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 نينمؤملا تائف نيب هب دحوف نيدلا هدابعل ىفطصا يذلا هلل دمحلا

 هتاذ خ دحاولاوه هناحبس . نيصلخملا بولق نيب هماظنب فلأو

 . هئامسو هضرأ خ امل قلاخلا . هئايربك يلاعتملا هتافص خ سدقتملا

 ال نأ دهشأو ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي ديعولاو دعولا ذ قداصلا
 هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلإ

... ك هلسر نم هتوفصو هقلخ نم هتريخو هلوسرو



 4 .يحن >

 ةالص تناحو ليللا ءاجو .. ةعرسب رمت مويلا تاعاس تناك ..

 دعبو .. ةعامجلا ةالص ءادأل دجسملا ىلإ دمحم وبأ بهذف ءاشعلا

 ... ةالصلا ءادأ نم ءاهتنالا

 هدالوأو هلهأ ىلإ سولجلل ىطخلا ثحي هراد ىلا دمحم وبأ داع...

 تفتلي لعج مهعم ثيدحلاو دالوألا عم سولجلا نم تاظحل دعبو ...

 . هتداعك مهنيب سلجي ادمحم هدلو ري ملف الامشو انيمي

 ١٩ ةليللا هذه دمحم نيأ !ل ابجع : دمحموبأ

 هنأ كش ال .. بتكلا ضعب علاطي .. هتفرغ ة سلاج وه : دمحم مأ

 ١ .. مهم ءيش نع ثحبي

 ال عوبسأ ذنم تاناحتمالا هئيت ملأ :دمحموبأ

 دراش ًاراتحم ءاشعلا ةالص دعب مويلا داع هنكلو .. ىلب : دمحم مأ

 ةرشابم ةبتكملا ىلإ هجتاف . هلاب لغشي ائيش نأكو . نهذلا
 ال نأ ينم بلطو هتفرغ ىلإ هجتاو . بتكلا ضعب ذخأو
 ١ . دحأ هجعزي

 حتق ... دمحم ةفرغ وحن ةفيفخ ىطخب هجتاو هسلجم نم بألا ماق
 ةفرغلا لخد مث هنبا هابتنا تفلي هلعل محمحتي ذخأ مث ءوده خ بابلا

 دق ناك يذلا ىتفلا كلذ لمأتي .. اتوص ثدحي نأ نود لمأتي لعجو
 . ةديدش ةيانعب اهأرقي بتكلا ىلع بكنا |
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 > .د دنح 5 <

 رظن مت هيلع ملسو هسار ىلع هدي عضوو .. ٥ دلو نم دمحم وب ١ م دصت

 ١ بأل :

 ١ بأل :

 .. ةريحلا هيلع ودبي ناك يذلا ههجو

 كنإ لوقت مايأ لبق تنأو بتكلا ىلإ كب داع ءيش يأ يردأ ال

 . اهتيؤر ىتح تهركو بتكلا ةءارق نم تللم دق

 نم قاهرإلا بيسب مالكلا كلذ تلق دتقل .. يبآ اي هللا ذاعم :

 تاوتق ىدحإ عباتأ تنك يبأ اي نكلو .. تاناحتمالا ءانع

 انسلجو ةرضاحم اهب ترهظو ةزمح يليمز دنع نويزفلتلا

 مهعيمج مهفرعأ ال نيذلا ةوخإلا ضعب عم رضاحملل عمتسن
 ... هتفرعمو هللاب ناميإلا نع ةرضاحملا تناكو

 ؟ اذام مث .. ًاعطاقم

 هللا نأ ركذو .. هللا تافص نع ثدحتي رضاحملا أدب دقل :

 تايآلا ضعب رسفي ادب مث ... خلا .. ميلع ريصب عيمس

 ... هللا تافص نع ملكتت يتلا ةينآرقلا

 .. نيديلاو نيعلا هلل تبثا مث .. انمدقك سيل مدق هلل نأب :

 2 هللا شرع نأو .. شرعلا ىلع سلجي هللا نأ :انربخآو
 نأ تننظ ىتح ثي دحلا ل اطأو .. دعصيو لزني هنأو .. ءامسلا

..!).. رشبلا نحن انماسجأك امسج هلل



 «{ يدنع م

 نم ثيدح وأ هللا باتك نم ةيآب ةرقف لك ىلع لدتسي ناك يبأ اي اذه عمو
 . هتاقولخم هبشت ال تافصلا كلت عيمج نإ لاقو ..ت هللا لوسر ةنس

 نم الوهذم تجرخ ءاشعلا ةبجو انلوانتو ةرضاحملا تهتنا نأ دعبو

 .. يليمز تيب

 .. ٩ ةلدأ نم هقاس امو رضاحملا كلذ لوق قدصأأ قدصأ نم يردأ ال

 رقيو بطخي ةرم نم رثكأ هتعمس يذلا ةعمجلا بيطخ قدصأ مأ
 .ىروشلا )١١( هريصبلا عيمسلا وُهَو ءيش هيمك َنسّيَل » ىلاعت هلوق انيلع

 . ةنيزح ةجهلبو لاعفنا 2 ثدحتي دمحم ناك

 :لوقي وهو لاعفنالا دشأ خ وهو .. يسرك ىلع دمحم ىمترا مث
 يبآ اي اقحأ .. يبر فرعأ ال ترص دقل .. هللا فرعأ ال ترص دقل -

 . ١١٩ .. نولوقي امك هللا نأ

 امهب ًربع هينيع نم ناتعمد تلاسو . هدلو فتك ىلع دمحم وبأ تبر -
 : هدلول لوقي لعجو .. هدلو ثيدح ءانثأ اهعرجتي ناك يتلا ةرارملا نع

 . نولهاجلا لوقي امع هللا ىلاعت .. يدلو اي كعور نم ففخ -=

.. تافاصلا )١٨( نوفصي اًَّع ةرملا بَر كْبَر ناحبسف



 < _ :بحن >
 قفاوي ام ىلع كلدأ .. ةرصاقلا يتقرعمب يلعلق .. يدلو اي سلجا

 7 هبشلا هذه ضعب كل حضويو .. ةميلسلا كترطق

 قيرط ىلإ هلديس هنأ ةقث 2 هدلاو ىلإ رظني وهو دمحم سلج -

 .. داشرلا

 .مالسإلا ىلع ةليخد راكفألا هذه لثم نإ .. ينب اي : دمحم وبآ

 هذه فرعي سردم ىلإ جاتحي هنع تلأس ام .. ينب اي نكلو

 . اهنع بيجي فيكو هبشلا

 ملعلا بلطأو هيلإ بهذا يكل ، سردملا اذه ىلع يبأ اي ينلد : دمحم

 . ةرضاحملا خ هتعمس ام لك نع هلأسأو هنم

 % ةيفيص زكارم كانه نأ ينغلب دقل .. ينب اي معن : دمحم وبأ

 الو ةيفيص ةلطع لك ةيادب ة اهباوبأ حتفت ةرواجملا ىرقلا

 قحلا قيرط ىلإ كلدي نم نيسردملا نم اهيف كانه نأ كش
 . تاراسفتساو ةلئسأ نم كرطاخب رودي ام لك نع بيجيو

 رعشأ نل ينإ .. ٩ يبأ اي زكارملا هذه ىلإ بهذأ ىتمف .. اذإ : دمحم

 . هتفرعم قح هللا فرعأ ىتح ةحارلاب

 ىلإ اعم بهذتس هللا ءاش نإ ادغو ةليللا هذه من :دمحموبأ

.هللا ءاش نإ .. يفيصلا زكرملاب كلجسأل ةرواجملا ةيرقلا



 ته
 يفيصلا زكرملاب ليجستلل يلاتلا مويلا حابص خ هوبأو دمحم بهذ ...

 لمكأو .. ةحرفلا نم هسفن كلمي داكي ال وهو ةرواجملا ةيرقلا خي
 مايأ دعبو .. يلخادلا نكسلا تاذ ةيفيصلا زكارملا دحا خ ليجستلا

 . ةساردلا تأدب

 جج

 ىأرو .. ءالمزلاو ةذتاسألاب ىقتلا دقل .. هلصف ىلإ دمحم هجوت

 .. ونحلاو ريخلا اهيف سمل يتلا .. هوجولا نم ريثكلا

 سردم نع ثحبي ناك دقل .. ةدوشنملا هتلاض نع ثحبي ناك هنكلو

 . هسأر ذ رودت تناك ةلئسألا تارشعق .. ةديقعلا

 دحأ ناك .. ةديقعلا ةصح تءاجو .. دارملا ققحتو رونلا قرشأو .

 .. دمحم هيف سلجي يذلا لصفلا لخدي نيسردملا |
 يئانبأ اي مكب الهأ ..هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :سردملا .

 مكل اسردم نوكأ نأ ينرس .. يفيصلا مكزكرم خ بالطلا |

 ةديقعلا سورد خ لخدن نأ لبقو .. ةيمالسإلا ةديقعلا
 . ةداملا هذه ةيمهأ نع مكندحأ نأ دوأ.. |

 نأ ةفاخم هعمس فهريو .. سردملا هلوقي امل هابتنالا زكري دمحم ناك |

. ةديقعلا رتقد 2 ةمهملا ءايشألا ديقيل . همالك نم ءىش هتوفي



 ۔> .زنل ىادنع .... >

 ١ سر دمل :

 ۔نيقلحتم )١(

 .. هتفرعم قح هللا ةفرعم ىلإ اندوقت ةداملا هذه نإ يئانيآ اي

 ىلع هللا هضرتفا ام لوأ يه ىلاعتو هناحبس هتفرعم نإ و

 . نيفلابلا ءالقعلا هدابع
 اهلضفأو تادابعلا لوأو تاضرتفملا لوأ ىلاعت هللا ةفرعم ..

 ديز نب رباج نع ةديبع وبآ .. حيحصلا عماجلا خ ءاج دقف

 ىلإ موي تاذ ةتثي هللا لوسر جرخ : لاق سابع نبا نع

 . ملعلا نونف نوركاذتي )١( نيزع هباحصأ دجوف دجسملا

 مهيلإ سلجف نآرقلا نوؤرقي مهدجو اهيلع فقو ةقلح لوأف

 مهدجوف ةيناثلا ىلإ ماق مث « يبر ينلسرأ اذهب » : لاقف

 . ائيش لقي ملو مهيلإ سلجف . مارحلاو لالحلا 2 نوملكتي

 لجو زع هللا ديحوت نوركذي مهدجوف ةثلاثلا ىلإ ماق مت
 لاق مت . اريثك مهيلإ سلجف . هنع لاثمألاو هابشألا يفنو

 زع هللا ةفرعم ديحوتلا نأل : رباج لاق « يبر ينرمأ اذهب »

 كدح( حيحصلا تاجا) . نمؤمب سيلق هللا ديحوت فرعي ال نمو لجو
 مقر )٢٨(

 ... . لاؤسلاب نذإلا ابلاط هدي دمحم عقر

 ؟ هللا فرعن نأ بجي فيك نكلو :



;٠ ٠ .٩١ . 

 >< <«س ..:: ىدنع ذ

 : سردملا

 : دمحم

 : سر دمل ١

 : دمحم

 : سردملا

 .. لاؤسلا اذه ىلع تنسحأ

 نأو هيبش الو هل لثم ال نأ نقيتت نأب » نوكت هللا ةفرعم نإ
 هل سيل . نطابلا رهاظلا رخآلا لوألا دحاولا هلإلا هنآ هفرعت

 « ليثم الو ءفك

 هلَقِمَك َسُيَل » : لوقي ىلاعت هللاو : الئاق هثيدح ملعملا عبات مث

 نآ انيلع بجي اذكهو .. ىررشلا )١١( ههريصتبل ا عيمسلا 7 و ءيش

 . لجو رع هللا تافص فرعن

 . رخآ لاؤسب يل حمست له .. ي ذ اتسأ اي ةرذعم

 ؟هتافص ةفرعمو هللا ةفرعم ىل ا انقيرط ام نكلو

 ةمداقلا ةصحلا 2 انسر د عوضوم وه اذه دمحم اي تنسحأ

 . هللا ء اش ن ا

 نج

 رجفلا ةالص ةضيرف ةيدأتل عيمجلا جرخو يناثلا مويلا رجف قرشأ

 حورب اوجزتماو ميركلا نآرقلل ةقلح ماقت ايموي ةالصلا دعب ناكو
 راطخإلا ةبجو لوانتت اهدعيو .. ةمحرل ا ةكئالم مهتفحو بحل او سنألا

 .. يساردلا مويلا آدبو مهفوفص ىلإ اوهجتا مث ....

 ةيحتلا ىقلأف . هرفت المت ةماستبالاو هبالط ىلا ةديقعلا سردم لخدو

. سمأ سرد نع ةلئسألا ضعب مهعم لدابتو



 < _ _تيحنعذ >
 : سردملا

 : ةيلطلا

 ىتفلا ... مكليمز لاؤس ةباجإ خ يئانبأ اي ركف نم مكيف له
 ٠ ذاتسأ اي ٠ لمحم

 ةفرعم ىل ا انقيرط نع سمال اي لأسي ن اكو دمحم معن يأ : سر دملا

 : سردملا

 ؟ هللا

 . بيجي نأ سردملا هيلإ راشأف . هدي يلع عقر

 ملف .. لاؤسلا ةباجإ 2 اريثك تركف دقف .. يذاتسأ اي معن

 - اهمادختسا سانلا لكل نكمي هللا ةفرعم ىلإ اقيرط دجأ
 . ركفتلا الإ - يماعلاو ملعتملاو ملاعلا

 ؟ يلع اي ركفتلاب ينتعت اذامو :

 % ركفتلا ذ هلقع ناسنإلا مدختسي نأ يذاتسأ اي ينعأ

 نأ فرع اذ اف . نهيف امو تاوامسو ضرأ نم تاقولخملا

 دوجو ىلع كلذ لد لعاف ىلإ جاتحي تاقولخملا هذه لثم دوجو
 . ىلاعتو هناحبس هللا

 . يلع اي تنسحأ .. تنسحأ

 2 انلوقع مدختسن نأ انم ديري هللا نأ ىلع لدي امم نإو
 ىتإ نورظني اَنَمأ» .. زيزعلا هباتك ذ لوقي هدجن اننأ هتفرعم
 ىَنإَو >6٥( تضر فيك ءامسلا ىتإَو ("> تقلخ فيك لبإلا
 .ةيشافلا ٢٠ هحطس فيك ضرألا ىنِإَو )٠( تبصن فيك لايجا

.( نوركفتي الفأ ) لقي ملو ( نورظني الفأ ) لوقي هنكلو :



 « 0 ::.دل ىدنع ذ <

 : سردملا

 : ديز

 سردملا

 . ةظحالملا هذه ىلع دمحم اي كركشأ

 تناك له .. يئانبأ اي : الئاق بالطلا ىلإ سردملا تفتلا مث

 . مهنيعأب اهيلإ نورظنيو ( لامجلا ) لبإلا ىرت برعلا
 قيقر يهو .. اهيلإ نورظني ال فيكف .. يذاتسأ اي معن
 . مهتيانع طحمو مهتراجت لحاورو . مهرافسأ

 ءيش لعف ىلإ مهوعدي نأ نكمي ال هللا نأ فرعن اذه نمخ :

 ركفتلا وه رظنلاب دوصقملا نأو . امئاد هنوريو هنوسرامي مه

 . نوركفتت الفأ : لوقي هنأك ..

 رظنلا ظفل اهيف قلطي تايآلا نم ريثك يئانبأ اي كانهو
 . ركفتلا هب دوصقملاو

 .. قراطلا ٥» & َقلَخ ميم ناسنإلا رظتيَلَق» : ىلاعت هلوق لثم
 : ىلاعت لاقو ... هقلخ ةيادب ناك ءيش يأ نم ركفتيلق يأ

 امو اهانيزو اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ اورظني ملفأ
 ..؟ جورف نم اهل

 نيج

 هتليصح ىل ا ف اضأ دق دمحم ن اك . يس ار دلا مويل ١ يصم دعيو
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 < .يس
 سردم مهقبس 0 لوصفلا ىلإ باهذلل نوزهجتي بالطلا ناك امنيب

 .ةروبسلا ىلع ةليمجلا تامسرلا ضعب عنصو .. لصفلا ىلإ ةديقعلا

 تامسرلا كلت لمأتي مهنم ددع لعج .. لصفلا ىلإ بالطلا لخد املف

 . ديدش باجعإ ذ

 ؟ يلع اي ةليمجلا تامسرلا هذه مسر نم : يلع ىلإ رظني وهو : دمحم

 . ءالمزلا دحأ هلعل .. اهمسر نم يردأ تسل : يلع

 نأ اوركنأ مهعيمج بالطلا نكل اضعب مهضعب لأسي بالطلا لعجو
 . تاموسرلا كلت اوعنص دق اونوكي

 !١ اذه لعف العاف نآ دب ال : دمحم

 . ائيش عنصي ال مدعلاف .. دمحم اي معن : يلع

 هذه ليكشت ىلع ةردقلا هيدل موسرلا هذه بحاص نا ودبي : ديز

 . موسرلا

 هنأ ىلع لدت ناولألا قيسنتو بيكرتلا خ ةقدلا هذه نإ لب : رامع

 . مسرلا ذ ملاع

 بالطلا رعشي مل بيرق ناكم نم راوحلا اذه ىلإ عمتسي سردملا ناك

٠ مهيلع لخ د ر اوحل ١ لمتك ١ املف 7 هدوجوب



 ١ : : .دل ىدنع >
 ۔۔۔__حي .

 مسر نم لوح ءارآ نم هيلإ متلصوت اميف يئانبأ اي متنسحأ: سردملا

 ال لعفلا نأل .. ادوجوم نوكي نأ اضيأ دب الو .. موسرلا هذه

 نأ يل لهف .. ارداق الإ نوكي ال لعافلاو لعاف نم الإ نوكي

 ٩ ادامج وأ اتيم رداقلا لعافلا نوكي نأ نكمي له .. لأسا

 ًأيح نوكي نأ دب ال : دمحم

 ؟ مسرلا نفب الهاج ةحوللا هذه عناص نوكي نأ نكمي لهو : سردملا

 . مسرلا نفب ملاع هنأ ىلع لدي ماكحإو ةقد نم اهيف ام نإ: هللادبع
 زكرملا جراخ ىلإ ةريصق ةلحر خ يئانبأ اي يعم اولاعت نذإ : سردملا

 . هللا تافص ىلع انلدتل .. هللا تاقولخم ضعب ىلإ اهيف رظننل

نيج



 > ز .دل يدنح . >

 كلت ىل ا رظنل اي اوعتمتسيل هبالط عم ة ديقعلا سردم فقو ةعفترم ةبضه ىلعو

 . ةبضهلا هذهب تاعورزملاو ليخنلا طيحت تناك ثيح ةليمجلا ةيعيبطلا رظانملا

 ك ةدوجوملا تاتابنلا يذغت اهنإ ةعطاسلا سمشلا هذه يئانبأ اي نورتأ : سردملا

 : دمحم

 : سردملا

 نحن مدختسنو . اهداسجأ اهب ينبت يتلا روضخيلا ةدامب لوهسلا هذه
 ىقبتل اهناديعو اهقاروأ تاناويحلا مدختست امك ءايحأ ىقبنل اهتاجوتنم
 .. يح .. ملاع .. رداق هللا نأب قطني نوكلا اذه خ ءيش لك نإ ..ةيح

 . دحاو قلاخ هنأ يأ - هتينادحوب دهشي نوكلا اذه 2 ءيش لكو .. دوجوم

 ولق . دحاو هعناص نأ ىلع لدي عنصلا عادبإلاو قلخلا 2 قسانتلا اذهو

 ناَك ؤَل » : ىلاعت لوقي ى ضرألاو تاومسلا تدسفل هلإ نم رثكأ كانه ناك
 نيم هلا دحتا ام » : العو لج لاقو .اين ()4اتَدَنصَ هللا انإ ةهلآ امهيف

 ىلع مهنب اَنعلَو قلخ امب مل نك بهذل اذإ لإ نيم هم ناك امو ,دلو
 نونمؤملا 4)١١( ضعب

 دوجولا اذه 2 ءيش لك نأ هللا تاقولخم خ ركفتأ انأو رعشا ينإ

 هللا دوجوب ينركذي راص يمامأ هارأ ام لكف . هللا ةمظع نع ينثدحي

 . هملعو هتردقو هتينادحوو

 2 ركفتلاو لمأتلا نم اورثكت نأ مكيلع يئانبأ اي سردلا اذه دعب

 : رثألا ة درو دقف ىلاعتو هناحبس هللاب مكناميإ دادزيل هللا تاقولخم

 . (ةنس ةدابع نمريخ ةعاس ركفت (

ني جت



 > .دل ىدنع نأ <

 ك دجو دقف . دمحم بلق نائلمي نانئمطالاو ةحارلاو سنألا ناك

 مل وهف .. مهنانح ضيفب هورمغ ًءابآو . هبلق هيلع اوكلم اناوخإ زكرملا
 .زكرملا ىلإ هلوصو ذنم لهألا نع دعبلاو ةبرغلاب رعشي
 لغشي ناك .. هليمز لزنم خ هعمس يذلا رضاحملا كلذ حبش نكل ..

 تلاز ال هللا فصي وهو هتاملك تناك .. همالحأ خ هروزيو هنهذ

 ررقف .. ثحبلاو عالطإلا خ ابح هديزتف .. هقامعأ خ جضت اهؤادصأ

 . اهتاباجإ عامس ىلإ اقوشتم ةديقعلا سردم ىلع هتلئسأ حرطي نأ

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : سردملا

 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو : ذيمالتلا

 ىلإ تفتلا .. ( ءيش هلثمك سيل ) سردلا ناونع سردملا بتك نأ دعبو
 : لاقو هبالط

 اذه ئراب تافص ضعب نع سمألاب انثدحت دقل .. يئانبأ اي ينوعمسا -

 رداق هنآو .. ملاع هنأو .. دوجوم هنأب انلق - نيملاعلا بر هللا - نوكلا

 دوجوم .. انيف ناسنإ لك اذكو لوقيف ضعبلا ركفي دقو .. يح هنأو ..

 . يح .. رداق .. ملاع ..

 تاقفصلا هذه قالطإ نيب قرفلا نع مويلا اذه ي مكتدحأ نأ ديرأو -

 .. هللا نيبو اننيب ةهباشم ىندأ كانه سيلق .. هللا ىلع اهقالطاو انيلع

 هللا ىلع قلطت امدنع دوجولا ةفص نيب قرفلا ة ركف دق مكنم نمق

. انيلعو



 > .د يدنع >

 ١ سر دمل :

 تدجو مث امو دعم تنك ينأ ينعي .. دوجوم ينأب لوقأ امدنع

 .. ادوجوم اهيف نكأ ملو ترم نامزلا نم ةرتف كانه يأ ..

 . مدع ىلإ ريصأ مت نمزلا نم ةرتف يتأت نأ نكمي هنأو
 ىنعمف هللا ىلع ةفصلا هذه قلطن امدنع امأ .. تنسحأ :

 نكي مل نامز هيلع تأي مل يأ ، لزألا غ دوجوم هللا نأ كلذ

 نؤأثا وه» دوجوم ريغ نوكيف نامز يتأي الو ادوجوم

 ١ رخآ ائيش فيضت نأ ديرت له نسح اي معن ..ديدسا(١٢ 4«..رخآناو
 . يذاتسأ اي معن

 مث الهاج ناك هنأ ناسنإلا قح خ اهانعم .. ملعلا ةفص

 اذه هنم بلسي نأ نكمي هنأو ةفصلا هذه قحتساف .. ملعت

 . ادودحم هملع نوكي كلذكو . الهاج ريصيف ملعلا

 لهج هعم لخدي ال ملع وهف يئانبأ اي هللا ملع امأ .. تنسحأ

 امبو يضاملا ناك امب ملاع وهف .. تاقوألا نم تقو ة

 بيعلا مياع» رضاحلا خ نوكي امبو لبقتسملا خ نوكيس
 نونمؤملا .٠:ه؛نوكرشني اًمَع ىلاَتَف ةداهشلاو

 امف هللا ملع دنع انملع رقحأو لقأ ام .. هللا ناحبس اي :
 .2 < . م ح
 ..ءارسإلا ٨٥. ه اليلق الإ ملعلا نم مئيتوا امو : العو لج لئاق نم هقدصا

؟ هللا دنعو اندنع ةردقلا ةقص نيب يذاتسأ اي قرفلا امه



 سردملا

 ١ سر دمل :

 ارداق سمألاب ناك نمق .. ةدودحم ةردق دمحم اي انتردق نا :

 يزا ةللا ناسنإلا لاح وه امك .. ازجاع حبصي نأ نكمي
 رم م م

 ,دقب نيم لعج مم ةو فعض ردنب نيم لعج مت وفص نم مك
 ..را).ء:4 ريرقلا ميلعلا وهو ءات ام حي بيشو انمض و
 تقو يأ ذ انع بلست نأ نكميو .. انيف تدجوأ انتردق ..

 .. ةدودحم اضيأ يهو

 ءيش داجيإ نع زجعت ال يتلا ةردقلا كلت يهف هللا ةردق امأ

 لوقي يذلا وه .. ةرتب(۔ء٨:ه ريدق يش نلك ىّلَع هللاف
 مل ذإ دعب مدعلا نم ءايشألا جوت ةردق .. نوكيف نك ءيشلل

 . همظعأ ام هللا ناحبسف روتف الو فعض اهيرتعي ال نكت

 . ميدق هنأب فصوي هللا نأ بتكل ١ ضعب 2 ذ اتسأ اي تأرق :

 ةفصلا هذه ينتعت اذامف .. ةميدق اهنأب ءايشألا فصن نحنو

 .. ٩ ىلاعت هللا قح

 هذه انقلطأ اذإ امأ .. هدوجول لوأ ال يذلا هنأ يئانبأ اي ينعي

 ام نمز خ أدب هدوجو نأ ينعت يهف ءايشألا ضعب ىلع ةفصلا

. ةينمز ةرتف هيلع ىضم مث ..



 < .يس
 .. ةصحلا ءاهتنا نع نلعأ دق تقولا نع لوؤسملا ناك ةظحللا هذه خو

 . جورخلا دارأو هبالط عدوو هتاودأ ةديقعلا سردم عمجف

 تايآلا ضعب كانه نكلو .. يذاتسأ اي : لاقو هفقوتسأ دمحم نكلو ..

 . هللا نيبو اننيب ةهباشملا اهنم مهفي ثيداحألاو

 نوكي نأ مكدعأ نكلو .. ىهتنا دق تقولا دمحم اي ةرذعم : سردملا

 . هللا ءاش نإ عوضوملا اذه نع ةمداقلا ةصحلا خ انثيدح

 جت تخ

 اريغص الفط ناك ذنم اهدلو قرافت نأ تداتعا دق دمحم مأ نكت مل ..

 . هيلإ اهقوش دتشا كلذلو ..

 .. هيلع دمحم مأ تلبقأ .. رادلا ىلا دمحم وبأ داع نأ دعبو ..

 ىلإ يقوش متكأ نأ عيطتسأ دعأ مل ينإ .. دمحم ابأ اي : دمحم مأ

 دتشا دقل .. هيف ريكفتلا نع فكأ ال ترص دقف .. دمحم

 هيلإ يقوش

 زكرملا ىلإ ءاعبرألا موي بهذأس .. دمحم مأ اي اربص : دمحم وبأ

. هيلع ينئمطتو هيرتل كيلإ يعم هبحطصأو



 47 يدنع

 زكرملا ىلإ بهذ هلمع نم دمحم يبآ ءاهتنا دعبو ءاعبرألا موي ءاجو

 . هيدلاو عم عوبسألا ةزاجإ يضقيل دمحم هدلو ذخأيل

 دمحم دلاو ناك .. ءاعبرألا موي نم ةعبارلا ةصحلا ءاهتنا دعبو ..

 . هل نذأتسا نأ دعب زكرملا باب ىلع هدلو رظتني
 سولجلاو هتيؤرب رورسلا همأ ىلع لخديل تيبلا هدلاوو دمحم لصوو ..

 . اهعم

 امنيبو .. هتاجاح ضعب ءارشل دمحم جرخ .. سيمخلا موي حابص و

 تفتلا .. دمحم اي .. دمحم اي : هيداني اتوص عمس هقيرط 2 ضام وه

 . هوحن لبقأو توصلا بحاص ىلإ دمحم

 ؟ كلاح فيك .. نمحرلادبع اي كب الهأ : دمحم

 ةزمح انليمز تيب غ كتيأر امدنع .. هلل دمحلاو ريخب : نمحرلادبع
 كنأ كيلع تظحال ؛ ةليللا كلت خ ةرضاحملا اندهاش و

 . هب تلخد يذلا هجولا ريغ هجوب تجرخ

 ٩ يخأ اي دصقت اذام : دمحم

 .كبجعت مل اعم اهاندهاش يتلا ةرضاخملا نأك .. دصقأ: نمحرلادبع

 هركتت ام هقلخب هللا هيبشت نم اهيفو .. يخأ اي كتبجعأ لهو : دمحم
.ةنسلاو نآرقلا عم ضرامعتيو .. ةميلسلا ةرطفلا



-= 
 ةنسلاو نآرقلا درو امب ملسن نأ بجي دمحم اي نكلو : نمحرلادبع

 فصو اميق هللا ىلع ضارتعا الف .. شاقن الو ثحب نودب ..

 . هسفن هب

 : نمحرلا دبع لاق اميق اليلق ركف نأ دعب : دمحم
 أرق نم لك نأ ول .. نآرقلا رهاوظب ذخأن ال نأ انيلع : نمحرلا دبع اي

 ةبترملا كلت ءاملعلل هللا لعج امل هيناعمب املاع حبصأ نآرقلا

 ك نم مظعمف .. ملعلا ةجرد 2 سانلا يوتسي الو .. ةعيفرلا

 ىلع لديو ... ءاملع اوسيل مهنأ ريغ نآرقلا نوأرقي انتيرق
 يِف نوُحيسارلا هللا الإ هليوأت مَلَعَي امو » ىلاعت هللا لوق كلذ

 ووأ لإ ركذي امو اتيز ,دنع نم لك هب اكمآ وو ملي
 .نارمع لآ )٧. ة بايلألا

 .عوضوملا خ شقانتنو ايوس ثحبنل يعم لضفتف اذإ : نمحرلا دبع
 2 يقتلن امبر نكلو مهم لمع يدلف يخأ اي ينرذعا : ارذتعم دمحم

 . رخآ تقو

 !. هليبس لاح ىلإ لك ىضمو .. اعداوتو
 دقق .. هطاشنو همزعل اددجمو دمحمل اعفاد ناك ءاقللا اذه نكلو ...

 ال نيذلا سانلا نم ريثك ىلع رثؤت تراص راكفألا كلت نأ كردأ

. ةعئاضلا ةقيقحلا ىلإ لوصولاو ريكفتلل مهلوقع نومدختسي



 > ۔دل ىدف شد <>

 ىلع ينيع تحتف دق .. ةرضاحملا كلت نإ : هسفن غ لوقي دمحم ناك

 .. اهيف ضوخأ نأ يلابب رطخي نكي مل ةريثك رومأ
 وهو هتوخإو هيدلاو نيب عوبسألا ةزاجإ ىضقو تيبلا ىلإ دمحم عجرو

 . زكرملا ىلإ ةدوعلل قوش

 جج

 قاتشا دقف يلاتلا مويلا ىلإ تيبلا خ ىقبي نأ دمحم عيطتسي مل ..
 .. رفسلل اتقو ليللا لعجف .. يفيصلا زكرملا هئالمزو هتذتاسأ ىلإ

 ىلع ملسف .. لصفلا ىلإ نيلخادلا لوأ نم ناك تبسلا حابص خ و
 .. مهيلإ هقوش دتشأ دقف .. الماك ارهش مهنع باغ هنأكو هئالمز

 . هيلإ مهقوش دتشاو

 : هئالمز ىلإ باطخلا هجوي وهو : دمحم

 ؟ مويلا رضحيس له .. مويلا ةديقعلا سردم رأ مل

 ام .. هيفشي نأ هللا لأسن .. ابعتم سمألاب ناك هنأ تملع دقل : ديز

 .. ةساردلا نم يهتنن نأ دعب هترايزل بهذن نأ مكيأر

 ىلع مهركشفض .. ثيدحلا مهيلع عطق ةديقعلا سردم لوخد نكلو ..

 . هوحن ةبيطلا مهرعاشم

 تايآلا انل حرشت نأ ةصح رخآ خ انتدعو نكت ملأ يذاتسأ : دمحم

؟ لجو زع هللا نيبو اننيب ةهباشملا اهنم ئراقلا مهوتي يتلا



 > ۔ل ىتدفع ث لاا >

 تفتلا مث .. !؟ دمحم اي ةديقعلا سوردب متهم تنآ مك : سردملا

 : الئاق بالطلا عيمج ىلإ سردملا

 نأ دب ال تايآلا هذه حرش خ لخدن نأ لبق اننإ .. يئانيآ اي

 يناعم مهفل انقيرط يه نوكت .. ةمهم دعاوق انيديأ نيب عضن
 . تايآلا كلت

 ؟ دعاوقلا هذه يه امو : يلع

 ةقيقحلا ىلإ لوصولل حيحصلا قيرطلا نأ : يه ةدعاق لوأ :سردملا
 . هيناعم ةفرعمو هللا باتكل حيحصلا مهفلا وه

 - ديحوتلا ةدعاق لعج هللا نأ يه : ةيتاثلا ةدعاقلا

 4ريبصتلا عيمسلا وُهَو ءيش هيمك َسيَل » ىلاعت هلوق رادم
 مهفي ام ثيداحألاو تايآلا نم ءيش ىتأ اذاف .. (ىروشلا )١١(

 عم بسانتي رخآ ىنعم هل نآ انملع .. ةيآلا هذه فالخ هنم

 ال ام اذهو .. ًاضقانتم نآرقلا نوكيسف الإو ةيآلا هذه لولدم

. نآرقلا هب فصوي نأ زوجي



 > رد دقع : <>

 لوقي . يبرع هولتن يذلا نآرقلا نأ .. ىئانبآ اي ةثلاثلا ةدعاقلا

 سردملا

 وق إ
 رزلا ٢٨.( ةكنوُمَشَي مهلعل جوع يذ ريغ اًّيبَرَع انآرق »: ىلاعت ح

 .. هانعم انيلع هبتشي ام نآرقلا ة انعمس اذإ اننإف كلذل

 . نآرقلا اهب لزن يتلا ةيبرعلا ةغللا ذ هانعم نع انثحب

 نألا حاتج اَممَل نضفحاَو» : ىلاعت هللا لوق عمسن امدنعف
 ارسإا۔٢؛ةماًريِفَص يِناَيئَر اَمَك امهمحرا بر لقو ةَمَحَؤلا نيم
 ة ناسنإلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه نأ لوقيف دحأ يتأي الف

 هضفخي نآ هرمأ هللا نأو . رويطلا لثم حانج هل ناك يضاملا

 .هيدلاول

 ؟ يذاتسأ اي ةيآلا هذه ىنعم امن اذإ

 هّبشف هيدلاول عضاوتلاب ناسنإلل يئانبأ اي هللا نم رمأ هنإ :

 هتحنجأ دميف طبهي نيح رئاطلاب امهل هعوضخ خ ناسنإلا
 ضفخاو ىلاعت هللا لوق اضيأ كلذكو ... مالستساو لذ خ

 ظفللا اذه رهاظ هنم داري ال رجحنا(.٨٨ ؛ههنينمؤُملل كَحاَتح

 ةفأرلا ىلع ضحلا امن او تيي دمحم انديسل حانج تابثإ وهو

 .مهب ةمحرلاو

 ةصق نع يئانبأ اي اوعمست ملأ : رخآ الاثم مكل عضأسو

 دقو مهيبأ ىل ا هتوخ ا داع امدنعف .. ؟ م السلا هيلع فسوي

مهوبأ مهق دصي ال نأ اوفاخ . مهنم ين اثلا هاخأ فسوي ذخأ



 .يس »
 لأساو» : مهيبأل اولاق اهنيح يناثلا مهوخأ مهنم ذخأ مت ..

 .نسب "٨.( نوقدصت انإو اتميف اتنلبقأ يتلا يلاو اهيف اك يلا ةيرملا
 لأستو ملكتت - لامجلا يه يتلا - ريعلاو ةيرقلا تناك لهف
 . لاحم اذه نأ كش ال .. ؟ يئانبأ اي بيجتو

 لهأ مهوبأ لأسي نأ فسوي ةوخإ دصق امنإ .. يئانبأ اي اذإ
 مهتبحصب اوناك نيذلا راجتلا مهو ةلفاقلا باحصأو ةيرقلا

 ؟ ةدعاقلا هذه يئانبأ اي متمهف لهن ..

 . ذاتسأ اي معن : بالطلا

 لتريو 8 برغملا ىلص نأ دعب ىلاعت هللا باتك ولتي دمحم ناك امنيب ...

 هناحبس هلوق دنع فقوت .. هردص حرشنا دقو هيناعم خ لمأتيو هتايآ

 ه مايأ ةئيس يف َضزألاو تاوامسلا َقَلَخ يزلا هللا مكَبَر نإ : ىلاعتو
 ِ .فارعألا .ه٤) ه&كشّرَعْلا ىلَع ىوتسا

 ءاش نإ ادغ لاقو .. (شّرَمَلا ىتَع ىوتسا ًمَت) : ىنعم خ اليوط ركفف
.. ةيآلا هذه ىنعم يل لحي ام ةديقعلا ذاتسأ نم دجأ فوس.. هللا



 دكي ملو .. ضومغلا بهذي امو رونلا هعم لمحيل حابصلا ىتأو ..

 هيلع حرطي دمحم ناك ىتح لصفلا ة رقتسي ةديقعلا ةدام سردم

 . (شّرَمْلا ىلَع ىوتسا ًمق) : ىلاعت هلوق ريسفت نع لاؤسلا
 ءيش هلثمك سيل هللا نأ سمألا سرد خ انركذ دقل يئانبأ اي : سردملا

 . ناكم هيوحي ال هللا نإف كلذك رمألا ناك اذإو

 ىلا هجايتحا 2 انتّهَباش دقف .. ناكم هناحبس هلل ناك اذا هناق

 ال ناكملا ىلإ جاتحي نم نأ يئانبأ اي نوملعت متنأو .. ناكملا

 .. امسج الإ نوكي

 امع هللا ناحبس .. مسجب سيل هنأل ناكملا ىلإ جاتحي ال هللاو

١؟ شرعلا ىلع ىوتسا هنأ ىنعم ام ذاتسأ اي نكلو : دمحم



 < .ست >
 وه ءاوتسالا ىنعم نإف ..ه4شّرَعَلا ىلَع ىوتسا ًمثل ىنعم : سردملا

 2 هرهقو هريبدتو هيهنو هللا رما ءارجإ وهو .. ءاليتسالا

 ىرجأ ضرألاو تاومسلا قلخ امل هللاف ة ضرألاو تاومسلا

 . ءاوتسالا ىنعم وه اذهف .. هيهن و هرمأ امهيف

 .تلصف .١١)هناَحَد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مت ىلاعت هلوقك
 . ريبدتلاو كلملاب ءامسلا ىلاإ هؤاوتساق

 ه هللا همحر يلاسلا نيدلا روت مامالا لاق امكو

 : ءاوتسالا نع دارملا ةياغ ةموظنم

 الدع دقو ىلوتسا اهلك ىلع هل ... ةردقمو كلم اوتساللا امنإو

 البجلاو لهسلا زاحق دالبلا ىلع .. العق مهناطلس ىوتسا لاقي امك

 :رعاشلا لاق امكو ..

 قارهم مدو فيس ريغ نم ... قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق

 دعقي مل ارشب نأل ؛ اهلهأ رهقو . قارعلا ىلع ىلوتسا هنأ ينعي
 ... اهلك قارعلا ىلع

 هنأ : هتردقو هتمظع نع رابخإلا : ءاوتسا اب هللا دارأ اذإ ..

 . كلملاو ةردقلاو . ناطلسلاو رهقلاب ءايشألا قوف

 . هكلم 2 هيهنو هرمأ ىرجأ هللا نأ .. ةيآلا ىنعم نوكيف

 ناك ام لك نم هللا رفغتسأو .. يذاتسأ اي اريخ هللا كازج : دمحم

. ناطيشلا هب يل سوسو دق



 < .د يدنع ::

 ناكملا قلاخ وهف .. ناكملا ىلإ جاتحي ال هللا نإ .. يئانبأ اي : سردملا

 سيل هللاو .. ماسجألا يه ناكملا ىلإ جاتحي يذلا امنإو

 نئاك وه نم ناحبسو . ناكملا لبق ناك نم ناحبسف .. مسجب
 .ناكم هيوحي الو

 . ركشو باجعاو بح 2 هعبتت مهتارظنو هبالط ةديقعلا سردم عدو مث

 هج وتوت

 اقوشو ابح دادزا ىلاعتو هناحبس هللاب ةفرعم دادزا املك ناسنإلا نإ )

 .. ( هتدابع ىلإ

 هجوتو .. ءاشعلا دعب هتاركاذم لمكأ امل هنإف دمحم لاح وه اذه ناك

 هشارف ة دمحم سلج .. مونلل مهشارف ىلإ زكرملا 2 نم عيمج
 . هيلع هللا معن 2 ركفي

 ىلعو زكرملا اذه ىلع ينلد يذلا هلل دمحلا : هسفن خ لوقي ناك

 .يلع ةميظع معن وذل هللا نإ هللاو .. ناوخإلا ءالؤه ةفرعم

 يلصي نأ ررق دقو زكرملا ىلصم ىلإ اهجوتم هشارف نم ماقو ..
 .. معنلا هذه ىلع هلل اركش نيتعكر

 دمحم لمكأ املف ... عوشخ ة هلل يلصي دمحم فقو ىلصملا و

 . هناوخإو هسفنل وعديو هللا ىلع ينثي ءامسلا ىلإ هيدي عفر .. هتالص

. هراوج ىلإ سلجي وهو ةديقعلا سردمب الإ رعشي ملق



  

 ؟ دمحم اي كئاعد خ ينتكرشأ اله : سردملا

 : دمحم

 سردملا

 ١ سر دمل :

 اي يئاعد خ كاسنأ فيكو ... ذاتسأ اي انه كتيؤرب ديعس انأ

 . يبر قحي ينفرع املع يلإ يدهت موي لك 2 تنأو .. يذاتسأ

 !؟ ءاعدلا دنع ءامسلا ىلإ انيديأ عفرن اذامل .. يذاتسأ اي نكلو

 هللا تيب ةبعكلا يه امك .. ءاعدلل ةليش دمحم اي ءامسلا نأل :

 . ةالصلل ةلبق مارحلا

 ءامسلا يِض نس مئنمأأن : ىلاعتو هناحبس هللا لوق ىنعم امو :

 .دا .)4 روُمَت ييه اَدَِ َضَألا مكب فيخي نأ
 ءامسلا نم هباذعب هتكئالم لسري ناك امل هللا نا .. دمحم اي

 هيهنو هرمأ َم متنمأأ اهانعمو .. ةيآلا هذهب انبطاخ ..

 ليئارسإ ينب نأش خ ىلاعت هللا لاق امك ءامسلا هباذعو

 ذ لاقو .. .فارعألا ٦٢.( ءامسلا نم ارَجر َمهيَلَع اتلَسَرأَتال

 حيرو تلصن ١٦( 4اًرَصَّرَص اًَحير ّمهيَلَع اتلَسَرأَمال داع موق

 . ءامسلا ةهج نم يتأت باذعلا

 كُّبَر ءاجو : رجفلا ةروس ة ىلاعت هلوق ىنعم امف اذإ :
رجفلا ٢ 4 اقَص اقَص كلَلَمَ اَو



 > زدل ىدفع ة 9 <

 اهيف ركذي يتلا تايآلا ضعب خيو .. كبر رمأ ءاج هانعم : سردملا

 له : ىلاعت هلوق لثم . هباذع ءاج ىنعمب نوكي هئيجم

 .رتبلا ٢٠٠ ه ةَكْئالَملاَ ماَمَعْلا نم للظ يض نلا ممتأ نأ الإ نوُرَظتي

 :لاقو . ونحو قافشإ ة دمحم ىلإ ذاتسالا رظن مث

 كنإف .. كشارف ىلإ دوعت يكل ناح دق تقولا نأ ىرت الأ

 . رجفلا ةالص ءادأل مايقلل طشنت يكل ةحارلا ىلإ ةجاحب

 يذؤي ال يك ةفيفخ ةكرح خ هشارف ىلإ داعو هذاتسأ دمحم ركشو

 ليصحتلا نم موي دعب قيمع مون اوناك نيذلا هئالمز نم ادحأ
. ةساردلاو



 > رن يدنع ت :: ..ا

 سيئرب اذإ .. ةديقعلا سردم لوصو نورظتني بالطلا ناك امنيب ..

 زكرملا عم نونواعتي نيذلا ءابآلا نم ةعومجم عم لخدي زكرملا

 . مهمعد هل نومدقيو يفيصلا

 .. لصفلا باب ىلع فقي ةديقعلا سردم ناك تاظحللا كلت و

 . لخدو ةيحتلا ىقلأف

 يدايأ ءابآلا ءالؤهل نإ يئانبأ اي : ذيمالتلل لوقي زكرملا سيئر لعجف
 دقو .. انتناعإل مهلاومأ نولذبي مهف .. اذه انزكرم ىلع ةيخس

 . مكلاوحأ ىلع عالطإلاو مكترايزل اوتأ
 نم زكرملا خ ام لك يخأ اي : زكرملا سيئرل لاقو ءابآلا دحأ مدقتن ..

 عضن نحنو . مكفرصت تحتو مكديب تايناكمإو تاودأو ةزهجأ

 ةيبرت ةي لمع نم هب نوموقت ام نإف .. مكيديأ ىلع انيديأ
 . ميظع ءيشل مهميلعتو بالطلا ءالؤه

 .اوقرصناو .. قيفوتلاب بالطلل اوعدو ..ءابآلا زكرملا سيئر ركش

ي جت



  

 : ةقباس ةصح ة مكل تلق امدنع يئانبأ اي نوركذتأ: ةديقعلا سردم

 هرسفن اننإف هانعم انيلع هبتشي ام نآرقلا انيأر اذإ هنإ

 . ةيبرعلا ةفللا خ هانعم ىضتقم ىلع

 اهايإ انتيطعأ يتلا دعاوقلا كلت انمهف دقو .. ذاتسأ اي معن : بالطلا

 . اديج امهف

 ءابآلا ءالؤهل نأب ثدحتي وهو زكرملا سيئر يئانبأ اي متعمسأ : سردملا
 ؟ ينعي اذام متمهف لهف . زكرملا اذه ىلع ةيخس يدايأ

 . هيلع نوقفني امب . زكرملا اذه ىلع ةمعنو الضف مهل نأ ينعي : يلع
 :دالا !٦( هئناتَطوُمَم ادي لب : لجو زع هللا لوق ىنعم ام اذإ : سردملا

 .ةدناها ٦٤( ٨؟ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو :لاق نأ دعب ..

 هنأ هةلوُلغَم هلا هَي» : مهلوقب هللا مهنعل دوهيلا دصق دقل : دمحم

 نإ يأ ه&ناتَّطوُمَبَم هاَدَي لب : هلوقب هللا مهباجأف .. ليخب
 . هدابعل ةطوسبم همعن

 ضع هل سيل هللا نأ كلذ نم مهفنو .. دمحم اي تنسحأ : سردملا

 له .. ةمعنلا ةيآلا هذه خ يديألا ىنعم امنإو ديلا ىمسي

 ٩ متمهف

 يزلا كَراَبَت» : ىلاعت هلوق ىنعم ام نكلو .. ذاتسأ اي معن : ديز
؟ دسا ١4( كلملا ورديب



 1 ٠ ه .

 « ...د ىدنع ث ۔

 اي متعمس امأ .. هحيضوت دوأ تنك ام اذهف .. ديز اي تنسحأ : سردملا

 نأ زكرملا سيئرل اولاقو انترايزل مكؤآبأ ءاج امدنع يئانبأ
 عومجم زكرملا _ ام لك نأ اودصق لهف كديب زكرملا 2 ام لك

 . ؟ زكرملا سيئر فك ة

 هفرصت تحت زكرملا خ ام لك نأ اودصق لب .. لاحم اذه نإ : دمحم

 ..ءاشي امع يهنيو ءاشي امب هيف رمأي ..

 هديب يزلا كراَبت)» ميركلا هباتك ي ىلاعت هللا لوقف اذإ : سردملا
 هانعم امناو ديلا ىمسي اوضع هلل نأ ينعي ال ٩ كسا ١( هب كلملا

 . ءاشي امب هيف رمأي هفرصت تحت نوكلا اذه خ ام لك نآ

 : الئاق ثيدحلا ذاتسألا لصاوو

 امأ ديلا يناعم نم ةفللا إ رخآ ىنعم يئانبأ اي كانهو

 اوربعي نأ اودارأ امدنع زكرملا سيئرل ءابآلا لاق اذام متعمس

 .. زكرملا اذهل مهمعدو مهترصانم نع

 . مكيديأ ىلع انيديأ عضن نحنو : اولاق دقل .. معن : دمحأ
 ةحورطم مهيديأو . مهيديأ تحت ةطوسبم انيديأ تناك لهو : سردملا

 . ٩ انيديأ قوف
: لاقف دمحم فقوو .. ذيمالتلا كحض



 > :.ال ىدنع ذا <

 مكنورصني مهنأب اوربخي نأ اودارأ امنإ مهنإ .. ذاتسأ اي : دمحم

 . مكعم مهن او ةنوعمل اب مكو دميو

 نينمؤمللو هلوسرل هلوقي نأ هللا دارأ ام وه يئانبأ اي اذهو : سردملا

 قوق هللا هي ةللا نوئكيابي امنإ كتوكيابي نيلا نإ :لاق نيح
 ديلا ىمسي اوضع هلل نأ كلذ ىنعم سيلو حتنلا ٠( :ه مهيديأ

 . ماسجألاب ةصاخ ءاضعألاو .. مسجب سيل هناحبس هللاف

 نإق ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ تفيضأ اذإ ديلا نأ مهفن سردلا اذه نمو

 ؟ يئانبأ اي كلذ متمهف لهف يديألا هذه ريغ ةفللا خ يناعم اهل

 نلف تايآلا هذه دنع فقوتي نمق .. يذاتسأ اي معن .. معن : نسح

 ه ءيش هلئمك َنسيَل» :ىلاعت هلوق عم بسانتي ىنعم اهل دجي

 ةوقلا ىنعمب وأ .. ةمعتلا ىنعمب نوكت نأ الإ. ىروشلا )١١(

 . دييأتلاو نوعلا وأ .. ةردقلاو

 . كيف هللا كرابو تنسحأ: سردملا

 سرد انل اوحرشيل الإ اوتأي مل راوزلا ءالؤه نأك ل هللا ناحبس :يلع

 . مويلا اذه

 بلطل متيتأو حرملاو بعللا نم نوبحت ام متكرت متنأ يلع اي : سردملا

 قوف ريخلا نم هل هللا أيه هلمع صلخأ اذإ دبعلا نإو .. ملعلا

 . هللا نامأ مككرتأ نآلاو .. روصتي ام

يج



 > زنل يادنص :ا >

 نلعي فوسو ءاهتنالا ىلع زكرملا نم لوألا فصنلا ةرتف تبراق ..

 . ةبلطلل رابتخا عضو نع زكرملا

 ىلإ دمحم تفتلا .. سردملا لوخد لبق لصفلا 2 بالطلا امنيبو..

 : لاقو هئالمز

 .. اهفصن ةساردلا ةرتف نم ىضم هنأ يتوخإ اي نوقدصتأ : دمحم

 . زكرملا اذه ادب ذنم ةعاس درجم اهنأكل هللاو

 ام نكلو .. مايألا هذهك ةحار يسفن تفرع ذنم شعأ مل ينإ : ديز

 .. دمحم اي كرتفد ىلع ةيوتكملا ةيالا هذه

 ءارسإلا ٨٥( ٭ليّبَر رمأ نم عورلا لق حورلا نَع كنولأسيو : دمحم

 رس يه يتلا حورلا ىتح .. ناسنإلا ملع لقأ ام هللا ناحبس : ديز
 وأ اهاري نأ الو .. ٩ يه ام فرعي نأ عيطتسي ال هتايح

 . اهرصبي

 ملس نأ دعب لاقف ديز مالك عمسو لصفلا لخد دق ةديقعلا سردم ناك

 : سردلا حتقتساو ذيمالتلا ىلع

 ىريس هنأب يعدي نم سانلا ضعب عمست نأ ديز اي بيجعلاو : سردملا

 . هتاقولخم ضعب ىري نأ عيطتسي ال وهو هناحبس هللا

 ملعي وهو .. ٩ ذاتسأ اي دحأ لوقلا اذهب لوقي نأ نكمي لهو : دمحم
.مسجب سيل هللاو .. امسج ناك ام الإ هنيعب ىري ال اندحأ نأ



 > ' :دم ىدنع ااا >

 ةيؤرلا ةيناكمإ هسفن نع ىفن هللا نأ عم .. دمحم اي معن : سردملا

 هكرت ال» : لجو زع لاقف .. راصبألا هكردت ال هنأ ربخأو

 ٠6:ء هريبخلا فيطللا وُهَو راصبألا درتب وُهَو راصبألا
 . !ل ىوعدلا هذه يعدي نم كانه كلذ عمو ..ماىنأل

 ةيؤرلا يفنت ةيآلا هذه نإ لوقي مهضعب انعمس .. يذاتسأ اي : رامع

 ةوجؤ) هللا لاق دقف ةرخآلا خ امآ .. ايندلا ذ هللا نع
 ِ م ح 9 م ّ

ةمايقلا٢٢٫) 4 ةرظان اَهتَر ىلا(٢٢) ةَرضان نئموي



 ` . ٠

 > .` .ل ىاد .. >
 .. ___ ٢

 تايآلا خ ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نإ .. رامع اي يتعمسا : سردملا

 امظعمو هسفن احدام 4ًراَصألا هك الث هلوق اهيف يتلا

 هنأو . ةج وزلا يفنو 0 هنع دلولا يفن : يه تافص ثالت هتاذل

 تاوامسلا حيرب » : لاق ىلاعت هللا نإف راصبألا هكردت ال

 ءيش لك َقَلَخَو ةبحاص هل نكت مل ةدو هت هَل نوُكَي ىنأ ضزْألاو
 قلاخ وه لإ هلا ال مكبر هللا مك )٠٠١( ًميِلَع ءيش لكب وهو

 هكرت ال )٠٠١( ليكو ءيش لك ىلَع وَُهَو ةودَبَعاف عيش لك

 ماعنألا )١٠٢. ريبحلا فيطللا وُهَو راصبألا كردي َوُهَو راصبألا

 زاجل ةرخآلا نود ايندلا ة هنع ةيؤرلا يفن دارأ امنإ انلق ولف

 نع هللا ىلاعت - ةبحاصو دلو ةرخآلا 2 هل نوكي نأ هللا ىلع

 .. اريبك اولع كلذ

 هللا ةيؤر نإ انلق ولو . مسج وهف نيعلا هتكردأ ام لك نإ مث
 نع هللا ىلاعت - امسج ىلاعت هللا نوكي نأ رمألا مزلل ةنكمم

 . اريبك اولع كلذ

 )٢٢( ٌةَرضاَت نيموي ةوجو : هللا لوق ريسفت نوكي فيك نكلو : دمحم

؟ ةمايقلا.٢٢) . 4ةَرظاَت اَهَر ىلإ



 4 ..۔دل ىدنع : <

 : سر دمل ا

 هللادبع

 سردملا

 .. هللا ىري ادحأ نأ ىلع لدت ال ةيآلا هذه نإ .. يئانبأ اي معن

 ةمايقلا موي نينمؤملا هوجو نأ ينعت ىلوآلا ( ةرضان ) ىنعمف

 رشبلا نم اهيلع رهظي ال لامجلاو نسحلا ةياغ 2 نوكت

 . رورسلاو ةحارلاو

 ةيآلا ىنعم نوكيف . ةرظتنم ىنعمب ةيناثلا خ ( ةرظان )و

 لولح رظتنت ةرشبتسم ةليمج نينمؤملا هوجو نأ

 . ةنجلا ىلإ مهلاخدإب هرمأب هللا ةمحر
 ١؟ راظتنالا ىنعمب رظنلا قلطي لهو

 . هللادبع اي معن :

 سيقلب ةكلملا ناسل ىلع لمنلا ةروس خ هللا لاق ام متعمس امأ

 ةليسرُم ينإو : تلاق دقل ناميلس ىلإ ايادهلاب تلسرأ نأ دعب
 تلاقف سنل( ٢٠44. َنوُلَسَرُمَلا عجَرَي مب ةَرِظاَتَف ةّيردَهب مهيلإ

 .ةرظتنم : دصقت يهو (ةرظات)

 اضيأ ةرتبل (٠٨٢ر4ٍقَرَسيَم ىلإ ةَرظتَم ىلاعت هلوق ذ اضيأو ..
. راظتنالا ىنعمب



 > . ةل ىبدقتت تأ.. >>

 ىري هللا نأ دقتعن نأ انل زوجي ال هنأ يئانبأ اي متكردأ لهف

 - تاثدحملا رئاسك نوكي نأ مزلل الإو .. ةرخآلاو ايندلا

 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 خيشلا ةحامسل امالك يئانبأ اي مكيلإ أرقأ نأ بحأو

 هباتك خ هركذ ۔ هللا هظفح ۔ يليلخلا دمح نب دمحأ

 هب دعو ام هللا باتك خ دجت كنإ ) :لاق غمادلا قحلا

 حرصأب اروكذنم ميعنتلا نم ةرخالا رادلا 2 نينمؤملا

 امنيب . هيلإ قيوشتلا لجأل ىتش عضاوم خ ارركمو .تارابعلا

 ةدايزلا ظفل نم اهوتبثم هلوأتي ام الإ اركذ ةيؤرلل دجت ال

 ول نأ - لوقعملا نم ىرت لهف المجم الإ ركذي مل وهو اهلاثمأو

 يفتكي نأ - ةنجلا ي ميعن لك نم لجأ يهو ةتباث ةيؤرلا تناك
 لكآملا ركذت امنيب اهيلا ةفيفطلا ةراشإلا هذه درجمب

 رئاسو راهنألاو قئادحلاو حكانملا و نكاسملاو براشلاو

 لمتحت ال ةحضاو تارابعب ةنيفلا دعب ةنيفلا تاذلملاو جهابملا

( 5 ليوأتلا



 477 يدنم

 ناك فشك هيدي ةو ةديقعلا سردم لخد ناحتمالا دعوم بارتقا عمو

 نأ دعب بلاط لك اهيلع لصحيس يتلا تاجردلا هيف ردقو هدعأ دق

 ىلع ةيحتلا ىقلأو لصفلا لخد نأ دعبو .. ةديقعلا ةدام اوربتخي

 . هتجرد ركذيو مهنم دحاو لك مسا ركذي لعج .. هبالط

 ١؟ دعب نحتمن مل نحنو تاجردلا هذه انل تعضو فيك : دمحم

 مكنم دحاو لك تفرعف ةرتفلا هذه مكعم تشع دقل يئانبأ اي : سردملا

 هذه تعضوف .. باعيتسالا ىلع هتردقو همهف ىدمو ..

 دحاو لك ىوتسمب يتفرعم و يريدقت بسح ىلع تاجردلا

 يتلا تاجردلا تناك اذإ ام ناحتمالا دعب ىرأسو .. مكنم

 ٩ ال مأ هتعقوت امل ةقباطم اهيلع نولصحتس

 نج وجج

 نمزلا ىهتنا املف ناحتمالا ةلئسأ ىلع ةباجإلاب بلاط لك لغتشا ناحتمالا موي يو
 . بقارملل مهقاروأ اوملس ةباجإلل ددحملا

 تاناحتمالا حيحصت متو .. مهتاناحتما بالطلا ىهنأ نأ دعبو ..

 ناحتمالا لبق هعقوت يذلا فشكلا نيفشك لمحي وهو ةديقعلا سردم مهيلع لخد ..

 . بالطلا تاباجإ ءوض ىلع ناحتمالا تاجرد هيق تعضو يذلا فشكلاو ..

 نأ تعقوت دق تنك يتلا هتجرد لجسيو هملق ذخأي نأ بلاط لك نم وجرأ :سردملا
. العف اهيلع لصح يتلا هتجردو ناحتمالا 2 اهيلع لصحي



 > :د ىدنع ة . <

 ناحبس اي : بالطلا حاص ىتح تاجردلا ةءارق سردملا لمكأ نإ امو ..

 ىوس دجوت الو تاجردلا نم ذاتسأ اي انل هتعقوت ام ققحت دقل .. !ا هللا

 . ادج ةطيسب قراوف

 مكنم ادحأ تربجأ دق مكتايوتسمب يملعب انأ له .. يئانبأ اي : سردملا

 : يلع

 سردملا

 . بوسرلا ىلع رخآلاو حاجنلا ىلع

 ىلإ اندحأ داق يذلا وه نوكي نأ نكمي ال ذاتسأ اي كملع نإ

 . انتركاذمو اندوهج يه لب .. بوسرلا ىلإ رخآلاو حاجنلا
 يملع نأ متظحال دقف يئانبأ اي اذإ .. يلع اي تتسحأ:

 ىلع مكنم ادحأ ربجيل نكي مل مكجئاتنب قبسملا فيعضلا

 . حاجنلا وأ بوسرلا

 ناميإب ىلاعتو هناحبس هللا ملع وه يئانبأ اي اذكهو
 وأ رفكلا ىلع ادحأ ربجيل نكي مل هنإف نالف رفك وأ نالف
 هللو .. ناميإلاو رفكلا نيب نوريخم دابعلا امنإو .. ناميإلا
 . نورضاكلا لوقي امع هللا ىلاعتو .. ىلعألا لثملا

 سفَتوز» : ىلاعتو هناحبس هللا لوق ءانبألا اهيآ متعمس امأ
 عنمأ تدق (ه) اَهاَوَمَتَو اهروُجَف اَهَمَهَلأَه ( )٧ اهاوس امو

 . رمشلا )١٠( هگامهاًَسَد نم باخ ةَقَو )١( اهاكَر نم

 ىلا ناسنإلا دشرأ دق هللا نأ ةيآلا هذه 2 هللا انربخا دقف

ىكز ءاش نمق .. رشلا قيرط نم هرذحو ريخلا قيرط



 > .ز۔دل ىدنع ث . <>

 سردملا

 هتياهن يذلا ريخلا قيرط اهب كلسو حلاصلا لمعلاب هسفن
 كلسو يصاعملاو روجفلاب هسفن كلهأ ءاش نمو .. ةنجلا ىلإ

 . رانلا ىلإ هتياهن يذلا رشلا قيرط اهب

 ملع نيب قرف كانه نأ وه يئانبأ اي هوفرعت نأ بجي ام نكل
 امأ . ءحيطخيو بيصي ناسنإلا عقوتف .. ناسنإلا عقوتو هللا

 دق ىلاعت هللا نأ نوظحالت الأ .. ةلاحم ال عقاو هنإف هللا ملع

 فيك انيأر مث . رانلا لهأ نم هتجوزو هنأ بهل يبأ نع ربخأ

 نم امهعنمي ام كانه نكي مل هنأ نيح ذ نيكرشم اتام امهنأ
 . ناميإلا

 ريغ ناسنإلا نإ لوقي نم كانه لهو !ا .. ذاتسأ اي ابجع :

 ٩ ر اتخم

 ىلع س انلا ربجي هللا ن ا لوقي نم كانه .. دمحم اي معن :

 . رفكلاو ناميإلا
 ....هنع هاهن دقو رفكلا ىلع ادحأ هللا مغري نأ نكمي لهو :

 هنيعب ملظلا هنإ .. يذاتسأ اي لاحم اذه نإ .. ١5 .. هبذعي مث

 ال لدع هللاف تصن(.` ه ديبل مالظب كّتَر امو : لوقي هللاو

.ادحأ ملظي نأ نكمي



 > :نل ىدقنع . <

 : باجعإ 2 دمحم ىلإ رظني وهو... سردملا

 نم نوكت نأ وجرأل ينإو .. المعو املع دمحم اي هللا كداز

 . ةمألا هذه خ نيدتهملا ةادهلا

 ريخلا ىلإ ةاعد يئالمزو انآ نوكأ نأ وجرأ مكف .. هللا ءاش نإ : دمحم

 . ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 دق هابأ نأ زكرملا سيئر هربخأ ىتح يساردلا هموي دمحم هني مل ...

 . مهم رمأل تيبلا ىلإ يتأي نأ هنم بلطو هب لصتا

 هنكلو زكرملا خ هيسردمو هئالمز عم ءاقيلاب سنأ دق دمحم ناك ..
 . هيبأ لاصتا هقلقأ دق ناك

 ... هتيب ىلإ باهذلل نذأتساف ..

 .. مهلزنم مامأ نيعمتجم اسانأ ىأر مهلزنم برق نم برتقا املق ..

 . هقلق دتشأ دقو مهيلإ عرسأف

 ؟هوركم دحأل ثدح له .. ٩ يبأ نيآ .. ٩ رمألا ام : دمحم

 .. ريخب كوبأف .. يدلو اي كعور نم ئده :ناريجلا دحأ

؟ يماو يتوخإ نياو : دمحم



  

 حورج هب ملاس كيخأ ىوس كانه سيل ريخب كلهأ لك : راجلا

 . ةرايس هتمدص نا دعب ةفيفخ

 ؟ به ذ نيآ ٥ ٩ ٠٠ ارأ ال اذ 1 .. ىبأ نيآ نكلو :

 يدلو اي لخدأ : هل تلاقو مألا هتلبقتساف تيبلا ىلا لخدو

 . ةصقلا كيلع صقأ انأو كتاودأ عضو

 .. همأ ىلإ عمتسي لعجو دمحم سلج ..

 اذه ةياهن نكسي ي ذلا لجرلا كلذ دمحم اي فرعت تنأ:دمحم مأ

 : لمحم

 ةعرسب اهب يشميو هترايس دوقي سمألاب ناك دقل .. عراشلا
 كاخأ مدصق قوسلا نم كدلاوو كيخأ عوجر دنعو .. ةلهذم

 . هترايسب املاس

 ىتح نونجم تنأ له : هل لاقو لجرلا هجو خ كوبأ حاصف ..

 ١١٩ .. ةقيضلا عراوشلا هذه ة ةعرسلا هذه عرست

 هسأر ىلع كابأ برضو لاعتو ربك خ لجرلا اذه لبقأف ..
 . نونجم يل لوقي كلثمأ : لوقي وهو
 ؟ يمأ اي نآلا يبأ نيأو

 كمامعأ ضعب عم بهذ امنإ .. ليلق دعب ي دلو اي دوعيس :دمحم مأ

 . ةطرشلا مسق خ هلاوقأب يلديل
 .. هناكم نم ماقف .. بابلا ىلع اقرط دمحم عمس ةظحللا كلت ذيو

. بابلا حتفل هجوتو



   

  

 : .7 .. ٠ ٠

 : .راس ىدنع دال .
 .صص٫۔>ح » -_-

 . لضفت .. لضفت نمحرلا دبع اي كب الهأ : دمحم

 ٩ دمحم اي تدع ىتم : نمحرلا دبع

 . تاظحل لبق تلصو : دمحم

 ؟ دمحم اي كوبأو كوخأ فيك : نمحرلا دبع
 .. سلجا لضفت .. لاح لك ىلع هلل دمحلا : دمحم

 هللا ردق اذإ .. ردقلا وه اذكه :لوقي وهو نمحرلا دبع سلجو ..

 . عقي نأ دب الف اتيش

 نأ يخأ ىلع راق هللا نأ ينعتأ ؟.. نمحرلا دبع اي ينعت اذام : دمحم

 .هسأر ىلع برضي نأ يبأ ىلعو .. مدص

 ... هرشو هريخ ردقلاب نمؤن نأ بجيف 5 .. دمحم اي معن : نمحرلا دبع

 ةيناثلا ةرملل قرطي بابلا اعمس ىتح همالك نمحرلا دبع لمكي مل ..

 ىأر نمح ةجهبلا دمحم سفن ترمغو .. بابلا حتفل دمحم عرسأف ..

 زكرملا سيئر وه بابلا فلخ يذلا ناك دقل .. نابسحلا ه نكي مل ام
 . ةرارحب مهحفاصي لبقأف .. هئالمز ضعبو ةديقعلا سردم هعمو..

 . لوخدلاب اولضفت ايه الهسو مكب الهأ : دمحم
 ؟ كيخأو كيبأ لاح فيك .. دمحم اي اركش .. اركش -

١٩ ثدح امب مكربخأ نمو : دمحم



 > | دل ىدفع ذ "-

 كب قحلن نأ انررقف .. كباهذ دعب ثدح امب انملع دقل :ةديقعلا سردم

 : دمحم

 . كتنحم ة كراوج ىلإ نوكنل
 نمحرلا دبع هليمز ىلإ تفتلا مث .. اريخ هللا مكازجو .. مكركشأ

 .. نمحرلا دبع انراج ىلع مكفرعأ : الئاق -
 ناك يذلا راوحلا ةديقعلا سردمل دمحم ىكح فراعتلا دعبو ..

 .. نمحرلا دبع نيبو هنيب

 هريخ ردقلاب نمؤن نأ بجي هنأ كعم انأ .. نمحرلا دبع اي :ةديقعلا سردم

 هللاب نمؤن نأ ناميإلا نأ ليي هللا لوسر انربخأ دقف . هرشو

 هريخ ردقلابو رخآلا مويلاب نمؤن نأو هلسرو هبتكو هتكئالمو
 ...هرشو

 ةلي يبنلا هل لاق يذلا تماصلا نب ةدابع ثيدح صن امك اضيأو

 ىتح ناميالا ةقيقح غلبتو نمؤت نلو دجت نل كنإ )

 لوسر اي تلق : لاق ( هللا نم هنأ هرشو هريخ ردقلاب نمؤت
 ام نأ ملعت » : لاق ؟ هرشو ردقلا ريخ ملعأ نأ يل فيك ؛ هللا

 كئطخيت نكي مل كباصأ امو 6 كبيصيل نكي مل كأطخأ
 .( )٧٢ مقر - حيحصلا عماجلا « راتنا تلخد كلذ ريغ ىلع تم ناق .

 :لوقي ىلاعت هللا نإف . نآرقلا لئالدب هيلع لولدم هلك كلذو

 ريخب َكتستَسَي نإ وُه الإ هت فشاك الف ضب هللا كتستَسَي ناول
 .: . وم رم < < ٥ ال / %&۔ رم <

 . ماعنألا 4٧١٠م ريدق عيش لك ىلع وهف

؟ هللا نم مأ انم يه له .. اهب موقن يتلا هذه انلاعفأف : نمحرلا دبع



 > -ل ىدنع ث . >

 بناج ۔ارش وأ ناك اريخ - هلعف نم ناسنإلل نإ :ةديقعلا سردم

 . هباقعو هباوث بترتي هبسك ىلع هنأو . قلخلا نود بسكلا
 كلذ ة جردنتو . ءيش لك قلاخ هدحو ىلاعت هللاف قلخلا امأ

 ك ( ءيش لك ) مومع خ ءايشألا نيب نم اهنإف دابعلا لاعفأ

 : هناحبس لاقو ماعنالا ٠٠٢4( ءيش لُك قياخ ىلاعت هلوق

 رذأ ال هنأ ينعي ال اذهو ..تاناصلا.٦ 4 نولَمَعَت اَمَو مكَمَلَخ ُهَلل اي»

 هنم بسكلا بناج هل ناسنإلا ناف هلعف 2 ناسنإلا ةدارإل

 بستكي امل هباستكا سيلو ٠ ىلاعتو هناحبس هلل قلخلا امنإو

 لكو . هتدارإ هيلإ تهجوت ام بستكي امنإف ايرارطضا ارمأ

 هل ثدحي امو ايرارطضا عقي ام نيب قرفلا كردي دحأ

 امهريغو ضبنلاو ةشعرلاك ةيرارطضالا هتكرحف . ارايتخا

 ناسنإلا نم دوصقم كيرحتب نوكت يتلا ةكرحلا ريغ يه
 ام هعفدو بارشلاو ماعطلا هلوانتو يرايتخالا يشملا ةكرحك

 . هذخأ ديري ام هذخأو هعفد ديرت

 ؟ هلعف راتخم وهف ارش وأ اريخ ىتأ نم ذاتسأ اي اذإ : نمحرلا دبع
 وهف ارش وأ اريخ ىتأ نم نإيئانبأ اي معن :ةديقعلا سردم

 امنإو امهنم يأ باكترا ىلع هركم ريغ : هلعف خ راتخم

 راتخي امب - عيش لك ىلع قباس وهو - ىلاعت هللا ملع قيس
 ليدبت الو 6 لزألا غ هناضق ملق كلذب ىرجف 6 اهنم
.همكحل بقعم الو هتاملكل



 .« :.:!زس ىدنع ذا >

 هيسضفتلق اًحلاَص َلِمَع خرم هللا رفغتسأ .. هللا رفغتسأ : نمحرلا دبع

 ٠ (تلصحف ٦:.. : ديبقلل م اًذَلضب كبر اَمَو اَهَنَلَعَف ء اسأ 7

 . هيخأو هيبأ ىلع دمحم نئمطا نأ دعب زكرملا ىلا عيمجلا د اع ..

 نج ن
 ةديقعلا سردم لخد .. ديدج موي ةيادبو ... زكرملا عيمجلا لصو

 . لصفلا

 ةيورخألا ةعافشلا ناونعب اديدج اسرد ذخأنس مويلا يئانبأ اي :سردملا

 لهأل يتع افش ( : لاق نت لوسر نأ ذاتسأ اي حيحص لهو : رامع

 . ( يتمأ نم رئابكلا

 هللا ىلص هللا لوسر نم ارداص نوكي نأ نكميال لوقلا اذه لثم نإ :سردملا

 .. ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيل ىتأ لوسرلاف .. ملسو هيلع
 .يصاعملا فارتقاو تاركنملا لعق ىلا ةوعد هيق لوقلا اذهو

 لدعلاب رسأي ةللا نإ هباتك ي لوقي هللا نأ .. يئانبأ اي نورت لهف
 يَقَبَلاَو ركسلاو ءاتثَحَمَلا نع ىمهتيو ىبرقلا يز ءائيإؤ ناتللاو
 3 . د . .. .ي ۔ رية.۔ ردت ۔ ,روو ِ
 سانلا ك يداني نا هلوسر رماي مت .. لحنلا(٠٢٭&نوركذت مكلعل مكظيي

 لتقو رمخلا برشو قرسو ىنزف .. هللا رمأ فلاخ نمل عفشي هنأ

 .ةمرحملا سفنلا

 لوقي امم هللا رفغتست .. هلوسرو هللا ىلع لاحم اذه نإ : ديز

. نولهاجلا



 « :: يدنع ذا >

 ىلص يبنلا نع - هنع هللا يضر ديز نب رباج نع يور امو : سردملا

 نم رنابكلتا لهأل ةعاقشتا تسيل ): - ملسو هيلع هللا

 دنع رباج فلحي . 6٢٢س - اد )::٠( متر - حيحصلا ماجلا ( يتمأ
 2 رئابكلا لهأ دعوت دق هللا نأل ةعافش رئابكلا لهأل ام كلذ

 2 ةلدألاو .. ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس ةيو هباتك

 : يه ميركلا نآرقلا

 ١- ؛؟ىَضَتزا نمل انإ َنوُعَمَشَي انو : ىلاعت هلوق ٢٨لأنبيا.(

 دنع دحتا نم انإ ةعامشلا َنوُكِلَمَي ات» : ىلاعت هلوق ٢-

 (ميرم )ز ٨7. اًدَهَع نَمَحَرلا

 (رناغ ١٨. عاطُي عيفت انو ميمح نيم نيمياظلي اتم » : ىلاعت هلوق ٢-
 رثدملا ؛٨ةكنيعفاشلا ةعاقش مهعفنت اَمَق : ىلاعت هلوق ٤

 ائيش سمن نَع نَضَن يزجت ال مؤي ًاوُمَتاَو » : ىلاعت هلوق ٥
 مُهَالوَلَع اهتم دحوي الو ةَعاَمَش اَهتيم لبقي لو
 ةرقبلا .؛٨ 4هكنوُرَصتُي

 .ءارعشلا ه ميمح قيردص انو ):٠٠( نبعفاش نمم ات امف » : ىلاعت هلوق ٦

 مَتَهَج زات هن نإَق هنوُسَرَو ةللا صقي نم » : ىلاعت هلوق -ا
نجلا ٢٢ هادبأ اهي نيريلاخ



 > ؛۔ك ىدنع ذأ >

 : يه ةيوبنلا ةنسلا ذ ةلدألاو : سردملا

 نب دمحأ دنسم ( رمخ نمدم الو قاع ةنجلا لخدي ال ) : ةت هلوق ١-

 )٦٧٤٦( مقر - لبنح

 ( ةرخالا 2 اهمرحي ايندلا خ رمخلا برش نم ) : ةيب هلوق ٢-

 )٢٨٥١(. مقر -ةبرشألا باتك - ملسم حيحص

 ملسم حيحص (تاتق )ةياور و مامن ةنجلا لخدي ال ) : ةي هلوق ٢-

 )١٨٠(. مقر ناميإلا باتك -

 هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم ) : ةي هلوق ٤-
 ٨٧٢ص - ١ط )١٠٠٢( مقر - حيحصلا عماجلا ( هيلع مارح ةنجلاف
 ( هنع ةياجلا الو نيدلا خ يلاغلا يتعافش لانت ال ) : يي هلوق ٥

 ٧٢٢ ص - )٤٢٦٢٥( مقر - يزاغملا باتك خي يراخبلا هجرخأ.

 ال الجرو سانلل اموشغ اناطلس يتعافش لانت ال ) : يت هلوق ٦-

 ١٧٢ص - ١ط )١٠٠٢( مقر - حيحصلا عماجلا . ( ميتيلا 2 هللا بقاري

 . ثيداحألاو تايآلا نم ريثكلا اهريغو

 نم نيقتملا نينمؤملل نوكت ةعافشلا نأ انل نيبتي ذاتسأ اي اذإ : دمحم

 هذه نوكت فيك نكلو .. مهنع ىلاعتو هناحبس هللا يضر
٩. ذاتسأ اي ةعافشلا



 > ' :دو ىدنع نا.. >

 : سردملا

 ١ سر دمل :

 سردملا

 سردملا

 ةعافشلا نوكت يث انيأ اي .. لاؤسلا اذه ىلع دمحم اي تنسحأ

 لوخد ليجعت وأ ةنجلا 2 ةجرد عفرل نينمؤملل
 . باسحلل فوقولا دعب ةتجيلا

 راتلا نم نوجرخي يصاعلا باحصأ نأ ذاتسأ اي تأرق دقل :

 ةنجلا لهأ نم نوكيس يصاعلا نأب دمحم اي قدصت لهو
 . ٩ تابيطلاب اهيف معنيل

 لوسر نع ثيدحب كلذل نولدتسي مهنكل .. ذاتسأ اي قدصأ ال :

 . هللا

 نم يصاعملا لهأ جورخب لوقي نم نإ .. دمحم اي كيلع نوه :
 لوقلا اذه لثم اولاق امنإ .. مئارجلا باحصأو ةلتقلاو ةانزلا

 هذه لثم نولعفي اوناك نمم نيطالسلاو ءارمألا اوضريل

 . تاركنملا

 دعب ةنجلا نولخدي مث رانلا خ ةرتف نوقبي مهنأ نودصقي له :
 . كلذ

 .. مالسإلا ةمأ نم مئارجلا لعفي نم نأ نودقتعي مهن إ:
 هناميإ نأ نودقتعيف ناميإ نم ةرذ هبلق ة لاز الو اهلعفي
 نكلو ... ةنجلا هلخديو رانلا نم هجرخيس يذلا وه اذه

.. اذه مهئاعدا بذك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا



٨١ ٠ ٠ : ) ٤ ٠ .. 

 > ىدنع ذ سز!٠. .

 سر دمل ١

  

 نيح ينازلا ينزي ال » مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هلوقب

 وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو نمؤم وهو ينزي

 نإف ۔۔ هبلق نم ناميإلا عزتنأ كلذ لعف اذإف .. نمؤم
 ثيدحلا اذه نإف (٤٠٠)متر مسم حبحص).. «كيلع هللا بات بات

 . هبلق نم ناميإلا عزتنا دق ةريبكلا بكترم نأ انربخي
 لهأ لوق تركذ لوقلا اذه لثم تعمس املك دمحم اي ينإو ..

 . مهلوقب لوقلا اذه هبشأ امف .. اقباس باتكلا

 ؟ باتكلا لهأ لوقي اذامو :

 . ةرقبلا ةروس خ ىلاعت هللا لوق دمحم اي تعمس ام وأ :

 . باتكلا لهأ نع ايكاح

 هللا دنع متحت لك ةَدوُدَعَم :اماتأ ألا زاَلا اتّمَسَت ن ولاقو

 َنوُمَلَعَت ال ام هللا ىلع َنوُلوُمَت ومت م أ ةَدَهَع هللا فلي نف اًدَهَع
 ۔ 4 ۔ ِ

 كّتلؤاف هتئيطخ ب هب تىَطاَحأَو و ةثئّيَس َبَسَك نّم ىَلَب ).٨(

 نأ مهربخأف . . ةرقبلا ٨١. ه‘نوُدلاَح اةيف مه راتلا “راحصأ

.. اهيف دلاخ وهف رانلا لخد نم



  

 رئابكلا باحصأ نيصاعلا دولخ ىلع لدت يئانبآ اي ةريثك ةلدأ كانهو

 نمو .. ةيورخألا ةعافشلا ة اهانركذ يتلا ةلدألا ىلع ةدايز رانلا

 : ميركلا نآرقلا نم ةلدألا كلت

 هبَر نس ةظعوم هءاج نَمَف » : ابرلا يلكآ ىلاعت هلوق ١-
 باحصأ كئلوأف داع عمو هللا ىتإ ةرسأو فس ام هَلَق ىهتناف

 (ةرتبا) .ه هنوُيلاخ اَهيِف مه راقلا
 ًدَعَتَيَو ُهَلوُسَرَو ةللا صقي نَمَو » : ةاصعلا ي ىلاعت هلوق ٢-

 .ءاسنلا ١٤. ) نيهم ُباَدَع هلو اهيف اًدلاَخ اًراَت هلخي ةدوح

 اثيؤُم ئقَي نسو »: انمؤم لتق نم ا ىلاعت هلوق ٢-
 ُهتَلَو هيَلَع هللا بيضع اهيف ايلاخ مَتَهَج هَؤآَرَجَف ادمعتم

 . ءاسنلا.٢٢ هه اًميظَع اًباَذَع ل دَعأَو

 راطننالا٦ ه“نييئاقب اَهتَع مه امو : راجفلا خ ىلاعت هلوق ٤
 اَهتم.اوُجَرَخَي نأ اودارأ املك :قاسضلا ن ىلاعت هلوق ٥-

 هب مئنك يزلا راثلا َباَدَع اوقوُد مهل ليِقَو اَهيِف اوديعأ
 رمث ت

٣ دجسل ٢٣٠" ١ نوب



 > :۔ ىدنع ذ : <

 اي ةحيحصلا تاياورلا نم ريثكف ةيوبنلا ةنسلا نم امأو

 ضعب ىلع رصتقن .. رئابكلا لهأل دولخلا ىلع لدت يئانبأ

 : اهنم

 يضر رمع نبا قيرط نم امهريغو ملسمو يراخبلا ىور ١-

 . ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي ) : لاق ةلي يبنلا نأ امهنع هللا

 ايو توم ال رانلا لهأ اي مهنيب نذؤم موقي مت رانلا رانلا لهأو

 ( هيف وه اميف دلاخ وه لك توم ال ةنجلا لهأ
 هاعرتسا نم ): لاق هنأ قلي هللا لوسر نع يراخبلا جرخأ ٢-

 . ( ةنجلا هيلع هللا مرح الإ هحصنب اهطحي مل مث ةيعر هللا
 نب رباج نع ةديبع يبأ نع هدنسم عيبرلا مامإلا ىورو ٢-

 نم ) : لاق يي هللا لوسر نع مهنع هللا يضر سنأ نع ديز

 ( رانلا هل بجوأو ةنجلا هيلع هللا مرح هنيميب ملسم قح عطتقا

 لوسر لاقق ؟ هللا لوسر اي اريسي ائيش ناك نإو لجر لاقف

( كارأ نم ابيضق ناك نإو ) : ةي هللا



 ه .نل ىا دنم : <

 لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ قيرط نم امهريغو ناخيشلا جرخأ ٤

 هدي 2 هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم ) : ةتَي هللا لوسر لاق

 لتق نمو . ادبأ اهيف ادلاخ منهج ران غ هنطب 2 اهب أجوتي
 ١ دبأ اهيف ادلاخ منهج ران 2 هاسحتي هدي 2_ همسق مسب هسفن

 ادلاخ منهج ران ة لزني وهف هسفن لتقف لبج نم لزن نمو ٠

 ) ادبأ ادلخم

 نأ امهنع هللا يضر دوعسم نب ١ نع ميعن وبأو ين اربطل ١ جرخأ ٥0-

 ددع رانلا خ نوثكام مكنإ رانلا لهأل ليق ول ) : لاق ةني يبنلا

 مكنإ ةنجلا لهأل ليق ولو . اهب اوحرفل ايندلا ي ةاصح لك

 ( دبألا مهل لعج نكلو . اونزحل ةاصح لك ددع اهيف نوثكام
 دولخلا ىلع لدت ةرات كلذ خ يئانبأ اي ةريثك تاياورلاو

 دعوتلاب ىرخأو ديبأتلا نيبو هنيب عمجلاب ةراتو هيلع صنلاب

 نإو دحاو اهلصحمو اهحير مش نامرح وأ ةنجلا نامرحب
. اهظافلأ تفلتخا



 > ٣ يادنع دت :ح

 : رامع

 : سردملا

 نآ هل نيبتي سانلا لاوحأ ه يئانبأ اي رظنلا نعمأ نمو
 ىلإ هدعب مهبالقناو . دمآ ىلإ ةاصعلا باذع ءاهتنا داقتعا

 أرج امك - ةمألا هذه أَرج رثابكلا لهآ نع وفعلابو ميعنلا

 نع يصقتلاو . نيدلا مرح كاهتنا ىلع - لبق نم دوهيلا

 ماحتقاو سفنلا تاوهش ءارو لاسرتسالاو . ةليضفلا دويق

 . اهئاوهأ ججل

 خيشلا ةحامس اهركذ ةلاقم نع يئانبأ اي مكربخأ نأ بحأو

 قحلا هباتك 2 - هللا هظفحي ۔ يليلخلا دمح نب دمحأ

 ريبكلا ةيعادلا يل هلاق ام ىسنأ تسلو ) : لاق غمادلا

 ةمألا نأ ول» : راتسلا دبع زعملا دبع خيشلا فصنملا ةمالعلا

 . باذعلا ةك ةريبكلا بحاص دولخ ةب مكتدبيتعب تذخأ

 فاضحتاو ةهازنلاو ةماقتسالاو حالصلا ب نأش اهل ناكل

 «هيلع اهارت ام ريغ

 نيبنذملا نيصاعلا ريصم وه ام ريخأ لاؤس يدنع يذاتسأ اي

 ؟ توملا لبق اوبات نيذلا

 بات لب كلذ ىلع تمي ملو بنذيو يصاعملا لعفي يذلا نإ ينب اي

 ىلوملا لاق امك .. هل هللا رفغي تومي نأ لبق احوصن ةبوت هللا ىلاإ

...هم ٨٨4( ىدتها مت اًحلاَص لَعَو نَمآَو بات نمل راَمَعَل ينإو هناحبس



  

 نيم اوّصتَمت ات مههيضنأ ىت اوّقَرنسأ نيزلا يدابع اي لّق» ىلاعت هلوقو
 سزل.:٥؛4 ميِجَولا رومعلا وه هنإ اعيمج بونذلا رفي ةللا نإ هللا ةَمَحَو

 الأ ىلع امزاع نوكي نأو ةقداص ةبوتلا نوكت نأ يئانبأ اي مهملا نكلو

 دبعلا نأ يهو ىنعملا ه مظعأ ةيآ يئانبأ اي انهو ... بنذلا ىلا دوعي

 ةئيسلا كلت هللا لدبأ حلاصلا لمعلاو ناميإلاب ةبوتلا عبتأو بات ىتم

 و َرخآ اَهَنإ هللا عَم َنوُعَدَي ات نيزَلاَو» ىلاعتو هناحبس لاق ةنسح

 قلي كيد لَعَقي نمو َنوُتَزَي انو قحلاب انإ هللا مَرَح يت سمتلا نولم
 نمم انإ (: اًئاَهم هيف لحيو ةمايقلا مي باَدَعَلا هت فعاضي (٦هر اًماَقأ

 ناو تاتنح مهتاتينس هللا لب لوأف احيانص المع ليَعَو نَسآَو بات
 ىلع بونذلا) ي لوسرلا لوقو .. (نترنا ..: هياًميِحَؤ اَروُمَع هللا
 يذلا بنذلاق هبحاصو دبعلا نيب بنذو هبرو دبعلا نيب بنذ : نيهجو

 نيبو هنيب بن امأو هل بنذ ال نمك ناك هنم بات اذإ هبرو ديعلا نيب

 (٦؛١ ثيدحلا مقر حيحصلا عماجلا) ( اهلهأ ىلإ ملاظملا دري ىتح هل ةبوتالف هبحاص

 ىلاعت لاق امك باوآلا باوتلا دبعلا بحي هللا نإ يئانبأ اي اضيأو ..

:رتبلا.٢٢٢؛؛نيرّهَطتُمَلا بحيو نيباؤَلا بحي ةللا نإ



 < _.هيحنعن ح
 ك نيلماك نيرهش ءاضق دعب يفيصلا زكرملا ةياهت تقو برتقاو
 دعتساو .. ىلاعت هللا دمحي تهتناو تارابتخالا ةرتف تءاجو .. زكرملا

 رظني مهنم لك لعجو عيمجلا تمصو ... مهارق ىلإ ليحرلل عيمجلا

 ىلع ربصت فيكو : لوقي مهنم درف لك نأكو هيسردمو هئالمز ىلإ
 ١ ؟ مكقارف

 ۔۔ لبحرلا تاظحل تندو

 . هدلب ءانبأو هلهأ ىلإ ةفرعملاو رونلاب دوعيل هرفس ةبيقح بلاط لك دعأو

 نا ۔۔ زكرملا اذه باحر نم لحري نأ عيطتسي مهيأ نكلو
 ۔ بلاطلاو .. سردملل ... ءالؤه لكل اكلم راص بلقلا

 اتنادلب ىلإ .. دولاو بحلا اذه لمحت نأ يئانبأ اي مكيأر امف
 . ةقرعملاو ملعلا مهملعت امك سانلل هملعتل

 اهيق ملعتت سورد ىلإ ةسام ةجاحب اتتمأ نأ كش نم امف
 ۔۔ يخآتلاو بحلا

نج نتف



 


