حضرة سيدنا الشيخ
حممد بن حممد عالء الدين البخاري اخلوارزمي العطار
كدّس اهلل شرٍّ

خبر ُبى اّٙهٖبء اهنبيوًٖ ٌّخبر اهـويبء ،ذيرث ضسرث اهـوى اهرتبٌٕ ٌّغرث ّسَ اهـبهى
اٌٛشبٌٕ ،يضٕ رفبح اهـرفبً ّيبضٕ آفبح اٙؿٖبً ،يؼِر اٛرضبد اهخبط ّاهـبى ّيٌِل
اٛيداد اهظيدإٌ ،أدل دال ؿوٓ اهضق هوخوق ّأّل زائل هضّنج اهتبػً تبهضق ،خظدر فٕ
دشح دّهج اهلػتبٌٖج ٌِّع تأؿتبء اهخٞفج اهرّضبٌٖج ،فأرتٓ تيب رتٓ ٌفّس أضتبر إخّاٌَ
ؿوٓ نتبر أخداٌَ
ضخٓ هِز تذنرٍ اهنًّ أرغَ ّشيبؤٍ ّاتخِز فٕ ؿظرٍ اهدًٖ ّ ٝغرّ فِّ فٕ اهضلٖلج
إؿٞؤٍ .

ّهد كدّس اهلل شرٍّ شٌج شتـيبئج ّخشؾ ّذٞذًٖ ٌّضأ فٕ ضسر ّاهدٍ ؿوٓ أسيل اٙضّال
ذى هيب خّفٕ ّاهدٍ رغٕ اهلل ؿٌَ خرم ذٞذج أٌسبل فخرر يً يٖراذَ ٙخَّٖ ّاخخبر اهخسرد
هخضظٖل اهـوّى فٕ يدارس تخبرْ ضخٓ ٌتغ فٕ سيٖؾ اهفًٌّ ّتوغ يٌِب فّق يب خخـوق تَ
اهؼًٌّّ ،نبً هسٖدٌب اهضبٍ اهٌلضتٌد كدّس شرٍّ اهـزٖز تٌح ظغٖرثّ ،فٕ إضدْ اهوٖبهٕ

خّػة شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد تبهِبخف اهرتبٌٕ ٖ :ب فرد اهـرص زّر إتٌخم كتل اهفسر ّإً هى
خفـل خـزل يً يلبيم.

ّنبٌح فٕ خوم اهوٖوج كد توغح إتٌج شٖدٌب اهضبٍ اهٌلضتٌد اهيضٖع ،فِة شٖدٌب اهضبٍ
يرخـتًب ّ تدًّ أً ٖـخير كوٌشّخَ أّ ٌٖخـل يداشَ ،خّسَ إهٓ يدرشج اهـوى اهضرٖف فٕ يشسد
تخبرْ ّكرؽ تبة غرفج شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ اهتخبرْ ّدخل ؿوَٖ فوى ٖسد فٕ ضسرخَ غٖر
خوق ضظٖر ٌٖبى ؿوَٖ ّأخرْ ٖخّشدُب ّأترٖلًب ينشّرًا ٖخّغأ يٌَّّ ،سدٍ كبتـبً ؿوٓ
ضظٖرث يشخغركًب تلراءث اهيظضف اهضرٖف ّخفشٖرٍ ،فٌبداٍ شٖدٌب اهضبٍ فوى ٖستَ فّنزٍ شٖدٌب
اهضبٍ اهٌلضتٌد تبهلّث اهيـٌّٖج فخٌتَ شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ ّضغر يً إشخغراكَ ّخفبسأ تأشخبذٍ
تدًّ ؿيبيخَ أّ ضخٓ كوٌشّث ؿوٓ رأشَ فأٌنة ؿوٓ كديَٖ فلتوِيب ّسـل رأشَ ؿوِٖيب ،ذى
شأهَ يب اٙير ٖب شٖدٔ ؟ فلبل هَ سٖدٌب اهضبٍ اهٌلضتٌد كدّس اهلل شرٍّ ٖ :ب ّهدٔ ُل خرٖد أً
أؿزل يً يلبيٕ ؟ فأسبتَ شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ  :فداؤم رّضٕ ٖب شٖدٔ فلبل هَ اهضبٍ  :إً هٕ
تٌخبً توغح اهّٖى ّاهلل ختبرم ّخـبهٓ كد أيرٌٕ أً أٌنضم إٖبُبّ ،نبً شٖدٌب اهضبٍ اهٌلضتٌدٔ
ذرٖبً سدًا ضخٓ نبً أغٌٓ يً يلّم تٞد يب ّراء اهٌِر ،فخسل شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ ّكبل هَ
ُذٍ هشـبدث ؿؼٖيج أشـدٌٕ اهلل ؿز ّسل تِب غٖر إٌٌٔ  ٝأيوم يب أٌفق فٕ ذهم ّضبهٕ نيب
رأٖخى ،فأخرر شٖدٌب اهضبٍ شتـج دراُى يً اهفغج ّدفـِب هشٖدٌب ؿٞء اهدًٖ ّكبل هَ ُ :بم

:

يِر إتٌخّٕ ،يب نخة اهلل هنى يً اهرز ق ٖأخٖنى إً ضبء اهلل ف ٞخخفنر فٕ ذهم ،أشرؽ ٖب ّهدٔ
ّأضغر إذًٌٖ يً اهضِّد ّنبخة يً ػوتج اهـوى هٖـلد هم اهٌنبشٖ ،خفغل ضغرث يٌّٝب
شوػبً اّٙهٖبء اهضٖخ ؿتد اهلل اهداغشخبٌٕ كدّس اهلل شرٍّ ،نبً تئينبً اهضبٍ أً ٖلّل هَ

:

زّسخم إتٌخّٕٖ ،سٖتَ شٖدٌب ؿ ٞاهدًٖ ّ :أٌب رغٖح ،ذى ٖسرٖبً اهـلدّ ،هنً هضدث ضرط
شٖدٌب اهضبٍ اهٌلضتٌد هوضرؽ اهضرٖف أيرٍ أً ٌٖبدٔ هوضِّد اهذٞد يضبفؼبً ؿوٓ ضرؽ رشّل
اهلل ّ إضٖبء هشٌج اهٌتٕ ّ هٖـوى تًٖ اهلّى أً ؿٞء اهدًٖ كد خزّر تئتٌج شٖدٌب اهضبٍ اهٌلضتٌد
ّ .تـد ؿلد اهلراً ؿيد شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ فٔ ضسرخَ إهٓ ؿسً أرتـج أرغفج ّختزُب ّإهٓ
ػِّ تـع اهضشبء .

ّفٕ ُذٍ اٙذٌبء ؿبد شٖدٌب اهضبٍ اهٌلضتٌد إهٓ دارٍ ّكد نبً اهّكح كد كبرة اهذود اٙخٖر
يً اهوٖل فّسد إتٌخَ ّنبٌح يً اهزُبد يشخلتوج اهنـتج يشخغركج تبهخأيل ّاهضغّر تضغّر
اهلل خـبهٓ ،فٌبداُب شٖدٌب اهضبٍ فوى خسة إهٓ أً ّنزُب تبهلّث اهيـٌّٖج نيب فـل يؾ شٖدٌب ؿٞء
اهدًٖ ضخٓ خٌتِحّ ،كبهح هّاهدُب هيبذا أٌح تِذا اهيؼِر ٖب أتٕ ؟ فلبل هِب إذا هى خلتوٕ تأيرٔ
أظتص فٕ ُذٍ اهوضؼج يً اهِبهنًٖ .فأسبتخَ  :فدام رّضٕ ٖب أتٕ  .كبل هِب  :أخـرفًٖ يرٖدٔ
ؿٞء اهدًٖ ،فأسبتخَ ةٌـىٌُّ ،ب اضخدح ضيٖج شٖدٌب اهضبٍ ،نٖف خـرفٌَٖ ؟ كبهح  :يً نذرث
يدضم هزُدٍ نٌح أخضرْ أً أرْ ظبضة ُذا اهزُد  .فلبل هِب ُ :ذا يِرم ّأؿػبُب

اهشتـج دراُى يً اهفغج ،إذُتٕ إهٓ ّهدٔ ؿٞء اهدًٖ فولد زّسخم هَ ،فيب نبً يٌِب إٝ
اهخشوٖى ّاهرغٓ ّخّسِح فٕ اهضبل إهٓ غرفج شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ فٕ يدرشج اهيشسدّ ،دخوح
ؿوَٖ هخسدٍ يٌِينًب تػِّ اهػـبى ،فشأهخَ ؿيب ٖفـل فلبل  :إٌٌٕ أختز أرتـج أرغفج ّأػِّ
اهضشبء إضٖب ًء هشٌج اهيظػفٓ ٛ ضبرخَ أً ػـبى اهـرّشًٖ هٖوج زفبفِيب ٖخسوٓ ؿوَٖ تخسوٕ
اهذيبً سٌبً ،فلبهح ٌ :ضً إذٌبً ّأرْ أرتـج أرغفج فلبل هِب ّ :اضد هم ّّاضد هٕ ّّاضد
أخظدق تَ ّّاضد أدخرٍ هوغد ،فلبهح  :شتضبً اهلل ٖب ؿٞء اهدًٖ ،نى خـضق كوتٕ هرؤٖخم
ؿٌديب نبً ٖيدش زُدم ّاهدٔ فٕ إرضبدٍ ّهنٌٌٕ أرْ اًٗ ضبهم ؿنس يب كد كٖل ؿٌم،
ؿٌدُب ظوٓ شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ رنـخًٖ ضنرًا هللّ ،كبل هِب فّاهلل نى نب ً ٖخنوى ّاهدم ؿً
زُدم ،فلد ّسدخم فّكَ ّيب ختزح اهرغٖف اهراتؾ إ ٝإيخضبٌ ًب هيـرفج يدْ زُدم  .ضٖد
نبً غبهتًب يب ٖخنوى شٖدٌب اهضبٍ هشٖدٌب ؿٞء اهدًٖ ؿً إتٌخَ هـويَ يب ٌلص فٕ اهوّش اهيضفّؼ
يً إكخراٌِيب ّاشخير اهـرّشًٖ ٖخذانراً فٕ يٌبكتِيب ضخٓ آذاً اهفسرّ ،تـد أداء اهظٞث
سوشب ٛنيبل أّرادُيب إهٓ أً أدٖب رنـخٕ اٛضراق يوخفخًٖ ؿً اهضِّث يشخغركًٖ فٕ
ضغّر اهلل ّرشّهَ ّ تـد ػوّؽ اهضيس أرشل شٖدٌب اهضبٍ كدّس اهلل شرٍّ خبديَ،يشخدؿٖ ًب
هِيب هضغّرٍ ،فويب يذ ٞفٕ ضغرخَ تبرم هِيب زّاسِيب ّكبل هشٖدٌب ؿٞء اهدًٖ  :أظتضح
اًٗ ذّ اهسٌبضًٖ ّهدٔ تبهؼبُر ّّهدٔ تبهتبػًّ ،أيرٍ تبهخرّر يً اهيدرشج هٖيند فٕ
اهزاّٖج يخفرغبً هّٚراد ّاٙذنبرّ ،فٕ اهّٖى اهذبٌٕ أؿػبٍ ػتل ًب ييوؤًا خفبض ًب ّأيرٍ أً ٖضيوَ

ؿوٓ رأشَ ّٖسّة اٙشّاق ّاٙيبنً نوِب ضبفٕ اهلديًٖ ٌٖبدٔ تأؿوٓ ظّخَ ٖ":ب خفبشٖ ،ب
خفبش "... ،ضخٓ ٖتٖـَ(.ضٖد اهػرٖلج يب رآٍ اهضٖخ ) .فّغؾ اهػتق ؿوٓ رأشَ ّدخل اهشّق
ُّّ ٖلّل ٖب خفبش  ،...فويب رآٍ أخّاٍ ّنبٌب يً أّهٕ اهينبٌج ّاٛضخراى غغتب هذهم أضد
اهغغة ،فتوغ شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد كدّس اهلل شرٍّ ختر غغتِيب فأيرٍ أً ٖذُة تػتق اهخفبش
فٖغـَ كرٖتًب يً يضل أخَّٖ ّٖتٖـَ ففـل نيب أيرٍّ ،أكبى ؿوٓ ذهم يدث ،ذى أخٓ تَ إهٓ
ضغرخَ ّسـوَ فٕ زاّٖخَ ّهلٌَ اهذنر اهخفّٕ ،نبً كدّس اهلل شرٍّ ٖلرتَ فٕ تداٖج ضبهَ إهَٖ
فشأهَ تـع خّاط أظضبتَ ؿً ذهم ضذرًا يً أً ٖأنوَ اهذئة ّرسبء أً ٖظٖر يؼِرًا
ؿؼٖيبًّ ،كبل كدّس اهلل شرٍّ  :كبل هٕ اهضٖخ يضيد راًُٖ ّٖي ًب  :نٖف كوتم ؟ فلوح ٝ
أؿرف ،فلبل أيب أٌب فئٌٕ أراٍ نبهلير هٖوج ذٞذج ،فذنرح ذهم هسٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد كدّس اهلل
شرٍّ فلبل ُ :ذا تبهٌؼر إهٓ كوتَّ ،نبً ّكخئذ ّاكفبً فّغؾ كديَ ؿوٓ كديٕ فغتح ؿً ٌفشٕ
فرأٖح سيٖؾ اهيّسّداح يٌػّٖج فٕ كوتٕ ،فويب أفلح ،كبل  :إذا نبً اهلوة ُنذا فنٖف ٖخشٌٓ
ٙضد إدرانَ ؟ ّكبل شٖدٌب اهضٖخ ؿتٖد اهلل أضرار كدّس اهلل شرٍّ إً اهضٖخ يضيد تبرشب كدّس
اهلل شرٍّ نذٖرًا يب نبً ٖضظل هَ اهغٖتج ّكح اهيراكتج ،اٛشخضغبر ،تخٞف اهضٖخ ؿٞء
اهدًٖ اهـػبر كدّس اهلل شرٍّ فئٌَ نبً يً أُل اهظضّ ُّّ أخى يً اهغٖتج ّأنيل.ذى إً شٖدٌب
ضبٍ اهٌلضتٌدٔ كدّس اهلل شرٍّ أخذ ٖرتَٖ أّهٓ خرتٖج تبهرٖبغبح ّالخوّاح ّاهيسبُداح ّٖركَٖ
أؿوٓ خركٖج ِّٖٖئَ هودخّل إهٓ ضغرث اهلرة ّاهّظّل ّاهـرّر فٕ ترّر اهـرفبً

ّاهخرّر يً اهفرق إهٓ يلبى اهفركبً إهٓ أً ظبر فردًا فٕ تبتَ يً تًٖ شبئر خبظج
أظضبتَ اهّارذًٖ ٙذّاكَ ّأضّاهَ اهـبهٖج ّ .كد أيرٍ فٕ ضٖبخَ تخرتٖج تـع يرٖدَّٖ ،كبل
كدّس اهلل شرٍّ فٕ ضلَ  :أٌَ خفح أذلبهٕ ّؼِر هٕ يب ؼِر تترنج ظضتخَ ّضشً خرتٖخَ

.

إهٓ أً كبل شٖدٌب اهضٖخ ؿٞء اهدًٖ كدّس اهلل شرٍّ  :إً هٕ تـًّ اهلل خـبهٓ ّترنج شٖدٌب ضبٍ
اهٌلضتٌد كّث هّ خّسِح إهٓ سيٖؾ اهخٞئق هسـوخِى يً اهّاظوًٖ ّ .اخخوف ؿويبء تخبرْ فٕ
إينبً رؤٖج اهلل خـبهٓ فيٌِى يً ٌفٓ ّيٌِى يً أذتحّ ،نبٌّا سيٖـ ًب يً يخوظٕ اهضٖخ كدّس
اهلل شرٍّ فأخّا إهَٖ ّكبهّا هَ  :إٌب رغٌٖبم ضنيًب ؿوٌٖب فٕ ُذٍ اهيشأهج ،فلبل هوٌبفًٖ  :أكٖيّا
 ٞأستنى  .فويب يغح ذٞذج أٖبى
فٕ ظضتخٕ ذٞذج أٖبى يخػِرًٖ ّ ٝخخنويّا تضٕء يب أظ ً
ضظل هِى ضبل كّٔ فظـلّا فويب أفبكّا سـوّا ٖلتوًّ كديَ اهضرٖف ّكبهّا آيٌب أً اهرؤٖج
ضق ،ذى هى ٌٖلػـّا ؿً خديخَ ّاهيذبترث ؿوٓ خلتٖل يتبرم ؿختخَ .

ّ يً إرضبداخَ أٌَ ٖلّل اهيلظّد يً اهرٖبغج إٌيب ُّ ٌفٕ اهـٞئق اهٌفشبٌٖج ّاهخّسَ
إهٓ ؿبهى اٙرّاش ّاهضلٖلج .
ّ كبل كدّس اهلل شرٍّ اهيراد يً اهشوّم أً ٖدؽ اهشبهم تبخخٖبرٍ نل ؿٞكج دٌّٖٖج
خضستَ ؿً اهلل خـبهّٓ ،إذا أٌشٓ اهلل خـبهٓ اهيرٖد اهيوم ّاهيونّح فِّ اهفٌبءّ ،إذا أٌشبٍ
اهفٌبء فِّ فٌبء اهفٌبء .

ّ كبل كدّس اهلل شرٍّ  :ؿوٓ اهيرٖد أً ٖفّع أيّرٍ إً دٌٖٖج ّإً دٌّٖٖج،

نوٖج أّ

سزئٖجٛ ،خخٖبر اهيرضد ّخدتٖرٍ تضٖد ٖ ٝنًّ هَ أدٌٓ إخخٖبر يـَ أظّ ،ًٞؿوٓ اهيرضد
أً ٖفضط ؿً أضّاهَ فِٖخى تئظٞضِب ّٖأيرٍ تيب ٌٖفـَ فٕ يـبضَ ّيـبدٍ فٖلخدْ تَ .
ّ كبل اهٌفؾ فٕ زٖبرث كتّر اهيضبٖخ ؿوٓ كدر يـرفخم تِى .
ّ كبل كدّس شرٍّ  :اهشنّح ٌٖتغٕ أً ٖ ٝنًّ خبهٖ ًب ؿً ذٞذج أضٖبء  :ضفؼ اهخّاػر،
ّاهخّسَ ؿوٓ اهذنر ،أّ يضبُدث أضّال اهلوة .
ّ كبل كدّس اهلل شرٍّ  :أضشً اٙؿيبل فٕ اهخرتٖج ،اهيؤاخذث ؿوٓ اهخّاػر ّ .نبً
شٖدٌب اهضٖخ ؿٞء اهدًٖ كدّس اهلل شرٍّ فٕ آخر ضٖبخَ ٖضنّ يً اٛضخغبل تخرتٖج اهخوق
ّٖلّل إٌِى ٖ ٝراؿًّ يب ٖضظل هِى ،فبٛتػبء يً اهلبتوٖج فٖسدًّّ ّٖغّٖـًّ ّٝ
ٖخلّٖدًّّ ،يً أًٖ سبء ٖ ٝـويًّ.
ّ كبل  :رؤٖج أُل اهلل خـبهٓ شٌج يؤندث ،فٕ نل ّٖى أّ ّٖيًٖ يؾ رؿبٖج اٙدة،
فئً تـدح اهضلج تٌٖم ّتٌِٖى فأنخة إهِٖى نل ضِر أّ ضِرًٖ سيٖؾ أضّاهم ّٝ ،خخرم
اهخّسَ إلْ أرّاضِى هئ ٞخٌلػؾ ؿً ٌؼرُى ّ .كبل أٌب أغيً هنل يً دخل ُذا اهػرٖق
يلوداً أً ٖظٖر يضللًب .

ّكد زار غرٖص شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد رغٕ اهلل ؿٌَ كتل ّفبخَ تشتؾ شًٌٖ ّيـَ زيرث
يً أظضبتَ فرأْ أضدُى خٖيج كد غرتح ،كبل ّ :ؿويح أً ُذٍ اهخٖيج هرشّل اهلل



فسبء شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد كدّس اهلل شرٍّ ّيـَ اهضٖخ ؿٞء اهدًٖ إهٓ ُذٍ اهخٖيج هزٖبرخَ



ّخرسب تـد شبؿج فرضًٖ ضبنرًٖ ّشٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد ٖلّل أنريٌٕ اهلل تأً أضفؾ إهٓ يبئج
فرشخ يً سِبح كترٔ اٙرتؾ ّاهضٖخ ؿٞء اهدًٖ إهٓ أرتـًٖ فرشخ ًب ّأضتبئٕ ّأختبؿٕ إهٓ
فرشخ .
ّؿٌديب دخل فٕ يرغَ اٙخٖر أّظٓ ٙظضبتَ  ٝخلودٌّٕ تيب ٖظدر يٌٕ يً
اهخفركج اهؼبُرث تل ؿوٖنى تبهسيـٖج ؼبُرًا ّتبػٌبًّ ،إ ٝخضظل هنى اهخفركج اهضلٖلٖجّ ،نبً
يدث يرغَ ٖخنوى تبهّظبٖب خبرثّ ،اهضنيج خبرثّ ،اهدؿبء هوضق آٌّجّ ،اهرغٓ ّاهيضتج
ّاهّسد آٌّج،
ّفٕ اضخداد اهيرع ،كبل  :إٌٕ خديح رس ًٞكّٖبً ظّرث ّيـٌٓ ّنبً نذٖرًا يب ٖلّل ُل
يً يزٖد ّٖخبػة رّضبٌٖج شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد كدّس اهلل شرٍّ ّخخبػتَّ ،خنوى ّٖي ًب فٕ
أضّال شفر اٗخرث ّاٛكبيج فٕ اهدٌٖبّ ،نبً ذهم كتل يرغَ تخيشج ؿضرث ّٖيبً فلبل إٌٕ
إخخرح اهشفر ه٘خرث ّ ٝأرسؾ ؿٌَ .

اتخدأٍ اهيرع ذبٌٕ ّٖى يً ضِر رسة ّأٌخلل إهٓ تضتّتج اهفردّس ؿضبء هٖوج
اٙرتـبء هـضرًٖ خوح يٌَ فٕ شٌج ذيبٌيبئج ّإذٌخًٖ ّدفً فٕ سفبٌٖبً تودث يً أؿيبل
تخبرّْ ،يلبيَ ٖلظد ّٖشخغبد تَ رغٕ اهلل ؿٌَ ّأرغبٍ  .آيًٖ .

ّهَ خوفبء ّؿويبء أؿٞى نذرّ ،يً أُيِى يً رتبٍ فأضشً خرتٖخَ ّشونَ ّّكف ؿوٓ
أضّاهَ ّأنيل هَ اهخوّاح ّاهرٖبغبح هّٖرذَ شرٍّ اٙؿؼى ّاهٌفس اهلدشٕ هٖشرٔ إهَٖ شر
ُذٍ اهٌشتج اهضرٖفج هوػرٖلج اهـوٖج ،شٖدٌب ٖـلّة اهخضرخٕ كدّس اهلل شرٍّ آيًٖ .

سيدنا عالء الدين البخاري
ضٖبخَ اهيـٌّٖج كدّس اهلل شرٍّ
شٖدٌب اٛيب ى اٙضِر ّاهغّد اٙنتر ؿٞء اهدًٖ إشيَ يضيد تً يضيد تً يضيد هلتَّ
اهظدّٖق اٙنتر تـٞء اهدًٖ .

ّهد فٕ كرٖج خدؿٓ خّارزى فٕ اّٙل يً ضِر رسة ضِر اهلل اهضراى شٌج ُ 735ـ
ّكح آذاً اهـضبء ّ ،إٌخلل هٖوج اٙرتـبء فٕ اهـضرًٖ يً ضِر رسة اهضراى فٕ فبرس فٕ
كرٖج خدؿٓ " فرشج" ّدفً فِٖب ُّّ فٕ ػرٖق رسّؿَ يً اهضز ُّ ،ذٍ اهلرٖج نبٌح فٕ
اهٌسبشج غبٖج
هنًّ أُوِب يً اهيسّس اهفرس  ،فدفً سشيَ اهيتبرم فِٖب ّهنً رّضبٌٖخَ إٌخلوح ّاشخلرح
فٕ يلبيَ فٕ تود خدؿٓ "سغبٌٖبً" ّنبً ذهم فٕ شٌج ُ 802ـ  ،فلترٍ اهضلٖلٕ يخفٕ ضخٓ
ؿً تـع اّٙهٖب ء  ٌَٙكد ػوة يً اهلل خـبهٓ اهخفبء ّ ،إً يب ٖزار إهَٖ اًٗ فِّ يلبيبح
ّيضبُد هَ ّاهضلٖلج أٌَ إٌخلل فٕ "فرشج"ّدفً فِٖبّ.نبً دأتَ أً ٖستـر ّٖخضيل اهيظبؿة
ّاهيضلبح ّاهيرع
ؿً نل اهيّضدًٖ  ،ففٕ تداٖج ضبهَ نبً ٖضيل يً اهيرٖدًٖ اهيضلبح ّاٙيراع .

ص ؿوِٖب أً خـػَٖ
تداٖخَ  :ضًٖ نبً فٕ اهخبشـج يً اهـير شويخَ أيَ إهٓ اهيـوى اهذٔ أه ّ
ُذا اهّهد فأسبتخَ ّ ،فٕ غيً ذٞذج أضِر ؿوّيَ اهخفشٖر ّاهضدٖد تبهّسَ اهـبدٔ إهٓ أً
 ٞهَ  :توغ ُذا اهّهد رختج اٛسخِبد  ،فأشخٖلؼ يخـست ًب
رأْ اهيـوى ضغرث رشّل اهلل  كبئ ً
ّدؿٓ ذام اهّهد ؿٌدٍ  ،فرآٍ ٖلرأ ظضٖص اهتخبرٔ ّيشوى ضفؼ ًَبً تأشبٌٖدٍ ّرّاخَ ّٖ ،خرر
يً فيَ اهضرٖف ذٞذج أٌّار ّكح كراءخَ نل ضدٖد  ،فخـسة اهيـوى غبٖج اهخـسة ّشأهَ

ؿً خوم اٌّٙار اهذٞذج  ،فلبل اهّهد هَ أيّب اهٌّر اّٙل فٌّر ّٖٝخَ ّاهٌّر اهذبٌٕ ٌّر ٌتّخَ
ّاهٌّر اهذبهد ٌّر رشبهخَ  ، فلبل اهيـوى هَ فيً أًٖ ضظل هم ُذٍ اهـوّى ؟ كبل  :شأهح
اهلل خـبهٓ أً ٖسـل
هٕ ؿوى اهـوّى خضح ٌؼر أنتر اهيضبئخ ؿوٓ اٛػٞق فأخبٌٕ فلٖر ّتٖدٍ رغٖف فأؿػبٌٕ إّٖبٍ
ّكبل هٕ ٖب ّهدٔ أٌح ؿوٓ كدى اهنوٖى يّشٓ ؿوَٖ اهشٞى ّأسبة اهلل خـبهٓ دؿبئم

،

ذى رأٖح ضبٍ اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ فٕ اهيٌبى ّنأٌٌب فٕ غّر ذّر ّهوٌلضتٌدٔ ؿيبيج شّداء ،
ٌُّبم نبً رشّل اهلل ٖخنوى يـَ تّ ٞاشػج ذى كرأ رشّل اهلل  آٖج اهيتبٖـج ّكبل أٌب ضٖخم
تّاشػج ُذا ّأُة هم إرذًب يً ؿوّيٕ اهؼبُرث ّكرأ ؿٌدٔ اهضدٖد ذ ّى كبل هٕ  ٝضبسج هم
تـد اًٗ إهٓ اهيـوى  ،ذىّ كبل اهٌلضتٌدٔ أخـرفٌٕ فلوح  ٝأؿرفم فلبل  :أٌب تِبء اهدًٖ
اهٌلضتٌدٔ كدّس اهلل شرُّيب اهذٔ ُّ ّاشػج هنّل إضشبً ّخٖر  ،فخٖلؼح فوى أسد تـدُب هذث
هضٕء يب ّنٌح ؿوٓ ُذا اهضبل ٌضّ ضِر ٌّظف  ،ذى إذا نٌح فٕ ظٞث اّٙاتًٖ أخبٌٕ
ن رَبَّهُ ِم خَوِفًا
ج ِع يَدِعُو َ
ن ا ْلمَضَا ِ
اهٌلضتٌدٔ يً سِج اهلتوج ّكرأ آٖج  تَتَجَافَى جُهُوبُهُ ِم عَ ِ
طمَعّا َومِمَّا رَزَقْهَاهُ ِم يُه ِفقُونَ (اهشسدث ّ )16كبل أذٌح هم فٕ تد ؿوّيم  ،فِذٍ اهيذنّراح
وَ َ
يب ّكؾ ّيب ظدر فٕ ضلٕ ّضظل هٕ يً اهـوّى  ،ذى كبل إً ضبء اهلل خـبلْ أؿرفَ فلظدا
اهذُبة إهٓ تخبرْ فّظ ٞيلبتر خّارزى فلبل هَ اهيـوى أدؽ هِؤٝء اهيلتّرًٖ فدؿٓ هِى

فبرخفؾ اهـذاة ؿٌِى تبهنوّٖج ٌّزهح اهرضيج ؿوِٖى ينبً اهـذاة ّ ،نبٌح أيَ يدفٌّج فٕ خوم
 ٞآخر .
اهيلبتر رضيِب اهلل خـبهٓ  ،فوى ٖـيل ٙسوِب ؿي ً

ذى ظبضتِيب ػبهة يً ػٞة يدرشج خوم اهلرٖج ّضًٖ اكخرتّا إهٓ كظر ؿرفبً يضٓ
ؿٞء اهدًٖ أيبيِيب ّدخل تِيب إهٓ ضسرث اهٌلضتٌدٔ تـد ػوة اٛذً تبهدخّل فأشخلتوِى
اهٌلضتٌدٔ كدّس اهلل شرٍّ يخبػتًب هـٞء اهدًٖ أهشح ذهم اهرسل اهذٔ نٌح تٌٖم ّتًٖ
ٕ ذى أراٍ اهخٞء
اهرشّل ّ كح اهيتبٖـج ! كبل ؿٞء اهدًٖ نًّم ُّ ؼبُر سو ّ

(أٔ

اهيرضبع ) فلبل  ٔٙشتة ُذٍ اٛرائج ُل ٙسوٕ اى هشتة آخر فلبل اهٌلضتٌدٔ إرآئج
اهخٞء شبؿج ٌـزّل اهغٖف يً شًٌ اهيرشوًٖ ذى أخبُى تػـبى ّدؿٓ تـدٍ ٙسوَ

( أٔ

ٙسل ؿٞء اهدًٖ ) فضٌٖئذ ٍ إٌنضف هَ سيٖؾ يلبتر اٌٙتٖبء فلبل ُذا دؿب ء اهػـبى ،أيّب اهدؿبء
اهضلٖلٕ شٖنًّ ٙسوم ذى دؿٓ هَ تبهضلٖلج فضظل هَ اهفٌبء اهظّرّٔ ُّّ يلديج اهفٌبء
ً ؿٞء اهدًٖ فٌٓ فٕ رّش اهخّاسَ اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ ّّكؾ فٕ ضبل
اهضلٖلٕ  ،ذى إ ّ
اهشنرث ذى دؿٓ ٙسل اهيـوى ّاهػبهة فضظل هِيب اهفٌبء أٖغ ًب ّؿٌديب ضبٌح اهظٞث ذُتّا
إهٓ اهسبيؾ هوظٞث ّتلٕ ؿٞء اهدًٖ فٕ اهضسرث شنراًٌب  ،فخػر فٕ كوة اهيـوى نٖف ٖسّز
فّاح اهظٞث فلبل اهٌلضتٌدٔ إٌَّ فٕ ُذٍ اهضبهج يً اهشنر غٖر ينوف  ،ذى كبل هويـوّى إً
نٌح خرغة أً خنًّ يً خديبئٕ خخدى فٕ ُذٍ اهتودث شٌج نبيوج خديج خٌؼٖف اهخٞئبح ُّذٍ

اهخديج ُٕ سزاء نٌّم يـويًب ّهى خدخل ّخشوم فٕ ػرٖلج يً اهػرائق اهشتـج  ،فلتل اهيـوى
خوم اهخديج ذى تـد خيبى اهشٌج أدخوَ فٕ يرٖدَٖ ّأختبؿَ.

ّإً ؿٞء اهدًٖ هيّب ظضب يً شنرٍ أذً هَ هٜرضبد فٕ اهػرائق ّأرْ هَ ضسرث
يً اهيدرشج هٖشنً فِٖب فشنً فِٖب خشؾ شًٌٖ ّفٕ خونى اهشًٌٖ اهخشؾ نبً خضخَ ّفٕ ٌفس
اهّكح فراضَ ضظٖر تبهٕ ّخضح رأشَ هتٌج ّ ،هوّغّء زسبسج ينشّرث ّهتبشَ ؿخٖق تبهٕ
ّهى ٖنً هَ ضٕء شّاُى ّاهضبظل هى خنً كٖيخِى نوِى خيشج دراُى ٖ ُّّ ،درس ّٖـوى أهف
ّخيشيبٖج ػبهة ؿوى ّٖلرأ هِى أرتـج درّس ّفٕ نل درس ٖخخى اهلرآً اهنرٔ ى ّٖـػٕ
ذّاتَ إهٓ أرّاش اهيظٌفًٖ ّاهضبرضًٖ ّاهّاكفًٖ ؿوٓ اهضّاضٕ ّاٙشبخذث ّٖخخى اهلرآً
اهنرٖى ّٖـػٕ ذّاتَ
إهٓ أرّاش اٌٙتٖبء ّضِداء أضد ّاهخبتـًٖ ّاٙئيج اٙرتـج تذنر أشيبئِى تبهخفظٖل ّٖ ،ضغر
ؿٌدٍ فٕ ذهم اهّكح رّضبٌٖج شٖدٌب اٛيبى اهضبفـٕ رغٕ اهلل ؿٌَ لنًّ ؿٞء اهدًٖ فٕ
يذُتَ ّٖلرأ
هَ اهيّػأ ّ ،نبً ٖشيؾ يٌبسبث اٛيبى اهضبفـٕ يً اهـرص اٙؿوٓ ّنأٌَ ٌٖبسٕ ؿٌدٍ ّ ،هى
ٌٖلط يً ٌشوَ يرضداً فٕ نل ؿظر ّإهٓ ّٖى اهلٖبيج تترنج دؿبء اٛيبى اهضبفـٕ هَ ّفٕ
ّٖى يً اٖٙبى خرر شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ تـد اهـضبء يً ضسرخَ اهيتبرنج كبظدًا

خوم اهيدرشج إهٓ أً اٌخِٓ إهٓ ضسرث ؿٞء اهدًٖ كدّس شرٍّ فّسدٍ كبؿدًا ؿوٓ رنتخَٖ ٖتنٕ
يً اهخضّؽ ُّّ خبئع فٕ خفشٖر اهلرآً اهنرٖى فويب دخل ؿوَٖ ّهيّب هى ٖضـر تَ ضرنَ تلّث
اهيـٌّٔ فأٌختَ إهٓ أشخبذٍ ّّكؾ فٕ ضٖبء ضدٖد هـدى إشخػبؿخَ أً ٖتشػ ص ٔء هٖسوس ؿوَٖ
اهٌلضتٌدٔ  ،فلبل هَ شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ  ٝخشخضٕ أٌح ّهدٔ ُّذا اهفلر ّاهفلد
إرد أتٌٖب أتٕ تنر اهظّدٖق رغٕ اهلل خـبهٓ ؿٌَ  ،ذى كبل هَ أخٖخم ٙير إً كتوخَ ،فلبػـَ
 ٞإضبرخم أؿوٓ ّأكدى ّأهذّ ؿٌدٔ يً ٌـٖى اهسٌبً اهذيبٌٖج  ،فلبل هَ ٖب ّهدٔ
ؿٞء اهدًٖ كبئ ً
إًّ هٕ تٌخبً كد خ ّى هِب اهوٖوج خيشج ؿضرث شٌج يً اهـير فأػوة أً خـلد اهلراً ؿوِٖب ّخخزّسِب
 ٝ ٞيذٖل هَ ّ .اشخضٓ ضٖب ًء ّ ٝظف هَ ّهى ٖلدر ؿوٓ
ٌُّبهم خسل شٖدٌب ؿٞء اهدًٖ خس ً
اهنٞى ّر ّد اهسّاة هَ ،ذىّ كبل هَ إًّ ر شّل اهلل  كد أتظرٌٕ إٖبم فئً أخرح اهلتّل
ّاهسّاة فأظٖر ييً ٖخبهف شٌج اهضتٖة ٌِٙ ب فٕ ُذٍ اهشبؿج كد أنيوح اهخبيشج ؿضر ،
فئً ّكؾ اهخأخٖر ّهّ هضؼج تخسبّز اهضد اهزيٌٕ هذام اٙير فٖنًّ ذهم ؿدى اٛكخداء تبهشٌج
ٕ هراع  ،ذى كبل اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ ٌِـ َى ا هخلّْ خلّْ
اهيػِرث  ،فأسبة ؿٞء اهدًٖ إٌ ّ
ؿٞء اهدًٖ أؿ ٞاهلل خـبهٓ درسبخِى دائيًب ،فأؿػٓ هَ كدر يب ٖظضص اهٌنبش يً اهيِر ّأيرٍ
تئضغبر اهضِّد ّؿبكد اهٌنبش ٛنيبل أير اهضرٖـج اهيضيدٖج اهغراء اهيػِرث ّ ،ضغرّا
أرّاش اٌٙتٖبء هوخٌِئج هِذا اهزّار  ،ذى أذً هَ اٛذً اهيػوق ّؿزهَ ؿً اهخدرٖس ّأر هشَ
ؿوٓ شسبدث اٛرضبدّ ،أكبى يلبى ؿٞء اهدًٖ هوخدرٖس ذهم اهػبهة اهذٔ ضغر يـَ .

ّنبً ؿٞء اهدًٖ ٖ ٝخنوى ٙضد إ ٝتـد كراءث اهلرآً ذى كبل اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ هى أ َر
ٕ إهٓ ّسَِ
يذوَ فٕ اهخلّْ ّيً رآٍ ٖفبرق ؿً كوتَ ضة اهدٌٖب ّاٗخرث ّ ،هّ ٌؼر ظت ّ
ٌٖـنس هَ اهؾهّى سيٖـًب ّٖظٖر يً ضيوج اهلرآً اهنرٖى ّؿدد خونى اهظتٖبً إذٌٓ ؿضر أهف
ٕ ّظبرّا نوِى يأذًٌّٖ تبٛذً اهيػوق .
ظت ّ

ّأيّب ٌِبٖج ضبهَ  :نبً نلّ يً رآٍ ٖظٖر زاُدًا ؿيَّب فٕ ؿرص اهرضيً يً اهـّاهى اهغٖر
اهيخٌبُٖج ّيً ٌـى اهسٌبً ّغٖرُب ُّ ،ذا ُّ اهزُد اهضلٖلٕ اهيؾ ختر ؿٌد أُل اهضلٖلج اهنيّل
دًّ تبكٕ ٌِـ َى اهدٌٖب .

ّٖخفغل ضغرث يٌّٝب شوػبً اّٙهٖبء كدّس شرٍّ فوّ ّكؾ أٔ ضظل فٕ ضِر رسة
ضِر اهلل إرضبد ّؿِد ٖنًّ أكّْ ّأٌفؾ ييب ٖلؾ ّٖضظل فٕ غٖرٍ يً اهزيً ّهنًّ ّٝدخَ
أٔ ؿٞء اهدًٖ ّإٌخلبهَ نبً فٕ ضِر رسة ضِر اهلل خـبهٓ ضظل نل ذهم اهيذنّراح .

ّاًٗ يً ٌشوَ يرضداً أضدُيب ٖدؿٓ يضيد اهيٌٖر ُّّ فٕ اهخبشؾ ّاهـضرًٖ يً
اهـير ّٖشنً ّٖلٖى فٕ ٌُدشخبً ّاٗخر إشيَ يضيد اهظبدق شٌَ شتـج ّذٞذًٖ ؿبي ًب

 ٝفٕ اهٌلضتٌدٖجّ ،هضِر رسة خبظٖج
ّاهيّؿّد هَ تبٌٖٝج ّهَ اٛذً فٕ اهػرائق اٙرتـج إ ّ
فٕ إفبدث اهيرٖدًٖ ّاهيرٖداح إذا خأدتّا فَٖ .

ضيبئوَ :هضٖخَ يبئوج إهٓ اهضيرث  ،هٌَّ هًّ اهتّر  ،سشيَ ػّٖل سدًا هنٌَ غـٖف يذل
اهيرٖع  ،ؿٌٖبٍ رايدخبً  ،ظّخَ ركٖق هنٌَ يذل ظّح داّد ؿوَٖ اهشٞى ّ ،هّ شيؾ
ظّخَ أضد يً
اهٌبس نبً ٖشنر ّٖ ٝلدر ؿوٓ اهـتبدث ضخٓ ٖظضّّ ،اهـّاى اهذًٖ ٖشيـّا ظّخَ ٖلـّا فٕ
دُضج ّضٖرث تضٖد ٖتلّا نذهم ٌضّ خيشج أّ شخج أٖبى ّ ،كّخَ أٔ ػـبيَ أنذر اّٙكبح نبً
اهخفبش ّ ،هيّب كرة إٌخلبهَ يً اهدٌٖب أخٓ تبرتؾ زسبسبح ّكبل يً نبً ؿٌدٔ فٕ يرع
ة
اهيّح فوٖظ ّ
ٕ اهيبء يً ّاضدث يٌِب هٖنًّ هَ ضشً اهخبخيج .
ؽه ّ

ّنبً اهتدٝء ٖأخذًّ خونى اهزسبسبح ّٖخترنًّ تِب ّٖلرتًّ إهٓ يلبى اهٌستبء تشتتِب
ّاهضيد هلل رة اهـبهيًٖ ّيً اهلل اهخّفٖق .

