الـحــب املـتـبــادل بني الرسول  واملدينة
وأهلها
لمدكـتٕر خمٗن وال خاطز

عــزض كــتــاب

الكتاب وَ القطع املتٕصط  .عدد ؽفخاتْ وأ ٟٛتضع ٔتضعُٕ
ؽفخ . ٛطبع ِذا الضفز القٗي بـدار القبمـ ٛلماقا ـ ٛا صـالوٗ ٛظـدٚ

عـاً

ِ4141ــــ ٔ . ً4002-حنـــَ ٌضـــتعزض ٍِـــا الطبعـــ ٛالااٌٗـــ ٛـــذا الكتـــاب
الٍفٗط .
ٖغــتىن الكتــاب عمــ ٜوقدوــٔ ٛوبخــايف ٔخادــ. ٛ

املقدوــ ٛكــز

الكاتب صبب تألٗفْ ذا الكتاب حٗث ألق ٜواضز ٚعَ الٍيب املؾطفٜ
الكزٖي ٔ أٖاوْ

املدٍٖ ٛاملٍٕرٔ ٚحبْ ا ٔاليت نَّؾّا

ِذا الكتـاب

القــٗئ .دلــا الكاتــب قد وقدوــ ٛىتؾــز ٚعـَ وعز ــ ٛراا الكــُٕ ــذا
الٍيب املؾطف ٜالكزٖئ ،وبتّا لـْ ؽـمٕاا ا

عمٗـْ ٔصـالوْ ،وـع بٗـاُ

ٔجــٕب وبتــْ عمــ ٜاٗــع راا الكــُٕ ٔ .تٍــأه الكاتــب امــب ٔوزاتبــْ
ٔثـــٕاب الـــب لمزصـــٕه الكـــزٖئ ،تكمـــي عـــَ صـــاكا املدٍٖـــ ٛاملٍـــٕرٚ
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ٔٔاجباتّي وَ وب ٛاملدٍٖ ٔ ،ٛؾّن القٕه
ا

ٔ ،وب ٛرصٕه ا

وب ٛاملدٍٖـٔ ٛااطٍّٗـا لزصـٕه

 لمىدٍٖٔ ٛااطٍّٗا .
تحدددد

الكاتدددد

لدددد معرفددددم القال ددددا للنبدددد

الكــزٖي ٔ ،وبتّــا لــْ وــَ ٖــًٕ انمــا ا ٔه  ،اــاه



تعاد جـن عـأٌْ 7
(ا

ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠﭐ

ٌبٗــأ .)٧٠١ 7ٞبــيف ٔجــٕب وبتــْ  عمــ ٜاٗــع راا

الكــُٕ وــَ اــادت ٌٔبــاات ٔحٗــٕاُ ٔقٌضــاُ ٌــْ مباابــ ٛالٕالــد ــأ ،اٌتّــاٞ
بكٌْٕ رمح ٛا ،وزٔراً مبا حـٕآ وـَ ؽـفاا الىـاه ٔالكىـاه
ٔالؾفاا   ِٕٔ .أٔد باملؤوَ املضمي وَ ٌفضْ،
ٔامـــب أٌـــٕاا ٔدرجـــاا ىـــَ
أٔصــاطّا ٔأدٌاِــا ٔ.وــَ

الـذاا

الدٌٗا ٔاآلخز. ٚ

أـــا بأرااِـــا ٔأعالِـــا ـــال تفٕتــْ

ٖتخقــا مبــا ٔرد وــَ إٌٔاعّــا ٔو اِزِــا – ــال

ٖفٕتْ عم ٜا ان – واكاتّي ٔالتغبْ بّي .
قُ

تكٌٕٕا وامّي تغبّّٕا

ٔامــب ي ٖ ّــز

قُ التغبْ بالكزاً الح

حقٗقتــْ ،قرــا ت ّــز ثــارٓٔ ،وــَ ادّعــآ كغــفتْ

عٕاِد ايوتخاُ .
ٔجيب تقدٖي وب ٛالٍيب املؾطف ٜالكزٖي عم ٜوبـ ٛالـٍفط ٔالٕالـد
ٔالٕلد ٔا ِن ٔا اارب ٔاملـاه ٔالٍـاظ أاعـيفٔ ،التخـذٖز وـَ تقـدٖي وبـٛ
املدمٕاـــاا – وّىـــا كاٌـ ـ – عمـــ ٜوبتـــْ تعـــاد ٔوبـــٌ ٛبٗـــْ املؾـــطفٜ
الكزٖي ؽـم ٜا
طمبْ ا

عمٗـْ ٔصـمي ٔ .وـَ أحـبر رصـٕه ا

 لـ امـب الـذٙ

تعاد ٔ كزٓ رصٕلْ الكزٖي ٌـاه يٗـشاا كـاج ٚجـداً 8كتـذٔ

حالٔ ٚا ميأُ ،وبْ ا

لـْٔ ،اعتٗا الٍيب  لزؤٖتْٔ ،حؾـٕه الضـعادٚ
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الـدارَٖٔ ،قعطاٟـْ ؽــف ٛا ميـأُ ،حغـزٓ شـ العـزؼ وـع الزصــٕه

الكزٖئ ،دخٕلْ الدرجاا العمٗا وَ الٍٔ ،ٛوزا قتْ لْ ّٗ أ ...غجِـا
كـــاج ٔ .أِـــي تمــ املىٗـــشاا 7وعٗتـــْ ٔازبـــْ الـــداٟىاُ وٍـــْ عمٗـــْ الؾـــالٚ
ٔالضالً .
أوز ا

جن عأٌْ أِن املدٍٖ – ٛعم ٜاخـتال أجٍاصـّي – ٔوـَ حٕ ـا

أُ ٖقدّوٕا ٌفط رصٕه ا

 عمـٌ ٜفٕصـّي ٔرغباتـْ عمٗـْ الؾـالٔ ٚالضـالً

عمـــــ ٜرغبـــــاتّي ،اـــــاه تعـــــاد7

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱠ(التٕب.)٧٢٠ 7ٛ
ٔلمخـــــب و ـــــاِز وتعـــــدد 8 ٚوٍّـــــا التع ـــــٗي
ٔالتــــٕاج ٔالتكــــزٖي ٔالفــــدأ ،ٞوٍّــــا 7ايتّـبــ ــاا،
ٔالطـاع ،ٛوع وـا بٍّٗىـا وـَ ـٕار  ،ق كـن اتـّـباا
طاعــٔ ٛلــٗط كــن طاعــ ٛات ـّـباعاً .عمٍٗــا طاعــ ٛا
ٔرصٕلْ الكزٖئ ،اتّـباا رصٕه ا

قط ٌْ املغاِد املز. ٟ٘

ٔ أِـــن املدٍٖـــِ ٛـــي أِمـــّا ا ؽـــمُٕٗٔ ،القـــاطٍُٕ ا ـــأرُٔ ّٗـــا،
ٔاملقٗىـــُٕ ّٗـــا ،صـــٕا ٞقااوـــ ٛطٕٖمـــ ٛأٔ اؾـــجٔ .ٚعمـــّٗي أي ٖكٌٕـــٕا دُٔ
الىـــاد ( دأح)ــدت)

وبـــتّي لزصـــٕه ا

ٔ ،ي ٖكٌٕـــٕا دُٔ (الـــذا)

حٍٗــٍّي قلٗــْٔ ،حــشٌّي عمــ ٜــزااّي لــْ ق ا ابتعــدٔا عٍــْٔ ،ي ٖكٌٕــٕا دُٔ
(الـــٕحػ)

أدبّـــي ٔخـــٕ قٖـــذاّٟي لـــْٔ ،ي ٖكٌٕـــٕا دُٔ (الــــ ىن)

تع ــٗىّي ٔتــٕاجِي لـــْٔ ،ي ٖكٌٕــٕا دُٔ (الغــا)ٚ
ٖكٌٕٕا دُٔ (املٍرب)

حزؽــّي عمٗــْٔ ،ي

خغٗتّي ٔجتأبّي وعْ ؽمٕاا ا

عمْٗ ٔصالوْ .
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ٔعمــ ٜصــاكا املدٍٖــ ٛاملٍــٕر- ٚكىــا ٖقــٕه الكاتــب -أُ ٖقتــدٔا
تعاد عٍّي

باملّـاجزَٖ رض٘ ا

ٖقتــدٔا با ٌؾــار -رضـ٘ ا

ااتفـاّٟي ٔاتّـباعّي ٔ داّٟي لـْٔ ،أُ

تعــاد عــٍّي  -الفــدأ ٞالبــٔ ٛامــز

ٔالتع ٗي ٔالتٕاج .
ٔعم ٜصاكا املدٍٖ ٛاملٍـٕر ٚأُ أبـٕا وـا كـاُ رصـٕه ا
ُ ل وَ أٔد ٔاجباا الب 8ٛعَ أبـ٘ ِزٖـز ٚرضـ٘ ا
رصٕه ا

 ] 7 قُ ا

 أبـْ،

عٍـْ اـاه  7اـاه

ق ا أحب عبداً دعا جربٖن قـاه  7قٌـ٘ أحـب الٌـاً

أحبّــْٗ ،خبــْ جربٖــن ،ثــي ٍٖــادٝ

الضــىاٗ ٞقــٕه ،قُ ا

أــب الٌـاً

أحبٕٓٗ ،خبْ أِن الضىا [ ٞامدٖث بطٕلْ ،وتفا عمْٗ(.)4
تعـــاد رصـ ــٕلْ املؾـــطف ٜالكـ ـزٖي ٔؽـــفّْٗ املدتـــار

لــقــــــد جعـــن ا

الع ـٗي خـج خمقــْٔ ،صـٗد رصــمْ عمـّٗي الضــالً ،بـن صــٗد الٍـاظ أاعــيف .
عَ أب٘ ِزٖز ٚرض٘ ا

عٍْ ااه 7كٍا وع الٍيب 

دعٕ ،ٚز ع قلٗـْ

الذراا – ٔكاٌ تع بْ – ٍّط وٍّا ٌّضٔ ،ًٛااه  ] 7أٌا صـٗد الٍـاظ ٖـًٕ
القٗاو [ ...ٛامدٖث بطٕلْ،

اؾ ٛالغـفاع ٛالع ىـٖ ٜـًٕ القٗاوـ ،ٛوتفـا

عمْٗ (.)4
كىــا جعــن ا

تعــاد ٌبٗــْ  أٔد بــاملؤوٍيف وــَ أٌفضــّي

ٔاآلخز ،ٚقاه جن عأٌْ

ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ ( ا

الــدٌٗا

حشاب .)٦ 7كىا جعـمْ

تعـالـ ٜرؤٔ ـــاً رحٗىاً بالـىؤوٍـيف ،حزٖؾاً عمّٗـــيٖ ،عـشعمْٗ وا ٖغا عمّٗي ،قـاه صـبخاٌْ
ٔتعــــــــــــــــــــــــاد 7

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

( )4ؽـخٗ البدــار 7 ٙكتـاب بـد ٞانمـا  7بــاب كـز املالٟكـ ٔ ، ٛغجِىـا ٔ .ؽــخٗ وضـمي  7كتـاب الــرب
ٔالؾم 7 ٛباب ق ا أحب ا

عبداً حبربْ قد عبادٓ  ،راي (.)424

( )4ؽـخٗ البدــار 7 ٙكتـاب ا ٌبٗــا 7 ٞبــاب اـٕه ا

تعــاد ٔ ( 7لقـد أرصــمٍا ٌٕحـاً قد إوـْ ) ٔ .ؽــخٗ وضــمي 7

كتاب ا مياُ  7باب أدٌ ٜأِن الٍ ٛوٍشل ، ٛراي ( . ) 745 ، 744
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ﲧﲨﲩﲪﱠ(التٕب .)٧٢١ 7ٛبن ٔأكاـز وـَ لــ
عـــأٌْ رمحـــ ٛلمعـــامليف قـــاه
(ا

قـد أرصـــــمْ جـن

عـــش ٔجـــن7ﭐﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﱠ

ٌبٗا. )٧٠١ 7ٞ
لقـــد حـــٕ ٝالزصـــــــٕه املؾـــطف ٜالكـــزٖي الىـــاه

ٔالكىـــاه ،البـــاطا ٔال ــــــــاِزٔ ،ٙلقـــد كضـــــــــا ا



تعــاد اــاه ٌبٗــْ املؾــطف ٜالكــزٖي بالــــالهٔ ،لــــٕي
لـ

-كىا ٖقٕه الكاتب – ي ت ن بْ أكاز يا ا ـت ن

بٕٗصا عمْٗ الضالً لذا كاُ الؾـخاب ٛرضـ٘ ا

عـٍّي ق ا جالضـٕٓ 

ٖز عٕا رؤٔصّي حنٕٓ ٔ ،أدّٔاالٍ ز قلٗـِْٗ ،بـٔ ًٛقجـاليً ٔتع ٗىـأً ،ق ا
كمىٕٓ عمْٗ الؾالٔ ٚالضالً
أدبّي ا

ٖز عٕا أؽـٕاتّي ،احماوـاً ٔتقـدٖزاً بعـد أُ

تعاد  .عَ عىـزٔ بـَ العـا

٘ وَ رصٕه ا
كاُ أحدٌ أحبر قل ًّ

رضـ٘ ا

ٔ ، ي أجنر

تعـاد عٍـْ اـاهٔ ...] 7وـا
عٗا وٍـْٔ ،وـا كٍـ

أطٗا أُ أ وأل عٗا وٍْ ،قجاليً لْٔ ،لٕ ص٠م ) أُ أؽفْ وا أطق )ٌ٘ ،
أكَ أوأل عٗا وٍْ  [ ...رٔآ وضمي (.)4
لقــد أجـــز ٝا

جـــن عــأٌْ عمـــٖ ٜـــد رصــٕلْ املؾـــطف ٜالكـــزٖي وـــَ

املع شاا ٔانٕار  ،وا ي شتىمْ العقٕهٔ ،اد تٍٕع وع شاتـْ  ،ىٍّـا
العمٕٔ ٙالضفم٘ٔ ،الضاكَ ٔاملتخزكٔ ،ال اِز ٔالبـاطَٔ ،وٍّـا وع ـشاا
ٖ ّز ٌ اٟزِا عمـ ٜأٖـد ٙالضـابقيف ،بـن وـا وـَ وع ـش ٚحؾـم لـٍيب أٔ
رصٕه ،قي ٔحؾـن لمـٍيب املؾـطف ٜالكـزٖي وـا ِـٕ أكـرب وٍّـأ .وع شاتـْ
عمْٗ الؾالٔ ٚالضالً واط ٛبضٗاج ا واُ ٔامفا ،لذا
( )4ؽخٗ وضمي كتاب ا مياُ ٔ ،كذا ا

زٔ ٚامج راي ( . ) 464

خيطز عم ٜباه
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عـٍّي ٔأرضـاِي أٌـْ قلـْ ،أٔ ابـَ قلـْ ،أٔ ٖـدّع٘

أحد وَ أؽخابْ رض ٜا

ل ـ لــْ كىــا حؾــن وــع الّٗــٕد الــذَٖ ادّعــٕا أُ عشٖــزاً ابــَ ا ٔ ،ادّع ـ
الٍؾار ٝأُ املضٗ ابَ ا

.
تعـادٗ ،قـٕه ] 7قٌـ٘ عبـد ا

ٔالزصٕه الكزٖي ٖكزر أٌْ عبـد ا

أ ِاُ ا و ٛأٌْ رصٕه ا

ٔرصٕلْ [ ]المّي قرا أٌا عبد[ ،لذا رصذ

،

ِٕٔ أحب انما قلْٗ تعاد ِٕٔ ،أكزوّي عمْٗٔ ،أ ضمّي لدْٖٔ ،أح اِي
بكن خجٖ ٔ ،عط أحداً وَ انما وا أعطآ .


عمـــ ٜاخـــتال و ـــاِز ِـــذٓ البـــ ٛمقـــد أحـــب


الىــــاد  -مبــــا جعــــن ا
ٔاملعز ــــ - ٛرصــــٕه ا

تعــــاد ٗــــْ وــــَ ا دراك
عمٗــــْ أ ضــــن الؾــــالٔ ٚأ

التضمٗي حضب قوكاٌٗتْ 8كاِتشاس البن طزباً ٔاٌتعاعاً ملا ؽعد عمٗـْ .
عــَ أٌــط بــَ والـ رضـ٘ ا

عٍــْ اــاه  7ؽــعد الــٍيب  أحــدأً ،وعــْ أبــٕ

بكز ٔعىز ٔعاىاُ ،زجا بّي ،ضزبْ بزجمْٔ ،ااه  ] 7اثب أحد ،ىا
عمٗ قي ٌيب ،أٔ ؽدٖا ،أٔ عّٗداُ [ رٔآ البدارٔ .)4(ٙعَ أٌط بَ والـ
رض٘ ا

عٍْ ااه  7خزج ) وـع رصـٕه ا

 قد خٗـرب أخدوـْ ،مىـا اـدً

الٍيب  راجعاً بدا لْ أحدٌ ااه ِ ] 7ذا جبنٌ ٖ)خبٍُّا)ٌٔ ،خبُّـْ  [ ...وتفـا عمٗـْ
(.)4
( )4ؽخٗ البدار 7 ٙكتاب ضاٟن الؾخاب 7 ٛباب وٍااب عىز بَ انطاب  ٔ ،غجِىا .
( )4ؽخٗ البدار 7 ٙكتاب الّاد  7باب ضن اندوٛ
باب ضن املدٍٖ ، ٛراي (. )134

الغشٔ  ٔ ،غجِىا ٔ .ؽخٗ وضمي 7كتاب امج 7
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ٔوَ و اِز وب ٛالىاداا لْ  7 اِتشاس املٍرب الغـزٖا شـ الـٍيب
الكزٖي ِٕٔ ٖقزأ ٕاْ ٖ ًٛوَ القز ُ الكزٖئ ،تضبٗ امؾبا ٞبيف ٖدٖـْ
ٔبؾــٕا عــاهس ٔوضــىٕا حتــٜ

ــع اماضــزُٔ تضــبٗخّأ ،كــذا تضــبٗ

الطعاً ِٕٔ ٖ)ؤكن بيف ٖدْٖٔ ،أٖضاً اصت اب ٛالغٗي ٔاوزٓ مب ـزد ا عـار.ٚ
ٗقــٕه الكاتــب ق ا كــاُ الىــاد – صــٕا ٞوــَ عــا ا رض أٔ الضــىا– ٞ
أــب ٖٔطٗــع ٖٔضــت ٗب  ..لمــٍيب املؾــطف ٜالكــزٖي ،ىــا وٕاــا ا ٌضــاُ
املضمي العاان املدرك املكمَّا املأوٕر أٖضبا) الىاد – ٗكُٕ خجاً وٍْ –
أً ٖدا الىاد ٖضبقْ – ٗكُٕ الىاد خجاً وٍْ . -
ٔوَ و اِز وب ٛاملدٍٖٔ ٛااطٍّٗا لزصـٕه ا



وبــ ٛامٗــٕاُ لــْ 8كض ـ ٕد الىــن لــْ ص ـ ٕد شٗ ـٛت



ٔتع ـــٗي ٔتب ٗـــن،ي صـ ـ ٕد عبـــادٔ 8ٚتـــأدب الـــٕحػ –
الذ ٙكاُ
رصٕه ا

بٗ الضٗد ٚعاٟغ ٛرض٘ ا

عٍّا – وـع

ٔ ،عدً قسعاجْ ٔقٖذا ْٟلْٔ 8غـج ٚالغـا ٚأُ ٖـدخن جٕ عـْ عمٗـْ

الؾالٓ ٔالضالً واه وغبٕٓ ،أٔ طعـاً) وغـبُٕٓ ،

لـ قٖـذاٞ؛ لـْٔ 8أٖضـاً

قخبار الغا ٚاملضىٕو ٛلْ بأٌّا وضىٕؤ 8ٛقصزاا زظ أبـ٘ طمخـ ٛرضـ٘ ا
عٍْ بعد ركٕبْ  عمْٗٔ 8أٖضاً عّاد ٚالذٟب لْ بالزصال.ٛ
ٔوـــَ و ـــاِز وبـــ ٛاملدٍٖـــٔ ٛااطٍّٗـــا لزصـــٕه ا

 وبـــ ٛالٍبـــاا

ٔا ع ار لـْ 8كخٍيف الذا ،عٍدوا اراْ ٔرا ٜاملٍرب بعـد وـا ؽ)ـٍع لـْ
أٔه اع ٛخيطب ّٗا عم ٜاملٍرب ٖ .قٕه الغاعز الضـٕداٌ٘ ،بـابكز البـدٔٙ
دعيف 7
ألٗـط الـــذا حــَر قلـٗـْ

ٔحــ رٗــــــــآ) امــفــــ ــُّ٘ وــــ ــَ

عــٕااً

الــىــا ِد
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عـمـٗــْ ؽــالٚد ربِّـــ٘ كــــنّ
يف
حــ س
ااه  ] 7 لٕ

وــــــع الـتــرضـمٗــــــي تـّـىـــــ٘

كـالـعـّـادِ
أحضٍْ مَر قد ًٖٕ القٗاو. [ ٛ
()4

ٔوـــَ و ـــاِز وبـــ ٛصـــاكَ املدٍٖـــ ٛاملٍـــٕرٚ


كإٌضــاُ لمزصــٕه الكــزٖي كــاج ٚجــداً ،ؾّــمّا
الكاتب

اضىيف 7

القضي ا ٔه  7عم ٜا زادٔ ،وٍْ 7
عــــٍّي رصـــٕه ا

 .4ـــدا ٞالؾــــخاب ٛرضـــ٘ ا

عمٗــــْ الؾـــالٔ ٚالضــــالً

بأرٔاحّئ ،دا أحدِي أُ ٖؾاب دٌْٔٔ ،محاٖتْ وَ أعدا ْٟأُ ٖؾـمٕا
قلْٗٔ ،أٌْ ي عذر ي لٕ أؽٗب ٔ ي عيف تطز .
 .4تع ٗي كن وا ٖتؾن بزصٕه ا

 ،كضٗفْ. ... ،

 .7تعٍٗا وَ أبطأ عَ رؤٖتْ عمْٗ الؾالٔ ٚالضالً .
 شتْ .

 .1ر ض أحدِي رض٘ ا

عٍْ أُ ٖعمٕ صطخاً ٖكُٕ رصٕه ا

 .2وب ٛوا أبْ رصٕه ا

عمْٗ الؾـالٔ ٚالضـالً ٔكزاِٗـ ٛوـا ٖكزِـْ،

ٔلٕ كاُ أوزاً عم ٜخال ِٕ ٝالٍفط .
 .3امز

عم ٜرؤٖتْ ؽمٕاا ا

عمْٗ ٔصالوْ ٔازبـْ وّىـا كاٌـ املٕاٌـع

ٔعدً ايبتعاد عٍْ .
 .4التربك بآثارٓ . 
 .5تع ٗىْ عمْٗ الؾالٔ ٚالضالً ٔتٕاجٓ ٔتكزميْ،حت ٜلٕ كاُ غاٟباً.
 .6تع ٗي صٍتْ ٔ ،ا دب وعّأ ،العىن عمٌ ٜغزِأ ،الد اا عٍّا.
- 40امز

عم ٜالمخا بْ ؽمٕاا ا

عمْٗ ٔصالوْ.

( )4ؽخٗ البدار ، ٙكتاب البٕٗا  ،باب الٍ ار ٔكتاب املٍااب .
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عم ٜالضكَ ظٕار بٗتْ ٔوض دٓ . 

القضي الااٌ٘  7عم ٜا ىٕا
ِـذا القضـي كـاج ٚجـدأً ،لكـَ الكاتـب

ٔا حادٖث الـيت ٔردا

أعار قد بعض وٍّا لمتذكج ٔحنَ بدٔرٌا ٌٕجشِا ٗىا ٖم٘ - 7
عــٍّي ٖــًٕ بــدر ،وعتــذرَٖ عىــَ

 .4وٕاــا الؾــخاب ٛرضــ٘ ا

املعزك 8ٛلٕ أٌّي ٖعمىُٕ أُ رصٕه ا

 صٗمق ٜاتايً وا

مَّــا عــَ

مّفٕا عٍْ .

ِ .4ــٕ  أحــب قد أِــن املدٍٖــ ٛوــَ عٗــٌّٕئِ ،ــذٓ غاٖــ ٛالبــٔ ٛالتع ــٗي
ٔا جاله .
 .7الؾخاب ٛرضـ٘ ا
ا

عـٍّي ي ٖقـدِّوُٕ أحـداً عمٗـْ ِٔ . ـذا تطبٗـا وـز

صــبخاٌْ ٔتعــاد ،قــد اــاه جــن عــأٌْ

وكــي تٍشٖمــْ 7

ﱡﭐ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱠ(التٕب. )٧٢٠ 7ٛ
 .1حزؽّي رض٘ ا

عٍّي عم ٜازبْ . 

 .2التخضــز عمــ ٜقــدٓ ؽــمٕاا ربــ٘ ٔصــالوْ عمٗــْ ٔغٗــاب هالضــْ عـــَ
الؾخاب ٛرض٘ ا

عٍّي .

 .3تب ٗمْ ٔ تع ٗىْ ٔالقٗاً عقْ.
 .4أدبّي

حاه جمٕصّي عٍدٓ ؽمٕاا ا

عمْٗ ٔصالوْ .

 .5التــربك بأعضــا ْٟالغــز ٖف ـْ ٔ ،بكــن وــا ٖتؾــن بــْ ،بــن قُ وــَ عــدٚ
تع ــٗىّي لــــْ ٔ تفـــاٌّٗي ٗـــْ ي ٖزغبــُٕ أُ تضـــقط عـــعز ٚوـــَ عـــعزٓ
الغزٖا

ا رض ِٔ .ذا غاٖ ٛالتع ٗي ٔالتٕاج ٔالتفاٌ٘ .
وَ و اِز وب ٛاملدٍٖ ٛاملٍٕرٌ ٚفضّا كىدٍٖٛ
لمزصٕه الكزٖي ،قضا ٚٞكـن عـّ٘ٗ ٞـا 8وـَ عـدٚ
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زحّــا)ٖ ٔ ،ــز ٖــًٌٕ أضــٕأ وــَ ل ـ الٗــًٕ ٔي أاــنٔ 8حشٌ ـ عمٗــْ ٖ ــًٕ
اٌتقالْ قد الز ٗا ا عم ٜأظمى ٔأظمي كن) عّ٘ٗ ٞا ،وعرب ٚعـَ حشٌّـا
العىٗا ،الذ ٙي ٖداٌْٗ ٔي ٖقاربْ حشُ ،مبض لباظ ا حدادٔ ،ا

تعـاد

املضتعاُ .
لذا ؽارا املٍٕر ٌْ ،ٚاصي وفعٕهٔ ،اد حؾـن التٍـٕٖز ،لـ أُ ا
تعاد جعن ٌبّْٗ املؾطف ٜالكـزٖي ٌـٕراً ،قـاه جـن عـأٌْ ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮊ (املاٟد. )٧١ 7ٚ
ٔحنَ ٌقتبط ٍِا وا ٖم٘ 7
وـا أوـز الـفـزا ٖـا جـــجٚ

ٔأحــمــــــ ٜالــتـــــــال بــعـــــد

امــ٘
كــٗـــا ٖـمــتــذ بــامــٗـــاٚ

اٌـفــزاد
بــيف أحـغــــاٟـــْ كــــــــٕرٙ

وعٍـٜ
عـىــــــــزٓ ٔاؽطـبــــــــارٓ

الـشٌـــاد
ٔجـــــــــــــٕآ ٔٔجـــــــــــدٓ

اٌـتـقـا
يا ي ع

اسدٖـــاد
ْٗ أُ كن وب ار أحبابْ عـاؼ

ٔااـع ا وـز وـزارٚ

الفزا  .أوـا ق ا التقـ ٜاملتخابـاُ عـال وـا ٖؾـعب كـزٓ ٔي ميكـَ حؾـزٓ
ٔتدٍْٖٔ ُ خم اا الؾدٔر انفٗ ٛي ميكَ رؽدِا

حقٗق ٛا وز .


ب
ٖذكز الكاتب أُ الزصٕه الكـزٖي بـاده أِـن املدٍٖـ ٛاملٍـٕر َّ ٚامـ ر
مبامْ ،بن بأكازٔ .باد ي الٕداد مبامـْ ،بـن بأسٖـدٔ ،بـاد ي الغـٕ مبامـْ ،
بــن بــأعىأ ،بــاد ي التفــاٌ٘ ٔالتضــخٗ ٛمبامــّا ،بــن بــأغشر  .أعطــاِي 
أكاز ياأعطٕٓٔ،وٍخّي أضعا واوٍخٕٓٔ ،ادً ي أضـعا وـا اـدوٕٓ،
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عمّٗي ٔعمٔ ٜجـٕدِٓ عٍـدِي أكاـز

ٔأكزوّي أضعا وا أكزوٕٓٔ ،حز
وَ حزؽّي عمْٗ َّ .
ٔلقد ظّزا وبتْ ؽمٕاا ا

عمْٗ ٔصالوْ لمىدٍٖ ٛاملٍـٕرٔ ٚااطٍّٗـا

مب اِز وتعدد ٚكاج 7 ٚمقد أحب عمْٗ الؾالٔ ٚالضـالً اادِـأ ،أحـب
ٌباتّا ٔأع ارِأ ،جبن أحدٔٔ ،دا ٙالعقٗأ ،تزاب املدٍٖ ٛالذ ْٗ ٙعفاٞ
لألوزاض وَ ازح أٔ دون ٔغجِىا .


لقد أحب الزصـٕه الكـزٖي قٌضـاُ املدٍٖـٔ ،ٛوـٍّي ا ٌؾـار الـذَٖ ِـي
أحب الٍاظ قلْٗ  .عَ أٌط بَ وال رضـ٘ ا
ا ٌؾار قد رصٕه ا

عٍـْ اـاه  7جـاٞا اوـزأ ٚوـَ

ٔ وعّا ؽيبٌ ا ،كمىّا رصٕه ا

ؽمٕاا ربـ٘

٘ [ وزتيف .
ٔصالوْ عمْٗ قاه ٔ ] 7الذٌ ٙفض٘ بٗدٓ ،قٌكي أحبُّ الٍاظ قل ر
ٔا ٌؾار رضـ٘ ا

عـٍّي وٕضـع صـزٓ ٔأواٌتـْ عمٗـْ الؾـالٔ ٚالضـالً

ِٔي ععارٓ بٍٗىـا الٍـاظ دثـارٔ ،لقـد جعـن الـٍيب املؾـطف ٜالكـزٖي امٗـاٚ
حٗـاتّئ ،املىـاا يـاتّئ ،جعـن ٖـ ٛا ميـاُ حـبّي رضـ٘ ا

عـٍّيٖ ٔ ،ـٛ

الٍفا بغضّي ،ال ٖبغضّي قي وٍا أ ،ي أبّي قي وؤوَ  .عـَ الـربا ٞبـَ
عـــاسب رضـــ٘ ا

عٍّىـــا اــاه 7

عــ الـــٍيب الكـــزٖي ؽـــمٕاا ا

عمٗـــْ

ٔصالوْ ٖقٕه لألٌؾار  ] 7ي أبّي قي وؤوَ ٔ ،ي ٖبغضّي قيوٍـا ا ،وـَ
أحبّي أحبْ ا ٔ ،وَ أبغضّي أبغضْ ا

[ وتفا عمْٗ (.)4

( )4ؽخٗ البدار 7 ٙكتاب ايمياُ  7باب عالو ٛا مياُ حب ا ٌؾـار  ٔ ،غجِىـا ٔ .ؽـخٗ وضـمي  7كتـاب
ا مياُ  7باب الدلٗن عم ٜأُ حب ا ٌؾار ٔعم٘ رض٘ ا

عٍّي وَ ا مياُ  ،راي (. )445
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ٔلقــد بمــم ا وــز رٔتــْ عٍــدوا أخــربِي عمٗــْ الؾــالٔ ٚالضــالً أٌــْ لــٕي
ا

ز ٚلكـاُ ٔ احداً وـٍّي .عـَ عبـد ا

ااه رصـٕه ا

 ] 7 لــٕي ا

عٍـْ اـاه 7

بـَ سٖـد رضـ٘ ا

ــ ز ٚلكٍـ اوـزٞاً وـَ ا ٌؾـارٔ ،لــٕ صـم

الٍاظ ٔادٖـاً أٔ عِعبـاً 8لضمك ) ٔدا ٙا ٌؾـار ٔععبّا [ وتفا عمْٗٔ ،المفا
لمبدار.)4( ٙ
ٔوَ عفق ٛالٍيب  با ٌؾار رض٘ ا

عٍّي ٔرمحتْ ٔعطفـْ ٔوبتـْ

ي  7أُ أٔؽ  ٜوَ ٖم٘ أوزاً وَ أوٕر املضمىيف بّي خجاًٌّ ،ي أدّٔا الذٙ
عمــّٗئ ،عمــ ٜاملضــمىيف أُ ٖــؤدٔا قلــّٗي الــذ ٙــي ،وقابــن وــا اـدروٕا،حٗث
ادروٕا أغمـ ٜوـا عٍـدِي 8وـَ وـاه ٔصـكَ ٔأرٔاح ٔدوـا ،ٞكـاُ الٕ ـا ٞأُ
ٖقابمٕا با رأٗٔ ٛالفضن ٔالتكزٖي ٔ .وَ وبتْ  لألٌؾار أٌْ ٖكاز وَ
الــدعا ٞــئ ،لٍضــاّٟي ٔ ،بٍــاّٟئ ،لــذرارّٖي ٔ ،تبــاعّئ ،ملــٕالّٗي. ... ،
ِٔذا ضن وَ ا

تبارك ٔتعاد أكـزً بـْ ا ٌؾـار رضـ٘ ا

تعـاد عـٍّي

عم ٜلضاُ ٌبْٗ املؾطف ٜالكزٖي حٗث كاُ ِٕ الـذٖ ٙـدعٕ ـئ ،دعٕتـْ
ؽـــم ٜا

عمٗـــْ ٔصـــمي وضـــت اب ٛبـــإ ُ ا

تعـــاد ٔ ،ـــذا ٌـــالٕا الفضـــن

ٔالتكزٖي .
ٔوَ وبـ ٛالـٍيب الكـزٖي ٔتكزميـْ ِـن املدٍٖـ ٛأُ ِـدرد وـَ ٖ)دٗـا
أِمّا – بإٌٔ ٙا وَ ا خا  – ٛأُ ٖذٔب
ٔكىــا ٍٖىــاا الزؽــا

الٍار كىا ٖـذٔب املمـ

الٍــارٌ ،ــْ ومعــُٕٖ ،معٍــْ ا

املـا،ٞ

تعــاد ٔوالٟكتــْ

ٔالٍـاظ أاعـُٕ ٔ .اـد اعتــرب عمٗـْ الؾـالٔ ٚالضـالً وــَ أخـا أِـن املدٍٖــٛ
قد أخا ْ ِٕ ،لذا اصتخا ِذٓ العقٕب ٛالقاصٗ ٛالغدٖد . ٚلـ

ُ ا ؽـن

( )4ؽــخٗ البدــار 7 ٙكتــاب الــتىا  7بــاب وــا جيــٕس وــَ المــٕ ٔ .ؽــخٗ وضــمي  7كتــاب الشكــا 7 ٚبــاب قعطــاٞ
املؤلف ٛامٕبّي عم ٜا صالً  ،راي (. )476
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كىـا ٖقـٕه الكاتـب ِـٕ تكــزٖي أِـن املدٍٖـٔ ٛوبـتّي ،ي قخـا تّي  .عــَ
رض٘ ا

صعد بَ أب٘ ٔاا

عٍـْ اـاه 7

عـ رصـٕه ا

ؽـم ٜا

عمٗـْ

ٔصمي ٖقٕه  ] 7ي ٖكٗد أِن املدٍٖـ ٛأحـدٌ  ،قي ارـاا كىـا ٍٖىـاا املمـ
املا [ ٞوتفا عمْٗٔ ،المفا لمبدار.)4( ٙ
قُ و اِز وب ٛالٍيب الكـزٖي لمىدٍٖـ ٛاملٍـٕرٚ
كىدٍٖــ ٛكــاج ٚجــداً 8وٍّــا شزميــْ ــا – بكــن
و اِز التخزٖي ـــٔ ،دعاؤٓ بتخبٗبّا ي بـأكاز وـَ
وبتّي ملكٔ 8ٛتغـٗج ا ّـا الـيت كاٌـ تعـز بـْ
الاِمٗ ٛوَ ٖازب ( )4قد املدٍٖٔ ٛطٗبٔ 8ٛقصزاعْ ق ا اـدً وـَ صـفز ٔرأٝ
جـــدراٌّا ٔ 8دعـــاؤٓ بتؾـــخٗخّا ُ ،املدٍٖـــ ٛكاٌــ أٔبـــأ أرض ا

تعـــاد

ؾارا أؽ بقاا ا رضٔ 8أٖضاً دعـاؤٓ بٍقـن امىـ – ٜالقاتمـ – ٛوٍّـا قد
الخفــ ُ ٛأِمــّا كــإٌا وــَ الّٗــٕد .اصــت اب ا

تبــارك ٔتعــاد لٍبٗــْ

الكزٖي ٍقمّا عٍّا .
ٔوـــَ وبـــ ٛالـــٍيب املؾـــطف ٜالكـــزٖي لمىدٍٖـــٛ



املٍٕر ،ٚدعاؤٓ بالربكـّٗ ٛـا ٔ ،ؽـاعّأ ،وـدِا،
ٔمثزِــأ ،أرسااّــأ ،دعــاؤٓ ــا بأضــعا وــا دعــا بــْ
قبزاِٗي عمْٗ الضالً ملك . ٛعَ أٌط بَ وال رضـ٘
( )4ؽخٗ البدار 7 ٙكتاب ضاٟن املدٍٖ 7 ٛباب وَ كاد أِن املدٍٖٔ . ٛؽخٗ وضمي  7كتاب امج  7بـاب وـَ
أراد أِن املدٍٖ ٛبضٕ ، ٞراي (. )161
(ٖ )4ازب  7وَ الازب ٔ ،وعٍـآ  7الفضـاد ٔ .وـَ التازٖـب ٔ ،وعٍـآ  7التـٕبٗذ ٔاملالوـٔ . ٛكالِىـا وضـتقب
املدٍٖ ٛبعد حمٕه الطَِّّٗب ّٗ ا .

حـا
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عٍْ ااه  7ااه رصٕه ا

ا

 ] 7 المّي اجعـن باملدٍٖـ ٛضـعف٘ وـا مبكـٛ

وَ الربك [ ٛوتفا عمْٗ (. )4
ٔوَ ـز وبتـْ عمٗـْ الؾـالٔ ٚالضــالً ـذٓ البمـد ٚاملٍـٕر ٚاملباركـٛ
حاْ عم ٜصكٍاِأ ،عم ٜعـدً انـزٔج وٍّـا – ٔلـٕ ضـاا عمـ ٜالضـاكَ
امٗـــاٌ – ٚـ ــْ ٖ غفـ ــع ملـ ــَ ؽـبـ ــز عمـــٔ ٜاّٟـــأ ،أٌّـ ــا تٍـ ــف٘ ٌـــٕب
صاكٍّٗا ،كىا ٖغفع ملَ وـاا ّٗأ،حـذر انـارج وٍّـا – رغبـ ٛعٍّـا -
بأُ ا
با

تعاد ٖبد ا خجاً ؤٍْ ،خيغ ٜعمْٗ أُ ٖكُٕ وَ انبثٔ ،العٗا
تعاد .
ٔحنَ ٌضأه ا

صبخاٌْ ٔتعاد أُ ٖزساٍا ّٗا الزس امضـَٔ ،جيعـن

وإاٌا ا خج ّٗا وـَ غـج ابـتالٔ ٞوٍـ ،ٛقٌـْ الضـىٗع ا ٗـبٌٔ ،ـزدد اـٕه
القاٟن 7
قلعـّــ٘ ٌــ ــا وـَ كــــنِّ
ضــٗـــتا
ِ
ِٔـــــــبْ لـــ ــ٘

املــدٍٖـــــــٛ

وضتـقـزًا
ٔوــَ عــد ٚوبتــْ ؽــم ٜا

أٌــــــــ ق ـ)ــٍــــــــا وــــــــٕد
الــىــٗـــع
ٔرساــــــــاً ثــــــــي د ــٍــــــــاً
الـبـقــٗــــع
عمٗــْ ٔصــمي لمىدٍٖــ 8ٛأُ كــزٓ املــٕا

وكـ ،ٛوــع أٌّــا بمـد)ٓ الـذٔ ٙلــد ٔتزعــزا ٌٔغــأ ٗـْٔ ،حزؽــْ الغــدٖد عمــٜ
البقــاٞ

املدٍٖــٔ ٛامٗــاّٗ ٚــأ ،عــدً انــزٔج وٍّــأ ،عمــ ٜاملــٕا ّٗــا .

ٔأؽــزح وــا ٖــده عمــ ٜل ـ كىــا ٖقــٕه الكاتــب اطــالا ا

( )4ؽـخٗ البدــا ر 7 ٙكتــاب ضـاٟن املدٍٖــ 7 ٛبــاب حـدثٍا عبــد ا

تعــاد لــْ أٌــْ

بــَ وىـد ِٔ ،ــٕ عقــب بـاب  7املدٍٖــ ٛتٍفــ٘

انبث ٔ .ؽخٗ وضمي  7كتاب امج  7باب ضن املدٍٖ ، ٛراي (. )133
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املدٍٖ ٛإلْ ؽم ٜا

عمْٗ ٔصمي  ] 7وا بيف اربٔ ٙوٍـرب ٙرٔضـٛ

وَ رٖاض الٍ. [ ٛ
كــز ّٗــا الكاتــب أُ لبــ ٛاملدٍٖــ ٛاملٍــٕر ٚلمزصــٕه
الكزٖي عاوميف 7
( )4عاوــن ظــاِزٔ 7 ٙوٍــْ ا وــز مبخبتــْ ٔ ،ا وــز وــَ ا

تعــاد بتــٕاجٓ

ٔاتّـباعْٔ ،الٍّ٘ عَ تقدٖي ِـٕ ٝالـٍفط ٔرغباتّـا عمـِ ٜـٕ ٝرصـٕه ا
ٔرغباتــْٔ ،أُ ا



تعــاد اوــ ن عمــ ٜاملــؤوٍيف ق بعــث ــّٗي الــٍيب ٔ جعمــْ

رمحـــ ٛلمعـــامليفِٔ ،ـــٕ أِـــن الٕ ـــأ ٞالعطـــأ ٞا حضـــاُ املتؾـــا بؾـــفاا
الكىاه ٔالىاه ٗ .قٕه الكاتب كٗا وع ل كمْ ي تضـتطٗع املدٍٖـٛ
ٔأِمّا وبتْ عمْٗ الؾالٔ ٚأ التضمٗي .
( )4عاوـن خفـ٘ ِٔ 7ـٕ أُ املدٍٖـ ٛق ا أحبـ رصـٕه ا

 تكـُٕ اـد أحبـ

صٗدِا بن صٗد انما اٗعأً ،أ ضمّأ ،اطب رحاِأ،عيف ٔجٕدِِا،
لذا إٌّا ي تالً عم ٜل .
ِـــذا ٔ كـــز الكاتـــب أُ وبـــ ٛالزصـــٕه الكـــزٖي لمىدٍٖـــٔ ٛأِمـــّا
ممىقابم ٛلٗكُٕ ( امب املتبـاده ) ،ـأحبّي كىـا أحبـٕٓ ٔ ،ـداِي كىـا
ــدٔٓ ٔ ،وــٍخّي كىــا وٍخــٕٓٔ ،أكــزوّي كىــا أكزوــٕٓٔ ،أحضـَ قلــّٗي
كىا أحضٍٕأ ،أعطاِي كىا أعطٕا .
لٗط ٍِال أان وـَ القـٕهٔ ،حنـَ ٌـأت٘ قد خـٕاتٗي عزضـٍا لضـ ن
ِـــذٓ املدٍٖـــ ٛالطـ ـاِزٔ ٚالبقعـــ ٛاملباركـــ ٛتارخيـ ـاً ٔوٕاضـــع ٔ ثـــاراً ٔوبـــٛ
لمىؾطف ٜالكزٖي ،خـا ا ٌبٗـأ ٞاملزصـميف ،وـَ أُ ٌقـٕه قُ ِـذٓ البقعـٛ
املباركٔ ٛحدِا ّٖفٕ ا كن وضمي ،تزٌـٕ وغـاعزٓ ٔأحاصٗضـْ ٔعٍٗـآ قد
ِذا املكاُ اممئ ،لٗضعد ٔجداٌْ بالٕإ أواً ارب أعز انما اٗعاً.
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قُ ِذا الكتاب صـفز اـٗي بكـن وـا شىمـْ ِـذٓ الكمىـ ٛوـَ وعٍـ،ٜ
ٖٔضـتخا القــزا ٚٞبــتىعَ ٔتبؾـز ٔدراٖــٔ ٛحضــَ قدراك ،لٗطـٕ القــارني بــيف
كمىاا امب الضاو٘ ٖٔدخن

داٟز ٚامب املتباده .



