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 مقدمة الكتاب
 بسم هللا الرمحن الرحيم

  
 كلمة عن بالد العرب

بالالالالالالد العالالالالالرب رالالالالالل شالالالالالوه الغالالالالالرر   الاالالالالالر  االًالالالالالام ال الالالالالرم لقالالالالالارر  سالالالالاليا   الالالالالدرا  الالالالالا    الشالالالالالا  
  رلالالالالالالالالي  علمالالالالالالالالا  وا لالالالالالالالالي  وفلسالالالالالالالالاة وااللغالالالالالالالالرر  واًالالالالالالالالا،   رلالالالالالالالالي  عالالالالالالالالد  وا الالالالالالالالي  ا ًالالالالالالالالد   وشالالالالالالالالر ا  
 الفارسل  وغر،   رلي  ومضيق ،ب املًدب والوحر األمحر وترعة الساغس.

ميالالالال   1400وغولالالالالو  مالالالالاش مسالالالالاحة شالالالالوه الغالالالالرر العالالالالرب مليالالالالا  ميالالالال  مربالالالال   و ع الالالالم  الالالالا   الالالالا 
 من العقوة إىل عد .

وبالالالالالد العالالالالرب عوالالالالارر عالالالالن رضالالالالوة تًحالالالالدر لالالالالا الشالالالالر   واا رالالالالا حالالالالار وغولالالالالو عالالالالدد سالالالالكا ا لالالالالا 
وعة مالغالالالالة ورالالالالل مالالالالا ن السالالالالامية  وغًقسالالالالم إىل عالالالالدر   سالالالالا    شالالالال ررا  الالالالاليمن وا  الالالالا  و امالالالالة سالالالال

 وجند واليمامة وبالد الوحرغن.
 وتًقسم بالد اليمن إىل مخسة   سا : حضرمات وِشْحر وم رر وعلما  وجنرا .

هبالالالالالسا ا سالالالالالم  رالالالالالا    حضالالالالالرمات بالالالالالن  حاالالالالالا  كالالالالالا  « حضالالالالالرمات»وغلقالالالالالا : إ  سالالالالالو  تسالالالالالمية 
 الالالالالالا  وكالالالالالالا  اذالالالالالاله عالالالالالالامرا  وإقا حضالالالالالالر حالالالالالالر،   ك الالالالالالر في الالالالالالا القتالالالالالال . ف الالالالالالاروا غقالالالالالالالا  عًالالالالالاله   و  مالالالالالالن  ل 

حضالالالالالرمات  فالالالالالال لق رالالالالالسا ا سالالالالالالم علالالالالالى األرمث الالالالالالد كا الالالالال  تسالالالالالالكً ا  ويلتالالالالاله      لالالالالالق بعالالالالالد قلالالالالالال  
علالالالالى ا الالالالة متسالالالالعة شالالالالر ل عالالالالد  ،لقالالالالرب مالالالالن الوحالالالالر ورالالالالل ك الالالال ر الرمالالالالا   وغقالالالالا : إ  هبالالالالا  الالالال  رالالالالاد 

ذالالالالالالل بالالالالالالسل  لا اعالالالالالاله عالالالالالالن شالالالالالالة الكعوالالالالالالة إقا اسالالالالالالتقول  املشالالالالالالر   عليالالالالالاله السالالالالالالال   وغقالالالالالالا : إ  الالالالالالاليمن 
ومالالالالالن  شالالالالال ر مالالالالالد  الالالالالاليمن وصالالالالالًعاة  ورالالالالالل  اعدتالالالالاله  وكا الالالالال  عاصالالالالالمة ملالالالالالا  الالالالالاليمن  وبقرهبالالالالالا معالالالالالاد  
للفحالالالالم ا  الالالالر  ل تسالالالالت   لالالالالس . ورالالالالل ل سالالالالًة األسالالالالاا  واسالالالالعة الت الالالالارر وبقرهبالالالالا مدغًالالالالة ومالالالالالالرب  

: إ الالالاله بالالالالد رًالالالالا  سالالالالدا  ع يمالالالالا  وسالالالالا  إليالالالاله املسالالالالم)ار وسالالالالوال   سالالالالوة لعوالالالالد  الالالالس امللقالالالال  بسالالالالوال  غقالالالالا 
السالالالاليا  مالالالالن مكالالالالا  بعيالالالالد  وشالالالاليد االالالاللةا  كوالالالال ا  مالالالالن املدغًالالالالة علالالالالى السالالالالد املالالالالسكار  و  بعالالالال  السالالالالًة 
تراكمالالالالالال  األماالالالالالالار فالالالالالالدفع  السالالالالالالد ورلالالالالالال  رلالالالالالالق ك الالالالالال   فسالالالالالالمل السالالالالالالي  وسالالالالالالي  الع الالالالالالرِ   والعالالالالالالر  رالالالالالالا 

و  ، الالالالالال  ا مالالالالالال    الالالالالالالس    غاالالالالالالا  دفعالالالالالاله  و  تلالالالالالال  اال الالالالالالات كتالالالالالالا،ت ، الالالالالالر  املسالالالالالالًد املعالالالالالالر 
 ومن مد  اليمن وصعدر  إىل الشما  ال رم من صًعاة.

 و و بيد  إىل ال رب من صًعاة و وبي  الفقيه .



  
وبالالالالالالالالد ا  الالالالالالالا  وا عالالالالالالالة    الالالالالالالات الالالالالالالاليمن  شالالالالالالالر ل الوحالالالالالالالر األمحالالالالالالالر  و تالالالالالالالد إىل رلالالالالالالالي  العقوالالالالالالالة  

« ح الالالالالالالا ا  »ل  وعلالالالالالالالى سالالالالالالالاحل ا الا الالالالالالالر صالالالالالالال  ر تلت الالالالالالالىة إلي الالالالالالالا صالالالالالالال ار السالالالالالالالفن عًالالالالالالالد ا ااالالالالالالالة  وذلِ الالالالالالال
 لا اعه بة جند و امة.

و شالالالالال ر بالالالالالالد ا  الالالالالا   مكالالالالالة املسالالالالالم)ار  الالالالالدشا  عًالالالالالد علمالالالالالاة ا غرغالالالالالق ومالالالالالاكارا،   واملدغًالالالالالة املًالالالالالارر 
وكا الالالالال  تسالالالالالمى مدغًالالالالالة وغ الالالالالرب  وهبالالالالالا  الالالالال  الرسالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و   -مدغًالالالالالة الرسالالالالالا   -

ر  ووالاالالالالالا د  بلالالالالالدر ر الالالالالوة   يوالالالالالة  الي الالالالالا  اوالالالالال  و لحالالالالالد  وغقالالالالالا  للمدغًالالالالالة  يوالالالالالة و الالالالالا  ذالالالالالاة ك الالالالال  
 املًاخ  ك  ر الوساتة والعيا  واالداو  وا عة شر ل مكة.

  
ومالالالالالالن  شالالالالالال ر بالالالالالالالدل ريالالالالالال   ورالالالالالالل وا عالالالالالالة ،لشالالالالالالما  الشالالالالالالر ل مالالالالالالن املدغًالالالالالالة علالالالالالالى  رغالالالالالالق  اافالالالالالال  
الشالالالالالا   وهبالالالالالالا سالالالالالوعة ح الالالالالالا  مشالالالالال ارر عًالالالالالالد العالالالالالالرب ورالالالالالل: انعالالالالالالم والقمالالالالالا   ح الالالالالالن  م ا قيالالالالالالق  

وح الالالالالالالن السالالالالالالالالل وح الالالالالالالن الالالالالالالالا ي  وح الالالالالالالن الكتيوالالالالالالالة  وتاصالالالالالالالد وح الالالالالالالن الشالالالالالالالق وح الالالالالالالن الًاالالالالالالالار  
 ري  بك رر ا م يات.

و سالالالالالم  امالالالالالة  ورالالالالالا علالالالالالى سالالالالالاح  الوحالالالالالر األمحالالالالالر بالالالالالة الالالالالاليمن اًالالالالالا،  وا  الالالالالا   الالالالالا    وذلِ يالالالالال  
  امة لشدر حررا وركاد ر  ا.

وجنالالالالالد  ورالالالالالا اًالالالالالام الشالالالالالا  وغالالالالالرم العالالالالالرا  وشالالالالالر ل ا  الالالالالا  و الالالالالات اليمامالالالالالة  و راضالالالالالي ا ر الالالالالوة 
عالالالالالالالالالد ا مدغًالالالالالالالالالة والالالالالالالالالالرومث  وكا الالالالالالالالال  مركالالالالالالالالاللا  للارالالالالالالالالالابية. ورالالالالالالالالالدم ا املرحالالالالالالالالالا  إبالالالالالالالالالراريم ،شالالالالالالالالالا. وإىل و ا

الشالالالالالالما  مً الالالالالالا  اوالالالالالال   الالالالالالر    اوالالالالالال  و الالالالالالل    الالالالالالوته مدغًالالالالالالة ا ا الالالالالال   و شالالالالالال ر مالالالالالالد ا و ،ان  ورالالالالالالل 
 الد ولد في ا حممد بن عود الاراب  شيخ مسر  الارابية.

ن شالالالالر ا   وا  الالالالا  غالالالالر،   ومالالالالن مد الالالاله و سالالالالم اليمامالالالالة  ورالالالالا بالالالالة جنالالالالد والالالالاليمن  وغت الالالال  ،لوحالالالالرغ
 واليمامة  وكا   مدغًة ع يمة  قات ميال وخن   ورل مدغًة مسيلمة الكساب.

ومالالالالالالن  شالالالالالال ر ر الالالالالالار بالالالالالالالد العالالالالالالرب  وع الالالالالالد    ورالالالالالالل علالالالالالالى السالالالالالالاح  االًالالالالالالام مالالالالالالن بالالالالالالالد العالالالالالالرب  
ر واسالالالالالالعة الت الالالالالالارر  و   الالالالالالا  ورالالالالالالل مالالالالالالن ال  الالالالالالار الشالالالالالال  ر علالالالالالالى الوحالالالالالالر األمحالالالالالالر واملركالالالالالالل األصالالالالالاللل لت الالالالالالار 

 اليمن.
وا دغالالالالالدر  ورالالالالالل مالالالالالن  شالالالالال ر مالالالالالد  الالالالالاليمن  وا عالالالالالة علالالالالالى الوحالالالالالر األمحالالالالالر  وترسالالالالالا علي الالالالالا سالالالالالفن 

 ح اج ا ًد.



  
الالالالالدر  علالالالالالى سالالالالالاح  ا  الالالالالا  علالالالالالى بعالالالالالد  مالالالالاليال  غالالالالالرم مكالالالالالة  ورالالالالالل  حسالالالالالن ر الالالالالار الوحالالالالالر  65وال

 األمحر.
سالالالالالال  إىل غق الالالالالالا   و  حاالالالالالالا . وامتالالالالالالا  العالالالالالالرب ،لقالالالالالالار  والعالالالالالالرب   الالالالالالد  األمالالالالالالم بعالالالالالالد الاافالالالالالالا  وتًل

 اعة.والش 
 و د  سم املؤررا  العرب إىل رالرة   سا : ، در وعاربة ومستعربة.

 مالالالالالالالالا الوا الالالالالالالالدر  ف الالالالالالالالم العالالالالالالالالرب األلو  الالالالالالالالالسغن قروالالالالالالالال  عًالالالالالالالالا تفاصالالالالالالالالي   روالالالالالالالالاررم لقالالالالالالالالد  ع الالالالالالالالدرم 
الالالالالْررم األوىل. وكا الالالالال  مالالالالالاا ن  الالالالالدغس وال الالالالالْم وا  وا قاالالالالالاش  سالالالالالواب العلالالالالالم مثوررالالالالالم ورالالالالالم عالالالالالاد و.الالالالالاد و س 

إىل حضالالالالالرمات والشالالالالالحر. وملالالالالالا ا تحلالالالالالاا عوالالالالالادر األصالالالالالًا   عالالالالالاد  حقالالالالالا  الرمالالالالال  بالالالالالة الالالالالاليمن وعلمالالالالالا 
 ،درالالالالالالالالم هللا  و مالالالالالالالالا .الالالالالالالالاد فكا الالالالالالالال  دوررالالالالالالالالم ،  الالالالالالالالر وواد  القالالالالالالالالر  بالالالالالالالالة ا  الالالالالالالالا  والشالالالالالالالالا   وكالالالالالالالالا اا 
غًحتالالالالالا  بيالالالالالا م   االوالالالالالا  وكالالالالالا اا  رالالالالال  كفالالالالالر وب الالالالالل  و مالالالالالا االالالالالدغس فكا الالالالال  دوررالالالالالم ،ليمامالالالالالة ورالالالالالل 

الالالالالالالالالررم األوىل  إق قا  مالالالالالالالالن  ر الالالالالالالالال  الالالالالالالالالوالد و عمررالالالالالالالالالا و ك ررالالالالالالالالا .الالالالالالالالالارا  وحالالالالالالالال دا ق و  الالالالالالالالالارا   و مالالالالالالالالا ال
 فكا   دوررم ،ليمن وكا اا غتكلما  ،لع ا ية فكا اا على ع د عاد وا درروا.

الالالالررم ال ا يالالالالة  ف الالالالم مالالالالن ولالالالالد  حاالالالالا   وهبالالالالم ات الالالال  إذاعيالالالال  بالالالالن إبالالالالراريم ا ليالالالال  علي مالالالالا  و مالالالالا ال
ه إذاعيالالالالالال    السالالالالالالال . وكا الالالالالال  مسالالالالالالاكن بالالالالالالإ  حاالالالالالالا  ،  الالالالالالا   وملالالالالالالا  سالالالالالالكن إبالالالالالالراريم ا ليالالالالالال  ابًالالالالالال

مكالالالالالة  شالالالالالالال بيالالالالالالً م وتالالالالالاللوج مالالالالالً م وصالالالالالالار غالالالالالالالق علالالالالالالى  و دل العالالالالالرب املسالالالالالالتعربة  أل   صالالالالالال  إذاعيالالالالالال  
 ولسا ه كا  ع ا يا  ولسل   ي  له ولالدل والعرب .

  
و مالالالالالالا العالالالالالالرب العاربالالالالالالة  ف الالالالالالم بًالالالالالالا سالالالالالالوال  واسالالالالالالم سالالالالالالوال عوالالالالالالد  الالالالالالس  و الالالالالالالاا إ الالالالالاله ملالالالالالالا  ك الالالالالالر ال الالالالالاللو 

رب بالالالالالن  حاالالالالالا   وكالالالالالا  لسالالالالالوال عالالالالالدر  و د  مالالالالالً م والسالالالالال   ذالالالالالل وسالالالالالوال  ورالالالالالا ابالالالالالن غشالالالالال   بالالالالالن غعالالالالال
مِحالالالالال   وك الالالالالال  وعمالالالالالر و شالالالالالعر وعاملالالالالالة  بًالالالالالا سالالالالالوال  و يالالالالال   وا الالالالال  الالالالالاليمن وملاك الالالالالا التوابعالالالالالة مالالالالالن ولالالالالالد 
سالالالالوال  و يالالالال  توابعالالالالة الالالالاليمن مالالالالن ولالالالالد مِحالالالال   بالالالالن سالالالالوال رالالالالال عمالالالالرا  و ريالالالاله ما غقيالالالالاة ف  مالالالالا ابًالالالالا عالالالالامر 

أل د. واأل د مالالالالالن ولالالالالالد ك الالالالالال  بالالالالالن سالالالالالوال  بالالالالالن حاررالالالالالة بالالالالالن امالالالالالر ة القالالالالاليس بالالالالالن رعلالالالالال  بالالالالالن مالالالالالا   بالالالالالن ا
 و ي   م وعاربة  لًلو م ،لوادغة م  العرب الوا در وختلق م  رال  م.

  
 مالالالالالالالالا مالالالالالالالالن حيالالالالالالالالت املعتقالالالالالالالالد   االارليالالالالالالالالة  فكا الالالالالالالال  العالالالالالالالالرب  صالالالالالالالالًافا : ف الالالالالالالالًد   كالالالالالالالالروا ا الالالالالالالالالق 



و   الالالالالاللااْ م الالالالالا والوعالالالالالت و الالالالالالاا ،لاوالالالالال  وا الالالالالة والالالالالالدرر املفالالالالالإ كمالالالالالا  رالالالالال  هللا عالالالالالً م   كتابالالالالاله العلغالالالالالل:  
ً الالالالالال  ِإ ) الالالالالالالد)ْررل  واالاريالالالالالالة:  ي اتاللً الالالالالالا الالالالالالالدح الي ا م لالالالالالالاتل و ل ْي الالالالالالا و م الالالالالالا غاللْ ِلكل  . وصالالالالالالًد اع فالالالالالالاا 24ِرالالالالالالى  ِإ ) ح 

الالالالالْم ِ   ، الالالالالالق و  كالالالالالروا الوعالالالالالت  ورالالالالالم الالالالالالسغن  رالالالالال  هللا عالالالالالً م بقالالالالالاله:    فال ع ِييً الالالالالا ِ، ْ ْلالالالالالِق اْ و)ِ  ب الالالالالْ  رل
  .15ِدغٍد  و لله: ل ْوٍس م ْن ر ْلٍق ا  

وصالالالالالًد عوالالالالالدوا األصالالالالالًا   وكا الالالالال   صالالالالالًام م  ت الالالالالة ،لقوا الالالالال   فكالالالالالا  ولد  لكلالالالالال  ورالالالالالا بدومالالالالالة 
الالالالالالالااش  الالالالالالالسغ   وغ الالالالالالالان وغعالالالالالالالا  ملالالالالالالالسح  ولقوا الالالالالالال  مالالالالالالالن الالالالالالالاليمن  و سالالالالالالالر لالالالالالالالس  الكالالالالالالالالش  االًالالالالالالالد   وسل
 رمث محالالالالالال   وغعالالالالالالا   مالالالالالالالدا   والالالالالالالالت ل قيالالالالالالالد ،لاالالالالالالا د  والعلالالالالالالالل  لقالالالالالالرغ  وبالالالالالالالإ كًا الالالالالالة  ومًالالالالالالالار 

 الالالالالاللرج  ورلوالالالالالال   ع الالالالالالم  صالالالالالالًام م وكالالالالالالا  علالالالالالالى   الالالالالالر الكعوالالالالالالة  وكالالالالالالا  إسالالالالالالا  وان لالالالالالالة بالالالالالالة لالالالالالال و  وا
ال الالالالالفا واملالالالالالرور. وكالالالالالا  مالالالالالً م مالالالالالن شيالالالالال  إىل الي ادغالالالالالة. ومالالالالالً م مالالالالالن شيالالالالال  إىل الً الالالالالرا ية. ومالالالالالً م مالالالالالن 
شيالالالال  إىل ال الالالالابدة وغعتقالالالالد     الالالالااة املًالالالالا  . وكالالالالا  مالالالالً م مالالالالن غعوالالالالد املال كالالالالة ومالالالالً م مالالالالن غعوالالالالد االالالالالن. 

علالالالالالم األ سالالالالالاب واأل الالالالالااة والتالالالالالاارغخ وتعوالالالالال  الالالالالالر و. وكا الالالالال  االارليالالالالالة تفعالالالالال   شالالالالالياة وكا الالالالال  علالالالالالام م: 
االالالالالالالاةت الشالالالالالالالرغعة ا سالالالالالالالالمية هبالالالالالالالا  فكالالالالالالالا اا   غًكحالالالالالالالا  األم الالالالالالالات والوًالالالالالالالات  وكالالالالالالالا    الالالالالالالو  شالالالالالالاللة 
عًالالالالالالدرم االمالالالالالال  بالالالالالالة األرتالالالالالالة  وكالالالالالالا اا غعيوالالالالالالا  املتالالالالالاللوج ،مالالالالالالر ر  ريالالالالالاله وغسالالالالالالما ه والض)الالالالالاليالْل ْ   وكالالالالالالا اا 

و لْرِمالالالالالالالالالالا  وغاافالالالالالالالالالالا  وغسالالالالالالالالالالعا  وغقفالالالالالالالالالالا  املاا الالالالالالالالالالد كل الالالالالالالالالالا  وغرمالالالالالالالالالالا     الالالالالالالالالالا  الويالالالالالالالالالال  وغعتمالالالالالالالالالالرو 
 ،  ارر  وكا اا غكوسا    ك  رالرة  عاا  ش را  وغ تسلا  من االًابة اخل.

وملالالالالا  التوابعالالالالة رالالالالم بًالالالالا محالالالال   و يالالالال   الالالالم توابعالالالالة أل الالالاله غتوالالالال  بعضالالالال م بعضالالالالا   كلمالالالالا رلالالالال  واحالالالالد 
 حىت شل  اليمن والشحر وحضرمات. مً م   ا   رر. ول غكا اا غسما  املل  مً م بتو 

  
  واذالالالالاله  لرعالالالالالة. 480ول تالالالالل  تتالالالالالااىل امللالالالالالا  علالالالالى محالالالالال  حالالالالالىت صالالالالار امللالالالالال  إىل ق   الالالالالاا  سالالالالًة 

وملالالالالالالا ت لالالالالالال  علالالالالالالى ملالالالالالال   ، الالالالالاله التوابعالالالالالالة تسالالالالالالمى وغاسالالالالالالد  وتع )الالالالالال  لالالالالالالدغن الي ادغالالالالالالة ومحالالالالالال  عليالالالالالاله 
ا مالالالالن بالالالالة العالالالالرب  وا الالالال  الالالالاليمن فاسالالالالت مع  معالالالاله محالالالال  علالالالالى قلالالالال   و راد  رالالالال  جنالالالالرا  علي الالالالا وكالالالالا ا 

غالالالالالدغًا  ،لً الالالالالرا ية  وكالالالالالا  رالالالالالسا الالالالالالدغن و الالالالال  إلالالالالالي م  الالالالالدشا  مالالالالالن بقيالالالالالة  صالالالالالحاب ا الالالالالاارغة. وملالالالالالا كالالالالالا  
قو  الالالالالالاا  غالالالالالالدغن ،لي ادغالالالالالالة وغتع )الالالالالال   الالالالالالا  اختالالالالالالس  رالالالالالالدودا  و ضالالالالالالرمه انرا   وكالالالالالالا  كالالالالالال  مالالالالالالن ل غت الالالالالالا)د 

 فلالالالالال  مالالالالالن  لقالالالالالال   األرالالالالالدود  فقيالالالالال  لالالالالاله وصالالالالالاح  األرالالالالالدود  وغقالالالالالا : إ  راالالالالالال  مالالالالالن  رالالالالال  جنالالالالالرا  
القتالالالال  وسالالالالار حالالالالىت  الالالالد  علالالالالى  ي الالالالر  صالالالالاح  الالالالالرو  غستً الالالالرل علالالالالى ق   الالالالاا   فوعالالالالت إىل ملالالالال  

  ودرالالالالال   رو  529ا وشالالالالالة بمالالالالالرل بً الالالالالرل  فحاربالالالالاله الً اشالالالالالل ورلمالالالالاله وا قالالالالالرمث  مالالالالالر التوابعالالالالالة سالالالالالًة 



الالالالاليمن ، وشالالالالة و ق  محالالالال  ورالالالالد  ح الالالالا  امللالالالال   وعلالالالالى قلالالالال  ا ت الالالالى ملالالالال  محالالالال  مالالالالن الالالالاليمن مالالالالدر 
لالالالالالال  رالالالالالالرج علالالالالالالى  رو   حالالالالالالد ر سالالالالالالاة ا وشالالالالالالة وحاربالالالالالاله و تلالالالالالاله      الالالالالالاماا  بررالالالالالالة ق   الالالالالالاا . وبعالالالالالالد ق

ملكالالالالالا  ورالالالالالا امللقالالالالال  و،ألشالالالالالر   وسالالالالاليالا قكالالالالالرل     الالالالالة الفيالالالالال   وملالالالالالا مالالالالالات  بررالالالالالة  تالالالالالاىل بعالالالالالدل ابًالالالالاله 
   و ق  مح  و وا   اليمن.571غكسا  سًة 

  
ر الًواغالالالالالة رالالالالالسا مل الالالالالل عالالالالالن بالالالالالالد العالالالالالرب وذرن الالالالالا  قدمالالالالاله للقالالالالالراة  وبعد الالالالالس  والالالالالد  بالالالالالسكر السالالالالال  

 على صاحو ا  فض  ال الر والسال .
 

  سوه الشرغد صلى هللا عليه وسلم 
رالالالا حممالالالد بالالالن عوالالالد هللا بالالالن عوالالالد املالالالال  بالالالن راشالالالم بالالالن عوالالالد مًالالالا  بالالالن  ل الالالل  بالالالن كالالالالب بالالالن 
ملالالالر)ر بالالالن كعالالالال  بالالالن لالالالالؤ  بالالالن غالالالالال  بالالالِن ِفْ الالالالر بالالالن مالالالالال  بالالالن الًضالالالالر بالالالن ِكًا الالالالة بالالالن رللشالالالالة بالالالن ملدركالالالالة 

  ِلار بن م عد  بن عدان . بن إليا  بن ملض ر بن
  

إ   سالالالال  سالالالالاليدان حممالالالالالد صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم   نتلالالالالالد الًسالالالالالابا  فيالالالاله إىل معالالالالالد بالالالالالن عالالالالالدان   
كمالالالالا رالالالالا مالالالالسكار رالالالالا رًالالالالا  وإمالالالالا ارتلالالالالد الًسالالالالابا  مالالالالن عالالالالدان  إىل إذاعيالالالال   لكالالالالً م   عالالالالاا علالالالالى 

عالالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا    الالالالاله غًت الالالالالل إىل إذاعيالالالالال   وكالالالالالرل ا مالالالالالا  مالالالالالال  رفالالالالال  الًسالالالالال  إىل  د  لعالالالالالد  رواتالالالالاله  و 
مالالالالالن رالالالالالا »رضالالالالالل هللا عًالالالالاله    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا بلالالالالالو  سالالالالالوه الكالالالالالر  إىل عالالالالالدان   الالالالالا : 

 «.رًا كسب الًسابا 
 وملضر وربيعة رم صرغ  ولد إذاعي  ،تفا   ي   ر  الًس .

ورالالالالسا الًسالالالال   شالالالالر  األ سالالالالاب  عالالالالن العوالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله    الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
 رلالالالالق ا لالالالالق ف علالالالالإ مالالالالن رالالالال رم    ختالالالال   القوا الالالال  ف علالالالالإ مالالالالن رالالالال   ويلالالالالة    ختالالالال   إ  هللا» الالالالا : 

وعالالالالالالن وارلالالالالالالة بالالالالالالن األسالالالالالالق  «. الويالالالالالالات ف علالالالالالالإ مالالالالالالن رالالالالالال  بيالالالالالالا م  فالالالالالالالان رالالالالالال رم  فسالالالالالالا  ورالالالالالال رم بيتالالالالالالا  
إ  هللا اصالالالالالالافى مالالالالالالن ولالالالالالالد إبالالالالالالراريم »رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالالا :  الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

مالالالالن ولالالالالد إذاعيالالالال  بالالالالإ كًا الالالالة  واصالالالالافى مالالالالن بالالالالإ كًا الالالالة  رغشالالالالا   واصالالالالافى مالالالالن إذاعيالالالال   واصالالالالافى 
 «. رغ  بإ راشم  واصافاين من بإ راشم

  



 مًا    ادادل صلى هللا عليه وسلم 
الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن سالالالالالاللة  ،ة كالالالالالرا   وكل الالالالالم سالالالالالادر و الالالالالادر  و الالالالالم مكالالالالالا  مكالالالالالة 

والشالالالالال اعة وا  الالالالالدا  والكالالالالالر  كمالالالالالا غتوالالالالالة قلالالالالال   ومقالالالالالا  بالالالالالة العالالالالالرب ع الالالالاليم  و الالالالالد اشالالالالالت روا ، كمالالالالالة
 مما  سكرل ، رت ار من مًا و م و رواررم.

فقالالالالالد كالالالالالا  ومعالالالالالد  صالالالالالاح  حالالالالالروب وغالالالالالارات علالالالالالى بالالالالالإ إذاعيالالالالال   ول  الالالالالارب  حالالالالالدا  إ  راالالالالال  
 ،لً ر  ورا  با العرب.

 وكا  و لار       ر   ما ه و راح م عقال .
   حوه  ومن حكمه املالرارر:وكا  ومضر   يال  كسل   ول غرل  حد إ 

رالالالالالالالال  ا الالالالالالالالال   ع لالالالالالالالالاله  فالالالالالالالالامحلاا   فسالالالالالالالالالكم علالالالالالالالالالى مكرور الالالالالالالالالا  واصالالالالالالالالرفارا عالالالالالالالالالن راارالالالالالالالالالا فيمالالالالالالالالالا »
 «. فسدرا  فليس بة ال الل والفساد إ  ص  فاا 

 والفاا  ما بة ا لوتة  ومضر  و  من حدا لإلب  وكا  من  حسن الًا  صاذ .
   امه  ومن حكمه:وكا  وإليا     العرب م   لقما  ا كيم  

 «.من غلرش ر ا    د غواة  ومن غلرش شرا    د  دامة»
و مالالالا وف الالالر  ف ليالالاله  الالالالاش  الالالرغ   ومالالالا كالالالالا  فالالالا  ف الالالر فالالالال غقالالالالا  لالالاله  رشالالالل بالالالال  غقالالالا  لالالاله كًالالالالاين  
واذالالالالاله  الالالالالرغ   وكالالالالالا  ف الالالالالر كرشالالالالالا  غفالالالالالت  علالالالالالى حااالالالالالة ا تالالالالالاج فيسالالالالالدرا  الالالالالاله  ورالالالالالا االالالالالالد السالالالالالاد  

 ألم عويدر بن االرال.
 : ورالالالالالالالا االالالالالالالالد ال الالالالالالامن لعمالالالالالالالر بالالالالالالالن ا االالالالالالاب رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله  كالالالالالالا   مالالالالالالال   امالالالالالالاله غالالالالالالالا  وكعالالالالالال 

الع روبالالالالالة    غالالالالالا  الرمحالالالالالة ورالالالالالا غالالالالالا  االمعالالالالالة  فالالالالاليع  م وغالالالالالسكررم  وعالالالالالت الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 وغًود م   ه من ولدل وبمررم ،تواعه.

   غضالالالالالالا  ألم وملالالالالالالر)ر : ورالالالالالالا االالالالالالالد السالالالالالالاد  لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم واالالالالالالالد السالالالالالالاد
غق رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  و  ملالالالالالرر  غضالالالالالا   تمالالالالال   سالالالالال  ا مالالالالالا  مالالالالالال  بًسالالالالال  الرسالالالالالا  صالالالالاللى  بكالالالالالر ال الالالالالدِ 

 هللا عليه وسلم 
وكالالالالالالب : اذالالالالاله حكالالالالاليم  و يالالالالال : عالالالالالرور  ولق الالالالال  بكالالالالالالب أل الالالالاله كالالالالالا  غك الالالالالر ال الالالالاليد ،لكالالالالالالب  

 يالالالال : ورالالالالا االالالالالد ال الالالالالت  مًالالالالة  مالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ف الالالالا ملتقالالالالى  سالالالال   بيالالالاله بًسالالالال   مالالالاله  و 
 إ ه  و  من ذى األش ر العربية املستعملة إىل ا  .

الالالالال   وبالالالالاله  الالالالال  هللا القوا الالالالال  مالالالالالن 400و ل الالالالالل  : ولالالالالالد حالالالالالاات سالالالالالًة  مِ    اذالالالالاله  غالالالالالد  وغقالالالالالا  لالالالالاله:  ل



 الالالالالالالرغ    مكالالالالالالالة بعالالالالالالالد تفر   الالالالالالالا فالالالالالالالال ل م  باالالالالالالال  مكالالالالالالالة  وكالالالالالالالا  بعضالالالالالالال م   الشالالالالالالالعاب ور و  االوالالالالالالالا  
  وفضالالالالال  ع الالالالاليم   غالالالالالتم إ  علالالالالالى غالالالالالد قو   كالالالالالة  فقسالالالالالم مًالالالالالا  م فسالالالالالمل  معالالالالالا   ورالالالالالسا عمالالالالال  اليالالالالال

الًفالالالالالا  األبيالالالالالة وا مالالالالالم العاليالالالالالة  و ل الالالالالل   و  مالالالالالن  و الالالالالد انر امللدلفالالالالالة وكا الالالالال  تا الالالالالد حالالالالالىت غرارالالالالالا مالالالالالن 
دفالالالال  مالالالالن عرفالالالالة  ورالالالالا  و  مالالالالن االالالالدد بًالالالالاة الكعوالالالالة مالالالالن  الالالالرغ  بعالالالالد إبالالالالراريم  و يالالالال : إمالالالالا لقِ الالالال    الالالاليا  

تلواالالالال  ربيعالالالالة بالالالالن حالالالالرا  فرحالالالال  هبالالالالا إىل  أل الالالاله  لبعالالالالد عالالالالن  رلالالالاله وو ًالالالاله مالالالال   مالالالاله بعالالالالد وفالالالالار  بيالالالاله  ف  الالالالا
 الشا .
  

 وفيه غقا  حسافة بن غامن:
  باكم   ل كا  غدعى  معا   ****  به    هللا القوا   من ف ر

  
وكالالالالالالا  إىل   الالالالالالل    االارليالالالالالالة ح ابالالالالالالة الويالالالالالال   وسالالالالالالقاغة ا الالالالالالاج  وإ عامالالالالالاله املسالالالالالالمى ،لرفالالالالالالادر  

عقالالالالالد عقالالالالالد  كالالالالالال إ    دارل  و  غعقالالالالالد لالالالالالااة والًالالالالالدور ورالالالالالل الشالالالالالار    غالالالالالتم  مالالالالالر إ    بيتالالالالاله  و  غ
حالالالالرب إ  في الالالالا  فكالالالالا  بيتالالالاله عوالالالالارر عالالالالن اند للعالالالالرب  بالالالال  رالالالالا مل الالالالؤرم    يالالالال  املشالالالالكالت سالالالالااة  

 كا   رسل املشكالت  امية    ش  ية.
وملالالالالا حضالالالالرته الافالالالالار  الالالالى بًيالالالاله عالالالالن ا مالالالالر  و  بالالالالد   الالالاله  در  مضالالالالر ا فً الالالالى  حالالالال  الًالالالالا  إليالالالاله 

 عاما . 80فعاش  480 عا  عن احتسا  ا  وتا   ل ل  
 ومن كالمه الدا  على جتاربه ورااحة عقله:

مالالالالالن  كالالالالالر  لديمالالالالالا  شالالالالالاركه   لؤمالالالالاله  ومالالالالالن استحسالالالالالن  ويحالالالالالا  تلالالالالالر  إىل  وحالالالالاله  ومالالالالالن ل ت الالالالاللحه »
  «الكرامالالالالة  صالالالاللحه ا الالالالاا   ومالالالالن  لالالالال  فالالالالا   الالالالدرل اسالالالالتحق ا رمالالالالا   وا سالالالالاد رالالالالا العالالالالدو ا فالالالالل

سا غالالالالد  علالالالالى     ل الالالاليا  كالالالالا  غالالالالو   اللالالالالؤ  والقالالالالو  ب ضالالالالا  وإقا كًالالالالا لكالالالالم علالالالالى ا  سالالالالا  بكالمالالالاله ف الالالال
 شدغدا   وكا  ش اعا  كاررا  لل رور وا سد.

 سالالالالالالًه و الالالالالالاله  وكا الالالالالالال  «  مالالالالالالر الواحالالالالالالالاة»وعوالالالالالالد مًالالالالالالا  : اذالالالالالالاله امل الالالالالال ر  وكالالالالالالا  غقالالالالالالالا  لالالالالالاله: 
 الالالالالالالرغ  تسالالالالالالالميه الفي الالالالالالالامث لكرمالالالالالالاله  ورالالالالالالالا االالالالالالالالد الرابالالالالالالال  لع مالالالالالالالا  بالالالالالالالن عفالالالالالالالا  واالالالالالالالالد التاسالالالالالالال  لإلمالالالالالالالا  

 الشافعل.
 : واذالالالاله عمالالالالرو بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا   وغقالالالالا  لالالالاله: عمالالالالرو العالالالالال لعلالالالالا رتوتالالالاله  ورالالالالا  رالالالالا عوالالالالد وراشالالالالم

 الالالالالالس  و الالالالالالد سالالالالالالاد  امالالالالالاله بعالالالالالالد  بيالالالالالاله عوالالالالالالد مًالالالالالالا   و الالالالالالد و عالالالالالال   اعالالالالالالة شالالالالالالدغدر    الالالالالالرغ  بسالالالالالالو  



االالالالالالدب شالالالالالالدغد ح الالالالالال   الالالالالالم  ف الالالالالالرج راشالالالالالالم إىل الشالالالالالالا  فاشالالالالالال   د يقالالالالالالا  وكعكالالالالالالا  و الالالالالالد  بالالالالالاله مكالالالالالالة   
الالالالللرا  و  اعالالالال  قلالالالال  ررغالالالالدا  و  عالالالالم الًالالالالا  حالالالالىت  شالالالالوع م فسالالالالمل املاسالالالالم ف شالالالالم ا والالالالل والكعالالالال  ولالالالالر ال

ول تالالالالالالالالل   -  والواحالالالالالالالاة مسالالالالالالالالي  الالالالالالالالااد  «سالالالالالالالاليد الواحالالالالالالالاة»وكالالالالالالالالا  غقالالالالالالالا  لالالالالالالاله: «. را الالالالالالالا  »بالالالالالالالسل  
ما دتالالالالالاله مً الالالالالالابة   السالالالالالالراة والضالالالالالالراة  وكالالالالالالا  ماسالالالالالالرا  غالالالالالالؤد  ا الالالالالالق وغالالالالالالؤم ن ا الالالالالالا د  ورالالالالالالا  و  مالالالالالالن 

الشالالالالالالتاة إىل الالالالالالاليمن وإىل  سالالالالالالن  الالالالالالالرحلتة لقالالالالالالرغ : رحلالالالالالالة الشالالالالالالتاة ورحلالالالالالالة ال الالالالالاليد  فكالالالالالالا  غرحالالالالالال   
 ا وشة  و  ال يد إىل الشا    ا  الشاعر:

 عمرو الس  رشم ال رغد لقامه *** وراا  مكة مسًتا  ع ا 
 سلً)ْ  إليه الرحلتا  كالمها *** سفر الشتاة ورحلة األصيا 

  
  الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ِ غل الالالالالالِد  اللالالالالالالر ْغ ٍ «  الالالالالالرغ »و الالالالالالد االالالالالالاة قكالالالالالالر الالالالالالالرحلتة   القالالالالالالر   الكالالالالالالر  بسالالالالالالارر 

الالالالاٍش و ةام الالالالًال  لم م الالالالنْ  الالالالم م الالالالن ال ا اْلوال ْيالالالالِ  ال)الالالالِس    ْ ع م  ل الالالالس  الالالالت  ة و ال )الالالالْيِد فال ْليال ْعولالالالالدلواْ ر ب) ر   ِإغل ِفِ الالالالْم رِْحل الالالالة  الش 
  .4 - 1رْاٍ   و رغ : 

  .510ومات راشم ب لر من  رمث الشا  ذارا  سًة 
  

شالالالالالاليوة ا مالالالالالد أل الالالالالاله وعوالالالالالد املالالالالالال  : و مالالالالالاله سالالالالاللمى بًالالالالال   غالالالالالالد الً ارغالالالالالة. واسالالالالالالم عوالالالالالد املالالالالالال  
ولالالالالالد ولالالالالاله شالالالالاليوة  مالالالالال  راالالالالالاة محالالالالالد الًالالالالالا  لالالالالاله  وإمالالالالالا  يالالالالال  لالالالالاله عوالالالالالد املالالالالالال  أل  عمالالالالاله املالالالالالال   ردفالالالالاله 
رلفالالالالاله وكالالالالالا  هبيدالالالالالة ررالالالالالة لفقالالالالالرل فقيالالالالال  لالالالالاله: مالالالالالن رالالالالالسا  فقالالالالالا : عوالالالالالد   حيالالالالالاة  ممالالالالالن سالالالالالالله. وكالالالالالا  عوالالالالالد 
املالالالالالالالالال   الالالالالالالالاب الالالالالالالالالدعار  وكالالالالالالالالا  غرفالالالالالالالال  مالالالالالالالالن ما دتالالالالالالالاله للاالالالالالالالال  والاحالالالالالالالالاش   ر و  االوالالالالالالالالا   ورالالالالالالالالسا 

  وغقالالالالالالالالا  لالالالالالالالالاله: «ماعالالالالالالالالم الاالالالالالالالالال »  لايالالالالالالالالد ورفالالالالالالالالالق ، يالالالالالالالالاا  األع الالالالالالالالالم  ولالالالالالالالالسا غقالالالالالالالالا  لالالالالالالالالاله: إحسالالالالالالالالا
وكالالالالالالالالا  مفالالالالالالالاللش  الالالالالالالالرغ    الًاا الالالالالالالال  ومل الالالالالالالالالرم   األمالالالالالالالالار وشالالالالالالالالرغف م وسالالالالالالالاليدرم كمالالالالالالالالا   «. الفي)الالالالالالالالامث»

وفعالالالالالا    ورالالالالالا  و  مالالالالالن اً)الالالالالت وتعو)الالالالالد  االالالالالراة. كالالالالالا  إقا درالالالالال  شالالالالال ر رمضالالالالالا   صالالالالالعد حالالالالالراة و  عالالالالالم 
 و  ك الالالالالالر و الالالالالالد ا ت الالالالالال  إليالالالالالاله الروسالالالالالالة بعالالالالالالد عمالالالالالاله املالالالالالالال .  املسالالالالالالاكة. وعالالالالالالاش ما الالالالالالة وعشالالالالالالرغن سالالالالالالًة

وكالالالالالالا  بمالالالالالالر  و دل بالالالالالال   ال لالالالالالالم والو الالالالالالل  و الالالالالال  م علالالالالالالى مكالالالالالالار  األرالالالالالالال   وغً الالالالالالارم عالالالالالالن د ي)الالالالالالات 
الالالالالابة:  الالالالالد هللا. و الالالالالا  دغفالالالالال  الًس) األمالالالالالار. ورفالالالالال  عوالالالالالد املالالالالالال     اغالالالالالة عمالالالالالرل عوالالالالالادر األصالالالالالًا  ووح)

لااالالالالالاله   اويًالالالالالاله  الالالالالالار الًوالالالالالالا ر وعالالالالالالل امللالالالالالال   إ  عوالالالالالالد املالالالالالالال  كالالالالالالا   بالالالالالالي   مدغالالالالالالد القامالالالالالالة حسالالالالالالن ا
 غايد به عشرر من بًيه كال م  لْسد غاب.



ورالالالالالالا الالالالالالالس  كشالالالالالالد عالالالالالالن  مالالالالالالل  بدالالالالالالر إذاعيالالالالالال   و  الالالالالالا  سالالالالالالقاغت ا للح الالالالالالاج  فكا الالالالالال  لالالالالالاله ف الالالالالالرا  
 وعلا  على  رغ  وعلى سا ر العرب.

 إ   بالالالالإ رالالالالسا لشالالالالالان  »وكالالالالا  غكالالالالر  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وغع مالالالاله ورالالالالا صالالالال   وغقالالالالا : 
  وقلالالالالال  ممالالالالالا كالالالالالا  غسالالالالالمعه مالالالالالن الك الالالالالا  والرروالالالالالا   والالالالال  مالالالالالالدل وبعالالالالالدل. وكا الالالالال  كًيالالالالالة عوالالالالالد «ع يمالالالالالا  
 كإ بسل  أل  األك ر من ولدل السكار كا  اذه ا ارن.«  ، ا ارن»املال  
  

  و د عود املال   عما  رسا  هللا وعماته
والالالالالاللب  و م الالالالالم « واذالالالالاله عوالالالالالد مًالالالالالا » و د عوالالالالالد املالالالالالال  عشالالالالالرر قكالالالالالار: عوالالالالالد هللا و بالالالالالا  الالالالالال  

وضالالالالالالالرار و م مالالالالالالالا  تيلالالالالالالالة  -االالالالالالالد ا لفالالالالالالالاة العواسالالالالالالالية  -فا مالالالالالالالة بًالالالالالالال  عمالالالالالالالرو امل لوميالالالالالالالة . العوالالالالالالالا  
العمرغالالالالالالالة . محالالالالالالاللر واملقالالالالالالالا  و م مالالالالالالالا رالالالالالالالالة بًالالالالالالال  ورالالالالالالال  .  بالالالالالالالا  الالالالالالال  ورالالالالالالالا عوالالالالالالالد العالالالالالالالل  و مالالالالالالاله للوالالالالالالالد 
ا لاعيالالالالالالالة . ا الالالالالالالارن و مالالالالالالاله صالالالالالالالفية مالالالالالالالن بالالالالالالالإ عالالالالالالالامر بالالالالالالالن صع الالالالالالالعة . ال يالالالالالالالدا  و مالالالالالالاله ممًعالالالالالالالة  واذالالالالالالاله 

 ح  .
    سار ورن: صفية و   حكيم الويضاة وعاتكة و ميمة و رو  وبرر.وس

 مالالالالالا وعوالالالالالد هللا  ف الالالالالا  بالالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وغكالالالالالد  ،  الالالالال م  و يالالالالال :  ، حممالالالالالد  
 و ي :  ،  محد  ورا  ص ر  و د عود املال .

الالالالالي   سالالالالالرش إليالالالالال ه وكالالالالالا  و يالالالالال  إ  عوالالالالالد املالالالالالال   و  مالالالالالن رضالالالالال  ،لاذالالالالالة    السالالالالالااد  أل ) الش 
إقا درالالالال  شالالالالال ر رمضالالالالالا  صالالالالعد حالالالالالراة و  عالالالالالم املسالالالالاكة  يالالالالال  الشالالالالال ر  وكالالالالا  صالالالالالعادل للت لالالالالالل عالالالالالن 

 الًا  غتفكر   اال  هللا وع مته.
وغالالالالؤرر عالالالالن عوالالالالد املالالالالال  سالالالالًن االالالالاة القالالالالر   واالالالالاةت السالالالالً ة هبالالالالا  مً الالالالا الافالالالالاة ،لًالالالالسر  واملًالالالال  

  ا مالالالالالالر والالالالالالاللان وا الالالالالالد مالالالالالالن  كالالالالالالال ا الالالالالالار   و االالالالالال  غالالالالالالد السالالالالالالار   والً الالالالالالل عالالالالالالن  تالالالالالال  املالالالالالالاةودر  واالالالالالالر 
عليالالالالاله  و   غاالالالالالا  ،لويالالالالال  علالالالالالرو   وتع الالالالاليم األشالالالالال ر ا الالالالالر . ورالالالالالا  و  مالالالالالن سالالالالالن) دغالالالالالة الالالالالالًفس ما الالالالالة 

 من ا ب  ف رت    رغ      شالت   العرب و  ر)را رسا  هللا.
وكالالالالالا   دشالالالالاله   االارليالالالالالة حالالالالالرب بالالالالالن  ميالالالالالة بالالالالالن عوالالالالالد  الالالالالس بالالالالالن عوالالالالالد مًالالالالالا  والالالالالالد  م سالالالالالفيا   

املالالالالالال  غ الالالالالاد  فالالالالالالغلل قلالالالالال  الي الالالالالاد  القالالالالالا  علالالالالالى حالالالالالرب   سالالالالالا  مالالالالالن وكالالالالالا    االالالالالاار عوالالالالالد 
 سالالالالاا   امالالالالة فالالالالالغر  عليالالالاله حالالالالرب م الالالالن  تلالالالاله  فلمالالالالا علالالالالم عوالالالالد املالالالالال  بالالالالسل  تالالالالر  مًادمالالالالة حالالالالرب  
ول غفار الالالالاله حالالالالالىت  رالالالالالس مًالالالالاله ما الالالالالة ان الالالالالة دفع الالالالالا  بالالالالالن عالالالالالم الي الالالالالاد  حف الالالالالا  الالالالالالاارل    اند  عوالالالالالد هللا 



 بن الدعا  التيمل.
  

 الً  صلى هللا عليه وسلم  سر عود املالو د 
  

كالالالالا  عوالالالالد املالالالالال   الالالالسر حالالالالة لقالالالالل مالالالالن  الالالالرغ  الع ً الالالال     حفالالالالر بدالالالالر  مالالالالل  لالالالالدن ولالالالالد لالالالاله عشالالالالر 
 فالالالالالالالر وبل الالالالالالالاا معالالالالالالاله حالالالالالالالىت شًعالالالالالالالال ليًحالالالالالالالر )  حالالالالالالالدرم عًالالالالالالالد الكعوالالالالالالالة   تعالالالالالالالاىل  ول غكالالالالالالالن لالالالالالالاله ولالالالالالالالد إ  

 ا ارن.
أل الالالالالا وردت  و الالالالالد ارذب بعضالالالالال م   حكاغالالالالالة رالالالالالسا الًالالالالالسر  لكًالالالالالا    الالالالالر  مًدوحالالالالالة عالالالالالن قكررالالالالالا

   م  الالالالات كتالالالال  التالالالالارغخ الالالالالد اسالالالالتقيًا مً الالالالا  فقالالالالد روارالالالالا ابالالالالن إسالالالالحا  و قل الالالالا الاالالالال   وابالالالالن األرالالالال  
 «. وقاته»وابن سعد   

وملالالالالالا بلالالالالالو  و د عوالالالالالد املالالالالالال  عشالالالالالرر وعالالالالالر    الالالالالم سالالالالاليمًعا ه  رالالالالال رم بًالالالالالسرل فال الالالالالاعال و الالالالالالاا:  
. ففعلالالالالالاا و تالالالالالال ،لقالالالالالدال  كيالالالالالد   الالالالالً    الالالالالا : برالالالالالس كالالالالال  راالالالالال  مالالالالالًكم  الالالالالْدحا    غكتالالالالال  فيالالالالاله اذالالالالاله

فالالالالدرلاا علالالالالى رلوالالالال    االالالالا  الكعوالالالالة وكالالالالا   ع الالالالم  صالالالالًام م  ورالالالالا علالالالالى بدالالالالر  مالالالال  فيالالالاله مالالالالا غ الالالالد  
إىل الكعوالالالالالالة  فقالالالالالالالا  عوالالالالالالد املالالالالالالالال  ل الالالالالالاح  القالالالالالالالدال: اضالالالالالالرب علالالالالالالالى بالالالالالالإ  رالالالالالالالؤ ة بقالالالالالالداح م رالالالالالالالسل 
و رالالالالال ل بًالالالالالسرل الالالالالالس   الالالالالسر  وكالالالالالا  عوالالالالالد هللا  صالالالالال ر إراتالالالالاله و حالالالالالو م إىل  بيالالالالاله  فلمالالالالالا  رالالالالالس صالالالالالاح  

لقالالالالدال غضالالالالرب   الالالالا  عوالالالالد املالالالالال  غالالالالدعا هللا تعالالالالاىل    ضالالالالرب صالالالالاح  القالالالالدال ف الالالالرج  الالالالدل عوالالالالد ا
هللا  فالرالالالالالس عوالالالالالد املالالالالالال  بيالالالالالدل     والالالالال  إىل وإسالالالالالا  وان لالالالالالة  ومهالالالالالا ال  الالالالالًما  اللالالالالالسا  غًحالالالالالر الًالالالالالا  
عًالالالالالدمها  فقامالالالالال   الالالالالرغ  مالالالالالن   الالالالالدغت ا فقالالالالالالاا: مالالالالالاقا ترغالالالالالد    ت الالالالالً    الالالالالا :  قاالالالالاله. فقالالالالالال   الالالالالرغ  

 الالالالالدع  تساالالالالاله  بالالالالالدا  حالالالالالىت تلعالالالالالسر فيالالالالاله  ولالالالالالدن فعلالالالالال  رالالالالالسا   غالالالالاللا  الراالالالالال  مًالالالالالالا با  وبًالالالالالال: وهللا  
،بًالالالاله حالالالالىت غساالالالاله  فقالالالالا  لالالالاله امل الالالال ر بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن  الالالاللو : وهللا   تساالالالاله حالالالالىت تعالالالالسر 

 فيه ف   كا  فدا ل  ماالًا فدغًال.
  

 مرتالالالالالالال  بساالالالالالالاله و الالالالالالالال   الالالالالالالرغ  وبًالالالالالالالال:   تفعالالالالالالال   وا الالالالالالالالق إىل كارًالالالالالالالة ،  الالالالالالالر فسالالالالالالالل ا  فالالالالالالال   
قاتالالالالاله  وإ   مرتالالالالال   الالالالالال  ولالالالالاله فيالالالالاله فالالالالالرج  ولتالالالالاله. فالالالالالا القاا حالالالالالىت  تارالالالالالا فقالالالالالل) علي الالالالالا عوالالالالالد املالالالالالال  
رالالالالالال ل  فقالالالالالالال   الالالالالالم: اراعالالالالالالاا اليالالالالالالا  حالالالالالالىت بتيالالالالالالإ ذبعالالالالالالل فالسالالالالالالالله  فراعالالالالالالاا عً الالالالالالا    غالالالالالالدوا علي الالالالالالا 
  فقالالالالال :  عالالالالم  الالالالد االالالالاةين ا الالالال  فكالالالالم دغالالالالة الراالالالال  عًالالالالدكم   الالالالالاا: عشالالالالرر مالالالالن ا بالالالال  وكا الالالال  كالالالالسل 



 الالالالالالال : اراعالالالالالالاا إىل بالدكالالالالالالم و ربالالالالالالاا عشالالالالالالرا  مالالالالالالن ا بالالالالالال  واضالالالالالالرباا علي الالالالالالا وعليالالالالالاله ،لقالالالالالالدال  فالالالالالال   رالالالالالالرج 
علالالالالالى صالالالالالاحوكم فلغالالالالالدوا   ا بالالالالال  عشالالالالالرا    اضالالالالالرباا  غضالالالالالا  حالالالالالىت غرضالالالالالى ربكالالالالالم  وإ  رراالالالالال  علالالالالالى 

 ا ب  فالرورا فقد رضل ربكم وجنا صاحوكم.
ف راالالالالالال  القالالالالالالدال علالالالالالالى عوالالالالالالد  ف راالالالالالالاا حالالالالالالىت  تالالالالالالاا مكالالالالالالة    ربالالالالالالاا عوالالالالالالد هللا وعشالالالالالالرا  مالالالالالالن ا بالالالالالال 

هللا  فالالالاللادوا عشالالالالرا  ف راالالالال  القالالالالدال علالالالالى عوالالالالد هللا  فمالالالالا برحالالالالاا غلغالالالالدو  عشالالالالرا  وختالالالالرج القالالالالدال علالالالالى 
عوالالالالالد هللا حالالالالالىت بل الالالالال  ا بالالالالال  مدالالالالالة   ضالالالالالرب  ف راالالالالال  القالالالالالدال علالالالالالى ا بالالالالال  فقالالالالالا  مالالالالالن حضالالالالالر:  الالالالالد 
اا رضالالالالالل ربالالالالال  و عوالالالالالد املالالالالالال . فقالالالالالا  عوالالالالالالد املالالالالالال :   وهللا حالالالالالىت  ضالالالالالرب رالالالالالالن مالالالالالرات  فضالالالالالالرب

 رالو  ف را  القدال على ا ب  فًلحرت    ترك    غل دح عً ا إ سا  و  سو .
  

إ  رالالالالالروج القالالالالالدال علالالالالالى عوالالالالالد هللا   كالالالالال  مالالالالالرر حالالالالالىت بل الالالالال  ا بالالالالال  مدالالالالالة مالالالالالن غرا الالالالال  ال الالالالالد   
ولالالالالالا  معارضالالالالالة  الالالالالرغ  وبًيالالالالاله ومشالالالالالارر الكارًالالالالالة لالالالالالسر  عوالالالالالد هللا  الالالالالر،ان  لًالالالالالسر عوالالالالالد املالالالالالال   ولكالالالالالن 

 اىل     فل  ، حممد حىت غ  ر حممد رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم شاة هللا سوحا ه وتع
 الالالالد الت الالالالال عوالالالالد املالالالالال  إىل رالالالالسا الًالالالالسر ملالالالالا عارضالالالاله عالالالالد   بالالالالن  افالالالال  بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا    حفالالالالر 

  فقالالالالالالالا : «و عوالالالالالالالد املالالالالالالالال   تسالالالالالالالتاي  عليًالالالالالالالا و  الالالالالالال  فالالالالالالالس    ولالالالالالالالد لالالالالالالال  » مالالالالالالالل  و قال و الالالالالالالا  لالالالالالالاله: 
ين فالالالالالالالاهللا لالالالالالالالدن  ذين هللا»   «عشالالالالالالالرر مالالالالالالالن الالالالالالالالد قكالالالالالالالارا  أللالالالالالالالر   حالالالالالالالدرم عًالالالالالالالد الكعوالالالالالالالة  ،لقلالالالالالالة تعالالالالالالال  

و يالالالالال : سالالالالالفه عليالالالالاله وعلالالالالالى ابًالالالالاله ان  مالالالالالن  الالالالالرغ  وان عامهالالالالالا و اتلامهالالالالالا فاشالالالالالتدت بالالالالالسل  بلالالالالالاال وكالالالالالا  
 معه ولدل ا ارن ول غكن له ساال  فًسر قل  الًسر الس  قكرانل.

  
علالالالالالى امالالالالالر ر مالالالالالن ا  الالالالالر  عوالالالالالد املالالالالالال  بعالالالالالد    لالالالالالر ا بالالالالال   رالالالالالسا  بيالالالالالد ابًالالالالاله عوالالالالالد هللا فمالالالالالر بالالالالاله 

بالالالالإ  سالالالالد بالالالالن عوالالالالد العالالالالل  بالالالالن   الالالالل  ورالالالالل عًالالالالد الكعوالالالالة  فقالالالالال  لالالالاله حالالالالة   الالالالرت إىل وا الالالاله:  غالالالالن 
تالالالالالسر  و عوالالالالالد هللا   الالالالالا : مالالالالال   م   الالالالالال : لالالالالال  م الالالالال  ا بالالالالال  الالالالالالد لالالالالالرت عًالالالالال  و الالالالال  علالالالالالل) ا    
فالالالالالالالال  و الالالالالالالا : إ  معالالالالالالالل  م    سالالالالالالالتاي  رالفالالالالالالاله و  فرا الالالالالالاله. وكالالالالالالالا  عوالالالالالالالد هللا  حسالالالالالالالن راالالالالالالال  ر الالالالالالالل   

  .545كا  قا عفة وذاحة  وكا   و در عود هللا لا سًة  رغ   و 
  

  واج عود هللا
رالالالالرج عوالالالالد املالالالالال  بعوالالالالد هللا غرغالالالالد تلو الالالاله حالالالالىت  تالالالالى بالالالاله ورالالالال  بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا  بالالالالن  لرالالالالرر ورالالالالا 



غامدالالالالالس سالالالالاليد بالالالالالإ  رالالالالالرر سالالالالالً ا  وشالالالالالرفا   فلواالالالالاله ابًتالالالالاله  مًالالالالالة بًالالالالال  ورالالالالال  ورالالالالالل غامدالالالالالس  فضالالالالال  امالالالالالر ر   
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فا تقالالالالالال  الًالالالالالالار مًالالالالالاله إلي الالالالالالا     الالالالالالرغ   سالالالالالالوا  وماضالالالالالالعا   فحملالالالالالال  ب

مالالالالالا لالالالالال    تعرضالالالالالة علالالالالالل  »رالالالالالرج مالالالالالن عًالالالالالدرا فالالالالالالتى املالالالالالر ر الالالالالالد عرضالالالالال  عليالالالالاله  فسالالالالال ا فقالالالالالا   الالالالالا: 
  فقالالالالالال  لالالالالاله: فار الالالالال  الًالالالالالار الالالالالالس  كالالالالالا  معالالالالال  ،ألمالالالالالس «اليالالالالالا  مالالالالالا كًالالالالال  عرضالالالالال  علالالالالالل  ،ألمالالالالالس 

وكالالالالالا   الالالالالد تً الالالالالر  -ر الالالالالة بالالالالالن  افالالالالال  فلالالالالاليس ت بالالالالال  اليالالالالالا  حااالالالالالةخ و الالالالالد كا الالالالال  تسالالالالالم  مالالالالالن  ري الالالالالا و 
  الالالاله كالالالا ن  الالالالسل األمالالالة  الالالال  . وكالالالا  تالالاللوغ  عوالالالالد هللا مالالالن  مًالالالالة بعالالالد حفالالالالر  مالالالل  بعشالالالالر  -واتوالالال  الكتالالال  

سالالالالًة  وكالالالالا  اسالالالالم عوالالالالد هللا عوالالالالد الالالالالدار  فلمالالالالا كالالالالا    السالالالالًة الالالالالد فلالالالالِد   في الالالالا  الالالالا  عوالالالالد املالالالالال : 
 فسمال غامدس كسل .« رسا عود هللا»

رالالالالالرج مالالالالالن مكالالالالالة  اصالالالالالدا  الشالالالالالا    جتالالالالالارر وبعالالالالالد  وبتالالالالاله مً الالالالالا   الالالالالل   وبعالالالالالد  واج عوالالالالالد هللا بقليالالالالال 
،ملدغًالالالالالالة ورالالالالالالا مالالالالالالرغ  وهبالالالالالالا  راالالالالالالاله مالالالالالالن بالالالالالالإ الً الالالالالالار  فال الالالالالالا  عًالالالالالالدرم شالالالالالال را  ورالالالالالالا مالالالالالالرغ   وتالالالالالالا  
لشالالالالال رغن مالالالالالالن ا مالالالالال  ،بًالالالالالاله حممالالالالالد صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم ودفالالالالالن   دار الًاب الالالالالالة   الالالالالالدار ال الالالالالال ر  

س وعشالالالالرو  سالالالالًة   ورالالالالسا رالالالالا املشالالالال ار  و يالالالال : إقا درلالالالال  الالالالالدار علالالالالى غسالالالالار    الويالالالال  ولالالالاله مخالالالال
.الالالالالا  وعشالالالالالرو  سالالالالالًة   وتالالالالالر  عوالالالالالد هللا اارغتالالالالاله     شالالالالالن بركالالالالالة ا وشالالالالالية  ومخسالالالالالة  الالالالالا  و اعالالالالالة مالالالالالن 

 غًم  و د ررته  مًة هبسل األبيات:
 وااور  دا  راراا    ال ماغم***   عفا اا  ل الواحاة من    راشم

   الًا  م    ابن راشموما ترك  ***  دعته املًاو دعار  فالااهبا
 تعاورل  صحابله   التلاحم***  عشي ة  راحاا  ملا  سرغرل
 فقد كا  ِمعااة ك   ال احم***   ف   ت  غالته املًا  ورغول ا

 إ   مًة وعودهللا ل غلدا غ  رسا  هللا ول غتلوج عودهللا غ   مًة  ول تتلوج  مًة غ ل.
  

  صحاب الفي 
مالالالالالن  570 مالالالالالة الالالالالالد و عالالالالال  عالالالالالا  مالالالالالالدل صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالاات سالالالالالًة مالالالالالن ا الالالالالاادن امل

 امليالد  دو   بررة األشر  مل  اليمن إىل مكة  د  الكعوة ورسل رالصت ا:
لالالالالال  إىل  بررالالالالالة بالالالالالن ال الالالالالوال األشالالالالالر   بالالالالالد  

ل
إ  ا وشالالالالالة ملكالالالالالاا الالالالالاليمن بعالالالالالد محالالالالال  فلمالالالالالا صالالالالالار امل

لالالالالالالاليس ل غالالالالالالالر م ل الالالالالالالا    ما الالالالالالالا بًارالالالالالالالا كًيسالالالالالالالة ع يمالالالالالالالة ب الالالالالالالًعاة إىل اًالالالالالالال  غلمالالالالالالالدا  غقالالالالالالالا   الالالالالالالا القل 
،لررالالالالالالا  وايالالالالالالد ا شالالالالالال  املالالالالالالسر  و  الالالالالالد    غ الالالالالالر  حالالالالالال  العالالالالالالرب إلي الالالالالالا وغواالالالالالال  الكعوالالالالالالة  فلمالالالالالالا 



االالالالدن العالالالالرب بالالالالسل  غضالالالال  راالالالال  مالالالالن الً سالالالالاةر مالالالالن بالالالالإ فقالالالاليم بالالالالن عالالالالد  بالالالالن عالالالالامر بالالالالن رعلوالالالالة بالالالالن 
 ا ارن بن مال  بن كًا ة بن رلشة بن مدركة بن إليا  بن مضر.

  
كالالالالالالالالا اا غًسالالالالالالالالدا  الشالالالالالالالال ار علالالالالالالالالى العالالالالالالالالرب   االارليالالالالالالالالة فيحلالالالالالالالالا  الشالالالالالالالال ر مالالالالالالالالن والًسالالالالالالالالاةر الالالالالالالالالسغن  

األشالالالالال ر ا الالالالالر  و رمالالالالالا  مكا الالالالاله الشالالالالال ر مالالالالالن األشالالالالال ر ا الالالالال  وغالالالالالؤررو  قلالالالالال  الشالالالالال ر  ففيالالالالاله   الالالالالل  هللا 
لحا  الالالالالهل ع ام الالالالالا و  ل   الالالالالرلواْ  ِل د رُّ ِ  اْلكلْفالالالالالِر غلض الالالالال ح بالالالالالِه ال)الالالالالِسغن  ك ف  ر ملا  الالالالالهل ع ام الالالالالا توالالالالالار  وتعالالالالالاىل:  ِإم) الالالالالا الً)ِسالالالالالىة  ِو 

الالالالالالالر)   اا)ل  والتابالالالالالالالة:  الالالالالالالر)   اا)ل فال يلِحلحالالالالالالالااْ م الالالالالالالا ح      الالالالالالالا  ابالالالالالالالن رشالالالالالالالا : لياا دالالالالالالالاا 37ل ياللا اِ دلالالالالالالالااْ ِعالالالالالالالد)ر  م الالالالالالالا ح 
لياافقالالالالااخ وكالالالالا   و  مالالالالن  سالالالالال الشالالالال ار علالالالالى العالالالالرب فالحلالالالال  مً الالالالا مالالالالا  حالالالال  وحرمالالالال  مً الالالالا مالالالالا حالالالالر  

  ف الالالالرج الكًالالالالاين حالالالالىت «ا الالالالر »شالالالال ر ا الالالالر  القلمالالالالس ورالالالالا حسغفالالالالة بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن فقالالالاليم  و و  األ
وت الالالالالالا   في الالالالالالا لالالالالالاليال    رالالالالالالرج فلحالالالالالالق  رضالالالالالاله  فلمالالالالالالا  لرالالالالالال  بالالالالالالسل   بررالالالالالالة « الكًيسالالالالالالة» تالالالالالالى القلالالالالالاليس 

الالالالالل رالالالالالسا العالالالالالا  بعالالالالالا  الفيالالالالال   فلمالالالالالا وصالالالالال  إىل  غضالالالالال  وحلالالالالالد ليسالالالالال   إىل الويالالالالال  حالالالالالىت غ دمالالالالاله ووذل
قالالالالا  لالالالاله األسالالالالاد بالالالالن الاالالالالا د بعالالالالد    رالالالالل  مالالالالن تعالالالالرمث لالالالاله مالالالالن العالالالالرب  بعالالالالت راالالالالال  مالالالالن ا وشالالالالة غ

مق الالالالالالالاد إىل مكالالالالالالالة فسالالالالالالالا   مالالالالالالالاا   رل الالالالالالالا و صالالالالالالالاب في الالالالالالالا مالالالالالالالا د بعالالالالالالال  لعوالالالالالالالد املالالالالالالالال  بالالالالالالالن راشالالالالالالالم 
و حضالالالالررا إىل  بررالالالالة  و رسالالالال   بررالالالالة حًا الالالالة ا مالالالال   إىل مكالالالالة و الالالالا  لالالالاله: سالالالال  عالالالالن سالالالاليد  رالالالال  رالالالالسا 
الولالالالالد وشالالالالالرغف م  فسالالالالالال  فقيالالالالال  لالالالالاله عوالالالالالد املالالالالالال  فقالالالالالا  لالالالالاله: إ  امللالالالالال  غقالالالالالا  إين ل  ت  الالالالالربكم إمالالالالالا 

   الالالالد  رالالالالسا الويالالالال   فقالالالالا  لالالالاله عوالالالالد املالالالالال : وهللا مالالالالا  رغالالالالد حربالالالاله و  لًالالالالا بالالالالسل   ا الالالالة  رالالالالسا ادالالالال
بيالالال  هللا ا الالالالرا  وبيالالالال  رليلالالالاله إبالالالالراريم فالالالال   ل شًعالالالاله مًالالالاله ف الالالالا بيتالالالاله وحرمالالالاله وإ  نالالالال  بيًالالالاله وبيًالالالاله فالالالالاهللا 
مالالالالالا عًالالالالالدان دفالالالالال  عًالالالالاله.   ا الالالالالالق عوالالالالالد املالالالالالال  مالالالالال  رسالالالالالا   بررالالالالالة إليالالالالاله فلمالالالالالا اسالالالالالتؤق  لعوالالالالالد املالالالالالال  

لاا ألبررالالالالة: رالالالالسا سالالالاليد  الالالالرغ  فالالالالالق  لالالالاله فلمالالالالا ر ل  بررالالالالة  الالالالاله و كرمالالالاله عالالالالن     لسالالالاله اتالالالاله وكالالالالرل  الالالالا
   تالالالالرال ا وشالالالالة معالالالاله علالالالالى سالالالالرغر ملكالالالاله فًالالالالل   بررالالالالة عالالالالن سالالالالرغرل ف لالالالالس علالالالالى بسالالالالا ه و السالالالاله معالالالاله 
عليالالالاله إىل اًوالالالاله     الالالالا  لالالالاله: حااتالالالال   فالالالالسكر عوالالالالد املالالالالال   ،عالالالالرل الالالالالد  رالالالالست لالالالاله  فقالالالالا   بررالالالالة: 

  حة ر غت     ردت في  حىت كلمت    تكلمإ عن د كً   ع وتإ
  

ما الالالالالة بعالالالالال   صالالالالالوت ا لالالالالال  وتالالالالال   بيتالالالالالا  رالالالالالا دغًالالالالال  ودغالالالالالن  ، الالالالال   الالالالالد ادالالالالال   دمالالالالاله   تكلمالالالالالإ 
فيالالالاله   الالالالا  لالالالاله عوالالالالد املالالالالال :  ان رب ا بالالالال  وإ  للويالالالال  ر،  سالالالاليمًعه  فالالالالرد  بررالالالالة علالالالالى عوالالالالد املالالالالال  

مالالالالالالالررم ، الالالالالالالروج مالالالالالالالن مكالالالالالالالة والتحالالالالالالالر  ا بالالالالالالال  فا  الالالالالالالر  عوالالالالالالالد املالالالالالالالال  إىل  الالالالالالالرغ  فالالالالالالالالر رم ا الالالالالالال  و 



،الوالالالالالالا  والشالالالالالالعاب ختافالالالالالالا  علالالالالالالي م معالالالالالالرر االالالالالالالي  و الالالالالالد كالالالالالالا اا  ك الالالالالالر مالالالالالالن  الالالالالالرغ  عالالالالالالددا      الالالالالالا  عوالالالالالالد 
املالالالالال  فالرالالالالس القالالالالة ،ب الكعوالالالالة و الالالالا  معالالالاله  فالالالالر مالالالالن  الالالالرغ  غالالالالدعا  هللا وغستً الالالالرو ه علالالالالى  بررالالالالة 

 وايشه  فقا  عود املال  ورا  رس القة ،ب الكعوة:
  

 الً  رحله فامً  ِحالل  عود شال   رلم) إ  ال
 وحما ِم غدوا  حمال        غ لنب صليو م 

 اللتًا فال مرُّ ما بدا ل  إ  كً  ذرك م و وال 
فلمالالالالالا  يالالالالالال  بررالالالالالة لالالالالالدرا  مكالالالالالة وريالالالالالال فيلالالالالاله األع الالالالالم وحممالالالالالادا   ورالالالالالا  مالالالالال  علالالالالالى رالالالالالد  الويالالالالال  

ر اال الالالالالات  الالالالالا  غ الالالالالرو . فكالالالالالا اا كلمالالالالالا وا الالالالالاا الفيالالالالال  إىل مكالالالالالة بالالالالالر  ول غالالالالال ل  وإقا وا الالالالالال إىل سالالالالالا 
وغقالالالالا : كالالالالا  عالالالالدد الفيلالالالالة   رالالالالسل املا عالالالالة رالرالالالالة عشالالالالر فالالالاليال   وبيًمالالالالا رالالالالم كالالالالسل   رسالالالال  هللا علالالالالي م 
 الالالال ا   ،بيالالالال  مالالالالن الوحالالالالر  م الالالالا  ا االالالالا يد مالالالال  كالالالال   الالالالا ر رالرالالالالة  ح الالالالار  واحالالالالد   مًقالالالالارل وارًالالالالالا  

  ولالالالالالاليس    راليالالالالالاله فقالالالالالالسفت م هبالالالالالالا ورالالالالالالل م الالالالالال  ا مالالالالالالل والعالالالالالالد    ت الالالالالالي   حالالالالالالدا  مالالالالالالً م إ  رلالالالالالال 
كل الالالالالم  صالالالالالاب      رسالالالالال  هللا تعالالالالالالاىل سالالالالاليال  فاللقالالالالالارم   الوحالالالالالر والالالالالالالس  سالالالالاللم مالالالالالً م وىل رالالالالالار،  مالالالالالال  
 بررالالالالالالالة إىل الالالالالالالاليمن غوتالالالالالالالدر الارغالالالالالالالق و صالالالالالالالي   بررالالالالالالالة بتسالالالالالالالا    عضالالالالالالالا ه ورراالالالالالالالاا بالالالالالالاله مع الالالالالالالم تتسالالالالالالالا   
 عضالالالالا ل حالالالالىت  الالالالدماا بالالالاله صالالالالًعاة ورالالالالا م الالالال  فالالالالرخ الاالالالالا ر فمالالالالا مالالالالات حالالالالىت ا  الالالالدش صالالالالدرل عالالالالن  ولالالالاله  

ر غالالالالالالال  ا  الالالالالالالوة واالالالالالالالالدر   رمث العالالالالالالالرب قلالالالالالالال  العالالالالالالالا   وملالالالالالالالا مالالالالالالالات  بررالالالالالالالة  ملالالالالالالال   و يالالالالالالال :  و  مالالالالالالالا
  .571مكا ه ابًه غكسا  سًة 

  
و  الالالالرا  ألمهيالالالالة رالالالالسا ا الالالالادن صالالالالار العالالالالرب غؤررالالالالا  بالالالالهخ إق لالالالالا ت لالالالال   بررالالالالة علالالالالى  الالالالرغ  و  لالالالاله 
رالالالالالالد  الكعوالالالالالالة ألدرلالالالالالال  الدو الالالالالالة املسالالالالالاليحية مكالالالالالالة و لرغالالالالالالم العالالالالالالرب علالالالالالالى اعتًا  الالالالالالا أل  الالالالالالاليمن كا الالالالالال  

ألمالالالالراة ا وشالالالالة املسالالالاليحية و لرغالالالالم ك الالالال  مالالالالن  رل الالالالا سالالالالااة مالالالالن عوالالالالاد األصالالالالًا   و الي الالالالاد علالالالالى  ذبعالالالالة
اعتًالالالالا  املسالالالاليحية وكا الالالال   الالالالرغ  تالالالالؤرخ السالالالالًة  الالالالات   الالالالل  بالالالالن كالالالالالب الاللالالالالة   الالالالل   فلمالالالالا كالالالالا  

 عا  الفي   رر  به.
ْيالالالالد  فال ع الالالال   ر بحالالالال     ِ ْصالالالالح ِ  اْلِفيالالالالِ  و الالالالد قكالالالالرت حادرالالالالة الفيالالالال    القالالالالر    الالالالا  تعالالالالاىل:    لْ  تال الالالالر  ك 

الالالالالالار ٍر م الالالالالالن ِسالالالالالال  يٍ  ف   ع ل   بِيالالالالالال   تال الالالالالالْرِميِ م ِاِ   الالالالالال   ع ل الالالالالالْيِ ْم   الالالالالالْ ا    ،  ْيالالالالالالد رلْم ِ  ت ْضالالالالالالِليٍ  و   ْرس  الالالالالالْم   لْ    ْع الالالالالالْ  ك   ل
  .5 - 1ك ع ْ ٍد م)اْلكلاِ   والفي : 



عوالالالالالالة  نالالالالالال  هللا تعالالالالالالاىل رسالالالالالالاله  الالالالالالا حالالالالالالدن ألصالالالالالالحاب الفيالالالالالال     االالالالالالالي  الالالالالالالس  سالالالالالالار  الالالالالالد  الك
ومع الالالالالالم الفيالالالالالال  ومالالالالالالا كالالالالالالا  مالالالالالالن ا الالالالالاللام م  الالالالالالا سالالالالالاللاه هللا علالالالالالالي م مالالالالالالن  اعالالالالالالات الكالالالالالال  ترمالالالالالالل العالالالالالالدو 
ا الالالالالارر مالالالالالن سالالالالالال ي   وتفسالالالالال  السالالالالالال ِ ي    الالالالالة وبالالالالالالس  و متح الالالالالر. وورد قكالالالالالالر السالالالالال ي   غضالالالالالالا    

الالالالالالار ر  م الالالالالالن ِسالالالالالال  يٍ   وا  الالالالالالر:     74القالالالالالالر     سالالالالالالارر ا  الالالالالالر   الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  و   ْما الالالالالالْران  ع ل الالالالالالْيِ ْم ِح  
الالالالالالالار ر  م الالالالالالالن ِسالالالالالالال  يٍ  م)ًْضلالالالالالالالاٍد   الالالالالالالا ِح      علالالالالالالالى  الالالالالالالا  لالالالالالالالا   و الالالالالالالا    سالالالالالالالارر رالالالالالالالاد:  و   ْما الالالالالالالْران  ع ل يالْ  

  .82وراد: 
  

الالالالالرل ،مليكالالالالالالروب  أل  اللفالالالالالالل   غفيالالالالالد قلالالالالالال    الل الالالالالالة  و الالالالالد فتكالالالالالال  رالالالالالالسل  و الالالالالد  راالالالالالالال مالالالالالالن فس 
 األح الالالالالالار ال الالالالالال  ر ،الالالالالالالي  ا الالالالالالاام فعالالالالالالاد م لومالالالالالالا  مالالالالالالن غالالالالالال     غولالالالالالالو مالربالالالالالاله  واعل الالالالالالم كع الالالالالالد
مالالالالالالالالكا     كالالالالالالالار   رش لكلالالالالالالاله الالالالالالالالدواب  فلمالالالالالالالا  صالالالالالالاليواا هبالالالالالالالسل ا  الالالالالالالارر تسالالالالالالالا ا   الالالالالالالام م  فالالالالالالال   
 يالالالالال : كيالالالالالد غت الالالالالار    رالالالالالسل ا  الالالالالارر ال الالالالال  ر تفتالالالالال  ،الالالالالالي   ف الالالالالسل  الالالالالدرر هللا سالالالالالوحا ه وتعالالالالالاىل  
و الالالالالد كالالالالالا   الالالالالادرا  علالالالالالى    غ الالالالاللم م وغالالالالالردرم مالالالالالن غالالالالال     غسالالالالالل  علالالالالالي م الاالالالالال  ولكًالالالالاله اعالالالالال  قلالالالالال  

 سووا .
ة كمالالالالالا تقالالالالالد  حفالالالالالل هللا بيتالالالالاله ا الالالالالرا  مالالالالالن    غ الالالالالد   و الالالالالد صالالالالالار فيمالالالالالا بعالالالالالد  ولالالالالالة و، الالالالاللا  ا وشالالالالال

 املسلمة    ي    اار األرمث.
  

  570 غساس سًة  0مالدل صلى هللا عليه وسلم 
ولالالالالالد الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   ف الالالالالر غالالالالالا  ا رًالالالالالة  رًالالالالالد عشالالالالالرر ليلالالالالالة مضالالالالال  مالالالالالن شالالالالال ر 

غالالالالاللورو  ماضالالالالال  مالالالالالالدل   رالالالالالسا الا الالالالال       وو رالالالالال  مكالالالالالة  570 غسالالالالالاس سالالالالالًة  20ربيالالالالال  األو  
عالالالالا  الفيالالالال   وألربعالالالالة سالالالالًة رلالالالال  مالالالالن حكالالالالم كسالالالالر    اشالالالالروا  رسالالالالرو بالالالالن  والالالالاق بالالالالن فالالالال و   كالالالالة 
  املكالالالالالا  املعالالالالالرو  بسالالالالالا  الليالالالالال    الالالالالالدار الالالالالالد صالالالالالارت تالالالالالدعى بالالالالالدار حممالالالالالد بالالالالالن غاسالالالالالد ال قفالالالالالل 

ا الالالالالالالاد   رالالالالالالالل ا  الالالالالالالاج بالالالالالالالن غاسالالالالالالالد و درالالالالالالال  قلالالالالالالال  الويالالالالالالال    الالالالالالالالدار حالالالالالالالىت  رراتالالالالالالاله ا يالالالالالالاللرا     
والرشالالالالاليد ف علتالالالالاله مسالالالالال دا  غل الالالالاللى فيالالالالاله وكا الالالالال   والالالالال  قلالالالالال  لعقيالالالالال  بالالالالالن  م  الالالالالال . و الالالالالل  علالالالالالى غالالالالالد 
الشالالالالالالفاة    عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن بالالالالالالن عالالالالالالا  ف الالالالالالل  ابلتالالالالالاله  رافعالالالالالالا  ب الالالالالالرل إىل السالالالالالالماة واضالالالالالالعا  غالالالالالالدل ،ألرمث. 
وكا الالالالال   مالالالالاله االالالالالدن   الالالالالا ل جتالالالالالد حالالالالالة محلالالالالال  بالالالالاله مالالالالالا جتالالالالالدل ا اامالالالالال  مالالالالالن رقالالالالال  و  وحالالالالالم و  غالالالالال  

دتالالالاله  مالالالاله عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال   رسالالالالل  إىل االالالالدل وكالالالالا  غاالالالالا  ،لويالالالال  تلالالالال  الليلالالالالة قلالالالال . وملالالالالا ول



ف الالالالالالاة إلي الالالالالالا فقالالالالالالال  لالالالالالاله: و  ، ا الالالالالالارن ولالالالالالالد لالالالالالال  مالالالالالالالاد ع يالالالالالال   فالالالالالالسعر عوالالالالالالد املالالالالالالال  و الالالالالالا : 
 لالالالالالالاليس بشالالالالالالالرا  سالالالالالالالاو   فقالالالالالالالال :  عالالالالالالالم  ولكالالالالالالالن سالالالالالالالق  سالالالالالالالاادا    رفالالالالالالال  ر سالالالالالالاله و صالالالالالالالوعيه إىل السالالالالالالالماة 

لكعوالالالالة وعالالالالا)قل ودعالالالالا لالالالاله   رالالالالرج ودفعالالالاله إلي الالالالا  ورالالالالا الالالالالس  فالرراتالالالاله و  الالالالر إليالالالاله و رالالالالسل ودرالالالال  بالالالاله ا
ذالالالالالال حممالالالالالدا   فقيالالالالال : كيالالالالالد ذيالالالالال  هبالالالالالسا ا سالالالالالم ولالالالالاليس ألحالالالالالد مالالالالالن  ، الالالالال   فقالالالالالا : إين ألراالالالالالا    
 مالالالالدل  رالالالال  األرمث كل الالالالم  وكا الالالال  تلالالالال  السالالالالًة الالالالالد محالالالال  في الالالالا برسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 االالالالالدب وضالالالالاليق ع الالالالاليم فارضالالالالالر ت األرمث سالالالالالًة الفالالالالالت  وا بت الالالالالاج فالالالالال    رغشالالالالالا  كا الالالالال   والالالالال  قلالالالالال   
ومحلالالالال  األشالالالال ار و ذرالالالالم الرغالالالالد   تلالالالال  السالالالالًة   ومالالالالن ع يالالالال  مالالالالا و الالالال  عًالالالالد و دتالالالاله مالالالالا رلو  مالالالالن 
ارجتالالالالالاج إغالالالالالاا  كسالالالالالر  وسالالالالالقا   ربالالالالال  عشالالالالالرر شالالالالالرفة مالالالالالن شالالالالالرفاته وقلالالالالال  إشالالالالالارر إىل   الالالالاله ل غوالالالالالق مالالالالالن 

ورلالالالالال   ربعالالالالالة إىل ملالالالالالاك م املسالالالالالتودغن ،مللالالالالال  إ   ربعالالالالالة عشالالالالالر ملكالالالالالا   ف لالالالالال  عشالالالالالرر    ربالالالالال  سالالالالالًة 
 مالالالالالالن ع مالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  وغالالالالالالي  االالالالالال ر   غالالالالالالة بفلسالالالالالالاة إشالالالالالالارر إىل   الالالالالاله   الالالالالال  ألصالالالالالالحاهبا 

    شدغد  ومخاد انر فار 
  

وكالالالالالالا  علالالالالالالى مالالالالالالا غقالالالالالالا   الالالالالالا  لالالالالالالد عالالالالالالا  ل ختمالالالالالالد كمالالالالالالا روال الوي قالالالالالالل و بالالالالالالا  عالالالالالاليم وا را االالالالالالل   
سالالالالالماة ،لشالالالالال   و االالالالال  وابالالالالالن عسالالالالالاكر. ومالالالالالن قلالالالالال   غضالالالالالا  مالالالالالا و الالالالال  مالالالالالن  ودر حراسالالالالالة ال« ا ااتالالالالد»

 رصد الشيا ة ومًع م من اس ا  السم   ولقد  حسن الشقرا يسل حيت  ا :
 ضاةت ملالدل ا فا  وات ل  *** بشر  ا ااتد   ا شرا  والاف 
 وص رْل كسر  تداعى من  ااعدل *** وا ق   مًكسر األرااة قا مي 

   ل غس وانر فار  ل تا د وما مخدت *** مس  لد عا  و ر القا 
 رر)ت ملوع ه األوو  وا وع   *** راا   الش   ترمل االن ،لش  

وغًسالالالالالالال  بعضالالالالالالال م قلالالالالالالال  إىل   الالالالالالاله حالالالالالالالدن   قلالالالالالالال  الا الالالالالالال   لالالالالالالاللا  ع الالالالالالاليم   الالالالالالالا  اليعقالالالالالالالام   
اخل  وغلالالالالالرو     الرشالالالالاليد  راد رالالالالالد  إغالالالالالاا   « و صالالالالالاب  الًالالالالالا   لللالالالالالة عمالالالالال   يالالالالال  الالالالالالد يا«: »ذرنالالالالاله»

ال مكالالالالالالالل: و  مالالالالالالال  املالالالالالالالؤمًة     الالالالالالالد  بًالالالالالالالاة رالالالالالالالا  غالالالالالالالة كسالالالالالالالر  فقالالالالالالالا  لالالالالالالاله و غالالالالالالالرل  الالالالالالال  بالالالالالالالن رالالالالالالالالد 
 ا سال   و ا  الواص     ا ملغة:

  
  غة مً  ما تداعى الوًاة***  وتداعى إغاا  كسر  ولا 

 كربة من مخادرا وبالة***   وغدا ك  بي  انر وفيه



   لً ا م هبا إ فاة***  وعيا  للفر  غارت ف   كا
 ى هللا عليه وسلم ع ق) عًه ادل بكو .و  ساب  غا  من و دته صل

  
 ا حتفا   الدل صلى هللا عليه وسلم 

 الالالالا  ا مالالالالا   بالالالالا شالالالالامة شالالالاليخ الًالالالالاو : ومالالالالن  حسالالالالن مالالالالا ابتالالالالدش    ما ًالالالالا مالالالالا غلفعالالالال  كالالالال  عالالالالا    
اليالالالالالالالالا  املاافالالالالالالالالق ليالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالدل صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم مالالالالالالالالن ال الالالالالالالالد ات واملعالالالالالالالالرو  وإ  الالالالالالالالار اللغًالالالالالالالالة 

يالالالاله مالالالالن ا حسالالالالا  للفقالالالالراة  مشالالالالعر  حوالالالالة الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم والسالالالالرور  فالالالال   قلالالالال  مالالالال  مالالالالا ف
وتع يمالالالالاله    لالالالالالال  فاعالالالالال  قلالالالالالال  وشالالالالالكر هللا تعالالالالالالاىل علالالالالالى مالالالالالالا مالالالالالن) بالالالالالاله مالالالالالن إ الالالالالالاد رسالالالالالاله صالالالالالاللى هللا 

 عليه وسلم الس   رسله رمحة للعاملة.
  

 الالالالالالالا  السالالالالالالال او : إ  عمالالالالالالال  املالالالالالالالالد حالالالالالالالدن بعالالالالالالالد القالالالالالالالرو  ال الرالالالالالالالة      ا   رالالالالالالال  ا سالالالالالالالال    
األ االالالالالالالار واملالالالالالالالد  الكوالالالالالالالار غعملالالالالالالالا  املالالالالالالالالد وغت الالالالالالالد ا    لياليالالالالالالاله   الالالالالالالااش ال الالالالالالالد ات وغعتًالالالالالالالا  سالالالالالالالا ر 

بقالالالالراةر مالالالالالدل الكالالالالر  وغ  الالالالر علالالالالي م مالالالالن بركاتالالالاله كالالالال  فضالالالال  عمالالالاليم. و الالالالا  ابالالالالن االالالالالا  : مالالالالن رااصالالالاله 
  الالالاله  مالالالالا    قلالالالال  العالالالالا  وبشالالالالر  عاالالالالالة بًيالالالال  الو يالالالالة واملالالالالرا   و و  مالالالالن  حدرالالالاله مالالالالن امللالالالالا   امللالالالال  

التًالالالالالاغر   مالالالالالالد »سالالالالالعيد صالالالالالاح  إربالالالالال   و لالالالالالد لالالالالاله ا الالالالالافل بالالالالالن دحيالالالالالة لليفالالالالالا   ذالالالالالال: امل فالالالالالر  بالالالالالا 
فال االالالالالا ل امللالالالالال  امل فالالالالالر  لالالالالالد دغًالالالالالار  وصالالالالالً  امللالالالالال  امل فالالالالالر املالالالالالالد وكالالالالالا  غعملالالالالاله   « الوشالالالالال  الًالالالالالسغر

ربيالالالال  األو  و تفالالالال  بالالالاله احتفالالالالا   رالالالالا ال   وكالالالالا  شالالالال ما  شالالالال اعا  باالالالالال  عالالالالا ال  عالالالالاد    و يالالالال : إ الالالاله كالالالالا  
 ى املالد رال.ا ة  لد دغًار.غ ر  عل

  
وكالالالالالا  السالالالالاللاا   بالالالالالا محالالالالالا ماسالالالالالى صالالالالالاح  تلمسالالالالالا   تفالالالالال  ليلالالالالالة املالالالالالالد غاغالالالالالة ا حتفالالالالالا  كمالالالالالا  
كالالالالالا  ملالالالالالا  امل الالالالالرب واأل الالالالالدلس   قلالالالالال  الع الالالالالر ومالالالالالا  ولالالالالاله. ومالالالالالن احتفالالالالالاله لالالالالاله مالالالالالا حكالالالالالال ا الالالالالافل 

اىل  بالالالالا محالالالالا مالالالالن رال األروال فيمالالالالا  الالالالاله املالالالال»سالالالاليد   بالالالالا عوالالالالد هللا التًسالالالالل    التلمسالالالالاين   كتابالالالاله 
ومالالالالالا غاافالالالالق قلالالالالال  علالالالالى حسالالالالال  ا  الالالال ال و  الالالالاله. إ الالالاله كالالالالالا  غقالالالالاليم « الشالالالالعر  و يالالالالال  فيالالالاله مالالالالالن األمالالالالدال

ليلالالالالالة املالالالالاليالد الًوالالالالالا  علالالالالالى صالالالالالاحوه ال الالالالالالر والسالالالالالال   شالالالالالارر مالالالالالن تلمسالالالالالا  ا روسالالالالالة مالالالالالدعار حفيلالالالالالة 
 شالالالالالر في الالالالالا الًالالالالالا  راصالالالالالة وعامالالالالالة فمالالالالالا شالالالالالد  مالالالالالن مالالالالالار  م الالالالالفافة و رام مو ارالالالالالة  وبسالالالالال  ماشالالالالالار 

سالالالالالالا د ،لالالالالالالسر  م شالالالالالالار  و الالالالالال  كاألسالالالالالالاااانت وماا الالالالالالد كا الالالالالالا ت  وموالالالالالالارر مً الالالالالالابة كالقوالالالالالالاب وو 



نا الالالالالالا املو الالالالالالر تالالالالالال ا  مالالالالالالسا،   وغفالالالالالالامث علالالالالالالى االميالالالالالال    الالالالالالااش األ عمالالالالالالة كال الالالالالالا   رالالالالالالار الربيالالالالالال  املًمًمالالالالالالة  
فتشالالالالالالت ي ا األ فالالالالالالس وتسالالالالالالتلسرا الًالالالالالالاا ر ونالالالالالالال  حسالالالالالالالن رورالالالالالالا األروال ونالالالالالالامر رتالالالالالال  الًالالالالالالا  في الالالالالالالا 

رتيالالالالال  احتفالالالالالا  و الالالالالد علالالالالال  االميالالالالال   هبالالالالالة الا الالالالالار وا االالالالالال   وبعقالالالالال  قلالالالالال   تفالالالالال  علالالالالالى مالالالالالراتو م ت
املسالالالالالالتمعا   مالالالالالالدال امل الالالالالالافى عليالالالالالاله ال الالالالالالالر والسالالالالالالال   ومفكالالالالالالرات ترغالالالالالال    ا  الالالالالالالش عالالالالالالن ا و  
نراالالالالا  في الالالالا مالالالالن فالالالالن إىل فالالالالن ومالالالالن  سالالالاللاب إىل  سالالالاللاب وبتالالالالا  مالالالالن قلالالالال   الالالالا تاالالالالرب لالالالاله الًفالالالالا  

مالالالالالن السالالالالاللاا  رضالالالالالاا  هللا تعالالالالالاىل عليالالالالاله رلا الالالالالة املً ا الالالالالة  الالالالالد وتالالالالالرذل إىل ذاعالالالالاله القلالالالالالاب  و،لقالالالالالرب 
 ررفالالالالال  كال الالالالالا حللالالالالالة شا يالالالالالة  الالالالالا  بالالالالالااب ماافالالالالالة علالالالالالى عالالالالالدد سالالالالالاعات الليالالالالال  اللما يالالالالالة فم مالالالالالا مضالالالالال  
سالالالالاعة و الالالال  الًقالالالالر بقالالالالدر حسالالالالاهبا وفالالالالت  عًالالالالد قلالالالال  ،ب مالالالالن  بااهبالالالالا وبالالالالر ت مًالالالاله اارغالالالالة صالالالالارت   

يالالالالالاله تلالالالالالال  السالالالالالالاعة ،ذ الالالالالالا مسالالالالالالاارر  حسالالالالالالن صالالالالالالارر    غالالالالالالدرا اليمالالالالالالد ر عالالالالالالة مشالالالالالالتملة علالالالالالالى   الالالالالالم ف
فتضالالالالع ا بالالالالة غالالالالالد  السالالالاللاا  بلاافالالالالة وغسالالالالالرارا علالالالالى فم الالالالالا كاملؤدغالالالالة ،ملواغعالالالالة حالالالالالق ا الفالالالالة. ركالالالالالسا 

 حا م إىل ا والج عماد ال وال و داة املًاد  حل  على الفالل  ا ت ى.
  

و   ما ًالالالالالالالالا رالالالالالالالالسا  تفالالالالالالالال  املسالالالالالالالاللما  بيالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالدل صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم    يالالالالالالالال  األمالالالالالالالالم 
سالالالالالالالالمية  و  القاالالالالالالالر امل الالالالالالالر  تتلالالالالالالالى األقكالالالالالالالار وتالالالالالالالا ش ال الالالالالالالد ات علالالالالالالالى الفقالالالالالالالراة وا تالالالالالالالااة  و  ا ِ 

القالالالالالاررر غتحالالالالالر  ماكالالالالال   ر،ب الاالالالالالر  بعالالالالالد ال  الالالالالر  مالالالالالا  ا اف الالالالالة وغسالالالالال   اصالالالالالدا  ميالالالالالدا  ا حتفالالالالالا  
،لعواسالالالالالية  تالالالالالا ا  شالالالالالاارش االالالالال  الربالالالالال  فالسالالالالالكرغة فال ارغالالالالالة فميالالالالالدا  ا شالالالالالرا ية فالفحالالالالالامة فا سالالالالاليًية 

عواسالالالالالالية وغشالالالالالالتد اللحالالالالالالا    رالالالالالالسل الشالالالالالالاارش وتتقالالالالالالد  املاكالالالالالال  كاكوالالالالالالة مالالالالالالن فرسالالالالالالا  راالالالالالالا  الشالالالالالالر ة فال
واالالالالد بالالالاله مالالالالن االالالالالا وة  الالالالار مالالالالن راالالالالا  االالالالالي   و الالالالد االالالالرت عالالالالادر ا كامالالالالة    اتفالالالال  هبالالالالسا اليالالالالا  
املوالالالالار  احتفالالالالا   رذيالالالالا    العواسالالالالية حيالالالالت تقالالالالا  سالالالالراد ات للالالالالا ارات وغتااالالالاله االلالالالالة امللالالالال   و ان والالالاله 

 حتفالالالالالا  ورًالالالالالا  غسالالالالالتعرمث ا اميالالالالالة امل الالالالالرغة علالالالالالى  رالالالالالر وصالالالالالاله    غًتقالالالالال  إىل السالالالالالراد  إىل مكالالالالالا  ا
وغسالالالالالالالالتقو  راالالالالالالالالا  الاالالالالالالالالر  ال الالالالالالالالافية  عالم الالالالالالالالم وبعد الالالالالالالالس غق الالالالالالالالد سالالالالالالالالراد  شالالالالالالالاليخ مشالالالالالالالالاغخ الاالالالالالالالالر  
ال الالالالالالافية فيسالالالالالالتم  لالالالالالالتالور الق الالالالالالة الًواغالالالالالالة وبعالالالالالالد ذاع الالالالالالا نلالالالالالال  علالالالالالالى ذلي الالالالالالا ا لعالالالالالالة امللكيالالالالالالة وتالالالالالالدار 

ن   غً الالالالالالر  بعالالالالالالد قلالالالالالال   اكوالالالالالاله ا افالالالالالال   رًالالالالالالاة   الالالالالالد املالالالالالالداف   املر والالالالالالات وا لالالالالالالا  علالالالالالالى ا اضالالالالالالرغ
و  املسالالالالالاة تًالالالالالار اللغًالالالالالات املقامالالالالالة علالالالالالى السالالالالالراد ات وتالالالالالالق األلعالالالالالاب الًارغالالالالالة الودغعالالالالالة  و  ال الالالالالوال 
تعاالالالالالال  ا كامالالالالالالة و ارا الالالالالالا وم الالالالالالا  ا وتتلالالالالالالى الق الالالالالالة الًواغالالالالالالة الشالالالالالالرغفة   املشالالالالالال د ا سالالالالالاليإ اضالالالالالالار 

 ض  عًاغة راا  الدغن وغق ة راا  ا دارر.حمافل م ر  و د  بال  بدش ك  ر بف



رالالالالسا و   الالالاللا   االالالالال  و ر األمالالالالار  ًالالالال  كالالالال  مالالالالا نالالالالالد الالالالالدغن مالالالالن  ور ومالالالالا  الالالالر    املاالالالالالد 
عالالالالالالادر أل  قلالالالالالال  غشالالالالالالا ِل حماسالالالالالالن ا سالالالالالالال  وغفسالالالالالالد املقاصالالالالالالد الشالالالالالالرغفة مالالالالالالن إ امالالالالالالة مالالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم 
  

  ذا ل صلى هللا عليه وسلم 
  

إ  ت  ذالالالالالالالالالاة:  ان حممالالالالالالالالالد و ان  محالالالالالالالالالد و ان املالالالالالالالالالاحل »رسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم   الالالالالالالالالا 
الالالالالالس  شحالالالالالا هللا م الكفالالالالالر  و ان ا اشالالالالالر الالالالالالس   شالالالالالر الًالالالالالا  علالالالالالى  الالالالالدمل   و ان العا الالالالال  ووالعا الالالالال  
الالالالالس  لالالالاليس بعالالالالدل  الالالال   و الالالالا :  ان حممالالالالد  و ان  محالالالالد  و ان  الالالال  الرمحالالالالة و الالالال  التابالالالالة  و ان املقفالالالالى و ان 

ذ)الالالالالالالالالال هللا عالالالالالالالالالل واالالالالالالالالال    القالالالالالالالالالر   رسالالالالالالالالالا     وي الالالالالالالالالا  «: الت الالالالالالالالالسغ »  و  «شالالالالالالالالالر و ان  الالالالالالالالال  املالحالالالالالالالالالما ا
شالالالالالاردا   موشالالالالالرا  و الالالالالسغرا   وداعيالالالالالا  إىل هللا وق الالالالاله وسالالالالالرااا  مًالالالالال ا   ور وفالالالالالا  رحيمالالالالالا   واعلالالالالاله رمحالالالالالة و عمالالالالالة 
اة ورالالالالالالالادو  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ومالالالالالالالن  ذا الالالالالالاله: الفالالالالالالالات   و الالالالالالاله  وغالالالالالالالس  وعوالالالالالالالد هللا ورالالالالالالالا  األ ويالالالالالالال

 «. ، إبراريم»وامل تار  وكًيته  با القاسم وكًال ا غ  
  

 مرضعاته صلى هللا عليه وسلم 
 رضالالالالالالعته صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن الًسالالالالالالاة .الالالالالالا  و يالالالالالال   ك الالالالالالر   و رالالالالالالن  مالالالالالاله  مًالالالالالالة   راغوالالالالالالة 
األسالالالاللمية اارغالالالالة عمالالالاله  م  الالالال  الالالالالد  عتق الالالالا حالالالالة بشالالالالرته با دتالالالاله  ومالالالالا   والالالال   الالالالدو  حليمالالالالة  ورالالالالالة 

 ملًسر و    شن  وامر ر سعدغة غ  حليمة  ورالن  سار من العاات .بً  ا
  

و ك الالالالالررن إرضالالالالالاعا  لالالالالاله حليمالالالالالة بًالالالالال   م ق غالالالالال  السالالالالالعدغة وتكالالالالالد)    كوشالالالالالة. وكالالالالالا  مالالالالالن عالالالالالادر 
العالالالالرب إقا ولالالالالد  الالالالم مالالالالالاد    غلتمسالالالالاا لالالالاله مرضالالالالعة مالالالالن غالالالال   ويلالالالالت م ليكالالالالا   جنالالالال  للالالالالالد و ف الالالال  

غلتمسالالالالالن الرضالالالالالعاة ومع الالالالالن حليمالالالالالة السالالالالالعدغة   سالالالالالًة  لالالالالاله  ف الالالالالاةت  سالالالالالار مالالالالالن بالالالالالإ سالالالالالعد إىل مكالالالالالة
شالالالالالدغدر القحالالالالالال   فكالالالالال  امالالالالالالر ر  رالالالالالست رضالالالالالاليعا  إ  حليمالالالالالة و الالالالالالد كا الالالالال  االالالالالالدن   الالالالالا رراالالالالالال  مالالالالالالن 

وابالالالالن  الالالالا صالالالال   ترضالالالالعه    سالالالالار مالالالالن بالالالالإ سالالالالعد  -ا الالالالارن بالالالالن عوالالالالد العالالالالل   -بلالالالالدرا مالالالال   وا الالالالا 
راالالالالال  علالالالالالى  ذ  ت بالالالالالن بكالالالالالر غلتمسالالالالالن الرضالالالالالعاة   الالالالالال : ورالالالالالل سالالالالالًة شالالالالال واة ل توالالالالالق لًالالالالالا شالالالالاليدا   ف 

 مالالالراة معًالالالا شالالالالار  لًالالالا وهللا مالالالالا تالالالو  بقاالالالالرر ومالالالا  ًالالالالا  ليلًالالالا مالالالالن صالالالويًا الالالالالس  معًالالالا مالالالالن بكا الالاله مالالالالن 



االالالالالالالالاش  مالالالالالالالا   رالالالالالالالدغل  مالالالالالالالا غ ًيالالالالالالاله ومالالالالالالالا   شالالالالالالالارفًا مالالالالالالالا غ سغالالالالالالاله ولكًالالالالالالالا كًالالالالالالالا  راالالالالالالالا ال يالالالالالالالت والفالالالالالالالرج  
ف راالالالالالال  علالالالالالالى  ذين تلالالالالالال  فلقالالالالالالد  دمالالالالالال  ،لركالالالالالال  حالالالالالالىت شالالالالالالق قلالالالالالال  علالالالالالالي م ضالالالالالالعفا  وع فالالالالالالا  حالالالالالالىت 

ا مكالالالالالالة  لالالالالالالتمس الرضالالالالالالعاة فمالالالالالالا مًالالالالالالا امالالالالالالر ر إ  و الالالالالالد عالالالالالالرمث علي الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله  الالالالالالدمً
وسالالالاللم فتالالالالال،ل إقا  يالالالال   الالالالا: إ الالالاله غتالالالاليم وقلالالالال   ان إمالالالالا كًالالالالا  راالالالالا املعالالالالرو  مالالالالن  م ال الالالال  فكًالالالالا  قالالالالا  
غتالالالالاليم ومالالالالالا عسالالالالالى    ت الالالالالً   مالالالالاله واالالالالالدل  فكًالالالالالا  كررالالالالاله لالالالالالسل  فمالالالالالا بقيالالالالال  امالالالالالر ر  الالالالالدم  معالالالالالل إ  

للواالالالالالالل: وهللا ألقرالالالالالالنب إىل قلالالالالالال  اليتالالالالالاليم فسرس الالالالالاله  فقالالالالالالا :      عليالالالالالال   رالالالالالالست رضالالالالالاليعا  فقلالالالالالال  
   تفعلالالالالالل عسالالالالالى هللا     عالالالالال  لًالالالالالا فيالالالالاله بركالالالالالة  فالالالالالسرو  إليالالالالاله فالرستالالالالاله ومالالالالالا محلالالالالالإ علالالالالالى  رالالالالالسل إ  
 ين ل  االالالالالد غالالالالال ل  فلمالالالالالا  رستالالالالاله راعالالالالال  بالالالالاله إىل رحلالالالالالل فلمالالالالالا وضالالالالالعته   ح الالالالالر    والالالالال  علالالالالالى رالالالالالدغل) 

معالالالاله  رالالالالال حالالالالىت رلو    انمالالالالا ومالالالالا كًالالالالا  ًالالالالا  مًالالالاله  والالالال    الالالالا شالالالالاة مالالالالن لالالالالنب فشالالالالرب حالالالالىت رلو  وشالالالالرب
قلالالالال   و الالالالا   واالالالالل إىل شالالالالارفًا فالالالال قا إ الالالالا  افالالالال  فحلالالالال  مً الالالالا مالالالالا شالالالالرب وشالالالالرب  معالالالاله حالالالالىت ا ت يًالالالالا 
رو  فوتًالالالالالالا ةالالالالالال  ليلالالالالالالة  و الالالالالالا  صالالالالالالاح  حالالالالالالة  صالالالالالالوحًا: تعلمالالالالالالل وهللا و حليمالالالالالالة لقالالالالالالد  رالالالالالالست  سالالالالالالمة 

والالالالالالالال   ذين ومحلتالالالالالالالاله علي الالالالالالالالا معالالالالالالالالل فالالالالالالالالاهللا مواركالالالالالالالالة  فقلالالالالالالالال : وهللا إين ألراالالالالالالالالا قلالالالالالالالال     رراًالالالالالالالالا ورك
لقاعالالالالالال  ،لركالالالالالال  مالالالالالالا   غقالالالالالالدر عليالالالالالاله شالالالالالاللة مالالالالالالن محللالالالالالالررم حالالالالالالىت إ  صالالالالالالااح  لالالالالالاليقلن ت: و ابًالالالالالالة  م 

 ق غ  و  
  

اربعالالالالالل عليًالالالالالا  ليسالالالالال  رالالالالالسل  ذ الالالالال  الالالالالالد كًالالالالال  رراالالالالال  علي الالالالالا  فالالالالالال ا   الالالالالن: بلالالالالالى وهللا إ الالالالالا 
بالالالالالإ سالالالالالعد ومالالالالالا  علالالالالالم  رضالالالالالا  مالالالالالن  رمث   الالالالالل  فالالالالاليقلن: وهللا إ   الالالالالا شالالالالالالان      الالالالالدمًا مًا لًالالالالالا   بالالالالالالد

هللا  االالالالالدب مً الالالالالا فكا الالالالال  غًمالالالالالل تالالالالالرول علالالالالالل  حالالالالالة  الالالالالدمًا بالالالالاله معًالالالالالا شالالالالالواعا  لوًالالالالالا  فًحلالالالالال  و شالالالالالرب 
ومالالالالالالالا  لالالالالالالال  إ سالالالالالالالا   االالالالالالالرر لالالالالالالالنب و   الالالالالالالدرا   ضالالالالالالالرش حالالالالالالالىت كالالالالالالالا  ا اضالالالالالالالرو  مالالالالالالالن  امًالالالالالالالا غقالالالالالالالالا  

مالالالالا تالالالالالو  لرعيالالالالا م: وغلكالالالالم اسالالالالالرحاا حيالالالالت غسالالالالالرل راعالالالالل بًالالالالال   م ق غالالالال  فالالالالال ول  غًالالالالام م اياعالالالالالا  و 
بقاالالالالرر لالالالالنب وتالالالالرول غًمالالالالل شالالالالواعا  لوًالالالالا  فلالالالالم  الالالالل   تعالالالالر  مالالالالن هللا الالالالاللودر وا الالالال  حالالالالىت مضالالالال  سالالالالًتال 
وف الالالاللته وكالالالالا  غشالالالال  شالالالالوا،    غشالالالالوه ال لمالالالالا   فلالالالالم غولالالالالو سالالالالًتيه حالالالالىت كالالالالا  غالمالالالالا  افالالالالرا  فقالالالالدمًا بالالالاله 
علالالالالى  مالالالاله ولالالالالن  حالالالالر  شالالالاللة علالالالالى مك الالالاله فيًالالالالا ملالالالالا كًالالالالا  الالالالر  مالالالالن بركتالالالاله فلالالالالم  الالالالل  هبالالالالا حالالالالىت ردتالالالاله 

 6معًا.
  

 شق ال در



الالالالم لًالالالالا رلالالالالد بياتًالالالالا   الالالالال  حليمالالالالة: فراعًالالالالا فالالالالاهللا إ الالالاله بعالالالالد مقالالالالدمًا  شالالالال ر مالالالال   ريالالالاله لفالالالالل هب 
إق  ذان  رالالالالالال غشالالالالالتد فقالالالالالا  ت وألبيالالالالاله: قا   رالالالالالل القرشالالالالالل  الالالالالد  رالالالالالسل راالالالالالال  علي مالالالالالا ريالالالالالاب بالالالالالي  
ا  فالضالالالالال عال فشالالالالالقا باًالالالالاله ف مالالالالالا غسالالالالالا ا ه   الالالالالال : ف راالالالالال   ان و بالالالالالال لالالالالالال فااالالالالالدانل  ا مالالالالالا  مًتقعالالالالال

وا الالالاله فالتلمتالالالاله والتلمالالالاله  بالالالالال فقلًالالالالا لالالالاله: مالالالالا لالالالال  و بالالالالإ   الالالالا : االالالالاةين راالالالالال  علي مالالالالا ريالالالالاب بالالالالي  
 فالض عاين وشقا باإ فالتمسا فيه شيدا     در  ما را .

  
 الالالالال : فراعًالالالالا إىل روا ًالالالالا و الالالالا  ت  بالالالالال: و حليمالالالالة لقالالالالد رشالالالالي     غكالالالالا  رالالالالسا ال الالالالال   الالالالد 

ه  فاحتملًالالالالالال فقالالالالالدمًا بالالالالاله علالالالالالى  مالالالالاله  فقالالالالالال : مالالالالالا  صالالالالالي  فال قيالالالالاله  رلالالالالاله  والالالالال     غ  الالالالالر قلالالالالال  بالالالالال
  الالالالالالدم  بالالالالالاله و  دالالالالالالر و الالالالالالد كًالالالالالال  حرغ الالالالالالة عليالالالالالاله وعلالالالالالالى مك الالالالالاله عًالالالالالالد   فقلالالالالالال :  الالالالالالد بلالالالالالالو هللا ،بالالالالالالإ 
و ضالالالالي  الالالالالس  علالالالالل) وختافالالالال  األحالالالالدان عليالالالاله فالدغتالالالاله إليالالالال  كمالالالالا اوالالالالة   الالالالال : مالالالالا رالالالالسا شالالالالال   

ه الشالالالالالياا    لالالالالال : فالصالالالالالد يإ رالالالالال     الالالالالال : فلالالالالالم تالالالالالدعإ حالالالالالىت  ر  الالالالالا   الالالالالال :  فت افالالالالال  عليالالالالال
 عالالالالالالم   الالالالالالال : كالالالالالالال وهللا مالالالالالالا للشالالالالالالياا  عليالالالالالاله مالالالالالالن سالالالالالالوي   وإ   بالالالالالالإ لشالالالالالالالان   فالالالالالالال  رالالالالالال   رالالالالالال ل  
 لالالالال : بلالالالالالى   الالالالالال : ر غالالالالال  حالالالالالة محلالالالال  بالالالالاله   الالالالاله رالالالالالرج مالالالالالإ  الالالالار  ضالالالالالاة ت بالالالالاله   الالالالالار بل الالالالالر  مالالالالالن 
 رمث الشالالالالا     محلالالالال  بالالالاله فالالالالاهللا مالالالالا ر غالالالال  مالالالالن محالالالال   الالالال  كالالالالا   رالالالالد و   غسالالالالر مًالالالاله وو الالالال  حالالالالة 

 ه لااض  غدغه ،ألرمث راف  ر سه إىل السماة  دعيه عً  وا القل راشدر.ولدته وإ 
كالالالالالالا   و  مالالالالالالا شالالالالالالق صالالالالالالدرل عليالالالالالاله ال الالالالالالالر والسالالالالالالال    السالالالالالالًة ال ال الالالالالالة مالالالالالالن عمالالالالالالرل  و يالالالالالال :   
الرابعالالالالالالة وقلالالالالالال  لتا الالالالالال ل وإرالالالالالالراج حالالالالالالل الشالالالالالالياا  مًالالالالالاله  وشالالالالالالق صالالالالالالدرل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ليلالالالالالالة 

ذرغالالالالالخ » فالالالالالر   ومالالالالالً م األسالالالالالتاق  يكالسالالالالالا    كتابالالالالاله ا سالالالالالراة كمالالالالالا روال الو الالالالالار   وغقالالالالالا  مؤررالالالالالا ا
حيالالالالالالالالار »وكالالالالالالالالسا األسالالالالالالالالتاق مالالالالالالالالاغر   كتابالالالالالالالاله  1907   وعالالالالالالالالة 148 - 147صالالالالالالالالفحة و«  دب العالالالالالالالالرب

 إ  رسل  ابة صرعية  ورسا مردود أل ه ل تلشارد فيه عالمات ال رش  ا  عمرل.« حممد
 :وإىل   ة إرضاعه صلى هللا عليه وسلم غش  صاح  ا ملغة حيت غقا 

 وبدت   رضاعه مع لات *** ليس في ا عن العيا  رفاة
 إق  بته ليتمه مرضعات ***  لن ما   اليتيم عًا غًاة
 فالتته من    سعد فتار ***  د  بت ا لفقررا الرضعاة

  رضعته لوا ا فسقت ا *** وبًي ا  لوا ن الشاة
  صوح  شا    ع افا  و مس  *** ما هبا شا   و  ع فاة



 عي  عًدرا بعد حم  *** إق غدا للً ِ  مً ا غساة ر   ال
 و  ا مًة لقد ضاعد األاال *** الر علي ا من اًس ا وااللاة

 وإقا س  ر ا له  انسا  *** لسعيد ف  م سعداة
  

 ا   على  تله ص  ا
  

وكا الالالالال  حليمالالالالالة كلمالالالالالا مالالالالالر  اعالالالالالة مالالالالالن الي الالالالالاد وحالالالالالدرت م بشالالالالالال ه صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حضالالالالالاا 
كلمالالالالالا عرضالالالالالته علالالالالالى العالالالالالرافة   األسالالالالالاا   صالالالالالاحاا بقتلالالالالاله وكالالالالالا اا غقالالالالالالا : ا تلالالالالالاا رالالالالالسا علالالالالالى  تلالالالالاله و 

ال الالالالال   فليقالالالالالتلن  رالالالالال  دغالالالالالًكم وليكسالالالالالر   صالالالالالًامكم ولي  الالالالالر   مالالالالالرل علالالالالاليكم  وعالالالالالن حليمالالالالالة رضالالالالالل هللا 
عً الالالالا   الالالاله مالالالالر هبالالالالا  اعالالالالة مالالالالن الي الالالالاد فقالالالالال :    االالالالدراين عالالالالن ابالالالالإ رالالالالسا محلتالالالاله  مالالالاله كالالالالسا ووضالالالالعته  

ه كالالالالالسا وقكالالالالالرت  الالالالالم كالالالالال  مالالالالالا ذعتالالالالاله مالالالالالن  مالالالالاله وكالالالالال   مالالالالالا ر تالالالالاله رالالالالالل بعالالالالالد    كالالالالالسا ور ت عًالالالالالد و دتالالالالال
 رستالالالالالالاله و سالالالالالالالًدت االميالالالالالالال  إىل  فسالالالالالالال ا كال الالالالالالالا رالالالالالالالل الالالالالالالالد محلتالالالالالالاله ووضالالالالالالالعته  فقالالالالالالالا   ولدالالالالالالال  الي الالالالالالالاد 
بعضالالالالال م لالالالالالوع : ا تلالالالالالال  فقالالالالالالاا:  و  غتالالالالاليم رالالالالالا  فقالالالالالال :    رالالالالالسا  بالالالالالال و ان  مالالالالاله  فقالالالالالالاا: لالالالالالا كالالالالالا  

ت  واتالالالالالاله  وعالالالالالالن حليمالالالالالالة  غضالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا   الالالالالالا غتيمالالالالالالا   تلًالالالالالالال أل  قلالالالالالال  عًالالالالالالدرم مالالالالالالن عالمالالالالالالا
 للالالالال  بالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بسالالالالا  عكالالالالاا وكالالالالا  سالالالالا ا  لل ارليالالالالة بالالالالة الاالالالالا د وخنلالالالالة  ا الالالال  
املعالالالالالالالالالرو   كا الالالالالالالالال  العالالالالالالالالالرب إقا   الالالالالالالالالدت ا الالالالالالالالال    امالالالالالالالالال  هبالالالالالالالالالسا السالالالالالالالالالا  شالالالالالالالالال ر شالالالالالالالالالاا  غتفالالالالالالالالالاررو  

ر ل كالالالالالارن مالالالالالن  وغتًاشالالالالالدو  األشالالالالالعار وغويعالالالالالا  وغشالالالالال و   فلمالالالالالا وصالالالالالل  بالالالالاله حليمالالالالالة سالالالالالا  عكالالالالالاا
الك الالالالا  فقالالالالا : و  رالالالال  عكالالالالاا ا تلالالالالاا رالالالالسا ال الالالالال  فالالالال   لالالالاله مللكالالالالا   فمالالالالال  بالالالاله وحالالالالادت عالالالالن الارغالالالالق 

 فالجنال هللا.
و الالالالالالالد ر ت حليمالالالالالالالة السالالالالالالالعدغة مالالالالالالالن الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ا الالالالالالال  وال كالالالالالالالة و سالالالالالالالعدرا هللا 

 ، سال  رل و وا ا وبًارا.
  

 وفار  مًة
هللا عليالالالاله وسالالالالاللم رراالالالال  بالالالاله  مالالالالاله مالالالالرر إىل املدغًالالالالة سالالالالالًة بعالالالالد    ردت حليمالالالالة رسالالالالالا  هللا صالالالاللى 

  لالالالالاللورر  راالالالالالاله مالالالالالن بالالالالالإ الً الالالالالار      رالالالالالاا  االالالالالدل عوالالالالالد املالالالالالال  فمرضالالالالال  ورالالالالالالل 576 - 575
رااعالالالالة بالالالاله  وماتالالالال  ودلفًالالالال  ،ألبالالالالااة بالالالالة مكالالالالة واملدغًالالالالة وعمالالالالرل سالالالال  سالالالالًة وكالالالالا  عمالالالالر  مًالالالالة حالالالالة 



 وفا ا رالرة سًة .
عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  ار  الالالالالالال   مالالالالالالاله ،ألبالالالالالالالااة    لالالالالالالالِد ملق ً)الالالالالالالِ   و  ا الالالالالالالدغت:    رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا 

 فوكى و بكى        لد فار  م اى ،لسالل.
  

فحضالالالالالالًته     شالالالالالالن بركالالالالالالة ا وشالالالالالالية الالالالالالالد ورر الالالالالالا مالالالالالالن  بيالالالالالاله ومحلتالالالالالاله إىل االالالالالالدل عوالالالالالالد املالالالالالالال  بالالالالالالن 
راشالالالالم الالالالالس  كالالالالا   والالالاله وغكرمالالالاله فقالالالالد كالالالالا  غاضالالالال  لعوالالالالد املالالالالال  فالالالالراش    الالالال  الكعوالالالالة فكالالالالا  بًالالالالال 

ا  فراشالالالالالاله قلالالالالال  حالالالالالالىت نالالالالالرج إليالالالالالاله    لالالالالالس عليالالالالالاله  حالالالالالد مالالالالالالن بًيالالالالاله إاالالالالالالال   لالالالالاله فكالالالالالالا   لسالالالالالا  حالالالالال
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم با ورالالالالالالا غالالالالالالال  حالالالالالالىت  لالالالالالالس عليالالالالالاله فيالرالالالالالالسل  عمامالالالالالاله ليالالالالالالؤررول 

 عًه  فيقا  عود املال  إقا ر   قل  مً م:
 «.دعاا ابإ فاهللا إ  له لشالان  »

 سرل ما غرال غ ً .   لسه معه عليه وشس    رل بيدل وغ
الالالالْد   غ ِتيمالالالالا  ف الالالال و     وبافالالالالار  مالالالاله صالالالالار غتيمالالالالا  و الالالالد  لشالالالال  إىل غتمالالالاله   القالالالالر    الالالالا  تعالالالالاىل:    لْ   ِ 

   و  السالالالالالًة الالالالالالد اسالالالالالتق  االالالالالدل صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم في الالالالالا بكفالتالالالالاله رمالالالالالد الرسالالالالالا  6والضالالالالالحى: 
 رمدا  شدغدا .

  
ة سيد بن ق  غل   عود املال  غ د 

ق  غالالالالل  ا مالالالال   ، وشالالالالة وقلالالالال  بعالالالالد مالالالالالد الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  ملالالالالا  فالالالالر سالالالاليد بالالالالن
 تتالالالالاله وفالالالالالاد العالالالالالرب و شالالالالالراف ا وكالالالالالا  مالالالالالن  لالالالالالت م وفالالالالالد  الالالالالرغ  وفالالالالالي م عوالالالالالد املالالالالالال  بالالالالالن راشالالالالالم االالالالالد 
الالالالالدعا   الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و ميالالالالالة بالالالالالن عوالالالالالد  الالالالالس و سالالالالالد بالالالالالن عوالالالالالد العالالالالالل  وعوالالالالالد هللا بالالالالالن ال

فالوالالالالالالاا ا ق  عليالالالالالاله فالالالالالالالق   الالالالالالم  -بضالالالالالالم ال الالالالالالة  -  فقالالالالالالدماا عليالالالالالاله ورالالالالالالا     الالالالالالر غقالالالالالالا  لالالالالالاله غلمالالالالالالدا
وتكلالالالالالالالم عوالالالالالالالد املالالالالالالالال  م ًدالالالالالالالا . وملالالالالالالالا فالالالالالالالرم  دانل و ربالالالالالالاله   استً ضالالالالالالالاا إىل دار الضالالالالالالاليافة و الالالالالالالاماا بوابالالالالالالاله 
شالالالالالال را    غ الالالالالاللا  إليالالالالالاله و  غالالالالالالؤق   الالالالالالم   ا   الالالالالالرا     ا توالالالالالاله إلالالالالالالي م ا توارالالالالالالة فالالالالالالدعا بعوالالالالالالد املالالالالالالال  

 من بيً م ف ال به و دىن  لسه و ا :
والالالالالد املالالالالالال  إين مفالالالالالامث إليالالالالال  مالالالالالن علمالالالالالل  مالالالالالرا  لالالالالالا غالالالالال   كالالالالالا  ل  بالالالالال  لالالالالاله بالالالالاله ولكالالالالالإ و ع»

ر غتالالالالال  معد الالالالاله فال لعتالالالالال  عليالالالالاله فلالالالالاليكن م الالالالالاان  حالالالالالىت بق  هللا فيالالالالاله  فالالالالال   هللا ،لالالالالالو  مالالالالالرل  إين  االالالالالد 
  العلالالالالالم امل الالالالاللو  والكتالالالالالاب املكًالالالالالا  الالالالالالس  ادرالالالالالرانل أل فسالالالالالًا واحت وًالالالالالال دو  غالالالالال ان رالالالالال ا  ع يمالالالالالا  



يالالالالالالالاله شالالالالالالالالر  ا يالالالالالالالالار وفضالالالالالالالاليلة الافالالالالالالالالار للًالالالالالالالالا  كافالالالالالالالالة ولرراالالالالالالالال  عامالالالالالالالالة ولًفسالالالالالالالال  وراالالالالالالالالرا  اسالالالالالالالاليما  ف
 «.راصة
  

الالالالر  مالالالالا رالالالالا  فالالالالدا   رالالالال  الالالالالابر  مالالالالرا  » الالالالا  عوالالالالد املالالالالال :  م لالالالال  و  غ الالالالا امللالالالال  بالالالالر   وسالالالالر   وبش 
 «.بعد  مر

إقا ولالالالالد مالالالالالاد بت امالالالالة  بالالالالة كتفيالالالاله شالالالالامة  كا الالالال  لالالالاله ا مامالالالالة  إىل غالالالالا  » الالالالا  ابالالالالن ق  غالالالالل : 
 «.القيامة

 بيالالالالالال  اللعالالالالالالن لقالالالالالالد  لبالالالالالال  ةالالالالالال  مالالالالالالا  ب بالالالالالاله  حالالالالالالد فلالالالالالالا  إاالالالالالالال  امللالالالالالال  »املالالالالالالال :   الالالالالالا  عوالالالالالالد
 «.لساللته عما سار ل إىل ما ا داد به سرورا  

رالالالالالالسا حيًالالالالاله الالالالالالالس  غالالالالالالالد فيالالالالالاله  و  الالالالالالد ولالالالالالد  شالالالالالالات  بالالالالالالال و مالالالالالاله  وغكفلالالالالالاله » الالالالالا  ابالالالالالالن ق  غالالالالالالل : 
م  وليالالالالالاةل  االالالالالدل وعمالالالالاله و الالالالالد واالالالالالدانل مالالالالالرارا   وهللا ،ع الالالالاله ا الالالالالارا   وااعالالالالال  لالالالالاله مًالالالالالا    الالالالالارا  غعالالالالالل هبالالالالال

وغالالالالالالالس  هبالالالالالالالم  عالالالالالالالداةل  وغفتالالالالالالالت  كالالالالالالالرا م األرمث  وغضالالالالالالالرب هبالالالالالالالم الًالالالالالالالا  عالالالالالالالن عالالالالالالالرمث  نمالالالالالالالد األدو   
وغكسالالالالالر األوو  وغعوالالالالالد الالالالالالرمحن   الالالالالاله حكالالالالالم وف الالالالال   و مالالالالالرل حالالالالالل  وعالالالالالد   بمالالالالالر ،ملعالالالالالرو  وغفعلالالالالاله  

 «.وغً ى عن املًكر وغواله
امللالالالالال   الالالالالا  عمالالالالالر   ودا  ملكالالالالال   وعالالالالالال االالالالالد   وعالالالالالل ف الالالالالر   ف الالالالال  »فقالالالالالا  عوالالالالالد املالالالالالال : 

 «.غسرين    غاض  فيه بع  ا غضال 
والويالالالالالال  ق  الاًالالالالالالال   والعالمالالالالالالات والً الالالالالال   إ الالالالالال  و عوالالالالالالد املالالالالالالالال  »فقالالالالالالا  ابالالالالالالن ق  غالالالالالالل : 

 «.الدل من غ  كسب
ارفالالالالالالال  ر سالالالالالالال   رلالالالالالالال  صالالالالالالالدر   وعالالالالالالالال »ف الالالالالالالر) عوالالالالالالالد املالالالالالالالال  سالالالالالالالاادا   و الالالالالالالا  ابالالالالالالالن ق  غالالالالالالالل : 

 «. مر   ف    حسس  شيدا  مما قكرت ل  
ا امللالالالال   كالالالالا  ت ابالالالالن كًالالالال  لالالالاله حموالالالالا  وعليالالالاله حالالالالد،  مشالالالالفقا   فلواتالالالاله   غ الالالال»فقالالالالا  عوالالالالد املالالالالال : 

كرشالالالالة مالالالالن كالالالالرا م  امالالالاله  غقالالالالا   الالالالا:  مًالالالالة بًالالالال  ورالالالال  بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا   ف الالالالاةت ب الالالالال  بالالالالة كتفيالالالاله 
 «.شامة فيه ك  ما قكرت من عالمة  مات  بال و مه وكفلته  ان وعمه

  
احالالالالالسر عليالالالالاله الي الالالالالاد إ  الالالالالالس   لالالالالال  لالالالالال  كمالالالالالا  لالالالالال   فالالالالالاحفل ابًالالالالال  و » الالالالالا  ابالالالالالن ق  غالالالالالل : 

فالالالال  م لالالالاله  عالالالالداة ولالالالالن  عالالالال  هللا  الالالالم عليالالالاله سالالالالويال   إ الالالالا مالالالالا قكالالالالرت لالالالال  دو  رالالالالؤ ة الالالالالرر  الالالالالالسغن 



معالالالالال  فالالالالال ين لسالالالالال   مالالالالالن    تالالالالالدرل م الًفاسالالالالالة مالالالالالن    تكالالالالالا  لكالالالالالم الروسالالالالالة  فيو الالالالالا  لالالالالال  ال اا الالالالال  
ه وغً الالالالالالوا  لالالالالالال  ا وا الالالالالال  ورالالالالالالم فالالالالالالاعلا  و بًالالالالالالا رم  ولالالالالالالا   ين  علالالالالالالم    املالالالالالالات  تالالالالالالاحل  والالالالالال  موع الالالالالال

لسالالالالالالرت ةيلالالالالالالل ورالالالالالالالل حالالالالالالىت  صالالالالالال  بي الالالالالالرب دار م الالالالالالاارل. فالالالالالال ين  االالالالالالد   الكتالالالالالالاب الًالالالالالالا ق والعلالالالالالالم 
السالالالالالالابق    غ الالالالالالرب دار ر رتالالالالالاله  وبيالالالالالال    الالالالالالرته  ولالالالالالالا   ين   يالالالالالاله ا فالالالالالالات  و حالالالالالالسر عليالالالالالاله العارالالالالالالات 
ألعلًالالالال  علالالالالى حدارالالالالة سالالالالً ه و و الالالالالت   الالالالدا  العالالالالرب عقوالالالاله ولكالالالالإ صالالالالار  إليالالالال  قلالالالال  عالالالالن تق الالالال  

 «.مإ  ن مع 
كالالالالال  راالالالالال  مالالالالالً م بعشالالالالالرر  عوالالالالالد وعشالالالالالر إمالالالالالاة سالالالالالاد ومخسالالالالالة  ر الالالالالا  فضالالالالالة وحلتالالالالالة مالالالالالن    مالالالالالر ل

 حل  اليمن وكرش مملاةر عً ا   و مر لعود املال  بعشرر  ضعا  قل  و ا :
 «.إقا حا  ا ا  فال ودإ  ا غكا  من  مرل»

و »فمالالالالالالا حالالالالالالا  ا الالالالالالا  حالالالالالالىت مالالالالالالات ابالالالالالالن ق  غالالالالالالل   فكالالالالالالا  عوالالالالالالد املالالالالالالال  بالالالالالالن راشالالالالالالم غقالالالالالالا : 
 واالالالالالإ راالالالالال  مالالالالالًكم فلغالالالالال  عاالالالالالاة امللالالالالال  ف  الالالالاله إىل  فالالالالالاد ولكالالالالالن غ واالالالالالإ  الالالالالا غوقالالالالالى معشالالالالالر  الالالالالرغ    غ

   ف قا  الاا له: وما قا    ا : سي  ر بعد حة  ارال.«ت قكرل وف رل ولعق 
   سالالالالالاليد بالالالالالالن ق  غالالالالالالل   در  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و رالالالالالال  االالالالالالدل «  سالالالالالالد ال ابالالالالالالة»و  

 عود املال  بًوار حممد صلى هللا عليه وسلم 
  

كا الالالالالال  الالالالالالاليمن ذبعالالالالالالة للحوشالالالالالالة فكالالالالالالرل  رل الالالالالالا حكم الالالالالالم و الالالالالال  سالالالالالاليد بالالالالالالن ق  غالالالالالالل   سالالالالالال داد 
عالالالالالالرش  ، الالالالالاله فسالالالالالالعى لالالالالالالد  ا م ا ارغالالالالالالة الروما يالالالالالالة لشالالالالالالد   رل فلالالالالالالم غفلالالالالالال  فالت الالالالالالال إىل ملالالالالالال  الفالالالالالالر  
فالمالالالالالالدل فالالالالالالي  فحالالالالالالارب ا وشالالالالالالة وا ت الالالالالالر علي الالالالالالا و تالالالالالال  والي الالالالالالا الالالالالالالس  كالالالالالالا  غالالالالالالدعى مسالالالالالالرو ا  وقلالالالالالال  

لالالالالالالس  تافيالالالالالال  فيالالالالالاله  مًالالالالالالة    رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   وغاافالالالالالالق العالالالالالالا  ا575حالالالالالالاات سالالالالالالًة 
فلالالالالالاليس رًالالالالالالا  اعالالالالالال امث علالالالالالالى قرالالالالالالاب الافالالالالالالاد العربيالالالالالالة لت ًدالالالالالالة ابالالالالالالن ق  غالالالالالالل  مالالالالالالن الاا الالالالالالة التارنيالالالالالالة  
 ضالالالالالالالد إىل قلالالالالالالال     الاااالالالالالالال  غقضالالالالالالالل علالالالالالالالى ر سالالالالالالالاة العالالالالالالالرب بالالالالالالالسل  لقالالالالالالالرابت م واالالالالالالالااررم واشالالالالالالال ا  

ر   الشالالالالالالتاة كمالالالالالالا كالالالالالالا اا غرحلالالالالالالا  إىل م الالالالالالا  م الت ارغالالالالالالة أل الالالالالالم كالالالالالالا اا غرحلالالالالالالا  إىل الالالالالالاليمن للت الالالالالالار 
 الشا  صيفا .

مالالالالالالة مالالالالالالن الاا الالالالالالة التارنيالالالالالالة  Weil« فيالالالالالال »و الالالالالالد اعالالالالالال مث األسالالالالالالتاق  علالالالالالالى صالالالالالالحة الق الالالالالالة املتقد 
رد علالالالى اع اضالالاله أل الالاله  روالالال   M.C. de Perceval« برسالالاليفا »وفيمالالالا شالالالرحه األسالالالتاق 

   597من إ  سالالالالالالًة   وإ  كا الالالالالال  ل تاالالالالالالرد  ا يالالالالالالا  مالالالالالالن الالالالالالالي575ا الالالالالاللا  ا وشالالالالالالة ألو  مالالالالالالرر   سالالالالالالًة 



 مالالالالالالا األسالالالالالالتاق مالالالالالالاغر ف  الالالالالاله ل غسالالالالالالتا  تكالالالالالالسغ  قرالالالالالالاب الافالالالالالالاد ومع الالالالالالم عوالالالالالالد املالالالالالالال  والالالالالالالس  كالالالالالالا  
و تدالالالالالالالالس حالالالالالالالالاكم مكالالالالالالالالة  تكالالالالالالالالسغوا  ،ذ   بالالالالالالالال   الالالالالالالالا : إ  الق الالالالالالالالة تشالالالالالالالالم  موال الالالالالالالالات ك الالالالالالالال ر فيمالالالالالالالالا غتعلالالالالالالالالق 

   ، روالالالالار عالالالالالن الًالالالال  املًت الالالالالر ورالالالالالسا مالالالالا اعلالالالالاله غالالالالالرذب في الالالالا  علالالالالالى    املتتوالالالالال  للسالالالال ر الًواغالالالالالة  الالالالالد 
رالالالالسل الق الالالالة ليسالالالال  فرغالالالالدر   ،هبالالالالا مالالالالن حيالالالالت ا روالالالالار برسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالال   مالالالالا 
 رالالالالالال  بالالالالالاله سالالالالالاليد عوالالالالالالد املالالالالالالال   الالالالالالاله االالالالالال   ألم  الالالالالالال  وعرفالالالالالاله سالالالالالاللما  الفارسالالالالالالل و قاعالالالالالاله  حوالالالالالالار 

 الي اد مما سًعد بسكرل مف ال    كتابًا رسا إ  شاة هللا تعاىل.
  

د املالالالالال  كالالالالا  مالالالالن األسالالالالواب الالالالالد اعلالالالال  عوالالالالد املالالالالال  ولعالالالال  مالالالالا  رالالالال  بالالالاله ابالالالالن ق  غالالالالل  عوالالالال
غكالالالالالر  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وغقالالالالالا  ألو دل إقا ل الالالالالاا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عالالالالالن 

  لسه ل  رل: ودعاا ابإ فاهللا إ  له لشالان  .
  

إ  الافالالالالالالال  ال الالالالالالال    قا املسالالالالالالالتقو  الع الالالالالالاليم  ت  الالالالالالالر عليالالالالالالاله  وت الع مالالالالالالالة والالالالالالالالسكاة مًالالالالالالالس  عامالالالالالالالة 
  فالالالالالارل  وغكالالالالالا  لالالالالاله ااقبيالالالالالة راصالالالالالة  يالالالالاللل عالالالالالن سالالالالالا ر األ فالالالالالا  بالالالالال   يالالالالاللل عالالالالالن إراتالالالالاله إقا كالالالالالا  لالالالالاله 
إرالالالالار  وغكالالالالا  حموالالالالا،  مفضالالالالال  علالالالالى غالالالال ل  غًمالالالالا حالالالال   ورالالالالسا رالالالالا شالالالالال  ع مالالالالاة الراالالالالا  كمالالالالا تلالالالالاان 

 من س رم.
فكالالالالا  عوالالالالد املالالالالال   االالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غرعالالالالال رعاغالالالالة راصالالالالة وغالالالالؤررل علالالالالى 

سالالالالالالو  تلالالالالالال  االاقبيالالالالالالة والع مالالالالالالة الكامًالالالالالالة فيالالالالالاله مًالالالالالالس ال الالالالالال ر  ورالالالالالالسل الع مالالالالالالة كا الالالالالال  تالالالالالاللداد  و دل ب
وضالالالالالالاحا  كلمالالالالالالا ترعالالالالالالرش وكالالالالالال   و الالالالالالد روالالالالالال  ممالالالالالالا روال ال الالالالالالحابة    رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  

 كا   له ااقبية غرغوة فكا اا  وا ه حموة فا قة و  نالفا  له  مرا .
قلالالالالال  الافالالالالال  ال الالالالال    سالالالالاليكا  رسالالالالالا  هللا  لكًالالالالاله   إ  عوالالالالالد املالالالالالال  ل غكالالالالالن غعلالالالالالم    حممالالالالالدا  

كالالالالا  غشالالالالعر    الالالالرارر  فسالالالاله بتلالالالال  االاقبيالالالالة الالالالالد   متالالالاله  الالالالا  مالالالالدر حياتالالالاله وبتلالالالال  الع مالالالالة الكامًالالالالة 
فيالالالالاله  ورالالالالالسا رالالالالالا السالالالالالر   حموتالالالالاله وشالالالالالدر رعاغتالالالالاله لالالالالاله و  سالالالالاليما    عوالالالالالد املالالالالالال  كالالالالالا  راالالالالالال  ع يمالالالالالا  

  فاهللا إ  له لشالان  .اليال  قا فاًة وفراسة فكا  غقا  ألو دل:ودعاا ابإ
  

 ماكفالة عمه  م  ال  578وفار ادل عود املال  سًة 
ملالالالالا بلالالالالالو رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم .الالالالالاين سالالالالًاات تالالالالالا  االالالالالدل عوالالالالالد املالالالالالال   كالالالالالة سالالالالالًة 



  بعالالالالالالد عالالالالالالا  الفيالالالالالال  ب مالالالالالالاين سالالالالالالًة ولالالالالالاله عشالالالالالالر وما الالالالالالة سالالالالالالًة   و يالالالالالال   ك الالالالالالر مالالالالالالن قلالالالالالال   وكالالالالالالا   578
فالالالالن ،  الالالالا   اوالالالال   علالالالالى مكالالالالة عًالالالالدل مالالالالدافن  رل الالالالا عًالالالالد  الالالال  رسالالالالا  هللا غوكالالالالل رلالالالالد سالالالالرغرل ودل 

واذالالالاله عوالالالالد مًالالالالا  «  م  الالالالال »االالالالدل   الالالالل   وملالالالالا حضالالالالرته الافالالالالار  وصالالالالى بالالالاله إىل عمالالالاله شالالالالقيق  بيالالالاله 
وعوالالالالالد الكعوالالالالالة وكالالالالالا  كرشالالالالالا  لكًالالالالاله كالالالالالا  فقالالالالال ا  ك الالالالال  األو د  وكالالالالالا  غالالالالالر  مًالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

غًالالالالالا  إ  إىل اًوالالالالاله ونالالالالالرج بالالالالاله مالالالالالىت رالالالالالرج  و وصالالالالالى عوالالالالالد  ا الالالالال  وال كالالالالالة و والالالالاله حوالالالالالا  شالالالالالدغدا  ولالالالالالسا  
 املال  إىل  م  ال   غضا  بسقاغة  مل  وإىل ابًه اللب  ، كامة و مر الكعوة.

 و  رسل السًة مات حا  الاا ل وكسر    اشروا .
  

 و د  ررج ابن عساكر عن ال مة بن عرفاة  ا :
    حالالالالالال  الالالالالالالااد  و االالالالالالدب ف لالالالالالالم  الالالالالالدم  مكالالالالالالة ورالالالالالالم    حالالالالالال  فقالالالالالالال   الالالالالالرغ : و  ،  الالالالالالال

فاستسالالالالالالق ف الالالالالالرج  بالالالالالالا  الالالالالالال  ومعالالالالالاله غالالالالالالال  كال الالالالالاله  الالالالالالس داالالالالالالى جتلالالالالالال  عًالالالالالاله سالالالالالالحابة  تمالالالالالالاة حالالالالالالاله 
 غيلمالالالالالالة و الالالالالال  غالالالالالالال  م الالالالالال ر  فالرالالالالالالسل  بالالالالالالا  الالالالالالال  فالل الالالالالالق   الالالالالالرل ،لكعوالالالالالالة و ق ال الالالالالالال   صالالالالالالوعه 
و شالالالالالالار  صالالالالالالالوعه إىل السالالالالالالالماة كاملتضالالالالالالرش امللت الالالالالالالىة  ومالالالالالالالا   السالالالالالالالماة  لعالالالالالالة و اعالالالالالالالة مالالالالالالالن سالالالالالالالحاب  

سالالالالالالحاب مالالالالالالن ر ًالالالالالالا ور ًالالالالالالا و غالالالالالالد  واغالالالالالالدود  وك الالالالالالر ماالالالالالالرل  وا ف الالالالالالر الالالالالالالااد  و ر الالالالالال  فال والالالالالال  ال
 الًاد  و  قل  غقا   با  ال  مادحا  الً  صلى هللا عليه وسلم 

 و بي  غستسقى ال ما  باا ه
 ِ.ا  اليتامى ع مة ل رام 
 غلاق به ا ال  من    راشم
 ف م عًدل    عمة وفااض 
 الالالالالالال وال يالالالالالالان  و يالالالالالال : املاعالالالالالالم   الشالالالالالالدر  وع الالالالالالمة ل رامالالالالالال      والِ مالالالالالالا   بكسالالالالالالر امل ل الالالالالالة املل

شالالالالالالًع م مالالالالالالن الضالالالالالالياش وا ااالالالالالالة  رالالالالالالسا  بيتالالالالالالا  مالالالالالالن   الالالالالاليدر  اغلالالالالالالة ألم  الالالالالالال   و الالالالالالد شالالالالالالارد  بالالالالالالا 
 الالالالال  رالالالالسا ا ستسالالالالقاة فالالالالً م رالالالالسل الق الالالاليدر و الالالالد شالالالالاردل مالالالالرر  رالالالالر   والالالال  رالالالالسل  فالالالالرو  ا االالالالام 

عوالالالالالالد املالالالالالالالال  فالالالالالالارتقى رالالالالالالا ومالالالالالالالن حالالالالالالدغ ا  فيالالالالالاله     رغشالالالالالالا  تتابعالالالالالالال  علالالالالالالي م سالالالالالالًا االالالالالالالدب   حيالالالالالالار 
حضالالالالالالرل مالالالالالالن  الالالالالالرغ   ،  والالالالالاليس و،لت الالالالالال   اسالالالالالالم االوالالالالالال  املشالالالالالالر  علالالالالالالى مكالالالالالالة  فقالالالالالالا  عوالالالالالالد املالالالالالالال  
واعتضالالالالدل صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فرفعالالالاله علالالالالى عاتقالالالاله ورالالالالا غامدالالالالس غالالالالال  فقالالالالا   غفالالالال   و  الالالالرب   دعالالالالا 

 فسقاا   ا ا   فقد شارد  با  ال  ما دله على ما  ا   عإ  اله:



 «.ى ال ما  باا هو بي  غستسق»
  

وكالالالالالالالالا  ا ستسالالالالالالالالالقاة   االارليالالالالالالالالالة األوىل ةالالالالالالالالالال  رالالالالالالالالالسل الارغقالالالالالالالالالة فكالالالالالالالالالا اا إقا تتابعالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالي م 
األ مالالالالالات واشالالالالالتد االالالالالالدب واحتالالالالالاااا إىل األماالالالالالار  معالالالالالا  بقالالالالالرا  معلقالالالالالة    قانهبالالالالالا وعرا يو الالالالالا السالالالالالل   

درالالالالالالالالا والعلشالالالالالالالالر وغ الالالالالالالالعدو  هبالالالالالالالالا إىل اوالالالالالالالال  وعالالالالالالالالر وغشالالالالالالالالعلا  في الالالالالالالالا الًالالالالالالالالار وغفر الالالالالالالالا  بيً الالالالالالالالا وبالالالالالالالالة  و 
وغسالالالالالالا ا  الوقالالالالالالر إىل انحيالالالالالالة امل الالالالالالرب دو  سالالالالالالا ر اال الالالالالالات وتسالالالالالالمى رالالالالالالسل الًالالالالالالار الالالالالالالد غشالالالالالالعلا ا انر 
ا سالالالالالالالتماار   الالالالالالالا  ابالالالالالالالن  م ا دغالالالالالالالد: وإمالالالالالالالا ضالالالالالالالرماا الًالالالالالالال ا     قانب الوقالالالالالالالر تفالالالالالالالا    للالالالالالالال   ،لًالالالالالالالار 

 وغض ا  ،لدعاة والتضرش وكا اا غرو  قل  من األسواب املتاص  هبا إىل  لو  ال يت.
  

 ماكفالة عمه  م  ال  578ر ادل عود املال  سًة وفا
ملالالالالا بلالالالالالو رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم .الالالالالاين سالالالالًاات تالالالالالا  االالالالالدل عوالالالالالد املالالالالالال   كالالالالالة سالالالالالًة 

  بعالالالالالالد عالالالالالالا  الفيالالالالالال  ب مالالالالالالاين سالالالالالالًة ولالالالالالاله عشالالالالالالر وما الالالالالالة سالالالالالالًة   و يالالالالالال   ك الالالالالالر مالالالالالالن قلالالالالالال   وكالالالالالالا   578
ل مالالالالدافن  رل الالالالا عًالالالالد  الالالال  رسالالالالا  هللا غوكالالالالل رلالالالالد سالالالالرغرل ودلفالالالالن ،  الالالالا   اوالالالال   علالالالالى مكالالالالة عًالالالالد

واذالالالاله عوالالالالد مًالالالالا  «  م  الالالالال »االالالالدل   الالالالل   وملالالالالا حضالالالالرته الافالالالالار  وصالالالالى بالالالاله إىل عمالالالاله شالالالالقيق  بيالالالاله 
وعوالالالالالد الكعوالالالالالة وكالالالالالا  كرشالالالالالا  لكًالالالالاله كالالالالالا  فقالالالالال ا  ك الالالالال  األو د  وكالالالالالا  غالالالالالر  مًالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

ىت رالالالالالرج  و وصالالالالالى عوالالالالالد ا الالالالال  وال كالالالالالة و والالالالاله حوالالالالالا  شالالالالالدغدا  ولالالالالالسا   غًالالالالالا  إ  إىل اًوالالالالاله ونالالالالالرج بالالالالاله مالالالالال
 املال  إىل  م  ال   غضا  بسقاغة  مل  وإىل ابًه اللب  ، كامة و مر الكعوة.

 و  رسل السًة مات حا  الاا ل وكسر    اشروا .
 و د  ررج ابن عساكر عن ال مة بن عرفاة  ا :

  
 الالالالالالدم  مكالالالالالالة ورالالالالالالم    حالالالالالال  فقالالالالالالال   الالالالالالرغ : و  ،  الالالالالالال    حالالالالالال  الالالالالالالااد  و االالالالالالدب ف لالالالالالالم 

سالالالالالالق ف الالالالالالرج  بالالالالالالا  الالالالالالال  ومعالالالالالاله غالالالالالالال  كال الالالالالاله  الالالالالالس داالالالالالالى جتلالالالالالال  عًالالالالالاله سالالالالالالحابة  تمالالالالالالاة حالالالالالالاله فاست
 غيلمالالالالالالة و الالالالالال  غالالالالالالال  م الالالالالال ر  فالرالالالالالالسل  بالالالالالالا  الالالالالالال  فالل الالالالالالق   الالالالالالرل ،لكعوالالالالالالة و ق ال الالالالالالال   صالالالالالالوعه 
و شالالالالالالار  صالالالالالالالوعه إىل السالالالالالالالماة كاملتضالالالالالالرش امللت الالالالالالالىة  ومالالالالالالالا   السالالالالالالالماة  لعالالالالالالة و اعالالالالالالالة مالالالالالالالن سالالالالالالالحاب  

ود  وك الالالالالالر ماالالالالالالرل  وا ف الالالالالالر الالالالالالالااد  و ر الالالالالال  فال والالالالالال  السالالالالالالحاب مالالالالالالن ر ًالالالالالالا ور ًالالالالالالا و غالالالالالالد  واغالالالالالالد
 الًاد  و  قل  غقا   با  ال  مادحا  الً  صلى هللا عليه وسلم 



 و بي  غستسقى ال ما  باا ه
 ِ.ا  اليتامى ع مة ل رام 
 غلاق به ا ال  من    راشم
 ف م عًدل    عمة وفااض 

لشالالالالالالدر  وع الالالالالالمة ل رامالالالالالال      والِ مالالالالالالا   بكسالالالالالالر امل ل الالالالالالة املل الالالالالالال وال يالالالالالالان  و يالالالالالال : املاعالالالالالالم   ا
شالالالالالالًع م مالالالالالالن الضالالالالالالياش وا ااالالالالالالة  رالالالالالالسا  بيتالالالالالالا  مالالالالالالن   الالالالالاليدر  اغلالالالالالالة ألم  الالالالالالال   و الالالالالالد شالالالالالالارد  بالالالالالالا 
 الالالالال  رالالالالسا ا ستسالالالالقاة فالالالالً م رالالالالسل الق الالالاليدر و الالالالد شالالالالاردل مالالالالرر  رالالالالر   والالالال  رالالالالسل  فالالالالرو  ا االالالالام 
حالالالالالالدغ ا  فيالالالالالاله     رغشالالالالالالا  تتابعالالالالالالال  علالالالالالالي م سالالالالالالًا االالالالالالالدب   حيالالالالالالار عوالالالالالالد املالالالالالالالال  فالالالالالالارتقى رالالالالالالا ومالالالالالالالن 

مالالالالالالن  الالالالالالرغ   ،  والالالالالاليس و،لت الالالالالال   اسالالالالالالم االوالالالالالال  املشالالالالالالر  علالالالالالالى مكالالالالالالة  فقالالالالالالا  عوالالالالالالد املالالالالالالال   حضالالالالالالرل
واعتضالالالالدل صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فرفعالالالاله علالالالالى عاتقالالالاله ورالالالالا غامدالالالالس غالالالالال  فقالالالالا   غفالالالال   و  الالالالرب   دعالالالالا 

 فسقاا   ا ا   فقد شارد  با  ال  ما دله على ما  ا   عإ  اله:
 «.و بي  غستسقى ال ما  باا ه»

اة   االارليالالالالالالالالالة األوىل ةالالالالالالالالالال  رالالالالالالالالالسل الارغقالالالالالالالالالة فكالالالالالالالالالا اا إقا تتابعالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالي م وكالالالالالالالالا  ا ستسالالالالالالالالالق
األ مالالالالالات واشالالالالالتد االالالالالالدب واحتالالالالالاااا إىل األماالالالالالار  معالالالالالا  بقالالالالالرا  معلقالالالالالة    قانهبالالالالالا وعرا يو الالالالالا السالالالالالل   
والعلشالالالالالالالالر وغ الالالالالالالالعدو  هبالالالالالالالالا إىل اوالالالالالالالال  وعالالالالالالالالر وغشالالالالالالالالعلا  في الالالالالالالالا الًالالالالالالالالار وغفر الالالالالالالالا  بيً الالالالالالالالا وبالالالالالالالالة  و درالالالالالالالالا 

 الالالالالالرب دو  سالالالالالالا ر اال الالالالالالات وتسالالالالالالمى رالالالالالالسل الًالالالالالالار الالالالالالالد غشالالالالالالعلا ا انر وغسالالالالالالا ا  الوقالالالالالالر إىل انحيالالالالالالة امل
ا سالالالالالالالتماار   الالالالالالالا  ابالالالالالالالن  م ا دغالالالالالالالد: وإمالالالالالالالا ضالالالالالالالرماا الًالالالالالالال ا     قانب الوقالالالالالالالر تفالالالالالالالا    للالالالالالالال   ،لًالالالالالالالار 

 وغض ا  ،لدعاة والتضرش وكا اا غرو  قل  من األسواب املتاص  هبا إىل  لو  ال يت.
  

لالالالالال  مالالالالالن    واحالالالالالدر  ورلو      ،  الالالالالال   الالالالالا  ألريالالالالاله كالالالالالا  عوالالالالالد هللا  بالالالالالا رسالالالالالا  هللا و بالالالالالا  ا
العوالالالالالا :     رالالالالالال   عالالالالالالن حممالالالالالد  الالالالالالا ر غالالالالالال  مًالالالالاله  فقالالالالالالا : بلالالالالالالى  فقالالالالالا : إين ضالالالالالالممته إت  فكًالالالالالال    
 فار الالالالاله سالالالالالاعة مالالالالالن ليالالالالال  و   الالالالالار و    الالالالالن عليالالالالاله  حالالالالالدا   إين كًالالالالال    ا مالالالالاله   فراشالالالالالل فالمرتالالالالاله ليلالالالالالة    

كًالالالالاله كالالالالالرل    نالالالالالالفإ  و الالالالالا : و عمالالالالالال اصالالالالالر  نلالالالالال  ريابالالالالاله وغًالالالالالا  معالالالالالل فر غالالالالال  الكرارالالالالالة   وا الالالالاله ل
باا الالالالال  عالالالالالإ حالالالالالىت  رلالالالالال  ريالالالالالام إق   غًو الالالالالل ألحالالالالالد    غً الالالالالر إىل اسالالالالالد   فتع والالالالال  مالالالالالن  الالالالالاله 
وصالالالالالالرف  ب الالالالالالر  حالالالالالالىت درالالالالالال  الفالالالالالالراش فلمالالالالالالا درلالالالالالال  معالالالالالاله الفالالالالالالراش إقا بيالالالالالالإ وبيًالالالالالاله رالالالالالالاب  وهللا مالالالالالالا 

ف  الالالالالدت أل  الالالالالر  درلتالالالاله فراشالالالالالل فالالالالال قا رالالالالالا   غاغالالالالالة اللالالالالالة و يالالالال  الرا حالالالالالة كال الالالالاله غمالالالالالس   املسالالالالال  



إىل اسالالالالالدل فمالالالالالا كًالالالالال   ر  شالالالالاليدا  وك الالالالال ا  مالالالالالا كًالالالالال   فتقالالالالالدل مالالالالالن فراشالالالالالل فالالالالال قا  مالالالالال  أل لوالالالالاله انداين: 
رالالالالالا  ان و عالالالالالم فالالالالالالرا  ولقالالالالالد كًالالالالال  ك الالالالال ا  مالالالالالا  ذالالالالال  مًالالالالاله كالمالالالالالا  غع والالالالالإ وقلالالالالال  عًالالالالالد مضالالالالالل بعالالالالال  
الليالالالال   وكًالالالالا    سالالالالم ل علالالالالى الاعالالالالا  والشالالالالراب و  لمالالالالد بعالالالالدل وكالالالالا  غقالالالالا     و  الاعالالالالا : ،سالالالالم 
هللا األحالالالالالد  فالالالالال قا فالالالالالرم مالالالالالن  عامالالالالاله  الالالالالا : ا مالالالالالد    فتع والالالالال  مًالالالالاله   ل  ر مًالالالالاله كسبالالالالالة و  ضالالالالالحكا  

 و  اارلية و  و د م  صويا  غلعوا .
  

  582السفر إىل الشا  سًة 
ملالالالالالا بلالالالالالو رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ارًالالالالالد عشالالالالالرر سالالالالالًة   رالالالالالرج مالالالالال  عمالالالالاله  م  الالالالالال  إىل 

فلمالالالالالالا  الالالالالالل  الركالالالالالال  ب الالالالالالر  مالالالالالالن  رمث الشالالالالالالا  ورالالالالالالل   الالالالالالوة   582الشالالالالالالا    ركالالالالالال  للت الالالالالالارر سالالالالالالًة 
حالالالالالالارا  وكا الالالالالال    قلالالالالالال  الا الالالالالال    الالالالالالوة للالالالالالالوالد العربيالالالالالالة الالالالالالالد كا الالالالالال  االالالالالال  حكالالالالالالم الرومالالالالالالا  وكالالالالالالا  
الالالالال ا   صالالالالامعة لالالالاله  وكالالالالا  قا علالالالالم مالالالالالن  رالالالال  الً الالالالرا ية ول غالالالالل    تلالالالالال   بو الالالالر  رارالالالال  غقالالالالا  لالالالاله اِ 

 ا  عن كابر.ال امعة راروا   إليه غ   علم م عن كتاب غتااررا ه كابر 
فلمالالالالا  للالالالالاا قلالالالال  العالالالالا  بوحالالالال ا وكالالالالا اا ك الالالال ا  مالالالالا شالالالالرو  بالالالاله  والالالال  قلالالالال  فالالالالال غكلم الالالالم و  غعالالالالرمث 
 الالالالم حالالالالىت كالالالالا  قلالالالال  العالالالالا   للالالالالاا بالالالاله  رغوالالالالا  مالالالالن صالالالالامعته  ف الالالالً   الالالالم  عامالالالالا  ك الالالال ا  وقلالالالال  عالالالالن شالالالاللة 

 ر ل ورا   صامعته.
  

وغمامالالالالالالة ت لالالالالالاله مالالالالالالن بالالالالالالة فقالالالالالالد ر   رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   الركالالالالالال  حالالالالالالة   ولالالالالالالاا 
القالالالالا      ولالالالالالاا فًللالالالالالاا    الالالالال  شالالالالال رر  رغوالالالالالا  مًالالالالاله فً الالالالالر إىل ال مامالالالالالة حالالالالالىت   لالالالالال  الشالالالالال رر و  الالالالالرت 

  غ ا ا ومال   على رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم حىت است   ات ا.
فلمالالالالالالا ر   قلالالالالالال  االالالالالال ا  الالالالالالل  مالالالالالالن صالالالالالالامعته و الالالالالالد  مالالالالالالر بالالالالالالسل  الاعالالالالالالا  ف الالالالالالً     رسالالالالالال  إلالالالالالالي م 

لكالالالالالالالالم  عامالالالالالالالالا  و معشالالالالالالالالر  الالالالالالالالرغ   فالالالالالالالالالان  حالالالالالالالال     اضالالالالالالالالروا كلكالالالالالالالالم صالالالالالالالال  كم فقالالالالالالالالا : إين صالالالالالالالالًع  
 وكو كم  وعودكم وحركم.

 الالالالا  لالالالاله راالالالال  مالالالالً م: وهللا و االالالال ا إ  لالالالال  لشالالالالالان  اليالالالالا  مالالالالا كًالالالال  ت الالالالً  رالالالالسا بًالالالالا و الالالالد كًالالالالا مالالالالر 
بالالالالال  ك الالالالال ا  فمالالالالالا شالالالالالال   اليالالالالالا    الالالالالا  لالالالالاله االالالالال ا: صالالالالالد    الالالالالد كالالالالالا  مالالالالالا تقالالالالالا  ولكالالالالالًكم ضالالالالاليد و الالالالالد 

ً  لكالالالالالالالم  عامالالالالالالالا  فتالالالالالالالالكلا  مًالالالالالالاله كلكالالالالالالالم. فالالالالالالالااتمعاا وختلالالالالالالالد رسالالالالالالالا  هللا  حووالالالالالالال      كالالالالالالالرمكم و صالالالالالالال
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن بالالالالة القالالالالا   دارالالالالة سالالالالً ه   رحالالالالا  القالالالالا  االالالال  الشالالالال رر  فلمالالالالا   الالالالر االالالال ا 



  القالالالالالا  ول غالالالالالر ال الالالالالفة الالالالالالد غعالالالالالالر  و الالالالالد عًالالالالالدل  الالالالالا : و معشالالالالالالر  الالالالالرغ    غالالالالالت لفن  حالالالالالد مالالالالالالًكم 
ًالالالالال   حالالالالالد غًو الالالالالل لالالالالاله    بتيالالالالال  إ  غالمالالالالالا  ورالالالالالا  حالالالالالدن عالالالالالن  عالالالالالامل   الالالالالالاا: و االالالالال ا مالالالالالا ختلالالالالالد ع

القالالالالالالا  سالالالالالالً ا  فت لالالالالالالد   رحالالالالالالا م. فقالالالالالالا :   تفعلالالالالالالاا ادعالالالالالالال فليحضالالالالالالر رالالالالالالسا الاعالالالالالالا  معكالالالالالالم.    الالالالالالا  
إليالالالالاله راالالالالال  مالالالالالن  الالالالالرغ  فاحتضالالالالالًه و السالالالالاله مالالالالال  القالالالالالا   فلمالالالالالا ر ل االالالالال ا اعالالالالال  غلح الالالالاله   الالالالالا  شالالالالالدغدا  

حالالالالىت إقا فالالالالرم القالالالالا  مالالالالن  عالالالالام م  وغً الالالالر إىل  شالالالالياة مالالالالن اسالالالالدل  الالالالد كالالالالا   الالالالدرا عًالالالالدل مالالالالن صالالالالفته
وتفر الالالالاا   الالالالا  إليالالالاله االالالال ا فقالالالالا : و غالالالالال   سالالالالالل  االالالالق الالالالالالت والعلالالالالل  إ  مالالالالا  ر تالالالالإ عمالالالالا  سالالالالالل  
عًالالالاله  وإمالالالالا  الالالالا  لالالالاله االالالال ا قلالالالال  أل الالالاله ذالالالال   امالالالاله  لفالالالالا  هبمالالالالا  فالالالالال  رسالالالالا  هللا    غسالالالالتحلفه هبمالالالالا  

لالالالالاله: سالالالالاللإ عمالالالالالا بالالالالالدا لالالالالال   ف عالالالالال   فقالالالالالا  لالالالالاله االالالالال ا: فوالالالالالا  إ   ر تالالالالالإ عمالالالالالا  سالالالالالالل  عًالالالالاله  فقالالالالالا 
غسالالالالالالله عالالالالالن  شالالالالالياة مالالالالالن حالالالالالاله ومالالالالالن  امالالالالاله وريدتالالالالاله  ف عالالالالال  رسالالالالالا  هللا نالالالالال ل ةالالالالال ل فياافالالالالالق قلالالالالال  مالالالالالا 
الالالال ا مالالالالن صالالالالفته   كشالالالالد عالالالالن   الالالالرل فالالالالر   رالالالالا  الًوالالالالار بالالالالة كتفيالالالاله وكالالالالا  م الالالال   رالالالالر ا  مالالالالة  عًالالالالد ا 

 على وغعإ  رر ا  مة القابضة على اللحم حىت غكا  انتدا   فلما فرم   و 
  

عمالالالاله  م  الالالالال  فقالالالالا  لالالالاله: مالالالالا رالالالالسا ال الالالالال  مًالالالال    الالالالا : ابالالالالإ   الالالالا  لالالالاله االالالال ا: مالالالالا رالالالالا ،بًالالالال  
ومالالالالا غًو الالالالل  الالالالسا ال الالالالال     غكالالالالا   بالالالالال حي الالالالا    الالالالا : ف  الالالاله ابالالالالن  رالالالالل   الالالالا : فمالالالالا فعالالالال   بالالالالال   الالالالا : 
مالالالالات و مالالالاله حولالالالالى بالالالاله   الالالالا : صالالالالد    فالالالالارا  ،بالالالالن  ريالالالال  إىل بلالالالالدل واحالالالالسر عليالالالاله الي الالالالاد  فالالالالاهللا 

ول وعرفالالالالالاا مًالالالالالاله مالالالالالا عرفالالالالالال  ليو ً الالالالاله شالالالالالرا  ف  الالالالالاله كالالالالالا ن لالالالالالاله شالالالالالال  ع الالالالاليم  فالسالالالالالالرش بالالالالاله إىل بلالالالالالالدل  لالالالالالدن ر 
 ف رج به عمه  با  ال  سرغعا  حىت   دمه مكة حة فرم من جتارته ،لشا .

  
إ  االالالالالالال ا ملالالالالالالالا عالالالالالالالر  رسالالالالالالالا  هللا ختالالالالالالالا   عليالالالالالالاله مالالالالالالالن الي الالالالالالالاد فً الالالالالالال  ألم  الالالالالالالال  ،لراالالالالالالالاش بالالالالالالاله 

ة    الي الالالالالاد كالالالالالا اا إقا ر ول وعرفالالالالالال حالالالالال   بعضالالالالال م بعضالالالالالا  سالالالالالرغعا  وا اف الالالالالة عليالالالالاله  و الالالالالد روت حليمالالالالال
علالالالالالالى  تلالالالالالاله حالالالالالالىت إ الالالالالالا كا الالالالالال  تضالالالالالالار إىل ا رتفالالالالالالاة بالالالالالاله وا بتعالالالالالالاد عالالالالالالً م  وعلالالالالالالى كالالالالالال  حالالالالالالا  كالالالالالالا اا 
غًت الالالالالالرو    قلالالالالالال  الا الالالالالال    الالالالالالار  الالالالالال   وكالالالالالالا  بعالالالالالال  املتعمقالالالالالالة   الالالالالالالدغن غعرفالالالالالالا  عالمالالالالالالات قلالالالالالال  

سكارر   التالالالالالارار و  شالالالالال     عاملالالالالالا  الًالالالالال   وسالالالالالًسكر فيمالالالالالا بعالالالالالد  وصالالالالالافه صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املالالالالال
 م   ا ا كا  غعرف ا.

  
 الرد على مس  ماغر



 الالالالالالا  مسالالالالالال  وغليالالالالالالا  مالالالالالالاغر   كتابالالالالالاله وحيالالالالالالار حممالالالالالالد  بشالالالالالالال  رحلتالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالال  
 عمه إىل الشا :

إ   يالالالالال  الالالالالالسغن دو الالالالالاا سالالالالال ر الرسالالالالالا   الالالالالد قكالالالالالروا تفاصالالالالالي  ك الالالالال ر مضالالالالالحكة عالالالالالن رالالالالالسل الرحلالالالالالة »
 «. واته املًت ررتد  على ع مة 

  
   ورد   الالالالالالالة سالالالالالالالفرل كمالالالالالالالا قكالالالالالالالرت   رالالالالالالالسا الكتالالالالالالالاب وكمالالالالالالالا قكررالالالالالالالا املؤررالالالالالالالا   وإان    الالالالالالالدر  
ملالالالالالاقا كا الالالالال  رالالالالالسل التفاصالالالالالي  مضالالالالالحكة     الالالالالر مسالالالالال  مالالالالالاغر إ الالالالاله غعالالالالال       يالالالالال  املالالالالالؤررة رووا 
رالالالالالسل التفاصالالالالالي  و  شالالالالال    الالالالاله غسالالالالالتقل مالالالالالً م سالالالالال ر الرسالالالالالا   ومالالالالالن بيالالالالالً م مالالالالالن غعتمالالالالالد عليالالالالاله و الالالالالت  

ه وغالالالالالرف  مالالالالالا غرغالالالالالد رفضالالالالاله إقا ل تكالالالالالن ا ادرالالالالالة  و الرواغالالالالالة واردر   كتالالالالالو م  و إقا  الالالالالر  ارغالالالالالد بكالمالالالالال
   الالالالالل كالم الالالالالم  ف الالالالالا غعالالالالالا   مالالالالال ال  علالالالالالى ابالالالالالن إسالالالالالحا  وعلالالالالالى الاالالالالال   والاا الالالالالد  وغالالالالال رم فكالالالالالا  
الاااالالالالالال  عليالالالالالاله ،عتوالالالالالالار كا الالالالالاله مؤررالالالالالالا     غقالالالالالالر رالالالالالالسل التفاصالالالالالالي  الالالالالالالد قكررالالالالالالا  يالالالالالال  املالالالالالالؤررة بالالالالالالال 

يس لدغالالالاله رواغالالالالة  روالالالال  مالالالالن رواغالالالالت م تعالالالالارمث  و تًفالالالالل مالالالالا قكالالالالرول   مالالالالا كالالالالا  رالالالالسل اسالالالالت ًاة  رالالالالسا ولالالالال
التفاصالالالالي  مضالالالالالحكة  ف الالالالالسا مالالالالالا ل غقالالالالال  بالالالالاله  حالالالالالد مالالالالن  كالالالالالابر املالالالالالؤررة الالالالالالسغن اسالالالالالتمد مالالالالالً م مادتالالالالاله  
وكالالالالا  غًو الالالالل عليالالالاله    غقالالالالدر ما فالالالاله وغعلالالالالم   الالالاله إمالالالالا غكتالالالال  ذرغالالالالخ  الالالال    شالالالال ل عالالالالاد   فاأل ويالالالالاة 

ار الالالالالالة تالالالالالالد  علالالالالالالى  والالالالالالا م وتؤغالالالالالالد رسالالالالالالالت م فالالالالالالالد تقالالالالالال   والالالالالال  الًوالالالالالالار  والرسالالالالالال  تقالالالالالال    حيالالالالالالا م  مالالالالالالار ر
كالالالالالا اار  الالالالالالد حالالالالالدر    مالالالالالالدل صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومالالالالالا شالالالالالاردته حليمالالالالالة مالالالالالن تيسالالالالال  الالالالالالر   
وال كالالالالالالة وشالالالالالالق ال الالالالالالدر ومالالالالالالا حالالالالالالدن  رًالالالالالالاة سالالالالالالفرل إىل الشالالالالالالا  تسالالالالالالمى إرراصالالالالالالات  والالالالالالالد تقالالالالالال  بعالالالالالالد 

 ويالالالالالاة غالالالالال    الالالالالم ل غالالالالالدعاا الًوالالالالالار  و الالالالال  الًوالالالالالار تسالالالالالمى مع الالالالاللات  وكرامالالالالالات األوليالالالالالاة كمع الالالالاللات األ
الالالالالالالْم   ْل  لالالالالالالالا    وغالالالالالالالا س:  الالالالالالالْا ُّ ع ل الالالالالالالْيِ ْم و    رل ا شالالالالالالالا  ،ألوليالالالالالالالاة  الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:      ِإ )   ْولِي الالالالالالال ة ااِ)    ر 

   و  شالالالالالالالال     حممالالالالالالالالدا  صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم و عالالالالالالالال  مًالالالالالالالاله رالالالالالالالالاار  العالالالالالالالالادات  والالالالالالالال  الًوالالالالالالالالار 62
ش إرراصالالالالالالالالالاته ومع لاتالالالالالالالالاله   و  : مالالالالالالالالالن الاا الالالالالالالالالة التارنيالالالالالالالالالة أل  وبعالالالالالالالالالدرا و  سالالالالالالالالالوي  إىل إ كالالالالالالالالالار  مالالالالالالالالالا 

معاصالالالالالالالالرغه وكوالالالالالالالالار ال الالالالالالالالحابة  الالالالالالالالد شالالالالالالالالاردورا وروورالالالالالالالالا وروارالالالالالالالالا عالالالالالالالالً م كوالالالالالالالالار املالالالالالالالالؤررة ولالالالالالالالالا  بالًالالالالالالالالا 
مشالالالالالارد م ورواغالالالالالت م ل غوالالالالالق للتالالالالالارغخ  يمالالالالالة  و يالالالالالا : مالالالالالن الاا الالالالالة الدغًيالالالالالة أل  الالالالالالدغن غقالالالالالر مع الالالالاللات 

عيسالالالالى عليالالالاله السالالالالال  ف  الالالاله تكلالالالالم   امل الالالالد صالالالالويا   األ ويالالالالاة وكرامالالالالات األوليالالالالاة  فمالالالالن قلالالالال  مع الالالاللات
 jو بر  األكمه واألبر  و ح  املي .

  



ومالالالالالال  قلالالالالالال  ل غقالالالالالال   حالالالالالالد مالالالالالالن املسالالالالالاللمة إ  رالالالالالالسل  مالالالالالالار مضالالالالالالحكة  وكالالالالالالسا مع الالالالالاللات ماسالالالالالالى 
 عليه السال  ورل مسكارر   التارار والقر  .

علالالالالالالالى  بًالالالالالالالاة االالالالالالاليل م و  العالالالالالالالال  ان  ليسالالالالالالالاا   ويالالالالالالالاة و   وليالالالالالالالاة تالالالالالالالرارم   كالالالالالالال   مالالالالالالالا  ممتالالالالالالالا غن 
بتالالالالالا   عمالالالالالا   غسالالالالالتحي  علالالالالالى غالالالالال رم ا تيالالالالالا    ل الالالالالا  ولقالالالالالد شالالالالالاردان   م الالالالالر فالالالالالىت  مي الالالالالا  مالالالالالن  بًالالالالالاة 
 حالالالالالالد املالالالالالاللارعة قاش صالالالالالاليته و شالالالالالالرت االرا الالالالالالد صالالالالالالارته  رالالالالالالسا الافالالالالالال  غضالالالالالالرب  ر امالالالالالالا   الالالالالالاا   وغًاالالالالالالق 

 الالالالالر ،الالالالالالااب ال الالالالالحي  بسالالالالال الة وبسالالالالالرعة مدرشالالالالالة مالالالالالن غالالالالال     نالالالالال  بقلالالالالالم  و الالالالالد ر غتالالالالاله ش  الالالالاليا   ك
مالالالالالالن مالالالالالالرر وحالالالالالالار فيالالالالالاله علمالالالالالالاة الروضالالالالالالة وامتحًالالالالالاله كوالالالالالالار راالالالالالالا  ا كامالالالالالالة وال الالالالالالحافة  ف الالالالالالسا إ سالالالالالالا  
عالالالالالالاد   لالالالالالاله ماروالالالالالالة راصالالالالالالة  قرلالالالالالال  عقالالالالالالا  ا اصالالالالالالة  فكيالالالالالالد شكالالالالالالن إ كالالالالالالار رالالالالالالسل املاروالالالالالالة ا ار الالالالالالة 

 والفىت   غلا  حي ا  بة   را يًا    املسا     الار  و ي  ك  سا  .
  

د قلالالالال  فيالالالال   و  ك الالالالر و عالالالالم    رالالالالسل ررافالالالالة مضالالالالحكة فالالالال قا االالالالاة راالالالال  م الالالال  مسالالالال  مالالالالاغر بعالالالال
 ابتدع ا امل رغا   ل غ  ِ  قل  شيدا  من ا قيقة.

و الالالالد تالالالالااترت الالالالالرواوت     كالالالالرو عليالالالاله السالالالالال  كالالالالا   الالالالد عًالالالالد مالالالالر  فاك الالالالة الشالالالالتاة   ال الالالاليد 
وفاك الالالالالالة ال الالالالالاليد   الشالالالالالالتاة  ف والالالالالال     الالالالالالالس    الالالالالالر   حالالالالالالق مالالالالالالر  كالالالالالالا  فعالالالالالالال  رار الالالالالالا  للعالالالالالالادر  ول 

    حد إ  قل  مضح .غق
وغلالالالالالالرو     عيسالالالالالالى عليالالالالالاله السالالالالالالال  ملالالالالالالا ادعالالالالالالى الًوالالالالالالار و   الالالالالالر املع الالالالالاللات  رالالالالالالسوا غتعًتالالالالالالا  عليالالالالالاله 
و الالالالالالوال ةلالالالالالالق رفالالالالالالاش  فالرالالالالالس  يًالالالالالالا  وصالالالالالالا رل    فالالالالالخ فيالالالالالاله فالالالالالال قا رالالالالالا غاالالالالالال  بالالالالالالة السالالالالالالماة واألرمث  

د الالالالالِة الا)الالالالالْ ِ ف الالالالالال  فلخل فِ  يالْ الالالالالْم م الالالالالن  الا الالالالالِة ك    الالالالالر ا وِِْقِ  ااِ)  و    الالالالالا  تعالالالالالاىل:    ىِن   ْرللالالالالالقل ل كل الالالالالا ل   يالْ يالالالالالِه فال ي كل
   ف الالالالالالالالال   الالالالالالالالالا   حالالالالالالالالالالد إ  رالالالالالالالالالسا  مالالالالالالالالالر مضالالالالالالالالالالح   فلمالالالالالالالالالاقا غسالالالالالالالالالتوعدو  ا رراصالالالالالالالالالالات 49عمالالالالالالالالالرا : 

واملع الالالالالاللات علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا  ورو  القالالالالالالر      عيسالالالالالالى تكلالالالالالالم   امل الالالالالالد  و الالالالالالد سالالالالالالالله ا اارغالالالالالالا     
ن السالالالالالالماة تكالالالالالالا  غًالالالالالالل  علالالالالالالي م ما الالالالالالدر مالالالالالالن السالالالالالالماة فسالالالالالالال  عيسالالالالالالى هللا    غًالالالالالالل  علالالالالالالي م ما الالالالالالدر مالالالالالال
 عيدا   م و غة من هللا فاست اب هللا دعاةل  ف    ا  املسلما  إ  رسا مضح  .

  
  

 من را ا ا 
الالالالالالالال ا الالالالالالالالالس  مالالالالالالالالر قكالالالالالالالالرل راروالالالالالالالالا  مسالالالالالالالاليحيا    الشالالالالالالالالا    قلالالالالالالالال  الا الالالالالالالال  و الالالالالالالالد قكالالالالالالالالر    كالالالالالالالالا  ا 



  الالالالالاله رارالالالالال   سالالالالالالاار  علالالالالالالى مالالالالالسر   رغالالالالالالا  و سالالالالالالاار  وكالالالالالا  غًكالالالالالالر  رالالالالالالات « ا داب الويل ايالالالالالة»
  وغقالالالالالا  إ  تسالالالالالميته ولالالالالاله غالالالالالال  االالالالالا لر بالالالالال   الالالالال     غالالالالالالدعى كلمالالالالالة و   تالالالالالدعى والدتالالالالاله مالالالالالالر  املسالالالالالي

الالالالالا  فلكيالالالالالا  مً مالالالالالا   والالالالالالدر الًاسالالالالالات الالالالالالس  رالالالالالا م  الالالالالر الكلمالالالالالة السالالالالالامل   والالالالالالدر هللا. وكالالالالالا  االالالالال ا  س 
و الالالالد اختالالالالس صالالالالامعته بقالالالالرب الارغالالالالق املاصالالالال  إىل الشالالالالا  و  الالالالا  رًالالالالا  مالالالالدر  الالالالر عليالالالاله العالالالالر،  والقاافالالالال  

رم بعوالالالالالادر هللا الااحالالالالالد وغً الالالالالارم عالالالالالن عوالالالالالادر األصالالالالالًا   لالالالالاله تلميالالالالالس اذالالالالاله مالالالالالسر   وكالالالالالا  فكالالالالالا  بمالالالالالر 
مالالالالالالالن  لالالالالالالالة املتتلمالالالالالالالسغن لالالالالالالاله سالالالالالالاللما  الفارسالالالالالالالل  والالالالالالال  إسالالالالالالالالمه  و سالالالالالالالالمه   الالالالالالالة غرغوالالالالالالالة سالالالالالالالتسكر   

 ماضع ا.
الالالالال ا   السالالالالالرو ية   الالالالالا  مالالالالالسر : إ  االالالالال ا تالالالالالا   تالالالالاليال  بدسيسالالالالالة بعالالالالال  غ الالالالالاد  شالالالالالرار  ومعالالالالالد ا 

   اسالالالالالالم االالالالالال ا مشالالالالالالتق مالالالالالالن الكلمالالالالالالة ا راميالالالالالالة « دا الالالالالالرر املعالالالالالالار  ا سالالالالالالالمية» عالالالالالالال متوحالالالالالالر  واالالالالالالاة  
االالالالالالالال ا ومعًارالالالالالالالالا املًت الالالالالالالال  ف الالالالالالالالا لقالالالالالالالال  لالالالالالالالاله   يالالالالالالالال : إ  اسالالالالالالالالم االالالالالالالال ا املسالالالالالالالاليحل رالالالالالالالالا سالالالالالالالالرايا   و 

 ارايا .
  

 رعية رسا  هللا ال ًم  كة
   الالالالالالاا: و  الالالالال  و «مالالالالالا مالالالالالن  الالالالال  إ   الالالالالد رعالالالالالى ال الالالالالًم» الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 الالالالالا  لالالالالاله  صالالالالالحابه: و  الالالالال  « مالالالالالا بعالالالالالت هللا  ويالالالالالا  إ  رعالالالالالى ال الالالالالًم»  و الالالالالا : «و ان»هللا   الالالالالا : رسالالالالالا  
  وعالالالالالالن االالالالالالابر بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا  الالالالالالا : كًالالالالالالا «و ان رعيت الالالالالالا ألرالالالالالال  مكالالالالالالة ،لقالالالالالالرارغ »و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : 

والالالالالالان فقالالالالالا :  علالالالالاليكم ،ألسالالالالالاد مًالالالالاله ف  الالالالاله   يوالالالالاله فالالالالالال ين  »مالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم جنالالالالالإ الك 
 عالالالالالم  ومالالالالالا »   لًالالالالالا: وكًالالالالال  ترعالالالالالى ال الالالالالًم و رسالالالالالا  هللا   الالالالالا : «كًالالالالال  راعالالالالالل ال الالالالالًم  كًالالالالال   اًيالالالالاله إق

   يالالالال : مالالالالن حكالالالالم قلالالالال     راعالالالالل ال الالالالًم الالالالالد رالالالالل مالالالالن  ضالالالالعد الو الالالالالا م «مالالالالن  الالالال  إ  و الالالالد رعارالالالالا
 تسكن    لوه الر فة واللاد ف قا ا تق  من قل  إىل رعاغة ا لق كا   د رسب  و  .

  
  590 - 580حرب الف ار و

  
الف الالالالالالار  ربعالالالالالالالة  فالف الالالالالالالار األو  كالالالالالالالا  بالالالالالالالة كًا الالالالالالالة ورالالالالالالالاا    وال الالالالالالالاين بالالالالالالالة  الالالالالالالرغ  وكًا الالالالالالالة    و 

وال الالالالالت بالالالالة كًا الالالالة وبالالالالإ  ضالالالالر بالالالالن معاوغالالالالة ول غكالالالالن فيالالالاله كوالالالال   تالالالالا   والف الالالالار األرالالالال  بالالالالة  الالالالرغ  
وكًا الالالالة كل الالالالا ورالالالالاا   وكالالالالا  بالالالالة رالالالالسا األرالالالال  وموعالالالالت الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مخالالالالس وعشالالالالرو  



لًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم الف الالالالار األرالالالال  ورالالالالا ابالالالالن مخالالالالس عشالالالالرر سالالالالًة وكالالالالا  سالالالالًة   و الالالالد شالالالال د ا
سالالالالوو ا    الًعمالالالالا  بالالالالن املًالالالالسر  مالالالال  ا الالالال ر بعالالالالت بلايمالالالالة لالالالاله إىل سالالالالا  عكالالالالاا للت الالالالارر و ااررالالالالا لالالالاله 
عالالالرور الراالالالا  مالالالن بالالالإ رالالالاا   فًللالالالاا علالالالى مالالالاة غقالالالا  لالالاله  ورار  فارالالال  الالالال )امث  رليالالال  مالالالن بالالالإ كًا الالالة 

إىل ريالالالالال  فاسالالالالالالت فى هبالالالالالالا ولقالالالالالالل بشالالالالالر بالالالالالالن  م رالالالالالالا   األسالالالالالالد  الشالالالالالالاعر  علالالالالالى عالالالالالالرور فقتلالالالالالاله ورالالالالالالرب
فالالالالالر ل ا الالالال  و مالالالالرل    غعلالالالالم قلالالالال  عوالالالالدهللا بالالالالن االالالالدعا  ورشالالالالا  بالالالالن امل الالالال ر وحالالالالرب بالالالالن  ميالالالالة و افالالالال  
بالالالالالالن معاوغالالالالالالة الالالالالالالدغلل وبلعالالالالالالاة بالالالالالالن  الالالالالاليس  فالالالالالالاا  عكالالالالالالاا فالالالالالالالر رم ف راالالالالالالاا مالالالالالالاا لة مًكشالالالالالالفة إىل 

فقالالالالا   بالالالالا بالالالالراة ر الالالاليس رالالالالاا  : مالالالالا كًالالالالا مالالالالن  الالالالرغ  إ    ا الالالالر  وبلالالالالو  يسالالالالا  ا الالالال   رالالالالر قلالالالال  اليالالالالا  
ردعالالالالالالة ف راالالالالالالاا    وررالالالالالالم فالالالالالالالدركاا و الالالالالالد درلالالالالالالاا ا الالالالالالر  فًالالالالالالادارم راالالالالالال  مالالالالالالن بالالالالالالإ عالالالالالالامر غقالالالالالالا  لالالالالالاله 
األرد  بالالالالن شالالالالعي   علالالالالى صالالالالاته: إ  ميعالالالالاد مالالالالا بيًًالالالالا وبيالالالالًكم رالالالالسل الليالالالالات مالالالالن  ابالالالال  و ان    تلالالالالل 

.     
  

الالالالاا فمك الالالال   الالالالرغ  وغ رالالالالا مالالالالن كًا الالالالة و سالالالالد بالالالالن رلشالالالالة ومالالالالن  ول تقالالالالم تلالالالال  السالالالالًة سالالالالا  علك 
 الالالالق هبالالالالالم مالالالالالن األحالالالالالابي  سالالالالالًة غتالالالالالالروا   الالالالالسل ا الالالالالرب ولروالالالالال   الالالالاليس عالالالالاليال    حضالالالالالروا مالالالالالن  ابالالالالال  
ور سالالالالاة  الالالالرغ : عوالالالالد هللا بالالالالن االالالالدعا  ورشالالالالا  بالالالالن امل الالالال ر وحالالالالرب بالالالالن  ميالالالالة و بالالالالا  حيحالالالالة سالالالالعيد بالالالالن 

كرمالالالالالة بالالالالالن عالالالالالامر بالالالالالن العالالالالالا  وعتوالالالالالة بالالالالالن ربيعالالالالالة والعالالالالالا  بالالالالالن وا الالالالال  ومعمالالالالالر بالالالالالن حويالالالالال  االمحالالالالالل وع
راشالالالالالالم بالالالالالالن عوالالالالالالد مًالالالالالالا  بالالالالالالن عوالالالالالالد الالالالالالالدار ورراالالالالالالاا متسالالالالالالا دغن وغقالالالالالالا  بالالالالالال   مالالالالالالرلرم إىل عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن 
االالالالدعا  وكالالالالا     الالالاليس  بالالالالا بالالالالراة عالالالالامر بالالالالن مالالالالال  بالالالالن اعفالالالالر وسالالالالوي  وربيعالالالالة بالالالالن معاوغالالالالة الًضالالالالر  
الالالالالالم ة ومسالالالالالالعاد بالالالالالالن معتالالالالالال  و بالالالالالالا عالالالالالالرور بالالالالالالن مسالالالالالالعاد وعالالالالالالا  بالالالالالالن  م حاررالالالالالالة املالالالالالالر   ودلرغالالالالالالد بالالالالالالن ال ِ 

ن رعالالالالال  السالالالالاللمل  ورالالالالالؤ ة رالالالالالم الر سالالالالالاة والقالالالالالادر  وغلقالالالالالا : بالالالالال  كالالالالالا   مالالالالالررم  يعالالالالالا  إىل  م وعوالالالالالا  بالالالالال
بالالالالالراة وكا الالالالال  الراغالالالالالة بيالالالالالدل ورالالالالالا الالالالالالس  سالالالالالا)  صالالالالالفاف م فالالالالالالتقاا فكا الالالالال  الالالالالالدبرر وا لشالالالالالة   و  الً الالالالالار 
لقالالالاليس وكًا الالالالة علالالالالى رالالالالاا   ومالالالالن ضالالالالا  إلالالالالي م    صالالالالارت الالالالالدبرر  رالالالالر الً الالالالار لقالالالالرغ  وكًا الالالالة علالالالالى 

وإ الالالاله لشالالالالاب مالالالالا كملالالالال  لالالالاله رالرالالالالا   - الالالالتال  قرغعالالالالا  حالالالالىت اند  عتوالالالالة بالالالالن ربيعالالالالة غامدالالالالس  الالالاليس فقتلالالالالارم 
إىل ال الالالالالل  فاصالالالالالالحاا علالالالالالى    غالالالالالدوا القتلالالالالالى وودت  الالالالالرغ  لقالالالالاليس مالالالالالا  تلالالالالال  فضالالالالالال  عالالالالالن  -سالالالالالًة 

  تالرم ووضع  ا رب  و اررا فا  رف   رغ  و يس.
  

مالالالالالالال  عمالالالالالالالامد   الالالالالالالد حضالالالالالالرته» الالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالاللم وقكالالالالالالالر الف الالالالالالالار فقالالالالالالا : 



  و الالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم «ورميالالالالالالال  فيالالالالالالاله  سالالالالالالال م ومالالالالالالالا  حالالالالالالال   ين ل  كالالالالالالالن  فعالالالالالالال 
 غعإ  انو م الًو .« كً    و  على  عمامل»

  
 ِحلد الفضا 

  
كالالالالالالا  ِحلالالالالالالد الفضالالالالالالا  مً الالالالالالر   الالالالالالرغ  مالالالالالالن الف الالالالالالار وكالالالالالالا   شالالالالالالر  حلالالالالالالد  و و  مالالالالالالن دعالالالالالالا 

ر وتالالالالالاليم   دار عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن االالالالالالدعا  إليالالالالالاله الالالالالالاللب  بالالالالالالن عوالالالالالالد املالالالالالالال  فااتمعالالالالالال  بًالالالالالالا راشالالالالالالم و رالالالالالالر 
ف الالالالً   الالالالم  عامالالالالا  فتعا الالالالدوا وتعارالالالالدوا ،  لًكالالالالا ن مالالالال  امل لالالالالا  حالالالالىت غالالالالؤد  إليالالالاله حقالالالاله مالالالالا بالالالال   االالالالر 
صالالالالالافة  و  الت سالالالالالل   املعالالالالالاش  فسالالالالالم   الالالالالرغ  قلالالالالال  ا لالالالالالد حلالالالالالد الفضالالالالالا   وعالالالالالن رسالالالالالا  هللا 

االالالالالالدعا  محالالالالالالر  مالالالالالالا  حالالالالالال     ت الالالالالالالد حضالالالالالالرته   دار ابالالالالالالن»صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   الالالالالاله  الالالالالالا : 
الالالالالالًعم وإين  عالالالالالسر بالالالالاله راشالالالالالم و رالالالالالرر وتالالالالاليم  االالالالالالفاا    غكا الالالالالاا مالالالالال  امل لالالالالالا  مالالالالالا بالالالالال   االالالالالر صالالالالالافة ولالالالالالا 

 «.دعي  به ألاو  ورا حلد الفضا 
  

 ر  سافر الً  إىل اليمن 
: إ  رسالالالالالالا  هللا سالالالالالالافر   السادسالالالالالالة عشالالالالالالرر مالالالالالالن عمالالالالالالرل Weilاألملالالالالالالاين « فيالالالالالال » الالالالالالا  األسالالالالالالتاق 

 Dr. Sprengerرحلالالالالة جتارغالالالالة  ورد عليالالالاله الالالالالدكتار إشالالالال جنر إىل الالالالاليمن مالالالال  عمالالالاله الالالالاللب    
إ  رالالالالسا ا الالالال  لالالالالاليس لالالالاله  سالالالالا  صالالالالالحي  وإ الالالاله ل  الالالالدل   الكتالالالالال  املارالالالالا  هبالالالالا  وا قيقالالالالالة كمالالالالا  الالالالالا  
الالالالالالالدكتار إشالالالالالال جنر   عالالالالالالم  الالالالالالد قكالالالالالالر الاالالالالالال   رواغالالالالالالة االالالالالالاة في الالالالالالا:    رد الالالالالالة إمالالالالالالا كا الالالالالال  اسالالالالالالتالارت 

 امالالالالالة اخل  غالالالالال    الالالالاله االالالالالاة   الاالالالالال   بعالالالالالد رسالالالالالا  هللا وراالالالالالال   رالالالالالر مالالالالالن  الالالالالرغ  إىل سالالالالالا  حواشالالالالالة بت
« فكالالالال  رالالالالالسا راالالالالال واملشالالالال ار رواغالالالالة ابالالالالالن إسالالالالحا  ورالالالالل رحلتالالالاله إىل الشالالالالالا »قلالالالال     الاا الالالالد   الالالالا :

كالالالالالسل  ل غسالالالالالافر الرسالالالالالا  إىل ا وشالالالالالة بارغالالالالالق الوحالالالالالر و  إىل فالالالالالار  و  إىل م الالالالالر فكالالالالال  رالالالالالسا مالالالالالن 
 األورا  الكاقبة.

  
 ةابتعادل صلى هللا عليه وسلم عن معاغ  االارلي

  
كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غكالالالالالرل كشالالالالالد العالالالالالارر  والالالالال  الوع الالالالالة  وذالالالالال  ورالالالالالا صالالالالال   



مالالالالالن دار مالالالالالن دور مكالالالالالة غًالالالالالاة وصالالالالالات دفالالالالالا    حفلالالالالالة  واج فًالالالالالا  فمالالالالالا  غق الالالالاله إ  حالالالالالر الشالالالالالمس  
وكالالالالالا  ب      ضالالالالالر مالالالالال   امالالالالاله العيالالالالالد الالالالالالس  كالالالالالا اا غقيما الالالالاله ل الالالالالًم غقالالالالالا  لالالالالاله وباا الالالالالة  حالالالالالىت غضالالالالال  

تالالالالاله  ول غالالالالالس  شالالالالاليدا  قبالالالالال  علالالالالالى األصالالالالالًا  حالالالالالىت  كرمالالالالاله هللا برسالالالالالالته  ول عليالالالالاله عمالالالالاله  بالالالالالا  الالالالالال  وعما
غالالالالالالالالدر    غ ادغالالالالالالالالة  و   الالالالالالالالرا ية  واعتالالالالالالالالل  األوو  و الالالالالالالالى عالالالالالالالالن الالالالالالالالالا د وكالالالالالالالالا   يي الالالالالالالالا وإقا  راد  حالالالالالالالالد 
قلالالالالال   رالالالالالس املالالالالالاةودر مالالالالالن  بي الالالالالا وتكف ل الالالالالا  ول غلعالالالالال  امليسالالالالالر ول غشالالالالالرب مخالالالالالرا   الالالالال  مالالالالال    الالالالالا كا الالالالال  

مالالالالالن ر ا  الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالال  حر م الالالالالا علالالالالالى  فسالالالالاله   مًتشالالالالالرر إ     االالالالالر  ا مالالالالالر لالالالالاليس
ك الالالال    االارليالالالالة ملالالالالالا   شالالالالرهبا مالالالالن  فالالالالالات وسالالالاليدات  وحر م الالالالالا مالالالالن  االالالالدادل صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم 

  ل ل  وعوداملال   لكن ا سال  حر م ا ارشا  عام ا  وسن  عقابة لشارهبا.
بالالالالالدا  فحر م الالالالالا واستالصالالالالال  شالالالالالالفت ا وعالالالالالادر و د الوًالالالالالات مالالالالالن  ف الالالالال  االالالالالالرا م الالالالالالد تقشالالالالالعر مً الالالالالا األ

الالالالالِدل ْ   ِ    ق  الالالالالٍ   الالالالالْاةود رل سل الالالالالر العالالالالالرب مً الالالالالا   الالالالالا  تعالالالالالاىل   سالالالالالارر التكالالالالالاغر:  و ِإق ا اْلم  ا سالالالالالال  و   
  .9  8 لِتل ْ   والتكاغر: 

  
  595الرحلة ال ا ية إىل الشا  

  
لالالالالالال :  ان ملالالالالالالا بلالالالالالالو رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مخسالالالالالالا  وعشالالالالالالرغن سالالالالالالًة    الالالالالالا  لالالالالالاله  بالالالالالالا  ا

راالالالالالال    مالالالالالالا  ت و الالالالالالد اشالالالالالالتد اللمالالالالالالا  عليًالالالالالالا ورالالالالالالسل عالالالالالال   امالالالالالال  و الالالالالالد حضالالالالالالر رروا الالالالالالا إىل الشالالالالالالا  
ورد الالالالالة بًالالالالال  راغلالالالالالد توعالالالالالت راالالالالالا   مالالالالالن  امالالالالال    ع ا الالالالالا فلالالالالالا ادت الالالالالا فعرضالالالالال  علي الالالالالا  فسالالالالال  
ألسالالالالرع  إليالالالالال . وبلالالالالالو رد الالالالة مالالالالالا كالالالالالا  مالالالالن حمالالالالالاورر عمالالالالاله لالالالاله فالرسالالالالالل  إليالالالالاله   قلالالالال  و الالالالالال  لالالالالاله: 

راالالالالالالال  مالالالالالالن  امالالالالالال . ف الالالالالالرج مالالالالالال  غالم الالالالالالا ميسالالالالالالرر واعالالالالالال  عمامتالالالالالاله   ان  عايالالالالالال  ضالالالالالالعد مالالالالالالا  عاالالالالالالل
غاصالالالالا  بالالالاله  رالالالال  العالالالال  حالالالالىت  الالالالد  بل الالالالر  مالالالالن الشالالالالا  ورالالالالل مدغًالالالالة علالالالالى  رغالالالالق دمشالالالالق فًالالالالل     الالالال  
شالالالالال رر  فقالالالالالا   سالالالالالاار الرارالالالالال : مالالالالالا  الالالالالل  االالالالالال  رالالالالالسل الشالالالالال رر  الالالالال  إ   الالالالال      الالالالالا  مليسالالالالالالرر:    

ر األ ويالالالالالاة  وكالالالالالا  ميسالالالالالرر إقا كا الالالالال  عيًيالالالالاله محالالالالالرر   الالالالالا :  عالالالالالم   تفار الالالالاله   الالالالالا : رالالالالالا  الالالالال   ورالالالالالا  رالالالالال
ا الالالالالاارر واشالالالالالتد ا الالالالالر  غالالالالالر  ملكالالالالالة غ الالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن الشالالالالالمس فالالالالالاعى 
قلالالالال  كلالالالاله ميسالالالالرر و،عالالالالاا جتالالالالار م وراالالالالاا ضالالالالعد مالالالالا كالالالالا اا غراالالالالا   فلمالالالالا راعالالالالاا  ر رالالالالا ميسالالالالرر  الالالالا 

 ا ذ  له. ا  الرار   ساار  فلما ر ت رد ة الرب  الك    ضعف  له ضعد م
إ  حممالالالالالالدا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ل غكالالالالالالن   » الالالالالالا  مسالالالالالال  مالالالالالالاغر عًالالالالالالد قكالالالالالالر رالالالالالالسل الرحلالالالالالالة: 



و الالالال  مالالالالن األو الالالالات  امعالالالالا    ال الالالالد  إمالالالالا كالالالالا  سالالالالعيه ل الالالال ل ولالالالالا تالالالالر  األمالالالالر لًفسالالالاله  رالالالالر    غعالالالالي  
  رالالالالالالدوة وسالالالالالالال   ا عالالالالالالا  االتالالالالالاله وملالالالالالالا فكالالالالالالر   رحلالالالالالالة ك الالالالالالسل  ولكالالالالالالن ملالالالالالالا عالالالالالالرمث عليالالالالالاله عمالالالالالاله السالالالالالالفر 

 ه الكرشة بضرورر تفرغ  كربة عمه فالااب  لوه مسرورا .شعرت  فس
  

 تلوغ  رسا  هللا رد ة رضل هللا عً ا
  

كا الالالال  رد الالالالة بًالالالال  راغلالالالالد بالالالالن  سالالالالد بالالالالن عوالالالالد العالالالالل  بالالالالن   الالالالل  امالالالالر ر حا مالالالالة الالالالالدر شالالالالرغفة 
غًيالالالالالالالة  يلالالالالالالالة مالالالالالالالن  واسالالالالالالال   الالالالالالالرغ   سالالالالالالالوا  و ع م الالالالالالالم شالالالالالالالرفا   وكا الالالالالالال  تالالالالالالالدعى   االارليالالالالالالالة ،لاالالالالالالالاررر 

 الالالالالالد عالالالالالالرمث ك الالالالالال و  علي الالالالالالا الالالالالاللواج فلالالالالالالم تقوالالالالالال   فلمالالالالالالا راالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا وبسالالالالاليدر  الالالالالالرغ   و 
عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن رحلتالالالاله إىل الشالالالالا    رسالالالالل  إليالالالاله مالالالالن غرغوالالالاله   الالالالاللواج و يالالالال : إ الالالالا  رسالالالالل   رت الالالالا  

  فقالالالالال : فالالالال   كفيالالالال  قلالالالال  «مالالالالا بيالالالالد  مالالالالا  تالالالاللوج بالالالاله»و يالالالال :  رسالالالالل   فيسالالالالة مالالالالا ر  الالالالا  فقالالالالا : 
   الالالالالالالال  لالالالالالالاله: «فمالالالالالالالن رالالالالالالالل »  والكفالالالالالالالاةر    جتيالالالالالالال    الالالالالالالا : ودعيالالالالالالال  إىل املالالالالالالالا  واالمالالالالالالالا  والشالالالالالالالر 

  فالالالالالالسرو  فالالالالالالالر ت رد الالالالالالة فالرسالالالالالالل  إليالالالالالاله    ا الالالالالال  لسالالالالالالاعة كالالالالالالسا «فالالالالالالالان  فعالالالالالال »رد الالالالالالة   الالالالالالا : 
وكالالالالالالسا و رسالالالالالالل  إىل عم الالالالالالا عمالالالالالالرو بالالالالالالن  سالالالالالالد ليلوا الالالالالالا  فحضالالالالالالر ودرالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

  «قالالالالالالالالرش   فالالالالالالالالهرالالالالالالالالسا الوضالالالالالالالال    غ»وسالالالالالالاللم   عمامتالالالالالالالاله فلواالالالالالالالاله  حالالالالالالالالدرم  فقالالالالالالالالا  عمالالالالالالالالرو بالالالالالالالالن  سالالالالالالالالد: 
وتلوا الالالالالا رسالالالالالا ل هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا ابالالالالالن مخالالالالالس وعشالالالالالرغن سالالالالالًة ورد الالالالالة غامدالالالالالس بًالالالالال  

  ربعة سًة   وقل  بعد عادته من الشا  بش رغن.
 و د حضر ر ساة مضر وحضر  با بكر رضل هللا عًه قل  العقد  فقا   با  ال :

ضدضالالالالالىة معالالالالالد ومعد الالالالاله  وعً الالالالالر ا مالالالالالد   الالالالالالس  اعلًالالالالالا مالالالالالن قرغالالالالالة إبالالالالالراريم و رش إذاعيالالالالال  و »
مضالالالالر و صالالالالله  واعلًالالالالا حضالالالالًة بيتالالالاله وسالالالالا)ا  حرمالالالاله  واعالالالال  لًالالالالا بيتالالالالا  حم ااالالالالا  وحرمالالالالا   مًالالالالا  واعلًالالالالا 
ا كالالالالا  علالالالالى الًالالالالا     إ  ابالالالالن  رالالالالل رالالالالسا حممالالالالد بالالالالن عوالالالالد هللا   غالالالالا   براالالالال  إ  راالالالال  بالالالاله شالالالالرفا  

حا الالالال   وحممالالالالد مالالالالن  الالالالالد  و الالالالوال  وفضالالالالال  وعقالالالالال   فالالالال   كالالالالا    املالالالالا   الالالال  فالالالالال   املالالالالا   الالالال   ا الالالال  و مالالالالر
عالالالالرفتم  رابتالالالاله و الالالالد راالالالال  رد الالالالة بًالالالال  راغلالالالالد وبالالالالس   الالالالا مالالالالا  الالالالاله وعاالالالالاله كالالالالسا  ورالالالالا وهللا بعالالالالد 

  فلمالالالالا     بالالالالا  الالالالال  ا اوالالالالة تكلالالالالم ور الالالالة بالالالالن  افالالالال  ابالالالالن «رالالالالسا لالالالاله  والالالالال ع الالالاليم وراالالالالر اليالالالال  اسالالالاليم
 عم  رد ة فقا :

  



العالالالالرب و اد الالالالا  ا مالالالالد   الالالالالس  اعلًالالالالا كمالالالالا قكالالالالرت وفضالالالاللًا علالالالالى مالالالالا عالالالالددت فالالالالًحن سالالالالادر»
و  الالالالتم  رالالالالال  قلالالالالال  كلالالالالاله   تًكالالالالر العشالالالالال ر فضالالالالاللكم و  غالالالالالرد  حالالالالالد مالالالالن الًالالالالالا  ف الالالالالركم وشالالالالالرفكمخ و الالالالالد 
رغوًالالالالالا   ا ت الالالالالا  االالالالالولكم وشالالالالالرفكم فاشالالالالال دوا علالالالالالل  معاشالالالالالر  الالالالالرغ   ين  الالالالالد  واالالالالال  رد الالالالالة بًالالالالال  

   سك .« راغلد من حممد بن عود هللا على كسا
 ا  عم ا عمرو بن  سد:فقا   با  ال :  د  حوو     غشرك  عم ا  فق

« اشالالالالال دوا علالالالالالل  و معشالالالالالر  الالالالالرغ   ين  الالالالالد   كحالالالالال  حممالالالالالد بالالالالالن عوالالالالالد هللا رد الالالالالة بًالالالالال  راغلالالالالالد»
 فقو  الً  صلى هللا عليه وسلم الًكال وش د على قل  صًادغد  رغ .

و ول علي الالالالالالالا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فًحالالالالالالالر االالالالالالاللورا   و يالالالالالالال : االالالالالالاللورغن و  عالالالالالالالم الًالالالالالالالا  و مالالالالالالالرت 
غضالالالالالربن الالالالالالدفا   وفالالالالالرل  بالالالالالا  الالالالالال  فرحالالالالالا  شالالالالالدغدا  و الالالالالا : ا مالالالالالد   رد الالالالالة ااارغ الالالالالا    غر  الالالالالن و 

الالالالالالس   قرالالالالال  عًالالالالالا الكالالالالالرب ودفالالالالال  عًالالالالالا ال مالالالالالا   ورالالالالالل  و  وليمالالالالالة  ومل الالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
 وسلم 
  

 الالالالالا  الاا الالالالالد : وغقالالالالالالا   غضالالالالالا : إ  رد الالالالالة  رسالالالالالالل  إىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم تالالالالالالدعال 
امالالالالالالر ر قات شالالالالالالر  وكالالالالالا  كالالالالالال   رشالالالالالالل حرغ الالالالالالا  علالالالالالالى  كاح الالالالالالا إىل  فسالالالالال ا وتعالالالالالالإ التالالالالالاللوغ   وكا الالالالالال  

 الالالالالد بالالالالالسلاا األمالالالالالاا  لالالالالالا  معالالالالالاا بالالالالالسل  فالالالالالدع   ،رالالالالالا فسالالالالالقته مخالالالالالرا  حالالالالالىت .الالالالال  ولالالالالالرت بقالالالالالرر ورلقتالالالالاله 
ةلالالالالالالا  و لوسالالالالالالته حلالالالالالالة حالالالالالال ر    رسالالالالالال  إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   عمامتالالالالالاله فالالالالالالدرلاا 

عوالالالال  ومالالالالا رالالالالسا ا والالالال    الالالالال :  واتالالالالإ عليالالالاله فلواالالالاله  فلمالالالالا صالالالالحا  الالالالا : مالالالالا رالالالالسا العقالالالال  ومالالالالا رالالالالسا ال
حممالالالالد بالالالالن عوالالالالد هللا   الالالالا : مالالالالا فعلالالالال    ىن   فعالالالال  رالالالالسا و الالالالد راوالالالال   كالالالالابر  الالالالرغ  فلالالالالم  فعالالالال    الالالالا  
الاا الالالالد : ورالالالالسا غلالالالال   وال والالالال  عًالالالالدان حمفالالالالاا مالالالالن حالالالالدغت حممالالالالد بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن مسالالالاللم عالالالالن  بيالالالاله 

ر عالالالالن  بيالالالاله عالالالالن عالالالالن حممالالالالد بالالالالن اوالالالال  بالالالالن ماعالالالالم  ومالالالالن حالالالالدغت ابالالالالن  م الالالالاللاند عالالالالن رشالالالالا  بالالالالن عالالالالرو 
   »عا شالالالالالة  ومالالالالالن حالالالالالدغت ابالالالالالن  م حويوالالالالالة عالالالالالن داود بالالالالالن ا  الالالالالة عالالالالالن عكرمالالالالالة عالالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا  

عم الالالالالالا عمالالالالالالرو بالالالالالالن  سالالالالالالد  وا الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و    ،رالالالالالالا وراغلالالالالالالد بالالالالالالن  سالالالالالالد  
 «.مات  و  الف ار

  
د عتيالالالالق بالالالالن عا الالالالس بالالالالن عوالالالال -تالالالاللوج رد الالالالة  والالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ال ورالالالالل بكالالالالر 

 هللا بن عمرو بن  لو    رل  عً ا وتلوا ا بعدل  با رالة الًواش بن  رارر.



وولالالالالالدت رد الالالالالة لعتيالالالالالق  رًالالالالالدا  بًالالالالال  عتيالالالالالالق وولالالالالالدت ألم رالالالالالالة رًالالالالالدا  بًالالالالال   م رالالالالالالة  ورالالالالالالالة 
بالالالالالن  م رالالالالالالة  ف ًالالالالالد بًالالالالال  عتيالالالالالق ورًالالالالالد ورالالالالالالة ابًالالالالالا  م رالالالالالالة وكل الالالالالم  رالالالالالار  و د رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

 ة.هللا عليه وسلم من رد 
وبعالالالالالالد  واج رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ةد الالالالالالة ل غسالالالالالالافر   رحلالالالالالالة للت الالالالالالارر بالالالالالال    الالالالالالا  

  كة إىل    راار إىل املدغًة.
وولالالالالالالدت رد الالالالالالة لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  يالالالالالال  ولالالالالالالدل إ   إبالالالالالالراريم ف  الالالالالاله مالالالالالالن مارغالالالالالالة 

     الاالالالالالالارر    ر يالالالالالالة    الاي الالالالالال«  ، القاسالالالالالالم»القوايالالالالالالة  فالالالالالالالك   و دل القاسالالالالالالم وبالالالالالاله كالالالالالالا  غلكالالالالالالد: 
   غًالالالالالال        كل الالالالالالا     فا مالالالالالالة   الالالالالالا  الاا الالالالالالد : ول  ر  صالالالالالالحابًا غ وتالالالالالالا  الاي الالالالالال  وغقالالالالالالالا  رالالالالالالا 

 الاارر.
  

  605جتدغد بًاة الكعوة سًة 
  

الكعوالالالالة رالالالالل بيالالالال  هللا ا الالالالرا   ورالالالالا بًالالالالاة مربالالالال  الشالالالالك    وسالالالال  املسالالالال د ا الالالالرا   ،بالالالاله مرتفالالالال  
لكعوالالالالالة إبالالالالراريم عليالالالالاله السالالالالالال  لعوالالالالادر هللا  ورالالالالالا رسالالالالالا  مالالالالالن  وت علالالالالى األرمث لالالالالالا  امالالالالالة  و الالالالد بالالالالالد ا

العالالالالالالالالالل   رسالالالالالالالالالله هللا إىل الكلالالالالالالالالالدا ية   اًالالالالالالالالالاب ،بالالالالالالالالال  وكالالالالالالالالالا اا غعوالالالالالالالالالدو  الً الالالالالالالالالا  واألوو     تالالالالالالالالالر  
إبالالالالالالراريم  امالالالالالاله حالالالالالالة ع الالالالالالال ورالالالالالالاار إىل مالالالالالالدغن ورًالالالالالالا   مالالالالالالرل هللا تعالالالالالالاىل ،  الالالالالالرر بالالالالالالالدل إذاعيالالالالالال   

   مالالالالالرل هللا بوًالالالالالاة الكعوالالالالالة.  الالالالالا  السالالالالاليد ا مالالالالالا  التقالالالالالل  و مالالالالاله رالالالالالاار إىل بالالالالالالد العالالالالالرب فق الالالالالدوا مكالالالالالة
الفاسالالالالالالالل: بًالالالالالالالاة ا ليالالالالالالال  إبالالالالالالالراريم عليالالالالالالاله ال الالالالالالالالر والسالالالالالالالال  الكعوالالالالالالالة وبالالالالالالال  ،لكتالالالالالالالاب والسالالالالالالالً ة  ورو  

عالالالالالن ابالالالالالن إسالالالالالحا     ا ليالالالالال  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  مل الالالالالا بالالالالالد الويالالالالال  اعالالالالال  « ذرنالالالالاله»األ ر الالالالالل   
مث مالالالالالن  والالالالال  واالالالالاله الويالالالالال  الشالالالالالرغد مالالالالالن ا  الالالالالر  الالالالالاله   السالالالالالماة تسالالالالال   قرش واعالالالالال   الالالالالاله   األر 

األسالالالالالاد إىل الالالالالالركن األسالالالالالاد إىل الالالالالالركن الشالالالالالامل ارًتالالالالالة ورالرالالالالالة قراعالالالالالا  واعالالالالال  عرضالالالالاله   األرمث مالالالالالن 
 والالالالالالال  امليالالالالالالاللاب مالالالالالالالن الالالالالالالالركن الشالالالالالالالامل إىل الالالالالالالالركن ال الالالالالالالرم الالالالالالالالس  غسالالالالالالالمى ا   الالالالالالالالركن العرا الالالالالالالل ارًتالالالالالالالة 

غد مالالالالالالن الالالالالالالركن ال الالالالالالالرم وعشالالالالالالرغن قراعالالالالالالا  واعالالالالالال   الالالالالالاله   األرمث مالالالالالالن اا الالالالالالال    الالالالالالر الويالالالالالال  الشالالالالالالر 
املالالالالالالسكار اليمالالالالالالاين إحالالالالالالد  ورالرالالالالالالة قراعالالالالالالا  واعالالالالالال  عرضالالالالالاله   األرمث مالالالالالالن الالالالالالالركن اليمالالالالالالاين إىل ا  الالالالالالر 
األسالالالالالاد عشالالالالالرغن قراعالالالالالا   واعالالالالال  الوالالالالالاب  صالالالالالقا  ،ألرمث غالالالالال  مرتفالالالالال  عً الالالالالا و  موالالالالالا ب حالالالالالىت اعالالالالال  

  ا تو  ا م   ،، .



  
مع الالالالالم »الوالالالالالاب   الالالالالا  و الالالالالات   ومقالالالالالا  إبالالالالالراريم عليالالالالاله السالالالالالال  و اة وسالالالالال  الويالالالالال  الالالالالالس  فيالالالالاله 

إ  ر الالالالالالالالالا ل الكعوالالالالالالالالالة ك الالالالالالالالال ر وفضالالالالالالالالالا ل ا   ا الالالالالالالالالى و  غسالالالالالالالالال  كتابًالالالالالالالالالا رالالالالالالالالالسا إح الالالالالالالالالاة «: الولالالالالالالالالدا 
الفضالالالالالا   وليسالالالالال   مالالالالالة   األرمث إ  ورالالالالالل تع الالالالالم قلالالالالال  الويالالالالال  وتعالالالالال   بقدمالالالالاله وفضالالالالالله و  الالالالاله مالالالالالن 
ن بًالالالالالالاة إبالالالالالالراريم حالالالالالالىت الي الالالالالالاد والً الالالالالالار  واعالالالالالالا  وال الالالالالالابدة  و الالالالالالد بقيالالالالالال  الكعوالالالالالالة علالالالالالالى ريدت الالالالالالا مالالالالالال

عمالالالالالالارر إبالالالالالالراريم عليالالالالالاله السالالالالالالال  إىل    بلالالالالالالو الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مخسالالالالالالا  ورالرالالالالالالة سالالالالالالًة مالالالالالالن 
عمالالالالرل ف افالالالال   الالالالرغ      الالالالد  لت الالالالدش االالالالدرا ا بسالالالالي  درل الالالالا بعالالالالد حرغالالالالق  صالالالالاهبا وكا الالالال  رضالالالالما  
الالالالدر فتحامالالالالال  ف الالالالرج الاليالالالالد بالالالالالن امل الالالال ر    فالالالالالر  فالالالالا  القامالالالالة وكالالالالالا  الوحالالالالر  الالالالد رمالالالالالى بسالالالالفيًة إىل ال

اعاا رشالالالالالو ا و عالالالالالدول لتسالالالالالقيف ا  وكالالالالالا   كالالالالالة جنالالالالالار غالالالالالدعى ، الالالالالا  مالالالالالاىل سالالالالالعيد بالالالالالن مالالالالالن  الالالالالرغ  فابتالالالالال
العالالالالالالا  وصالالالالالالا   املًالالالالالال  الشالالالالالالرغد فالالالالالالالمرول    غلالالالالالالل بًالالالالالالاة الكعوالالالالالالة وكالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غًقالالالالالال  
ا  الالالالالالارر مع الالالالالالم فلمالالالالالالا بلالالالالالالو الوًالالالالالالاة ماضالالالالالال  ا  الالالالالالر األسالالالالالالاد ارتلفالالالالالالاا فالالالالالاليمن غضالالالالالال  ا  الالالالالالر ماضالالالالالالعه 

قتالالالالالا    تشالالالالاوروا بيالالالالً م ف علالالالالالاا  و  مالالالالن غالالالالالدر  مالالالالن ،ب بالالالالالإ و رادت كالالالال   ويلالالالالة رفعالالالالاله وتااعالالالالدوا لل
شالالالالالاليوة غقضالالالالالالل بيالالالالالالً م  فكالالالالالالا   و  مالالالالالالن درالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فلمالالالالالالا ر ول   الالالالالالالاا: 
رالالالالالالسا األمالالالالالالة رضالالالالالاليًا بالالالالالاله  و رالالالالالال ول ا الالالالالال  فاضالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم رداةل وبسالالالالالالاه 

تالرالالالالالالالس كالالالالالالال   ويلالالالالالالالة بًاحيالالالالالالالة مالالالالالالالن ال الالالالالالالاب   ل»علالالالالالالالى األرمث    رالالالالالالالس ا  الالالالالالالر فاضالالالالالالالعه فيالالالالالالاله    الالالالالالالا : 
  ففعلالالالالالالالاا فلمالالالالالالالا بل الالالالالالالاا ماضالالالالالالالعه  وضالالالالالالالعه رالالالالالالالا بيالالالالالالالدل الشالالالالالالالرغفة فرضالالالالالالالاا بالالالالالالالسل  وا ت الالالالالالالاا عالالالالالالالن «ارفعالالالالالالالال

الشالالالالالالالرور  وكا الالالالالالال   الالالالالالالرغ  تسالالالالالالالمل رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  والالالالالالال     غًالالالالالالالل  عليالالالالالالاله الالالالالالالالاحل 
 األمة  لا ارل وردغه وصد    ته وبعدل عن األدان .

  
    و  امالالالالالر ر عربيالالالالالة كسالالالالال  الكعوالالالالالة ا رغالالالالالر   تيلالالالالالة    العوالالالالالا  «: ذالالالالالاة الالالالالسغ  األ»و  كتالالالالالاب 

 وسووه    العوا  ضاش ورا ص   فًسرت إ  وادته    تكسارا فاادته ففعل .
  

 تسميته ،ألمة صلى هللا عليه وسلم 
  

  تر الالالالالالالة حياتالالالالالالاله صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم    تسالالالالالالالميته « دا الالالالالالالرر املعالالالالالالالار  ال غاا يالالالالالالالة»االالالالالالالاة   
الراقر مالالالالالالالن اسالالالالالالالم  م الالالالالالاله و مًالالالالالالالة  وإ  كالالالالالالالا  العالالالالالالالرب    علالالالالالالالا  عال الالالالالالالة بيً مالالالالالالالا   رالالالالالالالسل ،ألمالالالالالالالة مالالالالالالال



التسالالالالالالمية  رالالالالالالسا مالالالالالالا  عمالالالالالاله كاتالالالالالال  ال  الالالالالالة   دا الالالالالالرر املعالالالالالالار  ال غاا يالالالالالالة ف الالالالالالا غرغالالالالالالد    غقالالالالالالا : إ  
العالالالالرب ل غسالالالالمال  ميًالالالالا  ألما تالالالاله بالالالال  أل  اسالالالالم والدتالالالاله  مًالالالالة فالالالالال ف الالالالر و  فضالالالال   وا قيقالالالالة التارنيالالالالة 

عليالالالاله وسالالالاللم ذالالالالل  ميًالالالالا  ألما تالالالاله ولالالالالسا اسالالالالت دمته رد الالالالة   جتار الالالالا فراالالالال  راالالالالا   رالالالالل   الالالاله صالالالاللى هللا
 الالالالالا ال    تلواتالالالالاله ل قت الالالالالا بالالالالاله  وكالالالالالا اا غسالالالالالتالمًا ه علالالالالالى ودا ع الالالالالم و الالالالالد اعلالالالالاله  امالالالالاله حكمالالالالالا  بيالالالالالً م   

«: ذرغالالالالالالخ العالالالالالالرب»  كتابالالالالالاله  Sedillotبًالالالالالالاة الكعوالالالالالالة عالالالالالالن  يالالالالالال   فالالالالالالس   الالالالالالا  املسالالالالالاليا سالالالالالاليدغا 
مخسالالالالالا  وعشالالالالالرغن سالالالالالًة اسالالالالالتحق اسالالالالالن سالالالالال ته واسالالالالالتقامة سالالالالاللاكه مالالالالال   وملالالالالالا بلالالالالالو حممالالالالالد مالالالالالن العمالالالالالر»

: إ الالالالاله لقالالالالال  ،ألمالالالالالة و الالالالالاش  رالالالالال  بلالالالالالدل لشالالالالالر  Muirالًالالالالالا     غلقالالالالال  و،ألمالالالالالة . و الالالالالا  مالالالالالاغر 
 .Faithful رال ه. وكت  لف ة  مة ، جنليلغة ركسا: 

 وكالالالالالالا   رالالالالالال  مكالالالالالالة غسالالالالالالتالمًا ه صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وغادعالالالالالالا  عًالالالالالالدل ودا ع الالالالالالم إىل    رالالالالالالاار
 إىل املدغًة وتر  عليا  مكا ه فوقل حىت رد الادا   إىل  ر،هبا   راار.

  
 رلقه صلى هللا عليه وسلم    فالته وشوابه

األروالالالالالالار عالالالالالالن حالالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    فالتالالالالالاله  ليلالالالالالالة غالالالالالال  مستفيضالالالالالالة لعالالالالالالد  العًاغالالالالالالة 
غلعالالالال  قات مالالالالرر مالالالال  بتالالالالدوغن السالالالال ر و تدالالالالس  و الالالالسكر رًالالالالا   الالالاله كالالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   صالالالال رل 

غلمالالالالا   الالالالرغ  فكالالالالا اا  ملالالالالا  ا  الالالالارر    ل لررالالالالم فتوالالالالدو عالالالالارا م  ف الالالالالف م صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
 وصار  مل ا على ر وته لدال تر  عارته.

  
مالالالالالا » الالالالالا : ذعالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غقالالالالالا :  -رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  -وعالالالالالن علالالالالالل  

 كالالالالالرمإ هللا ،لًوالالالالالار إ  مالالالالالرتة مالالالالالن الالالالالالدرر كلتامهالالالالالا  مهمالالالالال  بقوالالالالالي  ممالالالالالا رالالالالالم) بالالالالاله  رالالالالال  االارليالالالالالة حالالالالالىت
ع الالالالمإ هللا عالالالالل واالالالال  مالالالالن فعل مالالالالا:  لالالالال  لفالالالالىت كالالالالا  معالالالالل مالالالالن  الالالالرغ   علالالالالى مكالالالالة   غالالالالًم ألرلالالالاله 
غرعارالالالالالالا:  ب الالالالالالر ت غًمالالالالالالل حالالالالالالىت  ذالالالالالالر رالالالالالالسل الليلالالالالالالة  كالالالالالالة كمالالالالالالا غسالالالالالالمر الفتيالالالالالالا    الالالالالالا :  عالالالالالالم  فلمالالالالالالا 

 : مالالالالالا رالالالالالسا   الالالالالالاا: فالالالالالال  ادالالالالال   دىن دار مالالالالالن مكالالالالالة ذعالالالالال  غًالالالالالاة وصالالالالالات دفالالالالالا  ومالالالالاللام   فقلالالالالال
تالالالالاللوج فال الالالالالة  فل الالالالالات بالالالالالسل  ال الالالالالات حالالالالالىت غلوالالالالالإ الًالالالالالا  فًمالالالالال   فمالالالالالا  غق الالالالالإ إ  مالالالالالسح الشالالالالالمس 

 «.فراع  إىل صاح   فقا : ما فعل   فالر ته    فعل  الليلة األرر  م   قل 
إ  هللا إقا  راد     فالالالالالالل ش  الالالالالالا   سالالالالالالد عليالالالالالاله  بالالالالالالااب املالرالالالالالالل والفسالالالالالالاد و واالالالالالالد العقوالالالالالالات   

 الالالالا وصالالالالدل عالالالالن سالالالالويل ا بكيفيالالالالة   ختاالالالالر علالالالالى ،   لالالالالسل  سالالالالل  االالالال  شالالالالال ه عليالالالاله صالالالاللى هللا  رغق



عليالالالاله وسالالالاللم الًعالالالالا  حالالالالىت   غشالالالالارد شالالالاليدا  ممالالالالا كالالالالا   الالالالر     فالالالالرال االارليالالالالة مالالالالن  الالالالا وفالالالالرل ومخالالالالر 
 uوما شاك  قل   ليوقى  قيا   اررا  من ك  شا ًة ب  من ك  رغوة.

  
 علالالالالا   الالالالم عيالالالالدا  عًالالالالد باا الالالالة  ورالالالالا صالالالالًم مالالالالن  صالالالالًا  وعالالالالن     شالالالالن  الالالالال : كالالالالا اا   االارليالالالالة 

مكالالالالالة تعوالالالالالدل  الالالالالرغ  وتع مالالالالاله وتًسالالالالال     تالالالالالسب  لالالالالاله والالالالالالد عًالالالالالدل  وتعكالالالالالد عليالالالالاله غامالالالالالا  إىل الليالالالالال  
  كالالالالال  سالالالالالًة   فكالالالالالا   بالالالالالا  الالالالالال   ضالالالالالر مالالالالال   امالالالالاله وغكلالالالالالم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم    

  عليالالالاله ور غالالالال  عماتالالالالاله  ضالالالالر قلالالالال  العيالالالالد معالالالاله فيالالالالال  قلالالالال .  الالالالال : حالالالالىت ر غالالالال   ،  الالالالال  غضالالالال
غضالالالالالنب عليالالالالاله  شالالالالالد ال ضالالالالال  واعلالالالالالن غقلالالالالالن: إان خنالالالالالا  عليالالالالال  ممالالالالالا ت الالالالالً  مالالالالالن ااتًالالالالالاب   تًالالالالالا ومالالالالالا 
ترغالالالالالد و حممالالالالالد    اضالالالالالر لقامالالالالال  عيالالالالالدا  و  تك الالالالالر  الالالالالم  عالالالالالا  فلالالالالالم غلالالالالالالاا بالالالالاله حالالالالالىت قرالالالالال  مع الالالالالم    

س راالالالالال  فلعالالالالالا  مرعالالالالالا،   فقلالالالالالن: مالالالالالا درالالالالالا   فقالالالالالا : إين  رشالالالالالى    غكالالالالالا  م ملالالالالالم و   ملالالالالالة ورالالالالالل املالالالالال
مالالالالالن الشالالالالالياا    فقلالالالالالن: مالالالالالا كالالالالالا  هللا ليوتليالالالالال  ،لشالالالالالياا  وفيالالالالال  مالالالالالن ر الالالالالا  ا الالالالال  مالالالالالا فيالالالالال   فمالالالالالا 

إين كلمالالالالالالالا د الالالالالالالات مالالالالالالالن صالالالالالالالًم   )الالالالالالال  ت راالالالالالالال   بالالالالالالالي   اغالالالالالالال  غ الالالالالالالي  م: »الالالالالالالالس  ر غالالالالالالال   فقالالالالالالالا : 
    ال : فما عاد إىل عيدرم حىت تًوال صلى هللا عليه وسلم «وراة  و حممد    سه»

لم شالالالالاليدا  قبالالالالال  علالالالالالى األصالالالالالًا   و يالالالالال  لالالالالاله عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال : ول غالالالالالس  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالال
مالالالالالا  لالالالالال   عالالالالالر     الالالالالالس  »   الالالالالالاا: رالالالالال  شالالالالالرب  مخالالالالالرا    الالالالا : « »رالالالال  عوالالالالالدت ورًالالالالالا   الالالالال    الالالالا : 

الالالالالالم عليالالالالالاله كفالالالالالالر   ومالالالالالالا كًالالالالالال   در  مالالالالالالا الكتالالالالالالاب و  ا شالالالالالالا  و   كيفيالالالالالالة الالالالالالالدعار إلي مالالالالالالا   وعًالالالالالاله «رل
 «.صًا  والشعرملا  شالتل ب ض  إت  األ»صلى هللا عليه وسلم 

  
وكالالالالالالا  عليالالالالالاله ال الالالالالالالر والسالالالالالالال  غرعالالالالالالى ال الالالالالالًم   صالالالالالال رل لالالالالالاللودر الرمحالالالالالالة    لوالالالالالاله فكالالالالالالا  غرعارالالالالالالا 

 ألر  مكة كما تقد .
سالالالالالالًة  14وحضالالالالالالر الًالالالالالال ح صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالرب الف الالالالالالار   يالالالالالال : وكالالالالالالا  لالالالالالاله مالالالالالالن العمالالالالالالر 

 وكا  غًاو  عمامته الس ا .
 وحضر صلى هللا عليه وسلم حلد الفضا .

  
  الالالالالرت  ما تالالالالاله وجنالالالالال    جتارتالالالالاله  -رضالالالالالل هللا عً الالالالالا  -افر إىل الشالالالالالا    جتالالالالالارر  د الالالالالة وملالالالالالا سالالالالال

وربالالالال  راالالالالا   الالالالا ال    الالالالا  ميسالالالالرر غالالالالال  رد الالالالة: و حممالالالالد اجتالالالالران  د الالالالة وكالالالالسا سالالالالفرر  مالالالالا ر غًالالالالا راالالالالا  



     ك ر من رسا الرب . و د  حوه ميسرر حوا  ع يما  ملا ر ل من  ما ته وحسن  رال ه.
رااحالالالالالالة وحضالالالالالالار بدغ تالالالالالاله  الالالالالال  املشالالالالالالكالت  الارغقالالالالالالة الالالالالالالد ابتكررالالالالالالا  شالالالالالالرا   وممالالالالالا غالالالالالالد  علالالالالالالى

 املتًا عة   وض  ا  ر األساد.
و الالالالد ورقالالالال  بالالالاله رد الالالالة ملالالالالا بل  الالالالا مالالالالن صالالالالد  حدغ الالالاله وع الالالالم  ما تالالالاله وكالالالالر   رال الالالاله فاسالالالالتالارته 

امالالالالالالر ر عا لالالالالالالة شالالالالالالرغفة فلمالالالالالالا عالالالالالالاد  -رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا  -ليتالالالالالالاار هبالالالالالالا وضالالالالالالاعف  لالالالالالاله األاالالالالالالر  كا الالالالالال  
عليالالالالاله وسالالالالاللم و ر رالالالالالا غالم الالالالالا عالالالالالن محيالالالالالد صالالالالالفاته دعتالالالالاله عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  و الالالالالال  صالالالالاللى هللا 

لالالالالاله: إين رغوالالالالال  فيالالالالال  لقرابتالالالالال  مالالالالالإ وشالالالالالرف     امالالالالال  و ما تالالالالال  عًالالالالالدرم وحسالالالالالن رلقالالالالال  وصالالالالالد  
حالالالالدغ     عرضالالالال  عليالالالاله  فسالالالال ا فلمالالالالالا تلوا الالالالا كالالالالا  م الالالالا  الالالالالاللوج ال الالالالا  وكالالالالا  ماضالالالال  اح ام الالالالالا 

وهللا   نلغالالالال  هللا »لو  الالالالالاحل ورالالالالل  الالالالد ة روعالالالاله: وتقالالالالدغررا  غالالالالد  علالالالالى قلالالالال   ا الالالالا لالالالاله بعالالالالد  الالالال
 بالالالالالدا   إ الالالالال  لت الالالالالال  الالالالالالرحم وامالالالالالال  الكالالالالال   وتكسالالالالالال  املعالالالالالدو  وت قالالالالالالر  الضالالالالاليد وتعالالالالالالة علالالالالالى  اا الالالالالال  

 فضالالالالال   سالالالالالاة االًالالالالالة رد الالالالالة »و الالالالالد كا الالالالال   و  مالالالالالن  مالالالالالن بالالالالاله  و الالالالالا  رسالالالالالا  هللا   حق الالالالالا: « ا الالالالالق
وامالالالالالالر ر فرعالالالالالالا  . « مالالالالالاللاحمبًالالالالالال  راغلالالالالالالد  وفا مالالالالالالة بًالالالالالال  حممالالالالالالد  ومالالالالالالر  ابًالالالالالالة عمالالالالالالرا  و سالالالالالالية بًالالالالالال  
حالالالالالىت  -رضالالالالالل هللا عً الالالالا  -وكالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غ الالالالالإ علي الالالالا ك الالالالال ا   مالالالالا  عا شالالالالة 

 دركت الالالالالالالا ال الالالالالالال ر  فالافالالالالالالالا  بيً مالالالالالالالا   املعيشالالالالالالالة اللوايالالالالالالالة كالالالالالالالا  ،ل الالالالالالالا  حالالالالالالالدل و  شالالالالالالال     رالالالالالالالسا مالالالالالالالن 
ال الالالالالال ر مالالالالالالالن  -رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا  -حسالالالالالالن ا لالالالالالالق وصالالالالالالفاة السالالالالالالال ر والسالالالالالالرغرر. وملالالالالالالا  دركالالالالالال  عا شالالالالالالالة 

حسالالالالالن رًا الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى رد الالالالالة  الالالالالال : رالالالالال  كا الالالالال  إ  ع الالالالالا ا  فقالالالالالد  بالالالالالدل  هللا 
  وهللا مالالالالالالالا »رالالالالالالال ا  مً الالالالالالالا  ف ضالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا حالالالالالالالىت ارتالالالالالالالل مقالالالالالالالد  شالالالالالالالعرل مالالالالالالالن ال ضالالالالالالال     الالالالالالالا : 

 بالالالالالدلإ هللا رالالالالال ا  مً الالالالالا.  مًالالالالال  م إق كفالالالالالر الًالالالالالا   وصالالالالالد تإ وكالالالالالسبإ الًالالالالالا   وواسالالالالالتإ   ما الالالالالا إق 
 مإ الًا   ور  إ هللا مً ا  و دا  إقحر 

  
   الالالالالالالال  عا شالالالالالالالة: فقلالالالالالالال     فسالالالالالالالل:    قكررالالالالالالالا بسالالالالالالاليدة  بالالالالالالالدا . فكالالالالالالالا  «حالالالالالالالرمإ  و د الًسالالالالالالالاة

 عليه السال  متحليا    ص رل وشوابه ة  ا ال  و ا  ال فات بعيدا  عن الشو ات.
  

 رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم روا ا من التارار وا جني 
  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل الًالالالالالا  كافالالالالالة انسالالالالال ا  بشالالالالالرغعته الشالالالالالرا   املاضالالالالالية   الالالالالا   رسالالالالال

الالالالالالا    وسالالالالالالوال:  الالالالالالْلً    ِإ ) ك  ف)الالالالالالة  ل لً)الالالالالالاِ  ب ِشالالالالالال ا  و   الالالالالالِسغرا  و ل ِكالالالالالالن)   ْك ال الالالالالالر  الً)الالالالالالاِ     غال ْعل مل تعالالالالالالاىل:  و م الالالالالال    ْرس 



28.  
  .1ى ع ْوِدِل لِي كلا   لِْلع ل ِمة    ِسغرا   والفر ا : و ا :  تال و ار    ال)ِس   ال ل)   اْلفلْر  ا   ع ل  

 و د وردت الوشارر به   التارار وا جني  واللبار.
   ما با:15  14ف اة    ا  غاحًا حكاغة عن املسي  عليه السال  و 

وإ  كًالالالالالالالالالتم اوالالالالالالالالالا إ فالالالالالالالالالاحف اا وصالالالالالالالالالاو  و ان   لالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالن ا ب فيعاالالالالالالالالاليكم فار لياالالالالالالالالالا   رالالالالالالالالالر 
إىل األبالالالالالالد  رول ا الالالالالالق الالالالالالالس    غسالالالالالالتاي  العالالالالالالال    غقولالالالالالاله أل الالالالالاله   غالالالالالالرال و  غعرفالالالالالاله  ليمكالالالالالالت معكالالالالالالم

 و ما   تم فتعرفا ه أل ه ماكت معكم وفيكم .
: وو مالالالالالالالالا ا   فالالالالالالالالالان مالالالالالالالالامث إىل الالالالالالالالالس   رسالالالالالالالاللإ ولالالالالالالالاليس  حالالالالالالالالد مالالالالالالالالًكم غسالالالالالالالالاللإ 5  16و   

 الالالالاله رالالالالال   غالالالالالن  ضالالالالالل لكالالالالالن ألين  لالالالالال  لكالالالالالم رالالالالالسا  الالالالالد مالالالالال  ا الالالالالل   لالالالالالابكم لكالالالالالإ   الالالالالا  لكالالالالالم ا الالالالالق إ
لكالالالالالالن إ  قروالالالالالال   رسالالالالالالله  Paracleteلكالالالالالالم      الالالالالالالق أل الالالالالاله إ  ل   الالالالالالالق   بتالالالالالاليكم الفالالالالالالار لي  

الالالالال  العالالالالالال علالالالالالى رايدتالالالالاله وعلالالالالالى بالالالالالر  وعلالالالالالى دغًا الالالالالة   مالالالالالا علالالالالالى ا ايدالالالالالة  إلالالالالاليكم ومالالالالالىت االالالالالاة قا  غوكِ 
ف  الالالالالالم   غؤمًالالالالالالا  م و مالالالالالالا علالالالالالالى بالالالالالالر  فالالالالالال ين قارالالالالالال  إىل  م و  تالالالالالالرو إ  غضالالالالالالا  و مالالالالالالا علالالالالالالى دغًا الالالالالالة 

ر الالالالاليس رالالالالالسا العالالالالالال  الالالالالد دغالالالالالن  إ  ت  مالالالالالارا  ك الالالالال ر  غضالالالالالا  أل الالالالالا  لكالالالالالم ولكالالالالالن   تسالالالالالتايعا      فالالالالال  
اتملالالالالالالاا ا   و مالالالالالالا مالالالالالالىت االالالالالالاة قا  رول ا الالالالالالق ف الالالالالالا غرشالالالالالالدكم إىل  يالالالالالال  ا الالالالالالق أل الالالالالاله   غالالالالالالتكلم مالالالالالالن 
 فسالالالالالاله بالالالالالال  كالالالالالال  مالالالالالالا غسالالالالالالم  غالالالالالالتكلم بالالالالالاله ونالالالالالال كم  مالالالالالالار  تيالالالالالالة  قا  ش الالالالالالدين أل الالالالالاله   برالالالالالالس ممالالالالالالا ت 

 ون كم .
  

سل ال  الالالالالالة ردغدالالالالالالة فاألسالالالالالاللاب ضالالالالالالعيد واأللفالالالالالالاا مكالالالالالالررر تكالالالالالالرارا    مسالالالالالالام لالالالالالاله واالمالالالالالال  إ  رالالالالالال
مفككالالالالالالة راليالالالالالالة مالالالالالالن الالالالالالالرول ولالالالالالالسا   غتالالالالالالالرر مً الالالالالالا القالالالالالالار ة وتر الالالالالالة الفالالالالالالار لي   و الوالالالالالالار لي  ،لعربيالالالالالالة 
ْتالالالالالالالى ِمالالالالالالالن بال ْعالالالالالالالِد  اْذلالالالالالالالهل   مْح الالالالالالالدل  الالالالالالالاٍ  ب  الالالالالالالرا  ِبر سل   و محالالالالالالالد  كمالالالالالالالا  الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل   كتابالالالالالالاله العلغالالالالالالالل:  و ملو ش 

   و الالالالالد ت الالالالالر)  امل  الالالالالا    رالالالالالسل اللف الالالالالة فكالالالالالا اا ذرر غًقلا الالالالالا عالالالالالن الل الالالالالات الالالالالال الن 6وال الالالالالد: 
األصالالالالالاللية ورالالالالالالل: الع ا يالالالالالالة والكلدا يالالالالالالة والياان يالالالالالالة ،مل الالالالالالل  و رالالالالالالر  ،مل لالالالالالالل  و غكتوا الالالالالالا الوالالالالالالار لي   

 كما رل.
  
  

سالالالالالالال  ومالالالالالالن غقالالالالالالر  رالالالالالالسل الً الالالالالالا  وغالالالالالالًعم الً الالالالالالر   معًارالالالالالالا ومرمارالالالالالالا  الالالالالالد    عيسالالالالالالى عليالالالالالاله ال



بشالالالالالر برسالالالالالالة  ويًالالالالالا عليالالالالاله  فضالالالالال  ال الالالالالالر والسالالالالالال  فسالالالالالمال فار لياالالالالالا   رالالالالالر غعالالالالالإ رسالالالالالا   غالالالالال ل توقالالالالالى 
شالالالالالالالرغعته إىل  يالالالالالالالا  السالالالالالالالاعة و  با بعالالالالالالالدل  الالالالالالال   و  رسالالالالالالالا   و الالالالالالالا : إ الالالالالالاله إ  ل غكالالالالالالالن غًالالالالالالالالق   با 

الالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم الً الالالالالار  والي الالالالالاد الالالالالالسغن   كالالالالالروا  والالالالالار امل سالالالالالي  الفالالالالالار لي  و الالالالالد بك)
و سالالالالاةوا إليالالالاله وحرفالالالالاا دغًالالالاله و الالالالد  رشالالالالد الًالالالال  عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  الًالالالالا  كافالالالالة إىل ا الالالالق وكالالالالا    
غالالالالتكلم مالالالالن  فسالالالاله بالالالال  كالالالال  مالالالالا غسالالالالم  غالالالالتكلم بالالالاله      غًاالالالالق عالالالالن ا الالالالا  إ  رالالالالا إ  وحالالالاللُّ غالالالالاحى  
وروالالالالالال    الالالالالاله  رالالالالالال   مالالالالالالار  تيالالالالالالة و الالالالالالد و الالالالالال  مالالالالالالا  رالالالالالال  بالالالالالاله و  الالالالالالد عيسالالالالالالى عليالالالالالاله السالالالالالالال   وتالالالالالالد   وت 

الكالالالالالر  علالالالالالى مالالالالالا ورد   ا جنيالالالالال  فالالالالال   الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم والفالالالالالار لي  الالالالالالس   تالالالالالى القالالالالالر   
بعالالالالالد عيسالالالالالى عليالالالالاله السالالالالالال     غالالالالالتكلم مالالالالالن  فسالالالالاله بالالالالال  كالالالالال  مالالالالالا غسالالالالالم  غالالالالالتكلم بالالالالاله و  الالالالاله غرشالالالالالالد إىل 

الالالالْم إِ  ْ    ت)والالالال ل ِإ ) ا الالالالق.  الالالالا  تعالالالالاىل:   لالالالالْ  م الالالالا كلًالالالال ل بالالالالْدعا  م الالالالن  الرحسلالالالالِ  و م الالالال    ْدرِ  م الالالالا غاللْفع الالالال ل ِ  و    ِبكل
ْ ِإ )   الالالالالالالِسغرُّ محوالالالالالالالةُّ  واألحقالالالالالالالا :  ً الالالالالالال  إِل ْيالالالالالالال   رلوحالالالالالالالا  م الالالالالالالْن 9م الالالالالالالا غلالالالالالالالاح ى ِإىل ) و م الالالالالالال    ان  يالْ الالالالالالالس ِل     ْوح      و ك 

الالالال ة ِمالالالالْن ِعو الالالالا ِدان    ْمالالالالران  م الالالالا كلًالالالال   ت الالالالْدرِ  م الالالالا اْلِكت الالالال ل و    اِ ش الالالالنل و ل ِكالالالالن ا ع ْلً الالالالهل  لالالالالارا   ال)ْ الالالالِد  بالالالالِه م الالالالن  )ش 
ًلالالالالالالالالالااْ و ع ِمللالالالالالالالالالااْ ال )الالالالالالالالالِلح ِ  52و ِإ )الالالالالالالالال   ل تال ْ الالالالالالالالالِد  ِإىل  ِصالالالالالالالالالرٍ  محْسالالالالالالالالالت ِقيٍم  والشالالالالالالالالالار :      و ال)الالالالالالالالالِسغن  ةام 

الالالالاليال د ِتِ ْم و   ْصالالالالالل    ،   لالالالالالْم  وحم الالالالالْم ك ف)الالالالالر  ع الالالالالًالْ لْم س  الالالالالا  ا ْ الالالالالقح ِمالالالالالن ر)هب  الالالالالٍد و رل ًلالالالالالااْ ِ  الالالالالا  اللالالالالالل    ع ل الالالالالى حمل م) مالالالالالد: و ةام 
الالالالالِدغٍت بال ْعالالالالالد  ااِ) و ةاغ تالالالالالِه غاللْؤِمًلالالالالالا    واالاريالالالالالة:     تال ْلالالالالال   ة2 الالالالالا ع ل ْيالالالالال   ِ، ْ الالالالالق  ف والالالالالال    ح  اغ الالالالال ل ااِ)  ال تالْللار 
6.  

  
وإقا كالالالالالالا  الفالالالالالالار لي    غشالالالالالال  إىل حممالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فالالالالالال ىل مالالالالالالن غشالالالالالال  

الالالالال  العالالالالالا ل علالالالالالى رايدتالالالالاله إق   و غالالالالالن الالالالالالس  االالالالالاة بعالالالالالد عيسالالالالالى عليالالالالاله السالالالالالال   ومالالالالالن رالالالالالا الالالالالالس  بك 
 ومن را رول ا ق الس    غتكلم من  فسه اخل   ليس را رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

 : من الت ًية ولف ه:2  23وااة   وصية ماسى الكليم عليه السال  كما    
و الالالالا : االالالالاة الالالالالرب مالالالالن سالالالاليًاة و شالالالالر  مالالالالن سالالالالاع  واسالالالالتعلن مالالالالن فالالالالارا  ومعالالالاله  لالالالالا  األ  الالالالار 

انر   حالالالالال  الشالالالالالعاب  يالالالالال  األ  الالالالالار بيالالالالالدل والالالالالالسغن غق بالالالالالا  مالالالالالن راليالالالالاله غقولالالالالالا    شيًالالالالاله ِسالالالالالًة مالالالالالن 
 من تعليمه .

رالالالالالالسل الاصالالالالالالية رالالالالالالل  رالالالالالالر وصالالالالالالاو ماسالالالالالالى عليالالالالالاله السالالالالالالال   و الالالالالالد  رالالالالالال  بعيسالالالالالالى وحممالالالالالالد علي مالالالالالالا 
ال الالالالالالالالالالر والسالالالالالالالالالال  ووضالالالالالالالالال   الالالالالالالالالم    هللا االالالالالالالالالاة مالالالالالالالالالن سالالالالالالالالاليًاة و وصالالالالالالالالالاكم بااسالالالالالالالالالاد ،توالالالالالالالالالاش التالالالالالالالالالارار 

 ورالالالالالالل اوالالالالالالا  فلسالالالالالالاة فلالالالالالالم غوالالالالالالق إ     غسالالالالالالتعلن وغستشالالالالالالر  علالالالالالاليكم بااسالالالالالالاة عيسالالالالالالى مالالالالالالن سالالالالالالاع 



مالالالالالالن اوالالالالالالا  فالالالالالالارا  وواملالالالالالالراد هبالالالالالالا مكالالالالالالة ورالالالالالالل الولالالالالالالدر الالالالالالالد سالالالالالالكً ا إذاعيالالالالالال   و لالالالالالالا  األ  الالالالالالار رالالالالالالم 
ال الالالالالالالحابة رضالالالالالالالاا  هللا علالالالالالالالي م    شيًالالالالالالاله ِسالالالالالالالًة مالالالالالالالن انر ورالالالالالالالل الشالالالالالالالرغعة ا سالالالالالالالالمية أل الالالالالالالا  حر الالالالالالال  

 املشركة.
  

دت   وصالالالالالالية ماسالالالالالالى ا الالالالالال  عً الالالالالالا   وملالالالالالالا كالالالالالالا  مالالالالالالن امل الالالالالالم     عالالالالالالر  مكالالالالالالا  فالالالالالالارا  الالالالالالالد ور 
 والالالالالال  م الالالالالالر  323صالالالالالالفحة  6االالالالالاللة « مع الالالالالالم و الالالالالالات» شالالالالالال ر املرااالالالالالال  املارالالالالالالا  هبالالالالالالا فقالالالالالالد االالالالالالاة   

وفالالالالالارا  رالالالالالل مالالالالالن  ذالالالالالاة مكالالالالالة ورد قكررالالالالالا   التالالالالالارار  يالالالالال : رالالالالالل اسالالالالالم الوالالالالالا  مكالالالالالة .  1324سالالالالالًة 
: و مالالالالالالالالا 170صالالالالالالالالفحة  1883لل مالالالالالالالالداين  والالالالالالالال  ليالالالالالالالالد  « صالالالالالالالالفة الغالالالالالالالالرر العالالالالالالالالرب»واالالالالالالالالاة   كتالالالالالالالالاب 

ف  الالالالالاله  سالالالالالال  إىل ف الالالالالالرا   بالالالالالالن ب لالالالالالالل  بالالالالالالن عمالالالالالالرو كمالالالالالالا  يالالالالالال    اوالالالالالالا  ا الالالالالالر  اوالالالالالالا  فالالالالالالارا   معالالالالالالد  فالالالالالالرا 
ا عالالالالالال   عالالالالالال  »وقكالالالالالرت بالالالالالسل    التالالالالالارار ورالالالالالل  سالالالالالوة إىل فالالالالالارا  بالالالالالن عمليالالالالالق. واالالالالالاة   كتالالالالالاب 

عًالالالالالد  18  1857لليالالالالالد  االالالالال  الالالالالالدغن الً الالالالالروات املكالالالالالل  والالالالال  ليوسالالالالالي  سالالالالالًة « بيالالالالال  هللا ا الالالالالرا 
 قكر  ذاة مكة ما با:

  
ن  ذا  الالالالا كالالالالارى أل  كالالالالارى اسالالالالالم  الالالال  مالالالالن  يقعالالالالا  وفالالالالالارا  واملقدسالالالالة و رغالالالالة الًمالالالال  لك الالالالالرر وومالالالال

مل الالالالالا وا ا مالالالالالة  ام الالالالالا لل والالالالالابرر والالالالالالااد  وا الالالالالر  اخل  فلالالالالالم غوالالالالالق شالالالالال       فالالالالالارا  اوالالالالالا   كالالالالالة 
  و رل مكة  فس ا ذي  ،سم تل  االوا .

غت الالالالالالالا االلا الالالالالالالر ولت الالالالالالالدد واالالالالالالالاة   سالالالالالالالفر  شالالالالالالالعيا ا صالالالالالالالحال ا الالالالالالالاد  واألربعالالالالالالالة: و   الالالالالالالد إت   
القوا الالالالال   الالالالالار ليق بالالالالالاا    غتكلمالالالالالاا  لًتقالالالالالد  معالالالالالا  إىل ا اكمالالالالالة مالالالالالن   الالالالال  مالالالالالن املشالالالالالر  الالالالالالس  غال يالالالالاله 
الً الالالالالالالر عًالالالالالالالد راليالالالالالالاله دفالالالالالالال   مامالالالالالالاله  ممالالالالالالالا  وعلالالالالالالالى ملالالالالالالالا  سالالالالالالاللاه  اعل الالالالالالالم كالالالالالالالال اب بسالالالالالالاليفه وكالالالالالالالالق  

ا  األايالالالالالا  املًالالالالالسر  بقاسالالالالاله   الالالالالردرم  مالالالالالر سالالالالالاملا     رغالالالالالق ل غسالالالالاللكه براليالالالالاله مالالالالالن فعالالالالال  وصالالالالالً  داعيالالالالال
مالالالالالالالن الوالالالالالالالدة  ان الالالالالالالالرب األو  ومالالالالالالال  ا رالالالالالالالرغن  ان رالالالالالالالا  واملالالالالالالالراد ،لقوا الالالالالالال  العالالالالالالالرب وصالالالالالالالاح  السالالالالالالاليد 

 والقا  را حممد صلى هللا عليه وسلم ف   عيسى ل  ارب  صال .
مالالالالالالالن الكتالالالالالالالاب ا الالالالالالالامس مالالالالالالالن سالالالالالالالفر الت ًيالالالالالالالة    هللا تعالالالالالالالاىل  الالالالالالالا  ملاسالالالالالالالى  18واالالالالالالالاة   الف الالالالالالال  

  الالالاليم  الالالالم  رالالالالر اللمالالالالا   ويالالالالا  م لالالالال  مالالالالن بالالالالإ إرالالالالا م  وكالالالال   الالالال  عليالالالاله السالالالالال : و الالالال  لوالالالالإ إسالالالالرا ي  إين 
بعالالالالالت بعالالالالالد ماسالالالالالى كالالالالالا  مالالالالالن بالالالالالإ إسالالالالالرا ي  و رالالالالالررم عيسالالالالالى عليالالالالاله السالالالالالال  فلالالالالالم غوالالالالالق    غكالالالالالا  مالالالالالن 
بالالالالإ إرالالالالا م إ   ويًالالالالا حممالالالالد صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم أل الالالاله مالالالالن ولالالالالد إذاعيالالالال  وإذاعيالالالال   رالالالالا إسالالالالحا  



كالالالالالرت   التالالالالالارار ولالالالالالا كا الالالالال  رالالالالالسل الوشالالالالالارر وإسالالالالالحا  االالالالالد بالالالالالإ إسالالالالالرا ي  ف الالالالالسل رالالالالالل األرالالالالالار الالالالالالد ق 
 بً  من   وياة بإ إسرا ي  ل غكن لسكر إرا م معد.

مالالالالالالالالالا   الالالالالالالالاله:و   11   19واالالالالالالالالالاة   كتالالالالالالالالالاب الالالالالالالالالالر و املًسالالالالالالالالالاب إىل غاحًالالالالالالالالالا ا جنيلالالالالالالالالالل     
ر غالالالالالال  السالالالالالالماة مفتاحالالالالالالة وإقا فالالالالالالر   بالالالالالالي  واالالالالالالالالس عليالالالالالاله غالالالالالالدعى  ميًالالالالالالا  صالالالالالالاد ا  و،لعالالالالالالد   كالالالالالالم 

انر وعلالالالالالى ر سالالالالاله تي الالالالالا  ك الالالالال ر ولالالالالاله اسالالالالالم مكتالالالالالاب لالالالالاليس  حالالالالالد غعرفالالالالاله إ   و الالالالالارب وعيًالالالالالال كل يالالالالال 
رالالالالالا  ورًالالالالالا   الالالالالا : إ الالالالاله  الالالالالارب و  شالالالالال    الالالالاله حممالالالالالد صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالد كالالالالالا  غالالالالالدعى  والالالالال  

 الرسالة ،ألمة ال اد  كما  سلفًا.
  
  

: وومالالالالالالالالن فمالالالالالالالاله نالالالالالالالالرج سالالالالالالالاليد مالالالالالالالالامث لكالالالالالالالالل 15   19واالالالالالالالالاة   ر و غاحًالالالالالالالالا الالرالالالالالالالالاا   
ا سالالالال عارم بع الالالالا مالالالالن حدغالالالالد ورالالالالا غالالالالدو  مع الالالالرر مخالالالالر سالالالال   وغضالالالال  هللا غضالالالالرب بالالالاله األمالالالالم ورالالالال

القالالالادر علالالالى كالالال  شالالاللة  واملالالالراد مالالالالن  الالالاله نالالالرج مالالالن فمالالاله سالالالاليد مالالالامث اخل رالالالا القالالالر   الكالالالر   و الالالالد 
دا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مع الالالالالرر مخالالالالالر  عالالالالالإ   الالالالاله حالالالالالر   ا مالالالالالر ارشالالالالالا   اعيالالالالالا    مالالالالالا عيسالالالالالى 

مخالالالالرا    عالالالالر   الالالالاان  ورلو  عًالالالاله   الالالاله  الالالالا  عالالالالن ا مالالالالر إ الالالالا  فقالالالالد رو  عًالالالاله املسالالالاليحيا    الالالاله  لالالالال  املالالالالاة
 دمه.

رالالالالالالسل الً الالالالالالا  املالالالالالالسكارر   التالالالالالالارار وا جنيالالالالالال  ان قالالالالالالة برسالالالالالالالة حممالالالالالالد عليالالالالالاله ال الالالالالالالر والسالالالالالالال   
 الالالالالالسا ملالالالالالالا كالالالالالالا  االالالالالال ا الرارالالالالالال  متوحالالالالالالرا    علالالالالالالم الً الالالالالالرا ية فقالالالالالالد عالالالالالالر  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

  املقدسالالالالالة ففي الالالالا  وصالالالالافه عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  وشالالالالاللة و رالالالال ل برسالالالالالته ممالالالالا ا لالالالال  عليالالالاله   الكتالالالال
مالالالالالالالن إرراصالالالالالالالاته ومع لاتالالالالالالاله وكا الالالالالالال  حليمالالالالالالالة السالالالالالالالعدغة تعالالالالالالالرمث الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم علالالالالالالالى 
الي الالالالالاد والك الالالالالا  واالالالالالدر م بشالالالالالال ه فيعرفا الالالالاله مالالالالالن  وصالالالالالافه و حاالالالالالاله و الالالالالد  رالالالالال  برسالالالالالالته عليالالالالاله ال الالالالالالر 

را ي ا  عًالالالالدما  رالالالال ل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا والسالالالالال  ور الالالالة بالالالالن  افالالالال  ابالالالالن عالالالالم  رد الالالالة وكالالالالا  شالالالالي ا    الالالال
« رالالالالالسا رالالالالالا الًالالالالالاما  الالالالالالس   الالالالالل  هللا علالالالالالى ماسالالالالالى»عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا ر   مالالالالالن الالالالالالاحل إق  الالالالالا  لالالالالاله: 

إىل  رالالالالر مالالالالا  الالالالا  مم الالالالا سالالالاليالا قكالالالالرل   ماضالالالالعه  رالالالالسا و الالالالد   الالالالسر الي الالالالاد برسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 
 وسلم وإلي  ما ااة   س ر ابن رشا :

  
   هللا صلى هللا عليه وسلم إ سار غ اد برسا 



  
 الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا : وحالالالالدرإ عاصالالالالم بالالالالن عمالالالالر بالالالالالن  تالالالالادر عالالالالن راالالالالا  مالالالالن  امالالالاله  الالالالالاا: إ  ممالالالالالا 
دعالالالالالاان إىل ا سالالالالالالال  مالالالالالال  رمحالالالالالالة هللا ورالالالالالالدال لًالالالالالالا مالالالالالالا كًالالالالالا  سالالالالالالم  مالالالالالالن راالالالالالالا  غ الالالالالالاد وكًالالالالالالا  رالالالالالال  شالالالالالالر  

شالالالالالرور و صالالالالالحاب  وو  وكالالالالالا اا  رالالالالال  كتالالالالالاب  عًالالالالالدرم علالالالالالم لالالالالاليس لًالالالالالا وكا الالالالال    تالالالالاللا  بيًًالالالالالا وبيالالالالالً م 
فالالالال قا  لًالالالالالا مالالالالالً م بعالالالالال  مالالالالالا غكررالالالالالا   الالالالالالاا لًالالالالالا إ الالالالاله  الالالالالد تقالالالالالارب  مالالالالالا   الالالالال   غوعالالالالالت ا    قالالالالالتلكم معالالالالاله 
 تالالالال  عالالالالاد وإر . فكًالالالالا ك الالالال ا  مالالالالا  سالالالالم  قلالالالال  مالالالالً م  فلمالالالالا بعالالالالت هللا رسالالالالاله  اوًالالالالال حالالالالة دعالالالالاان إىل 

ا وت هللا وعرفًالالالالالا مالالالالالا كالالالالالا اا غتاعالالالالالدو ًا بالالالالاله فوالالالالالادرانرم إليالالالالاله ف مًالالالالالا بالالالالاله وكفالالالالالروا بالالالالاله وفالالالالالي م  للالالالالال  رالالالالالسل 
الالالالالا لااْ ِمالالالالالن  ال ْوالالالالال ل غ ْسالالالالالتال ْفِتحلا    الالالالالْم و ك  الالالالالا م ع  ل الالالالال ةرلْم ِكت الالالالال ُّ م الالالالالْن ِعًالالالالالِد ااِ) مل  الالالالالد  ُّ ل م  الالالالالا ا  مالالالالالن الوقالالالالالرر:  و ل م)

ِفالالالالالرِغن   والوقالالالالالرر:  الالالالالرلواْ بالالالالالِه فال ل ْعً الالالالالةل ااِ) ع ل الالالالالى اْلك  الالالالال ةرلم م)الالالالالا ع ر فلالالالالالااْ ك ف  الالالالالا ا  الالالالالرلواْ فال ل م)    89ع ل الالالالالى ال)الالالالالِسغن  ك ف 
بالالالالالالالالالن رشالالالالالالالالالا : غسالالالالالالالالالتفتحا  غستً الالالالالالالالالرو : وغسالالالالالالالالالتفتحا   غضالالالالالالالالالا  غتحالالالالالالالالالاكما   و  كتالالالالالالالالالاب هللا  الالالالالالالالالا  ا

يالْرل اْلف ِتِحة   واألعرا :  ًال ً ا و بال ْة   ال ْاِمً ا ِ، ْ ق  و       ر    .89تعاىل:  ر بال)ً ا افالْت ْ  بال يالْ
  

 الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : وحالالالالالدرإ صالالالالالا  بالالالالالن إبالالالالالراريم بالالالالالن عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن عالالالالالا  بالالالالالن حممالالالالالاد بالالالالالن 
عوالالالالد األشالالالال   عالالالالن سالالالاللمة بالالالالن سالالالالالمة بالالالالن و الالالال  وكالالالالا  سالالالاللمة مالالالالن  صالالالالحاب بالالالالدر   الالالالا :   لويالالالالد بالالالالن

كالالالا  لًالالالالا االالالالار مالالالالن غ الالالالاد   بالالالالإ عوالالالالد األشالالالال    الالالا : ف الالالالرج عليًالالالالا غامالالالالا  مالالالالن بيتالالالاله حالالالالىت و الالالالد علالالالالى 
بالالالالإ عوالالالالد األشالالالال    الالالالا  سالالالاللمة: و ان غامدالالالالس مالالالالن  حالالالالدن مالالالالن فيالالالاله سالالالالً ا  علالالالالل  بالالالالردر ت مضالالالالا   في الالالالا 

وا سالالالالاب وامليالالالالاللا  واالًالالالالة والًالالالالار  الالالالالا : فقالالالالا  قلالالالالال  لقالالالالا   رالالالالال   بفًالالالالاة  رلالالالالل فالالالالالسكر القيامالالالالة والوعالالالالالت
شالالالالالر   صالالالالالحاب  وو    غالالالالالرو     بع الالالالالا  كالالالالالا ن بعالالالالالد املالالالالالات  فقالالالالالالاا لالالالالاله: و الالالالال  و فالالالالالال   تالالالالالر  رالالالالالسا  
كا ًالالالالالا     الًالالالالالالا  غوع الالالالالا  بعالالالالالالد مالالالالالا م إىل دار في الالالالالالا اًالالالالالالة وانر و الالالالاللو  في الالالالالالا  عمالالالالالا م   الالالالالالا :  عالالالالالالم 

لالالالالالد بالالالالاله  وغالالالالالاد    ) لالالالالاله ا الالالالال ه مالالالالالن تلالالالالال  الًالالالالالار  ع الالالالالم تًالالالالالار   الالالالالالدار  ما الالالالاله   غدرلا الالالالاله والالالالالالس   ل
إول فيايًا الالالالاله عليالالالالاله    غً الالالالالا مالالالالالن تلالالالالال  الًالالالالالار غالالالالالدا   فقالالالالالالاا لالالالالاله: و الالالالال  و فالالالالالال  فمالالالالالا  غالالالالالة قلالالالالال   
 الالالالا :  الالالال   موعالالالالان مالالالالن لالالالالا رالالالالسل الالالالالوالد  و شالالالالار بيالالالالدل إىل مكالالالالة والالالالاليمن   الالالالالاا: ومالالالالىت تالالالالرال   الالالالا : 

إ  غسالالالالتًفد رالالالالسا ال الالالالال  عمالالالالرل غدركالالالاله   الالالالا  سالالالاللمة: فالالالالاهللا مالالالالا  فً الالالالر إت) و ان  حالالالالدر م سالالالالً ا   فقالالالالا :
قرالالالالال  الليالالالالال  والً الالالالالار حالالالالالىت بعالالالالالت هللا رسالالالالالاله حممالالالالالدا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا حالالالالالل  بالالالالالة    الالالالالران 
ف مًالالالالا بالالالاله وكفالالالالر بالالالاله ب يالالالالا  وحسالالالالدا    الالالالا : فقلًالالالالا لالالالاله: و الالالال  و فالالالالال   لسالالالال  ،لالالالالس   لالالالال  لًالالالالا فيالالالاله مالالالالا 

إسالالالالحا : وحالالالالدرإ عاصالالالالم بالالالالن عمالالالالر بالالالالن  تالالالالادر عالالالالن   لالالالال    الالالالا : بلالالالالى ولكالالالالن لالالالاليس بالالالاله.  الالالالا  ابالالالالن



شالالالاليخ مالالالالن بالالالالإ  رغ الالالالة  الالالالا :  الالالالا  ت: رالالالال  تالالالالدر  عالالالالم كالالالالا  إسالالالالال  رعلوالالالالة بالالالالن سالالالالعية و سالالالالد بالالالالن عويالالالالد 
 فالالالالالر مالالالالالن رالالالالالد  إرالالالالالار بالالالالالإ  رغ الالالالالة كالالالالالا اا مع الالالالالم   االالالالالارليت م   كالالالالالا اا سالالالالالاد م   ا سالالالالالال    الالالالالا : 

ه ابالالالالن ا يوالالالالا   الالالالد  عليًالالالالا  والالالال   لالالالال :   وهللا   الالالالا : فالالالال   راالالالالال  مالالالالن غ الالالالاد مالالالالن  رالالالال  الشالالالالا  غقالالالالا  لالالالال
ا سالالالالالالال  بسالالالالالالًة فحالالالالالال  بالالالالالالة    الالالالالالران   وهللا مالالالالالالا ر غًالالالالالالا راالالالالالالال   الالالالالال    غ الالالالالاللل ا مالالالالالالس  فضالالالالالال  مًالالالالالاله 
فال الالالالالا  عًالالالالالدان فكًالالالالالا إقا  حالالالالال  عًالالالالالا املاالالالالالر  لًالالالالالا لالالالالاله: ارالالالالالرج و ابالالالالالن ا يوالالالالالا  فاستسالالالالالق لًالالالالالا فيقالالالالالا :   

 وهللا حىت تقدماا بة غد   راكم صد ة  فًقا  له:
  

ا  مالالالالالن  الالالالالر  و مالالالالالد)غن مالالالالالن شالالالالالع    الالالالالا : فً را الالالالالا   نالالالالالرج بًالالالالالا إىل  الالالالالارر كالالالالالم  فيقالالالالالا : صالالالالالاع
حررًالالالالا فيستسالالالالقل هللا لًالالالالا فالالالالاهللا مالالالالا غالالالال ل  لسالالالاله حالالالالىت شالالالالر السالالالالحاب و سالالالالقى   الالالالد فعالالالال  قلالالالال  غالالالال  
مالالالالرر و  مالالالالرتة و  رالالالالالو    حضالالالالرته الافالالالالار عًالالالالدان  فلمالالالالا عالالالالر    الالالاله ميالالالال   الالالالا : و معشالالالالر غ الالالالاد مالالالالا 

وا مالالالالال  إىل  رمث الوالالالالالؤ  واالالالالالالاش   لًالالالالالا:   الالالالال   علالالالالالم   الالالالالا : فالالالالال ين ترو الالالالاله  رالالالالالراإ مالالالالالن  رمث ا مالالالالالر 
إمالالالالا  الالالالالدم  رالالالالالسل الولالالالالدر   تاكالالالالالد رالالالالالروج  الالالالال    الالالالد   الالالالال   ما الالالالاله ورالالالالالسل الولالالالالدر م الالالالالاارل فكًالالالالال   راالالالالالا 
   غوعالالالالت فالتوعالالالاله و الالالالد   لكالالالالم  ما الالالاله فالالالالال تلسالالالالوقن إليالالالاله  و معشالالالالر غ الالالالاد ف  الالالاله غوعالالالالت بسالالالالف  الالالالالدماة 

ًعالالالالالالًكم قلالالالالالال  مًالالالالالاله  فلمالالالالالالا بعالالالالالالت رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا وسالالالالالال  الالالالالالالسرار  والًسالالالالالالاة ممالالالالالالن رالفالالالالالاله فالالالالالالال ش
: و بالالالالإ  رغ الالالالة وهللا -وكالالالالا اا شالالالالوا،   حالالالالداو   -عليالالالاله وسالالالاللم وحاصالالالالر بالالالالإ  رغ الالالالة  الالالالا  رالالالالؤ ة الفتيالالالالة 

إ الالالالاله للًالالالالال  الالالالالالس  كالالالالالا  ع الالالالالد إلالالالالاليكم فيالالالالاله ابالالالالالن ا يوالالالالالا    الالالالالالاا: لالالالالاليس بالالالالاله   الالالالالالاا: بلالالالالالى وهللا إ الالالالاله  الالالالالا 
 مالالالالالاا م و رلالالالالالي م.  الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : ف الالالالالسا مالالالالالا بل ًالالالالالا ب الالالالالفته  فًللالالالالالاا فالسالالالالاللماا فالالالالالالحر وا دمالالالالالاةرم و 

 عن  روار غ اد.
  

 الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل غالالالالالالالابخ  رالالالالالالال  الكتالالالالالالالاب علالالالالالالالى كفالالالالالالالررم  حمالالالالالالالد صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم واحالالالالالالالادرم 
      70 واتالالالالالالالالالالاله:  ب ْرالالالالالالالالالالال   اْلِكت الالالالالالالالالالالِ  ِل  ت ْكفلالالالالالالالالالالالرلو    ِ غ الالالالالالالالالالالِ  ااِ) و    الالالالالالالالالالالتلْم ت ْشالالالالالالالالالالال  دلو    و   عمالالالالالالالالالالالرا : 

كتالالالالالالالابكم   تكفالالالالالالالرو  بالالالالالالاله و  تؤمًالالالالالالالا  بالالالالالالاله و  الالالالالالالتم جتدو الالالالالالاله عًالالالالالالالدكم   تشالالالالالالال دو      عالالالالالالال  حممالالالالالالالد    
.  التارار وا جني  الً   واألمل 

  
 سلما  الفارسل و  ة إسالمه

  



سالالالالالالاللما  الفارسالالالالالالالل  بالالالالالالالا عوالالالالالالالد هللا وغعالالالالالالالر  بسالالالالالالاللما  ا الالالالالالال  مالالالالالالالاىل رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله 
  مابالالالالالاله بالالالالالالن وسالالالالالاللم و صالالالالالالله مالالالالالالن االالالالالالل  ورالالالالالالل مالالالالالالن  الالالالالالر  مدغًالالالالالالة  صالالالالالالف ا   وكالالالالالالا  اذالالالالالاله  والالالالالال  ا سالالالالالالال

مارسالالالالال  بالالالالن هبوالالالالا ا  بالالالالن فالالالال و  بالالالالن سالالالال ر  مالالالالن ولالالالالد  ب امللالالالال  وكالالالالا  بالالالالوالد فالالالالار   اسالالالاليا  سالالالالاد  
الًالالالالالار  وكالالالالالا   بالالالالالال  اسالالالالاليا  فالالالالالاتفق   الالالالاله رالالالالالرب مًالالالالاله غامالالالالالا  و الالالالالق ،لرروالالالالالا  وصالالالالالحو م    الالالالالد  ا  الالالالالا  

  عًالالالالالد   الالالالالار الًالالالالال  مالالالالال  العالالالالالرب فوالالالالالاعال إىل غ الالالالالاد  مالالالالالن  رغ الالالالالة فالالالالالالتى بالالالالاله املدغًالالالالالة فلمالالالالالا درل الالالالالا الًالالالالال
 سالالالالالاللم وشالالالالالال د معالالالالالاله  ك الالالالالالر املشالالالالالالارد  و و  مشالالالالالالاردل و عالالالالالالة ا ًالالالالالالد  وكالالالالالالا  مالالالالالالن فضالالالالالالالة ال الالالالالالحابة 
و رالالالالالالادرم وعلمالالالالالالا  م وقو  القالالالالالالر  مالالالالالالن الرسالالالالالالا  ورالالالالالالا الالالالالالالس   شالالالالالالار علالالالالالالى الرسالالالالالالا  افالالالالالالر ا ًالالالالالالد  

  «سالالالاللما  مًالالالالا  رالالالال  الويالالالال »حالالالالة االالالالاةت األحالالالاللاب  وفيالالالاله  الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
كالالالالالال  مالالالالالالن .ًالالالالالاله و رالالالالالالى الرسالالالالالالا  بيًالالالالالاله وبالالالالالالة  م الالالالالالالدرداة ورو  عًالالالالالاله وكالالالالالالا  غعمالالالالالال  ا الالالالالالا  بيالالالالالالدل وب
ودفالالالالن   املالالالالدافن شالالالالر ل ب الالالالداد ولالالالاله مقالالالالا   34لل  الالالالرر و يالالالال :  35 اعالالالالة مالالالالن العلمالالالالاة  تالالالالا  سالالالالًة 

إ اة دغالالالالالالالالاا  كسالالالالالالالالر  غالالالالالالالاللار حالالالالالالالالىت ا   وغعالالالالالالالالر   قالالالالالالالالا  سالالالالالالالاللما  ،  ورالالالالالالالالل لف الالالالالالالالة فارسالالالالالالالالية معًارالالالالالالالالا 
 ورا من معمر  العرب.سًة   و ي :  ك ر من قل   150الاارر   ي : عاش 

 ورسل   ة إسالمه عن ابن عوا  رضل هللا عًه.
  

عالالالالالالن ابالالالالالالن عوالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالالا : حالالالالالالدرإ سالالالالالاللما  الفارسالالالالالالل و ان  ذالالالالالال  مالالالالالالن فيالالالالالاله  الالالالالالا :  
كًالالالال  راالالالالال  مالالالالن  رالالالال  فالالالالار  مالالالالن  صالالالالو ا  مالالالالن االالالالل  ابالالالالن راالالالال  مالالالالن درا يً الالالالا وكًالالالال   حالالالال  رلالالالالق 

لفارسالالالالالالية وكالالالالالالا   م صالالالالالالاح  ضالالالالالاليعة وكالالالالالالا  هللا إليالالالالالاله فالالسالالالالالالإ   الويالالالالالال  كالالالالالالاالاار  فاات الالالالالالدت   ا
لالالالالالالاله بًالالالالالالالاة غعاالالالالالالالاله فقالالالالالالالا  ت غامالالالالالالالا : و بالالالالالالالإ)  الالالالالالالد شالالالالالالال لإ مالالالالالالالا تالالالالالالالر  فالالالالالالالا الق إىل الضالالالالالالاليعة و  اتالالالالالالالوس 
الالالالالل بالالالالال   ف راالالالالال  لالالالالالسل  فمالالالالالررت بكًيسالالالالالة الً الالالالالار  ورالالالالالم غ الالالالاللا   فتشالالالالال لإ عالالالالالن كالالالالال  ضالالالالاليعة هبم 

غابالالالالال   فملالالالالال  إلالالالالالي م و ع والالالالالإ  مالالالالالررم و لالالالالال : رالالالالالسا وهللا رالالالالال  مالالالالالن دغًًالالالالالا  فال مالالالالال  عًالالالالالدرم حالالالالالىت
الشالالالالالالالمس    ان  تيالالالالالالال  الضالالالالالالاليعة و  راعالالالالالالال  إليالالالالالالاله فاسالالالالالالالتواالين وبعالالالالالالالت رسالالالالالالالال     لالالالالالالال  و الالالالالالالد  لالالالالالالال  
للً الالالالالالار  حالالالالالالة  ع والالالالالالإ  مالالالالالالررم:  غالالالالالالن  صالالالالالال  رالالالالالالسا الالالالالالالدغن   الالالالالالالاا: ،لشالالالالالالا   فراعالالالالالال  إىل والالالالالالالد   
فقالالالالا : و بالالالالإ)  الالالالالد بع الالالال  إليالالالال  رسالالالالالال   فقلالالالال : مالالالالررت بقالالالالالا  غ الالالاللا  بكًيسالالالالة فالالالالالالع وإ مالالالالا ر غالالالالال  

دغالالالالالالً م رالالالالالال  مالالالالالالن دغًًالالالالالالا  فقالالالالالالا : و بالالالالالالإ  دغًالالالالالال  ودغالالالالالالن  ، الالالالالال  رالالالالالال  مالالالالالالن  مالالالالالالن  مالالالالالالررم وعلمالالالالالال    
دغالالالالً م  فقلالالالالال : كالالالالال وهللا  ف الالالالالافإ و يالالالالدين فوع الالالالال  إىل الً الالالالالار  و علمالالالالت م مالالالالالا وافقالالالالإ مالالالالالن  مالالالالالررم 
وسالالالالاللت م إعالمالالالالل مالالالالن غرغالالالالد الشالالالالا  ففعلالالالالاا فاللقيالالالال  ا دغالالالالد مالالالالن رالالالالالل ورراالالالال  مع الالالالم حالالالالىت  تيالالالال  



قد  فالتيتالالالالالاله فالر تالالالالالاله و لالالالالالال :  كالالالالالالا  معالالالالالال   رالالالالالالدم  الشالالالالالالا  فسالالالالالالاللت م عالالالالالالن عالالالالالالامل م فقالالالالالالالاا: األسالالالالالال
و صالالالالالاللل معالالالالالال    الالالالالالا :   الالالالالالم  فمك الالالالالال  مالالالالالال  راالالالالالال  سالالالالالالاة كالالالالالالا  بمالالالالالالررم ،ل الالالالالالد ة فالالالالالال قا  عاالالالالالالال شالالالالالاليدا  
 مسالالالالكه لًفسالالالاله حالالالالىت  الالالال  سالالالالو   الالالالال  مملالالالالاةر قروالالالالا  وور الالالالا  فتالالالالا  فالالالالالر  م ةالالالال ل فلاالالالالروين فالالالالدللت م 

ضالالالالالالال    دغًالالالالالالاله  رالالالالالالالدا  ورغوالالالالالالالة   علالالالالالالى مالالالالالالالاله ف الالالالالالاللوال ول غ يوالالالالالالالال ور الالالالالالال و السالالالالالالالاا مكا الالالالالالاله راالالالالالالالال  فا
ا رالالالالالالرر وصالالالالالالالحا  فالالالالالالاللقى هللا حوالالالالالاله    لالالالالالال  حالالالالالالىت حضالالالالالالرته الافالالالالالالار فقلالالالالالال :  وصالالالالالالإ  فالالالالالالسكر راالالالالالالال  
،ملاصالالالالال  وكً الالالالالا علالالالالالى  مالالالالالر واحالالالالالد حالالالالالىت رلالالالالال  فالتيالالالالال  املاصالالالالال  فلقيالالالالال  الراالالالالال  فالر تالالالالاله ةالالالالال   و   

فقلالالالالالال  لالالالالالاله:  فالالالالالالالان   مالالالالالالرين وتيا الالالالالال  فقالالالالالالا :   الالالالالالم فاادتالالالالالاله علالالالالالالى سالالالالالالويله و مالالالالالالرل حالالالالالالىت حضالالالالالالرته الافالالالالالالار 
 وصالالالالإ  فقالالالالالا : مالالالالا  عالالالالالر   حالالالالدا  علالالالالالى مالالالالالا لالالالالن عليالالالالاله إ  راالالالالال  بعمارغالالالالالة  فالتيتالالالاله بعمارغالالالالالة فالر تالالالالاله 

 ة   فالمرين ،ملقا  ووب ت
  

شالالالالاليدا  واختالالالالالست غًيمالالالالالة وبقالالالالالرات فحضالالالالالرته الافالالالالالار فقلالالالالال : إىل مالالالالالن تاصالالالالالل م  فقالالالالالا :    علالالالالالم 
ت بالالالالدغن إبالالالالراريم ا ًيفيالالالالة  م الالالالاارل  حالالالالدا  اليالالالالا  علالالالالى م الالالال  مالالالالا كًالالالالا عليالالالاله ولكالالالالن  الالالالد   لالالالال   الالالال   غوعالالالال

 رمث قات خنالالالالالالال  وبالالالالالالالاله  وت وعالمالالالالالالالالات   ختفالالالالالالالالى  بالالالالالالالالة مًكويالالالالالالاله رالالالالالالالالا  الًوالالالالالالالالار بكالالالالالالالال  ا دغالالالالالالالالة و  
 gبك  ال د ة ف   استاع  فت لل إليه.

  
فتالالالالالالالا  فمالالالالالالالر م ركالالالالالالال  مالالالالالالالن العالالالالالالالرب مالالالالالالالن بالالالالالالالإ كالالالالالالالالب فقلالالالالالالال :  صالالالالالالالحوكم و عاالالالالالالاليكم بقالالالالالالالراا 

واد  القالالالالالر  فوالالالالالاعاين مالالالالالالن راالالالالال  مالالالالالن الي الالالالالالاد   وغًمالالالالالل رالالالالالسل واملالالالالالاين إىل بالدكالالالالالالم  فحملالالالالالاين إىل
فر غالالالال  الً الالالال  فعلمالالالال    الالالاله الولالالالالد الالالالالس  وصالالالالد ت فال مالالالال  عًالالالالد الالالالالس  اشالالالال اين و الالالالد  عليالالالاله راالالالال  
مالالالالالالن بالالالالالالإ  رغ الالالالالالة فاشالالالالالال اين مًالالالالالاله و الالالالالالد  م املدغًالالالالالالة فعرفت الالالالالالا ب الالالالالالفت ا فال مالالالالالال  معالالالالالاله  عمالالالالالال    خنلالالالالالالاله 

ة فًالالالالالل    بالالالالالإ عمالالالالالرو وبعالالالالالت هللا  ويالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وغفلالالالالال  عالالالالالن قلالالالالال  حالالالالالىت  الالالالالد  املدغًالالالالال
بالالالالن عالالالالا   فالالالال ين لفالالالالل ر   خنلالالالالة إق   والالالال  ابالالالالن عالالالالم  ل الالالالاح   فقالالالالا :    فالالالالال   اتالالالال  هللا بالالالالإ  يلالالالالة 
مالالالالررت هبالالالالم   فالالالالا  ورالالالالم  تمعالالالالا  علالالالالى راالالالال   الالالالد  علالالالالي م مالالالالن مكالالالالة غالالالاللعم   الالالاله  الالالال    فالالالالاهللا مالالالالا رالالالالا إ  

ولالالالالال  علالالالالالالى    ذعت الالالالالا  فالرالالالالالسين القالالالالالالر  فرافالالالالال  م الً لالالالالالة حالالالالالالىت كالالالالالدت  سالالالالالق  و للالالالالالال  سالالالالالرغعا  فال 
عملالالالالل حالالالالىت  مسالالالالي  ف معالالالال  شالالالاليدا  فالتيتالالالاله بالالالاله ورالالالالا بقوالالالالاة عًالالالالد  صالالالالحابه  فقلالالالال : ااتمالالالال  عًالالالالد  
شالالالالاللة  ردت     ت الالالالالد  بالالالالاله فول الالالالالإ   الالالالال  راالالالالال  صالالالالالا  ومعالالالالال  راالالالالالا  مالالالالالن  صالالالالالحاب  قوو حااالالالالالة 

فالالالالالكلاا  فقلالالالال : رالالالالسل « كلالالالالاا»فالالالالر غت م  حالالالالق بالالالاله فاضالالالالعته بالالالالة غدغالالالاله فكالالالالد غالالالالدل و الالالالا  ألصالالالالحابه: 



املدغًالالالالة ف معالالالالال  شالالالالاليدا  فالتيتالالالاله بالالالالاله فقلالالالالال :  حووالالالال  كرامتالالالالال  فالرالالالالالدغ   واحالالالالدر  وراعالالالالال  واالالالالالا)  إىل
لالالالالالال  ردغالالالالالالة وليسالالالالالال  ب الالالالالالد ة فمالالالالالالد غالالالالالالدل فالكالالالالالال  و كالالالالالال   صالالالالالالحابه فقلالالالالالال : رالالالالالالاذ  ارًتالالالالالالا   وراعالالالالالال  
فالتيتالالالالالاله و الالالالالالد توالالالالالال  اًالالالالالالا ر   بقيالالالالالال  ال ر الالالالالالد وحالالالالالالاله  صالالالالالالحابه  فسالالالالالاللم  واالالالالالالال     الالالالالالر إىل ا الالالالالالا    

لتالالالالالاله وبكيالالالالالال  فالالسالالالالالالإ بالالالالالالة غدغالالالالالاله فحدرتالالالالالاله   الالالالالالرل فعلالالالالالالم مالالالالالالا  ردت فالالالالالالاللقى رداةل فر غالالالالالال  ا الالالالالالا  فقو
بشالالالالالين كلالالالاله كمالالالالا حالالالالدرت  و ابالالالالن عوالالالالا   فالع والالالاله قلالالالال  و حالالالال     غسالالالالمعه  صالالالالحابه ففالالالالاتإ معالالالاله 

 كات  و»بدر و حد ،لر ِ  فقا  ت: 
  

فلالالالالالالم     ب الالالالالالاح  حالالالالالالىت كاتوتالالالالالاله علالالالالالالى     غالالالالالالر  لالالالالالاله رال.ا الالالالالالة ودغالالالالالالة « سالالالالالاللما  علالالالالالالى  فسالالالالالال 
«  عيًالالالالالالاا  رالالالالالالاكم ،لً الالالالالال »ى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وعلالالالالالالى  ربعالالالالالالة  و يالالالالالالة مالالالالالالن قرالالالالالال  فقالالالالالالا  الًالالالالالال  صالالالالالالل

ا قالالالالالالالر  الالالالالالالا و  تضالالالالالالال  مً الالالالالالالا شالالالالالالاليدا  حالالالالالالالىت »فالعالالالالالالالا اين ، مالالالالالالالس والعشالالالالالالالر حالالالالالالالىت ااتمالالالالالالال  ت فقالالالالالالالا  ت: 
ففعلالالالالالالال  فالعالالالالالالالا إ  صالالالالالالالحام حالالالالالالالىت فرغالالالالالالال  فالتيتالالالالالالاله فكًالالالالالالال   تيالالالالالالاله ،لً لالالالالالالالة فيضالالالالالالالع ا «  ضالالالالالالالعه بيالالالالالالالد 

وبقالالالالل الالالالالسر  فويًمالالالالا وغسالالالالاِ   علي الالالالا تالالالالرا،  فال  الالالالر   والالالالالس  بع الالالاله ، الالالالق فمالالالالا ماتالالالال  مً الالالالا واحالالالالدر 
رالالالالا  اعالالالالالد إق  ذل راالالالال  مالالالالالن  صالالالالحابه   الالالالال  الويضالالالالة مالالالالالن قرالالالال   صالالالالالابه مالالالالن بعالالالالال  املعالالالالاد   فقالالالالالا : 

  فقلالالالالالالالال : و رسالالالالالالالالا  هللا و غالالالالالالالالن « د  رالالالالالالالالسل»  فقالالالالالالالالا : «ادش سالالالالالالالاللما  املسالالالالالالالالكة الفارسالالالالالالالالل املكاتالالالالالالالال »
 تق  رسل مما علل  

ا شالالالاللة رالالالالسل   الالالالة سالالالاللما  الفارسالالالالل ورالالالالل كمالالالالا غتضالالالال  للقالالالالار ة املً الالالالد معقالالالالالة ولالالالاليس في الالالال
مالالالالالن املوال الالالالالة  وغالحالالالالالل    سالالالالاللما  كالالالالالا  مالالالالالن صالالالالال رل ميالالالالالا   إىل التالالالالالدغن والتقشالالالالالد ف الالالالالاح  كوالالالالالار 
 رالالالالالال  الالالالالالالدغن وتعلالالالالالالم مالالالالالالالً م ورالالالالالالسل الق الالالالالالة تالالالالالالالد  علالالالالالالى صالالالالالالد  رسالالالالالالالة  ويًالالالالالالالا عليالالالالالاله  فضالالالالالال  ال الالالالالالالالر 
والسالالالالالال   أل  سالالالالاللما  مالالالالالا عالالالالالر  الًالالالالال ) إ  ،لعالمالالالالالات الالالالالالد  رالالالالال ل هبالالالالالا صالالالالالاحوه بعمارغالالالالالة ول غسالالالالاللم 

قالالالالق صالالالالح ة رالالالالسل العالمالالالالات فيالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ومالالالالن ا قالالالالق مالالالالن تر الالالالة حيالالالالار إ  بعالالالالد    ا
سالالالالاللما      ،ل كالالالالالا   اسالالالالاليا  مالالالالالن بالالالالالالد الفالالالالالر  و  الالالالاله رالالالالالرب مًالالالالاله و الالالالالق ،لرروالالالالالا  وصالالالالالاحو م واحالالالالالدا  

 بعد واحد إىل    لقل الً  صلى هللا عليه وسلم 
  

ا  غال م الالالالالم وإ  كالالالالالا   الالالالالد و الحالالالالالل    سالالالالاللما  ل غالالالالالسكر  ذالالالالالاة الرروالالالالالا   و األسالالالالالا فة الالالالالالسغن كالالالالال
 قكر بالدرم.

وشالالالالالالالال د رسالالالالالالالالا  هللا لسالالالالالالالاللما  الفارسالالالالالالالالل ،لا الالالالالالالالارر وا فالالالالالالالالل ا  الالالالالالالالل والع الالالالالالالالمة حيالالالالالالالالت  الالالالالالالالا : 



لالالالالا كالالالالا  ا شالالالالا  ،ل الالالالرو »  وفيالالالاله  الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم «سالالالاللما  مًالالالالا  رالالالال  الويالالالال »
 و شار إىل سلما  الفارسل.« لًاله راا  من فار 

  
ل الالالالالحابة و رالالالالالادرم وفضالالالالالال  م وقو  القالالالالالرب مالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى وكالالالالالا  سالالالالاللما  مالالالالالن ريالالالالالار ا

هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالال  عا شالالالالة: كالالالالا  لسالالالاللما   لالالالالس مالالالالن رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ،لليالالالال  
حالالالالالالىت كالالالالالالا  غ لوًالالالالالالا علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا. وسالالالالالالد  علالالالالالالل  عالالالالالالن سالالالالالاللما   فقالالالالالالا : علالالالالالالم العلالالالالالالم األو  والعلالالالالالالم 

رالالالالا الالالالالس   شالالالالار علالالالالى رسالالالالا  هللا افالالالالر ا ًالالالالد  ا رالالالالر ورالالالالا االالالالر   غًالالالالل  ورالالالالا مًالالالالا  رالالالال  الويالالالال . و 
ملالالالالالالا االالالالالالاةت األحالالالالالاللاب  فالالالالالالالمر رسالالالالالالا  هللا افالالالالالالرل فالالالالالالاحتمى امل الالالالالالاارو  واأل  الالالالالالار   سالالالالالاللما  وكالالالالالالا  

سالالالالالالًة   فالمالالالالالالا  350رالالالالالالال    رالالالالالالر رالفالالالالالالة ع مالالالالالالا   و يالالالالالال : إ الالالالالاله عالالالالالالاش 45راالالالالالالال   الالالالالالاو   وتالالالالالالا  سالالالالالالًة 
 فال غشكا  فيه. 250
  

 من تسم)ى   االارلية  حمد
سالالالالالالم  مالالالالالالن  رالالالالالال  الكتالالالالالالاب ومالالالالالالن الك الالالالالالا      ويالالالالالالا  غوعالالالالالالت مالالالالالالن العالالالالالالرب اذالالالالالاله كا الالالالالال  العالالالالالالرب ت

وحممالالالالد  فسالالالالم)ى مالالالالن بل الالالاله قلالالالال  مالالالالن العالالالالرب ولالالالالدل حممالالالالدا   معالالالالا    الًوالالالالار. ذلِ الالالالل  حممالالالالد بالالالالن ا لاعالالالالل 
بالالالالالن حلابالالالالالة مالالالالالن بالالالالالإ قكالالالالالاا  مالالالالالن بالالالالالإ سالالالالالليم  معالالالالالا    الًوالالالالالا ر فالالالالالالتى  بررالالالالالة ،لالالالالاليمن فكالالالالالا  معالالالالاله علالالالالالى 

 ل  يس بن رلاعل:دغًه حىت مات فلما واه  ا   را 
 فسلكمل قو التاج مًا حممد

 وراغته   حامة ا رب ختفق
وكالالالالا    بالالالالالإ  الالالاليم حممالالالالالد بالالالالالن سالالالالفيا  بالالالالالن  اشالالالال  وكالالالالالا   سالالالالالقفا   يالالالال  ألبيالالالالاله إ الالالاله غكالالالالالا  للعالالالالالرب 
 الالالالالالال   اذالالالالالالاله حممالالالالالالالد فسالالالالالالالمال حممالالالالالالالدا   وحممالالالالالالالد االشالالالالالالالعل   بالالالالالالالإ سالالالالالالالااةر  وحممالالالالالالالد األسالالالالالالاليد  وحممالالالالالالالد 

 الفقيمل ذارم  معا    الًوار.
مالالالالالا وادتالالالالاله    وقالالالالالات ابالالالالالن سالالالالالعد فل االالالالال  إليالالالالاله مالالالالالن شالالالالالاة  ومالالالالالن رالالالالالسا كلالالالالاله غتضالالالالال    الالالالالم  رالالالالالسا 

 كا اا غًت رو    ار      قل  اللما .
  

 عوادر األصًا  واألوو 
  



ال الالالالًم غًحالالالال  مالالالالن رشالالالال  وغ الالالالام مالالالالن فضالالالالة ولالالالالا   واالمالالالال   صالالالالًا   و يالالالال : رالالالالا مالالالالا كالالالالالا  
ابالالالالالن األرالالالالال : الفالالالالالر  بالالالالالة لالالالالاله اسالالالالالم  و صالالالالالارر  فالالالالال   ل غكالالالالالن لالالالالاله اسالالالالالم  و صالالالالالارر ف الالالالالا ورالالالالالن   الالالالالا  

الالالالالالارن وال الالالالالًم    الالالالالالارن كالالالالال  مالالالالالا لالالالالاله ا الالالالالة معمالالالالالالة مالالالالالن االالالالالاارر األرمث  و مالالالالالن ا شالالالالال  وا  الالالالالارر  
ك الالالالالارر ا دمالالالالالل تعمالالالالال  وتً الالالالال  فتعوالالالالالد  وال الالالالالًم: ال الالالالالارر بالالالالالال ا الالالالالة  ومالالالالالً م مالالالالالن ل غفالالالالالر  بيً مالالالالالا 

 و  لق ما على املعًية   ا : و د غالق الارن على غ  ال ارر.
ب تراالالالالال  إىل ع الالالالالد بعيالالالالالد االالالالالدا    يالالالالال : إ  إذاعيالالالالال  بالالالالالن إبالالالالالراريم ملالالالالالا سالالالالالكن الارًيالالالالالة بالالالالالوالد العالالالالالر 

مكالالالالة وولالالالالد لالالالاله هبالالالالا  و د ك الالالال ر حالالالالىت مالالالال وا مكالالالالة و فالالالالاا مالالالالن كالالالالا  هبالالالالا مالالالالن العمالالالالاليق  ضالالالالا   علالالالالي م 
مكالالالالالالة وو عالالالالالال  بيالالالالالالً م ا الالالالالالروب والعالالالالالالداوات و رالالالالالالرج بعضالالالالالال م بعضالالالالالالا  فتفسالالالالالالحاا   الالالالالالالوالد  لتمالالالالالالا  

 املعاش.
األوو  وا  الالالالالارر   الالالالاله كالالالالالا    غ عالالالالالن مالالالالالن مكالالالالالة  الالالالالاعن إ   وكالالالالالا  الالالالالالس  حالالالالالدا هبالالالالالم إىل عوالالالالالادر

احتمالالالال  معالالالاله ح الالالالرا  مالالالالن ح الالالالارر ا الالالالر  تع يمالالالالا  للحالالالالر  وصالالالالوابة  كالالالالة فحي مالالالالا حلالالالالاا وضالالالالعال و الالالالافاا 
ًالالالالالا  مالالالالالً م وصالالالالالوابة ، الالالالالر  وحوالالالالالا  لالالالالاله  ورالالالالالم بعالالالالالد غع مالالالالالا  الكعوالالالالالة ومكالالالالالة  بالالالالاله كاالالالالالااف م ،لكعوالالالالالة تيمح

 .و  ا  وغعتمرو  على إرن إبراريم وإذاعي 
   د  هبالالالالالالالم إىل    عوالالالالالالالدوا مالالالالالالالا اسالالالالالالالتحواا  و سالالالالالالالاا مالالالالالالالا كالالالالالالالا اا عليالالالالالالاله  واسالالالالالالالتودلاا بالالالالالالالدغن إبالالالالالالالراريم 
وإذاعيالالالالال  غالالالالال ل فعوالالالالالدوا األوو  وصالالالالالاروا إىل مالالالالالا كا الالالالال  عليالالالالاله األمالالالالالم مالالالالالن  الالالالالول م وا ت  الالالالالاا مالالالالالا كالالالالالا  
غعوالالالالالد  الالالالالا   الالالالالال مً الالالالالا علالالالالالى إرن مالالالالالا بقالالالالالل فالالالالالي م مالالالالالن قكررالالالالالا وفالالالالالي م علالالالالالى قلالالالالال  بقالالالالالاو مالالالالالن ع الالالالالد 

غتًسالالالالكا  هبالالالالا مالالالالن تع الالالاليم الويالالالال  والاالالالالاا  بالالالاله وا الالالال  والعمالالالالرر مالالالال  إدرالالالالا م فيالالالاله  إبالالالالراريم وإذاعيالالالال 
 ما ليس مًه.

وكالالالالالالا   و  مالالالالالالن غالالالالالال ) دغالالالالالالالن إذاعيالالالالالال  عليالالالالالاله السالالالالالالال  فً الالالالالالال  األوو  وسالالالالالالي)  السالالالالالالا وة ووصالالالالالالال  
الاصالالالاليلة وا  الالالالر الو ِحالالالال ر ومحالالالالى ا اميالالالالة  عمالالالالرو بالالالالن ربيعالالالالة  ورالالالالا  ل الالالالل  بالالالالن حاررالالالالة بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن عالالالالامر 

  با رلاعة.األ د  ورا 
 وكا      عمرو بن  ل ف  ر بً  عمرو بن ا ارن.

  
وكالالالالا  ا الالالالارن رالالالالا الالالالالس  غلالالالالل  مالالالالر الكعوالالالالة فلمالالالالا بلالالالالو عمالالالالرو بالالالالن  ل الالالالل  ان عالالالاله   الا غالالالالة و اتالالالال  
ارمهالالالالالالا  بوالالالالالالإ إذاعيالالالالالال  ف فالالالالالالر هبالالالالالالم و االرالالالالالالم عالالالالالالن الكعوالالالالالالة و فالالالالالالارم مالالالالالالن بالالالالالالالد مكالالالالالالة وتالالالالالالاىل ح ابالالالالالالة 

 الوي  بعدرم.



  فقيالالالالال  لالالالالاله: إ  ،لولقالالالالالاة مالالالالالن الشالالالالالا  مح)الالالالالة إ   تيت الالالالالا بالالالالالر ت فالذرالالالالالا   إ الالالالاله مالالالالالرمث مرضالالالالالا  شالالالالالدغدا  
فاسالالالالالتحم هبالالالالالا فالالالالال   وواالالالالالد  رل الالالالالا غعوالالالالالدو  األصالالالالالًا   فقالالالالالا : مالالالالالا رالالالالالسل  فقالالالالالالاا:  ستسالالالالالقل هبالالالالالا املاالالالالالر 
و ستً الالالالالالالر هبالالالالالالالا علالالالالالالالى العالالالالالالالدو  فسالالالالالالالال م    غعاالالالالالالالال مً الالالالالالالا ففعلالالالالالالالاا فقالالالالالالالد  هبالالالالالالالا مكالالالالالالالة و  الالالالالالالو ا حالالالالالالالا  

رلوالالالال  فقالالالالد  بالالالاله مكالالالالة فاضالالالالعه عًالالالالد الكعوالالالالة فكالالالالا   و  الكعوالالالالة  و يالالالال : إ الالالالم  عاالالالالال صالالالالًما  غقالالالالا  لالالالاله 
 صًم وض   كة.

  
 الالالالا  ابالالالالن رشالالالالا : فحالالالالدرًا الكلالالالال  عالالالالن  م صالالالالا  عالالالالن ابالالالالن عوالالالالا   الالالالا :  الالالالا  الًالالالال  صالالالاللى هللا 

رفعالالالالال  ت الًالالالالالالار فر غالالالالال  ع مالالالالالرا  و   عمالالالالالالرو بالالالالالن  ل الالالالالل   راالالالالالالال    الالالالال ا   محالالالالالر   ر   الالالالالالر »عليالالالالاله وسالالالالاللم 
ا عمالالالالالالرو بالالالالالالن  ل الالالالالالل   و  مالالالالالالن االالالالالالر الوحالالالالالال ر ووصالالالالالال   ل الالالالالالوه   الًالالالالالالار   لالالالالالال : مالالالالالالن رالالالالالالسا   يالالالالالال : رالالالالالالس

 «.الاصيلة وسي)  السا وة ومحى ا امية وغ ) دغن إبراريم ودعا العرب إىل عوادر األوو 
  

و الالالالد االالالالاة   القالالالالر   قكالالالالر األصالالالالًا  ا مسالالالالة الالالالالد كالالالالا  غعوالالالالدرا  الالالالا   الالالالال   الالالالا  تعالالالالاىل:    الالالالا   
الالالالالْم ع   الالالالالْاىِن و اتال)وال علالالالالالااْ م الالالالال الالالالالرلواْ م ْكالالالالالرا  كلو)الالالالالارا  و   الالالالالاللااْ     لالالالالالالُّ ر)ب  ِإ ال) ل الالالالالارا  و م ك  ن لْ) غ الالالالاللِْدلل م اللالالالالالهل و و ل الالالالالدللل ِإ ) ر س 

الالالالالالالا اعا  و    غال  لالالالالالالالان  و غال علالالالالالالالا   و   ْسالالالالالالالرا  و   الالالالالالالْد   ض الالالالالالاللحااْ ك  الالالالالالال ا  و      ت الالالالالالاللِِد ت الالالالالالالس رل ) ةاِ  الالالالالالالت كلْم و    ت الالالالالالالس رل ) و د ا  و    سل
الالالالالدلواْ   لالالالالالْم م الالالالالن دلوِ  ااِ)      الالالالالارا  و   الالالالالا   ال )ِلِمالالالالالة  ِإ ) ض الالالالالال   را  فال ل الالالالالْم  ِ     مم )الالالالالا ر ِايد الالالالالِتِ ْم  لْغرِ لالالالالالااْ ف الالالالالاللْدِرللااْ ان 

ْررلْم غلِضالالالالالاللحااْ ِعو الالالالالالاد    و    غ لالالالالالالدلواْ  را  ِإ )الالالالالال   ِإ  ت الالالالالالس  ِفالالالالالالرِغن  د و) ْر ع ل الالالالالالى األْرمِث ِمالالالالالالن  اْلك  ِإ )  لالالالالالالالُّ ر)ب     ت الالالالالالس 
الالالالالالالالْؤِمًِة  و اْلملْؤِمً الالالالالالالالِ  و    ت الالالالالالالاللِدِ ف الالالالالالالالااِ  الالالالالالالال   بال ْيالالالالالالالالىِت  ملْؤِمًالالالالالالالالا  و لِْلمل الالالالالالالالن د ر   را  ك ف)الالالالالالالالارا  ر)ب  اْغِفالالالالالالالالْر ىِل و ِلالالالالالالالالالد  ) و ِلم 

  .28 - 21ال )ِلِمة  ِإ ) تال و ارا   و ال: 
 ول غرد قكر رلو    القر  .

الالالالالد ر وفر  الالالالالا فاختالالالالالس ا العالالالالالرب وغلقالالالالالا : إ  رالالالالالسل األصالالالالالًا  واالالالالالدرا عمالالالالالرو بالالالالالن  ل الالالالالل    سالالالالالاح  ال
   ة.

ومالالالالالالن األصالالالالالالًا  املشالالالالالال ارر القدشالالالالالالة إسالالالالالالا  وان لالالالالالالة عوالالالالالالد ما رلاعالالالالالالة و الالالالالالرغ  ومالالالالالالن حالالالالالال  الويالالالالالال  
 بعدل من العرب وكا اا غًحرو  وغساا  عًدمها.

غالالالالد بالالالالة مكالالالالة واملدغًالالالالة وكا الالالال   وم ً الالالالار كالالالالا  مً الالالالا،  علالالالالى سالالالالاح  الوحالالالالر مالالالالن انحيالالالالة املشالالالالل  بقلد 
حالالالالاله ول غكالالالالن  حالالالالد  شالالالالد إع امالالالالا  لالالالاله مالالالالن األو  وا الالالاللرج  و الالالالد ورد العالالالالرب  يعالالالالا  تع مالالالاله وتالالالالسب  

  .20قكر مًار   القر     ا  تعاىل:  و م ً ار  ال )الِ  ة  اْ ْرر    والً م: 



وكا الالالالال   الالالالالسغ  ورلاعالالالالالة  و الالالالالد رالالالالالدم ا علالالالالالل رضالالالالالل هللا عًالالالالاله عًالالالالالد فالالالالالت  مكالالالالالة  مالالالالالر رسالالالالالا  هللا 
 صلى هللا عليه وسلم 

 علل  رضل هللا عًه  مر رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم والِفلس ورا صًم  لة ردمه 
  

والالالالالالالالت ول يالالالالالالت هللا  ورالالالالالالل  حالالالالالالدن مالالالالالالن مًالالالالالالار وكا الالالالالال  صالالالالالال رر مربعالالالالالالة وكا الالالالالال   الالالالالالرغ  كل الالالالالالا 
   19تع م الالالالالالا ورالالالالالالل ،لاالالالالالالا د قكررالالالالالالا هللا   القالالالالالالر   فقالالالالالالا :    فال الالالالالالر ةغالتلمل الل)الالالالالال   و اْلعلالالالالالالل)   والالالالالالالً م: 

  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم امل الالالالال ر بالالالالالن شالالالالالعوة ول تالالالالالل  كالالالالالسل  حالالالالالىت  سالالالالاللم  رقيالالالالالد فوعالالالالالت رسالالالالالا 
 الالالالالالالاما  »ف الالالالالالالدم ا و حر  الالالالالالالا ،لًالالالالالالالار  والااغيالالالالالالالة رالالالالالالالل الالالالالالالالالت كالالالالالالالا اا غقالالالالالالالالا   الالالالالالالا الربالالالالالالالة  واالالالالالالالاة   

   رالالالالالال ودوت ل غشالالالالالالر إىل الكعوالالالالالالة لكًالالالالالاله قكالالالالالالر الالالالالالالالت و الالالالالالا  إ الالالالالالا مالالالالالالن  ع الالالالالالم   الالالالالالة «: »ا سالالالالالالال 
كالالالالا  مالالالالن معوالالالالادات قلالالالال    العالالالالرب ورالالالالسا دليالالالال   الالالالا  علالالالالى واالالالالاد قلالالالال  ال الالالالًم املسالالالالمى ،لالالالالالت و الالالالد

 «.اللمن
  

ومالالالالالن  صالالالالالًام م العلالالالالالل  ول يالالالالالت األعالالالالالل  واألعالالالالالل  عالالالالالد العلغالالالالالل وغقالالالالالا : إ الالالالالا  حالالالالالدن مالالالالالن الالالالالالالر 
ومًالالالالالار  كا الالالالال  بالالالالالااد  خنلالالالالالة الشالالالالال مية وكا الالالالال   ع الالالالالم األصالالالالالًا  عًالالالالالد  الالالالالرغ  وكالالالالالا اا غلورو الالالالالا وغ الالالالالدو  

  ا وغتقربا  عًدرا ،لسب .
الالالالالالا   و  التًلغالالالالالال :  الالالالالالا  ابالالالالالالن حويالالالالالال : العالالالالالالل  شالالالالالال رر كا الالالالالال  بً لالالالالالالة عًالالالالالال درا ورالالالالالالن تعوالالالالالالدل غ ا ف 

  .20  19   فال ر ةغالتلمل الل)   و اْلعلل)  و م ً ار  ال )الِ  ة  اْ ْرر    والً م: 
ول تالالالالالالالالل  العالالالالالالالالل  كالالالالالالالالسل  حالالالالالالالالىت بعالالالالالالالالت هللا  ويالالالالالالالاله صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم فعاهبالالالالالالالالا وغ رالالالالالالالالا مالالالالالالالالن 

   ومالالالالالرمث  بالالالالالا  حيحالالالالالة األصالالالالالًا  و الالالالالارم عالالالالالن عواد الالالالالا و الالالالالل  القالالالالالر   في الالالالالا فاشالالالالالتد قلالالالالال  علالالالالالى  الالالالالرغ
سالالالالعيد بالالالالن العالالالالا  بالالالالن  ميالالالالة بالالالالن عوالالالالد  الالالالس بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا  مرضالالالاله الالالالالس  مالالالالات فيالالالاله فالالالالدر  عليالالالاله 
 بالالالالالا  الالالالال  فااالالالالالدل غوكالالالالالل فقالالالالالا  لالالالالاله: مالالالالالا غوكيالالالالال  و  ،  حيحالالالالالة   مالالالالالن املالالالالالات توكالالالالالل و  بالالالالالد مًالالالالاله  
فقالالالالالا :   ولكالالالالالإ  رالالالالالا     تعوالالالالالد والعالالالالالل   بعالالالالالد  فقالالالالالا  لالالالالاله  بالالالالالا  الالالالال : مالالالالالا عوالالالالالدت   حياتالالالالال  

   عواد الالالالالالالالالا بعالالالالالالالالالد  ملاتالالالالالالالالال   فقالالالالالالالالالا   بالالالالالالالالالا  حيحالالالالالالالالالة: ا   علمالالالالالالالالال     ت رليفالالالالالالالالالة. ألالالالالالالالالالال  و  تالالالالالالالالال
و ع والالالالالاله شالالالالالالدر   الالالالالالوه   عواد الالالالالالا  وتالالالالالالد  الق الالالالالالة علالالالالالالى شالالالالالالدر التمسالالالالالال  بعوالالالالالالادر األصالالالالالالًا   وكالالالالالالا  
بعضالالالالالال م غعوالالالالالالد املال كالالالالالالة وكالالالالالالا اا غقالالالالالالالا : املال كالالالالالالة بًالالالالالالات هللا   الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ِإ ) ال)الالالالالالِسغن     غاللْؤِمًلالالالالالالا   

  .27محا   اْلم ل ِدك ة  ت ْسِمي ة  اْ    ى  والً م: ِ،ْ ِرر ِر ل يلس  



  
فلمالالالالا افتالالالالت  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مكالالالالة  بعالالالالت رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد ف الالالالد  العالالالالل   وكا الالالال  
لقالالالالرغ   صالالالالًا  حالالالالا  الكعوالالالالة و  ااف الالالالا وكالالالالا   ع م الالالالا عًالالالالدرم رلوالالالال    يالالالال : إ الالالاله كالالالالا  مالالالالن عقيالالالالق 

ركتالالالاله  الالالالرغ  كالالالالسل  ف علالالالالاا لالالالاله غالالالالدا  مالالالالن قرالالالال   محالالالالر علالالالالى صالالالالارر ا  سالالالالا  مكسالالالالار اليالالالالد اليمالالالالد   د
وكالالالالا   و  مالالالالن   الالالالوه رلشالالالالة بالالالالن مدركالالالالة بالالالالن إليالالالالا  بالالالالن مضالالالالرخ وكالالالالا  غقالالالالا  لالالالاله رلوالالالال  رلشالالالالة  وعًالالالالدل 
ضالالالالرب عوالالالالد املالالالالال  علالالالالى ابًالالالاله عوالالالالد هللا ،لقالالالالدال  ومالالالالن األصالالالالًا  الالالالالد كا الالالال  عًالالالالد الكعوالالالالة إسالالالالا  

راالالالالالالال  مالالالالالالالن املسالالالالالالال د وان لالالالالالالالة فلمالالالالالالالا   الالالالالالالر رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم غالالالالالالالا  فالالالالالالالت  مكالالالالالالالة  ر
 صًما   ومن  صًام م مًا . 360و حر   وكا  غولو عددرا 

وكالالالالا  ألرالالالال  كالالالال  دار مالالالالن مكالالالالة صالالالالًم   داررالالالالم غعودو الالالاله فالالالال قا  راد  حالالالالدرم السالالالالفر كالالالالا   رالالالالالر 
مالالالالالالا غ الالالالالالً    مًللالالالالالاله    غتمسالالالالالال  بالالالالالاله وإقا  الالالالالالد  مالالالالالالن سالالالالالالفرل  كالالالالالالا   و  مالالالالالالا غ الالالالالالً  الراالالالالالال  إقا درالالالالالال  

 «.األ  اب»  ارر الد غً وا ا حا  ا ر  مًلله    غتمس  به  غضا  وكا اا غسما  ا
ومالالالالالالن  صالالالالالالًام م: قو ا  ل  الالالالالالة وسالالالالالالعد وقو الكفالالالالالالة وقو الشالالالالالالر  واأل ي الالالالالالر وسالالالالالالع  وعميالالالالالالا س 
واألسالالالالالالحم واألشالالالالالال   و وا  و،االالالالالالر والو الالالالالالة والوعالالالالالاليم وبلالالالالالال  وباا الالالالالالة وتالالالالالاليم واالالالالالالرغ   وعوالالالالالالدر األصالالالالالالًا  

روال   األاسالالالالالالالاد غًكالالالالالالالرو  بعالالالالالالالت األاسالالالالالالالاد  وكالالالالالالالا  مالالالالالالالن العالالالالالالالرب مالالالالالالالن غعتقالالالالالالالد التًاسالالالالالالالخ وتًقالالالالالالال  األ
وكالالالالا اا غعتقالالالالدو  و الالالالاش املسالالالالالخ و سالالالالواا  ك الالالالر األمالالالالالرامث إىل االالالالالن وعوالالالالدرا بعضالالالالال م. ومالالالالن رالالالالسا غالالالالالر  

      ة العرب كا   متعددر.
  

 األربعة الواح ا  عن دغن إبراريم
  

 الالالالالد اسالالالالالتًكر بعالالالالال  العالالالالالرب عوالالالالالادر األصالالالالالًا  و در    الالالالالا   تًفالالالالال  و  تضالالالالالر وقلالالالالال    االارليالالالالالة 
هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالد حالالالالدن   الالالاله بيًمالالالالا كا الالالال   الالالالرغ   تمعالالالالة غامالالالالا   والالالال     غوعالالالالت رسالالالالا  

  عيالالالالد  الالالالم عًالالالالد صالالالالًم مالالالالن  صالالالالًام م غعتكفالالالالا  عًالالالالدل وغالالالالدورول بالالالاله وكالالالالا  قلالالالال  عيالالالالدا   الالالالم كالالالال  سالالالالًة 
  إق رلالالالالل مالالالالً م  ربعالالالالة ورالالالالم: ور الالالالة بالالالالن  افالالالال  بالالالالن  سالالالالد بالالالالن عوالالالالد العالالالالل   وعويالالالالد هللا بالالالالن احالالالال  

بالالالالالن عوالالالالد العالالالالل   و غالالالالالد بالالالالن عمالالالالرو بالالالالالن  فيالالالال  بالالالالن عوالالالالالد بالالالالن روب  وع مالالالالا  بالالالالن ا الالالالالاغرن بالالالالن  سالالالالد 
العالالالالل  فقالالالالا  بعضالالالال م لالالالالوع : تعلمالالالالاا وهللا مالالالالا  الالالالامكم علالالالالى شالالالاللة لقالالالالد  راالالالالالوا دغالالالالن إبالالالالراريم  مالالالالا 
ح الالالالر  ايالالالالد بالالالاله   غسالالالالالم  و  غو الالالالر و  غضالالالالر و  غًفالالالال   و  الالالالالا  التمسالالالالاا أل فسالالالالكم دغًالالالالا  فالالالالال  كم 



 ًيفية  دغن إبراريم.وهللا ما   تم على شلة  فتفر اا   الولدا  غلتمسا  ا 
فالمالالالالالا ور الالالالالة بالالالالالن  افالالالالال  ورالالالالالا ابالالالالالن عالالالالالم رد الالالالالة فاسالالالالالتحكم   الً الالالالالرا ية واتوالالالالال  الكتالالالالال     - 1

  رل ا حىت علم علما  من  ر  الكتاب.
و مالالالالا عويالالالالد هللا بالالالالن احالالالال  فال الالالالا  علالالالالى مالالالالا رالالالالا عليالالالاله مالالالالن ا لتوالالالالا  حالالالالىت  سالالالاللم   رالالالالاار  - 2

 م سالالالالالالالالفيا  مسالالالالالالالاللمة   تً )الالالالالالالالر وفالالالالالالالالار  مالالالالالالالال  املسالالالالالالالاللمة إىل ا وشالالالالالالالالة ومعالالالالالالالاله امر تالالالالالالالاله    حويوالالالالالالالالة ابًالالالالالالالالة 
ا سالالالالالال  حالالالالالىت رلالالالالال  رًالالالالالا    الالالالالرا يا   ورلالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بعالالالالالدل علالالالالالى امر تالالالالاله 

    حويوة.
و مالالالالالالا ع مالالالالالالا  بالالالالالالن ا الالالالالالاغرن فقالالالالالالد  علالالالالالالى  ي الالالالالالر  ملالالالالالال  الالالالالالالرو  فتً )الالالالالالر وحسالالالالالالً  مًللتالالالالالاله  - 3
 عًدل.
    الالالالرا ية وفالالالالار  دغالالالالن و مالالالالا  غالالالالد بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن  فيالالالال   فا الالالالد فلالالالالم غالالالالدر    غ ادغالالالالة و  - 4

  امه فاعتل  األوو .
  

 الرد على مس  كا ا  س 
  

و الالالالا   غالالالالد و صالالالالحابه: إ الالالالم رغوالالالالاا   اتوالالالالاش «: حيالالالالار حممالالالالد» الالالالا  مسالالالال  كالالالالا ا  سالالالال    كتابالالالاله 
دغالالالالن إبالالالالراريم   وغ الالالالن    حممالالالالدا   رالالالالس مالالالالً م رالالالالسل الفكالالالالرر    الالالالا : وبقالالالالل  غالالالالد حًيفالالالالا  وعالالالالاب علالالالالى 

قلالالالالال  غضالالالالالو م فالالالالالالرغم علالالالالالى تالالالالالر  مكالالالالالة وا  امالالالالالة   اوالالالالال  حالالالالالراة   رالالالالال  مكالالالالالة عوالالالالالادر األصالالالالالًا  فالالالالالالور
وبعالالالالالالد     مضالالالالالالى رًالالالالالالال   مًالالالالالالا  غفكالالالالالالر  تالالالالالالا  ودفالالالالالالن  سالالالالالالف  االوالالالالالال  و الالالالالالد كالالالالالالا  لالالالالالاله لرالالالالالال  ع الالالالالاليم   
حممالالالالالالالد الالالالالالالالس  كالالالالالالالا   الالالالالالال  شالالالالالالالال ه وغقالالالالالالالدرل  الالالالالالالدرل. و  رغالالالالالالال     رالالالالالالالؤ ة الراالالالالالالالا  و م الالالالالالالا م مالالالالالالالن قو  

مالالالالالالالالالا وصالالالالالالالالالل  إليالالالالالالالالاله حالالالالالالالالالالة العالالالالالالالالالرب العقالالالالالالالالا  الرااحالالالالالالالالالة كالالالالالالالالالا اا ك الالالالالالالالال ا  مالالالالالالالالالا غتشالالالالالالالالالاورو  وغتحالالالالالالالالادرا  في
ا اتماعيالالالالالالالة مالالالالالالالن ا لاالالالالالالالا  وبسالالالالالالالفا    تشالالالالالالالار الارًيالالالالالالالة وضالالالالالالالعد مركالالالالالالاللرم السياسالالالالالالالل  ول غالالالالالالالً   

ا م ا ارغالالالالالالالة  -ع مالالالالالالالا  بالالالالالالالن ا الالالالالالالاغرن   لسالالالالالالاليس سالالالالالالاللاة مركلغالالالالالالالة  عتمالالالالالالالادل علالالالالالالالى دولالالالالالالالة  اًويالالالالالالالة 
ومالالالالالالالال  قلالالالالالالالال  كا الالالالالالالال  ا ااالالالالالالالالة تالالالالالالالالدعا إىل واالالالالالالالالاد سالالالالالالالاللاة مركلغالالالالالالالالة وا عالالالالالالالال ا  ،لكعوالالالالالالالالة  -الروما يالالالالالالالالة 

اعل الالالالالالالا  الالالالالالالار دغًيالالالالالالالة للعالالالالالالالرب  يعالالالالالالالا   فكيالالالالالالالد الاصالالالالالالالا  إىل قلالالالالالالال   وكيالالالالالالالد شكالالالالالالالن إباالالالالالالالا  عوالالالالالالالادر و 
األصالالالالالًا    إىل     الالالالالا : وورًالالالالالا سالالالالالًح  الفرصالالالالالة ل  الالالالالار  الالالالال   و الالالالالد كالالالالالا  ا سالالالالالتعداد ل  الالالالالارل  رغوالالالالالا  
ومالالالالالا لوالالالالالت      الالالالالر  الالالالال    الالالالالا  الش  الالالالالية قو فاًالالالالالة سياسالالالالالية فا قالالالالالة برسالالالالالالة حمالالالالالدودر ل مالالالالالة العربيالالالالالة 



 مس  كا ا  س   فًقا :ارال . رسا ما  عمه 
  

 عالالالالم إ  رالالالالؤ ة االالالالادراا    مالالالالر ا تشالالالالار عوالالالالادر األصالالالالًا  و رالالالالسوا غوح الالالالا  عالالالالن الالالالالدغن ال الالالالحي  
لكالالالالالالن حمالالالالالالادرت م كا الالالالالال   ليلالالالالالالة  ولالالالالالاليس  الالالالالالا شالالالالالالال  ول غول ًالالالالالالا    الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم كالالالالالالا  

و مضالالالالا دا   تمالالالال  هبالالالالم و الالالالادر م   شالالالالؤو  العالالالالرب الدغًيالالالالة  و السياسالالالالية. و الالالالد كالالالالا   غالالالالد بالالالالن عمالالالالر 
والالالالالال إىل حالالالالراة لكالالالالن ل تكالالالالن لالالالاله ااتماعالالالالات برسالالالالا  هللا حالالالالىت غقالالالالا  إ الالالاله تالالالالساكر معالالالاله مسالالالالا   الالالالالدغن 
وتالالالالالر     فسالالالالاله  رالالالالالرا  عميقالالالالالا   و   الالالالاله  رالالالالالس مًالالالالاله الفكالالالالالرر  أل  املسالالالالالاللة ليسالالالالال  مسالالالالالاللة ا توالالالالالا  فكالالالالالرر  
فالالالالالالالالقر   ومالالالالالالالا حالالالالالالالاال مالالالالالالالن ف الالالالالالالاحة وبالغالالالالالالالة رار الالالالالالالة وحكالالالالالالالم ،ل الالالالالالالة و م الالالالالالالا  حمكمالالالالالالالة وقكالالالالالالالر  حالالالالالالالاا  

ضالالالالة مالالالالن   ويالالالالاة و مالالالالم و  والالالالاة املسالالالالتقو  وعال الالالالة ا  سالالالالا  ةالقالالالاله وعال تالالالاله ب الالالال ل والتشالالالالرغ  الع الالالاليم املا
  غكالالالالالالالا  م الالالالالالالدرل  -الشالالالالالالالال  الالالالالالالالس  صالالالالالالالار ماضالالالالالالالاش االالالالالالالت األ مالالالالالالالة اعت الالالالالالالدغن والعلمالالالالالالالاة األعالالالالالالالال  

ااتمالالالالالاش  غالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالرو برسالالالالالا  هللا م الالالالالادفة   حالالالالالراة  و   الارغالالالالالق    إ ًالالالالالا فالالالالالا  قلالالالالال     علالالالالالم 
ا  هللا   الالالالاله كالالالالالا  غتالالالالساكر مالالالالال  راالالالالالا   و كالالالالا اا غعلما الالالالاله مالالالالالن صالالالال رل إىل    صالالالالالار  ويالالالالالا  مالالالالن ذرغالالالالالخ رسالالالال

بالالالال  ال ابالالالال    الالالاله كالالالالا   مي الالالالا    غالالالالدر  مالالالالا الكتابالالالالة والقالالالالراةر و  الالالالالدغن و   صالالالالاله حالالالالىت  لوحالالالالل إليالالالاله   
إ  رسالالالالالالة الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ل تكالالالالالن حمالالالالالدودر ل مالالالالالة العربيالالالالالة كمالالالالالا  الالالالالن سالالالالال  و م الالالالالاله بالالالالال   

الالالالالالْلً    ِإ ) ك  ف)الالالالالة  ل لً)الالالالالالاِ  ب ِشالالالالال ا  و   الالالالالالِسغرا  كا الالالالال  رسالالالالالال ته عامالالالالالالة بالالالالالًل القالالالالالالر  خ  الالالالالا  تعالالالالالالاىل:  و م الالالالال    ْرس 
  .28و ل ِكن)   ْك ال ر  الً)اِ     غال ْعل ملا    وسوال: 

 وإلي  تر ة حيار  غد بن عمرو إ اما  للحدغت.
  

 تر ة  غد بن عمرو
  

بالالالالالن ر،ل بالالالالن عوالالالالالد هللا بالالالالالن  الالالالالرا بالالالالالن ر ال بالالالالالن رالالالالا  غالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالرو بالالالالالن  فيالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد العالالالالالل  
عالالالالد  بالالالالن كعالالالال  بالالالالن لالالالالؤ  بالالالالن غالالالالال  بالالالالن ف الالالالر بالالالالن مالالالالال  القرشالالالالل العالالالالدو  والالالالالد سالالالالعيد بالالالالن  غالالالالد 
 حالالالالد العشالالالالرر وابالالالالن عالالالالم عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب  تمالالالال  رالالالالا وعمالالالالر    فيالالالال   سالالالالد  عًالالالاله الًالالالال  صالالالاللى هللا 

ة وغالالالالالالال  دغالالالالالالن   وكالالالالالالا  غتعو الالالالالالد   االارليالالالالالال«غوعالالالالالالت  مالالالالالالة وحالالالالالالدل غالالالالالالا  القيامالالالالالالة»عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقالالالالالالا : 
الالالالالالد هللا تعالالالالالالاىل وغقالالالالالالا : إ الالالالالالل إلالالالالالاله إبالالالالالالراريم ودغالالالالالالإ دغالالالالالالن  إبالالالالالالراريم ا ليالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وغاح 

الشالالالالالار رلق الالالالالا هللا و  الالالالالل   الالالالالا مالالالالالن السالالالالالماة  -إبالالالالالراريم. وكالالالالالا  غعيالالالالال  علالالالالالى  الالالالالرغ  ق، ح الالالالالم و الالالالالا : 



امالالالالالا  لالالالالاله إ كالالالالالارا  لالالالالالسل  وإع  -مالالالالالاة و  والالالالال   الالالالالا مالالالالالن األرمث   تالالالالالساا ا علالالالالالى غالالالالال  اسالالالالالم هللا تعالالالالالاىل 
وااتمالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  -األوو   -وكالالالالالالا    بكالالالالالال  ممالالالالالالا قبالالالالالال  علالالالالالالى الً الالالالالال  

بلغالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالرو  سالالالالالف  بلالالالالالدل  والالالالال     غالالالالالاحى إليالالالالاله وكالالالالالا   يالالالالالل املالالالالالاةودر  وعالالالالالن  غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة 
 الالالالا : رراالالالال  مالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غامالالالالا  حالالالالارا  مالالالالن  و  مكالالالالة ورالالالالا مالالالالرد  فلقيًالالالالالا 

و  غالالالالد »مالالالالرو بالالالالن  فيالالالال  فحيالالالالا كالالالال  واحالالالالد مًالالالالا صالالالالاحوه فقالالالالا  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  غالالالالد بالالالالن ع
   الالالالا : وهللا و حممالالالالد إ  قلالالالال  ل الالالال  ان لالالالالة تالالالالرر ت فالالالالي م ولكالالالالن «مالالالالا ت  ر   امالالالال   الالالالد شالالالالًفاا لالالالال 

رراالالالالال   بت الالالالالالل رالالالالالالسا الالالالالالالدغن حالالالالالىت   الالالالالالد  علالالالالالالى  حوالالالالالالار ريالالالالال  فااالالالالالالد م غعوالالالالالالدو  هللا وغشالالالالالالركا  بالالالالالاله  
 بت الالالالل  ف راالالالال  فقالالالالا  ت شالالالاليخ مالالالالً م: إ الالالال  لتسالالالالال  عالالالالن دغالالالالن مالالالالا  فقلالالالال : مالالالالا رالالالالسا الالالالالدغن الالالالالس 

 علالالالالم  حالالالالدا  غعوالالالالد هللا بالالالاله إ  شالالالالي ا  ، الالالال ر   الالالالا : ف راالالالال  حالالالالىت   الالالالد  عليالالالاله فلمالالالالا ر ين  الالالالا : ممالالالالن 
  الالالال    لالالالالال :  ان مالالالالالن  رالالالالال  بيالالالالال  هللا مالالالالالن  رالالالالال  الشالالالالالا  والقالالالالالرا   الالالالالا : إ  الالالالالالس  تالالالالالال   الالالالالد   الالالالالر 

 ن ر غت م   ضال    ا : فلم  حس  بشلة.بوالد    د بلعت      د  ل  جنمه و ي  م
 الالالالالا   غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة: ومالالالالالات  غالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالرو  ل الالالالالل  علالالالالالى الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالا  

 «.إ ه غلوعت غا  القيامة  لمة وحدل»الً     غد: 
 و ا   با بكر ال د غق غسكر ااتماعه بلغد بن عمرو:

  
 فيالالالالال   اعالالالالدا   فمالالالالالر بالالالالاله  ميالالالالالة بالالالالالن  م  كًالالالال  االسالالالالالا  بفًالالالالالاة الكعوالالالالالة وكالالالالالا   غالالالالد بالالالالالن عمالالالالالرو بالالالالالن»

ال الالالالالل   فقالالالالالا : كيالالالالالد  صالالالالالوح  و ،غالالالالالل ا الالالالال    الالالالالا : ةالالالالال    الالالالالا : رالالالالال  واالالالالالدت   الالالالالا :   ول 
    من  ل   فقا :

 ك  دغن غا  القيامة إ 
 ما  ضى هللا وا ًيفة بار

 مالالالالالا إ  رالالالالالسا الًالالالالال  الالالالالالس  غًت الالالالالر مًالالالالالا  و مالالالالالًكم  و مالالالالالن  رالالالالال  فلسالالالالالاة   الالالالالا : ول  كالالالالالن ذعالالالالال  
ت الالالالالالالر  و غلوعالالالالالالالت  ف راالالالالالالال   رغالالالالالالالد ور الالالالالالالة بالالالالالالالن  افالالالالالالال  وكالالالالالالالا  ك الالالالالالال  الً الالالالالالالر   مالالالالالالالن  والالالالالالال   قلالالالالالالال  بًالالالالالالال   غًل

السالالالالالماة  ك الالالالال  مه مالالالالالة ال الالالالالدر  فاسالالالالالتا فته      الالالالال  عليالالالالاله ا الالالالالدغت  فقالالالالالا :  عالالالالالم و ابالالالالالن  رالالالالالل  
    رالالالالالال  الكتالالالالالالاب والعلمالالالالالالاة إ     رالالالالالالسا الًالالالالالال  الالالالالالالس  غًت الالالالالالر مالالالالالالن  وسالالالالالال  العالالالالالالرب  سالالالالالالوا   وت علالالالالالالم 

سالالالالوا    لالالالال : و عالالالالم  ومالالالالا غقالالالالا  الًالالالال    الالالالا : غقالالالالا  مالالالالا  يالالالال  لالالالاله ،لًسالالالال   و امالالالال   وسالالالال  العالالالالرب  
و   مالالالالالا غالالالالالاحى إليالالالالاله  إ    الالالالاله    لالالالالالم و  ت الالالالالال  فلمالالالالالا بعالالالالالت الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  مًالالالالال ل 



 «.وصد  
  

وعالالالالالن  ذالالالالالاة بًالالالالال   م بكالالالالالر  الالالالالال : لقالالالالالد ر غالالالالال   غالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالرو بالالالالالن  فيالالالالال  مسالالالالالًدا    الالالالالرل إىل 
 غالالالالد بيالالالالدل مالالالالا  صالالالالو  مالالالالًكم  حالالالالد علالالالالى دغالالالالن إبالالالالراريم  الكعوالالالالة غقالالالالا : و معشالالالالر  الالالالرغ  والالالالالس   فالالالالس

غالالالالالال    وكالالالالالالا  غقالالالالالالا : الل الالالالالالم لالالالالالالا  ين  علالالالالالالم  حالالالالالال  الااالالالالالالال إليالالالالالال  عوالالالالالالدت  بالالالالالاله ولكالالالالالالإ    علمالالالالالاله   
غسالالالالال د علالالالالالى راحتالالالالاله. و الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : حالالالالالدرإ بعالالالالال      غالالالالالد كالالالالالا  إقا درالالالالال  الكعوالالالالالة  الالالالالا : 

 «.لوي  حق ا  حق ا   علست  ا عاق به إبراريم»
  فالالالالل لالالالال  عالالالالاٍ  راغالالالالم  م مالالالالا جتشالالالالمإ فالالالال ين ااشالالالالم  الالالالال   ب الالالالل   املالالالالا  »وغقالالالالا  ورالالالالا  الالالالا م: 
وكالالالالا  ا االالالالاب بالالالالن  فيالالالال   الالالالد  ق   غالالالالد بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن  فيالالالال  حالالالالىت رالالالالرج « ورالالالال  م  الالالالر كمالالالالن  الالالالا  

إىل  علالالالالى مكالالالالة فًالالالالل  حالالالالراة مقابالالالال  مكالالالالة ووكالالالال  بالالالاله ا االالالالاب شالالالالوا،  مالالالالن شالالالالواب  الالالالرغ  وسالالالالف اة مالالالالن 
إ  سالالالالالالرا  مالالالالالالً م فالالالالالال قا علمالالالالالالاا بالالالالالاله  ق الالالالالالاا بالالالالالاله  سالالالالالالف ا  م فالالالالالالال غ كا الالالالالاله غالالالالالالدر  مكالالالالالالة وكالالالالالالا    غالالالالالالدرل ا

ا االالالالالالاب فالالالالالالالرراال و قول كراريالالالالالالة    غفسالالالالالالد علالالالالالالي م دغالالالالالالً م و   غتابعالالالالالاله  حالالالالالالد مالالالالالالً م علالالالالالالى فالالالالالالرا  م  
 وتا   غد  و  موعت الً  صلى هللا عليه وسلم فرول ور ة بن  اف :

 رشدت و  عم  ابن عمرو وإما
  

 جتًو  تًارا  من الًار حاميا
 كم له  بدغً  ر،  ليس رب

 وترك   وو  الاااغل كما ريا
 و د غدر  ا  سا  رمحة ربه

 ولا كا  ا  األرمث ستة وادو
 «.و معشر  رغ  إوكم والروة ف  ه غارن الفقر»وكا  غقا : 

رالالالالالسل تر الالالالالة  غالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالرو ورالالالالالا مالالالالال  اعتًا الالالالاله دغالالالالالن إبالالالالالراريم رالالالالالر،  مالالالالالن الارًيالالالالالة ل غكالالالالالن غعلالالالالالم 
ل بالالالالاله ول غالالالالالسكر   الالالالاله ااتمالالالالال  برسالالالالالا  هللا غالالالالال  مالالالالالرر و   م بكالالالالالر  حالالالالال  الااالالالالالال إىل هللا تعالالالالالاىل ليعوالالالالالد

 غ  املرر الد قكرانرا.
  

  610 غساس سًة  6بدة الاحل



ملالالالالالا  ربالالالالال   و  الالالالالالاحل حلو الالالالال  إليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ا لالالالالالار فكالالالالالا  نتلالالالالالل   غالالالالالار حالالالالالراة 
  عوادتالالالالالالاله علالالالالالالالى دغالالالالالالالن وغتعو الالالالالالالد فيالالالالالالاله الليالالالالالالالات قوات العالالالالالالالدد   غراالالالالالالال  إىل  رلالالالالالالاله فيتالالالالالالاللود مل ل الالالالالالالا  وكا الالالالالالال

إبالالالالالراريم عليالالالالاله السالالالالالال  و يالالالالال : كالالالالالا  غتعو)الالالالالد إ امالالالالالا  مالالالالالن هللا  وكالالالالالا    غالالالالالر  ر و إ  االالالالالاةت م الالالالال  فال ل الالالالالق 
 ال و   وكا   تل  الر و ال اد ة مقدمات الاحل   ي : مد ا ستة  ش ر.

فلمالالالالا   لالالالاله  ربعالالالالا  سالالالالًة االالالالاةل ا غالالالال  ،لًوالالالالار وقلالالالال    غالالالالا  ا رًالالالالة لسالالالالو  عشالالالالرر رلالالالال  مالالالالن 
ا  لالالالالال  سالالالالالًة ا ادغالالالالالة واألربعالالالالالة مالالالالالن مالالالالاليالدل  فيكالالالالالا  عمالالالالالرل إق قا   ربعالالالالالة سالالالالالًة  مرغالالالالالة وسالالالالالتة رمضالالالالال

 من ورا ب ار حراة. 610 غساس سًة  6 ش ر و.ا ية  و   وقل  غاافق 
 عن عا شة رضل هللا عً ا   ا  ال :« صحي  الو ار »ااة   

  
لالالالالالالر و ال الالالالالالا ة   الًالالالالالالا   و  مالالالالالالا بالالالالالالد ة بالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن الالالالالالالاحل ا»

فكالالالالالا    غالالالالالر  ر و إ  االالالالالاةت م الالالالال  فال ل الالالالالق ال الالالالالو    حلو الالالالال  إليالالالالاله ا الالالالالالة وكالالالالالا  نلالالالالالا ب الالالالالار ِحالالالالالر اة 
الليالالالالالالالات قوات العالالالالالالالدد  والالالالالالال     غًالالالالالالاللش إىل  رلالالالالالالاله وغتالالالالالالاللو)د لالالالالالالالسل     -ورالالالالالالالا التعوحالالالالالالالد  -فيتحًالالالالالالالت فيالالالالالالاله 

 الالالالالاةل امللالالالالال  فقالالالالالا  لالالالالاله: غراالالالالال  إىل رد الالالالالة فيتالالالالاللو)د مل ل الالالالالا حالالالالالىت االالالالالاةل ا الالالالالق ورالالالالالا   غالالالالالار حالالالالالراة ف
فالرالالالالالالالسين ف االالالالالالالإ حالالالالالالالىت بلالالالالالالالو مالالالالالالالإ اال ْ الالالالالالالد     رسالالالالالالاللإ  »   الالالالالالالا : «مالالالالالالالا  ان بقالالالالالالالار ة»ا الالالالالالالر   فقالالالالالالالا : 

فقالالالالالالا : ا الالالالالالر   فقلالالالالالال : مالالالالالالا  ان بقالالالالالالار ة  فالرالالالالالالسين ف االالالالالالإ ال ا يالالالالالالة حالالالالالالىت بلالالالالالالو مالالالالالالإ اال الالالالالالد    رسالالالالالاللإ 
الالالالال ر ْ  ِ،ْسالالالالِم ر ب الالالالال   فقالالالالا : ا الالالالر   فقلالالالالال : مالالالالا  ان بقالالالالالار ة  فالرالالالالسين ف االالالالالإ ال ال الالالالة    رسالالالالاللإ فقالالالالا :  ا الْ

الالالالالر ْ  و ر بحالالالالال   ا ْْكالالالالالر  ل  الالالالالن  ِمالالالالالْن ع ل الالالالالٍق ا الْ ل الالالالالق  اِ  س  ل الالالالالق  ر     فراالالالالال  هبالالالالالا رسالالالالالا  3 - 1والعلالالالالالق: « ال)الالالالالِس  ر 
الالالالدل فالالالالؤادل فالالالالدر  علالالالالى رد الالالالة بًالالالال  راغلالالالالد رضالالالالل هللا عً الالالالا فقالالالالا :  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غرال

لقالالالالد رشالالالالالي ل »   د الالالالة و ر رالالالالا ا الالالالال : فلم)لالالالالالال حالالالالىت قرالالالال  عًالالالالاله الالالالالروش  فقالالالالالا«  م لالالالالاين   ملالالالالاين»
  فقالالالالالالالال  رد الالالالالالالة: كالالالالالالالال وهللا مالالالالالالالا نلغالالالالالالال  هللا  بالالالالالالالدا   إ الالالالالالال  لت الالالالالالال  الالالالالالالالرحم  وامالالالالالالال  «علالالالالالالالى  فسالالالالالالالل

الكالالالال )  وتكسالالالال ل املعالالالالدو   وتال ْقالالالالر  الضالالالاليد وتعالالالالة علالالالالى  اا الالالال  ا الالالالق. فا القالالالال  بالالالاله رد الالالالة حالالالالىت 
  امالالالالالر    الالالالالد تً الالالالالر    تالالالالال  بالالالالاله و ر  الالالالالة بالالالالالن  افالالالالال  ابالالالالالن  سالالالالالد بالالالالالن عوالالالالالد العلالالالالالل)  ابالالالالالن عالالالالالم رد الالالالالة  وكالالالالالا

االارليالالالالالة  وكالالالالالا  غكتالالالالال  الكتالالالالالاب العالالالالال اين)  فيكتالالالالال  مالالالالالن ا جنيالالالالال  ،لع ا يالالالالالة مالالالالالا شالالالالالاة هللا    غكتالالالالال   
وكالالالالالا  شالالالالالي ا  كوالالالالال ا   الالالالالد عمالالالالالل  فقالالالالالال  لالالالالاله رد الالالالالة: و ابالالالالالن عالالالالالم اذالالالالال  مالالالالالن ابالالالالالن  ريالالالالال   فقالالالالالا  ت 

   فقالالالالالا  لالالالالاله ور الالالالالة: و ابالالالالالن  رالالالالالل مالالالالالاقا تالالالالالر   فالالالالالالر ل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رالالالالال  مالالالالالا ر 
الالالالالالس عا  ليتالالالالالالإ  كالالالالالالا  حي الالالالالالا  إق  ور الالالالالالة: رالالالالالالسا الًالالالالالالاما  الالالالالالالس   الالالالالالل)  هللا علالالالالالالى ماسالالالالالالى  و ليتالالالالالالإ في الالالالالالا ا 



   الالالالالا :  عالالالالالم  ل بت « و  راالالالالالل) رالالالالالم»نراالالالالال   امالالالالال   فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 را         ما اد  به إ  عاد   وإ  غدركإ غام     ر    را  مؤ  را    ل غًش 

  
 «.ور ة    تا  وف  الاحل

  
كمالالالالالا صالالالالال  قلالالالالال  عالالالالالن عا شالالالالالة « ا الالالالالر » و  مالالالالالا  الالالالالل  عليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن القالالالالالر  : 

ورو  قلالالالال  عالالالالن  م ماسالالالالى األشالالالالعر  وعويالالالالد بالالالالن عمالالالال    الالالالا  الًالالالالاو : ورالالالالا ال الالالالااب الالالالالس  عليالالالاله 
 االمار  من السلد وا لد.

  
 الً  املًت ر

رالالالالال  الكتالالالالاب كالالالالالا اا غًت الالالالالرو    الالالالالار  الالالالال     قلالالالالال  اتفالالالالق مؤررالالالالالا العالالالالالرب و صالالالالالحاب السالالالالال      
 اللما  وكا اا غعلما   وصافه و حااله  من قل    م قكروا:

  الالالالاله روالالالالال  ،ألروالالالالالار القرغوالالالالالة مالالالالالن التالالالالالااتر    شالالالالالقا  وسالالالالالايحا  كالالالالالاان كالالالالالارًة نالالالالال ا  ب  الالالالالار  - 1
  ويًا حممد صلى هللا عليه وسلم  و   ما    ارل.

تعالالالالالالالرمث رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم علالالالالالالالى    الالالالالالالة حليمالالالالالالالة السالالالالالالالعدغة و  الالالالالالالا كا الالالالالالال  - 2
 الي اد كلما مر هبا  اعة مً م وادر م بشال ه فكا اا  ضا  على  تله فت رب مً م.

  الالالالالالم اتفقالالالالالالاا علالالالالالالى    االالالالالال ا الرارالالالالالال  عالالالالالالر  الرسالالالالالالا  بعالمالالالالالالات فيالالالالالاله و الالالالالالا  ألم  الالالالالالال :  - 3
ا مًالالالالاله مالالالالالا عرفالالالالال  لي و لً)الالالالاله اراالالالال  ،بالالالالالن  ريالالالالال  إىل بلالالالالالدل واحالالالالالسر عليالالالالاله الي الالالالالاد فالالالالالاهللا لالالالالالدن ر ول وعرفالالالالالا »

 «.شرا  ف  ه كا ن له شال  ع يم فالسرش به إىل بلدل
ف الالالالالالال  عالالالالالالالن إ الالالالالالالسار غ الالالالالالالاد برسالالالالالالالا  هللا  قالالالالالالالال  عالالالالالالالن رواغالالالالالالالة ابالالالالالالالن « سالالالالالالال ر ابالالالالالالالن رشالالالالالالالا »   - 4

 إسحا  فل اا    ماضعه و د  وردته   رسا الكتاب.
ات كالالالالالالا    الالالالالالة سالالالالالاللما  الفارسالالالالالالل الالالالالالالس   سالالالالالاللم بعالالالالالالد    اسالالالالالالتد  علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا بعالمالالالالالال - 5

غعرف الالالالالا مالالالالالن الرارالالالالالال  الالالالالالس  صالالالالالحوه  رالالالالالال ا   و  الالالالالة إسالالالالالال  سالالالالالاللما  مشالالالالال ارر ومالالالالالسكارر   امل الالالالالالادر 
املعتالالالال ر الالالالالد غعالالالالا   علي الالالالا املؤررالالالالا  و  شكالالالالن    تكالالالالا   تلفالالالالة  فقالالالالد روارالالالالا ابالالالالن عوالالالالا  عالالالالن لسالالالالا  

 سلما  الفارسل  فسه  والق ة مسكارر   رسا الكتاب  غضا  ألمهيت ا.
  



الالالال ا  عاملالالالالا    الالالالا : ذعالالالال  برسالالالالا  هللا  إسالالالالال  عوالالالالد هللا - 6 بالالالالن سالالالالال  بالالالالن ا الالالالارن ف  الالالاله كالالالالا  ح 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وعرفالالالالال  صالالالالالفته واذالالالالاله و ما الالالالاله الالالالالالس  كًالالالالالا  تاكالالالالالد لالالالالاله فكًالالالالال  ملِسالالالالالر ا  لالالالالالسل  
صالالالالامتا  عليالالالاله حالالالالىت  الالالالد  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم املدغًالالالالة إىل  رالالالالر مالالالالا  الالالالا  ممالالالالا رالالالالا مالالالالسكار 

 «.ر ابن رشا س  »  رسا الكتاب  قال  عن 
كا الالالالال  العالالالالالرب تسالالالالالم  مالالالالالن  رالالالالال  الكتالالالالالاب ومالالالالالن الك الالالالالا      ويالالالالالا  غوعالالالالالت   العالالالالالرب اذالالالالاله   - 7

حممالالالالالد فسالالالالالمى مالالالالالن بل الالالالاله قلالالالالال  مالالالالالن العالالالالالرب ولالالالالالدل حممالالالالالدا   معالالالالالا    الًوالالالالالار  و الالالالالد قكالالالالالرت   كتالالالالالام 
 كات  الاا د .«  وقات ابن سعد»رسا  ذاة بعض م  قال  عن 

دة الالالالالالاحل مالالالالالن    ور الالالالالة بالالالالالن  افالالالالال  ووقلالالالالال    ،ب بالالالالال« صالالالالالحي  الو الالالالالار »مالالالالالا االالالالالاة    - 8
الشالالالالالاليخ العالالالالالالال ،لً الالالالالالرا ية والالالالالالالس  كالالالالالالا  غكتالالالالالال  ا جنيالالالالالال  ،لع ا يالالالالالالة   الالالالالالا  لرسالالالالالالا  هللا حالالالالالالة عرضالالالالالالته 

 اخل.« رسا الًاما  الس   ل  على ماسى»عليه رد ة: 
 الالالالالا   -ورالالالالالم  ا فالالالالة مالالالالن الي الالالالاد  -   الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ملالالالالالا  الالالال  بالالالالإ  يًقالالالالاش  - 9
عشالالالالالالر الي الالالالالالاد احالالالالالالسروا مالالالالالالن هللا عالالالالالالل واالالالالالال  م الالالالالال  مالالالالالالا  الالالالالالل  بقالالالالالالرغ  مالالالالالالن الًقمالالالالالالة و سالالالالالاللماا و م» الالالالالالم: 

 «.ف  كم  د عرفتم  ين     مرس  جتدو  قل    كتابكم و  ع د هللا إليكم
  

مالالالالالالا  متفلسالالالالالالفا  واعالالالالالالدا   وعالالالالالالت الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا   - 10 كالالالالالالا   الالالالالاليس بالالالالالالن  لْشالالالالالالو ة    االارليالالالالالالة مً ِ 
   الالالالالالا : ومالالالالالالا حم ْلالالالالالالةل  فقالالالالالالا : «السالالالالالالماة»مالالالالالالا ك ْحلالالالالالةل  فقالالالالالالا : عليالالالالاله وسالالالالالاللم فالالالالالالالذل فقالالالالالالا  لالالالالالاله: و حممالالالالالالد 

   ف من به و ا :   غعر  رسا إ       فقا   يس   قل :«األرمث»
 ذبع ل دغن حممد ورضيتله
 ك ) الرضا ألما د ولدغإ
 ما  ل ل  مللهل و ر   و ته

 وهللا  در   ه غ دغإ
  عإ ابن   مًة  األمة  ومن به

 من عساب ا ا  راا الت لل  
 «.كيد ح كم»فكا   ا   يس إقا وردوا على الً  صلى هللا عليه وسلم  ا   م: 

  
كالالالال  رالالالالسا وغالالالال ل غؤغالالالالد   الالالالم كالالالالا اا غًت الالالالرو   ويالالالالا  غ  الالالالر   قلالالالال  اللمالالالالا  ولالالالاليس قلالالالال   سالالالالت رب 



فالالالالال   الوشالالالالالارر بالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالد وردت   التالالالالالارار وا جنيالالالالال  و الالالالالد  روتًالالالالالا قلالالالالال    ف الالالالال  
ق مالالالالالن رالالالالالسا الكتالالالالالاب مستشالالالالال دغن مثوت مالالالالالن الكتالالالالالاب املقالالالالالد  املاوالالالالالاش ،لل الالالالالة العربيالالالالالة ورااالالالالال  سالالالالالاب
  فالالالالالالال بالالالالالالد     رالالالالالال  الكتالالالالالالاب   قلالالالالالال  اللمالالالالالالا  كا الالالالالال  لالالالالالالدغ م كتالالالالالال   رالالالالالالر   ل)ف الالالالالالا 47 - 45  

علمالالالالا رم شالالالالرحا  للكتالالالالاب املقالالالالد  فاسالالالالتقاا مً الالالالا تلالالالال  املعلامالالالالات والعالمالالالالات الالالالالد عرفالالالالاا هبالالالالا صالالالالفة 
ه واضالالالالا اد  امالالالاله لالالالاله ور رتالالالاله  إ ًالالالالا  الالالالرا  قلالالالال  بالالالال   ؤكالالالالدل أل ًالالالالا إقا كًالالالالا رسالالالالا  هللا وما ًالالالاله و مًالالالال

 الالالالالالالد اسالالالالالالالت راًا مالالالالالالالن الكتالالالالالالالاب املقالالالالالالالد  املاوالالالالالالالاش    ومًالالالالالالالا  وت توشالالالالالالالر برسالالالالالالالالته صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله 
و   -وسالالالالاللم وت الالالالالفه وت الالالالالد شالالالالالرغعته وما ًالالالالاله و صالالالالالحابه فالالالالالال بالالالالالد    غكالالالالالا   رالالالالال  الكتالالالالالاب  الالالالالدشا  

خ الع غالالالالالالة القدشالالالالالالة الالالالالالالد كا الالالالالال  لالالالالالالدغ م  ول  تاصالالالالالال   الالالالالالد ا لعالالالالالالاا   الًسالالالالالال -سالالالالالاليما العلمالالالالالالاة مالالالالالالً م 
 إلي ا  على معلامات  و  راصة ،لرسا  تعد غرغوة ،لًسوة لًا.

 رسا ما غستًت ه املؤرخ املً د  ب  رسا ما غتوادر إىل قرن من تتو  س ر الرسا .
يالالالالالالة  مالالالالالالا مسالالالالالال  مالالالالالالاغر ف  الالالالالاله ا الالالالالال     االالالالالالاللة ال الالالالالالاين مالالالالالالن كتابالالالالالاله غكالالالالالالسب  يالالالالالال  امل الالالالالالادر التارن

وغالالالالرف  مالالالالا االالالالاة في الالالالا مالالالالن     رالالالال  الكتالالالالاب كالالالالا اا غًت الالالالرو   ويالالالالا  غوعالالالالت   اعمالالالالا     رالالالالسل الالالالالرواوت 
   سالالالالالالا   الالالالالالا مالالالالالالن ال الالالالالالحة و  الالالالالالا مالالالالالالن   عالالالالالالات املالالالالالالؤررة أل الالالالالاله لالالالالالالا اعالالالالالال   ب الالالالالالحت ا  و ب الالالالالالحة 
بعضالالالال ا لااالالالال  عليالالالاله    غعالالالال   برسالالالالالة الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   حالالالالة   الالالاله حالالالالاو     يالالالال  

 ًواه إروات   ه ل غكن  ويا  ب  كا  راال  غد عل الًوار لوس   فاقل.ما كتوه واست
  

 الً ح األمل
  

كمالالالالالا صالالالالال  قلالالالالال  عالالالالالن عا شالالالالالة « ا الالالالالر » و  مالالالالالا  الالالالالل  عليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن القالالالالالر  : 
ورو  قلالالالالالال  عالالالالالالن  م ماسالالالالالالى األشالالالالالالعر   وعويالالالالالالد بالالالالالالن عمالالالالالال    الالالالالالا  الًالالالالالالاو : ورالالالالالالا ال الالالالالالااب الالالالالالالس  

   إين  مالالالالالالالل  فالالالالالالالال   الالالالالالالر  الكتالالالالالالال .  الالالالالالالا  « مالالالالالالالا  ان بقالالالالالالالار ة»الالالالالالالاله: عليالالالالالالاله االمالالالالالالالار  مالالالالالالالن السالالالالالالاللد  و 
اللاالالالالاج: األمالالالالل  الالالالالالس  علالالالالى رلقالالالالة األمالالالالالة ل غالالالالتعلم الكتالالالالالاب ف الالالالا علالالالالى اولتالالالالاله  و  التًلغالالالال  العلغالالالالالل: 

الالالالالالالا   اْلِكت الالالالالالال   ِإ )   م الالالالالالالاىِن)  والوقالالالالالالالرر:     فمعالالالالالالالد األميالالالالالالالة   رالالالالالالالسل ا غالالالالالالالة 78 و ِمالالالالالالالًالْ لْم  لم يحالالالالالالالا      غال ْعل مل
  معرفة  م بقراةر و  كتابة.السغن  

 الالالالا   بالالالالا إسالالالالحا : معالالالالد األمالالالالل املًسالالالالاب إىل مالالالالا عليالالالاله اولالالالالة  مالالالاله      غكتالالالال  ورالالالالا     الالالاله 
  غكتالالالالال   مالالالالالل  أل  الكتابالالالالالة مكتسالالالالالوة فكال الالالالاله  سالالالالال  إىل مالالالالالا غالالالالالالد عليالالالالاله     علالالالالالى مالالالالالا ولدتالالالالاله  مالالالالاله 



ر و رالالالالسرا عليالالالاله  وكا الالالال  الكتابالالالالة   العالالالالرب مالالالالن  رالالالال  الاالالالالا د تعلمارالالالالا مالالالالن راالالالال  مالالالالن  رالالالال  ا الالالال  
 راد علالالالالالالى « إان  مالالالالالالة  ميالالالالالالة    كتالالالالالال  و  لسالالالالالال » رالالالالالال  ا الالالالالال ر عالالالالالالن  رالالالالالال  األ والالالالالالار  و  ا الالالالالالدغت: 

 صالالالالالالالالال  و در  م الالالالالالالالالالم ل غتعلمالالالالالالالالالالاا الكتابالالالالالالالالالالة وا سالالالالالالالالالالاب ف الالالالالالالالالالم علالالالالالالالالالالى اولالالالالالالالالالالت م األوىل  و  ا الالالالالالالالالالدغت: 
 يالالالالال  للعالالالالالرب األميالالالالالا  أل  الكتابالالالالالة كا الالالالال  فالالالالالي م علغالالالالاللر  رالالالالالسا معالالالالالد كلمالالالالالة « بع الالالالال  إىل  مالالالالالة  ميالالالالالة»
  الل ة العربية وركسا كا  غف م ا العرب. «  مل  »

دلو  الالالالالهل م ْكتلالالالالالا،    الالالالالا  تعالالالالالاىل   سالالالالالارر األعالالالالالرا :  ال)الالالالالِسغن  غال ت)ِوعلالالالالالا   الر)سلالالالالالا   الً)الالالالالِ ) ا م الالالالالى) ال)الالالالالِس   ِ 
للالالالالالا ِمالالالالالن  ال ْولالالالالالِه 157ِعًالالالالالد رلْم ِ  التال)الالالالالْار اِر و اِ جِنيالالالالالِ   واألعالالالالالرا :  ِمالالالالالن    و الالالالالا  تعالالالالالاىل:  و م الالالالالا كلًالالالالال   تال تالْ

«: تفسالالالالالالالالالال ل»  ا غالالالالالالالالالالة   الالالالالالالالالالا  الف الالالالالالالالالالر الالالالالالالالالالالرا     48ِكت الالالالالالالالالالٍ  و    خت لاحالالالالالالالالالالهل بِي ِميًالالالالالالالالالال    والعًكوالالالالالالالالالالات: 
فالالالالالعرب  ك الالالالررم مالالالالا كالالالالا اا غكتوالالالالا  و  غقالالالالر و  والًالالالال  عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  كالالالالا  كالالالالسل   فل الالالالسا »

ع لاتالالالاله السالالالالو  وصالالالالفه بكا الالالاله  مي الالالالا    الالالالا   رالالالال  التحقيالالالالق وكا الالالاله  ميالالالالا  هبالالالالسا التفسالالالال  كالالالالا  مالالالالن  لالالالالة م
 وبيا ه من واال:

  
األو :   الالالالالالاله عليالالالالالالاله ال الالالالالالالالر والسالالالالالالالال  كالالالالالالالا  غقالالالالالالالر  علالالالالالالالي م كتالالالالالالالاب هللا تعالالالالالالالاىل مً امالالالالالالالا  مالالالالالالالرر بعالالالالالالالد 
 رالالالالالالالر  مالالالالالالالن غالالالالالالال  توالالالالالالالدغ   لفا الالالالالالاله و  ت يالالالالالالال  كلماتالالالالالالاله  وا ايالالالالالالال  مالالالالالالالن العالالالالالالالرب إقا ارجتالالالالالالال  راوالالالالالالالة   

مالالالالال    الالالالاله مالالالالالا   - عادرالالالالالا ف  الالالالاله   بالالالالالد    غلغالالالالالد في الالالالالا ،لقليالالالالال  والك الالالالال     إ الالالالاله عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  
غتلالالالالالا كتالالالالالاب هللا مالالالالالن غالالالالال   ودر و   ق الالالالالا  و  ت يالالالالال  فكالالالالالا  قلالالالالال   -كالالالالالا  غكتالالالالال  ومالالالالالا كالالالالالا  غقالالالالالر  

س ى  واألعلى:  ًاللْقرِ ل   ف ال  تً    .6من املع لات  وإليه ا شارر بقاله تعاىل:  س 
ال الالالالالاين:   الالالالالاله لالالالالالالا كالالالالالالا   سالالالالالن ا الالالالالال  والقالالالالالالراةر ل الالالالالالار مت مالالالالالالا      الالالالاله ر الالالالالالا  الالالالالالال  كتالالالالالال  األو)لالالالالالالة 

ح  الالالالال  رالالالالالالسل العلالالالالالا  مالالالالالالن تلالالالالال  املاالعالالالالالالة  فلمالالالالالالا  تالالالالالى هبالالالالالالسا القالالالالالر   الع الالالالالاليم املشالالالالالتم  علالالالالالالى العلالالالالالالا  ف
الك الالالالال ر مالالالالالن غالالالالال  تعلالالالالالم و  ماالعالالالالالة كالالالالالا  قلالالالالال  مالالالالالن املع الالالالاللات  ورالالالالالسا رالالالالالا املالالالالالراد مالالالالالن  الالالالالاله:  و م الالالالالا 

  .48ا    والعًكوات: كلً   تال تالْللا ِمن  ال ْوِلِه ِمن ِكت ٍ  و    خت لاحهل بِي ِميًِ   ِإقا   )ْرت    اْلملْوِالل 
  

ال الالالالالالالت:    تعلالالالالالالم ا الالالالالال  شالالالالالاللة سالالالالالال   فالالالالالال     الالالالالال  الًالالالالالالا  قكالالالالالالاة وفاًالالالالالالة غتعلمالالالالالالا  ا الالالالالال   دىن 
سالالالالالالالعل  فعالالالالالالالالد  تعلمالالالالالالاله غالالالالالالالالد  علالالالالالالالى  ق الالالالالالالالا  ع الالالالالالاليم   الف الالالالالالالالم    إ الالالالالالاله تعالالالالالالالالاىل  ذل علالالالالالالالا  األولالالالالالالالالة 
وا رالالالالالرغن و عاالالالالالال مالالالالالن ا قالالالالالا ق مالالالالالا ل غ الالالالال  إليالالالالاله  حالالالالالد مالالالالالن الوشالالالالالر ومالالالالال  تلالالالالال  القالالالالالار الع يمالالالالالة   

قالالالالال  والف الالالالالم اعلالالالالاله ايالالالالالت ل غالالالالالتعلم ا الالالالال  الالالالالالس  غسالالالالال   تعلمالالالالاله علالالالالالى   الالالالال  ا لالالالالالق عقالالالالالال  وف مالالالالالا  الع



فكالالالالالالا  االمالالالالالالال  بالالالالالالالة رالالالالالالالاتة ا الالالالالالالتة املتضالالالالالالالادتة االالالالالالالارو   الالالالالالالر  االمالالالالالال  بالالالالالالالة الضالالالالالالالدغن وقلالالالالالالال  مالالالالالالالن 
 ارال.« األمار ا ار ة للعادر واار  ر  املع لات

لالالالالالسغن تر الالالالالاا حيالالالالالار الًالالالالال  و الالالالالد  العالالالالال  مالالالالالا كتوالالالالاله الالالالالالسغن تعرضالالالالالاا  الالالالالسا الوحالالالالالت مالالالالالن ا فالالالالالر   ا
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فااالالالالالالالدت ختواالالالالالالا  مدرشالالالالالالالا  فقالالالالالالالد االالالالالالالت األسالالالالالالتاق  الدكالالالالالالاله األملالالالالالالالاين   كتابالالالالالالاله 

رالالالال  كالالالالا  الًالالالال  غعالالالالر  القالالالالراةر والكتابالالالالة  فلالالالالم  الالالالل  بشالالالاللة بيالالالالد   الالالاله  عالالالالم    لف الالالالة « ذرغالالالالخ القالالالالر  »
يالالالالالالد   الالالالالاله   غعالالالالالالر  املالالالالالالسكارر   القالالالالالالر     تالالالالالالد  علالالالالالالى   الالالالالاله   الالالالالال  القالالالالالالراةر والكتابالالالالالالة بالالالالالال  تف«  مالالالالالالل  »

 األسفار القدشة.
  

وال ابالالالالالالال  مالالالالالالالن التالالالالالالالارغخ والقالالالالالالالر   وا الالالالالالالدغت    الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالا كالالالالالالالا  غعالالالالالالالر  
القالالالالالالالراةر والكتابالالالالالالالة ،لالالالالالالالرغم مالالالالالالالن    بعالالالالالالال  املستشالالالالالالالر ة  الالالالالالالاولا     غ وتالالالالالالالاا عكالالالالالالالس قلالالالالالالال  مالالالالالالالن غالالالالالالال  

  علالالالالالالالي م    بررالالالالالالا   إمالالالالالالالا رالالالالالالم غسالالالالالالالتًت ا  بعقالالالالالالا م  ليتع والالالالالالالاا مالالالالالالا شالالالالالالالاةوا مالالالالالالن  لمِ يتالالالالالالاله ولكالالالالالالن  الالالالالالال
 «: اما  ا سال »غع فاا   ه ما كا  غعلم القراةر والكتابة. وااة   

الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ال كالالالالالالا  غت الالالالالالارر   الالالالالاله   الالالالالال   -ومالالالالالال  قلالالالالالال  فمالالالالالالن ا قالالالالالالق   الالالالالاله »
 «.القراةر والكتابة كل  ع  إ شاة القر   مع لا  

الالالالالد لالالالالا كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم  غقالالالالالر   و غكتالالالالال  لتحالالالالالدن ف الالالال  بعالالالالالد قلالالالالال  تعسح
بالالالالالسل   صالالالالالحابه  و  عالالالالالدا ل  وملالالالالالا  مكالالالالالن    غكالالالالالا  سالالالالالرا  مكتامالالالالالا   الالالالالا  حياتالالالالاله ر اصالالالالالا      يالالالالال  
صالالالالالالفات الًالالالالالال  و عمالالالالالالاله  الالالالالالد رو الالالالالالا ال الالالالالالحابة ،لتف الالالالالالي  حالالالالالالىت ر اصالالالالالالياته   مًللالالالالالاله مالالالالالال   سالالالالالالا ه  

ملسالالالاليا علالالالالى    املً الالالالفة مالالالالن مالالالالؤررل ا فالالالالر   وفالسالالالالفت م  الالالالد اع فالالالالاا  لمِ يتالالالاله فمالالالالن قلالالالال  مالالالالا كتوالالالاله ا
 من الاوعة ال ا ية: 59االلة األو    « ذرغخ العرب»سيدغا   كتابه 

وملالالالالالا كالالالالالا  ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالال  مالالالالالتعلم م الالالالال   بًالالالالالاة و ًالالالالاله كالالالالالا    غعالالالالالالر  »
 «.القراةر

الالالالالالالالالس  عالالالالالالالالإ ب  تالالالالالالالاله « األباالالالالالالالالا »و الالالالالالالالا  الفيلسالالالالالالالالا  ا جنليالالالالالالالالل  تامالالالالالالالالا  كارليالالالالالالالال    كتالالالالالالالالاب 
 هللا:األستاق حممد السواعل رمحه 

     ًسالالالالالى شالالالالاليدا   رالالالالالر ورالالالالالا   الالالالاله ل غتلالالالالالق دروسالالالالالا  علالالالالالى  سالالالالالتاق  بالالالالالدا  وكا الالالالال  صالالالالالًاعة ا الالالالال  »
حدغ الالالالالالالة الع الالالالالالالد إق قا    بالالالالالالالالد العالالالالالالالرب  وغ  الالالالالالالر ت    ا قيقالالالالالالالة رالالالالالالالل    حممالالالالالالالدا  ل غكالالالالالالالن غعالالالالالالالر  

 «.ا   والقراةر وك  ما تعلم رل عيشة ال حراة و حاا ا



  
ر  د  كاسالالالالالالال    تر الالالالالالالة املرحالالالالالالالا   محالالالالالالالد لليالالالالالالالد الكا الالالالالالال  رًالالالالالالال« كتالالالالالالالاب ا سالالالالالالالال »واالالالالالالالاة   

 فتحل  غلا  ،شا:
  
 ويالالالالا   مي الالالالا   ورالالالالا  -مالالالالا وصالالالالد  فسالالالاله مالالالالرارا   -إ  حممالالالالدا  مالالالالا كالالالالا  ليقالالالالر   و ليكتالالالال  بالالالال  كالالالالا  »

وصالالالالالالد ل غعارضالالالالالاله فيالالالالالاله  حالالالالالالد مالالالالالالن معاصالالالالالالرغه  و  شالالالالالال    الالالالالاله غسالالالالالالتحي  علالالالالالالى راالالالالالال    الشالالالالالالر     
ل الالالالالالا  الالالالالالاررر للعيالالالالالالا   علالالالالالالى    القالالالالالالراةر غتلقالالالالالى العلالالالالالالم ايالالالالالالت   غعلمالالالالالاله الًالالالالالالا  أل  حيالالالالالالار الشالالالالالالر ية ك
 «.والكتابة كا   معدومة   قل  ا ة من تل  األ اار  اخل

وملالالالالالا كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ميالالالالالا  احتالالالالالاج إىل كت الالالالالاب غكتوالالالالالا  لالالالالاله و الالالالالد قكالالالالالررم 
   ورو  قل  كله  سا يدل ورم:«ذرغخ دمشق»ا افل  با القاسم   

ا االالالالالالالاب  وع مالالالالالالالا   وعلالالالالالالالل  والالالالالالالاللب   و م  بالالالالالالالن كعالالالالالالال  بالالالالالالالن  بالالالالالالالا بكالالالالالالالر ال الالالالالالالد غق  وعمالالالالالالالر بالالالالالالالن 
 الالالالاليس  و غالالالالالد بالالالالالن وبالالالالال   ومعاوغالالالالالة بالالالالالن  م سالالالالالفيا   وحممالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة  واألر الالالالالم بالالالالالن  م األر الالالالالم  
و ،  بالالالالالن سالالالالالعيد بالالالالالن العالالالالالا  و رالالالالالال رالالالالالالد بالالالالالن سالالالالالعيد  ووبالالالالال  بالالالالالن  الالالالاليس  وحً لالالالالالة بالالالالالن الربيالالالالال   

بالالالالالن عوالالالالالد ربالالالالاله  والعالالالالالالة بالالالالالن عتوالالالالالة   ورالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد  وعوالالالالالد هللا بالالالالالن األر الالالالالم  وعوالالالالالد هللا بالالالالالن  غالالالالالد
وامل الالالال ر بالالالالن شالالالالعوة  والسالالالالال    و اد غالالالال ل شالالالالرحوي  بالالالالالن ل سالالالالًة   و الالالالالاا: وكالالالالالا   ك الالالالررم كتابالالالالة  غالالالالالد 

 بن وب  ومعاوغة رضل هللا عً م.
الالالالالد    العوالالالالالا  كالالالالالا   كالالالالالة وكتالالالالال  إىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كتالالالالالا،   وسالالالالاليالا   غالالالالاللور  لحل

االالالالاة كتالالالالاب العوالالالالا  وكالالالالا   رسالالالالله مالالالال  راالالالال  مالالالالن بالالالالإ غفالالالالار  نالالالال ل فمالالالال   الالالالرغ  ورالالالالروا م  فلمالالالالا 
 ف  رسا  هللا رتمه ودفعه ألم  بن كع  فقر ل عليه فاستكتم  بي ا .

فلالالالالالا كالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غعالالالالالر  القالالالالالراةر ملالالالالالا دفالالالالال  كتالالالالالا،   الالالالالا   روالالالالالارا  سالالالالالرغة إىل 
  حد لقراةته.

لى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فكالالالالالا  إقا  الالالالالا   غالالالالالد بالالالالالن وبالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: كًالالالالال  االالالالالار رسالالالالالا  هللا صالالالالال
  ل  عليه الاحل بعت إت  فكتوته له.

  
وقكالالالالر ابالالالالن مالالالالاكا      الالالاليم بالالالالن اراشالالالالة وفالالالالد علالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ورو  عًالالالاله   الالالاله 
 الالالالالا :  الالالالالدم  علالالالالالى الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   وفالالالالالد رقيالالالالالد فالسالالالالاللمًا وسالالالالالاللًال    غكتالالالالال  لًالالالالالا  



ا لكالالالالالم    ا تالالالالالاين بالالالالاله. فسالالالالالاللًال   كتابًالالالالالا     الالالالال   لًالالالالالا الالالالالالر، كتالالالالالا،  فيالالالالاله شالالالالالرو  فقالالالالالا : اكتوالالالالالاا مالالالالالا بالالالالالد
: تالالالالدر  مالالالالا  والالالالاللان فالالالالال  علالالالالل     غكتالالالال  لًالالالالا فسالالالالاللًا رالالالالالد بالالالالن سالالالالعيد بالالالالن العالالالالا   فقالالالالا  لالالالاله علالالالالل 
تكتالالالالال    الالالالالا :  كتالالالالال  مالالالالالا  الالالالالالاا ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  وىل  مالالالالالرل. فالالالالالسروًا ،لكتالالالالالاب 

  للقالالالالار ة: ا الالالالر   فلمالالالالا ا ت الالالالى إىل الالالالالر،  الالالالا : ضالالالال  غالالالالد  إىل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا
ًلالالالالالالااْ اتال)قلالالالالالالااْ اا)  و ق رلواْ م الالالالالالا ب ِقالالالالالالى  ِمالالالالالالن  الر ب الالالالالالاْا  والوقالالالالالالرر:  الالالالالالا ال)الالالالالالِسغن  ةام  علي الالالالالالا فاضالالالالالال  غالالالالالالدل فقالالالالالالا :  ب غالح  

وضالالالال  غالالالالدل علي الالالالا « الالالالاللان»  ا غالالالالة    حمارالالالالا و لقيالالالال  عليًالالالالا السالالالالكيًة فمالالالالا رااعًالالالالال فلمالالالالا بلالالالالو 278
الالالالالالة   وا سالالالالالالراة:  و الالالالالالا : الالالالالالا   ف اِحش    ا غالالالالالالة    حمارالالالالالالا و مالالالالالالر بكتابًالالالالالالا    32 و    تال ْقر بلالالالالالالااْ الالالالالالالل ىن  ِإ )الالالالالالهل ك 

 غًسخ لًا.
  

و الالالالالد  عالالالالالم بعضالالالالال م    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كالالالالالا  غتلالالالالالا الكتالالالالال  الدغًيالالالالالة القدشالالالالالة ومً الالالالالا 
  دغًيالالالالالالة ،لل الالالالالالة اسالالالالالالتقى معلاماتالالالالالاله  ورالالالالالالسا الالالالالالاللعم    سالالالالالالا  لالالالالالاله  إق ل غكالالالالالالن   الغالالالالالالرر العالالالالالالرب كتالالالالالال
 العربية   قل  الا    ومن املؤكد   ه ما كا  غعر     ل ة من الل ات األاًوية.

و الالالالالد  يالالالالال   غضالالالالالا : إ الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ا تالالالالالوس بعالالالالال  تعالالالالالاليم املسالالالالاليحية  رًالالالالالاة سالالالالالفرل إىل 
الشالالالالالا  عًالالالالالدما كالالالالالا  غتالالالالالاار  وبالالالالالدغ ل    التالالالالالاار العالالالالالرم الالالالالالس    غعالالالالالر  الل الالالالالة ا راميالالالالالة والياان يالالالالالة  
كالالالالالالالا  غتعالالالالالالالسر عليالالالالالالاله ا  الالالالالالالا  علالالالالالالالى معلامالالالالالالالات دغًيالالالالالالالة مالالالالالالالن مسالالالالالالاليحيل الشالالالالالالالا    مالالالالالالالا الالالالالالالالسغن كالالالالالالالا اا 

 غتكلما  العربية من رؤ ة املسيحية فقد كا اا ا ا    مية.
و مالالالالالالا مالالالالالالا  يالالالالالال  مالالالالالالن    ور الالالالالالة بالالالالالالن  افالالالالالال  تالالالالالالرام االالالالالاللةا  مالالالالالالن الكتالالالالالال  املسالالالالالاليحية إىل العربيالالالالالالة ف الالالالالال  

   ور الالالالالالة تالالالالالالرام األانايالالالالالال  إىل « حممالالالالالالد حيالالالالالالار»حمتمالالالالالال  ،ملالالالالالالرر ومالالالالالال  قلالالالالالال  غالالالالالاللعم دومالالالالالالً م   كتابالالالالالاله 
 العربية ورسا  عم    سا  له إما را  رد  ن.

  
فاملستشالالالالالر ا  الالالالالالالسغن  عمالالالالالالاا    رسالالالالالا  هللا كالالالالالالا  غعالالالالالالر  القالالالالالالراةر والكتابالالالالالة غضالالالالالالاا الاالالالالالالر  عالالالالالالن 
ا وت الالالالالد صالالالالرح    الالالاله كالالالالا   مي الالالالا   قلالالالال  أل الالالالم واالالالالدوا    القالالالالر   مع الالالالل و تالالالالا  علالالالالى   الالالالل 

ع يمالالالالالة فا الالالالال  كالالالالال  الشالالالالالرا   وفيالالالالاله ع الالالالالات ،ل الالالالالة وحكالالالالالم و م الالالالالا  را عالالالالالة و   املاضالالالالالة وعلالالالالالى شالالالالالرغعة 
 بًالالالالالالاة رالالالالالالسا الع الالالالالالر مالالالالالال  تقالالالالالالد  العلالالالالالالا  والفًالالالالالالا  وا تشالالالالالالار االامعالالالالالالات ل غسالالالالالالتايعاا    غضالالالالالالعاا شالالالالالالرغعة 
للًالالالالالالالا  كالشالالالالالالالرغعة ا سالالالالالالالالمية و   دا،  و رال الالالالالالالا  كالالالالالالالا داب واألرالالالالالالالال  الالالالالالالالااردر   القالالالالالالالر    ف الالالالالالالا م 

 فسالالالالال م: مالالالالالن  غالالالالالن االالالالالاة  مالالالالالد وصالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رالالالالالسا العلالالالالالم كلالالالالاله  األمالالالالالر واالالالالال وا و الالالالالالاا    



وكيالالالالد كالالالالا   مي الالالالا   فالالالال    يالالالال   الالالالم: رالالالالسا دليالالالال  علالالالالى  وا)تالالالاله و  الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم كالالالالا  غالالالالاحى 
إليالالالالاله  ل غسالالالالاللماا أل الالالالالم لالالالالالا سالالالالاللماا بًالالالالاللو  الالالالالالاحل عليالالالالاله لالالالالاللم م الت الالالالالدغق برسالالالالالالته ختلح الالالالالا  مالالالالالن رالالالالالسا 

الاا: إ الالالالاله كالالالالالا  غقالالالالالر  وغكتالالالالال  وغتلالالالالالا الكتالالالالال  القدشالالالالالة وملالالالالالا واالالالالالدوا    املالالالالالال    و فالالالالالاا عًالالالالاله األميالالالالالة و الالالالال
التالالالالالارغخ   غسالالالالالاعدرم علالالالالالى رالالالالالسا الالالالالاللعم أل  معاصالالالالالرغه صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   الالالالالروا   الالالالاله كالالالالالا   مي الالالالالا  
و   قلالالالال  غاالالالالابق مالالالالا االالالالاة   القالالالالر     الالالالا   الالالالا ل م: إ الالالاله كالالالالا  نفالالالالل  مالالالالرل وغكالالالالتم عالالالالن الًالالالالا  ووعالالالالن 

 دل و يالالالالالال   صالالالالالالحابه  علمالالالالالاله ،لقالالالالالالراةر والكتابالالالالالالة  ورالالالالالالسا  الالالالالالا  الًالالالالالالا   يعالالالالالالا  حالالالالالالىت عالالالالالالن  وااتالالالالالاله و و 
مضالالالالح  أل  الالالالالس  غقالالالالر  وغكتالالالال    بالالالالد    غالالالالرال  حالالالالد بالالالال  غالالالالرال ك الالالال  مالالالالن الًالالالالا   فالالالال   رالالالالسا  مالالالالر   
شكالالالالالن إرفالالالالالا ل كاألكالالالالال  والشالالالالالرب  رالالالالالسل رالالالالالل ا قيقالالالالالة ورالالالالالسا مالالالالالا  عتقالالالالالد ومالالالالالا  الالالالال     غعتقالالالالالدل كالالالالال  

 ،حت   الس ر ا مدغة والشرغعة ا سالمية.
  

 ف ر الاحل
  

االالالالاة   صالالالالالحي  الو الالالالالار  عالالالالالن االالالالابر بالالالالالن عوالالالالالد هللا األ  الالالالالار  رضالالالالل هللا عً مالالالالالا ورالالالالالا  الالالالالدن 
بيًالالالالالالا  ان  مشالالالالالالل إق »عالالالالالالن فالالالالالال ر الالالالالالالاحل فقالالالالالالا :  الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   حدغ الالالالالاله: 

ذعالالالالال  صالالالالالاذ  مالالالالالن السالالالالالماة فرفعالالالالال  ب الالالالالر  فالالالالال قا امللالالالالال  الالالالالالس  االالالالالاةين االالالالالراة االالالالالالس علالالالالالى كرسالالالالالل 
الالالالالالالا بالالالالالالالة السالالالالالالالماة واأل رمث فرعوالالالالالالال  مًالالالالالالاله فراعالالالالالالال  فقلالالالالالالال :  ملالالالالالالالاين  ملالالالالالالالاين فالالالالالالالال ل  هللا تعالالالالالالالاىل:  ب غالح  

الالالالالالالْر و الرحْاالالالالالالالل  ف الالالالالالالاْر لْر  واملالالالالالالالدرر:  وال الالالالالالالْر و رِي اب الالالالالالال   ف ا    رال رل  لالالالالالالالْم ف ال  الالالالالالالِسْر و ر ب)الالالالالالال   ف ك  الالالالالالالد)   فحمالالالالالالالى 5 - 1اْلمل
 «.الا ْحل وتتاب 

  شالالالالالالال ر رمضالالالالالالالا    الالالالالالالا  ابالالالالالالالن إسالالالالالالالحا : ابتالالالالالالالد ة رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ،لتًلغالالالالالالال 
الالالالالالالن  اْ لالالالالالالالد    الالالالالالالد   ل لً)الالالالالالالاِ  و بال يِ ً الالالالالالالٍ  مِ  الالالالالالالْ رل ر م ض الالالالالالالا   ال)الالالالالالالِس   ل الالالالالالاللِ   ِفيالالالالالالالِه اْلقلالالالالالالالْر  ل رل بقالالالالالالالا  هللا تعالالالالالالالاىل:  ش 

ل الالالالالالةل اْلق الالالالالالْدِر 185و اْلفلْر  الالالالالالاِ   والوقالالالالالالرر:  ل الالالالالالِة اْلق الالالالالالْدِر و م الالالالالال    ْدر ا   م الالالالالالا ل يالْ    و الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ِإان)    ل ْلً الالالالالالهل ِ  ل يالْ
ل الالالال الالالالل مُّ ِرالالالالى  ل يالْ الالالال     ْمالالالالٍر س  الالالالم م الالالالن كل الالالالا وِِْقِ  ر هب  الالالالةل و الالالالالرحولل ِفي   الالالالْ ٍر تال ًال الالالالل) ل اْلم ل ِدك  الالالالرُّ م الالالالْن   لالالالالِد ش  يالْ  ةل اْلق الالالالْدِر ر 

الالالالالالىت) م ْال الالالالالالِ  اْلف ْ الالالالالالِر  والقالالالالالالدر:     و الالالالالالا  هللا تعالالالالالالاىل:  حالالالالالالم و اْلِكت الالالالالالِ  اْلملوالالالالالالِة ِإ )    ل ْلً الالالالالالهل ِ  5 - 1ح 
الالالالالالالةٍ  ل الالالالالالالٍة محوال ر ك  ً)الالالالالالالا ملْرِسالالالالالالالِلة    ل يالْ ِكالالالالالالاليٍم   ْمالالالالالالالرا  م الالالالالالالْن ِعًْالالالالالالالِد   ِإان) كل الالالالالالال ح   ْمالالالالالالالٍر ح  الالالالالالالا غاللْفالالالالالالالر  ل كل ً)الالالالالالالا ملًالالالالالالالِسرِغن  ِفي   ِإان) كل
الالالالالالتلم ِ،اِ) و م الالالالالال     ل ْلً الالالالالالا ع ل الالالالالالى ع ْوالالالالالالِدان  غال الالالالالالْا   اْلفلْر  الالالالالالاِ  5 - 1والالالالالالالدرا :     و الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ِإ  كلًالالالالالالتلْم ةام ًالْ

  وقلالالالالال  ملتقالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واملشالالالالالركة 41  واأل فالالالالالا : غال الالالالالْا   اْلتال ق الالالالالى االْ ْمع الالالالالا ِ 



 kبودر غا  االمعة صويحة سو  عشرر من رمضا .
  

وملالالالالالا فالالالالال  الالالالالالاحل حالالالالالل  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالاللان  شالالالالالدغدا  غالالالالالدا مًالالالالاله مالالالالالرارا  كالالالالالل غالالالالال د  
ا غالالالالال  فقالالالالالا :  مالالالالالن ر و  االوالالالالالا  فكلمالالالالالا  و  علالالالالالى قرور اوالالالالال  لكالالالالالل غلقالالالالالل  فسالالالالاله مًالالالالاله توالالالالالد   لالالالالاله

و حممالالالالالد إ الالالالال  رسالالالالالا  هللا حقالالالالالا   فيسالالالالالكن لالالالالالسل  االشالالالالاله وتقالالالالالر  فسالالالالاله  وكا الالالالال  مالالالالالدر فالالالالال ر الالالالالالاحل 
رالالالالالن سالالالالًة كمالالالالا االالالالل  بالالالاله ابالالالالن إسالالالالحا     الالالالل  عليالالالاله ا غالالالال  بسالالالالارر الضالالالالحى غقسالالالالم لالالالاله ربالالالاله  ورالالالالا 

الالالال    ى م الالالالا الالالالالس   كرمالالالاله  الالالالا  كرمالالالاله بالالالاله  ومالالالالا ودعالالالاله ومالالالالا  الالالالالل  فقالالالالا  تعالالالالاىل:  و الضحالالالالح ى و ال)ْيالالالالِ  ِإق ا س 
الالالالالْد    الالالالالْا   غاللْعِايالالالالال   ر بحالالالالال   فال تال ْرض الالالالالى   لْ   ِ  الالالالالرُّ ل)الالالالال   ِمالالالالالن  اْ وىل  و ل س  يالْ  و د)ع الالالالال   ر بحالالالالال   و م الالالالالا  ال ل الالالالالى و ل اْلِرالالالالالر رل ر 

الالالالالد    ع الالالالال ِ ال  ف الالالالالال ْغد   والضالالالالالحى:  الالالالالد   و و ا  الالالالالد    ض الالالالال  َ فال      غعرفالالالالاله هللا   الالالالاله 8 - 1غ ِتيمالالالالالا  ف الالالالال و   و و ا 
 ما  ب ضه.ما  اعه  ا  املادش و 

  
رلو     الالالالالاحل ملالالالالا لرالالالالر عًالالالاله  الالالالا  املشالالالالالركا  إ  حممالالالالدا  ودعالالالاله ربالالالاله و الالالالالل فًللالالالال  ردا  علالالالالالي م: 
الالالالالالالرُّ ل)الالالالالالال   ِمالالالالالالالن  اْ وىل    ف  الالالالالالالا ، يالالالالالالالة رال الالالالالالالة مالالالالالالالن الشالالالالالالالاا   ورالالالالالالالسل فا يالالالالالالالة مشالالالالالالالابة  يالْ  و ل اْلِرالالالالالالالر رل ر 

 ،ملضار.
  

  و  من  من به
كالالالالر  ومالالالالن ال الالالالويا  علالالالالل   ومالالالالن الًسالالالالاة  و  مالالالالن  مالالالالن بالالالاله مالالالالن الراالالالالا  الوالالالالال ة األحالالالالرار  بالالالالا ب

 رد ة  ومن املاات  غد بن حاررة  ومن العويد بال  بن ر،ل ا وشل.
 الالالالالالالالا   رالالالالالالالال  األرالالالالالالالالر وعلمالالالالالالالالاة السالالالالالالالال : إ   و  الًالالالالالالالالا  إشالالالالالالالالاان  بالالالالالالالاله صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم علالالالالالالالالى 
ا  الالالالالال  رد الالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا وصالالالالاللى رسالالالالالا  هللا مع الالالالالا  رالالالالالر غالالالالالا  ا رًالالالالالة ورالالالالالا  و  غالالالالالا  مالالالالالن 

 ته وكا   ال الر و تدس ركعتة ،ل دار وركعتة ،لعشل.صال
وكالالالالا  علالالالالاللح بالالالالالن  م  الالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ل غولالالالالالو ا لالالالالم حالالالالالة  سالالالالاللم وكالالالالالا  ابالالالالالن عشالالالالالر سالالالالالًة 
وكالالالالالالا  عًالالالالالالد الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  والالالالالال     غالالالالالالاحى إليالالالالالاله غاعمالالالالالاله وغقالالالالالالا   مالالالالالالرل ورالالالالالالا  صالالالالالال ر 

 اته.إراته وسيالا سو  إسالمه رضل هللا عًه   تر ة حي
  

و و  مالالالالالن  سالالالالاللم مالالالالالن الًسالالالالالاة بعالالالالالد رد الالالالالة     شالالالالالن و   الفضالالالالال   وج العوالالالالالا  و ذالالالالالاة بًالالالالال   م 



 بكر و    ي  فا مة بً  ا ااب  ر  عمر بن ا ااب.
  

  با بكر ال دغق وإسالمه
رالالالا عوالالالد هللا بالالالن  م  حافالالالة ع مالالالا  بالالالن عالالالامر بالالالن عمالالالرو بالالالن كعالالال  بالالالن سالالالعد بالالالن تالالاليم بالالالن مالالالرر 

 تيمل.بن كع  بن لؤ  القرشل ال
  ورالالالالالا  و  ا لفالالالالالاة و مالالالالاله    سالالالالاللمى بًالالالالال  صالالالالال ر بالالالالالن عالالالالالامر بالالالالالن   573ولالالالالالد  بالالالالالا بكالالالالالر سالالالالالًة 

كعالالالال  بالالالالن سالالالالعد بالالالالن تالالالاليم بالالالالن مالالالالرر  ورالالالالل ابًالالالالة عالالالالم  م  حافالالالالة ورالالالالا صالالالالاح  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا 
عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   ال الالالالالالار و  ا  الالالالالالرر وا ليفالالالالالالة بعالالالالالالدل  رو  عالالالالالالن الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورو  

والالالالد الالالالالرمحن بالالالالن عالالالالا  وابالالالالن مسالالالالعاد وابالالالالن عمالالالالر وابالالالالن عوالالالالا  وحسغفالالالالة عًالالالاله عمالالالالر وع مالالالالا  وعلالالالالل وع
و غالالالالد بالالالالن وبالالالال  وغالالالال رم  و الالالالد ارتلالالالالد   اذالالالاله فقيالالالال : كالالالالا  عوالالالالد الكعوالالالالة فسالالالالمال رسالالالالا  هللا صالالالاللى 
هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عوالالالالالالد هللا  و يالالالالالال : إ   رلالالالالالاله ذالالالالالالال عوالالالالالالد هللا و  غوعالالالالالالد قلالالالالالال  أل  التسالالالالالالمية بعوالالالالالالد هللا  

عتيالالالالق  غضالالالالا   وارتلفالالالالاا   السالالالالو  الالالالالس   يالالالال  لالالالاله ألالالالالاله كا الالالال  مااالالالالادر  والالالال  ا سالالالالال خ وغقالالالالا  لالالالاله 
فقالالالالا  بعضالالالال م:  يالالالال  لالالالاله عتيالالالالق  سالالالالن وا الالالاله و الالالالاله   الالالالاله الليالالالالت بالالالالن سالالالالعد و اعالالالالة معالالالاله. « عتيالالالالق»

و الالالالا  الالالالالاللب  بالالالالن بكالالالالالار و اعالالالالة معالالالالاله: إمالالالالا  يالالالالال  لالالالالاله عتيالالالالق أل الالالالاله ل غكالالالالن    سالالالالالوه شالالالاللة غعالالالالالاب بالالالالاله  
«.   الالالالالال  عتيالالالالالالق مالالالالالالن الًالالالالالالار»يالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالا : و يالالالالالال : إمالالالالالالا ذالالالالالالل عتيقالالالالالالا  أل  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عل

وعالالالالن عا شالالالالة رضالالالالل هللا عً الالالالا     ، بكالالالالر درالالالال  علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا  لالالالاله: 
الالالالل عتيقالالالالا   و يالالالال  لالالالاله: «   الالالال  عتيالالالالق مالالالالن الًالالالالار»  غضالالالالا    الالالالال  عا شالالالالة رضالالالالل « ال الالالالدغق»فيامدالالالالس ذل

  الالالالالالى  صالالالالالالو   الالالالالالدن الًالالالالالالا  هللا عً الالالالالالا: ملالالالالالالا  لسالالالالالالر   ،لًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل املسالالالالالال د األ
بالالالالسل  فارتالالالالد ان  ممالالالالن كالالالالا   الالالالد  مالالالالن وصالالالالد  وفتًالالالالاا بالالالاله  فقالالالالا   بالالالالا بكالالالالر: إين ألصالالالالد ه فيمالالالالا رالالالالا 
الالالالالل  بالالالالالا بكالالالالالر ال الالالالالد غق   و الالالالالا    بعالالالالالد مالالالالالن قلالالالالال    صالالالالالد ه ةالالالالال  السالالالالالماة غالالالالالدور  و روحالالالالالة  فلالالالالالسل  ذل

  با حم ن ال قفل:
  

 وذي  صدغقا  وك  م اار
 ساا  غسمى ،ذه غ  مًكر

  
 ا سال  وهللا شارد سوق  إىل



 وكً  اليسا    العرغ  املش ر
وكالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله صالالالالالدغقا  لرسالالالالالا  هللا  والالالالال  الوع الالالالالة ورالالالالالا  صالالالالال ر مًالالالالاله سالالالالالًا  بالالالالال الن سالالالالالًاات  
الالالالالالإ   م بكالالالالالالر  بتكالالالالالالارل ا  الالالالالالا  ا ميالالالالالالدر فلمالالالالالالا  وكالالالالالالا  غك الالالالالالر غشالالالالالاليا ه   مًللالالالالالاله وحمادرتالالالالالاله و يالالالالالال : كل

هللا تعالالالالالاىل بًفسالالالالاله ومالالالالالاله وكالالالالالا  لالالالالاله ملالالالالالا  سالالالالاللم   سالالالالاللم   ر الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم     الالالالالر دغالالالالالن
ًال)والل  ا  الالالالاليل    ربعالالالالالا   لالالالالالد دررالالالالالم   فق الالالالالا   سالالالالالوي  هللا مالالالالال  مالالالالالا كسالالالالال  مالالالالالن الت الالالالالارر   الالالالالا  تعالالالالالاىل:  و س 

الالالالٍة جتلْالالالالل    والليالالالال :  لل ِمالالالالن  ال ْعم  الالالالٍد ِعًالالالالد  الالالالى و م الالالالا ِ ح     و الالالالد 19 - 17اْ تالق الالالالى ال)الالالالِس  غاللالالالالْؤِتى م ال الالالالهل غال تال ل ك)
   املالالالالراد مًالالالاله  بالالالالا بكالالالالرخ  الالالالا  الف الالالالر الالالالالرا   ردا  علالالالالى مالالالالن  الالالالا  إ الالالالا  للالالالال       الالالال  املفسالالالالرو  علالالالالى

وملالالالالا قكالالالالر قلالالالال  بعضالالالال م   حمضالالالالر   لالالالال    الالالاليم الد لالالالالة العقليالالالالة علالالالالى »حالالالالق علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله: 
   املالالالراد مالالالن رالالالسل ا غالالالة  بالالالا بكالالالر  وتقرغررالالالا    املالالالراد مالالالن رالالالسا األتقالالالى رالالالا  فضالالال  ا لالالالق فالالال قا كالالالالا   

ملالالالالراد رالالالالا  بالالالالا بكالالالالر ف الالالالاذ  املقالالالالدمتا  مالالالالىت صالالالالحتا صالالالال  املق الالالالاد إىل    كالالالالسل  واالالالال     غكالالالالا  ا
أل  األمالالالالالة  معالالالالالة علالالالالالى     فضالالالال  ا لالالالالالق بعالالالالالد رسالالالالالا  هللا إمالالالالا  بالالالالالا بكالالالالالر  و علالالالالالل  و  شكالالالالالن  - الالالالا  

محالالالالالال  رالالالالالالسل ا غالالالالالالة علالالالالالالى علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  فتعالالالالالالة محل الالالالالالا علالالالالالالى  م بكالالالالالالر  وإمالالالالالالا  لًالالالالالالا   شكالالالالالالن 
الالالالٍة محل الالالالا علالالالالى علالالالالل  بالالالالن  م  الالالالال  أل الالالاله  الالالال لل ِمالالالالن  ال ْعم  الالالالٍد ِعًالالالالد  ا    صالالالالفة رالالالالسا األتقالالالالى:  و م الالالالا ِ ح 

   ورالالالالالسا الاصالالالالالد   غ الالالالالد  علالالالالالى علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  أل الالالالاله كالالالالالا    تربيالالالالالة 19جتلْالالالالالل    والليالالالالال : 
الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وأل الالالالاله  رالالالالالسل مالالالالالن  بيالالالالاله وكالالالالالا  غاعمالالالالاله وغسالالالالالقيه وغكسالالالالالال وغربيالالالالاله وكالالالالالا  

مالالالالا  بالالالالا بكالالالالر فلالالالالم غكالالالالن للًالالالال  عليالالالاله السالالالالال  عليالالالاله  عمالالالالة الرسالالالالا  مًعمالالالالا  عليالالالاله  عمالالالالة  الالالال  الا رالالالالا   
د ياغالالالالة بالالالال   بالالالالا بكالالالالر كالالالالا  غًفالالالالق علالالالالى الرسالالالالا  عليالالالاله السالالالالال   بالالالال  كالالالالا  للرسالالالالا  عليالالالاله السالالالالال  عليالالالاله 
 عمالالالالالالة ا داغالالالالالالة وا رشالالالالالالاد إىل الالالالالالالدغن إ     رالالالالالالسا    الالالالالالل  لقالالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  م الالالالالال    ْسالالالالالالال للكلْم ع ل ْيالالالالالالِه ِمالالالالالالْن 

 را رًا ليس مالق الًعمة ب   عمة جتل  فعلمًا    رسل  واملسكار 57  ْاٍر  والفر ا : 
  

 «.ا غة   ت ل  لعلل  رضل هللا عًه
كالالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله مالالالالالن ر سالالالالالاة  الالالالالرغ    االارليالالالالالة حمووالالالالالا  فالالالالالي م مؤلفالالالالالا   الالالالالم وكالالالالالا  
إليالالالاله األشالالالالًا    االارليالالالالة كالالالالا  إقا محالالالال  شالالالاليدا  صالالالالد  ته  الالالالرغ  و مضالالالالاا محالتالالالاله ومحالالالالالة مالالالالن  الالالالا  معالالالاله 

احتمل الالالالالا غالالالالال ل رالالالالالسلال ول غ الالالالالد ال فلمالالالالالا االالالالالاة ا سالالالالالال  سالالالالالوق إليالالالالاله و سالالالالاللم علالالالالالى غالالالالالدل  اعالالالالالة  وإ 
 والالالالت م لالالالاله ومالالالاليل م إليالالالاله حالالالالىت إ الالالاله  سالالالاللم علالالالالى غالالالالدل مخسالالالالة مالالالالن العشالالالالرر  و الالالالد قرالالالال   اعالالالالة إىل   الالالاله 
 و  مالالالالالالن  سالالالالالاللم   الالالالالالا  الشالالالالالالع : سالالالالالالالل  ابالالالالالالن عوالالالالالالا  مالالالالالالن  و  مالالالالالالن  سالالالالالاللم   الالالالالالا :  بالالالالالالا بكالالالالالالر   مالالالالالالا 



 ذع   ا  حسا :
  

 رت ش اا  من  رل رقةإقا تسك
 فاقكر  را   ، بكر  ا فعال

 ر  ال غة  تقارا و عد ا
 بعد الً  و وفارا  ا محال

 وال اين التات ا ماد مش دل
 و و  الًا   دما  صد   الرسال

وكالالالالا   علالالالالم العالالالالرب   سالالالالاب  الالالالرغ  ومالالالالا كالالالالا  في الالالالا مالالالالن رالالالال  وشالالالالر وكالالالالا  ذاالالالالرا  قا رالالالالرور  ا لالالالالة 
ة عاملالالالالالا  بتعوالالالالال  الالالالالالر و  وملالالالالالا  سالالالالاللم اعالالالالال  غالالالالالدعا الًالالالالالا  إىل ا سالالالالالال    الالالالالا  ابالالالالالن وكرشالالالالالا  حسالالالالالن اعالسالالالالال

مالالالالالا دعالالالالالات  حالالالالالدا  إىل ا سالالالالالال  إ  كا الالالالال  »إسالالالالالحا : بل الالالالالإ    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : 
 -« عًالالالدل كوالالالار و  الالالر وتالالالردد إ  مالالالا كالالالالا  مالالالن  م بكالالالر رضالالالل هللا عًالالاله مالالالالا عالالالتم عًالالاله حالالالة قكرتالالاله لالالالاله

الالالالالالالاِوْررلْم ِ  اْ ْمالالالالالالالِر  و   عمالالالالالالالرا :   و الالالالالالالل -     الالالالالالاله ،در بالالالالالالاله     فكالالالالالالالا  159  فيالالالالالالاله و  عمالالالالالالالر:  و ش 
 بالالالالالا بكالالالالالر  ًللالالالالالة الالالالالالا غر مالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فكالالالالالا  غشالالالالالاورل    مالالالالالارل كل الالالالالا وملالالالالالا 
اشالالالالالتد  ق  كفالالالالالار  الالالالالرغ  ل غ الالالالالاار إىل ا وشالالالالالة مالالالالال  امل الالالالالاارغن بالالالالال  بقالالالالالل مالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

املدغًالالالالالة ذركالالالالالا  عيالالالالالاله و و دل و  الالالالالا  معالالالالاله   ال الالالالالار رالرالالالالالة  و    الالالالالا  هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالاار معالالالالاله إىل 
  .40تعاىل:  و ين  ارالًال ْةِ ِإْق مهل ا ِ  اْل  اِر ِإْق غال قلا ل ِل  اِحِوِه    ا ْل ْ  ِإ ) اا)  م ع ً ا  والتابة: 

  
ورالالالالالالا ان الالالالالالم فالغق الالالالالاله  ملالالالالالالا كا الالالالالال  ا  الالالالالالرر االالالالالالاة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل  م بكالالالالالالر

   الالالالالالال  عا شالالالالالالة: فلقالالالالالالد ر  غالالالالالال  « الالالالالالد  ِق   ت   ا الالالالالالروج»فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
 ، بكالالالالالر غوكالالالالالل مالالالالالن الفالالالالالرل    رراالالالالالا حالالالالالىت درالالالالالال ال الالالالالار فال امالالالالالا فيالالالالاله رالرالالالالالة  و    الالالالالا  تعالالالالالاىل:  ِإ ) 

الالالالالرلواْ  الالالالالهل ال)الالالالالِسغن  ك ف   و ين  ارالًال الالالالالْةِ ِإْق مهل الالالالالا ِ  اْل  الالالالالاِر ِإْق غال قلالالالالالا ل ِل  الالالالالاِحِوِه    تً  لالالالالالرلولل فال ق الالالالالْد     الالالالالر لل اا)ل ِإْق   ْرر ا 
  .40ا ْل ْ  ِإ ) اا)  م ع ً ا  والتابة: 

و الالالالالد دلالالالالال  رالالالالالسل ا غالالالالالة علالالالالالى فضالالالالاليلة  م بكالالالالالر أل  رسالالالالالا  هللا لالالالالالا  رقتالالالالاله التامالالالالالة  م بكالالالالالر ملالالالالالا 
سالالالالالا  هللا و  الالالالاله تعالالالالالاىل است الالالالالحوه   ر رتالالالالاله واست ل الالالالاله لًفسالالالالاله وكالالالالال  مالالالالالن سالالالالالا   م بكالالالالالر فالالالالالار  ر 

ذالالالالالال وين ارًالالالالالة  وكالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غكرمالالالالاله و لالالالالاله وغعالالالالالر    صالالالالالحابه مكا الالالالاله وغ الالالالالإ 



الالالالالدا   عليالالالالاله   وا الالالالاله  واسالالالالالت لفه   ال الالالالالالر وشالالالالال د مالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالدرا  و لحل
 ا  وح ة الاداش.وا ًد  وبيعة الرضاا  ، دغوية وري  وفت  مكة وحًيًا  والاا د وتو

  «لالالالالالا كًالالالال  مت الالالالالسا  رلالالالالاليال   ختالالالالالست  ، بكالالالالالر رلالالالالاليال  » الالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
ودفالالالالال   بالالالالالا بكالالالالالر عقوالالالالالة بالالالالالن  م معالالالالالي  عالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا رًالالالالالق رسالالالالالا  هللا 

 و  الالالالالالا   تقتلالالالالالالا  راالالالالالالال     غقالالالالالالا  رم هللا و الالالالالالد»ورالالالالالالا غ الالالالالاللل عًالالالالالالد الكعوالالالالالالة رًقالالالالالالا  شالالالالالالدغدا  و الالالالالالا : 
و عتالالالالالالق  بالالالالالالا بكالالالالالالر سالالالالالالوعة كالالالالالالا اا غعالالالالالالسبا    هللا تعالالالالالالاىل مالالالالالالً م بالالالالالالال  « االالالالالالاةكم ،لويًالالالالالالات مالالالالالالن ربكالالالالالالم

الل الالالالالم   الالالالال   علالالالالالم م مالالالالالن  فسالالالالالل  و ان  علالالالالالم »وعالالالالالامر بالالالالالن ف الالالالال ر  وكالالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر إقا ملالالالالالدل  الالالالالا : 
« بًفسالالالالل مالالالالالً م الل الالالالم ااعلالالالالالإ رالالالال ا  ممالالالالالا غ ًالالالالا  واغفالالالالالر ت مالالالالا   غعلمالالالالالا  و  تؤارالالالالسين  الالالالالا غقالالالالالالا 

تااضالالالالعه رضالالالالل هللا عًالالالاله  وممالالالالا غالالالالد  علالالالالى  الالالالار إرادر  م بكالالالالر مالالالالا  الالالالاله  بالالالالا السالالالالفر ورالالالالا: ورالالالالسا مالالالالن 
درلالالالالالاا علالالالالالى  م بكالالالالالر   مرضالالالالاله فقالالالالالالاا: و رليفالالالالالة رسالالالالالا  هللا     الالالالالدعا لالالالالال   ويوالالالالالا  غً الالالالالر إليالالالالال   

 «.إين فع)ا  ملا  رغد» ا :  د   ر إت    الاا: ما  ا    ا : 
  
  

هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم     ت الالالالالد  ووافالالالالالق قلالالالالال   الالالالالا  عمالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله:  مالالالالالران رسالالالالالا  
مالالالالالا  بقيالالالالال  »مالالالالالا   عًالالالالالد  فقلالالالالال  اليالالالالالا   سالالالالالوق  ، بكالالالالالر إ  سالالالالالوقته  ف دالالالالال  بً الالالالالد مالالالالالات  فقالالالالالا : 

  «و  ، بكالالالالر مالالالالا  بقيالالالال  ألرلالالالال »   لالالالال : م لالالالاله  االالالالاة  بالالالالا بكالالالالر بكالالالال  مالالالالا عًالالالالدل فقالالالالا : «ألرلالالالال 
  ا :  بقي   م هللا ورساله   ل :    سوقه إىل شلة  بدا .

مالالالالالن  روالالالالالار تااضالالالالالعه رضالالالالالل هللا عًالالالالاله   الالالالاله كالالالالالا   لالالالالال  للحالالالالالل   غًالالالالالام م  فلمالالالالالا باغالالالالال  ، الفالالالالالة و 
 الالالالالالال  اارغالالالالالالة مالالالالالالن ا الالالالالالل: ا      لالالالالالال  لًالالالالالالا مًا حًالالالالالالا  فسالالالالالالمع ا  بالالالالالالا بكالالالالالالر فقالالالالالالا : بلالالالالالالى لعمالالالالالالر  
ألحلوً الالالالا لكالالالالم وإين ألراالالالالا    غ الالالال ين مالالالالا درلالالالال  فيالالالاله عالالالالن رلالالالالق كًالالالال  عليالالالاله  فكالالالالا   لالالالال   الالالالم  

      رغل ل   و     صرل  فال  قل    ال : فع .فر ا  ا  لل ارغة:  اوة
وا   غقالالالالالالالا  إ ًالالالالالالا   ع الالالالالالر املد يالالالالالالة وا رغالالالالالالة والدشقرا يالالالالالالة ومالالالالالال  رالالالالالالسا جتالالالالالالد املا الالالالالالد ال الالالالالال   

 ب د    غكلم الًا   و غقضل حاا   م.
  

وعالالالالن سالالالالال بالالالالن عويالالالالد    الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ملالالالالا اشالالالالتد مرضالالالاله  لغِمالالالالل  عليالالالاله فلمالالالالا  فالالالالا  
   الالالالالالالا :    لغمالالالالالالالل  عليالالالالالالاله فقالالالالالالالالال  «بالالالالالالالال   فليالالالالالالالؤق  ومالالالالالالالروا  ، بكالالالالالالالر فلي الالالالالالال  ،لًالالالالالالالا مالالالالالالالروا » الالالالالالالا : 



  فقالالالالالالال  عا شالالالالالالة: و «  يمالالالالالال  ال الالالالالالالر»عا شالالالالالالة: إ   م راالالالالالال   ِسالالالالالاليد فلالالالالالالا  مالالالالالالرت غالالالالالال ل  فقالالالالالالا : 
إ كالالالالالن صالالالالالااحوات غاسالالالالالد مالالالالالروا بالالالالالال   »رسالالالالالا  هللا إ   م راالالالالال   ِسالالالالاليد فلالالالالالا  مالالالالالرت غالالالالال ل   الالالالالا : 

   الالالالالالاا:  عالالالالالم   الالالالالا : «  يمالالالالال  ال الالالالالالر»     فالالالالالا  فقالالالالالا : « فليالالالالالؤق  ومالالالالالروا  ، بكالالالالالر فلي الالالالال  ،لًالالالالالا
ف الالالالالالاةت برغالالالالالالرر وإ سالالالالالالا   رالالالالالالر فالالالالالالا القاا ششالالالالالالا  بالالالالالاله وإ  راليالالالالالاله « ادعالالالالالالاا ت إ سالالالالالالاان   عتمالالالالالالد عليالالالالالاله»

ختاالالالالالالا    األرمث  فالالسالالالالالالال إىل اًالالالالالال   م بكالالالالالالر فالالالالالالسر   بالالالالالالا بكالالالالالالر غتالالالالالالالرر فحوسالالالالالاله حالالالالالالىت فالالالالالالرم 
 الالالالا  عمالالالالر:   غالالالالتكلم  حالالالالد  - م  الالالال   ولالالالاله  الالالالا : وكالالالالا اا  امالالالالا   ميالالالالة ل غكالالالالن فالالالالي -الًالالالالا  فلمالالالالا تالالالالا  

 اتالالالالاله إ  ضالالالالالربته بسالالالالاليفل رالالالالالسا  فقالالالالالالاا لالالالالاله: اقرالالالالال  إىل صالالالالالاح  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
  فالالالالالسرو   فاادتالالالالالاله   املسالالالالالال د  الالالالالالا : فالا شالالالالال   بكالالالالالالل   الالالالالالا : لعالالالالالال  -غعالالالالالالإ  ، بكالالالالالالر  -فادعالالالالاله 

ل رالالالالالسا   الالالالالا : فالرالالالالالس  الالالالال  هللا تالالالالالا    لالالالالال : إ  عمالالالالالر  الالالالالا    غالالالالالتكلم  حالالالالالد  اتالالالالاله إ  ضالالالالالربته بسالالالالاليف
بسالالالالالاعد      والالالالال  ششالالالالالل حالالالالالىت درالالالالال  فالوسالالالالالعاا لالالالالاله فالكالالالالال  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
حالالالالىت كالالالالاد وا الالالاله شالالالالس واالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فً الالالالر  فسالالالاله حالالالالىت اسالالالالتوا    الالالاله تالالالالا   
فقالالالالالالا : إ الالالالالال  ميالالالالالال  وإ الالالالالالم ميتالالالالالالا    الالالالالالالاا: و صالالالالالالاح  رسالالالالالالا  هللا تالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

 وسلم  ا :  عم  فعلماا   ه كما  ا .
 الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا : تالالالالا   بالالالالا بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله غالالالالا  االمعالالالالة لسالالالالو  ليالالالالا  بقالالالالة مالالالالن  الالالالاد  

   وصلى عليه عمر بن ا ااب.634 غساس سًة  23ا ررر سًة رالن عشر و
  

تالالالالا  بعالالالالد الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بسالالالالًتة و شالالالال ر ،ملدغًالالالالة ورالالالالا ابالالالالن رالالالالالن وسالالالالتة سالالالالًة 
. 

  
وكالالالالا   بالالالالالا بكالالالالر راالالالالالال   بالالالالي  ليفالالالالالا  رفيالالالالد العارضالالالالالة  حالالالالد  معالالالالالرو  الااالالالاله  غالالالالالا ر العيًالالالالالة  
انتالالالالالالىة االو الالالالالالة  عالالالالالالار  األشالالالالالالاا   نضالالالالالال  ، ًالالالالالالاة والكالالالالالالتم  وكالالالالالالا   و  مالالالالالالن  سالالالالالاللم مالالالالالالن الراالالالالالالا  
و سالالالاللم  بالالالالاال  لالالالاله ولاالدغالالالاله ولالالالالالدل وولالالالالد ولالالالالدل صالالالالحوة رضالالالالل هللا عالالالالً م  وارتلالالالالد   سالالالالو  ماتالالالاله  

الالالالالالم) مخسالالالالالالة عشالالالالالالر غامالالالالالالا    مالالالالالالات فقيالالالالالال : إ الالالالالاله مالالالالالالات مسالالالالالال ماما   و يالالالالالال : إ الالالالالاله اغتسالالالالالال    غالالالالالالا  ،رد ف حل
 بعدرا  و ي : إ ه مات كمدا  على رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

رالالالالالسل تر الالالالالة حيالالالالالار  م بكالالالالالر  روتًارالالالالالا رًالالالالالا  ًاسالالالالالوة إسالالالالالالمه ومالالالالالا كالالالالالا  لالالالالاله مالالالالالن الشالالالالالال  الع الالالالاليم 
د  بالالالالالسل  علالالالالالى غاغالالالالالة الافالالالالالاة ومًت الالالالالى والقالالالالالدر الرفيالالالالال   وأل الالالالاله  الالالالالد بالالالالالس  اع الالالالالاد     الالالالالرر الرسالالالالالا  فالالالالال



راالالالالالال  ضالالالالالعيفا  كمالالالالالا  الالالالالن بعالالالالال  املستشالالالالالر ة  بالالالالال  كالالالالالا   -رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  -ا رالالالالالال   ول غكالالالالالن 
شالالالالالالال اعا  وكالالالالالالالا  مالالالالالالال  شالالالالالالال اعته  ل الالالالالالالا    غوالالالالالالالات ،ألرالالالالالالالاا  و تمالالالالالالال  املشالالالالالالالقات كمالالالالالالالا غسالالالالالالالتفاد مالالالالالالالن 

لكفالالالالالار علالالالالالى سالالالالال ته  فوقالالالالالل مالالالالال  الرسالالالالالا  ول غ الالالالالاار إىل ا وشالالالالالة مالالالالال  امل الالالالالاارغن عًالالالالالد اشالالالالالتداد  ق  ا
املسالالالاللمة  وملالالالالا دعالالالالال الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إىل ا  الالالالرر معالالالاله بكالالالالى مالالالالن فالالالالر  السالالالالرور واشالالالال   
الالالالد  وملالالالالا تالالالالا  الًالالالال  فقالالالالد الًالالالالا  صالالالالااهبم  معالالالاله   غلواتالالالاله  ورالالالالا ممالالالالن روالالالال  مالالالال  رسالالالالا  هللا   غالالالاللور  لحل
 و الالالالالالا  عمالالالالالالر مالالالالالالن  الالالالالالا : إ  حممالالالالالالدا  مالالالالالالات ضالالالالالالربته بسالالالالالاليفل رالالالالالالسا   مالالالالالالا  بالالالالالالا بكالالالالالالر فملالالالالالال  شالالالالالالعارل ول
غفقالالالالدل و الالالال  امل الالالالاب االلالالالال  صالالالالاابه  فقالالالالا : إ الالالال  ميالالالال  وإ الالالالم ميتالالالالا   وسالالالاليالا تف الالالالي  قلالالالال  عًالالالالد 
قكالالالالر وفالالالالار رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالال قا كا الالالال  رالالالالسل ماا الالالالد ضالالالالعد ورالالالالال  ورالالالالن فالالالالالغن 

 ماا ن القار  ول  سكر رًا  عماله االليلة   رالفته.
  

غقا   عمالالالالالالالى وإ الالالالالالاله كالالالالالالالا  كالًسالالالالالالالاة غقالالالالالالالا  رالالالالالالالؤ ة املستشالالالالالالالر ا  إ الالالالالالاله كالالالالالالالا  غ الالالالالالالد  الرسالالالالالالالا  ت الالالالالالالد
سالالالالرغ  الوكالالالالاة  ورالالالالا  الالالالا  ع يالالالال   فكيالالالالد   غ الالالالد  الرسالالالالا  ورالالالالا غعلالالالالم   الالالاله صالالالالاد    غكالالالالسب  
بالالالالال  رالالالالالا  علالالالالالم رلالالالالالق هللا ب الالالالالد ه عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  ل الالالالالحوته لالالالالاله تلالالالالال  ال الالالالالحوة الااغلالالالالالة  إ  

 غالالالالال دد   ت الالالالالدغقه لرسالالالالالا  هللا   كالالالالال  مالالالالالا  الالالالالاله  تي الالالالالة ال قالالالالالة بالالالالاله وألاالالالالال  رالالالالالسل ال قالالالالالة املتيًالالالالالة كالالالالالا   
الت الالالالالدغق بالالالالاله  وألال الالالالالا امالالالالال  معالالالالاله الشالالالالالدا د وا ضالالالالالا ادات  وألال الالالالالا   فالالالالالق  ماالالالالالاله كل الالالالالا ورالالالالالسا 
شالالالالال  العا الالالال  الالالالالس  إقا روالالالالال  غقيًالالالاله علالالالالى  سالالالالالا   الالالالا  ل غوالالالالا   الالالالا غ الالالالالادفه مالالالالن عقوالالالالات   سالالالالالوي  
  الالالالرر ا الالالالالق   مالالالالالا بكالالالالا ل عًالالالالالد ذالالالالالاش القالالالالالر   ف الالالالسا    الالالالالر دليالالالالال  علالالالالالى إرالصالالالاله وتا الالالالالد قكالالالالالا ل و الالالالالار 

كالالالالالال  هللا عالالالالالل واالالالالال  إق بقالالالالالدر الف الالالالالم غكالالالالالا  التالالالالالالرر  و الالالالالد   عالالالالالاا علالالالالالى ك الالالالالرر علمالالالالاله ووفالالالالالار ف مالالالالاله ل
 عقله وف مه و ردل وتااضعه.

  
 كلماته املالرارر

 كا  رضل هللا عًه غقا :
 كالالالالالالاليس الكياسالالالالالالالة التقالالالالالالالا   و محالالالالالالالق ا مالالالالالالالق الف الالالالالالالار  و صالالالالالالالد  ال الالالالالالالد  األما الالالالالالالة  و كالالالالالالالسب »

مالالالالالالالن  غًالالالالالالالة الالالالالالالالد يا مقتالالالالالالاله هللا تعالالالالالالالاىل حالالالالالالالىت الكالالالالالالالسب ا يا الالالالالالالة  إ  العوالالالالالالالد إقا دارلالالالالالالاله الع الالالالالالال  بشالالالالالالاللة 
غفالالالالار  تلالالالال  اللغًالالالالة  ليتالالالالإ كًالالالال  شالالالال رر تعضالالالالد   تؤكالالالال   وكالالالالا  برالالالالس باالالالالر  لسالالالالا ه وغقالالالالا : رالالالالسا 

 «.الس   وردين املاارد



  رالالالالالال     الالالالالالا    غالالالالالالراد بالالالالالاله واالالالالالاله هللا و    مالالالالالالا    غًفالالالالالالق مًالالالالالاله   سالالالالالالوي  هللا  و  »و الالالالالالا : 
 «.    هللا لامة   مفيمن غ ل  ا لله حلم ه  و  فيمن   نا

 «.وادان الكر    التقا  وال  ًاة   اليقة والشر    التااض »
 «.من مق   فسه   قات هللا   مًه هللا من مقته»
 «.فا  ،ملروةر من امتاى الت اف   ورا  على القر  من عر  ،لل اج»
 «.الدودإوكم والف ر  وما ف ر من رلق من تراب   إليه غعاد    بكله »
 «.  ر    ر  بعدل الًار  و  شر   شر بعدل االًة»
  

 علل بن  م  ال  وإسالمه
  

علالالالالالل بالالالالالن  م  الالالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  ابالالالالالن عالالالالالم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ولالالالالالد سالالالالالًة 
بعالالالالالد املالالالالاليالد  و   علالالالالالل  فا مالالالالالة بًالالالالال   سالالالالالد بالالالالالن راشالالالالالم وكًيتالالالالاله  بالالالالالا ا سالالالالالن وصالالالالال ر  601 - 600

الالالالواة  ورالالالالا  و  رالالالالا ل وللالالالالد مالالالالن رالالالالا ية  وا ليفالالالالة الرابالالالال  رسالالالالا  هللا علالالالالى ابً تالالالاله فا مالالالالة و بالالالالا السِ 
و و  رليفالالالالة مالالالالن بالالالالإ راشالالالالم وكالالالالا  حالالالالة  سالالالاللم ل غولالالالالو ا لالالالالم  و الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا : إ الالالاله كالالالالا  غامدالالالالس 
ابالالالالالالن عشالالالالالالر سالالالالالالًة وكالالالالالالا    كفالالالالالالالة الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  والالالالالال     غالالالالالالاحى إليالالالالالاله أل   رغشالالالالالالا  

   بالالالالالا  الالالالالال  ك الالالالال  العيالالالالالا    ليالالالالال  املالالالالالا   فالرالالالالالس رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا  صالالالالالابت م   مالالالالالة شالالالالالدغدر وكالالالالالا
عليالالالالاله وسالالالالاللم علي الالالالالا  وضالالالالالمه إليالالالالاله و رالالالالالس العوالالالالالا  اعفالالالالالرا  وضالالالالالمه إليالالالالاله ختفيفالالالالالا  عالالالالالن  م  الالالالالال  ول غالالالالالل  

 اعفر عًد العوا  حىت  سلم واست د عًه.
  

ا وسالالالالالو  إسالالالالالالمه   الالالالاله درالالالالال  علالالالالالى الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومعالالالالاله رد الالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالال
دغالالالالالن هللا الالالالالالس  »ومهالالالالالا غ الالالالالليا  سالالالالالااة  فقالالالالالا : مالالالالالا رالالالالالسا  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

اصالالالالالالالافال لًفسالالالالالالاله وبعالالالالالالالت بالالالالالالاله رسالالالالالالالله  فالالالالالالالالدعا  إىل هللا وحالالالالالالالدل   شالالالالالالالرغ  لالالالالالالاله وإىل عوادتالالالالالالاله والكفالالالالالالالر 
  فقالالالالا  علالالالالل رضالالالالل هللا عًالالالاله: رالالالالسا  مالالالالر ل  ذالالالال  بالالالاله مالالالالن  والالالال  اليالالالالا  فلسالالالال  بقالالالالامث «،لالالالالالت والعالالالالل 

 ،  الالالالالالال   وكالالالالالالرل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    غفشالالالالالالل سالالالالالالرل  والالالالالال       مالالالالالالرا  حالالالالالالىت  حالالالالالالدن
  فمكالالالالالالالت علالالالالالالالل  ليلتالالالالالالاله   إ  هللا «و علالالالالالالالل  إقا ل تسالالالالالالاللم فالالالالالالالاكتم رالالالالالالالسا»غسالالالالالالالتعلن  مالالالالالالالرل  فقالالالالالالالا  لالالالالالالاله: 

تعالالالالالاىل رالالالالالدال إىل ا سالالالالالال  فالصالالالالالو  غالالالالالادو  إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالسالالالالاللم علالالالالالى غدغالالالالاله  



فالالالالالل إسالالالالالمه رافالالالالالا  مالالالالالن  بيالالالاله إىل    ا لالالالالال  عليالالالالاله و مالالالالرل ،ل والالالالالات عليالالالالاله وكالالالالا  علالالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالالاله ن
فالالالالالال  رل حيًدالالالالالس   مالالالالالا  بالالالالالا  الالالالالال  فلالالالالالم غالالالالالرمث    غفالالالالالار  دغالالالالالن  ، الالالالاله  وعالالالالالن   الالالالالس بالالالالالن مالالالالالال   الالالالالا : 
بلعالالالالت الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم غالالالالا  ا رًالالالالة و سالالالاللم علالالالالل  غالالالالالا  الالالالال الوة  و مالالالالرل رسالالالالا  هللا صالالالالاللى 

إ   رغشالالالالالا  ل غفقالالالالالالدوين مالالالالالالا »ليلالالالالالالة رالالالالالالرج م الالالالالاارا  و الالالالالالا :  هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم    غضالالالالالا   علالالالالالالى فراشالالالالاله
فاضالالالالالالا   علالالالالالالى فراشالالالالالاله  وسالالالالالاليالا قكالالالالالالر قلالالالالالال  عًالالالالالالد الكالالالالالالال  علالالالالالالى ا  الالالالالالرر     الالالالالالق برسالالالالالالا  « ر و 

هللا ،ملدغًالالالالالالة بعالالالالالالد  ضالالالالالالاة دغالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورد  الادا الالالالالال  الالالالالالالد كا الالالالالال  عًالالالالالالدل  
ا تالالالالا تقاالالالالرا  دمالالالالا  فاعتًقالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى فلمالالالالا وصالالالال  إلي الالالالا كا الالالال   الالالالدمال  الالالالد ورمتالالالالا مالالالالن املشالالالالل وك

هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وبكالالالالالالى رمحالالالالالالة ملالالالالالالا  صالالالالالالاب  دميالالالالالاله وتفالالالالالال    غدغالالالالالاله ومسالالالالالال  هبمالالالالالالا راليالالالالالاله ودعالالالالالالا لالالالالالاله 
،لعافيالالالالالالة فلالالالالالالم غشالالالالالالتك ما حالالالالالالىت استشالالالالالال د رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  وشالالالالالال د بالالالالالالدرا  وغ رالالالالالالا مالالالالالالن املشالالالالالالارد  ول 

علالالالالالى  رلالالالالاله  و صالالالالالابته غالالالالالا  غشالالالالال د غالالالالاللور توالالالالالا    غالالالالال  أل  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رلفالالالالاله 
  لحلد س  عشرر ضربة  وكا  علل  رضل هللا عًه م  ش اعته الفا قة عاملا .

  
  

واسالالالالالالالالت لد علالالالالالالالالل  رضالالالالالالالالل هللا عًالالالالالالالاله  وباغالالالالالالالال  ،ملدغًالالالالالالالالة   مسالالالالالالالال د رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله 
وسالالالالالاللم بعالالالالالالد  تالالالالالال  ع مالالالالالالا  وقلالالالالالال    غالالالالالالا  االمعالالالالالالة ا الالالالالالامس والعشالالالالالالرغن مالالالالالالن شالالالالالال ر ق  ا  الالالالالالة سالالالالالالًة 

  .656غا يه  24مخس ورالرة و
  

  تله رضل هللا عًه
ا تالالالالالدب رالرالالالالالة  فالالالالالر مالالالالالن ا الالالالالاارج: عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن مل الالالالالم املالالالالالراد  ورالالالالالا مالالالالالن محالالالالال  وعالالالالالدادل   
بالالالالالإ مالالالالالراد ورالالالالالا حليالالالالالد بالالالالالإ اولالالالالالة  مالالالالالن كًالالالالالدر والالالالالال   بالالالالالن عوالالالالالد هللا التميمالالالالالل  وعمالالالالالرو بالالالالالن بكالالالالال  

بالالالالالن  م  الالالالالال  ومعاوغالالالالالة  التميمالالالالالل  فالالالالالااتمعاا  كالالالالالة وتعارالالالالالدوا وتعا الالالالالدوا ليقالالالالالتلن رالالالالالؤ ة ال الرالالالالالة علالالالالالل  
وعمالالالالالالرو بالالالالالالن العالالالالالالا  وغر الالالالالالا  العوالالالالالالاد مالالالالالالً م  فقالالالالالالا  ابالالالالالالن مل الالالالالالم:  ان لكالالالالالالم بعلالالالالالالل   و الالالالالالا  الالالالالالال  :  ان 
لكالالالالالالالم  عاوغالالالالالالالة  و الالالالالالالا  عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن بكالالالالالالال :  ان  كفالالالالالالاليكم عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن العالالالالالالالا  فتعارالالالالالالالدوا علالالالالالالالى قلالالالالالالال  

لالالالاله وتعا الالالالدوا عليالالالاله وتاارقالالالالاا    غالالالالًكل مالالالالً م راالالالال  عالالالالن صالالالالاحوه الالالالالس  ذالالالالل لالالالاله وغتااالالالاله لالالالاله حالالالالىت غقت
 و شالالالالات دو الالالاله  فحالالالالددوا ليلالالالالة سالالالالو  عشالالالالرر مالالالالن رمضالالالالا    تااالالالاله كالالالال  راالالالال  مالالالالً م إىل امل الالالالر الالالالالس  
فيالالالاله صالالالالاحوه  فقالالالالد  عوالالالالد الالالالالرمحن بالالالالن مل الالالالم الكافالالالالة فلقالالالالل  صالالالالحابه مالالالالن ا الالالالاارج فكالالالالا  م مالالالالا غرغالالالالد 



وكالالالا  غالالاللوررم وغلورو الالاله فالالاللار غامالالالا   فالالالرا  مالالالن بالالالإ تالالاليم الالالالر،ب فالالالر   امالالالر ر مالالالً م غلقالالالا   الالالا:  االالالا  بًالالال  
 وة بالالالالن عالالالالد  بالالالالن عالالالالامر بالالالالن عالالالالا  بالالالالن رعلوالالالالة بالالالالن سالالالالعد بالالالالن قرالالالال  بالالالالن تالالالاليم الالالالالر،ب وكالالالالا  علالالالالل  سالالالال

 تالالالالالال   ،رالالالالالالا و رارالالالالالالا ،لً الالالالالالروا  فالع وتالالالالالاله ف او الالالالالالا  فقالالالالالالال :    تلواالالالالالال  حالالالالالالىت تسالالالالالالمل ت  فقالالالالالالا : 
  تسالالالالالالليإ شالالالالاليدا  إ   عايتالالالالال   فقالالالالالال : رالرالالالالالة     و تالالالالال  علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال   فقالالالالالا : وهللا مالالالالالا 

ر إ   تالالالالال  علالالالالالل  و الالالالالد  عايتالالالالال  مالالالالالا سالالالالالالل   ولقالالالالالل ابالالالالالن مل الالالالالم شالالالالالوي  بالالالالالن االالالالالاة م إىل رالالالالالسا امل الالالالال
فالالالالرر األشالالالال عل فالعلمالالالاله مالالالالا غرغالالالالالد ودعالالالالال    غكالالالالا  معالالالاله فالاابالالالاله إىل قلالالالالال  و الالالال  ابالالالالن مل الالالالم تلالالالالال  
الليلالالالالالالالالة الالالالالالالالالد عالالالالالالالالل  في الالالالالالالالا    غقتالالالالالالالال  عليالالالالالالالالا    صالالالالالالالالويحت ا غًالالالالالالالالاال األشالالالالالالالالعت بالالالالالالالالن  الالالالالالالاليس الكًالالالالالالالالد    

و ل فقالالالالالالا  ابالالالالالالن مل الالالالالالم الكًالالالالالالد  مسالالالالالال دل حالالالالالالىت  لالالالالالال  الف الالالالالالر  فقالالالالالالا  لالالالالالاله األشالالالالالالعت  فضالالالالالالح  ال الالالالالال
وشالالالالوي  بالالالالن فالالالالرر فالرالالالالسا  سالالالالياف ما   االالالالاةا حالالالالىت السالالالالا   مقابالالالال  السالالالالدر الالالالالد نالالالالرج مً الالالالا علالالالالل   

 فلما ررج
  

اع ضالالالالالاله الالالالالالالراال  فضالالالالالالرب ا رًالالالالالالا  بسالالالالالاليفي ما  فالمالالالالالالا سالالالالالاليد ابالالالالالالن مل الالالالالالم فالصالالالالالالاب او تالالالالالاله إىل 
الاالالالالا  فسالالالالالم   ر الالالاله ووصالالالال  إىل دماغالالالاله وكالالالالا   الالالالد سالالالالن  سالالالالاليفه شالالالال را   و مالالالالا سالالالاليد شالالالالوي  فا الالالال    

علالالالالالالل  غقالالالالالالا :   غفالالالالالالاتًكم الراالالالالالال  وشالالالالالالد الًالالالالالالا  علي مالالالالالالا مالالالالالالن كالالالالالال  اا الالالالالال   فالمالالالالالالا شالالالالالالوي  فالفلالالالالالال  
  يوالالالالالاا  عامالالالالاله و ليًالالالالالاا فراشالالالالاله فالالالالال    عالالالالال  فالالالالالالان وت  »و لرالالالالالس ابالالالالالن مل الالالالالم فالدرالالالالال  علالالالالالى علالالالالالل  فقالالالالالا : 

ضالالالالالرب علالالالالالل  رضالالالالالل « دمالالالالالل عفالالالالالا  و   الالالالالا   وإ   مالالالالال  فالالالالالال قال م  راصالالالالالمه عًالالالالالد رب العالالالالالاملة
  واستشالالالال د بعالالالالالد 661غًالالالالاغر سالالالالًة  24  عشالالالالر مالالالالالن شالالالال ر رمضالالالالا  سالالالالًة  ربعالالالالالة وهللا عًالالالاله   السالالالالاب

قلالالالالالال  ب الرالالالالالالة  و  ودفالالالالالالن ،لكافالالالالالالة ليلالالالالالالة األحالالالالالالد التاسالالالالالال  عشالالالالالالر مالالالالالالن شالالالالالال ر رمضالالالالالالا  وغسالالالالالالله ا سالالالالالالن 
وا سالالالالة وعوالالالالد هللا بالالالالن اعفالالالالر  وتالالالالا  ورالالالالا ابالالالالن رالالالالالن وسالالالالتة سالالالالًة علالالالالى األصالالالال  وكا الالالال  رالفتالالالاله 

 مخس سًة إ  رالرة  ش ر.
  

 ر: كالالالالالا  علالالالالالل   د  اللالالالالالا  مقوالالالالال  العيًالالالالالة ع يم مالالالالالا قا باالالالالالن   صالالالالالل   ربعالالالالالة    الالالالالا  علالالالالالل  الوالالالالالا
نضالالالالالال   و الالالالالالا   بالالالالالالا إسالالالالالالحا  السالالالالالالويعل: ر غتالالالالالاله  بالالالالالالي  الالالالالالالر   واللحيالالالالالالة وكالالالالالالا  ر الالالالالالا رضالالالالالال   يتالالالالالاله  
و الالالالالا   بالالالالالا راالالالالالاة العاالالالالالارد : ر غالالالالال  عليالالالالالا  ربعالالالالالة  ضالالالالال م الالالالالالوان  كوالالالالال  اللحيالالالالالة  الالالالالد مالالالالال ت صالالالالالدرل  

 t صل   شدغد ال ل .
ذرغالالالالالالخ حيالالالالالالار علالالالالالالل  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله ع لالالالالالالى رالالالالالالسا القالالالالالالدر الضالالالالالالرور  أل   رالالالالالالسا و الالالالالالد ا ت الالالالالالرت  



 املقا    غس   ك ر من قل .
  

  غد بن حاررة وإسالمه
  

 غالالالالالالد بالالالالالالن حاررالالالالالالة بالالالالالالن شالالالالالالراحي  بالالالالالالن كعالالالالالال  بالالالالالالن عوالالالالالالد العالالالالالالل   وغقالالالالالال     سالالالالالالوه رالالالالالالال  وت يالالالالالال  
 و ودر و قالالالالالل ورالالالالالا  شالالالالال ر مالالالالالاات رسالالالالالا  هللا  وغقالالالالالا  لالالالالاله ِحالالالالال  رسالالالالالا  هللا وروتالالالالاله رد الالالالالة رضالالالالالل هللا
عً الالالالالا للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  والالالالال  الًوالالالالالار ورالالالالالا ابالالالالالن .الالالالالا  سالالالالالًة و عتقالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
الالالالالاللِ    لفقالالالالالالدل واالالالالالالدا  شالالالالالالدغدا  وكالالالالالالا   الالالالالالد  رالالالالالالس    الالالالالالد  وح  عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وتوً)الالالالالالال وقلالالالالالال      ،ل  الالالالالالد و ا 
 السالالالال   فلمالالالالا علالالالالم  بالالالالال   الالالاله  كالالالالة  الالالالدم ا ليفدغالالالاله فالالالالدر  حاررالالالالة و رالالالالال كعالالالال  علالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا
عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا : و ابالالالالن عوالالالالد املالالالالال   و ابالالالالن راشالالالالم  و ابالالالالن سالالالاليد  امالالالاله ادًالالالالا    ابًًالالالالا عًالالالالد  

   الالالالا :  غالالالالد بالالالالن حاررالالالالة  فقالالالالا  رسالالالالا  هللا «مالالالالن رالالالالا»فالالالالامًن عليًالالالالا و حسالالالالن إليًالالالالا   فدا الالالاله  فقالالالالا : 
ادعالالالالالال ورالالالالال ول فالالالالال   ارتالالالالالاركم » الالالالالا : مالالالالالا رالالالالالا   الالالالالا : « ف الالالالالال غالالالالال  قلالالالالال  »صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

   الالالالالا :  الالالالالد  دتًالالالالالا «وإ  ارتالالالالالارين فالالالالالاهللا مالالالالالا  ان ،لالالالالالس   رتالالالالالار علالالالالالى مالالالالالن ارتالالالالالارين  حالالالالالدا   ف الالالالالا لكالالالالالم
« رالالالالال  تعالالالالالر  رالالالالالؤ ة »علالالالالالى الً الالالالالد و حسالالالالالً  فالالالالالدعال رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالا : 

فالالالالالالان مالالالالالن  الالالالالد عرفالالالالال  ور غالالالالال  صالالالالالحود لالالالالال  فالالالالالار ين  و » الالالالالا :  عالالالالالم  رالالالالالسا  م ورالالالالالسا عمالالالالالل   الالالالالا : 
ا  ان ،لالالالالالس   رتالالالالالار عليالالالالال   حالالالالالدا     الالالالال  مالالالالالإ فكالالالالالا  األب والعالالالالالم     الالالالالا : مالالالالالا  رغالالالالالدمها ومالالالالال«ار مهالالالالالا

فقالالالالا : و الالالالال  و  غالالالالالد  ختتالالالالالار العوادغالالالالة علالالالالالى ا رغالالالالالة وعلالالالالالى  بيالالالالال  و رالالالال  بيتالالالالال    الالالالالا :  عالالالالالم  ور غالالالالال  
مالالالالن رالالالالسا الراالالالال  شالالالاليدا  مالالالالا  ان ،لالالالالس   رتالالالالار عليالالالاله  حالالالالدا   بالالالالدا   فلمالالالالا ر   رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 

  فلمالالالالالا «و مالالالالالن حضالالالالر اشالالالالال دوا     غالالالالدا  ابالالالالالإ غالالالالررإ و ررالالالالاله»: وسالالالاللم قلالالالالال   رراالالالاله إىل ا  الالالالالر فقالالالالا 
 ر   قل   بال وعمه  اب   فاس ما وا  رفا.

  
ورالالالالالاار  غالالالالالد مالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل املدغًالالالالالة وشالالالالال د بالالالالالدرا  و لحالالالالالدا  وا ًالالالالالد  
ر وا دغويالالالالالالالة وريالالالالالالال   وكالالالالالالالا  رالالالالالالالا الوشالالالالالالال  إىل املدغًالالالالالالالة بً الالالالالالالر املالالالالالالالؤمًة غالالالالالالالا  بالالالالالالالدر  وكالالالالالالالا  مالالالالالالالن الرمالالالالالالالا

املالالالالالالسكارغن و و)االالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ما تالالالالالاله     شالالالالالالن فالالالالالالالدت لالالالالالاله  سالالالالالالامة  وتالالالالالاللوج 
 غًالالالالالال  بًالالالالالال  احالالالالالال     املالالالالالالؤمًة     لق الالالالالالا    تلوا الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وعالالالالالالن 

لالالالالا كالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم كا الالالالا  شالالالاليدا  مالالالالن الالالالالاحل »عا شالالالالة رضالالالالل هللا عً الالالالا  الالالالال : 



الالالالال   و ات)الالالالالِق لكالالالالالتم رالالالالال سل ا غالالالالالة:  و ِإْق تال قلالالالالالا ل لِل)الالالالالِس     ع الالالالالم  اا)ل ع ل ْيالالالالالِه و    الع ْمالالالالال   ع ل ْيالالالالالِه   ْمِسالالالالالْ  ع ل ْيالالالالال     ْوا 
الالالالالالالهل  واألحالالالالالالاللاب:  الالالالالالالقح     خت ْش  الالالالالالالى الً)الالالالالالالا   و اا)ل   ح     37اا)  و ختلِْفالالالالالالالى ِ   ِْفِسالالالالالالال   م الالالالالالالا اا)ل ملْوِدغالالالالالالالِه و خت ْش 

الالالالالالالا     ْمالالالالالالالرل ااِ) م ْفعلالالالالالالالا    واألحالالالالالالاللاب: إىل  الالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  و      فالالالالالالال   رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله 37ك 
الالالالدُّ  -غعالالالالإ  غًالالالال   -وسالالالاللم ملالالالالا تلوا الالالالا  الالالالا   حمل م)  الالالالالاا: إ الالالاله تالالالاللوج حليلالالالالة ابًالالالاله فالالالالال ل  هللا تعالالالالاىل:  م)الالالالا ك 

الالالالالا    الً)ِوي الالالالالة   واألحالالالالال الالالالالاِلكلْم و ل ِكالالالالالن ر)سلالالالالالا   ااِ) و ر  الالالالالٍد م الالالالالن ر ا     وكالالالالالا   غالالالالالد غقالالالالالا  لالالالالاله 40لاب:   مث    ح 
ِ ِ ْم رلا    ْ س  ل ِعًد  ااِ)  واألحلاب:     ا غة.5 غد بن حممد فال ل  هللا تعاىل:  اْدعلارلْم ِ مث 

  
 الالالالالا  العلمالالالالالاة: ول غالالالالالسكر هللا عالالالالالل واالالالالال    القالالالالالر   ،ذالالالالاله العلالالالالالم مالالالالالن  صالالالالالحاب  ويًالالالالالا وغالالالالال ل مالالالالالن 

الالالالالا   األ ويالالالالالاة صالالالالاللاات هللا علالالالالالي م إ   غالالالالالدا     الالالالالاله الالالالالا و   الالالالالرا    و)ْاً ك    الالالالالا   ض الالالالالى   غالالالالالدُّ م ًالْ   تعالالالالالاىل:  فال ل م)
  .37واألحلاب: 

و رالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بيًالالالالالاله وبالالالالالالة محالالالالالاللر  و رسالالالالالالله رسالالالالالالا  هللا  رالالالالالال ا   مالالالالالال ا  
علالالالالالالالى االالالالالالالالي    غالالالالالالاللور مؤتالالالالالالالة فقاتالالالالالالال  في الالالالالالالا حالالالالالالالىت  تالالالالالالال  وقلالالالالالالال     الالالالالالالاد  األوىل سالالالالالالالًة .الالالالالالالا  مالالالالالالالن 

  محر وكا  ابًه  سامة  د  شدغد األدمة و    ذر .ا  رر  وكا   غد  بي  
  

 الدعار إىل ا سال  رفية
  

 رالالالالالس رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالدعا الًالالالالالا  « و  غ الالالالالا املالالالالالدرر»بعالالالالالد     للالالالالال  سالالالالالارر: 
إىل هللا تعالالالالالالاىل وتتالالالالالالاب  الالالالالالالاحل  و الالالالالاللو  رالالالالالالسل السالالالالالالارر ابتالالالالالالداة رسالالالالالالالته صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ف الالالالالالل 

صالالالالالار عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  غالالالالالدعا الًالالالالالا  إىل ا سالالالالالال  رفيالالالالالة رالالالالالالن سالالالالالًة متالالالالالالررر عالالالالالن  واتالالالالاله  و 
لعالالالالالالد  األمالالالالالالر ،   الالالالالالار إىل     لمالالالالالالر و  الالالالالالار الالالالالالالدعار وكالالالالالالا  مالالالالالالن  سالالالالالاللم إقا  راد ال الالالالالالالر قرالالالالالال  إىل 
بعالالالالال  الشالالالالالعاب ليسالالالالالت فل ب الالالالالالته مالالالالالن املشالالالالالركة حالالالالالىت ا لالالالالال   فالالالالالر مالالالالالن املشالالالالالركة علالالالالالى سالالالالالعد بالالالالالن 

    بعالالالالال  الشالالالالالعاب فًالالالالالاكرورم وعالالالالالاباا مالالالالالا غ الالالالالًعا   م و الالالالالا  ورالالالالالا    فالالالالالٍر مالالالالالن املسالالالالاللمة غ الالالالاللا 
و الالالالالاتلارم فضالالالالالرب سالالالالالعد راالالالالالالال  مالالالالالً م فشالالالالال ه ورالالالالالا  و  د   ررغالالالالالالق   ا سالالالالالال   فعًالالالالالد قلالالالالال  رالالالالالال  
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رالالالالالا و صالالالالالحابه دار األر الالالالالم مسالالالالالت فة ب الالالالالال م وعوالالالالالاد م إىل    

بالالالالالالالن  م األر الالالالالالالم مالالالالالالالن السالالالالالالالابقة    مالالالالالالالرل هللا تعالالالالالالالاىل و  الالالالالالالار الالالالالالالالدغن  ودار األر الالالالالالالم رالالالالالالالل دار ل ر الالالالالالالم 
 ا سال  ورل    ص  ال فا.



و الالالالالالد  سالالالالالاللم مالالالالالالن ال الالالالالالحابة بالالالالالالدعاة  م بكالالالالالالر: ع مالالالالالالا  بالالالالالالن عفالالالالالالا   والالالالالالاللب  بالالالالالالن العالالالالالالاا   وعوالالالالالالد 
الالالالالالرمحن ابالالالالالن عالالالالالا   وسالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا   و لحالالالالالة بالالالالالن عويالالالالالد هللا ف الالالالالاة إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

       سكر شيدا  عً م لرفعة شال م.عليه وسلم حة است اباا له فالسلماا وصلاا ورًا  
فع مالالالالالالا  بالالالالالالن عفالالالالالالا  رالالالالالالا ا ليفالالالالالالة ال الالالالالالالت  رالالالالالالاار إىل ا وشالالالالالالة   إىل املدغًالالالالالالة وغقالالالالالالا  لالالالالالاله:  - 1

قو الًالالالالالارغن أل الالالالاله تالالالالاللوج بًالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ر يالالالالالة      كل الالالالالا  بعالالالالالد وفالالالالالار ر يالالالالالة  
 مالالالالالالا  عشالالالالالالرر رلالالالالالالا  مالالالالالالن ق  ولالالالالالالد   السالالالالالالًة السادسالالالالالالة بعالالالالالالد الفيالالالالالال  و تالالالالالال  شالالالالالال يدا  غالالالالالالا  االمعالالالالالالة ل

سالالالالالالًة وكا الالالالالال  رالفتالالالالالاله ارًالالالالالالد عشالالالالالالرر سالالالالالالًة   و   مًالالالالالاله   82ا  الالالالالالة سالالالالالالًة مخالالالالالالس ورالرالالالالالالة ورالالالالالالا ابالالالالالالن 
كا الالالالالالالال  غالالالالالالالاللور ا سالالالالالالالالكًدرغة   سالالالالالالالالابار   إفرغقيالالالالالالالالة    الالالالالالالال   وإصالالالالالالالالا ر ا رالالالالالالالالرر وفالالالالالالالالار  األوىل   
 رالالالالالا  وفالالالالالار  ا رالالالالالرر     سالالالالالتا  ودار فالالالالالرد وكرمالالالالالا  وس سالالالالالتا    األسالالالالالاودر   الوحالالالالالر وغالالالالال رن

   مرو.
وكالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله حسالالالالالالن الااالالالالالاله  ر يالالالالالالق الوشالالالالالالرر  كالالالالالالت اللحيالالالالالالة   ذالالالالالالر ك الالالالالال  الشالالالالالالعر  بالالالالالالة 

 الااغ  والق   وكا  حمووا  من  رغ .
  
الالالالاللب  بالالالالالن العالالالالالاا   مالالالاله صالالالالالفية بًالالالالال  عوالالالالد املالالالالالال  عمالالالالالة رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  - 2

ًالالالالال  راغلالالالالالد  واالالالالالة الًالالالالال   ف الالالالالا ابالالالالالن عمالالالالالة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وابالالالالالن  رالالالالالل رد الالالالالة ب
وكالالالالالا  عمالالالالالرل حالالالالالة  سالالالالاللم ارًالالالالالد عشالالالالالرر سالالالالالًة   ورالالالالالا  حالالالالالد السالالالالالتة  صالالالالالحاب الشالالالالالار  الالالالالالسغن اعالالالالال  
عمالالالالالالر بالالالالالالالن ا االالالالالالالاب رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله ا الفالالالالالالالة    حالالالالالالالدرم: ع مالالالالالالالا  وعلالالالالالالالل  و لحالالالالالالالة والالالالالالالاللب  وسالالالالالالالعد 
وعوالالالالالالد الالالالالالالرمحن بالالالالالالن عالالالالالالا   رالالالالالالاار الالالالالالاللب  إىل ا وشالالالالالالة   إىل املدغًالالالالالالة ورالالالالالالا  و  مالالالالالالن سالالالالالال   سالالالالالاليفا    

هللا  شالالالالال د بالالالالالدرا  و لحالالالالالدا  وا ًالالالالالد  وا دغويالالالالالة وريالالالالال  وفالالالالالت  مكالالالالالة وح الالالالالار الاالالالالالا د واملشالالالالالارد   سالالالالالوي 
كل الالالالا مالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وشالالالال د ال مالالالالا  وفالالالالت  م الالالالر  وكالالالالا   ذالالالالر ربعالالالالة معتالالالالد  
اللحالالالالالالم رفيالالالالالالد اللحيالالالالالالة  وكالالالالالالا  الالالالالالاللب  غالالالالالالا  االمالالالالالال   الالالالالالد تالالالالالالر  القتالالالالالالا  وا  الالالالالالر  فلحقالالالالالاله  اعالالالالالالة مالالالالالالن 

د  السالالالالالالواش بًاحيالالالالالالة الو الالالالالالرر و الالالالالال ل رًالالالالالالا    تالالالالالال     الالالالالالاد  األوىل سالالالالالالًة سالالالالالال  ال اغالالالالالالاة فقتلالالالالالالال بالالالالالالاا
 ورالرة وكا  عمرل حيًدس سوعا  وستة  و ي : ستا  وستة سًة .

  
عوالالالالالالالد الالالالالالالالرمحن بالالالالالالالن عالالالالالالالا  ولالالالالالالالد بعالالالالالالالد الفيالالالالالالال  بعشالالالالالالالر سالالالالالالالًة  والالالالالالال  درالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا دار  - 3

الشالالالالالار  الالالالالالسغن  وصالالالالالى األر الالالالالم   حالالالالالد العشالالالالالرر املشالالالالال اد  الالالالالم ،الًالالالالالة و حالالالالالد السالالالالالتة الالالالالالسغن رالالالالالم  رالالالالال  



الالالالالالد إحالالالالالالد  وعشالالالالالالرغن اراحالالالالالالة  إلالالالالالالي م عمالالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله ، الفالالالالالالة  واالالالالالالرل غالالالالالالا   لحل
واالالالالالالالالرل   رالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالقا  رًيتالالالالالالالالال  وكالالالالالالالالا  ك الالالالالالالال  ا  فالالالالالالالالا    سالالالالالالالالوي  هللا   عتالالالالالالالالق   غالالالالالالالالا  واحالالالالالالالالدا  
ن ورالرالالالالالة عوالالالالالدا   وكالالالالالا  ك الالالالال  املالالالالالا  حم ا الالالالالا    الت الالالالالارر  غًيالالالالالا   وكالالالالالا   بالالالالالي  مشالالالالالر،  امالالالالالرر  حسالالالالال

الااالالالالاله  ر يالالالالالق الوشالالالالالرر   عالالالالالة   رالالالالالدب األشالالالالالفار    الالالالالد لالالالالاله  الالالالالة ضالالالالال م الكفالالالالالة غلالالالالاليل األصالالالالالاب    
 ت   بشعرل  تا  سًة رًتة ورالرة ورا ابن رًتة وسوعة ودفن ،لوقي .

  
وكالالالالالا  عمالالالالالرل حالالالالالة  سالالالالاللم تسالالالالال  عشالالالالالرر سالالالالالًة ورالالالالالا  حالالالالالد العشالالالالالرر  -سالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا   - 4

رمالالالالالى بسالالالالال م   سالالالالالوي  هللا و و  مالالالالالن  را  دمالالالالالا     و حالالالالالد السالالالالالتة  صالالالالالحاب الشالالالالالار  ورالالالالالا  و  مالالالالالن
سالالالالوي  هللا  رالالالالاار إىل املدغًالالالالة  والالالال   الالالالدو  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إلي الالالالا  شالالالال د مالالالال  رسالالالالا  
الالالالدا  وا ًالالالالالد  وسالالالالا ر املشالالالالارد وكالالالالالا  غقالالالالا  لالالالاله فالالالالالار  ا سالالالالال   و بلالالالالى غالالالالالا   لحالالالالد بالالالالالالة   هللا بالالالالدرا  و لحل

بالالالالالالن ا االالالالالالاب علالالالالالالى االيالالالالالالاش الالالالالالالد بع  الالالالالالا إىل بالالالالالالالد شالالالالالالدغدا  وكالالالالالالا   الالالالالالاب الالالالالالالدعار  اسالالالالالالتعمله عمالالالالالالر 
فالالالالالار   وكالالالالالا   مالالالالال  االالالالالالي  الالالالالالس  رالالالالالل  الفالالالالالر  ،لقادسالالالالالية وفلالالالالالا ة وغالالالالالًم م وفالالالالالت  مالالالالالدا ن كسالالالالالر  
الالالالد  لالالالالد سالالالال م   وبالالالالد الكافالالالالة وو ل عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب رضالالالالل هللا عًالالالاله العالالالالرا   ورمالالالالى سالالالالعد غالالالالا   لحل

 شالالالاللة مالالالالن تلالالالال  ا الالالالروب  تالالالالا  وملالالالالا  تالالالال  ع مالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله اعتالالالالل  سالالالالعد الفالالالال  فلالالالالم غقاتالالالال   
سالالالالالالًة مخالالالالالالس ومخسالالالالالالة بق الالالالالالرل ،لعقيالالالالالالق علالالالالالالى عشالالالالالالرر  ميالالالالالالا  مالالالالالالن املدغًالالالالالالة ودفالالالالالالن ،لوقيالالالالالال  وكالالالالالالا   د  

  اا   قا رامة.
 لحالالالالالالة بالالالالالالن عويالالالالالالد هللا  حالالالالالالد العشالالالالالالرر املوشالالالالالالرغن ،الًالالالالالالة و حالالالالالالد السالالالالالالتة  صالالالالالالحاب الشالالالالالالار   - 5

امل الالالالاارغن األولالالالالة ل  وذالالالالال رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  لحالالالالة ا الالالال  و لحالالالالة االالالالالاد ورالالالالا مالالالالن
الالالالالدا  ومالالالالالا بعالالالالالدرا مالالالالالن املشالالالالالارد:  تالالالالال  غالالالالالا  االمالالالالال  لعشالالالالالر رلالالالالالا  مالالالالالن  الالالالالاد   غشالالالالال د بالالالالالدرا  وشالالالالال د  لحل
األوىل سالالالالالًة سالالالالال  ورالرالالالالالة  وكالالالالالا  عمالالالالالرل  ربعالالالالالا  وسالالالالالتة سالالالالالًة و الالالالال ل ،لو الالالالالرر مشالالالالال ار غلالالالالاللار وغلتالالالالال   

 به.
  

لراالالالالا  الالالالالسغن رالالالالسا االالالاللة غسالالالال  مالالالالن تالالالالراام ا مسالالالالة الالالالالسغن  سالالالاللماا بالالالالدعاة  م بكالالالالر  ورالالالالم مالالالالن ا
قاش صالالالالاليت م   ا سالالالالالال  ملالالالالالا  الالالالالاماا بالالالالاله مالالالالالن اال الالالالال  األعمالالالالالا   و الالالالالد  سالالالالاللم بعالالالالالد رالالالالالؤ ة:  بالالالالالا عويالالالالالدر 
االالالالالرال واذالالالاله عالالالالامر بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن االالالالالرال بالالالالن رالالالالال  بالالالالن  ريالالالال  بالالالالن ضالالالالوة بالالالالن ا الالالالارن بالالالالن ف الالالالر  

امالالالالة و بالالالالا سالالالاللمة عوالالالالد هللا بالالالالن عوالالالالد األسالالالالد  واألر الالالالم بالالالالن  م األر الالالالم  وع مالالالالا  بالالالالن م عالالالالا  و رالالالالاال  د



وعوالالالالد هللا ابًالالالالا م عالالالالا   وعويالالالالدر بالالالالن ا الالالالارن وسالالالالعيد بالالالالن  غالالالالد وامر تالالالاله فا مالالالالة بًالالالال  ا االالالالاب و ذالالالالاة 
بًالالالال   م بكالالالالر وعا شالالالالة بًالالالال   م بكالالالالر ورالالالالل صالالالالال  ر وروالالالالاب بالالالالن األرت  حليالالالالد بالالالالإ  رالالالالرر وعمالالالالال  
بالالالالالالالن  م و الالالالالالالا   رالالالالالالالا سالالالالالالالعد بالالالالالالالن  م و الالالالالالالا  وعوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن مسالالالالالالالعاد ومسالالالالالالالعاد بالالالالالالالن القالالالالالالالار  ورالالالالالالالا 

  بالالالالالن عمالالالالرو و رالالالالالال حا الالالالال  بالالالالالن عمالالالالالر وعي)الالالالاش بالالالالالن  م ربيعالالالالالة بالالالالالن امل الالالالال ر مسالالالالعاد بالالالالالن ربيعالالالالالة وسالالالالاللي
وامر تالالالاله  ذالالالالاة بًالالالال  سالالالالالمة ورًالالالاليس بالالالالن حسافالالالالة بالالالالن  الالالاليس وعالالالالامر بالالالالن ربيعالالالالة وعوالالالالد هللا بالالالالن احالالالال  
الالالالاليس وحا الالالالال  ابالالالالالن  و رالالالالالال  بالالالالالا  محالالالالالد بالالالالالن احالالالالال  واعفالالالالالر بالالالالالن  م  الالالالالال  وامر تالالالالاله  ذالالالالالاة بًالالالالال  علم 

 ا ارن وغ رم.
  

 الرد على مس  مرااليان
  
دمًا    ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالا   الالالالالد  سالالالالاللم إاابالالالالالة لالالالالالدعار  م بكالالالالالر  لكالالالالالن األسالالالالالتاق مراليالالالالالان     الالالالال
غالالالالالاللعم    سالالالالالالو  إسالالالالالالالمه   الالالالالاله كالالالالالالا   الالالالالال  ر يالالالالالالة بًالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله « حممالالالالالالد»كتابالالالالالاله 

وسالالالاللم وغرغالالالالد    غتلوا الالالالا  فلمالالالالا بل الالالاله   الالالالا راوالالالال  ل الالالال ل حالالالالل  و رالالالال   ، بكالالالالر  الالالالا بل الالالاله وصالالالالاد  
عليالالالالاله وسالالالالاللم فالسالالالالالر   بالالالالالا بكالالالالالر كلمالالالالالات    ق  الرسالالالالالا  وبالالالالالسل  ا ت الالالالالى  مالالالالالرور رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا

األمالالالالر و سالالالاللم ع مالالالالا  وتالالالاللوج ر يالالالالة  ول غالالالالسكر لًالالالالا مسالالالال  مرااليالالالالان امل الالالالدر الالالالالس  اسالالالالتقى مًالالالاله رالالالالسا 
ا الالالالالال  حالالالالالالىت  ًا شالالالالالاله و فًالالالالالالدل فمالالالالالالا كالالالالالال  رواغالالالالالالة غؤرالالالالالالس هبالالالالالالا وغعالالالالالالا   علي الالالالالالا    تعالالالالالالرمث بعالالالالالالد قلالالالالالال  إىل 

لالالالالالد مالالالالالن السالالالالالابقة إىل ا سالالالالالال  فكالالالالالا  ول الالالالالالا   و رالالالالالالد بالالالالالن سالالالالالعيد وسالالالالالو  إسالالالالالالمه  فقالالالالالد كالالالالالا  را
رابعالالالالالا  و يالالالالال : كالالالالالا  رامسالالالالالا    ا سالالالالالال   وسالالالالالو  إسالالالالالالمه   الالالالاله ر     الًالالالالالا    الالالالاله و الالالالالد علالالالالالى شالالالالالف  
الًالالالالالار فالالالالالسكر مالالالالالن سالالالالالعت ا مالالالالالا هللا  علالالالالالم بالالالالاله وكالالالالالال   ،ل غدفعالالالالاله في الالالالالا ور   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

 :  حلالالالالالد إ الالالالالا لالالالالالر و حالالالالالق ولقالالالالالل  ، بكالالالالالر وسالالالالاللم  رالالالالالسا  اقاغالالالالاله   غقالالالالال  في الالالالالا ففالالالالاللش مالالالالالن  امالالالالاله و الالالالالا
رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فالالالالالسكر قلالالالالال  لالالالالاله  فقالالالالالا  لالالالالاله  بالالالالالا بكالالالالالر:  لرغالالالالالد بالالالالال  رالالالالال ا   رالالالالالسا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
عليالالالالاله وسالالالالاللم فاتوعالالالالاله ف  الالالالال  سالالالالالتتوعه   ا سالالالالالال  الالالالالالس    الالالالالل  مالالالالالن    تقالالالالال    الًالالالالالار و بالالالالالا  وا الالالالال  

و حممالالالالالالد إىل مالالالالالالن تالالالالالالدعا  »في الالالالالالا. فلقالالالالالالل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورالالالالالالا  ايالالالالالالاد فقالالالالالالا : 
 دعالالالالالالا إىل هللا وحالالالالالالدل   شالالالالالالرغ  لالالالالالاله و   حممالالالالالالدا  عوالالالالالالدل ورسالالالالالالاله وختلالالالالالال  مالالالالالالا   الالالالالال  عليالالالالالاله مالالالالالالن » الالالالالالا : 

   الالالالالا  «عوالالالالالادر ح الالالالالر   غسالالالالالم  و  غو الالالالالر و  غضالالالالالر و  غًفالالالالال  و  غالالالالالدر  مالالالالالن عوالالالالالدل ممالالالالالن ل غعوالالالالالدل
هللا عليالالالالالاله  رالالالالالالالد: فالالالالالال ين  شالالالالالال د      إلالالالالالاله إ  هللا و شالالالالالال د   الالالالالال  رسالالالالالالا  هللا. فسالالالالالالر) رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى



وسالالالالالاللم وسالالالالالالالمه  وبعالالالالالالد    قكالالالالالالر مرااليالالالالالالان ر و رالالالالالالالد ،رت الالالالالالار وتعوالالالالالال   م بكالالالالالالر  الالالالالالا و   رالالالالالالسل 
الالالالالالر و كا الالالالال  سالالالالالو  إسالالالالالال  رالالالالالالد بالالالالالن سالالالالالعيد  تسالالالالالاة  رالالالالال  الًالالالالالا  حقيقالالالالالة  لمالالالالالا  ركالالالالالسا  لكًالالالالاله 

   يوالالالالا   عالالالالم  إ الالالالم Flammarion and Myersإ  فالمالالالالارغا  ومالالالال   و» الالالالا : 
لمالالالالالالاة املشالالالالالال ارغن  واملالالالالالالدر     األسالالالالالالتاق مرااليالالالالالالان   غعلالالالالالالم    ومهالالالالالالا مالالالالالالن الع« غالالالالالالرو  م الالالالالال  قلالالالالالال 

 الًا 
  

غالالالالالالالرو   حالمالالالالالالالا  ركالالالالالالالسا مالالالالالالال  إ الالالالالالالرار علمالالالالالالالاة الالالالالالالالًفس    ور، و مرغكالالالالالالالا بالالالالالالالسل   واألحالالالالالالالال  علالالالالالالالى 
العمالالالالالا  شالالالالالالا عة بالالالالالالة الًالالالالالا   وليسالالالالالال  ر و رالالالالالالالد مالالالالالن األحالالالالالالال  املسالالالالالالت ربة حالالالالالىت غشالالالالالال  في الالالالالالا م الالالالالال  

  رر. مرااليان   ما إقا كا  الش  ل رمث ف سا  مر
إ  الًالالالالالالالالا  غالالالالالالالالرو   حالمالالالالالالالالا  غتحقالالالالالالالالق بعضالالالالالالالال ا وبعضالالالالالالالال ا  تالالالالالالالالاج إىل لوغالالالالالالالال   وغسالالالالالالالالتوعد االالالالالالالالدا     
غقالالالالالل إ سالالالالالا  حلمالالالالالا   تلفالالالالالا  ولالالالالاليس ل حالالالالالال  حالالالالالدود  و ضالالالالالااب  حالالالالالىت غقالالالالالا : إ  رالالالالالسا حلالالالالالم ورالالالالالسا 
لالالالالاليس الالالالالالم  فالالالالالال حمالالالالال  لالالالالالتحك م مسالالالالال  مالالالالالارااليان واسالالالالالتًكارل ر و رالالالالالالد بالالالالالن سالالالالالعيد للًالالالالالار  ورالالالالالسا 

 ول الالالالالالالالد   الالالالالالال ا علالالالالالالالى  بيالالالالالالاله فقالالالالالالالد اققالالالالالالال  بعالالالالالالالد  ربعالالالالالالالة عامالالالالالالالا  ومالالالالالالالا ر ل غاسالالالالالالالد عليالالالالالالاله السالالالالالالالال  ور 
الفتيالالالالالالا  اللالالالالالالسا  كالالالالالالاان معالالالالالاله   السالالالالالال ن ممالالالالالالا ورد قكالالالالالالرل   القالالالالالالر   فقالالالالالالد عالالالالالال   غاسالالالالالالد عليالالالالالاله السالالالالالالال  
ر ومهالالالالالا واققالالالالال  حسالالالالال  تعوالالالالال ل  إق عالالالالالاد  حالالالالالدمها إىل مركالالالالاللل السالالالالالابق لالالالالالد  امللالالالالال  و لعالالالالالد  ا رالالالالالر  

علالالالالالالالى ا سالالالالالالالال    اسالالالالالالالتًكار األحالالالالالالالال   ورالالالالالالالسا   غليالالالالالالالق إ     مسالالالالالالال  مرااليالالالالالالالان غرضالالالالالالاله الالالالالالالالت كم 
  ستشر  م له.

  
 إغساة املشركة ألم بكر ال د غق

عوالالالالالادر األصالالالالالًا  مالالالالال    الالالالالا واضالالالالالحة الالالالالالواال  فالالالالال   العالالالالالرب كالالالالالا اا متمسالالالالالكة هبالالالالالا  سالالالالالكا  شالالالالالدغدا  
لرسالالالالالالار ا    فاسالالالالالال م مًالالالالالالس  مالالالالالالن  اغالالالالالال  فالالالالالالال غايقالالالالالالا  ذالالالالالالاش مالالالالالالن غعيو الالالالالالا  و غاعالالالالالالن في الالالالالالا بالالالالالال    

شالالالالالالالاد انصالالالالالالال  نالالالالالالالا و م ، سالالالالالالالد وغًا شالالالالالالال م ،لعقالالالالالالال  وال رالالالالالالالا   فالالالالالالال قا  يالالالالالالال   الالالالالالالم كيالالالالالالالد غقولالالالالالالالا  إر 
تعوالالالالالدو  ا  الالالالالالارر الالالالالالالد   تًفالالالالالال  و  تضالالالالالالر  و  تو الالالالالالر و  تسالالالالالالم   و  تعلالالالالالالم مالالالالالالن غعوالالالالالالدرا  ومالالالالالالن   
غعوالالالالالالالدرا  ورت و الالالالالالالر م و الالالالالالالالاا: رالالالالالالالسا مالالالالالالالا واالالالالالالالدان عليالالالالالالاله  ،ةان واعتالالالالالالالدوا علالالالالالالالى  عالالالالالالالل الًالالالالالالالا  لالالالالالالالدغ م 

 رال الالالالا   فلالالالالم غكالالالالن مالالالالن ا كمالالالالة و صالالالالالة الالالالالر        الالالالر الًالالالال  صالالالاللى  و شالالالالرف م و عقل الالالالم و سالالالال ل م
هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و صالالالالالحابه القليلالالالالالا  ، سالالالالالال  وغالالالالالؤدوا شالالالالالعا ررم الدغًيالالالالالة  مالالالالالا   مالالالالالة  سالالالالالررا متع الالالالالوة 



 لدغً ا الارإ تع وا   عمى.
  

و الالالالالد  در  بعالالالالالال   فالالالالالراد بعقل الالالالالالم ال ا الالالالالال  وفاالالالالالر م السالالالالالالليمة     الالالالالالام م   راالالالالالال موالالالالالالة فمالالالالالالً م 
ت ورالالالالالا مًكالالالالالر لعوالالالالالادر األصالالالالالًا   والالالالال  ا سالالالالالال   ومالالالالالً م مالالالالالن  مالالالالالن برسالالالالالا  هللا عًالالالالالدما بل تالالالالاله مالالالالالن مالالالالالا

رسالالالالالالته كسالالالالاللما  الفارسالالالالالالل  و عًالالالالالدما دعالالالالالالال رسالالالالالا  هللا إىل اتوالالالالالاش الالالالالالالدغن القالالالالالا  كالالالالالالالم بكالالالالالر  ومالالالالالالن 
  سالالالاللم بدعا الالالاله وغالالالال رم ول غوالالالالالاا  الالالالا غ الالالاليو م مالالالالن سالالالال    الالالالام م وإغالالالالسا  م مالالالال  مالالالالا غعلما الالالاله مالالالالن  لالالالالة 

   ،د ة األمر.عدد املؤمًة 
« السالالالالال ر ا لويالالالالالة»فمالالالالالا و الالالالال  ألم بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله مالالالالالن األقغالالالالالة مالالالالالا قكالالالالالرل بعضالالالالال م كمالالالالالا   

   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا درالالالالال  دار األر الالالالالم ليعوالالالالالد هللا رالالالالالا ومالالالالالن معالالالالاله مالالالالالن  صالالالالالحابه 
 ، بكالالالالالر  و»سالالالالالرا    )  بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله   ال  الالالالالار  فقالالالالالا  لالالالالاله الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

  فلالالالالالم غالالالالالل  بالالالالاله حالالالالالىت رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومالالالالالن معالالالالاله مالالالالالن ال الالالالالحابة «إان  ليالالالالال 
رضالالالالل هللا عالالالالً م و الالالالا   بالالالالا بكالالالالر   الًالالالالا  رايوالالالالا  ورسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم االالالالالس ودعالالالالا 
إىل رسالالالالالالا  هللا  ف الالالالالالا  و  رايالالالالالال  دعالالالالالالا إىل هللا تعالالالالالالاىل  ف الالالالالالار املشالالالالالالركا  علالالالالالالى  م بكالالالالالالر رضالالالالالالل هللا 

وعلالالالالى املسالالالاللمة غضالالالالربا م فضالالالالربارم ضالالالالر،  م حالالالالا   وو الالالالىة  بالالالالا بكالالالالر ،ألراالالالال  وضالالالالرب ضالالالالر،   عًالالالاله
شالالالالالالدغدا   وصالالالالالالار عتوالالالالالالة بالالالالالالن ربيعالالالالالالة غضالالالالالالرب  ، بكالالالالالالر بًعلالالالالالالة   الالالالالالافتة و رف مالالالالالالا إىل وا الالالالالاله حالالالالالالىت 
صالالالالالار   غعالالالالالر    فالالالالاله مالالالالالن وا الالالالاله  ف الالالالالاةت بًالالالالالا تالالالالاليم غتعالالالالالادو  فالالالالالالال  املشالالالالالركة عالالالالالن  م بكالالالالالر إىل 

شالالالالالالكا    ماتالالالالالاله    راعالالالالالالاا فالالالالالالدرلاا املسالالالالالال د فقالالالالالالالاا: وهللا لالالالالالالدن مالالالالالالات  بالالالالالالا     درلالالالالالالال مًللالالالالالاله و  غ
بكالالالالر لًقالالالالتلن عتوالالالالة    راعالالالالاا إىل  م بكالالالالر وصالالالالار والالالالالدل  بالالالالا  حافالالالالة وبًالالالالا تالالالاليم غكلما الالالاله فالالالالال  يالالالال  
حالالالالىت  رالالالالر الً الالالالار    تكلالالالالم و الالالالا : مالالالالا فعالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فعالالالالسلال ف الالالالار غكالالالالرر 

ت علالالالالالالالم ب الالالالالالالاحو   فقالالالالالالالا : اقرالالالالالالال  إىل     يالالالالالالال  فاسالالالالالالالاللي ا عًالالالالالالاله  قلالالالالالالال   فقالالالالالالالال   مالالالالالالاله: وهللا مالالالالالالالا 
ف راالالالالالال  إلي الالالالالالا و الالالالالالال   الالالالالالا    تسالالالالالالال  عالالالالالالن حممالالالالالالد بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا   الالالالالالال :    عالالالالالالر  حممالالالالالالدا  و   ، 
بكالالالالالر     الالالالالال : ترغالالالالالدغن     رالالالالالرج معالالالالال    الالالالالال :  عالالالالالم  ف راالالالالال  مع الالالالالا إىل    االالالالالاةت  ، بكالالالالالر 

 فاادته صرغعا  ف اح  و ال :
  

مًالالالالال  ألرالالالالال ل فسالالالالالق  وإين ألراالالالالالا    غًالالالالالتقم هللا مالالالالالً م  فقالالالالالا   الالالالالا  بالالالالالا بكالالالالالر  إ   امالالالالالا  انلالالالالالاا رالالالالالسا
رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: مالالالالالا فعالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالال  لالالالالاله: رالالالالالسل  مالالالالال  تسالالالالالم    الالالالالا : 



فالالالالال عالالالالة عليالالالال  مً الالالالا     إ الالالالا   تفشالالالالل سالالالالر    الالالالال : سالالالالال رالالالالا   دار األر الالالالم  فقالالالالا : وهللا   
و  ا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  الالالالالالالال   مالالالالالالاله: فالم لًالالالالالالالال  قو   عامالالالالالالالا  و   شالالالالالالالرب شالالالالالالالرا،   

حالالالالالالىت إقا رالالالالالالد ت الراالالالالالال  وسالالالالالالكن الًالالالالالالا  رراًالالالالالالا بالالالالالاله غتكالالالالالالىة علالالالالالالل  حالالالالالالىت درالالالالالال  علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالالر   لالالالالاله ر الالالالالة شالالالالالدغدر و كالالالالال  عليالالالالاله غقو لالالالالاله و كالالالالال  عليالالالالاله املسالالالالاللما  كالالالالالسل   

ا ان  الًالالالالالا  مالالالالالن وا الالالالالل ورالالالالالسل  مالالالالالل فقالالالالالا :  م   الالالالال  و مالالالالالل و رسالالالالالا  هللا مالالالالالا م مالالالالالن    إ  مالالالالال
بالالالالر ر لالالالالا دعالالالالات  الالالالا فعسالالالالى هللا    غسالالالالتًقسرا بالالالال  مالالالالن الًالالالالار  فالالالالدعا  الالالالا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 

 وسلم ودعارا إىل ا سال  فالسلم .
  

  شالالالالالالالالالال     املسالالالالالالالالالاللمة   قلالالالالالالالالالال  الا الالالالالالالالالال  كالالالالالالالالالالا اا   راالالالالالالالالالالر شالالالالالالالالالالدغد  فقالالالالالالالالالالد كالالالالالالالالالالا    غ الالالالالالالالالالد  
  ا سالالالالالت فاة   غاغالالالالالة ا كمالالالالالة  وبقالالالالالل املسالالالالاللما  للمشالالالالالركة ،  إ  إقا  سالالالالالاةوا إلالالالالالي م ولالالالالالسل  كالالالالالا

مسالالالالالت فة   دار األر الالالالالم حالالالالالىت كملالالالالالاا  ربعالالالالالة راالالالالالالال   وكالالالالالا   رالالالالالررم إسالالالالالالما  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالالاب  
 فلما كملاا به  ربعة ررااا و   روا إسالم م.

تلالالالال  شالالالال اعة  م بكالالالالر ال الالالالالدغق رضالالالالل هللا عًالالالاله و الالالالالار إشا الالالاله وصالالالالد  غقيًالالالالاله  لقالالالالد و الالالالد  مالالالالالا  
لااالالالالالاله ول غوالالالالالالا  بك الالالالالالر م وعالالالالالالر مث حياتالالالالالاله ال اليالالالالالالة لل االالالالالالر ليالالالالالالدعارم إىل ا الالالالالالق  إىل املشالالالالالالركة وا الالالالالالا  

عوالالالالالادر هللا الااحالالالالالد الق الالالالالار و والالالالالس الشالالالالالر  ورلالالالالال  الارًيالالالالالة فالصالالالالالي  بشالالالالالر مالالالالالا غ الالالالالاب بالالالالاله إ سالالالالالا  وكالالالالالاد 
غقضالالالالى عليالالالاله  فلمالالالالا  فالالالالا  كالالالالا   و  مالالالالا تلفالالالالل بالالالاله السالالالالؤا  عالالالالن رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ول 

 ل بعيًيالالالالالاله سالالالالالالاملا  معالالالالالالا   فالالالالالالالغن رالالالالالالسا مالالالالالالن الالالالالالالسغن نالالالالالالالفا  عقا الالالالالالدرم تالالالالالالرت   فسالالالالالاله وتامالالالالالالدن حالالالالالالىت ر 
وشيلالالالالالا  مالالالالال  األرالالالالالااة وغًضالالالالالما  إىل مالالالالالن ب سالالالالالا  فيالالالالاله القالالالالالار وغعيًالالالالالا  علالالالالالى الوا الالالالال  ملتالالالالالاش مؤ الالالالال    

 غلوت    غلو  .
  

لالالالالالالا كالالالالالالا  املسالالالالالاللما    ،د ة  مالالالالالالررم مت الالالالالالاو ة مسبالالالالالالسبة ملالالالالالالا روتالالالالالال  دعالالالالالالا م ا سالالالالالالال  وصالالالالالالار 
ًيالالالالا   بالالالال  لقلالالالالِ     م الالالالدل  لكًالالالاله ارتفالالالال  علالالالالى كاارالالالال  راالالالالا    الالالالاوة صالالالالاد ة  الالالالا  األركالالالالا   متالالالالة الو

 درشالالالالالاا العالالالالالالال  عمالالالالالالا م وا الالالالالالادرم حالالالالالالىت رضالالالالالالع   الالالالالالم  مالالالالالالم األرمث فوم الالالالالال  عمالالالالالال  رالالالالالالؤ ة فلي تالالالالالالد 
 امل لحا .

  
  613إ  ار ا سال  سًة 



  مالالالالالر هللا سالالالالالوحا ه وتعالالالالالاىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    غ الالالالالدش  الالالالالا االالالالالاةل مًالالالالاله  و   غالالالالالدعا
الًالالالالالا  إليالالالالاله وبمالالالالالررم بالالالالاله  وكالالالالالا  بالالالالالة إرفالالالالالاة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  مالالالالالرل واسالالالالالتتارل بالالالالاله 
وبالالالالة  مالالالالر هللا تعالالالالاىل إول و  الالالالار دغًالالالاله رالالالالالن سالالالالًة مالالالالن بع الالالاله     الالالالا  هللا تعالالالالاىل لالالالاله:  ف اْصالالالالد ْش ِ  الالالالا 

 تلتفالالالالالال  إىل لالالالالالالام م إو          توالالالالالالاِ  هبالالالالالالم و 94تاللالالالالالالْؤم رل و   ْعالالالالالالِرمْث ع الالالالالالِن اْلملْشالالالالالالرِِكة     وا  الالالالالالر: 
الالالالالِن اتال)وال ع الالالالال    الالالالال   ِلم  ً اح  الالالالالر ِبة  و اْرِفالالالالالْ  ا  علالالالالالى إ  الالالالالار الالالالالالدعار  و الالالالالا  تعالالالالالاىل:  و    الالالالالِسْر ع ِشالالالالال  ت    اْ  الْ

الالالالالالالالْؤِمًِة   والشالالالالالالالالعراة:     ف الالالالالالالالعد رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم علالالالالالالالالى 215 - 214ِمالالالالالالالالن  اْلمل
لالالالالالالالالالى ال الالالالالالالالالفا غ تالالالالالالالالالد  فالالالالالالالالالال ولاا   فقالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالرغ : حممالالالالالالالالالد ع«و معشالالالالالالالالالر  الالالالالالالالالرغ »ال الالالالالالالالالفا  فقالالالالالالالالالا : 

 ر غالالالالالتكم لالالالالالا  رالالالالال تكم    رالالالالاليال  بسالالالالالف  رالالالالالسا االوالالالالال  »وااتمعالالالالالاا  فقالالالالالالاا: مالالالالالا لالالالالال   و حممالالالالالد   الالالالالا : 
فالالالال ين » الالالالالاا:  عالالالالم   الالالال  عًالالالالدان غالالالال  مالالالالت م ومالالالالا اربًالالالالا عليالالالال  كالالالالس،   الالالال    الالالالا : «  كًالالالالتم ت الالالالد ا إ 

 -بالالالالالإ  رالالالالالرر   الالالالالسغر لكالالالالالم بالالالالالة غالالالالالدْ  عالالالالالساب شالالالالالدغد  و بالالالالالإ عوالالالالالد املالالالالالال   و بالالالالالإ عوالالالالالد مًالالالالالا   و
إ  هللا  مالالالالالرين      الالالالالالسر عشالالالالالال ا األ الالالالالالربة  وإين    ملالالالالالال  لكالالالالالالم  -حالالالالالىت عالالالالالالدد األف الالالالالالاق مالالالالالالن  الالالالالالرغ  

تو الالالالالالا   -  فقالالالالالا   بالالالالالالا  الالالالال : «مالالالالالن الالالالالالالد يا مًفعالالالالالة و  مالالالالالالن ا رالالالالالرر   الالالالالاليوا  إ     تقالالالالالالاا   إلالالالالالاله إ  هللا
  1  ِ     الالالالالٍ   واملسالالالالالد: فالالالالالال ل  هللا توالالالالار  وتعالالالالالاىل:  تال و)الالالالالْ  غ الالالالد    -لالالالال  سالالالالالا ر اليالالالالالا     الالالالسا  عتًالالالالالا  

الالالالالا ذالالالال   بالالالالا  الالالالال   الالالالاله:  تال و)الالالالْ  غ الالالالالد     ِ     الالالالٍ  و ت الالالال )   الالالالالا : إ  كالالالالا  مالالالالا غقالالالالالا   السالالالالارر كل الالالالا  فلم 
 حممد حقا  افتدغ  مًه  ات وولد  فًل :  م     ْغد  

  
الالالالال    واملسالالالالالد:      وكالالالالالا   بالالالالالا  الالالالال  إقا سالالالالالالله وفالالالالالد عالالالالالن الًالالالالال  صالالالالاللى هللا2ع ًْالالالالالهل م اللالالالالالهل و م الالالالالا ك س 

عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : إ الالالالاله سالالالالالاحر و ًالالالالالا  ليً الالالالالرفاا عًالالالالاله  والالالالال  لقا الالالالاله  و الالالالالد  غضالالالالالو  رالالالالالسل السالالالالالارر  ، 
 الالالالالال  فالالالالالالال  ر شالالالالالالدر العالالالالالالداور وصالالالالالالار مت مالالالالالالا  فلالالالالالالم غقوالالالالالال   الالالالالالاله   رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
فكال الالالالاله رالالالالالاب سالالالالالعيه وباالالالالال  غرضالالالالاله  ورلو  عالالالالالن  الالالالالار  ا الالالالالارم   الالالالاله  الالالالالا : ر غالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

  وراالالالالالال  رلفالالالالالاله « غ الالالالالالا الًالالالالالالا :  الالالالالالالاا:   إلالالالالالاله إ  هللا تفلحالالالالالالاا»السالالالالالالا  غقالالالالالالا :  هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  
غرميالالالالالاله ،  الالالالالالارر و الالالالالالد  دمالالالالالالى عقويالالالالالاله  وغقالالالالالالا :   تايعالالالالالالال ف  الالالالالاله كالالالالالالساب  فقلالالالالالال : مالالالالالالن رالالالالالالسا   الالالالالالالاا: 
حممالالالالالد وعمالالالالاله  بالالالالالا  الالالالال    مالالالالالا امر تالالالالاله ف الالالالالل     يالالالالال  بًالالالالال  حالالالالالرب بالالالالالن  ميالالالالالة  رالالالالال   م سالالالالالفيا  بالالالالالن 

ة العالالالالالالداور لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وترمالالالالالالل حالالالالالالرب عمالالالالالالة معاوغالالالالالالة فكا الالالالالال   غضالالالالالالا    غاغالالالالالال
 الشا     رغقه.

وعالالالالالالالن اللرالالالالالالالر    الالالالالالاله  الالالالالالالا : دعالالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل ا سالالالالالالالال  سالالالالالالالرا  وا الالالالالالالرا  



فاسالالالالالالت اب   مالالالالالالن شالالالالالالاة مالالالالالالن  حالالالالالالدان الراالالالالالالا  وضالالالالالالعفاة الًالالالالالالا  حالالالالالالىت ك الالالالالالر مالالالالالالن  مالالالالالالن بالالالالالاله وكفالالالالالالار 
   السالالالال م غشالالالال و  إليالالالاله   الالالاله غالالالالال  بالالالالإ عوالالالالد  الالالالرغ  غالالالال  مًكالالالالرغن ملالالالالا غقالالالالا   فكالالالالا  إقا مالالالالر  علالالالالي م 

املالالالالالال  غكلالالالالالم مالالالالالن السالالالالالماة فكالالالالالا  قلالالالالال  حالالالالالىت عالالالالالاب   الالالالالت م الالالالالالد غعوالالالالالدو ا وقكالالالالالر رالالالالالال   ،  الالالالالم 
 السغن ماتاا على الكفر فشًفاا لرسا  هللا صلى هللا عليه وسلم عًد قل  وعادول.

  
  

ا سالالالالالالال  ومالالالالالن معالالالالالاله وعالالالالالن ابالالالالالالن عتوالالالالالة   الالالالالاله  الالالالالا : ملالالالالالالا    الالالالالر رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم 
وفشالالالالا  مالالالالرل  كالالالالة ودعالالالالا بعضالالالال م بعضالالالالا  فكالالالالا   بالالالالا بكالالالالر غالالالالدعا انحيالالالالة سالالالالرا   وكالالالالا  سالالالالعيد بالالالالن  غالالالالد 
م الالالال  قلالالالال   وكالالالالا  عمالالالالر ومحالالالاللر بالالالالن عوالالالالد املالالالالال  و بالالالالا عويالالالالدر بالالالالن االالالالالرال غالالالالدعا  عال يالالالالة  ف ضالالالالو  
 الالالالالالرغ  مالالالالالالن قلالالالالالال  و  الالالالالالر مالالالالالالً م لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ا سالالالالالالد والو الالالالالالل و شالالالالالال ل بالالالالالاله 

  فوالالالالالادول وتسالالالالال   رالالالالالرو  ورالالالالالم علالالالالالى قلالالالالال  الالالالالالر   إ    الالالالالم غًلرالالالالالا    فسالالالالال م عالالالالالن القيالالالالالا  مالالالالالً م راالالالالالا
وا شالالالالال ا  برسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالا   رالالالالال  العالالالالالداور واملوالالالالالادار لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
عليالالالاله وسالالالاللم و صالالالالحابه الالالالالسغن غالوالالالالا  ا  الالالالامة واالالالالالد :  بالالالالا ا الالالال  بالالالالن راشالالالالم و بالالالالا  الالالال  بالالالالن عوالالالالد 

عوالالالالد غ الالالالان  وا الالالالارن بالالالالن  الالالاليس بالالالالن عالالالالد  ورالالالالا ابالالالالن ال لياالالالالة  والاليالالالالد بالالالالن املالالالالال   واألسالالالالاد بالالالالن 
امل الالالالالال ر  و لم  بالالالالالالن رلالالالالالالد  و بالالالالالالا  الالالالالاليس بالالالالالالن الفاكالالالالالاله بالالالالالالن امل الالالالالال ر  والعالالالالالالا  بالالالالالالن وا الالالالالال   والًضالالالالالالر بالالالالالالن 
ا الالالالالارن  ومًوالالالالاله بالالالالالن ا  الالالالالاج  و رالالالالال  بالالالالالن  م  ميالالالالالة والسالالالالالا   بالالالالالن صالالالالاليفل بالالالالالن عابالالالالالد  واألسالالالالالاد بالالالالالن 

والعالالالالالا  بالالالالالن راشالالالالالم  وعقوالالالالالة بالالالالالن  م ملعالالالالالي   و بالالالالالا عوالالالالالد األسالالالالالد  والعالالالالالا  بالالالالالن سالالالالالعيد بالالالالالن العالالالالالا   
األصالالالالالالد  ا الالالالالالست  وا كالالالالالالم بالالالالالالن  م العالالالالالالا   وعالالالالالالد  بالالالالالالن ا مالالالالالالراة  وقلالالالالالال    الالالالالالم كالالالالالالا اا االالالالالالال ا م  
والالالالالسغن كا الالالال  تًت الالالالل عالالالالداور رسالالالالا  هللا إلالالالالي م  بالالالالا ا الالالال  و بالالالالا  الالالال  وعقوالالالالة بالالالالن  م معالالالالي   وكالالالالا  

ل غش  الالالالاا ،لًالالالال  صالالالاللى هللا  عتوالالالالة وشالالالاليوة ابًالالالالا ربيعالالالالة و بالالالالا سالالالالفيا  بالالالالن حالالالالرب  رالالالال  رالالالالداور ولكالالالالً م
 kعليه وسلم لا  رغ  ول غسلم مً م  حد إ   با سفيا .

  
 عود هللا بن مسعاد و  من ا ر ،لقر  

  
كالالالالالالالا   و  مالالالالالالالن ا الالالالالالالر ،لقالالالالالالالر    كالالالالالالالة بعالالالالالالالد رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن 

هللا مالالالالالا ذعالالالالال   الالالالالرغ  مسالالالالالعاد  ااتمالالالالال  غامالالالالالا   صالالالالالحاب رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالالاا: و



رالالالالسا القالالالالر    ل الالالالر  الالالالا بالالالاله  الالالال   فمالالالالن راالالالال  غسالالالالمع م  فقالالالالا  عوالالالالد هللا بالالالالن مسالالالالعاد:  ان  فقالالالالالاا: إان 
خنشالالالالالالارم عليالالالالالاله إمالالالالالالا  رغالالالالالالد راالالالالالالال  لالالالالالاله عشالالالالالال ر  ًعالالالالالاله مالالالالالالن القالالالالالالا  إ   رادول  فقالالالالالالا : دعالالالالالالاينخ فالالالالالال   هللا 

 الالالالالا  عًالالالالالد املقالالالالالا   سالالالالاليمًعإ  ف الالالالالدا عوالالالالالد هللا حالالالالالىت  تالالالالالى املقالالالالالا    الضالالالالالحى و الالالالالرغ      الالالالالدغت ا حالالالالالىت 
   2  1فقالالالالالالالالالا  رافعالالالالالالالالالا  صالالالالالالالالالاته: بسالالالالالالالالالم هللا الالالالالالالالالالرمحن الالالالالالالالالالرحيم:  الالالالالالالالالالر)مْح نل ع ل)الالالالالالالالالم  اْلقلالالالالالالالالالْرةا    والالالالالالالالالالرمحن: 

فاسالالالالالتقول ا فقالالالالالر  فتالالالالالالملاا  ف علالالالالالاا غقالالالالالالا : مالالالالالا غقالالالالالا  ابالالالالالن    عوالالالالالد     الالالالالالاا: إ الالالالاله ليتلالالالالالا بعالالالالال  مالالالالالا 
ً الالالالالا مالالالالالا شالالالالالاة هللا    االالالالالاة بالالالالاله حممالالالالالد  فقالالالالالاماا ف علالالالالالاا غضالالالالالربا    وا الالالالاله  واعالالالالال  غقالالالالالر  حالالالالالىت بلالالالالالو م

غولالالالالالو    ا  الالالالالر  إىل  صالالالالالحابه و الالالالالد  رالالالالالروا باا الالالالاله  فقالالالالالالاا: رالالالالالسا الالالالالالس  رشالالالالاليًا عليالالالالال   فقالالالالالا : مالالالالالا  
كالالالالالا   عالالالالالداة هللا  الالالالال   رالالالالالا  علالالالالالل  مالالالالالً م ا    ولالالالالالدن شالالالالالدتم غالالالالالادغت م   ل الالالالالا غالالالالالدا    الالالالالالاا: حسالالالالالو  

  د  ذعت م ما غكررا .
دم  فلمالالالالالالا ر ل الًالالالالالال  عليالالالالالاله و يالالالالال : إ   ، ا الالالالالال  لامالالالالالاله فشالالالالالالق  ق الالالالالاله و دمالالالالالالال فا  الالالالالالر  وعيًالالالالالاله تالالالالالال

السالالالالالالالال  ر    لوالالالالالالاله و  الالالالالالالر  ر سالالالالالالاله م مامالالالالالالالا   فالالالالالالال قا ا غالالالالالالال  عليالالالالالالاله السالالالالالالالال   الالالالالالاللة ضالالالالالالالاحكا  مستوشالالالالالالالرا  
فقالالالالالالا : سالالالالالالتعلم  فلمالالالالالالا  فالالالالالالر املسالالالالالاللما  غالالالالالالا  « و ا غالالالالالال  تضالالالالالالح  وابالالالالالالن مسالالالالالالعاد غوكالالالالالالل »فقالالالالالالا : 

رالالالالالالس رحمالالالالالالال  »بالالالالالالدر الالالالالالالتمس ابالالالالالالن مسالالالالالالعاد    غكالالالالالالا  لالالالالالاله حالالالالالالالل   اال الالالالالالاد  فقالالالالالالا  عليالالالالالاله السالالالالالالال : 
  فالرالالالالالالالس غاالالالالالالالال  «  االرحالالالالالالالى مالالالالالالن كالالالالالالالا  بالالالالالالاله رمالالالالالالق فا تلالالالالالالاله ف  الالالالالال  تًالالالالالالالا  رالالالالالالالااب اعارالالالالالالدغن والالالالالالالتمس

القتلالالالالالالى فالالالالالال قا  بالالالالالالا ا الالالالالال  م الالالالالالروش نالالالالالالار  ف الالالالالالا     تكالالالالالالا  بالالالالالاله  الالالالالالار فيؤقغالالالالالاله فاضالالالالالال  الالالالالالالرم  علالالالالالالى 
 مً رل من بعيد فاعًه.

  
 الضرب والشتمحيلة اال ا  املتع وة

  
القر  يالالالالالالة الالالالالالالد كالالالالالالا  غتلارالالالالالالا  إ  كفالالالالالالار  الالالالالالرغ   ل غفكالالالالالالروا   مًا شالالالالالالة مالالالالالالا غسالالالالالالمعا  مالالالالالالن ا وت

رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم و صالالالالالالالحابه  بالالالالالالال  كالالالالالالالا اا غت ما الالالالالالاله ،لكالالالالالالالسب ذرر  و ،الًالالالالالالالا   و 
،لسالالالالالالالحر وغضالالالالالالالربا  مالالالالالالالن   الالالالالالالر ،لقالالالالالالالر    ورالالالالالالالسا سالالالالالالالالل الضالالالالالالالعيد االارالالالالالالال   إ  رسالالالالالالالا  هللا كالالالالالالالا  

غكم ورالالالالالل   غعيالالالالال    الالالالالت م الالالالالالد كالالالالالا اا غعوالالالالالدو ا مالالالالالن دو  هللا وغقالالالالالا : إ الالالالالا  صالالالالالًا  صالالالالالًعتمارا  غالالالالالد
تًفالالالالالالال  و  تضالالالالالالالر و  تسالالالالالالالم  و  تو الالالالالالالر  فاتركارالالالالالالالا واعوالالالالالالالدوا هللا رالالالالالالالالق السالالالالالالالماوات واألرمث وغعالالالالالالالدد 
 الالالالالالم صالالالالالالالفاته و درتالالالالالالاله االالالالالال  شالالالالالالالال ه  فلالالالالالالالا  رسالالالالالالاخ العقيالالالالالالالدر الوا لالالالالالالالة    فاسالالالالالال م  والعقا الالالالالالالد الوا لالالالالالالالة 
  القدشالالالالالالة  تشالالالالالال  عقالالالالالال  معتًقي الالالالالالا   قالالالالالالا  لالالالالالالا  رسالالالالالالاخ العقيالالالالالالدر   كمالالالالالالاا عقالالالالالالا م و،دروا إىل ا شالالالالالالا



،   لكالالالالالالالن عالالالالالالالل) علالالالالالالالي م    با راالالالالالالال  مالالالالالالالً م وغالالالالالالالت م م ،لكفالالالالالالالر والضالالالالالالالال  وغعيالالالالالالال  تلالالالالالالال  ا  الالالالالالالة 
القدشالالالالالة الالالالالالد واالالالالالدوا  ،ةرالالالالالم و االالالالالدادرم غسالالالالال دو   الالالالالا وغقالالالالالدما   الالالالالا الالالالالالس،   وا الالالالالداو  فالت الالالالالالوا 
إىل الضالالالالالرب والشالالالالالالتم ورالالالالالالسا شالالالالالالال  كالالالالالال  اارالالالالالال  متع الالالالال   وملالالالالالالا درالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا مكالالالالالالة فااالالالالالالا  و مالالالالالالر 

ا  الالالالالالد كالالالالالا اا غعتقالالالالالدو    الالالالالا مقدسالالالالالة   غقالالالالالدر  حالالالالالد علالالالالالى إغ الالالالالا  األق  إلي الالالالالا  هبالالالالالد  تلالالالالال  األصالالالالالً
ورالالالالدم  ،لفعالالالال  وواالالالالد      حالالالالا   الالالالا و   الالالالار و تالالالال  مالالالالن كالالالالا  في الالالالا مالالالالن املشالالالالعاقغن   غقًالالالالاا   الالالالم  
الالالالالالالا     رلا  الالالالالالالالا   الالالالالالالق  اْلو ِاالالالالالالال ل ِإ ) اْلو ِاالالالالالالال   ك  الالالالالالالال ة ا ْ الالالالالالالقح و   ر  كالالالالالالالا اا   ضالالالالالالالال  موالالالالالالالة فقالالالالالالالا  الرسالالالالالالالا :  ا 

    فالل م   ِ ر  لابًا من الشر  و  ِمْتًا مسلمة.81ة: وا سرا
  

 القر        لواب العرب
  

ت  لوالالالالالاب العالالالالالرب   القالالالالالر   الالالالالالس   الالالالالل  بل الالالالالت م ورالالالالالم  رالالالالال  ف الالالالالاحة وبالغالالالالالة  ورشالالالالالي   االالالالال )
 الالالالالالرغ     غًتشالالالالالالر ا سالالالالالالال  وغًت الالالالالالر الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بدغًالالالالالاله علالالالالالالى األصالالالالالالًا   فالالالالالالاتفقاا 

رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غًف الالالالالالر القوا الالالالالال  مًالالالالالاله  وغشالالالالالالا ل ذعتالالالالالاله   علالالالالالالى إ الالالالالالال  اسالالالالالالم علالالالالالالى
وغكالالالالالالا  عقوالالالالالالة   سالالالالالالوي   شالالالالالالر دعاتالالالالالاله  قلالالالالالال     الاليالالالالالالد بالالالالالالن امل الالالالالال ر ااتمالالالالالال  إليالالالالالاله  فالالالالالالر مالالالالالالن  الالالالالالرغ  
وكالالالالا  قا سالالالالن فالالالالي م  و الالالالد حضالالالالر املاسالالالالمل فقالالالالا   الالالالم: و معشالالالالر  الالالالرغ  إ الالالاله  الالالالد حضالالالالر رالالالالسا املاسالالالالمل  

ذعالالالالالاا  مالالالالالر صالالالالالاحوكم رالالالالالسا فالالالالالال عاا فيالالالالاله ر و  واحالالالالالدا   وإ  وفالالالالالاد العالالالالالرب سالالالالالتقد  علالالالالاليكم فيالالالالاله  و الالالالالد
و  ختتلفالالالالالاا فيكالالالالالس ب بعضالالالالالكم بعضالالالالالا   وغالالالالالرد  الالالالالالكم بعضالالالالاله بعضالالالالالا   فقالالالالالالاا: فال الالالالال  و  ، عوالالالالالد  الالالالالس 
فقالالالالال  و  الالالالالم لًالالالالالا ر و   قالالالالال  بالالالالاله   الالالالالا : بالالالالال    الالالالالتم  الالالالالالاا  ذالالالالال    الالالالالالاا:  قالالالالالا  كارًالالالالالا    الالالالالا : وهللا مالالالالالا رالالالالالا 

ة الكالالالالارن و  سالالالال عه   الالالالالاا: فًقالالالالا   ًالالالالا    الالالالا : مالالالالا بكالالالالارن  لقالالالالد ر غًالالالالا الك الالالالا  فمالالالالا رالالالالا بلملمالالالال
قالالالالاله و  ختاالالالالالاله و  وساسالالالالالته   الالالالالالاا: فًقالالالالالا   رالالالالالا   ًالالالالالا   لقالالالالالد ر غًالالالالالا االًالالالالالا  وعرفًالالالالالال فمالالالالالا رالالالالالا ةً 
الالالالالالالل ل  ورل االالالالالالاله  و رغضالالالالالالاله  مقواضالالالالالالاله   شالالالالالالالاعر   الالالالالالالا : مالالالالالالالا رالالالالالالالا بشالالالالالالالاعر  لقالالالالالالالد عرفًالالالالالالالا الشالالالالالالالعر كلالالالالالالاله ر ا 

الالالالالحار  وموسالالالالالا ه فمالالالالالا رالالالالالا ،لشالالالالالعر   الالالالالالاا: فًقالالالالالا  سالالالالالاحر   الالالالالا : مالالالالالا رالالالالالا بسالالالالالاحر  لقالالالالالد ر غًالالالالالا السح
وسالالالالالالحررم فمالالالالالالا رالالالالالالا بًْف الالالالالاله و  عقالالالالالالدل   الالالالالالالاا: فمالالالالالالا  قالالالالالالا  و  ، عوالالالالالالد  الالالالالالس   الالالالالالا : وهللا إ  لقالالالالالالاله 
 الالالالالالالور  وإ   صالالالالالالله لع الالالالالالْس   وإ  فرعالالالالالاله الً الالالالالالارُّ  ومالالالالالالا   الالالالالالتم بقالالالالالالا لة مالالالالالالن رالالالالالالسا شالالالالالاليدا  إ  علالالالالالالر    الالالالالاله 

فالالالالالر  بالالالالالة املالالالالالرة و بيالالالالاله  وبالالالالالة ، الالالالال   وإ    الالالالالرب القالالالالالا  أل  تقالالالالالالاا سالالالالالاحر االالالالالاة بقالالالالالا  رالالالالالا سالالالالالحر غ
املالالالالالرة و ريالالالالاله  واملالالالالالرة و واتالالالالاله  وبالالالالالة املالالالالالرة وعشالالالالال ته  فتفر الالالالالاا عًالالالالاله بالالالالالسل   ف علالالالالالاا  لسالالالالالا  بسالالالالالو  



الًالالالالا  حالالالالة  الالالالدماا املاسالالالالم   شالالالالر  حالالالالد إ  حالالالالسرول إول  لكالالالالن الًتي الالالالة االالالالاةت عكالالالالس قلالالالال  فقالالالالد 
 ا تشر قكرل صلى هللا عليه وسلم   بالد العرب.

  
والالالالالة األ د  صالالالالالدغقا  للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   االارليالالالالالة  وكالالالالالا  و الالالالالد كالالالالالا  ضالالالالالماد بالالالالالن رعل

راالالالالالال  غتايالالالالال  وغر الالالالالل وغالالالالالال  العلالالالالالم  فسالالالالالم  سالالالالالف اة مالالالالالن  رالالالالال  مكالالالالالة غقالالالالالالا : إ  حممالالالالالدا   ًالالالالالا   
ف الالالالالالالاةل و الالالالالالالا : إين را  ف الالالالالالال  بالالالالالالال  مالالالالالالالن شالالالالالالاللة فالر يالالالالالالال   فالاابالالالالالالاله صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم بقالالالالالالالاله: 

مضالالالالال  لالالالالاله ومالالالالالن غضالالالالالل  فالالالالالال رالالالالالاد  لالالالالاله  و شالالالالال د  ا مالالالالالد   لمالالالالالدل و سالالالالالتعيًه  مالالالالالن غ الالالالالدل هللا فالالالالالال»
  فقالالالالالالا  لالالالالالاله ضالالالالالالماد: «     إلالالالالاله إ  هللا وحالالالالالالدل   شالالالالالالرغ  لالالالالالاله و   حممالالالالالالدا  عوالالالالالالدل ورسالالالالالاله   مالالالالالالا بعالالالالالالد

 عالالالالد علالالالالل) كلماتالالالال  رالالالالؤ ة  فالعالالالالادرن الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رالالالالالو   فقالالالالا : وهللا لقالالالالد ذعالالالال  
ا ذعالالالالال  م الالالالال  رالالالالالؤ ة الكلمالالالالالات  الالالالالا  الك ًالالالالالة  وذعالالالالال   الالالالالا  السالالالالالحرر  وذعالالالالال   الالالالالا  الشالالالالالعراة  فمالالالالال

لقالالالالالد بل الالالالال  انعالالالالالا  الوحالالالالالر فمالالالالالد غالالالالالد   ،غعالالالالال  علالالالالالى ا سالالالالالال   فمالالالالالد الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 غدل فواغعه و سلم.

  
وركالالالالالالسا  رفالالالالالالق مسالالالالالالعارم وسالالالالالالق  إفك الالالالالالم وا سالالالالالالاد   غسالالالالالالاد  والكالالالالالالسب   تقالالالالالالا  لالالالالالاله  ا مالالالالالالة 

 فال بد    غساد ا ق وغكتس  الوا    مامه.
  

    مر رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم  رغ  تفاومث  ،  ال  
  

 املفاوضة األوىل
ملالالالالالالالا ر ت  الالالالالالالرغ      ،  الالالالالالالال   الالالالالالالد  الالالالالالالا  دو  الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ول غسالالالالالالاللمه  الالالالالالالم  
مشالالالالالى راالالالالالا  مالالالالالالن  شالالالالالراف م إىل  م  الالالالالالال : عتوالالالالالة وشالالالالالاليوة ابًالالالالالا ربيعالالالالالالة  و بالالالالالا الو ْ الالالالالال   بالالالالالن رشالالالالالالا   

ا الالالالال  بالالالالالن رشالالالالالا   والعالالالالالا  بالالالالالن وا الالالالال  السالالالالال مل واألسالالالالالاد بالالالالالن املالالالالالال   والاليالالالالالد بالالالالالن امل الالالالال ر  و بالالالالالا 
و ويالالالالاله ومًو الالالالاله ابًالالالالالا ا  الالالالالاج  وغالالالالال رم  فقالالالالالالاا: و  ،  الالالالالال  إ  ابالالالالالن  ريالالالالال   الالالالالد سالالالالال     تًالالالالالا وعالالالالالاب 
دغًًالالالالا  وسالالالالفه  حالمًالالالالا  وضالالالالل   ،ةان  ف مالالالالا    تكفالالالاله عًالالالالا وإمالالالالا ختلالالالالل بيًًالالالالا وبيًالالالاله ف  الالالال  علالالالالى م الالالال  

ال   وردرالالالالالم ردا  ر يقالالالالالا   فا  الالالالالرفاا عًالالالالاله  مالالالالالا لالالالالالن عليالالالالاله مالالالالالن رالفالالالالاله. فقالالالالالا   الالالالالم  بالالالالالا  الالالالالال   الالالالالا    الالالالالي
ومضالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ملالالالالالالا رالالالالالالا عليالالالالالاله  رالالالالالالسل رالالالالالالل املفاوضالالالالالالة األوىل  لكً الالالالالالا ل 



 ت مر شيدا   إق    الرسا  غدعا إىل عوادر هللا كما كا .
  
  

 املفاوضة ال ا ية
 عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   ملالالالالالالالا تواعالالالالالالالد الراالالالالالالالا  وتضالالالالالالالاغًاا  و ك الالالالالالالرت  الالالالالالالرغ  قكالالالالالالالر رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا

فكالالالالالروا   مفاوضالالالالالة  م  الالالالالال  مالالالالالرر  رالالالالالر   فمشالالالالالاا إليالالالالاله و الالالالالالاا: و  ،  الالالالالال  إ  لالالالالال  سالالالالالًا  وشالالالالالرفا  
ومًللالالالالة فيًالالالالا وإان  الالالالد اشالالالالت يًا     تً الالالالل ابالالالالن  ريالالالال  فلالالالالم تفعالالالال   وإان وهللا     الالالال  علالالالالى رالالالالسا مالالالالن 

 غ لالالالالالال  شالالالالالالتم   تًالالالالالالا و ، ًالالالالالالا  وتسالالالالالالفيه  حالمًالالالالالالا حالالالالالالىت تكفالالالالالاله عًالالالالالالا   و  ًا لالالالالالاله وإو    قلالالالالالال  حالالالالالالىت
 حالالالالد الفالالالالرغقة   و كمالالالالا  الالالالالاا    ا  الالالالرفاا عًالالالاله  ومعالالالالد قلالالالال    الالالالم رالالالالددوا  ،  الالالالال    رالالالالسل املالالالالرر 
و   الالالالالروا لالالالالاله العالالالالالداور  فع الالالالالم عليالالالالاله فالالالالالرا   امالالالالاله وعالالالالالداو م لالالالالاله  ول تاالالالالال   فسالالالالاله وسالالالالالال  رسالالالالالا  هللا 

  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورس  الالالالاله  فوعالالالالالت إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالعلمالالالالاله مالالالالالا  الالالالالال
 الالالالالرغ   و الالالالالا  لالالالالاله:  بالالالالالق علالالالالالى  فسالالالالال  وعلالالالالالل  و  ام لالالالالالإ مالالالالالن األمالالالالالر مالالالالالا     يالالالالالق. ف الالالالالن رسالالالالالا  هللا 

و عمالالالالالالال وهللا لالالالالالالا »صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    عمالالالالالاله  الالالالالالد رسلالالالالالاله وضالالالالالالعد عالالالالالالن   الالالالالالرته  فقالالالالالالا  لالالالالالاله: 
وضالالالالعاا الشالالالالالمس   شيالالالالالإ والقمالالالالر   غسالالالالالار  علالالالالالى     تالالالالر  رالالالالالسا األمالالالالالر حالالالالىت غ  الالالالالرل هللا  و  رلالالالالال  

 بكالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و الالالالا   فلمالالالالا وىل اندال  بالالالالا  الالالالال  فال والالالال   « فيالالالاله مالالالالا تركتالالالاله
فتالالالالالالدبر  -اقرالالالالالال  و ابالالالالالالن  رالالالالالالل فقالالالالالال  مالالالالالالا  حووالالالالالال  فالالالالالالاهللا    سالالالالالاللم  لشالالالالالاللة  بالالالالالالدا   -عليالالالالالاله و الالالالالالا : 

 غ الالالالالالا القالالالالالالار ة    الالالالالالار رسالالالالالالا  هللا تلالالالالالال  القالالالالالالار املعًاغالالالالالالة الع يمالالالالالالة  مالالالالالالا  شالالالالالالع  معالالالالالالاد معا الالالالالالد وشالالالالالالدر 
  سكه  ود ه إىل الً اغة.

  
 املفاوضة ال ال ة

  
 صالالالالر   بالالالالا  الالالالال  علالالالالى الالالالالدفاش عالالالالن ابالالالالن  ريالالالاله  يامالالالالا  ،لاااالالالال  علالالالالى لالالالالا مالالالالن تالالالالر     كفالتالالالاله 
و شالالالالالالالال   بيتالالالالالالاله وعمالالالالالالالال  ،ملالالالالالالالروةر  ولكًالالالالالالاله مالالالالالالال  قلالالالالالالال  بقالالالالالالالل علالالالالالالالى دغًالالالالالالاله ول غعتًالالالالالالالق ا سالالالالالالالال  لالالالالالالالسل  
صالالالالالالارت م متالالالالالاله شالالالالالالا ة ومركالالالالالاللل حراالالالالالالا  فالمامالالالالالاله  الالالالالالرغ  متع الالالالالالوة لالالالالالالدغً ا و الالالالالالد  غضالالالالالالو ا  يالالالالالالا  حممالالالالالالد 

لى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بًشالالالالر ا سالالالالال  وحماربالالالالة األصالالالالًا   وصالالالالاح  الالالالالدعار   غ ًيالالالاله عالالالالن القيالالالالا   الالالالا صالالالال
 لمالالالالالالر بالالالالالاله سالالالالالال رغة سالالالالالالارر  و اضالالالالالالا اد مضالالالالالالالا د  فلالالالالالالا     ،  الالالالالالال   سالالالالالاللم لكالالالالالالا  دفاعالالالالالاله  ع الالالالالالالم 



وح تالالالالالاله  بلالالالالالالو  مالالالالالالا  العالالالالالالرب و حكالالالالالالم  لكًالالالالالاله  الالالالالال  علالالالالالالى دغالالالالالالن  ، الالالالالاله ودافالالالالالال  عالالالالالالن رسالالالالالالا  هللا   عالالالالالالن 
 رابة.عقيدر ب   داة لااا  الق

و  رالالالالسل املالالالالرر مشالالالالاا إىل  م  الالالالال  بعلمالالالالارر بالالالالن الاليالالالالد  فقالالالالالاا: و  ،  الالالالال  رالالالالسا عمالالالالارر بالالالالن 
الاليالالالالالالد فالالالالالالىت  الالالالالالرغ  و شالالالالالالعررم و  ل الالالالالالم ف الالالالالالسل فلالالالالالال  عقلالالالالالاله و  الالالالالالرته فاختالالالالالالسل ولالالالالالالدا  و سالالالالالاللم لًالالالالالالا ابالالالالالالن 
 ريالالالالال  رالالالالالسا الالالالالالس  سالالالالالف ه  حالمًالالالالالا ورالالالالالالد دغًالالالالال  ودغالالالالالن  ، الالالالال  وفالالالالالر    اعالالالالالة  امالالالالال   قتلالالالالاله ف مالالالالالا 

  فقالالالالالالالا : وهللا لوالالالالالالالدس مالالالالالالالا تسالالالالالالالاما إ  تعاالالالالالالالا إ ابالالالالالالالًكم  غالالالالالالالسول لكالالالالالالالم و عاالالالالالالاليكم ابالالالالالالالإ راالالالالالالال  براالالالالالالال 
تقتلا الالالالالاله  رالالالالالالسا وهللا   غكالالالالالالا   بالالالالالالدا . فقالالالالالالا  املاعالالالالالالم بالالالالالالن عالالالالالالد  بالالالالالالن  افالالالالالال  بالالالالالالن عوالالالالالالد مًالالالالالالا : لقالالالالالالد 
   الالالالالالالف   امالالالالالالال  ومالالالالالالالا  را  ترغالالالالالالالد    تقوالالالالالالال  مالالالالالالالً م شالالالالالالاليدا   فقالالالالالالالا : وهللا مالالالالالالالا    الالالالالالالفاين ولكًالالالالالالال   الالالالالالالد 

فاصالالالالالالً  مالالالالالالا بالالالالالالدا لالالالالالال . وكالالالالالال   عا الالالالالال  غالالالالالالر     مالالالالالالا عرضالالالالالالته   عالالالالالال  رالالالالالالس ين وم الالالالالالاررر القالالالالالالا  علالالالالالالل  
 الالالالالرغ  علالالالالالى  م  الالالالالال    غاغالالالالالة السالالالالال د لكالالالالالً م كالالالالالا اا غتلمسالالالالالا  ا يالالالالال  لل الالالالالال  مالالالالالن صالالالالالاح  
الالالالالالدعار صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    حالالالالالا   فلمالالالالالا غدسالالالالالاا مالالالالالن إاابالالالالالة  لالالالالالو م اشالالالالالتدت  الالالالالرغ  علالالالالالى 

م عالالالالن دغالالالالً م  و الالالالالا  مالالالالن  سالالالاللم فاروالالالال  كالالالال   ويلالالالالالة علالالالالى مالالالالن في الالالالا مالالالالن املسالالالالاللمة غعالالالالسبا م وغفتًالالالالا 
  با  ال    بإ راشم فدعارم إىل مً  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم فالااباا إىل قل .

  
 تعسغ  املسلمة

 رالالالالالست  الالالالالرغ  تالالالالالؤق  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وتالالالالالؤق  مالالالالالن  مالالالالالن بالالالالاله حالالالالالىت عالالالالالسباا  اعالالالالالة 
 من املستضعفة عسا،  شدغدا  غد  على مولو تع و م و سا م.

  
عالالالالسباا ألاالالالال  إسالالالالالم م بالالالالال  بالالالالن ر،ل ا وشالالالالل مالالالالاىل  م بكالالالالر  وكالالالالا   بالالالالال مالالالالن  فمالالالالن الالالالالسغن

سالالالال  ا وشالالالالة و مالالالاله محامالالالالة سالالالالالوية  غضالالالالا  ورالالالالا مالالالالن مالالالالالد  الشالالالالالرار وكًيتالالالاله  بالالالالا عوالالالالد هللا ف الالالالار بالالالالالال  
ألميالالالالالالة بالالالالالالن رلالالالالالالد االمحالالالالالالل فكالالالالالالا  إقا محيالالالالالال  الشالالالالالالمس و الالالالالال  ال  الالالالالال ر غلقيالالالالالاله   الر مضالالالالالالاة علالالالالالالى 

مالالالالة فتلقالالالالى علالالالالى صالالالالدرل وغقالالالالا :   تالالالاللا  ركالالالالسا حالالالالىت  الالالالات وا الالالاله و  الالالالرل   بمالالالالر ،ل الالالال رر الع ي
الالالالالالالد.  » و تكفالالالالالالالر  حمالالالالالالالد وتعوالالالالالالالد الالالالالالالالالت والعالالالالالالالل   فكالالالالالالالا  بالالالالالالالال  ورالالالالالالالا   رالالالالالالالسل ا الالالالالالالا  غقالالالالالالالا :    ح 

الالالالد فالالالالر ل  بالالالالا بكالالالالر غعالالالالسب  فقالالالالا  ألميالالالالة بالالالالن رلالالالالد االمحالالالالل:    تتقالالالالل هللا   رالالالالسا املسالالالالكة  «   ح 
سالالالالاد  االالالالالد  مالالالالالن رالالالالالسا  عايكالالالالاله فقالالالالا :   الالالالال   فسالالالالالدته فال قالالالالالسل  فقالالالالا : عًالالالالالد  غالالالالالال  علالالالالالى دغًالالالالال   

بالالالاله   الالالالا :  ولالالالال   فالعاالالالالال  بالالالالا بكالالالالر غالمالالالاله و رالالالالس بالالالالال   فالعتقالالالاله  و يالالالال : اشالالالال ال  بالالالالا بكالالالالر ةمالالالالس 



 وا    مالالالالا  ميالالالالة بالالالالن رلالالالالد فقتلالالالاله بالالالالال   واشالالالال   مالالالال  معالالالالاق بالالالالن عفالالالالرا  وراراالالالالة بالالالالن  غالالالالد وحويالالالال  
لالالالال  بالالالالن  سالالالالا .  الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا :  مالالالالا ابًالالالاله علالالالالل  فقتلالالالاله عمالالالالار بالالالالن وسالالالالر وحويالالالال  بالالالالن  سالالالالا  وق

   ما عة بدر.
  

ومالالالالالن املعالالالالالس)بة: عمالالالالالار بالالالالالن وسالالالالالر  بالالالالالا اليق الالالالالا  العًسالالالالاللح ورالالالالالا باالالالالالن مالالالالالن مالالالالالراد  وعالالالالالًس رالالالالالسا 
 سالالالالالالاللم رالالالالالالالا و بالالالالالالالال و مالالالالالالاله و سالالالالالالاللم  الالالالالالالدشا  ورسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   دار األر الالالالالالالم بالالالالالالالن  م 
 األر الالالالالم بعالالالالالد بضالالالالالعة ورالرالالالالالة راالالالالالال    سالالالالاللم رالالالالالا وصالالالالال ي    غالالالالالا   حالالالالالد  وكالالالالالا  وسالالالالالر حليفالالالالالا  لوالالالالالإ
 الالالالاللو  فكالالالالالا اا نراالالالالالا  عمالالالالالارا  و ،ل و مالالالالاله إىل األباالالالالال  إقا محيالالالالال  الرمضالالالالالاة غعالالالالالسبا م االالالالالر الرمضالالالالالاة 

  فمالالالالات وسالالالالر «صالالالال ا     وسالالالالر فالالالال   ماعالالالالدكم االًالالالالة»فمالالالالر  هبالالالالم الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا : 
  العالالالالالساب و غل الالالالال  امر تالالالالاله ذيالالالالالة القالالالالالا  ألم ا الالالالال  فاعً الالالالالا   فرا الالالالالا اربالالالالالة فماتالالالالال  ورالالالالالل  و  

ر   ا سالالالالالالال   وشالالالالالالددوا العالالالالالالساب علالالالالالالى عمالالالالالالار ، الالالالالالر ذرر وباضالالالالالال  ال الالالالالال ر   شالالالالالالدر ا الالالالالالر شالالالالالال يد
علالالالالالى صالالالالالدرل ذرر  رالالالالالر   فقالالالالالالاا:     كالالالالال  حالالالالالىت تسالالالالال  حممالالالالالدا  وتقالالالالالا    الالالالالالالت والعالالالالالل  رالالالالال ا   

فقالالالالا : شالالالالر و رسالالالالا  « مالالالالا وراة  »ففعالالالال  ف كالالالالال فالالالالالتى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غوكالالالالل فقالالالالا : 
 الالالالالا :  االالالالالدل مامدًالالالالالا  ، شالالالالالا   فقالالالالالا : « فكيالالالالالد جتالالالالالد  لوالالالالال  »سا  فقالالالالالا : هللا كالالالالالا  األمالالالالالر كالالالالالسا وكالالالالال

الالالالالِدن  ِ،ِ ش الالالالالِن  والًحالالالالال : «و عمالالالالالار إ  عالالالالالادوا فعالالالالالد»   فالالالالالال ل  هللا تعالالالالالاىل:  ِإ ) م الالالالالْن  لْكالالالالالرِل  و  ال ْلولالالالالالهل ملْام 
106.  

ومالالالالالً م رو)الالالالالاب بالالالالالن األرت وكالالالالالا  إسالالالالالالمه  الالالالالدشا    يالالالالال : سالالالالالاد  سالالالالالتة  والالالالال  درالالالالالا  رسالالالالالا  هللا 
ر الالالالالالم فالرالالالالالالسل الكفالالالالالالار وعالالالالالالسبال عالالالالالالسا،  شالالالالالالدغدا  فكالالالالالالا اا غعر و الالالالالاله وغل الالالالالالقا    الالالالالالرل ،لرمضالالالالالالاة   دار األ

،لر)ْضالالالالد ورالالالالل ا  الالالالارر ا مالالالالار ،لًالالالالار ولالالالالاوا ر سالالالاله فلالالالالم  الالالالو م إىل شالالالاللة ممالالالالا  رادوا  ورالالالالاار وشالالالال د 
املشالالالالالالارد كل الالالالالالا مالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و الالالالالالل  الكافالالالالالالة ومالالالالالالات سالالالالالالًة سالالالالالالو  ورالرالالالالالالة  

رضالالالالالل هللا عًالالالاله: رمحالالالالاله هللا إ ) رو)الالالالالا،   سالالالاللم راغوالالالالالا  ورالالالالالاار  ا عالالالالا  وعالالالالالاش  ارالالالالالدا  وابت الالالالالى  و الالالالا  علالالالالالل  
   اسمه ولن غضي  هللا  ار من  حسن عمال .

  
  

 والالالالالال  «  ،  الالالالال »ومالالالالالً م صلالالالالالال ي  بالالالالالن سالالالالالالًا  الرومالالالالالل كًالالالالالالال رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم 
 فلمالالالالالالالا  راد ا  الالالالالالالرر مًعتالالالالالالاله  الالالالالالالرغ     غالالالالالالالالد لالالالالالالاله  وكالالالالالالالا  ممالالالالالالالن غعالالالالالالالسب   هللا فعالالالالالالالسب عالالالالالالالسا،  شالالالالالالالدغدا  



فافتالالالالالالد   فسالالالالالاله مالالالالالالً م  الالالالالالاله   الالالالالال  واعلالالالالالاله عمالالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب عًالالالالالالد ماتالالالالالاله غ الالالالالاللل ،لًالالالالالالا  إىل    
 غست لد بع   ر  الشار .

 
 

ومالالالالالالً م عالالالالالالامر بالالالالالالن ف الالالالالال ر مالالالالالالاىل الافيالالالالالال  بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا  وكالالالالالالا  الافيالالالالالال   رالالالالالالا عا شالالالالالالة ألم الالالالالالا    
كالالالالالا  مالالالالالن املستضالالالالالعفة غعالالالالالسب   هللا فلالالالالالم رومالالالالالا   سالالالالاللم  الالالالالدشا   والالالالال  درالالالالالا  رسالالالالالا  هللا دار األر الالالالالم و 

غراالالالالال  عالالالالالن دغًالالالالاله واشالالالالال ال  بالالالالالا بكالالالالالر و عتقالالالالاله  وملالالالالالا رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا و بالالالالالا بكالالالالالر إىل ال الالالالالار م الالالالالاارغن 
 مالالالالر  بالالالالا بكالالالالر مالالالالا ل عالالالالامر بالالالالن ف الالالال ر    غالالالالرول ب الالالالًم  م بكالالالالر علي مالالالالا وكالالالالا  غرعارالالالالا ورالالالالاار مع مالالالالا 

الالالالدا  و لتالالالال  غالالالالا    بدالالالالر معا الالالالة سالالالالًة  ربالالالال  مالالالالن ا  الالالالرر ورالالالالا إىل املدغًالالالالة نالالالالدم ما  وشالالالال د عالالالالامر بالالالالدرا  و لحل
 ابن  ربعة سًة .

ومالالالالً م لويوالالالالة اارغالالالالة بالالالالإ مؤمالالالال  بالالالالن حويالالالال  بالالالالن كعالالالال   سالالالاللم   والالالال  إسالالالالال  عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب 
وكالالالالالالا  غعالالالالالالسهبا حالالالالالالىت تفالالالالالال    غالالالالالالدع ا وغقالالالالالالا : إين ل  دعالالالالالال  إ  سالالالالالال مة  فتقالالالالالالا : كالالالالالالسل  غفعالالالالالال  هللا 

 ب  إ  ل تسلم  فاش ارا  با بكر فالعتق ا.
 قكر ا ليتض  للقار ة اشتداد العساب على رؤ ة املساكة راا   و ساة .رسل  م لة 

وممالالالالالا  صالالالالالاب الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن ا غالالالالالساة مالالالالالا  الالالالالاله ابالالالالالن عمالالالالالر كمالالالالالا   الو الالالالالار : 
بيًالالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بفًالالالالالاة الكعوالالالالالة إق   والالالالال  عقوالالالالالة بالالالالالن  م معالالالالالي  فالرالالالالالس  ًكالالالالال  

قالالالالاله ف ًقالالالالاله رًقالالالالالا  شالالالالالدغدا  ف الالالالالاة  بالالالالالا بكالالالالالر فالرالالالالالس  ًكوالالالالاله فدفعالالالالاله عالالالالالن رسالالالالالا  هللا فلالالالالالد) رابالالالالاله   عً
 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم و  رواغة    ا :  تقتلا  راال     غقا  رم هللا.

  
و  رواغالالالالالة الو الالالالالار : كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غ الالالالاللل عًالالالالالد الكعوالالالالالة و الالالالال  مالالالالالن 

  إىل رالالالالالسا املرا الالالالالل   غكالالالالالم غقالالالالالا  إىل االالالالاللور     الالالالالرغ     السالالالالال م إق  الالالالالا   ا الالالالال  مالالالالالً م:    تً الالالالالرو 
فالالالالال  فيعمالالالالد إىل فرر الالالالا ودم الالالالا وسالالالالالرا  في الالالاللة هبالالالالم   ش لالالالاله حالالالالىت إقا سالالالال د وضالالالالعه بالالالالة كتفيالالالاله  
فا وعالالالالالت  شالالالالالالقارم فلمالالالالالالا سالالالالالال د رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم وضالالالالالالعه بالالالالالالة كتفيالالالالالاله وروالالالالالال  الًالالالالالال  

مالالالالالن الضالالالالالح  فالالالالالا الق صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم سالالالالالاادا  فضالالالالالحكاا حالالالالالىت مالالالالالا  بعضالالالالال م علالالالالالى بعالالالالال  
مًالالالالالالالق إىل فا مالالالالالالة فال ولالالالالالال  تسالالالالالالعى وروالالالالالال  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم سالالالالالالاادا  حالالالالالالىت  لقتالالالالالاله و   

الل الالالالالالالم عليالالالالالالال  »  ولالالالالالالال   علالالالالالالالي م تسالالالالالالالو م  فلمالالالالالالالا  ضالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  الالالالالالالا : 



الل الالالالالالم عليالالالالالال  بعمالالالالالالرو بالالالالالالن رشالالالالالالا  وعتوالالالالالالة بالالالالالالن ربيعالالالالالالة وشالالالالالاليوة بالالالالالالن ربيعالالالالالالة »    ذالالالالالالى فقالالالالالالا : «بقالالالالالالرغ 
  و الالالالالالد سالالالالالالقااا «بالالالالالالن عتوالالالالالالة و ميالالالالالالة بالالالالالالن رلالالالالالالد وعقوالالالالالالة بالالالالالالن  م معالالالالالالي  وعمالالالالالالارر بالالالالالالن الاليالالالالالالدوالاليالالالالالالد 

 الالالاليع م صالالالالالرعى غالالالالالا  بالالالالالدر   سالالالالالحواا إىل  ليالالالالال  بالالالالالدر   مالالالالا عقوالالالالالة بالالالالالن  م معالالالالالي  فكالالالالالا  مالالالالالن  سالالالالالر  
 بدر و مر رسا  هللا بقتله.

  
 ما عرضته  رغ  على رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
  اند   الالالالرغ  والًالالالال  عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  االالالالالس  الالالالا  عتوالالالالة بالالالالن ربيعالالالالة غامالالالالا  ورالالالالا االالالالالس 

  املسالالالالال د وحالالالالالدل: و معشالالالالالر  الالالالالرغ       الالالالالا  إىل حممالالالالالد فالكل مالالالالاله و عالالالالالرمث عليالالالالاله  مالالالالالارا  لعلالالالالاله غقوالالالالال  
بعضالالالال ا فًعايالالالاله  غ الالالالا شالالالالاة وغكالالالالد عًالالالالا وقلالالالال  حالالالالة  سالالالاللم محالالالاللر ور وا  صالالالالحاب رسالالالالا  هللا غلغالالالالدو  

  فقالالالالا  إليالالالاله عتوالالالالة حالالالالىت الالالالالس إىل رسالالالالا  هللا وغك الالالالرو   فقالالالالالاا: بلالالالالى و  ، الاليالالالالد فقالالالالم إليالالالاله فكلمالالالاله
الالالالالاة   العشالالالالالال ر واملكالالالالالالا    الًسالالالالالال    فقالالالالالا : و ابالالالالالالن  رالالالالالالل إ الالالالال  مًالالالالالالا حيالالالالالالت  الالالالالد علمالالالالالال  مالالالالالالن السِ 
وإ الالالال   الالالالد  تيالالالال   امالالالال   مالالالالر ع الالالاليم فر) الالالال  بالالالاله  الالالالاعت م وسالالالالف    بالالالاله  حالم الالالالم وعوالالالال  بالالالاله   الالالالت م 

تً الالالالر في الالالالا لعلالالالال  تقوالالالال  ودغالالالالً م كفالالالالر)ت بالالالاله مالالالالن مضالالالالى مالالالالن  ،  الالالالم فالالالالاذ  مالالالالإ  عالالالالرمث عليالالالال   مالالالالارا  
   الالالالالالا : و ابالالالالالالن « الالالالالال  و  ، الاليالالالالالالد  ذالالالالالال »مًالالالالالالا بعضالالالالالال ا  فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 رالالالالل إ  كًالالالال  إمالالالالا ترغالالالالد  الالالالا ادالالالال  بالالالاله مالالالالن رالالالالسا األمالالالالر مالالالالا    عًالالالالا لالالالال  مالالالالن  ماالًالالالالا حالالالالىت تكالالالالا  
  كًالالالال  ترغالالالالد  ك الالالالران مالالالالا    وإ  كًالالالال  ترغالالالالد بالالالاله شالالالالرفا  سالالالالادان  عليًالالالالا حالالالالىت    قاالالالال   مالالالالرا  دو الالالال  وإ

ملكالالالالالا  ملكًالالالالالا  عليًالالالالالا وإ  كالالالالالا  رالالالالالسا الالالالالالس  بتيالالالالال  ر  ِي الالالالالا  تالالالالالرال   تسالالالالالتاي  ردل عالالالالالن  فسالالالالال   لوًالالالالالا 
لالالالال  الاالالالال  وبالالالالسلًا فيالالالاله  ماالًالالالالا حالالالالىت  ل  الالالال  مًالالالاله ف  الالالاله ر الالالالا غلالالالال  التالالالالاب  علالالالالى الراالالالال  حالالالالىت غلالالالالداو  

:  عالالالالالم     الالالالالا «  الالالالالد فرغالالالالال  و  ، الاليالالالالالد»مًالالالالاله  حالالالالالىت إقا فالالالالالرم عتوالالالالالة ورسالالالالالا  هللا غسالالالالالتم  مًالالالالاله  الالالالالا : 
لِغالالالالالال ُّ م الالالالالالن  الالالالالالالر)مْح ِن »   الالالالالالا :  فعالالالالالال    الالالالالالا : «فالالالالالالاذ  مالالالالالالإ» الالالالالالا :  بسالالالالالالم هللا الالالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم:  حالالالالالالم تً 

الالالالالال الالالالالالا   ب ِشالالالالالال ا  و   الالالالالِسغرا  ف الالالالالالال ْعر مث    ْك ال الالالالالالرلرلْم فال  ل ْم    الالالالالالر)ِحيِم ِكت الالالالالال ُّ فل  الالالالالالل ْ  ةاغال تلالالالالالهل  اللالالالالالالْرةاان  ع ر بِي الالالالالالا  ل ق الالالالالْاٍ  غال ْعل مل
  مضالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا في الالالالالالا غقر رالالالالالالا عليالالالالالاله  فلمالالالالالالا ذع الالالالالالا عتوالالالالالالة مًالالالالالاله    4 - 1غ ْسالالالالالالم علا    وف الالالالالالل :

   الالالال   الالالالا و لقالالالالى غدغالالالاله رلالالالالد   الالالالرل معتمالالالالدا  علي مالالالالا غسالالالالتم  مًالالالاله   ا ت الالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا 
عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل السالالالالالالال در مً الالالالالالالا فسالالالالالالال د     الالالالالالالا :  الالالالالالالد ذعالالالالالالال  و  ، الاليالالالالالالالد مالالالالالالالا ذعالالالالالالال  فال الالالالالالال  

 «.وقا 



  
 : للالالالالالالد ،  لقالالالالالالد االالالالالالاةكم  بالالالالالالا الاليالالالالالالد ب الالالالالال  فقالالالالالالا  عتوالالالالالالة إىل  صالالالالالالحابه فقالالالالالالا  بعضالالالالالال م لالالالالالالوع

الااالالالالاله الالالالالالس  قرالالالالال  بالالالالاله  فلمالالالالالا الالالالالالس إلالالالالالي م  الالالالالالاا: مالالالالالا وراة  و  ، الاليالالالالالد   الالالالالا : ورا الالالالالل  ين  الالالالالد 
ذعالالالال   الالالالالا   وهللا مالالالالالا ذعالالالالال  م لالالالالاله  الالالالال   وهللا مالالالالالا رالالالالالا ،لشالالالالالعر و  ،لسالالالالالحر و  الك ا الالالالالة  و معشالالالالالر 

 مالالالالالا رالالالالالا فيالالالالاله  فالالالالالاعتللال فالالالالالاهللا ليكالالالالالا ن  الالالالالرغ    يعالالالالالاين وااعلارالالالالالا م  رلالالالالالاا بالالالالالة رالالالالالسا الراالالالالال  وبالالالالالة
لقالالالالالالاله الالالالالالالس  ذعالالالالالال  مًالالالالالاله  والالالالالالال ع الالالالالاليم فالالالالالال   ت الالالالالالوه العالالالالالالرب فقالالالالالالد كلِفيتمالالالالالالال ب الالالالالال كم وإ  غ  الالالالالالر علالالالالالالى 
العالالالالالالرب فملكالالالالالاله ملككالالالالالالم وعالالالالالاللل عالالالالالاللكم وكًالالالالالالتم  سالالالالالالعد الًالالالالالالا  بالالالالالاله   الالالالالالالاا: سالالالالالالحر  وهللا و  ، الاليالالالالالالد 

 بلسا ه   ا : رسا ر غل فيه فاصًعاا ما بدا لكم.
  
  

الاليالالالالالد   ،د ة األمالالالالالر    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غقوالالالالال  مالالالالالا غعرضالالالالاله عليالالالالاله لقالالالالالد  الالالالالن  بالالالالالا 
مالالالالن مالالالالالا  واالالالالال وملالالالالال  فالالالالال  ر لالالالالاله اسالالالالتعداد  الالالالالرغ  ملًحالالالاله كالالالالال  مالالالالا غو الالالالالل علالالالالى    غتعالالالالالرمث لالالالالالدغً م 
و  غالالالالالالدعارم إىل تالالالالالالر  عوالالالالالالادر األصالالالالالالًا    الالالالالالن قلالالالالالال  أل  ا  سالالالالالالا  و  سالالالالالاليما الفقالالالالالال  ا تالالالالالالاج غامالالالالالال  

تشالالالالوت هبمالالالالا وغسالالالالعى إلي مالالالالا مالالالالا واالالالالد للسالالالالعل سالالالالويال   ولالالالالا كالالالالا   بالالالالا   املالالالالا  وت الالالالرل  هبالالالالة امللالالالال  في
الاليالالالالالد عالالالالالرمث قلالالالالال  كلالالالالاله  و بعضالالالالاله علالالالالالى غالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  غتالالالالالو  بالالالالاله واتفالالالالالق مالالالالال  
 الالالالالالرغ    ا الالالالالالا  و رال  فسالالالالالاله و صالالالالالالحابه مالالالالالالن العًالالالالالالاة وا غالالالالالالساة والتعالالالالالالسغ  والت دغالالالالالالد ،لقتالالالالالال    كالالالالالال  

غكالالالالن  احمالالالالا  إىل شالالالاللة مالالالالن قلالالالال   صالالالالال  ول غكالالالالن    و الالالال . ولكالالالالن الًالالالال  عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  ل
وسالالالالالعه    غتًحالالالالالى عالالالالالن الالالالالالدعار إىل ا سالالالالالال  م مالالالالالا حاولالالالالال   الالالالالرغ  صالالالالالرفه عً الالالالالا     تالالالالالر    الالالالاله  الالالالالا  

وهللا لالالالالالالالا وضالالالالالالالعاا الشالالالالالالالمس   شيالالالالالالإ والقمالالالالالالالر   غسالالالالالالالار  علالالالالالالالى     تالالالالالالالر  رالالالالالالالسا »لعمالالالالالاله  م  الالالالالالالال : 
أل  هللا سالالالالالوحا ه  الالالالالد  مالالالالالرل بًشالالالالالر    ومالالالالالا قلالالالالال  إ «األمالالالالالر حالالالالالىت غ  الالالالالرل هللا  و  رلالالالالال  فيالالالالاله مالالالالالا تركتالالالالاله

رال رل  لالالالالالالْم ف ال  الالالالالالِسْر  واملالالالالالالدرر:  الالالالالالد) الالالالالالا اْلمل    و الالالالالالا  عالالالالالالل  شالالالالالالال ه:  و لِر ب الالالالالال   1  2الالالالالالالدعار حيالالالالالالت  الالالالالالا :  ب غالح  
     : اصالالالالالالال  علالالالالالالالى مشالالالالالالالا  التكالالالالالالالاليد و ق  املشالالالالالالالركة  فكيالالالالالالالد بعالالالالالالالد رالالالالالالالسا 7ف اْصالالالالالالالِ ْ  واملالالالالالالالدرر: 

كالالالال  مالالالالا غ الالالاليوه مالالالالن ا غالالالالساة  بالالالال  كيالالالالد غ الالالال    األمالالالالر ا  الالالالل ختالالالالار علشتالالالاله وتفالالالال   اتالالالاله و  غ الالالال  علالالالالى
 ااا  الد يا وغً دش ملا تعرضه عليه  رغ  من مل  واال وما .

  
  



وملالالالالالا ر ت  الالالالالرغ     رسالالالالالا  هللا  الالالالالد رفالالالالال  مالالالالالا عرضالالالالالال عليالالالالاله  الالالالالالاا لالالالالاله: و حممالالالالالد إ  كًالالالالال  غالالالالال  
  ابالالالال  مًالالالالا شالالالاليدا  ممالالالالا عرضالالالالًال عليالالالال   ف  الالالال   الالالالد علمالالالال    الالالاله لالالالاليس مالالالالن الًالالالالا   حالالالالد  ضالالالاليق بلالالالالدا  و 
  الالالال  مالالالالاة و   شالالالالد عيشالالالالا  مًالالالالا فسالالالال  لًالالالالا ربالالالال  الالالالالس  بع الالالال   الالالالا بع الالالال  بالالالاله فليسالالالال ِ  عًالالالالا رالالالالسل االوالالالالا  
الالالالالد ضالالالاليق  عليًالالالالا وليوسالالالال  لًالالالالا بالالالالالدان ولي الالالالر  لًالالالالا في الالالالا   الالالالارا  كال الالالالار الشالالالالا  والعالالالالرا  وليوعالالالالت لًالالالالا 
مالالالالالن مضالالالالالى مالالالالالن  ، ًالالالالالا ولالالالالاليكن فالالالالاليمن غوعالالالالالت لًالالالالالا مالالالالالً م   الالالالالل  بالالالالالن كالالالالالالب ف  الالالالاله كالالالالالا  شالالالالاليخ صالالالالالد  

مالالالالالالا تقالالالالالالا   حالالالالالالق رالالالالالالا    ، الالالالالال   فالالالالالال   صالالالالالالد ا  وصالالالالالالًع  مالالالالالالا سالالالالالالاللًا  صالالالالالالد ًا  وعرفًالالالالالالا فًسالالالالالالال م ع
مالالالالالا هبالالالالالسا بع الالالالال  إلالالالالاليكم إمالالالالالا ادالالالالالتكم مالالالالالن »مًللتالالالالال  مالالالالالن هللا و  الالالالاله بع الالالالال  رسالالالالالا   كمالالالالالا تقالالالالالا   فقالالالالالا : 

هللا  الالالالالا بع الالالالالإ بالالالالاله و الالالالالد بل الالالالالتكم مالالالالالا  رسالالالالالل  بالالالالاله فالالالالال   تقولالالالالالال ف الالالالالا ح كالالالالالم   الالالالالالد يا وا رالالالالالرر وإ  
   الالالالالالاا: فالالالالال قا ل تفعالالالالال  رالالالالالسا لًالالالالالا ف الالالالالس «ىت  كالالالالالم هللا بيالالالالالإ وبيالالالالالًكمتالالالالالردول علالالالالالل   صالالالالال  ألمالالالالالر هللا حالالالالال

لًفسالالالالال   سالالالالال  ربالالالالال     غوعالالالالالت معالالالالال  م لكالالالالالا  غ الالالالالد    الالالالالا تقالالالالالا  وغرااعًالالالالالا عًالالالالال   وسالالالالالله فلي عالالالالال  
لالالالال  اًالالالالاان  و  الالالالارا  وكًالالالالا ا  مالالالالن قرالالالال  وفضالالالالة غ ًيالالالال  هبالالالالا عمالالالالا  الالالالرا  توت الالالالل  ف  الالالال  تقالالالالا  ،ألسالالالالاا  

مًللتالالالالالال  مالالالالالالن ربالالالالالال  إ  كًالالالالالال  رسالالالالالالا   كمالالالالالالا وتلالالالالالالتمس املعالالالالالالاش كمالالالالالالا  لتمسالالالالالاله حالالالالالالىت  عالالالالالالر  فضالالالالالالل  و 
مالالالالالا  ان بفاعالالالالال  ومالالالالالا  ان ،لالالالالالس  غسالالالالالال  ربالالالالاله رالالالالالسا  ومالالالالالا بلع الالالالال  إلالالالالاليكم »تالالالالاللعم  فقالالالالالا   الالالالالم رسالالالالالا  هللا: 

فالالالال   تقولالالالالاا مالالالالا ادالالالالتكم بالالالاله ف الالالالا ح كالالالالم    - و كمالالالالا  الالالالا   -هبالالالالسا ولكالالالالن هللا بع الالالالإ بشالالالال ا  و الالالالسغرا  
   الالالالالالالاا: فالسالالالالالالق  «هللا بيالالالالالالإ وبيالالالالالالًكمالالالالالالالد يا وا رالالالالالالرر وإ  تالالالالالالردول علالالالالالالل   صالالالالالال  ألمالالالالالالر هللا حالالالالالالىت  كالالالالالالم 

السالالالالماة عليًالالالالا ِكسالالالالفا  كمالالالالا  عمالالالال     ربالالالال  إ  شالالالالاة فعالالالال  فالالالال ان لالالالالن  الالالالؤمن لالالالال  إ     تفعالالالال   فقالالالالا  
   الالالالالالالاا: و حممالالالالالالد فمالالالالالالا علالالالالالالم ربالالالالالال   ان «قلالالالالالال  إىل هللا إ  شالالالالالالاة    غفعلالالالالالاله بكالالالالالالم فعالالالالالال »رسالالالالالالا  هللا: 

فيعلمالالالال  مالالالالا  سالالالالً لس معالالالال  و سالالالالالل  عمالالالالا سالالالالاللًا  عًالالالاله و الالالالال  مًالالالال  مالالالالا  الالالالال  فيتقالالالالد  إليالالالال 
ترااعًالالالالا بالالالاله ونالالالال   مالالالالا رالالالالا صالالالالا     قلالالالال  بًالالالالا إقا ل  قوالالالال  مًالالالال  مالالالالا ادتًالالالالا بالالالاله  إ الالالاله  الالالالد بل ًالالالالا إمالالالالا 

 غعلم  رسا را  ،ليمامة غقا  له الرمحن وإان    ؤمن ،لرمحن
  

 بالالالالالدا  فقالالالالالد اعتالالالالالسران إليالالالالال  و حممالالالالالد  وإان وهللا     كالالالالال  ومالالالالالا بل الالالالال  مًالالالالالا حالالالالالىت  لكًالالالالالا  و الالالالالا  
د املال كالالالالالالالة ورالالالالالالالل بًالالالالالالالات هللا  و الالالالالالالا   الالالالالالالا ل م: لالالالالالالالن  الالالالالالالؤمن لالالالالالالال  حالالالالالالالىت لا ،   الالالالالالالا ل م: لالالالالالالالن  عوالالالالالالال

واملال كالالالالة  والالالاليال   فلمالالالالا  الالالالالاا قلالالالال  لرسالالالالا  هللا  الالالالا  عالالالالً م و الالالالا  معالالالاله عوالالالالد هللا بالالالالن  م  ميالالالالة بالالالالن امل الالالال ر 
بالالالن عوالالالد هللا بالالالن عمالالالر بالالالن  الالاللو  ورالالالا ابالالالن عمتالالاله عاتكالالالة بًالالال  عوالالالد املالالالال  فقالالالا : و حممالالالد عالالالرمث 

ا فلالالالالم تقولالالالاله مالالالالً م    سالالالالاللا  أل فسالالالال م  مالالالالارا  ليعرفالالالالاا هبالالالالا مًللتالالالال  مالالالالن هللا  عليالالالال   امالالالال  مالالالالا عرضالالالالا 



كمالالالالا تقالالالالا  وغ الالالالد ا  وغتوعالالالالا  فلالالالالم تفعالالالال     سالالالالاللا     لرالالالالس لًفسالالالال   مالالالالا غعرفالالالالا  بالالالاله فضالالالالل  
الالالال   الالالالم بعالالالال  مالالالالا ختالالالالاف م بالالالاله مالالالالن العالالالالساب  علالالالالي م ومًللتالالالال  مالالالالن هللا فلالالالالم تفعالالالال     سالالالالاللا     تع ِ 

   مالالالالالن بالالالالال   بالالالالالدا  حالالالالالىت تت الالالالالس إىل السالالالالالماة سالالالالاللما    تر الالالالالى فيالالالالاله و ان فلالالالالالم تفعالالالالال     الالالالالا  لالالالالاله: فالالالالالاهللا  
   الالالالالر حالالالالالىت لتي الالالالالا   لا معالالالالال  ب الالالالال  مالالالالال   ربعالالالالالة مالالالالالن املال كالالالالالة غشالالالالال دو  لالالالالال    الالالالال  كمالالالالالا تقالالالالالا   
و   هللا لالالالالالا فعلالالالالال  قلالالالالال  مالالالالالا  ًًالالالالال   ين  صالالالالالد      ا  الالالالالر  رسالالالالالا  هللا إىل  رلالالالالاله حلغًالالالالالا   سالالالالالفا  ملالالالالالا 

 jعال وملا ر   من مواعد م إول.فاته مما كا  غام  به من  امه حة د
  
  

إ  رالالالالسل املاالالالالال  الالالالالد  لوت الالالالا  الالالالرغ  مالالالالن الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ماالالالالال  مدرشالالالالة تالالالالد  
علالالالالالى شالالالالالدر تعًالالالالالت م وعًالالالالالادرم وعلالالالالالى   الالالالالم   غرغالالالالالدو     غؤمًالالالالالاا إ  إقا شالالالالالاردوا املسالالالالالتحيالت ور وا 

الوالالالالالالا  بق الالالالالالد تع يالالالالالاللل  رالالالالالالاار  العالالالالالالادات ولالالالالالالسل  سالالالالالالاللاا رسالالالالالالا  هللا  شالالالالالالياة ع يوالالالالالالة   ختاالالالالالالر علالالالالالالى
والتشالالالالال   بالالالالاله فسالالالالالاللال    غ الالالالال    ويعالالالالالة بالدرالالالالالم فيسالالالالال   االوالالالالالا  وغف الالالالالر األ الالالالالار و يالالالالالل املالالالالالاتى  و    
 عالالالالال  هللا لالالالالاله االًالالالالالا  والق الالالالالار وغعايالالالالاله الكًالالالالالا   ف الالالالالسل ماالالالالالال  عو الالالالالاد املالالالالالادر عوالالالالالاد األصالالالالالًا     مالالالالالا 

الًالالالالال  عليالالالالاله ال الالالالالالر  سالالالالال د مالالالالالا سالالالالالالله عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م  ميالالالالالة بالالالالالن امل الالالالال ر الالالالالالس   لالالالالال     غت الالالالالس 
والسالالالالالال  سالالالالاللما  إىل السالالالالالماة وبا ب الالالالال  و ربعالالالالالة مال كالالالالالة غشالالالالال دو  معالالالالاله علالالالالالى صالالالالالحة مالالالالالا غقالالالالالا   
وملالالالالالالالاقا كالالالالالالال  رالالالالالالالسا  ليالالالالالالالؤمن عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن  م  ميالالالالالالالة رالالالالالالالسا و الالالالالالالد  اسالالالالالالالى األ ويالالالالالالالاة صالالالالالالاللاات هللا علالالالالالالالي م 
 ال الالالالالالعاب   سالالالالالالوي  رداغالالالالالالة الكفالالالالالالار الالالالالالالسغن كالالالالالالا اا غرمالالالالالالا م ،لضالالالالالالال  والسالالالالالالفارة واالًالالالالالالا  والسالالالالالالحر 
الالالالالالرللل ِإىن   الالالالالالم م الالالالالالْن إِل الالالالالالٍه غ يالْ الالالالالالا ِإىل   ال ْاِمالالالالالالِه فال ق الالالالالالا   غال ق الالالالالالْاِ  اْعولالالالالالالدلواْ اا)  م الالالالالالا ل كل الالالالالالْلً ا  لاح    الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ل ق الالالالالالْد   ْرس 

الالالالالا ل ع ل الالالالالْيكلْم ع الالالالالس اب  غال الالالالالْاٍ  ع ِ الالالالاليٍم  واألعالالالالالرا :  الالالالالال  59  ر     فومالالالالالاقا  االالالالالابال علالالالالالى قلالالالالال      الالالالالا   اْلم 
ال ر ا   ِ     .60 ض ل ٍ  محِوٍة  واألعرا : ِمن  ال ْاِمِه ِإان) لً 

وملالالالالالا دعالالالالالا رالالالالالاد عليالالالالاله السالالالالالال   امالالالالاله علالالالالالى عوالالالالالادر هللا رمالالالالالال ،لسالالالالالفارة والكالالالالالسب   الالالالالا  تعالالالالالاىل: 
الالالرللل   ف الالالال  تال تال)قلالالالا     الالالا   الْ  الالالْم م الالالْن إِل الالالٍه غ يالْ الالالاد ا   الالالا   و  ال الالالْاِ  اْعولالالالدلواْ اا)  م الالالا ل كل الالالارلْم رل الالالال ال)الالالِسغن  و ِإىل  ع الالالاٍد   ر  م 

ٍة ِوِإان) ل ً  لًح   ِمن  اْلك ِسِبة   واألعرا : ك ف   ال ر ا   ِ  س ف ار    .66  65رلوْا ِمن  ال ْاِمِه ِإان) لً 
  

وملالالالالالا    الالالالالر ماسالالالالالى عليالالالالاله السالالالالالال  املع الالالالاللر و لقالالالالالى الع الالالالالا فا قلوالالالالال  رعوالالالالالاان  اد عالالالالالاا   الالالالاله سالالالالالاحر  
الالالال   الالالا  تعالالالاىل:  ف الالالال ْلق ى ع   الالالالل ف الالالِ ق ا ِرالالالى  راللْعو الالالا ُّ محوالالالةُّ و   لل ف الالالِ ق ا ِرالالالى  بال ْيض الالال ة لِلً)ِ الالالرِغن    الالالا   اْلم   ال الالالل ش  غ الالالد 



الالالالالالالالالِحرُّ ع لالالالالالالالاليمُّ  واألعالالالالالالالالالرا :  ا ل س  الالالالالالالالس    فالالالالالالالالاملتعًتا    غؤمًالالالالالالالالالا  109 - 107ِمالالالالالالالالن  ال الالالالالالالالْاِ  ِفْرع الالالالالالالالالْا   ِإ ) ر 
ْتًِ الالالالا بالالالالِه ِمالالالالن ةاغ الالالالٍة ل ت ْسالالالالح   الالالالالا ل  ر ان  هِب الالالالالا م مالالالالا ر وا مالالالالن ا وت الويًالالالالات ورالالالالاار  العالالالالادات:  و   الالالالاللااْ م ْ م 

    ف   بعد قل  مكابرر وإصرار على الكفر .132ف م ا ل ْنل ل    ِ لْؤِمًِة   واألعرا : 
  

 محا ة  م ا  
ملالالالالا عالالالالاد رسالالالالا  هللا  سالالالالفا  مالالالالن عًالالالالاد  امالالالاله وتشالالالالو   م ،لكفالالالالر  الالالالا   بالالالالا ا الالالال : و معشالالالالر  الالالالرغ  

  تًالالالالالالا  وإين  عارالالالالالالالد هللا إ  حممالالالالالالدا   الالالالالالد    إ  مالالالالالالالا تالالالالالالرو  مالالالالالالن عيالالالالالالال  دغًًالالالالالالا وشالالالالالالتم  ، ًالالالالالالالا وتسالالالالالالفيه 
ألالسالالالالالن لالالالالاله غالالالالالدا  ا الالالالالر مالالالالالا   يالالالالالق محلالالالالاله فالالالالال قا سالالالالال د   صالالالالالالته فضالالالالال   بالالالالاله ر سالالالالاله. ومالالالالالن رالالالالالسا 
ت  الالالالالالر عالالالالالالداور  م ا الالالالالال  للًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورالالالالالالسل العالالالالالالداور  رراتالالالالالاله عالالالالالالن حالالالالالالد العقالالالالالال  

 فالرس غسل  سلا  اال ا  ولكن هللا سوحا ه وتعاىل   قس الً  من شرل وجن ال من غدرل.
  
ا   بالالالالا ا الالالال  فرعالالالالا  رالالالالسل األمالالالالة اذالالالاله عمالالالالرو بالالالالن رشالالالالا    تالالالال  غالالالالا  بالالالالدر كالالالالافرا  وكا الالالال  بالالالالدر كالالالال

  السالالالالالالًة ال ا يالالالالالالة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر   تلالالالالالاله عمالالالالالالرو بالالالالالالن االمالالالالالالال وابالالالالالالن عفالالالالالالراة األ  الالالالالالارو   وكالالالالالالاان حالالالالالالدرة 
وحالالالالالالدغ  ما   ال الالالالالالحي  مشالالالالالال ار  و  كتالالالالالال  السالالالالالالًن    رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالة 

ة ا لالالالالالق ف  الالالالالا  غلالالالالاليل القلالالالالال   فمالالالالالن « فرعالالالالالا  رالالالالالسل األمالالالالالة  لتالالالالال »ر ل مقتالالالالالا    الالالالالا :  و الالالالالد كالالالالالا  سالالالالال  
قلالالالال    الالالاله  لالالالالم ذاالالالالرا   الالالالد  مالالالالن  بيالالالالد ب الرالالالالة   الالالالا  حسالالالالا  فسالالالالام ا مًالالالاله  بالالالالا ا الالالال  ب لالالالالت  .ا الالالالا   
ل غسالالالالالم ا ألالالالالالاله سالالالالالا م فالكسالالالالالد عليالالالالاله سالالالالاللعته ول غً الالالالالفه غالالالالال  رسالالالالالا  هللا أل الالالالاله سالالالالالاومه حالالالالالىت   قالالالالاله 

لالالالالالالالة ،لالالالالالالال من و فضالالالالالالال  بعالالالالالالال ا  ،عالالالالالالاله و عاالالالالالالالى  رامالالالالالالال  بالالالالالالالإ عوالالالالالالالد برضالالالالالالالال و رالالالالالالالسرا رسالالالالالالالا  هللا فوالالالالالالالاش  
املالالالالالال  .ًالالالالاله  وكالالالالالا  وصالالالالاليا  علالالالالالى غتالالالالاليم فالكالالالالال  مالالالالالاله و الالالالالردل فاسالالالالالتعا  اليتالالالالاليم ،لًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

 وسلم فمشى معه ورد إليه ماله مًه.
وابتالالالالاش مالالالالن شالالالال ل غقالالالالا  لالالالاله األراشالالالالل   الالالالا    .ا الالالالا فلمالالالالا اسالالالالتعا  الراالالالال  برسالالالالا  هللا وقكالالالالر 

رغالالالالال  وابالالالالالن سالالالالالوي  و    ، ا الالالالال  غلوالالالالاله علالالالالالى حقالالالالاله  الالالالالا  معالالالالاله إىل  م ا الالالالال  وضالالالالالرب عليالالالالاله لالالالالاله   الالالالاله غ
 عالالالال  رالالالالسا الراالالالال  »  ف الالالالرج إليالالالاله و الالالالد امتقالالالال  لا الالالاله  فقالالالالا : «حممالالالالد»،بالالالاله فقالالالالا : مالالالالن رالالالالسا   الالالالا : 

  فالالالالالامت  رعوالالالالالا  و عاالالالالالى الراالالالالال  حقالالالالاله  رالالالالالسا رالالالالالا  بالالالالالا ا الالالالال  ورالالالالالسا شالالالالاللة مالالالالالن غل تالالالالاله واالالالالالارل «حقالالالالاله
 ورضمه للحقا .
إ   ، ا الالالالالالالال  كالالالالالالالالا  : »8   1896الاوعالالالالالالالالة ال ا يالالالالالالالالة سالالالالالالالالًة « سالالالالالالالالال  الالالالالالالالاما  ا »و  كتالالالالالالالالاب 



 «.ف ارا  فاارا  
Dictionar of Islam. 2nd edition. )1896(, Page 8. 

  
  رغ   تحن رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
ل تكتالالالالالِد  الالالالالرغ  هبالالالالالسا كلالالالالاله بالالالالال   رادوا إحرااالالالالاله عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  ،ألسالالالالالدلة فوع الالالالالاا الًضالالالالالر 

والالالالة بالالالالن  م معالالالالي  إىل  حوالالالالار الي الالالالاد ،ملدغًالالالالة و الالالالالاا  مالالالالا سالالالالالرم عالالالالن حممالالالالد وصالالالالفا بالالالالن ا الالالالارن وعق
 الالالالالالالم صالالالالالالالفته و رالالالالالالال ارم بقالالالالالالالاله فالالالالالالال  م  رالالالالالالال  الكتالالالالالالالاب األو  وعًالالالالالالالدرم علالالالالالالالم لالالالالالالاليس عًالالالالالالالدان مالالالالالالالن علالالالالالالالم 
األ ويالالالالالاة  ف راالالالالالالا حالالالالالالىت  الالالالالالدما املدغًالالالالالالة فسالالالالالالال   حوالالالالالار غ الالالالالالاد عالالالالالالن رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

   الالالالاله و الالالالا   الالالالم إ كالالالالم  رالالالال  التالالالالارار و الالالالد ادًالالالالاكم لت الالالال وان عالالالالن ووصالالالالفا  الالالالم  مالالالالرل و رالالالال ارم بالالالالوع
صالالالالاحوًا رالالالالسا  فقالالالالال   الالالالم  حوالالالالار غ الالالالاد: سالالالاللال عالالالالن رالرالالالالة  مالالالالركم هبالالالالن فالالالال    رالالالال كم هبالالالالن ف الالالالا  الالالال  
مرسالالالالال   وإ  ل غفعالالالالال  فالراالالالالال  متقالالالالالا   فالالالالالروا فيالالالالاله ر غكالالالالالم  سالالالالاللال عالالالالالن فتيالالالالالة قروالالالالالاا   الالالالالالدرر األو  مالالالالالا  

 يالالالالالال   وسالالالالالاللال عالالالالالالن راالالالالالال   الالالالالالا)ا   الالالالالالد بلالالالالالالو مشالالالالالالار  كالالالالالالا   مالالالالالالررم ف  الالالالالاله  الالالالالالد كالالالالالالا   الالالالالالم حالالالالالالدغت ع
األرمث وم ارهبالالالالا مالالالالا كالالالالا   والالالالؤل  وسالالالاللال عالالالالن الالالالالرول ومالالالالا رالالالالل  فالالالال قا  رالالالال كم بالالالالسل  فالالالالاتوعال ف  الالالاله  الالالال  
وإ  ل غفعالالالال  ف الالالالا راالالالال  متقالالالالا  . فال والالالال  الًضالالالالر بالالالالن ا الالالالارن وعقوالالالالة بالالالالن  م معالالالالي  حالالالالىت  الالالالدما مكالالالالة 

بالالالالالة حممالالالالالد   الالالالالد  مالالالالالران  حوالالالالالار علالالالالالى  الالالالالرغ  فقالالالالالا : و معشالالالالالر  الالالالالرغ   الالالالالد ادًالالالالالا بف الالالالال  مالالالالالا بيالالالالالًكم و 
غ الالالالالاد     سالالالالالالله عالالالالالن  شالالالالالياة فالالالالال    رالالالالال كم عً الالالالالا ف الالالالالا  الالالالال  وإ  ل غفعالالالالال  فالراالالالالال  متقالالالالالا   فالالالالالروا فيالالالالاله 

 ر غكم.
ف الالالالالاةوا رسالالالالالا  هللا فقالالالالالالاا: و حممالالالالالد  رالالالالال ان عالالالالالن فتيالالالالالة قروالالالالالاا   الالالالالالدرر األو   الالالالالد كا الالالالال   الالالالالم 

ان عالالالالن الالالالالرول ومالالالالا   الالالالة ع الالالال   وعالالالالن راالالالال  كالالالالا   اافالالالالا   الالالالد بلالالالالو مشالالالالار  األرمث وم ارهبالالالالا  و رالالالال  
 رل .

ول غسالالالالالالت ن  فا  الالالالالالرفاا عًالالالالالاله فمكالالالالالالت «  رالالالالالال كم  الالالالالالا سالالالالالالال لتم عًالالالالالاله غالالالالالالدا  »فقالالالالالالا   الالالالالالم رسالالالالالالا  هللا: 
رسالالالالالا  هللا مخالالالالالس عشالالالالالرر ليلالالالالالة    الالالالالدن هللا إليالالالالاله وحيالالالالالا  و  بْتيالالالالاله ا غالالالالال  حالالالالالىت  راالالالالالد  رالالالالال  مكالالالالالة 

ممالالالالا سالالالالال لًال  و الالالالالاا: وعالالالالدان حممالالالالد غالالالالدا  واليالالالالا  مخالالالالس عشالالالالرر ليلالالالالة  الالالالد  صالالالالوحًا مً الالالالا   نالالالال ان بشالالالاللة
عًالالالالالاله  فشالالالالالالق علالالالالالالى الرسالالالالالالا  ْلرالالالالالال  الالالالالالالاحل ومالالالالالالا غالالالالالالتكلم بالالالالالاله  رالالالالالال  مكالالالالالالة    االالالالالالاةل ا غالالالالالال  بسالالالالالالارر 

  صحاب الك د في ا معاتوته إول على حل ه علي م ور  ما سال لال عًه.



  
 الالالالالا  املفسالالالالالرو : إ  القالالالالالا  ملالالالالالا سالالالالالال لاا الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عالالالالالن املسالالالالالا   الالالالالال الن  الالالالالا  

ول غقالالالالال  إ  شالالالالالاة هللا  فالالالالالاحتوس الالالالالالاحل مخسالالالالالة عشالالالالالر غامالالالالالا  « عً الالالالالا غالالالالالدا    ايالالالالالوكم»عليالالالالاله السالالالالالال : 
الالالالالالر ر)ب)الالالالالال   ِإق ا  الالالالالال ة اا)ل و اقْكل الالالالالالْىة ِإىن  ف اِعالالالالالال ُّ قلالالالالالال   غ الالالالالالدا  ِإ )     غ ش     الالالالالالل   الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و    تال ْقالالالالالالال ن) ِلش 

الالالالالالد ا  وا ا ر ش  الالالالالالس  الالالالالالر ب  ِمالالالالالالْن ر  الالالالالالى     غال ْ الالالالالالِدغ ِن ر    ِ  الْ    والسالالالالالالو  24  23لك الالالالالالد:   ِسالالالالالالي   و  لالالالالالالْ  ع س 
رالالالالالالا    ا  سالالالالالالا  إقا  الالالالالالا  سالالالالالالال فع  الفعالالالالالال   -إ  شالالالالالالاة هللا  -    الالالالالاله   بالالالالالالد مالالالالالالن قكالالالالالالر رالالالالالالسا القالالالالالالا  

الفالالالالالين غالالالالدا  ل غوعالالالالد    شالالالالات  والالالال   الالالاللة ال الالالالد ول غوعالالالالد  غضالالالالا  لالالالالا بقالالالالل حيالالالالا     غعا الالالاله عالالالالن قلالالالال  
الاعالالالالالد  والكالالالالالسب  الفعالالالالال  شالالالالاللة مالالالالالن العاا الالالالالق فالالالالالِ قا كالالالالالا  ل غقالالالالال  إ  شالالالالالاة هللا صالالالالالار كالالالالالاق،    قلالالالالال 

 مًفِ ر وقل    غليق ،أل وياة علي م السال .
  

االالالالالالاة ا غالالالالالال  مالالالالالالن هللا عالالالالالالل واالالالالالال  ةالالالالالال  مالالالالالالا سالالالالالالاللال عًالالالالالاله  فقالالالالالالا  تعالالالالالالاىل   شالالالالالالال  الفتيالالالالالالة:    ْ  
و الالالالالالالا  والك الالالالالالالد:  الالالالالالالا لااْ ِمالالالالالالالْن ةاغ ِتً الالالالالالالا ع    ْ الالالالالالالِد و الالالالالالالالر)ِ يِم ك  ِسالالالالالالالْو      )   ْصالالالالالالالح    اْلك     و الالالالالالالا  فيمالالالالالالالا 9ح 

ًْالالالالهل قِْكالالالالرا  سالالالالاللال عًالالالاله مالالالالن  مالالالالر  الالالالال تالللااْ ع ل الالالالْيكلم م  الراالالالال  الاالالالالا ا :  و غ ْسالالالالال للا     ع الالالالن ِق  اْلق الالالالْر ال ْةِ  لالالالالْ  س 
الالالالالالو وا   والك الالالالالالد:  الالالالالالو وا  ف الالالالالالال تالو    س  الالالالالالْىة س  الالالالالال   ش  ً الالالالالالهل ِمالالالالالالن كل ً)الالالالالالا ل الالالالالالهل ِ  األْرمِث و  تال يالْ   إىل 85 - 83ِإان) م ك)

  رر الق ة.
 و غ ْسالالالالالدال للا     ع الالالالالِن الالالالالالرحوِل  لالالالالالِ  الالالالالالرحولل ِمالالالالالْن   ْمالالالالالِر  و الالالالالا  تعالالالالالاىل فيمالالالالالا سالالالالالاللال عًالالالالاله مالالالالالن  مالالالالالر الالالالالالرول:

  .85ر    و م    لوتِيتلم م ن اْلِعْلِم ِإ )   ِليال   وا سراة: 
و الالالالالالالد  غالالالالالالالد رالالالالالالالسل الرواغالالالالالالالة الالالالالالالالدكتار ولفًسالالالالالالالا  ا سالالالالالالالرا يلل مالالالالالالالدر   الل الالالالالالالات السالالالالالالالامية ،الامعالالالالالالالة 

 ما با: 98الد العرب  صفحة امل رغة ودار العلا  فقا    رسالته وذرغخ الي اد   ب
  
وغًفالالالالالل بعالالالالال  املستشالالالالالر ة صالالالالالحة رالالالالالسل الق الالالالالة ا االالالالال ر دو     بتالالالالالاا بالالالالالدلي   امالالالالالدن إليالالالالاله  »

وا الالالالالق    مالالالالالن العسالالالالال  إ كالالالالالار رواغالالالالالة ذرنيالالالالالة كا الالالالال  سالالالالالووا     الالالالاللو  سالالالالالارر الك الالالالالد وا وت ا اصالالالالالة 
مالالالالالن ا تمالالالالال     تكالالالالالا  ،لالالالالالرول وق  القالالالالالر ة وعًالالالالالدان دليالالالالال   ملًالالالالالا علالالالالالى ا عتقالالالالالاد    رالالالالالسل الرواغالالالالالة 

وا عيالالالالالة  ورالالالالالالل      التلمالالالالالالاد   الالالالالة مشالالالالالال ارر تشالالالالالالوه   الالالالالة  رالالالالالال  الك الالالالالالد ومالالالالالن رالالالالالالسل الق الالالالالالة  رالالالالالالس 
 حوالالالالار الي الالالالاد األسالالالالالدلة الالالالالد وا ارالالالالا للرسالالالالالا  بااسالالالالاة وفالالالالد  الالالالالرغ   وغؤغالالالالد رالالالالسل الق الالالالالة مالالالالا قروًالالالالالا 
إليالالالاله مالالالالن   الالالاله ل غكالالالالن  كالالالالة  حالالالالد مالالالالن الي الالالالادخ إق لالالالالا واالالالالد مالالالالً م   مكالالالالة مالالالالا  وفالالالالد  الالالالرغ  وفالالالالدرم 



ىل املدغًالالالالالة ليسالالالالالاللاا  حوالالالالالار الي الالالالالاد عالالالالالن شالالالالالال  الًالالالالال  وإقا واالالالالالد مالالالالالً م  حالالالالالد فالالالالالال بالالالالالد    غكالالالالالا  غالالالالال  إ
 «.عال

و  الالالالل  هللا عليالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فيمالالالالا سالالالالالله  امالالالاله أل فسالالالال م مالالالالن تسالالالالي  االوالالالالا  وتقايالالالال  
الالالالاليال ر ْت بالالالالالِه ااْلِو الالالالالا ل    ْو  لا ع الالالالالْ   األرمث وبعالالالالالت مالالالالالن مضالالالالالى مالالالالالن  ،  الالالالالم مالالالالالن املالالالالالاتى:  و ل الالالالالْا    )  اللالالالالالْر ان  سل

يع الالالالالا  والرعالالالالالد:  الالالالالْات ى ب الالالالال  اِ) اْ ْمالالالالالرل  ِ           صالالالالالً  مالالالالالن قلالالالالال  إ  31بالالالالالِه اْ ْرمثل   ْو كلل الالالالالم  بالالالالالِه اْلم 
 ما شد .

  
و  الالالالالل  عليالالالالاله    الالالالالا م رالالالالالس لًفسالالالالال  مالالالالالا سالالالالالاللال    برالالالالالس لًفسالالالالاله     عالالالالال  لالالالالاله اًالالالالالاان  و  الالالالالارا  

الالالال ل الا)ع الالالالا   و ش ِْشالالالالى وكًالالالالا ا  وغوعالالالالت ملكالالالالا  غ الالالالد ه  الالالالا غقالالالالا  وغالالالالرد عًالالالاله:   ا الر)سلالالالالاِ  ب ْكل و   الالالالاللااْ م الالالالا ِ  الالالالس 
ً)الالالال الالالالا ل ل الالالالهل ا  الالالاللُّ   ْو ت كل ًالْ الالالالا   م ع الالالالهل   الالالالِسغرا    ْو غاللْلق الالالالى إِل ْيالالالالِه ك  الالالال ل ِ  اْ ْسالالالالا اِ  ل الالالالْا   ل الالالاللِ   إِل ْيالالالالِه م ل الالالال ُّ فال ي كل ةُّ ب ْكل

الالالالالا   ِإ  تال ت)ِوعلالالالالالا   ِإ ) ر   الالالالالا و   الالالالالا   ال )ِلمل ْيالالالالالد  ض الالالالالر بلااْ ل الالالالال   اْ ْم  الالالالال   ف ض الالالالاللحااْ ف الالالالالال  ِمًالْ   الالالالالال  م)ْسالالالالالحلارا  ا  لالالالالالْر ك  ال
الالالالالالا  ً)الالالالالالٍ  جت ْالالالالالالرِ  ِمالالالالالالن ا ِْت   الالالالالالْ ا  م الالالالالالن قلالالالالالال   ا  الالالالالال ة ا ع الالالالالال   ل الالالالالال   ر  الالالالالالِويال  تال و الالالالالالار    ال)الالالالالالِس  ِإ  ش  غ ْسالالالالالالت ِايعلا   س 

الالالالالالالالرل و   ْع الالالالالالالال  ل)الالالالالالالال    ل لالالالالالالالالارا   والفر الالالالالالالالا :  اا  وتلالالالالالالالالتمس املعالالالالالالالالاش:       شالالالالالالالالل   األسالالالالالالالال10 - 7اْ  ال  
ا اْ  ال  رل و   ْع   ل)    ل لارا   والفر ا :  ً)ٍ  جت ْرِ  ِمن ا ِْت     .10 ا 

  
الالالالر  ل ً الالالالا ِمالالالالن   الالالالىت) تال ْف ل و  الالالالل  هللا عليالالالاله فيمالالالالا  الالالالا  عوالالالالد هللا بالالالالن  م  ميالالالالة:  و   الالالالاللااْ ل الالالالن  الحالالالالْؤِمن  ل الالالال   ح 

ً)الالالالالةُّ م الالالالال الالالالالا   ل الالالالال   ا  ولاع الالالالالا   ْو ت كل الالالالالا تال ْفِ الالالالال  ا   ْو تلْسالالالالالِق   األْرمِث غال ًالْ الالالالالر  ِرل ل    الالالالالر  اْ  ال   يالالالالالٍ  و ِعً الالالالالٍ  فال تاللف    ن خنِ)
الالالالا   ل الالالال   بال ْيالالالال ُّ م الالالالن  لْرالالالال الالالالِة   والالالاليال    ْو غ كل ْتالالالالى  ِ،اِ) و اْلم ل ِدك  الالالالف ا   ْو ل  ً الالالالا ِكس  الالالالا   ع ْمالالالال   ع ل يالْ الالالالم  ة ك م  رلٍ  الس)

الالالالم  ة و ل الالالالن  الحالالالالْؤِمن  لِرل ِ  الالالالْ  كلًالالالال ل   ْو تال ْر  الالالالى ِ  الس) ً الالالالا ِكت الالالالا،   ال)ْقالالالالر ةلل  لالالالالْ  سلالالالالْوح ن  ر    ر  الالالالىت) تاللًال الالالالل    ع ل يالْ ي الالالال   ح 
  .93 - 90إ  ) ب ش ر ا ر)سلا      وا سراة: 

  
و  الالالالالل  عليالالالالاله    الالالالالا م إان  الالالالالد بل ًالالالالالا   الالالالال  إمالالالالالا غعلمالالالالال  راالالالالال  ،ليمامالالالالالة غقالالالالالا  لالالالالاله الالالالالالرمحن ولالالالالالن 

الالالالْلً ا   ِ   الالالالس ِل     ْرس  ً الالالال    الالالالؤمن بالالالاله  بالالالالدا :  ك  يالْ للالالالالا  ع ل الالالالْيِ مل ال)الالالالِس    ْوح  الالالال   لم الالالالمُّ ل تال تالْ ل الالالالْ  ِمالالالالن  ال ْوِل    لم)الالالالٍة   الالالالْد ر 
ْلالالالالالال ل و إِل ْيالالالالالالِه م ت الالالالالالاِب  والر  الالالالالالا  ع ل ْيالالالالالالِه تال ا ك) الالالالالالا  ر      إِل الالالالالاله  ِإ ) رل الالالالالالْم غ ْكفلالالالالالالرلو   ِ،لالالالالالالر)مْح ِن  لالالالالالالْ  رل عالالالالالالد: إِل ْيالالالالالال   و رل

30.  
الالالالى ع ْوالالالالدا  ِإق ا ص الالالالل)ى   ر ةغالالالال   و  الالالالل  عليالالالاله فيمالالالالا  الالالالا   بالالالالا ا الالالال  ومالالالالا رالالالالم) بالالالال ه:    ر   غالالالال   ال)الالالالِس  غال ًالْ  



الالالالالال)  الالالالالس)ب  و تال الالالالالا ىل)   لْ  غال ْعل الالالالالم  ِ  ) اا)  غال الالالالالر   ك  الالالالالا   ع ل الالالالالى اْ لالالالالالد     ْو   م الالالالالر  ِ،لتال)ْقالالالالالا     ر ةغالالالالال   ِإ  ك   ل الالالالالِدن لْ) ِإ  ك 
ِسب الالالالالٍة ر   ِصالالالالالي ٍة ك  ت الالالالالِه ل ً ْسالالالالالف عا  ِ،لً)اِصالالالالالي ِة ان  الالالالالال)    تلِاْعالالالالالهل و اْسالالالالال لْد غً  الالالالالً دْشل الل)،  ِي الالالالالة  ك  ِدغ الالالالالهل س  اِ د الالالالالٍة فال ْلي الالالالالدْشل ان 

  .19 - 9و ا الْ  ِب  والعلق: 
الالالالالْم ِإْ   الالالالالا  ل كل الالالالالال ْلتلكلم م الالالالالن   ْاالالالالالٍر فال  ل و  الالالالالل  هللا عليالالالالاله فيمالالالالالا عرضالالالالالاا عليالالالالاله مالالالالالن  مالالالالالاا م:   لالالالالالْ  م الالالالالا س 

  .47ش ْىة ش ِ يٍد  وسوال:    ْارِ   ِإ ) ع ل ى ااِ) و رلا  ع ل ى كل   
  

 إسال  اابر بن عود هللا
 -حممالالالالالالد  -االالالالالالت األسالالالالالالتاق مراليالالالالالالان و ا الالالالالالد  فسالالالالالاله   الوحالالالالالالت علالالالالالالى مالالالالالالا غ  الالالالالالر   كتابالالالالالاله 

 عن األساتسر السغن كا اا غعلما  رسا  هللا الكت  املقدسة فقا  ما تر ته: 106صفحة 
  
 ا    مكالالالالالة فكالالالالالا   لالالالالالس رالالالالالا كالالالالالا  االالالالالابر بالالالالالن عوالالالالالد هللا مالالالالالاىل بالالالالالإ عوالالالالالد الالالالالالدار غ الالالالالادو  صالالالالالا »
غقالالالالالالر   الكتالالالالالالاب املقالالالالالالد   رًالالالالالالاة اشالالالالالالت ا ما ،لت الالالالالالارر  وكالالالالالالا  الًالالالالالال ح شالالالالالالر  -غ الالالالالالاد   رالالالالالالر  -ووسالالالالالالر 

ومعالالالالد قلالالالالال  حسالالالالال  ر غالالالالاله   الالالاله كالالالالالا    فكالالالالالارل ا اصالالالالة ،لتالالالالالارار مالالالالالن ذالالالالالاش « علي مالالالالا وغسالالالالالتم  مً مالالالالالا
  عًالالالالالد ذاعالالالالاله إ  االالالالالابرا  اعتًالالالالالق ا سالالالالالال»االالالالالابر بالالالالالن عوالالالالالد هللا ورالالالالالا غتلالالالالالا عليالالالالاله لكًالالالالاله  الالالالالا  بعد الالالالالس: 

فالالالال قا كالالالالا  االالالالابر الي الالالالاد   الالالالد  سالالالاللم عًالالالالد ذاعالالالاله   الالالالة غاسالالالالد ورالالالالل   « الًالالالال  غقالالالالر  سالالالالارر غاسالالالالد
التالالالالارار الالالالالد كالالالالا  غتلارالالالالا علالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم كمالالالالا ادعالالالالى فالالالالال بالالالالد    الق الالالالة مالالالالسكارر 
ت لالالالالال  االالالالالابر الالالالالالس  قكالالالالالرل    القالالالالالر   ب اغالالالالالة الد الالالالالة وا حكالالالالالا  والتف الالالالالي  املالالالالالدر  حالالالالالىت إ الالالالالا حالالالالال )
مرااليالالالالالان كمعلالالالالالم لرسالالالالالا  هللا  علالالالالالى    األسالالالالالتاق مرااليالالالالالان اعالالالالال   وسالالالالالال  االالالالالابر أل الالالالاله مالالالالالسكار 
  كتالالالالالال  السالالالالالال   وإان  عالالالالالالد إسالالالالالالالمه دلالالالالالاليال  علالالالالالالى إع الالالالالالا  القالالالالالالر   الكالالالالالالر  وعلالالالالالالى   الالالالالاله مًالالالالالالل  علالالالالالالى 

 رسا  هللا   ما وسر فقد  سلم  غضا  وعسب  سالمه عسا،  شدغدا  حىت مات.
غل الالالالالن    االالالالالاللة ا الالالالالا  ،ملسالالالالاليحية   القالالالالالر    الالالالالد تعلمالالالالاله الًالالالالال  و »و الالالالالا  األسالالالالالتاق مرااليالالالالالان: 

وإان  قالالالالا : إ  إسالالالالال  رالالالالؤ ة دليالالالال  « مالالالالن صالالالال ي  الالالالالس   سالالالاللم  الالالالدشا  و الالالالد كالالالالا  روميالالالالا  مالالالالن املاصالالالال 
علالالالالالالالالى رسالالالالالالالالالالة رسالالالالالالالالا  هللا وصالالالالالالالالالد ه و الالالالالالالالالد  سالالالالالالالاللم صالالالالالالالالال ي  ورسالالالالالالالالالا  هللا   دار األر الالالالالالالالم وكالالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالن 

إىل املدغًالالالالة وشالالالال د املشالالالالارد كل الالالالا مالالالال  رسالالالالا  املستضالالالالعفة  كالالالالة املعالالالالسبة   هللا عالالالالل واالالالال  ورالالالالاار 
هللا  رالالالالالالالالسا و الالالالالالالالد قكالالالالالالالالران    األسالالالالالالالالتاق  الدكالالالالالالالاله اعالالالالالالالال      رسالالالالالالالالا  هللا مالالالالالالالالا كالالالالالالالالا  غعالالالالالالالالر  األسالالالالالالالالفار 

 القدشة.



  
ا ِإ ) ِإْفالالالالال ُّ  الالالالالس  الالالالالرلواْ ِإْ  ر  ومالالالالالا  الالالالالاله مرااليالالالالالان  الالالالالاله كفالالالالالار  الالالالالرغ    الالالالالا  تعالالالالالاىل:  و   الالالالالا   ال)الالالالالِسغن  ك ف 

تال الالالالالالر الل و   ع ا  الالالالالالهل ع ل ْيالالالالالالهِ  الالالالالالرلو    والفر الالالالالالا : افالْ     الالالالالالا  الكلالالالالالال  ومقاتالالالالالال :  للالالالالالال    الًضالالالالالالر بالالالالالالن 4  ال الالالالالالْا ُّ ةار 
ا الالالالارن ف الالالالا الالالالالس   الالالالا  رالالالالسا القالالالالا  و عا الالالاله عليالالالاله  الالالالا   رالالالالرو   غعالالالالإ عداسالالالالا  مالالالالاىل حاغاالالالال  بالالالالن 
عوالالالالد العالالالالالل  وغسالالالالالارا  غالالالالالال  عالالالالالامر بالالالالن ا ضالالالالالرمل واالالالالال ا  مالالالالالاىل عالالالالالامر ورالالالالؤ ة ال الرالالالالالة كالالالالالا اا مالالالالالن  رالالالالال  

تالالالالالارار و الالالالالدرا   حادغالالالالالت مً الالالالالا فلمالالالالالا  سالالالالاللماا كالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله الكتالالالالالاب وكالالالالالا اا غقالالالالالر و  ال
 وسلم غتع درم ومن  ا  قل   ا  الًضر ما  ا .

  
   615ا  رر األوىل إىل ا وشةش ر را  السًة ا امسة من املوعت و سًة 

ملالالالالا ر   رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالا غ الالالالي   صالالالالحابه مالالالالن الالالالالوالة والعالالالالساب ومالالالالا رالالالالالا 
مالالالالالن العافيالالالالالة ملكا الالالالاله مالالالالالن هللا عالالالالالل واالالالالال  ودفالالالالالاش  م  الالالالالال  عًالالالالاله و  الالالالاله   غقالالالالالدر    شالالالالالًع م   الالالالالا  فيالالالالاله 
  م:

لالالالالالالا رالالالالالالراتم إىل  رمث ا وشالالالالالالة فالالالالالال   في الالالالالالا ملكالالالالالالا    غ لالالالالالالم  حالالالالالالد عًالالالالالالدل حالالالالالالىت  عالالالالالال  هللا لكالالالالالالم »
 ومكت را فلم غ ل غدعا إىل هللا سرا  وا را .« فراا  و راا  مما   تم فيه

صالالالالالحمة بالالالالالن  فالالالالالر  ومعالالالالالد  صالالالالالحمة ،لعربيالالالالالة عايالالالالالة  والً اشالالالالالل وكالالالالالا  اسالالالالالم الً اشالالالالالل و تدالالالالالس  
اسالالالالالم لكالالالالال  ملالالالالال  غلالالالالالل ا وشالالالالالة وكالالالالالا  األحوالالالالالاش مسالالالالاليحية  سالالالالالاارغة ف الالالالالرج امل الالالالالاارو  متسالالالالالللة 

   . 615سرا  وقل    ش ر را  سًة مخس من بعد الًوا ر و سًة 
الراكالالالال  وكالالالالا  الالالالالس  رراالالالالاا ارالالالالإ عشالالالالر راالالالالال  و ربالالالال   سالالالالار حالالالالىت ا ت الالالالاا إىل الشالالالالعيوة  فمالالالالً م 

واملاشالالالالالالالل  ووفالالالالالالالق هللا للمسالالالالالالاللمة سالالالالالالالاعة االالالالالالالاةوا سالالالالالالالفيًتة للت الالالالالالالار محلالالالالالالالارم في الالالالالالالا إىل  رمث ا وشالالالالالالالة 
ورراالالالالالالال   الالالالالالالرغ     رالالالالالالالررم حالالالالالالالىت االالالالالالالاةوا الوحالالالالالالالر حيالالالالالالالت ركوالالالالالالالاا فلالالالالالالالم غالالالالالالالدركاا مالالالالالالالً م  حالالالالالالالدا   فكالالالالالالالا  

 رروا م سرا .
  الالالالالالالاا:  الالالالالالدمًا  رمث ا وشالالالالالالة ف الالالالالالاوران هبالالالالالالا رالالالالالال  االالالالالالار   ِمً الالالالالالا علالالالالالالى دغًًالالالالالالا وعوالالالالالالدان هللا    الالالالالالؤق 
و   سالالالالالم  شالالالالاليدا   كررالالالالاله  وكا الالالالال  ا وشالالالالالة مت الالالالالرا  لقالالالالالرغ  غت الالالالالرو  في الالالالالا و الالالالالدو  في الالالالالا ر  الالالالالا  و مًالالالالالا  

 حسًا .
  

كالالالالا  عالالالالدد امل الالالالالاارغن  لالالالاليال  ولكالالالالن كالالالالالا    الالالالر م رالالالالالسل شالالالالال  ع الالالاليم   ذرغالالالالالخ ا سالالالالال  ف  الالالالالا  



كا الالالالالالال  بررالالالالالالالاان  سالالالالالالالا عا  ألرالالالالالالال  مكالالالالالالالة علالالالالالالالى مولالالالالالالالو إرالالالالالالالال  املسالالالالالالاللمة وتفالالالالالالالا ي م   احتمالالالالالالالا  مالالالالالالالا 
ن املشالالالالالالالالقات وا سالالالالالالالالا ر   سالالالالالالالالوي   سالالالالالالالالك م بعقيالالالالالالالالد م  وكا الالالالالالالال  رالالالالالالالالسل ا  الالالالالالالالرر األوىل غ الالالالالالالاليو م مالالالالالالالال

 مقدمة لل  رر ال ا ية إىل ا وشة   ا  رر إىل املدغًة  ورسل  ذاة امل اارغن وامل اارات:
ع مالالالالالالا  بالالالالالالن عفالالالالالالا  ومعالالالالالاله امر تالالالالالاله ر يالالالالالالة بًالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا   بالالالالالالا حسغفالالالالالالة بالالالالالالن عتوالالالالالالة ومعالالالالالاله امر تالالالالالاله 

مالالال   الالالالاللب  بالالالن العالالالاا   عوالالالالد الالالالرمحن بالالالالن عالالالا    بالالالالا سالالاللمة بالالالالن سالالال لة بًالالال  سالالالال ي   م الالالع  بالالالالن ع
عوالالالالد األسالالالالد ومعالالالاله امر تالالالاله     سالالالاللمة  ع مالالالالا  بالالالالن م عالالالالا   عوالالالالد هللا بالالالالن مسالالالالعاد  عالالالالامر بالالالالن ربيعالالالالة 
ومعالالالالالاله امر تالالالالالاله  ليلالالالالالالى بًالالالالالال   م ري مالالالالالالة   بالالالالالالا سالالالالالال ر  حا الالالالالال  بالالالالالالن عمالالالالالالرو  سالالالالالال ي  بالالالالالالن بيضالالالالالالاة ورالالالالالالا 

 س ي  بن ور .
  

 لى رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم شفاعة ال را يقاف اة اللاند ة ع
  

رو  بعالالالالالالال  املالالالالالالالؤررة و قالالالالالالال  عالالالالالالالً م املفسالالالالالالالرو     رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ملالالالالالالالا ر   
مالالالالالن  امالالالالاله كف)الالالالالا عًالالالالاله  الالالالالالس راليالالالالالا  و الالالالالد فقالالالالالا : ليتالالالالاله   غًالالالالالل  علالالالالالل  شالالالالاللة غًفالالالالالررم عالالالالالإ و الالالالالارب 

 لسالالالالالالا    اند مالالالالالالن  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  امالالالالالاله ودان مالالالالالالً م ود الالالالالالاا مًالالالالالاله ف لالالالالالالس غامالالالالالالا  
الالالالالالالالالا    والالالالالالالالالً م:     حالالالالالالالالالىت بلالالالالالالالالالو: 1تلالالالالالالالال  األ دغالالالالالالالالالة حالالالالالالالالا  الكعوالالالالالالالالالة فقالالالالالالالالالر  علالالالالالالالالي م:  و الالالالالالالالالالً)ْ ِم ِإق ا ر 

   لقالالالالالالالى الشالالالالالالالياا  كلمتالالالالالالالة 20  19   فال الالالالالالالر ةغالتلمل الل)الالالالالالال   و اْلعلالالالالالالالل)  و م ً الالالالالالالار  ال )الِ  الالالالالالالة  اْ ْرالالالالالالالر    والالالالالالالالً م: 
فالالالالالالتكلم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله « تلالالالالالال  ال را يالالالالالالق العالالالالالالال وإ  شالالالالالالفاعت ن ل جتالالالالالالى»علالالالالالالى لسالالالالالالا ه: 

وسالالالاللم هبالالالالا   مضالالالالى فقالالالالالر  السالالالالارر كل الالالالا وسالالالال د وسالالالالال د القالالالالا   يعالالالالا  ورفالالالال  الاليالالالالالد بالالالالن امل الالالال ر تالالالالالرا،  
إىل او تالالالالالالاله فسالالالالالالال د عليالالالالالالاله وكالالالالالالالا  شالالالالالالالي ا  كوالالالالالالال ا    غقالالالالالالالدر علالالالالالالالى السالالالالالالال اد  وغقالالالالالالالا : إ   ،  حيحالالالالالالالة 

كوالالالالال ا  فالالالالالوع  الًالالالالالا    سالالالالالعيد ابالالالالالن العالالالالالا   رالالالالالس تالالالالالرا،  ورفعالالالالاله إىل او تالالالالاله فسالالالالال د عليالالالالاله وكالالالالالا  شالالالالالي ا  
غقالالالالا : إمالالالالا الالالالالس  رفالالالال  الالالالال اب الاليالالالالد وبعضالالالال م غقالالالالا :  حيحالالالالة  وبعضالالالال م غقالالالالا  كالمهالالالالا فعالالالال  قلالالالال  
فرضالالالالاا  الالالالا تكلالالالالم بالالالاله رسالالالالا  هللا و الالالالالاا:  الالالالد عرفًالالالالا    هللا  يالالالالل وشيالالالال  ونلالالالالق وغالالالالر    ولكالالالالن   تًالالالالا 

سالالالالالالا  هللا رالالالالالالسل تشالالالالالالف  لًالالالالالالا عًالالالالالالدل و مالالالالالالا إقا اعلالالالالالال   الالالالالالا   الالالالالاليوا  فالالالالالالًحن معالالالالالال   فكالالالالالال  قلالالالالالال  علالالالالالالى ر 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن  الالالالالا م حالالالالالىت الالالالالالس   الويالالالالال   فلمالالالالالا  مسالالالالالى  ذل ا غالالالالال  عليالالالالاله السالالالالالال  

 فعرمث عليه السارر.
 لالالالالال ل »فقالالالالالا  ا غالالالالال : مالالالالالا ادتالالالالال  هبالالالالالاتة الكلمتالالالالالة  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 



الالالالالادلواْ ل يال ْفِتًلا  الالالالال   ع الالالالالنِ « علالالالالالى هللا مالالالالالا ل غقالالالالال  ً الالالالال  إِل ْيالالالالال   لِتْفالالالالال  ِ    فالالالالالالوحى هللا إليالالالالاله:  و ِإ  ك  يالْ ال)الالالالالِس    ْوح 
د ا   لالالالالالالاليال   الالالالالالاليالْ ً الالالالالالال   ل ق الالالالالالالْد ِكالالالالالالالدت) تال الالالالالالالرْك نل إِل الالالالالالالْيِ ْم ش  لالالالالالالاليال  و ل الالالالالالالْا       رال وال)تالْ الالالالالالالر لل و ِإقا   )خت) الالالالالالالسلو   ر  ً الالالالالالالا غ يالْ  ِإق ا ع ل يالْ

ً الالالالالالالال الالالالالالالالدل ل الالالالالالالال   ع ل يالْ الالالالالالالالاِت  ل)    جتِ  ً الالالالالالالال   ِضالالالالالالالالْعد  ا ْ ي الالالالالالالالاِر و ِضالالالالالالالالْعد  اْلم م  ا   ِ الالالالالالالال  ا  إىل  الالالالالالالالاله:  ِإ ) ِ  أل ق  الْ
  .75 - 73ِكت ٍ  محِوٍة  وا سراة: 

  
عالالالالالن عوالالالالالد هللا بالالالالالن حًاالالالالال   و الالالالالد  الالالالالا  ال مالالالالالس : «  وقاتالالالالاله» قالالالالال  رالالالالالسل الرواغالالالالالة ابالالالالالن سالالالالالعد   

إ  عوالالالالالالد هللا ابالالالالالالن حًاالالالالالال  ل غالالالالالالدر  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  رراالالالالالاله ال الرالالالالالالة   مالالالالالالا ا غالالالالالالة الالالالالالالد 
ا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالد  الالالالا  علالالالالى هللا مالالالالا ل غقالالالال  بالالالالسكرل  يالالالال : إ الالالالا  للالالالال  بسالالالالو     رسالالالال

ً الالالالالالالال  إِل ْيالالالالالالالال    وا سالالالالالالالالراة:  يالْ الالالالالالالالادلواْ ل يال ْفِتًلا  الالالالالالالال   ع الالالالالالالالِن ال)الالالالالالالالِس    ْوح    73شالالالالالالالالفاعة ال را يالالالالالالالالق ورالالالالالالالالل:  و ِإ  ك 
ا غالالالالة  فلالالالالم تًالالالالل  هبالالالالسل املًاسالالالالوة  فقالالالالد  الالالالا  ابالالالالن عوالالالالا    رواغالالالالة عاالالالالاة   للالالالال  رالالالالسل ا غالالالالة   وفالالالالد 

سالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فسالالالالالاللال شالالالالالااا  و الالالالالالاا: متعًالالالالالا ،لالالالالالالت سالالالالالًة وحالالالالالر  رقيالالالالالد  تالالالالالاا ر 
وادغًالالالالا كمالالالالا حرمالالالال  مكالالالالة مالالالالن شالالالال ررا و  رالالالالا ووحشالالالال ا فالالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ول 
 الالالالالو م فكالالالالالرروا قلالالالالال  ا لتمالالالالالا  و الالالالالالاا: إان لالالالالال     تعالالالالالر  العالالالالالرب فضالالالالاللًا علالالالالالي م فالالالالال   كررالالالالال  مالالالالالا 

 عايالالالالت م مالالالالا ل تعاًالالالالا فقالالالال  هللا  مالالالالرين بالالالالسل  فالمسالالالال  رسالالالالا  هللا   قالالالالا  ورشالالالالي     تقالالالالا  العالالالالرب
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عالالالالالً م ودارل الالالالالم الامالالالالال  ف الالالالالال علالالالالالي م عمالالالالالر و الالالالالا :  مالالالالالا تالالالالالرو  رسالالالالالا  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  د  مس  عن الكال  كرارية ملا تسكرو ه  فال ل  هللا تعاىل رسل ا غة.
  

و م فكتالالالالالال : بسالالالالالالم هللا الالالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم  رالالالالالالسا    الالالالالالم االالالالالالاةوا بكالالالالالالات« الكشالالالالالالا »ورو  صالالالالالالاح  
كتالالالالالالاب مالالالالالالن حممالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا إىل رقيالالالالالالد   غعشالالالالالالرو  و   شالالالالالالرو   و   والالالالالالا   فسالالالالالالك  رسالالالالالالا  
هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    الالالالالالالاا للكاتالالالالالال : اكتالالالالالال  و   والالالالالالا   والكاتالالالالالال  غً الالالالالالر إىل رسالالالالالالا  هللا 

  لالالالالال   ويًالالالالالا و معشالالالالالر صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالا  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب وسالالالالال   سالالالالاليفه و الالالالالا :  سالالالالالعر 
 الالالالالالرغ    سالالالالالالعر هللا  لالالالالالالابكم انرا   فقالالالالالالالاا: لسالالالالالالًا  كلمالالالالالال  إمالالالالالالا  كلالالالالالالم حممالالالالالالدا   فًللالالالالالال  رالالالالالالسل ا غالالالالالالة  

 ورسل الق ة إما و ع  ،ملدغًة فل سا السو   الاا: إ  رسل ا غة مد ية.
  

وقكالالالالر الاالالالال   مسالالالالاللة شالالالالالفاعة ال را يالالالالق فقالالالالا : حالالالالالدرإ حممالالالالد بالالالالن إسالالالالالحا  عالالالالن غلغالالالالد بالالالالالن  ود 
  عالالالالالن حممالالالالالد بالالالالالن كعالالالالال  القر الالالالالل    سالالالالالرد رواغالالالالالة حممالالالالالد بالالالالالن كعالالالالال  القر الالالالالل  الالالالالا غقالالالالالارب رواغالالالالالة املالالالالالدين



عوالالالالالد هللا بالالالالالن حًاالالالالال  الالالالالالد  قلًارالالالالالا عالالالالالن  وقالالالالالات ابالالالالالن سالالالالالعد إ    الالالالاله  الالالالالا : فالالالالالال ل  هللا عالالالالالل واالالالالال : 
الالالالالْيا نل ِ   الالالالالْلً ا ِمالالالالن  ال ْولالالالالال   ِمالالالالالن ر)سلالالالالاٍ  و      الالالالالِ   ِإ ) ِإق ا    الالالالد)   ْلق الالالالالى الش) الالالالالخل اا)ل م الالالالالا  و م الالالال    ْرس   لْمًِي)تالالالالِه فال ي ًس 

ِكالالالالاليمُّ  وا الالالالال :  الالالالالْيا نل  ل)  لِْكالالالالالمل اا)ل ةاغ تالالالالالِه و اا)ل ع لالالالالاليمُّ ح    فالقرالالالالال  هللا عالالالالالل واالالالالال  عالالالالالن 52غاللْلِقالالالالالى الش)
 وي الالالاله ا الالالالل  و مًالالالاله مالالالالن الالالالالس  كالالالالا  نالالالالا  و سالالالالخ مالالالالا  لقالالالالى الشالالالالياا  علالالالالى لسالالالالا ه مالالالالن قكالالالالر   الالالالت م 

 ن ترجتالالالالالى بقالالالالالا  هللا عالالالالل واالالالالال  حالالالالالة قكالالالالرت الالالالالالالت والعالالالالالل  ومًالالالالالار إ الالالالا ال را يالالالالالق العالالالالالال وإ  شالالالالفاعت
الالالالال   تلملار  الالالالالمل الالالالالالس)ك رل و ل الالالالالهل اْ    الالالالالى تِْلالالالالال   ِإقا  ِ ْسالالالالالم ةُّ ِضالالالالاليل   ِإْ  ِرالالالالالى  ِإ )   ْذ الالالالال ة ذ )يالْ ال ال الالالالالة األرالالالالالر :    ل كل

الالالالالالالْلا ٍن ِإ  غال ت)ِوعلالالالالالالالا   إِ  الالالالالالالم م)الالالالالالال     الالالالالالالل    اا)ل هِب الالالالالالالا ِمالالالالالالالن سل  ) ال )الالالالالالالن) و م الالالالالالالا تال ْ الالالالالالالا   اْ  فلالالالالالالالسل و ل ق الالالالالالالْد    الالالالالالالتلْم و ةامث  لكل
الالالالم اِت     الالالالْم م الالالالن م)ل الالالالٍ  ِ  الس) الالالالِن م الالالالا    الالالالد) ف ِلل)الالالالِه اْ ِرالالالالر رل واْ وىل  و ك  الالالالمل اْ لالالالالد     ْ  ِلإل س  الالالال ةرلم م الالالالن ر)هب   ا 

الالالالالال ة الالالالالالن غ ش  الالالالالالْيدا  ِإ ) ِمالالالالالالالن بال ْعالالالالالالِد     ب ْق    اا)ل ِلم  الالالالالالف ع تالل لْم ش  الالالالالالال ة  تاللْ الالالالالالِد ش  الالالالالالن غ ش  و غال ْرض الالالالالالالى  إىل  الالالالالالاله:  ِلم 
 H     فكيد تًف  شفاعة   تكم عًدل  اخل.26 - 21و غال ْرض ى  والً م: 

ف الالالالا  -مًسالالالالاب إىل بالالالالإ  رغ الالالالة الاا فالالالالة املعروفالالالالة مالالالالن الي الالالالاد  - مالالالالا حممالالالالد بالالالالن كعالالالال  القر الالالالل 
 : بن ح ر العسقالين ما با«  سغ  الت سغ »ذبعل تا  سًة .ا  وما ة  ااة   

  
ومالالالالا تقالالالالد   قلالالالاله عالالالالن  تيوالالالالة مالالالالن   الالالاله ولالالالالد   ع الالالالد الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   حقيقالالالالة لالالالاله »

وإمالالالالا الالالالالس  ولالالالالد   ع الالالالدل رالالالالا  بالالالالال فقالالالالد قكالالالالروا   الالالاله مالالالالن سالالالال   رغ الالالالة ممالالالالن ل  الالالالتلم ول غًوالالالال  ف لالالالالاا 
ا غالالالالة املتقدمالالالالالة «: تفسالالالال ل»سالالالالويله  حكالالالالى قلالالالال  الو الالالالالار    تر الالالالة حممالالالالد   الالالالا  الف الالالالالر الالالالالرا     

   قكالالالالالالر   الالالالالالة ال را يالالالالالالق  رالالالالالالسل رواغالالالالالالة عامالالالالالالة املفسالالالالالالرغن ال الالالالالالاررغة   مالالالالالالا  رالالالالالال  التحقيالالالالالالق فقالالالالالالد بعالالالالالالد 
 الالالالالالاا: رالالالالالسل الرواغالالالالالة ، لالالالالالة ماضالالالالالاعة  واحت الالالالالاا عليالالالالاله ،لقالالالالالر   والسالالالالالً ة واملعقالالالالالا    مالالالالالا القالالالالالر   فمالالالالالن 

 واال:
  

الالالالالالْسان  ِمًْالالالالالالهل ،ِ  ً الالالالالالا بال ْعالالالالالال   اْ   اِوغالالالالالالِ   ر  ْلي ِمالالالالالالِة  ل) ل ق ا ْعً الالالالالالا  حالالالالالالدرا:  الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و ل الالالالالالْا تال ق الالالالالالا)   ع ل يالْ
  .46 - 44ِمًْهل اْلا ِتة   وا ا ة: 

ل الالالالالهل ِمالالالالالن تِْلق الالالالال ة  ال ْفِسالالالالالى ِإْ    ت)والالالالال ل ِإ ) م الالالالالا غلالالالالالاح ى ِإىل )   الالالالالا ل ىِل   ْ   لب د  وو ي الالالالالا:  الالالالالاله:   لالالالالالْ  م الالالالالا غ كل
  .15وغا س: 

الالالالالا  ِإ )  ِاالالالالالقل ع الالالالالِن اْ  الالالالالا   ِإْ  رل    فلالالالالالا 4  3 و ْحالالالالالىُّ غلالالالالالاح ى  والالالالالالً م: وول  مالالالالالا:  الالالالالاله:  و م الالالالالا غً 
  الالالاله  الالالالر  عقيالالالال  رالالالالسل ا غالالالالة تلالالالال  ال را يالالالالق العالالالالال  وكالالالالا   الالالالد   الالالالر كالالالالسب هللا تعالالالالاىل   ا الالالالا   وقلالالالال  



   غقاله مسلم.
الالالالالر لل  ً الالالالالا غ يالْ ً الالالالال  إِل ْيالالالالال   لِتْفالالالالال  ِ   ع ل يالْ يالْ الالالالالادلواْ ل يال ْفِتًلا  الالالالال   ع الالالالالِن ال)الالالالالِس    ْوح  ورابع الالالالالا:  الالالالالاله تعالالالالالاىل:  و ِإ  ك 

لالالالالالاليال   وا سالالالالالالراة: و      وكلمالالالالالالة كالالالالالالاد معًارالالالالالالا  الالالالالالرب    غكالالالالالالا  األمالالالالالالر كالالالالالالسل  مالالالالالال  73ِإقا   )خت) الالالالالالسلو   ر 
   ه ل    .

د ا   لالالالالالالاليال   وا سالالالالالالالراة:  الالالالالالاليالْ ً الالالالالالال   ل ق الالالالالالالْد ِكالالالالالالالدت) تال الالالالالالالرْك نل إِل الالالالالالالْيِ ْم ش  ورامسالالالالالالال ا:  الالالالالالالاله:  و ل الالالالالالالْا       رال وال)تالْ
لالالالالى    قلالالالال  الركالالالالا  القليالالالال  ل   الالالال     وكلمالالالالة لالالالالا  تفيالالالالد ا تفالالالالاة الشالالالاللة لااالالالالاد غالالالال ل فالالالالد  ع74

 لاااد الت وي .
  .32وسادس ا:  اله:  ك س ِل   لًِالل ال و    ِبِه فاللؤ اد     والفر ا : 

س ى  واألعلى:  ًاللْقرِ ل   ف ال  تً    .6وسابع ا:  اله:  س 
  

 مالالالالالالا السالالالالالالً ة ف الالالالالالل مالالالالالالا رلو  عالالالالالالن حممالالالالالالد بالالالالالالن إسالالالالالالحا  بالالالالالالن رلشالالالالالالة   الالالالالاله سالالالالالالد  عالالالالالالن رالالالالالالسل الق الالالالالالة 
 ض  اللاند ة وصًد فيه كتا، .فقا : رسا من و 

و الالالالا  ا مالالالالا   بالالالالا بكالالالالر  محالالالالد بالالالالن ا سالالالالة الوي قالالالالل: رالالالالسل الق الالالالة غالالالال  وبتالالالالة مالالالالن ا الالالالة الًقالالالال    
 رالالالالالالس غالالالالالالتكلم      روار رالالالالالالسل الق الالالالالالة ماعالالالالالالا  فالالالالالالي م. و غضالالالالالالا  فقالالالالالالد رو  الو الالالالالالار    صالالالالالالحيحه    

وا  الالالالالس واالالالالالالن الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالر  سالالالالالارر الالالالالالً م وسالالالالال د في الالالالالا املسالالالالاللما  واملشالالالالالركا  
 وليس في ا حدغت ال را يق.

ورلو  رالالالالسا ا الالالالالدغت مالالالالن  الالالالالر  ك الالالال ر ولالالالالاليس في الالالالا الوتالالالالالة حالالالالدغت ال را يالالالالالق  و مالالالالا املعقالالالالالا  فمالالالالالن 
 واال:

 حالالالالالالدرا:    مالالالالالالن االالالالالالا)  علالالالالالالى الرسالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم تع الالالالالاليم األوو  فقالالالالالالد كفالالالالالالر أل  
 من املعلا  ،لضرورر     ع م سعيه كا     فل األوو .

ا:   الالالاله عليالالالاله السالالالالال  مالالالالا كالالالالا  شكًالالالاله    و  األمالالالالر    غ الالالاللل وغقالالالالر  القالالالالر   عًالالالالد الكعوالالالالة وو ي الالالال
 مًالالالالالا   ق  املشالالالالالركة لالالالالاله حالالالالالىت كالالالالالا اا ر الالالالالا مالالالالالدوا  غالالالالالدغ م إليالالالالاله وإمالالالالالا كالالالالالا  غ الالالالاللل إقا ل  ضالالالالالرورا لالالالالاليال  

  و    و ات رلار وقل  غوا   ا م.
القالالالالالالدر مالالالالالالن القالالالالالالراةر دو     وول  الالالالالالا:    معالالالالالالادا م للرسالالالالالالا  كا الالالالالال   ع الالالالالالم مالالالالالالن    غقالالالالالالروا هبالالالالالالسا 

غقفالالالالالاا علالالالالالى حقيقالالالالالة األمالالالالالر فكيالالالالالد   عالالالالالاا علالالالالالى   الالالالاله ع الالالالالم   الالالالالت م حالالالالالىت رالالالالالروا سالالالالال دا  مالالالالال    الالالالاله ل 
 غ  ر عًدرم ماافقته  م .



  
الالالالالالالْيا نل  ل)  لِْكالالالالالالالمل اا)ل ةاغ تالالالالالالالِه  وا الالالالالالال :  الالالالالالالخل اا)ل م الالالالالالالا غاللْلِقالالالالالالالى الش)   وقلالالالالالالال  52رابعالالالالالالالا :  الالالالالالالاله:  فال ي ًس 

لالالالالالة مالالالالالا غلقيالالالالاله الشالالالالالياا  عالالالالالن الرسالالالالالا    الالالالالا  مالالالالالن  سالالالالال ه هبالالالالالسل ا وت الالالالالالد أل  إحكالالالالالا  ا وت و ا
توقالالالالى الشالالالالو ة مع الالالالا فالالالال قا  راد هللا ا وت لالالالالدال غلتالالالالوس مالالالالا لالالالاليس بقالالالالر   ،لقالالالالر   فوالالالالال  شًالالالال  الشالالالالياا  

 من قل   صال   وىل.
  

 ان لالالالالالا االالالالالا ان قلالالالالال  ارتفالالالالال  األمالالالالالا  عالالالالالن شالالالالالرعه واالالالالالا ان     -ورامسالالالالال ا: ورالالالالالا   الالالالالا  الااالالالالالال 
الالالالالا الر)سلالالالالالا ل بال ل الالالالالْو كالالالالال  واحالالالالالد مالالالالالن  األحكالالالالالا  والشالالالالالرا      غكالالالالالا  كالالالالالسل  وغواالالالالال   الالالالالاله تعالالالالالاىل:  ب  غالح  

الالالالالال ت هل و اا)ل غال ْعِ الالالالالمل   ِمالالالالالن  الً)الالالالالاِ   واملا الالالالالد الالالالالا بال ل)ْ الالالالال   رِس  ر: م الالالالال   ل الالالالاللِ   إِل ْيالالالالال   ِمالالالالالن ر)ب الالالالال   و ِإ  لْ) تال ْفع الالالالالْ  ف م 
الالالالالالاللودر فيالالالالالاله فو الالالالالالسل الااالالالالالالال عرفًالالالالالالا    ف  الالالالالاله   فالالالالالالر    العقالالالالالال  بالالالالالالة الًق الالالالالالا  مالالالالالالن الالالالالالالاحل وبالالالالالالة67

علالالالالى سالالالالوي  ا  الالالالا     رالالالالسل الق الالالالة ماضالالالالاعة وكالالالال  مالالالالا   الوالالالالاب     عالالالالا  مالالالالن املفسالالالالرغن قكرورالالالالا 
 رًا لكً م ما بل اا حد التااتر ور  الااحد   غعارمث الد    الًقلية والعقلية املتااترر.

رالالالالالالالالسل الق الالالالالالالالة ، لالالالالالالالالة   قكالالالالالالالالر الف الالالالالالالالر الالالالالالالالالرا   تف الالالالالالالاليالت  رالالالالالالالالر  فل ااالالالالالالالال   وإان  عتقالالالالالالالالد    
ومدساسالالالالالة ومالالالالالن وضالالالالال  اللاند الالالالالة الالالالالالسغن غرغالالالالالدو  ، سالالالالالال  سالالالالالاةا  ومالالالالال  رالالالالالسا فلالالالالاليس مالالالالالن املعقالالالالالا     
غعالالالالالال   الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بشالالالالالالفاعة ال را يالالالالالالق ورالالالالالالا غالالالالالالدعا إىل عوالالالالالالادر هللا تعالالالالالالاىل و الالالالالالارب 

و الالالالر   األصالالالالًا  ولالالالالا كالالالالا  الشالالالالياا  لالالالاله سالالالاللاا  عليالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بدراالالالالة   الالالاله شلالالالالل عليالالالاله
لسالالالالالا ه ،لكفالالالالالر لكالالالالالا   لعابالالالالالة لالالالالاله لالالالالاليس   رالالالالالسل الق الالالالالة فقالالالالال  بالالالالال    غ رالالالالالا  غضالالالالالا   والًالالالالال  مع الالالالالا  

   و  الالالالاله ا غالالالالال  فالالالالالاغتم بالالالالاله  -مالالالالالن الشالالالالالياا    الالالالالا  الويضالالالالالاو    تفسالالالالال ل بعالالالالالد قكالالالالالر   الالالالالة ال را يالالالالالق: 
ا  فعالالالاللال هللا هبالالالالسل ا غالالالالة ورالالالالا مالالالالردود عًالالالالد ا ققالالالالة وإ  صالالالال  فالالالالابتالة غتميالالالالل بالالالاله ال ابالالالال  علالالالالى ا شالالالال

ورالالالالالا مالالالالالردود عًالالالالالد ا ققالالالالالة  بالالالالال   الالالالال  «: حاشالالالالاليته»   الالالالالا  إذاعيالالالالال  القًالالالالالا    -عالالالالالن املتللالالالالالل  فيالالالالاله 
   غكالالالالالالا  مالالالالالالالردودا  عًالالالالالالد  يالالالالالالال  املسالالالالالاللمة ملالالالالالالالا عرفتالالالالالاله مالالالالالالالن  مالالالالالالارات الكالالالالالالالسب   الالالالالالاله: وإ  صالالالالالالال  اخل 

إ الالالالاله ل غااالالالالالد   شالالالالاللة مالالالالالن «: الشالالالالالفاة»إشالالالالالارر إىل مًالالالالال  صالالالالالحته رواغالالالالالة ملالالالالالا  الالالالالاله القاضالالالالالل عيالالالالالامث   
در بسالالالالالًد صالالالالالحي  و الالالالالا  إ الالالالاله مالالالالالن وضالالالالال  اللاند الالالالالة. و الالالالالا  القاضالالالالالل عيالالالالالامث: إ  رالالالالالسا الكتالالالالال  املعتمالالالالال

ا الالالالدغت ل نراالالالاله  حالالالالد مالالالالن  رالالالال  ال الالالالحة و  روار رقالالالالة بسالالالالًد سالالالالليم مت الالالال  إمالالالالا  ولالالالال  بالالالاله املفسالالالالرو  
 واملؤررا  املالعا  بك  غرغ .

  



: و مالالالالالالالا ا الالالالالالالدغت الالالالالالالالس  فيالالالالالالاله 23   4االالالالالالاللة « امللالالالالالالال  والًحالالالالالالال » الالالالالالالا  ابالالالالالالالن حالالالالالالالل    كتالالالالالالالاب 
فكالالالالسب االالالال  أل الالالاله ل غ الالالال   الالالال  مالالالالن  رغالالالالق الًقالالالال  « را يالالالالق العالالالالال و   شالالالالفاعت ن ل جتالالالالىو  الالالالن ال »

 و  معد لالشت ا  به إق وض  الكسب   غع ل عًه  حد.
  

و الالالالا  الوي قالالالالل: روار رالالالالسل الق الالالالة كل الالالالم ماعالالالالا  فالالالالي م  و الالالالا  ا مالالالالا  الًالالالالاو   قالالالالال  عًالالالاله: و مالالالالا 
  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم مالالالالا غروغالالالاله األروالالالالارغا  واملفسالالالالرو     سالالالالو  سالالالالال اد املشالالالالركة مالالالال

مالالالالا االالالالر  علالالالالى لسالالالالا ه مالالالالن ال ًالالالالاة علالالالالى   الالالالت م فوا الالالال    غ الالالال  مًالالالاله شالالالاللة   مالالالالن ا الالالالة الًقالالالال  و  
مالالالالن ا الالالالة العقالالالال  أل  مالالالالدل إلالالالاله غالالالال  هللا كفالالالالر و  غ الالالال   سالالالالوة قلالالالال  إىل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 

تسالالالالالالالل  الشالالالالالالالياا  وسالالالالالالاللم و     غقالالالالالالالاله الشالالالالالالالياا  علالالالالالالالى لسالالالالالالالا ه صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم و  غ الالالالالالال  
 عليه وإ  لل  عد  الارا  ،لاحل  ارال.

و  الالالالالو  األ الالالالالاا  الالالالالالد ر غًارالالالالالا   رالالالالالسا الوالالالالالاب و   ررالالالالالا فسالالالالالادا  «: »تفسالالالالال ل»و الالالالالا  األلاسالالالالالل   
  الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  درالالالال  تلالالالال  الكلمالالالالة مالالالالن تلقالالالالاة  فسالالالاله حرصالالالالا  علالالالالى إشالالالالا   امالالالاله   راالالالال  

رراالالالالال  مالالالالالن  فالالالالالاار م إ  غقالالالالالالا  إ  كالالالالالس،   عً الالالالالا  و الالالالال  علالالالالالى  ا الالالالال  قلالالالالال  التابالالالالالة  كالالالالال ت كلمالالالالالة 
و رغالالالالالال  مًالالالالالاله مالالالالالالا  يالالالالالال  إ الالالالالالا كا الالالالالال   الالالالالالر ان  مًالالالالالالل     وصالالالالالالد املال كالالالالالالة علالالالالالالي م السالالالالالالال   فلمالالالالالالا تالالالالالالارم 
املشالالالالركا    الالالاله غرغالالالالد عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  مالالالالدل   الالالالت م هبالالالالا  سالالالال    و  الالالال  تعلالالالالم    تفسالالالال  ا غالالالالة 

 «.غتا د على روات  ص   سل الق ة  اخل    52    اله تعاىل:  و م     ْرس ْلً ا  وا  : 
  

الالالالالْلً ا ِمالالالالالن  ال ْولالالالالال   ِمالالالالالن ر)سلالالالالالاٍ   وا الالالالال :    52 مالالالالالا معالالالالالد  الالالالالاله تعالالالالالاىل   سالالالالالارر ا الالالالال :  و م الالالالال    ْرس 
اخل ا غالالالالة     الرسالالالال  الالالالالسغن  رسالالالالل م هللا تعالالالالاىل  وإ  ع الالالالم م عالالالالن ا االالالالال مالالالال  العلالالالالم فلالالالالم غع الالالالم م 

لالالالالالال  كحالالالالالالا  سالالالالالالا ر الوشالالالالالالر  فا غالالالالالالة عالالالالالالن االالالالالالاا  السالالالالالال ا ووساسالالالالالالة الشالالالالالالياا  بالالالالالال  حالالالالالالا م   االالالالالالاا  ق
ليسالالالالالالال  ة الالالالالالالا    الالالالالالالة ال را يالالالالالالالق بالالالالالالال  رالالالالالالالل ة الالالالالالالا  وساسالالالالالالالة الشالالالالالالالياا  علالالالالالالالى العمالالالالالالالا  ل  ويالالالالالالالاة 
والرسالالالالال   فالاااالالالالال     غتوعالالالالالاا إ  فيمالالالالالا غفعلا الالالالاله عالالالالالن علالالالالالم  فالالالالالسل  رالالالالالا ا كالالالالالم  و الالالالالا   بالالالالالا مسالالالالاللم: 

  ومالالالالالالا  رسالالالالالاللًا معالالالالالالد ا غالالالالالالة   الالالالالاله ل غرسالالالالالال   ويالالالالالالا  إ  إقا  الالالالالالد كال الالالالالاله  يالالالالالال  ومالالالالالالا  رسالالالالالاللًا إىل الوشالالالالالالر ملكالالالالالالا  
إلالالالالالي م  ويالالالالالا  إ  مالالالالالً م ومالالالالالا  رسالالالالاللًا  ويالالالالالا  رالالالالالال عًالالالالالد تالوتالالالالاله الالالالالالاحل مالالالالالن وساسالالالالالة الشالالالالالياا  و   غلقالالالالالل 
  رالالالالالالا رل مالالالالالالا غضالالالالالالاد الالالالالالالاحل وغشالالالالالال له عالالالالالالن حف الالالالالاله في والالالالالال  هللا الًالالالالالال  علالالالالالالى الالالالالالالاحل وعلالالالالالالى حف الالالالالاله 
الالالالا  وغعلالالالالم صالالالالااب قلالالالال  وباالالالالال  مالالالالا غكالالالالا  مالالالالن الشالالالالياا    الالالالا : وفيمالالالالا تقالالالالد  مالالالالن  الالالالاله:   لالالالالْ  ب غالح  



الالالالالْم   الالالالالِسغرُّ محوالالالالالةُّ  وا الالالالال :  ْ ل كل    تقاغالالالالالة  الالالالالسا التالوغالالالالال  فكال الالالالاله تعالالالالالاىل  مالالالالالرل    غقالالالالالا  49الً)الالالالالا ل ِإم) الالالالال    ان 
للكالالالالالافرغن  ان  الالالالالالسغر لكالالالالالالم لكالالالالالالإ مالالالالالن الوشالالالالالالر   مالالالالالالن املال كالالالالالالة ول غرسالالالالال  هللا تعالالالالالالاىل م لالالالالالالل ملكالالالالالالا  بالالالالالال  

  رس  راا   فقد غاسا  الشياا  إلي م.
ملكسوبالالالالالة علالالالالالى رسالالالالالا  هللا رالالالالالل الالالالالالد اعلالالالالال  للاالالالالالاعًة   فالم الالالالالا  رالالالالالسل الق الالالالالل املدساسالالالالالة ا

ا سالالالالالال   الالالالالا   للًقالالالالالد وتشالالالالالاغه ا قالالالالالا ق وتقوالالالالالي  ا اسالالالالالن  و الالالالالد حلِشالالالالالرت   كتوًالالالالالا مالالالالالن غالالالالال  اقيالالالالالق 
 ورا  دليال   رر على كسب رسل الق ة من الاا ة التارنية ورا:

  
السالالالالالال در    إ  ا  الالالالالالرر األوىل إىل ا وشالالالالالالة كا الالالالالال    راالالالالالال  سالالالالالالًة مخالالالالالالس مالالالالالالن الًوالالالالالالار وكا الالالالالال 

 رمضا  من السًة  فس ا     و  إسال  محلر وعمر أل ما  سلما   السًة السادسة.
  

و الالالالالالد   الالالالالال  املؤررالالالالالالا  علالالالالالالى    املسالالالالالاللمة  والالالالالال  إسالالالالالالال  عمالالالالالالر كالالالالالالا اا غسالالالالالالت فا    دار األر الالالالالالم 
وغالالالالالؤدو  شالالالالالعا ررم الدغًيالالالالالة   مًالالالالالا  م  وكالالالالالا   صالالالالالحاب الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   غقالالالالالدرو     

د الكعوالالالالالة حالالالالالىت  سالالالالاللم عمالالالالالر. فلمالالالالالا  سالالالالاللم  اتالالالالال   رغشالالالالالا  حالالالالالىت صالالالالاللى عًالالالالالد الكعوالالالالالة وصالالالالاللاا غ الالالالاللاا عًالالالالال
 «.الفارو »معه واتفقاا على تسميته 

فالالالال قا كالالالالا  املسالالالاللما   والالالال  إسالالالالال  عمالالالالر مالالالالا كالالالالا اا غسالالالالتايعا  ال الالالالالر عًالالالالد الكعوالالالالة فكيالالالالد مالالالال  
اغالالالالالالالة  رالالالالالالسا غقالالالالالالالا : إ  رسالالالالالالالا  هللا سالالالالالالال د عًالالالالالالد الكعوالالالالالالالة وسالالالالالالال د معالالالالالالاله القالالالالالالا   يعالالالالالالالا   ا قيقالالالالالالالة    الرو 

 كسب وارتال  حم .
إ  محالالالالالالالاللر وعمالالالالالالالالر  سالالالالالالالاللما   السالالالالالالالالًة «: حيالالالالالالالالار حممالالالالالالالالد»  االالالالالالالالاللة ال الالالالالالالالاين مالالالالالالالالن « مالالالالالالالالاغر» الالالالالالالالا  

السادسالالالالالة مالالالالالن الًوالالالالالار  و الالالالالا : إ  املسالالالالاللمة ل غعالالالالالادوا نفالالالالالا  صالالالالالال م   مًالالالالالا  م بالالالالال  كالالالالالا اا بعد الالالالالس 
  تمعا  حا  الكعوة وغ لا  ورم  مًا  مامدًا .

شالالالالالالالة عالالالالالالالادوا إىل مكالالالالالالالة بسالالالالالالالو  مالالالالالالالا بل  الالالالالالالم مالالالالالالالن اسالالالالالالالن إ  املسالالالالالالاللمة الالالالالالالالسغن رالالالالالالالااروا إىل ا و
األحالالالالالاا   و   الالالالالالم ذعالالالالالالاا إشالالالالالالاعة كاقبالالالالالالة تامدالالالالالالً م فقالالالالالدماا   شالالالالالالاا  سالالالالالالًة مخالالالالالالس إ    الالالالالاله ل غالالالالالالدر  
 حالالالالالد مالالالالالً م إ  فالالالالالاار ع مالالالالالا  بالالالالالن م عالالالالالا  ف  الالالالاله درالالالالال  بالالالالالال االالالالالاار ومكالالالالالت  لالالالالاليال     سالالالالالرش الراالالالالالاش 

  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غعيالالالالالال  إىل ا وشالالالالالة أل  املسالالالالالاللمة كالالالالالالا اا   غلالالالالالالالا  غلضالالالالالالا دو  وكالالالالالالا  الًالالالالالال
 «.األصًا 

فكالالالالال  رالالالالالسل ال ارالالالالالة تؤغالالالالالد      الالالالالة شالالالالالفاعة ال را يالالالالالق  و    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم قكالالالالالر 



  الالالالالالالالة  الالالالالالالالرغ  ةالالالالالالالال   افالالالالالالالال اة وارالالالالالالالالتال  و  شكالالالالالالالالن    غ الالالالالالالالد  رالالالالالالالالسل الق الالالالالالالالة  حالالالالالالالالد مالالالالالالالالن املالالالالالالالالؤررة 
االالالالالالاللة ال الالالالالالاين    الامعالالالالالالة كالالالالالالام دج« ذرغالالالالالالخ القالالالالالالرو  الاسالالالالالالاى»ا ققالالالالالالة  و الالالالالالد قلِكالالالالالالر ت   كتالالالالالالاب 

  ،عتوالالالالالار   الالالالالا صالالالالالحيحة  و  الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالد  علالالالالالى مالالالالالا  الالالالالا  و سالالالالالخ مالالالالالا 311  310
 لقالالالالى الشالالالالياا  علالالالالى لسالالالالا ه  واسالالالالتًت  الكاتالالالال    الالالاله عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  ل غكالالالالن غعتقالالالالد   الالالاله إمالالالالا 

 الالالالام   الالالالا غتوالالالال   مالالالالرا  إ يالالالالا  سالالالالااة عًالالالالد تلف الالالاله هبالالالالسل الكلمالالالالات  و عًالالالالد عدولالالالاله عً الالالالا  لكًالالالاله علالالالالق   ا
 با:
  
إ  ك الالالالال ا  مالالالالالن ا ققالالالالالة املسالالالالاللمة غعتالالالالال و  رالالالالالسل الق الالالالالة ررافيالالالالالة ورالالالالالسا مالالالالالا كالالالالالا  غًت الالالالالر مالالالالالً م  »

 «.غًكررا  غضا   -كاغتاين   -لكن من املدر     مؤررا  غ  متحيل م   
و ان   الالالالالالالالا :   واالالالالالالالاله للدرشالالالالالالالالة أل  املالالالالالالالالؤرخ الالالالالالالالالس  غقالالالالالالالالدر ما فالالالالالالالاله و  غتحيالالالالالالالالل ألحالالالالالالالالد غعالالالالالالالال   

عالالالالالالن    اعتوالالالالالالار  رالالالالالالر فالالالالالال قا كالالالالالالا  األسالالالالالالتاق وكاغتالالالالالالاين  ورالالالالالالا قلالالالالالال  املالالالالالالؤرخ ، قيقالالالالالالة ب الالالالالال  الً الالالالالالر 
ا غاالالالالالات الكوالالالالال  الالالالالالس  غ الالالالالدر املؤلفالالالالالات الضالالالالال مة عالالالالالن ذرغالالالالالخ ا سالالالالالال  غًكالالالالالر رالالالالالسل الق الالالالالة فمالالالالالا 

 قل  إ    ه ل غرد    غ و  إ  ما وص  إليه اقيقه   رسل املساللة دو  ايل.
  

 إسال  محلر
ًالالالال  ورالالالال   ورالالالالا عالالالالم رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم محالالالاللر بالالالالن عوالالالالد املالالالالال   و مالالالاله رالالالالالة ب

و رالالالالال مالالالالن الرضالالالالاعة  رضالالالالالعت ما راغوالالالالة مالالالالا ر  م  الالالالال   وكالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالالاله  سالالالالن مالالالالن رسالالالالالا  هللا 
بسالالالالًتة  ورالالالالا سالالالاليد الشالالالال داة و رالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بيًالالالاله وبالالالالة  غالالالالد بالالالالن حاررالالالالة  

ا   حمالالالالالالار،    الالالالالالا  االسالالالالالالم   اغالالالالالال   سالالالالالاللم سالالالالالالًة سالالالالالال  مالالالالالالن الًوالالالالالالار وكًيتالالالالالاله  بالالالالالالا عمالالالالالالارر وكالالالالالالا  شالالالالالال اع
 القامة.
  

وكالالالالالا  سالالالالالو  إسالالالالالالمه     ، ا الالالالال  اعالالالالال مث رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالال قال وشالالالالالتمه 
وان  مًالالالاله مالالالالا غكالالالالرل مالالالالن العيالالالال  لدغًالالالاله والتضالالالالعيد لالالالاله فلالالالالم غكلمالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

تسالالالالالالالالم  قلالالالالالالالال     وكا الالالالالالال  مالالالالالالالالا ر لعوالالالالالالالالد هللا بالالالالالالالالن االالالالالالالدعا  التيمالالالالالالالالل   مسالالالالالالالالكن  الالالالالالالالا فالالالالالالالا  ال الالالالالالالالفا 
ا  الالالالالر  عًالالالالاله فعمالالالالالد إىل اند لقالالالالالرغ  عًالالالالالد الكعوالالالالالة ف لالالالالالس مع الالالالالم ول غلوالالالالالت محالالالالاللر بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  
رضالالالالل هللا عًالالالاله      والالالال  متاشالالالالحا   اسالالالاله رااعالالالالا  مالالالالن  الالالالًل لالالالاله  وكالالالالا  صالالالالاح   الالالالًل غرميالالالاله ونالالالالرج 



لالالالالاله فكالالالالالا  إقا راالالالالال  مالالالالالن  ً الالالالاله ل غراالالالالال  إىل  رلالالالالاله حالالالالالىت غاالالالالالا  ،لكعوالالالالالة  وكالالالالالا  إقا فعالالالالال  قلالالالالال  ل 
اند مالالالالالالن  الالالالالالرغ  إ  و الالالالالالد وسالالالالالاللم واالالالالالالدن مع الالالالالالم  وكالالالالالالا   عالالالالالالل  الالالالالالرغ  و شالالالالالالد را شالالالالالالكيمة شالالالالالالر علالالالالالالى 

وكالالالالا  غامدالالالالس مشالالالالركا  علالالالالى دغالالالالن  امالالالاله  فلمالالالالا مالالالالر ،ملالالالالا ر و الالالالد  الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
فراالالالال  إىل بيتالالالاله  الالالالال  لالالالاله: و  ، عمالالالالارر لالالالالا ر غالالالال  مالالالالا لقالالالالل ابالالالالن  ريالالالال  حممالالالالد مالالالالن  م ا كالالالالم   فالالالالا خ 

تمه وبلالالالالو مًالالالاله مالالالالا غكالالالالرل   ا  الالالالر  عًالالالاله ول غكلمالالالاله حممالالالالد  فاحتمالالالال  محالالالاللر واالالالالدل رالالالالا رًالالالالا فالالالال قال وشالالالال
ال ضالالالالال  ف الالالالالرج سالالالالالرغعا    غقالالالالالدل علالالالالالى  حالالالالالد كمالالالالالا كالالالالالا  غ الالالالالً   غرغالالالالالد الاالالالالالاا  ،لويالالالالال  معالالالالالدا  ألم 
ا الالالال     غقالالالال  بالالالاله  فلمالالالالا درالالالال  املسالالالال د   الالالالر إليالالالاله االسالالالالا    القالالالالا  فال والالالال  لالالالالال حالالالالىت إقا  الالالالا  علالالالالى 

هبالالالالالا شالالالالال ة مًكالالالالالرر و امالالالالال  راالالالالالا  مالالالالالن  الالالالالرغ  مالالالالالن بالالالالالإ  ر سالالالاله رفالالالالال  القالالالالالا  فضالالالالالربه هبالالالالالا ضالالالالالربة شالالالالال ه
 الالالالاللو  إىل محالالالالاللر ليً الالالالالروا  ، ا الالالالال   فقالالالالالالاا: مالالالالالا  الالالالالالرا  و محالالالالاللر إ   الالالالالد صالالالالالوالت  فقالالالالالا  محالالالالاللر: ومالالالالالالا 
شًعالالالالالالإ و الالالالالالد اسالالالالالالتوا  ت مًالالالالالاله قلالالالالالال    ان  شالالالالالال د   الالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و   الالالالالالالس  

 الالالالالالا   بالالالالالالا ا الالالالالال : دعالالالالالالاا  ، عمالالالالالالارر فالالالالالال ين  غقالالالالالالاله ا الالالالالالق فالالالالالالاهللا     الالالالالاللش فالالالالالالامًعاين إ  كًالالالالالالتم صالالالالالالاد ة.
وهللا لقالالالالد سالالالالوو  ابالالالالن  ريالالالاله سالالالالوا   ويحالالالالا  وروالالالال  محالالالاللر علالالالالى إسالالالالالمه  فلمالالالالا  سالالالاللم محالالالاللر عرفالالالال   الالالالرغ  
   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالد عالالالالالل وامتًالالالالال   و   محالالالالاللر سالالالالاليمًعه  فكفالالالالالاا عالالالالالن بعالالالالال  مالالالالالا  

 ع يمالالالالا  مشالالالال ارا   و اتالالالال  غالالالالا  بالالالالدر كالالالالا اا غتًاولا الالالاله بالالالاله   رالالالالاار إىل املدغًالالالالة وشالالالال د بالالالالدرا  و بلالالالالى بالالالالالة  
 بسيفة وش د  لحدا  فقلت   هبا غا  السو  الً د من شاا  من السًة ال ال ة

  
مالالالالالالن ا  الالالالالالرر بعالالالالالالد     تالالالالالال  مالالالالالالن املشالالالالالالركة  والالالالالال     غلقتالالالالالال   حالالالالالالدا  ورالرالالالالالالة  فسالالالالالالا   وبيًمالالالالالالا كالالالالالالا  
ل غقاتالالالالال  إق ع الالالالالر ع الالالالالرر و الالالالال  في الالالالالا علالالالالالى   الالالالالرل فا كشالالالالالد الالالالالالدرش عالالالالالن باًالالالالاله فلر الالالالاله وحشالالالالالل ا وشالالالالال

مالالالالالالاىل اوالالالالالال  بالالالالالالن ماعالالالالالالم اربالالالالالالة فقتلالالالالالاله  وم  الالالالالال  بالالالالالاله املشالالالالالالركا  وفميالالالالالال   تلالالالالالالى املسالالالالالاللمة واعالالالالالال   سالالالالالالاة 
املشالالالالركة  رًالالالالالد وصالالالالااحوا ا  الالالالالدعن   الالالالا  املسالالالالاللمة و قا الالالالالم وغوقالالالالر  باالالالالالا م  وبقالالالالرت رًالالالالالد باالالالالالن 
محالالالالاللر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فالرراالالالالال  كوالالالالالدل ف علالالالالال  تلاك الالالالالا فلالالالالالم تسالالالالال  ا فلف ت الالالالالا  فقالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى 

  وبكالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا «لالالالالالا درالالالالال  باً الالالالالا ل  سالالالالال ا الًالالالالالار»هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
ر ل  تالالالالاليال   ومالالالالال  قلالالالالال  عفالالالالالا رسالالالالالا  هللا عالالالالالن رًالالالالالد غالالالالالا  الفالالالالالت   ودلفالالالالالن عًالالالالالد  لحالالالالالد   ماضالالالالالعه وكالالالالالا  

 عمرل تسعا  ومخسة سًة   وكا  محلر  و  ش يد صلى عليه رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

 مهعمر بن ا ااب وسو  إسال



عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب بالالالالالن  فيالالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد العالالالالالل  و مالالالالاله حًتمالالالالالة بًالالالالال  راشالالالالالم  ولالالالالالد بعالالالالالد الفيالالالالال  
بالالالال الن عشالالالالرر سالالالالًة   رلو  عالالالالن عمالالالالر   الالالاله  الالالالا : ولالالالالدت بعالالالالد الف الالالالار األع الالالالم  ربالالالال  سالالالالًة وغاافالالالالق 

   وكالالالالالالالا  مدغالالالالالالالد القامالالالالالالالة  ذاالالالالالالالرا  مشالالالالالالال ارا  مالالالالالالالن  شالالالالالالالرا   الالالالالالالرغ   وكا الالالالالالال  إليالالالالالالاله  581مالالالالالالالالدل سالالالالالالالًة 
   رغشالالالالالالالا  إقا و عالالالالالالال  بيالالالالالالالً م حالالالالالالالرب  و بيالالالالالالالً م وبالالالالالالالة غالالالالالالال رم بع الالالالالالالال السالالالالالالالفارر   االارليالالالالالالالة  وقلالالالالالالال   

سالالالالف ا   وإ  انفالالالالررم مًالالالالافر  و فالالالالارررم مفالالالالارر رضالالالالاا بالالالاله وبع الالالالال مًالالالالافرا  ومفالالالالاررا   وملالالالالا بعالالالالت رسالالالالا  
هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم كالالالالا  شالالالالدغدا  عليالالالاله وعلالالالالى املسالالالاللمة  و الالالالد قكالالالالران   الالالاله كالالالالا  غعالالالالسب اارغالالالالة 

 بكر و عتق ا. بإ مؤم   سالم ا فاش ارا  با
  

 إسالمه رضل هللا عًه
 سالالالاللم مالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم تسالالالالعة ورالرالالالالا  راالالالالال  »عالالالالن ابالالالالن عوالالالالا    الالالاله  الالالالا : 

الل الالالالالم »  ورلو     الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : «وامالالالالالر ر    إ  عمالالالالالر  سالالالالاللم ف الالالالالاروا  ربعالالالالالة
 غعإ  ، ا  .« ا  عل ا سال   ح  الرالة إلي  عمر بن ا ااب  و عمرو بن رش

 وحكى عمر عن سو  إسالمه فقا :
  

كًالالالالال  مالالالالالن  شالالالالالد الًالالالالالا  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فويًالالالالالا  ان   غالالالالالا  حالالالالالار شالالالالالدغد 
ا الالالالر ، الالالالاارر   بعالالالال   الالالالر  مكالالالالة إق لقيالالالالإ راالالالال  مالالالالن  الالالالرغ  فقالالالالا :  غالالالالن تالالالالسر  و ابالالالالن ا االالالالاب 

 :  لالالالالال : ومالالالالالا قا    الالالالالا :   الالالالال  تالالالالاللعم   الالالالال  ركالالالالالسا و الالالالالد درالالالالال  عليالالالالال  رالالالالالسا األمالالالالالر   بيتالالالالال    الالالالالا
 رتالالالالال   الالالالالد صالالالالالوالت   الالالالالا : فراعالالالالال  م ضالالالالالوا   و الالالالالد كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  مالالالالال  
الراالالالالال  والالالالالالرالة إقا  سالالالالاللما عًالالالالالد الراالالالالال  بالالالالاله  الالالالالار فيكالالالالالاان  معالالالالاله وغ الالالالاليوا  مالالالالالن  عامالالالالاله  و الالالالالد كالالالالالا  
ضالالالالالم إىل  وج  رالالالالالد رالالالالالالة ف دالالالالال  حالالالالالىت  رعالالالالال  الوالالالالالاب  فقيالالالالال : مالالالالالن رالالالالالسا   لالالالالال : ابالالالالالن ا االالالالالاب  

القالالالالالالا  الاسالالالالالالا  غقالالالالالالر و    صالالالالالالحيفة مع الالالالالالم  فلمالالالالالالا ذعالالالالالالاا صالالالالالالاا توالالالالالالادروا وارتفالالالالالالاا وتركالالالالالالاا  و وكالالالالالالا  
 سالالالالاا ال الالالالالحيفة مالالالالالن  غالالالالالدغ م فقامالالالالال  املالالالالالر ر ففتحالالالالال  ت  فقلالالالالال : و عالالالالالدور  فسالالالالال ا  الالالالالد بل الالالالالإ   الالالالال  
صالالالالالالوالت   الالالالالالا : فالالالالالالالرف  شالالالالالاليدا    غالالالالالالد  فالضالالالالالالرهبا بالالالالالاله فسالالالالالالا  الالالالالالالد  فلمالالالالالالا ر ت املالالالالالالر ر الالالالالالالد  بكالالالالالال    

كًالالالالالال  فالالالالالالاعال  فافعالالالالالال  فقالالالالالالد  سالالالالالاللم   فالالالالالالدرل  و ان م ضالالالالالال  ف لسالالالالالال     الالالالالالا : و ابالالالالالالن ا االالالالالالاب مالالالالالالا
وكالالالالا   -علالالالالى السالالالالرغر فً الالالالرت فالالالال قا بكتالالالالاب   انحيالالالالة الويالالالال   فقلالالالال : مالالالالا رالالالالسا الكتالالالالاب   عاًيالالالاله 

فقالالالالالالال :    عايالالالالالال   لسالالالالالال  مالالالالالالن  رلالالالالالاله    الالالالالال    ت تسالالالالالال  مالالالالالالن االًابالالالالالالة و  تتا الالالالالالر  -عمالالالالالالر كاتوالالالالالالا  



فالالالالالالال قا فيالالالالالالاله:  -بعالالالالالالالد    اغتسالالالالالالال   -اتًيالالالالالالاله ورالالالالالالالسا   شسالالالالالالاله إ  املا الالالالالالالرو    الالالالالالالا : ل     هبالالالالالالالا حالالالالالالالىت  ع
   فلمالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالررت ،لالالالالالالالالالرمحن الالالالالالالالالالالرحيم قعالالالالالالالالالرت ورميالالالالالالالالالال  1 ِبْسالالالالالالالالالِم ااِ) الالالالالالالالالالر)مْح ِن الالالالالالالالالالالر)ِحيِم  والفااالالالالالالالالالة: 

الالالالالالالم اِت و  األْرمِث  الالالالالالالو)   اِ) م الالالالالالالا ِ  الس) ،ل الالالالالالالحيفة مالالالالالالالن غالالالالالالالد    راعالالالالالالال  إت   فسالالالالالالالل فالالالالالالال قا في الالالالالالالا:  س 
الالالالالا  اْلع لِغالالالالاللل ا ْ ِكالالالالاليمل  وا دغالالالالالد:   الالالالالا : فكلمالالالالالا مالالالالالررت ،سالالالالالم مالالالالالن  ذالالالالالاة هللا عالالالالالل واالالالالال  قعالالالالالرت    1و رل

الالالالالالم محْسالالالالالالت ْ ل ِفة  ِفيالالالالالالِه   الالالالالالالِِه و    ِفقلالالالالالالااْ مم)الالالالالالا ا ع ل كل   تراالالالالالال  إت   فسالالالالالالل حالالالالالالىت بل الالالالالال :  ةاِمًلالالالالالالااْ ِ،اِ) و ر سل
    الالالالالالا : فقلالالالالالال :  شالالالالالال د      إلالالالالالاله 8  7حالالالالالالىت بل الالالالالال  إىل  الالالالالالاله:  ِإ  كلًالالالالالالتلم محالالالالالالْؤِمًِة   وا دغالالالالالالد: 

 و شالالالالالال د    حممالالالالالالدا  رسالالالالالالا  هللا  ف الالالالالالرج القالالالالالالا  غتوالالالالالالادرو  ،لتكوالالالالالال  استوشالالالالالالارا   الالالالالالا ذعالالالالالالال مالالالالالالإ إ  هللا
 ومحدوا هللا عل وا  

  
   الالالالالالالالاا و ابالالالالالالالن ا االالالالالالالاب  بشالالالالالالالر فالالالالالالال   رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم دعالالالالالالالا غالالالالالالالا  ا رًالالالالالالالة 

  وإان «الل الالالالم  عالالالالل ا سالالالالال   حالالالالد الالالالالرالة إمالالالالا عمالالالالرو بالالالالن رشالالالالا  وإمالالالالا عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب»فقالالالالا : 
 راالالالالالالا    تكالالالالالالا  دعالالالالالالار رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم لالالالالالال  فالبشالالالالالالر   الالالالالالا : فلمالالالالالالا عرفالالالالالالاا مالالالالالالإ 
ال الالالالالالد   لالالالالالال   الالالالالالم:  رالالالالالال وين  كالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقالالالالالالالاا: رالالالالالالا   بيالالالالالال    
 سالالالالف  ال الالالالفا وصالالالالفال  ف راالالالال  حالالالالىت  رعالالالال  الوالالالالاب  يالالالال : مالالالالن رالالالالسا   لالالالال : ابالالالالن ا االالالالاب   الالالالا : 

رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ول غعلمالالالالالاا وسالالالالالالمل فمالالالالالا ااالالالالال    حالالالالالد و الالالالالد عرفالالالالالاا شالالالالالدا علالالالالالى 
افتحالالالالالاا لالالالالاله ف  الالالالاله إ  غالالالالالرد هللا بالالالالاله »مالالالالالً م    غفالالالالالت  الوالالالالالاب  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

  ففتحالالالالالاا ت و رالالالالالس راالالالالالال  بعضالالالالالد  حالالالالالىت د الالالالالات مالالالالالن الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم «رالالالالال ا  غ الالالالالدل
ة غدغالالالالاله فالرالالالالالس   مالالالالال   مي الالالالالل ف والالالالالسين إليالالالالاله    الالالالالا :   فالرسالالالالاللاين ف لسالالالالال  بالالالالال« رسالالالالاللال»فقالالالالالا : 

   الالالالالالا :  لالالالالالال :  شالالالالالال د      إلالالالالالاله إ  هللا و  الالالالالال  رسالالالالالالا  هللا  « سالالالالاللم و ابالالالالالالن ا االالالالالالاب الل الالالالالالم ارالالالالالالدل»
 فك   املسلما  تكو ر ذع  بار  مكة.

  
  

وكالالالالالا  إسالالالالالال  عمالالالالالر   السالالالالالًة السادسالالالالالة مالالالالالن الًوالالالالالار  وكالالالالالا    السادسالالالالالة والعشالالالالالرغن مالالالالالن عمالالالالالرل 
لر ب الرالالالالالة  و   وذالالالالالال رسالالالالالا  هللا الفالالالالالارو  أل الالالالاله ملالالالالالا  سالالالالاللم  الالالالالا  لرسالالالالالا  هللا:  لسالالالالالًا بعالالالالالد إسالالالالالال  محالالالالال

بلالالالالالالى  والالالالالالالس   فسالالالالالالل بيالالالالالالدل إ كالالالالالالم لعلالالالالالالى ا الالالالالالق إ  مالالالالالالتم  و »علالالالالالى ا الالالالالالق إ  متًالالالالالالا  و حييًالالالالالالا   الالالالالالا : 
   الالالالالالا : فقلالالالالالال : ففالالالالالاليم ا رتفالالالالالالاة  والالالالالالالس  بع الالالالالال  ، الالالالالالق لت الالالالالالران  فالرراًالالالالالالال   صالالالالالالفة «حييالالالالالالتم



 رالالالالالالالر حالالالالالالالىت درلًالالالالالالالا املسالالالالالالال د فً الالالالالالالرت إت   الالالالالالالرغ  وإىل محالالالالالالاللر فالصالالالالالالالابت م  محالالالالالالاللر    حالالالالالالالدمها و ان   ا
ك بالالالالالالة ل غ الالالالالالو ا م ل الالالالالالا  فسالالالالالالم)اين رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم الفالالالالالالارو   وفالالالالالالر  بالالالالالالة ا الالالالالالالق 
والوا الالالال .  الالالالا  عمالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله: ملالالالالا  سالالالاللم  تلالالالال  الليلالالالالة تالالالالسكرت      رالالالال  مكالالالالة  شالالالالد لرسالالالالا  

ه فالالالالالالالالر ل  ين  سالالالالالالاللم    الالالالالالالا :  لالالالالالالال :  بالالالالالالالا ا الالالالالالال   هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم عالالالالالالالداور حالالالالالالالىت  تيالالالالالالال
فال ولالالالالال  حالالالالالة  صالالالالالوح  حالالالالالىت ضالالالالالرب  عليالالالالاله ،بالالالالاله ف الالالالالرج إت   بالالالالالا ا الالالالال   فقالالالالالا : مرحوالالالالالا  مالالالالالا االالالالالاة 
بالالالال    الالالالا : ادالالالال  ألرالالالال    ين  مًالالالال  ،  وبرسالالالالاله حممالالالالد وصالالالالد    الالالالا االالالالاة بالالالاله  فضالالالالرب الوالالالالاب 

ية علالالالالالالى  م   وا الالالالالالل و الالالالالالا :  و حالالالالالال  هللا و الالالالالالو   مالالالالالالا ادالالالالالال  بالالالالالاله  فكالالالالالالا  إسالالالالالالال  عمالالالالالالر ضالالالالالالربة  اضالالالالالال
 ا  .
  

و  شالالالالال     عمالالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالد  سالالالالالاللم ملالالالالالالا  الالالالالر     الالالالالالالسكر ا كالالالالاليم مالالالالالال    الالالالاله كالالالالالالا   والالالالالال  
إسالالالالالالالمه غعالالالالالالسب اارغالالالالالالة بالالالالالالإ مؤمالالالالالال   سالالالالالالالم ا  شالالالالالالد العالالالالالالساب بالالالالالالال رمحالالالالالالة و  شالالالالالالفقة و  غ ك الالالالالالا إ  
إقا مالالالالال   وكالالالالال    ورالالالالالسا غالالالالالد  علالالالالالى   الالالالاله كالالالالالا  شالالالالالدغد الالالالالالو   لإلسالالالالالال   شالالالالالدغد التع الالالالال  لدغًالالالالاله  و الالالالالد 

لالالالالى  رتالالالاله وشالالالال  ا  ول غكالالالالن  حالالالالد غت الالالالار    صالالالالاح  رالالالالسا ا لالالالالق الشالالالالدغد ا الالالالا ق علالالالالى تعالالالالد  ع
ا سالالالالالال  واملسالالالالاللمة واملعتالالالالالد  علالالالالالى الراالالالالالا  والًسالالالالالاة ،لتعالالالالالسغ  والضالالالالالرب غسالالالالاللم   الالالالالرد  راةتالالالالاله    
القالالالالالر     عالالالالالم ل غكالالالالالن   حالالالالالد غت الالالالالار قلالالالالال  لكالالالالالن ملالالالالالا كالالالالالا  القالالالالالر   لالالالالاليس كالالالالالال  الوشالالالالالر بالالالالال  كالالالالالال  هللا 

رالالالالالال  ع يالالالالالال    الًفالالالالالالا   و  بالالالالالالد    سالالالالالالامعه غالالالالالالر   لوالالالالالاله م مالالالالالالا كالالالالالالا  سالالالالالالوحا ه وتعالالالالالالاىل كالالالالالالا  لالالالالالاله ل
 اسالالالالاليا   لالالالالالالسل  ل غسالالالالالال  عمالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب رالالالالالسا العالالالالالالرم ال الالالالالالميم إ  ا عالالالالال ا     مالالالالالالا تالالالالالالالل رالالالالالالا  
كالالالالالالال  هللا سالالالالالالوحا ه وتعالالالالالالاىل ولالالالالالاليس   اسالالالالالالتااعة الوشالالالالالالر ا تيالالالالالالا    لالالالالالاله ف الالالالالالد   الالالالالالا االالالالالالاة بالالالالالاله حممالالالالالالد 

األلوالالالالالالالاب  وعمالالالالالالالر رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله وين ا لفالالالالالالالاة  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وإ    قلالالالالالالال  لعالالالالالالال ر ألوت
 الراشدغن و د ضرب امل   األعلى بعدله و ردل.

 الالالالا  علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله: مالالالالا علمالالالال   حالالالالدا  رالالالالاار إ   تفيالالالالا  إ  عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب ف  الالالاله ملالالالالا 
رالالالالالم) ،  الالالالالرر تقلالالالالالد سالالالالاليفه وتًكالالالالال   اسالالالالاله وا تضالالالالالى   غالالالالالدل سالالالالال ما   و تالالالالالى الكعوالالالالالة و شالالالالالرا   الالالالالرغ  

سالالالالوعا    صالالالاللى ركعتالالالالة عًالالالالد املقالالالالا     تالالالالى حلق الالالالم واحالالالالدر واحالالالالدر و الالالالا : شالالالالار   بفًا  الالالالا فاالالالالا 
 kالااال  من  راد    ت كله  مه وغيت م ولدل وترم   واته فليلحقإ وراة رسا الااد .

  
 فما توعه  حد مً م.



ومالالالالالن مًا الالالالال  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب الع يمالالالالالة رضالالالالالل هللا عًالالالالاله    الالالالالالاحل  الالالالالل  علالالالالالى وفالالالالالق  الالالالالاله   
  ا: وت ك  ر مً

  غة  رس الفداة عن  سار  بدر. - 1
  غة ار  ا مر. - 2
  غة ااغ  القولة. - 3
  غة  مر الًساة ،  اب. - 4
 الً ل عن القيا  على    من مات من املًافقة. - 5
  

و عالالالالن عمالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله غالالالالا  األربعالالالالاة ألربالالالال  ليالالالالا  بقالالالالة مالالالالن شالالالال ر ق  ا  الالالالة سالالالالًة رالالالالالن 
    644فالالالالالن غالالالالالا  األحالالالالالد رالالالالالال  ا الالالالالر  سالالالالالًة  ربالالالالال  وعشالالالالالرغن وغاافالالالالالق سالالالالالًة وعشالالالالالرغن مالالالالالن ا  الالالالالرر  ودل 

 ورا ابن رالن وستة سًة على ال حي  املش ار.
والالالالالالالس   عالالالالالالن عمالالالالالالر: العلالالالالالال   بالالالالالالا لؤلالالالالالالؤر فالالالالالال و  غالالالالالالال  امل الالالالالال ر بالالالالالالن شالالالالالالعوة ورالالالالالالا  الالالالالالا م   صالالالالالالالر 
ال الالالالالالالو  حالالالالالالالة  حالالالالالالالر  ،ل الالالالالالالالر  عًالالالالالالاله بسالالالالالالالكة قات  الالالالالالالرفة فضالالالالالالالربه   كتفالالالالالالاله وراصالالالالالالالرته  و يالالالالالالال : 

ر،ت  فقالالالالالا : ا مالالالالالد   الالالالالالس  ل  عالالالالال  مًيالالالالالد بيالالالالالد راالالالالال  غالالالالالد عل ا سالالالالالال . وال الالالالالارر    ضالالالالالربه ضالالالالال
العلالالال  رالالالسا كالالالا   ًالالالاان  أل الالاله  عالالالن مالالال  عمالالالر رالرالالالة عشالالالر راالالالال   تالالالا  مالالالً م سالالالوعة وعالالالاش الوالالالا ا   

 وملا  حس   ه مقتا   ت   فسه.
  عشالالالالالالالر سالالالالالالالًة ومخسالالالالالالالة  شالالالالالالال ر و حالالالالالالالدا  وعشالالالالالالالرغن غامالالالالالالالا   -رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله  -وكا الالالالالالال  رالفتالالالالالالاله 

وغالالالالال ل   الالالالاله  و  مالالالالالن  الالالالال  الًالالالالالا  ل الالالالالالر الالالالالال اوغ  ف مع الالالالالم علالالالالالى « صالالالالالحي  الو الالالالالار »وروالالالالال    
 م  بالالالالن كعالالالال  بالالالالن  الالالاليس رضالالالالل هللا عًالالالاله  و  الالالال  املسالالالاللما     مًالالالاله وبعالالالالدل علالالالالى اسالالالالتحواهبا  ورلو  

 الالالالا)ر هللا علالالالالى »عالالالالن علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله   الالالاله مالالالالر  علالالالالى املسالالالالااد   رمضالالالالا  وفي الالالالا القًادغالالالال  فقالالالالا : 
 «.ل كما  ا ر عليًا مساادانعمر    

 الالالالالا  ال الالالالاللات رمحالالالالاله هللا: ملالالالالالا وت عمالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ا الفالالالالالة  كا الالالالال  لالالالالاله  واالالالالالة  و الالالالالا فالق الالالالالا 
ريفالالالالالالالالة    تشالالالالالالالال  عليالالالالالالالاله بشالالالالالالالالفاعة   ، الالالالالالالال  فيايع الالالالالالالالا وغالالالالالالالالال  رضالالالالالالالالارا  وقلالالالالالالالال  لشالالالالالالالالدر  سالالالالالالالالكه 

 ،لعد .
  

 ا  رر ال ا ية إىل ا وشة



  
بسالالالالالالو  إسالالالالالالال   -مكالالالالالالة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر األوىل  ملالالالالالالا  الالالالالالد   صالالالالالالحاب الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم

اشالالالالالتد علالالالالالي م  الالالالالام م وسالالالالالا  هبالالالالالم عشالالالالالا ررم ولقالالالالالاا مالالالالالً م  ق  شالالالالالدغدا   -عمالالالالالر وإ  الالالالالار ا سالالالالالال  
فالالالالالالالالق   الالالالالالالم رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   ا الالالالالالالروج إىل  رمث ا وشالالالالالالالة مالالالالالالالرر و يالالالالالالالة  فكا الالالالالالال  

ألق  واشالالالالالتد  علالالالالالي م رالالالالالرات م ا رالالالالالرر  ع م الالالالالا مشالالالالالقة ولقالالالالالاا مالالالالالن  الالالالالرغ  تعًيفالالالالالا  شالالالالالدغدا  وانلالالالالالارم ،
مالالالالا بل  الالالالم عالالالالن الً اشالالالالل مالالالالن حسالالالالن االالالالاارل  الالالالم  وختافالالالالاا مالالالالن محاغالالالالة دولالالالالة  اًويالالالالة  اغالالالالة للمسالالالاللمة 
امل الالالالالالالالاارغن. فقالالالالالالالالا  ع مالالالالالالالالا : و رسالالالالالالالالا  هللا ف  رتًالالالالالالالالا األوىل ورالالالالالالالالسل ا رالالالالالالالالرر إىل الً اشالالالالالالالالل ولسالالالالالالالال  

   الالالالالالالالا  «  الالالالالالالالتم م الالالالالالالالاارو  إىل هللا وإت  لكالالالالالالالالم رالالالالالالالالاذ  ا  الالالالالالالالرذ   يعالالالالالالالالا  »معًالالالالالالالالا  فقالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا: 
ع مالالالالالا : فحسالالالالالوًا و رسالالالالالا  هللا  وكالالالالالا  عالالالالالدر مالالالالالن رالالالالالرج   رالالالالالسل ا  الالالالالرر مالالالالالن الراالالالالالا  رالرالالالالالة و.الالالالالا ة 
راالالالالالال  ومالالالالالن الًسالالالالالاة إحالالالالالد  عشالالالالالرر امالالالالالر ر  رشالالالالالية وسالالالالالوعا  غرا الالالالال   فال الالالالالا  امل الالالالالاارو   رمث ا وشالالالالالة 
عًالالالالالالالد الً اشالالالالالالالل    حسالالالالالالالن االالالالالالالاار  فلمالالالالالالالا ذعالالالالالالالاا   الالالالالالالاار رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل 

االالالالالال  مالالالالالالً م رالرالالالالالالة ورالرالالالالالالا  راالالالالالالال  ومالالالالالالن الًسالالالالالالاة .الالالالالالاين  سالالالالالالار فمالالالالالالات مالالالالالالً م راالالالالالالال   كالالالالالالة املدغًالالالالالالة ر 
 وحوس  كة سوعة  فر.

  
 -ح ار الشِ ع  ور  ال حيفةال مقا عة رسا  هللا و تواعه 

  
ملالالالالا ر ت  الالالالرغ      صالالالالحاب رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالد  للالالالالاا بلالالالالدا   صالالالالاباا بالالالاله  مًالالالالا  

  مالالالالن الالالالالال إليالالالاله مالالالالً م و   عمالالالالر  الالالالد  سالالالاللم فكالالالالا  رالالالالا ومحالالالاللر مالالالال  رسالالالالا  و الالالالرارا  و   الً اشالالالالل  الالالالد مًالالالال
هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واعالالالالال  ا سالالالالالال  غًتشالالالالالر   القوا الالالالال   ااتمعالالالالالاا وا تمالالالالالروا    غكتوالالالالالاا كتالالالالالا،  
غتعا الالالالالدو  فيالالالالاله علالالالالالى بالالالالالإ راشالالالالالم وبالالالالالإ املالالالالالال  علالالالالالى    غًالالالالالاكحارم و  غوالالالالالاغعارم و  نالالالالالالاارم و  

  لرالالالالسرم هبالالالالم ر فالالالالة حالالالالىت غسالالالاللماا رسالالالالا  هللا للقتالالالال    عالالالالإ   الالالالم اتفقالالالالاا غقولالالالالاا مالالالالً م صالالالاللحا   بالالالالدا  و 
وتعارالالالالدوا علالالالالالى مقالالالالالا عت م مقا عالالالالالة ذمالالالالة ا تقامالالالالالا  مالالالالالً م  سالالالالالالم م ودفالالالالاع م عالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 
هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكتوالالالالالاا بالالالالالسل  صالالالالالحيفة تاكيالالالالالدا  أل فسالالالالال م وعلقارالالالالالا   االالالالالا  الكعوالالالالالة رالالالالالال  ا الالالالالر  

وكا الالالالال  ال الالالالالحيفة مكتابالالالالالة ةالالالالال  ب الالالالالي  ابالالالالالن عالالالالالامر بالالالالالن راشالالالالالم      617سالالالالالًة سالالالالالو  مالالالالالن الًوالالالالالار و
فالالالالدعا عليالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فشالالالال  غالالالالدل  والالالالالا  بًالالالالا املالالالالال  بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا  إىل 
 م  الالالالالال    شالالالالالعوه مالالالالال  بالالالالالإ راشالالالالالم ورالالالالالرج  بالالالالالا  الالالالال  إىل  الالالالالرغ  ف الالالالالارررم علالالالالالى بالالالالالإ راشالالالالالم وبالالالالالإ 



إ  مالالالالالالالن ماسالالالالالالالم إىل ماسالالالالالالالم حالالالالالالالىت بل الالالالالالالاا  املالالالالالالالال  و اعالالالالالالالاا عالالالالالالالً م املالالالالالالال ر واملالالالالالالالادر فكالالالالالالالا اا   نراالالالالالالالا 
اال الالالالالد وذالالالالال   صالالالالالاات صالالالالالويا م مالالالالالن وراة الشالالالالالع   فمالالالالالن  الالالالالرغ  مالالالالالن سالالالالالرل قلالالالالال  ومالالالالالً م مالالالالالن سالالالالالاةل 
و الالالالالا : ا  الالالالالروا مالالالالالا  صالالالالالاب ب الالالالالي  بالالالالالن عالالالالالامر فال الالالالالاماا   الشالالالالالع  رالالالالالالن سالالالالالًة حالالالالالىت   فالالالالالق رسالالالالالا  

إىل حالالالالالد هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالاله و  فالالالالالق  بالالالالالا  الالالالالال  مالالالالالاله و  فقالالالالال  رد الالالالالة ما الالالالالا وصالالالالالاروا 
الضالالالالالر والفا الالالالالة      لالالالالال  هللا رسالالالالالاله علالالالالالى  مالالالالالر صالالالالالحيفت م و   األر ضالالالالالة  الالالالالد  كلالالالالال  مالالالالالا كالالالالالا  في الالالالالا 
مالالالالن االالالالار و لالالالالم وبقالالالالل مالالالالا كالالالالا  في الالالالا مالالالالن قكالالالالر هللا  فالالالالسكر قلالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
ألم  الالالالالال  فالالالالالالسكر  بالالالالالالا  الالالالالالال   راتالالالالالاله ورراالالالالالالاا إىل املسالالالالالال د  فقالالالالالالا   بالالالالالالا  الالالالالالال  لكفالالالالالالار  الالالالالالرغ : 

 الالالالال     هللا  الالالالالد سالالالالالل)  علالالالالالى صالالالالالحيفتكم األرضالالالالالة  -ول غكالالالالالن غكالالالالالسبإ  -د  رالالالالال ين إ  ابالالالالالن  رالالالالالل  الالالالال
فلحسالالالال  مالالالالا كالالالالا  في الالالالا مالالالالن االالالالار  و  لالالالالم  و  ايعالالالالة رحالالالالم وبقالالالالل مالالالالا كالالالالا  في الالالالا مالالالالن قكالالالالر هللا  فالالالال    

 كا  ابن  رل صاد ا   لعتم عن ساة ر غكم وإ  كا  كاق،  دفعته
  

الرسالالالالالاللاا إىل ال الالالالالالحيفة ففتحارالالالالالالا فالالالالالال قا إلالالالالالاليكم فقتلتمالالالالالالال  و اسالالالالالالتحييتمال.  الالالالالالالاا:  الالالالالالد    الالالالالالفتًا ف
رالالالالل كمالالالالا  الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فسالالالالق     غالالالالدغ م و كسالالالالاا علالالالالى ر وسالالالال م  فقالالالالا  
 بالالالالالا  الالالالالال : عالالالالالالال  لالالالالالوس ول الالالالالالر و الالالالالد ،  األمالالالالالالر    درالالالالال  رالالالالالالا و صالالالالالحابه بالالالالالالة  سالالالالالتار الكعوالالالالالالة 

مًالالالالا   ا  الالالالرفاا إىل  والكعوالالالالة فقالالالالا : الل الالالالم ا  الالالالران ممالالالالن  لمًالالالالا و االالالال   رحامًالالالالا واسالالالالتح  مالالالالا  الالالالر  هللا
الشالالالالالع . وتالالالالالالو  راالالالالالا  مالالالالالن  الالالالالرغ  علالالالالالى مالالالالالا صالالالالالًعاا بوالالالالالإ راشالالالالالم وكالالالالالا  فالالالالالي م ماعالالالالالم بالالالالالن عالالالالالد  
وعالالالالد  بالالالالن  الالالاليس و معالالالالة بالالالالن األسالالالالاد و بالالالالا الو الالالال   بالالالالن راشالالالالم و رالالالال  بالالالالن  م  ميالالالالة فلوسالالالالاا السالالالالالل 
  رراالالالالالالالالاا إىل بالالالالالالالالإ راشالالالالالالالالم وبالالالالالالالالإ املالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالمرورم ، الالالالالالالالروج إىل مسالالالالالالالالاكً م ففعلالالالالالالالالاا  فلمالالالالالالالالا ر ت 

قلالالالالال  سالالالالالق     غالالالالالدغ م وعرفالالالالالاا    لالالالالالن غسالالالالاللمارم وكالالالالالا  رالالالالالروا م مالالالالالن الشالالالالالع    السالالالالالًة   الالالالالرغ 
 العاشرر.
  
  

  الالالالم   الالالالاماا عالالالال  قلالالالال  سالالالالًتة  و رالالالالالو  حالالالالىت ا الالالالدوا   غ الالالال  إلالالالالي م « سالالالال ر ابالالالالن رشالالالالا »و  
شالالالالاللة إ  سالالالالالرا  مسالالالالالت فيا  بالالالالاله مالالالالالن  راد صالالالالاللت م مالالالالالن  الالالالالرغ   و الالالالالد كالالالالالا   بالالالالالا ا الالالالال  بالالالالالن رشالالالالالا  فيمالالالالالا 

حالالالالاللا  بالالالالالالن راغلالالالالالالد بالالالالالالن  سالالالالالد معالالالالالاله غالالالالالالال   مالالالالالال   محالالالالالا  غرغالالالالالالد بالالالالالاله عمتالالالالالاله  غالالالالالسكرو  لقالالالالالالل حكالالالالالاليم بالالالالالالن
رد الالالالالة بًالالالالال  راغلالالالالالد ورالالالالالل عًالالالالالد رسالالالالالا  هللا ومعالالالالاله   الشالالالالالع  فتعلالالالالالق بالالالالاله و الالالالالا :  تالالالالالسر  ،لاعالالالالالا  



إىل بالالالالالإ راشالالالالالم  وهللا   تالالالالال ل   الالالالال  و عامالالالالال  حالالالالالىت  فضالالالالالح   كالالالالالة  ف الالالالالاةل  بالالالالالا الو الالالالال   و الالالالالا : 
بتي الالالالالا باعام الالالالالا  رالالالالال   سالالالالالوي  الراالالالالال   فالالالالالال   عالالالالالا  كالالالالالا  لعمتالالالالاله عًالالالالالدل بع الالالالال  إليالالالالاله فيالالالالاله  فتمًعالالالالاله    

 بالالالالالالا ا الالالالالال  حالالالالالالىت ان   حالالالالالالدمها مالالالالالالن صالالالالالالاحوه  فالرالالالالالالس  بالالالالالالا الو الالالالالال    الالالالالالل بعالالالالالال  فضالالالالالالربه بالالالالالاله فشالالالالالال ه 
وو دالالالالالاله و دالالالالالالا  شالالالالالالدغدا  ومحالالالالالاللر بالالالالالالن عوالالالالالالد املالالالالالالال   رغالالالالالال  غالالالالالالر  قلالالالالالال  ورالالالالالالم غكررالالالالالالا     غولالالالالالالو قلالالالالالال  

عا  امالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و صالالالالالالحابه فيشالالالالالالمتاا هبالالالالالالم  ورسالالالالالالا  هللا علالالالالالالى قلالالالالالال  غالالالالالالد
لالالالالاليال  و الالالالالارا  وسالالالالالرا  وا الالالالالارا  موالالالالالادو   مالالالالالر هللا   غتقالالالالالل فيالالالالاله  حالالالالالدا  مالالالالالن الًالالالالالا . رالالالالالسا ومالالالالالن املالالالالالدر     
مرااليالالالالالان غقالالالالالا : إ   ، ا الالالالال  كالالالالالا  مشالالالالال ارا  ،لعقالالالالال  والالالالالالسكاة  ورالالالالال  تالالالالالدر  ملالالالالالاقا  غ الالالالالا القالالالالالار ة  

كالالالالالالا  عالالالالالالا ال    أل الالالالاله كالالالالالالا  معالالالالالالادو  لرسالالالالالالا  هللا أل   عمالالالالالالاله وصالالالالالالفاته الالالالالالد قكرانرالالالالالالا   تالالالالالالد  علالالالالالالى   الالالالالاله
قكيالالالالالالالا . إ  الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم كالالالالالالالا  غالالالالالالالدعا العالالالالالالالرب إىل مالالالالالالالا فيالالالالالالاله رالالالالالالال رم وسالالالالالالالعاد م   
د يالالالالالارم و رالالالالالرارم  كالالالالالا  غالالالالالدعا إىل عوالالالالالادر هللا الااحالالالالالد  وإىل  والالالالالس عوالالالالالادر ا  الالالالالارر  ومعالالالالالد قلالالالالال    الالالالاله  
كالالالالالالا  غعمالالالالالال  علالالالالالالى ا تشالالالالالالا م مالالالالالالن ا لاالالالالالالا  الالالالالالالدغإ الالالالالالالس  كالالالالالالا اا غالالالالالالار ة فيالالالالالاله ورفع الالالالالالم إىل  علالالالالالالى 
املراتالالالالال  و ذالالالالالى العقا الالالالالد  وعالالالالالدا قلالالالالال  فقالالالالالد كالالالالالا  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  غ الالالالالسهبم وغعلم الالالالالم مكالالالالالار  
األرالالالالالالال  وغوالالالالالالت    فاسالالالالالال م ا داب ا اتماعيالالالالالالة العاليالالالالالالة  ف الالالالالال  غقالالالالالالا  عالالالالالالن راالالالالالال  ات الالالالالالد بشالالالالالالدر 
عالالالالالالداور لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم إ الالالالالاله عا الالالالالال    إ  مرااليالالالالالالالان غ  الالالالالالر حًقالالالالالالاله علالالالالالالى مالالالالالالالن 

  اا من األباا  األشداة ف مي م  وصا  قميمة مًفرر. سلماا و  سيما إقا كا
  

 الافي  بن عمرو الدوسيشاعر  كم عقله وغسلم
  

كا الالالالالالالال   الالالالالالالالرغ  إقا ذعالالالالالالالال  بقالالالالالالالالدو   حالالالالالالالالد مالالالالالالالالن العالالالالالالالالرب غقابلا الالالالالالالاله و سرو الالالالالالالاله مالالالالالالالالن رسالالالالالالالالا  هللا 
وغ الالالالالفا ه بكالالالالال   قي الالالالالة رشالالالالالية    غسالالالالاللم وغعالالالالالاد إىل بالالالالالالدل وغالالالالالدعارم إىل ا سالالالالالال   لكالالالالالن الافيالالالالال  

وسالالالالالل ل غعوالالالالالال بتحالالالالالسغررم بالالالالال  حكالالالالالم عقلالالالالاله وتقابالالالالال  مالالالالال  رسالالالالالا  هللا وذالالالالال  مًالالالالاله القالالالالالر   بالالالالالن عمالالالالالرو الد
 فكر فيه وتسو ه أل ه شاعر فالسلم ورسل   ته:

رالالالالالا الافيالالالالال  بالالالالالن عمالالالالالرو بالالالالالن  رغالالالالالد بالالالالالن العالالالالالا  بالالالالالن رعلوالالالالالة بالالالالالن سالالالالالليم بالالالالالن ف الالالالالم بالالالالالن غالالالالالًم بالالالالالن 
ر دو  بالالالالن عالالالالدان  بالالالالن عوالالالالد هللا ابالالالالن  رالالالالرا  بالالالالن كعالالالال  بالالالالن ا الالالالارن بالالالالن كعالالالال  بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن   الالالال

 بن األ د الدوسل  غللق  قا الًا .
كالالالالالا  الافيالالالالال  بالالالالالن عمالالالالالرو الدوسالالالالالل  الالالالالدن   الالالالاله  الالالالالد  مكالالالالالة ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 



فمشالالالالالى إليالالالالاله راالالالالالا  مالالالالالن  الالالالالرغ  وكالالالالالا  الافيالالالالال  شالالالالالرغفا  شالالالالالاعرا  لويوالالالالالا   فقالالالالالالاا: و  فيالالالالال  إ الالالالال   الالالالالدم  
ا ر غفالالالالر  بالالالالة الراالالالال  بالالالالالدان ورالالالالسا الراالالالال  بالالالالة    الالالالران  الالالالد  عضالالالال  بًالالالالا وفالالالالر   اعتًالالالالا وإمالالالالا  الالالالاله كالالالال

وبالالالالالة  بيالالالالاله  وبالالالالالة الراالالالالال  وبالالالالالة  ريالالالالاله  وبيًالالالالاله وبالالالالالة  واالالالالاله  وإمالالالالالا خنشالالالالالى عليالالالالال  وعلالالالالالى  امالالالالال  فالالالالالال 
تكلمالالالالاله و  تسالالالالالم  مًالالالالاله   الالالالالا : فالالالالالاهللا مالالالالالا  الالالالالالاا م حالالالالالىت   عالالالالال        ذالالالالال  مًالالالالاله شالالالالاليدا  و   كلمالالالالاله 

 : ف الالالالالدوت إىل حالالالالالىت حشالالالالالات  قين كرسالالالالالفا   فر الالالالالا     غول الالالالالإ مالالالالالن  الالالالالاله و ان  رغالالالالالد       ذعالالالالاله   الالالالالا
املسالالالال د فالالالال قا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالا م غ الالالاللل عًالالالالد الكعوالالالالة   الالالالا : فقمالالالال   رغوالالالالا  مًالالالاله 
فالالالالالالال  هللا إ     غسالالالالالالمعإ  الالالالالالاله  فسالالالالالالمع  كالمالالالالالالالا  حسالالالالالالًا   فقلالالالالالال     فسالالالالالالل: واركالالالالالال   مالالالالالالالل  وهللا 
  إين لراالالالال  شالالالالاعر لويالالالال  مالالالالا نفالالالالالى علالالالالل  ا سالالالالن مالالالالن القوالالالالي  فمالالالالالا شًعالالالالإ     ذالالالال  مالالالالن رالالالالسا الراالالالالال

مالالالالالالالا غقالالالالالالالا   إ  كالالالالالالالا  الالالالالالالالس  با حسالالالالالالالًا   ولتالالالالالالاله وإ  كالالالالالالالا   ويحالالالالالالالا  تركتالالالالالالاله  فمك الالالالالالال  حالالالالالالالىت ا  الالالالالالالر  
رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل بيتالالالالالاله فاتوعتالالالالالاله حالالالالالالىت إقا درالالالالالال  بيتالالالالالاله درلالالالالالال  عليالالالالالاله فقلالالالالالال : و 
حممالالالالالالالالد إ   امالالالالالالالال   الالالالالالالالالاا ت كالالالالالالالالسا وكالالالالالالالالسا   إ  هللا    إ      ذالالالالالالالال   الالالالالالالالال  فسالالالالالالالالمع   الالالالالالالالا   حسالالالالالالالالًا  

 .فالعرمث علل   مر 
  

فعالالالالالرمث علالالالالالل  ا سالالالالالال  وتالالالالالال علالالالالالل  القالالالالالر   مالالالالالا ذعالالالالال   الالالالالا    الالالالال    حسالالالالالن مًالالالالاله و   مالالالالالرا   عالالالالالد  
مًالالالالالالاله فالسالالالالالالاللم  و لالالالالالالال : و رسالالالالالالالا  هللا إين امالالالالالالالر  ماالالالالالالالاش    الالالالالالالامل و ان رااالالالالالالال  إلالالالالالالالي م وداعالالالالالالالي م إىل 
ا سالالالالالالالال  فالالالالالالالادش هللا     عالالالالالالال  ت  غالالالالالالالة تكالالالالالالالا  ت عالالالالالالالاان  علالالالالالالالي م فيمالالالالالالالا  دعالالالالالالالارم إليالالالالالالاله  فقالالالالالالالا : الل الالالالالالالم 

 الالالالالا : ف راالالالالال  إىل  الالالالالامل حالالالالالىت إقا كًالالالالال  ب ًيالالالالالة تالعالالالالالإ علالالالالالى ا اضالالالالالر و الالالالال   الالالالالار  ااعالالالالال  لالالالالاله  غالالالالالة 
بالالالالالالة عيالالالالالالإ م الالالالالال  امل الالالالالالوال فقلالالالالالال : الل الالالالالالم   غالالالالالال  وا الالالالالالل فالالالالالال ين  رشالالالالالالى    غ ًارالالالالالالا مل الل الالالالالالة لفرا الالالالالالل 
دغالالالالالالً م فتحالالالالالالال    ر   سالالالالالالا ل ف عالالالالالالال  ا اضالالالالالالر غالالالالالال اةو  قلالالالالالالال    الًالالالالالالار   سالالالالالالا ل كالقًالالالالالالالدغ  

ا  للالالالالال   ذين  م وكالالالالالا  شالالالالالي ا  كوالالالالال ا  فقلالالالالال : إليالالالالال  عالالالالالإ و املعلالالالالالق و ان  رالالالالالو  إلالالالالالي م مالالالالالن ال ًيالالالالالة فلمالالالالال
الالالالالالا  علالالالالالالل    بالالالالالال  فلسالالالالالال  مًالالالالالال  ولسالالالالالال  مالالالالالالإ   الالالالالالا : ول    بالالالالالالإ   لالالالالالال : إين  سالالالالالاللم   و الالالالالالا :  نل

  فقلالالالالالال :     ان ضالالالالالالامن لالالالالالالسل     دعالالالالالالات دوسالالالالالالا  فالباالالالالالالالوا عالالالالالالن -صالالالالالالًم  الالالالالالم  -مالالالالالالن ق  الشالالالالالالر  
قلالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا  الالالالالالد غلوالالالالالالإ ا سالالالالالالال   فراعالالالالالال  إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  كالالالالالالة ف

الل الالالالالالالم ارالالالالالالالد دوسالالالالالالالا  إت   اراالالالالالالال  إىل  امالالالالالالال  فالالالالالالالادع م »علالالالالالالالى دو  الالالالالالالاللان فالالالالالالالادش هللا علالالالالالالالي م  فقالالالالالالالا : 
   الالالالالا : فراعالالالالال  فلالالالالالم      رمث  الالالالالامل دو   دعالالالالالارم إىل ا سالالالالالال  حالالالالالىت رالالالالالااروا إىل «وارفالالالالالق هبالالالالالم

الالالالالدا  وا ًالالالالالد     الالالالال دم  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل املدغًالالالالالة و ضالالالالالى بالالالالالدرا  و لحل



صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالن  سالالالالاللم معالالالالالل مالالالالالن  الالالالالامل ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ةيالالالالال  حالالالالالىت 
 للالالالالال  املدغًالالالالالة بسالالالالالوعة  و .الالالالالا ة بيتالالالالالا  مالالالالالن دو     قًالالالالالا برسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ةيالالالالال  

ت  هللا عالالالالل واالالالال  فالسالالالال م لًالالالالا مالالالال  املسالالالاللمة    ل     مالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالىت فالالالال
حالالالالالالالالىت  -صالالالالالالالالًم عمالالالالالالالالرو بالالالالالالالن محمالالالالالالالالة  -عليالالالالالالاله مكالالالالالالالالة فقلالالالالالالال : و رسالالالالالالالالا  هللا ابع الالالالالالالالإ إىل ق  الكفالالالالالالالة 

  لحر ِ ه  ف رج إليه ف ع   في  غقا  ورا  ر ه وكا  من رش :
  

 و قا الك ف ْة لس  من عو ادكا
 ميالدان   د  من ميالدكا

 إين حشات الًار   فؤادكا
  

صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فكالالالالالالالا  معالالالالالالاله ،ملدغًالالالالالالالة حالالالالالالالىت  الالالالالالالو  هللا    راالالالالالال   فيالالالالالالال  إىل رسالالالالالالالا  هللا
 رساله صلى هللا عليه وسلم 

  
   620وفار  م  ال  سًة 

كالالالالالا   بالالالالالا  الالالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  مالالالالالن  شالالالالالد الًالالالالالا  دفاعالالالالالا  عالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
 وسالالالالاللم لكالالالالالن  فسالالالالاله ل تااوعالالالالاله علالالالالالى اعتًالالالالالا  ا سالالالالالال  وفالالالالالرا  دغالالالالالن  ، الالالالاله  رلو     الًالالالالال  صالالالالاللى هللا

وكالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله « مالالالالالا  الالالالالال   الالالالالرغ  كاعالالالالالة عالالالالالإ حالالالالالىت مالالالالالات عمالالالالالل»عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : 
 وسلم       غسلم عمه أل ه را الس  كفله وقاد عًه إىل  رر   ة من حياته.

و عالالالالالالم   ل الالالالالالا  سالالالالالالتح  لالالالالالال  هبالالالالالالا »وملالالالالالالا اشالالالالالالتد مرضالالالالالاله  الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
  فقالالالالالا  لالالالالاله  بالالالالالا  الالالالالال : و ابالالالالالن  رالالالالالل لالالالالالا   افالالالالالة -الشالالالالال ادر غعالالالالالإ  الالالالال   -« الشالالالالالفاعة غالالالالالا  القيامالالالالالة

املسالالالالالوة و   ت الالالالالن  الالالالالرغ  إمالالالالالا  لت الالالالالا العالالالالالا  مالالالالالن املالالالالالات لقلت الالالالالا  فالالالالالال ل  هللا تعالالالالالاىل:  ِإ )الالالالال      تال ْ الالالالالِد  
الالالالالال ة  والق الالالالالالل:      الالالالالالا  اللاالالالالالالاج:   الالالالالال  املسالالالالالاللما  56م الالالالالالْن   ْحوال ْوالالالالالال   و ل ِكالالالالالالن) اا)  غال ْ الالالالالالِد  م الالالالالالن غ ش 

  الالالالالالالال  حالالالالالالالة عالالالالالالالرمث عليالالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا    غقالالالالالالالا    إلالالالالالالاله إ  هللا فالالالالالالالال     علالالالالالالالى   الالالالالالالا  للالالالالالالال     م
ل  الالالالالرغ  علالالالالالى    الالالالالالس  مًعالالالالاله مالالالالالن ا سالالالالالال  رالالالالالا رالالالالالا  املالالالالالال  والشالالالالالتم و  الالالالاله  غقا الالالالالا رشالالالالالية    تعالالالالال  
فالالالالار  دغالالالالن  ، الالالاله واتوالالالال  دغالالالالن ابالالالالن  ريالالالاله و الالالالد ر،ل صالالالال  ا   فاملشالالالال ار   الالالاله مالالالالات كالالالالافرا  وكالالالالا  لالالالاله مالالالالن 

  و   رالالالالالاىنة واذ الالالالالا فارتالالالالالالة و ا الالالالالة وكل الالالالالم  عقالالالالال  إ   الوالالالالالالا   الالالالالالالد اعفالالالالالر وعلالالالالالل  وعقيالالالالالال  و الالالالالال



وكالالالا   بالالالا  الالالال   عالالالرج وتالالالا  بعالالالد الًوالالالار بعشالالالر سالالالًة و والالال  ا  الالالرر بالالال الن سالالالًة ،ل الالالا  مالالالن العمالالالر 
 لا .ا ة سًة   و ال  الشيعة: إ   ،  ال  مات مسلما .

فقالالالالالا : إ كالالالالالم لالالالالالن ملالالالالالا اشالالالالالتد  م  الالالالالال  مرضالالالالاله دعالالالالالا بالالالالالإ عوالالالالالد املالالالالالال  «:  سالالالالالد ال ابالالالالالة»و  
 تلالاا ة  ما ذعتم  ا  حممد واتوعتم  مرل فاتوعال وصد ال ترشدوا.

  
رمحالالالالال  هللا وغفالالالالالر لالالالالال    »وملالالالالالا مالالالالالات  بالالالالالا  الالالالالال   الالالالالا  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

  فالرالالالالالالالس املسالالالالالالاللما  غسالالالالالالالت فرو  ملالالالالالالالاذرم الالالالالالالالسغن مالالالالالالالاتاا ورالالالالالالالم «  ا   سالالالالالالالت فر لالالالالالالال  حالالالالالالالىت غً الالالالالالالاين هللا
الالالالالا لااْ  لْوىِل  اللالالالالالْر    مشالالالالالركا  فالالالالالال ل  هللا: ًلالالالالالااْ     غ ْسالالالالالتال ْ ِفرلواْ لِْلملْشالالالالالرِِكة  و ل الالالالالْا ك  الالالالالا   لِلً)الالالالالِ   و ال)الالالالالِسغن  ةام   م الالالالالا ك 

  .113ِمن بال ْعِد م ا تال وال ة)    لْم    ال) لْم   ْصح  ل االْ ِحيِم  والتابة: 
  

  620وفار رد ة سًة 
رالالالالالالة  و   و يالالالالالال   ك الالالالالالر مالالالالالالن قلالالالالالال     تافيالالالالالال  رد الالالالالالة  واالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا بعالالالالالالد  م  الالالالالالال  ب ال

شالالالالال ر رمضالالالالالا   والالالالال  ا  الالالالالرر بالالالالال الن سالالالالالًة و الالالالالا مخالالالالالس وسالالالالالتا  سالالالالالًة وكالالالالالا  مقام الالالالالا مالالالالال  رسالالالالالا  هللا 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بعالالالالالدما تلوا الالالالالا  ربعالالالالالا  وعشالالالالالرغن سالالالالالًة وسالالالالالتة  شالالالالال ر ودفً الالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

الًالالالالالال  و الالالالالالل     هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ،  الالالالالالا  ول تكالالالالالالن ال الالالالالالالر علالالالالالالى االًالالالالالالا ل غامدالالالالالالس  وحالالالالالالل  علي الالالالالالا
حفر الالالالالالا  وتتابعالالالالالال  علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا  الالالالالالات  م  الالالالالالال  ورد الالالالالالة امل الالالالالالا   أل مالالالالالالا كالالالالالالاان مالالالالالالن  شالالالالالالد 
املعضالالالالالالدغن لالالالالالاله املالالالالالالدافعة عًالالالالالاله  فاشالالالالالالتد  ق   الالالالالالرغ  عليالالالالالاله حالالالالالالىت   الالالالالالر بعضالالالالالال م الالالالالالال اب علالالالالالالى ر سالالالالالاله 

الالالالل  -السالالالاللى االلالالالالدر الالالالالد غكالالالالا  في الالالالا الالالالالالد  -و الالالالرل بعضالالالال م عليالالالاله سالالالاللى الشالالالالار ورالالالالا غ الالالاللل  وذل
ول غالالالالالًس  رسالالالالالا  هللا حموتالالالالاله  د الالالالالة  -عالالالالالا  ا الالالالالل   -لالالالالالس  مالالالالالات فيالالالالاله  بالالالالالا  الالالالالال  ورد الالالالالة العالالالالالا  ا

بعالالالالالد وفا الالالالالا وكالالالالالا  دا مالالالالالا  غ الالالالالإ علي الالالالالا ول غتالالالالاللوج علي الالالالالا حالالالالالىت ماتالالالالال  إكرامالالالالالا   الالالالالا  و الالالالالد كا الالالالال  م الالالالالا  
 اللواة ال ا ة الافية  فوسل   فس ا وما ا لرسا  هللا وصد ته حة  ل  عليه الاحل.

  
 دسفرل إىل الاا 

  
مالالالالالاليال  اًالالالالالالا،  شالالالالالالر يا  مالالالالالالن مكالالالالالالة  ورالالالالالالل مشالالالالالال ارر  65الاالالالالالالا د بلالالالالالالدر   ا  الالالالالالا  علالالالالالالى مسالالالالالالافة 

فالالالالادر مًار الالالالالا ور الالالالال   رضالالالالال ا وفااك  الالالالا  و  سالالالالاليما العًالالالالال  وال  الالالالالا  والرمالالالالا  وا الالالالالاخ وهبالالالالالا ميالالالالالال 



اارغالالالالة وغضالالالالرب بعًو الالالالا امل الالالال    ا سالالالالن ور الالالالا  الالالالد املالالالالاة في الالالالا   الشالالالالتاة  واالوالالالال  الالالالالس  رالالالالل عليالالالاله 
ورالالالالالالل م الالالالالاليد  غًيالالالالالالاة مكالالالالالالة  ومقالالالالالالر عوالالالالالالادر العالالالالالالل  و الالالالالالد سالالالالالالافر إلي الالالالالالا الًالالالالالال   -غالالالالالاللوا   -غقالالالالالالا  لالالالالالاله 

ف اغالالالالالالر سالالالالالالًة  -صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم لالالالالالال الن بقالالالالالالة مالالالالالالن شالالالالالالاا  سالالالالالالًة عشالالالالالالر مالالالالالالن املوعالالالالالالت وغًالالالالالالاغر 
   ومعالالالالاله مالالالالالا ل  غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة غلالالالالالتمس مالالالالالن رقيالالالالالد الً الالالالالرر فعمالالالالالد إىل  اعالالالالالة مالالالالالن  شالالالالالرا   620

 مالالالالالا واالالالالالد هللا  حالالالالالدا  غرسالالالالالله غالالالالال    و الالالالالا  ا رالالالالالر: وهللا  رقيالالالالالد ودعالالالالالارم إىل هللا فقالالالالالا  واحالالالالالد مالالالالالً م:
   كلمالالالالالالال   بالالالالالالالدا  أل الالالالالالال  إ  كًالالالالالالال  رسالالالالالالالا   مالالالالالالالن هللا كمالالالالالالالا تقالالالالالالالا  أل الالالالالالال   ع الالالالالالالم راالالالالالالالرا  مالالالالالالالن     رد 
عليالالالالالال  الكالالالالالالال  ولالالالالالالدن كًالالالالالال  تكالالالالالالسب علالالالالالالى هللا مالالالالالالا غًو الالالالالالل ت     كلمالالالالالال   و غالالالالالالروا بالالالالالاله سالالالالالالف اةرم 

عليالالالالاله الًالالالالالا  و الالالالالالالول إىل حالالالالالا   وعويالالالالالدرم غسالالالالالوا ه وغرما الالالالاله ،  الالالالالارر وغ الالالالاليحا  بالالالالاله  حالالالالالىت ااتمالالالالال  
الل الالالالالم إليالالالالال  »و الالالالالد  دمالالالالالاا راليالالالالاله فلمالالالالالا ا مالالالالالال  وراالالالالال  عًالالالالاله السالالالالالف اة  الالالالالا  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال : 

 شالالالالالالالالكا ضالالالالالالالالعد  الالالالالالالالاا و لالالالالالالالالة حيلالالالالالالالالد ورالالالالالالالالااين علالالالالالالالالى الًالالالالالالالالا   الل الالالالالالالالم و  رحالالالالالالالالم الالالالالالالالالرامحة   الالالالالالالال  رب 
إ  ل  املستضالالالالالالالعفة و  الالالالالالال  رم إىل مالالالالالالالن تكلالالالالالالالإ  إىل بعيالالالالالالالد غت   مالالالالالالالإ  و إىل عالالالالالالالدو ملكتالالالالالالاله  مالالالالالالالر  

غكالالالالالالن بالالالالالال  علالالالالالالل  غضالالالالالال  فالالالالالالال  ،ت ولكالالالالالالن عافيتالالالالالال  رالالالالالالل  وسالالالالالال   إين  عالالالالالالاق بًالالالالالالار وا الالالالالال  الالالالالالالس  
 شالالالالالالر   لالالالالالاله ال لمالالالالالالات  وصالالالالالالل  عليالالالالالاله  مالالالالالالر الالالالالالالد يا وا رالالالالالالرر مالالالالالالن    تًالالالالالالل  م غضالالالالالالو   و االالالالالال  م 

ورالالالالالالسا الالالالالالالدعاة مشالالالالالال ار بالالالالالالدعاة «. سالالالالالال ا  لالالالالالال  العتالالالالالال  حالالالالالالىت ترضالالالالالالى   حالالالالالالا  و   الالالالالالار إ  بالالالالالال 
والالالالالالة وشالالالالالاليوة مالالالالالالا لقالالالالالالل رسالالالالالالا  هللا اركالالالالالال  لالالالالالاله رمح مالالالالالالا فالالالالالالدعاا لالالالالالاله الاالالالالالالا د  فلمالالالالالالا ر   ابًالالالالالالا ربيعالالالالالالة عت

غالمالالالالالا   مالالالالالا   الالالالالرا يا  غقالالالالالا  لالالالالاله عالالالالالدا   فقالالالالالا  لالالالالاله: رالالالالالس  افالالالالالا  مالالالالالن رالالالالالسا العًالالالالال  وضالالالالالعه   قلالالالالال  
الاوالالالالق   اقرالالالال  بالالالاله إىل قلالالالال  الراالالالال  فقالالالال  لالالالاله بكالالالال  مًالالالاله  ففعالالالال  عالالالالدا      والالالال  بالالالاله حالالالالىت وضالالالالعه 

سالالالالالالم هللا  فً الالالالالالر عالالالالالالدا  إىل وا الالالالالاله   بالالالالالالة غالالالالالالد  رسالالالالالالا  هللا فلمالالالالالالا وضالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا غالالالالالالدل  الالالالالالا : ،
  ا : وهللا إ  رسا الكال  ما

  
ومالالالالالن  رالالالالال     الالالالالالوالد »غقالالالالالاله  رالالالالال  رالالالالالسل الولالالالالالدر   الالالالالا  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

   الالالالا :  ان   الالالالراين و ان راالالالال  مالالالالن  رالالالال   يًالالالالا   فقالالالالا  لالالالاله رسالالالالا  هللا «  الالالال  و عالالالالدا  ومالالالالا دغًالالالال  
   الالالالالالا  لالالالالالاله: ومالالالالالالا غالالالالالالدرغ  مالالالالالالا «ا  غالالالالالالا س بالالالالالالن مالالالالالالىت  مالالالالالالن  رغالالالالالالة الراالالالالالال  ال الالالالالال»صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

  فالكالالالال  «قلالالالال   رالالالالل كالالالالا   ويالالالالا  و ان  الالالال »غالالالالا س بالالالالن مالالالالىت   الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
عالالالالالدا  علالالالالالى ر   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غقو الالالالال  ر سالالالالاله وغدغالالالالاله وراليالالالالاله  فقالالالالالا  ابًالالالالالا ربيعالالالالالة 

عالالالالالالدا   الالالالالالا  لالالالالالاله: وغلالالالالالال  و   حالالالالالالدمها ل الالالالالالاحوه:  مالالالالالالا غالمالالالالالال  فقالالالالالالد  فسالالالالالالدل عليالالالالالال   فلمالالالالالالا ااةمهالالالالالالا



عالالالالالدا  مالالالالالا لالالالالال  تقو الالالالال  ر   رالالالالالسا الراالالالالال  وغدغالالالالاله و دميالالالالاله   الالالالالا : و سالالالالاليد  مالالالالالا   األرمث رالالالالال  مالالالالالن 
رالالالالالالالسا الراالالالالالالال   لقالالالالالالالد رالالالالالالال ين  مالالالالالالالر   غعلمالالالالالالاله إ   الالالالالالال   فقالالالالالالالا : و الالالالالالال  و عالالالالالالالدا    غ الالالالالالالرفً  عالالالالالالالن 
دغًالالالالال  فالالالالال   دغًالالالالال  رالالالالال  مالالالالالن دغًالالالالاله.   إ  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ا  الالالالالر  مالالالالالن الاالالالالالا د 

ااعالالالالا  إىل مكالالالالة حالالالالة غالالالالدس مالالالالن رالالالال  رقيالالالالد فااالالالالد  امالالالاله  شالالالالد مالالالالا كالالالالا اا عليالالالاله مالالالالن رالفالالالاله وفالالالالرا  ر 
دغًالالالالاله إ   لالالالالاليال  مستضالالالالالعفة ممالالالالالن  مالالالالالن بالالالالاله  و  الاالالالالال  :    بعضالالالالال م قكالالالالالر    رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا ا  الالالالالر  مالالالالالن الاالالالالالا د مرغالالالالالدا  مكالالالالالة مالالالالالر بالالالالاله بعالالالالال   رالالالالال  مكالالالالالة فقالالالالالا  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا 

ا الالالالالال  »   الالالالالا :  عالالالالالالم   الالالالالا : «رالالالالال    الالالالال  مولالالالالالالو عالالالالالإ رسالالالالالالة  رسالالالالالالل  هبالالالالالا » صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم
الالالالالرغق فقالالالالال  لالالالالاله: غقالالالالالا  لالالالالال  حممالالالالالد رالالالالال    الالالالال   الالالالال   حالالالالالىت  بلالالالالالو رسالالالالالالة رم    الالالالالا : «األرالالالالالًس بالالالالالن ش 

فالالالالالالذل فقالالالالالا  لالالالالاله قلالالالالال   فقالالالالالا  األرالالالالالًس: إ  ا ليالالالالالد    الالالالال  علالالالالالى ال الالالالالرغ   فالالالالالالتى الًالالالالال  صالالالالاللى هللا 
ا الالالالال  سالالالالال ي  بالالالالالن عمالالالالالرو فقالالالالال  لالالالالاله: إ  » الالالالالا :     الالالالالا :  عالالالالالم «تعالالالالالاد »عليالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالالالر ل   الالالالالا : 

فالالالالالذل فقالالالالا  لالالالاله قلالالالال   فقالالالالا : إ  « حممالالالالدا  غقالالالالا  لالالالال : رالالالال    الالالال   الالالال   حالالالالىت  بلالالالالو رسالالالالا ت رم 
بالالالالإ عالالالالامر بالالالالن لالالالالؤ    جتالالالال  علالالالالى بالالالالإ كعالالالال   فراالالالال  إىل الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالالالر ل   الالالالا : 

 غقالالالالالا  لالالالالال  رالالالالال    الالالالال  ا الالالالال  املاعالالالالالم بالالالالالن عالالالالالد  فقالالالالال  لالالالالاله إ  حممالالالالالدا  »   الالالالالا :  عالالالالالم   الالالالالا : «تعالالالالالاد »
 الالالالالالا :  عالالالالالالم  فليالالالالالالدر   فراالالالالالال  إليالالالالالاله الراالالالالالال  فالالالالالالالر ل  و صالالالالالالو  «  الالالالالال   حالالالالالالىت  بلالالالالالالو رسالالالالالالا ت رم 

 املاعم  د لوس سالحه را
  

وبًالالالالالالال وبًالالالالالالا  ريالالالالالاله فالالالالالالدرلاا املسالالالالالال د  فلمالالالالالالا ر ل  بالالالالالالا ا الالالالالال   الالالالالالا :   الالالالالال     متالالالالالالاب    الالالالالالا : بالالالالالال  
ة و  الالالالالا  هبالالالالالا  فالالالالالدر   الالالالال    الالالالالا :  الالالالالد  االالالالالران مالالالالالن  االالالالالرت  فالالالالالدر  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مكالالالالال

غامالالالالالا  املسالالالالال د ا الالالالالرا  واملشالالالالالركا  عًالالالالالد الكعوالالالالالة فلمالالالالالا ر ل  بالالالالالا ا الالالالال   الالالالالا : رالالالالالسا  والالالالاليكم و بالالالالالإ عوالالالالالد 
مًالالالالا    الالالالا  عتوالالالالة بالالالالن ربيعالالالالة: ومالالالالا تًكالالالالر    غكالالالالا  مًالالالالا  الالالال   و ملالالالال   فالالالالالر  بالالالالسل  الًالالالال  صالالالاللى 

    و   مالالالالالالا   الالالالالال  و عتوالالالالالالة بالالالالالالن ربيعالالالالالالة فالالالالالالاهللا مالالالالالالا محيالالالالالال»هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  و ذعالالالالالاله فالالالالالالالذرم فقالالالالالالا : 
لرسالالالالاله ولكالالالالن محيالالالال  أل فالالالال   و مالالالالا   الالالال  و  ، ا الالالالال  فالالالالاهللا   با عليالالالال  غالالالال  كوالالالال  مالالالالن الالالالالالدرر 
حالالالالىت تضالالالالح   لالالالاليال  وتوكالالالالل ك الالالال ا   و مالالالالا   الالالالتم و معشالالالالر املالالالال  مالالالالن  الالالالرغ  فالالالالاهللا   با علالالالاليكم غالالالال   

 «.كو  من الدرر حىت تدرلاا فيما تًكرو  و  تم كاررا 
  

هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   الالالالالالا  ،لاالالالالالالا د عشالالالالالالرر  و   و الالالالالالارر    الالالالالالالس   وغقالالالالالالا : إ  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى



دعالالالالالال إىل السالالالالالفر رالالالالالا التمالالالالالا  الً الالالالالرر  ولكالالالالالً م رالالالالالسلال ومالالالالالا الالالالالالتمس الً الالالالالرر مالالالالالن رقيالالالالالد إ  بعالالالالالد 
   تالالالالالا   بالالالالالا  الالالالالال  ورد الالالالالة   ضالالالالالد إىل قلالالالالال     فرغقالالالالالا  مالالالالالن املسالالالالاللمة رالالالالالااروا إىل ا وشالالالالالة  وملالالالالالا 

 ر را  كاملاعم بن عد .عاد من الاا د ل غستا  درا  مكة إ  فاا
و  رااعالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن الاالالالالالا د مالالالالالر  بالالالالاله  فالالالالالر مالالالالالن االالالالالن  رالالالالال    الالالالاليوة الالالالالاليمن 
ورالالالالا غقالالالالر  سالالالالارر واالالالالالن  فاسالالالالتمعاا لالالالاله و مًالالالالاا بالالالاله  ول غشالالالالعر هبالالالالم صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالىت  الالالالل  

الالالالالالرا  م الالالالالالن  ااْلالالالالالالن  غ ْسالالالالالالت ِمعلا   اْلقلالالالالالالْرةا ً   إِل ْيالالالالالال    ال ف  الالالالالالا عليالالالالالاله:  و ِإْق ص الالالالالالر فالْ الالالالالالا ح ض الالالالالالرلولل   الالالالالالاللااْ    ِ الالالالالالتلااْ فال ل م)    فال ل م)
    وكا اا سوعة و ي   ك ر.29 لِضى  و ل)ْااْ ِإىل   ال ْاِمِ م محًِسرِغن   واألحقا : 

  
   621ا سراة واملعراج سًة 

كالالالالالا  ا سالالالالالراة  والالالالال  ا  الالالالالرر ب سالالالالالًة   وبالالالالاله االالالالالل  ابالالالالالن حالالالالالل    ليلالالالالالة سالالالالالو  وعشالالالالالرغن مالالالالالن شالالالالال ر 
يالالالالاله عمالالالالال  الًالالالالالا  وكالالالالالا  ليلالالالالالة ا رًالالالالالة  وكالالالالالا  بعالالالالالد ررواالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله راالالالالال  ورالالالالالا املشالالالالال ار وعل

 وسلم إىل الاا د.
  

كالالالالالالالالا  ا سالالالالالالالالراة إىل بيالالالالالالالال  املقالالالالالالالالد  واملعالالالالالالالالراج إىل السالالالالالالالالماات  وفرضالالالالالالالال  عليالالالالالالالاله   تلالالالالالالالال  الليلالالالالالالالالة 
 ال لاات ا مس و د قكر ا سراة   القر  .

ْسالالالالِ ِد اْ ْ   الالالالالى   الالالالا  تعالالالالاىل:  سلالالالالْوح ا   ال)الالالالالِس    ْسالالالالر   ِبع ْوالالالالِدِل ل الالالالْيال  م الالالالالن   ْسالالالالِ ِد ا ْ الالالالر اِ  ِإىل  اْلم  اْلم 
ْال هل ِلًلرِغ هل ِمْن ةاغ ِتً   ِإ )هل رلا  الس)ِمي ل الو ِ  ل  وا سراة:  ر ْكً ا ح    .1ال)ِس  ، 

وارتلالالالالد   كيفيالالالالالة ا سالالالالالراة فالالالالاألك رو  مالالالالالن  اا الالالالالد املسالالالاللمة اتفقالالالالالاا علالالالالالى   الالالاله  لسالالالالالر  فسالالالالالد 
وسالالالاللم واأل لالالالالا   الالالالالاا: إ الالالاله مالالالالا  لسالالالالر  إ  بروحالالالاله  حلكالالالالل عالالالالن حممالالالالد بالالالالن  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله

عالالالالالالن حسغفالالالالالالة   الالالالالاله  الالالالالالا : قلالالالالالال  ر و و  الالالالالاله مالالالالالالا فقالالالالالالد اسالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا « تفسالالالالالال ل»ارغالالالالالالر الاالالالالالال     
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وإمالالالالا  سالالالالر  بروحالالالاله  حلكالالالالل رالالالالسا القالالالالا   غضالالالالا  عالالالالن عا شالالالالة رضالالالالل هللا عً الالالالا 

لالالالالاليس ،ل ابالالالالال  أل الالالالالا ل تكالالالالالن حيًدالالالالالس  واتالالالالاله   الالالالالا  وعالالالالالن معاوغالالالالالة رضالالالالالل هللا عًالالالالاله وحالالالالالدغت عا شالالالالالة 
الًسالالالالالالالفل: وكالالالالالالالا  ا سالالالالالالالراة   اليق الالالالالالالة  وعالالالالالالالن عا شالالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالا   الالالالالالالا  الالالالالالالال : وهللا مالالالالالالالا فقالالالالالالالد 
اسالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ولكالالالالالالن عالالالالالالرج بروحالالالالالاله  وعالالالالالالن معاوغالالالالالالة م لالالالالالاله وعلالالالالالالى األو  

 Aاالم ار إق   فضيلة للحال و  ملغة للًا م.
  مالالالالالن  اا الالالالالد املسالالالالاللمة علالالالالالى   الالالالاله  سالالالالالر  فسالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله واتفالالالالالق األك الالالالالرو 



  بن  يم االا غة:«  اد املعاد»وسلم ورا ال حي   ااة   
  
و الالالالد  قالالالال  ابالالالالن إسالالالالحا  عالالالالن عا شالالالالة ومعاوغالالالالة   مالالالالا  الالالالا : إمالالالالا كالالالالا  ا سالالالالراة بروحالالالاله ول غفقالالالالد »

فالالالالالالر  بالالالالالالة    غقالالالالالالا :  اسالالالالالالدل  و قالالالالالال  عالالالالالالن ا سالالالالالالن الو الالالالالالر  لالالالالالالا قلالالالالالال   ولكالالالالالالن غًو الالالالالالل    غعلالالالالالالم ال
كالالالالالالا  ا سالالالالالالراة مًامالالالالالالا  وبالالالالالالة    غقالالالالالالا : كالالالالالالا  بروحالالالالالاله دو  اسالالالالالالدل وبيً مالالالالالالا فالالالالالالر  ع الالالالالاليم  وعا شالالالالالالة 
ومعاوغالالالالالة ل غقالالالالالا  كالالالالالا  مًامالالالالالا  وإمالالالالالا  الالالالالا   سالالالالالرِ  بروحالالالالاله ول غفقالالالالالد اسالالالالالدل وفالالالالالر  بالالالالالة األمالالالالالرغن  فالالالالال   

د عالالالالرج بالالالاله إىل مالالالالا غالالالالرال الًالالالالا م  الالالالد غكالالالالا   م الالالالا   مضالالالالروبة للمعلالالالالا    ال الالالالار ا ساسالالالالة فالالالال   كال الالالاله  الالالال
السالالالالالالماة  و قرالالالالالال  بالالالالالاله إىل مكالالالالالالة و  االالالالالالار األرمث وروحالالالالالاله ل ت الالالالالالعد ول تالالالالالالسر  وإمالالالالالالا ملالالالالالال  الالالالالالالر و 
ضالالالالالرب لالالالالاله امل الالالالالا   والالالالالالسغن  الالالالالالاا عالالالالالرج برسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ا فتالالالالالا :  ا فالالالالالة  الالالالالال : 
  عالالالالالالرج بروحالالالالالاله وبد الالالالالاله  و ا فالالالالالالة  الالالالالالال : عالالالالالالرج بروحالالالالالاله ول غفقالالالالالالد بد الالالالالاله  ورالالالالالالؤ ة ل غرغالالالالالالدوا    املعالالالالالالراج
كالالالالالالا  مًامالالالالالالا  وإمالالالالالالا  رادوا    الالالالالالالرول قا الالالالالالا  لسالالالالالالر  هبالالالالالالا وعالالالالالالرج هبالالالالالالا حقيقالالالالالالة و،شالالالالالالرت مالالالالالالن االالالالالالًس مالالالالالالا 
تواشالالالالالالر بالالالالالاله بعالالالالالالد املفار الالالالالالة  وكالالالالالالا  حا الالالالالالا   قلالالالالالال  كحا الالالالالالا بعالالالالالالد املفار الالالالالالة   صالالالالالالعادرا إىل السالالالالالالماات 
ذالالالالاة ذالالالالاة حالالالالىت غًت الالالالل هبالالالالا إىل السالالالالماة السالالالالابعة فتقالالالالد بالالالالة غالالالالد  هللا سالالالالوحا ه وتعالالالالاىل فيالمررالالالالا  الالالالا 

  تًالالالالالالل  إىل األرمث  فالالالالالالالس  كالالالالالالا  لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ليلالالالالالالة ا سالالالالالالراة  كمالالالالالال   غشالالالالالالاة
 اخل.« مما     للرول عًد املفار ة  ومعلا     رسا األمر فا  ما غرال الًا م

  
فا سالالالالراة مالالالالالا كالالالالا  مًامالالالالالا   اعالالالالا  أل الالالالاله لالالالالا كالالالالالا  مًامالالالالالا  ملالالالالا كسبالالالالاله املشالالالالركا  فالالالالال   مالالالالن الًالالالالالا  مالالالالالن 

اة  و  االالالالال  مسالالالالالافات شاسالالالالالعة   غت الالالالالاررا العقالالالالال   ولالالالالاليس املًالالالالالا  مع الالالالاللر غالالالالالر    الالالالاله صالالالالالعد إىل السالالالالالم
رار الالالالالالة للعالالالالالالادر  والالالالالالالرول   املًالالالالالالا    تفالالالالالالار  االسالالالالالالم  كالالالالالالسل  لالالالالالالا كالالالالالالا  ا سالالالالالالراة مًامالالالالالالا  ل الالالالالالرل بالالالالالاله 

 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
غًكالالالالالر    ا سالالالالالراة كالالالالالا  ،لالالالالالرول فقالالالالال  و الالالالالد رد علالالالالالى مالالالالالن  الالالالالا  بالالالالالسل  « تفسالالالالال ل»والاالالالالال     

 فقا :
  
ل الالالالالالالااب مالالالالالالالن القالالالالالالالا    قلالالالالالالال  عًالالالالالالالدان    غقالالالالالالالا : إ  هللا  سالالالالالالالر  بعوالالالالالالالدل حممالالالالالالالد صالالالالالالاللى هللا وا»

عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن املسالالالالالال د ا الالالالالالرا  إىل املسالالالالالال د األ  الالالالالالى كمالالالالالالا  رالالالالالال  هللا عوالالالالالالادل كمالالالالالالا ت الالالالالالاررت بالالالالالاله 
األروالالالالالالار عالالالالالالن رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    هللا محلالالالالالاله علالالالالالالى الالالالالالال ا  حالالالالالالىت  ذل بالالالالالاله وصالالالالالاللى 



والرسالالالال  فالالالالالرال مالالالالن ا وت  و  معالالالالد لقالالالالا  مالالالالن  الالالالا   لْسالالالالر   بروحالالالاله رًالالالالال   الالالالن صالالالاللى مالالالالن األ ويالالالالاة 
دو  اسالالالالدل أل  قلالالالال  لالالالالا كالالالالا  كالالالالسل  ل غكالالالالن   قلالالالال  مالالالالا غااالالالال     غكالالالالا  دلالالالاليال  علالالالالى  واتالالالاله 
و  ح الالالالة لالالالاله علالالالالى رسالالالالالته و  كالالالالا  الالالالالسغن   كالالالالروا حقيقالالالالة قلالالالال  مالالالالن  رالالالال  الشالالالالر  غالالالالدفعا  بالالالاله عالالالالن 

د مالالالالالن قو  الفاالالالالالرر ال الالالالالحيحة مالالالالالن بالالالالالإ  د     صالالالالالد ه فيالالالالاله إق ل غكالالالالالن مًكالالالالالرا  عًالالالالالدرم و  عًالالالالالد  حالالالالال
غالالالالر  الرا الالالالل مالالالالالً م   املًالالالالا  مالالالالالا علالالالالى مسالالالال ر سالالالالالًة فكيالالالالد مالالالالالا رالالالالا علالالالالى مسالالالالال ر شالالالال ر  و   الالالالال   إىل 
    الالالالا : ولالالالالا كالالالالا  ا سالالالالراة بروحالالالاله ل تكالالالالن الالالالالرول حممالالالالالة علالالالالى الالالالال ا  إق كا الالالال  الالالالالدواب   امالالالال  

وحالالالالاله ر     املًالالالالالا    الالالالاله  لسالالالالالر  فسالالالالالدل إ  األاسالالالالالا  إ     غقالالالالالا   ا الالالالال : إ  معالالالالالد  الًالالالالالا  لسالالالالالرِ   بر 
علالالالالالى الالالالالال ا  فيكالالالالالسب حيًدالالالالالس  عالالالالالد األروالالالالالار الالالالالالد رلوغالالالالال  عالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ل 
غكالالالالالن الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى  الالالالالاله محالالالالال  علالالالالالى الالالالالال ا    اسالالالالالمه و  شالالالالاللة مًالالالالاله وصالالالالالار 

بعالالالالال  بالالالالاله األروالالالالالار عالالالالالن األمالالالالالر عًالالالالالدل كالالالالالوع   حالالالالالال  الًالالالالالا مة وقلالالالالال  دفالالالالال  ل الالالالالارر التًلغالالالالال  ومالالالالالا تتا
 «.رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم وااةت به ا ور من ال حابة والتابعة

 الالالالا   رالالالال  التحقيالالالالق: إ  الالالالالالس  غالالالالد  علالالالالى   الالالاله تعالالالالالاىل «: تفسالالالالال ل»وممالالالالا  الالالالاله الف الالالالر الالالالالرا     
 سالالالالالالر  بالالالالالالرول حممالالالالالالد واسالالالالالالدل مالالالالالالن مكالالالالالالة إىل املسالالالالالال د األ  الالالالالالى القالالالالالالر   وا الالالالالال    مالالالالالالا القالالالالالالر   ف الالالالالالسل 

الالالالالالدلي     العوالالالالالد اسالالالالالم عمالالالالالالاش االسالالالالالد والالالالالالرول فااالالالالال     غكالالالالالا  ا سالالالالالراة حاصالالالالالالال  ا غالالالالالة  وتقرغالالالالالر 
عمالالالالاش االسالالالالد والالالالالرول إخل  و مالالالالا ا الالالال  ف الالالالا ا الالالالدغت املالالالالرو    ال الالالالحال ورالالالالا مشالالالال ار ورالالالالا غالالالالد  

 على السراب من مكة إىل بي  املقد    مًه إىل السماات  ارال.
  

لالالالالال  علالالالالالى ع ا الالالالال  امللكالالالالالات كمالالالالالا  الالالالالا  واملعالالالالالراج بالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل السالالالالالماات ليا
   وإ  فالالالالالا  تعالالالالالاىل    اغالالالالاله  مالالالالالا  و  مكالالالالالا  ور   ربالالالالاله 1تعالالالالالاىل:  ِلًلرِغ الالالالالهل ِمالالالالالْن ةاغ ِتً الالالالال   وا سالالالالالراة: 

تلالالالالال  الليلالالالالالة و وحالالالالالى إىل عوالالالالالدل مالالالالالا  وحالالالالالى وفالالالالالرمث عليالالالالاله مخالالالالالس صالالالالاللاات و الالالالال  لالالالالاله األ ويالالالالالاة علالالالالالي م 
السالالالالالالماات وراالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله  ال الالالالالالالر والسالالالالالالال  ف الالالالالاللى هبالالالالالالم   بيالالالالالال  املقالالالالالالد    اسالالالالالالتقولال  

 وسلم من ليلته إىل مكة.
  

و الالالالد   كالالالالر املسالالالاليحيا  إسالالالالراة رسالالالالا  هللا ومعرااالالالاله ولالالالاليس قلالالالال   سالالالالت رب مالالالالً م  إمالالالالا ال رغالالالال  
   م غؤمًا  بقيا  املسي  وصعادل إىل السماة  ففل  رر إجني  مر ل:
 و  إ  الرب بعدما كلم م  ارتف  إىل السماة والس عن شة هللا .



 وااة    رر إجني  لا ا:
 غوارك م  ا فرد عً م و صعد إىل السماة .« املسي »ووفيما را 

  
 لر  ر  ا سراة    رغ 

غق وكالالالالال  مالالالالالن  ملالالالالالا  صالالالالالو  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  رالالالالال  الًالالالالالا   الالالالالا ر ل ف الالالالالد ه ال الالالالالدِ 
مسالالالالال د بيالالالالال  املقالالالالالد   مالالالالالن بالالالالاله إشالالالالالاان   الالالالالاو  وارتالالالالالد ان  ممالالالالالن  مالالالالالن بالالالالاله  وكسبالالالالاله الكفالالالالالار واستاصالالالالالفال 

فاصالالالالفه  الالالالم وسالالالالاللال عالالالالن  شالالالالياة   املسالالالال د فم الالالال  بالالالالة غدغالالالاله ف عالالالال  غً الالالالر إليالالالاله وغ الالالالفه وغعالالالالد   باابالالالاله 
 الالالالم ،،  ،،  فياالالالالابق مالالالالا عًالالالالدرم  وسالالالالاللال عالالالالن عالالالال   الالالالم فالالالالالر رم هبالالالالا وبا الالالال   الالالالدوم ا فكالالالالا  كمالالالالا 

  ر .
  

رال    رالالالالالاىنة بًالالالالال  وغلالالالالرو    الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا راالالالالال  إىل مكالالالالالة مالالالالالن ليلتالالالالاله  رالالالالال   سالالالالال
 م  الالالالالالال   رالالالالالال  علالالالالالالل رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله و  الالالالالاله غرغالالالالالالد    نالالالالالالرج إىل  امالالالالالاله ونالالالالالال رم بالالالالالالسل  أل الالالالالاله مالالالالالالا 
 حالالالال     غكالالالالتم  الالالالالدرر هللا ومالالالالا رالالالالالا دليالالالال  علالالالالالى علالالالالا مقامالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم فتعلقالالالال  بردا الالالالاله 
   رالالالالالاىنة و الالالالالال :   شالالالالالد  هللا و ابالالالالالن عالالالالالم    االالالالالدن هبالالالالالا  رغشالالالالالا  فيكالالالالالسب  مالالالالالن صالالالالالد   فضالالالالالرب 

ل علالالالالالالى ردا الالالالالاله فا تلعالالالالالاله مً الالالالالالا   الالالالالالال : وسالالالالالالا   الالالالالالار عًالالالالالالد فالالالالالالؤادل كالالالالالالاد ناالالالالالالد ب الالالالالالر  ف الالالالالالررت بيالالالالالالد
سالالالالاادر فلمالالالالا رفعالالالال  ر سالالالالل فالالالال قا رالالالالا  الالالالد رالالالالرج   الالالالا : فقلالالالال  الالالالالارغد  وعالالالالة وكا الالالال  حوشالالالالية: اتوعيالالالاله 
وا  الالالالالر  مالالالالالاقا غقالالالالالا   فلمالالالالالا راعالالالالال   ر تالالالالالإ    رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ا ت الالالالالى إىل  فالالالالالر 

 ماعم بن عد  و با ا   بن رشا  فالر رم  سرال. من  رغ    ا ايم وفي م
  

وملالالالالالالا  الالالالالالل رسالالالالالالا  هللا رالالالالالال  ا سالالالالالالراة علالالالالالالى  الالالالالال  مالالالالالالن  الالالالالالرغ   ع مالالالالالالاا قلالالالالالال  ا سالالالالالالراة وصالالالالالالار 
فلالالالالالالا كالالالالالالا  ا سالالالالالالراة ر و مًاميالالالالالالة ملالالالالالالا   -بعضالالالالالال م غ الالالالالالفق وبعضالالالالالال م غضالالالالالال  غالالالالالالدل علالالالالالالى ر سالالالالالاله تع والالالالالالا  

كالالالالالالا  مالالالالالالً م  الالالالالالا  كا الالالالالال  مسالالالالالالت ربة وملالالالالالالا  حالالالالالالدر  تلالالالالالال  الضالالالالالال ة وكسبالالالالالاله املسالالالالالاللما  الل الالالالالالم إ  مالالالالالالن  
 الالالالا  ماعالالالالم بالالالالن عالالالالد : إ   مالالالالر   والالالال  اليالالالالا  كالالالالا   مالالالالرا  غسالالالال ا  غالالالال   الالالالال   -العقيالالالالدر وبالالالال  ا شالالالالا  

اليالالالالالالا   رالالالالالالا غشالالالالالال د   الالالالالال  كالالالالالالاقب  لالالالالالالن  ضالالالالالالرب  كوالالالالالالاد ا بالالالالالال  إىل بيالالالالالال  املقالالالالالالد  م الالالالالالعدا  شالالالالالال را  
ومًحالالالالالدرا  شالالالالال را    تالالالالاللعم   الالالالال   تيتالالالالاله   ليلالالالالالة واحالالالالالدر  والالالالالالالت والعالالالالالل     صالالالالالد   ومالالالالالا كالالالالالا  رالالالالالسا 

  تقالالالالا   الالالال   فقالالالالالا   بالالالالا بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالالاله: و ماعالالالالم بالالالالدس مالالالالا  لالالالالال   بالالالالن  ريالالالال  او تالالالالاله الالالالالس



وكسبتالالالالالاله  ان  شالالالالالال د   الالالالالاله صالالالالالالاد   و  رواغالالالالالالة: فسالالالالالالعى راالالالالالالا  مالالالالالالن املشالالالالالالركة إىل  م بكالالالالالالر رضالالالالالالل هللا 
عًالالالاله فقالالالالالاا: رالالالال  لالالالال  إىل صالالالالاحو  غالالالاللعم   الالالاله  لسالالالالر  بالالالاله الليلالالالالة إىل بيالالالال  املقالالالالد    الالالالا : و الالالالد  الالالالا  

لالالالالالالدن  الالالالالالا  قلالالالالالال  لقالالالالالالد صالالالالالالد    الالالالالالالاا:  ت الالالالالالد ه   الالالالالاله قرالالالالالال  إىل بيالالالالالال   قلالالالالالال    الالالالالالالاا:  عالالالالالالم   الالالالالالا :
املقالالالالالد  واالالالالالاة  والالالالال     غ الالالالالو    الالالالالا :  عالالالالالم إين ألصالالالالالد ه   مالالالالالا رالالالالالا  بعالالالالالد مالالالالالن قلالالالالال    صالالالالالد ه   
رالالالال  السالالالالماة   غالالالالدور وروحالالالالة  فقالالالالالا  ماعالالالالم: و حممالالالالد صالالالالد لًالالالالا بيالالالالال  املقالالالالد   فقالالالالا   بالالالالا بكالالالالالر 

ل ا غالالالالالال  ب الالالالالالارته وم الالالالالالاله ف عالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله: صالالالالالالد ت و رسالالالالالالا  هللا فالالالالالال ين  الالالالالالد ادتالالالالالاله  ف الالالالالالاة
غقالالالالالالا  ،ب مًالالالالالاله   ماضالالالالالال  كالالالالالالسا و،ب مًالالالالالاله   ماضالالالالالال  كالالالالالالسا  و بالالالالالالا بكالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله غقالالالالالالا : 

  ش د     رسا  هللا حىت  تى على  وصافه.
  

ا اصالالالالالالالالالة ، سالالالالالالالالالراة مشالالالالالالالالالروحة   « صالالالالالالالالالحي  الو الالالالالالالالالار »ورالالالالالالالالالسل رالالالالالالالالالل األحادغالالالالالالالالالت الالالالالالالالالالااردر   
 ا ام  شرحا  ماالا   قال  عن القساالين:

ابر بالالالالالن عوالالالالالد هللا رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا   الالالالاله ذالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غقالالالالالا : عالالالالالن االالالالال
ملالالالالالا كالالالالالسبإ  الالالالالرغ   مالالالالال    ا  الالالالالر ف الالالالالال هللا ت بيالالالالال  املقالالالالالد  فافقالالالالال   رالالالالال رم عالالالالالن  وتالالالالاله و ان »

 «.   ر إليه
  

 املعراج
  

عالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالن صع الالالالالعة رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا:     الالالالال  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالدر م عالالالالالن 
مضالالالالالالا عا  إق  ذين  ت  -ور الالالالالالا  الالالالالالا :   ا  الالالالالالر  -بيًمالالالالالالا  ان   ا االالالالالاليم » لسالالالالالالر   بالالالالالاله  الالالالالالا : ليلالالالالالالة 

 - الالالالا  الالالالالراو  مالالالالن ر الالالالرر لالالالالرل إىل شالالالالعرته  -فقالالالالد  الالالالا  وذعتالالالاله غقالالالالا : فشالالالالق مالالالالا بالالالالة رالالالالسل إىل رالالالالسل 
فاسالالالالالالت رج  لالالالالالالال     تيالالالالالالال  باسالالالالالالال  مالالالالالالالن قرالالالالالالال  مملالالالالالالاةر إشالالالالالالالاان  ف سالالالالالالال   لالالالالالالال    حشالالالالالالالل    عيالالالالالالالد   

غضالالالالال  راالالالالالار عًالالالالالد  - الالالالالا  الالالالالالراو : ورالالالالالا الالالالالال ا   - الالالالال  وفالالالالالا  ا مالالالالالار  بالالالالالي   تيالالالالال  بدابالالالالالة دو  الو
   الالالالالى  رفالالالالالاله فحملالالالالالال  عليالالالالاله فالالالالالالا الق م ا غالالالالالال  حالالالالالىت  تالالالالالالى السالالالالالالماة الالالالالالد يا فاسالالالالالالتفت  فقيالالالالالال : مالالالالالالن 
رالالالالالسا   الالالالالا : ا غالالالالال    يالالالالال : ومالالالالالن معالالالالال    الالالالالا : حممالالالالالد   يالالالالال : و الالالالالد  رسالالالالال  إليالالالالاله   الالالالالا :  عالالالالالم   يالالالالال : 

فالالالالال قا في الالالالالا  د  فقالالالالالا : رالالالالالسا  بالالالالالا   د  فسالالالالاللم مرحوالالالالالا  بالالالالاله فالالالالالًِعم اعالالالالاللة االالالالالاة  ففالالالالالت  فلمالالالالالا رل الالالالال  
عليالالالالالالاله فسالالالالالالاللم  عليالالالالالالاله فالالالالالالالرد السالالالالالالالال      الالالالالالالا : مرحوالالالالالالالا  ، بالالالالالالالن ال الالالالالالالا     صالالالالالالالعد م إىل السالالالالالالالماة 



ال ا يالالالالالة فاسالالالالالتفت  فقيالالالالال : مالالالالالن رالالالالالسا   الالالالالا : ا غالالالالال    يالالالالال : ومالالالالالن معالالالالال    الالالالالا : حممالالالالالد  و يالالالالال : و الالالالالد 
 الالالالال  إقا  الالالالال  وعيسالالالالالى  رسالالالالال  إليالالالالاله   الالالالالا :  عالالالالالم   الالالالالا : مرحوالالالالالا  فالالالالالًعم اعالالالالاللة االالالالالاة  ففالالالالالت  فلمالالالالالا رل

ومهالالالالالا ابًالالالالالا ا الالالالالالة   الالالالالا : رالالالالالالسا  الالالالال  وعيسالالالالالى فسالالالالاللم علي مالالالالالالا فسالالالالاللم  فالالالالالردا    الالالالالا : مرحوالالالالالالا  ،ألخ 
ال الالالالالا  والًالالالالال  ال الالالالالا     صالالالالالعد م إىل السالالالالالماة ال ال الالالالالة فاسالالالالالتفت   يالالالالال : مالالالالالن رالالالالالسا   الالالالالا : ا غالالالالال   

اعالالالالاللة   يالالالالال : ومالالالالالن معالالالالال    الالالالالا : حممالالالالالد   يالالالالال : و الالالالالد  رسالالالالال  إليالالالالاله   الالالالالا :  عالالالالالم   يالالالالال : مرحوالالالالالا  فالالالالالًعم
االالالالالاة  ففالالالالالت  فلمالالالالالا رل الالالالال  إقا غاسالالالالالد   الالالالالا : رالالالالالسا غاسالالالالالد فسالالالالاللم عليالالالالاله فسالالالالاللم  عليالالالالاله فالالالالالرد   
 الالالالالالالا : مرحوالالالالالالالا  ،ألخ ال الالالالالالالا  والًالالالالالالال  ال الالالالالالالا     صالالالالالالالعد م حالالالالالالالىت  تالالالالالالالى السالالالالالالالماة الرابعالالالالالالالة فاسالالالالالالالتفت   
 يالالالالال : مالالالالالن رالالالالالسا   الالالالالا : ا غالالالالال    يالالالالال : ومالالالالالن معالالالالال    الالالالالا : حممالالالالالد   يالالالالال : و الالالالالد  رسالالالالال  إليالالالالاله   الالالالالا : 

عم اعالالالالاللة االالالالالاة  ففالالالالالت  فلمالالالالالا رل الالالالال  إقا إدرغالالالالالس  الالالالالا : رالالالالالسا إدرغالالالالالس فسالالالالاللم  عالالالالالم   يالالالالال : مرحوالالالالالا  فالالالالالً
عليالالالالالاله فسالالالالالاللم  عليالالالالالاله فالالالالالالرد   الالالالالالا : مرحوالالالالالالا  ،ألخ ال الالالالالالا  والًالالالالالال  ال الالالالالالا     صالالالالالالعد م إىل السالالالالالالماة 
ا امسالالالالالة فاسالالالالالتفت    يالالالالال : مالالالالالن رالالالالالسا   الالالالالا : ا غالالالالال    يالالالالال : ومالالالالالن معالالالالال    الالالالالا : حممالالالالالد   يالالالالال : و الالالالالد 

  رس  إليه 
  

فالالالالالالًعم اعالالالالالاللة االالالالالالاة  فلمالالالالالالا رل الالالالالال  فالالالالالال قا رالالالالالالارو    الالالالالالا : رالالالالالالسا  الالالالالالا :  عالالالالالالم   يالالالالالال : مرحوالالالالالالا  بالالالالالاله 
رالالالالارو  فسالالالاللم عليالالالاله فسالالالاللم  عليالالالاله فالالالالرد    الالالالا : مرحوالالالالا  ،ألخ ال الالالالا  والًالالالال  ال الالالالا     صالالالالعد م 
حالالالالالىت  تالالالالالى السالالالالالماة السادسالالالالالة فاسالالالالالتفت    يالالالالال : مالالالالالن رالالالالالسا   الالالالالا : ا غالالالالال    يالالالالال : ومالالالالالن معالالالالال    الالالالالا : 

فالالالالالًعم اعالالالالاللة االالالالالاة  فلمالالالالالا رل الالالالال  فالالالالال قا حممالالالالالد   يالالالالال : و الالالالالد  رسالالالالال  إليالالالالاله   الالالالالا :  عالالالالالم   يالالالالال : مرحوالالالالالا  
ماسالالالالالى   الالالالالا : رالالالالالسا ماسالالالالالى فسالالالالاللم عليالالالالاله  فالالالالالرد    الالالالالا : مرحوالالالالالا  ،ألخ ال الالالالالا  والًالالالالال  ال الالالالالا  فلمالالالالالا 
جتالالالالاو ت بكالالالالى  يالالالال  لالالالاله: مالالالالا غوكيالالالال    الالالالا :  بكالالالالل أل  غالمالالالالا  بعالالالالت بعالالالالد  غالالالالدر  االًالالالالة مالالالالن  متالالالاله 

غالالالالالال    يالالالالالال : مالالالالالالن  ك الالالالالالر ممالالالالالالن غالالالالالالدرل ا مالالالالالالن  مالالالالالالد    صالالالالالالعد م إىل السالالالالالالماة السالالالالالالابعة فاسالالالالالالتفت  ا  
رالالالالالسا   الالالالالا : ا غالالالالال    يالالالالال : ومالالالالالن معالالالالال    الالالالالا : حممالالالالالد   يالالالالال : و الالالالالد بعالالالالالت إليالالالالاله   الالالالالا :  عالالالالالم   الالالالالا : 
مرحوالالالالالالا  فالالالالالالًعم اعالالالالالاللة االالالالالالاة  فلمالالالالالالا رل الالالالالال  فالالالالالال قا إبالالالالالالراريم   الالالالالالا : رالالالالالالسا  بالالالالالالا  إبالالالالالالراريم فسالالالالالاللم عليالالالالالاله 
فسالالالالالاللم  عليالالالالالاله فالالالالالالرد السالالالالالالال   فقالالالالالالا : مرحوالالالالالالا  ، بالالالالالالن ال الالالالالالا  والًالالالالالال  ال الالالالالالا     رفعالالالالالال  إىل سالالالالالالدرر 

 الالالالى فالالالال قا  وق الالالالا م الالالال   الالالالال  ر الالالالر وإقا ور  الالالالا م الالالال   قا  الفيلالالالالة   الالالالا : رالالالالسل سالالالالدرر املًت الالالالى وإقا املًت
 الالالالالا :  مالالالالالا الوا ًالالالالالا  « مالالالالالا رالالالالالسا و ا غالالالالال  » ربعالالالالالة   الالالالالار:  الالالالالرا   الالالالالاررا  و الالالالالرا  ، ًالالالالالا   فقلالالالالال : 

فً الالالالرا    االًالالالالة  و مالالالالا ال الالالالاررا  فالًيالالالال  والفالالالالرات    رفالالالال  ت الويالالالال  املعمالالالالار فالالالال قا رالالالالا غدرلالالالاله كالالالال  



  سالالالالالوعا   لالالالالالد ملالالالالال      تيالالالالال  وانة مالالالالالن مخالالالالالر وإانة مالالالالالن لالالالالالنب وإانة مالالالالالن عسالالالالال  فالرالالالالالست اللالالالالالنب غالالالالالا 
فقالالالالا : رالالالالل الفاالالالالرر الالالالالد   الالالال  علي الالالالا و متالالالال     فرضالالالال  علالالالالل  ال الالالاللاات مخسالالالالة صالالالالالر كالالالال  غالالالالا  
فراعالالالالال  فمالالالالالررت علالالالالالى ماسالالالالالى فقالالالالالا : ة  مالالالالالرت   لالالالالال :  مالالالالالرت ةمسالالالالالة صالالالالالالر كالالالالال  غالالالالالا    الالالالالا : 

غالالالالالالالا   وإين وهللا رالالالالالالال ت الًالالالالالالالا   ولالالالالالالال  وعاالالالالالالالال  بالالالالالالالإ إ   متالالالالالالال    تسالالالالالالالتاي  مخسالالالالالالالة صالالالالالالالالر كالالالالالالال  
إسالالالالالرا ي   شالالالالالد املعاالالالالالالة فالالالالالارا  إىل ربالالالالال  فاسالالالالالالله الت فيالالالالالد ألمتالالالالال   فراعالالالالال  فاضالالالالال  عالالالالالإ عشالالالالالرا   
فراعالالالالال  إىل ماسالالالالالى فقالالالالالا  م لالالالالاله  فراعالالالالال  فاضالالالالالال  عالالالالالإ عشالالالالالرا   فراعالالالالال  إىل ماسالالالالالى فقالالالالالا  م لالالالالالاله  

  م لالالالالاله فراعالالالالال  فراعالالالالال  إىل ماسالالالالالى فقالالالالالا  م لالالالالاله  فالالالالالالمرت بعشالالالالالر صالالالالاللاات كالالالالال  غالالالالالا   فراعالالالالال  فقالالالالالا
 فاض  عإ عشرا   فراع  إىل

  
ماسالالالالالى فقالالالالالا  م لالالالالاله  فراعالالالالال  فالالالالالالمرت ةمالالالالالس صالالالالاللاات كالالالالال  غالالالالالا   فراعالالالالال  إىل ماسالالالالالى فقالالالالالا : 
ة  مالالالالالرت   لالالالالالال : ةمالالالالالالس كالالالالالال  غالالالالالالا   فقالالالالالالا : إ   متالالالالال    تسالالالالالالتاي  مخالالالالالالس صالالالالالاللاات كالالالالالال  غالالالالالالا  وإين 

يالالالالالالد اربالالالالالال  الًالالالالالالا   والالالالالال  وعاالالالالالالال  بالالالالالالإ إسالالالالالالرا ي   شالالالالالالد املعاالالالالالالالة  فالالالالالالارا  إىل ربالالالالالال  فاسالالالالالالالله الت ف
ألمتالالالالالال    لالالالالالال : وسالالالالالالالل  رم حالالالالالالىت اسالالالالالالتحيي  ولكالالالالالالن  رضالالالالالالى و سالالالالالالل م  الالالالالالا : فلمالالالالالالا االالالالالالاو ت انداين 

 مًاد:  مضي  فرغضد ورفف  عن عواد .
  

ً الالالالالالة   عالالالالالالن ابالالالالالالن عوالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله    الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و م الالالالالالا ا ع ْلً الالالالالالا الالالالالالالرحةو  ال)الالالالالالىِت   ر غالً الالالالالال   ِإ ) ِفتالْ
ة  رغ الالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ليلالالالالالالالة     الالالالالالالا : رالالالالالالالل ر و عالالالالالالال60ل لً)الالالالالالالاِ   وا سالالالالالالالراة: 

  لسر   به إىل بي  املقد    ا : والش رر امللعا ة   القر   رل ش رر الل ا .
  

 ر  ر   رسا  هللا ربه ليلة ا سراة 
  

  كالالالالرت عا شالالالالة ر غالالالالة رسالالالالا  هللا ربالالالاله ليلالالالالة ا سالالالالراة ورلو  عالالالالن ابالالالالن عوالالالالا    الالالاله ر ل بعيًالالالاله وم لالالالاله 
هللا عً مالالالالالا  وكالالالالالا  ا سالالالالالن رمحالالالالاله هللا  لالالالالالد علالالالالالى قلالالالالال   ومالالالالالن القالالالالالا لة  عالالالالالن  م قر وكعالالالالال  رضالالالالالل

،لر غالالالالة ابالالالالن مسالالالالعاد و محالالالالد بالالالالن حًوالالالال  و اعالالالالة مالالالالن ال الالالالحابة  وعالالالالن ابالالالالن عوالالالالا    الالالاله  الالالالا :  تع والالالالا  
   تكالالالالا  ا لالالالالة  بالالالالراريم والكالالالالال  ملاسالالالالى والر غالالالالة  مالالالالد صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وعالالالالن عكرمالالالالة سالالالالد  

عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم ربالالالالالاله  فقالالالالالالالا :  عالالالالالالم   الالالالالالالا  الًالالالالالالاو    شالالالالالالالرل  ابالالالالالالن عوالالالالالالا : رالالالالالالال  ر   حممالالالالالالد صالالالالالالاللى هللا



واألصالالالالالالالالال    الوالالالالالالالالالاب حالالالالالالالالالدغت ابالالالالالالالالالن عوالالالالالالالالالا  حالالالالالالالالال  األمالالالالالالالالالة واملراالالالالالالالالالاش إليالالالالالالالالاله   «: صالالالالالالالالالحي  مسالالالالالالالالاللم»
املعضالالالالالت و الالالالد رااعالالالاله ابالالالالن عمالالالالر رضالالالالل هللا عالالالالً م   رالالالالسل املسالالالالاللة وراسالالالالله رالالالال  ر   حممالالالالد صالالالاللى 

رضالالالالالل هللا عً الالالالالا ف  الالالالالا ل هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ربالالالالاله فالالالالالالر ل   الالالالاله ر ل  و  غقالالالالالدل   رالالالالالسا حالالالالالدغت عا شالالالالالة 
ختالالالالالال    الالالالالالا ذعالالالالالال  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غقالالالالالالا : ل  ر رم وإمالالالالالالا قكالالالالالالرت مالالالالالالا قكالالالالالالرت متالولالالالالالالة 
الالالالالالالالاٍب   ْو غاللْرِسالالالالالالالال    الالالالالالالالهل اا)ل ِإ ) و ْحيالالالالالالالالا    ْو ِمالالالالالالالالن و ر  ة ِح   الالالالالالالالٍر     غلك ل م  الالالالالالالالا   لِو ش  لقالالالالالالالالا  هللا تعالالالالالالالالاىل:  و م الالالالالالالالا ك 

الالالالالالالالالالالالالا    والشالالالالالالالالالالالالالار :  الالالالالالالالالالالالالهل اْ ْب  الالالالالالالالالالالالالرل  واأل عالالالالالالالالالالالالالا :    ولقالالالالالالالالالالالالالا  هللا ت51ر سل    103عالالالالالالالالالالالالالاىل:   ) تلْدرِكل
وال الالالالحام إقا  الالالالالا   الالالالالا   ورالفالالالاله غالالالالال ل مالالالالالً م ل غكالالالالن  الالالالالاله ح الالالالالة وإقا صالالالالح  الالالالالالرواوت عالالالالالن ابالالالالالن 
عوالالالالا    إروالالالالالات الر غالالالالالة واالالالال  امل الالالالال  إىل إروا الالالالالا ف  الالالالا ليسالالالالال  ممالالالالالا غالالالالدر  ،لعقالالالالال  وغؤرالالالالالس ،ل الالالالالن  

ن ،بالالالالالن عوالالالالالا    الالالالاله تكلالالالالالم   رالالالالالسل املسالالالالالاللة ،ل الالالالالن وإمالالالالالا غتلقالالالالالى ،لسالالالالالماش و  غسالالالالالت يل  حالالالالالد    غ الالالالال
وا ات الالالالالالاد  و الالالالالالد  الالالالالالا  معمالالالالالالر بالالالالالالن راشالالالالالالد حالالالالالالة قكالالالالالالر ارالالالالالالتال  عا شالالالالالالة وابالالالالالالن عوالالالالالالا : مالالالالالالا عا شالالالالالالة 
عًالالالالالالدان  علالالالالالالم مالالالالالالن ابالالالالالالن عوالالالالالالا     إ  ابالالالالالالن عوالالالالالالا   روالالالالالال  شالالالالالاليدا   فالالالالالالال غالالالالالال ل  وامل والالالالالال  مقالالالالالالد  علالالالالالالى 

 الًا .
  

وسالالالالاللم ر   ربالالالالاله بعيالالالالالإ ر سالالالالاله ليلالالالالالة والالالالالالراا  عًالالالالالد  ك الالالالالر العلمالالالالالاة    رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
ا سالالالالالالراة  وال الالالالالالارر    إروالالالالالالارل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ،ملعالالالالالالراج ل غكالالالالالالن عًالالالالالالد إروالالالالالالارل ، سالالالالالالراة بالالالالالال  
لرالالالالر عًالالالاله بًالالالالاة علالالالالى   مالالالالا كالالالالاان   ليلالالالالة واحالالالالدر ول تًالالالالل    الالالالة املعالالالالراج   سالالالالارر ا سالالالالراة بالالالال    الالالالل  

«: صالالالالالالحيحه» الالالالالالا  الو الالالالالالار    قلالالالالالال    سالالالالالالارر الالالالالالالً م  وممالالالالالالا غؤغالالالالالالد   مالالالالالالا كالالالالالالاان   ليلالالالالالالة واحالالالالالالدر 
،ب كيالالالالالد فرضالالالالال  ال الالالالالالر ليلالالالالالة ا سالالالالالراةخ أل  مالالالالالن املعلالالالالالا     فالالالالالرمث ال الالالالاللاات ا مالالالالالس إمالالالالالا رالالالالالا 

   املعراج.
 قالالالالالا : و الالالالالد رالفالالالالال  عا شالالالالالة ابالالالالالن عوالالالالالا    رالالالالال  كالالالالالا  ا سالالالالالراة ،السالالالالالد  و ،لالالالالالرول  فقالالالالالال  

وابالالالالالن عوالالالالالا  عا شالالالالة: وهللا مالالالالالا فقالالالالد اسالالالالالد رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم ولكالالالالن صالالالالالعد بروحالالالاله  
غقالالالالالا : إ الالالالاله إسالالالالالراة ،السالالالالالد و  اليق الالالالالة  ورالالالالالسا مالالالالالا قرالالالالال  إليالالالالاله مع الالالالالم ال الالالالالحابة   مالالالالالا مالالالالالا غت الالالالالارل 
بعضالالالالالالالالال م      ال الالالالالالالالالعاد ،السالالالالالالالالالد إىل السالالالالالالالالالماات مسالالالالالالالالالتحي  عقالالالالالالالالالال   فًقالالالالالالالالالا : إ  رالالالالالالالالالسا ال الالالالالالالالالعاد 
،السالالالالالالالالم مع الالالالالالالالاللر لرسالالالالالالالالالا  هللا   تلالالالالالالالالالدر  ،لعقالالالالالالالالال  ك ميالالالالالالالالال  مع لاتالالالالالالالالاله وكمع الالالالالالالالاللات الرسالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالي م 

 ال عاد ،لرول فق  ل رل به رسا  هللا وملا كسبته  رغ . صلاات هللا ولا كا 
  



وإقا كالالالالالالا   مالالالالالالر ا سالالالالالالراة واملعالالالالالالراج ع يوالالالالالالا  فالع الالالالالال  مًالالالالالاله    املسالالالالالالي  غل الالالالالالل  وغلقتالالالالالال  وغلالالالالالالدفن   
 غقا  من بة املاتى وغ عد إىل السماة و لس على شة هللا كما غعتقد املسيحيا .

  
 فرغضة ال الر

  
سالالالالالالراة  والالالالالال  ا  الالالالالالرر ب سالالالالالالًة و  رالالالالالالال    قلالالالالالال    يالالالالالال :  فرضالالالالالال  ال الالالالالاللاات ا مالالالالالالس ليلالالالالالالة ا 

كمالالالالا رالالالالل ا     عالالالالدد الركعالالالالات ورالالالالا األصالالالال   وال الالالالالر رالالالالل فرغضالالالالة  ا مالالالالة وشالالالالرغعة وبتالالالالة عرفالالالال  
الالالالالااْ ال )الالالالاللار   والوقالالالالالرر:     و الالالالالاله تعالالالالالاىل:  ح ِف لالالالالالااْ 43فرغضالالالالالت ا ،لكتالالالالالاب ورالالالالالا  الالالالالاله تعالالالالالاىل:  و   ِ يمل

   ف  الالالالالالاله غالالالالالالالد  علالالالالالالالى فرضالالالالالالاليت ا وعلالالالالالالالى كا الالالالالالالا 238ى  والوقالالالالالالالرر: ع ل الالالالالالالى ال )الالالالالالالل اِت وال )الالالالالالالل اِر اْلالْسالالالالالالالا  
مخسالالالالالالا  أل الالالالالاله  مالالالالالالر ، اف الالالالالالة علالالالالالالى  يالالالالالال  ال الالالالالاللاات وعاالالالالالالد علي الالالالالالا ال الالالالالالالر الاسالالالالالالاى و  الالالالالال   الالالالالال  

إ  هللا فالالالالالرمث علالالالالالى  »غت الالالالالار معالالالالاله وسالالالالالاى رالالالالالا األربالالالالال   وب السالالالالالًة  الالالالالاله عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال : 
 «.ك  مسلم ومسلمة   ك  غا  وليلة مخس صلاات

روعيت ا التالالالالالالالالسل  وا ضالالالالالالالالاش بالالالالالالالالة غالالالالالالالالد  هللا تعالالالالالالالالاىل ومًاااتالالالالالالالاله ،لقالالالالالالالالراةر والالالالالالالالالسكر وحكمالالالالالالالالة مشالالالالالالالال
 واستعما  االاارل   ردمته ورل  فض  العوادات الود ية ال اررر.

 بالالالالالن سالالالالاليًا:    ال الالالالالالر تشالالالالالوه الالالالالالًفس ا  سالالالالالاين الًالالالالالا ق ،ألاالالالالالرا  « رسالالالالالالة ال الالالالالالر»االالالالالاة   
لسالالالالالالرمد    الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله الفلكيالالالالالالة والتعوالالالالالالد الالالالالالالدا م للحالالالالالالق املالالالالالالالق  لوالالالالالالا  لل الالالالالالااب ا

  والالالالالالدغن رالالالالالا ت الالالالالفية الالالالالالًفس ا  سالالالالالاين عالالالالالن الكالالالالالدورات الشالالالالالياا ية «ال الالالالالالر عمالالالالالاد الالالالالالدغن»وسالالالالاللم 
وا الالالالالالالاااس الوشالالالالالالالرغة وا عالالالالالالالرامث عالالالالالالالن األعالالالالالالالرامث الد ياغالالالالالالالة الد يالالالالالالالة  وال الالالالالالالالر رالالالالالالالل التعوالالالالالالالد للمعوالالالالالالالاد 

ل ْقالالالالالال ل ااْلالالالالالالن) و اِ  الالالالالالس  ِإ )  األع الالالالالالم األعلالالالالالالى  فعلالالالالالالى رالالالالالالسا    تالالالالالالاج إىل لوغالالالالالال   الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و م الالالالالالا ر 
  بيعرفالالالالالالالالالا خ أل  العوالالالالالالالالالادر رالالالالالالالالالل املعرفالالالالالالالالالة    عرفالالالالالالالالالا  وااالالالالالالالالال  الااالالالالالالالالالاد 56لِيال ْعولالالالالالالالالالدلوِ   والالالالالالالالالالساروت: 

وعلمالالالالالاله ،لسالالالالالالر ال الالالالالالا  والقلالالالالالال  الًقالالالالالالل والالالالالالالًفس الفارغالالالالالالة  فالالالالالال قا حقيقالالالالالالة ال الالالالالالالر علالالالالالالم هللا سالالالالالالوحا ه 
 سالالالالالالالالاا   ا رالالالالالالالالال    وتعالالالالالالالالاىل باحدا يتالالالالالالالاله وواالالالالالالالالاب واالالالالالالالالاد وتًلغالالالالالالالاله قاتالالالالالالالاله  وتقالالالالالالالالدغس صالالالالالالالالفاته  

صالالالالالالته  و عالالالالالإ ، رالالالالالال :    تعلالالالالالم صالالالالالفات هللا بااالالالالاله   غوقالالالالالى للك الالالالالرر فيالالالالاله مشالالالالالرش و  لإلضالالالالالافة 
فيالالالالاله مًالالالالاللش  فمالالالالالن فعالالالالال  رالالالالالسا فقالالالالالد  رلالالالالالل وصالالالالاللى ومالالالالالا ضالالالالال  ومالالالالالا غالالالالالا  ومالالالالالن ل غفعالالالالال  فقالالالالالد افالالالالالىت 

 وكسب وع ى  وهللا  ا  و على و عل من قل  و  ا   ارال.
  



  و الالالالا : «ا  ملالالالالن   صالالالالالر لالالالاله  و  إشالالالالا  ملالالالالن    ما الالالالة لالالالاله  إشالالالال» الالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
 «.صلاا كما ر غتماين  صلل»

الالالالالالالِر و ل الالالالالالالسِْكرل ااِ)   ْكوال الالالالالالالرل و اا)ل غال ْعل الالالالالالالمل م الالالالالالالا  ًْك  الالالالالالال ة و اْلمل الالالالالالالى ع الالالالالالالِن اْلف ْحش   الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:  ِإ ) ال )الالالالالالالل ار  تال ًالْ  
  .45ت ْ ًال علا    والعًكوات: 

  
 لم  فسه على  وا   العربعرمث الرسا  صلى هللا عليه وس

 رفالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم رسالالالالالالالالته ،د ة األمالالالالالالالر    علً الالالالالالالا   السالالالالالالالًة الرابعالالالالالالالة 
مالالالالالن الًوالالالالالار ودعالالالالالا إىل ا سالالالالالال  عشالالالالالر سالالالالالًة غالالالالالاا  املااسالالالالالم كالالالالال  عالالالالالا  غتوالالالالال  ا  الالالالالاج   مًالالالالالا  م  الالالالالد 

  سالالالالالالاا  املاسالالالالالالم واملا الالالالالالد غسالالالالالالال  عالالالالالالن القوا الالالالالال   ويلالالالالالالة  ويلالالالالالالة  وغسالالالالالالال  عالالالالالالن مًالالالالالالا  م وبا إلالالالالالالي م  
الالالالال  تقالالالالاليم بعكالالالالالاا شالالالالال ر شالالالالالاا     جتالالالالاللة  ورالالالالالل عكالالالالالاا و ًالالالالالة وقو اعالالالالالا   وكا الالالالال  العالالالالالرب إقا ح )
إىل سالالالالالا   ًالالالالالة تقالالالالاليم فيالالالالاله عشالالالالالرغن غامالالالالالا     جتالالالالاللة إىل سالالالالالا  ق  اعالالالالالا  فتقالالالالاليم بالالالالاله  و  ا الالالالال  وكالالالالالا  

كالالالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غعالالالالرمث  فسالالالالاله علالالالالي م وغالالالالدعارم إىل    شًعالالالالال حالالالالالىت غولالالالالو رسالالالالالة ربالالالاله  و 
و  غ الالالالالا الًالالالالالا  إ  هللا بمالالالالالركم    تعوالالالالالدول و  تشالالالالالركاا بالالالالاله »غاالالالالالا  علالالالالالى الًالالالالالا    مًالالالالالا  م وغقالالالالالا : 

  وكالالالالالا   بالالالالالا  الالالالال  ششالالالالالل وراةل وغقالالالالالا : إ  رالالالالالسا بمالالالالالركم    ت كالالالالالاا دغالالالالالن  ، كالالالالالم  ورو  ابالالالالالن «شالالالالاليدا  
إسالالالالالالحا :   الالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عالالالالالالرمث  فسالالالالالاله علالالالالالالى كًالالالالالالدر وكلالالالالالال  وعلالالالالالالى بالالالالالالإ حًيفالالالالالالة وبالالالالالالإ 

صع الالالالعة فقالالالالا  لالالالاله راالالالال  مالالالالً م:  ر غالالالال  إ  لالالالالن ،غعًالالالالا  علالالالالى  مالالالالر      فالالالالر  هللا علالالالالى عالالالالامر بالالالالن 
مالالالالالن رالفالالالالال   غكالالالالالا  لًالالالالالا األمالالالالالر مالالالالالن بعالالالالالد   فقالالالالالا : األمالالالالالر إىل هللا غضالالالالالعه حيالالالالالت غشالالالالالاة  فقالالالالالا  لالالالالاله: 
  قاتالالالالال  العالالالالالرب دو الالالالال  فالالالالال قا   فالالالالالر  هللا كالالالالالا  األمالالالالالر ل الالالالال ان    حااالالالالالة لًالالالالالا  مالالالالالر  و بالالالالالاا عليالالالالاله  فلمالالالالالا 

مًالالالالالا  م وكالالالالالا  فالالالالالي م شالالالالاليخ  دركتالالالالاله السالالالالالن   غقالالالالالدر    غالالالالالاا  مع الالالالالم املاسالالالالالم  راعالالالالال  بًالالالالالا عالالالالالامر إىل 
فلمالالالالالالا  الالالالالالدماا عليالالالالالاله سالالالالالالال م عمالالالالالالا كالالالالالالا    مالالالالالالاذ م فقالالالالالالالاا: االالالالالالاةان فالالالالالالىت  مالالالالالالن  الالالالالالرغ   حالالالالالالد بالالالالالالإ عوالالالالالالد 
املالالالالال  غالالالاللعم   الالالاله  الالالال  غالالالالدعاان    مًعالالالاله و قالالالالا  معالالالاله وخنالالالالرج بالالالاله إىل بالالالالالدان. فاضالالالال  الشالالالاليخ غالالالالدل علالالالالى 

 ر سه    ا : و بإ
  

والالالالالس   فالالالالس فالالالالال  بيالالالالدل  -   رالالالال   الالالالسل الق الالالالة مالالالالن تالالالالدار   -رالالالال   الالالالا مالالالالن تالالالالال   عالالالالامر 
 ما غقا ا كاق،  من بإ إذاعي     وإ ا  ق وإ  ر غكم غاب عًكم.

ورو  الاا الالالالالد    الالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم  تالالالالالالى بالالالالالإ عالالالالالالوس وبالالالالالإ سالالالالالالليم وبالالالالالإ حمالالالالالالارب وفالالالالالاللارر 



 عليالالالاله وسالالالاللم   الالالالو  الالالالالرد و الالالالالاا:  سالالالالرت  ومالالالالرر وبالالالالإ الًضالالالالر وعالالالالسرر وا ضالالالالارمة فالالالالردوا عليالالالاله صالالالاللى هللا
وعشالالالالال ت   علالالالالالم بالالالالال  حيالالالالالت ل غتوعالالالالالا   ول غكالالالالالن  حالالالالالد مالالالالالن العالالالالالرب   الالالالالو  عليالالالالاله مالالالالالن بالالالالالإ حًيفالالالالالة 

شالالالالالر  وا الالالالال  العالالالالالرب بًالالالالالا »ورالالالالالم  رالالالالال  اليمامالالالالالة   الالالالالا  مسالالالالاليلمة الكالالالالالساب  ومالالالالالن   االالالالالاة   ا الالالالالدغت: 
وا الالالال  العالالالالرب بًالالالالا شالالالالر  »  ومالالالالن   الالالالو  القوا الالالال    الالالالالرد عليالالالاله وسالالالاللم رقيالالالالد  ومالالالالن   االالالالاة: «حًيفالالالالة

  ومالالالالالالالا  ا  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم غعالالالالالالالرمث  فسالالالالالالاله علالالالالالالالى القوا الالالالالالال    كالالالالالالال  ماسالالالالالالالم «حًيفالالالالالالالة ورقيالالالالالالالد
   كالالالالرل  حالالالالدا  علالالالالى شالالالاللة  مالالالالن رضالالالالل الالالالالس   دعالالالالا إليالالالاله فالالالالسا  ومالالالالن كالالالالرل ل  كررالالالاله وإمالالالالا »غقالالالالا : 

  فلالالالالالم غقولالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  حالالالالالد مالالالالالن تلالالالالال  « رغالالالالد مًعالالالالالل مالالالالالن القتالالالالال  حالالالالالىت  بلالالالالالو رسالالالالالالة رم
 وغقالا :  ا  الرا   علم به   ترو     راال  غ لحًا و د  فسد  امه  القوا  
  

 إسال  سعد بن معاق -بدة إسال  األ  اربيعة العقوة األوىل 
  

رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غعالالالالالرمث  فسالالالالاله علالالالالالى  وا الالالالال  العالالالالالرب وح الالالالالاا م كمالالالالالا  
مالالالالرر فيقالالالالا :  الالالالرر العقوالالالالة  كا الالالال  عادتالالالاله كالالالال  ماسالالالالم  فويًمالالالالا رالالالالا عًالالالالد العقوالالالالة الالالالالد تضالالالالا  إلي الالالالا اال

ورالالالالالل علالالالالالى غسالالالالالار القاصالالالالالد مالالالالالد  مالالالالالن مكالالالالالة إق لقالالالالالل رراالالالالالا  مالالالالالن األو  وا الالالالاللرج كالالالالالا اا   الالالالالا  مالالالالالن 
العالالالالرب  ومهالالالالالا  ويلتالالالالا  مشالالالالال ارذ  ع يمتالالالالا  مالالالالالن العالالالالالرب   غ الالالالرب و الالالالالد لقالالالالو م رسالالالالالا  هللا ،أل  الالالالالار 

لرج رالالالالالالم ملالالالالالالا رالالالالالالاار إلالالالالالالي م ومًعالالالالالالال و  الالالالالالرول  وكالالالالالالا  الالالالالالالسغن لقالالالالالالي م صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن ا الالالالالال
 سالالالالعد بالالالالن  رارر وعالالالالا  بالالالالن ا الالالالارن وغعالالالالر  ،بالالالالن عفالالالالراة  ومهالالالالا مالالالالن بالالالالإ الً الالالالار  ورافالالالال  بالالالالن مالالالالال  
بالالالالن الع الالالالال  وعالالالالامر بالالالالن عوالالالالد حاررالالالالة ومهالالالالا مالالالالن بالالالالإ  رغالالالالق  و اوالالالالة بالالالالن عالالالالامر بالالالالن حدغالالالالدر مالالالالن بالالالالإ 
سالالالاللمة  وعقوالالالالة بالالالالن عالالالالامر بالالالالن ان ة مالالالالن بالالالالإ غالالالالًم  واالالالالابر بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن ر،ب مالالالالن بالالالالإ عويالالالالدر  

  علالالالالالي م ا سالالالالالال  وتالالالالالال علالالالالالي م القالالالالالر   فقولالالالالالاا قلالالالالال  مًالالالالاله و رالالالالالر    لالالالالالاهبم وكالالالالالا  الي الالالالالاد فعالالالالالرمث الًالالالالال
مالالالالالال  األو  وا الالالالالاللرج ،ملدغًالالالالالالة وكالالالالالالا اا  رالالالالالال  كتالالالالالالاب واألو  وا الالالالالاللرج  رالالالالالال  شالالالالالالر  و وو   وكالالالالالالا اا إقا  
كالالالالالا  بيالالالالالً م شالالالالاللة تقالالالالالا  الي الالالالالاد: إ   ويالالالالالا  سالالالالاليوعت ا    الالالالالد   الالالالال   ما الالالالاله  توعالالالالاله فًقالالالالالتلكم معالالالالاله  تالالالالال  

 ه ب الالالالالفاته  الالالالالم  فلمالالالالالا  الالالالالدماا املدغًالالالالالة قكالالالالالروا لقالالالالالام م الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عالالالالالاد وإر  غ الالالالالفا 
ودعالالالالالارم إىل ا سالالالالالال  فالسالالالالاللم ك الالالالال و  مالالالالالً م حالالالالالىت إقا كالالالالالا  العالالالالالا  املقوالالالالال  وا  املاسالالالالالم مالالالالالن األ  الالالالالار 

   فلقالالالالالالالال ،لعقوالالالالالالالة فوالالالالالالالاغعال بيعالالالالالالالة  621ارًالالالالالالالا عشالالالالالالالر راالالالالالالالال  وقلالالالالالالال  سالالالالالالالًة ارًالالالالالالالد عشالالالالالالالرر مالالالالالالالن الًوالالالالالالالار و
يالالالالالال  بالالالالالالسل  أل الالالالالالا كا الالالالالال  علالالالالالالى األمالالالالالالار الالالالالالالد ورد قكررالالالالالالا   سالالالالالالارر املمتحًالالالالالالة راصالالالالالالة  الًسالالالالالالاة  وذل



الالالالال ة   اْلملْؤِمً الالالالال ل غاللو اِغْعً الالالالال   ع ل الالالالالى      ) غلْشالالالالالرِْكن   الالالالالا الً)الالالالالِ ح ِإق ا ا  بويعالالالالالة الًسالالالالالاة ورالالالالالل رالالالالالسل ا غالالالالالة:  ب غالح  
الالالالالالالالْيدا  و    غ ْسالالالالالالالالرِْ ن  و    غال الالالالالالالالْلِ ة  و    غال ْقالالالالالالالالتاللْلن    ْولالالالالالالالالالد رلن)  ِغً الالالالالالالالهل بال الالالالالالالالْة    غالالالالالالالالالِدغِ ن) ِ،اِ) ش  ٍ غال ْف   الالالالالالالال   ْتالالالالالالالالة  بِوالل ل  و    ب 

 و   ْرالِلِ ن) و    غال ْعِ يً    ِ  م ْعرلوٍ  فال و اِغْع لن) و اْستال ْ ِفْر   لن) اا)  ِإ ) اا)  غ فلارُّ ر)ِحيمُّ 
  

 h .12واملمتحًة: 
الالالالْ  بالالالالن راشالالالالم وبعالالالالد     الالالال  رالالالالسل الويعالالالالة بعالالالالت صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مع  الالالالم م الالالالع  بالالالالن علم 

إىل املدغًالالالالالالالة غقالالالالالالالر  م القالالالالالالالر   وغعلم الالالالالالالم ا سالالالالالالالال  وكالالالالالالالا  غلسالالالالالالالم)ى م الالالالالالالع  ،ملدغًالالالالالالالة املقالالالالالالالر ة  فالسالالالالالالاللم 
علالالالالالى غالالالالالالدل سالالالالالالعد بالالالالالالن معالالالالالالاق و سالالالالالاليد بالالالالالالن حضالالالالال   وكالالالالالالا  سالالالالالالعد مالالالالالالن  االالالالالال   ر سالالالالالالا  م   فشالالالالالالا فالالالالالالي م 

م علالالالالالالل) ا سالالالالالالال    املدغًالالالالالالة  و الالالالالالا  سالالالالالالعد ملالالالالالالا  سالالالالالاللم لوالالالالالالإ عوالالالالالالد األشالالالالالال  : كالالالالالالال  راالالالالالالالكم و سالالالالالالا ك
حالالالالرا  حالالالالىت تسالالالالاللماا فالسالالالاللماا  فكالالالالا  مالالالالالن  ع الالالالم الًالالالالالا  بركالالالالة   ا سالالالالال   وشالالالالال د بالالالالدرا   ل نتلفالالالالالاا 
فيالالالاله وشالالالال د  حالالالالدا  وا ًالالالالد  وفي الالالالا  صالالالالي  بسالالالال م ورالالالالا الالالالالس  حكالالالالم علالالالالى بالالالالإ  رغ الالالالة ،لقتالالالال  كمالالالالا 
سالالالالاليالا  وبعالالالالالد    حكالالالالالم علالالالالالالي م ا ف الالالالالر عر الالالالاله فاحتضالالالالالًه رسالالالالالالا  هللا ف علالالالالال  الالالالالالدماة تسالالالالالي  علالالالالالالى 

  «مالالالاله»ف الالالالاة  بالالالالا بكالالالالر و الالالالا : وا كسالالالالار   الالالالرل فقالالالالا  لالالالاله الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رسالالالالا  هللا  
فقالالالالالالالا  عمالالالالالالالالر: إان   وإان إليالالالالالالاله رااعالالالالالالالالا   وملالالالالالالالالا دفًالالالالالالاله رسالالالالالالالالا  هللا وا  الالالالالالالالر  مالالالالالالالن اًا تالالالالالالالاله  اعلالالالالالالالال  
دماعالالالالاله االالالالالادر علالالالالالى  يتالالالالاله وغالالالالالدل    يتالالالالاله ول توالالالالالق دار مالالالالالن دور األ  الالالالالار إ  وفي الالالالالا راالالالالالا  و سالالالالالاة 

ار بالالالالالإ  ميالالالالالة بالالالالالن  غالالالالالد ورامالالالالالة ووا الالالالال  ووا الالالالالد  وقلالالالالال    الالالالاله كالالالالالا  فالالالالالي م مسالالالالاللما  إ  مالالالالالا كالالالالالا  مالالالالالن د
وكالالالالا  شالالالالاعرا   الالالالم و ا الالالالدا  غسالالالالمعا  مًالالالاله وغايعا الالالاله فا الالالالد  -ورالالالالا صالالالاليفل  - بالالالالا  الالالاليس بالالالالن األسالالالالل  

 هبم عن ا سال  ول غل  على قل  حىت راار رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدغًة.
  

 بيعة العقوة ال ا ية
  

األ  الالالالالار للقالالالالالاة الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مسالالالالالت فة   غشالالالالالعر هبالالالالالم  حالالالالالد اتفالالالالالق  اعالالالالالة مالالالالالن 
فاافالالالالالالالالاا مكالالالالالالالالة   املاسالالالالالالالالم   ق  ا  الالالالالالالالة مالالالالالالالال  كفالالالالالالالالار  الالالالالالالالام م وااتمعالالالالالالالالاا بالالالالالالالاله وواعالالالالالالالالدول  وسالالالالالالالال   و  
التشالالالالرغق  فلمالالالالا كالالالالا  الليالالالال  رراالالالالاا بعالالالالد مضالالالالل رل الالالاله غتسالالالالللا  حالالالالىت ااتمعالالالالاا ،لعقوالالالالة وحضالالالالر مع الالالالم 

و سالالالالاللم تلالالالالال  الليلالالالالالة واالالالالالاةرم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله عوالالالالالد هللا بالالالالالن عمالالالالالرو بالالالالالن حالالالالالرا   بالالالالالا االالالالالابر  
وسالالالاللم ومعالالالاله عمالالالاله العوالالالالا  بالالالالن عوالالالالد املالالالالال  وكالالالالا    غالالالاللا  علالالالالى دغالالالالن  امالالالاله و حالالالال     غتارالالالالق  بالالالالن 



وكا الالالالال   - ريالالالالاله وكالالالالالا   و  مالالالالالن ،غالالالالال  تلالالالالال  الليلالالالالالة ورالالالالالا  و  مالالالالالن تكلالالالالالم  فقالالالالالا : و معشالالالالالر ا الالالالاللرج 
 الالالالالد علمالالالالتم   عالالالالالل ومًعالالالالة وإ الالالالاله  الالالالالد    إ  حممالالالالدا  مًالالالالالا حيالالالالت  -العالالالالرب تسالالالالالم ل ا الالالاللرج واألو  بالالالالاله 

إ  ا  قاالالالالاش إلالالالالاليكم فالالالال   كًالالالالالتم تالالالالالرو    كالالالالم تفالالالالالا  لالالالالاله  الالالالا دعا الالالالالال إليالالالالاله ومالالالالا عال فالالالالالال تم وقلالالالالال   وإ   
كًالالالالالتم تالالالالالرو    كالالالالالم مسالالالالاللمال فمالالالالالن ا   فالالالالالدعال ف  الالالالاله   عالالالالالل ومًعالالالالالة  فقالالالالالا  األ  الالالالالار:  الالالالالد ذعًالالالالالا مالالالالالا 

وتالالالالالالال القالالالالالالر   ورغالالالالالال     لالالالالالال   فالالالالالالتكلم و رسالالالالالالا  هللا ورالالالالالالس لًفسالالالالالال  وربالالالالالال  مالالالالالالا  حووالالالالالال . فالالالالالالتكلم 
  وكالالالالالا  للالالالال اة بالالالالن معالالالالرور   تلالالالالال  « ًعالالالالا إ ممالالالالا  ًعالالالالالا  مًالالالاله  سالالالالاةكم و بًالالالالاةكم»ا سالالالالال     الالالالا : 

الليلالالالالالالالة املقالالالالالالالالا  ا مالالالالالالالاد   ا رالالالالالالالالال  والتارالالالالالالالالق لرسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إق  رالالالالالالالالس بيالالالالالالالالدل 
ا  هللا فالالالالالًحن وهللا  رالالالالال  و الالالالا : والالالالالالس  بع الالالال  ، الالالالالق لًمًعً الالالالال  ممالالالالا مًالالالالال  مًالالالاله قرارغًالالالالالا فواغعًالالالالالا و رسالالالال

الالالالالا  حليالالالالالد بالالالالالإ عوالالالالالد األشالالالالال   فقالالالالالا : و رسالالالالالا  هللا  ا الالالالالرب. فالالالالالاع مث الكالالالالالال   بالالالالالا ا يالالالالال م بالالالالالن التال)يالْ  
ف الالالالالال  عسالالالالالالي  إ     الالالالالالر  هللا عالالالالالالل  -غعالالالالالالإ الي الالالالالالاد  -إ  بيًًالالالالالالا وبالالالالالالة الًالالالالالالا  حوالالالالالالا   وإان  ا عارالالالالالالا 

بالالالالال  الالالالالالالد  » الالالالالا : واالالالالال     تراالالالالال  إىل  امالالالالال  وتالالالالالدعًا  فتوسالالالالالم رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و 
  وكا الالالال  عالالالالدر «الالالالالد   ا الالالالد  ا الالالالد     الالالالتم مالالالالإ و ان مالالالالًكم  سالالالالال مالالالالن سالالالالاملتم و حالالالالارب مالالالالن حالالالالاربتم

الالالالالالسغن ،غعالالالالالاا   تلالالالالال  الليلالالالالالة سالالالالالوعة راالالالالالال  وامالالالالالر تة:  سالالالالاليوة بًالالالالال  كعالالالالال     عمالالالالالارر و ذالالالالالاة بًالالالالال  
 عمالالالالالالرو بالالالالالالن عالالالالالالد  مالالالالالالن بالالالالالالإ سالالالالالاللمة  وارتالالالالالالار رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ارالالالالالالإ عشالالالالالالر  قيوالالالالالالا  

 غكا ا  على  ام م: تسعة من ا لرج ورالرة
  

  الالالالالتم كفالالالالالالة علالالالالالى  الالالالالامكم ككفالالالالالالة ا الالالالالاارغة لعيسالالالالالى بالالالالالن مالالالالالر  و ان  »مالالالالالن األو  و الالالالالا   الالالالالم: 
   والًقواة رم:«كفي  على  امل

 سعد بن عوادر. - 1
  سعد بن  رارر. - 2
 سعد بن الربي . - 3
 سعد بن ري مة. - 4
 املًسر بن عمرو. - 5
 بن رواحة.عود هللا  - 6
 ال اة بن معرور. - 7
  با ا ي م بن التي ا . - 8



  سيد بن حض . - 9
 عود هللا بن عمرو بن حرا . - 10
  

 عوادر بن ال ام . - 11
 راف  بن مال  بن الع ال . - 12

ورلو    الالالالاله  قالالالالال  علالالالالالى الًقوالالالالالاة  سالالالالالعد بالالالالالن  رارر فتالالالالالا  بعالالالالالد واملسالالالالال د الًوالالالالالا  غوالالالالالد  فكالالالالالا   و  
 من املسلمة.من دفن ،لوقي  

فلمالالالالالالا ،غعالالالالالالاا الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم راعالالالالالالاا إىل املدغًالالالالالالة فكالالالالالالا   الالالالالالدوم م   ق  ا  الالالالالالة 
فال الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  كالالالالالة بقيالالالالالة ق  ا  الالالالالة وا الالالالالر  وصالالالالالفر ورالالالالالاار إىل املدغًالالالالالة 
    شالالالال ر ربيالالالال  األو  و الالالالدم ا  رًالالالالد عشالالالالرر ليلالالالالة رلالالالال  مًالالالاله. و الالالالد كا الالالال   الالالالرغ  ملالالالالا بل  الالالالم إسالالالالال

مالالالالن  سالالالاللم مالالالالن األ  الالالالار اشالالالالتدوا علالالالالى مالالالالن  كالالالالة مالالالالن املسالالالاللمة فالصالالالالاهبم ا الالالالد شالالالالدغد  فالالالالالمر الًالالالال  
صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  صالالالالالالالحابه ،  الالالالالالالرر إىل املدغًالالالالالالالة ف راالالالالالالالاا  رسالالالالالالالا   حالالالالالالالىت ل غوالالالالالالالق  حالالالالالالالد مالالالالالالالن 
املسالالالالاللمة  كالالالالالة مالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إ   بالالالالالا بكالالالالالر وعلالالالالالل بالالالالالن  م  الالالالالال  ف  مالالالالالا 

 ا  صلى هللا عليه وسلم غًت ر    غؤق  له   ا  رر.  اما  مرل وك
 وإسال  األ  ار له شال  كو    ذرغخ ا سال  ب    ذرغخ الد يا.

  
 مؤامرر  رغ  على  ت  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
لقالالالالالالد بلالالالالالالو اضالالالالالالا اد  الالالالالالرغ  للمسالالالالالاللمة   الالالالالالم اضالالالالالالارورم إىل ا  الالالالالالرر ففرغالالالالالالق رالالالالالالاار إىل ا وشالالالالالالة 

ل مالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا إىل املدغًالالالالالالة  وملالالالالالالا علمالالالالالال   الالالالالالرغ  تتالالالالالالاب   صالالالالالالحاب رسالالالالالالا  هللا   رالالالالالالاار مالالالالالالن بقالالالالالال
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،  الالالالالرر  رالالالالال ا  إىل املدغًالالالالالة و الالالالالد صالالالالالارت لالالالالاله شالالالالاليعة و   الالالالالار مالالالالالن غالالالالال رم و  الالالالاله 
  الالالالالالال  علالالالالالالالى اللحالالالالالالالا  هبالالالالالالالم  تشالالالالالالالاوروا فيمالالالالالالالا غ الالالالالالالًعا     مالالالالالالالرل فالالالالالالالااتمعاا   دار الًالالالالالالالدور ورالالالالالالالل دار 

  اتفقالالالالالالاا علالالالالالالى    غت الالالالالال وا  - فيالالالالالاله  -سالالالالالاله  و إررااالالالالالاله عالالالالالالً م   الالالالالالل  بالالالالالالن كالالالالالالالب وتشالالالالالالاوروا   حو
مالالالالالن كالالالالال   ويلالالالالالة مالالالالالً م فالالالالالىت شالالالالالا،  الالالالالالدا  فيقتلالالالالالال  يعالالالالالا  فيتفالالالالالر  دمالالالالاله   القوا الالالالال  و  غقالالالالالدر بًالالالالالا عوالالالالالد 
مًالالالالالالا  علالالالالالالى حالالالالالالرهبم  يعالالالالالالا  وغقالالالالالالا : إ  رالالالالالالسا كالالالالالالا  ر    م ا الالالالالال   وركالالالالالالسا جنالالالالالالد دا مالالالالالالا  اسالالالالالالم  م 

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالال  إغالالالالالساة واضالالالالالا اد كالالالالالال    ا الالالالال  و م  الالالالال    كالالالالال  مالالالالالؤامرر ضالالالالالد الًالالالالال  صالالالالاللى 



 عم   ما غ  قل .
اسالالالالالالتعدوا لقتلالالالالالاله عليالالالالالاله ال الالالالالالالر والسالالالالالالال  مالالالالالالن ليلالالالالالالت م و تالالالالالالى ا غالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا فقالالالالالالا :   توالالالالالال  
رالالالالالالسل الليلالالالالالالة علالالالالالالى فراشالالالالالال  الالالالالالالس  كًالالالالالال  تويالالالالالال  عليالالالالالاله  فلمالالالالالالا كا الالالالالال  العتمالالالالالالة ااتمعالالالالالالاا علالالالالالالى ،بالالالالالاله 

ا  علالالالالالالى فراشالالالالالاله وغتشالالالالالال  بالالالالالال دل األرضالالالالالالر و   غرصالالالالالالدو ه مالالالالالالىت غًالالالالالالا  في والالالالالالا  عليالالالالالاله فالالالالالالالمر عليالالالالالالا     غًالالالالالال
غت لالالالالالالد عًالالالالالاله ليالالالالالالؤد  مالالالالالالا كالالالالالالالا  عًالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن الادا الالالالالال  إىل  ر،هبالالالالالالالا 
فامت الالالالالال   مالالالالالالرل فكالالالالالالا   و  مالالالالالالن شالالالالالالر   فسالالالالالاله ابت الالالالالالاة مرضالالالالالالار هللا وو الالالالالالى بًفسالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا 

 عليه وسلم 
رسالالالالالالالا  هللا برااحالالالالالالالة العقالالالالالالال   ورًالالالالالالالا  قالالالالالالالا : إ  األسالالالالالالالتاق مرااليالالالالالالالان اعتالالالالالالالاد    غ الالالالالالالد  عالالالالالالالداة

والًوالالالالال  و  غعالالالالالد      الالالالالد كتالالالالالا،  غالالالالالسكر كم الالالالالدر لالالالالاله مالالالالالن غالالالالال  اقيالالالالالق فقالالالالالد  الالالالالا  عالالالالالن  م ا الالالالال     
كتابالالالاله وحممالالالالد : إ الالالاله حالالالالا  شالالالال رر ع يمالالالالة   العقالالالال  حالالالالىت إ الالالاله درالالالال  دار الًالالالالدور   سالالالالن  ال الرالالالالة   

قيقالالالالالالة   الالالالالالم  حالالالالالالة   الالالالالاله كالالالالالالا    غسالالالالالالم  ألحالالالالالالد مالالالالالالن  رالالالالالال  مكالالالالالالة بالالالالالالدرا ا إ  إقا بلالالالالالالو األربعالالالالالالة  وا 
كالالالالا اا   غالالالالدرلا  في الالالالا غالالالال   رشالالالالل إ  إ  بلالالالالو  ربعالالالالة سالالالالًة ةالالالالال  القرشالالالالل  ييالالالاللا  لالالالاله  و الالالالا     ، 
ا الالالالال   رشالالالالالل فكالالالالالا  غسالالالالالام لالالالالاله درالالالالالا  دار الًالالالالالدور  والالالالال  األربعالالالالالة ولالالالالاليس قلالالالالال  أل الالالالاله كالالالالالا  شالالالالالدغد 

 السكاة راا  العق  ب  أل ه كا   رشيا .
  
  

 القر   وما  ل  مًه  كة
  الالالالالل  القالالالالالر    لالالالالالة واحالالالالالدر إىل السالالالالالماة الالالالالالد يا   ليلالالالالالة القالالالالالدر    الالالالالل   عالالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا   الالالالالا :

بعالالالالالد قلالالالالال    عشالالالالالرغن سالالالالالًة    مالالالالالا إ امتالالالالاله ،ملدغًالالالالالة عشالالالالالرا  ف الالالالالسا مم الالالالالا   رالالالالالال  فيالالالالاله  و م الالالالالا إ امتالالالالاله 
 كالالالالالة بعالالالالالد الًوالالالالالا ر فاملشالالالالال ار رالالالالالالن عشالالالالالرر سالالالالالًة أل الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  لوِحالالالالالل  إليالالالالاله ورالالالالالا ابالالالالالن 

 ن رالن وستة سًة على ال حي . ربعة سًة وتا  ورا اب
والقالالالالر   مًالالالاله مكالالالالل ومًالالالاله مالالالالدين  فالالالالاملكل مالالالالا  الالالالل   والالالال  ا  الالالالرر     كالالالالة  واملالالالالدين مالالالالا  الالالالل  بعالالالالد 

 ا  رر سااة كا  ،ملدغًة    ب  را من    الوالد حىت ولا كا   كة  و عرفة.
  تعالالالالاىل: والسالالالالف  بالالالالة هللا تعالالالالاىل وحممالالالالد صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ا غالالالال  عليالالالاله السالالالالال   كمالالالالا  الالالالا

ًْالالالالالالالالِسرِغن   والشالالالالالالالالعراة:  الالالالالالالالا   ِمالالالالالالالالن  اْلمل    194  193  ال الالالالالالالالل    بالالالالالالالالِه الالالالالالالالالرحولل اْ ِمالالالالالالالالةل   ع ل الالالالالالالالى  ال ْلوالالالالالالالال   لِت كل
الالالالالالرٍِ  ِق   اللالالالالالالا)ٍر ِعًالالالالالد  ِق  اْلع الالالالالالْرِش م ِكالالالالالالٍة محا الالالالالالٍ    )   ِمالالالالالالٍة و م الالالالالالا ص الالالالالالِحولكلْم  الالالالالالاٍ  ك  و الالالالالا :  ِإ )الالالالالالهل ل ق الالالالالالْا ل ر سل



   ا وت.22 - 19ِ  ْ ًلاٍ   والتكاغر: 
و الالالالالالالد االالالالالالالدارم هللا تعالالالالالالالاىل    بتالالالالالالالاا بسالالالالالالالارر مالالالالالالالن م لالالالالالالاله  فع الالالالالالاللوا  فالالالالالالالالقر   مع الالالالالالاللر رسالالالالالالالا  هللا 
الوا يالالالالالالالة إىل غالالالالالالالا  القيامالالالالالالالة  و الالالالالالالد احتالالالالالالالا  علالالالالالالالى العلالالالالالالالا  الك الالالالالالال ر واألروالالالالالالالار ال الالالالالالالاد ة عالالالالالالالن ال يالالالالالالالاب 

 املاضية وا تية واألحكا  العادلة.
   ذالالالالالالالاة ك الالالالالالال ر مً الالالالالالالا: الفر الالالالالالالا  و الالالالالالالل  القالالالالالالالر   بل الالالالالالالة  الالالالالالالرغ  و الالالالالالالرغ  رالصالالالالالالالة العالالالالالالالرب  وللقالالالالالالالر 

 والتًلغ  وا دغت اخل.  ومعًال: القراةر   ا  ابن عوا : القر   والقراةر واحد.
  
  

سالالالالالالارر    ا الالالالالالا والوقالالالالالالرر  و الالالالالالل  مالالالالالن القالالالالالالر    كالالالالالالة ارًتالالالالالالا  و.الالالالالالا ا  سالالالالالالارر  114وغشالالالالالتم  علالالالالالالى 
الالالالر ْ  ِ،ْسالالالالِم و الالالالل   الالالالا  بعضالالالال ا ،ملدغًالالالالة وكالالالالا   و  مالالالالا  الالالالل  علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالال لم  ا الْ

ل الالالالالالق     :    و اْلق ل الالالالالالِم و م الالالالالالا غ ْسالالالالالالالرلو    والاالالالالالالار :      :  و الضحالالالالالالح ى  والعلالالالالالالق: 1ر ب الالالالالال   ال)الالالالالالِس  ر 
الالالالالالا اْلملل)م الالالالالال ل  وامللمالالالالالال : 1 رال رل  واملالالالالالالدرر: 1    :  ب غالح   الالالالالالد) الالالالالالا اْلمل      فااالالالالالالة الكتالالالالالالاب  1    :  ب غالح  

الالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالْمسل كل الالالالالالالالالالالالوِ ِ  اْسالالالالالالالالالالالالم  ر ب الالالالالالالالالالالال   ا  ْعل الالالالالالالالالالالالى  1ا ر ْت  والتكالالالالالالالالالالالالاغر:   توالالالالالالالالالالالال    :  ِإق ا الش)     :  س 
الالالالالالالالالالى  والليالالالالالالالالالال : 1واألعلالالالالالالالالالالى:      :    لْ  1    :  و اْلف ْ الالالالالالالالالالِر  والف الالالالالالالالالالر: 1    :  و ال)ْيالالالالالالالالالالِ  ِإق ا غال ْ ش 

    :  و اْلع ْ الالالالالالالالِر  والع الالالالالالالالر: 1    :  الالالالالالالالالر)مْح ِن  والالالالالالالالالرمحن: 1  ْشالالالالالالالالر ْل ل الالالالالالالال   ص الالالالالالالالْدر     والشالالالالالالالالرل: 
الالالالالالالالالالالْارال ر   والكالالالالالالالالالالالارر:     1 ً الالالالالالالالالالال   اْلك  الالالالالالالالالالالاراللرل  والتكالالالالالالالالالالالارر: 1:  ِإ )   ْعا يالْ الالالالالالالالالالالمل الت)ك)     : 1    :    ْ  كل

الالالالالالالالس بل ِ،لالالالالالالالالد غِن  واملالالالالالالالالاعا :  ْيالالالالالالالالد  فال ع الالالالالالالال   ر بحالالالالالالالال    ِ ْصالالالالالالالالح ِ  1   ر ةغالالالالالالالال   ال)الالالالالالالالِس  غلك      :    لْ  تال الالالالالالالالر  ك 
الالالالالالالالالا    والالالالالالالالالال1اْلِفيالالالالالالالالالِ   والفيالالالالالالالالال :      :  ع الالالالالالالالالو س  و تال الالالالالالالالالا ىل)  وعالالالالالالالالالوس: 1ً م:     :  و الالالالالالالالالالً)ْ ِم ِإق ا ر 

ل الالالالالالالِة اْلق الالالالالالالْدِر  والقالالالالالالالدر: 1 الالالالالالالْمِس و ضلالالالالالالالح   ا  والشالالالالالالالمس: 1    :  ِإان)    ل ْلً الالالالالالالهل ِ  ل يالْ    1    :  و الش)
الالالالالالالم  ة ق اِت اْلواللالالالالالالالرلوِج  والالالالالالالال وج:      :  ِ غل الالالالالالالِد 1    :  و الت الالالالالالالِة و الل)غالتلالالالالالالالاِ   والتالالالالالالالة: 1 :  و الس)

الالالالالالالِة  والقيامالالالالالالالة: 1    :  اْلق ارِع الالالالالالالةل  والقارعالالالالالالالة: 1  و الالالالالالالرغ :  اللالالالالالالالر ْغ ٍ      :      لْ ِسالالالالالالالمل بِيال الالالالالالالْاِ  اْلِقي م 
الالالالالالالال   مهل الالالالالالالالل ٍر  وا مالالالالالالالاللر: 1 الالالالالالالالل ِ  علْرفالالالالالالالالا   واملرسالالالالالالالالالت: 1    :  و غالالالالالالالال ُّ ل كل     :    1    :  و اْلملْرس 

الالالالالالالالالالم  ة 1اْلوال ل الالالالالالالالالالِد  والولالالالالالالالالالالد:      :      لْ ِسالالالالالالالالالالمل هِب الالالالالالالالالالس ا1و اْلقلالالالالالالالالالالْرةاِ  اْلم ِ يالالالالالالالالالالِد  و للالالالالالالالالالاله:      :  و الس)
الالالالالالالالالالالالالاع ةل  والقمالالالالالالالالالالالالالر: 1و الا)الالالالالالالالالالالالالارِِ   والاالالالالالالالالالالالالالار :      :    و اْلقلالالالالالالالالالالالالالْرةاِ  ِق  1    :  ا الْتال ر ب الالالالالالالالالالالالالِ  الس)

      األعرا    1الس ْكِر  وصلله: 
  



  محالالالالالالد    1سالالالالالالارر االالالالالالالن    سالالالالالالارر غلل الالالالالالس   :  تال و الالالالالالار    ال)الالالالالالِس   ال الالالالالالل)   اْلفلْر  الالالالالالا    والفر الالالالالالا : 
املال كالالالالالالة    سالالالالالالالارر مالالالالالالالر     سالالالالالالالارر  الالالالالالاله     لل سالالالالالالالم الشالالالالالالالعراة     لل سالالالالالالالم الق الالالالالالالل    سالالالالالالالارر 
بالالالالالالالالإ إسالالالالالالالالرا ي     سالالالالالالالالارر غالالالالالالالالا س    سالالالالالالالالارر رالالالالالالالالاد    سالالالالالالالالارر غاسالالالالالالالالد    ا  الالالالالالالالر    األ عالالالالالالالالا     
ال الالالالالالافات    لقمالالالالالالا     محللالالالالالاله املالالالالالالؤمن    حلل الالالالالالم السالالالالالال در    حلل الالالالالالم عسالالالالالالق    اللرالالالالالالر     

تًلغالالالالالالالالالال  اللمالالالالالالالالالالر    حلل الالالالالالالالالالم الالالالالالالالالالالدرا     حلل الالالالالالالالالالم الشالالالالالالالالالالار     حلل الالالالالالالالالالم األحقالالالالالالالالالالا     سالالالالالالالالالالوال    
الالالالالالالالالالِدغتل اْل  ِشالالالالالالالالالالي ِة  وال اشالالالالالالالالالالية:  الالالالالالالالالالْ    ذ    ح       سالالالالالالالالالالارر الك الالالالالالالالالالد    سالالالالالالالالالالارر 1والالالالالالالالالالالساروت   :  ر 

الالالالالالالْلً ا  لاحالالالالالالا   و الالالالالالالال:  الالالالالالالوالل لمْ 1الًحالالالالالال    :  ِإ )   ْرس  تال الالالالالالر ب  لِلً)الالالالالالالاِ  ِحس         سالالالالالالارر إبالالالالالالالراريم   :  ا الْ
     الرعالالالالالالالد    والاالالالالالالالار   :  تال و الالالالالالالار    1    :    الالالالالالالْد   فالْل الالالالالالال   اْلملْؤِمًلالالالالالالالا    واملؤمًالالالالالالالا : 1واأل ويالالالالالالالاة: 

ْلالالالالالال ل  وامللالالالالالال :  الالالالالال ِ  ُّ  واملعالالالالالالارج: 1    :  ا ْ ا )الالالالالالةل  وا ا الالالالالالة: 1ال)الالالالالالِس  بِي الالالالالالِدِل اْلمل الالالالالالال    س      :  س 
الالالالالالالالالالالال ةللا    والًوالالالالالالالالالالالالال: 1     :  ِإق ا 1ً)لِع الالالالالالالالالالالالِ  غ ْر الالالالالالالالالالالالا   والًا عالالالالالالالالالالالالات:     :  و ال1    :  ع الالالالالالالالالالالالم) غال ت س 

      سارر الرو     العًكوات.1الس)م  ة ا ف ا ر ْت  وا  فاار: 
  

وعالالالالن ابالالالالن عوالالالالا    الالالاله  الالالالا : كالالالالا  القالالالالر   غًالالالالل  مفر الالالالا    غًالالالالل  سالالالالارر سالالالالارر فمالالالالا  الالالالل   و الالالالا  كالالالالة 
  الالالاله كالالالالا  غعالالالالر  ف الالالال  مالالالالا بالالالالة  روتًارالالالالا  كالالالالة  وإ  كالالالالا   ام الالالالا ،ملدغًالالالالة وكالالالالسل  مالالالالا  الالالالل  ،ملدغًالالالالة و 

السالالالالالالالالارر والسالالالالالالالالارر إقا  الالالالالالالالل  بسالالالالالالالالم هللا الالالالالالالالالرمحن الالالالالالالالالرحيم فيعلمالالالالالالالالا     األوىل  الالالالالالالالد ا قضالالالالالالالال  وابتالالالالالالالالد ة 
 بسارر  رر .

  
    622ربي  األو  و سًة  12ا  رر إىل املدغًة

  
رالالالالالالرج رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورالالالالالالم غرصالالالالالالدو ه فالرالالالالالالس حفًالالالالالالة تالالالالالالراب واعالالالالالال  قلالالالالالال  

الالالالالْم    غاللْوِ الالالالالرلو     الالالالالال اب علالالالالالى ر وسالالالالال م ورالالالالالا ًال  لْم فال  ل الالالالاليالْ غتلالالالالالا  الالالالالاله تعالالالالالاىل غلل الالالالالس إىل  الالالالالاله:  ف الْغش 
     ا  الالالالر  فلالالالالم غالالالالرول  فلمالالالالا  فالالالالا اا مالالالالن غشالالالاليت م اعلالالالالاا غالعالالالالا  فالالالال و  عليالالالالا  ان مالالالالا  9وغلل الالالالس: 

وعليالالالالاله بالالالالالرد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فيقالالالالالالا : إ  حممالالالالالدا  لًالالالالالا م  فال الالالالالاماا ،لوالالالالالاب  رسالالالالالا  
ا ه الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالىت غقالالالالالا    ال الالالالالوال  فلمالالالالالا  صالالالالالوحاا  الالالالالا  علالالالالالل  عالالالالالن عليالالالالالا   سالالالالالو

الفالالالالالالراش فقالالالالالالالاا لالالالالالاله:  غالالالالالالن صالالالالالالاحو    الالالالالالا :    در   فعلمالالالالالالاا    الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالد 
جنالالالالا  فالمالالالالا علالالالالل  فال الالالالا   كالالالالة حالالالالىت غالالالالؤد  ودا الالالال  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و  الالالالد الًالالالال  صالالالاللى هللا 



 بكالالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالالاله و علمالالالالالاله    هللا  الالالالالد  ق  لالالالالالاله ،  الالالالالالرر  فقالالالالالا   بالالالالالالا بكالالالالالالر: عليالالالالاله وسالالالالالاللم دار  م
ال الالالالالحوة و رسالالالالالا  هللا   الالالالالا : ال الالالالالحوة  فوكالالالالالى  بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فرحالالالالالا  واسالالالالالتالار عوالالالالالد هللا 
بالالالالن  رغقالالالال  الالالالالدغلمل وكالالالالالا  مشالالالالركا  ليالالالالد  هبمالالالالالا إىل املدغًالالالالة وغًكالالالال  عالالالالالن الارغالالالالق الع مالالالالى  ول غعلالالالالالم 

 عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالال   م بكالالالالالر وعلالالالالالل  و    م بكالالالالالر  وكالالالالالا  ررواالالالالاله صالالالالاللى ةالالالالالروج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا
هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن مكالالالالالالة غالالالالالالا  ا مالالالالالاليس  و  غالالالالالالا  مالالالالالالن ربيالالالالالال  األو  و الالالالالالد  املدغًالالالالالالة  رًالالالالالالد عشالالالالالالرر 

    622غا يالالالالالاله و 28رلالالالالال  مًالالالالالاله  وقلالالالالالال  غالالالالالالا  ا رًالالالالالة ال  الالالالالالر لالالالالالال الن ومخسالالالالالالة سالالالالالًة مالالالالالالن مالالالالالالالدل 
الل الالالالم إ الالالال  تعلالالالالم »ررواالالالاله مالالالالن مكالالالالة إىل املدغًالالالالة:  ورلو     الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالا  حالالالالة

روال ا الالالالالالالالالالالاكم   «.   الالالالالالالالالالالم  رراالالالالالالالالالالالاين مالالالالالالالالالالالن  حالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالوالد إت  فالسالالالالالالالالالالالكإ  حالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالوالد إليالالالالالالالالالالال 
وكالالالالا  مالالالالدر مقامالالالاله  كالالالالة بعالالالالد الوع الالالالة رالالالالالن عشالالالالرر سالالالالًة      تيالالالالا ال الالالالار الالالالالس  فوالالالال  «. املسالالالالتدر »

عوالالالالالد هللا    غسالالالالتم   مالالالالالا ورالالالالار  علالالالالى رالرالالالالالة  ميالالالالا  مالالالالالن اًالالالالاب غالالالالالرم مكالالالالة  و مالالالالالر  بالالالالا بكالالالالالر ابًالالالاله 
 كالالالالالالة   بتي مالالالالالالا لالالالالالاليال  و مالالالالالالر عالالالالالالامر بالالالالالالن ف الالالالالال ر مالالالالالالا ل    غرعالالالالالالى غًمالالالالالاله  الالالالالالارل   بتي مالالالالالالا هبالالالالالالا لالالالالالاليال  
ليالرالالالالالالسا حاات مالالالالالالا مالالالالالالن لوً الالالالالالا وكا الالالالالال   ذالالالالالالاة بًالالالالالال   م بكالالالالالالر لتي مالالالالالالا باعام مالالالالالالا فال امالالالالالالا   ال الالالالالالار 

 رالو   وملا فقدته  رغ  اتوعال ومع م
  

عًالالالالالالالالد ال الالالالالالالالار و الالالالالالالالا  رًالالالالالالالالا ا قاالالالالالالالال  األرالالالالالالالالر. وإقا بًسالالالالالالالالي  القالالالالالالالالا د فقالالالالالالالالا  األرالالالالالالالالر حالالالالالالالالىت و الالالالالالالالد 
العًكوالالالالالالالات علالالالالالالالى فالالالالالالالم ال الالالالالالالار و الالالالالالالد عششالالالالالالال  علالالالالالالالى ،بالالالالالالاله محامتالالالالالالالا   فقالالالالالالالال   الالالالالالالرغ : مالالالالالالالا وراة رالالالالالالالسا 
شالالالالاللة  واعلالالالالالاا مدالالالالالة ان الالالالالة ملالالالالالن غالالالالالردل علالالالالالي م  فلمالالالالالا مضالالالالال  الالالالالال الن وسالالالالالكن الًالالالالالا   ذمهالالالالالا دليل مالالالالالا 

لالالالالال من لتكالالالالالا  ر رتالالالالاله إىل بوعالالالالال غن فالرالالالالالس  حالالالالالدمها رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن  م بكالالالالالر ،
هللا بًفسالالالالاله ومالالالالالاله رغوالالالالالة مًالالالالاله عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال    اسالالالالالتكما  فضالالالالال  ا  الالالالالرر إىل هللا تعالالالالالاىل    
ركوالالالالالالا و رد   بالالالالالالا بكالالالالالالر عالالالالالالامر بالالالالالالن ف الالالالالال ر نالالالالالالدم ما   الارغالالالالالالق و تت مالالالالالالا  ذالالالالالالاة بسالالالالالالفرر  الالالالالالا وشالالالالالالق  

  لالالالالالا سالالالالالتة ومحالالالالال   بالالالالالا بكالالالالالر  يالالالالال  مالالالالالاله وكالالالالالا« قات الًاالالالالالا ة» اا  الالالالالا ورباالالالالال  السالالالالالفرر فسالالالالالمي  
    دررالالالالالالم وبيًمالالالالالالا مهالالالالالالا   الارغالالالالالالق  الالالالالالردغن مالالالالالالن كالالالالالال  سالالالالالالالل ب الالالالالالر هبمالالالالالالا سالالالالالالرا ة بالالالالالالن مالالالالالالال  بالالالالالالن 
العشالالالالم فاتوع مالالالالالا ل دمهالالالالا فالالالالالدعا عليالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم فسالالالالالار  وغاصالالالال    الالالالالاا م 
فرسالالالالالالالاله    رمث صالالالالالالالاللوة  فقالالالالالالالالا : ادش ت و حممالالالالالالالالد لي ل الالالالالالالالإ هللا     رد عًالالالالالالالال  الالالالالالالالالال  فالالالالالالالالدعا لالالالالالالالاله 

وع مالالالالالالا  فالالالالالالدعا عليالالالالالاله ال ا يالالالالالالة فسالالالالالالار   الالالالالالاا م فرسالالالالالاله   األرمث  شالالالالالالد مالالالالالالن األوىل  ف لالالالالالالل  فعالالالالالالاد غت
فقالالالالالالا : و حممالالالالالالد  الالالالالالد علمالالالالالال     رالالالالالالسا مالالالالالالن دعا الالالالالال  علالالالالالالل  فالالالالالالادش هللا    غً يالالالالالالإ ممالالالالالالا  ان فيالالالالالاله ولالالالالالال  



ع الالالالالالد هللا     رد عًالالالالالال  الالالالالالالال   فالالالالالالدعا لالالالالالاله ف لالالالالالالل وعارالالالالالالدرم      غقالالالالالالاتل م و  نالالالالالال  عالالالالالالً م و   
 ورد ك  من لقيه عن الال     غقا  ما را رًا. غكتم عً م رالن ليا   فرا  سرا ة

  
  

فويًمالالالالالا لالالالالالن غامالالالالالا  الالالالالالا    »عالالالالالن عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا  الالالالالال : « صالالالالالحي  الو الالالالالار »و  
بيالالالالالالال   م بكالالالالالالالر   لالالالالالالالر ال  الالالالالالال ر  الالالالالالالا   ا الالالالالالال  ألم بكالالالالالالالر: رالالالالالالالسا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 

لالالالالاله  م و مالالالالالل وهللا مالالالالالا االالالالالاة بالالالالاله    متقًعالالالالالا    سالالالالالاعة ل غكالالالالالن بتيًالالالالالا في الالالالالا  فقالالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر: فالالالالالداة
رالالالالالالالسل السالالالالالالالاعة إ   مالالالالالالالر   الالالالالالالال  عا شالالالالالالالة: ف الالالالالالالاة رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فاسالالالالالالالتالق  لالالالالالالاله 
فالالالالدر  فقالالالالا  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ألم بكالالالالر:  رالالالالرج مالالالالن عًالالالالد   فقالالالالا   بالالالالا بكالالالالر: إمالالالالا رالالالالم 

ا بكالالالالالالر: ال الالالالالالالحوة  رلالالالالالال   م   الالالالالال  و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالالا : فالالالالالال ين  الالالالالالد  ق  ت   ا الالالالالالروج  فقالالالالالالالا   بالالالالالال
 م   الالالالال  و رسالالالالالا  هللا   الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  عالالالالالم   الالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر: ف الالالالالس  م 
  الالالالال  و رسالالالالالا  هللا إحالالالالالد  راحلالالالالالد رالالالالالاتة   الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،لالالالالال من   الالالالالال  
عا شالالالالالالة: ف  لانمهالالالالالالا  حالالالالالالت اال الالالالالالا  وصالالالالالالًعًا  الالالالالالم سالالالالالالفرر   االالالالالالراب فقاعالالالالالال   ذالالالالالالاة بًالالالالالال   م بكالالالالالالر 

اعالالالالالة مالالالالالن  اا  الالالالالا فرباالالالالال  بالالالالاله علالالالالالى فالالالالالم االالالالالالراب فوالالالالالسل  ذيالالالالال  قات الًاالالالالالا ة  و ذالالالالالاة بًالالالالال   م  
بكالالالالر ال الالالالدغق كا الالالال   سالالالالن مالالالالن عا شالالالالة ورالالالالل  رت الالالالا ألبي الالالالا وكالالالالا  عوالالالالد هللا بالالالالن  م بكالالالالر  رالالالالا  ذالالالالاة 
شالالالالالقيق ا   الالالالالال :    الالالالالق رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و بالالالالالا بكالالالالالر ب الالالالالار   اوالالالالال  رالالالالالار واوالالالالال  

ن ليالالالالا  غويالالالال  عًالالالالدمها عوالالالالد هللا بالالالالن  م بكالالالالر ورالالالالا غالالالالال  شالالالالاب رقالالالالد لقالالالالن  كالالالالة  فكمًالالالالا فيالالالاله رالالالالال
فيالالالالد  مالالالالن عًالالالالدمها بسالالالالحر في الالالالو  مالالالال   الالالالرغ   كالالالالة كوا الالالال  فالالالالال غسالالالالم   مالالالالرا  غكتالالالالادا  بالالالاله إ  وعالالالالال 
حالالالالالالىت بتي مالالالالالالا ةالالالالالال  قلالالالالالال  حالالالالالالة نالالالالالالتل  ال الالالالالالال  وغرعالالالالالالى علي مالالالالالالا عالالالالالالامر بالالالالالالن ف الالالالالال ر مالالالالالالاىل  م بكالالالالالالر 

سالالالالالالاعة مالالالالالالن العشالالالالالالاة فيويتالالالالالالا    رسالالالالالال  ورالالالالالالا لالالالالالالنب مًحالالالالالالة مالالالالالالن غالالالالالالًم ف   الالالالالالا علي مالالالالالالا حالالالالالالىت تالالالالالالسر  
مًحت مالالالالا ورضالالالاليف ما حالالالالىت غًعالالالالق هبالالالالا عالالالالامر بالالالالن ف الالالال ر ب لالالالالس  غفعالالالال  قلالالالال    كالالالال  ليلالالالالة مالالالالن تلالالالال  
الليالالالالات الالالالال الن  واسالالالالتالار رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و بالالالالا بكالالالالر راالالالالال  مالالالالن بالالالالإ الالالالالدغ  ورالالالالا 

 الالالالالالد غمالالالالالالس حلفالالالالالالا        -ة وا رغالالالالالال  املالالالالالالارر ، داغالالالالالال -مالالالالالالن بالالالالالالإ عوالالالالالالد بالالالالالالن عالالالالالالد  رالالالالالالادو  ررغتالالالالالالا  
 العا  بن وا   الس مل ورا على دغن كفار  رغ  فالمًال فدفعا إليه راحلتي ما ووعدال غار

  
رالالالالالالار بعالالالالالالد رالالالالالالالن ليالالالالالالا  ف اةمهالالالالالالا براحلتي مالالالالالالا صالالالالالالو  رالالالالالالالن وا الالالالالالالق مع مالالالالالالا عالالالالالالامر بالالالالالالن ف الالالالالال ر 



 والالالالالالدلي  فالرالالالالالس هبالالالالالم  رغالالالالالق السالالالالالااح    الالالالالا  سالالالالالرا ة بالالالالالن اعشالالالالالم: االالالالالاةان رسالالالالال  كفالالالالالار  الالالالالرغ   علالالالالالا 
  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و م بكالالالالالر دغالالالالالة كالالالالال  واحالالالالالد مً مالالالالالا ملالالالالالن  تلالالالالاله  و  سالالالالالرل  فويًمالالالالالا 
 ان االالالالالالالس    لالالالالالالس مالالالالالالن  الالالالالالالس  الالالالالالامل بالالالالالالإ مالالالالالالد  إق   والالالالالال  راالالالالالال  مالالالالالالً م حالالالالالالىت  الالالالالالا  عليًالالالالالالا ولالالالالالالن 
الالالالالالالا   فقالالالالالالا : و سالالالالالالرا ة إين  الالالالالالالد ر غالالالالالال    فالالالالالالا   سالالالالالالادر ،لسالالالالالالالاح   رارالالالالالالا حممالالالالالالدا  و صالالالالالالحابه   الالالالالالالا  

م رالالالالالالم  فقلالالالالالال  لالالالالالاله: إ الالالالالالم ليسالالالالالالاا هبالالالالالالم  ولكًالالالالالال  ر غالالالالالال  فالالالالالالالان  وفالالالالالالالان   ا القالالالالالالاا سالالالالالالرا ة: فعرفالالالالالال    الالالالالال
 عيًًالالالالالا   لو الالالالال    اعلالالالالالس سالالالالالاعة    مالالالالال  فالالالالالدرل  فالالالالالالمرت االالالالالارغد    ختالالالالالرج بفرسالالالالالل ورالالالالالل مالالالالالن 
وراة  كمالالالالالالالة فتحوسالالالالالالال ا علالالالالالالالل  و رالالالالالالالست رحمالالالالالالالل ف راالالالالالالال  بالالالالالالاله مالالالالالالالن   الالالالالالالر الويالالالالالالال  فحااالالالالالالال  بلاالالالالالالاله 

 الالالالالا تقالالالالالرب م حالالالالالىت د الالالالالات مالالالالالً م فع الالالالالرت األرمث ورفضالالالالال  عاليالالالالاله حالالالالالىت  تيالالالالال  فرسالالالالالل فركوت الالالالالا فرفعت
م فرسالالالالالالالالالالالل ف الالالالالالالالالالالررت عً الالالالالالالالالالالا فقمالالالالالالالالالالال  فالراغالالالالالالالالالالال  غالالالالالالالالالالالد  إىل كًالالالالالالالالالالالا د  فاسالالالالالالالالالالالت را  مً الالالالالالالالالالالا األ    
فاستقسالالالالالالالم  هبالالالالالالالا  ضالالالالالالالررم      ف الالالالالالالرج الالالالالالالالس   كالالالالالالالرل فركوالالالالالالال  فرسالالالالالالالل تقالالالالالالالرب م وع الالالالالالالي  األ    
حالالالالالالالالىت إقا ذعالالالالالالالال   الالالالالالالالراةر رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ورالالالالالالالالا   غلتفالالالالالالالال  و بالالالالالالالالا بكالالالالالالالالر غك الالالالالالالالر 

سالالالالالالار  غالالالالالالدا فرسالالالالالالل   األرمث حالالالالالالىت بل تالالالالالالا ركوتي الالالالالالا ف الالالالالالررت عً الالالالالالا    ار الالالالالالا فً ضالالالالالال   ا لتفالالالالالالات
فلالالالالم تكالالالالد ختالالالالرج غالالالالدغ ا فلمالالالالا اسالالالالتات  ا مالالالالة إق ألرالالالالر غالالالالدغ ا ع الالالالا  سالالالالا     السالالالالماة م الالالال  الالالالالدرا   
فاستقسالالالالالالم  ،أل    ف الالالالالالرج الالالالالالالس   كالالالالالالرل فًالالالالالالادغت م ،ألمالالالالالالا  فا فالالالالالالاا فركوالالالالالال  فرسالالالالالالل حالالالالالالىت ادالالالالالالت م 

يالالالالال  مالالالالالن ا الالالالالوس عالالالالالً م    سالالالالالي  ر  مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا وو الالالالال     فسالالالالالل حالالالالالة لقيالالالالال  مالالالالالا لق
عليالالالالاله وسالالالالاللم فقلالالالالال  لالالالالاله: إ   امالالالالال   الالالالالد اعلالالالالالاا فيالالالالال  الدغالالالالالة و رالالالالال  م  روالالالالالار مالالالالالا غرغالالالالالد الًالالالالالا  هبالالالالالم 
وعرضالالالالالالال  علالالالالالالالي م الالالالالالالاللاد واملتالالالالالالالاش فلالالالالالالالم غالالالالالالالر  ين ول غسالالالالالالالال ين إ      الالالالالالالا :  رالالالالالالالد عً الالالالالالالا  فسالالالالالالالاللته    

عالالالالة مالالالالن  د    مضالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى غكتالالالال  ت كتالالالالاب  مالالالالن فالالالالالمر عالالالالامر بالالالالن ف الالالال ر فكتالالالال    ر 
هللا عليالالالاله وسالالالاللم وممالالالالا و الالالال   مالالالالا   الارغالالالالق   مالالالالا لقيالالالالا  لحالالالالة بالالالالن عويالالالالد هللا   الارغالالالالق وكالالالالا  رااعالالالالا  

 من جتارر وكسامها ريا،  بيضا   و ي : لقي ما
  

 اللب  كسل  ولعل ما لقيامها معا   و متعا وة فكساال و ، بكر ما قكر ارال.
  

 مكالالالالالالالة مسالالالالالالالق  ر سالالالالالالاله بعالالالالالالالد    سالالالالالالال ر بالالالالالالاله  امالالالالالالاله ورفضالالالالالالالاا دعاتالالالالالالاله و سالالالالالالالكاا غالالالالالالالادر رسالالالالالالالا  هللا
بعقيالالالالالالالد م القدشالالالالالالالة الالالالالالالالد  لفارالالالالالالالا ول  ك مالالالالالالالاا عقالالالالالالالا م  ول غع فالالالالالالالاا    عوالالالالالالالادر األصالالالالالالالًا  مالالالالالالالن دو  هللا 
تعالالالالالاىل كفالالالالالر  ولالالالالاليس بعالالالالالد الكفالالالالالر ق الالالالال  و  بعالالالالالد الشالالالالالر  ضالالالالالال    الالالالالا  تعالالالالالاىل:  ِإ ) اا)     غال ْ ِفالالالالالرل     



  .48ْ ِفرل م ا دلو   ق ِل   ِلم ن غ ش  ة  والًساة: غلْشر    ِبِه و غال  
غالالالالالادر رسالالالالالا  هللا مكالالالالالة ورالالالالالا  سالالالالالد لفالالالالالرا   امالالالالاله بعالالالالالد    صالالالالال  علالالالالالى  قارالالالالالم واارالالالالالد وكالالالالالاف  
سالالالالالًة  اغلالالالالالة  ف الالالالالادررم قلالالالالال  الًالالالالالار السالالالالالا   والعلالالالالالم الااسالالالالال  وا مالالالالالة العاليالالالالالة والالالالالالًفس األبيالالالالالة والالالالالالرول 

االالالالاله املشالالالالالر  الالالالالالدا م ا بتسالالالالالا  وا لالالالالالق الع الالالالاليم والفالالالالالم الاالالالالالاررر الًقيالالالالالة والش  الالالالالية االسابالالالالالة ا وابالالالالالة والا 
 الس    غًاق عن ا ا .

لقالالالالالالالالد غالالالالالالالالادررم قلالالالالالالالال  الرسالالالالالالالالا  األمالالالالالالالالة ا الالالالالالالالاد  إىل ال الالالالالالالالرا  املسالالالالالالالالتقيم  مولالالالالالالالالو رسالالالالالالالالا ت رب 
 العاملة.

ولالالالالالالالالا علمالالالالالالالال   الالالالالالالالرغ  ا قيقالالالالالالالالة وختلالالالالالالالالاا عالالالالالالالالن التع الالالالالالالال   لتمسالالالالالالالالكاا  ردابالالالالالالالاله وتعلقالالالالالالالالاا  قولالالالالالالالاله 
وارتالالالالالالالدوا هبدغالالالالالالاله وختلقالالالالالالالاا ةلقالالالالالالاله وفالالالالالالالا وا بًعالالالالالالاليم الالالالالالالالد يا واغ فالالالالالالالاا مالالالالالالالن فالالالالالالالي  علمالالالالالالاله واالالالالالالالار حكمتالالالالالالاله 

 وا ررر.
إ  الرسالالالالالا  هب رتالالالالاله  الالالالالد تالالالالالر     الالالالالال  دامالالالالالس فلمالالالالالا وصالالالالال  املدغًالالالالالة   شالالالالالر     الالالالالاارل    يالالالالال  
 راا  الالالالالا ف الالالالالرج القالالالالالا  غسالالالالالتقولا ه ،لوشالالالالالر والسالالالالالرور وغتسالالالالالابقا  ملشالالالالالاردر وا الالالالاله ال الالالالالوال وغت كالالالالالا  

و الالالالالد عالالالالال وا عالالالالالن شالالالالالعاررم بالالالالالسل  الًالالالالالار بقالالالالالا م:  بالالالالاله وغستضالالالالاليفا ه وغسالالالالالتمعا  إىل حكمالالالالاله الوال الالالالالة 
  ل  الودر عليًا.

 
 
  

 وصاله صلى هللا عليه وسلم إىل املدغًة
  

وصالالالالال  رسالالالالالا  هللا املدغًالالالالالة غالالالالالا  ا رًالالالالالة مالالالالالن شالالالالال ر ربيالالالالال  األو   الالالالالرب ال  الالالالالر  و الالالالالل   لوالالالالالاة علالالالالالى  
كل الالالالا  بالالالالن ا الالالالد  شالالالاليخ بالالالالإ عمالالالالرو بالالالالن عالالالالا  ورالالالالم باالالالالن مالالالالن األو   و والالالالاة  رغالالالالة علالالالالى ميلالالالالة مالالالالن 

ًالالالالاب املدغًالالالالة ورالالالالل ر الالالالوة هبالالالالا حالالالالدا ق مالالالالن  عًالالالالاب وخنيالالالال  وتالالالالة ورمالالالالا  و  الالالالا  هبالالالالا رسالالالالا  هللا غالالالالا  ا
ا رًالالالالالة والالالالالال الوة واألربعالالالالالاة وا مالالالالاليس و سالالالالالس مسالالالالال د  والالالالالاة ورالالالالالا الالالالالالس   سالالالالالس علالالالالالى التقالالالالالا  مالالالالالن 
 و  غالالالالا   و الالالالل   بالالالالا بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله علالالالالى حويالالالال  بالالالالن إسالالالالا  ،لسالالالالً     الالالالد  علالالالالل  رضالالالالل هللا 

    شالالالالالن وولالالالالالدرا  شالالالالالن و اعالالالالالة مالالالالالن ضالالالالالعفاة املالالالالالؤمًة بعالالالالالد     د  عالالالالالن رسالالالالالا  عًالالالالاله معالالالالاله الفالالالالالاا م و 
هللا الادا الالالال  الالالالالد كا الالالال  عًالالالالالدل إىل الًالالالالا   وملالالالالا وصالالالالال   الالالالل  علالالالالى كل الالالالا  بالالالالالن ا الالالالد  ،لًالالالال  صالالالالاللى هللا 



عليالالالاله وسالالالاللم وكالالالالا  علالالالالل رضالالالالل هللا عًالالالاله    رغقالالالاله غسالالالال  الليالالالال  وغكمالالالالن الً الالالالار حالالالالىت تفاالالالالرت  الالالالدمال 
ليالالالاله وسالالالالاللم وبكالالالالالى رمحالالالالالة لالالالاله ملالالالالالا بقدمالالالالاله مالالالالالن الالالالالار  وتفالالالالال    غدغالالالالاله و مر مهالالالالالا فاعتًقالالالاله الًالالالالال  صالالالالاللى هللا ع

علالالالالالى  دميالالالالاله فلالالالالالم غشالالالالالك ما بعالالالالالد قلالالالالال     ركالالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالا  االمعالالالالالة غرغالالالالالالد 
املدغًالالالالة و دركتالالالاله االمعالالالالة   بالالالالإ سالالالالال بالالالالن عالالالالا  ف الالالالالرا   املسالالالال د الالالالالس  بالالالالوان الالالالالااد   الالالالن معالالالاله 

 عالالالالالالة صالالالالالالالرا ،ملدغًالالالالالالة و و  راوالالالالالالة راو الالالالالالا   ا سالالالالالالال    مالالالالالالن املسالالالالالاللمة وكالالالالالالا اا مدالالالالالالة ورالالالالالالل  و  
ركالالالالال  راحلتالالالالاله والق الالالالالالا   غرغالالالالالد املدغًالالالالالالة و ررالالالالالى  مام الالالالالا فكالالالالالالا    شالالالالالر بالالالالالالدار مالالالالالن دور األ  الالالالالالار إ  
 الالالالالالاا: رلالالالالالالم و رسالالالالالا  هللا إىل العالالالالالالدد والعالالالالالدر واملًعالالالالالالة وغع ضالالالالالا  ان تالالالالالاله فيقالالالالالا : رلالالالالالالاا سالالالالالويل ا ف  الالالالالالا 

  وكالالالالا  مربالالالالالدا  للتمالالالالر ل المالالالالة غتيمالالالالالة ومهالالالالا: سالالالالال   مالالالالالمارر حالالالالىت بركالالالالال  عًالالالالد ماضالالالال  مسالالالالال دل اليالالالالا 
وسالالال ي  ابًالالالالا عمالالالالرو مالالالالن بالالالالإ الً الالالالار فلمالالالالا بركالالالال  ل غًالالالالل  عً الالالالا   وروالالالال  فسالالالالارت غالالالال  بعيالالالالد ورسالالالالا  
هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واضالالالالال   الالالالالا  مام الالالالالا   غ ًي الالالالالا بالالالالاله فالتفتالالالالال  رلف الالالالالا   راعالالالالال  إىل م ك الالالالالا 

ًالالالالالل  عً الالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم األو  ف كالالالالال  فيالالالالاله ووضالالالالالع  ارا الالالالالا ومقالالالالالد  عًق الالالالالا  ف
واحتمالالالال   بالالالالا  غالالالالاب األ  الالالالار  رحالالالال  ان تالالالاله إىل بيتالالالاله فال الالالالا  عًالالالالدل حالالالالىت بالالالالد ح الالالالرل ومسالالالال دل ودعالالالالا 

 -رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم صاح  املربد 
  

فسالالالالالالاوم ما ،ملربالالالالالالد ليت الالالالالالسل مسالالالالالال دا  فقالالالالالالا : بالالالالالال   والالالالالاله لالالالالالال  و رسالالالالالالا  هللا   -وكالالالالالالاان غالمالالالالالالة 
ً مالالالالا روالالالالة حالالالالىت ابتاعالالالاله مً مالالالالا بعشالالالالرر دان الالالال  قروالالالالا   د ارالالالالا مالالالالن مالالالالا   م بكالالالالر   بًالالالالال فالالالالال     غقوالالالال  م

مسالالالالال دا  و فالالالالالالق رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غًقالالالالالال  مع الالالالالالم اللالالالالالالنب والاالالالالالالاب الًالالالالالال ة    بًيا الالالالالاله 
 وغقا  ورا غًق  اللنب:

 رسا ا ما    محا  ري 
 رسا  بر ربًا و   ر

 وغقا :
  

 إ  األار  ار ا ررر
 األ  ار وامل اارل فارحم

  وادش رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم الي الالالالالاد وكتالالالالال  بيًالالالالاله وبيالالالالالً م كتالالالالالاب صالالالالالل  وماادعالالالالالة 
 وسًالا على  ل الكتاب فيما بعد.



و والالالالال     غالالالالالتم رسالالالالالا  هللا بًالالالالالاة مسالالالالال دل مالالالالالات سالالالالالعد بالالالالالن  رارر ،لساالالالالالة والشالالالالال قة وكالالالالالا   قيوالالالالالا  
كم ول نالالالالالالل مالالالالالالالً م  حالالالالالالالدا  دو   رالالالالالالالر لوالالالالالالإ الً الالالالالالالار فالوالالالالالالالاا إ امالالالالالالالة  قيالالالالالال  مكا الالالالالالاله فقالالالالالالالا :  ان  قيالالالالالالالو

فكا الالالالالالالال  مالالالالالالالالن مًالالالالالالالالا و م  و  الالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا غوالالالالالالالالإ مسالالالالالالالال دل مالالالالالالالالن ربيالالالالالالالال  األو  إىل صالالالالالالالالفر  فكالالالالالالالالا  
مسالالالالال دا  بسالالالالالياا   ادرا الالالالالاله مالالالالالن اللالالالالالنب  علالالالالالالى  اعالالالالالدر مالالالالالالن ا  الالالالالارر  والسالالالالالقد مالالالالالالن ارغالالالالالد الً الالالالالال   

 مقاما  على االسوش ول غكن فيه  رر لللررفة  و الًق  وليس به مً .
غًالالالالالالالالة  قالالالالالالالالد  الًالالالالالالالال  صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم فرحالالالالالالالالا  شالالالالالالالالدغدا  و الالالالالالالالابلال ، بت الالالالالالالالاج فالالالالالالالالرل  رالالالالالالالال  املد

وصالالالالالالالعدت قوات ا الالالالالالالدور علالالالالالالالى األسالالالالالالالاحة  وعالالالالالالالن عا شالالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالا ملالالالالالالالا  الالالالالالالد  رسالالالالالالالا  هللا 
 صلى هللا عليه وسلم املدغًة الس الًساة وال ويا  والا  د غقلن ا را :

  ل  الودر عليًا
 من رًيات الاداش

 وا  الشكر عليًا
 ا دعا   داشم

  غ ا املوعان فيًا
 اد  ،ألمر املااش

ولعوالالالالالال  ا وشالالالالالالة االالالالالالراهبم فرحالالالالالالا  بقدومالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وكا الالالالالال  األ  الالالالالالار غتقربالالالالالالا  إىل 
 رسا  هللا ، داو راا م و سا رم.

  
 الالالالا  ابالالالالن عوالالالالا : ولالالالالد الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غالالالالا  ا رًالالالالة  واسالالالالتً ة غالالالالا  ا رًالالالالة  ورفالالالال  

ألسالالالالالالالاد غالالالالالالالا  ا رًالالالالالالالة  و الالالالالالالو  غالالالالالالالا  ا رًالالالالالالالة  وابتالالالالالالالد ة التالالالالالالالارغخ   ا سالالالالالالالال  مالالالالالالالن ر الالالالالالالرر ا  الالالالالالالر ا
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن مكالالالالالة إىل املدغًالالالالالة  و و  مالالالالالن  رخ ،  الالالالالرر عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب 
رضالالالالالل هللا عًالالالالاله سالالالالالًة سالالالالالو  عشالالالالالرر مالالالالالن ا  الالالالالرر إ     التالالالالالارغخ ا  الالالالالر  غوالالالالالد   والالالالال  ا  الالالالالرر بشالالالالال رغن  

  التالالالالارغخ ا الالالالر  مالالالالن تلالالالال  السالالالالًة والًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بعالالالالد  كالالالالة     وقلالالالال    الالالالم اعلالالالالاا موالالالالد
 كا   ا  رر بعد قل    ربي  األو .

  
 قكر ا  رر   القر  

الالالالالالالرلواْ و ين  ارالًال الالالالالالالْةِ ِإْق مهل الالالالالالالا ِ   الالالالالالالهل ال)الالالالالالالِسغن  ك ف   الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:  ِإ ) تً  لالالالالالالالرلولل فال ق الالالالالالالْد     الالالالالالالر لل اا)ل ِإْق   ْرر ا 



   ورالالالالالالسا إعالالالالالالال  مالالالالالالن هللا ألصالالالالالالحاب 40ِر ِإْق غال قلالالالالالالا ل ِل  الالالالالالاِحِوِه    ا ْالالالالالالل ْ  ِإ ) اا)  م ع ً الالالالالالا  والتابالالالالالالة: اْل  الالالالالالا
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   الالالالالاله املتاكالالالالالال  بً الالالالالالر رسالالالالالالاله علالالالالالالى  عالالالالالالداة دغًالالالالالاله وإ  الالالالالالارل علالالالالالالي م 

حوه  م بكالالالالالالر: دو الالالالالالم   عالالالالالالا ال  و ل غعيًالالالالالالال  إق غقالالالالالالا  ل الالالالالالاحوه  غقالالالالالالا : إق غقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا ل الالالالالالا
  االالالالل   وقلالالالال    الالالاله رالالالالا  مالالالالن الالالالالال     غعلمالالالالاا  كا مالالالالا ف الالالاللش مالالالالن قلالالالال  فقالالالالا  لالالالاله رسالالالالا  هللا 

  االالالالالالالل  إ  هللا معًالالالالالالالا  وإ  هللا انصالالالالالالالران فلالالالالالالالن غعلالالالالالالالم املشالالالالالالالركا  بًالالالالالالالا ولالالالالالالالن »صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
   و د   رل هللا على عدول ورا هبسل ا ا  من ا ا  و لة العدد.«غ لاا إليًا

  
 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم    و   عة صالرا ،ملدغًة راوة

رالالالالالالالسا  الالالالالالالل ا اوالالالالالالالة الالالالالالالالد راو الالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم    و   عالالالالالالالة صالالالالالالالالرا 
 ،ملدغًة   بإ سال بن عا :

  
ا مالالالالالالالالد    محالالالالالالالالدل و سالالالالالالالالتعيًه و سالالالالالالالالت فرل و سالالالالالالالالت دغه و  مالالالالالالالالن بالالالالالالالاله و   كفالالالالالالالالرل  و عالالالالالالالالاد  مالالالالالالالالن »

إ  هللا وحالالالالالالدل   شالالالالالالرغ  لالالالالالاله و   حممالالالالالالدا  عوالالالالالالدل ورسالالالالالالاله  رسالالالالالالله ، الالالالالالد  غكفالالالالالالرل  و شالالالالالال د      إلالالالالالاله 
والًالالالالالار واملاع الالالالالة علالالالالالى فالالالالال ر مالالالالالن الرسالالالالال  و لالالالالالة مالالالالالن العلالالالالالم وضالالالالالاللة مالالالالالن الًالالالالالا  وا قاالالالالالاش مالالالالالن اللمالالالالالا  
ود الالالالا مالالالالن السالالالالاعة و الالالالرب مالالالالن األاالالالال   مالالالالن غاالالالال  هللا ورسالالالالاله فقالالالالد رشالالالالد  ومالالالالن غع الالالال ما فقالالالالد غالالالالا  

  هللا ف  الالالالاله رالالالالال  مالالالالالا  وصالالالالالى بالالالالاله املسالالالالاللم املسالالالالاللم       وفالالالالالر  وضالالالالال  ضالالالالالال   بعيالالالالالدا   و وصالالالالاليكم بتقالالالالالا 
 ضالالالالاله علالالالالالى ا رالالالالالرر و   بمالالالالالرل بتقالالالالالا  هللا  فاحالالالالالسروا هللا مالالالالالن  فسالالالالاله و   فضالالالالال  مالالالالالن قلالالالالال    الالالالاليحة 
و   فضالالالال  مالالالالن قلالالالال  قكالالالالرا   و   تقالالالالا  هللا ملالالالالن عمالالالال  بالالالاله علالالالالى واالالالال  و افالالالالة مالالالالن ربالالالاله عالالالالا  صالالالالد  

ة هللا مالالالالن  مالالالالرل   السالالالالر والعال يالالالالة   علالالالالى مالالالالا تو الالالالا  مالالالالن  مالالالالر ا رالالالالرر  ومالالالالن غ الالالالل  الالالالالس  بيًالالالاله وبالالالال
غًالالالالا  بالالالالسل  إ  واالالالاله هللا غكالالالالن لالالالاله قكالالالالرا    عااالالالال   مالالالالرل وقرالالالالرا  فيمالالالالا بعالالالالد املالالالالات حالالالالة غفتقالالالالر املالالالالرة 
إىل مالالالالا  الالالالد   ومالالالالا كالالالالا  مالالالالن سالالالالا  قلالالالال  غالالالالاد لالالالالا    بيًالالالاله وبيًالالالاله  مالالالالدا  بعيالالالالدا  و الالالالسركم هللا  فسالالالاله وهللا 

رلالالالالالد لالالالالالسل  ف  الالالالاله غقالالالالالا  عالالالالالل واالالالالال :  م الالالالالا ر و  ،لعوالالالالالاد  والالالالالالس  صالالالالالد   الالالالالاله و جنالالالالالل وعالالالالالدل   
ْ ِب  ل)الالالالالٍم ل ْلع ِويالالالالالِد  و للالالالالاله:     فالالالالالاتقاا هللا   عااالالالالال   مالالالالالركم و الالالالالاله    29غاللو الالالالالد) ل اْلق الالالالالْا ل ل الالالالالد  ) و م الالالالال    ان 

السالالالر والعال يالالالة  ف  الالاله مالالالالن غتالالالق هللا غكفالالالر عًالالالاله سالالاليداته وغع الالالم لالالالاله  االالالرا   ومالالالن غتالالالالق هللا فقالالالد فالالالا  فالالالالا ا  
 غالالالالالا ل مقتالالالالاله وغالالالالالا ل سالالالالال اه  وإ  تقالالالالالا  هللا غوالالالالالي  الااالالالالالال وغرضالالالالالل الالالالالالرب ع يمالالالالالا   وإ  تقالالالالالا  هللا

وغرفالالالال  الدراالالالالة  رالالالالالسوا ا كالالالالم و  تفر الالالالالاا   اًالالالال  هللا   الالالالد علمكالالالالالم هللا كتابالالالاله و الالالالال  لكالالالالم سالالالالالويله 



لالالالالالالالاليعلم الالالالالالالالالسغن صالالالالالالالالد اا وغعلالالالالالالالالالم الكالالالالالالالالاقبة  فالحسالالالالالالالالًاا كمالالالالالالالالا  حسالالالالالالالالالن هللا إلالالالالالالالاليكم وعالالالالالالالالادوا  عالالالالالالالالالداةل  
م وذالالالالالاكم املسالالالالاللمة لي لالالالالال  مالالالالالن رلالالالالال  عالالالالالن بيًالالالالالة و يالالالالالا واارالالالالالدوا   هللا حالالالالالق ا الالالالالادل رالالالالالا ااتوالالالالالاك

مالالالالن حالالالالل  عالالالالن بيًالالالالة و   الالالالار إ  ،   فالالالالالك روا قكالالالالر هللا واعملالالالالاا ملالالالالا بعالالالالد اليالالالالا  ف  الالالاله مالالالالن غ الالالالل  مالالالالا 
بيًالالالالالالاله وبالالالالالالالة هللا غكفالالالالالالاله هللا مالالالالالالالا بيًالالالالالالاله وبالالالالالالالة الًالالالالالالالا  قلالالالالالالال     هللا غقضالالالالالالالل علالالالالالالالى الًالالالالالالالا  و  غقضالالالالالالالا  

 عليه 
  

 «.  ك  و   ار إ  ،  الع يموشل  من الًا  و  شلكا  مًه  هللا
رالالالالالالالالسل رالالالالالالالالل  و  راوالالالالالالالالة راو الالالالالالالالا رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ،ملدغًالالالالالالالالة    و   عالالالالالالالالة 
و الحالالالالل    رسالالالالا  هللا ل غالالالالسكر في الالالالا  رالالالال  مكالالالالة و  مالالالالا كالالالالا  مالالالالن عًالالالالادرم وإصالالالالراررم علالالالالى الكفالالالالر 

التقالالالالالا    وإغالالالالالسا  م للمسالالالالاللمة وقمالالالالالررم علالالالالالى  تلالالالالاله بالالالالال    الالالالالر راوتالالالالاله علالالالالالى حالالالالال  املسالالالالاللمة علالالالالالى
وتالالالالالسك رم ،  تعالالالالالاىل ورالالالالالسا   ا الالالالالق غاغالالالالالة األدب ومًت الالالالالى مالالالالالا غ الالالالال  إليالالالالاله حلالالالالالم ا لالالالالاليم  ولالالالالالا كالالالالالا  
غالالالالال  رسالالالالالا  هللا  سالالالالالتفلل ال ضالالالالال  وعالالالالالدد م الالالالالالو م أل الالالالالم رالالالالالم الالالالالالسغن رالالالالالسلال واضالالالالالا دول و رراالالالالالال 
مالالالالن  حالالالال  الالالالالوالد إليالالالاله وكالالالالا  عقوالالالالة   سالالالالوي  توليالالالالو رسالالالالالة ربالالالاله و الالالالد صالالالالد  هللا تعالالالالاىل حيالالالالت  الالالالا : 

  .4ِإ )   ل ع ل ى رلللٍق ع ِ يٍم  والقلم:  و  
  

 عالالالالالم إ  رالالالالالسا رلالالالالالق ع الالالالاليم و دب كالالالالالر   ولالالالالالالن  الالالالالر  راالالالالالا  األحالالالالاللاب غسالالالالالتعملا    راالالالالالالو م 
  الالالالالالو  األلفالالالالالالاا و شالالالالالالً  الشالالالالالالتا م ألسالالالالالالواب ذف الالالالالالة ومالالالالالال  قلالالالالالال  غلعمالالالالالالا    الالالالالالم  الالالالالالادر وسالالالالالالادر غًشالالالالالالرو  

 العلم واملد ية وغًشدو  ا صالل وا رغة.
  

 ى هللا عليه وسلم الي ادمعاردر رسا  هللا صل
 الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : وكتالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كتالالالالالا،  بالالالالالة امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار 

 وادش فيه غ اد وعاردرم و  ررم على دغً م و ماا م وشر  علي م واش    م:
  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  
واملسالالالالالاللمة مالالالالالالن  الالالالالالرغ   رالالالالالالسا كتالالالالالالاب مالالالالالالن حممالالالالالالد الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بالالالالالالة املالالالالالالؤمًة»



وغ الالالالالرب ومالالالالالن تالالالالالوع م فلحالالالالالق هبالالالالالم واارالالالالالد مع الالالالالم   الالالالالم  مالالالالالة واحالالالالالدر مالالالالالن دو  الًالالالالالا   امل الالالالالاارو  مالالالالالن 
 الالالالالرغ  علالالالالالى رِبعالالالالالت م غتعالالالالالا لا  بيالالالالالً م ورالالالالالم غفالالالالالدو  عالالالالالا ي م ،ملعالالالالالرو  والقسالالالالال  بالالالالالة املالالالالالؤمًة  وبًالالالالالا 

  بالالالالالة عالالالالالا  علالالالالالى ربعالالالالالت م غتعالالالالالا لا  معالالالالالا ل م األوىل وكالالالالال   ا فالالالالالة تفالالالالالد  عا ي الالالالالا ،ملعالالالالالرو  والقسالالالالال
املالالالالالؤمًة  وبًالالالالالا سالالالالالاعدر علالالالالالى ربعالالالالالت م غتعالالالالالا لا  معالالالالالا ل م األوىل وكالالالالال    ا فالالالالالة مالالالالالً م تفالالالالالد  عا ي الالالالالا 
،ملعالالالالالالالرو  والقسالالالالالالال  بالالالالالالالة املالالالالالالالؤمًة  وبًالالالالالالالا ا الالالالالالالارن علالالالالالالالى ربعالالالالالالالت م غتعالالالالالالالا لا  معالالالالالالالا ل م األوىل وكالالالالالالال  
 ا فالالالالالالالة تفالالالالالالالد  عا ي الالالالالالالا ،ملعالالالالالالالرو  والقسالالالالالالال  بالالالالالالالة املالالالالالالالؤمًة  وبًالالالالالالالا اشالالالالالالالم علالالالالالالالى ربعالالالالالالالت م غتعالالالالالالالا لا  

األوىل وكالالالالال   ا فالالالالالة تفالالالالالد  عا ي الالالالالا ،ملعالالالالالرو  والقسالالالالال  بالالالالالة املالالالالالؤمًة  وبًالالالالالا الً الالالالالار علالالالالالى معالالالالالا ل م 
ربعالالالالالالالالت م غتعالالالالالالالالا لا  معالالالالالالالالا ل م األوىل وكالالالالالالالال   ا فالالالالالالالالة مالالالالالالالالً م تفالالالالالالالالد  عا ي الالالالالالالالا ،ملعالالالالالالالالرو  والقسالالالالالالالال  بالالالالالالالالة 
املالالالالؤمًة  وبًالالالالا عمالالالالرو بالالالالن عالالالالا  علالالالالى ربعالالالالت م غتعالالالالا لا  معالالالالا ل م األوىل وكالالالال   ا فالالالالة مالالالالً م تفالالالالد  

  بالالالالالالة املالالالالالالؤمًة  وبًالالالالالالا الًويالالالالالال  علالالالالالالى ربعالالالالالالت م غتعالالالالالالا لا  معالالالالالالا ل م األوىل عا ي الالالالالالا ،ملعالالالالالالرو  والقسالالالالالال
وكالالالالالال   ا فالالالالالالة مالالالالالالً م تفالالالالالالد  عا ي الالالالالالا ،ملعالالالالالالرو  والقسالالالالالال  بالالالالالالة املالالالالالالؤمًة  وبًالالالالالالا األو  علالالالالالالى ربعالالالالالالت م 
غتعالالالالالا لا  معالالالالالا ل م األوىل وكالالالالال   ا فالالالالالة مالالالالالً م تفالالالالالد  عا ي الالالالالا ،ملعالالالالالرو  والقسالالالالال  بالالالالالة املالالالالالؤمًة و   

م     غعاالالالالالال ،ملعالالالالالرو    فالالالالالداة  و عقالالالالال  و  نالالالالالالد مالالالالالؤمن مالالالالالاىل املالالالالالؤمًة   غ كالالالالالا  مفراالالالالالا  بيالالالالالً 
مالالالالالالؤمن مالالالالالالالن دو الالالالالالاله  و   املالالالالالالالؤمًة املتقالالالالالالة علالالالالالالالى مالالالالالالالن ب الالالالالالالى مالالالالالالً م  و ابت الالالالالالالى دسالالالالالالاليعة  لالالالالالالالم  و إ   و 
عالالالالدوا   و فسالالالالاد بالالالالة املالالالالؤمًة و    غالالالالدغ م عليالالالاله  يعالالالالا  ولالالالالا كالالالالا  ولالالالالد  حالالالالدرم و  غقتالالالال  مالالالالؤمن    

ة هللا واحالالالالالالالالدر  الالالالالالالال  علالالالالالالالالي م  دانرالالالالالالالالم و   املالالالالالالالالؤمًة كالالالالالالالالافر و  غً الالالالالالالالر كالالالالالالالالافر علالالالالالالالالى مالالالالالالالالؤمن  و   قمالالالالالالالال
بعضالالالال م مالالالالاات بعالالالال  دو  الًالالالالا  و  الالالاله مالالالالن توعًالالالالا مالالالالن غ الالالالاد فالالالال   لالالالاله الً الالالالر واألسالالالالار غالالالال  امل لالالالالامة 
و  متًاصالالالالالالرغن علالالالالالالي م و   سالالالالالاللم املالالالالالالؤمًة واحالالالالالالدر   غسالالالالالالال مالالالالالالؤمن دو  مالالالالالالؤمن    تالالالالالالا    سالالالالالالوي  

 ًا تعق هللا إ  على سااة وعد  بيً م و   ك  غا غة غلت مع
  

بعضالالالالالال ا بعضالالالالالالا  و   املالالالالالالؤمًة غالالالالالال ة بعضالالالالالال م علالالالالالالى بعالالالالالال   الالالالالالا ان  دمالالالالالالاةرم   سالالالالالالوي  هللا  و   
املالالالالؤمًة املتقالالالالة علالالالالى  حسالالالالن رالالالالد  و  امالالالاله و  الالالاله    الالالال  مشالالالالر  مالالالالا   لقالالالالرغ  و   فسالالالالا  و   الالالالا  

   دو الالالاله علالالالالى مالالالالؤمن و  الالالاله مالالالالن اعتالالالالو  مؤمًالالالالا   الالالالتال  عالالالالن بيًالالالالة ف  الالالاله  الالالالاد بالالالاله إ     غرضالالالالى وت املقتالالالالا 
و   املالالالالؤمًة عليالالالاله كافالالالالة و   الالالال   الالالالم إ   يالالالالا  عليالالالاله و  الالالاله    الالالال  ملالالالالؤمن   الالالالر  الالالالا   رالالالالسل ال الالالالحيفة 
و مالالالالالالن ،  واليالالالالالالا  ا رالالالالالالر    غً الالالالالالر حمالالالالالالدو  و  غؤوغالالالالالاله و  الالالالالاله مالالالالالالن   الالالالالالرل  و  وال فالالالالالال   عليالالالالالاله لعًالالالالالالة هللا 

فالالالالال   وغضالالالالوه غالالالالا  القيامالالالالة و  غؤرالالالالس مًالالالاله صالالالالر  و  عالالالالد   و  كالالالالم م مالالالالا ارتلقالالالالتم فيالالالاله مالالالالن شالالالاللة 



مالالالالالالردل إىل هللا عالالالالالالل واالالالالالال  وإىل حممالالالالالالد صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و   الي الالالالالالاد غتفقالالالالالالا  مالالالالالال  املالالالالالالؤمًة مالالالالالالا 
دامالالالالالاا حمالالالالالاربة و   غ الالالالالاد بالالالالالإ عالالالالالا   مالالالالالة مالالالالال  املالالالالالؤمًة للي الالالالالاد دغالالالالالً م وللمسالالالالاللمة دغالالالالالً م مالالالالالاالي م 
و  فسالالالالال م إ  مالالالالالالن  لالالالالالالم و   ف  الالالالاله   غاتالالالالالالو إ   فسالالالالالاله و رالالالالال  بيتالالالالالاله و   لي الالالالالالاد بالالالالالإ الً الالالالالالار م الالالالالال  مالالالالالالا 

ي الالالالاد بالالالالإ عالالالالا  و   لي الالالالاد بالالالالإ ا الالالالارن م الالالال  مالالالالا لي الالالالاد بالالالالإ عالالالالا  و   لي الالالالاد بالالالالإ سالالالالاعدر م الالالال  ل
مالالالالا لي الالالالاد بالالالالإ عالالالالا  و   لي الالالالاد بالالالالإ اشالالالالم م الالالال  مالالالالا لي الالالالاد بالالالالإ عالالالالا  و   لي الالالالاد بالالالالإ األو  م الالالال  
مالالالالالا لي الالالالالاد بالالالالالإ عالالالالالا  و   لي الالالالالاد بالالالالالإ رعلوالالالالالة م الالالالال  مالالالالالا لي الالالالالاد بالالالالالإ عالالالالالا  إ  مالالالالالن  لالالالالالم و   ف  الالالالاله   

 رالالالال  بيتالالالاله و   افًالالالالة باالالالالن مالالالالن رعلوالالالالة كال فسالالالال م و   لوالالالالإ الشالالالالاًة م الالالال  مالالالالا لي الالالالاد غاتالالالالو إ   فسالالالاله و 
بالالالالالالالإ عالالالالالالالا  و   الالالالالالالال  دو  ا   و   مالالالالالالالاات رعلوالالالالالالالة كال فسالالالالالالال م و   باا الالالالالالالة غ الالالالالالالاد كال فسالالالالالالال م و  الالالالالالاله   
نالالالالرج مالالالالالً م  حالالالالالد إ  وق  حممالالالالالد صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و  الالالالاله   غًح الالالالل علالالالالالى ور االالالالالرل و  الالالالاله مالالالالالن 

إ  مالالالالالالن  لالالالالالالم و   هللا علالالالالالالى  بالالالالالالر رالالالالالالسا. و   علالالالالالالى الي الالالالالالاد  فقالالالالالالت م فتالالالالالال  فوًفسالالالالالاله فتالالالالالال  و رالالالالالال  بيتالالالالالاله 
وعلالالالالالالى املسالالالالالاللمة  فقالالالالالالت م و   بيالالالالالالً م الً الالالالالالر علالالالالالالى مالالالالالالن حالالالالالالارب  رالالالالالال  رالالالالالالسل ال الالالالالالحيفة و   بيالالالالالالً م 
الً الالالالالالالال  والً الالالالالالالاليحة والالالالالالالالال  دو  ا   و  الالالالالالالاله ل ب  امالالالالالالالالر  اليفالالالالالالالاله و   الً الالالالالالالالر للم لالالالالالالالالا  و   الي الالالالالالالالاد 

غ الالالالرب حالالالالرا  ااف الالالالا ألرالالالال  رالالالالسل ال الالالالحيفة و   االالالالالار  غًفقالالالالا  مالالالال  املالالالالؤمًة مالالالالا دامالالالالاا حمالالالالاربة  و   
 كالًفس غ  مضار و     و  ه

  
  جتالالالالالالالار حرمالالالالالالالة إ  وق   رل الالالالالالالا و  الالالالالالاله مالالالالالالالا كالالالالالالالا  بالالالالالالالة  رالالالالالالال  رالالالالالالالسل ال الالالالالالالحيفة مالالالالالالالن حالالالالالالالدن  و 
اشالالالالالت ار نالالالالالا  فسالالالالالادل فالالالالال   مالالالالالردل إىل هللا عالالالالالل واالالالالال  وإىل حممالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 الالالالالالحيفة و بالالالالالالرل و  الالالالالاله   جتالالالالالالار  الالالالالالرغ  و  مالالالالالالن   الالالالالالررا و   بيالالالالالالً م و   هللا علالالالالالالى  تقالالالالالالى مالالالالالالا   رالالالالالالسل ال
الً الالالالالر علالالالالالى مالالالالالن درالالالالالم غ الالالالالرب وإقا دعالالالالالاا إىل صالالالالالل  غ الالالالالا ا ه وغلوسالالالالالا ه فالالالالال  م غ الالالالالا ا ه وغلوسالالالالالا ه 
و  الالالالالم إقا دعالالالالالاا إىل م الالالالال  قلالالالالال  ف  الالالالاله  الالالالالم علالالالالالى املالالالالالؤمًة إ  مالالالالالن حالالالالالارب   الالالالالالدغن علالالالالالى كالالالالال   ان  

و  مالالالالالالاالي م و  فسالالالالالال م م الالالالالال  مالالالالالالا ألرالالالالالال  رالالالالالالسل ح الالالالالالت م مالالالالالالن االالالالالالا و م الالالالالالالس   الالالالالالول م و   لي الالالالالالاد األ
ال الالالالالحيفة مالالالالالال  الالالالالالال  ا سالالالالالالن مالالالالالالن  رالالالالال  رالالالالالالسل ال الالالالالالحيفة و   الالالالالالال  دو  ا     غكسالالالالالال  كاسالالالالالال  إ  
علالالالالالى  فسالالالالاله و   هللا علالالالالالى  صالالالالالد  مالالالالالا   رالالالالالسل ال الالالالالحيفة و بالالالالالرل  و  الالالالاله    الالالالالا  رالالالالالسا الكتالالالالالاب دو  

 و   هللا االالالالالار ملالالالالالن بالالالالالر  الالالالالال و    و  الالالالاله مالالالالالن رالالالالالرج و مالالالالالن ومالالالالالن  عالالالالالد  مالالالالالن ،ملدغًالالالالالة إ  مالالالالالن  لالالالالالم و  
 واتقى وحممد رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم .

  



 ا لرج واألو  وما كا  بيً ما وبة الي اد
ا الالالالالاللرج واألو  مهالالالالالالا  ويلتالالالالالالا  مشالالالالالال ارذ  مالالالالالالن العالالالالالالرب   غ الالالالالالرب و الالالالالالد لقالالالالالالي م رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى 

مالالالالالر قكالالالالالررم   هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،أل  الالالالالار ملالالالالالا رالالالالالاار إلالالالالالي م أل الالالالالم رالالالالالم الالالالالالسغن   الالالالالرول ومًعالالالالالال  و الالالالالد 
بيعالالالالالالالالد العقوالالالالالالالالة األوىل وال ا يالالالالالالالالة و  شالالالالالالالال     الواحالالالالالالالالت غشالالالالالالالالتا  إىل الا الالالالالالالالا  علالالالالالالالالى ذرغالالالالالالالالخ رالالالالالالالالاتة 
القويلتالالالالالة  ومالالالالالا كالالالالالا  بيً مالالالالالا وبالالالالالة الي الالالالالاد مالالالالالن عال الالالالالات وحالالالالالروب أل  قلالالالالال  غسالالالالالاعدل علالالالالالى ف الالالالالم 
ذرغالالالالالالخ سالالالالالالكا  املدغًالالالالالالة  وعلالالالالالالى ما الالالالالالد األ  الالالالالالار والي الالالالالالاد إ اة ا سالالالالالالال  واملسالالالالالاللمة وليكالالالالالالا  علالالالالالالى 

 مالالالالررم عًالالالالد قكالالالالررم   ا الالالالاادن الالالالالد و عالالالال  بعالالالالد ر الالالالرر الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إىل بيًالالالالة مالالالالن 
 املدغًة.
  

رالالالالاللرج و و   رالالالالالاا   بامهالالالالالا حاررالالالالالة بالالالالالن رعلوالالالالالة العًقالالالالالاة بالالالالالن عمالالالالالرو ملغقيالالالالالاة بالالالالالن عالالالالالامر بالالالالالن مالالالالالاة 
السالالالالماة بالالالالن حاررالالالالة ال ارغالالالالد ابالالالالن امالالالالر ة القالالالاليس الوارغالالالالق بالالالالن رعلوالالالالة بالالالالن مالالالالا   بالالالالن األ د بالالالالن ال الالالالان 

مالالالالال  بالالالالن  غالالالالد بالالالالن ك الالالالال  بالالالالن سالالالالوال بالالالالن غشالالالال   بالالالالن غعالالالالرب بالالالالن  حاالالالالا . و    و  بالالالالن  والالالال  بالالالالن 
ورالالالالاللرج  يلالالالالالة بًالالالالال  كارالالالالال  بالالالالالن عالالالالالسرر بالالالالالن سالالالالالعد بالالالالالن  ضالالالالالاعة ولالالالالالسل  غقالالالالالا   مالالالالالا ابًالالالالالا  يلالالالالالة  وكالالالالالا  
مً مالالالالالالالا  ويلتالالالالالالالا  مشالالالالالالال ارذ  ع يمتالالالالالالالا  مالالالالالالالن العالالالالالالالرب   غ الالالالالالالرب تالالالالالالالسكرا  غالوالالالالالالالا  معالالالالالالالا  فيقالالالالالالالا  األو  

األ  الالالالالار أل الالالالالم  و  مالالالالالن  الالالالالا  بً الالالالالرر الًالالالالال  صالالالالاللى  وا الالالالاللرج  لكالالالالالن غلالالالالال  اسالالالالالم ا الالالالاللرج وذالالالالالاا  غضالالالالالا  
 هللا عليه وسلم وساعدول   حروبه و وول إىل  رض م.

  
 مالالالالالا  صالالالالالل م فقالالالالالد االالالالالاة   كتالالالالال  السالالالالال     الالالالاله ملالالالالالا رالالالالالرج ملغقيالالالالالاة مالالالالالن الالالالالاليمن بعالالالالالد تفالالالالالر   رالالالالال  
سالالالالالوال  بسالالالالالالي  العالالالالالر  ملالالالالالال  غسالالالالالا  ،لشالالالالالالا    رلالالالالال  ومل الالالالالال   ابًالالالالاله رعلوالالالالالالة العًقالالالالالاة  وملالالالالالالا رلالالالالال  مل الالالالالال   

و ابالالالالالن  ريالالالالاله افًالالالالالة فسالالالالال   مكا الالالالاله ابًالالالالاله حاررالالالالالة و  الالالالال  الرحلالالالالالة إىل غ الالالالالرب و الالالالالل  علالالالالالى بعالالالالالدل عمالالالالالر 
غ الالالالالاد ريالالالالال  وسالالالالالال م ا لالالالالالد واالالالالالالاار علالالالالالى األمالالالالالا  واملًعالالالالالة فالالالالالالعاال مالالالالالن قلالالالالال  مالالالالالا سالالالالالال  و يالالالالال : ملالالالالالا 
سالالالالار رعلوالالالالة بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن عالالالالامر   مالالالالن معالالالاله ااتالالالالا وا غ الالالالرب فت لالالالالد هبالالالالا  و  ورالالالاللرج ابًالالالالا حاررالالالالة 

ار وبعضالالالالال م ،لقالالالالالر  مالالالالال   رل الالالالالا ول غكا الالالالالاا  رالالالالال   عالالالالالم و  شالالالالالار    مالالالالالن مع مالالالالالا فًالالالالالل  بعضالالالالال م بضالالالالالر 
أل  الالالالالالوالد ل تكالالالالالن بالالالالالالد مرعالالالالالى و  خنالالالالال   الالالالالم و   رش إ  األغالالالالالدا  اليسالالالالال ر فكالالالالالا اا  يالالالالالا  األرمث 
املالالالالالاات وغلرعا الالالالالا واألمالالالالالاا  للي الالالالالاد فلو الالالالالاا حيًالالالالالا  مالالالالالن الالالالالالدرر علالالالالالى قلالالالالال  ورالالالالالم   ضالالالالاليق مالالالالالا  وسالالالالالاة 

لالالالالالالى  م اويلالالالالالالة ال سالالالالالالاين فسالالالالالالالله عالالالالالالن حالالالالالالا م فالالالالالالالر ل حالالالالالالا      الالالالالالد  مالالالالالالً م مالالالالالالال  بالالالالالالن ع الالالالالالال  ع



بضالالالالاليق معاشالالالالال م  فقالالالالالا : مالالالالالا ،لكالالالالالم   ت لوالالالالالا م كمالالالالالا غلوًالالالالالا  رالالالالال  بلالالالالالدان ووعالالالالالدل   الالالالاله غسالالالالال  إلالالالالالالي م 
فيً الالالالالررم فراالالالالال  مالالالالالال  و رالالالالال   امالالالالاله باعالالالالالد  م اويلالالالالالة فاسالالالالالتعدوا لالالالالاله  و الالالالالد  علالالالالالي م ورشالالالالالل علالالالالالي م 

 م وحشالالالالالالالم م و ق   الالالالالالالم      غتح الالالالالالالن مًالالالالالالاله الي الالالالالالالاد فاختالالالالالالالس حالالالالالالالا را  وبعالالالالالالالت إلالالالالالالالي م فمالالالالالالالا  رااصالالالالالالال
درالالالالالالا  ا الالالالالالا ر    مالالالالالالر اًالالالالالالادل فقتلالالالالالالارم عالالالالالالن  رالالالالالالررم  و الالالالالالا  لالالالالالال و  وا الالالالالاللرج: إقا ل تت لوالالالالالالاا علالالالالالالى 
الالالالالالوالد بعالالالالالد  تالالالالال  رالالالالالؤ ة ف حالالالالالر ًكم وراالالالالال  إىل الشالالالالالا   فال الالالالالاماا   عالالالالالداور مالالالالال  الي الالالالالاد   صالالالالالً   الالالالالم 

لالالالال  عالالالالن فعالالالال   م مالالالالال  بالالالالن ع الالالالال   عامالالالالا  ودعالالالالارم فالالالالامتًعاا رافالالالالا  مالالالالن ال الالالالدر فاعتالالالالسر إلالالالالي م ما
مالالالالالن ر سالالالالالا  م  87اويلالالالالة ووعالالالالالدرم   الالالالاله   غق الالالالد م الالالالال  قلالالالالال  فالاالالالالابال واالالالالالاةوا إليالالالالاله ف الالالالدررم و تالالالالال  
 وفر الوا ا  وصارت الي اد مالكا    كًا س م وبيع م وكا اا غلعًا ه كلما درلاا.

  
  

وقكالالالالالر ابالالالالالن األرالالالالال  رواغالالالالالة  رالالالالالر  ورالالالالالل:    الي الالالالالاد كالالالالالا   الالالالالم ملالالالالال  اذالالالالاله الِفايالالالالالا  وكالالالالالا   املالالالالالا  
سالالالالقا   و الالالالد سالالالالن  سالالالالًة    كالالالال  امالالالالر ر تتالالالاللوج درالالالال  علي الالالالا  والالالال   وا الالالالا  فالالالالاتفق غامالالالالا   فالالالالا   رالالالال  فا

مالالالالال  رالالالالسا فالتالالالال   لسالالالالا  فيالالالاله  رارالالالالا وكشالالالالف  عالالالالن سالالالالا  ا  فقالالالالا   الالالالا  رارالالالالا:  الالالالد  تيالالالال  بسالالالالاة  
فقالالالالالالال : الالالالالالالس  غالالالالالالراد م الليلالالالالالالة  شالالالالالالد  مالالالالالالن رالالالالالالسا. ف الالالالالالارت الً الالالالالالار   ر سالالالالالاله واحتالالالالالالا  علالالالالالالى الالالالالالالدرا  

مالالالالالر ر فلمالالالالالا رالالالالالالال املكالالالالالا   تلالالالالالاله وفالالالالالر إىل  م اويلالالالالالة ول غكالالالالالالن رالالالالالسا ملكالالالالالالا  مع الالالالالا عًالالالالالد امللالالالالالال       ا
ل سالالالالا  بالالالال  مع مالالالالا  عًالالالالد ملالالالالا  غسالالالالا  و الالالالد قلالالالالاا بعالالالالد رالالالالسل الفعلالالالالة ورالالالالافاا والالالالالال كالالالال   الالالالا  إىل باالالالالن 
مالالالالالن األو  وا الالالالاللرج غستً الالالالالرو  هبالالالالالم وغكا الالالالالا   الالالالالم  حالفالالالالالا   وع الالالالالم شالالالالالال  مالالالالالال  وسالالالالالادر ا يالالالالالا   

ا الالالالاللرج وامتًالالالالال  االالالالالا و م و الالالالالد تًاسالالالالاللاا وتكالالالالالارروا وتشالالالالالعواا ول شالالالالال   مالالالالالا   اغالالالالال  حالالالالالىت  رالالالالالر  األو  و 
عالالالالدر باالالالالا  فكالالالالا  بًالالالالا األو  كل الالالالم ملالالالالال  بالالالالن األو  فمالالالالً م راالالالالة بالالالالن اشالالالالم بالالالالن مالالالالال  ورعلوالالالالة 
ولالالالالالاقا  وعالالالالالا  كل الالالالالم بًالالالالالا عمالالالالالرو بالالالالالن عالالالالالا  بالالالالالن مالالالالالال   ومالالالالالن بالالالالالإ عالالالالالا  حالالالالالً  ومالالالالالال  كلفالالالالالة  

والالالالا  ومالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالن ومالالالالن مالالالالالال  معاوغالالالالالة و غالالالالد  ومالالالالالن  غالالالالالد عويالالالالالد وضالالالالويعة و ميالالالالالة ومالالالالالن كلفالالالالالة اح 
األو  ا الالالالالارن وكعالالالالال  ابًالالالالالا ا الالالالاللرج بالالالالالن عمالالالالالرو بالالالالالن مالالالالالال   فمالالالالالن كعالالالالال  بًالالالالالا  فالالالالالر  ومالالالالالن ا الالالالالارن 
بالالالالالن ا الالالالاللرج حاررالالالالالة واشالالالالالم  ومالالالالالالن اشالالالالالم بًالالالالالا عوالالالالالد األشالالالالال    ومالالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالن األو   غضالالالالالا  بًالالالالالالا 
سالالالعد وبًالالالا عالالالامر ابًالالالا مالالالرر بالالالن مالالالال   فوًالالالا سالالالعد االعالالالادرر  ومالالالن بالالالإ عالالالامر عايالالالة و ميالالالة ووا الالال  بًالالالا 

 الالالالاليس بالالالالالن عالالالالالامر  ومالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالن األو   غضالالالالالا   سالالالالاللم ووا الالالالالد ابًالالالالالا امالالالالالر ة القالالالالاليس بالالالالالن   غالالالالالد بالالالالالن
 مال   ف سل باا  األو  كما قكر ابن رلدو .



 و ما ا لرج ف مسة باا  من كع  وعمرو وعا  واشم وا ارن.
 فمن كع  بن ا لرج  بًا ساعدر بن كع . - 1
لوالالالالة بالالالالن عمالالالالرو ورالالالالم شالالالالعاب ك الالالال ر: وعمالالالالرو بالالالالن ا الالالاللرج بًالالالالا الً الالالالار ورالالالالم: تالالالاليم هللا بالالالالن رع - 2

بًالالالالالا مالالالالالالال  وبًالالالالالا عالالالالالالد  وبًالالالالالالا مالالالالالا   وبًالالالالالالا دغًالالالالالار  كل الالالالالالم بًالالالالالالا الً الالالالالار  ومالالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالالن الً الالالالالالار  
 مودو  واذه عامر وغامن وعمرو  ومن عمرو عد   ومعاوغة.

 ومن عا  بن ا لرج  بًا سا  والقاا   ومها: عا  بن عمرو بن عا . - 3
  

  بالالالالالن عالالالالالا   ومالالالالالن سالالالالالال بالالالالالن عالالالالالا   بًالالالالالا الع الالالالالال  بالالالالالن والقاا الالالالال  رعلوالالالالالة ومرضالالالالال ة وبًالالالالالا  ا الالالالال
  غد بن ع م بن سال وبًا سال بن عا .

ومالالالالالن اشالالالالالم بالالالالالن ا الالالالاللرج بًالالالالالا غضالالالالال  بالالالالالن اشالالالالالم وغلغالالالالالد بالالالالالن اشالالالالالم  فمالالالالالن غضالالالالال  بًالالالالالا  - 4
بياضالالالالالة وبًالالالالالا  رغالالالالالق وبًالالالالالا عالالالالالامر بالالالالالن  رغالالالالالق بالالالالالن عوالالالالالد حاررالالالالالة بالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالن غضالالالالال   ومالالالالالن غلغالالالالالد بالالالالالن 

 اردر بن غلغد.اشم بًا سلمة بن سعد بن علل بن راشد بن س
 ومن ا ارن بن ا لرج  بًا ردرر وبًا حرا  ابن عا  بن ا ارن بن ا لرج. - 5
  

فلمالالالالالا فعلالالالالالاا مالالالالالا فعلالالالالالاا ،لي الالالالالاد واعتالالالالاللوا وك الالالالالروا تفر الالالالالاا   عاليالالالالالة غ الالالالالرب وسالالالالالافلت ا وملكالالالالالاا  مررالالالالالا 
  حلف الالالالالم مالالالالالن االالالالالاوررم مالالالالالن  وا الالالالال  مضالالالالالر    امالالالالال  الفالالالالال  بالالالالالة ا يالالالالالة وكالالالالال  مالالالالالً م غستً الالالالالر  الالالالالن 

فالالالاله مالالالالالن مضالالالالر والي الالالالالاد ورحالالالالال  عمالالالالرو بالالالالالن ا  ًابالالالالة مالالالالالن ا الالالالاللرج بالالالالن املًالالالالالسر ملالالالال  ا الالالالال ر فملكالالالالاله حال
 على ا  ر وات ل  الروسة   ا لرج وا رب بيً م وبة األو .

  
 العداور بة األو  وا لرج

وقلالالالالال     راالالالالالال  حليفالالالالالا  غقالالالالالا  « حالالالالالرب ذالالالالال »كا الالالالال   و  فتًالالالالالة و عالالالالال  بالالالالالة األو  وا الالالالاللرج 
  بشالالالاللة ف ضالالالال  مالالالالً م راالالالال  غقالالالالا  لالالالاله: ذالالالال   وشالالالالتمه   رصالالالالدل حالالالالىت رالالالالال لالالالاله كعالالالال  فالالالالارر األو 

بالالالالاله فقتلالالالالاله ف ضالالالالال  مالالالالالال  بالالالالالن ع الالالالالال  و لالالالالال  الراالالالالال  مالالالالالن عشالالالالال ته فالالالالالال كروا معرفتالالالالاله وعرضالالالالالاا عليالالالالاله 
الدغالالالالالالالة فقول الالالالالالالا فالرسالالالالالالاللاا إليالالالالالالاله   الالالالالالالد دغالالالالالالالة  أل  الراالالالالالالال  حليالالالالالالالد    سالالالالالالالي  فالالالالالالالال  إ  دغالالالالالالالة كاملالالالالالالالة 

 تتلاا مالالالالالرتة كا الالالالال  الً الالالالالرر   ال ا يالالالالالة مالالالالالً م لالالالالال و  فالالالالالامتًعاا و ) األمالالالالالر حالالالالالىت  فضالالالالالى إىل ا اربالالالالالة فالالالالالا
فلمالالالالالا اف  الالالالالاا  رسالالالالالل  األو  إىل مالالالالالال     حكالالالالالم بيًًالالالالالا املًالالالالالسر بالالالالالن حالالالالالرا  الً الالالالالار  ا لراالالالالالل ورالالالالالا 



االالالالالد حسالالالالالالا  بالالالالالالن وبالالالالال  فالاالالالالالالاهبم إىل قلالالالالالال  فحكالالالالالالم    غالالالالالؤد  األو  إىل مالالالالالالال  دغالالالالالالة ال الالالالالالرغ    
الو ضالالالالالالالالاة    لالالالالالالالالاهبم و كًالالالالالالالال   غعالالالالالالالادو  إىل سالالالالالالالالًت م القدشالالالالالالالالة فرضالالالالالالالالاا بالالالالالالالالسل  واف  الالالالالالالاا و الالالالالالالالد شالالالالالالالالو 

 العداور بة القويلتة.
  

  إ  كعالالالال  بالالالالالن عمالالالالرو املالالالالالا ين ا لراالالالالل تالالالالاللوج امالالالالالر ر مالالالالن بالالالالالإ سالالالالال فالالالالالالمر  حيحالالالالة بالالالالالن االالالالالالل 
ر الالالالالاليس بالالالالالالإ اح والالالالالالا مالالالالالالن األو   اعالالالالالالة    غرصالالالالالالدول وغقتلالالالالالالال ففعلالالالالالالاا فالالالالالالدعا  رالالالالالالال عاصالالالالالالم  ويلتالالالالالاله 

غدا  فا لمالالالالال  بًالالالالالا اح والالالالالا وا الالالالالل  فالالالالالرك  للً الالالالالرر فاسالالالالالتعدوا والتقالالالالالاا رالالالالالم واألو  وا تتلالالالالالاا  تالالالالالا   شالالالالالد
وراةل عاصالالالالالالم فالدركالالالالالاله و الالالالالالد درالالالالالال  ا  الالالالالالن و غلقالالالالالاله فرمالالالالالالال بسالالالالالال م فلالالالالالالم غ الالالالالالوه فقتالالالالالال   رالالالالالالا  لالالالالالاله فعالالالالالالل  
 حيحالالالالة    غكالالالالوس بالالالالإ الً الالالالار وكالالالالا  متلواالالالالا  ،مالالالالر ر مالالالالً م فلالالالالم غرضالالالال ا قلالالالال  ورافالالالال  علالالالالى  ام الالالالا 

حيحالالالالالة إقا رالالالالالم علالالالالالى فسالالالالالارت إلالالالالالي م لالالالالاليال  و الالالالالد ان   حيحالالالالالة بعالالالالالد سالالالالال ر  اغالالالالال  و  الالالالالسر م فلمالالالالالا رالالالالالم   
 Bسالح م فلم غقدر علي م فضرب امر ته حىت كسر غدرا ملا بل ه ما فعل  و لق ا.

  كا الالالالالال  حالالالالالالرب بالالالالالالة بالالالالالالإ وا الالالالالال  بالالالالالالن  غالالالالالالد مالالالالالالن األو  وبالالالالالالإ مالالالالالالا   بالالالالالالن الً الالالالالالار مالالالالالالن ا الالالالالاللرج  
وقلالالالالال     ا  الالالالالالة بالالالالالن األسالالالالالالل  األوسالالالالالل ان ش راالالالالالالال  مالالالالالالن بالالالالالإ مالالالالالالا   و تلالالالالاله فتوعالالالالالاله  الالالالالا  مالالالالالالن بالالالالالالإ 

قلالالالالالال   رالالالالالالال  ،  الالالالالاليس بالالالالالالن األسالالالالالالل  ف مالالالالالال   امالالالالالاله وا ضالالالالالالم  األو  وا الالالالالاللرج  مالالالالالالا   فقتلالالالالالالال فولالالالالالالو 
 كل ا فا تتلاا  تا   شدغدا  فا لم  األو .

  كا الالالالال  حالالالالالرب بالالالالالة بالالالالالإ  فالالالالالر مالالالالالن األو  وبالالالالالإ مالالالالالال  بالالالالالن الً الالالالالار مالالالالالن ا الالالالاللرج  وقلالالالالال     
 راالالالالال  مالالالالن  فالالالالر كالالالالا  شالالالالر إىل  رضالالالاله    رمث راالالالال  مالالالالن بالالالالإ الً الالالالار فمًعالالالاله فلالالالالم شتًالالالال  فًا عالالالاله فقتلالالالاله

 ال فر  فااتم   ام ما وا تتال فا ل  بًا مال  بن الً ار.
  إ  راالالالالال  مالالالالن بالالالالإ الً الالالالار  صالالالالاب غالمالالالالا  مالالالالن  ضالالالالاعة و تلالالالاله وكالالالالا  عالالالالم ال الالالالال  االالالالارا  ملعالالالالاق 
بالالالالن الًعمالالالالا  األوسالالالالل فالالالالال  معالالالالاق دغتالالالاله مالالالالن بالالالالإ الً الالالالار فالالالالامتًعاا فلقالالالالي م بقامالالالاله عًالالالالد فالالالالارش   الالالالالم 

محالالالالال  الدغالالالالالالة إليالالالالالاله عالالالالالالامر بالالالالالالن ا  ًابالالالالالالة فاصالالالالالالالحاا  حسالالالالالا  بالالالالالالن وبالالالالالال  ول غالالالالالالل  القتالالالالالالا  بيالالالالالالً م حالالالالالالىت
 حا  .
  

  كا الالالال  الا عالالالالة املعروفالالالالة اا الالالال  ورالالالالا حا الالالال  بالالالالن  الالالاليس مالالالالن بالالالالإ  ميالالالالة بالالالالن مالالالالال  بالالالالن عالالالالا  
األوسالالالالالل وبيً مالالالالالا وبالالالالالة حالالالالالرب ذالالالالال  لالالالالالا ما الالالالالة سالالالالالًة وكالالالالالا  سالالالالالو  رالالالالالسل ا الالالالالروب    حا والالالالالا  كالالالالالا  

  فًالالالل  عليالالاله   إ الالاله غالالالدا غامالالالالا  إىل راالالالال  شالالالرغفا  سالالاليدا  فالالالالذل راالالال  مالالالن بالالالإ رعلوالالالة بالالالالن سالالالعد بالالالن قبيالالالا



سالالالالا   يًقالالالالاش فالالالالر ل غلغالالالالد بالالالالن ا الالالالارن املعالالالالرو  ،بالالالالن فسالالالالحم ورالالالالل  مالالالاله ورالالالالا مالالالالن بالالالالإ ا الالالالارن بالالالالن 
ا الالالالالاللرج  فقالالالالالالا  غلغالالالالالالد لراالالالالالال  غ الالالالالالاد : لالالالالالال  ردا الالالالالالل إ  كسالالالالالالع  رالالالالالالسا ال علالالالالالال . فالرالالالالالالس رداةل وكسالالالالالالعه  

 الالالالال  كسالالالالالعة ذع الالالالالا مالالالالالن ،لسالالالالالا  فًالالالالالاد  ال علالالالالال : و  ا الالالالال  كسالالالالال  ضالالالالاليف  وفضالالالالال   و رالالالالال  حا
بالالالالالسل  ف الالالالالاة إليالالالالاله فسالالالالالالله مالالالالالن كسالالالالالعه فالشالالالالالار إىل الي الالالالالاد  فضالالالالالربه حا الالالالال  ،لسالالالالاليد ففلالالالالالق رامتالالالالاله 
فالالالالالالر  ابالالالالالن فسالالالالالحم ا الالالالال  و يالالالالال  لالالالالاله:  تالالالالال  الي الالالالالاد   تلالالالالاله حا الالالالال   فالسالالالالالرش رلالالالالالد حا الالالالال  فالدركالالالالاله 

و   الالالالدر  السالالالالو  الالالالالس  دعالالالالا ابالالالالن  -و الالالالد درالالالال  بيالالالالات  رلالالالاله فلقالالالالل راالالالالال  مالالالالن بالالالالإ معاوغالالالالة فقتلالالالاله 
ف الالالالالالارت ا الالالالالالرب بالالالالالالالة األو   -  علالالالالالالى ضالالالالالالرب ال علالالالالالال    دبالالالالالالالرل فسالالالالالالحم     الالالالالالرمث قلالالالالالال  الي الالالالالالالاد

وا الالالاللرج وكالالالالا  ال فالالالالر في الالالالا لل الالالاللرج ورالالالالسا اليالالالالا  مالالالالن  شالالالال ر  وم الالالالم  وكالالالالا  بعالالالالدل عالالالالدر و الالالالا   كل الالالالا 
مالالالالالن حالالالالالرب حا الالالالال  فمً الالالالالا غالالالالالا  الربيالالالالال   وغالالالالالا  الوقيالالالالال   والف الالالالالار  األو  وال الالالالالاين  وغالالالالالا  بعالالالالالان ورالالالالالا 

  رر األو  بيً م.
  
  

 حالفالالالالالالال   رغ الالالالالالالة والًضالالالالالالال  األو  علالالالالالالالى ا الالالالالالاللرج واالالالالالالالر  بيالالالالالالالً م  تالالالالالالالا  و  غالالالالالالالا  الف الالالالالالالار ال الالالالالالالاين
ذلِ الالالالالل  قلالالالالال  اليالالالالالا  غالالالالالا  الف الالالالالار ال الالالالالاين  وسالالالالالو  حالالالالالرب غالالالالالا  بعالالالالالان رالالالالالا     رغ الالالالالة والًضالالالالال  االالالالالددوا 
الع الالالالالالالاد مالالالالالالال  األو  علالالالالالالالى املالالالالالالالؤا رر والتًاصالالالالالالالر واسالالالالالالالتحكم  مالالالالالالالررم واالالالالالالالدوا   حالالالالالالالرهبم ودرالالالالالالال  مع الالالالالالالم 

  ا الالالالالالاللرج  عالالالالالالال  وحشالالالالالالالدت و رسالالالالالالالل   وا الالالالالالال  مالالالالالالالن الي الالالالالالالاد غالالالالالالال  مالالالالالالالن قكالالالالالالالران  فلمالالالالالالالا ذعالالالالالالال  بالالالالالالالسل
حلفاةرالالالالالالالالا مالالالالالالالالن  شالالالالالالالال   وا يًالالالالالالالالة  و رسالالالالالالالالل  األو  حلفاةرالالالالالالالالا مالالالالالالالالن ملغًالالالالالالالالة ومك الالالالالالالالاا  ربعالالالالالالالالة غامالالالالالالالالا  
غت  الالالالالاللو  للحالالالالالالرب والتقالالالالالالاا وبوعالالالالالالان  ورالالالالالالل مالالالالالالن  عمالالالالالالا   رغ الالالالالالة  وعلالالالالالالى األو  حضالالالالالال  الكتا الالالالالال  
والالالالالالد  سالالالالاليد بالالالالالن حضالالالالال  وعلالالالالالى ا الالالالاللرج عمالالالالالرو بالالالالالن الًعمالالالالالا  الوياضالالالالالل وختلالالالالالد عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م بالالالالالن 

ا  فالالالالاليمن توعالالالالاله عالالالالالن ا الالالالاللرج  وختلالالالالالد بًالالالالالا حاررالالالالالة بالالالالالن ا الالالالالارن عالالالالالن األو   فلمالالالالالا التقالالالالالاا ا تتلالالالالالاا سالالالالالل
 تالالالالالالا   شالالالالالالدغدا  وصالالالالالال وا  يعالالالالالالا     إ  األو  واالالالالالالدت مالالالالالالن السالالالالالالالل  فالالالالالالالاا مً الالالالالاللمة لالالالالالالا العالالالالالالرغ  
فلمالالالالالالا ر   حضالالالالالال  رالالالالالاللشت م بالالالالالالر  وكعالالالالالالن  دمالالالالالاله بسالالالالالالًا  رحمالالالالالاله وصالالالالالالال واعقالالالالالالرال كعقالالالالالالر االمالالالالالال  وهللا   

فالالالالالال   شالالالالالالدتم و معشالالالالالالر األو     تسالالالالالاللماين فالالالالالالافعلاا  فعافالالالالالالاا عليالالالالالاله و اتالالالالالال  عًالالالالالاله  عالالالالالالاد حالالالالالالىت   تالالالالالال  
غالمالالالالا  مالالالالن بالالالالإ عوالالالالد األشالالالال   غقالالالالا   مالالالالا: حممالالالالاد وغلغالالالالد ابًالالالالا رليفالالالالة حالالالالىت  الالالالتال  و  والالالال  سالالالال م   
غلالالالالدر  مالالالالن رمالالالالى بالالالاله فالصالالالالاب عمالالالالرو بالالالالن الًعمالالالالا  الوياضالالالالل ر الالالاليس ا الالالاللرج فقتلالالالاله فويًالالالالا عوالالالالد هللا بالالالالن 

غوالالالالا  مالالالالن بعالالالالان غت سالالالالس األروالالالالار إق  لالالالال  عليالالالاله بعمالالالالرو بالالالالن الًعمالالالالا   م بالالالالن سالالالاللا  غالالالال دد راكوالالالالا   ر 



 تالالالالاليال    عوالالالالالاةر  ملالالالالاله  ربعالالالالالة راالالالالالا  كمالالالالالا كالالالالالا   الالالالالا  لالالالالاله  فلمالالالالالا ر ل  الالالالالا  ق  و،  الو الالالالالل  وا لمالالالالال  
ا الالالالالالالاللرج ووضالالالالالالالالع  فالالالالالالالالي م األو  السالالالالالالالالالل ف الالالالالالالالال صالالالالالالالالا  : و معشالالالالالالالالر األو   حسالالالالالالالالًاا و   للالالالالالالالالاا 

 اا عالالالالالالً م ول غسالالالالالاللوارم وإمالالالالالالا سالالالالالاللو م  رغ الالالالالالة إرالالالالالالاا كم ف الالالالالالااررم رالالالالالال  مالالالالالالن االالالالالالاار ال عالالالالالالال . فالالالالالالا ت
والًضالالالالالالال  ومحلالالالالالالالال  األو  حضالالالالالالال ا   روحالالالالالالالالا  فمالالالالالالالات و حر الالالالالالالال  األو  دور ا الالالالالالاللرج وخنالالالالالالالاليل م فالاالالالالالالالالار 
سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق األشالالالال لل  مالالالالاا  بالالالالإ سالالالاللمة وخنالالالاليل م ودوررالالالالم االالالاللاة  الالالالا فعلالالالالاا لالالالاله   الرعالالالال   وجن الالالالى 

ف الالالالالل انصالالالالاليته و  لقالالالالاله  ورالالالالالل غامدالالالالالس الالالالالاللب  بالالالالالن إو  بالالالالالن ، الالالالالا وبالالالالال  بالالالالالن  الالالالالا  ا لراالالالالالل  رالالالالالسل 
 اليد الد اا ال هبا

  
 وب    ا سال  غا  بإ  رغ ة.

  
 ا الصة

توالالالالالة لًالالالالالا مالالالالالن ذرغالالالالالخ ا الالالالاللرج واألو    مالالالالالا ابًالالالالالا حاررالالالالالة بالالالالالن رعلوالالالالالة العًقالالالالالاة بالالالالالن عمالالالالالرو ملغقيالالالالالاة 
الالالالس  رالالالالرج مالالالن الالالالاليمن بعالالالالد تفالالالر   رالالالال  سالالالالوال بسالالالي  العالالالالر  و   رالالالسا السالالالالي  لالالالاليس ررافالالالة بالالالال  حالالالالدن 

 السد ف ر   الوالد. مرارا  وررب
و الالالالد لوالالالالت ا الالالاللرج واألو  حيًالالالالا  مالالالالن الالالالالدرر مالالالال  الي الالالالاد  يالالالالا  األرمث املالالالالاات وغلرعا الالالالا ورالالالالم 
  عسالالالالر شالالالالدغد وكالالالالا  الي الالالالاد رالالالالم  ر،ب األمالالالالاا  فحالالالالدن  الالالاللاش وشالالالال ار بيالالالالً م وبالالالالة الي الالالالاد ورالالالالالا 

  ر. شوه شلة ،ل ارات الد حدر  بة امللارعة  و العما  واملتمالة   القرو  األر
  

   شالالالالالالالو  حالالالالالالالروب بالالالالالالالة األو  وا الالالالالالاللرج فتالالالالالالالارر كالالالالالالالا  الً الالالالالالالر في الالالالالالالا لل الالالالالالاللرج و رالالالالالالالر  لالالالالالالال و  
وكالالالالالالا  ال فالالالالالالر    ك ررالالالالالالا لل الالالالالاللرج  و رالالالالالال ا  حالفالالالالالال   رغ الالالالالالة والًضالالالالالال  األو  علالالالالالالى ا الالالالالاللرج وا ضالالالالالالم 
 -بًالالالالالالا  يًقالالالالالالاش إىل ا الالالالالاللرج علالالالالالالى    تلالالالالالال  ا الالالالالالروب الااحًالالالالالالة بالالالالالالة القويلتالالالالالالة األرتالالالالالالة كالالالالالالا  سالالالالالالوو ا 

حالالالالالاللا ات ش  الالالالالالية كالالالالالالا    ا مكالالالالالالا  مالفا الالالالالالا  لكالالالالالالن  -إليًالالالالالالا مالالالالالالن ذرن الالالالالالا بًالالالالالالاة علالالالالالالى مالالالالالالا وصالالالالالال  
العالالالالداة اشالالالالتد بيً مالالالالا ملالالالالا    ويعالالالالة العالالالالرب مالالالالن التمسالالالال  ،ألرالالالالس ،ل الالالالالر  و الالالالد بل الالالال  العالالالالداور بالالالالة 
ا الالالالاللرج واألو  مول الالالالالا  ع يمالالالالالا   والالالالال  ر الالالالالرر الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل املدغًالالالالالة. و رالالالالالر ا الالالالالروب 

  فلمالالالالالا سالالالالالدماا القتالالالالالا    عالالالالالاا  616فيالالالالاله ا الالالالاللرج وكالالالالالا  حالالالالالاات سالالالالالًة بيالالالالالً م غالالالالالا  بعالالالالالان الالالالالالس  رالالالالالل  
علالالالالالالالى تتالالالالالالالاغ  عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن  م ابالالالالالالالن سالالالالالالاللا  ملكالالالالالالالا  علالالالالالالالي م وابالالالالالالالن سالالالالالالاللا  رالالالالالالالسا رالالالالالالالا امللقالالالالالالال  بالالالالالالالر   



املًالالالالالافقة وكالالالالالا  ر الالالالاليس ا الالالالاللرج وملالالالالالا ر    امالالالالاله  الالالالالد  بالالالالالاا إ  ا سالالالالالال  درالالالالال  فيالالالالاله كاررالالالالالا  م الالالالالرا  علالالالالالى 
ه  تمعالالالالا   و الالالالد حسالالالالد الًالالالال  أل  ا سالالالالال  مًالالالال  تتا الالالاله الًفالالالالا  والضالالالال ن فكالالالالا  ر   املًالالالالافقة وإليالالالال

ِدغً الالالالالالالِة  ْعً الالالالالالال  ِإىل  اْلم  و رستالالالالالالاله العالالالالالالاللر فالضالالالالالالالمر الشالالالالالالالر ورالالالالالالالا الالالالالالالالس   الالالالالالالا    غالالالالالالاللور امل الالالالالالالالق:  ل الالالالالالالِدن ر)ا 
الالالالالا اْ ق  )  واملًالالالالالافقا :    فقالالالالالا  ابًالالالالاله عوالالالالالد هللا للًالالالالال : رالالالالالا وهللا الالالالالالسلي  و  الالالالال  8ل يلْ الالالالالرِا ن) اْ ع الالالالاللح ِمًالْ  

ا  هللا إ    الالالال   ق الالالال  ت    تلالالالاله  تلتالالالاله فالالالالاهللا لقالالالالد علمالالالال  ا الالالاللرج مالالالالا كالالالالا  هبالالالالا  حالالالالد العلغالالالالل و رسالالالال
 بالالالالالر باالالالالالالدل مالالالالالإ  ولكالالالالالإ  رشالالالالالى    لمالالالالالر بالالالالاله راالالالالالال  مسالالالالاللما  فيقتلالالالالاله فالالالالالال تالالالالالدعإ  فسالالالالالل    الالالالالر إىل 

بالالالالالال  لسالالالالالالن » اتالالالالالال   م ششالالالالالالل علالالالالالالى األرمث حيالالالالالالا  حالالالالالالىت   تلالالالالالاله  فقالالالالالالا  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
حوًا و  غتحالالالالالالالدن الًالالالالالالا     حممالالالالالالدا  غقتالالالالالالال   صالالالالالالحابه ولكالالالالالالن بالالالالالالالر  ،  صالالالالالالحوته و  فالالالالالالق بالالالالالالاله مالالالالالالا صالالالالالال

 «.و حسن صحوته
  

وملالالالالالا   عالالالالالم هللا علالالالالالى ا الالالالاللرج واألو  بًعمالالالالالة ا سالالالالالال  اتفقالالالالال  الكلمالالالالالة وااتمالالالالال  الشالالالالالم  وقرالالالالالى 
الالالالالالالد رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم اذ مالالالالالالالا ولقو مالالالالالالالا ،أل  الالالالالالالار أل الالالالالالالم   الالالالالالالرول   الفرغقالالالالالالالا  فاح 

ا سالالالالالالال  كالالالالالالا  لالالالالالاله  ع الالالالالالم  رالالالالالالر   الًفالالالالالالا  إق بالالالالالالسل  امتًالالالالالال  الشالالالالالالقا  وتاحيالالالالالالد ا ذالالالالالالة االالالالالال  راغالالالالالالة 
 وت اف  الًفا  وساروا  يعا  لا غرمث واحد ومود  واحد ورا  شر ا سال .

  
لكالالالالالالالالال  حممالالالالالالالالدا   راد  : »Ansar  مالالالالالالالالادر    الالالالالالالالار و« دا الالالالالالالالرر املعالالالالالالالالار  ا سالالالالالالالالالمية»االالالالالالالالاة   

  ورالالالالالالالسا راالالالالالالالال واضالالالالالالال  أل   «   غشالالالالالالابه بالالالالالالالة كلمالالالالالالالة األ  الالالالالالالار والً الالالالالالالار  املالقالالالالالالة علالالالالالالالى املسالالالالالالاليحية
كلمالالالالالة    الالالالالار  الالالالال    الالالالال    مالالالالالا   الالالالالار  فًسالالالالالوة إىل  رغالالالالالة ،لشالالالالالا  تسالالالالالمى انصالالالالالرر  و   الالالالالرا  وفالالالالالا  
قلالالالالال  فالالالالال   سالالالالالو  تسالالالالالمية ا الالالالاللرج واألو  ،أل  الالالالالار معالالالالالرو  ورالالالالالا أل الالالالالم   الالالالالرول صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

 وسلم و د ا  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم عن التشوه والتقليد.
  

 مدغًة غ رب
يالالالالالال   غ الالالالالالرب بعالالالالالالد ا سالالالالالالال  ،ملدغًالالالالالالة  مدغًالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورالالالالالالل عوالالالالالالارر ذل

ميالالالالال  ورالالالالالل    ا الالالالالا  االالالالالاة    200عالالالالالن  لالالالالالة  الالالالالر  تقالالالالال    سالالالالال   ر الالالالال  وبيً الالالالالا وبالالالالالة مكالالالالالة 
  سالالالالالالردرا. وكالالالالالالسا  ح الالالالالالى « إ   الالالالالالسل املدغًالالالالالالة تسالالالالالالعة وعشالالالالالالرغن اذالالالالالالا  »ليالالالالالالا ات: « مع الالالالالالم الولالالالالالالدا »

 ربعالالالالالالالة « وفالالالالالالالاة الافالالالالالالالا»اذالالالالالالالا   وقكالالالالالالالر السالالالالالالالم اد    كتالالالالالالالاب  اعالالالالالالالد الشالالالالالالال ا   الل الالالالالالالا  لالالالالالالالا رالرالالالالالالالة



وتسالالالالالالعة اذالالالالالالا  و الالالالالالا : إ  ك الالالالالالرر األذالالالالالالاة تالالالالالالد  علالالالالالالى شالالالالالالر  املسالالالالالالمى  و قالالالالالال  ابالالالالالالن  ،لالالالالالالة     عوالالالالالالد 
 العلغل بن حممد الدراورد   ا : بل إ    للمدغًة   التارار  ربعة اذا .

الالالالالةُّ م الالالالالًالْ لْم ب ْرالالالالال   .غال  الالالالالِرب  فمالالالالالن  ذا  الالالالالا  رالالالالالرب كمسالالالالال د وغ الالالالالرب   الالالالالا  تعالالالالالاىل:  و ِإْق   ال الالالالال   )    ِف 
الالالالالْم ف الالالالالاْرِاعلاْا  واألحالالالالاللاب:  ا اْلوال ل الالالالالِد  والولالالالالالد: 13   ملق الالالالالا   ل كل    والولالالالالالد   الالالالالا  تعالالالالالاىل:      لْ ِسالالالالالمل هِب الالالالالس 

  ودار ا  الالالالالرر و السالالالالالًة و يوالالالالالة و ابالالالالالة و رغالالالالالة األ  الالالالالار ومدغًالالالالالة الرسالالالالالا  ومضالالالالال   الرسالالالالالا  و كالالالالالالة 1
 والعسراة والوارر والفاضحة.الولدا  واملواركة واملسكيًة 

  
 مالالالالالالالا  الالالالالالالدررا ف الالالالالالالل   مقالالالالالالالدار   الالالالالالالد مكالالالالالالالة ورالالالالالالالل   حالالالالالالالرر سالالالالالالالو ة و الالالالالالالا خنيالالالالالالال  ك الالالالالالال ر وميالالالالالالالال 
وخنالالالاليل م و روع الالالالالم تسالالالالقى مالالالالالن ا ،ر علي الالالالا العويالالالالالد وللمدغًالالالالالة سالالالالار واملسالالالالال د   لالالالالا وسالالالالالا ا و الالالالال  

سالالالال د الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   شالالالالر  املسالالالال د ورالالالالا بيالالالال  مرتفالالالال  ولالالالاليس بيًالالالاله وبالالالالة سالالالالقد امل
إ  فراالالالالالالة ورالالالالالالا مسالالالالالالدود   ،ب لالالالالالاله وفيالالالالالاله  الالالالالال  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و الالالالالال   م بكالالالالالالر و الالالالالال  
عمالالالالالر  واملًالالالالال  الالالالالالس  كالالالالالا  ناالالالالال  عليالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالد غشالالالالالل  ًالالالالال   رالالالالالر 
والروضالالالالالالة  مالالالالالالا  املًالالالالالال  بيًالالالالالاله وبالالالالالالة القالالالالالال   وم الالالالالالالل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم الالالالالالالس  كالالالالالالا  غ الالالالالاللل فيالالالالالاله 

 رم املدغًة دار  الواب.األعياد   غ
ووبقيالالالال  ال ر الالالالد  رالالالالارج املدغًالالالالة مالالالالن شالالالالر ي ا ورالالالالا مالالالالدفن  ك الالالالر  ماا الالالالا. وو لوالالالالاة  رالالالالارج املدغًالالالالة 
الالالالالد  اوالالالالال     الالالالالا  املدغًالالالالالة ورالالالالالا  علالالالالالى لالالالالالا ميلالالالالالة إىل مالالالالالا غلالالالالالل القولالالالالالة ورالالالالالل شالالالالالوي ة ،لقرغالالالالالة. وو لحل

دغًالالالالالة. وواد  العقيالالالالالق    الالالالالرب االوالالالالالا  إلي الالالالالا مقالالالالالدار فرسالالالالال ة وبقرهبالالالالالا مالالالالاللارش وخنيالالالالال  وضالالالالالياش ألرالالالالال  امل
فيمالالالالا بيً الالالالا وبالالالالة الفالالالالرش. ووالفلالالالالرش  مالالالالن املدغًالالالالة علالالالالى  ربعالالالالة  و    اًاهبالالالالا وهبالالالالا مسالالالال د االالالالام  غالالالال  
    ك الالالالر رالالالالسل الضالالالالياش رالالالالراب  وكالالالالسل  حالالالالاات املدغًالالالالة ضالالالالياش ك الالالال ر  ك ررالالالالا رالالالالراب  و عالالالالسب ميالالالالال 

 تل  الًاحية  ،ر العقيق.
الالالالل وحالالالالر)  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم شالالالال ر امل دغًالالالالة برغالالالالدا    برغالالالالد مالالالالن كالالالال  انحيالالالالة ورر)

و    -ضالالالالالالرب الشالالالالالال ر ،لع الالالالالالا ليتًالالالالالالارر ور  الالالالالالا  -  ا الالالالالال  و  متالالالالالالاش الًاضالالالالالال   و الالالالالالى عالالالالالالن ا الالالالالالو  
غعضالالالالالد وغ  الالالالالر ول تكالالالالالن املدغًالالالالالة بلالالالالالدا  ر الالالالالوا  م مالالالالالرا   إمالالالالالا كالالالالالا  هبالالالالالا بعالالالالال  الً يالالالالال  واملاشالالالالالية ومالالالالالن 

تااالالالالالالالالد   غ رالالالالالالالالا و ررالالالالالالالالا ر الالالالالالالالا ل املدغًالالالالالالالالة   الالالالالالالالا  يوالالالالالالالالة الالالالالالالالالرغ  وللعاالالالالالالالالر في الالالالالالالالا فضالالالالالالالال  را حالالالالالالالالة   
ال الالالاليحاين   غااالالالالد   بلالالالالد مالالالالن الولالالالالدا  م لالالالاله  و الالالالم حالالالال  اللوالالالالا  ومً الالالالا  مالالالال  إىل سالالالالا ر الولالالالالدا   

 لحالالالالالد اوالالالالال   وًالالالالالا ولوالالالالاله ورالالالالالا »واول الالالالالا  لحالالالالالد  الالالالالد فضالالالالالله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالا : 



 وح ارر  لحد من االرا ي .« على ،ب من  بااب االًة
  
  

دغًالالالالالالة إىل مكالالالالالالة لالالالالالالا عشالالالالالالر مراحالالالالالال  ومالالالالالالن الكافالالالالالالة إىل املدغًالالالالالالة لالالالالالالا عشالالالالالالرغن املسالالالالالالافات: مالالالالالالن امل
مرحلالالالالالة و رغالالالالالق الو الالالالالرر إىل املدغًالالالالالة لالالالالالا مالالالالالن .الالالالالاين عشالالالالالرر مرحلالالالالالة وغلتقالالالالالل مالالالالال   رغالالالالالق الكافالالالالالة بقالالالالالرب 
معالالالالد  الًقالالالالرر ومالالالالن الر الالالالة إىل املدغًالالالالة لالالالالا مالالالالن عشالالالالرغن مرحلالالالالة  ومالالالالن الوحالالالالرغن إىل املدغًالالالالة عالالالالن  رغالالالالق 

 الساح .
الالالالالْيال  فالالالالالال ل  هللا تعالالالالالاىل:  و غالالالالال ُّ وملالالالالالا  الالالالالد  رسالالالالالا  هللا ا ملدغًالالالالالة واالالالالالد  رل الالالالالا مالالالالالن  روالالالالالت الًالالالالالا  ك 

   فالحسًاا الك ْي  بعد قل .1ل ْلملا ف ِفة   واملاففة: 
  

 مرمث امل اارغن امى املدغًة
حالالالالالالاو  ر سالالالالالالاة  الالالالالالرغ  مًالالالالالال  املسالالالالالاللمة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر إىل املدغًالالالالالالة لكالالالالالالً م اسالالالالالالتااعاا ا  الالالالالالرر بعالالالالالالد 

و  االالالالالالالا  مكالالالالالالة االالالالالالالالا  فلمالالالالالالا  الالالالالالالدماا املدغًالالالالالالة  صالالالالالالالي   ك الالالالالالالررم بضالالالالالالعة  سالالالالالالالابي  و الالالالالالد اعتالالالالالالالاد امل الالالالالالاار 
، مالالالالالى ور الالالالالا كا الالالالال    فلالالالالالا لا  و مالالالالالالرو أل  صالالالالاليف ا ر الالالالال  وشالالالالالتاةرا  الالالالالار  واملاالالالالالر دا الالالالالم تقرغوالالالالالا   
 الالالالالالالالال  عا شالالالالالالالالة: ملالالالالالالالالا  الالالالالالالالد  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم املدغًالالالالالالالالة ورالالالالالالالالل  و   رمث  صالالالالالالالالاب 

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و صالالالالالاب  ا مالالالالالى  صالالالالالحابه مً الالالالالا بالالالالالالة وسالالالالالقم  وصالالالالالر  هللا قلالالالالال  عالالالالالن  ويالالالالاله صالالالالاللى 
 ، بكالالالالالالالر وبالالالالالالالال   وعالالالالالالالامر بالالالالالالالن ف الالالالالالال ر  فاسالالالالالالالتالق   رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   عيالالالالالالالاد م 
وقلالالالال   والالالال     غضالالالالرب عليًالالالالا ا  الالالالاب مالالالالن شالالالالدر ا مالالالالى فالالالالالق  ت فالالالالدرل  علالالالالي م ورالالالالم   بيالالالال  
 واحالالالالالالد فااالالالالالالد م غ الالالالالالسو  مالالالالالالن شالالالالالالدر ا مالالالالالالى فالالالالالالالر ت رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالال :

الل الالالالالالم حو الالالالالال  إليًالالالالالالا املدغًالالالالالالة كحوًالالالالالالا مكالالالالالالة  و  شالالالالالالد  الل الالالالالالم ،ر  لًالالالالالالا   »فً الالالالالالر إىل السالالالالالالماة و الالالالالالا : 
  فاسالالالالالالالت اب هللا لالالالالالالاله فاي)الالالالالالال  رااةرالالالالالالالا «صالالالالالالالاعًا ومالالالالالالالد ان وصالالالالالالالحِ ح ا لًالالالالالالالا وا قالالالالالالال  محل)ارالالالالالالالا إىل االحفالالالالالالالة

 وتراهبا وسكً ا والعي  هبا  وكا   با بكر إقا  رسته ا مى   شد:
 ك  امر ة م و     رله

 ملات  دىن من شرا   علهوا
  

ورالالالسا مالالالالن شالالالالعر حً لالالالالة بالالالالن غسالالالالار ولالالالاليس مالالالالن شالالالالعر  م بكالالالالر  ومحالالالالى املدغًالالالالة كا الالالال  املالالالالالرو ملالالالالا  



كالالالالا   الالالالي  هبالالالالا مالالالالن الالالالال   وا ،ر حالالالالىت إ  االمالالالالا  كا الالالال   الالالالرمث مالالالالن الشالالالالرب مً الالالالا وكا الالالال   الالالالرغ  
تعيالالالالالال  علالالالالالالى  رالالالالالالال  غ الالالالالالرب مالالالالالالالا غعالالالالالال غ م مالالالالالالالن ا مالالالالالالى وتسالالالالالالالل  الي الالالالالالاد علالالالالالالالي م وتسالالالالالالم ل ا مالالالالالالالى و   

ة و سالالالالاللم:  و  غالالالالالد تقتلالالالالال     »ملالالالالالد  .  الالالالالا  رسالالالالالا  هللا للغالالالالالد ا يالالالالال  وكالالالالالا   الالالالالد  تالالالالالى مالالالالال  وفالالالالالد  الالالالالل 
 غعإ: ا مى  فالصي  هبا  رًاة الارغق عًد عادته ومات هبا.« ملد 
  

 مس د رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 الالالالالالا  ابالالالالالالن عمالالالالالالر: كالالالالالالا  بًالالالالالالاة املسالالالالالال د علالالالالالالى ع الالالالالالد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وسالالالالالالقفه 

وعمالالالالدل رشالالالال  الً الالالال  فلالالالالم غالالالاللد فيالالالاله  بالالالالا بكالالالالر شالالالاليدا  فالالالاللاد فيالالالاله عمالالالالر وبًالالالالال علالالالالى مالالالالا كالالالالا  مالالالالن ارغالالالالد 
بًا الالالالالالاله   غالالالالالالال ل ع مالالالالالالالا  وبًالالالالالالالال ،  الالالالالالالارر املًقاشالالالالالالالة والفضالالالالالالالة واعالالالالالالال  عمالالالالالالالدل مالالالالالالالن ح الالالالالالالارر مًقاشالالالالالالالة 

 وسقفه سااا  و اد فيه.
  قكالالالالالالر بًالالالالالالاة املسالالالالالال د: وكًالالالالالالا لمالالالالالال  لوًالالالالالالة لوًالالالالالالة وعمالالالالالالار لوًتالالالالالالة لوًتالالالالالالة فالالالالالالر ل « ال الالالالالالحي »و  

وغالالالالالالال  عمالالالالالالالار تقتلالالالالالالاله الفدالالالالالالالة » صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ف عالالالالالالال  غالالالالالالالًف  الالالالالالالال اب عًالالالالالالاله وغقالالالالالالالا : الًالالالالالالال 
 «.الواغية

عالالالالالن سالالالالالالفيًة مالالالالالالاىل رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالالا : ملالالالالالالا « الالالالالالالد   »ورو  الوي قالالالالالل   
ليضالالالالالال   بالالالالالالا بكالالالالالالر ح الالالالالالرل إىل »بالالالالالالد الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم املسالالالالالال د وضالالالالالال  ح الالالالالالرا     الالالالالالا : 

ل إىل اًالالالالالال  ح الالالالالالر  م بكالالالالالالر   ليضالالالالالال  ع مالالالالالالا  ح الالالالالالرل إىل اًالالالالالال  ح الالالالالالر    ليضالالالالالال  عمالالالالالالر ح الالالالالالر 
 «.رؤ ة ا لفاة من بعد »  فقا  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم «ح ر عمر

وعالالالالالن مكحالالالالالا   الالالالالا : ملالالالالالا ك الالالالالر  صالالالالالحاب رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالالاا: ااعالالالالال  لًالالالالالا 
األمالالالالالالالر  مسالالالالالالال دا   فقالالالالالالالا : رشالالالالالالالوات و.امالالالالالالالات عالالالالالالالرغ  كعالالالالالالالرغ   رالالالالالالالل ماسالالالالالالالى صالالالالالالاللاات هللا عليالالالالالالاله 

 ع الالالالالال  مالالالالالالن قلالالالالالال   وروال ر غالالالالالالن و اد فيالالالالالاله: فافقالالالالالالاا غًقلالالالالالالا  اللالالالالالالنب ومالالالالالالا  تالالالالالالااا  إليالالالالالاله ورسالالالالالالا  هللا 
 صلى هللا عليه وسلم غًق  مع م اخل وال مامات ما غوس من األغ ا  .

  
وكالالالالا  الالالالالسغن  س سالالالالاا املسالالالال د اعلالالالالاا  الالالالاله ممالالالالا غلالالالالل القولالالالالة إىل مالالالالؤررل ما الالالالة قراش واعالالالال   ولتالالالاله 

لالالالالالاله رالرالالالالالالة  بالالالالالالااب  ،ب   مالالالالالالؤررل ورالالالالالالا   ا الالالالالالة القولالالالالالالة اليالالالالالالا  و،ب  إىل بيالالالالالال  املقالالالالالالد   واعالالالالالال 
عاتكالالالالة الالالالالس  غالالالالدعى ،ب عاتكالالالالة وغلقالالالالا  لالالالاله: ،ب الرمحالالالالة  والوالالالالاب الالالالالس  كالالالالا  غالالالالدر  مًالالالاله رسالالالالا  
هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورالالالالالالا ،ب    ع مالالالالالالا  اليالالالالالالا   ورالالالالالالسا  الوالالالالالالا،  ل غ الالالالالال ا بعالالالالالالد    صالالالالالالرف  



 صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم الوالالالالالاب الالالالالس  كالالالالا  رلفالالالاله وفالالالالالت  القولالالالالة  وملالالالالا صالالالالرف  القولالالالالة سالالالالالد رسالالالالا  هللا
 رسا الواب وحماقغه رسا الواب الس  سد.

وملالالالالالالا بالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا مسالالالالالال دل  بالالالالالالد بيتالالالالالالة للواتيالالالالالاله عا شالالالالالالة وسالالالالالالادر رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا علالالالالالالى 
 عالالالالالال  بًالالالالالالاة املسالالالالالال د مالالالالالالن اللالالالالالالنب وارغالالالالالالد الً الالالالالال   وكالالالالالالا  لويالالالالالال  عا شالالالالالالة م الالالالالالراش واحالالالالالالد مالالالالالالن عرعالالالالالالر 

تالالالالاللوج رسالالالالالا  هللا  سالالالالالاةل بالالالالد  الالالالالن ح الالالالالرا  ورالالالالل تسالالالالالعة  بيالالالالالات وقلالالالالال  وشالالالال ر السالالالالالرو   وسالالالالالاج  وملالالالالا 
   و الالالالالات  تلفالالالالالة  وح الالالالالر   واج الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ليسالالالالال  مالالالالالن املسالالالالال د ولكالالالالالن  بااهبالالالالالا 

 شارعة   املس د.
وكالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ناالالالالالال  إىل االالالالالالسش غتكالالالالالالىة عليالالالالالاله فقالالالالالالال  امالالالالالالر ر مالالالالالالن 

  ف علالالالالالاا لالالالالاله مًالالالالال ا   وملالالالالالا «إ  شالالالالالدتم»  جنعالالالالال  لالالالالال  مًالالالالال ا    الالالالالا : األ  الالالالالار  و راالالالالال : و رسالالالالالا  هللا  
فالالالالار  رسالالالالا  هللا االالالالالسش وصالالالالعد املًالالالال   حالالالالن) االالالالالسش وذالالالال  لالالالاله صالالالالات ك الالالالات العشالالالالار  فقالالالالا  الًالالالال  

فال والالالال  الًالالالالا  علي الالالالا فسالالالالمعاا مالالالالن «    تع والالالالا  مالالالالن حًالالالالة رالالالالسل ا شالالالالوة »صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
 هللا صلى هللا عليه وسلم فضمه فسكن. حًيً ا حىت ك ر بكا رم فًل  إلي م رسا 

  
عالالالالالن ابالالالالالن عمالالالالالر  الالالالالا : كالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ناالالالالال  إىل « صالالالالالحي  الو الالالالالار »و  

 اسش فلما اختس املً  اا)  إليه فحن) االسش فالذل فمس  بيدل عليه.
و  شالالالالالالال     حًالالالالالالالة االالالالالالالالسش مالالالالالالالن مع لاتالالالالالالاله صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وحالالالالالالالدغت االالالالالالالالسش مشالالالالالالال ار 

 ل حابة بضعة عشر  وكا  املً  من رش  األر  ومن دراتة وله  لس.روال من ا
 فقا :« االسش»وقكر ابن باا ة   رحلته 

  
درلًالالالالالالا ا الالالالالالر  الشالالالالالالرغد وا ت يًالالالالالالا إىل املسالالالالالال د الكالالالالالالر  فا فًالالالالالالا بوالالالالالالاب السالالالالالالال  مسالالالالالاللمة وصالالالالالالليًا 

الالالالالالالس  حالالالالالالن) إىل ،لروضالالالالالالة الكرشالالالالالالة بالالالالالالة القالالالالالال  واملًالالالالالال  الكالالالالالالر  واسالالالالالالتلمًا القاعالالالالالالة الوا يالالالالالالة مالالالالالالن االالالالالالالسش 
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالل مل الالالالالقة بعمالالالالالاد  الالالالالا م بالالالالالة القالالالالال  واملًالالالالال  عالالالالالن شالالالالالة مسالالالالالتقو  

 القولة  و ا  عًد قكر الق  الكر :
و  ا الالالالالالدغت:    رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم كالالالالالالا  ناالالالالالال  إىل االالالالالالسش خنلالالالالالالة ،ملسالالالالالال د 

ة إىل حااررالالالالالالا  ورلو     رسالالالالالالالا  هللا فلمالالالالالالا صالالالالالالً  لالالالالالالاله املًالالالالالال  واالالالالالالا  إليالالالالالالاله  حالالالالالالن االالالالالالالسش حًالالالالالالالة الًا الالالالالال
«. لالالالالالالا ل  لتلمالالالالالاله  الالالالالالن  إىل غالالالالالالا  القيامالالالالالالة»صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالل  إليالالالالالاله فالتلمالالالالالاله فسالالالالالالكن و الالالالالالا : 



وارتلفالالالال  الالالالالرواوت فالالالاليمن صالالالالً  املًالالالال  الكالالالالر   فالالالالرلو :     يمالالالالا  الالالالالدار  رضالالالالل هللا عًالالالاله رالالالالا الالالالالس  
غالالالالالال   مالالالالالر ر مالالالالالن األ  الالالالالار  وورد  صالالالالالًعه  و يالالالالال : إ  غالمالالالالالا  للعوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله صالالالالالًعه  و يالالالالال :

قلالالالال    ا الالالالدغت ال الالالالحي  وصالالالالً  مالالالالن  رفالالالالاة ال ابالالالالة  و يالالالال : مالالالالن األرالالالال  وكالالالالا  لالالالاله رالالالالالن دراالالالالات 
فكالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم غقعالالالالالالالالالد علالالالالالالالالالى عليالالالالالالالالالارن وغضالالالالالالالالال  راليالالالالالالالالاله الكالالالالالالالالالرشتة   
وسالالالالالاارن  فلمالالالالالا وت  بالالالالالا بكالالالالالر ال الالالالالدغق رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  عالالالالالد علالالالالالى وسالالالالالاارن ووضالالالالال  راليالالالالاله علالالالالالى 
 و رالالالالالن  فلمالالالالالا وت عمالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله الالالالالالس علالالالالالى  و رالالالالالن ووضالالالالال  راليالالالالاله علالالالالالى األرمث  وفعالالالالال  
قلالالالالالال  ع مالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله صالالالالالالدرا  مالالالالالالن رالفتالالالالالاله   تر الالالالالالى إىل ال ال الالالالالالة  وملالالالالالالا    صالالالالالالار األمالالالالالالر إىل 
معاوغالالالالالة رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  راد  قالالالالال  املًالالالالال  إىل الشالالالالالا  فضالالالالال  املسالالالالاللما  فلمالالالالالا ر   قلالالالالال  معاوغالالالالالة  تركالالالالاله 

 راات من  سفله فولو تس  دراات.و اد فيه س  د
  

 راد    غعيالالالالالالالدل إىل مالالالالالالالا كالالالالالالالا  عليالالالالالالالاله   261وملالالالالالالالا حالالالالالالال  امل الالالالالالالد  بالالالالالالالن املً الالالالالالالار العواسالالالالالالالل سالالالالالالالًة 
فالشالالالالالار عليالالالالاله ا مالالالالالا  مالالالالالال  ب كالالالالاله رشالالالالالية الت افالالالالال  ف كالالالالاله  وغقالالالالالا : إ  املًالالالالال  الالالالالالس  صالالالالالًعه معاوغالالالالالة 

بعالالالال  رلفالالالالاة بالالالالإ ورفالالالال  مًالالالال  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عليالالالاله   افالالالال  علالالالالى  الالالالا  اللمالالالالا  واالالالالددل 
العوالالالالالا  واختالالالالالس مالالالالالن بقالالالالالاو  عالالالالالااد مًالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  مشالالالالالا ا  للتالالالالال     احالالالالال   رالالالالالسا 

   و  املستع الالالالالالالالالالم ،  واشالالالالالالالالالالت   654املًالالالالالالالالالال  ملالالالالالالالالالالا احالالالالالالالالالال   املسالالالالالالالالالال د   مسالالالالالالالالالالت   رمضالالالالالالالالالالا  سالالالالالالالالالالًة 
 املستع الالالالالم عالالالالالن عمارتالالالالاله بقتالالالالالا  التتالالالالالار فعمالالالالال  امل فالالالالالر صالالالالالاح  الالالالالاليمن املًالالالالال  وبعالالالالالت بالالالالاله إىل املدغًالالالالالة

  .666  فً     ماض  مً  الً  صلى هللا عليه وسلم فوقل إىل سًة 656سًة 
  

 تلوغ  الً  صلى هللا عليه وسلم بعا شة رضل هللا عً ا
عا شالالالالة رضالالالالل هللا عً الالالالا رالالالالل بًالالالال   م بكالالالالر ال الالالالدغق و م الالالالا    رومالالالالا  بًالالالال  عالالالالامر بالالالالن عالالالالاشر  

    سالالالالالاللم  صالالالالالال  ر وتلوا الالالالالالا  614 - 613ولالالالالالالدت   السالالالالالالًة ال امًالالالالالالة  و التاسالالالالالالعة  والالالالالال  ا  الالالالالالرر و
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  كالالالالة   شالالالال ر شالالالالاا   والالالال  ا  الالالالرر ودرالالالال  هبالالالالا   املدغًالالالالة   مًالالالالل  
 م بكالالالالالالالر ،لسالالالالالالالً  بعالالالالالالالد ا  الالالالالالالرر ب ما يالالالالالالالة  شالالالالالالال ر   شالالالالالالال ر شالالالالالالالاا  وكالالالالالالالا  صالالالالالالالدا  ا  ربعما الالالالالالالة دررالالالالالالالم 

عوالالالالالد هللا بالالالالالن  وكا الالالالال   حالالالالال   سالالالالالا ه إليالالالالاله وكًيت الالالالالا    عوالالالالالد هللا  كًيالالالالال  ،بالالالالالن  رت الالالالالا  ذالالالالالاة ورالالالالالل   
الالالالاللب  وكالالالالا  غالالالالدعارا  م الالالالا  أل الالالاله تالالالالر )   ح ررالالالالا. وروت عالالالالن الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  ك الالالالر مالالالالن 
 لالالالالالد حالالالالالدغت  وكا الالالالال  مالالالالالن  كالالالالال  الًسالالالالالاة عقالالالالالال   ف الالالالاليحة الكالالالالالال  صالالالالالحيحة املًاالالالالالق  افالالالالالل ك الالالالال ا  



مالالالالالن مالالالالالن الق الالالالالا د  كرشالالالالالة   تالالالالالد)رر شالالالالاليدا    حفالالالالالل  رالالالالال   ما الالالالالا للحالالالالالدغت و الالالالالد روت عً الالالالالا الالالالالالروار 
 الراا  والًساة.

  
و روالالالالال  بعالالالالال  املالالالالالؤررة    عا شالالالالالة كالالالالالا  لالالالالالدغ ا  سالالالالال ة مالالالالالن القالالالالالر    و الالالالالو  رسالالالالالا  هللا ورالالالالالل 
بًالالالالالال  .الالالالالالاين عشالالالالالالرر ول غتالالالالالاللوج بكالالالالالالرا  غ رالالالالالالا  و الالالالالالو  رسالالالالالالا  هللا ور سالالالالالاله   ح ررالالالالالالا ودفالالالالالالن   بيت الالالالالالا 

 13وتافيالالالالال  سالالالالالًة سالالالالالو  ومخسالالالالالة لل  الالالالالرر ليلالالالالالة الالالالالالال الوة لسالالالالالو  عشالالالالالرر ليلالالالالالة رلالالالالال  مالالالالالن رمضالالالالالالا  و
   و الالالالالالد  اربالالالالالال  سالالالالالالوعا  وسالالالالالالتة سالالالالالالًة وصالالالالالاللى علي الالالالالالا  بالالالالالالا ررغالالالالالالرر ،لوقيالالالالالال  ودفًالالالالالال  لالالالالالاليال   678 غاليالالالالالالا

وقلالالالالال   مالالالالالن و غالالالالالة مالالالالالروا  بالالالالالن ا كالالالالالم علالالالالالى املدغًالالالالالة   رالفالالالالالة معاوغالالالالالة وكالالالالالا  مالالالالالروا  اسالالالالالت لد  ، 
 ررغرر ملا قر  إىل العمرر   تل  السًة .

اج الًالالالالال  صالالالالاللى رو  القاسالالالالالم بالالالالالن حممالالالالالد عالالالالالن عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا   الالالالالا  الالالالالال : فضالالالالالل    و 
هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم بعشالالالالالالالر ر الالالالالالالا : تالالالالالالاللواإ رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم بكالالالالالالالرا  دو  غالالالالالالال    
و بالالالالالالاا  م الالالالالالاارا   واالالالالالالاة ا غالالالالالال  عليالالالالالاله السالالالالالالال  ب الالالالالالارا   حرغالالالالالالرر  و مالالالالالالرل    غتالالالالالاللوج م  وكًالالالالالال  
 غتسالالالال  معالالالاله   إانة واحالالالالد  وا غالالالال  عليالالالاله السالالالالال  غًالالالالل  عليالالالاله ،لالالالالاحل و ان معالالالاله    الالالالا  واحالالالالد  

لواإ   شالالالالالالالاا  وبالالالالالالالد م   قلالالالالالالال  الشالالالالالالال ر  و الالالالالالالو  بالالالالالالالة سالالالالالالالحر  ولالالالالالالالر   و  الالالالالالالل  هللا تعالالالالالالالاىل وتالالالالالالال
 عسر  من السماة ودفن   بيد  وك  قل  ل غساوين غ   فيه.

  
شالالالالالعوا  علالالالالالى ر   .ا يالالالالالالة عشالالالالالر شالالالالال را  مالالالالالالن  15صالالالالالر  القولالالالالالة عالالالالالالن بيالالالالال  املقالالالالالد  إىل الكعوالالالالالالة

    623ا  رر و افم  سًة 
  

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل املدغًالالالالالة صالالالالاللى إىل بيالالالالال  املقالالالالالد  سالالالالالتة عشالالالالالر ملالالالالالا رالالالالالاار رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 
شالالالالال را  وكالالالالالا   الالالالال     غ الالالالالر  إىل الكعوالالالالالة ملالالالالالا بل الالالالاله    الي الالالالالاد  الالالالالالاا: نالفًالالالالالا وغتوالالالالال   ولتًالالالالالا  فقالالالالالا : 

فقالالالالالالا  ا غالالالالالالال : إمالالالالالالا  ان عوالالالالالالالد فالالالالالالالادش «. و ا غالالالالالال  وددت    هللا صالالالالالالالر  وا الالالالالالل عالالالالالالالن  ولالالالالالالة غ الالالالالالالاد»
غرفالالالالالالال  ر سالالالالالالاله إىل السالالالالالالالماة غًت الالالالالالالر  مالالالالالالالر هللا أل   ربالالالالالالال  وسالالالالالالالله  واعالالالالالالال  إقا صالالالالالالاللى إىل بيالالالالالالال  املقالالالالالالالد 

ل الالالالالالالة   الالالالالالالم  ة فال ل ًاللا ل يال ً)الالالالالالال   ِ والْ السالالالالالالالماة  ولالالالالالالالة الالالالالالالالدعاة  فًللالالالالالالال  عليالالالالالالاله:    الالالالالالالْد  ال الالالالالالالر   تال ق لحالالالالالالال   و ْاِ الالالالالالال   ِ  الس)
   فااالالالالالالاله إىل الكعوالالالالالالالة إىل امليالالالالالالاللاب  وغلقالالالالالالالا : صالالالالالالاللى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا 144تال ْرض الالالالالالالار ا  والوقالالالالالالالرر: 

ر   مسالالالالالالال دل ،ملسالالالالالالاللمة    مالالالالالالالر    غتااالالالالالالاله إىل املسالالالالالالال د ا الالالالالالالرا  عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ركعتالالالالالالالة مالالالالالالالن ال  الالالالالالال



فاسالالالالالتدار إليالالالالاله ودار معالالالالاله املسالالالالاللما . وغقالالالالالا : بالالالالال   ار رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    بشالالالالالر بالالالالالن 
الالالالالال اة بالالالالالن ملعالالالالالرور   بالالالالالإ سالالالالاللمة ف الالالالالًع  لالالالالاله  عامالالالالالا  وحا الالالالال  ال  الالالالالر ف الالالالاللى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

غتااالالالالالالالاله إىل الكعوالالالالالالالالة فاسالالالالالالالالالتدار إىل الكعوالالالالالالالالة واسالالالالالالالالالتقو  عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم  صالالالالالالالالالحابه ركعتالالالالالالالالة    مالالالالالالالالالر    
الالالالالالمِ ل  املسالالالالالال د مسالالالالالال د القولتالالالالالالة وقلالالالالالال  غالالالالالالا  ا رًالالالالالالة للً الالالالالالد مالالالالالالن راالالالالالال  علالالالالالالى ر    امليالالالالالاللاب فسل
.ا يالالالالة عشالالالالالر شالالالالال را    الالالالالا  االم الالالالار األع الالالالالم: إمالالالالالا حرفالالالالال    الً الالالالد مالالالالالن شالالالالالعوا  علالالالالالى ر   .ا يالالالالالة 

 uعشر ش را  من ا  رر.
صالالالالالالالالالر ال الالالالالالالالو  إق االالالالالالالالاةرم  ت فقالالالالالالالالا : إ  رسالالالالالالالالا  هللا و  الو الالالالالالالالار : بيًالالالالالالالالا الًالالالالالالالالا  بقوالالالالالالالالاة   

صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالد   الالالالالل  عليالالالالاله  الالالالالر   و الالالالالد  مالالالالالر    غسالالالالالتقو  الكعوالالالالالة فاسالالالالالتقولارا فاسالالالالالتداروا 
 إىل الكعوة.

الالالالالا  لالالالالال  ا ِ)  الالالالالا لااْ ع ل يالْ   ل الالالالالِتِ مل ال)الالالالالىِت ك  الالالالالف    ة ِمالالالالالن  الً)الالالالالاِ  م الالالالالا و  )لالالالالالْم ع الالالالالن ِ والْ الالالالاليال قلا ل السح  الالالالالا  تعالالالالالاىل:  س 
الالالالالالالال ة ِإىل  ِصالالالالالالالالرٍ  محْسالالالالالالالالت ِقيٍم  والوقالالالالالالالالرر: ا ْ الالالالالالالالِربل غال ْ الالالالالالالالِد  م الالالالالالالالن غ ش  ْشالالالالالالالالرِ ل و اْلم     ورالالالالالالالالسا رد علالالالالالالالالى 142ْلم 

الي الالالالاد واملًالالالالافقة الالالالالسغن سالالالالاةرم قلالالالال   وعالالالالن غلغالالالالد الًحالالالالا  عالالالالن عكرمالالالالة وا سالالالالن والو الالالالر   الالالالا : 
  و  ما  سخ من القر   القولة.

  
 األقا 

  
ا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  راد     عالالالالالال  عالالالالالالن عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عمالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله:    رسالالالالالال

شالالالاليدا   مالالالال  بالالالاله الًالالالالا  لل الالالالالر فالالالالسكر عًالالالالدل الوالالالالا  و رلالالالاله  وقكالالالالر الًالالالالا ا ل و رلالالالاله  فكالالالالرل حالالالالىت  لر  
األقا  و رغالالالاله عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب تلالالالال  الليلالالالالة  -عوالالالالد هللا بالالالالن  غالالالالد  -راالالالال  مالالالالن األ  الالالالار غقالالالالا  لالالالاله: 

عليالالالالاله وسالالالالاللم و مالالالالالا األ  الالالالالار  فاالالالالالر   فالمالالالالالا عمالالالالالر فقالالالالالا : إقا  صالالالالالوح   رالالالالال ت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   الليلالالالالالة فالالالالالالر ل  و مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالال   
فالالالالالالق  ،ل الالالالالالر وقكالالالالالر  قا  الًالالالالالا  اليالالالالالا    الالالالالا : فالالالالاللاد بالالالالالال    ال الالالالالو : ال الالالالالالر رالالالالال  مالالالالالن الًالالالالالا   

ار   ولالالالالالالاله صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله فال ررالالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وليسالالالالالالال  فيمالالالالالالالا ر   األ  الالالالالالال
وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن املالالالالالالالؤق ة بالالالالالالالال  وابالالالالالالالن    مكتالالالالالالالا  ،ملدغًالالالالالالالة  وبالالالالالالالال   و  مالالالالالالالن  ق     ا سالالالالالالالال  و ق     
االالالالالالام  عمالالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب ،لقالالالالالالد  ومالالالالالالات بدمشالالالالالالق  وكالالالالالالا  األقا    السالالالالالالًة األوىل مالالالالالالن ا  الالالالالالرر 

يالالالالاله مالالالالالن بعالالالالالدما بالالالالالد رسالالالالالا  هللا مسالالالالال دل   مالالالالالا خت الالالالاليل األقا  بالالالالالر و راالالالالال  ول غكالالالالالن بالالالالالاحل فلمالالالالالا ف



التًاغالالالالالاله ،لًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم والرفالالالالالال  لالالالالالالسكرل أل الالالالالاله إقا كالالالالالالا  علالالالالالالى لسالالالالالالا  غالالالالالال ل كالالالالالالا   رفالالالالالال  
 لسكرل  وغلقا : إ  الاحل  د سوق الر و.

واألقا  ل الالالالالالالالة: ا عالالالالالالالالال  ورالالالالالالالالا م الالالالالالالالدر  ق  لقغًالالالالالالالالا   وشالالالالالالالالرعا   إعالالالالالالالالال    الالالالالالالالا  علالالالالالالالالى واالالالالالالالاله 
لفالالالالالالرا   ا مالالالالالالس     الالالالالالا   لفالالالالالالاا   اصالالالالالالة  ورالالالالالالا سالالالالالالً ة مؤكالالالالالالدر للراالالالالالالا    مكالالالالالالا  عالالالالالالا   ل

و ت الالالالالالالالا ولالالالالالالالالا  ضالالالالالالالالاة   ل  رالالالالالالالالا  واملؤق الالالالالالالالا  ا   غتً مالالالالالالالالا    ا قا  ولالالالالالالالاليس قلالالالالالالالال  مالالالالالالالالن السالالالالالالالالً ة و  
املسالالالالالالتح   واملالالالالالالالاب اسالالالالالالة ال الالالالالالات  الالالالالالا   ختالالالالالالرج  لفا الالالالالاله عالالالالالالن املشالالالالالالروش  كالالالالالالسل   ادوا فيالالالالالاله مالالالالالالا 

 ليس مًه.
  

 فرمث صيا  ش ر رمضا  و كار الفار
  

القدشالالالالالة  ذ ارالالالالالا ،أل مًالالالالالة الالالالالالد رالالالالالل في الالالالالا  فاافالالالالالق  ملالالالالالا  قالالالالال  العالالالالالرب  ذالالالالالاة الشالالالالال ار عالالالالالن الل الالالالالة
رمضالالالالا   و  رمالالالال  ا الالالالر    شالالالالدته و الالالالد  الالالالل  فالالالالرمث صالالالاليا  شالالالال ر رمضالالالالا  بعالالالالدما صالالالالرف  القولالالالالة   
شالالالالالالعوا  علالالالالالالى ر   .ا يالالالالالالة عشالالالالالالر شالالالالالال را  مالالالالالالن ر الالالالالالرر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالا  تعالالالالالالاىل: 

ًلالالالالالالااْ كلتالالالالالال   ع ل الالالالالالْيكلمل ال  الالالالالالي   الالالالالالا ال)الالالالالالِسغن  ةام  الالالالالالن 183ا ل  والوقالالالالالالرر:  ب غالح     ا غالالالالالالة  و الالالالالالا  عالالالالالالل  واالالالالالال :  ف م 
الالالالالالْ ر  فال ْلي  لالالالالالالْمهل  والوقالالالالالالرر:  الالالالالالِ د  ِمالالالالالالًكلمل الش)    فالروالالالالالال  صالالالالالاليامه علالالالالالالى املقالالالالالاليم ال الالالالالالحي  وررالالالالالالل 185ش 

 فيه للمرغ  واملسافر و رو  ا  عا  للكو  الس    غستاي  ال يا .
رغ    االارليالالالالالالالة كا الالالالالالال  عاشالالالالالالالاراة غامالالالالالالالا  ت الالالالالالالامه  الالالالالالال»عالالالالالالالن عا شالالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالا  الالالالالالالال : 

وكالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غ الالالالامه ماافقالالالالة  الالالالم ول بمالالالالر  حالالالالدا  مالالالالن  صالالالالحابه ب الالالاليامه  
فلمالالالالالالا  الالالالالالد  املدغًالالالالالالة صالالالالالالامه و مالالالالالالر ب الالالالالاليامه فلمالالالالالالا فالالالالالالرمث رمضالالالالالالا  كالالالالالالا  رمضالالالالالالا  رالالالالالالا الفرغضالالالالالالة وتالالالالالالر  

  وكالالالالالالا  غ الالالالالالاد املدغًالالالالالالة غ الالالالالالاما ه وغع ما الالالالالاله أل  هللا «عاشالالالالالالاراة فمالالالالالالن شالالالالالالاة صالالالالالالامه ومالالالالالالن شالالالالالالاة تركالالالالالاله
جنالالالالالالى فيالالالالالاله ماسالالالالالالى و امالالالالالاله مالالالالالالن ال الالالالالالر  و غالالالالالالر  فرعالالالالالالا  و امالالالالالاله  ف الالالالالالامه ماسالالالالالالى شالالالالالالكرا    وصالالالالالالامه  

  « ان  وىل  اسالالالالالالالى»  و  رواغالالالالالالالة: «لالالالالالالالن  حالالالالالالالق  اسالالالالالالالى مالالالالالالالًكم»رسالالالالالالالا  هللا و مالالالالالالالر ب الالالالالالاليامه  الالالالالالالا ال : 
 وغا  عاشاراة را اليا  العاشر من ا ر .

وقلالالالالالال   والالالالالال      وركالالالالالالن ال الالالالالاليا  ا مسالالالالالالا  عالالالالالالن املفاالالالالالالرات و مالالالالالالر   رالالالالالالسل السالالالالالالًة بلكالالالالالالار الفاالالالالالالر
تفالالالالالالرمث اللكالالالالالالالار   األمالالالالالالاا  وكالالالالالالالا  ناالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم  والالالالالال  الفاالالالالالالالر بيالالالالالالالامة 
فيالالالالالالالالمر ورراا الالالالالالالا  والالالالالالال     غالالالالالالالسر  إىل امل الالالالالالاللى و  الالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ،ملدغًالالالالالالالة 



عشالالالالالر سالالالالالًة غضالالالالالحل   كالالالالال  عالالالالالا   وكالالالالالا  غضالالالالالح ل بكوشالالالالالة ذيًالالالالالة   الالالالالر ة  ملحالالالالالة  حالالالالالدمها عالالالالالن 
 رر عن  فسه و له  فيالك  را و رله مً ما وغاعم املساكة. مته وا 
  

 فرغضة اللكار
  

اللكالالالالالار ركالالالالالالن مالالالالالالن  ركالالالالالالا  ا سالالالالالال  ا مالالالالالالس  و الالالالالالد فرضالالالالالال    السالالالالالًة ال ا يالالالالالالة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر   الالالالالالا  
بلالالالالالالالالإ ا سالالالالالالالالال  علالالالالالالالالى مخالالالالالالالالس: شالالالالالالالال ادر      إلالالالالالالالاله إ  هللا و   »رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم 

الر  وإغتالالالالاة اللكالالالالالار  وصالالالالالا  رمضالالالالالا   وحالالالال  الويالالالالال  مالالالالالن اسالالالالالتااش إليالالالالاله حممالالالالدا  رسالالالالالا  هللا  وإ الالالالالا  ال الالالالال
 «.سويال  

الالالالالالالالالالالالار   والوقالالالالالالالالالالالالرر:  الالالالالالالالالالالال ِ ِ  43و الالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالاىل:  و  تلالالالالالالالالالالالالااْ الل)ك  الالالالالالالالالالالالق  ل)لس)    و الالالالالالالالالالالالا :  و ِ    ْمالالالالالالالالالالالالاِ ِْم ح 
ْحالالالالالالالالرلوِ   والالالالالالالالالساروت:  الالالالالالالالِكِة و اْلع ِملالالالالالالالال19و اْلم  الالالالالالالالا    و الالالالالالالالا :  ِإم) الالالالالالالالا ال )الالالالالالالالد    ل لِْلفلق الالالالالالالالر  ة و اْلم س  ة  ع ل يالْ  

الالالالالالالِويِ  ف رِغض الالالالالالالة  م الالالالالالالن  ااِ) و   الالالالالالالِويِ  ااِ) و ابالالالالالالالِن الس) الالالالالالالِة  اللللالالالالالالالابالل لْم و ِ  الر   الالالالالالالاِب و اْل  الالالالالالالرِِمة  و ِ  س  اا)ل ع لالالالالالالاليمُّ و اْلملؤ ل)ف 
  .60ح ِكيمُّ  والتابة: 

 «. دوا  كار  ماالكم»و ا  عليه ال الر والسال : 
حالالالالال  الالالالالالد يا عالالالالالن القلالالالالال   ومالالالالالا   مالالالالالن   يالالالالالا  األغًيالالالالالاة   وإ الالالالالاب اللكالالالالالار عالالالالالالج   الالالالالالة مالالالالالرمث

  .7  6 ا  تعاىل:  ك ال) ِإ ) اِ  س ن  ل ي ْا  ى     ر)ةالل اْستال ْ د   والعلق: 
  

وإرالالالالالالالالالالراج اللكالالالالالالالالالالار  والالالالالالالالالال  األغًيالالالالالالالالالالاة إىل الفقالالالالالالالالالالراة واملسالالالالالالالالالالاكة فيالالالالالالالالالاللو  عالالالالالالالالالالً م ا قالالالالالالالالالالد وا سالالالالالالالالالالد 
في الالالالالال  صالالالالالالر   ا فالالالالالالة مًالالالالالاله إىل  والسالالالالالال    واملالالالالالالا  الفاضالالالالالال  إق  مسالالالالالالكه ا  سالالالالالالا  صالالالالالالار معاالالالالالالال  

الالالالْس ِمالالالالْن   ْمالالالالاِ ِْم  الفقالالالال   صالالالالالل شالالالالال ه  ورالالالالسا مالالالالن  ع الالالالم  عالالالالم ا سالالالالال  وحماسالالالالًه  و الالالالاله تعالالالالاىل:  رل
   غ والالالالالالال  لإلمالالالالالالالا  حالالالالالالالق األرالالالالالالالس مالالالالالالالن كالالالالالالال  مالالالالالالالا  وكالالالالالالالسل  كالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا 103ص الالالالالالد   ة   والتابالالالالالالالة: 

ا علالالالالالى ا تالالالالالااة إىل صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وا ليفتالالالالالا  بعالالالالالدل برالالالالالسو  اللكالالالالالار مالالالالالن الًالالالالالا  وغا عا الالالالال
   فالالالالالالالامث ع مالالالالالالالالا  بالالالالالالالن عفالالالالالالالالا  رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالالاله   رالفتالالالالالالاله  داة اللكالالالالالالالالار مالالالالالالالن األمالالالالالالالالاا  الوا ًالالالالالالالالة إىل 
مالك الالالالالالا  إ     رالالالالالالسا   غسالالالالالالق   لالالالالالال  ا مالالالالالالا   صالالالالالالال   ولالالالالالالسا لالالالالالالا علالالالالالالم    بلالالالالالالدر   غالالالالالالؤدو   كالالالالالالا م 

دت حالالالالالالة  الالالالالو م هبالالالالا  والسالالالالااد األع الالالالم مالالالالن األغًيالالالالاة   غالالالالؤدو  اللكالالالالار مالالالالن تلقالالالالاة   فسالالالال م  فاشالالالالت
الفقالالالالالراة كالالالالالر،  وحراالالالالالا  وحًقالالالالالاا علالالالالالى األغًيالالالالالاة وامتالالالالالدت إلالالالالالي م  غالالالالالدغ م ،لقتالالالالال  والسالالالالالر ة  لالالالالالسل   الالالالالر  



ا الالالالالال  كالالالالالال  ا الالالالالال       جتالالالالالال  ا كامالالالالالالة اللكالالالالالالار املفروضالالالالالالة وتًفق الالالالالالا فيمالالالالالالا غ الالالالالالل  شالالالالالالال  الفقالالالالالالراة مالالالالالالن 
االالالالالاش إغالالالالالاا  م وإ عالالالالالام م وكسالالالالالا م وعالا الالالالالم وتعلالالالالاليم م بالالالالالد   مالالالالالن تالالالالالرك م غعالالالالالا ا      الفا الالالالالة مالالالالالن 

وعالالالالالر  ومالالالالالرمث وتشالالالالالرغد واعتًالالالالالا  للموالالالالالاد ة ا شالالالالال اكية املتارفالالالالالة الالالالالالد  شالالالالالالت مالالالالالن ا الالالالالال  القالالالالالا م 
 بة األغًياة والفقراة.

فعلالالالالالالالالالالالى ا كامالالالالالالالالالالالات ا سالالالالالالالالالالالالمية الراالالالالالالالالالالالاش إىل   الالالالالالالالالالالا  اللكالالالالالالالالالالالار واواغت الالالالالالالالالالالا مل الالالالالالالالالالاللحة املعالالالالالالالالالالالا غن 
االالالالالالالا  و سالالالالالالالتتواب األمالالالالالالالن   مالالالالالالالا تالالالالالالالر  األغًيالالالالالالالاة لضالالالالالالالما ررم   إرالالالالالالالراج اللكالالالالالالالار ف الالالالالالالا تعايالالالالالالال   الالالالالالالا وإب

  كمت ا.
  

 املؤارار بة امل اارغن واأل  ار
  

كالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم  مالالالالالالالالر  صالالالالالالالالحابه  والالالالالالالال  ر رتالالالالالالالاله ،  الالالالالالالالرر إىل املدغًالالالالالالالالة 
ف راالالالالاا  رسالالالالا   فكالالالالا   و الالالالم  الالالالدوما  إلي الالالالا  بالالالالا سالالالاللمة بالالالالن عوالالالالد األسالالالالد وعالالالالامر بالالالالن ربيعالالالالة وعوالالالالد هللا 

ة ةمسالالالالالة  شالالالالال ر  رالالالالالى بالالالالالة امل الالالالالاارغن بالالالالالن احالالالالال  وبعالالالالالد  دومالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل املدغًالالالالال
واأل  الالالالالالار لتالالالالالالسر  عالالالالالالً م وحشالالالالالالة ال ربالالالالالالة وليؤ سالالالالالال م مالالالالالالن مفار الالالالالالة األرالالالالالال  والعشالالالالالال ر وغشالالالالالالد بعضالالالالالال م 
  ر بعالالالالالال   و الالالالالالد  رالالالالالالى بيالالالالالالً م علالالالالالالى ا الالالالالالالق واملااسالالالالالالار وغتااررالالالالالالا  بعالالالالالالد املمالالالالالالات دو  قو  األرحالالالالالالالا  

  وغقالالالالالا : كالالالالالا اا وكالالالالالا اا تسالالالالالعة راالالالالالال  مخسالالالالالة و ربعالالالالالة مالالالالالن امل الالالالالاارغن ومخسالالالالالة و ربعالالالالالة مالالالالالن األ  الالالالالار
ما الالالالة ومخسالالالالة مالالالالن امل الالالالاارغن ومخسالالالالة مالالالالن األ  الالالالار وكالالالالا  قلالالالال   والالالال  بالالالالدر فلمالالالالا كا الالالال  و عالالالالة بالالالالدر 
الالالالالْىة ع لالالالالاليمُّ   الالالالال   ش  الالالالالاِ  بال ْعضلالالالالال لْم   ْوىل  بالالالالالوال ْعٍ  ِ  ِكت الالالالالِ  ااِ) ِإ ) اا)  ِبكل و  الالالالالل  هللا تعالالالالالاىل:  و  لْوللالالالالالااْ ا ْرح 

 ول الالالالالالا وا قاعالالالالالال  املؤارالالالالالالار   املالالالالالال ان وراالالالالالال  كالالالالالال      سالالالالالال   رالالالالالالسل ا غالالالالالالة مالالالالالالا كالالالالالالا  74واأل فالالالالالا : 
 إ سا  إىل  سوه وورره قوو رمحه  وإان لًسكر رًا بع  من  رى بيً م:

  رس رسا  هللا بيد علل  بن  م  ال  فقا : رسا  رل.
  

 بالالالالا بكالالالالر ال الالالالدغق وراراالالالالة بالالالالن  غالالالالد بالالالالن  م  رالالالال  األ  الالالالار   عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب وعتوالالالالا  بالالالالن 
 م  الالالالالالال  ومعالالالالالالاق بالالالالالالن اوالالالالالال  األ  الالالالالالار   محالالالالالاللر بالالالالالالن عوالالالالالالد املالالالالالالال  مالالالالالالال  األ  الالالالالالار   اعفالالالالالالر بالالالالالالن 

و غالالالالد بالالالالن حاررالالالالة   بالالالالا عويالالالالدر االالالالالرال وسالالالالعد بالالالالن معالالالالاق األ  الالالالار   عوالالالالد الالالالالرمحن بالالالالن عالالالالا  وسالالالالعد 
بالالالالن الربيالالالال  األ  الالالالار   الالالالاللب  بالالالالن العالالالالاا  وسالالالاللمة بالالالالن سالالالالالمة األ  الالالالار    لحالالالالة بالالالالن عويالالالالدهللا كعالالالال  



األ  الالالالالار   سالالالالالعيد بالالالالالن  غالالالالالد و لم  بالالالالالن   بالالالالالن مالالالالالال  األ  الالالالالار   ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالا  و و  بالالالالالن وبالالالالال 
كعالالالالال  األ  الالالالالار   م الالالالالع  بالالالالالن عمالالالالال  و بالالالالالا  غالالالالالاب األ  الالالالالار    بالالالالالا حسغفالالالالالة بالالالالالن عتوالالالالالة وعوالالالالالاد بالالالالالن 
بشالالالالالالر األ  الالالالالالار   عمالالالالالالار بالالالالالالالن وسالالالالالالر وحسغفالالالالالالة بالالالالالالن اليمالالالالالالالا  العًسالالالالالالل األ  الالالالالالار   حا الالالالالال  بالالالالالالالن  م 

ل فالالالالالار  بلتعالالالالة وعالالالالا  بالالالالن سالالالالاعدر األ  الالالالار   سالالالاللما  الفارسالالالالل و بالالالالا الالالالالدرداة األ  الالالالار    بالالالالا قر ا
واملًالالالالسر بالالالالن عمالالالالرو األ  الالالالار    بالالالالا سالالالال ر بالالالالالن  م ررالالالالم وسالالالالالمة بالالالالن و الالالال  األ  الالالالار   روالالالالاب بالالالالالن 
األرت و الالالاليم مالالالالاىل رالالالالراش بالالالالن ال الالالالم)ة  صالالالالفاا  بالالالالن ورالالالال  ورابالالالال  بالالالالن الع الالالالال   صالالالال ي  بالالالالن سالالالالًا  
وا الالالالارن بالالالالن ال الالالالمة  عوالالالالد هللا بالالالالن  رمالالالالة وفالالالالرور بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن ور الالالالة  مسالالالالعاد بالالالالن ربيعالالالالة وعويالالالالد بالالالالن 

الالالا    معمالالالر بالالالن ا الالالارن بالالالن معمالالالر ومعالالالاق بالالالن عفالالالراة  وا الالالد بالالالن عوالالالد هللا بالالالن عوالالالد مًالالالا  وبشالالالر التال)يالْ  
 بن ال اة   غد بن ا ااب معن بن عد   األر م بن  م األر م و لحة بن  غد.

  
 الالالالالا  امل الالالالالاارو : و رسالالالالالا  هللا مالالالالالا ر غًالالالالالا م الالالالال   الالالالالا   الالالالالدمًا علالالالالالي م  حسالالالالالن مااسالالالالالار    ليالالالالال  و  

املؤو الالالالالالة و شالالالالالالركاان   امل ًالالالالالالة حالالالالالالىت لقالالالالالالد رشالالالالالاليًا    غالالالالالالسرواا ،ألاالالالالالالر    حسالالالالالالن بالالالالالالس     ك الالالالالال   كفالالالالالالاان
     فالالالال   رًالالالالالا كم علالالالالي م ودعالالالالالاةكم  الالالالم ح الالالالال  «   مالالالالالا  رًيالالالالتم علالالالالالي م ودعالالالالا م  الالالالالم»كلالالالاله   الالالالا : 

مالالالالًكم بالالالالاله  الالالالاش مكافالالالالالالر   الالالالا  تعالالالالالاىل غ الالالالالإ علالالالالى األ  الالالالالار   سالالالالارر ا شالالالالالر:  و ال)الالالالِسغن  تال وال الالالالالا)ةوا الالالالالالد)ار  
الالالالالة  مم )الالالالال   لوتلالالالالالااْ و غاللالالالالالْؤرِرلو   و ا ش الالالالالن  ِمالالالالالن  ال الالالالالْولِ  الالالالالدلو   ِ  صلالالالالالدلورِِرْم ح اا  الالالالالاا ر  إِل الالالالالْيِ ْم و     ِ  وحالالالالالا   م الالالالالْن ر  ِ ْم  ِل

الالالالا    وا شالالالالر:  الالالالمل اْلملْفِلحل الالالالا   هِبالالالالْم ر   اص الالالالةُّ و م الالالالن غلالالالالا   شلالالالال )  ال ْفِسالالالالِه ف اللْول دالالالال   رل ع ل الالالالى    فلِسالالالالِ ْم و ل الالالالْا ك 
9.  

  
 ا غة  املدغًة ورل دار ا  رر توا را األ  ار  و  امل اارغن.املراد من الدار   رسل 

و   الالالالالدو    صالالالالالدوررم حااالالالالالة ممالالالالالا  وتالالالالالاا    حسالالالالالدا  وحالالالالاللا ر وغي الالالالالا  ممالالالالالا  وا امل الالالالالاارو  مالالالالالن 
 دو م.

وغالالالالالؤررو  علالالالالالى   فسالالالالال م ولالالالالالا كالالالالالا  هبالالالالالم ر اصالالالالالة  غقالالالالالا :  رالالالالالرل بكالالالالالسا إقا ر الالالالاله بالالالالاله  ومفعالالالالالا  
 ا م ومًا  م على   فس م.ا غ ار حمسو  والتقدغر  وغؤررو   ما 

عالالالالالالالالالن ابالالالالالالالالالالن عوالالالالالالالالالالا     الًالالالالالالالالالال  صالالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالالاللم  الالالالالالالالالالا  ل   الالالالالالالالالالار: إ  شالالالالالالالالالالدتم  سالالالالالالالالالالمتم 
للم الالالالالاارغن مالالالالالن دوركالالالالالم و مالالالالالاالكم و سالالالالالم  لكالالالالالم مالالالالالن ال ًيمالالالالالة كمالالالالالا  سالالالالالم   الالالالالم  وإ  شالالالالالدتم كالالالالالا  
م  الالالالالم ال ًيمالالالالالة ولكالالالالالم دوركالالالالالم و مالالالالالاالكم  فقالالالالالالاا:    بالالالالال   قسالالالالالم  الالالالالم مالالالالالن دوران و ماالًالالالالالا و   شالالالالالارك 



  .9  ال ًيمة  فال ل  هللا تعاىل:  و غاللْؤرِرلو   ع ل ى    فلِسِ ْم و ل ْا ك ا   هِبِْم ر   اص ةُّ  وا شر: 
فاأل  الالالالالالار  كرمالالالالالالاا امل الالالالالالاارغن إكرامالالالالالالا  ع يمالالالالالالا  ليالالالالالالدفعاا عالالالالالالً م غاا الالالالالال  ا ااالالالالالالة فكالالالالالالا اا  رمالالالالالالا  

 غلضالالالالالالالرب   فسالالالالالالال م ملسالالالالالالالاعدر إرالالالالالالالاا م   ا سالالالالالالالال  علالالالالالالالى حدارالالالالالالالة ع الالالالالالالدرم بالالالالالالاله حالالالالالالالىت صالالالالالالالاروا مالالالالالالال ال  
 للتعاو  وحسن ا لق.

  
 إسال  عود هللا بن سال  بن ا ارن ا سرا يلل

  
كالالالالالا  عوالالالالالد هللا بالالالالالن سالالالالالال  كمالالالالالا  الالالالالا  بعالالالالال   رلالالالالاله عًالالالالاله حالالالالال ا  عاملالالالالالا    الالالالالا : ذعالالالالال  برسالالالالالا  هللا 
الالالالالد لالالالالاله فكًالالالالال  مسالالالالالر ا  لالالالالالسل   صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وعرفالالالالال  صالالالالالفته واذالالالالاله و ما الالالالاله الالالالالالس  كًالالالالالا  تاك)

  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم املدغًالالالالة فلمالالالالا  الالالالل  بقوالالالالاة   بالالالالإ عمالالالالرو بالالالالن صالالالالامتا  عليالالالاله حالالالالىت  الالالالد  رسالالالالا 
عالالالالالالا    والالالالالال  راالالالالالال  حالالالالالالىت  رالالالالالال  بقدومالالالالالاله و ان   ر   خنلالالالالالالة ت  عمالالالالالال  في الالالالالالا وعمالالالالالالد رالالالالالالالدر بًالالالالالال  
ت  فقالالالالال   ا الالالالارن االالالالد االسالالالالة فلمالالالالا ذعالالالال  ا الالالال  بقالالالالدو  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم كالالالال )

 وهللا لالالالالالا كًالالالالال  ذعالالالالال   اسالالالالالى بالالالالالن عمالالالالالرا   ادمالالالالالا  مالالالالالا ت عمالالالالالد حالالالالالة ذعالالالالال  تكوالالالالال  : ري والالالالال  هللا
الالالالالة رالالالالالا وهللا  رالالالالالا ماسالالالالالى بالالالالالن عمالالالالالرا  وعلالالالالالى دغًالالالالاله بعالالالالالت  الالالالالا بعالالالالالت   دت   الالالالالا :  لالالالالال   الالالالالا:    عم 
بالالالاله. فقالالالالال :    ابالالالالن  رالالالالل  رالالالالا الًالالالال  الالالالالس  كًالالالالا خنالالالال    الالالاله غوعالالالالت مالالالال   فالالالالس السالالالالاعة   لالالالال   الالالالا: 

عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فالسالالالالالالاللم      عالالالالالالالم.  الالالالالالالال : فالالالالالالالسا  إق .  الالالالالالالا :   رراالالالالالالال  إىل رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا
راعالالالالال  إىل  رالالالالال  بيالالالالالد فالالالالالالمر م فالسالالالالاللماا وكتمالالالالال  إسالالالالالالمل مالالالالالن غ الالالالالاد    ادالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 
هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم فقلالالالالالالالال : و رسالالالالالالالالا  هللا إ  غ الالالالالالالالاد  الالالالالالالالا  هبالالالالالالالال  وإين  حالالالالالالالال     تالالالالالالالالدرلإ   بعالالالالالالالال  
بياتالالالالالال  فت يوالالالالالالإ عالالالالالالً م   تسالالالالالالال م عالالالالالالإ حالالالالالالالىت نالالالالالال و  كيالالالالالالد  ان فالالالالالالي م  والالالالالال     غعلمالالالالالالاا وسالالالالالالالالمل 

م إ  علمالالالالالاا بالالالالاله هبتالالالالالاين وعالالالالالاباين  فالالالالالالدرلإ رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   بعالالالالال  بياتالالالالاله فالالالالال  
   الالالالالاا: سالالالاليدان «   راالالالال  ا  الالالالة بالالالالن سالالالالال  فالالالاليكم»ودرلالالالالاا عليالالالاله فكلمالالالالال وسالالالالاللال    الالالالا   الالالالم: 

وابالالالالالن سالالالالاليدان وحالالالالال ان وعاملًالالالالالا   الالالالالا : فلمالالالالالا فرغالالالالالاا مالالالالالن  الالالالالا م رراالالالالال  علالالالالالي م فقلالالالالال   الالالالالم: و معشالالالالالر 
 وا ولالالالالالالالاا مالالالالالالالا االالالالالالالاةكم بالالالالالالاله  فالالالالالالالاهللا إ كالالالالالالالم لتعلمالالالالالالالا    الالالالالالاله لرسالالالالالالالا  هللا جتدو الالالالالالاله مكتالالالالالالالا،  غ الالالالالالالاد اتقالالالالالالالاا هللا

عًالالالالالالدكم   التالالالالالالارار ،ذالالالالالاله وصالالالالالالفته فالالالالالال ين  شالالالالالال د   الالالالالاله رسالالالالالالا  هللا و  مالالالالالالن بالالالالالاله و صالالالالالالد ه و عرفالالالالالاله   الالالالالالالاا:  
كالالالالالالسب     و عالالالالالالاا م فقلالالالالالال  لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  ل  رالالالالالال   و  الالالالالال  هللا   الالالالالالم هبالالالالالال  

 الالالالالالا : فالالالالالالال  رت إسالالالالالالالمل وإسالالالالالالال   رالالالالالال  بيالالالالالالد و سالالالالالاللم  عمالالالالالالد رالالالالالالالدر ابًالالالالالالة  رالالالالالال  غالالالالالالدر وكالالالالالالسب  



 ا ارن فحسن إسالم ا.
  

  الالالاله كالالالالالا  مالالالالن غ الالالالالاد املدغًالالالالة واذالالالاله ا  الالالالالة وذالالالالال الًالالالالال  « دا الالالالرر املعالالالالالار  ا سالالالالالمية»وقكالالالالرت 
   .664 - 663رال و43صلى هللا عليه وسلم عود هللا ملا  سلم و  ه تا  سًة 

الالالالِإ  ،بًالالالاله ورالالالالا مالالالالن بالالالالإ  و الالالالد كالالالالا  عوالالالالد هللا بالالالالن سالالالالال  حليفالالالالا  لوالالالالإ ا الالالاللرج كًيتالالالاله  بالالالالا غاسالالالالد كل
الالالالالالاِردُّ م الالالالالالن ب الالالالالالِد  الالالالالالِ د  ش   يًقالالالالالالاش وكالالالالالالا  اذالالالالالاله   االارليالالالالالالة ح الالالالالاليًا  و الالالالالالل    فضالالالالالالله  الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و ش 

الالالالالالر  بالالالالالالِه 10ِإْسالالالالالالرةغ   ع ل الالالالالالى ِمْ لالالالالالالِه فال د الالالالالالام ن  و اْسالالالالالالت ْكوال ْر لْ  واألحقالالالالالالا :     و الالالالالالا  هللا تعالالالالالالاىل:  و م الالالالالالْن ا   
  .10م ْن رلا  ملْست ْ ٍد ِ،ل)ْيِ  و س اِربُّ ِ،لًال)  اِر  والرعد: و  

  
عالالالالالالن   الالالالالالس رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالالا : بلالالالالالالو عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن سالالالالالالال  مقالالالالالالد  « صالالالالالالحي  الو الالالالالالار »و  

رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم املدغًالالالالالالة فالالالالالالالذل  فقالالالالالالا : إين  سالالالالالالالل  عالالالالالالن رالالالالالالالن   غعلم الالالالالالن إ  
ا  و   عالالالالالالا  بكلالالالالالاله  رالالالالالال  االًالالالالالالة  ومالالالالالالن    شالالالالالاللة غًالالالالالاللش  الالالالالال    الالالالالالا : مالالالالالالا  و   شالالالالالالرا  السالالالالالالاعة  ومالالالالالال

ين »الالالالالالالد إىل  بيالالالالاله ومالالالالالن    شالالالالاللة غًالالالالاللش إىل  راالالالالالاله  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  رالالالالال )
   الالالالا : فقالالالالا  عوالالالالد هللا: قا  عالالالالدو الي الالالالاد مالالالالن املال كالالالالة  فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى «هبالالالالن    فالالالالا  ا غالالالال 
ر اشالالالالالر الًالالالالالا  مالالالالالن املشالالالالالر  إىل امل الالالالالرب  و مالالالالالا  و   مالالالالالا  و   شالالالالالرا  السالالالالالاعة فًالالالالالا»هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 عالالالالالا  بكلالالالالاله  رالالالالال  االًالالالالالة فالالالالاللودر كوالالالالالد ا الالالالالات  و مالالالالالا الشالالالالالوه   الالالالالالالد فالالالالال   الراالالالالال  إقا غ ِشالالالالالل  املالالالالالر ر 
   الالالالالا :  شالالالالال د   الالالالال  رسالالالالالا  هللا  «فسالالالالالوق ا مالالالالالا ل كالالالالالا  الشالالالالالوه لالالالالاله وإقا سالالالالالوق ما رالالالالالا كالالالالالا  الشالالالالالوه هبالالالالالا

 ا دغت.
   ا   يع م ،ملدغًة سًة رالن و ربعة. ا  الا  : مات وعود هللا بن سال    

  
 عداة الي اد ومًا شا م

  
علالالالالالالالر  بعالالالالالالال  الي الالالالالالالاد ،ملدغًالالالالالالالة بشالالالالالالالدر عالالالالالالالداو م لرسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالال     
علمالالالالالاةرم كالالالالالا اا غعرفالالالالالا    الالالالاله سالالالالاليوعت  الالالالال  وكالالالالالا اا غعرفالالالالالا  صالالالالالفاته مالالالالالن التالالالالالارار  فمالالالالالن  عدا الالالالاله الالالالالالسغن 

ر  وسالالالالال  بالالالالن مشالالالالكم  وكًا الالالالة بالالالالن الربيالالالال  وكعالالالال  بالالالالن األشالالالالرا   ا ت الالالالواا لعداوتالالالاله حلي الالالالل  و بالالالالا وسالالالال
وعوالالالالالد هللا بالالالالالن صالالالالالارو وابالالالالالن صالالالالاللا،  و  غالالالالالق الالالالالالس   سالالالالاللم بعالالالالالد  ولويالالالالالد بالالالالالن األع الالالالالم الالالالالالس  حر ضالالالالاله 



الي الالالالالاد وسالالالالالحر الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   االالالالالاة ا غالالالالال  و رالالالالال ل بالالالالالسل  السالالالالالحر و كا الالالالاله وعفالالالالالا 
  وكرر      ر  على الًا  شرا  وغعإ بقتله .عًه رسا  هللا  و ا :  ما  ان فقد عافاين هللا

ومالالالالً م مالالالالال  بالالالالن ال الالالالل   و الالالالد كالالالالا  مالالالالن  حوالالالالار الي الالالالاد ور يسالالالالا  ف  الالالاله  الالالالا : مالالالالا   الالالالل  هللا علالالالالى 
بشالالالالر مالالالالن شالالالاللة  فالالالالا  ر كيالالالالد  د  بالالالاله عالالالالدا ل لرسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إىل الكفالالالالر بًويًالالالالا 

 الالالالالالاد لالالالالالاله: مالالالالالالا رالالالالالالسا الالالالالالالس  بل ًالالالالالالا عًالالالالالال   و اسالالالالالالى علي مالالالالالالا السالالالالالالال  و الالالالالالا   الالالالالالل  علي مالالالالالالا  فقالالالالالالال  الي
 فقا : إ ه  غضوإ فقل  قل  فًلعال من الروسة واعلاا مكا ه كع  بن األشر .

وممالالالالالالالن كالالالالالالالا  مالالالالالالالن  حوالالالالالالالار الي الالالالالالالاد حرغ الالالالالالالا  علالالالالالالالى رد الًالالالالالالالا  مالالالالالالالن ا سالالالالالالالال  شالالالالالالالال  بالالالالالالالن  الالالالالالاليس 
الي الالالالالالاد   كالالالالالالا  شالالالالالالدغد الاعالالالالالالن علالالالالالالى املسالالالالالاللمة  شالالالالالالدغد ا سالالالالالالد  الالالالالالم  مالالالالالالر  غامالالالالالالا  علالالالالالالى األ  الالالالالالار: 

لرج ورالالالالالالالم  تمعالالالالالالالا  غتحالالالالالالالدرا  ف ا الالالالالالاله مالالالالالالالا ر   مالالالالالالالن  للفالالالالالالالت م بعالالالالالالالدما كالالالالالالالا  بيالالالالالالالً م مالالالالالالالن األو  وا الالالالالالال
العالالالالالداور  فقالالالالالا :  الالالالالد ااتمالالالالال  بًالالالالالا  يلالالالالالة وهللا مالالالالالا لًالالالالالا مع الالالالالم إقا ااتمعالالالالالاا مالالالالالن  الالالالالرار  فالالالالالالمر فالالالالالىت شالالالالالا،  
مالالالالالالن الي الالالالالالاد فقالالالالالالا : اعمالالالالالالد إلالالالالالالي م فالالالالالالاالس مع الالالالالالم   قكالالالالالالر غالالالالالالا  بعالالالالالالان:    ا الالالالالالرب  الالالالالالالد كا الالالالالال  

مالالالالا كالالالالا اا غتقالالالالاولا  بالالالاله مالالالالن األشالالالالعار  ففعالالالال  فالالالالتكلم القالالالالا  عًالالالالد قلالالالال  بيالالالالً م ومالالالالا كالالالالا  فيالالالاله و  شالالالالدرم 
وقكالالالالالر كالالالالالال    الالالالالالاا  شالالالالالالاعررم وتًالالالالالالا عاا وتااعالالالالالالدوا علالالالالالالى املقاتلالالالالالالة فًالالالالالالاد  رالالالالالالؤ ة: و    األو   واند  

 رؤ ة: و    ا لرج    ررااا للحرب و د  رسوا السالل واصافاا للقتا .
  

رالالالالرج إلالالالالي م فمالالالالن كالالالالا  معالالالاله مالالالالن امل الالالالاارغن  فلمالالالالا بلالالالالو ا الالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم
و معشالالالالالالالالالر املسالالالالالالالالاللمة هللا هللا اتقالالالالالالالالالاا هللا    بالالالالالالالالالدعا  االارليالالالالالالالالالة و ان بالالالالالالالالالة    الالالالالالالالالركم بعالالالالالالالالالد    »فقالالالالالالالالالا : 

رالالالالالالداكم هللا إىل ا سالالالالالالال  و االالالالالال  بالالالالالاله عالالالالالالًكم  مالالالالالالر االارليالالالالالالة واسالالالالالالتًقسكم بالالالالالاله مالالالالالالن الكفالالالالالالر و لالالالالالالد بالالالالالاله 
 لغالالالالالالة مالالالالالالن الشالالالالالالياا  وكيالالالالالالد مالالالالالالن   فعالالالالالالر  القالالالالالالا    الالالالالالا «بيالالالالالالًكم تراعالالالالالالا  إىل مالالالالالالا كًالالالالالالتم عليالالالالالاله كفالالالالالالارا  

عالالالالالالدوكم فوكالالالالالالاا وعالالالالالالا ق الراالالالالالالا  مالالالالالالن األو  الراالالالالالالا  مالالالالالالن ا الالالالالاللرج   ا  الالالالالالرفاا مالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى 
هللا عليالالالاله وسالالالاللم سالالالالامعة مايعالالالالة  و  الالالالل  هللا   شالالالالال  بالالالالن  الالالاليس:   لالالالالْ  ب ْرالالالال   اْلِكت الالالالِ  ِل  ت  لالالالالدحو   

الالالالالالالا ِعا االالالالالالالا  و     الالالالالالالِويِ  ااِ) م الالالالالالالْن ةام الالالالالالالن  تال والْ لا ال       و  الالالالالالالل  هللا   األ  الالالالالالالار: 99 الالالالالالالالتلْم  و   عمالالالالالالالرا : ع الالالالالالالن س 
ِفالالالالرِ  ًلالالالالااْ ِإ  تلِايعلالالالالااْ ف رِغقالالالالا  م الالالالن  ال)الالالالِسغن   لوتلالالالالااْ اْلِكت الالالال   غال الالالالرلدحوكلم بال ْعالالالالد  ِإش الالالالًِكلْم ك  الالالالا ال)الالالالِسغن  ةام  ْيالالالالد   ب غالح   غن  و ك 

ل الالالالالى ع ل الالالالالْيكلْم ةاغ الالالالال ل ااِ) و فالالالالاليكلْم ر سلالالالالال الالالالالِد   ِإىل  ِصالالالالالرٍ  ت ْكفلالالالالالرلو   و    الالالالالالتلْم تاللتالْ اللهل و م الالالالالن غال ْعت ِ الالالالالم ِ،اِ) فال ق الالالالالْد رل
الالالالالق) تاللق اتالالالالالِه و      لالالالالالاتلن) ِإ ) و    الالالالالتلم محْسالالالالالِلملا   و ا ًلالالالالالااْ اتال)قلالالالالالااْ اا)  ح  الالالالالا ال)الالالالالِسغن  ةام  ْعت ِ الالالالالملااْ ِا ْوالالالالالِ  م ْسالالالالالت ِقيٍم ب غالح  

الالالالالالرلواْ  ِ  يعالالالالالالا  و    تال ف ر) لالالالالالالااْ و اقْكل الالالالالالالة  ااِ) ع ل الالالالالالْيكلْم ِإْق كلًالالالالالالتلم   ْعالالالالالالد  ة ف الالالالالالالال ل)د  بال الالالالالالْة   اللللالالالالالالاِبكلْم ف ال ْصالالالالالالالو ْحتلم ااِ)  ِ  ْعم 



الالالالالالْم ةا ل اا)ل ل كل الالالالالالسِل   غاللوال الالالالالالة  الالالالالالا ك  الالالالالالف ا حلْفالالالالالالر ٍر م الالالالالالن  الً)الالالالالالاِر ف ال  ق الالالالالالس كلْم م ًالْ   تالالالالالالِه ِإْرالالالالالالا اان  و كلًالالالالالالتلْم ع ل الالالالالالى ش  غ تالالالالالالِه بًِِْعم 
  .103 - 100: ل ع ل)كلْم تال ْ ت دلو    و   عمرا 

  
  

و الالالالالالالد كالالالالالالالا  الي الالالالالالالاد غسالالالالالالالاللا  الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم عالالالالالالالن  شالالالالالالالياة تعًتالالالالالالالا  وحسالالالالالالالدا  وب يالالالالالالالا  
ليلوسالالالالالالالاا ا الالالالالالالق ،لوا الالالالالالال   ف الالالالالالالاة مالالالالالالالرر غ الالالالالالالادو  إىل رسالالالالالالالا  هللا فسالالالالالالالال ل عالالالالالالالن  الالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  و ل ق الالالالالالالْد 

الالالالالالى ِتْسالالالالالال   ةاغ الالالالالالٍ   وا سالالالالالالراة:  ً الالالالالالا ملاس  شالالالالالاليدا   و  تل الالالالالالاا    تشالالالالالالركاا ،  »   فقالالالالالالا   مالالالالالالا: 101ةاتال يالْ
و  تقتلالالالالالالالالالاا الالالالالالالالالالًفس الالالالالالالالالالد حالالالالالالالالالر  هللا إ  ، الالالالالالالالالق  و  تسالالالالالالالالالر اا  و  تسالالالالالالالالالحروا  و   شالالالالالالالالالاا بالالالالالالالالال  ة إىل 
سالالالالالالالالالالاللاا   و  لكلالالالالالالالالالالالاا الالالالالالالالالالالالر،  و  تقالالالالالالالالالالالسفاا ا  الالالالالالالالالالالًة  وعلالالالالالالالالالالاليكم و غ الالالالالالالالالالالاد راصالالالالالالالالالالالة    تعالالالالالالالالالالالدوا   

فقالالالالا :  «مالالالالا شًعكمالالالالا    تسالالالاللما »  فقالالالالوال غدغالالالاله وراليالالالاله و الالالالا :  شالالالال د   الالالال   الالالال    الالالالا : «السالالالالو 
 خنا  إ   سلمًا تقتلًا الي اد.

تًالالالالالا  عيًالالالالالال »وسالالالالالاللال صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالرر: فقالالالالالالاا:  رالالالالال ان عالالالالالن عالمالالالالالة الًالالالالال   فقالالالالالا : 
 «.و  غًا   لوه

  شالالالالالدكم ،لالالالالالس  »وسالالالالالاللال     عالالالالالا  حر)مالالالالاله إسالالالالالرا ي  علالالالالالى  فسالالالالاله  والالالالال     تًالالالالالل  التالالالالالارار   الالالالالا : 
ورالالالالالالا غعقالالالالالالاب عليالالالالالاله السالالالالالالال  مالالالالالالرمث مرضالالالالالالا    الالالالالالل  التالالالالالالارار علالالالالالالى ماسالالالالالالى رالالالالالال  تعلمالالالالالالا     إسالالالالالالرا ي  

و الالالالا  سالالالالقمه فًالالالالسر لالالالالدن شالالالالفال هللا تعالالالالاىل مالالالالن سالالالالقمه ليحالالالالرمن   حالالالال  الشالالالالراب إليالالالاله و حالالالال  الاعالالالالا  
    الاا: الل م  عم.«إليه  فكا   ح  الاعا  إليه  م ا ب   و ح  الشراب إليه  لوا ا

إ    الًسالالالالاة والًكالالالالال  و الالالالالاا مالالالالرر إغا الالالالة لالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالا غالالالالر   الالالالسا الراالالالال  مه)الالالالة
الالالْلً ا رلسلالالالال  م الالالن  فلالالالا كالالالا   ويالالالا  كمالالالا  عالالالم لشالالال له  مالالالر الًوالالالا)ر عالالالن الًسالالالاة  فالالالال ل  هللا تعالالالاىل:  و ل ق الالالْد   ْرس 

الالالالالا و قلر غ)الالالالالة   والرعالالالالالد:     فقالالالالالد االالالالالاة    سالالالالالليما  عليالالالالاله السالالالالالال  كالالالالالا  لالالالالاله 38 ال ْولالالالالال   و ا ع ْلً الالالالالا   لالالالالالْم   ْ و اا 
 ما ة امر ر وتسعما ة سرغة.

  
و الالالالالالد ا ضالالالالالالم إىل الي الالالالالالاد  اعالالالالالالة مالالالالالالن األو  وا الالالالالاللرج مًالالالالالالافقا  علالالالالالالى دغالالالالالالن  ،  الالالالالالم مالالالالالالن الشالالالالالالر  
والتكالالالالالسغ  ،لوعالالالالالت إ    الالالالالم درلالالالالالاا   دغالالالالالن ا سالالالالالال  رشالالالالالية القتالالالالال  ملالالالالالا   الالالالالررم ا سالالالالالال  ب  الالالالالالارل 
وااتمالالالالالاش  الالالالالام م عليالالالالاله فكالالالالالا  رالالالالالاارم مالالالالال  الي الالالالالاد   السالالالالالر و  ال الالالالالارر مالالالالال  املسالالالالاللمة ورالالالالالؤ ة رالالالالالم 

ر بعضالالالالال م    املًالالالالالافقة الالالالالالسغن كالالالالالا اا علالالالالالى ع الالالالالد الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املًالالالالالافقا   و الالالالالد قكالالالالال



رال.ا الالالالالالة  مالالالالالالً م: عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن  م بالالالالالالن سالالالالالاللا  ورالالالالالالا ر   املًالالالالالالافقة و شالالالالالالت ارل ،لًفالالالالالالا  ل غعالالالالالالد   
ال الالالالالالحابة  وكالالالالالالا  مالالالالالالن  ع الالالالالالم  شالالالالالالرا   رالالالالالال  املدغًالالالالالالة وكالالالالالالا اا  والالالالالال   يدالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالد 

شلكالالالالالال  وكالالالالالا  عوالالالالالد هللا بالالالالالن  لم  يالالالالال  ال الالالالالارر ممتلالالالالالىة االسالالالالالم ف الالالالالي     مالالالالالاا لالالالالاله ا الالالالالر  ليتااالالالالالال  
  .4اللسا  ورا املعإ بقاله تعاىل:  و ِإق ا ر   غالتال  لْم تاللْعِ ول     ْاس مل لْم  واملًافقا : 

  
 م ا  من  فا  ابن  لم

ااْ مالالالالالن  فا الالالالاله مالالالالالا  رراالالالالاله ال علالالالالال  عالالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا   الالالالالا :  للالالالالال :  و ِإق ا ل قلالالالالال
ًلالالالالالاْا  والوقالالالالالرر:    ا غالالالالالة    عوالالالالالد هللا بالالالالالن  لم و صالالالالالحابه وقلالالالالال    الالالالالم رراالالالالالاا قات غالالالالالا  14ال)الالالالالِسغن  ةام 

فاسالالالالالتقول م  فالالالالالر مالالالالالن ال الالالالالحابة  فقالالالالالا  ابالالالالالن  لم: ا  الالالالالروا كيالالالالالد  رد عالالالالالًكم رالالالالالؤ ة السالالالالالف اة. فالرالالالالالس 
 رسالالالالا  بيالالالالد  م بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله  فقالالالالا : مرحوالالالالا  ،ل الالالالدغق سالالالاليد بالالالالإ  الالالاليم وشالالالاليخ ا سالالالالال  ووين

هللا   ال الالالالالالار  الوالالالالالالاق   فسالالالالالاله ومالالالالالالاله لرسالالالالالالا  هللا     رالالالالالالس بيالالالالالالد عمالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله و الالالالالالا : مرحوالالالالالالا  
بسالالالاليد بالالالالإ عالالالالد  الفالالالالارو  والقالالالالا    دغالالالالن هللا الوالالالالاق   فسالالالاله ومالالالالاله لرسالالالالا  هللا     رالالالالس بيالالالالد علالالالالل  

هللا رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فقالالالالالا : مرحوالالالالالا  ،بالالالالالن عالالالالالم رسالالالالالا  هللا ورتًالالالالاله وسالالالالاليد بالالالالالإ راشالالالالالم  مالالالالالا رالالالالالال رسالالالالالا  
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا  لالالالاله رضالالالالل هللا عًالالالاله: اتالالالالق هللا و عوالالالالد هللا  و  تًالالالالافق فالالالال   املًالالالالافقة شالالالالر  

 رليقة هللا.
  

فقالالالالالالا  لالالالالالاله عوالالالالالالد هللا: م الالالالالالال  و  ، ا سالالالالالالن  تقالالالالالالا  ت رالالالالالالسا وهللا إ  إشا ًالالالالالالا ك شالالالالالالا كم وت الالالالالالدغقًا  
رالالالالالال ا  فراالالالالالال  املسالالالالالاللما   كت الالالالالالدغقكم    اف  الالالالالالاا  فقالالالالالالا  ألصالالالالالالحابه: كيالالالالالالد ر غتمالالالالالالاين  فالالالالالالالرًاا عليالالالالالاله

ًلالالالالالالااْ   الالالالالالاللاا  إىل الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و رالالالالالال ول بالالالالالالسل  فًللالالالالالال  ا غالالالالالالة:  و ِإق ا ل قلالالالالالالااْ ال)الالالالالالِسغن  ةام 
الالالالالالالالالالالْم  والوقالالالالالالالالالالالرر:  الالالالالالالالالالالي ِايًِِ ْم   الالالالالالالالالالالاللااْ ِإان) م ع كل ل الالالالالالالالالالالْااْ ِإىل  ش  ً)الالالالالالالالالالالا و ِإق ا ر    إىل  رالالالالالالالالالالالر ا وت الالالالالالالالالالالالد   14ةام 

 به.املًافقة كل ا فيه و   صحا
و،الملالالالالالالة فقالالالالالالد   الالالالالالى الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن شالالالالالالدر األق  مالالالالالالن املًالالالالالالافقة والي الالالالالالاد 
شالالالالالاليدا  ك الالالالالال ا  ولكًالالالالالاله ،لًسالالالالالالوة ألق   رالالالالالال  مكالالالالالالة كالعالالالالالالد  ف  الالالالالاله كالالالالالالا  ،ملدغًالالالالالالة   غاغالالالالالالة العالالالالالاللر واملًعالالالالالالة 
والقالالالالالالالالار مالالالالالالالالن  و  غالالالالالالالالا   و ق  الي الالالالالالالالاد غاغتالالالالالالالاله اعادلالالالالالالالالة والتعًالالالالالالالال    السالالالالالالالالؤا   وملالالالالالالالالا  اغالالالالالالالال  شالالالالالالالالاكة 

 واشتد االًال  ق  له صلى هللا عليه وسلم ،لقتا .ا سال  
  



  ر  ال ف ة
 رالالالالالالال  ال الالالالالالالف ة رالالالالالالالم فقالالالالالالالراة امل الالالالالالالاارغن إىل املدغًالالالالالالالة ومالالالالالالالن ل غكالالالالالالالن لالالالالالالاله مالالالالالالالً م مًالالالالالالالل  غسالالالالالالالكًه و  

فكالالالالالالالالالالالا اا بوو  إىل ماضالالالالالالالالالال  م لالالالالالالالالالالال    مسالالالالالالالالالال د املدغًالالالالالالالالالالالة غسالالالالالالالالالالالكًا ه  400عشالالالالالالالالالالا ر وكالالالالالالالالالالالا اا لالالالالالالالالالالا 
  رسالالالالالا  هللا غالالالالالدعارم ،لليالالالالال  إقا تعشالالالالالى وغتعلمالالالالالا  القالالالالالر   وغ الالالالالاما  ونراالالالالالا    كالالالالال  غالالالالاللور  وكالالالالالا

فيفالالالالر  م علالالالالى  صالالالالحابه وتتعشالالالالى  ا فالالالالة مالالالالً م مالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالىت االالالالاة هللا 
 ،ل د وكا   با ررغرر من  ر  ال فة وكا  رسا  هللا إقا  تته صد ة بعت هبا إلي م.

  
 -« ادش ت  صالالالالالالحام»عالالالالالالن  م ررغالالالالالالرر  الالالالالالا : رالالالالالالرج الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ليلالالالالالالة فقالالالالالالا : 

ف علالالالالال   تالالالالالوع م راالالالالالال  راالالالالالال  فالالالالالالو   م حالالالالالىت  عالالالالالت م ف دًالالالالالا ،ب رسالالالالالا  هللا  -غعالالالالالإ  رالالالالال  ال الالالالالفة 
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فاسالالالالتالقان فالالالالالق  لًالالالالا فاضالالالال  لًالالالالا صالالالالحفة في الالالالا صالالالالًي  مالالالالن شالالالالع  ووضالالالال  علي الالالالا 

  هللا    الالالالالالا :   رفعًالالالالالالا  غالالالالالالدغًا  و الالالالالالد  الالالالالالا  رسالالالالالالا «رالالالالالالسوا ،سالالالالالالم هللا فالكلًالالالالالالا مالالالالالالا شالالالالالالدًا»غالالالالالالدل  و الالالالالالا : 
والالالالالالالس   فالالالالالالس حممالالالالالالد بيالالالالالالدل مالالالالالالا  مسالالالالالالى      »صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالة وضالالالالالالع  ال الالالالالالحفة: 

فقلًالالالالا ألم ررغالالالالرر:  الالالالدر كالالالالم رالالالالل حالالالالة فالالالالرغتم   الالالالا : م ل الالالالا حالالالالة «. حممالالالالد  عالالالالا  لالالالاليس شالالالاليدا  ترو الالالاله
وضالالالالالع  إ     في الالالالالا  رالالالالالر األصالالالالالاب   وكالالالالالا  رسالالالالالا  هللا غالالالالالؤرر علالالالالالى  فسالالالالاله و و دل فيعاالالالالالل مالالالالالا بيالالالالالدل 

حالالالالالالىت إ  ابًتالالالالاله فا مالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالا ااةتالالالالالاله تشالالالالالكا مالالالالالالا  - م  رالالالالالال  ال الالالالالفة ومالالالالالً -للمحتالالالالالااة 
  »تلقالالالالالالى مالالالالالالن الرحالالالالالالى وردمالالالالالالة الويالالالالالال  وكا الالالالالال  ذعالالالالالال  بسالالالالالال  االالالالالالاةل فالوالالالالالال  مًالالالالالاله رادمالالالالالالا  فقالالالالالالا : 

و مررالالالالالالا    تسالالالالالالتعة ،لتسالالالالالالوي  والتكوالالالالالال  «  عايالالالالالال  و دش  رالالالالالال  ال الالالالالالفة تاالالالالالالا  باالالالالالالا م مالالالالالالن االالالالالالالاش
 والتحميد.

  
   الالالالالس    إلالالالاله إ  رالالالالا إ  كًالالالال  ألعتمالالالالد »كالالالالا  غقالالالالا :   وعالالالالن  م ررغالالالالرر رضالالالالل هللا عًالالالاله   الالالاله

بكوالالالالد  علالالالالى األرمث مالالالالن االالالالالاش  وإ  كًالالالال  ألشالالالالد ا  الالالالر علالالالالى باالالالالإ مالالالالن االالالالالاش  ولقالالالالد  عالالالالدت 
غامالالالالا  علالالالالى  الالالالرغق م الالالالالس  نراالالالالا  مًالالالاله فمالالالالر  بالالالالا بكالالالالر فسالالالالاللته عالالالالن  غالالالالة مالالالالن كتالالالالاب هللا مالالالالا سالالالالاللته 

غالالالالالة مالالالالالن كتالالالالالاب هللا تعالالالالالاىل مالالالالالا سالالالالالاللته إ  إ  ليشالالالالالوعإ فمالالالالالر ول غفعالالالالال     مالالالالالر  م عمالالالالالر فسالالالالالاللته عالالالالالن  
الالالالالم حالالالالالة ر ين وعالالالالالر   ليشالالالالالوعإ فمالالالالالر  فلالالالالالم غفعالالالالال     مالالالالالر  م  بالالالالالا القاسالالالالالم صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فتوس)

  «إ الالالالالالق»   لالالالالالال : لويالالالالالال  و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : « ، رالالالالالالر»مالالالالالالا    فسالالالالالالل ومالالالالالالا   وا الالالالالالل    الالالالالالا : 
مالالالالالالن  غالالالالالالن رالالالالالالسا »ا : ومضالالالالالالى فتوعتالالالالالاله فالالالالالالدر  فاسالالالالالالتالق  فالالالالالالالق  ت فالالالالالالدر  فااالالالالالالد لوًالالالالالالا     الالالالالالدل فقالالالالالال



   لالالالالالال : لويالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : « ، رالالالالالالر» الالالالالالالاا:  رالالالالالالد  لالالالالالال  فالالالالالالال   و فال الالالالالالة   الالالالالالا : « اللالالالالالالنب 
   الالالالالالا : و رالالالالالال  ال الالالالالالفة  ضالالالالالاليا  ا سالالالالالالال    بوو  إىل  رالالالالالال  «إ الالالالالالق إىل  رالالالالالال  ال الالالالالالفة فالالالالالالادع م ت»

دغالالالالالة و  مالالالالالا  و  علالالالالالى  حالالالالالد  إقا  تتالالالالاله صالالالالالد ة بعالالالالالت هبالالالالالا إلالالالالالي م ول غتًالالالالالاو  مً الالالالالا شالالالالاليدا  وإقا  تتالالالالاله ر
 رسالالالالالالال  إلالالالالالالالي م و صالالالالالالالاب مالالالالالالالً م و شالالالالالالالرك م في الالالالالالالا فسالالالالالالالاةين قلالالالالالالال  فقلالالالالالالال : ومالالالالالالالا رالالالالالالالسا اللالالالالالالالنب    رالالالالالالال  
ال الالالالفةخ كًالالالال   حالالالالق  ان     صالالالالي  مالالالالن رالالالالسا اللالالالالنب شالالالالربة  تقالالالالا  هبالالالالا  فالالالال قا االالالالاةوا  مالالالالرين فكًالالالال   ان 
 عاالالالالالالي م ومالالالالالالا عسالالالالالالى    غول الالالالالالإ مالالالالالالن رالالالالالالسا اللالالالالالالنب ول غكالالالالالالن مالالالالالالن  اعالالالالالالة هللا ورسالالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

فالالالالالدعا م فالالالالالال ولاا فاسالالالالالتالق اا فالالالالالالق   الالالالالم فالرالالالالالسوا  السالالالالال م مالالالالالن الويالالالالال   فقالالالالالا :  وسالالالالاللم بالالالالالد   فالالالالالالتيت م
  فالرالالالالالالالست القالالالالالالالدل ف علالالالالالالال  «رالالالالالالالس فالالالالالالالالعا م»   لالالالالالالال : لويالالالالالالال  و رسالالالالالالالا  هللا   الالالالالالالا : «و  ، رالالالالالالالر»

 عايالالالالاله الراالالالالال  فيشالالالالالرب حالالالالالالىت غالالالالالرو    غالالالالالرد علالالالالالالى القالالالالالدل حالالالالالىت ا ت يالالالالالال  إىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 
 ، »اضالالالالالالعه علالالالالالالى غالالالالالالدل فً الالالالالالر إت  فتوسالالالالالالم  فقالالالالالالا : وسالالالالالاللم و الالالالالالد ر و  القالالالالالالا  كل الالالالالالم فالرالالالالالالس القالالالالالالدل ف

   لالالالالالال : صالالالالالالد   و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : «بقيالالالالالال   ان و  الالالالالال » لالالالالالال  ليوالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : «: رالالالالالالر
فشالالالالالالالرب  فمالالالالالالالا  ا  غقالالالالالالالا : اشالالالالالالالرب حالالالالالالالىت « اشالالالالالالالرب»فقعالالالالالالالدت فشالالالالالالالرب   فقالالالالالالالا : « ا عالالالالالالالد فاشالالالالالالالرب»

د هللا فالعايتالالالالالاله القالالالالالالدل فحمالالالالالال« فالالالالالالال رين» لالالالالالال :   والالالالالالالس  بع الالالالالال  ، الالالالالالق مالالالالالالا  االالالالالالد مسالالالالالاللكا    الالالالالالا : 
   روال«وذ  ى وشرب الفضلة

  
 الو ار    كتاب ا ستدسا .

  
الالالالالالِويِ  ااِ)    غ ْسالالالالالالالت ِايعلا     الالالالالالا  هللا تعالالالالالالاىل غالالالالالالسكر  رالالالالالال  ال الالالالالالالفة:  لِْلفلق الالالالالالر  ة ال)الالالالالالِسغن   لحِ الالالالالالرلواْ ِ  س 

الالالالالالالالوالل لمل االْ اِرالالالالالالالال ل   ْغًِي الالالالالالالال ة ِمالالالالالالالالن  التال)ع فحالالالالالالالالِد تال ْعالالالالالالالالرِفالل لم بِ  ِسالالالالالالالاليم  لْم    غ ْسالالالالالالالالدال للا   الً)الالالالالالالالا   ض الالالالالالالالْر،  ِ  األْرمِث   ْس 
ِفقلااْ ِمْن ر ْ ٍ ف ِ  ) اا)  ِبِه ع ِليمُّ  والوقرر:    .273ِإ ْ اف ا و م ا تًل

عالالالالن ابالالالالن عوالالالالا  و الالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم علالالالالى  صالالالالحاب ال الالالالفة فالالالالر   فقالالالالررم 
 مالالالالالالالد علالالالالالالالى  بشالالالالالالروا و  صالالالالالالالحاب ال الالالالالالالفة  فمالالالالالالالن لقيالالالالالالإ مالالالالالالالن »وا الالالالالالدرم  فايالالالالالالال   لالالالالالالالاهبم  فقالالالالالالالا : 

 «.الًع  الس    تم عليه راضيا   ا فيه ف  ه من رفا ل
و الالالالد تالالالالر   غلالالالال  امل الالالالاارغن  مالك الالالالم و مالالالالاا م  كالالالالة عالالالالدا ع مالالالالا  ف  الالالاله  كالالالالن مالالالالن  رالالالالس  يالالالال  
 ماالالالالالالالالالاله معالالالالالالالالاله  و الالالالالالالالالد كالالالالالالالالالا  غًيالالالالالالالالالا  واشالالالالالالالالالت   امل الالالالالالالالالاارو  ،للراعالالالالالالالالالة   عاالالالالالالالالالارم  رالالالالالالالالال  املدغًالالالالالالالالالة  رضالالالالالالالالالا  

 غست مرو ا.



مقالالالالالد  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املدغًالالالالالة إقا حضالالالالالر مًالالالالالا عالالالالالن  م سالالالالالعيد ا الالالالالدر   الالالالالا : كًالالالالالا 
امليالالالالال   تيًالالالالالال ف الالالالال انل فحضالالالالالرل واسالالالالالت فر لالالالالاله حالالالالالىت إقا  الالالالالو  ا  الالالالالر  ومالالالالالن معالالالالالهخ ور الالالالالا  عالالالالالد حالالالالالىت 
غالالالالالدفن ور الالالالالا  الالالالالا  قلالالالالال  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن حوسالالالالاله  فلمالالالالالا رشالالالالاليًا مشالالالالالقة 

الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  حالالالالالد قلالالالالال  عليالالالالاله  الالالالالا  بعالالالالال  القالالالالالا  لالالالالالوع : وهللا لالالالالالا كًالالالالالا    الالالالالؤق  
حالالالالىت غقالالالالو  فالالالال قا  الالالالو   قانل فلالالالالم تكالالالالن لالالالالسل  مشالالالال لة عليالالالاله و  حالالالالوس  الالالالا  ففعلًالالالالا قلالالالال    الالالالا : 
فكًالالالالالا  ؤق الالالالاله ،مليالالالالال  بعالالالالالد    شالالالالالات فيالتيالالالالاله فيل الالالالاللل عليالالالالاله وغسالالالالالت فر لالالالالاله فر الالالالالا ا  الالالالالر  عًالالالالالد قلالالالالال  

ا  ان ل  شالالالالال ل خ    الالالالالالاا: وهللا لالالالالال«ور الالالالا مكالالالالالت حالالالالالىت غالالالالالدفن امليالالالال  فكًالالالالالا علالالالالالى قلالالالالال   غضالالالالا  حيًالالالالالا  
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ومحلًالالالالا امليالالالال  إىل مًللالالالاله حالالالالىت  رسالالالال  إليالالالاله فيل الالالاللى عليالالالاله عًالالالالد بيتالالالاله 
الالالالالل   لكالالالالالا  قلالالالالال   رفالالالالالق بالالالالاله و غسالالالالالر عليالالالالاله   الالالالالا  ففعلًالالالالالا قلالالالالال    الالالالالا  حممالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالر: فمالالالالالن رًالالالالالا  ذل
قلالالالالال  املاضالالالالال  ماضالالالالال  االًالالالالالا ل محلالالالالال  إليالالالالاله    االالالالالر  قلالالالالال  مالالالالالن فعالالالالال  الًالالالالالا  مالالالالالن محالالالالال  اًالالالالالا لرم 

 الر علي م   قل  املاض  إىل اليا .وال 
  
  

 ا ق  ،لقتا 
 ق  لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   القتالالالالالا   رًالالالالالد عشالالالالالرر ليلالالالالالة رلالالالالال  مالالالالالن شالالالالال ر صالالالالالفر 
  السالالالالًة ال ا يالالالالالة مالالالالن ا  الالالالالرر  و الالالالالد مكالالالالت الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالدعا كفالالالالار  الالالالالرغ  رالالالالالالن 

   تالالالالالا  صالالالالالابرا  علالالالالالى شالالالالالدر  ق  العالالالالالرب فلالالالالالم عشالالالالالرر سالالالالالًة إىل  والالالالالس األصالالالالالًا  وعوالالالالالادر هللا الااحالالالالالد ب الالالالال
غالالالالالالالاللدادوا إ  تعًتالالالالالالالالا  وتعسالالالالالالالالفا  واضالالالالالالالالا دوا الًالالالالالالالال  و صالالالالالالالالحابه اضالالالالالالالالا ادا  شالالالالالالالالدغدا  و الالالالالالالالالالورم إىل ر الالالالالالالالر 
بالدرالالالالالم وتالالالالالر   مالالالالالاا م  وكالالالالالا  ال الالالالالحابة رضالالالالالل هللا عالالالالالً م بتالالالالالا  إليالالالالاله مالالالالالا بالالالالالة مضالالالالالروب ومشالالالالال اج 

ل الالالالالحابة مالالالالالً م عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن   و الالالالالا   اعالالالالالة مالالالالالن ا«اصالالالالال وا فالالالالال ين ل  ومالالالالالر بقتالالالالالا م»فيقالالالالالا   الالالالالم: 
وسالالالالالعد بالالالالالن  -ورالالالالالا  رالالالالالا ع مالالالالالا  بالالالالالن م عالالالالالا   -عالالالالالا  واملقالالالالالداد بالالالالالن األسالالالالالاد و دامالالالالالة بالالالالالن م عالالالالالا  

 م و الالالالالا : و رسالالالالالا  هللا كًالالالالالا   عالالالالالل ولالالالالالن مشالالالالالركا  فلمالالالالالا  مًالالالالالا صالالالالالران  قلالالالالالة فا الالالالالس  لًالالالالالا    تالالالالالا  
 «.كفاا  غدغكم عً م ف ين ل  ومر بقتا م»رؤ ة  فقا : 

اسالالالالتعما  السالالالالالل للالالالالدفاش عالالالالن كيالالالالا م والت لالالالال  علالالالالى عوالالالالدر األصالالالالًا   ل غوالالالالق بعالالالالد قلالالالال  غالالالال  
فاملسالالالالالالاللة صالالالالالالارت مسالالالالالالاللة حيالالالالالالار  و مالالالالالالات  ف مالالالالالالا ا ت الالالالالالار  قالالالالالالق  شالالالالالالر الالالالالالالدغن  و ا كسالالالالالالار   تقالالالالالالا  
للمسالالالاللمة بعالالالالدل  ا مالالالالة  ولالالالالا  كًالالالال   الالالالرغ  مالالالالن م ا الالالالة املدغًالالالالة وا  ت الالالالار علالالالالى املسالالالاللمة لكالالالالا  



يا    ا م ا ارغالالالالالالالة الروما يالالالالالالالة   قلالالالالالالال  الا الالالالالالال    قلالالالالالالال  القضالالالالالالالاة علالالالالالالالى ا سالالالالالالالال   وكالالالالالالالا  املسالالالالالالاليح
 غقاتلا  الفر  وغًت رو  علي م.

ملالالالالالا رالالالالالاار الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل املدغًالالالالالة وك الالالالالر  تواعالالالالاله و الالالالالا  األ  الالالالالار بً الالالالالرل صالالالالاللى 
هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و صالالالالالالر املشالالالالالالركا  علالالالالالالى الكفالالالالالالر والتكالالالالالالسغ   ق   الالالالالالم ،لقتالالالالالالا  فوعالالالالالالت عليالالالالالاله السالالالالالالال  

 الوعان وغلا بًفسه.
  

الالالالالالالْم  و و  مالالالالالالالا   الالالالالالالل     مالالالالالالالر القتالالالالالالالا   الالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل   سالالالالالالالارر ا الالالالالالال :   لِق   لِل)الالالالالالالِسغن  غاللق الالالالالالالاتال للا    ِ  ال) ل
الالالالالق  ِإ )     غال قلاللالالالالالااْ  رِِرالالالالالم ِب  الالالالالْ ِ ح  الالالالالااْ ِمالالالالالن ِدو  الالالالالااْ و ِإ ) اا)  ع ل الالالالالى   ْ الالالالالرِِرْم ل ق الالالالالِدغرُّ ال)الالالالالِسغن   لْررِال ر بالحً الالالالالا اا)ل   لِلمل

الالالالا اسالالالالمل و ل الالالالْا   د ْفالالالال ل  الالالالاِادل غلالالالالْسك رل ِفي   ااِ) الً)الالالالا   بال ْعض الالالال لْم بالالالالوال ْعٍ   )لالالالالد م ْ  ص الالالالااِم ل و بِي الالالال ُّ و ص الالالالل ااتُّ و م س 
الالالالالالالالالًال) لْم ِ  األْرمثِ       الالالالالالالالالاملااْ ااِ) ك  الالالالالالالالال ا  و ل ي ً لالالالالالالالالالر  ) اا)ل م الالالالالالالالالن غً  لالالالالالالالالالرللل ِإ ) اا)  ل ق الالالالالالالالالِا   ع لِغالالالالالالالالاللُّ ال)الالالالالالالالالِسغن  ِإْ  م)ك)

اِِ) ع ِقو الالالالالالةل اْ ملالالالالالالاِر  وا الالالالالال : ال )الالالالالالل   الالالالالالِر و  ًْك  الالالالالالْااْ ع الالالالالالِن اْلمل ْعالالالالالالرلوِ  و  ال    الالالالالالار  و   م الالالالالالرلواْ ِ،ْلم   - 39ار  و  تال الالالالالالالاْ الل)ك 
41.  

 رسا  و  ما   ل    ا ق  ،لقتا  بعدما  ى عًه    يد وسوعة  غة.
  

 بعت محلر
عوالالالالد املالالالالال  رضالالالالل هللا عًالالالاله كالالالالا   و  بعارالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم    بعالالالالت عمالالالاله محالالالاللر بالالالالن 

     رالرالالالالالة راكوالالالالالا  مالالالالالن امل الالالالالاارغن  623  شالالالالال ر رمضالالالالالا  علالالالالالى ر   سالالالالالوعة  شالالالالال ر مالالالالالن ا  الالالالالرر و
 الالالالالالالا  بعضالالالالالالال م: كالالالالالالالا اا شالالالالالالالارغن مالالالالالالالن امل الالالالالالالاارغن واأل  الالالالالالالار  واعمالالالالالالال  عليالالالالالالاله   الالالالالالالم كالالالالالالالا اا  يعالالالالالالالا  مالالالالالالالن 

ىت غالالالالاللا هبالالالالالالم امل الالالالالاارغن ول غوعالالالالالت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم  حالالالالالدا  مالالالالالن األ  الالالالالالار موع الالالالالا  حالالالالال
بالالالالدرا  وقلالالالال    الالالالم شالالالالر اا لالالالاله   الالالالم شًعا الالالاله   داررالالالالم  رالالالالرج محالالالاللر ومالالالالن معالالالاله غع ضالالالالا  عالالالال ا  لقالالالالرغ  
االالالالاةت مالالالالن الشالالالالا  ترغالالالالد مكالالالالة وكالالالالا  في الالالالا  بالالالالا ا الالالال    رال.ا الالالالة راكالالالال  وملالالالالا بل الالالالاا سالالالالاح  الوحالالالالر 
مالالالالالن انحيالالالالالالة العالالالالالاليل مالالالالالالن بالالالالالالد ا يًالالالالالالة التقالالالالالالاا وت الالالالالالافاا للقتالالالالالالا    ح الالالالالل بيالالالالالالً م  الالالالالالد  بالالالالالالن عمالالالالالالرو 

 الالالالالإ وكالالالالالا  م الالالالالا ا  للفالالالالالرغقة فا  الالالالالر  القالالالالالا  ب الالالالال   تالالالالالا  ول غكالالالالالن الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم اال
مع الالالالالم  وكالالالالالا   مالالالالال  اللالالالالالااة  بالالالالالا مررالالالالالد كً)الالالالالا  بالالالالالن ا  الالالالالة ال ًالالالالالا  ورالالالالالا  و  لالالالالالااة عقالالالالالدل رسالالالالالا  هللا 

 وكا  لااة  بي .
  



 سرغة عويدر بن ا ارن
  

عويالالالالالالالدر بالالالالالالالن ا الالالالالالالارن بالالالالالالالن     بعالالالالالالالت623و  شالالالالالالالاا  علالالالالالالالى ر   .ا يالالالالالالالة  شالالالالالالال ر مالالالالالالالن ا  الالالالالالالرر و
املالالالالال  بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا  إىل باالالالالن رابالالالالو وعقالالالالد لالالالالااة  بالالالالي  وكالالالالا  الالالالالس  محلالالالاله مسالالالالا  بالالالالن  ورالالالالة بالالالالن 
عوالالالالد املالالالالال  بالالالالن عوالالالالد مًالالالالا   وكالالالالا اا سالالالالتة راالالالالال  مالالالالن امل الالالالاارغن لالالالاليس فالالالالي م    الالالالار   فلقالالالالل  ، 
سالالالالفيا  بالالالالالن حالالالالالرب ورالالالالالا   مالالالالا تة مالالالالالن  صالالالالالحابه ورالالالالالا علالالالالى مالالالالالاة غقالالالالالا  لالالالالاله  حيالالالالاة مالالالالالن باالالالالالن رابالالالالالو 

لالالالالالى عشالالالالالرر  ميالالالالالا  مالالالالالن االحفالالالالالة و  الالالالال  ترغالالالالالد  دغالالالالالدا  عالالالالالن غسالالالالالار الارغالالالالالق  وإمالالالالالا  كوالالالالالاا عالالالالالن الارغالالالالالق ع
ل عالالالالالالاا ركالالالالالالالاهبم فكالالالالالالالا  بيالالالالالالالً م الرمالالالالالالالل ول غسالالالالالالاللاا السالالالالالالاليا  ول غ الالالالالالالافاا للقتالالالالالالالا  وإمالالالالالالالا كا الالالالالالال  بيالالالالالالالً م 
املًاوشالالالالالالالة إ     سالالالالالالالالعد بالالالالالالالن  م و الالالالالالالالا   الالالالالالالد رمالالالالالالالالى غامدالالالالالالالس بسالالالالالالالال م فكالالالالالالالا   و  سالالالالالالالال م رمالالالالالالالل بالالالالالالالاله   

 غقا  على حاميت م.ا سال    ا  ر  الفر 
  

 سرغة سعد بن  م و ا 
  سالالالالالالرغة سالالالالالالعد بالالالالالالن  م و الالالالالالا  إىل ا الالالالالالرار ورالالالالالالا واد   ا  الالالالالالا  غ الالالالالال    االحفالالالالالالة وقلالالالالالال    
ق  القعالالالالالدر علالالالالالى ر   تسالالالالالعة  شالالالالال ر مالالالالالن ا  الالالالالرر  عقالالالالالد لالالالالاله لالالالالالااة  بالالالالالي  محلالالالالاله املقالالالالالداد بالالالالالن عمالالالالالرو 

ر بالالالالالاله وع الالالالالالد إليالالالالالاله    الو الالالالالالرواين  وبع الالالالالاله   عشالالالالالالرغن راالالالالالالال  مالالالالالالن امل الالالالالالاارغن غعالالالالالال مث لعالالالالالال   الالالالالالرغ   الالالالالال
 الالالالاو  ا الالالالرار   الالالالا  سالالالالعد: ف راًالالالالا علالالالالى   الالالالدامًا فكًالالالالا  كمالالالالن الً الالالالار و سالالالال  الليالالالال  حالالالالىت صالالالالوحًارا 

 صو  محس فً د الع   د مرت ،ألمس فا  رفًا إىل املدغًة.
  

 غلور ودا   و غلور األبااة
ابالالالالالالدغن  و  م ا غالالالالالاله الالالالالالالد رالالالالالالرج في الالالالالالا بًفس  الالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالاللور ودا    الالالالالالا   غالالالالالالن الع

كًالالالالا  علالالالالم م الالالالا   رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم كمالالالالا »بالالالالن ا سالالالالة بالالالالن علالالالالل  رضالالالالل هللا عالالالالً م: 
  وعالالالالن إذاعيالالالال  بالالالالن حممالالالالد بالالالالن سالالالالعد بالالالالن  م و الالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله كالالالالا  « علالالالالم السالالالالار مالالالالن القالالالالر  

  م غعلمًا امل ا   والسراو وغقا : و بإ إ ا شر   ، كم فال تضيعاا قكررا.
  

رج في الالالالالا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وودا   ورالالالالالل  رغالالالالة اامعالالالالالة مالالالالالن  عمالالالالالا  الفالالالالالرش  فالالالالالو  غالالالالاللور رالالالالال
وبعضالالالالالال م غسالالالالالالمي ا غالالالالالاللور األبالالالالالالااة  فمالالالالالالً م مالالالالالالن  ضالالالالالالاف ا إىل ودا  ومالالالالالالً م مالالالالالالن  ضالالالالالالاف ا إىل األبالالالالالالااة 



أل مالالالالالا متقالالالالالار،    واد  الفالالالالالرش بيً مالالالالالا سالالالالالتة  ميالالالالالا   رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا إلي الالالالالا   صالالالالالفر علالالالالالى ر   
غرغالالالالالد عالالالالال ا  لقالالالالالرغ  وبالالالالالإ ضالالالالالمرر  و يالالالالال : ل  -  623غا يالالالالاله سالالالالالًة  -ارالالالالالإ عشالالالالالر شالالالالال را  مالالالالالن ا  الالالالالرر 

غكالالالالالن صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مرغالالالالالدا   الالالالالم بالالالالال  مرغالالالالالدا  للعالالالالال  الالالالالالد لقالالالالالرغ  فلمالالالالالا لقالالالالالل بالالالالالإ ضالالالالالمرر عقالالالالالد 
بيًالالالاله وبيالالالالً م صالالالاللحا  وكالالالالا  ررواالالالاله   سالالالالتة راكوالالالالا  لالالالاليس فالالالالي م    الالالالار  فلالالالالم غالالالالدر  العالالالال  الالالالالد  راد  

علالالالالالى   الالالالالم   غ لو الالالالاله و  غك الالالالالرو  عليالالالالاله  عالالالالالا  و  غعيًالالالالالا   وكا الالالالال  امل الالالالالا ة بيًالالالالاله وبالالالالالة بالالالالالإ ضالالالالالمرر
عليالالالالاله عالالالالالدوا  و    الالالالالم الً الالالالالر علالالالالالى مالالالالالن رام الالالالالم بسالالالالالاة و  الالالالاله إقا دعالالالالالارم لً الالالالالر  االالالالالابال وعقالالالالالد قلالالالالال  

 مع م سيدرم  شل بن عمرو الضمر  وكت  بيً م كتا،  فيه:
  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
والالالالالإ ضالالالالالمرر   الالالالالم  مًالالالالالا  علالالالالالى  مالالالالالاا م رالالالالالسا كتالالالالالاب حممالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ل»

و  فسالالالال م و    الالالالم الً الالالالر علالالالالى مالالالالن رام الالالالم بسالالالالاة بشالالالالر      الالالالارباا   دغالالالالن هللا مالالالالا بالالالال  االالالالر صالالالالافة 
 «.و   الً  صلى هللا عليه وسلم إقا دعارم لً ر  اابال  علي م بسل  قمة هللا ورساله
ملدغًالالالالالة سالالالالالعد بالالالالالن وكالالالالالا  لالالالالالاا ل  بالالالالالي  وكالالالالالا  مالالالالال  عمالالالالاله محالالالالاللر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله واسالالالالالت لد علالالالالالى ا

 عوادر  وكا   غيوته مخس عشرر ليلة.
  

 غلور باا 
 623  غالالالالالاللور بالالالالالالاا    شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو  علالالالالالالى ر   رالرالالالالالالة عشالالالالالالر شالالالالالال را  مالالالالالالن ا  الالالالالالرر وغاليالالالالالاله 

   وكالالالالا   مالالالال  لالالالالااةل سالالالالعد بالالالالن  م و الالالالا  وكالالالالا  اللالالالالااة  بالالالالي  واسالالالالت لد علالالالالى املدغًالالالالة سالالالالعد بالالالالن 
مالالالالالالا تة مالالالالالالن  صالالالالالالحابه مالالالالالالن امل الالالالالالاارغن راصالالالالالالة  معالالالالالالاق  رالالالالالالرج رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  

حالالالالالىت بلالالالالالو بالالالالالاا  غعالالالالال مث لعالالالالال   الالالالالرغ  في الالالالالا  ميالالالالالة بالالالالالن رلالالالالالد االمحالالالالالل وما الالالالالة راالالالالال  مالالالالالن  الالالالالرغ  و 
   بع  ففاتته الع  ورا  ول غلق حر، .2500و

  
  

 غلور بدر األوىل  و غلور سفاا 
لالالالالالالاا ل و  شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو   غضالالالالالالا  رالالالالالالرج رسالالالالالالا  هللا لالالالالالالال  كالالالالالالر  بالالالالالالن االالالالالالابر الف الالالالالالر  وكالالالالالالا  

 بالالالالي  وكالالالالا  بيالالالالد علالالالالل بالالالالن  م  الالالالال   واسالالالالت لد علالالالالى املدغًالالالالة مالالالالا ل  غالالالالد بالالالالن حاررالالالالة  وكالالالالا  كالالالالر  



بالالالالن االالالالابر  الالالالد  غالالالالار علالالالالى سالالالالرل املدغًالالالالة فاسالالالالتا ه وكالالالالا  غرعالالالالى ،المعالالالالاة فالوالالالاله رسالالالالا  هللا حالالالالىت بلالالالالو 
وادو  غقالالالالا  لالالالالاله سالالالالف اا  مالالالالالن انحيالالالالالة بالالالالدر وفاتالالالالاله كالالالالر  بالالالالالن االالالالالابر فلالالالالم غلحقالالالالاله فراالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

 عليه وسلم إىل املدغًة  ورسل ال لور رل غلور بدر األوىل.هللا 
 مالالالالالا كالالالالالر  ف  الالالالاله  سالالالالاللم بعالالالالالد قلالالالالال  وحسالالالالالن إسالالالالالالمه وو ل رسالالالالالا  هللا االالالالالالي  الالالالالالس  بع الالالالاله    رالالالالالر 

 العر ية السغن  تلاا راعيه و لت  كر  غا  الفت  وقل  سًة .ا  من ا  رر.
   بعشرر  و .و د قكر ابن إسحا  رسل ال لور بعد العش ر   ا  ابن حل 

  
 غلور العلش ر

كا الالالالالالال  غالالالالالالاللور العشالالالالالالال ر    الالالالالالالاد  األو  و يالالالالالالال  ا رالالالالالالالرر علالالالالالالالى ر   سالالالالالالالتة عشالالالالالالالر شالالالالالالال را  مالالالالالالالن 
ومحالالالالالالالال  لالالالالالالالااةل محالالالالالالالاللر بالالالالالالالالن عوالالالالالالالالد املالالالالالالالال  وكالالالالالالالالا  لالالالالالالالالاا ل  بالالالالالالالالي   -   623 كتالالالالالالالالابر سالالالالالالالالًة  -ا  الالالالالالالرر 

واسالالالالالت لد علالالالالالى املدغًالالالالالة  ، سالالالالاللمة بالالالالالن عوالالالالالد األسالالالالالد امل لومالالالالالل ورالالالالالرج   مخسالالالالالة وما الالالالالة وغقالالالالالا    
 تة مالالالالن امل الالالالاارغن ممالالالالن ا تالالالالدب ول غكالالالالرل  حالالالالدا  علالالالالى ا الالالالروج ورراالالالالاا علالالالالى رالرالالالالة بعالالالال ا   رالالالالرج مالالالالا

غعالالالال مث عالالالالال   الالالالالرغ  حالالالالالة  بالالالالالدت إىل الشالالالالا  وكالالالالالا   الالالالالد االالالالالاةل ا الالالالال  بقفا الالالالا مالالالالالن مكالالالالالة في الالالالالا  مالالالالالاا  
 الالالالرغ  فولالالالالو العشالالالال ر ورالالالالل لوالالالالإ مالالالالد  بًاحيالالالالة غًوالالالال  وبالالالالة غًوالالالال  واملدغًالالالالة تسالالالالعة بالالالالرد فااالالالالد العالالالال  الالالالالد 

ا  الالالالد مشالالالال   والالالال  قلالالالالال   و  ورالالالالل العالالالال  الالالالالد رالالالالرج  الالالالالا  غضالالالالا  غرغالالالالدرا حالالالالة راعالالالال  مالالالالالن رالالالالرج  الالالال
الشالالالالا  فسالالالالاحل  علالالالالى الوحالالالالر وبلالالالالو  رغشالالالالا  ر رالالالالا ف راالالالالاا شًعا الالالالا فلقالالالالاا رسالالالالا  هللا بوالالالالدر فالالالالاا ع م 
و تالالالالال  مالالالالالً م مالالالالالالن  تالالالالال   و،لعشالالالالالال ر كالالالالالد رسالالالالالالا  هللا علالالالالالل بالالالالالالن  م  الالالالالال   ، تالالالالالالراب وقلالالالالال    الالالالالاله ر ل 

الواغالالالالالالالاة فقالالالالالالالا : االالالالالالالالس  ، تالالالالالالالراب  ف لالالالالالالالس  و  رالالالالالالالسل ال الالالالالالاللور وادش بالالالالالالالإ مالالالالالالالد  ان مالالالالالالالا  متمرغالالالالالالالا    
 وحلفاةرم من بإ ضمرر   را  إىل املدغًة ول غلق حر، .

  
كا الالالال   الالالالرغ   الالالالد  عالالالال   ماا الالالالا   تلالالالال  العالالالال  وغقالالالالا : إ  في الالالالا مخسالالالالة  لالالالالد دغًالالالالار و لالالالالد 

 يالالالالال : تسالالالالالعة ورالرالالالالالا  بعالالالالال  وكالالالالالا   ا الالالالالد تلالالالالال  العالالالالال   ، سالالالالالفيا  بالالالالالن حالالالالالرب ومعالالالالاله سالالالالالوعة وعشالالالالالرو  و 
 راال   مً م  رمة بن  اف  وعمرو بن العا .

  
 سرغ)ة عود هللا بن اح  األسد 

 مالالالالر رسالالالالا  هللا  ، عويالالالالدر بالالالالالن االالالالالرال    غت  الالالالل لل الالالاللو فت  الالالالالل فلمالالالالا  راد املسالالالال  بكالالالالى صالالالالالوابة 



إىل رسالالالالالا  هللا فوعالالالالالت مكا الالالالاله عوالالالالالد هللا بالالالالالن احالالالالال  األسالالالالالد    ارالالالالالإ عشالالالالالر راالالالالالال  مالالالالالن امل الالالالالاارغن  
ارًالالالالالالة غعتقوالالالالالالا  بعالالالالالال ا  إىل خنلالالالالالالة ورالالالالالالا بسالالالالالالتا  ابالالالالالالن عالالالالالالامر الالالالالالالس  كالالالالالالا   الالالالالالرب مكالالالالالالة  وقلالالالالالال    كالالالالالال  

   وكتالالالال  لالالالاله كتالالالالا،  و مالالالالرل     623راالالالال  علالالالالى ر   سالالالالوعة عشالالالالر شالالالال را  مالالالالن ا  الالالالرر و الالالالافم  سالالالالًة 
غً الالالالر فيالالالاله حالالالالىت غسالالالال  غالالالالامة   غً الالالالر فيالالالاله فيمضالالالالل ملالالالالا  مالالالالرل بالالالاله و  غكالالالالرل  حالالالالدا  مالالالالن  صالالالالحابه ففعالالالال  

اب وفيالالالاله بمالالالالرل بًالالالاللو  خنلالالالالة بالالالالة مكالالالالة والاالالالالا د ف صالالالالد  رغشالالالالا  وغعلالالالالم  روالالالالاررم  قلالالالال      الالالالر  الكتالالالال
فالالالالالعلم  صالالالالحابه فسالالالالاروا معالالالاله حالالالالىت إقا كالالالالا   عالالالالد  فالالالالا  الفالالالالرش  ضالالالال  بعالالالال ا   وكالالالالا   ميلالالالاله عتوالالالالة بالالالالن 
غالالالاللوا  فال الالالالا  غالالالالامة غو يا الالالاله ومضالالالالى عمالالالالرو بالالالالن ا ضالالالالرمل وع مالالالالا  بالالالالن امل الالالال ر و رالالالالال  افالالالال  وا كالالالالم 

قالالالالالا  رالالالالالابارم و الالالالالد  للالالالالالاا  رغوالالالالالا  مالالالالالً م و شالالالالالر   الالالالالم عكاشالالالالالة بالالالالالن حم الالالالالن بالالالالالن كيسالالالالالا  فلمالالالالالا ر رالالالالالم ال
األسالالالالالد  و الالالالالد حلالالالالالق ر سالالالالاله  فلمالالالالالا ر ول  مًالالالالالاا و الالالالالالاا: علمالالالالالار      علالالالالاليكم  وقلالالالالال   رالالالالالر غالالالالالا  مالالالالالن 
راالالالالالالال     إ الالالالالالالم تشالالالالالالالاوروا فالالالالالالالال عاا علالالالالالالالى القتالالالالالالالا   فرمالالالالالالالى وا الالالالالالالد بالالالالالالالن عوالالالالالالالد هللا التيمالالالالالالالل عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن 

سالالالالاللما  وشالالالالالد املسالالالالاللما  علالالالالالي م فاستالسالالالالالر ع مالالالالالا  ا ضالالالالالرمل بسالالالالال م فقتلالالالالاله  ورالالالالالا  و   تيالالالالال   تلالالالالاله امل
بالالالالن عوالالالالالد هللا بالالالالالن امل الالالال ر وا كالالالالالم بالالالالالن كيسالالالالالا  ورالالالالرب  افالالالالال  وغالالالالالًم املسالالالاللما  مالالالالالا مع الالالالالم  وغقالالالالالا : إ  
عوالالالالد هللا بالالالالن احالالالال  ملالالالالا راالالالال  مالالالالن خنلالالالالة مخالالالالس مالالالالا غالالالالًم و سالالالالم بالالالالة  صالالالالحابه سالالالالا ر ال ًالالالالا م فكالالالالا  

املسالالالالاللما   وعمالالالالالرو بالالالالالن   و  مخالالالالالس   ا سالالالالالال  وقلالالالالال   والالالالال     غفالالالالالرمث وكا الالالالال   و  غًيمالالالالالة غًم الالالالالا
ا ضالالالالالالالرمل  و  مالالالالالالالن  تالالالالالالال  املسالالالالالالاللما   وع مالالالالالالالا  بالالالالالالالن عوالالالالالالالد هللا وا كالالالالالالالم بالالالالالالالن كيسالالالالالالالا   و  مالالالالالالالن  سالالالالالالالر 

 املسلما   وكا  الس   سر ا كم املقداد بن عمرو
  

 فدعال رسا  هللا إىل ا سال  فالسلم و لت  بودر معا ة ش يدا .
ل ال الالالالاللور و الالالالالدما املدغًالالالالالة  مالالالالالا سالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا  و ميلالالالالاله عتوالالالالالة بالالالالالن غالالالالاللوا   فلالالالالالم غشالالالالال دا رالالالالالس

 بعد عادته السرغة  و .
  والالالالالالال  عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن احالالالالالالال  و صالالالالالالالحابه ،لعالالالالالالال  واألسالالالالالالالر  إىل املدغًالالالالالالالة فلمالالالالالالالا  الالالالالالالدماا  الالالالالالالا   الالالالالالالم 
رسالالالالالالالالا  هللا: مالالالالالالالالا  مالالالالالالالالرتكم بقتالالالالالالالالا    الشالالالالالالالال ر ا الالالالالالالالرا   فا  الالالالالالالالد العالالالالالالالال  واألسالالالالالالالالرغن فسالالالالالالالالق     غالالالالالالالالدغ م 

لشالالالالالالال ر ا الالالالالالالرا  فالالالالالالالال ل  هللا وعالالالالالالالًف م املسالالالالالالاللما  و الالالالالالالال   الالالالالالالرغ :  الالالالالالالد اسالالالالالالالتح  حممالالالالالالالد و صالالالالالالالحابه بالالالالالالاله ا
الالالالالالِويِ  ااِ)   والالالالالال ُّ و ص الالالالالالد  ع الالالالالالن س  الالالالالالْ ِر ا ْ الالالالالالر اِ  ِ ت الالالالالالاٍ  ِفيالالالالالالِه  لالالالالالالْ  ِ ت الالالالالالا ُّ ِفيالالالالالالِه ك  تعالالالالالالاىل:  غ ْسالالالالالالدال للا     ع الالالالالالِن الش)

  .217والوقرر: 
 فلما  ل  القر   وفرج هللا عن املسلمة  و  رسا  هللا الع  وفد  األس غن.



 «. م  املؤمًة»هللا بن اح : و  رسل السرغة ذلِ ل  عود 
  

غًالالالالالالاغر  -رمضالالالالالالا    السالالالالالالًة ال ا يالالالالالالة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر  17غالالالالاللور بالالالالالالدر ال ا يالالالالالالة  و غالالالالالاللور بالالالالالالدر الكالالالالالال  
  624سًة 

بالالالالدر بلالالالالدر ،  الالالالا  إىل االًالالالالاب الشالالالالر ل مالالالالن االالالالالار  ورالالالالا سالالالالاح  الوحالالالالر بيً مالالالالا لالالالالا مرحلالالالالة 
وعالالالالالالرر مالالالالالن االًالالالالالالاب  وغسالالالالالما ا بالالالالالدر حًالالالالالالة  ورالالالالالل   سالالالالالال   غليالالالالاله مالالالالالالن الشالالالالالما  إىل الشالالالالالالر  اوالالالالالا 

  كا  ص رغة ومن ال رب ك وا  رملية.
كا الالالالالالال  غالالالالالالاللور بالالالالالالالدر الكالالالالالالال    غالالالالالالالا  االمعالالالالالالالة   شالالالالالالال ر رمضالالالالالالالا    السالالالالالالالاب  عشالالالالالالالر علالالالالالالالى ر   

وكالالالالا  سالالالالوو ا  تالالالال  عمالالالالرو ا ضالالالالرمل الالالالالس   -   624غًالالالالاغر سالالالالًة  -تسالالالالعة عشالالالالر شالالالال را  مالالالالن ا  الالالالرر 
    عالالالالالال  لقالالالالالالرغ   تالالالالالال    سالالالالالالرغة عوالالالالالالد هللا ابالالالالالالن احالالالالالال  وإ والالالالالالا   م سالالالالالالفيا  بالالالالالالن حالالالالالالرب مالالالالالالن الشالالالالالالا

ومع الالالالالالا رالرالالالالالالا   و  ربعالالالالالالا  راالالالالالالال   -اًيالالالالالاله تقرغوالالالالالالا   20.000 -ع يمالالالالالالة وفي الالالالالالا  مالالالالالالاا  ك الالالالالال ر تولالالالالالالو 
 من  رغ  مً م  رمة بن  اف  اللرر  بن العا .

فلمالالالالالالالا ذالالالالالالال  هبالالالالالالالم رسالالالالالالالا  هللا  الالالالالالالدب املسالالالالالالاللمة إلالالالالالالالي م و الالالالالالالا : رالالالالالالالسل عالالالالالالال   الالالالالالالرغ  في الالالالالالالا  مالالالالالالالاا م 
دب الًالالالالالالالا  ف الالالالالالالد بعضالالالالالالال م ورقالالالالالالال  بعضالالالالالالال م أل الالالالالالالم فالالالالالالاررااا إلي الالالالالالالا لعالالالالالالال  هللا    غًفلكمارالالالالالالالا  فا تالالالالالالال

  ًاا    الرسا    غلقى حر، .
  

وكالالالالالالا   بالالالالالالا سالالالالالالفيا   الالالالالالد ذالالالالالال     رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غرغالالالالالالد فحالالالالالالِسرل  واسالالالالالالتالار 
ضمضالالالالم بالالالالن عمالالالالرو ال فالالالالار  بعشالالالالرغن م قالالالالا   وبع الالالاله إىل مكالالالالة غسالالالالتًفر  رغشالالالالا  ونالالالال رم ا الالالال   فسالالالالار 

ة ومالالالالالالن ختلالالالالالالد  رسالالالالالال  مكا الالالالالاله  رالالالالالالر  ول غت لالالالالالالد  حالالالالالالد مالالالالالالن و لقالالالالالالى فالالالالالالي م الًفالالالالالال  ف راالالالالالالاا مسالالالالالالرع
دررالالالالالالمخ  4000 شالالالالالالرا  مكالالالالالالة إ   بالالالالالالا  الالالالالال  وبعالالالالالالت مكا الالالالالاله العالالالالالالا  بالالالالالالن رشالالالالالالا    الالالالالال   االالالالالالر  الالالالالالدرل 

 وكا  السو    رروا م محاغة الع  وإ قاقرا.
  

  ار  رغ 
فالالالالالالر  علي الالالالالالا  100دارش ومع الالالالالالم  600مالالالالالالً م  1000كالالالالالالا  الالالالالالالسغن رراالالالالالالاا مالالالالالالن  الالالالالالرغ  لالالالالالالا 

 ملشار.درش سا  دروش ا 100
وكالالالالالا  حامالالالالال  لالالالالالاا  م السالالالالالا   بالالالالالإ غلغالالالالالد    سالالالالاللم رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ورالالالالالا األب ا الالالالالامس لإلمالالالالالا  



ورالالالالالن ا مالالالالالاة  -بعالالالالال   ورراالالالالالاا ومع الالالالالم القيالالالالالا   700الشالالالالالافعل رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  وكالالالالالا  مع الالالالالم  غضالالالالالا  
غضالالالالالالالالربن ،لالالالالالالالدفا  وغ ًالالالالالالالالة هب الالالالالالالالاة املسالالالالالالاللمة ورالالالالالالالالم   غاغالالالالالالالالة الواالالالالالالالر وا الالالالالالالاليالة حالالالالالالالالة  -امل ًيالالالالالالالات 

الالالالالااْ ِمالالالالالالن رالالالالالروا م اعتمالالالالالاد ال)الالالالالِسغن  ر ر ال ا  علالالالالالى ك الالالالالرر عالالالالالددرم وعلالالالالالالددرم   الالالالالا  تعالالالالالاىل:  و    ت كلا لالالالالالااْ ك 
ي ُّ  واأل فا :  ِويِ  ااِ) و اا)ل ِ  ا غال ْعم للا   حمِل ة الً)اِ  و غ  لدحو   ع ن س    .47ِدغ رِِرم ب ا را  و ِرَئ 

مالالالالً م غًحالالالالر كالالالال  غالالالالا  عشالالالالرر وكالالالالا  املاعمالالالالا   الالالالسا االالالالالي  ارالالالالإ عشالالالالر راالالالالال  وكالالالالا  كالالالال  واحالالالالد 
االالالاللر  ورالالالالؤ ة ا رًالالالالا عشالالالالر رالالالالم:  بالالالالا ا الالالال   وعتوالالالالة وشالالالاليوة ابًالالالالا ربيعالالالالة  وحكالالالاليم بالالالالن حالالالاللا   والعوالالالالا  
بالالالالن عوالالالالد املالالالالال   و بالالالالا الو  الالالال    و معالالالالة بالالالالن األسالالالالاد  و لم بالالالالن رلالالالالد  و ميالالالالة بالالالالن رلالالالالد  والًضالالالالر 

ِفقلالالالالالا     ْمالالالالالا  لْم بالالالالالن ا الالالالالارن  و ويالالالالاله ومًوالالالالاله ابًالالالالالا ا  الالالالالاج وفالالالالالي م   الالالالالل  هللا تعالالالالالاىل:  ِإ ) ال)الالالالال الالالالالرلواْ غًل ِسغن  ك ف 
ِفقلا ال   ا  ل) ت كلا ل ع ل ْيِ ْم ح ْسر ر   ل) غاللْ ل ولا    واأل فا :  ِويِ  ااِ) ف س يًل  u .36لِي  لدحواْ ع ن س 

  
  ار املسلمة

  
  و يالالالال : ملالالالالا عالالالالد صالالالاللى 313كالالالالا  عالالالالدر الالالالالسغن رراالالالالاا مالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

ليالالالالالاله وسالالالالالاللم  صالالالالالالحابه فااالالالالالالدرم رال.ا الالالالالالة ورالرالالالالالالة عشالالالالالالر فالالالالالالرل و الالالالالالا : عالالالالالالدر  صالالالالالالحاب  الالالالالالالات هللا ع
الالالالالالسغن االالالالالا وا معالالالالاله الً الالالالالر  ورراالالالالال  األ  الالالالالار ول تكالالالالالن  والالالالال  قلالالالالال  رراالالالالال  معالالالالاله  وكالالالالالا  عالالالالالددرم 

واألفالالالالالالرا  مخسالالالالالالة  وملالالالالالالا  راد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى  70وسالالالالالالا ررم مالالالالالالن امل الالالالالالاارغن وكا الالالالالال  ا بالالالالالال   207
الفضالالالالالالا  وتقل الالالالالالد سالالالالالاليفه العضالالالالالال  ورد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى  هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ا الالالالالالروج لالالالالالالوس درعالالالالالاله قات

هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن است الالالال ر فكالالالالا  مم الالالالن رد ل  سالالالالامة بالالالالن  غالالالالد ورافالالالال  بالالالالن رالالالالدغ  والالالالال اة بالالالالن عالالالالا ب 
 و سيد بن     و غد بن  ر م و غد بن وب  ورد عم  بن  م و ا  فوكى فالاا ل.
رم: رالرالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالن وختلالالالالالالالالالد .ا يالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالن  صالالالالالالالالالحابه صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم بسالالالالالالالالال ام م و االالالالالالالالالار 

امل الالالالالالاارغن: ع مالالالالالالا  بالالالالالالن عفالالالالالالا  رلفالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى امر تالالالالالاله ر يالالالالالالة بًالالالالالال  
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وكا الالالال  مرغضالالالالة فال الالالالا  علي الالالالا حالالالالىت ماتالالالال   و لحالالالالة بالالالالن عويالالالالدهللا  
وسالالالالالعيد بالالالالالن  غالالالالالد بع  مالالالالالالا غت سسالالالالالا  رالالالالال  العالالالالالال  ورراالالالالالا    رغالالالالالق الشالالالالالا   وكالالالالالالا   بالالالالالا  مامالالالالالة بالالالالالالن 

األ  الالالالالار    الالالالال  ا الالالالالروج إىل بالالالالالدر وكا الالالالال   مالالالالاله مرغضالالالالالة فالالالالالالمرل صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،ملقالالالالالا   رعلوالالالالالة
 على  مه.

ومخسالالالالالة مالالالالالن األ  الالالالالار:  بالالالالالا لوابالالالالالة بالالالالالن عوالالالالالد املًالالالالالسر األوسالالالالالل رلفالالالالاله علالالالالالى املدغًالالالالالة  وعاصالالالالالم بالالالالالن 



عالالالالالد  الع الالالالالالالين رلفالالالالالاله علالالالالالالى  رالالالالالال  العاليالالالالالالة  وا الالالالالارن بالالالالالالن حا الالالالالال  العمالالالالالالر  ردل مالالالالالالن الروحالالالالالالاة إىل 
لشالالالاللة بل الالالاله عالالالالً م  وا الالالالارن بالالالالن ال الالالالمة كسالالالالر ،لروحالالالالاة  ورالالالالاات بالالالالن اوالالالال    بالالالالإ عمالالالالرو بالالالالن عالالالالا 

 كسر  غضا   ورؤ ة .ا ية   ارتال  في م.
  

وكا الالالال  ا بالالالالال  سالالالالوعة بعالالالالال ا  غتعا الالالالال  الًفالالالالر الوعالالالالال   وكا الالالال  ا يالالالالال  فرسالالالالالة: فالالالالر  للمقالالالالالداد بالالالالالن 
 مالالالالا  رسالالالالا  عمالالالالرو  وفالالالالر  ملررالالالالد بالالالالن  م مررالالالالد ال ًالالالالا   وكالالالالا  اللالالالالااة مالالالال  م الالالالع  بالالالالن عمالالالال   وكالالالالا  

هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم راغتالالالالالا  سالالالالالاداوا  إحالالالالالدامها مالالالالال  علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  غقالالالالالا   الالالالالا العقالالالالالاب 
وكا الالالالال  مالالالالالن مالالالالالر  عا شالالالالالة    راهبالالالالالا وكالالالالالا  عمالالالالالر علالالالالالل  غامدالالالالالس عشالالالالالرغن سالالالالالًة واألرالالالالالر  مالالالالال  بعالالالالال  

 الالالالالالاليس بالالالالالالالن  م صع الالالالالالالعة األ  الالالالالالالار  فكا الالالالالالال   الالالالالالالار  -املالالالالالالالؤررر  -األ  الالالالالالالار  واعالالالالالالال  علالالالالالالالى السالالالالالالالا ة 
 لًسوة لقار عدورم.املسلمة  ليلة ،

واسالالالالالتعم  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ، لوابالالالالالة واليالالالالالا  علالالالالالى املدغًالالالالالة وردل  واسالالالالالتعم  ابالالالالالن    مكتالالالالالا  
 على ال الر ،لًا  ،ملدغًة.

  
 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم غستش   صحابه

كالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم بعالالالالالالالت رالالالالالالالالة غت سسالالالالالالالا   روالالالالالالالار ِعالالالالالالال   م سالالالالالالالفيا  
س بالالالالن عمالالالالرو وعالالالالد  بالالالالن  م اللغوالالالالاة فمضالالالاليا حالالالالىت  الالالالل  بالالالالدرا  فالانرالالالالا إىل تالالالال   رغالالالال  مالالالالن ومهالالالالا ب سالالالالو  

املالالالالالاة و رالالالالالسا غسالالالالالتقيا  مالالالالالن املالالالالالاة فسالالالالالمعا االالالالالارغتة تقالالالالالا  إحالالالالالدامها ل الالالالالاحوت ا: إ   ذين العالالالالال  غالالالالالدا  
 و بعالالالالالالد غالالالالالالد  عمالالالالالال   الالالالالالم      رالالالالالالدم م      ضالالالالالالي  الالالالالالالس  لالالالالالال   فا القالالالالالالا حالالالالالالىت  تيالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا 

 ر ال  ا ذعا.صلى هللا عليه وسلم فال
فاستشالالالالالار الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  صالالالالالحابه    لالالالالال  العالالالالال  و  حالالالالالرب الًفالالالالال   غعالالالالالإ    
الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم رالالالالالال   صالالالالالالحابه بالالالالالالة    غالالالالالالسرواا للعالالالالالال   و إىل حماربالالالالالالة الًفالالالالالال  و رالالالالالال رم 

 الالالالال    وكا«إ  هللا وعالالالالالدكم إحالالالالالد  الاالالالالالا فتة: إمالالالالالا العالالالالال  وإمالالالالالا  الالالالالرغ » سالالالالال   الالالالالرغ   و الالالالالا   الالالالالم: 
العالالالالال   حالالالالال  إلالالالالالي م ليسالالالالالتعيًاا  الالالالالا في الالالالالا مالالالالالن األمالالالالالاا  علالالالالالى شالالالالالراة ا يالالالالال  والسالالالالالالل  و الالالالالا  بعضالالالالال م: 
رالالالالال قكالالالالرت لًالالالالا القتالالالالا  حالالالالىت  تالرالالالال  لالالالاله إان  رراًالالالالا للعالالالال   و  رواغالالالالة: و رسالالالالا  هللا عليالالالال  ،لعالالالال  

 ودش العدو  فت   واه رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
رم فقالالالالا   بالالالالا بكالالالالر فقالالالالا  فالحسالالالالن     الالالالا  عمالالالالر فقالالالالالا  وتكلالالالالم امل الالالالاارو  فالحسالالالالًاا   استشالالالالار 



 فالحسن.
  

وكالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم نشالالالالالالى    تكالالالالالالا  األ  الالالالالالار   تالالالالالالر  واالالالالالالاب   الالالالالالرته علي الالالالالالا إ  
ممالالالالن دمهالالالاله ف الالالالالر مالالالالن العالالالالدو ،ملدغًالالالالة فقالالالال  و   لالالالاليس علالالالالي م    غسالالالال  هبالالالالم مالالالالن بالدرالالالالم إىل عالالالالدو  

ضالالالالل هللا عًالالالاله  ورالالالالا سالالالاليد األو   بالالالال     الالالالا  لالالالاله سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق ر « شالالالال وا علالالالالل  »فلمالالالالا  الالالالا   الالالالم: 
رالالالالالالالا سالالالالالالاليد األ  الالالالالالالار  وكالالالالالالالا  فالالالالالالالي م كال الالالالالالالدغق رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله   امل الالالالالالالاارغن   الالالالالالالا : وهللا لكال الالالالالالال  
ترغالالالالدان و رسالالالالا  هللا   الالالالا :  االالالال    الالالالا :  الالالالد  مًالالالالا بالالالال   وصالالالالد ًا   وشالالالال دان    مالالالالا ادالالالال  بالالالاله رالالالالا 

ا  هللا ملالالالالالالا ا الالالالالالق  و عايًالالالالالالا  علالالالالالالى قلالالالالالال  ع الالالالالالادا  ومااريالالالالالالق علالالالالالالى السالالالالالالم  والااعالالالالالالة  فالالالالالالام  و رسالالالالالال
 ردت فالالالالالالًحن معالالالالالال  فاالالالالالالالس  بع الالالالالال  ، الالالالالالق لالالالالالالا استعرضالالالالالال  لًالالالالالالا رالالالالالالسا الوحالالالالالالر  ضالالالالالالًال معالالالالالال  مالالالالالالا 
ختلالالالالد مًالالالالا راالالالال  واحالالالالد  ومالالالالا  كالالالالرل    تلقالالالالى بًالالالالا عالالالالدوان غالالالالدا   إان ل الالالال  عًالالالالد ا الالالالرب  صالالالالد  عًالالالالد 
اللقالالالالاة لعالالالال  هللا غرغالالالال  فيًالالالالا مالالالالا تقالالالالر بالالالاله عيًالالالال   فسالالالالر بًالالالالا علالالالالى بركالالالالة هللا  فسالالالالر  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا 

سالالالالالالال وا علالالالالالالالى بركالالالالالالالة هللا »وسالالالالالالاللم لقالالالالالالالاله و شالالالالالالالاه قلالالالالالالال  للقالالالالالالالاة الكفالالالالالالالار     الالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا:  عليالالالالالالاله
 «.و بشروا ف   هللا وعدين إحد  الاا فتة إما الع  وإما الًف 

  
 ا ال  بة  م سفيا  و م ا  

كالالالالا   بالالالالا سالالالالفيا   الالالالد سالالالالاح  وتالالالالر  بالالالالدرا  غسالالالالارا     سالالالالرش فً الالالالا فلمالالالالا ر     الالالاله  الالالالد  حالالالالر  عالالالال ل 
  رغ  ورم ،الحفة    هللا  د جنى ع كم و ماالكم فاراعاا.  رس  إىل

وكا الالالالال  بالالالالالدر ماذالالالالالا  مالالالالالن مااسالالالالالم العالالالالالرب  -فقالالالالالا   بالالالالالا ا الالالالال : وهللا    راالالالالال  حالالالالالىت  الالالالالرد بالالالالالدرا  
فًقالالالالاليم هبالالالالالا رالالالالالالو  فًًحالالالالالر االالالالالاللور و اعالالالالالم الاعالالالالالا  و سالالالالالقل ا مالالالالالر  -جتتمالالالالال   الالالالالم هبالالالالالا سالالالالالا  كالالالالال  عالالالالالا  

  كالالالالالا   بالالالالالا ا الالالالال  و تدالالالالالس غولالالالالالو مالالالالالن العمالالالالالر سالالالالالوعة فتسالالالالالم  بًالالالالالا العالالالالالرب فالالالالالال غلالالالالالالا  غ ابا ًالالالالالا  وغقالالالالالا
 سًة ولكًه كا    غلا   ا  االسم.

  
فلمالالالالالا بلالالالالالو  ، سالالالالالفيا  كالالالالالال   م ا الالالالال   الالالالالا : رالالالالالسا ب الالالالالل والو الالالالالل مًق الالالالالة وشالالالالالؤ  أل  القالالالالالا  إمالالالالالا 
رراالالالالالاا لً الالالالالار  مالالالالالاا م و الالالالالد جنارالالالالالا هللا  وملالالالالالا  الالالالالا   بالالالالالا ا الالالالال  مالالالالالا  الالالالالا  راالالالالال  مالالالالالن  الالالالالرغ  بًالالالالالا  رالالالالالرر 

: رال.ا الالالالالالة  فلالالالالالالسا  يالالالالالال  ل غقتالالالالالال   حالالالالالالد مالالالالالالً م بوالالالالالالدر  وكالالالالالالا   ا الالالالالالد بالالالالالالإ  رالالالالالالرر وكالالالالالالا اا لالالالالالالا املا الالالالالالة و يالالالالالال 
األرالالالالالالًس بالالالالالالن شالالالالالالرغق ال قفالالالالالالل وكالالالالالالا  حليفالالالالالالا   الالالالالالم  فقالالالالالالا   الالالالالالم: و بالالالالالالإ ورالالالالالالرر  الالالالالالد جن الالالالالالى هللا  مالالالالالالاالكم 



ورلالالالالالل لكالالالالالم صالالالالالاحوكم  رمالالالالالة بالالالالالن  افالالالالال  ف  الالالالاله كالالالالالا    العالالالالال  وإمالالالالالا  فالالالالالر  لتمًعالالالالالال ومالالالالالاله فالالالالالاراعاا 
غالالالالال  مًفعالالالالالة  دعالالالالالاا مالالالالالا غقالالالالالا  رالالالالالسا  غعالالالالالإ  ، ا الالالالال   وكالالالالالسل  ل  ف  الالالالاله   حااالالالالالة لكالالالالالم    ختراالالالالالاا  

نالالالالالرج مالالالالالن  الالالالالرغ  بًالالالالالا عالالالالالد  بالالالالالن كعالالالالال  فلالالالالالم غشالالالالال د بالالالالالدرا  مالالالالالن رالالالالالاتة القويلتالالالالالة  حالالالالالد  لكالالالالالن رالالالالالسا 
 ا ال  ل شً   شاب ا رب.

  
 مس  االيشة و لو  املار

 مض   رغ  حىت  لل  ،لعدور الق ا  من الااد .
اخ فيالالالالاله األ الالالالالدا  وحالالالالالاافر الالالالالالدواب  وسالالالالالوق م املشالالالالالركا  و الالالالالل  املسالالالالاللما  علالالالالالى ك يالالالالال   عفالالالالالر تسالالالالال

إىل مالالالالالالاة بالالالالالالدر فالالالالالالالحر ول وحفالالالالالالروا القللالالالالالال  أل فسالالالالالال م لي علالالالالالالاا في الالالالالالا املالالالالالالاة مالالالالالالن ا ،ر املعيًالالالالالالة فيشالالالالالالرباا 
 مً ا وغسقاا دواهبم.

و در  املسالالالالالاللما  الًعالالالالالالا  و صالالالالالالوحاا   غ الالالالالاللا  إىل املالالالالالالاة للشالالالالالالرب وال سالالالالالال  والاضالالالالالالاة  فالرسالالالالالال  
لالالالالالالالااد  فشالالالالالالالرب املسالالالالالالاللما  واختالالالالالالالسوا ا يالالالالالالالامث علالالالالالالالى عالالالالالالالدور الالالالالالالالااد  هللا علالالالالالالالي م ماالالالالالالالرا  سالالالالالالالا  مًالالالالالالاله ا

واغتسالالالالالالاللاا وتاضالالالالالالالالوا وسالالالالالالالقاا الركالالالالالالالاب ومالالالالالالال وا األسالالالالالالالقية و  فالالالالالالالالت املاالالالالالالالر ال والالالالالالالار ولوالالالالالالالد األرمث حالالالالالالالىت 
روتالالالالال  علالالالالالي م األ الالالالالدا  وا الالالالالاافر وضالالالالالر قلالالالالال  ،ملشالالالالالركة لكالالالالالا   رضالالالالال م كا الالالالال  سالالالالال لة ليًالالالالالة و صالالالالالاهبم 

وحا ه وتعالالالالالالالالالاىل إىل قلالالالالالالالال  بقالالالالالالالالالاله:  ِإْق مالالالالالالالالا   غقالالالالالالالالدرو  معالالالالالالالالاله علالالالالالالالالى ا راالالالالالالالالا  و الالالالالالالالالد  شالالالالالالالالار هللا سالالالالالالالال
الالالالالر كلْم بالالالالالِه و غلالالالالالْسِر   ع الالالالالًكلْم رِْاالالالالالل   الالالالالم  ة م الالالالال ة ل يلا    ًْالالالالالهل و غاللًال الالالالالل  ل ع ل الالالالالْيكلم م الالالالالن الس) الالالالاليكلمل الًالحع الالالالالا     م ً الالالالالة  م  غالل  ش 

ا    واأل فا :    .11الش)ْيا ِن و لِيال ْرِب   ع ل ى  اللللاِبكلْم و غالل ال و    ِبِه اْ ْ د 
  

  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم غالالالالالالالالالدعا ربالالالالالالالالاله  غ الالالالالالالالاللل االالالالالالالالال  شالالالالالالالالال رر وغك الالالالالالالالالر   و،ت رسالالالالالالالالالا 
 غكرر قل  حىت  صو .« و حل و  ي ا »س ادل: 

 الالالالالالالا  علالالالالالالالل رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله فلمالالالالالالالا     لالالالالالالال  الف الالالالالالالر اند  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
ف الالالالالالاة الًالالالالالالا  مالالالالالن االالالالالال  الشالالالالالال رر وا  الالالالالالد ف الالالالاللى بًالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى  -عوالالالالالالاد هللا  -لل الالالالالالر 

 عليه وسلم   را  وح ) على القتا .هللا 
  

 بًاة حامث على القلي 
 الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا : رالالالالرج رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غوالالالالادررم إىل املالالالالاة حالالالالىت االالالالاة  دىن 



مالالالالالاة مالالالالالن بالالالالالدر فًالالالالالل  بالالالالاله فقالالالالالا  ا والالالالالاب بالالالالالن املًالالالالالسر بالالالالالن االمالالالالالال رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: و رسالالالالالا  هللا رالالالالالسا 
بالالالالال  »تالالالالالالرر عًالالالالاله    رالالالالالا الالالالالالر   وا الالالالالرب واملكيالالالالالدر  فقالالالالالا : مًالالالالالل    للكالالالالاله هللا تعالالالالالاىل   تتقدمالالالالاله و  ت

   الالالالالا : فالالالالال   رالالالالالسا لالالالالاليس  ًالالالالالل  فالالالالالا   ،لًالالالالالا  حالالالالالىت لا  دىن مالالالالالاة مالالالالالن «الالالالالالر   وا الالالالالرب واملكيالالالالالدر
القالالالالا  فالالالال ين  عالالالالر  غالالالاللارر ما الالالاله فًًالالالالل  بالالالاله     الالالالار مالالالالا وراةل مالالالالن القلالالالال     والالالالإ عليالالالاله حاضالالالالا  فًملالالالالؤل 

  فالالالالالالالً   صالالالالالالاللى هللا « شالالالالالالالرت ،لالالالالالالالر  »ه وسالالالالالالاللم مالالالالالالالاة فًشالالالالالالالرب و  غشالالالالالالالربا   فقالالالالالالالا  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالال
عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ومالالالالالالن معالالالالالاله مالالالالالالن الًالالالالالالا  حالالالالالالىت  تالالالالالالى  دىن مالالالالالالاة مالالالالالالن القالالالالالالا  فًالالالالالالل  عليالالالالالاله    مالالالالالالر ،لقللالالالالالال  
ف الالالالالارت وبالالالالالد حاضالالالالالا  علالالالالالى القليالالالالال  الالالالالالس   الالالالالل  عليالالالالاله فملالالالالالىة مالالالالالاة    الالالالالسفاا فيالالالالاله ا  يالالالالالة و الالالالالد كالالالالالا  

عليالالالالاله وسالالالالاللم مشالالالالالارته ورالالالالالل  ا والالالالالاب روالالالالال ا  ، ،ر   تلالالالالال  اال الالالالالة  و الالالالالد  والالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا
فكالالالالالرر سالالالالالدغدر  الالالالالا  مهيالالالالالة حربيالالالالالة فالالالالال   االالالالالالي  غكالالالالالا  علالالالالالى ات الالالالالا  دا الالالالالم ،ملالالالالالاة الالالالالالس    غالالالالالد عًالالالالاله  

 «.قو الر  »ومن غامدس  ي  للحواب: 
  

 بًاة العرغ 
  

وبعالالالالالد قلالالالالال   الالالالالا  سالالالالالعد بالالالالالن معالالالالالاق رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: و رسالالالالالا  هللا     والالالالالإ لالالالالال  عرغشالالالالالا  تكالالالالالا  
ل عالالالالالالدوان فالالالالالال    عالالالالالاللان هللا و   الالالالالالران علالالالالالالى عالالالالالالدوان كالالالالالالا  قلالالالالالال  مالالالالالالا فيالالالالالاله و عالالالالالالد عًالالالالالالد  ركا والالالالالال     لقالالالالالال

 حووًالالالالالا وإ  كا الالالالال  األرالالالالالر   السالالالالال  علالالالالالى ركا والالالالال  فلحقالالالالال   الالالالالن وراةان فقالالالالالد ختلالالالالالد عًالالالالال    الالالالالاا  
و  الالال  هللا مالالالا لالالالن  شالالالد لالالال  حوالالالا  مالالالً م ولالالالا  ًالالالاا   الالال  تلقالالالى حالالالر،  ملالالالا ختلفالالالاا عًالالال  إمالالالا  ًالالالاا   الالالا 

  معالالالال  فالالالالالرد عليالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رالالالال ا  ودعالالالالا العالالالال  شًعالالالال  هللا هبالالالالم غًاصالالالالحا   و ارالالالالدو 
    بلالالالالِإ  لالالالاله العالالالالرغ  فالالالالا  تالالالال   مشالالالالر  علالالالالى «غقضالالالالل هللا رالالالال ا  مالالالالن قلالالالال  و سالالالالعد»لالالالاله ا الالالال  و الالالالا : 

املعركالالالالالة فدرلالالالالاله الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و بالالالالالا بكالالالالالر ال الالالالالدغق و الالالالالا  سالالالالالعد بالالالالالن معالالالالالاق متاشالالالالالحا  
 ،لسيد.

ين مالالالالن  شالالالال   الًالالالالا    الالالالالاا:   الالالال    الالالالا :  شالالالال   وعالالالالن علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله   الالالاله  الالالالا :  رالالالال و 
الًالالالالا   بالالالالا بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله ملالالالالا كالالالالا  غالالالالا  بالالالالدر اعلًالالالالا لرسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عرغشالالالالا  
فقلًالالالالالالا: مالالالالالالن غكالالالالالالا  مالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم لالالالالالالدال غ الالالالالالا  إليالالالالالاله  حالالالالالالد مالالالالالالن املشالالالالالالركة  

ه وسالالالالاللم فالالالالالاهللا مالالالالالا دان مًالالالالاله  حالالالالالد إ  فكالالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله مالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالال
و بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله شالالالالالارر ،لسالالالالاليد علالالالالالى ر   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   غ الالالالالا  



 حالالالالد إليالالالاله إ   رالالالالا  إليالالالاله  بالالالالا بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله  واالالالالاة   الالالاله ملالالالالا الالالالالتحم القتالالالالا  و الالالالد  غضالالالالا  علالالالالى 
رغ  شالالالاللة غشالالالالالوه ا يمالالالالالة ،ب العالالالالرغ  سالالالالالعد بالالالالن معالالالالالاق رضالالالالل هللا عًالالالالاله و اعالالالالة مالالالالالن األ  الالالالار  والعالالالالال

عًالالالالالد مسالالالالال د بالالالالالدر  -العالالالالالرغ   -غسالالالالالت   بالالالالاله وكالالالالالا  مالالالالالن ارغالالالالالد   الالالالالا  السالالالالاليد السالالالالالم اد : ومكالالالالالا  
 ورا معرو  عًد الً ي  والعة  رغوة مًه.

  
 عتوة بن ربيعة غً    رغشا  ،لرااش

  
تقالالالالالالد   والالالالالال  قلالالالالالال      ، سالالالالالالفيا  كالالالالالالا  مالالالالالالن ر غالالالالالاله الراالالالالالالاش لً الالالالالالار عالالالالالال   الالالالالالرغ  و ماا الالالالالالا و    ، 

 الالالالمما  علالالالالى ا الالالالرب  فلمالالالالا ا مال الالالال   الالالالرغ  ،ال الالالالة الالالالالد  للالالالالاا في الالالالا  رسالالالاللاا عمالالالال  بالالالالن ا الالالال  كالالالالا  م
ورالالالالال  االمحالالالالالل غسالالالالالتال   ف الالالالالا  بفرسالالالالاله حالالالالالا  عسالالالالالكر الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فااالالالالالد   الالالالالم 
غول الالالالالا  رال.ا الالالالالة راالالالالال  غلغالالالالالدو   و غًق الالالالالا  و الالالالالا   الالالالالم: لقالالالالالد ر غالالالالال  و معشالالالالالر  الالالالالرغ  الالالالالالوالو امالالالالال  

ت الًالالالالالالالالا       تالالالالالالالالرو م ررسالالالالالالالالا    غتكلمالالالالالالالالا  غتلم الالالالالالالالا  تلمالالالالالالالالل املًالالالالالالالالاو  راالالالالالالالالا  غ الالالالالالالالرب امالالالالالالالال  املالالالالالالالالا 
األفالالالالالاعل   غرغالالالالالدو     غقولالالالالالاا إىل  رلالالالالالي م   ر  العيالالالالالا  كالالالالالال م ا  الالالالالى االالالالال  االحالالالالالد  الالالالالا  لالالالالاليس 
 الالالالالم مًعالالالالالة إ  سالالالالالياف م  وهللا مالالالالالا  الالالالالر      قتالالالالال  مالالالالالً م راالالالالالال  حالالالالالل غقتالالالالال  راالالالالال  مالالالالالًكم فالالالالال قا  صالالالالالاباا 

كالالالالم  فلمالالالالا ذالالالال  حكالالالاليم بالالالالن حالالالاللا  قلالالالال  مشالالالالى مالالالالًكم عالالالالدادرم فمالالالالا رالالالال  العالالالالي  بعالالالالد قلالالالال  فالالالالروا ر غ
  الًالالالالا  فالالالالالتى عتوالالالالة بالالالالن ربيعالالالالة  فقالالالالا : و  ، الاليالالالالد إ الالالال  كوالالالال   الالالالرغ  واملاالالالالاش في الالالالا رالالالال  لالالالال     
تالالالالالالالسكر ةالالالالالالالال  إىل  رالالالالالالالر الالالالالالالالالدرر  فقالالالالالالالا : ومالالالالالالالالا قا  و حكالالالالالالالاليم   الالالالالالالا : تراالالالالالالالال  ،لًالالالالالالالا   فقالالالالالالالالا  عتوالالالالالالالالة 

دا  و صالالالالالالالحابه وهللا لالالالالالالالدن رايوالالالالالالالا   فقالالالالالالالا : و معشالالالالالالالر  الالالالالالالرغ  وهللا مالالالالالالالا ت الالالالالالالًعا  شالالالالالالاليدا     تلقالالالالالالالاا حممالالالالالالال
 صالالالالوتمال   غالالالاللا  الراالالالال  غً الالالالر   واالالالاله راالالالال  غكالالالالرل الً الالالالر إليالالالاله  الالالالد  تالالالال  ابالالالالن عمالالالاله  و ابالالالالن رالالالالاله  و 
راالالالالالال  مالالالالالن عشالالالالال ته  فالالالالالاراعاا ورلالالالالالاا بالالالالالة حممالالالالالد وسالالالالالا ر العالالالالالرب فالالالالال    صالالالالالابه غالالالالال كم فالالالالالسا  إقا  رد  

    -ا  بر سالالالالالالل وإ  كالالالالالالا  غالالالالالال  قلالالالالالال   لفالالالالالالاكم ول تعالالالالالالدماا مًالالالالالاله مالالالالالالا ترغالالالالالالدو   و  الالالالالالا  اع الالالالالالوارا اليالالالالالال
 و الاا انب عتوة و  تم تعلما   ين لس   اوًكم. -ااعلارا عارا  متعلقا  م 

وهللا    راالالالالالالال  حالالالالالالالىت  -فلمالالالالالالا بلالالالالالالالو  ، ا الالالالالالال  رالالالالالالالسا الكالالالالالالالال  عالالالالالالالن عتوالالالالالالة رمالالالالالالالال ،الالالالالالالالنب  و الالالالالالالا : 
فالفسالالالالالد   بالالالالالا ا الالالالال  علالالالالالى الًالالالالالا  ر   عتوالالالالالة وتشالالالالالوت بضالالالالالرورر  تالالالالالا   - كالالالالالم هللا بيًًالالالالالا وبالالالالالة حممالالالالالد 

 املسلمة.
  



 دغ  صفا  املسلمة ودعاة رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم تع
ملالالالالالا  صالالالالالو  املسالالالالالاللما   عالالالالالد  الًالالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم صالالالالالفا   صالالالالالالحابه و  ولالالالالال   الالالالالالرغ  

 ور را صلى هللا عليه وسلم فقا :
  
الل الالالالالم رالالالالالسل  الالالالالرغ   الالالالالد   ولالالالالال  ةيال  الالالالالا وف ررالالالالالا االالالالالاد   وتكالالالالالس ب رسالالالالالال   الل الالالالالم فً الالالالالر  »

 «.الس  وعدتإ
  

 ا امثا تحا  
ة ا لالالالالالالالالق  فقالالالالالالالالالا :  عارالالالالالالالالد هللا ألشالالالالالالالالربن مالالالالالالالالالن  رالالالالالالالالرج األسالالالالالالالالاد امل لومالالالالالالالالل وكالالالالالالالالالا  شرسالالالالالالالالا  سالالالالالالالال  
حاضالالالالال م  و ألردمً الالالالاله  و ألمالالالالالاتن  دو الالالالاله  فلمالالالالالا   والالالالال    الالالالالدل محالالالالاللر بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله 

رالالالالالالاله دمالالالالالالا    ا الالالالالالتحم ا الالالالالالامث  -تسالالالالالالي   -عًالالالالالاله فضالالالالالالربه دو  ا الالالالالالامث فا الالالالالال  علالالالالالالى   الالالالالالرل تشالالالالالال   
لالالالاله محالالالاللر   ا الالالالامث  واألسالالالالاد رالالالالسا رالالالالا األسالالالالاد بالالالالن عوالالالالد األسالالالالد امل لومالالالالل  اعمالالالالا     تالالالال   شيًالالالاله فقت

 رالالالالالالا عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عوالالالالالالد األسالالالالالالد امل لومالالالالالالل رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  وج    سالالالالالاللمة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا  ورالالالالالالا 
 و   تيالالالال   لتالالالال  غالالالالا  بالالالالدر مالالالالن املشالالالالركة ورالالالالا  و  مالالالالن برالالالالس كتابالالالاله بشالالالالماله غالالالالا  القيامالالالالة  و مالالالالا  رالالالالال 

 من برس كتابه بيميًه كما ااة قل     حادغت متعددر. عود هللا بن عود األسد ف ا  و 
  

 املوار ر
  

الالالالالالالتمس عتوالالالالالالة بالالالالالالن ربيعالالالالالالة بيضالالالالالالة     رالالالالالالاقر غالالالالالالدرل ا   ر سالالالالالاله  فمالالالالالالا واالالالالالالد   االالالالالالالي  بيضالالالالالالة 
تسالالالال  ر سالالالاله لع م الالالالا فالالالالتعمم بالالالال د لالالالاله ورالالالالرج بعالالالالد    تعمالالالالم بالالالالة  ريالالالاله شالالالاليوة بالالالالن ربيعالالالالة وابًالالالاله الاليالالالالد 

ملوالالالالالار ر ف الالالالالرج إليالالالالاله فتيالالالالالة مالالالالالن األ  الالالالالار ورالالالالالم عالالالالالا  بالالالالالن عتوالالالالالة حالالالالالىت ا ف الالالالال  مالالالالالن ال الالالالالد ودعالالالالالا إىل ا
ومعالالالالالاق ابًالالالالالالا ا الالالالالارن األ  الالالالالالارو  وعوالالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالالة األ  الالالالالار   فقالالالالالالالاا  الالالالالالم: مالالالالالن   الالالالالالتم   الالالالالالالاا: 
ررالالالالال  مالالالالالن األ  الالالالالار   الالالالالالاا: مالالالالالا لًالالالالالا بكالالالالالم مالالالالالن حااالالالالالة إمالالالالالا  رغالالالالالد  امًالالالالالا واند  مًالالالالالادغ م: و حممالالالالالد 

إىل م الالالالالافكم ولالالالالاليقم إلالالالالالي م بًالالالالالا عم الالالالالم      رالالالالالرج إليًالالالالالا  كفالالالالالاةان مالالالالالن  امًالالالالالا  فًالالالالالادارم:    اراعالالالالالاا
فوالالالالالار  عويالالالالالدر «.  الالالالالم و عويالالالالدر بالالالالالن ا الالالالالارن   الالالالم و محالالالالاللر   الالالالالم و علالالالالل  » الالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم 

عتوالالالالالة وكالالالالالا   سالالالالالالن ال الرالالالالالة  و،ر  محالالالالاللر شالالالالالاليوة  و،ر  علالالالالالل  الاليالالالالالد بالالالالالالن  -وكالالالالالا   سالالالالالن املسالالالالالاللمة  -



ضالالالالربتة كالمهالالالالا  روالالالال  صالالالالاحوه  وكالالالالر  عتوالالالالة  فقتالالالال  محالالالاللر شالالالاليوة وعلالالالالل  الاليالالالالد وارتلالالالالد عويالالالالدر وعتوالالالالة
محالالالالاللر وعلالالالالالل   سالالالالالياف ما علالالالالالى عتوالالالالالة فالالالالالسففا عليالالالالاله واحالالالالالتمال عويالالالالالدر فحالالالالالاقول إىل  صالالالالالحابه  وكا الالالالال  
الضالالالالالربة الالالالالالد  صالالالالالاب  عويالالالالالدر   ركوتالالالالاله فمالالالالالات مً الالالالالا مل الالالالالا راعالالالالالاا ،ل الالالالالفراة   يالالالالال : ورالالالالالسل املوالالالالالار ر  و  

 موار ر و ع    ا سال .
  

 ال ادتعدغ  صفا  املسلمة وا ت على ا
  

 الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا : ملالالالالالالا  تالالالالالال  املوالالالالالالار و  رالالالالالالرج صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن العالالالالالالرغ  لتعالالالالالالدغ  
ال الالالالفا  فعالالالالد م بقالالالالدل   غالالالالدل فمالالالالر صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بسالالالالااد بالالالالن غلغالالالالة حليالالالالد الً الالالالار ورالالالالا 

اسالالالالالالتا و »رالالالالالالارج مالالالالالالن ال الالالالالالد فاعًالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   باًالالالالالاله ،لقالالالالالالدل و الالالالالالا : 
ا  هللا  واعتالالالالالالالإ  و الالالالالالالد بع الالالالالالال  هللا ، الالالالالالالق والعالالالالالالالد  فال الالالالالالالدين مالالالالالالالن  فسالالالالالالال     فقالالالالالالالا : و رسالالالالالالال«سالالالالالالالااد

فالالالالاعتًق سالالالالااد الًالالالال  صالالالاللى « اسالالالالتقد»فكشالالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عالالالالن باًالالالاله و الالالالا : 
  فقالالالالالالالا : و رسالالالالالالالا  هللا «مالالالالالالالا محلالالالالالالال  علالالالالالالالى رالالالالالالالسا و سالالالالالالالااد»هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم و والالالالالالال  باًالالالالالالاله  فقالالالالالالالا : 

  شالالالالالس الالالالالالد  الالالالالالد   فالالالالالدعا لالالالالاله رسالالالالالا  حضالالالالالر مالالالالالا تالالالالالر   فالالالالالالردت    غكالالالالالا   رالالالالالر الع الالالالالد بالالالالال   
إ  دان القالالالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالالًكم »هللا صالالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالالاللم ةالالالالالالالالالال    ملالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالد  ال الالالالالالالالالالفا   الالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالم: 

وراالالالالالالو م راوالالالالالالة حالالالالالال  م في الالالالالالا « فا ضالالالالالالحارم واسالالالالالالتوقاا  الالالالالالولكم و  تسالالالالالاللاا السالالالالالاليا  حالالالالالالىت غ شالالالالالالاكم
بالالالالالن علالالالالالى اال الالالالالاد وامل الالالالالابرر   عالالالالالاد إىل العالالالالالرغ  فدرلالالالالاله ومعالالالالاله  بالالالالالا بكالالالالالر لالالالالاليس معالالالالاله غالالالالال ل وسالالالالالعد 

معالالالالالاق  الالالالالا م علالالالالالى ،ب العالالالالالرغ  ماشالالالالال  بسالالالالاليفه مالالالالال   فالالالالالر مالالالالالن األ  الالالالالار  رسالالالالالا  رسالالالالالا  هللا ونالالالالالافا  
 عليه كرر العدو.

  
  لاغة املسلمة واملشركة

مالالالال  م الالالالع  بالالالالن عمالالالال  ولالالالالااة ا الالالاللرج مالالالال   -لالالالالااة امل الالالالاارغن  -كالالالالا  لالالالالااة رسالالالالا  هللا األع الالالالم 
هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  ا والالالالالاب بالالالالالالن املًالالالالالالسر ولالالالالالالااة األو  مالالالالال  سالالالالالالعد بالالالالالالن معالالالالالالاق  واعالالالالال  رسالالالالالالا 

  وشالالالالالالعار األو : «و بالالالالالالإ عوالالالالالالد هللا»  وشالالالالالالعار ا الالالالالاللرج: «و بالالالالالالإ عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن»شالالالالالالعار امل الالالالالالاارغن: 
 «.و مً ار  م »  وغقا : ب  كا  شعار املسلمة  يعا  غامدس: «و بإ عويد هللا»

بالالالالن ا الالالالارن   وكالالالالا  مالالالال  املشالالالالركة رالرالالالالة  لاغالالالالة: لالالالالااة مالالالال   م علغالالالالل بالالالالن عمالالالال   ولالالالالااة مالالالال  الًضالالالالر



 ولااة م   لحة بن  م  لحة وكل م من بإ عود هللا.
  

 تلاحم الًا  والتحا  القتا 
  

بعالالالالالالالد    عالالالالالالالاد رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم تلاحالالالالالالالد الًالالالالالالالا  ودان بعضالالالالالالال م مالالالالالالالن بعالالالالالالال  
فمالالالالالا شالالالالالالرب « دعالالالالالارم»و  والالالالال   فالالالالالر مالالالالالن  الالالالالالرغ  حالالالالالىت وردوا حاضالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالالا : 

  إ  حكالالالالاليم بالالالالن حالالالالاللا  ف  الالالالاله  سالالالاللم و مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مًالالالاله راالالالالال  غامدالالالالس إ   تالالالالال
      ملالالالالاا علالالالالى املشالالالالركة حالالالالىت بمالالالالررم وكالالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالد  رستالالالاله سالالالالًة مالالالالن الًالالالالا  
فاسالالالالالتيقل و الالالالالد  رال هللا إورالالالالالم   مًامالالالالاله  لالالالالاليال  فالالالالالالر   صالالالالالحابه فكالالالالالا  ت ويتالالالالالا   الالالالالم    رالالالالالرج رسالالالالالا  

 الالالالالرمث املالالالالالؤمًة و رالالالالالس حفًالالالالالة مالالالالالن ا  الالالالالواة فاسالالالالالتقو  هبالالالالالا  رغشالالالالالا  و الالالالالا :  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم
« شالالالالالالالالدوا»و فح الالالالالالالالم هبالالالالالالالا    مالالالالالالالر  صالالالالالالالحابه فقالالالالالالالا :  -    وحالالالالالالال  الااالالالالالالالال  -« شالالالالالالالار  الااالالالالالالالال»

 فكا   ا لشة.
عالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا    رسالالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا  ورالالالالالا   العالالالالالرغ  

  «وعالالالالد   الل الالالالم إ   لالالالال  رالالالالسل الع الالالالابة اليالالالالا  فالالالالال تلعوالالالالدالل الالالالم إين   شالالالالد  ع الالالالد  و »غالالالالا  بالالالالدر: 
 «.إ   ل  رسل الع ابة من  ر  ا شا  اليا  فال تلعود   األرمث»و  رواغة: 

ورو  الًسالالالالالالا ل وا الالالالالالاكم عالالالالالالن علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالالا :  اتلالالالالالال  غالالالالالالا  بالالالالالالدر 
فالالالالال قا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى  شالالالالاليدا  مالالالالالن  تالالالالالا     ادالالالالال   ستكشالالالالالا  حالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم

  غلغالالالالالالد علالالالالالالى قلالالالالالال  فراعالالالالالال  فقاتلالالالالالال    « و حالالالالالالل و  يحالالالالالالا »هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غقالالالالالالا    سالالالالالال ادل: 
ادتالالالالاله فاادتالالالالاله كالالالالالسل   فعالالالالال  قلالالالالالال   ربالالالالال  مالالالالالرات و الالالالالا    الرابعالالالالالة ففالالالالالالت  عليالالالالاله  ورالالالالالسا غالالالالالد  علالالالالالالى 

 ع م رسا ا سم.
 ت عيًالالالالالاله و  فالالالالالاله ملالالالالالالا رمالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا املشالالالالالالركة ،  الالالالالالا  ل غوالالالالالالق مالالالالالالن املشالالالالالالركة راالالالالالال  إ  امالالالالالالت

وفمالالالالالاله   غالالالالالالدر   غالالالالالالن غتااالالالالالاله غعالالالالالالا  الالالالالالال اب ليًلعالالالالالاله مالالالالالالن عيًيالالالالالاله فالالالالالالا لماا وردف الالالالالالم املسالالالالالاللما  غقتلالالالالالالا  
وبسالالالالالرو   وإىل رالالالالالسا  شالالالالالار هللا تعالالالالالاىل بقالالالالالاله:  و م الالالالالا ر م ْيالالالالال   ِإْق ر م ْيالالالالال   و ل ِكالالالالالن) اا)  ر م الالالالالى  واأل فالالالالالا : 

    ورسل إحد  مع لات رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 17
  

باللر    الالالالالالالالياللْ ل  ل االْ ْمالالالالالالالال ل و غاللا لحالالالالالالالالا   الالالالالالالالالدح رالالالالالالالالرج رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ورالالالالالالالالا غقالالالالالالالالا :  س 



والالالالالالالس   فالالالالالس حممالالالالالد بيالالالالالالدل   غقالالالالالاتل م اليالالالالالا  راالالالالالال  فيقتالالالالال  صالالالالالابرا  حمتسالالالالالالوا  »   و الالالالالا : 45والقمالالالالالر: 
وبيالالالالالالالدل  الالالالالالالرات  -  فقالالالالالالالا  عمالالالالالالال  بالالالالالالالن ا مالالالالالالالا  األ  الالالالالالالار  «مقالالالالالالالوال  غالالالالالالال  مالالالالالالالدبر إ   درلالالالالالالاله هللا االًالالالالالالالة

     لقالالالالالى التمالالالالالرات «بالالالالالخ بالالالالالخ مالالالالالا بيالالالالالإ وبالالالالالة     درالالالالال  االًالالالالالة إ     غقتلالالالالالإ رالالالالالؤ ة»: -بكل الالالالالن 
الالالال  مالالالالاىل عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب بسالالالال م فقتالالالال  فكالالالالا   و   تيالالالال    مالالالالن غالالالالدل و اتالالالال  حالالالالىت  لتالالالال   ورلمالالالالل ِمْ   
  رلِمالالالالالل حاررالالالالالة بالالالالالن سالالالالالرا ة األ  الالالالالار  فقلتالالالالال   و اتالالالالال  عالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالراة حالالالالالىت  تالالالالال   وا تتالالالالال  الًالالالالالا  

دا  فالالالالالالا ل  املشالالالالالالركا  فقتالالالالالال  مالالالالالالن  لتالالالالالالال  مالالالالالالً م و سالالالالالالر مالالالالالالن  سالالالالالالر  كالالالالالالا  بالالالالالالدة القتالالالالالالالا    ا تتالالالالالالا   شالالالالالالدغ
ال الالالالالالالوال  وكا الالالالالالال  ا لشالالالالالالالة   ال  الالالالالالالر  وبلالالالالالالالو عالالالالالالالدد القتلالالالالالالالى مالالالالالالالن املشالالالالالالالركة سالالالالالالالوعة واألسالالالالالالالر   ربعالالالالالالالة 

 وسوعة وعدد القتلى من املسلمة  ربعة عشر: ستة من امل اارغن و.ا ية من األ  ار.
  

 الالالالالد غق ابًالالالالاله عوالالالالالد الالالالالالرمحن إىل املوالالالالالار ر وكالالالالالا   سالالالالالن  و دل فقالالالالالا  و  غالالالالالا  بالالالالالدر دعالالالالالا  بالالالالالا بكالالالالالر ال
    «متعًالالالالا بًفسالالالال   مالالالالا علمالالالال    الالالال  مالالالالإ  ًللالالالالة ذعالالالالل وب الالالالر »لالالالاله الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 سالالالالاللم عوالالالالالد الالالالالالرمحن   رد الالالالالة ا دغويالالالالالة وكالالالالالا  اذالالالالاله  والالالالال  ا سالالالالالال  عوالالالالالد الكعوالالالالالة و يالالالالال : عوالالالالالد العالالالالالل  
    رغ  و رمارم.فسمال رسا  هللا عودالرمحن وكا  من  ش 

 و ت   با عويدر بن االرال  ،ل وكا  مشركا .
  

 تالالالالال  بالالالالالال ُّ  ميالالالالالة بالالالالالن رلالالالالالد االمحالالالالالل صالالالالالدغق عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن عالالالالالا    االارليالالالالالة أل الالالالاله كالالالالالا  
غعسبالالالالاله  كالالالالالة علالالالالالى    غالالالالال   ا سالالالالالال   وكالالالالالا  ابالالالالالن عفالالالالالراة ضالالالالالرب  ، ا الالالالال  حالالالالالىت  روتالالالالاله و االالالالال  ابالالالالالن 

ه وسالالالالالالاللم الًالالالالالالالا     غلتمسالالالالالالالاا  ، ا الالالالالالال    االمالالالالالالالال رالالالالالالالاله  فلمالالالالالالالا  مالالالالالالالر رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالال
القتلالالالالى رالالالالرج مع الالالالم عوالالالالد هللا بالالالالن مسالالالالعاد فااالالالالدل ورالالالالا مثرالالالالر رمالالالالق  فاضالالالال  رالالالالاله علالالالالى عًقالالالاله وحالالالالل 
ر سالالالالالاله ومحالالالالالال  ر سالالالالالاله إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   إ  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بعالالالالالالد 

ا الالالال   فقالالالالا : ا مالالالالد  إلقالالالالاة الالالالالر   بالالالالة غدغالالالاله رالالالالرج ششالالالالل مالالالال  ابالالالالن مسالالالالعاد حالالالالىت  و فالالالاله علالالالالى  م
  الالالالالس   رالالالاللا  و عالالالالدو رسالالالالا  هللا  رالالالالسا كالالالالا  فرعالالالالا  رالالالالسل األمالالالالة ور    اعالالالالدر الكفالالالالر   الالالالا  ابالالالالن 

 مسعاد: و فلإ سيفه وكا     ا  عرغضا  فيه  وا   فضة وحلق فضة.
  

 إمداد املسلمة ،ملال كة غا  بدر
 كالالالالالالالة غالالالالالالالا  بالالالالالالالدر فقالالالالالالالاتلاا وردت ا وت واألحادغالالالالالالالت علالالالالالالالى    هللا تعالالالالالالالاىل  مالالالالالالالد املسالالالالالالاللمة ،ملال



الالالالالالا   الالالالالالل   مع الالالالالم  فلمالالالالالالا ا قضالالالالالالى  مالالالالالالر بالالالالالالدر   الالالالالالل  هللا عالالالالالالل واالالالالال  فيالالالالالاله مالالالالالالن القالالالالالالر   سالالالالالالارر األ فالالالالالالا  فمم 
اِلالالالالالالدحكلْم  ِ لالالالالالالالالٍد م الالالالالالالالن   الالالالالالالالْم   ين  ممل الالالالالالالالْم ف اْسالالالالالالالت   اب  ل كل راصالالالالالالالا  ،ملال كالالالالالالالالة  الالالالالالالاله تعالالالالالالالالاىل:  ِإْق ت ْسالالالالالالالت ِ ي لا   ر ب)كل

الالالالالِة ملالالالالالْرِدِفة  و م الالالالالا ا ع ل الالالالالهل اا)ل  الالالالالِدن) بالالالالالِه  اللللالالالالالابلكلْم و م الالالالالا الً)ْ الالالالالرل ِإ ) ِمالالالالالْن ِعًالالالالالِد ااِ) ِإ ) اْلم ل ِدك   ِإ ) بلْشالالالالالر   و لِت ْام 
  .10  9اا)  ع لِغلُّ ح ِكيمُّ  واأل فا : 

الالالالالالالالاللْلِقى ِ   ًلالالالالالالالااْ س  الالالالالالالْم فال  ال وال تلالالالالالالالااْ ال)الالالالالالالالِسغن  ةام  الالالالالالالالِة   ين  م ع كل  و الالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  ِإْق غلالالالالالالالالاِحى ر بحالالالالالالال   ِإىل  اْلم ل ِدك 
  .12 اللللاِب ال)ِسغن  ك ف رلوْا الرحْع   ف اْضرِبلااْ فال ْا   ا ْعً ِق و اْضرِبلااْ ِمًالْ لْم كل ) بال ً اٍ   واأل فا : 

  
الالالالالالْم  و الالالالالالا  تعالالالالالالاىل   سالالالالالالارر    عمالالالالالالرا :  و ل ق الالالالالالْد     الالالالالالر كلمل اا)ل بِو الالالالالالْدٍر و    الالالالالالتلْم   ِقل)الالالالالالةُّ ف الالالالالالاتال)قلااْ اا)  ل ع ل)كل

الالالالالالِة ملًالالالالالالل ِلة  ت ْشالالالالالالكلرلو    الالالالالالْم بِ  ال ر الالالالالالِة ةا  ٍ  م الالالالالالن  اْلم ل ِدك  الالالالالالد)كلْم ر بحكل الالالالالالْؤِمًِة    ل الالالالالالْن غ ْكِفالالالالالاليكلْم     شل ِإْق تال قلالالالالالالا ل لِْلمل
الالالالالالالِة ةا ٍ  م الالالالالالن  اْلم ل دِ  الالالالالالْم ِة ْمس  اْلالالالالالالِددْكلْم ر بحكل ا شل الالالالالالس  ْتلالالالالالالاكلْم م الالالالالالالن فال الالالالالالْارِِرْم ر  ب  الالالالالالالِة بال ل الالالالالالى ِإ  ت ْ الالالالالالِ لواْ و تال تال)قلالالالالالالالااْ و  ك 

الالالالِدن)  اللللالالالالابلكلْم بالالالالِه و م الالالالا الً)ْ الالالالرل ِإ ) ِمالالالالْن ِعًالالالالِد اا)ِ مل  الالالالْم و لِت ْام  الالالالا ِمة  و م الالالالا ا ع ل الالالالهل اا)ل ِإ ) بلْشالالالالر   ل كل  اْلع لِغالالالالِل س 
  .126 - 123ا ْ ِكيِم  و   عمرا : 

واالالالالالالاة   صالالالالالالحي  الو الالالالالالار  عالالالالالالن ابالالالالالالن عوالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا  الالالالالالا :  الالالالالالا  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا 
 «.رسا ا غ   رس بر   فرسه عليه  دار ا رب»م غا  بدر: عليه وسل

إ  إمالالالالالداد املسالالالالاللمة ،ملال كالالالالالة مالالالالالن مع الالالالاللات رسالالالالالا  هللا الالالالالالد  الالالالالل علي الالالالالا القالالالالالر   الكالالالالالر  و  
 سوي  إىل إ كاررا.

رلِو  عالالالالالن سالالالالال   بالالالالالن حًيالالالالالد عالالالالالن  بيالالالالاله رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  الالالالالا : لقالالالالالد ر غتًالالالالالا غالالالالالا  بالالالالالدر وإ   حالالالالالدان 
 ر سه عن اسدل  و     غ   إليه السيد.ليش  بسيفه إىل املشر  فيق  

  
 سيما املال كة غا  بدر

كا الالالال  سالالالاليما املال كالالالالة غالالالالا  بالالالالدر عمالالالالا م بيضالالالالا   الالالالد  رسالالالاللارا رلالالالالد   الالالالاررم إ  ا غالالالال  عليالالالاله 
السالالالالال  ف  الالالاله كالالالالا  عليالالالاله عمامالالالالة صالالالالفراة  و يالالالال : محالالالالراة  و يالالالال : بعالالالال  املال كالالالالة كالالالالا اا بعمالالالالا م صالالالالفر  

   وبعض م بعما م محر.وبعض م بعما م بي   وبعض م بعما م ساد
وعالالالالالن ابالالالالالن مسالالالالالعاد رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: كا الالالالال  سالالالالاليما املال كالالالالالة غالالالالالا  بالالالالالدر عمالالالالالا م  الالالالالد  ررارالالالالالا بالالالالالة 

  كتاف م رضرا  وصفرا  ومحرا .
وكالالالالالالا  الالالالالالاللب  بالالالالالالن العالالالالالالاا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله غالالالالالالا  بالالالالالالدر متعممالالالالالالا  بعمامالالالالالالة صالالالالالالفراة  وكا الالالالالال  ريالالالالالال  



 املال كة بلقا  مسامة.
مالالالالالا  الالالالالالس   لالالالالال  بالالالالالإ إسالالالالالرا ي    التيالالالالاله رالالالالالا الالالالالالس  وعالالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا    ال 

 ااةت فيه املال كة غا  بدر.
  

 إلقاة القتلى   القلي 
  

 مالالالالالالر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ،لقتلالالالالالالى مالالالالالالن املشالالالالالالركة    غًقلالالالالالالاا مالالالالالالن م الالالالالالارع م و   
غارحالالالالالاا   القليالالالالالال  فارحالالالالالالاا فيالالالالالاله إ  مالالالالالالا كالالالالالالا  مالالالالالالن  ميالالالالالالة بالالالالالالن رلالالالالالالد ف  الالالالالاله ا الالالالالالتفخ   درعالالالالالاله فمالالالالالال ل 

واا ليحركالالالالال فتقاعالالالال   وصالالالالاله فالالالالاللقاا عليالالالاله مالالالالا غيوالالالاله مالالالالن الالالالال اب وا  الالالالارر  والسالالالالو    إلقالالالالاة فالالالالسر
  تلى املشركة   القلي  ك رر ايف م  فكا  اررم إىل القلي   غسر من دفً م.

  االالالالالالاة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالىت و الالالالالالد علالالالالالالى شالالالالالالف  القليالالالالالال  بعالالالالالالد رالرالالالالالالة  و  
و  رالالالالال  القليالالالالالال  بالالالالالدس عشالالالالالال ر الًالالالالالال   » ومعالالالالالاله  صالالالالالحابه و الالالالالالا : مالالالالالن إلقالالالالالالا  م فيالالالالاله وكالالالالالالا  قلالالالالال  لالالالالالاليال  

كًالالالالالالتم   مًالالالالالالتكم فكالالالالالالسبتماين وصالالالالالالد إ الًالالالالالالا      الالالالالالا : و عتوالالالالالالة  و شالالالالالاليوة  و  ميالالالالالالة بالالالالالالن رلالالالالالالد  و 
رالالالالال  واالالالالالد  مالالالالالا وعالالالالالدكم ربكالالالالالم حقالالالالالا  فالالالالال ين  -وعالالالالالدد مالالالالالن كالالالالالا    القليالالالالال   - ، ا الالالالال  بالالالالالن رشالالالالالا  

و رسالالالالالا  هللا كيالالالالالد تلكلالالالالالم  اسالالالالالادا   فقالالالالالا  عمالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله:« واالالالالالدت مالالالالالا وعالالالالالدين رم حقالالالالالا  
 «.ما   تم  ذ  ملا   ا  مً م ولكً م   غستايعا      يواين»   روال في ا  فقا : 

  
 األسر  وفدا رم

كالالالالالا  فالالالالالداة األسالالالالالر   ربعالالالالالة     إىل مالالالالالا دو  قلالالالالال   فكالالالالالا  غفالالالالالاد  هبالالالالالم علالالالالالى  الالالالالدر  مالالالالالاا م. 
غكالالالالن لالالالاله فالالالالداة دفالالالال  إليالالالاله عشالالالالرر غلمالالالالا  وكالالالالا   رالالالال  مكالالالالة غكتوالالالالا  و رالالالال  املدغًالالالالة   غكتوالالالالا  فمالالالالن ل 

 من غلما  املدغًة فعلم م ف قا حس اا ف ا فدا ل  فكا   غد بن وب  ممن علم.
  

وكالالالالالالالا  مالالالالالالالن بالالالالالالالة األسالالالالالالالر  العوالالالالالالالا  عالالالالالالالم الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وصالالالالالالالًا  بيالالالالالالاله غكالالالالالالالد  ، 
الفضالالالالالالال  ،بًالالالالالالاله الفضالالالالالالال   وكالالالالالالالا   سالالالالالالالن مالالالالالالالن رسالالالالالالالا  هللا بسالالالالالالالًتة  و يالالالالالالال : بالالالالالالال الن سالالالالالالالًة  وكالالالالالالالا    

ارليالالالالالالة ر يسالالالالالالا     الالالالالالرغ  وإليالالالالالاله كا الالالالالال  عمالالالالالالارر املسالالالالالال د ا الالالالالالرا  والسالالالالالالقاغة   االارليالالالالالالة  رالالالالالالرج مالالالالالال  اال
الالالالالالد  وو الالالالالاله فسالالالالالال ر الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم تلالالالالالال  الليلالالالالالالة ول غالالالالالالًم   املشالالالالالالركة غالالالالالالا  بالالالالالالدر فاللِسالالالالالالر وشل



فقالالالالا  راالالالال  مالالالالن «  سالالالال ر أل الالالالة العوالالالالا »فقالالالالا  لالالالاله بعالالالال   صالالالالحابه: مالالالالا غسالالالال ر  و  الالالال  هللا  فقالالالالا : 
  «مالالالالالا ت    ذالالالالال    الالالالالة العوالالالالالا »ررى وو الالالالاله فقالالالالالا  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم القالالالالالا  فالالالالالال

فافعالالالالالالال  قلالالالالالالال  »فقالالالالالالالا  الراالالالالالالال :  ان  رريالالالالالالال  مالالالالالالالن وو الالالالالالاله  فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
افالالالالالالالد  فسالالالالالالال  و عوالالالالالالالا  وابالالالالالالالإ »   الالالالالالالا  لالالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم «،ألسالالالالالالالر  كل الالالالالالالم

بالالالالالن ا الالالالالارن بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  وحليفالالالالال  عتوالالالالالة بالالالالالن عمالالالالالرو   راغالالالالال  عقيالالالالال  بالالالالالن  م  الالالالالال  و افالالالالال 
  فقالالالالا  للًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم تالالالالركتإ فقالالالال   الالالالرغ  مالالالالا « ا الالالالة  و يالالالالة وكالالالال  واحالالالالد  ربعالالالالة  و يالالالالة

فالالالالالالغن املالالالالالا  الالالالالالس  دفعتالالالالاله أل  الفضالالالالال  و لالالالالال  »بقيالالالالال   فقالالالالالا  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
  فقالالالالالالا : وهللا إين  شالالالالالال د   الالالالالال  رسالالالالالالا  هللا  «  الالالالالالا إ   صالالالالالالو  ف الالالالالالسا لوالالالالالالإ  الفضالالالالالال  وعوالالالالالالد هللا و الالالالالال م

 إ  رسا شلة ما علمه إ   ان و   الفض    ش د      إله إ  هللا و    عودل ورساله.
  فقالالالالا  لالالالاله: «لقالالالالد تالالالالركتإ فقالالالال   الالالالرغ  مالالالالا بقيالالالال »و  رواغالالالالة  الالالالا  للًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

و لالالالالال   الالالالالا:  -واتالالالالاله    -كيالالالالالد تكالالالالالا  فقالالالالال   الالالالالرغ  و الالالالالد اسالالالالالتادع  بًالالالالالاد  الالالالالالسر     الفضالالالالال  »
  فقالالالالا :  شالالالال د    الالالالالس  تقالالالالاله  الالالالد كالالالالا  ومالالالالا ا لالالالال  عليالالالاله «إ   تلالالالال  فقالالالالد تركتالالالال  غًيالالالالة مالالالالا بقيالالالال 

 إ  هللا  و اق ،لش ادتة  اضرر رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

و الالالالالالد  يالالالالالال : إ  العوالالالالالالا  كالالالالالالا   الالالالالالد  سالالالالالاللم  وكالالالالالالا  غكالالالالالالتم إسالالالالالالالمه لالالالالالالدغا  لالالالالالاله كا الالالالالال  متفر الالالالالالة   
ر إسالالالالالالالالمه ضالالالالالالالاع  عًالالالالالالالدرم  و الالالالالالالد االالالالالالالاة   بعالالالالالالال  الالالالالالالالرواوت:     الالالالالالالرغ   وكالالالالالالالا  نشالالالالالالالى إ     الالالالالالال

العوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  الالالالالا : عالالالالالال   غؤرالالالالالس مًالالالالالا الفالالالالالداة وكًالالالالالا مسالالالالاللمة  و  رواغالالالالالة: وكًالالالالال  مسالالالالاللما  
هللا  علالالالالالم  الالالالالا تقالالالالالا  إ  غالالالالال  حقالالالالالا  »ولكالالالالالن القالالالالالا  اسالالالالالتكرراين  فقالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

ليًالالالالالا  و الالالالالد   الالالالالل  هللا تعالالالالالاىل   العوالالالالالا  رضالالالالالل   ولكالالالالالن  الالالالالارر  مالالالالالر    الالالالال  كًالالالالال  ع«فالالالالال   هللا  لغالالالالال 
الالالالالْ ا  غاللالالالالالْؤِتكل  الالالالالن ِ    غالالالالالِدغكلم م الالالالالن  اْ ْسالالالالالر   ِإ  غال ْعل الالالالالِم اا)ل ِ   اللللالالالالالاِبكلْم ر  الالالالالا الً)الالالالالِ ح  لالالالالال  ل م  ْم هللا عًالالالالاله:  ب  غالح  

الالالالالْم و اا)ل غ فلالالالالالارُّ ر)ِحالالالالاليمُّ  واأل فالالالالالا :  الالالالالْ ا  مم )الالالالال   لِرالالالالالس  ِمالالالالالًكلْم و غال ْ ِفالالالالالْر ل كل    وعًالالالالالد  الالالالاللو  رالالالالالسل ا غالالالالالة 70ر 
 الالالالالا  العوالالالالالا  للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وددت   الالالالال  كًالالالالال   رالالالالالست مالالالالالإ  ضالالالالالعا  مالالالالالا  رالالالالالست  
و الالالالالد صالالالالالد  هللا وعالالالالالدل لالالالالاله فالعاالالالالالال هللا مالالالالالا   ع يمالالالالالا  حالالالالالىت كالالالالالا  عًالالالالالدل ما الالالالالة عوالالالالالد   غالالالالالد كالالالالال  عوالالالالالد 

 دررم. 20.000ما  غت ر فيه  وبلو ما دفعته  رغ  فداة ل سر   ك ر من 
  

سالالالالر : الًضالالالالر بالالالالن ا الالالالارن العوالالالالدر  وكالالالالا  مالالالالن  شالالالالد الًالالالالا  عالالالالداور للًالالالال  صالالالاللى وكالالالالا  مالالالالن األ



هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالا  غقالالالالالا    القالالالالالر   إ الالالالاله  سالالالالالا   األولالالالالالة  وغقالالالالالا : لالالالالالا  شالالالالالاة لقلًالالالالالا م الالالالال  رالالالالالسا 
وغالالالالال  قلالالالالال  مالالالالالن األ اوغالالالالال . فالالالالالالمر الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله 

 رتالالالالاله  تيلالالالالالة  و يالالالالال : إمالالالالالا رالالالالالل بًتالالالالاله  ررتالالالالاله  بيالالالالالات    سالالالالاللم     فضالالالالالرب عًقالالالالاله  فلمالالالالالا بلالالالالالو ا الالالالال  
  الالالالا  تيلالالالالة بًالالالال  الًضالالالالر   الالالالا  الاا الالالالد : رالالالالل الالالالالد  الالالالال  األبيالالالالات التاليالالالالة   رسالالالالا  «  سالالالالد ال ابالالالالة»

 هللا صلى هللا عليه وسلم ملا  ت   ،را الًضر بن ا ارن غا  بدر ورل:
 و راكوا  إ  األري  م ًة

 من صو  رامسة و    مافق
  بلو هبا ميتا     اية

 ما إ  تلا ل هبا الً ا   ختفقل 
 مإ إلي  وع ر مسفاحة

 اادت بااكف ا و رر  ختًق
  ل  سيا  بإ  بيه تًاشه

    رحا  رًا  تشقق
  سرا  غقاد إىل املًية معتوا  

  
 رسد املقي)د ورا عا  مار ق
  حممد  و لس  صفا  جنيوة

 من  ام ا والفح ل فح ُّ معرِ 
 ا كا  ضر  لا مًً  ور ام

 من  الفىت ورا امل يل ا ًق
 فالًضر   رب من  سرت  رابة
 و حق م إ  كا  عتق غعتق

لالالالالالالا بل الالالالالالد رالالالالالالسا الشالالالالالالعر  والالالالالال   تلالالالالالاله »وحالالالالالالة ذالالالالالال  قلالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بكالالالالالالى و الالالالالالا : 
 «.ملًً  عليه

ة بالالالالالن وكالالالالالا  مالالالالالن األسالالالالالر   غضالالالالالا  عقوالالالالالة بالالالالالن  م معالالالالالي  بالالالالالن قكالالالالالاا  املكالالالالالد   م عمالالالالالرو بالالالالالن  ميالالالالال
عوالالالالد  الالالالس وكالالالالا  مالالالالن  شالالالالد الًالالالالا  عالالالالداور للًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ومالالالالن املسالالالالت ل ة بالالالاله  االالالالاة 



عالالالالن ابالالالالن عوالالالالا     عقوالالالالة ملالالالالا  الالالالد  للقتالالالال  اند : و معشالالالالر  الالالالرغ  مالالالالا ت  ل تالالالال  بيالالالالًكم صالالالال ا   فقالالالالا  
  وعقوالالالالالة رالالالالالسا رالالالالالا الالالالالالس  «بكفالالالالالر  واا ا الالالالال  علالالالالالى هللا ورسالالالالالاله»لالالالالاله الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 االلور على   ر الً  صلى هللا عليه وسلم ورا سااد  كة.وض  سال 
فالًضالالالالالر بالالالالالن ا الالالالالارن وعقوالالالالالة بالالالالالن  م معالالالالالي  مهالالالالالا األسالالالالال ا  اللالالالالالسا   مالالالالالر صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
بقتل مالالالالا   مالالالالالا سالالالالالا ر األسالالالالر  فقالالالالالد استشالالالالالار رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم    مالالالالالررم  فاستشالالالالالار 

 را األصل  من األمرغن القت   و  رس الفداة. ، بكر وعمر وعلي ا  رضل هللا عً م فيما 
  

 ر    م بكر رضل هللا عًه   األسر 
رالالالالالالؤ ة بًالالالالالالا العالالالالالالم والعشالالالالالال ر »  و  رواغالالالالالالة: «و رسالالالالالالا  هللا   رلالالالالالال  و امالالالالالال » الالالالالالا   بالالالالالالا بكالالالالالالر: 

وا رالالالالالالالاا   الالالالالالالد  عاالالالالالالالا  هللا ال فالالالالالالالر هبالالالالالالالم و  الالالالالالالر  علالالالالالالالي م  ر     تسالالالالالالالتوقي م ولرالالالالالالالس الفالالالالالالالداة مالالالالالالالً م 
« ار لًالالالالالا علالالالالالى الكفالالالالالار وعسالالالالالى هللا    غ الالالالالدغ م بالالالالال  فيكا الالالالالاا لًالالالالالا عضالالالالالدا  فيكالالالالا  مالالالالالا  رالالالالالسان مالالالالالً م  الالالالال

 و د وافق ال حابة  ، بكر على  رس الفداة.
  

 ر   عمر بن ا ااب رضل هللا عًه  ت  األسر 
  

 الالالالالا : و رسالالالالالا  هللا  الالالالالد كالالالالالسبا  و رراالالالالالا  و الالالالالاتلا   مالالالالالا  ر  مالالالالالا ر    بالالالالالا بكالالالالالر  ولكالالالالالإ  ر  
فالضالالالالالرب عًقالالالالاله  و كالالالالالن علي الالالالالا  مالالالالالن عقيالالالالال   ريالالالالاله فيضالالالالالرب  رغالالالالال  لعمالالالالالر  -فالالالالالال   -    كًالالالالالإ مالالالالالن 

عًقالالالالالالاله  و كالالالالالالالن محالالالالالالاللر مالالالالالالالن  ريالالالالالالاله العوالالالالالالالا  فيضالالالالالالالرب عًقالالالالالالاله حالالالالالالالىت غلعلالالالالالالالم   الالالالالالاله لالالالالالالاليس    لابًالالالالالالالا مالالالالالالالادر 
للمشالالالالالالالالالركة  مالالالالالالالالالا  ر     تكالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالال   سالالالالالالالالالر  فاضالالالالالالالالالرب  عًالالالالالالالالالا  م  رالالالالالالالالالؤ ة صالالالالالالالالالًادغدرم و  مالالالالالالالالالت م 

ا ر الالالالالالا     - و الالالالالاد م  فالالالالالالعرمث عًالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالالا  سالالالالالعد بالالالالالن معالالالالالاق:
 .-القت   ح  إت  من إبقاة الراا  

 مالالالالالالا علالالالالالالل  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله فلالالالالالالم غالالالالالالسكر عًالالالالالاله االالالالالالااب مالالالالالال    الالالالالاله  حالالالالالالد ال الرالالالالالالة املستشالالالالالالارغن   الالالالالالا  
العالمالالالالالة اللر الالالالالاين أل الالالالاله ملالالالالالا ر   ت الالالالال   امل الالالالالافى صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالة ارتلالالالالالد الشالالالالالي ا   ل 

     و ل ت  ر له م لحة حىت غسكررا.
 هللا بن رواحة إحرا  م   واد ك   ا ا . وكا  ر   عود

  غفلالالالالالالال   حالالالالالالالد مالالالالالالالً م إ  »لكالالالالالالالن رسالالالالالالالا  هللا  رالالالالالالالس بالالالالالالالر    م بكالالالالالالالر رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله  و الالالالالالالا : 



الالالالالىت) غاللالالالالالْ ِ ن  ِ  «بفالالالالالداة  و ضالالالالالرب عًالالالالالق الالالالالا   ل الالالالالهل   ْسالالالالالر   ح  الالالالالا   لًِ الالالالالِ ٍ      غ كل   و  الالالالالل  هللا تعالالالالالاىل:  م الالالالالا ك 
الالالالالالالالو ق  األْرمِث تلرِغالالالالالالالدلو   ع الالالالالالالالر مث  الالالالالالالالالدح الي ا  ِكالالالالالالالاليمُّ ل)الالالالالالالْا   ِكت الالالالالالالال ُّ م الالالالالالالالن  ااِ) س  و اا)ل غلرِغالالالالالالالدل اْ ِرالالالالالالالالر ر  و اا)ل ع لِغالالالالالالالاللُّ ح 

ل الالالالالالالال    ي والالالالالالالا  و اتال)قلالالالالالالالااْ اا)  ِإ ) اا)  غ   الالالالالالالْس لْ ع الالالالالالالس ابُّ ع ِ الالالالالالاليمُّ ف كلللالالالالالالالااْ مم)الالالالالالالا غ ًِْمالالالالالالالتلْم ح  الالالالالالال    ر  الالالالالالالكلْم ِفيم  فلالالالالالالالارُّ ل م س)
ى الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و بالالالالالالا بكالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله     فوكالالالالالال69 - 67ر)ِحالالالالالاليمُّ  واأل فالالالالالالا : 

إ  كالالالالالالالالاد ليمسالالالالالالالالًا   رالالالالالالالالال  ابالالالالالالالالن ا االالالالالالالالاب عالالالالالالالالساب »و الالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم 
  ول غقالالالالال  وابالالالالالالن رواحالالالالالالة أل الالالالالاله  شالالالالالالار «ع الالالالاليم  ولالالالالالالا  الالالالالالل  العالالالالالالساب مالالالالالا  فلالالالالالال  مًالالالالالاله إ  ابالالالالالالن ا االالالالالالاب

 وضرا  الًار وليس بشرش.
هللا عًالالالالاله  ورالالالالالل مالالالالالن املااضالالالالال  الالالالالالد االالالالالاة القالالالالالر   في الالالالالا  ورالالالالالسل ا غالالالالالة ماافقالالالالالة لالالالالالر   عمالالالالالر رضالالالالالل

 ماافقا  لقا  عمر رضل هللا عًه  ورل ك  ر لا بضعة ورالرة  فردت ،لتالليد.
  

وملالالالالالا اسالالالالالتقر األمالالالالالر علالالالالالى الفالالالالالداة فالالالالالر  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم األسالالالالالر     صالالالالالحابه  
 ربعالالالالالالة  -وكالالالالالالا  كيسالالالالالالا  ذاالالالالالالرا   -  وكالالالالالالا   و   سالالالالالال ا  فلالالالالالالد    بالالالالالالا وداعالالالالالالة ا الالالالالالارن فالالالالالالدال ابًالالالالالاله املالالالالالالال

    دررالالالالالالالم    سالالالالالالاللم و الالالالالالالد عالالالالالالالدل بعضالالالالالالال م مالالالالالالالن ال الالالالالالالحابة  وعًالالالالالالالد قلالالالالالالال  بع الالالالالالال   الالالالالالالرغ    فالالالالالالالداة 
األسالالالالالالار   وكالالالالالالالا  الفالالالالالالالداة فالالالالالالالي م علالالالالالالالى  الالالالالالالدر  مالالالالالالاا م وكالالالالالالالا  مالالالالالالالن  ربعالالالالالالالة     دررالالالالالالالم إىل رالرالالالالالالالة إىل 

غلمالالالالا    لفالالالالة إىل  لالالالالد  ومالالالالن ل غكالالالالن معالالالاله فالالالالداة ورالالالالا  سالالالالن الكتابالالالالة دفالالالال  إليالالالاله عشالالالالرر غلمالالالالا  مالالالالن
 املدغًة غعلم م الكتابة ف قا تعلماا كا  قل  فداةل كما تقد .

  
وكالالالالا  مالالالالن األسالالالالر   بالالالالا العالالالالا  بالالالالن الربيالالالال  ف  الالالاله  سالالالاللم بعالالالالد قلالالالال  ورالالالالا  وج  غًالالالال  بًالالالال  الًالالالال  
صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ورضالالالالالالالل عً الالالالالالالا ورالالالالالالالا ابالالالالالالالن رالت الالالالالالالا رالالالالالالالالة بًالالالالالالال  راغلالالالالالالالد  رالالالالالالال  رد الالالالالالالة    

لا الالالالالال  تالالالالالاللوحج الكالالالالالالافر ،ملسالالالالالاللمة حمرمالالالالالالا   وإمالالالالالالا حالالالالالالر   املالالالالالالؤمًة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا  ول غكالالالالالالن   قلالالالالالال  ا
 قل  بعد أل  األحكا  إما شرع  ،لتدرغ .

و الالالالالدم   غًالالالالال  املدغًالالالالالة بعالالالالالد شالالالالال ر مالالالالالن بالالالالالدر  و الالالالالد االالالالالاة هبالالالالالا  غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة  مالالالالالر رسالالالالالا  هللا 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    سالالالالاللم  وا الالالالالا ورالالالالالاار وردرالالالالالا إليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ب الالالالال  عقالالالالالد بالالالالال  

الالالالالالد كالالالالالا   مل الالالالالا صالالالالاللى  - مامالالالالالة  -  و يالالالالال : عقالالالالالد علي الالالالالا عقالالالالالدا   رالالالالالر وولالالالالالدت لالالالالاله ،لًكالالالالالال األو 
هللا عليالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى   الالالالرل ورالالالالالا غ الالالالاللل    ملالالالالالا كالالالال ت تلوا الالالالالا علالالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالالاله بعالالالالالد رالت الالالالالا 

 فا مة رضل هللا عً ا باصية من فا مة لعلل بسل .



  
الالالالالْ  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ف  الالالالاله  سالالالالاللم بعالالالالالد ق لالالالالال  و سالالالالالرل رفاعالالالالالة بالالالالالن وكالالالالالا    األسالالالالالار  ورالالالالال  بالالالالالن علم 

الالالالالالْ  شالالالالالاليااان  مالالالالالالن شالالالالالاليا ة  الالالالالالرغ  وكالالالالالالا  ممالالالالالالن غالالالالالالؤق  رسالالالالالالا  هللا و صالالالالالالحابه  كالالالالالالة  رافالالالالالال   وكالالالالالالا  علم 
ف لالالالالالالس غامالالالالالالا  مالالالالالال  صالالالالالالفاا  بالالالالالالن  ميالالالالالالة وكالالالالالالا  الاسالالالالالاله معالالالالالاله   ا  الالالالالالر فتالالالالالالساكرا  صالالالالالالحاب القليالالالالالال  
الالالالْ : وهللا صالالالالد     مالالالالا وهللا لالالالالا   وم الالالالاهبم  فقالالالالا  صالالالالفاا : مالالالالا   العالالالالي  رالالالال  بعالالالالدرم  فقالالالالا  علم 

غالالالالنُّ علالالالالالل  لالالالالاليس لالالالالاله عًالالالالد   ضالالالالالاة وعيالالالالالا   رشالالالالالى علالالالالالي م الضالالالاليعة بعالالالالالد   كًالالالالال   ا حممالالالالالدا  حالالالالالىت د  
  تلالالالاله فالالالال   ت فالالالالي م علالالالالة  ابالالالالالإ  سالالالال     غالالالالدغ م. فاغتًم الالالالا صالالالالالفاا  و الالالالا : علالالالالل  دغًالالالال   ان   ضالالالالاليه 
الالالالالالْ : فالالالالالالاكتم عالالالالالالإ شالالالالالالالين وشالالالالالالال     الالالالالالا :  عًالالالالالال   وعيالالالالالالال  مالالالالالال  عيالالالالالالات  لواسالالالالالالي م مالالالالالالا بقالالالالالالاا   الالالالالالا  علم 

ا   رالالالالالالالس سالالالالالالاليفه وشالالالالالالالحسل وذ الالالالالالاله   ا الالالالالالالالق حالالالالالالالىت  الالالالالالالد  املدغًالالالالالالالة فويًالالالالالالالا عمالالالالالالالر بالالالالالالالن  فعالالالالالالال     إ  عمالالالالالالال  
ا االالالالالاب    فالالالالالر مالالالالالن واملسالالالالاللمة غتحالالالالالدرا  عالالالالالن غالالالالالا  بالالالالالدر  إق   الالالالالر إىل عمالالالالال  حالالالالالة  انخ راحلتالالالالاله 
 . علالالالالالى ،ب املسالالالالال د متاشالالالالالحا السالالالالاليد  فقالالالالالا : رالالالالالسا الكلالالالالال  عالالالالالدو هللا عمالالالالال   مالالالالالا االالالالالاة إ  بشالالالالالر 

هللا رالالالالالالالسا عالالالالالالالدو هللا عمالالالالالالال  بالالالالالالالن ورالالالالالالال   الالالالالالالد االالالالالالالاة فالالالالالالالدر  عمالالالالالالالر علالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا  فقالالالالالالالا : و  الالالالالالال  
  فال والالالال  عمالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله حالالالالىت  رالالالالس امالالالالالة «فالدرلالالالاله علالالالالل  »متاشالالالالحا  سالالالاليفه   الالالالا  رسالالالالا  هللا: 

سالالالاليفه   عًقالالالاله فالمسالالالالكه هبالالالالا و الالالالا  لراالالالالا  ممالالالالن كالالالالا اا معالالالاله مالالالالن األ  الالالالار: ادرلالالالالاا علالالالالى رسالالالالا  هللا 
 فاالساا عًدل  ف   رسا ا ويت غ  مالما .

  
 رسالالالالالله »رسالالالالالا  هللا  فلمالالالالالا ر ل وعمالالالالالر  رالالالالالس امالالالالالالة سالالالالاليفه   عًقالالالالاله   الالالالالا :    درالالالالال  بالالالالاله علالالالالالى
الالالالالالالْ     فالالالالالالالدان     الالالالالالالا  عمالالالالالالال :   عمالالالالالالالاا صالالالالالالالواحا   وكا الالالالالالال  ايالالالالالالالة  رالالالالالالال  االارليالالالالالالالة «و عمالالالالالالالر   د  و علم 

بيالالالالالً م  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا:  الالالالالد  كرمًالالالالالا هللا بتحيالالالالالة رالالالالال  مالالالالالن ايتالالالالال   و عمالالالالال  ،لسالالالالالال  ايالالالالالة  رالالالالال  
 -غعالالالالإ ولالالالالدل وروالالالالا   -ا : ادالالالال   الالالالسا األسالالالال  الالالالالس     غالالالالدغكم االًالالالالة  مالالالالا االالالالاة بالالالال  و عمالالالال    الالالال

فالحسالالالالالًاا فيالالالالاله   الالالالالا : فمالالالالالا ،  السالالالالاليد   الالالالالا :  وح الالالالالا هللا مالالالالالن سالالالالاليا   ورالالالالال   غًالالالالال  عًالالالالالا شالالالالاليدا   
   الالالالالالا : مالالالالالالا ادالالالالالال  إ  لالالالالالالسل    الالالالالالا  صالالالالالاللى هللا «اصالالالالالالد إ مالالالالالالا الالالالالالالس  ادالالالالالال  لالالالالالاله» الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا: 

سكر ا  صالالالالالالالحاب القليالالالالالالال  مالالالالالالالن بالالالالالالال   عالالالالالالدت   الالالالالالال  وصالالالالالالالفاا  بالالالالالالن  ميالالالالالالالة   ا  الالالالالالالر فالالالالالال»عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
 الالالالرغ      لالالالال  لالالالالا  دغالالالالن علالالالالل  وعيالالالالات  راالالالال  حالالالالىت   تالالالال  حممالالالالدا   فتحمالالالال  لالالالال  صالالالالفاا  بالالالالدغً  

   الالالالالا  عمالالالالال :  شالالالالال د   الالالالال  رسالالالالالا  «وعيالالالالالال  علالالالالالى    تقتلالالالالالإ لالالالالاله  وهللا حا الالالالال  بيًالالالالال  وبالالالالالة قلالالالالال 
  هللا   الالالالالد كًالالالالالا و رسالالالالالا  هللا  كالالالالالسب   الالالالالا لا بالالالالاله مالالالالالن رالالالالال  السالالالالالماة مالالالالالا غًالالالالالل  عليالالالالال  مالالالالالن الالالالالالاحل



ورالالالالالالالسا  مالالالالالالالر ل  ضالالالالالالالرل إ   ان وصالالالالالالالفاا   فالالالالالالالاهللا إين ألعلالالالالالالالم مالالالالالالالا  ذ  بالالالالالالاله إ  هللا تعالالالالالالالاىل  فا مالالالالالالالد   
 الس  رداان لإلسال  وسا إ رسا املسا .

  
   ش د ش ادر ا ق.
 ففعلاا قل .« فال قِ  اا  راكم   دغًه و  ر ال القر   و  لقاا  س ل»   ا  رسا  هللا: 

  
 عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى  فالالالالالالر مالالالالالالن األسالالالالالالر  ب الالالالالال  فالالالالالالداة مالالالالالالً م  بالالالالالالا عالالالالالاللر ومالالالالالالر  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا

عمالالالالرو االمحالالالالل الشالالالالاعر  و الالالالد كالالالالا  غالالالالؤق  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم واملسالالالاللمة بشالالالالعرل  فقالالالالا : 
. فمالالالالالن عليالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى  و رسالالالالالا  هللا إين فقالالالالال  وقو عيالالالالالا  وحااالالالالالة  الالالالالد عرفت الالالالالا فالالالالالامًن علالالالالالل 

     غ الالالالالارر عليالالالالاله  حالالالالالدا   وملالالالالالا وصالالالالال  إىل مكالالالالالة  الالالالالا : هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و  لقالالالالاله و رالالالالالس عليالالالالاله ع الالالالالدا  
سالالالالحرت حممالالالالدا  وراالالالال  ملالالالالا كالالالالا  عليالالالاله مالالالالن ا غالالالالساة بشالالالالعرل  وملالالالالا كالالالالا  غالالالالا ل  لحالالالالد رالالالالرج مالالالال  املشالالالالركة 
 الالالالر مث علالالالالى  تالالالالا  املسالالالاللمة بشالالالالعرل فالسالالالالر فالالالالالمر الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بضالالالالرب عًقالالالاله  فقالالالالا : 

«.   غلالالالالالدم املالالالالالؤمن مالالالالالن احالالالالالر مالالالالالرتة»وسالالالالاللم  عتقالالالالالإ و  لقالالالالالإ فالالالالال ين ذ الالالالال   فقالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
الالالالالا لااْ اا)  ِمالالالالالن  فضالالالالالرب  عًقالالالالاله ومحالالالالال  ر سالالالالاله إىل املدغًالالالالالة و  الالالالالل  هللا فيالالالالاله:  و ِإ  غلرِغالالالالالدلواْ ِري ا ال ت الالالالال   فال ق الالالالالْد ر 

  .71 ال ْو ل ف ال ْمك ن  ِمًالْ لْم  واأل فا : 
  

 لر  ا  ت ار   املدغًة
  رسالالالالالا   هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كالالالالال ح كالالالالالا  لًوالالالالالال ا  ت الالالالالار لرالالالالال  ع الالالالاليم   الًفالالالالالا  ف الالالالالا

عالالالالدو ،ملدغًالالالالة ومالالالالا حا الالالالا و سالالالاللم ك الالالال  مالالالالن الي الالالالاد مالالالالً م عوالالالالد هللا بالالالالن  لم  لكًالالالاله ل غكالالالالن  ل الالالالا    
إسالالالالالالمه بالالالالال   الالالالال  مًافقالالالالالا  إىل    مالالالالالات ومالالالالال  ا ت الالالالالار املسالالالالاللمة   بالالالالالدر  ل تًقاالالالالال  معارضالالالالالة الي الالالالالاد 

فت م  و الالالالالالالد كالالالالالالالا  املًالالالالالالالافقا  مالالالالالالالن ودسا سالالالالالالال م فكالالالالالالالا    بالالالالالالالد مالالالالالالالن القضالالالالالالالاة علالالالالالالالي م واستد الالالالالالالا  شالالالالالالالال
الراالالالالالا  رال.ا الالالالالة ومالالالالالن الًسالالالالالاة سالالالالالوعة  وكالالالالالا اا غؤقو الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إقا غالالالالالاب وغتملقا الالالالاله 

 إقا حضر.
   رسالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن رواحالالالالالالة بشالالالالالال ا  ألرالالالالالال  العاليالالالالالالة  و غالالالالالالد 

 ى هللا عليه وسلم وعلى املسلمة.بن حاررة بش ا  ألر  السافلة  ا فت  هللا على رساله صل
  



 رااعه صلى هللا عليه وسلم إىل املدغًة وتقسيم ال ًيمة
  

ملالالالالالا  الالالالالارب رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املدغًالالالالالة رالالالالالرج املسالالالالاللما  للقا الالالالاله  الالالالالا فالالالالالت  هللا عليالالالالاله 
ل فتال الالالالالاا معالالالالاله ،لروحالالالالالاة وتلقتالالالالاله الا  الالالالالد عًالالالالالد درالالالالالاله املدغًالالالالالة ،لالالالالالدفا   والا  الالالالالد  الالالالال  وليالالالالالدر ورالالالالال

 ال وية غقلن:
  ل  الودر عليًا
 من رًيات الاداش

 وا  الشكر عليًا
 ما دعا   داش

مالالالالالالالن ا بالالالالالالال  وعشالالالالالالالرر  فالالالالالالالرا    150و سالالالالالالالم رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم الًفالالالالالالال  وكا الالالالالالال  
ومتاعالالالالالا  وسالالالالالالحا  و  ااعالالالالالا   وريالالالالالا،  و دمالالالالالا  ك الالالالال ا  محلالالالالاله املشالالالالالركا  للت الالالالالارر واند  مًالالالالالاد  رسالالالالالا  هللا: 

فلالالالاله سالالالاللوه  ومالالالالن  سالالالالر  سالالالال ا  ف الالالالا لالالالاله  وتًفالالالال  رسالالالالا  هللا  ودر علالالالالى سالالالال مه سالالالاليفه قا  مالالالالن  تالالالال   تالالالاليال  
 الفقار و    م ا  .

  
 و   ر  ا  ت ار على  رغ 

ذعالالالالال   الالالالالرغ  رالالالالالال  ا ت الالالالالار رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم ممالالالالالن راالالالالال  مالالالالالالً م مالالالالالن سالالالالالالاحة 
رب  ، رافالالالالالال  القتالالالالالالا  و الالالالالالل  بالالالالالالا سالالالالالالفيا  ابالالالالالالن ا الالالالالالارن مالالالالالالا ر   علالالالالالالى  م  الالالالالال  ففقالالالالالالد رشالالالالالالدل وضالالالالالال

ضالالالالر،  م حالالالالا   ول غعالالالال  بعالالالالدرا  بالالالالا  الالالال  إ  سالالالالو  ليالالالالا  ومالالالالات م الالالالا،  ،الالالالالدر  وبقالالالالل بعالالالالد ماتالالالاله 
رالرالالالالة  و    غقالالالالرب  حالالالالد مًالالالاله رافالالالالا  مالالالالن العالالالالدو  حالالالالىت   الالالال  وملالالالالا اققالالالال   الالالالرغ  رالالالال  ا لشالالالالة ومالالالالا 

د   صالالالالاهبم مالالالالن  تالالالال  و سالالالالر  انحالالالال  علالالالالى  تالرالالالالا شالالالال را   واالالالالل الًسالالالالاة شالالالالعاررن    اتفقالالالالاا علالالالالى عالالالال
 ا س سا    االلش لدال غشم  هبم املسلما  وتااصاا على األرس ،ل الر.

  
  سواب ا ت ار املسلمة   و عة بدر

  
كا الالالالالالال  و عالالالالالالالة بالالالالالالالدر  و  ا ت الالالالالالالار للمسالالالالالالاللمة   حالالالالالالالروهبم ول تكالالالالالالالن مالالالالالالالن الا الالالالالالالا   الكوالالالالالالال ر مالالالالالالالن 

ابل م غقالالالالال 313حيالالالالت عالالالالدد ايالالالالاش املتحالالالالاربة واسالالالالتعدادرم ا الالالالرم فالالالال   عالالالالدد املسالالالاللمة كالالالالا  لالالالالا 



لالالالالالا  لالالالالالالد مالالالالالن  رالالالالالال  مكالالالالالالة ولكً الالالالالا و عالالالالالالة م مالالالالالالة أل الالالالالا كا الالالالالال    ابالالالالالالة ا  الالالالالر األسالالالالالالا    ا ت الالالالالالار 
الرسالالالالالالا    الا الالالالالالا   املقولالالالالالالة ورالالالالالالل بالالالالالالدة االالالالالالا   راالالالالالال    ذرغالالالالالالخ ا سالالالالالالال  وذرغالالالالالالخ العالالالالالالال    رالالالالالالسل 
الا عالالالالة ا الالالالل   رالالالال  مكالالالالة و  الالالالر ضالالالالعف م   القتالالالالا  علالالالالى ك الالالالرر عالالالالددرم وفرسالالالالا م و الالالالد  بالالالالد  بعالالالال  

سالالالالت رابه ملالالالالا  صالالالالاب  عالالالالداة املسالالالاللمة مالالالالن الفشالالالال  مالالالال    الالالالم كالالالالا اا  ك الالالالر مالالالالً م عالالالالددا  وكالالالالا  املالالالالؤررة ا
مع الالالالالم مدالالالالالة فالالالالالر  وسالالالالالوعما ة بعالالالالال  ومالالالالال  قلالالالالال  ل غكتسالالالالالحارم  مالالالالالام م بفرسالالالالالا م وركوالالالالالا م بالالالالال  ول الالالالالاا 
رالالالالالالاربة  وال الالالالالالارر    املسالالالالالاللمة كالالالالالالا اا  حسالالالالالالن   امالالالالالالا  فقالالالالالالد عالالالالالالد  صالالالالالالفاف م الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

ً ضالالالالالالا  مهم الالالالالالم وكالالالالالالا  غشالالالالالالر  علالالالالالالى الا عالالالالالالة مالالالالالالن قلالالالالالال  العالالالالالالرغ  العالالالالالالات وسالالالالالاللم وراالالالالالال  فالالالالالالي م مست
وغ الالالالدر األوامالالالالر فكالالالالا   ا الالالالدا  عامالالالالا   ول غ الالالالدر مالالالالن  صالالالالحابه  غالالالالة  الفالالالالة ألوامالالالالرل   مالالالالا  بالالالالا سالالالالفيا  
فلالالالالالالم غكالالالالالالن  ا الالالالالالدا  مالالالالالالاررا   و الالالالالالد سالالالالالالاعد بًالالالالالالاة ا الالالالالالامث وتالالالالالالاافر املالالالالالالاة علالالالالالالى الً الالالالالالر  والقالالالالالالر   الكالالالالالالر  

هللا سالالالالالوحا ه وتعالالالالالاىل  مالالالالالد  وي الالالالاله  الالالالالدد ، الالالالالإ فحاربالالالالال   واألحادغالالالالالت الًواغالالالالالة تالالالالالًل صالالالالالراحة علالالالالالى   
املال كالالالالالة مالالالالال  املسالالالالاللمة و  الالالالالرورم علالالالالالى  عالالالالالدا  م و الالالالالد ر رالالالالالم بعالالالالال  ال الالالالالحابة وبعالالالالال   رالالالالال  مكالالالالالة 
  ميالالالالدا  القتالالالالا  وقكالالالالرورم بسالالالاليمارم  فقيالالالال : كا الالالال  سالالالاليما املال كالالالالة غالالالالا  بالالالالدر عمالالالالا م  الالالالد  ررارالالالالا 

ا  متعممالالالالا  بعمامالالالالة صالالالالفراة فقالالالالا  صالالالاللى هللا بالالالالة  كتالالالالاف م رضالالالالرا  وصالالالالفرا  ومحالالالالرا  وكالالالالا  الالالالاللب  بالالالالن العالالالالا 
  وكا الالالالالال  -غعالالالالالالإ الالالالالالاللب   -« بسالالالالالاليما  م عوالالالالالالدهللا -   بعضالالالالالال م  - للالالالالالال  املال كالالالالالالة »عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

  وعالالالالن علالالالالل  كالالالالر   هللا وا الالالاله  الالالالا : روالالالال  رغالالالال  شالالالالدغدر غالالالالا  -ملغًالالالالة  -ريالالالال  املال كالالالالة بلقالالالالا  مسالالالالامة 
   فًالالالالالالل    األوىل بالالالالالالدر مالالالالالالا ر غالالالالالال  م ل الالالالالالا  الالالالالال    االالالالالالاةت  رالالالالالالر  كالالالالالالسل    االالالالالالاةت  رالالالالالالر  كالالالالالالسل

ا غالالالال     لالالالالد مالالالالن املال كالالالالة  مالالالالا  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و الالالالل    ال ا يالالالالة ميكا يالالالال     لالالالالد 
 من املال كة عن ميسرر رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم رسا

  
الالالالر وكالالالالا   ماعالالالالا  وكالالالالا  العوالالالالا  اسالالالاليما  فقيالالالالال   و الالالالد االالالاللة ،لعوالالالالا  غالالالالا  بالالالالدر   سالالالالرل  بالالالالالا الي س 

سالالالالالرته   الالالالالا :  عالالالالالا إ عليالالالالاله راالالالالال  مالالالالالا ر غتالالالالاله مالالالالالن  والالالالال  قلالالالالال  هبيدالالالالالة كالالالالالسا وكالالالالالسا  ألم اليسالالالالالر: كيالالالالالد  
 «.لقد  عا   عليه مل  كر »فقا  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

 الالالالد ر غالالالال  ا غالالالال  وعلالالالالى رًالالالالاول »و الالالالد كالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالا  ألصالالالالحابه: 
ان االالالالوال  غشالالالالر  بًالالالالا علالالالالى بالالالالدر   فقالالالالا  راالالالال  مالالالالن بالالالالإ غفالالالالار:   ولالالالال   ان وابالالالالن عالالالالم ت ف الالالالعد«الًقالالالال 

ولالالالالالالن مشالالالالالالركا   ً الالالالالالر ملالالالالالالن تكالالالالالالا  الالالالالالالدا رر فًًت الالالالالال  فالالالالالالد   مًالالالالالالا سالالالالالالحابة فسالالالالالالمع  في الالالالالالا مححمالالالالالالة 
ا يالالالال  وذعالالالال   الالالالا ال  غقالالالالا :   الالالالالد  حيالالالاللو    الالالالا : فالمالالالالا ابالالالالن عمالالالالالل فمالالالالات مكا الالالاله و مالالالالا  ان فكالالالالالدت 



  ر سالالالالاله  رلالالالالال  فتماسالالالالالك   و الالالالالا   بالالالالالا داود املالالالالالا ين: إين ألتوالالالالال  راالالالالالال  مالالالالالن املشالالالالالركة ألضالالالالالربه إق و الالالالال
 والالالالال     غ الالالالال  سالالالالاليفل إليالالالالاله فعرفالالالالال    الالالالاله  تلالالالالاله غالالالالال    و الالالالالا  سالالالالال   بالالالالالن حًيالالالالالد: كالالالالالا   حالالالالالدان غشالالالالال  
بسالالالالاليفه إىل املشالالالالالر  فيقالالالالال  ر سالالالالاله عالالالالالن اسالالالالالدل  والالالالال     غ الالالالال  إليالالالالاله السالالالالاليد فكيالالالالالد بعالالالالالد رالالالالالسا كلالالالالاله 
 كالالالالالالالالسب إمالالالالالالالالداد هللا رسالالالالالالالالاله ،ملال كالالالالالالالالة   و عالالالالالالالالة بالالالالالالالالدر إ  هللا  الالالالالالالالد ارالالالالالالالالتل  وي الالالالالالالاله  ع الالالالالالالاللات ورالالالالالالالالسل 

ررالالالالالالا وإ    كررالالالالالالا املستشالالالالالالر ا  الالالالالالالسغن كتوالالالالالالاا سالالالالالال ر الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله إحالالالالالالدارا و  سالالالالالالوي    كا
 وسلم فقد وردت   القر   واألحادغت الًواغة ال حيحة.

  
ورو  ال الالالالالالالالحابة رضالالالالالالالالل هللا عالالالالالالالالً م الالالالالالالالالسغن شالالالالالالالال دوا بالالالالالالالالدرا    الالالالالالالالم ر وا املال كالالالالالالالالة بسالالالالالالالاليمارم ورالالالالالالالالم 

ا   ر غالالالالالالال   الالالالالالالاربا    الالالالالالالا  حاغاالالالالالالال  بالالالالالالالن عوالالالالالالالد العالالالالالالالل : شالالالالالالال دت بالالالالالالالدرا  مالالالالالالال  املشالالالالالالالركة فر غالالالالالالال  عالالالالالالال  
 املال كة تقت  ولسر بة السماة واألرمث ول  قكر قل  ألحد.

  
ومالالالالن  سالالالالواب ا ت الالالالار املسالالالاللمة  الالالالار العقيالالالالدر فالالالال    الالالالا لرالالالال ا  ع يمالالالالا    ا الالالالروب  فشالالالالتا  بالالالالة 
مالالالالن  الالالالارب بعقيالالالالدر راسالالالال ة ليً الالالالر هللا ورسالالالالاله فالالالال    تالالالال  فالالالالا  بًعمالالالالة الشالالالال ادر وتالالالالًعم   دار ا لالالالالد 

غشالالالالالعر بقالالالالالار العقيالالالالالدر الالالالالالد تالالالالالدف  ر الالالالالمه إىل القتالالالالالا  مالالالالالن غالالالالال  موالالالالالا ر   وبالالالالالة مالالالالالن  الالالالالارب ورالالالالالا  
فاملسالالالالالالاللما  كالالالالالالالا اا غتا الالالالالالالا  إىل املالالالالالالالات   سالالالالالالالوي  هللا  فمالالالالالالالن قلالالالالالالال     رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله 

باللر   والقمالالالالالر:  الالالالياللْ ل  ل االْ ْمالالالال ل و غاللا لحالالالالالا   الالالالالدح    45وسالالالاللم رالالالالرج مالالالالالن العالالالالرغ  غالالالالا  بالالالالالدر ورالالالالا غقالالالالالا :  س 
والالالالالس   فالالالالس حممالالالالد بيالالالالدل   غقالالالالاتل م اليالالالالا  راالالالال  فيقتالالالال  صالالالالابرا  حمتسالالالالوا  » : وحالالالالر مث املسالالالاللمة و الالالالا

فقالالالالالالالالا  عمالالالالالالالال  بالالالالالالالالن ا مالالالالالالالالا  األ  الالالالالالالالار  وبيالالالالالالالالدل  الالالالالالالالرات «. مقالالالالالالالالوال  غالالالالالالالال  مالالالالالالالالدبر إ   درلالالالالالالالاله هللا االًالالالالالالالالة
بكل الالالالن: بالالالالخ بالالالالخ مالالالالا بيالالالالإ وبالالالالة     درالالالال  االًالالالالة إ     غقتلالالالالإ رالالالالؤ ة     لقالالالالى التمالالالالرات مالالالالن غالالالالدل 

 Yو ات  حىت  لت .
   ا الالالالا  الالالالالس  كالالالالا  مسالالالالتاليا  علالالالالى  رالالالال   William Muir وليالالالالا  مالالالالاغر وغؤكالالالالد سالالالال 

مكالالالالة مالالالالن إرا الالالالة دمالالالالاة   الالالالارهبم مالالالال  مالالالالا غقابالالالال  قلالالالال  مالالالالن رغوالالالالة املسالالالاللمة   القتالالالالا   كالالالالا  رالالالالا العامالالالال  
 امل م   ا ت ار املسلمة   و عة بدر.

  
 فض   ر  بدر

  



  هللا إ  ابالالالالالالالن عمالالالالالالالل االالالالالالالاة  حالالالالالالالد ال الالالالالالالحابة إىل الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فقالالالالالالالا : و رسالالالالالالالا 
إ الالالالاله شالالالال د بالالالالالدرا  وعسالالالالالى    غكفالالالالالر »انفالالالالق  لق  ت     ضالالالالالرب عًقالالالالاله  فقالالالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

ومالالالالالالا غالالالالالالدرغ  لعالالالالالال  هللا ا لالالالالالال  علالالالالالالى  رالالالالال  بالالالالالالدر و الالالالالالا : اعملالالالالالالاا مالالالالالالا شالالالالالالدتم فقالالالالالالد »  و  رواغالالالالالالة: «عًالالالالاله
رالالالال  ا لالالالال  هللا علالالالالى  »  وعالالالالن  م ررغالالالالرر  الالالالا :  الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم «غفالالالالرت لكالالالالم

  وعالالالالالن «: فقالالالالالد واوالالالالال  لكالالالالالم االًالالالالالة- و  الالالالالا   -بالالالالالدر فقالالالالالا : اعملالالالالالاا مالالالالالا شالالالالالدتم فقالالالالالد غفالالالالالرت لكالالالالالم 
ا مالالالالالالالا   محالالالالالالالد عالالالالالالالن حف الالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالا   الالالالالالالال : ذعالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 

  وكالالالالالا  «إين ألراالالالالالا      غالالالالالدر  الًالالالالالار إ  شالالالالالاة هللا تعالالالالالاىل  حالالالالالد شالالالالال د بالالالالالدرا   و ا دغويالالالالالة»غقالالالالالا : 
ا  الالالالالالالالا ل »عليالالالالالالالاله وسالالالالالالاللم غكالالالالالالالالر    رالالالالالالال  بالالالالالالالالدر وغقالالالالالالالدم م علالالالالالالالالى غالالالالالالال رم  و   رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا

ورالالالالالل   رالالالالال  بالالالالالدر  صالالالالالحابه صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    غالالالالاللادوا   صالالالالالالر االًالالالالالا ر علالالالالالى «: ال الالالالال ر 
  رب  تكو ات  ييلا  لفضل م.

  
 وفار ر ية ابًة رسا  هللا

شالالالالة وولالالالالدت لالالالاله تلواالالالال  ر يالالالالة ابًالالالالة رسالالالالا  هللا ع مالالالالا  بالالالالن عفالالالالا   كالالالالة ورالالالالاارت معالالالاله إىل ا و
رًالالالا  ولالالالدا  اذالالالال عوالالالد هللا وكالالالا  ع مالالالا  غلكالالالد بالالاله  فولالالالو ال الالالال  سالالال  سالالالًة فًقالالالر عيًالالاله دغالالال  فالالالار  

 وا ه ومرمث ومات  وكا  ماته    اد  األوىل سًة  رب .
وملالالالالا سالالالالار رسالالالالا  هللا إىل بالالالالدر  كا الالالال  ابًتالالالاله ر يالالالالة مرغضالالالالة فت لالالالالد علي الالالالا ع مالالالالا   مالالالالر رسالالالالا  

 غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة موشالالالالالرا  ب فالالالالالالر رسالالالالالا  هللا وكالالالالالا   الالالالالد  صالالالالالالابت ا  هللا لالالالالاله بالالالالالسل  فتافيالالالالال  غالالالالالا  وصالالالالالالا 
 ح وة.
  

 رال2 واج فا مة بً  رسا  هللا سًة 
فا مالالالالالة بًالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رالالالالالل سالالالالاليدر  سالالالالالاة العالالالالالاملة مالالالالالا عالالالالالدا مالالالالالر  ابًالالالالالة 
عمالالالالالالرا  صالالالالالاللى هللا علي مالالالالالالا   م الالالالالالا رد الالالالالالة بًالالالالالال  راغلالالالالالالد  وكا الالالالالال  تلكالالالالالالد     بي الالالالالالا وكا الالالالالال   حالالالالالال  

 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم  الًا  إىل
  

 و)ا الالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن علالالالالالالالل  بعالالالالالالالد    ابتالالالالالالالد لعا شالالالالالالالة  ربعالالالالالالالة  شالالالالالالال ر 
و  الالالالالد  وابتالالالالالد هبالالالالالا بعالالالالالد تلو الالالالاله إورالالالالالا بسالالالالالوعة  شالالالالال ر و  الالالالالد وكا الالالالال  سالالالالالً  ا غالالالالالا  تلو  الالالالالا مخالالالالالس 



ا فالالالال   الالالالالسكار عشالالالالرر سالالالالًة ومخسالالالالة  شالالالال ر  وا قاالالالال   سالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إ  مً الالالال
 من  و دل ماتاا ص ارا .

راالالالال   بالالالالا بكالالالالر وعمالالالالر فا مالالالالة إىل رسالالالالا  هللا فالالالالال  علي مالالالالا  فقالالالالا  عمالالالالر:   الالالال   الالالالا و علالالالالل   
فقالالالالالالا : مالالالالالالا ت مالالالالالالن شالالالالالاللة إ  درعالالالالالالل  ررً الالالالالالا  فلواالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فا مالالالالالالة  

 و فا مالالالالالالةخ مالالالالالالا ل الالالالالالِ  توكالالالالالالة»فلمالالالالالالا بلالالالالالالو قلالالالالالال  فا مالالالالالالة بكالالالالالال   فالالالالالالدر  علي الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا فقالالالالالالا : 
 «.فاهللا لقد   كحت   ك ررم علما  و فضل م حلما  و و  م سلما  

وعالالالالالالالن علالالالالالالالل  رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله  الالالالالالالا : رلاوالالالالالالالال  فا مالالالالالالالة إىل رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم 
فقالالالالالالالالال  ت مالالالالالالالالا ر ت: رالالالالالالالال  علمالالالالالالالال     فا مالالالالالالالالة راوالالالالالالالال  إىل رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم 

لا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فيلواالالالالال    لالالالالال :     الالالالالال : فقالالالالالد راوالالالالال  فمالالالالالا شًعالالالالال     
 لالالالالال : ورالالالالال  عًالالالالالد  شالالالالاللة  تالالالالاللوج بالالالالاله  فقالالالالالال : إ الالالالال  إ  ادالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 واالالالالالال   فالالالالالالاهللا مالالالالالالا  الالالالالالال  تالالالالالالرايإ حالالالالالالىت درلالالالالالال  علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وكا الالالالالال  

  حمالالالالالال  فالالالالالالاهللا مالالالالالالا لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم االلتالالالالالاله وريوتالالالالالاله فلمالالالالالالا  عالالالالالالدت بالالالالالالة غدغالالالالالاله 
« لعلالالالالال  ادالالالال  ختاالالالالال  فا مالالالالالة »  فسالالالالك   فقالالالالالا : «مالالالالا االالالالالاة بالالالالال » سالالالالتاي      تكلالالالالالم  فقالالالالالا : 

فقلالالالالالالال :   وهللا و رسالالالالالالالا  هللا  « ورالالالالالالال  عًالالالالالالالد  مالالالالالالالن شالالالالالالاللة تسالالالالالالالتحل ا بالالالالالالاله » لالالالالالالال :  عالالالالالالالم   الالالالالالالا : 
فقلالالالالالال : عًالالالالالالد   والالالالالالالس   فالالالالالالس علالالالالالالل  بيالالالالالالدل إ الالالالالالا « مالالالالالالا فعلالالالالالال  ،لالالالالالالدرش الالالالالالالد سالالالالالاللحتك ا »فقالالالالالالا : 

 الالالالالد  واتالالالالال  فابعالالالالالت هبالالالالالا فالالالالال   كا الالالالال  ل الالالالالدا  فا مالالالالالة »ربعما الالالالالة دررالالالالالم   الالالالالا :  لا مي)الالالالالة مالالالالالا .ً الالالالالا  
 بً  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم .

  االالالالالالدرن شالالالالالاليدا  حالالالالالالىت »و الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم لعلالالالالالالل  ليلالالالالالالة الوًالالالالالالاة بفا مالالالالالالة: 
   فالالالالالالدعا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالاة فتاضالالالالالالال مًالالالالالاله    فرغالالالالالاله علالالالالالالى علالالالالالالل  و الالالالالالا :«تلقالالالالالالاين

 «.الل م ،ر  في ما و،ر  علي ما و،ر   ما    سل ما»
  

 الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا : وحالالالالالالدرإ مالالالالالالن     الالالالالالم:    رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم كالالالالالالا  غ الالالالالالار 
ك  بًاته على ضرر.  لوًاته غ ر شدغدر  كا    غًل

وعالالالالالالن املسالالالالالالار بالالالالالالن  رمالالالالالالة  الالالالالالا : ذعالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غقالالالالالالا  ورالالالالالالا علالالالالالالى 
إ  بالالالالإ رشالالالالا  ابالالالالن امل الالالال ر اسالالالالتالق اين      غًكحالالالالاا ابًالالالالت م علالالالالل  بالالالالن  م  الالالالال  فالالالالال  ق  »: املًالالالال 

     ق  إ     غرغالالالالالالالد علالالالالالالالل  بالالالالالالالن  م  الالالالالالالال     غالالالالالالالالق ابًالالالالالالالد وغالالالالالالالًك  ابًالالالالالالالت م ف  الالالالالالالا بضالالالالالالالعة مالالالالالالالإ  



 «.غرغوإ ما راهبا وغؤقغإ ما  قارا
  

   الالالالالا سالالالالالرغر مشالالالالالرو  ووسالالالالالادر  مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم      الالالالاللوا فا مالالالالالة  ف لعالالالالال
مالالالالالالن  د  حشالالالالالالارا ليالالالالالالد و رسالالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم  ذالالالالالالاة بًالالالالالال  عمالالالالالاليس ف يالالالالالالالالت 
الويالالالالالال  ف الالالالالاللى العشالالالالالالاة و رسالالالالالال  إىل فا مالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا ف الالالالالالاةت مالالالالالال      شالالالالالالن بركالالالالالالة ا وشالالالالالالية 
ما تالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالىت  عالالالالالالدت   اا الالالالالال  الويالالالالالال  وعلالالالالالاللح رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله   اا الالالالالال  

 رالالالالالالا رًالالالالالالا »  االالالالالالاة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بعالالالالالالدما صالالالالالاللى العشالالالالالالاة ا رالالالالالالرر فقالالالالالالا :  رالالالالالالر 
الالالالالالالالرل   املًللالالالالالالالة »   الالالالالالالال      شالالالالالالالن:  رالالالالالالالا  و الالالالالالالد  واتالالالالالالاله ابًتالالالالالالال    الالالالالالالا : « رالالالالالالالل  عالالالالالالالم  إ  رالالالالالالالا ك 

  ودرالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالا  لفا مالالالالالة رضالالالالالل «واملؤارالالالالالار فالالالالالال شتًالالالالال  علالالالالالل) تلو الالالالالل إول بًالالالالالد
  فقامالالالالال  تع الالالالالر   راهبالالالالالا مالالالالالن ا يالالالالالاة إىل  عالالالالال    الويالالالالال   فالتالالالالال  فيالالالالاله  الالالالالاة «اةا تالالالالالإ  الالالالال»هللا عً الالالالالا: 

 -   وضالالالالالعه   فمالالالالالاله ورمالالالالالى بالالالالالاله   القعالالالالال   والقعالالالالالال  إانة ضالالالالال م كالق الالالالالالعة  -فالرالالالالالسل ومالالالالال  فيالالالالالاله 
الل الالالالالم إين  عيالالالالالسرا »  فتقالالالالالدم   فًضالالالالال  بالالالالالة رالالالالالدغي ا وعلالالالالالى ر سالالالالال ا و الالالالالا : «تقالالالالالدمل»   الالالالالا   الالالالالا: 

  فالالالالالالدبرت ف الالالالال  بالالالالالة كتفي الالالالالا    فعالالالالال  « دبالالالالالر » الالالالالا :     «بالالالالال  وقرغت الالالالالا مالالالالالن الشالالالالالياا  الالالالالالرايم
  وكالالالالالا  م ررالالالالالا رضالالالالالل هللا عً الالالالالا «ادرالالالالال   رلالالالال  ،سالالالالالم هللا وال كالالالالالة»م الالالال  قلالالالالال  بعلالالالالالل      الالالالالا  لالالالالاله: 

 دررم فضة  ورر  علل  رضل هللا عًه ساادا  شكرا    تعاىل. 400
  

الالالالْيس  نلالالالال  بسالالالالمن ورالالالالا  الالالالر  -وكا الالالال  وليمالالالالة علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله  صالالالالعا  مالالالالن شالالالالع  و الالالالر وح 
و يالالالالال :  ول بكالالالالالو  مالالالالالن سالالالالالعد و صالالالالال  مالالالالالن قرر مالالالالالن عًالالالالالد  اعالالالالالة مالالالالالن األ  الالالالالار  وكالالالالالا  فرشالالالالال ما  -

 سًة ومخسة  ش ر. 21ليلة عرس ما الد كو   وكا   سن علل  غامدس 
وتللقالالالالالال  فا مالالالالالالة ،لوتالالالالالالا    قااع الالالالالالا عالالالالالالن الالالالالالالد يا  ولالالالالالالدت لعلالالالالالالل  ا سالالالالالالن وا سالالالالالالة و غًالالالالالال  و    

مالالالالالالا  الالالالالالال  عا شالالالالالالة  وتافيالالالالالال  فا مالالالالالالة بعالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا كل الالالالالالا   كا الالالالالال  مشالالالالالاليت ا مشالالالالالالية رسالالالالالالا  هللا ك
بسالالالالالتة  شالالالالال ر ورالالالالالسا  صالالالالال  مالالالالالا  يالالالالال   ومالالالالالا ر غالالالالال  ضالالالالالاحكة بعالالالالالد وفاتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالىت 
 قالالالالال  ،  تعالالالالالاىل وكا الالالالال   و   رلالالالالاله  ا الالالالالا  بالالالالاله ورالالالالالل  و  مالالالالالن غلاالالالالالل   عشالالالالال ا   ا سالالالالالال  و وصالالالالال  

 29شالالالالالرر وكالالالالالا  عمررالالالالالا    تلالالالالالدفن لالالالالاليال    يالالالالال : تافيالالالالال  لالالالالال الن رلالالالالالا  مالالالالالن رمضالالالالالا  سالالالالالًة إحالالالالالد  ع
 رمح ا هللا تعاىل. 30سًة   و ي : 

  



 غلور بإ سليم
ملالالالالالا  الالالالالد  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املدغًالالالالالة مالالالالالن بالالالالالدر ل غقالالالالالم إ  سالالالالالو  ليالالالالالا  حالالالالالىت غالالالالاللا 

الالالالالليم واسالالالالالتعم  علالالالالالى املدغًالالالالالة سالالالالالواش بالالالالالن عرفاالالالالالة ال فالالالالالار   ورالالالالالا مالالالالالن مشالالالالالار   -بًفسالالالالاله غرغالالالالالد بالالالالالإ سل
كتالالالالالا   وكالالالالالا  لالالالالالاا ل  بالالالالالي  محلالالالالاله علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  رضالالالالالل وعلالالالالالى ال الالالالالالر ابالالالالالن    م -ال الالالالالحابة 

الالالالالالْدر  -هللا عًالالالالاله  فولالالالالالالو رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالاة مالالالالالالن ميالالالالالالار م غقالالالالالا  لالالالالالاله  فال الالالالالالا   -الكل
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رالالالالالن ليالالالالا     راالالالال  إىل املدغًالالالالة ول غلالالالالق حالالالالر،  وارتفالالالال  القالالالالا  ورربالالالالاا وبقيالالالال  

والالالالالالدر هبالالالالالا إىل املدغًالالالالالة و سالالالالالم ا ب الالالالالرار  ورالالالالالا مكالالالالالا   عم الالالالالم  ف فالالالالالر هبالالالالالا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 على رالرة  ميا  من املدغًة وكا   مخسما ة بع   وكا   مدر غيوته مخس عشرر ليلة.

  
   624 -رال  2غلور بإ  يًقاش سًة 

  
  يًلقالالالالالالاش اسالالالالالالم لشالالالالالالع  مالالالالالالن الي الالالالالالاد الالالالالالالسغن كالالالالالالا اا ،ملدغًالالالالالالة   لضالالالالالاليد إلالالالالالالي م سالالالالالالا  كا الالالالالال  هبالالالالالالا  

قالالالالاش  ورالالالالم مالالالالن مالالالالاات ا الالالاللرج وحلفالالالالاة عوالالالالادر بالالالالن ال الالالالام  وعوالالالالد هللا بالالالالن  م  وغلقالالالالا  سالالالالا  بالالالالإ   يًل 
بالالالالالن سالالالالاللا   وكالالالالالا  عالالالالالددرم  لالالالالاليال  وصالالالالالًاعت م ال الالالالالياغة ورالالالالالم  غالالالالالد سالالالالالكا  املدغًالالالالالة  وكا الالالالال  بيالالالالالً م 
وبالالالالالالة بالالالالالالإ الًضالالالالالال  وبالالالالالالإ  رغ الالالالالالة عالالالالالالداور  دشالالالالالالة   االارليالالالالالالة سالالالالالالوو ا اشالالالالالال اك م مالالالالالال  ا الالالالالاللرج   غالالالالالالا  

 بعان  كما قكران سابقا .
     624  غالالالالالاللور بالالالالالالإ  يًقالالالالالالاش   شالالالالالالاا  مالالالالالالن السالالالالالالًة ال ا يالالالالالالة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر وف اغالالالالالالر سالالالالالالًة كا الالالالالال

 الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا : كالالالالا  مالالالالن  مالالالالر بالالالالإ  يًقالالالالاش    رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  ع الالالالم بسالالالالا  
و معشالالالالر الي الالالالاد احالالالالسروا مالالالالن هللا عالالالالل واالالالال  م الالالال  مالالالالا  الالالالل  بقالالالالرغ  مالالالالن الًقمالالالالة »بالالالالإ  يًقالالالالاش    الالالالا : 
 «.فتم  ين    مرس  جتدو  قل    كتابكم و  ع د هللا إليكمو سلماا ف  كم  د عر 

 الالالالالالالاا: و حممالالالالالالد إ الالالالالال  تالالالالالالر   ان كقامالالالالالال     غ ر الالالالالال    الالالالالال  لقيالالالالالال   امالالالالالالا    علالالالالالالم  الالالالالالم ، الالالالالالرب 
فالصالالالالالالالالو  مالالالالالالالالً م فرصالالالالالالالالة إان وهللا لالالالالالالالالدن حاربتًالالالالالالالالا لالالالالالالالالتعلمن  ان لالالالالالالالالن الًالالالالالالالالا        الالالالالالالالم بالالالالالالالالسل  دعالالالالالالالالال 

 للقتا .
  وإىل ا عالالالالالالال ا  بًواتالالالالالالالاله أل الالالالالالالم  الالالالالالالدو  قلالالالالالالالال     دعالالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا بالالالالالالالإ  يًقالالالالالالالالاش إىل ا سالالالالالالالال 

كتالالالالالاهبم  لكالالالالالً م مالالالالال  قلالالالالال  وعلالالالالالى  لالالالالالة عالالالالالددرم وإ الالالالالامت م مالالالالال  املسالالالالاللمة   املدغًالالالالالة  فسالالالالال ا  غل الالالالالاا 
 له   االااب ول غقفاا عًد حدود األدب وادعاا الش اعة.



  صالالالالالالدد مالالالالالالا ردوا بالالالالالاله علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا: « ذرغالالالالالالخ الي الالالالالالاد» الالالالالالا  الالالالالالالدكتار ولفًسالالالالالالا    كتابالالالالالاله 
غ  الالالالالالر مالالالالالالن رالالالالالالسا الالالالالالالرد    بالالالالالالإ  يًقالالالالالالاش  »و الالالالالالا : « 129   - الالالالالالم  االالالالالالابال بكالالالالالال  االالالالالالر ر وتالالالالالالو   إ»

كالالالالا اا غعتمالالالالالدو  علالالالالالى معاضالالالالالدر حلفالالالالالا  م مالالالالالن ا الالالالاللرج    الالالالاللاع م مالالالالال  الرسالالالالالا   والالالالال  كالالالالال  شالالالالاللة  إق 
  غت الالالالار    باًالالالالا  كالالالالوان بالالالالإ  يًقالالالالاش  الالالالر  علالالالالى إعالالالالال  ا الالالالرب ضالالالالد  غلالالالال  باالالالالا  غ الالالالرب  ولكالالالالن 

 «.130 - 129كاا لً د م رغم   م من ماالي م   بإ ا لرج رسلارم ول غتحر 
و الالالالالالد كالالالالالالا  بًالالالالالالا  يًقالالالالالالاش  و  غ الالالالالالاد  قضالالالالالالاا مالالالالالالا بيالالالالالالً م وبالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 وحارباا فيما بة بدر و لحد.
  

  ا  ابن رشا : وقكر عود هللا بن اعفر بن املسار بن  رمة عن  م عا   ا :
ن العالالالالرب  الالالالدم  فلالالالال   الالالالا فواعتالالالاله بسالالالالا  بالالالالإ  يًقالالالالاش كالالالالا  مالالالالن  مالالالالر بالالالالإ  يًقالالالالاش    امالالالالر ر مالالالال

والسالالالالال  إىل صالالالالالا و هبالالالالالا ف علالالالالالاا غرغالالالالالدو ا علالالالالالى كشالالالالالد وا  الالالالالا فالبالالالالال  فعمالالالالالد ال الالالالالا و إىل  الالالالالر  
راهبالالالالالا فعقالالالالالدل إىل   ررالالالالالا فلمالالالالالا  امالالالالال  ا كشالالالالالف  سالالالالالاة ا فضالالالالالحكاا مً الالالالالا ف الالالالالاح   فارالالالالال  راالالالالال  

لم فقتلالالالالال  فاست الالالالرخ مالالالالن املسالالالاللمة علالالالالى ال الالالالا و فقتلالالالاله  وكالالالالا  غ الالالالادو  فشالالالالدت الي الالالالاد علالالالالى املسالالالال
  ر  املسلم املسلمة على الي اد  ف ض  املسلما  فا   الشر بيً م وبة بإ  يًقاش.

  
و  ابالالالالالالن سالالالالالالعد   « ذرنالالالالالاله»ول غالالالالالالرو رالالالالالالسل ا ادرالالالالالالة ابالالالالالالن إسالالالالالالحا  وكالالالالالالسا ل غالالالالالالسكررا الاالالالالالال     

ملسالالالاللم   ولالالالاليس   رالالالالسل الق الالالالة قكالالالالر  سالالالالم املالالالالر ر و  اسالالالالم ال الالالالا و الالالالالس   تالالالال  و  اسالالالالم ا« وقاتالالالاله»
القاتالالالالال  لالالالالاله  ولالالالالالسل   شالالالالال    صالالالالالحة رالالالالالسل الق الالالالالة   أل  ابالالالالالن إسالالالالالحا  ل غرورالالالالالا  بالالالالال  أل  رواغت الالالالالا 
هبالالالالالسل ال الالالالالفة املًالالالالالا علالالالالالى الشالالالالال  إق لالالالالاليس في الالالالالا مالالالالالا غسالالالالالاعدان علالالالالالى الوحالالالالالت والتحقيالالالالالق  لالالالالالسل    

  عتمد علي ا.
  

و الالالالد حاصالالالالررم رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مخالالالالس عشالالالالرر ليلالالالالة   غالالالالال  مالالالالً م  حالالالالد حالالالالىت 
  فقالالالالا  إليالالالاله عوالالالالد هللا بالالالالن  م ابالالالالن 400لالالالالاا علالالالالى حكمالالالاله فكتفالالالالاا ورالالالالا غرغالالالالد  الالالالتل م وغولالالالالو عالالالالددرم  ل 

فقالالالالالا : و حممالالالالالد  -وكالالالالالا اا حلفالالالالالاةل وحلفالالالالالاة عوالالالالالادر بالالالالالن ال الالالالالام   -سالالالالاللا  حالالالالالة  مكًالالالالاله هللا مالالالالالً م 
 حسالالالالالالن   مالالالالالالاات فالباالالالالالالال عليالالالالالاله الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقالالالالالالا : و حممالالالالالالد   حسالالالالالالن   مالالالالالالاات  

 صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالدرالالالالال  غالالالالالدل   ايالالالالال  درش رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله فالالالالالالعرمث عًالالالالاله الًالالالالال 



وغضالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالىت «  رسالالالالالاللإ»وسالالالالالاللم فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
   الالالالالالالالا :   وهللا    رسالالالالالالالالل  حالالالالالالالالىت اسالالالالالالالالن إىل «و الالالالالالالال   رسالالالالالالالاللإ»ر وا   وا الالالالالالالاله  الالالالالالالالال      الالالالالالالالا : 

مًعالالالالالالاين مالالالالالالن األسالالالالالالاد واألمحالالالالالالر ا الالالالالالدرم   غالالالالالالدار واحالالالالالالدر  مالالالالالالاات   ربعما الالالالالالة حاسالالالالالالر ورال.ا الالالالالالة دارش
رالالالالالالم لالالالالالال    ،ر  »وإين وهللا    مالالالالالالن و رشالالالالالالى الالالالالالالدوا ر  فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

    «رلالالالالارم لعالالالالً م هللا ولعًالالالاله مع الالالالم فالرسالالالاللارم»  وعالالالالن عمالالالالر بالالالالن  تالالالالادر   الالالاله  الالالالا : «هللا لالالالال  فالالالالي م
مة مالالالالا كالالالالا   الالالالم مالالالالن مالالالالاٍ  ول تكالالالالن  الالالالم  رضالالالالا   مالالالالر واال  الالالالم وغالالالالً م هللا عالالالالل واالالالال  رسالالالالاله واملسالالالالل

إمالالالالالالا كالالالالالالا اا صالالالالالالاغة فالرالالالالالالس رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالً م سالالالالالالالحا  ك الالالالالال ا  و لالالالالالالة صالالالالالالياغت م  
وكالالالالالالا  الالالالالالالس  وت إرالالالالالالراا م مالالالالالالن املدغًالالالالالالة بالالالالالالسرارغ م  عوالالالالالالادر بالالالالالالن ال الالالالالالام  فمضالالالالالالى هبالالالالالالم حالالالالالالىت بلالالالالالالو 

 صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ق،ب ورالالالالالالا غقالالالالالالا  الشالالالالالالر  األبعالالالالالالد األ  الالالالالالى فاأل  الالالالالالى  وكالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا
 است لد على املدغًة  ، لوابة بن عود املًسر.

  
و الالالالالالد اسالالالالالالت ر  رالالالالالالروا م رالرالالالالالالة  و  وقروالالالالالالاا إىل  قرعالالالالالالات ل غالالالالالالدر ا الالالالالالا  علالالالالالالي م حالالالالالالىت رلكالالالالالالاا 

  وكالالالالالالالالا  عالالالالالالالالددرم «  ،ر  هللا لالالالالالالالال  فالالالالالالالالي م»بدعاتالالالالالالالاله صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم    الالالالالالالالاله  بالالالالالالالالن  م: 
 صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم    نلالالالالالالالالل سالالالالالالالالويل م و   دارش  فسالالالالالالالالاللاا رسالالالالالالالالا  هللا 300حاسالالالالالالالالر و  400

 لالالالالاا مالالالالن املدغًالالالالة و    الالالالم الًسالالالالاة والسرغالالالالة و علالالالالاا بقيالالالالة األمالالالالاا  للًالالالال   صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ومً الالالالا 
ا لقالالالالالالالة الالالالالالالالالد رالالالالالالالالل السالالالالالالالالل  ول غكالالالالالالالالن  الالالالالالالالم خنيالالالالالالال  و   رمث تالالالالالالالاللرش ف الالالالالالالالا  م علالالالالالالالى قلالالالالالالالال  فًللالالالالالالالالاا 

 اعارالالالالالالدغن ومخسالالالالالالا  لالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله ف لم سالالالالالال   مالالالالالالاا م  اعالالالالالال  مً الالالالالالا  ربعالالالالالالة  مخالالالالالالا  للمالالالالالالؤمًة
وسالالالالاللم فكالالالالالا   و  مخالالالالالس  وضالالالالاله رسالالالالالا  هللا  و الالالالالد واالالالالالد   مًالالالالالا  م سالالالالالالل ك الالالالال  فالرالالالالالس رسالالالالالا  هللا 

  غسالالالالالالالم   الالالالالالالا  -الكتالالالالالالالا   -صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن سالالالالالالالالح م رالالالالالالالالن  سالالالالالالالل  اسالالالالالالالا  تالالالالالالالدعى 
 -ة الويضالالالالالالا -و اسالالالالالالا  تالالالالالالدعى  -الروحالالالالالالاة  -صالالالالالالات إق رمالالالالالالى هبالالالالالالا كسالالالالالالرت  حالالالالالالد  و اسالالالالالالا  تالالالالالالدعى 

غقالالالالا  إ الالالالا درش داود الالالالالد لوسالالالال ا حالالالالة  تالالالال  االالالالالات  -السالالالال دغة  -و رالالالالس درعالالالالة  درعالالالالا  غقالالالالا   الالالالا 
ورالرالالالالالة  رمالالالالالال ورالرالالالالالة  سالالالالاليا   وورالالالالال  درعالالالالالا   مالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة  -فضالالالالالة  -واألرالالالالالر  غلقالالالالالا   الالالالالا 

ودرعالالالالا  لسالالالالالعد بالالالالن معالالالالالاق وكالالالالالا  لالالالالااة رسالالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالا  بالالالالالإ  يًقالالالالاش لالالالالالااة  بالالالالالي  
 ر بن عود املال .م  محل 
  

 غلور الساغق



  
 -غالالالالاللا  بالالالالالا سالالالالالفيا  بالالالالالن حالالالالالرب غالالالالاللور السالالالالالاغق   ق  ا  الالالالالة مالالالالالن السالالالالالًة ال ا يالالالالالة مالالالالالن ا  الالالالالالرر 

ووت تلالالالالالال  ا  الالالالالالة املشالالالالالالركا  مالالالالالن تلالالالالالال  السالالالالالالًة   وكالالالالالالا   بالالالالالا سالالالالالالفيا  حالالالالالالة راالالالالالال   -   624إبرغالالالالال  
صالالالالاللى هللا  إىل مكالالالالالة  الالالالالسر      شالالالالالس ر سالالالالاله مالالالالالاة مالالالالالن اًابالالالالالة      با الًسالالالالالاة حالالالالالىت غ الالالالاللو حممالالالالالدا  

عليالالالالاله وسالالالالاللم ف الالالالالرج   مالالالالالا د راكالالالالال  مالالالالالن  الالالالالرغ  ليالالالالال  بيميًالالالالاله  فسالالالالالل  الً دغالالالالالة حالالالالالىت  الالالالالل  ب الالالالالدر 
 ًالالالالار إىل اوالالالال  غقالالالالا  لالالالاله  يالالالال  مالالالالن املدغًالالالالة علالالالالالى برغالالالالد  و لالالالالال    رالالالالرج مالالالالن الليالالالال  حالالالالىت  تالالالالى بالالالالالإ 
الًضالالالال  لالالالاليال   فالالالالالتى حليالالالالل  بالالالالن  راالالالال  ورالالالالا مالالالالن ر سالالالالاة بالالالالإ الًضالالالال   ورالالالالا  بالالالالا صالالالالفية    املالالالالؤمًة  

عليالالالاله ،بالالالاله فالالالالال     غفالالالالت  لالالالاله ورافالالالاله فا  الالالالر  عًالالالاله إىل سالالالالال  بالالالالن ِمشالالالالكم وكالالالالا  سالالالاليد بالالالالإ  فضالالالالرب
الًضالالالال     ما الالالاله وصالالالالاح  كًالالالاللرم فاسالالالالتالق  عليالالالاله فالالالالالق  لالالالاله فقالالالالرال وسالالالالقال مخالالالالرا  وباالالالالن لالالالاله مالالالالن رالالالال  
الًالالالالالالا    رالالالالالالرج   عقالالالالالال  ليلتالالالالالاله حالالالالالالىت  تالالالالالالى  صالالالالالالحابه فوعالالالالالالت راالالالالالالا   مالالالالالالن  الالالالالالرغ  إىل املدغًالالالالالالة فالالالالالالالتاا 

العالالالالالالالرغ  ف ر الالالالالالالاا  صالالالالالالالاارا  مالالالالالالالن خنالالالالالالال  هبالالالالالالالا وواالالالالالالالدوا هبالالالالالالالا معوالالالالالالالد بالالالالالالالن عمالالالالالالالرو انحيالالالالالالالة مً الالالالالالالا غقالالالالالالالا   الالالالالالالا 
 األ  ار  وحليفا  له   حرن  ما فقتلامها   ا  رفاا رااعة و سر هبم الًا .

مالالالالالالالالالن امل الالالالالالالالالاارغن واأل  الالالالالالالالالار  200ف الالالالالالالالالرج رسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم    لالالالالالالالالالو م   
الالالالالدر     -ابالالالالالة ورالالالالالا  بالالالالالا لو -واسالالالالالتعم  علالالالالالى املدغًالالالالالة بشالالالالال  ابالالالالالن عوالالالالالد املًالالالالالسر  حالالالالالىت بلالالالالالو  ر الالالالالرر الكل

ا  الالالالالر  رااعالالالالالا  و الالالالالد فاتالالالالاله  بالالالالالا سالالالالالفيا  و صالالالالالحابه و الالالالالد ر وا   وادا  مالالالالالن   واد القالالالالالا   الالالالالد  رحارالالالالالا   
ا الالالالرن غت ففالالالالا  مً الالالالا للً الالالالار  فقالالالالا  املسالالالاللما  حالالالالة راالالالال  هبالالالالم رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 «. عم»و رسا  هللا  تام  لًا    تكا  غلور   ا : 
الالالالالالاغق»يالالالالالال  وإمالالالالالالا ذل  فراالالالالالال  « السالالالالالالاغق»أل   ك الالالالالالر مالالالالالالا  الالالالالالرل القالالالالالالا  مالالالالالالن   وادرالالالالالالم « غالالالالالاللور الس)

 .-غلور الساغق  -املسلما  بساغق ك   فسلمي  
وال الالالالارر     ، سالالالالالفيا   راد هبالالالالالسل ال الالالالاللور    غالالالالال  بيميًالالالالاله فقالالالال   أل الالالالاله   غلت الالالالالار   الالالالاله كالالالالالا  غرغالالالالالد 

ال الالالالاللور بعالالالالالد    شالالالالالارد ا  ت الالالالالار علالالالالالى املسالالالالاللمة   رالالالالالسل  -راكالالالالال   200 -هبالالالالالسل القالالالالالار ال الالالالال  ر 
  ا م   غلور بدر  لسل  كا   رسل مًاوشة    يمة  ا.

  
  

 غلور ق   مر ورل غلور غ ا ف ا 
ملالالالالا راالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن غالالالاللور السالالالالاغق    الالالالا  ،ملدغًالالالالة بقيالالالالة ق  ا  الالالالة 



بالالالالالإ رعلوالالالالالة وحمالالالالالارب  و  رغوالالالالالا  مً الالالالالا   غالالالالاللا جنالالالالالدا  غرغالالالالالد غافالالالالالا  ورالالالالالل غالالالالاللور ق   م الالالالالر أل   عالالالالالا  مالالالالالن 
جتمعالالالالالاا بالالالالالس   مالالالالالر غرغالالالالالدو  ا غالالالالالارر   ع الالالالالم دلْع لالالالالالار بالالالالالن ا الالالالالارن ا الالالالالارم  ف الالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

راالالالالالالال  واسالالالالالالتعم  علالالالالالالى املدغًالالالالالالة ع مالالالالالالا  بالالالالالالن عفالالالالالالا  فلمالالالالالالا ذعالالالالالالاا   يدالالالالالاله  450هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   
بً الالالالالد صالالالالالفرا    رربالالالالالاا   ر و  االوالالالالالا  فراالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ول غلالالالالالق كيالالالالالدا  و  الالالالالا 

كلالالالاله  و  رغوالالالالا  مالالالالن قلالالالال   و صالالالالاب املسالالالاللما  راالالالالال  مالالالالً م غقالالالالا  لالالالاله اوالالالالار ال علالالالال  فالالالالدعال رسالالالالا  هللا 
إىل ا سالالالالال  فالسالالالاللم وضالالالالمه إىل بالالالالال  ليعلمالالالاله الشالالالالرغعة ا سالالالالالمية كمالالالالا رالالالالا د بالالالاله مالالالالن العًاغالالالالة بتعلالالالاليم 

  الالالالالاله رالالالالالالا  املسالالالالالاللمة و  رالالالالالالسل ال الالالالالاللور  سالالالالالاللم دع الالالالالالار  ع الالالالالاللر مالالالالالالن الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالال 
الالالالالالس   الالالالال   امالالالالاله  اربتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالا  سالالالالاليدا  شالالالالال اعا  وبعالالالالالد     سالالالالاللم قرالالالالال  إىل 

  امه ودعارم إىل ا سال  فارتد  به رلق ك  .
  

  واج    كل ا  ابًة رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

أل     كل الالالالالالالا   ابًالالالالالالالة رسالالالالالالالا  هللا مالالالالالالالن رد الالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالا ورالالالالالالالل  صالالالالالالال ر سالالالالالالالًا  مالالالالالالالن ر يالالالالالالالة 
رسالالالالالا  هللا  و ج ر يالالالالالة مالالالالالن ع مالالالالالا  فلمالالالالالا تافيالالالالال   و)االالالالاله    كل الالالالالا  ومالالالالالا كالالالالالا  ليالالالالاللو)ج ال الالالالال ر  وغالالالالال   
الكالالالال    وكالالالالا  رسالالالالا  هللا  و)ج ر يالالالالة و   كل الالالالا  مالالالالن عتوالالالالة وعتيوالالالالة ابالالالالإ  م  الالالال  فلمالالالالا   الالالالل  هللا عالالالالل 

ل مالالالالالن ر وسالالالالالكما     الالالالالا   بالالالالالا  الالالالال   بًيالالالالاله: ر سالالالالال1واالالالالال :  تال و)الالالالالْ  غ الالالالالد     ِ     الالالالالٍ  و ت الالالالال )  واملسالالالالالد: 
بًالالالال  حالالالالالرب بالالالالالن  ميالالالالالة « محالالالالالالة ا االالالالال »حالالالالرا  إ  ل تالقالالالالالا ابًالالالالالد حممالالالالد  و الالالالالال      يالالالالال   م مالالالالا: 

 بًي الالالالالا: إ  ر يالالالالالة و   كل الالالالالا   الالالالالد صالالالالالوالذ  فالقامهالالالالالا ففعالالالالالال فالقامهالالالالالا  والالالالال  الالالالالالدرا  هبالالالالالا  فالالالالاللو ج الًالالالالال  
  وكالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ر يالالالالالالة مالالالالالالن ع مالالالالالالا   فلمالالالالالالا تافيالالالالالال   و)االالالالالاله    كل الالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عالالالالالالً م

 كاحالالالاله إورالالالالا   ربيالالالال  األو  مالالالالن سالالالالًة رالالالالالن وبالالالالد هبالالالالا    الالالالاد  ا رالالالالرر مالالالالن السالالالالًة ول تلالالالالد مًالالالاله 
 ولدا  وتافي  سًة  رب  وصلى علي ا رسا  هللا.

  
  واج ح ْف  ة

  شالالالالالعوا  مالالالالالن رالالالالالسل السالالالالالًة تالالالالاللو ج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم اف الالالالالة بًالالالالال  عمالالالالالر بالالالالالن 
ضالالالالال  عالالالالالد ا مالالالالالن  وا الالالالالا رلًال الالالالالْيس بالالالالالن حسا الالالالالة   الالالالالا  عمالالالالالر ا االالالالالاب رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا بعالالالالالد    ا ق

رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله: ولالالالالالالدت حف الالالالالالة و الالالالالالرغ  توالالالالالالإ الويالالالالالال   والالالالالال  موعالالالالالالت الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 



 ةمس سًة.
و الالالالالالالد كالالالالالالالا  عمالالالالالالالر رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله عالالالالالالالرمث حف الالالالالالالة ابًتالالالالالالاله علالالالالالالالى  م بكالالالالالالالر فلالالالالالالالم  والالالالالالاله بشالالالالالالاللة  

ضالالالالالال  حف الالالالالالة علالالالالالالى وعرضالالالالالال ا علالالالالالالى ع مالالالالالالا  فلالالالالالالم  والالالالالاله بشالالالالالاللة فقالالالالالالا  عمالالالالالالر: و رسالالالالالالا  هللا  الالالالالالد عر 
إ  هللا  الالالالالد  و ج ع مالالالالالا  رالالالالال ا  مالالالالالن »ع مالالالالالا  فالالالالالالعرمث عالالالالالإ  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

  فتالالالالاللوج ع مالالالالالا     كل الالالالالا  وتالالالالاللوج رسالالالالالا  هللا حف الالالالالة وكالالالالالا  «ابًتالالالالال  و و)ج ابًتالالالالال  رالالالالال ا  مالالالالالن ع مالالالالالا 
 عاما . 20عمررا 

ر فح الالالالالالالا بعالالالالالالالد عا شالالالالالالالة و لق الالالالالالالا تاليقالالالالالالالة فولالالالالالالالو قلالالالالالالال  عمالالالالالالال 3وتالالالالالالاللوج رسالالالالالالالا  هللا حف الالالالالالالة سالالالالالالالًة 
رالالالالالال  41الالالالالال اب علالالالالالى ر سالالالالاله و الالالالالا : مالالالالالا غعوالالالالالال هللا بعمالالالالالر وابًتالالالالاله   ارجتع الالالالالا رسالالالالالا  هللا  وتافيالالالالال  سالالالالالًة 

    من معاوغة.
  

 سرغة  غد بن حاررة
  

وسالالالالالالالوو ا     رغشالالالالالالالا  رالالالالالالالافاا مالالالالالالالن  -مالالالالالالالاة مالالالالالالالن ميالالالالالالالال جنالالالالالالالد  -سالالالالالالالرغة  غالالالالالالالد بالالالالالالالن حاررالالالالالالالة إىل الق الالالالالالالْرد 
مالالالالالالا كالالالالالالا  فسالالالالالاللكاا  رغالالالالالالق العالالالالالالرا    الالالالالالرغق م الالالالالالالد غسالالالالالاللكا ا إىل الشالالالالالالا  حالالالالالالة كالالالالالالا  مالالالالالالن و عالالالالالالة بالالالالالالدر

ف الالالالالرج مالالالالالً م جتالالالالالار فالالالالالي م  بالالالالالا سالالالالالفيا  بالالالالالن حالالالالالرب وصالالالالالفاا  بالالالالالن  ميالالالالالة وحاغاالالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد العالالالالالل  
وكل الالالالالم  سالالالالاللماا عالالالالالا  الفالالالالالت  ومع الالالالالم فضالالالالالة ك الالالالال ر  فوعالالالالالت رسالالالالالا  هللا  غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة رضالالالالالل هللا عًالالالالاله 

  راكالالالالال  فلقالالالالالي م علالالالالالى قلالالالالال  املالالالالالاة فالصالالالالالاب العالالالالال  ومالالالالالا في الالالالالا ورالالالالالرب الراالالالالالا   فقالالالالالد  ،لعالالالالال 100  
علالالالالالى رسالالالالالا  هللا ف مسالالالالال ا فول الالالالال   يمالالالالالة ا مالالالالالس  عشالالالالالرغن  لالالالالالد دررالالالالالم  وكا الالالالال  رالالالالالسل السالالالالالرغة   

 .-   624سوتم  سًة  - اد  ا ررر من السًة ال ال ة من ا  رر 
  

  ت  كع  بن األشر 
  

كعالالالالالال  بالالالالالالن األشالالالالالالر  الي الالالالالالاد  كالالالالالالا   بالالالالالالال عربيالالالالالالا  مالالالالالالن بالالالالالالإ  و الالالالالالا    صالالالالالالاب دمالالالالالالا    االارليالالالالالالة 
إ الًضالالالال  فشالالالالر  فالالالالي م وتالالالاللوج عقيلالالالالة بًالالالال   م ا قيالالالالق فالالالالالدت لالالالاله كعوالالالالا   فالالالالالتى املدغًالالالالة فحالالالالالد بالالالال

وكالالالالا   الالالالاغال  اسالالالاليما  قا باالالالالن ورامالالالالة  شالالالالاعرا   يالالالالدا   سالالالالاد غ الالالالاد ا  الالالالا  بك الالالالرر مالالالالاله فكالالالالا  غعاالالالالل 
 حوالالالالالار غ الالالالالاد وغ الالالالالل م  وكالالالالالا  غ  الالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    شالالالالالعارل و الالالالالرمث كفالالالالالار 



ه   الالاله ملالالالا  صالالالي   صالالالحاب بالالالدر   الالالد   غالالالد بالالالن حاررالالالة إىل  رالالال   الالالرغ  علالالالى  تالالالاله  وكالالالا  مالالالن عداوتالالال
السالالالالالافلة وعوالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالة إىل  رالالالالال  العاليالالالالالة  بشالالالالال غن بع  مالالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
إىل مالالالالن ،ملدغًالالالالالة مالالالالالن املسالالالاللمة نالالالالال ا م بفالالالالالت  هللا عالالالالل واالالالالال  عليالالالالاله و تالالالال  مالالالالالن  تالالالالال  و سالالالالر مالالالالالن  سالالالالالر 

رالالالالالسا   تالالالالالرو     حممالالالالالدا   تالالالالال  رالالالالالؤ ة الالالالالالسغن غسالالالالالم ل  مالالالالالن املشالالالالالركة  كالالالالال  عليالالالالاله قلالالالالال  و الالالالالا :  حالالالالالق
ورالالالالالالالالؤ ة  شالالالالالالالالرا  العالالالالالالالالرب وملالالالالالالالالا  الًالالالالالالالالا  وهللا لالالالالالالالالدن كالالالالالالالالا  حممالالالالالالالالد  -الوشالالالالالالالال ا   -رالالالالالالالالسا  الالالالالالالالالراال  

 صالالالالالاب رالالالالالؤ ة لالالالالالوان األرمث رالالالالال  مالالالالالن   ررالالالالالا  فلمالالالالالا تالالالالاليقن ا الالالالال  ور   األسالالالالالر  رالالالالالرج إىل  الالالالالرغ  
لم وكالالالالا  غًتقالالالال  مالالالالن  الالالالا  إىل غوكالالالالل  الالالالتالرم و الالالالرِ مث  شالالالالعارل علالالالالى  تالالالالا  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالال

 الالالالالالا  و روالالالالالالارل ت الالالالالال  إىل الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فيالالالالالالسكرل  سالالالالالالا  في  الالالالالالال  و الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا 
    راالالالالالال  إىل املدغًالالالالالالة فت الالالالالالل    «الل الالالالالالم اكفالالالالالالإ ابالالالالالالن األشالالالالالالر   الالالالالالا شالالالالالالد »صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

ارر   املدغًالالالالالة  سالالالالالاة املسالالالالاللمة وقكالالالالالررن بسالالالالالاة و      غًالالالالاللش عالالالالالن  دال  وكالالالالالا  غرمالالالالالل إىل إحالالالالالدان رالالالالال
مالالالالالن ت »ضالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ف ضالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالا : 

  فقالالالالا  حممالالالالد بالالالالن مسالالالاللمة  رالالالالا بالالالالإ عوالالالالد األشالالالال  :  ان لالالالال  بالالالاله و رسالالالالا  هللا رالالالالا «،بالالالالن األشالالالالر 
  فراالالالال  حممالالالالد بالالالالن مسالالالاللمة فمكالالالالت رالالالالالو  «فافعالالالال  إ   الالالالدرت علالالالالى قلالالالال »رالالالالات   ان   تلالالالاله   الالالالا : 

كالالالالالالال  و  غشالالالالالالالرب إ  مالالالالالالالا غعلالالالالالالالق بالالالالالالاله  فسالالالالالالاله  فالالالالالالالسكر قلالالالالالالال  لرسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   ب
فقالالالالالالا : و رسالالالالالالا  هللا  لالالالالالال  لالالالالالال   الالالالالالا      در  « ل تركالالالالالال  الاعالالالالالالا  والشالالالالالالراب »فالالالالالالدعال فقالالالالالالا  لالالالالالاله: 

 «.إما علي  اال د»  فة) ل  به        ا : 
  
  

وكالالالالا  شالالالالاعرا  وعوالالالالاد بالالالالن بشالالالالر    تالالالالى  ، ان لالالالالة  وكالالالالا   رالالالالا  لكعالالالال  بالالالالن األشالالالالر  مالالالالن الرضالالالالاعة 
وا الالالالارن بالالالالن  و  و رالالالالال رم  الالالالا وعالالالالالد بالالالاله رسالالالالالا  هللا مالالالالن  تالالالال  ابالالالالالن األشالالالالر   فالاالالالالالابال و الالالالالاا كلًالالالالالا 
 قتلالالالاله     تالالالالاا رسالالالالا  هللا و الالالالالاا: و رسالالالالا  هللا   بالالالالد لًالالالالا     قالالالالا    الالالالا :  الالالالالاا مالالالالا بالالالالدا لكالالالالم فالالالالال تم 

غالالالالال  ماالالالالالابق للاا الالالالال  غسالالالالالر كعوالالالالالا     ِحالالالالال   مالالالالالن قلالالالالال   ومعالالالالالد قلالالالالال    الالالالالم اسالالالالالتالق ال    غقالالالالالالاا  الالالالالا   
ليتاصالالالاللاا بالالالاله إىل  تلالالالاله وكالالالالا    بالالالالد  الالالالم مالالالالن التمالالالالا  ا يلالالالالة أل الالالاله كالالالالا  غقالالالاليم   ح الالالالن مًيالالالال  رالالالالارج 
املدغًالالالالالالالة  فالالالالالالالال،ل  الالالالالالالم الكالالالالالالالسب أل الالالالالالاله مالالالالالالالن ِرالالالالالالالدش ا الالالالالالالرب  ف الالالالالالالاة حممالالالالالالالد بالالالالالالالن مسالالالالالالاللمة  كعالالالالالالال  بالالالالالالالن 

ة ولالالالالن مالالالالا غعالالالالإ الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ال  الالالالد سالالالالاللًا صالالالالد  -األشالالالالر  فقالالالالا : إ  رالالالالسا الراالالالال  
لحً)الالالالاله   الالالالالا : إان  جنالالالالالد مالالالالالا  كالالالالال   الالالالالد ع ً)الالالالالاان وإين  الالالالالد  تيتالالالالال   ستسالالالالاللف    الالالالالا  كعالالالالال : و غضالالالالالا  وهللا ل ت م 



 الالالالد اتوعًالالالالال فالالالالال لالالالال      دعالالالاله حالالالالىت  ً الالالالر إىل    شالالالاللة غ الالالال  شالالالالال ه و الالالالد  ردان    تسالالالاللفًا وسالالالالقا  
  الالالالالاله غسالالالالالاللف م    و وسالالالالالالقة   الالالالالالا :  ل ب  لكالالالالالالم    تعرفالالالالالالاا مالالالالالالا   الالالالالالتم عليالالالالالاله مالالالالالالن الوا الالالالالال      االالالالالالاهبم

و الالالالالالا : اررًالالالالالالالاين   الالالالالالالاا:    شالالالالالالاللة ترغالالالالالالد   الالالالالالالا : اررًالالالالالالاين  سالالالالالالالاةكم  الالالالالالالاا: كيالالالالالالالد  ررًالالالالالال   سالالالالالالالاةان 
و  الالالالالالال    الالالالالالال  العالالالالالالالرب   الالالالالالالا : فالالالالالالالاررًاين  بًالالالالالالالاةكم   الالالالالالالالاا: وكيالالالالالالالد  ررًالالالالالالال   بًالالالالالالالاةان فيسالالالالالالال   حالالالالالالالدرم 
فيقالالالالالا  ررالالالالالن وسالالالالالق  و وسالالالالالقة  رالالالالالسا عالالالالالار عليًالالالالالا ولكالالالالالن  ررًالالالالال  ال  مالالالالالة غعالالالالالإ السالالالالالالل مالالالالال  علمالالالالال  

ليالالالالاله   الالالالالا :  عالالالالالم  وإمالالالالالا  الالالالالالاا لالالالالالدال غًكالالالالالر علالالالالالي م  يالالالالالد م إليالالالالاله ،لسالالالالالالل فااعالالالالالدل    بتيالالالالاله اااتًالالالالالا إ
واالالالالاةل  غضالالالالا   بالالالالا ان لالالالالة و الالالالا  لالالالاله: و الالالال  و ابالالالالن األشالالالالر  إين  الالالالد ادتالالالال   ااالالالالة  رغالالالالد     قكررالالالالا 
لالالال  فالالالاكتم عالالالإ  فقالالالا :  فعالالال    الالالا : كالالالا   الالالدو  رالالالسا الراالالال  عليًالالالا بالالالالة مالالالن الالالالوالة عادتًالالالا العالالالرب 

 الالالالا  واحالالالالدر و اعالالالال  عًالالالالا السالالالالو  حالالالالىت االالالالاش العيالالالالا  وا الالالالدت األ فالالالالس و صالالالالوحًا  الالالالد ورمتًالالالالا عالالالالن 
ا الالالالالالالدان وا الالالالالالالد عيالًالالالالالالالا  فقالالالالالالالا  كعالالالالالالال :  ان ابالالالالالالالن األشالالالالالالالر    مالالالالالالالا وهللا لقالالالالالالالد كًالالالالالالال   رالالالالالالال   و ابالالالالالالالن 

 سالمة    األمر سي   إىل ما   ا   فقا : إين  ردت    تويعًا  عاما  و ررً  و ارق
  

ى م الالالال  ر غالالالالل و الالالالد  ردت     تيالالالال  هبالالالالم فتوالالالاليع م لالالالال  واسالالالالن   قلالالالال  وإ  معالالالالل  صالالالالحا،  علالالالال
واسالالالالن إلالالالالي م و ررًالالالال  مالالالالن ا لقالالالالة مالالالالا فيالالالاله وفالالالالاة  فقالالالالا : إ    ا لقالالالالة لافالالالالاة  وكالالالالا   بالالالالا ان لالالالالة  رالالالالا  
لكعالالالال  مالالالالن الرضالالالالاعة وحممالالالالد بالالالالن مسالالالاللمة ابالالالالن  ريالالالاله مالالالالن الرضالالالالاعة  ف الالالالاةل حممالالالالد بالالالالن مسالالالاللمة و بالالالالا 

ا عالالالالالالوس بالالالالالالن االالالالالال  وكل الالالالالالم مالالالالالالن ان لالالالالالالة ومع مالالالالالالا عوالالالالالالاد بالالالالالالن بشالالالالالالر وا الالالالالالارن بالالالالالالن  و  بالالالالالالن معالالالالالالاق و بالالالالالال
األو   وملالالالالالا فالالالالالار اا الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مشالالالالالى مع الالالالالم إىل بقيالالالالال  ال ر الالالالالد   وا  الالالالالم و الالالالالا : 
ا القالالالالالاا علالالالالالى اسالالالالالم هللا الل الالالالالم  عالالالالالً م    راالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل بيتالالالالاله وكالالالالالا  قلالالالالال  ،لليالالالالال  

  فًالالالالادال  بالالالالا ان لالالالالة وكا الالالال  الليلالالالالة مقمالالالالرر  فالالالالال ولاا حالالالالىت ا ت الالالالاا إىل ح الالالالًه وكالالالالا  حالالالالدغت ع الالالالد بعالالالالر 
الالالالالارب    بقيالالالالالة  صالالالالالحابه فعالالالالالرف م وورالالالالال    ملحفتالالالالاله فالرستالالالالاله امر تالالالالاله بًاحيت الالالالالا و الالالالالال : إ الالالالال  امالالالالالر  حمل
وإ   صالالالالالالحاب ا الالالالالالروب   غًللالالالالالالا    م الالالالالال  رالالالالالالسل السالالالالالالاعة   الالالالالالا   الالالالالالا: إ الالالالالاله ألب ان لالالالالالالة لالالالالالالا واالالالالالالدين 

الفالالالالالىت  ان مالالالالالا  مالالالالالا  غق الالالالالإ  فقالالالالالال : وهللا إين ألعالالالالالر    صالالالالالاته الشالالالالالر  فقالالالالالا   الالالالالا كعالالالالال : لالالالالالا غالالالالالدعى
لاعًالالالالة ألاالالالالاب  فًالالالالل  فتحالالالالدن مع الالالالم سالالالالاعة واالالالالدراا معالالالاله    الالالالالاا: رالالالال  لالالالال  و ابالالالالن األشالالالالر     
 شالالالالالل إىل شالالالالالع  الع الالالالالا   تحالالالالالدن بالالالالاله بقيالالالالالة ليلتًالالالالالا  فقالالالالالا : إ  شالالالالالدتم  ف راالالالالالاا غتماشالالالالالا  فمشالالالالالاا 
سالالالالالالاعة    إ   ، ان لالالالالالالة  درالالالالالال  غالالالالالالدل   ، الالالالالالن ر سالالالالالاله   شالالالالالالم غالالالالالالدل و الالالالالالا : مالالالالالالا ر غالالالالالال  كالليلالالالالالالة  يوالالالالالالا  

مشالالالالالى سالالالالالالاعة   عالالالالالالاد مل ل الالالالالا و مسالالالالالالكه مالالالالالن شالالالالالالعرل و الالالالالالا : اضالالالالالرباا عالالالالالالدو هللا فضالالالالالالربال   عاالالالالالر  الالالالالال   



 سالالالالالياف م فا الالالالال  علالالالالالى األرمث ف الالالالاللوا ر سالالالالاله فحملالالالالالال    الالالالالالر كا الالالالال  مع الالالالالم إىل رسالالالالالا  هللا  وكالالالالالا  
 d  .624قل    السًة ال ال ة من ا  رر ش ر ربي  األو  وغاليه سًة 

  
د  يعالالالالالالا   فقالالالالالالد  الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا رالالالالالالسل ا ادرالالالالالالة  الالالالالالد  و عالالالالالال  الرعالالالالالال     فالالالالالالا  الي الالالالالالا 

  فلالالالالم نالالالالرج مالالالالن ع مالالالالا  م  حالالالالد مالالالالن شالالالالدر «مالالالالن  فالالالالر  بالالالاله مالالالالن راالالالالا  غ الالالالاد فالالالالا تلال»عليالالالاله وسالالالاللم 
 راف م.
  

ً ة   ت  ابن سلًال يالْ
  

الالالالً يً ة الي الالالالاد  ورالالالالا مالالالالن  ي  الالالالة بالالالالن مسالالالالعاد قلالالالال  مالالالالن رسالالالالا  هللا ورالالالال  علالالالالى ابالالالالن سل وملالالالالا ذالالالال  حمل
غ  الالالالالة ورالالالالا مشالالالالر : و عالالالالالدو هللا  تلتالالالاله  مالالالالالا وهللا لالالالالرب شالالالالالحم جتالالالالار غ الالالالاد فقتلالالالالاله  فقالالالالا  لالالالالاله  رالالالالال حلا  

  باًالالالال  مالالالالن مالالالالاله وضالالالالربه  فقالالالالا  حمي  الالالالة: لقالالالالد  مالالالالرين بقتلالالالاله مالالالالن لالالالالا  مالالالالرين بقتلالالالال  لقتلتالالالال    الالالالا : 
 فاهللا لدن كا  ألو  إسال  حاغ ة فقا : إ  دغًا   د بلو ب  ما  ر  لع       سلم.

 ورالالالالالالق امل الالالالالالادر التارنيالالالالالالة  و الالالالالالد رالالالالالالسل   الالالالالالة مقتالالالالالال  كعالالالالالال  بالالالالالالن األشالالالالالالر  قكالالالالالالران مل  الالالالالال ا مالالالالالالن 
اسالالالالالالتًكر بعالالالالالال  ا فالالالالالالر   الالالالالالالسغن كتوالالالالالالاا سالالالالالال ر الرسالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم اغتيالالالالالالا  كعالالالالالال   مالالالالالالر 
رسالالالالالا  هللا لكالالالالالن كعوالالالالالا  رالالالالالا الالالالالالس   سالالالالالاة إىل  فسالالالالاله إق  الالالالالد سالالالالالا ه ال الالالالالرور إىل ارتكالالالالالاب مالالالالال  الشالالالالالا  

  مالالالالن معارالالالالدل مالالالالالن بعالالالالداة الًالالالال  معتمالالالالالدا  علالالالالى رروتالالالاله واارالالالالاله وشالالالالعرل  ف  الالالاله بعالالالالالد    عارالالالالد الًالالالال ) مالالالالال
الي الالالالاد  قالالالال  الع الالالالد و شالالالال  غ  الالالالا رسالالالالالا  هللا واملسالالالاللمة  شالالالالعارل  ورحالالالال  إىل مكالالالالة غوالالالالت الالالالالالدعار 
للقتالالالالالالا  فالالالالالال قا مالالالالالالا عالالالالالالاد إىل املدغًالالالالالالة ت الالالالالالل  بًسالالالالالالاة املسالالالالالاللمة و  رغالالالالالال     قلالالالالالال  كلالالالالالاله غالالالالالالاغر ال الالالالالالدور 
 والعالالالالرب   غ فالالالالرو  ملالالالالن غرمالالالالل  سالالالالاةرم بسالالالالاة  ومالالالالن رالالالالسا  الالالالر    الالالاله كالالالالا  عرضالالالالة للقتالالالال  بيالالالالد كالالالال  مالالالالن

 غ ار على حرشه ودغًه من املسلمة.
  

الالالالالد أل  سالالالالالرغة حممالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة كا الالالالال     قكالالالالالران مقتالالالالال  كعالالالالال  بالالالالالن األشالالالالالر   والالالالال  ما عالالالالاله  لحل
الالالالالد   شالالالالالاا  مالالالالالن رالالالالالسل السالالالالالًة   قلالالالالال     كعوالالالالالا  ملالالالالالا  شالالالالال ر ربيالالالالال  األو  مالالالالالن السالالالالالًة ال ال الالالالالة  وغالالالالاللور  لحل

 ت الالالالالاررم   بالالالالالدر و تالالالالال  مالالالالالن االالالالالاة الوشالالالالال ا  اللالالالالالسا   رسالالالالالل ما رسالالالالالا  هللا ليلفالالالالالا إىل املسالالالالاللمة رالالالالال  ا
 لتالالالال  و سالالالالر مالالالالن  لسالالالالر مالالالالن  شالالالالرا   الالالالرغ  ل غ الالالالد  ما  فلمالالالالا سالالالالال   الًالالالالا  وت والالالال  مالالالالن صالالالالحة ا الالالال  



رحالالالالالال  إىل مكالالالالالالة و رالالالالالالس  الالالالالالرمث  رغشالالالالالالا  علالالالالالالى  تالالالالالالا  املسالالالالالاللمة   شالالالالالالعارل  ار الالالالالالا   بالالالالالالااهبم   راالالالالالال  إىل 
و عالالالالالة بالالالالالدر املدغًالالالالالة غشالالالالالو  بًسالالالالالاة املسالالالالاللمة فالالالالالال مر رسالالالالالا  هللا بقتلالالالالاله فقلتالالالالال  و الالالالالد حالالالالالدن قلالالالالال  بعالالالالالد 

الالالالالد إق الالالالالالس  دفعالالالالاله إىل الرحيالالالال  إىل مكالالالالالة وإ  الالالالالار عدا الالالالاله شالالالالدر ت ي  الالالالاله مالالالالالن ا الالالالاللا  املشالالالالالركة  و والالالال   لحل
وا ت الالالالالالار املسالالالالالاللمة قلالالالالالالال  ا  ت الالالالالالار املوالالالالالالة  و الالالالالالالد قكالالالالالالر ابالالالالالالالن رشالالالالالالا  وابالالالالالالن األرالالالالالالال  وابالالالالالالن سالالالالالالالعد   

الالالالالالالالالد وكالالالالالالالالالسل   وردل « السالالالالالالالالال »و  كتالالالالالالالالالاب «  وقاتالالالالالالالاله» لإلمالالالالالالالالالا   م العوالالالالالالالالالا  مقتالالالالالالالالال  كعالالالالالالالالال   والالالالالالالالال   لحل
الالالاله مالالالالن الاالالالال    الالالالد مالالالال  حالالالالاادن السالالالالًة ال ال الالالالة لل  الالالالرر و الالالالد  قالالالال  عالالالالن الاا الالالالد     الًالالالال  وا   والالالال   لحل

و رخ مسالالالالالال  مالالالالالالاغر  -ال ال الالالالالالة  -  شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو  مالالالالالالن رالالالالالالسل السالالالالالالًة  -   كعالالالالالال   -واالالالالالاله إليالالالالالاله 
 .-السًة ال ال ة من ا  رر  - 624رسل ا ادرة غاليه سًة 

املرااالالالالالالال  امل مالالالالالالالة   رسالالالالالالالالته  ومالالالالالالالن ال رغالالالالالالال     األسالالالالالالالتاق ولفًسالالالالالالالا  غ مالالالالالالال  عيًيالالالالالالاله عالالالالالالالن رالالالالالالالسل
وذرغالالالالخ الي الالالالاد  وغتشالالالالوت بالالالالر   اليعقالالالالام وغعتالالالال ل صالالالالحيحا  أل  اليعقالالالالام غقالالالالا  إ  الًالالالال   مالالالالر بقتالالالال   
الالالالد      ربيالالالال  األو  مالالالالن السالالالالًة الرابعالالالالة لل  الالالالرر  لكالالالالن مالالالالا الالالالالس   كعالالالال  بالالالالن األشالالالالر  بعالالالالد غالالالالا   لحل

بالالالالالن األشالالالالالر  ورالالالالالل   الالالالالالال األسالالالالالتاق إىل قلالالالالال   إ  الالالالالالس   الالالالالالالل إىل قلالالالالال   فالالالالالل الت مالالالالالة عالالالالالن كعالالالالال 
ارغضالالالالالاله  رغشالالالالالالا  علالالالالالالى  تالالالالالالا  املسالالالالالاللمة وتشالالالالالالويه بًسالالالالالالا  م فاضالالالالالالار إىل تكالالالالالالسغ  رواغالالالالالالة ابالالالالالالن رشالالالالالالا  

 وغ ل من كوار املؤررة.
  

 فلماقا  لت  كع  إق  .
 الالالالالا  األسالالالالالتاق: إ الالالالاله  تالالالالال    السالالالالالًة الرابعالالالالالة  ويالالالالال  حماصالالالالالرر الًالالالالال  لوالالالالالإ الًضالالالالال  وكالالالالالا   تلالالالالاله   ابالالالالالة 

  من  عما  م.إعال  حرب علي م ف  ه كا   عيما  
  

وبالالالالسل   فالالالالى األسالالالالتاق ولفًسالالالالا  الت مالالالالة عالالالالن كعالالالال  واالالالالا  علالالالالى الًالالالال   تالالالال   عالالالاليم مالالالالن  عمالالالالاة 
 بإ الًض    لشلة غ  إعال  ا رب علي م.

  
 -   625غًاغر سًة  -رال  3شاا  سًة  15غلور  لحلدغا  السو  

الالالالالد اوالالالالال  مشالالالالال ار ،ملدغًالالالالالة    الي الالالالالا ال الالالالالرم بيًالالالالاله وبالالالالالة املدغًالالالالالة رالرالالالالالة الالالالالل بالالالالالسل    لحل  ميالالالالالا   ذل
لتاحالالالالالدل وا فالالالالالرادل عالالالالالالن غالالالالال ل مالالالالالن االوالالالالالالا  الالالالالالد رًالالالالالا  ورالالالالالالا املاضالالالالال  الالالالالالس  دلفالالالالالالن فيالالالالاله رالالالالالارو   رالالالالالالا 

 ماسى علي ما السال .



وسالالالالالوو ا     رغشالالالالالا  ملالالالالالا  صالالالالالاهبم غالالالالالا  بالالالالالدر مالالالالالا  صالالالالالاهبم مشالالالالالى عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م ربيعالالالالالة  وعكرمالالالالالة 
ن  صالالالالي   ، رالالالالم بالالالالن  م ا الالالال  وصالالالالفاا  بالالالالن  ميالالالالة  ومشالالالالى راالالالالا   رالالالالرو  مالالالالن  شالالالالرا   الالالالرغ  ممالالالال

و بًالالالالالا رم وإرالالالالالالاا م  فكلمالالالالالالاا  ، سالالالالالالفيا  وكالالالالالال  مالالالالالالن لالالالالالاله جتالالالالالالارر   تلالالالالالال  العالالالالالال  الالالالالالالد كا الالالالالال  سالالالالالالووا    
و عالالالالالالة بالالالالالالدر  وكا الالالالالال  تلالالالالالال  العالالالالالال  ما افالالالالالالة بالالالالالالدار الًالالالالالالدور ول تعالالالالالال  ألر،هبالالالالالالا  فقالالالالالالالاا: إ  حممالالالالالالدا   الالالالالالد 

اب مًالالالالا ولالالالالن وتالالالالركم و تالالالال  ريالالالالاركم فالالالالالعيًاان هبالالالالسا املالالالالا  علالالالالى حربالالالاله لعلًالالالالا  الالالالدر  مًالالالاله  را  عمالالالالن  صالالالال
  يوا الًفس    جت لوا برب  رسل الع  ايشًا إىل حممد.

فقالالالالالالا   بالالالالالالا سالالالالالالفيا : و ان  و  مالالالالالالن  االالالالالالاب إىل قلالالالالالال  وبًالالالالالالا عوالالالالالالد مًالالالالالالا  معالالالالالالل ف علالالالالالالاا لالالالالالالسل  
دغًالالالالالالار و رراالالالالالالاا  ر،ح الالالالالالا وكالالالالالالا   50.000ربالالالالالال  املالالالالالالا  فسالالالالالاللم ألرالالالالالال  العالالالالالال  ر و   مالالالالالالاا م وكا الالالالالال  

ا رالالالالم مالالالالن  وا الالالال  كًا الالالالة و امالالالالة  و الالالالا  صالالالالفاا  بالالالالن الالالالالرب  دغًالالالالارا  لكالالالال  دغًالالالالار  وجت الالالاللت  الالالالرغ  ومالالالالن و 
 ميالالالالالة ألم عالالالالاللر االمحالالالالالل: و  ، عالالالالاللر إ الالالالال  راالالالالال  شالالالالالاعر فالعًالالالالالا بلسالالالالالا   ولالالالالال  علالالالالالل) إ  راعالالالالال     
 غًيالالالالال   وإ   صالالالالالو      اعالالالالال  بًاتالالالالال  مالالالالال  بًالالالالالاا غ الالالالاليو ن مالالالالالا  صالالالالالاهبن مالالالالالن عسالالالالالر وغسالالالالالر  فقالالالالالا : 

رغالالالالد      الالالالارر عليالالالاله   الالالالا : بلالالالالى إ  حممالالالالدا   الالالالد مالالالالن  علالالالالل  و  لقالالالالإ و ان  سالالالال     سالالالالار  بالالالالدر فالالالالال  
 فالعًا بلسا  .

  
رالالالالرج  بالالالالا عالالالاللر ومسالالالالاف  غسالالالالتفلا  الًالالالالا   شالالالالعارمها  ودعالالالالا اوالالالال  بالالالالن ماعالالالالم غالمالالالالا  لالالالاله حوشالالالاليا  
غقالالالالالس  ، ربالالالالالة  لمالالالالالا ناالالالالالىة هبالالالالالا  فقالالالالالا  لالالالالاله: ارالالالالالرج مالالالالال  الًالالالالالا  فالالالالال     الالالالال   تلالالالالال  محالالالالاللر بالالالالالن عوالالالالالد 

الالالالل  عيمالالالالة بالالالالن عالالالالد  فال الالالال  حالالالالر  أل  محالالالاللر رالالالالا الالالالالس   تالالالال    عيمالالالالة غالالالالا  بالالالالدر  و يالالالال : املالالالالال  بعم 
إ  ابًالالالالالة سالالالالاليدل  عيمالالالالالة  الالالالالال  لالالالالاله: إ   تلالالالالال  حممالالالالالدا   و محالالالالاللر  و عليالالالالالا     م فالالالالال ىن    ر    القالالالالالا   

 كفدا  له غ رم  فال   عتيق.
دارش ومع الالالالالالالالم  700فالالالالالالالالي م  3000وكالالالالالالالا   بالالالالالالالالا سالالالالالالالفيا  بالالالالالالالالن حالالالالالالالالرب  ا الالالالالالالدرم وكا الالالالالالالال  عالالالالالالالد م 

  ت املالرالالالالالالالالل وا مالالالالالالالالار  امالالالالالالالالر ر مع الالالالالالالالن الالالالالالالالالدفا  واملعالالالالالالالالا      17فالالالالالالالالر   و لالالالالالالالالة الًسالالالالالالالالاة  200
والو الالالالالاو ورراالالالالال  رًالالالالالد بًالالالالال  عتوالالالالالة  وج  م سالالالالالفيا  الالالالالالد  لتالالالالال   بارالالالالالا   غالالالالاللور بالالالالالدر لتًالالالالالتقم ألبي الالالالالا 

 و ال :
 لن بًات  ار 

 مشل على الًمار 
 إ  تقولاا  عا ق



  و تدبروا  فار 
 فرا  غ  وامق

ا الالالالا ورراالالالال     حكالالالاليم بًالالالال   الالالالار  مالالالال   وا الالالالا عكرمالالالالة ورغاالالالالة بًالالالال  مًوالالالاله السالالالال مية مالالالال   و 
وغالالالالالالالالًحن علالالالالالالالالي م  -إق الوكالالالالالالالالاة د ب الًسالالالالالالالالاة  -عمالالالالالالالالرو بالالالالالالالالن العالالالالالالالالا  وغالالالالالالالال رن غوكالالالالالالالالة  تلالالالالالالالالى بالالالالالالالالدر 

 و رضن على القتا  وعد  ا لشة والفرار.
  

وكالالالالالا  رالالالالالروا م مالالالالالن مكالالالالالة  مالالالالالس مضالالالالالة مالالالالالن شالالالالالاا   وكتالالالالال  العوالالالالالا  للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
 قالالالاله غالالالالا  بالالالالدر ول وسالالالاللم و رالالالال ل فمع الالالالم ورالالالالروا م و رادول علالالالالى ا الالالالروج مع الالالالم فالالالالال  واعتالالالالسر  الالالالا 

غسالالالالالاعدرم بشالالالالاللة مالالالالالن املالالالالالا   ف الالالالالاة كتابالالالالاله للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا بقوالالالالالاة وكالالالالالا  العوالالالالالا  
 رسالالالالالال  الكتالالالالالالاب مالالالالالال  راالالالالالال  مالالالالالالن بالالالالالالإ غفالالالالالالار  اسالالالالالالتالارل وشالالالالالالر  عليالالالالالاله    با املدغًالالالالالالة   رالرالالالالالالة  و  

 بليالي ا ففع  قل   فلما ااة الكتاب ف  رتمه ودفعه أللم  بن كع  فقر ل عليه.
ا ممالالالالالا غؤغالالالالالد    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كالالالالالا   ميالالالالالا   عالالالالالد   الالالالاله مالالالالالا كالالالالالا  غعالالالالالر  القالالالالالراةر ورالالالالالس

والكتابالالالالة وإ  لكالالالالا   الالالالر  الكتالالالالاب بًفسالالالاله وكالالالالتم سالالالالرل بالالالالد   مالالالالن    غالالالالال  مالالالالن  لم  بالالالالن كعالالالال  تالوتالالالاله 
   غستكتمه.

  
ين    الالالالل  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم علالالالالى سالالالالعد بالالالالن الربيالالالالال  فالالالالال ر ل بكتالالالالاب العوالالالالا  فقالالالالالا : وهللا إ

ألراالالالالالا    غكالالالالالا  رالالالالال ا  فاسالالالالالتكتمه إول  وملالالالالالا رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن عًالالالالالدل  
 الالالالالال  لالالالالاله امر تالالالالاله: مالالالالالا  الالالالالا  لالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالا   الالالالالا: و    حممالالالالالد مالالالالالا   الالالالال  
وقا  فقالالالالال :  الالالالد ذعالالالال  مالالالالا  الالالالا  و ر تالالالاله  الالالالا  الالالالا  لالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فاسالالالال ا  

بيالالالالالدرا و الالالالالق الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و رالالالالال ل ر رالالالالالا  و الالالالالا : و رسالالالالالا  هللا إين رفالالالالال  و رالالالالالس 
   غفشالالالالالالا ا الالالالالال  فالالالالالال    ين  ان املفشالالالالالالل لالالالالالاله  و الالالالالالد اسالالالالالالتكتمإ إول  فقالالالالالالا  لالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا 

 «.ر  عً ا»عليه وسلم 
راالالالالالالالال  ومع الالالالالالالالم األحالالالالالالالالابي  الالالالالالالالالسغن حالالالالالالالالالفاا  رغشالالالالالالالالا  ورالالالالالالالالم بًالالالالالالالالا  3000سالالالالالالالالارت  الالالالالالالالرغ  ورالالالالالالالالم 

فارسالالالالالا .  وذالالالالالال رسالالالالالا   70وبًالالالالالا ا الالالالالا  بالالالالالن رلشالالالالالة ورالالالالالرج مع الالالالالم  بالالالالالا عالالالالالامر الرارالالالالال    امل الالالالالالق 
الالالالد   هللا الفاسالالالالق بالالالالد   عالالالالن الرارالالالال  وابًالالالاله حً لالالالالة مالالالالن فضالالالالالة ال الالالالحابة ورالالالالا مالالالالن املستشالالالال دغن  لحل
ااتمالالالالالال  األحالالالالالالابي  عًالالالالالالد حوالالالالالالي  ورالالالالالالا اوالالالالالال   سالالالالالالف  مكالالالالالالة واالالالالالالالفاا علالالالالالالى   الالالالالالم مالالالالالال   الالالالالالرغ  غالالالالالالدا  



 ما رسا حوي  مكا ه.واحدر ما س ا لي  ووض   ار و 
الالالالالد مقابالالالالال  املدغًالالالالالة بالالالالالس  ا ليفالالالالالة  وكالالالالالا   سالالالالالارت  الالالالالرغ  حالالالالالىت  للالالالالالاا بالالالالالوان الالالالالالااد  مالالالالالن  والالالالال   لحل
وصالالالالالالالالا م غالالالالالالالالالا  األربعالالالالالالالالاة وين عشالالالالالالالالالر شالالالالالالالالالاا  فال الالالالالالالالاماا بالالالالالالالالاله األربعالالالالالالالالالاة وا مالالالالالالالاليس واالمعالالالالالالالالالة  وتشالالالالالالالالالاور 
 املسالالالالالاللما    ا الالالالالالروج مالالالالالالن املدغًالالالالالالة  وكالالالالالالا  ر   عوالالالالالالد هللا ابالالالالالالن  لم بالالالالالالن سالالالالالاللا  ر   الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا
عليالالالالاله وسالالالالالاللم ف  الالالالالاله كالالالالالالا  غالالالالالالر  عالالالالالالد  ا الالالالالالروج مً الالالالالالا  ولكالالالالالالن   ) عليالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بعالالالالالال ل 

 ال حابة ف رج فالصو  ،لشع  من  لحلد غا  السو  للً د من شاا .
  

و الالالالالد ر   الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ر و  والالالالال  ررواالالالالاله  وكا الالالالال  ليلالالالالالة االمعالالالالالة  فلمالالالالالا  صالالالالالو  
رلمالالالالالالالا   - رفالالالالالالالة  -  بال ق الالالالالالالرا  تلالالالالالالالسب  ور غالالالالالالال    ق،ب سالالالالالالاليفل وهللا إين  الالالالالالالد ر غالالالالالالال  رالالالالالالال ا  ر غالالالالالالال» الالالالالالالا : 

ور غالالالالال   ين  درلالالالالال  غالالالالالد    درش ح الالالالاليًة وكالالالالالالين مالالالالالرد  كوشالالالالالا   فالمالالالالالا الوقالالالالالر فًالالالالالا  مالالالالالن  صالالالالالحام 
غقتلالالالالالالا   و مالالالالالالا الالالالالالال لم الالالالالالالس  ر غالالالالالالال    سالالالالالاليفل ف الالالالالالا راالالالالالال  مالالالالالالن  رالالالالالالال  بيالالالالالالد غلقتالالالالالال   و ولالالالالالال  الالالالالالالالدرش 

و الالالالالالد صالالالالالالد  هللا ر ول صالالالالالاللى هللا   «ا  الالالالالاليًة املدغًالالالالالالة  و ولالالالالالال  الكالالالالالالو   ين   تالالالالالال  صالالالالالالاح  الكتيوالالالالالالة
سالالالاليد الشالالالال داة  و تالالالال  علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله « محالالالاللر»عليالالاله وسالالالاللم فكالالالالا  الراالالالال  الالالالالس  مالالالالن  رالالالال  بيتالالالاله 

صالالالالالالاح  لالالالالالالااة املشالالالالالالركة  ف الالالالالالا صالالالالالالاح  الكتيوالالالالالالة وكالالالالالالو  القالالالالالالا  «  لحالالالالالالة بالالالالالالن ع مالالالالالالا  العوالالالالالالدر »
 سيدرم وكا  الس  بسيفه ما  صاب وا ه الشرغد   ال لور كما سيالا قكرل.

  
امك الالالالالالالاا ،ملدغًالالالالالالالة  فالالالالالالال   درالالالالالالال  القالالالالالالالالا  »رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ألصالالالالالالالالحابه:  الالالالالالالا  

املدغًالالالالة  اتلًالالالالارم ورمالالالالالاا مالالالالن فالالالالالا  الويالالالالات وكالالالالا اا  الالالالالد شالالالالوكاا املدغًالالالالالة ،لوًيالالالالا  مالالالالن كالالالالال  انحيالالالالة ف الالالالالل  
  وكالالالالالا  قلالالالالال  ر    كالالالالالابر امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار و رسالالالالال  إىل عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م  بالالالالالن سالالالالاللا  «كا  الالالالالن

ول غستشالالالالالرل  والالالالال  قلالالالالال   فكالالالالالا  ر   عوالالالالالد هللا مالالالالال  ر غالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غستشالالالالال ل للفالالالالالا  لالالالالاله 
فقالالالالالا  راالالالالالا  مالالالالالن املسالالالالاللمة ل  ضالالالالالروا بالالالالالدرا  و سالالالالالفاا علالالالالالى مالالالالالا فالالالالالا م مالالالالالن مشالالالالال درا: و رسالالالالالا  هللا  
إان كًالالالالا  تمالالالالد رالالالالسا اليالالالالا    رالالالالرج بًالالالالا إىل  عالالالالدا ًا    غالالالالرو   ان اوًالالالالا عالالالالً م ووافق الالالالم محالالالاللر بالالالالن عوالالالالد 

 املال .
: و رسالالالالالا  هللا    الالالالالم ،ملدغًالالالالالة   ختالالالالالرج إلالالالالالي م  فالالالالالاهللا مالالالالالا رراًالالالالالا مً الالالالالا إىل عالالالالالدو فقالالالالالا  ابالالالالالن  م  

لًالالالالا  الالالال  إ  مالالالالا  صالالالالاب مًالالالالا  و  درل الالالالا عليًالالالالا إ   صالالالالوًا مالالالالً م  فالالالالدع م و رسالالالالا  هللا فالالالال     الالالالاماا  
  الالالالالاماا بشالالالالالر  لالالالالالس  وإ  درلالالالالالاا  الالالالالاتل م الراالالالالالا    واالالالالالار م ورمالالالالالارم الًسالالالالالاة وال الالالالالويا  ،  الالالالالارر 



 إ  راعاا  راعاا را وة كما ااةوا.من فا  م  و 
  

و الالالالالا  محالالالالاللر بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  وسالالالالالعد بالالالالالن عوالالالالالادر والًعمالالالالالا  بالالالالالن مالالالالالال  و ا فالالالالالة مالالالالالن األ  الالالالالار: 
إان خنشالالالالالى و رسالالالالالا  هللا    غ الالالالالن عالالالالالدوان  ان كررًالالالالالا ا الالالالالروج اوًالالالالالا  عالالالالالن لقالالالالالا  م: فيكالالالالالا  رالالالالالسا االالالالالر ر 

يالالالالالالالالا   عامالالالالالالالالا  حالالالالالالالالىت مالالالالالالالالً م عليًالالالالالالالالا  و اد محالالالالالالالاللر فقالالالالالالالالا : والالالالالالالالالس    الالالالالالالالل  عليالالالالالالالال  الكتالالالالالالالالاب      عالالالالالالالالم ال
 االالالالالالالدرم بسالالالالالاليفل رالالالالالالارج املدغًالالالالالالة  و الالالالالالا  الًعمالالالالالالا : و رسالالالالالالا  هللا   ارمًالالالالالالا االًالالالالالالة  فاالالالالالالالس   فسالالالالالالل 

 بيدل ألدرلً ا.
فالالالالال ا  عًالالالالالالدل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم ماافقالالالالالالة ر غ الالالالالالم وإ  كررالالالالالاله ابتالالالالالداة ليقضالالالالالالل هللا  مالالالالالالرا  كالالالالالالا  

 مشار م. مفعا   ول غكن  د  لوِحل  إليه   شال  الوقاة  و ا روج فال  فس
صالالالالاللى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،لًالالالالالا  االمعالالالالالة   وع  الالالالالم و مالالالالالررم ،الالالالالالد وا ات الالالالالاد 
و رالالالالال رم    الً الالالالالر  الالالالالم مالالالالالا صالالالالال وا و مالالالالالالررم ،لت يالالالالالؤ لعالالالالالدورم   صالالالالاللى ،لًالالالالالا  الع الالالالالر    درالالالالالال  

درعالالالالالاله  و يالالالالالال :  -بيتالالالالالاله ومعالالالالالاله صالالالالالالاحوال فعممالالالالالالال و لوسالالالالالالال وتقلالالالالالالد السالالالالالاليد ورالالالالالالرج و الالالالالالد لالالالالالالوس ألمتالالالالالاله 
  لقى ال       رل و رس  ًاته بيدل.و  -سالحه 

اصالالالالاد الًالالالالا  غًت الالالالرو  ررواالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا   الالالالم سالالالالعد بالالالالن ملعالالالالاق رضالالالالل هللا 
عًالالالالاله و سالالالالاليد بالالالالالن حضالالالالال : اسالالالالالتكررتم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى ا الالالالالروج فالالالالالردوا األمالالالالالر 

 ارغن.إليه  وكا  سعد بن معاق سيد األو  ورا   األ  ار كال د غق   امل ا
وملالالالالالا رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا متقلالالالالالدا  سالالالالاليفه   الالالالالد  الاالالالالالالوا   رواالالالالاله علالالالالالى مالالالالالا صالالالالالًعاا و الالالالالالاا مالالالالالا كالالالالالا  
غًو الالالالل لًالالالالا    خنالفالالالالال   فاصالالالالً  مالالالالا شالالالالالد   و  رواغالالالالة: فالالالال   شالالالالالد  فا عالالالالد  فقالالالالا : مالالالالالا غًو الالالالل لًالالالالال  
إقا لالالالالوس ألمتالالالاله    غضالالالالع ا حالالالالىت  كالالالالم هللا بيًالالالاله وبالالالالة عالالالالدول ف الالالالرج غالالالالا  االمعالالالالة و صالالالالو  ،لشالالالالع  

غالالالالالا  السالالالالالو  للً الالالالالد مالالالالالن شالالالالالاا  ومشالالالالالى علالالالالالى راليالالالالاله وملالالالالالا رالالالالالالد رسالالالالالا  هللا ر   ابالالالالالن مالالالالالن  لحالالالالالد 
  لم  ةرواه إىل القتا   شق عليه قل   و ا :   اش الالدا  وع اين.

  
  

رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  وعقالالالالالد رالرالالالالالة  لاغالالالالالة  لالالالالالااة لالالالالال و  « ابالالالالالن    مكتالالالالالا »واسالالالالالتعم  علالالالالالى املدغًالالالالالة 
ه بيالالالالد ا والالالالاب بالالالالن املًالالالالسر.  ولالالالالااة امل الالالالاارغن واعلالالالاله بيالالالالد  سالالالاليد بالالالالن حضالالالال .  ولالالالالااة لل الالالاللرج واعلالالالال

 واعله بيد علل  بن  م  ال  رضل هللا عً م.



وركالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  -الالالالالالالالدارش   بالالالالالالالس الالالالالالالالدرش  -وكالالالالالالالا    املسالالالالالالاللمة ما الالالالالالالة دارش 
 -سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق وسالالالالعد بالالالالن عوالالالالادر  -فرسالالالاله و يالالالال : رالالالالرج ماشالالالاليا  ورالالالالرج السالالالالعدا   مامالالالاله غعالالالالدوا  

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  اعالالالالالة مالالالالالن املسالالالالاللمة لالالالالالا سالالالالالوعة عشالالالالالر ل الالالالال ر سالالالالالً م  وكالالالالالاان دارعالالالالالة  ورد صالالالالاللى
مالالالً م:  سالالالامة بالالالن  غالالالد وعوالالالد هللا بالالالن عمالالالر و غالالالد بالالالن وبالالال  و بالالالا سالالالعيد ا الالالدر  والًعمالالالا  بالالالن بشالالال  
ورافالالالال  بالالالالن رالالالالدغ  وذالالالالرر بالالالالن اًالالالالدب     االالالالا  رافالالالال  بالالالالن رالالالالدغ  ملالالالالا  يالالالال  إ الالالاله را   ف الالالالرج و صالالالالي  

 ىل    مات.بس م   تر اته فًلش الس م وبقل الً   إ
ور   صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  اعالالالالالة مالالالالالن الي الالالالالاد مالالالالال  عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م  غرغالالالالالدو  ا الالالالالروج فقالالالالالا : 

مالالالالالالرورم فل اعالالالالالالاا  فالالالالالال ان    سالالالالالالتعة ،ملشالالالالالالركة » الالالالالالالاا:   و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : «  و  الالالالالالد  سالالالالالاللماا »
   اخنالالالالالس  عوالالالالالد 1000  وكالالالالالا  املسالالالالاللما  ا الالالالالاراا  معالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم «علالالالالالى املشالالالالالركة

وكالالالالالا  عالالالالالالدد  700فوقالالالالالل املسالالالالاللما   300هللا بالالالالالن  م  وراالالالالال  رالالالالالا ومالالالالالن معالالالالاله مالالالالالالن املًالالالالالافقة وكالالالالالا اا 
 ول غكن م  املسلمة غامدس إ  فرسا : فر  لرسا  هللا وفر  ألم بردر. 3000املشركة 

و الالالالالالالا  ابالالالالالالالن  م  حالالالالالالالة  راد الراالالالالالالالاش: ع الالالالالالالاين و  الالالالالالالاش الالالالالالالالالدا  ومالالالالالالالن   ر   بالالالالالالاله  عالالالالالالالال    قتالالالالالالال  
 غ ا الًا .  فسًا  اراعاا  

ملالالالالا اخنالالالالس  ابالالالالن  م  ومالالالالن معالالالاله سالالالالق     غالالالالد   الالالالا فتة مالالالالن املسالالالاللمة ومه تالالالالا    تفشالالالالال ومهالالالالا: 
 بًا حاررة من ا لرج وبًا سلمة من األو .

  مضالالالالالى رسالالالالالا  هللا حالالالالالىت  الالالالالل  الشالالالالالع  مالالالالالن  لحالالالالالد   عالالالالالدور الالالالالالااد    االوالالالالال  ف عالالالالال    الالالالالرل 
املسالالالالالالاللما  ،لسالالالالالالالو ة وكالالالالالالالا  وعسالالالالالالالكرل إىل  لحالالالالالالالد وصالالالالالالاللى ال الالالالالالالو   صالالالالالالالحابه صالالالالالالالفافا     اصالالالالالالالاد 

علالالالالى ميمًالالالالة ريالالالال  املشالالالالركة رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد وعلالالالالى مسالالالال  ا عكرمالالالالة بالالالالن  م ا الالالال  وعلالالالالى املشالالالالار 
 صفاا  بن  مية  و ي : عمرو بن العا .

  
  و مالالالالالر «اسالالالالالتقو  رالالالالالالدا  وكالالالالالن و ا الالالالاله»و الالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم للالالالالاللب  بالالالالالن العالالالالالاا : 

  للمشالالالالالالالالركة ول غكالالالالالالالالن مالالالالالالالال  املسالالالالالالالاللمة إ  فالالالالالالالالر   و  اعالالالالالالالالة  رالالالالالالالالرغن    غكا الالالالالالالالاا و اة ريالالالالالالالال   رالالالالالالالالر 
فرسالالالالا   واعالالالال  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم علالالالالى الرمالالالالار عوالالالالد هللا بالالالالالن اوالالالال  بالالالالن الًعمالالالالا  األوسالالالالالل 
ورالالالالالا  رالالالالالا رالالالالالاات بالالالالالن اوالالالالال   وكالالالالالا  الرمالالالالالار مخسالالالالالة راالالالالالال   فال الالالالالام م الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 على او  ص   مرتف   و ا   م:
اان مالالالالالالن رلفًالالالالالا  وارشالالالالالالقارم ،لًوالالالالالال  فالالالالالال   ا يالالالالال    تقالالالالالالد  علالالالالالالى الًوالالالالالال   امحالالالالالاا   الالالالالالاران    بتالالالالالال»



 «.إان    لا  غالوة ما روتم مكا كم  الل م إين  ش د  علي م
  

 و  رواغة  ا   م رسا  هللا:
إ  ر غتمالالالالالالاان ختافًالالالالالالا الاالالالالالال   فالالالالالالال ت حالالالالالالاا مكالالالالالالا كم رالالالالالالسا حالالالالالالىت  رسالالالالالال  إلالالالالالاليكم  وإ  ر غتمالالالالالالاان »

 «.تلى فال ت حاا حىت  رس  إليكمرلمًا القا   و  اررانرم ورم  
  «مالالالالالن برالالالالالس رالالالالالسا السالالالالاليد اقالالالالاله»  عالالالالالرمث رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم سالالالالاليفا  و الالالالالا : 

فقالالالالالا  راالالالالال  وبسالالالالالااا  غالالالالالدغ م كالالالالال  إ سالالالالالا  مالالالالالً م غقالالالالالا :  ان و رسالالالالالا  هللا  مالالالالالً م  بالالالالالا بكالالالالالر ال الالالالالدغق 
فقالالالالالا : ومالالالالالا  -  بالالالالالا داا الالالالالة -وعمالالالالالر وعلالالالالالل  والالالالالاللب   فالمسالالالالالكه عالالالالالً م ول غعاالالالالاله  الالالالالم حالالالالالىت  الالالالالا  إليالالالالاله 

حقالالالالالاله و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا :    تضالالالالالالرب   واالالالالالاله العالالالالالالدو حالالالالالالىت غًحالالالالالالإ   الالالالالالا :  ان  رالالالالالالسل و رسالالالالالالا  
   الالالالالالالالا :   و رسالالالالالالالالا  -مالالالالالالالالؤرر ال الالالالالالالالفا   -هللا   الالالالالالالالا : لعلالالالالالالالال  إ   عايتكالالالالالالالاله تقاتالالالالالالالال    الكي الالالالالالالالا  

هللا  فالعاالالالالالالالال إول وكالالالالالالالالا  راالالالالالالالال  شالالالالالالالال اعا  نتالالالالالالالا  عًالالالالالالالالد ا الالالالالالالرب  فلمالالالالالالالالا ر ل صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم 
ا : إ الالالالا ملشالالالالية غو ضالالالال ا هللا تعالالالالاىل إ    م الالالال  رالالالالسا املالالالالا ن  فحمالالالال   بالالالالا داا الالالالة   غلقالالالالى غتو الالالال   الالالال

  حدا  من املشركة إ   تله  وكا  إقا ك   السيد شحسل ،  ارر   غضرب به العدو.
وملالالالالالالالا اصالالالالالالالاد القالالالالالالالا  اند   بالالالالالالالا سالالالالالالالفيا : و معشالالالالالالالر األو  وا الالالالالالاللرج رلالالالالالالالاا بيًًالالالالالالالا وبالالالالالالالة عمًالالالالالالالا 

   شتم ولعًال  شد اللعن.و ً ر  عًكم  فشتمال   و
  

ورالالالالالرج  لحالالالالالة بالالالالالن  م  لحالالالالالة وكالالالالالا  بيالالالالالدل لالالالالالااة املشالالالالالركة فالالالالالال  املوالالالالالار ر مالالالالالرارا  فلالالالالالم نالالالالالرج إليالالالالاله 
 حالالالالالد  ف الالالالالرج إليالالالالاله علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فضالالالالالربه فقاالالالالال  راليالالالالاله فا الالالالال  علالالالالالى األرمث 

بالالالالالن  م  وبالالالالدت عارتالالالالاله فراالالالال  عًالالالالاله ول   الالالالل عليالالالالاله  فالرالالالالس لالالالالالااة املشالالالالركة  رالالالالالا  لحالالالالة ورالالالالالا ع مالالالالا 
 لحالالالالة فحمالالالال  عليالالالاله محالالالاللر فقاالالالال  غالالالالدل وكتفالالالاله  فالرالالالالسل  رالالالالا ع مالالالالا  و رالالالالا  لحالالالالة ورالالالالا  بالالالالا سالالالالعيد 
بالالالالالن  م  لحالالالالالة فرمالالالالالال سالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا  فالصالالالالالاب حً رتالالالالاله فقتلالالالالاله  فحملالالالالاله مسالالالالالاف  بالالالالالن  لحالالالالالة 
ابالالالالن  م  لحالالالالة الالالالالس   تلالالالاله علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله فرمالالالالال عاصالالالالم  غضالالالالا  فقتلالالالاله    محالالالال  اللالالالالااة كالالالالالب 

لالالالاللب  فحملالالالاله االالالالال  بالالالالن  لحالالالالة فقتلالالالاله  لحالالالالة بالالالالن عويالالالالد هللا   محلالالالاله  ر الالالالالر بالالالالن بالالالالن  لحالالالالة فقتلالالالاله ا
شالالالالالالرحوي  فقتلالالالالالاله علالالالالالالل  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله   محلالالالالالاله  بالالالالالالا  غالالالالالالد بالالالالالالن عمالالالالالالرو فقتلالالالالالاله  لمالالالالالالا   فحملالالالالالاله ولالالالالالالد 
لشالالالالالالرحوي  بالالالالالالن راشالالالالالالم فقتلالالالالالاله  لمالالالالالالا   غضالالالالالالا     محلالالالالالاله صالالالالالالااب غالم الالالالالالم وكالالالالالالا  عوالالالالالالدا  حوشالالالالالاليا  فقتلالالالالالاله 

  رستالالالالاله عمالالالالالرر بًالالالالال  علقمالالالالالة ا ارريالالالالالة فرفعتالالالالاله لقالالالالالرغ  فاسالالالالالتداروا علالالالالالل     ل غالالالالالل  اللالالالالالااة  ر الالالالالا  حالالالالالىت



 حاله.
 الالالالد كالالالالا  لالالالالااة املشالالالالركة شالالالالؤما  علالالالالي م  فكلمالالالالا محلالالالاله  حالالالالد  لتالالالال  وركالالالالسا  لتالالالال   حالالالالد عشالالالالر راالالالالال  
محلالالالالالاا اللالالالالالااة ،لتالالالالالاات وكالالالالالا  ارتمالالالالالا  املسالالالالاللمة ماا الالالالالا  إىل حامالالالالال  العلالالالالالم بًالالالالالاش رالالالالالا  أل الالالالاله كالالالالالالو  

اف  وا الالالالالارن وكالالالالالالب واالالالالالال  ورالالالالالؤ ة األربعالالالالالة  و د الكتيوالالالالالة  و كالالالالال  امالالالالال  العلالالالالالم كالالالالال  مالالالالالن مسالالالالال
  لحة بن  م  لحة فكل م  لتلاا كالبي م وعم م ومها ع ما  و با سعيد.

  
وملالالالالالالالالا  لتالالالالالالالال   صالالالالالالالالحاب اللالالالالالالالالااة صالالالالالالالالاروا كتا الالالالالالالال  متفر الالالالالالالالة ف الالالالالالالالاش املسالالالالالالالاللما  فالالالالالالالالي م ضالالالالالالالالر،  حالالالالالالالالىت 

وشالالالالالالالعار  - مالالالالالالال   مالالالالالالال   - ا ضالالالالالالالارم و  الالالالالالالالارم عالالالالالالالن  مكًالالالالالالالت م وكالالالالالالالا  شالالالالالالالعار املسالالالالالالاللمة غامدالالالالالالالس: 
 .-و للعل  و  و   -لكفار: ا

  
 الكر ر على املسلمة

  
ا الالالالالل  املشالالالالالركا  وو الالالالال  املسالالالالاللما  غًت والالالالالا  املعسالالالالالكر وبرالالالالالسو  مالالالالالا فيالالالالاله مالالالالالن ال ًالالالالالا م واشالالالالالالت لاا 
عالالالالالن ا الالالالالرب  فقالالالالالا   صالالالالالحاب عوالالالالالد هللا بالالالالالن اوالالالالال  ورالالالالالم الرمالالالالالار الالالالالالسغن  مالالالالالررم الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

لالالالالال   صالالالالالحابكم  فمالالالالالا تًت الالالالالرو   ومعالالالالالد قلالالالالال :     الالالالالا   الالالالالد غ« ال ًيمالالالالالة»وسالالالالاللم ،لوقالالالالالاة  كالالالالالا م 
   الرمالالالالالالار  معالالالالالالاا   ال ًيمالالالالالالة انسالالالالالالة  مالالالالالالر القا الالالالالالد العالالالالالالا  ورالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا ف  الالالالالاله  مالالالالالالررم ،ل والالالالالالات   
مراكالالالالالاللرم إق  الالالالالالا   الالالالالالم: إان    الالالالالاللا  غالالالالالالالوة مالالالالالالا روالالالالالالتم مكالالالالالالا كم  فقالالالالالالا   الالالالالالم  ا الالالالالالدرم عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن 

م غعالالالالالالإ  الالالالالالاله:   ت حالالالالالالاا  فالالالالالالالباا    اوالالالالالال :   سالالالالالاليتم مالالالالالالا  الالالالالالا  لكالالالالالالم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالالل
غايعالالالالالال  و الالالالالالاا: وهللا لًالالالالالالتة الًالالالالالا  ولً الالالالالينب مالالالالالن ال ًيمالالالالالة فالالالالال   املشالالالالالركة  الالالالالد ا لمالالالالالاا فمالالالالالا مقامًالالالالالا 
رالالالالالا رًالالالالالا  و الالالالالد  الالالالالن رالالالالالؤ ة    ا الالالالالرب  الالالالالد ا ت الالالالال  و    رغشالالالالالا   الالالالالد رللمالالالالال  و الالالالالد روالالالالال  عوالالالالالد هللا بالالالالالن 

 او    مكا ه ورو  معه دو  العشرر.
حمالالالالالال  ال ًيمالالالالالالة  كالالالالالالر  املشالالالالالالركا  رااعالالالالالالة  و  الالالالالالر رالالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالالد إىل  فلمالالالالالالا تااالالالالالاله الرمالالالالالالار إىل

رالالالالالة االوالالالال  الالالالالس  كالالالالا  فيالالالاله الرمالالالالار و لالالالالة  رلالالالاله التالالالالد ، يالالالال  مالالالالن وراة االوالالالال  وتوعالالالاله عكرمالالالالة بالالالالن  م 
ا الالالالال  فحملالالالالالاا علالالالالالى مالالالالالن بقالالالالالل مالالالالالن الرمالالالالالار فقتلالالالالالارم و تلالالالالالاا  مالالالالال رم عوالالالالالد هللا بالالالالالن اوالالالالال  وم لالالالالالاا بالالالالاله 

مالالالالالالدر وايالالالالالاللر أل الالالالالالم رالالالالالالالفاا مالالالالالالا  الالالالالالارم عًالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا فعا والالالالالالاا وو عالالالالالال  ا لشالالالالالالة   املسالالالالالاللمة بعالالالالالالد 
 مل الفته.



 وو   ا رتال    اي  املسلمة وارتوكاا وصار غضرب بعض م بعضا .
  

 روات رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

روالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا ول غفالالالالالالار  مكا الالالالالاله الالالالالالالس  وصالالالالالال  إليالالالالالاله و الالالالالال  ا الالالالالاللا  املشالالالالالالركة ول تالالالالالالل   دمالالالالالاله 
ن ما فالالالاله مالالالال     ا رالالالالتال  كالالالالا  شالالالالدغدا  حالالالالىت فقالالالالد املسالالالاللما  التمييالالالالل بيالالالالً م وبالالالالة شالالالال ا  واحالالالالدا  عالالالال

 عالالالالالالالدا  م وتالالالالالالالر  املسالالالالالالاللما  شالالالالالالالعاررم الالالالالالالالس  غتعالالالالالالالارفا  بالالالالالالاله ورالالالالالالالا: و مالالالالالالال   مالالالالالالال   فا الالالالالالال  القتالالالالالالال    
املسالالالالالاللمة بعضالالالالالال م   بعالالالالالال   وحالالالالالالافل املشالالالالالالركا  علالالالالالالى شالالالالالالعاررم  وممالالالالالالا  اد   ارتوالالالالالالا  املسالالالالالاللمة    

  م الالالالع  بالالالالن عمالالالال  وكالالالالا  غشالالالالوه الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إقا راالالالالال  اذالالالاله ابالالالالنل  مدالالالالة اللي الالالالل  تالالالال
لالالالالوس ألمتالالالاله ف الالالالن   الالالاله  تالالالال  رسالالالالا  هللا فالالالالالقاش قلالالالال  وكالالالالا  م الالالالع  غالالالالسب عالالالالن رسالالالالا  هللا وكالالالالا  عالالالالدر 

راالالالالالالال   وكالالالالالالا  بالالالالالالة القتلالالالالالالى  23راالالالالالالال  وعالالالالالالدر القتلالالالالالالى مالالالالالالن املشالالالالالالركة  70الشالالالالالال داة مالالالالالالن املسالالالالالاللمة 
و صالالالالالابته ح الالالالالار م حالالالالىت و الالالالال  و لغمالالالالالل عليالالالالاله حً لالالالالة بالالالالالن  م سالالالالالفيا   ووصالالالالال  العالالالالدو إىل رسالالالالالا  هللا 

وردشالالالالال  ركوتالالالالالال  فالرالالالالالس علالالالالالل  بيالالالالالدل ورفعالالالالاله  لحالالالالالة بالالالالالن عويالالالالالد هللا حالالالالالىت اسالالالالالتا   ا مالالالالالا   و صالالالالاليو  
الالالالالال    وا الالالالالاله وكلمالالالالالال  شالالالالالالفته السالالالالالالفلى وكلسالالالالالالرت ا الالالالالالاقر علالالالالالالى ر سالالالالالاله   ر،عيتالالالالالاله اليمالالالالالالد السالالالالالالفلى وشل

 وامتل  مال  بن سًا  ا در  د  رسا  هللا   ا دردل.
    غعلالالالالالالا ال الالالالالال رر الالالالالالالد   الشالالالالالالع   فلمالالالالالالا قرالالالالالال  ليالالالالالالً   ل غسالالالالالالتا  أل الالالالالاله    راد رسالالالالالالا  هللا

ضالالالالعد لك الالالالرر مالالالالا رالالالالرج مالالالالن د  ر سالالالاله الشالالالالرغد ووا الالالاله مالالالال  كا الالالاله عليالالالاله درعالالالالا  ف لالالالالس اتالالالاله  لحالالالالة 
بالالالالالالن عويالالالالالالد هللا فالالالالالالً   بالالالالالاله حالالالالالالىت اسالالالالالالتا  علي الالالالالالا  وعاالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عاشالالالالالالا  شالالالالالالدغدا   

ة فلالالالالالم  الالالالالد  فالالالالالسر  إىل ميالالالالالال فالالالالالالتى مً الالالالالا ف الالالالالرج حممالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة رضالالالالالل هللا عًالالالالاله غالالالالالال  لالالالالاله مالالالالالا
  اة عسب  فشرب رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم ودعا له ة .

و  بعالالالالال  الالالالالالرواوت:     سالالالالالاة املدغًالالالالالة رالالالالالران وفالالالالالي ن فا مالالالالالة بًالالالالال  رسالالالالالا  هللا  فلمالالالالالا لقيالالالالال  
رسالالالالالالا  هللا اعتًقتالالالالالاله واعلالالالالالال  ت سالالالالالال  اراحاتالالالالالاله وعلالالالالالالل  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله غسالالالالالالك  املالالالالالالاة فتلاغالالالالالالد الالالالالالالد   

ت قلالالالال   رالالالالست شالالالاليدا  مالالالالن ح الالالال  م الالالالًاش مالالالالن الالالالال د  فالحر تالالالاله ،لًالالالالار حالالالالىت صالالالالار رمالالالالادا   فلمالالالالا ر 
 فالرست قل  الرماد وكمدته حىت ل ق ،الرل فاستمس  الد .

  
 املً لما  من املسلمة



  
وصالالالالالالار املسالالالالالاللما  رالالالالالالالن فالالالالالالر : فر الالالالالالة اسالالالالالالتمروا   ا لشالالالالالالة إىل  الالالالالالرب املدغًالالالالالالة فمالالالالالالا راعالالالالالالاا حالالالالالالىت 

فالالالالالي م  الالالالالاله تعالالالالالاىل:  ِإ ) ال)الالالالالِسغن  تال ا ل)الالالالالْااْ ِمالالالالالًكلْم غال الالالالالْا   اْلتال ق الالالالالى االْ ْمع الالالالالاِ  ا فالالالالال  القتالالالالالا   ورالالالالالم الالالالالالسغن  الالالالالل  
 h .155ِإم) ا اْستال ل  )لمل الش)ْيا نل بِوال ْعِ  م ا ك س ولااْ و ل ق ْد ع ف ا اا)ل ع ًالْ لْم  و   عمرا : 

  ف الالالالالالارت غاغالالالالالالة وفر الالالالالالة صالالالالالالاروا حيالالالالالالار  ملالالالالالالا ذعالالالالالالاا    الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالد  لتالالالالالال 
 الااحد مً م    غداف  عن  فسه  و غااص  القتا  إىل    غلقت  ورم  ك ر ال حابة.

وفر الالالالالة روتالالالالال  مالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   ترااعالالالالال  إليالالالالاله الفر الالالالالة ال ا يالالالالالة شالالالالاليدا  فشالالالالاليدا  ملالالالالالا 
د  عرفالالالاا   الالالاله حالالالالل   وكالالالالا     لالالالالة مالالالالن ا الالالالل  ع مالالالالا  بالالالن عفالالالالا   والاليالالالالد بالالالالن عقوالالالالة  وراراالالالالة بالالالالن  غالالالال

 ورفاعة بن معلى  فال اماا رالرة  و    راعاا إىل رسا  هللا.
 الالالالا  ماسالالالالى بالالالالن عقوالالالالة: ملالالالالا غالالالالاب الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عالالالالن  عالالالالة بعالالالال  القالالالالا  وارالالالالتل  
بعضالالالال م بالالالالوع  وذعالالالالاا ال الالالالارخ   الالالالا  راالالالالا  مالالالالن املًالالالالافقة: لالالالالا كالالالالا  لًالالالالا مالالالالن األمالالالالر شالالالاللة مالالالالا  تلًالالالالا 

مالالالالالا  لتالالالالال  فالالالالالاراعاا إىل دغالالالالالًكم األو   و  قلالالالالال    الالالالالل  رالالالالالا رًالالالالالا  و الالالالالا  بعالالالالال  مالالالالالً م: لالالالالالا كالالالالالا   ويالالالالالا  
الالالالالالالتلْم ع ل الالالالالالالى  الالالالالالال ل   فالالالالالالالِ ْغن م)الالالالالالالات    ْو  لتالالالالالالال   ا ق ل والْ ل الالالالالالالْ  ِمالالالالالالالن  ال ْولالالالالالالالِه الرحسل الالالالالالالا ُّ   الالالالالالالْد ر  الالالالالالالدُّ ِإ ) ر سل هللا:  و م الالالالالالالا حمل م)

   و الالالالالالالالالا  راالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالً م: ليالالالالالالالالال  لًالالالالالالالالالا رسالالالالالالالالالا   إىل عوالالالالالالالالالد هللا بالالالالالالالالالن  لم 144  ْعق الالالالالالالالالِوكلْم  و   عمالالالالالالالالالرا : 
لًالالالالالالا مالالالالالن  م سالالالالالالفيا   و  الالالالالا  إ  حممالالالالالالدا   الالالالالد  لتالالالالالال  فالالالالالاراعاا إىل  الالالالالالامكم ليؤمًالالالالالاكم  والالالالالال     ليسالالالالالتالمن 

بتالالالالاليكم الكفالالالالالار فيقتلالالالالالاكم فالالالالال  م غالالالالالالدرلا  الويالالالالالات  فقالالالالالا    الالالالالس بالالالالالن الًضالالالالالالر عالالالالالم   الالالالالس بالالالالالن مالالالالالالال  
رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا: و  الالالالالا  إ  كالالالالالا  حممالالالالالد  الالالالالد  لتالالالالال  فالالالالال   رب حممالالالالالد ل غلقتالالالالال   فقالالالالالاتلاا عليالالالالاله  وشالالالالال د 

د الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق رضالالالالل هللا عًالالالاله ووافالالالالق   الالالالس بالالالالن لالالالاله هبالالالالسل املقالالالالالة عًالالالال
الًضالالالالر  اعالالالالة ك الالالال و  علالالالالى رالالالالسل املقالالالالالة ورالالالالم املؤمًالالالالا   رالالالال  ال الالالالد  واليقالالالالة الالالالالسغن  كالالالالن ا شالالالالا  

 من  لاهبم.
  

ورو  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا       الالالالالالس بالالالالالالن الًضالالالالالالر  عالالالالالالم   الالالالالالس بالالالالالالن مالالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا االالالالالالاة إىل 
عويالالالالالالد هللا   راالالالالالالا  مالالالالالالن امل الالالالالالاارغن واأل  الالالالالالار رضالالالالالالل هللا عالالالالالالً م  عمالالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب و لحالالالالالالة بالالالالالالن 

فمالالالالالا ت الالالالالًعا  ، يالالالالالار بعالالالالالدل   امالالالالالاا فماتالالالالالاا علالالالالالى مالالالالالا  -غعالالالالالإ حممالالالالالدا   -فقالالالالالا : إ  كالالالالالا   الالالالالد  لتالالالالال  
مالالالالالات عليالالالالاله.  اسالالالالالتقو  العالالالالالدو فقاتالالالالال  حالالالالالىت  لتالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله   الالالالالا    الالالالالس: ولقالالالالالد واالالالالالدان   الالالالالس 

 .-    صابعه  - رته  عرفته بوًا ه بن الًضر غامدس سوعة ضربة  فما عرفه إ  



  
و  الو الالالالالار  عالالالالالن   الالالالالس رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  الالالالالا : غالالالالالاب عمالالالالالل   الالالالالس بالالالالالن الًضالالالالالر عالالالالالن  تالالالالالا  بالالالالالدر 
فقالالالالالا : و رسالالالالالا  هللا غوالالالالال  عالالالالالن  و   تالالالالالا  لالالالالال غن هللا مالالالالالا  صالالالالالً   فلمالالالالالا كالالالالالا  غالالالالالا   لحالالالالالد وا كشالالالالالد 

بالالالالالر  إليالالالالال  ممالالالالالا و  -غعالالالالالإ  صالالالالالحابه  -الل الالالالالم إين  عتالالالالالسر إليالالالالال  ممالالالالالا صالالالالالً  رالالالالالؤ ة »املسالالالالاللما    الالالالالا : 
و سالالالالالالعد االًالالالالالالة »  تقالالالالالالد  فاسالالالالالالتقوله سالالالالالالعد بالالالالالالن معالالالالالالاق  فقالالالالالالا : « املشالالالالالالركة -غعالالالالالالإ  -صالالالالالالً  رالالالالالالؤ ة 

    ا  سعد: فما  ستاي      صد ما صً .«ورب الًضر إين  اد ر  ا دو   حد
 و د م   به املشركا   وما  ف   التم   ،لقتلى لكن رؤ ة  د  عمارم ح  ا  تقا .

ة   الالالالالس بالالالالالن الًضالالالالالر  وبالالالالال  بالالالالالن الدحالالالالالدال رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ف  الالالالاله  الالالالالا : و وممالالالالالن  الالالالالا  م الالالالال  مقالالالالالال
معشالالالالالالر األ  الالالالالالار  إ  كالالالالالالا  حممالالالالالالد  الالالالالالالد  لتالالالالالال  فالالالالالال   هللا حالالالالالالل    شالالالالالالالات  الالالالالالاتلاا عالالالالالالن دغالالالالالالًكم فالالالالالالال   هللا 
م فالالالالركم وانصالالالالركم  فالالالالً   إليالالالاله  فالالالالر مالالالالن األ  الالالالار فحمالالالال  هبالالالالم علالالالالى كتيوالالالالة في الالالالا رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد 

ر بالالالالالن ا االالالالالاب  فحمالالالالال  عليالالالالاله رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد وعمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  وعكرمالالالالالة بالالالالالن  م ا الالالالال  وضالالالالالرا
 ،لرم  فقتله و ت  من كا  معه من األ  ار.

  
 رسا  هللا ومن رو  معه

  
قكالالالالالالالران    رسالالالالالالالا  هللا  الالالالالالالد روالالالالالالال  ول غتلحالالالالالالاللل عالالالالالالالن ما فالالالالالالاله عًالالالالالالالدما ا الالالالالالالل  املسالالالالالالاللما  وارتلاالالالالالالالاا 

ه حالالالالىت و تلالالالالاا وفالالالالر  مالالالالن فالالالالر  مالالالالً م   الالالالا  ابالالالالن سالالالالعد: مالالالالا  ا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غرمالالالالل عالالالالن  اسالالالال
صالالالالارت شالالالال او وغرمالالالالل ،  الالالالر  وكالالالالا    الالالالرب الًالالالالا  إىل القالالالالا   ورالالالالسا مالالالالا غؤغالالالالد   الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله 
 -وسالالالالاللم كالالالالالا   شالالالالال ع م و روالالالالالت م  واالالالالالاة عالالالالالن علالالالالالل  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله وغالالالالال ل: كًالالالالالا إقا اشالالالالالتد الوالالالالالال  

اتقيًالالالالالالالالالا برسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم    في علا الالالالالالالالاله   واالالالالالالالالاله القالالالالالالالالالا   -   محالالالالالالالالالى القتالالالالالالالالالا  
 فه.وغكا ا  رل

وعالالالالالن سالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  الالالالالا : ملالالالالالا االالالالالا  الًالالالالالا  عالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
عليالالالالاله وسالالالالاللم تلالالالالال  االالالالالالالة غالالالالالا   لحالالالالالد   لالالالالال :  قود عالالالالالن  فسالالالالالل  ف مالالالالالا     ستشالالالالال د وإمالالالالالا      الالالالالق 
الالالالر وا الالالاله مالالالالا  در  مالالالالن  حالالالالىت  لقالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فويًالالالالا  ان كالالالالسل  إقا براالالالال  حمم 

كا  حالالالالالالىت  لالالالالالال   الالالالالالد ركوالالالالالالال فمالالالالالال  غالالالالالالدل مالالالالالالن ا  الالالالالالى   رمالالالالالالى بالالالالالاله   واالالالالالالار م رالالالالالالا  فال  والالالالالال  املشالالالالالالر 
فتًكوالالالالالالاا علالالالالالالى  عقالالالالالالاهبم الق قالالالالالالر  حالالالالالالىت  تالالالالالالاا االوالالالالالال   ففعالالالالالال  قلالالالالالال  مالالالالالالرارا  و   در  مالالالالالالن رالالالالالالا  وبيالالالالالالإ 



وبيًالالالالاله املقالالالالالداد  فويًالالالالالا  ان  رغالالالالالد     سالالالالالال  املقالالالالالداد عًالالالالاله إق  الالالالالا  املقالالالالالداد: و سالالالالالعد رالالالالالسا رالالالالالا رسالالالالالا  هللا 
فقلالالالال : و غالالالالن رالالالالا  فال شالالالالار إليالالالاله فقمالالالال  وكال الالالاله ل غ الالالالوإ شالالالاللة مالالالالن  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غالالالالدعا  

األق  و السالالالالالإ  مامالالالالاله و  الالالالالا : الل الالالالالم سالالالالال م  فالالالالالار  بالالالالاله عالالالالالدو  ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
فكالالالالالالالا  سالالالالالالالعد  الالالالالالالاب  -« الل الالالالالالالم اسالالالالالالالت   لسالالالالالالالعد  الل الالالالالالالم سالالالالالالالدد رميتالالالالالالاله و االالالالالالال  دعاتالالالالالالاله»غقالالالالالالالا : 
عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ت مالالالالالالا كالالالالالالا    كًا تالالالالالاله حالالالالالالىت إقا فالالالالالالرم الًوالالالالالال  مالالالالالالن كًالالالالالالا د    الالالالالالر صالالالالالاللى هللا  -الالالالالالالدعار 

 وا كشد الًا  عًه صلى هللا عليه وسلم 
  

وعالالالالالالن سالالالالالالعد رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالالا : لقالالالالالالد ر غتالالالالالالإ والًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غًالالالالالالاولإ الًوالالالالالال  
  واالالالالالاة «إر  بالالالالاله»حالالالالالىت إ الالالالاله ليًالالالالالاولإ السالالالالال م مالالالالالا لالالالالاله   الالالالال  فيقالالالالالا : « إر  فالالالالالدا   م و مالالالالالل»وغقالالالالالا : 

الالالالد  لالالالالد سالالالال  م مالالالالا في الالالالا سالالالال م إ  ورسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غقالالالالا :    سالالالالعدا  رمالالالالى غالالالالا   لحل
  ففالالالالدال قلالالالال  اليالالالالا   لالالالالد مالالالالرر  وعالالالالن علالالالالل رضالالالالل هللا عًالالالاله  الالالالا : مالالالالا ذعالالالال  «إر  فالالالالدا   م و مالالالالل»

غعالالالالالإ غالالالالالا   -إ  لسالالالالالعد رضالالالالالل هللا عًالالالالاله « فالالالالالدا   م و مالالالالالل»رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : 
وسالالالاللم  الالالالا  م الالالال  قلالالالال  للالالالاللب  رضالالالالل هللا عًالالالاله غالالالالا  ا ًالالالالد   لحالالالالد فالالالالال غًالالالالا     الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله 

-. 
 ورو  معه  ربعة عشر: سوعة من امل اارغن ورم:

  با بكر ال دغق. - 1
 عمر بن ا ااب. - 2
 عود الرمحن بن عا . - 3
 سعد بن  م و ا . - 4
  لحة بن عويد هللا. - 5
 اللب  بن العاا . - 6
  
  با عويدر بن االرال. - 7

 بالالالالالن  م  الالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فقالالالالالد صالالالالالح  األحادغالالالالالت   الالالالاله ممالالالالالن روالالالالال   وبعالالالالال   مالالالالالا علالالالالالل  
 الروار ل غسكر أل ه كا  حام  اللااة بعد م ع .

 وسوعة من األ  ار ورم:



  با داا ة. - 1
 ا واب بن املًسر. - 2
 عاصم بن وب . - 3
 ا ارن بن ال مة. - 4
 س   بن حًيد. - 5
 سعد بن معاق. - 6
 . سيد بن حض  - 7

والسالالالالالالية مالالالالالالا  -ومالالالالالا  ا  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم غرمالالالالالالل عالالالالالن  اسالالالالالاله حالالالالالالىت ا الالالالالد   ِسالالالالالاليال تل ا 
  و  رواغالالالالة: حالالالالىت تقاالالالال  الالالالالاتر وبقالالالالل   غالالالالدل -ا عاالالالالد مالالالالن  الالالالر  القالالالالا  اللالالالالسغن مهالالالالا حمالالالال  الالالالالاتر 

  اعة  در ش .
  

 ش اعة امر روروا ا م  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

   مالالالالالالررم  روتالالالالالال     عمالالالالالالارر املا  يالالالالالالة واذ الالالالالالا  سالالالالالاليوة ورالالالالالالل  وج ملالالالالالالا ا كشالالالالالالد املسالالالالالاللما  وارالالالالالالتل
 غالالالد بالالالن عاصالالالم  الالالال : رراالالال  غالالالا   لحالالالد أل  الالالر مالالالا غ الالالً  الًالالالا  ومعالالالل سالالالقاة فيالالاله مالالالاة  سالالالقل بالالاله 
االرحالالالالالالالى فا ت يالالالالالالال  إىل رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ورالالالالالالالا    صالالالالالالالحابه والالالالالالالالرغ  للمسالالالالالالاللمة  

 عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقمالالالالالال   ،شالالالالالالر القتالالالالالالا  دو الالالالالاله فلمالالالالالالا ا الالالالالالل  املسالالالالالاللما   الالالالالالاللت إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا
و قب عًالالالالاله ،لسالالالالاليد و رمالالالالالل عالالالالالن القالالالالالا  حالالالالالىت رل الالالالال  االراحالالالالالة إت   رلو     الالالالاله كالالالالالا  علالالالالالى عاتق الالالالالا 
االالالالرل  االالالالا  لالالالاله غالالالالار فقيالالالال   الالالالا: مالالالالن  صالالالالاب  هبالالالالسا   الالالالال : ابالالالالن  مدالالالالة ملالالالالا وت الًالالالالا  عالالالالن رسالالالالا  

جنالالالالات إ  جنالالالالا فاع ضالالالال   هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   والالالال  ابالالالالن  مدالالالالة غقالالالالا : دلالالالالاين علالالالالى حممالالالالد فالالالالال
لالالالاله  ان وم الالالالع  بالالالالن عمالالالال  رضالالالالل هللا عًالالالاله فضالالالالربإ رالالالالسل الضالالالالربة وضالالالالربته ضالالالالر،ت ولكالالالالن عالالالالدو هللا  

 كا  عليه درعا .
واالالالالاة   رواغالالالالة: رراالالالال   سالالالاليوة غالالالالا   لحالالالالد و وا الالالالا  غالالالالد بالالالالن عاصالالالالم وابًارالالالالا حويالالالال  وعوالالالالد هللا 

فقالالالالالال  لالالالالاله  سالالالالاليوة رضالالالالالل و الالالالا   الالالالالم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،ر  هللا علالالالالاليكم  رالالالالال  بيالالالالال   
هللا عً الالالالالالالا: ادش هللا     رافقالالالالالالالال    االًالالالالالالالالة  فقالالالالالالالا : الل الالالالالالالالم ااعلالالالالالالالالم رفقالالالالالالالا ل   االًالالالالالالالالة  وعًالالالالالالالالد قلالالالالالالالال  

  ال  رضل هللا عً ا: ما  ،ت ما  صابإ من  مر الد يا.



مالالالالا التفالالالال  شيًالالالالا  و الالالالا   غالالالالا   لحالالالالد إ  ور غت الالالالا تقاتالالالال  »و الالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   حق الالالالا: 
 ح  رضل هللا عً ا ارإ عشر ارحا  ما بة  عًة برم  وضربة بسيد.  و د الر «دوين

ف الالالالالسل حقالالالالالا  شالالالالال اعة مدرشالالالالالة  مالالالالالر ر و الالالالالد املالالالالال  مالالالالالا  صالالالالالاهبا مالالالالالن االالالالالالرال   سالالالالالوي  اال الالالالالاد  
ورالالالالا مالالالالا غع الالالالل عالالالالن املالالالاله الراالالالالا  فضالالالالال  عالالالالن الًسالالالالاة  مالالالال  العلالالالالم    ك الالالال ا   الالالالد فالالالالروا مالالالالن القتالالالالا   

ل    املسالالالالالالاللمة    تالالالالالالالا م املشالالالالالالالركة كالالالالالالالا اا غراالالالالالالالا  ملالالالالالالالا  صالالالالالالالاهبم مالالالالالالالن الفالالالالالالاللش وا رالالالالالالالتال   وغالحالالالالالالال
ا ستشالالالالالالال اد كالالالالالالالل غفالالالالالالالا وا فًالالالالالالالة ا لالالالالالالالد  فمالالالالالالالا كالالالالالالالا اا غوالالالالالالالالا  ايالالالالالالالا م الد ياغالالالالالالالة أل الالالالالالالا  ا لالالالالالالالة مشالالالالالالالابة 
،ألحالالالاللا  وا      مالالالالا ا رالالالالرر ف  الالالالا دار بقالالالالاة غالالالالًعم في الالالالا  رالالالال  الشالالالال ادر وال الالالالا ا   وكالالالالا  الًسالالالالاة 

  اربن م  الراا  وغضمدو  االرال.
  

ة    سالالالالالالالد ال ابالالالالالالالة:       عمالالالالالالالارر شالالالالالالال دت بيعالالالالالالالة العقوالالالالالالالة وشالالالالالالال دت  لحالالالالالالالدا  مالالالالالالال   وا الالالالالالالا واالالالالالالالا
وابًي الالالالالا وشالالالالال دت بيعالالالالالة الرضالالالالالاا  وشالالالالال دت اليمامالالالالالة فقاتلالالالالال  حالالالالالىت  صالالالالاليو  غالالالالالدرا وارحالالالالال  غامدالالالالالس 
ارًالالالالد عشالالالالرر اراحالالالالة  رو  عً الالالالا عكرمالالالالة مالالالالاىل ابالالالالن عوالالالالا    الالالالا  الالالالال  للًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

ة غالالالالالالالسكر  بشالالالالالالاللة  فًالالالالالالالل   الالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  ِإ ) اْلملْسالالالالالالالِلِمة   ر  كالالالالالالال  شالالالالالالاللة للراالالالالالالالا   مالالالالالالالا  ر  الًسالالالالالالالا
الالالالالالالْؤِمًِة  و اْلملْؤِمً الالالالالالالِ   واألحالالالالالالاللاب:     و  الالالالالالال  رالالالالالالالسل الالالالالالالالرول ا ت الالالالالالالر املسالالالالالالاللما    35و اْلملْسالالالالالالالِلم ِ  و اْلمل

  ي  حروهبم وا تشر ا سال .
  

 إحد  املع لات
ابًالالالالالا رالالالالالسا  ومالالالالالن رالالالالالسل لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مع الالالالاللات ك الالالالال ر سالالالالاليالا قكررالالالالالا   كت

 املع لات املع لر ا تية:
 صالالالاليو  عالالالالة  تالالالالادر بالالالالن الًعمالالالالا  مالالالالن بالالالالإ  فالالالالر و الالالالد تالالالالدل  علالالالالى واًتيالالالاله فردرالالالالا عليالالالاله رسالالالالا  

  و الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : حالالالالالدرإ عاصالالالالالم بالالالالالن عمالالالالالر -الاالالالالال    -هللا ف الالالالالح  وكا الالالالال   حسالالالالالن عيًيالالالالاله 
 ا فالرالالالالالالسرا بالالالالالالن  تالالالالالالادر    رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم رمالالالالالالى عالالالالالالن  اسالالالالالاله حالالالالالالىت ا الالالالالالد   سالالالالالاليت

  تادر بن الًعما   فكا   عًدل و صيو  غامدس عة  تادر حىت و ع  على واًته.
 الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا : فحالالالالدرإ عاصالالالالم بالالالالن عمالالالالر بالالالالن  تالالالالادر    رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 ردرا بيدل فكا    حسن عيًيه و حد مها وكا     ترمد إقا رمدت األرر .
  



  ت   م  بن رلد
  

رلالالالالالد غالالالالالا   لحالالالالالد لالالالالالا الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا غقالالالالالا :  غالالالالالن حممالالالالالد       والالالال   م  بالالالالالن
جنالالالالالات إ  جنالالالالالا  فاسالالالالالتقوله م الالالالالع  بالالالالالن عمالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فقتالالالالال  م الالالالالعوا  فاسالالالالالتقوله راالالالالالا  مالالالالالن 
املسالالالالاللمة فالالالالالالمررم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    نلالالالالالاا  رغقالالالالاله فال والالالالال  ورالالالالالا غقالالالالالا : و كالالالالالساب 

عليالالالالاله وسالالالالاللم ا ربالالالالالة مالالالالالن ا الالالالالارن بالالالالالن ال الالالالالمة  و مالالالالالن الالالالالاللب  بالالالالالن   غالالالالالن تفالالالالالر فتًالالالالالاو  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا
العالالالالا ا  رضالالالالل هللا عًالالالاله فرمالالالالال صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم هبالالالالا فالصالالالالاب  عًقالالالاله وردشالالالالته ردشالالالالا  غالالالال  كوالالالال  
واحالالالالالالالتقن الالالالالالالالد  بالالالالالالالسل  ا الالالالالالالدش  فراالالالالالالال  ورالالالالالالالا غقالالالالالالالا :  تلالالالالالالالإ وهللا حممالالالالالالالد  فقالالالالالالالالاا لالالالالالالاله: قرالالالالالالال  وهللا 

هبالالالالالا  فمالالالالالا بالالالالال  وهللا مالالالالالن     مالالالالالا  العالالالالال  إمالالالالالا فالالالالالؤاد   إان لًالرالالالالالس السالالالالال ا  مالالالالالن  ضالالالالالالعًا فًرمالالالالالل 
رالالالالا رالالالالدش  ولالالالالا كالالالالا  رالالالالسا الالالالالس  بالالالال  بعالالالالة  حالالالالدان مالالالالا ضالالالالرل  فقالالالالا : والالالالالالت والعالالالالل   لالالالالا كالالالالا  

ملالالالالالاتاا   عالالالالالا   إ الالالالاله  -سالالالالالا  مالالالالالن  سالالالالالاا  االارليالالالالالة عًالالالالالد عرفالالالالالة  -رالالالالالسا الالالالالالس  م  رالالالالال  ق  اعالالالالالا  
غقالالالالالالا   كالالالالالالة للًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا  الالالالالالا  ت  كالالالالالالة  ان   تلالالالالالال   فالالالالالالاهللا لالالالالالالا ب الالالالالالق علالالالالالالل  لقتلالالالالالالإ  وكالالالالالالا   م  

 علفالالالاله كالالالال  غالالالالا  فر الالالالا  ومكيالالالالا   مالالالالن قرر  -غعالالالالإ فرسالالالالا  لالالالاله  -عليالالالاله وسالالالاللم و حممالالالالد إ  عًالالالالد  العالالالالاق 
 «. ان   تل  إ  شاة هللا»  تل  علي ا  فيقا  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

ات  م  ول غقتالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا بيالالالالالالدل الشالالالالالالرغفة  حالالالالالالدا  إ   م  بالالالالالالن رلالالالالالالد    والالالالالال  و  بعالالالالالالد    مالالالالالال
 ورم رااعا  إىل مكة بس ِر   و ي : بوان رابو.

  
 إصابة رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

وصالالالالالالال  العالالالالالالالدو إىل رسالالالالالالالا  هللا كمالالالالالالالا  الالالالالالالدمًا فالصالالالالالالالابته ح الالالالالالالار م حالالالالالالالىت و الالالالالالال  و صالالالالالالاليو  ر،عيتالالالالالالاله 
اليمالالالالد السالالالالفلى وشالالالال    وا الالالاله وكلمالالالال  شالالالالفته السالالالالفلى وكالالالالا  الالالالالس   صالالالالاب رسالالالالا  هللا عتوالالالالة بالالالالن 

كيالالالالالد غفلالالالالال   الالالالالا  »بالالالالالن  م و الالالالالا  والالالالالالد  غسالالالالالي  علالالالالى وا الالالالاله ورالالالالالا غقالالالالالا :   م و الالالالا   رالالالالالا سالالالالالعد
  فًالالالالل    قلالالالال   الالالالاله تعالالالالاىل:  ل الالالالْيس  ل الالالال   ِمالالالالن  اْ ْمالالالالِر «رضالالالالواا واالالالاله  والالالالي  م ورالالالالا غالالالالدعارم إىل رهبالالالالم

بال  لْم ف ِ  ال) لْم   ِلملا   ال و   عمرا :    .128ش ْىة   ْو غال تلاب  ع ل ْيِ ْم   ْو غاللع س 
  

 فالالالالالر   واًتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورشالالالالالم  الويضالالالالالة علالالالالالى ر سالالالالاله ودرلالالالالال  حلقتالالالالالا  مالالالالالن امل
وسالالالالا  الالالالالد  علالالالالى وا الالالاله ورمالالالالال ،  الالالالارر حالالالالىت سالالالالق  لشالالالالقه   حفالالالالرر واحتضالالالالًه  لحالالالالة بالالالالن عويالالالالد 



هللا  حالالالالالالىت اسالالالالالالتا   ا مالالالالالالا   وا تالالالالالاللش  بالالالالالالا عويالالالالالالدر عالالالالالالامر بالالالالالالن االالالالالالالرال ا لقتالالالالالالة اللتالالالالالالة كا تالالالالالالا غاصالالالالالالتا   
 سالالالالقا  رًيتالالالالال فكالالالالا  سالالالالا   ال ًيتالالالالة. وامالالالالتل واًتالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وعالالالال  علي مالالالالا حالالالالىت

مالالالالالال  بالالالالالن سالالالالالًا  والالالالالالد  م سالالالالالعيد ا الالالالالدر  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله الالالالالالد  مالالالالالن واًتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
فاستشالالالال د   رالالالالسل « مالالالالن مالالالالس دمالالالاله دمالالالالل ل ت الالالالوه الًالالالالار»  ا دردل فقالالالالا  عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال : 

 ال لور.
بالالالالالن  مدالالالالالة عالالالالالالل ،لسالالالالاليد فلالالالالالم غالالالالالؤرر وكالالالالالا  سالالالالالو  و الالالالالاش رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    ا

السالالالالاليد فيالالالالاله إ     رقالالالالال  السالالالالاليد  رالالالالالر   عاتقالالالالاله فشالالالالالكا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مًالالالالاله شالالالالال را  و لالالالالالس  
 رسا  هللا ،  ارر حىت و   لشقه.

إين ل  بعالالالالالت لعالالالالالاان  ولكالالالالالن بع الالالالال  »وملالالالالالا  صالالالالالي  رسالالالالالا  هللا  الالالالالالاا: لالالالالالا دعالالالالالات علالالالالالي م  فقالالالالالا : 
فاعتالالالالالالالسر عالالالالالالالً م وتضالالالالالالالرش إىل هللا    ش ل الالالالالالالم «  غعلمالالالالالالالا داعيالالالالالالالا  ورمحالالالالالالالة  الل الالالالالالالم ارالالالالالالالد  الالالالالالالامل فالالالالالالال  م  

 حىت غكا  مً م  و من قرغت م من غؤمن ورسا غاغة ا لم.
  

 امل لة ،ملسلمة واملر رضل هللا عًه
اشالالالالالالالالالت   املشالالالالالالالالالركا  قكالالالالالالالالالارا  وإانو  بقتلالالالالالالالالالى املسالالالالالالالالاللمة ش لالالالالالالالالالا  هبالالالالالالالالالم غقاعالالالالالالالالالا  ا قا  واأل الالالالالالالالالا  

اباا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و شالالالالالالرا  والفالالالالالالروج وغوقالالالالالالرو  الواالالالالالالا  ورالالالالالالم غ ًالالالالالالا    الالالالالالم  صالالالالالال
 ال حابة.

  
    -واختالالالالالالالالالالست رًالالالالالالالالالالد بًالالالالالالالالالال  عتوالالالالالالالالالالة  وج  م سالالالالالالالالالالفيا  مالالالالالالالالالالن  قا  الراالالالالالالالالالالا  و  الالالالالالالالالالاف م رالالالالالالالالالالدما  

و ال الالالالالالد و عاالالالالالال  رالالالالالالدم ا و ال الالالالالالدرا و ر  الالالالالالا وحشالالالالالاليا  غالالالالالالال  اوالالالالالال  وبقالالالالالالرت عالالالالالالن كوالالالالالالد  -رالرالالالالالال  
   الالالالالسرت إ   الالالالالدرت فلالالالالالم تسالالالالالتا     تستسالالالالالي  ا فلف ت الالالالالا أل الالالالالا كا الالالالال -مضالالالالال ت ا  -محالالالالاللر فالكت الالالالالا 

علالالالالى محالالالاللر لتالكالالالال  مالالالالن كوالالالالدل  ورًالالالالد رالالالالسل رالالالالل  وج  م سالالالالفيا  و   معاوغالالالالة و الالالالد  سالالالاللم    فالالالالت  
مكالالالالة بعالالالالد  وا الالالالا كمالالالالا سالالالاليالا  وممالالالالن مل  الالالال  بالالالاله عوالالالالد هللا بالالالالن احالالالال  ودلفالالالالن رالالالالا ورالالالالاله محالالالاللر    الالالال  
 واحالالالالالد  و الالالالالالى ا سالالالالالالال  عالالالالالالن امل لالالالالالالة أل الالالالالالا تالالالالالالد  علالالالالالالى الاحشالالالالالالية وتًالالالالالالا  ا  سالالالالالالا ية و الالالالالالد  اتالالالالالال  محالالالالالاللر
قلالالالالال  اليالالالالالا   تالالالالالا   شالالالالالدغدا  وكالالالالالا  غقاتالالالالال  بسالالالالاليفة و رالالالالالر  تيالالالالال   تلالالالالاله رضالالالالالل هللا عًالالالالاله سالالالالالواش بالالالالالن عوالالالالالد 
العالالالالل  ا لاعالالالالل  فلمالالالالا  كالالالال  عليالالالاله ليالرالالالالس درعالالالاله  تلالالالاله وحشالالالالل  غالالالالال  اوالالالال  بالالالالن ماعالالالالم    سالالالاللم بعالالالالد 

 قل  وكا   د استالارته رًد لقت  محلر.



د واألق الالالالالالالة فسالالالالالالالاةل والالالالالالالالتمس رسالالالالالالالا  هللا عمالالالالالالاله محالالالالالالاللر فااالالالالالالالدل موقالالالالالالالار الالالالالالالالوان و الالالالالالالدوش األ الالالالالالال
التم يالالالالال  بالالالالالاله  فقالالالالالا : لالالالالالالدن    الالالالالرين هللا علالالالالالالى  الالالالالرغ    مالالالالالالا ن مالالالالالن املالالالالالالاا ن ألمالالالالال لن ب الرالالالالالالة راالالالالالالال  
مالالالالً م  وملالالالالا ر   املسالالالاللما  حالالالالل  رسالالالالا  هللا وغي الالالاله علالالالالى مالالالالن فعالالالال  بعمالالالاله مالالالالا فعالالالال    الالالالالاا: وهللا لالالالالدن 

  فامل لالالالالة كا الالالال  تق ف الالالالا   فالالالالران هللا هبالالالالم غامالالالالا  مالالالالن الالالالالدرر لًمالالالال لن) هبالالالالم م لالالالالة ل ش ل الالالالا  حالالالالد مالالالالن العالالالالرب
العالالالالالرب   االارليالالالالالة   ا الالالالالرب ا تقامالالالالالا  مالالالالالن  عالالالالالدا  م إقا بلالالالالالو مالالالالالً م ال الالالالاليل مول الالالالاله  لكالالالالالن ا سالالالالالال  
حرم الالالالالا لشالالالالالالًاعت ا  فعالالالالالالن ابالالالالالالن عوالالالالالالا : إ  هللا عالالالالالالل واالالالالالال    الالالالالالل     الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

تلْم فال ع الالالالاِ ولااْ ِ ِ الالالالِ  م الالالالا علالالالالا  الالالالرُّ ل ل )الالالالِ غن  وسالالالاللم و الالالالا   صالالالالحابه:  و ِإْ  ع الالالالا ال والْ يالْ تلْم بالالالالِه و ل الالالالِدن ص الالالالوال ْر لْ   لالالالالا  ر  ِ والْ
الالالالالالالرلو    والًحالالالالالالال :    126و اْصالالالالالالالِ ْ و م الالالالالالالا ص الالالالالالالوالْرل   ِإ ) ِ،اِ) و    ا ْالالالالالالالل ْ  ع ل الالالالالالالْيِ ْم و    ت الالالالالالال ل ِ  ض الالالالالالالْيٍق مم )الالالالالالالا ش ْكل

127.  
 «. ص  و حتس »فعفا رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم و ى عن امل لة و ا : 

  
رالالالالالسا مالالالالالا  الالالالالى عًالالالالاله الالالالالالدغن ا سالالالالالالمل ا ًيالالالالالد و الالالالالى عًالالالالاله  الالالالالااد االيالالالالالاش ا سالالالالالالمية اياشالالالالال م  
لكًالالالالا  الالالالر  بعالالالال  ايالالالالاش الالالالالدو  املتمد الالالالة   القالالالالر  العشالالالالرغن تقالالالال   امل لالالالالة  عالالالالدا  ا ورالالالالم غلعمالالالالا  

    الدغن ا سالمل دغن مه ية ووحشية.  وتل  الاحشية تلرتك     من املد ية.
الشالالالالع  مالالالال   صالالالالحابه إق علالالالال   ا فالالالالة مالالالالن  الالالالرغ  االوالالالال  مع الالالالم رالالالالالد بالالالالن وبيًالالالالا رسالالالالا  هللا   

« الل الالالالالالالم إ الالالالالالالم   غًو الالالالالالالل  الالالالالالالم    غعلالالالالالالالاان  الل الالالالالالالم    الالالالالالالار لًالالالالالالالا إ  بالالالالالالال »الاليالالالالالالالد  فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 
 فقاتل م عمر بن ا ااب و اعة من امل اارغن حىت  روااا من االو .

  
  سواب ا لا  املسلمة   و عة  لحد

ن حالالالرب رالالالا الالالالس   الالالاد  رغشالالالا  كل الالالا غالالالا   لحالالالد ول غكالالالن  علالالالم مالالالن رسالالالا  كالالالا   بالالالا سالالالفيا  بالالال
هللا بقيالالالالادر االالالالالالي  وتً يمالالالاله بالالالالال  كالالالالا  راالالالالالال  ذاالالالالالرا  لكًالالالاله اسالالالالالتااش     ًالالالالد عالالالالالددا  كوالالالال ا  مالالالالالن  الالالالالرغ  

فالالالالالالالر   و مالالالالالالالاش الالالالالالالالسغن رراالالالالالالالاا للقتالالالالالالالا   200دارش ومع الالالالالالالم  700فالالالالالالالي م  3000فكا الالالالالالال  عالالالالالالالد م 
كالالالالالالالالالن فالالالالالالالالالي م سالالالالالالالالالا  فرسالالالالالالالالالة أل  عوالالالالالالالالالد هللا بالالالالالالالالالن  م  دارش ول غ 100مالالالالالالالالالً م  700مالالالالالالالالال  رسالالالالالالالالالا  هللا 

 اخنس  عن رسا  هللا ب لت الًا  وعاد هبم إىل املدغًة.
  إ  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بعالالالالالد    صالالالالالد املسالالالالاللمة  صالالالالال   حالالالالالد واعالالالالال  الرمالالالالالار 

امحالالالالالالاا   الالالالالالاران حالالالالالالىت   بتالالالالالالاان مالالالالالالن »علالالالالالالى اوالالالالالال  صالالالالالال   و مالالالالالالررم    غ حالالالالالالاا مكالالالالالالا م  الالالالالالا ال   الالالالالالم: 



معالالالالالاا   ال ًيمالالالالالالة ورواالالالالالاا ذركالالالالالالة مركالالالالاللرم  وبالالالالالالسل   كالالالالالن رالالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالالد مالالالالالن الكالالالالالالر   « رلفًالالالالالا
علالالالالالى املسالالالالاللمة ، يالالالالال  مالالالالالن ا لالالالالالد فا كشالالالالالفاا وو الالالالال  ا رالالالالالتال  بيالالالالالً م وقاش   االالالالالالي     حممالالالالالدا  

  لت  فا داد ارتوا  املسلمة وفروا مً لمة وفر  بعض م إىل املدغًة.
  

لم ل غتلحالالالالالاللل عالالالالالالن مركالالالالالاللل وشالالالالالالاردل بعالالالالالال  ال الالالالالالحابة  عالالالالالالم إ  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالال
فالالالالالالتفاا حالالالالالاله وروتالالالالالاا معالالالالاله و الالالالالاتلاا  تالالالالالا   شالالالالالدغدا  حالالالالالىت إ  سالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا  وحالالالالالدل رمالالالالالى غامدالالالالالس 
 لالالالالد سالالالال م ورمالالالالى رسالالالالا  هللا عالالالالن  اسالالالاله حالالالالىت ا الالالالد )  سالالالاليت ا واسالالالالتااش عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب رضالالالالل 

ا كلالالالالالاله كالالالالالا  بعالالالالالد    و عالالالالالال  هللا عًالالالالاله    غ الالالالالو  الاا فالالالالالة الالالالالالالد علالالالالال  االوالالالالال  مالالالالالالن  الالالالالرغ   لكالالالالالن رالالالالالس
ا لشالالالالة ،ملسالالالاللمة بسالالالالو   الالالالالفت م  مالالالالر رسالالالالا  هللا فقالالالالد كالالالالا اا مًت الالالالرغن   بالالالالدة املا عالالالالة  و الالالالد  لتالالالال  

 من املشركة. 20من املسلمة و  74  رسل املا عة 
  

  داة  م سفيا 
 شالالالالر   بالالالالا سالالالالفيا  علالالالالى القالالالالا  بعالالالالد الاا عالالالالة فقالالالالا :    القالالالالا  حممالالالالد  فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى 

مالالالالالالرتة     الالالالالالا :    القالالالالالالا  ابالالالالالالن  م  حافالالالالالالة رالالالالالالالو   فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا «   جتيوالالالالالالال» عليالالالالالاله وسالالالالالاللم هللا
     الالالالالالالا :    القالالالالالالا  ابالالالالالالالن ا االالالالالالالاب رالالالالالالالالو   فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا «  جتيوالالالالالالالال»صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
    التفالالالالالال  إىل  صالالالالالالحابه فقالالالالالالا :  مالالالالالالا رالالالالالالؤ ة فقالالالالالالد  لتلالالالالالالاا  لالالالالالالا  «  جتيوالالالالالالال»صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 اا   األحيالالالالاة ألاالالالالاباا فلالالالالم شلالالالال  عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب  فسالالالاله     الالالالا : كالالالالسب  و عالالالالدو هللا فقالالالالد كالالالالا
 بقالالالالى هللا لالالالال  مالالالالا نلغالالالال   فقالالالالا :  عالالالال  رلو الالالال    عالالالال  رلو الالالال   و يالالالال : إ الالالاله صالالالالرخ  علالالالالى صالالالالاته و الالالالا : 

الالالالد بيالالالالا  بالالالالدر  عالالالال  رلو الالالال »   وسالالالالو  قلالالالال    الالالاله حالالالالة  راد «  عمالالالال  فعالالالالا  إ  ا الالالالرب سالالالال ا  غالالالالا   لحل
«  عالالالالالالم»و اا مالالالالالالا عًالالالالالالد رلو الالالالالال  ف الالالالالالرج هبالالالالالالم «  »وعلالالالالالالى ا رالالالالالالر «  عالالالالالالم»سالالالالالال م ا الالالالالالروج كتالالالالالال  علالالالالالالى 

فتااالالالالالالالالاله إىل  حالالالالالالالالالد فقالالالالالالالالالا :  عالالالالالالالالال  روالالالالالالالالال      د علالالالالالالالالالاا   فقالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم 
  فقالالالالالالالا   بالالالالالالالا سالالالالالالالفيا :    لًالالالالالالالا «هللا  علالالالالالالالى و االالالالالالال »  فقالالالالالالالالاا: مالالالالالالالا  قالالالالالالالا    الالالالالالالا :  الالالالالالالالاا: « ايوالالالالالالالال»

هللا مالالالالالا ان »   الالالالالالاا: مالالالالالا  قالالالالالا    الالالالالا :  الالالالالالاا: «ال ايوالالالالال»العالالالالالل  و  عالالالالالل  لكالالالالالم  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 
 «.و  ماىل لكم

  
ا تالالالالالاله »وملالالالالالا  االالالالالاب عمالالالالالر  ، سالالالالالالفيا   الالالالالا  لالالالالاله  بالالالالالالا سالالالالالفيا : رلالالالالالم و عمالالالالالالر  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 



  ف الالالالالاةل فقالالالالالالا  لالالالالاله  بالالالالالالا سالالالالالفيا :   شالالالالالد  و عمالالالالالالر   تلًالالالالالا حممالالالالالالدا   فقالالالالالا  عمالالالالالالر: «فالالالالالا  ر مالالالالالا شالالالالالالال ه
 :   الالالالال   صالالالالالد  عًالالالالالد  مالالالالالن ابالالالالالن  مدالالالالالة و بالالالالالر لقالالالالالا    فقالالالالالا«الل الالالالالم    وإ الالالالاله ليسالالالالالم  كالمالالالالال  ا  »

 ابن  مدة له إين  تل  حممدا .
  اند   بالالالالالالا سالالالالالالفيا : إ الالالالالاله  الالالالالالد كالالالالالالا     الالالالالالتالكم مل لالالالالالال   وهللا مالالالالالالا رضالالالالالالي  ومالالالالالالا سالالالالالال ا  ومالالالالالالا 
 يالالالال  ومالالالالا  مالالالالرت  و الالالالد كالالالالا  ا لالالالاليس بالالالالن  ،   رالالالالا بالالالالإ ا الالالالارن بالالالالن عوالالالالد مًالالالالار ورالالالالا غامدالالالالس سالالالاليد 

رالالالالا غضالالالالرب شالالالالد  محالالالاللر بالالالالن عوالالالالد املالالالالال  بالالالاللج الالالالالرم  األحالالالالابي   الالالالد مالالالالر   م سالالالالفيا  بالالالالن حالالالالرب و 
وغقالالالالالا : ق  عقالالالالالق  فقالالالالالا  ا لالالالالاليس: و بالالالالالإ كًا الالالالالة رالالالالالسا سالالالالاليد  الالالالالرغ  غ الالالالالً  ،بالالالالالن عمالالالالاله مالالالالالا تالالالالالرو   
فقالالالالالا : و الالالالال  اكتم الالالالالا عالالالالالإ ف  الالالالاله كا الالالالال   لالالالالالة  ورالالالالالسا اعالالالالال ا  مًالالالالاله   الالالالاله ارتكالالالالال  شالالالالالااا  و تالالالالالى  مالالالالالرا  

 مًكرا .
للعالالالالا  القابالالالال   فقالالالالا  رسالالالالالا  هللا وملالالالالا ا  الالالالر   بالالالالا سالالالالفيا  ومالالالالن معالالالاله اند : إ  ماعالالالالدكم بالالالالدر 

 «.    عم را بيًًا وبيً  ماعد»صلى هللا عليه وسلم لرا  من  صحابه: 
 رالالالالالالالالرج    ور »  بعالالالالالالالالت رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم علالالالالالالالالل  بالالالالالالالالن  م  الالالالالالالالال  فقالالالالالالالالا : 

القالالالالا  فالالالالا  ر مالالالالاقا غ الالالالًعا  ومالالالالا غرغالالالالدو   فالالالال   كالالالالا اا  الالالالد اًوالالالالاا ا يالالالال  وسالالالالا اا ا بالالالال  فالالالال  م غرغالالالالدو  
مامل : «دغًالالالالالالالة  والالالالالالالالالس   فسالالالالالالالالل بيالالالالالالالدل لالالالالالالالالدن  رادورالالالالالالالالا ألسالالالالالالال   إلالالالالالالالالي م في الالالالالالالالا   ألاناالالالالالالالل      الالالالالالالالا  علالالالالالالالالل 
« ف راالالالالالال     وررالالالالالالم    الالالالالالر مالالالالالالاقا غ الالالالالالًعا   ف ًوالالالالالالاا ا يالالالالالال  وامتاالالالالالالاا ا بالالالالالال  وتاا الالالالالالاا إىل مكالالالالالالة»

 بعد    تشاورا      املدغًة  فالشار علي م صفاا  بن  مية    تفعلاا.
  
  

د رشالالالالالل عا والالالالالة مالالالالالا فعلالالالالاله مالالالالالن ضالالالالالرب شالالالالالد  محالالالالاللر  فقالالالالالا  مالالالالالن رالالالالالسا غتضالالالالال      ، سالالالالالفيا   الالالالال
للحلالالالالالالاليس: اكتم الالالالالالالا عالالالالالالالإ ف  الالالالالالالا كا الالالالالالال   لالالالالالالالة وبالالالالالالالالر   فسالالالالالالاله    دا الالالالالالاله  الالالالالالالا ال  وهللا مالالالالالالالا رضالالالالالالالي  ومالالالالالالالالا 

ف االالالالالال مًالالالالاله أل  « إ  ماعالالالالالدكم بالالالالالدر للعالالالالالا  القابالالالالال »سالالالالال ا  ومالالالالالا  يالالالالال  ومالالالالالا  مالالالالالرت  مالالالالالا  الالالالالدا ل: 
يالالالالالالاله ومالالالالالالال     االالالالالالالي  مكالالالالالالالة رالالالالالالالسا ا  الالالالالالالسار غعاالالالالالالالل املسالالالالالالاللمة م لالالالالالالالة لالسالالالالالالالتعداد  اربتالالالالالالاله والت لالالالالالالال  عل

ت لوالالالالالاا علالالالالالى املسالالالالاللمة   رالالالالالسل الاا عالالالالالة فالالالالال  م اكتفالالالالالاا بالالالالالسل  ول  ًالالالالالاا .الالالالالار ا ت الالالالالاررم  فلالالالالالم  الالالالالاولاا 
ا  الالالالالا  علالالالالالى املدغًالالالالالة بالالالالال   فلالالالالالاا رااعالالالالالة إىل مكالالالالالة  وال الالالالالارر     ، سالالالالالفيا  ختالالالالالا)     غقتفالالالالالل  رالالالالالر 

 املسلمة إىل املدغًة.
  



 استش اد سعد بن الربي  األ  ار 
مالالالالالالا فعالالالالالال  سالالالالالالعد بالالالالالالن الربيالالالالالال      »هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن راالالالالالال  غً الالالالالالر:   الالالالالالا  رسالالالالالالا 

 أل  الً  صلى هللا عليه وسلم ر   األ سًة  د  شرع  إليه.« األحياة را      األماات 
فقالالالالا  راالالالال  مالالالالن األ  الالالالار رالالالالا  م  بالالالالن كعالالالال  رضالالالالل هللا عًالالالاله:  ان    الالالالر إليالالالال  و رسالالالالا  هللا مالالالالا 

القتلالالالالى وبالالالاله رمالالالالق و الالالالد  عالالالالالن ارًالالالالد عشالالالالرر  عًالالالالة فقالالالالا  لالالالالاله: إ  فعالالالال  سالالالالعد فً الالالالر فااالالالالدل ار الالالالالا    
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  مالالالالالالرين       الالالالالالر    األحيالالالالالالاة   الالالالالال       األمالالالالالالاات   الالالالالالا :  ان   
األمالالالالاات   بلالالالالو رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عالالالالإ السالالالالال  و الالالال  لالالالاله: إ  سالالالالعد بالالالالن الربيالالالال  غقالالالالا  

ن  متالالالاله  و بلالالالالو  امالالالال  عالالالالإ السالالالالال  و الالالال   الالالالم إ  سالالالالعد لالالالال  االالالاللا  هللا عًالالالالا رالالالال  مالالالالا االالالالل   ويالالالالا  عالالالال
بالالالالالالن الربيالالالالالال  غقالالالالالالا  لكالالالالالالم إ الالالالالاله   عالالالالالالسر لكالالالالالالم عًالالالالالالد هللا    نلالالالالالالل إىل  والالالالالاليكم صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
وفالالالاليكم عالالالالة تاالالالالالر    الالالالا :   ل  بالالالالرل    مالالالالالات ف دالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالر تالالالالاله 

  «    الالالالالالال  هللا والرسالالالالالالالا  حيالالالالالالالا  وميتالالالالالالالا  رمحالالالالالالاله هللا»رالالالالالالال ل  فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
 ورلد سعد بًتة فالعاامها رسا  هللا من م اره ال ل ة.

  
كالالالالا  سالالالالعد بالالالالن الربيالالالال  كاتوالالالالا    االارليالالالالة ومالالالالن الًقوالالالالاة غالالالالا  العقوالالالالة وشالالالال د بالالالالدرا  واستشالالالال د غالالالالا  
 لحالالالالد  إ  سالالالالؤا  رسالالالالا  هللا عالالالالن سالالالالعد بالالالالن الربيالالالال    م الالالال  رالالالالسا املالالالالال   ا الالالالرج رالالالالا مالالالالن شالالالالدر عافالالالاله 

ه ألصالالالالحابه ورالالالالسا رلالالالالق ع الالالاليم فقالالالالد كالالالالا  غسالالالالال  عالالالالً م   ا الالالالرب و  السالالالاللم وغ الالالالتم بشالالالالؤو م وحموتالالالال
وكالالالالالا اا  وا الالالالاله حوالالالالالا  شالالالالالدغدا  غفالالالالالا  كالالالالال  حالالالالال  وغالالالالالدافعا  عًالالالالاله إىل  رالالالالالر رمالالالالالق مالالالالالن حيالالالالالا م ونشالالالالالا  
   غ الالالالال  إليالالالالاله     ق  وإ    الالالالاليحة سالالالالالعد بالالالالالن الربيالالالالال  لقامالالالالاله ، اف الالالالالة علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

لالالالالًفس األرالالالال  مالالالالن  بلالالالالو األدلالالالالة علالالالالى فالالالالر  حموالالالالة  صالالالالحابه صالالالاللى هللا عليالالالاله عليالالالاله وسالالالاللم ورالالالالا غلفالالالالل ا
وسالالالالالاللم لالالالالالاله لسالالالالالالما مكا تالالالالالاله    فاسالالالالالال م و الالالالالالد كالالالالالالا   تالالالالالالادر بالالالالالالن الًعمالالالالالالا  غتقالالالالالالل السالالالالالال ا  باا الالالالالاله دو  
واالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فكالالالالالا   رررالالالالالالا سالالالالال ما   الالالالالدرت مًالالالالاله حد تالالالالاله فالرالالالالالسرا بيالالالالالالدل 

فردرالالالالالالا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وكا الالالالالال   حسالالالالالالن  وسالالالالالالعى هبالالالالالالا إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم
 عيًيه فا  ر كيد بل   حموة ال حابة لرسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
  ت   ل غق

 الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : وكالالالالالا  ممالالالالالن  تالالالالال  غالالالالالا   لحالالالالالد   غالالالالالق  وكالالالالالا   حالالالالالد بالالالالالإ رعلوالالالالالة بالالالالالن الِفايالالالالالا   



مالالالالد علالالالاليكم  الالالالق   الالالالالاا:  الالالالا : ملالالالالا كالالالالا  غالالالالا   لحالالالالد  الالالالا : و معشالالالالر غ الالالالاد هللا لقالالالالد علمالالالالتم إ    الالالالر حم
إ  اليالالالالا  غالالالالا  السالالالالو    الالالالا :   سالالالالو  لكالالالالم  فالرالالالالس سالالالاليفه وعدتالالالاله و الالالالا : إ   صالالالالو  فمالالالالات  مالالالالد 
غ الالالالالً  فيالالالالاله مالالالالالا شالالالالالاة    غالالالالالدا إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقاتالالالالال  معالالالالاله حالالالالالىت  لتالالالالال   فقالالالالالا  

 «.  غق ر  غ اد»رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم فيما بل ًا: 
حالالالالد بالالالالإ الًضالالالال   حالالالال ا  عاملالالالالا  غًيالالالالا  ك الالالال  األمالالالالاا  مالالالالن الً الالالال  وكالالالالا غعالالالالر  رسالالالالا  وكالالالالا    غالالالالق  

هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ب الالالالالالفته ومالالالالالالا  الالالالالالد   علمالالالالالاله  ورالالالالالالالد  امالالالالالاله الي الالالالالالاد واشالالالالالال     ما عالالالالالالة 
 لحالالالالد الالالالالد ل غشالالالال   في الالالالا  حالالالالد مالالالالن الي الالالالاد غالالالال ل فلمالالالالا  تالالالال   الالالالو  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

يالالالال  مل الالالالالا حضالالالالرته الافالالالالالار  الالالالا :  مالالالالاات إىل حممالالالالالد غضالالالالع ا حيالالالالالت شالالالالاة  وكالالالالالا   ماالالالالاله وت الالالالد  هبالالالالالا  و 
 قا ما  ك    ففر  ا رسا  هللا.

  
  

 ا تحار  لما 
 الالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : وحالالالالالدرإ عاصالالالالم بالالالالالن عمالالالالالر بالالالالالن  تالالالالالادر  الالالالا : كالالالالالا  فيًالالالالالا راالالالالال   ا    غلالالالالالدر  

إ الالالاله  -إقا قكالالالالر لالالالاله  -مالالالالن  غالالالالن رالالالالا غقالالالالا  لالالالاله  لمالالالالا   وكالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غقالالالالا  
ملالالالن  رالالال  الًالالالالار  فلمالالالا كالالالالا  غالالالا   لحالالالالد  اتالالال   تالالالا   شالالالالدغدا  فقتالالال  وحالالالالدل .ا يالالالة  و سالالالالوعة مالالالن املشالالالالركة 
وكالالالالالالا  قا    فالروتتالالالالالاله االراحالالالالالالة فاحتمالالالالالال  إىل دار بالالالالالالإ  فالالالالالالر  ف عالالالالالال  راالالالالالالا  مالالالالالالن املسالالالالالاللمة غقالالالالالالالا  

 اتلالالالال  إ  عالالالالن  حسالالالالاب لالالالاله: وهللا لقالالالالد  بليالالالال  اليالالالالا  و  لمالالالالا  فالبشالالالالر   الالالالا :  الالالالاقا  بشالالالالر فالالالالاهللا إ  
 الالالالالالامل ولالالالالالالا  قلالالالالالال  مالالالالالالا  اتلالالالالالال   فلمالالالالالالا اشالالالالالالتدت عليالالالالالاله اراحتالالالالالاله  رالالالالالالس سالالالالالال ما  مالالالالالالن كًا تالالالالالاله فقاالالالالالالال  

 شالالالالالالال د  ين »روارشالالالالالالاله فًلفالالالالالالاله الالالالالالالالد  فمالالالالالالالات  فالالالالالالالالر  بالالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فقالالالالالالالا : 
 وقل  أل ه مات مًتحرا .« رسا  هللا حقا  

  
 دفن  تلى  لحلد

  والالالالالالالالراال  وال الرالالالالالالالة غكفًالالالالالالالا    ال الالالالالالالاب الااحالالالالالالالد   ك الالالالالالالرت القتلالالالالالالالى غالالالالالالالا   لحالالالالالالالد فكالالالالالالالا  الراالالالالالالال
غالالالالدفًا    القالالالال  الااحالالالالد بالالالالدما  م و مالالالالر الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بالالالالدفن شالالالال داة  لحالالالالد ول غ الالالال ِ  
علالالالالالى  حالالالالالد مالالالالالً م ول غ سالالالالالل م  ومحالالالالال   ان  مالالالالالاذرم ليالالالالالدفًارم ،ملدغًالالالالالة ف الالالالالاةرم مًالالالالالاد  رسالالالالالا  هللا 

مضالالالالااع م  فالالالالالدر  املًالالالالاد  واحالالالالدا  ورالالالالا  الالالالا  بالالالالن  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غقالالالالا : ردوا القتلالالالالى إىل



  «امحلالالالالال إىل    سالالالاللمة»ع مالالالالا  امل لومالالالالل ف  الالالاله  الالالال  ومحالالالال  إىل املدغًالالالالة وبالالالاله رمالالالالق فقالالالالا  رسالالالالا  هللا: 
فحمالالالالال  إلي الالالالالا فمالالالالالات عًالالالالالالدرا فالالالالالالمر رسالالالالالا  هللا    غالالالالالالرد إىل  لحالالالالالد فيالالالالالدفن رًالالالالالالا  ول غكالالالالالن  الالالالالد دلفالالالالالالن 

 ،ملدغًة  ما من دلفن فالبقال.
ا  الالالالالالروا عمالالالالالالرو بالالالالالالن االمالالالالالالال وعوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عمالالالالالالرو »هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  و الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى

 «.حرا  ف  ما كاان مت افة   الد يا فااعلامها      واحد
  

 رااش رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدغًة
  

ملالالالالالا  راد رسالالالالالا  هللا الراالالالالالاش إىل املدغًالالالالالة ركالالالالال  فرسالالالالاله ورالالالالالرج املسالالالالاللما  حالالالالالاله وعالالالالالامت م ارحالالالالالى 
« اصالالالالافاا حالالالالىت  رالالالالإ علالالالالى رم عالالالالل واالالالال »شالالالالرر امالالالالر ر  فلمالالالالا كالالالالا اا  صالالالال   لحالالالالد  الالالالا : ومعالالالاله  ربالالالال  ع

  فاصالالالالالالالاد الراالالالالالالالا  رلفالالالالالالاله صالالالالالالالفافا  ورلف الالالالالالالم -فكالالالالالالالا  عليالالالالالالاله ال الالالالالالالالر والسالالالالالالالال   الالالالالالال  الً الالالالالالالا   -
 الًساة فقا :

الل الالالالالالالم لالالالالالالال  ا مالالالالالالالد كلالالالالالالاله     الالالالالالالاب  ملالالالالالالالا بسالالالالالالالا  و  ،سالالالالالالال  ملالالالالالالالا  وضالالالالالالال  و  رالالالالالالالاد  ملالالالالالالالن »
ملالالالالالالالا مًعالالالالالالال  و  مالالالالالالالا   ملالالالالالالالا  عايالالالالالالال  و  مقالالالالالالالرب ملالالالالالالالا   ضالالالالالالاللل  و  مضالالالالالالال  ملالالالالالالالن رالالالالالالالدغ  و  معاالالالالالالالل

ا الالالالالالدغت    عالالالالالالاد إىل املدغًالالالالالالة غ الالالالالالد  ة روش  سالالالالالالاة القتلالالالالالالى وغالالالالالالدعا «  بعالالالالالالدت و  موعالالالالالالد ملالالالالالالا  ربالالالالالال 
  ن و د  ارن عن اللام وحلق الر و  وختمي  الااال وشق االياب.

إمالالالالالالا رالالالالالالا و م ول نا الالالالالال  رسالالالالالالا  هللا الالالالالالالسغن ا لمالالالالالالاا وعالالالالالالادوا إىل املدغًالالالالالالة ،لت لالالالالالاليل والتشالالالالالالدغد و 
الالالالالا ر مْح الالالالالٍة م الالالالالن  ااِ) لًِالالالالال    ،لكالالالالالال  اللالالالالالة وعفالالالالالا عالالالالالً م فالالالالاللاد   الفضالالالالال  وا حسالالالالالا    الالالالالا  تعالالالالالاىل:  ف ِوم 

ْالالالالالالالال    و   عمالالالالالالالرا :  ًْالالالالالالال   ف   الالالالالالالا  غ لالالالالالالاليل  اْلق ْلالالالالالالالِ     الف ضحالالالالالالالااْ ِمالالالالالالالْن ح    ورالالالالالالالسا اللالالالالالالالة 159  لالالالالالالالْم و ل الالالالالالالْا كل
 والعفا من حسن رلق الرسا  صلى هللا عليه وسلم 

،تالالالالالالالال  واالالالالالالالالال األو  وا الالالالالالالاللرج تلالالالالالالالال  الليلالالالالالالالالة علالالالالالالالالى ،بالالالالالالالاله صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ،ملسالالالالالالالال د و 
  رسا ه رافا  من  رغ     تعاد إىل املدغًة  لكً م ل غعادوا.

  
  اتة الي اد واملًافقة

ملالالالالالا وصالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املدغًالالالالالة     الالالالالر املًالالالالالافقا  والي الالالالالاد الشالالالالالماتة والشالالالالالرور وصالالالالالاروا 
ومًالالالاله مالالالالا حممالالالالد إ   الالالالال  ملالالالال   مالالالالا  صالالالالي    الالالال  رالالالالسا  الالالال    الالالال    صالالالالي     غ  الالالالرو    الالالالو  القالالالالا 



بد الالالاله و صالالالالي     صالالالالحابه وغقالالالالالا   لالالالالا كالالالالا  مالالالالن  تالالالال  مالالالالًكم عًالالالالدان مالالالالا  تالالالال  وصالالالالار ابالالالالن  لم  غالالالالابخ 
ابًالالالاله عوالالالالد هللا الالالالالس  االالالالالرل   ما عالالالالة  لحالالالالد  فقالالالالالا  لالالالاله ابًالالالاله: الالالالالس  صالالالالالً  هللا لرسالالالالاله رالالالال   وركالالالالالسا  

 سغ  املسلمة وت وي  مهم م.كا  الي اد غًت لو  الفر  لت 
  

  لو  املال كة غا   لحد
  

 الالالالالا  عويالالالالالد بالالالالالن عمالالالالال : ل تقاتالالالالال  املال كالالالالالة غالالالالالا   لحالالالالالد  و الالالالالا  الاا الالالالالد : وحالالالالالدرإ ابالالالالالن  م سالالالالال ر 
عالالالالن عوالالالالد ا ميالالالالد بالالالالن سالالالال ي  عالالالالن عمالالالالر بالالالالن ا كالالالالم   الالالالا : ل شالالالالر رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

  وم لالالالالالاله عالالالالالالن عكرمالالالالالالة   الالالالالالا : و الالالالالالا   ارالالالالالالد: غالالالالالالا   لحالالالالالالد  لالالالالالال  واحالالالالالالد وإمالالالالالالا كالالالالالالا اا غالالالالالالا  بالالالالالالدر   الالالالالالا
حضالالالالالالرت املال كالالالالالالة غالالالالالالا   لحالالالالالالد ول تقاتالالالالالال  وإمالالالالالالا  اتلالالالالالال  غالالالالالالا  بالالالالالالدر   الالالالالالا : ورلو  عالالالالالالن  م ررغالالالالالالرر   الالالالالاله 
 الالالالا : وعالالالالدرم هللا    شالالالالدرم لالالالالا صالالالال وا فلمالالالالا ا كشالالالالفاا ل تقاتالالالال  املال كالالالالة غامدالالالالس إمالالالالا ال ابالالالال  بالالالالًل 

 .القر   ورواغة ال حابة   م  للاا و اتلاا   غلور بدر
  

 قكر غلور  لحد   القر  
   ل  هللا تعاىل من القر     غلور  لحد ستة  غة   سارر    عمرا    ا  تعاىل:

يالالالالالالالالال ُّ ع لالالالالالالالالاليمُّ ِإْق مه )الالالالالالالالالْ   الالالالالالالالالْؤِمًِة  م ق اِعالالالالالالالالالد  لِْلِقت الالالالالالالالالاِ  و اا)ل ذِ   و ِإْق غ الالالالالالالالالد ْوت  ِمالالالالالالالالالْن   ْرلالالالالالالالالال   تاللوال الالالالالالالالالا  ة اْلمل
الالالالالالالالال   الالالالالالالالِ  اْلملْؤِمًلالالالالالالالالا    و   عمالالالالالالالالرا :   )  ِف ت الالالالالالالالاِ  ِمالالالالالالالالًكلْم     تال ْفش  الالالالالالالالا و ع ل الالالالالالالالى ااِ) فال ْليال تال ا ك)   121و اا)ل و لِيالح لم 

122.  
 الالالالالالالا   ك الالالالالالالر العلمالالالالالالالاة ،مل الالالالالالالا  : إ  رالالالالالالالسل ا غالالالالالالالة  للالالالالالالال    و عالالالالالالالة  لحالالالالالالالد  و الالالالالالالد كالالالالالالالا  املسالالالالالالاللما  

 غامدس ك  غن فلما ا شقاا ورالفاا  مر الرسا  ا لماا  و ا  ا  شال ه:
الالالالالالالْم ت ْشالالالالالالالكلرلو    و   عمالالالالالالالرا :  و ل ق الالالالالالالْد     الالالالالالالر كلمل   : 123 اا)ل بِو الالالالالالالْدٍر و    الالالالالالالتلْم   ِقل)الالالالالالالةُّ ف الالالالالالالاتال)قلااْ اا)  ل ع ل)كل

إ الالالالالاله تعالالالالالالاىل ملالالالالالالا قكالالالالالالر   الالالالالالة  لحالالالالالالد  توع الالالالالالا بالالالالالالسكر   الالالالالالة بالالالالالالدر أل  املسالالالالالاللمة كالالالالالالا اا   غاغالالالالالالة الضالالالالالالعد 
 اىل:والكفار   غاغة القار  ولكن ملا كا  هللا انصرا   م   روا ر ام م     ا  تع

الالالالالالالِة ملًالالالالالالالل ِلة   الالالالالالالْم بِ  ال ر الالالالالالالِة ةا  ٍ  م الالالالالالالن  اْلم ل ِدك  الالالالالالالد)كلْم ر بحكل الالالالالالالْؤِمًِة    ل الالالالالالالْن غ ْكِفالالالالالالاليكلْم     شل   ِإْق تال قلالالالالالالالا ل لِْلمل
   إ  رالالالالالالسا الاعالالالالالد كالالالالالالا  غالالالالالا  بالالالالالالدر ورالالالالالالا  الالالالالا   ك الالالالالالر املفسالالالالالرغن  و الالالالالالد  الالالالالالالاا: إ  124و   عمالالالالالرا : 

 و  ورسا املدد من املع لات.املال كة حارباا غا  بدر ول غقاتلاا   سا ر األ



  
الالالالالالالالِة ةا ٍ  م الالالالالالالالن   الالالالالالالالْم ِة ْمس  اْلالالالالالالالِددْكلْم ر بحكل ا شل الالالالالالالالس  ْتلالالالالالالالالاكلْم م الالالالالالالالن فال الالالالالالالالْارِِرْم ر  ب   بال ل الالالالالالالالى ِإ  ت ْ الالالالالالالالِ لواْ و تال تال)قلالالالالالالالالااْ و 

ِة ملس ا ِمة   و   عمرا :    .125اْلم ل ِدك 
قالالالالالالا   و الالالالالاللة ف عالالالالالال   الالالالالاللة مخسالالالالالالة     مالالالالالالن املال كالالالالالالة مشالالالالالالرو ا  ب الرالالالالالالة  مالالالالالالار: ال الالالالالال   والت

 الكفار على الفار فلما ل تااد رسل الشرا     ار  ل غااد املشرو .
الالالالالِدن)  اللللالالالالالابلكلْم بالالالالالِه و م الالالالالا الً)ْ الالالالالرل ِإ ) ِمالالالالالْن ِعًالالالالالِد ااِ) اْلع   الالالالالْم و لِت ْام  لِغالالالالالالِل  و م الالالالالا ا ع ل الالالالالهل اا)ل ِإ ) بلْشالالالالالر   ل كل

الالالالالالالال  ِِوة   و   عمالالالالالالالالرا : ا ْ ِكالالالالالالالاليِم لِيال ْقا الالالالالالالال     ر فالالالالالالالالا  م الالالالالالالالن  ال)الالالالالالالالِسغن  ك   الالالالالالالالرلواْ   ْو غ ْكوالالالالالالالالتال  لْم فال ي ًق ِلولالالالالالالالالااْ ر    126ف 
   واملالالالالالالالالالالراد ،لكوالالالالالالالالالال  ا رالالالالالالالالالاللاة وا رالالالالالالالالالالال  وا لشالالالالالالالالالالة وال الالالالالالالالالاليل وا ق    فكالالالالالالالالالال  قلالالالالالالالالالال  قكالالالالالالالالالالرل 127

 املفسرو    تفس  الكو .
بال  لْم ف الالالالالالِ  ال) لمْ  الالالالالالْىة   ْو غال تلالالالالالالاب  ع ل الالالالالالْيِ ْم   ْو غاللع الالالالالالس     ِلملا   الالالالالالال و   عمالالالالالالرا :  ل الالالالالالْيس  ل الالالالالال   ِمالالالالالالن  اْ ْمالالالالالالِر ش 

128.  
 للالالالالالال  رالالالالالالسل ا غالالالالالالة     الالالالالالة  لحالالالالالالد أل  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ملالالالالالالا شالالالالالال ه عتوالالالالالالة بالالالالالالن  م 

كيالالالالد غفلالالالال   الالالالا  رضالالالالواا واالالالاله »و الالالالا  وكسالالالالر ر،عيتالالالاله اعالالالال  شسالالالال  الالالالالد  عالالالالن وا الالالاله ورالالالالا غقالالالالا : 
  رالالالالالالسل فًللالالالالالال  رالالالالالالسل ا غالالالالالالة و يالالالالالال : إ الالالالالاله لعالالالالالالن   اامالالالالالالا  فًللالالالالالال«  والالالالالالي م ،لالالالالالالد  ورالالالالالالا غالالالالالالدعارم إىل رهبالالالالالالم

 ا غة.
  

ل الالالالالْ  ِمالالالالالن  ال ْولالالالالالِه الرحسلالالالالال ل   فالالالالالِ ْغن م)الالالالالات    ْو  لتالالالالال    الالالالالدُّ ِإ ) ر سلالالالالالا ُّ   الالالالالْد ر  إىل     الالالالالا  تعالالالالالاىل:  و م الالالالالا حمل م)
الالالالالالِكرِغ الالالالالالي ْ لِ  اا)ل الش) الالالالالالْيدا  و س  ق لالالالالالالْ  ع ل الالالالالالى ع ِقوال ْيالالالالالالِه فال ل الالالالالالن غ ضلالالالالالالر) اا)  ش  الالالالالالتلْم ع ل الالالالالالى   ْعق الالالالالالِوكلْم و م الالالالالالن غً   ن  ا ق ل والْ

  .144و   عمرا : 
  

وملالالالالالا و الالالالال  ال الالالالالراخ    حممالالالالالدا   تالالالالال  كمالالالالالا تقالالالالالد  قكالالالالالرل   غالالالالاللور  لحالالالالالد   الالالالالا  بعضالالالالال م: لالالالالالا كالالالالالا  
و » ويالالالالا  ملالالالالا  لتالالالال   اراعالالالالاا إىل إرالالالالاا كم وإىل دغالالالالًكم  فقالالالالا    الالالالس بالالالالن الًضالالالالر عالالالالم   الالالالس بالالالالن مالالالالال : 

سالالالالا  هللا  الالالالا  إ  كالالالالا   الالالالد  لتالالالال  حممالالالالد فالالالال   رب حممالالالالد حالالالالل    شالالالالات  ومالالالالا ت الالالالًعا  ، يالالالالار بعالالالالد ر 
الل الالالالم »     الالالالا : «صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالاتلاا علالالالالى مالالالالا  اتالالالال  عليالالالاله وماتالالالالاا علالالالالى مالالالالا مالالالالات عليالالالاله

  سالالالالال ) سالالالالاليفه فقاتالالالالال  حالالالالالىت  لتالالالالال   وملالالالالالا شالالالالال  واالالالالاله رسالالالالالا  هللا « إين  عتالالالالالسر إليالالالالال  ممالالالالالا غقالالالالالا  رالالالالالؤ ة
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وكسالالالالرت ر،عيتالالالاله احتملالالالاله  لحالالالالة بالالالالن عويالالالالد هللا ودافالالالال  عًالالالاله  بالالالالا بكالالالالر وعلالالالالل  



رضالالالالالالالالل هللا عًالالالالالالالاله و فالالالالالالالالر  رالالالالالالالالرو  مع الالالالالالالالم    إ  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم اعالالالالالالالال  غًالالالالالالالالاد  
حالالالالالىت الالالالالالا ت إليالالالالاله  ا فالالالالالة مالالالالالن  صالالالالالحابه فالم الالالالالم علالالالالالى رالالالالاللشت م  فقالالالالالالاا: « إت  عوالالالالالاد هللا»وغقالالالالالا : 

و رسالالالالالالالالا  هللا فالالالالالالالالدغًا  مث، ًالالالالالالالالا و م اتًالالالالالالالالا  ذان رالالالالالالالال   تلالالالالالالالال  فاسالالالالالالالالتاىل الرعالالالالالالالال  علالالالالالالالالى  لابًالالالالالالالالا فاليًالالالالالالالالا 
 مدبرغن.

كالالالالالالر هللا تعالالالالالالاىل ا كمالالالالالالة   مالالالالالالا  صالالالالالالاب املالالالالالالؤمًة   الالالالالالالفت م  مالالالالالالر الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله و الالالالالالد ق 
وسالالالالاللم وعالالالالالرف م سالالالالالاة عا والالالالالة املع الالالالالية وشالالالالالؤ  ارتكالالالالالاب امل الفالالالالالة  الالالالالا و الالالالال  مالالالالالن تالالالالالر  الرمالالالالالار مالالالالالالا ف م 

 الس   مررم رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم    غ حاا عًه بقاله تعاىل:
تلْم  و ل ق الالالالالْد ص الالالالالد   كلمل اا)ل و ْعالالالالال الالالالالىت) ِإق ا ف ِشالالالالالْلتلْم و تال ًال الالالالالل ْعتلْم ِ  اْ ْمالالالالالِر و ع   الالالالاليالْ الالالالالا ال  لْم وِِْق الالالالالِه ح  لل ِإْق ا لسح د 

وحالالالالا   ِمالالالالًكلم م)الالالالن غلرِغالالالالدل الالالالالدح الي ا و ِمالالالالًكلم م)الالالالن غلرِغالالالالدل اْ ِرالالالالر ر   ل) ص الالالالر ف كلْم ع الالالالًالْ  الالالالْم م)الالالالا اِل  لْم م الالالالن بال ْعالالالالِد م الالالال    ر اكل
ت ِلي كلْم و ل ق دْ    .152 ع ف ا ع ًْكلْم و اا)ل قلو ف ْضٍ  ع ل ى اْلملْؤِمًِة   و   عمرا : لِيال والْ

  
و الالالالالا  تعالالالالالاىل تعلغالالالالالة ألصالالالالالحاب رسالالالالالا  هللا علالالالالالى مالالالالالا  صالالالالالاهبم مالالالالالن االالالالالالرال والقتالالالالال   لحالالالالالد:  و    

ًالالالالالالالالتلم محالالالالالالالالْؤِمًِة     و   عمالالالالالالالالرا :  ًلالالالالالالالالاا و    ا ْل  لالالالالالالالالاا و    الالالالالالالالتلمل اْ ْعل الالالالالالالالْا   ِإ  كل    تضالالالالالالالالعفاا    غعالالالالالالالالإ139 ِ 
،لالالالالالس  انلكالالالالالم مالالالالالن عالالالالالدوكم  لحالالالالالد مالالالالالن القتالالالالال  والقالالالالالرول عالالالالالن ا الالالالالاد عالالالالالدوكم وحالالالالالرهبم و  ال الالالالالاا و  
لسالالالالالاا فت الالالالاللوا علالالالالالى مالالالالالا  صالالالالالابكم مالالالالالن امل الالالالاليوة غامدالالالالالس فالالالالالال تم األعلالالالالالا      ال الالالالالاررو  علالالالالالي م ولكالالالالالم 

 العق    ال فر والً رر علي م إ  كًتم مؤمًة.
  

 غلور محراة األسد
علالالالالالالالى .ا يالالالالالالالة  ميالالالالالالالا  مالالالالالالالن املدغًالالالالالالالة  وكا الالالالالالال  ال الالالالالالاللور صالالالالالالالويحة  حالالالالالالالد  إق محالالالالالالالراة األسالالالالالالالد ماضالالالالالالال  

و عالالالال   لحالالالالد غالالالالا  السالالالالو  وال الالالاللور املالالالالسكارر غالالالالا  األحالالالالد لسالالالال   عشالالالالرر مضالالالال  مالالالالن شالالالالاا  علالالالالى ر   
 ارًة ورالرة ش را  من ا  رر  وكا   لال  العدو السغن كا اا ،ألمس.

سالالالالالاللم فلمالالالالالالا  لالالالالالال  الف الالالالالالر  الالالالالالا  الاا الالالالالالد : ،تالالالالالال  واالالالالالالال األ  الالالالالالار علالالالالالالى ،بالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله و 
و ق  بالالالالال  ،ل الالالالالر االالالالالاة عوالالالالد هللا بالالالالن عمالالالالالرو املالالالاللين فالالالالالر  الًالالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم   الالالاله   والالالالال  

إقا  الالالالالالرغ   الالالالالالد  للالالالالالالاا فسالالالالالالمع م غقالالالالالالالا  مالالالالالالا  -اسالالالالالالم ماضالالالالالال   الالالالالالرب املدغًالالالالالالة  -مالالالالالالن عًالالالالالالد  رلالالالالالاله  لالالالالالال  
 و  صالالالالالالالًعتم شالالالالالالاليدا    صالالالالالالالوتم شالالالالالالالاكة القالالالالالالالا  وحالالالالالالالدرم   تركتمالالالالالالالارم ول تويالالالالالالالدورم   الالالالالالالد بقالالالالالالالل مالالالالالالالً م ر 

 معالالالالالالالا  لكالالالالالالالم فالالالالالالالاراعاا  ستالصالالالالالالال  مالالالالالالالن بقالالالالالالالل  وصالالالالالالالفاا  بالالالالالالالن  ميالالالالالالالة ب  قلالالالالالالال  علالالالالالالالي م وغقالالالالالالالا :   



تفعلالالالالاا فالالالال   القالالالالا   الالالالد غضالالالالواا و رالالالالا      تمالالالال  علالالالاليكم مالالالالن ختلالالالالد مالالالالن ا الالالاللرج  فالالالالاراعاا والدولالالالالة 
 رشالالالالالدرم »لكالالالالالم فالالالالال ين    مالالالالالن إ  راعالالالالالتم    تكالالالالالا  الدولالالالالالة علالالالالاليكم  فقالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

يد  والالالالالالالس   فسالالالالالالل بيالالالالالالدل لقالالالالالالد سالالالالالالا م   الالالالالالم ا  الالالالالالارر ولالالالالالالا راعالالالالالالاا لكالالالالالالا اا  صالالالالالالفاا  ومالالالالالالا كالالالالالالا  برشالالالالالال
 «.كاألمس السار 

  
وملالالالالالالا صالالالالالاللى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ال الالالالالالو   الالالالالالدب الًالالالالالالا  و ق  مالالالالالالؤق  رسالالالالالالا  هللا 
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ، الالالالالالروج      مالالالالالالر بالالالالالالال      غًالالالالالالاد     رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

نالالالالالرج معًالالالالالا  حالالالالالد إ  مالالالالالالن رالالالالالرج معًالالالالالا  مالالالالالس  غعالالالالالإ مالالالالالن شالالالالال د  لحالالالالالالدا    بمالالالالالركم بالالالالالال  العالالالالالدو و  
و راد بالالالالالالسل  إ  الالالالالالار الشالالالالالالدر ،لعالالالالالالدو والالالالالالاللودر   تع الالالالالاليم مالالالالالالن شالالالالالال د  لحالالالالالالدا  ومًالالالالالال  بالالالالالالسل  ارالالالالالالتال  
املًالالالالافقة ول غشالالالال د رالالالالسل ال الالالاللور إ  مالالالالن شالالالال د  لحالالالالدا  عالالالالدا االالالالابر بالالالالن عوالالالالدهللا ف  الالالاله  الالالالا  لرسالالالالا  هللا 

ا   لحالالالالالد علالالالالالى  رالالالالالاات ت سالالالالالو  فلالالالالالم  شالالالالال د ا الالالالالرب فالالالالالالق  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إ   م رلفالالالالالإ غالالالالال
ت     سالالالالالال  معالالالالالال   فالالالالالالالق  لالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فلالالالالالالم نالالالالالالرج معالالالالالاله  حالالالالالالد ل غشالالالالالال د 

 القتا  غ ل.
وبعالالالالالت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رالرالالالالالة  فالالالالالر مالالالالالن  سالالالالاللم  ليعالالالالالة    ور القالالالالالا  فلحالالالالالق 

ة فقتلامهالالالالالا: ومضالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله ارًالالالالالا  مالالالالالً م القالالالالالا  امالالالالالراة األسالالالالالد فو الالالالالروا ،لالالالالالرال
وسالالالالالاللم ودليلالالالالالاله وبالالالالالال  بالالالالالالن الضالالالالالالحا  بالالالالالالن رعلوالالالالالالة بالالالالالالن ا الالالالالاللرج حالالالالالالىت عسالالالالالالكر امالالالالالالراة األسالالالالالالد فااالالالالالالد 
الالالالالالالالرالة فالالالالالالالدفً ما  وكالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  روحالالالالالالالا  و  وا الالالالالالاله ا لقتالالالالالالالة فقالالالالالالالا  

م ل الالالالالا حالالالالالىت غفالالالالالت  هللا عليًالالالالالا و  لحالالالالالة لالالالالالن غًالالالالالالاا مًالالالالالا »رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم لالحالالالالالة: 
و ابالالالالن ا االالالالاب إ   رغشالالالالا  لالالالالن غًالالالالالاا مًالالالالا م الالالال  »  و الالالالا  لعمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب رضالالالالل هللا عًالالالاله: «مكالالالالة

 «.رسا حىت  ستلم الركن
  الالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم امالالالالالالالراة األسالالالالالالالد ا رًالالالالالالالة والالالالالالالال الوة واألربعالالالالالالالاة  وكالالالالالالالا  

تلالالالالالالالر  مالالالالالالالن املكالالالالالالالا  الوعيالالالالالالالد وقرالالالالالالال  صالالالالالالالات املسالالالالالالاللما  غا الالالالالالالدو  تلالالالالالالال  الليالالالالالالالات مخسالالالالالالالما ة انر حالالالالالالالىت 
 معسكررم و  ارم   ك  واه فكو  هللا بسل  عدورم.

  
وكالالالالا  اللالالالالااة بيالالالالد علالالالالل  بالالالالن  م  الالالالال  رضالالالالل هللا عًالالالاله  واسالالالالتعم  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم علالالالالى 

 املدغًة ابن    مكتا .



وعالالالالالالن ابالالالالالالن عوالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا  الالالالالالا : إ  هللا  الالالالالالس     لالالالالالال   م سالالالالالالفيا  الرعالالالالالال  بعالالالالالالد 
   كا  مًه غا   لحد  فرا  إىل مكة.الس

  
و فالالالالالر صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   محالالالالالراة األسالالالالالد  م عالالالالاللر الشالالالالالاعر الالالالالالس  مالالالالالن  عليالالالالاله و الالالالالد  سالالالالالر 
بوالالالالالدر مالالالالالن غالالالالال  فالالالالالداة ألاالالالالال  بًاتالالالالاله و رالالالالالس عليالالالالاله ع الالالالالدا     غقاتلالالالالاله و  غك الالالالالر عليالالالالاله  عالالالالالا  و  غ الالالالالارر 

و ر ضالالالالال م علالالالالالى  تالالالالالاله  عليالالالالاله  حالالالالالدا  فالالالالالًق  الع الالالالالد ورالالالالالرج مالالالالال   الالالالالرغ  أللحالالالالالد وصالالالالالار غسالالالالالتًفر الًالالالالالا 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  شالالالالالعارل  فالالالالالدعا رسالالالالالا  هللا    غفلالالالالال  فالسالالالالالر فقالالالالالا : و حممالالالالالد   لالالالالالإ وامالالالالالًن 

  وهللا   »علالالالالالالالل  ودعالالالالالالالإ لوًالالالالالالالاا و عايالالالالالالال  ع الالالالالالالدا      عالالالالالالالاد مل الالالالالالال  مالالالالالالالا فعلالالالالالالال   فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 
م  سالالالالالالال  عارضالالالالالالالي   كالالالالالالالة جتلالالالالالالالس ،  الالالالالالالر تقالالالالالالالا  رالالالالالالالدع  حممالالالالالالالدا   اضالالالالالالالرب و  غالالالالالالالد عًقالالالالالالاله   غلالالالالالالالد 

فضالالالالالرب عًقالالالالاله ومحالالالالال  ر سالالالالاله إىل املدغًالالالالالة ورالالالالالسا امل الالالالال  الالالالالالس  ضالالالالالربه رسالالالالالا  هللا «. املالالالالالؤمن احالالالالالر مالالالالالرتة
 ل غسم  من غ ل.

  راالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  صالالالالالحابه ووصالالالالاللاا املدغًالالالالالة غالالالالالا  االمعالالالالالة و الالالالالد غالالالالالاب 
العالالالالا  بالالالالن  مخسالالالالا  و فالالالالر صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عًالالالالد رااعالالالاله إىل املدغًالالالالة  عاوغالالالالة بالالالالن امل الالالال ر بالالالالن  م

  مية بن عود  س ورا اد عود املل  بن مروا  فالمر بقتله.
علقالالالالالالالال  فا مالالالالالالالالة ، سالالالالالالالالة  -     السالالالالالالالالًة ال ال الالالالالالالالة مالالالالالالالالن ا  الالالالالالالالرر  -وفي الالالالالالالالا » الالالالالالالالا  الاالالالالالالالال  : 

 -صالالالالالاللاات هللا علي مالالالالالالا و يالالالالالال : ل غكالالالالالالن بالالالالالالة و د الالالالالالا ا سالالالالالالن ومحل الالالالالالا ، سالالالالالالة إ  مخسالالالالالالا  ليلالالالالالالة 
هللا بالالالالالن  لم  بعوالالالالالد هللا بالالالالالن حً لالالالالالة بالالالالالن  م عالالالالالامر   يلالالالالالة بًالالالالال  عوالالالالالد -فيمالالالالالا  يالالالالال   -محلالالالالال   -وفي الالالالالا 
 «.  شاا 
  

   625ماغا سًة  -رال  4بعت الر)ايع فر سًة 
الرايالالالال  مالالالالاة  الالالالسغ   و الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا  والاا الالالالد : الرايالالالال  مالالالالاة  الالالالسغ   الالالالرب ا الالالالد ر بالالالالة مكالالالالة 

 والاا د.
 وإما  لضيد الوعت إىل اسم قل  املاة أل  الا عة كا   ،لقرب مًه.

الرايالالالالال  رالالالالالل سالالالالالرغة عاصالالالالالم بالالالالالن وبالالالالال  األ  الالالالالار  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  وكالالالالالا  بع الالالالاله   صالالالالالفر  وبعالالالالت
 .-  625ماغا سًة  -من السًة الرابعة 

  



وسالالالالو  رالالالالسا    بالالالالإ  يالالالالا  مالالالالن رالالالالسغ  مشالالالالاا إىل عضالالالال  والقالالالالارر ومهالالالالا  ويلتالالالالا  مالالالالن بالالالالإ ا الالالالا  
وسالالالاللم    نالالالالرج  بالالالالن رلشالالالالة بالالالالن مدركالالالالة ف علالالالالاا  الالالالم إبالالالالال  علالالالالى    غكلمالالالالاا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله

إلالالالالالالالي م  فالالالالالالالرا  مالالالالالالالن  صالالالالالالالحابه فقالالالالالالالد  سالالالالالالالوعة  فالالالالالالالر م  الالالالالالالرغن ا سالالالالالالالال   فقالالالالالالالالاا: و رسالالالالالالالا  هللا إ  فيًالالالالالالالا 
إسالالالالالالالما  فابعالالالالالالت معًالالالالالالا  فالالالالالالرا  مالالالالالالن  صالالالالالالحاب  غفق الالالالالالاان   الالالالالالالدغن وغقر الالالالالالاان القالالالالالالر   وغعلمالالالالالالاان شالالالالالالرا   

 الالالالالالرغ   ا سالالالالالالال   و يالالالالالال : إ الالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  راد    غوعالالالالالالت عيالالالالالالاان  إىل مكالالالالالالة ليالالالالالالالتال ةالالالالالال  
فلمالالالالالا االالالالالالاة رالالالالالالؤ ة الًفالالالالالالر غالوالالالالالالا  مالالالالالالن غفق  الالالالالالم  بعالالالالالالت مع الالالالالالم سالالالالالالتة مالالالالالالن  صالالالالالالحابه ل مالالالالالالرغن  يعالالالالالالا  

عاصالالالالالم بالالالالالن وبالالالالال   مررالالالالالد بالالالالالن  م مررالالالالالد ال ًالالالالالا   ورويالالالالال  بالالالالالن عالالالالالد   -ورالالالالالسل الوع الالالالالة مؤلفالالالالالة مالالالالالن 
رًِة  وعود هللا بن  ار   ورالد بن الوك .  األوسل الودر   و غد بن الد)

دروا هبالالالالم واست الالالالرراا علالالالالي م رالالالالسغال  ليعيًالالالالارم علالالالالى  الالالالتل م  رالالالالرج رالالالالؤ ة حالالالالىت  تالالالالاا الرايالالالال  ف الالالال
فلالالالالالم غالالالالالرش القالالالالالا  ورالالالالالم   رحالالالالالا م إ  الراالالالالالا   غالالالالالدغ م السالالالالاليا   فالرالالالالالس عاصالالالالالم ومالالالالالن معالالالالاله  سالالالالالياف م 
ليقالالالالالاتلاا القالالالالالا   فقالالالالالالاا: إان وهللا    رغالالالالالد  الالالالالتلكم ولكالالالالالم ع الالالالالد هللا ومي ا الالالالاله     قالالالالالتلكم  و الالالالالالاا قلالالالالال  

 الالالالالالالرغ  وبرالالالالالالالسوا   مقالالالالالالالابلت م  االالالالالالالرا  لعلم الالالالالالالم   الالالالالالاله   شالالالالالالاللة أل الالالالالالالم غرغالالالالالالالدو     غسالالالالالالاللمارم لكفالالالالالالالار 
 حالالالالالالال  إىل  الالالالالالالرغ  مالالالالالالالن    بتالالالالالالالاا  حالالالالالالالد مالالالالالالالن  صالالالالالالالحاب حممالالالالالالالد صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ش لالالالالالالالا  بالالالالالالاله 

 وغقتلا ه  ن  لت  مً م بودر و لحد  فالباا    غقولاا مً م.
  

  فالمالالالالالا مررالالالالالد ورالالالالالالد بالالالالالن الوكالالالالال  وعاصالالالالالم بالالالالالن وبالالالالال  فقالالالالالالاا: وهللا    قوالالالالال  مالالالالالن مشالالالالالر  ع الالالالالدا  
و الالالالاتلاا حالالالالىت  لتلالالالالاا  و مالالالالا  غالالالالد ورويالالالال  وعوالالالالد هللا بالالالالن  الالالالار  فال الالالالاا ور الالالالاا ورغوالالالالاا   ا يالالالالار فالالالالالالعااا 
 غالالالالالدغ م فالسالالالالالرورم   رراالالالالالاا هبالالالالالم إىل مكالالالالالة ليويعالالالالالارم هبالالالالالا حالالالالالىت إقا كالالالالالا اا ،ل  الالالالالرا  ا تالالالالاللش عوالالالالالد هللا 
ل بالالالالالالن  الالالالالالار  غالالالالالالدل مالالالالالالن القالالالالالالر      رالالالالالالس واسالالالالالالتالرر عًالالالالالاله القالالالالالالا  فرمالالالالالالال ،  الالالالالالارر حالالالالالالىت  تلالالالالالالال  فقالالالالالال  

،ل  الالالالالرا   و مالالالالالا رويالالالالال  بالالالالالن عالالالالالد  و غالالالالالد بالالالالالن عالالالالالد  و غالالالالالد بالالالالالن الدرًالالالالالة فقالالالالالدماا هبمالالالالالا مكالالالالالة فواعامهالالالالالا 
فابتالالالالاش رويوالالالالالا  حل الالالال  بالالالالالن  م إرالالالالاب التميمالالالالالل حليالالالالد بالالالالالإ  افالالالال  لعقوالالالالالة بالالالالن عالالالالالامر بالالالالن  افالالالالال  وكالالالالالا  
ح الالالال   رالالالالا  ا الالالالارن بالالالالن عالالالالامر ألمالالالاله ليقتلالالالاله  بيالالالاله  و مالالالالا  غالالالالد بالالالالن الدرًالالالالة فابتاعالالالاله صالالالالفاا  بالالالالن  ميالالالالة 

بيالالالالالاله  ميالالالالالالة بالالالالالالن رلالالالالالالد وكالالالالالالا  شالالالالالالرا مها   ق  القعالالالالالالدر فحوسالالالالالالامها حالالالالالالىت رراالالالالالال  األشالالالالالال ر ليقتلالالالالالاله  
ا الالالالالرا  فقتلالالالالالاا  غالالالالالدا   و مالالالالالا رويالالالالال  فقالالالالالد مكالالالالالت  سالالالالال ا  حالالالالالىت رراالالالالال  األشالالالالال ر ا الالالالالرا      عالالالالالاا علالالالالالى 
 تلالالالالالاله  وكالالالالالالا اا    و  األمالالالالالالر  سالالالالالالاةوا إليالالالالالاله   حوسالالالالالاله فقالالالالالالا   الالالالالالم: مالالالالالالا غ الالالالالالً  القالالالالالالا  الكالالالالالالرا  ركالالالالالالسا 

عالالالالالالد قلالالالالال  واعلالالالالالالال عًالالالالالالد امالالالالالر ر ارسالالالالالاله ورالالالالالل ماوغالالالالالالة مالالالالالا ر ح الالالالالال  و الالالالالالد  سالالالالال رم  فالحسالالالالالالًاا إليالالالالاله ب



 الالالالال  ماوغالالالالة: كالالالالا  رويالالالال  غت  الالالالد ،لقالالالالر   فالالالال قا ذعالالالاله الًسالالالالاة بكالالالالة ور قالالالالن عليالالالاله  فقلالالالال  لالالالاله: رالالالال  
لالالالالال  مالالالالالن حااالالالالالة   الالالالالا :   إ     تسالالالالالقيإ العالالالالالسب و  تاعميالالالالالإ مالالالالالا قلبالالالالال  علالالالالالى الً الالالالال  وخت غالالالالالإ 

اهللا مالالالالالا اكالالالالال ن بالالالالالسل  وملالالالالالا رراالالالالالاا ةويالالالالال  مالالالالالن ا الالالالالر  إقا  رادوا  تلالالالالالل  فلمالالالالالا  رادوا قلالالالالال   ر تالالالالاله فالالالالال
الالالالالالالً)ة ملالالالالالالالن  لتالالالالالالال  صالالالالالالال ا      ليقتلالالالالالالالال  الالالالالالالا : قروين  صالالالالالالال ِ  ركعتالالالالالالالة  ف كالالالالالالالال ف الالالالالالاللى سالالالالالالال دتة ف الالالالالالالرت سل
غ الالالالالاللل ركعتالالالالالالة    الالالالالالا  رويالالالالالال : لالالالالالالا     غقالالالالالالالاا االالالالالاللش  لالالالالالاللدت ومالالالالالالا  ،ت علالالالالالالى    ِشالالالالالالق)ل كالالالالالالا    

 م رعل    ا :
  

 وقل    قات ا له وإ  غشال
   على  وصا  شلا مملشغوار 
    رالالالالالرج بالالالاله  بالالالالالا سالالالالروعة بالالالالالن ا الالالالارن بالالالالالن عالالالالامر بالالالالالن «الل الالالالم  ح الالالالال م عالالالالددا  ورالالالالالسرم بالالالالددا  »

  اف  بن عود مًا  فضربه فقتله  رمحه هللا تعاىل.
  

وعالالالالالالن عالالالالالالرور بالالالالالالن الالالالالالاللب  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالالا : ملالالالالالالا  رادوا  تالالالالالال  رويالالالالالال  ووضالالالالالالعاا فيالالالالالاله السالالالالالالالل 
ول:  االالالالالالالال       حممالالالالالالالالدا  مكا الالالالالالالال    الالالالالالالالا : وهللا مالالالالالالالالا والرمالالالالالالالالال وا الالالالالالالالراب ورالالالالالالالالا م الالالالالالالاللاب اندول وانشالالالالالالالالد

 حالالالالالال     غفالالالالالالدغإ بشالالالالالالاكة    دمالالالالالاله  و يالالالالالال : إ   غالالالالالالد بالالالالالالن الدرًالالالالالالة  الالالالالالالاا لالالالالالاله قلالالالالالال   غضالالالالالالا  عًالالالالالالد  تلالالالالالاله 
فالاالالالالالاهبم   الالالالال  قلالالالالال   فقالالالالالا   بالالالالالا سالالالالالفيا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: مالالالالالا ر غالالالالال  مالالالالالن الًالالالالالا   حالالالالالدا   الالالالال   حالالالالالدا   

 كح   صحاب حممدا  حممدا   و د  ت   غدا   ساا .
رالالالالالسغ  حالالالالالة  تالالالالال  عاصالالالالالم بالالالالالن وبالالالالال   الالالالالد  رادوا ر سالالالالاله ليويعالالالالالال مالالالالالن سالالالالالالفة بًالالالالال   و الالالالالد كا الالالالال 

سالالالالعد بالالالالن شالالالال يد وكا الالالال   الالالالد  الالالالسرت حالالالالة  صالالالالاب ابً الالالالا غالالالالا   لحالالالالد لالالالالدن  الالالالدرت علالالالالى ر   عاصالالالالم 
فلمالالالالالا حالالالالالال  بيالالالالالً م وبيًالالالالاله  الالالالالالاا: دعالالالالالال  -الالالالالاللانب   -لتشالالالالالربن    حالالالالالد ر سالالالالاله ا مالالالالالر فمًعالالالالاله الالالالالالدبر 

يال  فاحتمالالالالال  عاصالالالالالما  فالالالالالسر  بالالالالاله  وكالالالالالا  عاصالالالالالم حالالالالالىت شسالالالالالل فتالالالالالسر  عًالالالالاله فًالرالالالالالسل فوعالالالالالت هللا سالالالالال
 الالالالالد  عاالالالالالى هللا ع الالالالالدا     شسالالالالاله مشالالالالالر   بالالالالالدا  و  شالالالالالس مشالالالالالركا   بالالالالالدا  تً سالالالالالا  مًالالالالاله  فكالالالالالا  عمالالالالالر بالالالالالن 

ع والالالالا   فالالالالل هللا العوالالالالد املالالالالؤمن كالالالالا  عاصالالالالم  الالالالسر    »ا االالالالاب غقالالالالا  حالالالالة بل الالالاله    الالالالالدبر مًعتالالالاله: 
 «.بعد وفاته كما امتً  مًه   حياته شسه مشر  و  شس مشركا   بدا    حياته فمًعه هللا

وملالالالالالا  تالالالالال  م الالالالالن وا) الالالالاله الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل عضالالالالال  والقالالالالالارر مالالالالالن  رالالالالال  الرايالالالالال  وبلالالالالالو 
رالالالال رم رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بعالالالالالت عمالالالالرو بالالالالن  ميالالالالالة الضالالالالمر  إىل مكالالالالة مالالالالال  راالالالال  مالالالالالن 



عاملالالالالا   كالالالالة ارغدالالالالا    األ  الالالالار و مرمهالالالالا بقتالالالال   م سالالالالفيا  بالالالالن حالالالالرب  وكالالالالا  عمالالالالرو بالالالالن  ميالالالالة الضالالالالمر 
فلمالالالالالالا وصالالالالالالال مكالالالالالالة  افالالالالالالا ،لويالالالالالال   سالالالالالالواعا  فعالالالالالالر  عمالالالالالالرا  راالالالالالال  مالالالالالالً م ف الالالالالالال  علالالالالالالى صالالالالالالاته: رالالالالالالسا 

 عمرو بن  مية  ففر را وصاحوه ووصال إىل املدغًة اناة.
  

  625ماغا سًة  -رال 4سرغة بدر معا ةصفر سًة 
  

غة القالالالالراة وكا الالالال  وتسالالالالمى رالالالالسل السالالالالرغة سالالالالرغة املًالالالالسر بالالالالن عمالالالالرو ا لراالالالالل  وتسالالالالمى  غضالالالالا  بسالالالالر 
   علالالالالالى ر    ربعالالالالالة  625رالالالالالسل السالالالالالرغة   شالالالالال ر صالالالالالفر   السالالالالالًة الرابعالالالالالة مالالالالالن ا  الالالالالرر ومالالالالالاغا سالالالالالًة 

 شالالالال ر مالالالالن  لحالالالالد  وكالالالالا  مالالالالن  مررالالالالا كمالالالالا  الالالالاله ابالالالالن إسالالالالحا  عالالالالن شالالالالياره   الالالاله  الالالالد  علالالالالى رسالالالالا  هللا 
ة  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  بالالالالالا بالالالالالراة عالالالالالامر بالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالن اعفالالالالالر العالالالالالامر   وغعالالالالالر   لال ِعالالالالال  األ ِسالالالالالً) 

فعالالالالرمث الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عليالالالاله ا سالالالالال  فلالالالالم غسالالالاللم ول غوعالالالالد و الالالالا  لالالالاله: و حممالالالالد إين  ر  
 مالالالالالر  رالالالالالسا حسالالالالالًا  شالالالالالرغفا  و الالالالالامل رلفالالالالالل  فلالالالالالا   الالالالال  بع الالالالال  معالالالالالل  فالالالالالرا  مالالالالالن  صالالالالالحاب  لراالالالالالات    
غتوعالالالالاا  مالالالالر  فالالالال   رالالالالم اتوعالالالالا  فمالالالالا  عالالالالل  مالالالالر   فقالالالالا : إين  رشالالالالى  رالالالال  جنالالالالد علالالالالي م  فقالالالالا :  ان  الالالالم 

وعالالالالت صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم املًالالالالسر بالالالالن عمالالالالرو ومعالالالاله القالالالالراة ورالالالالم سالالالالوعا   فلمالالالالا وصالالالاللاا إىل االالالالار  ف
بدالالالالالر معا الالالالالة بع الالالالالاا حالالالالالرا  بالالالالالن ملحالالالالالا   رالالالالالا    سالالالالالليم رالالالالالا    الالالالالس بالالالالالن مالالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله بكتابالالالالاله 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل عالالالالالامر بالالالالالن الافيالالالالال  بالالالالالن مالالالالالال  بالالالالالن اعفالالالالالر الكالالالالالالم العالالالالالامر  ورالالالالالا ابالالالالالن 

الكتالالالالاب بالالالال  ورالالالال  علالالالالى حالالالالرا  فقتلالالالاله واست الالالالرخ بالالالالإ عالالالالامر  امالالالاله فالالالالالباا   رالالالالل  م بالالالالراة فلالالالالم غً الالالالر  
و الالالالالاا:   نفالالالالر االالالالاار  م بالالالالراة  فاست الالالالرخ علالالالالي م  وا الالالال  مالالالالن سالالالالليم ع الالالالية ورعالالالالال  وقكالالالالاا   فًفالالالالروا 
معالالالالالاله ور سالالالالالالال واسالالالالالالتواال املسالالالالالاللما  حرامالالالالالالا  فالالالالالالال ولاا    رالالالالالالرل فلقالالالالالالي م القالالالالالالا  فالحالالالالالالا اا هبالالالالالالم فكالالالالالالاررورم 

هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم واالالالالاة رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فتقالالالالاتلاا فقتلالالالالاا  صالالالالحاب رسالالالالا  
رالالالالسا سالالالالووه عمالالالال   م بالالالالراة حيالالالالت  رالالالالسرم   االالالالاارل   الالالالد كًالالالال   الالالالسا  »رالالالال   رالالالال  بدالالالالر معا الالالالة فقالالالالا : 

  فولالالالالو قلالالالال   ، بالالالالراة فمالالالالات عقالالالال  قلالالالال   سالالالالفا  علالالالالى مالالالالا صالالالالً  ابالالالالن  ريالالالاله عالالالالامر «كاررالالالالا  مت افالالالالا  
 mبن الافي   ومات عامر بن الافي .

   بن وب  غررل  تلى معا ة: ا  حسا
 على  تلى معا ة فاست لل
 بدم  العة سح)ا  غ   لر



 على ري  الرسا  غدار    ْاا
 و  ت م مًاورم بقدر

  
ول  الالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم علالالالالى  تلالالالالى مالالالالا واالالالالد علالالالالى  تلالالالالى بدالالالالر معا الالالالة لكا الالالاله 

العالالالالالالرب  الالالالالالدشا     الرسالالالالالال    تقتالالالالالال  ل غرسالالالالالالل م لقتالالالالالالا  إمالالالالالالا رالالالالالالم مول الالالالالالا  رسالالالالالالالته و الالالالالالد االالالالالالرت عالالالالالالادر 
 لكً م م  قل  غدروا هبم.

 الالالالالالا  العالمالالالالالالة اللر الالالالالالاين: وإمالالالالالالا ل نالالالالالال ل سالالالالالالوحا ه وتعالالالالالالاىل  الالالالالالا ترتالالالالالال  علالالالالالالى قرالالالالالالاب القالالالالالالراة و رالالالالالال  
الرايالالالالال   والالالالال  رالالالالالروا م كمالالالالالا  رالالالالال ل بً الالالالال  قلالالالالال  مالالالالالن األشالالالالالياة أل الالالالاله سالالالالالوق   علمالالالالاله تعالالالالالاىل إكالالالالالرام م 

 من ااة    ل   صحاب الراي .،لش ادر و راد ح ا  قل    لة  م براة و 
  

وكالالالالا  مالالالالال  رالالالالالسل السالالالالالرغة عمالالالالالرو بالالالالالن  ميالالالالالة الضالالالالالمر  و الالالالالد  تلالالالالالاا  يعالالالالالا  غالالالالال ل و الالالالالد كالالالالالا   سالالالالال ا    
 غالالالالالدغ م فقالالالالالا  لالالالالاله عالالالالالامر بالالالالالن الافيالالالالال :  الالالالالد كالالالالالا  علالالالالالى  مالالالالالل  سالالالالالمةُّ فال الالالالال  حالالالالالر  عً الالالالالا واالالالالالل  انصالالالالاليته 

عليالالالالاله وسالالالالاللم  فالعتقالالالالاله عالالالالالن ر والالالالالة  عالالالالالم   الالالالالا كا الالالالال  علالالالالالى  مالالالالاله فلمالالالالالا  الالالالالد  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا
 الالالالالا :  بالالالالال  مالالالالالن بيالالالالالً م  وكالالالالالا  عمالالالالالرو ملالالالالالا رالالالالالرج إىل املدغًالالالالالة صالالالالالاد   حالالالالال  غسالالالالالمى القر الالالالالرر رالالالالالالة 
مالالالالن بالالالالإ عالالالالامر   مالالالالن بالالالالإ كالالالالالب فًالالالالل  معالالالاله    الالالال  كالالالالا  رالالالالا فيالالالاله وكالالالالا  مع مالالالالا عقالالالالد وع الالالالد مالالالالن 
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ل غشالالالالالعر بالالالالاله عمالالالالالرو  فقالالالالالا   مالالالالالا عمالالالالالرو: ومالالالالالن   تمالالالالالا فالالالالالسكرا لالالالالاله 

بالالالالإ عالالالالامر ف ك مالالالالا حالالالالىت انمالالالالا فقتل مالالالالا و الالالالن   الالالاله  فالالالالر ب الالالالالر بعالالالال   صالالالالحابه الالالالالسغن  تلالالالالاا   مالالالالا مالالالالن 
بودالالالالالر معا الالالالالة  واالالالالالاة و رالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالسل  فقالالالالالا : بالالالالالدس مالالالالالا صالالالالالًع   الالالالالد  

 كا   ما مإ  ما  وااار  ألِدغً  ما فوعت بدغت ما إىل  ام ما.
بالالالالن ف الالالال ر مالالالالاىل  م بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله ورالالالالا  ومالالالالن  لالالالالة القالالالالراة الالالالالسغن  تلالالالالاا بودالالالالر معا الالالالة عالالالالامر

الالالالالالس  علالالالالالسِ ب    هللا فاشالالالالال ال  بالالالالالا بكالالالالالر فالعتقالالالالاله  واستشالالالالال د   رالالالالالسل املا عالالالالالة ورالالالالالا ابالالالالالن  ربعالالالالالة سالالالالالًة 
. 

  
   625غا يه سًة  -رال 4غلور بن الًض ربي  األو  سًة 

ارر املدغًالالالالة الًضالالالال  اسالالالالم  ويلالالالالة مالالالالن الي الالالالاد الالالالالسغن كالالالالا اا ،ملدغًالالالالة وكالالالالا اا رالالالالم و رغ الالالالة ان لالالالالة ب الالالال
   حدا ق و  ا   م.



  
 الالالالالا  غالالالالال  واحالالالالالالد مالالالالالن  رالالالالال  السالالالالالال : ملالالالالالا  الالالالالد  الي الالالالالالاد املدغًالالالالالة  للالالالالالاا السالالالالالالافلة فاسالالالالالتامخارا فالالالالالالالتاا 
العاليالالالالالة فًالالالالالل  بًالالالالالا الًضالالالالال  بالحالالالالالا  و الالالالالل  بًالالالالالا  رغ الالالالالة م الالالالاللورا  ومهالالالالالا وادو  غ واالالالالالا  مالالالالالن حالالالالالرر رًالالالالالا  

 الالالالالالاماا هبالالالالالالا وكالالالالالالا  بيالالالالالالً م وبالالالالالالة تً الالالالالال  مً الالالالالالا ميالالالالالالال عسبالالالالالالة  فاختالالالالالالس بًالالالالالالا الًضالالالالالال  ا الالالالالالدا ق وا  الالالالالالا  و 
 املدغًة لا ميلة  و رالرة وكا اا شتلكا  خنيال  فاار املدغًة.

كا الالالالالال  رالالالالالالسل ال الالالالالاللور   شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو  سالالالالالالًة  ربالالالالالال  علالالالالالالى ر   سالالالالالالوعة ورالرالالالالالالة شالالالالالال را  مالالالالالالن 
 .-   625غا يه سًة  -ا  رر 

ه  فالالالالالر مالالالالالن رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالا  السالالالالالو  ف الالالالاللى   مسالالالالال د  لوالالالالالاة ومعالالالالال
 صالالالالالحابه  امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار     تالالالالالى بالالالالالإ الًضالالالالال  فكلم الالالالالم    غعيًالالالالالال   ِدغالالالالالة الكلويالالالالالة اللالالالالالسغن 
 تل مالالالالالالا عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن  ميالالالالالالة الض)الالالالالالالمر   فقالالالالالالالالاا:  فعالالالالالال  و  ، القاسالالالالالالالم مالالالالالالالا  حووالالالالالال   وكالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا 
االسالالالالالا  إىل اًالالالالال  االالالالالدار مالالالالالن بيالالالالالا م ف الالالالالال بعضالالالالال م بالالالالالوع  ومهالالالالالاا ،ل الالالالالدر بالالالالاله  و الالالالالا  عمالالالالالرو بالالالالالن 

اش بالالالالن كعالالالال  بالالالالن ب سالالالالي  الًضالالالالر :  ان    الالالالر علالالالالى الويالالالال  فالالالالال رل عليالالالاله صالالالال رر  فقالالالالا  سالالالالال  احالالالال
بالالالالالن مشالالالالالكم:   تفعلالالالالالاا وهللا لي الالالالال     الالالالالا مهمالالالالالتم بالالالالاله وإ الالالالاله لالالالالالًق  للع الالالالالد الالالالالالس  بيًًالالالالالا وبيًالالالالاله  واالالالالالاة 
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ا الالالال   الالالالا مهالالالالاا فالالالالً   سالالالالرغعا  كال الالالاله غرغالالالالد حااالالالالة فتااالالالاله إىل املدغًالالالالة 

 ابه.و قه  صح
  

 -  بعالالالالت إلالالالالي م رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حممالالالالد بالالالالن م سالالالاللمة    ارراالالالالاا مالالالالن بلالالالالد  
فالالالالال تسالالالالاكًاين هبالالالالا و الالالالد مهمالالالالتم  الالالالا مهمالالالالتم بالالالاله مالالالالن ال الالالالدر و الالالالد  الالالالالتكم عشالالالالرا  فمالالالالن  -غعالالالالإ املدغًالالالالة 

رل الالالالالل بعالالالالالد قلالالالالال  ضالالالالالرب  عًقالالالالاله  فمك الالالالالاا علالالالالالى قلالالالالال   ومالالالالالا  غت  الالالالاللو  و رسالالالالاللاا إىل    الالالالالٍر  الالالالالم بالالالالالس  
وتكالالالالالاروا مالالالالالن ان  مالالالالالن  شالالالالال   إبالالالالالال  فالرسالالالالال  إلالالالالالي م ابالالالالالن  م    ختراالالالالالاا مالالالالالن دوركالالالالالم و   يمالالالالالاا اال الالالالالدر 

  ح الالالالالالالا كم فالالالالالالالال   معالالالالالالالل  لفالالالالالالالالة مالالالالالالالن  الالالالالالالالامل وغالالالالالالال رم مالالالالالالالالن العالالالالالالالرب غالالالالالالالالدرلا  معكالالالالالالالم ح الالالالالالالالا كم 
الالالالالالا  فامالالالالالال  حيالالالالالالل  فيمالالالالالالا  الالالالالالا  ابالالالالالالن  م    فيماتالالالالالالا  عالالالالالالن  رالالالالالالررم و الالالالالالدكم  رغ الالالالالالة وحلفالالالالالالا كم مالالالالالالن غ ا ف 

عليالالالالاله وسالالالالاللم إان   خنالالالالالرج مالالالالالن دوران فاصالالالالالً  مالالالالالا بالالالالالدا لالالالالال   فالالالالالال  ر فالرسالالالالال  إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم التكوالالالالالال  وكالالالالالال ) املسالالالالالاللما  لتكوالالالالالال ل  و الالالالالالد حاربالالالالالال  غ الالالالالالاد فسالالالالالالالار 
إلالالالالالي م الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    صالالالالالحابه ف الالالالاللى الع الالالالالر بفضالالالالالاة بالالالالالإ الًضالالالالال  وعلالالالالالل  رضالالالالالل 

ابالالالالالن    مكتالالالالا   فلمالالالالالا ر وا رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله هللا عًالالالاله  مالالالالال  راغتالالالاله واسالالالالالت لد علالالالالى املدغًالالالالالة 



وسالالالاللم  الالالالاماا علالالالالى ح الالالالا م غرمالالالالا  ،لًوالالالال  وا  الالالالارر واعتالالالالللت م  رغ الالالالة فلالالالالم تلعالالالالً م ورالالالالس م ابالالالالن  لم 
وحلفالالالالالا رم مالالالالالن غافالالالالالا  فالغسالالالالالاا مالالالالالن   الالالالالررم  فحاصالالالالالررم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و االالالالال  

ً الالالالل عالالالالن الفسالالالالاد وتعيوالالالاله علالالالالى مالالالالن صالالالالًعه  فمالالالالا خنل الالالالم وعًالالالالد قلالالالال   الالالالالاا: و  ، القاسالالالالم  الالالالد كًالالالال  ت
،   االالالالالال  الً الالالالالال  وارغق الالالالالالا  رالالالالالال  واالالالالالالدت فيمالالالالالالا  عمالالالالالال    الالالالالاله   الالالالالالل  عليالالالالالال  الفسالالالالالالالاد   األرمث   

ولكالالالالن دمالالالالا كم ومالالالالا  - الالالالالاا: خنالالالالرج عالالالالن بالالالالالد   فقالالالالا :     ولالالالاله اليالالالالا      الالالالا   الالالالم:  رراالالالالاا مً الالالالا 
 رم مخسة عشر غاما .فرضاا بسل  و للاا عليه  وكا  ح ار  -محل  ا ب  إ  ا لقة 

  
  

احتمالالالال  بًالالالالا الًضالالالال  مالالالالن  مالالالالاا م مالالالالا اسالالالالتقل  بالالالاله ا بالالالال  فكالالالالا  الراالالالال  مالالالالً م غ الالالالد  بيتالالالاله عمالالالالا 
استحسالالالالالالن مالالالالالالن رشالالالالالالوه كوابالالالالالاله وكً الالالالالالا  بالالالالالاله     سالالالالالالكفته فيضالالالالالالعه علالالالالالالى   الالالالالالر بعالالالالالال ل فيًالالالالالالالق بالالالالالاله 
ف راالالالالالاا إىل ريالالالالال   ومالالالالالً م مالالالالالن سالالالالالار إىل الشالالالالالا   فكالالالالالا  مالالالالالن سالالالالالار مالالالالالن  شالالالالالراف م إىل ريالالالالال : سالالالالالال  

 ا قيق وكًا ة بن الربي  بن  م ا قيق وحيل بن  را  فلما  للارا دا   م  رل ا. بن  م
وملالالالالالا  غقالالالالالن بًالالالالالا الًضالالالالال  ،الالالالالالالة حسالالالالالدوا املسالالالالاللمة    غسالالالالالكًاا مًالالالالالا  م ف علالالالالالاا نربا الالالالالا مالالالالالن 
دارالالالالالال  و الالالالالالالد كالالالالالالا اا غً الالالالالالالرو  إىل ا شالالالالالالوة   مًالالالالالالالا  م ممالالالالالالا غستحسالالالالالالالًا ه  و الوالالالالالالاب في الالالالالالالدما  بيالالالالالالالا م 

 لا ا على ا ب .وغًلعا ا و م
إ  »لكالالالالالالالن الالالالالالالالدكتار إسالالالالالالالرا ي  ولفًسالالالالالالالا  غقالالالالالالالا    رسالالالالالالالالته وذرغالالالالالالالخ الي الالالالالالالاد   بالالالالالالالالد العالالالالالالالرب : 

رالالالالد  الويالالالالات ل غكالالالالن الق الالالالد مًالالالاله الت رغالالالال  و رالالالالس األرشالالالالاب بالالالال  إ  رالالالالد  جنالالالالا  الويالالالالات غتعلالالالالق 
بعقيالالالالالالدر تلمادغالالالالالالة معروفالالالالالالة ورالالالالالالل    كالالالالالال  غ الالالالالالاد  علالالالالالالى جنالالالالالالا  بيتالالالالالاله صالالالالالالحيفة تشالالالالالالتم  علالالالالالالى وصالالالالالالية 

را ي      تف الالالالاا ، شالالالالا  ولالالالاله واحالالالالد و  غوالالالالدلال ولالالالالا علالالالالسباا و لتلالالالالاا  فالالالالالي اد حالالالالة ماسالالالالى لوالالالالإ إسالالالال
غًلحالالالالا  مالالالالن مًالالالالا  م برالالالالسو ا مع الالالالم ورالالالالل عالالالالادر متوعالالالالة عًالالالالد الي الالالالاد إىل غامًالالالالا رالالالالسا   الالالالا : وغ  الالالالر 
   غ الالالالاد بالالالالالد العالالالالرب كالالالالا اا غضالالالالما  تلالالالال  ال الالالالحيفة   دارالالالال  الً الالالالا  رافالالالالا  مالالالالن إتالالالالال  ا الالالالااة 

 «.فلما رحلاا عن دوررم ردماا جنا  الويات و رسورا  و مس  األغد 
وإان  سالالالالالاللم    رالالالالالالسل عالالالالالالادر الي الالالالالالاد و   ًا عالالالالالاله     الالالالالالم  رالالالالالالسوا تلالالالالالال  ال الالالالالالحا د املقدسالالالالالالة مالالالالالال  
مالالالالالالا  رالالالالالالسوا لكالالالالالالن  رالالالالالالس ال الالالالالالحا د فقالالالالالال    غسالالالالالالتدعل رالالالالالالد  الويالالالالالالات وإ  كالالالالالالا  الااحالالالالالالد مالالالالالالً م إقا 

رالالالالالالالسا حمالالالالالالالا   وعوالالالالالالالارر ابالالالالالالالن ا تقالالالالالالال  مالالالالالالالن بيالالالالالالال  إىل  رالالالالالالالر رالالالالالالالد  الويالالالالالالال  األو   سالالالالالالالت راج صالالالالالالالحيفته و 
إسالالالالالحا  صالالالالالر ة      الراالالالالال  مالالالالالً م كالالالالالا  غ الالالالالد  بيتالالالالاله عالالالالالن جنالالالالالا  ،بالالالالاله فيضالالالالالعه علالالالالالى   الالالالالر بعالالالالال ل 



فيًالالالالالق  والً الالالالا  الالالالالس  غلقالالالالا  لالالالاله الالالالالدوارر ورالالالالالا الالالالالس  غسالالالالتقو  الوالالالالاب مالالالالن  علالالالالى األسالالالالالكفة  و  
الالالالالالالد والسالالالالالالالقا  وغًلعالالالالالالالا  ا شالالالالالالال  حالالالالالالالىت األوذد  وغًقضالالالالالالالا   السالالالالالالال ر ا لويالالالالالالالة صالالالالالالالاروا غًقضالالالالالالالا  العلمل

 االدرا  حىت   غسكً ا املسلما  حسدا  وب ضا .
  

 الالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : حالالالالالدرإ عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م بكالالالالر   الالالالاله حالالالالالدن   الالالالالم اسالالالالالتقلاا ،لًسالالالالالاة واألبًالالالالالاة 
واألمالالالالالاا  مع الالالالالم الالالالالالدفا  واملالالالالاللام  والقيالالالالالا  غعالالالالاللفن رلف الالالالالم وإ  فالالالالالي م أل  عمالالالالالرو صالالالالالاحوة عالالالالالرور بالالالالالن 

بالالالالإ غفالالالالار  بلرالالالالاة وف الالالالر مالالالالا ر الالالالل م لالالالاله مالالالالن  الالالالالارد العوسالالالالل الالالالالد ابتالالالالاعاا مًالالالاله  وكا الالالال  إحالالالالد   سالالالالاة
 حل من الًا     ما م.

و الالالالالالالد محلالالالالالالالاا  متعالالالالالالالت م علالالالالالالالى سالالالالالالالتما ة بعالالالالالالال   وحالالالالالالالل  املًالالالالالالالافقا  علالالالالالالالي م حالالالالالالاللان  شالالالالالالالدغدا  لكالالالالالالالا م 
إرالالالالالالاا م  و الالالالالالو  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالا تركالالالالالالال مالالالالالالن األمالالالالالالاا  والالالالالالالدروش والسالالالالالالالل  

ورال.ا الالالالالة و ربعالالالالالة سالالالالاليفا   فكا الالالالال   مالالالالالاا  بالالالالالإ فااالالالالالد مخسالالالالالة درعالالالالالا  ومخسالالالالالة بيضالالالالالة ورالالالالالل ا الالالالالاقر 
الًضالالالال   تالالالالارا  لرسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فكالالالالا  غًفالالالالق مً الالالالا علالالالالى  رلالالالاله وغالالالالدرر  الالالالات سالالالالًة 
مالالالالالن الشالالالالالع  والتمالالالالالر أل وااالالالالاله وبالالالالالإ عوالالالالالد املالالالالالال  ومالالالالالا فضالالالالال  اعلالالالالاله   السالالالالالالل والكالالالالالراش  رالالالالالسا مالالالالالا 

 قر  إليه ا ما   با حًيفة رضل هللا عًه.
  

عل رضالالالالل هللا عًالالالالاله إىل   الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم  سالالالالم ا بالالالالة امل الالالالاارغن ل فالالالالال  وقرالالالال  الشالالالالاف
بالالالالالسل  مالالالالالؤو ت م عالالالالالن األ  الالالالالار  ورالالالالالسا غتفالالالالالق مالالالالال  مالالالالالا روال ابالالالالالن إسالالالالالحا  ف  الالالالاله  الالالالالا : ورلالالالالالاا األمالالالالالاا  
لرسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم راصالالالالالالة غضالالالالالالع ا حيالالالالالالت غشالالالالالالاة  فقسالالالالالالم ا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا 

 دو  األ  الالالالالالار إ     سالالالالالال   بالالالالالالن حًيالالالالالالد و ، داا الالالالالالة ذالالالالالالا  عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى امل الالالالالالاارغن األولالالالالالالة
بالالالالالالن ررشالالالالالالة قكالالالالالالرا فقالالالالالالرا  فالعاامهالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و عاالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا سالالالالالالعد بالالالالالالن 

 معاق سيد ابن  م ا قيق   حد سادات بإ الًض  وكا  سيفا  له قكر عًدرم.
ن عمالالالالالرو بالالالالالن احالالالالالاش  ول غسالالالالاللم مالالالالالن بالالالالالإ الًضالالالالال  إ  راالالالالالال : ومالالالالالة بالالالالالن عمالالالالال  بالالالالالن كعالالالالال  بالالالالال

 و با سعد بن ور   سلما على  ماا ما فالحر ارا.
و تالالالال    رالالالالسل ال الالالاللور عالالالاللو   وكالالالالا  شالالالال اعا  راميالالالالا  مالالالالن بالالالالإ الًضالالالال   تلالالالاله علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله  
  بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ، داا الالالالالة وسالالالالال   بالالالالالن حًيالالالالالد   عشالالالالالرر ليالالالالالدركاا الالالالالالسغن 

 م و رحاا ر وس م   بع  ا ،ر.فروا من علل  رضل هللا عًه فقتلار



  
 سالالالالررا غالالالالسكر في الالالالا مالالالالا  -ا شالالالالر  - الالالالا  ابالالالالن إسالالالالحا : و الالالالل     مالالالالر مالالالالن بالالالالإ الًضالالالال  سالالالالارر 

 صالالالالالاهبم هللا بالالالالاله مالالالالالن  قمتالالالالاله ومالالالالالا سالالالالالل  عليالالالالاله بالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومالالالالالا عمالالالالال  بالالالالاله 
 في م.

 -سالالالالالالالارر  و  الو الالالالالالار  عالالالالالالالن سالالالالالالالعيد بالالالالالالالن اوالالالالالالال   الالالالالالالا :  لالالالالالالال   بالالالالالالالن عوالالالالالالالا  رضالالالالالالالل هللا عً مالالالالالالالا
  ا :    سارر الًض . -ا شر 
: ل  ع الالالالالالالر   املرااالالالالالالال  الالالالالالالالد ا لعالالالالالالال  علي الالالالالالالا علالالالالالالالى عالالالالالالالدد بالالالالالالالإ الًضالالالالالالال  الالالالالالالالسغن -الالالالالالالال ملحا الالالالالالالة -

  االرم رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم من املدغًة.
و الالالالالالد رحالالالالالال  بعالالالالالال  بالالالالالالإ الًضالالالالالال  إىل ريالالالالالال  علالالالالالالى بعالالالالالالد ما الالالالالالة ميالالالالالال  مالالالالالالن املدغًالالالالالالة  وبعضالالالالالال م إىل 

الالالالر ش فًالالالالاب الشالالالالا   لالالالالسل  كالالالال سالالالالارر بالالالالإ الًضالالالال  كمالالالالا   « ا شالالالالر»ا  ابالالالالن عوالالالالا  غسالالالالمل سالالالالارر ال
 الو ار .

  
 ار  ا مر ا صالل ا اتماعل  الع يم

  
 الالالالالا   اعالالالالالة مالالالالالن ال الالالالالحابة: و رسالالالالالا  هللا   فتًالالالالالا   ا مالالالالالر ف  الالالالالا مسروالالالالالة للعقالالالالال  مسالالالالاللوة للمالالالالالا  

ْيِسالالالالالالِر  لالالالالالالْ   والالالالالال ُّ و م ً ِفالالالالالال ل لِلً)الالالالالالاِ   فًالالالالالالل  في الالالالالالا  الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  غ ْسالالالالالالدال للا     ع الالالالالالِن ا ْ ْمالالالالالالِر و اْلم  الالالالالال  ِإْ ُّ ك  ِفيِ م 
   فشالالالالالرهبا  الالالالالا  لااالالالالالاد الًفالالالالال  وترك الالالالالا  رالالالالالرو  لااالالالالالاد ا      دعالالالالالا عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن 219والوقالالالالالرر: 

عالالالالالالالا  انسالالالالالالالا  فشالالالالالالالرباا وسالالالالالالالكروا فقالالالالالالالا  بعضالالالالالالال م غ الالالالالالاللل امل الالالالالالالرب ورالالالالالالالا سالالالالالالالكرا  فقالالالالالالالر :  الالالالالالال  و  غ الالالالالالالا 
ًلالالالالالالااْ    تال ْقر بلالالالالالالااْ ال )الالالالالالل ار  الكالالالالالالافرو   عوالالالالالالد مالالالالالالا تعوالالالالالالدو  ف لالالالالالال    القالالالالالالراةر  فًالالالالالالل :  ب    الالالالالالا ال)الالالالالالِسغن  ةام  غالح  

الالالالالالااْ م الالالالالالا تال قلاللالالالالالالا    والًسالالالالالالاة:  الالالالالالىت) تال ْعل مل الالالالالالك ر   ح     فقالالالالالال   شالالالالالالاربارا    ااتمالالالالالال   الالالالالالا  مالالالالالالن 43و    الالالالالالتلْم سل
األ  الالالالالار وفالالالالالي م سالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا  فلمالالالالالا سالالالالالكروا افت الالالالالروا وتًاشالالالالالدوا األشالالالالالعار حالالالالالىت   شالالالالالد سالالالالالعد 

ربه    الالالالار  بلحالالالالل بعالالالال  فشالالالال ه شالالالال  ة ماضالالالالحة فشالالالالكا إىل رسالالالالا  شالالالالعرا  فيالالالاله ر الالالالاة ل   الالالالار فضالالالال
هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا  عمالالالالر: الل الالالالم بالالالالة  لًالالالالا   ا مالالالالر بيالالالالاان  شالالالالافيا  ف  الالالالا تالالالالسر  ،لعقالالالال  
الالالالالالالا    الالالالالالالْ     الالالالالالالالتلْم محًتال  ل ْيِسالالالالالالالرل  إىل  الالالالالالالاله:  فال    ًلالالالالالالالااْ ِإم) الالالالالالالا ا ْ ْمالالالالالالالرل و اْلم  الالالالالالالا ال)الالالالالالالِسغن   م    واملالالالالالالالا  فًالالالالالالالل :  ب  غالح  

   فقالالالالالالالا  عمالالالالالالالر: ا ت يًالالالالالالالا و رب  وكالالالالالالالد) الًالالالالالالالا  عالالالالالالالن شالالالالالالالرهبا  وحلر مالالالالالالال  ا مالالالالالالالر 91  90واملا الالالالالالالدر: 
 ،ملدغًة.



وا كمالالالالالة   االالالالالر  ا مالالالالالر تالالالالالدر يا  علالالالالالى ال تيالالالالال     القالالالالالا  كالالالالالا اا  لفالالالالالاا شالالالالالرهبا وكالالالالالا  ا تفالالالالالاع م 
 بسل  ع يما  فعلم   ه لا مًع م دفعة واحدر لشق قل  علي م.

  
عالالالالن الشالالالالع  عالالالالن ابالالالالن عمالالالالر رضالالالالل هللا عً مالالالالا  الالالالا :  الالالالل  االالالالر  ا مالالالالر  رو   بالالالالا داود   سالالالالًًه

غالالالالا   الالالالل  ورالالالالل مالالالالن مخسالالالالة: مالالالالن العًالالالال  والتمالالالالر وا ًاالالالالة والشالالالالع  والالالالالسرر   الالالالا  ا االالالالام: وخت الالالاليل 
ا مالالالالالالر هبالالالالالالسل األشالالالالالالياة ا مسالالالالالالة لالالالالالاليس ألاالالالالالال     ا مالالالالالالر   غكالالالالالالا  إ  مالالالالالالن رالالالالالالسل ا مسالالالالالالة  عيا الالالالالالا 

 قلالالالالال  اللمالالالالالا   وا مالالالالالر الالالالالالد حر م الالالالالا الشالالالالالارش رالالالالالل وإمالالالالالا االالالالالر  قكررالالالالالا ر اصالالالالالا  لكا الالالالالا مع الالالالالادر  
مالالالالالا رالالالالالامر العقالالالالال   و سالالالالال ل  عالالالالالن ابالالالالالن عمالالالالالر  الالالالالا : ذعالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غقالالالالالا : 

 مالالالالالالا بعالالالالالالد  غ الالالالالالا الًالالالالالالا   إ الالالالالاله  الالالالالالل  االالالالالالر  ا مالالالالالالر ورالالالالالالل مالالالالالالن مخسالالالالالالة: مالالالالالالن العًالالالالالال  والتمالالالالالالر والعسالالالالالال  »
   وا مر ما رامر العق  والو ار  .«وا ًاة والشع 
مالالالالالالا  سالالالالالالكر  »داود عالالالالالالن االالالالالالابر بالالالالالالن عوالالالالالالدهللا  الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  رو   بالالالالالالا

كالالالالالال  »  و الالالالالالال  عا شالالالالالالة: ذعالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غقالالالالالالا : «ك الالالالالال ل فقليلالالالالالاله حالالالالالالرا 
  و الالالالالالى رسالالالالالالا  هللا عالالالالالالن كالالالالالال  «مسالالالالالالكر حالالالالالالرا   ومالالالالالالا  سالالالالالالكر مًالالالالالاله الفالالالالالالر خ فمالالالالالال ة الكالالالالالالد مًالالالالالاله حالالالالالالرا 

 والت دغر   األعضاة. مسكر ومف   واملف  ك  شراب غارن الفتار
  

عالالالالالالالن دغلالالالالالالالم ا مالالالالالالال    الالالالالالالا : سالالالالالالالالل  الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فقلالالالالالالال : و رسالالالالالالالا  هللا إان 
 رمث ،ردر  عالالالالا  في الالالالا عمالالالالال  شالالالالدغدا  وإان  ت الالالالس شالالالالرا،  مالالالالن رالالالالسا القمالالالال   تقالالالالا  بالالالاله علالالالالى  عمالًالالالالا 

ا  غالالالال     لالالالال : فالالالال   الًالالالال«فالالالالااتًوال» لالالالال :  عالالالالم   الالالالا : « رالالالال  غسالالالالكر »وعلالالالالى بالالالالرد بالالالالالدان   الالالالا : 
 «.ف   ل غ كال فقاتلارم»ذركيه   ا : 

فالشالالالالالالالرغعة ا سالالالالالالالالمية  و  شالالالالالالالرغعة حر مالالالالالالال  ا مالالالالالالالر ارشالالالالالالالا  ،ذ   ملالالالالالالالا   شالالالالالالالرهبا مالالالالالالالن شالالالالالالالرور و و  
ومضالالالالالالرات رلقيالالالالالالة واسالالالالالالما ية وماليالالالالالالة و الالالالالالد حالالالالالالد  رسالالالالالالا  هللا وا لفالالالالالالاة بعالالالالالالدل شالالالالالالاربي ا  لكً الالالالالالا مالالالالالال  

 ساما  على ا مر كسا ر الت ارات.قل  مًتشرر   بالدان ا سالمية  وجت  ا كامات ر 
  

 حد ا مر
  

عالالالالن   الالالالس رضالالالالل هللا عًالالالاله  الالالالا : ضالالالالرب الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   ا مالالالالر ،الرغالالالالد والًعالالالالا  



والالالالالالالالد  بالالالالالالالا بكالالالالالالالر رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله  ربعالالالالالالالة  و  رواغالالالالالالالة لل مالالالالالالالس :  تالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله 
 له  با بكر.وسلم برا   د شرب ا مر ف لدل فرغدر لا  ربعة  وفع

 و د حر م  ا مر   السًة الرابعة من ا  رر  رًاة غلور بإ الًض .
وحالالالالالالالر   بعالالالالالالال  الًالالالالالالالا  ا مالالالالالالالر   االارليالالالالالالالة  و يالالالالالالال : إ   و  مالالالالالالالن حر م الالالالالالالا الاليالالالالالالالد بالالالالالالالن امل الالالالالالال ر  
و يالالالال :  الالالالاليس بالالالالالن عاصالالالالالم السالالالالالعد  ومالالالالالً م مقالالالالاليس بالالالالن صالالالالالوابة السالالالالال مل  عوالالالالالد املالالالالالال  و بالالالالالا  الالالالالال  

 وشيوة بن ربيعة وغ رم. و  ل  بن كالب وور ة بن  اف 
و الالالالالد ا تشالالالالالرت املسالالالالالكرات   بالالالالالالد املسالالالالاللمة ورااالالالالال  جتار الالالالالا حالالالالالىت درلالالالالال  القالالالالالر   وضالالالالالعد 
راالالالالالالا  الالالالالالالدغن عالالالالالالن إباا الالالالالالا وا ت الالالالالالروا علالالالالالالى الالالالالالالاعل وا رشالالالالالالاد ول  الالالالالالر  مالالالالالالً م حركالالالالالالة ااتماعيالالالالالالة  اغالالالالالالة 
الالالالالال  ال ربيالالالالالالا  مالالالالالالن إ،حالالالالالالة املسالالالالالالكرات     مالالالالالال  ا كامالالالالالالات علالالالالالالى سالالالالالالن   الالالالالالا ا  التحالالالالالالر  حالالالالالالىت تع  

د غالالالالدغن  رل الالالالا ، سالالالالال  الالالالالس  غعتالالالال  ا مالالالالر راسالالالالا  مالالالالن عمالالالال  الشالالالالياا  فالالالالالل م روًالالالالا شالالالال اعة بالالالالال
 و ار وإ داما  ووفق ا كامات ا سالمية إىل العم  بتعاليم دغً م القا .

  
 غلور قات الر  اش

ارتلالالالالالالد   سالالالالالالو  تسالالالالالالمية رالالالالالالسل ال الالالالالاللور بالالالالالالسات الر الالالالالالاش   يالالالالالال : رالالالالالالل اسالالالالالالم شالالالالالال رر   ماضالالالالالال  
يالالالال  هبالالالالا  و  يالالالال  ال الالالاللور ذل يالالالال : أل    الالالالدام م  قوالالالال  مالالالالن املشالالالالل فلفالالالالاا علي الالالالا ا الالالالر   و يالالالال : بالالالال  ذل

بر الالالالالالاش كا الالالالالال     لالالالالالالاغت م  و يالالالالالال : قات الر الالالالالالاش اوالالالالالال  فيالالالالالاله سالالالالالالااد وبيالالالالالالامث ومحالالالالالالرر فكال الالالالالالا ر الالالالالالاش   
 االو  فسلمي  ال لور بسل  االو   واألص    ه ماض  لقا  دلع ار:

 حىت إقا كًا بسات الر اش
  

رب  وغالالالالالاللور بالالالالالالالإ رعلوالالالالالالة  وغالالالالالاللور بالالالالالالإ  مالالالالالالار  وغالالالالالاللور صالالالالالالالالر وتسالالالالالالمى رالالالالالالسل ال الالالالالاللور غالالالالالاللور حمالالالالالالا
ا الالالالالالا   لا اع الالالالالالا في الالالالالالا   الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا :     الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ،ملدغًالالالالالالة 
بعالالالد غالالاللور بالالالإ الًضالالال  شالالال ر  ربيالالال  وبعالالال  شالالال ر  الالالاد    غالالاللا جنالالالدا  غرغالالالد بالالالإ حمالالالارب وبالالالإ رعلوالالالة 

الالالالالا  خنالالالالال  ورالالالالالل قات الر الالالالالاش فلقالالالالالل هبالالالالالا   عالالالالالا  مالالالالالن غافالالالالالا  فتقالالالالالارب الًالالالالالا  ول غكالالالالالن بيالالالالالً م مالالالالالن غ ا ف 
حالالالالالالرب و الالالالالالد رالالالالالالا  الًالالالالالالا  بعضالالالالالال م بعضالالالالالالا  حالالالالالالىت صالالالالالاللى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم صالالالالالالالر 

 ا ا    ا  ر  املسلما   وكا    و  صالر لل ا  صالرا رسا  هللا.
عالالالالالالن عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عمالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا « صالالالالالالحي  الو الالالالالالار »االالالالالالاة    -صالالالالالالالر ا الالالالالالا  



  رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم  والالالالال  جنالالالالالد فاا غًالالالالالا العالالالالالالدو ف الالالالالاففًا  الالالالالم فقالالالالالالا   الالالالالا : غالالالالاللوت مالالالالال
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غ الالالاللل لًالالالالا فقامالالالال   ا فالالالالة معالالالاله و  ولالالالال   ا فالالالالة علالالالالى العالالالالدو وركالالالال  
رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالن معالالالالالاله وسالالالالال د سالالالالالال دتة   ا  الالالالالالرفاا مكالالالالالالا  الاا فالالالالالالة الالالالالالالد ل 

 صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم هبالالالالالم ركعالالالالالة وسالالالالال د سالالالالال دتة   سالالالالاللم فقالالالالالا   ت الالالالال  ف الالالالالاةوا فركالالالالال  رسالالالالالا  هللا
كالالالالال  واحالالالالالد مالالالالالً م فركالالالالال  لًفسالالالالاله ركعالالالالالة وسالالالالال د سالالالالال دتة  وسالالالالالو  ررواالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
إىل رالالالالسل ال الالالاللور   الالالاله بل الالالاله   الالالالم  عالالالالاا  اعالالالالا   اربتالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالالالر   صالالالالحابه و مالالالالررم 

يالالالالال   ك الالالالالر مالالالالالن قلالالالالال  واسالالالالالتعم  علالالالالالى املدغًالالالالالة  ، قر ،لت  الالالالالل   رالالالالالرج    ربعما الالالالالة مالالالالالن  صالالالالالحابه و 
ال فالالالالار  رضالالالالل هللا عًالالالاله  و يالالالال : ع مالالالالا  بالالالالن عفالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله وسالالالالار إىل    وصالالالال  إىل ماضالالالال  
غلسالالالالمى واد  الشالالالالقرر وبالالالالت السالالالالراو فراعالالالالاا إليالالالاله مالالالالن الليالالالال  و رالالالال ول   الالالالم ل غالالالالروا  حالالالالدا  فسالالالالار حالالالالىت 

 الالالالالد    السالالالالال م إ   سالالالالالار فالرالالالالالسرن   الالالالالل  خنالالالالالال  ورالالالالالا ماضالالالالال  مالالالالالن جنالالالالالد مالالالالالن  راضالالالالالل غ ا فالالالالالا  فلالالالالالم 
فولالالالالالالو ا الالالالالال  القالالالالالالا  ف الالالالالالافاا وتفر الالالالالالاا   ر و  االوالالالالالالا    ااتمالالالالالال   الالالالالال  مالالالالالالً م واالالالالالالاةوا  اربالالالالالالة االالالالالالي  

 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم و را  الًا  بعض م بعضا  ول غكن بيًه وبة القا  حرب.
  

 غلور بدر األر ر
  

لمااعالالالالالالالدر علي الالالالالالالا مالالالالالالال   م سالالالالالالالفيا  غالالالالالالالا   لحالالالالالالالد وتلسالالالالالالالمى غالالالالالالاللور بالالالالالالالدر ال الالالالالالال ر  وبالالالالالالالدر املاعالالالالالالالدخ ل
 وتلسمى بدرا  ال ال ة وتلسمى  غضا  غلور الساغق.

رالالالالرج رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إىل بالالالالدر ومعالالالاله  لالالالالد ومخسالالالالما ة مالالالالن  صالالالالحابه وعشالالالالرر 
 فالالالالرا  وقلالالالال    شالالالال ر شالالالالعوا  سالالالالالًة  ربالالالال  مليعالالالالاد  م سالالالالفيا   واسالالالالالتعم  علالالالالى املدغًالالالالة عوالالالالد هللا بالالالالالن 

ضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله ومحالالالالالال  اللالالالالالالااة علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  ورالالالالالالرج  بالالالالالالا رواحالالالالالالة ا لراالالالالالالل ر 
سالالالالالفيا     الالالالالرغ  ورالالالالالم  لفالالالالالا  ومع الالالالالم مخسالالالالالا  فرسالالالالالا  حالالالالالىت  الالالالالل  ماضالالالالالعا   رغوالالالالالا  مالالالالالن مالالالالالر  ال  الالالالالرا    
بالالالالالالدا لالالالالالاله الراالالالالالالاش فقالالالالالالا : و معشالالالالالالر  الالالالالالرغ  إ الالالالالاله   غ الالالالالاللحكم إ  عالالالالالالا  ر الالالالالال  ترعالالالالالالا  فيالالالالالاله الشالالالالالال ر 

االالالالالالالدب وإين رااالالالالالالال  فالالالالالالالاراعاا فراالالالالالالال  وراالالالالالالال  الًالالالالالالالا   وتشالالالالالالالربا  فيالالالالالالاله اللالالالالالالالنب وإ  عالالالالالالالامكم رالالالالالالالسا عالالالالالالالا 
فسالالالالالالمارم  رالالالالالال  مكالالالالالالة االالالالالالي  السالالالالالالاغق  غقالالالالالالالا : إمالالالالالالا رالالالالالالراتم تشالالالالالالربا  السالالالالالالاغق  ورالالالالالالا الًالالالالالالاعم مالالالالالالن 
د يالالالق ا ًاالالالة والشالالالع  ورالالالسل حيلالالالة دب)ررالالالالا  بالالالا سالالالفيا  أل الالاله ل غكالالالن غرغالالالالد حالالالر،  بالالال  رالالالرج لالالالدال غلقالالالالا  

الراالالالالالاش فكالالالالالا  االالالالالالي  كالالالالالسل   رلالالالالالد وعالالالالالدل ول نالالالالالرج  علالالالالالى   الالالالاله ل غعارضالالالالاله  حالالالالالد مالالالالالن  الالالالالرغ    



   غرغد ا رب.
وكالالالالالالا   بالالالالالالا سالالالالالالفيا   الالالالالالد بعالالالالالالت إىل املدغًالالالالالالة ش  الالالالالالا  اذالالالالالاله  اللع الالالالالالْيم ل االالالالالالد  صالالالالالالحاب رسالالالالالالا  هللا 
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بك الالالالالالرر العالالالالالالدو لالالالالالاليحمل م علالالالالالالى عالالالالالالد  ا الالالالالالروج وقلالالالالالال  ليكالالالالالالا  لالالالالالاله عالالالالالالسر   

ك الالالالرر عالالالالدد االالالالالي  الراالالالالاش إىل مكالالالالة ولكالالالالن رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ل غوالالالالا   الالالالا ذالالالال  مالالالالن  
 وت وي  مهة الًا   فقا : والس   فسل بيدل لا ل نرج معل  حد  را  وحد .

و  الالالالالالالالالا  صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم بوالالالالالالالالالدر .ا يالالالالالالالالالة  و  غًت الالالالالالالالالر  ، سالالالالالالالالالفيا  و  رالالالالالالالالالسل املالالالالالالالالالدر ،ش 
 املسلما  ما مع م من الت ارر فرااا ك  ا .

   سالالالالاللمة بًالالالالال   م  ميالالالالالة  وفي الالالالالا و  سالالالالالًة  ربالالالالال  رالالالالالسل تالالالالاللوج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 مالالالالر رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  غالالالالد ابالالالالن وبالالالال     غالالالالتعلم كتالالالالاب غ الالالالاد فتعلم الالالالا و   الالالالاد  
األوىل مالالالالالن رالالالالالسل السالالالالالًة تالالالالالا  عوالالالالالد هللا بالالالالالن ع مالالالالالا  ابالالالالالن عفالالالالالا  وكالالالالالا  عمالالالالالرل سالالالالال  سالالالالالًة ورالالالالالا ابالالالالالن 

 بً  رسا  هللا ر ية وفي ا ولد ا سة رضل هللا عًه.
  
  

 ًدلارل  و  غلوات الشا غلور دومة اال
دلوم الالالالالة االًْالالالالالد   مدغًالالالالالة بيً الالالالالا وبالالالالالة دمشالالالالالق مخالالالالالس ليالالالالالا  وبعالالالالالدرا مالالالالالن املدغًالالالالالة مخالالالالالس عشالالالالالرر ليلالالالالالة 

 ورل   رب بالد الشا  إىل املدغًة وبقرب توا .
   واسالالالالالتعم  الًالالالالال  صالالالالاللى  626وكا الالالالال  رالالالالالسل ال الالالالاللور   ربيالالالالال  األو  سالالالالالًة مخالالالالالس وغاليالالالالاله سالالالالالًة 

علرفلاالالالالالالة ال فالالالالالالار   وسالالالالالالوو ا   الالالالالاله بل الالالالالاله    هبالالالالالالا  عالالالالالالا  ك الالالالالال ا  هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى املدغًالالالالالالة سالالالالالالواش بالالالالالالن 
غ لمالالالالا  مالالالالن مالالالالر  هبالالالالم و  الالالالم غرغالالالالدو  الالالالالد ا مالالالالن املدغًالالالالة ف الالالالرج صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم    لالالالالد مالالالالن 
 صالالالالحابه ومعالالالاله دليالالالال  لالالالاله مالالالالن عالالالالسرر غلقالالالالا  لالالالاله مالالالالسكار فالصالالالالاب  رالالالال  دومالالالالة االًالالالالد  الرعالالالال  وتفر الالالالاا 

ملسالالالالالاللما  إبالالالالالالال   الالالالالالم  و الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا :   راالالالالالال    عالالالالالالاد إىل املدغًالالالالالالة   الالالالالالا  ابالالالالالالن األرالالالالالال : وغالالالالالالًم ا
 رسا  هللا  و     غ   إلي ا ول غلق كيدا  فال ا  ،ملدغًة بقية سًته.

  
 تلوج رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم  غً  بً  اح 

تالالالالالاللوج رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  غًالالالالالال  بًالالالالالال  احالالالالالال  بالالالالالالن روب األسالالالالالالدغة   شالالالالالال ر 
   ورالالالالالل  رالالالالال  عوالالالالالد هللا بالالالالالن احالالالالال  و م الالالالالا  ميمالالالالالة  626سالالالالالًة صالالالالالفر مالالالالالن السالالالالالًة ا امسالالالالالة وغا يالالالالاله 



بًالالالالال  عوالالالالالد املالالالالالال  عمالالالالالة الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكا الالالالال   دشالالالالالة   ا سالالالالالال   تلوا الالالالالا رسالالالالالا  
 هللا صلى هللا عليه وسلم بعد     لق ا  وا ا  غد بن حاررة.

  
وع الالالالة ورالالالالا كالالالالا   غالالالالد بالالالالن حاررالالالالة مالالالالاىل رد الالالالة وروتالالالاله لرسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  والالالال  ال

ابالالالالن .الالالالاين سالالالالًاات فالعتقالالالاله وتوًالالالالال  وكالالالالا اا غدعا الالالاله  غالالالالد بالالالالن حممالالالالد  و الالالالد  واالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا 
وملالالالالا راو الالالالا رسالالالالا  هللا علالالالالى  غالالالالد امتًعالالالال  مالالالالن  - غًالالالال  بًالالالال  احالالالال   -عليالالالاله وسالالالاللم بًالالالال  عمتالالالاله 

 -    شالالالالالاور  -  فقالالالالالال : و رسالالالالالا  هللا   امالالالالالر «  كحيالالالالاله»إ كاحالالالالاله  فسالالالالال ا فقالالالالالا   الالالالالا رسالالالالالا  هللا: 
الالالالْؤِمٍن و    ملْؤِمً الالالالالٍة ِإق ا   ض الالالالى اا)ل و ر سلالالالالالاللهل   فسالالالالل الالالالالا   ِلمل وبيًمالالالالا مهالالالالالا غتحالالالالدو    الالالالالل  هللا تعالالالالاىل:  و م الالالالا ك 

الالالالالالالالال هل فال ق الالالالالالالالْد ض الالالالالالالال ) ض الالالالالالالالل ال  محِويًالالالالالالالالا    الالالالالالالالا     لالالالالالالالالمل اْ ِيال الالالالالالالالر رل ِمالالالالالالالالْن   ْمالالالالالالالالرِِرْم و م الالالالالالالالن غال ْعالالالالالالالالِل اا)  و ر سل   ْمالالالالالالالالرا      غ كل
  « عالالالالالالم»لالالالالالال   غًالالالالالال : رضالالالالالاليته ت و رسالالالالالالا  هللا مًكحالالالالالالا    الالالالالالا :    وعًالالالالالالد قلالالالالالال   ا36واألحالالالالالاللاب: 

 الالالالالالالال : إق     ع الالالالالالالل رسالالالالالالالا  هللا  الالالالالالالد   كحتالالالالالالاله  فسالالالالالالالل  والسالالالالالالالو    إ،  الالالالالالالا ،د ة األمالالالالالالالر   الالالالالالالا  
كا الالالال  تالالالالر      غالالالالدا  غالالالال  كالالالالدة  الالالالا و الالالالال : إ الالالالا رالالالال  مًالالالاله حسالالالالوا  و سالالالالوا  وكالالالالا  امالالالالر ر في الالالالا حالالالالد ر 

 فلما  لل  ا غة رضي .
  

ارا لرسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم أل الالالالالالالالا تؤقغالالالالالالالاله وتتكالالالالالالالال   عليالالالالالالالاله   إ   غالالالالالالالالدا  كالالالالالالالالا  غشالالالالالالالالك
       تالق الالالالالالا  « مسالالالالالال  عليالالالالالال   واالالالالالال »بسالالالالالالو  الًسالالالالالال  وعالالالالالالد  الكفالالالالالالاةر  فكالالالالالالا  غقالالالالالالا  لالالالالالاله: 

لكًالالالالاله ل غاالالالالالق معاشالالالالالر ا و لق الالالالالالا  ورالالالالالسا  ويعالالالالالل فالالالالال   ا  سالالالالالالا    غسالالالالالتاي  معاشالالالالالرر  واالالالالالة تتكالالالالالال   
تلوا الالالالا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  عليالالالاله وتالالالالر   فسالالالال ا  ر الالالالى مًالالالاله  وبعالالالالد    ا قضالالالال  عالالالالد ا

 باالالالالا  عالالالالادر التوالالالالإ بفعلالالالاله  فالالالال   املشالالالالرش غسالالالالتفاد مالالالالن فعلالالالاله كمالالالالا غسالالالالتفاد مالالالالن  الالالالاله  وقلالالالال     هللا 
الالالالالاِلكلْم  واألحالالالالاللاب:  الالالالالٍد م الالالالالن ر ا  الالالالالدُّ   مث    ح  الالالالالا   حمل م)  راد  سالالالالخ االالالالالر   واالالالالالة املتوالالالالالد)   الالالالالا  تعالالالالالاىل:  م)الالالالا ك 

الالالالالالال ل ِعًالالالالالالالد  ااِ)  واألحالالالالالالاللاب:    و الالالالالالالا :  اْدعلالالالالالالالارلْم ِ مث  ِ 40 الالالالالالالا    ْ س     فكالالالالالالالا  غلالالالالالالالدعى بعالالالالالالالد 5ِ الالالالالالالْم رل
الالالالا   ع ل الالالالى  الالالالْى    غ كل الالالالا ِلك  الالالالا و   الالالالرا    و)ْاً ك    الالالالا   ض الالالالى   غالالالالدُّ م ًالْ   قلالالالال   غالالالالد بالالالالن حاررالالالالة  و الالالالا  تعالالالالاىل:  فال ل م)

 r .37 و ك ا     ْمرل ااِ)  واألحلاب: اْلملْؤِمًِة  ح ر جُّ ِ    ْ و اِج   ْدِعي  ِ ِ ْم ِإق ا   ض ْااْ ِمًالْ لن) و   را  
  
  

و الالالالالالالالد كالالالالالالالالا  هللا  وحالالالالالالالالى إىل رسالالالالالالالالاله     غالالالالالالالالدا  سالالالالالالالاليالق  واتالالالالالالالاله وتتلوا الالالالالالالالا بعالالالالالالالالدل  إ     الًالالالالالالالال  



فعاتوالالالالاله هللا علالالالالالى قلالالالالال  «  مسالالالالال  عليالالالالال   واالالالالال »صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،لالالالالالو   الكتمالالالالالا  للغالالالالالد: 
الالالالال   و ات)الالالالالِق اا)  حيالالالالالت  الالالالالا :  و ِإْق تال قلالالالالالا ل لِل)الالالالالِس     ع الالالالالم  اا)ل ع ل ْيالالالالال ِه و    الع ْمالالالالال   ع ل ْيالالالالالِه   ْمِسالالالالالْ  ع ل ْيالالالالال     ْوا 

الالالالالالهل  واألحالالالالالاللاب:  الالالالالالقح     خت ْش  الالالالالالى الً)الالالالالالا   و اا)ل   ح     ورالالالالالالا 37و ختلِْفالالالالالالى ِ   ِْفِسالالالالالال   م الالالالالالا اا)ل ملْوِدغالالالالالالِه و خت ْش 
 و  عتالالالالالالالالاب علالالالالالالالالى تالالالالالالالالر  األوىل  وكالالالالالالالالا  األوىل   م الالالالالالالال  قلالالالالالالالال     غ الالالالالالالالم  عليالالالالالالالاله ال الالالالالالالالالر والسالالالالالالالالال 

غفالالالالالا مث األمالالالالالر إىل ر    غالالالالالد رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  ول نالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا  وحالالالالالل إليالالالالاله 
مالالالالن تاليالالالالق  غالالالالد للغًالالالال  وتلواالالالاله إورالالالالا  افالالالالة  عالالالالن األعالالالالداة واملًالالالالافقة فعاتالالالال  عليالالالاله وأل الالالاله  غضالالالالا  ل 
ل غالالالالالؤمر ، روالالالالالار بالالالالاله بالالالالال  كالالالالالا   الالالالالرد إعالالالالالال  لالالالالاله راصالالالالالة  وللقل  الالالالالا    رالالالالالسل الق الالالالالة كالالالالالال    غًو الالالالال

     ع    حيل القوا  و   صيا ة الً  صلى هللا عليه وسلم عن م له.
وكا الالالالال   غًالالالالال  بًالالالالال  احالالالالال  تف الالالالالر علالالالالالى  سالالالالالاة الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وتقالالالالالا :  و)االالالالالإ 
هللا مالالالالالن السالالالالالماة  و ول علي الالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ةوالالالالالل و الالالالالم  وكا الالالالال  امالالالالالر ر صالالالالالا ة 

مالالالال  بيالالالالدرا وتت الالالالد  بالالالاله  وكالالالالا  اذ الالالالا بالالالالر)ر فسالالالالمارا رسالالالالا  هللا  غًالالالال   صالالالالا امة  ا امالالالالة ك الالالال ر ا الالالال  تع
 ورل و تدس بً  مخس ورالرة سًة وبسو   غً   ل  ا  اب.

  
وتافيالالالالال  سالالالالالالًة عشالالالالالالرغن ورالالالالالالل بًالالالالالال  رالالالالالالالن ومخسالالالالالة سالالالالالالًة ورالالالالالالل  و   سالالالالالالاة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى 

فالالالالالرمث  هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالاذ  بعالالالالالدل   رسالالالالال  إلي الالالالالا عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب ارالالالالالإ عشالالالالالر  لالالالالالد دررالالالالالم كمالالالالالا
الل الالالالالالم »لًسالالالالالالاة الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فالرالالالالالالس ا وفر) ت الالالالالالا   ق   رابت الالالالالالا و غتام الالالالالالا    الالالالالالال : 

  فماتالالالالالالال  وصالالالالالالاللى علي الالالالالالالا عمالالالالالالالر بالالالالالالالن ا االالالالالالالاب «  غالالالالالالالدركإ عاالالالالالالالاة لعمالالالالالالالر بالالالالالالالن ا االالالالالالالاب بعالالالالالالالد رالالالالالالالسا
ودرالالالالالال    رالالالالالالا  سالالالالالالامة بالالالالالالن  غالالالالالالد وحممالالالالالالد بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن احالالالالالال   وعوالالالالالالد هللا بالالالالالالن  م  محالالالالالالد بالالالالالالن 

امالالالالالر ر صالالالالالً   الالالالالا الالالالالالًع   شالالالالالارت بالالالالاله  ذالالالالالاة بًالالالالال  عمالالالالاليس كا الالالالال  ر تالالالالاله   احالالالالال    يالالالالال : رالالالالالل  و  
 ا وشة  ودلفً  ،لوقي  فيما بة دار عقي  ودار ابن ا ًفية.

وعالالالالالالن عا شالالالالالالة  الالالالالالالال : غالالالالالالرحم هللا  غًالالالالالالال  بًالالالالالال  احالالالالالال  لقالالالالالالالد انلالالالالالال    رالالالالالالالسل الالالالالالالد يا الشالالالالالالالر  
د يا و االالالالالق بالالالالاله الالالالالالس    غول الالالالاله شالالالالالر   إ  هللا عالالالالالل واالالالالال   و)ا الالالالالا  وي الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   الالالالالال

 سالالالالالالالرعكن م  ا الالالالالالالا  »  القالالالالالالالر    إ  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  الالالالالالالا  لًالالالالالالالا ولالالالالالالالن حالالالالالالالاله: 
  فوشالالالالالررا رسالالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بسالالالالالرعة  ا  الالالالا بالالالالاله عليالالالالاله السالالالالالال  ورالالالالالل «  الالالالالكن ،عالالالالالا  
  واته   االًة.

  



 غلور املرغسي   و غلور بإ امل الق
  

لر ْغسالالالالي : مالالالالاة لوالالالالإ رلاعالالالال
ة وتسالالالالمى رالالالالسل ال الالالاللور غالالالاللور بالالالالإ امل الالالالالق ورالالالالم باالالالالن مالالالالن رلاعالالالالة  امل

   وسالالالالالالالوو ا    ا الالالالالالالارن بالالالالالالالن  626وكا الالالالالالال    شالالالالالالالعوا  سالالالالالالالًة مخالالالالالالالس مالالالالالالالن ا  الالالالالالالرر ودغسالالالالالالالم  سالالالالالالالًة 
ضالالالالرار ا لاعالالالالل كالالالالا   الالالالد  الالالال  االمالالالالاش  اربالالالالة الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ف الالالالرج رسالالالالا  هللا صالالالاللى 

راالالالالالاا   غالالالالاللور  الالالالال  م ل الالالالالا وكالالالالالا  معالالالالاله رالرالالالالالا  هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالرج معالالالالاله ك الالالالال  مالالالالالن املًالالالالالافقة ل ن
مالالالالالن ا يالالالالال   عشالالالالالرر للم الالالالالاارغن وعشالالالالالرو  ل   الالالالالار واسالالالالالتعم  علالالالالالى املدغًالالالالالة  غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة مالالالالالا ل 
و يالالالالالالال :  ، قر ال فالالالالالالالار   ورراالالالالالالال  معالالالالالالاله عا شالالالالالالالة و   سالالالالالالاللمة رضالالالالالالالل هللا عً مالالالالالالالا  و ال ت الالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا 

لر  
ْغسالالالالالالي  مالالالالالالن انحيالالالالالالة  دغالالالالالالد إىل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ااساسالالالالالالا  للمشالالالالالالركة وبلالالالالالالو عليالالالالالاله السالالالالالالال  امل

السالالالالالاح  وصالالالالالد  صالالالالالحابه للقتالالالالالا  ودفالالالالال  راغالالالالالة امل الالالالالاارغن ألم بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله وراغالالالالالة األ  الالالالالار 
لسالالالالالعد بالالالالالن عوالالالالالادر  ومحالالالالال  املسالالالالاللما  علالالالالالى املشالالالالالركة فقتلالالالالالاا عشالالالالالرر و سالالالالالروا ، الالالالالي م وكالالالالالا اا  ك الالالالالر مالالالالالن 

ن املسالالالالاللمة إ  راالالالالال  سالالالالالوعما ة  وسالالالالالواا الراالالالالالا  والًسالالالالالاة والسرغالالالالالة وسالالالالالا اا الالالالالالًعم والشالالالالالاة ول غقتالالالالال  مالالالالال
واحالالالالالد ورالالالالالا رشالالالالالا  بالالالالالن صالالالالالوابة و الالالالالد  تالالالالال  راالالالالالال   صالالالالالابه راالالالالال  مالالالالالن األ  الالالالالار مالالالالالن ررالالالالال  عوالالالالالادر بالالالالالن 

 ال ام  ورا غر    ه من العدو.
  

وكالالالالالا  مالالالالالن  لالالالالالة السالالالالال : الا غرغالالالالالة بًالالالالال  ا الالالالالارن بالالالالالن  م ضالالالالالرار ر الالالالاليس بالالالالالإ امل الالالالالالق  وكا الالالالال  
را رسالالالالا  هللا الاغرغالالالالة  وعالالالالن االالالال  مسالالالالاف  ابالالالالن صالالالالفاا   تالالالال    رالالالالسل ال الالالاللور وكالالالالا  اذ الالالالا بالالالالرر فسالالالالما

عا شالالالالالالة  الالالالالالال : ملالالالالالالا  سالالالالالالم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم سالالالالالالواو بالالالالالالإ امل الالالالالالالق و عالالالالالال  ااغرغالالالالالالة 
بًالالالالالال  ا الالالالالالارن   السالالالالالال م ل ابالالالالالال  بالالالالالالن  الالالالالاليس بالالالالالالن  الالالالالالا   و  بالالالالالالن عالالالالالالم لالالالالالاله فكاتوتالالالالالاله علالالالالالالى  فسالالالالالال ا 

عليالالالالاله وكا الالالالال  امالالالالالر ر حلالالالالالار ملال حالالالالالة   غرارالالالالالا  حالالالالالد إ   رالالالالالست بًفسالالالالاله  فالتالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
وسالالالالالاللم تسالالالالالالتعيًه   كتابت الالالالالالا   الالالالالالال  عا شالالالالالالة: فالالالالالالاهللا مالالالالالالا رالالالالالالا إ     ر غت الالالالالالا فكررت الالالالالالا و لالالالالالال : غالالالالالالر  
مً الالالالا مالالالالا  الالالالد ر غالالالال   فلمالالالالا درلالالالال  علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالال : و رسالالالالا  هللا  ان 
ااغرغالالالالة بًالالالال  ا الالالالارن سالالالاليد  امالالالاله و الالالالد  صالالالالابإ مالالالالن الالالالالوالة مالالالالا ل نالالالالد عليالالالال   و الالالالد كاتوالالالال  علالالالالى 

 و رالالالالالال  مالالالالالالن قلالالالالالال    د  »إ علالالالالالالى كتالالالالالالابد  فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  فسالالالالالالل فالالالالالالالع
فقالالالالالالال :  عالالالالالم  ففعالالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم فولالالالالالو الًالالالالالالا  «. عًالالالالال  كتابتالالالالالال  و تلواالالالالال 

  الالالالاله  وا الالالالالا فقالالالالالا   صالالالالال ار رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالرسالالالالاللاا مالالالالالا كالالالالالا     غالالالالالدغ م مالالالالالن بالالالالالإ 



مالالالالن  رالالالال  بيالالالال  بالالالالإ امل الالالالالق  فمالالالالا  علالالالالم امالالالالر ر  ع الالالالم بركالالالالة مً الالالالا  امل الالالالالق  فلقالالالالد  عتالالالالق هبالالالالا ما الالالالة
علالالالالالالى  ام الالالالالالا  وملالالالالالالا تلوا الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ح و الالالالالالا و  سالالالالالالم  الالالالالالا  وكا الالالالالال  حالالالالالالة 
تلوا الالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بًالالالالال  عشالالالالالرغن سالالالالالًة وتافيالالالالال  سالالالالالًة مخسالالالالالة ورالالالالالل بًالالالالال  

امل الالالالالالالالق إىل ا سالالالالالالالال      سالالالالالالاللم مخالالالالالالالس وسالالالالالالالتة سالالالالالالالًة   وبسالالالالالالالو   واا الالالالالالالا رالالالالالالالد  هللا  ك الالالالالالالر بالالالالالالالإ 
 ا ارن  ومن رًا ت  ر حكمة رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم    واا ا.

  
  ت  رشا  بن صوابة

  
 لًالالالالالا: إ  رشالالالالالا  بالالالالالن صالالالالالوابة  لتالالالالال  راالالالالالال  صالالالالالابه راالالالالال  مالالالالالن األ  الالالالالار  فويًالالالالالا الًالالالالالا  علالالالالالى قلالالالالال  

بالالالالإ غفالالالالار غلقالالالالا  لالالالاله وردت واردر الًالالالالا  ومالالالال  عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب  االالالال  لالالالاله مالالالالن  -املرغسالالالالي   -املالالالالاة 
ا  الالالالالال بالالالالالن سالالالالالعيد غقالالالالالاد فرسالالالالاله فالالالالالا دحم ا  الالالالالال وسالالالالالًا  اال الالالالالإ حليالالالالالد بالالالالالإ عالالالالالا  بالالالالالن ا الالالالاللرج 
علالالالالالالى املالالالالالالاة فالالالالالالا تتال ف الالالالالالرخ اال الالالالالالإ: و معشالالالالالالر األ  الالالالالالار  وصالالالالالالرخ ا  الالالالالالال: و معشالالالالالالر امل الالالالالالاارغن  
ف ضالالالالال  عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م  ابالالالالالن سالالالالاللا  وعًالالالالالدل ررالالالالال  مالالالالالن  امالالالالاله فالالالالالي م  غالالالالالد بالالالالالن  ر الالالالالم غالالالالالال  حالالالالالدغت 

  الالالالد فعلارالالالالا  الالالالد انفالالالالروان وكالالالالارروان   بالالالالالدان وهللا مالالالالا عالالالالد ْوان واالبيالالالال   الالالالرغ  مالالالالا  الالالالا   السالالالالن فقالالالالا :
    «القا الالالالال : ذِ الالالالالن كلوالالالالال  بكلالالالالال    مالالالالالا وهللا لالالالالالدن راعًالالالالالا إىل املدغًالالالالالة لي الالالالالران) األعالالالالاللح مً الالالالالا األق   

  والالالال  علالالالالى مالالالالن حضالالالالرل مالالالالن  امالالالاله فقالالالالا : رالالالالسا مالالالالا فعلالالالالتم   فسالالالالكم  حللتمالالالالارم بالدكالالالالم و الالالالاذتمارم 
كم  مالالالالا وهللا لالالالالا  مسالالالالكتم عالالالالً م مالالالالا  غالالالالدغكم لتحا)لالالالالاا إىل غالالالال  بالدكالالالالم  فسالالالالم  قلالالالال   غالالالالد بالالالالن  مالالالالاال

 ر الالالالالم وكالالالالالا  غالمالالالالالا  فمشالالالالالى بالالالالاله إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وقلالالالالال  عًالالالالالد فالالالالالرام رسالالالالالا  هللا 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن عالالالالالدول  فالالالالالالر ل ا الالالالال  وعًالالالالالدل عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب  فقالالالالالا : و رسالالالالالا  هللا 

فكيالالالالد و عمالالالالر »ن بشالالالالر بالالالالن و الالالال  فليقتلالالالاله  فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالر بالالالاله عوالالالالاد بالالالال
    ولكالالالالالالن  ق  ،لرحيالالالالالال  وقلالالالالالال    سالالالالالالاعة ل غكالالالالالالن «إقا االالالالالالدن الًالالالالالالا     حممالالالالالالدا  غقتالالالالالال   صالالالالالالحابه

رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غراالالالالالال  في الالالالالالا  فاراالالالالالال  الًالالالالالالا  و الالالالالالد مشالالالالالالى عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن  م  بالالالالالالن 
 عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالة بل الالالالاله     غالالالالالد بالالالالالن  ر الالالالالم  الالالالالد بل الالالالاله مالالالالالا ذالالالالال  مًالالالالاله سالالالالاللا  إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا

فحلالالالالالد ،  مالالالالالا  لالالالالال  مالالالالالا  الالالالالا  و  تكلمالالالالال  بالالالالاله  وكالالالالالا  عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م     امالالالالاله شالالالالالرغفا  ع يمالالالالالا  
فقالالالالالالا  مالالالالالالن حضالالالالالالر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن  صالالالالالالحابه مالالالالالالن األ  الالالالالالار: و رسالالالالالالا  هللا 

الالالالالد ،  علالالالالالى عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م  عسالالالالالى    غكالالالالالا  ال الالالالالال   ورالالالالالم   حدغ الالالالاله ول  فالالالالالل  مالالالالالا  الالالالالا  الراالالالالال  ح 



ودفعالالالالالا عًالالالالاله  فلمالالالالالا اسالالالالالتق  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وسالالالالالار لقيالالالالاله  سالالالالاليد بالالالالالن حضالالالالال  فحيالالالالالال 
 اية الًوار وسلم عليه     ا : و رسا  هللا لقد رح 

  
 و  مالالالالالالالا »  سالالالالالالالاعة موكالالالالالالالرر مالالالالالالالا كًالالالالالالال  تالالالالالالالرول في الالالالالالالا  فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 

   الالالالالا : «عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م  » الالالالالا : و   صالالالالالاح  و رسالالالالالا  هللا   الالالالالا : « ا  الالالالالا  صالالالالالاحوكم بل الالالالال  مالالالالال
   الالالالالا   سالالالالاليد: فال الالالالال  « عالالالالالم   الالالالاله إ  راالالالالال  إىل املدغًالالالالالة  رالالالالالرج األعالالالالالل مً الالالالالا األق »ومالالالالالا  الالالالالا    الالالالالا : 

وهللا و رسالالالالالالا  هللا ختراالالالالالاله إ  شالالالالالالد   رالالالالالالا وهللا الالالالالالالسلي  و  الالالالالال  العلغالالالالالالل     الالالالالالا : و رسالالالالالالا  هللا ارفالالالالالالق 
 ااة ب  وإ   امه ليً ما  له ا ر  ليتااال ف  ه ل        د استلوته ملكا .به فاهللا لقد 

  
الالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،لًالالالالالا  غالالالالالام م قلالالالالال  حالالالالالىت  مسالالالالالى وليلالالالالالت م حالالالالالىت    م ش 
 صالالالالالو  وصالالالالالدر غالالالالالام م قلالالالالال  حالالالالالىت  ق الالالالالم الشالالالالالمس    الالالالالل  ،لًالالالالالا   فلالالالالالم غكالالالالالن إ     واالالالالالدوا مالالالالالس  

قلالالالالالالال  ليشالالالالالال   الًالالالالالالا  عالالالالالالن ا الالالالالالالدغت الالالالالالالس  كالالالالالالا  ،ألمالالالالالالس مالالالالالالالن  األرمث و عالالالالالالاا  يامالالالالالالا . وإمالالالالالالا فعالالالالالال 
حالالالالالالدغت عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن  م     رال ،لًالالالالالالا  وسالالالالالالل  ا  الالالالالالا  حالالالالالالىت  الالالالالالل  علالالالالالالى مالالالالالالاة ،  الالالالالالا  فاللا غالالالالالالق  
الًقيالالالالالالال  غقالالالالالالالا  لالالالالالالاله  قعالالالالالالالاة  فلمالالالالالالالا رال رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم رو)الالالالالالال  علالالالالالالالى الًالالالالالالالا  رغالالالالالالال  

  ختالالالالالالافاا ف مالالالالالالا رو)الالالالالال  ملالالالالالالات »وسالالالالالاللم  شالالالالالالدغدر  ق الالالالالالم وختافارالالالالالالا فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله
  فلمالالالالا  الالالالدماا املدغًالالالالة واالالالالدوا رفاعالالالالة بالالالالن وبالالالال  ابالالالالن التالالالالابات  حالالالالد بالالالالإ «ع الالالاليم مالالالالن ع مالالالالاة الكفالالالالار

 يًقالالالالالاش وكالالالالالا  مالالالالالن ع مالالالالالاة غ الالالالالاد وك فالالالالالا  للمًالالالالالافقة  الالالالالد مالالالالالات   قلالالالالال  اليالالالالالا  و للالالالالال  السالالالالالارر الالالالالالد 
علالالالالالالى م الالالالالال   مالالالالالالرل فقالالالالالالا :  ِإق ا  قكالالالالالالر هللا في الالالالالالا املًالالالالالالافقة   عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن  م  بالالالالالالن سالالالالالاللا  ومالالالالالالن كالالالالالالا 

ً ِفقلالالالالالا    واملًالالالالالافقا :  الالالالال ة   اْلمل   فوعالالالالالالت رسالالالالالا  هللا إىل  غالالالالالد بالالالالالن  ر الالالالالالم و الالالالالر  ا غالالالالالة عليالالالالاله    الالالالالالا  1ا 
 له: إ  هللا  د صد  .

  
وبلالالالالو عوالالالالد هللا بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن  م  الالالالالس  كالالالالا  مالالالالن  مالالالالر  بيالالالاله فالالالالالتى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 

بل الالالالإ   الالالال  ترغالالالالد  تالالالال  عوالالالالد هللا بالالالالن  م  فيمالالالالا بل الالالال  عًالالالاله  فالالالال     وسالالالاللم فقالالالالا : و رسالالالالا  هللا إ الالالاله  الالالالد
كًالالالال  فالالالالاعال  فمالالالالرين بالالالاله فالالالالالان  محالالالال  إليالالالال  ر سالالالاله فالالالالاهللا لقالالالالد علمالالالال  ا الالالاللرج مالالالالا كالالالالا  هبالالالالا راالالالال   بالالالالر  
باالالالالالدل مالالالالإ وإين  رشالالالالى    لمالالالالر بالالالاله غالالالال   فيقتلالالالاله فالالالالال تالالالالدعإ  فسالالالالل       الالالالر إىل  اتالالالال  عوالالالالد هللا 

تالالالالالال  مؤمًالالالالالالا  بكالالالالالالافر فالدرالالالالالال  الًالالالالالالار  فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا بالالالالالالن  م  ششالالالالالالل   الًالالالالالالا  فال تلالالالالالاله فال 



 عليه وسلم ب   رفق به ولسن صحوته ما بقل معًا.
و الالالالالد  مقالالالالاليس بالالالالالن صالالالالالوابة مالالالالالن مكالالالالالة مسالالالالاللما  فيمالالالالالا غ  الالالالالر فقالالالالالا : و رسالالالالالا  هللا ادتالالالالال  مسالالالالاللما  
وادالالالالال    لالالالالال  دغالالالالالة  رالالالالالل  تالالالالال  راالالالالالال  فالالالالالالمر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بدغالالالالالة  ريالالالالاله رشالالالالالا  

ة فال الالالالا  عًالالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غالالالال  ك الالالال    عالالالالدا علالالالالى  اتالالالال   ريالالالاله فقتلالالالاله بالالالالن صالالالالواب
   ررج إىل مكة مرتدا .

  
  غة التيمحم

 للالالالالال   غالالالالالة التالالالالاليمم   رالالالالالسل ال الالالالاللور وقلالالالالال  بسالالالالالو     عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا ا قاالالالالال  عقالالالالالدرا 
ابتعالالالالالدوا عالالالالالن املالالالالالاة  فال الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و  الالالالالا  الًالالالالالا  معالالالالاله علالالالالالى التماسالالالالاله حالالالالالىت

وان  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم واضالالالالالالالعا  ر سالالالالالالاله علالالالالالالالى ف الالالالالالالس عا شالالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالا فًالالالالالالالا  
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالىت  صالالالالو  علالالالالى غالالالال  مالالالالاة  فالالالالال ل  هللا  غالالالالة التالالالاليمم فكالالالالا  ضالالالالياش 

 و بًالالالالالالد وهللا»العقالالالالالالد سالالالالالالووا     الالالالالاللو  رالالالالالالسل ا غالالالالالالة  و الالالالالالا   بالالالالالالا بكالالالالالالر  بًتالالالالالاله بعالالالالالالد    كالالالالالالا  غعاتو الالالالالالا: 
 و غة التيمم مسكارر   سارر الًساة واملا در.« إ   كما علم  مواركة

  
 عا شة وحدغت ا ف 

  
كالالالالالالالا  حالالالالالالالدغت ا فالالالالالالال    غالالالالالالاللور بالالالالالالالإ امل الالالالالالالالق و  رالالالالالالالال    قلالالالالالالال  ولكالالالالالالالن علمالالالالالالالاة السالالالالالالال  
ارتلفالالالالالالاا رالالالالالال    الالالالالالة  غالالالالالالة التالالالالالاليمم  سالالالالالالوق  و   الالالالالالة ا فالالالالالال   ورالصالالالالالالة حالالالالالالدغت ا فالالالالالال :    عا شالالالالالالة 

غالالالالاللور رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وحالالالالالة  ق الالالالالاا ،لرحيالالالالال  ابتعالالالالالدت عالالالالالن رضالالالالالل هللا عً الالالالالا بعالالالالالد 
االالالالالالالي  لقضالالالالالالاة شالالالالالالال ا  وبيًمالالالالالالا رالالالالالالل مقولالالالالالالة إىل رحل الالالالالالا واالالالالالالدت    عقالالالالالالدرا  الالالالالالد ا قاالالالالالال  فعالالالالالالادت 
توحالالالالالت عًالالالالاله فاادتالالالالاله  لكً الالالالالا ملالالالالالا راعالالالالال  واالالالالالدت    االالالالالالي   الالالالالد رحالالالالال  ف لسالالالالال  وغلو الالالالالا الًالالالالالا  

الالالالالالل مل وكالالالالالالا  وراة االالالالالالالي  فاسالالالالالالتيق   ،سالالالالالال ااعه  فالالالالالالالانخ  فًامالالالالالال  فر رالالالالالالا صالالالالالالفاا  بالالالالالالن املعاالالالالالال  السح
راحلتالالالالاله و ركو الالالالالا وا الالالالالالق حالالالالالىت  تالالالالالى االالالالالالي    لالالالالالر ال  الالالالال ر ورالالالالالم  الالالالاللو  فالشالالالالالاش عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م   
املعسالالالالالكر حالالالالالدغت ا فالالالالال  وا تشالالالالالر بعالالالالالد درالالالالالا م املدغًالالالالالة لشالالالالالدر عداوتالالالالاله لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

ى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم اسالالالالالالتياة  وسالالالالالاللم ومرضالالالالالال  عا شالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا شالالالالالال را  واسالالالالالالتاة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالالل
شالالالالالالدغدا    قروالالالالالال  عا شالالالالالالة إىل بيالالالالالال   بي الالالالالالا  و الالالالالالد علمالالالالالال  االالالالالالدغت الًالالالالالالا   و الالالالالالال  ألم الالالالالالا: مالالالالالالاقا 



غتحالالالالالدن الًالالالالالا   فقالالالالالال : و بًيالالالالالة رالالالالالا ين عليالالالالال  فالالالالالاهللا لقل مالالالالالا كا الالالالال  امالالالالالر ر  الالالالال  وضالالالالاليدة عًالالالالالد راالالالالال  
  تًالالالالالا   و الالالالالا  الالالالالا ضالالالالالرا ر إ   ك الالالالالر  علي الالالالالا  فوكالالالالال  بكالالالالالاة  شالالالالالدغدا  ممالالالالالا غتحالالالالالدن الًالالالالالا   وكا الالالالال  

 اللي  من شدر ا ل  والوكاة.
  

 لالالالالالق رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واشالالالالالتد  لقالالالالاله واسالالالالالتواال الالالالالالاحل  فلالالالالالم غالالالالالر غالالالالال  استشالالالالالارر 
 صالالالالالالحابه فالالالالالالدعا علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  و سالالالالالالامة بالالالالالالن  غالالالالالالد واستشالالالالالالارمها   فالالالالالالرا   رلالالالالالاله  فالمالالالالالالا  سالالالالالالامة 

  و مالالالالا علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله فالشالالالالار علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالا غعلالالالالم مالالالالن بالالالالراةر  رلالالالاله
ورالالالالالالسا القالالالالالالا  بلالالالالالو عا شالالالالالالة فلالالالالالالم « ل غضالالالالالاليق هللا عليالالالالال  والًسالالالالالالاة سالالالالالالاارا ك الالالالال »فقالالالالالا : و رسالالالالالالا  هللا 

: سالالالال  االارغالالالالة الالالالالد كا الالالال  ختالالالالد  عا شالالالالة ت الالالالد    فالالالالدعا رسالالالالا   تًسالالالاله  الالالالا  حيا الالالالا     الالالالا  علالالالالل 
كا الالالالال  عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم برغالالالالالرر وسالالالالالال ا فال سالالالالالم    الالالالالا ل تالالالالالر علي الالالالالا شالالالالاليدا   و 

هللا عً الالالالالالالا تراالالالالالالالا    غالالالالالالالر  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   الًالالالالالالالا  ر و غ   الالالالالالالا هللا هبالالالالالالالا  ومالالالالالالالا  
كا الالالالال  ت الالالالالن    هللا تعالالالالالاىل غًالالالالالل    شالالالالالال ا وحيالالالالالا   وبيًالالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   حالالالالال ر 

الالالالالال ةوا ِ، ْفالالالالالالِ  إق  الالالالالالل  الالالالالالالاحل عليالالالالالاله بالالالالالال اةر عا شالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا   الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ِإ ) ال)الالالالالال ِسغن  ا 
الالالال   ِمالالالالالن  ا  ِْ  الالالال   اْمالالالالرِ ة م الالالالالًالْ لْم م)الالالالا اْكت س  الالالالالْم ِلكل الالالالرُّ ل)كل يالْ الالالالا  ر  الالالالْم ب الالالالالْ  رل الالالالر ا  ل)كل الالالالالولالل ش   علْ الالالالو ةُّ م الالالالًْكلْم    ا ْس 

  .11و ال)ِس  تال ا ىل) ِكوالْر لل ِمًالْ لْم ل هل ع س ابُّ ع ِ يمُّ  والًار: 
ًالالالالاله وِمْسالالالالالا  بالالالالالن  ورالالالالالة ومِحًالالالالالة بًالالالالال  احالالالالال   وع الالالالالوة ا فالالالالال  حسالالالالالا  بالالالالالن وبالالالالال  رضالالالالالل هللا ع

وعوالالالالد هللا بالالالالن  لم املًالالالالافق فلمالالالالا  للالالالال  بالالالالراةر عا شالالالالة الالالالالدرم رسالالالالا  هللا كالالالال  واحالالالالد .الالالالا ة الالالالالدر إ  
 عود هللا بن  م  ف  ه ل  لدل ب   مهله  و  قل  غقا  عود هللا بن رواحة:

  
 لقد قا  حسا  الس  را  رله
 ومِحًةل إقا  الاا ر  ا  ومسا 
 تعا اا برام ال ي   وج  وي م

 وس اة ق  العرش الكر  فالبرحاا
 الالالالالالالالا  السالالالالالالالال يلل: إ  مالالالالالالالالن  سالالالالالالالال  عا شالالالالالالالالة رضالالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالالا إىل الالالالالالالالاللان كالالالالالالالالا  كالالالالالالالالافرا  أل  قلالالالالالالالال  

 تكسغ  للً ا  القر  ية ومكسهبا كافر.
  



و الالالالالالا  عالالالالالالرور: مالالالالالالا ر غالالالالالال   حالالالالالالدا   علالالالالالالم بفقالالالالالاله و  باالالالالالال  و  بشالالالالالالعر مالالالالالالن عا شالالالالالالة  ولالالالالالالا ل غكالالالالالالن 
   إ    الالالالة ا فالالالال  لكفالالالالى هبالالالالا فضالالالالال  وعلالالالالا  الالالالد ف  الالالالا  الالالالل  في الالالالا مالالالالن القالالالالر   مالالالالا لعا شالالالالة مالالالالن الفضالالالالا
 غلتلى إىل غا  القيامة.

عالالالالالالن عا شالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا  الالالالالالال : كالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى « صالالالالالالحي  الو الالالالالالار »االالالالالالاة   
هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إقا  راد    نالالالالالرج سالالالالالفرا    الالالالالرش بالالالالالة   وااالالالالاله فالالالالالالغت ن  رالالالالالرج سالالالالال م ا رالالالالالرج هبالالالالالا معالالالالاله  

ا   غالالالالالاللار غلارالالالالالالا ف الالالالالالرج سالالالالالال مل ف راالالالالالال  معالالالالالاله بعالالالالالالدما   الالالالالالل  ا  الالالالالالاب فالالالالالالالان  محالالالالالال    فالالالالالالال رش بيًًالالالالالال
رالالالالالادج و  الالالالالل  فيالالالالاله فسالالالالالران حالالالالالىت إقا فالالالالالرم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن غلوتالالالالاله تلالالالالال  و فالالالالال  
د الالالالالاان مالالالالالن املدغًالالالالالة فالالالالال ق  ليلالالالالالة ،لرحيالالالالال  فقمالالالالال  حالالالالالة  ق الالالالالاا فمشالالالالالي  حالالالالالىت االالالالالاو ت االالالالالالي  فلمالالالالالا 

الالالالالالار  الالالالالالد ا قاالالالالالال   ضالالالالالالي  شالالالالالالالين   ولالالالالالال  إىل الرحالالالالالال  فلمسالالالالالال   الالالالالاللش   ف  صالالالالالالدر  فالالالالالال قا ِعْقالالالالالالدُّ ت مالالالالالالن ا 
لالالالالالا  ت فرحلالالالالالال علالالالالالالى بعالالالالال   الالالالالالس  كًالالالالالال   فالتمسالالالالال  عقالالالالالد  فحوسالالالالالالإ ابت الالالالالا ل فال والالالالال  الالالالالالالسغن غاللر حِ 
 ركالالالالالالال  ورالالالالالالالم  سالالالالالالالوا   ين فيالالالالالالاله وكالالالالالالالا  الًسالالالالالالالاة إق قا  رفافالالالالالالالا  ل غالالالالالالال قلن ول غ شالالالالالالال ن اللحالالالالالالالم وإمالالالالالالالا 

ل رقالالالالال  ا الالالالالادج فالالالالالاحتملال وكًالالالالال  اارغالالالالالة بكلالالالالالن العلْلق الالالالالة مالالالالالن الاعالالالالالا  فلالالالالالم غسالالالالالتًكر القالالالالالا  حالالالالالة رفعالالالالالا 
حدغ الالالالة السالالالالن فوع الالالالاا االمالالالال  وسالالالالاروا فااالالالالدت عقالالالالد  بعالالالالدما اسالالالالتمر االالالالالي  ف دالالالال  مًالالالالل م ولالالالاليس 
فيالالالالالالاله  حالالالالالالالد فالممالالالالالالال  املاضالالالالالالال  الالالالالالالالس  كًالالالالالالال  فيالالالالالالاله و ًًالالالالالالال    الالالالالالالم سالالالالالالاليفقدو إ ف اعالالالالالالالا  إت)  فويًالالالالالالالا  ان 

الالالالالالل مل   الالالالالالالسكاا ين مالالالالالالن وراة االالالالالالالي  االسالالالالالالة غلوتالالالالالالإ عيًالالالالالالا  فًمالالالالالال  وكالالالالالالا  صالالالالالالفاا  بالالالالالالن املع ا الالالالالال  السح
فالصالالالالالالالو  عًالالالالالالالد مًالالالالالالاللت فالالالالالالالر   سالالالالالالالااد إ سالالالالالالالا  ان الالالالالالالم فالالالالالالالالذين وكالالالالالالالا  غالالالالالالالراين  والالالالالالال  ا  الالالالالالالاب فاسالالالالالالالتيق   
،سالالالال ااعه حالالالالة  انخ راحلتالالالاله فالالالالا ىة غالالالالدرا  فركوت الالالالا فالالالالا الق غقالالالالاد م الراحلالالالالة حالالالالىت  تيًالالالالا االالالالالي  

 م بعالالالالدما  للالالالالاا مالالالالاغرغن   لالالالالر ال  الالالال ر ف لالالالال  مالالالالن رلالالالال  وكالالالالا  الالالالالس  تالالالالاىل ا فالالالال  عوالالالالد هللا بالالالالن 
سالالالاللا  فقالالالالدمًا املدغًالالالالة فاشالالالالتكي  هبالالالالا شالالالال را  والًالالالالا  غفيضالالالالا     الالالالا   صالالالالحاب ا فالالالال  وغالالالالرغوإ   
واعالالالالالل  ين    ر  مالالالالالن الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم اللاالالالالالد الالالالالالس  كًالالالالال   ر  مًالالالالاله حالالالالالة  مالالالالالرمث 

 إما غدر  فيسلم فيقا  كيد تِيكم    شعر بشلة من قل  حىت  ق   ف را 
  

الالالالالالالالا  ِ و الالالالالالالال  املً اصالالالالالالالال  ملتال وال الالالالالالالالر) ان   خنالالالالالالالالرج إ  لالالالالالالالاليال  إىل ليالالالالالالالال  وقلالالالالالالالال   والالالالالالالال      ت الالالالالالالالالس  ان و   ِمس 
 الكلًلد  رغوا  من بياتًا و مران  مر العرب

  
األو    ال غالالالالالالالالالالة  و   التًالالالالالالالالالاللل فال ولالالالالالالالالالال   ان و   مسالالالالالالالالالالا  بًالالالالالالالالالال   م رلرالالالالالالالالالالم فال ع  ال الالالالالالالالالالر ْت   ِمر  الالالالالالالالالالا 



ت الالالالالالل فقالالالالالال : تعالالالالالس مسالالالالالا   فقلالالالالال   الالالالالا: بدسالالالالالما  لالالالالال :  تسالالالالالوة راالالالالالال  شالالالالال د بالالالالالدرا   فقالالالالالال :  ًالْ و ر 
 ل تسالالالالالمعل مالالالالالا  الالالالالالاا  فالالالالالالر تإ بقالالالالالا   رالالالالال  ا فالالالالال  فالالالالالا ددت مرضالالالالالا  علالالالالالى مرضالالالالالل  فلمالالالالالا راعالالالالال  
إىل بيالالالالد درالالالال  علالالالالل) رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فسالالالاللم  فقالالالالا : كيالالالالد تالالالاليكلْم  فقلالالالال : ا الالالالس  

صالالالالاللى ت إىل  بال الالالالالا      الالالالالال : و ان حيًدالالالالالس  رغالالالالالد     سالالالالالتيقن ا الالالالال  مالالالالالن  ول مالالالالالا  فالالالالالالق  ت رسالالالالالا  هللا 
هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالتيالالالال ل  بالالالالا    فقلالالالال  ألمالالالالل: مالالالالا غتحالالالالدن الًالالالالا  بالالالاله  فقالالالالال : و بًيالالالالة رالالالالاِ ين علالالالالى 
 فسالالالالال  الشالالالالالال  فالالالالالاهللا لقلمالالالالالالا كا الالالالال  امالالالالالر ر  الالالالالال  وضالالالالاليدة عًالالالالالد راالالالالال   و الالالالالالا و الالالالالا ضالالالالالرا ر إ   ك الالالالالالر  
علي الالالالا  فقلالالالالال : سالالالالالوحا  هللا ولقالالالالالد االالالالالدن الًالالالالالا  هبالالالالسا   الالالالالال : فوالالالالال  تلالالالالال  الليلالالالالالة حالالالالالىت  صالالالالالوح ل 

دمالالالالال  و   كتحالالالالال  بًالالالالالا      صالالالالالوح  فالالالالالدعا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالل) بالالالالالن    غر الالالالالال ت
 م  الالالالال  و سالالالالامة بالالالالن  غالالالالد حالالالالة اسالالالالتلوت الالالالالاحل غستشالالالال مها   فالالالالرا   رلالالالاله  فالمالالالالا  سالالالالامة فالشالالالالار 
عليالالالاله ،لالالالالس  غعلالالالالم    فسالالالاله مالالالالن الالالالالاد  الالالالم  فقالالالالا   سالالالالامة:  رلالالالال  و رسالالالالا  هللا و   علالالالالم إ  رالالالال ا   

: و رسالالالالا  هللا ل غضالالالاليق هللا عليالالالالال  والًسالالالالاة سالالالالاارا ك الالالالال  وسالالالال  االارغالالالالة ت  الالالالالد    و مالالالالا علالالالالل  فقالالالالالا 
« و برغالالالالالرر رالالالالال  ر غالالالالال  في الالالالالا شالالالالاليدا  غرغوالالالالال  »فالالالالالدعا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ب رِغالالالالالر ر   فقالالالالالا : 

فقالالالالالال  برغالالالالالرر:   والالالالالالس  بع الالالالال  ، الالالالالق إ  ر غالالالالال  مً الالالالالا  مالالالالالرا   غم الالالالاله علي الالالالالا  الالالالال   ك الالالالالر مالالالالالن   الالالالالالا 
تًالالالالالا  علالالالالالى الع الالالالالة فتالالالالالالا الالالالالالد)اان فتالكلالالالالاله  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله  اارغالالالالالة حدغ الالالالالة السالالالالالن

الالالالالاللا   فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله  وسالالالالالاللم مالالالالالالن غامالالالالالاله فاسالالالالالالتعسر مالالالالالالن عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن  م  بالالالالالالن س 
مالالالالالن غعالالالالالسرين مالالالالالن راالالالال  بل الالالالالإ  قال    رلالالالالالل فالالالالالاهللا مالالالالالا علمالالالال  علالالالالالى  رلالالالالالل إ  رالالالالال ا   و الالالالالد »وسالالالاللم 

 قكروا راال  ما علم 
  

  فقالالالالالالا  سالالالالالالعد بالالالالالالن معالالالالالالاق فقالالالالالالا : و «إ  رالالالالالال ا   ومالالالالالالا كالالالالالالا  غالالالالالالدر  علالالالالالالى  رلالالالالالالل إ  معالالالالالالل عليالالالالالاله
رسالالالالالالالا  هللا  ان وهللا  عالالالالالالالِسرل  مًالالالالالالاله إ  كالالالالالالالا  مالالالالالالالن األو  ضالالالالالالالربًا عًقالالالالالالاله  وإ  كالالالالالالالا  مالالالالالالالن إراا ًالالالالالالالا مالالالالالالالن 
ا الالالاللرج  مرتًالالالالا ففعلًالالالالا فيالالالاله  مالالالالر   فقالالالالا  سالالالالعد بالالالالن عوالالالالادر ورالالالالا سالالالاليد ا الالالاللرج وكالالالالا   والالالال  قلالالالال  راالالالالال  

ا ميالالالالالة فقالالالالالا : كالالالالالسب  وهللا   تقتلالالالالاله و  تقالالالالالدر علالالالالالى قلالالالالال   فقالالالالالا   لسالالالالاليد صالالالالالا ا   ولكالالالالالن احتملتالالالالاله 
بالالالالن ا ضالالالال  فقالالالالا : كالالالالسب  لعمالالالالر هللا وهللا لًقتلًالالالاله ف  الالالال  مًالالالالافق جتالالالالاد  عالالالالن املًالالالالافقة  ف الالالالار ا ي)الالالالا  
األو  وا الالالالاللرج حالالالالالىت مهالالالالالاا ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى املًالالالالال  ف فضالالالالال م حالالالالالىت سالالالالالكتاا 

ال ت دمالالالالال  و   كتحالالالالال  بًالالالالالا  فالصالالالالالو  عًالالالالالد   بالالالالالاا   و الالالالالد بكيالالالالال  وسالالالالالك   وبكيالالالالال  غالالالالالامل   غر الالالالال
ليلتالالالالة وغامالالالالا  حالالالالىت   الالالالن    الوكالالالالاة فالالالالالق كوالالالالد    الالالالال : فويًالالالالا مهالالالالا االسالالالالا  عًالالالالد  و ان  بكالالالالل إق 



اسالالالالالالتالق   امالالالالالالر ر مالالالالالالن األ  الالالالالالار فالق الالالالالال   الالالالالالا ف لسالالالالالال  توكالالالالالالل معالالالالالالل فويًمالالالالالالا لالالالالالالن كالالالالالالسل  إق درالالالالالال  
مالالالالن غالالالالا   يالالالالال  ت مالالالالا  يالالالال   ول الالالالا  و الالالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ف لالالالالالس ول  لالالالالس عًالالالالد  

و عا شالالالالالالة لقالالالالالالد بل الالالالالالإ »مكالالالالالالت شالالالالالال را    غالالالالالالاحى إليالالالالالاله   شالالالالالالالين بشالالالالالاللة   الالالالالالال : فتشالالالالالال د    الالالالالالا : 
عًالالالال  كالالالالالسا وكالالالالالسا فالالالالال   كًالالالال  برغدالالالالالة فسالالالالالي    هللا وإ  كًالالالالال   ملمالالالال  بالالالالالس   فاسالالالالالت فر  وتالالالالالام إليالالالالاله  

هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    فلمالالالالالالا  ضالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى«فالالالالالال   العوالالالالالالد إقا اعالالالالالال   بس والالالالالاله   ذب هللا عليالالالالالاله
مقالتالالالالاله  ال ل الالالالالل د معالالالالالل حالالالالالىت مالالالالالا  حالالالالالس مًالالالالاله  االالالالالرر  و لالالالالال  ألم:  االالالالال  عالالالالالإ رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالا : وهللا مالالالالا  در  مالالالالا   الالالالا  لرسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقلالالالال  ألمالالالالل:  ايالالالال  
 عالالالالالالإ رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فيمالالالالالالا  الالالالالالا    الالالالالالال : وهللا مالالالالالالا  در  مالالالالالالا   الالالالالالا  لرسالالالالالالا  هللا
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالال : و ان اارغالالالالالالة حدغ الالالالالالة السالالالالالالن     الالالالالالر  ك الالالالالال ا  مالالالالالالن القالالالالالالر    فقلالالالالالال : وهللا 
لقالالالالد علمالالالال    كالالالالم ذعالالالالتم مالالالالا غتحالالالالدن بالالالاله الًالالالالا  وو الالالالر     فسالالالالكم وصالالالالد تم بالالالاله ولالالالالدن  لالالالال  لكالالالالم 
إين برغدالالالالالالالالالة  هللا غعلالالالالالالالالالم إين ل غدالالالالالالالالالة   ت الالالالالالالالالد اين ولالالالالالالالالالدن اع فالالالالالالالالال  لكالالالالالالالالالم  مالالالالالالالالالر وهللا غعلالالالالالالالالالم إين ل غدالالالالالالالالالة 

 إ  وهللا ما  اد ت ولكم م ال  إ   ، غاسد إق  ا :لت د 
  

يالالالالالالالالال ُّ و اا)ل اْلملْسالالالالالالالالالتال ع ا ل ع ل الالالالالالالالالى م الالالالالالالالالا ت ِ الالالالالالالالالفلا    وغاسالالالالالالالالالد:       االالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالى 18 ف   الالالالالالالالالوالْرُّ  ِ 
فراشالالالالالالل و ان  راالالالالالالا    غ  الالالالالالإ هللا  ولكالالالالالالن وهللا مالالالالالالا  ًًالالالالالال     غًالالالالالالل  هللا   شالالالالالالالين وحيالالالالالالا  غلتلالالالالالالى وألان 

م ،لقالالالالالر      مالالالالالر  ولكالالالالالن كًالالالالال   راالالالالالا    غالالالالالر  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى  حقالالالالالر    فسالالالالالل مالالالالالن    غالالالالالتكل
هللا عليالالالاله وسالالالاللم   الًالالالالا  ر و غ  الالالالإ هللا هبالالالالا  فالالالالاهللا مالالالالا را   لسالالالاله و  رالالالالرج  حالالالالد مالالالالن  رالالالال  الويالالالال  
حالالالالالىت   الالالالالل  هللا عليالالالالاله الالالالالالاحل  فالرالالالالالسل مالالالالالا كالالالالالا  برالالالالالسل مالالالالالن ال حالالالالالاة حالالالالالىت إ الالالالاله ليتحالالالالالدر مًالالالالاله م الالالالال  

ر ِ  عالالالالن رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ورالالالالا غضالالالالح  االمالالالالا  مالالالالن العالالالالر    غالالالالا  شالالالالات فلمالالالالا سلالالالال
  فقالالالالالالالال  ت «و عا شالالالالالالالة امحالالالالالالالد  هللا فقالالالالالالالد بالالالالالالالر   هللا»فكالالالالالالالا   و  كلمالالالالالالالة تكلالالالالالالالم هبالالالالالالالا     الالالالالالالا  ت: 

 مالالالالالالل:  الالالالالالامل إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقلالالالالالال :   وهللا     الالالالالالا  إليالالالالالاله و   محالالالالالالد إ  هللا 
الالالالالالال ة   ا وت  فلمالالالالالالالا 11وا ِ، ْفالالالالالالالِ  علْ الالالالالالالو ةُّ م الالالالالالالًْكلْم  والًالالالالالالالار: فالالالالالالالال ل  هللا عالالالالالالالل واالالالالالالال :  ِإ ) ال)الالالالالالالِسغن  ا 

وكالالالالالا  غًفالالالالالق علالالالالالى  -  الالالالالل  هللا عالالالالالل واالالالالال  رالالالالالسا   بالالالالالراةا  الالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر ال الالالالالدغق رضالالالالالل هللا عًالالالالاله 
: وهللا     فالالالالالالق علالالالالالالى مسالالالالالالا  شالالالالالاليدا   بالالالالالالدا  بعالالالالالالدما  الالالالالالا  لعا شالالالالالالة  -مسالالالالالالا  بالالالالالالن  ورالالالالالالة لقرابتالالالالالاله مًالالالالالاله 

ْت الالالالالالِ   لوْ  الالالالالالع ِة     غاللْؤتلالالالالالالااْ  لْوىِل اْلقلالالالالالالْر    إىل  الالالالالالاله: فالالالالالالال ل  هللا عالالالالالالل واالالالالالال :  و    ب  للالالالالالالااْ اْلف ْضالالالالالالِ  ِمالالالالالالًكلْم و الس)
   فقالالالالالالالا   بالالالالالالالا بكالالالالالالالر: بلالالالالالالالى وهللا  إين ألحالالالالالالال     غ فالالالالالالالر هللا ت  22 و اا)ل غ فلالالالالالالالارُّ ر)ِحالالالالالالاليمُّ  والًالالالالالالالار: 



فراالالالالال  إىل مسالالالالالا  الالالالالالس  كالالالالالا   الالالالالر  عليالالالالاله  وكالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم سالالالالالال   غًالالالالال  
فقالالالالالال : و رسالالالالالا  هللا  محالالالالالل « و  غًالالالالال  مالالالالالا علمالالالالال  مالالالالالا ر غالالالالال  »حالالالالال  عالالالالالن  مالالالالالر  فقالالالالالا : بًالالالالال  ا

ذعالالالالالالل وب الالالالالالر   وهللا مالالالالالالا علمالالالالالال  علي الالالالالالا إ  رالالالالالال ا    الالالالالالال : ورالالالالالالل الالالالالالالد كا الالالالالال  تلسالالالالالالاميإ فع الالالالالالم ا 
 هللا ،لارش  ارال.

  
  

رالالالالسل   الالالالالة ا فالالالال  و الالالالالد   الالالالالر    املًالالالالافقة  الالالالالد اف ورالالالالا وعلالالالالالى ر سالالالالال م عوالالالالد هللا بالالالالالن  م لشالالالالالدر 
ى رسالالالالالا  هللا فًسالالالالالواا إىل عا شالالالالالة  ورالالالالالل مالالالالالن  شالالالالالر  بيالالالالال   مالالالالالا رالالالالالل برغدالالالالالة مًالالالالاله ليلارالالالالالاا حقالالالالالدرم علالالالالال

ذعت الالالالالا الاالالالالالاررر الًقيالالالالالة  ولكالالالالالن ا الالالالالق تعالالالالالاىل بر رالالالالالا مالالالالالن كالالالالال  سالالالالالاة و علالالالالالى  الالالالالدررا فامالالالالالال   وا الالالالالالا 
رسالالالالالا  هللا و بارالالالالالا و م الالالالالا و يالالالالال  املسالالالالاللمة  وإ  كالالالالالا  رالالالالالسا شالالالالالال  ا اسالالالالالدغن   كالالالالال   مالالالالالا  فالالالالال   هللا 

 عوادل ال ا ة وغرعارم وغً ررم على القا  ال املة.عل شال ه   بد    غك  
  

 غلور ا ًد  ورل األحلاب
   ،تفالالالالالا  املالالالالالؤررة  627كا الالالالال  غالالالالاللور ا ًالالالالالد    شالالالالالاا  مالالالالالن السالالالالالًة ا امسالالالالالة وف اغالالالالالر سالالالالالًة 

لكالالالالالالن ابالالالالالالن رلالالالالالالدو  غقالالالالالالا    ذرنالالالالالاله ووال الالالالالالحي    الالالالالالا   الرابعالالالالالالة وغقاغالالالالالاله ابالالالالالالن عمالالالالالالر غقالالالالالالا : ردين 
ه وسالالالاللم غالالالالا   لحالالالالد و ان ابالالالالن  ربالالالال  عشالالالالرر سالالالالًة    االالالالا ين غالالالالا  ا ًالالالالد  و ان رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالال

ابالالالالالالن مخالالالالالالس عشالالالالالالرر فلالالالالالاليس بيً مالالالالالالا إ  سالالالالالالًة واحالالالالالالدر ورالالالالالالا ال الالالالالالحي  ف الالالالالالل  والالالالالال  دومالالالالالالة االًالالالالالالد  بالالالالالالال 
 lش  .
  

 ال ب األحلاب
ملالالالالا و الالالال  إاالالالالالة بالالالالإ الًضالالالال   سالالالالار مالالالالً م  الالالال  مالالالالن كالالالال ا  م ومالالالالً م سالالالالال  بالالالالن مشالالالالكم ور يسالالالال م  

ق الًضالالالالالر  وحيالالالالالل  بالالالالالن  راالالالالال  ورالالالالالاقر بالالالالالن  الالالالاليس الالالالالالاا لل و بالالالالالا عالالالالالامر الفاسالالالالالق كًا الالالالالة بالالالالالن  م ا قيالالالالال
 إىل     دماا مكة على  رغ  غدعا م و رضا م على حرب رسا  هللا.

ملالالالالالالالا  الالالالالالالل   شالالالالالالالرا  بالالالالالالالإ الًضالالالالالالال    ريالالالالالالال  غفكالالالالالالالرو    ال الالالالالالالالر مالالالالالالالن » الالالالالالالا  األسالالالالالالالتاق ولفًسالالالالالالالا : 
ردرم إىل مالالالالالالالالاللارع م   األ  الالالالالالالالالار واعلالالالالالالالالالاا غفكالالالالالالالالالرو    الاسالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالد تاصالالالالالالالالالل م إىل   الالالالالالالالالام م وتالالالالالالالالال

مًاقالالالالالة غ الالالالالرب فعالالالالالل   فالالالالالر مالالالالالن الي الالالالالاد فالالالالالي م سالالالالالال  بالالالالالن  م ا قيالالالالالق وحيالالالالالل  بالالالالالن  راالالالالال  وكًا الالالالالة بالالالالالن 



 «.الربي      لباا األحلاب على املسلمة
  

    الدغًة ر  
ملالالالالا دعالالالال  الي الالالالاد  رغشالالالالا   اربالالالالالة الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و الالالالالالاا  الالالالم سالالالالًكا  معكالالالالم حالالالالالىت 

 مالالالالالالررم أل  دغالالالالالالن الي الالالالالالاد  رغالالالالالال    االالالالالالاررل مالالالالالالن ا سالالالالالالال  وبعيالالالالالالد عالالالالالالن عوالالالالالالادر  ستالصالالالالالالله ارذبالالالالالالاا   
 األصًا  ك  الوعد و رغ  عواد  صًا   ولسل   الاا  م:

  
و معشالالالالالالر غ الالالالالالاد إ كالالالالالالم  رالالالالالال  الكتالالالالالالاب األو  والعلالالالالالالم  الالالالالالا  صالالالالالالوحًا خنتلالالالالالالد فيالالالالالاله لالالالالالالن وحممالالالالالالد  

  فدغًًا ر     دغًه .
مًالالالاله  فلمالالالالا  الالالالالاا قلالالالال  لقالالالالرغ  سالالالالررم مالالالالا  الالالالالاا: بالالالال  دغالالالالًكم رالالالال  مالالالالن دغًالالالاله و  الالالالتم  وىل ، الالالالق 

 الالالالالالالالاا واسالالالالالالالتعدوا للحالالالالالالالرب    رالالالالالالالرج  ولدالالالالالالال  الًفالالالالالالالر مالالالالالالالن غ الالالالالالالاد حالالالالالالالىت االالالالالالالاةوا غ ا فالالالالالالالا  ودعالالالالالالالارم إىل 
 مشاركت م   ا رب وقكروا  م استعداد  رغ  فالاابارم.

إ  الي الالالالالالالاد  االالالالالالالاباا  رغشالالالالالالالا     دغالالالالالالالن  الالالالالالالرغ  والالالالالالالالارإ  رالالالالالالال  مالالالالالالالن دغالالالالالالالن حممالالالالالالالد  الالالالالالالالفة بالالالالالالالسل  
عوالالالالالالادر هللا الااحالالالالالالد تاصالالالالالالال  إىل غرضالالالالالال م ورالالالالالالا حماربالالالالالالة املسالالالالالاللمة و الالالالالالردرم مالالالالالالن دغالالالالالالً م الالالالالالالداعل إىل 

املدغًالالالالالالة وإعالالالالالالادر إرالالالالالالاا م إىل دوررالالالالالالم وكالالالالالالا  رالالالالالال ا   الالالالالالم    غعيشالالالالالالاا مالالالالالال  املسالالالالالاللمة   وفالالالالالالا  وغكفالالالالالالاا 
عالالالالالن الدسالالالالالا س والفالالالالال  وا  ضالالالالالما  إىل األعالالالالالداة  فالالالالالال ل  هللا تعالالالالالاىل فالالالالالي م:    لْ  تال الالالالالر  ِإىل  ال)الالالالالِسغن   لوتلالالالالالااْ 

   ا وت...51يوا  م ن  اْلِكت ِ  غاللْؤِمًلا   ِ،اْلِْوِ  و الا) لاِت  والًساة:    ِ 
و الالالالالد  در  األسالالالالالتاق ولفًسالالالالالا    الالالالالم  راالالالالالالوا   تفضالالالالاليل م دغالالالالالن  الالالالالرغ  علالالالالالى ا سالالالالالال  فقالالالالالا     

 ما   ه: 142صفحة « ذرغخ الي اد»كتابه 
ة  إمالالالالالالا رالالالالالالا تلالالالالالال  والالالالالالالس  غالالالالالالؤل كالالالالالال  مالالالالالالؤمن ولالالالالالاله واحالالالالالالد مالالالالالالن الي الالالالالالاد واملسالالالالالاللمة علالالالالالالى السالالالالالالاا»

ا ادرالالالالالالة الالالالالالالد االالالالالالرت بالالالالالالة  فالالالالالالر مالالالالالالن الي الالالالالالاد وبالالالالالالة  الالالالالالرغ  الالالالالالالارًية حيالالالالالالت فضالالالالالال  رالالالالالالؤ ة الًفالالالالالالر مالالالالالالن 
 «.الي اد  دو   رغ  على دغن صاح  الرسالة ا سالمية

و  نفالالالالى    الالالالالسغن  دلالالالالاا هبالالالالسا ا الالالالدغت ليسالالالالاا مالالالالن عامالالالالة الي الالالالاد حالالالالىت غقالالالالا  إ الالالالم   غعلمالالالالا  
 الالالالاد بالالالال  رالالالالم مالالالالن ر سالالالالا  م و صالالالالحاب الًفالالالالاق فالالالالي م  ف الالالال  رالالالالؤ ة مالالالالا غقالالالالالا   و إ الالالالم   ش لالالالالا  الي

   غستحقا  التالدغ  .
  



 رروج األحلاب و اادرم
رراالالالالالالال   الالالالالالالرغ  و ا الالالالالالالدرا  بالالالالالالالا سالالالالالالالفيا  بالالالالالالالن حالالالالالالالرب  ورراالالالالالالال  غافالالالالالالالا  و ا الالالالالالالدرا عييًالالالالالالالة بالالالالالالالن 
ح الالالالالن بالالالالالن حسغفالالالالالة   بالالالالالإ فالالالالاللارر وا الالالالالارن بالالالالالن عالالالالالا  بالالالالالن  م حاررالالالالالة املالالالالالر    بالالالالالإ مالالالالالرر ومسالالالالالعاد 

 بن  رغد فيمن ذبعه من  امه من  ش  . بن رلريلة بن  اغرر
  

 حفر ا ًد 
  

فلمالالالالالا ذالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بتحالالالالاللهبم ورالالالالالروا م  اربتالالالالاله  مالالالالالر افالالالالالر ا ًالالالالالد  
حالالالالا  املدغًالالالالة   اال الالالالات الالالالالد ل تكالالالالن ح الالالاليًة لتعالالالالالا  العالالالالدو امل الالالالاام  والالالالالس   شالالالالار عليالالالاله صالالالالاللى 

عًالالالالالالاله  و الالالالالالالد كالالالالالالالا  الفالالالالالالالر   فالالالالالالالرو  ا ًالالالالالالالاد  هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم افالالالالالالالرل سالالالالالالاللما  الفارسالالالالالالالل رضالالالالالالالل هللا 
للالالالالالالدفاش   ا الالالالالالرب   الالالالالالا  سالالالالالاللما : و رسالالالالالالا  هللا كًالالالالالالا بفالالالالالالار  إقا حاصالالالالالالران رًالالالالالالد ًا عليًالالالالالالا  وعلالالالالالالى  

 ك  حا  ف   كلمة رًد  فارسية األص .
اشالالالالالالالت   رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم افالالالالالالالر ا ًالالالالالالالالد  بًفسالالالالالالاله ليقتالالالالالالالالد  بالالالالالالاله املسالالالالالالالاللما   

  معالالالالاله   مالالالالالا املًالالالالالافقا  فكالالالالالا اا غتاا الالالالالا  وغً الالالالالرفا  بالالالالالدو  وليشالالالالال ع م علالالالالالى العمالالالالال  فاشالالالالالت   املسالالالالاللما 
إق  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وغسالالالالالالالت قلا  العمالالالالالالال  وغ واالالالالالالالا  العالالالالالالاللا م وتوا الالالالالالالال راالالالالالالالا  مالالالالالالالن 

 املًافقة وصار الااحد مً م غً ر  إىل  رله من غ  استدسا .
  

 سلما  مًا  ر  الوي 
 ربعالالالالالالالة قراعالالالالالالالا  بالالالالالالالة كالالالالالالال  عشالالالالالالالرر  رالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ا ًالالالالالالالد     اعالالالالالالاله

فالالالالالارتلد امل الالالالالاارو  واأل  الالالالالار   سالالالالاللما  الفارسالالالالالل وكالالالالالا  راالالالالالال   الالالالالاو  فقالالالالالال  األ  الالالالالار: سالالالالاللما  
سالالالاللما  مًالالالالا  رالالالال  »مًالالالالا  و الالالالال  امل الالالالاارو : سالالالاللما  مًالالالالا  فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 «.الوي 
  

 اع امث ص رر بيضاة ومع لر الرسا 
  

 غعملالالالالالالالالا    حفالالالالالالالر ا ًالالالالالالالالد    االالالالالالالالاللة امل  الالالالالالالالل  الالالالالالالالم ومع الالالالالالالالم بيًمالالالالالالالا  اعالالالالالالالالة مالالالالالالالالن املسالالالالالالالاللمة



سالالالالالالاللما  الفارسالالالالالالالل إق   الالالالالالالرت صالالالالالالال رر بيضالالالالالالالاة م الالالالالالالْرو ر فكسالالالالالالالرت حدغالالالالالالالد معالالالالالالالاو م وشالالالالالالالق  علالالالالالالالي م  
فقالالالالالالاا: و سالالالالاللما  ار  إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالالالر ل رالالالالال  رالالالالالسل ال الالالالال رر ف مالالالالالا    

 ان   لالالالالال     جنالالالالالاو  راالالالالاله  فر الالالالالل  عالالالالالد  عً الالالالالا فالالالالال   املعالالالالالد   رغالالالالال  وإمالالالالالا    بمالالالالالر في الالالالالا  مالالالالالرل فالالالالال
سالالالاللما  حالالالالىت  تالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ورالالالالا ضالالالالارب عليالالالاله  والالالالة تركيالالالالة فقالالالالا : و رسالالالالا  
هللا  بيًالالالالا   الالالال  و مًالالالالا  رراالالالال  صالالالال رر بيضالالالالاة مالالالالن ا ًالالالالد  مالالالالرور فكسالالالالرت حدغالالالالدان وشالالالالق  عليًالالالالا 

  جنالالالالالاو  راالالالالال   ف الالالالالو  حالالالالالىت مالالالالالا ليالالالالال ل في الالالالالا  لالالالالاليال  و  ك الالالالال ا   فمالالالالالران في الالالالالا  مالالالالالر  فالالالالال ان   لالالالالال   
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالال  سالالالالالاللما    ا ًالالالالالالد  و رالالالالالالس املعالالالالالالا  مالالالالالالن سالالالالالاللما  رضالالالالالالل هللا 

  ضالالالالرهبا فً الالالالر رل  الالالالا ورالالالالرج مً الالالالا  الالالالار  ضالالالالاة مالالالالا بالالالالة  بتي الالالالا غعالالالالإ  بالالالالد « ،سالالالالم هللا»عًالالالاله فقالالالالا : 
ر السالالالالالالاعة مالالالالالالن هللا  كالالالالالال   عايالالالالال ل مفالالالالالالاتي  الشالالالالالالا  وهللا إين ألب الالالالالالر   الالالالالاررا ا مالالالالالال»املدغًالالالالالة  فقالالالالالالا : 

    ضالالالالالالرب ال ا يالالالالالالة فقاالالالالالال  رل الالالالالالا   رالالالالالالر ف  الالالالالال  بر الالالالالالة مالالالالالالن ا الالالالالالة فالالالالالالار   ضالالالالالالاةت مالالالالالالا بالالالالالالة «مكالالالالالالاين
هللا  كالالالالالال   لعايالالالالالال  مفالالالالالالاتي  فالالالالالالار  وهللا إين ألب الالالالالالر   الالالالالالر املالالالالالالدا ن األبالالالالالالي  ا   » بتي الالالالالالا  فقالالالالالالا : 
الالالالالالر) املسالالالالالاللما     ضالالالالالالرب ال ال الالالالالالة و الالالالالالا : «فالبشالالالالالالروا ،لً الالالالالالر فقاالالالالالال  بقيالالالالالالة ا  الالالالالالالر « ،سالالالالالالم هللا»  فسل

رج  الالالار مالالالن  والالالال  الالالالي م ن فالضالالالاة مالالالالا بالالالة  بالالالد املدغًالالالالة حالالالىت كال الالاله م الالالالوال   االالالا  ليالالال  م لالالالالم  ورالالال
 «.هللا  ك   عاي  مفاتي  اليمن وهللا إين ألب ر  بااب صًعاة من مكاين الساعة»فقا : 

 وااة   صحي  الو ار  عن اابر رضل هللا عًه  ا :
لًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالالاا: إان غالالالالالا  ا ًالالالالالد  لفالالالالالر فعرضالالالالال  كدغالالالالالة شالالالالالدغدر ف الالالالالاةوا ا»

   الالالالالا  وباًالالالالالاله مع الالالالالاب ا الالالالالالر ولو ًالالالالالا رالرالالالالالالة «  ان ان  »رالالالالالسل كدغالالالالالة عرضالالالالالال    ا ًالالالالالد   فقالالالالالالا : 
 و     الالالالالسو  قوا الالالالالا  فالرالالالالالس الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املعالالالالالا  فضالالالالالرب   الكدغالالالالالة فعالالالالالادت ك يوالالالالالا  

  ري .
  

 عدد االيشة
  

ا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن ا ًالالالالالالد  كالالالالالالا   رالالالالالال  ا ًالالالالالالد  رالرالالالالالالة      وملالالالالالالا فالالالالالالرم رسالالالالالال
  ولالالالالال   الالالالالرغ  حالالالالالىت  للالالالالال    تمالالالالال  األسالالالالاليا  مالالالالالن دومالالالالالة بالالالالالة االالالالالالر  وال ابالالالالالة   عشالالالالالرر     مالالالالالن 
 حابيشالالالال م ومالالالالن ذبع الالالالم مالالالالن كًا الالالالة و رالالالال   امالالالالة و  ولالالالال  غ ا ف الالالالا  ومالالالالن ذبع الالالالم مالالالالن  رالالالال  جنالالالالد حالالالالىت 

  للاا بس    ال ق م ى فا    لحد.



  
  ق  الع د

قر الالالالالل سالالالالاليد بالالالالالإ  رغ الالالالالة  الالالالالد وادش الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى كالالالالالا  كعالالالالال  بالالالالالن  سالالالالالد ال
 امالالالالالاله وعا الالالالالالدل علالالالالالالى قلالالالالالال  فالالالالالالسر  إليالالالالالاله حلي الالالالالالل  بالالالالالالن  راالالالالالال  الًضالالالالالالر  ورالالالالالالا  حالالالالالالد الالالالالالالسغن حلبالالالالالالاا 
األحالالالالاللاب فلمالالالالالا ذالالالالال  كعالالالالال  حلي الالالالالل  بالالالالالن  راالالالالال   غلالالالالالق دو الالالالاله ،ب ح الالالالالًه فاسالالالالالتالق  عليالالالالاله فالالالالالال     

غ رغالالالالاله حالالالالالىت  قالالالالال  كعالالالالال  ع الالالالالدل غفالالالالالت  لالالالالاله فالالالالالال  عليالالالالاله ابالالالالالن  راالالالالال  ففالالالالالت  لالالالالاله ومالالالالالا  ا  غسالالالالالتميله و 
وبالالالالالر ة ممالالالالالا كالالالالالا  بيًالالالالاله وبالالالالالة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وصالالالالالار رالالالالالا و امالالالالاله وبًالالالالالا  رغ الالالالالة مالالالالال  
األحالالالالاللاب علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وعلالالالالالم بالالالالالسل  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 وع م عًد قل  الوالة واشتد ا ا .
  

 اشتداد ا  ار
لاب و  سالالالالاليما بعالالالالالد     قالالالالال  بًالالالالالا  رغ الالالالالة الع الالالالالد وا ضالالالالالماا إىل اشالالالالالتد ا الالالالالا  مالالالالالن االالالالاللب األحالالالالال

األعالالالالداة و الالالالن املؤمًالالالالا  كالالالال  ال الالالالن وا ت الالالالل املًالالالالافقا  رالالالالسل الفرصالالالالة لت والالالالي  العالالالاللا م ورالالالالم  ،لفشالالالال  بًالالالالا 
حاررالالالالالالالة وبًالالالالالالالا سالالالالالالاللمة معتالالالالالالالسرغن    بيالالالالالالالا م عالالالالالالالارر رالالالالالالالارج املدغًالالالالالالالة   روالالالالالالالت م هللا ودا  ا  الالالالالالالار علالالالالالالالى 

ً م غالالالال  الرمالالالالل ،لًوالالالالا   وكالالالالا  لالالالالد  املسالالالاللمة مالالالالن املؤو الالالالة مالالالالا املسالالالاللمة  رغوالالالالا  مالالالالن شالالالال ر ول غكالالالالن بيالالالال
 غكفي م  ك ر من عا .

  
 ا تحا  ا ًد 

  
رراالالالالال  فالالالالالاار  مالالالالالن  الالالالالرغ  علالالالالالى رالالالالاليل م بعالالالالالد     يالالالالالالوا للقتالالالالالا  حالالالالالىت و فالالالالالاا رالالالالالارج ا ًالالالالالد  
فلمالالالالالالا ر ول  الالالالالالالاا: وهللا إ  رالالالالالالسل ملكيالالالالالالدر مالالالالالالا كا الالالالالال  العالالالالالالرب تكيالالالالالالدرا    شمالالالالالالاا مكالالالالالالاان  مالالالالالالن ا ًالالالالالالد  

فضالالالالالرباا رالالالالاليل م فا تحمالالالالال  مًالالالاله ف الالالالالال  هبالالالالالم السالالالالالو ة بالالالالالة ا ًالالالالد  وسالالالالالل  ورالالالالالرج علالالالالالل  بالالالالالن ضالالالاليقا  
 م  الالالالال     فالالالالر مالالالالن املسالالالاللمة حالالالالىت  رالالالالس علالالالالي م ال  الالالالرر الالالالالد ا تحمارالالالالا ورالالالالرج عمالالالالرو بالالالالن عوالالالالد 
ود و لالالالالالالال  املوالالالالالالالار ر وكالالالالالالالا  عمالالالالالالالرل تسالالالالالالالعة سالالالالالالالًة فوالالالالالالالار ل علالالالالالالالل  بالالالالالالالن  م  الالالالالالالال  فقتلالالالالالالاله  وقكالالالالالالالر ابالالالالالالالن 

رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غشالالالالالال و  ايفالالالالالالة عمالالالالالالرو بعشالالالالالالرر إسالالالالالالحا     املشالالالالالالركة بع الالالالالالاا إىل 
  ورراالالالالالالال  ريلالالالالالالاله مً لمالالالالالالالة  حالالالالالالالىت «رالالالالالالالا لكالالالالالالالم و   كالالالالالالال  .الالالالالالالن املالالالالالالالاتى»     فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 



ا تحمالالالال  مالالالالن ا ًالالالالد  راربالالالالة و تالالالال  مالالالال  عمالالالالرو راالالالالال  مًوالالالاله بالالالالن ع مالالالالا  بالالالالن عويالالالالد بالالالالن السالالالالوا  بالالالالن 
  بالالالالالن عوالالالالالد هللا بالالالالالن امل الالالالال ر وكالالالالالا  عوالالالالد الالالالالالدار  صالالالالالابه سالالالالال م فمالالالالالات مًالالالاله  كالالالالالة  ومالالالالالن بالالالالالإ  الالالالاللو   افالالالال

ا الالالالالتحم ا ًالالالالالد  فتالالالالالار  فيالالالالاله فرمالالالالالال ،  الالالالالارر فقالالالالالا : و معشالالالالالر العالالالالالرب  تلالالالالالة  حسالالالالالن مالالالالالن رالالالالالسل فًالالالالالل  
إليالالالالالاله علالالالالالالل  فقتلالالالالالاله  ومالالالالالالن الالالالالالالسغن كالالالالالالا اا غًاوشالالالالالالا  املسالالالالالاللمة رالالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالد وعمالالالالالالرو بالالالالالالن العالالالالالالا  

 وقل   و  إسالم ما.
ابالالالالن الع رِ الالالالة العالالالالامر  فقالالالالا : رالالالالسرا ورلِمالالالالل سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق غامدالالالالس بسالالالال م رمالالالالال راالالالال  غقالالالالا  لالالالاله 

و ان ابالالالالالن العر الالالالالة  فقالالالالالالا  سالالالالالعد: عالالالالالالر   هللا وا الالالالال    الًالالالالالار فالصالالالالالالاب األكحالالالالال  مًالالالالالاله فقاعالالالالاله  فقالالالالالالا  
سالالالالعد: الل الالالالم    تالالالالإ حالالالالىت تقالالالالر عيالالالالإ   وبالالالالإ  رغ الالالالة  وكالالالالا اا حلفالالالالاةل ومااليالالالاله   االارليالالالالة  و قالالالال  

 ى   املس د.سعد ورا  رول إىل ريمة رلفيدر و د كا   امر ر تداو  االرح
  

 حس)ا  بن وب  نشى القتا 
  

الالالالالالا  بالالالالالالن وبالالالالالال   -كا الالالالالال  صالالالالالالفية بًالالالالالال  عوالالالالالالد املالالالالالالال    فالالالالالالارش   الالالالالالال : وكالالالالالالا   -ح الالالالالالن حس)
حسالالالالالا  معًالالالالالا فيالالالالاله مالالالالال  الًسالالالالالاة وال الالالالالويا    الالالالالال  صالالالالالفية: فمالالالالالر  بًالالالالالا راالالالالال  مالالالالالن غ الالالالالاد ف عالالالالال  غايالالالالالد 

ه وسالالالاللم ولالالالاليس ،  الالالالن و الالالالد حاربالالالال  بًالالالالا  رغ الالالالة و اعالالالال  مالالالالا بيً الالالالا وبالالالالة رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالال
بيًًالالالالالا وبيالالالالالً م  حالالالالالد غالالالالالداف  عًالالالالالا ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واملسالالالالاللما    لالالالالالار عالالالالالدورم   
غسالالالالالالالتايعا     غً الالالالالالالرفاا إليًالالالالالالالا عالالالالالالالً م إ   ذان  ت   الالالالالالالال : فقلالالالالالالال : و حسالالالالالالالا  إ  رالالالالالالالسا الي الالالالالالالاد   
كمالالالالالا تالالالالالر  غايالالالالالد ،  الالالالالن وإين وهللا مالالالالالا  مًالالالالاله    غالالالالالد  علالالالالالى عارتًالالالالالا م الالالالالن وراةان مالالالالالن غ الالالالالاد و الالالالالد 

   عًالالالالا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و صالالالالحابه فالالالالا ل  إليالالالاله فا تلالالالاله  فقالالالالا : غ فالالالالر هللا لالالالال  و شالالالال
بًالالالالالال  عوالالالالالالد املالالالالالالال  وهللا لقالالالالالالد عرفالالالالالال  مالالالالالالا  ان ب الالالالالالاح  رالالالالالالسا   الالالالالالال   فلمالالالالالالا  الالالالالالا  قلالالالالالال  ت ول  ر 
عًالالالالدل شالالالالاليدا  احت الالالالاللت    رالالالالالست عمالالالالالادا     للالالالالال  مالالالالن ا  الالالالالن إليالالالالاله فضالالالالالربته ،لعمالالالالالاد حالالالالالىت  تلتالالالالاله  

راعالالالالالال  إىل ا  الالالالالالن فقلالالالالالال : و حسالالالالالالا  ا الالالالالالل  إليالالالالالاله فاسالالالالالاللوه  ف  الالالالالاله ل شًعالالالالالالإ مالالالالالالن  فلمالالالالالالا فرغالالالالالال  مًالالالالالاله
سالالالاللوه إ    الالالاله راالالالال    الالالالا : مالالالالا ت بسالالالاللوه مالالالالن حااالالالالة و بًالالالال  عوالالالالد املالالالالال   فكا الالالال  صالالالالفية  شالالالال   

 من حسا .
  

 استمرار القتا  وفاات ال الر



 اسالالالالالالالتمر القتالالالالالالالا    غالالالالالالالا  مالالالالالالالن  و  ا ًالالالالالالالد  مالالالالالالالن سالالالالالالالا ر ااا الالالالالالال  ا ًالالالالالالالد  إىل الليالالالالالالال  ول غ الالالالالالال   
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و   حالالالالالالد مالالالالالالن املسالالالالالاللمة صالالالالالالالر ال  الالالالالالر والع الالالالالالر وامل الالالالالالرب والعشالالالالالالاة وصالالالالالالار 

  فلمالالالالالالالالالا «و   ان»املسالالالالالالالالاللما  غقالالالالالالالالالالا : مالالالالالالالالالا صالالالالالالالالالليًا  فيقالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم 
ا كشالالالالالد القتالالالالالا  واالالالالالاة صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل  وتالالالالاله  مالالالالالر بالالالالالال   فالالالالالالق  و  الالالالالا  لل  الالالالالر ف الالالالاللى    

 صلى را و صحابه.  ا  لك  صالر و 
  

واالالالالالالالاة   رواغالالالالالالالة االالالالالالالابر رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله   الالالالالالاله  ق  و  الالالالالالالا  لكالالالالالالال  صالالالالالالالالر  و الالالالالالال  الًالالالالالالالاو    مالالالالالالالا 
 ضالالالالاليتا  االالالالالرذ    و  ا ًالالالالالد  ف  الالالالالا كا الالالالال  مخسالالالالالة عشالالالالالر غامالالالالالا   و  رواغالالالالالة:    الالالالالالد فاتالالالالال  صالالالالالالر 

شالالالالالال لاان »الع الالالالالالر و مالالالالالال  قلالالالالالال  علالالالالالالى   الالالالالاله و الالالالالال    بعالالالالالال  تلالالالالالال  األو  واالالالالالالاة   بعالالالالالال  الالالالالالالرواوت: 
 «.ل الر الاساى  صالر الع ر حىت غاب  الشمس م  هللا  اااف م و واررم انرا  عن ا
  

 إ  ا رب ردعة
االالالالالاة  لعالالالالاليم بالالالالالن مسالالالالالعاد بالالالالالن عالالالالالامر بالالالالالن  ل يالالالالالد بالالالالالن رعلوالالالالالة إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
فقالالالالالا : و رسالالالالالا  هللا إين  الالالالالد  سالالالالاللم  وإ   الالالالالامل ل غعلمالالالالالاا وسالالالالالالمل فمالالالالالرين  الالالالالا شالالالالالد   فقالالالالالا  لالالالالاله 

إمالالالالالالا   الالالالالال  فيًالالالالالالا راالالالالالال  واحالالالالالالد ف الالالالالالس  عًالالالالالالا إ  اسالالالالالالتاع  فالالالالالال   » صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم رسالالالالالالا  هللا
  ف الالالالرج  عالالالاليم بالالالالن مسالالالالعاد حالالالالىت  تالالالالى بالالالالإ  رغ الالالالة وكالالالالا   الالالالم  الالالالدشا    االارليالالالالة فقالالالالا  «ا الالالالرب ردعالالالالة

 الالالالم: و بالالالالإ  رغ الالالالة  الالالالد عالالالالرفتم ود  إوكالالالالم وراصالالالالة مالالالالا بيالالالالإ وبيالالالالًكم   الالالالالاا: صالالالالد   لسالالالال  عًالالالالدان 
شالالالالا  وغافالالالالا   الالالالد االالالالاةوا  الالالالرب حممالالالالد و الالالالد  الالالالارر ارم عليالالالاله  وإ   رغشالالالالا   الالالالت م  فقالالالالا   الالالالم: إ   رغ

وغافالالالالالالالا  ليسالالالالالالالاا ك يدالالالالالالالتكم  الولالالالالالالالد بلالالالالالالالدكم  بالالالالالالاله  مالالالالالالالاالكم و بًالالالالالالالا كم و سالالالالالالالا كم   تقالالالالالالالدرو  علالالالالالالالى    
االالالالالالالالالاا مًالالالالالالالاله إىل غالالالالالالالال ل وإ   رغشالالالالالالالالا  وغافالالالالالالالالا   مالالالالالالالالاا م و بًالالالالالالالالا رم و سالالالالالالالالا رم وبلالالالالالالالالدرم ب الالالالالالالال ل فليسالالالالالالالالاا  

صالالالالابارا  وإ  كالالالالا  غالالالال  قلالالالال   قالالالالاا بالالالالوالدرم ورلالالالالاا بيالالالالًكم وبالالالالة ك يدالالالالتكم إ  ر وا  اللْ الالالالل ر وغًيمالالالالة  
الراالالالال  بولالالالالدكم و   ا الالالالة لكالالالالم بالالالاله إ  رالالالالال بكالالالالم  فالالالالال تقالالالالاتلاا مالالالال  القالالالالا  حالالالالىت لرالالالالسوا مالالالالً م ررًالالالالا  
مالالالالالن  شالالالالالراف م غكا الالالالالا   غالالالالالدغكم رقالالالالالة لكالالالالالم علالالالالالى    غقالالالالالاتلاا معكالالالالالم حممالالالالالدا  حالالالالالىت تًالالالالالاالول  فقالالالالالالاا: 

 رغشالالالالا  فقالالالالا  ألم سالالالالفيا  بالالالالن حالالالالرب ومالالالالن معالالالاله مالالالالن لقالالالالد  شالالالالرت بالالالالر   و  الالالال     رالالالالرج حالالالالىت  تالالالالى 
راالالالالا   الالالالرغ : و معشالالالالر  الالالالرغ   الالالالد عالالالالرفتم ود  إوكالالالالم وفرا الالالالل حممالالالالدا  و الالالالد بل الالالالإ  مالالالالر ر غالالالال  حقالالالالا  
علالالالالل      بل كمالالالالال   الالالالحا  فالالالالاكتماا علالالالالل    الالالالالاا:  فعالالالال  قلالالالال    الالالالا : فالالالالاعلماا    معشالالالالر غ الالالالاد  الالالالد 



إليالالاله     الالالد  الالالدمًا علالالالى مالالالا فعلًالالالا ف الالال    الالالدماا علالالالى مالالالا صالالالًعاا فيمالالالا بيالالالً م وبالالالة حممالالالد  و الالالد  رسالالاللاا
 غرضي 
  

عًالالالالالا     رالالالالالس مالالالالالالن القويلتالالالالالة مالالالالالن  الالالالالالرغ  وغافالالالالالا  راالالالالالا   مالالالالالالن  شالالالالالراف م فًعاالالالالاليك م فتضالالالالالالرب 
 عًالالالالالا  م    كالالالالالا  معالالالالال  علالالالالالى مالالالالالن بقالالالالالل مالالالالالً م  فالرسالالالالال  إلالالالالالي م     عالالالالالم  فالالالالال   بعالالالالالت إلالالالالاليكم غ الالالالالاد 

  رالالالالالرج حالالالالالىت  تالالالالالى  غلتسالالالالالما  مالالالالالًكم ررًالالالالالا  مالالالالالن راالالالالالالكم فالالالالالال تالالالالالدفعاا إلالالالالالي م مالالالالالًكم راالالالالالال  واحالالالالالدا  
غافالالالالالا  فقالالالالالا : و معشالالالالالر غافالالالالالا    الالالالالتم  صالالالالاللل وعشالالالالال ا و حالالالالال  الًالالالالالا  إت) و   راكالالالالالم تت مالالالالالا إ  
 الالالالالاا: صالالالالد     الالالالا : فالالالالاكتماا علالالالالل    الالالالالاا:  فعالالالال      الالالالا   الالالالم م الالالال  مالالالالا  الالالالا  لقالالالالرغ  وحالالالالسررم مالالالالا 

 حسررم.
 رسالالالال  فلمالالالالا كا الالالال  ليلالالالالة السالالالالو    شالالالالاا  سالالالالًة مخالالالالس  وكالالالالا  مالالالالا صالالالالً  هللا عالالالالل واالالالال  لرسالالالالاله 

 بالالالالالالا سالالالالالالفيا  ور و  غافالالالالالالا  إىل بالالالالالالإ  رغ الالالالالالة عكرمالالالالالالة بالالالالالالن  م ا الالالالالال     فالالالالالالٍر مالالالالالالن  الالالالالالرغ  وغافالالالالالالا  
فقالالالالالالالاا  الالالالالالم: إان لسالالالالالالًا بالالالالالالدار مقالالالالالالا   الالالالالالد رلالالالالالال  ا الالالالالالد وا الالالالالالافر فاغالالالالالالدوا للقتالالالالالالا  حالالالالالالىت  ًالالالالالالاال حممالالالالالالدا  
و فالالالالالرم ممالالالالالا بيًًالالالالالا وبيًالالالالاله  فالرسالالالالاللاا إلالالالالالي م    اليالالالالالا  السالالالالالو  ورالالالالالا غالالالالالا     عمالالالالال  فيالالالالاله شالالالالاليدا  و الالالالالد كالالالالالا  

ه بعضالالالالًا حالالالالدو  فالصالالالالابه مالالالالا ل نالالالالد علالالالاليكم ولسالالالالًا مالالالال  قلالالالال  ،لالالالالسغن  قاتالالالال  معكالالالالم حالالالالىت  حالالالالدن فيالالالال
تعاالالالالاان ررًالالالالا  مالالالالن راالالالالالكم غكا الالالالا   غالالالالدغًا رقالالالالة لًالالالالا حالالالالىت  ًالالالالاال حممالالالالدا  فالالالال ان خنشالالالالى إ  ضرسالالالالتكم 
ا الالالالالالرب واشالالالالالالتد علالالالالالاليكم القتالالالالالالا     تشالالالالالالمروا إىل بالدكالالالالالالم وت كالالالالالالاان والراالالالالالال    بالالالالالالالدان  و   ا الالالالالالة لًالالالالالالا 

لمالالالالالا راعالالالالال  إلالالالالالي م الرسالالالالال  ،لالالالالالس   الالالالالال  بًالالالالالا  رغ الالالالالة  الالالالالال   الالالالالرغ  وغافالالالالالا : بالالالالالسل  مالالالالالن حممالالالالالد  ف
تعلمالالالالالا  وهللا إ  الالالالالالس  حالالالالالدركم  عالالالالاليم بالالالالالن مسالالالالالعاد  الالالالالق  فالرسالالالالاللاا إىل بالالالالالإ  رغ الالالالالة إان وهللا    الالالالالدف  
إلالالالالاليكم راالالالالالال  واحالالالالالدا  مالالالالالن راالًالالالالالا  فالالالالال     الالالالالتم ترغالالالالالدو  القتالالالالالا  فالالالالالاررااا فقالالالالالاتلاا  فقالالالالالال  بًالالالالالا  رغ الالالالالة 

سا: إ  الالالالالس  قكالالالالر لكالالالالم  عالالالاليم بالالالالن مسالالالالعاد  الالالالق  مالالالالا غرغالالالالد القالالالالا  إ  حالالالالة ا ت الالالال  الرسالالالال  إلالالالالي م هبالالالال
   غقالالالالالاتلاا  فالالالالال   واالالالالالدوا فرصالالالالالة ا ت لورالالالالالا وإ  كالالالالالا اا غالالالالال  قلالالالالال  تشالالالالالمروا إىل بالدرالالالالالم ورلالالالالالاا بيالالالالالًكم 
وبالالالالالالالة الراالالالالالالال    بالدكالالالالالالالم  فالرسالالالالالالاللاا إىل  الالالالالالالرغ  وغافالالالالالالالا  إان وهللا    قاتالالالالالالال  معكالالالالالالالم حالالالالالالالىت تعاالالالالالالالاان 

 م  وبسل  جنح  ا دعة.ررًا   فالباا علي م ور س  هللا بيً 
  
  

حل الالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و صالالالالالحابه بضالالالالال  عشالالالالالرر «:  وقالالالالالات ابالالالالالن سالالالالالعد»و  



ليلالالالالالة حالالالالالىت رلالالالالالل إىل كالالالالال  امالالالالالر ة مالالالالالً م الكالالالالالرب فالالالالالالراد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    غعالالالالالا  
 غافالالالالالا  علالالالالالى    غعاالالالالالي م رلالالالالالت ال مالالالالالر ونالالالالالسلاا بالالالالالة الًالالالالالا  وغً الالالالالرفاا عًالالالالاله فالبالالالالال  قلالالالالال  األ  الالالالالار

 ف   ما كا  من قل   و د توة) لًا     عيم بن مسعاد  د  ا  بسل  ر   يا .
  

 حرب الاويعة
جنالالالالال   عالالالالاليم بالالالالالن مسالالالالالعاد   ردعتالالالالاله و و الالالالال  الفشالالالالال  بالالالالالة بالالالالالإ  رغ الالالالالة و الالالالالرغ     االالالالالاة م الالالالالالرغ  
  ليالالالالالالالا  شالالالالالالالاتية شالالالالالالالدغدر الالالالالالالال د ف علالالالالالالال  تكفالالالالالالالال  الالالالالالالدوررم وتاالالالالالالالرل  بًيالالالالالالالت م و صالالالالالالاليواا ،لالالالالالالال د وماتالالالالالالال  

ا ا ت الالالالالى إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالا ارتلالالالالالد مالالالالالن  مالالالالالررم ومالالالالالا فالالالالالر  هللا مااشالالالالالي م  فلمالالالالال
مالالالالن  الالالالاعت م  دعالالالالا حسغفالالالالة فوع الالالاله إلالالالالي م ليً الالالالر مالالالالا فعالالالال  القالالالالا  لالالالاليال   وكالالالالا  حسغفالالالالة صالالالالاح  سالالالالر 
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   املًالالالالالافقة ل غعلم الالالالالم  حالالالالالد إ  حسغفالالالالالة   علمالالالالاله هبالالالالالم رسالالالالالا  هللا 

 الالالالالا  حسغفالالالالالة: فالالالالالسرو  فالالالالدرل    القالالالالالا  والالالالالالرغ  واًالالالالالاد هللا تفعالالالالال  هبالالالالالم مالالالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم
الالالالالالالة  ااِ)  الالالالالالرلواْ  ِْعم  ًلالالالالالالالااْ اقْكل الالالالالالالا ال)الالالالالالِسغن  ةام  تفعالالالالالال    تقالالالالالالالر  الالالالالالم  الالالالالالالدرا  و  انرا  و  بًالالالالالالاة    الالالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ب غالح  

ًلالالالالالادا  ل)ْ  الالالالالْلً ا ع ل الالالالالْيِ ْم رِ الالالالالا  و ال ًلالالالالالادُّ ف ال ْرس  الالالالال ةْتكلْم ال للالالالالالا   ب ِ الالالالال ا   ع ل الالالالالْيكلْم ِإْق ا  الالالالالا   اا)ل ِ  الالالالالا تال ْعم  الالالالالا و ك   تال ر ْور 
  .9واألحلاب: 

  
 راوة  م سفيا 

  
   الالالالالا  حسغفالالالالالة: «و معشالالالالالر  الالالالالرغ  ليً الالالالالر امالالالالالر  اليسالالالالاله» الالالالالا   بالالالالالا سالالالالالفيا  بالالالالالن حالالالالالرب فقالالالالالا : 

فالرالالالالالست بيالالالالالد الراالالالالال  الالالالالالس  كالالالالالا  إىل اًالالالالال   فقلالالالالال : مالالالالالن   الالالالال   فقالالالالالا :  ان فالالالالالال  بالالالالالن فالالالالالال     
معشالالالالالالر  الالالالالالرغ  إ كالالالالالالم وهللا مالالالالالالا  صالالالالالالوحتم بالالالالالالدار مقالالالالالالا   لقالالالالالالد رلالالالالالال  الكالالالالالالراش  و» الالالالالالا   بالالالالالالا سالالالالالالفيا : 

وا الالالالالد و رلفتًالالالالالا بًالالالالالا  رغ الالالالالة وبل ًالالالالالا عالالالالالً م الالالالالالس   كالالالالالرل ولقيًالالالالالا مالالالالالن رالالالالالسل الالالالالالرغ  مالالالالالا تالالالالالرو  وهللا مالالالالالا 
   الالالالا  إىل  لالالالاله « تامالالالالدن لًالالالالا  الالالالدر  و  تقالالالالا  لًالالالالا انر و  غستمسالالالال  لًالالالالا بًالالالالاة فالالالالارالاا فالالالال ين مراالالالال 

 به فار  به على رالن فما   لق عقاله إ  ورا  ا م.ورا معقا  ف لس عليه   ضر 
رالالالالالالالسل راوالالالالالالالة  م سالالالالالالالفيا    االالالالالالالالي   وكالالالالالالالا   ا الالالالالالالدرم و  بقالالالالالالالاة لل ًالالالالالالالد بعالالالالالالالد راالالالالالالالاش القا الالالالالالالد 
و  الالالالالاليحته  الالالالالالم ،لعالالالالالالادر  و  شالالالالالال    الالالالالالم سالالالالالالدماا ا  امالالالالالالة ول غالالالالالالروا فا الالالالالالدر مالالالالالالن ا  ت الالالالالالار  ك الالالالالالر ممالالالالالالا 

  وعالالالالالالد  رغوالالالالالالة بالالالالالالإ  رغ الالالالالالة   ا ت الالالالالالروا  و الالالالالالد سالالالالالالاةت حالالالالالالا م بسالالالالالالو  اشالالالالالالتداد الالالالالالال د وروالالالالالالاب الالالالالالالرغ



القتالالالالالالا   و الالالالالالد كالالالالالالا اا غؤملالالالالالالا  درالالالالالالا  املدغًالالالالالالة  فكالالالالالالا  ا ًالالالالالالد  عقوالالالالالالة   سالالالالالالويل م ،لالالالالالالرغم مالالالالالالن ك الالالالالالرر 
عالالالالالددرم  وملالالالالالا ذعالالالالال  غافالالالالالا   الالالالالا فعلالالالالال   الالالالالرغ  تشالالالالالمروا رااعالالالالالة إىل بالدرالالالالالم ذركالالالالالة مالالالالالا اسالالالالالت قلاا 

ة ووضالالالالالالالعاا مالالالالالالالن متالالالالالالالاع م ف ًمالالالالالالاله املسالالالالالالاللما   وا  الالالالالالالر  املسالالالالالالاللما  عالالالالالالالن ا ًالالالالالالالد  وراعالالالالالالالاا إىل املدغًالالالالالالال
السالالالالالالالل بعالالالالالالد    حاصالالالالالالررم املشالالالالالالركا  مخسالالالالالالة عشالالالالالالر غامالالالالالالا   وا  الالالالالالر  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن 

 غلور ا ًد  غا  األربعاة لسو  بقة من ق  القعدر.
لالالالالالالالن ت الالالالالالاللوكم  الالالالالالالرغ  بعالالالالالالالد عالالالالالالالامكم » الالالالالالالا  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم بعالالالالالالالد ا  الالالالالالالرا  األحالالالالالالاللاب: 

 الالالاللور  رالالالالر حماولالالالالة مالالالالن اا الالالال    و الالالالد كالالالالا  كمالالالالا  رالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وكا الالالال  رالالالالسل ال«رالالالالسا
  شرا  مكة للقضاة على الدغن االدغد    ورا ا سال .

  
 رسا ر املسلمة

قكالالالالر ابالالالالن إسالالالالالحا    الالالاله استشالالالال د مالالالالالن املسالالالاللمة غالالالالالا  ا ًالالالالد  سالالالالتة   غالالالالال : رالرالالالالة مالالالالالن األو  
ورالالالالم: سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق  و  الالالالس بالالالالن  و   وعوالالالالد هللا بالالالالن سالالالال ي   ورالرالالالالة مالالالالن ا الالالاللرج ورالالالالم: الافيالالالال  

   ورعلوة بن غًمة  وكع  بن  غد.بن الًعما 
  

 رسا ر املشركة
  

 مالالالالالا عالالالالالدد  تلالالالالالى املشالالالالالركة ف الرالالالالالة: مًوالالالالاله بالالالالالن عوالالالالالد العوالالالالالدر   صالالالالالابه سالالالالال م فمالالالالالات مًالالالالاله  كالالالالالة  
 و اف  بن عود هللا امل لومل  وعمرو بن عود ولد .

  
   627إبرغ  سًة  -غلور بإ  رغ ةقو القعدر سًة مخس 
دغًالالالالالالة مالالالالالالن حلفالالالالالالاة األو   وسالالالالالاليد األو  حيًدالالالالالالس سالالالالالالعد بالالالالالالن بًالالالالالالا  اللر ْغ  الالالالالالة  الالالالالالا  مالالالالالالن الي الالالالالالاد ،مل

 معاق.
قكالالالالالالران    بالالالالالالإ  رغ الالالالالالة  قضالالالالالالاا الع الالالالالالد وحالالالالالالارباا رسالالالالالالا  هللا مالالالالالال  األحالالالالالاللاب واشالالالالالالتد الالالالالالالوالة علالالالالالالى 
املسالالالاللمة   كفالالالالاا عالالالالن القتالالالالا  ملالالالالا  و عالالالاله  لعالالالاليم مالالالالن الفشالالالال  بيالالالالً م وبالالالالة  الالالالرغ  فكالالالالا  لدغالالالالو م  مالالالالرا  

املسالالالالاللمة  وأل الالالالالم رالالالالالم الالالالالالسغن حلبالالالالالاا األحالالالالاللاب     مًالالالالالا  عًالالالالاله أل  واالالالالالادرم ،ملدغًالالالالالة فتًالالالالالة  الالالالالدد
 وا ضماا إىل األعداة    غلور ا ًد .



ملالالالالا ا  الالالالر  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن ا ًالالالالد  درالالالال  املدغًالالالالة لسالالالالو  بقالالالالة مالالالالن ق  
القعالالالالدر سالالالالًة مخالالالالس رالالالالا و صالالالالحابه ووضالالالالعاا السالالالالالل وكالالالالا   الالالالد صالالالاللى ال الالالالو  ودرالالالال  بيالالالال  عا شالالالالة 

ال  الالالالال ر  تالالالالالى ا غالالالالال  عليالالالالاله السالالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله  رضالالالالالل هللا عً الالالالالا  فلمالالالالالا كالالالالالا  و الالالالال 
وسالالالاللم معت الالالالرا  بعمامالالالالة مالالالالن اسالالالالت   علالالالالى ب لالالالالة علي الالالالا رحالالالالالة علي الالالالا  ايفالالالالة مالالالالن دغوالالالالاج فقالالالالا :  و  الالالالد 

  فقالالالالالالا  ا غالالالالالال : فمالالالالالالا وضالالالالالالع  املال كالالالالالالة السالالالالالالالل « عالالالالالالم»وضالالالالالالع  السالالالالالالالل و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : 
 عالالالالالالل واالالالالالال  بمالالالالالالر  و حممالالالالالالد ،ملسالالالالالال  إىل بالالالالالالإ بعالالالالالالد  ومالالالالالالا راعالالالالالال  ا   إ  مالالالالالالن  لالالالالالال  القالالالالالالا  إ  هللا

 رغ الالالالالة فالالالالال ين عامالالالالالد إلالالالالالي م فمللالالالالالل  هبالالالالالم  ورو  الو الالالالالار  عالالالالالن عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا    رسالالالالالا  هللا 
صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالا راالالالالال  غالالالالالا  ا ًالالالالالد  ووضالالالال  السالالالالالالل واغتسالالالالال  فالالالالالذل ا غالالالالال  و الالالالالد ع الالالالال  

هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ر سالالالالاله ال والالالالالار فقالالالالالا : وضالالالالالع  السالالالالالالل فالالالالالاهللا مالالالالالا وضالالالالالعته  فقالالالالالا  رسالالالالالا  
 الالالالالا : رالالالالالا رًالالالالالا  و ومالالالالالال إىل بالالالالالإ  رغ الالالالالة   الالالالالال : ف الالالالالرج إلالالالالالي م رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله « فالالالالالالغن »

 وسلم 
فالالالالالالمر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالؤقان  فالالالالالالق    الًالالالالالا  مالالالالالن كالالالالالا  سالالالالالامعا  مايعالالالالالا  فالالالالالال 

 يما  ا  ابن رشا .غ لة الع ر إ    بإ  رغ ة واستعم  على املدغًة ابن    مكتا  ف
  

و الالالالالد  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  براغتالالالالاله إىل بالالالالالإ  رغ الالالالالة وابتالالالالالدررا 
 الًا   وكا  عدد من ررج إىل القتا  رالرة     وا ي  ستة ورالرة فرسا .

دان علالالالالل  كالالالالر   هللا وا الالالاله مالالالالن ا  الالالالن  ومعالالالاله  فالالالالر مالالالالن امل الالالالاارغن واأل  الالالالار وغالالالالر  اللالالالالااة عًالالالالد 
ا  الالالالن  فسالالالالم  مالالالالن بالالالالإ  رغ الالالالة مقالالالالالة  ويحالالالالة   حقالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وحالالالالق   وااالالالاله   صالالالال 

فراالالالالالال  حالالالالالالىت لقالالالالالالل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ،لارغالالالالالالق فقالالالالالالا : و رسالالالالالالا  هللا   عليالالالالالال      
تالالالالالد ا مالالالالالن رالالالالالؤ ة األرابالالالالالت   الالالالالا : ِل     ًالالالالال  ذعالالالالال  ت مالالالالالً م  ق    الالالالالا :  عالالالالالم و رسالالالالالا  هللا لالالالالالا 

ن قلالالالالالال  شالالالالاليدا   فلمالالالالالالا دان رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالالن ح الالالالالا م  الالالالالالا : ر وين ل غقالالالالالالاا مالالالالال
  الاا: و  ، القاسم ما كً  ا ا  .« و إراا  القردر ر   رلاكم هللا و  ل  بكم  قمته »

  
ومالالالالالر  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بًفالالالالالٍر مالالالالالن  صالالالالالحابه ،ل الالالالالْار غن  والالالالال     غ الالالالال  إىل بالالالالالإ 

 الالالالالالاا: و رسالالالالالا  هللا  الالالالالد مالالالالالر  بًالالالالالا دحيالالالالالة بالالالالالن رليفالالالالالة الكلالالالالال  « م  حالالالالالد رالالالالال  مالالالالالر  بكالالالالال» رغ الالالالالة فقالالالالالا : 
علالالالالالالى ب لالالالالالالة بيضالالالالالالاة علي الالالالالالا رحالالالالالالالة  علي الالالالالالا  ايفالالالالالالة دغوالالالالالالاج فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 



 «.قل  ا غ  بلعت إىل بإ  رغ ة غللل  هبم ح ا م وغقس  الرع     لاهبم»
شالالالالالالرغن ليلالالالالالالة كمالالالالالالا  الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا  وحاصالالالالالالررم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مخسالالالالالالا  وع

و الالالالالالالا  الاا الالالالالالالد : إحالالالالالالالد  وعشالالالالالالالرغن ليلالالالالالالالة حالالالالالالالىت ا الالالالالالالدرم ا  الالالالالالالار و الالالالالالالس  هللا    لالالالالالالالاهبم الرعالالالالالالال   
 وكا   عا  ال حابة التمر غرس  به إلي م سعد بن عوادر.

و الالالالد كالالالالا  حلي الالالالل  بالالالالن  راالالالال  درالالالال  علالالالالى بالالالالإ  رغ الالالالة   ح الالالالً م حالالالالة راعالالالال  عالالالالً م  الالالالرغ  
عارالالالالدل عليالالالاله  فلمالالالالا  غقًالالالالاا    رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وغافالالالالا  وفالالالالاة لكعالالالال  بالالالالن  سالالالالد  الالالالا كالالالالا  

 وسلم غ  مً ر  عً م حىت غًاالرم وغقاتل م   ا  كع  بن  سد  م:
  

و معشالالالالالر الي الالالالالاد إ الالالالاله  الالالالالد  الالالالالل  بكالالالالالم مالالالالالن األمالالالالالر مالالالالالا تالالالالالرو  وإين عالالالالالارمث علالالالالاليكم رالالالالالال   رالالالالالالو  
 لقالالالالد كالالالالا  توالالالالة لكالالالالم ف الالالالسوا  غ  الالالالا شالالالالدتم   الالالالالاا: ومالالالالا رالالالالن   الالالالا :  تالالالالاب  رالالالالسا الراالالالال  و  الالالالد ه فالالالالاهللا

  الالالالاله لًالالالالال   مرسالالالالال  وإ الالالالاله للالالالالالس  كًالالالالالتم جتدو الالالالاله   كتالالالالالابكم فتالالالالالالمًا  علالالالالالى دمالالالالالا كم و مالالالالالاالكم و بًالالالالالا كم 
 و سا كم   الاا:    فار  حكم التارار  بدا  و   ستود  به غ ل.

لالالالالالالالم فلًقتالالالالالالال   بًالالالالالالالاةان و سالالالالالالالاةان   خنالالالالالالالرج إىل حممالالالالالالالد و صالالالالالالالحابه   الالالالالالالا : فالالالالالالال قا  بيالالالالالالالتم علالالالالالالالل) رالالالالالالالسل ف  
ملْ الالالالالالاللتة ،لسالالالالالالاليا  ول  الالالالالالال   وراةان رقالالالالالالالال  غ مًالالالالالالالا حالالالالالالالىت  كالالالالالالالم هللا بيًًالالالالالالالا وبالالالالالالالة حممالالالالالالالد فالالالالالالال   راالالالالالالالا   

  ل    ل  ول     وراةان  سال  خنشى عليه وإ    فر فلعمر  لً د  الًساة واألبًاة.
  الاا:  قت  رؤ ة املساكة فما ر  العي  بعدرم .
  وإ الالالالاله عسالالالالالى    غكالالالالالا  حممالالالالالد و صالالالالالحابه  الالالالا : فالالالالال قا  بيالالالالالتم رالالالالالسل علالالالالالل) فالالالالال   الليلالالالالالة ليلالالالالة السالالالالالو

  د  ِمًاا في ا فا للاا لعلًا   ي  من حممد و صحابه ِغر)ر وغفلة .
 الالالالالاا:  فسالالالالد سالالالالوتًا ولالالالالدن فيالالالاله مالالالالا ل غكالالالالن  حالالالالدن فيالالالاله مالالالالن كالالالالا   ولًالالالالا إ  مالالالالن  الالالالد علمالالالال  

 فالصابه من املسخ ما ل ند علي .
 رر حا ما . ا : ما ،ت را  مًكم مًس ولدته  مه ليلة واحدر من الد

  إ الالالالالم بع الالالالالاا إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    ابعالالالالالت إليًالالالالالا  ، للوابالالالالالة ورالالالالالا رفاعالالالالالة بالالالالالن 
عوالالالالالد املًالالالالالسر  رالالالالالا بالالالالالإ عمالالالالالرو بالالالالالن عالالالالالا  وكالالالالالا اا حلفالالالالالاة األو   ستشالالالالال ل    مالالالالالران  فالرسالالالالالله رسالالالالالا  

ا  و   هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إلالالالالالي م فلمالالالالالا ر ول   الالالالالا  إليالالالالاله الراالالالالالا  وا الالالالال  إليالالالالاله الًسالالالالالاة وال الالالالالوي
 سالالالالرعاا إليالالالاله  غوكالالالالا    وا الالالاله مالالالالن شالالالالدر ا اصالالالالرر فالالالالر   الالالالم و الالالالالاا لالالالاله: و  ، لوابالالالالة  تالالالالر      ًالالالالل  

 الالالالالا   بالالالالالا لوابالالالالالة: فالالالالالاهللا مالالالالالا « إ الالالالاله الالالالالالسب »علالالالالالى حكالالالالالم حممالالالالالد   الالالالالا :  عالالالالالم  و شالالالالالار بيالالالالالدل إىل حلقالالالالاله 



 الالالالالالال   الالالالالالدما  مالالالالالالن مكا مالالالالالالا حالالالالالالىت عرفالالالالالال   ين  الالالالالالد رًالالالالالال ل هللا ورسالالالالالالاله ووقاعالالالالالالة سالالالالالالرل  ومالالالالالالن رالالالالالالسا 
      ، لوابة كا  غعلم   م سيقتلا   و      كم في م سعد.غتوة
  
  

  ا الالالالالالالق  بالالالالالالا لوابالالالالالالة علالالالالالالى وا الالالالالاله ول بت رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالىت ارتالالالالالالو    
املسالالالالال د إىل عمالالالالالاد مالالالالالن عمالالالالالدل و الالالالالا :    بالالالالالرل مكالالالالالاين رالالالالالسا حالالالالالىت  مالالالالالات  و غتالالالالالاب هللا علالالالالالل) ممالالالالالا 

 بالالالالالالدا   و الالالالالالا :   غالالالالالالراين هللا   بلالالالالالالد رًالالالالالال  هللا ورسالالالالالالاله  صالالالالالالًع  وعارالالالالالالد هللا      غاالالالالالالال بالالالالالالإ  رغ الالالالالالة
فيالالالاله  بالالالالدا   فلمالالالالا بلالالالالو رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رالالالال ل و باالالالالال عليالالالاله وكالالالالا   الالالالد اسالالالالتواالل  الالالالا : 

 مالالالالا لالالالالا االالالالاةين  سالالالالت فرت لالالالاله  فالمالالالالا إقا فعالالالال  فمالالالالا  ان ،لالالالالس    لقالالالاله مالالالالن مكا الالالاله حالالالالىت غتالالالالاب هللا »
 «.عليه

ى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا   بيالالالالال     سالالالالاللمة   إ  تابالالالالالة  م لوابالالالالالة   للالالالالال  علالالالالال
 فوشرت  ، لوابة بسل      لقه رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

فلمالالالالالا  صالالالالالوحاا  للالالالالالاا علالالالالالى حكالالالالالم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فتااروالالالالال  األو  فقالالالالالالاا: و 
مالالالالالا  الالالالالد علمالالالالال  و الالالالالالد  رسالالالالالا  هللا إ الالالالالم مااليًالالالالالا دو  ا الالالالاللرج و الالالالالد فعلالالالالال    مالالالالالالاات ا الالالالاللرج ،ألمالالالالالس 

كالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  والالالال  بالالالالإ  رغ الالالالة حاصالالالالر بالالالالإ  يًقالالالالاش  وكالالالالا اا حلفالالالالاة ا الالالاللرج 
فًللالالالالالاا علالالالالالى حكمالالالالاله  فسالالالالالالله إورالالالالالم عوالالالالالد هللا ابالالالالالن  م بالالالالالن سالالالالاللا  فالالالالالارو م لالالالالاله  فلمالالالالالا كلمالالالالاله األو  

   ترضالالالالالالالالا  و معشالالالالالالالالر األو      كالالالالالالالالم فالالالالالالالالي م راالالالالالالالال  » الالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم 
وكالالالالا  سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق  الالالالد اعلالالالاله رسالالالالا  « فالالالالسا  إىل سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق» الالالالالاا: بلالالالالى   الالالالا : « ًكم مالالالال

هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   ريمالالالالالالالة امالالالالالالالر ر مالالالالالالالن املسالالالالالالاللمة غلقالالالالالالالا   الالالالالالالا رلف يالالالالالالالدر   مسالالالالالالال دل كا الالالالالالال  
تالالالالالداو  االرحالالالالالى واتسالالالالال   فسالالالالال ا علالالالالالى ردمالالالالالة مالالالالالن كا الالالالال  بالالالالاله ضالالالالاليعة مالالالالالن املسالالالالاللمة  و الالالالالد  الالالالالا  

ااعلالالالالالال   ريمالالالالالة رلفيالالالالالدر »لم لقامالالالالاله حالالالالالة  صالالالالالابه السالالالالال م ، ًالالالالالد : رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالال
 «.حىت  عادل من  رغ 

  
 حكم سعد بن معاق

  
كالالالالالا   بالالالالالا لوابالالالالالة بالالالالالن عوالالالالالد املًالالالالالسر  الالالالالد عالالالالالر  حكالالالالالم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   بالالالالالإ 



   الالالالالالد  علالالالالالالى رالالالالالالسل ا شالالالالالالارر « إ الالالالالاله الالالالالالالسب » رغ الالالالالالة أل الالالالالاله ملالالالالالالا قرالالالالالال  إلالالالالالالي م  شالالالالالالار بيالالالالالالدل إىل حلقالالالالالاله 
رالالالالالا ريا الالالالالة   ورسالالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالا  مالالالالالا كالالالالالا  مًالالالالاله   مالالالالالا سالالالالالعد بالالالالالن معالالالالالاق فقالالالالالد  واعت  

الل الالالالم    تالالالالإ »كالالالالا  حكمالالالاله   بالالالالإ  رغ الالالالة معروفالالالالا   غضالالالالا  أل الالالاله ملالالالالا  صالالالالي    غالالالاللور ا ًالالالالد   الالالالا : 
و الالالالالالد بقالالالالالالل  روحالالالالالالا  إىل    اسالالالالالالتدعال رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله « حالالالالالالىت تقالالالالالالر  عيالالالالالالإ   بالالالالالالإ  رغ الالالالالالة

  بالالالالالإ  رغ الالالالالة فالالالالالالذل  امالالالالاله فالالالالالاحتملال علالالالالالى محالالالالالار وكالالالالالا  راالالالالالال  اسالالالالاليما  و  ولالالالالالاا معالالالالاله  وسالالالالاللم لالالالالاليحكم
إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالم غقالالالالالالا : و  ، عمالالالالالرو  حسالالالالالن   مااليالالالالال   فالالالالال   رسالالالالالا  
هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إمالالالالالالالا و   قلالالالالالالال  لتلحسالالالالالالالن فالالالالالالالي م  فلمالالالالالالالا  ك الالالالالالالروا عليالالالالالالاله   الالالالالالالا : لقالالالالالالالد    

هللا لامالالالالالة   الالالالالم  فراالالالالال  بعالالالالال  مالالالالالن كالالالالالا  معالالالالاله مالالالالالن  امالالالالاله إىل دار بالالالالالإ عوالالالالالد لسالالالالالعد      لرالالالالالسل   
األشالالالال   فًعالالالالى  الالالالم راالالالالالا  بالالالالإ  رغ الالالالة  والالالالال     غ الالالال  إلالالالالي م سالالالالالعد بالالالالن معالالالالاق عالالالالالن كلمتالالالاله الالالالالد ذالالالالال  

 مًه.
فلمالالالالالالا ا ت الالالالالالى سالالالالالالعد إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم واملسالالالالالاللمة   الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى 

احكالالالالالالم »  فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم «لال امالالالالالالاا إىل سالالالالالاليدكم فالالالالالالال ل »هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
   الالالالا : فالالالال ين  حكالالالالم فالالالالي م    تقتالالالالال  ملقالالالالاتِلتل م و   تلسالالالال  قرارغح الالالالم و   تلقسالالالالم  مالالالالاا م  فقالالالالالا  «فالالالالي م

  فالالالالالالمر رسالالالالالا  «لقالالالالالد حكمالالالالال  فالالالالالي م اكالالالالالم هللا وحكالالالالالم رسالالالالالاله»رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
سرغالالالالالالة   دار ابًالالالالالالة ا الالالالالالارن امالالالالالالر ر مالالالالالالن بالالالالالالإ الً الالالالالالار هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    تكالالالالالالا  الًسالالالالالالاة وال

و مالالالالالر ،ألسالالالالالار     غكا الالالالالاا   دار  سالالالالالامة بالالالالالن  غالالالالالد    رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل 
سالالالالا  املدغًالالالالة ف ًالالالالد  هبالالالالا رًالالالالاد     مالالالالر بقتالالالال  كالالالال  مالالالالن   والالالال   فوعالالالالت إلالالالالي م ف الالالالاةوا إليالالالاله  رسالالالالا   

عالالالالالدو هللا حليالالالالالل  بالالالالالن  راالالالالال   وكعالالالالال  بالالالالالن  تضالالالالالرب  عًالالالالالا  م وغلقالالالالالا    تلالالالالال  ا ًالالالالالاد  وكالالالالالا  فالالالالالي م
 .900إىل  800  و ي : إ م كا اا من 700 و  600 سد ر   القا  ورم 

  
و الالالالالالد  الالالالالالالاا لكعالالالالالال : مالالالالالالا تالالالالالالر  مالالالالالالا غل الالالالالالً  بًالالالالالالا  فقالالالالالالا  كعالالالالالال :   كالالالالالال  مالالالالالالا ن   تعقلالالالالالالا      

 ترو  الداعل   غًلش و  ه من قلِر   به مًكم   غرا   را وهللا القت .
حالالالالىت فالالالالرم مالالالالً م رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   رد علالالالالي م الالالالال اب  فلالالالالم غالالالالل  قلالالالال  الالالالالد ب

و تالالالالالى ايالالالالالل  بالالالالالن  راالالالالال  وعليالالالالاله حلالالالالالة لالالالالاله فقاحيالالالالالة وعلالالالالالى لالالالالالا  الالالالالالارد   الالالالالد شالالالالالقق ا عليالالالالاله مالالالالالن كالالالالال  
انحيالالالالالالة كماضالالالالالال  األملالالالالالالة  ملالالالالالالة  ملالالالالالالة لالالالالالالدال غسالالالالالاللو ا  ماعالالالالالالة غالالالالالالدال إىل عًقالالالالالاله اوالالالالالال   فلمالالالالالالا   الالالالالالر إىل 

الالالالالس  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا :   مالالالالالا وهللا مالالالالالا ملالالالالال ل  فسالالالالالل   عالالالالالداوت   ولكًالالالالاله مالالالالالن ن 



الالالالالالس      والالالالالال  علالالالالالالى الًالالالالالالا  فقالالالالالالا :  غ الالالالالالا الًالالالالالالا        مالالالالالالر هللا  كتالالالالالالاب هللا و الالالالالالدرل وملحمالالالالالالة  هللا نل
وفقالالالالالا    الالالالالد كتوالالالالال  علالالالالالى بالالالالالإ إسالالالالالرا ي     الالالالالالس فضالالالالالرب  عًقالالالالاله وضالالالالالرب  عًالالالالالق كعالالالالال  بالالالالالن  سالالالالالد 

م  الالالالال  والالالالاللب  بالالالالن العالالالالاا   وعًالالالالد  الالالالتل م سالالالاليد بالالالالإ  رغ الالالالة وكالالالالا  املتالالالالات  تالالالال  بالالالالإ  رغ الالالالة علالالالالل  بالالالالن  
الراالالالالالالا  صالالالالالالاح   سالالالالالالا رم وشالالالالالالق  اياهبالالالالالالا و شالالالالالالرت شالالالالالالعاررا وضالالالالالالرب  رالالالالالالدودرا ومالالالالالال ت املدغًالالالالالالة 

  ااحا .
  

 عن عا شة رضل هللا عً ا  ال :
ل غقتالالالالالال  مالالالالالالن  سالالالالالالا  م إ  امالالالالالالر ر واحالالالالالالدر   الالالالالالال : وهللا إ الالالالالالا لعًالالالالالالد  االالالالالالد ن معالالالالالالل وتضالالالالالالح  »

عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غقتالالالالالال  راالالالالالالا م ،لسالالالالالالا  إق رتالالالالالالد رالالالالالالاتد ،ذ الالالالالالا   الالالالالالرا  وباًالالالالالالا  ورسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا 
 غالالالالالالن فال الالالالالالة   الالالالالالال :  ان وهللا   لالالالالالال : وغلالالالالالال  مالالالالالالا لالالالالالال    الالالالالالال :   تالالالالالال    لالالالالالال : وِل    الالالالالالال : حالالالالالالدن 
 حدرتالالالاله   الالالالال : فالالالالا الق هبالالالالا فضالالالالرب  عًق الالالالا فكا الالالال  عا شالالالالة تقالالالالا : مالالالالا   سالالالالى ع والالالالا  مً الالالالا  يالالالال  

 «. فس وك ر ضح  و د عرف    ا تلقت 
ة رضالالالالل هللا عً الالالالا علالالالالى بًا الالالالة لايالالالال   فسالالالال ا ومرح الالالالا حالالالالىت  رالالالالر   الالالالة  قالالالالا :  شالالالالفق  عا شالالالال

مالالالالن حيا الالالالا وكا الالالال  مالالالالال  قلالالالال  تعلالالالالم   الالالالا سالالالالالتلقت  أل الالالالا  ال ت لالالالال   حالالالالد املسالالالالاللمة ولقالالالالاة الرحالالالالى عليالالالالاله 
ورالالالالالا رالالالالالالد بالالالالالن سالالالالالاغد إق ل تسالالالالالتا     تعالالالالالي  بعالالالالالد  وا الالالالالا فًالالالالالال  الاةرالالالالالا  ول غلقتالالالالال  مالالالالالن  سالالالالالاة 

 بإ  رغ ة غ را.
  

ر ر بًا الالالالالة امالالالالر ر ا كالالالالم القلر  الالالالل كا الالالال   رحالالالالال  رحالالالالى علالالالالى رالالالالالد بالالالالالن وكا الالالال  تالالالالدعى رالالالالسل املالالالال
سالالالالالالاغد فقتلتالالالالالاله ورشالالالالالالاد  وا الالالالالالا أل الالالالالاله  حالالالالالال     توقالالالالالالى بعالالالالالالدل فيتلوا الالالالالالا غالالالالالال ل ول غلقتالالالالالال   حالالالالالالد مالالالالالالن 

 املسلمة   رسل ال لور غ  رالد  وش د رالد العقوة وبدرا  و لحدا .
  

 غًا م املسلمة
 مالالالالال  مالالالالالا   ح الالالالالا م مالالالالالن ا لقالالالالالة والسالالالالالالل وغالالالالال   مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    

تاللالالالالالالالالالالالالالْر   500رمالالالالالالالالالالالالال  و  2000درش و  300سالالالالالالالالالالالالاليد و  1500قلالالالالالالالالالالالالال  ف مالالالالالالالالالالالالال  فااالالالالالالالالالالالالالد في الالالالالالالالالالالالالا 
فالالالالالالة  وواالالالالالالد  ون ك الالالالالال  و  يالالالالالالة ك الالالالالال ر و الالالالالالا   ااضالالالالالال     غسالالالالالالقى علي الالالالالالا املالالالالالالاة وماشالالالالالالية وشالالالالالاليال   وح   

سالالالالالمة ك الالالالال ر  ف مالالالالالس قلالالالالال  مالالالالال  الً الالالالال  والسالالالالال     سالالالالالم الوالالالالالا ل علالالالالالى ال الالالالالامة وكا الالالالال   سالالالالال م الق



للفالالالالالالالالر  سالالالالالالالال ما  ول الالالالالالالالاحوه سالالالالالالالال م    بعالالالالالالالالت  36وا يالالالالالالالال   3000سالالالالالالالال ما  أل  املسالالالالالالالاللمة  3072
رسالالالالا  هللا سالالالالعد بالالالالن  غالالالالد األ  الالالالار   رالالالالا بالالالالإ عوالالالالد األشالالالال   بسالالالالواو مالالالالن سالالالالواو بالالالالإ  رغ الالالالة إىل جنالالالالد 
فابتالالالالالاش  الالالالالم مً الالالالالا رالالالالاليال  وسالالالالالالحا  واصالالالالالافى لًفسالالالالاله مالالالالالن  سالالالالالا  م ور ا الالالالالة  بًالالالالال  عمالالالالالرو بالالالالالن اًافالالالالالة 

 حالالالالالالىت تالالالالالالا  عً الالالالالالا ورالالالالالالل   ملكالالالالالاله وعالالالالالالرمث علي الالالالالالا    غتلوا الالالالالالا وغضالالالالالالرب فكا الالالالالال  عًالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا
علي الالالالالا ا  الالالالالاب فقالالالالالال : و رسالالالالالا  هللا بالالالالال  ت كالالالالالإ   ملكالالالالال  ف الالالالالا  رالالالالالد علالالالالالل) وعليالالالالال   ف ك الالالالالا 

    سلم .
  

 وفار سعد
  

الالالالالرل سالالالالالعد بالالالالالن معالالالالالاق فمالالالالالات فيالالالالاله شالالالالال يدا    الالالالالا  ابالالالالالن  ملالالالالالا ا قضالالالالالى شالالالالالال  بالالالالالإ  رغ الالالالالة ا ف الالالالالر ال
اللر الالالالالالل  الالالالالا : مالالالالالن شالالالالالالد  مالالالالالن راالالالالالا   الالالالالالامل إ  ا غالالالالال  عليالالالالالاله  إسالالالالالحا : حالالالالالدرإ معالالالالالالاق بالالالالالن رفاعالالالالالة

السالالالالالالالال   تالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم حالالالالالالالة  الالالالالالالو  سالالالالالالالعد بالالالالالالالن معالالالالالالالاق   االالالالالالالا  الليالالالالالالال  
معت الالالالالرا  بعمامالالالالالة مالالالالالن اسالالالالالت   فقالالالالالا : و حممالالالالالد مالالالالالن رالالالالالسا امليالالالالال  الالالالالالس  فلتحالالالالال  لالالالالاله  بالالالالالااب السالالالالالماة 

غعا   الالالالر رابالالالاله إىل سالالالالعد فااالالالالدل وارتالالالالل لالالالاله العالالالالرش   الالالالا : فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم سالالالالر 
 الالالالد مالالالالات  وعالالالالن ا سالالالالن الو الالالالر   الالالالا : كالالالالا  سالالالالعد راالالالالال  ،دان  فلمالالالالا محلالالالاله الًالالالالا  واالالالالدوا لالالالاله رفالالالالة 
فقالالالالالا  راالالالالالا  مالالالالالن املسالالالالاللمة: وهللا إ الالالالاله كالالالالالا  لوالالالالالادان  ومالالالالالا محلًالالالالالا مالالالالالن اًالالالالالا ر  رالالالالالد مًالالالالاله  فولالالالالالو قلالالالالال  

دل لقالالالالد استوشالالالالرت إ  لالالالاله محلالالالالة غالالالال كم والالالالالس   فسالالالالل بيالالالال»رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا : 
  وعالالالالن االالالالابر بالالالالن عوالالالالد هللا  الالالالا : ملالالالالا دلفالالالالن سالالالالعد ولالالالالن مالالالال  «املال كالالالالة بالالالالرول سالالالالعد وارتالالالالل لالالالاله العالالالالرش

رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم سالالالالالالو   رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فسالالالالالالو  الًالالالالالالا  معالالالالالاله    
لعوالالالالد لقالالالالد تضالالالالاغق علالالالالى رالالالالسا ا»كالالالال   فكالالالال   الًالالالالا  معالالالاله  فقالالالالالاا: و رسالالالالا  هللا مالالالالم  سالالالالوح    الالالالا : 

  و الالالالد دلفالالالالن سالالالالعد بوقيالالالال  ال ر الالالالد   الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله «ال الالالالا   الالالال ل حالالالالىت فالالالالر ج هللا عًالالالاله
و   سالالالالعد كويشالالالالة بًالالالال  رافالالالال  بالالالالن معاوغالالالالة « كالالالال  ان حالالالالة تكالالالالسب إ  ان حالالالالة سالالالالعد بالالالالن معالالالالاق»وسالالالاللم 

بالالالالالن عويالالالالالد بالالالالالن رعلوالالالالالة بالالالالالن عوالالالالالد بالالالالالن األفالالالالالر  ورالالالالالل  و  مالالالالالن ،غالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن 
  ار. ساة األ 
  

 رسا ر املسلمة   غلور بإ  رغ ة



الالالالالالاغد  الالالالالالالد بالالالالالالن سل  رحالالالالالال  عليالالالالالاله رحالالالالالالى   مالالالالالالا  بالالالالالالا سالالالالالالًا  بالالالالالالن حم الالالالالالن فمالالالالالالات ورسالالالالالالا  هللا  -ر 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حماصالالالالالر بالالالالالإ  رغ الالالالالة فالالالالالدلفن   مقالالالالال ر بالالالالالإ  رغ الالالالالة الالالالالالد غالالالالالدفًا  في الالالالالا إىل اليالالالالالا  

 وإليه دفًاا  ماا م   ا سال .
  

اا الالالال   تالالالال  بالالالالإ  رغ الالالالة هبالالالالسل ال الالالالارر  لكالالالالً م  قضالالالالاا ع الالالالد و الالالالد اسالالالالتف   بعالالالال  املالالالالؤررة األ
رسالالالالا  هللا مالالالال    الالالاله حالالالالالف م و م الالالالً م ومالالالالًح م حرغالالالالة الالالالالدغن والعوالالالالادر ومالالالال  رالالالالسا اتفقالالالالاا مالالالال  العالالالالدو   
 حالالالالالالالالرج السالالالالالالالالالاعات وحالالالالالالالالالارباا املسالالالالالالالاللمة فكالالالالالالالالالا  االالالالالالالالاللا رم ا كالالالالالالالالم ، عالالالالالالالالالدا   وإان جنالالالالالالالالالد   التالالالالالالالالالارغخ 

لكوالالالال  علالالالالى املماليالالالال    القلعالالالالة أل الالالالم كالالالالا اا ا الالالالدغت مالالالالا شارالالالال  قلالالالال  فقالالالالد  ضالالالالى حممالالالالد علالالالالل ،شالالالالا ا
 غت مرو  عليه وبسل  ختلل من عدوا م و من شررم.

  
 ما  ل  من القر  فل  مر ا ًد  وبإ  رغ ة

  
 الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : و  الالالالالل  هللا تعالالالالالاىل    مالالالالالر ا ًالالالالالد  و مالالالالالر بالالالالالإ  رغ الالالالالة مالالالالالن القالالالالالر   الق الالالالالة   

تالالالاله علالالالالي م وكفاغتالالالاله إورالالالالم حالالالالة فالالالالر ج هللا قلالالالال  سالالالالارر األحالالالاللاب غالالالالسكر في الالالالا مالالالالا  الالالالل  مالالالالن الالالالالوالة و عم
الالالالالة  ااِ) ع ل الالالالالْيكلْم ِإْق  الالالالالرلواْ  ِْعم  ًلالالالالالااْ اقْكل الالالالالا ال)الالالالالِسغن  ةام  عالالالالالً م بعالالالالالد مقالالالالالالة م الالالالالن  الالالالالا  مالالالالالن  رالالالالال  الًفالالالالالا :  ب غالح  

الالالالالا   اا)ل ِ  الالالالالا تال   الالالالالا و ك  ًلالالالالالادا  لْ) تال ر ْور  الالالالالْلً ا ع ل الالالالالْيِ ْم رِ الالالالالا  و ال ًلالالالالالادُّ ف ال ْرس  الالالالال ةْتكلْم ال للالالالالالا   ب ِ الالالالال ا   واألحالالالالاللاب: ا  ْعم 
   واالًالالالالالالالاد  الالالالالالالرغ  وغافالالالالالالالا  وبًالالالالالالالا  رغ الالالالالالالة وكا الالالالالالال  االًالالالالالالالاد الالالالالالالالد  رسالالالالالالال  هللا علالالالالالالالي م مالالالالالالال  الالالالالالالالالرغ  9

الالالالالالال ةوكلْم م الالالالالالالن فال الالالالالالالْاِ كلْم و ِمالالالالالالالْن   ْسالالالالالالالف    ِمالالالالالالالًكلْم و ِإْق   اغ الالالالالالالِ  اْ ْب  الالالالالالالرل  املال كالالالالالالالة  غقالالالالالالالا  هللا تعالالالالالالالاىل:  ِإْق ا 
   فالالالالالالالالالالسغن االالالالالالالالالاةورم مالالالالالالالالالن 10ًحالالالالالالالالالا   ِ،اِ) ال حًلالالالالالالالالالاانْ   واألحالالالالالالالالاللاب: و بال ل   الالالالالالالالالِ  اْلقلللالالالالالالالالالابل ا ْ ً الالالالالالالالالاِار  و ت  ل 

ً الالالالال    فالالالالا  م بًالالالالا  رغ الالالالة والالالالالسغن االالالالاةورم مالالالالن  سالالالالف  مالالالالً م  الالالالرغ  وغافالالالالا   غقالالالالا  هللا تعالالالالاىل:  رل
ً ِفقلالالالالالالا   و ال)الالالالالالِسغن  ِ   اللللالالالالالال الالالالالالِدغدا  و ِإْق غال قلالالالالالالا ل اْلمل اهِبِم م)الالالالالالر مثُّ م)الالالالالالا و ع الالالالالالد ان  ابالتللالالالالالالى  اْلملْؤِمًلالالالالالالا   و  لْللِللالالالالالالااْ  ِلالالالالالالل ا   ش 

الالالالالالالالاللهل ِإ ) غلالالالالالالالالرلورا   واألحالالالالالالالاللاب:     لقالالالالالالالالا  معتالالالالالالالال  بالالالالالالالالن  شالالالالالالالال  إق غقالالالالالالالالا  مالالالالالالالالا  الالالالالالالالا : 12  11اا)ل و ر سل
الالالالالالالْم ف الالالالالالالاْرِاعلااْ و غ ْسالالالالالالالت اْلِق ل ف رِغالالالالالالالقُّ م الالالالالالالًالْ لمل الً)الالالالالالالِ )  الالالالالالالةُّ م الالالالالالالًالْ لْم ب ْرالالالالالالال   .غال  الالالالالالالِرب     ملق الالالالالالالا   ل كل   و ِإْق   ال الالالالالالال   )  ِف 

   لقالالالالالا   و  بالالالالالن 13ا   ِإ ) بالليلاتال ً الالالالالا ع الالالالالْار رُّ و م الالالالالا ِرالالالالالى  ِبع الالالالالْار ٍر ِإ  غلرِغالالالالالدلو   ِإ ) فالالالالالر ارا   واألحالالالالاللاب: غال قلاللالالالالال
ً الالالالالة   الالالالالِدللااْ اْلِفتالْ الالالالالا  ل) سل  ي الالالالالل ومالالالالالن كالالالالالا  علالالالالالى م الالالالال  ر غالالالالاله مالالالالالن  امالالالالاله:  و ل الالالالالْا دلِرل الالالالالْ  ع ل الالالالالْيِ ْم م الالالالالْن   ْ ا ارِر 

الالالالا و م الالالالا تال ل وال) لالالالالااْ هِب الالالال   الالالالا   ع ْ الالالالدل ااِ)   تال ْار  الالالالدلواْ اا)  ِمالالالالن  ال ْوالالالال ل    غاللا لحالالالالا   اْ ْدبال الالالالر  و ك  الالالالا لااْ ع    ِإ ) غ ِسالالالال ا  و ل ق الالالالْد ك 



    ف م بًا حاررة ورم السغن مهاا    غفشلاا غا   لحد م 15  14م ْسدلا    واألحلاب: 
  

الالالالالرلورلم م الالالالالْن   ْرالالالالالِ  اْلِكت الالالالالِ  بالالالالالإ سالالالالاللمة حالالالالالة مهالالالالالاا ،لفشالالالالال  إىل  الالالالالاله تعالالالالالاىل:  و    الالالالالل    ال)الالالالالِسغن        
الالالالْم   ْرض الالالالال لْم و دِ  ل ِْسالالالالالرلو   ف رِغقالالالالالا  و   ْور ر كل غال الالالالالر رلْم ِمالالالالن ص ي اِصالالالالاليِ ْم و   الالالالالس    ِ   اللللالالالالاهِبِمل الرحْعالالالالال   ف رِغقالالالالالا  تال ْقتاللللالالالالا   و 

الالالالالالْىة   الالالالالالِدغرا   وا الالالالالال   ش  الالالالالالا   اا)ل ع ل الالالالالالى كل الالالالالالا و ك     الالالالالالاررورم 27  26ألحالالالالالاللاب: و   ْمالالالالالالا  لْم و   ْرضالالالالالالا  لْ) ت ا دلار 
   عالالالالاو ارم مالالالالن  رالالالال  الكتالالالالاب ورالالالالم بًالالالالا  رغ الالالالة  مالالالالن صياصالالالالي م مالالالالن ا  الالالالا  وا  الالالالا  الالالالالد كالالالالا اا 

 في ا.
  

 غ اد املدغًة وما    إليه  مررم
  

كالالالالالا  بالالالالالة األو  وا الالالالاللرج حالالالالالروب  دشالالالالالة  فلمالالالالالا رالالالالالاار رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل 
سغن   الالالالالرول فتالالالالال رى الفرغقالالالالالا  وامحالالالالالى مالالالالالا كالالالالالا  بيً مالالالالالا مالالالالالن املدغًالالالالالة لقالالالالالو م ،أل  الالالالالار أل الالالالالم رالالالالالم الالالالالال

العالالالالالداور وصالالالالالاروا بًعمالالالالالة ا سالالالالالال  إرالالالالالااان  و رالالالالالى عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  بالالالالالة امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار  
 مالالالالا غ الالالالاد املدغًالالالالة فقالالالالد كا الالالال  بًالالالالا  رغ الالالالة والًضالالالال  حلفالالالالاة األو  وبًالالالالا  يًقالالالالاش حلفالالالالاة ا الالالاللرج و الالالالد 

و  الالالالالالررم علالالالالالالى دغالالالالالالً م و مالالالالالالاا م  لكالالالالالالً م وروا و قضالالالالالالاا عارالالالالالالدرم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
ع الالالالدل وتعًتالالالالاا   مًا شالالالالته وحسالالالالدول علالالالالى ا ت الالالالاراته وكالالالالادوا لالالالاله وعالالالالادوا غًكالالالالرو  عليالالالاله  واتالالالاله  فلمالالالالا 
ر   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالً م ال الالالالالدر وشالالالالالدر العًالالالالالاد ود  الدسالالالالالا س   راد الالالالالالت لل 

ال  بعالالالالالد غالالالالاللور بالالالالالدر وكالالالالالا اا غسالالالالالكًا  ،ملدغًالالالالالة  مالالالالالً م متحيًالالالالالا  الفالالالالالر  فالالالالالدعا بالالالالالإ  يًقالالالالالاش إىل ا سالالالالال
فلمالالالالا  بالالالالاا و االالالالابال بكالالالال  االالالالر ر غالالالاللارم و االرالالالالم إىل  قرعالالالالات ،لشالالالالا    السالالالالًة ال ا يالالالالة مالالالالن ا  الالالالالرر 
و رسالالالال  مالالالالن  تالالالال  كعالالالال  بالالالالن األشالالالالر  الشالالالالاعر الالالالالس  كالالالالا  غ  الالالالا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 الالالالالالة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر  وغالالالالالاللا   السالالالالالالًة  شالالالالالالعارل و الالالالالال  كفالالالالالالار  الالالالالالرغ  علالالالالالالى  تالالالالالالاله وقلالالالالالال    السالالالالالالًة ال ال
الرابعالالالالالة بالالالالالإ الًضالالالالال   و الالالالالد تقالالالالالد  سالالالالالو  رالالالالالسل ال الالالالاللور  و االرالالالالالم عالالالالالن املدغًالالالالالة فمالالالالالً م مالالالالالن سالالالالالار إىل 
الشالالالالا  ومالالالالً م مالالالالن قرالالالال  إىل ريالالالال     غالالالاللا بالالالالإ  رغ الالالالة   السالالالالًة ا امسالالالالة أل الالالالم رالالالالم الالالالالسغن حلبالالالالاا 

  وبعالالالالد غالالالاللور بالالالالإ  رغ الالالالالة األحالالالاللاب عليالالالاله   غالالالاللور ا ًالالالالالد  وا ضالالالالماا إىل األعالالالالداة    حالالالالرج املاا الالالالالد
ل تقالالالالم للي الالالالاد  ا مالالالالة ،ملدغًالالالالة ورضالالالال  املًالالالالافقا  كالالالال  ا ضالالالالاش و الالالالد كالالالالا اا فدالالالالة  ليلالالالالة  مالالالالا املدغًالالالالة فلالالالالم 
تعالالالالالالد مل الالالالالالال للمضالالالالالالا دغن بالالالالالال  صالالالالالالارت مركالالالالالاللا  لسالالالالالاللاة دغًيالالالالالالة ع يمالالالالالالة واسالالالالالالتااع  إرضالالالالالالاش الغالالالالالالرر 



 العرب بعد سًة  ليلة.
  

امة بن  لو  ا ًفل  سرغة القر اوإسال  .ل
 سل السرغة لعشر رلا  من ا ر  سًة س  من ا  رر.كا   ر

  
بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حممالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة األ  الالالالالار    رالرالالالالالة راكوالالالالالا  إبالالالالالال  
ورالالالاليال   و مالالالالرل    غسالالالال  الليالالالال  وغكمالالالالن الً الالالالار و   غشالالالالن ال الالالالارر علالالالالي م ففعالالالال  مالالالالا  مالالالالر بالالالاله فلمالالالالا  غالالالالار 

مالالالالالالً م عشالالالالالالرر  و يالالالالالال : لالالالالالالا العشالالالالالالرغن واسالالالالالالتا   علالالالالالالي م رالالالالالالرب ، الالالالالالي م بعالالالالالالد مالالالالالالن  تالالالالالال  وكالالالالالالا  املقتالالالالالالا 
 شار فعدلاا االلور بعشرر من ال ًم. 3000بع ا  و  150

 و د  املدغًة لليلة بقي  من ا ر  وغاب تس  عشرر ليلة و سر .امة بن  و .
رو  ابالالالالالن إسالالالالالحا  عالالالالالن  م ررغالالالالالرر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله    رالالالالاليال  لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 تالالالالالدرو  مالالالالالن  رالالالالس   رالالالالالسا .امالالالالالة »مالالالالن رالالالالالا حالالالالالىت  تالالالالاا بالالالالاله رسالالالالالا  هللا  فقالالالالا :   رالالالالست و  غشالالالالالعرو 
فرباالالالالال بسالالالالارغة مالالالالن سالالالالاار  املسالالالال د  مالالالالرل صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ليً الالالالر حسالالالالن « بالالالالن  و  ا ًفالالالالل

صالالالالالالالر املسالالالالالاللمة وااتمالالالالالالاع م علي الالالالالالا فالالالالالال    لوالالالالالاله  ف الالالالالالرج إليالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
: عًالالالالالالد  رالالالالالال  و حممالالالالالالد إ  تال ْقتالالالالالال  تال ْقتلالالالالالال  قا د   وإ  تاللالالالالالالًِْعم  الالالالالالا « مالالالالالالاقا عًالالالالالالد  و .امالالالالالالة »فقالالالالالالا : 

تالالالالالًعم علالالالالالى شالالالالالاكر  وإ  كًالالالالال  ترغالالالالالد املالالالالالا  فسالالالالال  تعالالالالال  مًالالالالاله مالالالالالا شالالالالالد   ف كالالالالاله حالالالالالىت كالالالالالا  ال الالالالالد    
 الالالا : مالالالا  لالالال  لالالال : إ  تالالالًعم تالالالًعم علالالالى شالالالاكر  ف كالالاله حالالالىت كالالالا  « مالالالا عًالالالد  و .امالالالة » الالالا  لالالاله: 

  «  لقالالالالالاا .امالالالالالة»ًالالالالالد  مالالالالالا  لالالالالال  لالالالالال   فقالالالالالا :  الالالالالا : ع« مالالالالالا عًالالالالالد  و .امالالالالالة »بعالالالالالد ال الالالالالد  فقالالالالالا : 
فالالالالالا الق إىل خنالالالالال   رغالالالالال  مالالالالالن املسالالالالال د فاغتسالالالالال    درالالالالال  املسالالالالال د فقالالالالالا : و شالالالالال د      إلالالالالاله إ  هللا 
و   حممالالالالالالدا  رسالالالالالالا  هللا     الالالالالالا : وهللا و حممالالالالالالد مالالالالالالا كالالالالالالا  علالالالالالالى واالالالالالاله األرمث واالالالالالاله  ب الالالالالال  إت  مالالالالالالن 

ن  ب الالالالال  إت  مالالالالالن دغًالالالالال  وا الالالالال  و الالالالالد  صالالالالالو  وا الالالالال   حالالالالال   الااالالالالالال إت   وهللا مالالالالالا كالالالالالا  مالالالالالن دغالالالالال
فالصالالالالو  دغًالالالال   حالالالال  الالالالالدغن كلالالالاله إت   وهللا مالالالالا كالالالالا  مالالالالن بلالالالالد  ب الالالال  إت  مالالالالن بلالالالالد  فالصالالالالو  بلالالالالد  
 حالالالال  الالالالالوالد إت   وإ  ريلالالالال   رالالالالستإ و ان  رغالالالالد العمالالالالرر فمالالالالاقا تالالالالر   فوشالالالالرل الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله 

غ  عالالالالن هللا  الالالالا  لالالالاله وسالالالاللم ةالالالال  الالالالالد يا وا رالالالالرر و مالالالالرل    غعتمالالالالر  فلمالالالالا  الالالالد  مكالالالالة غلالالالال  وغًفالالالالل الشالالالالر 
 ا الالالالال : صالالالالالوات   الالالالالا :    ولكالالالالالن  سالالالالاللم    رب العالالالالالاملة مالالالالال  حممالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

 وسلم و  وهللا



  
لتالالالاليكم مالالالالن اليمامالالالالة حو الالالالة حًاالالالالة حالالالالىت بق  في الالالالا الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و يالالالال : إ الالالاله مًالالالال  

 عن مكة امل ر من اليمامة حىت  كل   رغ  الع ْل  ل.
مالالالالالة رضالالالالل هللا عًالالالالاله مالالالالالن فضالالالالالة ال الالالالالحابة ورالالالالد  هللا بالالالالاله رلقالالالالالا  ك الالالال ا  مالالالالالن  امالالالالاله ول   صالالالالار .ا

غرتالالالالد مالالالال  مالالالالن ارتالالالالد مالالالالن  رالالالال  اليمامالالالالة و  رالالالالرج عالالالالن الااعالالالالة  الالالال  و الالالالا  مقامالالالالا  محيالالالالدا  بعالالالالد وفالالالالار الًالالالال  
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالة ارتالالالالالدت اليمامالالالالالة مالالالالال  مسالالالالاليلمة فقالالالالالا : بسالالالالالم هللا الالالالالالرمحن الالالالالالرحيم:  حالالالالالم 

لِغالالالالال ل اْلِكت الالالالالال ِ  الالالالالِدغِد اْلِعق الالالالالالاِب ِق  الا)الالالالالالْاِ      تً  ِمالالالالالن  ااِ) اْلع لِغالالالالالالِل اْلع لالالالالاليِم غ الالالالالالاِفِر الالالالالالالس) ِ  و   ابالالالالالِ  التال)الالالالالالْاِب ش 
ِ الالالالال ل  وغالالالالالافر:  الالالالالا  إِل ْيالالالالالِه اْلم        الالالالالا : فالالالالالالغن رالالالالالسا مالالالالالن رالالالالالسو  مسالالالالاليلمة  فال اعالالالالاله 3 - 1إِل الالالالاله  ِإ ) رل

 رالرة     والا وا إىل املسلمة.
  

 غلور بإ  يا 
    627غاليالالالالالالاله سالالالالالالالًة  -كا الالالالالالال     و  شالالالالالالال ر ربيالالالالالالال  األو  سالالالالالالالًة سالالالالالالال  مالالالالالالالن ا  الالالالالالالرر وغا يالالالالالالاله 

وسالالالالوو ا    رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالل  علالالالالى عاصالالالالم بالالالالن وبالالالال  و صالالالالحابه القالالالالراة الالالالالسغن 
 تلالالالالاا بودالالالالر معا الالالالة   شالالالال ر صالالالالفر مالالالالن السالالالالًة الرابعالالالالة  فالالالالال  ر صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   الالالاله غرغالالالالد الشالالالالا  

ف الالالالالرج مالالالالالن املدغًالالالالالة فسالالالالالل  علالالالالالى غلالالالالالراب علالالالالالى  رغقالالالالاله إىل الشالالالالالا    علالالالالالى  لي الالالالالي  مالالالالالن القالالالالالا  غالالالالالرر
 الالالالالالالي    علالالالالالالالى الوالالالالالالال اة    صالالالالالالالفق قات اليسالالالالالالالار ف الالالالالالالرج علالالالالالالالى بالالالالالالالة   علالالالالالالالى صالالالالالالال  ات اليمالالالالالالالا    
اسالالالتقا  بالالالاله الارغالالالالق علالالالالى ا  الالالالة مالالالالن  رغالالالالق مكالالالالة    سالالالالرش السالالالال  حالالالالىت  الالالالل  علالالالالى غلالالالالرا  ورالالالالل مًالالالالا   

فرسالالالالالالا  واسالالالالالالتعم  علالالالالالالى  20راالالالالال  ومع الالالالالالم  200عالالالالالاله بالالالالالإ  يالالالالالالا  إىل بلالالالالالالد غقالالالالالالا   الالالالالا سالالالالالالاغة  وكالالالالالالا  م
 املدغًة ابن    مكتا .

و الالالالالد واالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    القالالالالالا   الالالالالد حالالالالالسروا و ًعالالالالالاا   ر و  االوالالالالالا   
فال الالالالالا  غامالالالالالا   و غالالالالالامة غوعالالالالالت السالالالالالراو مالالالالالن كالالالالال  انحيالالالالالة مالالالالالن  الالالالالااحي م    رالالالالالرج حالالالالالىت  تالالالالالى عسالالالالالفا  

  لتسالالالالالم  هبالالالالالم  الالالالالرغ  فيالالالالالسعررم   راالالالالال  رسالالالالالا  هللا فوعالالالالالت  ، بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله   عشالالالالالرر فالالالالالاار 
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ول غلالالالالق كيالالالالدا   وكا الالالال  غيوتالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عالالالالن املدغًالالالالة  ربالالالال  عشالالالالرر 

 ليلة.
  
  



ً ة بن ح ن  إغارر علييالْ
   الالالالالد  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم املدغًالالالالالة فلالالالالالم غقالالالالالم إ  ليالالالالالات  ال الالالالال  حالالالالالىت  غالالالالالار عييًالالالالالةل 

ر الفالالالالالاللار    ريالالالالالال  ل افالالالالالالا  علالالالالالالى لقالالالالالالال رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بالالالالالالن ح الالالالالالن بالالالالالالن بالالالالالالد
،ل ابالالالالة وكا الالالال  عشالالالالرغن لقحالالالالة وفي الالالالا راالالالال  مالالالالن بالالالالإ غفالالالالار وامر تالالالاله فقتلالالالالاا الراالالالال  واحتملالالالالاا املالالالالر ر   

 اللقال.
والراالالالالالال  الالالالالالالس   تلالالالالالالال رالالالالالالا ابالالالالالالن  م قر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله واذالالالالالاله قر وكالالالالالالا  غرعالالالالالالى ا بالالالالالال  وامر تالالالالالاله 

ى و الالالالالالد جنالالالالالال  أل الالالالالالم  ورقارالالالالالالا وكالالالالالالا اا غر الالالالالالا   عم الالالالالالم بالالالالالالة غالالالالالالد  بيالالالالالالا م الالالالالالالد  سالالالالالالرورا اذ الالالالالالا ليلالالالالالال
فا القالالالالال  وركوالالالالال  ان الالالالالة للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم لالالالالاليال  علالالالالالى حالالالالالة غفلالالالالالت م  وغلقالالالالالا : إ  الًا الالالالالة 
اذ الالالالالا العضالالالالالواة  فا القالالالالال  وملالالالالالا علمالالالالالاا هبالالالالالا  لوارالالالالالا فالالالالالالع ل م و الالالالالسرت لالالالالالدن جنالالالالال  لتًحر الالالالالا  فلمالالالالالا 

سالالالالالاللم  ر تالالالالالاله بالالالالالالسل   و الالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا إين  الالالالالالسرت    الالالالالالدم  علالالالالالالى الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله و 
بدسالالالالالالالما الغت الالالالالالالا    محلالالالالالالال  هللا علي الالالالالالالا وجنالالالالالالالا     »تعالالالالالالالاىل     لررالالالالالالالا إ  جنالالالالالالالاين هللا علي الالالالالالالا  فقالالالالالالالا : 

تًحرغ الالالالا  إ الالالاله    الالالالسر ألحالالالالد   مع الالالالية و  ألحالالالالد فيمالالالالا   شلالالالال  إمالالالالا رالالالالل ان الالالالة مالالالالن إبلالالالالل  اراعالالالالل 
 «.إىل  رل  على بركة هللا

  
 د ورل غلور ال ابةغلور ق   ر 

قو  الالالالر د مالالالالاةُّ علالالالالى لالالالالا برغالالالالد مالالالالن املدغًالالالالة  ممالالالالا غلالالالالل بالالالالالد غافالالالالا   وكا الالالال    ربيالالالال  األو  سالالالالًة 
   و  الو الالالالالالالار    الالالالالالالا كا الالالالالالال   والالالالالالال  ريالالالالالالال  ب الرالالالالالالالة  و  وبعالالالالالالالد ا دغويالالالالالالالة  627سالالالالالالال  وغاليالالالالالالاله سالالالالالالالًة 

 بعشرغن غاما .
يالالالالاله وسالالالالاللم كمالالالالالا وسالالالالالوو ا إغالالالالالارر عييًالالالالالة بالالالالالن ح الالالالالن الفالالالالاللار  علالالالالالى لقالالالالالال رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عل

 تقد .
ملالالالالالا  غالالالالالاروا علالالالالالى اللقالالالالالال   غالالالالالام م قلالالالالال  االالالالالاة ال الالالالالرغخ فًالالالالالاد  الفالالالالاللش الفالالالالاللش  و الالالالالاد  و ريالالالالال  

 هللا ارك   و و  من  سر هبم سلمة بن عمرو بن األكاش األسلمل.
  

ركالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   مخسالالالالالما ة واسالالالالالتعم  علالالالالالى املدغًالالالالالة ابالالالالالن    مكتالالالالالا   
راالالالالالال   رسالالالالالالا  املدغًالالالالالالة  وعقالالالالالالد لالالالالالالااة  300والالالالالالادر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله   كعادتالالالالالاله  ورلالالالالالالد سالالالالالالعد بالالالالالالن ع

 للمقداد رضل هللا عًه   رحمه  و ا : ام  حىت تلحق  ا يا  و ان على إرر .



وكا الالالالالال   تي الالالالالالة رالالالالالالسل ال الالالالالاللور   الالالالالالم  دركالالالالالالاا العالالالالالالدو ف لمالالالالالالال و تلالالالالالالاا ر سالالالالالالاةل واسالالالالالالتًقسوا اللقالالالالالالال  
ورالالالالالا حمالالالالالر  بالالالالالن  ضالالالالاللة  وسالالالالالار رسالالالالالا  هللا و يالالالالال : ب عض الالالالال ا  ول غقتالالالالال  مالالالالالن املسالالالالاللمة إ  راالالالالال  واحالالالالالد 

صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالىت بلالالالالو قا  الالالالرد   اجتالالالالال ريالالالال  فالت الالالالال العالالالالدو إىل بالالالالإ غافالالالالا   و الالالالد  بلالالالالى 
 h  رسل ال لور سلمة بن األكاش بالة  حسًا  وكا  راميا .

الالالالاله   تالالالال   بالالالالالا  تالالالالالادر مسالالالالعدر بالالالالالن حكمالالالالالة الفالالالاللار  فالعاالالالالالال رسالالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فرس 
ه ولقالالالالالل عكاشالالالالالة بالالالالالالن حم الالالالالن رضالالالالالل هللا عًالالالالالاله    رغقالالالالاله  ،  بالالالالالن عمالالالالالالرو وابًالالالالاله عمالالالالالرا  علالالالالالالى وسالالالالالالح

 بع  فا ت م ما ،لرم  فقتل ما  يعا .
وكا الالالالالال  مالالالالالالدرل غيوالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مخسالالالالالالة  و  وصالالالالالاللى بالالالالالالس   الالالالالالرد صالالالالالالالر 

 ا ا .
  

 سرغة ال مر  و سرغة عكاشة بن حم ن األسد 
وكا الالالالال    شالالالالال ر ربيالالالالال   - لعالالالالالة بارغالالالالالق مكالالالالالة  -ليلتالالالالالة مالالالالالن ف يالالالالالد  ال  ْمالالالالالر مالالالالالاة لوالالالالالإ  سالالالالالد علالالالالالى

 األو  سًة س  من ا  رر.
رالالالالالرج عكاشالالالالالالة رضالالالالالل هللا عًالالالالالاله    ربعالالالالالة راالالالالالالال  فًالالالالالسر بالالالالالاله القالالالالالا  ف ربالالالالالالاا فًللالالالالالاا علالالالالالالى بالدرالالالالالالم 
فااالالالالالدوا دوررالالالالالم راليالالالالالة  الالالالالرهبم  فوعالالالالالت املسالالالالاللما   ليعالالالالالة فالالالالالر وا  رالالالالالر الالالالالالًعم  رغوالالالالالا  فق الالالالالدورا فالصالالالالالاباا 

بعالالالالال  و  لقالالالالالاا  200ًال فالالالالالد م علالالالالالى  عالالالالالم لوالالالالالإ عالالالالالم  الالالالالم فالغالالالالالاروا علي الالالالالا فاسالالالالالتا اا راالالالالالال  مالالالالالً م فالالالالالالم
 الرا  و دماا ، ب  على رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم ول غلقاا حر، .

  
 سرغة حممد بن مسلمة األ  ارإيىل ق  الق  )ة

   . 627كا     ش ر ربي  األو  واملاافق ش ر  غساس سًة 
  

مة ومعالالالالاله عشالالالالالرر إىل بالالالالالإ رعلوالالالالالة فالالالالالارد علالالالالالي م لالالالالاليال   الالالالالن معالالالالاله  و الالالالالد كمالالالالالن رالالالالالرج حممالالالالالد بالالالالالن مسالالالالالل
 الالالالالالم املشالالالالالالركا  لشالالالالالالعاررم   يالالالالالالد م إلالالالالالالي م  ف كالالالالالالاا حممالالالالالالد بالالالالالالن مسالالالالالاللمة حالالالالالالىت ان  رالالالالالالا و صالالالالالالحابه    
 حالالالالالد اا هبالالالالالم فمالالالالالا شالالالالالعر املسالالالالاللما  إ  ،لًوالالالالال   الالالالالد رالالالالالالا م فارالالالالال  حممالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة ومعالالالالاله  الالالالالا  

،لًوالالالال  سالالالالاعة مالالالالن الليالالالال    الالالالالا   صالالالالحاب حممالالالالد إليالالالاله ف الالالالال    صالالالالحابه: السالالالالالل فاروالالالالاا ف امالالالالاا 
و الالالالالد  تلالالالالالاا مالالالالالن القالالالالالا  راالالالالالال     محالالالالال  القالالالالالا  علالالالالالي م ،لرمالالالالالال فقتلالالالالالارم إ  حممالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة فا الالالالال  



 ار ا  فحمله را  من املسلمة حىت ورد به املدغًة ار ا .
رالالالالالالالر   فوعالالالالالالالت رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  ، عويالالالالالالالدر عالالالالالالالامر بالالالالالالالن االالالالالالالالرال   ربيالالالالالالال  ا 

 ربعالالالالة راالالالالال  إىل مًالالالالا  م فالغالالالالار علالالالالي م فلالالالالم  الالالالد  حالالالالدا  وواالالالالد  عمالالالالا  وشالالالالاة فسالالالالا ه و صالالالالاب راالالالالال  
 واحدا  فالسلم ف كه و رس  عما  من  عم م فاستا ه وشيدا  من متاع م و د  به املدغًة.

و الالالالارر مالالالالن إرسالالالالا  حممالالالالد بالالالالن مسالالالاللمة   عشالالالالرر راالالالالا     السالالالالو  رالالالالا مالالالالا بل  الالالالم مالالالالن    بالالالالإ 
ر   عالالالالالالاا علالالالالالالى    غ الالالالالال وا علالالالالالالى سالالالالالالرل املدغًالالالالالالة ورالالالالالالل ترعالالالالالالى هبيفالالالالالالاة وكا الالالالالال  املاشالالالالالالية  الالالالالالد رعلوالالالالالالة و مالالالالالالا

ا دادت بسالالالالالالو  مالالالالالالا غًمالالالالالاله املسالالالالالاللما   فلمالالالالالالا  لتالالالالالال  حممالالالالالالد بالالالالالالن مسالالالالالاللمة بعالالالالالالت رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا 
 عليه وسلم  ، عويدر  لوا  ل الر املقتالة.

  
 سرغة  غد بن حاررة

رالالالالالة إىل بالالالالالإ سالالالالالليم ،المالالالالالا  فالصالالالالالاباا و  شالالالالال ر ربيالالالالال  ا رالالالالالر  غضالالالالالا  كا الالالالال  سالالالالالرغة  غالالالالالد بالالالالالن حار 
  عما  وشاة ووادوا  اعة مً م فالسرورم.

  سالالالالالالرغة  غالالالالالالد بالالالالالالن حاررالالالالالالة  غضالالالالالالا  إىل العالالالالالاليل وكا الالالالالال     الالالالالالاد  األوىل سالالالالالالًة سالالالالالال  وسالالالالالالوتم  
   .627سًة 
  

وسالالالالالالوو ا:   الالالالالاله عليالالالالالاله ال الالالالالالالر والسالالالالالالال  بل الالالالالاله    عالالالالالال ا   الالالالالالد   ولالالالالالال  مالالالالالالن الشالالالالالالا  فوعالالالالالالت  غالالالالالالد بالالالالالالن 
ليتعالالالالالالرمث  الالالالالالا فالدرك الالالالالالا و رالالالالالالسرا ومالالالالالالا في الالالالالالا و رالالالالالالس غامدالالالالالالس فضالالالالالالة ك الالالالالال ر  حاررالالالالالالة ومعالالالالالاله سالالالالالالوعا  راكوالالالالالالا  

ل الالالالالفاا  بالالالالالن  ميالالالالالة بالالالالالن رلالالالالالد و سالالالالالر مالالالالالً م انسالالالالالا : مالالالالالً م  بالالالالالا العالالالالالا  بالالالالالن الربيالالالالال   و   رالالالالالالة بًالالالالال  
راغلالالالالالد  رالالالالال  رد الالالالالة  وكالالالالالا   بالالالالالا العالالالالالا  مالالالالالن راالالالالالا  مكالالالالالة املعالالالالالدودغن جتالالالالالارر ومالالالالالا   و ما الالالالالة  ورالالالالالا 

فالالالالالالالدرل   غًالالالالالال  علالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا  وج  غًالالالالالال  بًالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
عليالالالاله وسالالالاللم فسالالالالاللته    غالالالالرد عليالالالاله مالالالالا  رالالالالس مًالالالاله فقوالالالال   و الالالالا   الالالالا:  كرمالالالالل م الالالالاال و  نلالالالالل إليالالالال  
ف  الالالال    الالالالالة لالالالاله    قرالالالال   بالالالالا العالالالالا  إىل مكالالالالة فالالالالالد  إىل كالالالال  ق  مالالالالا  مالالالالاله    سالالالاللم ورالالالالرج 

 فقد  املدغًة.
ركه   بعالالالالالد     سالالالالاللم ورالالالالالاار ردرالالالالالا وكا الالالالال   غًالالالالال  رالالالالالاارت  ولالالالالاله إىل املدغًالالالالالة وتركتالالالالاله علالالالالالى شالالالالال

 صلى هللا عليه وسلم إليه.
 وكا  صلى هللا عليه وسلم غ لل ورا حام   مامة بً   غً  من  م العا .



  
 سرغة  رر  للغد بن حاررة

رالالالالالالالالسل السالالالالالالالالرغة إىل ِحْسالالالالالالالالم ى  رمث غًل الالالالالالالالا االالالالالالالاللا  وراة واد  القالالالالالالالالر  وقلالالالالالالالال  مالالالالالالالالن ا الالالالالالالالة الشالالالالالالالالا  
   . 627ر سًة وكا      اد  ا ررر سًة س  و كتاب

وسالالالالالالالوو ا:    رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم كالالالالالالالا   الالالالالالالد  وفالالالالالالالد دحيالالالالالالالة بالالالالالالالن رليفالالالالالالالة الكلالالالالالالال  
بكتالالالالالالالاب إىل  ي الالالالالالالر غالالالالالالالدعال إىل ا سالالالالالالالال  فالعاالالالالالالالال االالالالالالالا لر وكسالالالالالالالال  فلقيالالالالالالاله ا ًيالالالالالالالد بالالالالالالالن عالالالالالالالارمث   
الارغالالالالالالق ورالالالالالالا عا الالالالالالد فقاعالالالالالالاا عليالالالالالاله الارغالالالالالالق و صالالالالالالاباا كالالالالالال  شالالالالالاللة كالالالالالالا  معالالالالالاله عًالالالالالالد حسالالالالالالمى فسالالالالالالم  

ي  ررالالال  رفاعالالالة بالالالن  غالالالد االالالالسامل ممالالالن كالالالا   سالالاللم فاسالالالتًقسوا مالالالا كالالالالا    بالالالسل   فالالالر مالالالن بالالالإ الضالالالو
  غدغ م وردول على دحية.

  
 الالالالد  دحيالالالالة علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالالالر ل بالالالالسل   فوعالالالالت  غالالالالد بالالالالن حاررالالالالة   

راالالالالال   فكالالالالالا   غالالالالالد غسالالالالال  ،لليالالالالال  وغكمالالالالالن ،لً الالالالالار  ومعالالالالاله دليالالالالال  مالالالالالن بالالالالالإ عالالالالالسرر فال والالالالال  هبالالالالالم  500
ا   فالغالالالالالالاروا علالالالالالالي م  و ك الالالالالالروا فالالالالالالي م القتالالالالالال  و تلالالالالالالاا ا ًيالالالالالالد وابًالالالالالاله  و رالالالالالالسوا حالالالالالالىت ر مالالالالالالاا علالالالالالالى القالالالالالال

ومالالالالالن السالالالالال  ما الالالالالة مالالالالالن  5000بعالالالالال  ومالالالالالن الشالالالالالار  1000ماشالالالالاليت م و سالالالالالاةرم  فالرالالالالالسوا مالالالالالن ا بالالالالال  
 الًساة وال ويا   و  ش     رسا ا ح اة تقرغ  كما غستد  عليه من األر ا .

ه فالالالالالدف  لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    رحالالالالال  رفاعالالالالالة بالالالالالن  غالالالالالد االالالالالالسامل    فالالالالالر مالالالالالن  امالالالالال
كتابالالالاله الالالالالس  كالالالالا  كتوالالالاله لالالالاله ولقامالالالاله حالالالالة  الالالالد  عليالالالاله فالسالالالاللم  فلمالالالالا  الالالالر ة الكتالالالالاب لرسالالالالا  هللا صالالالاللى 

فقالالالالالا  رفاعالالالالالة:   الالالالال   علالالالالالم و رسالالالالالا  هللا   لالالالالالر   « كيالالالالالد  صالالالالالً  ،لقتلالالالالالى »هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : 
 عليالالالالاله وسالالالالاللم عليالالالالالا  إىل  غالالالالالد فالالالالالرد عليالالالالال  حالالالالالال   و  لالالالالال  لالالالالال  حرامالالالالالا   فالرسالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا

 علي م ك  ما  رس مً م.
  

 سرغة عود الرمحن بن عاف ىل دلومة اال ًْد   إسال  األصوو بن عمرو الكل 
كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالاللا دومالالالالالة االًالالالالالد    ربيالالالالال  األو  سالالالالالًة مخالالالالالس وغاليالالالالاله 

    و د تقد  قكررا. 626سًة 
  

    مالالالالالالالر رسالالالالالالالا  هللا  627عوا  سالالالالالالالًة سالالالالالالال  و الالالالالالالافم  سالالالالالالالًة  مالالالالالالالا رالالالالالالالسل السالالالالالالالرغة فكا الالالالالالال    شالالالالالالال



صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن بالالالالالالن عالالالالالالا     غت  الالالالالالل  الالالالالالسل السالالالالالالرغة و الالالالالالد  صالالالالالالو  و الالالالالالد اعالالالالالالتم 
بعمامالالالالالالة مالالالالالالالن كالالالالالالرابيس سالالالالالالالاداة فالالالالالالالدانل رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالاللم مًالالالالالالاله فال عالالالالالالدل بالالالالالالالة غدغالالالالالالاله 

 وصالالالاللى علالالالالى  فسالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وعممالالالاله بيالالالالدل     مالالالالر بالالالالال      غالالالالدف  إليالالالاله اللالالالالااة    محالالالالد هللا
رالالالالالالسل و ابالالالالالالن عالالالالالالا  اغالالالالالاللوا  يعالالالالالالا    سالالالالالالوي  هللا فقالالالالالالاتلاا مالالالالالالن كفالالالالالالر ،  و  ت لالالالالالالاا »وسالالالالالاللم    الالالالالالا : 

  فالرالالالالالالس عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن «و  ت الالالالالالدروا و    لالالالالالالاا و  تقتلالالالالالالاا وليالالالالالالدا  ف الالالالالالسا ع الالالالالالد هللا وسالالالالالال ر  ويالالالالالاله فالالالالالاليكم
بدومالالالالالالالة االًالالالالالالالد  و الالالالالالالا : إ  اسالالالالالالالت اباا اللالالالالالالااة  وبع الالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل كلالالالالالالال  

راالالالال  حالالالالىت  الالالالد  دومالالالالة  700لالالالال  فالسالالالاللماا فتالالالاللوج ابًالالالالة ملك الالالالم  فسالالالالار عوالالالالد الالالالالرمحن فيشالالالاله وكالالالالا اا 
االًالالالالالد  فمكالالالالالت رالرالالالالالة  و  غالالالالالدعارم إىل ا سالالالالالال  و الالالالالد كالالالالالا اا  بالالالالالاا  و  مالالالالالا  الالالالالد  علالالالالالي م    غعاالالالالالاا 

  الالالالالرا يا   وكالالالالالا  ملك الالالالالم إ  السالالالالاليد     سالالالالاللم   اليالالالالالا  ال الالالالالالت واألصالالالالالوو بالالالالالن عمالالالالالرو الكلالالالالال  وكالالالالالا  
ور يسالالالال م و سالالالالاللم معالالالالاله ان  ك الالالال  مالالالالالن  امالالالالاله و  الالالالالا  عوالالالالد الالالالالالرمحن بقيالالالالالت م ،اللغالالالالة وتالالالالاللوج  اضالالالالالر بًالالالالال  
األصالالالالالالوو و الالالالالالد  هبالالالالالالا املدغًالالالالالالة وفالالالالالالا ت ب الالالالالالحوة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورالالالالالالل    ابًالالالالالالة  م 

 سلمة.
  

 سرغة علل  بن  م  ال  إىل بإ سعد بن بكر
  راالالالالالال  إىل بالالالالالالإ سالالالالالالعد بالالالالالالن بكالالالالالالر    شالالالالالالعوا  سالالالالالالًة 100ومعالالالالالاله و رالالالالالالرج علالالالالالالل  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله

سالالالال   وكالالالالا   الالالالد بلالالالالو رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   الالالالم سالالالالاعا     الالالال  الًالالالالا   مالالالالداد غ الالالالاد 
 500ريالالالالال  فالغالالالالالاروا علالالالالالالى  عالالالالالم وشالالالالالاة ك الالالالالال ر ورالالالالالرب الرعالالالالالالاة وسالالالالالا اا الالالالالالًعم والشالالالالالالاة مع الالالالالم وكا الالالالالال  

 ملدغًة.شار و د  علل  رضل هللا عًه ومن معه ا 200بع  و 
  

 سرغة  غد بن حاررة إىل     رفة
  

كا الالالالال  رالالالالالسل السالالالالالرغة   رمضالالالالالا  سالالالالالًة سالالالالال  مالالالالالن ا  الالالالالرر  وسالالالالالوو ا:     غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة رضالالالالالل 
هللا عًالالالالاله رالالالالالرج   جتالالالالالارر إىل الشالالالالالا  ومعالالالالاله بضالالالالالالا   ألصالالالالالحاب الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وورالالالالالالسل 

جتالالالالالارر إىل الشالالالالالا     و  مالالالالالرر رالالالالالرج في الالالالالا  حالالالالالد مالالالالالن  صالالالالالحاب رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   
فلمالالالالا كالالالالا  بالالالالااد  القالالالالر  لقيالالالاله ان  مالالالالن فالالالاللارر مالالالالن بالالالالإ بالالالالدر فضالالالالربال وضالالالالرباا  صالالالالحابه و رالالالالسوا مالالالالا  
كالالالالا  مع الالالالم  و الالالالد  علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالالالر ل فوع الالالاله إلالالالالي م   االالالالي  فالحالالالالا اا 



   وكا الالالال   الالالالن واالالالالدول مالالالالن بالالالالإ فالالالاللارر فقتلالالالالارم و رالالالالسوا و    رفالالالالة  ورالالالالل بًالالالال  ربيعالالالالة بالالالالن بالالالالدر الفالالالاللار 
ملكالالالالة ر يسالالالالة وقات شالالالالر     ام الالالالا وكا الالالال  ع الالالالا ا  كوالالالال ر فالسالالالالررا  الالالاليس بالالالالن ا سالالالالر  و يالالالال : ابالالالالن 
سالالالالالح  فقتل الالالالالا  الالالالالتال  ف يعالالالالالا   ربالالالالال  رالي الالالالالا اولالالالالالة   ربا مالالالالالا إىل بعالالالالال غن حالالالالالىت شالالالالالق ا  وإمالالالالالا  تل الالالالالا  
كالالالالالسل  لسالالالالالو  ا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و يالالالالال : أل الالالالالا ا الالالالاللت رالرالالالالالة راكوالالالالالا  مالالالالالن ولالالالالالدرا 
وولالالالالالد ولالالالالالدرا  و الالالالالال   الالالالالم: اغالالالالاللوا املدغًالالالالالة وا تلالالالالالاا حممالالالالالدا   و الالالالالد   غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة مالالالالالن وا الالالالاله قلالالالالال  
فقالالالالرش ،ب الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إليالالالاله ورالالالالا  الالالالر رابالالالاله 

 حىت اعتًقه و وله وسالله فالر ل  ا  فر به.
االالالالالالالاللة ال الالالالالالالاين مالالالالالالالن كتالالالالالالالاب السالالالالالالال ر قكالالالالالالالر رالالالالالالالسل ال الالالالالالاللور الاا الالالالالالالد  وقكررالالالالالالالا السالالالالالالاليد دحالالالالالالالال    

الًواغالالالالالة  وإين  شالالالالال    تفاصالالالالالي  الق الالالالالة هبالالالالالسل ال الالالالالفة   شالالالالال    اسالالالالالم  الالالالاليس رالالالالالسا الالالالالالس   سالالالالالالر    
 رفالالالالة فقالالالالد  يالالالال : إ الالالاله ابالالالالن ا سالالالالر  و يالالالال : ابالالالالن سالالالالح   و يالالالال : ابالالالالن ا سالالالالن  و شالالالال        حالالالالدا  مالالالالن 

ًي  مالالالال  العلالالالالم     صالالالالحاب رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ش الالالال  ،مالالالالر ر وغقتل الالالالا رالالالالسا القتالالالال  الشالالالال
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالى عالالالالن امل لالالالالة  و وصالالالالى عوالالالالد الالالالالرمحن بالالالالن عالالالالا  حالالالالة  رسالالالالله إىل 

الالالالالر  ،اِ) و    تال  للحالالالالالاا و    تال ْ الالالالالِدرلوا و    »دومالالالالالة االًالالالالالد  فقالالالالالا :  الالالالالويِ  ااِ) فق الالالالالاتِللاا م الالالالالْن ك ف  يعالالالالالا    س  اغالالالالاللوا   
 «.ا  ف  سا ع ْ دل ااِ) و ِس  رل   ِويِ ِه ِفيكلمْ  ل  ِ للاا و    تال ْقتاللللاا و لِيد

  
ولالالالالالاليس بالالالالالالة سالالالالالالرغة عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن بالالالالالالن عالالالالالالا  وسالالالالالالرغة  غالالالالالالد بالالالالالالن حاررالالالالالالة إىل     رفالالالالالالة غالالالالالال  شالالالالالال ر 

 واحد.
وسالالالالاليالا   سالالالالالرغة عوالالالالالد هللا بالالالالالن عتيالالالالال     رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالارم    غقتلالالالالالالاا 

 وليدا   و امر ر.
و الًالالالالال   تالالالالال      رفالالالالالة علالالالالالى رالالالالالسل ال الالالالالارر الشالالالالالًعاة مالالالالالن غالالالالال  وعلالالالالالى كالالالالال  حالالالالالا    شكالالالالالن    غولالالالالال

    غود  استياةل  لسل  كا  ما رو  من التم ي      رفة مردودا .
  

دغسالالالالالالم  سالالالالالالًة  -رالالالالالالال 6سالالالالالالرغة عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عتيالالالالالال  لقتالالالالالال  سالالالالالالال  بالالالالالالن  م ا قيقرمضالالالالالالا  سالالالالالالًة 
627  

اد  ورالالالالالالا مالالالالالالن كا الالالالالال  رالالالالالالسل السالالالالالالرغة لقتالالالالالال   م رافالالالالالال  عوالالالالالالد هللا  و سالالالالالالال  بالالالالالالن  م ا قيالالالالالالق الي الالالالالال
 عالالالالالالداة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم الالالالالالالسغن حلبالالالالالالاا األحالالالالالاللاب غالالالالالالا  ا ًالالالالالالد  و عالالالالالالا  املشالالالالالالركة 



 ،ملا  الك  .
و الالالالالالد ارتلالالالالالالد املؤررالالالالالالا    ذرغالالالالالالخ رالالالالالالسل ال الالالالالاللور  فقالالالالالالد  يالالالالالال : إ الالالالالالا كا الالالالالال    ق  ا  الالالالالالة سالالالالالالًة 

ن  مخالالالالس بعالالالالد ا ًالالالالد   و  الو الالالالار   الالالالا  اللرالالالالر  بعالالالالد  تالالالال  كعالالالال  بالالالالن األشالالالالر  الاا الالالال  سالالالالًة رالالالالال
وقكررالالالالا  بالالالالا اعفالالالالر حممالالالالد بالالالالن ارغالالالالر الاالالالال     السالالالالًة ال ال الالالالة   الً الالالالد مالالالالن  الالالالاد  ا رالالالالرر.  مالالالالا 
الاا الالالالد  ف  الالالاله  عالالالالم    رالالالالسل السالالالالرغة الالالالالد وا  الالالالا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إىل  م رافالالالال   و 
سالالالالال  بالالالالن  م ا قيالالالالق  إمالالالالا وا  الالالالا   ق  ا  الالالالة مالالالالن سالالالالًة  ربالالالال  مالالالالن ا  الالالالرر  وال ابالالالال     سالالالالال  
بالالالالالالن  م ا قيالالالالالالق كالالالالالالا  مالالالالالالن الالالالالالالسغن حلبالالالالالالاا األحالالالالالاللاب   غالالالالالاللور ا ًالالالالالالد   وغالالالالالاللور ا ًالالالالالالد  كا الالالالالال    
السالالالالالالًة ا امسالالالالالالة وكالالالالالالا  سالالالالالالال  رالالالالالالسا ممالالالالالالن قرالالالالالال  إىل ريالالالالالال  بعالالالالالالد إاالالالالالالالة بالالالالالالإ الًضالالالالالال    إ الالالالالاله بعالالالالالالد 
ا ًالالالالالالد   رالالالالالالس  الالالالالالالرمث بالالالالالالإ فالالالالالالاللارر والقوا الالالالالال  األرالالالالالالر   ولالالالالالالالسل   الالالالالالرا     رالالالالالالالسل السالالالالالالرغة كا الالالالالالال    

« إ الالالالالالا كا الالالالالال    رمضالالالالالالا  سالالالالالالًة سالالالالالال »لسالالالالالاليد دحالالالالالالال  فقالالالالالالد  الالالالالالا : السالالالالالالًة السادسالالالالالالة كمالالالالالالا قكررالالالالالالا ا
   .627وش ر دغسم  سًة 

 ررج إىل رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم مخسة من ا لرج ورم:
 عود هللا بن عتي . - 1
 عود هللا بن   يس. - 2
  با  تادر. - 3
 األساد بن رلاعى. - 4
 مسعاد بن سًا  األسلمل. - 5
  

  بالالالالالالن  م ا قيالالالالالالق  ورالالالالالالا ةيالالالالالال  أل  األو  كالالالالالالا اا  الالالالالالد  صالالالالالالاباا كعالالالالالال  واسالالالالالالتالق ال    تالالالالالال  سالالالالالالال
بالالالالالالن األشالالالالالالر  فالالالالالالالراد ا الالالالالاللرج      غكالالالالالالا  لالالالالالال و  فضالالالالالال  علالالالالالالي م عًالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

 وسلم 
فالالالالالالمررم صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بقتلالالالالاله و الالالالالارم    غقتلالالالالالاا وليالالالالالدا   و امالالالالالر ر و م الالالالالر  علالالالالالي م عوالالالالالد هللا 

الالالالالالا رالالالالالالد ت الرِاالالالالالال  وا ركالالالالالالة االالالالالالاةوا إىل مًللالالالالالاله وكالالالالالالا    بالالالالالالن عتيالالالالالال   فالالالالالالسرواا إىل ريالالالالالال  فك مًالالالالالالاا فلم 
ح الالالالالالن مرتفالالالالالال  فلمالالالالالالا د الالالالالالاا مًالالالالالاله و الالالالالالد غربالالالالالال  الشالالالالالالمس ورال الًالالالالالالا  بسالالالالالالرح م   الالالالالالا  عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن 
عتيالالالالال : االسالالالالالاا مكالالالالالا كم فالالالالال ين مًالالالالالالق ومتلاالالالالالد للوالالالالالااب ل ع ل الالالالالل  درالالالالال  ا  الالالالالن  فال والالالالال  حالالالالالىت دان 

اتالالالاله  افالالالالة    غعالالالالر  فالالالالدر  وارتوالالالالال مالالالالن الوالالالالااب   تقًالالالال  ب ابالالالاله لي فالالالالل ش  الالالاله  كال الالالاله غقضالالالالل حا



عًالالالالالالد ،ب ا  الالالالالالن    صالالالالالالعد إليالالالالالاله وكالالالالالالا  عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عتيالالالالالال  غالالالالالالتكلم الي ادغالالالالالالة  فقدمالالالالالاله  صالالالالالالحابه 
ليالالالالالتكلم بكالالالالالال   م رافالالالالال   فاسالالالالالتفت  ،ب غرفتالالالالاله فر تالالالالاله امر تالالالالاله  فقالالالالالال : مالالالالالن   الالالالال    الالالالالا : ادالالالالال   ، 

 الالالالالي   فالشالالالالالار رافالالالالال  هبدغالالالالالة  ففتحالالالالال  لالالالالاله و الالالالالال : قا  صالالالالالاحو   فلمالالالالالا ر ت السالالالالالالل  رادت    ت
إلي الالالالا ،لسالالالاليد فسالالالالالكت    الالالالا : فقلالالالال :  ، رافالالالالال      عالالالالر  ماضالالالالعه  فقالالالالالا : مالالالالن رالالالالسا  فالراغالالالالال  
لالالالالالا ال الالالالالات فضالالالالالربته ضالالالالالربة و ان درالالالالال  فمالالالالالا  غًالالالالال  شالالالالاليدا   ول   تلالالالالاله وصالالالالالال  بالالالالالا رافالالالالال   ف راالالالالال  
مالالالالن الويالالالال  وكمًالالالال  غالالالال  بعيالالالالد  فقالالالالال  امر تالالالاله: و  ، رافالالالال  رالالالالسا صالالالالات عوالالالالد هللا بالالالالن عتيالالالال    الالالالا : 

ت صالالالالالالاا  ركلتالالالالالال   مالالالالالال   و غالالالالالالن عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عتيالالالالالال    الالالالالالا :   درلالالالالالال  عليالالالالالاله كالالالالالالالين  غي الالالالالاله وغالالالالالال  
فقلالالالالالالال : مالالالالالالالا رالالالالالالالسا ال الالالالالالالات و  ، رافالالالالالالال    الالالالالالالا : ألمالالالالالالال  الاغالالالالالالال  إ  راالالالالالالالال    الويالالالالالالال  ضالالالالالالالربإ  والالالالالالال  
،لسالالالالالاليد  فضالالالالالالربته ضالالالالالالربة  ر ًتالالالالالاله ول   تلالالالالالاله ف الالالالالالال و الالالالالالا   رلالالالالالاله وصالالالالالالاح  امر تالالالالالاله   وضالالالالالالع   والالالالالالة 

 صات الع م فعرف   ين  تلته.السيد   باًه حىت در      رل وذع  
  

وملالالالالالا صالالالالاح  بًالالالالالا امر تالالالالاله اعالالالال  الراالالالالال  مًالالالالا غرفالالالالال  علي الالالالالا السالالالاليد   غالالالالالسكر  الالالالالل »و  الاالالالال  : 
 «.رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم فيكد غدل

  
 الالالالالا  ابالالالالالن عتيالالالالال : ف علالالالالال   فالالالالالت  األبالالالالالااب ،،  ،،  حالالالالالىت ا ت يالالالالال  إىل دراالالالالالة فاضالالالالالع  رالالالالالالل 

فا عالالالالالالالالالالال    ليلالالالالالالالالالالالة مقمالالالالالالالالالالالرر فا كسالالالالالالالالالالالرت سالالالالالالالالالالالا ل فع الالالالالالالالالالالوت ا  و ان  ر   ين  الالالالالالالالالالالد ا ت يالالالالالالالالالالال  إىل األرمث
ة الو الالالالالر وملالالالالالا علالالالالالم ابالالالالالن عتيالالالالال    الالالالاله  تالالالالال   ، رافالالالالال   رالالالالال   بعمامالالالالالةخ وكالالالالالا  عوالالالالالد هللا بالالالالالن عتيالالالالال  سالالالالال  

 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
وو الالالالالالال    بعالالالالالالال  الالالالالالالالرواوت:    الالالالالالالالس   تالالالالالالال   ، رافالالالالالالال  عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن   الالالالالالاليس وال الالالالالالالااب مالالالالالالالا   

ورالالالالالالا الالالالالالالس  وت »عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عتيالالالالالال   و   سالالالالالالد ال ابالالالالالالة:  صالالالالالالحي  الو الالالالالالار     الالالالالالالس   تلالالالالالاله رالالالالالالا
 «. ت   م راف  بن  م ا قيق بيدل وكا    ب رل ضعد اخل

  
 سرغة عود هللا بن رواحة إىل  لس  بن رِ  ا 

  
كا الالالالال  سالالالالالرغة عوالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالة األ  الالالالالار  ا لراالالالالالل إىل  لسالالالالال  بالالالالالن رِ  ا  الي الالالالالاد  ةيالالالالال    

   وسالالالالوو ا:   الالالاله ملالالالالا  لتالالالال   بالالالالا رافالالالال  سالالالالال  بالالالالن  م  628غًالالالالاغر سالالالالًة شالالالالاا  سالالالالًة سالالالال  مالالالالن ا  الالالالرر و



ا قيالالالالالق  مالالالالالرت غ الالالالالاد علي الالالالالا  سالالالالال ا  فالالالالالا  ل علالالالالالي م  رغقالالالالالة لال تقالالالالالا  مالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
الالالالالالا  و مع الالالالالالم وغسالالالالالال  إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى  وسالالالالالاللم فالالالالالالال رول علي الالالالالالاخ وحاصالالالالالالل ا:    غالالالالالالسر  إىل غ ا ف 

ر إىل غافالالالالالا  فلمالالالالالا بل الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واالالالالاله عوالالالالالد هللا هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   عقالالالالالر دارل  فسالالالالالا
بالالالالن رواحالالالالة   رالرالالالالة  فالالالالر مالالالالن شالالالال ر رمضالالالالا  سالالالالرا  ليستكشالالالالد لالالالاله ا الالالال  فالالالالسر  إىل انحيالالالالة ريالالالال    
عالالالالالالالاد فالالالالالالالالر  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  الالالالالالالا ذالالالالالالال  ور    و الالالالالالالد  عليالالالالالالاله  غضالالالالالالالا  راراالالالالالالالة بالالالالالالالن 

 كتا الالالالال  غ الالالالالاد  فًالالالالالدب رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى حلسالالالالالي  و الالالالالا  لالالالالاله: تركالالالالال   سالالالالال  بالالالالالن ر ا  غسالالالالال  إليالالالالال   
هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم الًالالالالالا  لالالالالاله فا تالالالالالدب لالالالالاله رالرالالالالالا  راالالالالالال  فوعالالالالالت علالالالالالي م عوالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالة فقالالالالالدماا 
عليالالالاله فقالالالالالاا: إ  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم بع ًالالالالا إليالالالال  لت الالالالالرج إليالالالاله غسالالالالتعمل  علالالالالى ريالالالالال  

اا مالالالالا كالالالالا  حممالالالالد راالالالالال  مالالالالن و سالالالالن إليالالالال  فامالالالال    قلالالالال  فشالالالالاور غ الالالالاد ف الالالالالفال   ا الالالالروج و الالالالال
بالالالالإ إسالالالالرا ي   الالالالا  بلالالالالى  الالالالد مللًالالالالا ا الالالالرب  ف الالالالرج  سالالالال  ورالالالالرج معالالالاله رالرالالالالا  راالالالالال  مالالالالن الي الالالالاد مالالالال   
كالالالالال  راالالالالال  ردغالالالالالد مالالالالالن املسالالالالاللمة فلمالالالالالا كالالالالالا اا بقر الالالالالرر  الالالالالد   سالالالالال  علالالالالالى مسالالالالال ل إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

تحم بالالالالاله عوالالالالالد هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و راد الفتالالالالال  بعوالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالة ففاالالالالالن لالالالالاله ورالالالالالا غرغالالالالالد السالالالالاليد فالالالالالا 
هللا   ضالالالالالربه ،لسالالالالاليد فقاالالالالال  رالالالالالاله فضالالالالالربه  سالالالالال    الالالالالرش   غالالالالالدل مالالالالالن شالالالالالاح  فالمالالالالاله  و  رواغالالالالالة: 
عالالالالالن عوالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالة رضالالالالالل هللا عًالالالالاله و رالالالالالا   سالالالالال  بيالالالالالدل إىل سالالالالاليفل ففاًالالالالال  لالالالالاله وغتضالالالالال  مالالالالالن 
قلالالالالال      سالالالالال ا  كالالالالالا   عالالالالالل   فالالالالالدفع  بعالالالالال   و لالالالالال : غالالالالالدرا     عالالالالالدو هللا  مالالالالالرتة  فًللالالالالال  فسالالالالالق  

ا فالالالالالالرد ت  سالالالالالال  فضالالالالالالربته ،لسالالالالالاليد فال الالالالالالدرت عامالالالالالالة ف الالالالالالسل وسالالالالالالا ه فسالالالالالالق  عالالالالالالن بعالالالالالال ل  ،لقالالالالالالا  حالالالالالالىت
ومالالالالالالا   صالالالالالالحاب الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى  صالالالالالالحابه فقتلالالالالالالارم ول غفلالالالالالال  مًالالالالالاله غالالالالالال  راالالالالالال  

 واحد ول غ   من املسلمة  حد    دماا على رسا  هللا صلى هللا عليه
  

 «.ن القا  ال املةحقا   د جناكم هللا م»وسل مفحدرال ا دغت فقا : 
  

 سرغة كلر  بن اابر الف ر 
كالالالالا  كالالالالر  بالالالالن االالالالابر الف الالالالر  رضالالالالل هللا عًالالالاله  حالالالالد ر سالالالالاة  الالالالرغ   سالالالاللم بعالالالالد ا  الالالالرر واستشالالالال د 

 عا  الفت  ورا الس  ررج رسا  هللا لالوه   غلور بدر األوىل و د مر) قكررا.
كالالالالالالال  وعلر غًالالالالالالالة كا الالالالالالال  رالالالالالالالسل السالالالالالالالرغة    الالالالالالالاد  األوىل سالالالالالالالًة سالالالالالالال  وسالالالالالالالوو ا:     انسالالالالالالالا  مالالالالالالالن ع

غولالالالالالالو عالالالالالالددرم لالالالالالالا .ا يالالالالالالة  الالالالالالدماا علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فوالالالالالالاغعال علالالالالالالى ا سالالالالالالال  



وتلف الالالالالاا بكلمالالالالالة التاحيالالالالالد وكالالالالالا اا حالالالالالة  الالالالالدماا املدغًالالالالالة سالالالالالقاما  م الالالالالفرر  لالالالالالاا م ع يمالالالالالة باالالالالالا م و الالالالالا  
 مس  ماغر: إ م كا اا م ابة بداة الاحا  .

  
ضالالالالالالالرش و   ماشالالالالالالالية وإبالالالالالالال   ول  كالالالالالالالن  رالالالالالالال  رغالالالالالالالد وكررًالالالالالالالا  فقالالالالالالالالاا: و رسالالالالالالالا  هللا إان كًالالالالالالالا  رالالالالالالال 

ا  امالالالالالة ،ملدغًالالالالالة فلالالالالالا  ق الالالالال  لًالالالالالا ف راًالالالالالا إىل ا بالالالالال  فالالالالالالمر  الالالالالم بالالالالالسود مالالالالالن ا بالالالالال  ومع الالالالالا راش و مالالالالالررم 
،للحالالالالالالالالا  هبالالالالالالالالا ليشالالالالالالالالرباا مالالالالالالالالن  لوا الالالالالالالالا و باا الالالالالالالالا فالالالالالالالالا القاا حالالالالالالالالىت إقا كالالالالالالالالا اا انحيالالالالالالالالة ا الالالالالالالالرر وصالالالالالالالالح  

ه وسالالالالالاللم كفالالالالالالروا بعالالالالالالد إسالالالالالالالم م و تلالالالالالالاا راعالالالالالالل  اسالالالالالالام م ،توالالالالالالاع م إشالالالالالالارر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالال
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وكالالالالا  عوالالالالدا  لالالالاله  اذالالالاله غسالالالالار  وحالالالالة  تلالالالالال م لالالالالاا بالالالاله فقاعالالالالاا غالالالالدلل 
الالالال  غسالالالالالار ميتالالالالالا  إىل  والالالالاة فالالالالالدفن رًالالالالالا   ف الالالالالؤ ة  ورالالالالاله واعلالالالالالاا الشالالالالالا    عيًيالالالاله واسالالالالالتا اا الالالالالالسود ومحل

ةر غكالالالالالالرم م رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله  عالالالالالالراب  سالالالالالالار غالالالالالالالا القلالالالالالالاب غقالالالالالالابلا  ا حسالالالالالالا  ، سالالالالالالا
وسالالالالالاللم في الالالالالال   الالالالالالم املاشالالالالالالية وغرسالالالالالال  مع الالالالالالم الراعالالالالالالل ر فالالالالالالة هبالالالالالالم وغ الالالالالالد  الالالالالالم الالالالالالالدواة الشالالالالالالا  لالالالالالالدا  م 
فيالرالالالالالسو  ا بالالالالال  وغشالالالالالربا   لوا الالالالالا وت الالالالال   اسالالالالالام م    حالالالالالدو  الًعمالالالالالة وغكفالالالالالرو  بعالالالالالد إسالالالالالالم م 

ا بالالالالال   االالالالالرا م متعالالالالالددر  وغقتلالالالالالا  قلالالالالال  الراعالالالالالل األمالالالالالة املسالالالالالكة وش لالالالالالا  بالالالالاله  شالالالالالً    يالالالالال  وغسالالالالالر ا 
غق فا الالالالا  ف الالالال  رالالالالؤ ة غسالالالالتحقا  العفالالالالا وا حسالالالالا  واملعاملالالالالة ا  سالالالالًة   كالالالالال بالالالال  ا كمالالالالة تقضالالالالل 
بقاالالالال  دابالالالالررم واستد الالالالا  شالالالالالفت م ليكا الالالالاا عالالالال ر ملالالالالن اعتالالالال  ولالالالالدال  الالالالر  بعالالالالد قلالالالال   حالالالالد مالالالالن رالالالالؤ ة 

هللا صالالالالالاللى هللا الل الالالالالالا  القتلالالالالالالة ا الالالالالالا ًة    غعوالالالالالالت ، سالالالالالالال  واملسالالالالالاللمة  ورالالالالالالسا مالالالالالالا فعلالالالالالاله رسالالالالالالا  
الالالاليال   عليالالالاله وسالالالاللم ف  الالالاله عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال  ملالالالالا االالالالاةل ال الالالالرغخ  الالالالا و الالالال  مالالالالً م بعالالالالت    وررالالالالم ر 
مالالالالالن املسالالالالاللمة  رغوالالالالالا  مالالالالالن العشالالالالالرغن و م الالالالالر علالالالالالي م كالالالالالر  بالالالالالن االالالالالابر الف الالالالالر  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فلقح الالالالالم 

غفلالالالال  مالالالالً م ف الالالالاة هبالالالالم فالالالالالمر الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بقاالالالال   غالالالالدغ م و رال الالالالم وذ الالالالر  عيالالالالً م ول 
  حد وتركاا   انحية ا رر   الشمس حىت ماتاا.

الالالالالالالالالال هل  واملا الالالالالالالالالدر:  الالالالالالالالالل  ة ال)الالالالالالالالالِسغن   ل الالالالالالالالالارِبلا   اا)  و ر سل   ا غالالالالالالالالالة  33و  الالالالالالالالالل  هللا   رالالالالالالالالالؤ ة:  ِإم) الالالالالالالالالا ا 
 ورؤ ة كفروا و تلاا وم لاا و اعاا الارغق وسر اا.

  
  

    628وف اغر سًة  -رال  6 مر ا دغويةقو القعدر 
الالالالالل املكالالالالالا  ،ذ الالالالالاخ ورالالالالالل  رغالالالالالة متاسالالالالالاة ليسالالالالال  ،لكوالالالالال ر وبيً الالالالالا وبالالالالالة  غويالالالالالة رالالالالالل بدالالالالالر ذل ا د 



 مكة مرحلة وبيً ا وبة املدغًِة تس  مراح  وبعض ا   ا   وبعض ا   ا ر .
وسالالالالالالالوو ا:    الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ر     مًامالالالالالالاله   الالالالالالاله درالالالالالالال  الويالالالالالالال  رالالالالالالالا و صالالالالالالالحابه 

 رغن. مًة حملِ قة ر وس م ومق 
ف الالالالالالرج رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن املدغًالالالالالالة   ق  القعالالالالالالدر مالالالالالالن السالالالالالالًة السادسالالالالالالة 

  غرغالالالالالد حالالالالالر،  بعالالالالالد    مضالالالالالى عليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله «  ا الالالالالرا  الويالالالالال »   معتمالالالالالرا   628وف اغالالالالالر سالالالالالًة 
وسالالالالاللم سالالالالال  سالالالالالًاات بعالالالالالد ا  الالالالالرر ل غالالالالاللر في الالالالالا مكالالالالالة ول غعتمالالالالالر ول  الالالالال   فاشالالالالالتا  إلي الالالالالا ف الالالالالرج   

معتمالالالالالرا  واسالالالالالتًفر العالالالالالرب مالالالالالن الوالالالالالااد  ومالالالالالن حالالالالالاله مالالالالالن األعالالالالالراب ممالالالالالن  سالالالالاللم لي راالالالالالاا  رالالالالالسل السالالالالالًة
معالالالاله ورالالالالالا نشالالالالالى مالالالالن  الالالالالرغ     غتعرضالالالالالاا لالالالالاله االالالالرب  و غ الالالالالدول عالالالالالن الويالالالالال  فالباالالالالال عليالالالالاله ك الالالالال  مالالالالالن 
األعالالالالالراب رشالالالالالية مالالالالالن  الالالالالرغ      الالالالالاربال ف الالالالالرج  الالالالالن معالالالالاله مالالالالالن امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار ومالالالالالن  الالالالالق مالالالالالن 

إىل ا الالالالر  مالالالالن الالالالالًعم  و حالالالالر  ،لعمالالالالرر بالالالالس  ا ليفالالالالة بعالالالالد    العالالالالرب وسالالالالا  معالالالاله ا الالالالد  ومالالالالا غ الالالالد  
صالالالاللى ،ملسالالالال د الالالالالس  هبالالالالا ركعتالالالالة ليالالالالالمن الًالالالالا  حربالالالاله وليعلمالالالالاا   الالالاله إمالالالالا رالالالالرج  ا الالالالرا  للويالالالال  ومع مالالالالا  
لالالالالاله و رالالالالالرج معالالالالاله  واتالالالالاله    سالالالالاللمة رضالالالالالل هللا تعالالالالالاىل عً الالالالالا  واسالالالالالتعم  علالالالالالى املدغًالالالالالة ابالالالالالن    مكتالالالالالا  

 1400 الالالالالا  للمدغًالالالالة و لالالالالة  صالالالالالحابه الالالالالسغن رراالالالالالاا معالالالاله مالالالالالن رضالالالالل هللا عًالالالاله لل الالالالالالر و ، رلْرالالالالم حاف
 ورك  رسا  هللا راحلته الق ااة. 1600إىل 

  
بد الالالالة وكالالالالا   70 مالالالالا مالالالالا روال ابالالالالن إسالالالالحا  مالالالالن   الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم سالالالالا  معالالالاله ا الالالالد  

راالالالالال  فكا الالالالال  كالالالالال  بد الالالالالة عالالالالالن عشالالالالالرر  فالالالالالر  فالالالالالال بالالالالالد    غكالالالالالا  رالالالالالسا العالالالالالدد   بالالالالالدة  700الًالالالالالا  
م إليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن عالالالالالدارم مالالالالالن األعالالالالالراب  ول نالالالالالرج صالالالالاللى رالالالالالروا م  والالالالال     غًضالالالالال

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم معالالالالاله بسالالالالالالل إ  سالالالالالالل املسالالالالالافر  السالالالالاليا    القلالالالالالرلب  فلمالالالالالا كالالالالالا  بعلْسالالالالالفا  لقيالالالالاله 
بشالالالالر بالالالالن سالالالالفيا  الكعالالالال   فقالالالالا  لالالالاله: و رسالالالالا  هللا رالالالالسل  الالالالرغ   الالالالد ذعالالالالاا  سالالالال   ف راالالالالاا ومع الالالالم 

لًمالالالالالار و الالالالالد  للالالالالالاا بالالالالالس   الالالالالا   لفالالالالالا  ،    تالالالالالدرل ا علالالالالالي م العالالالالالاق املاافيالالالالال   الالالالالد لوسالالالالالاا الالالالالالاد ا
 بالالالالالدا   ورالالالالالسا رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد   رالالالالاليل م  الالالالالد  الالالالالدماا إىل كالالالالالراش ال مالالالالاليم  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

و وغالالالالال   الالالالالرغ  لقالالالالالد  كلالالالالالت م ا الالالالالرب مالالالالالاقا علالالالالالي م لالالالالالا رلالالالالالاا بيالالالالالإ وبالالالالالة سالالالالالا ر العالالالالالرب »عليالالالالاله وسالالالالاللم 
     الالالالالرين هللا علالالالالالي م درلالالالالالاا   ا سالالالالالال  وافالالالالالرغن وإ  فالالالالال   رالالالالالم  صالالالالالاباين كالالالالالا  قلالالالالال  الالالالالالس   رادوا وإ

ل غفعلالالالالالالاا  الالالالالالاتلاا وهبالالالالالالم  الالالالالالار فمالالالالالالا ت الالالالالالن  الالالالالالرغ   فالالالالالالاهللا     ا   اارالالالالالالد علالالالالالالى الالالالالالالس  بع الالالالالالإ هللا حالالالالالالىت 
مالالالالن راالالالال  نالالالالرج بًالالالالا علالالالالى  رغالالالالق غالالالال   الالالالرغق م الالالالالد »     الالالالا : «غ  الالالالرل هللا  و تًفالالالالرد رالالالالسل السالالالالالفة



هللا  فسالالالالل  هبالالالالالم  رغقالالالالا  وعالالالالرا  وواسالالالالالم رالالالالسا الراالالالالال  فقالالالالالا  راالالالال  مالالالالن  سالالالالاللم:  ان و رسالالالالا  « رالالالالم هبالالالالا 
محالالالالالاللر بالالالالالالن عمالالالالالالرو األسالالالالالاللمل  ف راالالالالالالاا مًالالالالالاله بعالالالالالالد    شالالالالالالق علالالالالالالي م و فضالالالالالالاا إىل  رغالالالالالالق سالالالالالال امة عًالالالالالالد 

«  الالالالالالاا  سالالالالالت فر هللا و تالالالالالاب إليالالالالاله»مًقاالالالالال  الالالالالالااد    الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم للًالالالالالا : 
 «. إسرا ي  فلم غقالاراوهللا إ ا للحاة الد عرض  على بإ»فقالاا قل   فقا : 

  
اسالالالالالاللكاا قات اليمالالالالالالة بالالالالالالة   الالالالالالر  »   مالالالالالالر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم الًالالالالالالا  فقالالالالالالا : 

فسالالالالالالالل  االالالالالالالالي  قلالالالالالالال  « ا مالالالالالال     رغالالالالالالالق علالالالالالالالى رًيالالالالالالالة املالالالالالالالرار م الالالالالالالو  ا دغويالالالالالالة مالالالالالالالن  سالالالالالالالف  مكالالالالالالالة
الارغالالالالالالق فلمالالالالالالا ر ت ريالالالالالال   الالالالالالرغ   الالالالالال ر االالالالالالالي   الالالالالالد رالالالالالالالفاا  راعالالالالالالاا راكضالالالالالالة إىل  الالالالالالرغ  وقكالالالالالالر    

 مً م عكرمة بن  م ا   وكا   ا درم رالد بن الاليد . 200 رغ  كا اا  فرسا 
  

رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالىت إقا سالالالالالل    رًيالالالالالة املالالالالالرار بركالالالالال  ان تالالالالاله الق الالالالالااة 
مالالالالالا رالالالال ت ومالالالالالا رالالالالا  الالالالالا ةلالالالالالق ولكالالالالن حوسالالالالال ا حالالالالابس الفيالالالالال  عالالالالالن »فقالالالالا  الًالالالالالا  رالالالال ت  فقالالالالالا : 

 «.اللاين صلة الرحم إ   عايت م إورامكة   تدعاين  رغ  اليا  إىل راة غس
فالالالالالالررج سالالالالال ما  « ا للالالالالالاا  فقالالالالالالاا: و رسالالالالالا  هللا مالالالالالا ،لالالالالالااد  مالالالالالاة غًالالالالالل  عليالالالالاله»   الالالالالا  للًالالالالالا : 

مالالالالالالن كًا تالالالالالاله فالعاالالالالالالال راالالالالالالال  مالالالالالالن  صالالالالالالحابه فًالالالالالالل  بالالالالالاله    ليالالالالالال  مالالالالالالن تلالالالالالال  القلالالالالالال  ف الالالالالالر ل   اافالالالالالاله 
بسالالالالال م رسالالالالالا  هللا ف الالالالالاش ،لالالالالالرواة حالالالالالىت ضالالالالالرب الًالالالالالا  عًالالالالاله بعاالالالالالن وارتلالالالالالد فالالالالاليمن  الالالالالل    القليالالالالال  

صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقيالالالال : رالالالالا سالالالالا ق بد الالالاله انايالالالالالة بالالالالن اًالالالالدب  و يالالالال : إ الالالاله الالالالال اة بالالالالن عالالالالالا ب  
و يالالالال : عوالالالالادر بالالالالن رالالالالالد  و  الو الالالالار  عالالالالن الالالالال اة بالالالالن عالالالالا ب رضالالالالل هللا عً مالالالالا   الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله 

« دعارالالالالالا سالالالالالاعة»وسالالالالاللم الالالالالالس علالالالالالى الودالالالالالر   دعالالالالالا وانة فمضالالالالالم  ودعالالالالالا   صالالالالالوه في الالالالالا     الالالالالا : 
الرووا   فسالالالالالال م وركالالالالالالاهبم حالالالالالالىت ارالالالالالالالاا  و  حالالالالالالدغت االالالالالالابر عالالالالالالن الو الالالالالالار  ومسالالالالالاللم  الالالالالالا : عاالالالالالال  فالالالالالال

الًالالالالا  غالالالالا  ا دغويالالالالة وبالالالالة غالالالالد  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ركالالالالار غتاضالالالالال مً الالالالا فال والالالال  الًالالالالا  
 الالالالالالاا: و رسالالالالالا  هللا لالالالالاليس عًالالالالالدان مالالالالالا  تاضالالالالالال بالالالالاله و   شالالالالالرب إ   مالالالالالا   « مالالالالالا ،لكالالالالالم »لالالالالالال فقالالالالالا : 

غالالالالالالالدل   الر كالالالالالالالار ف عالالالالالالال  املالالالالالالالاة غفالالالالالالالار مالالالالالالالن بالالالالالالالة  صالالالالالالالابعه كالم الالالالالالالا  العيالالالالالالالا   فشالالالالالالالربًا ركاتالالالالالالال   فاضالالالالالالال  
وتاضالالالالالالان  ورالالالالالالسل مالالالالالالن مع الالالالالاللات رسالالالالالالا  هللا  و الالالالالال  ابالالالالالن حيالالالالالالا  بيً مالالالالالالا    قلالالالالالال  و الالالالالال    و تالالالالالالة  

 vوكا     ة الركار  و    ة الودر.
  



ن فلمالالالالالا ا مالالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ذل بالالالالالدغ  بالالالالالن ور الالالالالاة ا لاعالالالالالل   راالالالالالا  مالالالالال
رلاعالالالالة فكلمالالالالال وسالالالالاللال مالالالالا الالالالالس  االالالالاة بالالالاله فالالالالالر رم   الالالاله ل بت غرغالالالالد حالالالالر،  وإمالالالالا االالالالاة  ا الالالالرا  للويالالالال  
ومع مالالالالالالا   رمتالالالالالاله     الالالالالالا   الالالالالالم لالالالالالالاا  ممالالالالالالا  الالالالالالا  لوشالالالالالالر بالالالالالالن سالالالالالالفيا   فراعالالالالالالاا إىل  الالالالالالرغ   فقالالالالالالالاا: و 
 معشالالالالالر  الالالالالرغ  إ كالالالالالم تع لالالالالالا  علالالالالالى حممالالالالالد إ  حممالالالالالدا  ل بت لقتالالالالالا   إمالالالالالا االالالالالاة  ا الالالالالرا   الالالالالسا الويالالالالال  
فالالالالالالا مارم واو الالالالالالارم و    الالالالالالابلارم  الالالالالالا غكررالالالالالالا   و الالالالالالالاا: وإ  كالالالالالالا  االالالالالالاة و  غرغالالالالالالد  تالالالالالالا   فالالالالالالاهللا   

 غدرل ا عليًا عًار  بدا  و  ادن بسل  عًا العرب.
وكا الالالالالال  رلاعالالالالالالة عيوالالالالالالة   الالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مسالالالالالاللم ا ومشالالالالالالرك ا   نفالالالالالالا  

 عًه شيدا  كا   كة.
  

فالالالالالل  رالالالالالا بالالالالالإ عالالالالالامر فلمالالالالالا ر ل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   بع الالالالالاا إليالالالالاله مكالالالالالر  بالالالالالن ح
فلمالالالالالا ا ت الالالالالى إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكلمالالالالاله  الالالالالا  « رالالالالالسا راالالالالال  غالالالالالادر»مقالالالالالوال    الالالالالا : 

لالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم لالالالالاا  ممالالالالا  الالالالا  لوالالالالدغ  و صالالالالحابه فراالالالال  إىل  الالالالرغ  فالالالالالر رم  الالالالا 
 م  ا  له رسا  هللا صلى هللا عليه وسل

  بع الالالالالاا إليالالالالاله ا لالالالالاليس بالالالالالن علقمالالالالالة وكالالالالالا  غامدالالالالالس سالالالالاليد األحالالالالالابي   فلمالالالالالا ر ل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 
  فلمالالالالا ر   «إ  رالالالالسا مالالالالن  الالالالا  غتالالالالال ا  فالالالالابع اا ا الالالالد    وا الالالاله حالالالالىت غالالالالرال»هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالا : 

ا الالالالالد  غسالالالالالي  عليالالالالاله مالالالالالن عالالالالالرمث الالالالالالااد     ال الالالالالدل و الالالالالد  كالالالالال   و،رل مالالالالالن  الالالالالا  ا الالالالالوس عالالالالالن حملالالالالاله  
ول غ الالالالالالال  إىل رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إع امالالالالالالالالا  ملالالالالالالالا ر    فقالالالالالالالالا   الالالالالالالالم راالالالالالالال  إىل  الالالالالالالالرغ  

قلالالالالال   فقالالالالالالاا لالالالالاله: االالالالالالس ف مالالالالالا   الالالالال   عالالالالالرام   علالالالالالم لالالالالال   ف ضالالالالال  ا لالالالالاليس عًالالالالالد قلالالالالال  و الالالالالا : و 
معشالالالالالر  الالالالالرغ  وهللا مالالالالالا علالالالالالى رالالالالالسا حالفًالالالالالاكم و  علالالالالالى رالالالالالسا عا الالالالالدانكم   غ الالالالالد عالالالالالن بيالالالالال  هللا مالالالالالن 

يالالالالالدل لالالالالالت لن بالالالالالة حممالالالالالد وبالالالالالة مالالالالالا االالالالالاة لالالالالاله  و أل فالالالالالر  االالالالالاة مع مالالالالالا  لالالالالاله  والالالالالالس   فالالالالالس ا لالالالالاليس ب
 ،ألحابي   فرر را  واحد  فقالاا له: كد عًا و حليس حىت  رس أل فسًا ما  رضى به.

  
  بع الالالالالالاا إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عالالالالالالرور بالالالالالالن مسالالالالالالعاد ال قفالالالالالالل فقالالالالالالا : و معشالالالالالالر 

االالالالالالاةكم مالالالالالالن التعًيالالالالالالد وسالالالالالالاة   الالالالالالرغ  إين  الالالالالالد ر غالالالالالال  مالالالالالالا غلقالالالالالالى مالالالالالالًكم مالالالالالالن بع تمالالالالالالال إىل حممالالالالالالد إقا
اللفالالالالل و الالالالد عالالالالرفتم   كالالالالم والالالالالد و ين ولالالالالد وكالالالالا  عالالالالرور لسالالالالويعة بًالالالال  عوالالالالد  الالالالس و الالالالد ذعالالالال  ،لالالالالس  
انبكالالالالالم ف معالالالالال  مالالالالالن   الالالالالاعإ مالالالالالن  الالالالالامل   ادالالالالالتكم حالالالالالىت  سالالالالاليتكم بًفسالالالالالل   الالالالالالاا: صالالالالالد   مالالالالالا 



     عًدان  ت م  ف رج حىت  تى رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم ف لس بة غدغه    ا :
 حممالالالالالالالالالد   عالالالالالالالالال   وشالالالالالالالالالاب الًالالالالالالالالالا    ادالالالالالالالالال  هبالالالالالالالالالم إىل بيضالالالالالالالالالت  و    صالالالالالالالالالل  وعشالالالالالالالالال ت   و

لتفضالالالال ا هبالالالالم  إ الالالالا  الالالالرغ   الالالالد رراالالالال  مع الالالالا العالالالالاق املاافيالالالال   الالالالد لوسالالالالاا الالالالالاد الًمالالالالار غعارالالالالدو  هللا 
و   هللا لكالالالالالالين «  بشالالالالر بالالالالالن سالالالالفيا »  تالالالالدرل ا علالالالالي م عًالالالالالار  بالالالالدا  وتكالالالالالرر رالالالالسا الكالالالالالال  فقالالالالد  الالالالالاله 

 دا .هبؤ ة  د ا كشفاا عً  غ
وكالالالالالالالالا   بالالالالالالالالا بكالالالالالالالالر ال الالالالالالالالدغق االسالالالالالالالالا  رلالالالالالالالالد رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم فقالالالالالالالالا  لالالالالالالالاله: 

 وام ل ب ْ ر الالت  لن  ًكشد عًه   غرغد  ور  لن  ً ل  عًه     ت لى عًه.
موال الالالالة   سالالالال  عالالالالرور ف  الالالاله   الالالالا  معوالالالالاد عالالالالرور ورالالالالا « ام الالالالل ب  الالالالر الالالالالالت»فقالالالالا   م بكالالالالر: 

عالالالالالادر العالالالالالرب الشالالالالتم بالالالالالسل   و الالالالالد سالالالالالاة  ، بكالالالالالر  الالالالالا ل عالالالالالرور إ  صالالالالًمه مقالالالالالا  امالالالالالر ر اقالالالالال ا  ملعوالالالالالادل و 
 صالالالالحابه صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غًكشالالالالفا  عًالالالاله غالالالالدا     غفالالالالرو  فقالالالالا  لالالالاله مالالالالا  الالالالا  و اابالالالاله  الالالالا فيالالالاله 

 اق  له وملعوادل.
فقالالالالالا  عالالالالالرور بعالالالالالد    ذالالالالال  رالالالالالسل ا را الالالالالة: م الالالالالن رالالالالالسا و حممالالالالالد   الالالالالا : رالالالالالسا ابالالالالالن  حافالالالالالة  فقالالالالالا : 

 عًد  لكافالت  هبا ولكن رسل هبا. ما وهللا لا  غد كا   ل  
  

 الالالالالا  اللرالالالالالر : إ  اليالالالالالد املالالالالالسكارر رالالالالالل    عالالالالالرور كالالالالالا   مالالالالال  دغالالالالالة فالعا الالالالاله في الالالالالا  بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل 
 هللا عًه بعا  حسن.

  
  اعالالالال  عالالالالرور غتًالالالالالاو   يالالالالة رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالا غكلمالالالاله وامل الالالالال ر بالالالالن شالالالالالعوة 

ا دغالالالالالد ف عالالالالال  غقالالالالالرش غالالالالالدل إقا تًالالالالالاو   يالالالالالة وا الالالالالد علالالالالالى ر   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وغقالالالالالالالا :  كفالالالالالالالد غالالالالالالالد  عالالالالالالالن واالالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله 
وسالالالالاللم  والالالالال     ت الالالالال  إليالالالالال   فيقالالالالالا  عالالالالالرور: و الالالالال  مالالالالالا  ف الالالالال  و غل الالالالال  فتوسالالالالالم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

«  ر بالالالالالن شالالالالالعوةرالالالالالسا ابالالالالالن  ريالالالالال  امل الالالالال»هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالا  لالالالالاله عالالالالالرور: م الالالالالن رالالالالالسا و حممالالالالالد   الالالالالا : 
  ا :    غدر ور  غسل  سا ت  إ  ،ألمس.

ولشالالالالرل رالالالالسا املا الالالالد  قالالالالا : امل الالالال ر بالالالالن شالالالالعوة رالالالالا ابالالالالن  رالالالالل عالالالالرور  و الالالالد كالالالالا   رًالالالالاة حالالالالدغت 
عالالالالالالرور مالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  ا مالالالالالالا  علالالالالالالى ر   رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 الالالالال  
ل
ر كلمالالالالالا  رالالالالالا  عالالالالالرور بيالالالالالدل إىل  يالالالالالة الًالالالالال  ومعالالالالاله السالالالالاليد بق الالالالالد ا راسالالالالالة وعليالالالالاله امل فالالالالالر فكالالالالالا  امل



صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ضالالالالرب غالالالالدل بًعالالالال  السالالالاليد وغقالالالالا :  كفالالالالد غالالالالد  عًالالالاله  وكا الالالال  عالالالالادر العالالالالرب 
   غتًالالالالالالاو  الراالالالالالال   يالالالالالالة مالالالالالالن غكلمالالالالالاله و  سالالالالالاليما عًالالالالالالد املال فالالالالالالة غرغالالالالالالدو  بالالالالالالسل  التحيالالالالالالة والتااصالالالالالال   

ه ورفعتالالالالاله    امالالالالاله   الالالالاله   الالالالال  و  ال الالالالالال  إمالالالالالا غ الالالالالً  قلالالالالال  الً الالالالال  ،لً الالالالال  فر الالالالالا ر   عالالالالالرور ملكا تالالالالال
للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومالالالالالا علالالالالالم حيًدالالالالالس   الالالالاله     الالالالال  لالالالالاله فالالالالالالال ق مًعالالالالاله  لكالالالالالن رسالالالالالا  هللا ل 

 شًعه لليفا  له.
 الالالالالالا  ابالالالالالالن رشالالالالالالا :  راد عالالالالالالرور بقالالالالالالاله رالالالالالالسا و   غالالالالالالدر ورالالالالالال  غسالالالالالالل  سالالالالالالا ت  إ  ،ألمالالالالالالس     

الالالالال  مالالالالن رقيالالالالد فت الالالالاغ  ا يالالالالا  امل الالالال ر بالالالالن شالالالالعوة  والالالال  إسالالالالالمه  تالالالال  رالرالالالالة عشالالالالر راالالالالال  مالالالالن بالالالالإ م
مالالالالالالن رقيالالالالالالد بًالالالالالالا مالالالالالالال  ررالالالالالال  املقتالالالالالالالة  واألحالالالالالالال  ررالالالالالال  امل الالالالالال ر فالالالالالالاد  عالالالالالالرور املقتالالالالالالالة رالالالالالالالن 

 عشرر دغة و صل  األمر.
وبعالالالالد     الالالالا  عالالالالرور مالالالالا  الالالالا  كلمالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بًحالالالالا ممالالالالا كلالالالالم  صالالالالحابه 

 و ر ل   ه ل بت غرغد حر، .
  

 صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وراالالالال  إىل  صالالالالحابه  كالالالالة و الالالالد هبالالالالرل مالالالالا ر   فقالالالالا  مالالالالن عًالالالالد رسالالالالا  هللا
مالالالالالالالن احالالالالالالال ا   صالالالالالالالحابه صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم لالالالالالالاله  ر      رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   
غتاضالالالالالالال إ  ابتالالالالالالدر  صالالالالالالحابه وضالالالالالالاةل و  غو الالالالالالق ب الالالالالالا ا  إ  ابتالالالالالالدرول  غالالالالالالدل  بالالالالالاله مالالالالالالن و الالالالالال    غالالالالالالدل 

ول وإقا تكلالالالالالالم رفضالالالالالالاا  صالالالالالالاا م عًالالالالالالدل و  وا الالالالالاله والالالالالالالدل و  غسالالالالالالق  مالالالالالالن شالالالالالالعرل شالالالالالاللة إ   رالالالالالالس
  دو  الً ر إليه تع يما  له صلى هللا عليه وسلم فقا  لقرغ :

    الالالالالالا  فالالالالالالاهللا لقالالالالالالد وفالالالالالالدت علالالالالالالى امللالالالالالالا  ووفالالالالالالدت علالالالالالالى  ي الالالالالالر وكسالالالالالالر  والً اشالالالالالالل  وهللا »
مالالالالا ر غالالالال  ملكالالالالا   الالالال  غع مالالالاله  صالالالالحابه مالالالالا غع الالالالم  صالالالالحاب حممالالالالد حممالالالالدا   وهللا مالالالالا غتالالالالً م خنامالالالالة إ  

كالالالالالد راالالالالال  مالالالالالً م فالالالالالدل  هبالالالالالا وا الالالالاله والالالالالالدل وإقا  مالالالالالررم ابتالالالالالدروا  مالالالالالرل وإقا تاضالالالالالال كالالالالالادوا   و عالالالالال   
غقتتلالالالالالا  علالالالالالى وضالالالالالا ه  وإقا تكلالالالالالم رفضالالالالالاا  صالالالالالاا م عًالالالالالدل إاالالالالالال   وتالالالالالا  ا  ومالالالالالا شالالالالالدو  الً الالالالالر إليالالالالاله 
تع يمالالالالالا  لالالالالاله  وإ الالالالاله  الالالالالد عالالالالالرمث علالالالالاليكم راالالالالالة رشالالالالالد فا ولارالالالالالا ولقالالالالالد ر غالالالالال   امالالالالالا    غسالالالالاللما ه لشالالالالاللة 

 و ا : إين  را       تًل روا عليه.«  بدا  فروا ر غكم
  

فلالالالم غسالالالالم  القالالالالا  مالالالالا  الالالاله عالالالالرور بالالالالن مسالالالالعاد ومالالالا رغالالالالو م فيالالالاله مالالالالن ال الالالل   فا  الالالالر  رالالالالا ومالالالالن 
توعالالالاله إىل الاالالالالا د    سالالالاللم عالالالالرور بعالالالالد قلالالالال  ملالالالالا ا  الالالالر  رسالالالالا  هللا عالالالالن رقيالالالالد    تالالالال  ملالالالالا دعالالالالارم 



 إىل ا سال .
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم دعالالالالالالا  الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا : وحالالالالالالدرإ بعالالالالالال   رالالالالالال  العلالالالالالالم    رسالالالالالالا  هللا 

رالالالالالالراش بالالالالالالن  ميالالالالالالة ا لاعالالالالالالل فوع الالالالالاله إىل  الالالالالالرغ   كالالالالالالة ومحلالالالالالاله علالالالالالالى بعالالالالالال  لالالالالالاله غلقالالالالالالا  لالالالالالاله ال علالالالالالال  ليولالالالالالالو 
 شالالالالالراف م عًالالالالاله مالالالالالا االالالالالاة لالالالالاله فعقالالالالالروا بالالالالاله  الالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  رادوا  تلالالالالاله فمًعتالالالالاله 

 األحابي  ف لاا سويله حىت  تى رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

رغ   ربعالالالالالالالة  و مخسالالالالالالالة راالالالالالالالال  مالالالالالالالً م لي الالالالالالاليواا  الالالالالالالم مالالالالالالالن  صالالالالالالالحابه  حالالالالالالالدا  فالرالالالالالالالسوا وبع الالالالالالال   الالالالالالال
 رالالالالالسا  فالالالالالالتى هبالالالالالم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فعفالالالالالا عالالالالالً م ورلالالالالالى سالالالالالويل م و الالالالالد كالالالالالا اا رمالالالالالاا   
عسالالالالالكر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،  الالالالالارر والًوالالالالال     دعالالالالالا عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب ليوع الالالالاله إىل 

و رسالالالالا  هللا إين  رالالالالا   رغشالالالالا  علالالالالى  فسالالالالل »  مالالالالا االالالالاة لالالالاله فقالالالالا : مكالالالالة فيولالالالالو عًالالالاله  شالالالالرا   الالالالرغ
ولالالالالاليس  كالالالالالة مالالالالالن بالالالالالإ عالالالالالد  بالالالالالن كعالالالالال   حالالالالالد شًعالالالالالإ  و الالالالالد عرفالالالالال   الالالالالرغ  عالالالالالداوا إورالالالالالا وغل الالالالالد 
علي الالالالالا  ولكالالالالالإ  دلالالالالال  علالالالالالى راالالالالال   عالالالالالل هبالالالالالا مالالالالالإ: ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالا   فالالالالالدعا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

را   الالالالالالرغ  نالالالالالال رم   الالالالالاله ل بت  الالالالالالرهبم عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ع مالالالالالالا  بالالالالالالن عفالالالالالالا  فوع الالالالالاله إىل  م سالالالالالالفيا  و شالالالالالال
و  الالالالاله إمالالالالالا االالالالالاة  ا الالالالالرا   الالالالالسا الويالالالالال  ومع مالالالالالا   رمتالالالالاله  فرضالالالالالل ع مالالالالالا  أل الالالالاله كالالالالالا  غا والالالالالا  عالالالالالن مكالالالالالة ول 

 غكن له  عداة هبا   إ ه من بإ  مية.
ف الالالالالالرج ع مالالالالالالا  إىل مكالالالالالالة فلقيالالالالالاله  ،  بالالالالالالن سالالالالالالعيد بالالالالالالن العالالالالالالا  حالالالالالالة درالالالالالال  مكالالالالالالة  و  والالالالالال     

حالالالالالىت بلالالالالالو رسالالالالالالة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالالا الق  غالالالالالدرل ا فحملالالالالاله بالالالالالة غدغالالالالاله    االالالالالارل
ع مالالالالالا  حالالالالالىت  تالالالالالى  ، سالالالالالفيا  وع مالالالالالاة  الالالالالرغ  فالالالالالول  م عالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالا 
 رسالالالالله بالالالاله  فقالالالالالاا لع مالالالالا  حالالالالة فالالالالرم مالالالالن رسالالالالالة رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إلالالالالي م: إ  شالالالالد  

غاالالالالالا  بالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله    تاالالالالالا  ،لويالالالالال  فاالالالالالد  فقالالالالالا : مالالالالالا كًالالالالال  ألفعالالالالال  حالالالالالىت 
 وسلم واحتوسته  رغ  عًدرا.

 فولو رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمة    ع ما  بن عفا   د  لت .
و يالالالالال : إ  ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالا  درالالالالال  مكالالالالالة ومعالالالالاله عشالالالالالرر مالالالالالن ال الالالالالحابة وق  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

إ   رغشالالالالالا  احتوسالالالالال  ع مالالالالالا  عًالالالالالدرا هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ليالالالالاللوروا  رالالالالالالي م ول غالالالالالسكروا  ذالالالالالاةرم  و يالالالالال : 
رالرالالالالة  و  و شالالالالاش الًالالالالا    الالالالم  تلالالالالال رالالالالا والعشالالالالرر الالالالالسغن معالالالاله  وعلالالالالى كالالالال  حالالالالا   باالالالالال ع مالالالالا  رضالالالالل 
هللا عًالالالالالاله عالالالالالالن الراالالالالالالاش فقلالالالالالالق عليالالالالالاله املسالالالالالاللما   فلمالالالالالالا بلالالالالالالو قلالالالالالال  ا الالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 



 «.    ل حىت  ًاال القا       قاتل م»وسلم  ا : 
  

  بيعة الرضاا
  

دعالالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم املسالالالالالالاللمة إىل الويعالالالالالالالة فكا الالالالالالال  بيعالالالالالالالة الرضالالالالالالالاا  االالالالالالال  
 الش رر  و مر عمر بن ا ااب رضل هللا عًه    غًاد  الًا  إىل الويعة.

 الالالالالا  سالالالالاللمة بالالالالالن األكالالالالالاش رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: ،غعًالالالالالال و،غعالالالالاله الًالالالالالا  علالالالالالى عالالالالالد  الفالالالالالرار و  الالالالاله إمالالالالالا 
،غعًالالالالالال علالالالالالى املالالالالالات  ول غت لالالالالالد  حالالالالالد مالالالالالن املسالالالالاللمة حضالالالالالررا الفالالالالالت  وإمالالالالالا الشالالالالال ادر  و  رواغالالالالالة: 

إ   االالالالالالد بالالالالالن  الالالالاليس بالالالالالإ سالالالالاللمة فكالالالالالا  االالالالالابر بالالالالالن عوالالالالالد هللا غقالالالالالا : وهللا لكالالالالالالين    الالالالالر إليالالالالاله  صالالالالالقا  
وبالالالال  ان تالالالاله  الالالالد ضالالالالوال إلي الالالالا غسالالالالت  هبالالالالا مالالالالن الًالالالالا   و يالالالال : إ الالالاله كالالالالا  غلرمالالالالى ،لًفالالالالا  وكالالالالا   و  مالالالالن 

 د  ورا  را عكاشة بن حم ن رضل هللا عً م.،غعه صلى هللا عليه وسلم  با سًا  األس
وملالالالالالالا ل غكالالالالالالن ع مالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله حاضالالالالالالرا  ،غالالالالالال  عًالالالالالاله الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى 
تقالالالالدغر حياتالالالاله  فاضالالالال  غالالالالدل اليمالالالالد علالالالالى اليسالالالالر  و الالالالا : الل الالالالم رالالالالسل عالالالالن ع مالالالالا  ف  الالالاله   حااتالالالال  

لقالالالالالالا   رالالالالالالسا  ب الالالالالالالر ع مالالالالالالا  وحااالالالالالالة رسالالالالالالال  و  قلالالالالالال  إشالالالالالالارر إىل    ع مالالالالالالا  ل غلقتالالالالالال   وإمالالالالالالا ،غالالالالالال  ا
االالالرو  علالالالى  الالالارر ا شالالالاعة وت ويتالالالا  وتقاغالالالة  الالالم و الالالالد ،غالالال  ع مالالالا  بعالالالد رااعالالاله مالالالن مكالالالة وكالالالا  عالالالالدد 

  .1400السغن ،غعاا و
الالالالالْؤِمًِة  ِإْق غاللو اِغعلا  الالالالال     الالالالالا  تعالالالالالاىل غالالالالالسكر رالالالالالسل الويعالالالالالة   سالالالالالارر الفالالالالالت :  ل)ق الالالالالْد ر ِضالالالالالل  اا)ل ع الالالالالِن اْلمل

  .18ت : ا ْ   الش)  ر ِر  والف
  

 لر  الويعة    رغ 
ملالالالالا علمالالالال   الالالالرغ  هبالالالالسل الويعالالالالة رالالالالافاا و شالالالالار  رالالالال  الالالالالر   فالالالالي م ،ل الالالالل  علالالالالى    غراالالالال  وغعالالالالاد 

 من  اب  فيقيم رالو  معه سالل الراك   السيا    القلرلب والقا .
  

 ال ل 
  

سالالالاللم بع الالالال   الالالالرغ  سالالالال ي  بالالالالن عمالالالالرو  رالالالالا بالالالالإ عالالالالامر بالالالالن لالالالالؤ  إىل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله و 



و الالالالالالالالاا لالالالالالالاله: ا الالالالالالال  حممالالالالالالالدا  ف الالالالالالالا ه و  غكالالالالالالالن   صالالالالالالاللحه إ     غراالالالالالالال  عًالالالالالالالا عامالالالالالالاله رالالالالالالالسا فالالالالالالالاهللا   
االالالالد ن العالالالالرب عًالالالالا   الالالاله درل الالالالا عليًالالالالا عًالالالالار  بالالالالدا  فلمالالالالا   والالالال  سالالالال ي   الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 

و الالالالالال  املرااعالالالالالة بيًالالالالاله وبالالالالالة الًالالالالال  صالالالالاللى «  الالالالالد  راد القالالالالالا  ال الالالالالل  حالالالالالة بع الالالالالاا رالالالالالسا الراالالالالال »وسالالالالاللم 
عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فلمالالالالالالا التالالالالالالال  األمالالالالالالر بيً مالالالالالالا علالالالالالالى ال الالالالالالل  علالالالالالالى تالالالالالالر  القتالالالالالالا  ول غوالالالالالالق إ  الكتالالالالالالاب  هللا

وعًالالالالالد قلالالالالال  ورالالالالال  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب فالالالالالالتى  ، بكالالالالالر فقالالالالالا : و  ، بكالالالالالر  لالالالالاليس برسالالالالالا  هللا   الالالالالا : 
بلالالالالالى   الالالالالا :  و لسالالالالالًا ،ملسالالالالاللمة   الالالالالا : بلالالالالالى   الالالالالا :  و ليسالالالالالاا ،ملشالالالالالركة   الالالالالا : بلالالالالالى   الالالالالا : فعالالالالالال   

ي)الالالالالة   دغًًالالالالالا   الالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر: الالالالالالل  غ الالالالالْر  ر فالالالالال ين  شالالالالال د   الالالالاله رسالالالالالا  هللا   الالالالالا  عمالالالالالر: و ان  عاالالالالالل الد) ِ 
 شالالالالالالال د   الالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا     تالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فقالالالالالالالا : و رسالالالالالالالا  هللا   لسالالالالالالال  

   الالالالالالا :  و ليسالالالالالالاا ،ملشالالالالالالركة  «بلالالالالالالى»   الالالالالالا :  و لسالالالالالالًا ،ملسالالالالاللمة   الالالالالالا : «بلالالالالالالى»برسالالالالالا  هللا   الالالالالالا : 
 ان  عوالالالالالالد هللا ورسالالالالالالاله لالالالالالالن  رالالالالالالالد »   الالالالالالا : فعالالالالالالال    عاالالالالالالل الد يالالالالالالة   دغًًالالالالالالا   الالالالالالا : «بلالالالالالالى» الالالالالالا : 

  فكالالالالالا  عمالالالالالر غقالالالالالا : مالالالالالا  لالالالالال   ت الالالالالد  و صالالالالالا  و صالالالالاللل و عتالالالالالق مالالالالالن الالالالالالالس  « مالالالالالرل ولالالالالالن غضالالالالاليعإ
 صًع  غامدس  افة كالمل الس  تكلم  به حىت راات    غكا  ر ا .

  
اكتالالالالالال : بسالالالالالالالم هللا »الالالالالالال  فقالالالالالالا :   دعالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالالل  بالالالالالالن  م  

فقالالالالالالا  سالالالالال ي :    عالالالالالالر  رالالالالالالسا    الالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم ولكالالالالالالن اكتالالالالال  ،ذالالالالالال  الل الالالالالالم  « الالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم
اكتالالالالال  رالالالالالسا مالالالالالا صالالالالالا  عليالالالالاله حممالالالالالد »فكتو الالالالالا وكالالالالالا   رالالالالال  االارليالالالالالة غكتوالالالالالا  ،ذالالالالال  الل الالالالالم    الالالالالا : 

 صالالالالالد     فقالالالالالا  سالالالالال ي : لالالالالالا شالالالالال دتل   الالالالال  رسالالالالالا  هللا ل   اتلالالالالال  ول«رسالالالالالا  هللا سالالالالال ي  بالالالالالن عمالالالالالرو
اكتالالالالال  رالالالالالسا مالالالالالا صالالالالالا  عليالالالالاله »عالالالالالن الويالالالالال  ولكالالالالالن اكتالالالالال  اذالالالالال  واسالالالالالم  بيالالالالال   فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 

  اصالالالالالالحا علالالالالالى وضالالالالال  ا الالالالالرب عالالالالالن الًالالالالالا  عشالالالالالر سالالالالالًة «حممالالالالالد بالالالالالن عوالالالالالد هللا سالالالالال ي  بالالالالالن عمالالالالالرو
بمالالالن فالالالي ن الًالالالا  وغكالالالد بعضالالال م عالالالن بعالالال  علالالالالى   الالاله مالالالن  تالالالى حممالالالدا  مالالالن  الالالرغ  ب الالال  إق  وليالالالاله 

ممالالالالن مالالالال  حممالالالالد ل غالالالالردول عليالالالاله وإ  بيًًالالالالا عيوالالالالة مكفافالالالالة وإ الالالاله   إسالالالالال   ر د)ل علالالالالي م ومالالالالن االالالالاة  رغشالالالالا  
و  إغالالالالالال  وإ الالالالاله مالالالالالن  حالالالالال     غالالالالالدر    عقالالالالالد حممالالالالالد وع الالالالالدل درالالالالال  فيالالالالاله ومالالالالالن  حالالالالال     غالالالالالدر  
  عقالالالالالد  الالالالالرغ  وع الالالالالدرم درالالالالال  فيالالالالاله ووكالالالالالا  علالالالالالل  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله وبعالالالالال  ا اضالالالالالرغن مالالالالالن املسالالالالاللمة 

حمالالالالالا كلمالالالالالة رسالالالالالا  هللا  وتااروالالالالال  رلاعالالالالالة مالالالالالً م  سالالالالاليد بالالالالالن حضالالالالال  وسالالالالالعد بالالالالالن عوالالالالالادر غعارضالالالالالا    
و الالالالالالالاا: لالالالالالالن   عقالالالالالالد حممالالالالالالد وع الالالالالالدل  وتااروالالالالالال  بًالالالالالالا بكالالالالالالر فقالالالالالالالاا لالالالالالالن   عقالالالالالالد  الالالالالالرغ  وع الالالالالالدرم 
وإ الالالالال  تراالالالالالال  عًالالالالالا عامالالالالالال  رالالالالالسا فالالالالالالال تالالالالالدر  عليًالالالالالالا مكالالالالالة وإ الالالالالاله إقا كالالالالالا  عالالالالالالا   ابالالالالال  رراًالالالالالالا عًالالالالالال  



رل ا فالالالالالدرلت ا  صالالالالالالحاب  فال مالالالالالال  هبالالالالالا رالالالالالالالو  معالالالالالال  سالالالالالالالل الراكالالالالال : السالالالالالاليا    القالالالالالالرب   تالالالالالالد
ب  رالالالالا  وكتوالالالال   سالالالال ة  رالالالالر  مالالالالن رالالالالسا العقالالالالد لتوقالالالالى عًالالالالد املسالالالاللمة أل  سالالالال يال   الالالالا  غكالالالالا  رالالالالسا 
الكتالالالالالالاب معالالالالالالل  و يالالالالالال : إ  الالالالالالالس  كتالالالالالال  الًسالالالالالال ة األرالالالالالالر  حممالالالالالالد بالالالالالالن مسالالالالالاللمة ول غكالالالالالالن  حالالالالالالد   

 القا  راضيا  فمي  ما رضل به الً  صلى هللا عليه وسلم غ   م بكر.
  

    مالالالالالالالالارا  مااغالالالالالالالالة   صالالالالالالالالدور « يًًالالالالالالالالا عيوالالالالالالالالة مكفافالالالالالالالالةوإ  ب»و الالالالالالالالد االالالالالالالالاة   كتالالالالالالالالاب ال الالالالالالالالل : 
  إسالالالالال  و  »سالالالالليمة إشالالالالارر إىل تالالالالر  املؤارالالالالسر  الالالالا تقالالالالد  بيالالالالً م مالالالالن  سالالالالواب ا الالالالرب وغ رالالالالا و  الالالاله 

      سر ة و  ريا ة.« إغال 
  

 ملاو رسا ال ل 
  

   امل الالالاللحة امل توالالالالة علالالالالى رالالالالسا ال الالالالل  رالالالالل مالالالالا   الالالالر مالالالالن .راتالالالاله » قالالالال  الًالالالالاو  عالالالالن العلمالالالالاة: 
والالالالالاررر وفاا الالالالالدل املت الالالالالاررر الالالالالالد علم الالالالالا الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورفيالالالالال  علالالالالالي م فحملالالالالاله قلالالالالال  ال

علالالالالالى مالالالالالاافقت م وقلالالالالال    الالالالالالم  والالالالال  ال الالالالالل  ل غكا الالالالالاا نتلاالالالالالالا  ،ملسالالالالاللمة و  ت  الالالالالر عًالالالالالدرم  مالالالالالالار 
الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم كمالالالالا رالالالالل و   تمعالالالالا   الالالالن غعلم الالالالم هبالالالالا مف الالالاللة  فلمالالالالا ح الالالال  ال الالالالل  

سالالالالالالاللمة واالالالالالالالاةوا إىل املدغًالالالالالالالة واالالالالالالالاة املسالالالالالالاللما  إىل مكالالالالالالالة ورلالالالالالالالاا  رل الالالالالالالم و صالالالالالالالد ا  م ارتلاالالالالالالالاا ،مل
وغالالالالال رم ممالالالالالن غستً الالالالالحا م وذعالالالالالاا مالالالالالً م  حالالالالالاا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومع لاتالالالالاله ال الالالالالاررر 
و عالالالالالال   واتالالالالاله املت الالالالالاررر وحسالالالالالن سالالالالال ته و يالالالالال   رغقتالالالالاله وعالالالالالاغًاا   فسالالالالال م ك الالالالال ا  مالالالالالن قلالالالالال  فمالالالالالال  

 ،در رلالالالالق مالالالالً م إىل ا سالالالالال   والالالال  فالالالالت  مكالالالالة فالسالالالاللماا فيمالالالالا بالالالالة صالالالالل    فسالالالال م إىل ا شالالالالا  حالالالالىت
ا دغويالالالالة وفالالالالالت  مكالالالالالة ك الالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد وعمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  وغ مهالالالالالا وا داد الالالالالالسغن ل غسالالالالاللماا مالالالالاليال  

 «.إىل ا سال   فلما كا  غا  الفت   سلماا كل م ملا  د    م من املي 
 غابالالالالالالال  عالالالالالالالن  صالالالالالالالحابه صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وإان  ضالالالالالالاليد إىل قلالالالالالالال     مالالالالالالاللاو رالالالالالالالسا ال الالالالالالالل  الالالالالالالالد

وسالالالالاللم ول ختالالالالالد عًالالالالاله ع يمالالالالالة االالالالالدا  فقالالالالالد اعالالالالال   لالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   رالالالالالسل املعارالالالالالدر   الالالالاله 
 الالالالالار مسالالالالالتقلة   الالالالال   الالالالالرغ  و   ا د الالالالالة تااالالالالالد للمسالالالالاللمة فرصالالالالالة لًشالالالالالر دغالالالالالً م   الغالالالالالرر العالالالالالرب بالالالالالال 

ن إرالالالالالال   صالالالالالحابه معارضالالالالالة    إ  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كالالالالالا  وارقالالالالالا  مالالالالالن ا الالالالالة  رالالالالالر  مالالالالال
وحالالالالو م لالالالاله وشالالالالدر  سالالالالك م ،لعقيالالالالدر ا سالالالالالمية فالالالالال غًضالالالالما  إىل  الالالالرغ  بيًمالالالالا كالالالالا  غتا الالالال  إسالالالالال  



بعالالالالال  القوا الالالالال  وفالالالالالا  قلالالالالال  فقالالالالالد ذالالالالال  لالالالالاله بالالالالاللورر مكالالالالالة لتالدغالالالالالة الفرغضالالالالالة الدغًيالالالالالة مالالالالال  املسالالالالاللمة   
اة   العالالالالالا  القابالالالالال  وا  امالالالالالة هبالالالالالا مالالالالالدر رالرالالالالالة  و  مالالالالالن غالالالالال     غتعرضالالالالالاا  الالالالالم بسالالالالالاة وبسالالالالالو  مالالالالالا االالالالال

رالالالالالسل املعارالالالالالدر مالالالالالن املالالالالاللاو ا داد عالالالالالدد املسالالالالاللمة  ودر ع يمالالالالالة فوعالالالالالد    كالالالالالا  عالالالالالدد االالالالالي  ا دغويالالالالالة 
  و  دا الالالالالالرر املعالالالالالالار  ا سالالالالالالالمية: 10.000  بلالالالالالالو عالالالالالالددرم عًالالالالالالد فالالالالالالت  مكالالالالالالة بعالالالالالالد عالالالالالالامل و1400و
 «.إ  حممدا  فا    صل  ا دغوية على  رغ  فا ا  سياسيا  ،ررا  »

  
 عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن ال الالالالل  و شالالالال د عليالالالاله راالالالالا   مالالالالن املسالالالاللمة   ، ملالالالالا فالالالالرم رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا

بكالالالالر وعمالالالالر وع مالالالالا  وعوالالالالد الالالالالرمحن بالالالالن عالالالالا  وسالالالالعد بالالالالن  م و الالالالا  و ، عويالالالالدر بالالالالن االالالالالرال وحممالالالالد 
بالالالالالن مسالالالالاللمة  وراالالالالالا   مالالالالالن  الالالالالرغ  حاغاوالالالالالا  ومكالالالالالر ا    الالالالالا  إىل ردغالالالالاله فًحالالالالالرل   الالالالالالس فحلالالالالالق ر سالالالالاله 

يالالالالة بالالالالن الفضالالالال  ا لاعالالالالل وكالالالالا  ح امالالالالا   فلمالالالالا و يالالالال : إ  الالالالالس  حلقالالالاله   قلالالالال  اليالالالالا  رالالالالراش بالالالالن  م
ر   الًالالالالالا     رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالد لالالالالالر وحلالالالالالق تااروالالالالالاا غًحالالالالالرو  و لقالالالالالا   وعالالالالالن 
ابالالالالالن عوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا  الالالالالا : حلالالالالالق راالالالالالا  غالالالالالا  ا دغويالالالالالة و  الالالالالر  رالالالالالرو   فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا 

غالالالالالالرحم هللا »و رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا :    الالالالالالالاا: واملق الالالالالالرغن «غالالالالالالرحم هللا ا لقالالالالالالة»صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
   الالالالالالالالالاا: واملق الالالالالالالالرغن و «غالالالالالالالالرحم هللا ا لقالالالالالالالالة»   الالالالالالالالالاا: واملق الالالالالالالالرغن و رسالالالالالالالالا  هللا   الالالالالالالالا : «ا لقالالالالالالالالة

  فقالالالالالالاا: فلالالالالالم  الالالالالاررت ال حالالالالاليم للمحلقالالالالالة دو  املق الالالالالرغن   الالالالالا : «واملق الالالالالرغن»رسالالالالالا  هللا   الالالالالا : 
 «.ل غشكاا»

  
 دغويالالالالالة   ردغالالالالاله  الالالالالال  ألم ا الالالالال    ر سالالالالاله و رالالالالالد  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عالالالالالا  ا

بالالالالالرر مالالالالالن فضالالالالالة غ الالالالاليل بالالالالالسل  املشالالالالالركة  وكا الالالالال  بد الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ات لررالالالالالا ، دغويالالالالالة 
وفالالالالالر)  رسالالالالالا  هللا  الالالالالم ا الالالالالد  علالالالالالى الفقالالالالالراة  وكا الالالالال  إ امتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ، دغويالالالالالة  70

 لا عشرغن غاما .
  

ا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن وا الالالالالالاله قلالالالالالالال   الالالالالالالا  اللرالالالالالالالر    حدغ الالالالالالاله:   ا  الالالالالالالر  رسالالالالالالال
 الالالالالافال  حالالالالالىت إقا كالالالالالا  بالالالالالة مكالالالالالة واملدغًالالالالالة  للالالالالال  سالالالالالارر الفالالالالالت :  ِإان) فال ت ْحً الالالالالا ل الالالالال   فال ْتحالالالالالا  محِويًالالالالالا  ل يال ْ ِفالالالالالر  

ت الالالالهل ع ل ْيالالالال   و غال ْ الالالالِدغ    ِصالالالالر ا  محْسالالالالت   الالالالر  و غلالالالالِتم)  ِْعم  ِقيما   والفالالالالت : ل الالالال   اا)ل م الالالالا تال ق الالالالد)   ِمالالالالن ق  والالالال   و م الالالالا ل  ر)
     كا الالالالالالالال  الق الالالالالالالالة فيالالالالالالالاله و   صالالالالالالالالحابه حالالالالالالالالىت ا ت الالالالالالالالى إىل قكالالالالالالالالر الويعالالالالالالالالة  فالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل:  ِإ ) 2  1



الالالالالالتل ع ل الالالالالالى كل الالالالالالت  ف ِ م) الالالالالالا غً  الالالالالالن  )ك   ال ْفِسالالالالالالِه  ال)الالالالالالِسغن  غاللو اِغعلا  الالالالالال   ِإم) الالالالالالا غاللو الالالالالالاِغعلا   اا)  غ الالالالالالدل ااِ) فال الالالالالالْا     غالالالالالالِدغِ ْم ف م 
ياللْؤتِيِه   ْارا  ع ِ يما   والفت : و م ْن   ْو   ِ  ا ع       .10د  ع ل ْيِه اا)  ف س 

وارتلالالالالالد الًالالالالالا    املالالالالالراد مالالالالالن الفالالالالالت   فقالالالالالا  ابالالالالالن عوالالالالالا  و  الالالالالس والالالالالال اة بالالالالالن عالالالالالا ب رضالالالالالل هللا 
عالالالالً م: الفالالالالت  رًالالالالا فالالالالت  ا دغويالالالالة  و يالالالال : الفالالالالت  املالالالالراد رالالالالا فالالالالت  مكالالالالة فًللالالالال  السالالالالارر عًالالالالد مراعالالالاله 

 فيه ،ملاضل لتحقق و اعه.من ا دغوية عدر له بفتح ا وع  
  

و الالالالرا     الفالالالالت  املق الالالالاد رالالالالا فالالالالت  ا دغويالالالالة أل  رالالالالسل ا غالالالالة  للالالالال  بعالالالالد ا  الالالالرافه مً الالالالا ورالالالالسا 
الفالالالالالالت  مقدمالالالالالالة لفالالالالالالت  مكالالالالالالة  و الالالالالالد رو  ا مالالالالالالا   محالالالالالالد و بالالالالالالا داود وا الالالالالالاكم مالالالالالالن حالالالالالالدغت  مالالالالالال  بالالالالالالن 

 صالالالالالاللى اارغالالالالالالة األ  الالالالالالار  األوسالالالالالالل  الالالالالالا : شالالالالالال دان ا دغويالالالالالالة فلمالالالالالالا ا  الالالالالالرفًا عً الالالالالالا واالالالالالالدان رسالالالالالالا  هللا
الالالالالر اش ال  مالالالالاليم و الالالالالد  الالالالال  الًالالالالالا  و الالالالالر  علالالالالالي م:  ِإان) فال ت ْحً الالالالالا ل الالالالال   فال ْتحالالالالالا  محِويًالالالالالا    هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عًالالالالالد كل

إ  والالالالالالالالالس   فسالالالالالالالالل بيالالالالالالالالدل إ الالالالالالالاله »   فقالالالالالالالالا  راالالالالالالالال : و رسالالالالالالالالا  هللا  و فالالالالالالالالت  رالالالالالالالالا   الالالالالالالالا : 1والفالالالالالالالالت : 
ًالالالالال  صالالالالاللى   ورو  ماسالالالالالى بالالالالالن عقوالالالالالة واللرالالالالالر  والوي قالالالالالل عالالالالالن عالالالالالرور بالالالالالن الالالالالاللب   الالالالالا :   والالالالال  ال«لفالالالالالت 

هللا عليالالالاله وسالالالاللم رااعالالالالا  فقالالالالا  راالالالال  مالالالالن  صالالالالحابه: مالالالالا رالالالالسا بفالالالالت   لقالالالالد صالالالالددان عالالالالن الويالالالال  وصالالالالد  
رالالالالالالدغًا ورد صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم رالالالالالالالة مالالالالالالن املالالالالالالؤمًة كالالالالالالاان رراالالالالالالا إليالالالالالاله فول الالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

بالالالالالالدس الكالالالالالالال  بالالالالالال  رالالالالالالا  ع الالالالالالم الفالالالالالالت   الالالالالالد رضالالالالالالل املشالالالالالالركا     »وسالالالالالاللم  الالالالالالا  قلالالالالالال  الراالالالالالال  فقالالالالالالا : 
عالالالالالالن بالدرالالالالالالم وغسالالالالالالاللاكم القضالالالالالالية وغرغوالالالالالالاا إلالالالالالاليكم   األمالالالالالالا  ولقالالالالالالد ر وا مالالالالالالًكم مالالالالالالا   غالالالالالالدفعاكم ،لالالالالالالرال

الالالالالالد إق  كررالالالالالالاا و  فالالالالالالركم هللا علالالالالالالي م وردكالالالالالالم سالالالالالالاملة مالالالالالالالاارغن ف الالالالالالا  ع الالالالالالم الفتالالالالالالال    سالالالالالاليتم غالالالالالالا   لحل
ت الالالالالعدو  و  تلالالالالالاو  علالالالالالى  حالالالالالد و ان  دعالالالالالاكم    رالالالالالراكم    سالالالالاليتم غالالالالالا  األحالالالالاللاب إق االالالالالاةوكم مالالالالالن 

 اغالالالالالالالالالال  األب الالالالالالالالالالار وبل الالالالالالالالالال  القلالالالالالالالالالالاب ا ًالالالالالالالالالالاار وت ًالالالالالالالالالالا  ،   فالالالالالالالالالالا كم ومالالالالالالالالالالن  سالالالالالالالالالالف  مالالالالالالالالالالًكم وإقا
فالالالالالا  املسالالالالاللما : صالالالالالد  هللا ورسالالالالالاله رالالالالالا  ع الالالالالم الفتالالالالالال  وهللا و  الالالالال   هللا مالالالالالا فكالالالالالران فيمالالالالالا « ال ًالالالالاان 

 فكرت فيه وأل    علم ،  و مرل مًا.
  

وبلالالالالو عمالالالالر « شالالالال رر الرضالالالالاا »وصالالالالارت تلالالالال  الشالالالال رر الالالالالد و عالالالال  عًالالالالدرا الويعالالالالة غقالالالالا   الالالالا: 
االالالالالالاب   رالفتالالالالالاله    انسالالالالالالا  غ الالالالالاللا  عًالالالالالالدرا فتاعالالالالالالدرم و مالالالالالالر هبالالالالالالا فقاعالالالالالال  رالالالالالالا    الالالالالالار بالالالالالالن ا 
 الودعة.
  



 تًفيس املعاردر
  

 الالالالالالالد راعالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم تًفيالالالالالالالس رالالالالالالالسل املعارالالالالالالالدر بد الالالالالالالة فكالالالالالالالا    مالالالالالالالدر 
ال الالالالل  غالالالالرد الراالالالالا  امل الالالالاارغن و  غالالالالرد الًسالالالالاة بعالالالالد ا متحالالالالا  وكالالالالا  ا متحالالالالا     تسالالالالت د املالالالالر ر 

ًلالالالالالااْ امل الالالالال الالالالالا ال)الالالالالِسغن  ةام  اارر   الالالالالا مالالالالالا رالالالالالاارت انشالالالالاللا  و  رالالالالالاارت إ    ورسالالالالالاله   الالالالالا  تعالالالالالاىل:  ب غالح  
ِ الالالالالالالرٍت ف الالالالالالالاْمت ِحًلارلن)  واملمتحًالالالالالالالة:  الالالالالالال ةكلمل اْلملْؤِمً الالالالالالال ل مل      فلمالالالالالالالا رالالالالالالالاارت إليالالالالالالاله    كل الالالالالالالا  10ِإق ا ا 

 الالالالالاار صالالالالاللى هللا بًالالالالال  عقوالالالالالة بالالالالالن معالالالالالي  رضالالالالالل هللا عً الالالالالا وكا الالالالال   سالالالالاللم   كالالالالالة و،غعالالالالال   والالالالال     غ
عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   رراالالالالالالال    مالالالالالالالدر ال الالالالالالالل  م الالالالالالالاارر ماشالالالالالالالية علالالالالالالالى  الالالالالالالدمي ا مالالالالالالالن مكالالالالالالالة إىل املدغًالالالالالالالة 

ل غردرالالالالا الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله  -وصالالالالحو  راالالالالال  مالالالالن رلاعالالالالة ورالالالالل  رالالالال  ع مالالالالا  بالالالالن عفالالالالا  ألمالالالاله 
وسالالالالالاللم ال أل  الشالالالالالالر  غقضالالالالالالل براالالالالالالاش الراالالالالالالا  فقالالالالالال   وملالالالالالالا رالالالالالالرج  رارالالالالالالا عمالالالالالالارر والاليالالالالالالد   ردرالالالالالالا 

مهالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا    الًسالالالالالالاة املؤمًالالالالالالات   غالالالالالالراعن و   الشالالالالالالر    الراالالالالالالا  فقالالالالالال   و   ،لع الالالالالالد   ر  
 الًساة شتحن فراعا إىل مكة و ر ا  رغشا  بسل  فرضاا به.

  
بعالالالالالد     تالالالالال  رًيسالالالالالا  الالالالالالس  كالالالالالا   -ورد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ، ب الالالالال  فالالالالالسر  

 ر وااتمالالالالالال  إليالالالالالاله  الالالالالال  مالالالالالالن املسالالالالالاللمة إىل حمالالالالالال     رغالالالالالالق الشالالالالالالا  شالالالالالالر بالالالالالاله قوو املالالالالالال -االالالالالالاة    لوالالالالالاله 
الالالالالسغن كالالالالا اا احتوسالالالالاا  كالالالالة فكالالالالا اا غتسالالالالللا  إليالالالاله وا فلالالالال   بالالالالا اًالالالالد  بالالالالن سالالالال ي  بالالالالن عمالالالالرو الالالالالس  
ردل صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالا  ا دغويالالالالالالة ورالالالالالالرج مالالالالالن مكالالالالالالة   سالالالالالالوعة راكوالالالالالا   سالالالالالاللماا فلحقالالالالالالاا  م 

در ا د الالالالالالة رافالالالالالالا  مالالالالالالن    ب الالالالالال  وكررالالالالالالاا    غقالالالالالالدماا علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   مالالالالالال
غالالالالالردرم إىل  رل الالالالالم وا ضالالالالالم إلالالالالالي م ان  مالالالالالن غفالالالالالار و سالالالالاللم وا يًالالالالالة و اا الالالالالد مالالالالالن العالالالالالرب ممالالالالالن  سالالالالاللم 
حالالالالىت بل الالالالاا رال.ا الالالالة مقاتالالالال  فقاعالالالالاا مالالالالارر  الالالالرغ    غ فالالالالرو   حالالالالد مالالالالً م إ   تلالالالالال و   الالالالر  هبالالالالم عالالالال  

وارالالالالالم و  حااالالالالالة إ   رالالالالالسورا حالالالالالىت كتوالالالالال   الالالالالرغ  لالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم تسالالالالالالله ،ألرحالالالالالا  إ   
 الالالالالالم هبالالالالالالالم  فكتالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل  م اًالالالالالالالد  و م ب الالالالالالال     غقالالالالالالالدما عليالالالالالالاله 
و   م الالالالالن مع الالالالالم مالالالالالن املسالالالالاللمة غلحقالالالالالا  بالالالالالوالدرم و رلالالالالالي م و  غتعرضالالالالالاا ألحالالالالالد مالالالالالر  هبالالالالالم مالالالالالن  الالالالالرغ  
و  لعالالالالالالال رم فقالالالالالالالد  كتالالالالالالالاب رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم علي مالالالالالالالا و بالالالالالالالا ب الالالالالالال  مشالالالالالالالر  علالالالالالالالى 

ملالالالالرمث ح الالالال  لالالالاله فمالالالالات وكتالالالالاب رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   غالالالالدل غقالالالالر ل فدفًالالالاله  بالالالالا  املالالالالات
اًالالالالالالد  مكا الالالالالاله واعالالالالالال  عًالالالالالالد  الالالالالال ل مسالالالالالال دا   و الالالالالالد   بالالالالالالا اًالالالالالالد  علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 



وسالالالالاللم مالالالالال  ان  مالالالالالن  صالالالالالحابه وراالالالالال  ، الالالالالي م إىل  رل الالالالالم و مًالالالالال   الالالالالرغ  علالالالالالى عالالالالال رم واقالالالالالق  الالالالالا  
سالالالالالالالالي ع  هللا ألم اًالالالالالالالالد  و صالالالالالالالالحابه فراالالالالالالالالا  »ا  ا دغويالالالالالالالالة: رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم غالالالالالالالال

 t«.و راا  
  

وملالالالالالا  مالالالالالن الكفالالالالالار القتالالالالالا  ارتلاالالالالالاا ،ملسالالالالاللمة فالالالالالالرر فالالالالالي م ا سالالالالالال  فالسالالالالاللم ك الالالالال  مالالالالالً م  وكالالالالالا  
 بالالالالا بكالالالالر ال الالالالدغق غقالالالالا : مالالالالا كالالالالا  فالالالالت    ا سالالالالال   ع الالالالم مالالالالن فالالالالت  ا دغويالالالالة ولكالالالالن الًالالالالا    الالالالر 

يالالالالاله وسالالالالاللم وربالالالالاله  والعوالالالالالاد غع لالالالالالا  وهللا   غع الالالالال  لع لالالالالالة ر غ الالالالالم عمالالالالالا كالالالالالا  بالالالالالة حممالالالالالد صالالالالاللى هللا عل
 العواد حىت تولو األمار ما  راد.

  
  

 رس  الً  صلى هللا عليه وسلم ىل امللا  واألمراة غدعارم إىل ا سال 
 والالالالالال      الالالالالالسكر كتالالالالالال  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل امللالالالالالالا  واألمالالالالالالراة  الالالالالالدر بًالالالالالالا     لقالالالالالالل 

 الروما ية ودولة الفر .   رر على حالة ا م ا ارغة
  ا ت الالالالالالالرت  621كا الالالالالالال  ا الالالالالالالروب انشالالالالالالالوة بالالالالالالالة ا م ا ارغالالالالالالالة الروما يالالالالالالالة والفالالالالالالالر  ففالالالالالالالل سالالالالالالالًة 

ايالالالالالالاش الفالالالالالالر  واسالالالالالالتال  علالالالالالالى الشالالالالالالا  وم الالالالالالر و سالالالالالاليا ال الالالالالال ر  وقلالالالالالال   والالالالالال  ا  الالالالالالرر ب سالالالالالالًة   
وكالالالالا  الفالالالالر  و تدالالالالس غ الالالالالددو  القسالالالالاًايًية و رالالالال ا    الالالالالر رر الالالال  و صالالالالر علالالالالالى إعالالالالادر  الالالالد دولتالالالالاله و  

   كالالالالالالا  ا م ا الالالالالالار الرومالالالالالاين غاالالالالالالارد امل الالالالالال غن مالالالالالن  سالالالالالاليا ال الالالالالال ر   و   622 الالالالالالرر و سالالالالالًة  مالالالالالن ا 
الا عالالالالالالة ال ا يالالالالالالة مالالالالالالن و ا عالالالالالاله سالالالالالالارت اياشالالالالالاله إىل  لالالالالالال  بالالالالالالالد الفالالالالالالر   فسالالالالالال ا  و   رًالالالالالالاة السالالالالالالًاات 
الالالالالال الن الالالالالالد كالالالالالا  في الالالالالا غسالالالالال د رر الالالالال   الالالالالد ا م ا ارغالالالالالة كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   

 عقالالالالال  قلالالالالال  ح الالالالالار الفالالالالالر  للقسالالالالالاًايًية الالالالالالس  كالالالالالا   والالالالال  ح الالالالالار املدغًالالالالالة    الالالالاللاش مالالالالال   الالالالالرغ  و 
   و  الا عالالالالالالالالة ال ال الالالالالالالالالة واىل رر الالالالالالالال  ا ت الالالالالالالالالارل  626غالالالالالالالاللور األحالالالالالالالاللاب بً الالالالالالالالالد سالالالالالالالالًة وغاليالالالالالالالالالا سالالالالالالالالًة 

    و عالالالالالالة  يًالالالالالالا  وبالالالالالالسل  ا كسالالالالالالرت  626السالالالالالالابق فا ت الالالالالالر ا ت الالالالالالارا  ذمالالالالالالا     و  دغسالالالالالالم  سالالالالالالًة 
عشالالالالالرغن مالالالالالن رالالالالالسا الشالالالالال ر فالالالالالر  كسالالالالالر  إىل عاصالالالالالمة ايالالالالالاش الفالالالالالر  وتشالالالالالت   ل الالالالالم  و  التاسالالالالال  وال

   تلالالالالاله ابًالالالالاله وشالالالالال وغه  واسالالالالالتاىل علالالالالالى العالالالالالرش وعقالالالالالد معارالالالالالدر صالالالالالل   628ملكالالالالاله  و  ف اغالالالالالر سالالالالالًة 
مالالالال  ا م ا الالالالار الرومالالالالاين علالالالالى    توقالالالالى حالالالالدود الالالالالدولتة عالالالال  مالالالالا كا الالالال  عليالالالاله مالالالالن  والالالال  و  حالالالالاات 

مالالالالال  ر سالالالالالاة  الالالالالرغ  و  ربيالالالالال   رالالالالالسا الا الالالالال  كالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غعقالالالالالد صالالالالالل  ا دغويالالالالالة



 رسل السًة ررج رر   للورر القد .
فلمالالالالالا راالالالالال  رسالالالالالا  هللا مالالالالالن صالالالالالل  ا دغويالالالالالة  ور   سالالالالالرعة إسالالالالالال  األفالالالالالراد والقوا الالالالال   واالالالالالد   الالالالاله 
 الالالالالالالد    الا الالالالالالال  لتعمالالالالالالاليم الالالالالالالالدعار إىل ا سالالالالالالالال    رالالالالالالالارج الغالالالالالالالرر العالالالالالالالرب  فارتالالالالالالالار لالالالالالالالسل  ال الالالالالالالرمث 

تلالالالالالال  الالالالالالالوالد الالالالالالالد غرغالالالالالالد دعالالالالالالار ملاك الالالالالالا إىل  رسالالالالالالله مالالالالالالن جتالالالالالالار املسالالالالالاللمة الالالالالالالسغن سالالالالالالوق    رحلالالالالالالاا إىل
 ا سال  ممن غعرفا  عادا م.

  
 را  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
 يالالالالال  لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عًالالالالالدما  راد إرسالالالالالا  كتوالالالالاله إىل امللالالالالالا  غالالالالالدعارم في الالالالالا إىل 

ه وسالالالالالاللم را الالالالالالا  مالالالالالالن ا سالالالالالالال  إ الالالالالالم   غقالالالالالالر و  الكتالالالالالالاب إ  إقا كالالالالالالا   تامالالالالالالا  فاختالالالالالالس صالالالالالاللى هللا عليالالالالالال
فضالالالالالة وكالالالالالا   قشالالالالاله رالرالالالالالة  سالالالالالار: وحممالالالالالد  سالالالالالار  ورسالالالالالا   سالالالالالار  وهللا  سالالالالالار  واألسالالالالالار ال الرالالالالالة 
تلقالالالالر  مالالالالن  سالالالالف  إىل فالالالالا  فمحمالالالالد  رالالالالر األسالالالالار  ورسالالالالا    الاسالالالال  وهللا فالالالالا   وكا الالالال  الكتابالالالالة 

   مقلابالالالالة لتكالالالالا  علالالالالى ا سالالالالتااة إقا رالالالالتم بالالالاله فكالالالالا  قلالالالال  ا الالالالا    غالالالالدل صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  
غالالالالالد  م بكالالالالالر     غالالالالالد عمالالالالالر     غالالالالالد ع مالالالالالا  رضالالالالالل هللا عالالالالالً م حالالالالالىت و الالالالال    بدالالالالالر  رغالالالالالس   السالالالالالًة 

 الد  لت  في ا ع ما  رضل هللا عًه فالتمسال رالرة  و  فلم  دول.
  

 كت  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  «ال مالالالالالن حممالالالالالد رسالالالالالا  هللا إىل فالالالالال»كالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غفتالالالالالت   ك الالالالالر كتوالالالالاله بلفالالالالالل: 

  ور الالالالالا افتتح الالالالالا بلفالالالالالل: «رالالالالالسا كتالالالالالاب»  ور الالالالالا افتتح الالالالالا بلفالالالالالل: « مالالالالالا بعالالالالالد»ور الالالالالا افتتح الالالالالا بلفالالالالالل: 
 «.سلم    »

وكالالالالالالا  غ الالالالالالرل   ال الالالالالالال  ،سالالالالالالم املكتالالالالالالاب إليالالالالالاله    و  املكاتوالالالالالالات ور الالالالالالا اكتفالالالالالالى بشالالالالالال رته ف  الالالالالاله  
كتالالالالالالال  »ور الالالالالالالا: « ع الالالالالالاليم القالالالالالالالا  الفال يالالالالالالالة»كالالالالالالالا  املكتالالالالالالالاب إليالالالالالالاله ملكالالالالالالالا  كتالالالالالالال  بعالالالالالالالد قكالالالالالالالرل اذالالالالالالاله 

 «.اح  مملكة كساص
و «  ان»وكالالالالالالا  غعالالالالالال   عالالالالالالن  فسالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    رًالالالالالالاة كتوالالالالالاله بلف الالالالالالة ا فالالالالالالراد م الالالالالال : 

و « بل ًالالالالالالالالا»ومالالالالالالالالا  شالالالالالالالالوه  ور الالالالالالالالا  تالالالالالالالالى بلفالالالالالالالالل االمالالالالالالالال  م الالالالالالالال : « وفالالالالالالالالد علالالالالالالالالل) »و « االالالالالالالالاةين»و « ت»
 ولا قل .« ااةان»



ة وذ« لالالالالالالال  وعليالالالالالالال »وكالالالالالالالا  نا الالالالالالال  املكتالالالالالالالاب إليالالالالالالاله عًالالالالالالالد ا فالالالالالالالراد بكالالالالالالالا  ا االالالالالالالاب  م الالالالالالال : 
  تمالالالالالالالا ولكمالالالالالالالا »وعًالالالالالالالد الت ًيالالالالالالالة بلف  الالالالالالالا م الالالالالالال : «   الالالالالالال   لالالالالالالال  قا وفعلالالالالالالال  كالالالالالالالسا»امل ا الالالالالالال   م الالالالالالال : 

 وما  شوه قل .«   تم ولكم وعليكم»  وعًد االم  بلف ه م  : «وعليكما
  ور الالالالالالالا «سالالالالالالالال  عليالالالالالالال »وكالالالالالالالا  با   صالالالالالالالدور كتوالالالالالالاله ،لسالالالالالالالال   فيقالالالالالالالا    راالالالالالالالاب املسالالالالالالاللم: 

سالالالالالالالال  علالالالالالالالى مالالالالالالالن اتوالالالالالالال  » راالالالالالالالاب الكالالالالالالالافر:   و «السالالالالالالالال  علالالالالالالالى مالالالالالالالن  مالالالالالالالن ،  ورسالالالالالالالاله» الالالالالالالا : 
 ور ا  سق  السال  من صدر الكتاب.« ا د 
  

فالالالالال ين  محالالالالالد إليالالالالال  هللا الالالالالالس  »وكالالالالالا  با   صالالالالالدور الكتالالالالال  ،لتحميالالالالالد بعالالالالالد السالالالالالال   فيقالالالالالا : 
ور الالالالالالا تركالالالالالاله  و الالالالالالد با بعالالالالالالد التحميالالالالالالد ،لتشالالالالالال د و الالالالالالد   با بالالالالالاله  وكالالالالالالا  غالالالالالالت لل «   إلالالالالالاله إ  رالالالالالالا

 ق اد ذرر  ما بعد وذرر ب  را.من صدر الكتاب إىل امل
والسالالالالالالالال  عليالالالالالالال  ورمحالالالالالالالة هللا »وكالالالالالالالا  نالالالالالالالتم كتوالالالالالالاله ،لسالالالالالالالال  ذرر  فيقالالالالالالالا    راالالالالالالالاب املسالالالالالالاللم: 

والسالالالالالالالال  علالالالالالالى مالالالالالالالن اتوالالالالالالال  »  ور الالالالالالالا ا ت الالالالالالر علالالالالالالالى السالالالالالالال   وغقالالالالالالالا    راالالالالالالالاب الكالالالالالالافر: «وبركاتالالالالالاله
 ور ا  سق  السال  من  رر كتوه.« ا د 
  
 عليه وسلم ىل ِرر ْ  ال كتاب رسا  هللا صلى هللا - 1

كالالالالالا  إرسالالالالالا  الكتالالالالالاب إىل رر الالالالال  سالالالالالًة سالالالالال  مالالالالالن ا  الالالالالرر بعالالالالالد رااعالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
مالالالالالن ا دغويالالالالالة وكالالالالالا  وصالالالالالاله إليالالالالاله   ا الالالالالر  سالالالالالًة سالالالالالو  و الالالالالد  مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
دحيالالالالالالة بالالالالالالن رليفالالالالالالة الكلالالالالالال     غدفعالالالالالاله إىل ع الالالالالاليم ب الالالالالالر  ورالالالالالالا ا الالالالالالارن ملالالالالالال  غسالالالالالالا  ليدفعالالالالالاله إىل 

 الالالالد  الالالالسر   الالالاله إقا   الالالالر علالالالالى الفالالالالالر  و رالالالالرا م مالالالالن بالدرالالالالم  ار القالالالالد  حااالالالالا  ماشالالالاليا  علالالالالالى رر الالالال  
  و السالالالالالالًة السالالالالالالابعة مالالالالالالن ا  الالالالالالرر  وفالالالالالالاة بًالالالالالالسرل   628 دميالالالالالاله شالالالالالالكرا     ف الالالالالالرج   ررغالالالالالالد سالالالالالالًة 

و   رًالالالالاة سالالالالفرل سالالالاللم إليالالالاله حالالالالاكم ب الالالالر  كتالالالالاب الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وكالالالالا  دحيالالالالة ملالالالالا ا ت الالالالى 
 عد  بن حا  لياصله إىل رر  . إىل ا ارن  رس  معه

 ورسا  ل الكتاب:
  

وبسالالالالالالم هللا الالالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم  مالالالالالالن حممالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا إىل رر الالالالالال  ع الالالالالاليم الالالالالالالرو   سالالالالالالال  علالالالالالالى مالالالالالالن 
ات)والالالال  ا الالالالد    مالالالالا بعالالالالد:  سالالالاللم تسالالالاللم  و سالالالالاللم غؤتالالالال  هللا  االالالالر  مالالالالرتة وإ  تتالالالالا  فالالالال   إ  األكالالالالالارغن 



ا  بالالالالالالن حالالالالالرب  الالالالالا : كًالالالالالا  امالالالالالا  جتالالالالالالارا  حالالالالالدرإ  بالالالالالا سالالالالالفي»عليالالالالال   عالالالالالن عوالالالالالد هللا بالالالالالن عوالالالالالالا   الالالالالا : 
وكا الالالالال  ا الالالالالرب بيًًالالالالالا وبالالالالالة رسالالالالالا  هللا  الالالالالد ح الالالالالرتًا حالالالالالىت  كالالالالال   ماالًالالالالالا فلمالالالالالا كا الالالالال  ا د الالالالالة بيًًالالالالالا 
وبالالالالالة رسالالالالالا  هللا ل  مالالالالالن    جنالالالالالد  مًالالالالالا  ف راالالالالال     فالالالالالر مالالالالالن  الالالالالرغ  جتالالالالالار إىل الشالالالالالا  وكالالالالالا  واالالالالاله 

ار  و رالالالالرا م مً الالالالا مت الالالالران مً الالالالا غالالالاللر فقالالالالدمًارا حالالالالة   الالالالر رر الالالال  علالالالالى مالالالالن كالالالالا   رضالالالاله مالالالالن فالالالال
وا تالالالالالاللش لالالالالالاله مالالالالالالً م صالالالالالالليوه األع الالالالالالم وكالالالالالالا اا  الالالالالالد اسالالالالالالتلوال إول  فلمالالالالالالا بلالالالالالالو قلالالالالالال  مالالالالالالً م    صالالالالالالليوه  الالالالالالد 
اسالالالالتًقس لالالالاله وكا الالالال  محالالالالالل مًللالالالاله رالالالالرج مً الالالالالا ششالالالالل علالالالالى  دميالالالاله متشالالالالالكرا    حالالالالة رد عليالالالاله مالالالالالا رد 
اة لي الالالالالاللل   بيالالالالالالال  املقالالالالالالالد  وتوسالالالالالالال  لالالالالالالاله الوسالالالالالالال  وتللقالالالالالالى علي الالالالالالالا الالالالالالالالروحة  فلمالالالالالالالا ا ت الالالالالالالى إىل إغليالالالالالالال

و ضالالالالالى في الالالالالا صالالالالالالته ومعالالالالاله باار تالالالالاله و شالالالالالرا  الالالالالالرو    صالالالالالو  قات غالالالالالدار م مامالالالالالا  غقلالالالالال   رفالالالالاله إىل 
السالالالالالماة  فقالالالالالا  لالالالالاله باار تالالالالاله: وهللا لقالالالالالد  صالالالالالوح   غ الالالالالا امللالالالالال  ال الالالالالدار م مامالالالالالا    الالالالالا :  االالالالال    لرغالالالالال  
  رالالالالالسل الليلالالالالالة    ملالالالالال  ا تالالالالالا   الالالالالارر   الالالالالالاا:  غ الالالالالا امللالالالالال  مالالالالالا  علالالالالالم  مالالالالالة ختالالالالال  إ  غ الالالالالاد ورالالالالالم   

  واالالالالال  غالالالالالد  فابعالالالالالت إىل كالالالالال  مالالالالالن لالالالالال  عليالالالالاله سالالالالاللاا    بالالالالالالد  فمالالالالالرل فليضالالالالالرب  عًالالالالالا   سالالالالاللاا 
كالالال  مالالالن االالال  غالالالدل مالالالن غ الالالاد واسالالال ل مالالالن رالالالسا ا الالالم  فالالالاهللا إ الالالم لفالالالل قلالالال  مالالالن ر غ الالالم غدبرو الالاله إق 
 ذل رسالالالالالالا  صالالالالالالالاح  ب الالالالالالالر  براالالالالالالال  مالالالالالالالن العالالالالالالالرب غقالالالالالالالادل وكا الالالالالالال  امللالالالالالالالا   الالالالالالالاد  األروالالالالالالالار بيً الالالالالالالا  

العالالالالالرب مالالالالالن  رالالالالال  الشالالالالالاة وا بالالالالال   الالالالالدن عالالالالالن  مالالالالالر ع الالالالال   فقالالالالالا :  غ الالالالالا امللالالالالال  إ  رالالالالالسا الراالالالالال  مالالالالالن
حالالالالالالدن بالالالالالالوالدرم فسالالالالالالله عًالالالالالاله  فلمالالالالالالا ا ت الالالالالالى بالالالالالاله رسالالالالالالا  صالالالالالالاح  ب الالالالالالر  إىل رر الالالالالال    الالالالالالا  رر الالالالالال  
ل  ا الالالاله: سالالالالله مالالالالالا كالالالالا  رالالالالالسا ا الالالالدن الالالالالالس  كالالالالا  بالالالالالوالدل  فسالالالالالله فقالالالالالا : رالالالالرج بالالالالالة    الالالالران راالالالالال  

م   مالالالالالاا ن ك الالالالال ر غالالالالاللعم   الالالالاله  الالالالال   الالالالالد اتوعالالالالاله ان  وصالالالالالد ال ورالفالالالالاله ان   و الالالالالد كا الالالالال  بيالالالالالً م مالحالالالالال
ف كالالالالالالت م علالالالالالالى قلالالالالالال    الالالالالالا  فلمالالالالالالا  رالالالالالال ل ا الالالالالال    الالالالالالا : االالالالالالردول  ف الالالالالالردول فالالالالالال قا رالالالالالالا  تالالالالالالا   فقالالالالالالا  

 رر  : رسا وهللا
  

الالالالالالالالس   لرغالالالالالالال    مالالالالالالالا تقالالالالالالالالا    عاالالالالالالالال رابالالالالالالاله    دعالالالالالالالا صالالالالالالالاح  شالالالالالالالر ته فقالالالالالالالا  لالالالالالالاله:  لالالالالالالال  ت 
 ه وسلم الشا    را  وباًا  حىت لتيإ برا  من  ا  الرا   غعإ الً  صلى هللا علي

  
 الالالالا   بالالالالا سالالالالفيا : فالالالالاهللا إان لو الالالاللر إق ر الالالالم عليًالالالالا صالالالالاح  شالالالالر ته فقالالالالا :   الالالالتم مالالالالن  الالالالا  رالالالالسا 
الراالالالال  الالالالالس  ،  الالالالا    لًالالالالا:  عالالالالم   الالالالا : ا القالالالالاا بًالالالالا إىل امللالالالال   فا القًالالالالا معالالالاله فلمالالالالا ا ت يًالالالالا إليالالالاله 

 بالالالالا  الالالالا :   الالالالتم مالالالالن ررالالالال  رالالالالسا الراالالالال    لًالالالالا:  عالالالالم   الالالالا : فالالالالالغكم  مالالالالس بالالالاله رمحالالالالا    لالالالال :  ان   الالالالا  



سالالالالفيا : و   هللا مالالالالا ر غالالالال  مالالالالن راالالالال   ر    الالالاله كالالالالا    كالالالالر مالالالالن قلالالالال  األغلالالالالد غعالالالالإ رر الالالال   فقالالالالا : 
اد الالالالاله فال عالالالالالدين بالالالالالة غدغالالالالاله و  عالالالالالد  صالالالالالحام رلفالالالالالل     الالالالالا : إين  سالسالالالالالالله فالالالالال   كالالالالالسب فالالالالالردوا عليالالالالاله  
فالالالالاهللا لالالالالا كالالالالسب  مالالالالا ردوا علالالالالل) ولكالالالالإ كًالالالال  امالالالالر  سالالالاليدا   تكالالالالر  عالالالالن الكالالالالسب وعرفالالالال      غسالالالالر مالالالالا 

 ان كسبتالالالاله     ف الالالالاا قلالالالال  علالالالالل     الالالالدراا بالالالاله عالالالالإ  فلالالالالم  كسبالالالاله  فقالالالالا :  رالالالال ين عالالالالن    قلالالالال  إ 
رالالالالسا الراالالالال  الالالالالس  رالالالالرج بالالالالة    الالالالركم غالالالالدعل مالالالالا غالالالالدعل   الالالالا : ف علالالالال    رالالالالد لالالالاله شالالالالال ه و صالالالال ر لالالالاله 
 مالالالالالرل  و  الالالالالا :  غ الالالالالا امللالالالالال  مالالالالالا غ مالالالالال  مالالالالالن  مالالالالالرل  إ  شالالالالالال ه دو  مالالالالالا غول الالالالال  ف عالالالالال    غلتفالالالالال  إىل 

 سالالالالل  عًالالالاله مالالالن شالالالالال ه   لالالالال : سالالال  عمالالالالا بالالالدا لالالالال    الالالا : كيالالالالد  سالالالالوه قلالالال      الالالالا :   ودالالالإ عمالالالالا 
فالالالاليكم   لالالالال : حمالالالال   وسالالالالاًا  سالالالالوا    الالالالا : فالالالالالر ين رالالالال  كالالالالا   حالالالالد مالالالالن  رالالالال  بيتالالالاله غقالالالالا  م الالالال  مالالالالا 
 الالالالالالا  ف الالالالالالا غتشالالالالالالوه بالالالالالاله   لالالالالالال :     الالالالالالا : ف الالالالالال  كالالالالالالا  لالالالالالاله فالالالالالاليكم ملالالالالالال  فاسالالالالالالتلوتمال إول ف الالالالالالاة هبالالالالالالسا 

 عالالالالالالن  تواعالالالالالاله مالالالالالالًكم مالالالالالالن رالالالالالالم   الالالالالالا : ا الالالالالالدغت لالالالالالال دوا عليالالالالالاله مالالالالالالا ملكالالالالالاله   لالالالالالال :     الالالالالالا : فالالالالالالالر ين
 لالالالالالالال : الضالالالالالالالعفاة واملسالالالالالالالاكة واألحالالالالالالالدان وال لمالالالالالالالالا  والًسالالالالالالالاة  و مالالالالالالالا قوو األسالالالالالالالًا  والشالالالالالالالر  مالالالالالالالالن 
 امالالالاله فلالالالالم غتوعالالالاله مالالالالً م  حالالالالد   الالالالا :  رالالالال ين عمالالالالن توعالالالاله   والالالاله وغللمالالالاله    غقليالالالاله وغفار الالالاله   الالالالا :  لالالالال  

سالالالال ا  غالالالالدا  عليًالالالالا مالالالالا توعالالالاله راالالالال  ففار الالالاله   الالالالا :  رالالالال ين كيالالالالد ا الالالالرب بيالالالالًكم وبيًالالالاله   الالالالا :  لالالالال  
و الالالالدا  عليالالالاله   الالالالا : فالالالالالر ين رالالالال  غ الالالالدر  فلالالالالم  االالالالد شالالالاليدا  ممالالالالا سالالالالاللإ عًالالالاله  غمالالالاللل فيالالالاله غ رالالالالا   لالالالال : 

   ولن مًه   رد ة و   من غدرل 
  

  ا : فاهللا ما التف  إلي ا مإ   كر  على ا دغت.
  الالالالا : سالالالالاللت  كيالالالالد  سالالالالوه فالالالاليكم فلعمالالالال    الالالاله حمالالالال ُّ مالالالالن  وسالالالالاكم  سالالالالوا  وكالالالالسل  برالالالالس هللا
الًالالالالال  إقا  رالالالالالسل   برالالالالالسل إ  مالالالالالن  وسالالالالال   امالالالالاله  سالالالالالوا   وسالالالالالاللت  رالالالالال  كالالالالالا   حالالالالالد مالالالالالن  رالالالالال  بيتالالالالاله 
غقالالالالالا  بقالالالالالاله ف الالالالالا غتشالالالالالوه بالالالالاله فلعمالالالالال        وسالالالالالاللت  رالالالالال  كالالالالالا  لالالالالاله فالالالالاليكم ملالالالالال  فاسالالالالالتلوتمال إول 
ف الالالالالالالاة هبالالالالالالالسا ا الالالالالالالدغت غالالالالالالالال  بالالالالالالاله ملكالالالالالالاله فلعمالالالالالالال        وسالالالالالالالاللت  عالالالالالالالن  تواعالالالالالالاله فلعمالالالالالالال    الالالالالالالم 

ن والًسالالالالالالاة وكالالالالالالسل   توالالالالالالاش األ ويالالالالالالاة   كالالالالالال   مالالالالالالا   وسالالالالالالاللت  عمالالالالالالن الضالالالالالالعفاة واملسالالالالالالاكة واألحالالالالالالدا
غتوعالالالالاله   والالالالاله وغللمالالالالاله    غقليالالالالاله وغفار الالالالاله  فلعمالالالالال       غتوعالالالالاله  حالالالالالد فيفار الالالالاله وكالالالالالسل  حالالالالالالور ا شالالالالالا  
  تالالالالالالالدر   لوالالالالالالالا  فت الالالالالالالرج مًالالالالالالاله  وسالالالالالالالاللت  رالالالالالالال  غ الالالالالالالدر فلعمالالالالالالال        فلالالالالالالالدن كًالالالالالالال  صالالالالالالالد تإ عًالالالالالالاله 

عًالالالالالدل فالغسالالالالال   دميالالالالاله  ا الالالالالالق لشالالالالالال     الالالالالا :  لي لوالالالالالإ  علالالالالالى مالالالالالا االالالالال   الالالالالدمل  رالالالالالاتة ولالالالالالاددت  ين
فقمالالالالال  مالالالالالن عًالالالالالدل و ان  ضالالالالالرب إحالالالالالد  غالالالالالد   ،ألرالالالالالر  و  الالالالالا :    عوالالالالالاد هللا لقالالالالالد  ِمالالالالالر   مالالالالالر ابالالالالالن 



 م كوشالالالالالالالة  صالالالالالالالو  ملالالالالالالالا  بالالالالالالالإ األصالالالالالالالفر غ ابا الالالالالالاله   سالالالالالالاللاا م ،لشالالالالالالالا    الالالالالالالا : و الالالالالالالد  عليالالالالالالاله كتالالالالالالالاب 
 ه.رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم فالرس الكتاب ف عله بة ف سغه وراصرت

  
و  الو الالالالالالالالار :     ي الالالالالالالالر ملالالالالالالالالا صالالالالالالالالار إىل محالالالالالالالالل  ق  لع مالالالالالالالالاة الالالالالالالالالرو    دسالالالالالالالالكرر لالالالالالالالاله    مالالالالالالالالر 
 بااهبالالالالالا ف لقالالالالال    ا لالالالالال  فقالالالالالا : و معشالالالالالر الالالالالالرو  رالالالالال  لكالالالالالم   الفالالالالالالل والرشالالالالالد و   غ والالالالال  ملككالالالالالم 
فتتالالالالالالابعاا رالالالالالالسا الًالالالالالال  فحاصالالالالالالاا حي الالالالالالة محالالالالالالر الالالالالالالاح  إىل األبالالالالالالااب فااالالالالالالدورا  الالالالالالد  غلقالالالالالال   و الالالالالالالاا: 

لً الالالالالالرا ية و  الالالالالال  عويالالالالالالد األعالالالالالالرام  فلمالالالالالالا ر    فالالالالالالر م و غالالالالالالس مالالالالالالن إشالالالالالالا م  الالالالالالا :  تالالالالالالدعاان     الالالالالال   ا
ردورالالالالالم علالالالالالل  و الالالالالا : إين  لالالالالال  مقالالالالالالد  رتالالالالال  هبالالالالالا شالالالالالدتكم علالالالالالى دغالالالالالًكم فقالالالالالد ر غالالالالال   فسالالالالال دوا لالالالالاله 

 ورضاا عًه  ارال فلم غسلم رر  .
  

و يالالالالال  امل الالالالالادر األاًويالالالالالة تًكالالالالالر رالالالالالسل ا الالالالالاورات الالالالالالد االالالالالرت بالالالالالة رر الالالالال  و م سالالالالالفيا  ممالالالالالا غالالالالالد  
علالالالالالالى ميلالالالالالاله إىل ا سالالالالالالال  أل الالالالالاله كالالالالالالا  عرغقالالالالالالا    املسالالالالالاليحية متمسالالالالالالكا  هبالالالالالالا فالالالالالالال غت الالالالالالار    غقالالالالالالا  ألم 

لالالالالالالدن كًالالالالالال  صالالالالالالد تإ عًالالالالالاله لي لوالالالالالالإ  علالالالالالالى مالالالالالالا االالالالالال   الالالالالالدمل) رالالالالالالاتة ولالالالالالالاددت  ين عًالالالالالالدل »سالالالالالالفيا : 
و  شكالالالالالن    غالالالالالدعا  امالالالالاله إىل اتوالالالالالاش الًالالالالال  وتالالالالالر  الً الالالالالرا ية ورالالالالالا ر يسالالالالال ا   و الالالالال   «  غسالالالالال   دميالالالالاله
 ،س داد ال لي  األع م من الفر . كا   تف  فيه

  
 كتاب رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم ىل ا ارن بن  م  ر ال ساين  - 2

بعالالالالت رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم شالالالالال اش بالالالالن ورالالالال  األسالالالالد  إىل ا الالالالارن بالالالالن  م  الالالالالر 
ال سالالالالالالاين وكالالالالالالا   مالالالالالال ا  بدمشالالالالالالق مالالالالالالن ا الالالالالالة  ي الالالالالالر ومعالالالالالاله كتالالالالالالاب رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 سا   ه:ور
وبسالالالالالم هللا الالالالالالرمحن الالالالالالرحيم  مالالالالالن حممالالالالالد رسالالالالالا  هللا إىل ا الالالالالارن بالالالالالن  م  الالالالالر  سالالالالالال  علالالالالالى مالالالالالن 
اتوالالالالال  ا الالالالالد  و مالالالالالن ،  فالالالالال ين  دعالالالالالا  إىل    تالالالالالؤمن ،  وحالالالالالدل   شالالالالالرغ  لالالالالاله غوالالالالالق ملكالالالالال   ورالالالالالتم 

 الكتاب.
 الالالالالا  شالالالالال اش: فا ت يالالالالال  فاادتالالالالاله مشالالالالال ا   بت يدالالالالالة الضالالالالاليافة لقي الالالالالر و الالالالالد االالالالالاة مالالالالالن محالالالالالل إىل 

 حيت كشد هللا عًه اًاد فار  شكرا    تعاىل.إغلياة 
 الالالالالالالا  شالالالالالالال اش: فال مالالالالالالال  علالالالالالالالى ،بالالالالالالاله غالالالالالالالامة  و رالرالالالالالالالة فقلالالالالالالال   ااوالالالالالالاله: إين رسالالالالالالالا ل رسالالالالالالالا  هللا 



صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالا  حااوالالالالاله:   ت الالالالال  إليالالالالاله حالالالالالىت نالالالالالرج غالالالالالا  كالالالالالسا وكالالالالالسا  واعالالالالال  حااوالالالالاله 
 غ لوالالالالالاله الوكالالالالالالاة غسالالالالالالاللإ عًالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ومالالالالالالا غالالالالالالدعا إليالالالالالاله فكًالالالالالال   حدرالالالالالاله فالالالالالال   حالالالالالالىت

وغقالالالالالا : إين  الالالالالر ت   ا جنيالالالالال  وإين  االالالالالد صالالالالالفة رالالالالالسا الًالالالالال  بعيًالالالالاله وكًالالالالال    ًالالالالاله نالالالالالرج ،لشالالالالالا  فالالالالالالرال 
رالالالالالالرج  رمث الق الالالالالالر ا فالالالالالالالان   مالالالالالالن بالالالالالاله و صالالالالالالد ه و ان  رالالالالالالا  مالالالالالالن ا الالالالالالارن بالالالالالالن  م  الالالالالالر    غقتلالالالالالالإ  

 وكا  رسا ا اا  روميا  اذله مر .
  

،ليالالالالالالالال  مالالالالالالالن ا الالالالالالالارن وغقالالالالالالالا  ورالالالالالالالا   الالالالالالالا  شالالالالالالال اش: وكالالالالالالالا  غكالالالالالالالرمإ و سالالالالالالالن ضالالالالالالاليافد ونالالالالالالال ين
نالالالالالا   ي الالالالالر   الالالالالا : ف الالالالالرج ا الالالالالارن غامالالالالالا  فاضالالالالال  التالالالالالاج علالالالالالى ر سالالالالاله فالالالالالالق  ت عليالالالالاله فالالالالالدفع  إليالالالالاله 
الكتالالالالاب فقالالالالر ل   رمالالالالى بالالالاله و الالالالا : مالالالالن غًتالالالاللش مالالالالإ ملكالالالالل   ان سالالالالا ر إليالالالاله ولالالالالا كالالالالا  ،لالالالاليمن ادتالالالاله  

  صالالالالالالاحو   الالالالالالا علالالالالالالل  ،لًالالالالالالا  فلالالالالالالم غالالالالالالل  االسالالالالالالا  حالالالالالالىت الليالالالالالال  و مالالالالالالر ، يالالالالالال     تًعالالالالالال     الالالالالالا :  رالالالالالال
تالالالالالر   وكتالالالالال  إىل  ي الالالالالر نالالالالال ل ةالالالالال   ف الالالالالاد   ي الالالالالر وغليالالالالالاة وعًالالالالالدل دحيالالالالالة رضالالالالالل هللا عًالالالالاله و الالالالالد 
بع الالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فلمالالالالالا  الالالالالر   ي الالالالالر كتالالالالالاب ا الالالالالارن كتالالالالال  إليالالالالاله    تسالالالالالر إليالالالالاله 

 و اْله عًه ووافإ وغلياة.
 غف م من رسا   ه ل غسلم.و « ،د ملكه»وملا بلو الً  صلى هللا عليه وسلم ر ل  ا : 

  
 Cbosroesكتالالالالاب رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ىل كسالالالالر  ع الالالاليم الفالالالالر  و  - 3

Eparw z 
كتالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل كسالالالالالر   بروغالالالالالل بالالالالالن ررمالالالالالل وبعالالالالالت ،لكتالالالالالاب مالالالالال  

 عود هللا بن حسافة الس مل أل ه كا  غ دد على كسر  ك  ا   ورسا  ل الكتاب:
 الالالالالالرمحن الالالالالالرحيم  مالالالالالن حممالالالالالد رسالالالالالا  هللا إىل كسالالالالالر  ع الالالالاليم فالالالالالار   سالالالالالال  علالالالالالى مالالالالالن وبسالالالالالم هللا

اتوالالالالالال  ا الالالالالالد  و مالالالالالالن ،  ورسالالالالالالاله وشالالالالالال د      إلالالالالالاله إ  هللا و ين رسالالالالالالا  هللا إىل الًالالالالالالا  كافالالالالالالة ليًالالالالالالسر 
 من كا  حيا    سلم تسلم  ف    بي  فعلي  إ  اعا      إ   تواع .

مالالالالالالالالالل  هللا »عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم فقالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالا  هللا: فمالالالالالالالالالل  كسالالالالالالالالالر  كتالالالالالالالالالاب رسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا 
 «.ملكه

وإين رسالالالالالالا  هللا إىل »وغالحالالالالالالل   رالالالالالالسا الكتالالالالالالاب    الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالا  فيالالالالالاله: 
و  رالالالالالالسا رد  علالالالالالالى م الالالالالالن  عالالالالالالم مالالالالالالن املستشالالالالالالر ة وغالالالالالال رم    حممالالالالالالدا   رسالالالالالال  إىل العالالالالالالرب « الًالالالالالالا  كافالالالالالالة



الالالالْلً    ِإ )   ك  ف)الالالالة  ل لً)الالالالاِ  ب ِشالالالال ا  و   الالالالِسغرا  و ل ِكالالالالن)   ْك ال الالالالر  الً)الالالالاِ  فقالالالال  وغؤغالالالالد قلالالالال   الالالالاله تعالالالالاىل:  و م الالالال    ْرس 
  .28   غال ْعل ملا    وسوال: 

  
   ابعالالالالالالت إىل رالالالالالسا الراالالالالال  الالالالالالالس  «: ،قا »  كتالالالالال  كسالالالالالر  إىل  مالالالالال  لالالالالالاله ،لالالالالاليمن غقالالالالالا  لالالالالاله: 

  «،باغالالالالالالاله»  رما الالالالالالاله ورالالالالالالالا « ،قا »،  الالالالالالالا  رالالالالالالالالة مالالالالالالالن عًالالالالالالالد  الالالالالالالالدغن فليالتيالالالالالالالاين بالالالالالالاله  فوعالالالالالالالت 
وكتالالالالال  « رررسالالالالالرر»اتوالالالالالا  حاسالالالالالوا  بكتالالالالالاب فالالالالالار  وبعالالالالالت معالالالالاله راالالالالالال  مالالالالالن الفالالالالالر  غقالالالالالا  لالالالالاله: وكالالالالالا  ك

مع مالالالالالا إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بمالالالالالرل    غً الالالالالر  مع مالالالالالا إىل كسالالالالالر  و الالالالالا  لواباغالالالالاله: 
ا الالالالال  بلالالالالالد رالالالالالسا الراالالالالال  وكلمالالالالاله و تالالالالالإ ةالالالالال ل ف راالالالالالا حالالالالالىت  الالالالالدما الاالالالالالا د فااالالالالالدا راالالالالالا   مالالالالالن  الالالالالرغ  

رم عًالالالالالاله فقالالالالالالالاا رالالالالالالا ،ملدغًالالالالالالة  واستوشالالالالالالروا هبمالالالالالالا وفرحالالالالالالاا و الالالالالالا  بً الالالالالال  مالالالالالالن  رمث الاالالالالالالا د فسالالالالالالال 
بعضالالالال م لالالالالالوع :  بشالالالالروا فقالالالالالد   الالالال  لالالالالاله كسالالالالالر  ملالالالال  امللالالالالالا   وكفيالالالالتم الراالالالالال  ف راالالالالا حالالالالالىت  الالالالالدما 
علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فكلمالالالالاله ،باغالالالالاله  فقالالالالالا : إ  شارًشالالالالالال ملالالالالال  امللالالالالالا  كسالالالالالر  

تيالالالالاله بالالالالال  و الالالالالد بع الالالالالإ إليالالالالال  لتًالالالالالالق معالالالالالل  الالالالالد كتالالالالال  إىل امللالالالالال  ،قا  بمالالالالالرل    غوعالالالالالت إليالالالالال  مالالالالالن ب
فالالالالال   فعلالالالالال  كتالالالالال  فيالالالالال  إىل ملالالالالال  امللالالالالالا  غًفعالالالالال  وغكفالالالالاله عًالالالالال  وإ   بيالالالالال  ف الالالالالا مالالالالالن  الالالالالد علمالالالالال  
ف الالالالالالا م لكالالالالالال  وم لالالالالالال   امالالالالالال  و الالالالالالرب بالالالالالالالد   ودرالالالالالالال علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

مالالالالالالن  و الالالالالالد حلقالالالالالالا  امهالالالالالالا و عفيالالالالالالا شالالالالالالاارهبما فكالالالالالالرل الً الالالالالالر إلي مالالالالالالا     والالالالالال  علي مالالالالالالا فقالالالالالالا : وغلكمالالالالالالا
لكالالالالالن رم  مالالالالالرين وعفالالالالالاة  يالالالالالد »  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: -غعًيالالالالالا  كسالالالالالر   - مركمالالالالالا هبالالالالالسا   الالالالالا : ربًالالالالالا 

  و تالالالالالالى رسالالالالالالا   هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله «اراعالالالالالالا حالالالالالالىت لتيالالالالالالاين غالالالالالالدا  »     الالالالالالا   مالالالالالالا: «و الالالالالالل شالالالالالالارم
وسالالالاللم ا الالالال ل مالالالالن السالالالالماة    هللا  الالالالد سالالالالل  علالالالالى كسالالالالر  ابًالالالاله وشالالالال وغه  فقتلالالالاله   شالالالال ر كالالالالسا وكالالالالسا 

 كسا وكسا بعدما مضى من اللي  كسا وكسا.ليلة  
  

 تالالالالالالال  شالالالالالالال وغه  ،ل كسالالالالالالالر  ليلالالالالالالالة الالالالالالالال الوة لعشالالالالالالالر ليالالالالالالالا  مضالالالالالالالة مالالالالالالالن  الالالالالالالاد  » الالالالالالالا  الاا الالالالالالالد : 
 «.األوىل من سًة سو  لس  ساعات مض  مً ا

  
فالالالالدعامها فالر مهالالالالا فقالالالالا : رالالالال  تالالالالدر  مالالالالا تقالالالالا  إان  الالالالد  قمًالالالالا عليالالالال  مالالالالا رالالالالا  غسالالالالر مالالالالن رالالالالسا 

    الالالالالالا :  عالالالالالالم  ْرالالالالالالِ ال قلالالالالالال  عالالالالالالإ و الالالالالالا  لالالالالالاله إ  دغالالالالالالإ وسالالالالالاللااين  فًكتالالالالالال  رالالالالالالسا عًالالالالالال  وخنالالالالالال ل امللالالالالالال
سالالالالالاليولو مالالالالالالالا بلالالالالالالو ملالالالالالالال  كسالالالالالالر  وغًت الالالالالالالل إىل مًت الالالالالالى ا الالالالالالالد وا الالالالالالافر و الالالالالالالا  لالالالالالاله إ الالالالالالال  إ   سالالالالالالاللم  



مًاقالالالالالالة « رررسالالالالالالرر» عايتالالالالالال  مالالالالالالا االالالالالال  غالالالالالالدغ  وملكتالالالالالال  علالالالالالالى  امالالالالالال  مالالالالالالن األبًالالالالالالاة     عاالالالالالالى 
دما علالالالالى ،قا  فقالالالالا : في الالالالا قرالالالال  وفضالالالالة كالالالالا   رالالالالدارا لالالالاله بعالالالال  امللالالالالا  ف راالالالالا مالالالالن عًالالالالدل حالالالالىت  الالالال

وهللا مالالالالا رالالالالسا بكالالالالال  ملالالالال  وإين ألر  الراالالالال   ويالالالالا  كمالالالالا تقالالالالا  ولتً الالالالر  مالالالالا  الالالالد  الالالالا  فلالالالالدن كالالالالا  رالالالالسا 
 حقا  ما فيه كال   إ ه لً   مرس   وإ  ل غكن فسًر  فيه ر غًا.

  
 إسال  ،قا 

 ل غًش  ،قا      د  عليه كتاب ش وغه ورا:
  تلالالالالاله إ  غضالالالالالوا  لفالالالالالار  ملالالالالالا كالالالالالا  اسالالالالالتح  مالالالالالن  تالالالالال   مالالالالالا بعالالالالالد: فالالالالال ين  الالالالالد  تلالالالالال  كسالالالالالر  ول »

 شالالالالالراف م وجتمالالالالال رم   ر الالالالالاررم فالالالالال قا االالالالالاة  كتالالالالالام رالالالالالسا ف الالالالالس ت الااعالالالالالة ممالالالالالن  ولالالالالال  وا  الالالالالر الراالالالالال  
  فلمالالالالالالا ا ت الالالالالالى كتالالالالالالاب «الالالالالالس  كالالالالالالا  كسالالالالالالر  كتالالالالالال  فيالالالالالاله إليالالالالالال  فالالالالالالال   الالالالاله حالالالالالالىت بتيالالالالالال   مالالالالالالر  فيالالالالالاله

بًالالالالالالاة معالالالالالاله مالالالالالالن فالالالالالالار  مالالالالالالن  شالالالالالال وغه إىل ،قا   الالالالالالا : إ  رالالالالالالسا الراالالالالالال  ل رسالالالالالالا   فالسالالالالالاللم و سالالالالالاللم  األ
كالالالالا  مالالالالً م ،لالالالاليمن فكا الالالال  محالالالال  تقالالالالا   ررسالالالالرر قو املع الالالاللر للمًاقالالالالة الالالالالد  عاارالالالالا إورالالالالا رسالالالالا  
هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واملًاقالالالالالة بلسالالالالالا  محالالالالال  املع الالالالاللر فوًالالالالالال اليالالالالالا  غًسالالالالالوا  إلي الالالالالا رررسالالالالالرر قو 

ا  لالالالاله ،قا : رالالالال  املع الالالاللر  و الالالالد  الالالالا  ،باغالالالاله لوالالالالاقا : مالالالالا كلمالالالال  راالالالالال   الالالال   ريالالالال  عًالالالالد  مًالالالاله  فقالالالال
 معه شر    ا :  .

وملالالالالالا  سالالالالاللم ،قا  و ل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم علالالالالالى  الالالالالاليد الالالالالاليمن وكالالالالالا  مًللالالالالاله ب الالالالالًعاة 
دار مملكالالالالالة التوابعالالالالالة وبقالالالالالل حالالالالالىت مالالالالالات بعالالالالالد ح الالالالالة الالالالالالاداش  فالالالالالاىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ابًالالالالاله 

 ة رضاا  هللا علي م.وش ْر  بن ،قا  على صًعاة ووىل على ك  ا ة واحدا  من ال حاب
  ملالالالالالالالال  هللا املسالالالالالالالاللمة ملالالالالالالالال  كسالالالالالالالالر  ورالالالالالالالاللا ً م و مالالالالالالالالاا م   رالفالالالالالالالالة عمالالالالالالالالر رضالالالالالالالالل هللا عًالالالالالالالاله 

 ومل  م هللا ك  ممل  اقيقا  لدعاته صلى هللا عليه وسلم 
  

    كتابالالالاله الالالالالس   ذالالالالال مالالالالاالا  عالالالالن ا سالالالالال  C.R. Northو الالالالد   كالالالالر األسالالالالتاق  الالالالارن و
:    رسالالالا  هللا صالالاللى هللا 34     1934   وعالالاله سالالالًة An outline of Islamو

عليالالالالاله وسالالالالاللم  رسالالالالال  كتالالالالالا،  إىل ام ا الالالالالار الالالالالالرو  و رالالالالالر إىل ام ا الالالالالار الفالالالالالر  و عالالالالالم    قلالالالالال  لالالالالاليس لالالالالاله 
  سا  ذرنل  وركسا غًكر مؤررا الفرجنة حىت ا قا ق ال ابتة.
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ت رسالالالالالالا  هللا حا الالالالالال  بالالالالالالن  م بلتعالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله إىل املقالالالالالالا س  وقلالالالالالال    الالالالالاله صالالالالالاللى هللا بعالالالالالال
عليالالالاله وسالالالاللم عًالالالالد مً الالالالرفه مالالالالن ا دغويالالالالة  الالالالا :  غ الالالالا الًالالالالا   غكالالالالم غًالالالالالق بكتالالالالام رالالالالسا إىل صالالالالاح  

،ر  »م الالالالالر و االالالالالرل علالالالالالى هللا  فارالالالالال  إليالالالالاله حا الالالالال  بالالالالالن  م بلتعالالالالالة و الالالالالا :  ان و رسالالالالالا  هللا  فقالالالالالا : 
 ورسا  ل الكتاب:  «هللا في  و حا  

الالالالالال ُّ ع ل الالالالالى م الالالالالِن » لق الالالالالْاِ ِس ع ِ الالالالاليِم الِقالالالالالْوِ  س 
بسالالالالالم ااِ) الالالالالالر)مْحِن الالالالالالر)ِحيِم  ِمالالالالالْن ع ْوالالالالالِد ااِ) و ر سلالالالالالالِِه ِإىل  امل

تال ْةِ ف الالالالالِ ْ  اتال)و الالالالال   ا لالالالالالد     م)الالالالالا بال ْعالالالالالدل: فالالالالال ين ِ   ْدعلالالالالالا   ِبِدعاغ الالالالالِة اِ سالالالالالالِ    ْسالالالالالِلْم ت ْسالالالالالل ْم غاللْؤتالالالالال   اا)ل   ْاالالالالالر    م الالالالالر) 
الالالالً كلمْ  ًال ً الالالالا و بال يالْ الالالالا  ة بال يالْ الالالالٍة س  ِلم  الالالال ِ  الِقالالالالْوِ    لالالالالْ  ب ْرالالالال   اْلِكت الالالالِ  تال ع الالالالال ْااْ ِإىل  ك     )  ال ْعولالالالالد   تال ا ل)ْيالالالال   فال ع ل ْيالالالال   ِإْ ل كل

،  م الالالالالن دلوِ   الالالالالْيدا  و    غال ت)ِ الالالالالس  بال ْعضلالالالالالً ا بال ْعض الالالالالا   ْر،  ااِ) ف الالالالالِ   تال ا ل)الالالالالْااْ فال قلاللالالالالالااْ اْشالالالالال  دلواْ ِإ ) اا)  و     لْشالالالالالرِ   بالالالالالِه ش 
 ورتم الكتاب.«  ِ ان) ملْسِلملا   

ورالالالالالسا الكتالالالالالاب حمفالالالالالاا بالالالالالدار ا ور   ا سالالالالالتا ة   يالالالالال : ع الالالالالر عليالالالالاله عالالالالالال فر سالالالالالل   دغالالالالالر   الالالالالر 
  رب  مخيم    من سعيد ،شا.

فسالالالالالالالالار حا الالالالالالالال  ،لكتالالالالالالالالالاب حالالالالالالالالىت  الالالالالالالالد  علالالالالالالالالالى املقالالالالالالالالا س إىل م الالالالالالالالر فلالالالالالالالالالم  الالالالالالالالدل فالالالالالالالالالسر  إىل 
ا سالالالالالكًدرغة و عاالالالالالالال كتالالالالالاب رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم فضالالالالالالمه إىل صالالالالالدرل واعلالالالالالاله   حالالالالالالق 

 عاج ودعا كاتوا  له غكت  ،لعربية فكت :
  

وإىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بسالالالالالم هللا الالالالالالرمحن الالالالالالرحيم  مالالالالالد بالالالالالن عوالالالالالد هللا مالالالالالن املقالالالالالالا س 
قكالالالالالرت فيالالالالاله ومالالالالالا تالالالالالدعا  ع الالالالاليم القالالالالالو   سالالالالالال  عليالالالالال    مالالالالالا بعالالالالالد: فقالالالالالد  الالالالالر ت كتابالالالالال  وف مالالالالال  مالالالالالا

إليالالالالاله  و الالالالالد علمالالالالال      ويالالالالالا   الالالالالد بقالالالالالل و الالالالالد كًالالالالال    الالالالالن   الالالالاله نالالالالالرج ،لشالالالالالا   وقكالالالالالر لالالالالاله مالالالالالا كالالالالالا  مالالالالالن 
إكرامالالالاله  ا الالالال   و يالالالال : إ الالالاله دفالالالال  لالالالاله ما الالالالة دغًالالالالار ومخسالالالالة  رالالالالااب ودعالالالالا راالالالالال  عالالالالا ال  فلالالالالم  الالالالد   الالالالر 

الالالالالن مالالالالالن كالالالالالارر    الالالالالًا   رغالالالالالة   حسالالالالالن و    الالالالال  مالالالالالن مارغالالالالالة ومالالالالالر   و رت الالالالالا سالالالالال غن ومهالالالالالا مالالالالالن  رالالالالال  حف 
ب الالالالعيد م الالالالر فوعالالالالت هبالالالالا إىل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و رالالالالد  لالالالاله ب لالالالالة وعسالالالالال  مالالالالن عسالالالال  
بً الالالالا  و يالالالال : بعالالالالت لالالالاله غالالالال  قلالالالال  عشالالالالرغن رالالالالا،  مالالالالن  والالالالا ل م الالالالر و يوالالالالا  وعالالالالادا  ومسالالالالكا   ولكًالالالاله ل 
غسالالالالاللم  و الالالالالالد  والالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم رالالالالالسل ا الالالالالالداو  فالرالالالالالالس مارغالالالالالة لًفسالالالالالاله  و رالالالالالالد  

وكا الالالالال  « الدلالالالالالد »سالالالالالا  بالالالالالن وبالالالالال  ورالالالالالل    عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن حسالالالالالا   والو لالالالالالة تسالالالالالمى سالالالالال غن  



 ش واة ول غكن   العرب غامدس ب لة غ را ودعا   عس  بً ا ،ل كة.]
  

و الالالالالالالد قكالالالالالالالر املرحالالالالالالالا  حفالالالالالالالإ انصالالالالالالالد ا الالالالالالالداو الالالالالالالالد  رسالالالالالالالل ا املقالالالالالالالا س إىل رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا 
 عليه وسلم ورل:

 م ا رومية.مارغة بً   عا  وكا     - 1
 اارغة  رر  غقا   ا س غن ولكً ا      ا   من مارغة. - 2
 اارغة  رر  غقا   ا  يسر. - 3
 اارغة ساداة غقا   ا برغرر. - 4
 غال   ساد غقا  له رابا. - 5
ي  بدلد . - 6  ب لة ش واة ورل الد ذل
ل  يما . - 7  فر  مسرج مل م ورا الس  ذل
ل بيعفار.محار  ش   ورا ال - 8  س  ذل
 مربعة في ا مكحلة ومر ر ومش  و ارورر درن ومقل وساا . - 9

 اا   من عس  بً ا. - 10
  لد م قا  من السر . - 11
 عشرو  را،  من  وا ل م ر. - 12
 اا   من العاد والًد واملس . - 13
  دل من  اارغر. - 14

اراالالالال  إىل »هللا عليالالالاله وسالالالاللم  وغقالالالالا : إ الالالاله كالالالالا  مالالالالن ضالالالالمن ا دغالالالالة  ويالالالال   فقالالالالا  لالالالاله الًالالالال  صالالالاللى
 «. رل  لن  ا     ك  حىت جناش وإقا  كلًا    شو 

  
 و د  سلم  مارغة  و     ت   إىل املدغًة رل وس غن بدعار حا   بن  م بلتعة.

  
 مارغة القواية

 رال. 8وصل  مارغة إىل املدغًة سًة 
يلالالالالالالالة فال ل الالالالالالالا رسالالالالالالالا  هللا كالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا غلع الالالالالالال   ارغالالالالالالالة القوايالالالالالالالة وكا الالالالالالال  بيضالالالالالالالاة اعالالالالالالالدر  



صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و رت الالالالا علالالالالى    سالالالالليم بًالالالال  ِملحالالالالا  فالسالالالاللمتا فالالالالا ىة مارغالالالالة ،مللالالالال  وحا الالالالا 
إىل مالالالالالالا  لالالالالالاله ،لعارغالالالالالالة كالالالالالالا  مالالالالالالن  مالالالالالالاا  بالالالالالالإ الًضالالالالالال  فكا الالالالالال  فيالالالالالاله   ال الالالالالاليد و  ررافالالالالالالة الً الالالالالال  
 فكالالالالالالا  بتي الالالالالالا رًالالالالالالا  وكا الالالالالال  ل سالالالالالالًة الالالالالالالدغن وورالالالالالال   رت الالالالالالا سالالالالالال غن  سالالالالالالا  بالالالالالالن وبالالالالالال  الشالالالالالالاعر
فالالالالالالالدت لالالالالالاله عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن وولالالالالالالدت مارغالالالالالالة لرسالالالالالالا  هللا غالمالالالالالالا  فسالالالالالالمال إبالالالالالالراريم  وتافيالالالالالال    رالفالالالالالالة 

رالالالالالالال ودلفًالالالالالال  ،لوقيالالالالالال  وكالالالالالالا  عمالالالالالالالر  مالالالالالال  الًالالالالالالا  بًفسالالالالالاله لشالالالالالال اد اًا  الالالالالالا وصالالالالالالاللى  16عمالالالالالالر سالالالالالالًة 
 علي ا.
  

 إبراريم ابن رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
سالالالالاللم بشالالالالالار غالالالالالا  سالالالالالابعه وحلالالالالالق ر سالالالالاله ملالالالالالا وللالالالالالد إبالالالالالراريم عالالالالالق عًالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله و 

فت الالالالالالد  بل الالالالالالالة شالالالالالالالعرل فضالالالالالالالة علالالالالالالالى املسالالالالالالالاكة و مالالالالالالالر بشالالالالالالالعرل فالالالالالالالدلفن   األرمث وكا الالالالالالال   ابلالالالالالالالة مارغالالالالالالالة 
سالالالالالاللمى مالالالالالالا ر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ف راالالالالالال  إىل  وا الالالالالالا  م رافالالالالالال  مالالالالالالاىل رسالالالالالالا  هللا 

وسالالالالالاللم فوشالالالالالالرل  فالر تالالالالالاله   الالالالالالا  الالالالالالد ولالالالالالالدت غالمالالالالالالا  ف الالالالالالاة  بالالالالالالا رافالالالالالال  إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله
فارالالالالالال  لالالالالالاله عوالالالالالالدا  وغالالالالالالار  سالالالالالالاة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم واشالالالالالالتد علالالالالالالي ن حالالالالالالة رل   مً الالالالالالا 

   ولالالالالالالالد  630الالالالالالالالالد  كا الالالالالالال  و در إبالالالالالالالراريم   ق  ا  الالالالالالالة سالالالالالالالًة .الالالالالالالا  مالالالالالالالن ا  الالالالالالالرر و برغالالالالالالال  سالالالالالالالًة 
 ،لعاليالالالالالة وتًافسالالالالال  فيالالالالاله  سالالالالالاة األ  الالالالالار  غالالالالالت ن ترضالالالالالعه فدفعالالالالاله رسالالالالالا  هللا إىل    باللالالالالالْردر بًالالالالال  املًالالالالالسر
بالالالن  غالالالد بالالالن لويالالالد بالالالن رالالالداش بالالالن عالالالامر بالالالن غالالالًم بالالالن عالالالد  بالالالن الً الالالار و وا الالالا الالالال اة بالالالن  و  بالالالن 

 رالد فكا   ترضعه.
  
 كتاب رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم ىل الً اشل  صحمة  - 5
  

الت الالالالالالالالالال امل الالالالالالالالالاارو  األولالالالالالالالالالا  إىل ا وشالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالكرم م الً اشالالالالالالالالالل وبقالالالالالالالالالاا رًالالالالالالالالالال   مًالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالن 
هللا إىل املدغًالالالالالالة عالالالالالالاد  ربعالالالالالالا  مالالالالالالن امل الالالالالالاارغن والتحقالالالالالالاا ،لًالالالالالال  اضالالالالالالا اد  الالالالالالرغ  وملالالالالالالا رالالالالالالاار رسالالالالالالا  

صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ،ملدغًالالالالالالالالة وبقالالالالالالالالل مالالالالالالالالً م   ا وشالالالالالالالالة لالالالالالالالالا مخسالالالالالالالالة  و سالالالالالالالالتة االالالالالالالال  محاغالالالالالالالالة 
الً اشالالالالالل و الالالالالد محالالالالال  عمالالالالالرو بالالالالالن  ميالالالالالة الضالالالالالمر  رسالالالالالالتة إليالالالالاله غالالالالالدعال   إحالالالالالدامها إىل ا سالالالالالال  و  

كتالالالالالالالاب رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل األرالالالالالالالر  بمالالالالالالالرل    غلواالالالالالالاله    حويوالالالالالالالة ورالالالالالالالسل صالالالالالالالارر  
 الً اشل الس  غدعال فيه إىل ا سال :



الالالالالالْلمُّ    الالالالالال   » الالالالالالِة  س  اِشالالالالالاللِ  م لالالالالالالِ  ا  و ش  الالالالالالاِ  ااِ) ِإىل  الً)   الالالالالالٍد ر سل ِبْسالالالالالالِم ااِ) الالالالالالالر)مْحِن الالالالالالالر)ِحيِم  ِمالالالالالالْن حمل م)
الالالالال لالالالالال ل القلالالالالالدحو ل الس)

 
الالالالالى بالالالالالنل م الالالالالْر    رلولل فالالالالالِ ين ِ   مْح الالالالالدل إِل ْيالالالالال   اا)   امل الالالالالْيِمنل  و   ْشالالالالال  دل    ) ِعيس  ل  

لالالالالالْؤِمنل امل
ال ل امل

الالالالالالى ِمالالالالالالْن رلوِحالالالالالالِه و ال ْفِ الالالالالالِه ك   ل الالالالالالْ  ِبِعيس  الالالالالالا ِإىل  م الالالالالالْر    الوال تلالالالالالالاِ  الا)يِ و الالالالالالِة ا  ِ الالالالالاليً ِة ف ح م  تلالالالالالالهل   ْلق ار  الالالالالالا ااِ) وك ِلم  م 
ل الالالالالالالق   د    بِي الالالالالالالِدِل و ال ْفِ الالالالالالالِه و ِإين ِ   ْدعلالالالالالالالا    الالالالالالالا ا ِر ع ل الالالالالالالى   اع تالالالالالالالِه و   ْ  ر  الالالالالالالرِغ   ل الالالالالالالهل و اْلمل لل    ش  ِإىل  ااِ) و ْحالالالالالالالد 

ْعف الالالالرا  و  ال ف الالالالرا  م   الالالالل ا  ع الالالالهل ِمالالالالن  تال ت)ِوع الالالالِإ و تاللالالالالْؤِمن  ِ،ل)الالالالِس  االالالالاة ين ف الالالالِ ين ِ ر سلالالالالا ل ااِ) و  الالالالْد بال ع  الالالال ل إِل ْيالالالال   ابالالالالن  ع مِ 
ْسالالالالالِلمة  ف الالالالالِ ق ا االالالالالاةو   ف الالالالالاْ رِِرْم و د  

ل
ًلالالالالالاد    ِإىل  ااِ) فال ق الالالالالْد بال ل)ْ الالالالال ل و     الالالالالْح ل امل والحالالالالالر  ف الالالالالِ ين ِ   ْدعلالالالالالا   و ال ِش الت)  

وال للاا  لْ ِحل و الس)ال ل ع ل ى م ِن اتال)و    ا لد    «.ف ا الْ
فلمالالالالا وصالالالال  إليالالالاله الكتالالالالاب وضالالالالعه علالالالالى عيًيالالالاله و الالالالل  عالالالالن سالالالالرغرل ف لالالالالس علالالالالى األرمث    سالالالاللم 

 ه وسلم ورسا را:وكت  االااب للً   صلى هللا علي
  
بسالالالالالالم هللا الالالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم إىل حممالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا  مالالالالالالن الً اشالالالالالالل األصالالالالالالحم بالالالالالالن  فالالالالالالر: سالالالالالالال  »

عليالالالالالال  و  الالالالالال   هللا ورمحالالالالالالة هللا وبركالالالالالالات هللا الالالالالالالس    إلالالالالالاله إ  رالالالالالالا الالالالالالالس  رالالالالالالداين إىل ا سالالالالالالال    مالالالالالالا 
 بعالالالالالالد فقالالالالالالد بل الالالالالالإ كتابالالالالالال  و رسالالالالالالا  هللا فيمالالالالالالا قكالالالالالالرت عمالالالالالال  و صالالالالالالحاب  فالشالالالالالال د   الالالالالال  رسالالالالالالا  هللا
صالالالالالاد ا  م الالالالالد ا  و الالالالالد ،غعتالالالالال  و،غعالالالالال  ابالالالالالن عمالالالالال  و سالالالالاللم  علالالالالالى غدغالالالالاله   رب العالالالالالاملة و رسالالالالال  
إليالالالال  ،بالالالالإ  ررالالالالا بالالالالن األصالالالالحم بالالالالن  فالالالالر فالالالال ين    ملالالالال  إ   فسالالالالل وإ  شالالالالد      تيالالالال  فعلالالالال  و 

 «.رسا  هللا
وقكالالالالالالالر ت    الً اشالالالالالالل بعالالالالالالالت ابًالالالالالاله   سالالالالالالالتة مالالالالالالن ا وشالالالالالالالة   سالالالالالالالفيًة » الالالالالالا  ابالالالالالالالن إسالالالالالالحا : 

 «.وس  الوحر غر   هبم سفيًت م ف لكااف قا كا اا   
  

ورالالالالالالسا الكتالالالالالالاب الالالالالالالس   رسالالالالالالله الً اشالالالالالالل غؤغالالالالالالد إسالالالالالالالمه صالالالالالالراحة و  الالالالالاله غالالالالالالر    عيسالالالالالالى عليالالالالالاله 
 السال  ما غرال ا سال .

  
 إسال  الً اشل

إ  رواغالالالالالالالالة ابالالالالالالالالن إسالالالالالالالالحا  صالالالالالالالالر ة    الً اشالالالالالالالالل  صالالالالالالالالحمة  سالالالالالالالاللم  و الالالالالالالالد  الالالالالالالالر  اعفالالالالالالالالر بالالالالالالالالن  م 
ىِن  اْلِكت الالالالال   و ا ع ل الالالالالِد   ِوي الالالالالا  و ا ع ل الالالالالِد  الالالالالال  عليالالالالاله سالالالالالارر مالالالالالر  و الالالالالا  عيسالالالالالى:    الالالالالا    ِإىن  ع ْوالالالالالدل ااِ) ةاذ 

ي الالالالالالا   ومالالالالالر :  الالالالالاِر م الالالالالالا دلْمالالالالال ل ح    ا غالالالالالالة  و  31  30ملو ار كالالالالالا    غالالالالالن  م الالالالالالا كلًالالالالال ل و   ْوص الالالالالالاىِن ِ،ل )الالالالالل اِر و الل)ك 



الالالالى ابالالالالنل م الالالالْر    رالالالالسل ا غالالالالة  الالالالل عيسالالالالى عليالالالاله السالالالالال  علالالالالى إروالالالالات عوادغتالالالاله و الالالالا  تعالالالالاىل:  قلالالالال   ِعي س 
ً هل ِإق ا   ض الالالالى   ْمالالالالرا  ف ِ م) الالالالا  الالالالا   اِ)     غال ت)ِ الالالالس  ِمالالالالن و ل الالالالٍد سلالالالالْوح  ْتاللالالالالرلو   م الالالالا ك  غال قلالالالالا ل ل الالالالهل  ال الالالالْا   ا ْ الالالالق  ال)الالالالِس  ِفيالالالالِه ش 

الالالالالالالا ل  ومالالالالالالالر :  الالالالالالالن فال ي كل    و   الالالالالالالاله عيسالالالالالالالى بالالالالالالالن مالالالالالالالر  إشالالالالالالالارر إىل   الالالالالالاله ولالالالالالالالد رالالالالالالالسل املالالالالالالالر ر 35  34كل
ا ِصالالالالالالر ُّ محْسالالالالالالت ِقيمُّ   وابً الالالالالالا     الالالالالاله ابالالالالالالن الالالالالالس  الالالالالالْم ف اْعولالالالالالالدلولل ر  هللا  و الالالالالالا  عالالالالالالل شالالالالالالال ه:  و ِإ ) اا)  ر    و ر بحكل

  .36ومر : 
  

و الالالالالد شالالالالال  بعضالالالالال م   إسالالالالالال  الً اشالالالالالل لكالالالالالن امل الالالالالادر التارنيالالالالالة امل مالالالالالة ت الالالالالرل وسالالالالالالمه و  
ولكًالالالالاله   الالالالا  عمالالالالرو بالالالالن العالالالالا    الالالاله ،غالالالال  الً اشالالالالل علالالالالى ا سالالالالال  وسالالالاليالا قكالالالالر قلالالالال    ماضالالالالعه 

 كا  نفل إسالمه أل   مته كا   مسيحية ف شل    غ اروا عليه.
وممالالالالالالالا غقالالالالالالالا  إسالالالالالالالال  الً اشالالالالالالالل   الالالالالالاله كالالالالالالالا  مسالالالالالالاليحيا   سالالالالالالالاارو  ومالالالالالالالسر   سالالالالالالالاار  الالالالالالالا م علالالالالالالالى 
التاحيالالالالالالالالد وغًكالالالالالالالالر  لاريالالالالالالالالة املسالالالالالالالالي  فمالالالالالالالالن قلالالالالالالالال   الالالالالالالالاله: و  تقالالالالالالالالالاا مالالالالالالالالر     هللا أل الالالالالالالالا مالالالالالالالالن الوشالالالالالالالالر 

 وغستحي     غالد ا له من الوشر .
   االالالالالال ا الرارالالالالالال  الالالالالالالس   كالالالالالالر  الًالالالالالال  عليالالالالالاله ال الالالالالالالر والسالالالالالالال  عًالالالالالالدما رحالالالالالال  إىل  و الالالالالالد قكالالالالالالرت

و سالالالالاار رالالالالسا كالالالالا  راالالالالال  اليالالالال  القالالالالدر  -الشالالالالا  وعر فالالالاله بعالمالالالالات فيالالالاله  كالالالالا  متوعالالالالا  رالالالالسا املالالالالسر  
متوحالالالالالالالرا    الدو الالالالالالالة املسالالالالالالاليحية والالالالالالالالس  غالالالالالالالد  علالالالالالالالى مكا تالالالالالالاله الرفيعالالالالالالالة   الالالالالالالالدغن املسالالالالالالاليحل   الالالالالالاله كالالالالالالالا  

  وكالالالالالالا  لالالالالالالاله  توالالالالالالاش ك الالالالالالال و   سالالالالالاللم عًالالالالالالالدما عالالالالالالالرمث 431إىل  428 بارغالالالالالالر  القسالالالالالالالاًايًية مالالالالالالن عالالالالالالالا 
عليالالالالاله ا سالالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالر  سالالالالالارر مالالالالالر  الالالالالالد تًاوالالالالالق علالالالالالى مسروالالالالاله  وأل  
ا سالالالالالالال   الالالالالالارب عوالالالالالالادر األصالالالالالالًا  وغالالالالالالدعا إىل التاحيالالالالالالد وغًكالالالالالالر  لاريالالالالالالة عيسالالالالالالى عليالالالالالاله السالالالالالالال  وغقالالالالالالر 

  وا ته.
ًالالالالالالا ل وا الالالالالالدود  عالالالالالالن  م ررغالالالالالالرر    الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا واالالالالالاة   مسالالالالالالًد الشالالالالالالافعل ومالالالالالالن كتالالالالالالاب اال

عليالالالاله وسالالالاللم  عالالالالى للًالالالالا  الً اشالالالالل اليالالالالا  الالالالالس  مالالالالات فيالالالاله ورالالالالرج هبالالالالم إىل امل الالالاللى ف الالالالد هبالالالالم وكالالالال   
 ربالالالالالالال  تكوالالالالالالال ات ورالالالالالالالالسا دليالالالالالالال  علالالالالالالالالى إسالالالالالالالال  الً اشالالالالالالالالل أل  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم   

 غ لل إ  على مسلم.
عًالالالالالاله  الالالالالالا  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالة  و  صالالالالالالحي  الو الالالالالالار : عالالالالالالن االالالالالالابر رضالالالالالالل هللا

 «.مات اليا  را  صا  فقاماا ف لاا على  ريكم  صحمة»مات الً اشل: 
  



  واج    حويوةبً   م سفيا  برسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

عالالالالالن حممالالالالالد بالالالالالن عمالالالالالر  الالالالالا :  رسالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل الً اشالالالالالل ليلواالالالالاله    
اارغالالالالة لالالالاله  -يا  وغوعالالالالت هبالالالالا إليالالالاله مالالالالن عًالالالالدل مالالالالن املسالالالاللمة  فالرسالالالال  الً اشالالالالل حويوالالالالة بًالالالال   م سالالالالف

غقالالالالالالا   الالالالالالا:  بررالالالالالالة  إىل    حويوالالالالالالة ن رالالالالالالا ةاوالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إورالالالالالالا فالعات الالالالالالا 
 وضالالالالالاحا   الالالالالا وفال ت  الالالالالا  سالالالالالرورا  بالالالالالسل   و مررالالالالالا    تاكالالالالال  مالالالالالن غلوا الالالالالا فاكلالالالالال  رالالالالالالد بالالالالالن سالالالالالعيد بالالالالالن 

ل علالالالالالالالالى رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم وراالالالالالالالال  رالالالالالالالالالد العالالالالالالالالا  فلوا الالالالالالالالا ف االالالالالالالال  الً اشالالالالالالالال
فالالالالالال ك     حويوالالالالالة   دعالالالالالا الً اشالالالالالل  ربعما الالالالالة دغًالالالالالار صالالالالالدا  ا فالالالالالدفع ا إىل رالالالالالالد بالالالالالن سالالالالالعيد  فلمالالالالالا 
االالالالالالالاةت    حويوالالالالالالالة تلالالالالالالال  الالالالالالالالدان   االالالالالالالاةت هبالالالالالالالا  بررالالالالالالالة فالعات الالالالالالالا مخسالالالالالالالة م قالالالالالالالا    و الالالالالالالال : كًالالالالالالال  

قالالالالال   بررالالالالة:  الالالالد  مالالالالرين امللالالالال   عايتالالالال  قلالالالال  ولالالالاليس بيالالالالد  شالالالاللة و الالالالد االالالالاة هللا عالالالالل واالالالال  هبالالالالسا  ف
      رالالالالس مًالالالال  شالالالاليدا  و    رد إليالالالال  الالالالالس   رالالالالالست مًالالالاله فردتالالالاله  و ان صالالالالاحوة درالالالالن امللالالالال  وريابالالالالاله 
و الالالالالد صالالالالالد   حممالالالالالدا  رسالالالالالا  هللا و مًالالالالال  بالالالالاله وحالالالالالااد إليالالالالال     تقر يالالالالاله مالالالالالإ السالالالالالال    الالالالالال :  عالالالالالم  

هللا صالالالالاللى هللا و الالالالالد  مالالالالالر امللالالالالال   سالالالالالاةل    غوعالالالالال ن إليالالالالال   الالالالالا عًالالالالالدرن مالالالالالن عالالالالالاد وعًالالالالال  فكالالالالالا  رسالالالالالا  
عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالرال علي الالالالالا وعًالالالالالدرا فالالالالالال غًكالالالالالرل   الالالالالال     حويوالالالالالة: ف راًالالالالالا   سالالالالالفيًتة وبعالالالالالت معًالالالالالا 
الًالالالالالااا حالالالالالىت  الالالالالدمًا ا الالالالالار   ركوًالالالالالا ال  الالالالالالر إىل املدغًالالالالالة  فااالالالالالدان رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم 

غسالالالالالا لإ ةيالالالالال  ف الالالالالرج مالالالالالن رالالالالالرج إليالالالالاله و  مالالالالال  ،ملدغًالالالالالة حالالالالالىت  الالالالالد  رسالالالالالا  هللا فالالالالالدرل  إليالالالالاله فكالالالالالا  
عالالالالن الً اشالالالالل و الالالالر ت عليالالالاله مالالالالالن  بررالالالالة السالالالالال  فالالالالرد رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم علي الالالالا  وملالالالالالا 

قلالالالالالالال  الفحالالالالالالال    غقالالالالالالالرش »االالالالالالالاة  ، سالالالالالالالفيا  تالالالالالالاللوغ  الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم    حويوالالالالالالالة  الالالالالالالا : 
 «.  فه

و الالالالالالالد  راد رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم بالالالالالالاللواج    حويوالالالالالالالة بًالالالالالالال   م سالالالالالالالفيا     غسالالالالالالالتمي  
رالالالالالالا إىل  ضالالالالالاليته  و الالالالالالد كالالالالالالا  وصالالالالالالا  م الالالالالالاار  ا وشالالالالالالة إىل املدغًالالالالالالة   ف الالالالالال  ا رغالالالالالالد    الالالالالالاد   ،

 ذالالالالالاة مالالالالالن « سالالالالال ر ابالالالالالن رشالالالالالا »   و   628األوىل السالالالالالًة السالالالالالابعة مالالالالالن ا  الالالالالرر و غسالالالالالاس سالالالالالًة 
 عادوا من ا وشة من  صحاب رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
ً يالالالالالال  ،بًت الالالالالالا حويوالالالالالالة بًالالالالالال  عويالالالالالالد هللا بالالالالالالن احالالالالالال  وا ذ الالالالالالا رملالالالالالالة ورالالالالالالاارت إىل ا وشالالالالالالة مالالالالالال  وكل

 وا الالالالالالالا عويالالالالالالالد هللا فالالالالالالالالدت رًالالالالالالالا  حويوالالالالالالالة فتً  الالالالالالالر عويالالالالالالالد هللا ومالالالالالالالات ، وشالالالالالالالة   الالالالالالالرا يا  وبقيالالالالالالال     



حويوالالالالالالالالالة مسالالالالالالالالاللمة  رمث ا وشالالالالالالالالالة   رراالالالالالالالالال  و الالالالالالالالالدم  إىل املدغًالالالالالالالالالة بعالالالالالالالالالد    تلوا الالالالالالالالالا رسالالالالالالالالالا  هللا  
 44والالالالالة سالالالالالًة و يالالالالال : إ  الالالالالالس  وكلتالالالالاله    حويوالالالالالة لعقالالالالالد الًكالالالالالال ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالا   وتافيالالالالال     حوي

 رال.
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 رسالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كتالالالالالا،  إىل رالالالالالاقر بالالالالالن علالالالالالل ا ًفالالالالالل صالالالالالاح  اليمامالالالالالة 
 م  سلي  بن عمرو العامر  ورسل صارر الكتاب:

الالالالال» الالالالالال  ُّ ع ل الالالالالى م الالالالالْن اتال)و الالالالال   ِبْسالالالالالِم ااِ) الالالالالالر)مْحِن الالالالالالر)ِحيِم ِمالالالالالْن حمل م) الالالالالاق ر  بالالالالالِن ع لالالالالالل   س  ٍد ر سلالالالالالاِ  ااِ) ِإىل  رل
الالالالالى اْ لالالالالالدِ  و ا  الالالالالاِفِر ف ال ْسالالالالالِلْم ت ْسالالالالالل ْم و   ْاع الالالالالْ  ل الالالالال   م الالالالالا ا ْالالالالال    تال    الالالالالي ْ   رل ِإىل  ملًالْ ا لالالالالالد   و اْعل الالالالالْم   ) ِدغالالالالالِإ س 

 «.غ د ْغ   
سالالالالالالاللي    الالالالالالالا  الاا الالالالالالالد : إ   ركالالالالالالالا   فلمالالالالالالالا  الالالالالالالر ة علالالالالالالالى رالالالالالالالاقر الكتالالالالالالالاب رد ردا  لايفالالالالالالالا  علالالالالالالالى

دمشالالالالق الروحالالالالل مالالالالن ع مالالالالاة الً الالالالار  كالالالالا  عًالالالالد رالالالالاقر فقالالالالا  لالالالاله رالالالالاقر: االالالالاةين كتالالالالاب مالالالالن الًالالالال  
غالالالالالالالدعاين إىل ا سالالالالالالالال  فلالالالالالالالم  اوالالالالالالاله  فقالالالالالالالا  األركالالالالالالالا : ِل    جتيوالالالالالالاله   الالالالالالالا : ضالالالالالالالًً  بالالالالالالالدغإ و ان ملالالالالالالال  

لالالالال    اتواعالالالاله وإ الالالاله   الالالالامل ولالالالالدن توعتالالالاله لالالالالن  ملالالالال    الالالالا : بلالالالالى وهللا لالالالالدن اتوعتالالالاله ليملكًالالالال  وإ  ا الالالال 
الالالالر بالالالاله عيسالالالالى بالالالالن مالالالالر  عليالالالاله السالالالالال  وإ الالالاله ملكتالالالالاب عًالالالالدان   ا جنيالالالال  حممالالالالد  للًالالالال  العالالالالرم الالالالالس  بش 
رسالالالالالا  هللا.  و ركالالالالالا  رالالالالالسا  سالالالالاللم علالالالالالى غالالالالالد رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد   رالفالالالالالة  م بكالالالالالر ال الالالالالد غق    إ  

 راقر كت  للً  صلى هللا عليه وسلم اااب كتابه و ا  فيه:
ا إليالالالالالالاله و  لالالالالالالاله و ان شالالالالالالالاعر  الالالالالالالامل ورايالالالالالالالو م والعالالالالالالالرب  الالالالالالالاب مكالالالالالالالاين مالالالالالالالا  حسالالالالالالالن مالالالالالالالا تالالالالالالالدع»

 «.فااع  ت بع  األمر  توع 
  

وكال الالالالالاله  راد الشالالالالالالركة   الًوالالالالالالار  و ا الفالالالالالالة بعالالالالالالدل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و االالالالالالا  سالالالالالاللياا  فالالالالالالا لر 
الالالالر  فقالالالالد  بكتابالالالاله علالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و رالالالال ل ةالالالال ل فلمالالالالا  وكسالالالالال  رالالالالاا،  مالالالالن  سالالالال  ر   

 «.،د و،د ما   غدغه»  الكتاب على الً  صلى هللا عليه وسلم  ا :  ر 
 مالالالالالالا إ  »وملالالالالالا ا  الالالالالر  رسالالالالالالا  هللا مالالالالالن الفالالالالالالت  بل الالالالاله مالالالالالات رالالالالالالاقر و يالالالالال : إ  رسالالالالالالا  هللا  الالالالالا : 

 سًة . 150  وكا  سن  راقر «اليمامة سي  ر هبا كساب غتًوال غلقت  بعد 
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كالالالالالالا  املًالالالالالالسر ،لوحالالالالالالرغن  بعالالالالالالت الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم العالالالالالالالة بالالالالالالن ا ضالالالالالالرمل رضالالالالالالل هللا 

 عًه ومعه كتاب غدعال إىل ا سال  ورا:
وبسالالالالالالم هللا الالالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم مالالالالالالن حممالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا إىل املًالالالالالالسر بالالالالالالن سالالالالالالاو   سالالالالالالال  عليالالالالالال  فالالالالالال ين 

لالالالالاله إ  هللا و شالالالالال د    حممالالالالالدا  عوالالالالالدل ورسالالالالالاله   محالالالالالد إليالالالالال  هللا الالالالالالس    إلالالالالاله إ  رالالالالالا و شالالالالال د      إ
 مالالالالا بعالالالالالد: فالالالال ين  قكالالالالالر  هللا عالالالالل واالالالالال  ف  الالالاله مالالالالالن غً الالالال  ف مالالالالالا غً الالالال  لًفسالالالالاله وإ الالالاله مالالالالالن غاالالالال  رسالالالالاللل 
وغتوالالالال   مالالالالررم فقالالالالد   الالالالاعإ ومالالالالن   الالالال   الالالالم فقالالالالد   الالالال  ت  وإ  رسالالالاللل  الالالالد  رًالالالالاا عليالالالال  رالالالال ا  وإين 

رالالالال  الالالالالس اب فا والالالال  مالالالالالً م   الالالالد شالالالالفعت     امالالالال  فالالالالاتر  للمسالالالاللمة و سالالالاللماا إليالالالالاله وعفالالالالات عالالالالن  
وإ الالالالالالال  م مالالالالالالالا ت الالالالالالالل  فلالالالالالالالن  عللالالالالالالال  عالالالالالالالن عملالالالالالالال   ومالالالالالالالن   الالالالالالالا  علالالالالالالالى غ ادغتالالالالالالاله  و  اسالالالالالالاليته  فعليالالالالالالاله 

 االلغة .
ورالالالالالالسا االالالالالالااب كتالالالالالالاب  رسالالالالالالله املًالالالالالالسر االالالالالالاا،  لكتالالالالالالاب  رسالالالالالالله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إليالالالالالاله  والالالالالال  
قلالالالالالال  غالالالالالالالدعال إىل ا سالالالالالالالال  فالسالالالالالاللم وحسالالالالالالالن إسالالالالالالالالمه  ول غعالالالالالالر   الالالالالالالل الكتالالالالالالالاب األو  و  حاملالالالالالالاله 

ال الالالالارر   الالالاله العالالالالالة  وكتالالالالاب رسالالالالا  هللا ال الالالالاين شالالالالً  ا رغالالالالة ملالالالالن   غرغالالالالد الالالالالدرا    ا سالالالالال  علالالالالى و 
شالالالالر  دفالالالالال  االلغالالالالالة  وكالالالالالا   رالالالال  الوحالالالالالرغن إمالالالالالا  اسالالالالالا   و غ الالالالالادا  فلمالالالالا عالالالالالرمث علالالالالالي م املًالالالالالسر ا سالالالالالال  

 در  فيه من  ح  ومً م من كرره وبقل على دغًه.
  

قالالالالالرب مالالالالالن وفاتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالد  وقكالالالالالر الاالالالالال       املًالالالالالسر بالالالالالن سالالالالالاو  مالالالالالات ،ل
عليالالالالاله عمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  وحضالالالالالر وفاتالالالالاله  واالالالالالاة    سالالالالالد ال ابالالالالالة   تر الالالالالة انفالالالالال   م سالالالالالليما  مالالالالالاىل 
املًالالالالالسر سالالالالالار مالالالالالن الوحالالالالالرغن حالالالالالىت وفالالالالالد إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالسا   الاالالالالال اين وابالالالالالن 

  ا  .
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الالالالالالا   بلالالالالالالدر ،لالالالالالاليمن علالالالالالالى سالالالالالالاح  االالالالالالر الالالالالالاليمن وا ًالالالالالالد    -بضالالالالالالم العالالالالالالة وختفيالالالالالالد املالالالالالاليم  -علم 
 شر ل ر ر.  ما ع م ا  بفت  العة وتشدغد امليم فولدر ،لشا   واملراد رًا الولدر األوىل.

ْيفر وعود ابإ االلًد  ورسا    ه:  بعت رسا  هللا بكتابه م  عمرو بن العا  إىل ا 
فالالالالال ين  دعاكمالالالالالا بدعاغالالالالة ا سالالالالالال    سالالالالاللما تسالالالالاللما  فالالالال ين رسالالالالالا  هللا إىل الًالالالالالا  كافالالالالالة  و مالالالالا بعالالالالالد:



أل الالالالالالسر مالالالالالالن كالالالالالالا  حيالالالالالالا  و الالالالالالق القالالالالالالا  علالالالالالالى الكالالالالالالافرغن  وإ كمالالالالالالا إ    رر الالالالالالا ، سالالالالالالال   وليتكمالالالالالالا و   
 بيتمالالالالالالا    تقالالالالالالرا ، سالالالالالالال   فالالالالالال   ملككمالالالالالالا  ا الالالالالال  عًكمالالالالالالا وريلالالالالالالل االالالالالال  بسالالالالالالاحتكما وت  الالالالالالر  والالالالالالاا 

 على ملككما .
 

 
كتالالالالالاب   م بالالالالالن كعالالالالال  ورتمالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالا  ايفالالالالالر  كالالالالال  سالالالالالًا  مالالالالالن وكتالالالالال  ال

عوالالالالالد ومقالالالالالدما  عليالالالالاله   امللالالالالال  إ     عوالالالالالدا  كالالالالالا   سالالالالال   رلقالالالالالا  و لالالالالالة  عرغكالالالالالة  فقابالالالالال  عمالالالالالرو وايفالالالالالر 
وسالالالالالاللمه كتالالالالالالاب رسالالالالالالا  هللا فقالالالالالالر ل و الالالالالالر ل  رالالالالالالال وسالالالالالالالله عالالالالالالن ا سالالالالالالال  و سالالالالالاللما و سالالالالالاللم مع مالالالالالالا رلالالالالالالق  

 غسلم.ك   ووضع  االلغة على من ل 
  

  تي ة إرسا  الرس  إىل امللا  واألمراة
  

قكالالالالالالران الكتالالالالالال  الالالالالالالد  رسالالالالالالل ا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل امللالالالالالالا  واألمالالالالالالراة غالالالالالالدعارم 
في الالالالالالالا إىل ا سالالالالالالالال  بعالالالالالالالد صالالالالالالالل  ا دغويالالالالالالالة و والالالالالالال  وفالالالالالالالت  مكالالالالالالالة و  شالالالالالالال       قلالالالالالالال   الالالالالالالار ع يوالالالالالالالة 

ة لكًالالالالاله ل غكالالالالالن  الالالالالد   لالالالالاله وشالالالالال اعة ع يمالالالالالة أل  رسالالالالالا  هللا وإ  كالالالالالا   الالالالالد عقالالالالالد ال الالالالالل  مالالالالال  مكالالالالال
فتح الالالالالا ول غسالالالالاللم  رل الالالالالا ورالالالالالسل الكتالالالالال  لالالالالاليس مالالالالالن السالالالالال   إرسالالالالالا ا إىل رالالالالالؤ ة و  سالالالالاليما إىل رر الالالالال  
وكسالالالالالر  واملقالالالالالا س غالالالالالدعارم في الالالالالا إىل ا سالالالالالال  ولالالالالالا كالالالالالا  غالالالالال  رسالالالالالا  هللا  شالالالالالل عا والالالالالة قلالالالالال  فالالالالال   

  رسالالالالالا  هللا ملالالالالالا  رالالالالالؤ ة ملالالالالالا    الالالالالاوة علالالالالالى ختالالالالالا  بالالالالالالدل ولكالالالالالا  إرسالالالالالاله الرسالالالالال  سالالالالالابقا  ألوا الالالالاله  إ   
كالالالالالا  وارقالالالالالا  مالالالالالن  الالالالالار رسالالالالالالته و  الالالالالر هللا سالالالالالوحا ه وتعالالالالالاىل   الالالالالد  علالالالالالى إرسالالالالالا  رسالالالالالله بقلالالالالال  وبالالالالال  

 وعل  صاد  فكا   الًتي ة ما با:
  الالالالالالاله صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  كالالالالالالالن مالالالالالالالن معرفالالالالالالالة سياسالالالالالالالة رالالالالالالالؤ ة امللالالالالالالالا  واألمالالالالالالالراة لالالالالالالالال  - 1

 وميل م إليه فكا   رسل الكت    ابة اس  وض م.
  م  اليمن ومن معه.« ،قا » إسال  - 2
   املقالالالالالالالا س وإ  كالالالالالالالا  ل غسالالالالالالاللم إ    الالالالالالاله    الالالالالالالر الالالالالالالالاد بتلافالالالالالالاله مالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا  - 3

 عليه وسلم وإرساله ا داو.
إسالالالالالالال  الً اشالالالالالالل علالالالالالالى مالالالالالالا رالالالالالالا مشالالالالالال ار   كتالالالالالال  التالالالالالالارغخ وإ  كالالالالالالا  ل غسالالالالالالتا  محالالالالالال   - 4



 شعوه على ا سال .
 اح  الوحرغن.إسال  املًسر بن ساو  التميمل ص - 5
 إسال  م ل ك ْل علما  وإسال  رلق ك   مع ما. - 6

 قالالالالالا :   شالالالالال     ا سالالالالالال   الالالالالد ربالالالالال  ورسالالالالالا  الرسالالالالال  إىل رالالالالالؤ ة امللالالالالالا  واألمالالالالالراة وعالالالالالال شالالالالالال ه 
 وصارت له مكا ة دغًية وسياسية بة الدو  وقل   و  فت  مكة.

  
   628 غساس سًة  -رال  7غلور ري حمر  سًة 
علالالالالى .ا يالالالالة بالالالالرد مالالالالن املدغًالالالالة إىل ا الالالالة الشالالالالا  ووال غالالالالد ارًالالالالا عشالالالالر مالالالاليال  عربيالالالالا  ريالالالال  واحالالالالة كوالالالال ر 

 ميال  عربيا  . 96فتكا  املسافة كل ا 
  

وسالالالالالكا  ريالالالالال  غ الالالالالاد  ورالالالالالل قات ح الالالالالا  ومالالالالاللارش وخنالالالالال  ك الالالالال   وكالالالالالا  سالالالالالكا ا غالالالالال   تمعالالالالالة 
الً يالالالالالال     صالالالالالالعيد واحالالالالالالد بالالالالالال  كالالالالالالا اا متفالالالالالالر ة   الالالالالالالادو  اعالالالالالالاورر وغقاًالالالالالالا  بيالالالالالالاذ  ح الالالالالاليًة وسالالالالالال 

 وحقا  القم   وكا   ري  مركلا  لدسا س الي اد السغن رااروا إلي ا.
  

 ح ا  ري 
 ح ا  ري  األساسية رالرة  وك  مً ا مؤلد من عدر ح ا  ورل كا ا:

 بقلة . -الكتيوة  -ال ع   -ح ا  الًاار ورل  ربعة: والًعا   - 1
   .وح ن ال   -ح ا  الشِ ق  ارًا : وح ن  لم   - 2
 سلالل . -الا ي   -ح ا  الكتيوة ورل رالرة: وح ن القما   - 3

 الالالالالالا  القالالالالالاللوغإ: وريالالالالالال  ماصالالالالالالافة بك الالالالالالرر ا مالالالالالالى   تفالالالالالالار  ا مالالالالالالى  رل الالالالالالا وكالالالالالالا   رل الالالالالالا غ الالالالالالاد 
 ماصافة ،ملكر وا وت ومً ا كا  املسؤا  بن عادوة املش ار ،لافاة.

ورالالالالالل سالالالالوعة قكرانرالالالالالا   فالالالالالا   و الالالالالد   كالالالالا  غ الالالالالاد ريالالالالال  راالالالالا   حمالالالالالاربة و الالالالالم عالالالالالدر ح الالالالا  مًيعالالالالالة
كالالالالالا اا عالالالالالدا قلالالالالال   رالالالالال  مكالالالالالر ورالالالالالداش  فالالالالالالراد رسالالالالالا  هللا الالالالالالت لل مالالالالالن االالالالالااررم كمالالالالالا ختلالالالالالل مالالالالالن 

 غ اد املدغًة السغن الال بعض م إىل ري .
  

   وقلالالالالالال     رسالالالالالالا  هللا  628كا الالالالال  غالالالالالاللور ريالالالالالال  سالالالالالًة سالالالالالالو  مالالالالالالن ا  الالالالالالرر و غسالالالالالاس سالالالالالالًة 



،ملدغًالالالالالالة قا ا  الالالالالالة وبعالالالالالال  ا الالالالالالر  مالالالالالالن السالالالالالالًة  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ملالالالالالالا عالالالالالالاد مالالالالالالن ا دغويالالالالالالة   الالالالالالا 
 1600السالالالالالالالالالابعة ووت تلالالالالالالالالال  ا  الالالالالالالالالة املشالالالالالالالالالركا    رالالالالالالالالالرج   بقيالالالالالالالالالة ا الالالالالالالالالر  إىل ريالالالالالالالالال  وكالالالالالالالالالا  معالالالالالالالالاله 

فالالالالالالار   وغالحالالالالالالل    عالالالالالالدد الفرسالالالالالالا    رالالالالالالسل ال الالالالالاللور  الالالالالالد  200مسالالالالالاللحة تسالالالالالالليحا  حسالالالالالالًا   مالالالالالالً م 
بفضالالالالالالال  عًاغالالالالالالالة رسالالالالالالالا  هللا ا داد أل الالالالالالالم ل غكا الالالالالالالاا   ال الالالالالالاللوات السالالالالالالالابقة  الالالالالالالاو و  ال الرالالالالالالالة وقلالالالالالالال  

ب بيالالالالة ا يالالالال   ورالالالالرج معالالالاله مالالالالن  سالالالالا ه    سالالالاللمة رضالالالالل هللا عً الالالالا ورالالالالل الالالالالد كا الالالال  رراالالالال  معالالالاله إىل 
ا دغويالالالالالة واسالالالالالت لد علالالالالالى املدغًالالالالالة سالالالالالواش بالالالالالن عرفاالالالالالة ال فالالالالالار  واسالالالالالتًفر صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن 

ا معالالالاله راالالالالاة حالالالالاله ممالالالالن شالالالال د ا دغويالالالالة غ الالالاللو  معالالالاله واالالالالاة امل لفالالالالا  عًالالالاله   غالالالاللور ا دغويالالالالة لي راالالالالا 
وأل  ال الالالالالالالالرمث «   ختراالالالالالالالالاا معالالالالالالالالل إ  راغوالالالالالالالالة   اال الالالالالالالالاد  فالمالالالالالالالالا ال ًيمالالالالالالالالة فالالالالالالالالال»ال ًيمالالالالالالالالة  فقالالالالالالالالا : 

األساسالالالالل رالالالالالا اال الالالالاد   ال ًيمالالالالالة  وكالالالالا  هللا  الالالالالد وعالالالالد رسالالالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم عًالالالالالد ا  الالالالالرافه 
الالالالالالسلو ال   ا  مالالالالالالن ا دغويالالالالالالة   سالالالالالالارر الفالالالالالالت    الالالالالالامن ك الالالالالال ر بقالالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و ع الالالالالالد كلمل اا)ل م   الالالالالالامِن    ك  الالالالالال  ر  ل ْرل

  .20والفت : 
   الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  تالالالالالالى ريالالالالالال  لالالالالالاليال  »و  الو الالالالالالار  عالالالالالالن   الالالالالالس رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله: 

  و  رواغالالالالالة  بالالالالالن إسالالالالالحا : «فًالالالالالا  رالالالالالا و صالالالالالحابه دو الالالالالا    ركوالالالالالاا إلي الالالالالا بكالالالالالرر ف الالالالالوحارا ،لقتالالالالالا 
    ا :«  فاا»  ه صلى هللا عليه وسلم ملا  شر  على ري   ا  ألصحابه: 

الل الالالالالالالالالم رب السالالالالالالالالالماات ومالالالالالالالالالا   للالالالالالالالالالن  ورب األرضالالالالالالالالالة ومالالالالالالالالالا   للالالالالالالالالالن  ورب الشالالالالالالالالاليا ة ومالالالالالالالالالا »
 ضالالالالالللن  ورب الالالالالالالرول ومالالالالالالا قرغالالالالالالن  فالالالالالال ان  سالالالالالالالل  رالالالالالال  رالالالالالالسل القرغالالالالالالة ورالالالالالال   رل الالالالالالا ورالالالالالال  مالالالالالالا في الالالالالالا  

وسالالالالالار االالالالالالي   ربعالالالالالة  و  إىل « و عالالالالاق بالالالالال  مالالالالالن شالالالالالررا وشالالالالالر  رل الالالالالا وشالالالالالر مالالالالا في الالالالالا   الالالالالدماا بسالالالالالم هللا
 .   وصلاا ري 

  
  

فلمالالالالالالالا  صالالالالالالالو  رراالالالالالالال  الي الالالالالالالاد إىل  روع الالالالالالالم  سالالالالالالالاحي م ومكالالالالالالالاتل م ودفالالالالالالال  راغتالالالالالالاله العقالالالالالالالاب إىل 
ا والالالالاب بالالالالن املًالالالالسر  ودفالالالال  راغالالالالة لسالالالالعد بالالالالن عوالالالالادر  و الالالالل  بالالالالااد غقالالالالا  لالالالاله الرايالالالال  بيالالالالً م وبالالالالة غافالالالالا  
لالالالالالالالالدال شالالالالالالالالدورم  وكالالالالالالالالا اا حلفالالالالالالالالاةرم ومل الالالالالالالالاررغن  الالالالالالالالم علالالالالالالالالى رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم و   

و  الالالالالدوا ريالالالالال   فسالالالالالمعاا حسالالالالالا  رلف الالالالالم ف ًالالالالالاا    املسالالالالاللمة رلفالالالالالارم   قرارغ الالالالالم  غافالالالالالا  جت الالالالاللوا
 مقات . 10.000فراعاا و  اماا ورسلاا  ر  ري   وكا   ر  ري  

وكالالالالالالا  غ الالالالالالاد ريالالالالالالال   درلالالالالالالاا  مالالالالالالاا م وعيالالالالالالالا م   ح الالالالالالن الكتيوالالالالالالة  و عالالالالالالالاا املقاتلالالالالالالة   ح الالالالالالالن 



ح الالالالالن الًاالالالالالار فالشالالالالالار عليالالالالاله صالالالالاللى هللا  الًاالالالالالار  وكالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالل   رغوالالالالالا  مالالالالالن
عليالالالالاله وسالالالالاللم ا والالالالالاب بالالالالالن املًالالالالالسر ،لتحالالالالالا   الالالالالا ال : إ   رالالالالال  الًاالالالالالار ت هبالالالالالم معرفالالالالالة لالالالالاليس  الالالالالا   بعالالالالالد 
مالالالالد  مالالالالً م و   عالالالالد  رميالالالالة مالالالالً م ورالالالالم مرتفعالالالالا  عليًالالالالا ورالالالالا  سالالالالرش  لاالالالالا   الالالالول م و   مالالالالن مالالالالن 

لم واالالالالالالالا  الًالالالالالالالا  إىل بيالالالالالالالا م غالالالالالالالدرلا    محالالالالالالالر الً الالالالالالال   فتحالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالال
ماضالالالال  حا الالالال  بالالالالة  رالالالال  ريالالالال  وغافالالالالا  وابتالالالالد رًالالالالا  مسالالالال دا  صالالالاللى فيالالالاله  الالالالا  مقامالالالاله ةيالالالال  و مالالالالر 

خنلالالالالالالة    الالالالالالارم  400بقاالالالالالال  خنيالالالالالال   رالالالالالال  ح الالالالالالا  الًاالالالالالالار فا الالالالالال  املسالالالالالاللما     اع الالالالالالا حالالالالالالىت  اعالالالالالالاا 
عالالالالالن القاالالالالال   فمالالالالالا  االالالالال  مالالالالالن خنيالالالالال  ريالالالالال  غ رالالالالالا  و اتالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غامالالالالاله قلالالالالال   شالالالالالد 

وعليالالالالاله درعالالالالالا  وبيضالالالالالة وم فالالالالالر ورالالالالالا علالالالالالى فالالالالالر  غلقالالالالالا  لالالالالاله ال الالالالالرب   غالالالالالدل  ًالالالالالار وتالالالالالر  و   القتالالالالالا 
قلالالال  اليالالالالا   لتالالالال  حممالالالاد بالالالالن مسالالالاللمة  رالالالا حممالالالالد بالالالالن مسالالاللمة برحالالالالى  لقيالالالال  عليالالاله مالالالالن ح الالالالن انعالالالالم  
 لقارالالالالالا عليالالالالاله مرحالالالالال  الي الالالالالاد  وكالالالالالا  ا الالالالالر   قلالالالالال  اليالالالالالا  شالالالالالدغدا  ومكالالالالالت صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

االالالالالار غالالالالالسر  كالالالالال  غالالالالالا   حمالالالالالد بالالالالالن مسالالالالاللمة للقتالالالالالا  ونلالالالالالد علالالالالالى سالالالالالوعة  و  غقاتالالالالال   رالالالالال  ح الالالالالن الً
حمالالالال  العسالالالالكر ع مالالالالا  بالالالالن عفالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله فالالالال قا  مسالالالالى راالالالال  إىل قلالالالال  ا الالالال  ومالالالالن االالالالرل مالالالالن 
املسالالالاللمة  مالالالال  إليالالالاله ليالالالالداو  ارحالالالاله  وكالالالالا  الي الالالالاد كعالالالالاد م  الالالالاربا   مالالالالا  ا  الالالالا  أل الالالالم نشالالالالا  

 dو غلقارا دو م.ا رب   امليدا  ف قا ا لماا عادوا إىل ح ا م 
  

وملالالالالالا كا الالالالال  الليلالالالالالة السادسالالالالالة  تالالالالالى راالالالالال  مالالالالالن غ الالالالالاد ريالالالالال    االالالالالا  الليالالالالال  إىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا 
عليالالالالاله وسالالالالاللم و رالالالالال ل   الالالالاله رالالالالالرج مالالالالالن ح الالالالالن الًاالالالالالار مالالالالالن عًالالالالالد  الالالالالا  غتسالالالالالللا  مالالالالالن ا  الالالالالن   رالالالالالسل 
الليلالالالالالة وغالالالالالسروا  إىل ح الالالالالن  علالالالالالا  بالالالالاله قرارغ الالالالالم وغت يالالالالالالو  للقتالالالالالا  و رالالالالال ل      ح الالالالالن ال الالالالالع  

ا  الًاالالالالالالار    بيالالالالالال  فيالالالالالاله االالالالالال  األرمث مً ًيقالالالالالالا  ود،،ت ودروعالالالالالالا  وسالالالالالاليافا  فالالالالالال قا درالالالالالال  مالالالالالالن ح الالالالالال
 فيه رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم  و فه على  سرارل.

وكالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم لرالالالالالسل الشالالالالالقيقة   بعالالالالال  تلالالالالال  األو  فيوعالالالالالت  انسالالالالالا  
 من  صحابه فلم غكن فت  ومً م  با بكر وعمر بن ا ااب.

  
ألعاالالالالالالة الراغالالالالالالة غالالالالالالدا  لراالالالالالال   الالالالالال  هللا »   الالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  مالالالالالالد بالالالالالالن مسالالالالالاللمة: 

ورسالالالالالالاله و والالالالالاله هللا ورسالالالالالالاله    غالالالالالالات الالالالالالالدبر غفالالالالالالت  هللا عالالالالالالل واالالالالالال  علالالالالالالى غدغالالالالالاله فيمكًالالالالالاله مالالالالالالن  اتالالالالالال  
 «. ري 



و  ال الالالالالالالد بعالالالالالالالت رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل علالالالالالالالل  رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله  وكالالالالالالالا   رمالالالالالالالد 
ة بالالالاله إىل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و الالالالد ع الالالال  عيًيالالالاله فعقالالالالد لالالالاله لالالالالااةل شالالالالدغد الرمالالالالد  ف الالالالل

األبالالالالي  وتفالالالال    عيًيالالالاله ودلك مالالالالا فالالالال   حالالالالىت كالالالالال  ل غكالالالالن هبمالالالالا واالالالال   و الالالالا  علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله: 
الل الالالالم »فمالالالالا رمالالالالدت بعالالالالد غامدالالالالس    دعالالالالا الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم لعلالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله بقالالالالاله: 

علالالالالالل  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: فمالالالالالا واالالالالالدت بعالالالالالد قلالالالالال    حالالالالالرا  و  بالالالالالردا   فكالالالالالا      الالالالالا «اكفالالالالاله ا الالالالالر والالالالالال د
غلالالالالوس   ا الالالالر الشالالالالدغد القوالالالالاة ا شالالالالا ال  الالالالة وغلالالالالوس   الالالالال د الشالالالالدغد ال الالالالاب ا فيالالالالد فالالالالال غوالالالالات 

 ال د.
فلمالالالالالا  رالالالالالس علالالالالالل  الراغالالالالالة  الالالالالا :   الالالالالاتل م حالالالالالىت غكا الالالالالاا م لًالالالالالا  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

ىت تًالالالالالالل  بسالالالالالالاحت م   ادع الالالالالالم إىل ا سالالالالالالال   فالالالالالال   ل غايعالالالالالالاا لالالالالالال  ا فالالالالالالس علالالالالالالى رسالالالالالالل  حالالالالالال»وسالالالالالاللم 
 «.بسل  فاهللا أل  غ د  هللا ب  راال  واحدا  ر  ل  من محر الًعم

  
ف الالالالرج علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله حالالالالىت ركالالالالل الراغالالالالة االالالال  ا  الالالالن   رالالالالرج إليالالالاله  رالالالال  ا  الالالالن  وكالالالالا  

فقتلالالالالالاله علالالالالالالل  وا الالالالالالل   و  مالالالالالالن رالالالالالالرج إليالالالالالاله مالالالالالالً م ا الالالالالالارن  رالالالالالالا مرحالالالالالال  وكالالالالالالا  مشالالالالالال ارا  ،لشالالالالالال اعة 
الي الالالالالالاد إىل ا  الالالالالالن وورالالالالالالا ح الالالالالالن انعالالالالالالم    رالالالالالالرج إليالالالالالاله مرحالالالالالال   بسالالالالالالا  درعالالالالالالة ومتقلالالالالالالدا  سالالالالالاليفة 
ومعتمالالالالا  بعمالالالالامتة  ولالالالالوس فا  مالالالالا م فالالالالرا  وح الالالالرا   الالالالد رقوالالالاله  الالالالدر الويضالالالالة  ومعالالالاله رمالالالال  فالالالال   لالالالاله علالالالالل  

ل هللا رضالالالالل هللا عًالالالاله    محالالالال  مرحالالالال  علالالالالى ع لالالالالل  وضالالالالربه فاالالالالرل ترسالالالاله مالالالالن غالالالالدل  فتًالالالالاو  علالالالالل  رضالالالال
عًالالالاله ،،  كالالالالا  عًالالالالد ا  الالالالن فتالالالال   بالالالاله عالالالالن  فسالالالاله فلالالالالم غالالالالل    غالالالالدل ورالالالالا غقاتالالالال  حالالالالىت فالالالالت  هللا عليالالالاله 
ا  الالالالالن   إ  عليالالالالالا  ضالالالالالرب مرحوالالالالالا  فتالالالالال   فا الالالالال  السالالالالاليد علالالالالالى الالالالالال   فقالالالالالدل وشالالالالالق امل فالالالالالر وا  الالالالالر 

 الس  اته والعمامتة وفلق رامته حىت  رس السيد ،ألضرا .
 تالالالالالالالال  مرحوالالالالالالالالا  الي الالالالالالالالاد  ا تقامالالالالالالالالا  ألريالالالالالالالاله حممالالالالالالالالاد   و يالالالالالالالال : إ  حممالالالالالالالالد بالالالالالالالالن مسالالالالالالالاللمة رالالالالالالالالا الالالالالالالالالس 

وال الالالالالالحي  الالالالالالالس  عليالالالالالالاله  ك الالالالالالر  رالالالالالالال  السالالالالالال  وا الالالالالالالدغت    علالالالالالالل) بالالالالالالالن  م  الالالالالالال  رالالالالالالالا الالالالالالالس   تالالالالالالال  
 مرحوا .

  رالالالالالالالالرج وسالالالالالالالالر  رالالالالالالالالا مرحالالالالالالالال  غالالالالالالالالال  الالالالالالالالال ا  وكالالالالالالالالا   غضالالالالالالالالا  مالالالالالالالالن مشالالالالالالالالار  فرسالالالالالالالالا  الي الالالالالالالالاد 
  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وشالالالال عا م ف الالالالرج إليالالالاله الالالالاللب  رضالالالالل هللا عًالالالاله و تلالالالاله  وعًالالالالد قلالالالال   الالالالا  لالالالاله رسالالالالا 

 «.فدا  عم ورا   لك      حاار   وحاار   اللب »وسلم 
وكالالالالالا   و  ح الالالالالن فتحالالالالاله املسالالالالاللما  ورالالالالالا ح الالالالالن الًالالالالالاعم مالالالالالن ح الالالالالا  الًاالالالالالار علالالالالالى غالالالالالد علالالالالالل  



رضالالالالالل هللا عًالالالالاله    القمالالالالالا   ول غالالالالالل  القتالالالالالا  انشالالالالالوا  بالالالالالة املسالالالالاللمة والي الالالالالاد  واملسالالالالاللما  غفتحالالالالالا  
 اا فتح ا  يعا .ح ا م ح ًا  بعد ح ن حىت   

  
  

راالالالالالالالال   و رالالالالالالالس رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا  15واستشالالالالالالال د مالالالالالالالن املسالالالالالالاللمة  93و لتالالالالالالال  مالالالالالالالن الي الالالالالالالاد 
عليالالالاله وسالالالالاللم كًالالالالل     م ا قيالالالالالق وكالالالالالا  مالالالالن بالالالالالإ الًضالالالال  الالالالالالس  محلالالالالاله حيالالالالل  بالالالالالن  راالالالال  ملالالالالالا  لالالالالالالل  

م رسالالالالا  عالالالالن املدغًالالالالة  و مالالالالر رسالالالالا  هللا بقتالالالال  كًا الالالالة و ريالالالاله الربيالالالال  أل مالالالالا  رفيالالالالا مالالالالا  حيالالالالل  و الالالالد علالالالال
هللا  كالالالالالالالالا  املالالالالالالالالا  و لِا  إليالالالالالالالاله بالالالالالالالاله و الالالالالالالالا   بعشالالالالالالالالرر     دغًالالالالالالالالار  وواالالالالالالالالد   الكًالالالالالالالالل  سالالالالالالالالاور ودمالالالالالالالالا  
ورالريالالالالالالال  و  ر الالالالالالالة ورالالالالالالالااتيم وعقالالالالالالالالاد االالالالالالالالارر واللمالالالالالالالرد وعقالالالالالالالاد   فالالالالالالالالار  الالالالالالاللش ،لالالالالالالالسر   و صالالالالالالالالاب 
املسالالالالاللمة  اعالالالالالة  والالالالال  فالالالالالت  ا  الالالالالا   فلمالالالالالا فالالالالالت  ح الالالالالن ال الالالالالع   وكالالالالالا   ك الالالالالر ا  الالالالالا   عامالالالالالا   

مقاتالالالالال    مالالالالالر الًالالالالال   500و د      ذالالالالالن و غالالالالال  وشالالالالالحم ومتالالالالالاش وماشالالالالالية وكالالالالالا  بالالالالاله فيالالالالاله شالالالالالع  ومالالالالالر و 
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم املسالالالالالاللمة    بكلالالالالالالاا وغعلفالالالالالالاا و  نراالالالالالالاا بالالالالالاله إىل بالدرالالالالالالم  وكالالالالالالا  صالالالالالالاح  

 ال ًا م  ، اليسر كع  بن  ا د األ  ار .
 فتحالالالالال  ا  الالالالالا  كل الالالالالا عًالالالالالار إ  ح الالالالالن الالالالالالا ي  وح الالالالالن سلالالالالالالل فقالالالالالد مكالالالالالت املسالالالالاللما  علالالالالالى
ح الالالالالاررا  ربعالالالالالة عشالالالالالر غامالالالالالا  فلالالالالالم نالالالالالرج  حالالالالالد مالالالالالً م ف الالالالالم  رسالالالالالا  هللا     مالالالالال  علالالالالالي م و   غً الالالالال  
علالالالالالالي م املً ًيالالالالالالق فلمالالالالالالا  غقًالالالالالالاا ، لكالالالالالالة سالالالالالالاللاا رسالالالالالالا  هللا ال الالالالالالل  علالالالالالالى حقالالالالالالن دمالالالالالالاة املقاتلالالالالالالة وتالالالالالالر  
السرغالالالالالة وا الالالالالروج مالالالالالن ريالالالالال  و رضالالالالال ا بالالالالالسرارغ م و   غ الالالالالح   حالالالالالد مالالالالالً م إ  رالالالالالا،  واحالالالالالدا  ف الالالالالا  م 

علالالالالالالى    قمالالالالالالة هللا تعالالالالالالاىل ورسالالالالالالاله برغدالالالالالالة مالالالالالالً م إ  كتمالالالالالالال شالالالالالاليدا   ف كالالالالالالاا مالالالالالالا  الالالالالالم مالالالالالالن علالالالالالالى قلالالالالالال  و 
 رمث ومالالالالالالالالالا  وصالالالالالالالالالفراة وبيضالالالالالالالالالاة والكالالالالالالالالالراش وا لقالالالالالالالالالة والوالالالالالالالالالل إ  رالالالالالالالالالا،  واحالالالالالالالالالدا   وواالالالالالالالالالد املسالالالالالالالالاللما    

 الالالالالالالالالا  عربيالالالالالالالالالة فعاهبالالالالالالالالالا  500رمالالالالالالالالال  و  1000سالالالالالالالالاليد و  400درش و  100ا  الالالالالالالالالًة املالالالالالالالالالسكارغن 
عالالالالالددر مالالالالالن التالالالالالارار ف الالالالالاةت غ الالالالالاد تالو الالالالالا فالالالالالالمر رسالالالالالا  هللا وواالالالالالدوا    رًالالالالالاة ال ًيمالالالالالة صالالالالالحا د مت

صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالدفع ا إلالالالالالي م وهبالالالالالسل املًاسالالالالالوة  الالالالالسكر مالالالالالا كتوالالالالاله األسالالالالالتاق ولفًسالالالالالا    كتابالالالالاله 
 :170وذرغخ الي اد بوالد العرب  صفحة 

  
وغالالالالد  رالالالالسا علالالالالى مالالالالا كالالالالا   الالالالسل ال الالالالحا د    فالالالالس الرسالالالالا  مالالالالن املكا الالالالة العاليالالالالة مم)الالالالا اعالالالال  »
غشالالالالالالال و  إىل الًالالالالالالال   ،لوًالالالالالالالا  و ف الالالالالالالا  لالالالالالالاله رالالالالالالالسل اليالالالالالالالد حيالالالالالالالت ل غتعالالالالالالالرمث بسالالالالالالالاة ل الالالالالالالحف م  الي الالالالالالالاد



ب.    70املقدسالالالالالالة وغالالالالالالسكرو  و اة مالالالالالالا فعلالالالالالاله الرومالالالالالالا  حالالالالالالة ت لوالالالالالالاا علالالالالالالى  ورشالالالالالالليم وفتحارالالالالالالا سالالالالالالًة 
إق  حر الالالالالالاا الكتالالالالالال  املقدسالالالالالالة وداسالالالالالالارا  رال الالالالالالم ومالالالالالالا فعلالالالالالاله املتع الالالالالالوا  مالالالالالالن الً الالالالالالار    اضالالالالالالا اد 

حر الالالالالاا  غضالالالالالا  صالالالالالحد التالالالالالارار  رالالالالالسا رالالالالالا الوالالالالالا  الشاسالالالالال  بالالالالالة الفالالالالالااة الي الالالالالاد   األ الالالالالدلس حيالالالالالت  
 ارال.« ممن قكرانرم وبة رسا  ا سال 

و ضالالالالاليد إىل    رالالالالالسل ليسالالالالال   و  مالالالالالرر تسالالالالالام  في الالالالالا رسالالالالالا ل هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وتالالالالالر  
في الالالالا صالالالالحا د الي الالالالاد املقدسالالالالة ول غتعالالالالرمث  الالالالا بسالالالالاة ول  قررالالالالا مالالالال  شالالالالدر عالالالالداو م لالالالاله فقالالالالد ذالالالال  

 والالالال  قلالالالال   رالالالالس صالالالالحف م املقدسالالالالة املشالالالالتملة علالالالالى وصالالالالية ماسالالالالى لوالالالالإ إسالالالالرا ي  عًالالالالد إاال  الالالالم  الالالالم 
 من املدغًة   غلور بإ الًض  كما تقد .

  
   الالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم السالالالال  فكالالالالا  مالالالالن   الالالالي  دحيالالالالة بالالالالن رليفالالالالة الكلالالالال  

الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا صالالالالالالفية بًالالالالالال  حيالالالالالالل  وكا الالالالالال  امالالالالالالر ر حسالالالالالالًاة فتًالالالالالالافس الًالالالالالالا  في الالالالالالا ف الالالالالالاة راالالالالالال  إىل 
عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالا  لالالالالاله: و  الالالالال  هللا  عايالالالالال  دحيالالالالالة صالالالالالفية سالالالالاليدر بالالالالالإ  رغ الالالالالة والًضالالالالال    ت الالالالالل  إ  

رالالالالس اارغالالالالة »فلمالالالالا   الالالالر إلي الالالالا الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالا  لدحيالالالالة: « ادعالالالالال هبالالالالا»لالالالال   فقالالالالا : 
ًالالالال  فالرالالالالس  رالالالال  كًا الالالالة بالالالالن الربيالالالال  بالالالالن  م ا قيالالالالق  وج صالالالالفية وكا الالالال  صالالالالفية ب« مالالالالن السالالالال  غ رالالالالا

حيالالالالالل  مالالالالالن سالالالالالو  رالالالالالارو   رالالالالالل ماسالالالالالى علي مالالالالالا السالالالالالال  فاصالالالالالافارا لًفسالالالالاله واعل الالالالالا عًالالالالالد    سالالالالالليم 
الالالالالد رالالالالل      الالالالس رادمالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالىت ارتالالالالدت و سالالالاللم  وكا الالالال  غاغالالالالة   االمالالالالا  

 -صالالالالالفية  -   عتق الالالالالا وتالالالالاللوج هبالالالالالا واعالالالالال  عتق الالالالالا صالالالالالدا  ا وكالالالالالا  اذ الالالالالا  غًالالالالال  فسالالالالالمارا رسالالالالالا  هللا 
و  املاارالالالالال    الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  رالالالالالس صالالالالالفية أل الالالالالا بًالالالالال  ملالالالالال   عامالالالالالا   17وكالالالالالا  عمررالالالالالا 
 من ملاك م.

  
و  رالالالالالالسل ال الالالالالاللور ذالالالالالال  الي ادغالالالالالالة الشالالالالالالار للًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و رالالالالالالد ا إليالالالالالاله  واذ الالالالالالا 

  غً  بً  ا ارن امر ر سال  بن مشكم و ر  مرح  ا تقاما  لقت   بي ا و وا ا و ري ا.
رضالالالالل هللا عًالالالاله  الالالالا : ملالالالالا فتحالالالال  ريالالالال  وا مالالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله  رو  الو الالالالار  عالالالالن  م ررغالالالالرر

وسالالالالاللم بعالالالالالد فتح الالالالالا  رالالالالالدغ  للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم شالالالالالار في الالالالالا سالالالالالم فالالالالالال  فقالالالالالا  صالالالالاللى هللا 
 الالالالالال : « رالالالالال  ذمالالالالال  رالالالالالسل الشالالالالالار »  و رسالالالالال  إىل الي ادغالالالالالة فقالالالالالا : «ارفعالالالالالاا  غالالالالالدغكم»عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 ويالالالالالالا  غالعالالالالال  هللا وإ  كًالالالالالال  كالالالالالالاق،   الالالالالالال : إ  كًالالالالال  « مالالالالالالا محلالالالالال  علالالالالالالى قلالالالالال  » عالالالالالم   الالالالالالا   الالالالالا: 



فالالالالالالرغ  الًالالالالالا  مًالالالالال   و الالالالالد اسالالالالالتوا  ت   الالالالال  صالالالالالاد  و ان  شالالالالال د ومالالالالالن حضالالالالالر   ين ع ل الالالالالى دغًالالالالال  و   
  إلالالالالالاله إ  هللا و   حممالالالالالالدا  عوالالالالالالدل ورسالالالالالالاله  فعفالالالالالالا عً الالالالالالا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ول غعا و الالالالالالا  وتالالالالالالا  

م رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله مالالالالن  صالالالالحابه الالالالالسغن  كلالالالالاا معالالالاله بشالالالالر بالالالالن الالالالال اة رضالالالالل هللا عًالالالاله واحالالالالت 
 وسلم على كارِله من  ا  الس   ك  من الشار.

وبعالالالالالالد فالالالالالالت  ريالالالالالال   الالالالالالد  مالالالالالالن ا وشالالالالالالة اعفالالالالالالر بالالالالالالن  م  الالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله ومالالالالالالن معالالالالالاله مالالالالالالن 
املسالالالاللمة ورالالالالم سالالالالالتة عشالالالالر راالالالالالال  فتلقالالالالى الًالالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم اعفالالالالرا  و و)الالالالال  او تالالالاله وعا قالالالالاله 

  و الالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله «رل بفالالالالالت  ريالالالالال     بقالالالالالدو  اعفالالالالالرمالالالالالا  در   غ مالالالالالا  فالالالالال»و الالالالالا  لالالالالاله    الالالالالا : 
ْلقالالالالالل ورلللقالالالالالل»وسالالالالاللم العفالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله:  فالالالالالر ل اعفالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله لسالالالالالرورل «  شالالالالالو   ر 

هبالالالالالسا ا االالالالالاب ولفالالالالالر  مالالالالالا  صالالالالالابه مالالالالالن الفالالالالالرل ول غًكالالالالالر عليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ر  الالالالاله  واعالالالالال  
   الالالالالالس الالالالالالسكر والسالالالالالماش  و الالالالالد   قلالالالالال   صالالالالالال  لالالالالالر ل ال الالالالالافية عًالالالالالدما  الالالالالدو  مالالالالالن لالالالالالسر املااايالالالالالد

مالالالالالن ا وشالالالالالة  بالالالالالا ماسالالالالالى األشالالالالالعر  و رالالالالالاال  بالالالالالا ررالالالالالم و بالالالالالا بالالالالالردر و اعالالالالالة مالالالالالن  امالالالالاله فالسالالالالال م  الالالالالم ول 
 غس م ألحد غاب عن فت  ري  مً ا شيدا  إ  ملن ش درا معه.

  
  

و الالالالالالد  سالالالالالالم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غًالالالالالالا م ريالالالالالال  فالالالالالالالعاى الرااالالالالالال  سالالالالالال ما  والفالالالالالالار  
بعالالالالالالد    مخسالالالالالال ا مخسالالالالالالة  االالالالالاللاة   دفالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ألرالالالالالال  ريالالالالالال  األرمث  رالرالالالالالالة  سالالالالالال م

ليعملالالالالالالالالاا في الالالالالالالالا بشالالالالالالالالار مالالالالالالالالا نالالالالالالالالرج مً الالالالالالالالا مالالالالالالالالن .الالالالالالالالر  و  رش و الالالالالالالالا   الالالالالالالالم: إان إقا شالالالالالالالالدًا    خنالالالالالالالالراكم 
 رراًالالالالالالاكم    اسالالالالالالتمر علالالالالالالى قلالالالالالال  إىل رالفالالالالالالة عمالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله إىل    و عالالالالالال  مالالالالالالً م ريا الالالالالالة 

شالالالالالالالالا  بعالالالالالالالالد    استشالالالالالالالالار   قلالالالالالالالال  ال الالالالالالالالحابة رضالالالالالالالالل هللا وغالالالالالالالالْدر لالالالالالالالالوع  املسالالالالالالالاللمة فالالالالالالالالالاالرم إىل ال
 عً م.

وملالالالالالا ا  الالالالالر  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن ريالالالالال  فكالالالالالا  بالالالالالوع  الارغالالالالالق فلمالالالالالا كالالالالالا  
 رالالالالالر الليالالالالال   الالالالالالا : رالالالالال  مالالالالالالن راالالالالال   فالالالالالالل عليًالالالالالا الف الالالالالر لعلًالالالالالالا  ًالالالالالا    الالالالالالا  بالالالالالال :  ان و رسالالالالالالا  هللا 

ًالالالالالالا  فًالالالالالالاماا و الالالالالالا  بالالالالالالال  غ الالالالالاللل  حف الالالالالاله عليالالالالالال   فًالالالالالالل  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و الالالالالالل  ال
ف الالالالاللى مالالالالالا شالالالالالاة هللا    غ الالالالاللل   اسالالالالالتًد إىل بعالالالالال ل واسالالالالالتقو  الف الالالالالر غرمقالالالالاله ف لوتالالالالاله عيًالالالالاله فًالالالالالا  فلالالالالالم 
غالالالالالالا   م إ  مالالالالالالالس  الشالالالالالالالمس وكالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالاللم  و   صالالالالالالالحابه رو الالالالالالالا  فقالالالالالالالا : 

 الالالالالالالالا : مالالالالالالالالاقا صالالالالالالالالًع  بًالالالالالالالالا و بالالالالالالالالال    الالالالالالالالا : و رسالالالالالالالالا  هللا  رالالالالالالالالس بًفسالالالالالالالالل الالالالالالالالالس   رالالالالالالالالس بًفسالالالالالالالال   



صالالالالد      ا تالالالالاد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بعالالالال ل غالالالال  ك الالالال     انخ فتاضالالالالال وتاضالالالالال الًالالالالا  
   مالالالالر بالالالالال   فال الالالالا  ال الالالالالر ف الالالاللى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ،لًالالالالا  فلمالالالالا سالالالاللم   والالالال  علالالالالى 

   الالالالالالالِم الًالالالالالالالا  فقالالالالالالالا : إقا  سالالالالالالاليتم ال الالالالالالالالر ف الالالالالالاللارا إقا قكر ارالالالالالالالا فالالالالالالال   هللا توالالالالالالالار  وتعالالالالالالالاىل غقالالالالالالالا :  و  
    وكا  فت  ري    صفر.14ال )ل ار  ِلسِْكرِ   و ه: 

  
 ار   ا  ا مر األرلية

  
 الالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   ريالالالال  عالالالالن  كالالالال   الالالالا  ا لمالالالالر األرليالالالالة فالالالال  م  صالالالالاهبم 
االالالالالاش فااالالالالالدوا رالرالالالالالة محالالالالالارا  رراالالالالال  مالالالالالن بعالالالالال  ا  الالالالالا  فالرالالالالالسرا ررالالالالال  مالالالالالن املسالالالالاللمة وقاارالالالالالا 

م الالالالا   القالالالالدور والالالالال ا  واعلالالالالاا غاو ا الالالالا ل كالالالال  فمالالالالر  هبالالالالم الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم واعلالالالالاا  ا 
فسالالالالالالالال م عمالالالالالالالا   القالالالالالالالدور والالالالالالالال ا    الالالالالالالالاا:  الالالالالالالا  ا مالالالالالالالر ا  سالالالالالالالية     امل الاالالالالالالالة لإل الالالالالالالس  فً الالالالالالالارم 
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عالالالالالالن  كل الالالالالالا حالالالالالالىت إ  القالالالالالالدور  لكفدالالالالالال  ورالالالالالالل تفالالالالالالار  ورو  الو الالالالالالار  م الالالالالال  

 دور.قل  و مررم ب س  الق
  

 إصابة ال حابة ، مى   ري 
ملالالالالالالالا  الالالالالالالد  رسالالالالالالالا  هللا ريالالالالالالال   كالالالالالالالا  التمالالالالالالالالر  رضالالالالالالالر فالالالالالالالالك ر ال الالالالالالالحابة مالالالالالالالن  كلالالالالالالاله  فالصالالالالالالالالابت م 

 -بالالالالالردوا  الالالالالا املالالالالالاة   الشالالالالالًا  »ا مالالالالالى  فشالالالالالكاا قلالالالالال  إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : 
  ففعلالالالالالالاا فالالالالالالسرو  «يالالالالالاله  صالالالالالالواا علالالالالالاليكم مًالالالالالاله بالالالالالالة  قاين  الف الالالالالالر واقكالالالالالالروا اسالالالالالالم هللا عل -   القالالالالالالرب 
 عً م ا مى.

رالالالالالسا مالالالالالا  صالالالالالاب ال الالالالالحابة مالالالالالن  كالالالالال  التمالالالالالر األرضالالالالالر  و  م الالالالالر غلوالالالالالاش التمالالالالالر األرضالالالالالر  والالالالال  
 ضالالالالال  الالالالالالول  فيمالالالالالرمث  كلالالالالالال ، مالالالالالى و  سالالالالالي ما األ فالالالالالا  في الالالالال  علالالالالالى ا كامالالالالالة االالالالالر  بيعالالالالاله بتالالالالالاذ  

  و   ض ه ف  ه عسر ا ضم.
  

 صل   ر  فد 
ملالالالالالالا علالالالالالالم  رل الالالالالالا ، الالالالالاللا  ريالالالالالال  رالالالالالالافاا فوع الالالالالالاا إىل  -ف الالالالالالد   بلالالالالالالدر غ ادغالالالالالالة ،لقالالالالالالرب مالالالالالالن ريالالالالالال  

رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غ الالالالالا ا ه علالالالالالى الً الالالالالد مالالالالالن فالالالالالد   فقالالالالالدم  عليالالالالاله رسالالالالالل م فقوالالالالال  



قلالالالال  مالالالالالً م فكا الالالال  فالالالالالد  لرسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم رال الالالالة أل الالالالاله ل غااالالالالد علي الالالالالا ةيالالالالال  
ق مً الالالالا وغعالالالالاد مً الالالالا علالالالالى صالالالال   و  ركالالالالاب غ الالالالر  مالالالالا بتيالالالاله مً الالالالا علالالالالى  بًالالالالاة السالالالالوي  فكالالالالا  غًفالالالال

بالالالالإ راشالالالالم وغالالالاللوج مً الالالالا  ش الالالالم  وملالالالالا مالالالالات رسالالالالا  هللا ووت  بالالالالا بكالالالالر ا الفالالالالة  سالالالالاللته فا مالالالالة رضالالالالل 
إان معاشالالالالالر »هللا عً الالالالالا     عل الالالالالا  و   الالالالالف ا  الالالالالا فالالالالالال  ورو   الالالالالا   الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : 

    على املسلمة.« األ وياة    ارن  ما تركًال صد ة
  

 اد  القر غلور و 
  

الالالالالالل  واد  القلالالالالالالر   واٍد بالالالالالالة الشالالالالالالا  واملدغًالالالالالالة ورالالالالالالا بالالالالالالة تيمالالالالالالاة وريالالالالالال   فيالالالالالاله  الالالالالالر  ك الالالالالال ر وهبالالالالالالا ذل
  ل ا الي اد و رعارا.« واد  القلر »

ملالالالالالالالا ا  الالالالالالالر  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن ريالالالالالالال   الالالالالالالل  واد  القالالالالالالالر   صالالالالالالاليال  مالالالالالالال  
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ربعالالالالالة  و  ال الالالالالروب و رلالالالالاله غ الالالالالاد فالالالالالدعارم إىل ا سالالالالالال  فالالالالالامتًعاا فحاصالالالالالررم 

وريالالالالالال  صالالالالالحابه للقتالالالالالا  فقلتالالالالال  مالالالالالً م  حالالالالالد عشالالالالالر راالالالالالال  وفتح الالالالالا رسالالالالالا  هللا عًالالالالالار وغًمالالالالاله هللا  مالالالالالاا م 
الالالالالالم رسالالالالالالا  هللا مالالالالالالا  صالالالالالالابه علالالالالالالى  صالالالالالالحابه وتالالالالالالر  األرمث  و صالالالالالالاب املسالالالالالاللمة  وو  ومتاعالالالالالالا  ك الالالالالال ا  و س 

العالالالالا  وصالالالالا ه  رالالالال  تيمالالالالاة والً الالالال   غالالالالد  الي الالالالاد وعالالالالامل م علي الالالالا وو رالالالالا عمالالالالرو بالالالالن سالالالالعيد بالالالالن 
علالالالالالالى االلغالالالالالالة ملالالالالالالا بل  الالالالالالم فالالالالالالت  واد  القلالالالالالالر  وو رالالالالالالا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غلغالالالالالالد بالالالالالالن  م سالالالالالالفيا   
وكالالالالالالا  إسالالالالالالالمه غالالالالالالا  فتح الالالالالالا  وتيمالالالالالالاة بلالالالالالالدر معروفالالالالالالة بالالالالالالة املدغًالالالالالالة والشالالالالالالا  علالالالالالالى سالالالالالالو  مراحالالالالالال  مالالالالالالن 

 املدغًة. املدغًة    را  إىل املدغًة بعد    بس   فاقل على القوا   الي ادغة  ات) 
 الالالالالا  مسالالالالال  مالالالالالاغر: إ  غالالالالاللور واد  القالالالالالر  كا الالالالال     الالالالالاد  ال ا يالالالالالة سالالالالالًة سالالالالالو  وسالالالالالوتم  سالالالالالًة 

   . 628   أل ه  ر)خ اللحد على ري  بش ر  اد  األوىل و غساس سًة  628
 و ع  بعض م غلور ري  وغلور واد  القلر  غلور واحدر أل ه ل غرا  من ري .

  
    628سًة السابعة ا  رغة و سًة مخس سراو  ررغد وشتاة ال

بعالالالالالالالد عالالالالالالالادر رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن ريالالالالالالال   ضالالالالالالالى بقيالالالالالالالة ا رغالالالالالالالد والشالالالالالالالتاة   
 املدغًة و  رسل األرًاة بعت مخس سراو مً ا رالن   ش ر شعوا :

سالالالالرغة عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب رضالالالالل هللا عًالالالاله ومعالالالاله رالرالالالالا  راالالالالال  إىل  ويلالالالالة بالالالالإ رالالالالاا   ف الالالالة  - 1



 ار بقرب مكة  فلما علماا   يده ررباا فا  ر  رااعا  إىل املدغًة.تاللر بة  د
سالالالالالالالرغة  م بكالالالالالالالر ال الالالالالالالدغق رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله إىل بالالالالالالالإ كالالالالالالالالب   ويلالالالالالالالة بً الالالالالالالد فسالالالالالالال  مالالالالالالالً م  - 2

  اعة و ت   ررغن.
  
سالالالالرغة بشالالالال  بالالالالن سالالالالعد األ  الالالالار  إىل بالالالالإ مالالالالرر بفالالالالد  ومعالالالاله رالرالالالالا  راالالالالال   فلمالالالالا وصالالالاللاا  - 3

الشالالالالالاة فاسالالالالالتا  بشالالالالال  الالالالالالًعم والشالالالالالاة والالالالالالدر إىل املدغًالالالالالة    دركالالالالاله العالالالالالدد  إىل حمالالالالال  القالالالالالا  لقالالالالالاا رعالالالالالاة
الك الالالال  مالالالالن بالالالالإ مالالالالرر عًالالالالد الليالالالال  فوالالالالاتاا غرما الالالاله ،لًوالالالال  حالالالالىت فًيالالالال   والالالال   صالالالالحابه فالصالالالاليواا ووت مالالالالن 

 وت وارل بش  وعاد إىل املدغًة ب عابة.
احيالالالالة جنالالالالد علالالالالى و  رمضالالالالا  كا الالالال  سالالالالرغة غالالالالال  بالالالالن عوالالالالد هللا اللي الالالالل إىل  رالالالال  املًيعالالالالة بً - 4

.ا يالالالالة بالالالالرد مالالالالن املدغًالالالالة   ما الالالالة ورالرالالالالة رااالالالالال  ف  مالالالالاا علالالالالي م   وسالالالال  حمالالالالا م و تلالالالالاا ك الالالال ا  مالالالالً م 
واسالالالالتا اا  عمالالالالا  وشالالالالاة إىل املدغًالالالالة و  رالالالالسل السالالالالرغة  تالالالال   سالالالالالامة بالالالالن  غالالالالد راالالالالال  غلقالالالالا  لالالالاله  يالالالال  بالالالالالن 

إ  هللا حممالالالالالالالالد  مالالالالالالالردا  األسالالالالالالاللمل  و  رواغالالالالالالالة:    اذالالالالالالاله مالالالالالالالردا  بالالالالالالالن  يالالالالالالال  بعالالالالالالالد     الالالالالالالا    إلالالالالالالاله
  فقالالالالالا : «و  سالالالالالامة مالالالالالن لالالالالال  بالالالالالال إلالالالالاله إ  هللا»رسالالالالالا  هللا  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
رالالالالال  شالالالالالقق  عالالالالالن  لوالالالالاله فالالالالالتعلم  صالالالالالاد  رالالالالالا     »و رسالالالالالا  هللا إمالالالالالا  ا الالالالالا تعالالالالالاقا  مالالالالالن القتالالالالال    الالالالالا : 

 فقا   سامة:     ات   حدا  غش د      إله إ  هللا.« كاقب 
الالالالالالن وِاًالالالالالالاب ورالالالالالالل  رمث ل افالالالالالالا  ومعالالالالالاله و  شالالالالالالاا   ر  - 5 سالالالالالال  بشالالالالالال  بالالالالالالن سالالالالالالعد  غضالالالالالالا  إىل شل

رال.ا الالالالة راالالالال  المالالالال  جتمعالالالالاا  رمث غافالالالالا  و عالالالالدرم عييًالالالالة بالالالالن ح الالالالة لإلغالالالالارر علالالالالى املدغًالالالالة فلمالالالالا 
 بل  م مس  بش  ررباا و صاب  م  عما  ك  ر ف ًم ا.

وسالالالالالالاللم  غًالالالالالالال   رد رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله -السالالالالالالالابعة  - الالالالالالالا  الاا الالالالالالالد : و  رالالالالالالالسل السالالالالالالالًة 
 سالالالالر  بالالالالا العالالالالا  غالالالالا  بالالالالدر فمالالالالن  عليالالالاله رسالالالالا   -ابًتالالالاله علالالالالى  م العالالالالا  بالالالالن الربيالالالال  وقلالالالال    ا الالالالر  

هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالال فالالالالالداة بسالالالالالو   واتالالالالاله  غًالالالالال  بًالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 .-ورد عليه رسا  هللا  غً  بًكال ادغد و ي : ،لًكال األو  و سلم  وي  فت  مكة 

  
 الالالالالا : وفي الالالالالا  الالالالالد  حا الالالالال  بالالالالالن  م بلتعالالالالالة مالالالالالن املقالالالالالا س  ارغالالالالالة و رت الالالالالا سالالالالال غن وب لتالالالالاله دلالالالالالد  
ومحالالالالارل غعفالالالالار وكسالالالالاة وبعالالالالت مع مالالالالا ة الالالالل  فكالالالالا  مع مالالالالا  و  رالالالالسل السالالالالًة اختالالالالس الًالالالال  صالالالاللى هللا 
عليالالالالاله وسالالالالاللم مًالالالالال ل الالالالالالس  كالالالالالا  ناالالالالال  الًالالالالالا  عليالالالالاله واختالالالالالس لالالالالاله دراتالالالالالة ومقعالالالالالدا   و  الاالالالالال     الالالالاله 



 عم  سًة .ا .
  
   629ف اغر سًة  -رال  7قو القعدر سًة  -مرر القضاةال  و علمرر القضية ع

 الالالالالد ارتلالالالالالد   تسالالالالالمية رالالالالالسل العمالالالالالرر عمالالالالالرر القضالالالالالاة  فقالالالالالا  مالالالالالال  والشالالالالالافعل واالم الالالالالار: أل الالالالاله 
 اضالالالالى  رغشالالالالا  سالالالالًة ا دغويالالالالة فالالالالاملراد ،لقضالالالالاة الف الالالال  الالالالالس  و الالالال  عليالالالاله ا كالالالالم   أل الالالالا  ضالالالالاة عالالالالن 

ل تكالالالالالن فسالالالالالدت حالالالالالىت  الالالالال   ضالالالالالا را بالالالالال  كا الالالالال  عمالالالالالرر ذمالالالالالة  و الالالالالا  العمالالالالالر الالالالالالد صلالالالالالد) عً الالالالالا أل الالالالالا 
 - بالالالالالا حًيفالالالالالة و محالالالالالد: إ  م الالالالالن صالالالالالد  عالالالالالن الويالالالالال  فعليالالالالاله القضالالالالالاة فتسالالالالالميت ا  ضالالالالالاة عالالالالال  رالالالالالسا  الالالالالاررر 

 .-ورسل العمرر ليس  من ال لوات 
  

ملالالالالالالالا راالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل املدغًالالالالالالالة مالالالالالالالن ريالالالالالالال    الالالالالالالا  هبالالالالالالالا شالالالالالالال ر  ربيالالالالالالال  
ف اغالالالالالالالر سالالالالالالالًة  -وا  وشالالالالالالالاا      رالالالالالالالرج   ق  القعالالالالالالالدر   السالالالالالالالًة السالالالالالالالابعة و الالالالالالالادغة وراالالالالالالال  وشالالالالالالالع

  الشالالالالالال ر الالالالالالالس  صالالالالالالد ل فيالالالالالاله املشالالالالالالركا  ، دغويالالالالالالة معتمالالالالالالرا  عمالالالالالالرر القضالالالالالالاة مكالالالالالالا  عمرتالالالالالاله  -   629
الالالالالد صالالالالدول عً الالالالا واسالالالالتعم  علالالالالى املدغًالالالالة عاغالالالالد بالالالالن األضالالالالو  الالالالالدغلل وغلقالالالالا   الالالالا عمالالالالرر الق الالالالا  

يالالالالالاله وسالالالالالاللم   ق  القعالالالالالالدر   الشالالالالالال ر ا الالالالالالرا  مالالالالالالن سالالالالالالًة سالالالالالال  أل الالالالالالم صالالالالالالدوا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عل
فالالالالا تل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالً م و مالالالالر    غت لالالالالد  حالالالالد ممالالالالن شالالالال د ا دغويالالالالة ورالالالالرج 
مع الالالالالالم غالالالالالال رم  غضالالالالالالا  فكالالالالالالا اا  لفالالالالالالة سالالالالالالا  الًسالالالالالالاة وال الالالالالالويا  وسالالالالالالا  معالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

ر  رافالالالالالا  مالالالالالن غالالالالالدر  رالالالالال  مكالالالالالة فلمالالالالالا سالالالالالتة بد الالالالالة ومحالالالالال  السالالالالالالل والالالالالالدروش والرمالالالالالال و الالالالالاد ما الالالالالة فالالالالالا
ذالالالال  بالالالاله  رالالالال  مكالالالالة رراالالالالاا عًالالالاله واالالالالدر   الالالالرغ  بيً الالالالا    حممالالالالدا    عسالالالالر وا الالالالد ف الالالالفاا لالالالاله عًالالالالد 
دار الًالالالالالالالدور ليً الالالالالالالروا إليالالالالالالاله وإىل  صالالالالالالالحابه  فلمالالالالالالالا درالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم اضالالالالالالالاو  

 الالالالار    اسالالالالالتلم الالالالالالركن بردا الالالاله و رالالالالالرج عضالالالالدل اليمالالالالالد    الالالالا : رحالالالالالم هللا امالالالالالر    رارالالالالم اليالالالالالا  مالالالالن  فسالالالالاله 
اليمالالالالالالاين مشالالالالالالى حالالالالالالىت غسالالالالالالتلم الالالالالالالركن األسالالالالالالاد   رالالالالالالرو  كالالالالالالسل  رالرالالالالالالة   الالالالالالاا  واملسالالالالالاللما  غاافالالالالالالا  
معالالاله  كالالالا  بالالالة غدغالالالاله ملالالالا درالالال  مكالالالة عوالالالالد هللا بالالالن رواحالالالة  رالالالسا  ةاالالالالا  ان تالالاله. وكالالالا  املشالالالركا  علالالالالى 

ه وبعالالالالالد اوالالالالال   يقعالالالالالا    سالالالالالعى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالة ال الالالالالفا واملالالالالالرور علالالالالالى راحلتالالالالال
فراغالالالالالالاله لالالالالالالالر ردغالالالالالالاله عًالالالالالالالد املالالالالالالالرور وحلالالالالالالالق ر سالالالالالالاله رًالالالالالالالا     مالالالالالالالر مالالالالالالالا تة مالالالالالالالن  صالالالالالالالحابه    غالالالالالالالسرواا إىل 

غقيمالالالالالالا  علالالالالالالى السالالالالالالالل وبا  -ماضالالالالالال  علالالالالالالى .ا يالالالالالالة  ميالالالالالالا  مالالالالالالن مكالالالالالالة  - صالالالالالالحابه بالالالالالالوان باالالالالالال  
ا رالالالالالرو  ليقضالالالالالاا  سالالالالالك م ففعلالالالالالاا و  الالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  كالالالالالة رالالالالالالو  كمالالالالالا شالالالالالر ه  الالالالالرغ    



  ال  الالالالالر مالالالالالن اليالالالالالا  الرابالالالالال  االالالالالاةل سالالالالال ي  بالالالالالن عمالالالالالرو  وحاغاالالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد العالالالالالل  ا د الالالالالة فلمالالالالالا كالالالالالا
فقالالالالالا :  ًشالالالالالد  الع الالالالالد إ  مالالالالالا رراالالالالال  مالالالالالن  رضالالالالالًا فالالالالالرد علي مالالالالالا سالالالالالعد بالالالالالن عوالالالالالادر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله 

 فالسكته صلى هللا عليه وسلم و ق  ،لرحي .
  
  

عًالالالالاله االالالالالاة   الو الالالالالار  مالالالالالن حالالالالالدغت الالالالالال اة فلمالالالالالا درل الالالالالا ومضالالالالالى األاالالالالال   تالالالالالاا عليالالالالالا  رضالالالالالل هللا 
 فقالاا:    ل احو  اررج عًا فقد مضى األا   ف رج رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
  واج رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم  يما ة رضل هللا عً ا

تالالالالاللوج رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ميما الالالالالالة بًالالالالالال  ا الالالالالالارن ا الليالالالالالالة سالالالالالالًة سالالالالالالو    عمالالالالالالرر 
صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ميما الالالالالالالة ورالالالالالالالل  رالالالالالالال     القضالالالالالالالاة وكالالالالالالالا  اذ الالالالالالالا بالالالالالالالرر  فسالالالالالالالمارا رسالالالالالالالا  هللا 

الفضالالالالالال   وج العوالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا و رالالالالالال   ذالالالالالالاة بًالالالالالال  عمالالالالالاليس ألم الالالالالالا  وج محالالالالالاللر رضالالالالالالل هللا 
عًالالالالاله  وكالالالالالا  الالالالالالس   واالالالالاله إورالالالالالا العوالالالالالا  بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  و صالالالالالد  ا عًالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 لالالالالالال غوالالالالالإ هبالالالالالا و الالالالالا   الالالالالم:  ربعما الالالالالة دغًالالالالالار و راد صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    غوالالالالالإ هبالالالالالا   مكالالالالالة فلالالالالالم ش
مالالالالالا علالالالالاليكم لالالالالالا تركتمالالالالالاين فالعرسالالالالال  بالالالالالة    الالالالالركم ف الالالالالًع  لكالالالالالم  عامالالالالالا   فقالالالالالالاا:   حااالالالالالة لًالالالالالا   
 عامالالالالال  ارالالالالالرج عًالالالالالا مالالالالالن  رضالالالالالًا  رالالالالالسل ال الرالالالالالة  الالالالالد مضالالالالال  ف الالالالالرج فوالالالالالد هبالالالالالا بسالالالالالر   الالالالالرب مكالالالالالة  
اة ولقيالالالال  ميما الالالالة رضالالالالل هللا عً الالالالا مالالالالن سالالالالف اة مكالالالالة عًالالالالاة  فعالالالالن  م رافالالالال  رضالالالالل هللا عًالالالاله لقيًالالالالا عًالالالال

مالالالالالن  رالالالالال  مكالالالالالالة مالالالالالن سالالالالالف اة املشالالالالالالركة مالالالالالن  ق   لسالالالالالالًت م للًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم ومليما الالالالالالة  
فقلالالالالالال   الالالالالالم: مالالالالالالا شالالالالالالدتم  رالالالالالالسل وهللا ا يالالالالالال  والسالالالالالالالل بالالالالالالوان اناالالالالالال  و  الالالالالالتم ترغالالالالالالدو   قالالالالالال  الع الالالالالالد 
واملالالالالدر  فالالالالالاا رااعالالالالة مًكسالالالالة  وميما الالالالة رالالالالل  رالالالالر امالالالالر ر تلوا الالالالا رسالالالالا  هللا و رالالالالر م الالالالن تالالالالا  مالالالالن 

إ  الًالالالالالال  ل غتالالالالالاللوج  يما الالالالالالة بًالالالالالال  ا الالالالالالارن إ  »: -حيالالالالالالار حممالالالالالالد  -رفً    كتابالالالالالاله   وااالالالالالاله   الالالالالالا  إغالالالالالال
سياسالالالالة غرغالالالالد هبالالالالا اسالالالالتمالة رالالالالالة  الالالالاغة أل  ميما الالالالة كا الالالال   رملالالالالة مسالالالالً ة تولالالالالو مالالالالن العمالالالالر إحالالالالد  
مخسالالالالالالة سالالالالالالًة ورالالالالالالسا  الالالالالالالراال  مهالالالالالالا رالالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالد ابالالالالالالن  رالالالالالال  ميما الالالالالالة ورالالالالالالا الواالالالالالال  املشالالالالالال ار 

ل سيد هللا وصدغقه عمرو بن العا الس  حارب حممدا    غلور  ل   «.حد وملا  سلم ذل
  

ورالالالالالسا مالالالالالا  لًالالالالالال   سالالالالالو  تعالالالالالدد  واالالالالالات الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالال   رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد 



 سالالالاللم بعالالالالد  واج رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ةالتالالالاله ميما الالالالة بقليالالالال  و سالالالاللم معالالالاله   غالالالالا  واحالالالالد 
 اته صلى هللا عليه وسلم عمرو بن العا  وميما ة رضل هللا عً ا  رر  وا

  
 ما  و  سرغة مؤتة من ا اادن

   رال  ال يد  عد رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم عدر سراو  و  غلور مؤتة ورل:
     مخسالالالالالالة راالالالالالالال  إىل  629سالالالالالالرغة األرالالالالالالر :   ق  ا  الالالالالالة سالالالالالالًة سالالالالالالو  و برغالالالالالال  سالالالالالالًة  - 1

ه فالالالالالماروا املسالالالاللمة وابالالالالال  مالالالالن الًوالالالال  بالالالالإ سالالالالليم  رالالالالرج األرالالالالر  غالالالالدعارم إىل ا سالالالالال  فعلمالالالالاا ةرواالالالال
الالالالالرل  مالالالالالال رم   اامالالالالال  حالالالالالالىت بلالالالالالو رسالالالالالالا  هللا  و حالالالالالا اا هبالالالالالم مالالالالالالن كالالالالال  انحيالالالالالالة حالالالالالىت  لتالالالالالال  عالالالالالامت م وال

 صلى هللا عليه وسلم ،ملدغًة    و  صفر.
غا يالالالالاله  -سالالالالالرغة غالالالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد هللا اللي الالالالالل إىل بالالالالالإ امللالالالالالال ،لكِدغالالالالالد   صالالالالالفر سالالالالالًة .الالالالالا   - 2
لما  حالالالالالىت إقا كالالالالالا اا بقدغالالالالالد لقالالالالالاا ا الالالالالارن بالالالالالن مالالالالالال  اللي الالالالالل املعالالالالالرو  رالالالالالرج املسالالالالال -   629سالالالالالًة 

،بالالالالالن ال صالالالالالاة ورالالالالالل  مالالالالاله فالرالالالالالسول  فقالالالالالا : إ الالالالاله االالالالالاة غرغالالالالالد ا سالالالالالال  ولكالالالالالً م  ورقالالالالالال ورلفالالالالالاا عليالالالالاله 
راالالالالالالال  وشالالالالالالًاا علالالالالالالي م ال الالالالالالارر واسالالالالالالتا اا الالالالالالالًعم ومحلالالالالالالاا ابالالالالالالن ال صالالالالالالاة وعالالالالالالادوا إىل املدغًالالالالالالة و سالالالالالاللم ابالالالالالالن 

اوغالالالالة رضالالالالل هللا عًالالالاله ولالالالاله حالالالالدغت واحالالالالد ورالالالالا  الالالالاله: ذعالالالال  رسالالالالا  ال صالالالالاة وتالالالالا   رالالالالر رالفالالالالة مع
 «.  ت ل  مكة بعد اليا  إىل غا  القيامة»هللا صلى هللا عليه وسلم غقا  غا  الفت : 

سالالالالالالرغة  رالالالالالالر  ل الالالالالالال  بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا اللي الالالالالالل: ملالالالالالالا راالالالالالال  غالالالالالالال  بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا اللي الالالالالالل مالالالالالالن  - 3
ىل ماضالالالالالالال  م الالالالالالالاب  صالالالالالالالحاب بشالالالالالالال  بالالالالالالالن سالالالالالالالرغته األوىل بع الالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إ

الالالالرل في الالالالا  -سالالالالعد بفالالالالد   راالالالال  وقلالالالال    شالالالال ر  200ومعالالالاله  -و الالالالد تقالالالالد  قكالالالالر سالالالالرغة بشالالالال  الالالالالد ال
صالالالالالالفر سالالالالالالًة .الالالالالالا   و الالالالالالد جنحالالالالالال  رالالالالالالسل السالالالالالالرغة جناحالالالالالالا  ذمالالالالالالا  فقالالالالالالد  اتالالالالالال  املسالالالالالاللما  سالالالالالالاعة ووضالالالالالالعاا 

 oغًة.السيد و تلاا مً م  تلى و صاباا مً م  عما  وشاة وقرغة فسا ارا وعادوا إىل املد
  
سالالالالالرغة شالالالالال اش بالالالالالن ورالالالالال  األسالالالالالد  إىل  الالالالال  مالالالالالن رالالالالالاا   غلقالالالالالا   الالالالالم بًالالالالالا عالالالالالامر ،لسالالالالال ة  - 4

ومعالالالالالاله  ربعالالالالالالة وعشالالالالالالرو  راالالالالالالال  فالصالالالالالالاباا  -   629غاليالالالالالاله سالالالالالالًة  -  شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو  سالالالالالالًة .الالالالالالا  
  عما  ك  ر وشاة واستا اا قل  حىت  دماا املدغًة وكا   غيوت م مخس عشرر ليلة.

ال فالالالالالالالار  إىل قات   الالالالالالالالل مالالالالالالالن  رمث الشالالالالالالالا  وراة قات القالالالالالالالر  سالالالالالالالرغة كعالالالالالالال  بالالالالالالالن عمالالالالالالال   - 5
  ربيالالالالالالال  األو  سالالالالالالالًة .الالالالالالالا    مخسالالالالالالالة عشالالالالالالالر راالالالالالالالال  فااالالالالالالالدوا  عالالالالالالالا  ف الالالالالالالاةوا علالالالالالالالى ا يالالالالالالال  فالالالالالالالدعارم 



املسالالالالاللما  إىل ا سالالالالالال  فلالالالالالم غسالالالالالت يواا  الالالالالم ورشالالالالالقارم ،لًوالالالالال  فقالالالالالاتل م ال الالالالالحابة  شالالالالالد القتالالالالالا  حالالالالالىت 
 الالالالالا  ابالالالالالن سالالالالالعد: رالالالالالا األمالالالالال   فلمالالالالالا بالالالالالرد عليالالالالاله  تلالالالالالاا ول غالالالالالً   مالالالالالً م غالالالالال  راالالالالال  االالالالالرغ    القتلالالالالالى  

الليالالالال  اامالالالال  حالالالالىت  تالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالالالر ل ا الالالال  فشالالالالق عليالالالاله قلالالالال  ورالالالالم ،لوعالالالالت 
 علي م لكن بل ه   م ساروا إىل ماض   رر ف ك م.

  
    630 - 629رال و سًة  8إسال  عمرو بن العا  سًة 

ن سالالال م بالالالن عمالالالرو بالالالن ر الالاليل بالالالن كعالالال  عمالالالرو بالالالن العالالالا  بالالالن وا الالال  بالالالن راشالالالم بالالالن سالالالعيد بالالال
بالالالالالالن غالالالالالالال  القرشالالالالالالل السالالالالالال مل غلكالالالالالالد  ، عوالالالالالالد هللا  و يالالالالالال :  ، حممالالالالالالدخ و مالالالالالاله الًاب الالالالالالة بًالالالالالال  حرملالالالالالالة  
سالالالالوية مالالالالن بالالالالإ االالالالال  بالالالالن عتيالالالال  بالالالالن  سالالالاللم بالالالالن  سالالالاللم بالالالالن غالالالالسكر بالالالالن عالالالال ر و رالالالالال ألمالالالاله عمالالالالرو بالالالالن 

  ورة العدو  وعقوة بن انف  بن عود  يس الف ر .
  

عالالالالن  مالالالاله فقالالالالا : سالالالاللمى بًالالالال  حرملالالالالة تلقالالالال  ،لًاب الالالالة مالالالالن بالالالالإ  سالالالالال  راالالالال  عمالالالالرو بالالالالن العالالالالا 
عالالالالال ر  صالالالالالابت ا رمالالالالالال العالالالالالرب فويعالالالالال  بعكالالالالالاا فاشالالالالال ارا الفاكالالالالاله بالالالالالن امل الالالالال ر   اشالالالالال ارا مًالالالالاله عوالالالالالد هللا 
بالالالالالن االالالالالالدعا    صالالالالالالارت إىل العالالالالالا  بالالالالالالن وا الالالالالال  فالالالالالالالدت لالالالالاله فالجنوالالالالالال  فالالالالالال   كالالالالالا  اعالالالالالال  لالالالالالال  شالالالالالاللة 

م مالالالالالن عًالالالالالدل مالالالالالن املسالالالالاللمة  اعفالالالالالر ف الالالالالسل  ورالالالالالا الالالالالالس   رسالالالالاللته  الالالالالرغ  إىل الً اشالالالالالل ليسالالالالاللم إلالالالالالي 
بالالالالن  م  الالالالال  ومالالالالن معالالالاله فلالالالالم غفعالالالال  و الالالالا  لالالالاله: و عمالالالالرو كيالالالالد غعالالالاللب عًالالالال   مالالالالر ابالالالالن عمالالالال  فالالالالاهللا 
إ الالالالاله لرسالالالالالا  هللا حقالالالالالا    الالالالالا :   الالالالال  تقالالالالالا  قلالالالالال   إ  وهللا فالالالالالال عإ  ف الالالالالرج مالالالالالن عًالالالالالدل م الالالالالاارا  إىل 

إىل الًالالالالالال   الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فالسالالالالالاللم عالالالالالالا  ريالالالالالال  و يالالالالالال :  سالالالالالاللم عًالالالالالالد الً اشالالالالالالل ورالالالالالالاار
صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و يالالالال : كالالالالا  إسالالالالالمه   صالالالالفر سالالالالًة .الالالالا   والالالال  الفالالالالت  بسالالالالتة  شالالالال ر وكالالالالا   الالالالد 
رالالالالالالم ،   الالالالالالرا  إىل الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن عًالالالالالالد الً اشالالالالالالل   تا الالالالالالد إىل رالالالالالالسا الا الالالالالال  
و الالالالد  علالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رالالالالا ورالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد وع مالالالالا  بالالالالن  لحالالالالة العوالالالالدر  فتقالالالالد  

و سالالالاللم و،غالالالال    تقالالالالد  عمالالالالرو فالسالالالاللم و،غالالالال  علالالالالى    غ فالالالالر لالالالاله مالالالالا كالالالالا   ولالالالاله فقالالالالا  لالالالاله رسالالالالا   رالالالالالد
 «.ا سال  وا  رر  و ا  ما  ول ما»هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
  

وحالالالالالالالدن عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن العالالالالالالالا  رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله عالالالالالالالن سالالالالالالالو  إسالالالالالالالالمه كمالالالالالالالا روال ابالالالالالالالن إسالالالالالالالحا  



 عالالالال  راالالالالا   مالالالالن  الالالالرغ  كالالالالا اا غالالالالرو   وغالالالال ل   الالالالا  عمالالالالرو: ملالالالالا ا  الالالالرفًا مالالالال  األحالالالاللاب عالالالالن ا ًالالالالد 
ر غالالالالالل وغسالالالالالمعا  مالالالالالإ فقلالالالالال   الالالالالم: تعلمالالالالالا  وهللا  ين  ر   مالالالالالر حممالالالالالد غعلالالالالالا األمالالالالالار علالالالالالاا  مًكالالالالالرا  وإين 
لقالالالالالد ر غالالالالال   مالالالالالرا  فمالالالالالا تالالالالالرو  فيالالالالاله   الالالالالالاا: ومالالالالالاقا ر غالالالالال    الالالالالا : ر غالالالالال      لحالالالالالق ،لً اشالالالالالل فًكالالالالالا  

االالالال  غدغالالالاله  حالالالال  إليًالالالالا مالالالالن  عًالالالالدل فالالالال     الالالالر حممالالالالد علالالالالى  امًالالالالا كًالالالالا عًالالالالد الً اشالالالالل فالالالال ان     كالالالالا 
    كالالالالالا  االالالالال  غالالالالالد  حممالالالالالد وإ    الالالالالر  امًالالالالالا فالالالالالًحن مالالالالالن  الالالالالد عرفالالالالالاا فلالالالالالن بتيًالالالالالا مالالالالالً م إ  رالالالالال   
 الالالالالالاا: إ  رالالالالالسا الالالالالالر     لالالالالال : فالالالالالال عاا لًالالالالالا مالالالالالا  دغالالالالاله لالالالالاله وكالالالالالا   حالالالالال     غ الالالالالد  إليالالالالاله مالالالالالن  رضالالالالالًا 

ةل عمالالالالرو بالالالالن  ميالالالالة األد  ف معًالالالالا لالالالاله  دمالالالالا  ك الالالال ا    رراًالالالالا حالالالالىت  الالالالدمًا عليالالالاله فالالالالاهللا إان لعًالالالالدل إق االالالالا
الضالالالالمر  وكالالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم  الالالالالد بع الالالاله إليالالالالاله   شالالالالالال  اعفالالالالر و صالالالالالحابه فالالالالالدر  
عليالالالاله   رالالالالالرج مالالالالن عًالالالالالدل فقلالالالال  ألصالالالالالحام: رالالالالسا عمالالالالالرو بالالالالن  ميالالالالالة الضالالالالمر  لالالالالالا  الالالالد درلالالالالال  علالالالالالى 
الً اشالالالالالالل لسالالالالالالاللته إول فالعاا يالالالالالاله فضالالالالالالرب  عًقالالالالالاله  فالالالالالال قا فعلالالالالالال  قلالالالالالال  ر ت  الالالالالالرغ   ين  الالالالالالد  االالالالالالل ت 

لالالالالال  رسالالالالالالا  حممالالالالالد فالالالالالالدرل  عليالالالالالاله فسالالالالال دت لالالالالالاله كمالالالالالا كًالالالالالال   صالالالالالً  فقالالالالالالا : مرحوالالالالالالا  عً الالالالالا حالالالالالالة  ت
ب الالالالالدغقل   رالالالالالدغ  إت  مالالالالالالن بالالالالالالد  شالالالالالاليدا    لالالالالال  لالالالالالاله:  عالالالالالم  غ الالالالالا امللالالالالالال   الالالالالد  رالالالالالالدغ  إليالالالالال   دمالالالالالالا   
ك الالالالال ا      ربتالالالالاله إليالالالالاله فالع والالالالاله واشالالالالالت ال    لالالالالال  لالالالالاله: إين  الالالالالد ر غالالالالال  راالالالالالال  رالالالالالرج مالالالالالن عًالالالالالد  ورالالالالالا 

 الالالالد  صالالالالاب مالالالالن  شالالالالرافًا وريالالالالاران  ف ضالالالال    مالالالالد  غالالالالدل رسالالالالا  راالالالال  عالالالالدو لًالالالالا فالعاًيالالالاله أل تلالالالاله ف  الالالاله 
فضالالالالرب هبالالالالا   فالالالاله ضالالالالربة  ًًالالالال    الالالاله  الالالالد كسالالالالرل فلالالالالا ا شالالالالق  ت األرمث لالالالالدرل  في الالالالا فر الالالالا  مًالالالاله    
 لالالالالال  لالالالالاله:  غ الالالالالا امللالالالالال  وهللا لالالالالالا  ًًالالالالال    الالالالال  تكالالالالالرل رالالالالالسا مالالالالالا سالالالالالاللتكه   الالالالالا :  تسالالالالالاللإ     عايالالالالال  

السالالالالالالال  لتقتلالالالالالاله   لالالالالالال :  غ الالالالالالا  رسالالالالالالا  راالالالالالال  بتيالالالالالاله الًالالالالالالاما  األكالالالالالال  الالالالالالالس  كالالالالالالا  با ماسالالالالالالى عليالالالالالاله
امللالالالال   كالالالالسا  رالالالالا   الالالالا : و الالالال  و عمالالالالرو   عالالالالإ واتوعالالالاله ف  الالالاله وهللا لعلالالالالى ا الالالالق ولي  الالالالر  علالالالالى مالالالالن 
رالفالالالالاله كمالالالالالا   الالالالالر ماسالالالالالى علالالالالالى فرعالالالالالا  واًالالالالالادل   لالالالالال :  فتوالالالالالاغعإ لالالالالاله علالالالالالى ا سالالالالالال    الالالالالا :  عالالالالالم  

 فوس  غدل فواغعته
  

  عليالالالالاله وكتمالالالالال   صالالالالالحام علالالالالالى ا سالالالالالال    رراالالالالال  إىل  صالالالالالحام و الالالالالد حالالالالالا  ر غالالالالالل عمالالالالالا كالالالالالا
إسالالالالالمل   رراالالالالال  عامالالالالالدا  إىل رسالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم فلقيالالالالال  رالالالالالالد بالالالالن الاليالالالالالد وقلالالالالال  
 ويالالالالال  فالالالالالت  مكالالالالالة ورالالالالالا مقوالالالالال  مالالالالالن مكالالالالالة فقلالالالالال  لالالالالاله:  غالالالالالن و  ، سالالالالالليما    الالالالالا : وهللا لقالالالالالد اسالالالالالتقا  

قالالالالالالالدمًا امليسالالالالالالم وإ  الراالالالالالالال  لًالالالالالال    قرالالالالالالال  وهللا فالسالالالالالالاللم  فحالالالالالالىت مالالالالالالالىت  وهللا مالالالالالالالا ادالالالالالال  إ  ألسالالالالالالاللم  ف
املدغًالالالالالة علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم فتقالالالالالالد  رالالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالالد فالسالالالالالاللم و،غالالالالالال    د الالالالالالات 



فقلالالالالالال : و رسالالالالالالالا  هللا إين  ،غعالالالالالالال  علالالالالالالالى    غ فالالالالالالالر ت مالالالالالالالا تقالالالالالالالد  مالالالالالالالن ق الالالالالالال  و   قكالالالالالالالر مالالالالالالالا لرالالالالالالالر  
و عمالالالالالالرو ،غالالالالالال  فالالالالالال   ا سالالالالالالال   الالالالالال  مالالالالالالا كالالالالالالا   ولالالالالالاله وإ  »فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 فواغعته   ا  رف .«   ما كا   ول اا  رر جت
  

رو  الالالالالاللب  بالالالالالن بكالالالالالار    راالالالالالال   الالالالالا  لعمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: مالالالالالا  باالالالالالال بالالالالال  عالالالالالن 
ا سالالالالال  و  الالالال    الالالال    عقلالالالال    الالالالا : كًالالالالا مالالالال   الالالالا   الالالالم عليًالالالالا تقالالالالد  وكالالالالا اا ممالالالالن تالالالالاا    حالم الالالالم 

ا حالالالالق بال الالالالالةِ  فا الالالال  ا سالالالالالال    االوالالالالا  فلالالالالسان هبالالالالالم فلمالالالالا قروالالالالالاا وصالالالالار األمالالالالالر إليًالالالالا   الالالالالران وتالالالالدبران فالالالالال ق
  ل .

و  إسالالالالالالال  عمالالالالالالرو علالالالالالالى غالالالالالالد الً اشالالالالالالل لايفالالالالالالة رالالالالالالل    صالالالالالالحابيا   سالالالالالاللم علالالالالالالى غالالالالالالد ذبعالالالالالالل  و  
 غعر  م له.

  
و الالالالالد كالالالالالا  عمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  راالالالالالال  سياسالالالالاليا  حلبيالالالالالا  و الالالالالد  قلًالالالالالا  الالالالالاله مالالالالالن فيالالالالاله عالالالالالن قرابالالالالاله إىل 

سالالالالالال  و  مركالالالالاللل فالالالالالر    رالالالالال ا  ا وشالالالالالة وسالالالالالو  إسالالالالالالمه ومًالالالالاله غتوالالالالالة   الالالالاله فكالالالالالر  الالالالالاغال    ا تشالالالالالار ا 
   رالالالال  مالالالالا غالالالالت لل بالالالاله مالالالالن حالالالالرج مركالالالاللل رالالالالا    غ الالالالاار إىل ا وشالالالالة مافالالالالدا  مالالالالن  والالالال   الالالالرغ  غق الالالالد 
 تالالالالال  عمالالالالالرو بالالالالالن  ميالالالالالة الضالالالالالمر   ًالالالالالا  مًالالالالاله    الً اشالالالالالل سيسالالالالاللمه إول فقالالالالالد  لالالالالاله ا الالالالالداو تللفالالالالالا  إليالالالالاله 

 وشالالالالة بعيالالالالدا  واعتمالالالالد علالالالالى صالالالالدا ة امللالالالال  لالالالاله  وبالالالالسل  غكالالالالا   الالالالد رالالالالد   رغشالالالالا  مالالالالن ا الالالالة و  الالالالا  ،
عالالالالن الًضالالالالا  بالالالالة رسالالالالا  هللا و الالالالرغ  حالالالالىت إقا ا ت الالالالر رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وفالالالالت  مكالالالالة  
كالالالالالالالا  رالالالالالالالا  مًالالالالالالالا  ، وشالالالالالالالة لكالالالالالالالن الً اشالالالالالالالل ل غسالالالالالالاللمه عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن  ميالالالالالالالة الضالالالالالالالمر  و  غالالالالالالال ل مالالالالالالالن 
املسالالالالاللمة وغضالالالالال  عليالالالالاله وفالالالالالا  قلالالالالالال  عالالالالالرمث عليالالالالاله ا سالالالالالال  فلالالالالالم غالالالالالالر  بالالالالالدا  مالالالالالن مواغعالالالالالة الً اشالالالالالالل 

  أل الالالاله ر      الً اشالالالالل  فسالالالاله  الالالالد  سالالالاللم اعتقالالالالادا  مًالالالاله برسالالالالالة حممالالالالد صالالالاللى هللا عليالالالاله علالالالالى ا سالالالالال
وسالالالالاللم و  الالالالاله سالالالالالي  ر علالالالالالى مالالالالالن رالفالالالالاله كمالالالالالا   الالالالالر ماسالالالالالى علالالالالالى فرعالالالالالا  واًالالالالالادل و   الالالالالا  عمالالالالالرو 

 دلي  واض  على إسال  الً اشل.
    630 - 629وكالالالالالالالا  إسالالالالالالالال  عمالالالالالالالرو  والالالالالالال  الفالالالالالالالت    السالالالالالالالًة ال امًالالالالالالالة مالالالالالالالن ا  الالالالالالالرر و سالالالالالالالًة 

مالالالالالالن العمالالالالالالر إق قا  لالالالالالالا ارًتالالالالالالة و ربعالالالالالالة سالالالالالالًة و الالالالالالد اكتسالالالالالال  ا سالالالالالالال  وسالالالالالالالمه رالالالالالالا  وكالالالالالالا  غولالالالالالالو
ورالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد  ا الالالالالدغن ع يمالالالالالة وبالالالالالالة كوالالالالال غن  امالالالالالا بالالالالالدور م الالالالالم   ذرغالالالالالخ الفالالالالالت  ا سالالالالالالمل 

 و شر الدعار وإعلا  الدغن.



و الالالالالالالالد روت    سالالالالالالالاللمة  وج رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم وكا الالالالالالالال  مالالالالالالالالن امل الالالالالالالالاارات إىل 
تفاصالالالالي  قات شالالالالال  عالالالالن إ امالالالالة املسالالالاللمة هبالالالالا وإغفالالالالاد  الالالالرغ  لعوالالالالد هللا بالالالالن ربيعالالالالة بالالالالن امل الالالال ر ا وشالالالالة 

امل لومالالالالالالالالل وعمالالالالالالالالرو بالالالالالالالالن العالالالالالالالالا  والتالالالالالالالالداب  الالالالالالالالالد دبررالالالالالالالالا عمالالالالالالالالرو واملًا شالالالالالالالالة الالالالالالالالالد ح الالالالالالالالل  اضالالالالالالالالرر 
الً اشالالالالالل وحضالالالالالار الواار الالالالالة والقتالالالالالا  الالالالالالس   شالالالالال  بيًالالالالاله وبالالالالالة مالالالالالن ان عالالالالاله بسالالالالالو  اع افالالالالاله ب الالالالالحة 

  غسكرل عمرو بن العا  ورسل رواغت ا رضل هللا عً ا.املواد ة ا سالمية مما ل
  
  

 الالالالالال : ملالالالالالا  للًالالالالالا  رمث ا وشالالالالالة االالالالالاوران هبالالالالالا رالالالالال  االالالالالار الً اشالالالالالل  مًالالالالالا  علالالالالالى دغًًالالالالالا وعوالالالالالدان هللا 
   الالالالالالؤق   و   سالالالالالالم  شالالالالالاليدا   كررالالالالالاله  فلمالالالالالالا بلالالالالالالو قلالالالالالال   رغشالالالالالالا  ا تمالالالالالالروا    غوع الالالالالالاا إىل الً اشالالالالالالل فيًالالالالالالا 

 ممالالالالا غسالالالالتار  مالالالالن متالالالالاش مكالالالالة وكالالالالا  مالالالالن  ع الالالال  مالالالالا رالالالالالة الالالالالدغن و   غ الالالالدوا للً اشالالالالل رالالالالداو
بتيالالالالاله مً الالالالالا األد  ف معالالالالالاا  دمالالالالالا  ك الالالالال ا  ول غ كالالالالالاا مالالالالالن باار تالالالالاله بارغقالالالالالا  إ   رالالالالالدوا لالالالالاله ردغالالالالالة   بع الالالالالاا 
بالالالالالالالسل  مالالالالالالال  عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن ربيعالالالالالالالة بالالالالالالالن امل الالالالالالال ر امل لومالالالالالالالل وعمالالالالالالالرو بالالالالالالالن العالالالالالالالا  بالالالالالالالن وا الالالالالالال  السالالالالالالال مل 

غالالالالق ردغتالالالاله  والالالال     تكلمالالالالا الً اشالالالالل فالالالالي م    الالالالدما و م رومهالالالالا  مالالالالررم و الالالالالاا  مالالالالا: ادفعالالالالا إىل كالالالال  بار 
إىل الً اشالالالالالالالل رالالالالالالالداول   سالالالالالالالالل    غسالالالالالالاللم م إليكمالالالالالالالا  والالالالالالال     غكلم الالالالالالالم   الالالالالالالال : ف راالالالالالالالا فقالالالالالالالدما 
علالالالالالى الً اشالالالالالل ولالالالالالن عًالالالالالدل ةالالالالال  دار وعًالالالالالد رالالالالال  االالالالالار  فلالالالالالم غوالالالالالق مالالالالالن باار تالالالالاله بارغالالالالالق إ  دفعالالالالالا 

ه  الالالالد صالالالالوال إىل بلالالالالد امللالالالال  مًالالالالا إليالالالاله ردغتالالالاله  والالالال     غكلمالالالالا الً اشالالالالل    الالالالا  لكالالالال  بارغالالالالق مالالالالً م إ الالالال
غلمالالالالالا  سالالالالالف اة فالالالالالار اا دغالالالالالن  الالالالالام م ول غالالالالالدرلاا   دغالالالالالًكم واالالالالالاةوا بالالالالالدغن موتالالالالالدش    عرفالالالالاله لالالالالالن و  
  الالالالالتم  و الالالالالد بع ًالالالالالا إىل امللالالالالال  فالالالالالي م  شالالالالالرا   الالالالالام م لالالالالال درم إلالالالالالي م  فالالالالال قا كلمالالالالالا امللالالالالال  فالالالالالي م فالشالالالالال وا 

 علالالالالم  الالالالا عالالالالاباا علالالالالي م  فقالالالالالاا عليالالالاله    غسالالالاللم م إليًالالالالا و  غكلم الالالالم فالالالال    الالالالام م  علالالالالى هبالالالالم عيًالالالالا  و 
 مالالالالالا:  عالالالالالم    إ مالالالالالا  الالالالالر، رالالالالالداومها إىل الً اشالالالالالل فقول الالالالالا مً مالالالالالا    كلمالالالالالال فقالالالالالا  لالالالالاله:  غ الالالالالا امللالالالالال  
إ الالالالاله صالالالالالوال إىل بلالالالالالد  مًالالالالالا غلمالالالالالا  سالالالالالف اة فالالالالالار اا دغالالالالالن  الالالالالام م ول غالالالالالدرلاا   دغًالالالالال  واالالالالالاةوا بالالالالالدغن 

 م مالالالالالالن  ،  الالالالالالم و عمالالالالالالام م موتالالالالالالدش    عرفالالالالالاله لالالالالالالن و    الالالالالال  و الالالالالالد بع ًالالالالالالا إليالالالالالال  فالالالالالالي م  شالالالالالالرا   الالالالالالام
وعشالالالالالا ررم لالالالالال درم إلالالالالالي م ف الالالالالم  علالالالالالى هبالالالالالم عيًالالالالالا  و علالالالالالم  الالالالالا عالالالالالاباا علالالالالالي م وعالالالالالاتوارم فيالالالالاله  ول غكالالالالالن 
شالالالالاللة  ب الالالالال  إىل عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م ربيعالالالالالة وعمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  مالالالالالن    غسالالالالالم  الً اشالالالالالل كالم الالالالالم  

اا علالالالالالالي م فقالالالالالالال  باار تالالالالالاله حالالالالالالاله: صالالالالالالد اا  غ الالالالالالا امللالالالالالال    الالالالالالام م  علالالالالالالى هبالالالالالالم عيًالالالالالالا  و علالالالالالالم  الالالالالالا عالالالالالالاب
فالسالالالالالاللم م إلي مالالالالالالا فلالالالالالال دارم إىل بالدرالالالالالالم و الالالالالالام م  ف ضالالالالالال  الً اشالالالالالالل    الالالالالالا :  رالالالالالالا هللا ا  هللا إقا  



    سلم م إلي ما و 
  

 كالالالالالاد  امالالالالالا  االالالالالاوروين و للالالالالالاا بالالالالالالد  وارتالالالالالاروين علالالالالالى مالالالالالن سالالالالالاا  حالالالالالىت  دعالالالالالارم فالسالالالالالال م مالالالالالا 
م إىل  الالالالالالام م وإ  كالالالالالالا اا غقالالالالالالا  رالالالالالالسا     مالالالالالالررم فالالالالالال   كالالالالالالا اا كمالالالالالالا غقالالالالالالا    سالالالالالاللمت م إلي مالالالالالالا وردد الالالالالال

علالالالالالى غالالالالال  قلالالالالال  مًعالالالالالت م مً مالالالالالا و حسالالالالالً  االالالالالااررم مالالالالالا االالالالالاوروين     رسالالالالال  إىل  صالالالالالحاب رسالالالالالا  
هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فالالالالالالدعارم فلمالالالالالالا االالالالالالاةرم رسالالالالالالاله ااتمعالالالالالالاا    الالالالالالا  بعضالالالالالال م لالالالالالالوع : مالالالالالالا 

ليالالالاله وسالالالاللم  تقالالالالالا  للراالالالال  إقا ادتمالالالالال   الالالالالاا:  قالالالالا  وهللا مالالالالا علمًالالالالا ومالالالالا  مالالالالران بالالالاله  ويًالالالالا صالالالاللى هللا ع
كالالالالالالا ن   قلالالالالالال  مالالالالالالا رالالالالالالا كالالالالالالا ن  فلمالالالالالالا االالالالالالاةول و الالالالالالد دعالالالالالالا الً اشالالالالالالل  سالالالالالالا فته فًشالالالالالالروا م الالالالالالاحف م 
حالالالالالالاله سالالالالالالال م فقالالالالالالا : مالالالالالالا رالالالالالالسا الالالالالالالدغن الالالالالالالس  فالالالالالالار تم فيالالالالالاله  الالالالالالامكم ول تالالالالالالدرلاا   دغالالالالالالإ و    دغالالالالالالن 

  حد من رسل األمم .
  

 فكا  الس  كلمه اعفر بن  م  ال  فقا  له:
  
ارليالالالالالالة  عوالالالالالد األصالالالالالًا  و كالالالالال  امليتالالالالالة و ا الفالالالالالااح  و قاالالالالالال   غ الالالالالا امللالالالالال  كًالالالالالا  امالالالالالا   رالالالالال  ا»

األرحالالالالا  و سالالالاللة االالالالالاار  بكالالالال  القالالالالا  مً الالالالا الضالالالالعيد فكًالالالالا علالالالالى قلالالالال  حالالالالىت بعالالالالت هللا إليًالالالالا رسالالالالا   
مًالالالالا  عالالالالر   سالالالالوه وصالالالالد ه و ما تالالالاله وعفافالالالاله فالالالالدعاان إىل هللا لًاحالالالالدل و عوالالالالدل وخنلالالالال  مالالالالا كًالالالالا  عوالالالالد لالالالالن 

  و مالالالالالالالالران ب الالالالالالالالد  ا الالالالالالالالدغت و داة األما الالالالالالالالة وصالالالالالالالاللة الالالالالالالالالرحم و ، ان مالالالالالالالالن دو الالالالالالالاله مالالالالالالالالن ا  الالالالالالالالارر واألوو
وحسالالالالالن االالالالالالاار والكالالالالالد عالالالالالن ا الالالالالار  والالالالالالدماة و الالالالالاان عالالالالالن الفالالالالالااح  و الالالالالا  الالالالالاللور و كالالالالال  مالالالالالا  اليتالالالالاليم 
 -و الالالالالس  ا  الالالالالًة و مالالالالالران     عوالالالالالد هللا وحالالالالالدل    شالالالالالر  بالالالالاله شالالالالاليدا  و مالالالالالران ،ل الالالالالالر واللكالالالالالار وال الالالالاليا  

بالالالاله واتوعًالالالالال علالالالالى مالالالالا االالالالاة بالالالاله فعوالالالالدان هللا وحالالالالدل فلالالالالم ف الالالالد ًال و مًالالالالا  -فعالالالالدد عليالالالاله  مالالالالار ا سالالالالال  
 شالالالر  بالالاله شالالاليدا  وحر مًالالالا مالالالا حالالالر  عليًالالالا و حللًالالالا مالالالا  حالالال  لًالالالا فعالالالدا عليًالالالا  امًالالالا فعالالالسباان وفتًالالالاان عالالالالن 
دغًًالالالالالا لالالالالال دوان إىل عوالالالالالادر األوو  مالالالالالن عوالالالالالادر هللا و    سالالالالالتح  مالالالالالن ا وا الالالالالت مالالالالالا كًالالالالالا  سالالالالالتح   فلمالالالالالا 

بيًًالالالالالالا وبالالالالالالة دغًًالالالالالالا  رراًالالالالالالا إىل بلالالالالالالد  وارالالالالالال ان  علالالالالالالى مالالالالالالن    الالالالالالروان و لمالالالالالالاان وشالالالالالالقاا عليًالالالالالالا وحالالالالالالالاا
سالالالالاا  ورغوًالالالالا   االالالالاار  وراالالالالاان        لالالالالم عًالالالالد   غ الالالالا امللالالالال   فقالالالالا  لالالالاله الً اشالالالالل: رالالالال  معالالالال  
ممالالالالا االالالالاة بالالالاله هللا مالالالالن شالالالاللة  فقالالالالا  لالالالاله اعفالالالالر:  عالالالالم  فقالالالالا  لالالالاله الً اشالالالالل: فالالالالا ر ل علالالالالل   فقالالالالر  عليالالالاله 

رضالالالالالالال    يتالالالالالالاله وبكالالالالالالال   سالالالالالالالا فته حالالالالالالالىت فوكالالالالالالالى وهللا الً اشالالالالالالالل حالالالالالالالىت ا -ك عالالالالالالاليل   -صالالالالالالالدرا  مالالالالالالالن 



 رضالالالاللاا م الالالالالاحف م حالالالالة ذعالالالالالاا مالالالالالا تالالالالال علالالالالالي م    الالالالا  الً اشالالالالالل: إ  رالالالالالسا وهللا والالالالالس  االالالالالاة بالالالالاله 
وعيسالالالالالالالى  لي راالالالالالالالا  مالالالالالالالن مشالالالالالالالكار واحالالالالالالالدر  ا القالالالالالالالا فالالالالالالالاهللا    سالالالالالالاللم م إليكمالالالالالالالا  بالالالالالالالدا  و   كالالالالالالالاد  

بعيالالالالالالو م   الالالالالالال     سالالالالالاللمة: فلمالالالالالالا رراالالالالالالا مالالالالالالن عًالالالالالالدل  الالالالالالا  عمالالالالالالرو بالالالالالالن العالالالالالالا : وهللا أل ودالالالالالالً م غالالالالالالدا  
عًالالالالدرم    ستالصالالالالال  بالالالالاله رضالالالالالراةرم   الالالالالال : فقالالالالالا  لالالالاله عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م ربيعالالالالالة وكالالالالالا   تقالالالالالى الالالالالالرالة 
فيًالالالالالالا:   تفعالالالالالال  فالالالالالال    الالالالالالم  رحامالالالالالالا  وإ  كالالالالالالا اا  الالالالالالد رالالالالالالالفاان   الالالالالالا : وهللا ألر تالالالالالاله   الالالالالالم غلعمالالالالالالا     

بالالالالالن عيسالالالالالى بالالالالالن مالالالالالر  عوالالالالالد هللا    غالالالالالدا عليالالالالاله ال الالالالالد فقالالالالالا  لالالالالاله:  غ الالالالالا امللالالالالال  إ الالالالالم غقالالالالالالا    عيسالالالالالى 
 مر   ا   ع يما   فالرس 

  
إلالالالالالالي م فاسالالالالالالال م عمالالالالالالا غقالالالالالالالا  فيالالالالالاله  فالرسالالالالالال  إلالالالالالالي م غسالالالالالالال م عًالالالالالاله   الالالالالالال : ول غًالالالالالالل  بًالالالالالالا م لالالالالالاله 
فالالالالالالااتم  القالالالالالالا  فقالالالالالالا  بعضالالالالالال م لالالالالالالوع : مالالالالالالاقا تقالالالالالالالا    عيسالالالالالالى إقا سالالالالالالاللكم عًالالالالالاله   الالالالالالالاا:  قالالالالالالا  

رلالالالاا عليالالاله   الالالا   الالالم: وهللا فيالالاله مالالالا  الالالا  هللا ومالالالا االالالاة بالالاله  ويًالالالا كا ًالالالا    قلالالال  مالالالا رالالالا كالالالا ن  فلمالالالا د
مالالالالا تقالالالالالا    عيسالالالالى بالالالالن مالالالالر   فقالالالالا  لالالالاله اعفالالالالر بالالالالن  م  الالالالال :  قالالالالا  فيالالالاله الالالالالس  االالالالاة بالالالاله  ويًالالالالا: 

  فضالالالالالرب الً اشالالالالالل غالالالالالدل «رالالالالالا عوالالالالالد هللا ورسالالالالالاله وروحالالالالاله وكلمتالالالالاله  لقارالالالالالا إىل مالالالالالر  العالالالالالسراة الوتالالالالالا »
باار تالالالاله  إىل األرمث فالرالالالالس مً الالالالا عالالالالادا   مالالالالا عالالالالدا عيسالالالالى بالالالالن مالالالالر  مالالالالا  لالالالال  رالالالالسا العالالالالاد  فتًالالالالاررت

حالالالالالاله حالالالالالة  الالالالالا  مالالالالالا  الالالالالا  فقالالالالالا : وإ  خنالالالالالر  وهللا اقروالالالالالاا فالالالالالال تم سالالالالاليا   رضالالالالالل مالالالالالن سالالالالالوكم غالالالالالر    
مالالالالالن سالالالالالوكم غالالالالالر   فمالالالالالا  حالالالالال     ت دبالالالالالرا  قروالالالالالا  و ين  قغالالالالال  راالالالالالال  مالالالالالًكم  ردوا علي مالالالالالا رالالالالالداورم 
فالالالالال حااالالالالة لًالالالالا هبالالالالا فالالالالاهللا مالالالالا  رالالالالس هللا مالالالالإ الرشالالالالار حالالالالة رد علالالالالل  ملكالالالالل ف رالالالالس الرشالالالالار فيالالالاله ومالالالالا 

  اش الًا     فال يع م فيه. 
  

 الالالالال : ف راالالالالا مالالالالن عًالالالالدل مقوالالالالاحة مالالالالردودا  علي مالالالالا مالالالالا االالالالاةا بالالالاله و  مًالالالالا عًالالالالدل ةالالالال  دار مالالالال  
مالالالالالالن غًا عالالالالالاله   ملكالالالالالاله   الالالالالالال :  -غعالالالالالالإ  -رالالالالالال  االالالالالالار   الالالالالالال : فالالالالالالاهللا إان علالالالالالالى قلالالالالالال  إق  الالالالالالل  بالالالالالاله 

  علالالالالالى فالالالالالاهللا مالالالالالا علمًالالالالالا حالالالالاللان   الالالالال  كالالالالالا   شالالالالالد مالالالالالن حالالالالالل  حالالالالاللانل عًالالالالالد قلالالالالال  ختافالالالالالا     غ  الالالالالر قلالالالالال
الً اشالالالالالالالل فيالالالالالالالالا راالالالالالالال    غعالالالالالالالر  مالالالالالالالن حقًالالالالالالالا مالالالالالالالا كالالالالالالالا  الً اشالالالالالالالل غعالالالالالالالر  مًالالالالالالاله وسالالالالالالالار الً اشالالالالالالالل 
وبيً مالالالالالا عالالالالالالرمث الًيالالالالالال   فقالالالالالالا   صالالالالالحاب رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالالن راالالالالالال  نالالالالالالرج حالالالالالالىت 
 ضالالالالر و عالالالالة القالالالالا    بتيًالالالالا ، الالالال   فقالالالالا  الالالالاللب  بالالالالن العالالالالاا :  ان وكالالالالا   حالالالالدن القالالالالا  سالالالالًا  فًف الالالالاا 

  صالالالالالدرل   سالالالالالو  علي الالالالالا حالالالالالىت رالالالالالرج إىل انحيالالالالالة الًيالالالالال  الالالالالالد هبالالالالالا ملتقالالالالالى القالالالالالا    لالالالالاله  ربالالالالالة ف عل الالالالالا 



ا الالالالالالالالق حالالالالالالالىت حضالالالالالالالررم   الالالالالالالال : ودعالالالالالالالاان هللا للً اشالالالالالالالل ،ل  الالالالالالالار علالالالالالالالى عالالالالالالالدول والتمكالالالالالالالة لالالالالالالاله   
بالالالالالالدل واسالالالالالتارق عليالالالالاله  مالالالالالر ا وشالالالالالة فكًالالالالالا عًالالالالالدل   رالالالالال  مًالالالالالل  حالالالالالىت  الالالالالدمًا علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

 هللا عليه وسلم ورا  كة.
  

رواغتالالالالالا  عالالالالالن قرالالالالالاب عمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  إىل ا وشالالالالالة ومالالالالالا االالالالالر  بيًالالالالاله وبالالالالالة الً اشالالالالالل  رالالالالالاذ 
راصالالالالالالا  ،مل الالالالالالاارغن املسالالالالالاللمة  الرواغالالالالالالة األوىل عالالالالالالن عمالالالالالالرو  فسالالالالالاله وال ا يالالالالالالة عالالالالالالن    سالالالالالاللمة  والرواغالالالالالالة 
األوىل مالالالالسكارر   سالالالال ر ابالالالالن رشالالالالا  عالالالالن ابالالالالن إسالالالالحا   وال ا يالالالالة   مسالالالالًد ا مالالالالا   محالالالالد بالالالالن حًوالالالال   

و بالالالالالن العالالالالالا    الالالالاله قرالالالالال  إىل ا وشالالالالالة مافالالالالالدا  مالالالالالن  الالالالالرغ  ومعالالالالاله  د  ك الالالالال  وغسالالالالالتفاد مالالالالالن رواغالالالالالة عمالالالالالر 
ليقدمالالالالاله إىل الً اشالالالالالل ردغالالالالالة لالالالالاله بق الالالالالد تسالالالالالليم امل الالالالالاارغن كل الالالالالم  و بعضالالالالال م إليالالالالاله و  الالالالاله  كالالالالالن مالالالالالن 
مقابلالالالالالالة الً اشالالالالالالل و لالالالالالال  مًالالالالالاله قلالالالالالال  ف ضالالالالالال  غضالالالالالالوا  شالالالالالالدغدا  و   إاابالالالالالالة  لوالالالالالاله ورد ردغتالالالالالاله إليالالالالالاله 

مالالالالالالالا  الً اشالالالالالالالل بيًالالالالالالاله وبالالالالالالالة اعفالالالالالالالر بالالالالالالالن  م  الالالالالالالال  لكالالالالالالالن ع ْمالالالالالالالرا  ل غالالالالالالالسكر املًا شالالالالالالالة الالالالالالالالد حالالالالالالالدر   
اضالالالالالار الواار الالالالالة    مالالالالالر عيسالالالالالى بالالالالالن مالالالالالر  عليالالالالاله السالالالالالال  وا تًالالالالالاش الً اشالالالالالل  الالالالالا  االالالالالاب بالالالالاله اعفالالالالالر 
رضالالالالالالالالل هللا عًالالالالالالالاله  غالالالالالالالال     عمالالالالالالالالرو بالالالالالالالالن العالالالالالالالالا   الالالالالالالالا : إ  الً اشالالالالالالالالل صالالالالالالالالافحه و سالالالالالالالاللم  و الالالالالالالالال     

وممالالالالالا   شالالالالال   -وعالالالالا  علالالالالالى  رالالالالر إ الالالالالرارل  الالالالالا  الالالالاله اعفالالالالالر   -سالالالاللمة: إ الالالالاله   الالالالر مالالالالالن غًا عالالالالاله   ملكالالالاله 
فيالالالالاله    عمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا  ل غالالالالالً     م متالالالالاله سالالالالالااة  كالالالالالا  مافالالالالالدا  مالالالالالن  والالالالال   الالالالالرغ     قاروالالالالالا  مالالالالالن 
تلقالالالالاة  فسالالالاله لالالالال   لالالالاله  راالالالالا  مالالالالن ما فالالالاله إ اة رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم أل الالالاله بقالالالالل إىل قلالالالال  

ا  وصالالالالالالالالاروا الا الالالالالالالال  ول غسالالالالالالالاللم بعالالالالالالالالد    ا تشالالالالالالالالر ا سالالالالالالالالال    املدغًالالالالالالالالة ومالالالالالالالالا ااوررالالالالالالالالا و  الالالالالالالالِا   املسالالالالالالالاللم
غ الالالالالالالددو  مكالالالالالالالة ف الالالالالالالا  إ  رالالالالالالالا بقالالالالالالالل علالالالالالالالى حالالالالالالالاله ول غسالالالالالالاللم    غ  الالالالالالالر ا سالالالالالالالال    مكالالالالالالالة  غضالالالالالالالا  
فيالالالالالالسعن عًالالالالالالد قلالالالالالال  مضالالالالالالارا   فلمالالالالالالا ر      الً اشالالالالالالل ل غسالالالالالاللم لالالالالالاله بشالالالالالاللة و  الالالالالاله متمسالالالالالال   راعالالالالالالار 
حسالالالالالن االالالالالاار مالالالالالن عًالالالالالدل مالالالالالن امل الالالالالاارغن وم الالالالالد  برسالالالالالالة الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عالالالالالاد ورالالالالالا 

ر  تالالالالالاا  إىل رسالالالالالا  هللا وغسالالالالاللم عًالالالالالدل و الالالالالد   لالالالالاله قلالالالالال  ،لفعالالالالال  فالسالالالالاللم مالالالالالا ن الالالالالالًفس علالالالالالى    غالالالالالس
 را ورالد بن الاليد.

  
 رالد بن الاليد وإسالمه

  
رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد بالالالالن امل الالالال ر بالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن عمالالالالرو بالالالالن  الالالاللو   بالالالالا سالالالالليما   و يالالالال   بالالالالا الاليالالالالد 



ل  رالالالال  ميما الالالالة القرشالالالالل امل لومالالالالل  مالالالاله لوابالالالالة ال الالالال ر  ورالالالالل بًالالالال  ا الالالالارن بالالالالن حالالالالل  ا الليالالالالة ورالالالال
بًالالالالالالال  ا الالالالالالالارن  وج الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم و رالالالالالالال  لوابالالالالالالالة الكالالالالالالال    وج العوالالالالالالالا  بالالالالالالالن عوالالالالالالالد 
املالالالالال  عالالالالم الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ورالالالالا بالالالالن رالالالالالة  و د العوالالالالا  بالالالالن عوالالالالد املالالالالال  الالالالالسغن مالالالالن 

 لوابة.
القوالالالالالة وكالالالالا   حالالالالد  شالالالالالرا   الالالالرغ    االارليالالالالة وكالالالالالا  إليالالالاله القوالالالالالة و عًالالالالة ا يالالالال    االارليالالالالالة   مالالالالا 

فكالالالالالا اا غضالالالالالربا ا  معالالالالالا  في الالالالالا مالالالالالا   الالالالاللو  االالالالالالي   و مالالالالالا األعًالالالالالة ف  الالالالاله كالالالالالا  غكالالالالالا  املقالالالالالد  علالالالالالى 
 ريا   رغ    ا رب فكا  راال  حربيا  فارسيا .

وملالالالالالالالا  راد ا سالالالالالالالال   الالالالالالالد  علالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم رالالالالالالالا وعمالالالالالالالرو بالالالالالالالن العالالالالالالالا  
هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالا  ألصالالالالالالحابه:  و لحالالالالالالة بالالالالالالن  م  لحالالالالالالة العوالالالالالالدر  فلمالالالالالالا ر رالالالالالالم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى

 رمتكم مكة  فالق كودرا.
و الالالالالد تقالالالالالد     قكالالالالالران    مالالالالالر ا دغويالالالالالة    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم سالالالالالار حالالالالالىت ا ت الالالالالى إىل 
عسالالالالالفا  فلقيالالالالاله بشالالالالالر بالالالالالن  م سالالالالالفيا  الكعالالالالال  و الالالالالا : و رسالالالالالا  هللا رالالالالالسل  الالالالالرغ   الالالالالد ذعالالالالالاا  سالالالالال   

ًمالالالالالالر و الالالالالالد  للالالالالالالاا بالالالالالالس   الالالالالالا   لفالالالالالالا  ،    ف راالالالالالالاا مع الالالالالالم العالالالالالالاق املاافيالالالالالال   الالالالالالد لوسالالالالالالاا الالالالالالالاد ال
 تدرل ا علي م  بدا  ورسا رالد بن الاليد   ري   رغ   د  دمال إىل كراش ال ميم.

  
 الالالالالا  رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد: ملالالالالالا  راد هللا عالالالالالل واالالالالال  م مالالالالالا  راد مالالالالالن ا الالالالال   الالالالالس     لالالالالال  ا سالالالالالال  

 عليالالالالاله وسالالالالاللم وحضالالالالالر ت رشالالالالالد  و لالالالالال :  الالالالالد شالالالالال دت رالالالالالسل املالالالالالاا ن كل الالالالالا علالالالالالى حممالالالالالد صالالالالاللى هللا
فلالالالالالالالاليس مالالالالالالالالا ن  شالالالالالالالال دل إ     الالالالالالالالر  و ان  ر     فسالالالالالالالالل  ين   غالالالالالالالال  شالالالالالالالاللة و   حممالالالالالالالالدا  غ  الالالالالالالالر  
فلمالالالالالالا االالالالالالاة لعمالالالالالالرر القضالالالالالالية ت يوالالالالالال  ول  شالالالالالال د درالالالالالالاله فكالالالالالالا   رالالالالالالل الاليالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالد درالالالالالال  معالالالالالاله 
فالوالالالالالإ فلالالالالالم  الالالالالدين فكتالالالالالال  إت  كتالالالالالا،  فالالالالال قا فيالالالالالاله: وبسالالالالالم هللا الالالالالالرمحن الالالالالالالرحيم   مالالالالالا بعالالالالالد: فالالالالالال ين ل  ر 

ع الالالال  مالالالالن قرالالالالاب ر غالالالال  عالالالالن ا سالالالالال  وعقلالالالال  وم الالالال  ا سالالالالال    لالالالاله  حالالالالد   الالالالد سالالالالاللإ رسالالالالا   
هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عًالالالالال  فقالالالالالا :  غالالالالالن رالالالالالالد  فقلالالالالال : با هللا بالالالالاله  فقالالالالالا : مالالالالالا م لالالالالاله   الالالالال  
ا سالالالالال  ولالالالالا كالالالالا   عالالالال   كاغتالالالاله مالالالال  املسالالالاللمة علالالالالى املشالالالالركة كالالالالا  رالالالال ا  لالالالاله ولقالالالالدمًال علالالالالى غالالالال ل 

 «. د فات  من ماا ن صا ة فاستدر  و  رل ما
  

فلمالالالالالالالا االالالالالالالاةين كتابالالالالالالاله  شالالالالالالالا  لل الالالالالالالروج و ادين رغوالالالالالالالة   ا سالالالالالالالال  وسالالالالالالالرتإ مقالالالالالالالالة رسالالالالالالالا  هللا 



صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم ور غالالالالال    املًالالالالالا  كالالالالالالالين   بالالالالالالد ضالالالالاليقة ادبالالالالالالة ف راالالالالال  إىل بالالالالالالد رضالالالالالالراة 
رالالالالال   مالالالالالا واسالالالالالعة  فلمالالالالالا   عالالالالال  علالالالالالى ا الالالالالروج إىل املدغًالالالالالة لقيالالالالال  صالالالالالفاا  بالالالالالن  ميالالالالالة فقلالالالالال : و  ، و 

تالالالالر     حممالالالالدا    الالالالر علالالالالى العالالالالرب والع الالالالم فلالالالالا  الالالالدمًا عليالالالاله واتوعًالالالالال فالالالال   شالالالالرفه شالالالالر  لًالالالالا  فقالالالالا : 
لالالالالالالا ل غكالالالالالالن غوقالالالالالالى غالالالالالال   مالالالالالالا اتوعتالالالالالاله  بالالالالالالدا   فقلالالالالالال : رالالالالالالسا راالالالالالال   لتالالالالالال   بالالالالالالال و رالالالالالالال بوالالالالالالدر  فلقيالالالالالال  
عكرمالالالالالة بالالالالالن  م ا الالالالال  فقلالالالالال  لالالالالاله م الالالالال  مالالالالالا  لالالالالال  ل الالالالالفاا  فقالالالالالا  م الالالالال  الالالالالالس   الالالالالا  صالالالالالفاا    لالالالالال : 

لالالالالال  لالالالالال    الالالالالا :    قكالالالالالرل    لقيالالالالال  ع مالالالالالا  بالالالالالن  لحالالالالالة ا  الالالالال   لالالالالال : رالالالالالسا ت فالالالالاكتم قكالالالالالر مالالالالالا  
صالالالالالالدغق فالالالالالالالردت     قكالالالالالالر لالالالالالاله   قكالالالالالالرت  تالالالالالال   بيالالالالالاله  لحالالالالالالة وعمالالالالالاله ع مالالالالالالا  وإراتالالالالالاله األربالالالالالال  مسالالالالالالاف  
وا الالالالالال  وا الالالالالارن وكالالالالالالب فالالالالال  م  لتلالالالالالاا كل الالالالالم غالالالالالا   لحالالالالالد فكررالالالالال      قكالالالالالر لالالالالاله    لالالالالال  لالالالالاله: إمالالالالالا 

ب مالالالالن مالالالالاة  الالالالرج     لالالالال  لالالالاله مالالالالا  لالالالال  ل الالالالفاا  لالالالالن  ًللالالالالة رعلالالالال    احالالالالر لالالالالا صالالالال  فيالالالاله ق الالالالا 
وعكرمالالالالة فالسالالالالرش ا اابالالالالة وواعالالالالدين إ  سالالالالوقإ   الالالالا   حالالالال  كالالالالسا وإ  سالالالالوقته إليالالالاله ا ت رتالالالاله  فلالالالالم غالالالالال  
الف الالالالر حالالالالىت التقيًالالالالا فعالالالالدوان حالالالالىت ا ت يًالالالالا إىل ا الالالالالدر فااالالالالدان عمالالالالرو بالالالالن العالالالالا  هبالالالالا  فقالالالالا : مرحوالالالالالا  

را    ا سالالالالالالالال    الالالالالالالا : وقلالالالالالالال  الالالالالالالالس  ،لقالالالالالالالا   فقلًالالالالالالالا: وبالالالالالالال    الالالالالالالا :  غالالالالالالالن مسالالالالالالال كم   لًالالالالالالالا: الالالالالالالالد
  الالالالالدمإ  و  لفالالالالالل:  الالالالالا  عمالالالالالرو  الالالالالالد: و  ، سالالالالالليما   غالالالالالن ترغالالالالالد   الالالالالا : وهللا لقالالالالالد اسالالالالالتقا  امليسالالالالالم 
وإ  رالالالالالسا الراالالالالال  لًالالالالال   فالقرالالالالال  فالسالالالالاللم فحالالالالالىت مالالالالالىت   الالالالالا  عمالالالالالرو: و ان وهللا مالالالالالا ادالالالالال  إ  ألسالالالالاللم  

 فاصاحوًا  يعا .
  
  

  ريالالالالالام   عمالالالالالدت إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا فاصالالالالاللاا املدغًالالالالالة و الالالالالا  رالالالالالالد: فلوسالالالالال  مالالالالالن صالالالالالا
عليالالالاله وسالالالاللم فلقيالالالال   رالالالالل فقالالالالا :  سالالالالرش  فالالالال   رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالد سلالالالالر) بقالالالالدومكم 
ورالالالالالالا غًت الالالالالالركم فالسالالالالالالرعًا املشالالالالالالل فا لعالالالالالال  عليالالالالالاله فمالالالالالالا  ا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غوتسالالالالالالم 

 لالالالالالق فقلالالالالال : إين  شالالالالال د       حالالالالالىت و فالالالالال  عليالالالالاله فسالالالالاللم  عليالالالالاله ،لًوالالالالالار فالالالالالرد علالالالالالل  السالالالالالال  بااالالالالاله
ا مالالالالالد   الالالالالالس  رالالالالالدا    الالالالالد كًالالالالال   ر  لالالالالال  عقالالالالالال  راالالالالالات »إلالالالالاله إ  هللا و  الالالالال  رسالالالالالا  هللا   الالالالالا : 

   لالالالالالالال : و رسالالالالالالالا  هللا ادش هللا ت غ فالالالالالالالر تلالالالالالالال  املالالالالالالالاا ن الالالالالالالالد كًالالالالالالال  «     غسالالالالالالاللم  إ  إىل رالالالالالالال 
د  ع مالالالالالالا  وتقالالالالالال« ا سالالالالالالال   الالالالالال   مالالالالالالا كالالالالالالا   ولالالالالالاله» شالالالالالال درا عليالالالالالال   فقالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 وعمرو فالسلما.
 وكا  عمرو بن العا   سن مً ما.



 الالالالالا  رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد: اعتمالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فحلالالالالالق ر سالالالالاله فابتالالالالالدر الًالالالالالا  
شالالالالالعرل فسالالالالالوقت م إىل انصالالالالاليته ف علت الالالالالا   رالالالالالسل القلًسالالالالالار فلالالالالالم  شالالالالال د  تالالالالالا   ورالالالالالل معالالالالالل إ  توالالالالالة ت 

مالالالالالرل بضالالالالال  و ربعالالالالالا  سالالالالالًة   رالفالالالالالة عمالالالالالر وع 21الً الالالالالر  واألك الالالالالر علالالالالالى   الالالالاله مالالالالالات امالالالالالل سالالالالالًة 
 بن ا ااب.

  
   629سوتم  سًة  --رال  8سرغة مؤتة  اربة الرو ماد  األوىل سًة 

مؤتالالالالالالالة مالالالالالالالن عمالالالالالالال  الولقالالالالالالالاة ورالالالالالالالل مدغًالالالالالالالة معروفالالالالالالالة ،لشالالالالالالالا  علالالالالالالالى مالالالالالالالرحلتة مالالالالالالالن بيالالالالالالال  املقالالالالالالالد  
   . 629اًاب شر  الوحر املي  وكا      اد  األوىل سًة .ا  وسوتم  سًة 

ذالالالالى الو الالالالار  رالالالالسل السالالالالرغة غالالالاللور  وإ  ل نالالالالرج في الالالالا الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم لك الالالالرر  و الالالالد
 aاي  املسلمة في ا.

وسالالالالالوو ا:    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كالالالالالا   رسالالالالال  ا الالالالالارن بالالالالالن عمالالالالال  األ د  بكتالالالالالاب إىل 
 مالالالالال  ب الالالالالالر  مالالالالالالن ا الالالالالالة رر الالالالالال  ورالالالالالالا ا الالالالالالارن بالالالالالالن  م  الالالالالالر ال سالالالالالالاين  فلمالالالالالالا  الالالالالالل  مؤتالالالالالالة تعالالالالالالرمث لالالالالالاله 

بالالالن عمالالالرو ال سالالالاين  ورالالالا مالالالن  مالالالراة  ي الالالر علالالالى الشالالالا  فقالالالا :  غالالالن ترغالالالد لعلالالال  مالالالن رسالالال   شالالالرحوي 
 حممد   ا :  عم  فالورقه وضرب عًقه ول غقت  لرسا  هللا صلى هللا عليه وسلم رسا  غ ل.

 فلما بلو رسا  هللا  اشتد األمر عليه وا ل ايشا  ملقاتلة مل  الرو .
  

ررة إ     ابالالالالالالالن إسالالالالالالحا  ل غالالالالالالالسكر سالالالالالالالووا   الالالالالالالسل رالالالالالالسا رالالالالالالالا السالالالالالالالو  الالالالالالالالس  قكالالالالالالرل  غلالالالالالالال  املالالالالالالالؤ 
السالالالالالالرغة  ورالالالالالالسل  و  سالالالالالالرغة حالالالالالالارب في الالالالالالا املسالالالالالاللما  ايشالالالالالالا  مسالالالالالاليحيا  مالالالالالالن  ع الالالالالالم ايالالالالالالاش العالالالالالالال   

 قل  الا  .
فالالالالالالالم ر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالا ل  غالالالالالالد بالالالالالالن حاررالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله علالالالالالالى رالرالالالالالالة 

إ   صالالالالالالي   غالالالالالالد ف عفالالالالالالر بالالالالالالن  م »:     و الالالالالالدب رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم الًالالالالالالا  و الالالالالالا 
 الالالالال  علالالالالى الًالالالالا   فالالالال    صالالالالي  اعفالالالالر فعوالالالالد هللا بالالالالن رواحالالالالة علالالالالى الًالالالالا   فالالالال    صالالالالي  فلالالالال ت  

 .-    ا دا  لل ي   -  «املسلما  راال  من بيً م  علا ه علي م  م ا  
وكالالالالا  ممالالالالن حضالالالالر غ الالالالاد  اذالالالاله الًعمالالالالا  فقالالالالا : و حممالالالالد إ  كًالالالال  ذيالالالال  مالالالالن ذ يالالالال   صالالالاليواا 

  ويالالالالالاة بالالالالالإ إسالالالالالرا ي  كالالالالالا اا إقا اسالالالالالتعملاا الراالالالالال  علالالالالالى القالالالالالا     الالالالالالاا: إ   صالالالالالي  فالالالالالال    يعالالالالالا  أل 
ف  الالالالالال    تراالالالالالال  إىل  -    و   -فلالالالالالالا ذالالالالالالاا مدالالالالالالة  صالالالالالاليواا  يعالالالالالالا     اعالالالالالال  غقالالالالالالا  للغالالالالالالد: اع الالالالالالد 



حممالالالالالد إ  كالالالالالا   ويالالالالالا    الالالالالا   غالالالالالد:  شالالالالال د   الالالالاله رسالالالالالا  صالالالالالاد  ،ر وعقالالالالالد صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم لالالالالالااة 
ول غسالالالالوق للغالالالالد تالالالالات القيالالالالادر مالالالالن  والالالال   و وصالالالالال    بتالالالالاا مقتالالالال  ا الالالالارن بالالالالن   بالالالالي  ودفعالالالاله إىل  غالالالالد 

عمالالالالالالالال  و   غالالالالالالالالدعاا م الالالالالالالالن رًالالالالالالالالا  إىل ا سالالالالالالالالال  فالالالالالالالال    االالالالالالالالاباا وإ  فاسالالالالالالالالتعيًاا علالالالالالالالالي م ،  و الالالالالالالالاتلارم  
 فالسرش الًا  ، روج وعسكروا ،الر .

  
 وصية رسا  هللا لل ي   و  رحيله إىل مؤتة

 وصالالالالالالاليكم بتقالالالالالالا  هللا و الالالالالالالن معكالالالالالالالم مالالالالالالالن املسالالالالالالاللمة رالالالالالالال ا   » الالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا غاصالالالالالالالل االالالالالالالالي : 
اغالالالالالاللوا ،سالالالالالالم هللا   سالالالالالالوي  هللا مالالالالالالن كفالالالالالالر ،     ت الالالالالالدروا و  ت لالالالالالالاا و  تقتلالالالالالالاا وليالالالالالالدا  و  امالالالالالالر ر و   

 «.كو ا  فا يا  و  مًعل   ب امعة و  تقرباا خنال  و  تقاعاا ش را  و   دماا بًاة  
  

سالالالالاللمة  والالالالال  مسالالالالال ل إىل مؤتالالالالالة  اربالالالالالة الالالالالالرو   ورالالالالالل االالالالالدغرر رالالالالالسل وصالالالالالية ع يمالالالالالة إىل االالالالالي  امل
إ    -   تتلالالالالالالى مالالالالالالرارا  وغتالالالالالالدبررا ر سالالالالالالاة االيالالالالالالاش   العالالالالالالال  ا والالالالالالة وغعملالالالالالالاا  قتضالالالالالالارا حرفالالالالالالا  حرفالالالالالالا  

فالالالالال   ا الالالالالروب ا دغ الالالالالة الالالالالالد دارت رحارالالالالالا االالالالالاو ت  -كالالالالالا    مًالالالالالا  عالالالالالن ا الالالالالرب و  مفالالالالالر مً الالالالالا 
ى السالالالالالكا  ا مًالالالالالة الالالالالالسغن   شالالالالالال   الالالالالم   القتالالالالالا  ا الالالالالدود   الو الالالالالل وال لالالالالالم والقسالالالالالار والتعالالالالالد  علالالالالال

ف الالالالالدم  بيالالالالالا م ورربالالالالال  املالالالالالد   فقاسالالالالالى  رلارالالالالالا كالالالالال  شالالالالالقاة غت الالالالالار  ول  سالالالالال  امل الالالالال و  القسالالالالالار 
حسالالالالالاب األ فالالالالالا  والًسالالالالالاة والشالالالالالياخ وراالالالالالا  الالالالالالدغن  ودور املرضالالالالالى واالرحالالالالالى  كالالالالال  قلالالالالال    القالالالالالر  

 العشرغن   من املد ية وتقد  العلا .
لاصالالالالالالية االليلالالالالالالة ال الالالالالالادرر عالالالالالالن  لالالالالالال  ملالالالالالالؤل الرمحالالالالالالة وا  سالالالالالالا ية  فقالالالالالالد  الالالالالالى    فليتالالالالالالدبروا رالالالالالالسل ا

رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ايشالالالالالاله عالالالالالالن ال الالالالالالدر و تالالالالالال  األ فالالالالالالا  والًسالالالالالالاة والشالالالالالالياخ وراالالالالالالا  
الالالالالالالدغن املًعالالالالالالللة   ال الالالالالالاام   و الالالالالالى عالالالالالالن  االالالالالال  األشالالالالالال ار ورالالالالالالد  الويالالالالالالات  حالالالالالالىت بيالالالالالالات ا الالالالالالاربة 

 فضال  عن املساملة.
    ا الالالالالروب ورالالالالالا  الالالالالا ا  إ سالالالالالاين حمالالالالال  ورالالالالالسل  وامالالالالالر رسالالالالالا  هللا الالالالالالس  ف الالالالالسا  الالالالالا ا  ا سالالالالالال

 ب ر املسلما   وامرل وغتوعا  سًًه.
وملالالالالالالا ف الالالالالال  االالالالالالالي  مالالالالالالن املدغًالالالالالالة ذالالالالالال  العالالالالالالدو  سالالالالالال رم  و الالالالالالا  شالالالالالالرحوي  بالالالالالالن عمالالالالالالرو ال سالالالالالالاين 
ف مالالالالال   ك الالالالالر مالالالالالن مدالالالالالة  لالالالالالد مالالالالالن الالالالالالرو  وضالالالالالم إلالالالالالي م القوا الالالالال  القرغوالالالالالة املااليالالالالالة فلمالالالالالا  الالالالالل  املسالالالالاللما  

مالالالالالالن  رمث الشالالالالالالا  بل  الالالالالالم    رر الالالالالال   الالالالالالد  الالالالالالل  مالالالالالال ب مالالالالالالن  رمث الولقالالالالالالاة فال الالالالالالاماا علالالالالالالى معالالالالالالا   معالالالالالالا 



ليلتالالالالالالة غفكالالالالالالرو     مالالالالالالررم  و الالالالالالالاا:  كتالالالالالال  إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فً الالالالالال ل بعالالالالالالالدد 
عالالالالالدوانخ ف مالالالالالالا    شالالالالالالدان ،لراالالالالالالا   وإمالالالالالالا    بمالالالالالالران  مالالالالالالرل فًمضالالالالالالل لالالالالالاله فشالالالالالال   الًالالالالالالا   عوالالالالالالدل هللا بالالالالالالن 

إ  الالالالالالالد تكررالالالالالالا  للالالالالالالىت رالالالالالالراتم  الالالالالالا  إورالالالالالالا تالوالالالالالالا  الشالالالالالال ادر ومالالالالالالا »ا : رواحالالالالالالة علالالالالالالى املضالالالالالالل فقالالالالالال
 قاتالالالال  الًالالالالا  بعالالالالدد و  ك الالالالرر و   الالالالالار  وإمالالالالا  قالالالالاتل م هبالالالالسا الالالالالدغن الالالالالالس   كرمًالالالالا هللا بالالالاله فر الالالالا فعالالالالال   

 فقا  الًا : لقد صد  ابن رواحة.« وإ  تكن األرر  ف ل الش ادر وليس  بشر املًللتة
  

املشالالالالركا  االالالال  إمالالالالرر إريالالالالادور  رالالالالل رر الالالال  ف الالالالاة مالالالالً م مالالالالن    والالالال  فمضالالالالاا إىل مؤتالالالالة ووافالالالالارم 
ألحالالالالد بالالالاله مالالالالن العالالالالدد الك الالالال  اللا الالالالد علالالالالى مدالالالالة  لالالالالد والسالالالالالل وا يالالالال  و  ت ا الالالالرب مالالالال  مالالالالن ا ضالالالالم 
إلالالالالالي م مالالالالالن  وا الالالالال  العالالالالالرب املتً  الالالالالرر مالالالالالن بالالالالالإ بكالالالالالر و الالالالالم واالالالالالسا  مدالالالالالة  لالالالالالد  فقاتالالالالال  األمالالالالالراة ال الرالالالالالة 

حاررالالالالة فقاتالالالال  املسالالالاللما  معالالالاله بشالالالال اعة علالالالالى صالالالالفاف م غامدالالالالس علالالالالى  رال الالالالم فالرالالالالس اللالالالالااة  غالالالالد بالالالالن 
حالالالالىت  تالالالال   عًالالالالا  ،لرمالالالالال    رالالالالس اللالالالالااة اعفالالالالر بالالالالن  م  الالالالال  رضالالالالل هللا عًالالالاله فقاتالالالال  بالالالاله ورالالالالا علالالالالى 
فرسالالالاله فالالمالالالاله القتالالالالا  و حالالالالا  بالالالاله فًالالالالل  عالالالالن فالالالالر  لالالالاله شالالالالقراة فعقررالالالالا و اتالالالال  حالالالالىت  تالالالال   وإمالالالالا عقررالالالالا 

ا  رالالالالالس اللالالالالالااة  اتالالالالال   تالالالالالا   شالالالالالدغدا  فقاعالالالالال  رافالالالالالا     برالالالالالسرا العالالالالالدو فيقاتالالالالال  علي الالالالالا املسالالالالاللمة وملالالالالال
شيًالالالاله فالرالالالالالس اللالالالالااة بيسالالالالالارل فقاعالالالالال  غسالالالالارل فاحتضالالالالالًه و اتالالالالال  حالالالالىت  تالالالالال  وواالالالالالد فيالالالاله بضالالالالال  وسالالالالالوعا  
ارحالالالالالا  مالالالالالا بالالالالالة ضالالالالالربة بسالالالالاليد و عًالالالالالة بالالالالالرم      رالالالالالس اللالالالالالااة عوالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالة وتقالالالالالد  بالالالالاله ورالالالالالا 

 و ات  حىت  ت .على فرسه ف ع  غستًل   فسه وغ دد بع  ال دد    ل  عن فرسه 
  
  

رو  سالالالالعيد بالالالالن مً الالالالار   الالالالم دفًالالالالاا غامدالالالالس  غالالالالدا  واعفالالالالرا  وعوالالالالد هللا بالالالالن رواحالالالالة رضالالالالل هللا عالالالالً م 
   الالالال  واحالالالالد    رالالالالس اللالالالالااة وبالالالال  بالالالالن   الالالالر  الع الالالالالين الولالالالالا  حليالالالالد األ  الالالالار  وكالالالالا  مالالالالن  رالالالال  

فاعالالالالال  بالالالالالدر فقالالالالالا : و معشالالالالالر املسالالالالاللمة اصالالالالالالحاا علالالالالالى راالالالالال  مالالالالالًكم   الالالالالالاا:   الالالالال    الالالالالا : مالالالالالا  ان ب
  «سالالالالاليد مالالالالالن سالالالالاليا  هللا»فاصالالالالالالحاا علالالالالالى رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد  و  ال الالالالالحي : حالالالالالىت  رالالالالالس الراغالالالالالة 

فقالالالالاتل م رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد  تالالالالا   شالالالالدغدا  وكالالالالا  ل شالالالال  علالالالالى إسالالالالالمه إ  رالرالالالالة  شالالالال ر تقرغوالالالالا   و الالالالد 
بالالالالن تفالالالالر  املسالالالاللما  ملالالالالا  تالالالال  عوالالالالد هللا بالالالالن رواحالالالالة وا لمالالالالاا حالالالالىت ل غاللالالالالر  ارًالالالالا   يعالالالالا  فاسالالالالتااش رالالالالالد 

الاليالالالالالد بعالالالالالد     رالالالالالس اللالالالالالااة وتالالالالالاىل القيالالالالالادر     مالالالالال   ل الالالالالم واعالالالالال  مقدمتالالالالاله سالالالالالا ة وميمًتالالالالاله ميسالالالالالرر 
دافالالالالالال  القالالالالالالا   -رالالالالالالالد  -ف الالالالالالن العالالالالالالدو    املالالالالالالدد االالالالالالاةرم   الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا : فلمالالالالالالا  رالالالالالالس الراغالالالالالالة 



ورالالالالالالالا  هبالالالالالالالم   الالالالالالالالا  واليالالالالالالالل عًالالالالالالاله حالالالالالالالىت ا  الالالالالالالر   وذالالالالالالالى ابالالالالالالالن إسالالالالالالالحا  ارالالالالالالالإ عشالالالالالالالر  تالالالالالالاليال  مالالالالالالالن 
  لور و   علم عدد  تلى العدو  وكا   مدر القتا  سوعة  و .املسلمة   رسل ال

و رالالالال  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  صالالالالحابه  الالالالا حالالالالدن   سالالالالاحة القتالالالالا   والالالال  راالالالالاش االالالالالي  
 إىل املدغًة واند    الًا  ال الر اامعة   صعد املً  وعيًال تسرفا  و ا :

رالالالالالالسا ال الالالالالالا     الالالالالالم ا القالالالالالالاا  و  غ الالالالالالا الًالالالالالالا  ،ب رالالالالالال   ،ب رالالالالالال    رالالالالالال كم عالالالالالالن ايشالالالالالالكم»
فلقالالالالاا العالالالالدو  فقتالالالال   غالالالالد شالالالال يدا  فاسالالالالت فروا لالالالاله     رالالالالس الراغالالالالة اعفالالالالر فشالالالالد علالالالالى القالالالالا  حالالالالىت  تالالالال  
شالالالالالالال يدا  فاسالالالالالالالت فروا لالالالالالالاله     رالالالالالالالس الراغالالالالالالالة عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن رواحالالالالالالالة و روالالالالالالال   دميالالالالالالاله حالالالالالالالىت  تالالالالالالال  شالالالالالالال يدا  

م الالالالر  فسالالالاله ولكًالالالاله سالالالاليد فاسالالالالت فروا لالالالاله     رالالالالس اللالالالالااة رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد ول غكالالالالن مالالالالن األمالالالالراة ورالالالالا  
ل رالد: « من سيا  هللا ف ب بً رل  «.سيد هللا»فمن غامدس ذل

 الالالالالا  بعضالالالالال م: كالالالالالا  مالالالالالا و الالالالال  غالالالالالا  مؤتالالالالالة فتحالالالالالا  و  الالالالالرا  واضالالالالال   حا الالالالالة العالالالالالدو هبالالالالالم وتكالالالالالارررم 
علالالالالي م أل الالالالم كالالالالا اا  ك الالالالر مالالالالن مالالالالا د  لالالالالد وال الالالالحابة رضالالالالل هللا عالالالالً م رالرالالالالة     وكالالالالا  مقتضالالالالى 

 رررم.العادر   م غلقتلا  عن  
  

و  رالالالالالسل ال الالالالاللور فالالالالالرت  ا فالالالالالة مالالالالالن ال الالالالالحابة إىل املدغًالالالالالة ملالالالالالا عالالالالالاغًاا ك الالالالالرر  الالالالالاش الالالالالالرو  ف الالالالالار 
بالالالالال  رالالالالالم »  ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غقالالالالالا : «  الالالالالتم الفالالالالالرارو » رالالالالال  املدغًالالالالالة غقالالالالالالا : إ الالالالالم 

  ولقالالالالالل رالالالالالؤ ة الالالالالالسغن راعالالالالالاا إىل املدغًالالالالالة شالالالالالرا  حالالالالالىت إ  الراالالالالال   الالالالاللة إىل  رالالالالال  بيتالالالالاله غالالالالالد« الكالالالالالرارو 
علالالالالالي م ،بالالالالاله فيالالالالالالبا  غفتحالالالالالا  لالالالالالاله وغقالالالالالالا : رالالالالالال تقالالالالالدم  مالالالالالال   صالالالالالحاب  فقتلالالالالال   حالالالالالىت إ   فالالالالالالرا  
مالالالالالً م السالالالالالاا   بيالالالالالا م اسالالالالالتحياة كلمالالالالالا رالالالالالرج واحالالالالالد مالالالالالً م صالالالالالاحاا بالالالالاله وصالالالالالار رسالالالالالا  هللا غرسالالالالال  

 إلي م راال   راال .
و و  مالالالالن االالالالاة ةالالالال  االالالالالي  غعلالالالالى بالالالالن  ميالالالالة رضالالالالل هللا عًالالالاله فلمالالالالا  الالالالد   الالالالا  لالالالاله الًالالالال  صالالالاللى هللا 

   الالالالالالالالا : فالالالالالالالالالر ين و رسالالالالالالالالا  هللا أل داد «إ  شالالالالالالالالد  فالالالالالالالالالر ين وإ  شالالالالالالالالد   ر تالالالالالالالال »عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم 
والالالالالالس  »غقيًالالالالالا   فالالالالالالر ل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ا الالالالال  كلالالالالاله ووصالالالالالد لالالالالاله مالالالالالا كالالالالالا  فقالالالالالا : 

  لكالالالالالالالن مسالالالالالالال  «بع الالالالالال  ، الالالالالالالق مالالالالالالا تركالالالالالالال  مالالالالالالالن حالالالالالالدغ  م حرفالالالالالالالا  واحالالالالالالدا  وإ   مالالالالالالالررم لكمالالالالالالالا قكالالالالالالرت
الالالالالالد قكالالالالالر في الالالالالا    الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  رالالالالال   الالالالالا حالالالالالدن   اعتالالالالال  تلالالالالال  الرواغالالالالالة « مالالالالالاغر»

سالالالالالاحة القتالالالالالا   والالالالال     غ الالالالالله ا الالالالال  ررافالالالالالة  أل  ا الالالالال  كالالالالالا   الالالالالد وصالالالالال  رسالالالالالا  هللا مالالالالالن  و  رسالالالالالا  
 رسالالالالالالله رالالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالد إىل املدغًالالالالالالة وعلالالالالالالى قلالالالالالال  فليسالالالالالال  رًالالالالالالا  مع الالالالالاللر كمالالالالالالا غقالالالالالالا  املسالالالالالاللما   



لالالالالالالد تًوالالالالالالال في الالالالالالا وصالالالالالالابة  غالالالالالالد واعفالالالالالالر وعوالالالالالالد هللا بالالالالالالن لكًالالالالالاله ل غعلالالالالالالق شالالالالالاليدا  علالالالالالالى مع الالالالالاللر رسالالالالالالا  هللا ا
رواحالالالالة  والالالال     غالالالالسرواا إىل ا الالالالرب و الالالالد  صالالالاليواا  يعالالالالا  ،ل تيالالالال  كمالالالالا قكالالالالر  فكالالالالا  حقالالالالا  عليالالالاله ورالالالالا 
مالالالالالؤرخ    غ الالالالالرل بر غالالالالاله   رالالالالالسل املسالالالالالاللة      غالالالالالسكررا بالالالالالال تعليالالالالالق وغ الالالالال  الاالالالالالر  عً الالالالالا  وا قيقالالالالالة 

  را عالالالالالة الً الالالالالار ل غشالالالالالال    غقررالالالالالا وغعالالالالال     الالالاله ملالالالالالا ر      رالالالالالسل املع الالالالاللر واضالالالالالحة وضالالالالالال الشالالالالمس 
 هبا.

  
 مااسار رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم    اعفر

  
عالالالالالن  ذالالالالالاة بًالالالالال  عمالالالالاليس رضالالالالالل هللا عً الالالالالا  وج اعفالالالالالر بالالالالالن  م  الالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله   الالالالالال : 

ا تالالالالالإ بوالالالالالإ »درالالالالال  علالالالالالل) رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالا   صالالالالالي  اعفالالالالالر و صالالالالالحابه فقالالالالالا : 
ه هبالالالالالالالم فشالالالالالالالم م وقرفالالالالالالال  عيًالالالالالالالال  و  رواغالالالالالالالة: وبكالالالالالالالى حالالالالالالالىت  قاالالالالالالال   يتالالالالالالاله الشالالالالالالالرغفة فالتيتالالالالالالال« اعفالالالالالالالر

فقلالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا  م و مالالالالالالل مالالالالالالا غوكيالالالالالال    بل الالالالالال  عالالالالالالن اعفالالالالالالر و صالالالالالالحابه شالالالالالاللة   الالالالالالا :  عالالالالالالم 
 صالالالاليواا رالالالالسا اليالالالالا    الالالالال : فقمالالالال   صالالالالي  وااتمالالالال  علالالالالل  الًسالالالالاة واعالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 

الل الالالالالم  دمالالالالاله إىل  حسالالالالالن »  و الالالالالا : «ْ الالالالالرا  و  تضالالالالالرم رالالالالالدا  و  ذالالالالالاة   تقالالالالالات رل »وسالالالالاللم غقالالالالالا  ت: 
 «.ال ااب وارلفه   قرغته  حسن ما رلف   حدا  من عواد    قرغته
  ت فلالالالالالالالاا عالالالالالالالن    اعفالالالالالالالر    »ورالالالالالالالرج رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إىل  رلالالالالالالاله فقالالالالالالالا : 

ة ورالالالالل تقالالالالا :   و يالالالال : إ الالالاله درالالالال  علالالالالى فا مالالالال«ت الالالالًعاا  الالالالم  عامالالالالا  فالالالال  م  الالالالد شالالالال لاا  مالالالالر صالالالالاحو م
اصالالالالالالًعاا »     الالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم «علالالالالالالى م الالالالالال  اعفالالالالالالر فلتوالالالالالال  الوالالالالالالااكل»واعمالالالالالالال  فقالالالالالالا : 

  ورالالالالسا الاعالالالالا  الالالالالس  اعالالالال     اعفالالالالر رضالالالالل «   اعفالالالالر  عامالالالالا  فقالالالالد شالالالال لاا عالالالالن   فسالالالال م اليالالالالا 
 «.الاضيمة»هللا عًه را  ص   عا  التعلغة وتسميه العرب 
 ن  م  ال  رضل هللا عًه.و سا  بن وب    يدر   روة اعفر ب

  
 إسال  فرور بن عامر االسامل

كالالالالا  فالالالالرور عالالالالامال  للالالالالرو  علالالالالى مالالالالن غلالالالالي م مالالالالن العالالالالرب  عالالالالا  فالرالالالالد  إىل الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله 
وسالالالالاللم ب لتالالالالاله الويضالالالالالاة وبعالالالالالت إليالالالالاله رسالالالالالالة وسالالالالالالمه مالالالالال  رسالالالالالا  فلمالالالالالا بلالالالالالو الالالالالالرو  قلالالالالال  مالالالالالن إسالالالالالالمه 

 الالالالالالاللوه علالالالالالالى مالالالالالالالاة  الالالالالالم غقالالالالالالالا  لالالالالالاله عفالالالالالالالر  حالالالالالالىت  رالالالالالالالسول فحوسالالالالالالال عًالالالالالالالدرم فلمالالالالالالا ااتمعالالالالالالال  الالالالالالالرو  ل



 بفلساة  ا :
    ر   تى سلمى    حليل ا

 على ماة عفر  فا  إحد  الرواح 
 على ان ة ل غضرب الفح   م ا

 مشس)بة   راف ا ،ملًاا 
  ا  ابن إسحا :  عم اللرر    م ملا  دمال ليقتلال  ا :

 بلو سرار املسلمة   إ
 سلم لرم  ع مل وبًاين

  
: إ  ال الالالالل  و الالالال  بعالالالالد غالالالاللور مؤتالالالالة M.C. de Paceval الالالالا  مسالالالاليا برسالالالاليفا  و 

عقالالالا،  لالالاله علالالالى ق والالاله  والالالالراا     قلالالال  كالالالا  بعالالالد فالالالت  مكالالالة سالالالًة تسالالال  ورالالالل سالالالًة الافالالالاد ودرالالالا  
 العرب   دغن هللا  فاااا .

  
 كتالالالالالالالابر سالالالالالالالًة  -رالالالالالالالال 8سالالالالالالالرغة عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن العاصالالالالالالالالو سالالالالالالالرغة قات السالسالالالالالالال    الالالالالالالاد  ا رالالالالالالالرر 

629  
تالالالالالة    الالالالالاد  األوىل و الالالالالد تالالالالالاىل القيالالالالالادر في الالالالالا رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد بعالالالالالد     لتالالالالال  كا الالالالال  غالالالالاللور مؤ 

األمالالالالراة ال الرالالالالة الالالالالسغن تقالالالالد  قكالالالالررم وكالالالالا   الالالالد  سالالالاللم حالالالالدغ ا  مالالالال  عمالالالالرو بالالالالن العالالالالا   فالالالالال  ر كفاغالالالالة 
حربيالالالالة  مالالالالا  االالالالي  الالالالالرو  الع الالالاليم و كالالالالن مالالالالن  الالالال   الالالال  ال الالالالحابة بعالالالالد    تفر الالالالاا وعالالالالاد فرغالالالالق مالالالالً م 

 املا  ول غتحم  املسلما  إ  رسارر  ليلة.إىل املدغًة فرا  رالد س
   االالالالالالالاة دور عمالالالالالالالرو بالالالالالالالن العالالالالالالالا   629و   الالالالالالالاد  ا رالالالالالالالرر    بعالالالالالالالد شالالالالالالال ر و كتالالالالالالالابر سالالالالالالالًة 

  مالالالالالال  سالالالالالالرار امل الالالالالالاارغن 300فالرسالالالالالله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل بالالالالالالد بلالالالالالالل وعالالالالالالسرر   و
 عالالالالالالا  مالالالالالالن  ضالالالالالالالاعة    فرسالالالالالالا  وسالالالالالالوو ا   الالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بل الالالالالاله   30واأل  الالالالالالار ومع الالالالالالم و

جتمعالالالالالالالالاا لإلغالالالالالالالالارر علالالالالالالالالى املسالالالالالالالاللمة و رادوا    غالالالالالالالالد اا مالالالالالالالالن   الالالالالالالالرا  املدغًالالالالالالالالة مًت الالالالالالالاللغن فرصالالالالالالالالة ا الالالالالالالاللا  
 املسلمة   مؤتة.

يالالالالالالال  رالالالالالالالسل السالالالالالالالرغة: وقات السالسالالالالالالال   أل  األعالالالالالالالداة ارتالالالالالالالو  بعضالالالالالالال م إىل بعالالالالالالال   افالالالالالالالة     وذل
ي  بسل  أل  هبا ماة غلقا   ا السلس .  غفروا  و ي : ذل



  
العالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله  الالالالا : بعالالالالت إت  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بمالالالالرين     عالالالالن عمالالالالرو بالالالالن

و عمالالالالالالالالالالرو إين  رغالالالالالالالالالالد     بع الالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالالى االالالالالالالالالالي  في ًمالالالالالالالالالال  هللا » رالالالالالالالالالالس ريالالالالالالالالالالام وسالالالالالالالالالالالحل فقالالالالالالالالالالا : 
  فعقالالالالد لالالالاله « عالالالالم املالالالالا  ال الالالالا  للراالالالال  ال الالالالا »   لالالالال : ل  سالالالاللم رغوالالالالة   املالالالالا    الالالالا : «وغسالالالاللم 

رالالالالا ومالالالالن معالالالاله وكالالالالا  غكمالالالالن الً الالالالار وغسالالالال  الليالالالال  فلمالالالالا  لالالالالااة  بالالالالي  واعالالالال  معالالالاله راغالالالالة سالالالالاداة فسالالالالار
 الالالالالرب مالالالالالً م بل الالالالاله     الالالالالاش العالالالالالدو ك الالالالال ر فوعالالالالالت رافالالالالال  بالالالالالن مكيالالالالالت اال الالالالالإ إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

  مالالالالالن 200عليالالالالاله وسالالالالاللم غسالالالالالتمدل  فوعالالالالالت إليالالالالاله  ، عويالالالالالدر بالالالالالن االالالالالالرال وعقالالالالالد لالالالالاله لالالالالالااة وبعالالالالالت معالالالالاله و
 عً مالالالالالا و مالالالالالرل    غلحالالالالالق بعمالالالالالرو و   سالالالالالرار امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار وفالالالالالي م  بالالالالالا بكالالالالالر وعمالالالالالر رضالالالالالل هللا

غكالالالالاان  يعالالالالا  و  نتلفالالالالا فالالالالالراد  بالالالالا عويالالالالدر    غتالالالالاىل القيالالالالادر  فقالالالالا  عمالالالالرو: إمالالالالا  الالالالدم  علالالالالل  مالالالالددا  
و ان األمالالالالال   فقالالالالالا   بالالالالالا عويالالالالالدر:   ولكالالالالالن  ان علالالالالالى مالالالالالا  ان عليالالالالاله و  الالالالال  علالالالالالى مالالالالالا   الالالالال  عليالالالالاله  وكالالالالالا  

و عمالالالالالالرو إ  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله   بالالالالالالا عويالالالالالالدر راالالالالالالال  سالالالالالال ال  ريًالالالالالالا  عليالالالالالاله  مالالالالالالر الالالالالالالد يا فقالالالالالالا :
وسالالالاللم  الالالالا  ت:   ختتلفالالالالا وإ الالالالال  إ  ع الالالاليتإ   عتالالالال   فال الالالالالاش لالالالاله  بالالالالا عويالالالالالدر فكالالالالا  عمالالالالرو غ الالالالاللل 
،لًالالالالا  وسالالالالار حالالالالىت وصالالالال  إىل العالالالالدو فحمالالالال  علالالالالي م املسالالالاللما  ف ربالالالالاا   الالالالالوالد وتفر الالالالاا مالالالالسعارغن 

 بعد    ا تتلاا ساعة ف لم م املسلما  ول غ ًماا شيدا .
 الوالقر  فيقا : إ  املسلمة غًماا. ما 

و رسالالالالالال  عمالالالالالالرو بالالالالالالالن العالالالالالالا  رسالالالالالالا   إىل الًالالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم غًودالالالالالاله ، ت الالالالالالالارل    و  
 غلور له و  ه عل   فاق رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم على ختا  الشا    عاد إىل املدغًة.

  
  

ليالالالالاله وسالالالالاللم ل غوع الالالالاله علالالالالالى و الالالالالد حالالالالالد ر  عمالالالالالرو بالالالالالن العالالالالالا   فسالالالالاله    رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا ع
 الالالالا  فالالالالي م  بالالالالا بكالالالالر وعمالالالالر إ  ملًللالالالالة عًالالالالدل   الالالالا  عمالالالالرو: فالتيتالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالىت  عالالالالدت 

   لالالالالالال : إين لسالالالالالال  «عا شالالالالالالة»بالالالالالالة غدغالالالالالاله فقلالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا    الًالالالالالالا   حالالالالالال  إليالالالالالال    الالالالالالا : 
« اب  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالال»   لالالالالال :   مالالالالالن   الالالالالا : « بارالالالالالا» عالالالالالإ الًسالالالالالاة إمالالالالالا  عالالالالالإ الراالالالالالا    الالالالالا : 

  عد راا   فسك   افة     علإ    رررم و ل     فسل:    عاد  سالله عن رسا.
  

 سرغة  با عويدر بن االر)ال



بسالالالالالالالالرغ ة »بكسالالالالالالالالر السالالالالالالالالة واشالالالالالالالالت رت « سالالالالالالالاليد الوحالالالالالالالالر»ذالالالالالالالى الو الالالالالالالالار  رالالالالالالالالسل السالالالالالالالالرغة ب الالالالالالالاللور 
 629  بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   شالالالالال ر راالالالالال  سالالالالالًة .الالالالالا  و الالالالالافم  سالالالالالًة «ا الالالالالو 

   ، عويالالالالالالالدر بالالالالالالالن االالالالالالالالرال علالالالالالالالى ر   رال.ا الالالالالالالة راالالالالالالال   وكالالالالالالالا  فالالالالالالالي م عمالالالالالالالر بالالالالالالالن ا االالالالالالالاب إىل  رمث  
ال يًالالالالة ليلقالالالالى عالالالال ا  لقالالالالرغ  و اربالالالالة حالالالالل  مالالالالن ا يًالالالالة  فًفالالالالد مالالالالا كالالالالا  مع الالالالم مالالالالن الالالالاللاد فالالالالالكلاا ا الالالالو  
ورالالالالالالا ور  السالالالالالاللم و صالالالالالالاهبم االالالالالالاش شالالالالالالدغد   الالالالالالا   رالالالالالال  السالالالالالال :    رالالالالالالرج هللا  الالالالالالم دابالالالالالالة مالالالالالالن الوحالالالالالالر 

 ذكة كو ر فالكلاا مً ا. تسمى العً  ورل
  

    رسالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  ،  629و  شالالالالالالعوا  سالالالالالالًة .الالالالالالا  ودغسالالالالالالم  سالالالالالالًة 
 تالالالالالالادر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله إىل جنالالالالالالد ومعالالالالالاله مخسالالالالالالة عشالالالالالالر راالالالالالالال  و مالالالالالالرل    غشالالالالالالن ال الالالالالالارر علالالالالالالى غافالالالالالالا  

السالالالالالًة  رمث حمالالالالالارب فقالالالالالاتل م وسالالالالال  سالالالالالويا  ك الالالالال ا  واسالالالالالتا  الالالالالالًعم. و   و  شالالالالال ر رمضالالالالالا  مالالالالالن رالالالالالسل 
 رسالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ،  تالالالالالادر  غضالالالالالا  إىل إضالالالالالم علالالالالالى رالرالالالالالة بالالالالالرد مالالالالالن املدغًالالالالالة   
.ا يالالالالالالالة راالالالالالالالا  ليالالالالالالالارم  رغشالالالالالالالا    الالالالالالاله تااالالالالالالاله إىل تلالالالالالالال  الًاحيالالالالالالالة بعالالالالالالالد     قضالالالالالالال   الالالالالالالرغ  الع الالالالالالالد حالالالالالالالىت 
غفالالالالالااد م علالالالالالى غالالالالال  اسالالالالالتعداد مالالالالالً م  ربالالالالاله  رالالالالالرج  بالالالالالا  تالالالالالادر ومالالالالالن معالالالالاله فلقالالالالالاا عالالالالالامر بالالالالالن األضالالالالالو  

 -واذالالالالالاله غلغالالالالالالد بالالالالالالن  الالالالالاليس  -فسالالالالالاللم علالالالالالالي م بتحيالالالالالالة ا سالالالالالالال  فقتلالالالالالاله ملحالالالالالالم بالالالالالالن ا امالالالالالالة األشالالالالالال عل 
لشالالالالاللة كالالالالالا  بيًالالالالاله وبيًالالالالاله و رالالالالالس بعالالالالال ل ومتاعالالالالاله فلمالالالالالا  الالالالالدماا علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

الالالالالالالِويِ  ااِ) فال تال وال يال)  ًلالالالالالالالااْ ِإق ا ض الالالالالالالر بالتلْم ِ  س  الالالالالالالا ال)الالالالالالالِسغن  ةام  ًلالالالالالالالااْ و    و رالالالالالالال ول ا الالالالالالال   الالالالالالالل  فالالالالالالالي م القالالالالالالالر  :  ب  غالح  
   ا غة.94تال قلاللااْ ِلم ْن   ْلق ى إِل ْيكلمل الس)ل م  ل ْس   ملْؤِمًا   والًساة: 

وا رالالالالالالالتال    املالالالالالالالراد هبالالالالالالالسل ا غالالالالالالالة ك الالالالالالال  االالالالالالالدا    يالالالالالالال :  للالالالالالالال    املقالالالالالالالداد  و يالالالالالالال :   غالالالالالالالال  
 اللي ل.

ج مالالالالن املدغًالالالالالة   إ   ،  تالالالالادر ومالالالالن معالالالالاله ل غلقالالالالاا  عالالالالا  وبل  الالالالالم   الالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رالالالالالر 
  غفالالالالالر »وتااالالالالاله إىل مكالالالالالة فلحقالالالالالال ،لسالالالالالقيا فالالالالالالر ول ا الالالالال   فسالالالالالالله حملالالالالالم    غسالالالالالت فر لالالالالاله  فقالالالالالا : 

 االالالالرا   كالالالاليال غت الالالالاو  الًالالالالا  بقتالالالال  الالالالالًفس املؤمًالالالالة  فقالالالالا  حملالالالالم ورالالالالا غتلقالالالالى دماعالالالاله ب دغالالالاله « هللا لالالالال 
حيالالالالار  فمالالالالا مضالالالال  لالالالاله سالالالالابعة مالالالالن الليالالالالات حالالالالىت مالالالالات  وقكالالالالر الاالالالال      حملالالالالم بالالالالن ا امالالالالة تالالالالا   

الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فالالالالدفًال فلف تالالالاله األرمث مالالالالرر  رالالالالر  فالالالالالمر بالالالاله فالالالالالللِقل  بالالالالة اولالالالالة واعالالالال  
إ  األرمث لتقوالالالالالال  مالالالالالالن رالالالالالالا  شالالالالالال ر مًالالالالالالاله »عليالالالالالاله ح الالالالالالارر و الالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالاللم 

 «.ولكن هللا  راد    غرغكم  غة    ت  املؤمن



  
    630وغًاغر سًة  -رال  8غلور فت  مكةرمضا  سًة 

  
ملالالالالا كالالالالا  صالالالالل  ا دغويالالالالة بالالالالة رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وبالالالالة  الالالالرغ  كالالالالا  فيمالالالالا شالالالالر اا 
لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وشالالالالالر   الالالالالم    مالالالالالن  حالالالالال     غالالالالالدر    عقالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 
هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وع الالالالالدل فليالالالالالدر  فيالالالالاله  ومالالالالالن  حالالالالال     غالالالالالدر    عقالالالالالد  الالالالالرغ  وع الالالالالدرم فليالالالالالدر  

ر   عقالالالالالد  الالالالالرغ  وع الالالالالدرم ودرلالالالالال  رلاعالالالالالة   عقالالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا فيالالالالاله  فالالالالالدرل  بًالالالالالا بكالالالالال
 عليه وسلم وع دل.

والسالالالالالالالو    درالالالالالالالا  رلاعالالالالالالالة   عقالالالالالالالد رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم    رلاعالالالالالالالة كا الالالالالالال  
حليفالالالالة االالالالدل عوالالالالد املالالالالال  حالالالالة تًالالالالا ش مالالالال  عمالالالاله  افالالالال    سالالالالاحات و فًيالالالالة مالالالالن السالالالالقاغة كا الالالال    

اسالالالالتً   عوالالالالد املالالالالال   امالالالاله فلالالالالم غالالالالً   معالالالاله مالالالالً م  حالالالالد غالالالالد عوالالالالد املالالالالال  فالرالالالالسرا مًالالالاله  افالالالال  ف
و الالالالالالالالاا:    الالالالالالالدر  بيًالالالالالالال  وبالالالالالالالة عمالالالالالالال     كتالالالالالالال  إىل  راالالالالالالالاله بالالالالالالالإ الً الالالالالالالار ف الالالالالالالاة مالالالالالالالً م سالالالالالالالوعا  
و الالالالالاا: ورب رالالالالسل الوًيالالالالة لالالالال د  علالالالالى ابالالالالن  رتًالالالالا مالالالالا  رالالالالست مًالالالاله وإ  مالالالال ان مًالالالال  السالالالاليد  فالالالالردل  

وكالالالالا  عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال     حالالالالالد  افالالالال  بالالالالإ  ريالالالاله عوالالالالد  الالالالس ف الالالالالد عوالالالالد املالالالالال  رلاعالالالالة
عارفالالالالالا  بالالالالالسل  ولقالالالالالد ااةتالالالالاله رلاعالالالالالة غالالالالالا  ا دغويالالالالالة بكتالالالالالاب االالالالالدل عوالالالالالد املالالالالالال  فقالالالالالر ل عليالالالالاله  لم  بالالالالالن  

 كع  رضل هللا عًه فال ررم الً  صلى هللا عليه وسلم 
و الالالالالالد كالالالالالالا  بالالالالالالة بالالالالالالإ بكالالالالالالر وبالالالالالالة رلاعالالالالالالة حالالالالالالروب و تلالالالالالالى   االارليالالالالالالة وتشالالالالالالاغلاا   قلالالالالالال  ملالالالالالالا 

   ر ا سال .
  

  رد الالالالالة ا دغويالالالالالة وو الالالالالد القتالالالالالا  بالالالالالة املسالالالالاللمة و الالالالالرغ   اغتًمت الالالالالا  ا فالالالالالة مالالالالالن بالالالالالإ فلمالالالالالا كا الالالالال
قلالالالالالال     ش  الالالالالالا  مالالالالالالً م ر الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم « بًالالالالالالا  فارالالالالالالة»بكالالالالالالر غلقالالالالالالا   الالالالالالم 

وصالالالالار غت الالالالد ،  الالالالاة  فسالالالالمعه غالالالالال  مالالالالن رلاعالالالالة    مالالالالن القويلالالالالة الالالالالد درلالالالال    عقالالالالد رسالالالالا  هللا 
ر الشالالالالالر بالالالالالة القويلتالالالالالة ممالالالالالا كالالالالالا  بيالالالالالً م مالالالالالن العالالالالالداور  فالالالالالال  بًالالالالالا ف الالالالالارت و رتالالالالاله فضالالالالالربه وشالالالالال  ه ف الالالالالا

 فارالالالالالة مالالالالالن  شالالالالالرا   الالالالالرغ     غعيًالالالالالارم ،لراالالالالالا  والسالالالالالالل علالالالالالى رلاعالالالالالة فالمالالالالالدورم  ف الالالالالاةوا رلاعالالالالالة 
لالالالالاليال  ورالالالالالم  مًالالالالالا  علالالالالالى مالالالالالاة  الالالالالم غقالالالالالا  لالالالالاله الالالالالالات  و تلالالالالالاا مالالالالالً م عشالالالالالرغن  و رالرالالالالالة وعشالالالالالرغن و اتالالالالال  

  بالالالالالالالن  ميالالالالالالالة  وحاغاالالالالالالال  بالالالالالالالن عوالالالالالالالد العالالالالالالالل   مالالالالالالالً م: صالالالالالالالفاا -مع الالالالالالالم  الالالالالالال  مالالالالالالالن  الالالالالالالرغ  مسالالالالالالالت فيا  



ورالالالالالالؤ ة  سالالالالالاللماا  يعالالالالالالا  بعالالالالالالد  -وعكرمالالالالالة بالالالالالالن  م ا الالالالالال   وشالالالالالاليوة بالالالالالالن ع مالالالالالالا   وسالالالالال ي  بالالالالالالن عمالالالالالالرو 
ومالالالالالا  الالالالالالاا هبالالالالالم حالالالالالىت  درلالالالالالارم دار بالالالالالدغ  بالالالالالن ور الالالالالاة ا لاعالالالالالل  كالالالالالة فلمالالالالالا انصالالالالالرت  الالالالالرغ   -قلالالالالال  

ا  واالالالالاة ا الالالالارن بالالالالإ بكالالالالر علالالالالى رلاعالالالالة و قضالالالالاا مالالالالا كالالالالا  بيالالالالً م وبالالالالة رسالالالالا  هللا مالالالالن املي الالالالا    الالالالدما 
 بن رشا  إىل  م سفيا  و ر ل  ا فع  القا   فقا :

رالالالالالالسا  مالالالالالالر ل  شالالالالالال دل ول  غالالالالالال  عًالالالالالاله  وإ الالالالالاله لشالالالالالالر وهللا لي الالالالالاللوان حممالالالالالالد  ولقالالالالالالد حالالالالالالدرتإ رًالالالالالالد »
  الالالالالالا ر ت ر و كررت الالالالالالا  ر ت دمالالالالالالا    والالالالالال  مالالالالالالن ا  الالالالالالا  غسالالالالالالي  حالالالالالالىت  -غعالالالالالالإ  واتالالالالالاله  -بًالالالالالال  عتوالالالالالالة 

 «.و د ، ًدمة  فكرل القا  قل 
  

د قلالالالال  رالالالالرج عمالالالالرو بالالالالن سالالالالال ا لاعالالالالل  سالالالاليد رلاعالالالالة حالالالالىت  الالالالد  علالالالالى رسالالالالا  هللا املدغًالالالالة وعًالالالال
ودرالالالالالال  املسالالالالالال د وو الالالالالالد علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ورالالالالالالا االالالالالالالس   املسالالالالالال د بالالالالالالة 

 الًا  و  شد:
 و رب إين انشد حممدا  
 حلد   بيًا و بيه األتلدا
ا   د كًتم ولدا  وكًا والد 

 .   سلمًا فلم  ًلش غدا
 ا  ر ردا  هللا   را   عتداف

 وادش عواد هللا بتاا مددا
 في م رسا  هللا  د جتردا

 إ  سيم ر سفا  وا ه تربدا
   فيلق كالوحر  ر  ملبدا
 إ   رغشا   رلفا  املاعدا
 و قضاا مي ا   املؤكدا

 واعلاا ت   كداة رصدا
 و عماا    لس   دعا  حدا  

 ورم  ق  و    عددا
  



 ات  رل دا  رم بيتاان ،ل
 و تلاان ركعا  وس دا

ودمعالالالالالال  عيًالالالالالالال  و  «   الالالالالالرت و عمالالالالالالرو بالالالالالالن سالالالالالالال»فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
    الالالالالرت إ  ل    الالالالالركم  الالالالالا    الالالالالر »رواغالالالالالة: فقالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا  الالالالالر رداةل وغقالالالالالا : 

  «ل و رالالالال  بيالالالالدوالالالالالس   فسالالالالل بيالالالالدل ألمًعالالالالً م ممالالالالا  مًالالالال  مًالالالاله  فسالالالال»  و  رواغالالالالة  الالالالا : «بالالالاله  فسالالالالل
وعالالالالالن عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا تعالالالالالاىل عً الالالالالا  الالالالالال : لقالالالالالد ر غالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غضالالالالال  
ممالالالالا كالالالالا  مالالالالن شالالالالال  بالالالالإ كعالالالال  غضالالالالوا  ل  رل غضالالالالوه مًالالالالس  مالالالالا     الالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم لعمالالالالرو 
بالالالالالن سالالالالالال و صالالالالالحابه بعالالالالالد    علالالالالالم مالالالالالً م حقيقالالالالالة مالالالالالا حالالالالالدن: اراعالالالالالاا وتفر الالالالالاا   األودغالالالالالة  فراعالالالالالاا 

 فر اا وكا  عددرم لا  ربعة راكوا  من رلاعة  و  د رسا  هللا بتفر  م إرفاة  يد م.وت
غ ل بالالالالن ور الالالالالاة    فالالالالر مالالالالالن رلاعالالالالة حالالالالالىت  الالالالدماا علالالالالالى رسالالالالا  هللا املدغًالالالالالة فالالالالالر ول  الالالالالا  ورالالالالرج بلالالالالالد 
 صالالالالي  مالالالالً م و  الالالالاررر  الالالالرغ  بالالالالإ بكالالالالر علالالالالي م   ا  الالالالرفاا رااعالالالالة إىل مكالالالالة ولكالالالالن ل غول ًالالالالا مالالالالاقا 

 بدغ  و ا  ااهبم رسا  هللا. ا  وفد 
  

  رغ  توعت  ، سفيا  إىل املدغًة
  

كالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالا  للًالالالالالالا : كالالالالالالال كم  م سالالالالالالفيا   الالالالالالد االالالالالالاة ليشالالالالالالدد 
العقالالالالالد وغلغالالالالالالد   املالالالالالالدر  ومضالالالالالالى بالالالالالالدغ  بالالالالالالن ور الالالالالالاة و صالالالالالالحابه فلقالالالالالالاا  ، سالالالالالالفيا  بعسالالالالالالفا   الالالالالالد بع تالالالالالاله 

  املالالالالدر و الالالالد رالالالالافاا ممالالالالا صالالالالًعاا  فلمالالالالا لقالالالالل  بالالالالا سالالالالفيا   الالالالرغ  إىل رسالالالالا  هللا ليشالالالالدد العقالالالالد وغلغالالالالد 
بالالالالدغال    الالالالا : مالالالالن  غالالالالن   ولالالالال  و بالالالالدغ   و الالالالن   الالالاله  الالالالد  تالالالالى رسالالالالا  هللا   الالالالا : سالالالالرت   رلاعالالالالة   
رالالالالالسا السالالالالالاح  و  باالالالالالن رالالالالالسا الالالالالالااد    الالالالالا :  و  مالالالالالا  تيالالالالال  حممالالالالالدا    الالالالالا :    فلمالالالالالا رال بالالالالالدغ  إىل 

لقالالالالد علالالالالد هبالالالالا الًالالالالا  فعمالالالالد إىل مالالالال   ان تالالالاله  مكالالالالة  الالالالا   بالالالالا سالالالالفيا : لالالالالدن كالالالالا  كالالالالا  االالالالاة املدغًالالالالة
فقالالالالالا :  حلالالالالالد ،  لقالالالالالد  -ورالالالالالسا مالالالالالن فراسالالالالالة العالالالالالرب  -فالرالالالالالس مالالالالالن بعررالالالالالا ففتالالالالاله فالالالالالر   فيالالالالاله الًالالالالالا  

االالالالاة بالالالالدغ  حممالالالالدا     رالالالالرج  بالالالالا سالالالالفيا  حالالالالىت  الالالالد  علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم املدغًالالالالة 
فلمالالالالالالا قرالالالالالال  لالالالالالالي لس علالالالالالالى  - وج رسالالالالالالا  هللا  -فالالالالالالدر  علالالالالالالى ابًتالالالالالاله    حويوالالالالالالة بًالالالالالال   م سالالالالالالفيا  

فالالالالالراش رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  اتالالالالاله عًالالالالاله  فقالالالالالا : و بًيالالالالالة وهللا مالالالالالا  در   رغوالالالالال  م عالالالالالن 
رالالالالسا الفالالالالراش    رغوالالالال  بالالالاله عالالالالإ  الالالالال : بالالالال  رالالالالا فالالالالراش رسالالالالا  هللا و  الالالال  مشالالالالر  جنالالالالس فلالالالالم  حالالالال  



 بالالالالال  رالالالالالداين هللا»   جتلالالالالس علالالالالالى فالالالالالراش رسالالالالالا  هللا   الالالالا : وهللا لقالالالالالد  صالالالالالاب  بعالالالالالد  شالالالالر  فقالالالالالال : 
تعالالالالالالالاىل لإلسالالالالالالالال  و  الالالالالالال  تعوالالالالالالالد ح الالالالالالالرا    غسالالالالالالالم  و  غو الالالالالالالر  واع والالالالالالالا  مًالالالالالالال  و  بالالالالالالال  و  الالالالالالال  سالالالالالالاليد 

    رالالالالرج حالالالالىت  تالالالالى « ان  تالالالالر  مالالالالا كالالالالا  غعوالالالالد  ، الالالالل و توالالالال  دغالالالالن حممالالالالد »  فقالالالالا : « الالالالرغ  وكو رالالالالا
رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فكلمالالالاله   جتدغالالالالد العقالالالالد و ودر مالالالالدر ا د الالالالة فلالالالالم غالالالالرد عليالالالاله شالالالاليدا   

   تالالالالالى عمالالالالالر بالالالالالن « مالالالالالا  ان بفاعالالالالال »إىل  م بكالالالالالر فكلمالالالالاله    غكلالالالالالم لالالالالاله رسالالالالالا  هللا فقالالالالالا :   قرالالالالال  
ا االالالالالالاب فكلمالالالالالاله فقالالالالالالا :  ان  شالالالالالالف  لكالالالالالالم إىل رسالالالالالالا  هللا  فالالالالالالاهللا لالالالالالالا ل  رالالالالالالس إ  الالالالالالالسر الارالالالالالالدتكم  
  رالالالالرج فالالالالدر  علالالالالالى علالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالاله وعًالالالالالدل فا مالالالالة ابًالالالالالة رسالالالالا  هللا وعًالالالالالدرا 

غالالالالالدب بالالالالة غالالالالالدغ ا فقالالالالا : و علالالالالالل  إ الالالالال   مالالالالس  القالالالالالا  م رمحالالالالا  و  الالالالالرهبم مالالالالالإ ا سالالالالن بالالالالالن علالالالالل  غالالالالالال  
  رابة  و د اد    حااة فال  راعن كما اد  را وا   إشف 

  
لًالالالالالالالالا إىل رسالالالالالالالالا  هللا   الالالالالالالالا : و الالالالالالالال  و  ، سالالالالالالالالفيا  وهللا لقالالالالالالالالد عالالالالالالالالل  رسالالالالالالالالا  هللا علالالالالالالالالى  مالالالالالالالالر مالالالالالالالالا 

يالالالال  رالالالالسا   سالالالالتاي      كلمالالالاله فيالالالاله  فالتفالالالال  إىل فا مالالالالة فقالالالالا : و ابًالالالالة حممالالالالد رالالالال  لالالالال     لمالالالالر  بًل
في الالالال  بالالالالة الًالالالالا  فيكالالالالا  سالالالاليد العالالالالرب إىل  رالالالالر الالالالالدرر   الالالالال : وهللا مالالالالا بلالالالالو بالالالالإ) قلالالالال      الالالال  
بالالالالالة الًالالالالالا  ومالالالالالا  الالالالال  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا  حالالالالالد   الالالالالا :  ، ا سالالالالالن إين  ر  األمالالالالالار  الالالالالد اشالالالالالتدت علالالالالالل) 

فقالالالالالم فالالالالالالار بالالالالالة فا  الالالالالحإ فقالالالالالا  لالالالالاله: وهللا مالالالالالا  علالالالالالم شالالالالاليدا  غ الالالالالإ عًالالالالال  ولكًالالالالال  سالالالالاليد بالالالالالإ كًا الالالالالة 
 الالالالالا :   وهللا مالالالالالا   الالالالالن ولكالالالالالن « الًالالالالالا    ا الالالالالق  رضالالالالال    الالالالالا :  و  تالالالالالر  قلالالالالال  م ًيالالالالالا  عالالالالالإ شالالالالاليدا  
 غ الالالالا الًالالالالا  إين  الالالالد  االالالالرت بالالالالة »   االالالالد لالالالال  غالالالال  قلالالالال   فقالالالالا   بالالالالا سالالالالفيا    املسالالالال د  فقالالالالا : 

   رك  بع ل وا الق.« الًا 
  

لعقالالالالالد وغلغالالالالالد   املالالالالالدر ولكالالالالالن الًالالالالال   قالالالالالا :  راد  بالالالالالا سالالالالالفيا  مالالالالالن قرابالالالالاله إىل املدغًالالالالالة    غشالالالالالدد ا
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  عالالالالالرمث عًالالالالاله  ول  والالالالاله بشالالالالاللة وواالالالالالد مالالالالالن  م بكالالالالالر وعمالالالالالر وعلالالالالالل  وفا مالالالالالة 
رضالالالالالل هللا عالالالالالً م كالالالالال  إعالالالالالرامث ول غعالالالالالدل  حالالالالالد مالالالالالً م بشالالالالاللة حالالالالالىت غالالالالالدس وراالالالالال  ةفالالالالالل حًالالالالالة لكًالالالالاله 

كالالالالالر علالالالالالى كالالالالال  حالالالالالا  كالالالالالا  غعلالالالالالم    رسالالالالالا  هللا  الالالالالد عالالالالالل  علالالالالالى  مالالالالالر و اة مالالالالالا كالالالالالا  مالالالالالن تعالالالالالد  بالالالالالإ ب
 ومساعدر  فر من  رغ   م   رسا التعد  أل  قل   ق  للع د.

 مالالالالالا مالالالالالا ختيلالالالالاله بعالالالالال  املستشالالالالالر ة مالالالالالن     ، سالالالالالفيا  اتفالالالالالق مالالالالال  رسالالالالالا  هللا علالالالالالى   الالالالاله إقا درالالالالال  
مكالالالالالة ااتًالالالالال  سالالالالالف  الالالالالالدماة و    ، سالالالالالفيا  غقالالالالالا  مالالالالالن اا والالالالاله  ًالالالالال   رالالالالال  مكالالالالالة مالالالالالن املقاومالالالالالة ف الالالالالسا 



 سا ا تفا .   سا  له  وليس   الس  شلة غد  على ر
و الالالالد  الالالالالاا  غضالالالالا : إ  رسالالالالا  هللا كالالالالا  غًت الالالالر    فرصالالالالة تسالالالالً  لفالالالالت  مكالالالالة فلمالالالالا و الالالال  ا عتالالالالداة 
علالالالالى رلاعالالالالة ت الالالالارر ،ل ضالالالال   ووعالالالالالد  رالالالالس ال الالالالالر وا  ت الالالالار  الالالالالم  وا قيقالالالالة    اعتالالالالداة بالالالالإ بكالالالالالر 
 قالالالالال  صالالالالالرغ  للع الالالالالد  وكيالالالالالد   غ ضالالالالال  و الالالالالد  لتالالالالال  مالالالالالن رلاعالالالالالة ورالالالالالم حلفالالالالالا ل  ك الالالالالر مالالالالالن عشالالالالالرغن 

 الالوا إليه وانشدول    غدف  عً م رسا ا عتداة. فرا  و د 
  

والالالالالدلي  علالالالالى     ، سالالالالفيا  عالالالالاد مالالالالن غالالالال       الالالالى    اتفالالالالا  ملالالالالا  الالالالد  علالالالالى  الالالالرغ   الالالالالاا: 
 ،  -مالالالالالا وراة    الالالالالا : ادالالالالال  حممالالالالالدا  فكلمتالالالالاله فالالالالالاهللا مالالالالالا رد عل الالالالالل) شالالالالاليدا     ادالالالالال  ابالالالالالن  م  حافالالالالالة 

فاادتالالالاله  عالالالالد  القالالالالا     ادالالالال  علالالالالل  بالالالالن  فلالالالالم  االالالالد عًالالالالدل رالالالال ا     ادالالالال  ابالالالالن ا االالالالاب -بكالالالالر 
 م  الالالالال  فاادتالالالاله  لالالالالة  القالالالالا  و الالالالد  شالالالالار عل الالالالل) بشالالالاللة صالالالالًعته  فالالالالاهللا مالالالالا  در  رالالالال  غ ًيالالالالإ شالالالاليدا  
       الالالالالالاا: و الالالالالاقا  مالالالالالر    الالالالالا :  مالالالالالرين     االالالالال  بالالالالالة الًالالالالالا  ففعلالالالالال    الالالالالالاا: ف الالالالال   االالالالالا  قلالالالالال  

بالالالال  فمالالالالا غ الالالالإ عًالالالالا مالالالالا  لالالالال    الالالالا :   حممالالالالد   الالالالا :     الالالالالاا: وغلالالالال  وهللا إ   اد علالالالالى    لعالالالال  
 وهللا ما وادت غ  قل .

غالالالال      رغشالالالالا  ملالالالالا  الالالالال  غيوالالالالة  م سالالالالفيا  ا متالالالاله  شالالالالد الت مالالالالة و الالالالالاا:  الالالالد صالالالالوال واتوالالالال  حممالالالالدا  
 سرا  وكتم إسالمه.

ولكًالالالاله ل غ الالالالوال ول غتوالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إمالالالالا  الالالالال  غيوتالالالاله بسالالالالو    الالالاله  ك الالالالر 
دن إىل  صالالالالالحاب رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار مالالالالالن ا لت الالالالالاة والتحالالالالال

ليشالالالالالفعاا لالالالالاله إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فلمالالالالالا  الالالالالا  ا ت الالالالالارل و غالالالالالس مالالالالالً م عالالالالالاد إىل مكالالالالالة 
 من غ     غًا   ا ال .

  
 استعداد رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم لللحد على مكة

  
م غسالالالالالالالتعد سالالالالالالالرا  لللحالالالالالالالد علالالالالالالالى مكالالالالالالالة  وكالالالالالالالا  غقالالالالالالالا :  رالالالالالالالس رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالالل

  و الالالالالالالا  «الل الالالالالالم رالالالالالالس علالالالالالالى  ذالالالالالالالاع م و ب الالالالالالاررم فالالالالالالال غالالالالالالروان إ  ب تالالالالالالالة و  غسالالالالالالمعا  بًالالالالالالا إ  فلتالالالالالالة»
  ف  الالالالاللت  محالالالالالا  وسالالالالالاغقا  ود يقالالالالالا  وقلالالالالال   والالالالال  «ا لغًالالالالالا و رفالالالالالل  مالالالالالر »لعا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا: 

  و مالالالالر « رالالالالد قلالالالال  و  ، بكالالالالر»:    غستشالالالال   حالالالالدا      رالالالال   ، بكالالالالر   الالالاله غرغالالالالد  رغشالالالالا  و الالالالا  لالالالاله



الًالالالالالالالا  ،ال الالالالالالالا  و الالالالالالالا  عالالالالالالالً م الااالالالالالالاله الالالالالالالالس  غرغالالالالالالالدل و رسالالالالالالال  إىل  رالالالالالالال  الوادغالالالالالالالة ومالالالالالالالن حالالالالالالالاله مالالالالالالالن 
مالالالالالالالن كالالالالالالالا  غالالالالالالالؤمن ،  واليالالالالالالالا  ا رالالالالالالالر فليحضالالالالالالالر رمضالالالالالالالا  »املسالالالالالالاللمة   كالالالالالالال  انحيالالالالالالالة غقالالالالالالالا   الالالالالالالم: 

    وقلالالالالالالال  بعالالالالالالالد    تشالالالالالالالاور مالالالالالالال   م بكالالالالالالالر وعمالالالالالالالر رضالالالالالالالل هللا عً مالالالالالالالا   السالالالالالالال  إىل مكالالالالالالالة«،ملدغًالالالالالالالة
وحض الالالالاله عمالالالالالر « رالالالالالم  امالالالالال »فالالالالالسكر لالالالالاله  بالالالالالا بكالالالالالر مالالالالالا غشالالالالال  بالالالالاله إىل عالالالالالد  السالالالالال  حيالالالالالت  الالالالالا  لالالالالاله: 

وقكالالالالالر لالالالالاله كالالالالال  سالالالالالاة  «  عالالالالالم  رالالالالالم ر   الكفالالالالالر   عمالالالالالاا   الالالالال  سالالالالالاحر و  الالالالال  كالالالالالساب»حيالالالالالت  الالالالالا : 
فعًد الالالالالس قكالالالالالر رسالالالالالا  هللا      ، «    هللا   تالالالالالس  العالالالالالرب حالالالالالىت تالالالالالس   رالالالالال  مكالالالالالة»كالالالالالا اا غقالا الالالالاله: 

لالالالالالة مالالالالالن اللالالالالالة  و   عمالالالالالر كًالالالالالال وكالالالالالا    هللا  شالالالالالد مالالالالالن ا  الالالالالر  و   بكالالالالالر كالالالالال براريم وكالالالالالا    هللا  
األمالالالالر  مالالالالر عمالالالالر  و مالالالالر ،أل قالالالالاب  و و الالالالد بكالالالال   رغالالالالق  اعالالالالة ليعالالالالر  مالالالالن شالالالالر هبالالالالا و الالالالا   الالالالم:   

 تدعاا  حدا  شر بكم تًكرو ه إ  ردد ال.
  

 كتاب حا   إىل مكة
  

م بلتعالالالالالة الوالالالالالدر   حليالالالالالد وملالالالالالا علالالالالالم الًالالالالالا   سالالالالال  رسالالالالالا  هللا إىل  الالالالالرغ   كتالالالالال  حا الالالالال  بالالالالالن  
بالالالالالإ  سالالالالالد كتالالالالالا،  إىل مكالالالالالة نالالالالال رم  سالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و رسالالالالالله مالالالالال  امالالالالالر ر اسالالالالالتالاررا 
بعشالالالالالالرر دان الالالالالال  وكسالالالالالالارا بالالالالالالردا  و الالالالالالا   الالالالالالا:  رفيالالالالالاله مالالالالالالا اسالالالالالالتاع  و   الالالالالالر  علالالالالالالى الارغالالالالالالق فالالالالالال   عليالالالالالاله 

راالالالالالال  بالالالالالاله حراسالالالالالالا   ف علالالالالالال  الكتالالالالالالاب   ضالالالالالالفا ر ر سالالالالالال ا رافالالالالالالا  مالالالالالالن    غالالالالالالال  علي الالالالالالا  حالالالالالالد   ر
وسالالالالالالاللك  غالالالالالالال  الارغالالالالالالالق  و تالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ا الالالالالالال  مالالالالالالالن السالالالالالالالماة  الالالالالالالا صالالالالالالالً  

 دركالالالالالالا امالالالالالالر ر  الالالالالالد كتالالالالالال  مع الالالالالالا »حا الالالالالال  فوعالالالالالالت علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  والالالالالالاللب  بالالالالالالن العالالالالالالاا  فقالالالالالالا : 
حا الالالال  بالالالالن  م بلتعالالالالة بكتالالالالاب إىل  الالالالرغ   الالالالسررم مالالالالا  الالالالد   عًالالالالا لالالالاله    مالالالالررم ف الالالالسول مً الالالالا ورلالالالالاا 

ا  حا الالالالال  رسالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل املقالالالالالا س سالالالالالًة سالالالالال  و الالالالالد كالالالالال -« سالالالالالويل ا
-. 

  
ف راالالالالالالالا حالالالالالالالىت  دركالالالالالالالا رالالالالالالالسل املالالالالالالالر ر ، ليفالالالالالالالة  حليفالالالالالالالة بالالالالالالالإ  م  محالالالالالالالد فاسالالالالالالالتًل را فالتمسالالالالالالالا   
رحل الالالالا الكتالالالالاب فلالالالالم  الالالالدا شالالالاليدا  فقالالالالا   الالالالا علالالالالل  بالالالالن  م  الالالالال : إين  حلالالالالد ،  مالالالالا كالالالالسب رسالالالالا  

بًا ولت الالالالالران لًالالالالالا رالالالالالسا الكتالالالالالاب  و لًكشالالالالالفً   فلمالالالالالا ر ت االالالالالالد  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و  كالالالالالس
مًالالالالاله  الالالالالال :  عالالالالالرمث  فعالالالالالرمث فحلالالالالال   الالالالالرو  ر سالالالالال ا فاسالالالالالت را  الكتالالالالالاب مً الالالالالا فدفعتالالالالاله إليالالالالاله فالالالالالالتى 



و »بالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالالالدعا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم حا والالالالالالا  فقالالالالالالا : 
ت فقالالالالالا : و رسالالالالالا  هللا  مالالالالال« حا الالالالال  مالالالالالا محلالالالالال  علالالالالالى رالالالالالسا  ا وهللا إين ملالالالالالؤمن ،  ورسالالالالالاله مالالالالالا غالالالالال  

ومالالالالا بالالالالد ل  ولكالالالالإ كًالالالال  امالالالالر   لالالالاليس ت   القالالالالا  مالالالالن  صالالالال  و  عشالالالال ر وكالالالالا  ت بالالالالة    الالالالررم ولالالالالد 
و رالالالالال  ف الالالالالا عت م علالالالالالي م فقالالالالالا  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب: و رسالالالالالا  هللا دعالالالالالإ  ضالالالالالرب عًقالالالالاله فالالالالال   الراالالالالال  

إ الالالالاله شالالالالال د بالالالالالدرا  ومالالالالالا »وسالالالالاللم   فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله -   رالالالالالالد األمالالالالالر  - الالالالالد انفالالالالالق 
غالالالالدرغ  و عمالالالالر لعالالالالال  هللا  الالالالد ا لالالالالال  علالالالالى  صالالالالالحاب بالالالالدر غالالالالالا  بالالالالدر  فقالالالالالا : اعملالالالالاا مالالالالالا شالالالالدتم فقالالالالالد 

ًلالالالالالالالالااْ    تال ت)ِ الالالالالالالالسلواْ ع الالالالالالالالدلو   «غفالالالالالالالالرت لكالالالالالالالالم الالالالالالالالا ال)الالالالالالالالِسغن  ةام    فالالالالالالالالال ل  هللا عالالالالالالالالل واالالالالالالالال    حا الالالالالالالال :  ب غالح  
ً ا  واملمتحًة: و ع دلو)كلْم   ْولِي  ة تاللْلقلا    إىل  اله:  و إِل ْي          إىل  رر الق ة.4 - 1 ال والْ

 و د ااة   كتابه ما با:
مالالالالالالن حا الالالالالال  بالالالالالالن  م بلتعالالالالالالة إىل سالالالالالال ي  بالالالالالالن عمالالالالالالرو وعكرمالالالالالالة بالالالالالالن  م ا الالالالالال  وصالالالالالالفاا  بالالالالالالن »

 ميالالالالالالالة   مالالالالالالالا بعالالالالالالالد و معشالالالالالالالر  الالالالالالالرغ  فالالالالالالال   رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم االالالالالالالاةكم فالالالالالالالي  غسالالالالالالال   
 «.له وعدل فا  روا أل فسكم  والسال كالسي  فاهللا لا ااةكم وحدل لً رل هللا و جنل 

 و  رواغة:    لفل الكتاب:
إ  رسالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم  ق    الًالالالالالالالالالا  ،ل الالالالالالالالاللو و   رال غرغالالالالالالالالالد غالالالالالالالالال كم و الالالالالالالالالد »

 «. حوو     تكا  ت عًدكم غد
  
  

وعلالالالالى كالالالال  حالالالالا  فالالالال     إرسالالالالا  رالالالالسا الكتالالالالاب لقالالالالرغ  إفشالالالالاة لسالالالالر   مالالالالر رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا 
بكتمالالالالاله ولالالالالالا     حا والالالالالا  كالالالالالا  مالالالالالن اعارالالالالالدغن   غالالالالاللور بالالالالالدر لعا والالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى عليالالالالاله وسالالالالاللم 

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    تالالالالالر     عمالالالالالر كالالالالالا  غرغالالالالالد ضالالالالالرب عًقالالالالاله  و يالالالالال : إ  عمالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  الالالالالا : 
  اتل  هللا تر  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم برس ،أل قاب وتكت  إىل  رغ .

وسالالالالالاللم لسالالالالالالفرل واسالالالالالالت لد علالالالالالالى املدغًالالالالالالة  ، رلْرالالالالالالم كل الالالالالالا     مضالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله
 بن ح ة بن رلد ال فار   و ي : است لد ابن    مكتا  وبه ال  ا افل الدميا ل.

ف الالالالالالالا   -   630 و  غًالالالالالالالاغر سالالالالالالالًة  -ورالالالالالالالرج لعشالالالالالالالر مضالالالالالالالة مالالالالالالالن شالالالالالالال ر رمضالالالالالالالا  سالالالالالالالًة .الالالالالالالا  
ِدغالالالالالِد  علسالالالالالفا   -مالالالالالا بالالالالالة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وصالالالالالا  الًالالالالالا  معالالالالاله حالالالالالىت إقا كالالالالالا  ،لك 

 فاالالالالالالالر رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   مضالالالالالالالى حالالالالالالالىت  الالالالالالالل  مالالالالالالالر  ال  الالالالالالالرا    عشالالالالالالالرر  -و مالالالالالالال  



    مالالالالن املسالالالالاللمة  وكالالالالا   الالالالالد بعالالالالت إىل مالالالالالن حالالالالاله مالالالالالن العالالالالرب و لالالالالال  حضالالالالاررم ورالالالالالم:  سالالالالاللم  
وغفالالالالالالار  و شالالالالالال   وسالالالالالالليم وبعالالالالالالت رسالالالالالالال    كالالالالالال  انحيالالالالالالة  و يالالالالالال : إ  العشالالالالالالرر     رالالالالالالرج هبالالالالالالم مالالالالالالن 

  ول غت لالالالالالالالالد عًالالالالالالالاله  حالالالالالالالالد مالالالالالالالالن 12000تالحالالالالالالالالق بالالالالالالالاله  لفالالالالالالالالا  فيكالالالالالالالالا  اعمالالالالالالالالاش   فالالالالالالالالس املدغًالالالالالالالالة   
 امل اارغن واأل  ار.

 وقكرت الس ر ا لوية    عدد االي  كا  كما با:
 فر . 300م اار ومع م  700

 فر . 500من األ  ار ومع م  4000
 فر . 100من ملغًة ومع ا  1000
 فرسا . 30من  سلم ومع ا  400
 فرسا . 50ا من ا يًة ومع  800

6900 980. 
 لكن رسا العدد     من املش ار بك   ب  را     ممن ررج من املدغًة وحدرا.

  
  

وكالالالالالالا  معالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن  وااتالالالالالاله    سالالالالالاللمة وميما الالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا  وكالالالالالالا  
ررواالالالالالاله بعالالالالالالد الع الالالالالالر  ول غالالالالالالل  رسالالالالالالا  هللا مفاالالالالالالرا  رفقالالالالالالا  ،ملسالالالالالاللمة حالالالالالالىت ا سالالالالالاللخ الشالالالالالال ر أل الالالالالاله وإ  

ي الالالالال  األروالالالالالار عالالالالالن  الالالالالرغ  فالالالالالال  الالالالال د  مكالالالالالة  والالالالال   الالالالالا  الشالالالالال ر لكًالالالالاله كالالالالالا     روالالالالالة القتالالالالالا   و الالالالالد علمِ 
بتالالالالالالي م رالالالالالال  عالالالالالالن رسالالالالالالا  هللا و  غالالالالالالدرو  مالالالالالالا رالالالالالالا فاعالالالالالال   ورالالالالالالرج   تلالالالالالال  الليلالالالالالالة  بالالالالالالا سالالالالالالفيا  بالالالالالالن 
حالالالالالرب وحكالالالالاليم بالالالالالن حالالالالاللا  وبالالالالالدغ  بالالالالالن ور الالالالالاة ا لاعالالالالالل  غت سسالالالالالا  ا الالالالال  عالالالالالن رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

: -وكالالالالا   الالالالد رالالالالرج مالالالالن مكالالالالة  - و  حالالالالىت  تالالالالاا مالالالالر ال  الالالالرا    الالالالا  العوالالالالا  عليالالالاله وسالالالاللم فالالالالال ولاا غسالالالال
  فقالالالالالالا  بالالالالالالدغ : رالالالالالالسل وهللا «وهللا مالالالالالالا ر غالالالالالال  كالالالالالالاليا   الالالالالال   الالالالالال اان  »ذعالالالالالال   ، سالالالالالالفيا  ورالالالالالالا غقالالالالالالا : 

 الالالالالال ا  رلاعالالالالالالة محشالالالالالالت ا ا الالالالالالرب  فقالالالالالالا   بالالالالالالا سالالالالالالفيا : رلاعالالالالالالة  أل  مالالالالالالن قلالالالالالال  و ق    الالالالالالا  العوالالالالالالا  
-العوالالالالالالا   -  فقالالالالالالا :  بالالالالالالا الفضالالالالالال   - ، سالالالالالالفيا   غعالالالالالالإ -فعرفالالالالالال  صالالالالالالاته  فقلالالالالالال : و  ، حً لالالالالالالة 

  فقلالالالالالال :  عالالالالالالم  فقالالالالالالا : لويالالالالالال  فالالالالالالدا   م و مالالالالالالل فمالالالالالالا وراة   فقلالالالالالال : رالالالالالالسا رسالالالالالالا  هللا ورا الالالالالالل  الالالالالالد 
دلالالالالد إلالالالاليكم  الالالالا    والالالال  لكالالالالم بالالالاله  بعشالالالالرر     مالالالالن املسالالالاللمة   الالالالا : فمالالالالا لمالالالالرين  فقلالالالال : تركالالالال  

ضالالالالالالالربن عًقالالالالالالال  فالالالالالالالردفإ ع الالالالالالالل رالالالالالالالسل الو لالالالالالالالة فاسالالالالالالالتالمن لالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا فالالالالالالالاهللا لالالالالالالالدن  فالالالالالالالر بالالالالالالال  لي



ف راالالالال  بالالالاله  ركالالالال  ب لالالالالة رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم لالالالالا رسالالالالا  هللا فكلمالالالالا مالالالالررت بًالالالالار مالالالالن 
 الالالال ا  املسالالالاللمة و  الالالالروا إت)  الالالالالاا عالالالالم رسالالالالا  هللا علالالالالى ب لالالالالة رسالالالالا  هللا حالالالالىت مالالالالررت بًالالالالار عمالالالالر بالالالالن 

تد لالالالالالالا ا االالالالالاب  فقالالالالالالا  ألم سالالالالالالفيا : ا مالالالالالد   الالالالالالالس   مكالالالالالالن مًالالالالال  ب الالالالالال  عقالالالالالالد و  ع الالالالالد   اشالالالالالال
الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وركضالالالالال  الو لالالالالالة و الالالالالد  ردفالالالالال   ، سالالالالالفيا  حالالالالالىت ا تحمالالالالال  علالالالالالالى ،ب 
القوالالالالالة وسالالالالالوق  عمالالالالالر  الالالالالا تسالالالالالوق بالالالالاله الدابالالالالالة الوايدالالالالالة الراالالالالال  الواالالالالاللة فالالالالالدر  عمالالالالالر علالالالالالى رسالالالالالا  هللا 
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقالالالالالالا : و رسالالالالالالا  هللا رالالالالالالسا  بالالالالالالا سالالالالالالفيا  عالالالالالالدو هللا  الالالالالالد  مكالالالالالالن هللا مًالالالالالاله ب الالالالالال  

د  فالالالالالالالدعإ  ضالالالالالالالرب عًقالالالالالالاله  فقلالالالالالالال : و رسالالالالالالالا  هللا إين  الالالالالالالد  ارتالالالالالالاله    السالالالالالالال  إىل ع الالالالالالالد و  عقالالالالالالال
 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم فالرست بر سه فقل : وهللا   غًاايه اليا   حد دوين فلما

  
 ك الالالالالالر فيالالالالالاله عمالالالالالالر  لالالالالالال : م الالالالالالال  و عمالالالالالالر فالالالالالالاهللا مالالالالالالا ت الالالالالالً  رالالالالالالسا إ    الالالالالاله راالالالالالال  مالالالالالالن بالالالالالالإ عوالالالالالالد 

ا  لالالالالالالال  رالالالالالالالسا  فقالالالالالالالا : م الالالالالالالال  و عوالالالالالالالا  فالالالالالالالاهللا مًالالالالالالالا   ولالالالالالالالا كالالالالالالالا  مالالالالالالالن بالالالالالالالإ عالالالالالالالد  بالالالالالالالن كعالالالالالالال  مالالالالالالال
 سالالالالالالالم  غالالالالالالا   سالالالالالاللم  كالالالالالالا   حالالالالالال  إت  مالالالالالالن إسالالالالالالال  ا االالالالالالاب لالالالالالالا  سالالالالالاللم وقلالالالالالال  ألين  علالالالالالالم    
إسالالالالالالم  كالالالالالا   حالالالالال  إىل رسالالالالالا  هللا مالالالالالن إسالالالالالال  ا االالالالالاب لالالالالالا  سالالالالاللم  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

لالالالاله  فلمالالالالا  صالالالالو  فراالالالال  بالالالاله إىل مًل « اقرالالالال  فقالالالالد  مًالالالالال حالالالالىت ت الالالالدو بالالالاله علالالالالل  ،ل الالالالدار»عليالالالاله وسالالالاللم 
و الالالالال  و  ، سالالالالالفيا   ل ب  لالالالالال  »غالالالالالدا بالالالالاله علالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فلمالالالالالا ر ل  الالالالالا : 

فقالالالالالا :  م   الالالالال  و مالالالالالل  مالالالالالا  وصالالالالالل  و حلمالالالالال  و كرمالالالالال  وهللا لقالالالالالد «    تعلالالالالالم      إلالالالالاله إ  هللا 
 ب  لالالالالال  و الالالال  و  ، سالالالالفيا   ل» ًًالالالال     لالالالالا كالالالالا  مالالالال  هللا غالالالال ل لقالالالالد  غالالالالالد عالالالالإ شالالالاليدا   فقالالالالا : 

فقالالالالالالا :  م   الالالالالال  و مالالالالالالل مالالالالالالا  وصالالالالالالل  ومالالالالالالا  حلمالالالالالال  ومالالالالالالا  كرمالالالالالال   مالالالالالالا «    تعلالالالالالالم  ين رسالالالالالالا  هللا 
رالالالالالسل ففالالالالالل الالالالالالًفس مً الالالالالا شالالالالاللة  فقالالالالالا  العوالالالالالا : فقلالالالالال  لالالالالاله: وغلالالالالال  تشالالالالال د شالالالالال ادر ا الالالالالق  والالالالال  وهللا 
   تضالالالالالرب عًقالالالالال    الالالالالا : فتشالالالالال د  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم للعوالالالالالا  حالالالالالة تشالالالالال )د 

ر  و عوالالالالا  فاحوسالالالاله عًالالالالد راالالالالم االوالالالال   ضالالالاليق الالالالالااد  حالالالالىت  الالالالر عليالالالاله اًالالالالاد ا  الالالال» بالالالالا سالالالالفيا : 
  فقلالالالالالال  لالالالالالاله: و رسالالالالالالا  هللا إ   ، سالالالالالالفيا  راالالالالالال   الالالالالال  الف الالالالالالر فااعالالالالالال  مًالالالالالاله شالالالالالاليدا  غكالالالالالالا    «هللا

مالالالالن درالالالال  دار  م سالالالالفيا  ف الالالالا  مالالالالن  ومالالالالن درالالالال  املسالالالال د ف الالالالا  مالالالالن  ومالالالالن » امالالالاله  فقالالالالا :  عالالالالم 
سالالالالالته عًالالالالالد راالالالالالم االوالالالالال   ضالالالالاليق الالالالالالااد  فمالالالالالرت   ف راالالالالال ل حالالالالالىت حو« غلالالالالالق عليالالالالاله ،بالالالالاله ف الالالالالا  مالالالالالن

الالالالالالل ْيم  فيقالالالالالالا : مالالالالالالا ت ولسالالالالالالليم  فتمالالالالالالر بالالالالالاله  عليالالالالالاله القوا الالالالالال  فيقالالالالالالا : مالالالالالالن رالالالالالالؤ ة و عوالالالالالالا   فالالالالالالال ا : سل
 ويلالالالالالالة فيقالالالالالالا : مالالالالالالن رالالالالالالؤ ة  فالالالالالالال ا :  سالالالالالاللم  فيقالالالالالالا : مالالالالالالا ت وألسالالالالالاللم  و الالالالالالر ا يًالالالالالالة فيقالالالالالالا : مالالالالالالا ت 



 ضالالالالراة وفي الالالالا امل الالالالاارو  واأل  الالالالار وال يًالالالالة حالالالالىت مالالالالر  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   كتيوتالالالاله ا
  ا دغالالالالالد   غالالالالالر  مالالالالالً م إ  ا الالالالالد  فقالالالالالا : مالالالالالن رالالالالالؤ ة و  ، الفضالالالالال   فقلالالالالال : رالالالالالسا رسالالالالالا  هللا   
امل الالالالالاارغن واأل  الالالالالار  فقالالالالالا : و  ، الفضالالالالال  لقالالالالالد  صالالالالالو  ملالالالالال  ابالالالالالن  ريالالالالال  ع يمالالالالالا  فقلالالالالال : و الالالالال  

 إ ا الًوار 
  

 الالالالالالالرج سالالالالالالالرغعا  حالالالالالالالىت  تالالالالالالالى مكالالالالالالالة فقالالالالالالالا :  عالالالالالالالم إق   فقلالالالالالالال : ا الالالالالالالق ا   بقامالالالالالالال  فحالالالالالالالسررم  ف
 الالالالالاا فمالالالاله   -و معشالالالالر  الالالالرغ  رالالالالسا حممالالالالد  الالالالد االالالالاةكم  الالالالا    والالالال  لكالالالالم بالالالاله  -ف الالالالرخ   املسالالالال د: 

ومالالالالن درالالالال   -   الالالالالاا: و الالالال  مالالالالا ت الالالالإ عًالالالالا دار   فقالالالالا : -مالالالالن درالالالال  دار  ف الالالالا  مالالالالن  -فقالالالالا : 
  كالالالالالالسا   رواغالالالالالالة ابالالالالالالن إسالالالالالالحا   فتفالالالالالالر  -املسالالالالالال د ف الالالالالالا  مالالالالالالن  ومالالالالالالن  غلالالالالالالق عليالالالالالاله ،بالالالالالاله ف الالالالالالا  مالالالالالالن 

الًالالالالالا  إىل دوررالالالالالم وإىل املسالالالالال د وقكالالالالالر ماسالالالالالى بالالالالالن عقوالالالالالة وغالالالالال ل    العوالالالالالا   الالالالالا :  لالالالالال : و رسالالالالالا  
  فالالالالالالدرلاا « درل الالالالالالم»هللا  بالالالالالالا سالالالالالالفيا  وحكالالالالالاليم وبالالالالالالدغ   الالالالالالد  االالالالالالر م ورالالالالالالم غالالالالالالدرلا  عليالالالالالال    الالالالالالا : 

عليالالالالالاله  فمك الالالالالالاا عًالالالالالالدل عامالالالالالالة الليالالالالالال  غسالالالالالالت  رم فالالالالالالدعارم إىل ا سالالالالالالال   و   غشالالالالالال دوا      إلالالالالالاله إ  
  فشالالالال د بالالالالالدغ  وحكالالالاليم  و الالالالالا   بالالالالا سالالالالالفيا : مالالالالا  علالالالالالم قلالالالال  وهللا إ    الالالالالالًفس هللا و  الالالاله رسالالالالالا  هللا

  «و  ، سالالالالفيا   سالالالاللم تسالالالاللم»مالالالالن رالالالالسا شالالالاليدا  فالراد الالالالا  و  رواغالالالالة:  الالالالا  لالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
 الالالالالا : كيالالالالالد  صالالالالالً  ،لالالالالالالت والعالالالالالل   فقالالالالالا  لالالالالاله عمالالالالالر: إرالالالالالر  علي مالالالالالا  وكالالالالالا  عمالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله 

وهللا لالالالالا كًالالالال  رالالالالارج القوالالالالة مالالالالا  لت الالالالا  فقالالالالا   بالالالالا سالالالالفيا : و الالالال  و رالالالالارج القوالالالالة    الالالالا  عمالالالالر:  مالالالالا 
 عمر إ   را  فاح   دعإ م  ابن عمل ف ول  كلم.  اخل.

  
وكالالالالا  ممالالالالالن لقيالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم   الارغالالالالق  بالالالالالا سالالالالفيا  بالالالالالن ا الالالالارن بالالالالالن عوالالالالد املالالالالالال  

 م سالالالالالفيا   بالالالالالن عمالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و رالالالالالال مالالالالالن الرضالالالالالاش مالالالالالن حليمالالالالالة السالالالالالعدغة  وكالالالالالا  مالالالالال 
ولالالالالدل اعفالالالالر وعوالالالالد هللا بالالالالن  م  ميالالالالة امل لومالالالالل ابالالالالن عمتالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عاتكالالالالة بًالالالال  عوالالالالد 
املالالالالال  رالالالالا  رالالالالا    سالالالاللمة  وج الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ألبي الالالالا أل   م الالالالا عاتكالالالالة بًالالالال  عالالالالامر 

 بن  يس.
غقالالالالالالالالا : إ  الالالالالالالالالسغن كالالالالالالالالا اا غشالالالالالالالالو ا  الًالالالالالالالال  صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم اعفالالالالالالالالر بالالالالالالالالن  م  الالالالالالالالال   

 ا سن بن علل   و  م بن العوا   و با سفيا  بن ا ارن.و 
وكالالالالالالا   بالالالالالالا سالالالالالالفيا  بالالالالالالن ا الالالالالالارن مالالالالالالن الشالالالالالالعراة املاوالالالالالالاعة وكالالالالالالا  سالالالالالالوق لالالالالالاله ر الالالالالالاة رسالالالالالالا  هللا 



ل عارمث حسا  بن وب  بقاله:  صلى هللا عليه وسلم وإو 
     بلو  ، سفيا  عإ

  
 م ل لة فقد برل برل ا فاة
 ر ات حممدا  فالاو  عًه

    قا  االلاةوعًد هللا
وكالالالالا  لقالالالالالاة  م سالالالالفيا  ومالالالالالن معالالالاله الًالالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم بًيالالالالالق العقالالالالاب فيمالالالالالا بالالالالة مكالالالالالة 
واملدغًالالالالالالالة  فالتمسالالالالالالالا الالالالالالالالدرا  علالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم فكلمتالالالالالالاله    سالالالالالالاللمة في مالالالالالالالا 

  حااالالالالالالة ت هبمالالالالالالا   مالالالالالالا ابالالالالالالن »فقالالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا ابالالالالالالن عمالالالالالال  وابالالالالالالن عمتالالالالالال  وصالالالالالال ر    الالالالالالا : 
غعالالالالإ  الالالالاله لالالالاله:  -«  تالالالال  عرضالالالالل  و مالالالالا ابالالالالن عمالالالالد وصالالالال ر  ف الالالالا الالالالالس   الالالالا   كالالالالة مالالالالا  الالالالا عمالالالالل ف

وهللا    مًالالالالالال  بالالالالالال  حالالالالالالىت تت الالالالالالس سالالالالالاللما  إىل السالالالالالالماة فتعالالالالالالرج فيالالالالالاله و ان    الالالالالالر   لا ب الالالالالال  و ربعالالالالالالة 
 .-من املال كة غش دو     هللا  رسل  

 ن ت  و  رالالالالالس  فلمالالالالالا رالالالالالرج ا الالالالال  إلي مالالالالالا بالالالالالسل  ومالالالالال   م سالالالالالفيا  بلالالالالالإ  لالالالالاله فقالالالالالا : وهللا ليالالالالالالق
بيالالالالد بلالالالالإ  رالالالالسا   لًالالالالسرنب   األرمث حالالالالىت مالالالالات عاشالالالالا  وااعالالالالا   فلمالالالالا بلالالالالو قلالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى 
هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ر    مالالالالالا    ق   مالالالالالا فالسالالالالاللما و  شالالالالالد  بالالالالالا سالالالالالفيا   الالالالالاله   إسالالالالالالمه واعتالالالالالسارل ممالالالالالا  

 كا  مضى مًه:
 لعمر  إين غا   مح  راغة

 لت ل  ري ل الالت ري  حممد
 ا  ا    لم ليله لكاملد 

 ف سا  واين حة  رد  و رتد 
 وراد رداين غ   فسل ودلإ
 على هللا من   ر دت ك  مار د
  صدح و    ااردا  عن حممد

 و لدعى ولا ل   تس  من حممد
 رم ما رم من ل غق  هباارم
 وإ  كا  قا ر   غللْم وغفً د



  رغد ألرضي م ولس  بال  
   مقعدم  القا  ما ل  رد   ك
 فق  ل قيد    رغد  تا ا

 و   ل قيد تل  ع    ْو عد 
 وما كً    االي  الس  ان  عامرا  
 وما كا  عن ار  لساين و  غد 

  وا   ااةت من بالد بعيدر
  لا   ااةت من س ا  وسلْردد

  
 الالالالالالا  ابالالالالالالن إسالالالالالالحا : فلعمالالالالالالاا   الالالالالاله حالالالالالالة   شالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالاله ودلالالالالالالإ 

 مالالالالالالالن  الالالالالالالردت كالالالالالالال  ماالالالالالالالرد  ضالالالالالالالرب رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   صالالالالالالالدرل و الالالالالالالا : علالالالالالالالى هللا
  و الالالالا  علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله ألم سالالالالفيا  بالالالالن ا الالالالارن عًالالالالد إق الالالاله صالالالاللى «  الالالال   الالالالردتإ كالالالال  مر الالالالد»

اِ)  هللا عليالالالاله وسالالالاللم لالالالاله   الالالالالدرا  عليالالالاله: ا الالالال  مالالالالن  والالالال  وا الالالاله فقالالالال  لالالالاله مالالالالا  الالالالا  إرالالالالار غاسالالالالد:  ذ 
ً)الالالالالا    ِادالالالالالة   ف  الالالالاله   غرضالالالالالى    غكالالالالالا   حالالالالالد  حسالالالالالن مًالالالالاله  الالالالالا    ففعالالالالال  ل ق الالالالالْد  رال الالالالالر    اا)ل  ً الالالالالا و ِإ  كل ع ل يالْ

الالالالالْم  قلالالالالال   بالالالالالا سالالالالالفيا  فقالالالالالا  لالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    الالالالالا      تال  الر غالالالالال   ع ل الالالالالْيكلمل اْليال الالالالالْا   غال ْ ِفالالالالالرل اا)ل ل كل
  .92و رلا    ْرح مل الرمِحِة   وغاسد: 

  
 سلم  ق  ألصحابه ، فاار   رمضا رسا  هللا صلى هللا عليه و 

صالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   سالالالالالالالفرل  إق كالالالالالالالا  الشالالالالالالال ر رمضالالالالالالالا  وصالالالالالالالا  الًالالالالالالالا  
 فاالالالالالالر واند  مًالالالالالالاد  رسالالالالالالا  هللا: مالالالالالالن  -حمالالالالالال  بالالالالالالة عسالالالالالالفا  و دغالالالالالالد  -حالالالالالالىت إقا كالالالالالالا اا ،لكدغالالالالالالد 

  حالالالالال     غ الالالالالا  فلي الالالالالم ومالالالالالن  حالالالالال     غفاالالالالالر فليفاالالالالالر  و  بعالالالالال  األو  صالالالالال  رسالالالالالا  هللا علالالالالالى
ر سالالالاله املالالالالاة ووا الالالاله مالالالالن شالالالالدر العاالالالال  ورالالالالا صالالالالا م  و  رواغالالالالة:   الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ملالالالالا بلالالالالو 
الكدغالالالالالد بل الالالالاله    الًالالالالالا  شالالالالالق علالالالالالي م ال الالالالاليا  و  الالالالالم غً الالالالالرو  فيمالالالالالا فعالالالالال     مالالالالالن صالالالالالامه  فاسالالالالالتا  
علالالالالى راحلتالالالاله بعالالالالد الع الالالالر ودعالالالالا وانة فيالالالاله مالالالالاة  و يالالالال : لالالالالنب  فشالالالالرب   انولالالالاله لراالالالال  فًوالالالاله فشالالالالرب  

 ولدالالالال  رالالالالم الع الالالالار أل الالالالم رالالالالالفال  مالالالالرل  الالالالم »قلالالالال : إ  بعالالالال  الًالالالالا  صالالالالا   فقالالالالا : فقيالالالال  لالالالاله بعالالالالد 
  وأل الالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالا  لل الالالالالحابة ملالالالالالالا د الالالالالاا مالالالالالالن «،لفاالالالالالر ليقالالالالالاوا علالالالالالالى مقاتلالالالالالة العالالالالالدو



  فلالالالالالم غالالالالالل  رسالالالالالا  هللا غفاالالالالالر حالالالالالىت «إ كالالالالالم  الالالالالد د الالالالالا  مالالالالالن عالالالالالدوكم  والفاالالالالالر   الالالالالا  لكالالالالالم»عالالالالالدورم  
 ا ت ى ش ر رمضا .

  
 ة والراوتعقد األلاغ

 عقد رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم األلاغة والراوت بقدغد ودفع ا للقوا   كما با:
  

 عاالالالالى لوالالالالالإ سالالالالليم لالالالالالااة وراغالالالالالة  ولوالالالالإ غفالالالالالار راغالالالالالة  وألسالالالاللم لالالالالالااةغن  ولوالالالالالإ كعالالالال  راغالالالالالة  ومللغًالالالالالة 
 رالرة  لاغة  وال يًة  ربعة  لاغة  والماعة  سلماا من بكر لااة  وألش   لااةغن.

  
   ا  اي  املسلمة

ملالالالالالالا  الالالالالالل  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالر  ال  الالالالالالرا   مالالالالالالر  صالالالالالالحابه فالو الالالالالالدوا عشالالالالالالرر     انر ل ارالالالالالالا 
  رغ   و تسم  هبا ف غ  عن ك ر ا واع  على ا ر  عمر بن ا ااب رضل هللا عًه.

 الالالالالا  الاا الالالالالد : رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إىل مكالالالالالة فقا الالالالال  غقالالالالالا  غرغالالالالالد  رغشالالالالالا   
   غقا  غرغد راا    و ا   غقا  غرغد رقيفا .و ا 

  دعالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم    تعمالالالالالالل علالالالالالالي م األروالالالالالالار واسالالالالالالت اب هللا لرسالالالالالالاله 
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالرالالالالالس العيالالالالالا  واألروالالالالالار عالالالالالن  رالالالالال  مكالالالالالة ول غالالالالالول  م مسالالالالال ل ورالالالالالم م تمالالالالالا  

 حملو ا  را فا .
ىل مالالالالالر  ال  الالالالالرا  ورالالالالالل علالالالالالى مرحلالالالالالة مالالالالالن و الالالالالد كالالالالالا   حالالالالالد االالالالالالي  سالالالالالرغعا  االالالالالدا  ف  الالالالاله وصالالالالال  إ

 مكة   اليا  الساب   و ال امن.
 وملا ر    با سفيا  بن حرب ك رر الً ا   ا : ما ر غ  كالليلة   اان     و  عسكرا .

  
و مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كالالالالال   ويلالالالالالة    تكالالالالالا  عًالالالالالد راغالالالالالة صالالالالالاحو ا وت  الالالالالر مالالالالالا 

  علالالالالى   الالالالر  و الالالالد  بالالالالة غدغالالالاله الكتا الالالال  ومالالالالرت القوا الالالال  علالالالالى مع الالالالا مالالالالن القالالالالا ر والعالالالالدر فالصالالالالو  الًالالالالا
و   رًالالالالالاة مالالالالالرور االالالالالالي  كالالالالالا   بالالالالالا  - اد الالالالالا والكتا الالالالال  علالالالالالى راو الالالالالا ف علالالالالال  القوا الالالالال  كتيوالالالالالة كتيوالالالالالة  

فالالالالالو  مالالالالن  الالالالد  رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد رضالالالالل هللا عًالالالاله   بالالالالإ سالالالالليم   مالالالالر  -سالالالالفيا  وا فالالالالا  غً الالالالر إلالالالالي م 
والالالالالة بالالالالالإ غفالالالالالار وكالالالالالا   مالالالالال  راغالالالالالت م  بالالالالالا قر وركالالالالالسا إىل    علالالالالالى  رالالالالالرل الالالالالاللب  بالالالالالن العالالالالالاا    مالالالالالرت كتي



و  ، سالالالالفيا  »مالالالالر االالالالالي   سالالالالرل كمالالالالا تقالالالالد  غالالالال    الالالاله ملالالالالا حالالالالاق  سالالالالعد بالالالالن عوالالالالادر  ، سالالالالفيا   الالالالا : 
  فقالالالالالالا   بالالالالالالا سالالالالالالفيا : و عوالالالالالالا  حوالالالالالالسا غالالالالالالا  الالالالالالالسمار  «اليالالالالالالا  غالالالالالالا  امللحمالالالالالالة  اليالالالالالالا  تسالالالالالالتح  الكعوالالالالالالة

 رسالالالالالالا  هللا مالالالالالالا  مالالالالالالن    تكالالالالالالا  لسالالالالالالعد وذالالالالالال  مقالالالالالالالة سالالالالالالعد بالالالالالالن عوالالالالالالادر  حالالالالالالد ال الالالالالالحابة فقالالالالالالا : و
صالالالالالالالة    الالالالالالرغ   فقالالالالالالا  لعلالالالالالالل رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  دركالالالالالاله ف الالالالالالس الراغالالالالالالة مًالالالالالاله    مالالالالالالرل    غسالالالالالاللم ا  بًالالالالالاله 
 الالالالاليس بالالالالالن سالالالالالعد بالالالالالن عوالالالالالادر أل الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رشالالالالالل ت الالالالال  رالالالالالا ر سالالالالالعد فالالالالالالمر بالالالالالدفع ا 

  بًه.
«: السالالالالال ر»ا لالالالالال     و مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    تركالالالالالل راغتالالالالاله ،  الالالالالا    الالالالالا 

ودرالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالالن ال ًيالالالالة  -و  قلالالالال  ا الالالال  بلالالالالإ  مسالالالال د غقالالالالا  لالالالاله مسالالالال د الراغالالالالة  -
 العليا و مر رالد بن الاليد ومن معه    غدرلاا من ال ًية السفلى.

رو  الو الالالالار  عالالالالن عوالالالالد هللا بالالالالن عمالالالالر رضالالالالل هللا عً مالالالالا   الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   والالالال  غالالالالالا  
لالالالالالالى مكالالالالالالة علالالالالالالى راحلتالالالالالاله الق الالالالالالااة مردفالالالالالالا   سالالالالالالامة بالالالالالالن  غالالالالالالد رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا رلفالالالالالاله الفالالالالالالت  مالالالالالالن  ع

ودرالالالالالال  واضالالالالالالعا  ر سالالالالالاله الشالالالالالالرغد علالالالالالالى راحلتالالالالالاله تااضالالالالالالعا    تعالالالالالالاىل حالالالالالالة ر   قلالالالالالال  الفالالالالالالت  الع الالالالالاليم 
وكالالالالالا  درالالالالالاله غالالالالالا  ا رًالالالالالة وكالالالالالا  « الل الالالالالم إ  العالالالالالي  عالالالالالي  ا رالالالالالرر»وك الالالالالرر املسالالالالاللمة ورالالالالالا غقالالالالالا : 
 معت را  بشقة برد ح ر محراة.

  
وكالالالالالالا  لالالالالالالاا ل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالالا  درالالالالالال  مكالالالالالالة  بالالالالالالي  وراغتالالالالالاله سالالالالالالاداة تسالالالالالالمى العقالالالالالالاب 

 وكا   من برد لعا شة رضل هللا عً ا ورل الد كا   ةي  واغتس  لدرا  مكة.
  

  »و الالالالالالالد  مالالالالالالالر رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ر سالالالالالالالاة االالالالالالالالي     غكفالالالالالالالاا  غالالالالالالالدغ م و الالالالالالالا : 
بالالالالالن الاليالالالالالد رضالالالالالل هللا عًالالالالاله حالالالالالىت درالالالالال  مالالالالالن  سالالالالالف  مكالالالالالة    فا الالالالالدف  رالالالالالالد«تقالالالالالاتلاا إ  مالالالالالن  الالالالالاتلكم

و الالالالالالالد جتمالالالالالالال  هبالالالالالالالا ان  مالالالالالالالن بالالالالالالالإ بكالالالالالالالر وبالالالالالالالإ ا الالالالالالالارن بالالالالالالالن عوالالالالالالالد مًالالالالالالالا  وان  مالالالالالالالن رالالالالالالالسغ  الالالالالالالالسغن 
استً الالالالالرت هبالالالالالم  الالالالالرغ   فقالالالالالاتلاا رالالالالالالدا  ومًعالالالالالال الالالالالالدرا  وشالالالالال روا السالالالالالالل ورمالالالالالال ،لًوالالالالال  و الالالالالالاا:   

لا  و تالالالالال  مالالالالالن بالالالالالإ بكالالالالالر لالالالالالا تالالالالالدرلاا عًالالالالالار  ف الالالالالال رالالالالالالد    صالالالالالحابه فقالالالالالاتل م فالالالالالا لماا شالالالالالر ا الالالالال
راالالالالالال   ومالالالالالن رالالالالالسغ   ربعالالالالالة حالالالالالىت ا ت الالالالالى هبالالالالالم القتالالالالالا  إىل ا  الالالالاللورر وكا الالالالال  سالالالالالا ا   كالالالالالة   درلالالالالالاا  24

الالالالالدور وارتفعالالالالال   ا فالالالالالة مالالالالالً م علالالالالالى االوالالالالالا  رالالالالالر،  وتالالالالوع م املسالالالالاللما  ف الالالالالال حكالالالالاليم بالالالالالن حالالالالاللا  و بالالالالالا 
ضالالالالالالال  و معشالالالالالالالر  الالالالالالالرغ  عالالالالالالالال  تقتلالالالالالالالا    فسالالالالالالالكم  مالالالالالالالن درالالالالالالال  دار  ف الالالالالالالا  مالالالالالالالن ومالالالالالالالن و »سالالالالالالالفيا : 



  ف علالالالالالالاا غقتحمالالالالالالا  الالالالالالالدور وغ لقالالالالالالا   بااهبالالالالالالا وغارحالالالالالالا  السالالالالالالالل   الاالالالالالالر  «السالالالالالالالل ف الالالالالالا  مالالالالالالن
فيالرالالالالالسل املسالالالالاللما   و تالالالالال  مالالالالالن املسالالالالاللمة راالالالالالال   راالالالالال  الارغالالالالالق  حالالالالالدمها كالالالالالر  بالالالالالن االالالالالابر الف الالالالالر  
وا رالالالالالر رالالالالالالد األشالالالالالقر ا لاعالالالالالل   الالالالالا  ماسالالالالالى بالالالالالن عقوالالالالالة:  الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

  فقالالالالالالا : رالالالالالالم بالالالالالالد وان « اتلالالالالالال  و الالالالالالد  يتالالالالالال  عالالالالالالن القتالالالالالالا »رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله:  بعالالالالالالد    ا مالالالالالالال   الالالالالالالد
،لقتالالالالالا  ورمالالالالالاان ،لًوالالالالالا  و الالالالالد كففالالالالال  غالالالالالد  مالالالالالا اسالالالالالتاع   فقالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ضالالالالالاة هللا 

 kر .
   ومعالالالالالاله  630وكالالالالالالا  درالالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم لعشالالالالالالر بقالالالالالالة مالالالالالالن رمضالالالالالالا  وغًالالالالالالاغر سالالالالالالًة 

ما الالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً مالالالالالالالا  و   سالالالالالالاللمة رالالالالالالالل بًالالالالالالال   م صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  واتالالالالالالالال    سالالالالالالاللمة ومي
 ميالالالالالة بالالالالالن امل الالالالال ر امل لومالالالالالل واذ الالالالالا رًالالالالالد  و مالالالالالا ميما الالالالالة ف الالالالالل بًالالالالال  ا الالالالالارن ورالالالالالل رالالالالالالة رالالالالالالد بالالالالالن 

 الاليد.
  

 ا كا  علي م ،لقت 
و الالالالالد اسالالالالالت د رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم  انسالالالالالا  مالالالالالالن الالالالالالدرا    األمالالالالالالا  و مالالالالالر بقالالالالالالتل م 

 وامر ر ورسل  ذا رم:ورم مخسة عشر ما بة را  
 .- را ع ما  بن عفا  من الرضاعة  -عود هللا بن سرل بن ا ارن العامر   - 1
 عود هللا بن را . - 2
 عكرمة بن  م ا  . - 3
  
 ا اغرن بن  لقيد. - 4
 ِمْقيس بن صوابة. - 5
 روار بن األساد بن املال . - 6
 كع  بن  ر  بن  م سلمى امللين.  - 7
 ن بن رشا  امل لومل ورا  را  م ا   ألباغه.ا ار  - 8
  ر  بن  مية امل لومل  را    سلمة. - 9

 صفاا  بن  مية بن رلد االمحل. - 10
 وحشل بن حرب  ات  محلر. - 11



 رؤ ة رم الراا   و ما الًساة ف ن:
 يًتالالالالالالا  كا الالالالالال  عًالالالالالالد عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن راالالالالالال  ت ًيالالالالالالا  هب الالالالالالاة الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله  - 13  12

 واملسلمة. وسلم
 سارر ما ر لوإ املال  بن عود مًا . - 14
 رًد بً  عتوة  وج  م سفيا     معاوغة. - 15

 و ك ر رؤ ة  سلماا  وفيما غلل  سكر سو  إردار دم م:
 مالالالالالا عوالالالالالد هللا بالالالالالن  م سالالالالالرل ف  الالالالاله كالالالالالا   سالالالالاللم   ارتالالالالالد و الالالالالق  كالالالالالة وصالالالالالار غالالالالالتكلم بكالالالالالال   - 1

سالالالالاللم فالرالالالالالدر دمالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غالالالالالا  الفالالالالالت   فلمالالالالالا  والالالالالي    حالالالالالق الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله و 
علالالالالالم ورالالالالالدار دمالالالالاله الالالالالالال إىل ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله وكالالالالالا   رالالالالالا  لالالالالاله   الرضالالالالالاش فقالالالالالا : و 
 رالالالالالل اسالالالالالتالمن ت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  والالالالال     غضالالالالالرب عًقالالالالالل  ف يوالالالالاله ع مالالالالالا  رضالالالالالل 

ا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وصالالالالالار غقالالالالالا  هللا عًالالالالاله حالالالالالىت رالالالالالد  الًالالالالالا  وا مالالالالالال اا    تالالالالالى بالالالالاله إىل رسالالالالال
ع مالالالالالا : و رسالالالالالا  هللا  م ًتالالالالاله فواغعتالالالالاله والًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غعالالالالالرمث عًالالالالاله مالالالالالرارا     الالالالالا   عالالالالالم 

 فوس  غدل فواغعه و سلم وحسن إسالمه.
  

وإمالالالالا  مالالالالر صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بقتالالالال  ابالالالالن  م سالالالالرل أل الالالاله كالالالالا   سالالالاللم «: السالالالال ر ا لويالالالالة»و  
ا  غكتالالالالال  لرسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم الالالالالالاحل  وكالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  والالالالال  الفالالالالالت  وكالالالالال

إقا  ملالالالالالى عليالالالالاله ذيعالالالالالا  ب الالالالال ا  كتالالالالال  عليمالالالالالا  حكيمالالالالالا   وإقا  ملالالالالالى عليالالالالاله  عليمالالالالالا  حكيمالالالالالا  كتالالالالال  غفالالالالالارا  
رحيمالالالالا   وكالالالالا  غفعالالالال  رالالالالسل ا يالالالالاانت حالالالالىت صالالالالدر عًالالالاله   الالالاله  الالالالا : إ  حممالالالالدا    غعلالالالالم مالالالالا غقالالالالا   فلمالالالالا 

غسالالالالتا     غقالالالاليم ،ملدغًالالالالة فارتالالالالد ورالالالالرب إىل مكالالالالة  و يالالالال : إ الالالاله ملالالالالا كتالالالال :  و ل ق الالالالْد   الالالالرت ريا تالالالاله ل 
الالالالالالالل ل ٍة م الالالالالالالن ِ الالالالالالالٍة  واملؤمًالالالالالالالا :  الالالالالالالن  ِمالالالالالالالن سل ل ْقً الالالالالالالا اِ ْ س  الالالالالالالر   1ر  ْلقالالالالالالالا  ةار  الالالالالالالاْل  هل ر     إىل  الالالالالالالاله:   ل)    ش 

   تع الالالالال  مالالالالالن تف الالالالالي  رلالالالالالق ا  سالالالالالا  فًاالالالالالق بقالالالالالاله فتوالالالالالار  هللا  حسالالالالالن ا الالالالالالقة 14واملؤمًالالالالالا : 
 والالالال  إمال الالالاله  فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم اكتالالالال  قلالالالال   ركالالالالسا   للالالالال   فقالالالالا  عوالالالالد هللا: 
إ  كالالالالا  حممالالالالد  ويالالالالا  غالالالالاحى إليالالالاله  فالالالالالان  الالالال  غالالالالاحى إت   فارتالالالالد و الالالالق  كالالالالة  فقالالالالا  لقالالالالرغ : إين كًالالالال  

فالالالالالال ا   و علالالالالاليم حكالالالالاليم  فيقالالالالالا : « علغالالالالالل حكالالالالاليم» صالالالالالر   حممالالالالالدا  كيالالالالالد شالالالالالد   كالالالالالا  شلالالالالالل علالالالالالل  
 وك  ما   اله غقا    كت  ركسا  لل .  اخل.  عم ك  صااب 

  



فقالالالالالالالا : إ  اذالالالالالالاله عوالالالالالالالد هللا بالالالالالالالن سالالالالالالالعد « حيالالالالالالالار حممالالالالالالالد»و راالالالالالالالال األسالالالالالالالتاق درمالالالالالالالً م   كتالالالالالالالاب 
 وال ااب ما قكران.

  
عوالالالالالد »عوالالالالالد هللا بالالالالالن راالالالالال : ف  الالالالاله كالالالالالا  ممالالالالالن  الالالالالد  املدغًالالالالالة  والالالالال  الفالالالالالت  و سالالالالاللم وكالالالالالا  اذالالالالاله  - 2
وبع الالالالالاله ألرالالالالالالس ال الالالالالالد ة و رسالالالالالال  معالالالالالاله  -هللا فسالالالالالالمال الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ال عوالالالالالالد « العالالالالالالل 

 عامالالالالا  وان    اسالالالالتيقل فلالالالالم  الالالالدل صالالالالً  لالالالاله شالالالاليدا  ورالالالالا ان الالالالم فعالالالالدا عليالالالاله فقتلالالالاله   ارتالالالالد مشالالالالركا  وكالالالالا  
شالالالالاعرا  ف عالالالال  غ  الالالالا الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   شالالالالعرل وكالالالالا  لالالالاله  يًتالالالالا  ت ًيا الالالاله هب الالالالاة رسالالالالا  

فرسالالالالاله ولالالالالالوس درعالالالالاله و رالالالالالس بيالالالالالدل  ًالالالالالار  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فلمالالالالالا كالالالالالا  غالالالالالا  فالالالالالت  مكالالالالالة ركالالالالال 
وصالالالالالالالار غقسالالالالالالالم   غالالالالالالالدرل ا حممالالالالالالالد عًالالالالالالالار  فلمالالالالالالالا ر   ريالالالالالالال  املسالالالالالالاللمة رالالالالالالالا  وقرالالالالالالال  إىل الكعوالالالالالالالة 
و لقالالالالالى سالالالالالالحه وتعلالالالالالق  سالالالالالتاررا فااالالالالالدل رسالالالالالا  هللا عًالالالالالد  اافالالالالاله ورالالالالالا هبالالالالالسل ا الالالالالا  فقالالالالالا : ا تلالالالالالالال 

تلالالالالاله  فالمالالالالالا فالالالالال   الكعوالالالالالة   تعيالالالالالس عاصالالالالاليا  و   ًالالالالال  مالالالالالن إ امالالالالالة حالالالالالد وااالالالالال   فقتالالالالال  وارتلالالالالالد فالالالالاليمن  
القيًتالالالالالالالالا  واذ مالالالالالالالالالا فرتًالالالالالالالالالا و رغوالالالالالالالالة فقتلالالالالالالالالال   رغوالالالالالالالالالة واسالالالالالالالالالتؤمن رسالالالالالالالالا  هللا لفرتًالالالالالالالالالا فالمً الالالالالالالالالا فالسالالالالالالالالاللم  

 وعاش  إىل رالفة ع ما .
عكرمالالالالالالة بالالالالالالن  م ا الالالالالال :  مالالالالالالر رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بقتلالالالالالاله أل الالالالالاله كالالالالالالا  مالالالالالالن  - 3

 وملالالالالا بل الالالاله     شالالالالد الًالالالالا  علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وكالالالالا   شالالالالد الًالالالالا  علالالالالى املسالالالاللمة
الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  رالالالالالدر دمالالالالاله رالالالالالرب ليلقالالالالالل  فسالالالالاله   بدالالالالالر  و شالالالالالات ذ  الالالالالا    الالالالالالوالد  و  
كمالالالالالا  قالالالالالا  ا  : رالالالالالرب ليًتحالالالالالر غر الالالالالا   و ااعالالالالالا   وكا الالالالال  امر تالالالالاله    حكالالالالاليم رضالالالالالل هللا عً الالالالالا بًالالالالال  

يالالالالاله عمالالالالالة ا الالالالالارن بالالالالالن رشالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  سالالالالاللم   ولالالالالاله فاسالالالالالتالمً  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عل
وسالالالاللم فالمًالالالاله فقالالالالا  رالالالالا  مالالالالن ف راالالالال     لوالالالاله فالدركتالالالاله فراالالالال  معالالالاله و سالالالاللم  مالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى 
هللا عليالالالاله وسالالالاللم وكالالالالا  بعالالالالد قلالالالال  مالالالالن فضالالالالالة ال الالالالحابة ورالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد ابالالالالن عمالالالاله و لتالالالال  عكرمالالالالة 

   ال ما .
ا الالالالالالاغرن بالالالالالالن  اللق يالالالالالالد:  رالالالالالالدر دمالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم أل الالالالالاله كالالالالالالا  غع الالالالالالم  - 4
فيالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وغًشالالالالد ا  الالالالاة فيالالالاله وغك الالالالر  قال ورالالالالا  كالالالالة وكالالالالا   الالالالد شالالالالار  روالالالالار القالالالالا  

بالالالالن األسالالالالالاد   خنالالالالالس  الالالالال   غًالالالالال  بًالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا رالالالالالاارت مالالالالالن مكالالالالالة  
 فقتله علل  رضل هللا عًه.

  



 ِمْقالالالالاليس بالالالالالن صالالالالالوابة: كالالالالالا   الالالالالد  سالالالالاللم    تالالالالالى علالالالالالى    الالالالالار  فقتلالالالالاله وكالالالالالا  األ  الالالالالار   تالالالالال  - 5
 ًالالالاله مالالالالن العالالالالدو ف الالالالاة مقالالالاليس فالرالالالالس الدغالالالالة  -ق   الالالالرد  - رالالالالال رشالالالالا  بالالالالن صالالالالوابة راالالالالال   غالالالاللور 

   تالالالالالالال  األ  الالالالالالالار    ارتالالالالالالالد وراالالالالالالال  إىل  الالالالالالالرغ  فالرالالالالالالالدر رسالالالالالالالا  هللا دمالالالالالالاله فقتلالالالالالالاله ميلالالالالالالالة بالالالالالالالن عوالالالالالالالد هللا 
 اللي ل  را  من  امه.

روالالالالالالالار بالالالالالالالن األسالالالالالالالاد  كالالالالالالالا  شالالالالالالالدغد األق  للمسالالالالالالاللمة  وكالالالالالالالا  عالالالالالالالرمث للغًالالالالالالال  رضالالالالالالالل هللا  - 6
  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالة رالالالالالاارت فالالالالالً س هبالالالالالا االمالالالالال  حالالالالالة سالالالالالقا  عً الالالالالا بًالالالالال

علالالالالالى صالالالالال رر و سالالالالالقا  اًيً الالالالالا ول تالالالالالل  مرغضالالالالالة حالالالالالىت ماتالالالالال  واشالالالالال   معالالالالاله   الالالالالالً س ا الالالالالالاغرن 
بالالالالن  قيالالالالد الالالالالس  مالالالالر  قكالالالالرل  و رالالالالدر د  روالالالالار بالالالالن األسالالالالاد غالالالالا  الفالالالالت  ف الالالالرب وارتفالالالالى   االالالالاة الًالالالال  

لم فعفالالالالالا عًالالالالاله ومًالالالالال  املسالالالالاللمة مالالالالالن سالالالالالوه مالالالالال    الالالالاله كالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم واعالالالالال   بس والالالالاله و سالالالالال
 سووا    وفار ابًته.

  
كعالالالالال  بالالالالالن  رالالالالال : كالالالالالا  شالالالالالاعرا  وكالالالالالا  غ  الالالالالا الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بشالالالالالعرل  وكالالالالالا    - 7

غعالالالالال   رالالالالالال فالالالالال ا   سالالالالالالمه فالرالالالالالدر دمالالالالاله فلمالالالالالا بل الالالالاله   الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  مالالالالالر بقتلالالالالاله رالالالالالا  
ًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن فالالالالالت  مكالالالالالة و سالالالالاللم  مامالالالالاله ورالالالالالرج حالالالالالىت  الالالالالد  املدغًالالالالالة بعالالالالالد راالالالالالاش ال

 و  شد   يدته املعروفة الد  و ا:
 ،   سعاد فقل  اليا  متوا 

 و ا  في ا:
 إ  الرسا  لًار غستضاة به
 م ًد من سيا  هللا مسلا 

فلمالالالالالا وصالالالالال  إىل رالالالالالسا الويالالالالال  رمالالالالالى عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  إليالالالالاله بالالالالالردر كا الالالالال  عليالالالالاله وإ  معاوغالالالالالة 
ًالالالالاله    مالالالالالن رالفتالالالالاله بالالالالالس  لالالالالاله في الالالالالا عشالالالالالرر     دررالالالالالم فقالالالالالا : مالالالالالا كًالالالالال  أل رالالالالالر ب الالالالالاب رضالالالالالل هللا ع

رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم الالالالالالالالس   عاا يالالالالالالاله  حالالالالالالالدا   فلمالالالالالالالا مالالالالالالالات بعالالالالالالالت معاوغالالالالالالالة إىل وررتالالالالالالاله 
بعشالالالالرغن  لفالالالالا  فالرالالالالسرا مالالالالً م ورالالالالل الالالالال در الالالالالد كا الالالال  عًالالالالد السالالالالال ة  وكالالالالا  ا لفالالالالاة غلوسالالالالا ا   

   و عة التتار. األعياد  و ي : إ ا فقدت
و الالالالد كالالالالا  كعالالالال  بالالالالن  رالالالال  مالالالالن فحالالالالا  الشالالالالعراة  وكالالالالسا  بالالالالال  رالالالال  و رالالالالال فالالالال  وابًالالالاله عقوالالالالة بالالالالن  

 كع  وابن ابًه العاا  بن عقوة.



  
ا الالالالالارن بالالالالالالن رشالالالالالالا : كالالالالالالا  شالالالالالالدغدا  علالالالالالالى الًالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وعلالالالالالالى املسالالالالالاللمة  - 8

 وابًه عود الرمحن بن ا ارن بن رشا .
   غضالالالالالا  شالالالالالدغدا    كفالالالالالرل  كا الالالالالارن بالالالالالن راشالالالالالم فالرالالالالالدر رسالالالالالالا  هللا  رالالالالال  بالالالالالن  ميالالالالالة: كالالالالالا - 9

دم مالالالالالا غالالالالالا  الفالالالالالت  ف الالالالالر، وارتوالالالالال    بيالالالالال     رالالالالالاىنة بًالالالالال   م  الالالالالال   رالالالالال  علالالالالالل  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله 
 فالاار ما فالاا  صلى هللا عليه وسلم اااررا   ااةت هبما فالسلما وحسن إسالم ما.

و قغالالالالة لرسالالالالا  هللا واملسالالالاللمة  فالرالالالالدر صالالالالفاا  بالالالالن  ميالالالالة: كالالالالا  مالالالالن  شالالالالد الًالالالالا  عالالالالداور  - 10
رسالالالالالالالا  هللا دمالالالالالالاله فالالالالالالالارتفى و راد    غلقالالالالالالالل  فسالالالالالالاله   الوحالالالالالالالر  ف الالالالالالالاة ابالالالالالالالن عمالالالالالالاله عمالالالالالالال  بالالالالالالالن ورالالالالالالال  
االمحالالالالالل رضالالالالالل هللا عًالالالالاله و الالالالالا : و  الالالالال  هللا إ  صالالالالالفاا  سالالالالاليد  امالالالالاله و الالالالالد رالالالالالرب ليقالالالالالس   فسالالالالاله   

  «ف الالالالالا  مالالالالالالن  در  ابالالالالالالن عمالالالالال »الوحالالالالالر فالمًالالالالاله ف  الالالالالال   م)ًالالالالال  األمحالالالالالر واألسالالالالالالاد  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 
فقالالالالالا :  عاالالالالالإ  غالالالالالالة غلعالالالالالر  هبالالالالالالا  ما الالالالال  فالالالالالال ين  الالالالالد  لوالالالالال  مًالالالالالاله العالالالالالاد فقالالالالالالا     عالالالالالاد معالالالالالال  إ     
لتيالالالالإ بعالمالالالالة  عرف الالالالا فالعاالالالالال صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عمامتالالالاله الالالالالد درالالالال  هبالالالالا مكالالالالة فلحقالالالاله هبالالالالا ورالالالالا 
غرغالالالالالد    غركالالالالال  الوحالالالالالر فقالالالالالا  لالالالالاله صالالالالالفاا : اغالالالالالرب عالالالالالإ   تكلمالالالالالإ  فقالالالالالا :    صالالالالالفاا  فالالالالالدا   م 

ل ادتالالالال  مالالالالن عًالالالالد  فضالالالال  الًالالالالا  و بالالالالر  الًالالالالا  و حلالالالالم الًالالالالا  ورالالالال  الًالالالالا  ورالالالالا ابالالالالن عمالالالال  عالالالاللل و مالالالال
عالالالالالل  وشالالالالالرفه شالالالالالرف  وملكالالالالاله ملكالالالالال    الالالالالا : إين  رافالالالالاله علالالالالالى  فسالالالالالل   الالالالالا : رالالالالالا  حلالالالالالم مالالالالالن قلالالالالال  
و كالالالالالر  و رال العمامالالالالالة الالالالالالد االالالالالاة هبالالالالالا فراالالالالال  معالالالالاله حالالالالالىت و الالالالالد علالالالالالى رسالالالالالا  هللا فقالالالالالا : إ  رالالالالالسا غالالالالاللعم 

ا :  م لالالالالالالالإ ، يالالالالالالالار شالالالالالالال رغن  فقالالالالالالالا  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   فقالالالالالالال«صالالالالالالالد »  الالالالالال   مًتالالالالالالالإ   الالالالالالالا : 
  وملالالالالا  راد صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ا الالالالروج إىل حالالالالرب رالالالالاا   اسالالالالتقرمث «  الالالال  ، يالالالالار  ربعالالالالة  شالالالال ر»

  »مًالالالالاله  ربعالالالالالة  لالالالالالد دررالالالالالم  و لالالالالال  مًالالالالاله دروعالالالالالا  كا الالالالال  عًالالالالالدل  فقالالالالالا :  غ الالالالالوا  و حممالالالالالد   الالالالالا : 
 صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حالالالالة رالالالالرج  الالالالرب     رالالالالرج مالالالال  الًالالالال «ولكالالالالن عارغالالالالة مرااحالالالالة  و مضالالالالما ة

رالالالالاا   ورالالالالا علالالالالى شالالالالركه فلمالالالالا  سالالالالم رسالالالالا  هللا غًالالالالا م رالالالالاا   اًالالالالة  عاالالالالال ما الالالالة مالالالالن ا بالالالال    ما الالالالة 
   ما ة   ر ل صلى هللا عليه وسلم غرمق شعوا  مملاةا   عما  وشاة 

  
  «رالالالالالا لالالالالال  ومالالالالالا فيالالالالاله» الالالالالا :  عالالالالالم   الالالالالا : « غع والالالالال  رالالالالالسا »فقالالالالالا  لالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

فقالالالالالو  صالالالالالفاا  مالالالالالا   الشالالالالالع  و الالالالالا : إ  امللالالالالالا    تايالالالالال   فاسالالالالال ا   الالالالال  رالالالالالسا  مالالالالالا  ابالالالالال   فالالالالالس 
 حالالالالالالالالد  الالالالالالالال    الالالالالالالال  رالالالالالالالالسا إ   الالالالالالالال    شالالالالالالالال د      إلالالالالالالالاله إ  هللا و شالالالالالالالال د    حممالالالالالالالالدا  رسالالالالالالالالا  هللا فالسالالالالالالالاللم 



 وحسن إسالمه  وتر  املدر الد كا   لو ا.
  

 عًالالالاله غالالالالا   لحالالالالد  وحشالالالالل بالالالالن حالالالالرب:  رالالالالدر رسالالالالا  هللا دمالالالاله أل الالالاله  تالالالال  محالالالاللر رضالالالالل هللا - 11
وكا الالالال  ال الالالالحابة  حالالالالر  شالالالاللة علالالالالى  تلالالالاله  فلمالالالالا فتحالالالال  مكالالالالة رالالالالرب إىل الاالالالالا د وملالالالالا رالالالالرج وفالالالالد 
الاالالالالالا د ليسالالالالاللماا ضالالالالالا   عليالالالالاله املالالالالالسار  ف الالالالالرج حالالالالالىت  الالالالالد  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا وشالالالالال د شالالالالال ادر ا الالالالالق 
  رالالالالالالرج وحشالالالالالالل مالالالالالال  م الالالالالالن رالالالالالالرج لقتالالالالالالا   رالالالالالال  الالالالالالالردر   رالفالالالالالالة  م بكالالالالالالر فقتالالالالالال  مسالالالالالاليلمة الكالالالالالالساب 

 تالالالالال  هبالالالالالا محالالالالاللر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فكالالالالالا  غقالالالالالا   راالالالالالا    تكالالالالالا  رالالالالالسل بتلالالالالال        رالالالالالسل اربتالالالالاله الالالالالالد 
 تكفر تل .
  ما القيًتا  فقد تقد  قكرمها. - 13  12
و مالالالالالا سالالالالالارر مالالالالالا ر بالالالالالإ املالالالالالال  فقالالالالالد  رالالالالالدر رسالالالالالا  هللا دم الالالالالا أل الالالالالا كا الالالالال  م ًيالالالالالة  كالالالالالة  - 14

اب حا الالالال  بالالالالن  م بلتعالالالالة ت الالالالإ هب الالالالاة الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و يالالالال : رالالالالل الالالالالد كالالالالا  مع الالالالا كتالالالال
وكا الالالال   الالالالدم  املدغًالالالالة تشالالالالكا ا ااالالالالة وتالالالالال  ال الالالاللة فقالالالالا   الالالالا رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

فقالالالالال : إ   رغشالالالالا   الالالالد  لتالالالال  مالالالالن  لتالالالال  مالالالالً م بوالالالالدر تركالالالالاا ال ًالالالالاة « مالالالالا كالالالالا    غًا الالالال  مالالالالا غ ًيالالالال  »
 الالالالاة رسالالالالا  هللا فاصالالالالل ا و و الالالالر  الالالالا بعالالالال ا   عامالالالالا  فراعالالالال  إىل مكالالالالة وكالالالالا  ابالالالالن راالالالال  غلقالالالالل إلي الالالالا ر

فت الالالالالالالالإ  بالالالالالالالاله فارتفالالالالالالالال  عًالالالالالالالالد فالالالالالالالالت  مكالالالالالالالالة   اسالالالالالالالالتؤمن  الالالالالالالالا رسالالالالالالالالا  هللا ف اةتالالالالالالالاله و سالالالالالالالاللم  وحسالالالالالالالالن 
 إسالم ا  وعاش  إىل رالفة  م بكر.

  
رًالالالالالد بًالالالالال  عتوالالالالالة بالالالالالن ربيعالالالالالة  وج  م سالالالالالفيا  و   ابًالالالالاله معاوغالالالالالة   رالالالالالدر دم الالالالالا رسالالالالالا  هللا  - 15

فلمالالالالا كالالالالا  غالالالالا  الفالالالالت  ارتفالالالال    أل الالالا م  لالالالال  بعمالالالاله محالالالاللر رضالالالالل هللا عًالالالاله غالالالالا   لحالالالد و كالالالال  كوالالالالدل  
بيالالالالالالال   م سالالالالالالالفيا   وا الالالالالالالا    سالالالالالالاللم    يالالالالالالال : إ  بالالالالالالالة إسالالالالالالالالم ا وإسالالالالالالالال   وا الالالالالالالا ليلالالالالالالالة واحالالالالالالالدر  
وكا الالالالال  رًالالالالالد امالالالالالر ر قات   فالالالالالة وعقالالالالال   حضالالالالالرت  تالالالالالا  الالالالالالرو  غالالالالالا  ال مالالالالالا  مالالالالال   م سالالالالالفيا   وكا الالالالال  

 تش    املسلمة وار ض م على القتا  م  بقية الًسار الالا كن  مع ا.
غتوالالالالالالة    عالالالالالالدد الالالالالالالسغن  رالالالالالالدر دم الالالالالالم رسالالالالالالا  هللا مخسالالالالالالة عشالالالالالالر  ل غقتالالالالالال  مالالالالالالً م إ  مالالالالالالن رالالالالالالسا 

 ربعالالالالة و سالالالاللم الوالالالالا ا    الالالالا  مسالالالال  مالالالالاغر: إ  الالالالالسغن  تلالالالالاا فعالالالالال  رالالالالم  ربعالالالالة فقالالالال   و الالالالد ارتفالالالالى عتوالالالالة 
ومعتالالالالالال  ابًالالالالالالا  م  الالالالالال     سالالالالالاللما وارتفالالالالالالى  غضالالالالالالا  سالالالالالال ي  بالالالالالالن عمالالالالالالرو وكالالالالالالا  ابًالالالالالاله مسالالالالالاللما     سالالالالالاللم 

 ،الِعرا ة.



للمرحالالالالالالالا  الشالالالالالالاليخ حممالالالالالالالد ا ضالالالالالالالر  بالالالالالالال     -ذرغالالالالالالالخ األمالالالالالالالم ا سالالالالالالالالمية  -واالالالالالالالاة   كتالالالالالالالاب 
 ما با: 187
  ورالالالالالسا لالالالالاليس «و مالالالالالر حالالالالالة درالالالالالاله مكالالالالالة بقتالالالالال   فالالالالالراد قو  االالالالالرا م راصالالالالالة هبالالالالالم فقتالالالالال   ك الالالالالررم»

ب الالالالالالحي  فالالالالالالالسغن  تلالالالالالالاا رالالالالالالم األ لالالالالالالا    األك الالالالالالرو   وضالالالالالالرب  لرسالالالالالالا  هللا  والالالالالالة مالالالالالالن  د  ،  الالالالالالا   
ركلرالالالالالا عًالالالالالدرا واالالالالالاة رسالالالالالا  هللا فالالالالالدرل ا فقيالالالالال  لالالالالاله:    تًالالالالالل  فمضالالالالالى الالالالالاللب  بالالالالالن العالالالالالاا  براغتالالالالاله حالالالالالىت 

 مًلل   فقا : ور  تر  عقي  لًا مًل   .
  

الاالالالالالالاا : وملالالالالالالا ا ت الالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل الكعوالالالالالالة ومعالالالالالاله املسالالالالالاللما  اسالالالالالالتلم 
 وكالالالالالال ) فكالالالالالال ) املسالالالالالاللما  لتكوالالالالالال ل -ا  الالالالالالن ع الالالالالالا    رف الالالالالالا علقابالالالالالالة كال الالالالالالاالا   -الالالالالالالركن  ح ًالالالالالاله 

وراعالالالالالالالالاا التكوالالالالالالالال  حالالالالالالالالىت ارجتالالالالالالالال  مكالالالالالالالالة تكوالالالالالالالال ا  حالالالالالالالالىت اعالالالالالالالال  غشالالالالالالالال  إلالالالالالالالالي م رسالالالالالالالالا  هللا    اسالالالالالالالالكتاا 
واملشالالالالالالركا  فالالالالالالا  االوالالالالالالا  غً الالالالالالرو   فاالالالالالالا  ،لويالالالالالال  وحممالالالالالالد بالالالالالالن مسالالالالالاللمة  رالالالالالالس بلمالالالالالالا  الًا الالالالالالة سالالالالالالوعا  
غسالالالالتلم ا  الالالالر األسالالالالاد كالالالال   افالالالالة  ح ًالالالاله  وكالالالالا  قلالالالال  غالالالالا  ا رًالالالالة لعشالالالالر بقالالالالة مالالالالن رمضالالالالا  كمالالالالا 

   وملالالالالا فالالالالرم رسالالالالا  هللا مالالالالن  اافالالالاله  الالالالل  عالالالالن راحلتالالالاله   ا ت الالالالى إىل املقالالالالا  تقالالالالد  ورالالالالا حالالالالال  غالالالال  حمالالالالر 
ف الالالالاللى ركعتالالالالالة    ا  الالالالالر  إىل  مالالالالالل  و الالالالالا : لالالالالالا     ت لالالالالال  بًالالالالالا عوالالالالالد املالالالالالال  لًلعالالالالال  مً الالالالالا دلالالالالالاا  
فًالالالالاللش لالالالالالاله العوالالالالالالا  دلالالالالالالاا  فشالالالالالالرب مًالالالالالاله وتاضالالالالالال واملسالالالالالاللما  غوتالالالالالالدرو  وضالالالالالالاةل غ الالالالالالوا ه علالالالالالالى واالالالالالالار م 

 غًا ملكا      بلو من رسا و  ذعًا به.واملشركا  غع وا  وغقالا : ما ر 
  

 دراله الكعوة
الالالالالالس رسالالالالالا  هللا   انحيالالالالالة املسالالالالال د و بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  الالالالالا م علالالالالالى ر سالالالالاله ،لسالالالالاليد   
دعالالالالالا ع مالالالالالا  بالالالالالن  لحالالالالالة حااالالالالال  الكعوالالالالالة فالرالالالالالس مًالالالالاله مفتالالالالالال الكعوالالالالالة ودرل الالالالالا وصالالالالاللى ركعتالالالالالة بالالالالالة 

 العمادغن اليما ية    و د على ،ب الكعوة و ا :
  
  إلالالالالاله إ  هللا وحالالالالالدل   شالالالالالرغ  لالالالالاله  صالالالالالد  وعالالالالالدل و  الالالالالر عوالالالالالدل ورالالالالالل  األحالالالالاللاب وحالالالالالدل      »

كالالالالال  مالالالالالالررر  و د   و مالالالالالا  غالالالالالدعى ف الالالالالا االالالالال   الالالالالدمل  رالالالالالاتة إ  سالالالالالدا ة الويالالالالال  وسالالالالالقاغة ا الالالالالاج     
و تالالالالالال  ا االالالالالالال م الالالالالال  العمالالالالالالد  السالالالالالالا  والع الالالالالالا في مالالالالالالا الدغالالالالالالة م ل الالالالالالة في الالالالالالا  ربعالالالالالالا  رلفالالالالالالة   باا الالالالالالا 

  إ  هللا  الالالالالد  قرالالالالال  عالالالالالًكم خنالالالالالار االارليالالالالالة وتع م الالالالالا ، ،ة  الًالالالالالا  مالالالالالن  و درالالالالالا  و معشالالالالالر  الالالالالرغ



ل ْقالالالالالالً كلم  الالالالالالا الً)الالالالالا ل ِإان) ر   د  و د  رللالالالالالق مالالالالالن تالالالالالالراب    تالالالالالال رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم  ب غالح  
الالالالالالعلا،  و  ال و   الالالالالال   لِتال ع ر فلالالالالالالااْ ِإ )   ْكالالالالالالر م كلْم ع ًالالالالالالد   الالالالالالٍر و  ل ال  الالالالالالى و ا ع ْلالالالالالالً كلْم شل الالالالالالْم  وا  الالالالالالرات:  م الالالالالالن ق ك  ااِ)   تالق كل

  ا غالالالالة  و معشالالالالر  الالالالرغ  وو  رالالالال  مكالالالالة مالالالالا تالالالالرو   ين فاعالالالال  بكالالالالم   الالالالالاا: رالالالال ا    خ كالالالالر  وابالالالالن 13
فالالالالالالعتق م رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالد كالالالالالا  « اقروالالالالالاا فالالالالالال تم الالقالالالالالاة» خ كالالالالالر      الالالالالا : 

 مالالالالالالا مفتالالالالالالال « الالقالالالالالالاة»  مكالالالالالالة هللا  مكًالالالالالاله مالالالالالالن ر الالالالالالاهبم عًالالالالالالار وكالالالالالالا اا لالالالالالاله فيدالالالالالالا  فوالالالالالالسل  غسالالالالالالمى  رالالالالالال
الكعوالالالالالالة فقالالالالالالد ردل رسالالالالالالا  هللا إىل ع مالالالالالالا  بالالالالالالن  لحالالالالالالة و الالالالالالا : رالالالالالالسورا و بالالالالالالإ  م  لحالالالالالالة رالالالالالالالدر   
غًلع الالالالالا مالالالالالًكم  حالالالالالد إ   الالالالالال ودفالالالالال  السالالالالالقاغة إىل العوالالالالالا  بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال   و  رالالالالالسا اليالالالالالا  صالالالالالار 

لالالالالى الشالالالالر  رسالالالالا  هللا سالالالاليد مكالالالالة بعالالالالد    رالالالالاار مً الالالالا مضالالالالا دا  واسالالالالتاىل ايشالالالاله علي الالالالا و ضالالالالى ع
 ورد  األصًا  كما سيالا.

  
 بيعة  ر  مكة

  
ااتمالالالالالال  الًالالالالالالا   كالالالالالالة لويعالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا ف لالالالالالالس  الالالالالالم علالالالالالالى ال الالالالالالفا وعمالالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب االالالالالال  
رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  سالالالالالالف  مالالالالالالن  لسالالالالالاله برالالالالالالس علالالالالالالى الًالالالالالالا  فوالالالالالالاغ  رسالالالالالالا  هللا علالالالالالالى 

ملالالالالالالن ،غالالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا مالالالالالالالن  السالالالالالالم  والااعالالالالالالالة   ولرسالالالالالالاله فيمالالالالالالالا اسالالالالالالتااعاا  وكالالالالالالالسل  كا الالالالالال  بيعتالالالالالالاله
الًالالالالا  علالالالالى ا سالالالالال   وبيًمالالالالا رسالالالالا  هللا غوالالالالاغ  الًالالالالا   االالالالاةل راالالالال  فالرستالالالاله الرعالالالالدر  فقالالالالا  رسالالالالا  
هللا: رالالالالالا   عليالالالالال   فالالالالال ين لسالالالالال   لالالالالال   إمالالالالالا  ان ابالالالالالن امالالالالالر ر مالالالالالن  الالالالالرغ  كا الالالالال  لكالالالالال  القدغالالالالالد  ومالالالالالن 

الالالال  بالالالال« معاوغالالالالة بالالالالن  م سالالالالفيا » لالالالالة مالالالالن ،غعالالالاله   قلالالالال  اليالالالالا  علالالالالى ا سالالالالال   ه رسالالالالا  هللا    فرح)
كالالالالالا  مالالالالالن كت)الالالالالاب الالالالالالاحل  فلمالالالالالا فالالالالالرم رسالالالالالا  هللا مالالالالالن بيعالالالالالة الراالالالالالا  ،غالالالالال  الًسالالالالالاة وااتمالالالالال  إليالالالالاله مالالالالالن 
 سالالالالالالاة  الالالالالالالرغ  فالالالالالالي ن رًالالالالالالالد بًالالالالالال  عتوالالالالالالالة امالالالالالالر ر  م سالالالالالالالفيا  مًتقوالالالالالالة متًكالالالالالالالرر  الالالالالالدر ا ومالالالالالالالا كالالالالالالا  مالالالالالالالن 
صالالالالالًيع ا امالالالالاللر ف الالالالالل ختالالالالالا     برالالالالالسرا رسالالالالالا  هللا االالالالالدر ا  فلمالالالالالا د الالالالالا  مًالالالالاله ليواغعًالالالالاله  الالالالالا  رسالالالالالا  

  فقالالالالالالالالال  رًالالالالالالالالد: وإ الالالالالالالال  «توالالالالالالالالاغعًإ علالالالالالالالالى      تشالالالالالالالالركن ،  شالالالالالالالاليدا  » صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم هللا
   الالالالالالال : وهللا إين  «و  تسالالالالالالر ن»لتالرالالالالالالس عليًالالالالالالا  مالالالالالالرا  مالالالالالالا لرالالالالالالسل علالالالالالالى الراالالالالالالا  وسالالالالالالًؤتيكه   الالالالالالا : 

كًالالالال  ألصالالالالي  مالالالالن مالالالالا   م سالالالالفيا  ا ًالالالالة وا ًالالالالالة ومالالالالا  در   كالالالالا  قلالالالال  حالالالالال         فقالالالالا   بالالالالالا 
:  مالالالالالالا مالالالالالالا  صالالالالالالوِ  فيمالالالالالالا مضالالالالالالى فال الالالالالالِ  مًالالالالالاله   حالالالالالال   فقالالالالالالا  -اردا  ملالالالالالالا تقالالالالالالا  وكالالالالالالا  شالالالالالال -سالالالالالالفيا  

الالالالا سالالالاللد  عفالالالالا هللا « وإ الالالال   ًالالالالد بًالالالال  عتوالالالالة »رسالالالالا  هللا:  فقالالالالال :  ان رًالالالالد بًالالالال  عتوالالالالة فالالالالاعد عم 



   الالالالالالالال : و رسالالالالالالالا  هللا رالالالالالالال  تالالالالالالاللين ا الالالالالالالرر   الالالالالالالا : و  تقالالالالالالالتلن  و دكالالالالالالالن  «و  تالالالالالالالل ة»عًالالالالالالال    الالالالالالالا : 
فضالالالالالالح  عمالالالالالالر بالالالالالالن  -غالالالالالالا  بالالالالالالدر كوالالالالالالارا  فال الالالالالال  ورالالالالالالم  علالالالالالالم  الالالالالالال :  الالالالالالد ربيًالالالالالالارم صالالالالالال ارا  و تلالالالالالالت م 
  «و  لتالالالالالالالة بو تالالالالالالالا  تف غًالالالالالالاله بالالالالالالالة  غالالالالالالالدغكن و رالكالالالالالالالن»  -ا االالالالالالالاب مالالالالالالالن  ا الالالالالالالا حالالالالالالالىت اسالالالالالالالت رب 

و  تع الالالالالالالالالالاليًإ   » الالالالالالالالالالالال : وهللا إ  إتيالالالالالالالالالالالا  الو تالالالالالالالالالالالا  لقوالالالالالالالالالالالي  ول الالالالالالالالالالالوع  الت الالالالالالالالالالالاو   م الالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالا : 
و   فقالالالالا  رسالالالالالا  هللا    الالالالال : مالالالالا السالالالالالًا رالالالالسا اعلالالالالس ولالالالالن  رغالالالالالد     ع الالالالي    معالالالالر «معالالالالرو 
   وكا  رسا  هللا   غ اف  الًساة  و  شس امر ر«،غع ن واست فر  ن رسا  هللا»لعمر: 
  

و   سالالالالالالاله إ  امالالالالالالالر ر  حل الالالالالالالا هللا لالالالالالالاله  و قات حمالالالالالالالر  مًالالالالالالاله  إمالالالالالالالا كالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا غوالالالالالالالاغ  الًسالالالالالالالاة 
وتقالالالالالا :  ،لكالالالالالال  وملالالالالالا  سالالالالاللم  رًالالالالالد  عمالالالالالدت إىل صالالالالالًم كالالالالالا    بيت الالالالالا واعلالالالالال  تضالالالالالربه ،لقالالالالالدو 

 «.كًا مً    غرور»
رالالالالالالسا و الالالالالالد قرالالالالالال  الشالالالالالالافعل و محالالالالالالد رضالالالالالالل هللا عً مالالالالالالا إىل    رسالالالالالالا  هللا درالالالالالال  مكالالالالالالة وملك الالالالالالا 
صالالالالالاللحا  وغالالالالالالر   بالالالالالالا حًيفالالالالالالة واألك الالالالالالرو    الالالالالاله فتح الالالالالالا عًالالالالالالار  وعلالالالالالالى كالالالالالال  حالالالالالالا  ل  الالالالالالارب رسالالالالالالا  هللا 
  رغشالالالالالالا  ول بمالالالالالالر  حالالالالالالدا  مالالالالالالن  الالالالالالاادل االالالالالالرهبم بالالالالالال  درالالالالالال  مكالالالالالالة بالالالالالالال حالالالالالالرب  ل غًالالالالالالتقم ممالالالالالالن اضالالالالالالا دول
و رراالالالالالال مالالالالالن بلالالالالالدل وقمالالالالالروا علالالالالالى  تلالالالالاله بالالالالال  صالالالالالف  عالالالالالً م عًالالالالالد القالالالالالدرر بالالالالال  ل  مالالالالال  عًالالالالالد درالالالالالاله 

 مكة سيفا.
  

 رد  األصًا 
  صالالالالًما  لكالالالالال  360درالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مكالالالالالة غالالالالا  الفالالالالت  وعلالالالالى الكعوالالالالة و

حالالالالالل  مالالالالالن  حيالالالالالاة العالالالالالرب صالالالالالًم  الالالالالد شالالالالالدوا   دامالالالالاله ،لرصالالالالالا   ف الالالالالاة صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومعالالالالاله 
الالالالق   ضالالالالي الالالال ة ا ْ الالالالقح و   ر    ف عالالالال  غ الالالالا  بالالالاله إىل كالالالال  صالالالالًم مً الالالالا في الالالالر لاا الالالاله ورالالالالا غقالالالالا :  و  لالالالالْ  ا 

الالالالالا     رلا  الالالالالا  وا سالالالالالراة:     و مالالالالالر بكسالالالالالر رلوالالالالال  و الالالالالد  لرراالالالالال   يالالالالال  األصالالالالالًا  81اْلو ِاالالالالال ل ِإ ) اْلو ِاالالالالال   ك 
يالالالالالال  كالالالالالال  صالالالالالالارر ،لكعوالالالالالالة و رراالالالالالالاا صالالالالالالارر إبالالالالالالراريم وإذاعيالالالالالال  علي مالالالالالالا  مالالالالالالن املسالالالالالال د و لحر الالالالالال  وحمل
السالالالالالالالالال     غالالالالالالالالدغ ما األ    الالالالالالالالالد كالالالالالالالالا اا غستقسالالالالالالالالما  هبالالالالالالالالا  واند  مًالالالالالالالالاد  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا 
عليالالالاله وسالالالاللم  كالالالالة مالالالالن كالالالالا  غالالالالؤمن ،  واليالالالالا  ا رالالالالر فالالالالال غالالالالدش   بيتالالالاله صالالالالًما  إ  كسالالالالرل  فكسالالالالروا 
األصالالالالالًا  الالالالالالد كا الالالالال    بيالالالالالا م بالالالالالال تالالالالالردد   بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا السالالالالالراو لكسالالالالالر األصالالالالالًا  الالالالالالد حالالالالالا  

أل الالالالالم كالالالالالا اا اختالالالالالسوا  الالالالالم  صالالالالالًاما  اعلالالالالالاا  الالالالالا بيالالالالالاذ  غع ما الالالالالا وغ الالالالالدو   الالالالالا وغاافالالالالالا  هبالالالالالا كمالالالالالا مكالالالالالة 



 «.العل  ومًار وسااش وباا ة وقو الكفة»غاافا  ،لكعوة  فكا    ك  حل  صًم فمً ا: 
  

  قا  بال  على   ر الكعوة
  

 الالالالالر غالالالالالا  الفالالالالالت  علالالالالالى  مالالالالالر رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالال   رضالالالالالل هللا عًالالالالاله    غالالالالالؤق   
 مالالالالا واالالالالد حممالالالالد »  الالالالر الكعوالالالالة  فلالالالالم غال الالالالرل   قا  بالالالالال  لالالالالوع  م الالالالْن ذعالالالاله مالالالالن  رالالالال  مكالالالالة فمالالالالن  ا الالالال :

وهللا إ  رالالالالسا  الالالالدن ع الالالاليم  عوالالالالد »  و الالالالا  ا كالالالالم بالالالالن العالالالالا : «غالالالال  رالالالالسا ال الالالالراب األسالالالالاد مالالالالؤقان  
  هللا بالالالالإ  الالالال  غ الالالالي  علالالالالى بًيالالالالة  م  لحالالالالة ول غقالالالال   بالالالالا سالالالالفيا  شالالالاليدا  رشالالالالية    غعلالالالالم بقالالالالاله رسالالالالا 

صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالىت مالالالالالن ا  الالالالالواة وصالالالالالار بعالالالالال  مالالالالالن  الالالالالرغ  غسالالالالالت ل ا  و كمالالالالالا  صالالالالالات 
بالالالالال  غي الالالالا  وكالالالالا  مالالالالن  لالالالالت م  بالالالالا حمالالالالسورر وكالالالالا  مالالالالن  حسالالالالً م صالالالالاذ  فلمالالالالا ذعالالالاله رسالالالالا  هللا  مالالالالرل 

 سًة . 16   غؤق  ألر  مكة وكا  سًه 
  

 غقوالد  م بكر ال د   -إسال   م  حافةال ع ما  بن عامر التيمل 
قرالالالالالال   بالالالالالالا بكالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله واالالالالالالاة  بيالالالالالاله ع مالالالالالالا  وغلكالالالالالالد  م  حافالالالالالالة غقالالالالالالادل و الالالالالالد كالالالالالالد 
ب الالالالالالرل فلمالالالالالالا ر ل صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالا : رالالالالالالال تركالالالالالال  الشالالالالالاليخ   بيتالالالالالاله حالالالالالالىت  كالالالالالالا   ان  تيالالالالالاله  
فقالالالالا   بالالالالا بكالالالالر: رالالالالا  حالالالالق    ششالالالالل إليالالالال  مالالالالن     شالالالالل   الالالال  إليالالالاله  فالالسالالالاله بالالالالة غالالالالد  رسالالالالا  

  فالسالالالالالالاللم ورًالالالالالالالال رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله « سالالالالالالاللم تسالالالالالالاللم»و الالالالالالالا :  هللا فمسالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالدرل
وسالالالالاللم  ، بكالالالالالر وسالالالالالال   بيالالالالاله  وغالحالالالالالل    إسالالالالالال   م  حافالالالالالة لرالالالالالر إىل فالالالالالت  مكالالالالالة فلالالالالالم غسالالالالاللم إ  

تالالالالالالا   بالالالالالالا  حافالالالالالالة   رالفالالالالالالة »بعالالالالالالد عشالالالالالالرغن سالالالالالالًة    بعالالالالالالد     سالالالالالاللم   الالالالالالرغ    الالالالالالا  املسالالالالالالعاد : 
ر رغالالالالالة ورالالالالالل السالالالالالًة الالالالالالد  13سالالالالالًة  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب ورالالالالالا ابالالالالالن تسالالالالال  وتسالالالالالعة سالالالالالًة وقلالالالالال   

 ورا  و  من ورن رليفة   ا سال .« است لد في ا عمر بن ا ااب
كمالالالالالا اعتمالالالالالدل   -  الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  كالالالالالة بعالالالالالد فتح الالالالالا .ا يالالالالالة عشالالالالالر غامالالالالالا  

غق الالالالالالالالر ال الالالالالالالالالر   مالالالالالالالالدر إ امتالالالالالالالاله هبالالالالالالالالا أل الالالالالالاله كالالالالالالالالا  غ  الالالالالالالال  املسالالالالالالالال  إىل حالالالالالالالالرب رالالالالالالالالاا    -الو الالالالالالالار  
 رم  اربته.لسماعه بت  ل 

وملالالالالالالالا فالالالالالالالت  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مكالالالالالالالة  شالالالالالالالار إىل األصالالالالالالالًا  فسالالالالالالالقا  لاا  الالالالالالالا  
 فقا  راشد بن حفل:



  ال  رلم إىل ا دغت فقل   
 ب  علي  هللا وا سال 

 لا ما ش دت حممدا  و ويله
 ،لفت  حة تكسر األصًا 

  
 لر غ   ار هللا  ضحى سا عا  
  والشر  غ شى وا ه ا  ال

وكالالالالا  راشالالالالد رالالالالسا سالالالالاد  صالالالالًم بالالالالإ سالالالالليم الالالالالس  غالالالالدعى سالالالالااعا    الالالالا  لالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا 
 «.    راشد بن عود هللا» ا : غاو  بن  ال  فقا : « ما اذ  »عليه وسلم 

وبعالالالالد فالالالالت  مكالالالالة تالالالالر  العالالالالرب عوالالالالادر األصالالالالًا  واعتًقالالالالاا ا سالالالالال  وحالالالالارباا مالالالال  رسالالالالا  هللا لًشالالالالر 
ا  وفتحالالالالا  مويًالالالالا   و الالالالد حالالالالر)   ا سالالالالال  ال الالالالار والرروًالالالالة وسالالالالاو  بالالالالة دغًالالالاله فكالالالالا  قلالالالال  ا ت الالالالارا  ع يمالالالال

الًالالالالا  ورفالالالال  شالالالالال  املالالالالر ر ومًح الالالالا حقا الالالالا  كا الالالال  حمرومالالالالة مً الالالالا و ضالالالالى علالالالالى الفسالالالالق والف الالالالار وحالالالالر)  
و د األو د وحالالالالالالالروب االارليالالالالالالالة واألرالالالالالالالس ،ل الالالالالالالالر وشالالالالالالالرب ا مالالالالالالالر و كالالالالالالال   الالالالالالالم ا ًلغالالالالالالالر وامليسالالالالالالالر والالالالالالالالر، 

الارليالالالالالالة و شالالالالالالر العالالالالالالد  بالالالالالالة الًالالالالالالا  و م)الالالالالالً م علالالالالالالى  رواح الالالالالالم و مالالالالالالاا م والرشالالالالالالار ممالالالالالالا كالالالالالالا  شالالالالالالا عا    ا
واحالالالالالال   حرمالالالالالالة املًالالالالالالا   و واالالالالالال  احالالالالالال ا  الاالالالالالالالدغن ومحاغالالالالالالة األرامالالالالالال  واألغتالالالالالالا  وفالالالالالالرمث اللكالالالالالالار وحالالالالالال ) 

 rعلى الرفق ، ياا  إىل غ  قل  مما را مف )    كت  الشرغعة.
  

 سرغة رالد بن الاليد إىل العلل) 
  

  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى األصالالالالالالًا  الالالالالالالد كا الالالالالال  علالالالالالالى الكعوالالالالالالة بعالالالالالالد     ضالالالالالالى رسالالالالالالا 
وحمالالالالا كالالالال  صالالالالارر هبالالالالا وكسالالالالرت األصالالالالًا  الالالالالد كا الالالال    الويالالالالات  مالالالالرل  واالالالاله   الالالالرل إىل رالالالالد  األصالالالالًا  
األرالالالالالالر  ملكالالالالالالة حالالالالالالىت تا الالالالالالر الالالالالالالوالد مالالالالالالن الارًيالالالالالالة وغعوالالالالالالد هللا الااحالالالالالالد الق الالالالالالار وت والالالالالال  دعالالالالالالا م الالالالالالالدغن 

  بقالالالالالة مالالالالالن شالالالالال ر رمضالالالالالا  سالالالالالًة .الالالالالا  مالالالالالن ا  الالالالالرر ال الالالالالحي  فوعالالالالالت حالالالالالة فالالالالالت  مكالالالالالة  مالالالالالس ليالالالالالا
رالالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالد إىل العالالالالالالل  لي الالالالالالدم ا ف الالالالالالرج   رالرالالالالالالة فارسالالالالالالا  مالالالالالالن  صالالالالالالحابه حالالالالالالىت ا ت الالالالالالى إلي الالالالالالا 
ف الالالالالالدم ا   راالالالالالال  إىل رسالالالالالالا  هللا فالالالالالالالر ل  فقالالالالالالا : رالالالالالال  ر غالالالالالال  شالالالالالاليدا    الالالالالالا :     الالالالالالا : ل  الالالالالالدم ا  

االالالال  إليالالالاله امالالالالر ر عرو الالالالة سالالالالاداة فالالالالارا  إلي الالالالا فارالالالالدم ا  فراالالالال  رالالالالالد ورالالالالا مت الالالاليل فااالالالالد سالالالاليفه ف ر 



انشالالالالالالالرر الالالالالالالالر   ف عالالالالالالال  السالالالالالالالاد  غ الالالالالالالي  هبالالالالالالالا فضالالالالالالالرهبا رالالالالالالالالد ف ل الالالالالالالا ،رًتالالالالالالالة وراالالالالالالال  إىل رسالالالالالالالا  هللا 
علالالالالى بعالالالالد  -فالالالالالر ل فقالالالالا :   عالالالالم تلالالالال  العالالالالل  و الالالالد غدسالالالال     تعوالالالالد بالالالالوالدكم  بالالالالدا   وكا الالالال  بً لالالالالة 

د ت ا بًالالالالالا   كا الالالالال  لقالالالالالرغ  و يالالالالال  بالالالالالإ كًا الالالالالة  وكا الالالالال   ع الالالالالم  صالالالالالًام م وكالالالالالا  سالالالالال-ليلالالالالالة مالالالالالن مكالالالالالة 
 شيوا  من بإ سليم.

 الالالالا  ابالالالالن حويالالالال : العلالالالالل)  شالالالال رر كا الالالال  بً لالالالالة عًالالالالدرا ورالالالالن تعوالالالالدل غافالالالالا  فلمالالالالا بعالالالالت رسالالالالا  
هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم رالالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالد  االالالالالال  الشالالالالالال رر ورالالالالالالد  الويالالالالالال  وكسالالالالالالر الالالالالالالارن  والويالالالالالال   

 ًدرا.كا  موًيا  على العل  وكا اا غ دو   ا كما غ دو  للكعوة وغاافا  وغًحرو  ع
  

 سرغة سعد بن  غد األش لل إىل م ًار
مًالالالالالالالار صالالالالالالالًم لالالالالالالال و  وا الالالالالالاللرج وغسالالالالالالالا  وكا الالالالالالال  ،ملشالالالالالالالل)  وم ًالالالالالالالار مالالالالالالالن   الالالالالالالد  األصالالالالالالالًا  وكا الالالالالالال  

 العرب تسم ل عود مًار وكا اا   ا  إلي ا ول غكن  شد إع اما   ا من األو  وا لرج.
  

 ا وقلالالالالال  لسالالالالال  بقالالالالالة بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا سالالالالالعد بالالالالالن  غالالالالالد األ  الالالالالار  األشالالالالال لل إىل مًالالالالالار لي الالالالالدم
مالالالالالالن شالالالالالال ر رمضالالالالالالا  ف الالالالالالرج   عشالالالالالالرغن فارسالالالالالالا  حالالالالالالىت ا ت الالالالالالى إلي الالالالالالا وعلي الالالالالالا سالالالالالالاد  ورالالالالالالاد    فقالالالالالالا  
السالالالالاد : مالالالالالا ترغالالالالد   الالالالالا : رالالالالالد  مًالالالالار   الالالالالا :   الالالالال  وقا   فال والالالال  سالالالالالعد ششالالالالالل إلي الالالالا ف راالالالالال  إليالالالالاله 
امالالالالالالر ر سالالالالالالاداة عرو الالالالالالة و الالالالالالرر الالالالالالالر   تالالالالالالدعا ،لاغالالالالالال  وتضالالالالالالرب صالالالالالالدررا  فقالالالالالالا  السالالالالالالاد : مًالالالالالالار دو الالالالالال  

وات  فضالالالالالالالرهبا سالالالالالالالعد فقتل الالالالالالالا و  والالالالالالال  إىل ال الالالالالالالًم ومعالالالالالالاله  صالالالالالالالحابه ف الالالالالالالدمال ول  الالالالالالالدوا   بعالالالالالالال  غضالالالالالالال
رلا ت الالالا شالالاليدا   ومالالالا قكالالالر مالالالن    الالالالس  قرالالال   الالالدم ا سالالالعد بالالالن  غالالالد األشالالال لل رالالالا مالالالا مشالالالى عليالالاله 
  املاارالالالالال  توعالالالالالا  لاوقالالالالالات ابالالالالالن سالالالالالعد  و  سالالالالال ر ابالالالالالن رشالالالالالا :   الالالالاله علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  رضالالالالالل هللا 

 عًه.
ل رالالالالا الالالالالس  كالالالالا  بع الالالاله الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم بسالالالالواو مالالالالن سالالالالواو وسالالالالعد بالالالالن  غالالالالد األشالالالال ل

 رغ الالالالة إىل جنالالالالد ليوتالالالالاش هبالالالالم رالالالاليال  وسالالالالالحا   ومالالالالن املضالالالالح  حقالالالالا   ارتفالالالالاة تلالالالال  املالالالالر ر السالالالالاداة   
 ال ًم لت يد من غتعد  عليه وإغ ا  عو)ادل  ا له من  ار ورروة.

  
 سرغة عمرو بن العا  إىل سلااش

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم   شالالالالال ر رمضالالالالالالا  سالالالالالًة .الالالالالا  مالالالالالن ا  الالالالالرر بعالالالالالد فالالالالالالت   بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى



علالالالالالالى رالرالالالالالالة  ميالالالالالالا  مالالالالالالن مكالالالالالالة وكالالالالالالا   -اسالالالالالالم صالالالالالالًم  الالالالالالسغ   -مكالالالالالالة عمالالالالالالرو بالالالالالالن العالالالالالالا  إىل سالالالالالالااش 
 رمث غقالالالالا   الالالالا رلرالالالالا  مالالالالن باالالالالن خنلالالالالة وكا الالالال  سالالالالد ته مالالالالن بالالالالإ  يالالالالا    الالالالا  عمالالالالرو فا ت يالالالال  إليالالالاله 

    ردمالالالالاله   الالالالالا :   تقالالالالالدر علالالالالالى قلالالالالال   وعًالالالالالدل سالالالالالاد  فقالالالالالا : مالالالالالا ترغالالالالالد   لالالالالال :  مالالالالالرين رسالالالالالا  هللا 
ًالالالالالال    لالالالالالال : حالالالالالالىت ا     الالالالالال    الوا الالالالالال  و الالالالالال  ورالالالالالال  غسالالالالالالم   و غو الالالالالالر   الالالالالالا :   لالالالالالال : ِل    الالالالالالا :  ل
فالالالالالالد ات مًالالالالالاله فكسالالالالالالرته و مالالالالالالرت  صالالالالالالحام ف الالالالالالدماا بيالالالالالال  رلا ًالالالالالاله فلالالالالالالم  الالالالالالدوا مًالالالالالاله شالالالالالاليدا      لالالالالالال  

 اا مالالالالالالال  للسالالالالالالالاد : كيالالالالالالالد ر غالالالالالالال    الالالالالالالا :  سالالالالالالاللم     ول جنالالالالالالالد   كتالالالالالالال  التالالالالالالالارغخ عالالالالالالالدد الالالالالالالالسغن كالالالالالالالا
 عمرو بن العا  رضل هللا عًه عًدما قر  إىل سااش.

  
 سرغة رالد بن الاليد إىل ا ِسشة

  
بعالالالالت رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد   شالالالالاا  سالالالالًة .الالالالا  مالالالالن ا  الالالالرر إىل 

إىل بالالالالإ اسشالالالالة مالالالالن كًا الالالالة وكالالالالا اا  سالالالالف  مكالالالالة علالالالالى ليلالالالالة انحيالالالالة غال ل ْمل الالالالم  ورالالالالا غالالالالا  ال ليم الالالالاة داعيالالالالا  
راالالالالالالال  مالالالالالالن امل الالالالالالاارغن واأل  الالالالالالار وبالالالالالالإ سالالالالالالليم فالالالالالالا ت ى  350ا سالالالالالالال  ول غوع الالالالالاله مقالالالالالالاتال  ف الالالالالالرج   

إلالالالالالالي م رالالالالالالالد فقالالالالالالا : مالالالالالالن   الالالالالالتم   الالالالالالالاا: مسالالالالالاللما   الالالالالالد صالالالالالالليًا وصالالالالالالد ًا  حمالالالالالالد وبًيًالالالالالالا املسالالالالالالااد   
سالالالالالالاحاتًا و ق ان في الالالالالالا   الالالالالالا : فمالالالالالالا ،  السالالالالالالالل علالالالالالاليكم  فقالالالالالالالاا: إ  بيًًالالالالالالا وبالالالالالالة  الالالالالالا  مالالالالالالن العالالالالالالرب 

ف فًالالالالالالا    تكا الالالالالالاا رالالالالالالم فالرالالالالالالسان السالالالالالالالل   الالالالالالا : فضالالالالالالعاا السالالالالالالالل  فاضالالالالالالعال  فقالالالالالالا   الالالالالالم: عالالالالالالداور 
استالسالالالالالروا القالالالالالا   فالالالالالالمر بعضالالالالال م فكتالالالالالد بعضالالالالالا  وفالالالالالر  م    صالالالالالحابه  فلمالالالالالا كالالالالالا    السالالالالالحر اند  
رالالالالالد: مالالالالن كالالالالا  معالالالاله  سالالالال ُّ فليداف الالالاله  فالمالالالالا بًالالالالا سالالالالليم فقتلالالالالاا مالالالالن كالالالالا     غالالالالدغ م  و مالالالالا امل الالالالاارو  

اررم فولالالالالالو الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالا صالالالالالً  رالالالالالالد فرفالالالالال  غدغالالالالاله فقالالالالالا : واأل  الالالالالار فالرسالالالالاللاا  سالالالالال
  وبعالالالالالالت علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  ومعالالالالالاله مالالالالالالا  فالالالالالالاد   الالالالالالم «الل الالالالالالم إين  بالالالالالالر  إليالالالالالال  ممالالالالالالا صالالالالالالً  رالالالالالالالد»

  تالرم وما قر  مً م   ا  ر  إىل رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم فالر ل.
  

والالالالد عالالالالا   ، عوالالالالد الالالالالرمحن بالالالالن عالالالالا  كا الالالال  بًالالالالا اسشالالالالة  الالالالد  صالالالالاباا   االارليالالالالة عالالالالا  بالالالالن ع
وكالالالالالالاان   الالالالالالوال ذاالالالالالالرغن مالالالالالالن الالالالالالاليمن حالالالالالالىت إقا  الالالالالالل  هبالالالالالالم  تلامهالالالالالالا  -عالالالالالالم رالالالالالالالد  -والفاكالالالالالاله بالالالالالالن امل الالالالالال ر 

و رالالالالالسوا  ماا مالالالالالا  فلمالالالالالا  رسالالالالال  رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد إىل بالالالالالإ اسشالالالالالة و تالالالالال  مالالالالالً م مالالالالالن  لتالالالالال  مالالالالال    الالالالاله ل 
أل الالالالم  علًالالالالاا إسالالالالالم م  وكالالالالا   غالالالالؤمر بقتالالالالا م تالالالال   رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ممالالالالا صالالالالً  رالالالالالد



بالالالالة رالالالالالد وعوالالالالد الالالالالرمحن بالالالالن عالالالالا  كالالالالال    قلالالالال  إق  الالالالا  لالالالاله عوالالالالد الالالالالرمحن: عملالالالال   مالالالالر االارليالالالالة 
  ا سالالالالالال   فقالالالالالا  رالالالالالالد: إمالالالالالا  رت  بيالالالالال   فقالالالالالا  عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن عالالالالالا : كالالالالالسب    الالالالالد  تلالالالالال  

ولالالالالالالو قلالالالالالال   اتالالالالالال   م ولكًالالالالالال  إمالالالالالالا  رت بعمالالالالالال  الفاكالالالالالاله بالالالالالالن امل الالالالالال ر حالالالالالالىت كالالالالالالا  بيً مالالالالالالا شالالالالالاللة  ف
م الالالالال  و رالالالالالد  دش عًالالالال   صالالالالحام فالالالالاهللا لالالالالا كالالالالا  لالالالال  »رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فقالالالالا : 

خ فالالالالالً  كالالالالا  « لحالالالالدُّ قروالالالالا      فقالالالاله   سالالالالوي  هللا مالالالالا  دركالالالال  غ الالالالْدو ر راالالالال  مالالالالن  صالالالالحام و  ر وحتالالالاله
  .غقا  ا ق و  نشى  حدا  م ما  وا من  ار  لسل  ل ند عن رالد استياةل مما فع

  
   630ف اغر سًة  -رال  8شاا  سًة  10غلور حًة

حلًالالالالالالٍة واٍد    رغالالالالالالق الاالالالالالالا د إىل اًالالالالالال  ق  اعالالالالالالا  بيًالالالالالاله وبالالالالالالة مكالالالالالالة رالالالالالالالن ليالالالالالالا  وتسالالالالالالمى 
غالالالاللور  و الالالالا  اسالالالالم ملاضالالالال  كا الالالال  بالالالاله املا عالالالالة ورالالالالا واد   دور رالالالالاا    وتسالالالالمى ال الالالاللور  غضالالالالا  غالالالاللور 

شالالالالاا   10باالالالالا  وكا الالالال  رالالالالسل ال الالالاللور    رالالالالاا    ورالالالالاا   اسالالالالم  ويلالالالالة كوالالالال ر مالالالالن العالالالالرب في الالالالا عالالالالدر
 .-  630ف اغر سًة  -سًة .ا  من ا  رر 

  
وسالالالالالوو ا    رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا فالالالالالت  مكالالالالالة رافالالالالال   شالالالالالرا  رالالالالالاا   ورقيالالالالالد 
   غسالالالال  إلالالالالي م وغ الالالاللورم فعلمالالالالاا علالالالالى  تالالالالاله  والالالال     غقالالالالاتل م وغقالالالالا : إ الالالالم كالالالالا اا غسالالالالتعدو  للقتالالالالا  

 ذعالالالالالاا ةالالالالالروج رسالالالالالا  هللا مالالالالالن املدغًالالالالالة ورالالالالالم غ ًالالالالالا    الالالالاله إمالالالالالا غرغالالالالالدرم  والالالالال  فالالالالالت  مكالالالالالة وقلالالالالال  حالالالالالة
فالسالالالالالًدوا الروسالالالالالة والقيالالالالالادر إىل مالالالالالال  بالالالالالن عالالالالالا   حالالالالالد بالالالالالإ   الالالالالر ورالالالالالا غامدالالالالالس ابالالالالالن رالرالالالالالة سالالالالالًة   
فالالالااتم  إليالالالاله مالالالن القوا الالالال   الالالالاش ك الالال ر مالالالالً م بًالالالالا سالالالعد بالالالالن بكالالالر ورالالالالم الالالالالسغن كالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى 

الالالالالالالم وسالالالالالالاليدرم وكالالالالالالالا  هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مس ضالالالالالالالعا  فالالالالالالالي م ومع الالالالالالال الالالالالالالم)ة ر الالالالالالاليس بالالالالالالالإ الش  م دلر غالالالالالالالد بالالالالالالالن ال ِ 
شالالالالال اعا   الالالالالر،  لكًالالالالاله كالالالالالا  شالالالالالي ا  بلالالالالالو مدالالالالالة وعشالالالالالرغن سالالالالالًة   و يالالالالال :  ك الالالالالر مالالالالالن قلالالالالال   و الالالالالد عمالالالالالل 
وصالالالالار   غًتفالالالال  إ  بر غالالالاله ور تالالالاله ومعرفتالالالاله ، الالالالرو   وكالالالالا   ا الالالالد رقيالالالالد كًا الالالالة بالالالالن عوالالالالد وليالالالال  و الالالالد 

  سلم بعد قل .
  

  ار العدو واستعدادل
رالالالالسا االالالالالي  كمالالالالا  لًالالالالا مالالالالال  بالالالالن عالالالالا  فالالالالالمررم    غسالالالالا اا مع الالالالم إىل ا الالالالرب كالالالال   كالالالالا   ا الالالالد

شالالالالالالاللة: املااشالالالالالالالل واألمالالالالالالالاا  والًسالالالالالالالاة واألبًالالالالالالالاة كالالالالالالالل غ وتالالالالالالالاا و  غً لمالالالالالالالاا إ    الالالالالالالم اشالالالالالالال  اا عليالالالالالالاله    



برالالالالس بالالالالر   درغالالالالد بالالالالن ال الالالالمة أل الالالاله شالالالال اش وروالالالال  ، الالالالروب  فلمالالالالا  للالالالالاا  و الالالالا   الالالالا  درغالالالالد: مالالالالا 
ا  ا مالالالالالال  وبكالالالالالالاة ال الالالالالال   وغعالالالالالالار الشالالالالالالاة ورالالالالالالاار الوقالالالالالالر  فقيالالالالالال  لالالالالالاله: إ  ت  ذالالالالالال  رغالالالالالالاة الوعالالالالالال  و الالالالالال

مالالالالالال  بالالالالالن عالالالالالا  سالالالالالا  م إىل القتالالالالالا   فاسالالالالالتدعال فلمالالالالالا االالالالالاة سالالالالالالله فقالالالالالا :  ردت     اعالالالالال  رلالالالالالد  
كالالالالال  راالالالالال   رلالالالالاله ومالالالالالاله غقاتالالالالال  عالالالالالً م  فلالالالالالم غالالالالالر ر غالالالالاله و شالالالالالار عليالالالالاله بالالالالالرد السرغالالالالالة واألمالالالالالاا  فلالالالالالم غقوالالالالال  

، يالالالالال  ف علالالالالال  صالالالالالفافا    اعالالالالال  الًسالالالالالاة فالالالالالا   ورمالالالالالال بضالالالالالعد الالالالالالر   لكالالالالال  سالالالالالًه     مالالالالالر مالالالالالال 
ا بالالالال  وراة املقاتلالالالالة صالالالالفافا    اعالالالال  ا بالالالال  والوقالالالالر وال الالالالًم وراة قلالالالال  كالالالاليال غفالالالالروا وغقالالالالاتلاا عالالالالن مالالالالا م 
و سالالالالالالالا  م وقرارغ الالالالالالالم     الالالالالالالا  للًالالالالالالالا : إقا ر غتمالالالالالالالاين شالالالالالالالددت علالالالالالالالي م شالالالالالالالدوا علالالالالالالالي م شالالالالالالالدر راالالالالالالال  

 واحد.
ضالالالالالالم إلالالالالالالي م مالالالالالالن سالالالالالالا ر العالالالالالالرب وا  4000وكالالالالالالا   لالالالالالالة مالالالالالالن ااتمالالالالالال  مالالالالالالن بالالالالالالإ سالالالالالالعد ورقيالالالالالالد 

وكا الالالالالالال  رالالالالالالالاا    20.000مقاتالالالالالالال   و يالالالالالالال :  30.000 الالالالالالالاش ك الالالالالالال ر وكالالالالالالالا   مالالالالالالالاع م كل الالالالالالالم لالالالالالالالا 
 رمار.
  
  

  ار اي  املسلمة واستعدادرم
الالالالالالسغن االالالالالاةوا معالالالالاله مالالالالالن  10.000مالالالالالً م  - 12.000كالالالالالا  مالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

    لالالالالالال  »فقالالالالالالا   بالالالالالالا بكالالالالالالر:  -مالالالالالالن الالالالالالالسغن  سالالالالالاللماا   فالالالالالالت  مكالالالالالالة  2000املدغًالالالالالالة لفالالالالالالت  مكالالالالالالة و 
   و ي   ا ا غ ل.«اليا  من  لة

وقكالالالالالالالروا لرسالالالالالالالا  هللا عًالالالالالالالد علمالالالالالالاله علالالالالالالالى ا الالالالالالالروج    عًالالالالالالالد صالالالالالالالفاا  بالالالالالالالن  ميالالالالالالالة دروعالالالالالالالا  وسالالالالالالالالحا  
درش وسالالالالالالله رسالالالالالا  هللا  400فالرسالالالالال  إليالالالالاله فالعاالالالالالال مدالالالالالة درش  الالالالالا غكفي الالالالالا مالالالالالن السالالالالالالل  و  رواغالالالالالة 

ار  غضالالالالالالا  مالالالالالالن  افالالالالالال  بالالالالالالن ا الالالالالالارن بالالالالالالن عوالالالالالالد    غكفالالالالالالي م محل الالالالالالا إىل ماضالالالالالال  القتالالالالالالا  ففعالالالالالال   واسالالالالالالتع
رمالالالال  و الالالالا : كالالالالالين    الالالالر إىل رماحالالالال  رالالالالسل  3000املالالالالال  ورالالالالا ابالالالالن عمالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 تق د   ر املشركة.
 -رالالالالالرج رسالالالالالا  هللا مالالالالالن مكالالالالالة غالالالالالا  السالالالالالو  لسالالالالال  رلالالالالالا  مالالالالالن شالالالالالاا  سالالالالالًة .الالالالالا  مالالالالالن ا  الالالالالرر 

ة ومالالالالالن ل غكمالالالالال  إسالالالالالالمه  و رالالالالال  مكالالالالالة معالالالالاله ركوالالالالالاان  ومشالالالالالار حالالالالالىت الًسالالالالالا -   630غًالالالالالاغر سالالالالالًة  28
اسالالالالالتعم  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ع ت الالالالالاب بالالالالالن  سالالالالاليد بالالالالالن العالالالالاليل علالالالالالى مكالالالالالة  مالالالالال ا  وكالالالالالا  
شالالالالالا،  وتالالالالالر  ملعالالالالالاق بالالالالالن اوالالالالال  األ  الالالالالار  ا لراالالالالالل غعل الالالالالم الًالالالالالا  األحكالالالالالا  والشالالالالالرا   أل الالالالاله كالالالالالا  عاملالالالالالا  



 ،لقر   ومتوحرا    الدغن.
  

 ترتي  صفا  املسلمة وتا غ  الراوت
ا ا الالالالالالال ب رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن مكالالالالالالالا  العالالالالالالدو رتالالالالالالال   صالالالالالالالحابه وصالالالالالالالف) م وملالالالالالال

 ووض  األلاغة والراوت من امل اارغن واأل  ار ،لكيفية ا تية:
 لااة امل اارغن. -علل  بن  م  ال   - 1
 راغة لسعد بن  م و  ا . - 2
 راغة لعمر بن ا ااب. - 3
 ج.لااة ا لر  -ا واب بن املًسر  - 4
 لااة األو . - سيد بن حض   - 5

ورت)الالالالال   وا الالالالال  العالالالالالرب وو ش علالالالالالي م األلاغالالالالالة والالالالالالراوت ولالالالالالوس رسالالالالالا  هللا درعالالالالالة والويضالالالالالة وامل فالالالالالر 
وركالالالال  ب لتالالالاله دللالالالالدلْ  و الالالالد  سالالالالليما  مالالالالن غالالالالا  رالالالالرج مالالالالن مكالالالالة واسالالالالتعم  علالالالالي م رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد فلالالالالم 

 غل    مقدمته حىت ورد االعرا ة.
  

 اااسيس العدو
  

الالالالالالالالال  بالالالالالالالالن عالالالالالالالالا  ر الالالالالالالاليس رالالالالالالالالاا   رالرالالالالالالالالة  فالالالالالالالالر مالالالالالالالالن االااسالالالالالالالاليس غً الالالالالالالالرو  إىل االالالالالالالالي   رسالالالالالالالال  م
املسالالالالالاللمة فراعالالالالالالاا رالالالالالالا فة و  الالالالالالحاا ،لعالالالالالالادر فرمالالالالالالارم ،الالالالالالالنب وحوسالالالالالال م عًالالالالالالدل رافالالالالالالا     غشالالالالالاليعاا 

 قل    ايشه فت و  مهم م وختار علا م م.
  

 ااسا  املسلمة
الالالالالْدرد و رسالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم راالالالالالال  مالالالالالن  صالالالالالحابه ورالالالالالا عوالالالالالد هللا  بالالالالالن  م ح 

األسالالالالالاللمل و مالالالالالالالرل    غالالالالالالالدر    االالالالالالي  العالالالالالالالدو وغسالالالالالالالم  مالالالالالالً م مالالالالالالالا   عالالالالالالالاا عليالالالالالاله فمكالالالالالالالت غامالالالالالالالا   و 
غالالالالامة     تالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و رالالالال ل   الالالاله ا ت الالالالى إىل روالالالالاة مالالالالال  بالالالالن عالالالالا  وعًالالالالدل 

ا  ر سالالالالالاة رالالالالالاا   فسالالالالالمعه غقالالالالالا  ألصالالالالالحابه: إ  حممالالالالالدا  ل غقاتالالالالال  غامالالالالالا   الالالالال   والالالالال  رالالالالالسل املالالالالالرر وإمالالالالالا كالالالالال
غلقالالالالالالالل  امالالالالالالالا   غمالالالالالالالارا    علالالالالالالالم  الالالالالالالم ، الالالالالالالرب في  الالالالالالالر علالالالالالالالي م فالالالالالالال قا كالالالالالالالا  السالالالالالالالحر ف الالالالالالالفاا مااشالالالالالالاليكم 



و سالالالالالالالاةكم و بًالالالالالالالاةكم مالالالالالالالن ورا كالالالالالالالم    صالالالالالالالفاا    تكالالالالالالالا  ا ملالالالالالالالة مالالالالالالالًكم واكسالالالالالالالروا  غمالالالالالالالاد سالالالالالالاليافكم 
 فتلقا ه بعشرغن  لد سيد وامحلاا محلة را  واحد واعلماا    ال لوة ملن مح   و  .

  
 القتا 

ا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم اًالالالالالالالة والالالالالالالالدر   الالالالالالالالااد  وقلالالالالالالال  عًالالالالالالالد غالالالالالالالو  ملالالالالالالالا كالالالالالالالا  رسالالالالالالال
ال الالالالو  رالالالالرج علالالالالي م القالالالالا  وكالالالالا اا  الالالالد كمًالالالالاا  الالالالم   شالالالالعاب الالالالالااد  ومضالالالالاغقه عمالالالالال  وشالالالالارر درغالالالالد 
بالالالالن ال الالالالمة فحمالالالال  علالالالالي م املسالالالاللما  فا كشالالالالفاا   ا شالالالال لاا ،ل ًالالالالا م  وقلالالالال  غالالالالسكران  الالالالا حالالالالدن   

دو وىل  رالالالالار،  ا شالالالال لاا عالالالالن ا الالالالرب فمالالالال  ال ًالالالالا م وفالالالالار  الرمالالالالار املكالالالالا  غالالالاللور  لحالالالالد فالالالال  م ملالالالالا ر وا العالالالال
الالالالالالس   مالالالالالر الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ،لوقالالالالالاة فيالالالالاله فا كشالالالالالد املسالالالالاللما  وكالالالالالر) علالالالالالي م رالالالالالالد بالالالالالن 
الاليالالالالالالد.  اخل  و  رالالالالالالسل ال الالالالالاللور ملالالالالالالا ا شالالالالالال   املسالالالالالاللما  ،ل ًالالالالالالا م اسالالالالالالتقول م العالالالالالالدو ،لسالالالالالال ا  فعالالالالالالادوا 

ى  حالالالالد وا كشالالالالف  ريالالالال  بالالالالإ سالالالالليم مال ِيالالالالة وكا الالالال  مالالالال  الًالالالال  صالالالاللى هللا مً الالالاللمة   غلالالالالا   حالالالالد علالالالال
 عليه وسلم و صحابه فتوع م  ر  مكة والًا  فا لماا  وكا   راا   رمار.

  
 روات رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
الالالالالد وكالالالالالا  رواتالالالالاله سالالالالالووا      و الالالالالد روالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كمالالالالالا روالالالالال    غالالالالاللور  لحل

ف  الالالالالاله الالالالالالالا  قات اليمالالالالالالة ومعالالالالالاله  فالالالالالالر  ليالالالالالال  مالالالالالالً م:  بالالالالالالا بكالالالالالالر  وعمالالالالالالر  وع مالالالالالالا    كسالالالالالال  املا عالالالالالالة
وعلالالالالالل   والعوالالالالالا  وابًالالالالاله الفضالالالالال   و بالالالالالا سالالالالالفيا  بالالالالالن ا الالالالالارن بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالال  ابالالالالالن عمالالالالاله صالالالالاللى هللا 

ابًالالالالا  م  الالالال   -عليالالالاله وسالالالاللم و سالالالالامة بالالالالن  غالالالالد  وربيعالالالالة وا الالالالارن بالالالالن عوالالالالد املالالالالال   وعتوالالالالة  ومعتالالالال  
د   عالالالالالالدد مالالالالالالن روالالالالالال  مالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا  و يالالالالالال : إ الالالالالالم ل غول الالالالالالاا مدالالالالالالة   و شالالالالالالن بالالالالالالن     شالالالالالالن  وارتلالالالالالال-

 وكا  رسا  هللا غرك  ورا على ب لته لا راا   ورا غقا :
  ول غقالالالالالالال :  ان ابالالالالالالالن عوالالالالالالالد هللا أل  العالالالالالالالرب  -الالالالالالالال  ان الًالالالالالالال ح   كالالالالالالالسب   ان ابالالالالالالالن عوالالالالالالالد املالالالالالالالال  -

 كا   تًسوه إىل ادل عود املال  لش رته وملات عود هللا   حياته.
  ورالالالالالالسا «شالالالالالالار  الااالالالالالالال  فالالالالالالا لماا»كفالالالالالالا  مالالالالالالن تالالالالالالراب فرمالالالالالالال   واالالالالالالال العالالالالالالدو  الالالالالالا ال :   و رالالالالالالس

 الرمل و   م له   غلور بدر ورا من مع لاته صلى هللا عليه وسلم 
  



 ا  ت ار بعد ا لشة
ملالالالالالالالا روالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ول غوالالالالالالالق معالالالالالالاله إ  بعالالالالالالال   صالالالالالالالحابه   الالالالالالالا  لعمالالالالالالاله 

الالالالالالملر ر  وكالالالالالالا  العوالالالالالالا  ع الالالالالاليم ال الالالالالالات  و  العوالالالالالالا :  صالالالالالالرخ: و معشالالالالالالر األ   الالالالالالار  و  صالالالالالالحاب الس)
رواغالالالالالالة:  الالالالالالا  لالالالالالاله: اند و  صالالالالالالحاب الويعالالالالالالة غالالالالالالا  ا دغويالالالالالالة  و  صالالالالالالحاب سالالالالالالارر الوقالالالالالالرر  فالالالالالالال ولاا كالالالالالالال م 
ا بالالالالالال  إقا حً الالالالالال  علالالالالالالى  و درالالالالالالا فالالالالالالالمررم    غ الالالالالالد اا ا ملالالالالالالة علالالالالالالى العالالالالالالدو فالالالالالالا تتلاا  تالالالالالالا   شالالالالالالدغدا  

فالالالالالالالالالاىل املشالالالالالالالالالركا  األد،ر واملسالالالالالالالالاللما  غقتلالالالالالالالالالا  « الالالالالالالالالالا يسا   محالالالالالالالالالل »فً الالالالالالالالالر إىل  تالالالالالالالالالا م فقالالالالالالالالالا : 
وبسالالالالالرو  فالالالالالي م وغتوعالالالالالا   وررالالالالالم و تالالالالال  بعالالالالال  املسالالالالاللمة قرغالالالالالة العالالالالالدو فً الالالالالارم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

  و لتالالالالال  درغالالالالالد بالالالالن ال الالالالالمة فقتلالالالالاله «مالالالالالن  تالالالالال   تالالالاليال  فلالالالالاله سالالالاللوه»عليالالالاله وسالالالالاللم عالالالالن  تالالالالال  السرغالالالالالة و الالالالا : 
الالالالرل رالالالالالد بالالالالن الاليالالالالد ار  احالالالالات  رقلالالالال  بالالالاله  فتفالالالال  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله ربيعالالالالة بالالالالن رفيالالالال  السالالالاللمل وال

 وسلم   ارحه ف  ة  وملا و ع  ا لشة  سلم الًا  من كفار مكة وغ رم.
  

 غًا م املسلمة
  

 كا   غًا م املسلمة كما با:
وغ الالالالالالالالًِم املسالالالالالالالاللما  مالالالالالالالالن ا بالالالالالالالال   6000 لسالالالالالالالالر مالالالالالالالالن العالالالالالالالالدو رلالالالالالالالالق ك الالالالالالالال   ومالالالالالالالالن الًسالالالالالالالالاة لالالالالالالالالا 

  و ية. 4000شار  ومن الفضة  40000 بع   ومن ال ًم  ك ر من 24000
  

 تقسيم ال ًا م
بالالالالالد  رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالالاللم ،ألمالالالالالاا  فقسالالالالالالم ا و عاالالالالالى املؤلفالالالالالالة  لالالالالالاهبم  و  الًالالالالالالا  

مالالالالالالالالن ا بالالالالالالالال  وكالالالالالالالالسا ابًالالالالالالالالال غلغالالالالالالالالد  100 و يالالالالالالالالة مالالالالالالالالن الفضالالالالالالالالة و  40فالالالالالالالالالعاى  ، سالالالالالالالالفيا  بالالالالالالالالن حالالالالالالالالرب 
رالالالالر  فالعاالالالالال إورالالالالا  و عاالالالالى مالالالالن ا بالالالال    سالالالالالله مدالالالالة   100ومعاوغالالالالة  و عاالالالالى حكالالالاليم بالالالالن حالالالاللا  

مالالالالالالن ا بالالالالالال  وكالالالالالالسا  سالالالالالاليد بالالالالالالن اارغالالالالالالة ال قفالالالالالالل وا الالالالالالارن بالالالالالالن  100الًضالالالالالالر بالالالالالالن ا الالالالالالارن بالالالالالالن كلالالالالالالدر 
رشالالالالالا   وصالالالالالفاا  بالالالالالن  ميالالالالالة  و الالالالاليس بالالالالالن عالالالالالد   وسالالالالال ي  بالالالالالن عمالالالالالرو  وحاغاالالالالال  بالالالالالن عوالالالالالد العالالالالالل   

 واأل رش بن حابس التميمل  وعييًة بن ح ن  ومال  بن عا .
مالالالالالن ا بالالالالال    100فقالالالالالا    قلالالالالال  شالالالالالعرا  فالعاالالالالالال  مالالالالالن ا بالالالالال  40و عاالالالالالى العوالالالالالا  بالالالالالن مالالالالالردا  

بعالالالال  وكالالالالسا العالالالالالة بالالالالن حاررالالالالة وسالالالالعيد بالالالالن غربالالالالاش وع مالالالالا  بالالالالن ورالالالال   50و عاالالالالى  رمالالالالة بالالالالن  افالالالال  



مالالالالن ا بالالالالال  و عاالالالالالى قلالالالالال  كلالالالالاله  14850ورشالالالالا  بالالالالالن عمالالالالالرو العالالالالالامر   فولالالالالو مالالالالالا  عاالالالالالى ممالالالالالن قكالالالالالروا 
وبالالالالال  وح الالالالالاة    مالالالالالر  غالالالالالد بالالالالالن  - الالالالالا  ابالالالالالن سالالالالالعد ورالالالالالا  روالالالالال  األ اوغالالالالال  عًالالالالالدان  -مالالالالالن ا مالالالالالس 

الًالالالالا  وال ًالالالالا م   فضالالالال ا علالالالالى الًالالالالا  فكا الالالال  سالالالال ا  كالالالال  راالالالال   ربعالالالالا  مالالالالن ا بالالالال  و ربعالالالالة شالالالالار فالالالال    
شالالالالالار  وإ  كالالالالالا  معالالالالاله  ك الالالالالر مالالالالالن فالالالالالر  ل غسالالالالال م  120كالالالالالا  فارسالالالالالا   رالالالالالس ارالالالالالإ عشالالالالالر مالالالالالن ا بالالالالال  و 

 له.
  

 رد الس 
  

م  رالالالال  بالالالالن  الالالالد  وفالالالالد رالالالالاا   علالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ورالالالالم  ربعالالالالة عشالالالالر راالالالالال  ور سالالالال 
صالالالالالرد وفالالالالالي م  بالالالالالا بر الالالالالا  عالالالالالم رسالالالالالا  هللا مالالالالالن الرضالالالالالاعة ورالالالالالا مالالالالالن بالالالالالإ سالالالالالعد  و الالالالالد االالالالالاةوا مسالالالالاللمة 
فسالالالالالالاللال    شالالالالالالن علالالالالالالي م ،لسالالالالالال   فرضالالالالالالل رسالالالالالالا  هللا ورضالالالالالالل املسالالالالالاللما   الالالالالالا رضالالالالالالل بالالالالالاله رسالالالالالالالا  هللا 
ورد وا علالالالالي م  سالالالالاةرم و بًالالالالاةرم ول نتلالالالالد مالالالالً م  حالالالالد غالالالال  عييًالالالالة بالالالالن ح الالالالن وكالالالالا  مالالالالن األعالالالالراب 

ه       غالالالالالرد ع الالالالالا ا  صالالالالالارت   غالالالالالدل مالالالالالً م   ردرالالالالالا بعالالالالالد قلالالالالال  ووفالالالالالد عليالالالالاله صالالالالاللى هللا االفالالالالالار ف  الالالالال
عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالال  بالالالالالن عالالالالالا  ر الالالالاليس رالالالالالاا   فالالالالالرد عليالالالالاله  رلالالالالاله ومالالالالالاله و عاالالالالالال مدالالالالالة مالالالالالن ا بالالالالال  كمالالالالالا 

 تقد  و سلم وحسن إسالمه واستعمله رسا  هللا على من  سلم من  امه.
  

 ال ًا م واأل  ار
سالالالالالالالالا  هللا    الالالالالالالالرغ  والعالالالالالالالالرب تكلمالالالالالالالالاا   ق  و الالالالالالالالالاا: حالالالالالالالالن) ملالالالالالالالالا ر ت األ  الالالالالالالالار مالالالالالالالالا  عاالالالالالالالالى ر 
و معشالالالالالالالر األ  الالالالالالالار  مالالالالالالالا ترضالالالالالالالا     غراالالالالالالال  الًالالالالالالالا  ،لشالالالالالالالاة »الراالالالالالالال  إىل  رلالالالالالالاله  فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 

 الالالالالالالالالاا: رضالالالالالالالاليًا و رسالالالالالالالالا  هللا بالالالالالالالال  ح الالالالالالالالا  و سالالالالالالالالما   « والوعالالالالالالالال  وتراعالالالالالالالالا  برسالالالالالالالالا  هللا إىل رحالالالالالالالالالكم 
 «.أل  ار و بًاة  بًاة األ  ارالل م ارحم األ  ار و بًاة ا»فقا  رسا  هللا: 

  
 رااش رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدغًة

ا  الالالالالالالالر  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم وكالالالالالالالالا   الالالالالالالالد ا ت الالالالالالالالى إىل االِعرا الالالالالالالالة ليلالالالالالالالالة ا مالالالالالالالاليس 
 مالالالالالالالس ليالالالالالالالا  رلالالالالالالالا  مالالالالالالالن ق  القعالالالالالالالدر فال الالالالالالالا  هبالالالالالالالا رالالالالالالالالن عشالالالالالالالرر ليلالالالالالالالة  فلمالالالالالالالا  راد ا   الالالالالالالرا  إىل 

 رًالالالالالد عشالالالالالرر بقالالالالالة مالالالالالن ق  القعالالالالالدر لالالالالاليال  فالالالالالالحر  بعمالالالالالرر ودرالالالالال  مكالالالالالة املدغًالالالالالة رالالالالالرج ليلالالالالالة األربعالالالالالاة 



فاالالالالا  وسالالالالعى وحلالالالالق ر سالالالاله وراالالالال  إىل االعرا الالالالة مالالالالن ليلتالالالاله كوا الالالال    غالالالالدا غالالالالا  ا مالالالاليس حالالالالىت رالالالالرج 
 على س ِر     رس الارغق على مر  ال  را    إىل املدغًة.

  
  الالالالالالر كلمل اا)ل ِ  م الالالالالالا اِ ن  ك  الالالالالال  ٍر ولقالالالالالالد   الالالالالالل  هللا تعالالالالالالاىل   رالالالالالالسل املا عالالالالالالة   سالالالالالالارر التابالالالالالالة:  ل ق الالالالالالْد    

الالالالالْيدا  و ض الالالالالا  ْ  ع ل الالالالالْيكلمل ا ْرمثل ِ  الالالالالا ر حلو الالالالالْ   وال الالالالالْتكلْم ك  الالالالالالر تلكلْم فال ل الالالالالْم تاللْ الالالالالِن ع الالالالالًكلْم ش   ل) و غال الالالالالْا   حلًال الالالالالْةٍ ِإْق   ْع  
الالالالالِكيًال ت هل ع ل الالالالالى ر سلالالالالالالِِه و ع ل الالالالالى الْ  الالالالالتلم محالالالالالْدِبرِغن   ل)    الالالالالل    اا)ل س  الالالالالا و عالالالالالس)ب  و ل)يالْ ًلالالالالالادا  لْ) تال ر ْور  الالالالالْؤِمًِة  و    الالالالالل    ال مل

  .26  25ال)ِسغن  ك ف رلوْا و قِل   ا ل  ة اْلك ِفرِغن   والتابة: 
الالالالالالل   لحالالالالالالة بالالالالالالن عويالالالالالالد هللا  لك الالالالالالرر إ فا الالالالالاله علالالالالالالى العسالالالالالالكر  و يالالالالالال : « االالالالالالالااد»و  رالالالالالالسل ال الالالالالاللور ذِل

 «.الفي)امث»ذلِ ل 
  

 -راا    -و ا  سرغة عامر األشعربو سرغة غلور  
 بالالالالا عالالالالامر األشالالالالعر  رالالالالالم عالالالالم  م ماسالالالالى األشالالالالالعر  وكالالالالا   بالالالالا عالالالالامر مالالالالالن كوالالالالار ال الالالالحابة  ملالالالالالا 
فالالالالالرم رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن حلًالالالالالة بع الالالالاله علالالالالالى االالالالالي  إىل  و الالالالالا  رلالالالالالد الفالالالالالارغن 
مالالالالالن رالالالالالاا   وكالالالالالا  املً لمالالالالالا  ا قسالالالالالماا رالالالالالالن فالالالالالر : فر الالالالالة مالالالالالً م  قالالالالال  ،لاالالالالالا د  وفر الالالالالة بً لالالالالالة  

ا   فالالالالا ت ى إلالالالالي م  بالالالالا عالالالالامر فالالالال قا رالالالالم  تمعالالالالا  فًاوشالالالالال القتالالالالا  و تالالالال  مالالالالً م  بالالالالا عالالالالامر وفر الالالة  و الالالال
تسالالالالالعة موالالالالالار  ر بعالالالالالد    غالالالالالدعا كالالالالال  واحالالالالالد مالالالالالً م إىل ا سالالالالالال  و فلالالالالال  مًالالالالاله العاشالالالالالر   استشالالالالال د  بالالالالالا 
عالالالالالامر   تلالالالالاله  رالالالالالاا  مهالالالالالالا: العالالالالالالة و و  ابًالالالالالا ا الالالالالالارن بالالالالالن اشالالالالالم    رلالالالالالالد  ، عالالالالالامر  بالالالالالا ماسالالالالالالى 

  عمالالالالالالر لالالالالالاله فالالالالالالال رل الًالالالالالالا  فقاتالالالالالال  القالالالالالالا  حالالالالالالىت رالالالالالاللم م و فالالالالالالر املسالالالالالاللما  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله ،سالالالالالالت ال
 ،ل ًا م والسواو.

  
 سرغة الافي  بن عمرو الد)وسي ىل ق  الك ف)ة

ملالالالالالالا  راد رسالالالالالالا  هللا السالالالالالال  إىل الاالالالالالالالا د بعالالالالالالت الافيالالالالالال  بالالالالالالالن عمالالالالالالرو الد)وسالالالالالالل إىل ق  الكفالالالالالالالة 
 امالالالالاله وغاافيالالالالاله ،لاالالالالالا د ف الالالالالرج وقلالالالالال    شالالالالالاا  سالالالالالًة .الالالالالا  مالالالالالن ا  الالالالالرر لي دمالالالالاله و مالالالالالرل    غسالالالالالتمد 

 سرغعا  إىل  امه ف د  قا الكفة واع     الًار   اافه و ر ه وغقا :
 و قا الكفة لس  من عوادكا

 ميالدان   د  من ميالدكا



 إين حشش  الًار   فؤادكا
  

سالالالالالالالراعا  فاافالالالالالالالاا الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ،لاالالالالالالالا د بعالالالالالالالد  400والالالالالالالالدر معالالالالالالاله مالالالالالالالن  امالالالالالالاله 
 عة  و  و د  بد،بة ومً ًيق.مقدمه  رب

 رسا و د قكرت الد،،ت واملً ًيق ألو  مرر   غلور ري .
  

   630ف اغر سًة  -رال  8غلور الاا فشاا  سًة 
و الالالالالد تقالالالالالد   -   630ف اغالالالالالر سالالالالالًة  -كا الالالالال  غالالالالاللور الاالالالالالا د   شالالالالالاا  سالالالالالًة .الالالالالا  مالالالالالن ا  الالالالالرر 

الالالالالال  ورد الالالالالة غلالالالالالتمس مالالالالالن رقيالالالالالد قكالالالالالر الاالالالالالا د عًالالالالالدما سالالالالالافر إلي الالالالالا رسالالالالالا  هللا بعالالالالالد وفالالالالالار  م  
الً الالالالرر ف الالالالسلال وعالالالالاد إىل مكالالالالة وكالالالالا  قلالالالال  سالالالالًة عشالالالالر مالالالالن الوع الالالالة   مالالالالا   رالالالالسل املالالالالرر ف  الالالاله رالالالالرج 
مالالالالالن حلًالالالالالة غرغالالالالالد الاالالالالالا د لي لورالالالالالا ملالالالالالا علالالالالالم    مالالالالالال  بالالالالالن عالالالالالا  و عالالالالالا  مالالالالالن  شالالالالالرا   امالالالالاله  قالالالالالاا 

سالالالالًة فلمالالالالا  ،لاالالالالا د عًالالالالد ا الالالاللام م و الالالالد كا الالالال  رقيالالالالد ر م الالالالاا ح الالالالً م و درلالالالالاا فيالالالاله مالالالالا غ الالالاللح م  
ا لمالالالالاا مالالالالن  و الالالالا  درلالالالالاا ح الالالالً م و غلقالالالالال علالالالالي م و يالالالالالوا للقتالالالالا  وكالالالالا  مع الالالالم مالالالالال  بالالالالن عالالالالا  
الًضالالالالر  وسالالالالار رسالالالالالا  هللا فًالالالالل   رغوالالالالالا  مالالالالن ح الالالالالن الاالالالالا د وعسالالالالالكر رًالالالالا  فرمالالالالالاا املسالالالاللمة ،لًوالالالالال  
رميالالالالا  شالالالالدغدا  حالالالالىت  صالالالالي  ان  مالالالالن املسالالالاللمة فراحالالالالة و تالالالال  مالالالالً م ارًالالالالا عشالالالالر راالالالالال  فالالالالي م عوالالالالد هللا 

ن  م بكالالالالر ال الالالالد غق غامدالالالالس فا الالالالدم  االالالالالرال   ا الالالالتق  بالالالاله بعالالالالد قلالالالال  فمالالالالات مًالالالاله و صالالالاليو  عالالالالة بالالالال
 م سالالالالالالالفيا  فالالالالالالالالتى الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وعيًالالالالالالاله   غالالالالالالالدل فقالالالالالالالا : و رسالالالالالالالا  هللا رالالالالالالالسل عيالالالالالالالإ 

إ  شالالالالالالالالد   دعالالالالالالالالاتل فالالالالالالالالرددت عليالالالالالالالال  وإ  شالالالالالالالالد  فعالالالالالالالالة   » صالالالالالالالاليو    سالالالالالالالالوي  هللا  فقالالالالالالالالا  لالالالالالالالاله: 
 ى هبا   غدل.   ا :   االًة  ورم«االًة

فالالالالالالارتف  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل ماضالالالالالال  مسالالالالالال د الاالالالالالالا د الالالالالالالس    شالالالالالالىة بعالالالالالالد 
قلالالالالال  وكالالالالالا  معالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن  سالالالالالا ه    سالالالالاللمة و غًالالالالال  فضالالالالالرب  مالالالالالا  وتالالالالالة وكالالالالالا  
غ الالالالالاللل بالالالالالالة القوتالالالالالالة ال الالالالالالالر مق الالالالالالارر ودا  ح الالالالالالار الاالالالالالالا د .ا يالالالالالالة عشالالالالالالر غامالالالالالالا . و  الالالالالال  علالالالالالالي م 

الالالالالال  سالالالالالالقوة مالالالالالالن عيالالالالالالدا  حالالالالالالا  ا  الالالالالالن واند  مًالالالالالالاد  رسالالالالالالا  هللا:  شالالالالالالا عوالالالالالالد املً ًيالالالالالالق و  الالالالالالر ا  س 
  ل  من ا  ن وررج لًا ف ا حر  ف رج مً م بضعة عشر راال  فالعتق م رسا  هللا.

  
و مالالالالالر رسالالالالالا  هللا بقاالالالالال   عًالالالالالاهبم وارغق الالالالالا فقاالالالالال  املسالالالالاللما   اعالالالالالا  قرغعالالالالالا    سالالالالالاللال    غالالالالالدع ا 



االالالالالا د فالالالالالالمر عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب فالالالالالالق    الًالالالالالا  ،لرحيالالالالال  ف ك الالالالالا  ول غالالالالالؤق  لرسالالالالالا  هللا   فالالالالالت  ال
 فض  الًا  من قل     قعًاا.

واسالالالالالتعم  املسالالالالاللما    رالالالالالسل ال الالالالاللور الد)،بالالالالالة ورالالالالالل  لالالالالالة مالالالالالن   ت ا الالالالالرب جتعالالالالال  مالالالالالن االلالالالالالاد 
 غدر  في ا الراا  فيدبا  هبا إىل األساار ليًقوارا.

ة  رالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا و الالالالالالدر بًالالالالالالا     الالالالالالسكر حادرالالالالالالة لايفالالالالالالة  وقلالالالالالال    الالالالالاله كا الالالالالال    سالالالالالال  حًالالالالالال
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن الرضالالالالالالاعة ورالالالالالالل الشالالالالالاليماة   يالالالالالال : و م الالالالالالا حليمالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا وملالالالالالالا 

فالر تالالالالاله بعضالالالالالة عضالالالالال ا « ومالالالالالا عالمالالالالالة قلالالالالال  » الالالالالال  لالالالالاله الشالالالالاليماة:  ان  رتالالالالال  و رسالالالالالا  هللا   الالالالالا : 
لم إورالالالالا حالالالالة كالالالالا  مس ضالالالالعا  عًالالالالدرم و رتالالالاله إورالالالالا فعرف الالالالا وتالالالالسكر قلالالالال   فقالالالالا  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالال

وبسالالالالال   الالالالالا رداةل وصالالالالالً  م الالالالال  قلالالالالال   مالالالالاله حليمالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا حالالالالالة ااةتالالالالاله ودمعالالالالال  عيًالالالالالال  
  و يالالالالال : إ   ام الالالالالا  الالالالالالاا  الالالالالا: إ  «سالالالالاللل تعاالالالالالل واشالالالالالفعل تشالالالالالفعل»و الالالالالا  للشالالالالاليماة ملالالالالالا    عرف الالالالالا: 

رالالالالالسا الراالالالالال   رالالالالالا  فلالالالالالا  تيتالالالالاله فسالالالالالاللته    امالالالالال  لراالالالالالاان     ابيًالالالالالا فاسالالالالالتاروته السالالالالال  ورالالالالالم سالالالالالتة 
رالالالالا صالالالاللى هللا     فالالالالارو م  الالالال ا  فمالالالالا عرفالالالال  مكرمالالالالة م ل الالالالا و  امالالالالر ر  شالالالالن علالالالالى  ام الالالالا مً الالالالا ور )

عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم فقالالالالالالالالا : إ   حووالالالالالالالال  فعًالالالالالالالالد  حمووالالالالالالالالة مكرمالالالالالالالالة وإ   حووالالالالالالالال      متعالالالالالالالال  وتراعالالالالالالالالل إىل 
 امالالالالال    الالالالالال : بالالالالال   تعالالالالالإ و راالالالالال  إىل  الالالالالامل  فالعاارالالالالالا  عمالالالالالا  وشالالالالالاة وغالمالالالالالا  غقالالالالالا  لالالالالاله مكحالالالالالا  

 rواارغة.
  

اةبعت  يس بن سعد إىل صل   د 
  

بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا  الالالالاليس بالالالالالن عوالالالالالادر ا لراالالالالالل إىل انحيالالالالالة الالالالالاليمن بعالالالالالد ا  الالالالالرافه مالالالالالن االعرا الالالالالة   
فالالالالار  و مالالالالرل    غقاتالالالال   ويلالالالالة صلالالالالداة  حالالالالالل مالالالالن الالالالاليمن  و  مع الالالالم الولالالالالدا : صالالالالداة  الالالالالال   400

الالالالالالل ،سالالالالالالم القويلالالالالالالة  فقالالالالالالد   ود بالالالالالالن ا الالالالالالارن  ،لالالالالالاليمن بيًالالالالالاله وبالالالالالالة صالالالالالالًعاة ارًالالالالالالا  و ربعالالالالالالا  فرسالالالالالال ا  ذل
سالالالالالالالال  عالالالالالالالن قلالالالالالالال  الوعالالالالالالالت فالر تالالالالالالاله بالالالالالالاله فقالالالالالالالا : و رسالالالالالالالا  هللا  ان وافالالالالالالالدرم إليالالالالالالال  فالالالالالالالاردد ال الالالالالالدا ل ف

االالالالالي  و ان  تكفالالالال  وسالالالالال   الالالالامل و الالالالاعت م  فقالالالالالا : اقرالالالال  إلالالالالي م فالالالالرد رم  فقالالالالا : إ  راحلالالالالد  الالالالالد  
كلالالالالال  فوعالالالالالت صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إلالالالالالي م فالالالالالردرم وراالالالالال  ال الالالالالدا ل إىل  امالالالالاله فقالالالالالدماا بعالالالالالد مخسالالالالالة 

إ الالالالالالال  »  إلالالالالالالالي م ف الالالالالالالاة وفالالالالالالالدرم وسالالالالالالالالم م فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: عشالالالالالالالر غامالالالالالالالا  فالسالالالالالالاللماا  و يالالالالالالال : كتالالالالالالال
  فقالالالالالا : بالالالالال  هللا رالالالالالدارم   الالالالالا :    تالالالالالؤمرين علالالالالالي م   الالالالالا : بلالالالالالى «ماالالالالالاش    امالالالالال  و  رالالالالالا صالالالالالداة



و  رالالالال    ا مالالالالارر لراالالالال  مالالالالؤمن  ف ك الالالالا و مالالالالرل رسالالالالا  هللا    غالالالالؤق    صالالالالالر الف الالالالر فالالالالالق  فالالالالالراد 
 ومن  ق  ف ا غقيم. بال     غقيم فقا  رسا  هللا: إ   را  صداة

  
 سرغة عييًة بن ح ن الفلار  إىل  يم

عييًالالالالة بالالالالن ح الالالالن  -   630 برغالالالال  سالالالالًة  -بعالالالالت رسالالالالا  هللا   ا الالالالر  سالالالالًة تسالالالال  مالالالالن ا  الالالالرر 
الفالالالالالاللار  إىل بالالالالالالإ  الالالالالاليم   مخسالالالالالالة فارسالالالالالالا  مالالالالالالن العالالالالالالرب لالالالالالاليس فالالالالالالي م مل الالالالالالاار  و     الالالالالالار  فكالالالالالالا  

رلاا وسالالالالالرحاا مااشالالالالي م فلمالالالالالا ر وا االمالالالالال  غسالالالال  الليالالالالال  وغكمالالالالالن الً الالالالار ف  الالالالالم علالالالالالي م   صالالالالحراة فالالالالالد
ول الالالالاا و رالالالالس مالالالالً م  حالالالالد عشالالالالر راالالالالال  وواالالالالدوا   ا لالالالالة إحالالالالد  عشالالالالرر امالالالالر ر ورالرالالالالة صالالالالويا  ف لالالالالو م 
إىل املدغًالالالالالالالة فالالالالالالالالمر هبالالالالالالالالم رسالالالالالالالا  هللا فحوسالالالالالالالالاا   دار رملالالالالالالالة بًالالالالالالال  ا الالالالالالالالارن فقالالالالالالالد  فالالالالالالالالي م عالالالالالالالدر مالالالالالالالالن 

إىل ،ب الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا  ر سالالالالالالالا  م فلمالالالالالالالا ر ورالالالالالالالم بكالالالالالالالى إلالالالالالالالي م الًسالالالالالالالاة والالالالالالالالسرار  فع لالالالالالالالاا ف الالالالالالالاةوا
عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وكلمالالالالالالالال   شالالالالالالالال  السالالالالالالال  فالالالالالالالرد علالالالالالالالي م رسالالالالالالالا  هللا  سالالالالالالالرارم وارتلالالالالالالالد   عالالالالالالالدد الافالالالالالالالد 
فقيالالالالالال : كالالالالالالا اا سالالالالالالوعة  و يالالالالالال : كالالالالالالا اا .الالالالالالا ة و الالالالالالد  سالالالالالاللماا وبقالالالالالالاا   املدغًالالالالالالة مالالالالالالدر غتعلمالالالالالالا  القالالالالالالر   

 والدغن.
  

إىل بالالالالالإ كعالالالالال   وسالالالالالو  رالالالالالسل السالالالالالرغة:    رسالالالالالا  هللا بعالالالالالت بشالالالالالر بالالالالالن سالالالالالفيا  العالالالالالدو  الكلالالالالال 
مالالالن رلاعالالالة ألرالالالس صالالالد ا م وكالالالا اا مالالال  بالالالإ  الالاليم علالالالى مالالالاة فالرالالالس بشالالالر صالالالد ات بالالالإ كعالالال   فقالالالا  
 الالالالم بًالالالالا  الالالاليم و الالالالد اسالالالالتك روا قلالالالال : ل تعاالالالالا م  مالالالالاالكم  فالالالالااتمعاا وا ت الالالاللوا السالالالالالل ومًعالالالالاا بشالالالالرا  

ا  بًالالالالا مالالالالن  رالالالالس ال الالالالد ة فقالالالالا   الالالالم بًالالالالا كعالالالال : لالالالالن  سالالالاللمًا و  بالالالالد   دغًًالالالالا مالالالالن دفالالالال  اللكالالالالار  فقالالالال
 الالالالاليم: وهللا    الالالالالدش بعالالالالال ا  واحالالالالالدا  نالالالالالرج  فلمالالالالالا ر   بشالالالالالر قلالالالالال   الالالالالد  املدغًالالالالالة و رالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا 

 عليه وسلم بسل   فوعت رسا  هللا عييًة بن ح ن الفلار  إىل بإ  يم كما تقد .
  

 سرغة الاليد بن عقوة إىل بإ امل الق
ل الالالالالد ات مالالالالن بالالالالالإ امل الالالالالق  كالالالالالا اا بعالالالالت رسالالالالا  هللا الاليالالالالالد بالالالالن عقوالالالالالة بالالالالن  م معالالالالالي  ألرالالالالس ا

 الالالالالالالد  سالالالالالالاللماا وبًالالالالالالالاا املسالالالالالالالااد وكالالالالالالالا  بيالالالالالالالً م وبالالالالالالالة الاليالالالالالالالد عالالالالالالالداور   االارليالالالالالالالة  إ    الالالالالالالم ملالالالالالالالا ذعالالالالالالالاا 
  الالالالاللة الاليالالالالالد ألرالالالالالس ال الالالالالد ات  رالالالالالرج مالالالالالً م عشالالالالالرو  راالالالالالال  ، بالالالالال  وال الالالالالًم غؤدو الالالالالا عالالالالالن  كالالالالالا م 

ل مع الالالالم مالالالال    الالالالم إمالالالالا رراالالالالاا فرحالالالالا  بالالالاله وتع يمالالالالا    ولرسالالالالاله ف الالالالن   الالالالم غرغالالالالدو   تلالالالاله لر غالالالالة السالالالالال



،لسالالالالالالل جتمالالالالالال  فراالالالالال  مالالالالالن الارغالالالالالق  والالالالال     غ الالالالاللاا إليالالالالاله  فالالالالالسر  إىل املدغًالالالالالة و رالالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى 
هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم   الالالالالالالم ارتالالالالالالالدوا ولقالالالالالالالال ،لسالالالالالالالالل  الالالالالالالالا  بيًالالالالالالاله وبالالالالالالالة ال الالالالالالالد ة  ف الالالالالالالم  رسالالالالالالالا  هللا    

لاليالالالالالد فالالالالالالر وا الًالالالالال  غوعالالالالالت إلالالالالالي م مالالالالالن غ الالالالاللورم وبلالالالالالو قلالالالالال  القالالالالالا  فقالالالالالد  عليالالالالاله الركالالالالال  الالالالالالسغن لقالالالالالاا ا
ًلالالالالالااْ      الالالالال ةكلْم ف اِسالالالالالقل بًِال و الالالالالٍ  فال تال وال يال) ًلالالالالالااْ ِإ  ا  الالالالالا ال)الالالالالِسغن  ةام  ا الالالالال  علالالالالالى حقيقتالالالالاله فًللالالالالال  رالالالالالسل ا غالالالالالة:  ب غالح  

ال ٍة  وا  رات:    .6تلِ يوولااْ  ال ْام ا ِف   
فقالالالالالر  علالالالالالي م القالالالالالر   وبعالالالالالت مع الالالالالم عوالالالالالاد بالالالالالن بشالالالالالر برالالالالالس صالالالالالد ات  مالالالالالاا م وغعلم الالالالالم شالالالالالرا   

 سال  وغقر  م القر  .ا 
  

والاليالالالد بالالالالن عقوالالالة كالالالالا   رالالالا  لع مالالالالا  رضالالالل هللا عًالالالاله مالالالن  مالالالاله   سالالاللم غالالالالا  فالالالت  مكالالالالة رالالالا و رالالالالال 
رالالالالالد بالالالالن عقوالالالالة ورالالالالا الالالالالس  صالالالاللى صالالالالالر ال الالالالو   رالالالال  الكافالالالالة  ربالالالال  ركعالالالالات فقالالالالا :   غالالالالدكم وكالالالالا  

   سالالالالكرا  وملالالالالا شالالالال دوا عليالالالاله ،لشالالالالرب  مالالالالر ع مالالالالا  ف لالالالالد وعالالالالل  مالالالالن الكافالالالالة والفاسالالالالق الالالالالس  قكالالالالر
ا غالالالالة املتقدمالالالالة رالالالالا الاليالالالالد بالالالالن عقوالالالالة ف الالالالا الالالالالس  االالالالاة إىل رسالالالالا  هللا و رالالالال ل ،رتالالالالداد بالالالالإ امل الالالالالق 

 و  م لقال ،لسالل  وكا  الاليد شرغ  مخر وكا  شاعرا  كرشا .
  

 سرغة  اوة بن عامر إىل ر عم
  صالالالالالفر سالالالالالًة تسالالالالال  مالالالالالن ا  الالالالالرر  رسالالالالال  رسالالالالالا  هللا  اوالالالالالة بالالالالالن عالالالالالامر بالالالالالن حدغالالالالالدر   عشالالالالالرغن 

 إىل حالالالالل مالالالالن رالالالال عم بًاحيالالالالة تال و ال الالالالة  و مالالالالرل    غشالالالالن ال الالالالارر علالالالالي م ف راالالالالاا علالالالالى عشالالالالرر  بعالالالالرر راالالالالال  
غعتقوا الالالالا فالرالالالالسوا راالالالالال  فسالالالالاللال فاسالالالالتع م علالالالالي م ف عالالالال  غ الالالالي  ، اضالالالالر و الالالالسررم فضالالالالرباا عًقالالالاله 
   م لالالالالالالاا حالالالالالالىت ان  ا اضالالالالالالر فشالالالالالالًاا علالالالالالالي م ال الالالالالالارر فالالالالالالا تتلاا  تالالالالالالا   شالالالالالالدغدا  حالالالالالالىت ك الالالالالالرت االرحالالالالالالى   

ة  يعالالالالالا  و تالالالالال   اوالالالالالة بالالالالالن عالالالالالامر مالالالالالن  تالالالالال  وسالالالالالا اا الالالالالالًعم والشالالالالالاة والًسالالالالالاة إىل املدغًالالالالالة واالالالالالاة الفالالالالالرغق
سالالالالالي   ا  فحالالالالالا  بيالالالالالً م وبيًالالالالاله فمالالالالالا  الالالالالدو  إليالالالالاله سالالالالالويال  وكا الالالالال  سالالالالال ما م  ربعالالالالالة  بعالالالالالرر  ربعالالالالالة  بعالالالالالرر 

 والوع  غعد  بعشرر من ال ًم بعد     ررج ا مس.
  

 سرغة الضحا  بن سفيا  إىل بإ كالب
ربيالالالالالالال  األو  سالالالالالالالًة تسالالالالالالال  مالالالالالالالن ا  الالالالالالالرر  رسالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا ايشالالالالالالالا  إىل القلْر الالالالالالالاة علالالالالالالالي م   شالالالالالالال ر 

ومعالالالاله األصالالالاليد بالالالالن سالالالاللمة بالالالالن  -وكالالالالا  مالالالالن الشالالالال عا  األباالالالالا   -الضالالالالحا  بالالالالن  م بكالالالالر الكالالالالالم 



 الالالالالر  فلقالالالالالارم ،لالالالالاللحج  لج   و ر فالالالالالدعارم إىل ا سالالالالالال  فالالالالالالباا فقالالالالالاتلارم ف لمالالالالالارم وغالالالالالًم  مالالالالالاا م  فلحالالالالالق 
سالالالاللمة علالالالالى فالالالالر  لالالالاله   غالالالالدغر ،لالالالاللج فالالالالدعا  ،ل إىل ا سالالالالال  و عاالالالالال األمالالالالا  األصالالالاليد  ،ل سالالالاللمة و 

فسالالالالالالوه وسالالالالالال  دغًالالالالالاله فضالالالالالالرب األصالالالالالاليد عر الالالالالالام فالالالالالالر   بيالالالالالاله فلمالالالالالالا و الالالالالال  الفالالالالالالر  علالالالالالالى عر ابيالالالالالاله ارتكالالالالالالل 
 سلمة على رحمه   املاة   استمس  به حىت ااةل  حدرم فقتله ول غقتله ابًه.

  
  

 سرغة علقمة بن  ل  املدالل إىل ا وشة
كا الالالالالال  سالالالالالالرغة علقمالالالالالالة بالالالالالالن  الالالالالالل ِ  املالالالالالالدالل إىل ا وشالالالالالالة   شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو  سالالالالالالًة تسالالالالالال  مالالالالالالن 

   وسالالالالالوو ا:   الالالالالاله بلالالالالالالو رسالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم     انسالالالالالالا  مالالالالالالن  630ا  الالالالالرر وغاليالالالالالاله سالالالالالالًة 
ا وشالالالالة ور هبالالالالم  رالالالال  االالالالدر فوعالالالالت إلالالالالي م علقمالالالالة بالالالالن  الالالالل    رال.ا الالالالة فالالالالا ت ى إىل الغالالالالرر   الوحالالالالر 

الوحالالالالر ف ربالالالالاا مًالالالاله  فلمالالالالا راالالالال  تع الالالال  بعالالالال  القالالالالا  إىل  رل الالالالم  والالالال  بقيالالالالة االالالالالي   و الالالالد رالالالالامث إلالالالالي م
فالالالالالق   الالالالم فتع الالالال  عوالالالالد هللا بالالالالن حسافالالالالة السالالالال مل فالالالالي م فالالالالالم رل علالالالالى مالالالالن تع الالالال  وكا الالالال  فيالالالاله دعابالالالالة 

فًللالالالالالالاا بالالالالالالوع  الارغالالالالالالق و و الالالالالالدوا انرا  غ الالالالالالالا  علي الالالالالالا وغ الالالالالالاًعا   فقالالالالالالا   الالالالالالم:  لالالالالالاليس  -مالالالالالاللال  -
: فالالالالالا تحماا رالالالالالسل الًالالالالار  فقالالالالالا  بعالالالالال  القالالالالا  فالالالالالاحت لوا حالالالالالىت  الالالالالن  الالالالاعد وااوالالالالالة   الالالالالالاا: بلالالالالى   الالالالالا 

مالالالالن  مالالالالركم »  الالالالم واروالالالالا  في الالالالا  فقالالالالا : االسالالالالاا إمالالالالا كًالالالال   ضالالالالح   فولالالالالو قلالالالال  رسالالالالا  هللا فقالالالالا : 
  وعلقمالالالالالة رالالالالالسا رالالالالالا الالالالالالس  بع الالالالاله عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب إىل ا وشالالالالالة ف لالالالالال  رالالالالالا « ع الالالالالية فالالالالالال تايعالالالالالال

 الالالالالاارغن ممالالالالالن شالالالالال د بالالالالالدرا  ومالالالالالات   الالالالالر   وايشالالالالاله   مالالالالالا عوالالالالالد هللا بالالالالالن حسافالالالالالة ف الالالالالا مالالالالالن  الالالالالدماة امل
 رالفة ع ما  رضل هللا عًه.

  
 سرغة عِلل  بن  م  ال  إىل الفلللس

  
ة لي دمالالالالالاله  بعالالالالالالت رسالالالالالالا  هللا علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  إىل الفلالالالالالالس  صالالالالالالًم كالالالالالالا  بً الالالالالالد تعوالالالالالالدل  الالالالالال ِ 

راالالالالال  مالالالالن األ  الالالالار علالالالالى ما الالالالة بعالالالال   150وقلالالالال    شالالالال ر ربيالالالال  ا رالالالالر سالالالالًة تسالالالال  مالالالالن ا  الالالالرر مالالالالن 
سالالالالالالة فرسالالالالالالا  ومعالالالالالاله راغالالالالالالة سالالالالالالاداة ولالالالالالالااة  بالالالالالالي  فشالالالالالالًاا ال الالالالالالارر علالالالالالالى حملالالالالالالة    حالالالالالالا  مالالالالالال  الف الالالالالالر ومخ

الالالالفا ة بًالالالال   ف الالالالدماا الفلالالالالس ورر بالالالالال ومالالالال وا  غالالالالدغ م مالالالالن السالالالال  والالالالالًعم والشالالالالاة والفضالالالالة و  السالالالال  س 
حالالالالا  الاالالالالا ل و رالالالال  عالالالالد  بالالالالن حالالالالا   ورالالالالرب عالالالالد  إىل الشالالالالا   وواالالالالدوا   رلا الالالالة الفلالالالالس رالرالالالالة 



الالالالالالاب و  امل الالالالالالس  وسالالالالالاليد غلقالالالالالالا  لالالالالالاله اليمالالالالالالاين ورالالالالالالالن  دراش  واسالالالالالالتعم  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى  سالالالالالاليا : ر سل
هللا عليالالالاله وسالالالاللم علالالالالى السالالالال   ،  تالالالالادر واسالالالالتعم  علالالالالى املاشالالالالية والرِر)الالالالة عوالالالالد هللا بالالالالن عتيالالالال  فلمالالالالا  للالالالالاا 
ركالالالال  ا تسالالالالماا ال ًالالالالا م وعالالالالل  للًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم صالالالالفيا  رسالالالالا،  وامل الالالالس     صالالالالار لالالالاله بْعالالالالدل 

  وعالالالالالل  ا مالالالالالس وعالالالالالل     حالالالالالا  فلالالالالالم غقسالالالالالم م حالالالالالىت  الالالالالد  هبالالالالالم املدغًالالالالالة  و الالالالالد مالالالالالن  السالالالالاليد ا رالالالالالر
رسالالالالا  هللا علالالالالى سالالالالفا ة فالسالالالاللم  وحسالالالالن إسالالالالالم ا وكالالالالا  املالالالالن  علي الالالالا سالالالالووا   سالالالالال   ري الالالالا عالالالالد  
بالالالالالالن حالالالالالالا   ف  الالالالالالا رراالالالالالال  حالالالالالالىت  الالالالالالدم  الشالالالالالالا  علالالالالالالى  ري الالالالالالا  فقالالالالالالا : مالالالالالالا تالالالالالالرغن   رالالالالالالسا الراالالالالالال   

   غالالالال   ويالالالالا  فللسالالالالابق إليالالالاله فضالالالاليلة  وإ  غكالالالالن ملكالالالالا  فلالالالالن  الالالالال :  ر  وهللا    تلحالالالالق بالالالاله سالالالالرغعا   فالالالال
 تلا    عل  اليمن و         فقا : وهللا رسا را الر    فقد  على رسا  هللا و سلم.

  
 غلور توا   و العلسرر

  
   630 كتابر سًة  -رال 9را  سًة 

  
  عشالالالالالالرر تال ولالالالالالالا  ماضالالالالالال  بالالالالالالة واد  القالالالالالالر  والشالالالالالالا  بيًالالالالالاله وبالالالالالالة املدغًالالالالالالة مالالالالالالن ا الالالالالالة الشالالالالالالا   ربالالالالالال

مرحلالالالالة وبالالالالة دمشالالالالق إحالالالالد  عشالالالالرر مرحلالالالالة ورالالالالل غالالالاللور العسالالالالرر  مالالالالالراقر مالالالالن  الالالالاله تعالالالالاىل:  ال)الالالالِسغن  
الالالالالاع ِة اْلعلْسالالالالالر ِر  والتابالالالالالة:  سالالالالالوتم   -   وكا الالالالال    راالالالالال  سالالالالالًة تسالالالالال  مالالالالالن ا  الالالالالرر 117اتال)وال علالالالالالالل ِ  س 

 ورالالالالالل  رالالالالالر غلواتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالا  الا الالالالال  حالالالالالة ررواالالالالاله -   630 كتالالالالالابر سالالالالالًة  -
حالالالالالالرا  شالالالالالالدغدا  و حاالالالالالالا  شالالالالالالدغدا  ولالالالالالالسل  ل غالالالالالالار عً الالالالالالا كعادتالالالالالاله   سالالالالالالا ر ال الالالالالاللوات بالالالالالال  بي)ً الالالالالالا للًالالالالالالا  
و رالالالالال رم   الالالالاله غرغالالالالالد الالالالالالرو  وكالالالالالا اا مالالالالالن شالالالالالدر ا الالالالالر غًحالالالالالرو  الوعالالالالال  فيشالالالالالربا  مالالالالالا   كرشالالالالاله مالالالالالن املالالالالالاة 

 فسمي  غلور العسرر    الشدر والضيق ورل  رر غلواته صلى هللا عليه وسلم 
د  عالالالالالال   اعالالالالالالا  ك الالالالالال ر ،لشالالالالالالا  و   رر الالالالالال   الالالالالالد ر    صالالالالالالحابه   سالالالالالالًة وسالالالالالالوو ا:    الالالالالالالرو   الالالالالال

و الوالالالالالال  معالالالالالاله  الالالالالالم واالالالالالالسا  وعاملالالالالالالة وغسالالالالالالا  و الالالالالالدماا مقالالالالالالدما م إىل الولقالالالالالالاة و يالالالالالال : إ  ا م ا الالالالالالار 
 رر   كا    محل.

  
 إرال  ال حابة وصد ا م

ا  الالالالالالدب رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إىل ا الالالالالالروج و علم الالالالالالم املكالالالالالالا  الالالالالالالس  غرغالالالالالالد ليتالالالالالالالروا 



لالالالالالسل  وبعالالالالالت إىل مكالالالالالة وإىل  وا الالالالال  العالالالالالرب غسالالالالالتًفررم و مالالالالالر الًالالالالالا  ،ل الالالالالد ة وحالالالالال  م علالالالالالى الًفقالالالالالة 
وا لمالالالالالال  ف الالالالالاةوا ب الالالالالد ات ك الالالالال ر فكالالالالالا   و  مالالالالالن االالالالالاة  بالالالالالا بكالالالالالر ال الالالالالدغق رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ف الالالالالاة 

 الالالالالا : « رالالالالال   بقيالالالالال  ألرلالالالالال  شالالالالاليدا  »دررالالالالالم فقالالالالالا  لالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  40000مالالالالالاله كلالالالالاله 
رالالالالالال   بقيالالالالالال   الالالالالالم »له  واالالالالالالاة عمالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله بً الالالالالالد مالالالالالالاله فسالالالالالالالله:  بقيالالالالالال   الالالالالالم هللا ورسالالالالالالا 

 الالالالالالا :  عالالالالالالم   الالالالالالد مالالالالالالات  واالالالالالالاة عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن بالالالالالالن عالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  الالالالالالا د  و يالالالالالالة  « شالالالالالاليدا  
 وت د  عاصم بن عد  بسوعة و ْسقا  من  ر وا ِ ل ع ما  رضل هللا عًه رلت االي .

  
 الو ك)اةلو 

  
مالالالالالالن رسالالالالالالا  هللا مالالالالالالا غركوالالالالالالا  عليالالالالالاله فقالالالالالالا : مالالالالالالا  االالالالالالد مالالالالالالا  االالالالالالاة الوكالالالالالالاةو  ورالالالالالالم سالالالالالالوعة غالوالالالالالالا 

 محلكالالالالالم عليالالالالاله  و يالالالالال : كالالالالالا اا  ك الالالالالر مالالالالالن سالالالالالوعة  فلمالالالالالا  الالالالالا   الالالالالم قلالالالالال  ا  الالالالالرفاا ،كالالالالالة ورالالالالالم الالالالالالسغن 
الالالالالْم ع ل ْيالالالالالِه تال ا ل)الالالالالاْ  للكل ا  الالالالالا  هللا فالالالالالي م:  و    ع ل الالالالالى ال)الالالالالِسغن  ِإق ا م الالالالال    تال الالالالالْا   لالالالالالت ْحِمل  لْم  اللْلالالالالال        ِاالالالالالدل م الالالالال    محِْ

دلواْ م ا غاللًِْفقلا      والتابة: و)      .92ْعياللًالل لْم ت ِفي ل ِمن  الد)ْمِ  ح ل ان     )  ِ 
  

 املت لفا 
واالالالالالالاة ان  مالالالالالالن املًالالالالالالافقة غسالالالالالالتالق ا  رسالالالالالالا  هللا   الت لالالالالالالد مالالالالالالن غالالالالالال  علالالالالالالة فالالالالالالالق   الالالالالالم ورالالالالالالم 

الالالالالالك ا    بضالالالالالالعة و.الالالالالالا ا  راالالالالالالال  و الالالالالالا   ا الالالالالال  مالالالالالالن املًالالالالالالافقة:   تًفالالالالالالروا   ا الالالالالالر  رالالالالالالادر   اال الالالالالال اد وش 
 ا ق وإراافا  ،لرسا  وكا  من املت لفة عود هللا بن  م بن سلا .

  
 املعسِ رو 

واالالالالالالالالاة املعالالالالالالالالس رو  مالالالالالالالالن األعالالالالالالالالراب ورالالالالالالالالم الالالالالالالالالسغن غعتالالالالالالالالسرو  ،لوا الالالالالالالال  ليالالالالالالالالؤق   الالالالالالالالم   الت لالالالالالالالالد 
 فاعتسروا إليه فلم غعسررم و ي : رم  سد وغافا .

ل ،لًالالالالالالالا  واسالالالالالالالت لد علالالالالالالالى واسالالالالالالالت لد رسالالالالالالالا  هللا علالالالالالالالى عسالالالالالالالكرل  ، بكالالالالالالالر ال الالالالالالالدغق غ الالالالالالالل
 - الالالالالالا  ابالالالالالالن سالالالالالالعد ورالالالالالالا  روالالالالالال  عًالالالالالالدان ممالالالالالالن  الالالالالالا  اسالالالالالالت لد غالالالالالال ل  -املدغًالالالالالالة حممالالالالالالد بالالالالالالن مسالالالالالاللمة 

واسالالالالالالت لد علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  علالالالالالالى  رلالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالدر غيوتالالالالالاله بتوالالالالالالا  فالالالالالالالراد 
  املًالالالالالافقا  بعلالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  و الالالالالالاا: مالالالالالا رلفالالالالاله إ  اسالالالالالت قا   لالالالالاله وختففالالالالالا  مًالالالالاله  فلمالالالالالا  الالالالالا  قلالالالالال



املًالالالالالافقا   رالالالالالس علالالالالالل  سالالالالالالحه   رالالالالالرج حالالالالالىت  تالالالالالى رسالالالالالا  هللا ورالالالالالا ،اللالالالالالر  فقالالالالالا : و  الالالالال  هللا  عالالالالالم 
كالالالالالسباا ولكالالالالالإ إمالالالالالا رلفتالالالالال  »املًالالالالالافقا    الالالالال  إمالالالالالا رلفتالالالالالإ   الالالالال  اسالالالالالت قلتإ وختففالالالالال  مالالالالالإ  فقالالالالالا : 

ملالالالالا ورا الالالالل فالالالالارا  فالالالالارلفإ    رلالالالالل و رلالالالال   فالالالالال ترضالالالالى و علالالالالل     تكالالالالا  مالالالالإ  ًللالالالالة رالالالالارو  مالالالالن 
   فرا  عِلل  إىل املدغًة.«سى  إ    ه       بعد ما 

  
وملالالالالا اراالالالالال  رسالالالالالا  هللا عالالالالالن رًيالالالالة الالالالالالاداش متاا الالالالالا  إىل توالالالالالا  عقالالالالد األلاغالالالالالة والالالالالالراوت فالالالالالدف  لالالالالالااةل 
األع الالالالالالالم ألم بكالالالالالالالر وراغتالالالالالالاله الع مالالالالالالالى للالالالالالالاللب  ودفالالالالالالال  راغالالالالالالالة األو  ألسالالالالالالاليد بالالالالالالالن حضالالالالالالال  وراغالالالالالالالة ا الالالالالالاللرج 

 ار و وا   العرب لااة  و راغة.للحواب بن املًسر ودف  لك  بان من األ  
  

 عدد اي  املسلمة
و الالالالالالالالد كالالالالالالالالا  رالالالالالالالالسا االالالالالالالالالي  بعالالالالالالالالد  10000وا يالالالالالالالال   30000سالالالالالالالالار رسالالالالالالالالا  هللا ،لًالالالالالالالالا  ورالالالالالالالالم 

 ختلد املًافقة وغ رم   ع م اي  للد   العرب.
 الالالالالالد  رسالالالالالالا  هللا توالالالالالالا  ومعالالالالالاله رالالالالالالسا العالالالالالالدد مالالالالالالن االالالالالالالي  فال الالالالالالا  هبالالالالالالا عشالالالالالالرغن ليلالالالالالالة غ الالالالالاللل هبالالالالالالا 

 ركعتة.
  

 الاليد بعت رالد بن
فارسالالالالالا    راالالالالال  سالالالالالًة تسالالالالال  سالالالالالرغة  إىل  كيالالالالالدر  420 رسالالالالال  رسالالالالالا  هللا رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد   

بالالالالن عوالالالالد امللالالالال  بدومالالالالة االًالالالالد  وبيً الالالالا وبالالالالة املدغًالالالالة مخالالالالس عشالالالالرر ليلالالالالة وكالالالالا   كيالالالالدر مالالالالن كًالالالالدر  الالالالد 
ملك الالالالم وكالالالالالا    الالالالالرا يا  وكالالالالا  ملكالالالالالا  مالالالالالن ِ و الالالال  رر الالالالال  فالالالالالا ت ى إليالالالاله رالالالالالالد و الالالالالد رالالالالرج مالالالالالن ح الالالالالًه   

الالالالالا  فشالالالالالدت عليالالالالاله ريالالالالال  رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد فاستالسالالالالالر  كيالالالالالدر وامتًالالالالال   ليلالالالالالة مقمالالالالالرر رالالالالالا و رالالالالالال حس)
الالالالا  و اتالالالال  حالالالالىت  تالالالال  ورالالالالرب مالالالالن كالالالالا  مع مالالالالا فالالالالدر  ا  الالالالن و االالالالار رالالالالالد  كيالالالالدر مالالالالن   رالالالالال حس)

بعالالالال   2000القتالالالال  حالالالالىت با بالالالاله رسالالالالا  هللا علالالالالى    غفالالالالت  لالالالاله دومالالالالة االًالالالالد  ففعالالالال  وصالالالالا ه علالالالالى 
  للًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم صالالالالالالالفيا  رال الالالالالالالا    رمالالالالالالال  فعالالالالالالالل  400درش و  400فالالالالالالالر  و  800و 

 سالالالالالم مالالالالالا بقالالالالالل بالالالالالة  صالالالالالحابه ف الالالالالار لكالالالالال  راالالالالال  مالالالالالً م مخالالالالالس فالالالالالرا     رالالالالالرج رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد 
 كيالالالالدر و ريالالالاله م الالالالاد وكالالالالالا    ا  الالالالن و الالالالا صالالالالالا ه عليالالالاله  الالالالافال  إىل املدغًالالالالالة فقالالالالد   كيالالالالدر علالالالالالى 

ه ورلالالالالالى سالالالالالويل ما وكتالالالالال  رسالالالالالا  هللا فالرالالالالالد  لالالالالاله ردغالالالالالة صالالالالالا ة علالالالالالى االلغالالالالالة وحقالالالالالن دمالالالالاله ود   ريالالالالال



لالالالاله رسالالالالا  هللا كتالالالالا،  فيالالالاله  مالالالالا م ومالالالالا صالالالالا  م عليالالالاله ورتمالالالاله غامدالالالالس ب فالالالالرل وكالالالالا  رسالالالالا  هللا اسالالالالتعم  
 على حرسه بتوا  عواد بن بشر فكا  غاا     صحابه على العسكر.

  
  ا  الالالالر  رسالالالالا  هللا مالالالالن توالالالالا  إىل املدغًالالالالة بعالالالالد      الالالالا  هبالالالالا لالالالالا عشالالالالرغن ليلالالالالة ول غلالالالالق كيالالالالدا  

  تكلمالالالالالالاا راالالالالالالال  »دان مالالالالالالن املدغًالالالالالالة تلق الالالالالالال عامالالالالالالة الالالالالالالسغن ختلفالالالالالالاا فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا ألصالالالالالالحابه:  وملالالالالالالا
  فالالالالالالالعرمث عالالالالالالً م رسالالالالالالا  هللا واملسالالالالالاللما  حالالالالالالىت إ  الراالالالالالال  ليعالالالالالالرمث عالالالالالالن  بيالالالالالاله و ريالالالالالاله واعالالالالالال  «مالالالالالالً م

املًالالالالالالافقا   لفالالالالالالا  وغعتالالالالالالسرو   فقوالالالالالال   الالالالالالارررم وعال يالالالالالالت م واسالالالالالالت فر  الالالالالالم و الالالالالالد كالالالالالالا اا نالالالالالال و  عًالالالالالاله 
  دو  رسا  هللا من توا    رمضا .  روار الساة وكا 

  
 املع لات وراار  العادات

  رالالالالالالالسل ال الالالالالالاللور و الالالالالالال  لرسالالالالالالالا  هللا بعالالالالالالال  املع الالالالالالاللات ورالالالالالالالاار  العالالالالالالالادات وا روالالالالالالالار ،مل يوالالالالالالالات 
  سكر مً ا:

كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا حالالالالالة مالالالالالر  ،  الالالالالر  ل الالالالالا واسالالالالالتقى الًالالالالالا  مالالالالالن بدررالالالالالا فلمالالالالالا راحالالالالالاا مً الالالالالا  الالالالالا  
يدا  و  تتاضالالالالالالالالالوا مً الالالالالالالالا لل الالالالالالالالالر ومالالالالالالالالا كالالالالالالالالا  مالالالالالالالالن ع الالالالالالالالة   تشالالالالالالالالرباا مالالالالالالالالن ما  الالالالالالالالا شالالالالالالالال»رسالالالالالالالالا  هللا: 

ع ًتمالالالالالال فالالالالالاعلفال ا بالالالالال  و  لكلالالالالالاا مًالالالالاله شالالالالاليدا  و  نالالالالالران  حالالالالالد مالالالالالًكم الليلالالالالالة إ  ومعالالالالاله صالالالالالاح  
  ففعالالالالال  الًالالالالالا  مالالالالالا  مالالالالالررم بالالالالاله رسالالالالالا  هللا إ  رالالالالالالة مالالالالالن بالالالالالإ سالالالالالاعدر رالالالالالرج  حالالالالالدمها  ااتالالالالاله «لالالالالاله

  الالالاله رلًالالالالق علالالالالى مسروالالالاله  و مالالالالا الالالالالس  ورالالالالرج ا رالالالالر    لالالالال  بعالالالال  لالالالاله  فالمالالالالا الالالالالس  قرالالالال   ااتالالالاله ف
قرالالالال  لالالالالال  بعالالالال ل فاحتملتالالالاله الالالالالرغ  حالالالالىت  رحتالالالاله   اوالالالال   الالالال ة فالالالالالر  بالالالالسل  رسالالالالا  هللا صالالالاللى 

  دعالالالالالالا للالالالالالالس   صالالالالالالي  »  ل   كالالالالالالم    نالالالالالالرج  حالالالالالالد إ  ومعالالالالالاله صالالالالالالاح  »هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقالالالالالالا : 
حالالالالة  الالالالد   علالالالالى مسروالالالاله فشالالالالفل  و مالالالالا ا رالالالالر الالالالالس  و الالالال  فوالالالال   الالالال ة فالالالال    يدالالالالا   ردتالالالاله لرسالالالالا  هللا

 املدغًة.
وملالالالالالا  صالالالالالو  الًالالالالالا  و  مالالالالالاة مع الالالالالم شالالالالالكاا قلالالالالال  إىل رسالالالالالا  هللا فالالالالالدعا هللا فالرسالالالالال  هللا سالالالالالحابة 

 فالمارت حىت ارتا  الًا  واحتملاا حاات م من املاة.
  

وضالالالالالل  ان الالالالالة رسالالالالالا  هللا بالالالالالوع  الارغالالالالالق  ف الالالالالرج  صالالالالالحابه    لو الالالالالا  وعًالالالالالد رسالالالالالا  هللا راالالالالال  
  األ  الالالالالالالار   وكالالالالالالالا    رحلالالالالالالاله  غالالالالالالالد بالالالالالالالن ل الالالالالالالي  مالالالالالالن بعالالالالالالال   صالالالالالالالحابه غلقالالالالالالالا  لالالالالالالاله عمالالالالالالالارر بالالالالالالالن حالالالالالالل 



القيًقالالالالالاعل  وكالالالالالا  مًافقالالالالالا  فقالالالالالا   غالالالالالد بالالالالالن ل الالالالالي   ورالالالالالا   رحالالالالال  عمالالالالالارر وعمالالالالالارر عًالالالالالد رسالالالالالا  هللا: 
 لالالالالالاليس غالالالالالاللعم حممالالالالالالد   الالالالالاله نالالالالالال كم عالالالالالالن رالالالالالال  السالالالالالالماة ورالالالالالالا   غالالالالالالدر   غالالالالالالن ان تالالالالالاله  فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا 

غالالالاللعم   الالالاله نالالالال كم ةالالالال  السالالالالماة وعمالالالالارر عًالالالالدل: إ  راالالالالال   الالالالا  إ  رالالالالسا حممالالالالدا  نالالالال كم   الالالاله  الالالال   ورالالالالا 
ورالالالالالالا   غالالالالالالدر   غالالالالالالن ان تالالالالالاله  وإين وهللا    علالالالالالالم إ  مالالالالالالا علمالالالالالالإ هللا و الالالالالالد دلالالالالالالإ هللا علي الالالالالالا ورالالالالالالالل   
الالالالالالالااد  مالالالالالالن شالالالالالالع  كالالالالالالسا وكالالالالالالسا  الالالالالالد حوسالالالالالالت ا شالالالالالال رر بلمام الالالالالالا فالالالالالالا القاا حالالالالالالىت لتالالالالالالاا هبالالالالالالا  فالالالالالالسرواا 

الراالالالال  فيقالالالالالا : و  ف الالالالاةوا هبالالالالا إىل  رالالالالر الق الالالالة    مضالالالالى رسالالالالا  هللا سالالالالا را  ف عالالالال  غت لالالالالد عًالالالاله
دعالالالالالال فالالالالال   غالالالالال  فيالالالالاله رالالالالال  فسالالالالاليلحقه هللا بكالالالالالم وإ  غالالالالال  غالالالالالال  »رسالالالالالا  هللا ختلالالالالالد فالالالالالال   فيقالالالالالا : 

  حالالالالالالىت  يالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا ختلالالالالالالد  بالالالالالالا قر و باالالالالالالال بالالالالالاله بعالالالالالال ل فقالالالالالالا : «قلالالالالالال  فقالالالالالالد  راحكالالالالالالم هللا مًالالالالالاله
    وتلالالالالا  «دعالالالالال فالالالال   غالالالال  فيالالالاله رالالالال  فسالالالاليلحقه هللا بكالالالالم وإ  غالالالال  غالالالال  قلالالالال  فقالالالالد  راحكالالالالم هللا مًالالالاله»

 بالالالالا قر علالالالالى بعالالالال ل فلمالالالالا  باالالالالال عليالالالاله  رالالالالس متاعالالالاله فحملالالالاله علالالالالى   الالالالرل   رالالالالرج غتوالالالال   رالالالالر رسالالالالا  هللا 
ماشالالالالالاليا  و الالالالالالل  رسالالالالالالا  هللا   بعالالالالالال  مًا لالالالالالاله فً الالالالالالر ان الالالالالالر مالالالالالالن املسالالالالالاللمة فقالالالالالالا : و رسالالالالالالا  هللا رالالالالالالسا 

  فلمالالالالالا لملالالالالاله القالالالالالا   الالالالالالاا: و «كالالالالالن  ، قر»الراالالالالال  ششالالالالالل علالالالالالى الارغالالالالالق وحالالالالالدل  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 
غالالالالالرحم هللا  ، قر ششالالالالالل وحالالالالالدل وشالالالالالات وحالالالالالدل وغلوعالالالالالت »هللا رالالالالالا  بالالالالالا قر  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: رسالالالالالا  
  و الالالالد اقالالالالق  الالالالاله عليالالالاله ال الالالالالر والسالالالالال   فالالالال   ع مالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله ملالالالالا  فالالالالى  ، قر  الالالالل  «وحالالالالدل

ر فالصالالالالالابه هبالالالالالا   الالالالالد رل ول غكالالالالالن معالالالالاله  حالالالالالد إ  امر تالالالالاله وغالمالالالالاله  فالوصالالالالالامها    اغسالالالالالالين   بالالالالالا قر الر بالالالالالس 
ين   ضالالالالالالعاين علالالالالالالى  ارعالالالالالالة الارغالالالالالالق  فالالالالالالالو  مركالالالالالال  شالالالالالالر بكالالالالالالم فقالالالالالالالاا: رالالالالالالسا  بالالالالالالا قر صالالالالالالاح  وكفًالالالالالالا

رسالالالالالا  هللا فالالالالالالعيًاان علالالالالالى دفًالالالالاله  فلمالالالالالا مالالالالالات فعالالالالالال قلالالالالال  بالالالالاله   وضالالالالالعال علالالالالالى  ارعالالالالالة الارغالالالالالق فال والالالالال  
 عود هللا بن مسعاد ورر  من  ر  العرا  علم ارا  فلم غرع م

  
ا  ال الالالالال  فقالالالالا : رالالالالسا  بالالالالا قر صالالالالاح  إ  اًالالالالا ر علالالالالى الارغالالالالق  الالالالد كالالالالادت ا بالالالال  تاؤرالالالالا  و الالالال

رسالالالالالا  هللا فالالالالالالعيًاان علالالالالالى دفًالالالالاله  فاسالالالالالت   عوالالالالالد هللا بالالالالالن مسالالالالالعاد غوكالالالالالل وغقالالالالالا : صالالالالالد  رسالالالالالا  هللا: 
   الالالالالل  رالالالالالا و صالالالالالحابه فالالالالالاارول   حالالالالالدر م ابالالالالالن «  شالالالالالل وحالالالالالد   و الالالالالات وحالالالالالد  وتلوعالالالالالت وحالالالالالد »

بالالالالالن اًالالالالالادر  مسالالالالالعاد حدغ الالالالاله ومالالالالالا  الالالالالا  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا   مسالالالالال ل إىل توالالالالالا  واسالالالالالم  م قر واًالالالالالدب 
 رال. 32ومات   سًة 

  
 رد  مس د الضِ رار بقلواة



ملالالالالا راالالالال  رسالالالالا  هللا مالالالالن توالالالالا   والالالال     غالالالالدر  املدغًالالالالة االالالالاةل  اعالالالالة مالالالالن املًالالالالافقة وسالالالالاللال    
با مسالالالالالال درم بقوالالالالالالاة لي الالالالالالاللل فيالالالالالاله ورالالالالالالا ومسالالالالالالال د الضالالالالالالرار  الالالالالالالس  بًالالالالالالالال مضالالالالالالارار ملسالالالالالال د  والالالالالالالاة 

ًالالالالالافقا   تمعالالالالالا  فيالالالالاله وغعيوالالالالالا  الًالالالالال  صالالالالاللى  ضالالالالالرار املسالالالالاللمة وتفرغالالالالالق كلمالالالالالت م و الالالالالاعت م وكالالالالالا  امل
هللا عليالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالاللم وغسالالالالالالالالالت ل ا   فالالالالالالالالالدعا رسالالالالالالالالالا  هللا بقمي الالالالالالالالاله ليلوسالالالالالالالالاله وبتالالالالالالالالالي م فالالالالالالالالالال ل  هللا عليالالالالالالالالاله: 

الالالالالار ب  اا)   الالالالالْن ح  الالالالالْؤِمًِة  و ِإْرص الالالالالاد ا ل م  ا ِضالالالالالر ار ا و كلْفالالالالالر ا و تال ْفرِغق الالالالالا بال الالالالالْة  اْلمل و ر سلالالالالالال هل  و ال)الالالالالِسغن  اخت) الالالالالسلواْ م ْسالالالالالِ د 
ا ِمالالالالالال الالالالالالِسبلا      تال قلالالالالالالْم ِفيالالالالالالِه   ب الالالالالالد  الالالالالالْم ل ك  ْسالالالالالالِ دُّ ن  ال ْوالالالالالال ل و ل الالالالالالي ْحِلف ن) ِإْ    ر ْدان  ِإ ) اْ لْسالالالالالالد  و اا)ل غ ْشالالالالالال  دل ِإ ال) ل ل)م 

الالالالالرلواْ و اا)ل  وحالالالالالا       غال ت ا  ) الالالالالا ُّ  ِل الالالالالقح     تال قلالالالالالا   ِفيالالالالالِه ِفيالالالالالِه رِا  الالالالالس  ع ل الالالالالى التال)ْقالالالالالا   ِمالالالالالْن   و)ِ  غال الالالالالْاٍ    ح  الالالالال ح  لس    ِل
  .108  107اْلملا)  رِغن   والتابة: 

فالالالالالالدعا رسالالالالالالا  هللا مالالالالالالال  بالالالالالالن الدرشالالالالالالم ومعالالالالالالن بالالالالالالن عالالالالالالد  بالالالالالالن عالالالالالالامر بالالالالالالن السالالالالالالكن ووحشالالالالالاليا  
ف راالالالالالاا مسالالالالالرعة حالالالالالىت  تالالالالالاا « ا القالالالالالاا إىل رالالالالالسا املسالالالالال د ال الالالالالال  رلالالالالاله فارالالالالالدمال و حر الالالالالال»و الالالالالا : 

ين حالالالالالىت  تالالالالاليكم بًالالالالالار بالالالالالإ سالالالالالال بالالالالالن عالالالالالا  ورالالالالالم ررالالالالال  مالالالالالال  بالالالالالن الدحرشالالالالالم فقالالالالالا  مالالالالالال :    الالالالالرو 
فالالالالالدر  عًالالالالالد  رلالالالالاله فالرالالالالالس مالالالالالالن سالالالالالعد الً الالالالال  فالشالالالالالعله   رراالالالالالالاا غشالالالالالتدو  حالالالالالىت درلالالالالالاا املسالالالالالال د 
وفيالالالالاله  رلالالالالاله فحر) الالالالالال ورالالالالالدمال وتفالالالالالر  عًالالالالاله  رلالالالالاله و مالالالالالر رسالالالالالا  هللا    غت الالالالالسوا قلالالالالال  املاضالالالالال  كًاسالالالالالة 

 تلقى فيه االيد والقمامات.
  

 رسالالالالالالا  هللا إان  الالالالالالد كالالالالالالا   صالالالالالالحاب مسالالالالالال د الضالالالالالالرار  تالالالالالالال ورالالالالالالا غت  الالالالالالل إىل توالالالالالالا  فقالالالالالالالاا: و
بًيًالالالالا مسالالالال دا  لالالالالس  العلالالالالة وا ااالالالالة والليلالالالالة املاالالالال ر والليلالالالالة الشالالالالاتية  وإان لالالالال     لتيًالالالالا فت الالالاللِ ل لًالالالالا 

« إين علالالالالالى اًالالالالالال سالالالالالفر وحالالالالالا  شالالالالال   ولالالالالالا  الالالالالدمًا إ  شالالالالالاة هللا  تيًالالالالالاكم ف الالالالالليًا لكالالالالالم»فيالالالالاله فقالالالالالا : 
 فلما  ل  بس   وا   ذل ر  املس د من السماة.

إ عشالالالالالالر راالالالالالال : رالالالالالسا  بالالالالالن رالالالالالالالد ومالالالالالن دارل  رالالالالالرج مسالالالالال د الشالالالالالالقا   وكالالالالالا  الالالالالالسغن بًالالالالالال ارالالالالال
ورعلوالالالالة بالالالالن حا الالالال   وملعت الالالال  بالالالالن  لشالالالال   و بالالالالا حويوالالالالة بالالالالن األ عالالالالر  وعيالالالالاد بالالالالن حلًيالالالالد  واارغالالالالة بالالالالن 
عالالالالامر وابًالالالالال  مالالالال  بالالالالن اارغالالالالة  و غالالالالد بالالالالن اارغالالالالة  و ال ْوتالالالال  بالالالالن ا الالالالارن  وةالالالاللج  وفالالالالاد بالالالالن ع مالالالالا   

 وودغعة بن وب .
الالالالالس  مالالالالر) قكالالالالرل ورالالالالا  حالالالالد الالالالالسغن رالالالالدماا مسالالالال د الضالالالالرار  فقالالالالد كالالالالا   مالالالالا مالالالالال  بالالالالن الدرشالالالالم 

غلالالالالالت م ،لًفالالالالالا   ورالالالالالا الالالالالالس   الالالالالا  فيالالالالاله عتوالالالالالا  بالالالالالن مالالالالالال  لرسالالالالالا  هللا إ الالالالاله مًالالالالالافق فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 
 لالالالالالالالاليس »فقالالالالالالالالا : بلالالالالالالالالى و  شالالالالالالالال ادر لالالالالالالالاله  فقالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا: «  لالالالالالالالاليس غشالالالالالالالال د      إلالالالالالالالاله إ  هللا »



 ولدالالالال  الالالالالسغن  الالالالاين هللا عالالالالً م  و  غ الالالال  »هللا:  الالالالا : بلالالالالى و  صالالالالالر لالالالاله  فقالالالالا  رسالالالالا  « غ الالالاللل 
 «.عًه الًفا  و د   ر من حسن إسالمه ما شً  من ا امه

  
 ملاقا بلِإ  مس د الضرار 

 وصد هللا مس د الضرار ب فات  رب :
 بقاله: ضرارا   والضرار حماولة الضر. - 1
وكفالالالالالرا  ،لًالالالالال  عليالالالالاله السالالالالالال  وبقالالالالالاله: وكفالالالالالرا    الالالالالا  ابالالالالالن عوالالالالالا : غرغالالالالالد بالالالالاله ضالالالالالرارا  للمالالالالالؤمًة  - 2

 و ا ااة به.
وبقالالالالالالالالاله تفرغقالالالالالالالالا  بالالالالالالالالة املالالالالالالالالؤمًة  أل  املًالالالالالالالالافقة  الالالالالالالالالاا:  والالالالالالالالإ مسالالالالالالالال دا  فً الالالالالالالاللل فيالالالالالالالاله و   - 3

  الالالالالاللل رلالالالالالالد حممالالالالالالد  فالالالالالال    ذان فيالالالالالاله صالالالالالالليًا معالالالالالاله وفر ًالالالالالالا وبيًالالالالالاله وبالالالالالالة الالالالالالالسغن غ الالالالالاللا    مسالالالالالال دل 
 فيؤد  قل  إىل ارتال  الكلمة وباال  األلفة.

 دا  ملن حارب هللا ورساله.وبقاله: إرصا - 4
  

رالالالالالسل رالالالالالل األسالالالالالواب الالالالالالد بالالالالالد املًالالالالالافقا  مالالالالالن  ال الالالالالا مسالالالالال د الض الالالالالرار كمالالالالالا قكالالالالالرت   القالالالالالر   
الكالالالالر     إ الالالالاله تعالالالالالاىل ملالالالالا وصالالالالالد رالالالالالسا املسالالالال د هبالالالالالسل ال الالالالالفات األربالالالال   الالالالالا : ولالالالالاليحلفن إ   ردان إ  

لمة   التاسالالالالالعة علالالالالالى ا سالالالالالد   : لالالالالاليحلفن مالالالالالا  ردان بوًا الالالالاله إ  الفعلالالالالالة ا سالالالالالد  ورالالالالالا الرفالالالالالق ،ملسالالالالال
 رالالالالال  الضالالالالالعد  والعلالالالالالة والع الالالالالل عالالالالالن املسالالالالال  إىل مسالالالالال د رسالالالالالا  هللا  وقلالالالالال    الالالالالم  الالالالالالاا لرسالالالالالا  هللا: 
إان  الالالالالالد بًيًالالالالالالا مسالالالالالال دا  لالالالالالالس  العلالالالالالالة وا ااالالالالالالة والليلالالالالالالة املاالالالالالال ر والليلالالالالالالة الشالالالالالالاتية    الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  و اا)ل 

 Y  الرسا  على   م حلفاا كاقبة.غ ْش  دل ِإ ال) لْم ل ك ِسبلا     واملعد    هللا تعاىل ا ل
و الالالالالالالالد تقالالالالالالالالد     رالالالالالالالالسا املسالالالالالالالال د كالالالالالالالالا  م لالالالالالالالاله ا الالالالالالالالد  وا الالالالالالالالر  وصالالالالالالالالار ماضالالالالالالالالعا   لقالالالالالالالالاة االيالالالالالالالالد 

 والقمامات.
  

 «ر   املًافقة»مات عود هللا بن  م بن سلا  
  شالالالالالالالال ر ق  القعالالالالالالالالدر مالالالالالالالالات عوالالالالالالالالد هللا بالالالالالالالالن  م  بالالالالالالالالن سالالالالالالالاللا   -التاسالالالالالالالالعة  -و  رالالالالالالالالسل السالالالالالالالالًة 

 رمث عشرغن ليلة.بعد    م« ر   املًافقة»
  



وحالالالالدن   الالالاله ملالالالالا كالالالالا  عوالالالالد هللا مرغضالالالالا  عالالالالادل رسالالالالا  هللا فالالالالال  مًالالالاله    غ الالالاللل عليالالالاله إقا مالالالالات 
وغقالالالالالا  علالالالالالى  الالالالال ل    إ الالالالاله  رسالالالالال  إىل الرسالالالالالا  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  غالالالالالال  مًالالالالاله  مي الالالالاله لالالالالاليكفن 
فيالالالاله فالرسالالالال  إليالالالاله القمالالالاليل الفا الالالالاين  فالالالالردل و لالالالال  مًالالالاله الالالالالس  غلالالالالل اسالالالالدل لالالالاليكفن فيالالالاله فقالالالالا  عمالالالالر 

إ   مي الالالالالل »ل هللا عًالالالالاله:   تعالالالالال   مي الالالالال  الالالالالالراس  الالالالالالً س  فقالالالالالا  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال : رضالالالالال
  غ الالالالإ عًالالالاله مالالالالن هللا شالالالاليدا  فلعالالالال  هللا غالالالالدر  بالالالالاله  لفالالالالا    ا سالالالالال  وكالالالالا  املًالالالالافقا    غفالالالالار ا  عوالالالالالد 

  فلمالالالالالالا ر ول غالالالالالالال  رالالالالالالسا القمالالالالالاليل وغراالالالالالالا    غًفعالالالالالاله  سالالالالالاللم مالالالالالالً م غامدالالالالالالس  لالالالالالالد  فلمالالالالالالا مالالالالالالات «هللا
  فقالالالالالا : إ  ل ت الالالالال  «صالالالالال  عليالالالالاله وادفًالالالالاله»رفالالالالاله فقالالالالالا  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال   بًالالالالاله: االالالالالاةل ابًالالالالاله غع

عليالالالالاله و رسالالالالالا  هللا ل غ الالالالال  عليالالالالاله مسالالالالاللم  فقالالالالالا  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  لي الالالالاللل عليالالالالاله فقالالالالالا  عمالالالالالالر 
الالالالالٍد  فحالالالالالا  بالالالالالة رسالالالالالا  هللا وبالالالالالة القولالالالالالة لالالالالالدال غ الالالالاللل عليالالالالاله فًالالالالالل   الالالالالاله تعالالالالالاىل:  و    تل  الالالالال   ع ل الالالالالى   ح 

الالالالالالْم ف ِسالالالالالالقلا    والتابالالالالالالة: م الالالالالالًالْ لم م)الالالالالالات   الالالالالالالِِه و م الالالالالالاتلااْ و رل الالالالالالرلواْ ِ،اِ) و ر سل الالالالالالْم ك ف    ب الالالالالالدا  و    تال قلالالالالالالْم ع ل الالالالالالى  ال الالالالالالْ ِِل ِإ ال) ل
84.  

 الالالالالا  اللاالالالالالاج: كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إقا دفالالالالالن امليالالالالال  و الالالالالد علالالالالالى  الالالالال ل ودعالالالالالا 
 له فمً  را رًا مًه.

ًالالالالاله: ف الالالالاللى عليالالالالاله   ا  الالالالالر  فلالالالالالم شكالالالالالت و  ال الالالالالحي  مالالالالالن حالالالالالدغت ابالالالالالن عوالالالالالا  رضالالالالالل هللا ع
إ  غسالالالالال ا  حالالالالالىت  للالالالالال  و   ا غالالالالالة السالالالالالابقة   ول برالالالالالس رسالالالالالا  هللا بقالالالالالا  عمالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله االالالالالرو  
علالالالالالالالى  الالالالالالالارر حكالالالالالالالم ا سالالالالالالالال  واست الالالالالالالحا،  ل الالالالالالالارر ا كالالالالالالالم و كالالالالالالالرا  ولالالالالالالالدل الالالالالالالالس  اقالالالالالالالق صالالالالالالالالحه 

 واستدالفا  لقامه.
  

رضالالالالالل هللا عًالالالالاله غقالالالالالا : ملالالالالالا تالالالالالا   وعالالالالالن عوالالالالالد هللا بالالالالالن عوالالالالالا   الالالالالا : ذعالالالالال  عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب
عوالالالالد هللا بالالالالن  م بالالالالن سالالالاللا  ودعالالالالل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم لل الالالالالر عليالالالاله فقالالالالا  إليالالالاله فلمالالالالا 
و الالالالد عليالالالاله غرغالالالالد ال الالالالالر االالالالال ل حالالالالىت  مالالالال ل   صالالالالدرل فقلالالالال : و رسالالالالا  هللا  تل الالالاللل علالالالالى عالالالالدو 

د  ومالالالالاله ور  سالالالالالا  هللا عليالالالالاله السالالالالالال  غوتسالالالالالم هللا عوالالالالالد هللا بالالالالالن  لم القا الالالالال  غالالالالالا  كالالالالالسا  كالالالالالسا وكالالالالالسا   عالالالالالدِ 
الالالالالر عالالالالالإ و عمالالالالالر إين رالالالالال ت فالالالالالار ت و الالالالالد  يالالالالال  ت اسالالالالالت فر  الالالالالم »حالالالالالىت إقا  ك الالالالالرت عليالالالالاله  الالالالالا :   رِ 

 و   تسالالالالالالالت فر  الالالالالالالم إ  تسالالالالالالالت فر  الالالالالالالم سالالالالالالالوعة مالالالالالالالرر فلالالالالالالالن غ فالالالالالالالر هللا  الالالالالالالم فلالالالالالالالا  ين  علالالالالالالالم  ين إ   دت 
ىت فالالالالرم مًالالالاله   الالالالا :   صالالالاللى عليالالالاله ومشالالالالى معالالالاله فقالالالالا  علالالالالى  الالالال ل حالالالال« علالالالالى السالالالالوعة غفالالالالر لالالالاله لالالالاللدت

 الالالالالالا :  تع الالالالالال  ت واالالالالالالر ا علالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وهللا ورسالالالالالالاله  علالالالالالالم فالالالالالالاهللا مالالالالالالا  



كالالالالالالا  إ  غسالالالالالال ُّ حالالالالالالىت  للالالالالالال  رالالالالالالاذ  ا غتالالالالالالا  و  ت الالالالالال  علالالالالالالى  حالالالالالالد مالالالالالالً م مالالالالالالات  بالالالالالالدا  فمالالالالالالا صالالالالالاللى 
 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم على مًافق و   ا  على   ل حىت  وضه هللا.

  
 ل د غقح ة  م بكر ا

  
    ، بكالالالالالالالر  631بعالالالالالالالت رسالالالالالالالا  هللا   السالالالالالالالًة التاسالالالالالالالعة   شالالالالالالال ر ق  ا  الالالالالالالة ومالالالالالالالار  سالالالالالالالًة 

ال الالالالالالدغق  الالالالالال  ،لًالالالالالالا  ف الالالالالالرج   رال.ا الالالالالالة راالالالالالال  مالالالالالالن املدغًالالالالالالة وبعالالالالالالت معالالالالالاله بعشالالالالالالرغن بد الالالالالالة  لالالالالالالدرا 
و شالالالالالعررا بيالالالالالالدل الشالالالالالالرغفة وسالالالالالا   بالالالالالالا بكالالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالالاله مخالالالالالالس بالالالالالدانت   توعالالالالالاله علالالالالالالل  رضالالالالالالل هللا 

فقالالالالالا  لالالالالاله  بالالالالالا بكالالالالالر: اسالالالالالتعمل  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله « الق الالالالالااة» عًالالالالاله علالالالالالى ان الالالالالة رسالالالالالا  هللا
وسالالالاللم علالالالالى ا الالالال     الالالالا :   ولكالالالالن بع الالالالإ   الالالالر  بالالالالراةر علالالالالى الًالالالالا  و  والالالالس إىل كالالالال  ق  ع الالالالد ع الالالالدل  
وكالالالالالا  الع الالالالالد بالالالالالة رسالالالالالا  هللا وبالالالالالة املشالالالالالركة عامالالالالالا  وراصالالالالالا   فالعالالالالالا     غ الالالالالد  حالالالالالد عالالالالالن الويالالالالال  إقا 

ر ا الالالالالر   وا الالالالالا  بالالالالالة رسالالالالالا  هللا وبالالالالالة  وا الالالالال  العالالالالالرب إىل  االالالالالا  االالالالالاةل و  نالالالالالا   حالالالالالد   األشالالالالال 
مسالالالالالمار وكا الالالالالال  عالالالالالالادر العالالالالالالرب    غًوالالالالالالس الع الالالالالالد إ  مالالالالالن كالالالالالالا   رغوالالالالالالا  ممالالالالالالن  راد الًوالالالالالالس  فلالالالالالالسل  بعالالالالالالت 
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم عليالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ول غكتالالالالالد  م بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله فحالالالالال  

علالالالالالى الًالالالالالا  غالالالالالا  الًحالالالالالر عًالالالالالد االمالالالالالرر و والالالالالس إىل كالالالالال  ق   ،لًالالالالالا    الالالالالر  علالالالالالل  بالالالالالن  م  الالالالالال  بالالالالالراةر
ع الالالالالد ع الالالالالدل  و الالالالالا :    الالالالال  بعالالالالالد رالالالالالسا العالالالالالا  مشالالالالالر  و  غاالالالالالا  ،لويالالالالال  علالالالالالرو    راعالالالالالا  الالالالالافلة 

 إىل املدغًة  و د كا  عِلل  رضل هللا عًه غ لل رلد  م بكر إىل    را  إىل املدغًة.
هللا عليالالالاله وسالالالاللم عالالالالل   ، بكالالالالر رضالالالالل و  قلالالالال  رد علالالالالى الرافضالالالالة فالالالال  م  عمالالالالاا    الًالالالال  صالالالاللى 

 هللا عًه عن إمارر ا   بعِلل .
  

 سرغة رالد بن الاليدإىل بإ ا ارن بن كع  بً را 
  

بعالالالالالالت رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم رالالالالالالالد بالالالالالالن الاليالالالالالالد   شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو  سالالالالالالًة عشالالالالالالر 
ل    غالالالالالالدعارم    سالالالالالالرغة    ربعما الالالالالالة إىل بالالالالالالإ ا الالالالالالارن بالالالالالالن كعالالالالالال  بً الالالالالالرا  و مالالالالالالر  631وغا يالالالالالالة سالالالالالالًة 

إىل ا سالالالالالال   والالالالال     غقالالالالالاتل م رالالالالالالو  فالالالالال   اسالالالالالت اباا لالالالالال  فا والالالالال  مالالالالالً م و  الالالالالم فالالالالالي م وعلم الالالالالم كتالالالالالاب 
هللا وسالالالالالً ة  وي الالالالاله ومعالالالالالال ا سالالالالالال   فالالالالال   ل غفعلالالالالالاا فقالالالالالاتل م  وكالالالالالا   رالالالالال  جنالالالالالرا  علالالالالالى شالالالالالرغعة عيسالالالالالى 



ًالالالالا  عليالالالاله السالالالالال  ف الالالالرج رالالالالالد حالالالالىت  الالالالد  علالالالالي م فوعالالالالت الركوالالالالا  غضالالالالربا    كالالالال  واالالالاله وغالالالالدعا  ال
إىل ا سالالالالالال  وغقالالالالالالا : و  غ الالالالالا الًالالالالالا   سالالالالاللماا تسالالالالاللماا فالسالالالالاللم الًالالالالالا  ودرلالالالالالاا فيمالالالالالا دعالالالالالارم إليالالالالاله  
فال الالالالالا  رالالالالالالد فالالالالالي م غعلم الالالالالم ا سالالالالالال  وكتالالالالالاب هللا وسالالالالالً ة  وي الالالالاله    كتالالالالال  رالالالالالالد إىل رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 

 هللا عليه وسلم 
مالالالالالالالن رالالالالالالالالد بالالالالالالالن بسالالالالالالالم هللا الالالالالالالالرمحن الالالالالالالالرحيم   مالالالالالالالد الًالالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم »

الاليالالالالالالد  السالالالالالالال  عليالالالالالال  و رسالالالالالالا  هللا ورمحالالالالالالة هللا وبركاتالالالالالاله  فالالالالالال ين  محالالالالالالد إليالالالالالال  هللا الالالالالالالس    إلالالالالالاله إ  
رالالالالا   مالالالالا بعالالالالد و رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالال  ف  الالالال  بع تالالالالإ إىل بالالالالإ ا الالالالارن بالالالالن كعالالالال  و مالالالالرتإ إقا 

علمالالالالالالالت م معالالالالالالالال  تيالالالالالالالت م      الالالالالالالاتل م رالرالالالالالالالة  و    دعالالالالالالالارم إىل ا سالالالالالالالال   إ   سالالالالالالاللماا  ولالالالالالالال  مالالالالالالالً م و 
ا سالالالالالالالالالال  وكتالالالالالالالالالاب هللا وسالالالالالالالالالً ة  وي الالالالالالالالاله وإ  ل غسالالالالالالالالاللماا  الالالالالالالالالاتلت م  وإين  الالالالالالالالالدم  علالالالالالالالالالي م فالالالالالالالالالدعا م إىل 
ا سالالالالالالال  رالرالالالالالالة  و  كمالالالالالالا  مالالالالالالرين رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وبع الالالالالال  فالالالالالالي م ركوالالالالالالاان : و بالالالالالالإ 

ررم هللا بالالالالالاله ا الالالالالالارن  سالالالالالاللماا تسالالالالالاللماا فالسالالالالالاللماا ول غقالالالالالالاتلاا  و ان مقالالالالالاليم بالالالالالالة    الالالالالالررم و مالالالالالالررم  الالالالالالا  مالالالالالال
و  الالالالالالارم عمالالالالالالا  الالالالالالارم هللا عًالالالالالاله و علم الالالالالالم معالالالالالالال ا سالالالالالالال  وسالالالالالالً ة الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم حالالالالالالىت 
« غكتالالالالالال  إت  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالاللم والسالالالالالالال  عليالالالالالالال  و رسالالالالالالا  هللا ورمحالالالالالالة هللا وبركاتالالالالالالاله

لى هللا ورالالالالسا الكتالالالالاب شالالالالرل فيالالالاله رالالالالالد م متالالالاله و  الالالاله  الالالالا  هبالالالالا كمالالالالا  لمالالالالر  فكتالالالال  إليالالالاله رسالالالالا  هللا صالالالال
 عليه وسلم 

  
بسالالالالالم هللا الالالالالالرمحن الالالالالالرحيم  مالالالالالن حممالالالالالد الًالالالالال  رسالالالالالا  هللا إىل رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد  سالالالالالال  عليالالالالال   »

فالالالال ين   محالالالالالد هللا إليالالالالال  الالالالالالس    إلالالالالاله إ  رالالالالالا:  مالالالالالا بعالالالالد فالالالالال   كتابالالالالال  االالالالالاةين مالالالالال  رسالالالالالل  بً الالالالالرا     
 ادر      إلالالالاله بالالالالإ ا الالالالارن  الالالالد  سالالالاللماا  والالالال     غقالالالالاتلاا و االالالالاباا مالالالالا دعالالالالا م إليالالالاله مالالالالن ا سالالالالال  وشالالالال

إ  هللا وحالالالالالالالالالدل   شالالالالالالالالالرغ  لالالالالالالالالاله و   حممالالالالالالالالالدا  عوالالالالالالالالالدل ورسالالالالالالالالالاله و    الالالالالالالالالد رالالالالالالالالالدارم هللا هبالالالالالالالالالدال فوشالالالالالالالالالررم 
 «.و  سررم و  و  وليقو  مع  وفدرم  والسال  علي  ورمحة هللا وبركاته

  
  

فال والالالالال  رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد إىل رسالالالالالا  هللا و  والالالالال  وفالالالالالد بالالالالالإ ا الالالالالارن بالالالالالن كعالالالالال  فالالالالالي م  الالالالاليس بالالالالالن 
الالالال   وعوالالالالد هللا بالالالالن  ا  الالالالة بالالالالن غلغالالالالد بالالالالن  ًالالالالا  قو ال  الالالالة  وغلغالالالالد بالالالالن عوالالالالد املالالالالدا   وغلغالالالالد بالالالالن ا  )

 الالالالالالرغل الالالالالالاللود   وشالالالالالالداد بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا الق ًالالالالالالاين  وعمالالالالالالرو بالالالالالالن عوالالالالالالد هللا الضالالالالالالوام فلمالالالالالالا  الالالالالالدماا علالالالالالالى 



رسالالالالالالا  هللا فالالالالالالر رم  الالالالالالا : مالالالالالالن رالالالالالالؤ ة القالالالالالالا  كالالالالالالال م راالالالالالالا  ا ًالالالالالالد   يالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا رالالالالالالؤ ة بًالالالالالالا 
فالالالالالالاا عًالالالالالالد رسالالالالالالا  هللا سالالالالالاللماا عليالالالالالاله  فقالالالالالالالاا:  شالالالالالال د      إلالالالالالاله إ  هللا ا الالالالالالارن بالالالالالالن كعالالالالالال   فلمالالالالالالا و 

و ان  شالالالالالالالالال د      إلالالالالالالالالاله إ  هللا و ين رسالالالالالالالالالا  هللا     الالالالالالالالالا  »و  الالالالالالالالال  رسالالالالالالالالالا  هللا  فقالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالا  هللا: 
  فلالالالالالالم غرااعالالالالالاله مالالالالالالً م  حالالالالالالد     عادرالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا «رسالالالالالالا  هللا:   الالالالالالتم الالالالالالالسغن إقا  االالالالالالروا اسالالالالالالتقدماا

  فقالالالالالالا  غلغالالالالالالد بالالالالالالن عوالالالالالالد املالالالالالالدا :  عالالالالالالم و رسالالالالالالا  هللا  لالالالالالالن الالالالالالالسغن إقا  االالالالالالران ال ا يالالالالالالة وال ال الالالالالالة والرابعالالالالالالة
لالالالالالا    رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد ل غكتالالالالال  إت) فالالالالاليكم »اسالالالالالتقدمًا  فقا الالالالالا  ربالالالالال  مالالالالالرات  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 

  فقالالالالالا  غلغالالالالالد بالالالالالن عوالالالالالد املالالالالالدا :  مالالالالالا «  كالالالالالم  سالالالالاللمتم ول تقالالالالالاتلاا أللقيالالالالال  ر وسالالالالالكم االالالالال    الالالالالدامكم
ان  و  محالالالالالالدان رالالالالالالالدا   فقالالالالالالا : فمالالالالالالن محالالالالالالد    الالالالالالالاا: محالالالالالالدان هللا الالالالالالالس  وهللا و رسالالالالالالا  هللا مالالالالالالا محالالالالالالد

« ة كًالالالالالالالتم ت لوالالالالالالالا  مالالالالالالالن  الالالالالالالاتلكم   االارليالالالالالالالة »رالالالالالالالداان بالالالالالالال    الالالالالالالا : صالالالالالالالد تم     الالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 
   الالالالالالاا: و «بلالالالالالى  الالالالالد كًالالالالالتم ت لوالالالالالا  مالالالالالن  الالالالالاتلكم» الالالالالالاا: ل  كالالالالالن   لالالالالال   حالالالالالدا   فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 

 ان كًالالالالا بالالالالإ عويالالالالد وكًالالالالا جنتمالالالال  و   تفالالالالر   و   والالالالد   حالالالالدا  ب لالالالالم  رسالالالالا  هللا  كًالالالالا   لالالالال  مالالالالن  اتلًالالالالا 
     م الالالالالر رسالالالالالا  هللا علالالالالالى بلحالالالالالارن بالالالالالن كعالالالالال   الالالالاليس بالالالالالن ا  الالالالالة فراالالالالال  فراالالالالال  «صالالالالالد تم» الالالالالا : 

وفالالالالالد بلحالالالالالارن بالالالالالالن كعالالالالال  إىل  الالالالالالام م ول شك الالالالالاا بعالالالالالد     الالالالالالدماا إىل  الالالالالام م إ   ربعالالالالالالة  شالالالالال ر حالالالالالالىت 
 تا  رسا  هللا.

  
يم بالالالالالن رسالالالالالا  هللا مالالالالالن  واتالالالالاله مارغالالالالالة   شالالالالال ر ربيالالالالال  األو  سالالالالالًة عشالالالالالر وفالالالالالار إبالالالالالراريم تالالالالالا  إبالالالالالرار

    وكا  عمرل ستة عشر ش را 631وغا يه 
  

درالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا معتمالالالالالد علالالالالالى عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن عالالالالالا  وإبالالالالالراريم 
 الالالالالالاد بًفسالالالالالاله  فلمالالالالالالا مالالالالالالات دمعالالالالالال  عيًالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا فقالالالالالالا  لالالالالالاله عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن:    رسالالالالالالا  هللا رالالالالالالسا 

إمالالالالا »ى الًالالالالا  عًالالالاله  مالالالالىت غالالالالرا  املسالالالاللما  توكالالالالل غوكالالالالاا  فلمالالالالا سالالالالرغ  عًالالالاله ع تالالالاله  الالالالا : الالالالالس  تً الالالال
رالالالالالسا رمحالالالالالة وإ  مالالالالالن   غالالالالالرحم   غلالالالالالرحم إمالالالالالا  ً الالالالالى الًالالالالالا  عالالالالالن الًياحالالالالالة و   غًالالالالالدب الراالالالالال   الالالالالا لالالالالاليس 

لالالالالا    الالالاله وعالالالالد االالالالام  وسالالالالوي  مدتالالالالاة و    رالالالالران  حالالالالق  ولًالالالالا لااالالالالدان عليالالالاله واالالالالدا  »      الالالالا : «فيالالالاله
عليالالالالالاله  لو الالالالالالا  تالالالالالالدم  العالالالالالالة و الالالالالالل  القلالالالالالال  و   قالالالالالالا  مالالالالالالا غسالالالالالال   الالالالالالالرب وفضالالالالالال   غالالالالالال  رالالالالالالسا  وإان

  و مالالالالالالالر الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم بالالالالالالالدفن إبالالالالالالالراريم   الوقيالالالالالالال   وصالالالالالالاللى عليالالالالالالاله «رضالالالالالالالاعه   االًالالالالالالالة
صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وكالالالالالال    ربعالالالالالالا  و الالالالالالد   الالالالالال   الالالالالالار  العلمالالالالالالاة علالالالالالالى ال الالالالالالالر علالالالالالالى األ فالالالالالالا  إقا 



ربالالالالة مالالالالاة علالالالالى  الالالال ل ورالالالالا  و   الالالال  رلش عليالالالاله املالالالالاة  وملالالالالا سالالالالا  ادرالالالاله  اسالالالالت لاا وملالالالالا دلفالالالالن  مالالالالر بالالالالرش  
كالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ر   كالالالالالالالالا  ر   اا الالالالالالالال  االالالالالالالالالدن  ف عالالالالالالالال  رسالالالالالالالالا  هللا 

إقا عمالالالالال   حالالالالالدكم عمالالالالالال  فليتقًالالالالاله ف  الالالالاله ممالالالالالا غسالالالالاللل »صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غسالالالالالا   صالالالالالوعه وغقالالالالالا : 
 «. فس امل اب

فالالالالالالالالقاش الًالالالالالالالا : إ  الشالالالالالالالمس كسالالالالالالالف  حالالالالالالاللان  علالالالالالالالى  وا كسالالالالالالالف  الشالالالالالالالمس غالالالالالالالا  مالالالالالالالات إبالالالالالالالراريم
إ  الشالالالالالمس والقمالالالالالر  غتالالالالالا  مالالالالالن  وت هللا »مالالالالالات إبالالالالالراريم  فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

  ولالالالالالالالا كالالالالالالا  الًالالالالالالال   ادعالالالالالالالا   و كالالالالالالاق،   سالالالالالالالت   رالالالالالالسل الفرصالالالالالالالة السالالالالالالالالة «  غًكسالالالالالالفا  ملالالالالالالالات  حالالالالالالد
بًالالالالاله  و لاافالالالالالق الًالالالالالا  علالالالالالى مالالالالالا و قاش    الالالالالا  الالالالالالوالد وعرضالالالالال ا    الشالالالالالمس إمالالالالالا ا كسالالالالالف  لافالالالالالار ا

  قاعاا  و   رسل إحد  مع لات الًوار  لكًه    إ  ال د  و قاش ا قيقة.
إ  »   ًاسالالالالالالالوة رالالالالالالالسا ا الالالالالالالادن: 21 الالالالالالالا  مسالالالالالالاليا در مالالالالالالالً م   كتابالالالالالالاله وحيالالالالالالالار حممالالالالالالالد  وف الالالالالالال  

حممالالالالالالالالدا  كالالالالالالالالا  واسالالالالالالالال  العقالالالالالالالال  فالالالالالالالالرد علالالالالالالالالى رالالالالالالالالسل ا رافالالالالالالالالة االميلالالالالالالالالة بقالالالالالالالالاله: وإ  الشالالالالالالالالمس والقمالالالالالالالالر   
 «. حد  ورسل كلمات   غقا ا  ادش غًكسفا  ملات

  
ورالالالالالسا مالالالالالا  لًالالالالالال أل  امل الالالالالادش غتعلالالالالالق ،ألورالالالالالا  وغسالالالالالارش إىل ا ت الالالالالا  م الالالالال  رالالالالالسل الفالالالالالر  ولكالالالالالن 
الًالالالالالال  كالالالالالالا  صالالالالالالاد ا      االالالالالالاله  صالالالالالالاد ا     فعالالالالالالاله    غسالالالالالالتًد إىل األكاقغالالالالالال    رفالالالالالال  شالالالالالالال ه وتعلغالالالالالالل 

 مركلل.
لالالالالا عالالالالاش إبالالالالراريم »بعالالالال  املتقالالالالد مة: و مالالالالا مالالالالا رلو  عالالالالن «:  الالالالسغ  األذالالالالاة» الالالالا  الًالالالالاو    

 فوا   واسارر على الكال    امل يوات و ا فة ور ا  على ع يم من الل ت.« لكا   ويا  
  

  با ماسى األشعرغامعاق بن او  بع  ما إىل اليمن
 بالالالالالا ماسالالالالالى األشالالالالالعر  واذالالالالالاله عوالالالالالد هللا بالالالالالن  الالالالاليس   سالالالالالاللم  الالالالالدشا     رسالالالالالله رسالالالالالا  هللا إىل  بيالالالالالالد 

 علي مالالالالالا  واسالالالالالتد  العلمالالالالالاة ورسالالالالالاله علالالالالالى   الالالالاله كالالالالالا  عاملالالالالالا  فاًالالالالالا  حاق الالالالالا  ولالالالالالا  وعالالالالالد  فكالالالالالا  عالالالالالامال  
قلالالالالال  ل غالالالالالاله الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ا مالالالالالارر ولالالالالالسل  اعتمالالالالالد عليالالالالاله عمالالالالالر   ع مالالالالالا    علالالالالالل  
رضالالالالالل هللا عالالالالالً م  و سالالالالالوته ا الالالالالاارج والالالالالالرواف  إىل ال فلالالالالالة وعالالالالالد  الفاًالالالالالة ملالالالالالا صالالالالالدر مًالالالالاله   التحكالالالالاليم 

 ر قل    كتابًا وعِلل   رضل هللا عًه إ  شاة هللا.ب فة  وسيالا قك
و مالالالالالا معالالالالالاق بالالالالالن اوالالالالال  ف الالالالالا  حالالالالالد السالالالالالوعة الالالالالالسغن شالالالالال دوا العقوالالالالالة مالالالالالن األ  الالالالالار وشالالالالال د بالالالالالدرا  



و لحالالالالالدا  واملشالالالالالارد كل الالالالالا مالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ورالالالالالا    الالالالالار  رلراالالالالالل وكالالالالالا  عمالالالالالرل 
رالالالالسوا القالالالالر   مالالالالن  ربعالالالالة: مالالالالن »يالالالاله وسالالالاللم ملالالالالا  سالالالاللم .الالالالاين عشالالالالرر سالالالالًة    الالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عل

 «.ابن مسعاد  و لم  بن كع   ومعاق بن او   وسال ماىل  م حسغفة
 رحالالالالالمل »وعالالالالالن   الالالالالس بالالالالالن مالالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  الالالالالا :  الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

 «.و علم م ، ال  وا را  معاق بن او »وقكر ا دغت  و ا : «  مد  مد  با بكر
اق رضالالالالالل هللا عًالالالالاله ممالالالالالن غفتالالالالالا    ع الالالالالد رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وكالالالالالا  مالالالالالن وكالالالالالا  معالالالالال

 حسالالالالن الًالالالالا  وا الالالالا  و حسالالالالً م رلقالالالالا  و ذح الالالالم كفالالالالا  فك الالالالرت دغا الالالاله فالرسالالالالله رسالالالالا  هللا إىل الالالالاليمن 
 «.لع  هللا     وغؤد  عً  دغً »و ا : 
  

هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و  الو الالالالالار  عالالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا  الالالالالا :  الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى 
إ الالالالالال  سالالالالالالتالا  امالالالالالالا   رالالالالالال  كتالالالالالالاب فالالالالالال قا ادالالالالالالت م فالالالالالالادع م إىل    غشالالالالالال دوا      إلالالالالالاله إ  هللا »ملعالالالالالالاق: 

و   حممالالالالالدا  رسالالالالالالا  هللا  فالالالالالال   رالالالالالالم   الالالالالالاعاا لالالالالالال  بالالالالالسل   فالالالالالالالر رم    هللا  الالالالالالد فالالالالالالرمث علالالالالالالي م صالالالالالالد ة 
واتالالالالق تؤرالالالالس مالالالالن  غًيالالالالا  م فالالالال د علالالالالى فقالالالالرا  م  فالالالال   رالالالالم   الالالالاعاا لالالالال  بالالالالسل  فالالالال و  وكالالالالرا م  مالالالالاا م 

 «.دعار امل لا  ف  ه ليس بيً ا وبة هللا ح اب
 الالالالد بع تالالالال  إىل  الالالالا  »وعالالالالن معالالالالاق   الالالاله  الالالالا : ملالالالالا بع الالالالإ صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم إىل الالالالاليمن  الالالالا : 

 «.ر يقة  لاهبم  فقات   ن   اع  من ع ا 
وملالالالالالا بعالالالالالت رسالالالالالا  هللا معالالالالالاقا  رالالالالالرج غاصالالالالاليه ومعالالالالالاق راكالالالالال  ورسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

الالالالالا فالالالالالرم  الالالالالا : ششالالالالالل االالالالال   و معالالالالالاق إ الالالالال  عسالالالالالى      تلقالالالالالاين بعالالالالالد عالالالالالامل رالالالالالسا » الالالالال  راحلتالالالالاله فلم 
  فوكالالالالى معالالالالاق رضالالالالل هللا عًالالالاله لفرا الالالاله  ول غالالالالل  معالالالالاق علالالالالى الالالالاليمن «ولعلالالالال      الالالالر  سالالالال د  و الالالال  

 إىل     د    رالفة  م بكر   تااه إىل الشا  فمات هبا.
  

 بعت علل  بن  م  ال  إىل اليمن
  

لى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  إىل الالالالالالاليمن   شالالالالالال ر رمضالالالالالالا  بعالالالالالالت رسالالالالالالا  هللا صالالالالالال
فالالالالالار  فلمالالالالالا ا ت الالالالالى إىل تلالالالالال  الًاحيالالالالالة  300   ف الالالالالرج علالالالالالل     631سالالالالالًة عشالالالالالر ودغسالالالالالم  سالالالالالًة 

فالالالالالر   صالالالالالحابه فالالالالالالتاا بً الالالالال : غًالالالالالا م و سالالالالالاة و  فالالالالالا  وكا الالالالال  ال ًالالالالالا م  عمالالالالالا  وشالالالالالاة   لقالالالالالل  ع الالالالالم 



لًوالالالالالالال  وا  الالالالالالالارر ورالالالالالالالرج مالالالالالالالً م راالالالالالالال  مالالالالالالالن م الالالالالالالْسِح  فالالالالالالالدعارم إىل ا سالالالالالالالال  فالالالالالالالالباا ورمالالالالالالالاا املسالالالالالالاللمة ،
غالالالالالالدعا إىل املوالالالالالالار ر  فالالالالالال   إليالالالالالاله األسالالالالالالاد بالالالالالالن رلاعالالالالالالل  فقتلالالالالالاله األسالالالالالالاد و رالالالالالالس سالالالالالاللوه   صالالالالالالد) علالالالالالالل  
رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  صالالالالالالحابه ودفالالالالالال  لالالالالالالااةل إىل مسالالالالالالعاد بالالالالالالن سالالالالالالًا   فقتالالالالالال  مالالالالالالً م لالالالالالالا عشالالالالالالرغن راالالالالالالال   

فالسالالالالالرعاا و االالالالالاباا و،غعالالالالاله  فالالالالالالر  فتفر الالالالالاا وا لمالالالالالاا فكالالالالالد عالالالالالن  لالالالالالو م  لالالالالالاليال    دعالالالالالارم إىل ا سالالالالالال  
مالالالالن ر سالالالالا  م علالالالالى ا سالالالالال   و الالالال  علالالالالل  ال ًالالالالا م ف ل رالالالالا مخسالالالالة  االالالاللاة فكتالالالال  علالالالالى سالالالال م مً الالالالا 
   و  الالالالالالرش علي الالالالالالا ف الالالالالالرج  و  السالالالالالال ا  ا مالالالالالالس و سالالالالالالم علالالالالالالى  صالالالالالالحابه بقيالالالالالالة امل الالالالالالًم    فالالالالالال  علالالالالالالل  

  .رضل هللا عًه فاا  الً   كة  د  دم ا للح   سًة عشر وكا  قل    الربي
و الالالالالد كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بعالالالالالت عليالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله إىل الالالالالاليمن سالالالالالًة .الالالالالا  
ورالالالالالا  و  بعالالالالالت إىل الالالالالاليمن بعالالالالالد فالالالالالت  مكالالالالالة  وبع الالالالاله إىل مهالالالالالدا  فالسالالالالاللم   يعالالالالالا  فكتالالالالال  علالالالالالل  إىل 
رسالالالالالالالا  هللا وسالالالالالالالالم م فلمالالالالالالالا  الالالالالالالر ة الكتالالالالالالالاب رالالالالالالالر  سالالالالالالالاادا    رفالالالالالالال  ر سالالالالالالاله و الالالالالالالا : السالالالالالالالال  علالالالالالالالى 

 ل اين فكا    رمضا  سًة عشر إىل مس ح .مهدا    ما الوعت ا
  

 ح ة الاداش
  

   حالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى  632  شالالالالال ر ق  ا  الالالالالالة سالالالالالًة عشالالالالالالر مالالالالالن ا  الالالالالالرر ومالالالالالار  سالالالالالالًة 
يالالالالالال  بالالالالالالسل  أل الالالالالاله ود ش الًالالالالالالا  في الالالالالالا  وعالالالالالالن عا شالالالالالالة  وج الًالالالالالال   هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ح الالالالالالة الالالالالالالاداش  وذل

وسالالالاللم إىل ا الالالال   مالالالالس ليالالالالا  بقالالالالة صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالال : رالالالالرج رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 
مالالالالن ق  القعالالالالدر فلمالالالالا كالالالالا  بسالالالالر   مالالالالر الًالالالالا      لالالالالاا بعمالالالالرر إ  مالالالالن سالالالالا  ا الالالالد   وكالالالالا  رسالالالالا  
هللا  الالالالالد سالالالالالا  ا الالالالالد  وان  معالالالالاله   الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا :   مضالالالالالى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 

الالالالالاله فالالالالالالالر  الًالالالالالالا  مًاسالالالالالالك م و علم الالالالالالم سالالالالالالًن ح  الالالالالالم وراالالالالالال  الًالالالالالالا  راوتالالالالالاله الالالالالالالد بالالالالالال ة) علالالالالالالى ح  
 في ا ما بة) فحمد هللا و رد عليه    ا :

  
 غ الالالالالالا الًالالالالالالالا  اذعالالالالالالالاا  الالالالالالالات فالالالالالال ين    در  لعلالالالالالالالل    لقالالالالالالالاكم بعالالالالالالالد عالالالالالالامل رالالالالالالالسا هبالالالالالالالسا املا الالالالالالالد »

 بالالالالالالدا    غ الالالالالالا الًالالالالالالا  إ  دمالالالالالالاةكم و مالالالالالالاالكم علالالالالالاليكم حالالالالالالرا  إىل    تلقالالالالالالاا ربكالالالالالالم كحرمالالالالالالة غالالالالالالامكم رالالالالالالسا 
عمالالالالالكم و الالالالد بل)الالالالو فمالالالالن كا الالالال  عًالالالالدل وكحرمالالالالة شالالالال ركم رالالالالسا وإ كالالالالم سالالالالتلقا  ربكالالالالم فيسالالالالاللكم عالالالالن  

 ما الالالالالالالالالة فليؤدرالالالالالالالالالا إىل مالالالالالالالالالن ا تمًالالالالالالالالاله علي الالالالالالالالالا وإ  كالالالالالالالالال  ر، ماضالالالالالالالالالاش ولكالالالالالالالالالن لكالالالالالالالالالم ر و   مالالالالالالالالالاالكم   



ت  لمالالالالالالا  و  تل لمالالالالالالا    ضالالالالالالى هللا   الالالالالاله   ر،  و   ر، عوالالالالالالا  بالالالالالالن عوالالالالالالد املالالالالالالال  ماضالالالالالالاش كلالالالالالاله و    
ا الالالالالالارن بالالالالالالن  كالالالالالال  د  كالالالالالالا    االارليالالالالالالة ماضالالالالالالاش و    و  دمالالالالالالا كم  ضالالالالالال  د  عالالالالالالامر بالالالالالالن ربيعالالالالالالة بالالالالالالن

ْغ ُّ ف الالالالا  و  مالالالالا  بالالالالد  بالالالاله مالالالالن دمالالالالاة االارليالالالالة   الالالالس  عوالالالالد املالالالالال  وكالالالالا  مس ضالالالالعا    بالالالالإ ليالالالالت فقتلالالالاله رل
 مالالالالالا بعالالالالالد  غ الالالالالا الًالالالالالا  فالالالالال   الشالالالالالياا   الالالالالد غالالالالالدس مالالالالالن    غلعوالالالالالد  رضالالالالالكم رالالالالالسل  بالالالالالدا  ولكًالالالالاله إ  غلاالالالالال  

إ  فيمالالالالا سالالالالا  قلالالالال  فقالالالالد رضالالالالل بالالالاله ممالالالالا اقالالالالرو  مالالالالن  عمالالالالالكم فاحالالالالسرول علالالالالى دغالالالالًكم   غ الالالالا الًالالالالا  
الًسالالالاللة  ودر   الكفالالالالر غلضالالالال  بالالالاله الالالالالسغن كفالالالالروا  لا الالالاله عامالالالالا  و رما الالالاله عامالالالالا  لياا دالالالالاا عالالالالدر مالالالالا حالالالالر   
هللا فيحلالالالالالاا مالالالالالا حالالالالالر  هللا و رمالالالالالاا مالالالالالا  حالالالالال  هللا وإ  اللمالالالالالا  اسالالالالالتدار ك يدتالالالالاله غالالالالالا  رلالالالالالق هللا السالالالالالماات 

الالالالالالرل   رالرالالالالالالة م تااليالالالالالالة وراالالالالالال  واألرمث  وإ  عالالالالالالدر الشالالالالالال ار عًالالالالالالد هللا ارًالالالالالالا عشالالالالالالر شالالالالالال را  مً الالالالالالا  ربعالالالالالالة حل
وصالالالالالفر الالالالالالس  بالالالالالة  الالالالالاد  وشالالالالالعوا    مالالالالالا بعالالالالالد  غ الالالالالا الًالالالالالا  فالالالالال   لكالالالالالم علالالالالالى  سالالالالالا كم حقالالالالالا  و الالالالالن 
علالالالالاليكم حقالالالالالا  لكالالالالالم علالالالالالي ن    غالالالالالاِ دن فرشالالالالالكم  حالالالالالدا  تكررا الالالالاله وعلالالالالالي ن    بتالالالالالة بفاحشالالالالالة مويًالالالالالة 
فالالالالال   فعلالالالالالن فالالالالال   هللا  ق  لكالالالالالم      الالالالالرورن   املضالالالالالاا  وتضالالالالالربارن ضالالالالالر،  غالالالالال  مالالالالال ل فالالالالال   ا ت الالالالالة 

ن ر   الالالالالالالالن وكسالالالالالالالالا ن ،ملعالالالالالالالالرو  واستاصالالالالالالالالاا ،لًسالالالالالالالالاة رالالالالالالالال ا  فالالالالالالالال  ن عًالالالالالالالالدكم عالالالالالالالالاا    شلكالالالالالالالالن فل الالالالالالالال
أل فسالالالالالالال م شالالالالالالاليدا  وإ كالالالالالالالم  رالالالالالالالس ارن  ما الالالالالالالة هللا واسالالالالالالالتحللتم فالالالالالالالروا ن بكلمالالالالالالالات هللا فالالالالالالالاعقلاا  غ الالالالالالالا 
الًالالالالا   الالالالالات فالالالالال ين  الالالالالد بل الالالال  و الالالالالد تركالالالالال  فالالالالاليكم مالالالالا إ  اعت الالالالالمتم بالالالالاله فلالالالالالن تضالالالاللاا  بالالالالالدا    مالالالالالرا  بي ًالالالالالا :  

ة  وي الالالالاله   غ الالالالالا الًالالالالالا  اذعالالالالالاا  الالالالالات واعقلالالالالالال تعلمالالالالالن     كالالالالال  مسالالالالاللم  خ للمسالالالالاللم  و   كتالالالالالاب هللا وسالالالالالً  
 املسلمة إرار فال     مر ة من  ريه

  
  الل الالالالالم رالالالال  بل الالالال  فالالالالالسكر ت    «إ  مالالالالا  عاالالالالال عالالالالن  يالالالالال   فالالالالس مًالالالاله فالالالالالال ت لمالالالالن    فسالالالالكم
رالالالالال  وكالالالالالا  الالالالالالس  ا« الل الالالالم اشالالالالال د»الًالالالالا   الالالالالالاا الل الالالالم  عالالالالالم فقالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم 

غولالالالالو عًالالالاله بعرفالالالالة ربيعالالالالة بالالالالن  ميالالالالة بالالالالن رلالالالالد لك الالالالرر الًالالالالا  و الالالالد تًوالالالالال رسالالالالا  هللا   رالالالالسل ا اوالالالالة    
فالالالال ين    در  لعلالالالالل    لقالالالالاكم بعالالالالد » الالالالاله  الالالالد  الالالالرب و  الالالاله    الالالال  بعالالالالد رالالالالسل املالالالالرر لقالالالالالة    و الالالالا: 

معالالالالالالالاملت ن   و وصالالالالالالى الًالالالالالالالا  ،لًسالالالالالالاة رالالالالالال ا  ومًالالالالالال  الراالالالالالالا  مالالالالالالن «عالالالالالالامل رالالالالالالسا هبالالالالالالسا املا الالالالالالد  بالالالالالالدا  
،ل لالالالالالم حضالالالالال م علالالالالالى معاشالالالالالر ن ،ملعالالالالالرو   وكمالالالالالا    للراالالالالالا  حقالالالالالا  علالالالالالي ن فكالالالالالسل  للًسالالالالالاة حقالالالالالا  
علالالالالي م  ورالالالالسا مالالالالن غالالالال  شالالالال  رفالالالال  لشالالالالال ن فلالالالالم تعالالالالد املالالالالر ر كميالالالالة م ملالالالالة  و م ضالالالالامة ا قالالالالا  بعالالالالد 
   علالالالالالِإ  الرسالالالالالا  هبالالالالالا   راوتالالالالاله  فلالالالالاليف م قلالالالالال  املسالالالالاللما     يالالالالال   لالالالالالاة األرمث وليعملالالالالالاا بً الالالالال  

 سا .الر 



  
الالالالْم  ْلالالالال ل ل كل وتلسالالالالمى رالالالالسل ا  الالالالة  غضالالالالا  ح الالالالة التمالالالالا  والكمالالالالا  لًالالالاللو   الالالالاله تعالالالالاىل:  اْليال الالالالْا     ْكم 

الالالالالالمل األْسالالالالالالال    ِدغًالالالالالالا   واملا الالالالالالدر:  الالالالالالىِت و ر ِضالالالالالالي ل ل كل    ورسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى 3ِدغالالالالالالً كلْم و   ْ  ْمالالالالالال ل ع ل الالالالالالْيكلْم  ِْعم 
رالالالالاار غالالالال  رالالالالسل ا  الالالالة  ول غالالالال   ا الالالال  هللا عليالالالاله وسالالالاللم وا الالالالد بعرفالالالالة ول  الالالال  رسالالالالا  هللا بعالالالالد    

ورالالالالالالا  كالالالالالالة  الالالالالال  أل   رغشالالالالالالا    االارليالالالالالالة ل غكا الالالالالالاا غ كالالالالالالا  ا الالالالالال  وإمالالالالالالا غتالالالالالالالرر مالالالالالالً م مالالالالالالن ل غكالالالالالالن 
  كة  و عا ه ضعد   ا  ابن األر    الً اغة: كا     ك  سًة  و     غ اار.

   وكا الالالالالالال  واسالالالالالالالتعم  علالالالالالالالى املدغًالالالالالالالة  ، داا الالالالالالالة السالالالالالالالاعد   و يالالالالالالال : سالالالالالالالواش بالالالالالالالن عرفالالالالالالالة ال فالالالالالالالار 
  سا ل كل ن معه  وكا  دراله مكة صو  الراب  من ق  ا  ة غا  األحد.

 23ق  القعالالالالالدر و 25الالالالالالراا     الًالالالالال  رالالالالالرج مالالالالالن املدغًالالالالالة غالالالالالا  السالالالالالو  »غقالالالالالا  مسالالالالال  مالالالالالاغر 
 «.   وبلو س ر  مساة األحد   اليا  العاشر ودر  مكة غا  ال الوة 632ف اغر سًة 

وغقالالالالا   ك الالالالر مالالالالن قلالالالال  و مالالالالا الالالالالسغن ح الالالالاا معالالالاله  90000ورالالالالرج معالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 
 فالك ر من قل   وعا    ضما   ر  مكة إلي م والسغن  تاا من اليمن مسلمة.

  
 الالالالالا  ابالالالالالن إسالالالالالحا : وحالالالالالالدرإ عوالالالالالد هللا بالالالالالن جنالالالالالي     رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم حالالالالالالة 

  حالالالالة و الالالالد وكالالالال  عرفالالالالة ما الالالالد  و الالالالا -لل والالالال  الالالالالس  رالالالالا عليالالالاله  -و الالالالد بعرفالالالالة  الالالالا  رالالالالسا املا الالالالد 
علالالالالى  اللالالالالل ل صالالالالويحة امللدلفالالالالة: رالالالالسا املا الالالالد وكالالالال  امللدلفالالالالة ما الالالالد   ملالالالالا لالالالالر ،ملًحالالالالر  الالالالد  الالالالا  رالالالالسا 
الًحالالالالالر وكالالالالالال  ِمالالالالالالد مًحالالالالالالر  فقضالالالالالالى رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ا الالالالالال  و الالالالالالد  رارالالالالالالم مًاسالالالالالالك م 
و علم الالالالالم مالالالالالا فالالالالالرمث هللا علالالالالالي م مالالالالالن ح  الالالالالم مالالالالالن املا الالالالالد ورمالالالالالل ااِلمالالالالالار و الالالالالاا  الويالالالالال  ومالالالالالا  حالالالالال  

 من ح  م وما حر  علي م    عاد رسا  هللا إىل املدغًة. م 
  

 بعت  لسامة بن  غد
 فالالالالال  رسالالالالالا  هللا فال الالالالالا    املدغًالالالالالة بقيالالالالالة ق  ا  الالالالالالة وا الالالالالر  وصالالالالالفر وضالالالالالرب علالالالالالى الًالالالالالا  بع الالالالالالا  
إىل الشالالالالالا   م الالالالالر علالالالالالي م  سالالالالالامة بالالالالالن  غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة مالالالالالا ل  و مالالالالالرل    غالالالالالا ىة ا يالالالالال  ختالالالالالا  الولقالالالالالاة 

اة فت  الالالالالالالل الًالالالالالالالا  و ْوع الالالالالالال   مالالالالالال   لسالالالالالالالامة بالالالالالالالن  غالالالالالالالد امل الالالالالالالاارغن األولالالالالالالالة  والالالالالالالد ارو  مالالالالالالالن  رمث فلسالالالالالالال
فويًمالالالالالالا الًالالالالالالا  علالالالالالالى قلالالالالالال  ابتالالالالالالد  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم شالالالالالالكاال الالالالالالالد  وضالالالالالاله هللا عالالالالالالل واالالالالالال  في الالالالالالا 
واعالالالالال مث املًالالالالالافقا  علالالالالالى بعالالالالالت  سالالالالالامة  فالالالالالرد علالالالالالي م   الالالالاله حقيالالالالالق ، مالالالالالارر  وإ   لالالالالالتم فيالالالالاله لقالالالالالد  لالالالالالتم 



ا وكالالالالالا  سالالالالالن   سالالالالالامة عًد الالالالالس عشالالالالالرغن عامالالالالالا   فاع ضالالالالالاا علالالالالالى    بيالالالالاله مالالالالالن  والالالالال  وإ  كالالالالالا   ليقالالالالالا   الالالالال
 تاليته  يادر االي  ل  ر سً ه.

  
 عدد ال لوات والوعان

غالالالالاللور وبعارالالالالاله  27وكالالالالالا   يالالالالال  مالالالالالا غالالالالاللا رسالالالالالا  هللا بًفسالالالالاله بًالالالالالاة علالالالالالى مالالالالالا قكالالالالالرل ابالالالالالن إسالالالالالحا  
   الالالالالالا  الاالالالالالال  : وكا الالالالالال  غلواتالالالالالاله بًفسالالالالالاله سالالالالالالتا  وعشالالالالالالرغن غالالالالالاللور وغقالالالالالالا  بعضالالالالالال م: إ الالالالالالا  38وسالالالالالالراول 

 الالالالال  سالالالالالوعا  وعشالالالالالرغن غالالالالاللور  فمالالالالالن  الالالالالا  رالالالالالل سالالالالال  وعشالالالالالرو  اعالالالالال  غالالالالاللور الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله كا
وسالالالاللم مالالالالن ريالالالال  إىل واد  القالالالالر  غالالالاللور واحالالالالدر  أل الالالاله ل غراالالالال  مالالالالن ريالالالال  حالالالالة فالالالالرم مالالالالن  رل الالالالا إىل 
مًللالالالالالاله ولكًالالالالالاله مضالالالالالالى مً الالالالالالا إىل واد  القالالالالالالر  ف عالالالالالال  قلالالالالالال  غالالالالالاللور واحالالالالالالدر  ومالالالالالالن  الالالالالالا  رالالالالالالل سالالالالالالو  

  وغالالالالاللور واد  القالالالالالر  غالالالالاللور  رالالالالالر   في عالالالالال  العالالالالالدد سالالالالالوعا  وعشالالالالالرو  غالالالالاللور اعالالالالال  غالالالالاللور ريالالالالال  غالالالالاللور
 وعشرغن.
  
  

 الافاد
وفالالالالدت علالالالالى رسالالالالا  هللا وفالالالالاد ك الالالال ر  الالالالسكررا رًالالالالا مالالالال  ا رت الالالالار  فقالالالالد وفالالالالد عليالالالاله وفالالالالد رالالالالاا   
،العرا الالالالة  وكالالالالسا وفالالالالد عليالالالاله مالالالالال  بالالالالن عالالالالا  الًضالالالالر  وقلالالالال     وارالالالالر سالالالالًة .الالالالا  وكالالالالسا وفالالالالد عليالالالاله 

كالالالالالا  قلالالالال    ا الالالالالر  سالالالالالًة تسالالالالال   ووفالالالالد عليالالالالاله   الالالالالار  جنالالالالالرا  بًالالالالا  الالالالاليم   سالالالالالرغة عييًالالالالة بالالالالالن حسالالالالالن و 
،ملدغًالالالالة بعالالالالد ا  الالالالرر وكالالالالا اا سالالالالتة راكوالالالالا  االالالالاةول  ادلا الالالاله   شالالالالال  عيسالالالالى عليالالالاله السالالالالال   وصالالالالا اا 
الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى االلغالالالالالالة وكتالالالالالال   الالالالالالم كتالالالالالالا،  و رسالالالالالال  مع الالالالالالم  ، عويالالالالالالدر عالالالالالالامر بالالالالالالن 

  و   رالالالال  جنالالالالرا  والالالالالرد علالالالالي م   الالالالل  هللا « رالالالالسل األمالالالالةرالالالالسا  مالالالالة»االالالالالر ال رضالالالالل هللا عًالالالاله و الالالالا   الالالالم: 
 ك الالالالالالر  وت سالالالالالالارر    عمالالالالالالرا   ووفالالالالالالد عليالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم الالالالالالالدارغا :  بالالالالالالا  الالالالالاليم الالالالالالالالدار  
و رالالالالال  عالالالاليم و ربعالالالالة  رالالالالرو  علالالالالى دغالالالالن الً الالالالرا ية  وكالالالالا  وفالالالالدرم عليالالالاله مالالالالر تة مالالالالرر  كالالالالة  والالالال  ا  الالالالرر 

ًالالالالة مالالالالن توالالالالا    رمضالالالالا  وفالالالالد عليالالالاله وفالالالالد رقيالالالالد  ووفالالالالد ومالالالالرر بعالالالالدرا  وملالالالالا  الالالالد  رسالالالالا  هللا إىل املدغ
عليالالالاله وفالالالالد بالالالالإ عالالالالامر بالالالالن صع الالالالعة وفالالالالي م عالالالالامر بالالالالن الافيالالالال  العالالالالامر  و ربالالالالد بالالالالن  الالالاليس واوالالالالار بالالالالن 
سلالالالالاللمى  ر سالالالالالاة القالالالالالا  وكالالالالالا  عالالالالالامر بالالالالالن الافيالالالالال  سالالالالاليدرم  وكالالالالالا  مالالالالالن   الالالالال  الًالالالالالا  وكالالالالالا  مضالالالالالمرا  

لالالالاله األمالالالالر بعالالالالد     سالالالاللم  وملالالالالا  ال الالالالدر ،لًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم و لالالالال  مالالالالن رسالالالالا  هللا     عالالالال 



رالالالالالالرج عالالالالالالامر بالالالالالالن الافيالالالالالال  ومالالالالالالن معالالالالالاله إىل بالدرالالالالالالم  صالالالالالالي    الارغالالالالالالق ،لاالالالالالالاعا  ومالالالالالالات ول غسالالالالالاللم 
و الالالالالد ورالالالالالم بعضالالالالال م فالالالالالادعى بقالالالالالاة عالالالالالامر بالالالالالن الافيالالالالال  علالالالالالى ا سالالالالالال  إىل    مالالالالالات  وقلالالالالال  إمالالالالالا رالالالالالا 

 xعامر بن الافي  األسلمل ف  ه صحام.
  

ضالالالالما  بالالالالن رعلوالالالالة سالالالالًة تسالالالال  وسالالالالالله ضالالالالما : رالالالال   ووفالالالالد علالالالالى الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وفالالالالد
هللا سالالالالالوحا ه وتعالالالالالاىل  مالالالالالرل بعوالالالالالادر هللا وحالالالالالدل   شالالالالالرغ  لالالالالاله ورلالالالالال  األصالالالالالًا  و،للكالالالالالار وصالالالالالا  رمضالالالالالا  

  فالسالالالالاللم وراالالالالال  إىل  امالالالالاله «الل الالالالالم  عالالالالالم»وحالالالالال  الويالالالالال  مالالالالالن اسالالالالالتااش إليالالالالاله سالالالالالويال   فقالالالالالا  رسالالالالالا  هللا: 
ماا  يعالالالالالا  راالالالالالا   و سالالالالالاة   ووفالالالالالد وسالالالالال  الالالالالالالت والعالالالالالل  ومالالالالالا  ا  غالالالالالدعارم إىل ا سالالالالالال  حالالالالالىت  سالالالالالل

عليالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وفالالالالالد عوالالالالالد القالالالالاليس وكا الالالالال  مًالالالالالا  م ،لوحالالالالالرغن  وكالالالالالا  فالالالالاليمن وفالالالالالد مالالالالالً م 
االالالالالالارود  وكالالالالالا    الالالالالرا يا   الالالالالد  الالالالالر  الكتالالالالال  و يالالالالال : كالالالالالا   يالالالالالد م سالالالالالًة عشالالالالالر فعالالالالالرمث عليالالالالاله رسالالالالالا  هللا 

 إ   رضالالالالالًا  رمث ومخالالالالالة ا سالالالالالال  فالسالالالالاللم و سالالالالاللم  صالالالالالحابه  وسالالالالالاللال عالالالالالن الًويالالالالالس فقالالالالالالاا: و رسالالالالالا  هللا
   غ لحًا إ  الًويس فً ارم عن شرهبا.

فافالالالالالد بالالالالالإ حًيفالالالالالة بالالالالالن الالالالالاليم بالالالالالن صالالالالالع  بالالالالالن علالالالالالل بالالالالالن بكالالالالالر بالالالالالن وا الالالالال  وفالالالالالدوا عليالالالالاله صالالالالاللى هللا 
عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وكالالالالالالا اا سالالالالالالوعة عشالالالالالالر راالالالالالالال  ومع الالالالالالم مسالالالالالاليلمة الكالالالالالالساب  وكالالالالالالا   مالالالالالالرل عًالالالالالالد  امالالالالالاله كوالالالالالال ا  

عالالالالاله   الًوالالالالالار ورالالالالالا الالالالالالس  ادعالالالالالى الًوالالالالالار   فكلالالالالالم الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وسالالالالالالله    غشالالالالالركه م
حيالالالالالالار رسالالالالالالا  هللا  كمالالالالالالا ادعالالالالالالى الًوالالالالالالار األسالالالالالالاد العًسالالالالالالل صالالالالالالاح  صالالالالالالًعاة  وصالالالالالالار مسالالالالالاليلمة غالالالالالالتكلم 
، الالالالالالسو  ليضالالالالالالارل بالالالالالاله القالالالالالالر    فمالالالالالالن قلالالالالالال    شالالالالالالال سالالالالالال عا  علالالالالالالى مًالالالالالالاا  سالالالالالالارر الكالالالالالالارر فقالالالالالالا : وإان 

ال الالالالالالالالر  عايًالالالالالالا  االالالالالالالالاارر ف الالالالالالال  لربالالالالالالال  ورالالالالالالالاار  إ  مو ضالالالالالالال  راالالالالالال  فالالالالالالالاار  و الالالالالالالد وضالالالالالالال   امالالالالالالاله 
 و ح   م ا مر واللان ترغيوا   م   اتواعه.

  
ووفالالالالالالد عليالالالالالالاله صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالالاللم وفالالالالالالالد  الالالالالال ة وفالالالالالالالي م  وي الالالالالالالة بالالالالالالن األسالالالالالالالاد وسالالالالالالاليدرم  غالالالالالالالد 
ا يالالالالالالال   وكالالالالالالالا  االالالالالالالاادا  فارسالالالالالالالا  حسالالالالالالالن ا لالالالالالالالق فعالالالالالالالرمث رسالالالالالالالا  هللا عليالالالالالالاله ا سالالالالالالالال  و سالالالالالالاللم مالالالالالالالن معالالالالالالاله 

 وحسن إسالم م.
  

يا  ع يمالالالالالا     امالالالالاله فالسالالالالاللم  ومالالالالالن الافالالالالالاد ووفالالالالالد عالالالالالد  بالالالالالن حالالالالالا  الاالالالالالا ل  كالالالالالا  عالالالالالد    الالالالالرا 
وفالالالالد عالالالالرور املالالالالراد  ووفالالالالد بالالالالإ  بيالالالالد ووفالالالالد كًالالالالدر   ويلالالالالة ،لالالالاليمن غًسالالالالوا  إىل كًالالالالدر لقالالالال  االالالالدرم رالالالالار 



بالالالالالالن عفالالالالالال   ولالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم االالالالالالدر مالالالالالالً م ورالالالالالالل    االالالالالالدل كالالالالالالالب وفالالالالالالي م األشالالالالالالعت بالالالالالالن 
سالالالاللم وعالالالالاد إىل ا سالالالالال     الالالاليس  وكالالالالا  واي الالالالا     امالالالاله فالسالالالاللم وارتالالالالد بعالالالالد الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله و 

رالفالالالالالالالة  م بكالالالالالالالر  ووفالالالالالالالد    د شالالالالالالالًاةر ورالالالالالالالم مالالالالالالالن األ د وفالالالالالالالي م صالالالالالالالرد بالالالالالالالن عوالالالالالالالد هللا األ د   وكالالالالالالالا  
 فضالالالالالالل م فالالالالالالالم)رل علالالالالالالى مالالالالالالن  سالالالالالاللم مالالالالالالن  امالالالالالاله  ووفالالالالالالد ا الالالالالالارن بالالالالالالن كعالالالالالال   ووفالالالالالالد رفاعالالالالالالة بالالالالالالن  غالالالالالالد 

مالالالالالن االالالالالالسامل  ووفالالالالالد مهالالالالالدا  فالالالالالي م مالالالالالال  بالالالالالن مالالالالال   وكالالالالالا  شالالالالالاعرا   يالالالالالدا  فلقالالالالالاا رسالالالالالا  هللا مراعالالالالاله 
توالالالالا   ووفالالالالد جتيالالالال  ورالالالالل  ويلالالالالة مالالالالن كًالالالالدر واعلالالالالاا غسالالالالاللا  رسالالالالا  هللا عالالالالن القالالالالر   والسالالالالًن  ووفالالالالد 
بالالالالإ رعلوالالالالة  ووفالالالالد بالالالالإ سالالالالعد رالالالالس  مالالالالن  ضالالالالاعة   سالالالاللماا و،غعالالالالاا رسالالالالا  هللا علالالالالى ا سالالالالال  وراعالالالالاا 
إىل  الالالالالالالام م فالالالالالالالر   م هللا ا سالالالالالالالال   ووفالالالالالالالد بالالالالالالالإ فالالالالالالاللارر وفالالالالالالالي م راراالالالالالالالة بالالالالالالالن ح الالالالالالالن  رالالالالالالالا عييًالالالالالالالة بالالالالالالالن 

، سالالالالالال   ووفالالالالالد بالالالالالإ  سالالالالالد فالالالالالي م حضالالالالالرمل بالالالالالن عالالالالالامر فالسالالالالاللماا و الالالالالالاا: و رسالالالالالا  ح الالالالالن  مقالالالالالرغن 
هللا  سالالالاللمًا ول  قاتلالالالال  كمالالالالا  اتلتالالالال  العالالالالرب فالالالالال ل  هللا علالالالالى رسالالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  ش لًحالالالالا   

الالالالالالداكلْم ِلاْلش الالالالالالِن ِإ ل كلًالالالالالالتلْم  ع ل ْيالالالالالال     ْ    ْسالالالالالالل ملااْ  لالالالالالال   )   لًحالالالالالالااْ ع ل الالالالالالى) ِإْسالالالالالالل م كلْم ب الالالالالالِ  اا)ل ش لالالالالالالنح ع ل الالالالالالْيكلمْ    ْ  ر 
   و  الالالالالالاماا  ومالالالالالالا  غتعلمالالالالالالا  الفالالالالالالرا    ووفالالالالالالد بالالالالالالإ عالالالالالالسرر   ويلالالالالالالة ،لالالالالالاليمن 17ص الالالالالالِدِ ة   وا  الالالالالالرات: 

و الالالالالارم عالالالالالن سالالالالالؤا  الك ًالالالالالة والالالالالالس،   الالالالالالد كالالالالالا اا غالالالالالساا ا ألصالالالالالًام م  ووفالالالالالد بِل الالالالالل  ورالالالالالم حالالالالالل  مالالالالالن 
 رسالالالالالالا  هللا إ  ت رغوالالالالالالة   الضالالالالالاليافة   ضالالالالالالاعة فالسالالالالالاللماا وكالالالالالالا  شالالالالالاليخ الافالالالالالالد  بالالالالالالا الضالالالالالالوي  فقالالالالالالا : و

ف الالالالال  ت   قلالالالالال   االالالالالر   الالالالالا :  عالالالالالم وكالالالالال  معالالالالالرو  صالالالالالًعته إىل غالالالالالإ  و فقالالالالال  ف الالالالالا صالالالالالد ة   الالالالالا : و 
رسالالالالالا  هللا فمالالالالالا و الالالالال  الضالالالالاليافة   الالالالالا : رالرالالالالالة  و    الالالالالا : فمالالالالالا بعالالالالالد قلالالالالال    الالالالالا : صالالالالالد ة و   الالالالال  

ارن بالالالالالالالن للضالالالالالاليد    غقالالالالالالاليم عًالالالالالالالد  فيحراالالالالالالال      غضالالالالالالاليق عليالالالالالالال   ووفالالالالالالد بالالالالالالالإ مالالالالالالالرر ور سالالالالالالال م ا الالالالالالال
 عا   ووفد را  

  
وملالالالالا راعالالالالاا رالالالالدمال  ووفالالالالد « عالالالالم   الالالالس»ورالالالالل  ويلالالالالة مالالالالن الالالالاليمن وكالالالالا   الالالالم صالالالالًم غعودو الالالاله اذالالالاله 

بالالالالإ حمالالالالارب وفالالالالي م رلشالالالالة بالالالالن سالالالالاار وكالالالالا اا  غلالالالالل العالالالالرب و شالالالالدرم علالالالالى رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 
صالالالالالداة ورالالالالالم حالالالالالل  وسالالالاللم  و  عرضالالالالاله  فسالالالالاله علالالالالالى القوا الالالال    املااسالالالالالم غالالالالالدعارم إىل هللا تعالالالالالاىل  ووفالالالالد

مالالالالالالن عالالالالالالرب الالالالالالاليمن ،غعالالالالالالاا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالى ا سالالالالالالال    راعالالالالالالاا إىل  الالالالالالام م 
وفشالالالالالالا ا سالالالالالالال  فالالالالالالي م  وكالالالالالالا   ود بالالالالالالن حالالالالالالارن ال الالالالالالدا ل مااعالالالالالالا     امالالالالالاله  ووفالالالالالالد سالالالالالالالما  فالالالالالالي م 
رويالالالالالال  بالالالالالالن عمالالالالالالرو السالالالالالالالماين فالسالالالالالاللماا  وسالالالالالالال  رويالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا عالالالالالالن  فضالالالالالال  األعمالالالالالالا    الالالالالالا : 

 ت الالالالالا وصالالالالاللاا معالالالالاله غامدالالالالالس ال  الالالالالر والع الالالالالر  ووفالالالالالد بالالالالالإ عالالالالالوس  ووفالالالالالد ملغًالالالالالة ورالالالالالل  ويلالالالالالة ال الالالالالالر   و 



تًسالالالالال  إىل ملغًالالالالالة امالالالالالر ر عمالالالالالرو بالالالالالن  لد بالالالالالن  اةالالالالالة بالالالالالن إليالالالالالا  بالالالالالن مضالالالالالر  ووفالالالالالد األشالالالالالعرغة  الالالالالا   م 
ماسالالالالالالى األشالالالالالالعر  ورالالالالالالم مًسالالالالالالابا  إىل  شالالالالالالعر بالالالالالالالن  لد د فالسالالالالالاللماا و،غعالالالالالالاا  و الالالالالالا    حق الالالالالالم رسالالالالالالالا  

  و الالالالالالالالا : األشالالالالالالالالعرغا   «م السالالالالالالالالحاب ورالالالالالالالالم ريالالالالالالالالار مالالالالالالالالن   األرمث ذكالالالالالالالالم  رالالالالالالالال  الالالالالالالالاليمن كالالالالالالالالال »هللا: 
ك الالالالالالالرر في الالالالالالالا مسالالالالالالال   ووفالالالالالالالد دو  ورالالالالالالالم  الالالالالالالا   م ررغالالالالالالالرر غًت الالالالالالالل  سالالالالالالالو م إىل األ د وكالالالالالالالا   الالالالالالالدوم م 
ةيالالالالال  سالالالالالًة سالالالالالو   ووفالالالالالد هبالالالالالراة  ويلالالالالالة مالالالالالن  ضالالالالالاعة  الالالالالدماا مالالالالالن الالالالالاليمن  سالالالالاللماا وتعلمالالالالالاا الفالالالالالرا      

 د ،لالالالالالاليمن سالالالالالالًة عشالالالالالالر    الالالالالالروا ، سالالالالالالال  ا  الالالالالالرفاا إىل  رلالالالالالالي م ،لالالالالالاليمن  ووفالالالالالالد غامالالالالالالد  ويلالالالالالالة مالالالالالالن األ
وكتالالالالال   الالالالالم رسالالالالالا  هللا كتالالالالالا،  فيالالالالاله شالالالالالرا   ا سالالالالالال  و مالالالالالر الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  لم  بالالالالالن كعالالالالال  
األ  الالالالالالار     غعلم الالالالالالالم القالالالالالالالر    ووفالالالالالالالد األ د غًسالالالالالالالوا  إىل االالالالالالدرم األعلالالالالالالالى ورالالالالالالالا األ د بالالالالالالالن ال الالالالالالالان 

فق  الالالالالم    غكا الالالالالاا   ويالالالالالالاة    ورالالالالالم الالالالالالسغن  الالالالالا    حق الالالالالالم رسالالالالالا  هللا: وحكمالالالالالاة علمالالالالالاة كالالالالالالادوا مالالالالالن
ووفالالالالد بالالالالإ املًتفالالالالق ورالالالالل  ويلالالالالة مالالالالن عالالالالامر بالالالالن صع الالالالعة وفالالالالي م لقالالالالي  بالالالالن عالالالالامر بالالالالن صالالالال ر بالالالالن عوالالالالد 
الالالال   هللا بالالالالن املًتفالالالالق   الالالالا  عالالالالً م رسالالالالا  هللا: إ الالالالم مالالالالن  تقالالالالى الًالالالالا      الالالالالد يا وا رالالالالرر  ووفالالالالد الً   

لً الالالالالالد مالالالالالالن ا الالالالالالر   ويلالالالالالالة مالالالالالالن الالالالالالاليمن ورالالالالالالم  رالالالالالالر الافالالالالالالاد  وكالالالالالالا  وفالالالالالالدرم سالالالالالالًة إحالالالالالالد  عشالالالالالالرر   ا
 وعددرم ما تا را    دماا مقرغن ، سال  و د كا اا ،غعاا ملعاق بن او .

  
  

غا يالالالالالاله  7 -رالالالالالالال 11ربيالالالالالال  األو  سالالالالالالًة  12وفالالالالالالار رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و  ا رًالالالالالالة 
  632سًة 

     632ر رغالالالالالالالالة و 11مالالالالالالالالرمث رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم    وارالالالالالالالالر صالالالالالالالالفر سالالالالالالالالًة 
ضالالالاله   بيالالالال   واتالالالاله ميما الالالالة وملالالالالا اشالالالالتد مرضالالالاله اسالالالالتالق   وااتالالالاله    شالالالالر)مث   بيالالالال  وكا الالالال  مالالالالدر مر 

عا شالالالالالالة ف الالالالالالرج غ الالالالالالاد  بالالالالالالة العوالالالالالالا  بالالالالالالن عوالالالالالالد املالالالالالالال  وعلالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  حالالالالالالىت درالالالالالال  بيالالالالالال  
عا شالالالالالة و مالالالالالر    غل رغالالالالالق عليالالالالاله املالالالالالاة ف الالالالالوال عليالالالالاله ملالالالالالا كالالالالالا  غشالالالالالعر بالالالالاله مالالالالالن ا مالالالالالى  و الالالالالا : مالالالالالا   ا  

الالالالرِ  مالالالالن قلالالالال  السالالالالم)  وملالالالالا تعالالالالسر عليالالالاله  االالالالد  ل الاعالالالالا  الالالالالس   كلالالالال  ةيالالالال   ورالالالالسا  وا  ا قاالالالالاش   بال  
ا الالالالالالروج لل الالالالالالالر   الالالالالالا : مالالالالالالروا  ، بكالالالالالالر فلي الالالالالال   ،لًالالالالالالا   فقالالالالالالال  لالالالالالاله عا شالالالالالالة: و رسالالالالالالا  هللا إ   ، 
بكالالالالالالر راالالالالالال  ر يالالالالالالالق إقا  الالالالالالا  مقامالالالالالالال    غسالالالالالالم  الًالالالالالالالا  مالالالالالالن الوكالالالالالالالاة   الالالالالالا : مالالالالالالالروا  ، بكالالالالالالر فلي الالالالالالال   

صالالالالالااحوات غاسالالالالالد  مالالالالالروا  ، بكالالالالالر فلي الالالالال   ،لًالالالالالا    ،لًالالالالالا  فعاودتالالالالاله م الالالالال  مقالت الالالالالا  فقالالالالالا : إ كالالالالالن
 ف لى هبم سو  عشرر صالر  و را عشاة ليلة االمعة و رررا صو  غا  ا رًة.



و  تقالالالالالد   م بكالالالالالر لل الالالالالالر إشالالالالالارر إىل   الالالالاله ا ليفالالالالالة بعالالالالالدل  فقالالالالالالاا: إ  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 
ب الالالالالر   أل الالالاله كالالالالا  غشالالالالكا  وسالالالاللم رضالالالاليه لالالالالدغًًا  فالالالالال  رضالالالالال لالالالالد ياان  غالالالال     الًالالالال  رالالالالرج مع الالالالا 
و  غ الالالالالالا الًالالالالالالا  بل الالالالالالإ   كالالالالالالم »والالالالالالالس    سالالالالالالف  مر الالالالالالار مالالالالالالن املًالالالالالال  فحمالالالالالالد هللا و رالالالالالالد عليالالالالالاله و الالالالالالا : 

ختالالالالالافا  مالالالالالن مالالالالالات  والالالالاليكم  رالالالالال  رلالالالالالد  الالالالال   ولالالالالالل فالالالالاليمن بلعالالالالالت إليالالالالاله فالرلالالالالالد فالالالالاليكم     إين  حالالالالالق 
بيالالالالالً م فالالالالال    بالالالالالرم وإ كالالالالالم  حقالالالالالا  م فالوصالالالالاليكم ،مل الالالالالاارغن األولالالالالالة رالالالالال ا  و وصالالالالالل امل الالالالالاارغن فيمالالالالالا

ًلالالالالالااْ و ع ِمللالالالالالااْ ال )الالالالالِلح ِ  و تال ا اص الالالالالْااْ  الالالالالن  ل ِفالالالالالى رلْسالالالالالٍر ِإ ) ال)الالالالالِسغن  ةام  هللا تعالالالالالاىل غقالالالالالا :  و اْلع ْ الالالالالِر ِإ ) اِ  س 
  .3 - 1ِ، ْ ق  و تال ا اص ْااْ ِ،ل )ْ ِ  والع ر: 

  
  هللا عالالالالالل واالالالالالال  وإ  األمالالالالالار جتالالالالالر  وق  هللا و   ملالالالالالًكم اسالالالالالالتوااة  مالالالالالر علالالالالالى اسالالالالالالتع اله  فالالالالال 

  غع الالالالال  بع لالالالالالالة  حالالالالالالد ومالالالالالالن غالالالالالال  هللا غلوالالالالالاله  ومالالالالالالن رالالالالالالادش هللا ردعالالالالاله  ف الالالالالال  عسالالالالالاليتم إ  تالالالالالالاليتم 
   تفسالالالالالالالدوا   األرمث وتقاعالالالالالالالاا  رحالالالالالالالامكم و وصالالالالالالاليكم ،أل  الالالالالالالار رالالالالالالال ا  فالالالالالالال  م الالالالالالالالسغن توالالالالالالالا وا الالالالالالالالدار 

ر   ل وا شالالالالالالا  مالالالالالالن  الالالالالالولكم    اسالالالالالالًاا إلالالالالالالي م   ل غشالالالالالالا روكم   ال مالالالالالالار   ل غاسالالالالالالعاا لكالالالالالالم   الالالالالالالدو
غالالالالالؤرروكم علالالالالالى   فسالالالالالكم وهبالالالالالم ا  اصالالالالالة     فمالالالالالن وت     كالالالالالم بالالالالالة رالالالالالالة فليقوالالالالال  مالالالالالن حمسالالالالالً م 
وليت الالالالالاو  عالالالالالن مسالالالالاليد م     و  تسالالالالالتالرروا علالالالالالي م     وإين فالالالالالر  لكالالالالالم و  الالالالالتم  حقالالالالالا  م     فالالالالال   

 «.ماعدكم ا امث     فمن  ح     غردل علل  غدا  فليكفد غدل ولسا ه
 صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فلالالالالالالم غ الالالالالالعد املًالالالالالال  بعالالالالالالد قلالالالالالال  اليالالالالالالا   و الالالالالالد ورالالالالالالسل  رالالالالالالر راوالالالالالالة للًالالالالالال 

 وصالالالالالالالالى املسالالالالالالالاللمة ، والالالالالالالالة وا االالالالالالالالاد وصالالالالالالالاللة الالالالالالالالالرحم  امل الالالالالالالالاارغن مالالالالالالالالً م واأل  الالالالالالالالار  ورالالالالالالالالا    شالالالالالالالالد 
 حا ت املرمث و ارم عن التقا  .

  
   لغمالالالالالالالل  علالالالالالالالى رسالالالالالالالا  هللا ور سالالالالالالاله   ح الالالالالالالر عا شالالالالالالالة رضالالالالالالالل هللا عً الالالالالالالا  وكا الالالالالالال  تالالالالالالالدعا لالالالالالالاله 

  و الالالالالالالال  فا مالالالالالالالة ملالالالالالالالا ت شالالالالالالالال الكالالالالالالالرب: واكالالالالالالالرب «إ  للمالالالالالالالات لسالالالالالالالكرات» : ،لشالالالالالالالفاة وكالالالالالالالا  غقالالالالالالالا 
  بتال  فقا :   كرب على  بي  بعد اليا .

  
و  الو الالالالالالار  مالالالالالالن حالالالالالالدغت   الالالالالالس رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله:    املسالالالالالاللمة بيًمالالالالالالا رالالالالالالم   صالالالالالالالر الف الالالالالالر 
مالالالالالالن غالالالالالالا  ا رًالالالالالالة و بالالالالالالا بكالالالالالالر غ الالالالالاللل  الالالالالالم  ل غفالالالالالالااد م إ  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  الالالالالالد  

الالالالال  د ح الالالالالرر عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا فً الالالالالر إلالالالالالي م ورالالالالالم   صالالالالالفا  ال الالالالالالر   توسالالالالالم  كشالالالالالد س 



غضالالالالالالح  فالالالالالالًكل  بالالالالالالا بكالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله لي الالالالالال  ال الالالالالالد و الالالالالالن    رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 
وسالالالالالاللم غرغالالالالالالد    نالالالالالالرج لل الالالالالالالر   الالالالالالا    الالالالالالس: ورالالالالالالم  املسالالالالالاللما     غفتتًالالالالالالاا   صالالالالالالال م فرحالالالالالالا  برسالالالالالالا  

ي م بيالالالالالدل صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم      الالالالالاا صالالالالالالتكم   درالالالالالال  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالشالالالالالالار إلالالالالال
ا  الالالالالرر و ررالالالالالى السالالالالال    اد   رواغالالالالالة: فتالالالالالا  مالالالالالن غامالالالالاله  وااتمالالالالال  حالالالالالاله  صالالالالالحابه غوكالالالالالا    الالالالالالال  
عا شالالالالالالة رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا: تالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   بيالالالالالالد وبالالالالالالة سالالالالالالحر  ولالالالالالالر   

ل هللا عًالالالالاله غا والالالالالا  فسالالالالال   عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب واملالالالالالراد   الالالالاله تالالالالالا  ورالالالالالا   ح ررالالالالالا وكالالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالال
رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله سالالالالالاليفه وتاعالالالالالالد مالالالالالالن غقالالالالالالا : مالالالالالالات رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالال    الالالالالاله ذالالالالالال  

و  غ الالالالا الًالالالالا  بل الالالالإ   كالالالالم ختالالالالافا  مالالالالن »راوالالالالة رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم الالالالالد  الالالالا  في الالالالا: 
 «.إين  حق برم مات  وي كم  ر  رلد     ولل فيمن بعت إليه فالرلد فيكم    

فال والالالالال   بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله حالالالالالة بل الالالالاله ا الالالالال  إىل بيالالالالال  عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا فكشالالالالالد 
عالالالالن واالالالاله رسالالالالا  هللا ف  الالالالا غقولالالالاله وغوكالالالالل   رالالالالرج فقالالالالا :  غ الالالالا ا الالالالالد علالالالالى رسالالالالل   فلمالالالالا تكلالالالالم 

  با بكر رضل هللا عًه الس عمر فحمد هللا  با بكر و رد عليه    ا :
مالالالالالالدا  فالالالالالال   حممالالالالالالدا   الالالالالالد مالالالالالالات  وم الالالالالالن كالالالالالالا  غعوالالالالالالد هللا فالالالالالال   هللا حالالالالالالل   و   م الالالالالالن كالالالالالالا  غعوالالالالالالد حم

الالالالالالْم م)يال تلالالالالالالا    واللمالالالالالالر:  الالالالالالدُّ ِإ ) 30شالالالالالالات  و الالالالالالد  الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  ِإ )الالالالالال   م ي الالالالالال ُّ و ِإ ال) ل    و الالالالالالا :  و م الالالالالالا حمل م)
الالالالالالال ل  و   عمالالالالالالالرا :  ل الالالالالالالْ  ِمالالالالالالالن  ال ْولالالالالالالالِه الرحسل الالالالالالالا ُّ   الالالالالالالْد ر    ا غالالالالالالالة  فًشالالالالالالال  الًالالالالالالالا  غوكالالالالالالالا  روال 144ر سل

ار   فكالالالالا   االالالاللش الًالالالالا  كل الالالالم عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب رضالالالالل هللا عًالالالاله  فلمالالالالا ذالالالال   الالالالا   م بكالالالالر الو الالالال
  ا : فاهللا لكالين ل  ت  رسل ا غة   .

  
وو الالالالالالالا   م بكالالالالالالالر رالالالالالالالسا املا الالالالالالالد غالالالالالالالد  علالالالالالالالى ر، الالالالالالالة االشالالالالالالاله عًالالالالالالالد الكالالالالالالالروب وضالالالالالالالو  الالالالالالالالًفس 

والالالالال   ومالالالالالً  م وعلالالالالالى حكمتالالالالاله وشالالالالال اعته  فالالالالال   رسالالالالالا  هللا ملالالالالالا تالالالالالا   اشالالالالال  العقالالالالالا  فمالالالالالً م مالالالالالن ر 
مالالالالالن   عالالالالالد ول غاالالالالالق القيالالالالالا   ومالالالالالً م مالالالالالن  رالالالالالر  فلالالالالالم غاالالالالالق الكالالالالالال   ومالالالالالً م مالالالالالن  ضالالالالالد وكالالالالالا  عمالالالالالر 
رضالالالالل هللا عًالالالاله ممالالالالن روالالالال   وكالالالالا  ع مالالالالا  رضالالالالل هللا عًالالالاله ممالالالالن  رالالالالر  فكالالالالا    غسالالالالتاي     غالالالالتكلم  
وكالالالالا  علالالالالل  رضالالالالل هللا عًالالالاله مم الالالالن   عالالالالد فلالالالالالم غسالالالالتا     غتحالالالالر   و ضالالالالد عوالالالالد هللا بالالالالن   الالالاليس فمالالالالالات  

 م  بالالالالالالا بكالالالالالالر   الالالالالالا  القالالالالالالر  : ورالالالالالالسا  و  دليالالالالالال  علالالالالالالى كمالالالالالالا  شالالالالالال اعة ال الالالالالالدغق كمالالالالالالدا  وكالالالالالالا   روالالالالالالت
رضالالالالالل هللا عًالالالالاله أل  الشالالالالال اعة رالالالالالالل روالالالالالات القلالالالالالاب عًالالالالالد حلالالالالالالا  امل الالالالالا   و  م الالالالاليوة  ع الالالالالم مالالالالالالن 

 مات رسا  هللا ف  رت عًدل ش اعة ال د غق وعلمه رضل هللا عًه.



  
يالالالاله وسالالالاللم و والالالال  دفًالالالاله فالالالال قا ورلو     بالالالالال   رضالالالالل هللا عًالالالاله كالالالالا  غالالالالؤق  بعالالالالد وفاتالالالاله صالالالاللى هللا عل

  ا :  ش د    حممدا  رسا  هللا ارت  املس د ،لوكاة والًحي .
رالالالالالالال  مرغالالالالالالة  11وكا الالالالالال  وفاتالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالالا  ا رًالالالالالالة   شالالالالالال ر ربيالالالالالال  األو  سالالالالالالًة 

بالالالالالالال رالالالالالالال   وارتلالالالالالالد      ا رًالالالالالالة كا الالالالالال  وفاتالالالالالاله فقالالالالالالا  فق الالالالالالاة ا  الالالالالالا : إ  رسالالالالالالا  هللا  الالالالالالو  
مضالالالالالتا مالالالالن شالالالالال ر ربيالالالالال  األو   و الالالالالا  الاا الالالالالد : تالالالالا  غالالالالالا  ا رًالالالالالة ل ًالالالالالد عشالالالالالرر  غالالالالا  ا رًالالالالالة لليلتالالالالالة

ليلالالالالالة رلالالالالال  مالالالالالن شالالالالال ر ربيالالالالال  األو   ودلفالالالالالن مالالالالالن ال الالالالالد   الالالالالد الً الالالالالار حالالالالالة  اغالالالالال  الشالالالالالمس وقلالالالالال  
غالالالالا  الالالالال الوة  وكالالالالا  عمالالالالرل رالالالالالو  وسالالالالتة سالالالالًة  مرغ الالالالة  وررتالالالاله عمتالالالاله صالالالالفية  و بالالالالا سالالالالفيا  بالالالالن ا الالالالارن 

   بن وب  وغ رم.بن عود املال   و با بكر  وحسا
  

وغسالالالالالالالاللال صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم وعليالالالالالالالاله  مي الالالالالالالاله غضالالالالالالالالعا  املالالالالالالالالاة فالالالالالالالالا  القمالالالالالالالاليل وغدلكا الالالالالالالاله 
،لقمالالالالالاليل غسالالالالالالله علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله واملالالالالالالاة مالالالالالالن بدالالالالالالر غالالالالالالر  الالالالالالالد بقوالالالالالالاة  وكالالالالالالا  
العوالالالالالالا  وابًالالالالالاله الفضالالالالالال  غعيًا الالالالالاله   تقليالالالالالال  اسالالالالالالمه الشالالالالالالرغد وكفًالالالالالالال   رالرالالالالالالة  رالالالالالالااب بالالالالالالي  مالالالالالالن 

ي الالالالالا  مالالالالاليل و  عمامالالالالالة  وملالالالالالا فرغالالالالالاا مالالالالالن ا الالالالالا ل صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ولضالالالالال  علالالالالالى القاالالالالالن لالالالالاليس ف
سالالالالرغرل   بيتالالالاله   درالالالال  الًالالالالالا  عليالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم  رسالالالالا       اعالالالالات متتالالالالابعة غ الالالالاللا  
عليالالالاله وحفالالالالر لالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم   املكالالالالا  الالالالالس  تالالالالا  فيالالالاله بعالالالالد    رفعالالالالاا فراشالالالاله الالالالالس  تالالالالا  

ه كالالالالالا  غلوسالالالالال ا وغف شالالالالال ا   الالالالالا   بالالالالالا بكالالالالالر رضالالالالالل هللا عًالالالالاله: ذعالالالالال  رسالالالالالا  عليالالالالاله وفالالالالالرش عليالالالالاله  ايفالالالالال
   الالالالالالا  «مالالالالالالا مالالالالالالات  الالالالالال    الالالالالال  إ  غلالالالالالالدفن حيالالالالالالت تلقالالالالالالو  روحالالالالالاله»هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غقالالالالالالا : 

: و ان  غضالالالالالا  ذعتالالالالاله  وكالالالالالا  املواشالالالالالر للحفالالالالالر  بالالالالالالا  لحالالالالالة  غالالالالالد بالالالالالن سالالالالال   األ  الالالالالار  رضالالالالالالل هللا  علالالالالالل 
و الالالالل     الالالال ل عمالالالاله العوالالالالا  وعلالالالالل  والفضالالالال  و الالالال م عًالالالاله  حفالالالالر  الالالالدا    ماضالالالال  فراشالالالاله حيالالالالت  الالالالو   

بالالالالالن العوالالالالالا  رضالالالالالل هللا عالالالالالً م  ورش  الالالالال ل صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالال  بقربالالالالالة بالالالالالد  مالالالالالن  والالالالال  ر سالالالالاله 
 واع  عليه من ح واة العرصة محرا  وبيضا  ورف    ل عن األرمث  در ش .

و رسالالالالالالا  هللا و  غفاتًالالالالالالا     الالالالالالسكر    املًالالالالالالافقة  ك الالالالالالروا مالالالالالالن التحالالالالالالدن بتالالالالالالالم   سالالالالالالامة حالالالالالال  بلالالالالالال
 الالالالد بل الالالالإ »ف الالالالرج ورالالالالا مالالالالرغ  عاصالالالالوا  ر سالالالاله مالالالالن ال الالالالداش فالالالالرد علالالالالي م  وممالالالالا  الالالالاله   رالالالالسا الشالالالالال : 

     اامالالالالا  غقالالالالالا    إمالالالالارر  سالالالالامة ولعمالالالالر  لالالالالدن  الالالالالاا   إمارتالالالاله لقالالالالد  الالالالالاا   إمالالالالارر  بيالالالاله مالالالالن  ولالالالاله 
  علالالالالى    رسالالالالا    ورالالالالسا غالالالالد«وإ  كالالالالا   بالالالالال  ليقالالالالا  لإلمالالالالارر وإ الالالاله  ليالالالالق  الالالالا فال فالالالالسوا بعالالالالت  سالالالالامة



 هللا كا  م تما   رر   ة   حياته بوعت  سامة وبشؤو  املسلمة وتاحيد كلمت م.
  

و الالالالد تالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالاللم ودرعالالالالاله مررا الالالالة عًالالالالالد غ الالالالاد     فقالالالالالة عيالالالالاله ومالالالالالا 
بيالالالالالد ولقالالالالالد مالالالالات ومالالالالا   »تالالالالر  دغًالالالالارا  و  درمهالالالالا  و  شالالالالالار و  بعالالالال ا   عالالالالن عا شالالالالالة رضالالالالل هللا عً الالالالا: 

شالالالاللة بكلالالالاله قو كوالالالالد إ  شالالالالالار شالالالالع    ر  ت فالكلالالالال  مًالالالالاله حالالالالىت  الالالالا  علالالالالالل) فالكلتالالالاله ففالالالالإ فيالالالالالا 
  ورو  ال مالالالالالالس  عالالالالالالن عوالالالالالالد الالالالالالالرمحن بالالالالالالن عالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  تالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا «ليلتالالالالالالإ ل  كلالالالالالاله

صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ول غشالالالالالالو  رالالالالالالا و   رالالالالالال  بيتالالالالالاله مالالالالالالن روالالالالالالل الشالالالالالالع   ومالالالالالالا تالالالالالالر  رسالالالالالالا  هللا إ  
 ه و رضا  اعل ا صد ة.سالحه وب لت

  
 روة  م بكر

 الالالالا  حممالالالالد بالالالالن عمالالالالر الاا الالالالد  عالالالالن راالالالالاله   الالالالا   بالالالالا بكالالالالر ال الالالالدغق غررالالالالل رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا 
 عليه وسلم 

 و عة بكل و  تسالمل
 وحلق) الوكاة على الس)يِ د

 على ر  ِرًْد  عًد الو ال
لْلح د

 ة  مسى غل ي)    امل
 ف  ل)ى امللي ل و ِتح العوا

 د وربح الوالد على  محد
 فكيد ا يار لفقد ا ويوال

 ال  و غن املعاِشِر   املش د-
 فلي  املمات  لًا كلًا
 وكًا  يعا  م  امل تد 

 و ا  رضل هللا عًه  غضا :
 ملا ر غ   وي ًا مت د   

 ضا   علل) بعرض ن الدور
 وارتع ل روعة  مست اٍ  والهٍ 



 والع م مإ وارنُّ مكسار
    إ  ِحو   د را  عتيقل و 

 وبقي  مًفردا  و    حس 
 و ليتإ من  و  م ْ ِل  صاح 
 غليِ و ل   ادن  علل) صل ار

 فال ْلت ْحدلر ن) بدا  ُّ ِمْن ب عدل
 تال ْع   هبن  ااا  ُّ وصدور

  
 روة حسا  بن وب 

 وهللا ما محل     ى و  وضع ْ 
 م    الً  رسا  األمة ا اد 

 لن الويات فما مسى  سا   ع ا) 
 غضربن رلد  فا ِسٍ   وذد

 ِم    الر)وار  غلوسن املسال و د
  غقن  ،لوؤ  بعد الًعمة الواد 

 و ا   غضا :
 ما ،  عيً    تًا  كالما

 كلحل  م  ي ا بكح  األرمد
 العا  على امل د   صو  ووو  

 و ر   من و ىة ا  ى   توعد
 و وغ      ار الً  ورراه

لْلح د بعد
ل  ي)    الضرغ  امل

 امل
 اً  غقي  التالحْرب  فل ليتإ

  
ل  ي)     الضرغ  امللحد

 كً ل امل
 و بكر  مًة املوار  قكرل



 ولدته حملْ  ً ةُّ بسعد األسعد
  ارا   ضاة على ال غة كل ا

 من غاللْ د  للًار املوار  غ تد 
    يم بعد  ،ملدغًة بيً م
  ولدو  د  فسل ليتإ ل 

  م و مل من ش دتل وفاته
   غا  ا رًة الً  امل تد 
 ف لل  بعد وفاته متلددا  

 و ليتإ صلوح  سلم) األساد
  و ح )  مر هللا فيًا عااال  

   روحة من غامًا  و من غد
 فتقا  ساعتًا فًلقى سيدا  
 حمضا  مضاربه كر   ا تد
 و رب فا عًا معا  و ويًا

 يا  ا لس)د  اًة تقفى ع
   اًة الفردو  واكتو ا لًا
 و قا االال  وقا العال والسحؤد
 وهللا  ذ  ما حيي  هبال 
 إ  بكي  على الً  حممد

 ضا   ،أل  ار الوالد فالصوحاا
 سادا  واار م كل م ا  مد

 ولقد ولدانل وفيًا   ل
حد  وفضا   عمته بًا   جتل
 وهللا  ردال لًا ورد  به

 ك  ساعة م ْس د     ارل  
 صلى ا له ومن  د  بعرشه



 والايوا  على املوار   محد
 و ا   غضا :

 و عة ااد  بدم  مً   سيا 
 و     ل)ن  من س   وإعاا 

   غًفد  ت بعد اليا  دمعكما
 إين م اب وإين لس  ،لسات
 ف   مًعكما من بعد بسلكما
 إو  م  ل الس   د غر  ،  

 صدر   ربعةلكن  فيضل على 
 إ  االاا   في ا رااس صات

 س  ) الش)عي  وماة ال رب شًحه
 ساٍ   ل مِ لهل سا  و   

 حامل ا قيقِة   س)ا ل الادغقة فك ا ل 
 العًار كر ل ماادُّ عا 

 كش ا  مكرمة ماعا ل مس وة
 ور اب عا ية و ْاًاِة ِ ال 
 ع د  مكاسوه ال  مااروه

 كا ر ل ال غة ذ  غ     
 وار  اللاند و ا اد االياد إىل
 غا  الاراد إقا شو)   اسا 
 و   ل ك ل على الرمحن قا بشر

 لكن علم  عًد الااحد العات
 إين  ر  الدرر واألو  تف عإ
 ،ل ا ة و بقى انعم الوا 

 و عة فابكل رسا  هللا إق قكرت
 قات ا له فًعم القا د الاات



  
عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم شالالالالالالالعرا   كعالالالالالالال  بالالالالالالالن مالالالالالالالال   و رو  بًالالالالالالال  عوالالالالالالالد املالالالالالالالال   وممالالالالالالالن رول صالالالالالالاللى هللا 

وعاتكالالالالة بًالالالال  عوالالالالد املالالالالال   وصالالالالفية  ورًالالالالد بًالالالال  ا الالالالارن  ورًالالالالد بًالالالال   ورالالالالة  وعاتكالالالالة بًالالالال   غالالالالد 
 بن عمرو بن  في   و    شن.

  
 ما  ل  من القر   ،ملدغًة

   الالالالالالالالل  علالالالالالالالالى رسالالالالالالالالا  هللا ،ملدغًالالالالالالالالة مالالالالالالالالن القالالالالالالالالر   ارًتالالالالالالالالا  ورالرالالالالالالالالا  سالالالالالالالالارر   و  مالالالالالالالالا  الالالالالالالالل  وغالالالالالالالال
للماففالالالالالالالالالالة    سالالالالالالالالالالارر الوقالالالالالالالالالالرر    سالالالالالالالالالالارر األ فالالالالالالالالالالا     سالالالالالالالالالالارر    عمالالالالالالالالالالرا     ا شالالالالالالالالالالر    سالالالالالالالالالالارر 
األحالالالالالاللاب    سالالالالالالارر الًالالالالالالار    املمتحًالالالالالالة    إان فتحًالالالالالالا لالالالالالال     سالالالالالالارر الًسالالالالالالاة    سالالالالالالارر ا الالالالالال     
سالالالالالارر ا دغالالالالالد    سالالالالالارر حممالالالالالد    رالالالالال   تالالالالالى علالالالالالى ا  سالالالالالا     سالالالالالارر الاالالالالالال     سالالالالالارر ل غكالالالالالن  

ر االمعالالالالالالالالالالالة    تًلغالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالال در    املالالالالالالالالالالالؤمن    إقا االالالالالالالالالالالاة  املًالالالالالالالالالالالافقا     اعادلالالالالالالالالالالالة      سالالالالالالالالالالالار 
ا  الالالالالالالالالالرات    التحالالالالالالالالالالر     الت الالالالالالالالالالابن    ال الالالالالالالالالالد    املا الالالالالالالالالالدر    بالالالالالالالالالالراةر    إقا االالالالالالالالالالاة   الالالالالالالالالالر هللا 
الالالالالال ةكلْم  والفالالالالالالت     إقا و عالالالالالال  الاا عالالالالالالة    والعالالالالالالادوت   املعالالالالالالاقذ   وكالالالالالالا   رالالالالالالر مالالالالالالا  الالالالالالل :  ل ق الالالالالالْد ا 

  إىل  رالالالالالر السالالالالالارر  و الالالالد  يالالالالال  إ   رالالالالالر 128 ُّ م الالالالالْن    فلِسالالالالكلْم ع لِغالالالالاللُّ ع ل ْيالالالالالِه م الالالالا ع ًالالالالالتحْم  والتابالالالالة: ر سلالالالالا 
الالالالالالمل األْسالالالالالالال     الالالالالالىِت و ر ِضالالالالالالي ل ل كل الالالالالالْم ِدغالالالالالالً كلْم و   ْ  ْمالالالالالال ل ع ل الالالالالالْيكلْم  ِْعم  ْلالالالالالال ل ل كل مالالالالالالا  الالالالالالل  عليالالالالالاله:  اْليال الالالالالالْا     ْكم 

    ورل الرواغة ال حيحة.3ِدغًا   واملا در: 
  

 مرات  الاحل والرد على املستشر ة
 الالالالالالسكر   رالالالالالالسا الف الالالالالال  مراتالالالالالال  الالالالالالالاحل    الالالالالالرد علالالالالالالى املستشالالالالالالر ة الالالالالالالسغن  عمالالالالالالاا    رسالالالالالالا  هللا  

 كا   تع غه  ا،ت صرعية إ كارا  لًلو  الاحل.
 ولًود   رات  الاحل ورل سوعة:

 الر و ال اد ة فكا    غر  ر و إ  ااةت م   فلق ال و . - 1
غلقيالالالالاله امللالالالالال     لوالالالالاله مالالالالالن غالالالالال     غالالالالالرال ونلالالالالالق هللا فيالالالالاله علمالالالالالا  ضالالالالالرورو  غعلالالالالالم بالالالالاله مالالالالالا كالالالالالا   - 2

   ه وحل   إ ا .
 رااب املل  حة كا  غتم   له راال  في ا وه حىت غعل عًه ما غقا . - 3
  



كالالالالا  بتيالالالاله  ا والالالالا  لالالالاله ب الالالالات م الالالال  صل الالالاللة االالالالالر  وكالالالالا  رالالالالسا الًالالالالاش  شالالالالدل عليالالالاله  و    - 4
 لى هللا عليه وسلم غعا  من التًلغ  شدر.حدغت  بن عوا : كا  ص

 ر غة ا غ    صارته الد رلقه هللا علي ا فياحى إليه. - 5
مالالالالالا  وحالالالالالال هللا إليالالالالاله ورالالالالالا فالالالالالا  السالالالالالماات مالالالالالن فالالالالالرمث ال الالالالاللاات وغ رالالالالالا بسالالالالالماش الكالالالالالال   - 6

 األ ت الس  ليس ار  و  صات من غ  واساة م  الر غة للسات املقدسة.
بالالالالال واسالالالالاة  غضالالالالا   بالالالال  بسالالالالماش الكالالالالال  األ ت لكالالالالن بالالالالال ر غالالالالة كمالالالالا و الالالال  مالالالالا  وحالالالالال إليالالالاله  - 7

 ملاسى عليه السال .
رالالالالسل رالالالالل مراتالالالال  الالالالالاحل و الالالالد كالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم غعالالالالاين مالالالالن الالالالالاحل شالالالالدر 
ف الالالالالن املستشالالالالالر ا     رالالالالالسل الشالالالالالدر الالالالالالد كا الالالالال  تالالالالالر  عليالالالالاله إمالالالالالا رالالالالالل  ابالالالالالة صالالالالالرعية  لكالالالالالن  عالالالالالرامث 

 الد ما كا  غشارد عليه صلى هللا عليه وسلم عًد  لو  الاحل.ال رش املدروسة  وي ا  خت
فامل الالالالالروش تع غالالالالاله الًابالالالالالة ف الالالالالالر فيقاالالالالال  كالمالالالالاله وغسالالالالالق  مالالالالالن غالالالالالدل مالالالالالا  الالالالالد غكالالالالالا   ابضالالالالالا  عليالالالالاله 
وت والالالال  حد الالالالة عيًالالالاله وغ الالالالفر وا الالالاله و الالالالد غ الالالالي  صالالالاليحة عاليالالالالة وغقالالالال  م شالالالاليا  عليالالالاله كمالالالالن   لالالالالق عليالالالاله 

و الالالالالالالسا ك الالالالالالال ا  مالالالالالالالا غ الالالالالالالاب فالالالالالالالرول و الالالالالالالد عيالالالالالالالار انر  و  غوالالالالالالالس       الالالالالالالاد لل الالالالالالالال  مالالالالالالالن حالتالالالالالالاله  
غ الالالالالالاب االالالالالالرو  راالالالالالالرر إقا سالالالالالالق  ،لقالالالالالالرب مالالالالالالن انر وتالالالالالالتقلل عضالالالالالالالت الااالالالالالاله   الًابالالالالالالة ال الالالالالالرعية 
ومً الالالالالا عضالالالالالالت الفالالالالال   فالالالالاليع  امل الالالالالروش لسالالالالالا ه وشتالالالالاللج لعابالالالالاله ،لالالالالالد  وغسالالالالالي  مالالالالالن فمالالالالاله وإقا تالالالالالر  

  العقالالالالال   وشالالالالالال ه ان  سالالالالالاعات فالالالالال قا تالالالالالر  وشالالالالالال ه ان  سالالالالالاعات فالالالالال قا  فالالالالالا  شالالالالالكا صالالالالالداعا  وارتواكالالالالالا  
   إ  االرول الد ت ي  ر   امل روش من السقا  ف الر تسو  له  ي ا    الدمام.

رالالالالالالالالسل رالالالالالالالالل  عالالالالالالالالرامث ال الالالالالالالالرش الاويالالالالالالالالة  فكيالالالالالالالالد غقالالالالالالالالا : إ  رسالالالالالالالالا  هللا كا الالالالالالالال  تع غالالالالالالالاله  الالالالالالالالا،ت 
صالالالالرعية ول غالالالالرو لًالالالالا   الالالاله سالالالالق  م شالالالاليا  عليالالالاله  و  صالالالالي  فالالالالرول   ر سالالالاله  و عالالالال   لسالالالالا ه  و شالالالالفتيه 

 صالالالالالي  االالالالالرو   و فقالالالالالد قاكرتالالالالاله  و حالالالالالاد عالالالالالن مود الالالالالهخ بالالالالال  ل غقالالالالال   حالالالالالد مالالالالالن  و سالالالالالا  الالالالالالد  مًالالالالاله  و 
الالالالالالالروار إ الالالالالاله صالالالالالالال صالالالالالالياحا  عاليالالالالالالا    لالالالالالاليس    الفالالالالالالة حا تالالالالالاله ل عالالالالالالرامث ال الالالالالالرعية الالالالالالالد غعرف الالالالالالا كالالالالالال  

  وي  رد كا  على رؤ ة املستشر ة .
  
  

كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا بعالالالالالد شالالالالالدر الالالالالالاحل شلالالالالالل القالالالالالر   باضالالالالالال وحضالالالالالار قرالالالالالن  وغقالالالالالرر األ والالالالالاة    
مل الالالالالروش   شكالالالالالن    غكالالالالالا  حاضالالالالالر الالالالالالسرن بعالالالالالد الًابالالالالالة  وحمالالالالالا     غعالالالالالي  صالالالالالحي  االسالالالالالم  الالالالالاو  ا



 الالالالالالالالالا  حياتالالالالالالالالاله  كالالالالالالالالالسل    شكالالالالالالالالالن    غكالالالالالالالالالا  امل الالالالالالالالالروش  ويالالالالالالالالالا   و مشالالالالالالالالالرعا  حاف الالالالالالالالالا  لقالالالالالالالالالاال العقليالالالالالالالالالة 
واالسالالالالمية ورالالالالسا مالالالالا صالالالالرل بالالالاله  حالالالالد مالالالالؤلفل السالالالال ر ورالالالالا مسالالالال  بالالالالادت   كتابالالالاله عالالالالن حيالالالالار الرسالالالالا  

إ  املع الالالالاللات تراالالالالال  إىل  لفالالالالالل عالالالالالا   والالالالال  »  و الالالالالا   غضالالالالالا : 56 - 55صالالالالالفحة  1946 وعالالالالالة سالالالالالًة 
املسالالالالالي  وعلالالالالالى قلالالالالال  فالالالالالالسغن غسالالالالال رو  مالالالالالن حممالالالالالد علالالالالالى اوالالالالال  حالالالالالراة فليسالالالالال روا مالالالالالن ماسالالالالالى علالالالالالى 

  فا الالالالالالة الالالالالالد كا الالالالال  تع غالالالالاله ليسالالالالال   ابالالالالالة صالالالالالرعية «اوالالالالال  سالالالالاليًا ومالالالالالن املسالالالالالي  علالالالالالى اوالالالالال  االليالالالالال 
تالكالالالالالالد مالالالالالالن  عالالالالالالرامث ال الالالالالالرش الالالالالالالد  اعالالالالالالا   ومالالالالالالن شالالالالالالاة فل ااالالالالالال  الكتالالالالالال  الاويالالالالالالة   رالالالالالالسا املاضالالالالالالاش لي

قكرانرالالالالالالا  إمالالالالالالا كا الالالالالال  تًتابالالالالالاله شالالالالالالدر مالالالالالالن الالالالالالالاحل    تلوالالالالالالت    تالالالالالاللو   ومالالالالالالن  رالالالالالالم  عالالالالالالرامث ال الالالالالالرش  
اضالالالالمحال  القالالالالا  العقليالالالالة فضالالالالال  عالالالالن االسالالالالمية  ورالالالالسا نالالالالالد حالالالالالة رسالالالالا  هللا ف  الالالاله لوالالالالت حماف الالالالا  

ياتالالالاله فالالالالدعا علالالالالى  الالالالاال  الالالالا  حياتالالالاله ول  الالالالد عالالالالن مود الالالاله وعالالالالن توليالالالالو الرسالالالالالة حالالالالىت  رالالالالر غالالالالا  مالالالالن ح
إىل هللا وحالالالالالارب عوالالالالالادر األصالالالالالًا  والشالالالالالر  وبقالالالالالل مت الالالالالفا  فليالالالالال  صالالالالالفاته وكالالالالالر   رال الالالالاله حالالالالالىت  وضالالالالاله 

 هللا تعاىل.
  

  واات رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
تالالالاللوج رسالالالالا  هللا مخالالالالس عشالالالالرر امالالالالر ر  ودرالالالال  بالالالال الن عشالالالالرر و الالالال  بالالالالة إحالالالالد  عشالالالالرر  وتالالالالا  

 علي ا حىت مات . عن تس    و رن ورد ة  بً  راغلد ول غتلوج
الالالالالالالْادر  بًالالالالالالال    ْمع الالالالالالالة وكا الالالالالالال  االالالالالالال  ابالالالالالالالن عم الالالالالالالا السالالالالالالالكرا  ابالالالالالالالن عمالالالالالالالرو ورالالالالالالالا مالالالالالالالن    تالالالالالالاللوج وس 
م الالالالالاارر ا وشالالالالالة    الالالالالدما مكالالالالالة فمالالالالالات هبالالالالالا ول غعقالالالالال  فتلوا الالالالالا الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بعالالالالالدل 

رالالالالالال    54  رمضالالالالالا  سالالالالالًة عشالالالالالر مالالالالالن الًوالالالالالار بعالالالالالد وفالالالالالار رد الالالالالة  تافيالالالالال  وسالالالالالادر    شالالالالالاا  سالالالالالًة 
 اوغة ،ملدغًة.رالفة مع

  
  تالالالاللوج وعا شالالالالة  بًالالالال   م بكالالالالر سالالالالًة ارًتالالالالة ول غتالالالاللوج بكالالالالرا  غ رالالالالا  عقالالالالد علي الالالالا  كالالالالة ورالالالالل 
ابًالالالالة سالالالال  سالالالالًة وبالالالالد علي الالالالا ،ملدغًالالالالة ورالالالالل ابًالالالالة تسالالالال   وتالالالاللوج وحف الالالالة  بًالالالال  عمالالالالر بالالالالن ا االالالالاب 
وكا الالالال  االالالال  رًالالالاليس بالالالالن حسافالالالالة السالالالال مل وكالالالالا  رسالالالالا  هللا  رسالالالالله إىل كسالالالالر  وملالالالالا مالالالالات رًالالالاليس 

افالالالالة ولشالالالال  حف الالالالة قكررالالالالا عمالالالالر ألم بكالالالالر وعرضالالالال ا عليالالالاله فلالالالالم غالالالالرد عليالالالاله  بالالالالا بكالالالالر كلمالالالالة بالالالالن حس
ف ضالالالال  عمالالالالر مالالالالن قلالالالال  فعرضالالالال ا علالالالالى ع مالالالالا  حالالالالة ماتالالالال  ر يالالالالة بًالالالال  رسالالالالا  هللا فقالالالالا  ع مالالالالا : 
مالالالالالالالا  رغالالالالالالالد     تالالالالالالاللوج اليالالالالالالالا   فالالالالالالالا الق عمالالالالالالالر إىل رسالالالالالالالا  هللا فشالالالالالالالكا إليالالالالالالاله ع مالالالالالالالا  فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 



  راو الالالالا «   وغتالالالاللوج ع مالالالالا  مالالالالن رالالالالا رالالالال  مالالالالن حف الالالالةغتالالالاللوج حف الالالالة مالالالالن رالالالالا رالالالال  مالالالالن ع مالالالالا»
إىل عمالالالالر فتلوا الالالالا رسالالالالا  هللا بعالالالالد غالالالاللور  لحالالالالد سالالالالًة رالالالالالن وكالالالالا  سالالالالً ا عشالالالالرغن سالالالالًة وتافيالالالال  سالالالالًة 

  رالفالالالالالة مالالالالالروا  بالالالالالن ا كالالالالالم وكالالالالالا  عمررالالالالالا سالالالالالتة سالالالالالًة     تالالالالاللوج و غًالالالالال   بًالالالالال  رلشالالالالالة بالالالالالن  45
سالالالالالاكة وصالالالالالد ت ا علالالالالالي م وكا الالالالال  ا الالالالالارن سالالالالالًة رالالالالالالن  غلقالالالالالا   الالالالالا    املسالالالالالاكة لك الالالالالرر إ عام الالالالالا للم

االالالالال  عوالالالالالد هللا بالالالالالن احالالالالال  فقتالالالالال  عً الالالالالا غالالالالالا   لحالالالالالد ول تلوالالالالالت عًالالالالالد رسالالالالالا  هللا إ  غسالالالالال ا  شالالالالال رغن  و 
 رالرة حىت تافي    حياته.

  تالالالالاللوج و غًالالالالال   بًالالالالال  احالالالالال  ورالالالالالل بًالالالالال  عمتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم سالالالالالًة مخالالالالالس ورالالالالالل 
 دشالالالالالة ا سالالالالالال  وكا الالالالال   الالالالالد   و  مالالالالالن مالالالالالات مالالالالالن   وااالالالالاله   رالفالالالالالة عمالالالالالر وتلكالالالالالد    ا كالالالالالم وكا الالالالال 

تلوا الالالالالالالا  غالالالالالالالد بالالالالالالالن حاررالالالالالالالة مالالالالالالالاىل رسالالالالالالالا  هللا ليعلم الالالالالالالا كتالالالالالالالاب هللا وسالالالالالالالً ة رسالالالالالالالاله وكالالالالالالالا  اذ الالالالالالالا بالالالالالالالر ر 
 فسمارا  غً  وبسوو ا  ل  ا  اب.

  
  تالالالالاللوج و   حويوالالالالالة  واذ الالالالالا ورملالالالالالة  بًالالالالال   م سالالالالالفيا  صالالالالال ر بالالالالالن حالالالالالرب و م الالالالالا صالالالالالفية بًالالالالال  

كالالالالالة ورالالالالاارت إىل ا وشالالالالالة مالالالالال   وا الالالالالا عوالالالالالد  م العالالالالا  عمالالالالالة ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالا    سالالالالاللم   الالالالالدشا   
هللا بالالالالن احالالالال  فتً الالالالر ، وشالالالالة ومالالالالات هبالالالالا و بالالالال  رالالالالل    تتً الالالالر وروتالالالال  علالالالالى إسالالالالالم ا فتلوا الالالالا 
الالالالالالالالاج   صالالالالالالالالحيحه:     ، سالالالالالالالالفيا   رسالالالالالالالا  هللا ورالالالالالالالالل ، وشالالالالالالالالة سالالالالالالالالًة سالالالالالالالال   رو  مسالالالالالالاللم بالالالالالالالالن ا   

مالالالالالن  ورالالالالالا   لالالالالال  مالالالالالن الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم    غتلوا الالالالالا فالاابالالالالاله إىل قلالالالالال  ورالالالالالسا ممالالالالالا غعالالالالالد 
مسالالالالاللم أل  رسالالالالالا  هللا  الالالالالد تلوا الالالالالا ورالالالالالل ، وشالالالالالة  والالالالال  إسالالالالالال   م سالالالالالفيا  ول نتلالالالالالد  رالالالالال  السالالالالال  

   قل  و صد  ا الً اشل  ربعما ة دغًار وكا  ولي) ا ع ما  بن عفا .
  

  تالالالالالاللوج و   سالالالالالاللمة  بًالالالالالال   م  ميالالالالالالة بالالالالالالن امل الالالالالال ر امل لومالالالالالالل واذ الالالالالالا رًالالالالالالد  سالالالالالالًة  ربالالالالالال  وكا الالالالالال  
ليالالالالاله وسالالالالاللم عًالالالالالد  م سالالالالاللمة بالالالالالن عوالالالالالد األسالالالالالد امل لومالالالالالل فالالالالالالدت لالالالالاله سالالالالاللمة  والالالالال  الًالالالالال  صالالالالاللى هللا ع

وعمالالالالالالر ودرر و غًالالالالالال  وتالالالالالالا  ف لفالالالالالاله علي الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا بعالالالالالالدل  وكا الالالالالال  مالالالالالالن امل الالالالالالاارت إىل ا وشالالالالالالة 
وإىل املدغًالالالالة وكا الالالال  سالالالالً ا حالالالالة تلوا الالالالا رسالالالالا  هللا رالرالالالالة سالالالالًة   وتالالالاللوج وميما الالالالة  بًالالالال  ا الالالالارن 

سالالالالالا  هللا عًالالالالالد  م ررالالالالالم العالالالالالامر   تلوا الالالالالا رسالالالالالا  هللا ورالالالالالل رالالالالالالة رالالالالالالد بالالالالالن الاليالالالالالد وكا الالالالال   والالالالال  ر 
 سًة سو    عمرر القضاة   ق  القعدر.

سالالالالالًة وكا الالالالال   وج سالالالالالال   17وتالالالالاللوج وصالالالالالفية  بًالالالالال  حلي الالالالالل  بالالالالالن  راالالالالال  سالالالالالًة سالالالالالو  ول تولالالالالالو 



بالالالالالن مشالالالالالكم الي الالالالالاد    رلفالالالالاله علي الالالالالا كًا الالالالالة بالالالالالن  م ا قيالالالالالق ومهالالالالالا شالالالالالاعرا  فقتالالالالال  عً الالالالالا كًا الالالالالة غالالالالالا  
رالالالالالال  وتالالالالاللوج وااغرغالالالالالة  بًالالالالال   52هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وتافيالالالالال  سالالالالالًة  ريالالالالال    تلوا الالالالالا رسالالالالالا 

ا الالالالالالارن بالالالالالالن  م ضالالالالالالرار سالالالالالالًة مخالالالالالالس سالالالالالالوارا رسالالالالالالا  هللا غالالالالالالا  املرغسالالالالالالي  ورالالالالالالل غالالالالالاللور بالالالالالالإ امل الالالالالالالق 
وكا الالالال  االالالال  مسالالالالاف  بالالالالن صالالالالفاا  امل الالالالالقل ق  الشالالالالفرغن  وعالالالالن عا شالالالالة  الالالالال : ملالالالالا  سالالالالم رسالالالالا  

و عالالالال  ااغرغالالالالة بًالالالال  ا الالالالارن   السالالالال م ل ابالالالال  بالالالالن هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم سالالالالواو بالالالالإ امل الالالالالق 
  يس بن  ا   و  بن عم له فكاتوته على  فس ا.  اخل.

  
وملالالالالالالالالا بلالالالالالالالالو الًالالالالالالالالا    الالالالالالالاله تلوا الالالالالالالالا  الالالالالالالالالاا:  صالالالالالالالال ار رسالالالالالالالالا  هللا فالالالالالالالالال لقاا  يالالالالالالالال  األسالالالالالالالالر  الالالالالالالالالسغن 

  غدغ م.
 وتلوج ورالة  بً  حكيم ورل الد ورو   فس ا للً  صلى هللا عليه وسلم 

ر غلقالالالالالا   الالالالالاوعمرر  فالق الالالالالا ول غالالالالالنْب هبالالالالالا وقلالالالالال      ،رالالالالالا  الالالالالا  لالالالالاله و  غالالالالالد    الالالالالا ل وتالالالالاللوج امالالالالالر 
 الالالالالرمث  الالالالال   فقالالالالالا : مالالالالالالا  الالالالالسل عًالالالالالد هللا مالالالالالن رالالالالالال  فالق الالالالالا  تالالالالاللوج امالالالالالر ر غقالالالالالالا   الالالالالا و ميمالالالالالة  بًالالالالالال  
الًعمالالالالا  فالق الالالالا  والالالال     غالالالالدر  هبالالالالا  وراالالالال  امالالالالر ر مالالالالن بالالالالإ مالالالالرر بالالالالن عالالالالا  فردرالالالالا  بارالالالالا و الالالالا : 

 ي ا وادرا برصاة.إ  هبا برصا  فلما را  إل
إ  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم تالالالالالالاللوج رالالالالالالالؤ ة  والالالالالالال  االالالالالالالر  مالالالالالالالا  اد علالالالالالالالى األربالالالالالالال  ورالالالالالالالن: 

 عا شة وميما ة وصفية وحف ة ورًد و غً  وااغرغة ورملة وسادر.
  

 تعدد  واات رسا  هللا
اعالالالال مث بعالالالال  الالالالالسغن كتوالالالالاا سالالالال ر الرسالالالالا  مالالالالن املسالالالاليحية علالالالالى ك الالالالرر   وااالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالالاله 

و عمالالالالالالاا   الالالالالاله كالالالالالالالا  شالالالالالال اا يا   وا قيقالالالالالالة    ك الالالالالالرر   وااالالالالالالاله ل تكالالالالالالن بالالالالالالداف  شالالالالالال ااين ف  الالالالالالاله  راد وسالالالالالاللم 
بالالالالسل     غااالالالالالد بيًالالالالاله وبالالالالالة  صالالالالحابه وكوالالالالالار  امالالالالاله صالالالالاللة  اغالالالالة وراباالالالالالة متيًالالالالالة بااسالالالالالاة امل الالالالالاررر أل  

 قل  مما غساعدل وغشد   رل للدفاش عن مود ه السامل و شر الدعار إىل ا سال .
ا  فالالالالالالمر   بًكالالالالالر  و الالالالالالارر مالالالالالن حياتالالالالاله و  الالالالالالاارل أل الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله  مالالالالالا   الالالالاله ل غكالالالالالن شالالالالالال اا ي

وسالالالالالاللم تالالالالالاللوج رد الالالالالالة وكا الالالالالال    األربعالالالالالالة مالالالالالالن عمررالالالالالالا ورالالالالالالا   عًفالالالالالالاا  شالالالالالالوابه   سالالالالالالن ا امسالالالالالالة 
والعشالالالالالالالرغن ول غتالالالالالالاللوج غ رالالالالالالالا إىل    تافيالالالالالالال  وكالالالالالالالا  عمالالالالالالالرل إق قا  مخسالالالالالالالة سالالالالالالالًة فالالالالالالال قا ل غكالالالالالالالن إىل 

بلواالالالالة واحالالالالدر ف الالالال  مالالالالن العالالالالد      قالالالالا  إ الالالاله كالالالالا  رالالالالسا العمالالالالر راالالالال  شالالالال ار بالالالال  كالالالالا  راالالالالال   ا عالالالالا  



 ش اا يا  بعد قل  .
  

ل غكالالالالالن رسالالالالالا  هللا غعالالالالالر  الفالالالالالالرام بالالالالال  كالالالالالا    ا الالالالالالاد مسالالالالالتمر فلالالالالالم غالالالالالالس  للراحالالالالالة  عمالالالالالا  مالالالالالالن 
موالالالالد  الرسالالالالالة إىل    مالالالالات فكالالالالا  غقضالالالالل  و اتالالالاله    شالالالالر الالالالالدعار وحماربالالالالة الارًيالالالالة واألمالالالالر ،ملعالالالالرو  

مة و الالالالال   ل الالالالالم وتعلالالالالاليم م  مالالالالالار دغالالالالالً م وت ويالالالالال  دعالالالالالا م والً الالالالالل عالالالالالن املًكالالالالالر والالالالالالدفاش عالالالالالن املسالالالالالل
املد يالالالالالة ال الالالالالحيحة ا اليالالالالالة مالالالالالن الشالالالالالاا    ومكافحالالالالالة األعالالالالالداة ،للسالالالالالا  والسالالالالاليد  وكالالالالالا  مالالالالال  قلالالالالال  
غتعوالالالالالد  انة الليالالالالال  و  الالالالالرا  الً الالالالالار  وعلالالالالالى العمالالالالالا  فقالالالالالد امالالالالال  مالالالالالن األعوالالالالالاة مالالالالالا تًالالالالالاة بالالالالاله االوالالالالالا  ول 

 اااوات الرسالة.تش له ك رر  سا ه عن عوادر ربه وعن القيا  ب
و مالالالالالالا   الالالالالاله كالالالالالالا  غق الالالالالالد مالالالالالالن تعالالالالالالدد  وااتالالالالالاله إ الالالالالالاد روابالالالالالال  امل الالالالالالاررر ولليالالالالالالد القلالالالالالالاب لًشالالالالالالر 
الالالالالدعار ف الالالالالسا واضالالالالال   غضالالالالالا  فالالالال    واتالالالالاله وعا شالالالالالة  رالالالالالل بًالالالال   م بكالالالالالر ال الالالالالدغق و وحف الالالالالة  بًالالالالال  
عمالالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب و الالالالالالد كالالالالالالا  عرضالالالالالال ا عمالالالالالالر بعالالالالالالد مالالالالالالات  وا الالالالالالا علالالالالالالى  م بكالالالالالالر وع مالالالالالالا  فالبيالالالالالالا 

هللا و و   حويوالالالالالالة  رالالالالالالل بًالالالالالالال   م سالالالالالالفيا  و الالالالالالد كالالالالالالالا  مالالالالالالن  كالالالالالال   عالالالالالالالداة  واا الالالالالالا فتلوا الالالالالالا رسالالالالالالالا  
رسالالالالالالا  هللا ومالالالالالالن  شالالالالالالرا   الالالالالالرغ   وعالالالالالالدا قلالالالالالال   الالالالالالد كا الالالالالال     حويوالالالالالالة كمالالالالالالا تقالالالالالالد   سالالالالالاللم   الالالالالالدشا  
ورالالالالالالاارت إىل ا وشالالالالالالة وتً الالالالالالر  وا الالالالالالا رًالالالالالالال  و بالالالالالال     تتً الالالالالالر معالالالالالاله فالكرم مالالالالالالا الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا 

بالالالالن الاليالالالالد الالالالالس  صالالالالار مالالالالن  ع الالالالم  باالالالالا  عليالالالاله وسالالالاللم بلواا الالالالا و واتالالالاله وميما الالالالة  رالالالالل رالالالالالة رالالالالالد 
املسالالالاللمة و الالالالالاادرم الالالالالالسغن اكتسالالالالالواا شالالالالال رر رالالالالالالدر  و مالالالالا  واتالالالالاله وصالالالالالفية بًالالالالال  حيالالالالالل  ف مالالالالالا تلوا الالالالالا 
أل الالالالالالالا بًالالالالالالال  ملالالالالالالال  مالالالالالالالن ملالالالالالالالا  الي الالالالالالالاد فالالالالالالالال ت الالالالالالالل  إ  لالالالالالالاله صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم و الالالالالالالد تًالالالالالالالافس 

 املسلمة في ا ملا و ع      ي  دحية بن رليفة الكل .
  

هللا  الالالالالاو  صالالالالالحي  االسالالالالالم كمالالالالالا   الالالالاله كالالالالالا  قا إرادر تفالالالالال  ا دغالالالالالد  وكالالالالالا  بشالالالالالرا   و الالالالالد كالالالالالا  رسالالالالالا 
بكالالالالالال  وغشالالالالالالرب وغشالالالالالالت ل  و الالالالالالد ع الالالالالالمه هللا تعالالالالالالاىل عالالالالالالن الالالالالالالس اب وتالالالالالاللوج و غًالالالالالال  بًالالالالالال  احالالالالالال   
وكا الالالالالال  عًالالالالالالد مالالالالالالا ل  غالالالالالالد بالالالالالالن حاررالالالالالالة و لق الالالالالالا  غالالالالالالد بعالالالالالالد    كرر الالالالالالا  وتلوا الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا  باالالالالالالا  

توالالالالد   رالالالالسا مل الالالالل العلالالالالة   تعالالالالدد  وااتالالالاله بعالالالالد    بلالالالالو عالالالالادر التوالالالالإ و سالالالالخ االالالالر  الالالالاللواج ،مالالالالر ر امل
مالالالالن العمالالالالر ا مسالالالالة وبعالالالالد    ا قضالالالالى  مالالالالن شالالالالوابه:  مالالالالن حالالالالدر الشالالالال ار  رالالالالسا و  نفالالالالى    تعالالالالدد 

 اللواات كا  عادر ماللافة عًد العرب.
  



علالالالالالالى    عقالالالالالالالة ا فالالالالالالر    دركالالالالالالاا حقيقالالالالالالة رالالالالالالسل املسالالالالالالاللة فالالالالالالردوا علالالالالالالى مالالالالالالا افالالالالالال ال بعضالالالالالال م مالالالالالالن 
 الفيلسا  ا جنليل  تاما  كارلي :  ار الً ر  فقا  

ومالالالالا كالالالالا  حممالالالالد  رالالالالا شالالالال اات بالالالالرغم مالالالالا ا الالالالم بالالالاله  لمالالالالا  وعالالالالدواان   وشالالالالد مالالالالا جنالالالالار وخناالالالالىة إقا »
حسالالالالوًال راالالالالال  شالالالال او    رالالالالم لالالالاله إ   ضالالالالاة م ربالالالاله مالالالالن املالالالالالق  كالالالالال  فمالالالالا  بعالالالالد مالالالالا كالالالالا  بيًالالالاله وبالالالالة 

شالالالالالربه وملوسالالالالاله وسالالالالالا ر  مالالالالالارل املالالالالالالق  غالالالالالة كا الالالالال   لقالالالالالد كالالالالالا   ارالالالالالدا  متقشالالالالالفا    مسالالالالالكًه ومالكلالالالالاله وم
 و حااله وكا   عامه عادر ا ول واملاة ور ا تتابع  الش ار ول تا د بدارل انر.

  الالالالاله كالالالالالا  غ الالالالالل  وغرفالالالالالؤ رابالالالالاله بيالالالالالدل  ف الالالالال  بعالالالالالد قلالالالالال   -و عالالالالالم مالالالالالا غالالالالالسكرو   -وإ الالالالالم ليالالالالالسكرو  
 مكرمة ومع لر .

ار  سالالالالالارر فحوالالالالالسا حممالالالالالد مالالالالالن راالالالالال  رشالالالالالن اللوالالالالالا   رشالالالالالن الاعالالالالالا    ت الالالالالد   هللا  الالالالالا م الً الالالالال
 اللي   دا وا     شر دغن هللا اخل.

رالالالالالسا و الالالالالد كالالالالالا  لسالالالالالليما  رال.ا الالالالالة امالالالالالر ر ورال.ا الالالالالة سالالالالالرغة و الالالالالد كالالالالالا  لالالالالالداود عليالالالالاله السالالالالالال  علالالالالالى 
  ردل و كله من عم  غدل تس  وتسعة امر ر و   بلواج  وروة ما ة.

  
 املر ر   ا سال 

املالالالالالال ان كاأل فالالالالالالا  وغقالالالالالالالا :   ل غكالالالالالالن للمالالالالالالر ر   االارليالالالالالالة    شالالالالالالال   فلالالالالالالم غكالالالالالالن  الالالالالالا حالالالالالالق 
 غرن إ  من  اعن ،لرمال وقاد عن ا ا ر وحا  ال ًيمة.

ْعالالالالالالالالالالرلوِ    و مالالالالالالالالالالر هللا تعالالالالالالالالالالاىل  عاشالالالالالالالالالالرر الًسالالالالالالالالالالاة ،ملعالالالالالالالالالالرو  حيالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالا :  و ع اِشالالالالالالالالالالرلورلن) ِ،ْلم 
  .19والًساة: 

  
الالالالالال ة الالالالالالا ل  ال ا)املالالالالالالا   ع ل الالالالالالى الً س    والًسالالالالالالاة: و مالالالالالالر الًسالالالالالالاة ، ضالالالالالالاش للراالالالالالالا    الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  الر ا 

   وحالالالالالالالالالت  رسالالالالالالالالالا  هللا علالالالالالالالالالى معالالالالالالالالالاملت ن ،للالالالالالالالالالة والرفالالالالالالالالالق فالوصالالالالالالالالالى هبالالالالالالالالالن األ واج حالالالالالالالالالة  الالالالالالالالالا : 34
وشالالالالالالالر  ا سالالالالالالالال  رضالالالالالالا املالالالالالالالر ر  والالالالالال  الالالالالالالاللواج ومًالالالالالالال   رالالالالالالس اللواالالالالالالالة ب الالالالالالال  « استاصالالالالالالاا ،لًسالالالالالالالاة رالالالالالال ا  »

وللًسالالالالالالالالاة   املالالالالالالالال ان   الالالالالالالالد مالالالالالالالالا « االًالالالالالالالالة االالالالالالالال    الالالالالالالالدا  األم  الالالالالالالالات»رضالالالالالالالالارا واالالالالالالالالاة   ا الالالالالالالالدغت: 
ر   و د الوًالالالالالات  ومًالالالالال  ا سالالالالالال  الالالالالاللواج املؤ الالالالال  و واج املتعالالالالالة   وحالالالالالر  الالالالالاللان ول للراالالالالالا   وحالالالالالر  القالالالالال

   3غالالالالالالو  تعالالالالالالدد اللواالالالالالالات إ  عًالالالالالالد تالالالالالالاافر العالالالالالالد :  ف الالالالالالِ ْ  ِرْفالالالالالالتلْم    ) تال ْعالالالالالالِدللااْ ف اِحالالالالالالد ر   والًسالالالالالالاة: 
و ،ل الاالالالالالالال   وصالالالالالالرل الًالالالالالال      ب الالالالالال  ا الالالالالالال  عًالالالالالالد هللا الاالالالالالالال   وتعالالالالالالدد اللواالالالالالالات بالالالالالالال شالالالالالال  



 اللان املستار ورا شً  الع ارر وعلوبة الًساة املًتشرر   رسل األو  بك رر.ر  من 
  

 حكمة تعدد اللواات
إ  الالالالالالدغن ا سالالالالالالمل ملالالالالالا كالالالالالا  دغًالالالالالا  عامالالالالالا  فقالالالالالد  ،ل تعالالالالالدد اللواالالالالالات  الالالالالا  تعالالالالالاىل:  ف الالالالالا ِكحلااْ 

ش  ف الالالالالالِ ْ  ِرْفالالالالالالتلْم    )  الالالالالال ة م  الالالالالالالد  و راللل الالالالالالت  و رل،  الالالالالالْم م الالالالالالن  الً س     3 تال ْعالالالالالالِدللااْ ف اِحالالالالالالد ر   والًسالالالالالالاة: م الالالالالالا   الالالالالالاب  ل كل
 وقل  لضرورات ااتماعية وش  ية:

فالمالالالالالا الضالالالالالرورات ا اتماعيالالالالالة  ف الالالالالا  قالالالالالل عالالالالالدد الراالالالالالا  عالالالالالن الًسالالالالالاة بسالالالالالو   تالالالالال  الراالالالالالا    
ميالالالالالالالادغن ا الالالالالالالرب  رالالالالالالالسا ول غسالالالالالالالتا  ر سالالالالالالالاة ا كامالالالالالالالات و  علمالالالالالالالاة ا اتمالالالالالالالاش و  امل الالالالالالاللحا  و  

 شالالالالالالالو  ا الالالالالالالرب العامليالالالالالالالة وقرالالالالالالال  ضالالالالالالالحيت ا املالغالالالالالالالة مالالالالالالالن  املالالالالالالالؤ رات الدوليالالالالالالالة مًالالالالالالال  ا الالالالالالالروب  فقالالالالالالالد
الًفالالالالالالالالالا  الوشالالالالالالالالالرغة ورالالالالالالالالالا رالالالالالالالالالل األمالالالالالالالالالم تسالالالالالالالالالتعد ا   للحالالالالالالالالالرب  رالالالالالالالالالسا  ،ل الالالالالالالالالالر و معالالالالالالالالالا    التاسالالالالالالالالال  

 وا ستعمار  وتًشىة الايارات واألسا ي  واملداف  و د فش  مؤ ر  لش السالل   م مته.
وغقتالالالالالال  عالالالالالالدد كوالالالالالال  مالالالالالالن راا الالالالالالا و  تالالالالالاللا  القوا الالالالالال    إفرغقيالالالالالالة و مرغكالالالالالالا و سالالالالالاليا تشالالالالالالن ال الالالالالالارات 

 و تي ة رسل ا روب وال ارات  قل عدد الراا  عن الًساة  ق ا  غقدر اس  ف اعت ا.
  

ضالالالالالار ،ألمالالالالالة مالالالالالن  لالالالالالة  -ر اصالالالالالا  إقا كالالالالالا  الالالالالالًقل ع يمالالالالالا   -و قالالالالالل الراالالالالالا  عالالالالالن الًسالالالالالاة 
 واالالالالالالال مً الالالالالالا  قالالالالالالل ال الالالالالالرور لقلالالالالالالة األغالالالالالالد  العاملالالالالالالة  وضالالالالالالعد  ا الالالالالالا مالالالالالالن الاا الالالالالالة ا ربيالالالالالالة  وتعرضالالالالالال ا
ل الالالالالارات امل الالالالال غن وماالالالالالام  الاالالالالالامعة مالالالالالن األمالالالالالم القاغالالالالالة فالالالالالال غعيالالالالالد م الالالالال  رالالالالالسل األمالالالالالة الالالالالالد  صالالالالاليو  

 بًقل راا ا إىل  ا ا وك رر مااليدرا إ  تعدد اللواات.
 «: صا  علم ا اتماش»و د كت  العال ا جنليل  رربرت سوًسر   كتاب 

لكالالالالالال  راالالالالالال  مالالالالالالن الوالالالالالالا ة  إقا  الالالالالالر  علالالالالالالى األمالالالالالالة حالالالالالالا  ااتاحالالالالالال  راا الالالالالالا ، الالالالالالروب ول غكالالالالالالن»
 واالالالالة واحالالالالدر وبقيالالالال   سالالالالاة عدغالالالالدات بالالالالال   واج غًالالالالت  مالالالالن قلالالالال   قالالالالل   عالالالالدد املااليالالالالد   حمالالالالالة 
و  غكالالالالالا  عالالالالالددرم مسالالالالالاوو  لعالالالالالدد الافيالالالالالات  فالالالالال قا تقابلالالالالال   متالالالالالا  مالالالالال  فالالالالالرمث   مالالالالالا متسالالالالالاوغتا    

 تسالالالالالتاي   يالالالال  الاسالالالالا   املعيشالالالالية  وكا الالالالال  إحالالالالدامها   تسالالالالتفيد مالالالالن  يالالالالال   سالالالالا  ا ، سالالالالتيالد فالالالالال
   تقالالالالالالالالاو  ر الالالالالالالاليمت ا الالالالالالالالالد غسالالالالالالالالتالد راا الالالالالالالالا  يالالالالالالالال   سالالالالالالالالا  ا وتكالالالالالالالالا  الًتي الالالالالالالالة    األمالالالالالالالالة املاحالالالالالالالالدر 

 «.لللواات تفد  ما  األمم املعد در لللواات
  إ   ودر عالالالالالالالدد الًسالالالالالالالاة بالالالالالالالال   واج مالالالالالالالدعار   تشالالالالالالالار الفسالالالالالالالق والف الالالالالالالار والفا الالالالالالالة  و  شالالالالالالال  



 تقد .   إ،حة تعدد اللواات للقادرغن عليه عالج لك  ما 
فالمالالالالالالالا الضالالالالالالالرورات الش  الالالالالالالية  فمعلالالالالالالالا     الالالالالالالاللان حمالالالالالالالر  شالالالالالالالرعا  فلالالالالالالالا    ا سالالالالالالالال  حالالالالالالالر  التعالالالالالالالدد 
لضالالالالا   السالالالالو   مالالالالا  املتالالالالدغِ ن الالالالالس  غعوالالالالد هللا وغتوالالالال   وامالالالالرل و تًالالالال   ااريالالالاله أل  رًالالالالا   روفالالالالا  شالالالالىت 

  اررر تضار ا  سا  إىل اللواج  ك ر من امر ر واحدر  سكر مً ا:
  
  
 ملمًالالالالالالالالا   عالالالالالالالال  الالالالالالالالاللوج غًفالالالالالالالالر مً الالالالالالالالا ايالالالالالالالالت  عل الالالالالالالالا غالالالالالالالال  صالالالالالالالالا ة مالالالالالالالالرمث اللواالالالالالالالالة مرضالالالالالالالالا   - 1

للمالمسالالالالالالة والتمتالالالالالال  ولالالالالالاليس  الالالالالالا مالالالالالالن غعا الالالالالالا إقا  لق الالالالالالا و  تسالالالالالالتاي  الكسالالالالالال  و  شكالالالالالالن    تتالالالالالاللو)ج 
ب الالالالال ل فلالالالالاليس مالالالالالن املالالالالالروةر وا  سالالالالالا ية  ال  الالالالالا ولالالالالاليس مالالالالالن ا كمالالالالالة مًعالالالالاله مالالالالالن التالالالالاللوج لالالالالالدال غتعاالالالالال  

ان  و الالالالد حالالالالدن م الالالال  قلالالالال  ،لضالالالالو  ألحالالالالد ال الالالالا ة  سالالالالله  و  يالالالال  بالالالاله الشالالالال اات الاويعيالالالالة إىل الالالالالل 
وكالالالالالالا   اضالالالالالاليا  ، الالالالالالاكم األرليالالالالالالة رمحالالالالالاله هللا تعالالالالالالاىل ف  الالالالالاله بعالالالالالالد    تالالالالالاللوج  الالالالالالدر غسالالالالالال ر  صالالالالالاليو   واتالالالالالاله 
،لشالالالالل  فكا الالالال  حالت الالالالا مًف الالالالرر و  تسالالالالتاي  ا ركالالالالة و  تًالالالالاو  الاعالالالالا  بيالالالالدرا ولالالالاليس  الالالالا مالالالالن غعا الالالالا 

مالالالالن املالالالالروةر والشالالالالفقة  وملالالالالا كالالالالا  متمسالالالالكا  بدغًالالالاله إقا  لق الالالالا بالالالال  غسالالالالتحي  عليالالالاله قلالالالال  ملالالالالا الوالالالال  عليالالالاله 
تالالالاللوج غ رالالالالالا بعالالالالد     الالالالالرر األ والالالالاة عالالالالالد  شالالالالالفا  ا ور الالالالل  الالالالالا رادمالالالالة وكالالالالالا  نالالالالدم ا بًفسالالالالاله و الالالالالد 

  ا  مرض ا وبقي  على رسل ا ا  إىل    تافي .
امتًالالالالاش الراالالالال  عالالالالن ا ت الالالالا  بلواتالالالاله مالالالالدر الاضالالالال  والًفالالالالا  ومالالالالا غًا الالالالا بسالالالالو  قلالالالال  مالالالالن  - 2

 ا    والضعد.
ااقبيالالالالالالالالالة املالالالالالالالالالر ر و ا الالالالالالالالالا ولر رالالالالالالالالالا   الراالالالالالالالالال  مالالالالالالالالال   درتالالالالالالالالاله علالالالالالالالالالى التعالالالالالالالالالدد مالالالالالالالالالن الاا الالالالالالالالالة  - 3

 االسما ية واملالية.
 بلام اللواة سن الشي ارة. - 4
 عقم املر ر م  رغوة الرا    السرغة. - 5
 الرغوة   ك رر الًس  رغوة   الًفاق واالال. - 6
اعدو  الراالالالالالال    عملالالالالالاله ورالالالالالالسا مشالالالالالالارد األسالالالالالالواب ا  ت الالالالالالادغة فالالالالالال   الًسالالالالالالاة واألو د غسالالالالالال - 7

  الالالالالوالد اللراعيالالالالة كالالالالالقار امل الالالالر   و الالالالد غضالالالالار الراالالالال     غتالالالاللوج امالالالالر ر غًيالالالالة بسالالالالو  سالالالالاة حالتالالالاله 
 املالي)ة.

و الالالالالالالد كالالالالالالالا  تعالالالالالالالدد اللواالالالالالالالات شالالالالالالالا عا  عًالالالالالالالد العالالالالالالالرب ول غكالالالالالالالن   االارليالالالالالالالة  الالالالالالالا ا   الالالالالالالدد عالالالالالالالدد 



ا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله اللواالالالالالات  و الالالالالد  سالالالالاللم غالالالالاليال  بالالالالالن سالالالالاللمة واتالالالالاله عشالالالالالر  سالالالالالار فقالالالالالا  لالالالالاله رسالالالالال
 «. مس   ربعا  وفار  ، ي ن»وسلم 

  ا  األستاق ااستا  لابا :
  
إ  تعالالالالالالدد اللواالالالالالالات علالالالالالالى م الالالالالالا  مالالالالالالا شالالالالالالرعه ا سالالالالالالال  مالالالالالالن  فضالالالالالال  األ  مالالالالالالة و  ضالالالالالال ا  دب »

األمالالالالالالالة الالالالالالالالد تالالالالالالالسر  إليالالالالالالاله وتعت الالالالالالالم بالالالالالالاله و ورق الالالالالالالا ل سالالالالالالالرر عقالالالالالالالدا  و شالالالالالالالدرا  صالالالالالالالر ا   را  وسالالالالالالالويله    
 «. سعد حا   و واه شالان  و حق ،ح ا  الرا  من  رت ا ال ربية تكا  املر ر املسلمة

ولسالالالالالال   در  علالالالالالالى     اعالالالالالالدر غوالالالالالالإ األوروبيالالالالالالا  حكم الالالالالالم ،لاالالالالالالا  قلالالالالالال  الً الالالالالالا  »و الالالالالالا : 
عالالالالالن   الالالالالا  التفالالالالالرد عًالالالالالد األوروبيالالالالالة املشالالالالالاب ،لكالالالالالسب والًفالالالالالا   علالالالالالى  -  الالالالالا  تعالالالالالدد اللواالالالالالات  -

التعالالالالالدد علالالالالالى مالالالالالا سالالالالالاال  ولالالالالاليس ع يوالالالالالا  بعالالالالالد حالالالالالة  ر  رًالالالالالال   سالالالالالوا،  املالالالالالإ علالالالالالى إغ الالالالالار   الالالالالا  
قلالالالالالالال      الالالالالالالر  الشالالالالالالالر ية الالالالالالالالسغن غًت عالالالالالالالا  إليًالالالالالالالا وغتًقلالالالالالالالا  بالالالالالالالة مالالالالالالالدا ًًا  الالالالالالالارو  مالالالالالالالن  سالالالالالالالاتًا   

 ا كم على   ا  تعدد اللواات فقا :
  

 و د حو)س شابً ار الفيلسا  األملاين تعدد اللواات في م:
 الالالالا  « قيقالالالالة لًالالالالاش الًسالالالالاة  سالالالالرل  مالالالالا    لًالالالالا     عالالالالد بعالالالالد قلالالالال  تعالالالالد د اللواالالالالات ل سالالالالًة ح»

  مدغًالالالالالة لًالالالالالدرر وحالالالالالدرا »قلالالالالال  بعالالالالالد    شالالالالالرل مضالالالالالار ا  ت الالالالالار علالالالالالى  واالالالالالة واحالالالالالدر فممالالالالالا  الالالالالا : 
.الالالالالا ا   لالالالالالد بًالالالالال  عماميالالالالالة سالالالالالف  د  شالالالالالرف ن علالالالالالى مساالالالالالة الالالالالاللواج ضالالالالالحية ا  ت الالالالالار علالالالالالى  واالالالالالة 

 «.واحدر و تي ة تعً  السيدر األوروبية وما تدعيه لًفس ا من األ، ي 
راعًالالالالالالالا إىل  صالالالالالالالا  األشالالالالالالالياة وحقيقت الالالالالالالا   جنالالالالالالالد سالالالالالالالووا  شًالالالالالالال  الراالالالالالالال  مالالالالالالالن التالالالالالالاللوج  إقا»و الالالالالالالا : 

ب ا يالالالالالة إقا  صالالالالاليو  امر تالالالالاله  الالالالالرمث مالالالالاللمن لل مًالالالالاله  و كا الالالالال  عقيمالالالالالا   و  صالالالالالوح  علالالالالالى تالالالالالاات السالالالالالًة 
 «.ع ا ا  

إ  الراالالالالالال  املتالالالالالاللوج   األمالالالالالالم املسالالالالالاليحية الالالالالالالد   توالالالالالالي  تعالالالالالالدد اللواالالالالالالات    غقت الالالالالالر   ا قيقالالالالالالة 
ر بالالالالال   الالالالالرال غت الالالالالس ك الالالالال ا  مالالالالالن ا لالالالالاليالت وغوالالالالالي  لًفسالالالالاله التمتالالالالال   الالالالالن  حالالالالال  مالالالالالً ن  علالالالالالى امالالالالالر ر واحالالالالالد

لكًالالالالالاله إقا  بالالالالالالد  ر غالالالالالاله  و كتالالالالالال    ماضالالالالالالاش الالالالالالاللواج  عالالالالالالن علالالالالالالى تعالالالالالالدد اللواالالالالالالات ورمالالالالالالى املسالالالالالاللمة 
 ، م ية والتعد  على حقا  اللواة و عم   م ش اا يا .
 إ الالالالالالاله: مشالالالالالالالاب بالالالالالالالة األوروبيالالالالالالالة« اللواالالالالالالالة»ولالالالالالالالسل   الالالالالالالا  األسالالالالالالالتاق لابالالالالالالالا  عالالالالالالالن   الالالالالالالا  تفالالالالالالالرد 



 ،لكسب والًفا ..  وصرل بسل   غضا  شابً ار فقا :
  
 غالالالالالن لًالالالالالا  الالالالالن غقت الالالالالر حقيقالالالالالة علالالالالالى  واالالالالالة واحالالالالالدر  بالالالالال     ًكالالالالالر   ًالالالالالا   بعالالالالال   ومًالالالالالا  و   »

 «.مع م ا كلًا  و الًا  ت س ك  ا  من الًساة
علالالالالالالالالى    الشالالالالالالالالرغعة ا سالالالالالالالالالمية كمالالالالالالالالا رالالالالالالالالا واضالالالالالالالال  مالالالالالالالالن  الالالالالالالالل القالالالالالالالالر   الكالالالالالالالالر  ل تالالالالالالالالو  تعالالالالالالالالدد 

االالالالالالالات  بالالالالالالالال  يالالالالالالالد و  شالالالالالالالر   بالالالالالالال  اشالالالالالالال    العالالالالالالالد    الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:  ف الالالالالالالِ ْ  ِرْفالالالالالالالتلْم    ) تال ْعالالالالالالالِدللااْ اللو 
ف اِحالالالالالد ر    واملعالالالالالد فالالالالال   رفالالالالالتم    تعالالالالالدلاا بالالالالالة رالالالالالسل األعالالالالالداد كمالالالالالا رفالالالالالتم تالالالالالر  العالالالالالد  فيمالالالالالا فا  الالالالالا 

مالالالالالالالالن      واملعالالالالالالالالد قلالالالالالالالال    الالالالالالالالرب 3فالالالالالالالالاكتفاا بلواالالالالالالالالة واحالالالالالالالالدر:  قلالالالالالالالال     ْدىن     ) تال علاللالالالالالالالالاْا  والًسالالالالالالالالاة: 
 تعالاا      جتاروا و   يلاا.

والالالالالس  غؤرالالالالس مالالالالن  مالالالالاش   الالالالا  القالالالالر   والسالالالالً ة    الالالالاللوج غعتالالالال   .الالالالا  إقا تالالالاللوج علالالالالى امر تالالالاله 
  .6عرد ا ضرار هبا   ا  تعاىل:  و    تلض  رحورلن) لِتلض يال قلااْ ع ل ْيِ ن)  والاال : 

  فكال الالالالاله   ا قيقالالالالالة ضالالالالالي ق حالالالالالدود التعالالالالالدد  فا سالالالالالال  ل غالالالالالو  التعالالالالالدد الافالالالالالا  بالالالالال  اشالالالالال   العالالالالالد 
فالالالالالالسغن غعالالالالالددو  اللواالالالالالات وغضالالالالالربا  صالالالالالفحا  عالالالالالن رالالالالالسا الشالالالالالر   رالالالالالم   ا قيقالالالالالة نالالالالالالفا  الالالالالالدغن  

 فال شال  لًا هبم  وفعل م   غؤرس ح ة على الدغن.
  

 بًال وبًاته صلى هللا عليه وسلم 
ريم الالالالالالالالالس  ولالالالالالالالالد ولالالالالالالالالدت رد الالالالالالالالة لرسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ولالالالالالالالالدل كل الالالالالالالالم إ  إبالالالالالالالالرا

،ملدغًالالالالة  ف  الالالاله مالالالالن مارغالالالالة القوايالالالالة مالالالالن  رغالالالالة حفالالالالن مالالالالن كالالالالارر    الالالالًاة  و الالالالد  رالالالالدارا املقالالالالا س ع الالالاليم 
القالالالالالو  إىل الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و رالالالالالد  مع الالالالالا  رت الالالالالا سالالالالال غن ورالالالالالل الالالالالالد ورو الالالالالا رسالالالالالا  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  سا  بن وب .
 ار  كة  ورا  و  من مات من ولدل.و ك  بًيه القاسم  وبه غلكد  ولد  و  الًو

  ولالالالالالد لالالالالالاله  غًالالالالال     ر يالالالالالالة    فا مالالالالالة       كل الالالالالالا     ولالالالالالد لالالالالالاله   ا سالالالالالال  عوالالالالالالد هللا وورالالالالالالا 
الايالالالالال  والاالالالالالالارر  ورالالالالالؤ ة كل الالالالالالم مالالالالالن رد الالالالالالة  ومالالالالالات بعالالالالالالد القاسالالالالالم عوالالالالالالد هللا  فقالالالالالا  العالالالالالالا  بالالالالالالن 

الالالالالالالا  اْ بالتال الالالالالالالرل  فالالالالالالالال ل  هللا تعالالالالالالالاىل:  ِإ ) «  الالالالالالالد ا قاالالالالالالال  ولالالالالالالالدل ف الالالالالالالا  بالالالالالالال »وا الالالالالالال  السالالالالالالال مل:  الالالالالالالا ِد    رل ش 
 d   وعود هللا را  رر األو د من رد ة.3والكارر: 

  



 مالالالالا إبالالالالراريم فالالالالالد لالالالاله سالالالالًة .الالالالا  ومالالالالات ورالالالالالا ابالالالالن سالالالالتة عشالالالالر شالالالال را   و يالالالال : .ا يالالالالة عشالالالالالر    
 سًة عشر من ا  رر.

  ما بًاته فكل ن  دركن ا سال  فالسلمن وراار  معه صلى هللا عليه وسلم 
ا العالالالالا  بالالالالن الربيالالالال  بالالالالن العالالالالل  بالالالالن عوالالالالد  الالالالس ورالالالالا ابالالالالن رالت الالالالا رالالالالالة بًالالالال  وتالالالاللوج  غًالالالال   بالالالال

راغلالالالالالد  رالالالالال  رد الالالالالة ألم الالالالالا و بي الالالالالا  تافيالالالالال   غًالالالالال  سالالالالالًة .الالالالالا  مالالالالالن ا  الالالالالرر  ولالالالالالدت ألم العالالالالالا  
عليالالالالالالا  و مامالالالالالالة وفا مالالالالالالة تلوا الالالالالالا علالالالالالالل  بالالالالالالن  م  الالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  ور يالالالالالالة و   كل الالالالالالا  تلوا مالالالالالالا 

الالالالال ل قا الًالالالالالارغن  تافيالالالالال  ر يالالالالالة غالالالالالا  بالالالالالدر   رمضالالالالالا  سالالالالالًة ع مالالالالالا  بالالالالالن عفالالالالالا   وتافيتالالالالالا عًالالالالالدل و الالالالالسا ذِل
 ارًتة من ا  رر وتافي     كل ا  سًة تس  من ا  رر  فالوًات  رب  والوًا  رالرة.

  
 صفته صلى هللا عليه وسلم 

  
كالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم  بالالالالي  مشالالالالر،  امالالالالرر واسالالالال  االوالالالالة  ع الالالاليم الالالالالر   مالالالالن 

  ع الالالالالاليم االو الالالالالالة د يالالالالالالق ا الالالالالالااوة مقرو مالالالالالالا كا الالالالالال  الفراالالالالالالة الالالالالالالد بالالالالالالة غالالالالالال  إفالالالالالالرا   حسالالالالالالن االسالالالالالالم
حااويالالالاله غسالالالال ر   توالالالالة إ  ملالالالالن د الالالالق الً الالالالر   رالالالالدب األشالالالالفار   دعالالالال  العيًالالالالة   الالالالد األ الالالالد واضالالالال  
ا الالالالدغن لالالالاليس في مالالالالا  تالالالالاة و  ارتفالالالالاش كالالالالت اللحيالالالالة وك الالالال  شالالالالعررا   سالالالالادرا عر الالالاله   وا الالالاله  واسالالالال  

ه لد لالالالالة السالالالالعة علالالالالى الف الالالالاحة  مفلالالالال  ال ًالالالالاو ومتفر  الالالالا  الفالالالالم مالالالالن غالالالال  إفالالالالرا   والعالالالالرب تتمالالالالدل بالالالال
 الالالالالالالالا  األسالالالالالالالالًا  ضالالالالالالالال م الكالالالالالالالالرادغس ور و  الع الالالالالالالالا   غلالالالالالالالاليل الكتفالالالالالالالالة واسالالالالالالالالع ما انعم مالالالالالالالالا شالالالالالالالال ن 
الكفالالالالالالالة والقالالالالالالالدمة بالالالالالالالة كتفيالالالالالالاله رالالالالالالالا  الًوالالالالالالالار ورا الالالالالالاله غالالالالالالالدر محالالالالالالالراة  م الالالالالالال  بيضالالالالالالالة ا مامالالالالالالالة غلالالالالالالاليل 

القالالالالالدمة  سالالالالالوابة  دمالالالالاله  األصالالالالالاب  مالالالالالن غالالالالال    الالالالالر و  رشالالالالالا ة واسالالالالال  ال الالالالالدر سالالالالال   الالالالالالوان  غلالالالالاليل
  الالالالالالالالا  مالالالالالالالالن الاسالالالالالالالالاى   شالالالالالالالالعر الالالالالالالالالسراعة واملًكوالالالالالالالالة و عالالالالالالالالات ال الالالالالالالالدر   اغالالالالالالالال  الل الالالالالالالالدغن  ل غكالالالالالالالالن 
،لااغالالالالالال  و  الق الالالالالال  ورالالالالالالا إىل الاالالالالالالا    الالالالالالرب  شالالالالالالدغد سالالالالالالااد الشالالالالالالعر  شالالالالالالعرل وسالالالالالال  بالالالالالالة االعالالالالالالادر 
والسالالالالالوا ة  إقا التفالالالالال  التفالالالالال   يعالالالالالا    قالالالالالل  ال الالالالالاب لالالالالالة  الكالالالالالال   حسالالالالالن ال الالالالالات  اغالالالالاله    غقالالالالالا  

 الالالالرا   و  غًاالالالالق رالالالالسرا   نا الالالال  كالالالال  إ سالالالالا  علالالالالى  الالالالدر عقلالالالاله  غكلالالالالم كالالالال   ويلالالالالة  الالالالا تعرفالالالاله  واسالالالال  ر
ا  الالالالالش بل الالالالات العالالالالرب إقا فالالالالرل غالالالال   رفالالالاله  مالالالالا ر   ضالالالالاحكا  إمالالالالا كالالالالا  غوتسالالالالم وكالالالالا  الضالالالالح  
مًالالالاله اندرا  ول غق قالالالاله  مالالالالا ت الالالالاةب  الالالال   ومالالالالا احالالالالتلم  الالالال   لالالالاليس  سالالالال رل الوالالالالد   سالالالال   ا لالالالالق  لالالالالة  

ل و  غلالالالالالالاليل   صالالالالالالال اب و  فحالالالالالالالاش و  عيالالالالالالالاب و  مالالالالالالالل ال  وكالالالالالالالا  شالالالالالالاللل و  االا الالالالالالال   لالالالالالالاليس بفالالالالالالال



غقالالالالالالا  إ  حقالالالالالالا   غقابالالالالالال  السالالالالالاليدة ،  سالالالالالالًة   غ الالالالالال  مالالالالالالن  اعالالالالالاله وغعاالالالالالالل مالالالالالالن حرمالالالالالاله وغعفالالالالالالا عمالالالالالالن 
 لمالالالاله    غالالالالتكل م إ  فيمالالالالا غراالالالالا راابالالالاله وغ الالالال  لل رغالالالال  علالالالالى االفالالالالار   املًاالالالالق واملسالالالالاللة    غقاالالالالال  

حااالالالالالة  وكالالالالالا  كالمالالالالاله  ف الالالالاله عًالالالالاله كالالالالال  مالالالالالن ذالالالالال   غع الالالالالم  علالالالالالى  حالالالالالد حدغ الالالالاله  و  غالالالالالتكلم   غالالالالال 
الًعمالالالالالالة وإ  د الالالالالال     غ ضالالالالالال  لًفسالالالالالاله و  غًت الالالالالالر  الالالالالالا وإمالالالالالالا غ ضالالالالالال  إقا تعالالالالالالرمث للحالالالالالالق بشالالالالالاللة  
وغكالالالالر  كالالالالر  كالالالال   الالالالا  وغاليالالالاله علالالالالي م وغتفقالالالالد  صالالالالحابه وغسالالالالال  عالالالالً م فالالالال   كالالالالا  غا والالالالا  دعالالالالا لالالالاله  وإ   

 كا  شاردا   ارل وإ 
  

 الالالالالالالا  الالالالالالالالس حالالالالالالالة غًت الالالالالالالل بالالالالالالاله اعلالالالالالالالس وتااضالالالالالالالعا   مالالالالالالالن كالالالالالالالا  مرغضالالالالالالالا  عالالالالالالالادل  وإقا ا ت الالالالالالالى إىل 
االسالالالالاله  و اندمالالالالالاله  ااالالالالالالة صالالالالالابرل حالالالالالالىت غكالالالالالالا  رالالالالالا املً الالالالالالر  عًالالالالالاله  مالالالالالن سالالالالالالالله حااالالالالالالة ل غالالالالالالردل إ  
هبالالالالا  عًالالالالدل الًالالالالا    ا الالالالق سالالالالااة   لسالالالاله  لالالالالس حلالالالالم وحيالالالالاة   ترفالالالال  فيالالالاله األصالالالالاات و  غتًالالالالا عا  

   و الالالالالد  الالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله عًالالالالالدل ا الالالالالدغت  إقا تكلالالالالالم   الالالالالر  السالالالالالا ل كالمالالالالالا علالالالالالى ر وسالالالالال م الاالالالالال
  وكالالالالالا   شالالالالالد الًالالالالالا  رشالالالالالية ورافالالالالالا  مالالالالالن هللا  مالالالالالا ضالالالالالرب «بع الالالالال  أل الالالالالم مكالالالالالار  األرالالالالالال »وسالالالالاللم 

بيالالالالالدل الشالالالالالرغفة امالالالالالر ر و  رادمالالالالالا  مالالالالالن  رلالالالالاله  حلمالالالالاله غسالالالالالوق غضالالالالالوه و  تلغالالالالالدل شالالالالالدر اال الالالالال  عليالالالالاله إ  
 سالالالالالن  حلمالالالالالا   سالالالالال ى الًالالالالالا  كفالالالالالا  و شالالالالالدرم حيالالالالالاة   الالالالال  الفالالالالالال  ا سالالالالالن وغ الالالالال  ا سالالالالالم القوالالالالالي  ،

غشالالالالالاور  صالالالالالحابه   األمالالالالالر  وكالالالالالا  إقا كالالالالالرل شالالالالاليدا  عالالالالالر    وا الالالالاله ول غشالالالالالاِفْه  حالالالالالدا   كالالالالالرول  شالالالالالا ل 
صالالالالالالويا   صالالالالالالالحابه و لسالالالالالالال م   ح الالالالالالالرل وغقعالالالالالالالدو    صالالالالالالدرل الشالالالالالالالرغد فيقالالالالالالالول م وغلتالالالالالالاللم م  غشالالالالالالال د 
االًالالالالا ل وغقوالالالال  عالالالالالسر املعتالالالالسر  مالالالالالا وضالالالال   حالالالالد فمالالالالاله    ق الالالاله إ  اسالالالالالتمر صالالالالاغيا  لالالالاله حالالالالالىت غفالالالالرم مالالالالالن 

وغالالالالالسر   ششالالالالالل مالالالالال  األرملالالالالالة واملسالالالالالكة والضالالالالالعيد   حالالالالالاا   م  مالالالالالا صالالالالالاف   حالالالالالدا  بيالالالالالدل حدغ الالالالاله 
ف سالالالالالالال  غالالالالالالالدل صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم حالالالالالالالىت غكالالالالالالالا  ا رالالالالالالالر رالالالالالالالا الالالالالالالالس  غرسالالالالالالالل ا  وغوالالالالالالالد   صالالالالالالالحابه 
،مل الالالالالافحة  ل غاللالالالالالر   الالالالال  مالالالالالادا  راليالالالالاله بالالالالالة  صالالالالالحابه  كالالالالالا   لالالالالالس علالالالالالى األرمث وا  الالالالال  والوسالالالالالا   

رداةل و رالالالالالالالرل ،لاسالالالالالالالادر الالالالالالالالد اتالالالالالالاله وغعالالالالالالالل  عليالالالالالالاله إ       غكالالالالالالالر  مالالالالالالالن غالالالالالالالدر  عليالالالالالالاله ور الالالالالالالا بسالالالالالالال  لالالالالالالاله
وغالالالالالدعا  صالالالالالحابه  حالالالالال   ذالالالالالا  م وغكًالالالالالي م  و   لالالالالالس إليالالالالاله  حالالالالالد ورالالالالالا غ الالالالاللل إ  رفالالالالالد صالالالالالالته 
وسالالالالالله عالالالالن حالتالالالاله فالالالال قا فالالالالرم عالالالالاد إىل صالالالالالته  كالالالالا  غركالالالال  ا مالالالالار ور الالالالا ركوالالالاله عالالالالروان  وغالالالالرد  رلفالالالاله 

د عًالالالالد الًالالالالا  رالالالالالو    كالالالال  عالالالالة  وحالالالالال  وكالالالالا   لالالالالس علالالالالى األرمث و الالالال  السالالالالاا  وغكتحالالالال  ، .الالالال
الل الالالالالم ااعلالالالالاله ح الالالالالا  مالالالالال ورا    روة »علالالالالالى رحالالالالال  رن عليالالالالاله  ايفالالالالالة مالالالالالا تسالالالالالاو   ربعالالالالالة درارالالالالالم و الالالالالا : 

  وكالالالالا  غالالالالال  مالالالالا غلالالالالوس رالالالالا و صالالالالحابه مالالالالا  سالالالال  مالالالالن القاالالالالن ور الالالالا لوسالالالالاا مالالالالا  سالالالال  «فيالالالاله و  ذعالالالالة



ه وغقالالالالالم الويالالالالال   مالالالالالا مالالالالالن ال الالالالالا  والكتالالالالالا    لالالالالال  شالالالالالاته ون الالالالالد  علالالالالاله وغر الالالالال  رابالالالالاله ونالالالالالد   فسالالالالال
 غلر  فارغا  

  
 الالالال    بيتالالالاله  وبكالالالال  مالالالال  ا الالالالاد  وغاحالالالالن معالالالاله و مالالالال  بضالالالالاعته مالالالالن السالالالالا   و الالالال  الايالالالال  
وبمالالالالالر بالالالالاله  وبمالالالالالر  صالالالالالحابه ،ملشالالالالالل  مامالالالالاله  تالالالالالا  ودرعالالالالاله مررا الالالالالة عًالالالالالد غ الالالالالاد  علالالالالالى  فقالالالالالة عيالالالالالاله  

ا   وكالالالالا  غويالالالال  مالالالالا شالالالالو  رالرالالالالة  و   تواعالالالالا  مالالالالن روالالالالل الالالالال  حالالالالىت فالالالالار  الالالالالد يا  ومالالالالا  كالالالال  روالالالاللا  مً الالالال
الليالالالالالالات املتتابعالالالالالالة  الالالالالالاوو   ومالالالالالالا  كالالالالالال  علالالالالالالى رالالالالالالاا   الالالالالال  إمالالالالالالا كالالالالالالا  بكالالالالالال  علالالالالالالى السالالالالالالفرر ور الالالالالالا وضالالالالالال  
 عامالالالالاله علالالالالالى األرمث     مالالالالال    باًالالالالاله بالالالالالة  عالالالالالامة  إ   كالالالالال   مالالالالالا  ل غالالالالاللد عليالالالالاله وإ   كالالالالال   الالالالالرا  

باغالالالالة ور الالالالا ل غالالالاللد عليالالالاله وإ   كالالالال  روالالالاللا  ل غالالالاللد عليالالالاله  وكالالالالا  غ الالالاللل علالالالالى ا  الالالال  وعلالالالالى الفالالالالرور املد
 ان  على ا    فالررت   اسدل الشرغد  وكا  غًا  على شلة من  د  حمشا ليفا .

  
وكالالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  ف الالالالال  الًالالالالالا  و عالالالالالسهبم كالمالالالالالا  و سالالالالالرع م  داة و حالرالالالالالم مًاقالالالالالا  
حالالالالالالالىت إ  كالمالالالالالالاله برالالالالالالالس ،لقلالالالالالالالاب وغسالالالالالالال  األروال  وكالالالالالالالا  إقا تكلالالالالالالالم تكلالالالالالالالم بكالالالالالالالال  مف الالالالالالال  موالالالالالالالة 

هبالالالالالالسر مسالالالالالالرش    فالالالالالالل  و  متقاالالالالالال  ختللالالالالالاله السالالالالالالكتات بالالالالالالة  فالالالالالالراد الكالالالالالالال   ل  غعالالالالالالدل العالالالالالالاد  لالالالالالاليس
غكالالالالالن بكالالالالالا ل بشالالالالال يق ورفالالالالال  صالالالالالات كمالالالالالا ل غكالالالالالن ضالالالالالحكه بق ق الالالالالة  وكالالالالالا  غوكالالالالالل  حيالالالالالاان    صالالالالالالر 

 اللي .
وراالالالالالال  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالاللم علالالالالالالالى األرمث وعلالالالالالالى املًالالالالالالال  وعلالالالالالالى الوعالالالالالالال  وعلالالالالالالالى 

 صالالالالالاته واشالالالالالتد غضالالالالالوه كال الالالالاله مًالالالالالسر االالالالالي   وكالالالالالا    الًا الالالالالة  وكالالالالالا  إقا راالالالالال  امحالالالالالرت عيًالالالالالال وعالالالالالال
ناالالالالال  راوالالالالالة إ  افتتح الالالالالالا امالالالالالد هللا  وكالالالالالا  إقا صالالالالالالعد املًالالالالال    والالالالال  باا الالالالالاله علالالالالالى الًالالالالالا     الالالالالالا : 
السالالالالال  علالالالاليكم ونالالالالتم راوتالالالاله ، سالالالالت فار  وكالالالالا  ك الالالال ا  مالالالالا ناالالالال  ،لقالالالالر   وإقا  الالالالا  ناالالالال   رالالالالس 

 ل عًه   ه تاكال على سيد.ع ا فتاكال علي ا وكا   حياان  غتاكال على  ا  ول  ف
  

ول غكالالالالالالن صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غف الالالالالالال  رلالالالالالاله عًالالالالالالد درالالالالالالاله إىل املًالالالالالالل  ب تالالالالالالة غت الالالالالالا م  ولكالالالالالالن  
كالالالالالالا  غالالالالالالدر  علالالالالالالى  رلالالالالالاله علالالالالالالى علالالالالالالم مالالالالالالً م بدرالالالالالالاله  وكالالالالالالا  غسالالالالالاللم علالالالالالالي م وكالالالالالالا  إقا درالالالالالال  بالالالالالالد  
،لسالالالالؤا     سالالالالال  عالالالالً م  ور الالالالا  الالالالا  رالالالال  عًالالالالدكم مالالالالن غالالالالداة ور الالالالا سالالالالك  حالالالالىت  ضالالالالر بالالالالة غدغالالالاله 

سالالالالالالر  وكالالالالالالا  إقا درالالالالال  علالالالالالالى  رلالالالالالاله ،لليالالالالال  غسالالالالالاللم تسالالالالالالليما    غالالالالالا ل الًالالالالالالا م وغسالالالالالالم  اليق الالالالالالا   مالالالالالا تي



وإقا  تالالالالى ،ب  الالالالا  ل غسالالالالتقو  الوالالالالاب مالالالالن تلقالالالالاة وا الالالاله ولكالالالالن مالالالالن ركًالالالاله األشالالالالن  و األغسالالالالر فيقالالالالا : 
 السال  عليكم السال  عليكم  ل غكن غرد السال  بيدل و  ر سه و   صوعه.

ا رفالالالالالال  غدغالالالالالاله   الالالالالالالدعاة ل  ا مالالالالالالا حالالالالالالىت شسالالالالالال  هبالالالالالالا وا الالالالالاله  وكالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم إق
وكالالالالالا  إقا  صالالالالالابه غالالالالالم  و كالالالالالرب « و مقل الالالالال  القلالالالالالاب روالالالالال   لالالالالال  علالالالالالى دغًالالالالال »وكالالالالالا   ك الالالالالر دعا الالالالاله: 

حسالالالالال  الالالالالالرب مالالالالالن العوالالالالالاد  حسالالالالال  ا الالالالالالق مالالالالالن امل الالالالالالقة  حسالالالالال  الالالالالالرا   مالالالالالن املالالالالالر و ة  »غقالالالالالا : 
   إلالالالالاله إ  هللا رالالالالالا عليالالالالاله تاكلالالالالال  حسالالالالال  الالالالالالس  رالالالالالا حسالالالالال  حسالالالالال  هللا و عالالالالالم الاكيالالالالال   حسالالالالال  هللا

وإقا  راد  مالالالالالرا   الالالالالا : « و حالالالالاللح و  يالالالالالا »  وإقا اات الالالالالد   الالالالالالدعاة  الالالالالا : «ورالالالالالا رب العالالالالالرش الع الالالالاليم
الالالالالالرح بالالالالالاله رالالالالالالر  سالالالالالالاادا  شالالالالالالكرا    عالالالالالالل واالالالالالال   وكالالالالالالا  « الل الالالالالالم ِرالالالالالالْر ت وارالالالالالال  ت» وإقا االالالالالالاةل  مالالالالالالر غلس 

 غع وه    غدعى الرا   ح   ذا ه.
،ر  هللا لكالالالالالالالالالالالالالم و،ر  هللا »  وإقا رًالالالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالا : «ه هللا وغالالالالالالالالالالالالالؤاركمغرمحالالالالالالالالالالالالال»وإقا عالالالالالالالالالالالالالل    الالالالالالالالالالالالالا : 

  وإقا ذالالالالال  املالالالالالؤق   الالالالالا  م الالالالال  مالالالالالا «الل الالالالالم بالالالالال   حالالالالالا  وبالالالالال   سالالالالال »  وإقا  راد سالالالالالفرا   الالالالالا : «علالالالالاليكم
 «.  حا  و   ار إ  ، »غقا  حىت إقا بلو حل  على ال الر  حل  على الفالل  ا : 

  
 الشما   ا مدغة

  
صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم رالرالالالالالة وسالالالالالتة عامالالالالالا  وبالالالالالد  دعاتالالالالاله بعالالالالالد سالالالالالن األربعالالالالالة عالالالالالاش رسالالالالالا  هللا 

     الالالالاله  الالالالال  غكالالالالالاف  و ارالالالالالد رالالالالالالو  وعشالالالالالرغن سالالالالالًة   القضالالالالالاة علالالالالالى الارًيالالالالالة و شالالالالالر تعالالالالالاليم ا سالالالالالال  
وا ضالالالالالالالارر املؤسسالالالالالالالة علالالالالالالالى التاحيالالالالالالالد والفضالالالالالالاليلة  فكا الالالالالالال  سالالالالالالالاعات عمالالالالالالالرل شالالالالالالال ارا  وشالالالالالالال ارل  عاامالالالالالالالا  

 ه وسالالالالالالاليفه وغعلالالالالالالالم  صالالالالالالالحابه و تواعالالالالالالاله  مالالالالالالالار الالالالالالالالدغن وغالالالالالالالؤدهبم و عاامالالالالالالاله  ايالالالالالالالا    كالالالالالالالا   ارالالالالالالالد بلسالالالالالالالا
وغ الالالالالسهبم ،لفعالالالالالا  واأل الالالالالاا  وا  تالالالالالداة بسالالالالال ته الًقيالالالالالة الاالالالالالاررر وغرشالالالالالدرم إىل صالالالالالالل الالالالالالد يا وا رالالالالالرر 
و الالالالالسررم ارتكالالالالالاب املعاصالالالالالل وبمالالالالالررم ،ملعالالالالالرو  وغً الالالالالارم عالالالالالن املًكالالالالالر وغًاالالالالالق    حادغ الالالالاله ، كالالالالالم 

مالالالالن الوشالالالالر  وغقالالالالاد  صالالالالحابه إىل سالالالالاحات الالالالالاغى وغالالالالً م وااامالالالال  الكلالالالالم الالالالالد ل غسالالالالوق إلي الالالالا  حالالالالد 
االيالالالالالاش وغ الالالالالدر األوامالالالالالر للقالالالالالااد و الالالالال  م علالالالالالى اال الالالالالاد وال الالالالال   وغالالالالالدبر  الالالالالم ا االالالالال  ا ربيالالالالالة و كالالالالالم 
بالالالالالة الًالالالالالا  ،لعالالالالالد   فكالالالالالا  معلمالالالالالا  ومربيالالالالالا  ومالالالالالؤد،  وواع الالالالالا  ومرشالالالالالدا  وبشالالالالال ا  و الالالالالسغرا  ورايوالالالالالا  وإمامالالالالالا  

ومشالالالالالالرعا  و اضالالالالالاليا   وإقا درالالالالالال  مًللالالالالالاله علالالالالالالم  سالالالالالالاةل و حسالالالالالالن عشالالالالالالر ن و ،  ،را  و رالالالالالالا  صالالالالالالاد ا  و ا الالالالالالدا  
ووف الالالالالق بيالالالالالً ن  وإقا رالالالالالال إىل  فسالالالالاله ا قاالالالالال  إىل عوالالالالالادر ربالالالالاله والتضالالالالالرش إليالالالالاله حالالالالالىت   غايالالالالالق  حالالالالالالد    



 ارغالالالالالاله   صالالالالالاللااته ودعااتالالالالالاله م مالالالالالالا اات الالالالالالد  وإان  الالالالالالر   ع الالالالالالم الًالالالالالالا   الالالالالالار وا تالالالالالالدارا  إقا ا  الالالالالالر  إىل 
عامالالالالالالالة  فالالالالالالالر    العوالالالالالالالادر  و ل غسالالالالالالالتا   داةرالالالالالالالا علالالالالالالالى الااالالالالالالاله  مالالالالالالالار الالالالالالالالد يا  و الً الالالالالالالر   الشالالالالالالالؤو  ال

األكمالالالالالال   ومالالالالالالن ا  الالالالالالر  إىل العوالالالالالالادر   مهالالالالالال  الً الالالالالالر   شالالالالالالؤو   رلالالالالالاله وعشالالالالالال ته ولفالالالالالالل الالالالالالالد يا   مالالالالالالا 
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فقالالالالالد  الالالالال  بالالالالالة الالالالالالدغن والالالالالالد يا وفالالالالالا  ،لسالالالالالعادتة بدراالالالالالة فا الالالالال  

ات القليلالالالالالة مالالالالالا ع الالالالاللت عًالالالالاله األمالالالالالم  سالالالالالررا   القالالالالار الوشالالالالالرغة  لالالالالالسل    علالالالالالى غدغالالالالاله   تلالالالالال  السالالالالًا 
  رو .

إ  مالالالالالالالن غاالالالالالالالال  سالالالالالالال ر رسالالالالالالالا  هللا ومعالالالالالالالا  وغفكالالالالالالالر    رال الالالالالالاله و  تلالالالالالالال  الش  الالالالالالالية الع يمالالالالالالالة 
وغت الالالالار كيالالالالد   الالالاله كالالالالا  مت الالالالفا    مالالالالاش تلالالالال  األرالالالالال  السالالالالامية ليعالالالال     الالالاله عليالالالاله السالالالالال  سالالالاليد 

 ا لق حقيقة.
  

تكلالالالالالد   غالالالالالدو   مالالالالرل  الالالالالاغال  بالالالالال  غراالالالالال  إىل كا الالالال   رال الالالالاله عليالالالالاله السالالالالالال  غالالالال  متكلفالالالالالة أل  امل
 الاو  ورسا ما  كسو ا ع مة واال  .

 الالالالالالالالالاا: إ  ا لالالالالالالالالق ملكالالالالالالالالة  فسالالالالالالالالا ية غسالالالالالالالال   علالالالالالالالالى املت الالالالالالالالد هبالالالالالالالالا ا تيالالالالالالالالا  ،ألفعالالالالالالالالا  االميلالالالالالالالالة  
وا تيالالالالالا  ،ألفعالالالالالا  االميلالالالالالة شالالالالاللة وسالالالالال الة ا تيالالالالالا  هبالالالالالا شالالالالاللة  رالالالالالر فا الالالالالالة الالالالالالد ،عتواررالالالالالا ا الالالالال  

 تل  الس الة رل ا لق.
لالالالالالالالالم غالالالالالالالال  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم غتكلالالالالالالالالد شالالالالالالالاليدا  مالالالالالالالالن الفضالالالالالالالالا    صالالالالالالالالال     إ  ف

ااتمالالالالالاش الفضالالالالالا     شالالالالال ل واحالالالالالد مالالالالال  عالالالالالد  التكلالالالالالد  مالالالالالر رالالالالالار  للعالالالالالادر أل  ا  سالالالالالا   لا الالالالالة 
فيالالالالاله شالالالالال اات   شكالالالالالن    غردرالالالالالا إىل حالالالالالد ا عتالالالالالدا  مالالالالالن غالالالالال  إفالالالالالرا   و تفالالالالالرغ  إ  إقا عالالالالالا د  فسالالالالاله 

 ستاي .سًة عدغدر واات د و د   غ
  

والعا الالالالالال  إق شالالالالالالعر بًقي الالالالالالة فيالالالالالاله و راد حماربت الالالالالالا وحمارالالالالالالا ،لتعالالالالالالاد و الالالالالالار ا رادر كالالالالالالا    بالالالالالالد مالالالالالالن 
مالالالالالالرور  مالالالالالالن  اغالالالالالال  حالالالالالالىت تالالالالالاللو  وتًمحالالالالالالل  ورالالالالالالا    رًالالالالالالاة حماربت الالالالالالا عرضالالالالالالة أل  ت  الالالالالالر عليالالالالالاله تلالالالالالال  
الًقي الالالالالة  و  وررالالالالالا مالالالالالن حالالالالالة  رالالالالالر و،لالالالالالرغم مًالالالالاله  وعًالالالالالد قلالالالالال  غالح  الالالالالا الًالالالالالا  فيالالالالاله فالالالالال   كالالالالالا  

  روتارالالالالا عليالالالاله   ذرغالالالالخ حياتالالالاله فيقالالالالالا  مالالالال ال  كالالالالا  ةالالالاليال    اعتالالالالاد السالالالال اة  و اوالالالالاان  راالالالالال  ع يمالالالالا  
 فتش    عاشرر الش عا  وا  تداة هبم.  اخل.

ول  الالالالر  إ سالالالالاان  لالالالاله  قي الالالالة واحالالالالدر فقالالالال  مالالالال  ك الالالالرر جتاربًالالالالا ومعاشالالالالرتًا الًالالالالا    عالالالالم  الالالالد غتالالالالارم كالالالال  



تالالالالالالر   فسالالالالالال ا إ  بارغالالالالالالق املالالالالالالر ر ومالالالالالالر ر إ سالالالالالالا    الالالالالاله كامالالالالالال    عيالالالالالال  فيالالالالالاله و   قالالالالالالل  أل  العالالالالالالة   
ا  سالالالالالا   صالالالالالالد ا ل ورال الالالالاله ومعاشالالالالالالرول    إ  اعتقالالالالالالاد املالالالالالرة بكمالالالالالالاله وتًلرالالالالالاله عالالالالالن القوالالالالالالا   والرقا الالالالالال  
شًعالالالالاله مالالالالالن ا  الالالالالالش علالالالالالى عيابالالالالاله ورفااتالالالالاله وسالالالالالقااته وإ  كا الالالالال  ك الالالالال ر  ولالالالالالا   الالالالاله ذالالالالال  ر   الًالالالالالا  

د كا الالالالالال  رافيالالالالالالة عليالالالالالاله بسالالالالالالو  فيالالالالالاله وإ  كالالالالالالا اا   الالالالالال  مًالالالالالاله مًللالالالالالالة لتوالالالالالالة لالالالالالاله ك الالالالالال  مالالالالالالن املسالالالالالالاو ة الالالالالالال
 اعتقادل الكما     فسه.

  
 قالالالالا  قلالالالال  إق  الالالالد غعالالالال مث عليًالالالالا  حالالالالد فيقالالالالا  إ الالالال  ل تالالالالر إ سالالالالاان  لالالالاله  قي الالالالة واحالالالالدر فقالالالال  مالالالال  
 ين    قكالالالالالر لًفسالالالالالل عيالالالالالا،  تؤرالالالالالس علالالالالالل) وكالالالالال  الًالالالالالا  شالالالالالدحا إ وغالالالالالا رو إ  ف الالالالالسا القالالالالالا  إمالالالالالا رالالالالالا 

بالالالالاله حالالالالالىت غ تالالالالالد  إلي الالالالالا في الالالالاللح ا   الالالالالا  ادعالالالالالاة راالالالالال  حم الالالالالاب  عمالالالالالى  فالالالالالاألوىل    غسالالالالالال  عالالالالالن عيا 
رحالالالالم » بالالالالا بكالالالالر ال الالالالدغق ورالالالالا ممالالالالن  نفالالالالى علالالالالى  حالالالالد علمالالالاله وفضالالالالله وصالالالالد ه وإرالصالالالاله وتقالالالالاال: 

غعالالالالالإ    لالالالالاله عيالالالالالالا،  غرغالالالالالد ا رتالالالالالالداة إلي الالالالالا  والًالالالالالا  ا    الالالالالالد بلالالالالالو هبالالالالالالم « هللا امالالالالالر   رالالالالالد  إت) عيالالالالالالام
  لالالالالالسل  حرمالالالالالاا مالالالالالن إصالالالالالالل ال الالالالالرور والكالالالالال  واللرالالالالالا مالالالالالا االالالالالر رم علالالالالالى القالالالالالا  بتًالالالالاللر م عالالالالالن املعاغالالالالال 

   فس م.
ا لالالالالالالالالا مالالالالالالالالن املعاغالالالالالالالال  وااتمالالالالالالالالاش الفضالالالالالالالالا     شالالالالالالالال ل فالالالالالالالالرد مالالالالالالالالن املسالالالالالالالالتحيالت إ  إقا رللالالالالالالالالق 
ا  سالالالالالالا  معتالالالالالالد  املالالالالالاللاج  معتالالالالالالد  الشالالالالالال اات  صالالالالالالحي  االسالالالالالالم  صالالالالالالحي  العقالالالالالال    الالالالالالا  األع الالالالالالاب 
مالالالالالالن  سالالالالالال  سالالالالالالليم  لالالالالالاليس لالالالالالاله ورارالالالالالالة مرضالالالالالالية  راليالالالالالالا  مالالالالالالن ماالالالالالالام  املالالالالالالادر  وم الالالالالال  رالالالالالالسا الشالالالالالال ل ل 

 غااد.
مالالالالالالا اعتقالالالالالالاد ا  سالالالالالالا  الكمالالالالالالا     فسالالالالالاله ف الالالالالالسا مالالالالالالن حوالالالالالاله لساتالالالالالاله  ومالالالالالالن  حالالالالالال  قاتالالالالالاله  حالالالالالال    

كمالالالالالالالا  قاتالالالالالالاله و حالالالالالالال     غاصالالالالالالالد ب الالالالالالالفات الكمالالالالالالالا   ورالالالالالالالسل غرغالالالالالالاللر ت  الالالالالالالر   األ فا  ف  الالالالالالال  إقا 
مالالالالالالدح   فالالالالالالال  صالالالالالال  ا   الالالالالالا غف الالالالالالم   الالالالالالرت علالالالالالالى مالحمالالالالالاله سالالالالالاليماة السالالالالالالرور  فالالالالالال   كالالالالالالا   والالالالالالي  املً الالالالالالر 

 .ووصفته ،الما   م)ن على كالم  وابتسم
 و د سال  شاعر عن را  را  من ك  عي  أل ه ل  د إ ساان  كامال  فقا :

 من قا الس  ما ساة   
 ومن له ا سد فق ْ 
 فسم  راتفا  غقا :
 حممدل ا اد  الس 



 عليه ا غ ل رو ْ 
 و ا  حسا  بن وب  غ د رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم بقاله:

  
 رللق  ملوال ر)  من ك  عي 

 لق  كما تشاةكال    د رل 
فالالالالالس  رللالالالالق مالالالال    مالالالالن كالالالال  عيالالالال  إمالالالالا رالالالالا رسالالالالا  هللا كمالالالالا  الالالالا  حسالالالالا  بالالالالن وبالالالال  رضالالالالل هللا 

 عًه   ما  ولا الفض  من الًا  فكفى    تعد معاغو م على حد  ا  الشاعر:
 ومن قا الس  تلرضى س اول كل ا

 كفى املرة  وال     تلعد معاغوله
  

 عليالالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالالاللم وتًالالالالالالالالالاللل عالالالالالالالالالالن املعاغالالالالالالالالالال  أل  هللا ااتمعالالالالالالالالالال  الفضالالالالالالالالالالا     رسالالالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالالالاللى هللا
سالالالالالوحا ه وتعالالالالالاىل اصالالالالالافال مالالالالالن بالالالالالة رلقالالالالاله لتوليالالالالالو رسالالالالالالته و  الالالالالرل مالالالالالن األراالالالالالا  وحف الالالالاله مالالالالالن كالالالالال  
سالالالالاة وعل مالالالاله ورسبالالالاله و د بالالالاله ليكالالالالا   الالالالدور غقتالالالالد  الًالالالالا  بالالالاله   دغالالالالً م ود يالالالالارم   الالالالا  عليالالالاله ال الالالالالر 

الحسالالالالالن لدغوالالالالاله    رالالالالالد عليالالالالاله فالالالالالالغن لالالالالالن ممالالالالالن  دبالالالالاله ربالالالالاله ف«  د بالالالالالإ رم فالحسالالالالالن لدغالالالالال »والسالالالالالال : 
  .4بقاله:  و ِإ )   ل ع ل ى رلللٍق ع ِ يٍم  والقلم: 

وبالالالالالالالدغ ل     الالالالالالالالس  بعالالالالالالالت ليالالالالالالالتمم « إمالالالالالالالا بع الالالالالالال  أل الالالالالالالم مكالالالالالالالار  األرالالالالالالالال » الالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 
مكالالالالالار  األرالالالالالال    بالالالالالد    غكالالالالالا     الًالالالالالا  رلقالالالالالا   فالالالالال   مالالالالالن كالالالالالا  بالالالالاله  قالالالالالل  و عيالالالالال  ل غ الالالالالل  

 ألرال .للقيا    مة إ ا  مكار  ا
كالالالالالالا  »عالالالالالالن  تالالالالالالادر: سالالالالالالالل  عا شالالالالالالة عالالالالالالن رلالالالالالالق رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فقالالالالالالال : 

   غعإ التالدب مثدابه والت لق  حاسًه وا لتلا   وامرل و واارل.«رلقه القر  
لقالالالالالد  عالالالالال  عا شالالالالالة رضالالالالالل هللا عً الالالالالا  رالالالالالال  رسالالالالالا  هللا   رالالالالالسل االملالالالالالة الالالالالالاايلر  أل الالالالالا لالالالالالا 

ه ،لتف الالالالالالالي  ملالالالالالالالا اسالالالالالالالتااع   فالحالالالالالالالال  السالالالالالالالا   إىل القالالالالالالالر   ومالالالالالالالا  رادت    تالالالالالالسكر  رال الالالالالالاله وصالالالالالالالفات
 فيه من  داب ورلق وفض  ومعامالت.  اخل.

الالالالالالالْن تال ْعل الالالالالالالمل  والًسالالالالالالالاة:  الالالالالالال   م الالالالالالالا لْ  ت كل الالالالالالالا   ف ْضالالالالالالال ل ااِ) 113و الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:  و ع ل)م     و الالالالالالالا :  و ك 
  .113ع ل ْي   ع ِ يما   والًساة: 

  



صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وكل الالالالالالا  عالالالالالالات ليسالالالالالال   عالمالالالالالالا  و الالالالالالد قكالالالالالالرت   القالالالالالالر   الكالالالالالالر   ذالالالالالالا ل 
حمضالالالالة عالالالالرد التعرغالالالالد بالالالال   ذالالالالاة مشالالالالتقة مالالالالن صالالالالفات  ا مالالالالة بالالالاله تااالالالال  لالالالاله املالالالالدل والكمالالالالا   فمً الالالالا 

الالالالد» ورالالالالا  شالالالال ررا ورالالالالا اسالالالالم مفعالالالالا  مالالالالن محلِ الالالالد ف الالالالا حممالالالالد إقا كالالالالا  ك الالالال  ا  الالالالا  الالالالالد  مالالالالد « حمم 
دغن لربالالالالالاله  و الالالالالالا  بعضالالالالالال م:  حالالالالالالق علي الالالالالالا  و محالالالالالالد مشالالالالالالتق مالالالالالالن ا مالالالالالالد  غضالالالالالالا   ومعًالالالالالالال  محالالالالالالد ا امالالالالالال

الًالالالالالالالالا  و و رالالالالالالالالم     مالالالالالالالالد فيكالالالالالالالالا  كمحمالالالالالالالالد   املعالالالالالالالالد  ورالالالالالالالالسا  ا ذالالالالالالالالا  اشالالالالالالالالتقا مالالالالالالالالن  رال الالالالالالالاله 
ور الالالالالالالاله ا مالالالالالالالادر الالالالالالالالد ألال الالالالالالالا اسالالالالالالالتحق    غسالالالالالالالمى حممالالالالالالالدا  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم و محالالالالالالالد رالالالالالالالا 
 الالالالالالالس   مالالالالالالدل  رالالالالالال  السالالالالالالماة و رالالالالالال  األرمث و رالالالالالالال  الالالالالالالد يا وا رالالالالالالرر لك الالالالالالرر ر الالالالالالاله ا مالالالالالالادر الالالالالالالالد

 تفا  عد العادغن وإح اة ا  ة.
الالالالالر ملالالالالالن   اعالالالالاله ،ل الالالالالااب  والًالالالالالسغر املًالالالالالسر ملالالالالالن ع الالالالالال ،لعقالالالالالاب   ومالالالالالن  ذا الالالالاله الوشالالالالال  ف الالالالالا املوش 

   و  ف الالالالالالالر  ع الالالالالالالم مالالالالالالالن قلالالالالالالال  «  ان سالالالالالالاليد ولالالالالالالالد  د  و  ف الالالالالالالر»و الالالالالالالد روالالالالالالال  عًالالالالالالاله   ال الالالالالالالحي : 
غًالالالالال  مالالالالالن غالالالالال  إحالالالالالرا   وذالالالالالال هللا سالالالالالرااا  مًالالالالال ا   وذالالالالالى الشالالالالالمس سالالالالالرااا  ور ااالالالالالا   واملًالالالالال  رالالالالالا الالالالالالس 

 ةال  الار)اج ف   فيه  اش إحرا .
  

 الالالالالالا    الالالالالالس رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله: كالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم  حسالالالالالالن الًالالالالالالا  رلقالالالالالالا  وكالالالالالالا  عليالالالالالاله 
ال الالالالالالالر والسالالالالالالال   راالالالالالال  الًالالالالالالا  حلمالالالالالالا   و الالالالالالا   غضالالالالالالا : رالالالالالالدم  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 

  صًعته و  لشلة تركته ِل  تركته.عشر سًة فما  ا  ت         وما  ا  لشلة صًعتله ِل  
رالالالالالسا مالالالالالا  الالالالالاله   الالالالالس رضالالالالالل هللا عًالالالالاله رالالالالالاد  رسالالالالالا  هللا ف الالالالال  غسالالالالالتاي  إ سالالالالالا  عًالالالالالدل رالالالالالاد     
غعاملالالالالاله   الالالالال  رالالالالالسل املعاملالالالالالة  م الالالالالن قا الالالالالالس    غقالالالالالا   ادمالالالالاله     ورالالالالالل   الالالالال  مالالالالالا غعالالالالال   عالالالالالن ا سالالالالالتياة 

 الالالالالالاد   ورالالالالالالؤ ة األد،ة وعالالالالالالد  الرضالالالالالالا والسالالالالالال    وم الالالالالالن قا الالالالالالالس    غعالالالالالالارمث و  غً الالالالالالر و  غشالالالالالالتم ا
والعلمالالالالالالاة والفالسالالالالالالفة واألمالالالالالالراة والاا الالالالالالاة   الالالالالالرارم غسالالالالالاليدا  معاملالالالالالالة رالالالالالالدم م بالالالالالال  معاملالالالالالالة  صالالالالالالد ا  م 

 و  ارهبم  إق  رسل صفة كماٍ    شكًًا بلاغ ا.
  

 وعفال وحلمه 
  

ورلِو    الالالاله ملالالالالا كسالالالالرت ر،عيتالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم وشالالالال  وا الالالاله غالالالالا   لحالالالالد شالالالالق قلالالالال  علالالالالى 
إين ل  لبعالالالالت ل ع)الالالالاان  ولكالالالالإ بلِع الالالال ل داعيالالالالا  ورمحالالالالة  الل الالالالم »ا لالالالالا دعالالالالات علالالالالي م  فقالالالالا :  صالالالالحابه و الالالالالا 



فوالالالالالد   مالالالالالن    غالالالالالدعا علالالالالالي م  عتالالالالالدا  م عليالالالالاله  دعالالالالالا  الالالالالم ، داغالالالالالة  « ارالالالالالِد  الالالالالامل فالالالالال  م   غعلمالالالالالا 
 ورسا مًت ى ا كمة وحلسن ا لق.

غتحمالالالالالال     غااالالالالالاله والالالالالالالس   علمالالالالالاله مالالالالالالن رلالالالالالالق الًالالالالالالا  حالالالالالالىت  كالالالالالالابر القالالالالالالا     الااحالالالالالالد مالالالالالالً م   
إليالالالالالاله  حالالالالالالد كلمالالالالالالة ختالالالالالالدش إحساسالالالالالاله ولالالالالالالا عفالالالالالالاا   بالالالالالال  غ ضالالالالالال  و قالالالالالالد وغًالالالالالالتقم وغالالالالالالدبر ا يالالالالالال  للكيالالالالالالد 

 وغًت ل الفر  لإلغقاش به  فالغن رسا ا لق ممن كسرت ر،عيته فقاب  ا ساةر ، حسا .
و الالالالالالد عفالالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عمالالالالالالن شالالالالالال ر السالالالالالاليد عليالالالالالاله غرغالالالالالالد  تلالالالالالاله  وعالالالالالالن 

ذتالالالالاله   الشالالالالالالار بعالالالالالالد اع اف الالالالالا ول غؤارالالالالالالس الي الالالالالاد  الالالالالالالس  سالالالالالالحرل  كالالالالال  قلالالالالالال  ورالالالالالالا الي ادغالالالالالة الالالالالالالد 
 الالالالادر علالالالالى تا يالالالال    سالالالالى العقابالالالالة علالالالالي م  ف الالالال  بعالالالالد قلالالالال  حلالالالالم وعفالالالالا  إ الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

 ما كا  غ ض  لًفسه و  غًت ر  ا وإما غ ض  إقا ا ت ك  حرمات هللا.
  

 وكرمه 
  

ا  كفالالالالا  مالالالالالا سالالالالد  شالالالالاليدا  فقالالالالا     وعالالالالالن صالالالالفاا  بالالالالالن وكالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالالاللم  سالالالال ى الًالالالالال
 ميالالالالالة  الالالالالالا :  عاالالالالالالاين رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالالا  حًالالالالالة وإ الالالالالاله ألب الالالالالال  الًالالالالالالا  إت   فمالالالالالالا 
 ا  غعايالالالالالالإ حالالالالالالىت   الالالالالاله ألحالالالالالال   الًالالالالالالا  إت   وملالالالالالالا ر   صالالالالالالفاا  ك الالالالالالرر مالالالالالالا  عاالالالالالالال رسالالالالالالا  هللا   الالالالالالا : 

 عاالالالالال رسالالالالا  هللا ل الالالالفاا  غًمالالالالا  مالالالال ت  وهللا مالالالالا  ابالالالال  هبالالالالسا إ   فالالالالس  الالالال    فالسالالالاللم  وكالالالالا  الالالالالس 
وادو  بالالالالة اولالالالالة و عاالالالالى العوالالالالا  مالالالالن الالالالالسر  مالالالالا ل غاالالالالق محلالالالاله  ومحلالالالال  إليالالالاله تسالالالالعا   لالالالالد دررالالالالم 
الالالالالم األمالالالالالاا     فاضالالالالالع  علالالالالالى ح الالالالال     الالالالالا  إلي الالالالالا غقسالالالالالم ا فمالالالالالا رد سالالالالالا ال  حالالالالالىت فالالالالالرم مً الالالالالا و س)

 و يالالالالالالة مالالالالالالالن  40حالالالالالالالرب غالالالالالاللور حًالالالالالالالة فالالالالالالالعاى املؤلفالالالالالالالة  لالالالالالالاهبم  و  الًالالالالالالالا  فالالالالالالالعاى  ، سالالالالالالالفيا  بالالالالالالن 
مالالالالالن ا بالالالالال   100مالالالالالن ا بالالالالال  وكالالالالالسا بًيالالالالاله غلغالالالالالد ومعاوغالالالالالة  و عاالالالالالى حكالالالالاليم بالالالالالن حالالالالاللا   100الفضالالالالالة و 

رالالالالالالا  و عاالالالالالالى الًضالالالالالالر بالالالالالالن ا الالالالالالارن بالالالالالالن كلالالالالالالدر  مالالالالالالن ا بالالالالالال  وكالالالالالالسا  100  سالالالالالالالله  رالالالالالالر  فالعاالالالالالالال إو)
 سالالالالاليد بالالالالالن اارغالالالالالة ال قفالالالالالل وا الالالالالارن بالالالالالن رشالالالالالا  وصالالالالالفاا  بالالالالالن  ميالالالالالة و الالالالاليس بالالالالالن عالالالالالد  وسالالالالال ي  بالالالالالن 

ن عوالالالالالالد العالالالالالالل  واأل الالالالالالرش بالالالالالالن حالالالالالالابس التميمالالالالالالل وعييًالالالالالالة بالالالالالالن ح الالالالالالن مالالالالالالال  بالالالالالالن عمالالالالالالرو وحاغاالالالالالال  بالالالالالال
مالالالالالالن  100مالالالالالالن ا بالالالالالال   فقالالالالالالا    قلالالالالالال  شالالالالالالعرا  فالعاالالالالالالال  40عالالالالالالا   و عاالالالالالالى العوالالالالالالا  بالالالالالالن مالالالالالالردا  

بعالالالال ا  وكالالالالسا العالالالالالة بالالالالن حاررالالالالة وسالالالالعيد بالالالالن غربالالالالاش وع مالالالالا  بالالالالن  50ا بالالالال   و عاالالالالى  رمالالالالة بالالالالن  افالالالال  
   من ا ب .14850ور  ورشا  بن عمرو العامر   فولو ما  عاال و



تالالالالالالدبروا   رالالالالالالسل العاالالالالالالاو الاا لالالالالالالة الالالالالالالد غوالالالالالالس ا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عالالالالالالن  يالالالالالال  
 فالالالالالس ورالالالالالا   شلالالالالال  شالالالالاليدا  و   مالالالالال  مً الالالالالا إىل بيتالالالالاله درمهالالالالالا  و  غقتالالالالالإ شالالالالاليدا  و الالالالالد غويالالالالال   الالالالالاوو  رالالالالالا 

مالالالالالن و رلالالالالاله     الالالالالد مالالالالالا بكالالالالال  وغعاالالالالالل العوالالالالالا  مالالالالالن الالالالالالسر  مالالالالالا   غايالالالالالق وغ الالالالال  املؤلفالالالالالة  لالالالالالاهبم 
ا بالالالالال  مالالالالالا غالالالالالسر   لوالالالالالاهبم وغسالالالالالل  عقالالالالالا م وملالالالالالا ر   صالالالالالفاا  ك الالالالالرر مالالالالالا  عاالالالالالال رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

 عليه وسلم ا و ر و سلم.
  

سالالالالا لاا   فسالالالالكم واسالالالالاللاا  كالالالالر  إ سالالالالا  تعرفا الالالاله  و تسالالالالمعا  عًالالالاله  رالالالال  تسالالالالم  لالالالاله  فسالالالاله   الالالال  
ن الوشالالالالالر رالالالالالسل العاالالالالالاو الع يمالالالالالة االلغلالالالالالة مالالالالال  حرمالالالالالا  ش  الالالالاله مً الالالالالا كالالالالال  ا رمالالالالالا   لالالالالاليس  حالالالالالد مالالالالال

غوالالالالالالالس  م الالالالالالال  رالالالالالالالسا الوالالالالالالالس  و الالالالالالالر   فسالالالالالالاله   عالالالالالالالم إ    الًالالالالالالالا   صالالالالالالالحاب املالغالالالالالالالة كمالالالالالالالا    مرغكالالالالالالالا  
لكالالالالالالً م إ  بالالالالالالسلاا شالالالالالاليدا  مالالالالالالن األمالالالالالالاا    سالالالالالالوي  ا الالالالالال   بقالالالالالالاا أل فسالالالالالال م  ضالالالالالالعا   ضالالالالالالعافه  و تعالالالالالالاا 
فميالالالالال    الالالالالااش اللالالالالالسات الالالالالالد  الالالالالد   ختاالالالالالر لًالالالالالا بوالالالالالا   رالالالالالسا شالالالالالال  مالالالالالن ات الالالالالفاا ،لكالالالالالر  وعرفالالالالالاا ،لوالالالالالس  

 ر ا لالالالالق   مالالالالا األغًيالالالالاة الالالالالسغن غكًالالالاللو  املالالالالا  وغعضالالالالا  عليالالالاله ،لًاااالالالالس  و   الالالالادو  بشالالالاللة مالالالالن سالالالالا
مًالالالالاله إ  مضالالالالالارغن مالالالالالرغمة فالالالالالال  لعالالالالالد  ،لالالالالالتكلم عالالالالالً م أل الالالالالم رالالالالالاراا  عالالالالالن دا الالالالالرر ا ًالالالالالا فالالالالالال  فكالالالالالر 
فالالالالالي م  بالالالالال  رالالالالالم   الالالالال  شالالالالالالان  مالالالالالن     الالالالالسكررم ف الالالالال   دركالالالالالتم بعالالالالالد قلالالالالال     كالالالالالر  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 

 غعادله كر  و  غ   إليه  حد .عليه وسلم   
  

 وش اعته 
كًالالالالالالا إقا محالالالالالالل الالالالالالالا يس  و اشالالالالالالتد » الالالالالالا  علالالالالالاللح بالالالالالالن  م  الالالالالالال  ورالالالالالالا مالالالالالالن علالالالالالالر  ،لشالالالالالال اعة: 

الوالالالالال  وامحالالالالرت ا الالالالد  اتقيًالالالالا برسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فمالالالالا غكالالالالا   حالالالالد   الالالالرب مالالالالن العالالالالدو 
وسالالالالاللم غامدالالالالالس ورالالالالالا   ربًالالالالالا إىل مًالالالالاله  ولقالالالالالد ر غتالالالالالإ غالالالالالا  بالالالالالدر ولالالالالالن  لالالالالالاق برسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 

العالالالالدو  وكالالالالا  مالالالالن  شالالالالد الًالالالالا  غامدالالالالس  سالالالالا   و يالالالال : كالالالالا  الشالالالال اش رالالالالا الالالالالس  غقالالالالرب مًالالالاله صالالالاللى هللا 
عليالالالاله وسالالالاللم لقربالالالاله مالالالالن العالالالالدو  و  غالالالاللور  لحالالالالد ملالالالالا ا الالالالل  املسالالالاللما  روالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 

 kوسلم إىل الً اغة.
  

عليالالالالاله وسالالالالاللم لًالالالالالدش ال الالالالاللوات وا  ت الالالالالار     شالالالالال اعة  ع الالالالالم مالالالالالن شالالالالال اعة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا
في الالالالالا  فقالالالالالد فالالالالالت  الغالالالالالرر العالالالالالرب و الالالالالاد االيالالالالالاش  واحتمالالالالال  االالالالالالاش والالالالالال د وا الالالالالر و االالالالال  الاالالالالالر  الالالالالالاعرر 



واملسالالالالالافات الشاسالالالالالعة ول ترروالالالالاله ك الالالالالرر عالالالالالدد العالالالالالدو وسالالالالالالحه  لًالالالالالدش كالالالالال  قلالالالالال  فالالالالال   رًالالالالالا  مالالالالالاا ن 
تالالالالالا  والًالالالالاللا   قلالالالالال  وماا الالالالالد تسالالالالالتلل  مالالالالالن الشالالالالال اعة ور، الالالالالة االالالالالالالش مالالالالالا رالالالالالا  ع الالالالالم مالالالالالن مالالالالالاا ن الق

  الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا  غالالالالالدعا إىل ا سالالالالالال  وحالالالالالدل  وغًشالالالالالر الالالالالالدغن وحالالالالالدل وبقالالالالالل متمسالالالالالكا  
 ود الالالالاله    يالالالالالد عًالالالالاله  يالالالالالد  ملالالالالالة متوعالالالالالا  األوامالالالالالر ا  يالالالالالة  تًوالالالالالا  الًالالالالالاارل بكالالالالال  د الالالالالة   ارالالالالالدا    سالالالالالوي  

األصالالالالالالالد اة واأل الالالالالالالارب هللا و  الالالالالالالرر املوالالالالالالالد   مالالالالالالالتحمال  ا رالالالالالالالاانت واألق  وا ضالالالالالالالا اد وا  الالالالالالالرر و تالالالالالالال  
والتم يالالالالالالالالال  هبالالالالالالالالالم ولالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالا غت الالالالالالالالالارل العقالالالالالالالالال  الوشالالالالالالالالالر  مالالالالالالالالالن ضالالالالالالالالالروب ا    واملشالالالالالالالالالقات واملتاعالالالالالالالالال  
وامل الالالالالاع  إىل    فالالالالالا  ،لً الالالالالر املوالالالالالة  ف الالالالال  رًالالالالالا  شالالالالال اعة تعالالالالالد  شالالالالال اعة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا 
عليالالالالاله وسالالالالاللم غقالالالالالالا : إ  الشالالالالال اعة صالالالالال  سالالالالالاعة  وحياتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن موالالالالالد  رسالالالالالالته 

  تافالالالالالال هللا تعالالالالالاىل صالالالالال  متالالالالالاا  غسالالالالالتًفد شالالالالال اعة الشالالالالال عا  وصالالالالال  ال الالالالالابرغن و  غايقالالالالاله  حالالالالالد إىل  
مالالالالن رلالالالالق هللا  ومالالالالن قا الالالالالس  غايالالالالق    غشالالالال   عقلالالالاله واسالالالالمه و يالالالال  مااروالالالاله ليالالالال   الالالالار  الالالالا  رالالالالسل 
السالالالالالًة و   غكالالالالالا  دا الالالالالم ا ركالالالالالة دا الالالالالم الفكالالالالالر   تعلالالالالاليم الًالالالالالا  و الالالالالسغو م والقضالالالالالاة بيالالالالالً م وسياسالالالالالة 

ياشالالالالال م ووضالالالالال  ا االالالالال  ا ربيالالالالالة  وتا غالالالالال  ال ًالالالالالا م والً الالالالالر   شالالالالالؤو م الدغًيالالالالالة مالالالالالن  مالالالالالاررم و يالالالالالادر ا
 عوادات ومعامالت ومقابلة الافاد والتحدن إلي م إىل غ  قل  مما غاا  بًا قكرل .

إ  رالالالالالالالالسا السالالالالالالالالفر م مالالالالالالالالا ك الالالالالالالالرت صالالالالالالالالفحاته   غت سالالالالالالالال  لالالالالالالالالسكر ا   رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله 
 ا   غدر  كله   غ   ال ه.وسلم ،لتف ي  وغكفيًا رسا القدر ف   م

  
 اتواش التعاليم ا سالمية

  
عليًالالالالالالا معاشالالالالالالر املسالالالالالاللمة     تمسالالالالالال  ،لشالالالالالالرغعة ا سالالالالالالالمية ال الالالالالالراة و قتالالالالالالد   رالالالالالالال  رسالالالالالالا  
هللا حالالالالالىت   الالالالال  إىل  وج السالالالالالعادر   الالالالالالدارغن  وإ  مالالالالالن  عالالالالالن   كتالالالالالاب هللا  الالالالالد   الالالالاله حالالالالالا  مكالالالالالار  

مية و الالالالالالالى عالالالالالالالن الرقا الالالالالالال  والالالالالالالالدانو  واملد يالالالالالالالة األرالالالالالالالال   فقالالالالالالالد حالالالالالالالت علالالالالالالالى الفضالالالالالالالا   وا داب السالالالالالالالا
ا دغ الالالالة مالالالال  مالالالالا بل تالالالاله مالالالالن الر الالالالل   العلالالالالا  وا داب ف  الالالالا   تعالالالالد شالالالاليدا    اا الالالال  تعالالالالاليم ا سالالالالال  
الًقيالالالالالالة الاالالالالالالاررر  فالالالالالالًحن  حالالالالالالق ، ت  الالالالالالا  بكالالالالالال  فضالالالالالاليلة وا بتعالالالالالالاد عالالالالالالن كالالالالالال  رقغلالالالالالالة مالالالالالالن     مالالالالالالة 

  رر .
رليالالالالالة  وفالالالالالت  هللا علالالالالالي م وسالالالالالادوا األمالالالالالم لقالالالالالد  ضالالالالالى املسالالالالاللما  علالالالالالى  الالالالالا   الارًيالالالالالة و فالالالالالات االا

و شالالالالالالروا العلالالالالالالا  بفضالالالالالال  عقيالالالالالالد م و الالالالالالا ات الالالالالالفاا بالالالالالاله مالالالالالالن صالالالالالالفات الراالالالالالالالة واألرالالالالالالال  القاغالالالالالالة الالالالالالالد 



 استفادورا من القر   الكر  وتعاليم رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
إ  مالالالالالالالن ا الالالالالالالل  حقالالالالالالالالا      الالالالالالالر  ا   تالالالالالالالالدرار األرالالالالالالالال  وا تشالالالالالالالار الفسالالالالالالالالاد والت الالالالالالالاو    ااعالالالالالالالاله: 
 الالالالالالاوان    إ امالالالالالالة الشالالالالالالعا ر الدغًيالالالالالالة   الالالالالالاوان    اكتسالالالالالالاب العلالالالالالالا  ومًافسالالالالالالة األمالالالالالالم   الالالالالالاوان    ا قالالالالالالا  

 الا ًية   اوان    السود عن كرامة األمة واألسرر.
مالالالالالن ا الالالالالل  حقالالالالالا      الالالالالر  فتالالالالالارا    ا مالالالالالم وتق الالالالال ا    الاااوالالالالالات واسالالالالالت تارا  ،لفضالالالالالا   وإ الالالالالداما  

 ر ،الرا م وامل ا   والفضا  .على ا  ا  الرقا    وموارا
  

رالالالالال  كالالالالالا  سالالالالاللفًا ال الالالالالا  غ كالالالالالا  بالدرالالالالالم  عمالالالالالة و والالالالالا  لكالالالالال   الالالالالام  و   ركالالالالالا  سالالالالالاكًا   رالالالالال   
كالالالالالالالا اا غت الالالالالالالاقلا  وغتواغضالالالالالالالا  و  غتعالالالالالالالاو ا   رالالالالالالال  كالالالالالالالا اا   غشالالالالالالالفقا  علالالالالالالالى الضالالالالالالالعفاة واملسالالالالالالالاكة 

اامالالالالالد  ا حسالالالالالا    و  غالالالالال و  األ الالالالالارب و  غعالالالالالادو  املرضالالالالالى و  غ ي الالالالالا  املل الالالالالافة  رالالالالال  كالالالالالا اا 
غشالالالالالالعرو    الالالالالالا   الًالالالالالالا   رالالالالالال  كالالالالالالا اا غكتمالالالالالالا  ا الالالالالالق و   الالالالالالاربا  الوا الالالالالال  و  غً الالالالالالفا  امل لالالالالالالا   
و  غضالالالالالالمدو  االالالالالالرال املكلالالالالالالا   رالالالالالال  كالالالالالالا اا غ فلالالالالالالا  األمالالالالالالر ،ملعالالالالالالرو  والً الالالالالالل عالالالالالالن املًكالالالالالالر وغالالالالالالدعا  

     الالالالالالم عالالالالالالاالو  مق الالالالالالارو    حالالالالالالا   الالالالالالم و   الالالالالالار     غ كالالالالالالا  حوالالالالالال  األمالالالالالالار علالالالالالالى غارهبالالالالالالا  معالالالالالالا  
ربالالالال   ليالالالال   و ك الالالال  وحوالالالالا    املًاصالالالال  واالالالالالال وتعلقالالالالا  بلرالالالالار  الالالالالد يا اللا لالالالالة إ الالالالم لالالالالا فعلالالالالاا قلالالالال  ملالالالالا 

  ام   م  ا مة وما كا   م قل  األرر اعيد   ذرغخ الد يا.
إ  األاا الالالال   الالالالد درسالالالالاا حالتًالالالالالا ا اتماعيالالالالة ومالالالالا وصالالالاللًا إليالالالالاله مالالالالن الاالالالالا  وا الالالالالة ورالالالالالار   

اا    رالالالالالالسا رااالالالالالال  إىل االالالالالالارر دغًًالالالالالالا وتعاليمالالالالالاله ليًفالالالالالالروان مًالالالالالاله وغ الالالالالالدوان عًالالالالالاله العالالالالالاللا م  و رالالالالالال ا  حكمالالالالالال
لالالالالدال تراالالالال  إىل ا سالالالالال  شالالالالاكته األوىل وعالالالاللل القالالالالد   و الالالالد اغالالالال  بكالم الالالالم بعالالالال    الالالالار الً الالالالر مالالالالن 
املسالالالالالاللمة فعالالالالالالل وا  راةرالالالالالالم و عًالالالالالالاا علالالالالالالى الالالالالالالدغن  عًالالالالالالات شالالالالالالىت  اعمالالالالالالة   الالالالالالم م الالالالالاللحا   ورالالالالالالم   

غالالالالالدغ م  وو ليالالالالالت م و فالالالالالاا عًالالالالالد رالالالالالسا ا الالالالالد  بالالالالال  حللالالالالالاا ا رمالالالالالات ا قيقالالالالالة مفسالالالالالدو  نربالالالالالا  بيالالالالالا م  
و شالالالالالروا الفسالالالالالاد ورو االالالالالاا الضالالالالالال  وتعلقالالالالالاا   الالالالالارر املد يالالالالالة ال ربيالالالالالة مالالالالالن مخالالالالالار وف الالالالالار و الالالالالا ورالعالالالالالة 
وإ،حيالالالالالالة ومالالالالالالا دروا    علمالالالالالالاة ال الالالالالالرب وعقالةرالالالالالالم سالالالالالالاراا  ان مالالالالالالا  علالالالالالالى ا تشالالالالالالار الفسالالالالالالاد  و الالالالالالد 

مًالالالالالسرر بسالالالالالقا  األمالالالالالم  مؤق الالالالالة ةراهبالالالالالا مالالالالال    الالالالالا ا      صالالالالالرحاا مالالالالالرارا  وتكالالالالالرارا     رالالالالالسل املسالالالالالاو ة
 غاغة القار واملًعة.

  
  



   إ  معالالالالالالالاو  ا الالالالالالالد    الالالالالالالا   رالالالالالالالرا  و سالالالالالالالرش فعالالالالالالالال  مالالالالالالالن   الالالالالالالادات امل الالالالالالاللحة  فالالالالالالالاتقاا هللا فيمالالالالالالالا 
تكتوالالالالا  وختاوالالالالا  وت الالالالرحا .   يمالالالالاا بًالالالالاة اعالالالالد التالالالالالد وتالالالاللودوا مالالالالن العلالالالالم الًالالالالاف  فالالالال   مالالالالن العلالالالالم مالالالالا 

مالالالالالالن اال الالالالالال   ومالالالالالالن ل غفالالالالالالدل العلالالالالالالم فقالالالالالالد ،ة ةسالالالالالالرا  موالالالالالالة  و  جتالالالالالالاروا الًالالالالالالا    رالالالالالالا  شالالالالالالد ضالالالالالالررا  
 رالالالالالالاا  م  معالالالالالالا    ا شالالالالالالت ار بيالالالالالالً م والتقالالالالالالرب إلالالالالالالي م  رالالالالالالسا مالالالالالالا  ردت     كتوالالالالالاله بشالالالالالالال  مالالالالالالا  ت ِوالالالالالالاش 

 التعاليم ا سالمية من األمهية  ورسل   يحد ا ال ة للمسلمة عامة.
  

 ا  تداة  رال  رسا  هللا
املسالالالالالاللمة ا  تالالالالالالداة  رالالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم أل الالالالالاله رالالالالالال   الالالالالالدور  الالالالالال  علالالالالالالى 

لًالالالالا   الالالالا  قو الًالالالالا  امل الالالالر : مالالالالن عالمالالالالات ا الالالال    عالالالالل واالالالال  متابعالالالالة حويالالالال  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله 
وسالالالالاللم    رال الالالالاله و فعالالالالالاله و وامالالالالالرل وسالالالالالًًه  و ان  ورد رًالالالالالا بعالالالالال  صالالالالالفاته الالالالالالد اكتسالالالالالوًارا مالالالالالن سالالالالال ته 

 ا وقل  ب اغة ا رت ار.و ًوه على التحلل هب
 كا  رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم  قل ال اب.  - 1

إ  الً افالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالن ا شالالالالالالالالالا  فاملسالالالالالالالالاللم  الالالالالالالالال  عليالالالالالالالالاله    غكالالالالالالالالالا    يالالالالالالالالالد ال يالالالالالالالالالاب واألعضالالالالالالالالالاة  إق 
الالالالالالْر  واملالالالالالالالدرر:     4الاضالالالالالالاة فالالالالالالرمث وال سالالالالالال  فالالالالالالرمث  و الالالالالالد  الالالالالالالا  تعالالالالالالاىل لرسالالالالالالا  هللا:  و رِي اب الالالالالال   ف ا   

الًالالال  صالالالاللى هللا عليالالاله وسالالالاللم غعتالالالإ بً افالالالالة ال الالالارر كمالالالالا غعتالالالإ بً افالالالالة  رالالالسا مالالالالا بمالالالران بالالالاله دغًًالالالا وكالالالالا 
الوالالالالالالا ن و الالالالالالالت علالالالالالالالى اسالالالالالالالتعما  السالالالالالالاا  و  الالالالالالالارر الفالالالالالالالم واألسالالالالالالالًا  وغتايالالالالالال  وششالالالالالالال  شالالالالالالالعر ر سالالالالالالاله 

 و يته وغال قلمح بيته بًفسه    غكًسه  والًا  غستًكفا  من مواشرر   افة الوي   فتالم .
   غقا  رل را  و  غًاق رسرا . - 2
مالالالالالا  ك الالالالالر  الالالالالا  ا  الالالالالر وا الالالالالسر عًالالالالالدان  ومالالالالالا  ك الالالالالر املالالالالالااًة والسالالالالالوابة  ف الالالالالال ا تالالالالالدغًا برسالالالالالا  و 

 هللا ولدبًا  دبه   الكتابة والقا  واا وًا ا  ر والس  واللعن.
   غقا  على  حد حدغ ه. - 3

فالالالالالالا  ر  غ الالالالالالا املسالالالالالاللم إىل رالالالالالالسا األدب وا لالالالالالالم وسالالالالالالعة العقالالالالالال   فك الالالالالالرر الكالالالالالالال  و االالالالالال  ا الالالالالالدغت 
كلم وا الالالالالالسر واملالالالالالاللال الوالالالالالالارد وال يوالالالالالالة والًميمالالالالالالة واملالالالالالالراة لالالالالالاليس مالالالالالالن رلالالالالالالق ا سالالالالالالال  و  مالالالالالالن علالالالالالالى املالالالالالالت

 املروةر.
  
 غتفقد  صحابه وغسال  عً م. - 4



  فالالالالالالر    قلالالالالالالال  بالالالالالالة كوالالالالالالال  وصالالالالالال   غالالالالالالالإ وفقالالالالالال   لكالالالالالالالن الًالالالالالالا  ن الالالالالالالا  األغًيالالالالالالاة ،لسالالالالالالالؤا  
يًالالالالالالة غالالالالالال   يًالالالالالالت م  عالالالالالالً م  وغتكالالالالالال   األغًيالالالالالالاة علالالالالالالى الفقالالالالالالراة وغتعالالالالالالا ما  علالالالالالالي م وغالالالالالالرو    الالالالالالم مالالالالالالن  

ومالالالالن رالالالالسا  شالالالالالت العالالالالداور والو ضالالالالاة وتفككالالالال  روابالالالال  األسالالالالر واألمالالالالة  و الالالالد كالالالالا  رسالالالالا  هللا مؤلفالالالالا  
للقلالالالالاب في الالالال  مالالالالن  اعالالالاله وغعاالالالالل مالالالالن حرمالالالاله وغعفالالالالا عمالالالالن  لمالالالاله وغ الالالال  لل رغالالالال  علالالالالى االفالالالالار   

 املًاق واملساللة وغعاد املرغ  وغش د االًا ل.
 اعلس. إقا ا ت ى إىل  ا  الس حيت غًت ل به - 5

 غالالالالالالن رالالالالالالسا ا لالالالالالالق الكالالالالالالر  املتااضالالالالالال  مالالالالالالن الالالالالالالسغن د هبالالالالالالم الت الالالالالالدر   اعالالالالالالالس االالالالالالق وب الالالالالال  حالالالالالالق 
وسالالالالالالااة كالالالالالالالا  اعلالالالالالالالس راليالالالالالالالا     مكت الالالالالالالا   إ  الًالالالالالالا  غ ًالالالالالالالا     التااضالالالالالالال  ضالالالالالالالعة وضالالالالالالالعد لكالالالالالالالن   

 التااض  رفعة  ولن غساد إ سا  ،لف ا ة وال ل ة.
 كا   س ى الًا  كفا .  - 6

لو يالالالالالال  ممقالالالالالالات و الالالالالالد  الالالالالالا  بعضالالالالالال م: إ  الو الالالالالال  مالالالالالالن سالالالالالالاة  الالالالالالن املالالالالالالرة وإان  الالالالالالسكِ ر الًالالالالالالا     ا
 ،   و   علم    ةيال   حوه الًا  واح مال:

  
  حسن إىل الًا  تستعود  لاهبم
 فااملا استعود ا  سا  إحسا 

 ل غاللر     مادا  راليه بة  صحابه. - 7
  مالالالالالن ا رغالالالالالة  لكالالالالالن لكًالالالالالا ا    فعالالالالال  كالالالالال  مالالالالالا نالالالالالالد ا داب بالالالالالال اكالالالالال ان  ًالالالالالا  مًالالالالالا    قلالالالالال

ا رغالالالالالالة   اعتمالالالالالال    تكالالالالالالا  مالالالالالالن  الالالالالالر  واحالالالالالالد  بالالالالالال   الالالالالال  مراعالالالالالالار إحسالالالالالالا  األصالالالالالالد اة والًالالالالالالا   
فالالالالالالالاألو د  الالالالالالال  علالالالالالالالي م التالالالالالالالالدب   حضالالالالالالالرر  ،  الالالالالالالم ومعلمالالالالالالالي م و  الالالالالالالرا م كمالالالالالالالا   الالالالالالاله علالالالالالالالى ا رالالالالالالالرغن 

 مراعار األدب مع م لال تداة هبم وحموت م.
 كا  ند   فسه.  - 8
  

لالالالاله وغرفالالالال  رابالالالاله و مالالالال  حااتالالالاله وغكالالالالًس بيتالالالاله و لالالالال  الشالالالالار  ومالالالالن قلالالالال    الالالاله كالالالالا  ن الالالالد  ع
ورالالالالالسا اعتمالالالالالاد علالالالالالى الالالالالالًفس فليالالالالالؤد كالالالالال  عملالالالالاله غالالالالال  معتمالالالالالد علالالالالالى غالالالالال ل و  مسالالالالالتًكد مالالالالالن العمالالالالال  

غكالالالالًس  -ورالالالالا سالالالاليد ا لالالالالق واملسالالالاللما    الالالالاش إليالالالاله مالالالالن بًا الالالاله  -م مالالالالا كالالالالا   وإقا كالالالالا  رسالالالالا  هللا 
  ا يالالالالار ورالالالالال  تسالالالالتًكد سالالالالاليدر بيتالالالاله بًفسالالالالاله ف الالالال  غسالالالالالتًكد  حالالالالد مًالالالالالا ملاولالالالالة    شالالالالالال  مالالالالن شالالالالالؤو 



الويالالالالالال     ختالالالالالالد   فسالالالالالال ا و وا الالالالالالا و و درالالالالالالا  ًالالالالالالا  مً الالالالالالا    قلالالالالالال  ممالالالالالالا   غليالالالالالالق هبالالالالالالا ل ًارالالالالالالا وترف الالالالالالا 
 وحسن رًدام ا إ  ا عتماد على الًفس را القار والواالة والر ل وا ستقال .

 «.إقا عم   حدكم عمال  فليتقًه» ا  صلى هللا عليه وسلم  - 9
الالالالالالالالاِ    االالالالالالالالدن اب ًالالالالالالالاله إبالالالالالالالالراريم ر   ح الالالالالالالالرا    اا الالالالالالالال  االالالالالالالالالدن ف عالالالالالالالال  غسالالالالالالالالاغه  صالالالالالالالالوعه ملالالالالالالالالا سل

 «.إقا عم   حدكم عمال  فليتقًه ف  ه مما غسلل  فس امل اب»وغقا : 
ا تقالالالالالا   غ الالالالالا املسالالالالاللما  ا تقالالالالالا   فالالالالالال تسالالالالالت يًاا ،ألعمالالالالالا  و  غست الالالالال ر )  حالالالالالدكم  مالالالالالرا  م مالالالالالا 

 تقالالالالالا  والت الالالالالارر اتالالالالالاج إىل ا تقالالالالالا    الالالالال ) شالالالالالال ه  فالالالالالالعلم  تالالالالالاج إىل ا تقالالالالالا  وال الالالالالًاعة اتالالالالالاج إىل ا
والً الالالالالا  الالالالالالس  رالالالالالا  سالالالالالا  ا ضالالالالالارر والعمالالالالالرا  مالالالالالا رالالالالالا إ  ا تقالالالالالا   ومالالالالالا سالالالالالا  قلالالالالال  ف الالالالالا إمهالالالالالا  

 وتق   غؤدو  إىل ا لاا  وا رتوا  وا راب.
 كا  رسا  هللا غستش   صحابه.  - 10

الالالالالالالالالاِوْررلْم ِ  اْ ْمالالالالالالالالالِر  و   عمالالالالالالالالالرا :   سالالالالالالالالالوحا ه وتعالالالالالالالالالاىل  مالالالالالالالالالر    إ  هللا159 الالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالاىل:  و ش 
رسالالالالالاله ورالالالالالا سالالالالاليد ا لالالالالالق و راالالالالال  الًالالالالالا  عقالالالالالال  و غالالالالاللررم علمالالالالالا  و سالالالالالدرم ر و     غستشالالالالال   صالالالالالحابه 

  و الالالالالالا  ا سالالالالالالن « مالالالالالالرل  شالالالالالالاور م ملالالالالالالا علالالالالالالم في الالالالالالا مالالالالالالن الفضالالالالالال »و  غًفالالالالالالرد بر غالالالالالاله   الالالالالالا  الضالالالالالالحا : 
مشالالالالالالار م   مالالالالالالرل  شالالالالالالاور م ليسالالالالالال  بالالالالالاله املسالالالالالاللما  وغتوعالالالالالاله في الالالالالالا املؤمًالالالالالالا  وإ  كالالالالالالا  عالالالالالالن»الو الالالالالالر : 

 «.غًيا  
فا سالالالالالتوداد ،لالالالالالر   مًالالالالالا  لإلسالالالالالال  كمالالالالالا ر غالالالالال  ورالالالالالا مالالالالالن عالمالالالالالات الكالالالالال  وال ارسالالالالالة ولالالالالاليس 
  ا ستشالالالالارر    ضالالالالعد بالالالالال  إ الالالالا دليالالالال  علالالالالالى العقالالالال  وبعالالالالد الً الالالالالر والرغوالالالالة   ا صالالالالالل وا سالالالالالال  

 من مود ه غقدر فاا د ا ستشارر وغعم  هبا.
 ال وات على املود . - 11
  
  

ر الرسالالالالا  غتضالالالال  لالالالاله   الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ل غتحالالالالا  عالالالالن مود الالالاله  يالالالالد إ  مالالالالن ت الالالالف  سالالالال  
 ملالالالالالة واحتمالالالالال  إغالالالالالساة املشالالالالالركة بكالالالالال  صالالالالال  ول غالالالالالس  للراحالالالالالة  عمالالالالالا    سالالالالالوي   شالالالالالر الالالالالالدغن ول غقوالالالالال  
مالالالالالالا عرضالالالالالالته عليالالالالالاله  الالالالالالرغ  مالالالالالالن ملالالالالالال  ومالالالالالالا  واالالالالالالال  فمالالالالالالا كا الالالالالال   تي الالالالالالة رواتالالالالالاله علالالالالالالى املوالالالالالالد   كا الالالالالال  

م ورالالالالالالد  األصالالالالالالًا  و شالالالالالالر ا سالالالالالالال  وتالالالالالالا  بعالالالالالالد    بلالالالالالالو الًتي الالالالالالة   الالالالالاله رالالالالالالل  املشالالالالالالركة وفالالالالالالت  بالدرالالالالالال
رسالالالالالالالا ت ربالالالالالالاله بكالالالالالالال   ما الالالالالالالة وبعالالالالالالالد     الالالالالالالا  ،لاااالالالالالالال  عليالالالالالالاله رالالالالالالال   يالالالالالالالا  فليعتالالالالالالال  املسالالالالالالاللما  بيالالالالالالالً م 



 وليقتدوا به    ي   ماررم ليفا وا بًعيم الدارغن.
  

 مع لات رسا  هللا
يالالالالالال  مع الالالالالاللر لع الالالالالال ل الوشالالالالالالر عالالالالالالن املع الالالالالاللر رالالالالالالل األمالالالالالالر ا الالالالالالالق للعالالالالالالادر املقالالالالالالرو  ،لتحالالالالالالد   وذل

ا تيالالالالالالا    ل الالالالالالا  ورالالالالالالل تالالالالالالد  علالالالالالالى صالالالالالالد  مالالالالالالن   الالالالالالرت علالالالالالالى غدغالالالالالاله  وشالالالالالالر  تسالالالالالالميت ا مع الالالالالاللر    
 ت  ر على غد مدعل الرسالة على  وق دعاال.

إ   ك الالالالالالر مع الالالالالاللات رسالالالالالالا  هللا متالالالالالالااترر روارالالالالالالا  الالالالالال  وكا الالالالالال  ت  الالالالالالر   مالالالالالالاا ن ااتمالالالالالالاع م و  
ل الالالالالالحابة  الفتالالالالالاله و  إ كالالالالالالار حمافالالالالالال  املسالالالالالاللمة و تمالالالالالال  العسالالالالالالاكر واالًالالالالالالد ول غًقالالالالالال  عالالالالالالن  حالالالالالالد مالالالالالالن ا

 من رو  قل .
  

 مع لر القر  
  

مالالالالالن  ع الالالالالم د  الالالالال   واتالالالالاله القالالالالالر   الكالالالالالر   فقالالالالالد االالالالالد  العالالالالالرب  الالالالالا فيالالالالاله مالالالالالن ا ع الالالالالا  ودعالالالالالارم 
إىل معارضالالالالالالته وا تيالالالالالالا  بسالالالالالالارر مالالالالالالن م لالالالالالاله فع الالالالالاللوا عالالالالالالن ا تيالالالالالالا  بشالالالالالاللة م لالالالالالاله مالالالالالال    الالالالالاله كالالالالالالا   ميالالالالالالا  

غرجتلالالالالالا  الكالالالالالال  الوليالالالالالو   ا افالالالالال  ارجتالالالالالا   وكا الالالالال   الالالالالرغ   رالالالالال  الوالغالالالالالة والف الالالالالاحة والشالالالالالعر وكالالالالالا اا 
ْتلالالالالالا   ِ ِْ لالالالالالهِ  ا اْلقلالالالالالْرةاِ     ب  الالالالالس  ْتلالالالالالااْ ِ ِ الالالالالِ  ر    الالالالالا  تعالالالالالاىل:   لالالالالال  ل)الالالالالِدِن اْات م ع الالالالالِ  اِ  الالالالالسل و ااْلالالالالالنح ع ل الالالالالى     ب 

الالالالالالالا   بال ْعضلالالالالالالال لْم لالالالالالالالوال ْعٍ    ِ الالالالالالال  ا  وا سالالالالالالالراة:  مالالالالالالاله    ول غقت الالالالالالالر إع الالالالالالالا  القالالالالالالالر   علالالالالالالالى   88و ل الالالالالالالْا ك 
وبالغتالالالالاله بالالالالال  تعالالالالالدال إىل مالالالالالا حالالالالالاال مالالالالالن حكالالالالالم و رالالالالالال  ودغالالالالالن وتشالالالالالرغ  وعلالالالالالا  عقليالالالالالة و روالالالالالار عالالالالالن 
األمالالالم املاضالالالية و روالالالار ،ل يالالالاب مالالال  مالالالا كالالالا  معروفالالالا  مالالالن حالالالا  الًالالال  صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم مالالالن   الالالاله  
كالالالالالا   ميالالالالالا    غكتالالالالال  و  غقالالالالالر   و الالالالالد اعالالالالال    رالالالالال  الف الالالالالاحة والوالغالالالالالة    القالالالالالر   لالالالالاليس مالالالالالن كالالالالالال  

 غقالالالالدر  حالالالالد علالالالالى معارضالالالالته ومالالالالً م عتوالالالالة بالالالالالن ربيعالالالالة ف  الالالاله ملالالالالا ذالالالال  القالالالالر   مالالالالن رسالالالالالا  هللا الوشالالالالر ول
وهللا لقالالالالالد ذعالالالالال   الالالالالا   مالالالالالا ذعالالالالال    لالالالالاله  الالالالال   وهللا مالالالالالا رالالالالالا ،لشالالالالالعر و  »راالالالالال  إىل  الالالالالرغ  و الالالالالا : 

  ومالالالالالً م الاليالالالالالد بالالالالالن امل الالالالال ر وكالالالالالا  «،لسالالالالالحر و  الك ا الالالالالة  فالالالالالاهللا ليكالالالالالا ن لقالالالالالاله الالالالالالس  ذعالالالالال   والالالالالال
الالالالالاِ  املقالالالالد     الالالالرغ   بالغالالالالة وف الالالالاحة ف  الالالاله ملالالالالا  الالالالر  عليالالالاله رسالالالالا  هللا:  ِإ ) اا)  ب ْملالالالالرل ِ،ْلع الالالالْدِ  و اْ ْحس 

الالالالالالْم ت الالالالالالس ك)رلو    والًحالالالالالال :  الالالالالالْم ل ع ل)كل الالالالالالِر و اْلوال ْ الالالالالالى غ ِع لكل ًْك  الالالالالالاة و اْلمل الالالالالالى ع الالالالالالِن اْلف ْحش  و ِإغت الالالالالال ة ِق  اْلقلالالالالالالْر   و غال ًالْ  
 إ  لالالالالالاله  الالالالالالالور وإ  عليالالالالالاله لاالالالالالالالور وإ   عالالالالالالالل وهللا»    الالالالالالا  لالالالالالاله:  عالالالالالالدل فالعالالالالالالادل قلالالالالالال  فقالالالالالالا : 90



  فقالالالالالال   الالالالالرغ :  الالالالالد صالالالالالوال «مل مالالالالالر وإ   سالالالالالفله مل الالالالالد  ومالالالالالا غقالالالالالا  رالالالالالسا بشالالالالالر وإ الالالالاله ليعلالالالالالا و  غلعلالالالالالى
الاليالالالالالالد وهللا لت الالالالالالوال   الالالالالالرغ  كل الالالالالالا   مالالالالالالا   الالالالالاليس  رالالالالالالا  م قر الالالالالالالس  ان الالالالالال  ارالالالالالالإ عشالالالالالالر شالالالالالالاعرا    

ر غالالالالالال  راالالالالالالال   كالالالالالالة غالالالالالاللعم    هللا االارليالالالالالالة ف  الالالالالاله راالالالالالال  بعالالالالالالدما ذالالالالالال  القالالالالالالر   مالالالالالالن رسالالالالالالا  هللا و الالالالالالا : 
 رسالالالالالالله  فقالالالالالالا  لالالالالالاله  بالالالالالالا قر: فمالالالالالالا غقالالالالالالا  الًالالالالالالا  فيالالالالالاله   الالالالالالا : غقالالالالالالالا  شالالالالالالاعر  كالالالالالالارن  سالالالالالالاحر  لقالالالالالالد 

 ذع   ا 
  

الك ًالالالالالة فمالالالالالا رالالالالالا بقالالالالالا م  و الالالالالد وضالالالالالع   الالالالالاله علالالالالالى   الالالالالااش الشالالالالالعر فلالالالالالم غلتالالالالالدم و  غلتالالالالالدم علالالالالالى 
د  عًالالالالالدما ذالالالالال  لسالالالالالا   حالالالالالد  وإ الالالالاله ل الالالالالاد  وإ الالالالالم لكالالالالالاقبا   و الالالالالد  سالالالالاللم ضالالالالالماد بالالالالالن رعلوالالالالالة األسالالالالال

 رسا  هللا غقا :
  «ا مالالالالالالد   لمالالالالالالدل و سالالالالالالتعيًه  مالالالالالالن غ الالالالالالد هللا فالالالالالالال مضالالالالالال  لالالالالالاله ومالالالالالالن غضالالالالالالل  فالالالالالالال رالالالالالالاد  لالالالالالاله»

و سالالالالاللم عمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب الالالالالالس  كالالالالالا  مالالالالالن  شالالالالالد الًالالالالالا  علالالالالالى رسالالالالالا  هللا بعالالالالالد     الالالالالر  القالالالالالر     
بيالالالالالالال   رتالالالالالالاله فا مالالالالالالالة بًالالالالالالال  ا االالالالالالالاب  و الالالالالالالد تقالالالالالالالدم    الالالالالالالته  و سالالالالالالاللم كالالالالالالالسل  الافيالالالالالالال  بالالالالالالالن عمالالالالالالالرو 

وهللا مالالالالالالا »رالالالالالالا شالالالالالالاعر مشالالالالالال ار بعالالالالالالد    تالالالالالالال عليالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا  وت مالالالالالالن القالالالالالالر   و الالالالالالا : الدوسالالالالالالل و 
و الالالالالالالالد  وردان   الالالالالالالالة إسالالالالالالالالالمه فل ااالالالالالالالال    « ذعالالالالالالالال   الالالالالالالالا    الالالالالالالال   حسالالالالالالالالن مًالالالالالالالاله و   مالالالالالالالالرا   عالالالالالالالالد  مًالالالالالالالاله

 ماضع ا.
  

وملالالالالا كالالالالا  العالالالالالرب  رالالالال  الف الالالالالاحة والوالغالالالالة فقالالالالالد كالالالالا  املً الالالالالفا  مالالالالً م غسالالالالاللما  عًالالالالد ذالالالالالاع م 
 مكالالالالالابرر أل  ا الالالالالق  حالالالالالق    غتوالالالالال    مالالالالالا الالالالالالسغن    لالالالالالاهبم مالالالالالرمث فقالالالالالد  القالالالالالر   مالالالالالن غالالالالال  معارضالالالالالة و 

كالالالالالالا اا غوالالالالالالسلا  كالالالالالال  ا الالالالالالد ملًالالالالالال  الًالالالالالالا  مالالالالالالن ذالالالالالالاش رسالالالالالالا  هللا غتلالالالالالالا القالالالالالالر   رشالالالالالالية    غالالالالالالؤرر فالالالالالالي م 
   94وغسالالالالاللماا  وحكالالالالالى  بالالالالالا عويالالالالالدر     عرابيالالالالالا  ذالالالالال  راالالالالالال  غقالالالالالر :  ف اْصالالالالالد ْش ِ  الالالالالا تاللالالالالالْؤم رل  وا  الالالالالر: 

الالالالالالالا «ا الكالالالالالالالال سالالالالالالال دت لف الالالالالالالاحة رالالالالالالالس»فسالالالالالالال د و الالالالالالالا :    وذالالالالالالال   عالالالالالالالرام  رالالالالالالالر راالالالالالالالال  غقالالالالالالالر :  فال ل م)
ي الالالالالا  وغاسالالالالالد:  الالالالالااْ ِمًْالالالالالهل ر ل  لالالالالالااْ جنِ     فقالالالالالا :  شالالالالال د     لا الالالالالا    غقالالالالالدر علالالالالالى م الالالالال  رالالالالالسا 80اْستال ْيال سل

الكالالالالال   رالالالالسا ومع الالالاللر القالالالالر   ، يالالالالة مالالالالا بقيالالالال  الالالالالد يا وسالالالالا ر مع الالالاللات األ ويالالالالاة قروالالالال  للحالالالالة ول 
 غشاردرا إ  ا اضرو .

ألصالالالالالمعل   الالالالاله ر   اارغالالالالالة صالالالالال  ر السالالالالالن بل الالالالال  مخالالالالالس سالالالالالًة  و سالالالالالتا  ورالالالالالل تقالالالالالا : وحكالالالالالى ا
 سالالالالالت فر هللا مالالالالالن ق الالالالالام كل الالالالالا   الالالالالا  األصالالالالالمعل: فقلالالالالال   الالالالالا: مالالالالالم  تسالالالالالت فرغن و  الالالالال  صالالالالال  ر ل  الالالالالر 



 علي   لم  فقال :
  ست فر هللا لس   كله
  تل  إ ساان  ل   حله
 م   غلا  انعم   د ل ِه
 ا ت د اللي  ول  صله

  
   الالالالالالالالا:  اتلالالالالالالالال  هللا مالالالالالالالالا  ف الالالالالالالالح  فقالالالالالالالالال :  تعالالالالالالالالد رالالالالالالالالسا ف الالالالالالالالاحة بعالالالالالالالالد  الالالالالالالالاله تعالالالالالالالالاىل: فقلالالالالالالالال

الالالالالالالى   ْ    ْرِضالالالالالالالِعيِه ف الالالالالالالِ ق ا ِرْفالالالالالالالِ  ع ل ْيالالالالالالالِه ف ال ْلِقيالالالالالالالِه ِ  الالالالالالالالي م  و    خت  الالالالالالالاِ  و    ا ْالالالالالالالل ىِن  ً الالالالالالال  ِإىل   ل   ملاس  يالْ  ِإان)  و   ْوح 
  .7 ل: ر  دحولل إِل ْيِ  و ا ِعللالل ِمن  اْلملْرس ِلة   والق

ف مالالالالال     غالالالالالة واحالالالالالدر بالالالالالة  مالالالالالرغن و يالالالالالة ورالالالالال غن وبشالالالالالارتة: فالالالالالاألمرا :     رضالالالالالعيه و لقيالالالالاله  
والً يالالالالالالالا : و  ختالالالالالالالا  و  االالالالالالاللين  وا الالالالالالال ا : و وحيًالالالالالالالا فالالالالالالال قا رفالالالالالالال  و يالالالالالالال  ا الالالالالالال ا  والوشالالالالالالالارذ   إان 

 راد ول إلي  وااعلال من املرسلة ف ا ر  من ا ة وبشارر من ا ة  رر .
معارضالالالالالالالة القالالالالالالالر   ف الالالالالالالاة كالمالالالالالالاله سالالالالالالال يفا  مضالالالالالالالحكا   فمالالالالالالالن قلالالالالالالال   الالالالالالالا   و الالالالالالالد حالالالالالالالاو  بعضالالالالالالال م

و ضالالالالالالالالفدش كالالالالالالالالم تًق الالالالالالالالة   عالالالالالالالالال    املالالالالالالالالاة و سالالالالالالالالفل    »مسالالالالالالالاليلمة الكالالالالالالالالساب ورالالالالالالالالا عالالالالالالالالرم صالالالالالالالالميم 
وملالالالالالالالالالا ذالالالالالالالالال   الالالالالالالالالاله تعالالالالالالالالالاىل:  و الً)لِع الالالالالالالالالِ  غ ْر الالالالالالالالالا   « الاالالالالالالالالالة    املالالالالالالالالالاة تكالالالالالالالالالدرغن و  الشالالالالالالالالالرب  ًعالالالالالالالالالة

ت ح الالالالالالالالدا  والالالالالالالالالساروت  محالالالالالالالالا  والااحًالالالالالالالالات واللارعالالالالالالالالات  رعالالالالالالالالا  وا اصالالالالالالالالدا»   الالالالالالالالا : 1والًا عالالالالالالالالات: 
 حًالالالالالالا  وا الالالالالالافرات حفالالالالالالرا  وال الالالالالالاردات رالالالالالالردا  والال مالالالالالالات لقمالالالالالالا   لقالالالالالالد فضالالالالالالل  علالالالالالالى  رالالالالالال  الالالالالالالابر ومالالالالالالا 

 ل تالالالالالر كيالالالالالد فعالالالالال  ربالالالالال  ، ولالالالالالى   رالالالالالرج مالالالالالن باً الالالالالا »  ومالالالالالن كالمالالالالاله: «سالالالالالوقكم  رالالالالال  املالالالالالدر.. اخل
ا الفيالالالالالال   لالالالالالاله الفيالالالالالال  ومالالالالالالا  درا  مالالالالالال»  و الالالالالالا  بعضالالالالالال م: « سالالالالالالمة تسالالالالالالعى مالالالالالالن بالالالالالالة شراسالالالالالاليد و حشالالالالالالا

  ورالالالالسا كالالالالال     عالالالالم لالالالاله و  حالالالالالور «ق الالالال  وريالالالال  ومشالالالالفر  اغالالالال  وإ  قلالالالال  مالالالالن رلالالالالق ربًالالالالا لقليالالالال 
فيالالالالالاله  رالالالالالالا  مالالالالالالن املعالالالالالالد  ش الالالالالاله كالالالالالال  قو  و  غتمالالالالالالال  سالالالالالالامعه مالالالالالالن الضالالالالالالح   و الالالالالالد  راد بعضالالالالالال م 
معارضالالالالالة سالالالالالارر ا رالالالالالال  فالالالالالالرفق واع تالالالالاله ر الالالالالة    لوالالالالاله فتالالالالالاب  وحالالالالالاو  ابالالالالالن املقفالالالالال  املعارضالالالالالة فلالالالالالم 

   وع ا  القر    والقر   كله  ليله وك  ل مع ل.غستا  واع  
  
  

و الالالالالد ورد   القالالالالالر   ا روالالالالالار ،مل يوالالالالالات ممالالالالالا سالالالالالوق وممالالالالالا كالالالالالا    و الالالالال   لولالالالالاله وممالالالالالا سالالالالاليق  بعالالالالالد 



الالالالالالال ة اا)ل ةاِمًالالالالالالالة   والفالالالالالالالت :  ْسالالالالالالالِ د  ا ْ الالالالالالالر ا   ِإ  ش     وقلالالالالالالال  27قلالالالالالالال  كقالالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  ل ت الالالالالالالْدرلللن) اْلم 
الالالالاليال ْ ِلولا     والالالالال  عالالالالالا  ا دغويالالالالالة و الالالالالاله الالالالالم م الالالالالن بال ْعالالالالالِد غ ل الالالالالِوِ ْم س  تعالالالالالاىل:  غلِلو الالالالالِ  الالالالالالرحو ل ِ    ْدىن  األْرمِث و رل

   و الالالالالا  4 - 2ِ  ِبْضالالالالالِ  ِسالالالالالًِة  اِِ) اْ ْمالالالالالرل ِمالالالالالن  ال ْوالالالالال ل و ِمالالالالالن بال ْعالالالالالدل و غال ْام دالالالالالٍس غال ْفالالالالالر لل اْلملْؤِمًلالالالالالا    والالالالالالرو : 
   و الالالالالاله تعالالالالالاىل:  ِإان) ل ْالالالالالنل  ال ل)ْلً الالالالالا الالالالالالس ْكر  و ِإان) ل الالالالالهل 33بالالالالالة: تعالالالالالاىل:  لِيلْ ِ الالالالالر لل ع ل الالالالالى الالالالالالد غِن كلل الالالالالِه  والتا 

ًلالالالالالالالالالالالالااْ ِمالالالالالالالالالالالالًْكلْم و ع ِمللالالالالالالالالالالالالااْ ال )الالالالالالالالالالالالِلح اِت 9   ِف لالالالالالالالالالالالالا    وا  الالالالالالالالالالالالر:     و الالالالالالالالالالالالاله:  و ع الالالالالالالالالالالالد  اا)ل ال)الالالالالالالالالالالالِسغن  ةام 
الالالالالالال ة   ْ الالالالالالالرل اا)ِ 55ل ي ْسالالالالالالالت ْ ِلف ًال) لْم ِ  األْرمِث   والًالالالالالالالار:  الالالالالالالْت ل  والً الالالالالالالر:   ا غالالالالالالالة  و الالالالالالالاله:  ِإق ا ا   و اْلف 

   فلمالالالالالالا  للالالالالالال  رالالالالالالسل 67  إىل  رررالالالالالالا  و الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:  و اا)ل غال ْعِ الالالالالالمل   ِمالالالالالالن  الً)الالالالالالاِ   واملا الالالالالالدر: 1
ا غالالالالالالة مًالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا  صالالالالالالحابه مالالالالالالن حراسالالالالالالته  رالالالالالالسل ا غالالالالالالة تالالالالالالد  علالالالالالالى صالالالالالالحة  والالالالالالار رسالالالالالالا  هللا إق  

 سالالالالالر علالالالالالى ك الالالالالرر  عدا الالالالاله   كا الالالالال  مالالالالالن  روالالالالالار ال يالالالالالاب أل الالالالاله ل غ الالالالال  إليالالالالاله  حالالالالالد بقتالالالالال  و    الالالالالر و 
باللر   والقمر:  ياللْ ل  ل االْ ْم ل و غاللا لحا   الدح   .45و اله تعاىل:  س 

 للالالالال  رالالالالسل ا غالالالالة  كالالالالة واملسالالالاللما  مستضالالالالعفا  فلالالالالم غالالالالدروا مالالالالا رالالالالسا االمالالالال  الالالالالس  سالالالالي ل  و  
املالالالراد مالالالن ا غالالالة فلمالالالا كالالالا  غالالالا  بالالالدر وكالالالا  بعالالالد سالالالو  سالالالًة مالالالن  لو الالالا  لالالالوس رسالالالا  هللا درعالالاله ورالالالا 

    ا  عمر رضل هللا عًه: فعلم  املراد مً ا حيًدس.«سيل ل  االمي  وغالا  الدبر»غقا : 
وإين   ت الالالالالالل رالالالالالالسل الفرصالالالالالالة فال شالالالالالالر إىل العالالالالالالال ا سالالالالالالالمل ر   عالالالالالالال إجنليالالالالالالل    رسالالالالالالا  هللا ورالالالالالالا 
مسالالالالالال  باسالالالالالالارن ذيالالالالالالت مؤلالالالالالالد كتالالالالالالاب وحممالالالالالالد وا سالالالالالالال    مالالالالالالال     غتالالالالالالدبرل القالالالالالالار ة ومعالالالالالالا  مالالالالالال  

مسالالالالاليحل  ولكًالالالالاله مً الالالالالد  بالالالالال  عليالالالالاله  فسالالالالاله إ  تقرغالالالالالر ا قيقالالالالالة ب الالالالال  الً الالالالالر عالالالالالن العلالالالالالم   الالالالاله راالالالالال  
    اعتوار  رر   ا  ما تر ته:

  
وإ  املع الالالالالاللر ا الالالالالالالدر الالالالالالالد ادعارالالالالالالالا رالالالالالالل القالالالالالالر    وا قيقالالالالالالة   الالالالالالالا لالالالالالالسل   وإقا  الالالالالالدران  الالالالالالالرو  
ل مث،ة الكًيسالالالالالالالالة   و الع الالالالالالالالر الالالالالالالالالس  عالالالالالالالالاش فيالالالالالالالاله واحالالالالالالالال ا   تواعالالالالالالالاله لالالالالالالالاله اح امالالالالالالالالا    حالالالالالالالالد  لالالالالالالالاله  ووا ان 

  الالالالالاله ل  -رسالالالالالالا  هللا  -بقدغسالالالالالالل القالالالالالالرو  الاسالالالالالالاى لتوالالالالالالة لًالالالالالالا     ع الالالالالالم مالالالالالالا رالالالالالالا مع الالالالالالل   حممالالالالالالد 
غالالالالد)ش القالالالالدرر علالالالالى ا تيالالالالا  ،ملع الالالاللات  ومالالالالا  الالالالا  شالالالاليدا  إ  فعلالالالاله وشالالالالاردل مًالالالاله   ا الالالالا   تواعالالالاله  ول 
غًسالالالالالال  إليالالالالالاله ال الالالالالالحابة مع الالالالالالاللات ل ب الالالالالالا  و   كالالالالالالر صالالالالالالدوررا مًالالالالالالاله  فالالالالالالال  بررالالالالالالا  علالالالالالالى إرالصالالالالالالاله 

 ل  .  ا  من ق
  

و الالالالد كالالالالا  حممالالالالد غالالالالدعل إىل  رالالالالر حياتالالالاله كمالالالالا ادعالالالالى مالالالالن موالالالالد   مالالالالرل   الالالاله رسالالالالا  هللا حقالالالالا   وإين 



 «. عتقد    الفلسفة العالية واملسيحية ال اد ة ستع   له بسل  غاما  من األو 
  

 ا شقا  القمر
ومالالالالالالن مع لاتالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ا شالالالالالالقا  القمالالالالالالر  و الالالالالالد  االالالالالالق بالالالالالاله القالالالالالالر    الالالالالالا  تعالالالالالالاىل: 

الالالالالالرل و ِإ  غال الالالالالالر ْواْ ةاغ الالالالالالة  غاللْعِرضلالالالالالالااْ و غال قلاللالالالالالالااْ ِسالالالالالالْحرُّ محْسالالالالالالت ِمر   والقمالالالالالالر:  ا الْتال   الالالالالالق) اْلق م  الالالالالالاع ةل و ا ش    1ر ب الالالالالالِ  الس)
2.  

و الالالالالد   الالالالال  املسالالالالاللما  علالالالالالى و الالالالالاش قلالالالالال  مًالالالالاله    مًالالالالاله عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  واالالالالالاةت بالالالالالسل  
 األحادغت املتااترر من  ر  متعددر تفيد القا .

 «:تفس ل»     ا  الف ر الرا  
واملفسالالالالالرو   سالالالالالررم علالالالالالى    املالالالالالراد    القمالالالالالر ا شالالالالالق وح الالالالال  فيالالالالاله ا  شالالالالالقا  ودلالالالالال  األروالالالالالار 

 على حدغت ا  شقا .
  

و  ال الالالالالالالحي  رالالالالالالال  مشالالالالالالال ار روال  الالالالالالال  مالالالالالالالالن ال الالالالالالالحابة   الالالالالالالالاا: سالالالالالالالد  رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا 
راد عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  غالالالالالالالة ا  شالالالالالالالقا  بعيً الالالالالالالا مع الالالالالالاللر فسالالالالالالالال  ربالالالالالالاله فشالالالالالالالقه  و الالالالالالالا  بعالالالالالالال  املفسالالالالالالالرغن: املالالالالالالال

سيًشالالالالق ورالالالالالا بعيالالالالالد و  معالالالالالد لالالالالاله  أل  مالالالالالن مًالالالال  قلالالالالال  ورالالالالالا الفلسالالالالالفل شًعالالالالاله   املاضالالالالالل واملسالالالالالتقو  
ومالالالالالن  الالالالالا  ل   حااالالالالالة بالالالالاله إىل التالوغالالالالال   وإمالالالالالا قرالالالالال  إليالالالالاله الالالالالالسار  أل  ا  شالالالالالقا   مالالالالالر را الالالالال   فلالالالالالا 
و الالالال  لعالالالالم واالالالاله األرمث فكالالالالا  غًو الالالالل    غولالالالالو حالالالالد التالالالالااتر   قالالالالا : الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ملالالالالا  

  غتحالالالالالالالد  ،لقالالالالالالالر   وكالالالالالالالا اا غقالالالالالالالالا  إان  ا  ف الالالالالالال  مالالالالالالالا غكالالالالالالالا  مالالالالالالالن الكالالالالالالالال  وع الالالالالالاللوا عًالالالالالالاله  كالالالالالالالا
فكالالالالالالالا  القالالالالالالالر   مع الالالالالالاللر ، يالالالالالالالة إىل  يالالالالالالالا  القيامالالالالالالالة   غتمسالالالالالالال   ع الالالالالالاللر  رالالالالالالالر   فلالالالالالالالم غًقلالالالالالالاله العلمالالالالالالالاة 
ايالالالالت غولالالالالو حالالالالد التالالالالااتر  و مالالالالا املؤررالالالالا  فقالالالالد تركالالالالال أل  التالالالالاارغخ    ك الالالالر األمالالالالر غسالالالالتعمل ا املالالالالً م 

األمالالالالالر  الالالالالالاا   الالالالاله م الالالالال  رسالالالالالا  القمالالالالالر و  الالالالالار شالالالالاللة   االالالالالالا علالالالالالى شالالالالالك    الالالالالد  ورالالالالالا ملالالالالالا و الالالالال 
القمالالالالر   ماضالالالال   رالالالالر ف كالالالالاا حكاغتالالالاله   تالالالالاارن م  والقالالالالر    د  دليالالالال  و  الالالالا  م والالالال  لالالالاله وإمكا الالالاله 
  غشالالالالال  فيالالالالاله  و الالالالالد  رالالالالال  عًالالالالاله ال الالالالالاد  األمالالالالالة في الالالالال  اعتقالالالالالاد و اعالالالالاله  وحالالالالالدغت امتًالالالالالاش ا الالالالالر  

ا  ا الالالالالالر  والت رغالالالالالال  علالالالالالالى السالالالالالالماات وقكالالالالالالرانل مالالالالالالرارا  فالالالالالالال وا لتدالالالالالالا  حالالالالالالدغت اللدالالالالالالا  و الالالالالالد روالالالالالال  االالالالالالا 
 H عيدل.

وعالالالالالالالن حسغفالالالالالالالة   الالالالالالاله راالالالالالالال  ،ملالالالالالالالدا ن    الالالالالالالا :    إ  السالالالالالالالاعة  الالالالالالالد ا  بالالالالالالال   وإ  القمالالالالالالالر  الالالالالالالد 



 ا شق على ع د  وي كم.
 «:تفس ل»و ا  الل شر    

  
ر  عالالالالالن   الالالالالس  بالالالالالن ا شالالالالالقا  القمالالالالالر مالالالالالن  وت رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ومع لاتالالالالاله الًالالالالال ِ 

مالالالالالالالال  رضالالالالالالالل هللا عًالالالالالالاله    الكفالالالالالالالار سالالالالالالالاللاا رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  غالالالالالالالة فا شالالالالالالالق القمالالالالالالالر 
مالالالالالرتة  وكالالالالالسا عالالالالالن ابالالالالالن عوالالالالالا  وابالالالالالن مسالالالالالعاد رضالالالالالل هللا عً مالالالالالا   الالالالالا  ابالالالالالن عوالالالالالا : ا فلالالالالالق فلقتالالالالالة 
فلقالالالالة قروالالالال  وفلقالالالالة بقيالالالال   و الالالالا  ابالالالالن مسالالالالعاد: ر غالالالال  حالالالالراة بالالالالة فلقالالالالد القمالالالالر  وعالالالالن بعالالالال  الًالالالالا  

القيامالالالالالالة  و الالالالالالاله:  و ِإ  غال الالالالالالر ْواْ ةاغ الالالالالالة  غاللْعِرضلالالالالالالااْ و غال قلاللالالالالالالااْ ِسالالالالالالْحرُّ محْسالالالالالالت ِمر    غالالالالالالردل     معًالالالالالالال غًشالالالالالالق غالالالالالالا 
وكفالالالالى بالالالاله راد ا   و   الالالالراةر حسغفالالالالة: و الالالالد ا شالالالالق القمالالالالر     ا  بالالالال  السالالالالاعة و الالالالد ح الالالال  مالالالالن  وت 

 ا  اهبا    القمر  د ا شق  كما تقا    و  األم  و د ااة املوشر بقدومه.
  

و الالالالالاله: وا شالالالالالق القمالالالالالر غقالالالالالا  االالالالال  رًالالالالالا ل وا فلالالالالالق القمالالالالالر  وكالالالالالا  قلالالالالال  «:  الاالالالالال  تفسالالالالال »و  
فيمالالالالا قكالالالالر علالالالالى ع الالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ورالالالالا  كالالالالة  والالالال  ر رتالالالاله إىل املدغًالالالالة وقلالالالال  
   كفالالالالار  رالالالال  مكالالالالة سالالالالاللال  غالالالالة فالالالالالرارم صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم ا شالالالالقا  القمالالالالر ح الالالالة علالالالالى صالالالالد  

عرضالالالالاا وكالالالالسباا و الالالالالاا: رالالالالسا سالالالالحر مسالالالالتمر  سالالالالحران حممالالالالد فقالالالالا   الالالالاله وحقيقالالالالة  واتالالالاله فلمالالالالا  رارالالالالم  
هللا االالالالالال  رًالالالالالالا ل:  و ِإ  غال الالالالالالر ْواْ ةاغ الالالالالالة  غاللْعِرضلالالالالالالااْ و غال قلاللالالالالالالااْ ِسالالالالالالْحرُّ محْسالالالالالالت ِمر   وبًحالالالالالالا الالالالالالالس   لًالالالالالالا   قلالالالالالال  

 ااةت ا ور و ا  به  ر  التالوغ .
  

   غالالالالالالرغ م  وحالالالالالالدن   الالالالالالس بالالالالالالن مالالالالالالال      رالالالالالال  مكالالالالالالة سالالالالالالاللاا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم
 غالالالالة فالالالالالرارم ا شالالالالقا  القمالالالالر مالالالالرتة  وعالالالالن عوالالالالالد هللا  الالالالا : ا شالالالالق القمالالالالر ولالالالالن مالالالال  رسالالالالا  هللا صالالالالاللى 
هللا عليالالالاله وسالالالاللم  الالالالد حالالالالىت قروالالالال  مًالالالاله فر الالالالة رلالالالالد االوالالالال   فقالالالالا  رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

   وعالالالالن عوالالالالد هللا  غضالالالالا   الالالالا : ا شالالالالق القمالالالالر علالالالالى ع الالالالد رسالالالالا  هللا صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم«اشالالالال دوا»
  فقالالالالالالا  «اشالالالالالال د و  ، بكالالالالالالر»ف الالالالالالار فالالالالالالر تة فقالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم ألم بكالالالالالالر: 

املشالالالالالالالركا : سالالالالالالالحر القمالالالالالالالر حالالالالالالالىت ا شالالالالالالالق   الالالالالالالا  القسالالالالالالالاالين شالالالالالالالارل الو الالالالالالالار : ورالالالالالالالسل مع الالالالالالاللر مالالالالالالالن 
 م الالالالالالالالالات املع الالالالالالالالاللات الفا قالالالالالالالالالة علالالالالالالالالالى مع الالالالالالالالاللات سالالالالالالالالالا ر األ ويالالالالالالالالالاة أل  مع الالالالالالالالاللا م علالالالالالالالالالي م السالالالالالالالالالال  ل 

 تت او  األرضيات.



 ا  القمر  و  ا  رر ةمس سًة.وكا  ا شق
فا شالالالالقا  القمالالالالالر وبالالالالال  بالالالالالًل القالالالالالر     مالالالالالا مالالالالالن  الالالالالا     املالالالالالراد   الالالالاله سيًشالالالالالق  ف الالالالالا إمالالالالالا مًكالالالالالر 
للمع الالالاللات حالالالالىت املالالالالسكارر   القالالالالر    وإمالالالالا   الالالاله   غف الالالالم الل الالالالة العربيالالالالة فقالالالالد  الالالالا  تعالالالالاىل:  و ِإ  غال الالالالر ْواْ 

الالالالالال ح   ْمالالالالالالٍر محْسالالالالالالت ِقر   والقمالالالالالالر: ةاغ الالالالالالة  غاللْعِرضلالالالالالالااْ و غال قلاللالالالالالالااْ ِسالالالالالالْحرُّ محْسالالالالالالت ِمر  و   الالالالالالس)بلااْ و اتال)وال علالالالالالالااْ   ْرالالالالالالا  ةرلْم و كل   2ك 
   أل  الكفالالالالالالالار ملالالالالالالالا ر وا ا شالالالالالالالقا  القمالالالالالالالر بعالالالالالالالد    سالالالالالالالاللاا رسالالالالالالالا  هللا كالالالالالالالابروا و الالالالالالالالاا: إ الالالالالالاله سالالالالالالالحر 3

مسالالالالتمر  ولالالالالا كا الالالال  ا غالالالالة تالالالالد  علالالالالى    القمالالالالر سيًشالالالالق ملالالالالا كالالالالا  رًالالالالا  معالالالالد  الالالالاله: وإ  غالالالالروا  غالالالالة 
اا سالالالالالحر مسالالالالالتمر  وا غالالالالالة رالالالالالل مع الالالالاللر ا  شالالالالالقا  والالالالالالسغن   كرورالالالالالا بعالالالالالد ر غت الالالالالا رالالالالالم  غعرضالالالالالاا وغقالالالالالال

كفالالالالالار  الالالالالرغ   وكالالالالالا  قلالالالالال  د هبالالالالالم  و الالالالالد رو   حادغالالالالالت ا  شالالالالالقا   رالالالالال ل السالالالالالًن كالو الالالالالار  ومسالالالالاللم 
 وا ما  و محد والوي قل وبقية  ر  السًن و د قكران تفس  كوار املفسرغن.

  
،كالالالالالالالالالارر الكالالالالالالالالالال    حقالالالالالالالالالا  الًسالالالالالالالالالاة   »ابالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالا  الشالالالالالالالالاليخ محالالالالالالالالاللر فالالالالالالالالالت  هللا رمحالالالالالالالالاله هللا   كت

ومالالالالالالن قلالالالالالال  غعلالالالالالالم   الالالالالاله   حمالالالالالالسور   ا شالالالالالالقا  القمالالالالالالر لسالالالالالاليدان رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا  -«: ا سالالالالالالال 
عليالالالالاله وسالالالالاللم و   لوغالالالالال   غتالالالالاله باضالالالالال  املسالالالالالتقو  ماضالالالالال  املاضالالالالالل لتحققالالالالاله   داعالالالالالل إليالالالالاله فضالالالالالال  عالالالالالن  

غالالالالالالدر ا  سالالالالالالا  العربيالالالالالالة كا الالالالالاله رالالالالالالال  ال الالالالالالحي   و الالالالالالد قكالالالالالالرت االرا الالالالالالد األاًويالالالالالالة مقالالالالالالالة عربت الالالالالالا ار 
الالالالالد كا الالالال  تاوالالالال  ، سالالالالتا ة العليالالالالة حاصالالالالل ا:   الالالاله ع الالالالر   ممالالالالال  ال الالالالة علالالالالى بًالالالالاة  الالالالد  مكتالالالالاب 
عليالالاله   الالاله بالالالإ عالالالا  كالالالسا  الالالالس  و الالال  فيالالاله حالالالادن ذالالالاو  ع الالاليم ورالالالا ا شالالالقا  القمالالالر   الالالفة فحالالالرر 

 .ا ساب فاافق سًة ا شقا ه لسيدان وما ان رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم ال ارال
  

ومالالالالن املع الالالاللات  والالالال  املالالالالاة مالالالالن بالالالالة األصالالالالاب  رو  حالالالالدغت  والالالال  املالالالالاة مالالالالن بالالالالة  صالالالالابعه  اعالالالالة 
مالالالالن ال الالالالحابة مالالالالً م   الالالالس واالالالالابر وابالالالالن مسالالالالعاد  وحالالالالدن قلالالالال  غالالالالا  ا دغويالالالالة و  غالالالاللور بالالالالاا   مالالالالا  

 االماش الك  ر ول غًكر رسا ا دغت  حد من ال حابة.
 تالالالالالالى الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله »: عالالالالالالن   الالالالالالس رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله   الالالالالاله  الالالالالالا « صالالالالالالحي  الو الالالالالالار »  

وسالالالالالالاللم وانة ورالالالالالالالا ،لالالالالالالاللوراة فاضالالالالالالال  غالالالالالالالدل   ا انة ف عالالالالالالال  املالالالالالالالاة غًوالالالالالالال  مالالالالالالالن بالالالالالالالة  صالالالالالالالابعه فتاضالالالالالالالالال 
   الالالالالا   تالالالالالادر:  لالالالالال  أل الالالالالس: كالالالالالم كًالالالالالتم   الالالالالا : رال.ا الالالالالة  و  رالالالالالاة رال.ا الالالالالة  وعالالالالالن   الالالالالس بالالالالالن «القالالالالالا 

ر الع الالالالالر مالالالالالال  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله   الالالالاله  الالالالالا : ر غالالالالال  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم وحا الالالالال  صالالالالالال
فالالالالالالتمس الاضالالالالالاة فلالالالالالم  الالالالالالدول فالالالالالالتى رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالاللم باضالالالالالاة  فاضالالالالال  رسالالالالالالا  هللا 



صالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالالدل   قلالالالالال  ا انة فالالالالالالالمر الًالالالالالالا     غتاضالالالالالالالوا مًالالالالاله فر غالالالالالال  املالالالالالالاة غًوالالالالالال  مالالالالالالن 
 ا   صابعه فتاضال الًا  حىت تاضالوا من عًد  رررم.

 عا  ب كته ودعا ه و د حدن قل  مرارا .وتك   الاعا   ومن مع لاته تك   الا
  

وحًالالالالالة االالالالالالسش  كالالالالالا  مسالالالالال د الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مسالالالالالقافا  علالالالالالى االالالالالسوش خنالالالالال  فكالالالالالا  
رسالالالالالالا  هللا إقا راالالالالالال  غقالالالالالالا  إىل االالالالالالسش مً الالالالالالا  فلمالالالالالالا صالالالالالالً  لالالالالالاله املًالالالالالال  ذالالالالالال  لالالالالالالسل  االالالالالالالسش صالالالالالالات  

ا  ا  ك الالالالالالات العشالالالالالالار  ذعالالالالالاله  رالالالالالال  املسالالالالالال د حالالالالالالىت ارتالالالالالال  املسالالالالالال د وك الالالالالالر بكالالالالالالاة الًالالالالالالا  لالالالالالالسل   مالالالالالال
 الالالالالن حالالالالالىت ت الالالالالدش وا شالالالالالق فًالالالالالل  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالتلمالالالالاله وحضالالالالالًه فسالالالالالكن  وحالالالالالدغت االالالالالالسش 
مشالالالالال ار روال مالالالالالن ال الالالالالحابة بضالالالالالعة عشالالالالالر  مالالالالالً م:  لم  بالالالالالن كعالالالالال   واالالالالالابر بالالالالالن عوالالالالالد هللا  و  الالالالالس بالالالالالن 
مالالالالالالال   وعوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عمالالالالالالر  وعوالالالالالالد هللا بالالالالالالن عوالالالالالالا   وسالالالالالال   بالالالالالالن سالالالالالالعيد  و بالالالالالالا سالالالالالالعيد ا الالالالالالدر   

 ال  بن  م وداعةخ كل م حد)ن  عد رسا ا دغت.وبرغرر  و   سلمة  وامل
 ورو  حدغت االسش الو ار  عن اابر بن عود هللا.

وإبالالالالالالراة املرضالالالالالالى وقو  العارالالالالالالات  و الالالالالالد قكالالالالالالران   الالالالالاله رد  عالالالالالالة  تالالالالالالادر وتفالالالالالال    عالالالالالالة علالالالالالالل  غالالالالالالا  
ل ريالالالال   وكالالالالا   رمالالالالدا  فالالالال    ا سالالالالراة واملعالالالالراج   سالالالال  العًكوالالالالات   ال الالالالار  ومالالالالا و الالالال  لسالالالالرا ة  ودعالالالالا  

لعوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن عالالالالالا  ،ل كالالالالالة ف الالالالالار  غالالالالالد العالالالالالرب  وكالالالالالسا دعالالالالالا ل ل علوالالالالالة ،ل الالالالالد  ودعالالالالالا ل ملعاوغالالالالالة 
،لالالالالالالتمكن   الالالالالالالوالد فًالالالالالالا  ا الفالالالالالالة  ولسالالالالالالعد بالالالالالالن  م و الالالالالالا      يالالالالالال  هللا دعاتالالالالالاله فمالالالالالالا دعالالالالالالا علالالالالالالى 

فمالالالالالالا سالالالالالالقا  لالالالالالاله سالالالالالالن وعالالالالالالاش «   غقضالالالالالال  هللا فالالالالالالا » حالالالالالالد إ  اسالالالالالالت ي  لالالالالالاله  و الالالالالالا  للًاب الالالالالالة: 
ا  الالالالالالالى   غالالالالالالالدل  وكالالالالالالالا  راالالالالالالال  غقالالالالالالالا  لالالالالالالاله بسالالالالالالالر بالالالالالالالن راعالالالالالالالل العالالالالالالال  بكالالالالالالال   سالالالالالالالًة   وتسالالالالالالالوي  120

الالالالالالْ  بيميًالالالالالال »بشالالالالالالماله  فقالالالالالالا  لالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   الالالالالالا :    سالالالالالالتاي    الالالالالالا : « كل
  فمالالالالالا وصالالالالالل   الالالالالاله بعالالالالالد إىل فيالالالالاله رالالالالالالسا  ليالالالالال  مالالالالالن ك الالالالال  مالالالالالن مع لاتالالالالاله صالالالالالاللى هللا «  اسالالالالالتاع »

 عليه وسلم 
  

ل الالالالا    االارليالالالالة فالالالالدعال الالالالالس   إىل اللحالالالالا  برسالالالالا  هللا  و  تر الالالالة رافالالالال  بالالالالن عمالالالال ر   الالالاله كالالالالا 
 صلى هللا عليه وسلم ورا   ضال  له  و ا  راف    قل :

 رعي  الضال   محي ا بكل 
 من الل   ا فل وك  قغ 



 وملا    ذع  الس   اند 
 غوشرين  محد من  رغ 

 سعي  إليه  د  رت رام
 على السا ة  اصدل الركي 

 غقا   ا    فاللفي  الً 
 صدو ا  ليس ،لقا  الكسوب

 فوشرين بقا  ا ق حىت
  

 تويً  الشرغعة للمًي 
 و ب رت الضياة غضلة حات
  مامل إ  سعي  ومن اًام

الل الالالالالال  ورالالالالالالا اللالالالالالالل  وشالالالالالال د رافالالالالالال  غالالالالالاللور قات السالسالالالالالال  وصالالالالالالح   ، بكالالالالالالر ال الالالالالالد غق في الالالالالالا 
 ور ل مش ار.

ر والالالالالالال د فلالالالالالالم  الالالالالالس في مالالالالالالا بعالالالالالالد  ومالالالالالالن مع لاتالالالالالاله دعالالالالالالا ل لعلالالالالالالل رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله بالالالالالالسراب ا الالالالالال
و بالالالالالالن عوالالالالالالا  ،لفقالالالالالاله   الالالالالالالدغن وعلالالالالالالم التالوغالالالالالال  ف الالالالالالار االالالالالالرا   وأل الالالالالالس بك الالالالالالرر املالالالالالالا  والالالالالالالالد و الالالالالالا  
العمالالالالالالالر فالالالالالالالر   ما الالالالالالالة ولالالالالالالالد  وعالالالالالالالاش ما الالالالالالالة عالالالالالالالا   وصالالالالالالالارت خنلالالالالالالاله امالالالالالالال    العالالالالالالالا  مالالالالالالالرتة  و الالالالالالالا    

 ع ما : ت يوه بلا  ع يمة  فكا  ما كا .
  

 ر ا  ه صلى هللا عليه وسلم 
  
ن ر ا  الالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم االالالالر   كالالالال  ال الالالالد ة  و   حممالالالالد صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مالالالال

  بكلالالالالا  ال الالالالد ة  و   غالالالالتعلم الكتابالالالالة  و الشالالالالعر وإ شالالالالا ل ورواغتالالالاله   التم الالالال  بالالالاله  و الالالالر  عليالالالاله   الالالاله 
للقتالالالالالا     غضالالالالالع ا حالالالالالىت  كالالالالالم هللا بيًالالالالاله وبالالالالالة عالالالالالدول  ورالالالالالسا األرالالالالال   -سالالالالالالحه  -إقا لالالالالالوس ألمتالالالالاله 

فيالالالاله األ ويالالالالاة علالالالالي م ال الالالالالر والسالالالالال   ورا ًالالالالة األعالالالالة ورالالالالل ا شالالالالاة إىل موالالالالال مالالالالن  تالالالال  ممالالالالا شالالالالاركه 
 و ضالالالالالرب علالالالالالى رالالالالالال  مالالالالالا غ  الالالالالر  وإمسالالالالالا  مالالالالالن كررتالالالالاله  و كالالالالالالل الكتابيالالالالالة و كالالالالالال األمالالالالالة أل الالالالاله   
نشالالالالالالى العًالالالالالال     الالالالالالاللان  ومالالالالالالن ر ا  الالالالالاله القولالالالالالالة   ال الالالالالالا  مالالالالالال  واالالالالالالاد الشالالالالالال ار فقالالالالالالد كالالالالالالا  غقو الالالالالال  



تالالالالالاللوج   حالالالالالالا  إحرامالالالالالاله و   غ الالالالالالافل مالالالالالالن ال ًيمالالالالالالة مالالالالالالا غشالالالالالالاة  والالالالالال  عا شالالالالالالة ورالالالالالالا صالالالالالالا م  ولالالالالالاله    غ
القسالالالالالالمة  و   غتالالالالالاللوج مالالالالالالن غالالالالالال  م الالالالالالر كمالالالالالالا و الالالالالال  ل الالالالالالفية رضالالالالالالل هللا عً الالالالالالا  و   غالالالالالالدر  مكالالالالالالة ب الالالالالال  
الالالالال  لالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم بالالالالالة  إحالالالالالرا  اتفا الالالالالا   و   غقضالالالالالل بعلمالالالالاله ولالالالالالا   حالالالالالدود هللا تعالالالالالاىل  و ل

عالالالالالال  لالالالالاله الشالالالالالالرغ عة وا قيقالالالالالالة ول غكالالالالالالن ل  ويالالالالالالاة إ  إحالالالالالالدامها  و   ا كالالالالالم ،ل الالالالالالارر والوالالالالالالا ن معالالالالالالا  و ل
غقضالالالالالالل لًفسالالالالالاله ولالالالالالالالالدل و   غقوالالالالالال  ا دغالالالالالالالة ممالالالالالالن غرغالالالالالالد و   غقضالالالالالالالل   حالالالالالالا  غضالالالالالالالوه  وإ،حالالالالالالةل تالالالالالالالر  
إرالالالالالراج  كالالالالالار املالالالالالا  أل الالالالاله كوقيالالالالالة األ ويالالالالالاة   ملالالالالال   الالالالالم مالالالالال  هللا  ومالالالالالا    غالالالالالدغ م مالالالالالن املالالالالالا  ودغعالالالالالة   

وأل  اللكالالالالار   الالالالرر ورالالالالم مالالالال  و  مالالالالن الالالالالد س  وممالالالالا  عًالالالالدرم غوسلا الالالاله   حملالالالاله وشًعا الالالاله   غالالالال  حملالالالاله 
ارالالالالتل بالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم عالالالالن األ ويالالالالاة   الالالاله  الالالالر   كالالالالال   وااالالالاله بعالالالالد ماتالالالاله  ومالالالالن ر ا  الالالاله 

 صلى هللا عليه وسلم الع مة من الس   وعد  الت ا ب وا حتال .
الالالالاله حمرمالالالالالا  وبالالالالالال وت وشالالالالال اد  وبلفالالالالالل ا والالالالالة إ الالالالالا،       والالالالالا   و بالالالالالي  لالالالالاله التالالالالاللوج فالالالالالا  تسالالالالال  وتلوال

وتلو الالالالالاله مالالالالالالن شالالالالالالاة ملالالالالالالن شالالالالالالاة  ومك الالالالالاله ،ملسالالالالالال د اًوالالالالالالا   وشالالالالالال ادته لًفسالالالالالاله ولفلعالالالالالاله وحكمالالالالالاله  مالالالالالالا  
 وش ادته كارًة.

  
و  الالالالالاله رالالالالالالا  األ ويالالالالالالاة  و و  مالالالالالالن تًشالالالالالالق األرمث عًالالالالالاله  و و  شالالالالالالاف  ومشالالالالالالف   و و  مالالالالالالن غالالالالالالدر  

و   ة لالالالالاله  االًالالالالالة و  سالالالالالم هللا اياتالالالالاله  وغالالالالالر  مالالالالالن رلفالالالالاله  وغو الالالالالر   ال الالالالالال  كمالالالالالا غو الالالالالر   الضالالالالالاة 
   الالالالالالس و   مالالالالالالر  و  غقالالالالالال  الالالالالالالس،ب علالالالالالالى اسالالالالالالدل  و الالالالالالر  رفالالالالالال  ال الالالالالالات عًالالالالالالدل  و الالالالالالدا ل ،ذالالالالالاله 

 ومن رواة ا  رات  والتكإ بكًيته  و  غارن.
  

 ماات رسا  هللا
 «. ،  سامة» غد بن حاررة  و مه سعد  بً  رعلوة  وغكد  غد:  - 1
  

لم وِحوالالالالالالالاله   صالالالالالالالالابه سالالالالالالالالواة   االارليالالالالالالالالة  ورالالالالالالالا  شالالالالالالالال ر مالالالالالالالالاات رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالالال
فالرالالالالالسوا  غالالالالالدا  فقالالالالالدماا بالالالالاله سالالالالالا  عكالالالالالاا فاشالالالالال ال حكالالالالاليم بالالالالالن حالالالالاللا  لعمتالالالالاله رد الالالالالة بًالالالالال  راغلالالالالالد  
فاروتالالالاله رد الالالالة لرسالالالالا  هللا  كالالالالة  والالالال  الًوالالالالار ورالالالالا ابالالالالن .الالالالاين سالالالالًة فالعتقالالالاله وتوًالالالالال   الالالالا  ابالالالالن عمالالالالر: 

ِ ِ الالالالالْم  مالالالالالا كًالالالالالا  الالالالالدعا  غالالالالالد بالالالالالن حاررالالالالالة إ   غالالالالالد بالالالالالن حممالالالالالد  حالالالالالىت   الالالالالل  هللا تعالالالالال» اىل:  اْدعلالالالالالارلْم ِ مث 
   ورالالالالرج  بالالالالال حاررالالالالة و رالالالالال كعالالالال  ملالالالالا علمالالالالا   الالالاله  كالالالالة لفدا الالالاله  فارتالالالالار رسالالالالا  هللا  5واألحالالالاللاب: 



وقلالالالالالالال  ملالالالالالالالا ر ل مالالالالالالالن «   الالالالالالال  مالالالالالالالإ مكالالالالالالالا  األب والعالالالالالالالم»و الالالالالالالا  لرسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
لالالالالس   رتالالالالار عليالالالاله  حالالالالدا  حسالالالالن املعاملالالالالة وا رغالالالالة  حالالالالىت  الالالالا : ر غالالالال  مالالالالن رالالالالسا الراالالالال  شالالالاليدا  مالالالالا  ان ،

« و مالالالالالن حضالالالالالر  اشالالالالال دوا     غالالالالالدا  ابالالالالالإ غالالالالالررإ و ررالالالالاله» بالالالالالدا   فالرراالالالالاله رسالالالالالا  هللا إىل ا  الالالالالر و الالالالالا : 
فا  الالالالالر  بعد الالالالالس  بالالالالالال وعمالالالالاله مامدًالالالالالة مسالالالالالرورغن ورالالالالالا  و  مالالالالالن  سالالالالاللم مالالالالالن املالالالالالاات   واالالالالاله رسالالالالالا  

رسالالالالالا  ورالالالالالل ابًالالالالالة عمالالالالالة  - غًالالالالال  بًالالالالال  احالالالالال   -فالالالالالالدت لالالالالاله  لسالالالالالامة    تالالالالاللوج  -    شالالالالالن  -هللا 
هللا  ورالالالالالالل الالالالالالالد تلوا الالالالالالا رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم بعالالالالالالد  غالالالالالالد   الالالالالالال  عا شالالالالالالة: لالالالالالالا كالالالالالالا  
رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم كا الالالالالا  شالالالالاليدا  مالالالالالن الالالالالالاحل  لكالالالالالتم رالالالالالسل ا غالالالالالة:  و ِإْق تال قلالالالالالا ل لِل)الالالالالِس  

الالالالال   و ات)الالالالال ِق اا)  و ختلِْفالالالالالى ِ   ِْفِسالالالالال   م الالالالالا اا)ل ملْوِدغالالالالالِه    ع الالالالالم  اا)ل ع ل ْيالالالالالِه و    الع ْمالالالالال   ع ل ْيالالالالالِه   ْمِسالالالالالْ  ع ل ْيالالالالال     ْوا 
الالالالالا   ع ل الالالالال الالالالالْى    غ كل الالالالالا ِلك  الالالالالا و   الالالالالرا    و)ْاً ك    الالالالالا   ض الالالالالى   غالالالالالدُّ م ًالْ   الالالالالهل فال ل م) الالالالالقح     خت ْش  الالالالالى الً)الالالالالا   و اا)ل   ح  ى و خت ْش 

الالالالالالالر جُّ ِ    ْ و اِج   ْدِعي الالالالالالال ِ ِ ْم ِإق ا   ض الالالالالالالْااْ ِمالالالالالالالًالْ  الالالالالالْؤِمًِة  ح  الالالالالالالا     ْمالالالالالالالرل ااِ) م ْفعلالالالالالالالا    واألحالالالالالالاللاب: اْلمل  لن) و   الالالالالالرا  و ك 
 الالالالالالاا إ الالالالاله تالالالالاللوج حليلالالالالالة  -غعالالالالالإ  غًالالالالال   -   فالالالالال   رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ملالالالالالا تلو)ا الالالالالا 37

اِلكلْم و ل ِكن ر)سلا   ااِ) و ر ا      ابًه  فال ل  هللا تعاىل:  م)ا ك ا   حمل م)دُّ   مث    ح ٍد م ن ر ا 
  

   وملالالالالالا سالالالالال   رسالالالالالا  هللا االالالالالالي  إىل الشالالالالالا   اعالالالالال   مالالالالال ا  علالالالالالي م  غالالالالالد 40الً)ِوي الالالالالة   واألحالالالالاللاب: 
بالالالالن حاررالالالالة  و الالالالد تقالالالالد  قلالالالال    كتابًالالالالا رالالالالسا  ول غسالالالالم هللا تعالالالالاىل  حالالالالدا  مالالالالن  صالالالالحاب الًالالالال  صالالالاللى 

 هللا عليه وسلم إ   غد بن حاررة.
دا  حوشالالالالاليا  لعوالالالالالد الالالالالالرمحن وكالالالالالا  عوالالالالال« صالالالالالا »شالالالالالقرا   اشالالالالالت ر هبالالالالالسا اللقالالالالال    يالالالالال : اذالالالالاله  - 2

بالالالالن عالالالالا  فاروالالالاله للًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم مً الالالالرفه مالالالالن ا دغويالالالالة و عتقالالالاله  وكالالالالا   الالالالدو ،لًسالالالالاة  
غعالالالالالإ الًسالالالالالاة  أل  « روغالالالالالدا  روغالالالالالدا  و  جنشالالالالالة  رفقالالالالالا  ،لقالالالالالاارغر» الالالالالا  لالالالالاله رسالالالالالا  هللا و الالالالالد حالالالالالدا هبالالالالالن: 

لضالالالالعف ن غتالالالالالرر  مالالالالن شالالالالالدر  ا الالالالداة إقا ذعتالالالاله ا بالالالال    سالالالالالرع    املشالالالالل فتالالالاللع  الراكالالالال   والًسالالالالالاة
 ا ركة  وشو  ن رسا  هللا   ضعف ن ،لقاارغر  ورل األواين من اللااج.

  
 بالالالالالالا رافالالالالالال : ارتلالالالالالالد   اذالالالالالاله  فقيالالالالالال :  سالالالالالاللم  و يالالالالالال : إبالالالالالالراريم  و يالالالالالال : صالالالالالالا    الالالالالالا   بالالالالالالا  - 3

رافالالالالالال : كًالالالالالال  مالالالالالالاىل للعوالالالالالالا  بالالالالالالن عوالالالالالالد املالالالالالالال   وكالالالالالالا  ا سالالالالالالال   الالالالالالد درالالالالالال   رالالالالالال  الويالالالالالال   فالسالالالالالاللم 
   الفضالالالالالال  و سالالالالالاللم   ان  وكالالالالالالا  العوالالالالالالا  غ الالالالالالاب  امالالالالالاله وغكالالالالالالرل رالف الالالالالالم  وكالالالالالالا  العوالالالالالالا  و سالالالالالاللم  

 غكتم إسالمه وكا  قا ما  ك   متفر     امه  و د  عتق رسا  هللا  ، راف .



سالالالالاللما  الفارسالالالالالل: وكًيتالالالالاله  بالالالالالا عويالالالالالد هللا مالالالالالن  رالالالالال   صالالالالالو ا  و الالالالالد تقالالالالالدم  تر الالالالالة حياتالالالالاله  - 4
 عًد قكر إسالمه   كتابًا رسا.

  - رغالالالالالة  رغوالالالالالة مالالالالالن املدغًالالالالالة  -كالالالالالا  مالالالالالن الفالالالالالر   وكالالالالالا  غسالالالالالكن باالالالالالن خنلالالالالالة سالالالالالفيًة:  يالالالالال    - 5
كالالالالالالا  أل  سالالالالالاللمة   وج الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فالعتقتالالالالالاله وشالالالالالالر   عليالالالالالاله ردمالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا  

وذالالالالالال رسالالالالالا  هللا وسالالالالالفيًة  أل الالالالاله  - بالالالالالا عوالالالالالد الالالالالالرمحن  - يالالالالال  اذالالالالاله: م الالالالالرا   و يالالالالال : رومالالالالالا   كًيتالالالالاله 
  وكالالالالا  غالالالالؤق  «إمحالالالال   ف مالالالالا   الالالال  سالالالالفيًة»رسالالالالا  هللا: محالالالال   متعالالالالة لل الالالالحابة رقلالالالال  علالالالالي م  فقالالالالا  

 لرسا  هللا  وش د معه بدرا  و لحدا  وسا ر املشارد.
 بالالالالالا كوشالالالالالة: واذالالالالاله وسالالالالالليم  اشالالالالال ال رسالالالالالا  هللا و عتقالالالالاله  شالالالالال د بالالالالالدرا  واملشالالالالالارد كل الالالالالا مالالالالال   - 6

 رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم تا    اليا  الس  وت فيه عمر بن ا ااب ا الفة.
  
 رلو ْغف :  با ماغ وة  كا  من مال)د  ملغًة  اش ال رسا  هللا فالعتقه. - 7
 ر،ل األساد: كا  غؤق  لرسا  هللا  حياان . - 8
 فضالة: كا  من  ر  اليمن   ل  ،لشا   ول غسكر عًه شلة غ  قل . - 9

تقالالالالالاله   تالالالالالال  ِمالالالالالالْدع م: العوالالالالالالد األسالالالالالالاد   رالالالالالالدال رفاعالالالالالالة بالالالالالالن  غالالالالالالد االالالالالالالسامل لرسالالالالالالا  هللا  فالع - 10
 بااد  القر .

الالالالالالال  ميتالالالالالالا  إىل  والالالالالالالاة  - 11 غسالالالالالالار: الراعالالالالالالل كالالالالالالالا  غرعالالالالالالى إبلالالالالالالاله فقتلالالالالالاله العلر  ي الالالالالالا  وذلالالالالالالالاا عيًالالالالالاله ومحل
 ودلفن رًا .

 -غسالالالالالالار  -رو  سالالالالالاللمة بالالالالالالن األكالالالالالالاش:    الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم كالالالالالالا  لالالالالالاله مالالالالالالاىل اذالالالالالاله 
فالالالالالالال  ر ان  مالالالالالالن  فً الالالالالالر إليالالالالالاله ورالالالالالالا  سالالالالالالن ال الالالالالالالر فالعتقالالالالالاله وبع الالالالالاله   لقالالالالالالال   ا الالالالالالرر فكالالالالالالا  هبالالالالالالا 

علر غًالالالالالة ا سالالالالالال   واالالالالالاةوا ورالالالالالم مرضالالالالالى  الالالالالد ع مالالالالال  باالالالالالا م  فوعالالالالالت الًالالالالال  هبالالالالالم إىل غسالالالالالار فكالالالالالالا اا 
 غشربا   لوا  ا ب  حىت ا اات باا م فقتلاا الراعل واستا اا ا ب .

م الالالالالرا :  يالالالالال : رالالالالالا مالالالالالاىل     م  الالالالالال  وارتلالالالالالد   اذالالالالاله  عالالالالالن عاالالالالالاة بالالالالالن السالالالالالا    - 12
ل  بشالالالالاللة مالالالالالن ال الالالالالد ة فرد الالالالالا و الالالالالال : حالالالالالدرإ مالالالالالاىل للًالالالالال  صالالالالاللى  الالالالالا :  تيالالالالال     كل الالالالالا  بًالالالالال  علالالالالال

إان    حممالالالالالد   »هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم غقالالالالالا  لالالالالاله وم الالالالالرا  :    رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا : 
 «.ا  لًا ال د ة

مالالالالالالالابار: ا  الالالالالالالل   رالالالالالالالدال املقالالالالالالالا س إىل الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم  يالالالالالالال : إ الالالالالالاله رالالالالالالالا  - 13



 سا  هللا عِلي ا  ليقتله فر ل ر يا  ف كه.الس   لسف  مارغة به  فوعت ر 
  

 سًدر. - 14
ومالالالالالن الًسالالالالالاة:     شالالالالالن  و ميمالالالالالة  وسالالالالال غن الالالالالالد  رالالالالالدغ  لالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالال  مارغالالالالالة 

 القواية  ورل  رت ا  و ي : إ  املقا س  رد  مع ما  ًسر و  ا  ر  مارغة وس غن.
  

 حر)اسه صلى هللا عليه وسلم 
  

حالالالالالالالرا   والالالالالالال     غًالالالالالالالل  عليالالالالالالاله  الالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  و اا)ل غال ْعِ الالالالالالالمل   ِمالالالالالالالن  الً)الالالالالالالاِ    كالالالالالالالا  لرسالالالالالالالا  هللا
   فمالالالالالً م: سالالالالالعد بالالالالالن معالالالالالاق حرسالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم ليلالالالالالة غالالالالالا  بالالالالالدر  و  قلالالالالال  67واملا الالالالالدر: 

اليالالالالالا  ل  رسالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم إ   بالالالالالا بكالالالالالر ال الالالالالدغق رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  شالالالالالاررا  سالالالالاليفه حالالالالالة 
 م: إ  سالالالالعد بالالالالن معالالالالالاق كالالالالا  مالالالال   م بكالالالالر   العالالالالرغ   رسالالالالا ه   بالالالالالدر  ان  ،لعالالالالرغ   و الالالالا  بعضالالالال

وحممالالالالالالد بالالالالالالن مسالالالالالاللمة رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله حرسالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالالا   لحالالالالالالد  والالالالالالاللب  بالالالالالالن العالالالالالالاا  
رضالالالالالل هللا عًالالالالالاله  حرسالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم غالالالالالا  ا ًالالالالالالد   وامل الالالالالال ر بالالالالالالن شالالالالالالعوة رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  

ر  رضالالالالل هللا عًالالالاله  حرسالالالاله ليلالالالالة بال الالالالد  ب الالالالفية بالالالالوع   الالالالر  حرسالالالاله غالالالالا  ا دغويالالالالة  و بالالالالا  غالالالالاب األ  الالالالا
ريالالالالال   وبالالالالالال   وسالالالالالعد بالالالالالن  م و الالالالالا   وقكالالالالالاا  بالالالالالن عوالالالالالد  الالالالاليس رضالالالالالل هللا عالالالالالً م حرسالالالالالال بالالالالالااد  
القالالالالالالر   وابالالالالالالن  م مررالالالالالالد ال ًالالالالالالا   حرسالالالالالاله   الليلالالالالالالة الالالالالالالد كا الالالالالال    صالالالالالالويحت ا و عالالالالالالة حًالالالالالالة حيالالالالالالت 

 ان و رسالالالالالا  هللا  فالالالالالدعا لالالالالاله صالالالالاللى فقالالالالالا : «    راالالالالال   رسالالالالالًا الليلالالالالالة » الالالالالا  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
  تالالالالالالالر  67هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وبعالالالالالالالد  الالالالالالاللو  ا غالالالالالالالة ورالالالالالالالل:  و اا)ل غال ْعِ الالالالالالالمل   ِمالالالالالالالن  الً)الالالالالالالاِ   واملا الالالالالالالدر: 

ا الالالالر   واملالالالالراد مالالالالن  الالالالاله تعالالالالاىل  غع الالالالم  مالالالالن الًالالالالا     مالالالالن القتالالالال  وفيالالالاله التًويالالالاله علالالالالى   الالالاله  الالالال  
لالالالالال  رالالالالالسل ا غالالالالالة بعالالالالالد غالالالالالا   لحالالالالالد  عليالالالالاله     تمالالالالال  كالالالالال  مالالالالالا رالالالالالا دو  الالالالالالًفس مالالالالالن   الالالالالااش الالالالالالوالة  و ل 

واملالالالالالالراد مالالالالالالن الًالالالالالالا  الكفالالالالالالار  عالالالالالالن   الالالالالالس رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  كالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 
ا  الالالالرفاا و  غ الالالالا » رسالالالاله سالالالالعد وحسغفالالالالة حالالالالىت  للالالالال  رالالالالسل ا غالالالالة  فالالالالالررج ر سالالالاله مالالالالن  والالالالة  د  و الالالالا : 

   و د ع مه هللا تعاىل إىل  رر حياته.«الًا  فقد ع مإ هللا
  

 ا  هللا مًاة رس



مالالالالالً م: عوالالالالالد الالالالالالرمحن بالالالالالن عالالالالالا  رضالالالالالل هللا عًالالالالاله  كالالالالالا   مالالالالالة رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
علالالالالى  سالالالالا ه  وكالالالالسا  سالالالالد بالالالالن  سالالالاليد السالالالالاعد   كالالالالا   ميًالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم علالالالالى  سالالالالا ه ورالالالالا 
 رالالالالالر مالالالالالن مالالالالالات مالالالالالن  رالالالالال  بالالالالالدر  وبالالالالالال  املالالالالالؤق  كالالالالالا   ميًالالالالاله علالالالالالى  فقاتالالالالاله  ومعيقيالالالالال   كالالالالالا   ميًالالالالاله 

 د.على را ه الشرغ
  
  

 شعرا ل صلى هللا عليه وسلم 
الالالالالالا  بالالالالالالن وبالالالالالال   وعوالالالالالالد هللا بالالالالالالن رواحالالالالالالة  وكعالالالالالال  بالالالالالالن مالالالالالالال  رضالالالالالالل هللا عالالالالالالً م كالالالالالالا اا  - 1 حس)

 غًاضلا  عًه بشعررم وغ  ا  كفار  رغ .
 مالالالالالالالا حسالالالالالالالالا  بالالالالالالالن وبالالالالالالالال  فيقالالالالالالالالا  لالالالالالالاله شالالالالالالالالاعر رسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالاللم وكالالالالالالالالا  مالالالالالالالالن 

سالالالالال د غقالالالالالا  عليالالالالاله  ا مالالالالالا  غًالالالالالاف  عالالالالالن رسالالالالالا  هللا  األ  الالالالالار  كالالالالالا  رسالالالالالا  هللا غً الالالالال  لالالالالاله مًالالالالال ا    امل
  وكالالالالالا  حسالالالالالا  «إ  هللا غؤغالالالالد حسالالالالالا  بالالالالرول القالالالالالد  مالالالالالا انفالالالال  عالالالالالن رسالالالالا  هللا»ورسالالالالا  هللا غقالالالالالا : 

شضالالالالالالل إىل  م بكالالالالالالر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله ليقفالالالالالاله علالالالالالالى   سالالالالالالاب  الالالالالالرغ  ف عالالالالالال  غ  الالالالالالارم  فلمالالالالالالا ذعالالالالالال  
  رغ  شعر حسا   الاا: رسا شعر ما غاب عًه ابن  م  حافة.

ن سالالالالال غن: ا تالالالالالدب   الالالالالا رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم مالالالالالن املشالالالالالركة  بالالالالالا سالالالالالفيا   الالالالالا  ابالالالالال
بالالالالن ا الالالالارن بالالالالن عوالالالالد املالالالالال   وعوالالالالد هللا بالالالالن اللبعالالالالر   وعمالالالالرو بالالالالن العالالالالا   وضالالالالرار بالالالالن ا االالالالاب  
وا تالالالالالدب   الالالالالا املشالالالالالركة رالرالالالالالة مالالالالالن األ  الالالالالار  حسالالالالالا  بالالالالالن وبالالالالال   وكعالالالالال  بالالالالالن مالالالالالال   وعوالالالالالد هللا 

رضالالالالالالالا م   الالالالالالال   الالالالالالالا م   الا الالالالالالالا   واألو  واملالالالالالالال رر وغالالالالالالالسكرو  بالالالالالالالن رواحالالالالالالالة  فكالالالالالالالا  حسالالالالالالالا  وكعالالالالالالال  غعا
م الالالالالالو م  وكالالالالالا  عوالالالالالد هللا بالالالالالن رواحالالالالالة غعالالالالال رم ،لكفالالالالالر وبعوالالالالالادر مالالالالالا   غسالالالالالم  و  غًفالالالالال   فكالالالالالا   الالالالالاله 
 رالالالالا  القالالالالا  علالالالالي م  وكالالالالا   الالالالا  حسالالالالا  وكعالالالال   شالالالالد القالالالالا  علالالالالي م  فلمالالالالا  سالالالاللماا وفق الالالالاا  كالالالالا  

سالالالال غن  رالالالال  »ًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم اارغتالالالاله  الالالالا  عوالالالالد هللا  شالالالالد القالالالالا  علالالالالي م  وورالالالال  لالالالاله ال
سالالالالالالالًة : سالالالالالالالتة   االارليالالالالالالالة وسالالالالالالالتة   ا سالالالالالالالال خ و يالالالالالالال :  120  وعالالالالالالالاش حسالالالالالالالا  «مارغالالالالالالالة القوايالالالالالالالة

 إ ه تا   و  األربعة   رالفة عِلل  رضل هللا عًه.
و مالالالالالالا عوالالالالالالد هللا بالالالالالالن رواحالالالالالالة  ف الالالالالالا رلراالالالالالالالل    الالالالالالار  مالالالالالالن بالالالالالالإ عوالالالالالالد ا الالالالالالارن غكالالالالالالالد  ،  - 2

 د العقوالالالالالالالة  وكالالالالالالالا   قيالالالالالالال  بالالالالالالالإ ا الالالالالالالارن بالالالالالالالن ا الالالالالالاللرج  شالالالالالالال د بالالالالالالالدرا  و لحالالالالالالالدا  حممالالالالالالالد  وكالالالالالالالا  مالالالالالالالن شالالالالالالال
وا ًالالالالالالد  وا دغويالالالالالالة وريالالالالالال  وعمالالالالالالرر القضالالالالالالاة واملشالالالالالالارد كل الالالالالالا مالالالالالال  رسالالالالالالا  هللا  إ  الفالالالالالالت  ومالالالالالالا بعالالالالالالدل 



أل الالالالاله كالالالالالا   الالالالالد  تالالالالال   ولالالالالاله  ورالالالالالا  حالالالالالد األمالالالالالراة   غالالالالاللور مؤتالالالالالة  وكالالالالالا  مالالالالالن الشالالالالالعراة الالالالالالسغن غًاضالالالالاللا  
   صلى هللا عليه وسلم عن رسا  هللا  ومن شعرل   الً

  
 إين تفر س  في  ا    عرفله
 وهللا غعلم ما إ  را إ الو ر
ر   شفاعت هل       الً   ومن  ل

 غا  ا ساب فقد   ر  به القدر
 ف و   هللا ما  ذ  من ح س ن

 ت وي  ماسى و  را  كالس   ل روا
يدا    غالالالالالالاللور مؤتالالالالالالالة كمالالالالالالالا   فقتالالالالالالال  شالالالالالالال «و  الالالالالالال  ف وتالالالالالالال  هللا و ابالالالالالالالن رواحالالالالالالالة»فقالالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا: 

 تقد .
وكالالالالالا  كعالالالالال  بالالالالالن مالالالالالال     الالالالالارو  مالالالالالن ا الالالالاللرج  شالالالالال د العقوالالالالالة  ولالالالالالوس كعالالالالال  غالالالالالا   لحالالالالالالد  - 3

ألمالالالالالالة وكا الالالالالالال  صالالالالالالالفراة  واالالالالالالرل  حالالالالالالالد عشالالالالالالالر ارحالالالالالالا   وكالالالالالالالا  مالالالالالالالن شالالالالالالعراة رسالالالالالالالا  هللا وكالالالالالالالا  نالالالالالالالا  
 املشركة   ا  ابن س غن: بل إ    دوسا   سلم  فر ا      رافا  من  ا  كع  بن مال :

  
 ضيًا من ِ امة ك  ِوتر 

 وري     غمدان السيافا
ان ولا  اف  لقال   خت  
  اا ع لن  دوسا   و رقيفا

 فقال  دو : ا القاا ف سوا أل فسكم    غًل  بكم ما  ل  ب قيد.
رالالالالالالالؤ ة الشالالالالالالالعراة ال الرالالالالالالالة  رالالالالالالالم الالالالالالالالسغن كالالالالالالالا اا غًاضالالالالالالاللا  عالالالالالالالن رسالالالالالالالا  هللا بشالالالالالالالعررم  وغ  الالالالالالالا  

األصالالالالًا   وغف الالالالرو  ، ت الالالالار املالالالالؤمًة مالالالالن األ  الالالالار   مالالالالا امل الالالالاارو   رغشالالالالا  وغعيوالالالالا  علالالالالي م عوالالالالادر 
فلالالالالم غكالالالالن فالالالالي م شالالالالعراة كاأل  الالالالار غ  الالالالا   رغشالالالالا   وغالالالالال  ال الالالالن    سالالالالو  قلالالالال  رالالالالا   الالالالم ااشالالالالاا 
ر الالالالالالالاة مشالالالالالالالركل  الالالالالالالرغ  ملالالالالالالالا كالالالالالالالا  بيالالالالالالالً م مالالالالالالالن الالالالالالالالرواب  العدغالالالالالالالدر  فكالالالالالالالا اا  الالالالالالالاربا م و  غ  الالالالالالالا م 

 ،لشعر.
  



 مؤق ال صلى هللا عليه وسلم 
م: بالالالالالال  وابالالالالالن    مكتالالالالالا  ،ملدغًالالالالالة  وسالالالالالعد القالالالالالرا وقكالالالالالرل ا لالالالالال    السالالالالال ر ول غالالالالالسكرل ابالالالالالن رالالالالال

األرالالالالالال     سالالالالالالد ال ابالالالالالالة  و بالالالالالالا حمالالالالالالسورر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  كالالالالالالة  واتفالالالالالالق الالالالالالاللب  وعمالالالالالاله م الالالالالالع  وابالالالالالالن 
إسالالالالالالالالحا  واملسالالالالالالالالي     اسالالالالالالالالم  م حمالالالالالالالالسورر و و   وكالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم ذعالالالالالالالاله 

ه صالالالالالاته فالالالالالالمر    غالالالالالؤتى بالالالالاله  فالسالالالالاللم غامدالالالالالس و مالالالالالرل ،ألقا   كالالالالالة مً الالالالالرفه مالالالالالن  كالالالالالل األقا  فالع والالالالال
 رال. 59حًة فلم غل  غؤق  في ا  وكا   با حمسورر من  حسن الًا  صاذ   تا   كة سًة 

  
 مالالالالالالالا بالالالالالالالال  بالالالالالالالن ر،ل  ف الالالالالالالا مالالالالالالالاىل  م بكالالالالالالالر ال الالالالالالالدغق  كالالالالالالالا  مالالالالالالالؤقان  لرسالالالالالالالا  هللا وكالالالالالالالا  مالالالالالالالن 

هللا  تقالالالالالالالد  قكالالالالالالالرل  كالالالالالالالا  غالالالالالالالؤق  لرسالالالالالالالا  هللا   حياتالالالالالالاله سالالالالالالالفرا  السالالالالالالالابقة إىل ا سالالالالالالالال  واملعالالالالالالالسبة   
وحضالالالالالالرا   ورالالالالالالا  و  مالالالالالالن  ق    ا سالالالالالالال  و ق  ألم بكالالالالالالر ولعمالالالالالالر بالالالالالالن ا االالالالالالاب ملالالالالالالا درالالالالالال  الشالالالالالالا  
مالالالالرر واحالالالالدر  فلالالالالم غاللالالالالر  ،كيالالالالا   ك الالالالر مالالالالن قلالالالال  اليالالالالا   وملالالالالا كالالالالا  بالالالالال  ،لشالالالالا   ر   الًالالالال ) صالالالاللى هللا 

فا توالالالالالاله « االفالالالالالالار و بالالالالالالال   مالالالالالالا    لالالالالالال     تالالالالالاللورانمالالالالالالا رالالالالالالسل »عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   مًامالالالالالاله ورالالالالالالا غقالالالالالالا : 
حلغًالالالالالالا   فركالالالالالال  إىل املدغًالالالالالالة فالالالالالالالتى  الالالالالال  الًالالالالالال  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم واعالالالالالال  غوكالالالالالالل عًالالالالالالدل وغتمالالالالالالرم 
عليالالالالالالاله  فال والالالالالالال  ا سالالالالالالالن وا سالالالالالالالة  ف عالالالالالالال  غقول مالالالالالالالا وغضالالالالالالالم ما  فقالالالالالالالا  لالالالالالالاله:  تشالالالالالالالت ل    تالالالالالالالؤق    

الالالالالالالح ر  فعالالالالالالالال سالالالالالالالا  املسالالالالالالال د  فلمالالالالالالالا  الالالالالالالا : هللا  كالالالالالالال  هللا  كالالالالالالال    ارجتالالالالالالال  املدغًالالالالالالالة  فلمالالالالالالالا  الالالالالالالا : الس)
 شالالالالالال د      إلالالالالالاله إ  هللا   ادت رات الالالالالالا  فلمالالالالالالا  الالالالالالا :  شالالالالالال د    حممالالالالالالدا  رسالالالالالالا  هللا  رالالالالالالرج الًسالالالالالالاة 
مالالالالالن رالالالالالدوررن  فمالالالالالا ر الالالالالل غالالالالالا   ك الالالالالر ،كيالالالالالا  و،كيالالالالالة  مالالالالالن قلالالالالال  اليالالالالالا   وتالالالالالا  بالالالالالال  بدمشالالالالالق ودفالالالالالن 

ى ،ب ورالالالالالالا ابالالالالالالن بضالالالالالال  وسالالالالالالتة سالالالالالالًة   و يالالالالالال : مالالالالالالات الالالالالالال  ودفالالالالالالن علالالالالالال 20بوالالالالالالاب ال الالالالالال   سالالالالالالًة 
األربعالالالالالة ول غعقالالالالال   وكالالالالالا   د   شالالالالالدغد األدمالالالالالة  ليفالالالالالا    الالالالالاغال    حالالالالالد رفيالالالالالد العارضالالالالالة  ورلِو   

 Y«.هللا  ك   هللا  ك     إله إ  هللا»   بال    ا   رر األقا : 
  

 ردمه صلى هللا عليه وسلم 
  

  شالالالالالال ر ردمالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم مالالالالالالن الراالالالالالالا :   الالالالالالس بالالالالالالن مالالالالالالال  األ  الالالالالالار  رضالالالالالالل هللا
عًالالالالاله  كالالالالالا  مالالالالالن  رالالالالالل ردامالالالالاله  ردمالالالالاله مالالالالالن حالالالالالة  الالالالالد  املدغًالالالالالة إىل وفاتالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
عشالالالالر سالالالالًة  ردمالالالاله   السالالالالفر وا ضالالالالر  تالالالالا  بعالالالالد    االالالالاو  املا الالالالة  وعوالالالالد هللا بالالالالن مسالالالالعاد رضالالالالل 



هللا عًالالالالاله  كالالالالالا  صالالالالالاح  سالالالالالااكه و علالالالالاله إقا  الالالالالا   لوسالالالالاله إومهالالالالالا وإقا الالالالالالس اعل مالالالالالا   قراعيالالالالاله حالالالالالىت 
،لع الالالالالالالا  مامالالالالالالاله حالالالالالالالىت غالالالالالالالدر  ا  الالالالالالالرر  ومعيقيالالالالالالال  الرومالالالالالالالل  كالالالالالالالا  صالالالالالالالاح   غقالالالالالالالا   وكالالالالالالالا  ششالالالالالالالل

را الالالالاله  وعقوالالالالالة بالالالالالن عالالالالالامر اال الالالالالإ  كالالالالالا  صالالالالالاح  ب لتالالالالاله  غقادرالالالالالا   األسالالالالالفار وكالالالالالا  عاملالالالالالا  بكتالالالالالاب 
هللا و،لفالالالالالالالرا   ف الالالالالالاليحا  شالالالالالالالاعرا  ورالالالالالالالا مالالالالالالالن األ  الالالالالالالار  وت م الالالالالالالر ملعاوغالالالالالالالة وتالالالالالالالا  هبالالالالالالالا  و سالالالالالالالق  بالالالالالالالن 

 فقاتالالالالاله  ومالالالالالن الًسالالالالالاة:  مالالالالالة هللا بًالالالالال  ر غًالالالالالة   شالالالالالرغ   صالالالالالاح  راحلتالالالالاله  وبالالالالالال  مؤق الالالالاله كالالالالالا  علالالالالالى
ورالالالالالالة االالالالالدر حفالالالالالل بالالالالالن سالالالالالعيد  ومارغالالالالالة    الالالالالالر،ب  ومارغالالالالالة االالالالالدر امل الالالالالد بالالالالالن صالالالالالا  بالالالالالن م الالالالالرا   

  ال  مارغة: ما مسس  شيدا      لة من كد رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  

 ريله وب اله وإبله
ب الالالا  وكالالالا  لالالاله مالالالن ا مالالالر ارًالالالالا   كالالالا  لالالاله صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم سالالالوعة  فالالالرا  وكالالالالا  لالالاله سالالال  

 وكا  له من ا ب  املعدر للركاب رالرة.
الالالالالْك   شالالالالوه بسالالالالالك  املالالالالاة وا  الالالالوابه  لشالالالالالدر ارغالالالاله  ورالالالالالل  فالمالالالالا  فراسالالالاله  ففالالالالالر  غقالالالالا  لالالالاله والس)
 و  فالالالالالالر  ملكالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم اشالالالالالال ال مالالالالالالن  عالالالالالالرام وكالالالالالالا  اذالالالالالاله عًالالالالالالد األعالالالالالالرام الضالالالالالالر   

وا الالالالاله حم الالالالالال    ليالالالالالق اليمالالالالالة  كميتالالالالالا      بالالالالالة السالالالالالااد وكالالالالالا   غالالالالالر     لالالالالاله غالالالالالرر  ورالالالالالل بيالالالالالامث   
 وا مرر.

الالالالل بالالالاله  سالالالالن صالالالال يله  مالالالالالراق مالالالالن الراالالالالل الالالالالس  رالالالالا ضالالالالرب مالالالالن  وفالالالالر  غقالالالالا  لالالالاله: واملرجتالالالالل  ذل
 الشعر  وكا   بي .

وفالالالالالالر  غقالالالالالالا  لالالالالالاله: واللحيالالالالالالد   رالالالالالالدال لالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فالالالالالالرور بالالالالالالن عمالالالالالالرو مالالالالالالن  رمث 
 الولقاة ،لشا .

     ردال له املقا س.وفر  غقا  له: والللا
  

وفالالالالالالالالر  غقالالالالالالالالا  لالالالالالالالاله: وال )الالالالالالالالِر   الكالالالالالالالالر  االيالالالالالالالالد مالالالالالالالالن ا يالالالالالالالال   و والالالالالالالالالارد  ورالالالالالالالالا بالالالالالالالالة الكميالالالالالالالال  
الالالالالْوح ة   واألشالالالالالقر   رالالالالالدال لالالالالاله  الالالالاليم الالالالالالدار  و رالالالالالدال صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم لعمالالالالالر بالالالالالن ا االالالالالاب  ووس 

ل به أل ه كا   ااد ريله.     سرغ  االر  و ي : كا  له فر  غسمى اليعساب ذل
 الالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم فو لالالالالالالة شالالالالالال واة غقالالالالالالا   الالالالالالا ودللالالالالالالدل    رالالالالالالدارا لالالالالالاله املقالالالالالالا س   مالالالالالالا ب

والدلالالالالالالد    األصالالالالالال   القًفالالالالالالس  ورالالالالالالسل  و  ب لالالالالالالة ركوالالالالالال    ا سالالالالالالال  وكالالالالالالا  صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم 



غركو الالالالالا   املدغًالالالالالة و  األسالالالالالفار وعاشالالالالال  حالالالالالىت قروالالالالال   سالالالالالًا ا فكالالالالالا  غالالالالالد   الالالالالا الشالالالالالع  وعميالالالالال   
 وا الالالالالاله ا الالالالالالاارج بعالالالالالالد    ركو الالالالالالا ع مالالالالالالا  رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله  وركو الالالالالالا بعالالالالالالد و اتالالالالالال  علي الالالالالالا علالالالالالالل  كالالالالالالر  هللا

 عِلل  ابًه ا سن   ا سة   حممد بن ا ًفية.
وب لالالالالالالة غقالالالالالالا   الالالالالالا: وفضالالالالالالة   رالالالالالالدارا لالالالالالاله عمالالالالالالرو بالالالالالالن عمالالالالالالرو االالالالالالالسامل  وورو الالالالالالا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله 

ر  مالالالالن وسالالالاللم ألم بكالالالالر رضالالالالل هللا عًالالالاله  وب لالالالالة  رالالالالدارا لالالالاله كسالالالالر  و رالالالالر  مالالالالن دومالالالالة االًالالالالد  و رالالالال
 عًد الً اشل.

 مالالالالا محللالالالالرلل صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم فحمالالالالار غقالالالالا  لالالالاله: وغعفالالالالار  وكالالالالا   شالالالال    ومالالالالات   ح الالالالة 
 الاداش.

 مالالالالالا إبلالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم الالالالالالد كالالالالالا  غركو الالالالالا  فًا الالالالالة غقالالالالالا   الالالالالا: والق ْ الالالالالا   ورالالالالالل الالالالالالد 
ا: والعضالالالالالواة  اشالالالالال ارا مالالالالالن  م بكالالالالالر ورالالالالالاار علي الالالالالا  وان الالالالالة غقالالالالالا   الالالالالا: واالالالالالالدعاة  وان الالالالالة غقالالالالالا   الالالالال

ورالالالالالالل الالالالالالالد كا الالالالالال    تسالالالالالالوق وغقالالالالالالا : إ الالالالالالا ل لكالالالالالال  ول تشالالالالالالرب بعالالالالالالد وفالالالالالالار رسالالالالالالا  هللا حالالالالالالىت ماتالالالالالال  
 و د  ي : إ  رسل األذاة ال الرة اسم لًا ة واحدر.

  
  ذاة  سلحته

كالالالالالالالا  لرسالالالالالالالا  هللا صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم مالالالالالالالن السالالالالالالاليا  تسالالالالالالالعة ومالالالالالالالن الالالالالالالالدروش سالالالالالالالوعة ومالالالالالالالن 
 ن الرمال ارًا  ومن ا راب مخسة ومن ا اق ارًتا .القسل مخسة ومن األترا  رالرة وم

  
 السيا 

 مالرار  ورره عن  بيه و د  به املدغًة. - 1
العضالالالالالال     القالالالالالالا     رسالالالالالال  بالالالالالاله إليالالالالالاله سالالالالالالعد بالالالالالالن عوالالالالالالادر رضالالالالالالل هللا عًالالالالالاله عًالالالالالالد تاا الالالالالاله  - 2

 صلى هللا عليه وسلم إىل بدر.
  
كالالالالالالا  للعالالالالالالا  بالالالالالالن   قو الفقالالالالالالار  كالالالالالالا    وسالالالالالالاه م الالالالالال  فقالالالالالالرات ال  الالالالالالر  غًمالالالالالاله غالالالالالالا  بالالالالالالدر  - 3

 وا    وكا    غفار ه صلى هللا عليه وسلم   حرب من ا روب.
ال )م الالالالالامة ورالالالالالا سالالالالاليد عمالالالالالرو بالالالالالن معالالالالالد غكالالالالالرب   رالالالالالدال الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  - 4

  الد بن سعد بن العا  حيت استعمله صلى هللا عليه وسلم على اليمن.



 الق ل عل  سوة إىل برج القلعة  ماض  ،لوادغة. - 5
 ا يد ورا املات. - 6
الالالالالالاب     غرسالالالالالال  وغسالالالالالالتقر   الضالالالالالالربة  ورالالالالالالا  حالالالالالالد السالالالالالاليا  التسالالالالالالعة الالالالالالالد  رالالالالالالد ا  - 7 الر)سل

 بلقيس لسليما  عليه السال .
 املِْ س       القا    ومها كاان معلقة على صًم  ل الس  غلقا  له ال لس. - 8
 القضي   من  ض  الشلة:  اعه. - 9
  

 الدروش
لاا الالالالالا   رسالالالالال  هبالالالالالا إليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم سالالالالالعد بالالالالالن عوالالالالالادر حالالالالالة  قات الفلضالالالالالا   - 1

سالالالالالالار إىل بالالالالالالدر  وكا الالالالالال  مالالالالالالن حدغالالالالالالد  ورالالالالالالل الالالالالالالد ررً الالالالالالا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عًالالالالالالد  م الشالالالالالالحم 
 الي اد  على رالرة صاعا  من الشع   وكا  الدغن إىل سًة .

 قات الِاش ال. - 2
 قات ا ااشل. - 3
 به الدروش وغلقا : اذ ا السعدغة. السفرغة  والسفر ماض  غ ً  - 4
 الفضة ورل من دروش بإ  يًقاش. - 5
 الو اة   ي   ا قل  لق ررا. - 6
 ا ِْرِ ق   ي   ا قل  لًعامت ا. - 7
  

 الِقِسل
 الالالالالا  غلقالالالالالا   الالالالالا والويضالالالالالاة  مالالالالالن شالالالالالاح  ورالالالالالا مالالالالالن شالالالالال ر االوالالالالالا   غت الالالالالس مًالالالالاله القسالالالالالل   - 1

 ورا من سالل بإ  يًقاش.
 الروحاة. - 2
ال الالالالالالفراة  مالالالالالالن  والالالالالال   ورالالالالالالا شالالالالالال ر غت الالالالالالس مًالالالالالاله القسالالالالالالل ومالالالالالالن  غ الالالالالالا ه السالالالالالال ا   كسالالالالالالرت  - 3

 غا   لحلد.
الالالالاللوراة  وغقالالالالالا   الالالالالا: الكتالالالالالا   خنفالالالالالامث صالالالالالا ا إقا رمالالالالى عً الالالالالا   يالالالالال : ورالالالالالل الالالالالالد ا الالالالالد    - 4

 سيت ا غا   لحد.



  ا  غقا   ا: السداد. - 5
  

 األترا 
 عًي ا.تر  غقا   ا: واأللللا    أل  السالل غللق  - 1
2 - .  فاللت ق 
  
  الالالالالالا  عقالالالالالالاب  و كالالالالالالو   فكررالالالالالاله رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و الالالالالالد  قروالالالالالاله هللا عالالالالالالل  - 3

 وا   و ي : وض  غدل الشرغفة عليه فسر .
  

 الرمال
1 - . ل الد 

 امل
ْ ِا   من ال ا  ورا ا  امةخ أل  املاعا  به غقيم ماضعه و  غًتق . - 2

ل
 امل

  
 ا راب

  ا: والًوعة .حربة غقا   - 1
 الويضاة. - 2
حربالالالالة صالالالال  ر تشالالالالوه العكالالالالاا غقالالالالا   الالالالا: والعًالالالاللر   و يالالالال : االالالالاة هبالالالالا الالالالاللب  رضالالالالل هللا عًالالالاله  - 3

مالالالالالن  رمث ا وشالالالالالة  عاارالالالالالا لالالالالاله الً اشالالالالالل و اتالالالالال  هبالالالالالا بالالالالالة غالالالالالد  الً اشالالالالالل عالالالالالدوا  للً اشالالالالالل و  الالالالالر 
ه الًالالالال  صالالالاللى هللا الً اشالالالالل علالالالالى قلالالالال  العالالالالدو  وشالالالال د هبالالالالا الالالالاللب  بالالالالدرا  و لحالالالالدا  وريالالالال     رالالالالسرا مًالالالال

عليالالالاله وسالالالاللم بعالالالالد مً الالالالرفه مالالالالن ريالالالال  فكا الالالال  امالالالال  بالالالالة غدغالالالاله غالالالالا  العيالالالالد   مل الالالالا بالالالالال  رضالالالالل هللا 
عًالالالالالاله ف كالالالالالالل بالالالالالالة غدغالالالالالاله صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم وغ الالالالالاللل إلي الالالالالالا وكالالالالالالسا كالالالالالالا  غ الالالالالاللل إلي الالالالالالا    سالالالالالالفارل 

 وششل هبا ورل   غدل.
 امل ر. - 4
 الًمر. - 5
  

 ا اق



علالالالالى الالالالالر   مالالالالن الالالالاللرد م الالالال  القلًسالالالالار  ف الالالالاقر غقالالالالا   الالالالا:  ا الالالالاق  الالالال  رالالالالاقر ورالالالالل مالالالالا  عالالالال 
 واملاش   وراقر غقا   ا: والسوام   و قات السوام.

  
 لدغ  هللا تعاىل لرسا  هللا صلى هللا عليه وسلم 

  
  و الالالالالالالد االالالالالالالاة   القالالالالالالالر   الكالالالالالالالر  « د بالالالالالالالإ رم فالحسالالالالالالالن لدغالالالالالالال » الالالالالالالا  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم 
عليالالالالاله وسالالالالاللم فكالالالالالا  عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  غعي الالالالالا وغعمالالالالال  هبالالالالالا   وت في الالالالالا لدغالالالالال  للًالالالالال  صالالالالاللى هللا

وغت ًالالالالالالالال  الًالالالالالالالالاارل وغتوالالالالالالالال  األوامالالالالالالالالر  ورالالالالالالالالا وإ  كالالالالالالالالا  مع الالالالالالالالاما  إ     هللا سالالالالالالالالوحا ه وتعالالالالالالالالاىل كالالالالالالالالا  
 ف الالالالاله وغع الالالالاله وبمالالالالالرل وغً الالالالالال وغعاتوالالالالاله وغرشالالالالالدل إىل ال الالالالالرا  املسالالالالالتقيم وغو الالالالالرل بكالالالالال  شالالالالاللة  ف الالالالالسل 

ه وسالالالالاللم وإرشالالالالالادل  و سالالالالال  الرسالالالالالا  بااعالالالالالة هللا تعالالالالالاىل العًاغالالالالالة مالالالالالن هللا تعالالالالالاىل بت سغوالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالال
،توالالالالاش  وامالالالالرل وااتًالالالالاب  ااريالالالاله بكالالالال  د الالالالة  اعلتالالالاله سالالالاليد ا لالالالالق و ع الالالالم  الالالالدور للًالالالالا    عالالالالة  و الالالالد 

   ورالالالالالالسا رًالالالالالالاة لالالالالالاليس بعالالالالالالدل 4 رالالالالالالد عليالالالالالاله هللا تعالالالالالالاىل فقالالالالالالا :  و ِإ )الالالالالال   ل ع ل الالالالالالى رلللالالالالالالٍق ع ِ الالالالالاليٍم  والقلالالالالالالم: 
  فكالالالالالا  رالالالالالا «بلع الالالالال  أل الالالالالم مكالالالالالار  األرالالالالالال »ليالالالالاله وسالالالالاللم رًالالالالالاة  فقالالالالالد  الالالالالا  رسالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا ع

 مم ال   سل املكار  و  ش    ه وص  إىل رسل املرتوة الع يمة بتالدغ  هللا تعاىل.
إ  هللا سالالالالالوحا ه وتعالالالالالاىل عل الالالالالم رسالالالالالاله عليالالالالاله السالالالالالال  كيفيالالالالالة الالالالالالدعار إىل سالالالالالوي  هللا ورداغالالالالالة ا لالالالالالق 

 علالالالالالالى  ق  الًالالالالالالا  وغ الالالالالالف  عالالالالالالن وكيالالالالالالد غعالالالالالالد  بالالالالالالة الًالالالالالالا  ومشالالالالالالاورر  صالالالالالالحابه وعلمالالالالالاله    غ الالالالالال 
املسالالالالاللة و الالالالالا   ا سالالالالالن وكيالالالالالد نالالالالالا و م و الالالالالاد م اخل  ورالالالالالسل التعالالالالالاليم مالالالالالسكارر   القالالالالالر     عالالالالالدر 
مالالالالاا ن عًالالالالد املًاسالالالالوات  ول غكالالالالتم رسالالالالا  هللا شالالالاليدا  مالالالالن رالالالالسل األوامالالالالر والًالالالالاارل  فكالالالالا   ميًالالالالا  علالالالالى 

 إروات ك  ما  ل  به الاحل.
ب هللا تعالالالالالالالالاىل هبالالالالالالالالا رسالالالالالالالالا  هللا صالالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم و الالالالالالالالد ر غالالالالالالالال      قكالالالالالالالالر ا وت الالالالالالالالالد  د  

 ليتدبررا املسلما   إق مً ا ما را را  ،لرسا  ومً ا عا  المي  املؤمًة.
  

 الشار 
  

الالالالالالالالاِوْررلْم ِ    مالالالالالالالالر هللا تعالالالالالالالالاىل رسالالالالالالالالا  هللا  شالالالالالالالالاورر  صالالالالالالالالحابه  فقالالالالالالالالا    سالالالالالالالالارر    عمالالالالالالالالرا :  و ش 
 و  شالالالالالالالالرغعة  مالالالالالالالالرت ،لشالالالالالالالالار   و الالالالالالالالد كالالالالالالالالا      فالشالالالالالالالالرغعة ا سالالالالالالالالالمية159اْ ْمالالالالالالالالِر  و   عمالالالالالالالالرا : 



امللالالالالا   والالالال  قلالالالال  غسالالالالتودو  برعالالالالاورم و  غالالالالرو  الشالالالالار  وااوالالالالة علالالالالي م  و الالالالد  لِمالالالالر  الرسالالالالا   شالالالالاورر 
  صحابه وإ  كا  ليس   حااة إلي م  ليقتد  به غ ل   املشاورر وت   سًة    مته.

  
 اليتيم والسا  

الالالالالِة  الالالالالا  تعالالالالالاىل   سالالالالالارر الضالالالالالحى:  ف ال م)الالالالالا اْلي   الالالالالْر و   م)الالالالالا بًِِْعم  الالالالال ِ    ف الالالالالال  تال ًالْ   الالالالالْر و   م)الالالالالا الس) تالالالالاليم  ف الالالالالال  تال ْق  
الالالالالالالالالد ْن  والضالالالالالالالالالحى:          تعالالالالالالالالالوس وا الالالالالالالالال  إىل اليتالالالالالالالالاليم وعاملالالالالالالالالاله   الالالالالالالالال  مالالالالالالالالالا 11 - 9ر ب الالالالالالالالال   ف ح 

عاملتلالالالال  بالالالاله  ورلو    الالالالا  للالالالال  حالالالالة صالالالالال الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم علالالالالى ولالالالالد رد الالالالة  و الالالالاله 
 واملراد مالق السا  . فال تً ر    فال تلار 

 ولقد عات  هللا رساله   القر     شال  الفقراة   رالرة مااض :
 -   بشالالالالالالالمارغخ مالالالالالالالن  الالالالالالالر  - حالالالالالالالدرا:   الالالالالالاله كالالالالالالالا  االسالالالالالالالا  ف الالالالالالالاةل ع مالالالالالالالا  بعالالالالالالالْس  مالالالالالالالن  الالالالالالالر 

فاضالالالالالعه بالالالالالة غدغالالالالاله  فالالالالالالراد    بكالالالالال   فا الالالالالد سالالالالالا   ،لوالالالالالاب  فقالالالالالا : رحالالالالالم هللا عوالالالالالدا  غرمحًالالالالالا  فالالالالالالمر 
كالالالالالالالرل ع مالالالالالالالا  قلالالالالالالال  إق  راد    بكلالالالالالالاله الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ف الالالالالالالرج بدفعالالالالالالاله إىل السالالالالالالالا    ف

واشالالالالال ال مالالالالالن السالالالالالا     راالالالالال  السالالالالالا   ففعالالالالال  م الالالالال  قلالالالالال  رالالالالالالن مالالالالالرات  وكالالالالالا  غعايالالالالاله الًالالالالال  صالالالالاللى 
فًالالالالل   الالالالاله تعالالالالاىل: «  سالالالالا     الالالال     ، الالالال  »هللا عليالالالاله وسالالالاللم إىل     الالالالا  لالالالاله صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

  .10ْر  والضحى:  و   م)ا الس) ِ    ف ال  تال ًالْ   
وال الالالالاين:   الالالاله كالالالالا  االسالالالالالا  وحالالالالاله صالالالالًادغد  الالالالرغ   إق االالالالالاة ابالالالالن    مكتالالالالا   الضالالالالرغر  فت االالالالالى 
ر الالالالالاب القالالالالالا  حالالالالالىت الالالالالالس بالالالالالة غدغالالالالاله  و الالالالالا : علِ مالالالالالإ ممالالالالالا علمالالالالال  هللا  فشالالالالالق قلالالالالال  عليالالالالاله صالالالالاللى هللا 

 عليه وسلم فعوس وتاىل.
سالالالالالالا   رالالالالالالر  ف الالالالالالم)    وال الالالالالالالت: حالالالالالالة  الالالالالالال  لالالالالالاله  الالالالالالرغ   لالالالالالالا اعلالالالالالال  لًالالالالالالا  لسالالالالالالا  وللفقالالالالالالراة  ل

الالالالالالال   م الالالالالالال   ال)الالالالالالالِسغن  غ الالالالالالالْدعلا   ... ا غالالالالالالالة والك الالالالالالالد:  غفعالالالالالالال  قلالالالالالالال   فًالالالالالالالل   الالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  و اْصالالالالالالالِ ْ  ال ْفس 
28.  

  
  

 ال   والعوادر
الالالالالِر   الالالالالا  تعالالالالالاىل   سالالالالالارر ا  سالالالالالا :  ف اْصالالالالالِ ْ ِ لْكالالالالالِم ر ب الالالالال   و    تلِاالالالالالْ  ِمالالالالالًالْ لْم ةاِ.الالالالالا    ْو ك فلالالالالالارا  و اقْكل

  .26 - 24ر ر  و   ِصيال  و ِمن  ال)ْيِ  ف اْس لْد ل هل و س و ْحهل ل ْيال    اِغال   وا  سا : اْسم  ر ب    بلكْ 



 مالالالالالر هللا رسالالالالالاله ،ل الالالالال    كالالالالالال  مالالالالالا حكالالالالالم بالالالالاله وامالالالالالال  املشالالالالالا    العوالالالالالادات والااعالالالالالالات و داة 
ويالالالالالالالاله الرسالالالالالالالالالة و   غايالالالالالالالال  الكفالالالالالالالالار وا .الالالالالالالالة  واملق الالالالالالالالاد بيالالالالالالالالا     الًالالالالالالالالا  حمتالالالالالالالالااا  إىل مااصالالالالالالالاللة التً

  .35وا رشاد  و ا  تعاىل:  ف اْصِ ْ ك م ا ص وال ر   لْوللااْ اْلع ْلِ  ِمن  الرحسلِ   واألحقا : 
  

 ر ر الرحال
   والراالالالالالالل اسالالالالالالم للقوالالالالالالي  املسالالالالالالتقسر  ورالالالالالالا معالالالالالالد 5 الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  و الرحْاالالالالالالل  ف الالالالالالاْر لْر  واملالالالالالالدرر: 

كال الالالالاله  الالالالالا  لالالالالاله  ار الالالالالر االفالالالالالالاة الالالالالالر ِاس  فقالالالالالاله: والراالالالالالل فالالالالالار ر  كالالالالالال  االالالالالام  ملكالالالالالالار  األرالالالالالال    
والسالالالالالالالالفه وكالالالالالالالال  شالالالالالالالاللة  والالالالالالالالي  و  تت لالالالالالالالالق  رالالالالالالالالال  رالالالالالالالالؤ ة املشالالالالالالالالركة املسالالالالالالالالتعملة للراالالالالالالالالل  واملالالالالالالالالراد 

اْلالالالالالالالًلن ت ْسالالالالالالالالت ْكِ رل  واملالالالالالالالالدرر:        و   الالالالالالالالًن هبالالالالالالالالسل 6املداومالالالالالالالالة علالالالالالالالالى قلالالالالالالالال  ا  الالالالالالالالر  و الالالالالالالالا :  و      
 األعما  الشا ة على رب .

  
 الً ل عن ار  ما  حل)ه هللا

  
ت  الالالالالالالى  الالالالالالالا  هللا الالالالالالال ) اا)ل ل الالالالالالال   تال والْ الالالالالالالا الً)الالالالالالالِ ح ِل  ال الالالالالالالر  ل م الالالالالالال    ح   االالالالالالال  شالالالالالالالال ه   سالالالالالالالارر التحالالالالالالالر :  ب غالح  

  غً الالالالالالالال هللا تعالالالالالالالاىل عالالالالالالالن االالالالالالالر  مالالالالالالالا  حلالالالالالالاله هللا 1م ْرض الالالالالالالات    ْ وِاالالالالالالال   و اا)ل غ فلالالالالالالالارُّ ر)ِحالالالالالالاليمُّ  والتحالالالالالالالر : 
عليالالالالاله ال الالالالالالر والسالالالالالال  رالالالالالال  مرضالالالالالار   وااالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالا    الكشالالالالالا   رلِو     الالالالاله

اكتمالالالالالالل علالالالالالالل)  و الالالالالالد حر مالالالالالال  مارغالالالالالالة » ارغالالالالالالة   غالالالالالالا  عا شالالالالالالة وعلمالالالالالال  بالالالالالالسل  حف الالالالالالة  فقالالالالالالا   الالالالالالا: 
  فالالالالالالر ت بالالالالاله عا شالالالالالة وكا تالالالالالا «علالالالالالى  فسالالالالالل و بشالالالالالر      ، بكالالالالالر وعمالالالالالر شلكالالالالالا  بعالالالالالد   مالالالالالر  مالالالالالد

ا مت الالالالالاد تة  و يالالالالال : رالالالالالال هبالالالالالا   غالالالالالا  حف الالالالالة  فالرضالالالالالارا بالالالالالسل  واسالالالالالتكتم ا فلالالالالالم تكالالالالالتم  فالق الالالالال
واعتالالالالالل   سالالالالالاةل  ومكالالالالالت تسالالالالالعا  وعشالالالالالرغن ليلالالالالالة   بيالالالالال  مارغالالالالالة  ورلو     عمالالالالالر  الالالالالا : لالالالالالا كالالالالالا    
   ا االالالالالالاب رالالالالالال  ملالالالالالالا  لقالالالالالال   فًالالالالالالل  ا غالالالالالال  عليالالالالالاله السالالالالالالال  و الالالالالالا : رااع الالالالالالا ف  الالالالالالا صالالالالالالا)امة  ا)امالالالالالالة  
وإ الالالالالا مالالالالالن  سالالالالالا     االًالالالالالة  ورلِو    الالالالاله مالالالالالا  لق الالالالالا وإمالالالالالا  الالالالالا)ل باال  الالالالالا  ورلِو     الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
وسالالالالالاللم شالالالالالالرب عسالالالالالالال    بيالالالالالال   غًالالالالالال  بًالالالالالال  احالالالالالال   فتاا الالالالالالالت عا شالالالالالالة وحف الالالالالالة  فقالتالالالالالالا لالالالالالاله: إان 
 شالالالالم را حالالالالة امل الالالالاف  وكالالالالا  رسالالالالالا  هللا غكالالالالرل الًفالالالال  مالالالالن الاعالالالالا   فحالالالالالر)  العسالالالال   فمعًالالالالال ل االالالالر  مالالالالالا 
 حالالالال  هللا لالالالال  مالالالالن ملالالالال  اليمالالالالة  و مالالالالن العسالالالال    الالالالا  مسالالالالرو : حالالالالر  الًالالالال  صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم 

   غقرهبالالالالالا  فالالالالالال ل  هللا رالالالالالسل ا غالالالالالة  فقيالالالالال  لالالالالاله:  مالالالالالا ا الالالالالرا  فحالالالالالال   و مالالالالالا اليمالالالالالة  ل ) ولالالالالالدل  وحلالالالالالد 



الالالالالالالد حلفالالالالالال  علي الالالالالالا فقالالالالالالد فالالالالالالرمث هللا لكالالالالالالم الالالالالالالة  شالالالالالالا كم   الالالالالالا  الشالالالالالالع : كالالالالالالا  مالالالالالال  ا الالالالالالرا  شالالالالالالة  
ل)الالالالالة    ْش الالالالالًِكلْم  الالالالالْم اِ   فعاتالالالالال    ا الالالالالرا   وإمالالالالالا غكفالالالالالر اليمالالالالالة  فالالالالالسل   الالالالالاله تعالالالالالاىل:    الالالالالْد فال الالالالالر مث  اا)ل ل كل

اسالالالالالالتف ا   عالالالالالالد ا  كالالالالالالار  وا  كالالالالالالار مالالالالالالن هللا تعالالالالالالاىل  الالالالالالل  « ل االالالالالالر »  ا غالالالالالالة  و الالالالالالاله: 2والتحالالالالالالر : 
واالالالالالالالر  ا الالالالالالالال  مكالالالالالالالرول  وا الالالالالالالال     الالالالالالالر   إ  بتحالالالالالالالر  هللا تعالالالالالالالاىل  واملالالالالالالالراد مالالالالالالالن رالالالالالالالسا التحالالالالالالالر  رالالالالالالالا 

 ا متًاش عن ا  تفاش ،أل واج.
  

 العفا وا عرامث عن االارلة
  

الالالالالالالالِس اْلع ْفالالالالالالالالالا  و ْ ملالالالالالالالالْر ِ،ْلعلالالالالالالالالْرِ  و   ْعالالالالالالالالالِرمث ع الالالالالالالالِن االْ ِ لالالالالالالالالالة    الالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل   سالالالالالالالالالارر  األعالالالالالالالالرا :  رل
   العفالالالالالالالالا ل الالالالالالالالالة  الت الالالالالالالالاو  عالالالالالالالالالن الالالالالالالالالس   وتالالالالالالالالالر  العقالالالالالالالالاب عليالالالالالالالالاله  و صالالالالالالالالله ا الالالالالالالالالا 199واألعالالالالالالالالرا : 

والامالالالالالس  وكالالالالال  مالالالالالن اسالالالالالتحق عقابالالالالالة ف كت الالالالالا فقالالالالالد عفالالالالالات عًالالالالاله  وعفالالالالالا عالالالالالن ق والالالالاله عفالالالالالاا : صالالالالالف   
 الالالالاللة ب الالالالال  كلفالالالالالة  واملعالالالالالد: إ والالالالال  امليسالالالالالار مالالالالالن  رالالالالالال  و الالالالالاله: رالالالالالس العفالالالالالا   يالالالالال : الفضالالالالال  الالالالالالس  

الًالالالالالا  و  تسالالالالالتقل علالالالالالي م  و  حالالالالالدغت ابالالالالالن الالالالالاللب :  مالالالالالر هللا  وي)الالالالاله    برالالالالالس العفالالالالالا مالالالالالن  رالالالالالال  
الالالالر      مالالالالرل     تمالالالال   رال  الالالالم وغقوالالالال  مً الالالالا مالالالالا سالالالال   وتيسالالالالر و   الًالالالالا    الالالالا : رالالالالا السالالالال   املي س)

لتشالالالالدغد   كالالالالال  مالالالالالا غتعلالالالالق ، قالالالالالا  املاليالالالالالة  غستق الالالالل علالالالالالي م  وغالالالالالدر    قلالالالال  التسالالالالالار  وعالالالالالد  ا
وغالالالالدر  فيالالالالاله  غضالالالالالا  الت لالالالالالق مالالالالال  الًالالالالالا  ، لالالالالالق الايالالالال  وتالالالالالر  ال ل الالالالالة والف ا الالالالالة  كمالالالالالا  الالالالالا  تعالالالالالاىل: 

ْالالالالالال    و   عمالالالالالرا :  ًْالالالالال   ف   الالالالالا  غ لالالالالاليل  اْلق ْلالالالالالِ     الف ضحالالالالالااْ ِمالالالالالْن ح     و مالالالالالا مالالالالالا    الالالالالا  159 و ل الالالالالْا كل
كم فيالالالالالاله    بمالالالالالالر ،ملعالالالالالالرو   و الالالالالالا   غضالالالالالالا :  و   ْعالالالالالالِرمث ع الالالالالالِن درالالالالالالا  املسالالالالالالارلة واملسالالالالالالاحمة فيالالالالالاله  فالالالالالالا 

  و مالالالالالالالرل هللا تعالالالالالالاىل    غ الالالالالالال  مالالالالالالن  اعالالالالالالاله وغعاالالالالالالل مالالالالالالالن حرمالالالالالاله وغعفالالالالالالالا 199االْ ِ لالالالالالالة   واألعالالالالالالرا : 
 عمن  لمه  ورسا ماابق  سل ا غة.

  
 التااض  للمؤمًة

الالالالالوالْع ا م الالالالالن  اْلم   الالالالالاين  ً الالالالال   س  و اْلقلالالالالالْرةا   اْلع ِ الالالالاليم       لالالالالالد) )   الالالالالا  تعالالالالالاىل   سالالالالالارر ا  الالالالالر:  و ل ق الالالالالْد ةاتال يالْ
الالالالالْؤِمًِة   وا  الالالالال الالالالال   لِْلمل ً اح  الالالالالا م الالالالالًالْ لْم و    ا ْالالالالالل ْ  ع ل الالالالالْيِ ْم و اْرِفالالالالالْ  ا  ًال ْيالالالالال   ِإىل  م الالالالالا م تال)ْعً الالالالالا بالالالالالِه   ْ و اا  ر: ع يالْ

87  88.  
 السالالالالو  امل الالالالالاين رالالالالالل فااالالالالة الكتالالالالالاب  ورالالالالالا  الالالالا  عمالالالالالر وعلالالالالالل  وابالالالالن مسالالالالالعاد و م ررغالالالالالرر وا سالالالالالن



و م العاليالالالالالة و ارالالالالالد والضالالالالالحا  وسالالالالالعيد بالالالالالن اوالالالالال  و تالالالالالادر  ورلِو     الًالالالالال  صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم 
 روال  با ررغرر.« رل السو  امل اين» ر  الفااة و ا : 

  
  «   الالالالالالد) ) عيًيالالالالال       تتمالالالالالد  مالالالالالالا فضالالالالاللًا بالالالالاله  حالالالالالالدا  مالالالالالن متالالالالالاش الالالالالالالد يا» الالالالالا  ابالالالالالن عوالالالالالا : 

  و يالالالالال : وافالالالالال  مالالالالالن بعالالالالال  الالالالالالوالد سالالالالالو   اافالالالالال  لي الالالالالاد بالالالالالإ ورلِو    الالالالاله   الالالالالر إىل  عالالالالالم بالالالالالإ امل الالالالالالق
 رغ الالالالالالالة والًضالالالالالالالر في الالالالالالالا   الالالالالالالااش مالالالالالالالن الوالالالالالالالل     ال يالالالالالالالاب والايالالالالالالال  واالالالالالالالالاارر  وسالالالالالالالا ر األمتعالالالالالالالة  فقالالالالالالالا  
املسالالالالالاللما : لالالالالالالا كا الالالالالال  رالالالالالالسل األمالالالالالالاا  لًالالالالالالا  لتقا غًالالالالالالا هبالالالالالالا وأل فقًارالالالالالالا   سالالالالالالوي  هللا تعالالالالالالاىل  فقالالالالالالا  هللا 

ن رالالالالالسل القاافالالالالال  السالالالالالو   وا اصالالالالال      الالالالالاله: تعالالالالالاىل  الالالالالم: لقالالالالالد  عايالالالالالتكم سالالالالالو   وت رالالالالالل رالالالالال  مالالالالال
و   الالالالالد  عيًيالالالالال  إىل مالالالالالا متعًالالالالالا بالالالالاله   وااالالالالالا  مالالالالالً م   الالالالالل لالالالالاله عالالالالالن ا لتفالالالالالات إىل  مالالالالالاا م  و الالالالالاله: و  
االالالالالالل  علالالالالالالي م   الالالالالالل لالالالالالالاله عالالالالالالن ا لتفالالالالالالات إلالالالالالالي م     الالالالالالالا : وارفالالالالالال  اًاحالالالالالال  للمالالالالالالؤمًة  ا فالالالالالالال  

ال  كًاغالالالالالة عالالالالالن اللالالالالالة والرفالالالالالق معًالالالالالال   الل الالالالالة  فالالالالالي  الرفالالالالال   واًالالالالالال ا  سالالالالالا : غالالالالالدل  ورفالالالالال  االًالالالالال
والتااضالالالالالال   واملق الالالالالالاد   الالالالالاله تعالالالالالالاىل ملالالالالالالا  الالالالالالال عالالالالالالن ا لتفالالالالالالات إىل  ولدالالالالالال  األغًيالالالالالالاة مالالالالالالن الكفالالالالالالار   مالالالالالالرل 
ِفالالالالالالرِغن    الالالالالالْؤِمًِة    ِعالالالالالالل)ٍر ع ل الالالالالالى اْلك  ،لتااضالالالالالال  لفقالالالالالالراة املسالالالالالاللمة  و  الالالالالال ل  الالالالالالاله تعالالالالالالاىل:    ِقل)الالالالالالٍة ع ل الالالالالالى اْلمل

  .54واملا در: 
  

 اعادلة ، سد
الالالالالالالِدْ لم  الالالالالالالا   الالالالالالالً ِة و ا  ْاِع  الالالالالالالِة ا ْ س  الالالالالالالِة و اْلم  الالالالالالالِويِ  ر ب الالالالالالال   ِ، ِْْكم  تعالالالالالالالاىل   سالالالالالالالارر الًحالالالالالالال :  ادْشل ِإىِل س 

الالالالالالنل  والًحالالالالالالال :      مالالالالالالالر هللا رسالالالالالالاله    غالالالالالالالدعا الًالالالالالالالا  وحالالالالالالد  رالالالالالالالسل الاالالالالالالالر  125ِ،ل)الالالالالالىِت ِرالالالالالالالى    ْحس 
 ال الن ورل: ا كمة  واملاع ة ا  سًة   واعادلة ،لارغق األحسن.

 
 اة ق  القر  واملساكةإغت

الالالالالالِويِ  و    تاللو الالالالالالس ْر   الالالالالالا  تعالالالالالالاىل   سالالالالالالارر ا سالالالالالالراة:  و ةاِت ق ا اْلقلالالالالالالْر   ح ق)الالالالالالهل و اْلِمْسالالالالالالِكة  و ابالالالالالالن  الس)
ا لااْ ِإْرا   الش)ي ِاِة و ك ا   الش)ْيا نل لِر ب ِه ك فلار ا  وا سراة:  رِغن  ك    .27  26تال ْوِسغر ا ِإ ) اْلملو سِ 

  
ل هللا تعالالالالالالاىل    غالالالالالالؤا   اربالالالالالاله ا قالالالالالالا  الالالالالالالد واوالالالالالال   الالالالالالم   الفالالالالالاللة و واالالالالالال  عليالالالالالاله  غضالالالالالالا    مالالالالالالر 

إرالالالالالراج حالالالالالق املسالالالالالاكة و بًالالالالالاة السالالالالالوي   غضالالالالالا  مالالالالالن رالالالالالسغن امل الالالالالالة  والتوالالالالالسغر   الل الالالالالة  إفسالالالالالاد املالالالالالا  



 وإ فا ه   السر  إ    ه   سر    ا  .
  

 معاملة العدو
الالالالالالالنل  الالالالالالا  تعالالالالالالالاىل   سالالالالالالارر ف الالالالالالالل :  و    ت ْسالالالالالالت   الالالالالاليال د ةل اْدف الالالالالالالْ  ِ،ل)الالالالالالىِت ِرالالالالالالالى    ْحس  الالالالالالالً ةل و    الس) ِا  ا ْ س 

الالالالالالالاليمُّ  وف الالالالالالالالل :  ال  )الالالالالالالالهل و ىِل  محِ  او رُّ ك  ً الالالالالالالالهل ع الالالالالالالالد  ً الالالالالالالال   و بال يالْ    غعالالالالالالالالإ ادفالالالالالالالال  سالالالالالالالالفارت م 34ف الالالالالالالالِ ق ا ال)الالالالالالالالِس  بال يالْ
وا الالالالالالت م ،لارغالالالالالق الالالالالالس  رالالالالالا  حسالالالالالن الاالالالالالر   ف  الالالالال  إقا صالالالالال ت علالالالالالى سالالالالالاة  رال  الالالالالم مالالالالالرر بعالالالالالد 

بالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالفارت م ،ل ضالالالالالالالالال  و  إضالالالالالالالالالراررم ، غالالالالالالالالالساة وا  الالالالالالالالالاش  اسالالالالالالالالالتحياا مالالالالالالالالالن تلالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالرر ول تقا
األرالالالالالال  املسمامالالالالالة وتركالالالالالاا تلالالالالال  األفعالالالالالا  القويحالالالالالة     الالالالالا : فالالالالال قا الالالالالالس  بيًالالالالال  وبيًالالالالاله عالالالالالداور كال الالالالاله 
وت محالالالالالالاليم  غعالالالالالالالإ إقا  ابلالالالالالالال  إسالالالالالالالاة م ، حسالالالالالالالا  و فعالالالالالالالا م القويحالالالالالالالة ،ألفعالالالالالالالا  ا  سالالالالالالالًة   تركالالالالالالالاا 

 ا من العداور إىل ا وة ومن الو ضاة إىل املادر. فعا م القويحة وا قلوا 
  

 ا  ت اد   ا  فا 
 ا  ت اد وس  بة التقت  والتوسغر وك  فضيلة وس  بة رقغلتة   ا  الشاعر:

 ح  التًارل غل ***  ر  األمار الاس 
  

و   و م والالالالالالالالالسرو   و الالالالالالالالالد ق   هللا تعالالالالالالالالالاىل املقالالالالالالالالال غن والالالالالالالالالالو الة  وق  املوالالالالالالالالالسرغن  والًالالالالالالالالالا  إمالالالالالالالالالا مقالالالالالالالالال  
و ليالالالال  مالالالالً م املقت الالالالدو  وتالالالالر  الو يالالالال  غعلالالالال  ةلالالالاله وغالالالال ر تقتالالالال ل وغالالالاللعم    ا كمالالالالة تقضالالالالل ،لتقتالالالال  
وادرالالالالالالار األمالالالالالالاا    فا  الالالالالالا   و الالالالالال  العسالالالالالالر وغوقالالالالالالى ركالالالالالالسا مقالالالالالال ا   الالالالالالا  حياتالالالالالاله ونشالالالالالالى    غًفالالالالالالق 
حالالالالالالىت    و الالالالالالات العسالالالالالالر والشالالالالالالدر  كالالالالالالسل  غعلالالالالالال  املوالالالالالالسر توالالالالالالسغرل وغالالالالالال رل فيًفالالالالالالق  ماالالالالالالاله   ا رمالالالالالالات 

رِغن  و  الكماليالالالالالالالات حالالالالالالالىت با علي الالالالالالالا وغ الالالالالالالو  فقالالالالالالال ا     الالالالالالالد  الالالالالالالات غامالالالالالالاله   الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:  ِإ ) اْلملو الالالالالالالسِ 
الالالالالالي ِاِة  وا سالالالالالالراة:  الالالالالالا لااْ ِإْرالالالالالالا   الش) الالالالالالا ال)الالالالالالِسغن  27ك     و الالالالالالا    حالالالالالالق الالالالالالالسغن غكًالالالالالاللو  املالالالالالالا :  ب  غالح  

ًلالالالالالالااْ ِإ ) ك  الالالالالال ا  م الالالالالالن  اْ ْحو الالالالالالاِر و الرحْرو الالالالالالاِ  ل ي الالالالالالاْلكلللا  الالالالالالِويِ  ااِ) ةام       ْمالالالالالالا ا   الً)الالالالالالاِ  ِ،ْلو ِاالالالالالالِ  و غ  لالالالالالالدحو   ع الالالالالالن س 
اٍب   لالالالالالاليٍم غال الالالالالالْا    الالالالالالْررلْم ِبع الالالالالالس  الالالالالالِويِ  ااِ) فال و ش  الالالالالالا ِ  س  ِفقلا ال    الالالالالالى و ال)الالالالالالِسغن  غ ْكًالالالالالالللو   الالالالالالالس)ر    و اْلِفض)الالالالالالة  و    غًل  لْم 

الالالالالً)م  فال تلْكالالالالالا   هِب الالالالالا ِاو الالالالالارل لمْ  ِر ا    الالالالالا ِ  ان  ًال الالالالالْل لْ   فلِسالالالالالكلْم ف الالالالالسلو لااْ ع ل يالْ   ا م الالالالالا ك  الالالالالس  الالالالالارلرلْم ر   و الًالالالالالابالل لْم و  ل ل
   والسالالالالالر  وإ  كالالالالالا  ممقالالالالالاذ  مالالالالالسماما  إ    الالالالاله   سالالالالالر    35  34م الالالالالا كلًالالالالالتلْم ت ْكًالالالالالللو    والتابالالالالالة: 

 ا  .



  

 و الالالالالد  مالالالالالران هللا تعالالالالالاىل  راعالالالالالار ا  ت الالالالالاد   الًفقالالالالالة فالالالالال   قلالالالالال  سالالالالالوي  السالالالالالعادر   الالالالالا  تعالالالالالاىل  
الالالالالالال ) اْلو ْسالالالالالالالِ  فال تال ْقعلالالالالالالالد  م للام الالالالالالالا  الالالالالالالْا  ا كل سالالالالالالالارر ا سالالالالالالالراة:  و    جت ْع الالالالالالالْ  غ الالالالالالالد    م ْ للال الالالالالالالة  ِإىل  علًلِقالالالالالالال   و    تال ْوسل
والالالالالال  ا ب ِ الالالالالال  ا  وا سالالالالالالراة:  الالالالالالا   ِبِعو الالالالالالاِدِل ر  الالالالالال ة و غال ْقالالالالالالِدرل ِإ )الالالالالالهل ك  الالالالالالن غ ش  الالالالالال ل الالالالالالالر ْ    ِلم  الالالالالالارا  ِإ ) ر ب)الالالالالال   غال ْوسل حم)ْسل

رل هللا تعالالالالالالالاىل وصالالالالالالالد عوالالالالالالالادل املالالالالالالالؤمًة   ا  فالالالالالالالا    سالالالالالالالارر الفر الالالالالالالا  فقالالالالالالالا :    و الالالالالالالد شالالالالالالال30  29
الالالالالا   بال الالالالالْة  ق لالالالالال    ال ا امالالالالالا   والفر الالالالالا :     ف الالالالالا رًالالالالالا  مالالالالالر 67 و ال)الالالالالِسغن  ِإق      ف قلالالالالالااْ لْ  غلْسالالالالالرِفلااْ و لْ  غال ْقتاللالالالالالرلواْ و ك 

سالالالالالالالال  عالالالالالالالالن رسالالالالالالالالاله   الالالالالالالال  قلالالالالالالالال  الاصالالالالالالالالد فقالالالالالالالالا : و  جتعالالالالالالالال  غالالالالالالالالد  م لالالالالالالالالالة إىل عًقالالالالالالالال         
ا  فالالالالالا  ايالالالالالت تضالالالالاليق علالالالالالى  فسالالالالال  و رلالالالالال    واالالالالالال صالالالالاللة الالالالالالرحم وسالالالالالوي  ا الالالالال ات  واملعالالالالالد:   
جتعالالالالالالال  غالالالالالالالد    ا قواضالالالالالالال ا كامل لالالالالالالالالة املمًاعالالالالالالالة مالالالالالالالن ا  وسالالالالالالالا  و  توسالالالالالالالا ا كالالالالالالال  الوسالالالالالالال      و  
تتاسالالالالال    ا  فالالالالالا  تاسالالالالالعة مفر الالالالالة ايالالالالالت   غوقالالالالالى   غالالالالالد  شالالالالاللة     الالالالالا  تعالالالالالاىل: فتقعالالالالالد ملامالالالالالا  

  غلالالالالالالا   فسالالالالالاله  و صالالالالالالحابه  غضالالالالالالا  غلاما الالالالالاله علالالالالالالى تضالالالالالاليي  املالالالالالالا  ،لكليالالالالالالة وإبقالالالالالالاة األرالالالالالال    -حمسالالالالالالارا  
 والالد   الضر وا ًة.

  

رالالالالالسا م الالالالال  مالالالالالن األم لالالالالالة العدغالالالالالدر لتالدغالالالالال  هللا تعالالالالالاىل لرسالالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم و الالالالالد قكالالالالالران 
يعلمالالالالالالاا ا وت الالالالالالالد وردت   رالالالالالالسا ال الالالالالالدد مالالالالالال  تفسالالالالالال را تفسالالالالالال ا   مالالالالالالال  ليالالالالالالتعل هبالالالالالالا املسالالالالالاللما  ول

 عًاغة هللا برساله عليه ال الر والسال .
  

 مًللة رسا  هللا صلى هللا عليه وسلم   القر  
قكالالالالالالران فيمالالالالالالالا تقالالالالالالالد  مالالالالالالا كالالالالالالالا  مالالالالالالالن لدغالالالالالال  هللا تعالالالالالالالاىل لرسالالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالالاله وسالالالالالالاللم ذرر 
،ألمالالالالالالالر وذرر ،لً الالالالالالالل  و العتالالالالالالالاب  و الالالالالالالد وردت ا وت القر  يالالالالالالالة بالالالالالالالسل   ولالالالالالالالن رًالالالالالالالا   والالالالالالال  مًللالالالالالالالة 

 سا    القر   الكر .الر 
  

  اعة هللا و اعة الرسا 
اعالالالالالالالال  هللا سالالالالالالالالوحا ه وتعالالالالالالالالاىل  اعتالالالالالالالاله مقرو الالالالالالالالة بااعالالالالالالالالة رسالالالالالالالالا  هللا  ورالالالالالالالالسا تشالالالالالالالالرغد لالالالالالالالاله عليالالالالالالالاله  

الالالالالالالْلً     الالالالالال    ْرس  الالالالالالا   فال ق الالالالالالْد     الالالالالالالاش  اا)  و م الالالالالالن تال الالالالالالا ىل) ف م  ال الالالالالالالر والسالالالالالالال    الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  م)الالالالالالالْن غلِاالالالالالالِ  الر)سل
ِفي الالالالالا   والًسالالالالالا ًلالالالالالااْ   ِ يعلالالالالالااْ اا)  و   ِ يعلالالالالالااْ الر)سلالالالالالا   و  لْوىِل 80ة: ع ل الالالالالْيِ ْم ح  الالالالالا ال)الالالالالِسغن  ةام     و الالالالالا :  ب  غالح  



الالالالالالالاِ   والًسالالالالالالالاة:  الالالالالالالْىة فال الالالالالالالرلدحولل ِإىل  ااِ) و الر)سل    و الالالالالالالا :  و م الالالالالالالن 59اْ ْمالالالالالالالِر ِمالالالالالالالًْكلْم ف الالالالالالالِ   تال ً الالالالالالالا  ْعتلْم ِ  ش 
ً)الالالالال الالالالالرل  والًسالالالالالاة: غلِاالالالالالِ  اا)  و ر سلالالالالالال هل غلْدِرْلالالالالالهل ا  الالالالالا اْ  ال      و الالالالالا :  و م الالالالالن غلِاالالالالالِ  13ٍ  جت ْالالالالالرِ  ِمالالالالالن ا ِْت  

الالالالالالال هل فال ق الالالالالالْد ف الالالالالالا   فال الالالالالالْا ا  ع ِ يمالالالالالالا   واألحالالالالالاللاب:     فااعالالالالالالة هللا رالالالالالالل  اعالالالالالالة الرسالالالالالالا   و الالالالالالا  71اا)  و ر سل
الالالالالْلً     الالالالال    ْرس  ِفي الالالالالا   والًسالالالالالاة: تعالالالالالاىل:  م)الالالالالْن غلِاالالالالالِ  الر)سلالالالالالا   فال ق الالالالالْد     الالالالالاش  اا)  و م الالالالالن تال الالالالالا ىل) ف م   ع ل الالالالالْيِ ْم ح 

     مالالالالالالالن   الالالالالالالاش الرسالالالالالالالا  لكا الالالالالالاله رسالالالالالالالا   مول الالالالالالالا  إىل ا لالالالالالالالق  حكالالالالالالالا  هللا  ف الالالالالالالا   ا قيقالالالالالالالة مالالالالالالالا 80
   اش إ  هللا.

  
 ال ًاة على  رال ه

 الالالالالا  تعالالالالالاىل غ الالالالالإ علالالالالالى  رال الالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  و ِإ )الالالالال   ل ع ل الالالالالى رلللالالالالالٍق ع ِ الالالالاليٍم  والقلالالالالالم: 
اة فالالالالال   حسالالالالالن ا لالالالالالق  ع الالالالالم مالالالالالا غتحلالالالالالى بالالالالاله ا  سالالالالالا   فكالالالالالا  رسالالالالالا  هللا    ولالالالالاليس بعالالالالالد قلالالالالال  رًالالالالال4

رالالالالالالا امل الالالالالالال  األعلالالالالالالالى و الالالالالالالدور ا لالالالالالالالق   حماسالالالالالالالن األرالالالالالالالال  الالالالالالالالد   غعالالالالالالالد ا شالالالالالالاللة  و الالالالالالالا  رسالالالالالالالا  هللا 
الالالالا ر مْح الالالالٍة م الالالالن  ااِ) لًِالالالال   «بلع الالالال  أل الالالالم مكالالالالار  األرالالالالال »صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم    و الالالالا  تعالالالالاىل:  ف ِوم 

ًْالالالالالال    ْالالالالالالال    و   عمالالالالالالرا :   لالالالالالالْم و ل الالالالالالْا كل    فكالالالالالالا  رسالالالالالالا  159ف   الالالالالالا  غ لالالالالالاليل  اْلق ْلالالالالالالِ     الف ضحالالالالالالااْ ِمالالالالالالْن ح 
هللا لالالالالالالة  االا الالالالالال   حسالالالالالالن األرالالالالالالال    يالالالالالال  السالالالالالال او  بعيالالالالالالدا  عالالالالالالن ال ل الالالالالالة  غعالالالالالالد  بالالالالالالة الًالالالالالالا  و  

 غ لم  حدا  وبسل  ااتسب إليه املؤمًة  ولا كا  ف ا  لًفروا مًه و وسول وا فضاا من حاله.
  

 الرسا  إىل ك  العاملةبع ة 
  

للالالالالالااْ ع ل الالالالالْيِ ْم  الالالالالؤِمًِة  ِإْق بال ع الالالالالت  فالالالالاليِ ْم ر سلالالالالالا   م الالالالالْن    فلِسالالالالالِ ْم غال تالْ  الالالالالا  تعالالالالالاىل:  ل ق الالالالالْد م الالالالالن) اا)ل ع ل الالالالالى اْلمل
الالالالالا لااْ ِمالالالالالن  ال ْوالالالالال ل ل ِفالالالالالى ض الالالالالل ٍ  محوالالالالالٍة   الالالالالة  و ِإ  ك  الالالالالمل اْلِكت الالالالال   و ا ِْْكم  و   عمالالالالالرا : ةاغ تالالالالالِه و غاللالالالالالل ك يِ ْم و غاللع ل مل ل

    الالالالالالاله تعالالالالالالاىل مالالالالالالن   فسالالالالالال م     مالالالالالالن  رالالالالالال  بلالالالالالالدرم ومالالالالالالن   الالالالالالارهبم  و الالالالالالد م الالالالالالن) علالالالالالالي م بوع الالالالالالة 164
الرسالالالالالالا        عالالالالالالم علالالالالالالي م و حسالالالالالالن إلالالالالالالي م بالالالالالالسل   ورالالالالالالسا ا حسالالالالالالا  عالالالالالالا    حالالالالالالق العالالالالالالاملة أل الالالالالاله 

الالالالالالْلً    ِإ ) ك  ف)الالالالالالة  ل لً)الالالالالالاِ   وسالالالالالالوال:    إ  28 موعالالالالالالان إىل كالالالالالال  العالالالالالالاملة كمالالالالالالا  الالالالالالا  تعالالالالالالاىل:  و م الالالالالال    ْرس 
   ه ل غًتف  هبسا ا  عا  إ  من  سلم  فل سا رل  تعاىل رسل املً ة ،ملؤمًة.

  
 ال الر على الً  صلى هللا عليه وسلم 



الالالالالل ملا  ًلالالالالالااْ ص الالالالاللحااْ ع ل ْيالالالالالِه و س  الالالالالا ال)الالالالالِسغن  ةام  ت الالالالالهل غل  الالالالاللحا   ع ل الالالالالى الً)الالالالالِ   ب غالح   اْ  الالالالالا  تعالالالالالاىل:  ِإ ) اا)  و م ل ِدك 
   ال الالالالالالر: الالالالالالدعاة  غقالالالالالا    الل الالالالالة: صالالالالاللى عليالالالالاله     دعالالالالالا لالالالالاله  ورالالالالالسا 56ْسالالالالالِليما   واألحالالالالاللاب: ت  

املعالالالالالالد غالالالالالال  معقالالالالالالا    حالالالالالالق هللا تعالالالالالالاىل ف  الالالالالاله   غالالالالالالدعا لالالالالالاله  أل  الالالالالالالدعاة لل الالالالالال   لالالالالالال   عمالالالالالالة مالالالالالالن 
ولالالالالالت  لكالالالالالن صالالالالالالر هللا علالالالالالى رسالالالالالاله  رمحتالالالالاله وحسالالالالالن رًا الالالالاله عليالالالالاله  وال الالالالالالر مالالالالالن املال كالالالالالة: دعالالالالالاة 

 هللا رمحة وفيه تع يم الً  صلى هللا عليه وسلم واست فار  ومن 
الل الالالالالالم »و الالالالالالد سالالالالالالد  الًالالالالالال  عليالالالالالاله السالالالالالالال : كيالالالالالالد   الالالالالاللل عليالالالالالال  و رسالالالالالالا  هللا  فقالالالالالالا :  الالالالالالالاا: 

صالالالالالال   علالالالالالالى حممالالالالالالد وعلالالالالالالى    حممالالالالالالد  كمالالالالالالا صالالالالالالل ي   علالالالالالالى إبالالالالالالراريم وعلالالالالالالى    إبالالالالالالراريم  و،ر  علالالالالالالى 
 «.إ   محيد  يدحممد وعلى    حممد كما ،رك  على إبراريم وعلى    إبراريم  

  
  التالدب   حضرر الرسا 

الالالالا   الالالالا  تعالالالالاىل غعل الالالالم املالالالالؤمًة    غتالالالالالدباا   حضالالالالرر رسالالالالا  هللا لع الالالالم شالالالالال ه وعلالالالالا مرتوتالالالاله:  ب غالح  
ْ الالالالالالالِر بال ْعِضالالالالالالالكلمْ  الالالالالالالرلواْ ل الالالالالالالهل ِ،ْلق الالالالالالالْاِ  ك    ًلالالالالالالالااْ    تال ْرفال علالالالالالالالااْ   ْصالالالالالالالات كلْم فال الالالالالالالْا   ص الالالالالالالْاِت الً)الالالالالالالِ   و    جت ْ    ال)الالالالالالالِسغن  ةام 

  .2لِوال ْعٍ      ا ْو      ْعم للكلْم و    تلْم    ت ْشعلرلو    وا  رات: 
 الالالالالى هللا تعالالالالالاىل املالالالالالؤمًة    غرفعالالالالالاا  صالالالالالاا م   حضالالالالالرر رسالالالالالا  هللا فالالالالالا  صالالالالالاته صالالالالاللى هللا عليالالالالاله 
وسالالالاللم أل  مالالالالن غرفالالالال  صالالالالاته عًالالالالد غالالالال ل   عالالالال  لًفسالالالاله اعتوالالالالارا   ا الالالالدا  وع مالالالالة  و الالالالد غكالالالالا  املالالالالراد املًالالالال  

الكالالالالالالالال  عًالالالالالالالدل أل  قلالالالالالالال    غليالالالالالالالق    لالالالالالالالس الرسالالالالالالالا  لع الالالالالالالم  الالالالالالالدرل  واملًالالالالالالال  مالالالالالالالن رفالالالالالالال  مالالالالالالالن ك الالالالالالالرر 
ال الالالالالالات   غكالالالالالالا  إ  لالحالالالالالال ا  وإ  الالالالالالار ا حتشالالالالالالا  ومراعالالالالالالار األدب  و الالالالالالاله    االالالالالالو   عمالالالالالالالكم  

    توا   و تفسد  ورسا إ سار ملن غرف  صاته.
اح امالالالالالالا  لرسالالالالالالا  و الالالالالالا  تعالالالالالالاىل غ الالالالالالإ علالالالالالالى الالالالالالالسغن غلتلمالالالالالالا  األدب وغ ضالالالالالالا   صالالالالالالاا م إاالالالالالالال   و 

الالالالالالاِ  ااِ)  لْول دالالالالالال   ال)الالالالالالِسغن  اْمالالالالالالت ح ن  اا)ل  اللللالالالالالالابال  لْم لِلتال)  ْقالالالالالالا    هللا:  ِإ ) ال)الالالالالالِسغن  غال  لضحالالالالالالا     ْصالالالالالالاتال  لْم ِعًالالالالالالد  ر سل
   غلقا : غ  صاته    رفضه ول غرفعه.3وا  رات: 

  
 اكيم رسا  هللا

الالالالالالال الالالالالالالدلواْ ِ   الالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:  ف الالالالالالالال  و ر ب الالالالالالال      غاللْؤِمًلالالالالالالالا   ح  الالالالالالالًال  لْم  ل)     ِ  الالالالالالال  ر  بال يالْ الالالالالالالا ش  الالالالالالالا   ِفيم  ىت)  ل ك مل
الالالالالالالل ملااْ ت ْسالالالالالالالِليما   والًسالالالالالالالاة:    شالالالالالالال ر    ارتلالالالالالالالد وارالالالالالالالتل   65   فلِسالالالالالالالِ ْم ح ر االالالالالالالا  مم )الالالالالالالا   ض الالالالالالالْي   و غلس 

وا الالالالالالرج: الضالالالالالاليق  ورالالالالالالسا غالالالالالالد  علالالالالالالى    مالالالالالالن ل غالالالالالالرمث اكالالالالالالم رسالالالالالالا  هللا صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم   



 غكا  مؤمًا .
  

 عا وة مشا  ة رسا  هللا
الالالالْؤِمًِة   الالالالِويِ  اْلمل الالالالر  س  الالالالاِ ِق الر)سلالالالالا   ِمالالالالن بال ْعالالالالِد م الالالالا تال وال الالالالة)  ل الالالالهل اْ لالالالالد   و غال ت)والالالالْ  غ يالْ  الالالالا  تعالالالالاىل:  و م الالالالن غلش 

ً)م  و س  ةْت م ِ  ا   والًساة:    .115 اللا ل ِه م ا تال ا ىل) و  لْ ِلِه ا   
  

ودلالالالالال  رالالالالالسل ا غالالالالالة علالالالالالى واالالالالالاب ع الالالالالمة حممالالالالالد صالالالالاللى فمشالالالالالا  ة الرسالالالالالا  مااوالالالالالة  الالالالالسا الاعيالالالالالد  
هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم عالالالالالالن  يالالالالالال  الالالالالالالس اب  فلالالالالالالا صالالالالالالدر الالالالالالالس   عالالالالالالن الرسالالالالالالا   لااوالالالالالال  مشالالالالالالا  ته لكالالالالالالن 
مشالالالالا  ته صالالالاللى هللا عليالالالاله وسالالالاللم حمرمالالالالة هبالالالالسل ا غالالالالة  فااالالالال       غ الالالالدر الالالالالس   عًالالالاله ودلالالالال   غضالالالالا  

 فعلالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله علالالالالالى   الالالالاله  الالالالال  ا  تالالالالالداة ،لرسالالالالالا     فعالالالالالاله  إق لالالالالالا كالالالالالا  فعالالالالال  األمالالالالالة غالالالالال 
وسالالالاللم لالالالالل  كالالالالا  كالالالال  واحالالالالد مً مالالالالا   شالالالالق  رالالالالر مالالالالن العمالالالال  فتح الالالال  املشالالالالا ة لكالالالالن املشالالالالا  ة حمرمالالالالة  

 فيلل  وااب ا  تداة به    فعاله.
رالالالالالالسا بعالالالالالال  مالالالالالالا ورد   القالالالالالالر   الكالالالالالالر  راصالالالالالالا   ًللالالالالالالة رسالالالالالالا  هللا وع الالالالالاليم  الالالالالالدرل ورفعالالالالالالة شالالالالالالال ه  

تعالالالالالالاىل بااعتالالالالالاله و الالالالالالى عالالالالالالن ع الالالالالاليا ه و  الالالالالالسر مالالالالالالن فقالالالالالالد  مالالالالالالر هللا    غايعالالالالالاله املؤمًالالالالالالا   و الالالالالالر   اعتالالالالالاله 
ع الالالالالال بًالالالالالار ا الالالالالًم  أل  ع الالالالاليا ه مالالالالالن ع الالالالاليا  هللا االالالالال  شالالالالالال ه  و الالالالالى عالالالالالن مشالالالالالا  ته أل الالالالاله مع الالالالالا  
عالالالالالالن الالالالالالالس اب  ومالالالالالالن كالالالالالالا  مع الالالالالالاما   حر مالالالالالال  مشالالالالالالا  ته  و مالالالالالالر املالالالالالالؤمًة ،لتالالالالالاللا  األدب   حضالالالالالالرته 

رم  فالالالالالالال غليالالالالالالق    صالالالالالاللى هللا عليالالالالالاله وسالالالالالاللم و الالالالالالى    ترفالالالالالال  األصالالالالالالاات    لسالالالالالاله ف  الالالالالاله لالالالالالاليس كالحالالالالالالد
غرفعالالالالالالاا  صالالالالالالاا م و   غك الالالالالالالروا مالالالالالالن الكالالالالالالالال   مامالالالالالاله  وإقا كا الالالالالالال  مراعالالالالالالار األدب وااوالالالالالالالة  مالالالالالالا  امللالالالالالالالا  
وا كالالالالا  ف الالالالل  واالالالال   مالالالالا  الرسالالالالا  أل الالالاله سالالالاليِ د ا لالالالالق و  الالالالرهبم إىل ا الالالالالق و ع الالالالم رللقالالالالا   و الالالالد م الالالالن) 

الالالالالالالالْلً    ِإ ) ر مْح الالالالالالالالة  هللا تعالالالالالالالالاىل علالالالالالالالالى الًالالالالالالالالا  برسالالالالالالالالالته واعل الالالالالالالالا رمحالالالالالالالالة  الالالالالالالالم   الالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل:  و م الالالالالالالال    رْ  س 
   وكالالالالالالا  رسالالالالالالا  هللا غراعالالالالالالل األدب مالالالالالال   صالالالالالالحابه وكالالالالالالا اا غقتوسالالالالالالا  مالالالالالالن 107ل ْلع ل ِمالالالالالالة   واأل ويالالالالالالاة: 

اليالالالالال  صالالالالالفاته وغقتالالالالالدو  بالالالالاله  و الالالالالد  مالالالالالران هللا      الالالالاللل عليالالالالاله صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم فالالالالالالل م وفقًالالالالالا 
ة  الالالالالدغر و، اابالالالالالة إىل  اعتالالالالال  و اعالالالالالة رسالالالالالال   وارالالالالالدان ال الالالالالرا  املسالالالالالتقيم  إ الالالالال  علالالالالالى كالالالالال  شالالالالالل

 ادغر.
  

 األحادغت الًواغة وتدوغً ا



  
رو  الو الالالالالار      عمالالالالالر بالالالالالن عوالالالالالد العلغالالالالالل رالالالالالا الالالالالالس   مالالالالالر بتالالالالالدوغن ا الالالالالدغت   الالالالالا : إ  عمالالالالالر 

ا  الالالالالر إىل مالالالالالا كالالالالالا  مالالالالالن حالالالالالدغت »بالالالالن عوالالالالالد العلغالالالالالل كتالالالالال  إىل  م بكالالالالالر بالالالالالن حالالالالالل  األ  الالالالار  املالالالالالدين: 
  و  غقوالالالالالال  إ  حالالالالالالدغت رسالالالالالالا  هللا رسالالالالالالا  هللا فاكتوالالالالالاله  فالالالالالال ين رفالالالالالال  درو  العلالالالالالالم وقرالالالالالالاب العلمالالالالالالاة

 «.ولتفشاا العلم حىت غعلم من   غعلم  ف   العلم   غ ل  حىت غكا  سرا  
رالالالالالال ف مالالالالال  شالالالالاليدا   120وابالالالالالن حالالالالالل  رالالالالالسا  و ل عمالالالالالر بالالالالالن عوالالالالالد العلغالالالالالل إمالالالالالرر املدغًالالالالالة وتالالالالالا  سالالالالالًة 

بالالالالالالن  م مالالالالالالن ا ور الًواغالالالالالالة    تتالالالالالالاب  العلمالالالالالالاة   التالالالالالالدوغن والت الالالالالالًيد  وتفالالالالالالرد ،لكافالالالالالالة  بالالالالالالا بكالالالالالالر 
شالالالالاليوة بتك الالالالال  األبالالالالالااب واالالالالالادر ال تيالالالالال  وحسالالالالالن التالالالالالالليد  ولكالالالالالن رالالالالالسل ا ور ملالالالالالا كا الالالالال    موالالالالالد  
األمالالالالالر تؤرالالالالالس مالالالالالن األفالالالالالاال  كالالالالالا  امل الالالالالًد إقا رو  لالالالالاله  حالالالالالد حالالالالالدغ ا    الوالالالالاله وسالالالالالًادل وعمالالالالالن  رالالالالالسل 
فيالالالالالالالسكر لالالالالالالاله سالالالالالالالًدل حالالالالالالالالىت غًت الالالالالالالل إىل الًالالالالالالال  صالالالالالالاللى هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالاللم إ  كالالالالالالالا  مالالالالالالالن كالمالالالالالالالاله   و إىل 

إىل التالالالالالالابعل إ  كالالالالالالا  مالالالالالالن كالم مالالالالالالا  وكالالالالالالا   الالالالالالد تسالالالالالالرب إىل تلالالالالالال  ا ور  شالالالالالالياة مالالالالالالن  ال الالالالالالحام  و
الاضالالالالال  فاحتالالالالالاج امل الالالالالالًفا  إىل تالالالالالدوغن  الالالالالالا ا    الالالالالا  غت لالالالالالى بالالالالالاله السالالالالالمة مالالالالالالن ال الالالالالت  واعلالالالالالالاا 
قلالالالالال  القالالالالالا ا  علالالالالالى  عمالالالالالدر العمالالالالالاد األو :   فالالالالالن التالالالالالارغخ لالالالالاليعلم مًالالالالاله ذرغالالالالالخ الالالالالالراو  ووفاتالالالالاله حالالالالالىت 

مالالالالالدركا  للمًالالالالاله  علمالالالالالاا   الالالالاله كالالالالالاقب عليالالالالاله  و الالالالالسا  الالالالالا  ا مالالالالالا   محالالالالالد  إقا  الالالالالا  حالالالالالدرإ فالالالالالال  ول غكالالالالالن 
 ملا استعم  الروار الكسب  استعملًا  م التارغخ.

 «.وض اش« »رقة»والعماد ال اين: فن االرل والتعدغ   كقا م فال : 
  

العمالالالالالاد ال الالالالالالت: الً الالالالالر   كيفيالالالالالة  رالالالالالس الالالالالالروار بعضالالالالال م عالالالالالن بعالالالالال  بقالالالالالراةر  و كتابالالالالالة  و مًاولالالالالالة 
 ر وتفالالالالالالالاوت رتو الالالالالالا  ومالالالالالالالا للعلمالالالالالالاة   قلالالالالالالال  مالالالالالالالن رالالالالالالال  ،لقوالالالالالالالا  والالالالالالالرد     توعالالالالالالالاا قلالالالالالالال   و إاالالالالالالا

بكالالالالالال     لفالالالالالاا تقالالالالال    متالالالالالا  ا الالالالالدغت مالالالالالن غرغالالالالال   و مشالالالالالك   و ت الالالالالحيد  و مفالالالالال   مً الالالالالا  و 
 تلالالالالد مالالالالا غًاسالالالال  قلالالالال   غضالالالالا  ،لًاسالالالالخ واملًسالالالالاخ مالالالالن ا الالالالدغت  ورالالالالا مالالالالن  رالالالالم علامالالالاله و صالالالالعو ا  

  م الالالالالالحه  فمالالالالالً م القاضالالالالل  بالالالالالا حممالالالالالد الرام رمالالالالل   ف  الالالالاله  لالالالالالد   و الالالالد دو)  علمالالالالالاة ا الالالالالدغت كتوالالالالا  
كتابالالالالالاله ا الالالالالالدن الفاضالالالالالال   وا الالالالالالاكم  بالالالالالالا عوالالالالالالد هللا الًيسالالالالالالابار     تالالالالالالالل  بالالالالالالا  عالالالالالاليم األصالالالالالالف اين    
االالالالالالاة بعالالالالالالالدرم ا ايالالالالالالال  الو الالالالالالالدا   صالالالالالالالاح  ذرغالالالالالالالخ ب الالالالالالداد  و لالالالالالالالد    ااعالالالالالالالد الرواغالالالالالالالة كتالالالالالالالا،  ذالالالالالالالال 

  و الالالالالالالال  فالالالالالالالالن مالالالالالالالالن فًالالالالالالالالا  «م   داب الشالالالالالالالاليخ والسالالالالالالالالام االالالالالالالالالا»و   داهبالالالالالالالالا كتالالالالالالالالا،  ذالالالالالالالالال « الكفاغالالالالالالالالة»
ا الالالالالالدغت إ  و الالالالالالد صالالالالالالًد فيالالالالالاله كتالالالالالالا،  حالالالالالالىت  إ  كالالالالالال  مالالالالالالن    الالالالالالد غعلالالالالالالم    ا الالالالالالدرة بعالالالالالالد ا ايالالالالالال  



عيالالالالا  علالالالالى كتوالالالاله    االالالالاة مالالالالن لرالالالالر عالالالالن ا ايالالالال  ممالالالالن  رالالالالس   الالالاليوا  مالالالالن رالالالالسا الفالالالالن فالالالالاللد فيالالالاله  
مالالالالالا »يالالالالالاجنل االالالاللةا  ذالالالالالال و الالالالال   بالالالالا حفالالالالالل امل« ا ملالالالالالاش»ف مالالالال  القاضالالالالالل عيالالالالامث كتالالالالالا،  لايفالالالالالا  ذالالالالال 

  ك الالالالالرت امل الالالالالًفات   قلالالالالال  إىل    االالالالالاة الفقيالالالالاله ا الالالالالافل للسالالالالالً ة  عوالالالالالد «   غسالالالالال  ا الالالالالدن ا لالالالالاله
الالالالالالالالرمحن الشالالالالالالالال ر ور  املعالالالالالالالرو  ،بالالالالالالالالن ال الالالالالالالالل  لغالالالالالالالال  دمشالالالالالالالق  ف مالالالالالالالال  ملالالالالالالالا وت تالالالالالالالالدرغس ا الالالالالالالالدغت 
،ملدرسالالالالالالالالة األشالالالالالالالالرفية  كتابالالالالالالالاله املشالالالالالالالال ار   م الالالالالالالالال  ا الالالالالالالالدغت  ف الالالالالالالالس ب فًا الالالالالالالاله و مالالالالالالالالالل شالالالالالالالاليدا  بعالالالالالالالالد 

 لة    تالل حميل الدغن الًاو  وا اف ا  العرا ل وابن ح ر.ش
  

  إ الالالالاله مالالالالالن املعلالالالالالا     الالالالالالم  سالالالالالماا السالالالالالًن املضالالالالالافة إىل رسالالالالالالا  هللا صالالالالاللى هللا عليالالالالاله وسالالالالاللم  الالالالالالا   
  و فعال   و تقرغرا   و صفة إىل رالرة   سا :

 ال حي . - 1
 ا سن. - 2
 الضعيد. - 3
  

ال الالالالالالالحي  ورالالالالالالالا مالالالالالالالا ات الالالالالالال  سالالالالالالالًدل ،لراالالالالالالالا  العالالالالالالالدو    و سالالالالالالماا كالالالالالالالال  مً الالالالالالالا   سالالالالالالالاما   فالالالالالالالاألو 
الضالالالالالاباة مالالالالالالن غالالالالالال  شالالالالالالسوق و  علالالالالالالة  فالعالالالالالالد : رالالالالالالا مالالالالالالن لالالالالالاله ملكالالالالالالة املالالالالالاله علالالالالالالى مال مالالالالالالة التقالالالالالالا  
واملالالالالروةر  والضالالالالاب : مالالالالن روالالالال  مالالالالا ذعالالالاله   صالالالالدرل ايالالالالت غالالالالتمكن مالالالالن استحضالالالالارل مالالالالىت شالالالالاة  ومالالالالن 

و الالالالالالاله مالالالالالالن غالالالالالال  غضالالالالالالو  كتابالالالالالاله    غ الالالالالالا ه عًالالالالالالدل مًالالالالالالس ذالالالالالال  فيالالالالالاله وصالالالالالالححه إىل    غالالالالالالؤد   عًالالالالالاله  
شالالالالالسوق معًالالالالالال      غشالالالالالس الالالالالالراو  في الالالالالالد   رواغتالالالالاله مالالالالالن رالالالالالا  راالالالالال  مًالالالالاله  و   غكالالالالالا  راليالالالالالا  مالالالالالن 
علالالالالالة  ادحالالالالالة فيالالالالاله ك رسالالالالالا  املرفالالالالالاش ورفالالالالال  املرسالالالالال   و الالالالالسا غتفالالالالالاوت ال الالالالالحي    القالالالالالار اسالالالالال  ضالالالالالو  
راالالالالالالالاله واشالالالالالالالت اررم ، فالالالالالالالل والالالالالالالالالارش واالالالالالالالر   رايالالالالالالاله واحتيالالالالالالالا  م  و الالالالالالالالسا اتفقالالالالالالالاا علالالالالالالالى     صالالالالالالالال  

ت مالالالالالا اتفالالالالالق علالالالالالى إررااالالالالاله  الو الالالالالار   ومسالالالالاللم    مالالالالالا ا فالالالالالرد بالالالالاله الو الالالالالار     مسالالالالاللم    مالالالالالا  ا الالالالالدغ
كالالالالالالالا  علالالالالالالالى شالالالالالالالر  ما    شالالالالالالالر  الو الالالالالالالار     شالالالالالالالر  مسالالالالالالاللم    شالالالالالالالر  غ مهالالالالالالالا  القسالالالالالالالم ال الالالالالالالاين  
ا سالالالالالالالالن  ورالالالالالالالالا مالالالالالالالالا كالالالالالالالالا  راالالالالالالالالا  سالالالالالالالالًدل معالالالالالالالالروفة  مشالالالالالالالال ارغن ،لعدالالالالالالالالالة والضالالالالالالالالو   اشالالالالالالالالت ارا  دو  

ا اسالالالالالالالت ربه  رالالالالالالال  ا الالالالالالالدغت ملعالالالالالالالا   فالالالالالالالرب حالالالالالالالدغت غكالالالالالالالا  اشالالالالالالالت ار راالالالالالالالا  ال الالالالالالالحي   وال رغالالالالالالال   مالالالالالالال
غرغوالالالالالا     غالالالالالرو  إ  مالالالالالن واالالالالاله واحالالالالالد كالالالالالال  تالالالالالدور رواغتالالالالاله علالالالالالى واحالالالالالد وإ  كالالالالالا  ا الالالالالدغت مشالالالالال ارا  
عًالالالالد  رالالالال  العلالالالالم لك الالالالرر مالالالالن رو  عالالالالن قلالالالال  الااحالالالالد  ورب حالالالالدغت إمالالالالا غسالالالالت رب لالالالاللودر تكالالالالا    



اعلالالالالالم     الالالالالا م رالالالالالسا حالالالالالدغت ا الالالالالدغت  وإمالالالالالا ت الالالالال  إقا كا الالالالال  الالالالالاللودر ممالالالالالن غعتمالالالالالد علالالالالالى حف الالالالاله  و 
صالالالالالالحي   و ضالالالالالالعيد  إمالالالالالالا رالالالالالالا ،لً الالالالالالر ل الالالالالالارر ا سالالالالالالًاد ولالالالالالاليس رالالالالالالسا مالالالالالالً م علالالالالالالى سالالالالالالوي  القاالالالالالال   
القسالالالالم ال الالالالالت: الضالالالالعيد  ورالالالالا مالالالالا تقاصالالالالر إسالالالالًادل عالالالالن    غ الالالال  إىل رتوالالالالة ا سالالالالن  فعالالالالد  وصالالالالاله 
إىل دراالالالالالالالالة ال الالالالالالالالحي   مالالالالالالالالن ،ب  وىل  وللضالالالالالالالالعيد   سالالالالالالالالا  ك الالالالالالالال ر  مً الالالالالالالالا مالالالالالالالالا لالالالالالالالاله لقالالالالالالالال  رالالالالالالالالا   

 ملقلاب واملاضاش واملًكر  ومً ا ما ليس له قل .كاملضارب وا
  



  تارات من األحادغت الًواغة
 «. غة املًافق رالن إقا حد)ن كس ب  وإقا وعد  رلد  وإقا ا تمن را » - 1

 وعن  م ررغرر  روال الشي ا  
 «. ب   ا ال  إىل هللا الاال » - 2
 وعن ابن عمر  روال  با داود وابن مااه  
 «.تقاا هللا واعدلاا    و دكما» - 3

 وعن الًعما  بن بش    رراه الشي ا  
 «.اتقاا ال لم ف  ه  لمات غا  القيامة  واتقاا الش ) ف  ه  رل  من كا   ولكم» - 4

 وعن اابر   رراه مسلم 
ااتًوالالالالالالالاا السالالالالالالالالو  املابقالالالالالالالات: الشالالالالالالالالر  ،   والسالالالالالالالحر  و تالالالالالالالال  الالالالالالالالًفس الالالالالالالالالد حالالالالالالالالر)  هللا إ  » - 5
ْح  ًات ال افالت ، ق 

ل
 «.و ك  الر، و ك  ما  اليتيم  والتات غا  اللحد  و س  امل

 وعن  م ررغرر   رراه الشي ا  
 «. ح  األعما  إىل هللا   دوم ا وإ      » - 6

 وعن عا شة  روال الشي ا  
 حالالالالال  الًالالالالالالا  إىل هللا تعالالالالالالاىل غالالالالالالا  القيامالالالالالالة و دانرالالالالالالم مًالالالالالاله  لسالالالالالالا   إمالالالالالالا  عالالالالالالاد   و ب الالالالالال  » - 7

 «.ًا  إىل هللا غا  القيامة و بعدرم مًه  لسا   إما  اا رال
 وعن  م سعيد   رراه ال مس  

 «.الِ ح حسن ا لق  وا   ما حا    صدر  وكرر     غال  عليه الًا » - 8
 وعن الًا ا  بن ذعا    رراه مسلم 

 «.إقا استالق    حد كم امر تهل إىل املس د فال شًع ا» - 9
  عن  بيه  روال مسلم وعن سال

إقا التقالالالالالالالالالالى املسالالالالالالالالالاللما  بسالالالالالالالالالاليف ما فقتالالالالالالالالالال   حالالالالالالالالالالدمها صالالالالالالالالالالاحوه  فالقاتالالالالالالالالالال  واملقتالالالالالالالالالالا    » - 10
إ الالالالالاله كالالالالالالا  حرغ الالالالالالا  علالالالالالالى  تالالالالالال  »   يالالالالالال : و رسالالالالالالا  هللا رالالالالالالسا القاتالالالالالال  فمالالالالالالا ،  املقتالالالالالالا    الالالالالالا : «الًالالالالالالار

 «.صاحوه
 وعن  م بكرر  روال الشي ا  

 م ال الالالالالال   والكوالالالالالال  والضالالالالالالعيد واملالالالالالالرغ  إقا  ل )  حالالالالالالدكم الًالالالالالالا   فلي فالالالالالالد  فالالالالالال   فالالالالالالي» - 11



 «.وقا ا ااة  وإقا صلى لًفسه فلياا   ما شاة
 وعن  م ررغرر  روال الشي ا  

إقا تقاضالالالالالى إليالالالالال  راالالالالالال   فالالالالالال تقالالالالال  لالالالالال و  حالالالالالىت تسالالالالالم  كالالالالالال  ا رالالالالالر  فسالالالالالا  » - 12
 «.تدر  كيد تقضل

 وعن عِلل  رضل هللا عًه  روال  محد و با داود وال مس  
كالالالالالالم ا الالالالالالاكم فاات الالالالالالد    صالالالالالالاب  فلالالالالالاله  االالالالالالرا   وإقا حكالالالالالالم فاات الالالالالالد    راالالالالالالال إقا ح» - 13
 «.فله  ار

 وعن عمرو بن العا : متفق عليه 
إقا ر    حالالالالالالدكم اًالالالالالالا ر  فالالالالالال   ل غكالالالالالالن ماشالالالالالاليا  مع الالالالالالا  فلالالالالالاليقم حالالالالالالىت نلف الالالالالالا  و ختلفالالالالالاله » - 14

 «. و تاض  من  و     ختلفه
 وعن عامر بن ربيعة  روال الو ار  

 د   ا قاالالالالالالال  عًالالالالالالاله عملالالالالالالاله إ  مالالالالالالالن رالالالالالالالالن: صالالالالالالالد ة اارغالالالالالالالة   و علالالالالالالالم إقا مالالالالالالالات ابالالالالالالالن » - 15 
 «.غًتف  به   و ولد صا  غدعا له

 وعن مسلم عن  م ررغرر  
ل الالالالة مالالالالً ن  كا الالالال  فيالالالالاله » - 16  ربالالالال  م الالالالن كالالالالن  فيالالالاله  كالالالالا  مًافقالالالالا  رال الالالالالا   وم الالالالن كا الالالال  فيالالالاله ر 

الالالالالالالس ب  وإقا عارالالالالالالالد غالالالالالالالدر  وإقا وعالالالالالالالد  رلالالالالالالالد   وإقا رلالالالالالالالة مالالالالالالالن  فالالالالالالالا  حالالالالالالالىت غالالالالالالالدع ا: إقا حالالالالالالالد)ن  ك 
 «.راصم ف ر

 وعن عود هللا بن عمر  روال الشي ا  
 «.     ودكم  ك  الكوا ر: ا شرا  ،   وعقا  الاالدغن  و ا  اللور» - 17

 وعن عِلل  رضل هللا عًه  روال الشي ا  
 «.ا حسا     تعود هللا كال   ترال  ف   ل تكن ترال  ف  ه غرا » - 18

 شي ا  وعن  م ررغرر  روال ال
 «.األروال اًاد   ً)در  فما تعار  مً ا ا تلد وما تًاكر مً ا ارتلد» - 19

 وعن  م ررغرر  روال الشي ا  
 «.إان لن  ستعم  على عملًا من  رادل» - 20

 وعن  م ماسى  روال الشي ا  



ا  الالالالالروا إىل مالالالالالن رالالالالالا  سالالالالالف  مالالالالالًكم  و  تً الالالالالروا إىل مالالالالالن رالالالالالا فالالالالالا كم  ف الالالالالا  االالالالالدر    » - 21
 «.لدروا  عمة هللا عليكم  ت

 وعن  م ررغرر  متفق عليه 
إ  هللا تعالالالالالالالاىل حالالالالالالالر  علالالالالالالاليكم عقالالالالالالالا  األم الالالالالالالات  وو د الوًالالالالالالالات  ومًعالالالالالالالا  ورالالالالالالالات  وكالالالالالالالرل » - 22

 «.لكم  يال  و ا   وك رر السؤا  وإضاعة املا 
 وعن امل  ر بن شعوة  روال الشي ا  

 «.  هللا غوت ل بسل  واه هللاإ  هللا تعاىل  د حر  على الًار من  ا    إله إ» - 23
 وعن عتوا  بن مال   روال الشي ا  

 «.إ  الدعاة را العوادر» - 24
 وعن  م ررغرر  روال األربعة 

الالالالالالالالاد) الالالالالالالالالدغن  حالالالالالالالالد إ  غلوالالالالالالالاله  فسالالالالالالالالددوا و الالالالالالالالارباا و بشالالالالالالالالروا  » - 25 إ  الالالالالالالالالدغن غلسالالالالالالالالر ولالالالالالالالالن غلش 
 «.واستعيًاا ،ل  ْدور والر وحة وشلة من الدحاْلة

 رغرر   رراه الو ار  وعن  م ر
إ  شالالالالالر الًالالالالالا  عًالالالالالد هللا مًللالالالالالة غالالالالالا  القيامالالالالالة  الراالالالالال  غفضالالالالالل إىل امر تالالالالاله وتفضالالالالالل إليالالالالاله » - 26

 «.  غًشر سررا
 وعن  م سعيد ا در   روال مسلم 

 «.إ  شر الًا  مًللة عًد هللا غا  القيامة  را م ْن تركه الًا  اتقاة فلحشه» - 27
 وعن عا شة  روال الشي ا   

إ كالالالالالالم ستحرصالالالالالالا  علالالالالالالى ا مالالالالالالارر  وسالالالالالالتكا   دامالالالالالالة غالالالالالالا  القيامالالالالالالة  فًعمالالالالالال  املرضالالالالالالعة » - 28
 «.وبدس  الفا مة

 وعن  م ررغرر  روال الو ار  
 «.إ  املي  ليعسب بوكاة ا ل» - 29

 وعن عمر  روال الشي ا  
إمالالالالالالا األعمالالالالالالا  ،لًيالالالالالالات وإمالالالالالالا لكالالالالالال  امالالالالالالر ة مالالالالالالا  الالالالالالا   فمالالالالالالن كا الالالالالال  ر رتالالالالالاله إىل هللا » - 30

تالالالالالالالالاله إىل هللا ورسالالالالالالالالالاله ومالالالالالالالالالن كا الالالالالالالالال  ر رتالالالالالالالالاله إىل د يالالالالالالالالالا غ الالالالالالالالاليو ا  و امالالالالالالالالالر ر غًكح الالالالالالالالالا  ورسالالالالالالالالالاله ف  ر 
 «.ف  رته إىل ما راار إليه



 وعن عمر  روال الشي ا  
  

 «.إما الااعة   املعرو » - 31
 وعن عِلل  رضل هللا عًه  روال الشي ا  

 «.د إ  مما  در  الًا  من كال  الًوار األوىل: إقا ل تست  فاصً  ما ش» - 32
 وعن ابن مسعاد   رراه الو ار  

 «.إ  من الشعر  كمة» - 33
 وعن  لم  بن كع    رراه الو ار  

 «.املؤمن للمؤمن كالوًيا  غ شلدح بعضه بعضا  » - 34
 وعن  م ماسى  روال الو ار  

إين أل الالالالالالا    ال الالالالالالالر  رغالالالالالالد      الالالالالالا   في الالالالالالا فالالالالالالالذ  بكالالالالالالاة ال الالالالالال   فالالالالالالالجتا     صالالالالالالالا  » - 35
 «.ية     شق  على  مهكرار

 وعن  تادر  روال الو ار  
 «.إوكم وا سد  ف   ا سد بك  ا سًات كما لك  الًار ا ا » - 36

 وعن  م ررغرر   رراه  با داود  و بن مااه من حدغت   س م له 
ا شالالالالالالالالالالالالا     تالالالالالالالالالالالالؤمن ،  ومال كتالالالالالالالالالالالاله وكتابالالالالالالالالالالالاله وبلقا الالالالالالالالالالالاله وبرسالالالالالالالالالالالالله  وتالالالالالالالالالالالالؤمن ،لوعالالالالالالالالالالالالت » - 37
 «.ا رر

  م ررغرر  روال الشي ا   وعن
 «.ا شا  بض  وستا  شلعوة  وا ياة شلعوة من ا شا » - 38

 وعن  م ررغرر  روال الو ار  
بالالالالالالإ ا سالالالالالالال  علالالالالالالى مخالالالالالالس: شالالالالالال ادر      إلالالالالالاله إ  هللا و   حممالالالالالالدا  رسالالالالالالا  هللا  وإ الالالالالالا   » - 39

 «.ال الر  وإغتاة  اللكار  وا    وصا  رمضا 
 الو ار  وعن ابن عمر  روال 

بالالالالالالالدس الاعالالالالالالالا    عالالالالالالالا  الاليمالالالالالالالة  غلالالالالالالالدعى إليالالالالالالاله األغًيالالالالالالالاة  وغلالالالالالالال   الفقالالالالالالالراة  ومالالالالالالالن تالالالالالالالر  » - 40
 «.الدعار فقد ع ى هللا ورساله

 وعن  م ررغرر  روال الشي ا  



جتالالالالالدو  مالالالالالن شالالالالالر الًالالالالالا  عًالالالالالد هللا تعالالالالالاىل غالالالالالا  القيامالالالالالة قا الالالالالالاا ة الالالالالالس  با رالالالالالؤ ة » - 41 
 «.بااه ورؤ ة بااه

  رراه الستة  وعن  م ررغرر 
تسالالالالالالالماا ،ذالالالالالالالل و  تكًالالالالالالالاا بكًيالالالالالالالد  ومالالالالالالالن ر ين   املًالالالالالالالا   فقالالالالالالالد ر ين  فالالالالالالال   الشالالالالالالالياا  » - 42

 «.  غتم     صارا  ومن كسب علل) متعمدا  فليتوا  مقعدل من الًار
 وعن  م ررغرر   رراه الو ار  

 «. ادوا ااباا» - 43
 وعن  م ررغرر  روال الو ار  

و  غً الالالالالالالالر  - الالالالالالالالا   بالالالالالالالا معاوغالالالالالالالالة  -م الالالالالالالالم هللا غالالالالالالالا  القيامالالالالالالالالة و  غالالالالالالاللكي م رالالالالالالالالن   غكل» - 44
 «.إلي م  و م عساب  ليم: شيخ  ا   ومل  كساب  وعا   مستك 

 وعن  م ررغرر   رراه مسلم 
حالالالالالالق املسالالالالالاللم علالالالالالالى املسالالالالالاللم سالالالالالال : إقا لقيتالالالالالاله فسالالالالالاللم عليالالالالالاله  وإقا دعالالالالالالا  فالاوالالالالالاله  وإقا » - 45

 «.مته  وإقا مرمث فعدل  وإقا مات فاتوعهاستً ح  فا  حه  وإقا عاس فحمد هللا فش
 وعن  م ررغرر  روال مسلم 

 «.ا ياة   با إ  ة » - 46
 وعن عمرا  بن ا  ة  روال الشي ا  

 «.ا ياة من ا شا » - 47
 وعن ابن عمر  متفق عليه  

 h«.ا الة  ًللة األ » - 48
 وعن ال اة  روال الشي ا  

ملعالالالالالرو  مالالالالالا غكفيالالالالال  وغكفالالالالل بًيالالالالال    الالالالالاله  ًالالالالالد بًالالالالال  عتوالالالالالة امالالالالالر ر رالالالالس  مالالالالالن مالالالالالاله ،» - 49
 «. م سفيا 

 وعن عا شة  روال الشي ا  
 «.رياركم   حاسًكم  رال ا  » - 50

 وعن ابن عمر  روال الشي ا  
درلالالالالالال  امالالالالالالر ر الًالالالالالالار   ِرالالالالالالر)ر ربات الالالالالالا  فلالالالالالالم تاعم الالالالالالا ول تالالالالالالدع ا لكالالالالالال  مالالالالالالن ر شالالالالالالاش » - 51



 ام ا .ورشاش األرمث: را « األرمث حىت مات 
 وعن  م ررغرر  روال الشي ا  

الالالالالالالالالدغن الً الالالالالالالاليحة   الالالالالالالالالاا: ملالالالالالالالالن و رسالالالالالالالالا  هللا   الالالالالالالالا :   ولكتابالالالالالالالاله ولرسالالالالالالالالاله وأل مالالالالالالالالة » - 52
 «.املسلمة وعامت م

 وعن  يم الدار    رراه مسلم 
السالالالالالالاعل علالالالالالالى األرملالالالالالالة واملسالالالالالالكة  كاعارالالالالالالد   سالالالالالالوي  هللا  و القالالالالالالا م الليالالالالالال   ال الالالالالالا م » - 53

 «.الً ار
  م ررغرر  روال الشي ا  وعن 
 «.ِسواب املسلم فسا  و تاله كفر» - 54

 وعن ابن مسعاد  روال الشي ا  
الالالالالالِ لح  رغالالالالالال ُّ مالالالالالالن هللا   رغالالالالالال  مالالالالالالن الًالالالالالالا    رغالالالالالال  مالالالالالالن االًالالالالالالة بعيالالالالالالد مالالالالالالن الًالالالالالالار  » - 55  الس)

والو يالالالالال  بعيالالالالالد مالالالالالن هللا  بعيالالالالالد مالالالالالن االًالالالالالة  بعيالالالالالد مالالالالالن الًالالالالالا    رغالالالالال  مالالالالالن الًالالالالالار  والارالالالالال  سالالالالال ل   
 «.هللا تعاىل من عابد ةي   ح  إىل

 وعن  م ررغرر   رراه ال مس  
 «.السم  والااعة حق ما ل غؤمر  ع ية  ف قا  مر  ع ية فال ذ  و   اعة» - 56

 وعن ابن عمر   رراه الو ار  
 «.العا د   روته  كالكل  غقلة   غعاد    يده» - 57

 وعن ابن عوا   متفق عليه 
   فالالالالالال   ال الالالالالالد  غ الالالالالالد  إىل الالالالالالال   وإ  الالالالالالال  غ الالالالالالد  إىل االًالالالالالالة  ومالالالالالالا علالالالالالاليكم ،ل الالالالالالد» - 58

غقا   وإوكالالالالالالم والكالالالالالالسب  فالالالالالال    غالالالالالاللا  الراالالالالالال  غ الالالالالالد  وغتحالالالالالالر  ال الالالالالالد  حالالالالالالىت غلكتالالالالالال  عًالالالالالالد هللا ِصالالالالالالدِ 
الكالالالالالسب غ الالالالالد  إىل الف الالالالالار  وإ  الف الالالالالار غ الالالالالد  إىل الًالالالالالار  ومالالالالالا غالالالالاللا  الراالالالالال  غكالالالالالسب وغتحالالالالالر  

 «.الكسب حىت غلكت  عًد هللا كسا،  
 عاد  متفق عليه وعن ابن مس

 «. د  ق  هللا لكن     ختران  اا  كن» - 59
 وعن عا شة  روال الشي ا  

 «.ك  شراب  سكر ف ا حرا » - 60



 وعن عا شة   رراه الستة 
كلكلالالالالالالالالالم راش وكالالالالالالالالال  راش مسالالالالالالالالالؤو  عالالالالالالالالالن رعيتالالالالالالالالاله  فا مالالالالالالالالالا  راش ومسالالالالالالالالالؤو  عالالالالالالالالالن رعيتالالالالالالالالاله  » - 61

بيالالالالال   وا الالالالالا راعيالالالالالة ورالالالالالل مسالالالالالؤولة عالالالالالن  والراالالالالال  راش    رلالالالالاله ورالالالالالا مسالالالالالؤو  عالالالالالن رعيتالالالالاله  واملالالالالالر ر  
 «.رعيت ا  وا اد    ما  سيدل راش ورا مسؤو  عن رعيته

 وعن ابن عمر   رراه ا مسة 
 «.ك  مسكر مخر  وك  مسكر حرا » - 62

 وعن ابن عمر   رراه مسلم 
 «.ك  معرو  صد ة» - 63
 وعن اابر   رراه الو ار   

 «. بيه  ف ا كفر   ترغواا عن  ، كم  فمن رغ  عن» - 64
 وعن  م ررغرر  روال مسلم 

 «.  تسواا األماات  ف  م  د  فضاا إىل ما  د)ماا» - 65
 وعن عا شة  روال الو ار  

 «.   ًعا الًساة املسااد إقا استالق )كم إلي ا» - 66
 وعن عود هللا بن عمر  روال مسلم 

فسالالالالالالالالالاللاه علالالالالالالالالالالى رلكتالالالالالالالالالاله   ا الالالالالالالالالالق     حسالالالالالالالالالالد إ    ارًتالالالالالالالالالالة: راالالالالالالالالالال   ذل هللا مالالالالالالالالالالا   » - 67
 «.ورا   ذل هللا ا كمة ف ا غقضل هبا وغعلم ا

 وعن عود هللا بن مسعاد   رراه الو ار   
 «.   كم  حد بة ارًة ورا غضوا » - 68

 وعن  م بكرر  متفق عليه 
   الالالالالالالالال  د  امالالالالالالالالالر ة مسالالالالالالالالاللم غشالالالالالالالالال د      إلالالالالالالالالاله إ  هللا و ين رسالالالالالالالالالا  هللا إ  وحالالالالالالالالالد  » - 69
 «.ال ي   اللاين  والًفس ،لًفس  والتار  لدغًه املفار  لل ماعة رالن:

 وعن ابن مسعاد  متفق عليه 
   الالالالالالالال  لراالالالالالالالال  مسالالالالالالالاللم    غعاالالالالالالالالل العايالالالالالالالالة   غراالالالالالالالال  في الالالالالالالالا إ  الاالالالالالالالالالد فيمالالالالالالالالا غعاالالالالالالالالل » - 70

 «.ولدل
 وعن ابن عمر وابن عوا   روال  محد واألربعة 



 «.ر    ن ْللا  ) را  ،مر ر إ  م  ق  حم  » - 71
 وعن ابن عوا   روال الو ار  

 «.  غدر  االًة من كا     لوه م قا  قرر من ِك   » - 72
 وعن عود هللا بن مسعاد  روال مسلم 

    م ا . -«   غدر  االًة  ال ت)ات» - 73
 وعن حسغفة  متفق عليه 

 «.  غرن املسلمل الكافر   و  غرن الكافرل املسلم  » - 74
  غد  متفق عليه وعن  سامة بن 

 «.  غرحم هللا من   غرحم الًا » - 75
 وعن ارغر   رراه الشي ا  وال مس  

  غالالالالالالاللين الالالالالالالالاللاين حالالالالالالالالة غالالالالالالالاللين ورالالالالالالالالا مالالالالالالالالؤمن  و  غسالالالالالالالالر  السالالالالالالالالار  حالالالالالالالالة غسالالالالالالالالر  ورالالالالالالالالا » - 76
 «.مؤمن  و  غشرب ا مر حة غشرهبا ورا مؤمن

 وعن  م ررغرر  روال مسلم 
 «.تة  غلدم املؤمن من احر مر » - 77

 وعن  م ررغرر   رراه الشي ا  
 «.  غؤمن  حدكم حىت   ح ألريه ما   ح لًفسه» - 78

 وعن   س  روال الو ار  
 «.ل غوق من الًوار إ  املوشرات   الاا: وما املوشرات   ا : الر و ال ا ة» - 79

 وعن  م ررغرر  روال الو ار  
 «.لشدغد الس  شل   فسه عًد ال ض ليس الشدغد ،ل حر عة  إما ا» - 80

 وعن  م ررغرر  متفق عليه 
 «.ليس الكساب الس  غ ل  بة الًا  فيًمل ر ا   و غقا  ر ا  » - 81

 وعن    كل ا  بً  عقوة   رراه الو ار  
 «.ليسلم ال    على الكو  واملار على القاعد والقلي  على الك  » - 82
   و  رواغة ملسلم: والراك  على املاشل وعن  م ررغرر  متفق عليه 
لالالالالالالالالاليس املسالالالالالالالالالكة الالالالالالالالالالسغن غاالالالالالالالالالا  علالالالالالالالالالى الًالالالالالالالالالا  تالالالالالالالالالردل اللقمالالالالالالالالالة واللقمتالالالالالالالالالا  والتمالالالالالالالالالرر » - 83 



والتمالالالالالالرذ   ولكالالالالالالن املسالالالالالالكة الالالالالالالس     الالالالالالد غالالالالالالد غ ًيالالالالالاله و  غلفاالالالالالالن لالالالالالاله فياللت  الالالالالالد)  عليالالالالالاله و  غقالالالالالالا  
 «.فيسال  الًا 

 وعن  م ررغرر  روال الو ار  
 «.ا دود وشق االياب ودعا بدعا  االارلية ليس مًا من ضرب» - 84

 وعن األعم  عن عود هللا بن مرر عن مسرو   عن عود هللا  روال مسلم والو ار  
مالالالالالالالا مالالالالالالالن  مالالالالالالال  غلالالالالالالالل  مالالالالالالالر املسالالالالالالاللمة       الالالالالالالد  الالالالالالالم وغً الالالالالالال  إ  ل غالالالالالالالدر  مع الالالالالالالم » - 85

 «.االًة
 وعن معق   روال مسلم 

ت غالالالالالالا  شالالالالالالات ورالالالالالالا غالالالالالالاش لرعيتالالالالالاله إ  حالالالالالالر   هللا مالالالالالالا مالالالالالالن عوالالالالالالد غسالالالالالال عيه هللا ر ِعي)الالالالالالة شالالالالالالا » - 86
 «.عليه االًة

 وعن معق   روال مسلم 
 «.ما من مالاد إ  غالد على الفارر  فالباال غ ا دا ه  و غً  را ه  و ش  سا ه» - 87

 وعن  م ررغرر  روال الو ار  
 املسالالالالالاللم م الالالالالالن سالالالالالاللم املسالالالالالاللما  مالالالالالالن لسالالالالالالا ه وغالالالالالالدل  وامل الالالالالالاار مالالالالالالن ر الالالالالالر مالالالالالالا  الالالالالالى هللا» - 88

 «.عًه
 وعن عود هللا بن عمر  روال الو ار  

سال    ررل  فال ْلي ِ   رمحه» - 89  «.من  ح     غلوس  له   ر  ه و   غًل
 وعن  م ررغرر   رراه الو ار  

 «.م ن ب د   دغًه فا تلال» - 90
 وعن ابن عوا   روال الو ار  

 «.من حلْسن إسال  املرة تركه ما   غعًيه» - 91
 غرر  روال الو ار  وعن  م رر 

 «.م ن مح  عليًا السالل فليس مًا» - 92
 وعن ابن عمر  متفق عليه 

مالالالالالالالالن  تالالالالالالالال   فسالالالالالالالاله ادغالالالالالالالالدر  فحدغدتالالالالالالالاله   غالالالالالالالالدل غتااالالالالالالالالال هبالالالالالالالالا   باًالالالالالالالاله   انر ا الالالالالالالالًم » - 93
رالالالالالدا   لالالالالدا  في الالالالا  بالالالالدا   ومالالالالن شالالالالرب ذالالالالا  فقتالالالال   فسالالالاله  ف الالالالا غتحسالالالالال   انر ا الالالالًم رالالالالالدا   لالالالالدا  



رد  مالالالالالالن اوالالالالالال  فقتالالالالالال   فسالالالالالاله  ف الالالالالالا غالالالالالال د    انر ا الالالالالالًم رالالالالالالالدا   لالالالالالالدا  في الالالالالالا في الالالالالالا  بالالالالالالدا   ومالالالالالالن تالالالالالال
 «. بدا  

 وعن  م ررغرر  روال مسلم 
مالالالالالن كا الالالالال  لالالالالاله امالالالالالر ذ  فمالالالالالا  إىل إحالالالالالدامها دو  األرالالالالالر   االالالالالاة غالالالالالا  القيامالالالالالة وشالالالالالقه » - 94

 «.ما  
 وعن  م ررغرر  روال  محد واألربعة وسًدل صحي  

ا رالالالالالالالر  فليقالالالالالال  رالالالالالالال ا   و لي الالالالالالم  ومالالالالالالالن كالالالالالالا  غالالالالالالالؤمن  مالالالالالالن كالالالالالالا  غالالالالالالالؤمن ،  واليالالالالالالا » - 95 
 «.،  واليا  ا رر فليكر  اارل  ومن كا  غؤمن ،  واليا  ا رر  فليكر  ضيفه

 وعن  م ررغرر  روال مسلم 
مالالالالالن  ال ف)الالالالالس  عالالالالالن مسالالالالاللم كربالالالالالة مالالالالالن كالالالالالرب الالالالالالد يا   ال ف)الالالالالس  هللا عًالالالالاله كربالالالالالة مالالالالالن كالالالالالرب غالالالالالا  » - 96

الالالالالر علالالالالالى ملعسالالالالالر غ الالالالالر هللا عليالالالالاله   الالالالالالد يا وا رالالالالالرر  ومالالالالالن سالالالالال  مسالالالالاللما   سالالالالال ل هللا القيامالالالالالة  ومالالالالالن غ س) س)
 «.  الد يا وا ررر  وهللا   عا  العود ما كا  العود   عا   ريه

 وعن  م ررغرر   رراه مسلم  
مالالالالالالالالالالن و )ل هللا شالالالالالالالالالاليدا  مالالالالالالالالالالن  مالالالالالالالالالالار املسالالالالالالالالالاللمة فاحت الالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالالن حالالالالالالالالالالاات م وفقالالالالالالالالالالررم  » - 97

 «.احت   هللا دو  حااته
  األ د    رراه  با داود وال مس  وعن  م مر 

 «.من غق  علل  ما ل      فليتوا  مقعدل من الًار» - 98
 وعن سلمة بن األكاش  روال الو ار  

املالالالالالؤمن الالالالالالس  نالالالالالال  الًالالالالالا  وغ الالالالال  علالالالالالى  قارالالالالالم  رالالالالال  مالالالالالن الالالالالالس    نالالالالالال  الًالالالالالا  » - 99
 «.و  غ   على  قارم

  وعن ابن عمر   رراه ابن مااه وسًاد حسن
والالالالالالالس   فسالالالالالالل بيالالالالالالدل أل  برالالالالالالس  حالالالالالالدكم حولالالالالالاله فيحتاالالالالالال  علالالالالالالى   الالالالالالرل  رالالالالالال  لالالالالالاله » - 100

 «.من    با راال  فيسالله   عاال  و مًعه
 وعن  م ررغرر  روال الو ار  

و معشالالالالالالالر الشالالالالالالالواب  مالالالالالالالن اسالالالالالالالتااش مالالالالالالالًكم الوالالالالالالالاةر  فليتالالالالالالاللو ج  ف  الالالالالالاله  غالالالالالالال  للو الالالالالالالر » - 101
 «.وااة و ح ن للفرج  ومن ل غستا  فعليه ،ل ا  ف  ه له



 وعن عود هللا بن مسعاد  متفق عليه 
  

 را ة الكتاب
 مالالالالالا بعالالالالالد  فيقالالالالالا  العوالالالالالد الفقالالالالال  إىل هللا االالالالال   شالالالالالال ه  الرااالالالالالل عفالالالالالال وم ابتالالالالاله حممالالالالالد رضالالالالالا: لقالالالالالد 
ا ت يالالالالالال  مالالالالالالن لليالالالالالالد رالالالالالالسا الكتالالالالالالاب الالالالالالالس   ضالالالالالالي  شالالالالالالارا  كوالالالالالال ا  مالالالالالالن حيالالالالالالاا    عالالالالالاله وت الالالالالالًيفه 

مل كتالالالالالالالالا،  غعتمالالالالالالالالد عليالالالالالالالاله   السالالالالالالالال ر الًواغالالالالالالالالة واقيالالالالالالالالق ماضالالالالالالالالاعاته ومسالالالالالالالالا لهخ أل الالالالالالالالد  للعالالالالالالالالال ا سالالالالالالالالال
الشالالالالالالالرغفة  علالالالالالالالى  ين  عالالالالالالال      ا  سالالالالالالالا  م مالالالالالالالا االالالالالالالر  ال الالالالالالالااب  ف الالالالالالالا عرضالالالالالالالة لل االالالالالالالال والللالالالالالالال   

 وحس  املؤلد    غوس  وسعه وغفرم ا دل.
  

فالالالالالالراا القالالالالالار ة الكالالالالالر     غ تفالالالالالر مالالالالالا  الالالالالد غع الالالالالالر عليالالالالاله مالالالالالن رفالالالالالاات وسالالالالالقاات   الالالالالد   نلالالالالالالا 
مالالالالن  ل الالالالد   فقالالالالالد »ومالالالالا  لوتيًالالالالا مالالالالن العلالالالالم إ   لالالالاليال  و الالالالد  يالالالال : مً الالالالا كتالالالالاب  ففالالالالا  كالالالال  ق  علالالالاليم  

  وهللا  سالالالالالالال     غافقًالالالالالالا إىل مالالالالالالا فيالالالالالاله رضالالالالالالال وغ الالالالالالدغًا سالالالالالالااة السالالالالالالوي  وغرغًالالالالالالا ا الالالالالال  رالالالالالال ا  «اسالالالالالالت د 
فًتوعالالالالالالاله  والشالالالالالالالر شالالالالالالالرا  فً تًوالالالالالالاله  وغ وًالالالالالالالا ال الالالالالالالد    القالالالالالالالا  وا رالالالالالالالال    العمالالالالالالال   وغًفالالالالالالال  هبالالالالالالالسا 

  وغ الالالالالالالد  األمالالالالالالالم ا سالالالالالالالالمية إىل ا  تالالالالالالالداة بسالالالالالالاليد الكتالالالالالالالاب  الالالالالالالالب العلالالالالالالالم و   غ الالالالالالالل  بالالالالالالاله الًفالالالالالالالا 
 ا لق  والعم  بسًته  حىت غعيدوا  درم وغرفعاا  دررم  الل  م  مة.

  
  


