
 جابر الجليل الصحابي حديث من البيت في طالب أبي بن علّي أميرالمؤمنين مولد

 األنصاري عبداهلل بن

 

  

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

ًّ اٌصذٚق، ٌٍش١خ وزبثًب اٌمٕٛاْ ٘زا روش  .إ١ٌٗ ٚأعٕذ سعبٌٗ، فٟ إٌغبشٟ: ِٓ و

 

 '.لٛائُ خّظ ٔؾٛ' ثؤّٔٗ ِصّشؽًب لٕٗ، ٔبلاًل' ا١ٌم١ٓ' وزبثٗ فٟ اٌؾٍّٟ ؼبٚط ٚاثٓ

 

 '.إٌّبلت' فٟ آشٛة شٙش اثٓ لٕٗ ٚٔمً

 

 '.األخجبس عبِك' وزبة ِؤٌّف لٕٗ ٚٔمً

 

ّٟ لٓ ِشفٛلًب األٔصبسٞ، اٌٍَّٗ لجذ ثٓ عبثش إٌٝ اٌصذٚق أعٕذٖ ؽذ٠ٍش ِزٓ ٚ٘ٛ  إٌج

 .آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ

 

 '.اٌٛالف١ٓ سٚظخ' فٟ" ٘ـ 5ٓ٘ اٌش١ٙذ" ا١ٌٕغبثٛسٞ اٌفّزبي وٍّٗ ٚٔمٍٗ

 

ّْ وّب  وزبثًب" ٘ـ 5ٙ٘ د" اٌمؽبس اٌؾغٓ ثٓ أؽّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌّٙذأٟ، اٌمالء ألثٟ أ

 ِصّشؽًب' ا١ٌم١ٓ' فٟ اٌؾٍّٟ ؼبٚط اثٓ اٌغ١ّذ روشٖ' اٌغالَ ل١ٍٗ لٍٟ ٌِٛذ' ثمٕٛاْ

 ثمط فٟ ثبخزالف -اٌّشفٛق عبثش ؽذ٠ش ل١ٓ ٚ٘ٛ' لٛائُ عجك لٓ أوضش' ثؤٔٗ

 .اٌمجبئش

 '.غشساٌذسس' وزبثٗ فٟ اٌذ٠ٓ وّبي اٌؾغ١ٕٟ ِؾّذ ثٓ ؽ١ذس اٌغ١ذ ٚأٚسدٖ



 '.اٌفعبئً' وزبثٗ فٟ اٌمّٟ عجشئ١ً ثٓ شبراْ اٌذ٠ٓ عذ٠ذ ٚاٌش١خ

 

 '.اٌؽبٌت وفب٠خ' فٟ" ٖ 5٘ٙ" اٌش١ٙذ ٠ٛعف ثٓ ِؾّذ اٌىٕغٟ اٌؾبفؿ ٌّٚخصٗ

 

ًّ  .ثؽشلُٙ اٌؾذ٠ش أعٕذٚا ٘ؤالء ٚو

 

ُّ ٕ٘ب ٚٔمّذَ  :ف١ٗ" 3ٖ" اٌؾذ٠ش ٚ٘ٛ' اٌفعبئً' فٟ شبراْ اثٓ روشٖ وّب ٔصٛصٗ، أر

 

 :لبي األٔصبسٞ، اٌٍَّٗ لجذ ثٓ عبثش لٓ

 

ّٟ ١ِالد لٓ آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ اٌٍَّٗ سعٛي عؤٌذ  اٌغالَ؟ ل١ٍٗ ؼبٌت أثٟ ثٓ لٍ

 

" اٌّغ١ؼ عّٕخ لٍٝ ثمذٞ" ٌٚذ ٌِٛٛد خ١ش لٓ! عبثش ٠ب لغجًب، عؤٌذ! آٖ آٖ،: فمبي

(ٔ.) 

 

ّْ  ٔٛس ِٓ ٚوالٔب ٔٛسٖ، ِٓ ٔٛسًا ٚخٍمٕٟ ٔٛسٞ، ِٓ ٔٛسًا| ل١ًٍّب| خٍك رمبٌٝ اٌٍَّٗ إ

 ٚال ؼٛي وبْ ٚال ِذؽ١ّخ، ٚأسظًب ِج١ّٕخ، عّبء ٠خٍك أْ لجً ِٓ ٚخٍمٕب ٚاؽذ،

 .لبَ أٌف ثخّغ١ٓ ٘ٛاء ٚال ثؾش ٚال ظ١بء، ٚال ـٍّخ ٚال لشض،

 

ُّ ّْ ص  فّّغذٔبٖ، لفّزٗ ِّٚغذ فمّذعٕبٖ، رارٗ ٚلّذط فغّجؾٕبٖ، ٔفغٗ عّجؼ ٚعً لّض اٌٍَّٗ إ

 فجؽؾٙب، ٚاألسض فغّىٙب اٌغّبَء رغج١ؾٟ ِٓ فخٍك ٌٕب رٌه رمبٌٝ اٌٍَّٗ فشىش

ّّمٙب ٚاٌجؾبس  .فم

ّٟ رغج١ؼ ِٓ ٚخٍك  اٌغبثمخ اٌغّبء رمَٛ أْ إٌٝ اٌّمّشث١ٓ اٌّالئىخ اٌغالَ ل١ٍٗ لٍ

ّٟ فٙٛ اٌّالئىخ عّجؾذ ِب فغ١ّك  .ٚش١مزٗ اٌغالَ ل١ٍٗ ٌمٍ



ّْ! عبثش ٠ب ِّب اٌغالَ، ل١ٍٗ آدَ صٍت فٟ ثٕب فمزف ٔمٍٕب ٚعً لّض اٌٍَّٗ إ  أٔب فؤ

ِّب األ٠ّٓ، عبٔجٗ فٟ فبعزمشسد ّٟ ٚأ  .األ٠غش عبٔجٗ فٟ فبعزمّش لٍ

 

ُّ ّْ ص  ٔمٍٕٟ فّب اٌؽب٘شح، األصالة فٟ اٌغالَ ل١ٍٗ آدَ صٍت ِٓ ٔمٍٕب ٚعً لّض اٌٍَّٗ إ

 ؼب٘ش ـٙش ِٓ رمبٌٝ اٌٍَّٗ أؼٍمٕب ؽّزٝ وزٌه ٔضي فٍُ ِمٟ، ل١ًٍب ٔمً إٌّب صٍت ِٓ

 .اٌّؽٍت لجذ ـٙش ٚ٘ٛ

 

ُّ  .إِٓخ ٟٚ٘ سؽُ، خ١ش ٚاعزٛدلٕٟ اٌٍَّٗ، لجذ ـٙش ٚ٘ٛ ؼب٘ش ـٙش ِٓ ٔمٍٕٟ ص

 

ّّب  ل١ٍٗ لٍٟ ١ٌّٚه ثبي ِب! ٚع١ّذٔب إٌٕٙب: ٚلبٌذ ٚظّغذ، اٌّالئىخ اسرّغذ ـٙشُد فٍ

ّّذًا ثزٌه ٠مْٕٛ األص٘ش؟ إٌٛس ِك ٔشاٖ ال اٌغالَ  .آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ ِؾ

 

 ِٓ ل١ًٍّب ٚعً لّض اٌٍَّٗ فؤؼٍك ِٕىُ، ل١ٍٗ ٚأشفك ث١ٌّٟٛ ألٍُ إّٟٔ: ٚعً لّض اٌٍَّٗ فمبي

 .٘بشُ ثٕٟ ِٓ ؼب٘ش ـٙش

 

ًٌ وبْ اٌشؽُ، فٟ ٠ص١ش أْ لجً فّٓ : ٌٗ ٠مبي لبثذًا صا٘ذًا ٚوبْ اٌضِبْ، رٌه فٟ سع

 ٚعجم١ٓ ِؤر١ٓ رمبٌٝ اٌٍَّٗ لجذ لذ اٌمّجبد أؽذ ِٓ ٚوبْ ،(ٕ)اٌشمجبْ صغ١ت ثٓ اٌّجشَ

 ".أعبثٗ إٌّب" ؽبعخ ٠غؤي ٌُ عٕخ

 

ّْ  رمبٌٝ اٌٍَّٗ فغؤي ٌشّثٗ، ؼبلزٗ ثؾغٓ ٚأٌّٙٗ اٌؾىّخ، لٍجٗ فٟ أعىٓ ٚعً لّض اٌٍَّٗ إ

 .ٌٗ ١ًٌّٚب ٠ش٠ٗ أْ

 

ّّب ؼبٌت، أثب رمبٌٝ اٌٍَّٗ فجمش  ث١ٓ ٚأعٍغٗ سأعٗ ٚلّجً إ١ٌٗ لبَ اٌّجشَ ثٗ ثصش فٍ

ُّ ٠ذ٠ٗ، ْٓ: ٌٗ لبي ص  رمبٌٝ؟ اٌٍَّٗ ٠شؽّه أٔذ َِ

ًٌ: ٌٗ فمبي  .رٙبِخ ِٓ سع



ّٞ: فمبي  رٙبِخ؟ أ

 

 .٘بشُ ِٓ: لبي صُ ِٕبف، لجذ ِٓ: فمبي

 

 صُ ١ٌّٚٗ، أسأٟ ؽزٝ ٠ُّزٕٟ ٌُ اٌزٞ ٌٍَّٗ اٌؾّذ: ٚلبي صب١ٔخ، سأعٗ ٚلّجً اٌمبثذ فٛصك

ّْ! ٘زا ٠ب أثشش: لبي ّٟ فئ  .ثشبسره ف١ٗ إٌٙبًِب إٌّٟٔٙ األلٍٝ اٌمٍ

 

 ٘ٛ؟ ِٚب: ؼبٌت أثٛ فمبي

 

ّٟ ٘ٛ ـٙشن ِٓ ٠ٌٛذ ٌٌٚذ: لبي ّٟ اٌّّزم١ٓ إِبَ ٚعً، لّض اٌٍَّٗ ٌٚ  سّة سعٛي ٚٚص

ْْ اٌمب١ٌّٓ، ّْ: ٌٗ ٚلً اٌغالَ، ِّٕٟ فؤلشئٗ اٌٌٛذ، رٌه أدسوذ أَٔذ فئ  ٠مشأ اٌّجشَ إ

ّّذًا ٚأْ اٌٍَّٗ، إٌّب إٌٗ ال أْ أشٙذ: ٠ٚمٛي اٌغالَ، ل١ٍه  ل١ٍٗ اهلل صٍٝ اٌٍَّٗ سعٛي ِؾ

ُّ ثٗ آٌٗ، ٚ ّٛح، رز ّٟ إٌج ُّ ٚثمٍ  .اٌٛص١خ رز

 

 اٌٌّٛٛد؟ ٘زا اعُ ِب: ٚلبي ؼبٌت، أثٛ فجىٝ: لبي

 

ّٟ اعّٗ: لبي  .لٍ

 

 .ٚاظؾخ ٚدالٌخ ثجش٘بْ إٌّب رمٛي ِب ؽم١مخ ألٍُ ال إّٟٔ: ؼبٌت أثٛ لبي

 

 رش٠ذ؟ ِب: اٌّجشَ لبي

 

 !رٌه؟ أٌّٙه اٌمب١ٌّٓ، سّة ِٓ ؽكٌّ رمٌٛٗ ِب ألٍُ أْ ُأس٠ذ: لبي

 ٘زا؟ ِىبٔه فٟ ٠ُؽمّه أْ رمبٌٝ اٌٍَّٗ ٌه أعؤي أْ رش٠ذ فّب: لبي



 .٘زا ٚلزٟ فٟ اٌغّٕخ ِٓ ؼمبًِب ُأس٠ذ: ؼبٌت أثٛ لبي

 

 .سّثٗ اٌشا٘ت فذلب: لبي

 

ُّ فّب: آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ اٌٍَّٗ سعٛي لبي: عبثش لبي  ُاٚرٟ ؽّزٝ اٌذلبء اٌّجشَ اعزز

ِّبْ ٚلٕت سؼت ٚلزق اٌغّٕخ، ِٓ فبوٙخ ل١ٍٗ ثؽجك  .ٚس

 

ِّبٔخ، ِٕٗ فزٕبٚي ؼبٌت أثٟ إٌٝ اٌّجشَ ثٗ فغبء  ثٕذ فبؼّخ إٌٝ عبلزٗ ِٓ فٕٙط س

 .لٕٙب اٌٍَّٗ سظٟ أعذ

 

ّّب  أصبة ؽّزٝ أ٠ّبَ عجمخ ثُٙ ٚرضٌضٌذ األسض، اسرّغذ إٌٛس اعزٛدلٙب ّٔٗ أ فٍ

 ؽّزٝ لج١ظ أثٟ عجً رسٚح إٌٝ ثآٌٙزىُ ِشٚا: فمبٌٛا ففضلٛا شّذح، رٌه ِٓ لش٠شًب

ًّ ثٕب ٔضي ِب ٌٕب ٠غّىْٕٛ ٔغؤٌُٙ  .ثغبؽزٕب ٚؽ

 

ّّب: لبي  اظؽشاثًب، ٠ٚعؽشة اسرغبعًب، ٠شرّظ ٚ٘ٛ لج١ظ، أثٟ عجً لٍٝ اعزّمٛا فٍ

ّّب ٚعٙٙب، لٍٝ ا٢ٌٙخ فزغبلؽذ  .ٌٕب ؼبلخ ال: لبٌٛا رٌه إٌٝ ٔفشٚا فٍ

 

ُّ ّْ الٍّٛا! إٌبط ٠ّٙب أ: ٌُٙ ٚلبي اٌغجً، ؼبٌت أثٛ صمذ ص  لذ ٚعً، لّض رمبٌٝ اٌٍَّٗ أ

 ثبٌؽبلخ ٌٗ ٚرمّشٚا رؽ١مٖٛ ٌُ فئْ خٍمًب، ف١ٙب ٚخٍك ؽبدصًب، ا١ٌٍٍخ ٘زٖ فٟ أؽذس

 .عىٓ ثزٙبِخ ٠ىْٛ ال ؽّزٝ ثىُ ِب ٠ىٓ ٌُ ٚإٌّب اٌّغزؾّمخ، ثبإلِبِخ ٌٗ ٚرشٙذٚا

 

 .ثّمبٌزه ٔمٛي إّٔب! ؼبٌت أثب ٠ب: لبٌٛا

 

ّّذ٠خ أعؤٌه! ٚع١ّذٞ إٌٟٙ: 'ٚلبي ٠ذ٠ٗ ٚسفك فجىٝ  اٌم٠ٍّٛخ، ٚاٌم١ٍّخ اٌّؾّٛدح، ثبٌّؾ

 '.ٚاٌشؽّخ ثبٌشأفخ رٙبِخ لٍٝ رفّعٍذ إٌّب اٌج١عبء ٚاٌفبؼ١ّّخ



 ٚثشأ اٌؾّجخ، خٍك اٌزٞ اٌٍَّٗ فٛ: آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ اٌٍَّٗ سعٛي لبي: عبثش لبي

 اٌغب١ٍ٘خ، فٟ شذائذُ٘ لٕذ ثٙب ف١ذلْٛ اٌىٍّبد، ٘زٖ رىزت اٌمشة وبٔذ لذ! إٌغّخ

ّٟ ٌَُِٚذ ؽّزٝ ؽم١مزٙب رمشف ٚال رمٍّٙب ال ٟٚ٘  .اٌغالَ ل١ٍٗ ؼبٌت أثٟ ثٓ لٍ

 

ّّب  إٌغَٛ ٚرعبلفذ األسض، أششلذ اٌغالَ ل١ٍٗ ف١ٙب ٌٚذ اٌزٟ ا١ٌٍٍخ فٟ وبْ فٍ

 اٌغّبء فٟ ؽذس لذ إّٔٗ: ٚلبٌٛا ثمط، فٟ ثمعُٙ فصبػ لغجًب، رٌه ِٓ فؤثصشد

 !ثٙب؟ إٌغَٛ ٚرعبلف ٚظ١بء٘ب اٌغّبء أششاق ِٓ رشْٚ أال ؽبدٌس

 

 أ: ٌُٙ ٠مٛي ٚ٘ٛ ٚأعٛالٙب، ِٚٛالمٙب ِّىخ عىه ٠زخًٍّ ٚ٘ٛ ؼبٌت، أثٛ فخشط: لبي

ّٟ رمبٌٝ، اٌٍَّٗ ؽّغخ اٌىمجخ فٟ ا١ٌٍٍخ ٌٚذ! إٌبط ٠ّٙب  .اٌٍَّٗ ٌٚٚ

 اٌغّبء؟ إششاق ِٓ ٠شْٚ ِب لٍّخ لٓ ٠غؤٌٛٔٗ إٌبط فجمٟ

 

ّٟ ا١ٌٍٍخ ٘زٖ فٟ ٌٚذ فمذ أثششٚا: ٌُٙ فمبي  ع١ّك ثٗ ٠خزُ ٚعً لّض اٌٍَّٗ أ١ٌٚبء ِٓ ٌٚ

 .ٚاٌشجٙبد اٌششن ٠زغّٕت اٌشّش، ع١ّك ثٗ ٠ٚز٘ت اٌخ١ش

 

 :شمشًا األث١بد ٘زٖ ٠مٛي ٚ٘ٛ اٌىمجخ، فذخً أصجؼ، ؽّزٝ األٌفبؾ ٘زٖ ٠ٍضَ ٠ضي ٌُٚ

 

ِّ اٌغغك سّة سّة ٠ب ِّ إٌّجٍِظ ٚاٌمِّش*** اٌذع ُّع  (ٖ)اٌ

 

ِّ ؽىّه ِٓ ٌٕب ث١ّٓ ِّ را اعُ فٟ( ٗ)ٌٟ رشٜ ِبرا*** اٌّمع  اٌصج

 

 :٠مٛي ٘برفًب فغّك: لبي

 

ِّ ثبٌٌٛذ ُخصصزّب ّٙش ٚاٌؽب٘ش*** اٌضو ِّ اٌّؽ  اٌّشظ



ّْ ِّ شبٍِخ ِٓ اعّٗ إ ٌّ*** لٍ ِّ ِٓ اشزَك لٍ  اٌمٍ

 

ّّب  .صجبؽًب أسثم١ٓ لِٛٗ لٓ ٚغبة اٌىمجخ، ِٓ خشط ٘زا عّك فٍ

 

 غبة؟ أ٠ٓ اٌغالَ، ل١ٍه! اٌٍَّٗ سعٛي ٠ب: فمٍذ: عبثش لبي

ّٟ ثٌّٛذ ١ٌجّششٖ اٌّجشَ إٌٝ ِعٝ: لبي  عجً فٟ اٌغالَ ل١ٍٗ ؼبٌت أثٟ ثٓ لٍ

 (٘)ٌىبَ

 

 .أٔزسٖ ١ِّزًب ٚعذٖ ٚإْ ثّششٖ، ؽ١ًّب ٚعذٖ فئْ

 

 ٠ٕزسٖ؟ ٚو١ف لجشٖ؟ ٠مشف فى١فٝ! اٌٍَّٗ سعٛي ٠ب: عبثش فمبي

 

 ٚلٍِٛٗ اٌّىٕٛٔخ، رمبٌٝ اٌٍَّٗ عشائش ِٓ فئّٔٗ رغّك، ِب وزُ! عبثش ٠ب: فمبي

ّْ اٌّخضٚٔخ،  إّٔه: ٌٗ ٚلبي اٌٍّىبَ، عجً فٟ وٙفًب ؼبٌت ألثٟ ٚصف لذ وبْ اٌّجشَ إ

 .١ِّزًب أٚ ؽ١ًّب ٕ٘بن رغذٟٔ

 

ّّب  ٍِفٛف عغذٖ ١ِّزًب ثبٌّجشَ ٘ٛ فئرا ٚدخٍٗ اٌىٙف رٌه إٌٝ ؼبٌت أثٛ ِعٝ أْ فٍ

 أشّذ ٚااُلخشٜ اٌمّش ِٓ ث١بظًب أشّذ إؽذاّ٘ب ثؾ١ّز١ٓ ٚإرا ثّٙب، ِغّغٝ ِذسلز١ٓ فٟ

ّّب األرٜ، لٕٗ ٠ذفمبْ ّٚ٘ب اٌّفٍُ، ا١ًٌٍ ِٓ عٛادًا  فٟ غبثزب ؼبٌت أثب أثصشرب فٍ

 .اٌىٙف

 

ّٟ ٠ب ل١ٍه اٌغالَ: ٚلبي ؼبٌت، أثٛ فذخً  .ٚثشوبرٗ اٌٍَّٗ ٚسؽّخ! اٌٍَّٗ ٌٚ

 إٌٗ ال أْ: '٠شٙذ ٚ٘ٛ ٚعٙٗ ٠ّغؼ ٚ٘ٛ لبئًّب فمبَ اٌّجشَ، ثمذسرٗ رمبٌٝ اٌٍَّٗ فؤؽ١ٝ

ّْ اٌٍَّٗ، إٌّب ّْ آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ اٌٍَّٗ سعٛي ِؾّذًا ٚأ ّٟ ل١ًٍب ٚأ  اإلِبَ ٚ٘ٛ ،'اٌٍَّٗ ٌٚ

 .ثمذٖ ِٓ



ُّ ّٓ ؽّزٝ ِزمٍّمًب لٍجٟ وبْ فمذ! ؼبٌت أثب ٠ب ثّششٟٔ: اٌّجشَ ٌٗ لبي ص ّٟ" رمبٌٝ اٌٍَّٗ ِ  لٍ

 .ثمذِٚه" ٚ ثه

ّْ! أثشش: ؼبٌت أثٛ ٌٗ فمبي  .األسض إٌٝ ؼٍك لذ ل١ًٍب فئ

 

ُّ ؽّذصٕٟ ف١ٙب؟ ٌٚذ اٌزٟ ا١ٌٍٍخ لالِخ وبْ فّب: لبي  .ا١ٌٍٍخ رٍه فٟ سأ٠ذ ِب ثؤر

 

 .شب٘ذرٗ ثّب أخجشن ٔمُ،: ؼبٌت أثٛ لبي

 

ّّب  لٕذ إٌغبء ٠ؤخز ِب لٕٙب اٌٍَّٗ سظٟ أعذ ثٕذ فبؼّخ أخز اٌضٍش ا١ًٌٍ ِٓ ِّش ٌ

 أٔب: ٌٙب فمٍذ رمبٌٝ، اٌٍَّٗ ثئرْ فغىٓ إٌغبح، ف١ٙب اٌزٟ األعّبء ل١ٍٙب فمشأد ٚالدرٙب،

 أِشِن؟ ١ٌم١ِٕٛن أؽّجبئِه ِٓ ثٕغٛح آر١ه

 

 .ٌه اٌشأٞ: لبٌذ

 

ّٓ أِغه: اٌج١ذ ٚساء ِٓ ٠ٙزف ثٙبرف أٔب فئرا لٕذ٘ب، إٌغٛح فبعزّمذ  أثب ٠ب لٕٙ

ّْ! ؼبٌت ّٟ فئ ّٙشح ٠ذ إٌّب رّّغٗ ال اٌٍَّٗ ٌٚ  .ِؽ

 

ُّ فٍُ ّّذ أرٝ لذ فئرا" والِٗ" اٌٙبرف ٠ز  إٌغٛح رٍه فؽشد أخٟ، اثٓ اٌٍَّٗ لجذ ثٓ ِؾ

ّٓ  .اٌج١ذ ِٓ ٚأخشعٙ

 

ّٓ ل١ٍٙب فذخٍٓ ٔغٛح ثؤسثك أٔب ٚإرا ّٓ ٚإرا ث١ط، ؽش٠ش ص١بة ٚل١ٍٙ  أؼ١ت سٚائؾٙ

 !اٌٍَّٗ ١ٌّٚخ ٠ب ل١ٍه اٌغالَ: ٌٙب فمٍٓ األرفش، اٌّغه ِٓ

 

ّٓ  .ثزٌه فؤعبثزٙ



َٓ َّ ٠ذ٠ٙب، ث١ٓ فغٍغ  اٌّؤ١ِٕٓ أ١ِش ٌٚذ ؽزٝ ل١ٍاًل إٌّب وبْ فّب فعخ، ِٓ ُعٛٔخ ِٚمٙ

 .اٌغالَ ل١ٍٗ

 

ّّب ّٓ، ٌٚذ أْ فٍ : ٠مٛي ٚ٘ٛ األسض، لٍٝ فغغَذ اٌغالَ ل١ٍٗ ؼٍك لذ ثٗ أٔب فئرا أر١زٙ

 ثٗ رخزُ اٌٍَّٗ، سعٛي ِؾّذًا أْ ٚأشٙذ ٌٗ، شش٠ه ال ٚؽذٖ اٌٍَّٗ إٌّب إٌٗ ال أْ أشٙذ'

ّٛح،  '.اٌٛص١ّخ ثٟ ٚرخزُ إٌج

 

ّٓ فؤخزرٗ ّّب ؽغش٘ب، فٟ ٚٚظمزٗ األسض ِٓ إؽذا٘  ٚعٙٙب إٌٝ ٔفش ؽٍّزٗ فٍ

ِّبٖ ٠ب اٌغالَ: ٠ٚمٛي ؼٍك ثٍغبْ ٚٔبدٜ  !ُا

 

ّٟ ٠ب اٌغالَ ٚل١ٍه: فمبٌذ  !ثٕ

 

 ٚاٌذٞ؟ و١ف: فمبي

 

 .ٚعً لّض اٌٍَّٗ ٔمُ فٟ: لبٌذ

 

ّّب ّٟ ٠ب: لٍذ أْ أرّبٌه ٌُ رٌه عّمُذ أْ فٍ  !أثبن؟ ٌغُذ أٚ! ثٕ

 

ِّٟ فٙزٖ آدَ، صٍت ِٓ ٚأَٔذ أٔب ٌٚىٓ ثٍٝ،: فمبي  .ؽٛاء ُا

 

ّّب  ِٕٙب ؽ١بء ٔفغٟ ٚأٌم١ُذ ثشدائٟ، ٚغّؽ١زٗ ٚسأعٟ ٚعٟٙ غععُذ رٌه عّمُذ فٍ

 .ل١ٍٙباٌغالَ

ُّ ّّب اٌغالَ، ل١ٍٗ ل١ًٍّب فؤخزد اٌّغه، ِٓ ٍِّٛءح عٛٔخ ِٚمٙب ُاخشٜ دٔذ ص  ٔفش فٍ

 !ُاخزٟ ٠ب ل١ٍه اٌغالَ: لبي ٚعٙٙب إٌٝ



 !أخٟ ٠ب اٌغالَ ٚل١ٍه: فمبٌذ

 

ّّٟ؟ ؽبي ِب: فمبي  ل

 

 .اٌغالَ ل١ٍه ٠مشأ فٙٛ ثخ١ش: لبٌذ

 

ّٟ ٠ب: فمٍذ ْٓ! ثٕ ّّه؟ ِٚٓ ٘زٞ، َِ  ل

 

ّّٟ لّشاْ، اثٕخ ِش٠ُ ٘زٖ: فمبي  .اٌغالَ ل١ٍٗ ل١غٝ ٚل

 

ّّخزٗ  .اٌغّٕخ ِٓ ِمٙب وبْ ثؽ١ت فع

 

ُّ  .ِمٙب وبْ صٛة فٟ فؤدسعزٗ ُاخشٜ، أخزرٗ ص

 

ّٙشٔبٖ ٌٛ: ؼبٌت أثٛ لبي  .ل١ٍٗ أخّف وبْ ؼ

 

ّْ ٚرٌه ّٙش اٌمشة أ  .ٚالدرٙب ٠َٛ فٟ ِٛا١ٌذ٘ب رؽ

 

ّٙش، ؼبٌ٘ش ٌٚذ إّٔٗ: فمٍٓ  ٠جغعٗ سعً ٠ذٞ لٍٝ إٌّب اٌؾذ٠ذ ؽّش اٌٍَّٗ ٠ز٠مٗ ال ّٔٗ أل ِؽ

 .األشم١بء أشمٝ ٚ٘ٛ ٚاٌغجبي، ٚاألسض ٚاٌغّبٚاد ِٚالئىزٗ رمبٌٝ اٌٍَّٗ

 

ّٓ فمٍذ  ٘ٛ؟ َِٓ: ٌٙ



 ِٓ صالص١ٓ عٕخ ثبٌىٛفخ لبرٍٗ ٚ٘ٛ رمبٌٝ، اٌٍَّٗ ٌمٕٗ ٍِغُ ثٓ اٌشؽّٓ لجذ ٘ٛ: لٍٓ

 .آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ ِؾّذ ٚفبح

 

ّٓ أعزّك وٕذ فؤٔب: ؼبٌت أثٛ لبي  .لٌٛٙ

 

ُّ ّّذ أخزٖ ص ّٓ ِٓ أخٟ اثٓ اٌٍَّٗ لجذ ثٓ ِؾ  ٚعؤٌٗ ِمٗ ٚرىٍُّ ٠ذٖ فٟ ٠ذٖ ٚٚظك ٠َِذ٘

ًّ لٓ  .ء شٟ و

 

ّّذ فخبؼت ّٟ ٚخبؼت ل١ًٍّب، آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ ِؾ  .ث١ّٕٙب وبٔذ ثؤعشاس ِؾّذًا لٍ

 

ُّ ّٓ، فٍُ إٌغٛح، غبثذ ص  األخ١شر١ٓ االِشأر١ٓ ألشف وٕذ ١ٌزٕٟ: ٔفغٟ فٟ فمٍذ أس٘

ّٟ ٚوبْ ّٓ؟ فغؤٌزٗ ثزٌه، ألٍُ اٌغالَ ل١ٍٗ لٍ  لٕٙ

 

ِّب! أثذ ٠ب: ٌٟ فمبي ِّٟ فىبٔذ اأُلٌٚٝ، أ ّٛاء ُا  .ؽ

 

ِّب ّّخزٕٟ اٌزٟ اٌضب١ٔخ ٚأ  .لّشاْ اثٕخ ِش٠ُ فىبٔذ ثبٌؽ١ت، ظ

 

ِّب  .آع١خ فٟٙ اٌضٛة، فٟ أدسعزٕٟ اٌزٟ ٚأ

 

ِّب َّ فىبٔذ اٌغٛٔخ، صبؽجخ ٚأ  .اٌغالَ ل١ٍٗ ِٛعٝ ُا

 

ُّ  فئّٔه سأ٠ذ، ثّب ٚأخجشٖ ٚثّششٖ! ؼبٌت أثب ٠ب ثبٌّجشَ اٌؾك: اٌغالَ ل١ٍٗ لٍٟ لبي ص

 .ٚوزا وزا ِٛظك فٟ وزا، وٙف فٟ رغذٖ

ّّب ّّذ ِك إٌّبـشح ِٓ فشق فٍ  .اأُلٌٚٝ، ؼف١ٌّٛزٗ إٌٝ لبد ِٕبـشرٟ ِٚٓ أخٟ اثٓ ِؾ



 

ُّ ٚأخجشره، فؤٔجئُزه  !ِجشَ ٠ب لب٠ُٕذ ثّب ثؤعش٘ب اٌمّصخ ٌه ششؽُذ ص

 

ّّب: ؼبٌت أثٛ لبي ُّ عبلخ ٚفّىش رٌه، فٟ شذ٠ذًا ثىبًء ثىٝ ِّٕٟ رٌه اٌّجشَ عّك فٍ  ص

ُّ ٚرّّؽٝ، عىٓ  .ِذسلزٟ ثفعً غّؽٕٟ ثً: ٚلبي سأعٗ، غّؽٝ ص

 

 ُاوٍّّٗ، أ٠بَ صالصخ لٕذٖ فؤلّذ. وبْ وّب ١ِّذ ٘ٛ فئرا فزّّذد ِذسلزٗ، ثفعً فغّؽ١زٗ

ّٟ اٌْؾك: ٚلبٌزب اٌؾ١ّززبْ، فخشعذ. ٌزٌه فبعزٛؽشُذ ٠غجٕٟ فٍُ  أؽّك فئّٔه اٌٍَّٗ، ثٌٛ

 .غ١شن ِٓ ٚوفبٌزٗ ثص١بٔزٗ

 

 أٔزّب؟ ِٓ: ٌّٙب فمٍذ

 

 لٕٗ ٚٔزّة رشٜ، اٌزٟ اٌصٛسح لٍٝ ٚعً لّض اٌٍَّٗ خٍمٕب اٌصبٌؼ، لٍّٗ ٔؾٓ: لبٌزب

 ٚااُلخشٜ لبئذرٗ أؽذأب وبٔذ اٌغبلخ لبِذ فئرا اٌم١بِخ، ٠َٛ إٌٝ ٚٔٙبسًا ١ٌاًل األرٜ

 .اٌغٕخ إٌٝ ٚد١ٌٍٗ عبئمزٗ،

 

ُّ  .ِّىخ إٌٝ ؼبٌت أثٛ أصشف ص

 

 ِب ٌه ششؽُذ: آٌٗ ٚ ل١ٍٗ اهلل صٍٝ اٌٍَّٗ سعٛي ٌٟ لبٌٝ: اٌٍَّٗ لجذ ثٓ عبثش لبي

 .اٌؾفؿ ٌٗ ل١ٍه ٚٚعت عؤٌزٕٟ،

 

ّْ ّٟ فئ  اٌّالئىخ ِٓ أؽذ ٠مػ ٌُ ِب اٌغض٠ٍخ ٚاٌمؽب٠ب اٌغ١ٍٍخ، إٌّضٌخ ِٓ اٌٍَّٗ لٕذ ٌمٍ

ًّ لٍٝ ٚاعت ٚؽّجٗ. اٌّشع١ٍٓ ٚاألٔج١بء اٌّمّشث١ٓ  ٚإٌبس، اٌغّٕخ لغ١ُ فئّٔٗ ِغٍُ، و

ّٟ ألذاء ِٓ ثجشاءح إٌّب اٌصشاغ لٍٝ أؽٌذ ٠غٛص ٚال  .اٌغالَ ل١ٍٗ لٍ

ُّ  (.ٙ)اٌمب١ٌّٓ سة ٌٍَّٗ ٚاٌؾّذ اٌخجش، ر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌٙٛاِش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .اٌّصذس ٔغخ ثمط فٟ عبء ِّب ٠ٍٟ، ِب ٚفٟ ٕ٘ب اٌمٛع١ٓ ث١ٓ ِب ـ ٔ

 

 .٠ٍٟ ِب ٚفٟ ٕ٘ب' اٌش١مجبْ صغ١ت ثٓ اٌّضشَ: 'إٌغخ ثمط فٟ ـ ٕ

 

ّٟ اٌّجٍّظ: 'ة فٟ ـ ٖ ّٟ اٌّجزٍظ: 'ض ٚ د، ٚ ،'اٌّع  ٚأثٍظ، ُثٍٛعًب، َٚثٍََظ'. اٌّع

 ".ثٍظ" ،3ٗ: إٌّغذ. ٚأظبء أششق: اٌصجؼ ٚاثزٍظ ٚأجٍظ، ٚرجٍّظ،

 

 '.ٌٟ رشٜ ِب: 'ض ٚ ،'٠شٜ ِبرا: 'ٚة أٌف، فٟ ـ ٗ

 

 لٍٝ اٌّششف اٌغجً ٘ٛ ثزخف١فٙب، ٠ٚشٜٚ اٌىبف، ٚرشذ٠ذ ثبٌعُّ: اٌٍّىبَ ـ ٘

 ،٘:ٕٕ اٌجٍذاْ ِمغُ. اٌضغٛس ٚرٍه ٚؼشعٛط ٚاٌّص١ّصخ ١ٌْٛ اثٓ ٚثالد أٔؽبو١ّخ،

 ".اٌٍّىبَ"

 

 :اٌؾذ٠ش ٘زا ِصبدس ـ ٙ

 

 .األٚي اٌؾذ٠ش ،5ٖٔ -5ٕٔ": شبراْ الثٓ" اٌفعبئً

 

 اٌؾذ٠ش ،ٕٕٖ ٚ 5ٕ5ٔ اٌؾذ٠ش ،ٕ:ٕٙٙ اٌٛعبئً ِغزذسن اٌشٚظخ، ٚلٓ ٚلٕٗ

 .ِٕٗ لؽمبد ،ٕٔٗٔ اٌؾذ٠ش ،ٕٖٗ ٚ 55ٕٓ

 

 اٌؾذ٠ش ،ٖ٘:55 األٔٛاس ثؾبس اٌؾغ١ٕٟ، ؽ١ذس ٌٍغ١ذ اٌذسس غشس وزبة ٚلٓ ٚلٕٗ

ٖٖ. 



ّٟ لٓ ،ٖٔ اٌغؽش ،٘ٔ: األخجبس عبِك  اٌصذٚق ثبث٠ٛٗ ثٓ ِٛعٝ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ لٍ

 .اٌمّٟ

 

 .٠غ١ش ثزفبٚد ،ٙٔ اٌغؽش ،55: اٌٛالف١ٓ سٚظخ

 

 .ثبخزصبس ،5ٕ٘ اٌؾذ٠ش ،ٕ:5ٖٗ اٌٙذاح إصجبد لٕٗ

 

: ا١ٌم١ٓ ،ٓٔ اٌؾذ٠ش ،ٓٔ:ٖ٘ األٔٛاس ثؾبس األخجبس، ٚعبِك اٌفعبئً، ٚلٓ ٚلٕٗ

 ،5ٖ:ٕ٘ٔ األٔٛاس ثؾبس لٕٗ. ثبخزصبس... 5 اٌغؽش ،5٘ٗ ٚأ٠عًب ٙ اٌغؽش ،5ٔٔ

 .3ٕ اٌؾذ٠ش

 

 .ِخٕف أثٟ وزبة لٓ ،ٓٔٙ اٌؾذ٠ش ،ٕ:3ٖٙ اٌّمبعض ِذ٠ٕخ

 

 لٕٗ. ثبخزصبس... اٌٍَّٗ لجذ ثٓ عبثش إٌٝ ثئعٕبدٖ ،ٙٔ اٌغؽش ،٘ٓٗ: اٌؽبٌت وفب٠خ

 .٘ اٌغؽش ،55:3ٗ اٌؾك إؽمبق

 

 .ثبخزصبس ،ٔ اٌغؽش ،ٔ:ٓٙ اٌغّخ وشف

 

 .ِٕٗ لؽمزبْ ،ٕٔ اٌغؽش ،3ٗٔ ٚ ٕٕ اٌغؽش ،ٕ:3ٕٔ آشٛة شٙش الثٓ إٌّبلت

 

 .اٌؾذ٠ش صذس ِٓ لؽمخ ،5 ٚ 5 اٌؾذ٠ش ،ٔ:3ٗ اٌّٛدح ٠ٕبث١ك


