
 
ووددااعاً أأيیهھا االبطل ..  

محمد بن عبد االرحمن االعريیفيدد.  
 

  
  
  



  
االحمد F االمحمودِد بجميیع االمحامد تعظيیماً ووثناًء .. االمتصِف بصفاتت االكمالل عّزةة ووكبريیاًء ..   

االحمد C االوااحِد بال شريیك .. االقوييِّ بال نصيیر .. االعزيیِز بال ظظهھيیر ..  االذيي ررفع مناززلل االشهھدااء في 
اء ..ووحث عباددهه على االبذلل وواالفدااء .. دداارر االبق  

أأحمدهه سبحانهھ حمدااً يیليیق بجاللل ووجهھهھ ووعظيیم سلطانهھ .. فهھو ااألوولل ووااآلخر .. وواالظاهھھھر 
وواالباططن ..ليیس كمثلهھ شيء ووهھھھو االسميیع االبصيیر ..   

ووأأشهھد أأنن ال إإلهھ إإال هللا ووحدهه ال شريیك لهھ .. ووأأشهھد أأنن محمدااً عبدهه ووررسولهھ .. صلى هللا عليیهھ ووعلى 
آآلهھ ووصحبهھ ااألئمِة االكراامم االنجباء .. ووسلم تسليیًما كثيیًراا ..   

 
أأما بعد .. أأيیهھا ااألخوةة ووااألخوااتت ..   

يیطولل االطريیق على االسالكيین .. ووتكثر هھھھواامهھ ووعقباتهھ ..   
وويیتكالب ااألعدااء .. وويیعظم االبالء .. وويیقل االناصر .. وويیتمكن االفاجر ..   

ووتضعف االهھمم .. ووتخورر االقوىى ..   
ومم يیولد هھھھٌم كبيیر .. ووقضيیة ثكلى .. وويیتساقط قتلى .. وويیموتت  جرحى .. ووفي كل يی  

وويیبرزز خاللل االطريیق أأبطالل .. ااختارروواا ألنفسهھم ططريیقاً ُحفت بالمكاررهه ..    
ووصبغت بالدماء .. ووفرشت باألشالء .. ووأأحيیطت بالبالء ..   

أأبطالل لهھم غايیة عظمى .. يیسيیروونن إإليیهھا ووال يیلتفتونن ووررااءهھھھم ..    
اليیة .. ووغايیاتهھم غاليیة ..  هھھھممهھم ع  

باعواا نفوسهھم ) .. ووهللا ااشترىى ..   
يیعلمونن أأنن ووعَد هللا حق .. ووأأنن نصرهه صدقق .. ووإإنن تأخر .. { إإنا لننصر ررسلنا وواالذيین آآمنواا في 

االحيیاةة االدنيیا وويیومم يیقومم ااألشهھادد}    
فنحن االيیومم نتحدثث ..عن أأوولئك ااألبطالل ..   

االذيي حملواا هھھھمَّ االديین ..    
اررهھھھم ( فال تخافوهھھھم ووخافونن ) .. شع  

ووسالحهھم ( قاتلوهھھھم يیعذبهھم هللا بأيیديیكم وويیخزهھھھم وويینصركم عليیهھم ) ..   
ووميیداانهھم ( فلم تقتلوهھھھم وولكن هللا قتلهھم ) ..   

ال يیخافونن إإال ممن بيیدهه أأسبابب االخوفف ووااألمن ..   
كانواا يیتسابقونن إإلى االموتت ..    

رةة ..  أأخذوواا بنوااصي ااألكاسرةة .. ووهھھھاماتت االقيیاص  
ووذذرروواا االتراابب على ووجوهه االطغاةة ..    

يیعلمونن أأنن أأمر االمسلميین قد يیعلو تاررةة .. وويیهھبط أأخرىى .. فإذذاا عال شقواا ططريیقهھ بالدمم .. ووإإذذاا هھھھبط 
سحقواا ألجل ررفعهھ االجماجم ..   

فمن هھھھم أأوولئك ااألبطالل ..   
إإنهھم قومم صالحونن .. بيین قومم سوء كثيیر ..   

هھھھدوواا هللا عليیهھ .. إإنهھم ررجالل وونساء .. صدقواا ما عا  
إإنهھم االذيین إإذذاا ررأأيیتهھم .. ررأأيیت في أأررجلهھم غبارر االجهھادد .. ووررأأيیت في ووجوهھھھهھم أأنواارر االُعبادد ..    

يیقبضونن على االجمر .. وويیمشونن على االصخر ..    
وويیبيیتونن على االرمادد .. وويیهھربونن من االفسادد ..   

صاددقةٌ أألسنتهھم .. عفيیفةٌ فرووجهھم .. محفوظظةٌ أأبصاررهھھھم ..   



م عفيیفة .. ووجلساتهھم شريیفة .. كلماتهھ  
إإنهھم االذيین أأحبهھم هللا ووااصطفاهھھھم .. ووقربهھم ووأأددناهھھھم ..   

االذيین اابتلواا فصبروواا .. ووأأعطواا فشكروواا ..   
إإنهھم ررؤؤووسس ااألووليیاء .. ووقدووااتت ااألتقيیاء ..   

االذيین ما يیقلب مؤمن سيیرتهھم .. إإال وويیشتاقق إإليیهھم ..   
االخيیرااتت ..  إإنهھم االسابقونن إإلى االجناتت .. االمتقلبونن في  

إإنهھم االذيین ما نظروواا إإلى لذةة أأجساددهھھھم .. ووال متعة أأبداانهھم ..   
ووإإنما أأشغلتهھم خدمة االديین .. ووررضا رربب االعالميین ..   

ووال يیزاالل هللا يیغرسس في هھھھذاا االديین غرسا يیستعملهھم في ططاعتهھ ..   
 

*   *   *   *   *   *  
 

نعم .. فنحن االيیومم نتحدثث ..عن أأوولئك ااألبطالل ..   
ن لم يیكونواا أأبطاالً في االجهھادد .. ووال في ددعوةة االعبادد .. االذيی  

ووال أأبطاالً في االكرمم .. ووال في شكر االنعم ..   
ووال اابطاالً في االذكر وواالعباددةة .. ووال في االصبر وواالزهھھھاددةة ..   

كال .. وولم يیكونواا أأبطاالً في نصرةة االديین .. وومجاهھھھدةة االمشركيین ..     
..  ووإإنما كانواا أأبطاالً في ذذلك كلهھ  

نعم ..   
كأنما االبطولة صيیغت ررجالً .. فكانت أأوولئك ..   

أأوولل أأوولئك ااألبطالل هھھھو غالمم .. لم يیبلغ االحلم .. عمرهه ددوونن االخمس عشرةة سنة ..   
عاشش في عصر ملك ظظالم .. كانن يیدعي ااأللوهھھھيیة .. ووكانن لهھ ساحر يیزيین لهھ باططلهھ ..   

االناسس ..   ووكانن هھھھذاا االساحر يیستعيین بالجن .. وويیخبر االملك بأسراارر  
فإذذاا حدثهھم بهھا االملك ظظنواا أأنهھ يیعلم االغيیب .. فاززددااددوواا بهھ فتنة ..   

فلما كبر االساحر .. قالل للملك :    
إإني قد كبرتت .. ووإإني أأخافف أأنن أأموتت فيیذهھھھب عنكم هھھھذاا االعلم ..    

فأبعث إإليَّ غالماً فطناً لقناً أأعلمهھ االسحر ..   
ناً جريیئاً .. فبعث بهھ إإلى االساحر ..  فبحث االملك في االناسس .. حتى ووجد غالماً فط  

ووبدأأ هھھھذاا االغالمم يیأتي االساحر في االصباحح وويیتعلم منهھ االسحر ..   
وويیعودد ألهھھھلهھ في االمساء ..   
وومرتت ااأليیامم على ذذلك ..    

ووفي يیومم من ااأليیامم .. مر االغالمم في ططريیقهھ برااهھھھب .. يیصلي وويیتعبد .. وويیركع وويیسجد ..    
هھ .. فأعجبهھ .. ووسألهھ : ما تعبد .. فقعد إإليیهھ ووسمع كالمهھ ووقرااءت  

قالل : أأعبُد هللا ؟   
قالل االغالمم : هللا .. االملك ..   

قالل االرااهھھھب : ال .. بل رربي وورربك وورربب االملك ..   
ثم بيین االرااهھھھب االديین للغالمم ووددعاهه إإليیهھ .. فآمن با% ووحدهه ..   

منهھ .. ووصارر كلما ذذهھھھب إإلى االساحر أأوو ررجع من عندهه .. جلس إإلى االرااهھھھب فتعلم   
ووأأحيیانا يیطولل جلوسهھ عندهه فيیتأخر على االساحر فيیضربهھ .. ووأأحيیاناً يیضربهھ أأهھھھلهھ ..    



فلما كثر ااألذذىى عليیهھ .. شكا ذذلك إإلى االرااهھھھب .. فقالل لهھ االرااهھھھب :    
إإذذاا خشيیت االساحر فقل : حبسني أأهھھھلي .. أأيي أأخرووني لحاجة لهھم ..    

ووإإذذاا خشيیت أأهھھھلك فقل : حبسني االساحر ..   
يیامم على االغالمم .. وومرتت ااأل  

ووهھھھو في كل يیومم يیتلقى ددررووساً في االسحر .. ووددررووساً في االديین ..    
هھھھذاا يیقولل : رربك هللا .. ووذذااكك يیقولل : رربك االملك ..   

فبيینما هھھھو كذلك .. إإذذ مر يیوماً في ططريیق .. فإذذاا بداابة عظيیمة قد جلست ووسط االطريیق .. ووحبست 
االناسس عن االمسيیر ..    
في نفسهھ :   فلما ررآآهھھھا االغالمم قالل  

االيیومم أأعلم .. االساحر أأفضل ؟! أأمم االرااهھھھب أأفضل ؟!   
ثم أأخذ حجرااً من ااألررضض فقالل :    

االلهھم إإنن كانن أأمر االرااهھھھب أأحبَّ إإليیك من أأمر االساحر .. فاقتل هھھھذهه االداابة حتى يیمضى االناسس ..    
ثم ررماهھھھا بالحجر .. فقتلهھا ..   

   ففزعع االناسس ووااضطربواا .. ووتلفتواا ووهھھھم يیتساءلونن :
من االذيي قتل االداابة .. من االذيي قتل االداابة ..   

فجعل بعضهھم يیشيیر إإلى االغالمم .. ووبعضهھم يینظر إإليیهھ مندهھھھشاً .. ووصارروواا بيین مصدقق وومكذبب ..   
فلما ررأأوواا أأنهھ قتلهھا بحجر صغيیر ..   

تفرقواا ووهھھھم يیقولونن : لقد علم هھھھذاا االغالمم علماً لم يیعلمهھ أأحد ..   
صيیتهھ بيین ااألنامم .. ووصاررتت قصتهھ على كل لسانن .. ثم اانتشر أأمر االغالمم .. ووذذااعع   

يیتحدثث االناسس بخبرهه .. وويیعجبونن من أأمرهه ..   
فذهھھھب االغالمم إإلى االرااهھھھب فأخبرهه االخبر ..    

فقالل لهھ االرااهھھھب : أأيي بني أأنت االيیومم أأفضل مني .. قد بلغ من أأمركك ما أأررىى ..   
ووإإنك ستبتلى .. فإنن اابتليیت فال تدلل علي ..   

لغالمم .. ووكلماتت االرااهھھھب تتردددد في أأذذنهھ .. إإنك ستبتلى .. إإنك ستبتلى .. فذهھھھب من عندهه اا  
وومضى االغالمم .. ووبدأأ االناسس إإليیهھ يیتواافدوونن .. وومنهھ يیعجبونن ..   

ثم أأكرمهھ هللا تعالى .. فصارر يیبرئئ ااألكمهھ .. ووااألبرصص ..    
وويیدااووىى االناسس من سائر ااألددووااء ..    

. وويیجلسونن بيین يیديیهھ .. حتى جعل االناسس من كل مكانن يیقبلونن إإليیهھ .  
ووهھھھو يیدعوهھھھم إإلى االتوحيید .. ووعباددةة االعزيیز االمجيید ..   

ووبدأأ االمهھتدوونن يیتزاايیدوونن ..  وواالكفارر يیتناقصونن .. وواالمرضى يیقلّونن ..   
ووصارر االناسس بأخباررهه يیتحدثونن .. ووعن قدررااتهھ يیتساءلونن ..   

حتى مرتت ااأليیامم .. وواالناسس في أأخبارر االغالمم ..   
ك .. كانن قد عمي .. فسمع بهھ جليیس للمل  

فذهھھھب سريیعاً إإلى دداارر االغالمم .. معهھ هھھھداايیا كثيیرةة ..   
فلما ددخل على االغالمم ..أأقبل عليیهھ .. ووووضع االهھداايیا ووااألمواالل بيین يیديیهھ ..    

ثم قالل لهھ بإغرااء ..   
ما هھھھاهھھھنا لك أأجمع .. إإنن أأنت شفيیتنى .. ووجعل يیشيیر بيیدهه جهھة االذهھھھب ووااألمواالل ..    

اا االوززيیر بيین يیديیهھ ..  فلما ررأأىى االغالمم هھھھذ  
علم أأنهھا فرصة عظيیمة أأقبلت إإليیهھ ..   



للدعوةة إإلى االكريیم االمتعالل .. فما االتفت إإلى ااألمواالل .. ووال هھھھابب كثرةة االرجالل ..    
ووإإنما أأقبل على االرجل إإقبالل ااالبن االشفيیق .. وواالطبيیب االرفيیق ..   

لى ..  ووقالل لهھ مباددررااً : إإني ال أأشفى أأحدااً .. إإنما يیشفى هللا تعا  
فإنن أأنت آآمنت با+ ددعوتت هللا فشفاكك ..   

فسكت جليیس االملك قليیالً .. ثم تفكر في دديینهھ االذيي عاشش عليیهھ ..    
فإذذاا هھھھو يیعبد ملكاً بشرااً .. ال يیملك نفعاً ووال ُضرااً ..    
فدخل إإلى قلبهھ ااإليیمانن .. ووااشتاقق للتعبد االرحمن ..    

. وورردد عليیهھ بصرهه .. ووشرحح لهھ صدررهه .. ووعظم لهھ أأجرهه ..  فآمن با0 ووووحد .. فشفاهه االعظيیم ااألووحد .  
فخرجج االوززيیر فرحاً مستبشرااً .. يیسمع االناسس وويیرىى ..   
فلما أأصبح .. أأتى االملك فجلس إإليیهھ كما كانن يیجلس ..   

فلما ررآآهه االملك مبصرااً .. تعّجب !! ووقالل لهھ مباددررااً : من رردد عليیك بصركك ؟!!   
فقالل االمؤمن االموّحد : رربي ..   

فقالل االملك االغبي : أأنا ..    
قالل : ال ..!!   

قالل : أأوولك رربب غيیريي ؟   
قالل : رربي وورربك هللا ..    

فغضب االملك ووأأززبد .. ووصاحح ووتوّعد ..   
ثم أأمر بالوززيیر .. فشددد عليیهھ االعذاابب .. وولم يیزلل يیضربب وويیهھانن ..    

حتى ددللَّ على االغالمم .. فجيء بالغالمم ..    
هھذاا تلميیذ االساحر .. فلما ررآآهه االملك .. عرفهھ .. ف  

فتلطف معهھ ووقالل لهھ : أأيي بنيَّ .. قد بلغ من سحركك ما تبرئئ ااألكمهھ ووااألبرصص ووتفعل .. ووتفعل ..    
فقالل االغالمم : إإني ال أأشفى أأحدااً .. إإنما يیشفى هللا تعالى ..    

فاضطربب االملك .. ووسألل االغالمم من االذيي علمك هھھھذاا االديین .. فأبى أأنن يیخبرهه .. خوفاً على 
ااهھھھب ..  االر  

فأمر هھھھذاا االطاغيیة بالغالمم .. فلم يیزلل يیهھانن وويیضربب .. وويیبتلى وويیعذبب ..   
ووهھھھو غالمم صغيیر .. ما ررحمواا صغر سنهھ .. ووال ضعف جسدهه .. ووال قلة ااحتمالهھ ..   

ووهھھھو يیحاوولل االتصبر فال يیستطيیع ..   
حتى عظمت بلوااهه .. وواانهھاررتت قوااهه .. فدلهھم على االرااهھھھب ..   

.. إإلى عابد االوااحد االمنانن ..  فانطلق أأعواانن االطغيیانن  
فاقتحمواا عليیهھ صومعتهھ .. ووقطعواا خشوعهھ ووخشيیتهھ ..   

ثم ااستاقوهه أأمامهھم .. إإلى ررأأسس كفرهھھھم ..    
حتى ددخلواا بهھ على االملك ..    

فأووقفهھ بيین يیديیهھ .. ثم أأقبل عليیهھ .. ووقالل : ااررجع عن دديینك ..    
باددةة االرحمن .. كافر بأعواانن االشيیطانن .. قالل : ال .. ووأأبى .. فعذبهھ ووضربهھ .. ووهھھھو ثابت على ع  

ووهھھھم ووإإنن عذبواا جسدهه .. فإنن هللا قد ووعدهه .. يیتلقاهه بالغفراانن .. وويیسكنهھ االجنانن ..   
فلما ررأأوواا ثباتهھ .. ااجتمع عليیهھ االجنودد .. هھھھذاا يیضربهھ بسوطط .. ووذذااكك يیطعنهھ بخنجر .. وواالثالث يیقيید 

يیديیهھ .. وواالراابع يیجلد قدميیهھ ..   
.. وواانحنى ظظهھرهه .. ووررقق عظمهھ .. ووترااكم هھھھمهھ .. شيیخ قد كبرتت سنهھ   

ووهھھھم يیزيیدوونن في االعذاابب .. ووهھھھو يیتلذذذ بعظيیم ااألجر ووااالحتسابب ..   



فلما ررأأىى االملك ذذلك ..   
أأمر بهھ فأووقف بيین يیديیهھ ..   

ثم ددعا بالمنشارر .. فوضع االمنشارر في مفرقق ررأأسهھ .. فشقهھ نصفيین حتى ووقع شقاهه ..   
فاضطربب االناسس ووفزعواا ..   

ليیس االملك وواالغالمم .. يینظراانن إإلى االرااهھھھب .. قد تمزقق قطعاً ووأأشالء .. تسيیل منهھ االدماء .. ووقد ووج
صعدتت ررووحهھ إإلى االسماء ..   

ثم االتفت االملك إإلى االوززيیر .. ووصاحح بهھ : ااررجع عن دديینك .. فأبى ..   
وحح أأمامم فأمسكهھ االجنودد .. ووووضع االمنشارر في مفرقق ررأأسهھ .. ووهھھھو ثابت ثباتت االجبالل .. االجنة تل

ناظظريیهھ .. ووااألنهھارر تجريي بيین يیديیهھ ..   
فلم يیزلل االمنشارر يیشق ررأأسهھ .. ووووجهھهھ .. ووفمهھ ووأأنفهھ .. وويیقطع جسدهه .. ووهھھھو يیضطربب وويیئن ..   

حتى سالت ددماؤؤهه .. ووتمزقت أأشالؤؤهه .. حتى ووقع شقاهه ..   
وواالغالمم يینظر إإليیهھ ..   

فلما ررأأىى االملك االسفاحح .. االدماء ووااألشالء بيین يیديیهھ ..   
جرَّ إإليیهھ االغالمم .. ووصاحح بهھ : ااررجع عن دديینك .. فأبى .. ووهھھھو يینتظر االمنشارر أأنن يیشقهھ نصفيین ..   

لكن االملك .. كانن يیرىى أأنن هھھھذاا االغالمم صغيیر .. يیمكن أأنن يیغرىى فيیرجع عن دديینهھ ..   
فأرراادد أأنن يیطولل االطريیق إإلى موتهھ ..   

. فدفعهھ إإلى نفر من أأصحابهھ فقالل ااذذهھھھبواا بهھ إإلى جبل كذاا ووكذاا .  
فاصعدوواا بهھ االجبل فإذذاا بلغتم ذذررووتهھ ..   

فإنن ررجع عن دديینهھ ووإإال فاططرحوهه ..   
وواالملك يیظن أأنن االغالمم سيیترااجع أأثناء االطريیق ..   

فذهھھھبواا بهھ .. حتى ووصلواا إإلى االجبل .. فأخذوواا يیدفعونهھ أأمامهھم .. يیصعدوونن بهھ معهھم ..   
رحناكك .. حتى إإذذاا ووصلواا ذذررووتهھ .. قالواا لهھ : ااررجع عن دديینك .. ووإإال طط  
فتلفت االغالمم حولهھ .. فإذذاا جبالل سوددااء .. ووصخورر صماء ..   

ووإإذذاا االموتت يیلوحح بيین عيینيیهھ ..    
عندهھھھا ررفع بصرهه إإلى االسماء .. ووهھھھز أأبواابهھا بالدعاء ..   

ووقالل : االلهھم أأكفنيیهھم بما شئت ..   
فما هھھھو إإال أأنن ددعا .. ووتضرعع وواالتجا ..   

وويیكشف سوءهه ووبلوااهه .. حتى سمعهھ من يیجيیب االمضطر إإذذاا ددعاهه ..   
نعم .. سمعهھ من كانن نعم االمجيیب لنوحح لما ددعاهه .. ووبرحمتهھ كشف االضر عن يیونس إإذذ ناددااهه ..   

سمعهھ من كشف االضر عن أأيیوبب .. وورردد يیوسف بعد ططولل غيیابب إإلى يیعقوبب ..   
فأمر هللا حجاررةة االجبل فتحركت .. ووأأمر االصخورر فانتفضت .. ووااررتجف االجبل بإذذنن هللا ..   

ط أأوولئك االجنودد .. من على ذذررووةة االجبل ..  فسق  
ووثبت هللا قدمي االغالمم .. ووحفظهھ االملك االعالمم .. حتى نزلل من على االجبل ..   

ووجاء يیمشى إإلى االملك .. فلما ددخل عليیهھ . ووقف بيین يیديیهھ ..   
فانتفض االملك .. ووتعجب أأيین االحرسس وواالجنودد ..    

  ثم صاحح بالغالمم .. ووقالل : ما فعل أأصحابك ؟!!
فقالل االغالمم : كفانيیهھم هللا ..   

فتطاوولل االملك بطغيیانهھ .. ووصارر عبدااً لشيیطانهھ ..   
ووأأمر بالغالمم .. فأمسكهھ جند آآخروونن ..    



فقالل لهھم االملك : ااذذهھھھبواا بهھ .. فاحملوهه في قرقورر .. سفيینٍة صغيیرةة .. فتوسطواا بهھ االبحر .. فإنن ررجع 
عن دديینهھ ووإإال فاقذفوهه ..   
مامهھم .. فلما ووصلواا إإلى االبحر .. رركبواا في سفيینتهھم .. وواالغالمم االصغيیر بيینهھم .. فذهھھھبواا بهھ يیسوقونهھ أأ  

حتى إإذذاا توسطواا بهھ لجة االبحر .. ووااشتدتت االريیاحح .. ووتالططمت ااألموااجج ..    
قالواا لهھ : ااررجع عن دديینك .. ووإإال قذفناكك ..   

فرفع االغالمم بصرهه إإلى االسماء .. ووااستغاثث بكاشف االضر وواالبالء ..   
من لجأ إإليیهھ كفاهه .. وومن فر إإليیهھ قربهھ ووأأددناهه ..   االذيي  

قالل االغالمم : االلهھم أأكفنيیهھم بما شئت ..    
فإذذاا بالدعاء .. يیصل إإلى االذيي ال رراادّد ألمرهه .. ووال معقب لحكمهھ .. ووال مناززعع في ملكهھ ..   

أأزِزمة ااألمورر بيیدهه .. وواالكونن تحت قضائهھ ووقدررهه ..   
االمضطريین .. يیسمع ددعاء االدااعيین .. وويیجيیب ددعوةة   

فأمر هللا االسفيینة فانكفأتت فوقق االماء .. ووبدأأ االصيیاحح وواالبالء ..    
فغرقق االجنودد .. وونجى االغالمم ..    

ووجاء يیمشى إإلى االملك ..   
فلما ررآآهه االملك .. ااشتد فزعهھ .. ووااضطربب أأمرهه .. ووأأخذ يینتفض وويیقولل :    

ما فعل أأصحابك ؟!!   
فقالل : كفانيیهھم هللا ..    

االملك ووأأحاطط بهھ االبالء .. ووعلم أأنهھ ال ططاقة لهھ بغالمم يینصر بجند ااألررضض االسماء ..  فأسقط في يید   
ووبقي االملك متحيیرااً ..   

فقالل لهھ االغالمم .. إإنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آآمركك بهھ ..   
قالل : ووما هھھھو ؟!   

قالل : تجمع االناسس في صعيید ووااحد .. أأررضض ووااحدةة .. ووتربطني على جذعع نخلة ..   
اً من كنانتي .. من سهھامي ال من سهھامك .. ثم ضع االسهھم في كبد االقوسس ..  ثم خذ سهھم  

ثم قل : باسم هللا رربب االغالمم .. ثم ااررمني .. فإنك إإذذاا فعلت ذذلك قتلتني ..   
فواافق ذذلك االملك ااألحمق ..   

ووجمع االناسس في صعيید ووااحد .. وورربط االغالمم أأمامهھم على جذعع نخلة ..    
عرفوهه ..  فلما ررآآهه االناسس مربوططاً   

فهھو االذيي يیشفي بإذذنن هللا أأسقامهھم .. وويیدااوويي مرضاهھھھم .. وويیعيین ضعفاءهھھھم .. وويیرحم جوعاهھھھم ..   
ثم االتفتواا إإلى االملك االطاغيیة ..   

فإذذاا هھھھو قد جمع حولهھ جندهه .. ووااغتر بقوتهھ .. ووتطاوولل بسطوتهھ ..    
ثم أأقبل االملك على سهھامم االغالمم ..    
هھم في كبد االقوسس .. ثم صاحح قائالً ..  فأخذ منهھا سهھماً .. ثم ووضع االس  

باسم هللا رربب االغالمم .. ثم ررماهه ..    
فوقع االسهھم في صدغغ االغالمم .. بيین عيینهھ ووأأذذنهھ  ..    

فوضع االغالمم يیدهه في صدغهھ .. في موضع االسهھم ووماتت ..   
ففرحح االملك .. ووظظن أأنهھ قد اانتهھى من أأمرهه .. ووذذهھھھب إإلى قصرهه ووكفرهه ..   

م لما ررأأوواا موتت االغالمم .. علمواا أأنن هللا ووحدهه هھھھم االضارر االنافع .. وواالخافض أأما االناسس .. فإنهھ
االراافع .. ووأأنن االملك بشر من االبشر .. ال يیملك االنفع وواالضر ..   

فقالل االناسس : آآمنا بربب االغالمم .. آآمنا بربب االغالمم .. آآمنا بربب االغالمم ..   



.. أأررأأيیت ما كنت تحذرر ؟! قد ووهللا نزلل بك  فتسابق أأعواانن االملك إإليیهھ .. ووتزااحمواا بيین يیديیهھ .. ووقالواا
حذرركك ..    

أأجزعت أأنن آآمن ثالثة .. فقد آآمن االناسس ..   
فغضب االملك .. ووأأمر باألخادديید وواالحفر االعظيیمة .. فحفرتت في االطرقاتت .. ثم أأشعلت فيیهھا 

االنيیراانن ..    
ووُجمع االناسس حولهھا .. ووقيیل لهھم :   

ل االمؤمنونن يیتساقطونن في االنارر .. ررجاالً وونساًء .. كباررااً من لم يیرجع عن دديینهھ أأقحمناهه فيیهھا .. فجع
ووصغاررااً .. شيیباً ووشباناً ..   

حتى جاءتت اامرأأةة .. وومعهھا صبي لهھا صغيیر .. ترضعهھ ..    
فقيیل لهھا .. ااررجعي عن دديینك ووإإال قذفناكك في االنارر ..    

فنظرتت إإلى حفر االنيیراانن ..   
سهھم .. ووتسيیل ددماؤؤهھھھم .. فرأأتت االناسس تذووبب فيیهھا أأجساددهھھھم .. ووتتفجر ررؤؤوو  

فخفضت ررأأسهھا تنظر إإلى صغيیرهھھھا .. فإذذاا فمهھ على ثديیهھا .. يیرضع من لبنهھا ..    
فتقاعست أأنن تقع في االنارر .. ووكاددتت أأنن تطاووعع االكفارر ..   

فأنطق هللا وولدهھھھا .. فقالل لهھا .. يیا أأماهه .. ااصبريي فإنك على االحق ..   
فقذفت نفسهھا في االنارر ..   

. وواالملك ووأأعواانهھ يینظروونن .. ووماتت االمؤمنونن .  
لكن هللا فوقهھم يیرقب .. وواالمالئكة تشهھد ووتكتب .. ووهللا يیخبر بسخطهھ وويیغضب ..   

 
ُمْؤِمنيِیَن ( قُتَِل أأَْصَحابُب ااْألُْخُدوودِد * االنَّارِر ذَذااتِت ااْلَوقُودِد * إإذِْذ هھھھُْم َعليَْیهھَا قُُعودٌد * وَوهھھھُْم َعلَى َما يیَْفَعلُونَن بِالْ 

ُ  ُشهھُودٌد * وَوَما َماوَوااتِت وَوااْألرَْرضِض وَوهللاَّ ِ ااْلَعِزيیِز ااْلَحِميیِد * االَِّذيي لهَھُ ُمْلُك االسَّ  نَقَُمواا ِمْنهھُْم إإِالَّ أأنَن يیُْؤِمنُواا بِا=َّ
هھَنََّم وَولهَھُْم َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشهِھيیٌد * إإنِنَّ االَِّذيیَن فَتَنُواا ااْلُمْؤِمنيِیَن وَوااْلُمْؤِمنَاتِت ثُمَّ لَْم يیَتُوبُواا فَلهَھُْم َعَذاابُب جَ 

الَِحاتِت لهَھُْم َجنَّاتٌت تَْجِريي ِمن تَْحتهِھَا ااْألَْنهھَارُر ذَذلِ  َك ااْلفَْوزُز َعَذاابُب ااْلَحِريیِق * إإنِنَّ االَِّذيیَن آآَمنُواا وَوَعِملُواا االصَّ
ااْلَكبيِیُر ) ..   

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 
نعم .. ذذلك االفوزز االكبيیر ..   

ووأأعواانهھ ساعة .. فإنن االمؤمنيین سيیفرحونن ساعاتت ..  وولئن فرحح االملك   
ووليیس اانتصاررااً للكافريین .. أأنن يیقتل االمسلمونن .. ووال أأنن يیسجن االمصلحونن ..   

ووإإنما االنصر أأنن تبقى االمباددئُئ حيیةً تُتبع .. وورراايیةُ االديین ترفع ..   
ووليیمت االرااهھھھب وواالغالمم .. وولتحرقق ااألمم ووااأليیتامم ..    

بعد ذذلك االغالمم .. أأنن هھھھذاا االديین عزيیز .. تسكب لعزهه االدماء .. ووتتناثر وولكن .. لتعلم ااألجيیالل 
ااألشالء ..   

ووتسحق لنصرتهھ االجماجم .. وويیكتب تارريیخهھ بالدمم ..   
ووإلنن كانن االكافروونن االيیومم يیتفاخروونن .. بجنودد لهھم يیموتونن .. لنصرةة تراابب أأووططانن .. أأوو عز 

ووسلطانن ..   
ا ووأأمواالل .. أأوو يیدفعونهھم إإلى ساحاتت االقتالل .. بعطايی  

فإننا نفخر بقومم يیموتونن االيیومم .. ووتطيیر أأررووااحهھم غدااً في أأجواافف ططيیر خضر ..    



تتنعم في االجنة كيیف شاءتت ..   
ووما ضر االرااهھھھب ووال االغالمم .. ووال االوززيیر ووااأليیتامم ..   

أأنن صبروواا على شدةة االقتل ساعة .. إإذذاا كانواا االيیومم .. قد حطواا ررحالهھم في االجناتت .. ووذذبهھت 
.. ووحلت االخيیرااتت ..  ااألناتت  

ووكفرتت االسيیئاتت .. وواانقضت االحسرااتت .. وونسيیت االكرباتت ..    
بربب يیفرحح بلقيیاهھھھم وويیفرحونن .. وويیعطيیهھم ما يیؤملونن ..   

وويیشفي صدووررهھھھم .. بالنظر إإلى االكافريین يیتعذبونن .. ووفي االنيیراانن يیتقلبونن ..   
 

وواْا بهِِھْم يیَتََغاَمُزوونَن * وَوإإذَِذاا اانقَلَبُواْا إإِلَى ( إإنِنَّ االَِّذيیَن أأَْجَرُمواا َكانُواْا ِمَن االَِّذيیَن آآَمنُو اا يیَْضَحُكونَن * وَوإإذَِذاا َمرُّ
يیَن * فَاْليیَْومَم أأهھھَْھلهِِھُم اانقَلَبُواْا فَِكهِھيیَن * وَوإإذَِذاا رَرأأوَْوهھھھُْم قَالُواا إإنِنَّ هھھھَُؤَالء لََضالُّونَن * وَوَما أأرُْرِسلُواا َعليَْیهِھْم َحافِظِ 

بَب ااْلُكفَّارُر َما َكانُواا يیَْفَعلُونَن ) .. االَِّذيیَن آآَمنُواْا ِمَن ااْلكُ  فَّارِر يیَْضَحُكونَن َعلَى ااْألرََراائِِك يیَنظُُروونَن * هھھھَْل ثُوِّ  
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نعم ووهللا .. قد ثوبب االكفارر ما كانواا يیفعلونن ..   
. أأما االغالمم فيیتنعم االيیومم .. ووقد ماتت في االدنيیا .. ووماتت االمؤمنونن .  

يیموتونن .. ووهللا قاددرر على نصرهھھھم في ططرفة عيین ؟!   
يیموتت االغالمم .. االذيي ددكت من أأجلهھ االجبالل .. ووثاررتت لنصرهه االبحارر ..   

نعم ..    
وورربك يیفعل ما يیشاء وويیختارر ..   

يینصر عباددهه متى شاء .. وويیؤخر االنصر إإذذاا شاء .. وولهھ في كل ذذلك حكمة ووغايیة ..   
مم في غزووةة .. فيینامم تحت شجرةة .. فما يیوقظهھ إإال صيیاحح كافر .. قد يیخرجج االنبي عليیهھ االصالةة وواالسال

;  : يیمنعني منك .. هللا .. فيیسقط 61554ررفع عليیهھ االسيیف ووهھھھو يیقولل : من يیمنعك مني .. فيیقولل &#
االسيیف من يید االكافر .. بل وويیخر االكافر صريیعاً .. وويیمنعهھ هللا من االموتت ..   

تحت جداارر .. فيیعزمونن على قتلهھ .. فيیصعد أأحدهھھھم فوقق وويیذهھھھب يیوماً إإلى يیهھودد خيیبر .. فيیجلس 
االجداارر .. يیحمل ررحى عظيیمة .. فلما كادد أأنن يیلقيیهھا .. يیأمر هللا نبيیهھ فيیقومم من مكانهھ .. ووتسقط االرحى 

على ااألررضض .. وويیمنعهھ هللا من االموتت ..   
ا نهھشة .. فيیصيیبهھ وومع ذذلك .. تضع لهھ االيیهھودديیة سماً في شاةة .. فال يیُنبَّئ بخبر االسم حتى نهھش منهھ

سمهھا .. فلم يیزلل يیعاووددهه أأثر االسم حتى ماتت بسببهھ ..   
ووهھھھذاا حالل أأنبيیاء هللا ووررسلهھ .. منهھم من يیعجل لهھ االنصر .. وومنهھم من يیتأخر عنهھ ..   

إإبرااهھھھيیم عليیهھ االسالمم .. يیلقى في االنارر .. فيیقولل هللا لهھا كوني برددااً ووسالماً على إإبرااهھھھيیم .. وويیلبث فيیهھا 
خمدتت .. ووخرجج يیمشي ليیس بهھ بأسس .. وويیمنعهھ هللا من االموتت .. أأيیاماً حتى   

وونوحح عليیهھ االسالمم .. يیكيید لهھ قومهھ .. فيینادديي رربهھ أأني مغلوبب فانتصر .. فإذذاا بهھذهه االكلماتت االثالثث .. 
تهھز أأبواابب االسماء فتتدفق بماء منهھمر .. ووتهھز ططبقاتت ااألررضض فتتفجر عيیوناً .. وويیهھلك االمكذبونن .. 

هھ عليیهھ االسالمم .. وويیمنع هللا نبيی  
وولوطط عليیهھ االسالمم يینادديي .. فيینجيیهھ هللا من االقريیة االتي كانت تعمل االخبائث .. وويینجي هللا نبيیهھ عليیهھ 

االسالمم ..   
وواانظر إإنن شئت إإلى شعيیب .. ووإإنن شئت فانظر إإلى هھھھودد .. ووططالع حالل صالح ووموسى .. عليیهھم 

االسالمم ..   



عجائُب في نصر هللا لهھم ..   
تل ززكريیا عليیهھ االسالمم .. وويیذبح يیحي .. وويیؤذذىى عيیسى حتى رُرفِع .. وومع ذذلك .. يیُق  

وولهھ سبحانهھ االحكمة االبالغة .. في تقديیر االنصر وواالهھزيیمة ..   
وواالحق منصورر ووممتحن فال تعجب فهھذيي سنة االرحمن   

ووال يیضيیع هللا أأجر االمحسنيین .. سوااء ظظهھر نصرهھھھم في االدنيیا أأوو لم يیظهھر .. فإنما عليیك إإال االبالغغ 
هللا بصيیر بالعبادد .. وو  

;  .. ووكشف االكفر عن 61554لكن االيیقيین عندنا االذيي ال يیخالطهھ شك .. أأنن هللا كما نصر محمدااً&#
االبيیت االعتيیق .. فسوفف يینصر أأتباعهھ إإلى يیومم االديین .. إإنا لننصر ررسلنا وواالذيین آآمنواا في االحيیاةة االدنيیا 

وويیومم يیقومم ااألشهھادد ..   
يیت ما يیجريي بداارر ااألررقم  فلو أأبصرتت عيیناكك ووجهھ محمد  ووررأأ  

ووررأأيیت مكة ووهھھھي تغسل ووجهھهھا بالنورر من آآثارر ليیل مظلم    
ووفتحت نافذةة لتسمع ما تال جبريیل من آآيي االكتابب االمحكم    

ووررأأيیت ميیزاانن االعداالة قائماً  يیُقتص فيیهھ ضحًى من اابن ااأليیهھم    
ووررأأيیت كيیف غداا باللل سيیدااً  وومضى االطغاةة إإلى شفيیر جهھنم    

من صدأأ االثرىى ووعزفت في االميیداانن رركض ااألددهھھھم   لغسلت سيیف االحر  
ووبذلت هھھھذيي االنفس حتى يینجلي  عن قبح ووجهھ االخائن االمتلثم    

ووأأررحتنا من كل صاحب ززلة  يیوحي إإليیك بقصة اابني ضمضم                      
كم فاررسس من قومنا لما ررأأىى لهھب االرصاصص أأدداارر مقلة غيیلم    

مقلتيیهھ وويیحتمي!!   تركك االضحايیا خلفهھ ووسعى إإلى قبو ليیغمض  
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وولكن ال يیزاالل للديین فوااررسس .. يیغشونن االوغى وويیعفونن عند االمغنم ..   
يیصابب سعد بن معاذذ في االخندقق .. فيیموتت ..   

فيینزلل سبعونن أألف ملك من االسماء .. يیتقدمهھم جبريیل إإلى خاتم ااألنبيیاء ..   
االصالةة وواالسالمم .. فيیقولل : يیا محمد .. من هھھھذاا من أأصحابك االذيي  فيیسرعع جبريیل إإلى االنبي عليیهھ

ماتت فاهھھھتز لموتهھ عرشش االرحمن .. ووفتحت لهھ أأبواابب االسماء ..   
فيیقومم االنبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم مسرعاً .. يینظر من االذيي ماتت .. يیتفقد أأصحابهھ .. أأيین أأبو بكر ؟ 

عمر ؟ عثمانن .. علي .. ططلحة ..   
بن معاذذ قد ماتت ..   فلما خرجج فإذذاا سعد  

ررجل قد خدمم االديین .. ووجاهھھھد لربب االعالميین ..   
فلما ماتت .. ما فقدتهھ ززووجة وووولد وودداابة ..   

ووإإنما ااهھھھتز لموتهھ عرشش االرحمن ..    
ووفقدهه مسجدهه وومحراابهھ .. ووسيیفهھ ووحراابهھ ..    

بل بكت لموتهھ ااألررضض وواالسماء .. ووعم االناسَس االبكاء ..   
لبيیتهھ ووفلسهھ .. ووإإنما عاشش ليینصر هھھھذاا االديین .. أأنفق ألجلهھ مالهھ .. ووفاررقق ألنهھ ما عاشش لنفسهھ .. ووال 

ددااررهه عيیالهھ ..   
حتى ماتت .. فاستبشر أأهھھھل االسماء بقدوومهھ ..   
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نعم سعد يیموتت .. فيیهھتز لموتهھ عرشش االرحمن ..   
ووحنظلة يیموتت .. فتغسلهھ مالئكة االمنانن ..   

ثابت يیموتت .. فيیرسل هللا إإليیهھ جندااً تحمي جسدهه .. ووعاصم بن   
أأما عبد هللا أأبو جابر فيیموتت .. في معركة أأحد .. وويیتركك سبع بنيیاتت أأيیتامم ..   

صلى هللا فيیقبل إإليیهھ وولدهه جابر .. ووقد غطوهه بثوبب .. فجعل يیكشف عن ووجهھهھ وويیبكي .. فالتفت إإليیهھ 
ززاالت االمالئكة تظللهھ بأجنحتهھا حتى ررفعتموهه  .. .. فقالل : تبكيیهھ أأوو ال تبكيیهھ .. ما   عليیهھ ووسلم  

.. يیا جابر .. أأال أأخبركك .. إإنن هللا كلم أأباكك كفاحاً .. فقالل : يیا عبديي   صلى هللا عليیهھ ووسلمثم قالل 
سلني أأعطك .. قالل :   

أأسألك أأنن ترددني إإلى االدنيیا فأقتل فيیك ثانيیاً .. فقالل : إإنهھ قد سبق مني أأنهھم إإليیهھا ال يیرجعونن ..   
الل : يیا رربب فأبلغ من وورراائي .. فأنزلل هللا ( ووال تحسبن االذيین قتلواا في سبيیل هللا أأموااتا بل أأحيیاء ق

عند رربهھم يیرززقونن ) ..   
وويیقرأأ االصالحونن من بعدهه هھھھذهه ااآليیاتت .. فيیشتاقونن للقاء إإخواانهھم في االجناتت .. فيیخوضونن االطريیق 

مناصر .. إإليیهھا غيیر مباليین بقلة االعددد .. ووضعف االعدةة .. ووندررةة اال  
أأنس بن االنضر .. في معركة أأحد لما قتِّل االمسلمونن .. ووظظهھر االكافروونن .. ووأأشيیع أأنن االنبي عليیهھ 

االصالةة وواالسالمم قتل .. ووااضطربب االناسس ..   
مّر أأنس بن االنضر .. بعمر ووططلحة وونفر من االصحابة .. قد تجنبواا ساحة االقتالل .. ووأألقواا 

بسالحهھم ..    
فقالل : ما يیجلسكم ؟    

..    صلى هللا عليیهھ ووسلمواا : قتل ررسولل هللا قال  
صلى هللا فصاحح بهھم ووقالل : فما تضنونن بالحيیاةة بعد ؟ قومواا فموتواا على ما ماتت عليیهھ ررسولل هللا 

..   عليیهھ ووسلم  
ثم ررفع بصرهه إإلى االسماء ووقالل : االلهھم إإني أأعتذرر إإليیك مما فعل هھھھؤالء .. ووأأبرأأ إإليیك مما يیفعل 

أأوولئك ..    
االقومم فقاتل حتى قتل .. فوجدووهه بيین االقتلى .. في جسدهه أأكثُر من سبعيین ضربة .. قد مزقق ثم ااستقبل 

جسدهه .. ووااغبّر ووجهھهھ .. ووسالت ددماؤؤهه .. ووما عرفتهھ إإال أأختهھ .. بعالمة في ططرفف أأصبعهھ ..    
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اللل .. وواالرمي بالنبالل .. ووكما أأنن في االرجالل أأبطالل .. يیصبروونن على االقيید ووااألغ  
ففي االنساء كذلك .. صالحاتت قانتاتت .. منيیباتت صابرااتت .. علقن أأنفسهھن بالجناتت .. ووأأحبهھن رربب 

ااألررضض وواالسموااتت ..   
منهھن أأمم عمارر بن يیاسر .. سميیةَ بنِت خيیاطط ..   

لهھا خبر عجب ..    
ززووجهھا وووولدهھھھا ..  كانت أأمة مملوكة ألبي جهھل .. فلما جاء هللا باإلسالمم .. أأسلمت هھھھي وو  

فجعل أأبو جهھل يیفتنهھم .. وويیعذبهھم .. وويیربطهھم في االشمس حتى يیشرفواا على االهھالكك حرااً ووعطشاً ..   
يیمر بهھم ووهھھھم يیعذبونن .. ووددماؤؤهھھھم تسيیل على أأجساددهھھھم .. ووقد تشققت من  صلى هللا عليیهھ ووسلمفكانن 

فوقهھم ..  االعطش شفاهھھھهھم .. ووتقرحت من االسيیاطط جلوددهھھھم .. ووحر االشمس يیصهھرهھھھم من  
لحالهھم .. وويیقولل : صبرااً آآلل يیاسر .. صبرااً آآلل يیاسر .. فإنن موعدكم  صلى هللا عليیهھ ووسلمفيیتألم 

االجنة ..   



فتالمس هھھھذهه االكلماتت أأسماعهھم .. فترقص أأفئدتهھم .. ووتطيیر قلوبهھم .. فرحاً بهھذهه االبشرىى ..   
هھ عليیهھم .. فيیسومهھم عذااباً ..  ووفجأةة .. إإذذاا بفرعونن هھھھذهه ااألمة .. أأبي جهھل يیأتيیهھم .. فيیزدداادد غيیظ  

وويیقولل : سبواا محمدااً وورربهھ .. فال يیزددااددوونن إإال ثباتاً ووصبرااً .. عندهھھھا يیندفع االخبيیث إإلى سميیة .. ثم 
يیستل حربتهھ .. وويیطعن بهھا في فرجهھا .. فتتفجر ددماؤؤهھھھا .. وويیتناثر لحمهھا .. فتصيیح ووتستغيیث .. 

نن إإليیهھا ..  ووززووجهھا وووولدهھھھا على جانبيیهھا .. مربوططانن يیلتفتا  
ووأأبو جهھل يیسب وويیكفر .. ووهھھھي تحتضر ووتكبر .. فلم يیزلل يیقطع جسدهھھھا االمتهھالك بحربتهھ .. حتى 

..  ررضي هللا عنهھاتقطعت أأشالًء .. ووماتت   
نعم .. ماتت .. فللهھ ددررهھھھا ما أأحسن مشهھد موتهھا ..   
ماتت .. ووقد أأررضت رربهھا .. ووثبتت على دديینهھا ..   

.. ووال إإغرااء فسادد .. ماتت .. وولم تعبأ بجلد جالدد   
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
 

أأما أأمم شريیك غزيیةُ ااألنصارريیة ..   
أأسلمت مع أأوولل من أأسلم في مكة االبلد ااألميین .. فلما ررأأتت تمكن االكافريین .. ووضعف االمؤمنيین ..   

حملت هھھھم االدعوةة إإلى االديین .. فقويي إإيیمانهھا .. ووااررتفع شأنن رربهھا عندهھھھا ..   
علت تدخل على نساء قريیش سرااً فتدعوهھھھن إإلى ااإلسالمم .. ووتحذررهھھھن من عباددةة أأألصنامم .. ثم ج  

حتى ظظهھر أأمرهھھھا لكفارر مكة .. فاشتد غضبهھم عليیهھا .. وولم تكن قرشيیة يیمنعهھا قومهھا ..   
فأخذهھھھا االكفارر ووقالواا : لوال أأنن قومك حلفاء لنا لفعلنا بك ووفعلنا .. لكنا نخرجك من مكة إإلى قومك ..   

فتلتلوهھھھا .. ثم حملوهھھھا على بعيیر .. وولم يیجعلوهھھھا تحتهھا ررحالً .. ووال كساًء .. تعذيیباً لهھا ..   
ثم سارروواا بهھا ثالثة أأيیامم .. ال يیطعمونهھا ووال يیسقونهھا .. حتى كاددتت أأنن تهھلك ظظمئاً ووجوعاً ..   

ووااستظلواا هھھھم  ووكانواا من حقدهھھھم عليیهھا .. إإذذاا نزلواا منزالً أأووثقوهھھھا .. ثم أألقوهھھھا تحت حر االشمس ..
تحت االشجر ..    

فبيینما هھھھم في ططريیقهھم .. نزلواا منزالً .. ووأأنزلوهھھھا من على االبعيیر .. ووأأثقوهھھھا في االشمس ..   
فاستسقتهھم فلم يیسقوهھھھا ..    

فبيینما هھھھي تتلمظ عطشاً .. إإذذ بشيء بارردد على صدررهھھھا .. فتناوولتهھ بيیدهھھھا فإذذاا هھھھو ددلو من ماء ..   
فشربت منهھ قليیالً .. ثم نزعع منهھا فرفع .. ثم عادد فتناوولتهھ فشربت منهھ ثم ررفع .. ثم عادد فتناوولتهھ ثم 

ررفع مرااررااً ..    
فشربت حتى رروويیت .. ثم أأفاضت منهھ على جسدهھھھا ووثيیابهھا ..    

بهھا .. فلما ااستيیقظ االكفارر .. ووأأررااددوواا ااالررتحالل .. أأقبلواا إإليیهھا .. فإذذاا هھھھم بأثر االماء على جسدهھھھا ووثيیا  
ووررأأووهھھھا في هھھھيیئة حسنة .. فعجبواا .. كيیف ووصلت إإلى االماء ووهھھھي مقيیدةة ..    

فقالواا لهھا : حللت قيیوددكك .. فأخذتت سقائنا فشربت منهھ ؟    
قلت : ال ووهللا .. وولكنهھ نزلل علي ددلو من االسماء فشربت حتى رروويیت ..   
..   فنظر بعضهھم إإلى بعض ووقالواا : لئن كانت صاددقة لديینهھا خيیر من دديیننا  

فتفقدوواا قربهھم ووأأسقيیتهھم .. فوجدووهھھھا كما تركوهھھھا .. فأسلمواا عند ذذلك .. كلهھم .. ووأأططلقوهھھھا من عقالهھا 
ووأأحسنواا إإليیهھا ..   

أأسلمواا كلهھم بسبب صبرهھھھا ووثباتهھا .. ووتأتي أأمم شريیك يیومم االقيیامة ووفي صحيیفتهھا .. ررجالل وونساء .. 
أأسلمواا على يیدهھھھا ..   

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  



نعم .. أأقواامم هھھھانت عليیهھم أأنفسهھم في سبيیل هللا .. فلم يیلتفتواا إإلى أأجساددهھھھم .. ووإإنما ااهھھھتمواا بأررووااحهھم ..    
ووإإذذاا كانت االنفوسس كباررااً ** تعبت في مرااددهھھھا ااألجسامم   

.. ووااررتدتت قبائل من االعربب عن ااإلسالمم ..   صلى هللا عليیهھ ووسلملما توفي ررسولل هللا   
لكذاابب .. ووكثر أأتباعهھ ..  ووظظهھر أأمر ميیلمة اا  

اانطلق جيیش االمسلميین لقتالل مسيیلمة في االيیمامة في نجد من جزيیرةة االعربب ..   
مضى االجيیش من االمديینة إإلى االيیمامة .. فقطع أأكثر من أألف كيیل حتى ووصل االيیمامة ..    

فإذذاا مسيیلمة قد جمع أأكثر من مائة أألف لقتالل االمسلميین ..    
حتى قامم مسيیلمة خطيیباً في قومهھ فقالل : االيیومم يیومم االغيیرةة .. فقاتلواا  فما كادد االمسلمونن يیستقروونن ..

عن أأحسابكم وواامنعواا نساءكم .. وولم يیزلل يیحثهھم .. حتى ثارروواا ..    
وواابتدأأ االقتالل .. ووتناززلل ااألبطالل ..    

ووقعقعت االسيیوفف .. ووتتابعت االـُحتوفف ..    
ووررميیت االرماحح .. ووااررتفع االصيیاحح ..    

.. ووعلت أأصوااتت االفرسانن .. ووفتحت أأبواابب االجنانن .. ووططاررتت أأررووااحح ووغبرتت خيیل االرحمن  
االشهھدااء .. ووااشتاقق ااألووليیاء ..    

ووكانن من أأوولل من أأصيیب أأبو عقيیل ااألنصارريي ..أأصابهھ في كتفهھ ااأليیسر سهھم شل حركتهھ .. فأخرجج 
االسهھم .. فجّرووهه إإلى االخيیامم ..    

سلميین يیفروونن ..  فلما حمي االقتالل .. ووظظهھر قومم مسيیلمة .. ووبدأأ بعض االم  
ووأأبو عقيیل على فرااشهھ ال يیقوىى على االحركة ..   

سمع صائحاً يیقولل : يیا معاشر ااألنصارر ! هللا هللا وواالكرةة على عدووكم ..    
قالل عبد هللا بن عمر : فنهھض أأبو عقيیل .. يیتكئ على يیميینهھ .. وويیريید سيیفهھ ..    

فقلت : ما تريید ؟ ما فيیك قتالل ..    
باسمي ..   قالل : قد نوهه االمنادديي  

قلت لهھ : إإنما يیقولل : يیا لألنصارر .. وو ال يیعني االجرحى ..    
قالل أأبو عقيیل : أأنا من ااألنصارر ووأأنا أأجيیبهھ ووهللا وولو حبوااً ..   

قالل اابن عمر : فتحزمم أأبو عقيیل .. ووأأخذ االسيیف بيیدهه االيیمنى ..   
 .. ووجعل يیصيیح بهھم .. ثم خرجج ووهھھھو يینادديي : يیا لألنصارر ! كرةةٌ كيیومم حنيین .. فاجتِمعواا ررحمكم هللا

وويیضربب من ررأأىى من االكفارر بسيیفهھ ..   
قالل اابن عمر : فنظرتت إإلى أأبي عقيیل .. ووقد قطعت يیدهه االمجرووحة من االمنكب .. فوقعت إإلى 

ااألررضض .. ووجرااحهھ تنزفف ..    
فلما اانتهھى االقتالل .. أأقبلت أألتمسهھ .. فإذذاا هھھھو صريیع بآخر ررمق ..   

انن ملتاثث ـ: لبيیك لمن االّدبَرةة ؟ فقلت : أأبا عقيیل .. فقالل ـ بلس  
قلت : أأبشر .. قد قتل عدوو هللا ..    

فرفع إإصبعهھ إإلى االسماء ووقالل : االحمد & .. ثم ماتت ..    
ووهھھھزمم هللا قومم مسيیلمة .. ووهھھھربواا ووأأخذوواا يیتفرقونن في االشعابب ..    

ال يیدرروونن  وولم يیزلل االصحابة يیسوقونهھم أأمامهھم .. وويیضعونن االسيیوفف في ررقابهھم .. ووهھھھم مضطربونن
إإلى أأيین يیلجئونن ..   

حتى ووقف حكم بن االطفيیل من قومم مسيیلمة ثم صاحح بقومهھ :   
تحصنواا بالحديیقة ..    



فتسابقواا إإليیهھا .. ووقامم هھھھو على مرتفع يینادديیهھم .. وويیشيیر لهھم .. فرماهه عبد هللا بن أأبي بكر بسهھم في 
عنقهھ ووهھھھو يیخطب فقتلهھ ..   

قة عظيیمة .. ططويیلةٌ جدرراانهھا .. محصنةٌ أأططراافهھا ..  ووددخل جيیش مسيیلمة االحديیقة .. ووكانت حديی  
ووأأغلقواا بابهھا .. فجعل االصحابة يیطوفونن بجدرراانهھا .. وويیدفعونن أأبواابهھا ..   

ووقد ااشتد حنقهھم على االكفارر ..    
فأقبل االبرااء بن مالك .. هھھھل ررأأيیت االبرااء بن مالك ..؟؟ لم ترهه !!   

يین .. قصيیر االقامة .. لكنهھ كانن بطالً قتل مائة مشركك كانن نحيیل االجسم .. ددقيیق االساقيین .. صغيیر االيید
مباررززةة ووحدهه .. فضالً عمن قتلهھم أأثناء االمعارركك ..   

أأخذ االبرااء يیطوفف بالحصن كاألسد .. يیزاارر من حّر ما يیجد .. كيیف يینجو االكفارر بهھذهه االسهھولة .. ثم 
أأخذ يینظر إإلى جداارر االحديیقة فإذذاا هھھھو ررفيیع ..   

ذذاا عندهه عددد من ااألصحابب ..  فأقبل إإلى بابب االحديیقة فإ  
فقالل لهھم : يیا معشر االمسلميین .. ااحملوني في ترسس .. ووأألقوني عليیهھم في االحديیقة ..   

فعجبواا .. كيیف نلقيیك ووأأنت ووااحد ووهھھھم مائة أألف ..    
فال ززاالل بهھم .. حتى حملوهه في ترسس .. ووررفعوهھھھا بالرماحح .. حتى بلغ أأعلى االجداارر .. فقفز ووحدهه 

   ددااخل االحديیقة ..
فلم يیُرعِع االكفارر .. إإال ووهھھھو بيین أأيیديیهھم .. فاجتمعواا عليیهھ .. هھھھذاا يیضربهھ بسيیف .. ووذذااكك يیطعنهھ 

بخنجر .. وواالثالث يیضربهھ بعصا ..   
ووهھھھو يیتقي هھھھذاا بترسهھ .. ووااآلخَر بسيیفهھ .. وويیدفع االثالث بيیدهه .. وويیزحف جهھة االبابب ليیفتح للمسلميین .. 

ووددماؤؤهه تسيیل .. وولحمهھ يیتساقط ..   
أ على االبابب ففتحهھ .. ووتداافع االمسلمونن كالسيیل إإلى االحديیقة .. ووااشتد فيیهھا االقتالل .. حتى حتى ااتك

سميیت بحديیقة االموتت ..   
ووهھھھزمم هللا جند االكافريین .. أأما االبرااء فقد مضى شهھيیدااً مع االمؤمنيین ..   

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

 
. ووليیس لهھا ثأرر  فسبحانن من أأغرىى االمنايیا بأهھھھلهھ * كأنن لهھا ثأررااً .  

ليیختارر من يیختارُر منهھم وويیصطفي * لهھ االحكمة االُعليیاْ .. لهھ االنهھي ووااألمر    
ددعتهھم ثغورر االعز من كل موططن * فطارروواا سرااعاً ما لهھم ددوونهھا صبر    

هھم * فأبداانهھم شعث .. ووأأثواابهھم ُغْبر   نفى عنهھُم هھھھّمً االتنعم هھھھـمُّ  
االطعن ُشعَث االقنا االسمر  نحافاً ووسمرااً كالرماحح ترااهھھھُم * ووتحمد عند   

مضواا يیشربونن االموتت كأساً شهھيیة * وولو أأنن ططعم االموتت مستثقل مر    
بر   وولكنَّ في ذذااتت ااإللهھ وودديینهھ * لمن أأُْشربب ااإليیمانَن .. يیُْستعذبب االصِّ  

أأبواا أأنن يیعيیشواا كالعبيید بعالم * تَحكَم فيیهھ االظلم .. ووااستحكم االكفر    
ووفي االموتت منأىى عنهھ إإنن لزمم ااألمر  ففي ااألررضض منأىى للكريیم عن ااألذذىى *   

فما عاشش من عاشش االحيیاةة بذلة * وولو ططالل ذذااكك االعيیش ما بقي االدهھھھر    
 

                        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
 
 



ووإإنن شئت أأنن تنظر إإلى االبطولة في عزهھھھا .. وواالعزةة في بطولتهھا ..    
ثم ااخرجج مع االجيیش االغاززيي إإلى االشامم .. سبعةُ آآالفف بطل فاررجع إإلى خالفة عمر بن االخطابب .. 

..  ررضي هللا عنهھيیتقدمهھم سعد بن أأبي ووقاصص   
مضواا يیسيیروونن على االحصى .. منهھم االرااكب على فرسس وومنهھم االرااكب على بعيیر .. وومنهھم من 

يیمشي على قدميیهھ ..   
انيین أألفاً .. معهھم أأحدثث فلما ووصلواا إإلى دديیارر االفرسس .. فإذذاا االفرسس يینتظروونهھم بجيیش أأكثر من ثم

آآالتت االقتالل ..   
فلما نزلل سعد بجيیشهھ .. أأررسل بعض أأصحابهھ إإلى ملكهھم االعظيیم كسرىى يیدعونهھ إإلى ااإلسالمم ..   

فلما ددخلواا عليیهھ .. أأجلسهھم بيین يیديیهھ .. ووكانن متكبرااً مغترااً بملكهھ ..   
وويیقولل : ما تسمونن هھھھذاا ؟  فجعل يینظر إإليیهھم بطَرفف عيینهھ .. وويیشيیر إإلى مالبسهھم .. وويیستهھزئئ بهھم ..

وويیشيیر إإلى أأحذيیتهھم .. فيیقولونن : نعالل .. فيیقولل : ووهھھھذاا ؟ فيیقولونن : ررددااء .. ثم جعل يیشيیر إإلى 
عصيیهھم .. وويیقولل : ووهھھھذاا .. فيیقولونن : سيیاطط ..   

ثم ااتكأ ووقالل : ما االذيي أأقدمكم هھھھذهه االبالدد ؟ أأظظننتم أأنا لما تشاغلنا بأنفسنا ااجترأأتم عليینا ؟    
علم في ااألررضض أأمةً كانت أأشقى .. ووال أأقل عدددااً .. ووال أأسوأأ ذذااتت بيیٍن .. منكم ..  قد كنا إإني ال أأ

نوكل بكم قرىى االضوااحي ليیكفوناكم ..    
فإنن كانن االجوعع ددعاكم .. فرضنا لكم قوتاً ووكسوناكم ووملكنا عليیكم ملكاً يیرفق بكم ..   

سكت االقومم وواالتفت بعضهھم إإلى بعض ..    
قامم االمغيیرةة بن شعبة .. فقالل : أأيیهھا االملك .. إإنك قد ووصفتنا صفة لم تكن بهھا  عندهھھھا تكلم االبطل ..

عالماً ..    
فأما ما ذذكرتت من سوء االحالل فما كانن أأحد أأسوأأَ حاالً منا ..   

ووأأما جوعنا فلم يیكن يیشبهھ االجوعع .. كنا نأكل االخنافس وواالجعالنن وواالعقارربب وواالحيیاتت .. وونرىى ذذلك 
ططعاَمنا ..   
فإنما هھھھي ظظهھر ااألررضض .. ووال نلبس إإال ما غزلنا من أأووبارر ااإلبل ووأأشعارر االغنم ..   ووأأما االمناززلل  

دديیننا أأنن يیقتل بعضنا بعضاً ..    
ووإإنن كانن أأحدنا ليیدفن اابنتهھ ووهھھھي حيیةٌ كرااهھھھيیة أأنن تأكل من ططعامهھ ..   

حتى بعث هللا إإليینا ررجالً فدعانا إإلى هللا .. فنشهھد أأنهھ جاء بالحق من عند االحق ..   
ندعوكك إإلى دديینهھ .. فاختر إإنن شئت :  فنحن  

االجزيیةَ ووأأنت صاغر .. ووإإنن شئت فالسيیف .. أأوو تسلُم فتنجي نفسك ..   
فعضب كسرىى .. ووقالل : ااررجعواا إإلى صاحبكم فأعلموهه أأني مرسل إإليیهھ ررستَم حتى يیدفنهَھ ووجنَدهه في 

خندقق االقاددسيیة ..   
عاقل عالٍم يیسألهھ ..   فلما توااجهھ االجيیشانن بعث ررستم إإلى سعد أأنن يیبعث إإليیهھ برجل  

فبعث إإليیهھ رربعي بن عامر ..   
فما ووصل رربعي إإلى إإيیواانن ررستم ..   

جلس ررستم على سريیر من ذذهھھھب .. وولبس االتاجج ..    
ووأأمر فزيینواا مجلسهھ بالنماررقق االمذهھھھبة وواالزرراابي االحريیر ..   

ووأأظظهھروواا االيیوااقيیَت وواالآللَئ االثميینة .. وواالزيینةَ االعظيیمة ..    
.  ثم أأذَذنن لربعي .  



فدخل رربعي بثيیابب صفيیقة .. ووسيیف قصيیر .. ووفرسس قصيیر .. وولم يیزلل ررااكبهھا حتى ددااسس بهھا على 
ططرفف االبساطط  .. ثم نزلل فربطهھا ببعض تلك االوسائد  .. ووأأقبل يیمشي إإلى ررستم .. ووعليیهھ سالحهھ 

ووددررعهھ .. ووبيیضتهھ على ررأأسهھ ..    
كم حيین ددعوتموني فإنن تركتموني هھھھكذاا فقالواا لهھ : ضع سالحك .. فقالل : إإني لم آآتكم .. ووإإنما جئت

ووإإال ررجعت ..    
فقالل ررستم : اائذنواا لهھ .. فأقبل يیتوكأ على ررمحهھ فوقق االنماررقق ..    

فقالل ررستم : ما جاء بكم ؟    
فقالل : هللا اابتعثنا لنخرجج من شاء من عباددةة االعبادد إإلى رربب االعباددةة ..   

دلل ااإلسالمم ..  وومن ضيیق االدنيیا إإلى سعتهھا .. وومن جورر ااألدديیانن إإلى ع  
فمن قبل ررجعنا عنهھ  .. وومن أأبى قاتلناهه أأبدااً حتى نفضي إإلى موعودد هللا ..    

قالل : ووما موعودد هللا ؟    
قالل : االجنة .. لمن ماتت .. وواالنصر لمن بقي ..    
فقالل ررستم : هھھھل لكم أأنن تؤخروونا حتى ننظر ؟    

قالل : نعم ! كم أأحبَّ إإليیكم ؟ يیوماً أأوو يیوميین ؟   
ال .. بل حتى نكاتب أأهھھھل ررأأيینا .. قالل :   

أأنن نؤخر ااألعدااء عند االلقاء أأكثر من ثالثث ..   صلى هللا عليیهھ ووسلمفقالل : ما سن لنا ررسولل هللا   
ثم خرجج رربعي ..    

فالتفت ررستم إإلى أأصحابهھ .. ووقالل : هھھھل ررأأيیتم قط أأعز ووأأررجح من كالمم هھھھذاا االرجل ؟    
االكلب .. أأما ترىى ثيیابهھ  ..   فقالواا : معاذذ هللا أأنن تدعع دديینك إإلى هھھھذاا  

فقالل : وويیلكم ال تنظروواا إإلى االثيیابب .. وواانظروواا إإلى االرأأيي وواالكالمم وواالسيیرةة  ..   
ووتمضي االساعاتت .. ثم يیبتدأأ االقتالل وويیهھزمم هللا ررستم ووأأصحابهھ ..    

فروواا فراارراا ٬، يیجمحونن كأنهھم * من االذعر فئراانن تملكهھا االذعر    
غى * تفشى هھھھناكك االموتت وواانتشر االذعر  إإذذاا ما نزلنا ساحة االكفر في االو  

فإنن نحن نلنا ما نريید وونبتغي *فذااكك .. ووإإال كانن في موتنا عذرر    
وويیصطفي هللا من االمؤمنيین شهھدااء .. وويیوررثث االباقيین أأررضض االكفارر وودديیاررهھھھم ووأأمواالهھم ..    

فسلواا فخامة كسرىى عن كتائبنا   ووجيیشهھ االضخَم لما ُمدَّتت االقضُب   
يي منـهھزماً   ووُكسِّرتت عندهه االتيیجانن وواالحجُب    سرىى يیجر ذذيیولل االخز  

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 
بل كانن ااألبطالل .. ال يیكتفونن باالعتزاازز بديینهھم .. ووال ببذلل أأمواالهھم ووأأجساددهھھھم .. بل كانواا يینظروونن 

أأوو عقل ررااجح ..  إإلى كل ما يیستطيیعونن تقديیمهھ للديین فيیقدمونهھ .. من خبرةة وومالل .. أأوو حنكة قتالل ..   
أأوولل ما قدمم االنبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم إإلى االمديینة .. كانن أأهھھھلهھا أأخالططاً من يیهھودد وومشركيین .. 

أأنن يیستصلح االمديینة .. وويیجمع أأهھھھلهھا على االتوحيید ..   صلى هللا عليیهھ ووسلموومسلميین .. فأرراادد   
د عن سبيیل هللا من ووكانن كعب بن ااألشرفف ررأأساً من ررؤؤووسس االيیهھودد يیقف لهھ في كل سبيیل .. وويیص

آآمن ..    
بل كانن يیحرضض على قتالل االمسلميین .. وويینشد ااألشعارر .. وويیندبب من قتل من االمشركيین يیومم بدرر .. 

ووكانن شاعرااً يیشبب بنساء االمسلميین .. وويیهھجو االنبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم ووأأصحابهَھ ..    
تضعفيین .. بل مضى إإلى مكة .. يیحرضض قريیشاً على قتالل االمسلميین .. ووإإيیذااء االمس  



فسألهھ كفارر قريیش لما ررأأووهه يیهھودديیاً من أأهھھھل االكتابب .. قالواا : يیا كعب .. أأدديیننا أأحب إإلى هللا أأمم دديین 
محمد ووأأصحابهھ .. ؟ فإنا نطعم االجزوورر االكوماء .. وونسقي االلبن على االماء .. وونطعم ما هھھھبت 

االشمالل .. فقالل لهھم: أأنتم أأهھھھدىى منهھم سبيیالً ..   
 

ر إإلى االذيین أأووتواا نصيیبا من االكتابب يیؤمنونن بالجبت وواالطاغوتت وويیقولونن للذيین فأنزلل هللا: " أألم ت
كفروواا هھھھؤالء أأهھھھدىى من االذيین آآمنواا سبيیالً " .. ثم لم يیزلل يیحرضهھم .. حتى ما خرجج من مكة .. إإال 

ووقد أأجمعواا أأمرهھھھم على غزوو االنبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم ..   
قالل ألصحابهھ يیوماً :  ذذلك ..  صلى هللا عليیهھ ووسلمفلما ررأأىى االنبي   

من لكعب بن ااألشرفف .. فإنهھ قد آآذذىى هللا ووررسولهھ ..   
فابتدرر محمد بن مسلمة ووقالل : أأنا لك بهھ يیا ررسولل هللا .. أأنا أأقتلهھ ..   

قالل : فافعل إإنن قدررتت على ذذلك ..   
.. ثالثة أأيیامم ..   صلى هللا عليیهھ ووسلمفخرجج محمد بن مسلمة .. ثم ااحتبس عن ررسولل هللا   

ل ال يیأكل ووال يیشربب .. إإال ما يیُْعلِق نفَسهھ .. ووجع  
.. فدعاهه .. فقالل : لم تركت االطعامم وواالشراابب ؟    صلى هللا عليیهھ ووسلمفُذكر حالهھ لرسولل هللا   

فقالل : يیا ررسولل هللا .. قلت لك قوالً ال أأددرريي .. هھھھل أأَفِي لك بهھ أأمم ال ..    
قالل : إإنما عليیك االَجهھد ..    

. إإنهھ ال بد لنا أأنن نقولل لهھ فيیك شيیئاً .. ليیطمئن إإليینا .. قالل : يیا ررسولل هللا .  
قالل : فقولواا ما بداا لكم .. فأنتم في حل من ذذلك ..    

فاجتمع محمد بن مسلمة ووأأبو نائلة ووكانن أأخا كعب من االرضاعة .. ووعزما على قتلهھ ..   
فذهھھھب أأبو نائلة إإلى كعب .. فتحدثث معهھ ووتناشداا االشعر ثم قالل :    

إإني قد جئتك لحاجة أأرريید ذذكرهھھھا لك فاكتم عني ..   يیا كعب ..  
قالل : أأفعل ..    

قالل : كانن قدوومم هھھھذاا االرجِل عليینا بالء ..    
عاددتنا االعربب .. ووررمتنا عن قوسس ووااحدةة .. ووقطعت عنا االسبيیل .. حتى ضاعع االعيیالل .. ووجهھدتت 

نا .. وونحن ال نجد ما نأكل ااألنفس .. ووأأصبحنا قد جهھدنا ووجهھد عيیالنا .. ووإإنهھ قد سألنا صدقة ووعنَّا
ووال ما يیأكل أأووالددنا .. ووإإني قد أأتيیتك أأستسلفك ..   

فقالل كعب : أأنا اابن ااألشرفف ! أأما ووهللا لقد كنت أأخبركك يیا اابن سالّمة أأنن ااألمر يیصيیر إإلى ما 
أأقولل .. ووأأيیضا ووهللا لتملنهھ ..   

ر شأنهھ .. ووقد أأررددنا أأنن تسلفنا قالل : إإنا قد ااتبعناهه .. فال نحب أأنن ندعهھ حتى ننظر إإلى أأيي شيء يیصيی
ووسقاً أأوو ووسقيین من تمر ..    

فقالل كعب : ما دداامم ليیس معكم مالل .. فاررهھھھنوني شيیئاً يیكونن عنديي حتى تْوفُوني ..    
قالل : أأييَّ شيء تريید ؟   

قالل : ااررهھھھنوني نساءكم ..   
قالواا : كيیف نرهھھھنك نساءنا ووأأنت أأجمل االعربب ..!!   

قالل : فاررهھھھنوني أأبناءكم ..   
قالل : كيیف نرهھھھنك أأبناءنا .. فيیسب أأحدهھھھم .. فيیقالل : رُرهھھھن بوسق أأوو ووسقيین .. هھھھذاا عارر عليینا ..    

وولكنا نرهھھھنك االسالحح ..    
ووأأرراادد أأبو نائلة أأنن ال يینكر االسالحح إإذذاا جاؤؤوواا بهھ ..   

فقالل : إإنن في االسالحح لوفاء ..    



ثم ووااعدهه أأنن يیأتيیهھ ليیالً مع نفر يیحملونن معهھ االتمر ..   
االليیل أأقبل أأبو نائلة مع محمِد بِن مسلمة .. ووررجليین ..  فلما كانن  

حتى اانتهھواا إإلى حصنهھ .. فهھتف بهھ أأبو نائلة .. يیا أأبا سعيید ..   
فأجابهھ كعب .. ثم قفز من سريیرهه ليینزلل إإليیهھ ..    

فتعلقت بهھ اامرأأتهھ ووقالت : أأنت اامرؤؤ محارَربب .. ووإإنن أأصحابب االحربب ال يینزلونن في هھھھذهه االساعة .. 
هھ أأخي أأبو نائلة ..  قالل : إإن  

فقالت : إإني أأسمع صوتاً يیقطر منهھ االدمم ..   
قالل : إإنن االكريیم لو ددعي إإلى ططعنة ألجابب .. ثم أأقبل عليیهھم ..   

فقالل محمد بن مسلمة ألصحابهھ ..    
كم .. ثم أأشمهھ أأخرىى .. فإذذاا ررأأيیتموني ااستمكنت من  إإذذاا ما جاء فإني قابض بشعرهه ألشمهھ .. ثم أأِشمُّ

فاضربوهه ..  ررأأسهھ فدوونكم  
فلما ووصل إإليیهھم .. فإذذاا هھھھو يینفح من رريیح االطيیب ..   

فقالل محمد بن مسلمة : ما ررأأيیت كاليیومم رريیحاً ..   
فقالل كعب : عنديي أأعطُر نساء االعربب .. ووأأكمُل االعربب ..   

قالل محمد : أأتأذذنن لي أأنن أأشم ررأأسك ؟   
قالل : نعم .. فشمَّهھ .. ثم قالل : تأذذنن ألصحابي أأنن يیشمواا ..؟   

لل : نعم ..  قا  
ثم مشى معهھم قليیالً يیتحدثونن .. ثم قالل محمد بن مسلمة : تأذذنن لي أأنن أأشم أأخرىى ؟   

قالل : نعم .. فأددخل كلتا يیديیهھ في شعرهه .. ووجرَّ ررأأسهھ إإليیهھ كأنهھ يیشم .. فلما تمكن منهھ ..   
صاحح بأصحابهھ : ااضربواا عدوو هللا !    

تعددد االسيیوفف .. ووكثرةة ااضطراابهھ .. مزقواا ررقبتهھ فتسابقت إإلى ررقبتهھ سيیوفهھم .. وومع شدةة االظالمم .. وو
وولم يیصيیبواا منهھ مقتالً .. ووجعل يیخورر وويیصيیح ..    

قالل محمد بن مسلمة : ثم صاحح عدوو هللا صيیحة لم يیبق حولنا حصن إإال أأووقدتت عليیهھ نارر .. فذكرتت 
هللا ميیتاً .. ررمحاً معي فأخذتهھ .. فوضعتهھ عند سرتهھ .. ثم ااتكأتت عليیهھ حتى بلغت عانتهھ .. فوقع عدوو 

;  فبشرناهه .. 61554فرجعنا حتى ووصلنا االمديینة .. فأقبلنا إإلى ررسولل هللا &#  
فقالل : أأفلحت االوجوهه .. قلنا : ووووجهھُك يیا ررسولل هللا أأفلح ..   

فللهھ ددرر أأوولئك من أأبطالل .. تتفجر االشجاعة من عرووقهھم .. ووااإليیمانن من قلوبهھم ..   
ن نصرةة االديین .. أأوو يیشّكونن إإذذاا ررأأوواا تسلّط االكافريین ..  أأال فليیعلم االجبناء االذيین يیتكاسلونن ع  

ووليیعلم االخوررةةُ وواالضعفاُء .. االذيین يیضطربونن إإذذاا ررأأوواا سالحح االمشركيین .. أأوو سمعواا عن جيیش 
االملحديین ..   

ليیعلْم هھھھؤالء ووأأوولئك .. أأنن االقوةة ليیست دداائماً بدباباتت ووططائرااتت .. ووال مداافع ووغوااصاتت ..   
ووااإليیمانن قوةة .. وواالحيیلة قوةة .. بل ووهللا يیمد بقوةة .. فالمالئكة ااألشدااء .. وواالصخورر ووإإنما االعقل قوةة .. 

االصماء .. وواالريیاحح االعاتيیة .. ووااألمرااضض االقاضيیة .. وواالكيید بالكافريین .. بإررعابب قلوبهھم .. ووااختالفف 
كلمتهھم .. ووإإبطالل مكرهھھھم ..   

كلهھا قوىى تسقط االطائرااتت .. ووتغرقق االسفن وواالغوااصاتت ..   
ا يیعلم جنودد رربك إإال هھھھو .. ووم  

يیقف موسى عليیهھ االسالمم .. أأمامم االبحر .. فيیضربهھ بعصاهه .. فإذذاا بالبحر يینقلب جنديیاً من جنودد هللا .. 
فيینشق يیبساً للمؤمنيین وويیغرقق االكافريین ..   



وويیلقى إإبرااهھھھيیم عليیهھ االسالمم في االنارر .. فإذذاا بهھا تكونن جنديیاً من جنودد هللا .. فتكونن عليیهھ برددااً 
الماً .. ووس  

وويیجتمع االكفارر لحربب محمد عليیهھ االصالةة وواالسالمم .. فإذذاا بالريیاحح تكونن من جند هللا .. فتفرقق االكفارر 
عن االمديینة ..   

وويیغزوو يیوشع عليیهھ االسالمم .. فيیقبل عليیهھ االليیل ووهھھھو لم يیفرغغ من عدووهه .. فإذذاا بالشمس تنقلب جنديیاً 
درربب .. حتى اانتصر .. من جنودد هللا .. فتحتبس عن االمغيیب .. ووتنيیر لهھ اال  

وويیقبل أأبرهھھھة من االيیمن ليیهھدمم االكعبة .. فإذذاا بطيیورر االسماء .. تنقلب إإلى جند من جند هللا .. ووترميیهھ 
بحجاررةة من سجيیل ..   

وويیتكبر االنمرووذذ االكافر عن ططاعة هللا .. فإذذاا بالذبابب يیكونن من جند هللا .. فال يیزاالل يیؤذذيیهھ في ررأأسهھ 
حتى ماتت ..   

ك إإال هھھھو .. ووما هھھھي إإال ذذكرىى للبشر ..  ووما يیعلم جنودد ررب  
هھھھم ووفاجرهھھھم ..   أأال فليیعلم االناسس جميیعاً .. مسلُمهھم ووكافرهھھھم .. برُّ  

أأنن هھھھذاا االديین عزيیز .. تسكب ألجل عزهه االدماء .. ووتسحق ااألشالء .. فيیقومم هھھھذاا االديین على أأشالء 
ألبراارر .. االذيین يیشروونن االحيیاةة االدنيیا أأنبيیائهھ .. ووجماجم أأووليیائهھ .. ووتوقد مصابيیح االهھداايیة بدمم االشهھدااء اا

باآلخرةة ..    
ليیعلمواا أأنن رركب  ااإلسالمم سائر بإذذنن هللا .. ووأأنن هللا سيیُبلُِغ هھھھذاا االديین ما بلغ االليیل وواالنهھارر .. وولن يیدعع 
هللا بيیت مدرر ووال ووبر إإال أأددخلهھ هھھھذاا االديین بعز عزيیز أأوو بذلل ذذليیل .. عزااً يیعز بهھ ااإلسالمم .. ووذذالً يیذلل 

ر . بهھ االكف  
فاألوولى بالمقصريین من أأهھھھل ااإلسالمم .. وواالمعادديین لهھ من أأهھھھل االكفر وواالشركك .. أأنن يیستسلمواا لشرعع 

هللا ..   
 

ْتهھُُم ااْلبَأْ  ا يیَأْتُِكْم َمثَُل االَِّذيیَن َخلَْواا ِمْن قَْبلُِكْم َمسَّ ااُء وَوزُزْلزِ ( أأمَْم َحِسْبتُْم أأنَْن تَْدُخلُواا ااْلَجنَّةَ وَولَمَّ رَّ لُواا َساُء وَواالضَّ
ِ قَِريیٌب ) ..  ِ أأََال إإنِنَّ نَْصَر هللاَّ ُسولُل وَواالَِّذيیَن َءااَمنُواا َمَعهھُ َمتَى نَْصُر هللاَّ َحتَّى يیَقُولَل االرَّ  

 
إإنهھا سنة هللا في هھھھذاا االكونن ال تتبدلل ووال تتغيیر ..    

إإنن االنصر ال يیتنزلل كما يینزلل االمطر .. ووال يیُمكن االمؤمنونن ووهھھھم قاعدوونن ..    
  قاددرر على نصر عباددهه بكن فيیكونن .. إإال أأنهھ جل جاللهھ .. وومع أأنن هللا

يیبتليیهھم وويیجعل ططريیق االنصر صعباً ووشائكاً ..    
ُ َالْنتََصَر ِمْنهھُْم وَولَكِ  ْن ليیُميیِّز االصاددقق من االكاذذبب .. وويیَِميیَز ااْلَخبيِیَث ِمَن االطَّيیِِّب .. ذَذلَِك وَولَْو يیََشاُء هللاَّ

..   ليِیَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعضٍ   
ِ فَلَْن يیُِضلَّ أأَْعَمالهَھُْم ..  ووليیتخذ االشهھدااء ااألبراارر .. وَواالَِّذيیَن قُتِلُواا فِي َسبيِیِل هللاَّ  

ووألنن سلعتهھ غاليیة .. ووال تشترىى إإال بثمن غالل .. بأررووااحح تزهھھھق .. ووأأمواالل تنفق .. ووددماء تسكب ..    
 مكانن لهھم في صف ااألبطالل ..  فليیتنحواا أأال فليیعلم االكسالى .. وواالذيین يیحبونن االرااحة وواالدعة .. أأنهھ ال

عنهھ من ااآلنن .. ووإإال فإنن ااألحدااثث كفيیلة بتطهھيیر االصف منهھم ..   
سنة على سنة ترااكم فوقهھا تعب  االطريیق ووسوء حالل االمسلم    

سنة على سنة ووأأمتنا على جمر االغضى وواالحزنن يیشربب من ددمي    
ي  يیا دداارر مأساةة االشعوبب تكلمي ووعمي صباحح االذلل فيینا ووااسلم  

إإنا على االمأساةة نشربب ليیلنا سهھرااً ووفي حضن االتوجس نرتمي    
ما بيین مؤتمر وومؤتمر نرىى شبحاً يیعبر عن خيیالل مبهھم    



االتوصيیاتت تنامم فوقق ررفوفهھا نومم االفقيیر أأمامم بابب ااألشأمم    
شجب ووإإنكارر ووتلك حكايیة ماتت لتحيیا صرخة االمستسلم    

ئل مجرمم  أأأأبا االفوااررسس ووجهھ عبلة شاحب ووأأمامم خيیمتهھا حبا  
أأأأبا االفوااررسس صوتت عبلة لم يیزلل فيینا يینادديي : وويیك عنتر أأقدمم    

ترنو إإليیك االخيیل ووهھھھي حبيیسة تشكو إإليیك بعبرةة ووتحمحم    
أأأأبا االفوااررسس أأمطرتت من بعدكم سحُب االهھدىى غيیثاً هھھھنيء االموسم    

لو أأنن عيینك أأبصرتت إإسالمنالخرجت من كهھف االضاللل االمعتم    
ت من لونن االسواادد ووال نضحت بمنشم  لو عشت في ااإلسالمم ما عانيی  

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 
ووال يیزاالل في ااإلسالمم أأبطالل .. ووأأوولل خطوةة في ططريیق االبطولة ..   

ااتباعع أأوواامر االرحمن .. ال بالهھوىى وواالنفس وواالشيیطانن ..   
  أأوولل ططريیق االبطولة .. أأنن تفتخر بطاعة رربب االعالميین .. ووإإظظهھارر شعائر االديین .. 

أأنن تجاهھھھر باتباعك سنة خاتم ااألنبيیاء .. ووتتشبهھ برأأسس ااألتقيیاء ..   
إإنن االبطولة أأنن تثبَت على دديینك .. ووتعظَم شرعع رربك ..    

ووال تلتفَت إإلى اابتالء جاحد .. أأوو ااستهھزااِء حاقد ..   
إإنن االبطولة أأنن تقررر االقراارر االشجاعع .. بالطاعة ووااالتباعع .. ووال ترووغَغ ررووغانن االثعالب ..   

.. ال ترووغُغ ررووغانن االثعالب .. تطيیع مرةة ووتعصي مرااتت .. أأوو تصلي مع االمصليین .. ثم ترقص نعم 
مع االرااقصيین .. ال .. بل خذ االكتابب بقوةة ..    

 
ِ وَوَما نََزلَل ِمَن ااْلَحقِّ وَوَال يیَُكونُواا َكالَّ  أأوُوتُواا ااْلِكتَابَب  ِذيینَ (أأَلَْم يیَأنِْن لِلَِّذيیَن آآَمنُواا أأنَن تَْخَشَع قُلُوبهُھُْم لِِذْكِر هللاَّ

ْنهھُْم فَاِسقُونَن ) ..   ِمن قَْبُل فَطَالَل َعليَْیهِھُم ااْألََمُد فَقََسْت قُلُوبهُھُْم وَوَكثيِیٌر مِّ  
 

قالت :   ررضي هللا عنهھاأأخرجج أأبو ددااوودد .. عن عائشة   
..   ووهللا ما ررأأيیت أأفضل من نساء ااألنصارر .. أأشدَّ تصديیقاً بكتابب هللا .. ووال إإيیماناً بالتنزيیل  

ووليیضربن بخمرهھھھن على جيیوبهھن ووال يیبديین  {لقد أأنزلل في سوررةة االنورر ااألمُر بحجابب االمؤمناتت 
.. فسمعهھا االرجالل.. ثم اانقلبواا إإليیهھن .. يیتلونن عليیهھن ما أأنزلل هللا إإليیهھم فيیهھا ..  }ززيینتهھن   

.. يیتلو االرجل على اامرأأتهھ .. وواابنتهھ .. ووأأختهھ .. ووعلى كل ذذااتت قراابتهھ ..    
-اامرأأةة إإال قامت إإلى ِمرططهھا  فما منهھن -ووهھھھو كساء من قماشش تلبسهھ االنساء   -.. فاعتجرتت بهھ ..    

-لفتهھ على ررأأسهھا     ..  
ووقامت بعضهھن إإلى أأززررهھھھن فشققنهھا ووااختمرنن بهھا ..    

أأيي االفقيیرةة االتي لم تجد قماشاً تستر بهھ ووجهھهھا .. أأخذتت إإززااررهھھھا ووهھھھو ما يیلبس من االبطن إإلى االقدميین 
غطت بهھا ووجهھهھا ..  ثم شقت منهھ قطعة  

تصديیقاً ووإإيیماناً بما أأنزلل هللا في كتابهھ ..   
قالت عائشة : فأصبحن ووررااء ررسولل هللا معتجرااتت كأنن على ررؤؤووسهھن االغربانن ..    

نعم .. تنفيیذ مباشر لألمر .. ددوونن تردددد أأوو ررووغانن ..    
 

                        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  



رمذيي أأنهھ جاء ررجل إإلى االنبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم .. ووعليیهھ خاتم من حديید .. فلما ررأأىى ووعند االت
االنبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم خاتمهھ .. قالل لهھ : ما لي أأررىى عليیك حليیة أأهھھھل االنارر ..!! فطرحهھ االرجل 

فوررااً ..ووما ررفعهھ إإلى يیدهه بعدهھھھا ..   
ووفي إإززاارريي  هللا عليیهھ ووسلم صلىووعند مسلم عن اابن عمر قالل : مرررتت على ررسولل هللا 

ااسترخاء .. فقالل : يیا عبد هللا .. ااررفع إإززاارركك .. فرفعتهھ .. ثم قالل : ززدد .. فزددتت .. فما ززلت أأتحرااهھھھا 
بعُد ..   

وومن االبطولة أأنن تعمل بالديین .. ووإإنن خالف ااألمر هھھھوااكك .. أأوو كانن على غيیر مرااددكك ووررضاكك ..   
. لتعمل بهھ .. نعم .. ليیس االمهھم أأنن تقتنع بالحكم االشرعي .  

ألنك عبد ذذليیل مغلوبب .. لعالمم االغيیوبب ..   
ووكم من عبد تحدثهھ بحكم من أأحكامم ااإلسالمم .. فال ترىى منهھ االتسليیم ووااالستسالمم ..   

ووإإنما يیتذااكى بعقلهھ .. وويیبحث لنفسهھ عن االمخاررجج وواالتأوويیالتت ..    
مم االملك االعالمم .. ووال تثبت قدمم إإالسالمم .. إإال على أأررضض االتسليیم ووااالستسالمم .. ألحكا  

ووهھھھذاا حالل االمؤمنيین ..   
ِ وَورَرُسولهِِھ ليِیَْحُكَم بيَْینهَھُْم أأنَن يیَقُولُواا َسِمْعنَا ووَ  أأطَطَْعنَا وَوأأوُْولَئَِك هھھھُُم ( إإِنََّما َكانَن قَْولَل ااْلُمْؤِمنيِیَن إإذَِذاا دُدُعواا إإِلَى هللاَّ

 َ َ وَورَرُسولهَھُ وَويیَْخَش هللاَّ   وَويیَتَّْقهِھ فَأوُْولَئَِك هھھھُُم ااْلفَائُِزوونَن ) .. ااْلُمْفلُِحونَن * وَوَمن يیُِطِع هللاَّ
ووااألبطالل حقاً .. هھھھم االذيین تعرضض لهھم االشهھوااتت .. ووتتداافع إإليیهھم االمحرماتت ..    

فيیفروونن إإلى هللا منهھا .. ووتغلب عليیهھم محبتهھ .. ووتحيیط بهھم قوتهھ ..   
فهھم ليیسواا جبناء .. كلما ززيین لهھم االشيیطانن شهھوةة ططارروواا إإليیهھا ..   

ال ترااهھھھم في حانة خمارر .. ووال في مجالس فجارر ..  ف  
قد عصمهھم رربهھم من أأكل االربا .. ووططهھر أأسماعهھم من االغناء ..   

بل .. قد يیصيیبهھم االعذاابب وواالبالء .. في سبيیل ططاعة رربب ااألررضض وواالسماء ..   
.. بل  ووااألبطالل ليیس عندهھھھم مجالل للموااززنة بيین االديین وواالدنيیا ..يیختارروونهھا تاررةة ووهھھھو تاررةة .. كال

االديین مقدمم عندهھھھم أأبدااً .. ال يیخشونن ألجلهھ أأحدااً ..   
إإذذاا سلم لهھم دديینهھم .. فال عليیهھم ما فاتهھم من االدنيیا ..   

..  ررضي هللا عنهھوواانظر إإلى صهھيیب االروومي   
كانن عبدااً مملوكاً في مكة .. فلما جاء هللا باإلسالمم .. صدقق ووأأططاعع .. فاشتد عليیهھ عذاابب االكافريین ..   

نبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم للمؤمنيین بالهھجرةة إإلى االمديینة .. فهھاجروواا .. ثم أأذذنن اال  
فلما أأرراادد أأنن يیهھاجر معهھم منعهھ ساددةة قريیش .. ووجعلواا عندهه بالليیل وواالنهھارر من يیحرسهھ .. خوفاً من 

أأنن يیهھربب إإلى االمديینة ..   
. فلما كانن في إإحدىى االليیالي .. خرجج من فرااشهھ إإلى االخالء .. فخرجج معهھ من يیرقبهھ .  
ثم ما كادد يیعودد إإلى فرااشهھ حتى خرجج أأخرىى إإلى االخالء .. فخرجج معهھ االرقيیب ..   

ثم عادد إإلى فرااشهھ .. ثم خرجج .. فخرجج معهھ االرقيیب ..    
ثم خرجج كأنهھ يیريید االخالء .. فلم يیخرجج معهھ أأحد .. ووقالواا : قد شغلتهھ االالتت وواالعزىى ببطنهھ االليیلة ..   

. فلما تأخر عنهھم .. خرجواا يیلتمسونهھ .. فعلمواا بهھربهھ إإلى .. ووخرجج من مكة . ررضي هللا عنهھفتسلل 
االمديینة ..    

فلحقوهه على خيیلهھم .. حتى أأددرركوهه في بعض االطريیق .. فلما شعر خلفهھ .. ررقى على ثنيیة جبل ..   
ثم نثر كنانة سهھامهھ بيین يیديیهھ .. ووقالل :   

صلونن إإليَّ حتى أأقتل بكل سهھم بيین يیا معشر قريیش .. لقد علمتم ووهللا أأني أأصوبكم ررميیاً .. ووووهللا ال ت
يیديي  ررجالً منكم ..    



فقالواا : أأتيیتنا صعلوكاً فقيیرااً .. ثم تخرجج بنفسك وومالك ..   
فقالل : أأررأأيیتم إإنن ددللتكم على موضع مالي في مكة .. هھھھل تأخذوونهھ .. ووتدعوني أأذذهھھھب ..   

قالواا : نعم ..    
ذذهھھھب .. فخذووهه ..  فقالل : ااحفروواا تحت أأسكفة بابب كذاا فإنن بهھا أأووااقي من   

ووااذذهھھھبواا إإلى فالنة فخذوواا االحلتيین من ثيیابب ..    
فرجعواا ووتركوهه ..    

وومضى يیطويي قفارر االصحرااء .. يیحملهھ االشوقق وويیحدووهه ااألمل .. في لقاء االنبي عليیهھ االسالمم 
ووأأصحابهھ ..   

.  ;  .. في االمسجد .61554حتى إإذذاا ووصل االمديینة .. أأقبل إإلى االمسجد فدخل على ررسولل هللا &#  
ووعليیهھ أأثر االطريیق .. ووووعثاء االسفر ..   

فلما ررآآهه االنبي عليیهھ االصالةة وواالسالمم .. قالل : رربح االبيیع يیا أأبا يیحيیى .. رربح االبيیع يیا أأبا يیحيیى .. رربح 
االبيیع يیا أأبا يیحيیى .. ..   
نعم ووهللا رربح االبيیع ..    

كد االليیل ووتعب االنهھارر .. وولماذذاا ال يیربح االبيیع .. ووهھھھو االذيي هھھھانن عليیهھ أأنن يیتركك االمالل االذيي جمعهھ ب
وويیتركك ااألررضض االتي أألفهھا .. وواالبلد االتي عرفهھا .. وواالداارر االتي سكنهھا .. في سبيیل ططلب مرضاةة هللا ..   

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 
هھھھذهه أأخبارر ااألبطالل .. يینسكب االدمع عند ذذكرهھھھم .. وويیتسابق االدمع عند تذااكر أأخباررهھھھم ..   

مم بالرجالل االعظماء ..  ووأأمتنا أأغنى ااأل  
وولهھم في االنفوسس مكانةٌ عاليیةٌ .. وومنزلةٌ شامخةٌ ..   

فوجوددهھھھم ررحمة .. ووذذهھھھابهھم مصيیبة ..    
أأصنافهھم متعدددةة .. ووأأعماررهھھھم مختلفة ..    
فمنهھم االعالم االجليیل .. وواالدااعيیة االنبيیل ..   

وومنهھم االعابد االرباني .. االمجاهھھھد االصاددقق ..    
قدهھھھم .. ووتحزنن ااألررضض لفرااقهھم .. أأبطالل تبكي االسماء لف  

بل ووال يیزاالل ااإلسالمم يینتظر االيیومم مثلهھم ..   
 
 

                       *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
 


