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  .t يلع انديس نع ثيدحلا ةثلاثلا ةعمجلل هترضح عباتي
 ىلص يبنلل هبح اهنم لك يف ىلجتي فيك رهظيو هنع ىلاعت هللا يضر هترضح ةايح نم عئاقولا ضعب ركذيو
 .هل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بحو ملسو هيلع هللا
 يلع نسحأ دقو .ٍر̀يaمbع bن̀ب bبaع̀صbم لتقم دعب ،ٍبeلاَط يِبَأ aن̀ب iيeلaع َءاaوِّللا e rهَّللا ُلوbسaر ىَط̀عَأ دحُأ ةوزغ يف
t ي :ُليِر̀بِج َلاَقَف ءالبلاaر اaسbهَّللا َلوe، ه َّنِإaذeهe مْلَلbوaساaر َلاَقَف ،ُةاaسbهَّللا ُلوe r: نِإiهb مeنyو يaنَأaم اeه̀نb، ُليِر̀بِج َلاَقَف: 
 .اaمُك̀نeم اaنَأaو
 ةوزغ دعب اهلسفت اهنع هللا يضر ةمطاف ةديسلا تناك نيح يف r يبنلا حورج ىلع ءاملا بصي t ناك دقو
 .دحأ
 ىلإ ايعاد يدنج فلأل ايواسم �دaعbيو ادج كنحم لتاقم وهو �دو د̀بaع ن̀ب ورمع ىدان امدنع :قدنخلا ةوزغ
 مهللا :َلاَقaو همiمعو هفيس e rهَّللا ُلوbسaر bهاَط̀عَأَف .eهَّللا لوbسaر اي هزرابأ اaنَأ :بلاط يِبَأ ن̀ب �يeلaع َلاَق ،ةزرابملا
 شيرق نم دحأ كنم بلط ول هنأ aتدهع كنأ bتعمس :هدافم ام هل لاق ورمعل t �يلع ى�دصت امدنع .eه̀يَلaع هنeعأ
 .ىلاعت هللا معِن ثرتو r يبنلاب نمؤتو ملست نأ كنم بلطأف t �يلع لاق .معن :لاق .امهدحأ aتلبقل نيرمأ
  .ر�بكو هلتقف �يeلaع هبرضو  .يعم لازـنلل ازهاج ̀نكف كلذ لبقت مل نإ :t يلع لاق .ليحتسم اذه :ورمع لاق
 َل̀هَأ aمَّلaسaو eه̀يَلaع bهَّللا ىَّلaص eهَّللا ُلوbسaر aحَلاaص اiمَل :اaمbه̀نaع bهَّللا aيeضaر ٍبِزاaع bن̀ب ُءاaرaبْلا َلاَق :ةيبيدحلا حىلص
 :̀بbتْكaت ال :َنوُكِر̀شbمْلا َلاَقَف .eهَّللا ُلوbسaر �دiمaحbم :aبaتَكَف ،ا�باaتeك ̀مbهaن̀يaب ٍبeلاَط يِبَأ bن̀ب �يeلaع aبaتَك eةaيِب̀يaدbحْلا
 اaنَأ اaم :¡يeلaع َلاَقَف .bهbح̀ما : يeلaعeل aمَّلaسaو eه̀يَلaع bهَّللا ىَّلaص َلاَقَف .aكْلeتاَقbن ̀مَل اًلوbسaر aت̀نُك ̀وَل ِ،هَّللا ُلوbسaر �دiمaحbم
  eه̀يَلaع bهَّللا ىَّلaص eهَّللا ُلوbسaر bهاaحaمَف .bهاaح̀مَأ يeذَّلاِب
 ةزرابملل ايدانم eهeف̀يaسِب bرeط̀خaي �بaح̀رaم ̀مbهُكeلaم aجaرaخ aرaب̀يaخ اaن̀مeدَق اiمَل :َلاَق ِعaوْکَالا ِنب َةمَلaس نع ربيخ ةوزغ
 �بeحbي اًلbجaر َةaياiرلا iنaيeط̀عُأَل :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َلاَقف ،هنع هللا يضر رماع دهشتساف ،�رeماaع bهَل aزaرaبَف
 ،َأaرaبَف eه̀يaن̀يaع يeف aقaسaبَف .،bدaم̀رَأ aوbهaو  يeلaع ىَلِإ  لسرأف ،لضفلا هل هللا بتك الجر يفيس مّلسأو bهَلوbسaرaو aهَّللا
 ىَلaع bح̀تَفْلا َناَك iمُث .bهَلaتَقَف ٍبaح̀رaم aسْأaر هنع هللا يضر يلع aبaرaضَف .َةaياiرلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا bهاَط̀عَأaو
 .r يبنلا ءافش ةزجعم t ةياورلا هذه يف رهظتو .eه̀يaدaي
 دئاق لباقم لازنلل ربيخ يف t يلع جرخ دقف .ا�ناميإ ءرملا ديزي ٍماس لثaمt يلع انديس برضي ةوزغلا سفن يفو
 يلع هجو يف قصب نأ الإ يدوهيلا نم ناك امف ،هنم نكمتو iيدوهيلا t ¡يلع طقسأ فاطملا ةيا® يفو يدوهي



t، يلع هكرت اهدنع t لاق ؟ينم تنّكمت نأ دعب ينتكرت اذامل :ا²يلع لأسف هنع دعتباو t: تنكb هجول كبراحأ 
 يسفن لجأ نم كلذ ناكل نآلا كbتلتق ول يننأب يسفن يف bتلقو bتبضغ يهجو يف aتقصب امدنع نكلو ،هللا
 .هللا هجول سيلو
 اريمأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ انديس جحلا اذه يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لسرأ :نيملسملل جح لوأ
 ،̧ةَءاaرaب ِر̀دaص ̀نeم تايآلا eهeذaهِب ̀جbر̀خُا :bهَل َلاَقَف ،هنع يدؤيل t ٍبeلاَط يِبَأ ن̀با iيeلaع اaعaد iمُث ،جحلا سانلل ميقيل
 bفوُطaي اَلaو ،�كِر̀شbم ِماaعْلا aد̀عaب �جbحaي اَلaو ،�رeفاَك َةiنaجْلا ُلbخ̀دaي اَل bهiنَأ ،ى�نeمِب اوbعaمaت̀جا اَذإ ِر̀حiنلا aم̀وaي ِساiنلا يeف ْنِّذَأaو
  .eهeتiدbم ىَلإ bهَل aوbهَف �د̀هaع e rهَّللا ِلوbسaر aد̀نeع bهَل َناَك ̀نaمaو ،ٌناaي̀رbع eت̀يaبْلاِب

 
 ٍخاaخ َةaض̀وaر اوbتْأaت ىiتaح اوُقeلَط̀نا َلاَقو eدaو̀سَأْلا aن̀ب aداaدْقeمْلاaو aر̀يaب�زلاaو هنع هللا يضر ايلع e rهَّللا ُلوbسaر ثعب دقو
 يeعaم اaم ̀تَلاَقَف aباaتeكْلا يِجِر̀خَأ اولاقف eةaنيeعَّظلاِب مه اَذِإَف اوقَلَط̀ناَف .اaه̀نeم bهوُذbخَف �باaتeك اaهaعaمaو ًةaنيeعَظ اaهِب َّنِإَف
 ̀نeم eهيeف اَذِإَف e rهَّللا َلوbسaر eهِب اوتأف اaهeصاَقeع ̀نeم bه̀تaجaر̀خَأَف aباaيِّثلا iنaيeقْلbنَل ̀وَأ aباaتeكْلا iنِجِر̀خbتَل اولاقف ٍباaتeك ̀نeم
 ُلوbسaر َلاَقَف e rهَّللا ِلوbسaر ِر̀مَأ ِض̀عaبِب ̀مbهbرِب̀خbي َةَّكaم ِل̀هَأ ̀نeم aنيeكِر̀شbمْلا aنeم ٍساaنُأ ىَلِإ َةaعaتْلaب يِبَأ ِن̀ب ِبeطاaح
 اaهِسُف̀نَأ ̀نeم ̀نُكَأ ̀مَلaو ٍش̀يaرُق يeف اًقaصْلbم ًأaر̀ما bت̀نُك يyنِإ iيَلaع ْلaج̀عaت اَل eهَّللا َلوbسaر اaي َلاَق اَذaه اaم bبeطاaح اaي e rهَّللا
 ̀نeم aكeلَذ يِنaتاَف ْذِإ bت̀بaب̀حَأَف ̀مbهَلاaو̀مَأaو ̀مِهيeل̀هَأ اaهِب َنوbم̀حaي َةَّكaمِب �تاaباaرَق ̀مbهَل aنيِرِجاaهbمْلا ̀نeم aكaعaم ̀نaم َناَكaو
 ِماَل̀سِإْلا aد̀عaب ِرْفُكْلاِب ا�ضِر اَلaو ا�داaدeت̀را اَلaو ا�رْفُك bتْلaعَف اaمaو يeتaباaرَق اaهِب َنوbم̀حaي ا�دaي ̀مbهaد̀نeع َذeخiتَأ ْنَأ ̀مِهيeف ِبaسiنلا
  .لاق ام هنم لبق يأ ،̀مُكَقaدaص ̀دَقَل e rهَّللا ُلوbسaر َلاَقَف
 
 يeف eةaب̀عَكْلا bحاaتْفeمaو ٍبeلاَط يِبَأ bن̀ب �يeلaع eه̀يَلإ aماَقَف ،eدِج̀سaمْلا يeف e rهَّللا ُلوbسaر aسَلaج ،ةكم حتف دنع ةكم حتف
 bن̀ب ُناaمْثbع aن̀يَأ :e rهَّللا ُلوbسaر َلاَقَف ،aك̀يَلaع bهَّللا ىَّلaص eةaياَقyسلا aعaم َةaباaجeحْلا اaنَل ̀عaم̀جا ،eهَّللا َلوbسaر اaي :َلاَقَف ،eهeدaي
 ̀مُكيeط̀عُأ اaمiنإ : يeلaعeل e rهَّللا ُلوbسaر لاق مث .ٍءاَفaوaو  رِب bم̀وaي bم̀وaيْلا ،ُناaمْثbع اaي aكaحاaتْفeم aكاaه :َلاَقَف ،bهَل aيeعbدَف ؟َةaحْلَط
 .لاؤسلاب ،مكسفنأب هنوبلطت ام مكيطعأ نلو۔ َنوُءaز̀رaت اaم اَل َنوُءaز̀رbت اaم
 نم رفن r يبنلا عم يقب برحلا تدتشا نيحو بلاط يِبَأ ن̀ب �يeلaع هلمحي نيرجاهملا ءاول ناك نينح ةوزغ
  .اضيأ t يلع مهنم ناك رافكلا نم فينعلا موجهلا ءارج ةباحصلا
 ةئام ىَلaع راصنألا نم لbجaر ةئامو نيسمخ يeف بلاط يِبَأ ن̀ب iيeلaع r ِهللا لوbسaر ثعب يط ينب ىلإ t يلع ةيرس
 ىَلaع ةراغلا اونشف .)يط ينبل منص سلفلا( همدهيل سلفلا ىلإ ضيبأ ءاولو ءادوس ةيار هعمو .اسرف نيسمخو ريعب
  .ءاشلاو معنلاو يبسلا نم مهيديأ اوألمو هوبرخو سلفلا اومدهف رجفلا aعaم متاح لآ ةلحم



 ىaض̀رaت اَلَأ َلاَق ِءاaسyنلاaو eناaي̀بyصلا يeف يِنُفِّلaخbتَأ َلاَقَف ا²يeلaع aفَل̀خaت̀ساaو aكوbبaت ىَلِإ r ِهللا َلوbسaر aجaرaخ كوبت ةوزغ
  .يeد̀عaب ¡يِبaن aس̀يَل bهiنَأ اَّلِإ ىaسوbم ̀نeم َنوbراaه eةَلِز̀نaمِب يyنeم َنوُكaت ْنَأ
 ¡يeلaع َأaرَقaو ،ِماَل̀سِإْلا ىَلِإ ̀مbهوbع̀دaي ،ِنaمaيْلا ىَلِإ ا²يeلaع r ِهللا ُلوbسaر َثaعaب ةرجهلل ةرشاعلا eةaنiسلا يeف :نميلا ىلإ هتثعب
 ،r ِهللا ِلوbسaر ىَلِإ aكeلَذِب aبaتَكَف ،̧دeحاaو ٍم̀وaي يeف اaهُّلُك ُناaد̀مaه ̀تaمَل̀سَأَف ،ِنaمaيْلا ِل̀هَأ ىَلaع r ِهللا ِلوbسaر aباaتeك
 ِهللا ِلوbسaر ىَلِإ aكeلَذِب aبaتَكaو ،ِماَل̀سِإْلا ىَلaع ِنaمaيْلا ُل̀هَأ aعaباaتaت iمُث  .»اًثاَلَث bهُلوُقaي ،َناaد̀مaه ىَلaع bماَلiسلا« :r َلاَقَف
r سَفaجaدa شbت ِهللا ا�رْكaعaىَلا.  
 aكaناaسeل bتyبَثbيaو aكaبْلَق يeد̀هaيaس َهللا َّنِإ :r لاقو ا�يeضاَق ِنaمaيْلا ىَلِإ r  هللا لوسر هثعب :نميلا يف ايضاق t  يeلaع
 aنiيaبaتaي ْنَأ ىaر̀حَأ bهiنِإَف ،ِلiوَأْلا ̀نeم aت̀عeمaس اaمَك ِرaخآْلا ̀نeم aعaم̀سaت ىiتaح iنaيeضْقaت اَلَف eناaم̀صaخْلا aك̀يaدaي aن̀يaب aسَلaج اَذِإَف
  .ُءاaضَقْلا aكَل
 ،eه̀يَلaع هيِسْفaن يeف دaجaوف نميلل امهرفس يف يلع ةوفج ،yيeمَل̀سَألا ٍساaش ِن̀ب وِر̀مaع ءاس :يناذآ دقف يلع ىذآ نم
 اaي aكaيeذوُأ ْنَأ ِهللااِب ُذوbعَأ :لاقف .يِنaت̀يَذآ ̀دَقَل  ِهللاaو ،وbر̀مaع اaي r هللا لوسر هل َلاَقف ،eدِج̀سaمْلا يف هتياكش رهظأو
  .يِناَذآ ̀دَقَف ا²يeلaع ىَذآ ̀نaم ىَلaب :َلاَق ،ِهللا َلوbسaر
 
 ءيهيو مهيلع ىلاعت هللا لهسي نأ ،ناتسكابو رئازجلا يف نييدمحألل ءاعدلا ىلإ ةعامجلا دارفأ هترضح هجو مث
 .مهريغك نييدمحألا قوقح يدؤتو لدعتل اضيأ ةموكحلا ىدهو الجاع ىرسألل رسألا كف بابسأ
 
 دبع ةرضح موحرملا دج ةطساوب هترسأ يف ةيدمحألا تءاج دقل دمحأ ديشر ديسلا ىلع بئاغلا ةالص ىلص مث
 دوعوملا حيسملا دي ىلع اعيابو 1892 وأ 1891 يف t هتد هللا يولوملا هتلاخ نبا عم بهذ يذلا t روفغلا
u. ةلحملا لهأو براقألا عم ةديج ةقالع هل تناكو ،افوطعو افايضمو ابيطو احلاص اناسنإ موحرملا ناك 
 رداق ةرضح ةديفح يهو ̀مaغ̀يِب ةقي�دص ةديسلا هتجوز هيوذ يف كرتو .تمصب ءارقفلاب متهي ناكو ،ءارقفلاو
 هيوذ نمو .ىلاعت هللا لضفب ةيصولا ماظن يف اطرخنم موحرملا ناك .u دوعوملا حيسملل يباحصلا t شخب
 موحرملل هللا رفغ .يبرعلا بتكملا يف مدخي ةعامجلا ةيعاد bتلق امك هينبا دحأو نانباو تانب ثالث نيرخآلا
  .نيمآ ،هتاجرد عفرو همحرو


