
مسب هللا نامحرلا ميحرلا

مهل ناك وأامسئهام هتافص راون أب مهل رهطو ئر، اصبلا و راصب أايلوئهوأابحئهاأل عيمجل رون يذلا هلل لاحدم
ىلع اولصحو ئر، اخذلا و بلا طملا مظع هبأ امناولا لاغبي ءام نم مهيلع ضاف ولاسارئر،وأ رهاوظلا نم
ديرم لكل يأدمهي ىلع إهيل لوصولا لعجو ئر، امضلا و راكف ىلعاأل والتخرط لقعت ،وال فيكت ال ةداعس
وهلا نارسخلا ىلإ وهف مهلا بأيذ ثبشتو مهب، قلعت نودب هيلإ لوصولا مار نمو هللااسئر، ساكلإىل قداص
نع دص نمو اظنئر، اهل دجوي لقأن اياطعب زاف مهامحب ىمتحاو مهبانج إىل بستنا نمو اصئر، الك
هللاضائرولاصالةولا نم ءاج هوالك. باذع لك ةرخ واآل ايندلا يف هبيصي مهبانج نع ضرع وأ مهقيرط
نمواالهو لذي ال يذلا دمحم ئرساندي غائروابكلا صلا نم هء هللاأايلو ظفح ، هعابتإو هتبحمب نم ىلع سالم
ديعس لكل ميقتسملا هطارصو ميوقلا هجهن اونيب نيذلا هلآوصهبح ىلعو ئر، اشعلا ابقلائلو هلذخ ولو عيضي ال
لك اهب راط يتلا ةميمذلا ئد اوعلا بلادعو دامخ وإ ةنسلا راهظ إب نسحم لك ىلعو ابئر، دعبم يقشو جان برقم

ابئر. لهاج
لضف يجارلا يودكلا يروطلا يتوفلا ديعس نب رمع ديمحلا ومالهلاغين ىلإ ديبعلا رقفأ لوقيف دعب): (امأ

يف يناوخ وإل يسفنل هتعضو ، ميجرلا بزح روحن ىلع ميحرلا بزح حامرب هتيمس باتكلا اذه : ديمحلا
ال.امأ صف نيسمخو ةسمخو ةمدقم ىلع هتبترو ، ةقيقح وال ةعيرشلا لهأ نم هب هعفن هللا ءاش نمل ،مث ةقيرطلا

. نامي يفاإل ديزت يتلا روم األ ضعب ركذ يفف ةمدقملا
ش ديريو مهصقتني نم ىلع مهرصنو ، مهنع بذلا هللاو نعأله ةباج صـلاأللو):يفإعالمهمأناإل (فلا
نم هنأو ، اميظع ارجأ اهيف ومنهل نيدتم لكعملا ىلع بجاو إمهيل بستني نم ىلعو ، مهيلع راكن باإل مهني

هبدأ. ءوسل فيلأتلا لهأ نم ناك ،نإ هتافلؤمبو هملعب عفنلا مدعيو ، هرون ئفطي هللانأ دارأ
. امهوحنو مهتمدخو مهتبحمب قلعتلا هللا،و ءايلو إىلأ باستن يفاال ناوخ اإل بيغرت ):يف يناثلا ـل صفلا (و
و فراعملا لعلاومو نم مهنم زربي ام قيدصتو هللا يفأله داقتع ):يفإعالمهمأناال ثلا ـلثلا صفلا (و

والةي. مهتبحمو مهل ميلستلا
اهقر يفخ لقاعلا اهل هبنتيل أايلوئه ةفرعم نع سانلا عنمت يتلا بجحلا ضعب نايب ):يف عبارلا ـل صفلا (و
. بولطملا ةياغ وهو هللا إىل لصي إمهيل لوصولا ،بو إمهيل لصي مهتفرعمبو ، مهتفرعم إىل لصيو اهلك،

، بلقلا ولخب وه ،وإامن ايندلا نم نيديلا ولخب يلسوه لمكلا دهز نإ ):يفإعالمهم سماخلا ـل صفلا (و
،وإ هنيبو مهنيب لوحي احئل ريغ نم مهفرصت تحتو مهيدي يفأ اميف مهدهزب إال ماقملا مكلا مهل ققح واليت
طرش .وأننم بلطلا نع زجعلا و فعضلا أو دقفلا ةلعل نوكي امبر ديلا ولخ مع دهزلا عالمهمأنإراثي

نم وهف هيلع نوقفني سانلا نمالكسبهل،و ،ونأ ةيلكلا ب ايندلا انع درجتم نوكي ىلاأنال هللاعت إىل يعادلا
. بيصن ةيلوجرلا نم هل سيلو نجسنلاسءا،

،واإلع مهتاداعمو األايلوء انتدا نمس دحاو ىلع راكن نعاإل مهريفنتو مهريذحت ):يف سداسلا ـل صفلا (و
. ىبقعلا و ايندلا هلاالكيف نيع وه المبأهن

ءيف املعلا فلتخا يتلا روم يفاأل مارحلا راكنإ س انلا ىلع راكن نماإل مهريذحت ):يف عباسلا ـل صفلا (و
. اهمكح

نيدهتجملا بهاذم نم نيعم بهذم مازتلا دحأ ىلع بجوي مل ىلا هللاعت نأ عإالمهم ):يف نماثلا ـل صفلا (و
هدحو وه هعابتإ بوجو ءاعدا نم أربت ، نيعمجأ مهنع ىلا هللاعت يضر هذهاألةم، نمأئةم دحاو لك ناو ،
. موصعملل إال بجي ال ماعلا نأباإلتعاب مهملعل نماألةمئ، هريغ نود نيدلا اسمئل نم سمأةل لك يف

،افوئةدإعال ةعيرشلا ملعب طاح أ نمل إال ةقيقحلا ىلع زوجي ال راكن عس):يفإعالمهمأناإل اتلا لصفلا (و
هبإباجيا وإجمعااألةم ةنسلا و باتكلا حرص ام ىلع اورصتقيو ، ماعلا راكن نعاإل اوزرتحي هبأن مهم

. اميرحتو
عم رودي ،لب نيدهتجملا بهاذم نم بهذمب ديقتي ال هيلع حوتفملا يلولا ):يفإعالمهمأن رشاعلا لصفلا (و

راد. ىلاأامني هللاعت دنع قحلا
ءاقتاب الف خلا نم جورخلا ىلع ثحلا ىلع نوقفتم ءاملعلا أن ):يفإعالمهم رشع يداحلا لصفلا (و

. هعضاوم



و ةيناسفنلا ئل اذرلا نم هسفن صيلخت ديري أن لقاع لك ىلع بجي ):يفإعالمهمأهن رشع يناثلا لصفلا (و
هيلا ىقليف ،انصح للعلا و بويعلا ب فراع ، مولعلا يف رحبتم دشرم خيش بلط ال جآو ال جاع ةيدرلا ةيناطيشلا

ام. ءيش يف هفلا ،والخي هرماو أ عبتيو ، دايقلا
وأامس صهتاف تارضحو هللا ةرضح إىل كسانلا كلا سلا لصي ):يفإعالمهمأنال رشع ثلا ثلا لصفلا (و

. صاخلا اإلنذ باح صأ يدي ىلع ،إال نيلقثلا ةدابع دبعو ، سانلا اوطئف وصبح نيلو األ مولع مجع ئهولو
واإل ةيبرتلا بلطل نوديرملا هبتلاالذيمو قلعت نم لك ىلع بجي ):يفإعالمهمأهن رشع ع بارلا لصفلا (و
كلذاألملعا مهو وه عبتيو ، مهنع خلسني هنمأن لمك وهأملعوأ نم دوجوب هيلع هللا نم إاذ ملعتلا ،و داشر

لمك. أل
إ دومخ لبق ديرم هل نوكي وأدارأن ةخيشملل ردصت إاذ ديرملا ):يفإعالمهمأن رشع سماخلا لصفلا )

. ءيش هنم ءىجي سة،مل ايرلل بوجحم هبان خيش دي ىلع هماطفو هتيناسن
. قدصلا قيرطلا ذها ىلع ديرملا هعضي مدق ):يفإعالمهمأنألو رشع س مداسلا لصفلا (و

ناك امو االهللا مدخي وال بحي وال بحصي وال فرعي ال يلولا ):يفإعالمهمأن رشع عباسلا لصفلا (و
هبطع بطقالب ناك ا،ولو روهدو ماوعا أ هبحص الفال،ولو نمو يحن، دعب ولو ىرخ ايند.وأ هب عفتنا كلذك

هلعن. كارش نم إهيل برق أ
ىلص يبنلا ةعيابمك هتعيابم وأن يفأهتم يبنلا ك هموق يف خيشلا ):يفإعالمهمأن رشع نماثلا لصفلا (و

. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ابئان هنوكل ملسو هيلع هللا
بئاغا،واإل وأ ناك ا رضاح هرماوأ لا ثتما دعب خيشلا ةفلا خم نع مهريذحت ):يف رشع سع اتلا لصفلا (و

. ارهج سراو هيلع ضارتع
نأ ،وإعالمهم ةينايعلا تاماركلا و ةينوكلا تافوشكلا دصق نع مهريذحت ):يف نيرشع ـى فوملا لصفلا (و
إىل نوتفتلي هللاوال نع لكماشيغل ىلا قوشتلا ب نولغتشي ال وأاهله ةبحمو ركش ةقيرط ذهه انتقيرط

لصحي ال مهنم نوبوبحملا ردانا،لب اهنمإال ءيش مهل لصحي ال نيبوبحم مهنوك ،فأللج ةينوكلا تافوشكلا
ام ليطاب نماأل مهيريف ئمهوإضالمهل، اوغإ ىلا سيبال ناطيشلا دجيف إهيل، اونكري كلذ،لئال نم ءيش مهل

نارسخلا بهللانم ذوعن . كلهأو كلهو لضأو لضف كلذ، إىل نكر نمم ريثكل عقي امهل،امك جاردت اس نوكي
سعةدا ىلع هب لصحي حتفا هنم روعش ريغ صنم خش ىلع حتفي ، هلضفب مهيلع حتفي نأ هنا دارأ إاذ ىتح

. نيمأ هلضفب مهنم هللا انلعج ، نيرادلا
اهلوصح إىل قوشتلا ،و اهيلإ نوكرلا و عئاقولا نعاإلتشغلاب مهريذحت ):يف نورشعلا و يداحلا لصفلا (و
. لضف لبأ ىريو رأى نمم ةبترم لقأب سيل ةعقاو يف ري ائيش،ملو ري مل يذلا ديرملا ،وإعالمهمأن

جتلي ،وال دحاو ةودق ىلع رصتقي نأ صقدا ديرم لكل ):يفإعالمهمبأهنالدب نورشعلا و يناثلا لصفلا (و
. تاوم واأل ءايح دحاوانماألايلوءاأل روزي ،وال هريغ ئإىل

و بربلا ىلوأو ةبتر، عفرأ خيشلا وه يذلا يونعملا دلا ولا نأب عإالمهم ):يف نورشعلا و ثلا ثلا لصفلا )
. يسحلا دلا سحا،وأوصلببسامنولا برقأو ، ةيارد وأدك ةياعر ،وأقح ريقوتلا

ضرعت نم هيف بيغرتلا و هيلع ثحلا اوفوئدهو قلطما ركذلا لضف نايب ):يف نورشعلا و عبارلا لصفلا (و
. هريغو هب رهجلا هلو عامتج لال

هيلع،واإلعالمأهن ضحلا هبو رهجلا ،و ركذلل يفاالتجامع بيغرتلا ):يف نورشعلا و سماخلا لصفلا (و
جاومعاا ةنسلا و باتكلا ب هلهجل ةعامج ، نيركاذلا ىلع ركني نم ىلع ،ودرلا هلضفل هب كسمتل ا يغبني امم

ألةم.
. راكذ األ نيقلت ل صأ ركذ ):يف نورش سولاع داسلا لصفلا (و

ىلإ صلو وولا حتفلا هب نوكي يذلا هللا دنعأله ربتعملا ركذلا عإالمهمأن ):يف نورشعلا االعبو لصفلا (و
هذخا ،الامأي ةيوبنلا ةرضحلا ب هتقيرطو هتبح ص لصتت اوصل، خيش نم نيقلتلا باإلذنو ذوخأملا هللا،وه

فنبسه. إلنسنا
ةيفينحلا ةيميهارب اإل ةيدمحملا ةيدمح األ ةقيرطلا هذه يف اندنس ركذ ):يف نورشعلا و نماثلا لصفلا (و

. ةيناجتلا



نم ةفيلخ ينأب : ةهفاشم يل صحر الاغيلا دمحم انديس ):يفإعالمهمأن نورشعلا عو ساتلا لصفلا (و
. نيمدقملا نم هب انعو ضها رأو هنع هللا يضر خيشلا ءافلخ

ثدحتلل ريبكلا مظع األ ميظعلا همس ا ةفرعمب يلّع مّن ىلا هللاعت نأ ثالنيث):يفإعالمهم ىفوملا لصفلا (و
. ةمعنلا ب

ىلص ،وأهن ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نوري ):يفإعالمهمأناألايلوء نوث وثلاال يداحلا لصفلا (و
ا راطق اشءيفأ ثيح يوسري فرصتي وأهن هحورو أدار،جبسهد ناكم أو سلجم لك رضحي ملسو هيلع هللا
امك راصب نعاأل شءي،وأهنمغبي هنم لدبتي ،مل هتافو لبق اهيلع اكن يتلا يهبئهت وهو توكلملا يفو ضر أل
يتلا يهتئه ىلع هاريف باجحلا هنع عفر بعد هاري هللاأن ،إفاذأدار مهداسجأب ءايح أ مهنوك عم ملاالئةك تبيغ

. اهيلع وه
، ةيناجتلا ةيفينحلا ةيميهارب اال ةيدمحملا ةيدمح األ انتقيرط ارشئط ركذ ):يف نوث وثلاال يناثلا لصفلا (و

اهنم. ائيش ركني نم ىلع ودرلا
. ةيناجتلا ةقيرطلا يف لاالةمز راكذ األ نايب ):يف نوث وثلاال ثلا ثلا لصفلا (و

و باإلنذ اهضعب ىطعي يتلا لاالةمز ريغ ةقيرطلا راكذأ ضعب ركذ ):يف نوث وثلاال عبارلا لصفلا (و
مهنم. صاوخلا صاوخل هيفإال نذؤي ال اهضعبو ، مهنم ماوعلا ودن ةقيرطلا لهأ نم صاوخلل نيقلتلا

هنم. داري امو ركذلا بادآ ركذ ):يف نوث سوثلاال ماخلا لصفلا (و
ءايلو متخاأل وه هنأ نايبو هنع، ىلا رضيهللاعت شانخي لضف ركذ ):يف نوث سوثلاال داسلا لصفلا (و
يذلا موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا وه هنأو ثاوغ واأل باط األق دممو نيقداصلا وإمام نيفراعلا ديسو

ا ضيف هنأش غصر نمو هنأش ربك نم ءايلو نماأل دحاو ىقلتي ال ثيحب ، ءايلو واأل ءايبن نيباأل ةطساولا وه
. يلولا هبلذك رعشي ال ثيح نم هنع ىلا رضيهللاعت هتطساوب إال يبن ةرضح نم

،و اهلعف يتلا ضةي املا هبونذ عيمج هدبعل ىلا هللاعت ةرفغم زاوج نايب وثلاالوثن):يف عباسلا لصفلا (و
. ةبقاعلا نومأم هنأ ملعي دقو اهملعي ال دقو والهتي ملعي دق يلولا ،اون اهلعفي س يتلا ية لبقتسملا

هجو يأب هب انعو هاضرأو هنع ىلا هبرضيهللاعت نيقلعتملا لضف ركذ ):يف نوث وثلاال نماثلا لصفلا (و
ىلعاإلمجلا. اهيلا هللاتل دعأ امو ، ةقيرطلل لاالةمز راكذ األ لضفو هللامهل، دعأ امو تاقلعتلا هوجو نم

. ليصفتلا ىلع لاالةمز راكذ األ لضف ركذ ):يف نوث وثلاال عساتلا لصفلا (و
صاوخو صاوخلا اهب صتخي يتلا اغلريلاالةمز راكذ اال لئاضف ركذ ):يف نيعبرأ ـى فوملا لصفلا (و

. ةقيرطلا لهأ نم صاوخلا
ركذلا دنع بلقلا راضحإ ألن طلارةقي يف لاالةمز راكذ األ يناعم حرش ):يف نوعبر واأل يداحلا لصفلا (و
جايتحاو األمعال، حور وه روضحلا ،و ركذلا يناعم ةفرعمب إال نوكي ال روضحلا ،و ركاذلا نم بولطم

ةلا. الحم يرور ض رمأ نذإ ركذي ام يناعم ةفرعم ىلإ ركاذلا
طقف. ةقيرطلل راكذ األ اهيلع ىنبت يتلا صد اقملا ضعب ركذ ):يف نوعبر واأل يناثلا لصفلا (و

اإلاربهةيمي ةيدمحملا ةيدمح األ ةقيرطلا هذه انتقيرط تسةيم ببس نايب ):يف نوعبر واأل ثلا ثلا لصفلا (و
. ةياجتلا ةيفينحلا

. ةيفوصلا دنع ةربتعملا اهطورشو ةولخلا ىلع ليلدلا ركذ ):يف نوعبر واأل عبارلا لصفلا (و
. ةقيرطلا هذه تاولخ ضعب ركذ ):يف نوعبر واأل سماخلا لصفلا (و

نع اهذخأ ، ةقرفتم لئاسم هنع،يف ىلا هللاعت يضر هنع باوجلا ):يف نوعبر واأل سداسلا لصفلا (و
هب طيحي امال رارس واأل لئاضفلا نم هيفو اهنمإال دحاو نم ام اهافش ، ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص يبنلا
اهيف هيلع ضرتعي الم،دق الةوسلا صلا لضفأ ىلا هللاعت نم هيلع ، لضفتملا هدجو باهولا ميركلا إالوماله

. ملعلا يف هل مسق ال نم ضعب
مهيلع مرحيو ، درولا ءاطع يفإ نيمدقملا ةعاط مهيلع بجي هنأ ):يفإعالمهم نوعبر واأل عباسلا لصفلا (و

. مهتفلا خم
هلاإلنذ نمم احيحص انذإ درولا ءاطعإ يف نينوذأملا نيمدقملا عإالم ):يف نوعبر واأل نماثلا لصفلا )
ةفيلخ ناك الةفابسختالفنم خلا ةبترم مهنم غلب نم اميس ،ال داشر واإل نيقلتلا ب نوذ ملاأ هخيش نع حيحصلا



هلبق ناك نم صرب ،امك هناوخإ ةءاس ىلعإ ربصلا نم هاوعد صقداايف ناكو هللا، ىلا وعدي نم لكل أهنالدب
اوذو. حنيأ ىلا هللاعت ىلإ ةاعدلا نم

نيركنملا إةياذ اولمحتي هللا،أن أله قرط ىلا نيبستنملا ناوخ اال رمأ ):يف نوعبر واأل عساتلا لصفلا (و
روسهل،والتأسيمهب. ىلا ءهللاعت ايبنأب ء ادتقا ءايلو األ مهتاداس ىلعو ، مهيلع نيضرتعملا و
. نيعمج الئقأ خلا صةبح مهيلع لهست ةلصخ ):فيإعالمهم نيسم ـىخ فوملا لصفلا (و

نع رمشيو ، هسفن خالص يف دهتجي أن ناسنا لكل يغبني ):يفإعالمهمأهن نوسمخلا و يداحلا ل صفلا (و
، دلوو وودلا اعئقنمأله اهنع هقوعي ،وال لغاش اهنع هبر،والشيغهل ةدابع يف داهتج واال دجلا قاس
ولوأ هاوس، امع رابد هللا،واال ىلع نعاإلبقلا قوعي امم كلذ ريغو مولا، عوشةري رادو وصقيد نطوو

ولاجداه. ةرجهلا ب قانع األ برضو ،لب ناطو األ ةقرافم كلذإىل هاد
ىلع ةئراطلا عزوجل، هبر نع عالابعد جةبالنطق وملا بابس األ ركذ ):يف نوسمخلا و يناثلا لصفلا (و

. مهرثك أل روعش غري نم هذهاألةم
هللا سطخ نم هسفن صلخي نأ ديري فلكم لك ىلع هنأيجب ):يفإعالمهم نوسمخلا و ثلا ثلا لصفلا (و

. حوصنلا ةبوتلا ىلإ ردابي نأ هبضغو ىلا عت
. بونذلا رفكي بعضام ركذ عبواخلمسنو):في ارلا لصفلا )

هب. ىنعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هاياصوو بعضكالهم ركذ ):يف نوسم ولاخ سماخلا لصفلا )
يضقني ،ألهنال تاعاطلا سائر نم هريغ ىلع ركذلا فرش نايب يف اهنسح ىلا ):سنألهللاعت ةمتاخلا )

ىلع نوموادم اهيف،وأمهن أهله تافصو هتافص بوعض ةنجلا ركذو ، نينم مللؤ رمتسم وه ،لب ايندلا ءاضقناب
وهو ، قيفوتلا هللاتعىلا بو : لوقنف ، دوبعملا ىرولا بحلوخقلا دوصقملا يف عورشلا أناو اذهو اهيف: ركذلا

. قيرطلا اوسء إىل هنمب يداهلا
هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو لو قأف ،يف نامي يفاال ديزت يتلا روم األ ضعب ركذ ):يف ةمدقملا )
يتلا روم هنع،يعداأل هللا يضر ، دوعسم زيزعلا دبع بطقلا ينعي هتعم وس زيرب يفاال قلا قيرطلا ءاوس إىل
اهنمو ا، صلا خ ىلا للهعت ةقدصلا اهنمو ، روبقلا ةرايز اهنم هنع: ىلا رضيهللاعت قفلا نامي زتيديفاإل
يصاعم نع تلاغلفا اهنمو ، اهيلا رظنلا و تاروعلا نع رصبلا ضغ اهنمو ، ةثناحلا نامي نعاإل زرحتلا

ميديو صي، اعلا ىلع هللا معني أبن ساوسولا هللاب هيلتبي ،دق اهعبتتيو سانلا يصاعم يف رظني ،ألننم سانلا
وسويف ، هتيصعمب ةمعنلا هذه كرد كأناذهإامنأ هتيصعم إىل رظانلا ل: وقيف ، ةيطعلا هل لزجيو ، ةمعنلا هيلع

وهو هبر، هيلع أمعن فيك لوقيو آرخ، هجو ىلع هل اهيف،أوويسسو عقي ىتح ةيصعملا يف ناطيشلا سهل
اهنم. هللا انذاع ،أ ةلطابلا سواسولا نم كلذ ريغ إىل ةمكحلا ىضتقم اذه ،ام هعيطت تنأو كمرحو ، هيصعي
أسهلشهخي نيح زيرب اال بحاص اهركذ يتلا ةاصعلا ةطلا خم يف يتلا ىلااآلةف ريشي كلاالم اذهو (تلق):
مامحلا لوخد يف فلتخا امل ىلا هللاعت امهمحر قاوملا خيشلا ،كوالم باطحلا خيشلا سقباانعكالم روكذملا

،قولا درابلا ءاملا نم فاخ نا مميتلا بجيو لوخدلا مرحي : باطحلا خيشلا ،قفلا نورتتسي ال نيفوشكم عم
ب باج هنعأ ىلا هللاعت يضر شهخي هيلع،مثقلا:نا جرح هنيع،وال ضغيو رتتسيو لخدي : قاوملا خيشلا

ةياغلا اإىل زرتحم رتستلا ضرف عم ةفآ هيفف قاوملا خيشلا هركذ ،وأامام باطحلا عملاشخي باوصلا أن
ظلا إالعم نوكت ال ىلا هللاعت رماو ةفلاأ خمو يصاعملا نأ يهو ، ةياهنلا إىل هريغ ةروع يف رظنلا رافوانم
كلذب فرع ،والأدحأ اهببسب منهج نم يقسلا المهلك ظلا لعجف االت، صتاو طويخ منهج نيبو هنيب يذلا الم

، مهعيمج نم ةيصعملا ترهظو ، ةيصعم ىلع ثمال مامحب فقس تحت موق عمتجا ىلا،فإاذ هللاعت نممالئةك
أ ريصتف عض، ملاو اورمعف هدونجو ناطي لاش ءاج ترفن ،وإاذ مهنع ملاالئةك رفنتف ، عضوملا كلذ الم ظلا مع

ةهجلا هذه ىلإ بهذي ةرم اهرون ىرتف ، ناكم لك نم ةفصاعلا حايرلا اهتءاج ، حيباصملا نيحئذك مهناميإ راون
ديرب يصاعملا تناك اذهلو ، لحمضاو أفطنا هنإ لوقت ىتح ، لفسأ ىلإ سكعني ةرمو ، ةهجلا هذه ىلإ ةرمو ،
ازرحتم ال ضاف انيد اريخ جرال انضرفو ، انفصو يتلا ةلا حلا ىلع هلهأو مامحلا ناك بهللاذإف ذايعلا و رفكلا

دض الم ظلا كلذ ،ألن مامحلا كلذ يف هدجو يذلا الم بظلا بارطضا هناميإ رونل عقي هنإف ، رتتساو هلخدو ءاج
، ةروعلا يف رظنلا إهيل يهشتو إهيل لصتو ، نيطايشلا عهيف مطتف ا، ضيأ ذلكل مالئهتك برطضتف ، نامي لال

ذلتسيو لاشةوه، نسحتسي ،تحى مهيديأ نيب فعضي وهو هيلع، نووقي مهو تقلا يف مهعم ،فالزيلا هيوغتو
هللالاسالةم. لأسن ، ةروعلل رظنلا



شنوفياه، حفيو هعم، نوكت صي،لاتي اعملا نورهظ هب،وي نوذلتسيو ، رمخلا نوبر شي ةعامج انضرف ولو
لعجو ، مهنيب سلجف ، تاريخلا جرالاجءمهوفيهديدالئل انضرف نمأدح،والخيشهنو،ثم نوزرتحي وال

يصمه،فإهن اعم ىلع مهو ، هتءار ق ىلع وهو ، هرخآ ىلع يلاوم مهعم س لجو ، سول لاج مهعم رقيؤاهوأطلا
نعاالجامت ىهن اذهلو ، اهانركذ تلاي ةلعلل مهتلمج نم عجر ،وي إمهيل بلقني ،تحى راهنلا و ليللا هيلع بهذي ال
ظعت اهنمو هللالقويلاممه.ثمقلا: محر ،إالنم مهيفو انيف ولاشةوه مدلا قواعلصينا،ألن سفلا ععمأله

ي نيذلا هللانم انلعج ىفاإلينام، ،فتظعيمهميديز مهنع يهللا ضر « ةعير لاش ةلمح مه نيذلا ء املعلا يم
ىلعا نو شمي مهوكرت ام لجو ءنعدهللازع املعلا قرد ةماعلا ملع ولو هنع: هللا ىضر ،قلا مهردق نوفرع

اهركذ روم أ اهنمو ،هاـ.(تلق): مهقانع أ ىلع هولمحو ، مهيف يذلا ملا علا ةموح لك أله بوا ،لونت ضر أل
لتي اهنوكل نامي يفاإل ديزت تلق:إاهن ،وإامن اهمز يفال هبلق نيلي رأداأن هنع،أننم ىلا هللاعت يضر يشانخ
اَذِإَو ْمُهُبوُلُق ْتَلِجَو ُهَّللا َرِكُذ اَذِإ َنيِذَّلا َنوُنِمْؤُمْلا ىلا:﴿اَمَّنِإ عت ،قلا نامي اإل ةدايزب ،واليلينلاقبلإال بلقلا ن
لماكلا ةبوتلا عم توملا ركذ ﴾[األفنلا8اآلية:2]هويكثةر َنوُلَّكَوَتَي ْمِهِّبَر ىَلَعَو اًناَميِإ ْمُهْتَداَز ُهُتاَيآ ْمِهْيَلَع ْتَيِلُت

و بلقلا ب نوكسو ةكرح لك دنع لجو هللازع ةبقارمو ، سفن لك دنع توملا راضحتساب ة،توقصيراأللم
نم لطماق ملاسملين ىلع زعوجل،فنويلاقحد قلطما،إالنأيتحققهلل بضغلا يفنو ، ناكر واأل ناسللا
ام كرتو ، اهبابس مجويعأ ة سايرلا و بجعلا عيمج نم رارفلا ،و ايندلا في دهزلا و ةمهل حيصنلا و قيدصو ودع
نم دعبلا ةرخ،و نمأرماآل نزحلا ،كوثةر لجو هللازع ركذ إالنم تمصلا ماودو ، لمعو لوق نم اليينع
كرتو ة، بيغلا اقدئق نم هتس جملا ملست ال نم ةسلا جم نم ظفحتللو وأاهله، نملاغةبي دعبلا وأهله،و حازملا
وطو ، لجو هللازع ركذب لاغةلف ةنس نم ولايةظق ،واالهابتن اهدقف نم نزحلا كرتو ةلجاعلا ظوظحلا ب حرفلا
اهلا أوه بورضو ةمايقلا فييمو ركفتلا لوطو ، ةمايقلا موي اسوئرأوههلاإىل تولاقرب وملا يف ركفت للا
ةلزعلا اسوئرأوناعنيعاهم،و ة نجلا في ركفتلا ،و اهباذع اسوئرأوناع منهج تاكرد ىف ركفتلا ،و اهنطاومو

و ريكذتلا ،و ةيعر لاش ماكح دلاينكتليقاأل أرم ىلع هب نا يصالإالنميعتس لمجةفتو سانلا ةطلا خم نع
رط ىلع نونيع حلاينذلايني صلا ،وصةبح مهتسلا جم كرتو سانلا ث يدحل اإلصغءا مدعو ، كولسلا و ظعولا
ىلع، فاأل ىلع األ ناكم اإل ردقب الل حلا ،وألك اودجو أىلوإنملي ةلزعلا ،وإالف اهيلع نوضحيو ةرخ، يقاآل
والرفت طارف ريغإ نم طسوتلا لاسرهو ماودو والترفيط، طارف ريغإ نم طسوتلا شب طعلا و عوجلا موالمزة

ش لك يف بلقلا ثي دح اهنم،وتكر ةالدب رورضل بجي ال،إالأن يصف وت ةلمج تاوه ةلاش لوانم كرتو يط
لاسعيف كرتو يللعياه، وعتلا مدعب س فنلا ةوادعو ، لجو هللازع ركذ ،كوثرة لجو هللازع ركذ ءيإاليف
ي اهلعف روم،نم أ سمخ هنع هللاتعىلا رضي ركذ اهنم،ثم فاصتن واال اهل راصتن اال مدعو اهظوظح ي
هللا ،قلا لماكلا بهللاإلينام نامي ،أاهلو:اإل نامي رطيهق،والشكأاهنأضيازتيدىفاإل وىلا هللاإهيل هيده
ِدْهَي ِبِهَّللا نِمْؤُي نَمَو 22اآلية:54]قولا:﴿ جحلا ]﴾ ٍميِقَتْسُّم ٍطاَرِص ىَلِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا ِداَهَل هللا ىلا:﴿َّنِإَو عت

هاوس،ق ام لك نع ضارع ،واإل اماود هيلع باإلبقلا لجو هللازع إىل 64اآلية:11].ثناياه:اإلةبان نباغتلا ُهَبْلَق﴾[
لجو زع عاطةهللا ىلع سفنلا ةدهاجم 42اآلية:13].ثلاثاه: ىروشلا ]﴾ ُبيِنُي نَم ِهْيَلِإ يِدْهَيَو ىلا﴿ هللاعت لا
ىلع لجو للهزع اهتماق ،وإ ةديمحلا فاصو جتيبإىلاأل ىتح نعأوصاهفا، اهضيب رتو يه، هاون بانتجاب
ىلص هعابت :ا اهعبار 29اآلية:69]. توبكنعلا ]﴾ اَنَلُبُس ْمُهَّنَيِدْهَنَل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلا :﴿َو لجو هللازع اميدير،قلا

7اآلي فارع ﴾[األ َنوُدَتْهَت ْمُكَّلَعَل ُهوُعِبَّتاَو ىلا:﴿ هللاعت ،قلا نوكسو ةكرحو لمعو لوق لك يف ملسو هيلع هللا
ٍطاَرِص ىَلِإ َيِدُه ْدَقَف ِبِهّللا مِصَتْعَي نَمَو ىلا:﴿ هللاعت ،قلا لجو زع بهللا ماخساه:اإلتعصما ة:158].
ديزت اض ،فالشكأاهنيأ دبعلا ىلع بسيل ناطي للش نوكي أن عنمت اروم ركذأ 3اآلية:101]ثم نارمع ﴾[لآ ٍميِقَتْسُّم

،واإلخالص لجو زع يةهلل دوبعلا يح حصت ىهو هنام يإ دادز ناطي لايش نيبو هنيب حيل يفاإلينام،ألننم
هللا ،قلا لجو زع هللا ىلع لكوتلا و نامي اإل حيحص ،وت هرسب ساسح دنعاإل لجو زع بهللا ةذاعتس واال

يِداَبِع ىلا:﴿َّنِإ عت 16اآلية:99]وقلا لحنلا ]﴾ َنوُلَّكَوَتَي ْمِهِّبَر ىَلَعَو ْاوُنَمآ َنيِذَّلا ىَلَع ٌناَطْلُس ُهَل َسْيَل ىلا:﴿ُهَّنِإ عت
ِبِهَّللا﴾[األ ْذِعَتْساَف ٌغْزَن ِناَطْيَّشلا َنِم َكَّنَغَزنَي اَّمِإَو ىلا:﴿ عت 17اآلية:65]قولا ءارس ﴾[اإل ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل
هنعثالةثأ هللاتعىلا يض ر ركذ ﴾[ص38اآلية:83]ثم َنيِصَلْخُمْلا ُمُهْنِم َكَداَبِع 7اآلية:200]قولا:﴿ِإالَّ فارع

دبعلا ةبحم زييديإناما،أاهلو: دبعلل هللا ةبحم بجو ،والشكأنامي لجو هللازع نم ةبحملا أدار نمل روم
لوقو ، نوكسو كرحة لك يف ملسو هيلع هللا ىلص هعابتا ،ثناياه: هنوبح قلايحبمهوي ىلا عتو هناحبس هبر
ةراهطلا : اهثلا 3اآلية:31].ث نارمع ُهّللا﴾[لآ ُمُكْبِبْحُي يِنوُعِبَّتاَف َهّللا َنوُّبِحُت ْمُتنُك نِإ ىلا:﴿ْلُق عت حولا،قلا لمعو



9اآلي ةبوتلا ريَِن﴾[ ِّهَّطُمْل ا ُّبِحُي ىلا:﴿َوالُهَّل هللاعت ،قلا انطاب و ارهاظ لج زعو هللا ىوس ام لك نم ةلماكلا
تءاجف ، ةلصخ نوسمخ و سمخ نامي نماإل ديزت يتلا لا صخلا نم انه امذرك ةلمج تلق):و ة:108]هاـ(

)نم (ةمتت دمحلا ،وهلل ةيهلإ ةقفاوم يه ينم،وامنإ دصق ريغ نم باتكلا هذا لوصف ددع ةقباطم هللا دمحب
ىلا:﴿اَي هللاعت ،قلا هينعي وام هتايرورض إاليف ملكتي لج،فال هللازعو عم هتماقتسا هلاو معأ صالح دارأ
33اآلية:70و71] بازح ْمُكَلا﴾[اال َمْعَأ ْمُكَل ْحِلْصُي اًديِدَس اًلْوَق اوُلوُقَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ
ملعلا ثروي ايندلا يف دهزلا نأ ملعا 777777777777777777777777777777777777777777و
هيلع هللا ىلص ملا،قلا ريغ نم ىنغلا ،و ةريشع ريغ نم زعلا ،و ةياده ريغب ىدهلا ملعت،و ريغ نم

هللا ىلص ﴾وقلا ايندلا يف دهزيلف ةياده ريغب ىده و ملعت ريغب املع هللا هيتؤي هللانأ دارأ نمو ﴿: ملسو
ملا،و ريغ نم ،وانغ ةريشع ريغ نم ازع لا: صخ هللاثالث ّروهث ايندلا يف دبعلا دهز ﴿اذإ ملسو هيلع

.﴾ ملعت ريغ نم املع
يهبح لمع نع هلأس ىذلل ملسو هيلع هللا ىلص ،قلا دهازلل بحمةهللاتعىلا دهزلا دئاوف نم سماخلا (تلق):و
كبحي س انلا دنع اميف هللا،وادهز كبحي :﴿زاهديفلاداين ملسو هيلع هللا ىلص ،فقلا سانلا هللالعيهويهبح

﴾ َنيِقَّتُمْلا َعَم َهّللا َّنَأ ْاوُمَلْعاَو هللاتعىلا:﴿ ﴾قلا يفأنام وهف ءيش هللامهعفيلك نوكي .ن دارأ نمو س، انلا
16اآلةي:128] لحنلا ]﴾ َنوُنِسْحُّم مُه َنيِذَّلا َّو ْاوَقَّتا َنيِذَّلا َعَم َهّللا هللاتعىلا:﴿َّنِإ 9اآلةي:36]وقلا ةبوتلا ]
،وإليهس باوصلل هنمب ق فرملا ﴾[لابقرة2اآلةي:153]هاـوهللاتعىلا َنيِرِباَّصلا َعَم َهّللا وقلاتعىلا:﴿َّنِإ

. بآملا و عجرملا هناحب
نمينت ىلع ، مهرصنو مهنع بذلا هللا،و نعأله أناإلباجة ناوخ عاالماال ــلاألول﴾:ىف صفلا ﴿
ظع هيفأرجا هل ناو دتمين علىلكعملا بجاو إليمه بستن عولىنمي مهيلع راكن يشمهنباال ويردي مهصق

ل تلاأفيل نمأله ناك إن هتافل مبوؤ هملعب عفنلا مدعيو ، هرون ئفطي إالنمأدارأن مهيلع اليدر هناو يما،
يف مظع األ اندوصقم أن ملعا يق: رطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو ، ءوسأهبد،فألوق
ىلع ،ودرلا مهداعس هللاإ أدار نمم مهيلإ بستنا نمو هللا ألوءاي ضارع نعأ بذلا كرابملا باتكلا أتليفاذه
ىلص هللا لوسر هب انرم ،وأ كلذب انرم ،ألنهللادقأ مهداعب وإ مهدرطو واقشتمه هللا أدار نمم لعيمه ركني نم
ىلع ة نواعم ﴾[املائةد5اآلية:2]وال ىَوْقَّتلا َو ِّربْلا ىَلَع ْاوُنَواَعَتَو ﴿: ىلا عتو هناحبس ،قلا ملسو هيلع هللا
نمو ، هرصن هللاي رصن نمو هللا، رصن دقف مهرصن بهللا،ألننم نيفراعلا ءاملعلا رصن نم مظع تلاقىوأ

: ىلا هللاعت الءنمأله ضفلا ضعب قلا ىنعملا اذهلو ، هلوسرو هللا ناخ فقد مهلذخ
ال وسرلا هللاو ناخ قحلا ب ال وبقملا ملا علا ديري مل نم
اال ــــــ هجلا شوشي خوذهل ىلا عت هرصن نم هرصن إذ

اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :﴿اَي ىلا عت قلا ىلا هللاعت هرصني مهرصن هللابالشك،أننم هرصن نم مهرصن ناك وإاذ
22اآلةي:40] جحلا ]﴾ ُهُرُصنَي نَم ُهَّللا َّنَرُصنَيَلَو 47اآلةي:7]قولا:﴿ دمحم ]﴾ ْمُكْرُصنَي َهَّللا اوُرُصنَت نِإ

﴾[رلاوم30اآلةي َنيِنِمْؤُمْلا ُرْصَن اَنْيَلَع اًّقَح َناَكَو قولا:﴿
ةمحر نع دعبلا و درطلل ببسا نوكي ،وأهن مارح ،فالشكيفأهن هلوسرو هلل ةنايخ ذخالمهن ناك :47]وإاذ

َ نوُمَلْعَت ْمُتنَأَو ْمُكِتاَناَمَأ ْاوُنوُخَتَو َلوُسَّرلا َو َهّللا ْاوُنوُخَت َال ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :﴿اَي ىلا عت ،قلا ىرخأو ايند هللا
َنوُذْؤُي َنيِذَّلا :﴿َّنِإ ىلا عت ،قولا لوسرلا للهو ةنايخ مهرصن عدم نأ ﴾[األفنلا8اآلةي:27]ألهندقثتب

نوذ يؤ نيذلا :إن هانعم نورسفملا 33اآلةي:57]قلا بازح ﴾[األ ِةَرِخآْلا َو اَيْنُّدلا يِف ُهَّللا ُمُهَنَعَل ُهَلوُسَرَو َهَّللا
ا:نم عوفرم ، نسح ابسدان دمحأ اإلمام ىور مهل. اذاةي لعيمه ضارتع واال راكن هللاوالشكأناإل ءايلو أ
نع در نم اعوفرم يذمرتلا ىورو ، رانلا نم هقتعي هللاأن ىلع اقح ناك ىفلاغةبي، أهيخ ضرع نع بذ
﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :ثمتال ةياور يفو ، ةمايقلا موي رانلا ههجو نع هللا در أهيخ ضرع
مؤنما ىمح ا،نم عوفرم هريغو دواد أوب ىورو ﴾[رلاوم30اآلةي:47] َنيِنِمْؤُمْلا ُرْصَن اَنْيَلَع اًّقَح َناَكَو

رصن انم فوقوم ايندلا نباأيب ىورو ، منهج ران نم ةمايقلا موي همحل ىمح ي اكلم هللا ثعب اذآه، قفانم نم
يف املسم لذخي ملسم نم ام اعوفرم دواد أوب ىورو ةرخ، واآل ايندلا هللايف هرصن يفلاغةبي ملسملا أهاخ

نم امو ، هترصن هيف بحي عضوم في ىلا هللاعت هلذخ إال هضرع نم هيف صقتنيو ، هتمرح هيف كهتني عضوم
يف ىلا هللاعت ه،إالنصهر تمرح نم هيف كهتنيو ، هضرع نم هيف صقتني عضوم ايف ملسم رصني ملسم
نيدلا نعئأةم بيجن أن دهعلا انيلع :أذخ دوروملا رحبلا يف ينارع ،قلالاشخيلاش هرصن هيف بحي نطوم



رصاق وهو إال مهيف نعط أهنام انملعل ، مهيف نعط نم لوقل صنغيأادب وال اندهج ، ةيفوصلا و ءاملعلا نم
نم عم أهبد ءوسل هتافل مبؤ عفنلا مدعيو ، هرون هللا ئفطي يلعهمالدبأن دارلا هم،ثمإن كرادم ةفرعم نع
أهن ءاملعلا نم نعأدح طق انغلبي ايأيخأهنمل ملعاو .قلا: ةمايقلا موي إىل هدابعل ةودق ىلا هللاعت مهلعج
نيدلا صعنلاشخيجالل امك مهدهج ة نسحلا ةبوج مهلاأل نوبختني نمئأةماإلسالم،لب ىلعأدح درلل ىدصت

نم األوحلا نسحأ ىلع كالمملاؤفل لمحيف ، ىلا هللاعت همحر ، يوونلا اإلمام جاهنم : هحر ش يف يلحملا
يوونلا نع باوجلا ب نورعشي ال ملعلا ةبلط باغ نإ ىتح ، بقعت ،وال هيلع ضارتع اال ديروتل راهظا ريغ

:اذإ لوقي ىلا، هللاعت همحر : يرصبلا نسحلا ناكو نأقلا: ،ىلإ فاصن واال األبد لهأ هللانع يضرف ،
زوجي ،فال هقدصف هركنأ ،نإف أطخلا كلذ هيلع ضرعاو هب، عمتجاف ، ةلأسم يف أطخأ هنأ صخش نع كغلب

، كلذب كسفن عنقت مل ال،نإف محم نيعبس ىلع كالهم لمحاف هب، عمتجت مل نإو ، كلذ دعب هيلإ كلذ ةبسن كل
: ينارعشلا هاـقلا اهنم دحاو ىلع هيلمحت ال،وال محم نيعبس كيخأ كالم لمتحي اهل: لقو موللا ب اهيلإ عجراف
مهب عمتجنو تبثتنو صبرتن هنع،لب هعمسن كالم درجمب اننارقأ نم دحأ ىلع طحلا انل زوجي ال هنأ ملعف

باوصلا هجو انفرع كلذب فرتعا ،نإف ركني نأ اماو ، فرتعي نأ اماف ، مهرمأ باوج رطخنو ، مهلسارنو
هنع عجر ناف ، هرمأ يف انرظن ةلمج هوركنأو هوضري مل ناو هب، انلق ءاملعلا هب يضر نإف ، هدارأ يذلا
نم ىلعو هيلع انم ةقفش كلاالمنع كلذ ةعاشإ انل زوجي كلا نهف أطخلا ىلع ممض ناو ، هعوجرلا انيضرت ،

ا غبلا ،نإف سانلا اآلننم هلعفي نم لق األرم اذهو ، ةيسفنلا ةوادعلا هجو ىلع ايفشتو هل اضغب ،ال هعبتي
مهنارقأ نم دحأ نع هوعمس يفكالم نوتبثتي ادبأ نوداكي ،فال نئاغضلا ترثكو ، دسحلا مهمع دق نارق أل

كلذل نماألىذ مهضرغ مهلا لصحي هنع،فال ابذك كلاالم كلذ نيبتي نأ هنم افوخ كلذو ، مهرصع لهأو
نع عرولا ةلق نم بذكلا نامزلا اذه يف ناسن اال عمسي ام رثكأ راص .دقو مهتبثت كرت ببس اذهف ، صخشلا
دجت ال مهتداعو نيركنملا ةقيرط هذهو : زيرب يفاال كرابملا نب دمحأ قولا .هـا سانلا ضارعأ يف ضوخلا
ىنعملا اذه كالميف مهنع ىلا هللاعت يضر انخايشأ نم ءاهقفلا رباكأ ضعبل عقو .دقو ماتلا ريصقتلا إال مهعم

سبح يديس :اي تلقف ، كيلإ يتدوم مامتو ، كيف يتبحمل كتحيصن تدرأ ينا :ايفالن، اموي يل ،قفلا
تملع لجر يف فرط ىلع كدحو وأتن فرط ىلع مهلك س انلا ،قفلا:يل نيعلا و سأرلا ىلعو ةماركو

، قحلا ىلع كدحو نوكت نأ لا حملا نمو ، داقتع اال ىلع هيف ،وأتن داقتن اال ىلع سهيف انلا ووالهتي هفشك
امعأركذهكل،ف ينبيجت يلأن كتحيصن مامت نم :ايسيدي تلقف هتدبز هذه ، ىنعملا اذه كالمانم ركذو

لجرلا متيقل أ يديس :اي تلقف امئشت! ركذا هللاقفلا: ىلع كرج أ ناكو ، ةحيصنلا تمت هنع ينتبج إنأ
طق،و سهيف؟قفلا:املقهتي انلا هيلع ام مكل رهظ ىتح روم نماأل يفأرم هعم تم ثحابتو كالهم متعمسو
رهظ :ام يديس ،اي ةدوملا و نماألةفل هنيبو ينيب امل ةمشحلا ءو ايحلا تحرط هل،دقو تلقف ال صأ الرأهتي
نظلا ب النيقي باب يف متيفتكاو ، نيقيلا هيف نكمي ال نطاب يف نيقيلا متبلطو باوصلا متسكع إالأمكن مكيف يل
هقفلا سيردت يف متذخ إاذأ مكنإ : تلقف كلاالم، اذهب كدارم يل رسف يل: ،قفلا لطابلا و لبباالكف كشلا لب
نيواود نم اهوحنو ، ساش نبا رهاوجو دشرا، نبا نايب أو يمخللا ةرصبت ،أو ةنودملا كالمنع مكل لقنو ،
تناكولو ، مكسفن بأ اهورظنت ىتح ةطساولا لقنب التثنوق هذهاألصلو،فإمكن ةعجارم مكتنكم ،وأ هقفلا

نيقيلا هيف متبلط ،وأكمكن نظلا باب اذهف ، مهوحنو ضحي وتلا بحا وص باطحلا و قوزرم نبا لثم ةطساولا
هيفأدبا،و نيقيلا مكنكمي األرمبأفنسمك،وال مترشاب ىتح ، تابث اال تاقثلا لودعلا لقنب هيف اوفتكت مل ثيح ،

ةهج ،نم باوصلا إىل انمإمهيل برق أ ةقباسلا سةط اولا هنم،فإنلقن فعض أ نظب ىوق نظاأ متضراع إامن
دنعا يتلا خسنلا ةهجأن ،موـن بير انمبال إمهيل برق ،إفمهنأ ةقباسلا بتكلا إىلمؤفل اهنامز برق
اهيف،والنسخ اندنع ةياور ،فال نحن ،وأام تاياورلا قرط نم قيرطب ةيورم لوص هذهاأل نم ةطساول
عم اهنم باطخلا لقن درت نيقي أوقنصت،بفأي تداز اهنم مكتخ نس نوكت اجلائزنآ نمف اهنم، ةحيح ص
اذه هيف،فإن نكمي يذلا نيقيلا باب نم نظلا ب متيفتكا وأامإمكن كيف امهدقفو هيف، نيرم األ نيذه دوجو

هتفرعمو مسةفا، هنيبو كنيب سيل ، ةنيدملا يف كعم رضاح يح دوجوم غلب، ام هنع لبغك يذلا لجرلا
دعستف دقتعت ىتح صلوإهيل ولا كنكم دقوأ إهيل، دايقلا وإاقلء هتبحمل هللا قفو إن اهدعبو ، ةواقش ال ةداعس

اذه يف تعنق مثإكن كبلق نم كشلا ةملظ لوزتو نيرم أبدحاأل نيقيلا كل لصحيو ، عجرتف دقنت ،أو حبرتو
ال كنأ كتداع نم ناكو ، ةبذكلا و ةقسفلا لقنب قفوم هبحاصو ، ققحم هعفن يذلا حجارلا ريخلا و حبارلا األرم
اذه يف كلذ ىلع تيرج فنبسك،هفال األرم رشابت ىتح تابث اال تاقثلا لقنب ليلقلا عفنلا و نظلا باب يف عنقت



عفنلا ،و نيقيلا باب وه يذلا بابلا
هللا يضر قفلا باوصلل سكعا ، مكنع ،رضيهللاعتاىل مكنم اذه ،أيلس ةضحم ةداعس وه يذلا
هللا،مثقلا اتئبىلا ّبأين يلع اذهأدبا،وأدهش نع باوجلا اننكمي ،وهللاام ةجحلا ب ينتعطق هنع: ىلا عت
امهدح أ نيرم أل يندلقف ديلقتلا نم مكل والدب ناك ،إن روكذملا كرابملا نب أدمح هنع:سيدي هللا يضر خيشلا

هنم تم لع ىتح ، ةريثك سنين روكذملا لجرلا تطلا خ أين ملعت أكن امهيناث يفاألايشء، يتريصب ملعت أكن
الأ يذلا عماستلا ىلع مهدامتعا ،وإامن مكلثم دلقي مل مهرثكاف ةقسفلا ةبذكلا ،وأامهؤالء يريغ هملعي اممل
،مث رخآ يشائ لوقت ،قفلا:امف هلضفو هنمب قيفوتلا ىلا سنفألهللاعت الن، وذخلا نامرحلا هببسو هل، لص
لا تفتلا ،مث عزانم لكل ةعطاق ةجح مكنع يلفالن ركذ يل: ،قفلا مدقتملا هقفلا خايش نمأ رخآ هيقف ينيقل
مث انرهظ تعطق كلاالم اذهب ،قفلا:معن،مثقاال: تيك كل أنفالناقلا ينربخت قفلا:أمل روكذملا هيقفلا ّي
يف يامهأدح راجي أهنال ثيحب ، رصعلا نمأله ةقبطلا رأس امه ناهيقفلا ناذه .و كرابملا نب قلا:أدمح
، قبس امك هل لصأ ال يذلا عماستلا ىلع نودمتعي مهرثكأف ، راكن منألهاال امهنود نم ،وأام امهتقو

ركنملا لجرلا أن ينعي اذهك، نكي فالنا،ملو يديس فرعن ،انك هلوق ىلع هراكنإ يف دمتعي يذلا مهسيكأو
ىلع اهضعب لضفنو ، دحاو ءامب تسيق ناون ص لخنلا ،و ناول أ رهزلا رديأن فالن،ملو يديسك سيل هيلع
يضر خيشلا مع تلخد 13اآلةي:4]مثقلا:دقو دعرلا ]﴾ َنوُلِقْعَي ٍمْوَقِّل ٍتاَيآَل َكِلَذ يِف يفاأللك﴿َّنِإ ضعب

رأهسإىل عفر ،مث ةعاس هراون وأ هراهز الفأ تخا ىلا رظنف ، عيبرلا لصف يف ناتسب هنعإىل ىلا هللاعت
باو :وص ىده ىلع مهنوك عم واألوحلا تاماقملا يف مهنيابتو ءايلو الفاأل تخا فرعي قولا:نمأدارأن
ناك ،فإن بولقلا يف اهتو ،عمحال راهز واأل راون الفذههاأل تخا ىلا رظنيلف س، انلا بولق يف مهتو حوال
رجح ،دقف هفرع يذلا يلولا هللايف ،نم ةمحرلل ا رصح كاذه نكي مل هانفرع يذلا فالنا :إنسيدي هلوق

هل أدحاءقلا انعم محرت اوال دمحم محراو محىن :هللامرا دجسملا يف بلا يذلا يبارع قلااأل املو ا، عساو
يذلا لثم الكيونإّال موحرم نظاهنمأنلك كلذ هلوق ناك »وإن اعساو حجتر :«دقل ملسو هيلع هللا ىلص
ارتع فإناذهاال اإلمازل كرتشم وأضياوهف ىتش فانص ىلعأ ، مهنع ىلا رضيهللاعت قبسأمهن ،دقف هفرع

بأهنيلس ثلا ثلا ىلع ضرتعا ،فإن هلبق ناك يذلا يلولا لثم نكي ،فإهنمل هفرع يذلا يلولا ضالمزفي
هذه تركذو ، بابلا اذه يف تلط لثماأللو،مثقلا:وإامنأ سيل اثلانيبأهن ىلع ض رتعا ، يناثلا لثم
ءاهقفلا اطئةف خلابرإىل لوصو ىلع ا صرح ، مهنع ىلا هللاعت يضر ءاهقفلا انلمن تعقو يتلا تارظانملا

اسئ ،يف راهط واأل رايخ األ رارب ةاأل داسلا يف راكن باال اولبق مهلفإمهنأ يحصنو مهيف يتبحمو ، ملعلا ةبلطو
اذه يف هانركذ يذلا نع جرخي ال مهراكن ،وإ راصم واأل ىرقلا و يداوبلا عيمج يف راصع واال نورقلا ر
اام ريثكو ،قلا: باوصلا هجو هل،والح رهظو عجر هيف هانرط امس اوأتلم فصنم مهنم ناك نمف ، بابلا
املف ، ةحيح ص روم ىلعأ مهراكن يفإ نودمتعي أمهن ينم نظا بابلا اذه يف ءاهقفلا ةرظانمل ض رعتا تنك
رحبلا يف ينارعشلا خيشلا .مثقلا باوصلا إىل يداهلا كل،وهللا هتفصو ام ىلع األرم تدجو مهتربتخا

،أويف كلذ دعب هنع عجري سه،مث يردت يف هررقي شيائ،أو يفمؤهفل ملا علا عضي أهندق ملعاو : دوروملا
يف لمع ،دقو ملعلا نم تقولا كلذ هدنع ام رظنيو هيف، هعجاري ىتح إهيل هتبسن نيدتمل يغبني ،فال سلجملا
اهنم ؤنو ربتم ءايش أ مهيلع اوفرحو اهنع، اوعجر ءايش أ ملاؤنيفل ضعب نع اوعا ،افش ريثك قلخ بابلا اذه
،قولا اهبرش الأملعوالأ اهب،امك لمعلا رمو ةدم رصم يف ترادو ئل، اسملا نم ةدع يف كلذ يل عقو ،دقو
أوقلا فيعضت نم رارفلا ريخلا لا صخ عيمج هب فصتملل لصحي يذلا أينماألبد هنمو لامسعا ةيهش يف
ىلع يديس كالم نمو . مهعم ءوساألبد نم هيف امل كلذو قلاانع: فشك يف رلاأي،أوهقلا ءيدا األئةمبب

تانوعرلا و سيبلتلا ماقم نع مهجورخل لا حملا نسح ىلعأ رباك ،نأيحلمكالماأل ريقفلا مكلا عم صاوخلا
،ألن راكن نعاإل فكيلو مهل ملسيلف ، هولعف لعف ،وآ قهولا لوق يف مهنع باوجلا نع زجع .إن ةيناسفنلا
كالمه درل ىدصتي ألثمانلاأن ،أىن مهيدلقم ءاربكو نيدهتجملا ىلعأثمانلا،السامياألئةم ةقيقد مهعزانم
، مهباج ،فأ يعفاشلا بهذم ىلع هقفلا يف هيلع رقيأاو نا يلذاشلا بهاوملا أيب خيشلا نم ةعامج بلطو ،

هللا قلاايرسلو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هآر املف كلذ . بجحف ريثكا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىري ناكو
عماألئةمإذدقو إىلأبد جاتحي نكلو قلا:بلى كتعيرش نم أرم .قلاأسيل هقفلا يف كتءارق قلا: يبنذ ام

ينارعشلا باهولا دبع يديس اهبإىل وأىت ةسارك يف لمعو ، ةفينح يبأ ىلعاإلمام درلل صخش ىدصت
هبلص ترسكناف عيلاا ناكو ، هتيب ملس نم عقرف ينقرافف ، هلوق غإىل صأ ملو هتدرطف ،قلا: هيلع ضاه رعي



ملف هل وعد أنأ تارم يل لسر ،دقوأ هسفن ىلع تيوغطو لوبي ،وهفإىلاآلن هعضوم نع هكرو رز جرخو
رلاأ يدابب أوقلااألئةم، فيعضتو ،فإكاي هعم نماءاساألبد أنأويلا ةفينح عماالمامأيب ،أامب ألعف
ا حقاول يفو .اـه رارس أل نم هودها وش ةمكحلا نم هوهمهف امو ، مهتلد أ ةفرعم ريغ نم كبهذم اوفلا يإاذخ
أ دسحن أنال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ،أذخ ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راون أل
روم نماأل كلذ وحن هيف،أو داقتعا ةرثك اجوه،أو ملع هللانم هاطع امأ وزلا هل ىنمتن هللا،وال قلخ دحانم

ال عقو امك ، اننعلو اندرطو انمقم فوخو ىلا، هللاعت ىلع ضارتع ارئةحاال انم بوره ةيويندلا أو ةينيدلا
دسح نمف رابخ، واأل هباآلتاي تحرص الم،امك سلا هيلع آلمد دسحلا هلصأ ناك هل عقو ام عيمج فإن سيلب
ءايلو هللا:نكلأل همحر افو نب يلع يديس كالم يفو . سيلب ال عقو هلام أنعقي دعبتسي ال نيحلا وصلا ءاملعلا
ىلع ولو درطتو نعلتو مجرت كلأن افإهنالدب دساح مهل نوكت ،وإكايأن ملستل أو منغتل أو محرتل مداخاإام

ال دبعلا هبلطي ام عيمجف ةلمجلا بو ،قولا مهبو اهب عفنلا تمدع أوتالةذم تافل كلمؤ ناك األماي،وإن رمم
ضابهطاهـ. هللاهب،اذه هيزاجي ريخأورش نم هناوخ

،عم نيرحبتملا ءاملعلا ةبترم نيعدملا ةبلطلا نم ءايبغ ةلااأل هجلا ضعب لمحي ال هنأ كافخي ):وال (تلق
ءاملعلا و ءايبن ىلعاأل درلا ىلع ملعتملا ةبترم ،املبغاو ملعلا ةدايز مدعو مهفلا ءوسو ببلاالةد نوبقاعي مهنأ

ببلاالةد نوبقاعي مهنأ كش ،فال ةيفاعلا الةمو هللاسلا لأسن . نامرحلا و دسحلا نم ءىشانلا األبد ءوس إال
نييزتو بكرملا لهجلا ملع،و امب لمعلا مدعو نيعلا دومجو بلقلا قوسةوا ملعلا ةدايز مدعو مهفلا ءوسو

، ئيشب اوسيل مهنأ نوملعي ذئنيحو ، كلذ ىلع اوتوميو ، ءيش ىلع أمهن اوبسحيل مهلا معأ سءو مهل ناطيشلا
نم ادسح مهلع بدرلا ءاملعلا ،و ادسح مهيلع بدرلا ءاملعلا و ءايلو عماأل األبد ءوس هلك كلذ ىلإ هادأ يذلا و
ِهّللا َروُن ْاوُؤِفْطُي نَأ َنوُديِرُي ﴿: ىلا عت امكقلا ، نيملسملا دمكو االسالم رون ءافطإ ةدار ال مهسفنأ دنع

ية: سدقلا راون األ حقاول ة9اآلةي:32].وفي بوتلا ]﴾ َنوُرِفاَكْلا َهِرَك ْوَلَو ُهَروُن َّمِتُي ُهّللاِإالَّنَأ ىَبْأَيَو ْمِهِهاَوْفَأِب
ق مصخلا اكقهلو:إنقال صوصخ االماماآلرخ ةعامج في ىمس ياأخيأهناليغبنيملقدلاالمامأني ملعاو

درلا يف باتك ىلع ةرم ناسن يإ نعلط دقوأ ، نيلماعلا ءاملعلا نمأخالق ظفللا األبدفي نسح اذكفإن لان
تسي وحن روست دقو للايلةفياوقةاالمامأابنحيةف، كلت هنع،رفأتيفي ىلا يهللاعت ضر ىلعأبينحيةف
.اهـق ءادوسلا ةسومانلا يهبش ههاجت لعيه در يذلا كلذ ،وأدج سمشلا رونك رون ء،هلو امسلا ىف اعارذ ن
ألثمانلاأن يسغو فيكف ، ةفينح أيب ىلع هقفلا يف يعلا مهلك س :انلا ييلوق عفاشلا انمام ناكإ لاوإاذ

يِذَّلا َو اًحوُن ِهِب ىَّصَو اَم ِنيِّدلا َنِّم مُكَل َعَرَش ﴿: ىلا عت بطبقتا،دققلا نونجلا وفق اذه هيلع درلل ىدص تي
42اآلةي:13] ىروش ِهيِف﴾[لا اوُقَّرَفَتَت اَلَو َنيِّدلا اوُميِقَأ ْنَأ ىَسيِعَو ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإ ِهِب اَنْيَّصَو اَمَو َكْيَلِإ اَنْيَحْوَأ

ىرتف ، بهاذملا فيقمدلي يشف األرمقد اذهو ، هتمئأ ىلع ربكت بلا هعاجضاب دلاينال هللاعتاىلبقإةما فأرم
ناك صلا،إامن خلا نمقأحب كلذو والنسة، كبتبا اكسمت قبيىهل داكي ال ىتح غيهر ةجح ضحدي ناسن لكإ
كلذل لعيمه،وإامأبن دارلا هب رفظ يذلا ليلدلا كلذ ىلع طاالمهع مدعب عناألئةم.إام باوجلا مهب لاالقئ
ىلع ىودعلا ةيلايشخ شاح ىفو ىلعأثمانلا.اـه ىفخي ية برعلا دعاو ق هوجو نم طابنتس يفاإل اعزنم دهتجملا

بنتلاي ة.إملعأن يشاحلا و حرشلا في هيبنتلا ب هوحلص أطخأ نم ناك امو ، فنصملا دنعقلو يش رخلا حرش
وأامأله مهب أىلو مهسفن أ مهماهتا ىلعأن لا، مكلا نمأله نوكي امنإ أونلاقص أطخلا ىلع ةيشاحلا هفي
رباغ في مدقت نمم نافر ت،امكأدافلذكألهلاع وكسلا لعيمه بجاولا ،ف نامزلا اذه اصأله وصخو ةوابغلا
طخ اذه نملقةاألبد،كأنقيلا رذحلا ،و لحملا اذه ىف رص ت خملا ىلع ير دردلا حرش ىفو .اـه نامز األ

ندياوأ اهبحاص ىلع لا بولا عمئأمةدلاينالتفيدإال ةلقاألبد هل،فنإ ىنعم أوكالمافسدال بذك أأو
إىل لوصولا نع لا دجلا :امقطعأله لوقي يفصرملا ىلع سييد ناكو ية، دمحملا دوهعلا .اـهفوي ىرخ
ذلايوهريساتمهأني مهملع ىلع مهفوخو ، مهنم بهللا إمهنأملع مهاوعد تمهإال اماركو ماقامتاأللوياء
إىل املع إال مهنوديز ءالي ارقفلا ،فإن ناط وشلاي سفنلا نم دخيةع ىهو فلاقءار، قي رط نوعب حينتي ىسن
هللاقيلو: همحر الم سلا دبع دلايننب شلايخزع ناك ،وقد مهتدابع اىف روضحو ، مهبول جوالءقل مهملع

ىلذاشلا نسحلا سبيديأبي جاتعم املو يرطيقلاقمو، فنيو ة ونسلا باتكلا نم غيرامهفمهان قيرط مث لهو
ية،قلا فوصلا إال مدهنت ال ىتلا ةعيرشلا دعاوق ىلع ماقدع راصيلوق هنع، درولا هنع،وأذخ هللا ىضر
، يدغيمهر ىلع اهنم يشء ،والقيع قراوخلا و تاماركلا من مهدح يدأ ىلع امقيع كلذ ىلع يكلد اممو
خار.و عضوم ،قولافي ىلا هللاعت همحر ، ينانع رابلا هخيشب هعامتجا لبق نعلاغزلاي كلبغان لذكو



يلع سياند تعمسو ، مادا بال زبخلا ك وهف ركزياقيلو:لكفيقهاليجتعمبلاقمو شيانخشخياإلسالم تعمس
نم هجرخيل يق رطلا خايش نمأ عمأدح عامت إالباإلج ملعلا طبلا لمك قيلو:الي هللاتعىلا همحر صاوخلا ا
غابلا سي بلتلا الهمز نمف قي، رطلا ملجيتعممعأله نمو ، سوفنلا تتبليس ارضح نمو ، سوفنلا تانوعر
شكفيلوق نمو هللا، دنع ىشمت تلايال ،قأماهلاألةلد لمعلا نمنسبهإىلقلة لكو ملع بال لمعلا ىوعدو
سفن ،في مهلوق داسف هللا ىلعأله درلا نم تفأهناليمزل مجيعامتقمد،رع تمهف .اهـإواذ برج ياذهلفي

ريغ،فالي لعيمهال ةي فوصلا كرادم رلةق وه ةي فوصلا ىلع ءاملعلا ية:إندر دمحملا دوهعلا األرمقلافي
حتى اروم لاقموأ ىلع رركن :انك يلا زغلا امكقلا األرم، سفن يف مهلو ق داسف هللا أله ىلع درلا نم مزل
10اآلةي:39] ﴾[يوسن ُهُليِوْأَت ْمِهِتْأَي اَّمَلَو ِهِمْلِعِب ْاوُطيِحُي ْمَل اَمِب ْاوُبَّذَك :﴿ْلَب قمعمه.قلاتعىلا حلا اندجو
قلواإلمام ديؤي اممو 46اآلةي:11]اـه ﴾[األحقفا ٌميِدَق ٌكْفِإ اَذَه َنوُلوُقَيَسَف ِهِب اوُدَتْهَي ْمَل :﴿ْذِإَو وقلاتعىلا
بسلاي برض دحول إىل ركذلا في ركاذلا ،يغلب مهلو وقفةفيق يدنع ناك نجلايد: أبيلاقمسا لوق لاي، زغلا
:إامأ ةركنملا راكن إ هدعاو قيفق ورز شلايخأدمح .اهـوقلا امكقاولا األرم اندجو ،إىلأن سح فملي
،أ طانملا لهجل ،أو ملعلا روصقل ،أو مهفلا فعض ،أو قيق حتلا مدعل رذيةع،أو مسحل نيستدنالجتداهأو

رهظ ام اليقلب عتيهن،إالاألخير،هناف قدنع حلل عوج رلا لكلا ،غفالمة دانعلا دوجول ،أو طاسبلا ماهبن وال
فقوتلا رشيففانع،إال ملع هقفلا )أنملع ملعا لافيأهرم.اهـ(مث دتعا هبحص ،والي هاوعد طبضنت ،وال

دوجو هدعاو يفق قورز خيشلا قلا كلذلو قتمد، امك ظعيما ضررا هبحاص رض ي راكن اال دوجو عم هعم
هب،وإنمل قدص امل حتفلا يقمتفحا دصتلا هنع،و بول لاق روفنل هعون وأ دوحجملا نمقلوب عنام : دحجلا
و نامزب غيرييقتد ،وفلاتحنم بهاوملا توجيز هيلع هيتيعتين فلا قوفعم هل،فتملا عفاد هل،إذال هجوتي
وهإ ،مث هدوحج اممقماهب امورحم ناك ،وإال ءيش ىلع اهبابس أ فقو التت ،ألنلاقةرد نيع وال ناكم ال
،وهللاتعىلاأملع.اـهقولاا ملست ملسف هلهب، ملع ،امال هراكناب هل رذع ،واال روذعم لص إىلأ دنتسا ن
هللا بناجل بستنملا حاتمار مزل ،ذلفا نملاتبس رظن فيه بستنملا إليه،و بستنملا ةمظعب ، رعشم باستن ال
نيعت احي،ف رص يعة رشلا فلاة خمك صقنلا ب ميظعتلا ىلع حلاكانامملأيتامبيرك يأ ىلعو ناك، هجو يأب
داع هيف،وإال هرمأ قيقحت مزلي ،معن هرمأ يذلا وه هب قلعت يذلا ،ألن هيلع قحلا ةماقاو هتبسن ةاعارم

ل ضرعتي نمم ريثك ررضت مث نمف ههاو، درجمل ميظع بنا جل بستنم كته دصقل ضه راعم ىلع ررضلا
قيقحت مزلف ، هبناج كتهل يغرا ىلا عت قحلا ،ذإ محنيق اوناك هللا،اون بناجل سنيب تنملا ىلع ضارتع ال

نما رذح اهـ.(تلق):وإامن ملعأ ،وهللاعتاىل رذحلا رذحلا ،وإالف ةياغلل ةينلا حيحصتو ، ريكنلا يف ماقملا
مهب ىلوأ فنومهس مهماهتا نأ ىلع لا، مكلا نمأله نوكي امنإ أطخلا ىلع هيبنتلا نأ ،نم مدقت امل ضارتع ال
نمم نافرعلا لهأ كلذ امكأداف توكسلا مهيلع بجاولا ،ف نامزلا اذه اصأله وصخو ، ةوابغلا لهأ امأو ،
بحا ص ،قلا مهل ملع وال نوضرت ،ألمهنيع توكسلا ب نامزلا لهأ رمأ امنإ وهأ ، نامز األ رباغ يف مدقت

: ةيئارلا

يردي لاوال مكلا نيع يف صقنلا ري مبعلز هنع ملعلا و ضرتعي نمو

قن لا مكلا ىري هناف لهاج وهو ةقيرطلا ريغهنمأله ىلع وأ هخيش ىلع ضرتعي نمو يأ زيرب وفياأل
الء: ضفلا ضعب .قولا يردي ال وهو روم األ بلقيو صناا،

م ــــــــــ يقسلا م ـــــــ هفلا ــــهنم تفآو ا ـــــــ حيحص وقال بئاع نم مكو

: ملسل يفا يرضخ قولااأل

ا ـــــــــ حيبق مهفــــه نوك ل ـــــــ ألج ــــا حيحص ف ــــ يزم مك ليق ذإو

ايقسل نوحح ،وصي حيحصلا ضنو يرم نيذلا ةبلطلا نيطايش ىلع اهيبن تاذهت ركذ شرهح:وإامن يف قولا
و ضر شيءفياأل هيلع ىفخ ذلايالي ليجلل مهتبقارم مدعو مهعضاوت وقةل مهفاصنا كلذإاللعمد امو م،



نمؤ :﴿حسبلام ملسو هيلع هللا ىلص أليخهوقلا رذعلا تليمس نم اخئنةاألعين،ولاؤم ملعيو ء امسلا الفي
هاـ. صهرداتعسلسهنا ضقا نم ملاسمل﴾يقلا أنيحرقأهاخ رشلا نم

رهظ إاهيل بستني نم ضعب رأاوأن هللا،ألمهن لهأ رطق ىلع ضار االعت رهاظلا تلق)إامنأرثكأله (فإن
بغي لهاج ذبكلإال مهيلع ضرتع ،(تلق):الي ةقدنز مهضعب نمو رفك، مهضعب نمو سفق، مهضعب نم
قةييعترب ورزلا دعاو لاق ىفو شيائ، حلا صلا واليقحدفيصالح إليهيدوع دسافلا داسف ناعمدشيق،ألن ،أو
هل،إن ملس لعيه،إنقلبأو عدميهإنأتلمأوتؤلو ىلع تده،فإنفاوققلب،إالدر عاقو هلص فلارعأب
صالح يف والقيحد يدوع هيلإ دسافلا داسف ىفاالصل،ألن وهغيرقحدا مث ةنايدو املع هتبترم تلمك

مهلوق قهين،يدر فتملا نم لعيمه نوعطملا ةكألهاالاوهءنماالصلويني،كو فوصتملا شائي،غفالة حلا صلا
.دقو ننملا اطلئف يف فيه.اـهقولا مهروهظو هل مهتبسنب تب قاثلا حلا بهذملا كرت ،والي مهلعف ،ويجتبن

عم فوقولا رطقيمه،و لثم إىل بستناو ، مهيزب تايز نمم ةلز وقعو هللاتعىلا نعألوءاي مومعلا لوقع صيد
أ نمف ر35اآلةي:18] ﴾[طاف ىَرْخُأ َرْزِو ٌةَرِزاَو ُرِزَت ىلا:﴿اَلَو هللاعت ،وقدقلا هعم فقو نمم نامرح اذه

كلذك ق يرطلا كلت يقبةأله نوك صدقهفيرطيهقأني مدع هيلع رهظ س،وأ نجلا دحاوانم نييمزلإنأاسء
: ىنعملا دلاينفنلسهفياذه ملع خيشلا اندشن دقوأ ،

ليلج ردق نونظلا وسء تحت ضر كــــلأ يف لا جرلا راتتسا
ليمج وهو لاسحــبا دادو اس اليلا سدنح اهلالليف رضي ام

أايلوءهللا،وهللا ةفرعم نع س انلا بجحت يتلا بجحلا نم دحاو ع،أنذها بارلا بابلا يف يسوأيت (تلق):
يف ناوخ اإل بيغرت ﴾:في يناثلا صـل ،﴿فلا بآملا و عجرملا هناحب س ،وإهيل باوصلل هنمب ق فوملا ىلا عت

يداهلا ،وهو قيفوتلا هللا بو ،فألوق امهوحنو مهتمدخو مهتبحمب ىلا،ولاتلعقمهب هللاعت إىلألويءا باستن اال
يم، ركلا هبانجب قلعت واالنحزايإمهيل مهبانجب هللاوللايذا أبلم قلعتلا أن ملعا : قيرطلا ءاوس إىل هنمب
لك ىلا نمحرلا نم ةمحرلا يأديمهتلزن ىلعو ، ىرخأو ايند ىلا هللاعت باوب ،ألمهنأ ميظعلا هبابب فوقوو
اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت سطوقلا وملا بهذل ةطساولا :ولال ليق امك ، لكلا كلهل ولوالهم ئل، اسولا مهو موحرم

أايلوئيأ متمرك :إنأ يذمرتلا 47اآلةي:7]قلا دمحم ]﴾ ْمُكَماَدْقَأ ْتِّبَثُيَو ْمُكْرُصنَي َهَّللا اوُرُصنَت نِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا
3ا نارمع اَهْنِم﴾[لآ ِهِتْؤُن ِةَرِخ اآل َباَوَث ْدِرُي نَمَو اَهْنِم ِهِتْؤُن اَيْنُّدلا َباَوَث ْدِرُي ىلا:﴿نَم عت اهـ.قولا مكتمرك
ص ةرخ اآل باوثو ءايلو صةبحاأل ايندلا باوث اإلاشرة قيرط نم : نيفراعلا ضعب آلةي:145]قلا
5اآلةي:2] ةدئاملا ]﴾ ِناَوْدُعْلا اإلِمِْثَو ىَلَع ْاوُنَواَعَت َوَال ىَوْقَّتلا َو ِّربْلا ىَلَع ْاوُنَواَعَتَو .قولاتعىلا:﴿ قحلا ةبح

مكظوظح ،والضتيعوا خياشملا و تاداسلا نم رباك األ ةعاط وهو ىوقتلا و ربلا ىلع اونواعتو : مهضعب قلا
ىلع س فنلا ةقفاوم ناودعلا و ايندلا االتشغلاب وهو ىلعاإلمث، اونوا ،والتع مهتمدخ مهتنوا مع نمو ، مهنم

اهـ. اهدارمو اوهها
سئ: ارعلا يف 9اآلةي:122]قلا ةبوتلا ]﴾ ِنيِّدلا يِف ْاوُهَّقَفَتَيِّل ٌةَفِئآَط ْمُهْنِّم ٍةَقْرِف ِّلُك نِم َرَفَن َال ىلا:﴿ْوَلَف عت وقلا

ةلحرلا لضفأ : لهس كالم.قلا دعب ،مثقلا ةعيرشلا و ةقيقحلا و ةقيرطلا و ةفرعملا ماكحأ واحققئا مهفيل يأ
نم يربتلا ىلإ ةعاطتس اال نمو ةرخ، ىلإاآل ايندلا نمو ، ملعلا ىلإ لهجلا نمو ، لقعلا ىلإ ىوهلا نم ةلحر
.ق ىلا هللاعت ىلا قلخلا نمو ، ءامسلا ىلإ ضر األ نمو ، ىوقتلا ىلإ سفنلا نمو ، ةوقلا و لوحلا
آلباد ةحايسو ، ةعيرشلا ساسأو نيدلا ماكحأ ملعتل ةحايس : نيبرض ىلع رافس واأل ةحايسلا : شعترملا لا
نم عجر نمو هبر، ىلإ قلخلا وعدي هناسلب ،ماق ماكح األ ةحايس نم عجر نمف ، سفن األ ةضايرو ةيدوبعلا

رؤةي يهو ، قحبل ةحايس يه : ةحاي ئهل،وس امشو أبخالهق مهبدؤي قلخلا يف ،ماق ةضايرلا و اآلباد هحايس
وبلاالداهـ. دابعلا معت هتكرب اذهف ، مهبادآب قوتلاأبد حلا أله

رمعان3اآلةي:159] ﴾[آل يِليِبَس يِف ْاوُذوُأَو ْمِهِراَيِد نِم ْاوُجِرْخُأَو ْاوُرَجاَه َنيِذَّلا :﴿َف ىلا عت دنعقهلو وقلا
هللا تاولص ىفطصملا ىرت .أال قحلا رطيق وه رقفلا يزبيمه،ألن نزتلا و موجلاسمهت ءارقفلا لتقبحمةب
َنيِذَّلا ىَلِإ ْاوُنَكْرَت :﴿َوَال ىلا عت دنعقهلو م»قولا كتامم تامملا و محيمكا ايحملا قلا:« مهعم لجس ،امل هيلع
نارين مكسمتف سلاوء وقهانر نيلهاجلا اودبملارايئنو 11اآلةي:113]أيالتقت ﴾[دوه ُراَّنلا ُمُكَّسَمَتَف ْاوُمَلَظ

ح اهلهجل ملاة ظلا مكسوفن لإى اونكس اضالت الل،ويأ وضلا ةعدبلا نينار مكقحلتو ورلائاسة هاجلا بحو دعبلا
ْاوُنَكْرَت :﴿َوَال هللاتعىلا الأادب،قلا طاب نوكي كحبيمأوإمام بحطص ملي كلاشناي:نم قلا هناحب قوقهللاس



،قولا ىنسلا إال مكنيد يف اودمتعت سله:ال 11اآلةي:113]قولا ﴾[دوه ُراَّنلا ُمُكَّسَمَتَف ْاوُمَلَظ َنيِذَّلا ىَلِإ
نع ، اضرلا ىسوم نب يلع رايخ،قولا األ ةبحم كمرح ي كلذ األشرار،فإن بحاصت راص:ال لاق نودمح
ىلا:﴿ عت قولا ألهادبلع.هـا اوسلا ظملاةقولاسهل:التج فإاهن مكسفن ىلا اونكرت ،قلا:ال رفعج نع أهيب
ه، اضر وأ هنع هللا يضر يشانخ ﴾[املائدة5اآلةي:35]قلا َةَليِسَوْلا ِهيَلِإ ْاوُغَتْباَو َهّللا ْاوُقَّتا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي

هريغ نع اهب نوعط النتق يتلا يةل سولا ،باوتاوغإهيل اإلشةرا لهأ رطيق ىلع هذهاآلية نم ذخ ؤي هب انعو
مظع أ ملسو هيلع هللا ىلص ي بنلا إىل ةليسو وال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم مظع هب،والوسةليأ اولصتل
نم ،فإهن لماكلا لاشخي ىلا هللاعت ىلا ةليسولا نم يغ امتبي ةلمج ،ومن ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا نم
نع ملسمو يراخبلا ىور ، مهعم موقاوهف نمأبح،مونأبح عم ءرملا هاـو ىلا هللاعت ئلإىل اسولا مظع أ

؟قلا: ةعاسلا ىتم ،قفلا: ةعاسلا عن ملسو هيلع هللا ىلص ي هنع،أنجرالسألبنلا يهللاتعىلا ضر أسن
ب انحرف :امف ،قلاأسن تببح هللاروسهلو،قفلا:إكنمعنمأ يشءإالأنيأبح اهلقلا:ال تددع اموأ
هيلع هللا ىلص يبنلا :فأانأبح .قلاأسن تببح نمأ :إنكعم ملسو هيلع هللا ىلص ي بنلا بقلو انحرف ءيش

هللا ىلص لامه،وقلا معأأ لمع ،وإنملأ يإمها بحيب مهعم نوك أنأ وجر ،وأ رمعو ركب وأاب ملسو
للا اذهأاهياألخ،فالخت تملع ﴾فإاذ للا خي نم مكدح أ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ء رملا :﴿يحرش ملسو هيلع
ىوس امع نودرج هللاملات إالأله اذكه نوكي ،وال مهلا هللاقم ىلع كلديو ، هللاحمهلا إىل كضهن إالنهي

،و مهتبحاصمو مهتمدخ إاليف ةداعسلا ،وال مهتلل اخم إالفي ةذللا ى،لفيست لوملا ىلع نولبقملا هللا،
، اوفئمهد كرمغ ،وت اوزئمهد لايك رست ، كبلا قو كبلقب مهعم دائام رضحاو مهتبحم في تقولا ساغتمن
عم تسلج ،فإن سناج مهسلا ،فإننمج مهراون بأ يلحتلا ب كنطاب قر ،وشي مهباد بلاأتبدبآ كرهاظ حلصيو
ة،وإن لفغلا إكيل ترس ن يلفاغلا عم تسلج ،وإن تررس رور ملاس ،وإنلجستعم تنزح نوزحملا
،كفيفيشىق مهسيلج اليقشىمهب موقلا مهناف ، ةظقي لا إكيل ترسو ، كتلفغ نم تهبتنا نيركاذلا مع تسلج

امقلي: نسح اموأ ، وأنيمهس مهبح وم مهمداخ

ها ـــــــــ بجلا قو ــــــــ ف مهماد نعـــهزــمأقــــــ ــــــــ ةدام ســــــ اي
ها ــــــ زجو ــــــــ ع مهركذ ي يفــــــ نهنمـــــملفـــــ ـــــــ إنملأك

ىلإ تفتلت ،وال مهلا أبيذ قلعتو ، مهب انيعرق ، مهلا مكو مهقيرطل بحملا و مهلا مجل قشاعلا اهيأ هللا دمحأو
،وهللدراقئمهل: دصي ال مهباب نعو دري، ال مهتحاس يليفط ،نإف مهبانج نع فدصي ءيش

ةرخافلا يلا عملا اوزاح افصلا لهأ يتبنم مه يتحار مه يتداس مه
ةرخ ييفاآل ـــــــــ تداس هولمهي نأ مهراز ـــموأ هبح دق نمل اشاح

(غيره):
بلاـسا نم كبحــــمعـــرا نم لكو نلاـسا ىلع لضف مكتبحصب يلو
يسا ـــ فنأو يسفن بطت مل ومك ولال مكريغ نوكلا يف امو يدارم متنأ

س أرلا ىلع ي ــــــ نم يتداس مكلحم ـــم كترضح دبع ينإف ينولمهت ال
،اقلائم مهترضح ىلإ بستنملا ، مهليذب قلعتملا ، مهتبحم يف قداصلا األخ اهيأ انيعرقو ، انسفن بطف

تاحفنل ض، رعتلل كادهو كقفو ام ىلع هللا دمحأو ، األةيدب ةداعسلا و ةبيطلا ةايحلا ب زوفلا كنهيلو ، مهتمدخب
نيب فقويف ، ةمايقلا موي دبعلا ب ىتؤي : لوقي ةريره وبأ ناكو : ينارعشلا خيشل ل نيرتغملا هيبنت يفو ومالك،
نيحلا صلا يناوخأ اي اوبحأف هل، كبهأ ىتح ايلو يل تببحأ :له لجو زع هللا لوقيف لجو زع هللا يدي

أال تاحفن مكرهد مايأ يف مكبرل :نإ يناربطلا يفو . ىهتنا ةمايقلا موي ةلود مهل نإف يدايأ مهدنع اوذختاو
اهل اوضرعتو اهيلإ اوضهن نيذلا زوف ادبأ،ايف اهدعب نوقشت فال اهنم ةحفن مكبيصت نأ لعل اهل، اوضرعتف
لزنتت ، فورعملا ربخلا و فوقوملا يفاألرث امك مهركذ دنع ناك مددا،وإاذ ةحفنلا كلت نم اودمتساو
مهتطلا خمو مهتبحاصمو مهب ذايللا و مهيلإ زايحن واال مهتمدخو مهتبحمب امفبكلا تامسنلا رطاوعو ت امحرلا
مهنمو أادب، اهدعب ةواقش ال تسدعسةداع اضر ةرظن إكيل رظن منمإاذ هنمو ، ةيهبلا تعلطهم ىلا رظنلا ماودو

،وإاذ ودعست إكيل رظن نمإاذ مهنمو ، هباذع هللانم مهنم أ مهيلع صاةفسمل علا نم ةعامج ىلع رم نمإاذ



نمإاذأ مهنمو ، دعست هفلخ تيلص اذإ نم مهنمو رأهتيتسدع، كلأكن نمإاذشده مهنمو ، دعست إهيل ترظن
حكن نمإاذ مهنمو تسدع، هماعط تلكأ اذإ نم مهنمو ، دعست امئه نم تبر نمإاذش مهنمو ، دعست طعكما لك

تدعس، همسا تعمس اذإ نم مهنمو تسدع، هتببح نمإاذأ مهنمو ، دعست هنم تحكن نمإاذ مهنمو ، دعست كنم
نمإاذ مهنمو ، دعست هتمدخ نمإاذ مهنمو تسدع، هركذ تذخ نمإاذأ مهنمو ، دعست هترصاعاذ نمإ مهنمو
هتثج ربكي سيألهللانأ نم مهنمو ، دعست كيف نمإاذشعف مهنمو ، دعست كل اعد نمإاذ مهنمو ، دعست هل توعد

، رانلا ب مهقرح نم ةاصعلا نعآالفنم نولمحيف مبئلاه، ىلا هللاعت نم ديعولا فيفخت أللج،ال رانلا يف
الحيف صلا ب رهتشا نم ريسمهلإىل اوحئمهج،مث مهل يضقيف ، سانلا اوحئج ءاض هللايفق نمأهماق مهنمو
سيأل ،مث ناهرب هلوال رس ال نمم ، هريغ ربكيو فنسه، كلذب رتسيو ا، رهاظ مهتجاح اوضقيل ، بالمهد
مهف كلذ عمو ، هميلقاو هدلب نعأله نحملا بلاالياو لمحتل هللا هبصن نم مهنمو ، ىوعدلا نم هيمحي هللاأن

براضلا ب نارهس تيب ،يف مهنع بلااليا لمحت نع راكن اال هدصي ا،فال راهنو ليال هيلع نوركنيو ، هنوصقني
نوسح ،الي شرفلا ىلع ءاسنلا ب نوذذلتيو نوبعليو نوكحض ي سانلا ،و ماني ال وهو ، نجلا سو انلا مانتو ،

نم مهنمو ، ةرظنلا يب بري نم مهنمو ، ةمهلا ب يبري نم مهنمو ، مهيلع زانال ناك امم مهنع هلمحت امم ءيشب
فوخ ال فقط،ولو دارو يباأل بري نم مهنمو ، ةولخلا يب بري نم مهنمو ، ةطلخلا يبريب مهنمو ، ةمقللا يب بري
قحلا مهافط اص نيذلا مهو ال فيكو لا، جرلا نم اهبحاص حةلاإىل لك ،نلستب رارس ءاأل اشفاو ليوطتلا

مكهلا طاسب ىلع مهسلج ،وأ هناسحاو مجهلا راونأ مهدهش ،وأ هترضحو هتاجانمل أهال مهلعجو ، هتمدخل
وا تاداسلا ،مهف اوباغف مظعته بولقهمفي تريحتو ، اوباطف ، هتبحم نم اوبرش نيذلا موقلا ،وهم هنانتماو
قفو ىلع ته مدخب اقئنيم نيلثتمم ، هتقيلخل ةداق اونوكي أن اوحلص نيذلا ءارقفلا يز يف نيط ال وسلا ءارم أل

:نمأدارأ خويشلا ضعب .قولا مهركذب إال بولقلا مطتئن ،وال إالمهب ةايحلا وفصت تئيه،فال شمو همكح
نمو ، نونجم وهف هللا بهاوم ريغ خيشانم نوكي أدارأن نمو ، قمح وهفأ هللا ريغأرم شيخانم نوكي ن

أ نمو ، رفاك وهف بسنلا شخياببقلايةلو نوكي أدارأن نمو ، لهاج وهف بسنلا و دجلا خيشاب نوك أدارأني
إىل عجري فال دومحملا ماقملا يف ناك نمو ، قفانم وهف قتا ولخملل ةنكسملا و للذتلا خيشاب نوكي دارأن
ىلع تام نمو ، هجولا ةبيهو لاقبل رونب بهذت مومعلا ةطلا ):خم مهضعب ،(قولا ىوهلا أهـــل ةطلا خم

، صوصخلا طلاة خم ىلع لقاعلا دهتجيلف هل رون ،ال فوسكملا رمقلا ك ةمايقلا موي ءاج ، مومعلا ةطلا خم
:نا مهضعب ،قولا ردصلا ،سوالةم بلقلا ءافصو ، ملعلا باستكا لا: صخ ثالث صوصخلا ةطلا خم يفو
إال كله ،وال نمأحلف ةسلا جمب نمأحلفإال ،قولا:امأحلف ءوسلا ءاسلج نم صخشلا أييت ساو ولاس
أدبااهـ. اهدعب ىقشي ال ةداعس دعس ةرظن إهيل اورظن دابعانم :إنلله ربخلا يف ءاجو كلهاهـ. نم ةسلا جمب
قزر مهبو ، دابعلا أماقأرم مهبو ، هلسرو أايبنئه باون هللا مهلعج موقب قلعت صخش دعسي ال فيكو :( (تلق
ُعْفَد َال ْوَلَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع رينملا جارسلا يف .قلا قلخلا نع باذعلا بلاالءو فرصي مهبو ، قوزرم لك
رارب ولوالدافعهللابملاؤنمنيواأل 2اآلةي:251]أي ةرقبلا ]﴾ ُضَْر األ ِتَدَسَفَّل ٍضْعَبِب ْمُهَضْعَب َساَّنلا ِهّللا

.دقو رجافلا نع حلا صلا ،بو رفاكلا نع بملاؤنم عفدي هللا نكلو اهيف، نمب ضر األ تكلهل راجفلا و رافكلا نع
أرق بلاالء.مث هناريج نم تيب امئةأله نع حلا صلا بملاؤنم عفديل لجو :إنهللازع هعفر رمع نبا ىور
جحي ال نمع جحي نمبو ي، لصي ال نمع يلص ي نمب هللا عفادي سأهنقلا: ابع نبا نع ىورو رمعاآلةي. نبا

و هدلو دلوو هدلو ملسملا لجرلا الح صب حلصيل هللاإنهللا دبع نب رباج نعو ي، كزي ال نمع ي كزي نمبو ،
يف لجو سمعدو:إنللهزع نبا نعو . مهيف ماد هللاام ظفح يف نولا ،والزي هلوح تاريودو وديهتر أله

: ةعبس قلخلا ،وللهيف ىسوم بلق ىلع مهبولق : نيعبرأ قلخلا مدآ،وللهفي بلق ىلع ثالامثئةلقومهب قلخلا
مهبولق ثالةث: قلخلا ربجيل،وللهيف بلق ىلع مهبولق : ةسمخ ق لخلا يف ،وهلل ميهاربا بلق ىلع مهبولق

تام ثلاالةث،وإاذ نم هناكم دألدب حاولا تام ،إاذ ليفارس إ بلق ىلع هبلق دحاو يف يئال،وهلل كيم بلق ىلع
،وإاذ نملاسةعب هناكم هللا ألدب ةسمخلا نم دحاو تام ،وإاذ ةسمخلا نم هناكم هللا ثلاالةث،ألدب نم اودح
ثلاالثام نم هناكم هللا ألدب نيعبر نماأل دحاو تام ،وإاذ نيعبر نماأل هناكم هللا ألدب ةعبسلا نم دحاو تام
هللاإ سيأنول ،قلا:ألمهن تيم وي ىيحي ، مهبف ةماعلا نم هناكم هللا ثلاالامثئةألدب نم دحاو تام ئة،و،اذ
ضر مهلاأل تبنتف ، نولأسيو نوقسيف ، نوقستسيو نومصقيف ، ةربابجلا ىلع نوعديو نورثكيف األمم، راثك

ي وهف وأأل:بااليداجوثنايا:بدلاافع، مهلك سانلا ىلع لضف هللاوذ نكلو بلاالء عاونأ هللا عفديف نوعديو ،
هرةو اظلا همعن باو نمث كلذ لعيمهغير غبسيو حلاين، صلا ،أوب ضع بب مهضعب ة،امإ ملظلا ملظ فك



َرَشَع ْيَنْثا ُمُهنِم اَنْثَعَبَو َليِئآَرْسِإ يِنَب َقاَثيِم ُهّللا َذَخَأ ْدَقَلَو دنعقهلوتعىلا:﴿ سبلاينا ئارع يفو ةاهـ. نطابلا
بوالهد هدابع ةيبيد بوبرلا روم نمأ ظعيام رمأا اذإأدار وتعىلا هناحبس هللا ﴾[املائدة5اآلةي:12]نإ اًبيِقَن

اوجرخ قنويباةنمقتصيمهر،فإاذ لخلا فعضل ة رذعم ، هدارم فوق ىلع هب اومو ىلعألويهئا،لقي هعضوم
لخو عف، ضلا ت وعنب ة،ألنلاعماةلخقاو ماعلا ىلع هدعب كلذ هللا ةيسله دوبعلا ضىفي ترلا وعنب كلذ نم

ب لمح وت هرظن عضاومل شف اوكلا فراعملا ماوانمأئمة لكأمةلخقهللاقأ ىفو تلاقوة، وعنب قلوأيهئا
و نودحوملا و نوفراعلا ءواأللوياءواألفصياءواأليقتاء،وملاقوبرنو ابجنلا الءو ودبلا نلاقءاب مهو الهئ،

مهئافرعو ، نورا ت خملا لاغوث،وأمئتمه ئرويمهس ، رارب واألخيراواأل نوحلا ولاشادهءوصلا قينو دصلا
لاثالثئامة،لك مهؤانم عنو،وأ بسلا مهؤافلخو األبرعنو، مهؤابجنو علاشرة، مهؤاب ة،نوق عبسلا وحن لاايس
مه حتقيق فر العي مهو إالمثمهل، مهفرع ،الي كلم صروةبني،سويرةرسلو،وقبل ىلع لخق مهنم دحاو

.« يئاوس دحأ مهفرعي ال يئانفب يئايلوأ هللاتعىلا:« إالهللا.قلا
ُمُهنِم اَنْثَعَبَو هللاتعىلا:﴿ تب.امكقلا ارملا ىلع دبوالءوأوتدا ق:اليزالفياألممأخيرا ارولا كبر وبأ قلا

بئاصملا تو اهاعلا تو ارورضلا دنع لإيمه اعوجرم اوناك ذلاين مهو 5اآلةي:12] ةدئاملا ]﴾ اًبيِقَن َرَشَع ْيَنْثا
لخقإبهاريم،وسبةع ىلع فيههذاألةماربةع نوك هنأقلا:«ي ملسو هيلع هللا ىلص ي بنلا نع ىور ،امك
اس هومفيارمبتمه ملسو هيلع هللا ىلص لخقمحمد عىل لخقيعسى،وودحا ،وثالةثعىل ىسوم خلق عىل
15اآلةي:19]بعد رجحل ﴾[ا َيِساَوَر اَهيِف اَنْيَقْلَأَو اَهاَنْدَدَم َضَْر دنعقهلوتعىلا:﴿َواأل ق».وقلا لخلا دات

اهرغ فتتواتفيص يس اورلا لاو بجلا نأ امكو مهألوياءهللا ضر ياأل ساور ،أن ىرخ كالمفيهإشراةأ
األلوياء مظعأف لا، بجلا مظعأ يس اورلا هللا،ف دنع مهلا وحأو تيفمقاماتمه األلوياءتتواف كلذكف ، اهربكو
الء،واألوتدا،و دبلا مهو ،ثملاثالثئامةء نوعبر ة،ثملاشعرة،ثماأل عبسلا ،و نورا ت خملا ث،ولاثالةث وغلا

ساورلا مهو شفة، اكملا لهأ ولاثالةث ءافرعلا ء،ولاسعبة املعلا ،وعلاشرة ءافلخلا نوعبر نلاقءاب،واأل نوعبسلا
افلخلا فمزعاألوتدا،و ة،ونلاقءاب ماعلا ،واألوتدافمزع لبجقفا لعيمهمثهلمثل بط يلاق ،نعأ ثوغ يولا

فم بطقلا ،و ءافرعلأ عزفم شفة اكملا لهأو ، ءاملعلا فمزع افرعلا ء،و افلخلا فمزع ءاملعلا ءفمزعنلاقءاب،و
ةقيق يسبحلا اورلا امأو ي، ساورلا اببجلاالو رهاظ اهكس بقردتهأوم ضر :دماأل مهضعب .وقلا زعالكل

لوأيهئافيلخقه، مقما وهف
نب دمحم لا،(وقلا) بجلا ال ةقيق يلعىحلا ساورلا ،مهف هراكملا فرص ت مهناكمبو ، مهنع بلاالء هبميعفد
ماع عجرم عزفملا ىلإف يس، اورلا وفقمه نمو وفقمهاألوتدا، نمو زع، فملا مه ادابع ي:نإلله لعيلاتذمر

ساورلا ىلإ األرم لجع سات األوتدااذإ عجرمو ىلإاألوتدا، زعاذإهلااألرم فملا عجرمو ، مهعزفمو ةبلاالد
15اآلةي:19].وقلا رجحلا ]﴾ َيِساَوَر اَهيِف اَنْيَقْلَأَو اَهاَنْدَدَم َضَْر األلويءا،قلاتعىلا:﴿َواأل ةصاخ مهو ي

فياه بلط رابع،في ةواالست ربعلا ب رظانلا وسعرقعتاهليسيرفياه ضر :دماأل لهس
َلَعَجَو َضَْر َّدَماأل يِذَّلا َوُهَو دنعقهلوتعىلا:﴿ اهـوقلا ضر يذلاينمهبقماواال ساورلا مهو األلويءا، نكام أ
ٍمْوَقِّل ٍتاَيآَل َكِلَذ يِف َّنِإ َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشْغُي ِنْيَنْثا ِنْيَجْوَز اَهيِف َلَعَج ِتاَرَمَّثلا ِّلُك نِمَو اًراَهْنَأَو َيِساَوَر اَهيِف

لوأيهئا،وسدا فياهوأتداانم لعجو ، ضر األ طسب مهض:وهذلي عب دع13آلةي:3].قلا ﴾[رلا َنوُرَّكَفَتَي
مهر عسيهليغ لك نمو ، اجنو زاف مهدص فيبق ضر ضبراأل نمف غلاياث، مهبو ، أجلملا بعيهد،فلايمه ةنم

زانجته، انلمحو نجلايد امت برخةفامل .في باصم ناسنإ نجلايد راوج في ناك يري): زجلا ،(قلا باخ
دمحم بر وقلا:يا ههجوب بقتنلي ساو ، ضر نماأل اعضوم تعوال اوطخ قتمد انعجر ة،املف زانجلا رضح

سلايدثمأنأشقيلو: كلذ ةوقدفقدت برخلا تكل عىلإ جرأ تناري

ــنو صحلا و حيباصملا مه فاوأفسينمفارققــــوم
ــنو كسلا واألنمو ريخلا و سي اورلا نو زملا نو ودملا
نون ملاـــ مهتفوت ى ــــــــ تح يلا ــــــــ ملتتغيرلــنــاللاي
لامءانلعينو ــــــــــــ كو بولق انل رمج ل ــــــــــــ كف

هاـ.
نفرضيهللاعن صملا لوق ئةيعند اطعلا محلا ىلع هحرش عنهفي ىلا )رضيهللاعت قورز خيش (وقلالا
هخيش نع لقن ىلا هللاعت همحر دابع هللانب دبع يديس ،اكننإ هيلع ام وهواآلنعىل صةريإىل بلا عا عشف ه



ديرملا ينعي لعجيلو أهنقال: رشاع نب أدمح جاحلا ةداهزو رواع نوخةبأهناو ةدابعو ملعا هنامز دحوأله أ
غيونهي،توتن ، هناميإ راون أ ىوقت كلذبف ، فرع ولات ومواالةأهلهبتلاأفيل فوصتلا بتك ةعلا ،أوطم ريجه

. بعتلا نم هرطاخ هب امويسمجت نيعلا ضرف كلذاال ىلع مدقي ،وال هنيد ئف اظوب هملع يف فىعنهلاغةر
ىلع ليلدلا لعجي مل نم ناحبس : مكحلا يف هنع ىلا هللاعت يضر هللا ءاطع نبا نيدلا جات خيشلا هاـ(قولا)
قورز دمحأ خيشلا هاـ.(قولا) هيلإ هلصوي نأ دارأ هيلإإالنم لصوي ،ملو هيلع ليلدلا ثيح إالنم هئايلوأ
لهأ مهو ال فيكو ، هيلع هولد إال ادحأ نوفرعي ال :ألمهن لحملا اذه ىلع هحرش يف هنع ىلا هللاعت يضر
نامي اإل ناك اذإو ، مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا حلا،مه لكب هدابع يف قحلا نيعأو لا، ومكلا لضفلا
كنظ امف كلذك مهتمدخ تناك اذإو ؟ مهتفرعمب فيكف كلذك ناك اذإو ؟ اهتفرعمب فيكف والةي، مهتقيرطب
تبحص !وهللادقل ءايميكلا ب عنصأ هنع:ام هللا يضر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا ؟دقوقلا مهجهانم كولسب

ام لا جرلا ؤهالء بحص نمف ، تقولل انامر رمثتف ، اهيلإ ريشيف ةسبايلا ةرجشلا ىلع مهدحأ رمي اماوقأ
غبيمهت.وقلا ناك هوقل ،فإاذ انلثم ىتحياوقل فاق إىل فاق راساأللوايءنم ؟قولا:وهللاام ءايميكلا ب عنصي
ىلع كعلط ،وأ هيلع هللا كلد يلوب ءادتف اال نوكي إامن ننملا اطلئف ،قولا:يف ىنغ يإاذأدارأ :لولا اضيأ
كلسف صهتي،فقلايتإهيللاقداي وصخ دوجو يف هتبرشب دوهش كنع ىوطف ، هيدل ةيص و صخلا عدوهنم امأ
ىوس امعرارفلا كملع ،وي عمجلا ىلع كلديو اقدوئاهق امكوئاهم وانتفنسك، عرب كفر رلاشدايوع ليبس كب
ناسح بإ كفرعيو ، كسفن ةءاس ىلعإ كفقو هللا،وي إىل لصت ىتح رطقيك يف كرياسيو ، ىلا عتو كرابت هللا

هللاإليكواإلبقلا ناسحاب ملعلا إلياه،ويفيكد نوكرلا مدعو ، اهنم بورهلا ،و كسفن ةفرعم هللايلإك،فيويكد
نتللد اذهوصهف؟دقل :فيأننم تلق ،فان هيدي نيب تاعاسلا رمم ىلع ماودلا إهيل،و ركشلا ،وقلايماب هيلع
مهبلط في قدصلا دوجو كزوعي ،وإامن نيلا دلا نادجو كزوع أهنالي ملعاف ، برغم نعقاء نم برغ ىلعأ ي

﴾[نلام ُهاَعَد اَذِإ َّرَطْضُمْلا ُبيِجُي نَّمَأ ﴿: ىلا هللاعت باتك فييآيتنيف كلذ ،وتدج ادشرم دجت صاقد، ،دج
إ تررطضا 47اآلية:21]ولف دمحم ]﴾ ْمُهَّل اًرْيَخ َناَكَل َهَّللا اوُقَدَص :﴿ْوَلَف ل27اآلية:62]قولاتعىلا
ولو ، كبلط إليكنم برق أ كلذ تدجول ولاخائفلألنم، ءاملل نآمظلا رارط هللاض إىل كلصوي نم ىل
رذعتم صلوغير ولا تدجولو ، ابيرق قحمكن لا تدجول ، هتدقف إاذ اهدلول األم رارطضا هللا إىل تررطضا

ي لوزجلا لسينام نب دمحم يسدي لماكلا بط لاق خيشلا هاـ.(قولا) كلذإكيل ريسيتب قحلا هجوتلو ، كيلع
، بابر براأل ةفرعمو واآلباد مولعلا تكاسبا ءايلو األ ةمدخ ئل اضف نمو : هباتك يف هنع ىلا يهللاعت ضر
ةح يصنلا يه اضإامن عالمغلايبو،وخلادمةيأ ىلا لوصولا ،و بويعلا نم دعابتلا و بونذلا نم ةم صعلا و
ْعِبَّتاَو 49اآلية:10]قولا:﴿ تار ﴾[حلاج ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ ﴿ ىلا هللاعت ،قلا بةواألةوخ حملا واالناعةو
ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ناك ملاتبوع،دقو عبتي أن عباتلل 31اآلية15]والدب نامقل ]﴾ َّيَلِإ َباَنَأ ْنَم َليِبَس

ْمُكَل َناَك نسين﴿ْدَقَل رشع بان ملسو هيلع هللا ىلص ي بنلا هدجو ، يراصن نبمكلااأل أسن وهو ، همدخي مداخ
تب جو واليهت ترهظ :نم ملاشخيا ضعب ﴾[األزحاب33اآلية:21]امكقلا ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر يِف

أ هخيش أنتعيقديف ديرملل هبر،ويبنغي عم عمشيهخأتبد هنع:نمأتبد ىلا هللاعت يضر ،وقلا هتمدخ
،ت ةرات اهدقفتي ،ملو هبلق أوحلا لمه يدإاذأ رملا ،ألن ةجاجزلا األشءايفي ىري ،امك اهلك أوحهلا ىري هن

نمو ، شهخي ىلع ضرتع هلأني يغ يدالبني رملا ،و اهبهذ لعياهامي لخدي ةراتو ، هبلق يف راون األ جلتخ
شلايخ،ألنشلايخرؤفو مكلا يف بي يدأنغي رملا طرش نمو ادئهتر، نم جرخ دقف شهخي ىلع ضرتعا

هللا، هنعل ، سيلب إ حرفل ، ءاوه نماأل هيف اممه ىلع مهكر ولوأهنت : ةمحر ه رجزو يد(نتبيه)، رملا حريمب
محة،قلا رلا نم باخ كالمه لبقي مل نمف ، ةمحر خيشلا شلايخهالمهك.وقلا:كالم ديري ،ال هبالمهك
لاغ ةقيرط ال حصنلا ة قيرط رطقيانت همي14اآلية:15]قولا: ﴾[اربا ٍديِنَع ٍراَّبَج ُّلُك َباَخَو ﴿: ىلا هللاعت
لعتقهبوصل،و نمف ، هضرأ هللايف لبح صل اولا هللا:شلايخ همحر شلايخو ضعب اهـ.وقلا ةنايخلا شو
شلايخابأ تعمس هنع: ىلا هللاعت يض ير ريشقلا اهـ.فويسراةلاإلمام عطقنا هب قلعت نمف لصاولا ريغ أام
ييقلو:ا طلايناتس ركب أاب تعمس يقلو: ملعملا هللانب دبع تعمس : هللايلوق همحر ىملسلا نمحرلا دبع
ىلا هللاعت صةبح ىلا مهتبح ص تاكرب صمكل هللاوتل بحصي نم عم اوبحصاف اوقيطت هللا،فإنمل عم اوبح ص
خيش بلق هدر نمو ، هتداع لس دهاش قد صأ ديرملل يخ اشملا بولق لوبقو ينيد: رملا وصةي باب يف اهـ.قولا
هتواقش مقررهظ دقف خويشلا ةمرح كرتل لذخ نمو حين، دعب ولو كلذ بغ ةلايىر شلايخوفالحم نم

اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت هلوق ،دنع نايبلا ارعئس يف هنع يهللاتعىلا ضر ي بيجترولا خيشلا .قولا ءىطخ الي كلذو



، بول لاق باحص أل ءادن ،اذه هراش اال قيرط ىلع ﴾[بلاقةر2اآلية:183] ُماَيِّصلا ُمُكْيَلَع َبِتُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا
لعيمكاال ضرف يلايقن: لهأ ،أييا بوي لاغ تاومس راط فيقأ دهاشملا هالل باطخ طالب عم باطخو
ماقم يف بطلايةع ت نعمأافول اوموصت لعيمكأن بجاوف ة، دهاشملا بلط ال،ألمكنفي صأ نوكلا نع كاسم

ينوبنلايينو لسرملا ىلع ناكت امك 2اآلةي:183]أي ةرقبلا ]﴾ ْمُكِلْبَق نِم َنيِذَّلا ىَلَع َبِتُك اَمَك ية﴿ دوبعلا
ية،و رشبلا س جر نع اوصلخت ﴾[بلاقةر2اآلةي:183]كلي َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ﴿ مكلبق نم نيبحملا و نيفراعلا

ةبياطملا كرتب هءايلو أ باطخلا اذهب يزعي ندلايا، نمز يأما يهو ت، ادودعم ماقماألنمولاقةبريأاما اول صت
تادرابلا هايملا برشو تاوهشلا ناول نمألكأ شيعلا اذلوئذ وملاالةبع ةسنا وملاؤ ةرشابملا حةو كانملا و

لب اورطفت ىتح نعقريب، ضر يأماسقنت تندلايافااهن اوهش نع يئاي ياألو اورب .أياص تامعانلا سبلو
نم ناك 2اآلةي:184]أينم ةرقبلا ]﴾ اًضيِرَّم مُكنِم َناَك نَمَف يم﴿ ركلا راوج ىف اوشيعتو ، ميدقلا قءا
ةرقبلا ]﴾ ٍماَّيَأ ْنِّم ٌةَّدِعَف ﴿ يتلصو نع ةشحولا رفس يف يأ ةشحولا رفس ىلع ،وأ يتقرف نم أضيرم نيعطقنملا
ُهَنوُقيِطُي َنيِذَّلا ىَلَع ﴿ ةدهاشملا و ةيرقلا ماقم هكاردا دعب رطفلا أماي كرادت هيلعف 2اآلةي:184]أي

،ملو هتايح أماي ايندلا نع دهزلا تعنب نوكلا نع كاسم اال نوقيطي نيذلا ىلع 2اآلةي:184] ةرقبلا ]﴾ ٌةَيْدِف
نيذلا لا، وملا سفنلا لذبب ىلا ءهللاعت ايلوأ ةمدخ يهو ، ةيدف هتياد وه هقيفوت ةلقل ةعاطلا هأل لمع لمعي
اوفداص نيذلا نيكاسملا 2اآلةي:184]و ةرقبلا ]﴾ ٍنيِكْسِم ُماَعَط عتلاـــى:﴿ هلوق كلذو ألاهله، ايندلا اوكرت
ءايلو أل موهلا هسفن لذبب ىدتفي نمف هلأي ريخ وهف ريخا طتوع نمف نيكمتلا ماقم اوغلبي ملو نيوكتلا ماقم

هل ريخ وهف دوقفملا يف هتاساقم ،دعب دوجوملا نم هيلع يذلا بجاولا نع ةدايز ةلماعملا ةقيقح نع ه زجعل هللا
يرهوجلا لضفلا نعأيب هثدح :أنوهدلا فهكل ا ةروس ريسفت يف ةيطع )نبا ىكح ). صخرلا بلط نم

حصبقو بلك ،اذه مهتكرب هيلع تداع ريخلا لهأ بحص :نم هظعو سلجم يف أهنقلا رصمب ظعاولا
كلذلو أدبا، ةنسل ىلعاأل ىلتي ،والزيلا نآرقلا يف ىلا هللاعت هركذ نأ هيلع مهتكرب نم ناكف ، نيحلا ماص

األ اهيأ كيلع مّنهللا اذإف هاـ. هتمدخب عفترا نيحلا صلا مدخ نمو ، هتلفغ نم هبتنا نيركاذلا جلا :نم ليق
يف دهتجاو نيحئذأوحهلا، بقارف ، باتع اال كلت أبرث تكسمت فئاطة،و لا هذه نم دحاو ىلع خباالطالع
لوبق ناف ءهيف، افشلا و قايرتلا ىرت كناف ، نيحو تقو لك يف هل عضخاورسكناو ضهي، ارم لوصح

األخيف اهيأ دهتجاف ، قيوعت لك نم صلختو ، بولطملا متهل كلذب سدع نمو ، قيرطلا قايرت خياشملا
عمتجت أن نامرحلا دشأ :نم مهضعب أرثا،قلا كلا حل هناسحتسا نم كيلع ىري ىسعف ، ىنعملا اذه دييشت
مهتهج نم صقن ،وال مهبناج نم لخب ءاألبد،وإالفال وسل كلذإال ،امو مهنم لوبقلا ق زرت ايلوءهللاوال أب

ال سلا ضعب راز ، األبد نسح قزرت شلاأنأن ،وإامن بلطلا قزرت شلاأنأن سيل : مكحلا يف ،امكقلا
يف ريبك صخش ىلإ ؟فأريش ديزي أبيب عمتجا نمم دحأ انه هنع،قولا:له رضيهللا ديزي يبأ ضحير نيط
ال ينآر ،قلا:نم نمكالهم؟قفلا:معن يشائ تعم :هلس ناطلسلا هل ،قفلا كانه ا رضاح ناك نسلا
هيلع هللا ىلص يبنلا ىار لهج وبأو هاذ ديزي وبأ لوقي فيك ،قفلا: كلذ ناطلسلا برغتساف ، رانلا هقرحت

،وإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ريرسلو مل لهج ابأ :نأ ناطلسلل خيشلا كلذ ؟قفلا: رانلا هقرحت وهو ملسو
كالهم، ناطلسلا مهفف ، رانلا هقرحت ،مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر ولو ، طبلا ميتيأيب رأى امن
،مل نيعلا هذهب رهآ ولو هللا، لوسر أهن داقتع واال مارك واال ميظعتلا هريب هنم،أيأهنمل باوجلا اذه هبجع وأ
ول يخأ اي .وأتن ةيؤرلا كلت هعفنت ،ملف طبلا يبأ ميتي ،أهن داقتعاو راقتح رهآباال هنكلو ، رانلا هقرحت
، اهتعفنم نم كيلع مظع أ اهترضم تناك ،لب ةيؤرلا كلت كعفنت ،مل هعم ملوتأتبد تقولا بطقب تعمتجا
دجب تفرع ام ذخو ، ملاسكلا نسحأ كلست أن دهتجاو ، خيشلا يدي نيب ،فأتبد كلا سلا اذهأاهي تمهف اذإف
افلا بطقلا ةديصق انه درون نأ دقورأاني نمسدا.هـا عم دست كلذ يف صلخاو ، هتمدخ يف ضهناو ، داهتجاو
هنع: ىلا ،قلارضيهللاعت لوقنف ةمات ،انمسةب مدقت امل اهتبسانمل ، نيدم يبأ لماكلا ضل،ولاغثو

واألارم تادا ـــــــ وسلا نيط ال سلا مه ارء ــــــ قفلا ةبحص إال شيعلا ةذل ام
ءارو كومدق ا ـــــــــ مهم كظح لخو م ــــــــ هسلا جم يف وأتبد مهبح افص

ــار ضح نم صخي اضرلا نأ ملعاو مهعم ادئام رضحاو تقولا غمن تساو
ارتتسم ــــل هجلا ب نكو يدنع ملع ال ل قفـــــ ستلئ إالنأ تمصلا والمز

ار نهظــــ كيـــــ ولمل هنيب ـــــــــ نأب اد ــــــــ قتعم كيف إال بيعلا ىرت وال



ارذتعم فا ـــــــــ صن مدقاال ىلع مقو ب ـــــــ بالسب رفغت اوس كس أر وطح
ىر جـــ كنم كيف امع كراذتعا هجو وأقــــم فرتعاف بيع كنم وإنادب
ارقف اي قفرلا اوذب ـــــــــ خو اوحماسف م ـــــــــــ كحفصب ىلوأ مكديبع لقو
اررض وال مهنم ا ــــــــ كرد فخت فال م ــــــ هتميش وهو ىلوأ لضفتلا مهب
ارثع نإ فرطلا ضغو ىنعمو اسح اد ــــــــ بأ دج ناوخ ىلعاال ىقتلا بو
ارثأ هنا ـــــــــــ سحتسا نم كيلع ىري ى ـــــ سعف هلا وحأ يف خيشلا بقارو
ارجض نكت نأ رذاحو ـى ضري هاسع ه ـــــــ تمدخ دنع ضهناو دجلا مدقو
ارذح اهكرت نم نكو كيلع ـــى ضري ــه تعاطو يرابلا اضر هاضر يفف

ىرت فيك مويلا ـــــا هيعدي نم حولا ة ــــــ سراد موقلا قيرط أبن ملعاو
اربخ مهنع ينم عاألنذ ـــــــــ مست وأ م ــــــــ هتيؤرب يل وأين مهارأ ىتم
ارد اكــــ ـــــــــ هب فلأ مل دراوم ىلع ــــم همحازي نأ يلثمل ينأو يل نم
ارفن مهنم ـــــا صوصخو ي ـــــ تجهمب مهرثو موأ ــــــــ هيرادأو ـــــم هبحأ

ارطع مهراثآ ىلع ناكملا ى ــــــــ قبي او ــــــ سلج امنيأ اي اجسل ا مارك موق
ار ـــــــــ ظن ينقار مهنم فلأتلا نسح افرط خأالمهق نم فوصتلا يدهي
ختفمـــار زعلا لو ـــــــــ يذ رجي نمم هـــم نيذلا يبابحأو يدو لهأ مه

ار ـــــ فتعمو ارو ــــــ فغم ــــاهيف نبنذو ـا عمتجم هللا يف مهب يلمش الزلا
ارذن ا ـــــــ ىمب نمأفوـــــ ريخ دمحم ـــا نديس ــرا تخملا ىلع الة صلا مث

فلأ رشع انثا هتيبرت تحت وصلنم :هنإ ليق امك قيرطلا يف هتعفرو نيدم يبأ خيشلا ىلإ يخأ اي رظناف
ىتح ، راسكن واال عوضخلا ضرأ ىلإ هتفرعم ةرجش ناصغأب يلدتلا هنم،و لزنتلا اذه ىلإ رظناو ، ديرم

: هلوقب كلذ لو ــــ صح هسفن نم دعبتسيو هانمتيو ــــة فئاطلا هذهب ىلعاالتجمـــعا فسأتي شرع

اربخ مهنع ينم عاألنذ ـــــــــ مست وأ م ــــــــ هتيؤرب يل ينأو مهارأ ىتم

: هلوقب قيرطلا لهأب ريفنسههأاللالتجمعا مل هنأ ىتح واالكنسرا عوضخلا ضرأ ىلإ ايلدتو زنتال داز مث

ارد اكــــ ـــــــــ هب فلأ مل دراوم ىلع ــــم همحازي نأ يلثمل ينأو يل نم

و مهتبح ص لضف ىلع ك ئبني انهو مغروفاموغرفتا، هبنذو هللا. يف امهب عمتجم هلمش الزيلا نأ اعد هنإ مث
دقسه،ال تادراوب ىلحتملا هبر، ةفرعمب هبلق ئ لتمملا هسفن ب فراعلا شأن اذهو ، مهتمدخو االتجامعمهب

ليق: امك ماتلا رظنلا وه اذهو ءيش نمكل لقأ هسفن ىري فنلسهحاالوالقماال،لب ىري
ا ـــــــ عفرت داز ءر ملاـــ لهج داز نإو ا ــــــ عضاو دازت ءرملا ملع داز اذإ
ــــا راتعنم ـــــــ محـلملا نم رعب وإن مثهلا لاثرام لمح نم نص لاغ يفو

رأاهس، يف اهعافترا إال اهقورع يف اهضافخن إ اهديزي ال ةرج األنلاش عافترا إال ضافخن اذهاال هديزي وال
، قيوعت لك كنع لزي ، نكمتملا فراعلا اذه نم ميظعلا لص اذهاأل ذخو ، قيرطلا عأاهياألخيف ضاوتف

مجعلا و برعلا ابتاعسدي نم مهريغو باتكلا عنمأله يذلا ةسايرلا بح هوو ءاداألمه كل بدي أن رذحاو
ءوسلا ءاملع بدإىل يذلا وه ءادلا اذهو كلس مهجهن مهدعب صخش لك اذكهو ، كله نم عم اوكله ىتح ،

اولض، وأ اولضف ركم، هللانم نم مهبيصي س امل ةرخ اآل ءاملع نع اوضرع أ ىتح ، رصعلا اذه نمأله
هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا هللا بو لاخذالن، نود قيفوتلا ،سوأهل نارسخلا بهللامن ذوعن ، اوكله وأ اوكلهو
﴾:يف ثلا ـلثلا صفلا ﴿، بآملا عو جرملا هناحب س ،وهيلا باوصلل هنمب قفوملا ،وهللا قيرطلا ءاوس ىلا

والةي،ف مهتبحمو مهل ميلستلا و فرا وملاع مولعلا نم مهنم زربي ام قيدصتو هللا يفأله داقتع إعالمهمأناال
،و هسناجي إالنم بحي ال صخ ):أنلاش ،(ملعا قيرطلا ءاوس إىل يداهلا وهو ، قيفوتلا هللا بو : ألوق



هقذ، ،امم قوذلا كلذإالب نوكي ،وال هتحص ملعي إالام قدصي ،وال ةسنا مؤ هنيبو هنيب ناك الدويإالمن
﴾[للايل92اآلية: ىَرْسُيْلِل ُهُرِّسَيُنَسَف ىَنْسُحْلا ِب َقَّدَصَو ىَقَّتاَو ىَطْعَأ نَم اَّمَأَف ىلا:﴿ عت هب،قلا نامي بواإل
هللاووصهلا، ةدهاشمل نيرادلا ربتوأنم نينوكلا نم هدهج لذب أي ىطع أ نايبلا ارعئس يفو [5-6-7
جوالهل مجهلا هفشكب ىنسحلا ب قدصو هللا، ريغ إىل رظنلا سو فنلا ةضراعمو ض رؤةياالارع نم ىقتاو
رطاخ بلقــــه ىلع يرجي إهيل،وال هلوصوب هللايفاأللز ماأهدع ىريو ، نيدحوملا نم هبرقو نيفراعلا

و ةفلكلا هنع عفرنو صلوإهيل، ولا قيرط هل لهسنسف 92اآلةي:7] ليللا ]﴾ ىَرْسُيْلِل ُهُرِّسَيُنَسَف ال﴿ صأ كشلا
: لجو زع هبر نع هيوري اميف قلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا :أن يراخبلا ىورو اهـ. ةيدوبعلا يف بعتلا
يلوا أللجأهن ايلو يل هيطمنويلا يفو هنع، هللا يضر انخيش »قولا برحلا ب هتنذأ اّيلو يل ىداع «نم

صخشلا "ناف يبابح وأ يدو :"مهأله هلوق دنع نيدم أيب خيشلا ةديصق حرش يفو ايلو، هتذختاو هتيفط ص
هللا يضر كلاالماشةراإىلأهن اذه يفو ، ةسنا مؤ هنيبو هنيب ناك ،والدويإالنم هسناجي إالنم بحي ال
ىلص يبنلا سةلإىل رملا ةفحتلا حرشب يكزلا فاحتا يفو . ىهتنا مهتنيط من هتنيطو ، مهتلمج نم هنع ىلا عت
نم ةزرابلا رارس األ مولع لبيغهنع امب بذكي أنال هسفن صح ،انلا بيبللا لقاعلا تاجرد ألق ملسو هيلع هللا
وهو اهنم ا جراخ نوكي فيكو . ةرهطملا ةعيرشلا عن جراخ وه امب اليأنوت ،فإمهن رارب األ ءايقت هللاأل أله

و ركفلا ةوق نع جراخ وه امم ةعيرشلا رارس نمأ مكحو رارس أب ،وإامنيأنوت لماكلا اتنئجاالبتاع نم
ف قدصي مل نا بيبللا لقاعلا .ف كلذ وحن نماالمتحاإلتأو ملا سلا أواالماهل ةدهاشملا ،النتلاإالب بسكلا

يطاح اال فيرشلا ملعلا اذهل بلا طلا ةجرد لقاو ، ناكم اإل ةعقب ىف هحرسي ،لب اضيأ بذكي ناال نم اللقا
قحوإنمليذقه،وإ ، نطابلا و رهاظلا اماكالىف عابتا نوعبتملا هللا قيرط لهأ هب ققحتي ام نأ قدصي نأ
هبر،والدب نم ةنيب ىلع ناكو ، مهبراشم نم برشم ىف مهنم ناك لذبك مزاجلا قيدصتلا منفنسه دجو اذ
ىف هرس يدقّس متاحلا ي برعلا نبا شلايخ؛يينع اذكقلا هب رعش ويفاوقمه،وإنملي بلايةنأنيصدمهق كلتب
لال نوله :ملاؤ نايبلا زاجعإ هرسفي سدق ، يونوقلا ردصلا ملتيهذ ،قولا واملائنيت نينامثلا و نماثلا بابلا
صهت،وملا اخو هللا نمأله قحني ملل نوبحملا يرحةمه صلا ت افشاكملا مولعو ة حيحصلا نتفاعاتنئجاألاوذق
مُهَّبَر َنوُعْدَي َنيِذَّلا ﴿ ةيفاولا ةرفاولا لوقعلا لسلايةمو ةركفلا و ةرونملا بولقلا نمأله امهل وحأب و مهب نونم ؤ
ةيوه ءافصب 39اآلةي:18] رمزلا ]﴾ ُهَنَسْحَأ َنوُعِبَّتَيَف َلْوَقْلا َنوُعِمَتْسَي 6اآلةي52]﴿ ﴾[األماعن ِّيِشَعْلا َو ِةاَدَغْلا ِب

ارمقبي ق، حلا دوج ت احفنل نيضرعتم ، امهوحنو لاوزنلااع دجلا فصيت نم مهرهطت دعب ءاغصا نسح ،و
درو سأامئه، بتارم منأيرتبةنم لصو يدنم ىلع يز زعلا هبانج من مهل زربي ام نيرظتنم نهل،

، مهلوقع ين زاومب راتةال ماعلا مهبر مبيناز نزاوينهل ، نساألبد حب ،لتمقني اهنودبو ة مولعم ةط ساوب
يقرق،اق رتس ءارو نم عمس امي ةحصب رعشي لحملا ي فاصلا ةرطفلا يحاإليمناو حصلا نمؤ ملا اذه لثمف
نع الء جتس قئةهلعنمكلااال ،واعلا لحملا في ةمجتسملا ئق اوعلا و لغاوشلا بويقة عبطلا مكح هاضت

اهـ. نايعلا ماقم اإلينامإىل رونب قترم ، عمسي امب يق،نمتعف لتلل مؤله فشكلل دعتس م وهف ، روكذملا روعشلا
باتكلا يةفي عرشلا ت ارابخ اال رهاظ نم األلو موهفملا :وه ماعلا ناز يملا ماق ملا اذه شاحية ىف قولا

واالماهل يفاإلىهل رعتلا و دوهشلا ققب حملا فشكلا صامتيحققنم اخلا ،وملايناز ةيوبنلا ةنسلا و زيزعلا
نطبلا وهو ، ةنسلا و باتكلا نطاب نم ةيعرشلا رارس يأضانماأل كردملا الم،و تحا لك نم ملا سلا ماتلا

في هرس سدق احلاتمي، ،ينعي خيشلا هاـ.قولا نطابلا نمقمس لكلا ع،و لطملا ودحلا هقوفو إهيل راشملا
رط دحأ ي طاح اال فيرشلا ملعلا بحاص وه يذلا ملعلا بحاصل ينواملائتين:واليملس نامثلا و نماثلا بابلا
ملسيو يقة، رطلا كبالمأله نم ؤي هللا:إاذرتيأمنم همحر امكقلاأوبزيد هب نمآو ، هوقاذام قاذ يهقإالنم
بوبحب يف ملسملا و ةوعدلا باجم نوكي ،كويفال ةوعدلا باجم مكلفإهن وعدي هل: هب،فقاولا نو ققحتي ام مهل

،وقهتلب رارس ملعاأل كدنع نسح ت:إاذ احوتفلا .قولافيمقةمد هلهجل فرأهنفياه العي هنكل ، ةرضحلا ة
نكس إالاذه،إذاليجلثأيالي ليبس التردي،ال أوتن ةرور ض هنم فشك ىلع كناف رشباف هب، تنمآو

.قلاإالأنتأى ركفلا حيث نم هروط وفق ،أيألهن لخدم عللقلانه ،لوسي هتحصب عط قي إالامب ردصلا
هلل دمحلا اهـ.ف قوذ بحا كبالهمإالص فاليذتل موصعملا اعلاقل.وأامغير ردص ،حئنيذيجلث موصعم كلذب
ناكبيهنبويهنمؤسنا ،والدويإالمن هسناج إالنمي بحي ءال رملا ىلعأن يلد اممو ( ملاين.(تلق علا بر
ِهِرْصَنِب َكَدَّيَأ َيِذَّلا ىلا:﴿َوُه عت ققهلو زرلا االب كلذ نوك صهتح،والي ملعي بقهبلإالام قدصي ة،وال

﴾[األفنلا ْمُهَنْيَب َفَّلَأ َهّللا َّنِكَلَو ْمِهِبوُلُق َنْيَب ْتَفَّلَأ اَّم ًاعيِمَج ِضَْر يِفاأل اَم َتْقَفنَأ ْوَل ْمِهِبوُلُق َنْيَب َفَّلَأَو َنيِنِمْؤُمْلا ِبَو



هاـ.(فو ههابش خلايرأفلأ نمأله ناك نمف ، هباشتلا طعةي:سبباألةفل 8اآلةي:63-62]فويتسفيرنبا
أفل يديب تقلخ قهلو: ةرطف ردصم نم ،والتسانئاسألاهن سناج نيباألكشلابلات ارعئسبلاينا):أفل ي
نبلا ي،وأفل حور نم هيف تخفن صهنمقهلو:و اخلا ة رطفلا ةهج واالتسنئاس،نم سناجتلا ب حاور بيناأل

لوقعلا هللا»وأفلبين عباصأ نم نيعبصأ نيب بولقلا الم:« سلا هيلع قهلو ةراشاب ةاهل فصلا ةنياعمب بول ق
ام الم:«ألو لعيهسلا قهلو كلذو ، يرابلا نم امصرد ألو لقعلا اهيف، تاهتلايليق رطف ل صأ نم اهسناجتب
نم اهب راون ،اوتصلااأل راون علاةاأل طمب زلايةن،وأفلبيناألسرار ردصم هنم فرصنا لخقهللاعلاقل»
،روؤةياآليتا تاعاطلا تاهفي اماقم سناج ت ثيح نم حابش ةقاأل فاومب بو لايغ راون أ اودهاش غلايبلبقأني
كلا سم في اهكول ،وس تادهاشملا يف اهتاماقم ةسناج مو ابئتالاهف حاور قةاأل فاومو ت، اماركلا ب رفظلا و

ش نمب فل تأي ةردقلا شدها نمف ت، افصلا يف سياهر سناج نمت بولقلا ةق فاومو ت، ارضاحملا و تا بقارملا
نم ةقلاعلوق فاومو ت افصلا راون يفأ اهرس ،ألن تافصلا مجيع رؤةي ماقم كلذكو ، ةردقلا في مقهما دها
راون فيهبأ اهركذ وت اهربد وت لواآليتا صأ من يتا مكحلا انسء اهليصحتو األعفلا راون أ اهكارد أ سناجت
برشم نم رسيدر لكو علاةاألدب، طمو لاقمد دهاشم نم اهبراشم سناجت نم رارس ةقاأل فاومو ، يتا ادهلا

نم هبرش نوك ي نمب يتسأسن وحصلا أو ركسلا ءأوبلاقءاأو أوانفلا ديحوتلا أو قوشلا ةأو بحملا ةأو فرعملا
ام الميفبينا سلا هيلع قلا افطلتو ةمحر هسنج عم سنج لك نيب ذلايأفل ناحبسف ، رارس نماأل مقهما
ّةد»امف نجم دونج فيمقمالاقابرت«األرواح تاس نأت سملا هذه تساوئانس ت نماتئالفذههملاؤافلت انحرش

ة،اوتئال بحملا نيب بحملا ،اوئتالف ةدار يدينباال رملا الفتلفالف تخا اهنم ركان اموت ، ائفلت اهنم فراع ت
ةفرعملا ينب فراعلا ،اوئتالف أتسنينباألسن سملا ،اوئتالف قشعل با نيقشاعلا قاوئتالف وشلا يقنب اتشملا ف

ة،اوتئالف دهاشملا ينب دهاشملا ،اوئتالف فشكلا ب نيفشاكلا ينبلاتحويد،اوئتالف دحوملا ،اوئتالف
ينب دبعتملا ة،اوئتالف سارفلا ينب سرفتملا ،اوئتالف دجولا ينب دجاولا ،اوئتالف باط خلا عامسب نيبطاخملا
يتس سنج لكف لاة سرلا سلينب رملا ،ئاوتالف ةوبنلا بولاالةي،اوتئالفاألبنيءاب ءايلو ةي،اوئتالفاأل دوبعلا
األايبنءب بول ةلاق سرلا نب يملس ملا بولق ):أفلبين مهضعب .(قلا هماقم يف هيلي نمب قحل سه،وي أنسنجب

ةماع بولقو ة، مدخلا ب نيحلا صلا بول ة،وق دهاشملا ب ءادهشلا بول لاصدقنيبلاصدق،وق بول ،وق ةوبنلا
لعجو ، نيقيدصلا ىلع ةمحر ءايبن األ لعجو األابنء، ىلع ة محر نيلسرملا لعجف ، ةيادهلا ب نينمؤملا
ةماع ىلع ةمحر نيحلا صلا لعجو حلاين، صلا ىلع ةمحر ء ادهشلا لعجو ء، ادهشلا ىلع ة محر نيقيدصلا

اغوير األكشلا، نيب فلأ :( زارخلا ديعس .(قلاأوب نيرفاكلا ىلع ةمحر نينمؤملا لعجو ين، نمؤملا
: ملسو هللالعيهوهلآ ىلص هلوق ىنعم اذهو لحنته، أبله سن سهومتسأ برموطنجب لكف ، رخآ ماقمل موسرلا

لمأتلا نم يهت طعأو ، مدقت ام عيمج تمهف »هاـ.(قتل):وإاذ فلت ئا اهنم فراع امفت منجّهد دونج «األرحاو
لأفيلك هنع،االتعقدا هللا يضر قورز شلايخ لوق ىنعم ملع هب كل لصح قعطاي،ي املع ت ملع حقه،
يلج رهاظ اذهو نيعمجأ مهنع يهللا ضر تاد نملااس امهريغ اذكو والةي، داقتع شقلايير:اال ريخ.وقلو
هنمب ق فوملا 24اآلةي:40وهللاتعىلا رون ﴾[لا ٍروُّن نِم ُهَل اَمَف اًروُن ُهَل ُهَّللا ِلَعْجَي ْمَّل نَمَو ﴿: قفوم لكل

. بآملا و عجرملا هناحب ،وإليهس باوصلل
، لقاعلا اهل هبنتيل ءهللا، ايلوأ ةفرعم نع سانلا متنع يتلا بجحلا ضعب نايب عب﴾:يف ارلا ـل صفلا ﴿
وهو ، ىلا هللاعت ىلإ لصي هيلإم صلو ،بوولا مهيلإ لصي مهتفرعمبو ، مهتفرعم ىلإ لصيو ، اهلك اهقرخيف
يتلا بجحلا )أن :(ملعا قيرطلا اوسء ىلإ هنمب يداهلا ،ووه قيفوتلا ىلا هللاعت بو ، فألوق بولطملا ةياغ
األايلو ةفرعم نع بجحي باجح أشد وهو ثةل، امملا :شدوه اهنم ، كثةري ىلا ءهللاعت ايلوأ ةفرعم نع بجحت
ىَلِإ اَنْيَحْوَأ ْنَأ اًبَجَع ِساَّنلِل َناَكَأ ﴿: ىلا عتو هناحبس .قلا نييبنلا ةفرعم نع نيلو ىلااأل هللاعت بجح ءهب.

َناَك اَّمَع اَنوُّدُصَت نَأ َنوُديِرُت اَنُلْثِّم ٌرَشَب ِإالَّ ْمُتنَأ ْنِإ ﴿َقْاوُلا مهنع يكاحا ناكو 10اآلةي:2] سنوي ]﴾ ْمُهْنِّم ٍلُجَر
َثَعَبَأ ِإالَّنَأَقْاوُلا ىَدُهْلا ُمُهءاَج ْذِإ ْاوُنِمْؤُي نَأ َساَّنلا َعَنَم اَمَو يهم14اآلةي:10]قولا:﴿ ﴾[اربا اَنُؤآَبآ ُدُبْعَي
أيكاح ﴾[األبنيءا21اآلةي:3]قولا ىَوْجَّنلا ْاوُّرَسَأَو الً﴾[االسارء17اآلةي:94]قولا:﴿ وُسَّر اًرَشَب ُهّللا
اَذَه :﴿اَم قاولا مهنإ ن23اآلةي:24]قولا ونمؤملا ]﴾ ْمُكْيَلَع َلَّضَفَتَي نَأ ُديِرُي ْمُكُلْثِّم ٌرَشَب اَّلِإ اَذَه :﴿اَم مهنع
﴾[ملاؤ َنوُرِساَخَّل اًذِإ ْمُكَّنِإ ْمُكَلْثِم اًرَشَب مُتْعَطَأ ْنِئَلَو َنوُبَرْشَت اَّمِم ُبَرْشَيَو ُهْنِم َنوُلُكْأَت اَّمِم ُلُكْأَي ْمُكُلْثِّم ٌرَشَب اَّلِإ
ون نمؤملا ]﴾ َنوُدِباَع اَنَل اَمُهُمْوَقَو اَنِلْثِم ِنْيَرَشَبِل ُنِمْؤُنَأ اوُلا :﴿َقَف مهنع أيكاح 23اآلةي:34-33]قولا نمنو
﴿َقاوُلا مهنع اربخم ميوشييفاألسواققولا ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل ام قاولا مهنأ ربخأو 23اآلةي:47]



ْتَبَّذَك ﴾[يس36اآلةي:15]قولا:﴿ َنوُبِذْكَت ِإالَّ ْمُتنَأ ْنِإ ٍءْيَش نِم نمْحَّرلا َلَزنَأ اَمَو اَنُلْثِّم ٌرَشَب ِإالَّ ْمُتنَأ اَم
فئاطل اطعءهللايف نيدلا جات 54اآلةي:23].قلالاشخي رمق ﴾[لا ُهُعِبَّتَّن اًدِحاَو اَّنِّم اًرَشَبَأ اوُلا َقَف ِرُذُّنلا ِب ُدوُمَث

هللاهباأل بجح دق باجح وهو ثةل، امملا شدوه ىلا ءهللاعت ايلوأ ةفرعم نع بجحي باجح :أوشد ننملا
﴾ َنوُبَرْشَت اَّمِم ُبَرْشَيَو ُهْنِم َنوُلُكْأَت اَّمِم ُلُكْأَي ْمُكُلْثِّم ٌرَشَب اَّلِإ اَذَه هنعم:﴿اَم أيكاح ىلا عتو هناحبس .قلا نيلو
54اآلةي:23] رمق ﴾[لا ُهُعِبَّتَّن اًدِحاَو اَّنِّم اًرَشَبَأ ﴿: مهنع ا ربخم عتولاى هناحبس [ملاؤنمنو23اآلةي:33]قولا
25اآلةي:7]وإاذأ ﴾[رفلاقنا ِقاَوْسَأْلا يِف يِشْمَيَو َماَعَّطلا ُلُكْأَي ِلوُسَّرلا اَذَه َمِلا اوُلا :﴿َقَو لجو زع قولا

باجح اهنمو صهتي، وصخ دوجو كده ،وشأ هتير بش كنع ىوط ئه، ايلوأ نم يلوب كفرعي نأ ىلا هللاعت دار
سنأ انلا غبلا ةهارك امهادحإ : آلنيتف هيلع والهتي،ويركن دحجي يلوا رصاع ،ألنكأثرنم ةرصاعملا
دبع خيئلا ؛(قلا مهسفن دنعأ دسحانم صاصتخاوأ ةلزنمب هيلعه رشف هم رصع لهأ نم ألدح نوكي

مهب، هتيانعو هللامهل صيصختب ولاعاملء ءايلو لأل فرتعملا ناك :وامنإ هتاقبط لوأ )يف ينارع لاش باهولا
كيونأل سنأ انلا غبلا ةهاركو ،اوسيتالءلاغةلف مهقيرطب لهجلا سلغةبل انلا يلقاليف مهل مهئافط اوص
مثل دحأ باجحلا اذهب ىلتبا امو :( هاـ.(تلق مهسفنأ دنع دسحانم صاصتخاو ةلزنمب شفر مهيلع مهدح
اطعءهللايف نبا نيدلا جات اصطالحاقلالاشخي هقفلا ملعب : ىمسملا عو رفلا ولعب اودمجت نيذلا ء اهقفلا
مهنم دجت لقفّأن هر، اظلا اصألهلاعمل وصخ ، فلخلا ب ةفئاطلا هذه هناحب هللاس ىلتبا دقلو : ننملا فئاطل

مه؟ف نيأ نكلو ، نودوجوم ءايلو أناأل ملعلا كل:معن ،لبيلوق نيعم يلوب قيدصتلل هردص شرحهللا نم
ي دصتلا رون دوجو نم ايراع ، جاجتح باال ناسللا قلط هللاهيف، صةي وصخ عفدي هلأادحإالوأذخ ركذت ال
وأعي ناكم أو نامزب هللا لضف دييقت : ةيناثلا نماألدس،اهـ. كرارف هنم رفو هفص، اذهو نمم رذحاف ق،
نم نوقداصلا ذهباألاكربو مكلوق نم اورذحاو هنع): يهللاتعىلا ضر يسنوتلا بهاوملا وبأ ن(قلا
،ام نامزلا رخآ اجءيف هللانم يطعي ،دقو رادجلا بحاص زنكك مه قحيقة،وإامن اوبهذ ام مهنإف ، ءارقفلا
مث هلبق األايبنء طعي اممل ملسو هيلع هللا ىلص ا دمحم ىطعأ هللاتعىلاقد راأللو،نإف صع نعاهللا هبجح
ةنمز لأل رظنلا دعاوقلا سي سأت هنع):يف يهللاتعىلا ضر قورز أدمح خيشلا .هاـ(قلا مهيلع حدملا يف همدق
َنِّم ٍلُجَر ىَلَع ُنآْرُقْلا اَذَه َلِّزُن اَلْوَل كلافرا﴿ ،حيثقلا يلهاج أرم يعرش ل صأ ثيح ،النم صاخش واأل
َكِّبَر َةَمْحَر َنوُمِسْقَي ْمُهَأ ﴿: هلوقب مهيلع ىلا هللاعت درف 43اآلةي:31] فرخزلا ]﴾ ٍميِظَع ِنْيَتَيْرَقْلا

43اآلةي:23] فرخزلا ]﴾ َنوُدَتْقُّم مِهِراَثآ ىَلَع اَّنِإَو ٍةَّمُأ ىَلَع اَنءاَبآ اَنْدَجَو 43اآلةي:32]﴿اَّنِإ فرخزلا ]﴾
مزلف 43اآلةي:23] فرخزلا ]﴾ ْمُكءاَبآ ِهْيَلَع ْمُّتدَجَو اَّمِم ىَدْهَأِب مُكُتْئِج ْوَلَوَأ ،قلا:﴿ هلوقب مهيلع هللا درف
هب،واألايلوءيف ىلا هللاعت هصخ ام ثيح إالنم صخ ،والش تقوب بماالة ريغ هللانم لضف مومعل رظنلا
يف انيابت ،ونأ ةمرحلا و ةمحرلا يف ءايبن األ ةثرو ء املعلا ،و ةزجعملل ةدهاش ةماركلا بتعلالايبنء،ألن كلذ
حتفلا حاتفم قيدصتلا ،و بلقلا روفنل هعون وا دوحجملا لوبق نم عنام دحجلا دوجو هيفو هاـ، لضفلا لصأ
ريغ نم حتفلا ،و بهاوملا زيوجت هيلع نيعتي هقفلا عم فقوتملا ،ف عفاد هل،ذإال هجوتي هب،وإنمل صقد امل

هبجح ماق اامم مورحم ناك يشء،وإال ىلع اهبابسأ فقوتت ال ةردقلا ،ألن نيع وال ناكم وال نامزب دييقت
هنأش ناك )،نم ينارعشلا تاقبط يفو )، هرصع ءايلوأ نم أبدح عفتني ،ال باجحلا اذه بحاص .و ىهتنا هدو

:( يسنوتلا بهاوملا وبأ نيبمااهـ.(قولا ا نارسخ لذبك ىفكو ، هرصع هللايف ءايلوأ نم دحأب الفتنيع راكن اإل
هنامز لهأ ىلع ركنأ نم نإف ، تقملا و درطلا بجوتستف ، تقولا حبا صأ مارتحا مرحت نأ يخأ اي وإكاي
لهأ عن ضرعأ :ونم يناعملا رهاوج يف هنع،امك ىلا رضيهللاعت انخيش قلا اذهلف اهـ. هناوأ ةكرب مرح

ضرعأ نمك هلثم ناكو ، نامرحلا عباطب هيلع عبط ، تاوم األ ءايلو نماأل همدقت تسمغيناكبالمنم ه رصع
اهنمو اهـ. رفكلا عباطب هيلع لجسيف ، هلبق اولخ نيذلا نييبنلا عئارشب تسمغاين ، هعيرشتو هنامز يبن عن
طورش اهيف اوركذو ، ءايلو األ تامارك يف نوفلؤملا اهركذ يذلا فاصو باأل فاصت ىلعاال ولاالةي رصح

هلباأل ةيارد ال نم عمس شخيا،وإاذ ذختي يذلا خيشلا نوكي أن يغبني فيكو ، اهدعاوقو اهطباوضو ولاالةي
ام وحن ىلع يلولا ،صرو ءايلو األ تامارك يف فلؤملا بتكلا لتك دقطعلا عماسلا كلذ ناكو ايلوءيلوا،

. نيعمجأ مهيف كش هنامز ءايلوأ ىلع ةروصلا كلت ض رع اذإف ، بتكلا كلت يف عمسي
ءايلو األ تامارك يف ملاؤةفل بتكلا ،فإهنإاذطعلا ببسلا اذه نم سطق دحاو نم مكو :( زيرب يفاال (قلا
نيعمج أ مهيف كش هنامز ءايلو ىلعأ ةروصلا كلت ضرع ،فإاذ بتكلا كلت يف عمسي ام وحن ىلع يلولا روص
مهتامارك تنود نيذلا ءايلو األ دهاش ،ولوأهن بتكلا يف بتكت ال يتلا فاصو نماأل مهيف دهاشيو ىري ،لام



ولاالةي راكن إىلإ بأماوق لهجلا غلبي دقو . هنامز ىلعأله هركن امأ فاصو نماأل مهيف دجول ، اهنيودت لبق
كلت لزن ،فإاذ طباوضلا ب اهقيقحتو ولاالةي رصح نم مهلوقع يف مكحتسا ،امل هنامز هأل نم دوجوم لك نع
احصهل،أهنيؤنم ريصيو هنع، ولاالةي ىفنيف ، ةقباطت ال اهدجو هنامز نمأله دوجوم ىلع طباوضلا
ض ىلع ردقي ،وال هدبعل منهللا ءافط اص درجم يه رديأنولاالةي ،ملو جراخلا يف هل دوجو ال يلك يلوب
، ىنعملا اذه يف ةياكح انعم رصعلا ءنمأله اهقفلا ضعبل عقو دقو .قلا: تاقولخملا نم قولخم اهطب

يلولا نوكي أن يغبني فيكو ، اهطباوضو ولاالةي طورش هيف ركذي وهو ، موقلا بتك ضعبب أهنأىت كلذو
دقو ، يلولا طورشو ولاالةي يف باتكلا اذه هركذ ام ينم اوعم أنتس مكنم تدر يل:أ ،قفلا خيشي يذلا

باتكلا كلذ يف ام ىلع إهيلبولاالةي،فأدارأنرقيأ راشي من ضعب ىلع راكن ،وأهنأداراإل هتراش إ تمهف
يلع هل:الرقتأ تلقف ، لجو هللازع ءايلو ىلعأ ضارتع واال راكن نماإل هنطاب يف ام ينمزل أ هتملس ،فإاذ
اذه عنمؤفل ينربخ رقافأعلىامشئت،أ دنع ينتبج سؤلا،فإاذأ نع ينبيجت ىتح باتكلا اذه يف ّام
صقن لاسالم:ام هيلع ىسومل رضخلا امكقلا ؟أووه ميظعلا هكلمو ئه اطعو ئنهللا ازخب طاح ،لهأ باتكلا
هولوقف ئاهن، زخو هللا كلمب طاح ،فإاذأ رحبلا نم هترقنب روفصعلا اذه صقن هللاإالامك ملع نم كملعو يملع

سلا امهيلع ىسومل رضخلا امكقلا وه متلق :وإن تلقف ، كلذ لوقن هللاأن ذاعم .قفلا: مكنم هعمس أ ىتح
ةبح تدجوف هنع تجرخف هيف، نكستو ىوإهيل غصري،أت ريوغ اهل ةلمن هل،فإنثمهلا ريخ توكسلا الم:ف
ىو الأم لمنلا عيمج اي يدانتو حيصت تلعج ىلعأن حرفلا اهلمحو ، اهنكسم يف اهتلخد اهبوأ تحرفف حمق
نم هملع رأاهسبالافئةد،فإننم عجوتو اهقلح بعتت هل:أاهن تلقف هيف، ريخإالامأان ،وال يدنع إالام
محر هل:أهنالي لوقيو ، ميركلا ىلوملا ىلع عطقي هنمأن حصي فيك ، رحبلا نم روفصعلا ةرقنك هللا، ملع

،وإاذ هقباطت اذهوال ىلع قدصت ولاالةيال طباوضو نماألايلوء. اذه سيلو اذه، ىلع حتفي إالاذه،وال
وللالةي ىقبت ةدعاق ،فأي هتعاس نم هيلع حتفي ،مث نامي اإل هيطعيف رفكلا ىلع وهو دبعلا ىلايرمح هللاعت ناك
فلا رحلا نموع فلاالين هدبع ىنغ :إهنأ سانلا ىلع ىلوملا زجاعلا ثداحلا ناطلسلا عن كل ليق نيحئذ؟وإاذ
،وإاذ هكلم يف هل عز أهنالانم دقتعت ،ألكن هدعبتست ال ،فإكن اذكو اذك فلاالين يدوهيلا ىلع علخو الين
دقتعت ؟وأكن كدعاوقو كطباوضب كلذ نم هناحبس ميدقلا كلملا عنمت فيكف ، ثداحلا كلملا يف اذه دقتعت تنك

. هباتك ىوطو ، قحل ،وهللاإهن باوص متلق يذلا :اذه هيقفلا ،قفلا ىلعأهرم ،وأهنغبلا ديري امل أهنعفلا
هنم، رزنلا ب اوطيحي مل انلق،إونانلقإمهن هللابفئسام قلخ امب اوطاح أ قولا:إنانلقإنهؤالءملاؤنيفل

يدهم من مكو هللا. هاده نم يدهملا مهل.و اريخ ناكل اوتكس ،ولف مهدعاوقب هللا ىلع رجحن فالبنيغيانلأن
وبصفنمأ ومصفو يلولا أن مهنظ اهنمو . قفوملا ،وهللا طباوضلا و دعاوقلا هذه نوكت لبقأن يده
،وإ ةمصعلا وهو ةوبنلا فاصو نمأ فصوبو ، زجع هقحلي اشيءوال ام لعفي أهن وهو ، ةيبوبرلا فاصو
سيل هللا،قاولا يقتت ،أورماأهتال عرشلا قيرط ريغ ىلع هدلو هل،أورأاو بجت هللاملويس اذرأاويلوااعد

رضي هتعمسو زيرب اال يفو . هراد ويلاألصحلأله ناك ولو اعدءه، هللا باجتس يلواال ناك ،إذول يلوب
منحي سا نلا اوعفن ،إون مهنع ىلا هللاعت يضر ءايلو األ تامارك يف أاوفل نيذلا :إن لوقي هنع ىلا هللاعت
ك ىلع فقاولا ىلعأن ، تاماركلا ركذ ىلع اورصتقا ثيح ريثكانم مهب اور ضأ باألايلوء،دقف فيرعتلا ث
يف زجعي ال يلولا أن مهوت كشف، ىلع افش ،كو فرصت ىلع افرصتو ة، مارك ىلع ةمارك المهمإاذرأى
لولا أن نظي ظعيم،ألهن لهج ،يفقعيف ارهاظ ولو ت افلا خملا ،نم ءيش هنم ردصي هيف،وال بلطي أرم
فاصو نمأ فصوبو ، زجع هقحلي اميءاش،وال وهوأهنيلعف ة، يبوبرلا فاصو نمأ فصوب فوصوم ي

ملو ةيبوبرلا ئص اصخ نم ،واألرماأللو ةمصعلا وهو ةوبنلا
ٌءْيَش َنِماألِرَْم َكَل َسْيَل ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل هللاتعىلا ،كفيفباألولايء:قلا ماركلا هللالرسهل هطعي
28اآل صصق ﴾[لا ءاَشَي نَم يِدْهَي َهَّللا َّنِكَلَو َتْبَبْحَأ ْنَم يِدْهَت اَل َكَّنِإ 3اآلةي:128]وقلا:﴿ نارمع ﴾[لآ
﴿: ىلا عت ﴾قلا امهّينعنمف نّينثا هتلأس و امهّيناطعأف نّينثا ّيبر تلأس ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ةي:56]وقلا
قفلاقد كهجوب ذوع :«أ تلقف ﴾[األنعما6اآلةي:65] ْمُكِقْوَف نِّم اًباَذَع ْمُكْيَلَع َثَعْبَي نَأ ىَلَع ُرِداَقْلا َوُه ْلُق

كهجوب ذوع أ تلقف يشّعا مكسبلي قفلا:أو كقفلا:قدفعتل هجوب ذوع :أ تلقف مكلج رأ تحت قفلاأونم تلعف
يف ء».قولاتعىلا اضقلا قفلاسقب كهجوب ذوع أ تلقف بعض سأب مكض .قفلا:وييذقبع ءاضقلا قفلاسقب
ُمَكْحَأ َتنَأَو ُّقَحْلا َكَدْعَو َّنِإَو يِلْهَأ ْنِم يِنُبا َّنِإ ِّبَر َقَفَلا ُهَّبَّر ٌحوُن ىَداَنَو نملاغقر﴿ هنبا سؤلانوحنجةا

َنوُكَت نَأ َكُظِعَأ يِّنِإ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْيَل اَم ِنْلَأْسَت َفَال َصٍحِلا ُرْيَغ ٌلَمَع ُهَّنِإ َكِلْهَأ ْنِم َسْيَل ُهَّنِإ ُحوُن َقَلااَي َنيِمِكاَحْلا



ٍطوُل َةَأَرْمِاَو ٍحوُن َةَأَرْمِا اوُرَفَك َنيِذَّلِّل اًلَثَم ُهَّللا َبَرَض ﴿: ىلا عت 11اآلةي:46-45]قولا ﴾[دوه َنيِلِهاَجْلا َنِم
﴾[لاترحيم66اآلةي:10].و اًئْيَش ِهَّللا َنِم اَمُهْنَع اَيِنْغُي ْمَلَف اَمُهاَتَناَخَف ِنْيَحِلا َص اَنِداَبِع ْنِم ِنْيَدْبَع َتْحَت اَتَناَك
لا رماأهتالتتقيهللا،قاولا قلارشع،أو يرط ريغ ىلع هدلو هلأوروأا بجتس ملوي اعد يلوا إاذرأاو مويلا

حلصي يلولا أن نونظيو ، هراد حلصأله أل ايلو ناك اعدءه،ول هللا باجتس ال ايلو ناك يسلوبي،ذاول
ٍدَحَأ ْنِّم مُكنِم اَكَز اَم ُهُتَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ِهَّللا ُلْضَف اَلْوَلَو ﴿: ىلا عت ىلعإصالحفنسه.قلا اليقرد وهو ، هريغ

ئص اصخ نم وهف : ةمصعلا وهو ﴾[نلاور24اآلةي:21]واألرملاثناي: ءاَشَي نَم يِّكَزُي َهَّللا َّنِكَلَو اًدَبَأ
نم وه إامن يلولا ىلعيد رهظي ذلاي هنع:ولاخري يهللاتعىلا ضر ،قلا ةوبنلا محازت ،وولاالةيال ةوبنلا
ىلص يبنلا اوبسةط إهيل لصو ،إامن ريخلا كلذ وهلاسببفي يذلا نامي الم،ذااإل الةوسلا صلا هيلع هتكرب
ىلع اولبج الم،فإمهن الةوسلا صلا خبالفاألايبنءلعيمه تاوذلا اسكئر يلفإاهن ولا تاذ ،أام ملسو هيلع هللا
ملعم ،والإىل هنوعبتي رشع إىل نوجاتحي ال مهنأ ثيحب ، هاوقتو ىلا هللاعت ةفرعم ىلع اورطفو ، ةمصعلا

و ميوقلا جهنملا مهب كلسي لعيه اوعبط ةتلاي وبنلا فورحو ، مهتاوذ يف نكاس قحلا هنم،و نوديفتسي هيبن
لولا شحرحلا إىل اودصق ت اماركلا أاوفل نيذلا س هنع:ولوأنانلا يهللاتعىلا ضر .قلا ميقتسملا طارصلا
انلا ملعل نافلاية، روم ،واأل ةحلا صلا ةيقابلا روم نماأل حتفلا امقوعبعد نوركذيف تلاأليفهيف، يذلايوعق
هل،ويريداألرم باجتس رموةالي هل، باجتسيف ، ةرات وعدي يلولا أن نوملعيف قحلايةق، ىلع ساألايلوء
ةرات يأبهن لولا الم،ويريد الةوسلا صلا مهيلع وعقلألايبنء،ورلاسل امك ىض، القي ةراتو ىض، يق ةرات
وهو ، دحاو أبرم يلولا زاتما س،وإامن اسكئرانلا اهيلع فلاة خملا رهظت ةراتو ، هحراوج ىلع ةعاطلا رهظت

هي لعيهفإامن ترهظ فملاخفلاةإن كلذ عمو ، تاحو فلات نم هحنمو ، فراعملا نم هب ىلا هللاعت هصخ ام
الي اعنم ة يصعملا ،ومتنع ةفلا خملا تأىب اهيف تلايوه ةدها حلايقةق،ألناشمل انل،اليف رهظي ام بسحب
يضفياأل ،رع ءايبن يفاأل يتاذ ةيصعمل عنما نملا ،فإن ةوبنلا ولاالةي محازت ىتح ، ةمص إىللاع يهتن
نم ءايبن ريخاأل أن وهو امسقب، هرسو وزهلافياألبنيءا، نكم يفاأللوياء،والي وزهلا نكميف ، ءايلو

فراعلا ناف ، ةيفرع ةاأللويءا مصعو ، ةيتاذ األايبنء ةمصعف اوذهتم، ريغ نم ءايلو األ ريخو ، مهتاوذ
رارس أ كلذل ه رابتخاو اهدها ش نم ناحتما اهب دصق روصيةغيرحققيية يهف ةفلا خم هنم إاذوقتع لماكلا

هللا يضر الم،قلا الةوسلا صلا مهيلع بأايبنئه نامي لال انقفو امك هللاأنيفوقانلالينامبألويائه نم بلطنف
ملعو ، هتيب يف عأوحهلا يمجو يوظقهت همونو يفأهلكوشهبر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ملعسةري نمو هنع:

نمأ اموق سان هنمأ بلط ي فيكو ، ىرخ لعيهأ لا ديو ةرم هل ديلا فيكو ، هتاوزغو هبورح يف سميهتر
حلادبيي ةصق امقوعيف ملعو ، ةنوعم بئر ةوزغو يع، جرلا ةوزغ ،امكفي مهب نورد يوغ نوبهذي هباحص
ث كتسي ،وال ءايلو األ ةفرعم هيلع تناهل لعياهبنيه، ىلا ،ألطعهللاعت ةينابر رار سأ كلذ لكلو ةغوياهر،
داقتع اال اهنمو . قفوملا ىلا بلاشةير،وهللاعت فاصو ةيواأل نافلا روم نماأل مهرهاوظ ىلع هاري رام

أ قرفي هآرال نم أنلك مهدا عاقت وهو ، مهدها موش ءايلو األ تام اقم ةفرعمب هلإمامل نكي دنعمنمل يراجلا
يف هنم.قلا ءيرب وهو ، ليخب أهن مهنظل ولاالية هنع نوفنيف ولاالةي، فلا خي لخبلا ،و ليخب هللا دابعل ومهلا
نم ائيش هيدي ىلع هللا مليجلع ،إملعايأيخأننماألايلوءنم ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راون اولقحاأل
، نمأايلوءهللاتعىلا اذه نوكي س:احشاأن انلا ،فقيلو عناملا همسا ةرضح القئ،الماقتهيف أازرقخلا
مكلا يف حدقي ال كلذو ، ايخس امي اكلنرك ىلا هللاعت ءايلو نمأ ناك ولو ، مركلا و ءاخسلل يلولا فإنشطر
هل،واإلث هاطع قزراألدح،أ هيدي ىلع هللا لعج وهيدوأنول خبال،وإامن كلذ ،ألهنمليعنم يلولا والةي
ىلعاألخالقاإلةيهل فالثإملعيه ةمكحل عنمي نم ،وأام ةعيبطلا الفي خبو شاح نميعنم قح يف وه مإامن
،ملو هلسةرف ذلايلسي يلولا كلذ ناك امبرو ال، يخب هسفن ،ملويسم عناملا هللانسفه سىم دقو ، اوجرد
،أننم ابيرق دهعلا اذه قلب دقوقانمد ا، راهنو ليال ةدودمم هترفس نمم ماقملا يف ىلعأ أدحا، ةمقل معطي
مل ،فلذكل هقلخ نم ىلعأدح نمتمه روطخ يف ىلا قعت حلا ةكرا نممش ىلا هللاعت مهامح موقا ل مكلا هللا دابع
، مهنم ىلعأدح ةنملا بمهلا ىلع رطخي فوخاأن مهنارق ىلعأ هيف نوريمتي زراقألدح، مهيديا ىلع لعجي
وه ء،امك اطعلا كلذ نم حجر أ ةنملا يف ىلا هللاعت ةمحازم نم مهتم طقف.روأاوأنسال ءاطعلا حلا يف ولو
ذازو ، ةيبوبرلا قحب فوّي اهبأهندق دبعلا ىري يتلا لفاونلا ريثكانم مهكرت يف ملاالةتم نم لمكلا مشده
ناوخ اإل ةاساومو األوملا لذبو دوجلا ءو اخسلا ةرثك أخالمهق نمو : نيرتغملا هيبنت يف .قولا مهفاف مهيلع

نم ىلا عتو هناحب س عنميف ، عناملا ىلا هللاعت ءام سأ نم تلق ،ىلاأنقلا: مهتماق حلاإ يفو مهر، فس حلا يف



ةمكحل وهف نمأهننمعلائاسل، رباك األ ضعب نع لقن ،امف كلذ هللانع ىلا عت لخبل ،ال ةمكحل ةجاح سأهل
بجح نمو : ننملا اطلئف قلا:يف قلخلا نم مهلوبق اهـ.موهنا مهفيلف ، لجو بأخالقهللازع اقلخت لخبل ال

نم لبقي مل إالنم مهدنع رثكي ال مهو ، قلخلا دنع غصر ى طعي ام لجرلا لبق فإاذ قلخلا نم مهلوبق هللا ءايلو أ
اوستئالاف ةجربزو ا قيوزت هلعف كلذإامن لعاف لعلو ، لوبقلا نم ،وأىب مهيلع در ىطع إاذأ نمو ايندهم،
لاشلذايرض نسحلا وبأ خيشلا ،قولا هيلع ء بانثلا األنسل قلطنلو ، هيلع ميظعتلا ب اوهجوتيل ، دابعلا بولقل
يش هللايف ه،يلوسنم اوهو فنسه دبعي فإامن مهنم األذخ كرتب س لامحدمنانلا طبل نعه:نم ىلا يهللاعت
دصي دقو أضيا: ننملا اطلئف يف ،قلا مهقيرط تناوسبإىلمثل ، مهيزب ايزت نمم ةلز قووع اهنمو ءهاـ.

عمهذا فوقولا ،و مهقيرط تناوسبإىلمثل ، مهيزب ايزت ووقعلزّةنم ىلا نعأايلوءهللاعت ماوعلا لوقع
نمف ر35اآلةي:18] ﴾[طاف ىَرْخُأ َرْزِو ٌةَرِزاَو ُرِزَت ىلا:﴿َوَال عتو هناحبس ،دقوقلا هعم فقو نمل نامرح
كلت لهأ ةيقب نوكي ،نأ هعم هقيرط يف هقدص مدع عهيل رهظ ،أو سنجلا نم دحاو اسأء اذإ مزلي نيأ

: ىنعملا اذه يف هسفنل يفوصلا نيدلا ملع خيشلا دقوأنشد كلذك ، قيرطلا

ليلج ردق ــنو نظلا وسء تحت ضرأ كــل يف لا جرلا ساتترا
ليمج وهو باحسلا دادو ـلسا يللاـ س دنح هلاالليف رضي ام

يف مهيلثامم س بانلا نيطلتخم نونوكي ي،وال راحصلا و رافقلا إاليف نونوكي ال ءايلو مهدأناأل تعااق اهنمو
و ىراحصلا نئنيفي اكلا نأ دقتعي هنكل س، انلا نيب األايلوء دوجو زوجيو دقتعي مهضعب ، ةحابملا روم األ
انلا نمغسمايف ناك ،وإاذ تاولخلا يف ناك يلواإالإاذ نوكي ال أناإلنسنا دقتعي مهضعبو ، لمكأ فوهكلا
هللااجءنم قيرط إىل بستني إاذرأاوإناسنا ءاملعلا : ننملا فئاطل يف عطقا.قلا يلوب سفإهنيلس
وهو إهيلباال، نوقلي ،فال مهرهظ نيبأ يلوو لدب نم مكو ، ميركتلا و ميظعتلا ب هيلحم اولبقا ، رافقلا و يراربلا

سهب، انلا طيحيف ، مهيف لخدي ، شحولا لثمك كلذ يف مهلثمف ، مهنع رايغ األ عفديو ، مهلا أقث لمحي يذلا
اهـ. إاهيل نوتفلتي ،ال مهلا تحلمأقث يتلا مهرهظ نيبأ إىل رمحلا و هتروص نسحو هدلج طيطاختل هب نيبجعم

تركذف قلا: امهنع ىلا ،رضيهللاعت غابدلا نبسدوع زيزعلا دبع هخيش عم ملكتي ناك :هنا زيرب يفاال قولا
ةدابعل اوعطقنا ريثكا،وقتلإمهن مهتحدمو ، رحبلا ئر ازجو فوهكلا يف نيعطقنملا دابعلل سانلا ميظعت له
يبسح ،وهللا اهوعمساف ةياكح مكل يكح هنع:أ هللا يضر رايغ،قلا األ عيمج نم اودرجتو ، هناحب س قحلا

،قلارضيهللا انرطاوخ يف سجهي ،أو انماهو يفأ كلذ هللاأنقيع ذاعم : تلقف يشائ، اهيف تدز وسائيلإن
ةريزج إىل بهذن انلأن ،ادبف روصنم سيدي خيشلا عم حوتفلا بابب ، ىلصملا يف موي تاذ تنك هنع: ىلا عت
نانيع اهيفو ليم، ردق اهيف ةريزج يه إاهيل،إفاذ انبهذف سال،قلا: ةنيدم يف يضبر يذلا ةريبكلا رحبلا يف
يفو ، رجحلا نم ةتوحنم تويب اهيفو ةنس، نيعبر األ وحن جرالبعيدهللاوسهن اهيف اندجوو ، بذعلا املاء نم

،ألن اهتحن نم يرد .قلا:والأ مامحلا لخاد يف يتلا غرا، صلا تويبلا يهكئة غصرا تويب ، تويبلا طسو
راجش نماأل اهيفو أنايحا، نفسلا هغلبت والحبلا،دقو هجوب نفسلا دجا،واللبتغه نارمعلا نم ديعب عضومل ا

هنم،هلو رصق ،إالأهنأ اندنع فرعملا زازعتلا رجش هبشي رخآ عونو ، هفلا خي ،إالأهن زوللا رمث هبشي عون
، زوللا نلاوعاشلبهيب نم جرخي يذلا رمثلا كلذ هتوق ،وإاذ لجرلا إىل ترظنف ادئما، رضخ أ ضيرع قرو
وه ،إفاذ هسابل إىل انرظنو ادئما، هتوق وهو ، زازعتلا ب هيبشتلا يفانلعواآلرخ يذلا رضخ األ قرولا كلذو
اهنم لعج ىتح ، ضعب ب اهضعب رفضف ، قاقر نابضق ،وهي زازعتلا ب هيبشلا عونلا كلذ نابضق دمعإىل قد

؟قفلا: عضوملا يفهاذ كل هل:مك انلقو ه، انملكف رتس بال يقابلا ،و هتروع رتسو اهب مزتحاف ، ةمزحلا لثم
نم وحن يلو عمأيب، جئهت؟قفلا:جئهت ىتمف ، نيعبر ردقاأل اهلك كنس هل: انلقف سةن، نيعبر األ وحن هيف يل
، كانه هتنفدف ، تام ىتح ةنس، نيرشعلا و سمخلا وحن عمأيب تيقبف غصري، صيب ،وأان نينس سمخلا
ةطلا خم يقثالدجاةلقل هناسل نا دجوف ، هعم ملكتن هل،مثجعانل انوعدف ، هربق ه،فأانار روزنل ربقه هل:أانر انلق

،سف ةيبرعلا ب نوملكتي مهو س، نوتل نيرواجملا موقلا نم ،ألهن ةيبرعلا ب ملكتي هاندجوو ، ريغص وهو ، سانلا
هاندجوو ، باوصلا ،وبيّانهل كلذ نع هانيهنف ، ةهجلا دقتعي هللا،إالهنأ فرعي هاندجوف ، نامي نعاإل أنلاه

هنع ىلا رضيهللاعت ركب أاب فرعيو ، نيرخ واآل نيلو ديساأل ،وأهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرعي
،سو هفرعي دجنه ،ملف نيسحلا ديسان اهنبا نع الم،وأسهانل الةوسلا صلا هيلع لوسرلا تنب ةمطاف فرعيو ،



هل انيبف ، ةنسلا يف ةقرفتم اهنكلو مويا، ثالنيث موصي أهن ركذو يرعهف، هاندجو ،امف ناضمر رهش أانلهنع
هنم ظفحي رقلاآن،ملفنجده من ظفحي امع ،وأسهانل ةنسلا نم هعضوم هل انيعو ، ناضمر صمو بوجو

: انلقف ا، فحصم ردقلا اذه ظفحي اذكه ، مهيلع تمعن نأ ،يذلا ميحر نال محرلا ، نيملا لاع بر لله دمحلا سىو
سلل مشلا سطوق دنع ؟قفلا:أمان مانت له:وهل انلقف ، لجو للهزع دوجسلا و عوكرلا ؟قال: كتدابع امو
دلباإلسالم كلأنتخجرإىل هل:له تلقف ، دوجسو كروع هلك كلذ ادع امو لا، حلا ملظي إىلأن بور غ
نيمل ملاس ةلمج نم ملسم ،قفلا:نعمأان ملسو هيلع هللا ىلص مهيبنب ن ،ومؤت دمهني ىلع كناف أهله، رشاعتو
أهفل مدعل انم ،دعب باطخلا دنع هنم انبرقو هانملك إاذ انكو ،قلا: توم ىتحأ اذه يعضوم نع جرخ ،الأ
وحن ،فإاذ انرظنف بغهري،قلا: أاهفل لوطل هتاذ هقيطت ،وال انماعط نم اليطيقأنيألك وهو س،قلا: بانلا

ي نفسلا بابر اذه؟قفلا:أ كل هل:نمأني تلقف ، بهذلا نم ليقاثملا ضعب هيفو ، هدنع لا يرلا نم دم ردق
و ةرايزلا دصقب ريناندلا لاو يرلا نم شيائ يننوطعيف ، يننوريف ، ةريزجلا هذه إىل نايح األ ضعب أنوت
ويرلااالتالاح ريناندلا هذه انطع هل:أ انلقف ، نوفرصنيو ، مهل وعد ا،فأ فورعم ينم نوبلطيو ، كربتلا

، ةجاح نم اهب كلا اهب،مف يستكت اهب،والنأ جوزتت رادا،والأن اهب ينبت أن يونت ال اهب،ألكن جةكل
ارش أننعهمل دصقب ةليوط معهسةعا انيقبو مكل، اهيطع الأ يمهارد ،لفانهبااحجة،فأبى،قولا: اهذخأ نف
،ملو ءيش املاء نم انبيصي وال انلج املاءرأب رهظ ىلع يشمن انآر املف انفرصناو هانعدو ئعاإلسالم،مث
إىلا وهو هنع: ىلا هللاعت يضر ،قلا نيطايشلا نم أانن نظو بهللاانم، ذيعتسي لعج ، قرغ انل لصحي
.(قلا) اموئةوأفل نيرشعو سعبة لمكم ، ةجحلا يذ نم يناثلا يف كلذو ، ةايحلا ديق يف هتريزج آلنيف
ملا ةطلا خم يف انل صةل احلا ةمعنلا ةفرعم األىلو ظعاوم ةياكحلا هذه يفو : تلق ، كرابملا نب أدمح خيشلا

أ ةريسو ء هتريسو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ارشئعاالسالموأوحلا معةفر ىلإ ويصانل كلذ ،ناف نينم ؤ
، مهنع رضيهللا هباحص أ نامزو ، ملسو هيلع هللا ىلص هنامز ناك فيكو ، مهنع ىلا هللاعت يضر صحهبا
ةفر عم هتتاف ألهاإلسالم، ةطلا خم هتتاف امل لجرلا ،فإناذه نامي اهباإل ديزي يتلا روم نماأل كلذ ريغ لإى

، ةريزجلا هذه دقمبهإىل يذلا رهبأهوب ضأ هنع:دقل ىلا هللاعت يضر انخيش ل تلق ىتح هذهاألوحلا،
ملاؤينمن، ةميق زعت انههف ، تقدص هب،قفلا: ريخاهلوأدعس ناكل هكرت ولو نعألهاإلسالم، هعطقو
ألهاإلس ةطلا خم ىلع لله دمحلا شءي،ف اهل ئعاالسالمالدعي ارشو نيدلا ب مهتفرعم ،فإن ةاصع اوناك ولو
دبع ومالان خيشلا لوقي اذهلو ، ريخلا نطاوم يف ةمحا ملاز اميس ،وال اهوحنو يفاألسوقا مهتمح المموزا

. نامي يفاإل ديزي نينم ملاؤ هوجو يف رظنلا هنع،ان النيرضيهللا يجلا رداقلا
سل، وانتلا حاكنلا و ةحارلا و مونلا و ةوسكلا و برشلا يفاأللكو انيلع هللااهب معنأ يتلا ةمعنلا ةفرعم : ةيناثلا
ولو ا، ضيأ معنلا هذه مرح ، ةمعنلا هذه ةفرعم مرح امك هنإف ، دبعتملا اذه اهمرح يتلا معنلا نم كلذ ريغو
كلت يف هتدابعب ا مئاقو ومايفا اهيلع شهرك ناكو ، اهيلع هللا ركشلو ، معنلا بههذ معنتل اإلسالم، لهأ خطلا

. هرمع لوط ةريزجلا
،وأ مهيف لا مكلا مهداقتعاو ، تاولخلا و تاول يفلاف نيعطقنملا سيفأرم انلا نم ريثك هب :اميغرت ةثلا ثلا

ةزعلا و ةوطسلا ب يلولا روهظ اهنمو ، ىهتنا . سانلا يف نوسم نملاغ اللبيغهاألايلوء لبيغهنو يذلا ماقملا ن
اذهوصهف، الحتمتلنم سوفنلا طوةولاعةز،و هظوهربسلا منكانحجهبا مهنمف : ننملا اطلئف ،يف
كلت هيلع تبلغ ا، دوهش هيلع تبلغ اهب،فإاذ رهظ ةفصب هب هيلع قحلا يلجت كلذب يلولا كلذ روهظ ببسو
ومو انخيش ناك فنصلا اذه نمو ، هاوهو هللافنسه قحم هعمإالنم تبثي ،وال هبحصب ا،فال روهظ ةفصلا
هسفن هللانم هصلخ نمو ، كبلق دقمأل بعرلا إالو هيدي نيب سلجت هنع،ال ىلا هللاعت يضر سابعلا الانأوب

،فأال هدوجو كولملا زوع أ كلم ؟اذه كلملا اذه نم مظع أ كلم ،فأي زعلا ب هروهظ تسيغبر ،فال هاوهو
،(قولا ناعذ واإل ةعاطلا ب مهنولماعيو ، نامزلا كولم مهل لذت ، ءايلو أ رصعو رطق لك يف لزي أهنمل ىرت
و ءاملعلا نم ارته نم ىلع راكن إىلاإل كتردابم يسلائة نونظلا نمو ينعي اهنمو قلاانع): فشك يف

مهنمف راتا، سأو سرتا يلو لكل كالمهم يفو كلذب ، قلخلا نع هباجح ناك امبرف ، ةوطسو ةزع ،اذ نيحلا صلا
اشاح س: انلا لوقيف ، هبلقل ىلا عت قحلا ىلجتي حسبام ىلع رهقلا ،و ةوطسلا و ةزعلا روهظب سهرت نوكي نم

،أ اراهق ناك ، رهقلا ةفصب دبع بلقل ىلجت أنلاحقإاذ مهنع باغو ، سفنلا هذه يف وهو يلوا، اذه نوكي أن
كلذ أو يلولا لذك بحص ،مثالي اذكهو ، اميحر ناك ةقف واشل ةمح لار ةفصب ،أو امقتنم ناك ماقتن اال ةفصب و
اهنمو . هاوهو هللافنسه قحم إالنم ةبلطلا ،و نيديرملا نم ماقتن واال ةوطسلا و ةزعلا رهظمب رهظ يذلا ملا علا



ددرتلا هباجح نوكي نم مهنمو : ننملا اطلئف يف هللا،قلا دابع اوحئج يف ءارم واأل كولملا إىل ددرتلا ةرثك
ايندلا انبأء إىل ددرت يلواام اذه ناك :ول كارد اإل ريصق ، لوقيف هللا، دابع اوحئج يف ءارم واأل كولملا إىل

ام صلي وتو ، مهنع رضلا فشكو هللا دابع نمألج ناك ،إن إمهيل هددرت رظنا ،لب هبلق نم روج اذهو ،
ب مهرم ،وأ مهتسلا جم تقو نامي باإل ززعتلا ،و مهيدي يفأ امب دهزلا و سأ يلا وتصهلي،عم نوعيطتسي ال
ىَلَع ىلا:﴿اَم هللاعت ،وقدقلا سنين حملا شأهنمن اذه نم ىلع جرح ،فال ركنملا نع مهيهنو فورعملا

يلذاشلا نسحلا ،أوب ريبكلا بطق ويشخان،ال شخي ناك اذكهو ﴾[لاتبوة9اآلةي:91] ٍليِبَس نِم َنيِنِسْحُمْلا
: لوقي قلاشريي يلع نب دمحم نيدلا يقت األمان، يتفم اإلمام، خيشلا تعم س دقل ىتح هنع، ىلا هللاعت يضر

يف إليمه هددرت ةرثكل هنع، ي،رضيهللاتعىلا لذاشلا نسحلا شلايخأيب ردقب ووالةاألرم سانلا لهج
يف وأاهلذ هسفن قهللاتعىلا،قدقيلا لخب قلختم دبع هيلعإال ىوقي نأتعملأنهاذاألرمال .ويبج تاعافشلا
: ملسو هيلع هللا ىلص سرولهللا اللقلو ثتمم هللا، دابع ة محرلا ب لماعف هللا، ةمحر وسع ملعو ةهللا، اضرم
نيبأ لجرلا نوكي دقلو منفيلاسامء» ريحمكم ضر امحن،احرماومنفياأل «الارحامنويحرممهلار
،أرثك هتافو دعب لجرلا رطيق يف لخد امبرو ناكفالن :ول ىتحإاذماتقاولا إليهباال نوقل ءفالي مهرهظ

شلايخر نع يكاحا أضيا، ننملا اطلئف قلافي ماقمايفاألسباب يلولا نوك اهنمو ، هتايح في لخد امم
امسعاسهم دنع نعذلا يف يلولا روصت اهنمو ، بابس ياأل باجحو ، باجح لوي لكل هنع: ضيهللاتعىلا
يلولا ب عمسي قد لجرلا :إن لوقي امهنع مسعيشخهرضيهللاتعىلا :هنا زيرب هب.قلافياال عامتج لبقاال

كلت ريغ ىلع دجوه هنع،فإاذ لقنت يتلا ت اماركلا قباطت صةرو ىلع هسفن يف هروصيف ديعبة، يفبالد
هنع:أنجر ىلا رضيهللاعت ركذ ،مث يلولا كلذ وه هنوك ،قوعهلشكيف هنهذ يف تلايستقب ةروصلا
بكير،هل خيش فيصةرو هسفن في هروصف ، تامارك هنع افس،نوقتلإليه يف يلوب ئرمسع ازجلا النم
لعياه لدّف يلولا كلذ راد نع افس،سأل ةنيدم وصل املف ، هرارس نمأ إليهلينلا لحتراف ، ةميظع يهةئ
أ يديس :يا دصا ي،فقلالاق لولا جرخف ، بابلا ،دفق هراد باب ىلع نوفقي باوبين يلولل أن نظي ناكو ،
نمبالكد هتدصق يذلا : يلولا هل ،قفلا باوب إهيل جراخلا أن نظو ، خيشلا ديسي ىلع اورواشت مكنم دير
خيشلا بي،جوئتإىل رغ لجر أان يديس ،قفلا:اي يريغ وهأانال شرهأوأرثك ةريسم تإهيل رسو ،

، ةميظع ،والصةرو ةراش لعيه دجي ملف يلولا إىل رظن أهن كلذو هللا، كمحر ي هيلع ينلدف ظعيم قوشب
أن مكنم تبلط ،و بيرغ :أملقألمكلإني دصاقلا ،فقلا ديرت ذلاي وه كسمينأان ي:اي لولا كلذ هل قفلا
هللاقاصد:هللاحسكب مكب،قفلا انرخ :هللابياننإنس يلولا هل بي،قفلا نورخست شلايخوأنتم ىلع ينولدت

لعيه ايندلا طاسبناو ىنغلا ةرثك اهنمو اهـ. هركف في صهرو يتلا ةروصلا ريغ ىلع هدجو ثيح فرصناو ،
،حويةيقيداهب هبكر هدنعأدسي ناكو تالذمته، هعمو خالء، يف دبعي ناك نيحلا صلا )أنجرالنم ىور )،
ىتم هل:إىل الءريسلإىلأهيخويلوق خلا يف دباعلا ناكو ، ناينبلا شميد األوملا ريثك هلأخ ناكو األدس،

تشيغليفأومهلا، هودجوف تالذيمه، ضعب مويا إليه لسر .وأ ىلا هللاعت نع شغل يفو وأتنفيندلايا،
ينوت مهل:ائ ألدح،قفلا انتلسر هل:امأ اولا ،قو هتلا سر اوغلب ملوي مهخيش إىل اوعجرف ، بايثلا رخافم هيلعو

تيب مهل ىنبف ، أهوت ىتح عمتالهذيم ىضمو اهباألدس، برض ي ىصع هتيح لعجو سأهد، بكرف باألدس،
دباعلا رأى املف ، تلعفف ، هنلمحي لااليت يراوجلا ينيزو طعماا مهيلإ ألهله:أرسيل ،قولا يحلا ءازاب ا

إىلاألسد، تالهذيم ضعب لسر هللا،فأ نع غشال ،ولالأنفينه ناسحل نهنا فنسهوهللا يف ،قلا يراوجلا
،عففالهبامعفالبتلاالذيم،رفف،اجفءأهوخ امهيل إ هسفنب ىضمو ، امهنم اورفف دوس األسدواأل مهيلع لمحف
تنتتفا : دباعلا أيخ،قولاألهيخ ناذخ أت ةدحاو ةلزب :أ امهل قولا دوس ،وأذخاأل هبرضو بانذاألدس ضبقف

الء،يلوسلاأشن مكلإالخلا حلصي تبالميكذفال ضما هل: ؟وقلا نهتديسب فيكف ، ماعطلا نلمحي راوجب
لاغىن ةرثك يلولا باج نح وكي .وقد ننملا اطلئف حية،قولا يهو اهكاسم شلاأنيفإ وإامن ةيحلا يفقلت
يف نيدهازلا نم لجر برغملا ناكب : مهنع هللاتعىلا يضر يخ اشملا ضعب دقوقلا ؛ هيلع ايندلا طاسبناو

، هضعبب قدصتي هديصي يذلا ناكو ، رحبلا نم هديصب امم هشيع ناكو واالجتداه، دجلا أله نمو ، ايندلا
تلخد :إاذ خيشلا ،فقلاهل برعلا إىلبئرنمبالد رفاس ي خيشلا اذه باح أص ضعب ،فأدار هضعبب تيوقوت

نمأايلوءهللا يلو هناف هنم، يل ءاعدلا بلط الم،وت سلا ينم رقافأه إىلأيخفالن، بهذاف اذك، ةدلب إىل
، كولملل إال حلصت ال راد ىلع تللدف لجرلا كلذ نع ،سفأتل ةدلبلا كلت تمدق ىتح ترفاسف قلا: ىلا عت
رخف يفأ دقأىت ،إذوه ةعاس دعبف ، يبجعت دازف ، ناطلسلا دنع وه يل ليقو ، هتبلطو ، كلذ نم تبجعف



االتجام مدعو عوجرلا ب تممهف نماأللو، أرثك يبجعت دازف ،قلا: بكوم يف كلم ،كوأهن بكرمو سبلم
مدخلا و ديبعلا ريأتامهلاينم تلخ د املف يل، ،فنذأ تنذ ،افستأ خيشلا ةفلا خم يننكمي :ال تلق عهب،مث

فقلهل:إ تعجر ،قلا:إاذ :معن تلق دنعه؟ نم تئج ،قلا: كيلع ملسي فالن كوخ هل:أ تلقف ، ةراشلا و
، بجع :وهللاذهأ تلقف ، اهيف كتبغر عطقنت ال ىتم ،وإىل اهيلع مكإبقكلا ،وإىل ايندلا ب تشاغكلا مك ىل
،قلا: ءيش :ال تلق كل؟ قلا يذلا معن،قلا:امف تلق: بأيخفالن؟ تعمتجا قلا: خيشلا إىل تعجر املف
ندلايا، نم هبلق هللا لسغ أيخفالنوه قدص يوطالقولا: ىكبف امقلا، هيلع تدع الدبأنتقلو،فأ

لوطي ركذ،امم ام ريغ اهنمو ، علطتلا اياقب لإياه يدنعو ، يدي نم اهذخ ،وأانأ هرهاظ ىلع فيهدي اهلعجو
وملاآب. عجرملا هناحبس ،وإليه باوصلل هنمب ، قفوملا .وهللا ةيافك هانركذ اميفو هدع،

، بلقلا ولخب وه ،وإامن ايندلا نم نيديلا ولخب وه سيل لمكلا دهز عإالمهم:نأ ﴾يف سماخلا ـل صفلا ﴿
،و هنيبو مهنيب لوحي لئاح ريغ ،نم مهفر تص تحتو مهيديأ يف اميف مهدهزب إال ماقملا مكلا مهل ققحتي وال

طرش نم نأو ، بلطلا زنع جعلا و فعضلا و دقفلا ةلعل نوكي امبر ، نيديلا ولخ عم دهزلا راثيإ نأ إعالمهم
وهف ، هيلع نوقفن سي هلوانلا بسك ال بلكلاية،وأننم ايندلا نع ا درجتم نوكي ال نأ ىلا هللاعت ىلإ يعادلا
اوس إىل هنمب يداهلا وهو ق، يفوتلا ىلا هللاعت بو : فألوق بيصن ةي لوجرلا يف هل سيلو ، ءاسنلا سنج نم
نأ هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ية:أذخ دمحملا دوهعلا لاقسديةفي راون يق،قلافياولقحاأل رطلا ء

تماثاالقلول أمال، ةلماعملا نسحب روها اكنمش ءاوس ينء جاتحملا نم انضرق سات نم لك ضرقن
لذوكاأل ةذللا كلت مهتافف 57اآلةي:18]وأامفلاقءار دي ﴾[دحلا اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا اوُضَرْقَأَو ﴿: لجوزع هللا
، باطخلا ذلبة اوزوفيل ة، كرحلا و ةعارزلا و ةراجتلا ب بسكتلا نماأللويءاإىل رباك األ عراست انه نمو رج،

ِةاَلَّصلا ِماَقِإَو ِهَّللا ِرْكِذ نَع ٌعْيَب اَلَو ٌةَراَجِت ْمِهيِهْلُت ٌلااَّل َجِر ﴿: ىلا عت ،قلا هريغ أو باو ث بلط نم ىرخ أ ةلعل ال
نم مهضار وقإ مهبسك نم مهلك وجليةألجلأ برلا مهفصوف ﴾[نلاور24اآلةي:37]اآلية. ِةاَكَّزلا ءاَتيِإَو
ناو ، ءاسنلا نجس نم وهف لعيه، نوقفن سي هل،وانلا الكبس أننم هموهفم ، جاتحم لك مهبسك لضاوف
يف هل ،وسيل كلذ ريغو ، ماكحلا دنع ت ،وشاعاف ةعقرمو ةبذعو ة داجسو ةحبسو بكيةر، حلةي هل ناك
ْنِم ْاوُقَفنَأ اَمِبَو ٍضْعَب ىَلَع ْمُهَضْعَب ُهّللا َلَّضَف اَمِب ءاَسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَق ُلا َجِّرلا ﴿: ىلا عت صنيب.قلا وجلة رلا
لمك كلذأ ا،لب عراز ترجااأو نوكي أن ةيوازلا أهنالقيحدفيشخي ملعف 4اآلةي:34]قلا: ءاسنلا ْمِهِلا﴾[ َوْمَأ

،وق هرمع رخاو أ سانلا هلماعم ،أو ةعارزلا أو ةراج سببلات كتلا قفير ىلع ركنت ايأىخ):أن هل،(فيإكا
فلايقرامقهانل كلذ مشده نوك ي امبرف ، دهازافياهفويأاهله ناك دعبأن وشاوهتاه ايندلا ة بحمب هرمع متخ د
لاقبل ولخب وه ندلايا،وإامن نم نيديلا ولخب ليسوه لمكلا دهز لاحتا،فإن صلا تاينلا نم كلذ ،أوغير
نيبو بيمهن لوح ،نمغيراحئلي مهفرصت مه،وتتح فيامفييديأ مهدهزب ملاقماإال مكلا ،واليحتققمهل

هللا،أنالي يإىل عادلا شطر :نم لعلةفلاقد،وقدقاولا نوك ي امبر ديلاينء ولخ دعم هزلا ،اوثيرا هزنك
لا حلا س،إام انلا ؤسلا إىل ةرورض ألهنيحتجا كلذو ، اهنم يهد ولخت ،بأن ةيلكلا ندلاياب نع متجراد نوك
هنم اذملا،يطعى ناك هب،خبالفامإاذ مهعفن لقو لعيمه ناه ، سانلا لا،وإاذحاتجاإىل وإامبقملا

، مهليمي لا ملا هعم ناك يدينإهيل، رملا بول ذلايمييلهبق لا حلا ،فإندقف مهريغو يديه رم يننم جاتحملا
يقماللايلاهـ.(ق يف سانلا نع ملاؤنماغتسانؤه زع ثي دحلا يفو لا، ملا اليهعفن هلوالملا الحلا نمو
هراج ىلع ا فطعتو عيهلا، ىلع ةل،سوعاي أسمل ندلاياقليالتعففانعا بلط اضأننم يأ ثي دحلا ىفو تل):
اورظنف يمو تاذ هباحص جسلاامعأ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ،فويهيأضاأهن ردبلا ك ههجوو ىلا هللاعت ،ليق

ىلص فيسبيلهللا،فقلا وشهباب هدلج ناك اذه،ول حيو :يا ،فقاولا ىعس ي ركب شباذيدلجوقةر،وقد إىل
يف وهف س انلا نع يوغنياه أةل سملا نع لياهفك هسفن ىلع ىعس ناكي فياذهفإهنإن اولوقت :﴿ال ملسو هيلع هللا
ناكي ناو هللا فيسليب وهف كيويفمه ضعفالغينيمه ةيرذ ضعفيينأو نيوب ناكيعسىعىلأ هللاوإن سليب
نم ،خيرهل هرهظ ىلع بطتح هلبحفي مكدح :ألنأيذخأ هيفو ﴾ ناطي سبيلاشل يف وهف ارثا عسىافتخراوكت
هترخآ ،وال هترخ آل هايند ملديع نم مكرايخ : ةفيذح ،وقلا هعنم أو هاطع هللاسفأهلأ هاطع جرالأ يتأي أن

لايدلاعلاي هيفو نملاشر، وجني اهبو خلاير، غلبي يطمةملاؤنم،لعياه تمعنف ندلايا، اوبس الت هيفو ندليها،
دنع ةثااون باحصلا ،فويهأن فحزلا نم رافلا يعهلاك نم رافلا ،فويه لوع ت نمب دباوأ ، ىلفسلا ديلا خيرنم
هوسيقيهو معطي ناك نمف ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ،قفلا ةدابعلا ب لجر ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
يخرهنم﴾.وقلاأ مكلك ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللافقلا يارسلو نحن : يضعهت﴾قاولا ويكيفه هتباد فل عي



،إامنلاأش كتوقب غويكر ةدابعلل رفقمديك صت لاأشنأن هنع،لسي ىلا هللاعت يضر ، ينارادلا وبسلينام
لو هتيب ،خبالفنمقمايلصيفي بابلل قاد ي،فالتبلايبأي لصتو ،ثمغتلقه كتيب في كفيغر زرح نأنت
،فإن ةفرحلا غرياف(قلالاثروي):لعمكيب هعم قيلو:ناه بابلا قد قاد يشءأيهلك،فيصيرلك هدنع يس

كاسم إ دهزلا نم دبعلا جرخي ):ال كرابملا هللانب ة،(وقلا:دبع جاحل إامنتأمها ءارم األ باب ماعةنمأىت
َةاَيَحْلا ُديِرُي َناَك :﴿نَم ىلا عت دنعقهلو نايبلا سئارع س،(قولا)يف انلا لا اؤس نع ههجو اهب نوص ندلايالي
نم وه اهتنيزو ايندلا إاذابشر نكمتملا فراعلا ﴾[وهد11اآلةي:15]والظتنايأخينأ اَهَتَنيِزَو اَيْنُّدلا

، ةبيط حسةن ةايح هللا هقزر ،ي فافعلا و فافكلل ايندلا ريويد ، قوشلا و ةفرعملا ةبغرب هللا ديري ،إهن مهتلمج
ُهَّنَيِيْحُنَلَف ﴿: ىلا هللاعت س،قلا انلا بولق في هتبيه عقويو ، قلخلا نيع يفأ هلجبيو هل، ةمداخ ايندلا لعجي بأن

لاداين لجاع هللايف ىلع هرج عقوأ قفد نس حأ الم:«نم سلا هيلع 16اآلةي:97]وقلا لحنلا ]﴾ ًةَبِّيَط ًةاَيَح
تلك ،وأ نيدلا نم ثألق ائيش ،ملفأر ديدحلا و روخصلا تلمح ينب الهنب:اي نامقل ةرخ»(قولا) اآل لجآو
إىل ةجاحلا شائيأمرنم ،ملفأقذ اهلك تارارملا تقذو ية، فاعلا ،ملفأريشائأذلمن ناجلا تقناعو بيطلا
ةهج نم باسحلا فوخ ىلع سانلا إىل ةجاحلا من فوخلا ميدقت فلسلا :نمأخالق ينارعشلا .قولا سانلا
أبحإيل اهيلع أاحسب مهرد آالف ةرشع فلخ ي:ألنأ روثلا فسينا ،قولا ةهبشلا هتلخد امبر يذلا لا ملا
امل كظفح ملاؤنم،وقلا: سرت وهف مويلا ،وأام يهرك ىضم امف لا ،وقلا:ملا سانلا إىل جاتح ّنمأنأ

خبي دبعلا اليزلا ناتلصخ ،قولا: كريغ دي يف امل كبلطو ، كقدصت نم ىلوأ كتجاح هب يضقتل كدي يف
مكيلع : هينبل لوقي ، هعروو هدهز ،عم مصاع نب سيق ناكو ، هداعمل هنيدو شه اعمل همهرد : امهظفح رام
مكا ،السيامللائمي،يإو سانلا سؤلا ىلع هب غنون تستو ، ودعلا ،ويدمك قيدصلا الل،فإهنيرس حلا بسكلا ب
،إاذ لا؟قلا:معن ملا هل نوكيو دهازا لجرلا نوكي :أ يروثلل ،وليق زجاعلا بسك كلذ ،فإن سانلا سوؤلا
، دجسملا اياوز يف ىرأ أبحإلّينأ يشاعم يف ركش،قولاأوبقالةب:ألنأىر ىطع ربص،وإاذأ ىلتبا

حقاول يف اهـ.قولا إمهيل نوجاتحت اممل مكناوخ ىلعإ ا مارك اولا زت نل مكناف ، ةعنصلا و قوسلا ب مكيلع قولا:
انلا،مث يعو انتاجوز ىلع قفنن أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع :أذخ ةيسدقلا راون األ

سانلا كامس ولو ا راهنو يلال يعكلا ىلع عسا : لوقي ىلا، هللا،عت همحر صاوخلا يلعا يديس تعم قلا:وس
نم لكو ، مهيديأ يف ام رظانو مهخا وأوس مهتاقد ص نم لكأت تنأو صحلاا، كوم نأيس نم ريخ هنإف ا، يويند
انم صخش ةرم صاوخلا يلع يديس رأى دقو قح. ريغ نم ةهاركلا كلت ،معأن ههركت شيائ كلطعي مل
األىلو،فإ حكتلا إىل عجرا هل: خيشاقفلا لمعو كلذ كرتف ، شامقلا و زبلا يف رجتي ناك ، رصعلا خياشم
رهش دعب راصف اهنم، هنامرحو دلاناي ةبحمب هيلع خيشلا اعدف ،ملفيسحم، كبلقل رهط كل،وأ حجرا اهن

ب فلتف يعهلا، ىلع قفني اهنم،وال قدصتي اهنم،وال ىلعأنيألك ردقي ،وال ايندلا كرتي ،فالوه كلذك
ايندلا ترا ،وص قيرطلا يف لا هيلعبمكلا كلاإاذمّنهللا سلا :نأ رخآ دهع يف ركذ ةفلااإلرشدا.مث خمل ةيلكلا

هللانماألئ إىل يعادلا مكلا هنع،ألننم تربدأ إاذ ضبقنيو هدي، يف اهلوخد ىنمتي ، هبلق اليف فيهدي
ؤهإىل اعدف كذكل، نكي مل نمو اهنم، مهيلع قفنيو ، هعابت أ اهنم معطي ، هيلع ضئة اف ايندلا نوكت ةم،أن
،امكأننم مهريغو هباح صأ نم اهب أهات نمل عوضخلا ،و ةمقللا بلط يف لذلا هقرطيو انقص، ىلا هللاعت
،ف ثيدحلا نيمل ملاس بتعي يعهلا،ملو شرك نم ثيدح يف يتأيس إهيل،امك نسحي مل نم لكل لاغةبي الهمز
يف جاتاهـ.قولا لاحم ةفآ رظناف إهيل. جاتحا طيعهمام مل نم ةبيغ جاتحملا ريقفلا ىلع ىلإأنلاغبلا أراش
ميعن نم دهزلا يف هدجت امل ةيلكلا ب ايندلا يف دهزن أنال دهعلا انيلع :أذخ دوهعلا و قيثاوملا يف دوروملا رحبلا
نم جرخنف إهيل، دريس ي، هتني ثيح ينم دتبي يذلا ىحرلا رامجك نوكتف ، بلقلا ةحارو ديلا ولخو كرتلا
نم اوحرب ام دهزلا اذهب ،كفأمهن خايش األ ىلعأيدي اوكلسي ،مل كلذ يف عقي ،امك اهلثم اهنمأو مظع ىلإأ ةذل
قلعن ،وهونأ نيفراعلا دهز ايندلا يف دهزن ،وإامن لجو زع مهبر نع مهباجح نع أفنسمه،وال ظوظح

، ةهبش هيف ناك يشائإالإن اهنم كرتن ،ال اهريفاذحب ايندلا منسك دحوه،مث لجو زع هللا بحب انبولق
انيلع مّن ىلا :أنهللاعت كلذ حاضي هل،وإ قلخ اميف يشء لك لمعت ،نوس ميلع ميكح فرصت اهيف فرصتنو
لك ىلإ راقتف اال اندوهشب إال هنانتما دوهش مكلا انل لمكي ،وال ضر يفاأل امو تاوم يفلاس ام انل رخس أبن
انلقه، ىلعاالطالقامب ايندلا مذب لوقي نم لوق كنع عدو ، دهزلا اذه ىلع لمعاو مهفاف ، دوجولا يشءيف
نإ ،مث ةرخ لااآل معأ نع اهبحاص باجحو ىلا، هللاعت نود اهتبحمب بلقلا قلعت إالنم لصح ام مذلا ناف
اموينت ، هبرشي امو امأيهلك: ىلإ هتجاح امنهكلا ،لقأ مهوتي ،امك ايندلا نع ألدحأدبااالتسغءان حصي ال



ايندلا يف دهزلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سئل دقو . تام مزفنسه ،إفننم حيرلا نم فسهيف
و ءاسنلا ءايش: أ ةعبرأ ايندلا يف ةنتفلا ببس ،نأ ىربكلا ةلااآلباد سر يف انركذ دقو »اهـ. نيقيلا قفلا:«وه

ةبحم مكح ،يوغبل لجو هللازع بيبحتب اهلك اهبحي لب اهنم ء يشب برهي ال لماكلا لاولولاد،و وملا هاجلا
هدي يف ايندلا فراعلا نأ ملعف اهنم، دحاوا لك ىلع انتافل كلاالميفمؤ انطسب دقو ىلا، للهعت سفنلا و عبطلا
اي نظت لاغينفسداا،فال هثروي نمل هفرصي ،وال جاتحم نع اهنم ء يشب لخبي كلذأنال كحمو هبلق اليف
ملعاف . لجو قلختاأبخالقهللازع ، همكحل كلذ خبال،وإامن اهنوكسمي ايندلا اوكسم امهنإاذأ نيفراعلا أيخب
مهنيد رومأ مهميلعت دعب ةفرحلا أنلعنّمأوالاند دهعلا انيلع اهـ.(قولا):أذخ كاده ىلوتي وهللا كلذ ايأيخ

يف مهيلع دقحو دادح، لأبسةن سانلا قلسو أولباسهن، هنيدب ألك هفرح هديب نكي اهنم،فإهنإنمل الدب يتلا
إمهيل نودهيو ، بتارملا مهل نوبتريو ، نآرقلا ةلمح نومركي ضي املا نمزلا يف سانلا ناك دقو ، نطابلا
راصف إهيل، نوجاتحت ام عيمج مكيفكن نحنو :تشاغاول مهل نولوقي ، اهريغو مساوملا يف مهندقفتيو ، ايادهلا

صةقد أيلك كلذ دعب ،مث راهنلا لوط نارودلا نم هبلق بوذي ىتح يعهلا ىلع هقفني هلام لصحي ال مويلا هيقفلا
عسو ،ناف امهوحنو ةماجحلا و يمد اآل ةمدخك ، ةيند تناك ول حلا صملا كرب اآلننمأ هيقفلل ةفرحلا ملعتف ،
مدقت ام عيمج تمهف ):وإاذ اهـ.(تلق ميكح يلع وهللا كلذ ملعاف . سانلا نعسؤلا ناك،وإالتفغهين هيلع هللا

يطويسلا ،قلا زجعلا و لكوتلا نيبو ، بهرتلا و دهزلا نيب قرفلا ب مهلهج إال سانلا ضعب أهنامضر تملع ،
: عطاسلا بكوكلا يف هللاتعىلا همحر

بهرت هل جا ـــــ تحم كرتو بزعت ةدا هزــــ نم سيلو

ىورو هنع. ىهنملا قمعتلا لذكنم هنم،لب امالدب كرتو بزعتلا دهزلا نم سيل : هحرش يف قولا
يف ةداهزلا لا،و ملا ةعاضإب اللوال حلا ميرحتب تسيل ايندلا يف ةداهزل ا عوفرم رذ: يبأ ثيدح نم يذمرتلا

: اضيأ قولا كل تيقبأ امل بغرأ اهب، أصتب تنأ اذإ ةبيصملا هباوث يف نوكت نأ ايندلا

افخ اهقارتفا يف روم أ قرف افرع ىلإأني ءيحتجا رملا و

دومحم إىل مسقني وهو ، ةدحاو هتروص نوكت دحاولا لاشيء هحر ش يف .قولا لكوتلا و زجعلا نيب قرفلا ك
زجعلا و لكوتلا كلذ نمف ، امهنيب قرفلا ةفرعم ةرخإىل اآل قيرط وسكل يفوصلا و دباعلا ذموممو،يفحجات
نسحو هتيافكب اإهيل،لعهمل ضيوفتو ءإهيل اجتلا هللاوثةقهبو ىلع ا دامتعا ، بعووهتيد بلقلا لمع لكوتلا ،ف

األ ليطعت زجعلا ،و اهليصحت يف هداهتجاو اهب، روم اأمل باألسباب همايق إهيلمع ضوف ،إاذ هدبعل هرايتخا
ثأ يف امك طيرفتو زجع وه ال،وإامن كوت كلذ معزيو هنع، زجعا ببسلا لطعي ،إامأن امهدح أوأ نيرم
مل ببهلا رطخ هنع،وإن اض رعم بب، فاغالنعلاسم هيلع اإهيلمعدمتا رظان بلاسبب موقي رمع،وإامأن ر
نييبت يف هاـ.قولا ببسلا عم هندبو هللا عم هبلق نوكي ث تعقلاماتايحب هبلق قلعي ،ملو رطاخلا كلذ هعم يثتب

ك ضر ىلعاأل طوقسلا ،و بلقلا ب ريبدتلا كرتو ، ندبلا ب بسكلا كرت لكوتلا ىنعم سيل أهن ملعاو : مراحملا
دهعلا انيلع :أذخ ةيدمحملا دوهعلا يف يفلارشعاهـ.قولا مارح كلذ لا،نإف هجلا نظ اذهو ، ةاقلملا ةقلحلا
عيضي ث يحب ، بسكلا كرتنو تاداب بشيءنملاع :أنالنشلغت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا

، ملعلا ةبلطو نيدبعتملا نم كثري هتلا بح لاهعدقيعيف اذهو ، سانلا سؤلا انلكإىل جاتحنو ، انسفن وأ يعانلا
همدقتل اهنم ،ومااألىلو تادابعلا بتارم هملعي ديشخي ىلع قيرطلا سكول هبإىل لمعلا ديري نم جاتحيف

باألمهفاألمه دبعلا أندبيأ بجوف ، ريصق وهو اهيف، امو ايندلا نم زعأ ناسن اإل رمع ،ألن ريغاألىلو ىلع
هللا هبكر املف هلأنيغتشلبغرياألزعافئةد، ناك امل للملا دبعلا أشن ولوالأننم هلاألزعفاألزع، نوكيل ،

نم هلك اذهو ، حابملا إىل لقتنيف كلذك ، اهنم لمي ثم إاهيل لقتنيل ، ةلوصفم ىرخ أ ةبتر هل لعج للملا ىلع
قيقد هتيب نميلسيف :التشروا لوقي هنع ىلا هللاعت يضر يعفا ناكاإلماملاش ،دقو هدابعب هللاتعلاى ةمحر

رف حورلا ةايح ،ألن ملعلا ب حاور ةايحاأل ىلع ةمدقم توقلا ب نادب ةايحاأل بلالا.لعفمأن ،أيألهنمشتت
نم قح يف موللا اذهو ، نيدلا شاعئر وإةماق فيلكتلا عفلا أروهظل يحثأناهمحل نم مسجلا ةايح ععن
يدهي ،وهللا كلذ وحنو بعللا عابشغتلاهبهللاوو يضي نمب فيكف آرخ، ريخب معاشتغهلا لوعي ،نم عيضي



يفو ، توقي عنم يضي ءثإمانأ رملا ىفكب ا: عوفرم ئي اسنلا دواد )أوب ىور ). ميقتسم طارص نميشاءإىل
، هاعرتسا امع اسئللكراع ىلا :أنهللاعت هحيحص يف حينا )نبا ىورو ). لوعي ئي:نم اسنلا ةياور
نم ماعلا دهعلا انيلع ،اـهقولاأضيا:أذخ ملعأ ،وهللا هتيب نعأله لجرلا سيأل ىتح ، هعيض أو هظفح
جرخن ،بأان انسفن ا،إالإنانكنثقنمأ باصن طق ةضفلا و بهذلا عنم مجن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
ديري نم جاتحيو ، باصنلا نود ام ىلع ع مجلا يف انرصتقا كلذك ، اهجرخن أان ملعن نكن ،وإنمل اهتاكز
ارحئة،لب هب لمعلل ،وإالفاليشم قداص رمشد ديشخي ىلع لماكلا كولسلا هجو ىلع دهعلا اذهب لمعلا
نع كمطفي ىتح ديشخي ىلع ايأيخ كلساف ، اهلوبق يف ةحداق ةلعل وهف اهنم شيائ جرخ ،وإنأ عنميو عمجي
،ال إاهيل ليملا يف لازده بولطملا ،وإامن اهتاذ يف ضغبت ال ايندلا ،إاذ إاهيل ليملا نع ينعي ، ايندلا ةبحم
إامن روذحملا ،فإن كلذب والاقئل اهكاسم ألدحإ زاج ،امل اهتاذ افي بولطم دهزلا ناكو إاذ، اهتاذل ليملا يف

، هتاكز جارخ نمإ دبعلا ع نميف ، لخبلا ولاشحو باجحلا فتيرعهنم يذلا ،إذوه اهتاذل ةبحم يفإمساهكا وه
حيرصتو ا ضيرعت س انلا سؤلا إىل اوجاتحاف أصالروأسا، ايندلا مجع اوكرتف ، موق اذهاألرم يف طلغ دقو

اهوقفن ،وأ بهذلا نم ريطانقلا اوعمجل ، إاهيل ليملا نع مهومطفي ىتح دياألشخاي ىلع ساوكل ولوأمهن ا،
، يلوبتملا ميهارب إ سيدي ةيواز لخد ريقفا :نأ يكح ةرخ.دقو واآل ايندلا ريخ مهل لصحو ، نيكاسملا ىلع
مل يدلو هل:اي ،قفلا بسكلا مدع ريقفلل بحي ال لاشخي ناكو ، بسكلا كرتو ا، راهنو يلال ةدابعلل سلجف
يف رأتي مكتيواز تلخد امل يديس ؟قفلا:اي ماعطلا سكل انلا لمح نع ينغت توس كسفنب موقتو فرتحت ال

، محل ةعطقب موي لك اهيت رقصاأي ،روأتي رويطلا ىعست مثلام ىعست أن قيطت ال ءايمع ةموب ةقاطلا كلت
تلعج :ملو ميهارب إ يديس هل ،قفلا ةموبلا هذه هللانم ىلع لكوتلا :أانأىلوب تلقف ، اهتقاط يف اهل اهيمري

. ىهتنا ، بسكلل جرخو ، ةبوتلا : ريقفلا ،قفلا ةموبلا معطتو رقصاتألك اهتلعج ؟هال ءايمع ةموب فنسك

. ميحر روفغ هب،وهللا كلذ دعب اهذخ يأ قداص ،حولا ايندلا يف هب يمري ، قداص حلا إىل ريقفلا جاتحيف
نع دعقي ألدحأن زوجي ءوإالفال فهللادقأهانغ با نعاالستك ةيافك دجو :أبننم ءاملعلا صن ):دق (تلق
نم هب فيكف شفر، الل،دبمألك حلا نم عبش ولا االتكسبا ىلع رداق وهو س، انلا ىلع إكتاال األسباب
أتلك؟قفلا:إنيل نيأ هل:نم قفلا دبعتمب رم الم:هنأ سلا هيلعو انيبن ىلع ىسيع نع اجء ؟دقو مارحلا

ةعاطلا ىلع كناعأ يذلا وه ألهن ،يأ كنم أدبع كوخ الم:أ سلا هيلع انيبن ىلع ىسيع ،قفلاهل ينمعطي أخا
ليصحتو ، لوص واأل دعاوقلا سي هنعفيسأت هللاتعىلا يضر قورز اهل؛اهـ.قولالاشخيأدمح كغرفو
هرصقل هل نزاخ وه هل،لبإامن ققحتم ريغ ايندلا ضارع ديبهنمأ امل دبعلا كلم : لوصولا يوذل ئد اوفلا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر دع ىتح ، فار واالس هيلعاإلراتق مرح ثم نمو ، هريغ اودن عافتناو ا فرصت هيلع
كلذ ريغ لاإىل ملا ةعاض نعإ ملس و هيلع هللا ىلص ىهنو . رقفلا يفلاغىنو دصقلا ، تايجنملا يف ملس و

،إ اهقرفيف ، ايندلا ةيفيك فرعي لاأشننم سيل هللاهب: انعفن ، يرضخلا س ابعلا انللاشخيأوب ثمقلا نمف ،
، ةيحلا أاهنك كلذو هنع: ىلا هللاعت يضر قورز ،قلالاشخي اهكسميف اهكاسم إ ةيفيك فرعي امنلاأشننم
لا عاضةملا الل،والإب يمحلا رحتب دهزلا سبل ثي دحو حةي، ،إامنلاأشنفيإمساهكا اهلتق لاأشنيف سيل
هب:ندلايا ىلا هللاعت دمين،عفن امبفييكد،وقلالايشخأوب كنم امبفييدهللاوأثق نوكت أن دهزلا ،إامن
سئ هللاهب،امل ،عفن رداقلا دبع دمحم امتت،وقلالايشخأوب ةدارجلا رأس عطق اهبح،إفاذ ،روأاهس ةدارج

التضكراهـ. يفيكد،فإاهن اهلعجاو ، كبلق نم اهجرخ دلاناي:أ نع ل

اهكر نعت ليس اهيف دهزلا أن ىلع تلد لمجلا هذه لكو هاـ، مهفاف فيلاشكالملاشخي؛. دهزلا ثمقلا:
لاقبل ىلع هتدورب ،ءي هدوجو في ربتع ،حتىالي همدع هللاهب:وهللا،والفي عفن ىلذا ثمقلالاش نمف

اهتمظع ،دقل اهيف تدهز ،إاذ قورز :قلالايشخ تلق رهاظلا وتذعي،ينعي تظعيماهل اهنع ضارع ألناإل
اهكرتب رهاظلل ،ب هسلا يففيجم رعلا شأراإليهنبا امك ، هتاما ىفمق يير رحلا ،و وقدقلايأضا:عفن

هللا هب ،تعىلا مانملا قيف يدصلا ،ريأت دجولا دنع اهلذب ندلايانملاقبل بح جورخ و،فقلالي:عالمة
دقفلا دنع اهنم ة حارلا دوجو ، مهنع يهللا ضر ةباحصلا ،حكلا دقفلا دنع إلياه اورظني ،إذمل مهتلغ والش
دجولا ﴿،دنع ِرْكِذ نَع ٌعْيَب اَلَو ٌةَراَجِت ْمِهيِهْلُت ٌلااَّل َجِر وال[37:اآلةي24نلاور]﴾ نوع اموقلا:اليبي
نورج تعىلا،تي هلوقب هللاألنغيءا ﴿:وقدأبد ُمُكَلا َوْمَأ ءاَهَفُّسلا ْاوُتْؤُت ﴾َوَال [5:اآلةي4[انلسءا وأبد
هناحبس بقهلو ءارقفلا :﴿ ْمُكَضْعَب ِهِب ُهّللا َلَّضَف اَم ْاْوَّنَمَتَت ﴿:ثمقلا[32:اآلةي4نلاسءا]﴾َوَال َهّللا ْاوُلَأْساَو



ِهِلْضَف ضي[32اآلةي4نلاسءا]﴾نِم التقي كلذو هللاهبهاـ،تنمايوالوقتا امأرم لك لاتماز مزلف :ثمقلا.
الاذلته حدم قدي هتاذل ،اممذال كلذ نوحو لاولاحلاورلايةسا ملا دوجو رةبت هنمو اذل، مومذمب اممليس
،ته هتاذ يف دومحم هل،وال ضرع املي ويمذ ندلايابقهلو،لبيدمح ملس و هيلع هللا ىلص مذ كلذلو :
بقهلو اهحدمو « اهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا »:« نمؤملا ةيطم تمعنف » موق ىلع ىلا عتو هناحبس وثأىن
رلائساةدلاينةي اوبلط ﴿:إذقاولا اًماَمِإ َنيِقَّتُمْلِل اَنْلَعْجاَو ةيآ:﴾ ناقرفلا قيلو:هللام[74[ رمع نبا ناكف
إماما نيقتملل انلعجا هللا. همحر :قلامكلا ملس و هيلع هللا ىلص ؟وقلا مهمام ظعيمكفيفإب يقن تملا باو :ث
فيلاداين﴿ كتامارك رحةمأنلاباهشفر كل أسأ ةرخ هللا﴾واآل ىلص لوسرل قلا يذلا لجرلا كلذل وقلا
قلا سانلا لمعتهأنبحي إن لمع ىلع ملس:نلدي و هيلع هللا﴿: كبحي ،هزاديفلاداين يأيد يف اميف دهزاو
سانلا كبحي سانلا ازخئناألرضإنيفحيظلعيم﴾ ىلع ي نلعجا الم: سلا هيلع قي دصلا ثي.قولا دحلا إ،

كلذ غير نلاسبوتحقيق،ىل عاتراب مزلف عنموا شاة،ملاقماإحابة احملا و باب يفنم عضلا سلالمة بر قأ
،ضهفع مكحلا تاذ يف للخل ،ال هحاب رذ.إذاألصلاإل أليب ملس و هيلع هللا ىلص مثقلا نمو ﴿ لجر كنإ
لعياه تنعأ سمأةل ريغ نم اهتيط وإنعأ اهيلإ تلك و ةرام اإل بلطت نإ كّنإو ، فيعض هاـ﴾ مهفاف هاـق.
هعبت اميف عوبتملا مكحك عباتلا مكح يفألواكلتبا: ،لا لضف أ عوبتملا ناك ،وإن ةفصلا ناكأله دقو
ىلا هللاعت فايض بأ نوفرعي اورا ص ىتح ، مهرم ءيفألوأ و،ارقف واألريم ينغ لا كلذ دعب مهنم ناك مث
ريقفلا و ببستملا ، تدجو نيح اهيلع اوركش مهنكلو ، تدقف نيح اهنع اورب ص ،امك نادجولا مهجرخي ملف

ومالمههب وصمهف ،امع ﴿نمأمهن ُهَهْجَو َنوُديِرُي ِّيِشَعْلا َو ِةاَدَغْلا ِب مُهَّبَر َنوُعْدَي [52:اآلةي6األنعما]﴾
نايدلا كلملا هجو ةدارإب لب نادقفلا ب اوحدمي مل ،امكأمهن بسحبو ىنغ وال رقفب ديقم ريغ كلذو فال، كلذ
مهفاف هبر هجو ،ييرد هبحا والغىن،إذأنص رقفب فوصتلا صت ،يخ ىهتنا :و، ءاملعلا ضعب قلا اذهلو
عفان قايرتو عقان مس اهيف يتلا ةيحلا لاك أنملا لصاحلا ، زارتح اال هجو فرعي يذلا مزعلا اهبا صأ فإن
عق انلا اهمس ،نم عفانلا اهقايرت جارختسا قيرطو ، ةمعن هل تناك بالءهوالك، هيلع يهف ،وإال هاجلا وأن
ولاآلءىل رهاوجلا فان صأ هتحت يذلا رحبلا ،ك ةمعن يهف اهب رفظ نمف ، كله لهاج ،وإناخضه رثكأو
لا ملا ةيحل ةيقرلا قيرطب لهاج س ،انلا هاجلا رحب يف ضوخلا قيرطو ، مهريذحت بجوف ، اوكلهي لئال
هقايرت صلوإىل ولا لبق لا ملا ،مسب هرهاوج ىلع روثعلا لبق هاجلا حاسمتبو لا، مكو هتريصبب فقو نمف
اهءاد يقتما برقي هلفأن هتفرعم ، اهءاود ا جرختسمو ، دعبلا الفبلادع نمو ، رارفلا رارفلا األ، ناظم نع

ائيشاـه الم ،والدعتبسلا راطخ .

لمكلا قح يف ناصقن ةيلكلا ب ايندلا يف دهزلا نأ هيلع رابغ اال روهظ رهظي ل، وقتلا نم مدقت اممو : تلق
نم يدهي جرلا،وهللا ماقم لكلو . ماقملا كلذ لضفل ،ال هفعضل فيعضلل سالةم ناك هللا،وإامن نمأله
ةيشاح يفو . مسميقت طارص ىلإ ءاشي
بهذم ىلع هلوق دنع ، ليلخ لاشخي رصتخم ىلع ، يشرخلا حرش ىلع ي، ديعصلا ىلع نسحلا أيب خيشلا
نكست هل،قفلا:ال هقارف نع يعفاشلا نعاإلمام،هنأأوصى لقن امم نأس،(افئةد) نب مكلا اإلمام

ب فخ رهظا،لئاليست لكاذاجه ذختاو ، سانل ىلعا عةلا نكت ،ال مهردلا سب تكاو ، كملع بهذي فيرلا
هنيبو كنيب نكي فال ريبك دنع ،وإاذلجست كفرعي من هدنعو ،إال ةنطلس يذ ىلع لخدت ،وال ةماعلا ك

: نونحس نع لقنو يشء. كسفن يف لصحيف ك، دعبيو ، هينديف هيلإ كنم برقأ وه نم ،لئالأييت ةحسف
وهو ، لاشخوي ضعب هاج.قلا اذ ملا علا نوكي ،أيفالدبأن ملعلا اجلاه،حىت ىلإ جاتحي ءيش لك تدجو

قح. لوقو كالمصقد
هنعل ناطيشلل :إن يناعم ال رهاوج يف وه امك هب لكب ىنعو ضها، رأو هنع ىلا يشانخرضيهللاعت قولا

هوش، ريثكانم فاك ، هيلع ردقي اميف ، هبر ميقماألرم لا،إاذرأىيقتا ملا بحاصل اركم ىلا هللاعت
، يفخلا هركمب نيعللا هيتأيف ، جعزني هلا،ال مطمئناحب كلذ يف هاريو ، ىقتلا رومأ نم ريثك يف اس مغنم

هتمعن ،وأسكبل كيلع هللا ؤهالءسطخ تد :إندر هبلق يف هفوخيو لله، ءاطعلا بلطل سإهيل انلا قوسيو
كلذك ،فالزيلا هنامي وإ هنمدهني بهذيل لا، ملا هنع قرفي هأن دصقو ذهه، لثم يف هجردتسي ،والزيلا
ناك يتلا هتقفن قفني نأ ديريف ، هبلق يف شيوشتلا ،قوع هقرف اذإف مهلا، عيمج قرفي ىتح هنع فكي ،ال

هوداتعا بلطاامب هلهأ نم عيورتلا هلو شيوشتلا عقيف إاهيل، ليبسلا دجي اتساعمهلا،فال ةعاس يف اهقفني



رثكيف ، ةوادعلا و بضغلا و طخس إىلاتساعال هلهأ نيبو هنيب لآاألرم ملأيتاهب نإف ، ةقفنلا ع نمااست
هيلع ضأاع امبرو هبر، ةعاط رمأانم يهيف دؤي هبر،وال هيف ركذي تقوا دجي ولاغظيفال قيضلا هيلع
ليولا بلاالءو هب لحي بيرق نعف ةقفنلا يف س،تاوالهف انلا نم نيدلا ذخأ ىلع كلذ هلمحيف الة، صلا ضرف

، هترخآو هايندو عولقه هنيد فلت دقو ، نيكلا هلا ةرمز يف حبصيو س، انلا نيد هب ىضقي ام دوجو مدع نم
انركذ اميفو . ركملا اذه رذحأف ع، نملا مدعو اطعءلله نماإل هيف هبغري ناك اميف هنم، ناطي لاش دارم اذهف

هاـ. ةيافك هلك
م مهنم اهظفح نمف ، مهيديأ يف ايندلا لعجي ، هقلخ ضعب يف فيرصت :لله ملاعينا رهاو ج ايف ضيأ قولا
، ةكرب هل اهلعجو اهب، هناصو ديه، هللايف اه ظفح ع، ييضت ريغ نم هيف ىلا هللاعت أرم ىلع ةظ فاحملا ع

اهـ. اهدجي ولم اهيلإ هجوح هللاوأ هعيض ديهتاهنوااهب، نم ضاهعي نمو
ىلع ةجحو كبالهمبرةك ىفكو ، لصفلا اذهل ماتخا ملاخموت خزربلا و موتكملا بطقلا اذه كالم لعجنلف
هنمب ، قفوملا ىلا جأمعنيوهللاعت مهنع ىلا هللاعت يضر ء املعلا األايلوءو انتداس نم همدقت حصةكالمنم

عجوملاآب. رملا هناحبس وإهيل باوصلل
وا مهتاداعمو ، ءايلو األ انتداس نم دحاو ىلع راكن نعاإل مهريفنتو مهريذحت س﴾:يف داسلا صـل ﴿افل
ءاوس إىل هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو : ،فألوق ىبقعلا و ايندلا يعنهلاالكيف إلعالمبأهن

يفلعةن هنأو ، ةرخ واآل ايندلا يف كلا ،هو ىلا هللاعت نيع نم طقاس ىلعاأللوياء ركنملا :إملعأن قيرطلا
﴾ اًباَذَع ْمُهَل َّدَعَأَو ِةَرِخآْلا َو اَيْنُّدلا يِف ُهَّللا ُمُهَنَعَل ُهَلوُسَرَو َهَّللا َنوُذْؤُي َنيِذَّلا :﴿َّنِإ ىلا عت ،قلا هتبراحمو هللا
نع ، يراخبلا ىورو أايلوءهللا، نوذ يؤ نيذلا :إن سنير فملا دنع كلذ ىنعمو 33اآلةي:57] [األحزبا
قلا:نم ملس:«إّنهللاتعىلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع،هنأقلا:قلا هللا يضر ةريره أيب
هذختا لّيلويّايأ ىذآ :«نم ةيوونلا نيعبر األ ىلع ي نشفلا حرش يفو « برحل با هنذآ لّيلوياذقف ىداع

)ق هيبنت كالم.( دعب ،مثقلا هكلهم ينأ مبعىن هنع هل براحم بأين هتملع نذآتهبلارحب»أيأ دقف دعاّو
مت اخلا ءوس لعى هللاعالةم ءايلو :إاذيءأ هريغ هللاأكلهه،قولا هبراح :نم ىلا هللاعت همحر يناهكافلا لا
هللا هكله هللاأ ءايلو أ ىداع نمو هللا، همرك هللاأ ءايلو وىلاأ نمف ، كلذ نم ىلا هللاعت انافاع ابرلا ة:كألك

ةعيقولا هتبحص هللا نعأله ضارع اإل رمث بلقلا :إاذأفل ىلا هللاعت همحر ي، بشخنلا بارت .قلاأوب
ممهلا و ملعلا باحص نمأ ةعامج نع متاحاألمص، نع ىور ، ماقملا انيسب اهيبنت ركذ هللا،مث ءايلو يفأ

،نمفع دابعلا ملا ظم ىلع رصم ، داسفلا ريثك كلم هنامز يف ناك إارسئلي، ينب سنمأايبنء يجرج ،أن
يف رداغلا ملا ظلا رفاكلا اذه بكرف ، ررضلا هلاالكو ىلع عمه نمو وه فرش أ ىتح رطملا هنع ىلا هللاعت

سيجرج هل:اي س،قفلا يدقتلا و حيبستلا رثكي وهو هتعموص يف هدجوف ، سيجرج أىت ىتح ، هركاسع
إ هتيذآ ،وإال رطملا يأانيتب كبرل ؟قلا:أنتلوق كلت امو : سيجرج ،قفلا كبر ةلاإىل سر كلمح أ ينإ

ليربج اجفء ، هباوج نع هللا فوخ سنم رخ دقو ، هبارحم يف سيجرج لخدف ، رشبلا اسئر اهع يمس ةياذ
هللا نم فاخ كل،قفلا:إينأ قلا يذلا هجولا ىلع كعم يتلا ةلا سرلا تاه هل: ،قفلا ليلجلا كلملا بأرم

زيزعلا أرم اذكه امكقلا، سلق يجرج :اي ليربج امقلا،قفلا ىلع لوقلا كلذ قملا دنع الل جلا يذ
سيجرج :اي ليربج قفلا ،قلا رشبلا اهاسئر عمس ي إةياذ هتيذآ وإال رطمل :يأنيتابا سيجرج لا،فقلا عتملا

ىلعإ يل ةردق :ال كلملا هل لعيه،قفلا ةلا سرلا وأداع سيجرج ىضمف هلمبتؤهيذ؟ كل:لق لوقي كبر
ىذآ أابحهؤ،ونم يذو ،وإامنأ رداق وهو زجاع ،وأان يوق وهو فيعض ،ألين دحاو هجو إالنم هتياذ

،مث رطملا ب كيت أن نحنف ، لعفت هلال .لق سيجرج لاسالمقفلا:اي هيلع ليربج ءاجف ، هاذآ دقف هؤ ابحأ
، بابر براأل ةدمثالةثأماي،إبنذ بناج لك نم لويسلا ب ىراحصلا ألت تماو ، باحسلا ب ءامسلا تءاج
،و ةعرتم ضايحلا ىلا رظن ، سمشلا تعلط املف لطيع، نأ األيماثلاالةث كلت يف تابنلا ىلا هللاعت وأرم
باب ىلإ وأىت كلملا بكرف ، ةقورم ضايرلا طعلاة،و اإلنسنا ردص إىل عورزلا ،و ةقرشم تاولفلا

،ملال ينم ديرت ام اذه قولا:اي إهيل جرخف ، سيدقتلا و حيبستلا نم رثكي ، هتعموص يف وهو سيجرج
تيتأ حبرادق تيتآ ،قفلا:ايبنيهللاام ةعاظف اهيف رلاسةلا،فإن هذه لثم ينلمحت ؟ال ينع ككلمب لفتثت
دجست نا بجي ، هيلو ودعهأللج عم ناسح اإل لمع نم نإف ، ىمع األ عفي ضلا رصب حتفنا دقو ملسا،

الئةح،أان ديحوتلا رارس يلأنأ رهظ ،دقف ةحبار يتقف ص نوكتل ، ةحلا صملا ديرا ،وإين هتمظعل هابجلا
هاوس. قحب دوبعم الإلهإالهللا،وال نأ دهشأ



نما ىلا بهللاعت ذوعن ، هبراح نمك ناك هاداع نمف هللا ودع لويهللا ودع إن اإليهل ثيدحلا )لد يناوخ (إ
ثيدحلا اذه هنمضت ام ىلاإىل هللاعت كمحر غصاف ، ننملا اطلئف يفو ي. نشفلا اهـ.كالم نامرحلا و راكن إل

، ةبترلا هذه هلحيو ، ةلزنملا هذه ىلا عتو هناحبس هللا هلزني ىتح ، هتبتر ةماخف و يلولا ردق ةزازع نع
هريبدت نع جرخ ي لولا »ألن برحلا تنذآهب يلوّادقف عىدا هللاتعىلا:«نم نع ملس و هيلع هللا ىلص هلوقف

زع هللا ىلع لكوتلا قدصب هتوقو هلوح نعو هللاهل، راصتنا إىل هسفنل هراصتنا نعو هللا، ريبدت إىل
هللازّع دقوقلا الق65اآلةي:3]. ﴾[طلا ُهُبْسَح َوُهَف ِهَّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَي نَمَو ىلا:﴿ وعت هناحبس ،دقفقلا لجو
هللا اولعج ،ألمهن مهل كلذ ناك ﴾[رلاوم30اآلةي:47]وإامن َنيِنِمْؤُمْلا ُرْصَن اَنْيَلَع اًّقَح َناَكَو ﴿:ّ لجو
أ عمسانشانخي كالم:لوقد دعب ،قولا راصتن اال دوجوب مهل ماقو األغيرا، مهنع عفدف ، مهمومه ناكم ىلا عت

اهدلو تةرا ةكرات اهارت ،أ اهرجح أةيف رملا دلوك هللامعهللا يلو : لوقي هنع ىلا هللاعت يض س،ر ابعلا اب
أة رماو ، هتاوزغ ضعب يف ناك ملس و هيلع هللا ىلص ،أهن ثيدا األح ضعب اجءيف دقو هلا! يتغا دارأ نمل
،قفلا نيبج تمع إاهيل ةباحصلا رظنف ي، دثلا عهيل،وألقهتم تنح هتدجو املف ، عيضر اهدلو ىلع فوطت
زرب ةمحرلا هذه نمو اهد». لوب ههذ نم نمؤ ببعهدلام محر ملس:«هللاأ و هيلع هللا ىلص سرولهللا

توع هناحبس هللا دقوقلا ، هراون أ نداعمو ه رارسأ ،إذمهحملا مهاداع نم ةبراحمو ، لاحقمهل راصتنا
نع عفادي ألويهءا:إنهللا ىذآ نمل هناحبس هللا 2اآلةي:257]قولا ةرقبلا ﴾[ا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا ُّيِلَو ُهّللا ىلا:﴿
دنع ايندلا ةدم رصقل ةلجعم نوكت أن مزلي سيل هء، أايلو ىذآ نمل هناحبس ق حلا ريغأنمقاتةل ، اونمآ نيذلا

معةلج، تناك حأابئه،وإن أهالإلةباث اهضري مل امك أهالعلقةبوأادعئه، ايندلا ضري هللا،وألنهللامل
يف ةرتف ،أو بنذ في اعوقو ،أو ةعاط نع فيلاعني،أوتعوياق ادومج ،أو بلقلا في ةوسق نوكت دقف
هنع،قفلا:اي ضرع هللا،مثأ ىلع إارسئلي،قألب ينب يف لجر ناك دقو ، ةمدخ اذلئذ ،أوسبل ةمهلا
ملو كتبق اع :أنلقفلالنمك نامزلا كلذ توعىلاإلىبني ي،فأوحىهللاسبحهنا نبقاعت مكأعيصكوال بر
ال مكحي بلاينا:أنال اذه ةدئاف اطعءهللا،و نبا واذلئذانماجيت؟.قلا يركذ حالةو كبلس شتعر،أملأ
،فقد هدلوو يفنسفهموهلا ةنحم لعيه دري الةم،إاذمل بسلا ىلا عتو هناحب نمأايلوءهللاس ايلو ىذآ ناسن

لعياهاهـ. دابعلا علطي نمأن نحمةأربك نوكت
عقنيفي اولا صتغيإىل أضيا،وصةيوإرشداايإكاأاهياألخأن ننملا اطلئف اطعءهللايف نبا قولا

اوسلج موقلا هؤالء ناف هللا، نم تقملا بجوت هللا،توس نيع نم فئة،والمسزهتئني،لئالتسطق اطلا هذه
أ إليه،وأاوقل مهدا قي اوملس هللا،دقأ سعم األافن ةبقارمو ، ءافولا الص خإو قد صلا حةقيق ىلع هللا عم
مهل ماقف ، مهل هتيمويقب اوفتكاو ، مهل هتيبوبر ايحءنم مهسفن أل راصتن اال اوكرتو ، هيدي نيب ملسا مهسفن

هللا ىلتبا ،ولدق مهبلغ نمل ،واغلابل مهبرا ح نمل مهنع براحملا وه ناكو ، مهسفن هبأل نوموقي ام ىفو أب
لالسالم هردص هللا حرش نم مهنم دجت ّأن لقف ، رهاظلا ملعلا اصأله وصخ ، قلخلا اطلائةفب هذه ىلا عت
هلأدحاإالوأ ركذت مه؟فال أني نكلو ، نودوجوم كل:معنإناألايلوء ،لبالوق نيعم يلوب قيدصتلل
اذه نمم رذحاف دقي، صتلا رون دوجو نم راعاي ، جاجتح باال ناسللا قلط هللاهيف، صةي وصخ عفدي ذخ
لك ىلع ،إهن همركو هنمب هئ، بأايلو نيقدصملا نم هللاوإكاي انلعج نماألدس، كرارف هنم رفو ، هفصو

دقيرهاـ. ءيش
ٌليِلَق ٌعاَتَم ِبْلاالَِد يِف ْاوُرَفَك َنيِذَّلا ُبُّلَقَت َكَّنَّرُغَي :﴿َال ىلا عت هلوق دنع نآرقلا اقحئق يف نايبلا سئ ارع يفو
يف نيركنملا فاوط كنبجعي ن3اآلةي:197-196]أيال ارمع ﴾[آل ُداَهِمْلا َسْئِبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَوْأَم َّمُث

و ورلائةسا سانلا وجوه فرصل بلطا ، ةنيزلا و يفاآلباد فلكتلا وبلاالةغو ةحاصفلا بلطتل ، نادلبلا
،وأانجبال قلخلا دنع نيقيدصلا اجه اهبإسقطا نوديري ، ةيناف تافرخزم مهلا نافأوح هللا، ءايلو بأ ليحلا
،قلا نيلطبملا فول األ ماغر وإ نيركنملل مغرا والمهتي كلم يف ،وأديز مهتاجرد عفار ، سفن لك يف يل
بلاالد يف إمهيل ايندلا إبقلا ريسيتو ملا علا يف لوينيعشمه مهنادب أ ةحص كننتفي كوال وأضيا:الينرغ
ةليلق مهماي أابحئي،فإنأ ةوادعب تمه زرابمو أايلوئي مهتناه إب يننوبراحي مهناف ، ةماعلا دنع مههاجب
ضر :وشأرقتاأل تلق ثيح وجوهوأايلئي ىلع ةمايقلا شرق نم يراون لطوعأ دنع ةريثك مهتارسحو

أل ديدش ديعو اذهو ،قلا: ءاده األايبنءولاش روضحو باتكلا حوضو دنع مهحضف ،أ اهبر رونب
﴾[لحرج15اآلةي:2]. َنيِمِلْسُم ْاوُناَك ْوَل ْاوُرَفَك َنيِذَّلا ُّدَوَي اَمَبُّر ىلا:﴿ عت هلوق دنع يأضا هيفو . اننامز له



نم اونوك ،ملوي نيديرملا نم اوناك ولأمهن نودوي ، قحلا قيرط نع نيطقا ،لاس راكن ألهاإل فصو اذه
،ملو نيضارلا نم اونوكي ،وأن نيرطبلا ىلا سكلا نم اونوكي ،ملو نيدهتجملا نم اونوكي ،وأن نيركنملا
،وأن نيمتهملا نم قزرلا أللج مهريبدتب اونوك ،ملوي نيلكوتملا نم اونوكي ن،وأن يطخا نملاس اونوكي
النم نيفراعلا ،ونم نيكاشلا النم نيقفوملا ،ونم نيلهاجلا نم اونوكي ملو ، نيملا علا نم اونوكي
هبيبح بلق ىلس نأقلا:مث ،ىلإ نيئارملا النم نيصلخملا نمو ، نيعدملا النم نيدحوملا نمو ، نيدلقملا
فصو ،قلا: نوملعي فوسف األلم، مهلي ،و اوعتمتي و اولكأي مهرذ ، هداؤف مهباطخب بيط ،و مهراكنإ نع

و مهلا مآب اهنم لهجأ مهلعجو ، مئاهبلا ب مههبشل مهسوفن لمأو مهجورف تاوهشو مهنوطب هرشب نيركنملا
فارع ﴾[األ ُّلَضَأ ْمُه ْلَب َكاألِماَعَْن َكِئَلْوُأ ﴿: ىلا عت اهلاأللم،قفلا نوكي ال مئاهبلا ،ألن ريداقملا مهتاعزانم

مايأ نم اودسفأ ام نوملعي فوسف ، هئايلوأب بهللاو مهلهج و مهداسف قئاقح نوملعي ال 7اآلةي:179]مهف
هاـ. ةرسحلا عوقوو ةبوقعلا ةنياعم دنع تافلا خملا ب تاعاطلا

مويا ،رم ينيقلبلا االسالم،صحلا خيش ،ودلا نيدلا سجار خيشلا ،أن ينارعشلل ةيدمحملا دوهعلا يفو
عيبي ىلا هللاعت ءايلوأ نم صخ هل:ش اولا ؟قف ةمحزلا ذهه قفلا:ام كانه ةمحز دجوف موق، باب ىلع

ا شاشح صخش نوكي فيك ، مهلهج ةدش نم هودقتع ال رصم يف ذئنيح لا جدلا جرخ ،قفلا:ول شيشحلا
تركنتف ، ةحتافلا ىتح هعم ام عيمج خيشلا بلس ىلو،ف ،مث شيفارحلا نم وه ىلا؟إامن هللاعت ءايلو نمأ

يف كلذك ثكمف ، شاشحلا يف امقهلا يسنو يشائ، فرعي إهيل،فال يتأت ىواتفلا تراصو هلا، وحأ هيلع
أ يذلا شاشح نملا اذه حهلا،قفلا: إهيل ىكشف ، ريقف هيلع لخدف ، مايأ ثالةث نيدلا ءاهب ةراحب هتسردم
إىل دوعيف ديه، نم دحأ اهذخأي ،فال شيشحلا نعألك س انلا باتف ، كانه سلج ريق فلا ناف ، هيلع تركن

، لوسرلا لبقأ ام درجمبف هل، لسرأف ، حكلا كيلع دري هل رفغتساو ،فأرسلإهيل تومي ىتح ادبأ اهلكأ
: دشنأ

روز يئوالنشدهشهـــاةد والارن رودلا وعلاي نكسن ال شي فارحلا نحن
روفغم هبنذ حهلا لا حلا اذ ناك نم رو جهمـــ دجسم يف ةقرخو ةمقلب عنقن

نافرخ ةعبرأ ينطعأ هل: شخياإلسالم،مثقلا بلس ىلع هللا انردقأ ،ام شيشحلا عيبب ةاصع انك ولف
طرال، هل نز ، شيشح ةعطق هل تعب نم دنعي،لك س لجملا لا عتو ، فيغر ئة امعبرأو وشءا قيلا عم
دحاو لكل نزي راصو ، كلذ فلع ىتح هباحصأ هب زلا شخياالسالم،امف ىلع كلذ قشف فيغرا، هطعأو
نأ ىلإ رهاظلا يف مهيلحت تنأو ، نطابلا يف مهيل :حننحن لوقيو مستبي خيشلا فيغرا،و هيطعيو طرال،
كيلع دري هبلق لكو حه، بذاو كتسردم سحط قوف يذلا كيدلا ىلإ بهذا هل: ،مثقلا نافغرلا تغرف
،امأركن تقولا كلذ نمف ؟ هبلق يف كيدلا هلمح ملعب نيمل ملاس ىلع ركنت فيك ، كيلع هللا بف ، كملع

األوحلااهـ. بابرأ نم دحأ ىلع ينيقلبلا
نأ كش ،فال نيقفانملا و نيكرشملا و دوهيلا راثآ نوفتقم نيركنملا :نأ ءايلو األ ىلع راكن اإل حئابق نمو) )

. نيروكذملا تافصب مهفاصت ،ال نيقفانملا و نيكرشملا و دوهيلا هب بقاع ام لثمب مهبق اعي ىلا هللاعت

: نولو قي مهنأ اهنمو ين، دناعملا الم ظلا كولملا لايفنو خملا ة اصعلا ةنم رجفلا ةقسفلا ةبحص مهرا إثي اهنمو
و ةرخ اآل ءاملع لعيه امو يقتم، سملا طارصلا لايقمو نيدلا وه مهناوعأو ة ملظلا و كولملا هيلع ني ذلا نإ
يق رطلا ﴾[األنعما6اآلةي:52]هو ُهَهْجَو َنوُديِرُي ِّيِشَعْلا َو ِةاَدَغْلا ِب مُهَّبَر َنوُعْدَي َنيِذَّلا ﴿ ةرربلا ماركلا
الل ضلا ناكفي روتثاه،نم لايت ةحيبقل مذلايمةوبلادعا وعلاادئ لهأ هيلع ام نأ نومعز سلايقم،وي جوعلا
دصلاي يذلا لا ضعلا ادلاء اهنمو . ميمصلا هبزحو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذلايلعيه لاقديموه
َرَت عتاىل:﴿ْمَلَأ قلا دسحلا وهو ، ائرسمهت طوقس فوخل ملس و هيلع هللا ىلص دوجولا ديس ابتاع نع دوه
َنيِذَّلا َنِم ىَدْهَأ ُؤَهالء ْاوُرَفَك َنيِذَّلِل َنوُلوُقَيَو ِتوُغاَّطلا َو ِتْبِجْلا ِب َنوُنِمْؤُي ِباَتِكْلا َنِّم اًبيِصَن ْاوُتوُأ َنيِذَّلا ىَلِإ
َنوُتْؤُي الَّ اًذِإَف ِكْلُمْلا َنِّم ٌبيِصَن ْمُهَل ْمَأ اًريِصَن ُهَل َدِجَت نَلَف ُهّللا ِنَعْلَي نَمَو ُهّللا ُمُهَنَعَل َنيِذَّلا َكِئَلْوُأ يِبَسًال ْاوُنَمآ

يف ﴾[نلاسءا4اآلةي:51-52-53-54](قلا ِهِلْضَف نِم ُهّللا ُمُهاَتآ اَم ىَلَع َساَّنلا َنوُدُسْحَي ْمَأ اًريِقَن َساَّنلا
ِتوُغاَّطلا َو ِتْبِجْلا ِب َنوُنِمْؤُي ِباَتِكْلا َنِّم اًبيِصَن ْاوُتوُأ َنيِذَّلا ىَلِإ َرَت ىلا:﴿ْمَلَأ عت هلوق دنع بلاينا) سئارع



ولاالةي،آوث لهأ ىلع اوركنأو ة، سائرلا اورا ،ذلاينخات ملعلا رهاظ لهأ هللا خبو ﴾[نلاسءا4اآلةي:51]
ت،ذلايوه وغاطلا وؤنآثرا تبج،واليطخ هيلا لايت مهسفنأ سجاوه نولبق ،وي نيفلا خملا ةبحص اور

لبإيساهـ.
ملسأن و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع هنع:أذخ هللا يضر ينارعشلا قلا اذهلو :( (تلق
أو مهيلع روجيو ، هتيعر ىلع قشي انلأن داقناو ، نامزلا اذه حصبانمنولاالةيف أدحامنم نكمم ال

ءاملعلا رباك إالأ هذافن ىلعإ ردقي ال دهعلا ركذ:أناذه ،مث مهنود هباب ،أويغقل مهنع بجتحي ،أو مهشغي
و راوج ،وال ناسح عندولاالةربوالإ مهل سيل نيذلا وولاالة، ةملظلا امعبأيدي نوففعتملا نوحلا وصلا
ولاالة،(مثقلا):إن مهل سعم امبر ،فإنهؤالء كلذ وحنو ناطلسلا طاسب ىلع بترم ،وال حوسم ال

هنيعو ، سرخ أ هناسلف ولوبالسؤلا، ، مهربو مهتاقدص لبقيو ، ةملظلا و كولملا أيلكمنأوملا نم
،مثق فيفعلا حلا صلا ملاأو علا لق دقو ،مثقلا: ةملكب مهملكي أن ردقي ال هيلع رهقا صءام، ،وأذهن ءايمع

فورعمب ورمه ولاالة،وأأ نم أادح اوهن امبرو ، ليلقلا نم نيولاعاملءألق منالصحلا عونلا لا:إناذه
ركنملا لعف يذلا ،ك فورعملا ب يذلا ناكاآلرم ىتح ، مهل امصخ صرا دقو ولاالةعالةق، دنع مهل ماقف ،

هللاأارم يضق ،لي ريخلا أله ىلع اوبلغ دق رشلا ،فإنأله برجيلف اذه يلوق يف كش نمو ،(مثقلا):
ولأ ،(مثقلا):لبقألوإهن مهيلع لادني،فالمول نعإةماق هللا أله بلغ ال(مثقلا):وإاذ وعفم ناك
و ملظلا ةبلغف ، مهب ةمحرلا مهتيعر قاقحتسا مدعل ، نوردق ،الي مهتيعر يف اولدع داراألئةماآلنأني
الم،مثقلا سلا هيلع يدهملا جرخي ىتح س، يفنت مهل ىجري قبي امو ، مهتيعرو ةملظلا نم ةبكرم روجلا
اطعءهللا: نبا ،قولا ءوسلا ب ةرام األ كسفن يت غاوطلا هللا:رأس دبع نب لهس ئس:وقلا ارعلا بحاص
:﴿ْمَأ ىلا عت ،قولا كلكي ه توغاطلا و تبجلا : مهضعب ،قلا مهل ةمارك ال مهيلع ةجح باتكلا اوطعا
ءايلو سحةداأل نع ىلا هللاعت ﴾[نلاسءا4اآلةي:54]خأرب ِهِلْضَف نِم ُهّللا ُمُهاَتآ اَم ىَلَع َساَّنلا َنوُدُسْحَي

هب نودسحي مهو ، قلخلا نويع هبفي نومظعي مهو ، نيقيدصلا ىلع راقولا ةو بيهلا سابل نوري نيذلا
هتاماركو هتفرعم هللا لضفو لعيمه، راكن باإل اهنوعفدي ، مهفاصو أ قلخلا ركذ ،فإاذ مهتاي ووال مهتاماركبو

، اهنومظع والي اهبحاص نوبذك ،ي تادها وملاش توولاالتاي كلاراما انهه لضفلا : مهضعب دقوقلا ،
، نورفاكلا مهرثك ﴾[نلاحل16اآلةي:83]وأ اَهَنوُرِكنُي َّمُث ِهّللا َتَمْعِن َنوُفِرْعَي ﴿: ىلا عت هلوق دنع قولا
قة يقحب مهوفرع ملي نكلو ، لاصةقدا تاسارفلا ضةحو اولا واآليات ةعطاسلا نيهاربلا هللاب لوأيءا نوفرعي
،وأ هاجلا و رللئةسا ابلطو املظو اناودعو ايغبو ادسح مهنوركنيو ، ةداعسلا و قيفوتلا حيث نم ةفرعملا
ء ارقلا و ءوسلا املعء خيبوت ايفصئه،قلا:فوياآلةي أ تايآو والةيأايلوئه نورت ،يس نورفاكلا مهرثك
ىلا أابحءهللاعت مهدنع اوخبويو لا، هجلا اهب اوداطص لي ءولاسةعم ايرلا ةكبش اوعضو ، نينهادملا

نوملعي ﴾[يوسف12اآلةي:52] َنيِنِئاَخْلا َدْيَك يِدْهَي َال َهّللا َّنَأَو هللا﴿ نونوخي سإمهيل انلا هوجو اوفرصيل
رئ اهراكناب و اهب نورتش ،مثي ةقداص ةمارك أفل مهنم رأى نمم ىق شقيشأ يأو قلا: نوركنيو قحلا

. ةماعلا دنع ايندلا ةسا
ْاوُنوُكَت :﴿َوَال تعىلا هلوق دنع : الحوولاالةي،قلافيلارعاسئ صلا أله ةبحم نع سانلا صد اهنمو

هء أايلو رذح ِهّللا﴾[األفنلا8اآلةي:47] ِليِبَس نَع َنوُّدُصَيَو ِساَّنلا ءاَئِرَو اًرَطَب مِهِراَيِد نِم ْاوُجَرَخ َنيِذَّلا َك
، نيسول لاس يز ناول ةبأ ثيبخلا مهاياوزو مهرود نم نوجرخي نيذلا ئني، ارملا هبؤالء ةهباشملا نع
مهأ لب كاألماعن مهو ربلا، نم ودعلا نوفرعي ،ذلاينال نيملا ظلا دنع هاجلا ب مهحرف نم اهيف نورتخبتيو
عاو متجي ىتح ، مهقافن جيورتو مهقاوسأ ريعس صةبحاأللوياءلت نم ةدار اإل لهأ نوعفديو سيبال، لض
زيينابقئ ناط ،مثوصمهف:أبنشلاي هرهق ةيدو فيأ ىلا هللاعت مهكله ،أ قلخلا نيع فيأ مهولج ،وبي مهيلع

﴾[األفنلا8اآلةي:48]. ْمُهَلا َمْعَأ ُناَطْيَّشلا ُمُهَل َنَّيَز :﴿ْذِإَو ىلا عت هلوقب مهنيع فيأ مهلا حأمع
حلا صو ىلا ءهللاعت ايلوأ يصبإاذيء اوتلا و رمآتلا وهو لخبقمه، قلختلا و قافنلا بطبيةأله لاتعبط اهنمو

. هدابع
ِنَع َنْوَهْنَيَو ِرَكنُمْلا ِب َنوُرُمْأَي ٍضْعَب نِّم مُهُضْعَب ُتاَقِفاَنُمْلا َو َنوُقِفاَنُمْلا ﴿: ىلا عت هلوق دنع ئس ارعلا قلافي
اهيف، هرهق ةرشابم تقو يف قافنلا أله ةنيط :أن ىلا هللاعت ﴾[لاتبوة9اآلةي:67]أربخ ِفوُرْعَمْلا
فييإاذئمهأايلوءهللا،(قلاأ هلوسر ةفلا خمو ، هللاتعىلا ةفلا خمب اضعب مهضعب ،يفأرم ضعب نم اهضعب
، هبويعب هرصبي ملاؤنم، ةآرم ،وملاؤنم هتاروع هيلع رتسي ، قفانملا رتسي قفانملا :( قارولا ركب وب



. هتاجن سليب ىلع هلديو
بع معزيو املعءاآلرخة، عابتا كرت ىلع ةجح لعياه اوناك تلاي ءوأطابيمهل وسلا املعء ذاختا اهنمو
هللا،عم هاجأله اسطاق كلذب نوديريو ، غلبم لبغاوفيولااليةلك نيذلا صنيل اولا نمالاشميخ مهض:أهن
هللا رون فطيئاو أن نود يري هوالاك،وكأمهن ادعبو إالضالال مهعبت نم اذكو ، كلذب هللا مهدي الزي أمهن

َحيِسَمْلا َو ِهّللا ِنوُد نِّم اًباَبْرَأ ْمُهَناَبْهُرَو ْمُهَراَبْحَأ ْاوُذَخَّتا ﴿: ىلا عت هلوق دنع ئس، ارعلا يف ،قلا مههاوف أب
إىلأ اونكس هذهاآلةي: مهضفي 9اآلةي:31]قلابع ﴾[لاتوةب اًدِحاَو اًهَلِإ ْاوُدُبْعَيِل ِإالَّ ْاوُرِمُأ اَمَو َمَيْرَم َنْبا
ليبس رصب قي،وأ فوتلا رونب لحك نمل ةحضاو قحلا قيرطو ، هناظم ريغ نم قحلا اوبلطف ، مهلا ثم
قوعأمهن دقو ق، لخلا نم نيلا ضلا قيرط إىل قحلا قيرط نع اورطم ناك كلذ نع ىمع نمو ، قيقحتلا
يف ديحوتلا لزانم نع اوطق ،وس إىلألهلاتديلق مهنوكرو ئق، اقحلا أله مهنافرع بقةل نوخبومو نوريعم

، نيققحتملا نيفراعلا يخ،و اشملا يزب يني زتملا سول نمألهلاس نيقاوزلا ب ىدتقا شأننم اذكهو يد، رفتلا
هللا كحضي قية، رطلا رسؤاء نحنو ، خياشملا أانبء نحن : نولو يق نيذلا ، ايندلل ين عماجلا قلخب قلختو
هللا، ريغب قلعم هبلقو هللا، لا صو معط قذي مل نم اشاح ، بسنلا أنولاالةيب اوملع ثيح ، مهاحلب رهدلا
ية، فوصلا صةبح إىل هاده اريخ يد رملا ب ىلا هللاعت نجلايد:إاذأدار ،قلا نمألوياءهللاتعىلا نوك أني

اودصق ،ملوي ىلا ضاوأللوياءهللاعت ،ملويرعت نديمها عمجو شبأمهن تشاغاول ولو ، ءارقلا صبحة نم هاقوو
شأ يف ىلا هللاعت ين،قلا فراعلا ينو قيدصلا يف نونعطي مهو ،السامي مهتواق ش مهيفكي ، مههاج طاق سإ
راون أ مهناب حس رونب يفطئنو فيك ﴾[لاتبوة9اآلةي:32] ْمِهِهاَوْفَأِب ِهّللا َروُن ْاوُؤِفْطُي نَأ َنوُديِرُي ﴿: مهن

ولاس ةينادحولا يفأفالك تباث اهل ،وصأ مهدودخ وآلءىل مههوجو هابج نم تلايتزرب تافصلا س ومش
اهـ. هتافصل ةياهن بالاهنةي،وال ىلا رونه،ألهنعت ىلع مهرون ديزي ،أو ةيمويقلا تاوم

ساوتحالء بلقلا ةواسقب هللاتعىلا هيزاجي اهيلع موادو ، هنطاب تافصلا هذه ىلع دش نم والشكأن
، رفكلا ىلع توملا و ةمتاخلا ء وسب هللا هيلتبيف اذياوئمه، هللا بانج ميظع ىلإ نيبستنملا ء اردزاو يصاعملا

. همركو هنمب ىرخأو ا خزربو ايندو دنيا لاسالةمولاعةيفا ىلا سنألهللاعت
ُمُه َكِئَلْوُأَو ْمُهُتَبْوَت َلَبْقُت نَّل اًرْفُك ْاوُداَدْزا َّمُث ْمِهِناَميِإ َدْعَب ْاوُرَفَك َنيِذَّلا :﴿َّنِإ ىلا عت هلوق دنع ئس ارعلا ىف قلا
ِهِب﴾[لآ ىَدَتْفا ِوَلَو اًبَهَذ ِضْر األ ُءْلِّم مِهِدَحَأ ْنِم َلَبْقُي نَلَف ٌراَّفُك ْمُهَو ْاوُتاَمَو ْاوُرَفَك َنيِذَّلا َّنِإ َنوُّلآَّضلا
هب قدصو األلوياءشيء تاماقم نم وكشفهل بعدإناميهمنم اورفك 3اآلةي:91-90]إنذلاين نارمع
مهنا دهاجم نم رارف بهمبسببأولعةأو هنام يإ نع دتراو ، مهبذك ،ثم مهتاماركو مهلا بأوح نمآو ،

يدين رملا يفإاذيءاألايلوءو مهعور وش مهراكن ىلعإ مهتماق رفكابإ ادادزا مومه،ثم قسر يضو مهداهتجاو
مهد وهش ،دعب دوحجلا ةيلبو راكن اعهةاإل يف هؤالءذلاينوقاوع هيفإىل ئب.قلاواالشةرا اغرلا وهأل

تمصو اآلرخة، ةدها نعمش مهبولق راصب أ تمع ،ثم هبوأهوفل اوسن مشاهدبلاينا،وأ ثآرالايغبيف
وفنسمهخ تصعو ةلا، هجلا ربين مهلو عق تدصو ، بيغلا نطاوم يف قحلا باط خ نع مهرارس أ ناذآ
أ تردكو ت، شاوئبلاشاوه نم أخالمهق ثبخو ، ةنوعرلا و ربكلا ت اطلغ يف اهموجهب قلخلا قلا
،ألمهن مهتبوت هللاتعىلا لبقي ،مل ءايلو تضاأل ،وأبغ ربكلا ءو ايرلا و بجعلا يف مهماحتقا نم مهحاور

األ ةبحص إىل اونكرو ، ةفرعملا بحصةأله ىلع ايندلا ظوظح ،آوثاور ءولاسةعم ايرلا حالةو اوقاذ
ال هتبو قتستيم،وأ ال هتبوتف هذهأوحهلا نمو ، ةفلا خملا ةضرع حلارمةإىل نعبسطا اولا ،مو دادض
شةقف،والي ،والتثؤرهيف ةحيصن قهيف صلت ،ال هندب ىلع ةرتفلا قهبل،كوثةر ىلع لغبلةلاشةوه مودت
ىلا هللاعت مهازاج ت، لاشاهب نم بولقهم تدوساو ، تاوه سهؤالء،بلاش وفن ترطب املو شهلم، مظتن

﴾ َنوُّلآَّضلا ُمُه َكِئَلْوُأَو ْمُهُتَبْوَت َلَبْقُت :﴿نَّل ىلا عت هلوق وهو لا، مجلا موشده لا صولا ةرضح نع مهداعبإب
، رهقلا اطغء مهبول ق ىلع هللا شف،وسألب اوكلا و فراعملا و حلاقاقئ قي رط نع ااآلةي:90] نارمع [لآ
صالمهت ،وإنكثتر نزو هللايمولايقماة دنع مهل ماقي األلويءا،وال تامارك اجعئب الياورأوناع ىتح
ِضْر األ ُءْلِّم مِهِدَحَأ ْنِم َلَبْقُي نَلَف ٌراَّفُك ْمُهَو ْاوُتاَمَو ْاوُرَفَك َنيِذَّلا :﴿َّنِإ ىلا هللاعت قلا مهتاقدصو مهما صوي
ِهَّللا ِتاَيآ َّيَأَف ِهِتاَيآ ْمُكيِرُيَو ﴿: تعىلا هلوق دنع 3اآلةي:91]اهـ.قولا نارم ع ِهِب﴾[لآ ىَدَتْفا ِوَلَو اًبَهَذ
همه وجو نم قحلا ىلجت ،ذإ اآليتا مظع أ مهو بناياؤهوأايلوؤه، 40اآلةي:81]آيهتا ﴾[اغرف َنوُرِكنُت

حضاولا هني اربلا و ةعطاسلا هذهاآليتا ىلع يركن نمم مظع أ ركنم ،وأّي نيملا ياءعلل ربكلا و ةزعلا تعنب
نيعاأل أ ىمع ،وأ مهتمارك دصقمهفي نم هدابع نم ديعسلا لعجو آيهتافيأايلوئه، رهظ سله:أ ة،قلا



﴾[اغرف40اآل ْتَلَخ ْدَق يِتَّلا ِهَّللا َةَّنُس ﴿: ىلا عت هلوق دنع ،ثمقلا مهنع مهبولق فرصو ، كلذ نع شايقء
ازجء اعميةن دنع ، هءايلو أبنياهؤوأ نيركنملا نام يإ :أناليعفن هناحب ،بّينهللاس هدابع ةي:81]في
ْمُهْنِم اَنْمَقَتنا اَنوُفَسآ اَّمَلَف ﴿: ىلا عت دنعقهلو تنمقمألايلوئهنمأادعئه،قولا هتزعو جبالهل ،فإهن مهراكنا

ة فرخزملا مهتاملكو ة لطابلا مهيواعد ىلع اوماق أ املف 43اآلةي:55] فرخ ﴾[ازل َنيِعَمْجَأ ْمُهاَنْقَرْغَأَف
يفأ مهانتم ،وأ انرهق دونج وسنطلالعيمه انبضغ يإءاذألويائانوأابحئان، ىلع اورص ،وأ ةدرابلا مهعدبو
، مهرارس نيعأ أ انسمطو ة، فرعملا راون نعأ مهبولق اندرجو لاغةلف، راحب في ةلا،وأرغقمهان هجلا دوةي

ىلعألويائاناهـ. انرب اطلئف اوري ال ىتح
الَّ ٍةَيآ َّلُك ْاْوَرَي نِإَو ِّقَحْلا ِرْيَغِب ِضَْر يِفاأل َنوُرَّبَكَتَي َنيِذَّلا َيِتاَيآ ْنَع ُفِرْصَأَس ﴿: ىلا عت هلوق دنع قولا
7اآلةي: فارع يِبَسالً﴾[األ ُهوُذِخَّتَي ِّيَغْلا َليِبَس ْاْوَرَي نِإَو يِبَسًال ُهوُذِخَّتَي َال ِدْشُّرلا َليِبَس ْاْوَرَي نِإَو اَهِب ْاوُنِمْؤُي
ا بانج في هسفن رأىقيةم نمل فشكنت كالهمال فئاطلو هباطخ س ئارع :أن ركذ هناحب هللاس نإ 55]مث

كاردإ نع ضر يفاأل نوربكتي نيذلا يتا يآ نع :أسنمع فرص :أس هلوقب ، ةيبوبرلا نيدا موي ةيلز أل
جنيببش عملا ين عدملا ، قحلا بغري ضر يفاأل نوربكتي نيذلا كاليم، يناعم فئاطل مهفو يباطخ قئاقح

تايآو يئايلوأ تامارك وركنم ق،ألمهن حلا ،بغري ةلطابلا يواعدلا كالم مهتاراجمب هم تافرخزمو مهنأ
فارع اَهِب﴾[األ ْاوُنِمْؤُي الَّ ٍةَيآ َّلُك ْاْوَرَي نِإَو ﴿: ىلا عت هلوقب اآلةي فيعاضت في حمهلا فصو ،مث ييئا فصأ

َال ِدْشُّرلا َليِبَس ْاْوَرَي نِإَو يقبقهلو:﴿ رطلا دشر نادجوو قيفوتلا باب نع مهتدعابم داز 7اآلةي:146]مث
نم قيرط فلأ نيبت 7اآلةي:146]ول فارع يِبَسالً﴾[األ ُهوُذِخَّتَي ِّيَغْلا َليِبَس ْاْوَرَي نِإَو يِبَسًال ُهوُذِخَّتَي
قي رط مهل رهظ قح،وإن لا عنمصةفدا مهنامرحل يبسال اهنوعبتي ىلا،ال هللاعت ىلإ ءايلو األ قرط

الل.اهـ. ضلا جسية ق،ألنسجيمهت حلا سليب هولعجو ، هوعب تات لاشاوه فيمتةعبا يواعدلا

7اآلةي]وه:أ فارع ﴾[األ ِضَْر يِفاأل َنوُرَّبَكَتَي َنيِذَّلا َيِتاَيآ ْنَع ُفِرْصَأَس سلهفيقهلو:﴿ (وقلا)قلا
بيغر ضر يفاأل ):ولاتربك هاـ.(تلق ملس و هيلع هللا ىلص هللا ربسلو واالتقءاد لاقنآر مهف نحيرمهم
يف ركذ رايخ،إالامب واأللويءااأل تاداسلا ىلع ين ركنملا ملياعقبهللا ولو ين، ركنملا المز فصو ق حلا
امقهلا وه مهباص امأ نكل نمأهلالعتراب، فوماق ناك نم لكل راكن نعاإل ا رذحم يفاكا ناكل ههذاآلية،

ارعئسبلاي ﴾[ينوس10،اآلةي:39](قلافي ِهِمْلِعِب ْاوُطيِحُي ْمَل اَمِب ْاوُبَّذَك :﴿ْلَب ىلا عتو هناحب ومالانس
دنعأله ة فورعملا ق، لخلا دنعأكثر ةلوهجملا مولعلا كارد نعإ ة لهجلا رطاوخ زجع أ هناحب نا):هللاس
و تافصلا نعو ، توكلملا و كلملا رارس ،وهينمأ نييتوكلملا و نييناحورلا ةنسل اهبأ قطنت ة فرعملا

نيقيدصلا األايلوءو ناسل ىلع ىرج يذلا باطخلا اقحئق اوبذك ، باطخلا هأل نم اونوكي مل املف ، تاذلا
ايقو هم رورغو مهلهجل ، تافشاكملا هأل تامارك نيركنملا ،و نيسلفملا ةداع ،وهاذك نيبرقملا واألايبنءو

46اآلةي:11] ﴾[األحفاق ٌميِدَق ٌكْفِإ اَذَه َنوُلوُقَيَسَف ِهِب اوُدَتْهَي ْمَل ْذِإَو ﴿: ىلا عت ،قلا ةدسافلا سمهتا
ول مهتيل ،اي تاماط اهنومسيو ، لاغبي رارس اقحئقأ نع ةربخم هي يتلا موقلا تاملك اقحئق نوعمسي
ئق،قلا:قلا اقحلا لوبقل اوقلخ ام نكل ، اهنادجوب حرفلا نم اوراطل ، اهتح رفسخارئ نمأفل نومشي
هظح مرح نم مورحملا ،و موقلا هب صخ ام اومرح ،امل اربهمهني يف أايلوءهللاتعىلا اوبذك : مهضعب
بارت ،قلا:قلاأوب تاماركلا نمأعون مهيلع ىلا هللاعت رهظي امب نامي ،واإل مهقيدصتو مهلوبق نم

ىلااهـ. هللاعت قوقحب اقلائنيم تتقم ىلا هللاعت نع بولقلا تدعب ي:إاذ شخنلا

اهـ. اولهج ءامل ادعأ س هنع:انلا ىلا ،رضيهللاعت طبلا نباأيب يلع نينمؤملا قولاأريم
يف ماني ناك ا صخش :أن دوقامس عماج مامإ نع ي، خيخطلا دمحم خيشلا ىكحو ، ةيسدقلا راون األ يفو
،اجف بارحملا لجع هامسف انئما، هدجي ، بارحملا يف فقي أدارأن املك ناكف ، ةخسو بايث يف بارحملا

، بارحملا يف هعفدو االمام، كسمف رمح، األ عويانهكمدلا ماقف هدخ، يف هلجرب هزمغف مويا، ءاالمام
، هيلجر ىلع اهنم فلو هتمامع عطقف ، يشملا جرالهنم تحرقتف ، ةرعو ء ارفق ضر يفأ هسفن دجوف
اآل عبتف ، تبهذو أضت، وت امء،وإاذثأبرأمادق نيع اهدنع اذإف ، اهدصقف ، ةرجش ،ارتءتهل بعت املف
، ةعامجلا خيش هو بارحملا يف ماني ناك يذلا لجرلا ،وإاذب لبج فطع يف ةريثك ةعامج دجوف راث،
اولا:ال،قفلا: رقب؟قف لجع موياوأان مكنم أدح ينآر قولا:هل هباح صأ ىلإ تفتلا ،ف ةفيظن بايث هيلعو



عماج ىلإ هعفدي ةعامجلا نم دحاو ىلإ خيشلا ،فأراش هيلإ بوتأو هللا اذهل،قفلااالمام:آتسغرف اولوق
مهربخ ،فأ رصعلا صالة يف هنورظتني سانلا و بارحملا طئاح انم جراخ فنسه دجوف ، هعفدف ماقف ، دوقامس

اهـ. رصم لماكةنم سةن اهتفا ءمس ارفقلا ضر كلتاأل ،وأن ةيضقلا ب
هتدلا و ةرايز إىل قاتشاف ، هكمب ا رواجم ناك :أهن ينيبرشلا خيشلا نبا دمحأ ، حلا صلا خيشلا ىكحو
يلتبم جرال دجو ،إذ كلذك وه امنيبف ، رصم يسرفاإىل بكر اهب،وال ىركي مهارد هعم سيلو ، نيبرشب

! ؟قفلا:معن رصم هأل إىل حورت ديرت ،ففأجهبكلاالم،قولا: راكن ةكمأدشاال هأل هيلع ركني ، ىعسملا ب
ةفرع فقوم ألله ةعافشلا بحاص ناك أهن ينربخ لي،وأ هتياكح ،ههذ نيبرش باب ىلع ،وإاذهب هعفدف

. ةرجهلا توسامعئةنم نيرشعو ةنسثالث
تانب ءنم اسنلا لمحي ا، يراكم ناك سكي، وملا ةرطنق ايف صخش ي:أن ناونشلا نيدلا رون خيشلا ىكحو
تانب نم طق ةأرما بكري ىلا،ال هللاعت ءايلو نمأ ناكو ، صيرعتلا ب هنوفصيو هنوب سيس انلا ناكو أ، طخلا

لااألىذ، متحاب ؟قلا: ةلزنملا هذه :مبوصتل نيدلا رون خيشلا هل أدبا،قفلا انزلا إىل دوعتو ، أطخل ا
ههذ يف األوحلا بابر أ ىطع أ ىلا هللاعت :نا لوقي ، صاوخلا يلعا خيشلا ينعي هتعمسو كالم، دعب قولا
األ ذوفنو هيلع هواإلدالل يذلا ىلا، هللاعت ىلع مكحتلا و رهقلا ،و لزعلا و ةيلوتلا وتلاأريخ،و ميدقتلا رادلا
و هيلع هللا ىلص هللا لوسر إىل هجوتلا ىلعأدح،إالدعب راكن واإل روم،فإمكاي نماأل هدار امأ لك يف رم

اهـ. متكلهف متقم امب ،وإالرف كلذ نم مكفحيل ملس،
نيدلا جارس خيشلا ناك دقو : تيقاويلا باتك يف ،قولا ملست ملسف ، هجوتلا اذه نم ):وأنيأتن (تلق
ناف ، نيدلا يحم خيشلا يش،نمكالم ىلع راكن واإل :وإمكاي لوقي ، ماشلا ي،شخياإلسالمب موزخملا
قلطأ نمو ، كلذ ىلع تامو ، رصنت مهضعبو ، مولعم مهيض بمغ نايد ،وهالكأ ةمومسم األايلوء موحل
بضغ :نم لوقي هنع، رضيهللا يشرقلا هللا دبع وبا ناكو ، بلقلا تومب ،تباالههللا بسلا ب مهيف هناسل

، ةمتاخلا وسء نم هيلع فاخيو ، هدقتعم دسفي ىتح تمي ،ملو مسموم مهسب هبلق يف برض هلل يلو نم
مكح ، قيرطلا هأل ىلع ةلهجلا هؤالء راكنا مكح :إن لوقي ي عفايلا سأدع اإلمامانب ناكو هيفأضيا: قولا
أايبن ىداع ىلا،كفأامن أايلوءهللاعت ىداع نمو ، اهخفنب هناكم نع هليزت أن ديرت لبج ىلع تخفن ، ةسومان

هاـ. رانلا يف دولخلل بجوملا ريفكتلا دح غلبي مل ناك ءهللا،وإن
. تبسك ام اهل تلخ أةمدق كلت ي،قفلا: برع نب نيدلا يحم نعلاشخي ي، وونلا نيدلا يحم وئسلاإلمام
أني هيلع بجيو ، لجو هللازع ءايلو نمأ أبدح نظلا ءيسي أن لقاع لك ىلع مرحي ،أهن اندنع يذلا نكلو
حرش يف ،قلا قيفوتلا ليلق إال كلذ نع زجعي ،وال مهتجردب قحلي مل ماد ،ام مهلا وأوق مهلا ؤلوأعف

ب هسفن ىلع عجريلف اهنم، تأيوال كالمهم لبقي مل ناف هجوا نيعب س يلفؤلوكالمهمإىل :إاذألو بذهملا
هاـ. تنعت كلذإال امو دحاوا، أتيوال هنم يلبقت هجوا،وال نيعبس كيخ كالمأ لمتحي اهل لوقيو ، موللا

، عامج نعاإل جرخي شيء،ال لكل ميلستلا مدعو لا ودجلا ثحبلا ةرثكف ، ةلمجلا بو آلباد ةلا سر يف وقلا
ريثكاام هنع، يضر ي، عفاشلا اإلمام ناكو ، درطلا لحم إىل برقلا عنملح هجرختو ، دبعلا بلق يمعت
يبنلا قح يف وهف ، قيدصتلا مدع رفكلا لص ،ألنأ قافنلا و كرشلا ناكر يظعمنمأ نكر راكن :اإل لوقي

قح، عو بتملل قح،امك ع باتللف ، قافن ملس و هيلع هللا ىلص عهل باتلا قح يفو رفك، ملس و هيلع هللا ىلص
هللا إىل قيرطلا كطلا لذلو كالم، دعب ،قولا مومذم هلك مهولا و نظلا ب راكن ،فاال ةدحاو ةدمملا ن يعلا إذ
كالم، دعب لا،مثقلا ودجلا راكن ألهاإل ىلع هتافصو أامسئه تارضحو هترضح ةفرعم ىلا،وإىل عت
مويأفلا لك لصوي نم لا جرلا نم لماكلا سيل : لوقي هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا أوب خيشلا ناك دقو
لك ىلع بجاولا كالم،ف دعب ماع،مثقلا امئة يف لا دجلا ريثك يقفاه لصوي نم لماكلا ،وإامن ماوعلا نم
يفكالمهم لداجي وال ثحبي وأايلوئه،أنال هلسرو ىلا عت قحلا نم برقلا تارضح إىل هبيرقت نمأدار

األوحلا،فإنح بابر كالمأ ،السامي حلا صلا دبعلا لوبق هلبقيو ، هورم امأ لكب لمعلا ىلع لبقي ،لب
سيدي ناكو كالم، دعب رخآ ع ضوم يف ،مثقلا ةعاس مس مهلا ىلعأوح راكن روم،واال األ برغ نمأ مهلا
ىري لا،ال دجلا ريثك رجاف عملا تقملا سب انلا :أىلو لوقي هنع ىلا هللاعت يضر الني يجلا رداقلا دبع

عالةمأله :نم لوقي هنع هللا يضر ناكو راح، راج،وإنستك ،إنلكتم همهو ىواعدو همعز ريغ
املعء دحاوانم هيدي نيب اوركذو هللا، ركذل مهبولقو مهدولج نيلت ىلا،أنال هللاعت ةرضح نع درطلا
املعءاالسالم؟ق نم وهو ايسيدي فيك اولا ،قف درطلا هأل ركذ نم انوعد ،قفلا: هيلع ه،وأاونث رصع



اسم راركت هيلع لقثي لجو زع لله ابحم ؟قفلا:هلرأتيم فيك اولا إالاالمس،قف ملعلا نم هل سيل لا:
رد كرتا هل: أنقيلا مهنم دحاولا ىلع اولا:ال،قفلا:الشأق ؟قف كلذب ردصه،إاذأرم قيضيو ، هبوبحم
هللازع ركذن لا عتو ، ةنسلا و باتكلا نم ليلد اهل فرعت ال يتلا ئل اسملا هذه وللاغة،أويف وحنلا سكيف
وهف ىلا، هللاعت عم ةسلا جملا ىلع ردقي مل نم لكف ي، نركذ نم سيلج ىلا:أان عت دقوقلا ، ةعاس لجو
كالانم نكلو ، حيحص حلا،قلا: لك ىلع ريخ ملعلا ب :اشتغمهلا يديس اولا:اي ،قف هترضح نع دورطم
أامسؤ هدوهشم نيبو ، هتاذ هدوهشم نم نيب قرفو ، هماكح أ تارضح اليف لجو هللازع ةرضح يفأله
،خبالف هتوم دنع ،الشيهدلاحقإال قلخلا نم ماكح األ باحص وهومعأ تومي مهدح ،فإنأ هتافصو ه
،خبالفا ىمسملا قرافي االسم،إاذاالسمال بحاصب عمتجي ىتح ركذي ،فالزيلا تاذلا تشيغلابسم نم
:ال يركبلا نيدلا مجن خيشلا هل ىلا،قفلا هللاعت إىل قيرطلا يزارلا نيدلا رخف خيشلا بلط دقو ، ماكح أل
، ةولخلا خيشلا هلخد ىلا،فأ هللاعت ءاش الدبإن هل:ايسيدي ،قفلا كملع وه يذلا صكمن ةقرافم قيطت
ينبج ،قولا:عأ هجرخأ ،ف قيط :الأ هتوص ىلع أب ةولخلا يف لاعلم،فصحا نم يمجعاممعه هبلسو

،هاـ. كتينب ،وأتنأملع كلذ ملعاف انفراعم نم ترص أتن نكلو ، كقاعن مدعو كقدص

لوبتملا إاربهمي سيدي ناكيؤيذ ةاضقلا صخانم ،أنش صاوخلا سيدي ينربخ ةي:أ دمحمل ا دوهعلا يفو
، هشعن ىلع سلجف دوس، بلكاأ هقلخ وسء روصت تام املف ، قلخلا يسئ يضاقلا ناكو ، هيلع ركنيو ي،

بقلارهاـ. يف هعم لزن ،إىلأن نورظني س وانلا

، بويأ نبا فسوي ةمجرت :يف ناكلخ نبا خيرات يفو ، بابذلا ركذ دنع :( يريمدلل ناويحلا ةايح يفو )
، ضعولل اموي سلج ،هنأ تارهابلا واألوحلا تاماركلا و تاماقملا بحاص ، دهازلا ينادمهلا ةرهز
: فسوي هلاإلمام ،قفلا ةلأسم نع هلأس و هاتأو ، ءاقسلا نباب فرعي هيقف مهنيب نم ماقف ملا، علا هيلإ عمتجاف

مورلا كلم لوسر مدقف نيداالسالم، ريغ ىلع تومت كلعل ،و رفكلا ةحئار نمكالكم دجأ ينإف ، سلجا
نبا ناكو ، اينارصن تام و رصنتف ، ةينيطنطسقلا بالد ىلإ لوسرلا عم ءاقسلا نبا جرخف ، ةفيلخلا ىلإ
ناكد ىلع ىقلم اضيرم هتيأر ،قلا ةينيطنطسقلا يف هآر نم ىكحو يفتالهتو، ادوجم نآرقلل ائراق ءاقسلا
هنمإالةيآ ركذأ ؟قلا:ام كظفح ىلع قاب نآرقلا :له تلقف ، ههجو نع بابذلا اهب عفدي ، ةحورم هديب و

هاـ. هتيسنأ يقابلا ،و نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوي امبر : يهو ، ةدحاو
لذخو ، لجرلا اذه كله فيك : يخأ اي رظناف قلا ةمتاخلا نسح هلأسن وذخالهن،و هطخس بهللانم ذوعن
نيفراعلا خياشملا ىلع داقتن اال كرتو ، داقتع باال يخأ اي كيلعف الةم، هللاسلا لأسن ، داقتع اال كرتو ، داقتن باال

،و ملست ملسف ملس، و اهل ضرعت نم لقف ، ةمومسم مهبارح ،ناف نيحلا صلا نينمؤملا و نيلماعلا ءاملعلا ،و
نيدلا يحم خيشلا هتقو، يف نيلماعلا ءاملعلا عوالةم نيقيدصلا سأرو نيفراعلا مامإب دتقاو ، مدنتف دقتنت ال
بهاذف انأ :امنانلا؟قفلا:امأ هاقيفر :قولا ةكمب يف ثوغلا ةدايز ىلع مزع الين،امل يجلا رداقلا دبع

لك ةبقر ىلع هذه يمدق نأقلا: ىلإ هرمأ ،لآف ناحتم واال راكن مدقاال ىلع ال كربتلا ،و ةرايزلا مدق ىلع
لآو ، ةياكحلا هذه يف قفتا امك ، داقتع اال كرتو نامي اإل كرت و رفكلا ىلإ هقيفر رمأ لآو ىلا، عت هلل يلو

ىلعا واالةنام ةيدهلا و قيفوتلا هللا لأسن ، قيفوتلا ةلقل ىلوملا ةمدخ كرت و ايندلا هلاب غتشا ىلإ اآلرخ رمأ
هاـ. وهلآ دمحم هاجب هئايفصأو هئايلوأ يف نسحلا داقتع ملس،واال و هيلع هللا ىلص هلوسرب هبو نامي إل

فلاقارء،فإ نم قنو داصلا األاكرب بهذ ، مكلو نمق اورذحا ي: هبلاتسنو اوملا ،وقلاأوب يري مدلا كالم
نعأ هبجح ام نامزلا رخآ اجءفي هللانم ىطعأ ،وقد رادلا بحاص زنكك مه ،وإامن حةقيق امذهاوب مهن
اممليطعاألبنياءقهلب،مثقدمهف ملس و هيلع هللا ىلص ا دمحم ىطع قدأ األلو،فإنهللاتعىلا رصعلا له
وص امب لعيهاأللويءا،ويدصقنو عمج امأ نوركن ملاتفقهة،ي ثكيرنم نم بجعلا لعيمه،وياهللا حدملا ي
شذوذ لديليقسايضعيف،أوإىل لاقلوإىل فيذكل ساتهدان ناك امبرو ، دحاو فيقه ناسل ىلع لإليمه
مهروب إىلق يتأي صميبة، همأو هفداص إاذ هراكن عمإ وه ،مث نامرحلا وهللاإاللغبلة كاذ نملاقلو،ام

،فيإكاياأخيأنت سكعلا لعيمه،وكنااألرمب دصققهلو،وقهمد فلايقهذلاي نود ة لمحلا مهلمح ،في
اهـ. كربةأهناو مرح هنامز هأل ىلع ،فإننمأركن تقمل وا درطلا بجو تق،تفست ولا باح صأ حاتمار مرح
َّمُث ْاوُرَفَك َّمُث ْاوُنَمآ َّمُث ْاوُرَفَك َّمُث ْاوُنَمآ َنيِذَّلا دنعقهلوتعىلا:﴿َّنِإ ، ارعئسبلاينافيحقاقئلاقنآر وقلافي



يف 4اآلةي:137]وصفهأللاتددر ءاسنلا يِبَسالً﴾[ ْمُهَيِدْهَيِل َوَال ْمُهَل َرِفْغَيِل ُهّللا ِنُكَي ْمَّل اًرْفُك ْاوُداَدْزا
و صاخلا دنع مهفرشو رئساةلاقمو، بغرتمهإىل ،بينيهجهللا مهلا بوأوح مهب األلوياءواإلينام كولس

اوعجرو لعيمه اوركن ت،ملفيحتاولم،وأ ادهاجملا ت املظ لعيمه تنج املف ، ادادع مسراالسات اونمآ ، ماعلا
كلذ دعب اونمآ ، مهدنع باهمةاألاكرب تددرهم،روأاو ىلع ق لخلا راكن إ اوعمس ،فإاذ مهسفن أ ظوظح إىل

لاق ىلع ين ركنم اوراصو تمه،راتاود اماركو تلاقمو ،نممقاما ءيش إىل اولص ملي املف ، مسراالحةقيق
اآلرخة،و ىلع ندلايا اورا خاوت ت، اوهشلا تو اذللا إىل اوعجر حين مهراكن إ دادزاو مقاماتمه، ىلعو مو
غويبتمه،حتى فيتزمقيمه نوع فيمه،وقي نونعط ق،وي حلا ىلع ق:إنهؤالءلياوس لخلا دنع نولو قي

مهدشر لاورلائاةس،والي ملا عمجب ،بأنيشغمهل مهنم ينقتم هناحبس لعمهي،وأنهللا لاقمو صرود قيضت
، نلاينار طسو ادغفي ،وتيرحقنو نارسخلا ت امس مههوجو ىلع سبيلرلاشدا،ويبيق إىل كلذ دعب
و عجرملا هناحبس ءإليه باوصلل هنمب ق فوملا يناهـ.وهللاتعىلا ركنملا نم اننامز أله فصو اذهو

. بآملا
املعلا خاتفل لايت روم ىلعاأل مارحلا راكن :إ سانلا ىلع راكن نماإل ﴾:فيتذحيمهر ـللاسعبا صفلا ﴿

يأن ناوخ )ياا اوملعا قي:( رطلا اوسء إىل هنمب ي داهلا لاتفوقي،وهو هللاتعىلا بو ل وقأف ، اهمكح ءفي
متلعقامبأ راكن لاسالم:اال دبع زعدلايننب سعير،لبمترذع،إذقلا ءيش سانلا ىلع راكن سموغاإل
ىفترحيهم،فإنقدل امخاتفل لعف ، هبوجو في امخاتفل يف تكر نمف أوترحيهم، هباج يإ ىلع عمج
عهيل،والأبسبإرش اهلثم في همكح لعيهأالقيدلهفيسمألة،ينقض راكن ،فالإ كلذ ءفي املعلا ضعب
ا،فإهنالي مرحم لعيه،ألهنمليرتبك مليركن األصحل،وإامن هاجال،مليركن ناك ،فإن كلذ هداإىل

اهـ. باج قتليدنمقلابلاترحيموالباإلي همزل
ٍءْيَش يِف ْمُتْعَزاَنَت نِإَف هللاتعىلا:﴿ مكحإالهل،قلا ،فال عراشلل مكحإال ةيق:ال ورزلا دعاو فويلاق

، مرحو بجو اآلِرِخ﴾[نلاسءا4اآلةي:59]قدأ ِمْوَيْلا َو ِبِهّللا َنوُنِمْؤُت ْمُتنُك نِإ ِلوُسَّرلا َو ِهّللا ىَلِإ ُهوُّدُرَف
غ نم كلذ في مهلو وعألص جرلا مزلف ،ودليهل ههجوب هنعكال ءاج ءام املعلا ،بوين ،وأحاب هركو بدنو
عات ،حويثيختفل اعامج لعيهإ حيثاقفت حرط ألخباأللوين نمف ق، دصلا نع جورخ قوال حلل يرتدع
ة رورضلا ة،وإالف رورض غبير ررك ،إنت هبهذمب لعيه لعيهغيراماقفت ،فاليركن همكح في همامأ رب
تيلعقب ،ملو ههجو ىلع همكح تبثأ أدحفيهبسيلإن ىلع ،ليسألدح مرحملا و بجاولا دعب ماكح اهلأ
معاط برف دلايناة .رةق كلذب ءارز ،أوتدهشأوحهلاباال نواه لات دحل هباألرم جرخ ملوي ، لايغرتهكر
رطفم نوموص انئما،والي نوظ اليوق ىلعأمهن عملاقمو جأ مث نمو يث، دحلا اصئمصربا خيرنم ركاش

ةتدهش نسلا لكو ئضهياألصلالغياهر، ارفلا قإبماة ةي انعلا ،وألن فلك رلاياءولات لوخد هجو انم
،وهللاأملع. كلذل

تدهلي جملا ة رظانمب سأب فيديهن،وال طوح وهاأل ام يإىل ماعلا بإرشدا )والبسأ ناوخ تخليصاال ىفو )
ذلا لعفلا ملعأن نمل إال راكن اال زوج اذهفالي ىلعو ة، محر ءاملعلا خاوتالف ، حجارلا لدلايل إىل عجر
راكن نعاال ي يبهنلا نعنو ، هباج يإ ىلع عمجم هب ذلايأيرم لعفلا ترحيهم،وأن ىلع عمجم هنع ييهني

هللاتعىلا:ال همحر ي دنهلا نبا .وقلا ناسح نصحوإ كلذف ، داشر اال راكن ولوأركنهإ ، مارحلا راكن إ
أن تملع ،إالإاذ عورفلا اسمئل مكحفيسمألةنم نم لكل ضرع تت

نودملل فلا خم همكح أن تملع ،وإن همكحل ضرع ،فالتت كلذ ولاسنة،وإنملتملع للقنآر فلا خم همكح
اموي هب، أيرم عملااامب ناك نم أيرمويىهن ةي:وإامن وونلا األعبرين حرش ةغويرها.وقلااألشلبيفي
س انلا لكف ، اهوحنو رمخلا برشو انزلا و موصلا الةو صلا : لثم ةر هاظلا روم نماأل ناك ناف هنع، ىهن

تيلعق امو نمدقاقئاألعفلاواألقولا، ناك اهب،وإن ءاملع
لعيه،أ عمج امأ نوركن إامني ءاملعلا ،و ءاملعلل كلذو ، راكنا ،والمهل لخدم فيه ماوعلل باالجتداه،ملينك
هذهاألمةأنقي في هللاتعىلا دارمف هللالعيه، ددش ددش نمف :( رردلا فيه،(فوي راكنا فيهفال تفل خملا ام
ي ناعملل مستعةحمتلمة برعلا برعاي،لوةغ هللاإليمهكتباا ألزن كلذلو لايتسير، لصح عاالختالف،في

تفلةاهـ. خملا
،ف همير توح هليلحت يف ءاملعلا فلتخا :ام ضايع ،قال نيدتعملا ننس ،في قاوملا ويسف نب (قولا)محدم
س انلا لمحي أن ركنملا نع يهانلا و فورعملا لآلرمب يغبني يفألواالمكلا:ال حمار،قولا هيف القيلا



كالم يوونلا نيدلا ييحم ،ووشح هراكناو ثه ادحا ىلع امأمجع هنم ،وإامنيغري هبهذمو هداهتجا ىلع
،إاذمل خهفلا امل ضرعتي أن يضاقلل وال يتفملل هيف،يلوس راكنا هيففال فلتخملا اقئال:أام ضايع
نأ ىرت :أال هديهمت يف رمع )،أوب لاشخوي شخي رقلاآنأولاسةنأواالجماع،(قولا صن فلا خي
رمع أوب لقنو فنسه، يف هيلع دجو هبا،وال حصأ ىلع مهنم أدح بعي ،ملف مهواألةوس اوفلتخا ةباحصلا

.(قولا) ههنت ،فال هريغ ىرت هيف،وأتن فلتخا يذلا لمعلا لمعي لجرلا :إاذرأتي يرو لاث ىلإ هدنسب
س انلا لمعيف وقالن، اهيف بهذملا ء املعل نوكي ةلزان لك يف يدنع :األىلو يبطا لاش قاح لاشخيأوبإس
يف هودلق أمهن ىلع اوذخ ،وأنيؤ مهل ضرعتي أنال رظن افيال حوجرم أدحهام،وإناكن ةقفاوم ىلع
بابل حتفو ، ةماعلل تشيوش كلذ يف ناك كلذ ريغ ىلع اولمح إن مهناف هبلاعلم، ىرجو األلو، نامزلا

هب امبأىتف دودرم قساف صخرلا أنبتمع ىلع اوعمجأ : مزح نبا لوق ةفرع نبا .(قولا) ماصخلا
إمامايف اودلق اذإ ةماعلا ىلع نيعتي الم،أهنال سلا دبع نب نيدلا زع الهح صو هملع ىلع قفتملا خيشلا

هب،سيأ اذملا ترهظ ،إىلأن ةباحصلا ندل نم سانلا الف،ألن اسمئلخلا اسئر يف هودلقي أن ةلأسم
ئم، ازعلا ،أو كلذ يف صخرلا عبتا نمأدح،وسءاو ريكن ريغ نم نيفلتخملا ء املعلا نع حص اميف نول
، باوصلا يف دلق نم ىلع راكن ،إ بيصم دهتجم قلا:لك نمو دحاوامليعهني، بيصملا عجل ألننم
عمج ،وأ رجح ريغب ، ءاملعلا نم شاء نم دلقي نمألسملفهأن أن ىلع اإلجامع دقعنا : يفارقلا قولا

امهريغو لبج نب ذاعمو ةريره أاب يتفتسي ،هلفأن امهدلقو رمعو ركب أاب ىتفت أننماس ىلع ةباحصلا
شياخ في)أضيا:نمأىت ارقلا ،(قولا ليلدلا هيلعف ، نيعامج اإل نيذه فرع ىعدا نمف ، ريكن ريغ نم
:( ،اهـ.(تلق هيلع ركني مل هليلحت دقتعا ،وأن ةمرحلا هكاهتن ،ال هيلع ،أركن هميرحت دقتعي اهيف، فلتخم

ضرتعملا ،والزيلا رذعتم ،لب ريسع شيء راكن اإل ةمرح غوسم أن تملع مدقت ام عيمج تمهف وإاذ
على ركني ىتح ، لطابلا ىلع ركني ركنملا الزيلا امك هللا، ىلع ضرتعي ىتح ، قلخلا ىلع ضرتعي
،ولا هليق ،يفثتب هليلد حضويو ، هلوقنم ررحيو ، هلوق ققحيل ملعلا ثالثة:األلو راكن اال طور ،وش قحلا
هبك ىلحتملل رهظي ،و لطابلا ب قحلا هيف يشهبت اميف اميس ،وال لطابلا و قحلا نيب قرفيل رصبتلا ثينا
حمال هيف نوكي ثيحو ، دقفي ثيح لاشءي،ال دجوي ثيح كالهم هجويو ، تبثي شءي لك ربتعيف ، لطاعلا
مهنم عقي ام ركذ اذلوقولاا ، حدقيو هب، فصتي ال حصنيو فصني ىوقتلا ،ولاثلاث: حضاو هجوب ربكتلل
يف قيقحتلا ىلإ رقتفي بعص أهن ريغ ، ديفم انفع قداص دصقب ركانملا نم نام زلا لهأ نم ينعي ،

، هجو لك نم يقيقحا،مذي أرما نوكي نماهام ليلق روم ،فنإاأل ةمات ةبرجتو مولع يف علضتو ، كرادملا
واأل ةنمز واأل دصاقملا صو الفاألشاخ تخاب ،يخفلت يرابتعا يفاض إ اهرثك ،لبأ هجو لك نم حدمي أو
اذه نم منتغاف ، ررقت ام تمهف ):إاذ يس.(تلق وبلا نسحلل تارضاحملا رظناو مهفاف واألوحلا، ةنكم

وإالفالال. اذكه و اذكه . ناكم ناكبأدعب وإن ،سورإهيل ناك ،يحث هفصو
لهاجتيو قحلا فرعي دساحو دقان دماج ،أو لياحتي لهاج لك نم رذحاو ، حازملا قرط ريغ دجلا قرط

أوأ لهجأ ،إذال سيلبإ نيعللا شرنم وهف ، سيقيو لقني ،أو سيردتلل ردصتيو لياحتي يذلا لهاجلا ،أام
ضعب ء،وإامنيؤىت املعلا ضعب مثقلا نمو ، وهجلها امل ركنم أو لطابلا ب بصعتم نم نيدلا ب دسف
ىلعو ، لصو نظأهن اإلصالح ىدابم نم شيائ ىطاعت نم لكو ، مهسفنأ ردق مهتفرعم مدع سنم انلا

أواقءقواحتوحقماال ساق امب امشءا،والبييلا ع،قولا فتراو سلجو عبرتو أيهتف ، لصح دوصقملا
امع فاغال ءايح بالحشةم،وال شءاعن قمةلا ودبيو عشءاو، طبخ طبحي ،لب ىرد مهفا ،وال ىور ملعا
كثريانم درسي ناك وإن لقانلا دماجلا جارعنو.وأام ،فنإاللهوإناإهيل رانلا يف همحقيو نملاعرا، همزلي
طمغفا ناك نإ هنم،والسامي زرتحاف ، نونفلا سكثريانم رديو ئل، اسملا كثريانم ظفحيو ، تاهم األ
ىلإ رظنا هب نظلا ءيسي ،و هريغ ةيزم دحجيو اهب، نظلا نسحيو هسفن ةبزم يثتب لمعلا ،و ملعلا يف
أهن مهوتي ام ىلع س انلا لمح اهب،فأدار ىلحت هنمأهن حاالفنلسهنظا اهذختاو ، حلا صلا فلسلا لا وحأ
ا دهاو ،عمأنش قحملا وهف هقفاو ،وأننم لطعم وهف خهفلا نم ،وأنلك معن هذه هتقيرط ناو ، هبهذم

: ،امكقلالاشرعا هيعدي امع رصاق أهن ءىبنت ناحتم ال
ي اهنــــ ــاكفناكنب كتاف كت وأ س يوـــ كاكفــــنأك ـــــ سان تـك نإ
نا االحتمــــ دهاو ــهشــــ تحضف ـــه يف وه يغبــــرام ى ـــــ لحت نم

(يغره):



ركذي كيف ام لثم يعـــبإال وال مهبو يع كرتا لاناسف تركذ ام اذإ
ـــاسأبكـــر ـــدهللاونلا نع كلذف مهيف اموبلايذهــو قــــ تبع إفن

روعأ وه نم روعلا بيعي فيكف مثهل كيف بعـــتقموـابذلاي نإو

نع لارشع ستك يتلا لاعداايت، روم واأل تايف لاخال يف راكن اال ىطا هاذ،أنتيع لثم وأدشامقيعهيف
اهنوك يف ةعزانملا ح صت مل اهنم ملست لو روم أل فاضت يتلا ،وهي تايفاض اإل عدبلا و اهرثك كلاالميفأ
ماعلا ىلع ركني ،فالزيلا نامز يفاأل ةيبلغ ةيأوأ رثكأ يهو ،خبالفأوبالخالف، ةعدب ةنسأوغري
ةماعلا لمح زوجي عهن،إالأهنال هولخ لاورعمع ىلع مهلم نأيح ديريو سهب، بلتم وه امب صا ولاخ

بل: ،نبا شخيلاشخوي مثقلا نمو لاحجر، طاق وجهسإ ىلع ملعلا ب تيصفر ولارع،ألنلاعايم ىلع
، ةهاركلا الفيف خلا ناك نإ ،السامي هراكن بلعضلاعاملء،فالبنيغيإ لوق ىلع سانلا لمع ناك اذإ
ام إىل تفتلي ملو امأماهم، رصب ،إالأهنأ هراكن إ ىلع ركنأ نم لمح ،ام ةميظع جهةلا راكن اإل كلذف
، اهليلدو وبجاهه رعش ،وال اهليبس ضح اول دتهي هب،ملو ذملا بعضمئاسليف ىلع فقوو هء، ارو فلخ
مهف ملعوالمهفإالام ال نأ نظف ، اهقح وتلاألم مهفلا نم اهطعي ،ملو اهلصأ ءيف املعلا الف تخا ملع وال

، هيلع كدي دشف ، بل نبا كالم ىهتنا ةداجلا ىلع هدحو صة،روأىهنأ اخلا لهجو ، ةماعلا رقحتساف ،
. هباب يف سيفن هناف

فصتني س، انلا ىلع ةجح هملع لمحي يذلا هنم،وهو زرتحاف ، لهاجتيو قحلا فرعي يذلا دساحلا وأام
،وإ قحلا هأل ىلع ش يوشتلا ،وإخدلا لطابلا ب قحلا سيبلت ةطلا ،وغملا يوجلدا هب مهطلا يوغ مهيلع هب
،قلا هلوسرو هللا هيضتري ال هجو ىلع ملعلا ب ملاغةبلا لا قح،ودجلا صةرو يف لطابب مهيلع لاشهب ةراث
ىلا .وهللاعت ىهتنا ءوس، لجر أهن ىلع لدتساف ، لداجي لجرلا رأتي هنع:اذإ عيرضيهللاتعىلا فاشلا

. بآملا و عجرملا هناحب س ،وإهيل باو للص هنمب قفوملا

بهاذم نم نيعم بهذم مازتلا أدح ىلع بجوي مل ىلا أنهللاعت ﴾يفإعالمهم نماثلا ـل صفلا ﴿
ءاعد ،ربتانمإ نيعمج أ مهنع ىلا هذهاألةمرضيهللاعت نمأئةم دحاو ،وأنلك هزواجتي ال نيدهتجملا

، ماعنا بأناالعابت مهملعل نماألئةم، هريغ نود نيدلا نممسائل سمأةل لك دحوهيف وه هعابتا بوجو
خيشلا ،(قلا) قيرطلا اوسء إىل هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو ، لوق ،أف موصعملل إال بجي ال

،ال موصعملل إال عابتا األصلو:ال يوذل ئد اوفلا ليصحتو واألصلو، دعاوقلا سي يفتسأ قورز أدمح
ملس:بأن و هيلع هللا ىلص دهش دقو ، لدع لدعلا يكزم ،ألن لضفلا هلب دهش هنعأونم أطخل ا ءافتن
نكل ، كلذك واالادتقءهب بيترتلا ىلع مهلضف حصف ، مهنولي نيذلا ،مث مهنولي نيذلا ننرقه،مث ورقلا ريخ
خسان وه ام مهدح عمأ لعلف ملع هللا: همحر ،امكقلامكلا مهنم دحاو لك عمو بلاالد، يف اوقرفت ةباحصلا

ص خم اآلرخ عمو ماع، مهضعب ديقم،موع اآلرخ عمو ، قلطم اآلرخ عمو ، خوسنم وه ام اآلرخ عمو ،
، نهكلا اميف ةياورلا ،وضطب كلذ نم قرفتملا عمج اذإ مهدعب نمل االقتنلا مزلف ريثكا، دجو امك ص،
كلذ ،إذمجع ثلا ثلا إىل بعمهد نمل االقتنلا مزلف ، كلذ ضعب مهل عقو هقفا،وإن هوبعوتسي مل مهنكل
امأصهول لوبقو ، هوطبنتسا امب لمع ال ريغ ألدح قبي ا،ملف هقفتو ا طبضو ظفحا هيف هقفتو ، هطبضو
هقفلل نامعنلا و وأدمح يعفاشلا و كلا امك عروو ملعا مهلضف روه ئأةممش نرقلا اذه يف نف لكلو هودمتعاو
تابث فيإ ملكت نم وهألو إذ تاداقتع ،واال كلذل سيب احملا كو فوصتلل بوشر فورعمو دينجلا كو

نبااألريثاهـ. هركذ ،امك تافصلا

ملس و هيلع هللا ىلص دمحم تأىاهب لايت ةعي رشلا ة فرعم نمأدار لكل ئأمة مهلعج كيف تىر (تلق):وتنأ
مكحإالهلل،وأهنالبسيللإىم ،كويفيرفقبينئأمةملاؤنمينمؤنم،يملعأهنال قيبيمهن غيرترف نم
امهو ، كلاتبا كلذ إليه ذلايألزن ملس و هيلع هللا ىلص هلوسر ،وسنة هلزن ذلايأ إالكتهبا همكح عفرة

للق نماالجتداهتهىيءقلبا ناك امو أدبا، مقلوب اثتب امهنم ناك ةي،امف دمحملا لملاة هذهل ماكح مجيعاأل
لهل،فأ صأ باألصلاة،ال دودرمف امهفلا خ امو بلاتبةيع، ةمفقلوب ونسلا فاوقكلاتبا ،امف ودرلا لوب



هنع،بقهلو:لككالمفيقهمق يهللا ضر نبأسن ة،مكلا رجهلا اذهأراشإمامدرا ،وإىل عرف ال ىرج
عم ملس و هيلع هللا ىلص ي بنلا ناك املف ملس، و هيلع هللا ىلص اذهلاقرب بحا ،إالكالمص دودرمو لوب
األحينا ضعب االجتداهإالفي مهنم نعاالجتداه،والقيع ىنغ في اوناك هللالعيمه، ناوضر ة، باحصلا
لعيمهبسلاؤ هللاتعىلا بجو ةأني فاخم هنع، اهنهم ملس و هيلع هللا ىلص لايأضاقليال،ألهن ؤسلا ناكو ،
سنةابةيقفيأمت نوك ،في اوده االجتداهليجت باب هنع،لويفتحمهل ت وكسلا ،لويرثك بجاو غير امكنا لا
رطاقإىل اهلك كلا سملا تكل نوك هللاتعىلا،فت اهبإىل نوكل سي لايت كلا سملا ة رثكل جرحلا اهنع ه،فينتفي
لذبكعاتانءهللااهب رهظ ةاهل،وي محر ثعبته ملس،حيثاكتن و هيلع هللا ىلص رمتبةبنياه رهظ ة،فت نجلا

لعي نماألبنيءا هادع نم نود ةاهل، محر أمته ءاملع خاتالف ناك ملس،حيث و هيلع هللا ىلص أللجبنياه
هبفي لومعم ة، ونسلا اثتببكلاتبا نافاالجتداه الم، سلا ىكز الةوأ صلا لضف هللاتعىلاأ نم لعويمه ه
8اآلةي:29]وقلاتع ﴾[األفنلا ًاناَقْرُف ْمُكَّل لَعْجَي َهّللا ْاوُقَّتَت ملسقلاتعىلا:﴿نَإ و هيلع هللا ىلص هنمز

داشرلا دعانبلاتفوقيإىل انلفياالجتداه،وو 5اآلةي:95]فقدأنذ ةدئ ﴾[املا ْمُكنِّم ٍلْدَع اَوَذ ِهِب ُمُكْحَي ىلا:﴿
نع يءإال شلا دجو ،فالي راون األ ندعمو ، مولعلا لصأ كتهبا لعج اإلدادم،وقد غباس ىلع دمحلا ،هلف
هللا، ملسكبلاينا،ولاتسفيركلتبا و هيلع هللا ىلص هلا عفأو اكونقأوهلا ، هندعم إالفي بلط هل،والي صأ
اهنع: يهللاتعىلا ضر اعئشة 16اآلةي:44]وقاتل لحنل ﴾[ا ْمِهْيَلِإ َلِّزُن اَم ِساَّنلِل َنِّيَبُتِل ىلا:﴿ هللاعت قلا
امتم اول ضت يفمكثلاقلينلن كرات ملسبقهلو:«ينإ و هيلع هللا ىلص كلذ ىلع ،وقدهبن لخقهلاقنآر ناك
طابن واالتس امهب ولاتمسك امهب لمعلا ملسأهمإىل و هيلع هللا ىلص دشرأف « يتنس اتكبهللاو امهب سكتم
نم هبلط نمو هاوتىد، هدجو امهنم هبلط هلكفيامه،نم ملعلا ملسأن و هيلع هللا ىلص هملعل ، هدعب هنمما
فقدأ لاقنآر نمأويت ثيدحل ،فويا حجارلا ىدهلا و حضاولا رونلا ،إذفيامه ملويهدج لض امهر غي

إليههاـ. ىحو ةبينكيفتهإالأهنالي وبنلا تج رد

كش هنمو ، إماهل هنمو مهف هنمف يمولايقماة، ابقىلا ،ولاتلزن ىضم قد لوزنلا الوتزنال،ف وزن فإنللقنآر
رباك: األ ضعب مقمااموفقه،قلا نمو ، مهبهاذم بهذملا مجيعاله أذخ مهفلا مقما نمو هنمإلقاء، ف،
،كويفال،ودققلا بهاذملا مجيع نملاقنآر دحاو فرح نم جرخ جرالحتىيست اندنع لجرلا نوك الي
اَهُّيَأ :﴿اَي ىلا عت اآلةي:38]وقلا ﴾[األماعن ٍءْيَش نِم ِباَتِكلا يِف اَنْطَّرَف يط:﴿اَّم حملا كلاتبا فيحقاذه

ْمُهُلِخْدُيَسَف ِهِب ْاوُمَصَتْعاَو ِبِهّللا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَّمَأَف اًنيِبُّم اًروُن ْمُكْيَلِإ اَنْلَزنَأَو ْمُكِّبَّر نِّم ٌناَهْرُب مُكءاَج ْدَق ُساَّنلا
عتلاى:﴿ْدَق 4اآلةي174-175]وقلا ءاسنلا ]﴾ اًميِقَتْسُّم اًطاَرِص ِهْيَلِإ ْمِهيِدْهَيَو ٍلْضَفَو ُهْنِّم ٍةَمْحَر يِف
ىَلِإ ِتاَمُلُّظلا ِنِّم مُهُجِرْخُيَو الَِم َّسلا َلُبُس ُهَناَوْضِر َعَبَّتا ِنَم ُهّللا ِهِب يِدْهَي ٌنيِبُّم ٌباَتِكَو ٌروُن ِهّللا َنِّم مُكءاَج
َباَتِكْلا َكْيَلَع اَنْلَّزَنَو ﴿: ﴾[املائدة5اآلةي:16-15]وقلاتعىلا ٍميِقَتْسُّم ٍطاَرِص ىَلِإ ْمِهيِدْهَيَو ِهِنْذِإِب ِروُّنلا

ٍءْيَش َّلُك َليِصْفَتَو 16اآلةي:89]وقلاتعىلا:﴿ لحنلا ]﴾ َنيِمِلْسُمْلِل ىَرْشُبَو ًةَمْحَرَو ىًدُهَو ٍءْيَش ِّلُكِّل اًناَيْبِت
يهللاتعىلا ضر ، طبلا أنلعينبأىب انغلب ﴾[ويسف12اآلةي111]وقد َنوُنِمْؤُي ٍمْوَقِّل ًةَمْحَرَو ىًدُهَو

هم:أن ضعب نع ىورو ارغئهب، اجعئهب،والتنقضي معقي،التىنف هنطابو أنقي هرهاظ هنع،قلا:
ةىف دراولا ءاملعلا وقأولا ثي أكثر،واألداح وهف امهمهف نم اموبيق ، مهف سيتنأفل نملاقنآر آةي لكل
مهفإمام في روصحم باوصلا أن معز نمم لهج ملعأهنالأ انفل، سأ ام أتلم نمو كيثرة، ىنعملا اذه

و هيلع هللا ىلص أمته ىلع هدعب ملسأهناللخيفة و هيلع هللا ىلص انملع أ املو ن، ينمؤ ملا نمئأهم دحاو
لع ،قلب امهب انكسم اللإاذت ضلا مدع نانل مضو ، امهب كسم فيلات انبغرو نسوته، هللاتعىلا ملس،إالكتبا
هيلع هللا ىلص هنم لكاإلقبلا،وقاولب ملس و هيلع هللا ىلص هدعب لعيمه ىلا هللاعت ناوضر ، هباحص يامهأ

النو ذخلا مدع نم هومز هلاملات اوفوو ة، عاطلا و عمسلا هلب لعيمه،ابوياوع هفلخ لخلايفةذلايسات ملس و
ولاسنة كلاتبا نم طابن إىلاالجتداهواالست ممهلا اوفرصو ا، نطابو ا رهاظ ىلعأفنهسم هورم يعاة،وأ ضلا
عمج ملسي و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخيفة ناكف ملس، و هيلع هللا ىلص ي بنلا نع لخلايفة امه ذللاين

نسة نم اهوبلط وإال فيكلاتبا اهمكح ىلع ،فإنعثاور اهمكح ىف رظنلل ة لزان تلصح ةإاذ باحصلا
شياء نم ،فيدهيهللاتعىلا امهنم اوطبن ،اوتس اوده فياهجات هودج ملس،فإنملي و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
،واليستحقلعيهأدحنيلهادةي،ثم باوصلا لعيهتعىلاأنهيديإلى ،إذاليبج هلضفب باوصلا إىل

صنلا دوجو عم االجتداه زاوج مهلعمد داهت جا اودرو إليه، اوعجر اغئب، دنع ناك نص ىلع اوعلطا إن



أهن كلذو لإىلاشما، هجورخ اموقعفي هنم هنع، يهللاتعىلا ضر رمع نمز كيثرافي كلذ ،وقدوقع
نأ اوركذو دانج، األ ءارم نمأ هباحص عمأ هنع يهللاتعىلا ضر حارجلا بعيدةنب رسغ،ليقهأوب غلب امل
ءابو أنبلاشما اوركذو دانج، األ ءارم نمأ هباحص عمأ هنع يهللاتعىلا ضر سابع نبا ءابو،وأرم بلاشما

خافت ، مهرا ش تسا اورضح املف يناأللوين، رجاهملا هل وعد هنعأني يهللاتعىلا ضر س ابع نبا ،وأرم
ىلص هللا لوسر باحص سوأ انلا بةيق كعم :بيق ضعب ،وقلا عجر الت ألرم تج رخ ضعب اوفل،فقلا:
اعد ثم كلذك ، راصن عماأل ناكأهرم ،فقلا:ترفقاونعي،ثم ءابولا اذه مهبإىل بهذ ملس،الت و هيلع هللا
رمع ىدان عمجين،ثم أ مهنع يهللاتعىلا ضر ع وجرلا ىلع يفلاتح،افتفقاو رجاهم نم شيرق ميشخة
بعيدة:أرفارانمقرد لعيه،فقلاأوب اوحبص رهظ،فأ ىلع حبصم س،إني هنعفيانلا يهللاتعىلا ضر
يركهخالهف،أرتيأ ناكو هللا هللاإىلقرد نمقرد :رفن ياأاببعيدة،معن رمع:ولغيكرقاهلا هللا؟فقلا

ة بصخلا تيع بدجة،أليسإنر ىرخ ة،واأل بصخم : امهادح ودعتنا،إ داوايهل تطبهف كلإلب تناك ول
ضعبل اغئبا ناكو ، فوع نب نمحرلا دبع ءاجف هللا، عرتياهبقرد ة بدجلا تيع هللاوإنر عرتياهبقرد

قيلو:إاذسعمتمهببأ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ملعا، اذه دنعينم جاحته،فقلا:إن
رمع هللا دمحف س: ابع اهنم،قال،نبا رارف اوجرخ وأنتماهبفالت ضر لعيه،إواذوقعأب اومد فالقت ضر

.اهـ. فرصنا ثم
لا وقأ ضعب خفلا نم يعأنلك دّي هاوعد عم وهو ، ملعلا يعدي نم ضعب نأ ملعت انه نمو ( (تلق
نع هجرخت هتفلا ،وانخم ةيصعم دهتجملا كلذ لا وقأ ضعبل هتفلا ،أنخم نيدهتجملا نماألةمئ دهتجم
، هردق هنع،عمجالةل ىلا هللاعت يضر رمع :نأ كلذ نايبو ، ةريصبلا ىمع أ لهاج هد تجملا كلذ بهذم
،امب ملس و هيلع هللا ىلص رلاسلو شدههل امك ملاهةلم دلالا محثدا،فبحت هنوكو ، ىقتلا ةنيدم باب هنوكو

االتجاهدو هيلع امب هلهجل معاز معزي فيكف ، هداهتجاو هيأرب هبلق نئمطي ا،مل درجم هنوكو ، انركذ
مطيئن مل :هنأ ليلدلا هجوو دبأا، هلا وقأ ضعب نع جرخي دحأانأ دلق ألدحذإ زوجي ال .نأ نودهتجملا
ناك دقو ، كلذل ىلا هللاعت دمح ، مكحلل ا قفاوم كان هداهتجا أن ملعو ، صنلا دجو امل ،هنأ هاري اميف هبلق

ىأر، ام باوصلا نأ ىري ،امل هيلع هبتاعو رمع، ىلع كلذ ركنأ ، هقفاو نمو هذهاألةم أنيم ةديبع وبأ
ليلدلا نم امهنم لك دنع ماق ىلعاآلرخ،امل أركن امهنم دحاو ،لك ةديبع ايأاب قاهلا كريغ رمع:ول قفلا

ناك نم رهظو ، لكلا إهيل عجر ،ف نيقيلا ربخلا ءاج ىتح عطقا، ه،نظاال احنم نسحو هاوعد ةحص ىلع
مسروتا باو بليقلاص كلذ ملعانم نمحرلا دبع دنع اودجي مل ولو ائ، طخم ناك نمو ، هداهتجا ايف بيصم
صبيأ ملا يطع ،أ ةنجلإ في نونم الئق،اوستقرملاؤ ،وإاذبعثخلا الإىليمولاقةماي وهجم بيصملا ،و

هداهتج دحاواال ءيأرجا طخملا يطع ،وأ ءاهتن يفاال ،وأرجاإلصةبا ءادتب يفاال داهتج :أرجاال نيرج
وصأابلفه ملس:«نمآجدهت و هيلع هللا ىلص ،قلوهل هئطخ نع عس،وعيىف ولا هلذبو قحلا بلط يف
ي بنلا انملع فيك ، هللاوإكاي انمحر ، يخأ اي رظنا « دحاو رجأ لفه بصي ،ومنآجهتدومل نارجأ
فلاال انلأناإلمام ركذي ،ملو مهنم دحاوب أ طخلا صخ ئنو،ملوي طخيو نوبيصي نيدهتجملا ،أن موصعملا
األئةم، ضعبل هاوهب بص تع نمم لهج نيقياأهنالأ ملعت رظنلا اذهبف ، ةلزان لك يف بيصملا هو ين
اًلا َمْعَأ َنيِرَسْخَأْلا ﴿ِب هلهجل بخوصصه،فتلاحق هعابتا أدح ىلع هللا بج نملموي عابتا بوجو ىعداو
رظنا 18اآلةي:104-105] فه ﴾[كلا اًعْنُص َنوُنِسْحُي ْمُهَّنَأ َنوُبَسْحَي ْمُهَو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ْمُهُيْعَس َّلَض َنيِذَّلا

هنع هللاتعاىل يضر ، ةنجلا ب نيرشبملا علاشةر ،أدح حارجلا نب ةديبع هذهاألمةأوب أمين بصي كيفمل
مجوهالإىل يبفاهي صملا دعباالتخالففياه،قبلي صنلا دوجو ،ولال ةلزانلا ههذ يف هب انعو وأرضاه،
لعيكإناشءهللاأرملا لهس ين، دهتجملا نماألئةم لكإمام قح يف راج أنهاذ تملع ة،وإاذ مايقلا موي

دبعتلا رتيد يذلا لوقلا ىلع دامتع اال ىلع هب امتسلدت ةنسلا و كلاتبا نم بلطت كلذ ،بوعد تسةيوبيمهن
،إناشءهللاتعىلا،وإنمل باوصلا بوص إىل ىده ،فت كلذل ىلا هللاعت لقتلايد،إنهأكل نع جرختل هب،
دق دهتجملا أن تملع ،وإاذ ءمهب اردز ملاسملينواال أئةم صاقنتسا رزو نم األهلية،تملس مدعل كلذ تلن
حي نبيرسا رامعو باطخلا نبرم قوعلع باةامك صإ ،وال ددعت أدقي طخلا أن ملعاف صييب، ال دقو بي صي
ام وصىل،واآلرخ بارتلا ب امهدح أ مميتف ءام، امهدنع الة،لوسي صلا ترضحو ة، بانجلا امهتبا صأ ن
فياأل همكحك األربك ثدحلل لاتممي مكح ،أن امهملع ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا دنع ارضح املف شائي، لعف
حا دقو الة، صلا يف هباحص نيحأمأ ، صاعلا نب ورمع إمامة مكحك ددعتت وال اإلصةبا نوكت صرغ،وقد



لذكبنلل اوركذ اوعجر املف ، رفسلا في اوناكو ، لستغا هلاالكإاذ نم هسفن ىلع فاخو ة، دراب تملفيلةلي
و هيلع هللا ىلص يبنلا لعته،ملويركن ركذف ملس، و هيلع هللا ىلص ي بنلا ملس،وأسهل و هيلع هللا ىلص ي
ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،دعبقلو رمخلا عيبب جرال أرم يذلا ،ك ددعتي وال أطخل ا نوكي دقو ملس،
:«إّن ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت هللاصىل لوسر اهم»قولا رّح لجو لعمتأنهللاعّز روم:«أام مللأ

ةنجب اورت ساوت ، باوجلا نع ء املعلا نم رباك األ ضعب عنتما انه نمو رحّميبعاه» رحّمشراهب يذلا
لعيمهش مرح قيلو:هللامإنيالأ هنع رضيهللا باطخلا نب رمع ناكو مهن. اورثك ء،الأردي،وأ املعلا
قد ،امم مهروم فيلكأ ةباح لاص ةدمع ولاسنة كلاتبا ناكف لعيمه، هتمرح شائي مهل ،والأللح هتللح ائي

، جهملا هيف اولذبف ، كلذ ينيف عباتلا اوعباتو لاتباعنو مهفلخ رذة،مث قرد امهنع نوجرخي ،ال لجو
ا راركت هبلط في اورثك ،وأ نادلولا هيفاألهلو اورجاهو بلايادء، يهل صحت في اوعطقو ، ججللا هيف اوبكرو

مهعمج دعب راط ئفباألس احصلا في هنيودتب ة باحصلا ىلع اودازو ، راظن واأل راكف هلاأل اولمع ،وأ رافس أل
فاألقىو، ىوق ة،وأبثتاواألصحفاألصح،واأل ونسلا باتكلا ملع مجعاو: ام ،فألو راكف يإهافياطلئفاأل
ا عورف ءوأءارهم املعلا اليواسيمه،قأولا نمم مهدعب أيتي نمو ، مهرصع ألله اونودي مثرأاوأن
ةعبر ،األئمةاأل كلذب ماق نممو ، ظافحلا البو طلل هستيال ، لوص األ كلت نم ةطبنتسم ة، دنسم ةدرجم

بلاعزجف نيفرت ،مع باتكلا و ةنسلا ىلع ين دمتعم ، باوصلل يرحتلا ينلك رحتم ، مهنع ىلا يهللاعت ضر
يثلاةقهب عدم نظو ، دودسم عير لاشت باب ،ألن مهريغ قثاوينبأفنسمه،والمشعرينل ،غير بابلا ياذه
نظإهن ىحنم مهنم لك احنو ق، يقحتلا و قحلا رأىأهن بهذم إىل مهنم دحاو لك بهذف ، دودرم أوبغهري
ا ريرحت المهف تخا ناكف ، دحاو هجولا ،و لكلا ناكف اليقدلغيهر، دهتجملا يق،ألن رطلا و هجولا هو
عإىلأخيه جري أن مهنم دحأ فكن ،السيت يضرم لدع سين ينابر لكلا دانعا،ف ءوال ارتما ا،ال داهتجاو
في مهمهف المهفإالالتخالف تخا ،ملفينك بايتر واال نظلا ىلع باحييهيأضاأنباتعه ،وال باوصلا يف

عيرفت في مهرظن خاوتالف ، هريرحتو ثيدحلا حيحصت يف الفطاالمهع تخاو ، هريسفتو باتكلا ليو أت
حجرت امب لمع دحاو ،ألنلك قحلا باة وصإ باوصلا حاض إالايتس لكلل بلطم رقتويهر،وال مكحلا

ارو نم باسحلا ،ألنلاؤسلاو ىبقعلا هبرفي دنع هب جاح ،وي ايندلا صبيرةفي ىلع هبر هب لماع ،لي هدنع
الف. قوخلا افولا ىلعو لمعلا و ملعلا نع هلك ءاذه

ملعو هنم اندنع هللالسي ملع ،ففي ضعب ىلع مهضعب ةيلضف ،أوأ باو لاص ةباص يفإ مهيوا ملعتس وأام
رم يف طميعجمتده دبع لكلا روم،و مأ اضر لدع لكلا ،لب قيرط نم كلذ قيقح إىلت التحقيق،لوسي
هللاأني أديك،معذا بجاو عادإالذمهب عدجيد،وال يرشتل مدع ريغ فيتلخيصفنسه، عاس ضاةسهدي،
يسوأتيفيهتربؤ ىلا، صل،إنشاءهللاعت هاذفلا يف يسأتيبيهنا ،امك كلذ نم مهلك مهيربتل كلذ إىل وعد
هلملاك: ،قفلا هيلع سانلا لمح ،لي فيكتبا هبهذم عمجي أهرمأن يدهملا ،ألن كلذ نم اإلماممكلا
،دفع وصلإمهيل نمع ةي حان لك أله اوذخ رفتقاوفيبلاالد،وأ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر باح صأ

هاـ. مهيلع امو س انلا
،و ةحوجرملا و ةحجارلا ،واآلارء ةفلتؤملا و ةفلتخملا األوقلا اونود ءدق املعلا نأ ملعاف اذه، تمهف وإاذ
ىلإ حجارلا نع لودعلا اوعنمو ، قافولا ىلإ الف خلا نم جورخلا ب اورمأ دق مهنأ ،مع ةذاشلا تاياورلا
يف الفطاالمهع تخاو تلاأليو يف مهف الف، تخا نم هانمدق ،امل ذاشلا نعاألذخب اوهنو ، حوجرملا
هيفو ، هيلإ رظني نمو أييت نم لكل اونودو هلك، كلذ اوتبث ،فأ عيرفتلا يف مهئارآ الف تخاو ، حيحصتلا
أوقلا هيفو ، ديدشتلا و ريهشتلا و حيرجتلا و حيجرتلا و فيعضتلا و حيحصتلا نم طاالمهع هيلإ مهاد لكماأ
الطقا،معمكلا نهكلا امم ا،أوميناوع طقاس كلذ نم اوطقسي ريغأن نم ةعدتبملا لا وقأو ةنسلا هأل
دراو ملع نهكلا نوكي ربخا،أو ح صأ كانه نوكي لاأن المتح هنكلا امب مهتلا هج مدعو لذك، يف مهملع
نوكي هب،وأ ملعي هلانسخمل نوكي ،أو لوقلا بحا ص غلبي ،مل ملسو وآهل هيلع هللاتعىلا ىلص يبنلا نع

هللا ىلص هلوقل نماألريخ، األلوأىلو سيلف ، همهف مهفيو ، رظنب رظنيف غ لبملا نم وأاألريخأهقف غلبملا
هنم،و قفهإلىنمهوأهقف لماح بر ساعم، ىنم عوأ ،ربمغلب بئاغلا دهاشلا :لبيلغ ملس و هيلع
ال قحلا ةقيقح ةبا يأضابصإ مهتقث مدعلو ىلا، هللاعت ءاش ،إن لصفلا يفآرخ ىنعملا اذه نم فرط يت أيس
لعيه،فاذإ قفتم فيهأو فلتخم لكقلو نونوديف ، موصعملا يبنلا رابخ إالبإ كلذ يف افتنءلاقعطولاينيق



نظ، مزج اهب مزاج ،أو مدقتملا لوق الن طبب مزاج ،غير مدقتملا لوق بإازء هلوق لعج اجءلامتأرخ،
ام، توبث ام،أو هجو هل نوك لاأني ،المتح ناويدلا نم همسرل حام ،وال نيودتلا نم هل مسطق ريغ
يفاأللوأضي نوكي دقو ، كلذ يف أطخل ا هجوو فياذه، باوصلا هجو ء ىرقملا ءو ىراقلل أضيا حضتيلو
إىل وحني اذهأضيا لوق نوكي ،وقد باوص األازجء عيمج ءزج،أو ،يفاألريخ باوصلا نم ءزج ا

،وال هجو رفقنم امهنيب نوك كلذ،أوي يفخو ، هجو نم اهل قرافم نوكي حناماإليهاذه،أو ريغ ىنعم
نيبأهله لوذبم ملعلا يف مهفلا شأهن،فإن يف دهتجيو ، هسفنل رظان لك رظنيل ركذ، ،غويرام كلذ رهظي

تملاأ ضعبل رخدي أن بيجع ريغ تملاأرخ،لب نم قح أب هيف تملاقمد ،ام ةمايقلا قابإىليمو فيه ثحبلا ،و
مكح ديري ، ماكح يإىلديناواأل تفتسملا د شرتسملا اجء ،فإاذ نيمدقتملا نم ريثك ىلع امعسر نيرخ
اهدجي هب،وإامأن فرصن ،في نيقيلا و جلثلا هل لصحيف ، هيلع قفتملا نم اهدج ،فإامأني هتلزانو هتعقاو

،فأاماأللو:فالدبأن هيقف عملا لجرو غيرعملاوالفقهي، لجر : نيلجر أدح نوكيف ، فلتخملا نم
نموسخو ،انفسخ دنعلاسعما فلتخا ىلا،فان عت هدنع الخالف دحاو هللا مكح حتيوققأن ،ألهنيملع ريحتي
،وأن لمعلا ملعلا نم بولطملا أضياأن ملعيو ركذ، ام ريغو ، ديقمو ق لطم ،أو صصخمو ماع ،أو
إ فلكملا ناك كلذل ، باقعلا و باوثلا نم هعبتي امو ، باسحلل داري ح،ألهنإامن صأ إالإاذ ربتعي ال لمعلا
نم بلط الي صلخملا ،و صلخم ،ألهن ةاجنلا و ةداعسلا هب نوكت يذلا باوصلا قو حلا ةفرعم بلطي امن
حي دادزاف ، ريثك الف تخا ىلع فقو دقو ، هاضر هل بجويو وماله، مول نم هصلخ واألمعلاإالامي مولعلا

بحاص ،أهن هيلع دازو دنعاأللو، دنعفهام ي: ناثلا ؟وأام عنصي فيكف ، ةريحلا وزلا ديري ةر،وإامن
عاالدتسالل، ضاومو األوقلا ذخآم هب فرعي ام ةنطفلا و هقفلا نم هدنعو ، ةنسلا و باتكلا ب ةياردو ةياور
،وأ ربخلا مجالنم ،امأىدإهيل المهف تخاو مهقافتا نم ارأوئمه مهتياور نم هل اونودف ، ءاملعلا دجو دقو

حورشم فرصناف ، همف انم صلا نبلاخ همدو الف خلا ثرف نيب نم جرختساف ، رظنلا ثكيرنم ىلع هناع
علا ضيف انم فرتعم صنيعاألعالم، نسحب ا فرتعم الففيه، خلا نم قحلا يدهماىلإ ، هيفشي امب ردصلا

لايدن» يف ههقفي ريدهللاهبخيرا ملس:«نم و هيلع هللا ىلص ربلايةبقهلو ريخ اذهأراش الم،وإىل
هللا اموأرم نمياشء، بلق هللافي همضي رون ملعلا ،وإامن ةياورلا ةرثكب ملعلا سيل ، ليق ام ىنعم اذهو

ءاملعلا اموأرم ملس، و هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو كبتهبا لمعلا ملسإالب و هيلع هللا ىلص والرسهلو ىلا عت
ام ريغو ، مهطابنتساو مهمهف االتخالف وهف كلذ يف مهضعب ،أنخفلا كلذ إال اودص ،والق كلذب إال
لهك، هيلع ةجح اناك نمو اجن، هل ةجح اناك نمف ، كلذ ىوس نمأدح ىلا هللاعت لبقي نلو ، مدقت امك ركذ
نمل هوعضوو ع، ضوم لك هنم وعمجو ، ناكم لك يف قحلا و ملعلا اوبلط مهنع ىلا هللاعت يضر مهو

، مهيلع لعيهال هعابتا يف ةدهعلا نوكتل ، هسفنل لك دهتجيل ا، روظنم ا روصحم ا، عومسم ا عومجم مهدعب
ةفرعمو ءاهقفلا ء املعلا قأولا ةسارد ىلع تلبق رفقةأ األىلو قرف ثالث: سانلا أن ملعاف هاذ، تمهف وإاذ

قلومكلا تعمس ام ،كأاهن ةيلكلا ب ةنسلا و باتكلا ملع نع تضرع ،وأ هقفت وال هقف ريغ نم تايفلخلا
اهيف هقفتو شلاأن،فألقالهنم، اذهب ىلا هللاعت امكعفني أن امتببح ،إنأ امهبطاخ ذلليني هنع ىلا هللاعت يضر
نم ىلع راكن لكاال نوركني ،لب همسا إال ثيدحلا ،والنم همسر رقلاآنإال نم نوبلطي ال أمهن ىتح ،
: ةيناثلا لعويه،و هيف مه ،ام لمعلا و ملعلا اغية نور إىلاالدتباع،وي هنوسنيو ، كلذ سىو امهنم موري
األ عجري سئية،وقاولا ةعدب هودعو ، ةيلكلا ب هوركن ،وأ مهبتك يف ءاملعلا نود ام لك نع ت ضرع أ ةقرف
،و باتكلا مهلب ملع ال ،عمأمهن إالبكلاتبا ملس،اليىتف و هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يف ناك ام رمإىل
اتلكو ، ءايمع ءاروع اهلبق ويتلا هذهف ، ةلمج هباب اودسيو هلا، إطب اودار إالامبأ هملع ىلع مهل لخدم ال

ق.ق حلا ةهارك كلذ ىلع اهلمح يذلا ساه،و دحو اهنظ لطاب عابتاو اهسفن نع فيفختلا ديرت إامن نيتقرفلا
َ﴾[ملاؤنم ّنِهيِف نَمَو ُضْرَأْلا َو ُتاَواَمَّسلا ِتَدَسَفَل ْمُهءاَوْهَأ ُّقَحْلا َعَبَّتا ِوَلَو َنوُهِراَك ِّقَحْلِل ْمُهُرَثْكَأ ىلا:﴿ عت لا
ةلملا ديناو ىلع تلبق ةوأ ونسلا باتكلا ب تكسمت رفقة قحلا اهعم يتلا ةثلا ون23اآلةي:70و71].وثلا
ملع مهل لصحف ، ناويدلا كلذب ةنسلا و امفيكلاتبا اورسفو ورقلاآن ةنسلا رونب دلايناو يف قحفقاوام



دصقل اهيف يدتهي ال ةملظ باتكلا و ةنسلا نودب هقفلا ملع ،ذإ نيمختلا ىلع إال مهريغ لصحي ،ملو نيقيلا
ضرعم لكو ، قيفوتلا نم راع هنع بغار لكف ، بابلا قلغ هنع حتفي ال زنك هنود ،كماأنام با وص لا

،واليغقل باوص ىلا هللاعت باتك عم هنع بجحني ال قيفوتلا و رونلا بحاصو ، قيقحتلا نع ضل هنع
االعالل، مسج نم ةحصلا مسج قرفيف ىلإاألوقلا، باتكلا رونب رظني باب ىلا، بهللاعت ءاملعلا عم هنع
فلخ ام ىلإ رظنيو ، بابلا اروء ام ىلإ لخديف ، بابل األ لاأيلو وقأ حاتفمب باتكلا باب ىلإ راس امدعب

ءهيف: لمب دشنيو ، هيفكي ،يفأذخام بابل األ بابل ئب ارغو باجعلا أرم باجع نم بابلا
ســرا سانلا يف ظوالهم قرشم ك ـــــــ هجوب يليل

راهنلا وضء يف نحنو م ال ظلا فد ـص يف سانلا ف

ال ةنسلا و باتكلا ب هقفلا مولع ققحي مل نمو ، همظعم أو يناثلا هتاف ، نيملعلا دحأ هتاف ولاحاصلأننم
ا: نلوقب انرشأ ىنعملا اذه ،وإىل ناركس ناري حي تامو ، ناريح نارك شس أدبا،اعف اهقيق هلتح لصحي

طق نيذه نع ضرعملا ىدتها امو طقف ةنسلا و ركذلا يف ىدهلا نإ
مار نهبيــــــ ــــــــ يذه ر ـــــــ يسفت امدّوناألئــــمـــــةاألعــــالم
الم يــــــ دحاو نع ال ــــــــــ خ نمو ماربإ قاذ ـــــ يقحت ا ـــــــ مهنمو
ناوسلاـــالم ركــــ ـــــ صع يفأي وهاإلمام لكلا ع ـــــــــــــ ماجو

لماكلا ربتعملا حيحصلا لمعلا و عفانلا دبعلا ةقيقح دبعلا غلبي أهنال تملع ، هتققحو انمدق ام وإاذفهتم
وال باتكلا يلدالاليف اهل ملعي ال ألوقلا بجعتلا ،و ضحملا ديلقتلا ىلع ا دمجتم ماد يفه،ام للخ ال يذلا
نم هدنع بأن رتغي ال،وال جآو ال جاع وهلاالك موللا و مذلا إال بلا غلا يف كلذب ،ألهناليسحتق ةنسلا يف
،فإن ةلطاب إاهيل جاتحا مىت اهدجي ىوعد ،فإاهن باوصلا صوصف هب بيصي ءام املعلا ألوقلا ظفحلا
ق امكو ﴾ هيقف ريغ هقف لماح ملس:﴿بّر و هيلع هللا ىلص امكقلا بابلا اذه يف كالشءي بالهقف ظفحلا
كوالكم، كلقعب رسوال تلسر 62اآلةي:5]ألكنإاذأ ةع مجلا ]﴾ اًراَفْسَأ ُلِمْحَي ِراَمِحْلا ِلَثَمَك ﴿: ىلا عت لا
،ملوي كلقع هنع بهذ ، فلا خم هلأىند ضرعو ، ةجاحلا عضوم غلب والكالم،فإهنإاذ لقع ملويكاذ
يفف سرا ،وإننم هلقع نم كلقع متمو ، كلقعب هلقع ديزي ،فإهن لقاعلا لوسرلا ،خبالف هلقع هعم نك
نم هوالهك ردانلا نم هتاجن ،فإن فراع ليلد ،وال ةقباس ةفرعم ريغ نم فصولا و تعنلا ىلع الة
ةلا سرلا يف ينارعشلا باهولا دبع ،(قولا) طرفم رور مغ مولم مومذم نييلا حلا ىلع وهو هب، موكحملا

، هتمصع مدعل هصوصخب نيدهتجملا بهاذم نم بهذم مايقلا حأد ىلع ىلا هللاعت بجوي ملو : ةكرابملا
هب، اولمعاف ثيدح إاذلبغمك اولا ،قو مهعابتاب ربتؤانماألرم مهلك واألئةم بوجولا انءاج أني نمو

ءاملع لبيغانأنأدحانم ملو ليلقب هلبق ،قولا نيعمج أ مهنع ىلا هللاعت يضر احلائط، كبالانم اوبرضاو
مليأذخ ثيدح لكب لمعلا مهتيوفتل يفاإلمث، اوعقول كلذ عقو ولو ، نيعم بهذمب ديقتي أن ادحأ أرم فلسلا
،الام نيدهتجملا نيب ام عومجم يه إامن ةقيقح ةعيرشلا دحوه،و هعابتاب قلخلا أرم يذلا دهتجملا كلذ هب
،ألن نيعمج أ مهنع ىلا هللاعت يضر نوحبس ي ةعيرشلا كلت يف ةعيرشلا املعء عيمجف ، دحاو دهتجم بيد
روم،وإامامثةلإىلاألذخب ئماأل ازعب إىلاألذخ ةلثام ،ألاهنإام نيتبترم نع جرخت ال مهلا أوق عيمج
، لوزن أو دوعص نم ىرخ أ ةبترم لعفب ةبترم باحص أرمأ نمف جرلا، نيتبترملا نم لكلو ، صخرلا

ءايوق نماأل ةصخرلا أله ريغ قح إاليف صخرلا عبتت مدع إىل ءاملعلا ضعب بدن امو دقفأطخأ.
،هاـ. مهنيد يف نيلهاستملا

عمج ،وأ رجح بال ءاملعلا نم ءاش نم دلقي هلفأن نمأملس أن ىلع اإلجعام دقعنا ي: فارقلا (قولا)
نم امهريغو لبج نب اذاعمو ةريره أاب يتفت هلفأنيس امهدلقو رمعو ركب أاب ىتفت ىلعأننماس ةباحصلا

اهـ. ليلدلا هيلعف نييعامج اال نيذه عفر ىعدا نمف ، ريكن ريغ
ق فتملا شلايخ ،امبأفتىهب دودرم ق شاف صخرلا أنتمتعب ىلع اوعمج مزح نبا فرعة:قلو نبا قولا
قيهدل ،نأ ةلأسم يإاذقدلإمامايف ماعلا ىلع الم،أهناليعتين سلا دبع دلايننبا زع الهح صو هملع ىلع
مهل فيامسحن ،يسأنول بهاذملا ت رهظ ةإىلأن باحصلا ندل نم سانلا الف،ألن اسمئلخلا فياسئر



العب دحاو يب صملا ئم،ألن ازعلا كلذأو في صخرلا عبتت ءاوس نمأدح، ريكن غير تفليننم خملا ءاملعلا
هاـ. باوصلا نمقدلفي ىلع راكن ،فالإ بيصم جمتده لك قلا نمو يهن،

ثداوحلا عوو رفلا في اوفلتخا لاة،وإاذ سرلا هنعفي يهللا ضر دمحم شلايخأبي قلو ىنعم اذهو (تلق):
هنع،وأام ىهنملا تدهينوه جملا بهاذم عيمج نع جورخلا :أن ىنعم تمهناتىه. عامج نع جرخ ،ملت

ِقِقاَشُي نَمَو أوغيهر،لقهلوتعىلا:﴿ همام إ بهذم كلذ فالبأسهب،سءاوفي مهضعب بهذم نع جورخلا
﴾ اًريِصَم ْتءاَسَو َمَّنَهَج ِهِلْصُنَو ىَّلَوَت اَم ِهِّلَوُن َنيِنِمْؤُمْلا ِليِبَس َرْيَغ ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َنَّيَبَت اَم ِدْعَب نِم َلوُسَّرلا

4اآلةي:115] ءاسنلا ]
نم دحاو هللاأنيقلو ذاعمو ، مهنم دحاو بهذم بسيلملاؤنمين،ال وه هذهاألةم ي دهتجم بهاذم عيمجو
هاذا بحا ،وص مهليب س اوسهلفيسنم امو ، نينم ملاؤ ،وهسليب هدحو همام ملاؤنمين،أويتعقدذمهبإ
هللا رطقومصةلإىل مهنع ىلا رضيهللاعت نيدهتجملا ،ألنمجيعاذمهباألئةم رفاك أو لهاج التعقدا
األ نيناو يفق باتك اذهف دعب :أام هباتك ةبطخ في ىزج نبا .قلا نونجلا بطقتا ىلع نمأ هنونجف ىلا، عت
إىل اندز ،إىلأنقلا:ثم نبأسن مكلا ةنيدملا ذمهبإمام ىلع وعفلاقهةي، رفلا موسائل لاشعرةي ماكح

نبإ دمحم هللا دبع ،بويناالمامأبي ىمسملا واالختالفذلايبيناالمام ثكيرنماالتقاف ىلع لاتهيبن كلذ
افلا كلذب لمكتل ، لبنح نب هللاأدمح دبع ،واإلمامأيب نبثتبا نامعنلا رديسلاشعفاي،واإلمامأبينحيفة
لمك ؤهالءاألئةم،لت بهاذم هباتك في ركذ زجيقهلوإامن النب حصي :)وال .(تلق عافتن اال مظعبو ئدة،

هنأق انلق ،يويؤدام مهب يد هب،وتقي كالمهمأنيعلم ىلع اوللقف ناك ،إالإاذ عفنلا مظع افلائةدوي كلذب
واألايش األتعاب ،وأاولو ضر األ راطق ينفيأ ملسملا ودقة ،مه ةعبر عقبكالهم:فإنهؤالءاألئةماأل لا
دبعو ، يرصبلا ،وحلاسن يروثلا نايفسك ين ملسملا ئأمة غيرهمنم بهذم ىلع تهبن امبر ع،وقلا:

نم انرثك دقوأ ةي، رهاظلا لعيإمام نب دوادو ي، عخنلا ورو يه،بأويث وهار نب قح ساو ، كراب هللانبلام
عمجينفإنلك أ مهنع هللا يض ي،غويرهمر عازو يسب،واأل ملا دعس،وسعيدنب ثنب نقلذمههب،ويللا
هللا، همحر يزج هللاتعىلااهـ.كالمنبا إىل ةلصوم رطق همهب اذمو فيدينهللا، دهتجم نمهؤالء دحاو
بعي مهواألوسة،ملف ةاختاوفل باحصلا ه:أالتىرأن ديهمت في رمع لعيه،فاهنفنيس،قولاأوب فشديكد
ذلا لمعلا لمع ي لجرلا :إاذرتيأ يرو لعيهفيفنسه،نوقلبسهدنإىللاث دجو ،وال هبحاص ىلع مهنم أدح
لمح ،لي فيكتبا هبهذم عمج يمكلااأني دهملا ،وقدأرم غيره.فالتههن ىرت فيه،وتنأ يخاتفل

و نمع ةي حان لك رفتقاووأذخأله ملس و هيلع هللا ىلص هللا رسلو باحص :أ هلمكلا لعيه،فقلا سانلا
هملعيههاـ. امو س انلا عدف ، صلإمهيل

هتنراق إن ملعلا هنع: رضيهللاتعىلا رمع نبا لوق دنع ئةي اطعلا محلا ىلع دابع نبا شحر هيبنتلا يفو
دبع هل،ىلإ إبسدان ىلا هللاعت همحر ربلا دبع نبرمع وبأ ظفاحلا خيشلا ركذ دقلو . كيلع كلف،وإالف ةيشخلا
تكس مث يلع درف ، تمل يكابافس ته دجوف ، مكلا ىلع تلخد ىلا،قلا: هللاعت همحر قلاعين هللانبمسةمل
ينتيل ينم، طرف ام لك ىلع انإلله ينعقلا نبا ؟قفلا:اي كاكب أ يذلا هللاام دبع :ايابأ تلقف عنييبيك،

ذهوه رلاأي. اذه نم طرف ام ينم طرف نكي ملو سبوط، اذهاألرم يف اهب تملكت ةملك لك ىلع تدلج
اهـ. هيلإ ستقب اميف سعة اكنيل دقو ئلء اسملا

،أو بهذمل بصعتي هنع ىلا هللاعت يضر ليلجلا اذهاإلمام اله دشار كلاالم اذه ايأيخ لمأت :( (تلق
رصعلا نمأله نيروهتملا لا هجلا ضعب هيلع امك مهللضيو اهنم؟ ضعب وأ هبهذم اوعبتي مل نإ سانلا مذي

هيلإ راشأ امك هنم ربتأ هنع،دق ىلا رضيهللاعت وهو ، كلذ هنع رضيهللاتعىلا هنم ردصي فيكو ؟
هنع، ىلا هللاعت يضر فلؤملا لوق دنع ي شرخلا علاالةم حرش ىلع هتيشاح ييف ودعلا يديعصلا خيشلا

اورظناف ، بيص وأ ءيطخ أانبشرأ امنإ : لوقي مكلاا تعم قلا:س ىسيع نب نعم ،أن هدلقم لوقب مكحف
اهـ. هوكرتاف امهقفاوي مل امو ، هوذخف ةنسلا و باتكلا قفاو ،نإف ييأر يف

ينع أ لحملا اذه دنع ، زيدردلا أدمح خيشلا حرش ىلع هتيشاح يف يقو دلاس علاالةم قلا كلذلو :( (تلق
يل ليق ىتح ، هيلع قفتما :يلس همامإ لوقب ، مكحلا همزلي أهن لوقلا ،و هدلقم لوقب مكحف صفن ملا لوق دنع
، همامإ بهذمب إال مكحي ال ،هنأ هيلع ن اطلسلا طر خالفا،اذإاتش اوكح ،لب هيلإ لسر سروالأ هدلقم س
اهـ. باطحلا رظنأ ، ملصةحل لاشطر يضمب ليقو ، ةيلوتلا فيسد كلذ :لب ليقو ، طرشلا همزلي :ال ليقف



ومش وضءلا يف هلثمو ، نيدهتجملا نم هريغ نود هصوصخب دهتجملا بتااع بوجو مدع يف صحير اذهو
صالح خيشلل ، مجعلا الةيم ىلع يريمدلا ى سيع نب دمحم نيدلا مكلا حرش يفو معو، جملا ىلع ع

لوسر نع ءاج :ام لوقي ةفينح ابأ سعم :هنأ عماجلا حون ىور ، يأرلا :أصةلا هلوق دنع ، يدفصلا نيدلا
مهف كلذ ريغ ناك امو ، انرتخا ةباحصلا نع ءاج امو ، نيعلا و سأرلا ىلعف ملس و هيلع هللا ىلص هللا
أساول ملعا،ألمهن لهجلا اوذختا رصم كهأل تيأر ام يعفاشلا نأقلا:قولا جرلا،إىل نحنو جرلا،
يل سيل لوقي ، اهملع الأ ،ألنمكلااقلا اهملعي نمم اهنولبقي ال مهف اهملع اسمئل،قولا:الأ نع مكلاا
نأ يدنع ،وإامن رظنلا و داهتج يفاال هب لخدأو ، ديلقتلا نم هب جرخأ ام هقفلا نم يدنع ،وال صةري بلا نم
و ةريصبلا نم كدنع سيل قداصا: ناك اذهل،نإ ،قيفلا لعافو بيصم لك نم عمسأو لكاقئل، نم لبقأ
هبأبرم، اميف عوقولا فوخانم البأسهب كرتاامل ، عرولا و طايتح الفباال خلا نم هب جرخت ام ةنطفلا

سانلل نوكي ،لئال نامي عماال اميس ال كلذل ، ناسنإ لك سرايف ىلا عت ،فإنهلل حضاو سله كلذ قيرطو
كلت ىوقت 64اآلةي:11] نباغتلا ]﴾ ُهَبْلَق ِدْهَي ِبِهَّللا نِمْؤُي نَمَو ىلا:﴿ عت ،قلا لسرلا دعب ةجح هللا ىلع

صال يفن يف كاوعد كل سانمل امل اذه فيه، هفعضو نامي قوةاإل بسحب هيف فعضتو ، بلقلا في ةيادهلا
،ألكن لبقت ال كلذ كسفنل كاوعد ،عمأن ةنسلا و باتكلا نم امهنع ال ضف رأسا واالجتداه رظنلا كتيح
ىَلَع ِإالَّ ٌةَريِبَكَل اَهَّنِإَو ىلا:﴿ عت كيف.قلا كنع ةق شملا عفرو ، فلكتلا طاقس إ ةحار كسفن إىل كلذب رجت
احن ام تإىل وحنو بدإليكءاداألمم، نوكي نأ كلع فاخ ﴾[بلاقةراآلية:45]اآلةيوإينأ َنيِعِشاَخْلا

هللا نم ناهرب غير نم ضر دقناق دهأهل وجو ،وأن عفر دق داهتج ،أناال مهاوعد نم نامزلا إهيلأله
ئر، ارسلا ىلبت موي ةجح مهيلع نوك امي هنم فيمه وهو والنسة، باتك ،واللديلنم كلذ ىلع ىلا عت
وق تدجو : مهدح ،أبنقيلوأ ةدسافلا مهضارغ نمأ اونكمت لي مهسفن نعأ وفنه ئر،وإامن امضلا جرختستو
يفأو عضلا لوقلا كلذب هبتألو دجتو ضك، رغ هبإىل لصت وقال كل تدجو لخليهل: اذهل،أويقلو ال

هسفن جاحتهفي ىضقل اهنم، هنم،لويس ليست امبر ، تاهي جوت ىلإ هفعض عم ههجويو أتويالت، ذاشلا
بذاك اوناك ،وإن مهريغ نع هوفن هبا،وإامن عقهبا،والذركىلسح نم رذح هللاوال غيرساتايحءنم نم

،لي ضرع مت كلذ في ضمهل رعتي ،يلوال وجلا مهل ولخيل غيرصداقني، اوناك ،وإن مهنع فنيه ين،دعب
ؤاو فطيل ، مههابش أل وجلا اولخيلو قح، ىلع ةجح ق حمل هللاتعىلا،لئالتقلب باوب نمأ بابلا كلذ اودس
ضر اال ولخت ،أنال هنيدو هملعب ىلا انعيةهللاعت نمو ، هروس عفارو ، هرون ،وهللامتم مههاوف هللاأب رون
لاآرقنببنبيد عفر ،عم ملعلا ضب المإىلأنقي سلا لعيه مدآ نمز ندل ةأدبا،نم جحلا اقئمهللب نم
فيغيهرفو هدوجو مع كلذ في هريغ نم ىو قأ ناك ،وإن دحاولا كلذ ىلع روصقمب كلذ ،يلوس ةعاسلا

: كلذألوق ي
املعءوسءوهلاــىو اي قحلا ـن ــعديــ يضي نأاإلهل متبسحأ
ىو هلـا لهأ ايزخم رصع لك يف ــه نيد رصان ميقي الزيلا لب
ىو ــندقـغ ممو ـــم كنم وضالةل ـــة لا هجو ـــــة ياوغ لك دريف
ىو نـــ امهم مكعمج يزخي راتخم وسةنالــ ميكحلا ركذلا بهللاو
ىور ئبولاغارئبنإ اجعلا يدبي مكحلا و ةريصبلا نم دمأ امبو

ىو ـن اذإ نيفراعلا مولع يد ــــــ بي ـــةر يصبو ـــــة يسدق ةركفبو
ىو مبـــاـح نولطبم موق فيرحت ـــه نيدو هألاإلهل نع بذيف

ملابيلطن» لا يلانواحتن ضلا فير نعهتح نوفني علوده فلخ هاذلاعملمنلك لمحي ثي):« دحلا ىفو )
دهتج ،لي يمهن واود هايف وعمجو ، ءاملعلا نع ةرداصلا مجيعاألقولا نوفنصملا ركذ اذه، أمثلا دوجولف
قتليدوتمخين،فإنهللايدبع ىلع صبيةرويقين،ال ىلع هبر لما ،لعي هسفنل رظان لك رظنيو ، دهتجم لك

ال نمل يغبن :الي هنع،يلوق هللاتعىلا يض نحيةفر أوب ناكو ، ينارع للش هكرابملا ةلا سرلا بلاشك.فوي
انرد امق نسح أ وهو رأيأبينحيفة، أدحافبتىو،قيلو:اذه إاذأىتف ناكو أنيتفيكبالمي، يللد يملع

وقيالن: امهنع ةرضيهللاتعىلا عيبرو مكلا ناكو ، باوصلا ب أىلو وهف هنم نسح اجءأب نمف لعيه،
هنع،قيلو:إاذسعممتنميقوال ىلا هللاعت يض لاشعفاير ناكو امنقلو، ةفيلك مصعلا نمأله انسل

اوبرضاو ملس، و هيلع هللا ىلص هللا لوسر كبالم اولمعاف ملس، و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق يخفلا



أهنملي ىتح روه، ةمش نسلا هنع،فأرمهيفاتباع ىلا هللاعت يض ر احلائط.وأاماإلمامأدمح اذه كباليم
نسوة ىلا هللاعت باتك قيلو:أوألدحكالممع ناكو الة، صلا اسمئلفي ضعب كالماقط،إال هسفنل بسن

يتسمب نحن امو أننظا، نظن هنع:إال يهللاتعىلا ضر قيلو، ناكو ملس(تلق): و هيلع هللا ىلص دمحم
يصحيهح ردي ،ال ثي دح بحاص قيلو:إاذرتيأمفيدلب ناكو نظا، هل انكر ،ت نيقيب أانات نمف ، قنين
ي ناكو يأ، رلا بحاص نع ،والتسأاول ثي دحلا بحا ص نع اولأساف رأي، بحا ص كانهو سميقه، نم
،فإهنقبيحع فيديمكن قيلو:التقاودل ناكو ، لخد هبلق يأإالفوي رلا باتك في رظن :اليداكأدحي لوق
هللاآل هلعج ذلاي لقعلا ميشرإىل هلعلو الم، ظلا اهب،أنيفطئاهويمشييف ءىطتس شةعمي ىطع لىنمأ
ي عازو مكلااوالاأل اودل ي،والقت نودل قيلو:القت ناكو هبفيديهن، رصبتسيو روم، ة،يميزهببيناأل
نم ىلع لومحم اذهو تلق ي: نارع ،وقلالاش اوذخ يحثأ نم ماكح األ اوذخو ، مهريغ يوال عخنلا وال
ةي، دمحملا دوهعلا رظنا ، رظنلا يف عضل :بأنتلاقليدأىلو ءاملعلا ،وإالفقدصحر رظنلا هيفقةو ناك
اذهلاقرب، بحا ،إالكالمص دودرمو لوبقم :لككالمفيه هنع،يلوق ىلا يهللاعت ضر اإلماممكلا ناكو
تبث قيلو:إاذ ناكو ي، بهذم وهف ثي دحلا صح :إاذ هنع،يلوق ىلا هللاعت يض اإلماملاشعفاي،ر ناكو

اورةي:ال ،فوي هعم جحةألدح ،وال انلتهكر مليلح ئيش ملس،أببيوأمي و هيلع هللا ىلص ي بنلا نع
هللات ،نإف رخآ يشء ،واليف سا الفييق ملس،وأنكثاور و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمقلو ألدح ةجح
قهدلفيسمألة:القتندل نيح ي نزملل ،وقلا لوق لك عط كالهمقي لعجو كالما، هعم ألدح لعج ملي عىلا

هنع:فقدق يهللاتعىلا ضر ي نارع ،فإهندين،ثمقلالاش كسفنل رظناو ، يمفيكلامألوق هارب يياأابإ
مل امم ، نيعمج أ مهنع رضيهللاتعىلا مهودل هفاإليمهمق ضأ ام لك امكتىر،نم هؤالءاألئمة، رتأ
غ يف عرو أنتي ملعلا طبلا بدآ نمو نعيي اهنمو اق،قولاقلبهاذكلاالم: قحم هب لمعلا ىلع انبؤمه نكي
ءاج ام عيمجف امت، نأ هنعإىل عجري ملو قوالوالذمهبا،إالإنقهلا دهتجم إىل وزع هوزاألوقلا،فالي
نيدت نم لك ىلع اهب لمعلا ذمهباألدح،لبهوشرعية،يبج ىم السي ملس و هيلع هللا ىلص نعلاشارع
سيف كثرتساهلانلا دقو بهذماهل، ىمسي نمكالهمال دهتجملا باح صأ همهف ام كلذكو دبيناإلسالم،

األرمإ لحناو ، هودلق يذلا دهتجملا كلذ ، بهذم افميهمكالمملاؤفلينولاشحراينإىل اوزع ىتح ، كلذ
دلجما عمج إاذ دهتجملا ءيكالم دلجما،الجي عشرين وحن باتك لك راص ىتح ا، ضعب مهضعب ديلقت ىل
غر تساو ، فتقمهه نمز لعيمه فلاقءاه،حتىطلا هلفغ أ رمأ ، األباد نمو ينعي اهنمو دحاواهنم،ثمقلا:
نعلاشريعة اوزواجت ىتح ، هموهفمو قه وطنمو مهضعب يبكالم كارت مهفب اشتغمهلا وهو ، مهرامع قأ
ملس، و هيلع هللا ىلص هللا رسلو ريغ مجيعكالم اوكرت ولو ، ةرهطملا اهرارس مهفأ نمو ة، موصعملا
نعثالثةأ أوقلالاعاملءالتولخ عيمجو واآلرخة، ايندلا لعيمهفي جرح ،فال هنم بشيء اوملع ملوي
صري اهل،وأامأنتخفلا يكاحلا تدهك جملا ملاسةن،و ةنسلا ة،ف دراولا ةنسلا رصيح قفاوت وحلا:إامأن

اهلعف ، فقولا اهلا ،فأحنسأوح اهتفلا والخم اهتقفاوم رهظ ة،وإامأنالت بنسلا لمعيو ، كرتتف حلاسنة،
كلذب لاشعيرة حرص ملت ولو ، حجر اهبأ لمعلا امئةلإىلاالحيتطافيدلاين،ف نوكت ساوء،إالأن اهكرتو

إالقودأمرتكمهبوالشيائ هللاتعىلا إىل مكبرق قيلو:«امرتكتشيائي ملس و هيلع هللا ىلص ،وقداكن
يحب رصتلا كرت ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر أن معز نمف هنع» مكتيهن دقو إال هللاتعىلا نع م كدعبي
ملس، و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،فويلاصحيح:أن نيدلا هنع،فقدرمقعن ىهن هللاهبأو أرم ءيش
زي تعط يوالرسلو»نافق ةلاقدانقطعاتفالبنيدعب سرلا و هنع:«إنلانةوب يهللاتعىلا ضر ذحليةف قلا

بجاولا و ضرفلا نيبتو لاشريةع، تساوقتر ملس، و هيلع هللا ىلص لوسرلا ت ومب لاتكلايفاإلهلةي ةدا
زع هللا نم يمإالأبرم رحتلا لاتلحيلو ةبت رم يربتأنم ملسو هلآو لعيه ىلا هللاعت صىل ناك ،وقد امهر غوي
ْدَقَف َلوُسَّرلا ِعِطُي قهلوتعىلا:﴿ْنَّم لوزن دعبو هللا» امحمّر مارحلا هللاو اللامألّح قيلو:«حلا لجو
أانبد كلذكو ، لجو زع هبر عم ملس و هيلع هللا ىلص هنم كلذأبد ء4اآلةي:80]لك اسنلا ]﴾ َهّللا َعاَطَأ
وسعلعيمه امك ىلعاألمة، عسوو دحاوا،افقمه دحهانلشيائ ام ىلع ملس،الزنيد و هيلع هللا ىلص هعم
صريحافيلاشريعة، دراولا يقتدعم ول تعاوقدأناإلنسنا ، ملسو هلآو لعيه هللاتعىلا هللاصىل لوسر
مرح لعهي،فإهنحينئذي األةم تعمج ،إالإاذأ لعيهوالمول جرح ،فال ءاملعلا هدلو مجبيعام لمعلا كرتو
امو شريةعبنيك، ماكح فيأ تدز اهنم:مل لاشريعةامليس ماكح دلوفيأ نمل ،يوقلافياآلرخة هفرخ

هللا ىلص هللا لوسر ملس؟أم و هيلع هللا ىلص هنم حلااألمة صمب أملع تنأ ؟له ناطلس نم هب مليلزن



إاللاثلاث،وهوإ يقب رفك،امف نيلو هب،إفنقلاباأل رم غيه؟أمملؤي لبتب امأرم لك ملس،مليغلب و هيلع
ملس،وتكراأل و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب يشءمليرمأ ملس،فقيلا: و هيلع هللا ىلص هب تأي هنمل
دلوفيلاشريع ملينك هنأ هب؟فالزلافيلاتبويخحتىيدو ترم يشءدزتهوأ ةألمته،فألي محر هب رم

مكحااهـ. ة
لو صأ ىلع نبيإال هنع،معأهنمل ىلا هللاعت يضر هركذ مدقتملا ، ةرجهلا راد أمام مكلا ىكب انه نمو
هنع،قلا ىلا هللاعت يضر هركم نونم اليأ هب،أمهن نيفراعلا هللا ءايلو أ ةداع ىلع فاخ هنكلو ، ةحيح ص
و ءايبن األ نيب اندنع ةقرفت ال امك ، نيملسملا ئأةم نيب اندنع ةقرفت هنع:فال ىلا هللاعت يضر ينارعشلا
بابانم حتفو ، هلوسرو هللا ناخ دقف األئةم نيب قرف نمف ، نامي المعماإل الةوسلا صلا مهيلع نيلسرملا
أناسئرئأةم دقتعي نأ ناسن لكإ ىلع بجي ئد:أهن اقعلا بتك يف ءاملعلا ركذ دقو ههذاألةم، ملظلا
سنير، اخلا عم رسخ دقف نامي نعاإل لزن نمو ، انامي فشكا،فإ كلذ نكي ،فإن مهبر نم ىده ىلع نيملسملا
موكلااوأاب يعفاشلا :وأن هداقتعا بجي ام ىلع ا فطاع ، عماوجلا عمج يف امكقلا،قلا ):واألرم (تلق
يفو ، مهبر نم ىده ىلع ، نيملسملا اسوئرئأةم ، دوادو قح وسإ يعازو واأل وأدمح نينايفسلا و ةفينح

: يطويسلل عطاسلا بكاوكلا
لبنح ونبا نامعنلا و قحسا لظنحلا و كلا مو يعفاشلا و
يعازو األ عمريرج ن باوـــــ يرو ثلاــــ ـةعم نييع نباو

ورمحة نمرمهب ىده ىلع اسوئراألئمـــة يرهاظلا و

ئد اقعلا يف مهبر نم ىده ىلع نيملسملا اسوئر ؤهالءاألئةم نأ دقتعن :أي هحرش يف يطوي قولالاس
اكون ىلا: هللاعت همحر اآلدمي فيسلا ئدهل،قلا اقعلا باتك يف يسماد لاغ رمع نب دمحم هاـقلا اهريغو
اسمئل الفإاليف تخا مهنيب عقي ،مل ةدحاو ةديقع ىلع ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا توم دنع نوملسملا
أ وهو ، ردقلا ةافن رهظ ،إىلأن ةيداقتع ئلاال اسملا الفيف تخا مهنيب عقي ا،ملو ريفكت بجوت ال ةيداهتجا
لهأ الف تخا ،إىلأنغلب بعشتي تايداقتع الفيفاال خلا لزي ،مل تايداقتع يفاال الفانلاشءي خلا لو
يبنلا دارمو ، ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص هللا رسلو كلذب ربخأ امك ةقرف نيعبسو اإلسالمإىلثالث

األصلو ةينيدلا ئد اقعلا وهاالتخالفيف إامن ةقرف نيعبسو إىلثالث مهقارتفاب ملس و هيلع هللا ىلص
نوكي امم ، ةينظلا عورفلا يف داهتج ا،الاالتخالفيفاال عامج دحاواإ اهيف بيصملا نوكي امم ، ةيعطقلا
ىلع مهلكف ، نيدهتجملا نماألئةم مهوحن و وأدمح يعفاشلا و ةفينح ،وأيب كلا امك بيصم اهيف دهتجم لك
عجرت كهلم مهبهاذمو سومل، وهلآ هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع ام ىلع مهلكو ، نيدلا لوصأ يف ةدحاو ةديقع
هللاوإمكاي ينلعج ، هباحصأو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع ام ىلع يتلا ةيجانلا ،وهي ةدحاو ةقرف ىلإ

هاـ. ىرخ هألاهداينوأ نم
: ةنجدلا ةءاضإ يفو

داه باو ـ صلا هنـــج ــداكـــلىلإ ــلاالهتج هأو كلا موـــ
ـــة فينملا ـب ترلا ــــديذ محأو ةفينح يبأو يعفا ـــــــ كلاش

ديحوتلا وجهةر يفو تيبلا خلإ مهبر نم ىده ىلع مهلكو
ةاداألمـــة اقلاسمهــــــ وبأ اذك راألئةم ــــــ ئاسو مولاـــك

اسوئر:أ سنأ نب كلا :مو ديرملا فاحتا هحر ش يفو ، مهفي ظفلب موقلا ىكح ،اذك مهنم ربح ديلقت بجاوف
ىلا هللاعت يضر يعفاشلا س نبإيرد دمحم هللا دبع :كأيب نيملسملا ئأةم ينعي ، نيدوهعملا األةمئ يقاب ي

،واأل نيعمجأ مهنع ىلا هللاعت يضر لبنح نب هللاأدمح دبع يبأو ، نبثتبا نامعنلا ةفينح هنع،وأيب
حلاسناأل :ابأ ةنسلا اإمامأله صوصخ ي عازو واأل ةنييع نباو ، يروثلا ك لخديل لا، مكلل لآ لعج ىلو

دينجلا دمحم نب مساقلا أوب قيرطلا ةماقت اوس ةيادهلا يف ركذ نم لثم ،أي يديرتاملا روصنم وأاب يرعش
ةباحصلا نم ركذ امدعب ها رايخ مهف ريخأمم، يه يتلا األةم ةاده هعم هركذ نمو :نأمكلاا دقتعيف ،

ذمبهب يأاألذخ ديلقت ، قلطملا داهتج هيفأهةيلاال نكي مل نم لك ىلع روهمجلا دنع بجاوف ، مهعم نمو
أننم ىلع عامج اإل دقعنا دقو ءاش مهيأ ديلقتب فيلكتلا ةدهع نم جرخي ، ةيعرفلا ماكح يفاأل مهنم ربح



ء افتنا و طورشلا رفوتب هبهذم طبض ققحت دحاوانمهؤالءاألئةم،دعب داهتج ئلاال اسمو عورفلا يف دلق
ا. صخلم هيفاـه دلق اميف فيلكتلا ةدهع ءنم يرب ع، ناوملا

هىد ىلع نيمل ملاس أنسائرئأةم داقتعا ينعي األرم اذهو :قلا: لوقنف ، ينار لاعش خيشلا إىلكالم دعنلف
يبنلا هيلع ناك ام ىلع يتلا ةيجانلا يهو ، ةدحاو ةقرف عإىل جرت هم بهاذم عيمج منرمهب،وأنرفق
امبرو ، دهاشم وه امك ، نيعم بهذمب ديقت نم ىلع روم األ رسع ،نمأ هباحص وأ ملس و هيلع هللا ىلص
نيتلم كنأامه ىتح ، هريغ هبإىل ذملا لذك نع جرخي ،ال برضو ، بهذمل نيدلقملا أدح سبح ول

اذك، انلق اذك مصخلا :فإنقلا ةيفنحلا نم لوقي مهضعب تعمس ،لب لهجلا ةرثك نم اذه لكو ، نيتفلتخم
ىلع نيملسملا سائرئأةم نولوقي مهارتو لذك، مهمع دق نيدلقملا غبلا ناف الل، ضلا بهللانم نعذو
همام ريغإ لوقب ، لمعلا إىل رطضا ،وإاذ مهلا بأوق لمعلا نم وفنسمه رفتو ، طقف مهتنسل أب مهبر نم ىده

هاذ هلعف ،لب ةيصعم يف عقو ،كأهن تاروظحملا حيبت تارورضلا باب ،نم ةرورضلل فالنا دلقن لوقي ،
ىده ىلع أناألئةم نودقتعي اوناك ول ،فإمهن كلذ نم رافغتس واال ةبوتلا هيلع بجيف ، ىربكلا ةيصعملا هو

تفألمهاـ. ىده ،أهن ةدها شم سفن هنم رفنت ال ىدهلا ،ألن مهلا أبوق لمعلا نم وفنسمه ترفن ،ام

هب اذملا ئأةم ىدبأ :إاذ لوقي ىلا هللاعت همحر صاوخلا ايلع سيدي تعمسو :( ةعيرشلا نازيم يف (قولا
، نيتقيرطلا ب ءاملع اوناك ،أمهن مهعابت عإالماأل ناك ، ةعيرشلا عم ةقيقحلا دعاوق ىلع بملاشي مهبهاذم
، ةبطاق فشكلا هأل نع دبأا ةعير نعلاش نيدهتجملا لااألةمئ وقأ نم لوق جورخ حصي :ال لوقي ناكو

فشكلا عمو ، ةنسلا و باتكلا نم مهلا وقأ داوم ىلع عةمعطاالمهع يرشلا نع مهجورخ حصي فيكو
شيء لك نع إهاي مهلا وؤس ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر حورب أدحهم حور تجامعا عمو حيحصلا
هأل نيب ةفورعملا طورشلا ب ةهفاشمو ةظقي هللاأمال لوسر اي كلوق نم نماألةلد،هلهاذ هيف اوفقوت

هونودي نأ لبق ةنسلا و باتكلا نم هومهف يشء لك نع ملس و هيلع هللا ىلص هنولأسي اوناك كلذكو ، فشكلا
ثيدح نم اذك انمهفو اذك، ةيآ نم اذك هللادقفهانم لوسر :اي نولوقيو هب، ىلا هللاعت اونيديو ، مهبتك يف
فقوت نمو ، هترا قوهلوشإ ىضتقمب نولمعيو أمال؟ هيضترت لهف اذك، فلاالين ثيدحلا يف كلوق نم اذك
ةلمج هلهاذمن تلق ملس، و هيلع هللا ىلص هللا لوسرب مهعامتجا نمو األةمئ فشك نم هانركذ اميف
رهتشا دقو أدبا. يلو األرض هجو ىلع امف ءايلوأ نودهتجملا األئةم نكي ،وإنمل نيقيب األايلوء تامارك

هللا ربسلو نوعمتجي اوناك ،أمهن نيقيب ماقملا يف لاجمتهنيد همودناألةمئ يذلا مناألايلوء ريثك نع
كلذاهـ. ىلع هم رصع هأل مهقدصيو ريثكا، ملس و هيلع هللا ىلص

و كلذ ،ام مهضعب مندلق للضيو ، نودهتجملا نيباألةمئ قرفي فيكف ، نيقي ملع اذه ملع نمو :( (تلق
خزربلا و ايندلا و نيدلا يف ةيفاعلا الةمو سلا ىلا واإلداعب،نسألهللاعت درطلا عوالةم حارملا لهجلا هللاإال

يشءمل لكب نعلاعلم ايأيخ فقف : ةيدمحملا دوهعلا يف .قولا هنمب قيفوتلا يلو ىلا ،وهللاعت ةرخ واآل
، ةعيرشلا هب تحرص إالامب ،والتدعت،فإنهللااليؤذخا هيلع عاألئةم مجت ،ملو همكحب ةعيرشلا حرصت
قوبل ةباحصلا نمز يف يخنفسكأكن أي ردقو ، ةنسلا رقلاآنو هب حرص إالامب ةباحصلا امكأهناليؤذخا
ا لوقلا ،ولذكك ةعيرشلا هب تحر ص ام ةفلا خمب إال كذخا يؤ ىلا عت قحلا ناك ،هل بهاذملا عيمج دوجو
نمكالانمهاذ كلذ مهف نمو هب، اذملا هبب ذمتلا نم أينأعنم مدقت امم مهفت أن ):وإكاي آلن،هاـ.(تلق

اهضعب عابتا بوجو ء اعدا انعنم داهش،بلملإامن األ رسؤ ىلع مهفلا ةلقو لهجلا فنسهب ىلع ىدان فدق
اذمهباألئةم،عم نيب ىوس نم ىلع راكن اال نمو ، هتمرح ىلع ع مجملا باهب صعتلا نمو ، ضعب نود
ىلع راكن اال نمو موؤةنم، لكمؤنم ىلع بجاو ، باو وص هىد ىلع اهلك أاهن داقتعاب اهنيب ةيوستلا أن
ثيداح نماأل أن هملعل ، ةعبر األمئةاأل بهاذم اهيف نود يتلا ةيدمحملا ةعيرشلا عيمجب لمعي نم

دنع ،وأناألئةم هدعب تعمج هب،مث هب،وأنهللاأرم نماألئةم،وللبغهقللا دحاو غلبي اممل ةحيحصلا
و ةعقاو يف بيصي ،لب نيعم ريغ ،وأهن دحاو ةلزان لك يف بيصملا ئنو،وأن طخيو نوبيصي ئة طخملا
.دقف راكن واإل بصعتلل تيقب ،وأيافئةد نوبيصم مهلكف ةبوصملا دنع ،وأام هريغ ىرخ أ يفو ، ةدحا
نم لكو هنع،قلا: ىلا رضيهللاعت صاوخلا يلعا يديس :أن ةيدمحملا دوهعلا يف ينارعشلا خيشلا ركذ
يتلا باألارء نيدتلا يف عوقولا الهمز نمف ، بهاذملا أةلد ةفرعم و ةعير لاش مولع يف رحبتلا ةبترم غلبي مل
ىتح ، قماالمهت ظفحاو ، اهحار ش بتكو ةعيرشلا مولع يف ايأيخ رحبتف والسةن، باتك اهب دهشي داكي ال



بهذم يف دلقم نيدت امبر ،و ةرهطملا ةعيرشلا ع ومجم يه اهنيعب ،ألاهن بهاذملا عيمجب فراعا نوكت
با لمعلا هتافف هبهذم عم فقوو رلاأي، كلذ دضب رخآ يف ثيداح األ تحصف ، يأرلا قيرط نم هما مإ لوقب
هب يلدالامقلا يمام ولالأنرأيإ نيدلقملا ضعب لوقو ،قفلا: ةنسلا قيرط أطخأ ،ف ةحيحصلا ثيداح أل
اكونأيخ يلعهاهـ.مثقلا: هعابت نمأ هريغ ىهنو يأ، رلا ربتأنم دق همام إ سفن ،عمأن روصقو جحدو

، هفلا خي ليلد ىلع علطي امإاذمل سدن هلوقل فرعي ال يذلا ربأياإلمام لمعلا لحم لوقي نيدلا لضف أ
، ليلد ىلع تعلطا يلدالامقهلا،أامإاذ هلوقل :ولالأهنرأى لوقنو ، هلوقب نظلا ناسح انلإ يغبني كانهف
ىلعأهن كلذاإلمام لمحيو ، حيحصلا رظنلا نمأله انلثم ناك إاذ نيدهتجملا لوق ىلع هب لمعلا ميدقت قانل

هاـ. ليلدلا كلذب رفظي مل
صحيفاأل خمفلااامل هتيأر ربأي لمعت أن يدلو اي كايإ : ريقفل لوقي ينيتنلا يلعا سيدي تعمسو مثقلا:
وأتن ةنسلا حيرص تفلا خ اذإ مهلا نمأوق اوأربت دق مهلك األئةم نإف ، يمامإ بهذم اذه لوقتو ، ثيداح
لا ،المتح كمامإ لوقب لوقت ،امك ليلدلا ب لمعتو لوقلا اذه يف مهدلقت ال ،بالشك،امفبكلا مهدح أل دلقم

اهـ. امهنم دحاوب لمعلا لطعت ال ىتح كلذو ، تنأ هيلع علطت مل ليلد هل نوكي نأ

ةجيتن ،ألهن نولوقي اميف مهتنام أل نولكوم ،ألمهن نولقني اميف نوقدصم ءاملعلا : ةيقورزلا دعاوقلا ويف
قلائال، ىلع ا ضارتعا ،ال قيقحتلا و قحلل بلطا رظنلا و رصبتلا مزليف ، مهل ةتباث ريغ ةمصعلا ،و مهلوقع
،إذ هدوجو باغ هل،إن صأ فرعي ،أومل ههجو مهفي هلاممل ملسو هملع روفوو هتنايد تملع إن لقانلا و
ىلع وهف مليسقبإهيل امب لامتأرخ هب،مثأنأىت بلط رضح ناف هب، انل ملع لال صأ ىلع هانب هلعل
هنايب دنع قحلل هعوجر ب ضاق مدقتملا دعةلا نم تبث ،ألنام هعم والإاسءةاألبد حدقلا مزلي ،وال هتبتر

مثخ نمو هل، تبثم لا ،إاذالمتح هتيحجر الأ ةقيقح ،عم هلوق ضقنل هبإنأىد موزلم وهف هعمس ،ول
اهـ. مهفاف مهنم دحاو حدقايف نكي األةمأاهلو،ملو يرج ئأةممتسأ هفلا

﴾[بلاقةر2اآلية:168]وأاماال ًابِّيَط َحالالًَ ِضَْر يِفاأل اَّمِم ْاوُلُك ىلا:﴿ عت هلوق دنع زيرب اال بهذلا يفو
ىلع جورخلا نم عانتم ،يقاال مويلا ةداعلا هب ترج ملاسائل،امك عيمج قلطمايف دحاو ىلعإمام دامتع
تقولا يف ناك ،إن ضرعت ةيضق لك يف سلاؤلا نم ،فالدب عرولل صلخمب دلقم،يلفس دنع ذمهبمكلا

):إناذه ىلا،(تلق هللاعت ءاش إن هدلقم ،يف دقتعم ىلع ءاقبلا رذعهيف لبقي امبرف مدع سللؤلا،فإن أله
دمجت يذلا ،ألن هباب يف سيفن ،فإهن هيلع كدي دشف ، بيجع هناف ، ماقملا صف وه كلاالمنمهاذاالمام
املعلا لوحف نم نوكي ،وال ةرورضلا هلب عرو نماألئةم،ال هريغ لوقب لمعي ،وال دحاو إمام لوق ىلع

نم إالآتاف كلذ ىلع هلمحي ،وال هنيد روم نمأ شيائ نيرحبتملا ء املعلا ءأدبا،ألهناليسلأأدحانم
اذمهبا بهذمانم دجي ملعا،ألهنال لهجلا ذاختا اهنم أدبا، ءاملعلا رباك نمأ نوكي ال اهنم دحاوب فصتا
كلذ ريغأله نم اهملع بلطي ،فإاذمل بهذملا هأل بتك صنانم اهل ،الدبي نولزا هيرتعتو ألئةمإال

هنعقلا:امرأ ىلا رضيهللاعت يعفا أنلاش مدقت دقو ملعا، لاجله ذختا هاجالاهب،دقف يقبو ، بهذملا
اهنولبقي ال مهف ، اهملع نعمسائل،قولا:الأ مكلاا أساول ملعا،ألمهن لهجلا اوذختا ، رصم كأله تي

هنوكل ،لئالقيلاأهنامأسهلفالنا،اال هريغ سؤلا نع ربكتلا اهنمو ، اهملع الأ ،ألنمكلااقلا اهملعي نمم
أ طخلا ،ألن ملعتلا عنمي ال ةبترملا ولع أن ردي ،ملو هتسا رئ أنسلاؤلايسطق هنظل لاؤسلا، كرتيف أملع،
لجأ هللا،والأدح ىوقتب أنيؤرم قوف أدح سيل كولملا سجار يفو ، أحبق ةيولعلا بتارملا باحص نمأ
تافصب فصتي شأنانمأن ىلع هللا،والأ مكح ملعتي رطخانمأن هللا،والأعفر ردقانمأنقيلبأرم

،و ضر واأل تاومسلا هيسرك سبعهت،سوع حدمتو ، هسفن وصفهب يذلا ملعلا هناحبس صهتاف نمو هللا،
و رادق األ يوذو فارش واأل كولملا ةبغرف ، ةليضف لاعمل ناك ء،وإاذ املعلا هم يسركلا ،و ملعلا يسركلا

يدهملا :أنإاربهمي ىكحو .قلا ةليضف ةليضفلا ،واالادتبءب أحبق مهنم أطخل ،ألنا هيفأىلو خويشلا
ؤهالء؟قلا:ايأ لوقي اميف كدنع معام هل:اي ،قفلا هقفلا يف نوملكتي ةعامج هدنعو نوم ملاأ ىلع لخد

يلثمل نسحي ؟قفلا:أو ملعتت نو:ملال ،قلاامأمل ربكلا يف غانل تشاو غر، صلا يف شغانول نينم ملاؤ ريم
ىتم ،قلا:وإىل لهجلا عناقاب شيعت نمأن ريخ ملعلل طبلاا تومت وهللا،ألن معن ؟فقلا: ملعلا بلط
نع ةيلع ةلزنم أووذ كلم فكنتسي فيك ،إىلأنقلا: ةايحلا كب امحستن ؟قلا ملعلا بلط يف نسحي



رحب ىلع لاغبر ىصقأ يف نيرحبلا ع مجم نملاشماإىل لحترا الم سلا هيلع ىسوم ؟وهاذ ملعلا بلط
اَّمِم ِنَمِّلَعُت نَأ ىَلَع َكُعِبَّتَأ ْلَه هبقلا:﴿ رفظ املف هنم، ملعتيل الم، سلا هيلع رضخلا ءاقل إىل تاملظلا

و ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم هللا،هاذ يبن 18اآلية:66]هاذوهو فهكلا ]﴾ اًدْشُر َتْمِّلُع
﴾ اًمْلِع يِنْدِز ازخئهن،قفلا:﴿ِّبَّر يف ام لزنتسي فيك ، هملعو هبر هاصو ،دقأ هقلخ يمجع نم هتوف ص
الم،امل سلا هيلع مدآ ،وهاذ هيلع ههبنل ملعلا نم فرش ازخئهنامهوأ يف ناك [هط20اآلية:114]ولف
ْمُتنُك ُؤَهالءنِإ ءاَمْسَأِب يِنوُئِبنَأ هللا:﴿ ،قفلا ملعلا ب مدآ رخف ، اهبرل ساه يدقتو اهحيبستب ملاالئةك رخف

دوجسلا يعدتست ةلصخب هل، دوجسلا ب مهرم ملاالئةك،أ تزجع املف ﴾[بلاقةر2اآلية:31] َنيِقِداَص
يبنلا أصحبا ناكو نأقلا: ،إىل ربدت نمل باطخلا لصف اذهو ، بل يذ لك اهيف سفانتي ،وأن اهلماحل
مهو ، ننسلا و نآرقلا و ملعلا نوملعتي اوناكو ا، ثادحأو ال وهكو ا خويش ملس،سيأنول و هيلع هللا ىلص

اهـ. هقفلا نداعمو ةمكحلا داوط وأ ملعلا روحب

، لامكول جارس يفو روئاسهت. هتءورم هب هب،تفسطق ءىزهتست ماوعلا أن هنظل لا ؤسلا ءنم ايحلا اهنمو
نوكت أن يحتست اذهأ ،قفلا:اي يحتسيو ، ملعلا يف رظنلا بحي خيشا ءرأى امكحلا ضعب :أن ىورو
نوكي اأن نارسخ ملعتلا ءنم ايحلا هعنم نم ىفكو يفأهلو؟هاـ.(تلق): تنك امم لضف أ كرمع رخآ يف

ال رمع يف ،ذإالافةدئ هرمع نم ريخ هاذحهلا نم ترمو وامسيوااهل، هرخآ ريخانم هرمع ألو
، ةيعرفلا و األصةيل مولعلا عيمج يف نيعلضتملا ء املعلا عم ةلقاألبد اهنمو ريخا، هيف هبحا ص دادزي
ناألبد وؤيس ،يف رصعلا نمأله ملعلا يعدي من ضعبل كلذ عقي ،امك ةقيقحو ةعير ،ش اهلوقنمو اهلوقعم
مهنع كسميو ، كلذل ملا علا مهتقميف بهللا، ذايعلا هللاروسهلو،و تقم مهل لصحيو ء، املعلا رباك معأ
تذخ :أ دوهعلا و قيثاوملا يف دوروملا رحبلا يفو ، مهبدأ ءوسب فاكمأةهل هيلع هللااهب نّم يتلا مولعلا
نمب فيكف ، روسكم مهلقع أن نيمو والعملاإال ريقف ىلع اولخدي أنال انناوخا أنأنرم دوهعلا انيلع
مهيلع ق دصتيو ، هملع نم ملا علا كلذ مهحنمي نأ لذوكأللج اهل، نحتمم ريقفلا ملاأو علا ىلع لخدي
لخد نمف ، بعتلا و رهسلا و ةعلا طملا لوط دعب هل تحدقناو ، ةعيرشلا و اهيلع علطا يتلا ئق اقدلا مهميلعتب

هللاأل دبع االمام ناك دقو ، ىلا بهللاعت ذايعلا ا،و توقمم إال جرخي اهل،ال نحتمم عملاأوصحلا ىلع
أ فرعي ،فال دقعت سلا جملا تناكو ، ةضما اقدبئقلعلاوملاغ هرصع يف اص وصخم ىلا هللاعت همحر ينود
هيلع نوميقي اوناكف ،إالوه، ةبوجأ ئل اسملا نم سلا جملا كلت يف لصح امل نيرضاحلا ء املعلا نم دح
سمغبولا؟لك لجملا نم موقيو لعفي ،ملف مهتاضارتعا نم صلختلا و جورخلا ىلع رداق وهو ، ججحلا
،وال ينمدخي هرمع لوط ثكمي افئةد هتدفأ إالنمإذ ملعلا :أانالأديف لوقي ناكو يشائ، لئاليفيدمه كلذ

اهـ. اهيلع ينأفاك هنأ ىري

ةرخ لعماءاآل هبحاصم ىلإ ضوهنلا نع ء وسلا ء املعو ةلهجلا ضعب دصي يذلا ايندلا بح اهنمو
، ايندلا يف مهبغريو ، ملعتلا نع مهدصيو ، ملعلا يف مهدهزي ،لب اهقئاقدو اهرارسأو مولعلا ب نيعلضتملا

باستكا بابس أ ةنراقمو ءاسن جوزت ،نم اهعاتم حمج ىلإ كلذب مهتمه فرصنتو ، اهاوس امع مهفرصيو
، ةعيرشلا ملع يف اورحبت نيذل ا خياشملا دقف اهنمو ، مانملا ريثكتو ةحارلا بح ، ركذ ام هثرويو لا، ومأ

اهنيبمو اهرهاظو اهصنو اهديقمو اهقلطمو اهماعو اهصاخو اهموهفمو اهقوطنمو اهلوقعم اوملعو
يف اورحبتو ا، قاقتشاو ا فيرصتو وحنا برعلا يفلغة اورحبتو ، اهخوسنمو انوساهخ اهكرت موش اهلمجمو
ملع يف اورحبتو ، كلذ ريغو اهتانسحمو اهتايانكو اهتاراعت اوس اهتازاجم اوفرع تحى بلاالةغ مولع
تلايال مولعلا نم ركذ ام ريغ ىلإ ريسفتلا مولع يفو ثيدحلا مولع يف اورحبتو ا، ققحتو فلختا فوصتلا
القمد ضنم ،ظنعب ضرأ ةلعلامنمبلدأو بترم ليف مكلا ن ورحب تملا خ ياشملا دقف ،وإاذ اهركذب ليطن
يف ىقبيف ، رصعلا هأل نم ملعلا ىعدا نم ضعب نأش وه امك ، ملعتلا نم مرحيف ، ءاملعلا نم أهن ملعلا هل

، هسر د رثكيف ، مولعلا نم ريثك هل لصح ىلإأنقيلا:إنفالنا لاعمل طبلا قوشت اهنمو ، لهج ال تاملظ
بعتيف ، ةريثك جملاس ريغهيف سردي ام لثم ، دحاو سلجم يف هسردي أن هذاتس وأ هملعم نم بلطيو

واآلةفاألىلو،نأ هذه نيب قرفلا ،و خياشملا سؤلا كرت اهنمو هل، لصحي اطئل غري نم هخيشو هسفن
، امهنيب ق رفلا تفرع قلطما،وإذا السيأل يذلا يف ،وههذ همام إ بهذم ءاملع السيألإال يذلا يف كلت



نيعلطملا ءاملعلا نم ناك ،ألهنول حارصلا لهجل إالا ءاملعلا سؤلا نم ملعلا ىعدي نمل عنام أهنال ملعاف
ذم يف صن اهل دجوي فيذمههب،أو اهماكح ىلعأ صن اهل دجوي ال ثداوحلا و لزاونلا ريثكانم أن ملعل ،
األصلوأ هتفلا خمل ،أو هكردم فعضل أو ذوذشل الأوضفيعا،امإ طاب هنوكل ، هيلع دمتعي ال هنكلو ههب،
مدعل ،امإ هنكام نمأ هلوانت ىلع ةردق ال هنكلو ، هيلع دمتعي صن اهل دجوي ،أو عامج أواال دعاوقلا و

ء،كأ املعلا نيواود نم ةياردلا و ةياورلا نم هدنع ام ةلقل طاالهع روصقل ،وأ همهف وسوء ةكلملا دوجو
نوتما ، بهذملا املعء بتك هانم ريغو ةحضاولا و ةعومجملا و ةيبتعلا و ةنودملا هي يتلا لاماذهب تاهم
، هقفلا نيواود نم اهوحنو اشس، هرنبا اوجو دشر، النب ليصحتلا و نايبلا ،و ىمخللا ةرصبتك ا: حورشو

ةفحتو ، ليلخ خيشلا رصتخمو ديز، نبأيب ةلا سرك ، تارصتخم ضعب إال هدنع نكي مل نم معزي فيكف
يناعم مهفو اهليصحت نوكيل ، ةبلطلا ياهب دتبيل اهوفنصم صاهفن امنإ ،عمأاهن يزج نبا نيناوقو ماكحلا

نم نوكي ها،أو ريغو تاهم التكاأل وطملا ملعت ىلإ هنم نولخدي يذلا بابلا حتف ىلع نوعامهل اهيف ام
اذهإال لثم امو هب، ذملا نم سيل دنعه تارصتخملا كلت يف ركذي اممل هب،وإنلك ذملا املعء ضعب
ال صلا ريغ ناك ولو هب، ذملا املعء نم عملا يرضخ الة،ألناأل صلا مكلاإال بهذم قلايلسيف نمك
و موصلا و ةاكزلا الةو صلا إال هبهذم يف سيل : لوقي نمك الة،أو صلا ركذ امك ه، ركذل ذمهبمكلا ةيف
ام :لك لوقي نمك ،وأ تاروكذملا إالههذ نيعملا دشرملا ه: تموظنم يف ركذ ،ام رشاع ،ألننبا جحلا
يفاأل ركذي اممل :لك لوقي نمك ،أو وحنلا ملع يلسنم مكلا خالصةنبا يفو ةيمورج يفاآل ركذي مل

فوصتلا ملع ئةييلسنم اطعلا مكحلا يف ركذي اممل :لك لوقي نمك ،أو ثيدحلا نم سيل ةيوونلا نيعبر
دتباأاهب امو ، امأتفل تارصتخملا هذه نإ لوهجلا هاذ، ردي ملو ، مولعلا سرئا يف قيلا ،وهاذك

: دنسلا ةيفلأ يف اهاو،قلا س امل ملعتلا ىلع نيئدتبملا نيعت اهنكلو ، بولطملا لك اهعمجل نوئدتبملا

ب جيــــ اميف هبر نم ىتفلا هب بر تقيــــ ملع مولعلا لضف وأ
د ــــــ يري ام لك يف ىدهلا رون ــد يزي دمبــا ـــــــ هجلا لذبيلف
ـط بترم ضعب طرشب اهضعبو ــط لتخت مو ــــــ لعلا فإنأوناع

هنسحأ نف لك خفذنم صخش ةنس فـيأفل لاغةيا ىوح امف
حصان ـــد يفم ى لعــــ هذ خأتــــ ـــح جارلل عما جــــ نتم ظفحب

ه ـــــــ نم دمتسا ام ققد و ققح نعــه حبافــث صة رفلا عم مث

كلذ هرجيف ، لمكلا ءاملعلا ةبترم هغولب لبق هرشنو ملعلا ثبو س، يردتلا و ميلعتلل ردصتلا ةبحم : اهنمو
: دنسلا ةيفلا يفو ، ىرخ وأ ايند حضتفيف ملع، ريغ نم هنع امئسل لك باوج وإىل ملعتلا كرت ىلإ

لإالباألبد ــــــــــ صحي ال ملعلا و بلطلا يف لمج وأ ملعلا سمتلا ف
ت ــــــــ قملا ضعب لوقلا ريثك يفف ت ــــــ مصلا نسح عفانلا األبد
ا ــــــ تيقب ا ـــــــــ دم ــــــ محت انراقم ــــا تييح ام تمصلا نسحب نكف
ـــــة لعتفم موأ ـــــــ لعلا يف ةفورعم ة ـــــــ ل أسم سان نيبأ تدب وإن
ــــا قطان ه ـــــــ يف كريغ ىرت ىتح ا ـــــــ قباس باوجلا ىلإ نكت فال
ق ـــــــــ طان ـءا طخلا مهفب ـر يغ نم ق ــــــ باس لوجع نم تيأر مكف
ض ـــــــــ قانتلا و بابل األ يوذ نيب س لاــــ جملا يف كلذ هب يرزأ
ن ـــــــــــــ قتم ملع كدنع نكي مل نإ ـــن يزأ اقح كل ملعاف تمصلا
ر ـــــــــــــــ بخ هنع لأست اميف ميلا ر ـــــــ كاذاألم كايعأ اذإ لقو
ا ــــــــــــ مكحلا لوقت امزتلا كاذك ــــا ملعلا دنع ملعلا شرط كاذف

اكئاطخ نم لوقلا باوج نم رذحاو ــــا كيأر لضفب بجعلا و كايإ
ة ـــــــــ الم مـــعسلا تمصلا منتغاف ــة مادنلا بقعأ باوج مكمن

، هملعب عانتق اال ىعدي أن وهو ىلا هللاعت همصع ،إالنم رصعلا لهأ مع يذلا لا ضعلا ءادلا :( اهنمو )



، هريغ سؤلا إىل هملع عم جاتحي ،فال هيفكي ملعلا نم هدنع أنام معزيو ، ءاملعلا نم هريغ ملع زيوهديف
رضخلل ىسوم هللا يبن لوق عمس ال،كأهنام صأ ملعلا نم ةدازتس إىلاال جاتحي هنم،لبوال ملعتلا والإىل

ردص اذه ناك 18اآلةي:66]وإاذ فهكلا ]﴾ اًدْشُر َتْمِّلُع اَّمِم ِنَمِّلَعُت نَأ ىَلَع َكُعِبَّتَأ الم:﴿ْلَه سلا امهيلع
تساغ ثيح اجهل،قتمدأوأترخ، لك هريغ نم لهج ؟والشكأناذهأ هريغب فيكف ، هميلكو هللا يبن نم
اًمْلِع﴾ يِنْدِز ِّبَّر لُقَو ﴿: هلوقب هنم ةدايزلا لا ؤسب ملس و هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا امأرم ةدايز نع ىن
ناك لقيل،نإ ملعلا نم هدنع لعملأنام هلهج وشةد هنونجو وسههف هتقامح ولوال [هط20اآلية:114]

ىلا:﴿ عت هلوقبو 17اآلية:85] ِإالَّيِلَقالً﴾[االسءار ِمْلِعْلا نِّم مُتيِتوُأ اَمَو ﴿: نيملا علا بر لوقب ا قدصم
يسأ اوناك ملس، و هيلع هللا ىلص يبنلا باح صأ نأ مدقتو 12اآلية76] فسوي ]﴾ ٌميِلَع ٍمْلِع يِذ ِّلُك َقْوَفَو
ة مكحلا داوطأو ملعلا روحب ،وهم ننسلا و ولاقنآر ملعلا نوملع يت اوناكو ا، ثادحأو ال وهكو شيخوا نول
أ هلمك أ املف الة، صلا يف يرضخ األ باتك ملعت نم لثمك ءإال املعلا لوحف عم هاذ لثم امو ، هقفلا نداعمو
يأ هل لحي حاوتجامبفيه،وال ، فيل لذكلاأت ىف يرضخ هااأل ركذي للهأبشياءمل دبعتي نم ىلعركن قلبي

ه،وال ركذل ةدابعلا حيحصت يف فلكملا لإيه جاتحم لعم ولوبيق هللا، مكح ملعي عفالحتى نأيلعف فلكملا
األ باتك فيهامملينكفي ركذ رشاع نبا نإف ، تبذك عملاين،يقلو: دشرملا عملااب ناك كشأننم

: همظان عملاين،لوقل دشرملا امفي ىلع ناوقلاهويأضاالزميد ي، رضخ

كلا سلا دينجلا هقيرط يفو فوقهمكلا يرع عقداألش يف

ديزكثريا نباأيب رسةلا ألنيف تبذك هل: لوقي ديز، نباأيب ةلا سر يف عملااامب ناك كشأننم فال
أنأ ينتل أس ةلا،ألهنقلا:فإكن سرلا يف شد،وإنهوأضياقلا:اليغتشلإالامب رملا يف نكي مل امم

هلمعتو األفئةد، هدقتعتو ، ةنسل هباأل قطنت امم ، تانايدلا روم أ بجاو نم ةرصتخم كل ةلمج بتك
هريغ نع مهل ؤلو سملا اسلائلو ينغي اهيف ىلعأنام لدي اذهف لذك، إىل كتبج ،إىلأنقلا:فأ حراوجلا

لا دقع دق ةلا سرلا اسمئل ألنكثريا تبذك هل: لوقي ليلخ لاشخي رصتخم يف فراعاامب ناك نم كش ،فال
ديزم أنال معز ال،ثمإهنأضياأن وصف الأو صف باباأوأباوباأو اهنم سمأةل لكل هرصتخم يف ليلخ شخي

عما مهلو هللايل أناب ةعامج أسينل دقف دعبو : هتبطخ يف هلوقل ، هرصتخم يف ليلخ لاشخي هركذ ام ىلع
نيبما ، ىلا هللاعت ةمحر نبأسن اإلماممكلا بهذم ىلع ا رصتخم قيرط أفنع مهبو ،وسلكانب قيقحتلا مل
لو مع ملا ةجاتحملا ةيعرفلا ئل اسملا نم شيائ أهنمليعد ىلع ء ىبني وهاذ سؤمهلا تبج ،فأ ىوتفلا هب امل
و تارصتخملا نم بهذملا يف ملاؤةفل بتكلا كثةر ىلع ا علطم ناك هيف،فالشكأننم اهركذ إال اهيلع
عم رصتخملا ،فإنهاذ تبذك هل: لوقي شي، اوحو حورا نوتماوش ها ريغو بهذملا تاهم التأ وطملا
باب رصتخملا يف سيل ،إذ رحبلل ةطقن ةبسنك بهذمل ا بتك نم هريغ إىل ةبسنلا ب هردق جوالةل هعفن مومع

هللا هبإىل يسكل بهذم أنال معز ،ثمإهنأضياإن تافنصملا ضعب يف بتك أو باتك وهو إال لصف أو
أن معزو وع، رفلا يف هدلق لاذي همام إ بهذم وهو ، دحاو ملسإالذمهب و هيلع هللا ىلص رسهلو وإىل

بهذملا كلذل بصعيو ، يغبني امال لعافو ،لبآثم، باو ص ىلع ،فإهنيلس هللابغهري إىل كلس نم
لاش عورفلا يف طاالمهع ةعس ىلعو ، ةعبر األئةماأل لضف ىلع ا علطم ناك هيف،فالشكأننم وه يذلا
اذمه لضف ىلعو ، مهطابنتسا نس حو ولاسةن باتكلا ب مهتفرعم ةرازغو مهرظن ةقد ىلع ،أو اهلك ةيعر
أن معز هللا،ثمإنهاذنإ ودع اي تبذك هل: لوقي ، هلوسرو ىلا هللاعت ىلإ ةلصوم اهلك أاهن ىلعو ، مهب
ملع هلأىند ناك نم لك هب،فالشكأن دتعم ريغو بشءي، سيل ةعبر هباأل اذملا ريغ ذمهب لك
بهللا ملعلا يف ىوصقلا ةبترملا مهغولب ىلع ا علطم ناكو ذههاألةم، يدهتجم عيمج ،أبوحلا ةفرعمو
شةد ىلع ع لطاو ، هدعب امو اآلرخ مويلا لا وحأبو مهريسو هلسر بوأوحلا هلسربو وأامسئه، هتافصبو
عيمج نع مهبانتجا ملس،وشةد و هيلع هللا ىلص هللا هبرسلو ءاج امل مهعابتا شةد ىلعو هللا، نم مهفوخ
علطاو ولاسةن، باتكلا رارس طاالمهعبأ ةعس ىلع علطاو ، ةميمذلا ئد اوعلا و ةيناطي لاش عدبلا امأدحثنم
ةباحصلا يدهتجم نع ال ضف ، نيعباتلا يدهتجم األمم،السامي اهيلع لطيع ال يتلا مهمولع كثةر ىلع

ثالثامئةوثالثعشةر ىلع اجءت ةعير الوههذلاش فيكو ، تبذك هل: لوقي . نيعمج أ مهنع هللا يضر
إ لصفلا اذه لاذيدعب لصفلا يف سأييت ،امك ةنجلا لخد هبرإال اهب دبعلا ىقلي ةقيرط اهنم ،يلس ةقيرط



، يعر ش ضر إاللغ ملعلا ءاعدإ الء ضفلا رباك وأ ءاملعلا لمكل يغبني ال :هنأ ملعت اذهبو . ىلا هللاعت نشءا
هنمو ، عامسلا شةيه يفو ء املعلا نم ؤسلاأدح ىلإ جايتح اال مدعو ملع، امب ءانغتس اال ءاعدا نع ال ضف

، عانقلا فشك هحر ش يفو لاعمل، ةوعد نم رارفلا ريخلا لا صخ هب فصتملل عمتجي يذلا نماألبد يأ
. تقملا هب لصحي يعرش ضرغ لغري هاوعد ألن كلذو ي، عرش ضرغ يأبغري

اهرقأ ،دقف كلذ ىلع اهرقأ نمف ، ملعلا ىوعد ىلع سفنلا رقت نأ كايإ ص: اوخلا ىلع يديس كالم نمو
موياأل هنأقلا يرصبلا نسحلل عقو دقو ىهتنا ، درطلا و تقملا نم امهيف ام ىفخي ،ال رخفلا و ءايرلا ىلع
هب، مكتربخ إالأ ءامسلا نم لزن ملع نع اولأست هنع،ال بتكت ةربحم ةئامسمخ هيف ناكو ، هسلجم له
ام نسحلا ؟امفدرى ثرفو نارصم اهنطب سةفي ومانلل :له اصع ىلع أكوتي جلاسم، ليحن باش قفلا
ةرم ربك ،هنأ يبرعلا نب نيدلا خيميح بدعثالةثأايم.وقوعشلل تام ،مث هيلع مغيشا رخو ، لوقي
درجمب رحبلا رحبانملاعمل،فسنك كيلع ناف هل:اسنك، ،قفلا رحبلا جاهف ، ةديدش حير تجاهف ، رحبلا

رحب فأتن اهنع تبجأ ،ناف ةدحاو سمأةل نع كلأس أ نيدلا يحم :اي تلا قو ةميظع ةشئاه تعلط ،مث هلوق
ةأرما جوز هللا خسم :اذإ تلا يه؟قف امو اهل: ملع،قفلا ىوعد كل يغبني اجهل،ال تنأف ،وإال تلق امك
ةلمج نم نوك وأ اهيلع كل لوقأ شة: ئاهلا هل تلا ،قف خيشلا ؟فستك تاوم ةدعاأل ةدعاألايحءمأ دتعت لم

، تاوم ةدعاأل تدتعا دامجا خسم ةدعاألايحء،وإن تدتعا ا ناويح :نإمسخ تلا ،قف ،قلا:معن كخايش أ
هل،أهن رطخ ،أهن مهضعبل عقوو ، ةفرعم ملعوال ىوعد نيدلإ يحم نملاشخي ،امسعم مويلا كلذ نمف
ىلع أو ةدحاو جمةل اوقلخ أوهل رمع ملاالئةك لوط نمأ لا حلا يف ناسنإ هلأسف نمأهللاعمل، صرا
فن ىلع مكح حلا صلا فلسلا مولع يف رظن :نم لوقي نيدلا لضف أ سيدي ناكو غرف. تساو ؟فستك جيردتلا

ءاهـ. املعلا نم هنأ فنسهطق هثدحت ،ملو لهجلا سهب
هنع،أ ىلا رضيهللاعت ينارع لاش ولاهبا دبع :نأ باتكلا اذه شرنم اعلا لصفلا يف يت (تلق):وأيس
ال اهنم ملع ملع،لك فلأ نيعب األايلوءأدحاوس مولع رحب من ةطقن ىلع ( ءاينغ (تنهيباأل هباتك يف عدو
فلأ نيعبر وأ ملع،وسةعب فلأ امئيت ةحتافلا ةروس نم جرخ يأ لوبتملا ميهاربا رعق،وأنلاشخي هل كردي

عشر دحأو ملع ئة امعبرأ نوفراعلا اهب صتخا يتلا مولعلا ملعا،وأننم نيعستو ةعستو ئة امعستو ملع،
ملعاهاـ.

صفن شاهني نب صفح :نأأاب تاقبطلا باح صأ لقتو :قلا لوقنف ، عانقلا كشف بحا كالمص ىلإ دعنلف
، دلجم وسامتئة فلأ يف دنسملا اهنمو ، دلجم فلأ يف ميركلا نآرقلا فتسري اهنم مؤفلا، نيتسو ثالثامئة
أ اولقنو ، لطر يفلأ وحن غلبف ، هرمع رخاو أ ةباتكلل حلابر هنم ه رارجت يفاس رابحلا احسب أهن اوركذو
هل:ال اولا ،قف هيلع ،فشقلذك كلملا ماظن ةايح يف تقرتحا ةيماظنلا ةسردملا بتك ةنازخ ضيانم
يف قرتحا ام ،فأىلم هفلخ اولسر ،فأ هظفح نم قرتحا ام عيمج ةبتكلا ىلع يلمي : دادحلا نبا ،نإف نزحت
أفل يرع حلاسناألش ابأ ا:أنلاشخي ضيأ اولقنو ، كلذ وحنو هقفو ث يدحو فتسري نيب ،ام ةدمثالثسنين
ةعمج لك يف ظفحي ناك ي نباألرابن دمحم ي:أن كبسلا نيدلا يقت لاشخي ىكحو ، دلجم امتسئة فتسريايف
نمو اقلا ريعب امئةعوشنير ورق ملعلا نمكتب ظفحي ناك يدحاولا اأن ضيأ ىكحو ، ةقرو عشةرآالف

س نكي ،مل ةليل يف هلك هظفحف ، ميركلا نآرقلا هظفح مدع ىلع انيسءالهمنإسنا بن دمحم ئب:أن ارغلا
شيائإال عمسي ال ناكو ، نيتذوعملا ووسةراإلخالص،و ةحتافلا ريغ مهن سةرو ظفح ، كلذ لبق هل قب
،ثمقلا: بكرم سوعه ام يرد ص يف ام تبتك :ول لوقي دعس ثنب يللا ناكو ،قلا: ةرم ألو هظفح
اليجءي هدجت ، مهانركذ نيذلا ء املعلا نم كريغ اهيتوأ يتلا مولعلا عمهذه كملع ايأيخإىل رظناف

: دسلا ةيفلا يف .قلا لهجلا ب كسفن ىلع مكحت كانهو ، طيحملا رحبلا نم ةرطق

ـــد صقي ـــه يلإ هلحـــد سيل ـــد عبي ها هتنمـــــ رحب ملعلا
تيه صح والعلاشروالأ لجأ لكلاقدصقدوحتيه لوسي
ـر ثعي داوجلا ملعــتو ممـــا ـر يلعـــكأثك هنم يقب امو

؟قلا: تعمس ملعلا اذه،قفلالاشبا:ألك تعمس موياكبالم،قفلالاشيبع:ام يبعشلا دنع شبا ملكتو



ةايح رظن شلاعيب.أ ،فأمحف ملتسهعم يذلا رطشلا يف هاذ لعجاف ه؟قلا:ال،قلا: رطشف ال،قلا:
نينف وأ دحاو نف نم تارصتخم ضعب إال ملعتي مل نمل نكمي فيكو :( ،(تلق لغبلا ةمجرت دنع ناويحلا
ريغ نم ىتأ نم ىلع يوكنر هملع أنيفتكيب ىرحأ ؟ف ءاملعلا نم هنأ يعدي ،أن ملعلا نونف نم رشع ىلإ
نكمي ،ذإال اهملعت يتلا تارصتخملا اجهلب ،معأهن لالاعءامل ؤسو ملعتلا من فكنتسيو رب كتيو ملع، ام

: دنسلا ةيفلأ يف اذلوقلا ، اهعيمجل انقتم ناك إالاذإ ملعلا نمفنون يشءى ناقتا ألدح
ـط بترم ضعب طرشب اهضعبو ط ـــــ لتخت مو ـــــ لعلا نإفأوناع

هنسحأ نف لك نم ذخف صخش سةن يفأفل تايا لاغ ىوح امف
حصان ـــد يفم لك ىلع خأتــــذ ــح جارلل ماجـــع نتم ظ ــــ فحي

هنم دمتسا قوقدـــقام قحــــ هنع ةافبثح ــــــ صرفلا عم مث
ملعلا ـــالف تخابو ف ــــــ لتخم ـــم هفلا الف ـــــــ تخاب كاذ نكل
قيقد ههجو م ــــــ لعب ا ـــــــ ثحب ق ــــــ بطي ال وذفلا ىد ــــ تبملا ف

اهنأو ، ذخأملا ةبي رقو دتحملا ةلهس ملعلا ةبترم أن هنظل ، هاندر أ يذلا لاعملهاذ يعدي نم ضعب لهج املو
،امكقلااقئمهل: تاجردلا ىلإ دولخلا عم تاطلا التولاستيوالتوملاغ ييختلا ب كردت

اربصلا قعلت ىتح دجملا غلبت نل آكهل تنأ رمتا دجملا بسحت ال

ويهم راصف ، تاح واالصطال تارابعلا و صوصنلا ضعب ظفحو ، تارصتخملا نم رقأيشائ
وا صوصنلا ظفحي مسق : ماسقأ ثالةث ىلع شلاأن اذه يف سانلا أن ردي األعالم،ملو نملاعءامل هنأ ماوعلا
ء ادباو اهماكح أ طابنت اوس اهيناعم جارختسا هنم بلط اذإف لاس، جملا يف اهيكحيو عمس هاامك درويف ألظافل

لذك،امكقلااقئمهل: يشءنم هدنع دجوي ،ال قيقحتلا و قيقدتلا و ثحبلا عم اهرارس أ

ا وققحي اوال ققحــــ اوتاه ليق إاذ ـــــا هنوفرعي أوقاالوال نولوقي

هنم؟و نمهوأهقف هقفإىل لماح بر اضي هيفأ ليق يذلا ،وهو هيقف ريغ هقف لماح بر درو: اذه يفو
مل نإ ملعلا نونف نم نف يف ملكتملا : ةيقورزلا دعاوقلا يفو ء، املعلا ةلداجم ال توك لاس اذهب قيلي ال يذلا

ضرعيو ، هنداعمل هلوقنم بسنيو ، هلوقنمب هلوقعم لصيو ، هعرف صألهنم ققحيو هل، صأب هعرف قحلي
، هتباصإ طخؤهأكثرنم هيف،إذ نمكالهم هنعأىلو هتوك هأهل،فس طابنتسا نم ملع ام ىلع هنع مهف ام
هقف لماح برف ، واإلماهي نماإلماهي ررحملا لقنلا درجم ىلع رصتقي ،إالأن هتياد نمه عرس وضالهلأ

اهـ. قيفوتلا هناحب هللاس بو ، هلوق ال هلقن هل ملسيف ، هيقف ريغ
رظنلا ةقدو مهفلا ب هيلع هللا حتفي مسقو ، ظفحي وال مهفي ال ديلب هنكل ، ملعتلا و ملعلا يف ةبغر ةوق هل مسقو

إاذ يذلا وه ،اذه اهظفحي دقو ، األظافل ظفح إىل جايتحا ريغ نم هبلقب ملاعينا ظفحيف ، طابنتس حوسناال
يف ناك هنعقلا:إهن ىلا رضيهللاعت يعفاشلا نع ي طيوبلا ىكحو ، ملعلا يف ايلعلا ةبترملا نيلا دهتجا
تفلح ،قفلا:إين افسهاتفت لإىمكلا لجر اجفء غالم، وهو هنع، ىلا هللاعت يضر نبأنس مكلا سلجم
تفتلا ،ف لجرلا ىضمف نحثت، :دق ،قفلامكلا حايصلا دهيأنم ال لبلبلا اذه بالطالقثلاالث،أن

هنع رضيهللا مكلا ناكو ، مكلا كلذب طخأ،فأربخ ايتفلا هذه قفلا:إن مكلا باح صأ ضعب إىل يعفاشلا
سلج رأهسإاذ ىلع فقوف ، ةطر لاش بحا ص ءاج امبر ناكو ، هدداري أدحأن رسجي ،ال سلجملا بيهم
:نمأني هلمكلا أطخ،قفلا لاأم فغا أنهذهايتف معزي يعفا :إنهاذغلاالملاش كلا مل اولا ،قف هسلجم يف
يف ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع انل تيور يذلا أتن هنع:أسيل رضيهللا يعفاشلا هل اذه؟قفلا تلق
يبنلا ،قفلا ينابطخ ةيواعمو مهج :إنأاب ملس و هيلع هللا ىلص يبنلل ،أاهنقتلا سيق تنب ةمطاف ةصق

هل، ،الملا كولعصف ةيواعم ،وأما هقتاع نع هاصع عضي ،فال مهج ملس:أامأوب و هيلع هللا ىلص
يعفا لاش رادقم مكلا فرعف ، كلذ نم بلغ ،أوإامنأداراأل هقتاع ىلع ادئةم مهج أيب اصع تناك لهف
يفأةيفل أراش ماسق ذههاأل ،وإىل يريمدلل ناويحلا ةايح يف لبلبلا ةمجرت رظن ،أ امهنع رضيهللا هتناكمو



: هلوقب دنسلا
اظفللا يكحيو صنلا درويو اظفحلا لا ــــــــ ني ناسنإ برف

بيد ماأل ــــــــ لا علا هاوح امم بيصن هريغ هيف ــــــــــ مولا
بلقلا ديلب ــــر كذلا ــــمو لعلل بحلا شديد صرح يذ برو

ــة ياكح ىور نمع هل تسيل ةياورلا ظو ــــ فحلا يف ةزجعم
ـدا يفاإلنس ءاج دق ظفحاامل دا ــــــ ىباالهتج طعيـــــ رخآو

هرطامق ىلإ رطضمب س يلــــ هرظانب ال بلقلا هدب ـــــــــــ يفي

كلاالم.قلا يف هبيعو ،هوالهك توكسلا هتنيزو ،ألنسالهتم انمدق امك باأللو قيلي يذلا هو توكسلا و
: دسلا ةيفلا يف

ن ـــــــ قتم لعــــم دنع نكي مل نإ ـن يزأ اقح كل ملعاف تمصلا
بخــــر ه ـــــــ نع هلأست امب ميلا كاذاألمــــر كايعأ اذإ لقو
ــــا مكحلا لو قتـــ امزتلا كاذك ـا ملعلا دنع ملعلا شرط كاذف

اكئاطخ نم لوقلا باوج رذحاو ـا كيأر لضفب بجعلا و كايإ
المــــة مـــعسلا تمصلا منتغاف ةمادنلا بقعأ باوج نم مك

أبوناع هرمع ريمعتبو ، اهيلع باثي يتلا نماألمعلا اهريغو ةدابعلا :االتشغلاب يناثلا مسقلا ب قيلي يذلا و
ليق: ،امك هيواسي ال اهيف امو ايندلا ب عابي ناك ،ول رمعلا فنسنم لكف ، تاعاطلا

ةدابعلا تىلإ ولاقـــــ فرصيل ف الةد بـــــ فيفهمه نكي نمو
يفاألبسـبا دصقلا نسحب ولو باوث يذ لك نم اهريغ أو
ةرذ ف ـــــــ ـــــةلأب صيخر هنم ةرذ ل ــــــــ كف رمعلا رمعيلف

: هلوقب لاثلاث:امشأارإهيل مسقلا ب قيلي يذلا و

ةيوطلا ا ــــــ فص يف داهتج واال ةينلا صـــــدق ملعلا هأل قحف
ةر ــــــــ ي صبلا يف ملعلا رقتسيل ةريسلا ريخب ىوقتلا يف ولادج
ـــــه ناسل يف رازو يذاأل ملعو هنا ــــــ نج يف يذاألنورا ملعف
ــــن يقيلا و ةيشخلا و قدصلا يف ـــن يدلا مو ـــــــ لع ناونع اون

ىعدا يذلا نيقياأن ملع ، رظنلا هيف ققدو تلاألم، قح هلمأتو ، هاندرو امأ عيمج ىلع فقو ):مون (تلق
هاذاال دقتعاو ، هريغ ىلإ هزواجتي ين،ال دهتجملا األئةم بهاذم نم نيعم ذمهب يف روصعم قحلا نأ

هبذكت ناحتم اال دهاوش نأ به،عم ذملا كلذب س انلا ئههنأأملع اعدا مع كلذ ىلإ سانلا اعدو ، دسافلا داقتع
واال سيردتلل ردصت اذإ اميس دعبواوهالكا،ال درطا ملعإال هللاامب هديزي ،ال هحضفت ةيسحلا ةنياعملا ،و
الاعدئه يرد ،الأ لوق هنم عمسي هنع،وال ئسل ام لك باوج ىلع ةسايرلا بح هلمحيف ء، اضقلا اتفءو

بجعلا و ربكلا ءأهبدب وسل هللا هيلتبيف ، هملعب فتكي ،وأهن هرصع لهأ عيمج نم هنأأملع
لاسدن: يفأةيفل .قلا بلقلا قوسةوا ركملا وحلاسدو

هماعنإ يف كلاشرك ىرولا ىلع هماكح هللايفأ ركذ ملعلا و
تا واآليـــــ ماكح فياأل ركذلا ك تافصلا و تاذلا يف هركذف
م ــــــ كحلا يذ هتر نع همكحو ـم لعلا يف اولفغ ريثكا نكل
ىر ــــــــ ت فكثترأفتاــــهامك ارملا لاو دجلا هيف اولخد وأ



هرو ــــــ ثأم ىنج اوقاذ امف هنع هرو نلـــ ايجاح مهيف راصف
ر بكـــــ بو ـــــ جعو ـــد سحو ر ـــــــــ بك و ةوسقب اوكلهف
ــالل ضلا يف قحلا دعب دوعلا و لا ــــــــ بخلا بهللانم ذوعن
مو ـــــــــــــ يقلا ةعاط نم اهنإف مو ـــــ لعلا النم مهنم فمذلا

: هلوقب الء ضفلا ضعب ،أراش ةمدقتملا اآلتاف عيمج وىلا

ار ــــــ بكتلا د ــــــــــ عن دادعت أفلو ا ـــــــ سدره كتودق تافآ ملعللو
ار ـــــــــــ كلا كريثكتو بادآ ةلقو ـا سنلا كجيوزتو ءايحت اس كلذك

ىرثلل ك ــــــــــ وهم ايندلل كبحو خياشم دقف با ـــــــ األبح ةنراقم
ارركتلا ــــخمث يشلا ؤسلا تكرت نإ مث سردلا يف ريبكتلل كبحو
اررحت نيبلا طلا ؤلا سلاـــــ كرتو سوأال رد لاـــ يف ميدقتلل كبحو

ارتا فــ تنك أبن يفكي اذ تلق أبن ا ـــــــ عنقم هيف تنك ام اذإ كاذك
ارعاب األ ىعرتل بهذاف نبعتت فال ـــة ليصخ اهنم تلن دق هذه ناف

ىلع ، يشرخلا خيشلا حرش ىلع ، يودعلا يديعصلا يلع نسحلا يبأ علاالةم، ملا علا ةيشاح يفو
، لزاونلا ضعب يف فلا خملا هب اذملا ديلقت زوجي ،(افئةد): ىوتفلا هب نيبماامل ، هلوق دنع ليلخرصتخم

هاـ. فيعضلا لمعلا ىلع مدقيو
ذمهبلا ديلقت زوجيو أووقأاال، نيلوق تركذ ثيحو ، ليلخ لوق دنع ، هحرش يف يشر لاخ لوق دنع هيفو

هتلزان صنايف دجي ،إواذمل فيعضلا ل وقلا ىلع مدقم ،وهو عوقولا دعب ولو لزاونلا ضعب يف غري
،اذكأ طقف سمأةل ثوالنوث نانثا ةفينح يبأو مكلا نيب يتلا الف اسمئلخلا ،ألن ةفينح يبأ ذملهب عجريف
،ألهن يعفاشلا ذملهب ةلزانلا كلت يف لقتني هنأ يفارقلا اظهركالم ،لب رظن هيفو ، نيرخأتملا ضعب ىتف

اإلماماهـ. ذيملت

نمألهاإل ناكو ، هقح تلاألم نم هاطع ،وأ لصفلا اذه يف هانعدو امأ ىلع فقو نم لكو :( (تلق
والرس بجوي أنهللامل فرتعاو ، ةدساكلا هتآرجتو افلاسةد هتاداقتعا نع عجر ، قحلل ناعذ واإل فاصن
داسف هداقتع ،ال بغهري لمعيو هزواجتي ،ال نيدهتجملا األئةم بهاذم نم نيعم بهذم مازتلا أدح ىلع هلو

،لب هصوصخب هبهذم عابتا أدح ىلع بجوأ ام دحأانماألئةم هب،وإن لمع لاغري،وضاللنم كلذ
رباك لاأ قتنا ملعواشعذواعنم ،معام كلذب ةفرعمو ملع هلأىند وتيهمنم فيكف ، كلذ ء اعدا ربتأنم

، هرصع املعء نع هيلع ريكن ريغ نم هريغ ذمهب ىلإ إمام بهذم نم ء املعلا لوحفو الء ضفلا
نب دمحم ملا علا اإلمام ةيشاح يفو رم، امك ، لزاونلا ضعب يف فلا خملا بهذملا ديلقت زاوجب مهحيرصتو
إىلأ كلا سلا جهنم : هامس يذلا ، ينوم األش دمحم نب يلع نسحلا أيب نيدلا رون شحر ىلع نابصلا يلع
علاال ملا علا اإلمام افئةقأةيفل شحر قال،يف ثيح ، يطعم نبا :افئةقأةيفل مظانلا لوق دنع ، مكلا نبا ةيفل
:أهن ييحي لاشخي ةيشاح ،يف يفنحلا هلوق ، يفنحلا يواوزلا رونلا دبع نب يطعم نب ييحي نسحلا ةمأيب
نم جورخلا نيح نايح وأيب مكلا نباك ،متتشفع يلوزجلا ىسوم أيب ىلع ئر ازجلا ب هقفتو ميكلاا، ناك
،ق ينارع لاش ولاهبا دبع لاشيرعةللشخي نازيم يفو اهـ. عفشت دعبأن فنحت أهن نكميو ملاغبراهـ.قلا:
نم هيلع ريكن ريغ نم بهذم ىلإ بهذم نم لقتنا لبغانأهن نممو ىلا: هللاعت همحر يطويسلا الل جلا لا
رقوأ ، هعبت بغداد يعفاشلا مدق املف ، ةيكلا ملا رباك نمأ ناك ، نارمع نب زيزعلا دبع خيشلا هرصع املعء
مدق املف ، مكلا اإلمام بهذم ىلع ناك ، مكحلا دبع هللانب دبع نب دمحم مهنمو ، هملع ،نوشر هبتك

يفنحا ناك ، يدادغبلا خدلا نب ميهارب ا مهنمو ، هعابتا ىلع سانلا ،وصرايثح هبهذم إىل لقتنا يعفاشلا
أوب مهنمو ، يعفا لاش عبتاو هكرتف بهذم هل ناك ،نمهمأوبثرو هعبتاو بهذم كرت بغداد يعفاشلا مدق املف
هلاإىل قتنا يضتقي رأىام جح يفنحا،لفما أوال ناك ، قارعلا ب ةيعفاشلا سأر يذمرتلا رصن نب رفعج

شيعفاا، ناكو ، يوا ح طلا رفعج أوب مهنمو ، يعفا لاش باح صأ نم هريغو عيبرلا ىلع هقفتف ، يعفاشلا بهذم



ا، يعفاش لوحت يلبنحامث ناك ، ظفاحلا يدادغبلا بيطخلا مهنمو يفنحا، لوحت ،مت ينزملا خهلا ىلع هقفتو
، مكلا بهذم إىل لقتنا ،مث هدلا شيعفااعبتاول ناك للاغة، يف لمجملا باتك بحا سص راف نبا مهنمو

نيدلا مجن خيشلا مهنمو ، يعفاشلا بهذم إىل لقتنا يلبنحامث ناك ، روهشملا يلوص األ يدم اآل فيسلا مهنمو
لوحت رمع،مث يبأ ةسردم سيف ردو ، نيدلا قفوم لاشخي ىلع هقفت يلبنحامت ناك ، يسدقلا فلخ نب

لاشخي مهنمو يفنحا، لوحت يلبنحا،ثم ناك نلاحيو، ناهدلا نب دمحم لاشخي مهنمو عشأهن، فتراو ا، يعفاش
نايح اإلمامأوب مهنمو ، يعفا لاش بهذم إىل لوحت ناكأوالميكلااعبتاولدلاه،مث ، ديعلا قيقد نب نيدلا يقت

ااهـ. يعفاش لوحت ،مث رهاظلا لهأ بهذم ىلع ناكأوال ،

وأالميكلاا،مث ناك حينا :أنابأ نابصلا يلع دمحم خيشلا احشةي نع هلقن مدقت ام رهاظو :( (تلق
نم ناكو هقح، لمأتلا نم هاطع ،وأ لصفلا اذه يف هركذ انل مدقت ام لمأت نم لكو ! رظنيلف ا يعفاش لوحت
ؤسلا ىلإ وال ةدايز ىلإ جاتحي ،وال هملعب تسيغين أهن ىعدا أننم فرتعا ، مدقت امك فاصن اإل لهأ
و عجرملا هناحبس ،وإهيل باوصلل هنمب قفوملا ىلا ،وهللاعت ىرتفاو وهللا بذك هرصع ءاملع نم دحاو

. بآملا

يةع،افوئةد رشلا مجبيع طاح أ نمل ،إال ةقيق حلا ىلع زوج الي راكن لاتاسع﴾:فيإعالمهمأناال لصفلا ﴿
ةوإجعاماألةمهبيإباج ونسلا باتكلا حرص ام ىلع اورصت ،يوق ماعلا راكن نعاال اوزرح هبأني إعالمهم
لاقسدةيف راون يق،قلافياولقحاأل رطلا ءاوس إىل هنمب ي داهلا وهو هللالاتيفوق، بو لو يما،قأف رحتو ا
نم ملع في لداجن ملسأنال و هيلع هللا ىلص هللا لوسر من ماعلا دهعلا لعيان ية:أذخ دمحملا دوهعلا ي
، فشكلا ىلع كلذ في معهللاتعىلا روضحلا اإلخالصو طرشب ةدلاين، رصن ةيإالبقدص عرشلا مولعلا
،ويحتجامنرييد غويمهر انبهذم رباك صمنأ وصنلا نورلايءاولاغلفةولاتمخين،موقلباة ظلا ىلع ال
تلمعةو سملا بهاذملا ألدة عمج ىلع علطا ع،قد رشلا مولع نم علض شيخمت إىل دهعلا اذهب لمعلا
غيرشيخ، نم هسفنب دهعلا اذهب لمع نمي اإلخالص،وأام تاجرد لاقموفي قي رط كلسو ، ةسردنملا

رهنلا ءارو ةي:أننم كملا تاحو دلاينفيفلات يي حم خيشلا ىكح كالم،وقد دعب غبلاا،وقلا ءارم وهف
ىو لقتي ناضمر في رطف ي مهضعب أن ىتح ة، نسلا لوط لابيمهنقائما دجلا ةي،مليلز فنحلا تنم اعامج
هـا ةقي رط نيت ثالامثئةسو ىلع تءاج يعة رشلا ا:نأ عوفرم ي ناربطلا ىور ،وقد همصخ عم لا دجلا ىلع
يفاوق همصخ ملويدجكالم ، قرطلا هذه في رظن إالنا هلداج نمي ىلع نأيدر قلا:فاليغبنيألدح
، هفعض وي هنهو ي عزنلا دللين،ألن ملعتقوةي لابيغر دجلا باب كلذإاللسد ع راشلا ركذ امو ، اهنم ةقي رط
دلاينإالباالتافقلعيهالباإلختالففيه، قيلو:القيمو هللاتعىلا همحر ص، اوخلا سيديلعاي تعمس و
لعيهإالأوتاو اوناك ىده دعب ضلقمو ي:ام ذمرتلا هنسحو ا، عوفرم امهر يغوي ولاتذمر يق هيبلا ىور
43اآل فرخزلا ]﴾ َنوُمِصَخ ٌمْوَق ْمُه ْلَب اًلَدَج اَّلِإ َكَل ُهوُبَرَض ملس:﴿اَم و هيلع هللا ىلص لا،مثقرأ دجلا

رحبلا اهـ.وقلافي مصخلا هللاألدل ىلإ لا جرلا ضغب ا:أنأ عوفرم امهر غوي ناخ شلاي ىورو ةي:58]
نم ىلع راكن إىلاإل رداب ي انناوخا أدحانم نكمن أنال دوعولا لعيان :أذخ دوهعلا و قي ثاوملا في دوروملا
زعيزو وهو فياه، مكحلا كلذ ملويدج يعة، رشلا رطق مجبيع طاح ،إالأنأ ءاملعلا ضعب لقن خفلا
ىلص هللا لوسر نع ىلا، ههللاعت محر ي ناربطلا ىور ملع،وقد بغري راكن اال بابل سدا كلذ ،لك هدوج
ىقلي ةقيرط اهنم ،يلس ةقيرط ثالثامئةوثالثعشةر ىلع اجءت يتعير ملسأهنقلا:إنش و هيلع هللا
يف هتركن امأ مكح دجت ق،ملو رطلا هذه عيمجب فراعا ايأيخ تنك ناف اهـ. ةنجلا لخد هبراال اهب دبعلا

ىلاأملع، املعءاإلسالم،وهللاعت عم األبد ،ومزلا لضف لوأىوأ ه،وإالفتلاسميل راكنا كلف اهنم، ةقيرط
ركني الزيلا ركنملا لاسعبا،وهونأ لصفلا يف مدقت ام مهفت كلاالم اذه مهفبو :( .(تلق ينارع هاـكالملاش

يفاال شهخي سانلا ضعب تساأنذ دقو ، زيرب يفاإل كرابملا نب ،قولالاشخيأدمح قحلا ركني ىتح لطابلا
نمف ، ةعير لاش نازيمب إال مهيلع الأركن يديس هل:اي ،قولا حتفلا لهأ نم قحلا أله ءايلو ىلعاأل راكن
كدنع نوكت أنال فاخ :أ هلشهخي ،قفلا هيلع تركن امئالأ هتدجو نمو هل، تملس ا ميقتسم هتدجو

ام ،يشريإىل كنازيم حصي فال ضعب نود لاصجون ضعب كدنع ناك اهب،وإذا نزوي يتلا اهلك جونصلا
دعبأنأ باتكلا اذه يف رظانلا نم سم :ثمتلا لماكلا ناسن يفاال ،قولا لهاج وهو ركني هنوك سقب،نم



ملسوأ و هيلع هللا ىلص هلوسر هللاوسةن باتكب مؤدي وهو إال باتكلا هاذ يف شيائ اموضتع ،أبين هملع
تعضو يذلا ه دارم يحث ،النم هموهفم يحث نم كلذ أن ملعيلف ةنسلا و باتكلا فلا هنإاذالحشيءخي

نم كلذ هلشدها لصحيو ، هتفرعمب هيلع هللا حتفي ىتح ، ميلستلا عم هب لمعلا نع فقوتيلف ألهلج، باتكلا
لوإىل صو لا مرحي أنال راكن اال كرتو انه، تلاسميل ملس،افوئةد و هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتك

، كلذ ريغ إىل ليبس ا،وال ركنم ماد ام صلوإهيل ولا مرح اذه انملع نم شيائ ،فإننمأركن كلذ ةفرعم
وتلاس نامي إالاال قيرط ،وال ةلهم ألو راكن قلطماباال كلذ ريغ صلوإىل ولل نامرحلا هيلع شى خيو لب

نوكي اميؤديه،دقف هلأتن دجت ضالل،الامال وهف ولاسةن باتكلا اليؤهدي ملع أنلك ملعاو ميل،قلا:
نم كديب هلوانت أن عطتست ،ملف همهف كتعنم كدادعت ةلقاس نكلو ، ةنسلا و باتكلا مؤدياب هسفن يف ملا علا
،إىل راكنا ريغ نم هب لمعلا مدعو ميلستلا اذه يف قيرطلا ،و ةنسلا و باتكلا مؤديب ريغ أهن نظتف ، هلحم
ىلع دري ام وهو ، ةملا كملا :األلو هجو نمثالثةأ ولخي ال كيلع دري ملع إهيل،ألنلك كديب هللا أنأيذخ

لاثينا: هجولا كالم دعب ،قولا هراكن والإ هدر إىل ليبس ال اذهف ، يكلملا و ينابرلا رطاخلا قيرط نم كبلق
وهف ال محم هلشدهااأو تدجو إن اذهف ، ةعامجلا لاسةنو فيسرإىل نم لسنا ىلع دراوا ملعلا نوكي أن

وتلاس فقوتلا هيف كقيرطف ، كنامي إ رون ىلع كلقع رون قلطمالغةبل هب نامي اإل كنكمي ال ىتمف اد،وإال رملا
وتلاحقبأله بهذملا نع لزتعا نم ناسل ىلع دراوا ملعلا نوكي لاثينا:أن هجولا . راكن اإل مدعو ميل
لك نم ولاسةن باتكلا هلبقي ام هنم لبقي قلطما،لب ركني سال يكلا نكلو ، ضوفرملا وه ملعلا اذهف ، ةعدبلا
هلبق امو . ةلبقلا اسمئلأله يف اذه قفتي لقوأن ، هجو لك نم ةنسلا و باتكلا هدري ام هنم دريو ، هجو

وإ باوصلل هنمب قفوملا ىلا اهـ.وهللاعت جهنملا كلذ ىلع هيف وهف ، هجو نم هدرو هجو نم ةنسلا و باتكلا
. بآملا و عجرملا هناحب س هيل

،لب نيدهتجملا بهاذم نم نيعم بهذمب ديقتي ال هيلع حوتفملا يلولا عاالمهمأن ﴾:يف رشا لاع لصفلا ﴿
اوسء إىل هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو : راد،فألوق أامني ىلا هللاعت دنع قحلا عم رودي

قحلا فرعي هيلع حوتفملا يلولا هللا،أن كقفو ، ملعا : زيرب يفاإل كرابملا نب أدمح خيشلا ،قلا قيرطلا
، ةعيرشلا ءايح إ ىلع ردقل اهرس بأ بهاذملا تلطعت ولو ، بهاذملا نم بهذمب ديقتي ،وال باوصلا و

قحلا ةدهاشم نع جرخي ،وال نيع ةفرط ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا هنع بيغي ال يذلا وهو ال فيكو
يفأ جالهل لج قحلا دارمبو ملس، و هيلع هللا ىلص يبنلا دارمب فراعلا وهف نيحوئذ ، ةظحل جالهل لج

قحلل برق ،ألهنأ هيلع ةجح هريغ ،يلوس هريغ ىلع ةجح وهف كلذك ناك ،وإاذ اهريغو ةيفيلكتلا ا هماكح
فالن بهذم ،قيولاإهنخفلا هتفص هذه نم ىلع راكن سيوغاإل فيكف نيحوئذ ، هيلع حوتفملا ريغ نم
اجهالب نوكي إامأن ولخي ،ال هيلع حوتفملا يلولا ىلع ركني أدارأن نمف اذه، تعمس اذك،فإاذ يف
أدبا ريصبلا ىلع ركني ال ىمع ،واأل راكن هباإل قيلي ال اذهو ، راكن غبلاانمألهاإل عقاولا وه امك ةعيرشلا

حصي ال اذهو هاجالبغريه، اذمهاهب نم بهذمب عملاا نوكي هب،وإامأن أىلو هلهج لا وزب غلاهاذ تشاف ،
نم إهيلأدح رصي مل داقتع اال اذهو ه، ريغل ه زواجتي وال هبهذم لك يف قحلا أن دقتعي ناك ،إالإن راكن هنمإ
ص ىلع مهدنع اهلك ،فيه بهذم لك يف قحلا نودقتعي فإمهن ةبوصملا ئة،أام طخملا والنم ةبوصملا
هقح، هللايف مكح يهف ةلزان يف ةمرحلا نظ نمف ، نيدهتجملا نظ بحب ددعتي مهدنع هللا مكحو ، باو

ددعتي ،ال دحاو مهدنع هللا مكحف ئة طخملا هقح،ومأا يف ىلا هللاعت مكح يهف اهنيعب اهيف ةيلحلا نظ نمو
إهيلإمام، بهذ هوام ةلزان يف قحلا نوكي ،لب هنيعب بهذم يف هنور ص الحي مهنكلو ، دحاو هبيصمو
هب،وأامأن أىلو دسافلا داقتع اذهاال لا وزب ركنملا اذه ريغه،افشتغلا إهيل بهذ ام ىرخ أ ةلزان يفو
ريغها نع قحلا يفن دقتعي ناك أضيا،إالإاذ راكن هنماإل ،وهاذالتيأىت ةعبر األ بهاذملا عملااب نو كي
، قازرلا دبعو ، رمعمو ، دهاجمو ، ةمركعو ، ءاطعو ي، عازو ،واأل يروثلا بهذمك ء، املعلا اذمهب نم
هم،نم ريغو ، ةداتقو ي عخنلا س،و واطو ، رذنملا نباو ، ةميزخ نباو ، جيرج نباو ، ملسمو ، يراخبلا و
اودبئه غهلا تشاف افسد، داقتعا اذهو ، نيعمج أ مهنع ىلا هللاعت يضر ةباحصلا بهاذم إىل مهعابتاو نيعباتلا
أهناليسغواال تملع انه، ،وإاذوصتلإىل مهيلع حوتفملا هللا ءايلو أ ىلع راكن تشاغهلاباال نم أىلو
ك هتثرو نم لمكلا ملسو و هيلع هللا ىلص يبنلا اهبإال طيحي وال ةعيرشلا ب طاح أ نمل إال ةقيقحلا ىلع راكن
هأل ىلع راكن يفاال ،كوالانم نوملعي اوناك ،ول مهل ريخ مهتوكسف ، مهريغ ،امل نامز لك يف ثاوغ األ



كالم، دعب رامسمه،قوال نم ىلع مهلا أوح ىفخت اللفال هأللاظالموضلا امأو ، حتفلا هأل نم قحلا
ةروسلا نع هيلع ا حوتفم يلوا نع اسئالسيأل عمس ،ي ةقاذحو ةنطف هل تناكو س، انلا ضعبل ترضح دقو

ملس، ىتح هلعفي ،مثنسهي،فهل هيلع يلبقلا دوج لاس بترتو يلصملا اهيسن ،اذإ نآرقلا أم دعب يتلا
ىلعأ ننس؟أمالانبء يفلاوسةرثالث نأ ىلع انبء يلبقلا دوجسلا كرتب الة صلا لطبت لا،له حلا لا طو
لارسةلا،وطلب حارش يناثلا ه،وإىل ريغو باطحل خيشلا األلو ىلإ بهذ دقو ؟ ننس ثالث اهيف سيل هن
هللاتعال دنع ا:لاحق عيرس يلولا هباج ىلا،فأ هللاعت دنع قحلا هل نيعي أن هيلع حوتفملا يلولا اذه لاسائلنم
هيلع حوتفملا يلولا اذكو صالهت، تلطب اهل دجس نمو اأصال، دوجس اهناي نس بجوي ال ىوهأنلاسةرو
يذلا قحلا ملعأهنهو ، هباوج عمس املف ، حتفلا يف هتجرد ء اقترا فرعيو هفرعي لاسائل ناكو يماعايمأا،

:نإه يلولا نع اماق اسللئل،دعبأن ،قفلا بايتراو كش هلخدف فواطةن ةقاذح هل يذلا هيف،وأام الربي
هةر،قولا: اظلا ةلأسملا هذه هللايف مكح لهج فيك : رظنأ يشائ، فرعي ،اجهلال يلولا ينعي ، لجرلا اذ
،فأ رسلا و رهجلا اهيف ددع امك ملاؤةدك، ننسل رشدفيا دعهانبا دقو ، هيلع دوجس ال ةروسلا كرات إن

ةقاذح هل يذلا راد،قفلا معلاحقأنيام رودي ذمبهب،لب ديقتي ال هيلع حوتفملا يلولا اسلائل:أبن هباج
يلولا قهلا يذلا لاسائل:أبناذه هباج ،فأ مكلا انمامإ أوقلا زواجتن ال نحن لاعمل، ةبلط نم لكو ةناطفو
ةبحتسم ةروسلا نعاالمام:أن ىورف ضحي، وتلا يف هلقن امك نعمكلا بهش أ هاور دق هيلع حوتفملا
تسيلو ةينيسحتلا نماآلتاي ةروسلا نأ هدنعف هنع ىلا رضيهللاعت يعفاشلا بهذم وه ،مث ةنسب تسيلو

نع نكي ملو ، دييقت ريغ نم قحلا نييعت ناك امنإ يلولل أسانل صالهتمث تلطب اهل سدج نمو نملاسنن
بهذم يهو ، نعمكلا ةياور كلذ قفاوو هنع، امسأانله نيع دقو ، مكلا بهذم نم روهشملا صوصخ
هعمسو ، لوقلا اسلائلهاذ قلا املف ؟ هباوج يف يلولا ىلع تيقب ةعبت ،فأي امهنع رضيهللا يعفاشلا

هاـ. لوقي ام ردي ملو عطقنا ، ةقاذح هل يذلا
، نينثا مكح لا دجلا يف فراعلا عم دلقملا مكحف : ةكرابملا رلاسةلا يف ينارعشلا باهولا دبع قولالاشخي
اذك تيبلا هاذ لخاد أن ةعامج هربخأ نكل ، هلخدي مل هيف،واآلرخ ام عيمج ىأرو ا، راهن تيبا امهدحأ لخد
ا، راهن تيبلا لخد يذلا ،ف دلقملل ثملا لخدي مل يذلا ،و فراعلل ثملا لخد يذلا ،فاأللو مهقد ص نظو ،

لخدي مل نيذلا ، نيربخملا نمأةلد لخدي مل يذلا هيلع هميقي امب هملع نع لزلزتي هيف،ال ام عيمج ىأرو
مكح امهلا دج يف دلقملا عم دلقملا مكحو ، هسح بذكي ،ألنأدحاال رتاوتلا دح لبغاو ولو ، تيبلا مهنم أدح
سيلف ، تيبلا لخاد ةفص يف افلتخا ،مث لوهذ أو ةملظ خدالهيف ،وأ تيبلا مهنم دحاو لخدي ،مل نينثا
تيبلا امهنم لك لخد ، نينثا مكح فراعلا عم فراعلا مكحو صهتف، يف هلوقي اميف نيقي ىلع امهنم دحاو

يف طق نانثا فلتخي مل كلذلو ، امهنيب الخالف ناقفتم امهف هيف، ام عيمج ىأرو ، هلقع امعصةح راهن
ةنسلا و باتكلا نم اهومهف يتلا ئل اسملا نم نيدهتجملا يدي امأب مث !امف مهفاف دبأا بهللاتعىلا امهملع

اهـ. نيعمج أ مهنع ىلا رضيهللاعت نيفراعلا مولع نم هانمدق ام ليلدب ، فراعلا دنع ام ضعب
دحاو : ءايلو األ مولع رحب نم ةرطق ىلع ءاينغ األ هيبنت باتك يف هعدوأ ام مولعلا كلت ةلمج نمو :( (تلق
نآرقلا مولع يف ميظنلا ردلا : هباتك يف اهنم ركذ رعق،مث هل كردي ال اهنم ملع ملع،لك فلأ نوعبسو

ال نم عمس نيح هللا، لهأ ةمرح ظفح هفيلأت ىلع هل ثعابلا ناكو اهنم،قلا: ثالةثآالف وحن ميظعلا
لعم،وسةعب فلأ اتئام ا: ضيأ اهتلمج نمو ، لهجلا و ةماوعلا ىلإ نيوسمهب مهيلع ركني ، مهب هل ةطلخ
خيشلا هنأ ربخأ صاوخلا يلعا هخيش ملعاقلا:نإ نوعستو ةعستو ةئامعستو ملع، فلأ نوعبرأو
نوفراعلا اهب صتخا ملعا، رشع دحأو ملع، ئة امعبرأ اهنمو ، ةحتافلا ةروس نم اهجرخ أ يلوبتملا ميهاربا

ىلع ةقفشلا ةوق اهركذ ىلع هلمح اهيف،قولا: ضوخلا نع ال ضف ، اهءامسأ ءاملعلا دحأامن ملعي ،مل
هقلخ يف ءافلخ هللف هنع: ىلا هللاعت يضر يمتاحلا يبرعلا نبا نيدلا ييحم خيشلا هاـ.قولا نيركنملا
نكل ، كانه مدقتملا لضف نوفرعيو ، لسرلا هتذخ امأ لسرلا و لوسرلا ندعم نم نوذخ ،أي لسرملا ريغ

، اهلبق لوسرلا ناك ول يتلا ةدايزلل لباقب سيل ةفيلخلا اذهو ، ماكح يفاأل ديزي يأ:نأ للزةداي لباق لوسرلا
هيلع ىسيع نأ ىرت ،أال لسرلا اخصة،خبالف لوسرلا رشع إال عرش اميف ملعلا ،و مكحلا ىطعي فال
هب اونمآ ، لوسرلا مع مويلا الةف خلا يف انلق ام لثم ، ىسوم ىلع ديزي أهنال دوهيلا هيف تليخت الم،امل سلا
،ألهن كلذ اولمتحي ال،مل وسر ىسيع نوكل ومسى، هررق دق ناك مكحا، خسن مكحاأو داز املف وأورقه،
ىلا هللاعت انربخأ ام هتصق نم ناكو ، هلتق تبلطف ، هيلع وه ام ىلع األرم دوهيلا تلهجو هيف، مهداقتعا



، مكح ةدايز ،أو ررقت مكح صقنب ،امإ ءيشب ةدايزلا لبق ال وسر ناك املف ، مهنعو هنع زيزعلا هباتك يف
رشلا ىلع ديزتو صقنت ،وإامن بصنملا اذه اهل سيل مويلا الةف كش،وخلا مكحبال ةدايز صقنلا نأ ىلع
لقني ،وأمل صن اهيف لقن اوسء ، ةقيقح اهيف رصن ال يتلا تادهتجملا ىلع ،أي داهتج باال ررقت دق يذلا ع
يف ثيدحاام فلا خي ام ةفيلخلا نم رهظي ملس،دقف و هيلع هللا ىلص دمحمب هفرش يذلا ع رشلا ىلع ،ال
ربخلا كلذ فشكلا هجة نم هدنع هاذاإلممامليتبث ،وإامن كلذك سيلو ، داهتج نعاال أهن ليختيف ، مكحلا

نم موصعم وه ،امف لدعلا قيرط نم ناك هب،وإن لحمك تبث ولو ملس، و هيلع هللا ىلص يبنلا نع
دبتلايالتولاترحيافت أدبم ذلايهو ىنعملا غير ىلع لقنلا ،والنم نايسنلا و وهسلا دبمأ وه يذلا مهولا
رشعاالجتداه ريثكانم يفرع لزن اذإ هنإف ، ىسيع نم عم كلذكو ، مويلا لخلايةف قيعنم اذه لثمف ،

أ تضراعت اذإ الم،والسيام لعيهسلا يبنلا لعيه ناك يذلا ع ورشملا ق حلا ةروص هعفرب نيبف ررقملا
اإلهلي، مكحلا وه كلذف ، هوجولا ب لزنل يحولا لزن ول عطقانأ ملعنف ، ةدحاولا ةلزانلا األمئةفي ماكح
اوتساع هذهاألةم نع جرحلا رلعف هريرقت رشع ينفقد دهتجملا سةرو ىف قحلا هررق فال،وإن هادع امو
هللا ىلص ﴾[بلاقرة2اآلةي:185]قولا َرْسُعْلا ُمُكِب ُديِرُي َوَال َرْسُيْلا ُمُكِب ُهّللا ُديِرُي ىلا:﴿ عت اهيف،قلا مكحلا
يةام داهتج ولمليعقاالختالفيفاألاكحماال هنأ اظوههر ﴾ ةحمسلا سلاهةل ةيفنحلا ملس:﴿بعتثب و هيلع
هاـوهللا ملس و هيلع هللا ىلص انيبن اهيلع لوبجملا ة محرلا ةعس تلايهي ةرثكتملا هوجولا اهيف رهظ ي ناك

. بآملا و عجرملا هناحبس وإهيل هباوص قبمنهو فوملا ىلا عت

عشر﴾ يد احلا لصف ﴿لا

هللا بو ، ضهع،فألوق اوم ء اقتاب الف خلا نم جورخلا ىلع ثحلا ىلع نوقفتم ءاملعلا نأ عإالمهم يف
ام ملعلا نم لصحي نأ فلكم لك ىلع بجي أهن ملعا ، قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا ،وهو قيفوتلا ىلا عت
، ةرهطملا ةعيرشلا قفو ىلع هبأمعهلا حصت امو ، ةعامجلا أهللاسةنو بهذم ىلع هداقتعا هب حصي

افولا ىلع مهلا معأ هب حصت ام ملعلا صحلوانم أني نيقداصلا هألهللا قرط إىل كولسلا لهأ ىلع بجيو
همحر يلع أاب خيشلا ذاتس األ تعمس : هتلا سر ييف ريشقلا اقلاسم ،قلااإلمامأوب ةعبر األ بها ملاذ قنيب

اللو ضلا نم ولاشبهخلا نونظلا نم فاص هللا نيبو هنيب داقتعا حيحصتب ةءادبلا بجيف : لوقي ىلا هللاعت
بجيف ، هدقع ىلا هللاعت نيبو ، هنيب ديرملا مكحأ عبدكالمإواذ ،قولا ججحلا و نيهاربلا نم عدوصردا بلا

هيلع تفلتخا ،فإن هضرف هب يدؤت وإامبسلاؤلا،ام قيقحتلا عةإامب يرشلا ملع لمن صح نأي هيلع
وأ نيفعضتسملل ةعيرشلا يف صخرلا الف،فإن خلا نم جورخلا أادب دصقيو ، طوح أذخباأل ءاهقفلا يواتف

طحنا اذإ ليق اذلو ، هناحبس قحلا ب مايقلا ىوس لغش مهل سيل اطلائةف الء ؤهو ئجواألشغلا، اوحلا باحص
هللا نيبو هنيب اميف هدهع ضقنو ىلا، معهللاعت هدقع خسف دقف ةعيرشلا ةصخر إىل ةقيقحلا ةجرد نع ريقفلا
ام ملعلا من اولصحي نأ مهيلع بجي مهنأ : نيديرملا آباد نمو ىنعي اهنمو سةي دقلا اياصولا يفو ىلا، عت
كالم دعب ،قولا ةعدتبملا شهب نع هب نوزرحتي امو ، ةعامجلا و ةنسلا أله بهذم ىلع مهداقتعا هب حصي
ناك ،إاذ ةعبر األ بهاذملا نيب قافولا ىلع ةرهطملا ةعيرشلا قفو ىلع مهلا هبأمع حصي أضياام لصحيو
كلا ىمو عفاشلا بهذم ىلع نوكي ىتح ، هتدابع اسوئر الهت صو ئه وضو يفأرم طاتحي هب ذملا ىفنح
،وإنمل ءاهقفلا لا وقأ نيب عمجلا ىلع ةيفوصلا خياشملا بهاذم افإن حيحص ىلاأضيا هللاعت مهمحر دمحأو
ةفينح وبأو ، نيتلقلا أتنم ضوت نإ كيلع ضرتعي ال يعفاشلا واألىلو،ف طوح باأل نوذخ عيفأ مجلا رسيتي

اهـ. ركذلا أةو رملا سمل دنع أضت وت اذإ كيلع ضرتعي ال
اهتحص يف فلتخا ةدابع لعف نم فلكملا جرخيل اهب مامته اال اولعج ةدعاقلا هذهب ءاملعلا مامته )وإل (تلق
ةاعارم ع رولا نمو الة: صلا ارفئض رخآ دنع هعومجم يف علاالةماألريم خيشلا ،قلا اعرو الاهن طبو

خالف ةاعارمل إال ضرفب ا هركو لفنب ةلمسبو ذوعت زاجو : هلوق دنع اـهقولا ةءاربلا ىلع قفتيل الف خلا
اسمئل يه اظنئهر هلوق هتيشاح يفو اظنئهر،اهـ. يف ريبك لص أ اذهو ،قلا: بابلا رخآ يف أييت امك
هـا اإلمام فلخ ةءارقلا ،و انفلس امكأ ةيناثلا ةميلستلا و ةعبسلا ءاضع ىلعاأل دوج الفكلاس خلا نم جورخلا
واال مكيلع لاسالم ءىزجي يفلاسالم،وإامن هلوق دنع هتيشاح يف هلوق ينعي انفل: سأ :امك هلوقو :( (تلق
خ نم جورخلا دصقل خالفاألىلوإال هلوق ، انهخالفاألىلو هتاكربو هللا ةمحرو ةدايزف ، هيلع راصتق



يف لوقي ، راسيلا ىلعو نيميلا ىلع مهدنع نيتميلست نم ضرفلا ةحص يف ،الدب ةلبانحلا الف
طرش اإلمام هلعج ءيش لك تلعج اهـ.وإاذ لفنلا في كلذ طرتشي هللا،ال ةمحرو مكيلع الم :سلا امهنم لك

ك كلذو عر، ولا مظعأ الفنم خلا ةاعارم نيقيانأ ملعت ، هريغ دنع ةيولو األ ةبترم يف ةدابعلا ةحص ايف
، ءوضولا ووملااالةيف ةيمستلا و بيترتلا و ةينلا طارتشاب لوقلا ،كو قلطملا ءاملا ب ةراهطلا طارتشاب لوقلا
رظن ،أ هقفلا باوب اسئرأ يف كلذ وحنو لا ،واالدتع أاهلو ةلمسبلا ةءارقو ةحتافلا ةءارق بوجوب لوقلا كو

امأمجع نوركني إامن ءاملعلا :و ةيوونلا نيعبر شحراأل يف يليب ،قولااالش ينارعشلل ةكرابملا ةلا سرلا
جورخلا إىل ةحيصنلا ةهج ىلع هبدن إن نكل كالم، دعب هيف،مثقلا راكنا هيففال فلتخملا ،وأام هيلع

الف خلا نم جورخلا ىلع ثحلا ىلع نوقفتم ءاملعلا ،فإن قفرب هلعف إىل بوبحم الففوهحسن خلا نم
ىلعأنيأذخ ماكلا داير ضح : دشر نبا :قلا نيدتهملا ننس يف قاوملا فسوي نب دمحم خيشلا اهـ،قولا
يف مهم الف خلا عضاوم ءاقتا : دماح ،قولاأوب نيدلا ماكح يفأ داهتج باال ليقاص أبدش هتصاخ يف سفنل
يحم خيشلا ملاؤدك،قولا عرولا الفإىلاالجامعنم خلا نم رارفلا ،و دلقملا و يتفملا قح يف عرولا
مكلا ناك : بعصم الف،قولاأوب خلا نم جورخلا ىلع ثحلا ىلع نوقفتم ملعلا :أله يوونلا نيدلا

، هباص امأ هباص أ املف يش، هنم كرحت ال ةسباي خشةب هناك الة صلا يف عقو دوج،وإاذ ولاس عوكرلا ليطي
ْمُكُّيَأ ْمُكَوُلْبَيِل ىلا:﴿ عت ،قلا هنسح معالهللإال لمعي ألدحأن يغ بني امو اذهقلا، فخقتنم هل:ول ليق

ف دجلا نماالذخب مكلا هيلع ناك يذلا هاذكلاالم رظنا : قاوملا 11اآلية:7]مثقلا َمَعالً﴾[دوه ُنَسْحَأ
ىلع االلقث هللا،وإراثي سعم االافن ةاعارمو الف عخلا ضاوم اقتاء العلامءنم هيلع عمج اموأ ، نيدلا ي

امكق هللاإاللعيه، هنم،والدويأنيىقل لضف أ دجو وهولعيهام توملا ولافأجه يذلا لضف واأل سفنلا
بنلا ةعدب أو ثيدحلا وهل نم مذهاذملاقما،قولاإهن نمف كشفيه، ال يذلا قحلا غويهر:وه نونحس هلا
هو نوكي امبر،ال وال اميس وال ةيفاض إ ةبسن ريغ نم لطماق مذلا ،أام هبجومب لوقأ ،ف ماقملا اذه سةبإىل
هللاأن ماكح بهللاوأب ءاملعلا شأن نمو ء، املعلا بلقءاأواقيل بهذمو جحةلعيه، كلذف ملاقما، هاذ يف
يمأنيوسع كحلا مكح نم رقمئآ،قلا خياشملا وريمنمألج ناكو ولاسةع، ةصخرلا يف سانلا عم اوبهذي
فنسكنم ىلع ييق ضتلا قو حلا اببتعا ةعسوتلا اهيف،فإن فنسه ىلع قيض ،وي ماكح يفاأل هناوخ إ ىلع
2اآلةي: ةرقبلا َحالَالً﴾[ ِضَْر يِفاأل اَّمِم ْاوُلُك ُساَّنلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت دنعقهلو اإلربزي بهذلا يفو ، عرولا
نم عانتم ،يفاال مويلا ةداعلا هب ترج امك ئل، اسملا قلطمافيمجيع دحاو ىلع دامتع 168]وأاماال
، ضرعت ةيضق لك يف سلاؤلا نم ،فالدب عرولل صلخمب ،لفيس دنعمقهيدل مكلا بهذم نم جورخلا
هللا ءاش ،إن هدلقم في هدقتعم ىلع ءاقبلا رذعهفي قيلب امبرف مدع، هأللاسؤلا،فإن تق ولا يف ناك نإ

بهذمل ملاسكلا بر قأ هل،فويشحر هبنت ،فإهنفنيس،قّلنم هيلع كدي دش بيجع كالم اذهو ،(قتل):
،فإنمليدج،ف ملعلا هأل دنع لعيه قفتملا الل حلا بلط فلكملا ىلع بجي : مهضعب ،قلا اإلماممكلا
فيهفي فلتخملا دجيه،ف ،فإنمل بهذملا هيففي فلتخملا ،فإنمليهدج،ف بهذملا دنعأله هيلع قفتملا
،و قيقدلا ارشء نم أىلو زبخلا فشءار رذعت اميرتشيه،فإن لصأ ةفرعم في دهتج لفي دجي غيهر،فإنمل
ناك نمو دعب، نع ارشئه نم أىلو برق نع بولجملا لاقحم لاقحم،وشءار ءارش نم شارءدلاقيقأىلو

، باوصلل هنمب ق فوملا ىلا يقاهـوهللاعت ابلا هلا معتسا لسائر لمعتساو الل، حلا ألك هباشتمو حالل هدنع
. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو

لاثنايعشر﴾ لصفلا ﴿

ال جاع ةيدرملا ةيناطي ولاش ئلفنلاسةينا اذرلا نم هسفن صيلخت ديري لقاع لك ىلع بجي :أهن يفإعالمهم
أرمه عبتيو ، ةدايقلا ىإهيل انصح،قليف للعلا و بويعلا فب راع مولعلا يف رحبتم رمشد شخي بلط وآجال،
:أن ملعا ، قيرطلا سءاو إىل هنمب ي داهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو ، يشء،فألوق يف هفلا والخي
ىلع درف،أو درف لك ىلع ضرف لاشخي بلط هب،سئل:له انعو هاضر وأ هنع ىلا هللاعت يضر انخيش

ش ابوجو بجاوب سيل عرشلا يف خيشلا بلط :إن باجيف ؟ لكلا يف ببسلا امو ، ضعبلا نود ضعبلا
قيرط نع بجاو هنكلو نمهاذ، شءي عرشلا يف سيل ، باقعلا هبلط مدع نمو ، باوثلا هبلط مزلي يعرا،

، رظنلا قيرط نم المز هيلع هبلطف ، كله هبلطي ،وإنمل ءاملا إىل جاتحا إاذ نآمظلا لثم في رظنلا



باإل اإلةيهل ةرضحلا إىل هجوتلا هللا،و ةدابعل اوقلخ سانلا نوك نم ه انمدق هاذام يف رظنلا قيرطو
اال ةرضحلا إىل ضوهنلا نع طيبثتلا ،و طبثتلا نم هسفن يف ام ديرملا ملع ،وإاذ اهاوس ام لك نع ضارع
اض رعم ، اهاوه عبتما هسفن عم إنماق اجنم هللا،وال نم أهناللمأج ملعو ، قواآلباد وقحلا ةيفوت ، ةيهل

يعيبط أرموضيع يرظنلا بوجولا اذهو ، لماكلا خيشلا بلط هيلع بجي رظنلا اذهب ىلا،فإهن هللاعت نع
ا رهاظ ىلا هللاعت قوقحب مايقلا ةيفوت بوجو إال عرشلا صوصن يف سيل ،إاذ عرشلا صوصن ،يلسنم
هل رذع لاشعر،وال قيرط نم كلذ كرت يف ألدح رذع ،وال دابعلا عيمج نم درف درف لك ىلع ا نطاب و
هكرت ميرحتو ، كلذ بوجو إال عرشلا ،يلفسيف هسفن ةمواقم نع هزجعو ، هيلع ىوهلا ةبلغ يف

األ ةيفيك ملعي يذلا ، ميلعتلا إالشخي هبلط بجي خيش ،وال خيشلا اماكنيف اذهف ، هيلع باقعلا بوجول
،ال لهاج لك ىلع هبلط بجي خيشلا اذهف ا كرتو عفوال يهنوا أرم دبعلا نم اهلعف بلطي يتلا ةيعر لاش روم

قيرط نم هبلط بجي نكل ، عرشلا قيرط نم هبلط مزلي ال خويشلا نم كلذ ءارو امو ، هكرت يسعأدح
هقح، يف ةحصلا تمدعناو ، هجو لك نم ءاودلا نع زجعو ، ةلعلا هتلضع أ يذلا ضيرملا ةلزنمب . رظنلا

بجي هل: ،انلق ةحصلا مكلا إىل جورخلا بلط ،وإن كلذك يقب ضرملا هاذ ىلع ءاقبلا ءاش :نإ لوقنف
افيكو امك هلوانت ةيفيكو اهل، ليزملا ءاودلا اهل،بو وصأ ةلعلا ب ةفرعم هل يذلا رهاملا بيبطلا بلط كيلع

الم.هاـ. حواالوسلا اتقوو

نم ،متأ خياشملا ىلع لمعلا ،و ملعلا ذخأ هنع، ىلا رضيهللاعت قوزر دمحأ خيشلل دعاوقلا سيسأت يفو
، ةخيشملا تمزلف يلّإ نم،بان ليبس عبتاو ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ وه ،لب مهنود هذخأ
يبنا نوكي نأ يف هتراشإ عبتاو ، ليربج نع ذخأ دقو الةولاسالم، صلا هيلع هنع اوذخ أ ةباحصلا و سامي
،واأل بيسملا نباو ، نيريس نباك هب، نوصتخي عابتأ لكل ناكف ، ةباحصلا نع نوعباتلا ذخأو دبعا،
فأذخهلجى لمعلا و ملعلا ،فأام كلذ ريغ ىلإ س، ابع النب دهاجمو ، بيهوو س، واطو ةريره أليب جرع

انيديأ نع بارتلا انضفن :ام هلوقب أسن اهيلإ لا،دقفأراش وحلا ةمهلا ب اإلةداف امأو ركذ، امكو ركذ اميف
يف مهل عفانا ناك ، ميركلا هصخش ةيؤر أن ،فأناب انبولق انركن أ ىتح الم، الةوسلا صلا هيلع نمدهنف
نمأله برقلا بلط يف لص األ اذهو ، ةبترملا اونادي األايبنءحاالمواال،وإنمل ةثرو ءاملعلا ،و مهبولق
ةبحص نع ىهنو ، نيحلا صلا ةبحصب أرم كلذلف اهنم، ره ضاح لخي مل ةلا حب ققحت نم ،ذإ ةلمجلا هللايف

،فإمهفاهـ. نيقسافلا
االادتقء مزلف ، بيعشتلا و بعشتلا عنمل المز لمعلا ،و ملعلا يف هيلإ عجري سابصل فنلا مثقلا:ضطب
ألص ةعجارلا دئاوفلا طاقتلا عم داري وأ دري اميف عجريل ، ةفرعملا نم هنكمتو ، ةنسلل هعابتا ققحت دق خيشب
،وإ اهحبج ريغ يف تيبت ،مثال بيط لك ىعرت ، ةلحنلا ،وهوك نمؤملا ضلاة ،إاذلاحةمك جراخ نم هل
بلل اوبتك ،مث خياشملا نع بتكلا يفاالافتكءب نيرخ تملاأ سنم ءاأللدن ارقف رحانت دقو اهلس، بع عفتني المل
خيشف ، خياشملل رظنلا ،أوف قرط ثالةث ىلع ةرئاد ةبوج األ ةلمجو ، هحتف بسح ىلع باج لكأ لكف الد،
نيد يذل ةبحصلا هنع يفكت ةيبرتلا خيشو ، ملعلا دراوم فرعي ، قذاح تيبلل بتكلا هنع ىفكت ميلعتلا
لحلا رظنلا يناثلا ،متأ دحاو هجو نم كلذ ،وأذخ كربتلا و ءاقللا هنع يفكي ةيقرتلا خيش انصح،و لقاع
فنسه، ةنوعر نم ملسي ال هنكل ّهي، قرت يف بتكلا هيفكت بيبللا ،و هيبري خيش نم الدبهل ديلبلا ،ف بلا طلا

اهنايبل خيش ىلإ جاتحت ال ىوقتلا ،ف تادهاجملل رظنلا : ثلا ،ثلا هسفن ةيؤرب دبعلا وإنوصلالتبالء
ةدهاجمو ، بتكلا ب بيبللا امبدونّه يفتكي دقو اهنم، األصحل زييمت يف خيشلل جاتحت ةماقتس ،واال اهمومعو

لفون نب ةقرول الم الةوسلا صلا هيلع هعوجرك ، اهحوتف هيلإ عجري شخي نم اهيف الدب ةيقرتلا و فشكلا
اهـ. اهعم ةنسلا و نماألىلو هبيرق ةقيرطلا هذهو ، قحلا أجافه نيح ، اهروهظ ءىدابمو ةوبنلا رابخاب هملعل
ال ذاتس أ نكي مل ناف ، خيشب أنتأبد ديرملا ىلع بجي :مث رسهتلا يف يريشقلا مساقلا قولااإلمامأوب
نم ،فالدب ةيضرملا الةص خلا يفو هـا ناطي لاش همام ذاتفأ سأ هل نكي مل :نم لوقي ديزي دبأا،اذهأوب حلفي
روم واأل عطاوقلا و هباآلتاف تفح ، ةزعلا و فرشلا ةياغ يف ناك امل قيرطلا ناف األسذات، وهو مؤبد

افلائةد،قلالا نيحوئذعقت عوالةم، ليلد هعم نوكيو ، مادقم عاجش إّال هكلسي ،فال بناج لك نم ةكلهملا
يف نوكت إالأن ةكلهملا ةيدابلا هذه لخدت ال كلا سلا :أاهي زيزعلا ،دقسهللاسهر يذاب امرجلا ليربج شخي

ىلعأثر هقدص مدق اع ضاو ، ةرم ريغ ةيربلا هذه عطق ليلد كمادق نوكيو ، ةيوبنلا ةرضحلا أعابت ةرافح



ىندأ هل نم ىلع يفخي ،وال ةعباتملا قيرط ةداج نع فرحنم ريغ ملس، و هيلع هللا ىلص يبنلا مدق
نوكي ، ليلد ناكبغري ا،إاذ رحبو ربا تاينامسجلا وهعملا يذلا اهشةد عملالا يف أنلاسري ةناطفو ةيارد
ليبق نم سيل يذلا ، لاغبي عملا يف فيكف ، دوصقملا إىل لصوي نعأن ال ضف هلاالك، هيف لاغبلا

، قيرطلا تام عبال فراع ليلد يف هدهج لذبي أن رفسلا ةيعاد هبلق يف نم ىلع بجيف ، ستا وسحملا
يجمئه ا،وأكثر رارم قدصلا مدقب ةديبملا يداوبلا هذه عطق ، بوردلا بادآو فواخملا و كلا بهملا ريبخ
اهنم، ربتوأ إهيل، هسفن ،سمل ليلدلا اذه لثم دجو ،فإاذ ةيقيقحلا ةبعكلا إىل لصو بعدأن اهيف هباهذو

لاشخيهاـ. فرصتل لذكاسدعت لعف ،فإاذ هتدار وإ ليلدلا رايتخا يف هينفيو ثالثا، هرايتخا قلطيو
بلط شءي، لك لبق كيلع بجي ام ،أنألو كسفن ةاجن ديرملا أاهي ملعا ا، ضيأ ةيضرملا الةص خلا يفو

وبلاال نكام األ ىصق يفأ هبلط إىل تلحر ولو ، كسفن ةعاط نع ك جرخيو ، كسفن بويعب كرصبي شخي
أوسذات، شخي إىل جاتحي ديرملا :إن تاكلهملا عبر يفاإلايحءيف ىلا هللاعت همحر يلا زغلا قولا د.اـه
، ةرهاظ كثةري ناطي لاش لبسو ، ضماغ لادني ليبس ،فإن لاسليب ءاوس ىلإ هيدهيل ةلا، هبالحم يدتقي
ريغ فنبسهنم ملاهةكل يداوبلا كلس نمف ، هقيرط ةلاإىل الحم ناطيشلا هداق هيدهي هلشخي نكي مل نمو
طرقلا ىلع فجت ،فإاهن اهسفنب تبنت يتلا ةرج كلاش هسفنب لقتسملا نوكيو ، اهلكه وأ هسفنب رطاخ ،دقف ريفخ
ءىطاش ىلع ىمع األ كسمت هب كسمتسيلف ، شهخي ديرملا مصتعمف ، رمثت مل تقور وأ ةدم تيقب ،وإن

ش هتعباتم يف ىقبي ردص،وال وال درو يف هلوق فلا ،والخي ةيلكلا أهرمإهيلب ضوفي ثيحب ، دئاقلا ب رحبلا
.هاـ.قولا باصأ ول هسفن باوص يف هعفن ولأطخأأكثرنم طخأشهخي يف هعفن أن ملعيلو رذي، يئا،وال
إىل دصقي نملاغةلف،أن دعباالهابتن ديرملا مزلي :أوام نيديرملا بادآ هباتك يف يدرورهسلا بيجنلا أوب

هتمدخل هسفن ملسيف ، قيرطلا ب فراع ، الحواألةنام صلا ب فورعم هنيد ىلع ،مؤنمت هنامز لهأ نم خيش
هلديو ، هديس إىل عوجرلا ةيفيك هفرعي لاشخيأن مزلي حهلا،ثم قدصلا نوكيو ، هتفلا خم كرت دمتعيو ،
ربصي أن هيلع ،لب هبلق نيع حاتفنا لبق هذاتس أ ةقرافم ديرملل ه ركيو ، اهكولس هيلع لهسيو ، قيرطلا ىلع

هللا همحر ، قاقدلا يلع أيب شهخي نع ىلا، هللاعت همحر ، يريشقلا لقنو .اـه هتمدخ يف نوههي أهرم تحت
نكي ،إاذمل ديرملا كلذك والتثرم، قروت فإاهن سراغ ريغ نم اهسفنب ، تتبنا ةرجإاذ ىلا،أهنقلا:لاش عت

امكقلا،إالأ وهو يدرورهسلا ذافنا،قلا دجي ،وال هاوه دباع وهف اسفن اسفن هقيرط أيذخسنة هلاسذات
ةهكاف طعم اهتهكافل نوكي ال نكلو ، ةيدو لاواأل بجلا يف يتلا أاهنتثرمكاألشراج زوجيو التثرم، اهن
ارشل ربتعا دقو هيف، فيرصتلا لوخدل ، ثةرم نسح أكثروأ نوكي ع ضوم نم لقن ولاغرس،إاذ نيتاسبلا
تعمس أضيا: يدرورهسلا ،قولا ملعملا ريغ ،خبالف هلتقي ام لحو ، ملعملا كلااتب يف ميلعتلا دوجو ع

و خويشلا رماو أب بدأتي مل :نم خياشملا ضعب ،قلا حلفي حلفماال ري مل نم نولوقي خياشملا ريثكانم
نكي مل نم لكو ىلا: هللاعت همحر يسرملا سابعلا أوب خيشلا والسةناهـ.قولا باتكب ،فاليتأبد مهبيد أت

ال هل،ديع اذهلاأشنقليط،البأ يف ،فوه عانقلا هبلق نع هل فشكيو ، االعابت ةلسلسب هلصوي ذاتس هلأ
،لم هيلع امودر ىلع هفوقو هيلع ،ولاغبلا هيلع لا حلا ةبلغ هيلع بلا رون،فاغل كين هل،فإنمل بسن
هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا اهـوهللاعت بيردتلا و ةيبرتلا مامز هدقي ملو ، بيدأتلا ةسايس هضرت

. بآملا و عجرملا هناحبس

لاثلاثعشر﴾ لصف ﴿لا

األ مولع عمج ولو وسأامئه، صهتاف تارضحو هللا ةرضح إىل كسانلا لاسكلا لصي يفإعالمهمأهنال
بو ، ،فألوق صاخلا اإلنذ باحص أ يدي ىلع ،إال لاثنيلق ةدابع دبعو س، طوائفاانل ،وصبح نيلو
ىَدُهْلا ِب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذَّلا ىلا:﴿َوُه هللاعت ،قلا قير وسءالاط إىل هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت
هليبس أدح دجي ،أنال ةيلز ةنسأ سن هناحبس سئ:إنهللا ارعلا يف 9اآلةي:33]قلا ةبو ﴾[تلا ِّقَحْلا ِنيِدَو
هحور جراعمو هتيدوبع جاهن ىلع هلديف ، هتيبوبرو هنيد رسيو فراعابهللا، ا ذاتسأ هللاهل ضيقي ،إالنم

نميشا هللايؤهيت ديب لضفلا ناك ىلا،وإن هللاعت نيبو هنيب ةطساو وه نوكيو ، هتيبوبر ةدها إىلمش هبلقو
، تايادهلا يف اكير الش تايانجلل شعيفا ،وصهري بيرقتلل ال للتأبد ةطساو هلعج ، ببس ةلعوال ءبغري
وأرضها هنع ىلا رضيهللاعت شانخي .اـهقولا ناهربلا راهظ عمإ نايبلا ةقيقح هنيدو ، نآرقلا رون هةيد



هقلخ صلإىل اولا ددملا مشيئهت،أن ذوفنو ، هملع قباس يف لعج ىلا عتو هناحبس أنهللا ملعا هب: انعو
إىل عزف نمف ، نيقيدصلا و نييبنلا نم هقلخ نم ايلعلا صة اخلا ،عم رصع لك يف يرجي هتمحر ضيف نم

افلائ ددملا لينب ،زاف مهنم دمتساو ، مهب ىدتقاو مهبح ،وص ءايلعلا ةصاخلا يوذ األايحءنم هرصع أله
عباطب هيلع عبط ، تاوم نماأل همدقت ه،مستغيناكبالمنم رصع نعأله ضرع أ نمو ىلا، هللاعت ضنم

، هلبق اولخ نيذلا نييبنلا تسمغينابشارئع ، هعير توش هنامز يبن نع ضرع أ نمك مثهل ناكو ، نامرحلا
ُمُهاَدُهِبَف ُهّللا ىَدَه َنيِذَّلا َكِئَلْوُأ تعىلا:﴿ هلوق دنع يفلاعارسئ الماهـ.قولا ،وسلا رفكلا عباطب هيلع لجسيف

فيك ىرت نماألئةم،أال إالباألذخ ةدار اإل حصت ههذاآلةي:ال يف ليق 6اآلية:90] ﴾[األماعن ْهِدَتْقا
ن بيذللا الم:«اقاودت الةوسلا صلا هيلع ،قفلا هباح صأ نم ةرمز يف ملس و هيلع هللا ىلص ىفطصملا رظن

كولس ،وسكل هتيادب صتح نمب االادتقءإال حصي »فال مهنع هللاتعىلا يضر بأيبركومعر، يد منعب
نمل :«وطىب لوقي ملس و هيلع هللا ىلص ىفطصملا ىرت ،أال مهدوه ش تاكرب ،أوثرهيف تادا لاس
ةعير نملاش مظع األ دوصقملا :إن كلا سلا ةيغب يف يلحاسلا اهـ.قلا رؤيتي هيف تر نمثأ آرين»أيزاف
باألوصفا ةيلحتلا ،و ةميمذلا فاصو نعاأل ةيكزتلا ب مسجلا تاقلعتم تارودك نم سفنلا ريهطت وه

ال تخا ىلع اهللع ةفرعمو س فنلا ةفرعم إالدعب نوكي ىلا،وهاذال هللاعت ةفرعم إىل لصت ىتح ، ةديمحلا
هنطاب ونّرهللا يذلا ينابرلا إال كلذ مكحي ،وال ةيذغ واأل ةيود األ ةفرعمو ، بكرملا و كلذ نم درفملا اهف،

ولاسةن، باتكلا يناعم ىلع هفقو ،وأ هتعير ش رارسأ ىلع هعلط ،وأ هتمكح صهآبثرا ،خو هتفرعم راون أب
ث راو يدي ىلع فنسه نم صلختو ، نيكلا لاس لزانم عطقو ، نيدلا قيرط كلس نمم إال كلذ نوكي وال
، كلذل ةيضتقملا ةوقلا ب هصخو ، هريغ ةيادهل ىلا هللاعت ،وهأهل هبر نم ةنيب ىلع راص ىتح ، رخآ
إ جاتحي ، لولعم فإهن نعاألوصفا رصق امهمو ، هتودق نم كلذ يف حيرصلا حيحصلا هلاالنذ لصحو
، لماكلا ث راولا وهو بيبطلا تفرع ،دقف طلغ نم ولخي امال ةيقبلا نم هيف يقب امبرو ، هبطي بيبط ىل
فنسه ىلع ةروصقم هتعفنم نكل ، زاجملا عونب ةروكذملا فاصو األ ضعب ىلع لمح نم راواث ىعسي دقو
، هملع رسخ يذلا لماكلا ث راولا إالنم نوكي كلاثريفال عافتن ،وأاماال صاخلا ليلقلا هب عفتني دقو ،
اوهه،ناوشحر ىحتماو ، هتنطف تيمسو رأهي، حجرتو ، هتسارف تقد ،وص هسفن ترهطتو ، هلقع يوقو

باصتن يفاال هل ،وأنذ تافصلا هذهب ث راو شخي نع األسرار،وأذخ تاحفنو فراعملا راون بأ هردص
األوصفا هذهب وه نم ذاختاب كيلعف ، ةيقيقحلا ثة ارولا يه ذهوه ، اهللع نم مهسفن أ صيلختب قلخلا ةيادهل

وال بايترا ريغ نم اهيلع مكحلا مامز هكلمتلو ، اهتراهطو كسفن خالص يف ىلا هللاعت ووسةليإىل ةودق
مل،فإهنال نمقلالشهخي دقوقاولا ، هلساغ يدي نيب تيملا ك هيدي نيب نوكت بأن ضارتعا وال ءاوتلا
يفو الم، سلا امهيلع رضخلا ومسىعم ةصق يف افلائةدباإلشةراإاهيل هذه ىلا هللاعت انملع دقو هب، عفتني

ب رمي نم مكحك باألمعلا هيقرتو ، ديرملا ب هكولس يف لاشخي مكح ةيدمحملا دوهعلا يف سةي دقلا راون األ
هب كلس اهيف دهز ،فإاذ ةضفلا بجلا ىلع رمي ىتح هب سكل اهيف دهز ،فإاذ ددجلا س ولفلا بجلا ىلع ديرملا
نيب هفقو ىلا،فأ هللاعت ةرضح إىل هلصو أ ديرملا اهيف دهز ،فإاذ رهاوجلا ثم بهذلا بجلا ىلع هب رمي ىتح
ىلع مدقي ال ،وهكان نيرادلا ميعن يف دهز ، ةرضحلا كلت هيفأله ام قاذ ،فإاذ باجح ريغ نم هيدي
ناك ولو ، ايندلا تاطرو نم جرخي أدحأن فرعي شيئاأدبا،وأامبغريشخيفال ىلا هللاعت يدي نيب فوقولا

اهـ. مولعلا اسئر يف لوقتلا سب انلا نمأملع
ةرثك كمز ال نمف ريخ،وإال إىل اهبلقي عالئكقأو عطقي خيش دي ىلع ايأيخ كلساف : رخآ عضوم يف قولا
ريغ نم مهسفنأب عالئمهق عطق طرقي اوفرعي أن كلثم نع ال ضف رباك األ زجع دقو ، تومت ىتح عطاوقلا

، دحاو إال ىقبي ال ىتح دحاو دعب دحاوا ئق اوعلا ةلا زإب كرم يأ خيشلا ،وإالفالزيلا اوردقي شخي،ملف
، كخيش تاروم أم ىلع ربصو نامز طول ايأيخإىل ،توحجات كبر ةرضحو اهوأان كل:أهلز لوقيف
):نأ كلذ حاضي اطئل،(وإ ىلع طقععلاالئق نم لصحي ،فال لميو قيرطلا كلسي س انلا بلا غو
اهكلس رمعهام لوط قيرطا كلسي أن ديري يذلا ىمع كاأل ديرملا ،و بيغ قيرط قيرطلا يف ريسلا قيرط

وأيسري ىمعي أهن ريدقتب وهف ، اهكلا هم فرعف يوطال، نامزا سمشلا رونب سيلاهك يذلا رفاسملا خيشلا ،و
قيرطلا عطق هل داقناو خيشل ملس نمف ، جاحلا ليلدك ةدودسملا قرطلا و كلا هملا فرعي ، ليللا ةملظ يف

اهنم جورخلا فرعي ال ةكله يف عقي امبرو ، يشمي أن فرعي ال خيشل مليسمل نمو ، بطعلا نم اجنو
ءايبن نمأ افئةد ىلا هللاعت إىل ةاعدلل ناك ،ام اهكولس لعى أدح ردقي ال بيغ قيرط ولوالأاهن ، تومي ىتح



هذه أدحأن نظي ضةي،فال رملا الةص خلا يف صةيتألماهـ.ام وصخ ديزم نم ،فالدب ءاملعو وأايلوء
بلط ،أننم بجعلا هنم يضقي يذلا ،و قيرطلا هيلع عطقنتف ، ليلد ريغ نم اهعطق نكمي قيرطلا
لفاغلا اذهو صهل، ويو هيدهي إالاوبسةط بيرقلا برقلا و ةيسنجلا دوجو مع امهيلا لصي ال ىملسو ىدعس

اي كبر أرم كيلع نوه ،امأ ليلدو اوسةط ريغ نم ديعبلا دعبلا نم اإلةيهل ةرضحلا إىل لصي أن عمطي
اهـ. لفاغ

، سانلا اوطئف وصبح اهلك مولعلا عمج جرال أهنقلا:ولأن يفقثلا يلع إىلأيب هدنسب يري قلاش لقنو
يفبغ يلحاسلا برض ):دق انصحاهـ.(تلق خيشأوإمامأومؤبد ضةنم ايرلا لاإالب جرلا غلبم غلبي ال

لصاو دشرم شخي باحصت ريغاس نم هسفنب هللا ةرضح صلوإىل ولا مار :أننم حضوي مثال كلا سلا ةي
،قفلا سانلا اوطئف وصبح مولعلا عيمج عمج ولو لا، حملا مار دق لماك ث راو داشر يفاإل هل نوذ مأ
ةريظح األعفلا،هل ليمج لاصتاف رهاب لاأشن ميظع ةكلمملا مخف اكلم أن وهو هنع: ىلا هللاعت يضر

،فأدار هرارس أل هراتخاو فنلسه، هديبع نم هافط نماص اهرمعي ئر، اخذلا ئبكثةرياألعالقو اجعلا ةعيدب
، هتمدخ فتاظوب اوموقيل ، هتيعر فان وصأ هديبع نم إيهتلا تحتو يفبالده نمل فرعتي أن كلملا اذه

بغري ام هلا عفأو هفاصو نمأ مهيدل ررقو هب مهفرع نم هديبع ص اوخ نم مهل هجوف نمإمجهلا، اولا نيف
األ ليمج رظنملا يهب عضولا نسح يهلائة ميظع ىنبم كلملا اذه ،وأماق هتفرعمل ضرعتلا و هتمدخ يف
نم مهكلا هيلع ئب،ام اجعلا نم ىنبملا كلذ هيلع ىوتحا امب ربدتو تبألم هاري نم عيمج ملعي ، فاصو
نم لكوو ، ةريظ لاح إىل يضفت قيرطاسةكلا ىنبملا اذه نم بصنو ، تافصلا ليمجو لاأشن ميظع
، وآتاف عاطقو تابقعو لحارمو لهانم نم هيلع ىوتحا امو ، قيرطلا اذه فرعي نم هديبع صاوخ

ضاير إىل عرشي بابا ةلحرم لك يف لعجو ، قيرطلا هذه ىلع كلملا ةرضح صلوإىل ولا نمأدار اولديل
اذه ىلع نيرفاسملا لوزنل دعم ئب، اجعلا نم فونص ىلع وتحم ضاير لكو ، كلملا تاضور نم
وهف ، كلذ دعب رفاسملا اهيلع مدقي يتلا ةلحرملا إىل نودوزتي هنمو ، نوهزنتيو نوحيرتسي ،هيف قيرطلا
نمأوحلا شءي هيلع ىفخي ال هتريظح يف فرشم كلملا ،و هولتي يذلا لزنملا ضاير نم دازلا ددحي
تساغقارا مهنم لبق ،وال مهيلع جرعي ملف كلملا ب صاوخلا أئلوك فيرعت عمس نم مهنمف ، هديبعو هتيعر
، مهتفرعمو مهتنامأ ةقثب مهقدصف مهفيرعت لقعو مهباطخ عمس نم مهنمو ، مهسفن أل لمعلا نم هيف مه اميف
وص كلملل كلم ملعأهن يذلا ىنبملا كلت يف اورظن نكل مهقدص نم مهنمو ، كلذ ءارو اميف اورظني ملو
نم هيلع هو امو كلملا ب ةفرعمو ، نيقي كلذب مهل لصحف ئب، اجعلا نم هيلع ىوتحا اميف اوركفتو هعن،
ب نيلجرلا دنع ام هل لصح نم مهنمو اروءلذك، اميف اورظني ملو ، ىنبملا كلذ اهل دهشي يتلا تافصلا
اذه ةفرعم نم ةياغلا كردي يك ىعسي أن ىلع مزعلا ةوقو ةمهلا فرش هلمح نكل ، نيروكذملا نيهجولا

صاوخلا نمألوئك ليلدب قلعتف ، قيرطلا كلذ ىلع لدف ؟ سليب نم هترضح هلإىل ،سفأل:له كلملا
يف هبابح صهوأ اوخ كلس يف مظتنيف ، هتفرعم ةياغب لصتيل ، كلملا ةرضح ىلع قيرطلا كلذب هلديل
يذلا ليلدلا اذهب قلعتم مهلك ، ةرضحلا إىل رفسلا سانايف قفارو ، هتلحار حمجو همازح دشف ، هترضح
ريسي وهإال ربأهي،امف رفسلا يف ضاخو هرظنب دبتساو هليلد نع ضرع نمأ مهنمف اورفاس ،مث مهيدهي

، ةقفرلا نود هب عطقنا ىتح قيرطلا هيلع يمع ،أو نماآلتاف كلذ ريغ أو صل هلأدسأو ضرع ىتح
، اودوزتيو اوحيرتسيو اوهزنتيل كلملا ض اير يف األىلو ةلحرملا يف اولزنف ، مهليلد عم نوقابلا ضهنو
كلت اجعئب يف رظني ،عنأن هراج وشأ هينابم ظالل يف رظنلا ب ضايرلا كلت نماشتغليف مهنمو
مهنمو هيف،اهـ. فلختف كلملا ةفرعم يف نيقي ةوق ضايرلا كلت اجعئب امبيشدهاهنم دادزيل ، ضايرلا
ةفرعم نيقيايف ضايرلا كلت هيف دهاشي امب دادزا هنكلو ، هراج وشأ هينابم ظالل يف رظنلا ب لغتشي مل نم
هغولب يف يرورض دازلا أن ملعو ، هترضح ىلع دورولا يف ةبغرو اقلئه ىلع اص رحو ، كلملا

ا داحتا إال ليلدلا عم قبي مل ىتح لزنم لك يف نوفلختي نورفاسملا لزي ملف ليلدلا والمز دوزتف ، ةريظحلا
ةدشو ، كلملا ةفرعم يف نيقيلا ةوق لزنم لك ضاير يف هودهاش امم مهدنع لصح نيذلا سنم ألايك
فصو نم قرط ،أ ةريظحلا باب ىلع فر إاذشأ ىتح ، هترضح ئهيف اصلخ يف ماظتن ىلعاال صرحلا

إ ىتح ، ليلدلل مالامز ريسلا يف دجف ا، رارق هنع رابطاوالرثآ اص ،ملفيسعطت هبلق كلم ام كلملا تافص
لصح امل هبح يف ،تساغقر كلملا صتاف رهاب رصب وأ ئاهر اخذو اجعئاهب ىلع علطاو ةرضحلا لخد اذ

األايحن، ىدم هقرافي عمهال وهف ، كلملا ء اصلخ عم مظتنا ، ةرضحلا يف لصح املكف ، ةفرعم نم هل



ال حىت هترضح يف لصح نم صلختيو نمأهات، ىلع فطعيو وتاله، نم ىلوتي أن كلملا شأناذه نمو
نوردصي هنعو ، نونكسيو ون كرحتي هبو ، نوقطني هنعف ، هدادم وإ هترا ةنسإالإبش وال ةكرح مهنم نوكت

لسرلا مه صاوخلا ىلع،و األ لثملا هلو ىلا، هللاعت وه كلملا ،ف نودمتعي هيلعو ، نوعجري ،وإهيل
خياشملا ،واالدالءمه نيدلا تاماقم هيلع تلمت اماش وه قي ،وارطل دوجو اذهلا وه ىنبملا ،و مهتثروو

ام وه ،وادازل يقوذلا ديحوتلا بتارم هي ضتا ايرلا ،و تاماقملا لزانم يه لحارملا ،و نوينابرلا
مه ةيناثلا ولاضالل،ولائاطةف رفكلا مههأل اظوئفاألمعلا،واطلائةفاألىلو نم لزنم لك هب صتخي
قاوذ األ قيرط إىل نوكلا هملاس ةعبارلا واالدتسالل،واطلائةف رظنلا لهأ مه ةثلا ثلا ،واطلائةف ديلقتلا هأل

عهب، طقناف ، هللع هب تطاح فأ هسفن رظنف ا، دادتعا وشهخي هتودق نعرأي لدع فنصف : فان صأ مه ،مث
إ ذوفنلا نع ماهو األ ضعبب فغشهل هاوه هب بعل ، تاماقملا لزانم زنمالنم غلب إاذ ىتح :اجتهد وصفن
ام ىلع اوعلطاو ، تاماقملا لزانم زنمالنم اوغلب املك ، مهنم هللا انلعج مهواألولقن، : ،وصفن مادق ىل
، مادق إىل نوضهتنم مهف ، مهمزع مظعو صمه، رح دتشاو ، مهنيقي يوق ، دوجولا بتارم نم هب صتخا

اهبابو االحسنا، ماقم اهيلع لمتشا ام يه ةريظحلا ،و ماهو نماأل مهب عطقيو ، مهل ضرعي ام اوضفر
مهأ ةريظحلا يف صنول ،واحلا ةنين أمطل وها لاصتاف ضعب ىلع هنم فرش أ يذلا عضوملا ،و ةبقارملا

هناحب س ،وإهيل باوصلل هنمب قفوملا ىلا اهـ.وهللاعت ديحوتلا تاجرد ىل عأب نورفاظلا ، ةفرعملا له
. بآملا و عجرملا

عشر﴾ عبارلا لصفلا ﴿

نّم ،إاذ ملعتلا ةواإلرشداو يبرتلا بلطل نود ي رملا و تلاالذيم لعتقهب نم لك ىلع فيإعالمهمبأهنيبج
لمك،فألوق كلذاألملعاأل مهو وه عبتيو ، مهنع خلسن هنم،أني لمك وهأملعوأ نم دوجوب هيلع هللاتعىلا

يثقو اوملا يف دوروملا رحبلا قي،قلافي رطلا اوسء إىل هنمب ي داهلا وهو ق، يفوتلا ىلا هللاعت بو ،
نطابلا رمأامسمومايف نوبك رمت نحنو دهعلا ،وأذخ ركذلا لتلقني التنصىد نأ لعيهلاعده :أذخ دوهعلا
بغرن ،لب أىلو ةرجه انم وهأمدق نم اندلب أنفي ملعن نحنو أدح، ىلع دهعلا الأنذخ امكأانن ،

عمأله هلقماياحبقاألبد مهلسرنو ، التعيقدونهيف مهان ،إاذريأ ةرجهلا ميدقلا كلذ في نيديرملا
تال هدلب فقارء عيمج نوك أني دحاو لك هب،ويدير نولخي ، ءارقفلا غبلا قدصرا دهعلا اذهو قي، رطلا
أهاخفيبيغته، مظعم دحاو لك ناك ،لب مهنع هللا يضر ، مهانكرد ذلاينأ ناكاأليشخا اذكه امو ، هتذم
دي ىلع مطفي مل ،إفننم مهخا ىلعأىديأآيش ت انوعرلا نع انرصع أله ماطف مدعل كلذو ، هتمرح ظفح وي
دوص ايأخيأهنيلسمق ملعاو ،قلا: دارفن بحالال نارق وحلاقديفاأل دسحلا غابلا الهمز نمف شخي،

يقأمفي ،امك نطابلا األبد ةلود شاعئردلاينفي ةإالقإةما دحاو ةملك ىلع يدين رملا عمجب يق رطلا خا يشأ
اَّمَلَو اَنْمَلْسَأ اوُلوُق نِكَلَو اوُنِمْؤُت ْمَّل لُق اَّنَمآ ُباَرْعَأْلا ملاسملين﴿َقِتَلا تادابع كلذب لمكيل ، رهاظ لودةال

،وقلطالاهب، تسردنا قد موقلا قي رط ىلعأن مهفاف 49اآلةي:14] تارجحلا ]﴾ ْمُكِبوُلُق يِف ُناَميِإْلا ِلُخْدَي
ىلا هللاعت همحر ي، نسحلا نيدلا رون ،أنلاشخي هللاتعىلا همحر لاصلدني، نيدلا رون لايشخ ىنربخ دقوأ

، كلاينام اهب يشحر ىتلا مهباآلةل ،ينعي ينام علاث يشخو ةفق صخايقلو:اي نسبةش ومته لبق عمس ،
كثةراأليشخافيدلبيلد إىلأنامت،وقدقاولا مويلا كلذ نم دهعلا لاتلقني،وأذخ لايشخوتكر ربتعاف
لقلايل قألنم مهودجول قدصلا يدينفيمقما رملا تفشاو ولوأناأليشخا ، سانل دنعا يق رطلا صخر ىلع
، ىلا هللاعت همحر ي، مجعلا فسوي لايشخ لخد املو ،قلا: دحاو كل سم اهلك رصم يفكيفيمثل ناكف ،
يهدر،قفلا وهو ، رصم إىل بهذ هل:إ تقيلو ارم ثالث فتاهلا ،دعبأنسعم رصمب ق يرطلا ة لسلس يف
نبلا، رهنلا بلقناف ، يتعص هنمبق بر شأ ىتح نبلا رهنلا اذه افقبل قح دراو اذه ناك فيلاثلاةث:هللامإن
ستلاتريقدبس حسنا سييد دجوف ثأره، ىلع رصم إىل رفاس ،ثم سانلا نم رضح وأسقىنم هنم فشبر
،وإامأ مداخلا أان نوك وأ أتن زربت ،فإامأن دحاول رصم قفي يرطلا : نسح هل:يا ،فقلا رصم قهإىل
اقئما،ووقفبيني بصتنا نسحا يديس ىلعاآلرخ،ثمأن امهنم ،رفدلك مداخلا تنأ نوك أانوت نأزرب
سي زربف ، فسو ديسيي حتىامت همدخ ق،ملفيلزي دصو مزعو داهتجا و دجب مداخا فسو سييدي يد

ىلوتي ،وهللا كلذ ياأخي مهفاو هدتقا مهادهبف ، مهنع هللاتعىلا يض ر ناكاأليشخا اذكه ، هدعب نسح يد



اهـ. كاده
ملس و هيلع هللا ىلص هللا نمرسلو ماعلا دهعلا انيلع ذخأ : ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راون األ حقاول يفو
ةدعاق أصل ىلع دنعاالتخالط فنأسمه ىلع اونمؤي مل ،اذإ سانلا نع ةلزعلا يف انناوخإ بغرن نأ

نما مهيلع فوخلا مدعل ، سانلا نم بورهلا لمكلل سيل هنأ ىلع خايش األ عمجأ دقو ، مهنيد يف نيملسملا
إامش وهف ، ناتهبو روز لا مكلا هاوعدف لا، مكلا ىوعد عم فاخ نم امأو ىلا، هللاعت نع قلخلا لاب الغتش
وه اامك ذاتسا نوكي أن حلصي ،ال باذك رتفم هخيشف ديشخي،وإام ىلع ماطف ريغ نم هسفنب سلج صخ
شخيا،مجعهل، نوكي هلفنسهأن تلوس نم لك راصف ، األشخاي تدقف نيح زلامنا، هألهاذ يف لاغبلا
، موقلا دنع ةروهشملا ركذلا ريغآباد نم صحاباوماساء ىلا هللاعت نوركذي وا سلجو سنملاعماو، انلا
رأتيأ دقو ديرما،مثقلا: نوكي أن حلصي عمأهنال ضني املا خايش لثماأل يشاخ راص فنسهأهن يف نظو

قيرطلا أمهنأملعب اوعداو ، مهورجهو مهخايش أ اوداع ، ةيبرتلا ب مهخ مهلأايش أنذ نمم ةريثك اص اخش
مهتيرشب ران دومخ لبق مهخايش نمأ مهل اإلنذ عوقو كلذل لكو أدح، مهيدي ىلعأ حجني همملو وتقمف ، مهنم

خة،إالأن يشملا يف اإلنذ زيزع صفي رملا يلع يديس ناك دقو ، مهيلع ال خايش األ ىلع موللا ناكف ،
ها، ارقو رصم يف قيرطلا ماظن لحنا ، تام املف ا، رارم ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا نم كلذب أيهيتإنذ

يديس نع ىكحي ناكو ىلا، هللاعت همحر ي، ثيرحلا س ابعلا أيب ،سيدي حلا صلا األخ ىوس دعبه رهظ امو
، رصم إىل بهذا :ايويسف لوقي اقئال عمس ، مجعلا نمبالد هلقني ىلاأن عت دارأ ،أنهامل يمجعلا فسوي
، ةعبارلا هادان املف ، ناطيش قفلا: ثاثلا هادان ،مث ناطيش س،قفلا:يشاطن،مثاندهااثاينقفلا: فناعانلا
نبلا، رهنلا بلقناف ، يتعصقب هنم فرتغ أ ىتح نبلا رهنلا هاذ يل بلقاف قح دراو هاذ ناك قلا:هللامإن
مل نكلو ، رصم ىلإ لص دقو يرت ختلاس يشلا أهاخ دجو ، رصم لخد املف قح، دراو أهن ملعف هنم، برشف
نوك تو ،فاامأزرب ىلعاألخالقاإلةيهل ،ألاهن دحاول قيرطلا : نسح :اي فسوي هل قفلا ةخيشملل ردصتي
وصرا زربف ، فسوي يديسل األرم خيشلا درف ، كمداخو كريزو نوك وأ زربت ،وإامأن يمداخو يريز و
ئب اجعلا قيرطلا يف رهظ ،فأ هتايح يف هل إبهنذ هدعب نسح يديس زربف ، تام ىلإأن حسنيخهمد يديس

واألارمءاهـ. كولملا هل تلدتو ،
انباحص يمجعأ إليه بلقن ،وأن اندلب في زرب ظعاو يشخأو لكب حرفن لعيانأن ،أذخ دوروملا رحبلا ىفو

انبح ىلع ليلد وهف هنم، انردص قاضو ، زرب يذلا كلذ نم انردكت ىتمو ، دحاو فيقر انلوح قبي لم ىتح
،لوي هدابع اشيءنم نم ىلع بيدهللا،يرفقاه اهلك بتارملا ،و خلايرمهل إرةدا نود هللا دابع ىلع رلليساة
لذكشلايخأ ناك امبرو فلاالني، كدبع وأطعيهت ءفلاالين يشل ينما نتلطع سليهد:مل لوقي أن دبعل س

ذملتتنو راد، قحيث حلا عم لعيانأندنرو بجيف ةلمجلا ،بو قمح هنم انردكتف ئعوحلاقاقئ، ارشلا انمب ملع
لعيههاـ. اولب سذلاينقأ انلل ةق فاوم شلايخ كلذل

تانوعر نم كجرخيل ديشيخ ىلع كسفن ياخأي دهاجف ةي، دمحملا دوهعلا لاقدسةيفي راون األ حقاول فوي
ةدهاجملا أضياب كباحصأ رمو ندلايا شيءنم ىلع صرح شوهة،وال كسفن البتقىفي ىتح س وفنلا

إاذرأىيشخاوفقهأني خيشلا ىلع ةي:ويبج ضرملا الصة خلا يف اهـ،قولا خيش يد ىلع ينعي كلذك
،لفي مليلعف ىتمو ، هباحص حقهحوقأ صالحيف شلايختوالذمته،فهنا كلذل ةمدخلا ،ويمزل هسفن حصن
رلاياسةولاقتديم بحم وه امنإ لاهةم،لب طقاس هو لب ةمه بحاص فنسهوال حصان وال فصنمب س
يحاامو ىسوم ناك قلا:«ول فيكو ملس و هيلع هللا ىلص دمحم إىل ىرت ص،أال رطيقهللاقان في اذهو
ي اذكف ملس، و هيلع هللا ىلص دمحم رشيعة مكح تحت الم سلا لعيامه ىسيعو ي»وإليسا نعبتي هعسإالنأ

اطلائفةاهـ. هذه شيخو نوك غبنيأني
،وإنمليبت ةمتاخلا ء وسل سببا نوك دجا،ألهني رطخ لماك بيغرإاذشيخ ةخوخ شللي ردصتلا ):و (قتل
ملويبت اهنم دحاوا لعف ا:إننم رومأ فشكل يذركألها ناعملا رهاوج رفاكا،فوي فاليومتإال هلعاف

يةخ،هوي شملا ء اعداو بذكلا ولااليةب ىوعد ىلا،هوي بهللاعت ةولاايعذ متاخلا وسء ىلع توم ي اهنم
. بآملا و عجرملا هناحب س وإهيل باوص قبهنملل فوملا ىلا ريغإنذاهـ.وهللاعت نم درولا اطعء إل ردصتلل

عشر﴾ سماخلا لصفلا ﴿



خيش دي ىلع هماطفو هتيرشب دومخ لبق ديرم هل نوكي نأ وأدار ةخيشملل ردصت اذإ ديرملا نأ عإالمهم يف
شيئ. هنم ءي سةالجي ايرلل بحم ب وجحم هنإف

عافتن :أاماال كلا سلا ةيغب يف .قلا قيرطلا سءاو ىلإ مبنه يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : فألوق
ارفسهت تقدصو هسفن ترهطتو هلقع يوقو هملع رسخ يذلا ، لماكلا ثراولا إالمن نوكي فال ريثكلا
نع األسرار،وأذخ تاحفنو فراعملا راون أب صهرد حرشناو اوهه ىحتماو هتناطف تملسو رأهي حجرتو
يه هذهو ، اهللع نم مهسفن أ صيلختب ق لخلا ةيادهل باصتن يفاال هل نذأو ، تافصلا هذهب ثراو شخي
هلا غتشاف فنسه، تاعبت من صلختي ملو ةثارولا نم ةلزنملا هذه غلبي مل نم امأو مثقلا: ةيقيقحلا ةثارولا
مكار تت هرشلا شهر،بو نع ولخي ال للعلا نم هيف يقب امب ،ألهن ةسايرلا داسف نم ملسأو ىلوأ هسفن الح صب
هل لصحت لبقأن ملع ريغب اهيلإ راشملا ةيادهلا ريغه ةيادهل ضرعتملا اهب،ف لا واالعفن مكحلا فتغبي ملظل ا

قلا: ثيح ناقلائل سحأ دقلو للضم ضلا هكلا لهجلا نملاشهرو هدنع لام وهف ، ةثارولا ةقيقح



ـــــم يلعتلا اذ ناك كسفنل هال ه ـــــــ ميلعت ــر يغل ثبي نم اي
ـــم يظع تلعف اذإ كيلع راع ـــه لثم لخقتوأتـي نع الهنت
ميكح ت هنعفأنــــ فإاذانته يغّهـا نع اههناف كسفنب فأدبأ

م ــــــ يلعتلا عفنيو كنم لوقلا ب يدتقيو لوقت ام عمسي كانهف

:( هريغ (قولا

بوكر ىوهت ام لكل تنأو اميكح ىعدت نأ ديرت فيكو
بو والتيــ بونذلا بتكتو ن طبلـــــ رهظا ادئام ثبعت و

نم هدنع ،إذامب نماض وهف ملع ريغب هريغ بط نمو اخئن، وهف ةفر عم بغري هريغ ةيادهل ضرعت نمو
ب هلجاعو ةكله لات إىل ضيرملا قاسف ها ريداقم نع لدعو اهتاعو ومض نع ةيود األ جرخ أ امبر لهجلا
﴾[انلسءا اًروُرُغ ِإالَّ ُناَطْيَّشلا ُمُهُدِعَي اَمَو ْمِهيِّنَمُيَو ْمُهُدِعَي ىلا:﴿ عت هلوق يف نيفراعلا ضعب هاـ.قولا ةينملا
اجمه نع افسنك تاجردلا رخآو تاماقملا ىهتنم :إنكدقلبغت ديرملل هلوق رور لاغ نمو 4اآلةي:120]
أدار نوديرملا كلوح رودي ، مهنم مظع كبالمهمأتنأ ملكتو خويشلا سلجم يف سلجاو ، كتضايرو كتد
اذه، اننامز يف نيدورطملا هكالكؤهالء اهيف كلهيف ، ةسايرلا و هاجلا بح يف هعقوي أن رورغلا كلذب

هاـ. مهلا ثما نمو مهنم ضر األ هجو ىلا هللاعت رهط
قعان يلسهل امب ليختم لك عابتاو قهان عدم لكب رارتغ نماال خايش األ رذح ببسلا اذهلو :( (تلق

مدع،وإامنيس لكل تلاسميل رارتغ باال دارملا .و للكهةياد صأ رذحلا و غةياو للك صأ رارتغ اولا:اال قو
بإ فلك بترلا نم ةبتر ىعدا ىلعأننم اوعمج ،لبأ عدم لكل صوصةيال خلا ثآرا هيلع ترهظ نمل مل
،إذولسمل نيعدملل واليسمل هاعدا اميف قدصي لارشعله نازيم بصنيو هاوعد قدص ىلع ليلدلا ةماق
،هم اهنوسرحي سارحو اهنوظفحي ظافح ةقيرطلا ذهلوه هأهل، ريغ األرم ىلوتلو هلصأ نم نيدلا دسفل مهل
اموأىت صر، وانلا ظيفحلا همساب مهدم هروأ واظلا نطابلا هللابلاعمل مهدي ،أ هنيد راصن وأ ىلا هألهللاعت
الروأهوتلاسميل طبم ناكأو قحما ه اوعد عدم لكل ،فساومل ميلستلا يف سإالنملاغطل انلا نم ريثك ىلع
نمو :( هاـ.(تلق ةقيرط صةيوأتبدبادآبلا وصخلا هلأراث التح نمل أهنإامنيسمل قحلا هب،و روم ملاأ
نيذلا الم ظلا نمأله دحاو دي ىلع عقوو نيبذاكلا نيعدملا ب رتغا امبر ةمات ةريصبو رذح هل نكي مل

صعنا. حيسنون أمهن حيسنوب مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس ضل نيذلا الم ظلا أله مهدنع عمتجي
امهنع ىلا هللاعت يضر غابدلا نبمعسدو زيزعلا دبع شهخي نع زيرب يفاإل كرابملا نب لاشخيأدمح ىكح
بيصن ئجوال اوحلا ىلا هللاعت سلهبإىل بوتلا ىضقتو سانلا دنع روهابولاالةي مش لجرلا نوكي دقو قلا:

مهنع رضيهللاتعىلا مهو فرصتلا ديهأل ىلع هللا سلهبإىل وتملا ةجاح تيضق ولاالةي،وإامن يف هل
ردقلل عبتا نوفرصتي نيذلا الممثهل،وهم أهلظلا هيلع عمتجيل ، يلولا صةرو يف لجرلا كلذ اوماق أ نيذلا

جر ةروصلا نظت ، ريفاصعلا اهب درطيل هنادف يف عرزلا بحاص اهلعجي يتلا لاصةرو ةلزنمب دنعهم وهف
يضر فرصتلا لهأ كلذكف ، ةروصلا لعف النم نادفلا بحاص لعف نم ةقيقحلا هنم،لذكيف برهتف ال

ال وهو ، مهدنع يفخ مهيف فرصتلا الممثهل،و ظلا أله هيلع نوعمجيو لجرلا كلذ نوميقي مهنع هللا
،وأن رساخ مدعاخئب لكب أنملاغرت تملع هاذ تمهف اهـ.وإاذ قحلا نوقيطي ال مهو قح ألهن مهل رهظي
،إالإاذم هيعبتمل ال جآو ال جاع ميلأ باذعو ميسج بطعو ميظع ضرر روهظلل صحلاا نكي مل نم روهظ
نع لقنو فلاالح. قيرط همإىل دريو هتبحصب مهصلخيو مهذقني قداص دشرمب مهيلع ىلا ّنهللاعت
وأذخ ديرملا ىلع رطيأ امو فراعابلاسكول نكي هنعأهنقلا:إنلاشخيإاذمل ىلا هللاعت يضر يريشقلا
دنع نوكي ،فالدبأن هعبت نمل كلهم إفهن ةسايرلا و ةبترملل بلطا نيديرملا يبري دقو ، بتكلا نم قيرطلا

اهـ. كولملا ةسايسو األابطء ريبدتو نيداألايبنء لاشخي
،وأن ردصتلل اوضرعتي أنال نيديرملا بادآ ضةيومن رملا الصة وخلا مساقلا ةلااإلمامأيب سر يفو
أدحا عفنت ال بوجحم وهف وآهتف هتير بش دومخ لبق دارما صرا إاذ ديرملا ا،فإن ديرمو ا ذيملت مهل نوكي
يف ةزازح هدنع تلصح عملاأوشخي لك ىلع نيعتي : ةيسدقلا راون األ حقاول يف اهـ.قولا هميلعتو هترا شإ



أدح هدنع نكي ثمل يحب ريغه ىلع مهعامتجاو هسرد مهكرتب ،أو هنارق نمأ ألدح نيديرملا كبثةر هردص
لكل يشحر ثيحب اإلخالص، ةجرد إىل هيقري ىتح هيدي ىلع شخيايسكل ذختي أن نيديرملا أو ةبلطلا نم

يفاإلخالص هل سيلف ، هريغ إىل اولوحت إاذ هتبلط نم ردكت ىتمف ، هريغ إىل هتبلط نم لوحت نم
هناحبس وإهيل باوصلل هنمب قفوملا ىلا اهـ.وهللاعت كاده ىلوتي وهللا رابخ هباأل تحر ص امك بيصن

. بآملا و عجرملا

﴾ رشع سد اسلا لص ﴿افل
قد. صلا قي رطلا اذه ىلع قمديضهعلامدير لوأ نأ عإالممه يف

باب يف هتلا سر في يريشقلا .قلااإلمام قيرطلا اوسء ىلإ هنمب يداهلا وهو ق يفوتلا ىلا هللاعت بو : فألوق
.قولافي قدصلا ىلع نوك نأي يغبن يةقي رطلا ههذ يف ينيد رملل مدق لوأف ين: ديرملا وصايا
هللا قلا ةوبنلا ةجرد تيلا وهو هماظن هبو همامت وهب األرم دامع قدصلا : ذاتس ق:قلااال دصلا باب
االسملا قداصلا ﴾[نلاسءا4اآلةي:69]و َنيِقيِّدِّصلا َو َنيِّيِبَّنلا َنِّم مِهْيَلَع ُهّللا َمَعْنَأ َنيِذَّلا َعَم َكِئَلْوُأَف ﴿: ىلا عت
صقدفيقأ نم قداصلا ءلاسروعلاالةين،و اوتسا قدصلا بملالاغةهنم،وقأل قي دصلا قو دصلا نم المز
:نمأدارأن هيورضح نب أدمح خيشلا قولا وأوحهلا وأعفهلا أوقهلا عيمج يف صقد نم قيدصلا وهلا،و
يف قحلا ب لوقلا ق دصلا : ليق ﴾ نيقدا صلاّ قلا:﴿إنهللاعم ىلا هللاعت نإف قدصلا هللامعهلفليمز نوكي

هرغ. أو هسفن ادهن دبع ةنجلا ةحئار هللا:اليمش دبع نب لهس .قولا ةكلهلا نطوم

ىلا: هللاعت .قلا فشك وول هردق نم يحتسي وال توملا هل أيهتي يذلا قداصلا : يشرقلا ديعس وبأ قلا
تتام هنأقلا: يجاجزلا ورمع يبأ نع يكحو 2اآلةي94] ةرقبلا ]﴾ َنيِقِداَص ْمُتنُك نِإ َتْوَمْلا اُوَّنَمَتَف ﴿

وق ةيفايقلا نم دحاو ينلبقتسا لباب تغلب املف ، جحلا ىلإ تجرخ و ارانيد نيسمخب اهتعبف اراد تثروف يمأ
اهدعف ةرصلا هتلوانف . اهينلوان قفلا ارانيد نوسمخ : تلق مث ريخ قدصلا : يسفن يف تلقف ؟ كعم شيإ لا:

و ديرأ :ال تلقف اهبكرا وقلا: ةبادلا نع لزن ،مث كقدص ينذخأ دقلف اهذخ يل: قفلا نوسمخ يه اذإف
تام.وقلا ىتح ينمز وال يب قحل لبقتسملا ماعلا ناك املف . كرثأ ىلع انأو قفلا: اهتبكرف يلع حلأ
نأ قدصلا : دينجلا هيف.قولا لمعي لضف وأ هيدؤي ضرف إاليف هارن ال قداصلا : صاوخلا ميهاربإ خيشلا
يذلا قفلا:وه قداصلا مععالةم يبساحملا ثراحلا لئسو . بذكلا هيفإال كيجني ال عضوم يف قدصت
رذلا ليقاثم ىلع سانلا طإالع بحي هبلق،وال الح صإ لجأ نم قلخلا بولق يف هل ردق لك جرخ ول بييلا
بحي هنأ ىلع ليلد كلذل هتهارك نإف هلمع نم ءيسلا ىلع سانلا علطي نأ هركي ،وال هلمع نسح نم

هنم لبقي مل مئادلا ضرفلا دؤي مل نم : مهضعب .قولا نيقيدصلا خأالق نم اذه سيلو مهدنع ةدايزلا
هنإف كرضي نأ فاخت ثيح قدصلا ب كيلع : ليقو . قدصلا ؟قلا مئادلا ضرفلا :امف ليق تقؤملا ضرفلا
.قولا فلحتسم ريغل فلحلا ب هدوج باذكلا :عالةم ليقو ، ءيش ال باذكلا ةقداصمو ، ءيش ءيش لك لبق

. اصخلم هـا هعطق إالو ءيش ىلع عقو هللاام فيس قدصلا : نونلا وذ

﴾ َنيِقِداَّصلا َعَم ْاوُنوُكَو َهّللا ْاوُقَّتا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :﴿اَي ىلا عت هلوق قدصلا ةليضف ىلع لدي اممو :( (تلق
يور ام اهنم شأايء هيلع لديو ، هتجرد لا مكو قدصلا ةليضف ىلع :يفاآلةيدالةل رينملا جارسلا يف قلا
قدصيل دبعلا ،وإن ةنجلا ىلإ برقي ربلا،وربلا ىلإ برقي هنإف قدصلا ب مكيلع أهنقلا: دوعسم نبا نع
لجرلا نأو ، رانلا ىلإ برقي روجفلا و روجفلا إىل برقي بذكلا نإف بذكلا قيدصا،وإايمكو هللا دنع بتكيف

أن يور ام اهنمو . ترجفو تبذكو ترربو تقدص أهنقيلا: ىرت باذكا،أال هللا دنع بتكي ىتح بذكيل
و انزلا و رمخلا بحأ ينأ كبإال نمو أديرأنأ لجر ينإ قولا: ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا جرالاجءىلإ
اهنم دحاو كرتب ينم تعنق نإف ، اهكرتب يل ةقاط هذهاألشايءوال مرحت كنإ نولوقي س ،وانلا ةقرسلا

و هيلع هللا ىلص يبنلا دنع نم جرخ املف . كلذ لبقف ﴾ بذكل ا كرتأ ﴿ ملس و هيلع هللا ىلص ،قفلا تلعف
و دهعلا تضقن دقف تبذكو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ينلأسو تبر ش قفلا:نإ رمخلا هيلع اوضرع ملس
، ةقرسلا يف اذكو ، هكرتف رطاخلا اجفءلذك انزلا هيلع اوضرع ،مث اهكرتف دحلا يلع أماق تقدص إن

اعملا باوبأ تدسنأ بذكلا نع ينتعنم امل تلعف ام نسح قولا:امأ ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ داعف



اَّلِإ َنيِعَمْجَأ ْمُهَّنَيِوْغُأَل َكِتَّزِعِبَف ﴿: سيلبإ نع ةياكح ىلا عت هلوق يف ليق ام اهنمو . لكلا تافو يلّع صي
هركذي مل ول ءان،ألهن اذهاالثتس ركذ امنإ س يلبإ ﴾[ص38اآلية:83-82]نإ َنيِصَلْخُمْلا ُمُهْنِم َكَداَبِع

شيئا بذكلا ناك اذإف هاذاالثتسانء. ركذف بذكلا نع ف كنتسا ءكلال،كفأهن اوغإ ء اعدا باذكايف راصل
يف حلصي ال بذكلا : مسدوع نبا لوق اهنمو هنم. فكنت أنيس ىلوأ هللا،فلاسممل هنعل سيلبإ هنم فكنتسي

﴾[لاتوةب9ا َنيِقِداَّصلا َعَم ْاوُنوُكَو رقاأاوإنئشمت:﴿ هل زجني مثال هاخأ مكدح دعيأ ،والنأ لزه دجوال
آلةي:119]هاـ.

نب زيزعلا دبع خيشلا لماكلا بطقلا قلا ةوبنلا ء ازجأ لوأ قهنأ دصلا ةليضف ىلع لدي اممو :( (تلق
فاأل ةوبنلا :وأام امهنع ىلا هللاعت يضر كرابملا نب دمحأ خيشلل زيرب يفاإل امك غابدلا ب فورعملا دوعسم
س لذكنم نوكيو ، لوقلا اذه اهل بجويو تاذلا يف رون نع نيأش امم وهو ، قحلا لوق ئاه ازجأ نم لو
األ برض هيف ناك ولو ،لب ناطو األ ةقرافمو بابح األ ةفلا خم هيف ولو هنع، عجري وال اهتعيبطو اهتيج
فأ ةليح لكب كلذ نع هودوارو هلوق نع عجري المأن الةوسلا صلا هيلع هنم نوكرشملا بلط دقو . قانع

تاذلا روسخوا،ألن إالتشباث كلذ هداز ،امف ةدحاو وقس نع هومرو ةوادعلا هل اوبصن ،مث عنتماو ىب
األ نيتياكح هنع ىلا هللاعت يضر ىكح .قلا:مث هريغ دنعها روصتي ال قحلا لوق ىلع ةعوبطم ةفيرشلا
: تلا قو رويطلا تقطن قرام لخد اذإف ، رادلا باب ىلع نوكت معةقل ارويط مجعلا بالد ضعب :أنيف ىلو
اذإأ عجري ال كلذكو ، فيوختلا ب هيلع دهدوأريش ولو هلوق نع ريطلا كلذ عجري معدوق،وال فاقب رسقاو
لوق ىنعم فتسري ىلإ ةي اكحل ا هذهب هنع رضيهللا ريشي ، لتق ولو عجري ال ةلمجلا ،بو لكؤي شيئا يطع

آمد، ينبب فيكف هل، سةيج لوقلا صراهاذ ىتح ملع، عمبعهد ريطلا بتلاعملألن ربخلا نأ ،وإىل قحلا
زع هللا عم ينحيري يشء ىلع ينلد يديس :اي هخيشل قلا نيديرملا ضعب :أن ةيناثلا . نينمؤملا ب فيكف
ء يشب تفصتا اذإ كنإف ، لجو زع هفاصو نمأ يشءئ يف شهيباهل فنك كلذ تدر :اذإأ خيشلا هل قفلا لجو

فيكو : ديرملا قفلا هميحج راد عمأادعئهيف كنكسي وال هميعن يف هئايلوأ مع ةمايقلا موي يسكنك هنإف اهنم
؟ يديس هواي امو قفلا: اهضعب يف ههيبش :نك خيشلا صر؟قفلا الحنت ىلا عت وأوصهفا ايسيدي كلذب يل
فانهللا قحلا نولوقي نيذلا نم تنك نإف لاحق، ىلا عت نمأوصهفا نإف قحلا نولوقي نيذلا عم نكف قلا:
ىتح امهنيب ناطيشلا لخدف تنب ديرملا راوجب ناكو ، اقرتفاو قحلا لوقي ىلعأهن خيشلا دهاعف ، كمحري س

أناال ملعت ،ألاهن لعفلا هنم تبلط يتلا يه عمأاهن ربصلا ىلع تنبلا ردقت ،ملف اهضتفاو اهب رجف
قفلا اذكو اذك يتنباب لعف قفلا:إنهاذ مكاحلا ىلإ هعفرف أابها تملع ،أف كلذ دعب ىفخي ال ضاضتف
هيلع خيشلا قراف يذلا دهعلل ا رضحت مس ناكو ، كلذ تلعف دق ؟قفلا:صقد لوقي ام عمست :أ ديرملل مكاحلا
سنات راملا ىلإ هب اوبهذا قمحأ قلا:هاذ عمس مام كاحلا هنم عمس املف ، ناركنلا و دوحجلا ىلع ردقي ملف
هيف وشعف مكاحلا بغر نم ءاج ،مث سنات راملا لخدف ، ررضلا ب هيلع دوعي امب هسفن ىلع الرقي لقاعلا نإف
ةدوهللاأملع. ومحم إال نوكت ال قحلا لوق ةبقاع نأ ىلإ ةياكحلا هذهب هنع ىلا رضيهللاعت ريشي ه. وحرسف

مزعلا ذفان مزجلا حيح ص نوكي :أن زيرب يفاإل كرابملا نب امكقلالاشخيأدمح ديرملا ةفصو (تلق):
ال صإ نمأدار اهب ربتعيل تاياكح بابلا هاذ يف ثمقلا:نلوثتب دابعلا نم ألدح يغصي ال داقتع اال يضام
لا ينعي هتعم .س تاياكحلل ةمدقملا هنع،وهوك ىلا هللاعت يضر خيشلا نم هتعمس كالم ميدقت ،دعب هسفن ح
هائةل ةروص دها شأ يلع هللا حتفي نأ لبق تنك : لوقي هنع ىلا رضيهللاعت غابدلا زيزعلا دبع سيدي شخي
ام يبر وعملا نم تد هاشو يلّع حتف املف ةدحاو ةرم هاذ يل عقو ، لمج ةروص ىلع دجا ةليوط اوسء
تس لأسف ربخا، هل رأتي عوه،امف ضوم يفأي اهسنج تبلطو اهلائةل ةروصلا عملا نع تفشت يل ردق
هل:و تلقف ةروصلا كلتل دوجو أهنال ينربخ ،فأ كلذ نع هنع ىلا رضيهللاعت ميركلا دبع نب دمحم يدي
إاذ تاذلا ؟قفلا:إن كلذ فيكو : تلقف ، كتاذ حور ينع أ حورلا لعف نم كلذ ؟قفلا: تد هاش أيشيء

فاخت تلعجو اهب، تمزج يتلا ةروصلا داجي يفإ حورلا اهتفعاس هب، تم زجو اهنيع نيب لاشءي تلعج
هلشءياليف موقي ال تاذلا مزجو قلا: تاذلا ضرر اهيف تناك ولو ها، داجي يفإ حورلا اهفعاستف اهنم

عضومب تررم حتفلا لبق تنكو مي: ركلا دبع نب دمحم يديس لاشر،قلا بناج واليف ريخلا بناج
يف يل لصحف ، ضر األ هجو ىلع يتلا روحبلا إالبلاسنفوهونم عطقي ال قيرطل يفا رحب يل ضرعف

و ءاملا رهظ ىلع يلجر شيءقلا:وفضتع ينبيصي وال قرغ والأ هيلع أبينأمشيء ميظع مزج تاذلا
نم مزجلا زولا ىرخ ةرمأ تعجر املف اآلرخ، لحاسلا تعطق ىتح هقوف ،ملفألزأمشي ديازتي مز جلا



الأ أين تملعو ، اهتجرخ فأ ءاملا يف تقرغف ربتخ أل يلجر تيلد ،فأ هيلع يشملا شأكيف تلعجو يتاذ
ال ناطي بلاشيءفإنلاش ةمزاج تاذلا تماد ىتمو هنع: ىلا رضيهللاعت ،قلالاشخي هيلع مشيا قيط
هآرذ فإاذ مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرج ألهني هباهذب ملعي ،وهو اهنم مزجلا بهذ إاذ اهبرقي ،وإامن اهبرقي
، نيصحلا ةنيدملا مثل مزجلا هنع:ف ىلا هللاعت يضر ،قلا ريخلا اهتوفي ىتح ساوسولا ب اهيلع هب،ألبق
رداب ، جرفو باوب هيفأ ترهظو للخ روسلا يف لصح ىتمو ودعلا اهيف عمطي ال روس ةنيدملل ناك ىتمف

الصال لقاع لك ردابيلف ، مزجلا وه يذلا تاذلا سرو بيعل عبات هتسوسوو ناطي لاش بيعف ، لوخدلل و دعلا
ةرم هنع ىلا هللاعت يضر هتعمس ىنعملا اذه نمو واليسزفتهإنسنا. ناطي ش هبرقي ال ىتح اذهت روس ح

نكاسا دعولل هعام س تقو يف ناك ،فإن ايندلا اآلخةرأو روم نمأ أدحابشءي لاصقدا دعو :اذإ لوقي
هعامس تقو يف ناك لاشءيالحماةل،وإن كلذ كردي ىلعأهن عالةم وهف ، دعولا قدصب ا مزاج مطمئنا
قدصلا لهأ عالةم مزجلا لاشءي،ف كلذ كردي أهنال ىلع وهف ، دعولا قدص ايف باترم ا برطضم دعولل

. هرارس وأ حالهتو انقزري أن هلضفو مبنه ىلا ،نسألهللاعت قيقحتلا و
يف هتمحر هللا نمأدار ضعب ناك : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر نملاشخي تعمس ام اهنمف ، تاياكحلا وأام
نماشرهت ضعبل بهذف ثهنم، عمجو هعابف نممهلا جرخ أن هبلق هللايف فأىقل نيح لاصلا بحي ضني املا

هدلب، غلب ىتح مهلا ةلمجب موحرملا هاذ ،ذفهبإهيل يحاونلا لاووفدنم هدصقت تناكو سبلاصالح انلا دنع
لاشخي ناكو يلعلا دبع ؟قفلا: كمسا قفلات:ام ةمداخلا تجرخف بابلا قدف اهيلع لدف هراد نع سفأل
همسا هريغو بار لاش هعم ىطاعتي ميدن هل ناكو ، مهسوفن ىلع نيفرسملا ةاصعلا نم بولاالةي روه ملاش

دبع بابلا قد يذلا هاذ مسا للشخي: تلا قف ةيراجلا تبهذف ، موحرملا اذه مسا همسا قفاوف يلعلا دبع
، هعم ةرجاف أة رماو هيدي نيب بار لاش دجوف لاشخي ىلع لخدف هل، :ائينذ هميدن أهن نظو قفلا يلعلا
جوتئكاقصدا نمباليد كب تعمس قفلا:ايسيدي هيلإ مدقتف هلك، كلذ نع لاغةلف ىلا هللاعت هقزرو
أ ةيراجلا ،مثأرم مكنم هللا لبقتي : خيشلا هل ،قفلا ىلا عت ميلاأتيكتبههلل اذهو لجو هللازع ىلع ينلدتل

موحرملا كلذ بهذف هل، هنيع خيشلا يفبسنات ةمدخلا ب فلاأس،وأهرم هاطعأو هذخأف فيغرا، هل عفدت ن
رفسه انم بصن يقل دقو ةمدخلل حرفا بهذف هل، خيشلا لوبقب رورسم هبلقو مطمئةن هسفنو هتعاس نم
لجو هللازع ردق نم ناكف فنس، طاشنو رور وس حرفب مدخي لعجو ناتسبلا غلب ىتح حارت امواس ، خيشلل

، نيفراعلا رباكأ نم لجر ةافو ، فرسملا باذكلا خيشلل يجمئه فدا ص ،نأ موحرملا كلذب هليمج نسحو
نحنو ةرم فالن،مك يديس هل:اي اولا قف ةعبسلا باطق واأل لاغثو هتافو رضحف ، ناويدلا نمأله ناكو
تناح ،فاآلن اندعاست ملو كرس يف كثري نم ىقلت نأ ىسعف اإلسالم نودم نم ةنيدم ىلإ كلاهطب لوقن

ومضيع يف وأان ينثري نم يلّإ هللا قاس دق يتداس :اي مهل قفلا ثراو بال ىقبتو كرس عيضيف كتافو
زع هللا عم هتريس حسن ىلإ اورظناف ، لطبملا فالن ىلع دفو يذلا يلعلا دبع وه؟قفلا: نمو هل: اولا قف
هل لزلزتي ملو ىأر ام ىأر هنإف ، همزج وصالةب همزع ذوفنو هرطاخ خوسرو صهقد مامت وإىل لجو
: اولا ؟قف هثرإ ىلع نوقفاوتفأ ، هتاذ يف يذلا ءافصلا اذه لثمب متعمس لهف ، ساوسو هل كرحت ملو رطاخ
،قوفعهل هتين نسح ىلع لجو هللازع هباثأو رسلا ب يلعلا دبع يديس لصتاو ، يلولا حور ت جرخ ،ف معن
ال هتين ببسب همحر هللا نأو اذكب فرسم هيلع دفو خذلاي يشلا ،وأن ةمحرلا هتءاج نمأني ملعو حتفلا

. قفوملا ىلا وهللاعت ريغ

نحتمي نأ فأدار قداص ديرم خياشملا ضعبل ناك هنعقلا: ىلا هللاعت يضر خيشلا نم هتعم امس اهنمو
تنأ ؟قفلا: كوبأ انأأو أرثك بحت هل:نم قلا ايسيدي ؟قلا:معن ينبحت هل:ايفالنأ موياقفلا هقدص
نكلو كعيط الأ فيكف ؟قلا:ايسيدي ينعيطت أ كيبأ سأرب ينيت أنأت كترمأ نأ .قفلا:أرفأتي ايسيدي

مث حطسلا قوف عوال مهراد رادج ستفور س، انلا دقر دعبأن كلذ ناكو هنيح نم بهذف ، ىرت ةعاسلا
نكلو ، هتجاح فيرغنم ىتح هلهمي ملف نمأهم هتجاح يضقي أهاب دجوف ، امهلزنم يف همأو هيبأ ىلع لخد

؟ كيبأ س أرب ينتي أت كحيو هل: قفلا هيدي نيب هحرطو خيشلل هب ىتأو هسأر عطقف أهم قوف وهو هيلع كرب
ال يدنع كالكم لكف :أامانأ ديرملا هل اقفلا حزام تنك امنإ كحيو قفلا: اذه هاوه معن يديس قفلا:اي
سيل هو اذإف ديرملا رظنف ؟ هلهوأرسأكيب رظنا هنع: ىلا هللاعت يضر خيشلا هل هيف،قفلا لزه
نوذ ختي مهتني ألهمد ناكو ،قلا: جلعلا وه؟قفلا:أرسفالن نم سأر : خيشلا هل قفلا هيبأ سأ رب



تدعوو ش ارفلا يف هتجوز هتناخف ةليللا كلت اغئبا أهوب ناكو قلا: نيينادوسلا ديبعلا ةلزنمب ريثكا جولعلا
ةفصلا ىلع هلتقيل ديرملا لسر فأ كلذب هنع هللا يضر خيشلا شف وكو ، اهسفن نم هتنكمو رفاكا جلعا

ىلا وهللاعت هحتف ىلع هدعب يلوتملا سهرو ثراو ناكف لا بجلا نم لبج أهن ملعف ، هقدص نحتميل ةقباسلا
. قفوملا

هل:اي قفلا فراع خيشل نيديرملا ضعب ءاج : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا تعمس ينأ اهنم قلا:و
اهسأر يف ةاحسم هاطعأ و هتمدخ ىلع فوكعلا و هدنع ماقملا ب هرمأف معن، قفلا لج زعو هلل لوبقلا يديس
ةروكل هبتني ال نأ طرشب خيشلا ثراو وه ديرملا ناك ،و ةاحسملا ليقثت إال اهيف العفن ةدئاز ديدح ةروك
ثري ال هنإف ، ليقثتلا اهلإال ىنعم ؟وال حلصت ءيش وألي اهتدئاف ام وقلا هبتنا نإف ، ةروكذ ملا ديدحلا
ساوسو قرع هل كرحت ،وال سافلا ب مدخي ووه نينس عبس هتمدخ يف يقبف هنع: هللا يضر قلا ءيش هنم

هب، عمسي وال ىري ال يذلا مدعلا ةلزنمب ةروكذملا ةروكلا تراص ،و ناطيشلا حاير فصاوع هتزه وال
. قفوملا ىلا وهللاعت نيقفوملا و نيقداصلا حةلا هذهف

وه ناكو قداص ديرم لجو زع بهللا نيفراعلا ضعبل ناك : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر قلا:وسمهتع
تام املف س، اوسو هل كرحتي ملف كلذ عمو ، ةركنم ةريثك ا رومأ هخيش نم ىلا هللاعت هدهشأف ، هرس ثراو

شعراإ ركني ام اهيف سيلو اهيف، خيشلا عم باوصلا نأ ملعو روم كلتاأل دهاش هيلع ىلا هللاعت حتفو شهخي
فرعي دي رملا ناكو ء وسلا ب ركذت تناكو لاشخي ناريج نم تناك رماأة أن كلذ نمف ، هيلع تهبت شأ الأاهن

باب نيب هب ولخي عضوم خيشلل ناكو ، اهفرعي ال ديرملا نكلو اهتروص ىلع رماأة خيشلل ناكو ، اهصخ ش
ء وسلا ب ةروهشملا أة رملا تلخد أن قفتاف ، بابلا ب فقي وإامن هيلإ غلبي ال ديرملا ناكو ، تويبلا نيبو رادلا

خيشلا ىلع تلخدف اهب ةهيبشلا خيشلا ةأرما تجرخ أن قفتاو ، رادلل تزاجف بابلا وهوب ديرملا ىلع
وحن اهب ةهيبشلا موّرت خيشلا اهيلإ ماقو تلخدف اهنم هتجاح يضقيل اهيلإ لسرأ خيشلا ناكو ، ةولخلا
اهنأ شك اهنم،امف هتجاح يضقي وهو خيشلا أةعم رملا ،رفأى ةولخلا ىلإ هرصبب ديرملا ىمرف ، تويبلا
جرخف الة، صلا تناحو ةأرملا تجرخ ،مث ناطيشلا هزفتسي ملف هبلق ىلع هللا طبرو ، ءوسلا ب ةروهشملا

ررض ريغ نم مميت خيشلا أن ديرملا شك لا،امف ستغ نماال هعنم ضرم هب ناكو مميتو الة صلل خيشلا
هورصع صينلفل ءاما هل اوعنصف ماعطلا نمهمض هعنم ضرم خيشلا ب ناكو ، ديرملا بلق ىلع هللا طبرو

هيلع كرحتي ملف هبلق ىلع هللا طبرو رمخ شكأهن امف هبرشي هدجوف ديرملا لخدف ، هبرشيل امبئه هل اوتأو
أن ملعو ، ءوسلا ب ةروهشملا أة رملا رماأهتال خيشلا طوئاه يتلا ةأرملا نأ ملع هيلع هللا حتف املف ، ساوسو
ىلا وهللاعت رمخ ءام ال صينلف امء لاشخي شهبر يذلا املاء أن ملعو ررضل لاشخي هلعف يذلا مميتلا

. قفوملا

يقبو كلذاألخ تامف ، لجو هللازع يف خأ نيديرملا ضعبل ناك : لوقي هنع ىلا رضيهللاعت هتع مسو قلا
أ ديرملا ذهلا ناكو هللا، أوالداألخيف نيبو وأالده نيب همسقي ء يشب هيلع ىلا هللاعت حتف اذإ لعجف ، ديرملا

نيعبر أ اهنم ديرملا بيصن ناك اهنمث اوذخ أ املف ملظا، نزخملا بناج نم مهيلع ثعبف هناوخإ عم ضر
اف ىلا هللاعت يف يخأ أوالد نيبو ينيب اهمسقأ هكم؟قلا: اردب لعفت :ام هناوخإ هل ،قفلا اننامز قثماالسةك
عدو اذك اهب عنصاو اذك اهب رتشاو كمهاردب ،تسبب لقعلا ناصقن يف كلثم هل:امرأاني اولا قو هوقمحت س
اهل:ايفنسيامقتلويهلل ،قفلا مهلوق ىلإ ليمت نأ هسفن تدار تشمغلاهب،فأ تنأ يتلا ةقامحلا هذه كنع
قحاألةوخ تعيضو اهب ترثأت قثماالافس نيعبرأ كتقزر يل: لوقي ثيح دغا هيدي نيب تفقو اذإ لجو زع
املف ، لجو زع هللا يف هيخأ أوالد نيبو هنيب مهاردلا مسقف ىلا هللاعت هقفوف ، اهتعي ض امك كعيضأ مويلا ف

هللا هلعجو ، رشب بلق ىلع رطخ وال تعمس نذأ وال تأر نيع امال هاطعأو هللايلعه حتف مهدنع نم جرخ
اهـ. قفوملا ىلا ،وهللاعت هتميزع ذوفنو همزع ةقادصلو هتين ق دصل نيفراعلا نم

ليختي وال باحصأ ةدع هل ناك رباك األ ضعب نأ هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ريغ نم تعمسو قولا:
نأأ كلذو ، دحاولا كلذ ىوس مهتلمجب اورفف مهربتخاف اموي مهربتخي نأ دارأف ، مهنم دحاو إالنم ةباجنلا



لخدو خيشلا ماقف ، ةولخلا تلخدف هتءاج ةأرما ةروص مهل رهظأف ، هتولخ باب ىلع اوعمتجا ىتح مهكرت هن
و بهذ هنإف ، دحاولا كلذ إال مهتاين ترسخو مهلك اوقرفتف ةشحافلا ب اهعم لغتشا خيشلا نأ اونقيأف ، اهعم
؟قفلا لعفت يذلا اذه قفلا:ام خيشلا هيلع جرخف ، خيشلا هب لستغي نأ دصقب هنخسي لعج و ءاملا ب ىتأ
نأ دعب ينعبتتو : خيشلا هل ،قفلا ءاملا كل تنخسف لسغ ىلإ جاتحت كلعل تلقف تلخد دق ةأرملا تيأر
قحاألايبنء يف ليحتست وإامن كيلع ليحت التس ةيصعملا و كعبتأ ال ملو ؟قفلا: ةيصعملا ىلع ينتيأر

فرع أ كنأو رشب أكن ىلع كتطلا خ وإامن يصعت ال يبن كنأ ىلع كطلا ملوأخ الةولاسالم، صلا مهيلع
يل كرحتي وال ةين يل لدبتت فال لزي مل هيلع كتفرع يذلا صف ،فولا كيف ةيقاب كتفرعمو ، قيرطلا ب ينم

لوأئك ينع عطقنيل دمعا كلذ تلعف رماأةوأان ةروصب تروصت ايندلا لتك يدلو :اي خيشلا هل قفلا رطاخ
ىلع ةبحم دادزاف ةأرما دجي ملف لخدف ؟ ةأرما ىرت لهف ةولخلا ىلإ يعم هللا كقفو يدلو اي لخداف ، موقلا

. قفوملا ىلا وهللاعت هتبحم

،أن ىلا هللاعت امهمحر يرصملا ركاذلا نيدلا جات خيشلا ذيملت نيدلا ييحم خيشلا باتك يف تيأرو قلا:
لجو زع هللاهب مكصخ يذلا رسلا ينوطعت نأ مكنم أدير هل:ايسيدي قفلا رباك بعضاأل جرالاجءىلإ

أم ىلع هنم سطق بأرم خيشلا هنحتماف ، هيلع ردقأو هقيط :أ ديرملا لذكقفلا قيطت ال قفلالاشخي:إكن
كلذ قلا املف ،وبأهنماألاكرب، ثدح باش ديرم خيشلا دنع ناك هنأ كلذو الةم، هللاسلا لأسن ، هسأر
خيشلا ،مثإن هدنع ماقملا هللالاسر،فأرمهب ءاش نإ كيطعأ س ينإ : خيشلا هل لاسرقلا قيط :أانأ ديرملا
لعجو هحبذف شبكا هتولخ لاشخي لخد ألدح،مثأ رهظي ال ثيحب ناكم يف ءافتخ باال ثدحلا باشلا رمأ

صةرو يف وهو هيدي ىلع ليسي فيديهومدلا نيكسلا و قباسلا ديرملا ىلع جرخف ، مدلا نم شيائ هبايث ىلع
، هحبذ أنأ يسفن تكلم امف ينبضغ فلاالينأ باشلا ؟قفلا:نإ يديس اي مكدنع :ام ديرملا قفلا نابض لاغ
اذها متكاف يدلو لاسراي تدر نإفأ ، شبكلا اهيف حبذ يتلا ةولخلا ىلإ يشري حوبذم ناكملا كلذ يف وه اهف
يف لصحيو ينقدصي هنإف تامو كدلو ضرم هل: لوقأ ينإف هوبأ نعه ألدح،وإنأسينل هركذت ألرموال
اش نإ رسلا ك يطع انأفأ تلعف نإف هيف، ينرتستو هاذاألرم ىلع يندعاست ايلودي ،عفسكا فطل أةل سملا
،كبالم لعفأس : هتضبق يف خيشلا نأ نظ ثيح ، هظيغ رهظو ههجو رعمت دقو ديرملا ،قفلا ىلا ءهللاعت

باذكلا خيشلا هل:نإ قولا ةصقلا ب هملعأو باشلا ودلا اىلإ عيرس بهذو خيشلا قرافف ، بذكلا هنم رهظي
همتك أنأ ينم بلطيو هرتس نأأ ينبغري لعجو ، ةعاسلا هذه يف مكدلو لتق ريخلا هيف نودقتعت متنك يذلا

س: انلا هل قفلا همد يف طحشتي مكدلو نودجت مكنإف ةعاسلا يعم ذافهاوب يفاألرم متككش ،وإن مكنع
أو يقدص رهظي ىتح يعم اوبهذا : مهل قفلا كيلع هبش األرم لعلو اذه لعفي فالناال فإنساندي كحيو

اوفقو ىتح مهمامأ ديرملا او عارس خيشلا ىلإ اولبق ،فأ ةلودلا بابر هبأ سوسعم انلا يف هلوق اشفف ، يبذك
عمس هل:أالت اولا ؟قف مكمدقأ وأيشيء مكل :ام مهل قولا خيشلا جرخف بابلا اوعرقف ، خيشلا ةولخ ىلع
هيف ينبغرت تنك يذلا : ديرملا هل ؟قفلا ناك يشء يأو هللاشخي: قفلا ديرملا إىل نوريشي اذه؟ لوقي ام

: ديرملا قفلا طق كتملك امو يشء كنيبو ينيب عقو قفلالاشخي:ام ناك يذلا وه هنامتك ينم بلطتو
كلتقن فاآلن سانلا دلو تلتق : ةيحان لك نم لاشخي ىلع سانلا حاصف س، انلا دلو تلتق دق كيجني ال بذكلا

قهتلت؟ ينأب ملع نمأني هولس : خيشلا قفلا كتولخب مهعدختو كتدابعب سانلا هللا،تغش ودع اي
: ديرملا شةاقفلا تحب :نمعوقدذ خيشلا ؟قفلا كبوثو كيدي ىلع مدلا وأرث يلع جرخت :ملأ ديرملا قفلا

ترهظ وأ ليتقلا تيفخ :إكنأ ديرملا قفلا ةحوبذم ةاش اودجوف اولخدف قداصا، تنك إن ةولخلا ىلإ لخدتلف
نم أتعملأكن هيلع والبسأ باشلا جرخ نإ :رأأتي خيشلا قفلا هب لتقت لئال هعضوم يف لاشةا هذه
ملع وال جرخف ىتفلا إىل خيشلا قداصافأرسل تنك إن هجرخ :فأ ديرملا قفلا نوحلفي ال نيذلا نيبذاكلا
هل لذكقلا دنعو ، بذاكلا ديرملا نوبسي اولعجو خيشلا إىل اوعرضت س رآهانلا املف قوع، امم هدنع
مل يذلا اذهاألرم متك ىلع ردقت مل ؟امفبكلا هيلع ردقتو لاسر قيطت أكن باذك اي معزت تسل :أ خيشلا
بأ قيلي يذلا رسلا كانيطع دقفأ بهذاف ، رسلا قيطت أكن كاوعدل اذه كعم انعنص شءي،وإامن هنم نكي
هنمب نأسلهللاعتاىل نيبذاكلا نيعدملل كنواال ن يربتعملل ةظعوم لذك هموي نم ديرملا لذك ناكف ثملاك،

. قيفوتلا



ينتعي ناكو ، نمبالدملاغبر ناكو جيجحلا بكر شخي ناك أهن كلذو ، ةبيجع ةياكح لجرل عقوو قلا:
،وإ قرشملا لطعىلإ اذإ اذهدأهب ناكف ، هيدي ىلع حبري يذلا ىلع شتفيو مهبحيو لاحني صلا ريثكااقلبء

كبحاص وه كنم اهبلطي يذلا : لجرلا هل ،قولا ةنامأ هاطعأف نيحلا صلا معبعض رصمب ىقتلا جرعف اذ
امشاءهللا، يقبو هراد لخدو هدلبل مدق ىتح دحاوا دحاوا مهفرعي نيذلا نيحلا صلا يلع فوطي زلا ،امف

تقولا بحا ص راجهوه أن ملعف ، رصمب فالن اهكاطعأ يتلا هل:أنياألةنام قفلا هراج موي تاذ هيقلف
قرشملا ب هيلإ راشي صحلاا تكرت امو يلع مكسفنأ نوفخت فيك يديس :اي لوقيو اهلبقي هلجر ىلع طقسف

: خيشلا هل هبقفلا هصخ يذلا رسلا هنم بلط ،مث يلإ سانلا برق وأ يناريج متنأو ، إالأهتيت برغملا و
كطرش امو قفلا: يطرشب لمعاف هقيطت تنك نإف خيشلا قفلا ايسيدي هقيطأ قفلا:لب هقيطت ال رمأ اذه
يديس هل:يا قفلا هذه ةليوطلا كتيحل قلحت وهأن هيف كيلع ضرر ريبك ال طرش : خيشلا ؟قفلا يديس اي

كل امأهلوق لعفاف رسلا تدرأ :نإف خيشلا قفلا قرشملا قي رط يف مظع أو باهأ اهبو كلذ يل غوسي فيك
هقرافف ، يطرش لبقت مل ثيح بنذ يلّع كل يقب امو : خيشلا هل ،قفلا هقيط الأ اذهأرم يديس هل:اي قفلا
تدزو امقلا تلعفل خيشلا نمز يف يدنع مويلا يلقع ناك قولا:ول مدن هتاف ام هتافو خيشلا تام املف ،

عهيل.
ارئةح مشي ناكو ، ةظقيلا يف ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ىري ناك نمم ةاقثلا ضعب نم تعمسو قلا:
األ عماج يف ةعمجلا موي ءايلو األ ضعب عم تنك قلا: ساف ةنيدم نم ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ةنيدم
ل كبح إينأ يديس :اي لوقيو يلولا كلذ دي لبقي لجرب فإاذ عماجلا نم تجرخو ةعمجلا تيلص املف ، سلدن
ملعب تيفتكا هفال ينعي ، ىفخ وأ رسلا ملعي أنهللا ملعت :أمل ةركنم هيف رظن دقو يلولا هل قفلا لجو زع له

: تلقو إهيل تمدقتف ، يلولا نم سهعم امم يكبي ةبحملا ىعدا يذلا جوعل يلولا بهذف ازجئه، نسحو هللا
ق خيشلا نيبو كنيب قارفلا وهف جرالوإال نكف ، كربتخي أن خيشلل اوالدب ميظع أرما تيعدا دق ايهاذإكن

اهينجي يعدملا كلذ ناكف ، دودحلا يف خيشلل نيت ةرج ش تناكو هنيتا بس ضعب يف خيشلل راجا ناكو لا:
هل: قولا لمحتلا ةفلك هنم طق سأ ةبحملا ىعدا املف ، هراوج نسحيو حفصيو وفعيو ربصي خيشلا ماعو لك
يف دجلا ساق ىلع هعم خيشلا ماقف قولا:هييل، يعدملا هركن ،فأ اهيف الشيءكل يترج ش ةرجشلا إن

هللا يضر خيشلا تعمسو هنعقلا: هللا يضر خيشلا بسي يعدملا كلذ تعم س ىتح ، ماصخلا زنلااعو
هبوث ىلع أهنأقار ىتح س انلا هنع رفيل ةفلا خم رهظي بيذاجملا خويشلا ضعب ناك : لوقي هنع ىلا عت

سهرقفلا: ثراو هعمإال قبي ملو هنم نورفيو رمخلا ارئةح هنم نوم سيش انلا لعجف رمخا، موي تاذ
، مهيف هل ةجاح فإهنال هنوعبتي اوناك نيذلا س انلا ةرثك إىل ريشي ، لمنلا هؤالء ينع رفيل دمعا اذه تلعف

. قفوملا ىلا ،وهللاعت كدحو هيبك إامن ةجاحلا و
هيف دعصيو يتأهلم لعجو ءايلو األ ضعب إىل لجر :اجء لوقي هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا تعم قلا:وس

أن تدر أ يتمينغ هذه ؟قلا:ايسيدي كدارم :ام يلولا هل قفلا هيلجر إىل هسأر نم مأتهل ىتح رظنلا
حبرا لجرلا كلذ حبرم هنع: هللا يضر خيشلا قلا ىلا هللاعت يدي نيب دغا اهيف ع فشتل تاذك يتاذ رظنت
للهوهللا دمحلا هذهاألةمو يف نوقاب سانلا : لوقي ةياكحلا ههذ ركذ هنعإاذ ىلا هللاعت يضر ناكو ريثكا
هيف دقتعي نم ضعب إىل نيقداصلا ضعب :اجء لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعم .قلا:وس قفوملا ىلا عت

أن تدر :فإنأ حبصلا صالة دنع كلذ ناكو خيشلا هل قفلا لجو زع هللا يف كبح هل:إينأ قفلا ريخلا
وهللا ىرخ وأ ايند حبرف فلا خي ملو قلا:مافتلث قرشملا إىلبالد بهذاو أباد، كراد إىل عجرت فال حبرت

. قفوملا
إالب ةواقش وال قدصلا الإالب صأ السةداع نأ ةفرعمو ملع هلأىند نم لكل رهظي انمدق امبو :( (تلق
ملاؤ نامي إ حصي هبو هنع، ءاج ام لكبو ىلا بهللاعت نامي يفاإل قدصلا وه ريخ ،ألنرأسلك بذكلا

يذلا قفانملا وهف صقداا هنامي يفإ نكي مل ،ألننم نامي اإل ءاعدإ يف بذكلا وه رش نم،روأسلك
، حلا وصلا حلا طلا اهيف كرتشي يذلا نامي اإل ةبترم يف هاذ ناك ،وإاذ رانلا نم لفس األ كردلا يف نوكي
لبقي ال يذلا قحلا ةرضح بذاكلا لخدي فيكف ، اهيلإ لصي أن ديرملا ديري يذلا ناسح اإل ةبترمب كنظ امف
بقو نيقداصلا و قدصلا لضفو بذكلا و قدصلا ةقيقح انل ترهظ :دق تلق دبأانإ نوكي ال كلذو قحلا إال

. قداصلا ديرملا ةقيقح نييبت في ديزن نأ ديرن ،وال نيبذاكلا و بذكلا ح



يف قوقحلا نم اهل امو ةيبوبرلا جالل فرع يذلا وه يناعملا ره اوج يف امك قداصلا ديرملا ):إن (تلق
هتبحم ىلع فوكعلا ،و هيلإ للذتلا و عوضخلا و اضرلا ماود نم قولخم لك ىلع ةي، األهول ةبترم

هلو ضرغ فال ةدار بحاوإ هاوس ام لك نع اض رعم عهيل، بلقلا ف وكع و هيلإ شايحن اال ماودو هميظعتو
دجيهيشائ مل هءاج اذإ ىتح ءام نآمظلا هبسح ي ةعيقب با رسك هاوس ام أنلك هملعل ساوه، ءيش يف ةدارإ ال
هسفن ةسخ فرعو االةيهل ةرضحلا نع ع اطقن ىلعاال فوكعلا ماود نم هيلع ام هفرعو هاذ فرع املف ،

اهتادارمو اهظوظح عيمج وأن اإلةيهل ةرضحلل ةداضم اهتاهجوت عيمج يف اهنأو ، اهرشو اهمؤش ةرثكو
ةفام رعمو قحلا قوقحب مايقلا ب ضوهنلا نع طيبثتلا و طبثتلا نم اهيف ام فرعو ، ةينابرلا قوقحلل ةضقانم

عاطقن واال تاوهشلا ىلع فوكعلا و تاحارلا ىلإ ليملا نم ،امبأهتفل واألبد ةمدخلا نم ىلا عت هل بجي
ميوقت نع هزجع فرعو ، ناديملا اذه إاليف رودت ال اهظوظح عيمج وأن تاوم ولاس ضر األ خقلا نع

أهنإن فرعو ، اهتاوهشو اهاوه نع ةعطقنم اإلةيهل ةرضحلا ىلإ اهدر نعو ء وسلا ب ةرام األ سفنلا ههذ
باذعلا ةدش نم تقملا و بض نملاغ واآللج لجاعلا يف ىلا هللاعت ،نم بجوتسا لا حلا اذه ىلع اهعم ماق

يتلا ةلضعملا ةلعلا و هيف عقو يذلا بلاالء اذه نم هبلق دعتراو ، ةياغ امالدحهلوال دولخلل دبؤملا لا وكنلا
تقملا و بض لاغ هباجت نماس هلبق ركذ امم امهيهيف ىلع هسفن عم ماقملا هنكمي اهنم،وال هل جورخ ال
فرع نيحف اإلهلةي، ةرضحلا ناطيت ىلإاس ثيبخلا رقمها نم هسفن تقم ىلع هل ةردق ىلا،وال هللاعت نم
ىلع لديو ةلضعملا ةلعلا هذه نم هصلخي يذلا بيبطلا بلط يف داهتجاو دجو مزعو قدصب جرع اذه
هذهب فصتي مل نمم هريغ وأام قداصلا ديرملا وه اذهف ، ةحصلا و ءافشلا مكلا هل بجوي يذلا ء اودلا

،وأاماأللو: هبلط أبرم هسفن تقلعت دجي، ال دقو دجي دق ريغ ال ةبترمل طبلا وهف ، ةمدقتملا تافصلا
يتلا يه روكذملا ملعلا كلذ هتبهو يتلا لاحقهب ةيانع بلطه،فإن نم هيلإ برق أ خيشلا ناك هقدص ناكملف

ا عقيف ، ميظعتلا و ةبحملا ب خيشلا بلق هل بلقتو ل، صاولا خيشلا ةرضح يف هيقلتو لماكلا خيشلا إىل هدوقت
نكمي بذجاال هتبذج أرم ىلع تعقو ىتم قحلا ةيانع ألن صلو ولا باب حتفنيف واألبد امهنيب الئتالف

با مامته ةدشاال مد، قتملا ملعلا مكلا بلطلا يف قداصلا ديرملا ىلع بجي يذلا ،ف ناك ام ناك ولو ، هفلخت
دي فملا قدصلا وه ،اذه ديري ام ىوس ءيشب تشيغل ،فال هبولطم ىوس امع بلقلا ةيامعو بولطملا ألرم
رباك هباأل طيحي امال ةداعسلا نم نيقداصلل نأ تملع هاـ.وإاذ لاالقح تقملا نم هجرخي يذلا وهو
ةيبأ هسفن نوكت نمو . ديرت ام كسفنل رتخاف ، لوقعلا و راكف باأل هفيكت امال نملاشةواق نيبذا كللو ، لوحفلا
ليس تحتو لهجي نيلهاجلا لهج قوفف فالبماالةهلسةين، ةيند مهته يذلا ،امأ ةيلعلا بتارملل حنجي

اوأرضى، طخسو دعبا برقوا،وأ داعسا ،أوإ كيدرت وقشة او داسف وأ صالحادعب ذخف ، لخدي نيقراملا
. بآملا عجو رملا وإهيل باو للص قفوملا ىلا ،وهللاعت ىظل سأوران ودرفلا ةنجو

﴾ رشع لاسباع لصف ﴿لا
هللا. واليخمدإال بحي وال بحصي وال فرعي ال يلولا نأ مهم فيعإال

ناكقابط، ولو دوهارو اماوعأ صهبح ولو الفال نمو حين، دعب ولو ىرخأو هبنديا ناتعف كلذك ناك نمو
قي،قلا رطلا ءاوس ىلإ هنمب ي داهلا وهو لاتفوقي هللاتعىلا بو فقألو: هلعن كار ش نم أقبر هبطع لب

ضارغ :األ اهنم رومأف ساتذاه نع يد رملا ،ينعي هعط هب:أوامامقي انعو ضها رأو هنع يهللا ضر يشانخ
، هاوس الليشء لجو زع إالهللا فرعي وال بحص نألايشخالي كلذو ةي، ورخأ وأ ةيوي ند اوسءاكتن
فيق كلذو وألايهلهل انأو لويهللا أبنقيلو:اذه نأيولايههللتعىلا رمأين:امإ ةفي بحصلا هووينعي
طيه:«نموىلال ىفو نذآهتبحلارب» داعىلّيلوّيافدق هللا:«نم نع اربخم ملس و هيلع هللا ىلص هلو
ةهللاتع رضح ىلإ يدين رملل بذاجلا وهلاسراألربك فتيهآوتذختهلوّيا»وهاذ طصا ّيلوّياألجلأنّهلوي
رملا امويدسف ةنماألبد رضحلل اميبج رضة،ويملع لاح ديبع ىلا،واألرملاثناي:أنيملعأنلايشخنم

ةفي بحصلا لايهو هبر امقي ىلعو هللاتعالى ىلع ليهلد هبحص اذهي ملع اذإف ، واإلبر راطو نماأل ءفياه
برلا نأ فرعا اذهف تف رع اذإف ندلاياواآلرخة، خسر امهر ليغ صبح نمو ذهيناألرمينالغير،
دماحم هولعيهنم اذلتهامل ةي دوبعلا و ةيه يستحقاألول اهلإ هنوكل ،لب ضر اللغ يدبع وتعىلا هناحبس

وماالت هبلج ،لبلت ضر اللغ بحص لايشخي كلذكو ةلعلايا، دابعلا يه هذهو ةي هبلا ءامس واأل ةيلعلا ت افصلا



ي ضر ةهللاتعىلا،وقلا رضح في دبعلا ن يشي امو ةيض رملا هنماآلباد فر عتيو هللاتعىلا، والةي ىلإ ه
ىلعألو لدلايل لعج ملي نم ناحبس هنع: هللاتعىلا يض هللار ءاطع نبا هبفيقلو انعو هاضرأو هنع هللا
اذإ لإيه،موعىنلاحمكةهوهنأ هلصوي نأ نأ لإيمهإالنمأدار لصو لدلايللعيه،ملوي ثيح يهئاإالنم
دوالشيك،مث درتي نماأللويءاقعطاال نأهاذ دبعلا كلذ فيقبل هناحبس لويوقأر ىلإ ادبع وصلهللا
ةهللا رضح نمأله أهن ثيح فيهنم تن اكو يفيقهبل، لولا كلذ بحمة أوشرتق قواألبد دصلا ب همدخ
ولو هللا ىلإ لص اذهي نأ كش ،فال رخآ ضر اللغ ضر اذهلاغ أللج هبحأف فنلسه هللاتعىلا هافط نماص مو

هضارغ أ قباط إالام يلولا نم لني ملو هتاوهشو هضارغأ ىلع لبقأو يلولا اذإوصلىلإ امأو حين، دعب
ميدي هاذأهن يف يلولا ةياغ ، يلولا ىلإ لوصولا هأل والنم ىلا هللاعت ىلإ صلو ولا لهأ نم اذه سيلف ،

هنعأ ضبقيو ، فورعملا ب مهترشاعمو هب، ىلا هللاعت أهرم يذلا ، قلخلا ىلإ ناسح اإل باب نم هترشاعم
للهوال هل:اموصانتل لوقي حلالاويل ناسل يشئاألن هنم لني مل ماع أفل يلولا عم يقب ول اذهف ، هرارس

الم. وسلا كنيبو اننيب ةبجن ال نتهلا تنك يذلا كضر وصانتللغ ألانلج،وإامن انتلصو
هللا يضر غ ابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع بطقلا ينعي هتعمسو : زيرب يفاإل كرابملا نب أدمح خيشلا قلا

بحي يذلا وه غري صلا نوكي ىتح يبنا ريبكلا ناك ولو ريبكلا ةبحمب عفتني ال بحملا :إن لوقي هنع ىلا عت
اإل ةياغ يف دبعلا ناك ولو هتبحم هتعفن بعاد إاذأبح ىلا عت ىلا،فإهن إالهللاعت هتبحمب نيحفئذفتنيع ريبكلا

تناكو ، سكع وال ريبكلا يف ام بذج ريبكلا إاذأبح ريغصلا هنع:إن ىلا هللاعت يضر ،قولا ضارع
، ةياغ ةبحملا اهيف تنكمتو ثمال، ةضماح ةحافت ةبحمب ىلا هللاعت اهدم قفلا:إنذههإاذأ ةصاجا هيدي نيب
معطاال نم شيائ ةحافتلا يف دجن وال اهيف ةحافتلا ةضومح اندجو اهانق نإاإاذشق ىتح اهيف ام فست فإاهن
وه قرفلا رسو هللا، هبحي اممل ىلا عت هرار سأ بعلادالجيذبشيئانم هبحأ ىلا،فإهنإاذ ،إالهللاعت ةصاج
هللا إىل بذجلا هل عقيف ىلا رهعت ارسأ ىلع علطي ةفرعملا هب،بو هفرعي ىتح دبعا بحي ال أنهللاتعىلا
:فإ تلقف قلا: ائيش يضقت ال ،فإاهن لجو زع هبرب ةفرعم ريغ نم دبعلا ةبحم ىلا،خبالف عت
كلذ هنع: ىلا هللاعت يضر اهيف،قفلا هعم نكسيو ديرملا تاذ هيف ديرم عم نوكي خيشلا :إن نولوقي مهن
ريصيف ، ةروكذملا ةلا حلا ىلع نوكي ىتح لاشخي بذج هتبحم تيوق ،ألهنإاذ ديرملا ،وهونم حيحص

قلا: اهنكس إاذ ديرملا تاذ يف ،يشريإىلتثأريلاشخي هنكسم نيزي دحاو لكو للشخي، انكسم ديرملا تاذ
ىلبحلا ةلزنمب نوكيو ، هتاذ يف هعم خيشلا سنك ةلماكلا ةبحملا لاشخوي اذإأبح دي :إنارمل لوقي هتعمسو

وال طقسي ةراتو ، هعضت إىلأن ةميقتسم حةلا ىلع ىقبيف صالهح متي ةرات لمحاه نإف ، اهدلوب لمحت يتلا
ماع، عبد قيفي دقو شره، دعب قيفي ،دقف فلتخت ،واإلةقاف قيفي اقردثم هل لصحي ةراتو شيء، ءهنم يجي
ادئةمفالزيلاأرم ةمات ةصلا خ نوكت ةراتف ، بشهخي لمح إاذ ديرملا حةلا اذكهف ، كلذ ألكثرنم قيفي دقو
ةقداص تناك أن دعب ةعطقنم هتبحم نوكت ةراتو ، هيلع ىلا هللاعت حتفي إىلأن هتاذ يف رهظي خيشلا
خيشلا رار سأ عطقنتو لاشخي يف هتين لدبتتف هنم، الةم سلا ىلا سنألهللاعت عنام ضورع ببسب اهعاطقناو

أو ةبيرق ةدمل اهري س إىل دوعت سريهاثم يف هتبحم فقت ةراتو ، اهيلع ةعطاس تناك أن دعب هتاذ نع
ديرملا ربتخيلف األسرار، تعجر ةبحملا تعجر ،فإاذ هتاذ نع لاشخي تاذ رارس أ فقتف ةليوط أو ةطسوتم

،إهنس ةيادهلا و قيفوتلا و ةيفاعلا و وفعلا ىلا سيلوألهللاعت هذهاألقسمالاثالةث، نمأيقمسهونم هسفن
يف سيفن كلاالمفإهن اذه ىلع ديرملا ظفتحيلف نيديرملا يف ةدوجوم ماسق هذهاأل : تلق قلا: بيرق عيم

وهللاأملع. هباب

هملع وأوالهتيأو هرسل هبحأ إاذ هخيش حمببة ديرملا عفتني :ال لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعمسو قلا:
، ضر واللغ ةلعل ال اهيلإ ةهجوتم خيشلا تاذب ةقلعتم هتبحم نوكت ىتح ، للعلا نم كلذ وحنل هأو مركل وأ
لب ةبحملا ىلع ةثعاب ضارغ ريغأ انم ضعب بحي مهضعب نإف ، نايبصلا نيب نوكت يتلا ةبحملا لثم
األ ىلإ ديرملا ةبحم قهزت ال ىتح خيشلا و ديرملا نيب نوكت أن يغبني ةبحملا هذهف ريغ، ال األةفل درجم

امبرو عطقنت امبرف ، سواسولا اهيف وأرثك ناطيشلا اهلخد كلذ ىلإ تقهز ىتم اهنإف ، للعلا و ضارغ
. ملعأ ىلا وهللاعت نيريخ األ نيمسقلا يف سقب امك فقت

هللا يضر قفلا عفنت ال كلذ وحنو رسلا وولاالةيو ملعلل ةبحملا تناك مل هنع ىلا هللاعت يضر قلا:وأسهتل



اآلنام ىلإ ىلا هللاعت بحي دحاو لكو ىلا، هللاعت نم اهلك اهوحنو فراعملا و رارس هنع،ألناأل ىلا عت
اذكو : تلقف نماألسرار اهب ماق ،الامل هتاذ صوصخل اذإأهبح خيشلل هتبحم ققحتت ،وإامن شهخي بحأ

، تقدص قفلا: ضعبلا نود ضعبلا ةبحم تعفن ،ملف هنم شيء لكف ىلا هللاعت نم هي خيشلا تاذ
عفن اهنم روصتي ال اهدرجمب تاذلا ألن ىلا للهعت ةصلا خ ةبحملا نوك نع ةيانكلا تاذلا ةبحمب انضرغو

سالب :إنانلا تلقف ئبقلا اوشلا نم صولخلا ىلع لذكعالةم ناك اهوحن ةبحملا تهجوت اذإف ريغ، وال
قفلا هتاذل ال لضفلل ثرحلا بجيف هنم هل لصاحلا لضفلا دصقب ثرح نمف ، تادار وإ ضارغأ نم دمهل
أهنال ثيحب ، هريغب هركف مثشغل يفاألرم هدصقو لضفلا ىون اذإ هنكلو معن هنع: ىلا هللاعت يضر

لضفلا اذهب هركف شغل ،وأامنإ ةميظعلا ةبابصلا يجتوئه ريبكلا لضفلا هل لصحي اذهف بلا ىلع هل ىقبي
ولاساو هبكر لبي لضف هل لصحي ال اذهف ، ناك هبإاذ امويفلع نوكي فيك ردقيو ركفي لعجو هراهنو هليل
يتأت فلاالةين اآلةف لعلو ؟ لضفلا اذه كردأ :له هسفن يف لوقي ،فالزيلا لضفلا هل لصحي نأ لبق س
لضفلا رمأ يف ركفلا حيرتسم هنإف ولاساوسخبالفاأللو، نم اذه وحنو ونبفالن هيلع وأيغري هيلع

يوم تاذ هعم أملكت تنكو قلا: ةلعل هبحأ مون هتاذل خيشلا بحأ نم حلا اذكهف ، ساوسولا رمأ يفو
أن بحت أ بردلا رأس ايف روصنم يل:إنسيدي هللاقفلا افسأاهنم ةسورحمب رماع نبا نانج يف نحنو

يضر يل ؟قفلا بطقلا مع يقتلا الأبحأن فيكو ، ةماركو بحا معن يديس :اي تلقف هفرعتو هعم يقتلت
هيلع عام يمجو عولكم كتفصو شكلك نم كلثامي نم ادلو وأكم أنأكاب انردق ولف هنع:أامأان ىلا هللاعت

س،اف كسائرانلا يدنع وهم قوسيتم حيظ ،أتن مهنم دحاو ىلإ ترظن امئةام ددع ا رهاظو ا نطاب كتاذ
وهللا لاشةكر لبقت ال ةبحملا نإف ء، يشب امجئت أين تملعو ي، تمون نم تهبتناو يتلفغ نم تظقيت س

ىلاأملع. عت

هو خيشلا نم رسلا موعيط ةيبارتلا هتاذ وه ديرملا نم رسلا طبلا :نإ لوقي هنع هللا يضر هتعم قلا:س
اهيلع ةروصقم ةبحم خيشلا نم ةيبارتلا تاذلا تحت ديرملا نم ةيبارتلا تاذلا تناك اذإف ، ةيبارتلا هتاذ
وإىل اهيلإ ةبحملا تقهزو خيشلا تاذ رارسأ بحت ديرملا تاذ تناك اه،إواذ موعفرا اهرارس أب اهتدمأ
ديرملا دهتجيلف ، ءيش ىلع اهريغ وال حورلا لاه ردقت اهمثال بولطم نم ةيبارتلا تاذلا اهتعنم اهفراعم

أ ىلا وهللاعت ميظعل والةوقإالبهللالاعيلا لوح قلطماوال عفنلا نع ا ضرعم هخيش تاذ ةبحم دهجهيف
ملع.

: ناترام هنع:اهلأ ىلا هللاعت يضر عوالةم؟قفلا ةرامأ نم اهل له ةبحملا هنع: هللا يضر قلا:وستلأه
إال متهي وال إالاهل يرجي وال اهيف إال رفكتي ،فال هخيش تاذ يف ديرملا ةحار نوكت :أن األىلو ةرام األ
يف ةبيغو ا روضح رساعوالةين هتانكسو هتاكرح نوك ت ىتح ، اهيلع إال نزحي وال إالاهب حرفي وال اهل

بناجل وتلاعميظ :األبد ةيناثلا ةرام .األ اهحلا صمب وال هتاذب اهب،والبييلا قيلي امو خيشلا تاذ حلا صم
هخيش بلائروأن يف يذلا وه هنأ صموعةرلأىبعنيرأهس يف وهو يفبئر أنشهخي ردق ول ىتح ، شهخي

هنع:نإ ىلا هللاعت يضر قلا:قولا هلقع ىلع خيشلا الءتعميظ يتسا ةرثكل ، ةعموصلا وهلاذييف
ةبحم ،ألهنسقبأن خيشلا ىلع ديرملل ةقيقحلا يف ليمجلا ،و ديرملا ىلع خيشلل ليمجلا أن نونظي سانلا
ريخلل هسفن لوبقو هلقع ءافصو ديرملا تاذ ةراهط ولفال ، ةبذاجلا يه ديرملا ةبحمو عفنت ال ريبكلا
لصي هل ذملت نم لك ناكل ةعفانلا يه خيشلا ةبحم تناك ولو ، ءيش ىلع خ يشلا ردق ،ام ةبذاجلا هتبحمو

لا. جرلا املبغت غلبيو
وزلا ردقت ،نأ ةعفانلا ةقداصلا ةبحملا خيشلا بحي ديرملا نوك :عالةم لوقي هنع هللا يضر هتعمس قلاو
رئاس تاذك نوكت و هلك كلذ نم ةدرجم خيشلا تاذ نوكت ىتح خيشلا تاذ يف يتلا تاريخلا و رارس األ
ةبحم يهف رارس األ وزتلا ةبحملا تحزحزت نإو ، ةقداص ةبحم يهف حاهلا ىلع ةبحملا تيقب نإف ، ماوعلا

. ملعأ وهللا ةبذاك

، خيشلا ىلع ديرملا نم نازيملا سطوق ةيفاصلا ةبحملا :عالةم لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعمسو قلا:
، كاذف هجوا هل مهف ،امف ديرملا رظن يف ةددسم ةقفوم اهلك هلا وحأ عيمجو وأوقهلا خيشلا أعفلا نوكت حىت



ىلع خيشلا نأ زوج ىتمو ، باوص ىلع خيشلا أن همزج عم ىلا هللاعت إىل هلكو رسا هل مهفي مل امو
.قلا:قولار نيبذاكلا ةرمز يف لخدو هسأر ىلعأم طقس دقف هيف باوصلا هلخالف رهظ اميف باوص
واليشائمناألمعلا هيلع اهقفني ايند وال ةيرهاظ ةمدخ هديرم نم بلطي ال خيشلا هنع:و ىلا ضيهللاعت
و ةفرعملا و قيفوتلا و لا مكلا خيشلا يف دقتعي أن وهو ريغ، ال فرحلا اذه هنم بلطي ،وإامن ةيندبلا

ةنسلا و هيخأ ىلع رهشلا و هيخأ ىلع مويلا داقتع اذهاال ىلع موديو ، لجو منهللاعز برقلا و ةريصبلا
اذهاال دجوي ،وإنمل كلذ دعب خيشلا هب مدخي ام لكب هب ديرملا فتناع داقتع اذهاال دجو اهتخ،فإن أ ىلع

برقب هعم موي تاذ تنكو شيءقلا: ريغ ىلع ديرملا سف اوسولا هيف ضرع مدي،فإن ملو دجو أو داقتع
يف هل رخسيو ريثكا خيشلا مدخي ناكو س، انلا ضعب انعمو ىلا هللاعت اهسرح افس باوب أ دحأ ديدحلا باب
يضر خيشلا قفلا هنع ىلا رضيهللاعت هباح صأ نم دحأ كلذ أهناللبيغهيف ىتح ، ضرعيو نعي ام لك

ال ميركلا ىلا هللاعت هجول ةصلا خ ةبحم يديس اي ؟قفلا:معن لجو زع ايفالنهلل ينبحت هنع:أ ىلا هللاعت
رارس األ تلا زو تبلس إين تعم :رفأأتيإنس خيشلا قفلا هتعم س نيح كلذ ينريغف والسةعم اهيفو ءاير
وحن اأوبزاالوأ حارط تعجر كلإين :فإنقاولا خيشلا قفلا ؟قلا:معن كتبحم ىلع ىقبت أ يتاذ يف يتلا
بكتر اأ يصاع تعجر ينإ كل قاولا نإف : خيشلا قلا يديس اي معن ؟قلا: كتبحم ىلع ىقبت أ كلذ

مث ةنس كلذ ىلع وأان يلع تررم :وإن خيشلا قفلا يديس اي ؟قلا:معن كتبحم ىقبتأ والأبيلا تافلا خملا
ال إناذهاألرم كحيو : لجرلل تلقف بايترا شكوال ينلخدي وال ةنس؟قلا:معن نيرشع ةنسإىلأندع
أن ىمع األ قيطي فيكو كيلع فوخلا اذهألو كحيو : لجرلل تلقف كربخت سأس ينإ : خيشلا !قفلا هقيطت
،مث كلذ يف كعم وأان ريصقتلا و زجعلا هلب فرتعاو ةيفاعلا و وفعلا خيشلا نم بلط ،فا ريصبلا هربتخي
ههجو هل رهظي ملف صالهح هيف أبرم هربتخا نأ امسقب،ىلإ قبسف وعلافو عيمجايفاإلقةلا إهيل انعرضت

ا راخف ناك إالنم هقيطي هللاال رس : تلق هنعقلا: ىلا هللاعت يضر خيشلا يف هتين تلدبتف هقطي ملف
نم ىلع صىل دق دابعلا نم صيغىألدح ال داقتع اال يضام علازم ذفان مزجلا حيحص نوكي نأب احيحص

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ىلا هاـ.وهللاعت ةزانجلا ىلع صالهت هخيش ادع

عشر﴾ نما اثل لصفلا ﴿
هللا ىلص ي ابمكيعةبنلا تعيه يىفأمتهوأنابم كبنلا فيقهمو لماكلا ي لولا شلايخوهو فيعإالمهمأن

ملس. و هيلع هللا ىلص ي بنلا نع انئبا هنوكل ملس و هيلع
وأرض هنع هللاتعىلا يض شيانخر قي.قلا رطلا ءاوس إىل هنمب ي داهلا وهو لاتفوقي هللاتعىلا بو فقألو:

هتبحم في كرش رمويهدأنالي بينشلايخ ةعم اجلا طورشلا أربك نمو ي: ناعملا اوجهر امكفي به انعو ها
هللا ىلص رشيعةبنيه في كلذ لم عاطإليه،وأتي والفياالنق هنم غيهروالفيتظعيهموالفياالستدادم
ينفي لسرملا بنلايينو نم ربتبةغيهر ملس و هيلع هللا ىلص دمحم رةبتنبيه ىوس ملس،فإننم و هيلع
أنيومتاكارف،إالأنت ىلع ناونع وهف وتلاشريع إليهبلاقبل عاط واالنق ةولاتظعيمواالستدادم بحملا
هللا ىلص هوعمبنيه امك شيهخ يدعم رملا تهاذلفينك فرع محبةإهلةي،إفاذ قبسب ةي نابر انعةي هكرد
وال روم هبغيرهفويههذاأل لداع عاطإليهبلاقبلفالي واالنق ةواالستدادم بحملا ملسفيلاتظعيمو و هيلع
ملس و هيلع هللا ىلص ي بنلا يبسدنهنأ درورهسلا ىور ةيض: رملا الةص غيرفيهاهـ.وقلافيخلا كر شي
عداب ىلإ هللا هللاذلاينيبحبنو هللاإىل عداب مكلأنأبح نمس ألق تئش قلا:«وذلايفنسمدمحبيدهلئن

هللا ىلص هللا لوسر ركذه ذلاي اذهو يحة»قلا: صنلا فياألرضب نوشم هللاوي هللاإىل دابع نو هللاويببح
دابع ببحيو دابعهحةقيق إىل هللا،ألنشلايخحيببهللاتعىلا ةإىل وعدلا يهخو شملا ملسهورتبة و هيلع

هللاتعىلا،فأ ءإىل اعدلا ةفي وبنلا نويباة ةي فوصلا قي رط رلاتبفي ىلع يشخةنمأ هللا،روتبةملا هللاإىل
هللا قياالتقادءربسلو رط يد رملا ب كلس هللاتعىلا،فألنلايشخي إىل هللاتعىلا دابع ببحم لايشخ نوك ام
هللاتع ،أهبح هعاب وسملاوت هلآو هللالعيه هللاصىل لوسرب هءاد صحاتق نمو ، ملسو هلآو هللالعيه صىل
هللاإىل ببحم هنوك هجوو ن3اآلةي:31] ارمع ﴾[لآ ُهّللا ُمُكْبِبْحُي يِنوُعِبَّتاَف َهّللا َنوُّبِحُت ْمُتنُك نِإ ىلا:﴿ْلُق
راون سفياهأ كعناو دبعلا آرمة تلجن سا لاتكزةيولاتلحةي،فإاذتكرتفنلا قي رط يد رملا ب كلس أهني هدابع

ي رملا هب دشر ي هللاتعىلا دونج المحلاة،وشلايخنم هبر دبعلا بح مجلالاتحويديف ة،والحفياه مظعلا
َكِئَلْوُأ هللاتعىلا:﴿ قلا انطابو ارهاظ يد رملا بد أتي مهبو لله ملاشايخوقارا ىلعف بلاين، طلا دينويدهيهب



ئأمة اولعجو مهب اوللالتقادء هأ هاتاود ﴾[األنعما6اآلةي:90]فملاشايخامل ْهِدَتْقا ُمُهاَدُهِبَف ُهّللا ىَدَه َنيِذَّلا
ر يصي كلذبف صح، فنسهنمقلبباأتلليفونلا سو سي ناك امك يدين رملا سوفن شلايخ سوس يقتن،في ملل
بطلايعةيوتصيرهذهولاالدةلاثناةيوال دلافيولاالدة ولا زجءنم دلولا نملايشخ،امكأن ءزجلا يدك رملا
صفر نمو رميتن" مليدلو تلاسامءنم وكلم لعيهلاسالم:"نليجل عيىس نع درو امك ةي، ونعم دة
ام األبنيءا ثار هلمي صي مل نمو ثاألبنيءا، ارم قحت ذهبوهولاالدةيس ولاالدة هذهل لص لاي مكلا ىلع لايقين
وأنيابيهع مرحةفيقهبل قتعهل شلايخوإالنم نم بح صي يدأنال رملا طرش نمو كالم: دعب دلو،وقلا
نم هدادم سات وه شيهخ نم هدادم سات :نأيىر سماخلا ركذلا بادآ باب هاهـ.وقلافي ركملا و طشنملا ىلع
ذخأن ال نأ دهعلا لعيان ي:أذخ نارعشلل دوروملا رحبلا وسملألهنانئهبهاـ.فوي هلآو هللالعيه يصىل بنلا
بحملا لعيانفي أهنالقيمد انيقي هنم ملعن انك خلاير،إالنإ نم هب هرم أن ةامل عاطلا و عمس فيقربلا ىلع دهعلا

هللا رسلو ملع ولال هنأ ملعاو ةيالساقتالال،قلا: ةوبن ثارو دلووه هلهأ لطماقحتى ق لخلا نم ةأادح
امقلا:« ءطب ةيواالنيقدابسعرةودن ادهلا لوصح الفي خدم صح ةانلا بحصل ملسأن و هيلع هللا ىلص
هللا ةإىل اعدلا أنمجيع مولعملا نمو عمجين» سأ دلووهوانلا هأهل نوأحبإليهنم حتىكأ مكدح اليمؤنأ
األر مكحب ةمهل بحملا و مهعم نماألبد مهلف ملس، و هيلع هللا ىلص هل باون هم نمهذهاألمةإامن تعىلا
يدمكلااالنيقداويعقتدفيشي رملل ليحصل كلذو ملس، وهلآ هيلع ىلا هللاعت ىلص ىلص هل ناك ام وحن ث

ىَلْوَأ ُّيِبَّنلا هللاتعىلا:﴿ ،قلا كلذك ملس و هيلع هللا ىلص ي امكأنبنلا فنسه نم لعيه هخأهنأشقف
لعيهفيملاحبة دحأ يدقتديم رملا ملعلايشخنم 33اآلةي:6]وأامإاذ بازح ﴾[األ ْمِهِسُفنَأ ْنِم َنيِنِمْؤُمْلا ِب
:أ هرس هللا قيقسد رطلا ناكرأ أدح رفاسم سيديدعينب بهللاتعىلا فراعلا كالم نمو هنم، يهد ضفن

هروضح في كعمج ي كانهو فيأمثهلا، كدا فيهوفقعاقت كدا عاقت ناك التنتعفقطبلايشخإالإن ملعأكن
فيهضعي كدا ابشارقه،وإاذاكنعاقت كنطاب ارطقهويرون أب كد أبخالقه،ويؤي كبذه فيغميهبوي كظف يوح
ولو هنمبيشء صافتههيصافتك،فالتنتعف تفشده كنطاب ملظة س لبتكعن كلذ شئيانم هنم افملتشده

نأق ملعأ صايا: ملاسىمبولا فيكتهبا هللاتعىلا همحر افو سيديلعينب ركذ ىلعاأللويءا،وقد نمأ ناك
: لجو زع امكقلا بهللا إاللاشكر اهنكامأ نع اهل يزي ال لا بجلا نأ امكف لا، بجلا لاأثملا جرلا بول

كلذكف اًدَلَو﴾[ميرم19اآلةي:90-91] َذِخَّتَي نَأ ِنَمْحَّرلِل يِغَبنَي اَمَو اًدَلَو ِنَمْحَّرلِل اْوَعَد نَأ اًّدَه ُلا َبِجْلا ُّرِخَت ﴿
بحملا في هعم ذخأ كار شإ نم هعم اولاقعنمتالذمته ياليزيلقهبلإاللاشكر لولا لا،السيام جرلا بول ق

. مهفاف كلذ ةوالغير مدخلا القتصيرفي كلذ ة،اليزيهلإال

و مهل ميظعتلا اإلجاللو ةرثك ديرملا نم اوبلط امنإ خايش األ عيمج أن كيلع ىفخي مثال ينارعشلا قلا
هعمإىلاأل باألبد ديرملا ىقرتي يقرتلل ملسلا ك خيشلا ،إاذ هيقرتل بلطوا اهل نيرمت هنوري ام لكب اضرلا
ب ديرملا ديفتسيف ىلا، هللاعت عم ارئةحاألبد مشي ال هخيش عم األبد باب مكحي مل نمف ىلا، هللاعت عم بد
قزراأو همرح إاذ ىلا عت قحلا نع اضرلا ثمال اهلوصح صد رتي ناك نيدا همرح إاذ هخيش نع اضرلا
نعلاح ضا رلا حهل صي ،ال هخيش نامرحب ىضري مل ىتمو ، ةمعن هنع بالءأوأزلا هيلع لزنو ، ةفيظو
هرج ه تحت هل،وثهتاب هرجهو شهخي بضغ ىلع هربصب ديفتسيو هبحي ناك شيائ همرح إاذ ىلا قعت
يف هل شهخي ةبقارمب ديفتسيو بهللا، ذايعلا و قحلا بناج نم عقو ولو كلذ لمحت ىلع نامد اإل هتعيطقو

ب هتظح عوالكوثةرمال لج قحلا ةدابع نع ةلفغلا مدع هل هتظح ،كوثةرمال اهنع هتلفغ مدع هل ةمدخلا
امك هب، اهرمأي ام اهخي لش عمست أهنا تعدا اذإ كسفن نحتمت نأ ايأيخ كل يغبنيو ،وهاذكقلا: بلقلا

إ تلق يتلا كتجوز قلط : هخيش هل ،ثمإاذقلا عيطي نم ألو نحن : نولوقيف نيديرملا كأثر نم عقاو وه
كل،أوأانتبشرطمكلا ريخ وه تاهب ولاش مارحلا إىلأننتلا كجوحتو ، ىلا هللاعت نع شتغكل اهن
ةداقوو س يردتو ةباطخو ةماما نم اظوئكف رئاس نم كقح ،أوأسطق ءارقفلا ؤهالء كناوخ إ ىلع هقرفتل

هنم كلذ يشده ىتح ةسوبعلا ههجو ىلع رهظي ،لب ىضري ال كلذ وحنو وثباي ةولخو ناذأو شة ارفو
ديرملا توفي اذامو دبأا التشغ خايش ،فإناأل ىلوأ ناكل شهخي باجأ هنأ ولو ، حضتفيو نيرضاحلا عيمج

زع هبر ةرضح يف هسولج نمبعا لصح اذامو يشء، لك نع اهل ضوع قحلا وصرا لشهخي عمس إاذ
مل نم لك نأ ملعف ، تعطق إاذ هضعب اوال مهرد قوسلا يف ىواست ال لوبلا و بمدلا تغبد ةعطقب : لجو
، قافن هتبحمف هنم سفن أ هيطعيل شءيإال كرتب طق هرمأي ال هنأو ، هسفن نم هيلع أهنأشقف شهخي يف دقتعي



حماللأل نوكي ألن حلصي مل نم اهب،نإف وه ىقرتي يتلا رارس نماأل رس ىلع هعلطي للشخيأن نكمي وال
لاشخيأكثرنمثالث بحصي صخ لاش ناك إاذ كلذكو ، مهبح ص أكهنام ريصي ءاهقفلا دنع ةموتكملا رارس
هللا همحر ي حراجلا سلاعدو وبأ سئللاشخي دقو كالم: دعب خأالهق،مثقلا نم ءيشب فتنيع ال ةنس ني

رارس أ ىلع مكنمآ فيكف حير جارخإ ىلع مكنمآ قفلا:وهللاال ءارقفلا رارس شيءنمأ نع مويا ىلا عت
وهللا قدصلا مدعل هدعب أدح مهنم حلفي كأوثر،ال سفن عشةرآالف نقلي لاشخي دجن اذهلو . قيرطلا لهأ

. ملعأ ىلا عت

سوأ يلولا :إنادئةر مهنع ىلا هللاعت يضر مهلوق نع هنع ىلا رضيهللاعت :سوأهتل يناعملا رهاوج يفو
هذهاألةم أايلوء يلولا ب دارملا : هلوقب هنع ىلا هللاعت يضر باجأف ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ةرئاد عمن
، ءايبن األ رئاود نم عسو همأ رئاود نيذلا مهف مهلا جر نم ىلا هللاعت إىل ةوعدلا نمأرمب هنم دارملا ،و طقف
انيبن ريغ لسرلا نم لوسر لكف هللاعتالى، إىل مهنوعدي نيذلا ئف اوطلا رابتعاب اهقيضو ئر اودلا عاستاو

هللا ىلص انيبن ةلا سرو ، هريغ إىل ىدعتي ال أونجسأودلب نطومب اخصة هتلا سر ملس، و هيلع هللا ىلص
ءايلو ،فاأل راصع األ عيمج يفو واألمم سانج يمجعاأل يفو راطق واأل نادلبلا سائر يف ةماع ملس و هيلع

و دلبب صتخت ملس،فال و هيلع هللا ىلص مهيبن رسةلا تعم،كعموم مهتوعد نمأهتم ىلا هللاعت ىلإ نوعادلا
نع يلولا ادئةر عاستا اذهف ملس، و هيلع هللا ىلص مهيبن رسةلا مومعك ةماع هي لب والأةم سنج ال
هلوقل رهاظلا عرش لا قيرطب مهل ةموزلم يه ءايلو قحاأل يف ىلا هللاعت إىل ةوعدلا هذه ،مث يبنلا ةرئاد

يهباإل انهإامن ةروكذملا ةوعدلا هذه نكل « نعلامركن ا وهناو فور بلاعم اورم ملس:« و هيلع هللا ىلص
ترس هللا، نم صهل اخلا باألنذ هللاتعىلا إىل مهوعدي قلخلا إىل ضهن نمف ةلا، سرلا صكإنذ اخلا نذ
قلخلا يف هيهنو مأره لا ثتما عقوو هنع، ةباجت واالس هيلع قلخلا نم األبقلا عقوو ب ولقلا عيمج يف هتملك

هلشيءنماإلنذ سيلو ماعلا باألنذ ىلا هللاعت إىل قلخلا ةوعد إىل ضهن نمو ، بولقلا يف حوالكالهم
:ام قتاقحلا يفبسطا لا حلا ناسلب هل هلوقي قحلا إبقلا،نإفلسنا هيلع قيع ملو كبالهم عفتني ،مل صاخلا
نم هسفن ظوظحب ىلتبا فقوملا اذه فقو نمف . يلوضف هلأبله:لبإامنأتن تنأ أوام اذهب كانرمأ
يبن، مهنم انملا هنع:عف ىلا ضرضيهللاعت رافلا شءيقلابان هللايف نم سيلو عنصتلا ءو ايرلا و ةسايرلا

. ةيلسرلا ماقب انم قحلا اعدإىل نمو
ةياكحو . هتراش إ مهيدل تلحو هترابع قلخلا عماسم يف تمهف ريبعتلا يف هل هللا:نمأنذ ءاطع نبا قلا

إىل تاض أمحييوبي تعضوف صائما باألسم تنك قلا: ةمولعم هنع ىلا رضيهللاعت الين يجلا خيشلا
، ةياكحلا رخآ إىل نهتداع ىلع ءاكبلا ءيف اسنلا فأذخ اهتفطخف هةر ،فأتت ريرسلا فرط ىلع يروطف

بوتي رفاكاإىلأن تومي ،فإهن ةوعدلا ب قلخلل طسبناو بذاك وهو ىلا هللاعت نم صاخلا االنذ ىعد أ نمو
ةقيقحلا و ةعيرشلا نيب عماجلا ةقيرطلا شخي اهـ.قولا هلآو يبنلا هاجب ةيفاعلا الةمو سلا ىلا ،سنألهللاعت

ام لخدي ،فال ةيويندلا روم يفاأل كلذ هلإامن رايتخا ال ديرملا ينعي ليقإهن امو ي: تنكلا نبأدمح راتخملا
هل، استم سلوال اكتم ريغ امتأبدا ضوفم ؤسهلا نم نوكيف ، هخيشو هبرب هلخد ام لخدي ،لب هسفنب لخد
اَلَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ﴿: ىلا هللاعت ،قلا ةاجنلا فإنهيف بطعلا وإنرأىهيف ناك اكئناام خيشلا الألرم ثتمم
يف يلولا وصحيفاألرثأن تبث دقو ﴾ ْمِهِرْمَأ ْنِم ُةَرَيِخْلا ُمُهَل َنوُكَي نَأ اًرْمَأ ُهُلوُسَرَو ُهَّللا ىَضَق اَذِإ ٍةَنِمْؤُم
رتس ىلا عتو كرابت :ولالأنهللا دينجلا .قلا ثوروملل ام ثراوللو مهتثرو ألمهن يفأهتم يبنلا ك هموق

هللا نكل ، ةمايقلا موي ةجح مهيلع اوناكلو مهب االتباعواالادتقء مدعب اوكلهل اقحئقاألايلوء، ةماعلا نع
هعفني هللاأن أونمأدار مهلثم إالنمهو مهفرعي ،فال ةيرشبلا ةروصلا هذهب مهرت س هتمحرو هلضفب ىلا عت
ينابسح ينظاوال اال يعطق ا كارد إ كرديف ، ةينابرلا ةقيقحلا هدهشيو ةيرشبلا ةروصلا هنع يوطيف ، مهتاكر بب
مهعابط ةقر ردق ىلع مهتعر س نوكتف ةيلعلا تاجردلا إىل ريسملا ةفاسم ىقبتو ، ههتد اشمب شعتنيف ا

. هيلع مهلا إبق ردقب إال مهيلع إبقهلا نوكي ،وال مهيلع وإبقهلا خيشلا ةمهو تايلجتلا ردق ىلعو ، اهتفاثكو

ردقبف ، لاشخيببكلا نوكي نأ كسفن نم بلطا نكلو ببهلا نوكت نملاشخيأن بلطت هللا:ال ءاطع قلاابن
يقتري نم مهنمو سةعا يف يقتري نم مهنمف ، كولسلا يف هعضت مدق ألو كلذف بباله نوكت ببكلا نوكي ام
صتخي ، ديدم اليلبغإالدعبأدم نم إالفيسةن يقتري ال نم مهنمو شره يف يقتري نم مهنمو موي يف



وأام كلا سلا يفبغةي اهـ.قولا كلا وهلا دورط لام مهنمو كلا وسلا بوذجملا مهنمف نميشءا، هتمحرب
جميع يف هعم األبد مازت بلا عتوظهمي هريقوت ىلع ةظفاحملا فأبرعة:األلو: ةودقلل ةبترملا قوقحلا
ففيشي رصتي ،وال هنذإ نع إال هترضحب ملكتي وال هترضحب كلاالم هيلع فالريفع تانك ولاس تاكرحلا
يلفعلم هترا شإ حملتي نأو كلاالم يف لسرت واليس هلحم يف صهتو عفري ،وال هترو موش هرم ءإالأب
وأ ملع اميف تانكسلا و تاكرحلا و ريقحلا و ريطخلا وكلاثريو ليلقلا يف ةودقلا نظب :حسنلا .لاثينا اهبسحب
مازتلا .لاثلاث: هاوس هتبترم نع صقنلا نيعي رظنيف غيهر رقوي أنال ةودقلا ب نظلا نسح نمو أشلك،

فنسه ىلع يشق يذلا نأ ذيملتلا ،يلوعمل ةعرا موس سفن بيطو مزع ةوقب بوبحمو ه وركم لك يف هتعاط
ظوظحلا بشيءنم ةودق ىلع :أناليثؤرفنسه عبارلا . ةكربلا و ريخلا هرمأ ةبقاعو هتودق ةعاط نم

يف ةيويندلا وأام اهل صأ اجء هدنع نمف ةيورخ لذكامأاأل عيمجب هسفن ىلع ،لبيثؤره ةيورخ واأل ةيويندلا
بشيءنماألشءاي هتودق ىلع هسفن آثر نمو هل، ةميق ال هفات كشيء ةرخ نمأرماآل هيدي ىلع مهلا بنج
نمأوحهلا شيائ هنع متكي أنال كلذ عباوت نمو ، هبجاو ملويوهف هقح خبسه دعبهدقف سةعا ةايحب ولو
اهمانس ةورذو اهلك طور ههذلاش دامعو ، هناخ دقف شيائ همتك ،وإن ةيويندلا و ةيورخ األ ةنطابلا و ةرهاظلا
اضر لاشاوئبواألوهما،يلوعملأن عيمج انم درجم ا دصق لجو زع هللا اضر كلذ يف لص لاف نوكي نأ

أامش قوقح هل بترتيو طور ش هيف طرت يفش ذيملتلا امأو اع، طتسا سهام متليلف هتودق رضا يف ىلا هللاعت
نمو هتقاط عسوو هدهج كولسلا ئف اظوب ء افولل س فنلا طبر يف ةودقلا دهع مازتلا :األلو: ةعبرأف هطور

، كرتي ام هيلع ناه بلطي ام فرع نمو ، هترخ عبتاآل دنهاي لعجي يةهل.ولاثينا:أن ذيملت هلال ةدهع ال
هسفن نم خالةص بلط ،يف ىلا هللاعت ضةا رم تباغءا نيقي وإخالص دصق دجوصةح ةوقو مزع ق دصب

.لاثلاث هريغل هنانع الرعمفةبهأنيثين دصقو هللا رأدا نمب حيبقو رهب، ةفرعم إىل لوصولا ايف عمطو
صق ن لكو ةودقلل مكلا لك فضيلف هتودقو هردق نيب هبام قرفي ينيقيلا لاعمل هدنع لصحي :أن

،والشكأنعلا بيبطل ىلإا دايقن إالكاال ةودقلل دايقن ،وهلاال ةدحاو قدةو ىلع راصتق :اال عبارلا فنلسه.
بلاس ميقلا وهف ةودق إىل دنتسا نمو ، رذعتم للعلا الصنم ،أنخلا تنيابت إاذ ةاناعم وال فل تخا الجاذإ
نع ال ضف مهيلإ هدوجو رذبت امبر لماكلا ةودقلا ريغهمعأن نم بكلذ ىرد أ وهو هتوذهبي، هبيد أت يف ةساي
م امهمو فالبنيغيهبدبال، هدارمب رفظ أهندق ملعيلف ، مهنم دحاوب لاتذيمل رفظ ددع،فإاذ مهنم نوكي نأ
واليسعتد وفصت حمبهتال ،ونأ ناصقنو هيلع بولا كلذ فإن ةحمل ولو هنطابو اظبهره هتو دق نع لا

محهتب، تيوقو هلضف فرع لاشخيبملاشةخي درفتب أنقي املك ذيملتلا ،فإن ةودقلا حلا ةيارسل هنطاب
س نوكت هتبحم ردق ىلعو هتبحم نوكت هنظ نسح ردق ىلعف ، ذيملتلا و ةودقلا نيب سةط اولا يه بة حملا و
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو يونعملا فلآتلا إىل يعادلا يسحلا فراعتلا بةعالةم حملا ،ف هدنع حلالاشخي ةيار
كالم، نسحو تساوئالف الب جتساب أوال ةودقلا هل ضرعتي ال :األلو:نأ ةعبر هلأ ةبترملا قوقحلا وأام
حانج هيلع ،ضم ةدار وإ ظنوصقد نسحب شدا رتسم ذيملتلا عبثإهيل لجو زع هللا إاذرأىنأ ىتح

، ةودقلا هللاعتلاىإىل هقاس شد رتسم ذيملت لكو هبر، اضر يف هعفني شيء لكب ةحيصنلا و واإلشقاف ميلعتلا
ةياده نسحب هعم لوبقلا يفو وتيالههيف، نأ ىلا هللاعت ىلإ كيلوثرللاأج هانعم يف رظنلا ةودقلا عجاريلف
لوقلا باوصل ةيادهلا ىلع اهب نيعتسم ىلا هللاعت إىل رظان هبلقو إال ذيملتلا لكتيمعم ،ثمال ةسايس ليمجو

يسع لماكلا خأالهق،ف لمحو ذيملتلا ء افجو م يلعتلا اظوئف لعى ربصلا و قلخلا :حسن .ولاثينا لمعلا و
ِةاَدَغْلا ِب مُهَّبَر َنوُعْدَي َنيِذَّلا َعَم َكَسْفَن ْرِبْصاَو ملس:﴿ و هيلع هللا ىلص هيبنل ىلا هللاعت قلا صقانلا هدنع

اهـ.قولالاسدي ةيادهلا اظوئف يف ةوبنلا ث راو ةودقلا ﴾[كلاهف18اآلية:28]و ُهَهْجَو َنوُديِرُي ِّيِشَعْلا َو
شرط :نم يبرعلا نبا لوق ىنعم نع اسئل سؤلا نع هللاتعىلا امهمحر ي تنكلا راتخملا لاشخي نبا دمحم

هدارم ، تومي نأ هنمإىل جورخلا ب هسفن ث دحي مثلربقهال هلزنم أنجيعل شهخي لزنم لخد ذإا ديرم ال
ديولاشخيانبئة هبر، نم هسفنل ابعئ هترجهب دبعلا بلاشاين،اذإ لماعي وهللاتعىلاأملع،أناحلقعتالىال
رابخاعن ىلا،قلاإ عت هدي نع آوهلوسملانبئة هيلع هللا صىل هديو ملس، و هيلع هللا ىلص لوسرلا دي نع

ىَرَتْشا َهّللا :﴿َّنِإ اهيلع ا صيصنتو ةعيبلل نييبتا ﴾[اتفلح48اآلةي:19]قولا ْمِهيِدْيَأ َقْوَف ِهَّللا :﴿ُدَي ةعيبلا
عيبلا ناعداق معىن ىلا هللاعت نيبف 9اآلةي:111] ةبوتل ﴾[ا َةَّنَجلا ُمُهَل َّنَأِب مُهَلا َوْمَأَو ْمُهَسُفنَأ َنيِنِمْؤُمْلا َنِم

مولا،وملاش ملاؤنم سفن نوم وملاث ةنجلا وابلائعفلاثنم ىرت وملاش نوم وملاث ،وسىماثلنم هموزلو
ليمجلا هدبع عئ وابلا ليلجلا اهيف يرت وملاش ليربج ببيةعدالاهل ،فأمرك نونم ملاؤ عئ وابلا تعىلا قحلا يرت



، لوسرلا يبنلا اهيلع ليفكلا دقعهانتلازيل،و ،ووثةقي ليفارس إ اهبتاكو ئلي ارزعو اكيمئلي ها ،وشادها
عيبملا ،وأنتسيلم عيبلا دقعل دسفم دوصقملا ضقاني امم الهل حنإ بجوي ام ىلع عيبلا دقع افخءنأ وال

ديشهخي،و ىلع هل ملسم هبر نم هسفنل قاب ديرملا ،و عيب هيلع دقعني ال تسهيمل حصي ال امو ، بجاو
ب هسفن ديرملا ث يدحتف هل، ادب فيعلام يرت ملاش يوإسالهمإىل لختلا بجو ملاشتير ىلإ إاذألسم عيبم لا

سفنلا هب بطاخ امعي ىلا عت ،إذدقأربخ هسفنب بليعته تهتساقةلا ناضح فنكو خي شلا دي تحت نم جورخلا
وعو زنلا نع ت نكس 89اآلةي:27]ينعيلايت رجفلا ]﴾ ُةَّنِئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا اَهُتَّيَأ تةاربقهلو:﴿اَي شملا
ملي نيذلا 89اآلية:28-29] رجف ﴾[لا يِداَبِع يِف يِلُخْداَف ًةَّيِضْرَّم ًةَيِضاَر ِكِّبَر ىَلِإ يِعِجْرا ة:﴿ عزانملا
اشميخ عا مجإ 89اآلية:30]وقدعناقد رجفلا ]﴾ يِتَّنَج يِلُخْداَو ﴿: مهتدقع اوضقن ملوي مهتعب تسقاولي
بطيبو خيشلا لاغاسل،إذ يدي نبيديه،كلاسغليبين حارط واأل خيشلل اإلسستالم بوجو ىلع ةي فوصلا
رملا نم عوجر شلايخ دنع نم جورخلا ،و بطلا لعيه ىفن بطلايب ىلع ليلعلا مكحت امهمو يدلعيل، رملا
ىتم يع ضرلا ،فإن ماطفلل الحية صلا يدمتىالحهلالئح رملا بستريح فلكملا وه خيشلا ،لب هجارد يدأ

ب كلذ ،لويس ماطفلا هب ناكاألصحل ماطفلا غلبأدم ،امكأهنإاذ ررضلا اغية ررضت ماطفلا لبقأناو مطف
قلب خيشلا نع ها مطفو فنبسه جرخ ىتم يد رملا كلذكف هم، رظنو هوإىلأايلوئه وإامن يبصلا إىل لكوملا
لب هماطف لبقأناو مطف رميد ،وقاملأحلف بصنلا و لاعءان بصن اهلعجو بطعلل اهضرع فقد اهماطف أناو
لعيهمع ناك ام مسرب هتمز فيلخةتعينلعيهمال هلانئبأو ناكو ، ضراع هنع هلصف شيهخأو تام متى
فيبيقةسريهوهللاتعىلا هذختي رمشدأوشخي االنتقلاإىل همزل انئباواللخيةف فلخ ،موتىملي خيشلا

ع جرملا هناحبس وإليه باوصلل هنمب ق فوملا ىلا عملاينملاسدعاهـ.وهللاعت معنو انبسح ملاسددوهو قفوملا
. بآملا و

عشر﴾ عسا لات لصفلا ﴿

ا. رهجو رسا هيلع ضارتع ناكأواغئباواال ا رضاح ه رماو ماتثلاأ دعب خيشلا ةفلا خم همنم ريذحت يف
نم ديرملا ىلع رض يشءأ ،إملعأهنال قيرطلا اوسء إىل هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : فألوق

مهميظعت كرتو ، مهنع األايلوءرضيهللا ىلعو مهيلع ضارتع واال مهرماو لاأ ثتما مدعو خايش األ ةفلا خم
نم بلطت يتلا :فاآلباد ناوخ اإل ةفحت يف ،قلا هيلع هب نوري يش اميف مهتراش إ لوبق مدعو مهمارتحاو
ولو هلعف يشء يف هيلع ض ارتع اال مدعو ا، نطابو هاظهرا ريقوتو هميظعت اهبجو أ خيشلا قح في ديرملا

، نيحلا ءلغريهنملاص االاجتل مدعو هريغ ىلع هميدقتو هيلع مهبنا نم ،يوؤلو مارح هأهن رهاظ ناك
ناكم يف هعم هنوكك تارورضلا لحم يف إالبإهنذ هترضحب ماني وال فقاو أنالقيعدوشهخي اهنمو
سيف واللجي هتحبسب حبسي وال هتداجس ىلع سلجي ابسهط،وال ولو هترضحب كلاالم رثكي ،وأنال دحاو

إالبإهنذ، ةمهملا روم عفالنماأل لعفي وال جوزتي وال رفاسي يفأرموال هيلع هل،والحلي دعملا ناكملا
هرم امأي كلذ دعب رظنيو هناسلب ملسي ،لب برش أوألكأو ملقك ء يشب ديوهشمغةلو الم سلل هدي كسمي وال

،وأن ررض ةمداصم نع نوصاهل أاممه هيشم نوكيل ملظم ليلب إال هيواسي وال همام أ يشمي هب،وأنال
يف هظفحك هتبيغ يف هظفحي أن اهنمو هيف، مهحدقل وسةلي نوكي فوخانمأن دنعأادعئه ريخب هركذي ال
لا ناك نم رشاعي أنال اهنمو ، هتكرب همعتل ا رضحو رفسا أوحهلا عيمج يف هبلقب هظح نأويال ، هروضح
أن اهنمو هه، ركي نم هركيو خيشلا نمأهبح بحي أن بجي ةلمجلا هنع،بو خيشلا هدرط ونم ههركي شخي
هنع هضارع وإ هتوفج ىلع ربصي أن اهنمو ، هتكرببف ةرخ واآل ايندلا تاكرب نم هل تلصح ةكرب لك ىري
دايقههل ميلست طورشلا مظع ،إذنمأ هدايق مسملاله نكي بيوإالمل لعفي ملو فبالناذك لعف :مل لوقي وال
ةص نيرقل إال هلثتميف اظههر ىلع كالهم لمحي أن اهنمو ، نيقداصلا هألهللا كلذب بطاخأ ا، نطابو ا رهاظ
إاذقلا اذكو ، ةردابملا هيلع بجو هل:رقاأاذكأوصّلاذكأوصماذك ،فإاذقلا رهاظلا ةدار نعإ ةفرا
اب امبر فراعلا خيشلا أن ملعاو ، كلذ ريغ اذكإىل لصت هل:ال أوقلا رطفلا بجو رطفا اصئم: وهو هل

ضرع وأ مهيلع ددش امبر ، داهتج واال قدصلا ارئةح مهنم ،فإاذشم ةدابعلا مهيلع ففخو هتذم سطتال
له مهربتخا امبرو ىلا، هللاعت بح يف ىنفتو تاوهش نعال مهسفن أ تومتل ةوفجلا مهل رهظ وأ مهنع
فلخت نمف ، هبتر يذلا هدرو يف لاشخي ددم ،فإن هبتر يذلا درولا مالةمز اهنمو أوال؟ هعم نوقدصي



أو ةدابع نم خيشلا أوحلا ىلع س سجتي أنال اهنمو ، قيرطلا يف حصي أن تاهيهو ددملا مرح دقف هنع
إ خيشلا اهيف يتلا ةراتسلا عفري إالبإنذوال ةولخ هيلع لخدي لذكهالهكوهللاأملع،وأنال ،فإنيف ةداع
ىلا، هللاعت ةرضح خيشلا ةرضح ألن ةراهط ىلع وهو إال هروزي ،وأنال ريثكل عقو امك البإنذوإالهكل
ب دوصقملا هللاروسهلو،فإاهن ادع ام هريغ ةبحم ىلع هتبحم مدقي حلاوأن لك يف نظلا هب نسحي وأن
ىلع ملسيل ىعسي يذلا هو ناكل رفس نم مدق ول ىتح شيائ هفلكي اهل،وأنال ةعبات خيشلا ةبحمو تاذلا

هاـ. هيلع الم سلل أيهيت خيشلا أن رظتني ،وال خيشلا
نأو هبلق يف ةمرح هيلع عقت إالنم نملاشخوي بحصي أنال ديرملا شطر :نم ةيضرملا الصة خلا يفو
نوكي اميف هيلع ضرتعي هل،وأنال رطخي امم يشائ هخيش نع متكي ال نأو ، هركملا و طشنملا ىلع هعيابي

كالهم، هيلع واليتألو أرمشهخي ىدعتي وال خيشلا يفأعفلا رظني ،وأنال خيشلا بلط يف قدصلا و هنم
لقع هبساوء امأهرم ماتثلا ردابي هب،لب أهرم يذلا ةلعاألرم بلطي كالهموال رهاظ دنع فقي لي

: لوقي رمأهبهوأ ام خيش لعىلا لوأت ىتمو هب، امأهرم لعفيلو لقعي أومل هانعم
تلاأليو إالنم نيديرملا ىلعأرثك فإهنامأىت هسفن ىلع كبيلف رابد يفإ أهن ملعيلف اذك، تدر أكنأ تليخ ت
يشءؤسلا نع إهايءوالسيأهل خيشلا إالاذإكساه هخيش والبليسبوثابلسه هلجرب هخيش ةداجس والطيأ
ىلعأ كلذ وإالفال،وإنوصف ناك هباجأ عقوله،فإن ام صقي أن هيلع بجي هنم،لب باوجلا بلطي نم
هب، روم يفأرممأ هخيش نوخي وال سأءااألبد ؤساالدقف هلعج سؤاال،وإاذ هلعج دقف خيشلا هنع بيجي ن
ا، نطابو ا رهاظ ةراهط ىلع ،إال مهيدي أ نيب اودعقي وال لاشخوي ىلع اولخدي أنال نيديرملا ىلع بجيو

شأمهن. وهاذك نيمل مستس نيملسم
لبق ئه اضع انمأ وضع لسغ ،إن لاغلسا يدي نيب تيملا ك خيشلا يدي نيب نوكي نأ رشطلامدير نمو

، ضارتعا رطاخ هيلع رطخي فال ةحلصملا نم ىري اشيءامب فيك هيف فرصت أو هكرح وأ رخآ وضع
اقئل،وإ لوق هيف لمحتي وال هيدي نيب سلجي صمو،وال عمب سيل فإناإلنسنا ةعيرشلا دقخفلا هنياع ولو

هبحيف هبحيو هيلع ينثي والجيلاسهواليعاشهر،وإاذرأىنم ىلا هللاعت يف هرجهيلف ودعا هل فرع اذ
لك مدخيو ذملتيو ، هيلع مرحت ريغأن نم اهجوزتي ال نأ األبد نمف رماأة قلط اوحئهج،وإن يضقيو
كلذ مزليف اريه أنلاشخي نقيتيو ناكإال ثيح دعقما دعقي ملعاهنم،وال وإناكنألق هخيش هيلع همدق نم
نم مارتح اال جرخيو ء ايحلا و ةلقاألبد ثروي كلذ إهيلفإن رظنلا والمدي ليلب إال همام ،والميشيأ
لبق إال هيلع لخد ىتم هيلع لخدي ه،وال رواشي ىتح ةجاح ألدح يضقي وال هتس جملا رثكي ،وال بلقلا

ماعطا ضه،وإاذدقَمإهيل رع ىلع ا حيحش ا ظفاح نكيلو هيهنو لاأهرم ثتماب تيوحببإهيل قرط وأ هيدي
،فإاذرفغأزلا غرفي ىتح هكرتيلف وإال هباج أ هاعد ،فإاذ بابلا فلخ فقيلو إهيل جاتحي ام عيمجب هقليلف
ي اميف إال هاري ال نأ دهتجيلو أدحا، هبيصنب يلفألكواليؤرث بهلكأ هرمآو ءيش هماعط نم يقب املائةد،فإن
هعم، روضحلا يف نأافهس ىلع ظفاحيلف بلا بطلا نوركمي فإمهن خيشلا ركم رذحيلو ، هيلع نمتي سهر،وال
ركم أهندق ملعيلف هبقاعي ولم اهيف هحماسو اهب فرع أهندق فرعو عملاشخي يفأبد ةلز هنم تعقو فإن

أافنسه هيلع قياضو ةظحللا و ةوطخلا ىلع هبقاع هنع،وإاذ تكس اذهلو ، ءيش هنم ء يجي أهن ملعو هب
ةباهملا هبلق يف دزيلف ، هعم بناسط املك إالبسةطهل هيلع هللا يدبي ضاء،وال ورلا حتفلا و لوبقلا ب رشبتسيلف

طرش نمو جوالال، ةباهم هيف داز ا عوشخو بسةط دادزا املك ، ماشتح واال مارتح واإلجاللواال ميظعتلا و
فقيلف هتحلصم هيف ام لوقي إامن خيشلا ،فإن ديرملا ديب قحلا ناك ولو كالهم خيشلا ىلع دري ديأنال رملا
هرطاخ يف هعازن هل رطخ أو كلذ نم يشء يف عقو ىتمو ، هيرامي وال هلداجي وال هعزاني وال هلوق دنع

، هعوقو ديرملا ىلع مارح خويشلا ىلع ضارتع ،واال ضارتع نيعاال فنسهوه يف ناك فزنلااع،وإن
ىلا. هللاعت قيرط أهل تاداس دنع ةفوشكم هتءوس فنسه ىوه يف عاس نيطاي للش ةرخسم ديرم اذهف

هنع هفرصي وال فقوت تألموال ريغ نم ألهرم يضمي يفأرمأن هخيش ههجو إاذ ديرملا طرش نمو
ماقت دجسمب تررمف يفأرم كخيش كهجو ول :رأأتي نيديرملا ضعبل ملاشخيا ضعب قلا ىتح ، فراص
يف مهلو هل:أحستن قفلا إهيل عجرأ ىتح يل صأ ألرملاشخيوال يضما ؟قفلا: عنصت الةامف صلا هيف
نمو إهيل، بهذو صىل تقولا جورخ فإنخشي تقولا جرخي أنال طرشب اذهو إهيل، نودنت ربخيس كلذ
ةدهاجم ىلا هللاعت قيرط صبعاأوهسالفإن كلذ ناك ءاوس خيشلا هيلع طرتشي ام لكب ءافولا ديرملا طرش

يشء يف هيلع ضرتعت نا وإكاي خيشلا ىلع طرت أنيش ديرملل سيلو ، ةحارلا قيرط يه سيلو ةدباكمو



ضارتع اال قاولا افإمهن نطاب اظهراأو األبد يعارتو نظلا حوسن ةدار باإل إاهيل رظنت نكلو هلا، وقأ نم
كسفن مشروعفتامه ريغ أهن كريغ أو كدنع ىءارتي ام خيشلا نم وإنرأتي لتاق مس لاشخوي ىلع

نأ ملعاو ، هكارد نعإ كمهف رصق ناهربو ليلد هل نوكي خي ،فإناشل كرظنو كملع روصق ىلع هلمحاو
ركذت س نجلا اذه نم ءيش كل رطخ املكو ريغه، نم اهب امامتها وشأد هنم ةعيرشلا ةياعرب لاشخيأىلو
تركفتو هجوا لصهتح تبلط ول أكن قحلا و ضارتع نعكاإل عفدنيل الم سلا امهيلع رضخلا و ىسوم ةصق

انيب ا حضاو ناك وإن ةحصلا هجو كيلع لبتطغي هاذ ىلع كدعاست ال سفنلا نكلو هبغبلاا، ترفظل
ىلع تمقأ هنيعب لعفلا كلذ كنم صرد ،ولف اهظح ىفوت ضفيعاتلس ناك وإن هنيزتو فلاسدا، هجو كنقلتو

اب ملسم نوكي نأ ضارتع نماال انركذ وفوقام سهيف فنلا دعاستو ، يساورلا لا بجلا لثم صهتحدالئل
عم تلاسميلبللاسنا هعفني فال ةيونعم ةقرافم لاشخي نيبو هنيب عقيو ةطبارلا عطقنتف ، بلقلا اب فرتعم رهاظلا
راكن اإل نكمت ،فإاذ بلقلا ب قلعتي ،وإامن ناسللا ب قلعتي ال يونعم أرم ةطبرلا إذ نطابلا يف راكن اإل دوجو

ع لاشخي بلق نيبو ديرملا بلق نيب ىقبي فال ةطبارلا نم ىنعملا وهو ةيموكحملا و نطابلا لا صتا زلا هيف
خيشلا نمأوحلا هنطاب إيل ىرسي فال خيشلا بلق نم هبلق إىل لصي ناك يذلا ضيفلا قيرط نيفسد الةم

بيرقايف ةروصلا ديعبايف نوكي نم نيبو هنيب مكف بيرقا ناك ،وإن ةقيقحلا يف نعلاشخي ديعبا نوكيف
عهب ضوم ىلع األرم دوعيف در ىلع دروا شةواق ىلع إالشةواق ديزت ال ةبحملا مثلههذ تاهيه ، ةقيقحلا
و نيعادخلا ةلمج نم دعيف ناطي سولاش فنلا عم بلقلا بو ناسللا معلاشخيب نوكي ديرملا ،موثلاذه صقنلا

ضرملا نم يوشىف ينطابلا رفكلا نم صلختيل خيشلا ةدار إب قلعتي إامن ديرملا ،و ةقيرطلا يف نيقفانملا
هللاتعىلا ىلع ضارتع اال كرت هتدجو تققح يفإسالهم،وإاذ كش شعراال ملسم وهف وإال يبلقلا يفخلا

ف هللاتعىلا ىلع ضار اإلعت رطاخ لعيه لصح نمف ا، نطابو اظهرا همكحل اشلليخطميعا ملسم ناك ألهن
شلايخ ىلع ضار عاوت راكن ونعإ ناكفيقهبل ،وإن هداشر تبرتيهوإ نسحب ة طرولا هذه نم هجرخم شلايخ
،إ سفنلا ضرغ لصح أيذخبيهدفي نمو هنع جرخ كيفي هللاتعىلا ىلع ض قياالعتار ضم ،فإنوقعفي
هللاتع ىلع ضار االعت رطاخ لعيه لخد ة،فإاذ طبارلا خيشإالأنتنقطع لا ىلع ضار نماالعت هدوص ذمق

فرحن يدي رملا حكالهم،فتلزقمد جني وال هفرص علاقبةاليذفنفيهت شلايخأنيغيهرعنههذ وأدار ىلا
سو فنلا امكتبح األرم نوك يد،في رملا ةي موكحم شلايخو تليسإالبقوةوالةي ابثلا قي،إذ رطلا داجة نع

غابدلا يزنبمسدوع زعلا دبع بط تهينعيلاق عمسو كرابملا نب افياإلربيزشلليخأدمح صخلم تشتهياـه
ىرخ ندياوأ نزاولا رسخ لعيهفي نزو وي يلولا رهاظ ىلإ رظن هنع،قيلو:اليغبنيأني يهللاتعىلا ضر

خشننة اهطسو بهللافي ذايعلا و فوص ثمهلاإالخكنشة امو ئبولاغارئب اجعلا يلولا نطاب ،فإنفي
بهللا وعلايذا شنخةصفو اهطسو رحيرفي سنخةش يبكعلا لولا إالفياآلرخة.غوير رهظ رحير،الت
يهللاتع ضر خ يشلا نم اه انعمس يلولا رهاظ ىلع ت افلا خملا روهظ أبابساثكيرةفي تبث تعىلا،قلا:نلو
يقن داصلا األلوياء ضعبل ناك قيلو: هنع هللاتعىلا يضر انهنفقلو:سعمهت اهعمجنلف ةق رفم هنع، ىلا
شبيهخإ زواج تي داكو بحمته، في طرف والتيهحتىأ رارس ىلعأ هللا هعلط وأ ثكاري يهبح ناكف رميدصداق
عجر هآر املف ، روكذملا يد رملا ةب محر انزلا ةيصع م ةروص شلايخ ىلع هللاتعىلا رهظ ةفأ وبنلا مقما ىل

هنع: هللاتعىلا يض ر يد،قلا رملا ىلع ئنيحذ لزنمتهففتحهللا شيهخ لزنو فياإلعقتدا طارف لذكاإل نع
هللاتعىلا يض لاسالمةقلار يقنسنألهللاتعىلا راملا ين رفاكلا لمجة نم ناكل عاقتهدااأللو ىلع ماد ولو

قهلوفيق وحن نم ملس و هيلع هللا ىلص ي بنلا ىلع رهظ اكتنت لايت روم فياأل رارس هنع:وهاذأدحاأل
ق وحن نمو غيرصحلاة يشصايأ رمثلا ت ءاجف لاأتبير اوكر ،مثت تحلصل اولعف ملوت لخنلا ضةيأتبير
رصين لحميقنموق هللانمآين ءاش إن مارحلا دجسملا لخدن يأان مانم في ملس:رتيأ و هيلع هللا ىلص هلو
ملوي نوكر ملاش مهدصف مهنع يهللاتعىلا ضر ماركلا هباح صأ عم ملس و هيلع هللا ىلص ي بنلا جرخ مث
ة باحصلا يملئاليعقتد ركلا عمبنيه روم هذهاأل وتعىلا هناحب هللاس لعفف ، كلذ وحنو رخآ ماع إالفي اولخد

صصقلا ]﴾ ُءاَشَي ْنَم يِدْهَي َهَّللا َّنِكَلَو َتْبَبْحَأ ْنَم يِدْهَت اَل َكَّنِإ قلاتعىلا:﴿ اذلو ةي فيهاألهول

فإن كلذ وحنو 3اآلةي:128] نارمع ﴾[لآ ٌءْيَش ِرْمَأْلا َنِم َكَل َسْيَل 28اآلةي:56]وقلاتعىلا:﴿
وتعىلاأملع. هناحبس هللا،وهللا ىلع عمجلا وه هلك كلذ نم دوص ملاق

نتيه تفص نمف يننويامهت، دصا لاق بول ق ىلع نول تي لماكلا ي لولا قيلو:إن هنع هللا يض تهر عمسو قلا:
كلذ،فوي نم دضلا ىلع ناك نتيه تثبخ هرس،مون اموي ق راوخلا هنم هل رهظو لا مكلا هآرفيعين



روصلا فياه ىلج تت ةلايت آرملا ة لزنمب ي وقحب،ولولا نسح نم إالامفيابطهن دحاو لكل رهظ ام ةقيق حلا
رهظ نمو هللاتعىلا، لفيدمح هللاتعىلا ىلع دواللة لويمكلا نم هل رهظ نمف لاقبيحة، روصلا ةو نسحلا

ب مهعاف نات مدعو قشواةقمو هللاتعىلا عهن:وإاذأدار يهللاتعىلا ضر .قلا هسفن ىلع عجر لفي كلذ هلغير
،حتىأهن كلذك لوسي لكاشتمه ىلع أهن نونظ فلاة،في خمو مهفيهنمقحب فيام هناحبس هللا هرخس ي لولا
براش أهن هنونظ ،في مهعم برش ي وهو رمخلا نوبرش يعمقموي لولا ولاالةيأنقيدع فيصرو روص تي

وه الشيء،وإامن ةقيق تفويحلا رهظ تامأ رهظ وأ روصلا فيصروةنم هحور ت روص ،وإامنت رمخلا
وإاذ تملكت ة،إفكنإاذأذختفيكلاالم آرملا في رهظ ت يتلا لاصروة لثم فيه اوكرح فيامت كرح اذتهت لظ
،وإاذأذختفي تكحض كحضلا إواذأذختفي تب رش برشلا ،وإاذأذختفي تلكأ أذختفياأللك
ظلاذت ألكوالغهري،ألاهن اهنم ردص ملي ةقيق كنم،فويحلا ردص امي وتكاحيكفيلك تك ةترح كرحلا
امير ريتبك لعجو اذته، لظب مهعم ي لولا رهظ قشواةقمو هللاتعىلا ةقيق،فإاذأدار اذبتكفيحلا كلوسي

ق. فوملا وهللاتعىلا نوبك ت
فال مهرهاظ أوام مهنطاب هيلإ نيدصاقلا نم ربتعي امنإ يلولا :نإ لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعمسو وقلا:

مسقو مهدع أس اذهو داقتع يفاال هنطابو ظهاهر يوت يس مسق : ماسق أ ةعبرأ ىلع نودصاقلا و هدنع هب ةربع
ىلع ماسق رضاأل أ اذهو دقتنم هنطابو دقتعم هرهاظ مسقو مهدعبأ واذه داقتن يفاال هنطابو هرهاظ يوتسي
هعنم هعفن ديري هرهاظ رظن اذإ ألهن وملس وهلآ هيلع ىلا هللاعت ىلص يبنلا ىلإ ةبسنلا ب قفانملا ك يلولا

ك عمسي يلولا هنع:و ىلا هللاعت يضر ه.قلا رهاظ هعمط أ هنطاب ىلإ رظني ثيح هنم دعبلا اذإوأدار نطابلا
جوفا يف جرالنأدحهام هيلإ سلج نم ةباثمب هدنع مسقلا اذه نوكيف رهاظلا كالم عمسي امك نطابلا الم
يف يذلا لوقيو كريبصتو كتعاط ىلعو كيهنو كرم دنعأ وأان يديس :أتن رهاظلا لجرلا لوقيف آلرخ
كيف س انلا لوقي اميفو كرمآ شكيف ىلع انأو كيف نونظي اميف اوؤ طخأ سانلا و يلوب تسل تنأ : فوجلا

األ مسقلا رأى اذإف األلو مسقلا قلاسمو اذه هرظن يف يوت يس نطاو لاب فرعي ال يذلا لهاجلا اذهف وحنو
مدخيو بد أتي عمأهن ثلا ثلا مسقلا حبري مل ملو فنهس: يف قلا يلولا نم ريثكلا ريخلا هل لصحو حبر لو

كللالم اعساو بابا اذه نوكيف يلولا نم ناصقنلا و للخلا لعل : لوقيف كاأللو يهنلا دنعاألرمو فقيو هسفنب
افال دقتنم هره اظو اد قتعم هنطاب نوكي ام وهو : عبارلا مسقلا وأام مهيف ةسوسولا لوخدو يفاألشخاي

ىلاأملع. لاسالةموهللاعت ىلا نسألهللاعت دسحلا إالمع روصتي



نيع ةفرط هنع بجحي ال هناحب س قحلا ةدهاشم اغئبفي لماكلا يلولا هنع:نإ ىلا هللاعت يضر قولا
قسم نمف ةمسقلا يف مهل امسقب بسحب صنيد اقلا عم هرهاظ هناحب س قحلا لمعت ،يفس قلخلا عم رهاظو
هب دارأ نمو ، تاريخلا من فيكي امال هل رهظاو مولعلا ب هقطن وأ رهاظلا كلذ هيلع قلط أ ةمحر هنم هل
هنع: ىلا رضيهللاعت .قولا فراعملا ب قطنلا نع هبجحو هنع هكس أم ءيش هيدي ىلع هل مسقي ملو وساء
اتنثا هنم ترجفنا ىلا ءهللاعت ايلوأ يدي نيب ناك إسارئلي،فإاذ ينب رجحك أال نيدصاقلا عم يلولا لثم امو

هنع:ذإ ىلا هللاعت يضر .قولا ةدحاو ةرطق وال هنم جرخت ال أادعئهتعىلا نيب ناك اذإو نيعاء ةرشع
اهترو ص يف ترهظف هتاذ تبجح هحور إوامن صاعب سيل وهو ىصعي سانلل رهظي اميف ريبكلا يلولا
ىلإ هيمرت اهيف يف اهلعج درجمب ثمالفأاهن امارح تلكأ اذإ ألاهن ةيصعمب يلفست ةيص عملا في تذخأ اذإف
ريبكلا يلولا بهللا،فإاذرأتي ذايعلا و ضنير احلا شةواق ةرهاظلا ةيصعملا هذه ،وسبب تءاش ثيح

، مهتواقشب دهشاف عمصةي ،وأ ريخلا مهب أدار ىلا بأنهللاعت نيرضاحلا ىلع دهشاف ةمارك هيلع ترهظ
.قولا ملعأ ىلا هةروهللاعت اظلا صمهي اعم ىلوتت يتلا هي كلذك مهتامارك ىلوتت يتلا هي مهحاور نأأ امكو
روم أ لمعت يفس تلااليش نم ةيبارتلا هتاذ ىلع فاخيف دوهشلا هيلع دقيغبل يلولا هنع:نإ ىلا هللاعت يضر
صخش هآر اذإف ، امهفخ أ بكترا نارر ىض قتلا إاذ باب نم هيلع باعي ام ناك،فنأ ناو حسه ىلإ هدرت ا

. هتكرب مرحيف هيلع راكن ىلإاإل رداب امبر ألهلج، هبكترا يذلا هجولا ملعي كلذاألرموال بكترا
ةرهطملا يفلاشريعة يفلارشعيأ ررقت إاذ:وقد وضعلا أن حابي فأهن اهنم تاذلا خويفنع هتبااألةلك صأ

امهفخ أ بكترا ناررض إاذتلاقى باب نم هنكلو عمصمو وضعلا تمعنآ اذلا هعطلستمل ،قل صخ لاش كلذكو
عوجلا هلاالكنمشدة هسفن ىلع فاخ ،اذإ اهنم دوز شيعبوتي ىتح ملايةت هلألك فأهنيحاب نم كلذ غوير

لايت روم وههذاأل ةدعا لاق هذه تحت ةلخادلا عورفلا تدراذت يلولا حتفلا عملاتداةاهلقلب يه اهسح ،ىلإ
تداتعا اذتامو لكو باإلشةرا, مهفاف ىلاأملع، ةشوهللاعت حو حيرصتلا و ليصفتلا يفف هـا اصخل .م

ام امآو : هلوقب ي ناعملا رهاوج يف هب:امك وأرضهاوانع هنع هللا يضر يشانخ شأرا امقتمد مجعي ىنعم وىلا
ضارغ األ اهنم روم نعأستهذافأ ديرملا هعطيينع ن،قي بلالقبولااسل ضارتع اال اهنمو ، رملا ةزازك اهنمو

ة فرعملا قباط الي لايشخبأرم بشةير روهظ ،يدنم نملاقبل هتمرح طوقس اهنمو اوسء، ضارغ فأاماأل
ةي ورخ أوأ ةيويند تناك الليشء، لجو إالهللازع بحصي وال فرع نآلايشخالي كلذو ةيفأ بحصلا و
نيرم هللا:األلو: هيلا نأبأنوي :يلوق هيلا وأانوأ ىلا هللاعت ىلو يفهاذ كلذ رسو هناحبس هللا ىلص قهلو

هللا نع ا ربخم ملسو هيلع ﴿:هللا برحلا ب هتنذآ لوايقفد يل ىداع هيط﴾نم ىفو نمولاى﴿: يل ايلو أللج هنأ
ةهللا﴾لوياصفطيتهاوتذختهلواي رضح إىل ديرملل بذاجلا هولاسراألربك اذهو أنيملعأ:واألرملاثينا،
واإلربءف راطو نماأل اهيف يد رملا امويدسف نماألبد ةرضحلل اميبج ويملع ةرضحلا بعيد نلايشخنم

هيلإ هبرق امي ىلعو هللاتعىلا ىلع هبلهلدي حصي اذه ملع إاذ يف ةبحصلا و ريغ ال نيرم األ نيذه نم وأام
واآلرخة ايندلا رسخ لغريهام بحص ، لب ضر اللغ يدبع وتعىلا هناحب س برلا نآ فرعاف اذه تفرع إفاذ
هلإا هنوكل يه ةيوههذ هبلا ءامس ةيواأل لعلا تافصلا دماحم هولعيهنم امل هتاذل ةيدوبعلا ةو يهول قاأل حتس ي
ةلعلااي رابعلا ، ضر اللغ بحصي لايشخ كلذكو ىلإ وماالهت هبلجتل لب هنماآلباد فرعتيو ىلا هللاعت والةي
يضة رملا نيش، وهف ا، دومحم ناك ولو لاهىو هعباتم نم ناك ام لكو ىلا هللاعت ةرضح في دبعلا ن يشي امو
ىلا هللاعت ةرضح يف دبعلا ىلع يف، ىوهلا ةعباتم نع مهرجزو ينيد رملا عمقب األيشخا ترم أ اذهلو قأللق

،يل احيول رصياحالت بهللاتعىلا رفاك ىوهلا ة عباتم تقو يديف رملا ىألن صع و اهلأ هسفن بصن هنوكل
هللايف ةليسنم قيقحلا ىلع غيرهللاتعىلا يدبع وهف هفلا خو ىلا هللاعت الإهلإالهللاأرم ناوقلا ءيش يف،
ملسو هيلع هللا ىلص قهلو جرخ ليبقلا اذه نمو مشكر، لبأتن تبذك لا: حلا ناسل هل لاقلا وام﴿:ذهاحلا

لاسامءلإه تحتةبق دبعي عبتم ىوه نم مضعأ ىلا هللاعت نود ﴾نم ىلع بضغي يداذهفال رملا فرع فإاذ
خيش ضهفأنلا رغ يف هاوه مليفاوق اذإ ري يذلايشخوالغتي وملتلا راضملا هوجوب ىرد وأ حلا صملا ب فرع أ
كلذب ،اجهل اضرغ هنم بلط اذإف أللج هنم هعنم أنلاشخي ملعيلف هيلع ملويسدعاهلاشخي ناك نف يآ نم
فمسهتد عفدو هتحلصم نع، هللاتعلاىناوقعط ةرضح نم درط لايشخيفمثلهاذ ىلع فنسهتلاغري دوع فإاذ
اللاشخي صأ هل عوجر لكايال اعاط ناق عطقنا غتيره لايشخدعب ىلع يد رملا بضغ بلا،فإاذ ضار وأاماالعت
لايشخ روم نمأ ائيش ضرتع رمويهدفالي بينلايشخ لبحلا عطقي :فأهنسيفصمرا ناسللا فأنملقبلأوب

هنطاب أو ملعلا اظهر دنعهنم ام قفاوي ، ذيملت رديياهلا ال هبرو دقاقئبينلاشخي ولايشخي،لفيملعأنهكان



هبر بوين هنيب ئقلاتي اقدلا كلت لا ونم ىلع يرج اظهرلارشع, صةرو األ,فإاذخفلا نطاب يف لفعيملأهن
قلخلا هيردي يحثال لالارشعنم ونم ىلع يرج بشةيرلايشخ،رمي روهظ نم ديرملا ةزازك نم:وأام اهنإف

لخلاقةي هبتارمبو ىلا بهللاعت ،هجهل بأرم هقلخ بتارم نم ةبترم لك يف ىلجت ىلا عتو هناحب أنهللاس كلذو
يف هب لجتي مل مكحو بتارملا ،غريهانم اإلةيهل ةمكحلا بسنة مكااليف نوكي ةرات يلجتلا كلذو ، ةراتو

يفنسبة صقن ةروص هترو ص نوكي ةروصب فياه يلجتلا روهظ تبنم ارملا لتكل ديحم لاحةمكاإلهلية،فال
صقنلا ةي،لذك نابرلا ئيشة ملا نع ئش ان كلذ هب،ألن تقلعت ام ريغل اهلوحت ليحتسي ةئيشملا تاقلعت لكو

هبر نيبو هنيب يتلا قئاقدلا ةروصب يالهسب ةرات صقنلا كلذ مث هتاذ يف صقنلا روهظ نم فراع لكل فالدب
ةبلغلا و رهقلا ه اضتقم يذلا اإليهل مكحلا ةنياعم إال ملاالةسب هذه يف هل سيلو صقن هنأ ادمتعم يالهسب ةراتو
هنع دبعلل ديحم ال نأ ثيحب اذإف ب لخي امم وأ ايعرش امإ صقنلا يضتقت ةيرشب هخيش نم ديرملا ىأر
اهانركذ يتلا يناعملا هذه ظح يلقال ةءورملا ، ةرضح نع خيشلا جرخي ال كلذ نأ ملعيلو هحزحزي وال هبر

هبدأ مكلا نع هطحي وال هبرق لحم نع بلطي ديرم لكو ةيرشبلا روهظل هخيش ضفري اذهفال فرع اذإف
هيلع يداني حهلا ناسل ناك صقن هيفا رهظي نأال ديري لوصولا و برقلل اهب قلعتي قحلا نم ةبترم : عمطم ال
ىلا هللاعت ةرضح لوخد يف ،كل اسحو ىنعمو ةروص لا مكلا رهظي سيلف صقن نم اهل الدب بتارملا ألنلك
اهادع الام طقف بتارم إاليفثالث رابتعا لكبو هجو لكب صقنلا نم ائيرب : لخد نمل ةلا سرلا يهو

اهت رضح لخد نمل ةوبنلا و اهترضح ، اهيف صقنلل ةروص ثلاالثال هذه ناف اهترضح لخد نمل ةينابطقلا و
ءرملل رهظ ولو ثلاالث بتارملا هذه ناف رهظي ال دقو بلا غلا يف صقنلا اهيف رهظي بتارملا نم يقابلا و
لا مكلا ةياغ وه كلذف صقنلا ةروص اهيف امنإو هيلع هللا ىلص هلوق ريشي وهيلا هلهجل ءرملا صاه قتني

ملسو هل﴿: مهاشخأو بهللا مهملع أل وفهللاينإ هلعفأ ءيشلا نع نوهزنتي ماوقأ وه﴾امبلا ةمرحلا طوقس امأو
هاهن وأ هرمأ بملااالةاذإ روهظ .مدع

واليفاال هميظعت ،واليف هريغ هتبحم يف كراشي ال نأ هديرمو خيشلا نيب ةعماجلا طورشلا ربكأ نمو
ىوس نم ناف ، ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةعيرش يف كلذ لمأتي و هبلقب هيلإ عاطقن واليفاال هنم دادمتس
دادمتس واال ميظعتلا و ةبحملا يف نيلسرملا و نييبنلا نم هريغ ةبتر عم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةبتر
ةبحم قبسب ةينابر ةيانع هكردت إالنأ ارفاك تومي نأ ىلع ناونع وهف ، عيرشتلا و بلقلا ب هيلإ عاطقن واال

وا ميظعتلا و ةبحملا ،يف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن عم وه امك هخيش عم ديرملا نكيلف اذه تفرع اذإف ، ةيهلإ
. هكرشي وال روم هذهاأل يف هب هريغ لداعي ،فال بلقلا ب هيلإ عاطقن واال دادمتس ال

لغريشهخي رارس واأل حتفلا نم هدنع ام بسني ىلاأن هللاعت نع عطاوقلا أربك نمو ، اإلةيهل راون كلتاأل ألن
مر ىلإ نحي اهنم رون لك تاماقملا يف يقرتلا و مولعلا و فراعملا واألوحلاو باألسرار دبعلا ىلع ةدراولا
شنأ،هزك اهيفو زرب اهنم يتلا اإلةيهل ةرضحلا يهو ، اهيف هكراشي ال ةرضح ىلا هللاعت نمأله شخي لكلو
هريغ ا، تارضحلا نم ةرضحلا كلت يغر ىلإ دقونبس اهانركذ يتلا روم نماأل أبرم رون اهنم درو اذإف
،إلةيهل هلحم ىلإ عجرو راطو رونلا كلذ ظاتغا ، ىضق ىلا هللاعت :نإ اإلةيهل ةمكحلا ةبسن يف كلذ ةروص و

ىلإ دحاو لك ةبسنب هباتك يف ،أهيب ىلا عت ﴿:قلا ٌتاَنِمْؤُم ٌءاَسِنَو َنوُنِمْؤُم ٌلا َجِر اَلْوَلَو
ء اإلةيهل ةرضحلا نم هلحم ريغ ىلإ ارون بسن نمف 48اآلةي:25] حتفلا ِهَّللا﴾[ َدْنِع ُطَسْقَأ َوُه ْمِهِئاَبآِل ْمُهوُعْدا
و بلسيو درطي اذلف ، بذكلا لمتحت ال ةرضحلا ىلا،و هللاعت ىلع بذكو قحلا ةرضح يف دقفأسءااألبد

. بآملا عو جرملا هناحبس واهيل باوصلل هنمب قفوملا ىلا ىلااهـ.وهللاعت بهللاعت ذايعلا

شعرون﴾ ى فوم لصلا ﴿لاف
ركش ةقيرط هذه انتقيرط أن المهم عإو ةينايعلا تاماركلا و ةينوكلا تافوشكلا دصق نع مهريذحت يف

وال ةينوكلا تافوشكلا ىلإ نوتفتلي وال ىلا هللاعت نع امشيغل ىلإ قيوشتلا ب تشيغنول ال ،وهألاذه ةبحمو
ال مهنم نوبوبحملا ،لب اردان إال اهنم ءيش مهل لصحي ال نيبوبحم مهنوك ،فأللج ةينايعلا تاماركلا ىلإ
نما مهيريف المهل، ضإو ئمه اوغإ سيبالىلإ ناطيشلا دجيف هيلإ اونكري لئال ةتبلا كلذ نم شءي مهل لصحي
بهللا ذوعن وأكله كلهو لضأو لضف لذك ىلإ نكر نمم ريثكل عقي امك مهل اجاردتسا نوكي ام ليطاب أل



احتف هنم روع ش ريغ نم صخ ش ىلع حتفي هلضفب مهيلع حتفي أن ىلا هللاعت اذإأدار ىتح ، نارسخلا نم
. نيمآ هلضفب مهنم ىلا هللاعت انلعج ، نيرادلا سةداع ىلع هب لصحي

أن يغبنيو سةي: دقلا اياصولا يف .قلا قيرطلا ساوء ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو فألوق:
تاذلتسملا و تايهت ملاش ىلإ ليملا ,و باكلائتان تاقل تلاع نم هتمهب صلخي اقداص ركاذلا ديرملا ينعي نوكي

، اهتحت ،فالاطئل ةينايعلا تاماركلا و ةينوكلا تافو شكلا ىلإ ليملا هنمو ، ةلطابلا تادوبعملا هي يتلا
نم تاماركلا و ةينوكلا تافوشكلا ىلإ ليمل ،فأن سفنلا ىوهب ملازج نم هبلط هزنيو هدحو قحلا بلطيو
نيب اميف جر مد وهف كلت هركذ يف هرظن حمطمو هدصقم ناكو اهيلإ تفتلا نمو وهاوها، سفنلا هىو ةلمج
نات سب سلالاكيف لخد ر:اذإ ابكلا ،قلا جاردت نماالس هيلع فاخي بلط بال تعقو ناو ،لب نيروكمملا

هبو ركم دقف هب ركم أهن نطفي مل ناف هللا، يلو اي كيلع الم :سلا مهتنسل أب بلاسنات كلذ را جشأ رويط تلا قو
لا جرلا ضيح اهنإ اولا: قو ةينايعلا تاماركلا ىلإ ليملا نم نيديرملا اورفن شنيد رملا عيمج هومليشرع،و

برغملا ىلإ قرشملا نم سةعا يف يشمي ناطيشلا قفلا: ةكم ىلإ ةليل يف يشمي :فالن ديزي أليب ليقو هاـ.
اه. ءاملا ىلع رمي كمسلا ءو اوهلا يف ريطي ريطلا ،فقلا: ءاملا ىلع يشمي هل:فالن ليقو هللا، ةنعل يف



ولا ييف فاوخلا نيدلا نيز نمأخالكق،وقلا امومذم اقلخ لدبت أن تاماركلا هللا:أمرك دبع نب لهس وقلا
ههذاأل ىلع ةولخلا لخد عيةينا،فاننم تامارك ليصح أوت ينوك فشك دصقل ةولخلا لخد صايا:والي

ةلطابلا ريويهاألايشء رخسمت هبوي بعل وي ناطيشلا هيف فرصتي يشطراإلخالص، عاري وال ينام
ناط شلاي هيلإ جفءا تقو بوال نذإ بال ةولخلا ناسارخ يف با حص نماأل دحاو لخد ،وقلا: قحلا روصب

ب ملكتي أن ىلإ امئال ناكو معن، قلا: ةيندللا مولعلا كل لصحت هل:أرتيدأن فقلا رضخلا صةرو يف
ص كلذ دعب هيف،مث يف ةقارب ناطيشلا ىمرف كاف،ففتحهاف حتفا هل: قفلا ناس للا رجينا ىلع فراعملا
اوعقهتف ىكحو صفن ام ىلع ضرع ملاالاقة وصلىلإ املف ، فراعملا نم باوب ىلعأ ال متشم اباتك فن
عاطةهللاتعىلا نع شوغكل كب بعلو رضخلا صروة ءاجإليكيف دق ناط لايش ناك كلذ قتل:اممسكين

ثكي نيحلا صلا صةرو ىلع ناطييجء نماالتخيرا،وشلاي هللاتعىلا وتبىلإ باتكلا غاوسل حر ه، ركذو
يف ينآر :﴿من ملسو هيلع هللا ىلص ،قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةروصب لثمتلا ىلع ارواليردق

هللا ىلص يبنلل اعبات خيشلا ناك اذإ خيشلا ةروصب ﴾وال يب لثم التي ناط لايش ناف حقا ينآر فقد مانملا
،وييجء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرضح هاذكإىل نوذ أملا يشهخ نم داشر باإل انوذ ،أم ملسو هيلع

رظنملا ركيةه درام وصةراأل ىلعو ، نيعدتبملا صةرو ىلعو ملاتهقفة نيرابجلا ةروص ىلع اريثك
ين،ويجي ركاملا ةروص ىلعو رشع, ةسمخو رشع ثالةث ،وىلا عبسلا نسلاستو يف صن لاقال باح صأ
بوين اضي أ ءاضيبو نوللا ةردك ء ارمح ية نارون صةرو ىلعو وذلائب، دوس األ بلكلا صةرو ىلع ء
غيرهذه ىلعو ، ئفطنيو ة عرسلا ىلع هجولا ىلع علطي فاصب لسي هنول ضايب نكل ، ضا وبلاي ةرمحلا
عم المهت ماعم يف نوقداصلا لله نوصلخملا بهللاتعىلا نوذيعتسملا نوزرتحملا ةفرعمب اض يأ ةروصلا
، هلخادم ةي فيكو مهايإ وترعيهف شيمهخ ةطساوب لعياه ىلا عتو هناحب قس حلا يبنئمه روصلا ىلا،تكل هللاعت
ة روصب ءاجإلي رتيأه دقلو ةقلا: طبارلا صةح دعب أولاغةبي روضحلا بلتوياستهيف الهل ضإ قع اومو
هتعم دحياثس كنم عمس هعم:أديرأنأ كالم دعب تلقف ةولخلا يف ناسارخ يف أذاب رون اورةي يف رضخلا

دقسسره ةلودلا عالء نيدلا و ةلملا نكر خيشلا عمس امك ة، طساو بال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم
أريت :اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسلو يثوتلق:قلا دحلا تحتتفا ،فغتري،مثإاذ ةطساو بال كنم
صل صةرو ةيإىل ورضخلا ةروصلا تميغر برهو ماق هتراسخ تمت ربأهيفقد ابجعم اجوجح لجرلا

ملات كلا اليقعسلا ىتح ولاتذحير، هيبنتلا ليوط نمهاذلات دوصقملا قلا:و هكرد ذخأهملفأ ت دصقف ، ةردكم
اعطق خيشلا بالإنذ ةولخلا لخدي ناط،وال شلاي شةكب تيف اداعلا قراوخ عوقو بتللاقاصدرلؤةياألشيءا

،قعط داشر نميعدياإل ضعب قلا:لودقرتيأ ناط شلاي هلشيخشفيهخ ملينك يخ:نم اشملا ضعب ،قلا
قواإلخ دصلا اإلرشدا،ف ضرعم يف داسف كوالئهيفاإلضاللواإل نمأربك وصرا قيرطلا هيلع ناطيشلا

ةيؤرو ، ماودلا ىلع بلاسءو سفنلا ماهتاو ، دوجولا ققة حملا ئل اضفلا نم ء يشب باجع اإل مدعو الص
لين نعاالتسجعلا،يف زرح ولات ىلا بهللاعت نظلا نسحو ين، لماكلا ةرمز يف جاردن اال مدعو ير صقتلا

بهللاتع نمآ نم قرا حتسا مدعو ، لذار واأل ماوعلا نع لا يفاالزتع لمحتلا ىلع سفنلا نيطوتو صلو ولا
يإعاق نع نامرحلا يف ويوقهع ناط شلاي سنؤي امم األلج موج ه ةظح موال األلم رصقو روسهلو، ىلا
ولع ،سنألهللاتعىلا نافر لاع ةورذ إىل جورعلا سلالاكيف قوعي امع هعفد اإلينام،وي عفانم يف ررضلا

اهـ. ةمهلا
ةقيرط ةيناجتلا ةيفينحلا مةيداإلاربهةيمي حملا ةيدمح األ ةقيرطلا ههذ نأ ملعاف هاذ تمهف اذإو :( (تلق

ىلا هللاعت هباب،ولالجأىلإ ىلع فوكعلا اهمازلإو هناحب س قحلا ب بولقلا قيلعت اهيف ضةي ايرلا ، ةبحمو ركش
إخالص ىلع ىلا عت هتدابعو ، روضحلا تاقوأ نيب ةللختملا نعلاغفالت دعابتلا و تانك ولاس تاكرحلا يف
اهقح، ةيبوبرلل هتيفوت مدعو ريصقتلا و زجعلا ب فارتع عماال , ظوظحلا عيمج نم ةءاربلا و ةيدوبعلا
نم واالتسغراف ةبوتلا ماقم يف مهنم دحاولا امنيبف ، نامز واأل تاعاسل رمما، ىلع بلقلا يف كلت نوكسو
ثيحو هيلإ، هنم فوشت ال ايموج إاله مهنم دحاو ىلع حتفلا نوكي ال كلذلف ، نيبملا حتفلا هءاج ذإ بونذلا

وال ةينوكلا ت افوشكلا ب جردتسي ال يذلا بيبحلا فراعلا نقوملا النيهلاإال اينابر نإال وكي اذهفال ناك
وهو يهلاالك واهم يف همدق لزتف ، لئاط ىلع لصح دق هنا هنم انظ هيلإ بكري ،لئال ةينايعلا تاماركلا
اولمعت اوس قيرطلا اوكلس نيذلا ، نيللضملا نيلا ضلا نم ريثكل عقي امك كلهيو لضيف لضيو ، لفاغ

،ملو داشر يفاإل هل نوذ اوصلأم ريغ باذم خيش ال،أوديب صأ خيش ريغ نم ةدساف ضارغ أل تاولخلا



لاسر،يلوس لمح قيطت ىتح اهتانوعر نم اهريهطتو تاذلا ةيفصت هو ةيبرتلا نم دوصقملا أن اوملعي
يف اهتافصب نوكي ةرات اهنع لطابلا عطق ،مث اهتهجو نع لطابلا عالقئ عطقو اهنم الم ظلا ةحازإب كلذإال

، نورقلا ريخ مه نيذلا ةلضافلا ثلاالةث نورقلا حةلا هذهو ، ةطساو بال ىلا هللاعت اهرهطي أبن اهتقلخ لصأ
اوظقيتسا اوظقيت اذإواس هيلع، اومان اومان اذإ هيلع نيثحاب قحلا ب نيقلعتم نورقلا كلت سفي انلا ناك دقف

، ردانلا إال مهلوقع دجو مهنطاوب ىلإ رظنو هتريصب هللا حتف نم نأ ىتح هيف، اوكرحت اوكرحت اذإو هيلع،
مهتاوذ يف عطسو ريخلا مهيف رثك اذهلف ، امهتا ض رم صلوإىل ولا نع ةثحاب هلوسربو ىلا بهللاعت ةقلعتم

يف ةيبرتلا تناكف ، قاطي وال فيكي امال داهتج اال ةجرد مهغولبو ملعلا نم مهيف رهظو ، هناحب س قحلا رون
عقيف يفأهنذ هملكيف ، هرون ثراوو هرس بحاصو هد يرم خيشلا نقلي امنإو إاهيل، جاتحم ريغ نورقلا هذه

الم ظلا عطق نوكيو ، داشرلا جهن ىلإ اهفوشت و لوقعلا ءافص و تاوذلا ةراهطل كلذ درجمب ديرملل حتفلا
تايوهلا تدسكو تاينلا تدسف ثيح ، ةلضافلا نورقلا دعب اميف كلذو خيشلا نم ببستب تاوذلا نم

بحاص خيشلا ناكف ، تاذللا ءافتساو تاوهشلا لين ىلإ لوصولا نع ةثحاب ايندلا ب ةقلعتم لوقعلا تراصو
عبتت هتاذ دجيو ، تاوهشلا لينو لطابلا ب اقلعتم هلقع دجيف هيلإ رضنيو هفرعيف هثراوو هديرم نقلي ةريصبلا
ةكرح كلذ يف حراوجلا كرحتتو ، نيلطبملا عم ليمتو نيهاسلا عم وهستو عملاالنيه وهلتف كلذ يف لقعلا

ب هرمأ ةلا حلا هذه يف هدجو اذإف ، قحلا الب لطابلا ب طوبرم اهكلا وهم يذلا لقعلا نإ ثيح نم ةدومحم ريغ
كالم لوزي ركذلا ،بو ىتوملا ددع يف مه نيذلا نيلطبملا نع عطقني ةولخلا األلك،بف ليلقتبو ركذلا بو ةولخ لا

عجريف ةوهشلا لقتف غامدلا يف يذلا راخبلا لقي األلك ليلقتبو ، هناسل يف ناك يذلا وغللا وهللاوو لطابلا
، رسلا لمح هتاذ تقاطأ ءافصلا و ةراهطلا هذه ىلإ ديرملا غلب اذإف ، هلوسربو ىلا بهللاعت قلعتلا ىلإ لقعلا
ب قحلا طلتخا نأ ىلإ ةدم، اذه ىلع األرم يقب ،مث ةولخلا لا خدإبو ةيبرتلا نم خويشلا ضرغ وه اذهف

ةدساف ةين ىلع ءامس األ نيقلتو ةولخلا لا خدإب مهيتأي نم نوبري لطابلا لهأ راصف الم، بظلا رونلا و لطابلا
ىلا هللاعت ركم ىلإ اذهب يضفت تامادختساو مئازع كلذ ىلإ نوفيضي دقو ، قحلل فلا خم ضرغو

. كرابملا نب دمحأ خيشلل زيرب اإل رضنا ، تاجاردتساو
ةقيرط نأو , كلهمو لضمو مومذم ةينايعلا تاماركلا و ةينوكلا تافوشكلا دصق نأ انل تلق):دقظره (نإ
نكلو ، ناطيشلا اهب لضي يتلا ليطاب نماأل مكظفحي اهلهأ ىلع ىلا هللاعت نم كلذف ركش، ةقيرط مكخيش
ةقيرطو ، مكتقيرط يه يتلا ركشلا ةقيرط نيب قرفلا اضيأ انل نيبتو كلذ، يف انايب انديزت نأ ديرن

ىرخ ةفلك،واأل وال ةقشم ريغ نم معنملا ب حرفلا و ركشلا ىلع اهلك اهرادم نأاألىلو ىتح , ةدهاجملا
ىلع ناقفاوتم امه لهو ؟ ىلوأ امهيأو ، امهريغ و عوجلا و رهسلا و ةقشملا و بعتلا و ةضايرلا ىلع اهرادم

بهللا حرفلا و ركشلا ب رمأ وه هدنع،وأ وأ لوصولل برق لا دعب ركشلا ب مكخيش مكرمأي امنإ ؟و ةضايرلا
امهدحأب عفتني نأ نكمي وأال دحاو لجرل امهكولس نكمي ناقيرطلا لهو ، ةيادبلا نيحو ةلهو لوأ نم ىلا عت

نعاآلرخ؟ ضارع إالباأل
نع زيرب يفاإل كرابملا نب دمحأ خيشلا هلقن ،ام باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت باوجلا ):و لوقأ )
يتلا يهو ةيلص يهاأل ركشلا ةقيرط هنع:نأ ىلا هللاعت يضر غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع بطقلا خيشلا

و ةيدوبعلا خإالص ىلع ىلا عت هتدابع يهو ، مهريغو ةباحصلا نم ءايفص واأل ءايبن األ بولق اهيلع تناك
يف كلذ نوكسو اهقح، ةيبوبرلا ةيفوت مدعو ريصقتلا و زجعلا ب فارتع ،عماال ظوظحلا عيمج نم ةءاربلا
لينو هتفرعم يف حتفلا الءنم ؤهل لصح ام ةضايرلا لهأ عمس املف , نامز واأل تاعاسلا رمم ىلع بلقلا

ا رارسأ لينو هتفرعم يف حتفلا الءنم ؤهل لصح ام ةضايرلا لهأ عمس املف , لجو زع هب نامي اإل رارسأ
ماودو رهسلا و مايقلا و مايصلا ب هنوبلطي اولعجف , مهبوغرمو مهبولطم وه كلذ اولعج , لجو زع هب نامي أل

يفا ريسلا ,و بتارملا لينو حتفلل تناك ةضايرلا ةقيرط يف ةرجهلا ,ف اولصح ام ىلع اولصح ىتح ةولخلا
هيلإ, فوشت دبعلا نم لصحي مل يموجه يفاألىلو حتفلا ,و نادب ريساأل ةيناثلا يفو بولقلا ريس ألىلو
, باوص ىلع ناتقيرطلا ,و نيبملا حتفلا هءاج ذإ بونذلا نم رافغتس واال ةبوتلا بلط ماقم يف دبعلا امنيبف

بولقلا ةضاير يفاألىلو اهنكل , ةضايرلا ىلع ناقفتم ناقيرطلا ,و صلخأو بوصأ ركشلا ةقيرط نكل
دعابتلا ,و تانكسلا و تاكرحلا يف ىلا هللاعت ىلإ ؤجللا هباب,و ىلع فوكعلا اهمازلإو هناحبس قحلا ب اهقلعتب

,و لجو زع ىلا بهللاعت بلقلا قلعت اهيف ةضايرلا لةف مجلا ,بو روضحلا تاقوأ نيب ةللختملا الت فغلا نع
مانيو موقيو رطفيو موصي اهبحاص ناك اذلو , ةدابع ريبكب سبلتم ريغ رهاظلا ناك ناو كلذ ىلع ماودلا



. نادب األ ةضاير داضت يتلا عرشلا فئاظو رئاسب يتأيو ءاسنلا براقيو
نم مهنم حتفلا دعب ,مث بتارملا لينو حتفلل تناك ةضايرلا ةقيرط يف ةرجهلا :و هلوق دعب ىرخأ ةرم قولا
و فشكلا نم ىري امب حرفيو ملا وعلا يف اهدهاشي يتلا روم عماأل هبلق عطقنيف األىلو, هتين ىلع ىقبي
يف لجو هللازع نم مهبولق تلخ نيذلا نم اذهو , ةياغلا وه كلذ نأ ىريو ةوطخلا يطو ءاملا ىلع يشملا
مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا معأاال نيرسخ نماأل وهف , اهتياهنو روم األ ةيادب
هناحبس قحلا ب هبلق قلعتيف هديب ذخأي ىلا: هللاعت ةمحربو لاحتف دعب هتين لدبتت نم مهنمو اعنص, نونسحي

ام دعب ,ايف ركشلا قيرط يف ةيادبلا تناك يه حتفلا دعب اذهل تلصح يتلا ةلا حلا هذهو هريغ, نع ضرعيو
, نادب ريساأل ةيناثلا يفو بولقلا ريس يفاألىلو ريسلا لة,ف مجلا ,بو نيبلطملا نيب ام نيابتو نيتقيرطلا نيب

ناكف هيلإ دبعلا نم فوشت ال يموجه يفاألىلو حتفلا ,و ةبوشم ةيناثلا يفو ةصل خا يفاألىلو وةينلا
نمؤملا النيهلاإال يفاألىلو ,واحتفل نيقباسلا نيهجولا ىلإ مسقناف ببسو ةليحب لين ةيناثلا يفو نابراي,
تاضاير دوهيلا رابحأو نابهرلل نأ تعمس دق كناف , ةيناثلا يف حتفلا ,خبالف بيرقلا بيبحلا فراعلا

لجو زع بهللا هبلق قلعي نأ صخشلل نكميف امهنيب عمجلا امأو , تاجاردتس نماال ءيش ىلإ اهب اولصوت
ها. ملعأ ىلا وهللاعت تاضايرلا و تادهاجملا يف هرهاظ ميقي و هتانكسو هتاكرح رئاس يف

ثيح يناعملا رهاوج يف امك هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش كالم ريشي مدقت ام عيمج وىلا
هيلإ شايحن ىلااال بهللاعت بلقلا قلعت , اهتياهنو روم األ عيمج ةيادب وهو اذه دعب هنم الدب يذلا رملا قلا:و

ح لك ىلعو هجو لكب ىلا هللاعت ىلإ بلقلا لا حترا ىلع دبعلا ردق ناف , اصوصخو امومع هاوس ام كرتو
لظيو حبصيو يسمي نأ كلا سلا قح يف بجاولا :و اضيأ قلا امكو ها. ةياغلا وهف اسح بلقلا ةكرحب لا
اهنع هب ءانغتساو تادوجوملا عيمج نع ا رايتخا لجو زع هللا األلو:وه نائيش إال دارم هل سيل تيبيو
هرخآو هدارم لوأو , هاهتنمو هدارم أدبم وه لجو زع هللا نكيلو هاوس, راتخي نأ ةريغو اهظحل نم هفنأو
ةدارإ هريغ,نأا اهيف ديري ةحمل ىقبت ال ىتح هلك, كلذ نيب اميف هدارم رصقل اقرغتسمو , همتتخمو هحتتفمو

هريغ, ةيؤر نم اصلا خ لجو زع هلل هلك نوكي نأ كلا سلا تادارم :نم يناثلا ثبع, وأ عمط امإ ريغلا
نوكيو ىلا, هللاعت نع ةفلتخم ةرذ هنم نوكي ال ىتح قوابلا, ابلقو اسفنو ال قعو احورو ارس هب قلعتلا لماك

واأل تاوهشلا و ظوظحلا و تاريبدتلا و تارايتخ واال تادار اإل عيمج نع اخلسنم لجو زع هدارم عم افقاو
هلل ةيدوبع كلذ نكيلو , هسفن والعم هسفنب وال هسفنل هنم ءيش ال هناحبس هللا عم هلك كلذ يف افقاو , ضارغ
لجو هللازع ىلع راتخي ءيش,وال هنم هيلع دوعيل هتيبوبر قحل ءادأو , ههجول هتدارإو هلجأ نم لجو زع
نم هيلع وه امل هب هنظ نسحبو , هركي ئلال هريخ نم اطونق ال هبر ةيبوبر صلختل ,لب هدارم هل نوكي نأ

ها. ةدومحملا تافصلا مكلا
هللا ىلص دمحم الان ومو انديس دوهشلا ملعو دوجولا ديس كالممأاله ضعب ريشي مدقت, ام عيمج ىنعم وىلا
هب يتأيل , امانم ال ةظقي هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا باحصأ نم دحاو ىلع , ملسو هيلع
ينعي هل: لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ثيح هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا ىلإ

واال درجتلا يه األىلو:انه ةدابعلا : ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني ةدابعلا درجت هنع,انه ىلا هللاعت يضر خيشلا
هدارم نوكيو , دصق ريغ نم عاطقن اذهاال نوكيو ماتلا, واإلخالص ةلماكلا باألمعلا ىلا هللاعت ىلإ عاطقن

,وال اهيلع وه يتلا ةلا حلا ىلع ىلا هللاعت دمحيو هسدقيو هحبسيو همظعيو هللا دجمي ,نأ عاطقن اال اذهب
حوتفملا بابلا ىلع لخدتو ىلا هللاعت ىلإ هلا عفأ دعصتف , ءيشلا اهيف رظني وال ائيش هتدابع يف دصقي
اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا :﴿َّنِإ ىلا عت هلوقل يلجتلا فوقو نوكي وأال,وال هانركذ ام ىلع لوحتب لغشتو
ةحلصم نم ائيش مهلا معأ يف اودصقي مل نيذلا مه حلا صلا لمعلا لهأو 98اآلةي:7] ةنيبلا ]﴾ ِتاَحِلا َّصلا

ا رايخ هل ,لق هترخ آل اهلأسي ةلماكلا ةيفاعلا و ةناع إالاإل هتدابع يف لأسي ,وال ةعفنم وال
ماقم الىلإ وصو هعاطقناو هديرجت يف هدصق ناك اذإو , ةيفاعلا و وفعلا يف هلأسيلف مكدحأ لأس اذإو لا, ؤسل
اهبحاص وجرت , ةعاس حتفني هنياعت سلجتف قلغملا بابلا ىلع درت ىتح هلا معأ علطت رس, وأ ملع طبلا وأ

مل ناو , حوتفملا باب ىلع تلخدو تعجر اذه, قولا مهلأ اذإف ةجاح بلطأ ال هلل يتدابع : لوقيو عجري
هيلع بلقنت ىنعمب نكست ىتح لوجتف , ءاوهلا يف حيرلا عاطقناك ةعطقنم األمعلا كلت تعجر ركذ ام لقي

هل: لقو , ميظعلا نآرقلا يف يناعملا هذه لك يناجيتلا يبيبحل :لق ملسو هيلع هللا ىلص نأقلا ىلإ انارسخ
يف دهتجا ءيش, ىلع صرح يف دهتجت وال ائيش دصقت ال كل تلق هب, كترمأ ام ىلع كلدي باتكلا اذه



,و سفنلا ةفلا خم و لجو زع هلل ةدابعلا إاليف نوكي ال داهتج واال صرحلا ,و سفنلا ةفلا خمو ةدابعلا
ىلإ حتفلا قيوعت هل:وه ,لق حتفلا ريخأت وه هل ,لق حتفلا ريخأت وه ةدابعلا يف ناسن اإل دصقي اميف صرحلا

. بآملا و عجرملا هيلإ و باوصلل هنمب قفوملا ىلا ها.وهللاعت تارم ثالث
﴾ نورشعلا و يداحلا لصفلا ﴿

ري مل يذلا ديرملا نأب المهم عإو اهلوصح ىلإ فوشتلا و اهيلإ نوكرلا و عئاقولا لاب نعاالغتش مهريذحت يف
. لضفأ لب ىريو ىأر نمم ةبترم لقأب سيل ةعقاو ىري وال ائيش

هلبق, يذلا نم عورفلا ك لضفلا اذه نأ ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو : لوقأف
نم ةيلضفأ مدع ىلع , صيصنتلا ب ةبلطلا نم نيرصاقلا و لا هجلا مهو عفد هب يفاإلنايت انضرغ امنإو
يتلا ةوعدلا ةدسفم نم سلالهتم لضفأ ىري ريوال مل نم نأ المهم غاو , ىري ريوال مل نمم ىري وأ ىأر
ليصحت يف هب عطاقلا هدنع فوقولا نمو ىأر ام ىلإ نوكرلا نمو , ارفاك بتي مل نإ اهبحاص تومي

مازتلا و ركذلا هتمادتسا ديرم مزل اذإو هتلا: سر يف يريشقلا مساقلا وبأ خيشلا ,قلااإلمام تاذلا ب دوصقملا
باطخ ,نم مونلا و ةظقيلا نيب ,وأ ةظقيلا يف امإو مونلا يف امإ هبلق دجي اممل هتولخ يف دجو ناف , ةولخلا

نأ يغبني هيلإ,وال نكسي وال ةتبلا كلذب لغتشي ال نأ يغبنيف , ةداعلل اصقن نوكي امب دهاشي ىنعم وأ عمسي
كلذ فصو نم هذهاألوحلا يف ,والدب هناحبس قحلا نع لغاوش اهلك هذه ناف كلذ لا ثمأ لوصح رظتني
هرمأ هريغ ىلع متكيو هرس هيلع ظفحي نأ هخيش ىلع بجيو كلذ, نع اغراف هبلق ريصي ىتح هخيشل

مال نمو كلذ نم ديرملا رذحيلف ركم, اهيلإ ةنكاسملا ,و تارابتخا هلك كلذ ناف , هينيع يف كلذ رغصيلو
يذلا ررضلا :و ةيسدقلا اياصولا يف يفاوخلا نيدباعلا نيز ها.قولا كلذ قوف هتمه لعجيلو اهتاظح
تاعقاول ا نامتك ىلع سفنلا دوعي مل ,نم ىصحي نأ نم رثكأ هخيش ريغل ةعقاو راهظإ يف كلا سلل لصحي

ةورذ ىلإ غولبلا مدعو راصقتس واال فوقولا ىلإ ءادأ راهظ لإل ىدصت اذإف , تاماركلا نامتك ىلع ردقي ال
هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر دقلو , رارس األ روبق رارح األ رودص : مهضعب ,قلا رابكلا ءايلو األ فراعم

تافيرعتلا نم عاونأ هدنع ناك نأ دعب فوصتلا نع هلأسو همانم وأ هتعقاو يف ةيفوصلا نم ادحاو ملسو
يأو . يناعملا نامتكو ىواعدلا كرت فوصتلا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ,قفلا ةيفوصلا اهتلا ق يتلا

,واأل باجع باإل هديرم باجح يف عاس وهف , ةيبرتلا و بيدأتلا ب قلعتي ال امم هيديرم تاعقاو رهظي خيش
نم سيلو , ةقيرطلا لا فطأ اهب ىبرت يخاالت اهرثكأ تاعقاولا ناف , هتعقاو يف هآر ام يفن ديرملا حبلا ىلو
ىوقي اوأر اذإ نيقيلا ءافعض ناف , لضفأ لب ىريو ىأر نمم ةبترم لقأب هتعقاو يف ىري وال ائيش مل
نيبو هناحبس هللا نيب ام ىلع ةرخ اآل رادلا نأ ملعي هناف اهيلإ تفتلي ال اذهف لماكلا يوقلا امأو , مهنيقي
همدعو ضعبل باسحلا نمو , اهميحجو رانلا و اهميعنو ةنجلا نم فصو امك يهف , هثيداحأ يف هلوسر

, روشنلا و ثعبلا موي ىرتسف روم األ كلت فشكت مل األوحلاواألوهلا,ولف رئاسو األمعلا نزوو , ضعبل
موي يأو اهفشك يف ةدئاف يأف , نامي اإل رونب كلذ لحمضيف ناط شلاي ليوستب فصو خبالفام تفشكنا ولو

, نانملا كلملا مجلا ةدهاشم ىلإ لوصولا و نافرعلا جراعم ىلإ جورعلا دارأ نمل , اهفشك مدع يف ررض
تفتلم ناك ىتمو , ضراوعلا و ثداوحلا ب كلا سلا رس لغشي امم سانلا لا وحأ فشكف رادلا هذه رومأ امأو
لوقي نأك هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعج ؟وام ميدقلا رون روهظل دعتسي ىنأف , ثداحلا ىلإ رطاخلا
اثداح كفشكب فرعت نأ نيبو , كايإ مهرابخإب سانلا لا وحأ فرعت نأ نيب قرف هرس:يأ هللا سدق خيشلا

, هناحبس قحلا ةفرعم قيرط يف اذه كعفني ءيش يأف ؟ ككولس يف كل لصح اذام , ثداح حلا فرع
سدق ناكف , اثداح ىأر ثداح , اهافصأو الاه عأو ماسج األ مظعأ امسج ىأرو شرعلا ىأر :فالن نولوقيو

تاماركلا و ةينوكلا تافشاكملا نم تافتلا ىلإ ريفنتلا ةياغ انرفني , ءازجلا ريخ انيلع ةقفشلا ب هازاجو هرس
سفنلا يف نوفدملا نوكملا تافتل نماال افوخ يكبي , قراوخلا نم ءيش انم دحاول لصح اذإ انكو , ةينايعلا

,و مكرضي ال نيتفتلم اونوكت مل اذإ نولا :امبت لوقيو انيلسي هرس سدق ناكف هيلع, بلقلا طإالع ريغ نم
وعملااإلطال اإلخالصنم ىلإ إال تفتلي ال قاتشملا ركاذلا بحملا كلا سلا نأ ليوطتلا اذه نم دوصقملا

هركذي امع , امهنع ىلا هللاعت يضر هخيش زيرب اإل بحاص لأسو الق, خلا ميركلا بزحل دعتسيل ق,
كالمهم لثم , يولعلا ملا علا يف رفكلا فوالةفس ءامكحلا نم مهريغو سونيلا جو نوط أوفال طارقبو طارقس
يف ةرهزلا و يناثلا يف دراطعو األلو كلفلا يف رمقلا نإ مهلوقو فأالاهك, عضاومو مهريسو موجنلا يف



كلذ ريغ ىلإ , عباسلا يف لحزو سداسلا يف يرتشملا و سماخلا يف خيرملا و عبارلا يف سمشلا و ثلا ثلا
ب كردي امم سيل ,ذإ ضحم بيغ هنأ عم كلذ مهل نيأ ,نم كلفلا ليدعت رومأو تانرقلا يف هب نومكحي امم
نع كلذ نم ىكحي امو , هئايبنأ ضعبل هللا نم يحو ىلإ كلذ يف نودنتسي ال مهو , رظنلا ةلدأب وال ساوحلا

سيردإ انديس ىلإ ةبسنلا نأ ,عم هوركذ ام ليصافت يفي المال الةوسلا صلا هيلعو انيبن ىلع سيردإ انديس
نإ ربخملا اذه ائيش,ذإ يدجي ال اهيف اآلداح ربخو ةرورضلا ب فتنم اهقيرط يف رتاوتلا ,و اهتفاسم تدعب
ملعي ال ريغلا اذهف مهريغ نم ناك ناو , لدعلا إالنم لبقي ال دحاولا ربخو رفك, لهأ فلاالةفس,مهف نم ناك

المو ظلا قلخو هأال, هل قلخو رونلا و قحلا قلخ هللا هنع:نإ هللا يضر هخيش هل ,قفلا هناميإو هرفك
مهل حتفي قحلا لهأو هب, قلعتي ام عيمجو هتفرعمو الم ظلا يف مهل حتفي الم ظلا لهأف هأال, هل قلخو لطابلا
هنأب قيدصتلا و هتيبوبرب رارق واإل ىلا بهللاعت نامي وهاإل قحلا هب, قلعتي ام عيمجو هتفرعمو قحلا يف
الممه ىلا,وظلا عتو هناحبس هاضرب قلعتي ام عيمجو وملاالةكئ ءايبن باأل نامي ,عماإل راتخيو ءاشي ام قلخي
يلد كافكو اهيف, نوكت يتلا ثداوحلا و ةينافلا روم واأل ايندلا هنمو ىلا عتو هناحبس هللا نع عطاق لكو رفكلا
امو هللا ركذ إال اهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا ﴿: لوقي ثيح اهل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعل كلذ ىلع ال

, هتاوذ يف فراعملا راونأ عشعشتف قحلا لهأ تاوذ هب ىقست ىلا هللاعت راونأ نم رون قحلا نأو وااله﴾
نع مهناذآ مصتو قحلا نع مهراصبأ ىمعتو مهلوقع دوستف لطابلا لهأ تاوذ هب ىقست ظالم لطابلا نأو
هب عمسي مل مدعلا يط يف ءيش ةلزنمب مهدنع قحلا امنإو مهلا, بب رطخي وال مهلوقع يف العقي ,لب هعامس
كلذلو , ةقباسلا ةفصلا ىلع مدعلا يط يف وه يذلا اذه لثم نع لوقعلا يوذ ةلفغك قحلا نع مهتلفغف طق,

با ةقلعتملا ةينافلا روم هيفإالاأل نودهاشي ,وال هضرأو هئامس ملا علا اذه ةدهاشم يف لطابلا لهأ ىلع حتفي
هناو اذك, كلفلا يف هعضوم فلاالين مجنلا لثم موجنلا ماكحأ يف هنوركذي ام لثم , اهتائيهو ةثداحلا مارج أل

, خزربلا ةبق ىلإ هنم دمتسملا رونلا و ملسو هيلع صلىهللا يبنلا ربق امأو اذكو, اذك ناك اذك مجن هنراق اذإ
وملا نيبتاكلا ماركلا و ةظفحلا و روبقلا ةينفأب ةنئاكلا نينمؤملا حاورأو ىلا بهللاعت نيفراعلا ءايلو األ تاوذو

,فال هضرأ يف اهعضو يتلا ىلا هللاعت ىلإ ةلصوملا قحلا رارسأ نم كلذ ريغو انيف, نوبقاعتي نيذلا الةكئ
, ةيلكلا هتب فرعم نع مهعطقو الم ظلا مهاقس ىلا ادبأ,ألنهللاعت مهلوقع يف والعقت اهتفرعم يف مهل حتفي
وال حوللا وال ملقلا وال ةنجلا نودهاشي ,وال مهحيبست نوعمسي وال ملاالةكئ نم ائيش نودهاشي ال كلذكو

مهبجح دقف ةلمجلا ,بو مهقلا وهخ يذلا هناحبس قحلا نوفرعي ال كلذكو ملقلا, نم ةجراخلا فورحلا راونأ
امأو , مهعفني وال مهرضي امم كلذ ريغ يف مهيلع حتفو هيلإ, لصوي ام لك نعو هسفن نع هناحبس قحلا
هئامس ملا علا اذه الميف ظلا ألله هحتف قبس ام عيمجب األرم, يناث يفو األرم لوأ حتف مهلف قحلا لهأ

لا عفأ دهاشيو , نهيف امو عبسلا تاومسلا و نهيف امو عبسلا نيضر األ حتفلا اذه بحاص دهاشيف , هضرأو
اهدري وال رتس اهبجحي ال يتلا هتريصبب هاري امنإ و هرصبب كلذ ىري ال مهروصقو مهرود يف دابعلا

ىلع حتفلا اذه الميف ظلا لهأو اذك, ةنسو اذك رهش يف عقي ام لكب ةلبقتسملا روم األ دهاشي كلذكو , رادج
لهأ دنع دجويو قحلا لهأ دنع دجوي ألهن ولاالةي,يأ تاجرد فعضأ فشكلا قيلا اذلو ءاوسلا دح
امأو , هزواجتيو هماقم عطقي ىتح الم ظلا لهأب قوحللا و ةعيطقلا نم هسفن ىلع نمأي ال هبحاصو , لطابلا

األ دهاشيف الم, ظلا لهأ اهنع بجح يتلا قحلا رارسأ ةد هاشم يف هبلع حتفي نأ وهف األرم يناث يف حتفلا
دهاشي اذكو , هسيلجل سيلجلا ةاجانم ةفاسملا دعب ىلع مهيجانيو مهعم ملكتيو ىلا بهللاعت نيفراعلا ءايلو

ربق دهاشيو هيف, يتلا ىتوملا حاورأو خزربلا و وملاالةكئ نيبتاكلا ماركلا و روبقلا قوف نينمؤملا حاورأ
هللا ىلص يبنلا تاذ ةدهاشم هل تلصح اذإف , خزربلا ةبق ىلإ هنم دتمملا رونلا دومعو هيلع هللا ىلص يبنلا

انيبنو انديس وهو هللا ةمحر عم هعامتج هبال ناطيشلا نمتالبع هلاألنام لصح , ةظقيلا يف ملسو هيلع
األ هتاذ ةدهاشمو هناحبس قحلا ب هتفرعم ىلإ ببس ةفيرشلا تاذلا هعامتجا ,مث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

تاذلا ةكربب يلولا ,فالزيلا هناحبس هتدهاشم يف ةمئاه قحلا يف ةبئاغ ةفيرشلا تاذلا دجي ةيلز,ألهن
ةفرعملا رارسأو ةدهاشملا هل عقت نأ ىلإ , ائيشف ائيش هتفرعم يف ىقرت يو هناحبس قحلا ب قلعتي ةفيرشلا

مهل عقي امك هناف األلو حتفلا امأو , لطابلا لهأو قحلا لهأ نيب لصافلا وه يناثلا حتفلا اذهف , ةبحملا راونأو
لطبملا ىرتف اهيف, فوصتلا نم نونكمتيو ةينافلا روم األ ةدهاشم يف حتفلا مهل عقيف الم, ظلا ألله عقي

هللا نأ كلذو , لجو زع بهللا نيرفاكلا نم وهو بيغلا نم قزريو ءاوهلا يف ريطيو رحبلا ىلع يشمي
كلذكو , دئاوعلا قرخو ديدستلا و قيفوتلا ب رونلا ألله اناوعأ مهلعجو ملاالةكئ هنم قلخو رونلا قلخ ىلا عت



نكمتلا و نارسخلا يف ديزملا و جاردتس باال لطابلا ألله اناوعأ مهلعجو ناطيشلا هنم قلخو الم ظلا قلخ
. قراوخلا نم

يف هنع هللا يضر صاوخلا ميهاربإ عم ناك يذلا يدوهيلا ةياكح جرخت اذه ىلعو هنع: هللا يضر قلا
اناف هيلع شماف رحبلا اذهف كنيد يف اقداص تنك :نإ يدوهيلا ,قفلا ةرشعلا يف اقفارت و افراعتف , ةنيفس
ىمر ,مث يدوهيلا ينبلغ ذاوالهنإ : صاوخلا ميهاربإ قفلا ءاملا قوف يشمي يدوهيلا مدقتف هيلع, شام

: ميهارب إل يدوهيلا قفلا رحبلا نم اجرخ امهنإ ,مث يدوهيلا عم ىشمو لجو زع هناعأف رحبلا قوف هسفنب
ألين دجاسملا ال لخدت نأ طرشب : يدوهيلا كلذ,قفلا :كل ميهاربإ ,قفلا رفسلا يف ةبحصلا كنم ديرأ ينإ
نكلو يدوهيو ملسم بحطصا سانلا لوقي يلال ةنيدم لخدت ,وال اهبحت ال ألكن سئانكلا لخدت وال اهبحأ ال

مل مايأ ثالةث ايقب مث تاولفلا ىلإ اجرخف كلذ, :كل ميهاربإ اداز,قفلا ذختت وال رافقلا و ينايفلا يف لوجت
هيدي نيب اهحرطف ةفغرأ ثالةث همف يفو يدوهيلا ىلإ يشمي بلك لبقأ ذإ ناسلا ج امه امنيبف ائيش, اقوذي
سانلا نسحأ نم باش يناتأ هنأ ,مث اعئاج تيقبف هعم لكأن نأ يلع ضرعي :ملف ميهاربإ ,قلا فرصناو
يدي نيب هحرطف هلثم يؤر ام ماعط هدي يفو ارظنم المه حأو اهجو مهنسحأو ةحئار مهبيطأو ابابش
مكنيدو اننيد نإ ميهاربإ :اي يدوهيلا ,مثقلا تلكأف ىبأف يعم لكأي نأ يدوهيلا ىلع تضرعف , فرصناو

,قلا: لخدن نأ كل لهف نسحأو ىهبأو متخي نأ قرأ مكنيد إالنأ ةرمث هلو لصوي امهنم لكو قح ىلع
ةمجرت يف ةيلحلا يف ميعن وبأ ةياكحلا ركذ اذكه , فوصتلا ب نيققحتملا انباحصأ ةلمج نم ناكو ملسأف

. صاوخلا ميهاربإ
نأ اونظف مهب بعلت نيطايشلا امنإ مهيبأ راد خال قفلا كلذ نع انخيش تلأسف : كرابملا نب دمحأ يديس قلا
ءرملل بلطم ,وال لطابلا لهأ حلا فيكو قحلا لهأ حلا فيكو قباسلا كلاالم ركذ ,مث ةرمث مهتدابعل

ملا علا يف هب اومكح امو فلاالةفس مولع لصأ هنع:نإ ىلا هللاعت يضر ,مثقلا ملعأ ىلا وهللاعت هءارو
نمآف الم, الةوسلا صلا هيلعو انيبن ىلع ليلخلا ميهاربإ انديس نمز يف ناك جرال نأ كلذ,وه وحنو يولعلا

وه هل عقو نأ ىلا هبأد كلذ لزي ,مثمل ضر واأل تاومسلا توكلم يف حتفلا ب قلعتت هنم عمسي لعجو هب
امب حرفي لعجو ةرخ, واآل ايندلا رسخو هناحبس قحلا نع عطقناو ملا وعلا يف دهاشم عم فقوف , حتفلا اضيأ
هنم كلذ ىقلتف ميهاربإ نيد نع عجرو ماكح, اهباأل طبريو موجنلا عضاوم ركذيو يولعلا ملا علا يف دهاش
ىلع هللا بضغ دتشاو هنع: ىلا هللاعت يضر ,قلا نينوعلملا فلاالةفس ىلإ غلب نأ ىلإ هللاذخالهن دارأ نم
ىلا,قلا هللاعت نع نيعطاقلا نم وهف ىلا هللاعت ريغ ىلع لد نم لكو ىلا, هللاعت ريغ لد ألهن لجرلا اذه
هيلع, عمجلا و لجو زع ىلا هللاعت ىلع دلاالةل يهو ةدحاو ةلصخ ةوبنلا ةلاو سرلا ةدئاف هنع:نإ هللا يضر
وأ ىلا عت هريغ ىلع لدت تلعج ,مث ةوبنلا و ةلا سرلا ب ترمأ تاذ اليف يحتسم اضرف انضرف ول انأ ىتح
كلذ يف قباسلا فصولا ىلإ بلقنت اهنإف , هناحبس قحلا نم مهعطقتو اهسفن ىلع سانلا عمجت تلعج
ىلا,مثقلا عت هريغ ىلع دلاالةل نم ريفنتلل ةغلا بملا ليبس ىلع هانركذ ليحتسملا ضرفلا اذهو , لجرلا
قفلا: هنمب ىلا هللاعت اهسرح سراف باوبأ دحأ , ديدحلا باب ةرطنق ىلع يشمن انكو هنع ىلا هللاعت يضر
ىلإ اهيلع يشاملا غلبيو اهتحت يتلا ةاوهملا نم صلخي ىتح اهيلع يشملا تلق: ؟ ةرطنقلا هذه ةدئاف ام
ىلع اضحم اررض تناك ةدئافلا هذه اهنم تعفتا ولو هنع: ىلا هللاعت يضر ,قلا ضر نماأل هدوصقم

هللا دابع رئاسو نوبرقملا وملاالةكئ نولسرملا و ءايبن األ كلذكف هنع: هللا يضر قلا معن تلق: سانلا
يف ةقباسلا ىلع اوناك ةدئافلا هذه مهنم ت عفترا ولو هيلع, عمجلا و ىلا هللاعت ىلع دلاالةل مهتدئاف , نيحلا صلا

. ملعأ ىلا وهللاعت ةرطنقلا
عقتس, يتلا ثداوحلا نم ةلأسم نع اولئس اذا قحلا لهأ نم نيلماكلا هنع:نا ىلا هللاعت يضر مثقلا:قلا

هنوهركي مهف طبالهن اوملعف هدعب, قحلا هودهاش رمأ لوأ ,ألهن لوقلا نم رزنلا االب اهيف اوملكتي مل
هضغبي ام نوضغبي مهو ىلا, هللاعت دنع ةضوغبم هيفا ةعقاولا ثداوحلا و ايندلا كلاالمهيف,وألن نوهركيو

,قولا: ىرثلا ىلا اي رثلا نم لزني نمك مهتجرد نع لوزنلا االب اهيف اوملكتي فال اضيأو , هناحبس قحلا
راونأب اال نودهاشي ال مهنع ىلا هللاعت يضر مهناف اضيأو الم ظلا لهأ حتف ةجرد يه ثداوحلا كلت ةجرد

ملعي ام رثكأف , لبقتسم وال والحلا هيف يضم وال هبيترتو نامزلا هيف عفتري قحلا رونو , هناحبس قحلا
ىلا لوزنلا االب لصحي اذك,فال موي عقي هنأ امأو ةلا حم ال عقاو فلاالين ثداحلا نأ قحلا رونب يلولا

سمشلا لثمك كلذ لعفي نم لثمو , قحلا رون ىلا ةبسنلا ب مهدنع الم ضلا نم وهو , هبيترتو نامزلا رابتعا



هناحبس قحلا ناف : تلقف اهب,قلا: رظنت تلعج امدنع نيب ةآرم تذخأو ضر األ ىلا اهئامس نم تلزن اذا
نأ يغبنيف هرونب رظني يلولا ,و لبقتسملا يف امو لا حلا يف امو يضاملا يف ام ملعيو هبيترتو عقيس ام ملعي
لكب طاحأ ىلا عت ألهن كلذ هنع: ىلا هللاعت يضر الم,قفلا ظلا ةجرد ىلا لوزن هريغ نم قبس ام ملعي
كرابت هبرب ساقي ال دبعلا ,ف ةلمجلا ,بو رصاق دبعلا ملعو فيعض دبعلا و يوق ىلا عت برلا و املع ءيش
كملعو يملع صقن الم:ام الةوسلا صلا هيلع و انيبن ىلع ىسوم انديسل رضخلا انديس دقوقلا ىلا عتو

. رحبلا نم هترقنب روفصعلا اذه هصقن هللاالامك ملع نم
سيلو , هتجرد نع زانال اهب ربخيف ةلبقتسملا ثداوحلا نم ءيش يف يلولا ملكتي دقو هنع هللا يضر قلا

هللا ىلص يبنلا عم اهيلا دصق نا بدأ ءاوسو ةيلعلا ةورذلا نع طاطحناو ةمه روصق هنكلو , ةيصعمب كلذ
ىلا هللاعت يضر نيلماكلا ءايلو األ رثكأ نأ ىلع , كلذك نكت الممل الةوسلا صلا هيلع حهتلا االنأ ملسو هيلع

هللا يضر مه ,ذا ديري ام ىلع هناحبس مهايا قحلا فيرصتو ردقلا مكحب ةبلغ اهيف نوملكتي امنا مهنع
,امأ بابلا اذه نم مهتطلا خمو ءايلو األ ةفرعم يف قحل اررض رثكأو تلق: قلا قحلا رهاظم مهنع ىلا غت

مهمولع ىلع داز ام لك نأ نوبسحيف , قحلا لهأ حتفو الم ظلا لهأ حتف نيب نوقرفي ال مهناف ةفرعملا يف
هيدي, ىلع كلذ رهظ نمل ىلا هللاعت والةي قحو مكاال قراوخلا نم مهقيرط نع جرخو تافوشكلا نم
يف ماقتسا نم والةي نودقتعي قيرفو , ةياغلا هنأ نودقتعيو فشاكي نم والةي نودقتعي سانلا نم قيرفف
دبعلا ناف ةطلا خملا يف امأو , هريغب اقلعتم قحلا نم خايلا هنطاب ناك ناو مايقلا و مايصلا ىلع مادو رهاظلا

, يلولا نم بولطملا سكع يلولا كلذ نم هضرغ نوكي دق لماك يلو عم عامتج ىلالال هللاعت هقفوي نأ دعب
, اهفراخز ىلا ليملا و ايندلا بح اهمظعأ يتلا عطاوقلا نم هرذحيو هبرب دبعلا فرعي نأ هنم بولطملا ناف
هبر نع هلأسي وال ةنسلا ىلع ةنسلا و مويلا ىلع مويلا راطو واأل جئاوحلا ءاضق هنم بلطي دبعلا لعج اذاف
روم أل كلذو , يلولا نم هب لزنت ةبيصم نم اجن نا ملا سلا وهف , هضغبأو يلولا هتقم , هفرعي فيك وال
نوكت نيبم, نارسخ فرح ىلع ةبحملا ,و فرح ىلع يه امناو لجو زع هلل تسيل يلولا ةبحم نأ اهدحأ
ايندلا ب هقلعت يف هاري يلولا اهين:نأ ادبأ,اث قحلا رون اهيلع لزني وال نيطايشلا اهرضحتو ساوسولا اهعم
ءاضق يف هفعاس اذا يلولا اهنم,ثهثلا:نأ هديزي نأ بلطي دبعلا و اهنم هذقني نأ ديري وهو ةعيطقلا نيع يف
دصقي نأ يغبني يذلا وه اذه نأ نظيلف طلغ, نيكسملا دبعلل عقو تافوشكلا ضعبب هلباقو راطو األ ضعب

لا. بوو ضالل كلذ لكو , يلولا نم

هبف راخفلا ةعنص هلمع لجر لثمك يلولا لثم امنا : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر انخيش تعمس دقو قلا:
نئازخلا ,و هريغو ماعط نم سانلا اهيلا جاتحي يتلا نئازخلا هدنعف كلذ عمو , هحراوج لمعتو هدي كرحي

لمع كلاالمااليف بحي ائيش,وال هدنع يواست ببلاوال هدنع العقت اهنع ضرعم هبلقف هدنع تناك ناو
نمررض نيهلا نأ ملكتملا كلذ فاخي ىتح , هضغبيو هريغ يف هعم ملكتي نم ةياغ هركيو هتعنصو راخفلا

ائيش هنم ادارأو راخفلا لمع هريغ كللالميف هضغبو حهتلا املع دقو جرالن هءاج اذاف , روكذملا لجرلا
فيكو هتعنص نع لأسيو , راخفلا لمع يف هعم ملكتي يذلا وه سيكلا و امهنم قفوملا ,ف نئازخلا كلت نم

كلت نم ائيش كلذ دعب هلأس اذاف , ةريبك ةدومو ةميظع ةبحم لجرلا نم نتهلا ىتح هبأد اذه ,الزيلا لمعي
ائيش وأال هنم بلطيو لجرلا كلذل يتأي يذلا وه امهنم قفوملا ريغو ررض, هل والعقي هنم هنكم نئازخلا
ديعسلا وه ناك هسأر ىلع ةراخفب هل لجرلا برض نم ملس نا هناف اهيف, هعم ملكتيو نئازخلا كلت نم

هيلا,و لصوي امو قحلا ةفرعم اال ةفرح هلوال ةعنص ال يلولا لثم اذهف ريغ, ال وهسالهتم هحبر ناكو
ناك اذه ريغ ىلع هفرع نمف هيلا, اال ابرق وال الاالهنم وصو هيلع,وال اال اعمج وال كالاماالهيف بحي ال

دوصقملا نكل قحلا لهأو الم ظلا لهأ هيف كرتشا ناو األلو حتفلا هنع:نا ىلا هللاعت يضر ,قولا سكعلا
مهعطقو مهضغبأ ىلا ,ألهنعت هليبس نع مهدصو هباب نع مهدرط الم ظلا هبألله دوصقملا ,ناف فلتخم هب

ءيش. ىلع مهنأ اوبسحيل اجاردتساو تباالء قراوخلا هذهب مهدمأو هريغب مهبولق قلعو هنع
قاولا: ثيح تاماركلا يف اودشننأ اذهلو (تلق)

تا ــــــــــــ ماقملا لين ىلع قح ليلد تا ـــ ماركلا نوك ىري لا جرلا ضعب
تاو ـــ مسلا قوف نم نميهملا لسر ا ــــــــ هب كتتأ دق ىرشب نيع هناوـا



تا ــــــــــــــ يآب حرفت مل ةعامجلا هب ملعــت ـلاذا يصفت اهيف ــــــ ندنعو
تاينو لا ــــــــــــــ عفأب موق قح يف اهبحصي جاردتس واال رورسلا فيك

تاماركلا يط يف ركملا نم رذحاو دبال ياهب ــــــــــ الغبت ةماركلا كلت

: هريغ اودشنأو

ال يقـــــ موقأ وهف يلوقل غ ـــــــ صاف ال ــــــــــ يلد نوكي ال ةماركلا كرت
ال ــــــــ يبس ءاسو هوركمل ظ ـــــــ ح ا ـــــــ هدوجو نوكي دق ةماركلا نا

ال ــــــ يدب ه رااللــــــ ــــــ يغ ذختت ال هتفلك يذلا ملعلا ىلع صر حافـــــ
ال وذخم نكت لافال جرلا د ـــــــــ نع ق ـــــــــ قحتم بجاو ةماركلا رتس

ال ـــــــــــ يزنت هيحو لزنت هبوـــــا ــة ضيرف نيلسرملا يف اهروهظو

يبنلا ,و نييبنلا نم هريغ نم هلبق ررقت دق تباث حيحص عرشب ىلا هللاعت ىلا وعدي يلولا نإ كلذ حاضيإو
روهظ ىلإ جاتحاف , هرصع لهأ نم دحأ هيف همدقتي مل هب ىتأ دق بيرغ عرشب ىلا هللاعت ىلإ وعدي
وهيلا باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت نارلا فشك رظنا ها, ءاج ام ةحصو هقدص نع ةلا دلا تازجعملا

. بآملا و عجرملا هناحبس

﴾ نورشعلا و يناثلا لصفلا ﴿

وال هريغ ىلإ ئجتلي وال فوشتي وال دحاو ةودق ىلع رصتقي نأ قداص ديرم لكل الدب هنأب عإالمهم يف
. تاوم واأل ءايح األ ءايلو نماأل ايلو روزي

هادعتي دحاو خيش ىلع راصتق نأاال ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقأف
ىلإ هل ليبس ,إوالفال همازتلا نم قداص ديرم لكل هللا,والدب لهأ قيرط يف المز طرش هريغ ىلإ
زيرب يفاإل كرابملا نب دمحأ يديس ,قلا ةيهلإ ةبحم قبسب ةينابر ةيانع هكردت ,إالنأ ةتبلا لوصولا
دوجولا ديس فرعي ىتح هللا ةفرعم النيلا دبعلا هنع:نإ هللا يضر لوقي زيزعلا دبع بطقلا ينعي هتعمسو

هخيش فرعي ,وال هخيش فرعي ىتح ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس فرعي ,وال ملسو هيلع هللا ىلص
فوشتلا كبلق نم عزناو ةزانجلا صالة مهيلع لصف , مهيعا والري مهبقاري فال هرظن يف سانلا تومي ىتح

و ىلا وهللاعت خيشلا ريغ هبلقب نوكي ال ىتح ءيش هنم ئجي ال ديرملا ناف : رخآ عضوم يف ,قلا مهيلإ
نوكي ناب احيحص هراخف ناك إالنم هقيطي ال هرسو : رخآ عضوم يف ,قولا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
هراخف ناك ادع ام ىلع ىلص ,دق دابعلا نم دحأ لوقل يغصي ال داقتع اال يضام , مزعلا ذفان مزجلا حيحص

ىلع ىلص ,دق دابعلا نم دحأ لوقل يغصي ال داقتع اال يضام , مزعلا ذفان مزجلا حيحص نوكي نأب احيحص
: ةيئارلا بحاص قولا ةزانجلا ىلع صالهت هخيش ادع ام

رصعلا يف هنم اهب لوأ وال برم هنأ كداقتعا لبق نم نمدقت وال
يرست ال ةيارسلا بوبحمل لو قيـــ هر ــــــــ يغل تافتل اال بيقر ناف

هتبحم يف لوخدلا دصقب خيش ىلع نمدقت وال هنع:يأ هللا يضر زيزعلا دبع خيشلا :قلا زيرب يفاإل قولا
ىري يذلا خيشلا ألن كلذ هيلع بجو امنإو هنمز, يف اهب هنم قحأ ال هنأو ةيبرتلا لهأ نم هنأ دقتعت ىتح
يف نأ ىري وهو خيش هبحص يف لخدي يذلا ديرملا ,و ةداملا هنع عطقي هريغ هخيش ىلإ تافتل اال هديرم نم
ىلإ اقوشتم هخيش هاريف , هداقتعا يف لمك األ كلذ ىلإ افوشتم ىقبي هنم لمكأ وأ هخيش لثم اخيش دوجولا
اننمز اذه لثم انيأر دقو ,قلا: يناثلا باأللووالب نوكي فال ةداملا هنع عطقيف , هداقتعا يف هنع لمك األ كلذ
نيدلا يحم خيشلل ةيكملا تاحوتفلا نم ةئامو نينامثلا األدحو بابلا يفو , اريصنو ايلو انل نوكي وهللا اريثك
دوجو مدع ىلع اسايق نيخيش نيب طق حلفي ال ديرملا ناك امنإ هنع: ىلا هللاعت يضر يمتاحلا يبرعلا نب



يف ها.قولا نيلجر نيب ةأرما دوجو مدع ىلعو , نيلوسر نيب فلكملا دوجو مدع ىلعو , نيهلا نيب ملعلا
, رصحلا تحت لخدت وأ طبضنت داكت ال هوجو نم دحاو خيش ىلإ جايتح نأاال ملعاو : ةيضرملا الةص خلا

تبثيل , اهريغب اهطلخي وال اهادعتي ال ةقيرطب خيش لك قلعت دقو , ةريثك هللا ىلإ قرطلا نأ اهنم ركذو
نوكيف كلت, ىلإ ةراتو هذه ىلإ ليمي ةرات همه. شوشتي وال اهيلع بظاوي نأ هنكميو ةقيرط ىلع بلا طلا
هعسو يف سيل باالايتخر لقتسم ريغ ىدبملا ؤهالء,و ىلإ ؤهالءوال ىلإ كلذ,ال نيب نيبذبذملا ليبق نم
ناطيشلا هل نيز اهب قلعتو ةقيرط يف عرش اذإف , ناطيشلا و سفنلل هنطاب يف ولاالةي ناف هيلع, تابثلا

اذإف نعاألىلو, هليزي نأ هدوصقمو هذه نم لضفأ اهنأ ناهربلا هلب نيبتو سفنلا هدعاستو , ىرخأ ةقيرط
ناك اذإو , ىرقهقلا عجريف هبلط ةرارح نكستو بلا طلا ليمي نأ ىلإ , ىرخأ هل نيز ىرخأب لغتشاو زلا
هتبثيو , ةيوبنلا ةرضحلا ةوق نم ةدافتسملا والهتي ةوقب هلا وحأ ظفحي خيشلا والهتي,ف نسحو خيشلا نسح يف
فعضيف ناطيش هيلع لخادلا نأ خيشلا والهتي رونب ىريف , ذفانلا رثؤملا كوالهم ةيفاصلا هتمهب اهيلع

. خيشلا والةي رون ةلباقم يف موقي ال ناطيشلا ,ذإ رطاخلا
قيرط نم خيشلا ب بلقلا طبر نيعتيو ىلا: هللاعت همحر يذابامرخلا ليربج خيشلا كلاالم:قلا اذه دعب قولا

هذه يف كسمتف , تاقو يفاأل عيمج يف هتياعر لظو ووالهتي هتيامح يف كنأ ملعتف , ةبحملا و ةدار اإل
لص هيلإ,فاأل اهجوتم كنطاب نوكيو هتطساوب كلا وحأو كتاقوأ ظفحي ىلا وهللاعت هداشرإو هرمأب ةقيرطلا
ال كيف اوفرصني نأ اودارأو كتيبرتو كتناعإب ءايلو األ حاورأ ماق ول ىتح , ةطبارلا ةوقو نطابلا لا صتا
يف ىقبي ال نأ ديرملا طرش نمو كلاالم: اذه ها.قولا:ليق كلذ نيب نيبذبذملا ليبق نم ريصت ,ئلال مهنكمي

وال هتبحم وفصت فال رخآ خيش ىلإ علطت ديرملا دنع ناك ىتم , ةصاخ هخيشل إال ءيش لكل رادقم هسفن
هلضفو هردق فرع خيشلا درفتب نقيأ املك ديرملا ناف , خيشلا حلا ةيارسل هنطاب دعتسي وال هيف لوقلا ذفني
مارتحاف لا, حلا ةيارس نوكي ةبحملا ردق ىلعو ديرملا و خيشلا نيب ةطساولا وه فيلأتلا ,و هتبحم تيوقو

ىلع دادعتس واال داقتع باال خيشلا ب بلقلا طبر ماودف , قوقعو ذخالن كلذ لا مهإو ةيادهو قيفوت خيشلا
ل هناحبس قحلا هنيع يذلا وه رهظملا اذه نأ هداقتعا يف نوكيو , بجاو ميكحتلا و ةبحملا و ميلستلا فصو

ها. خياشملا ب ةءولمم ايندلا تناك ولو هريغ نود هتطساوب إال ضبقلا هل لصحي هيلع,وال ةضاف إل
خياشملا هتبثأ ام ىلع ثيداح األ ضعب يف درو هنع:دق ىلا هللاعت يضر يفاوخلا نيدلا نيز خيشلا قولا

نأ دقتعيو هعم هبلق طبري هخيش ىلإ هجوتي نأ ديرملل هتمأ,فالدب يف يبنلا ك هموق يف خيشلا نأ مهبتك يف
نكلو مهلك, مهل وعديو مهلك مهدقت عي نيدتهم نيداه مهلك ءايلو ناكاأل ناو , هتطساوب إال ءيجي ال ضيفلا
يبنلا نم هدادعتسا وه هخيش نم هدادعتسا نأ ملعيو , هدحو هخيش نم نوكي هتدافتساو صاخلا هدادعتسا
نلو لبق نم تلخ دق يتلا هللا ةنس همسا لج ىلا عتو هناحبس قحلا نم وهو , بئان ألهن ملسو هيلع هللا ىلص

هللا يضر يتنكلا راتخملا ديسلا ةقيقحلا و ةعيرشلا نيب عماجلا ةقيرطلا خيش الها.قولا يدبت هللا ةنسل دجت
تناك نإ طقف:هنأ امهدحأ وأ تاوم واأل ءايح األ نيحلا صلا روزي نأ ديرملا ةدارإب لخي له لئس امل ىلا عت
عافتن اال مدعو هنامرحل اببس نوكيو هتدارإب لخي امم كلذف هل, راقتحا وأ هخيش نع هتبغر هترايز

, هداقتعاو هتين نم كلذ صقنف ةيصعم ىلع هآر ول ,لب ةلثامم ىلع زوجي لثملا ىلع زاج ,ألنام مهعيمجب
يذل سيلو ها. حصف برجو هيلع اوقفتاو فلسلا خياشم عيمج كلذ ىلع صن امك هتكلهل اببس كلذ ناكل

هب, رضي والهنأ كلذ عنمب لئاق فال ريخلا بلطو لصاوتلا هجو ىلع امأو هلوقب كسمت ةموصخو دجلا
رشتناو عدبلا ترثكو بلاالء معو ىرهلا بلغو ىوعدلا ترثك نيح , عساتلا نرقلا تاثدحم نم كلذ امنإو
نعطلا يف خيشلا يدي نيب حارط :واأل لحملا اذه ريغ يف هنعقلا ىلا هللاعت يضر هنأ لوقن ,ألان داسفلا

واال مامته واال مهلا يف هب قلعتلا نسحو , ماتتخ واال ءدبلا والمااليف اسفن هعم كلمت ال ثيحب ماقملا و
: اضيأ لوقنو , كتقو يف هريغ قلخي هللامل نأ ىرت ىتح بوتكم لحملا اذه يفو األمان عيمج نع هب ءانغتس
نم امهوحنو ظعولا عامتساو ملعتلا و هبوجو ىلع نوملسملا عمجأ امم محرلا يفو هللا يف لصاوتلا نإ
نع مهاهن امنإو ركذ, امم ءيش نع هتقيرط لهأ هني هبمل انعو هاضرأو هنع هللا يضر انخيشو , ريخلا
مهنع ىلا هللاعت يضر خويشلا نم امهريغو راتخملا خيشلا و وهف , مولعملا دصقملا ب ةمولعملا ةدايزلا
نم مع نم ىلع كلاالم,إال اذه هجوتي اذهفال ررقت اذإو , ةرايزلا كلت نم عنملا ىلع نوعمجم , نيعمجأ

روضح ونم اقلطم هخيش ريغ ةرايز نم نيميهملا نيدجملا نيقداصلا نيديرملا نم ناك نم عنم خويشلا
يف ريدردلا دمحأ خيشلا ىلا بهللاعت فراعلا مهلا،قلا وثمأ ةيتولخلا كالهمك عمس نمو هخيش نم سلجم



خيشلا قح يف ديرملا نم بلطت يتلا ،فاالباد نافرعلا لهأ بادا ضعب الفيف خلا :و ناوخ اإل ةفحت
نم هريغل ءاجتل مدعاال و هريغ ىلع هميدقت نأقلا:و ىلإ انطاب و ارهاظ هريقوت و هميظعت اهبجوأ
وال هخيشريغ سلجم رضحي ،وال هنذاب ،هللامإال والصاحلا رصعلا لهأ نم ايلو روزي ،وال نيحلا صلا
نم اللك نيميهملا نيدجملا نيقداصلا اذهب يباطخ ،و هخيش رس ءام نم هيقس متي ىتح هاوس نم عمسي
ملعي ،و ئطخم وهف هيلع ركذلا هنقل نم لك رصق خياشملا نم دارأ نمو ، كربتلا دصقب هيلع ركذلا ىقلت
وأ مهفلا وأ ملعلا يف نيرصاقلا ضعب كسمتي تلق):دق هاـ.(نإ ىلا هللاعت قيرط يف ءيشب سيل هنأ كلذب
دصقب هيلع ركذلا ىقلت نم :اللك هلوقب ادانع و ادسح نوركني نيذلا ةدرملا ةدسحلا ضعب ،وأ امهيف

خلأ. خايش نماأل دارأ ونم كربتلا

اراكذأ ةبلطلا نم هدصاق يطعي دق خيشلا :نأ اهلوأ هوجول هل لقع ال كلاالمإالنم اذهب كسمتي (تلق):ال
:نأ اهيناث هلل، دمحلا و كلذ لعفن نحن و صوصخلا راكذأ ريغ ونم ةقيرطلل لاالةمز راكذ ريغاأل نم
و راكذ هنماأل ىقلتي و خيش ىلإ بستني نم لعج ثيح ،ألهن ركنملا اذه درب نيقداصلا اذهب يباطخ و هلوق
األلوو ىلإ باستن اال اوعد يف قداص ريغ هب، كربتلا و هنم واألذخ هترايزل هريغ دصق مث هب قلعتي
هب،مل وانع هاضرأ و هنع هللا يضر انخيش وأالنأ انمدق :انأ اهثلا ،وث اندارم لصح دقف هنم األذخ ةحص

روضح ،والنم ءاملعلا و ءايلو األ عيمج نم ملعتلا نم هتقيرط لهأ نم ادحأ عنم ام ،ألهن عنملا ممعي
نحنف هلك اذه ،وعم محرلا هللاويف يف لصاوتلا وكالمهم،والنم مهظعاوم عامتسا والنم مهسلا جم
خويشلا نم ممع نم ىلع ركنن ،ال ةيناجتلا ةيميهارب اإل ةيدمحملا ةيدمح األ ةقيرطلا رشاعم هلل دمحلا و

إال نوقطني وال قدص لهأ ،ألمهن ةدهاشم و نذإ نع إال اورمأ وام اوهن ام ،ألمهن مهنع ىلا هللاعت يضر
ال ةصاخلل ةصاخلا ماكح ملساأل و هيلع هللا ىلص هلوسر نع و ىلا هللاعت نع نوذخاي و نودهاشي امب

همرح ائيش مرح اذإ هتايح يف ةماعلل ةماعلا ماكح األ يقلي ملس و هيلع هللا ىلص ناك ،ألهن ةماعلل هيف لخدم
اال رادلا ىلإ لقتنا املف ، ةيعرشلا ماكح األ رئاس اذكه و عيمجلا ىلع هضرف ائيش ضرف ،واذإ عيمجلا ىلع
لأل لخدم ،وال صاخلل صاخلا األرم هتمأ ىلإ يقلي راص ، ءاوس ملس و هيلع هللا ىلص هتايحك يه و ةرخ
و هاضرأ و هنع هللا يضر يناجتلا دمحأ انخيش ملس،قلا و هيلع هللا ىلص هتومب عطقنا هنإف ماعلل ماعلا رم
و ذخأي فلاالح:وكللالمنأ حاتفم يف هنع هللا يضر هللا ءاطع نبا .وقلا يناعملا رهاوج يف امك هب انع
ال امكف ، هخيشل ذيملتلا ةروصك مكحلا يف هيلإ هللا يقلي ام عم هنإف هللا، ءاش نإ يطعي هللاو ءاش نإ كسمي
ناك هللاذإ نع نذإب هلعفي اميف خيشلا ىلع ضرتعي ،ال هخيش هب هرمأي يذلا لعفلا يف ذيملتلا ىلع ضرتعي

هاـ. ايقيقح اخيش

باألرمو كلم هيلع لزني مهنيب لماكلا ملاالةكئ,و نودهاشي حتفلا لهأ عيمج كلاالمنأ اذه ديؤيو (تلق):
دبع هخيش لأس :هنا زيرب يفاال كرابم نب دمحأ خيشلا ,قلا ةعيرش اذ نوكي نأ كلذ نم مزلي وال يهنلا

هللا نا ميرم اي ملاالةكئ قتلا اذاو ىلا:(" عت هلوق نع هنع ىلا عت هللا يضر غابدلا دوعسم نب زيزعلا
(" نيعكارلا عم يعكراو يدجساو كبرل يتنقا ميرم اي نيملا علا ءاسن ىلع كافطصاو كرهطو كافطصا
نم اهريغ ةوبن نم ليق ام لهو ؟ ميرم ةديسلا ةوبن ىلع اآلةي لدت له 3اآلةي:43-42) نارمع (لآ
ىلاا بهذ نم ءاملعلا مأال,ألننم حيحص ءاوحو رجاهو ةراسو نوعرف ةأرما ةيسآو ىسوم مأك ءاسنلا
, ىرحأ اهريغ نوكيف ميرم ةديسلا يف هيلع عامج اال مهضعب ىكحو , يناثلا ىلا بهذ نم مهنمو أللو,
ىلع اال لزني ال كلملا نأب نولو األ لدتساو , ةعامجلا و ةنسلا لهأ سيئر يرعشلا خيشلا ك فقوت نم مهنمو
يلولا و يبنلا نيب اقراف اذه اولعجو , ميرم ىلع هلوزنب اآلةي تحرص دقو , ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

:نا امهنع هللا يضر قلا هجيش نأ ركذو كلم, هيلع لزني وال مهلي يلولا و كلم هيلع لزني يبنلا اولا: قف
ادبأ, عونلا كلذ يف ةوبن هلل نكت ملو ءاسنلا عون نع ةوبنلا يفن وهو , يناثلا لوقلا بابرأ عم باوصلا
زع هللا رارسأ نم رسو رون امهنم نأكال يف اتكرتشا ناو وولاالةي ةوبنلا ,و ةقيدص ميرم تناك امناو
ةوبنلا رون نأ ريغ , فشكلا االب ةقيقحلا ىلع كردي ال ةنيابملا هب امو ولاالةي, رونل نيابم ةوبنلا رونف , لجو

خب ولاالةي رونو هلا, وحأ يف اموصعم يبنلا ناك اذلو , اهتأشن لوأ يف تاذلا عم قولخم يقيقح يتاذ يلصأ
ىلا رظن اذاو , تاوذلا رئاسك اتاذ ىري ايلو ريصيس نم تاذ ىلا رظن اذا هيلع حوتفملا ناف كلذ, الف



ةقباسلا ةوبنلا ءازجأ ىلع ةعوبطم تاذلا كلت ىأرو اقباس, هتاذ يف ةوبنلا رون ىأر ايبن ريصيس نم تاذ
ولو قحلا لوق ىلع اعوبطم اهبحاص نوكيف " فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآ رقلا :"نا ثيدح يف تقبس يتلا

هللا ةفرعم ىلعو ةلماكلا ةمحرلا ىلعو ةفلك, هعم نوكت وال ملأب هعم سحي ال يذلا ربصلا ىلعو ارم, ناك
ضغب ىلعو هلا, وحأ رئاس يف فوخلا ىلعو هيلع, ةفرعملا نوكت نأ يغبني يذلا هجولا ىلع لجو زع
ةوبنلا لا صخ يه هذهف هرض, نم عفنيو ةعطق نم لصي ىتح لماكلا وفعلا ىلعو , امئاد اضغب لطابلا
ةلمج نم حتفلا لبق اهناف يلولا تاذ امأو , هدعبو حتفلا لبق يبنلا تاذ اهيلع عبطت يتلا ةعبسلا اهؤازجأو
ريغ يلولا ناك اذلو , ةضراع اهراونأف راون األ اهتءاج اهيلع حتف اذاف دئاز, ءيش اهيف سيل تاوذلا
سيلف همدعو كلملا لوزن نم يلولا و يبنلا نيب قرفلا يف هوركذ ام امأو , هدعبو حتفلا لبق موصعم
هيلع مه ام ىلع مهتاوذب ملاالةكئ دهاشي نأ ايلو,الدب وأ ايبن ناك ءاوس هيلع حوتفملا ,ألن حيحصب
حوتفم ريغ هنأ ىلع ليلد كلذف هملكي ملاالوال دهاشي ال يلولا نمقلا,نا لكو , هنوبطاخيو مهبطاخيو

هاـ. هيلع
بابلا يف ةيكملا تاحوتفلا يف ىلا هللاعت همحر يمتاحلا قلا اذكو :(تلق) كرابملا نب دمحأ خيشلا مثقلا

يف مهلوق يف يلا زغلا دماح وبأ اإلمام مهنم انباحصأ نم ةعامج طلغ : ةئامث ثوال نيتسلا و عبارلا بابلا يف
باوصلا ,قلا:قلاو كلملا هيلع لزني وال مهلي يلولا و كلملا هيلع لزني يبنلا ,نأ يلولا و يبنلا نيب قرفلا

ثيدح ةحصب هربخي دقو باإلعابت هرمأي دقف كلملا هيلع لزن ذإ يل ,قاولا كلملا هب لزني اميف قرفلا نأ
, قباسلا قرفلا يف هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا كالم تمهف اذإو : دمحأ خيشلا نأقلا ىلإ , ءاملعلا هفعض
هيلع لزني ال يلولا نأ هلصاح ,ألن رهاظ ريغ قرفلا يف ىلا هللاعت همحر يمتاحلا هبوصتسا ام نأ تملع

باأل اهيلع لزن كلملا ناف , ميرم ةصق يف امك ةعيرش اذ نوكي نأ هنم همزلي ,وال يهنلا باألرمو كلملا يف
هـا ةيبن تسيلو رم

ءايلو األ ةرايز نم هتقيرط لهأ هعم نوكي نأ دعبتسي ,فال ةبترملا هذه ىلع هيلع حوتفم ناك اذإو (تلق):
لوأ يف ينارعشلا ملاالةكئ,قولا نم كلم ةطساوب , ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر نمو ىلا هللاعت نم نذإب
ماكح األ ريظن طابنتس ةوقاال كانه هللا هاطعأ هيف, رحبتو موقلا قيرط يف لخد اذإ دبعلا نإ :مث تاقبطلا
خوالفاألىلو تاهوركمو تامرحمو تابودنمو تابجاو قيرطلا يف طبنتسيف , ءاوس دح ىلع ةرهاظلا
باجيإ نم ىلوأ , هبوجوب ةعيرشلا حرصت مل ائيش هداهتجاب دهتجم باجيإ سيلو , نودهتجملا هلعفي ام ريظن
حاضيإو هريغو يعفايلا كلذب حرص امك , هبوجوب ةعيرشلا حرصت مل ةقيرطلا يف امكح ىلا عت هلل يلو

نم ءيش جرخي ال هنأ ملع رظنلا ققد نمف , هنيدل ىلا هللاعت مهراتخا حرشلا يف لودع مهلك مهنأ كلذ:
لك يف لجو زع هللا ىلإ مهتلصو يهو ةعيرشلا نع مهمولع جرخت فيكو , ةعيرشلا نع ىلا هللاعت مولع
يف رحبتي مل هنوك , ةعيرشلا ملع نم فوصتلا ملع نأ ةقيرطلا لهأب هل مامإ ال نم بارغتسا نكل , ةظحل
عنمن ال نأ دهعلا انيلع ذخأ : دوهعلا و قيثاوملا يف دوروملا رحبلا يف ينارعشلا اهـ.قولا ةعيرشلا ملع

وحم, هلخدي ال يذلا فشكلا قيرطلا نم انملع ,إالنأ انرصع خياشمو اننارقأ نم دحأ ةرايز نع طق ادحأ
قرطلل ابيرقت , خايش نماأل انريغ ةرايز نم مهعنمن ذئنيحف , انيديأ ىلعو اندلب إاليف نوكي ال مهحتف نأ

ناكو ,قلا: مهعنم انل سيلف , انيديأ ىلع نوكي مهحتف نأ ملعن مل ناف , سانلا ىلع ةسايرلل ابح ال مهيلع
توال مهعابتأ ىلع قيرطلا اوبرقيل إال اهسفنأ رباك األ تكز :ام لوقي ىلا هللاعت همحر صاوخلا ىلع يديس
هلبق عفشي دحأ ال نأ هتمأ ملعتل ﴾ عفشم لوأو عفاش لوأ :﴿انأ ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا ريغ ال مهتذم
رباكأ قح يف خيشلا نم اذهو ,قلا: مهغلبي ال نماألمموأمنم مهريغك يبن ىلإ نوبهذي وأالوال هنوتأيف
مئاهبلا ك ألمهن انريغل اوبهذي ال ىتح انيلع مهديقنف لا حلا ءافعض ,امأ تاماقملا نيب نوقرفي نيذلا هباحصأ

هاـ. ةحراسلا
انخيش نكل عنملا ممع ولو , اقلطم انخيشل رصان اذه ينارعشلا خيشلا ألنكالم ماقملا لصف اذهو (تلق):

هنأقلا:نإ انخيش ارصان هنوك هجوو , انمدق ام عيمج نع مههني مل اذإ عنملا ممعي مل هنع ىلا هللاعت يضر
كلذ هل لصح ىتمو هيدي, ىلع إال نوكي ال مهحتف نأ ملع اقلطم هريغ ةرايز نم لا حلا ءافعض عنمي خيشلا
قح يف يعطقلا ملعلا اذه انخيشل لصح دقف هلك اذه عمو , ءايلو نماأل هريغ ةرايز نم مهعنم :هلف ملعلا
هدج ةهج نم تاماقملا نيب نوقرفي نيذلا رباك مهنم,واأل ماوعلا مه نيذلا لا حلا ءافعض هتقيرط لهأ عيمج
دقف هنع ىلا هللاعت يضر هعابتأ لضف امأو : يناعملا رهاوج يف ,قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



تومي ,وال ملسو هيع هللا ىلص يبنلا بيبح وهف هبحأ نم لك :نإ ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس انربخأ
راز نم لكو , تاوم واأل مهنم ءايح األ ءايلو األ ةرايز نع هباحصأ يهني نأ هرمأو , اعطق ايلو نوكي ىتح
هب لحت هداروأ كرت نم هنع:نأ هللا يضر هل ملسو هيلع هللا ىلص ركذو , هتقيرط نع خلسني مهنم
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل هب:قلا انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلاالك,قولا هيتأيو ةبوقعلا
يضر ال,قولا صأ هريغب هبوال عفتني ال هريغ رازو اخيش فرع نم لك يهو , خويشلا اهنع لفغ ةلأسم

مهوروزيلف يباحصأب كباحصأ رمأ :اذإ ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس يل هب:قلا انعو هاضرأو هللا
هباحصأ كرتي ال نأ خيشلا ىلع بجيو : ةيضرملا الةص خلا يف فالهاـ.قلا ءايلو نماأل مهريغ امأو طقف

ال هصخت ةقيرط خيش لكل ,ألن نيديرملل ةعيرس ةرضملا ناف , هباحصأ نوسلا والجي رخآ اخيش نوروزي
هخيش هب رمأ خالفام مهخيش نع نوركذي خيشلا كلذ باحصأ ديرملا عمسيف , اهريغب اهطلخي وال اهادعتي
ريغ نوديرملا و سانلا ليختيو , نيديرملا ىلع بابلا اذه دس خيشلا ىلع بجيف , هعقويف األرم هيلع فلتخيف
اذهو , دسحو ءاير لجأ نم مهباحصأ ةسلا جم خويشلا ةرايز نم هباحصأ عنمي امنإ خويشلا ,نأ نيقداصلا

. خويشلا ىلع ءارتفاو لطاب هلك
ىلع ددشيو طقف ءايلو األ ةرايز نم هتقيرط لهأو هباحصأ عنم خيش ىلع ركني ال هنأ ملعت انه نمو (تلق):
وأ اعامج ةبجاو مهلك ءايلو نأاأل نودقتعي نيذلا ةلهجلا ءايبغ نماأل ناك هيف,إالنم غلا بيو راكن اإل كلذ
وأ مرحم نم تملس نإ بابحتس واال زاوجلا اهيف ليق ام ةياغ نأ اوملعي ملو , بهاذملا نم بهذم يف
نم نأ اوملعي ,ملو كانه ثدحت يتلا روم األ كلتو ءاسنلا لاو جرلا عامتجاك , عرشلا لصأ يف نيب هوركم
و ىلا هللاعت ءايلوأ اوبسن ,ألمهن رفكلا ىلإ مهرجت اهملعي رارس أل مهعنم ءايلو األ ةرايز نم هباحصأ عنم
يور ,ذإدق انارسخ ىلا هللاعت نم كلذب مهافكو الل, ضلا ىلإ سنأ نب مكلا ليزنتلا راد ةمئأ مامإو نيفراعلا
يسيسأت رظنا , ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب إال ليقو ال, صأ قولخملل لوستي هنأقلا:ال نعمكلا
ضارتعا ال هنأ ملعاف ةبحتسم وأ ةزئاج ةرايزلا نأ تملع اذإو هنع. هللا يضر قورز دمحأ خيشلل دعاوقلا

يخأ اي كايإف : ةيدمحملا دوهع يفلا ةيسدقلا راون األ حقاول يف ثمالقلا حابم لعف نع هديرم عنم خيش ىلع
هحابأ عراشلا نأ ؟عم حابملا هكرتب ديرم ىلع دهعلا ذخأي مهنم ادحأ تيأر اذإ مهيلع راكن اإل ىلإ ردابت نأ

هاـ. داو هللايف لهأو داو يف كناف هل,
مهرمأ يف ءايلو األ ركني ال هنأ ةفرعمو ملع ىندأ هل نم ملعي , ءايلو األ تاداسلا نمكالم انمدق امبو (تلق):

يف خالقهل إالنم ءايلو األ ةرايز نع , مهقيرط ىلإ بستنا نم مهيهنو دحاو ةودق ىلع راصتق باال ديرملا
ناو ليلخ, خيشلا رصتخم يف مايصلا باب هتءارق غلبت ال إالنم كلذ مهيلع ركني ال هللا,لب لهأ قيرط
دمعلا ب لقنلا يفو هلوق, مهفي مل ثيح داهش األ سوؤر يلع مهفلا ةلقو لهجلا ب هسفن ىلع ىدان دقف هغلب
ىلع ديرملا ذخأ , ةقيرطلا يف خيش خيشلا ب دارملا نأ ملعي ,ملو خيشو وكدلا هجول طبالقتبإال ولو مارحلا

. هريغو ريدردلا حرش رضنا , يعرشلا ملعلا خيش هب مهضعب قحلأو هفلا الخي هنأ دهعلا هسفن
باشو ةرفسلا تمدقو , ديزي يبأ ىلع امدق يشخنلا بارت ابأو يخلبلا اقيقش نأ هتلا سر يف يريشقلا ىكحو

قفلا ىبأف رهش موص رجأ كلو : بارت وبأ قفلا مئاص قفلا:انأ ىتف اي انعم :لك قيقش قفلا ديزي ابأ مدخي
ةدم دعب باشلا كلذ ذخأف هللا, نيع نم طقس نم اوعد : ديزي وبأ قفلا ىبأف ةنس موص رجأ :لكوكل قيقش
اوابج همامتإ راص عوطت موص يف عرش اديرم رمأ اذإ قيرطلا يف خيشلا ناك اذإو هاـ. ةقرسب هدي تعطقو
ءاملع دنع زوجيو , ةبطاق قيرطلا لهأ دنع رطفلا هيلع نيعتي هناف , رطفي نأ بهاذملا ضعب يف هيلع
لعف نع هعنم اذإ كنظ ,امف باشلل عقو وه امك حضتفاو رسخو باخ ىبأ ,نأ احبار هب نوكيو رهاظلا

, ةرايزلا نم سانلا عنم دحاو مهيف نكي مل ءايلو األ انتداس ناف هلك اذه عمو , بابحتسا وأ زاوجلا هتياغ رمأ
, مهيلإ باستن اال دارأ نمو مهيلإ نيبستنملا عم كالمهم امنإو كلذ, نم مهاشاحو , ةهارك وال اميرحت عنم ال

تعمس ةيسدقلا راون األ حقاول يفو طقف. ءايلو األ ةرايز نم لب اقلطم ةرايزلا نم مهيلإ نيبستنملا اوعنم امو
ةيبرتلل دصرم فالوه هيلع اآلتاف هبلغل رازي وال روزي نأ ديرمل يغبني :ال لوقي يفصرملا ايلع يديس

, هسفن اهبرستف هاوهل ةقفاوم ةملك هراز يذلا خيشلا كلذ نم عمس امبرو , هتيبرتل هعم روزملا هبوال ىدتقيل
نبأيب دمحم خيشلا هخيش رواشف , هرصع خياشم نم صخش ةرايز يوانشلا دمحم يديس دارأو قلا:
هنا ملع خيشإالاذإ نع ذخأي نأ ديرمل يغبني ال دمحم وقلا:اي ارزش هيلإ رظنف ىلا, هللاعت همحر ليامحلا
يديس خبالهف،قفلا:اي كنطاب و رهاظلا يف يلع تديقت فيكف كيفكأ ال تنك نإف ، سانلا عيمج نم هيفكي



امك هب انع و هاضرأ و هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا كالم راشأ مدقت ام عيمج ىنعم ىلإ هاـ.و باتف ةبوتلا
وال هريغ هتبحم كرشي ال نأ هديرم و خيشلا نيب ةعماجلا طورشلا قلا:ونم ثيح يناعملا رهاوج يف
ىلص دمحم هيبن ةعيرش يف كلذ لمأتي ،و هبلقب هيلإ عاطقن واليفاال هنم دادمتس واليفاال هميظعت يف
يف نيلسرملا و نييبنلا نم هريغ ةبترب ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ةبتر ىوس نم نإف ملس، و هيلع هللا
،إالنأ ارفاك تومي نأ ىلع ناونع وهف عيرشتلا و بلقلا ب هيلإ عاطقن واال دادمتس ،واال ميظعتلا و ةبحملا
هللا ىلص هيبن عم وه امك هخيش عم ديرملا نكيلف اذه تفرع اذإف ، ةيهلإ ةبحم قبسي ةينابر ةيانع هكردت

كرشي وال هريغ هب يوسي فال بلقلا ب هيلإ عاطقن واال دادمتس واال ةبحملا و ميظعتلا يف ملس و هيلع
قفوم لكل ةيافك هانركذ اميف ،و فيلأت إال هعسي امال لا قملا اذه يف انبلجل ليوطتلا فوخ (تلق):وولال

﴾،و اًدِشْرُم اًّيِلَو ُهَل َدِجَت ْنَلَف ْلِلْضُي ْنَمَو ِدَتْهُمْلا َوُهَف ُهَّللا ِدْهَي ْنَم ومالان:﴿ هيف قلا امكف هريغ وامأ ديعس
. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإ و باوصلا ىلإ هنمب قفوملا ىلا هللاعت
﴾ نورشعلا و ثلا ثلا لصفلا ﴿

و ةياعر قحأ و يقوتلا و بربلا ىلوأ و ةبتر عفرأ خيشلا وه يذلا يونعملا دلا ولا نأ مهم عإال يف
. يسحلا دلا ولا نم ابسن لصوأ و ابسح برقأ و ةيارد دكا

يضر يريشقلا مساقلا وبأ :قلااإلمام قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا ووه قيفوتلا ىلا :وبهللاعت لوقأف
قلا ىلا عت هئامسأ نم مسا وهف ربلا هلوق :وامأ هلوق دنع ىنسحلا هللا ءامسأ ىلع هحرش يف هنع ىلا هللاعت
هيوبأب ،وقيلافالنرب ىصحي ال ىلا عت هناسحإ و نسحملا هانعم ربلا ﴾ ُميِحَّرلا ُّرَبْلا َوُه ىلا:﴿ُهَّنِإ هللاعت
طخس هللايف طخس و نيدلا ولا اضر هللايف ىضر هنأقلا:﴿ ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع ربخلا ويف
كلذ يف هل تلا قف هتدلا عمو نماأللك عنتما هنع هللا يضر طبلا يبأ نب يلع نب نسحلا ليق:نإ نيدلا ولا
يعم لك ينب تلا:اي قف كل اقاع نوكأف رعشا وال هذخأ ىلإ كقبسأ و ءيش ىلع كرصب عقي نأ ىشخأ قفلا:

: اودشنا لحو يف تنأ
بلاـــر ب ايطلاــــ ءاوس نماأل كيقي ه ـــــــــ نإف نيدلا رولا ـــــــــ بب كيلع

ريخ نم ناك ام كولا امن ودقطلا ةدو ــــــــ م كيلع اوضاف ام طلا دقل
ركشلا اذ ريثكت ناركشلا يوذ قحف ـهر كش ركشلا ب نامحرلا نراق ونم

ليللا ب مونلا ينذخأي ال ناكف نينس رشع نود يلو ايبص يتدارإ ءادتبا يف تنك هنأقلا: ديز يبأ نع ىكحيو
يتدلا عمو تمنف ، اهتفلا خم ىرأ ملف مانأو شارفلا يف اهعم تيبأ نأ ةليل يتدلا و ىلع تمسقأف يلصأ تنكو

﴾[اإلخالص ٌدَحَأ ُهَّللا َوُه ﴿ْلُق تأرقف مونلا ينذخأي ,ملو هبتنت نأ ةفاخم اهجرخأ مل اهبنج تحت يدي تناكو
ةدم: يدي لمعت ملف تهبتناو تكرحت آالفرمةمث ةرشع 112اآلةي1]

اجنلا ايطبلا نيبلا تاذ الح صإو امئاد همزلا هللاو ركشب كسمت
ـا جتامو هكاف نيدلا اذه ناكرأ نم هنإ ــــــ فــ نيدلا ولا ربب كسمت
ـــا جرلا و قحلا امقلاب ىلإ ردابف جاللــــه لج نمحرلا رمأ هب

غلب مب بر قفلا:اي هناكم ولع نم بجعتف شرعلا قاس دنع المجرال سلا هيلع ىسوم ىأر
: اودشنأو هيدلا وب اربو ادحأ دسحي ال ناك اذهقلا:

اضرلا و حورلا و نمحرلا ىلإ تلصو امئاد ركشلا نع لفغت مل تنأ اذإ
ــــا ضرعم كبلق حاص اي ىرأ يل امف ه ـــــــ ئانث دعب ركشلا كابأ مزلأو

,أل مهيدلا ول مهرب نم مهرثكأ نوكي ذيتاس واأل خويشلا نمتالةذم رغاص نأاال ملعاو مثقلا:
ةمقللا ب هدلو يبري ةرخ,واألب اآل تافآ نم هذيملت يمحي خيشلا و ايندلا تافآ نم هدلو يمحي دلا نولا

: ةمئادلا ةمقللا ب هذيملت يبري خيشلا و ةينافلا
ال ضف يتجهم نم بابل األ ىلوأ وإىل يدي تنج امم نامحرلا ىلإ تررف
زال منــــــ ــــــ هب مركأو انيع مهبرقو ـــم هبرقب عنافـــــم هللا قلخ ريخ مه
ال ـــــ صأ مهب مركأو اعرف مهب مركأف ةيحت لك نا ـــــــ محرلا م ـــــــ هايحف

:( هريغ )
ـــر هجلا و رسلا هللايف ىوقت تيفاوو ىقتلا رو ــــــ ببلا تزف ارب تنك نئل
ير سيــــ مبأـــاد ــــــ ئاد رورس كلذو طومــــن لك يف رارب عماأل تزفو



ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ : ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راون األ حقاول يفو
ةبجاو اهنأك اهدعنف ةحابم ولو ايندلا ضارع أل نيدلا ولا ةفلا خمب نواهتن ال ,نأ ملسو هيلع هللا
اطباض قوقعلل ركذي مل عراشلا نأ كلذو , هوركم وأ مارح نم هنوهركي ام لك بنجتنو , ةبودنمو
كولسلا ىلإ دهعلا ىلإ اذهب لماعلا جاتحيو انم, هنوبلطي اميف مهفلا الخي نأ ركذ امنإو هيلإ, عجري

يهنلا يف قرف يخأ اي ملعاو ىلا,مثقلا: هللاعت دنع نيدلا ولا ماقم هفرعي ىتح قداص خيش دي ىلع
, رانلا نم هذقني ألهن دشأ بلقلا ودلا ةفلا خم ,لب بلقلا وودلا مسجلا ودلا نيبو , نيدلا ولا ةفلا خم نع
, ةأدصملا ةديدحلا وأ ةنيطلا ك هدجوأ هنإف بتارملا لفسأ يف هداجيإ يف اببس ناك هناف مسجلا ودلا امأو

مسجلا قاولا:بأ اضيأو , ىفصملا بهذلا وأك ضيب األ رولبلا ك راص ىتح هفطلي بلقلا ودلا لزي ملف
تعمسو . نيحلا وصلا ءادهشلا و وملاالةكئ ءايبن نماأل ىلا هللاعت ةرضح ألله هترواجم يف اببس ناك

ولو قيرطلا يف ادحاو ابدأ هميلعت ىلع هخيش يزاجي نأ دحأ ردقي :ال لوقي صاوخلا ايلع يديس
هاـ. تومي نأ ىلإ اراهنو يلال همدخ

,ألن رهاظ يلج دلولا ىلع نيدلا ولا ةقفش نيبو ذيملتلا ىلع خيشلا ةقفش نيب قرفلا (تلق)و
رشلا قيرط نع مهبنجيو داشرلا و ةاجنلا ليبس مهب كلسيو , دادسلا قيرط ىلع تلاالذيم لدي خيشلا
خيشلا ةقفشو هنم, والدب توملا اهتياغ يتلا امهدلو ىلع نيدلا ولا ةقفش نم ةقفشلا هذه نيأف , داسفلا و

: لئاقلا لوق نسحأ امو ادبأاآلداب, بطعلا و واإلداعب درطلا بجوي امم تلاالذيم ىلع
بأ لضف هيوحي مأوال ونح هغلبي سيل ردق ملعملا لضف
بترلا ــــع فرأ نم هنكمي اذو ـــه تشيعم ايندلا يف ربدي اذف

ِنْيَدِلا ِبَوَوْلا اًئْيَش ِهِب اوُكِرْشُت َوال َهَّللا اوُدُبْعاَو ىلا:﴿ عت هلوق نع, سئارعلا يف قولا
مهقانع أ عنمو مهيلإ نيديرملا ناسحإو , ةيفوصلا خياشملا نيدلا ولا نمو 4اآلةي36] ءاسنلا ]﴾ اًناَسْحِإ
ديزمب مهل ءاعدلا و قلخلا دنع مهلئاضف رشن ,عم سافن األ عيمج يف مهتفلا خم كرت تعنب مهتحاس دنع

يبأ رمأ ىلع يرسلا رمأ تمدقف رمأب يرسلا ينرمأو رمأب يبأ ينرمأ : دينجلا قولا:قلا برقلا
ِنْيَدِلا ِبَوَوْلا ُهاَّيِإ اَّلِإ اوُدُبْعَت اَّلَأ َكُّبَر ىَضَقَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع هاـ.قولا هتاكرب نم وهف تدجو ام لكو

الهل, جإو ىلا هللاعت مارتحاب الامهل جإو امهمارتحا نيدلا ولل ناسح 17اآلةي23]اإل ءارس ﴾[اال اًناَسْحِإ
هلوق دنع ىلا,قولا هللاعت ةبحمل مهرمأ ةعباتم مهب ناسح ةدار,واإل أللهاإل نودلا و ةقيرطلا خايشأو
ءامسأب نيديرملا وعدي اضيأو [81 17اآلةي ءارس ﴾[اال ْمِهِماَمِإِب ٍساَنُأ َّلُك وُعْدَن ىلا:﴿َمْوَي عت

هاـ. مهلزانم ىلإ مهوعديو مهخياشم
ءامسأب تعضرأ امع ةعضرم لك هيف لهذت يذلا ديدشلا مويلا كلذ يف مهؤاعدو (تلق)
ةيونعملا ولاالةد يه يتلا ةخيشملا ةبتر عافترا ىلع يلدال يفكي تاهم اآلءابواأل ءامسأ نود خياشملا

و نم ةبتر عفرأ اذإ بلقلا ,وفدلا تاهم واأل والةداآلءاب يه يتلا , ةيسحلا ولاالةد ةبتر ىلع
إىل  رقتفت . مسجلا ,نأوالةدودلا بلقلا ودلا ةبتر نود مسجلا ودلا ةبتر ىلع لدي اممو , مسجلا دلا
إالإذ هدلو مسجلا ودلا عفني ,وال مسجلا والةدودلا ىلإ رقتفت ال بلقلا ,ووالةدودلا بلقلا والةدودلا
هللا قحليف دلا, ولا ةبترم قحلي مل هنكلو دلا ولا إعابت دلولا قزرو لق. ولو خويشلا ضعبب لصتا ا
نأا ذكل ىلع لدي , ةبارقلا عم ةمضنملا بلقلا والةد ةهج نم ,ألهن يحورلا دلا ولا ةجردب دلا ولا

اوُنَمآ َنيِذَّلا ىلا:﴿َو عت هلوق دنع رينملا جارسلا يف األءانب,لذكلقلا ةجردب نوقحلي تاهم واأل آلءاب
نإو , مهتير الانمذ ضفت مهب انقحلأ 52اآلةي21] روط ﴾[لا ْمُهَتَّيِّرُذ ْمِهِب اَنْقَحْلَأ ٍناَميِإِب ْمُهُتَّيِّرُذ ْمُهْتَعَبَّتاَو
اآلءاب ىلع قدصت انه قلا:ولاذرتاي مركتو نيع فلأ ىزاجت نيعل لا,ألهن معأ للذةير نكي مل
وهو , ءانبأ وأ اوناك ءابآ لمعلا يف هنود نم هب هقحلأ رثكأ هلمع ناك إذا نمؤملا امنإو األءانب, ىلعو
اهعم ناك ,نإف ةبحملا يهو ببسلا ب ةيرذلا بسنلا نم ةيرذلا ب قحليو , هريغو سابع نبا نع لوقنم

: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل كلذو ولاالةد ةيرذك اإلةداف ةيرذ نوكتف , ردجأ تناك لمع وأ ملع ذخأ
بحاص نأ مدقت ام ديؤيو هاـ. مهب قحلي ملو بحي نمع لأس نم باوج ﴾يف بحأ نم عم ءرملا ﴿

اَل ْمُكُؤاَنْبَأَو ْمُكُؤاَبآ ْمِهِب اَنْقَحْلَأ ٍناَميِإِب ْمُهُتَّيِّرُذ ْمُهْتَعَبَّتاَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ىلا:﴿َو عت هلوق دنع قلا سئارعلا
ىلإ غلبت امهيأ نيتفئاطلا كلت نم األرم لكشأ 4اآلةي11] ءاسن ﴾[لا اًعْفَن ْمُكَل ُبَرْقَأ ْمُهُّيَأ َنوُرْدَت
اجنل هذهاألةم نم ألدح اهنم ةرذ تعقو ول يتلا , هبرقو هللا ةدهاشم ةبجوملا ةفرعملا ولاالةيو ةجرد



مهنم جرخي امبرف ماووأالمكد حراو مكءابآ اومدخا ,يأ باسح ريغب افلأ نوعبس رانلا نم هتعافشب
ىلع ةقفشلا و ةمحرلا لمشتل انهه اإلماهب ةمكحو قلا: ىلا هللاعت دنع مكل عفشي ولاالةي بحاص
ْمُهُّيَأ َنوُرْدَت :﴿اَل امهنع هللاتعىلا يضر سابع نبا ,قلا:قلا قداصلا يلولا كلذ عقوتل روهمجلا
موي ةجرد مكعفرأ واألءانب نماآلءاب لجو زع هلل مكعوطأ 4اآلةي11] ءاسنلا ]﴾ اًعْفَن ْمُكَل ُبَرْقَأ

نمو ةجرد عفرأ دلولا ناك نإف ضعب يف مهضعب نينمؤملا عفشي ىلا عتو هناحبس ,ألنهللا ةمايقلا
قلا سئارعلا بحاص نأ اضيأ انلق امل دهشيو هاـ. مهنيعأ كلذب رقتل مهتجرد ىلإ دلا هللاولا عفر هيدلا
اذهإاذ 52اآلةي21] روطلا ]﴾ ْمُهَتَّيِّرُذ ْمِهِب اَنْقَحْلَأ ٍناَميِإِب ْمُهُتَّيِّرُذ ْمُهْتَعَبَّتاَو اوُنَمآ َنيِذَّلا :﴿َو هلوق دنع
ريثأت نم ريغتت ملو هللا, ةفرعم لوبقل ةدعتسم ةرهاط ةبيط ةميلس مدعلا نم ةيرذلا ةرطف تعقو
هاوبأف هناسل هنع برعي ىتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم الم:﴿لك سلا هيلع هلوقل دادض األ ةبحص
رون ةرشابم ضيف اهيلإ لصوو األلو تعنلا ىلع تيقب اذإف ﴾ هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادواهي
نم رابكلا تاهمأو مهئابآ تاجرد ىلإ ىلا هللاعت اهلصوي األوحلاواألمعلا, اهيلع متي ملو قحلا

هتدهاشم فشك دنع بهللا مهملعو مهتفرعمو مهبولقو مهلوقعو مهحاورأ متت كانه ,اذإ نينمؤملا
تاجرد ىلإ نوغلبي , نيفراعلا دنع نيديرملا حلا كلذكو هلا,قلا: صوو جالهل راونأ زوربو

كب نمآ :نم هحور ىلا هللاعت سدق ميور كالمهم,امكقلا اولبقو مهلا وحأب اونمآف مهخويشو مهئاربك
وهف اموق بحأ :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ,قولا هلهأ نم وهف اباجح نيعبس ءارو نم الانم
َنِم ْمِهْيَلَع ُهَّللا َمَعْنَأ َنيِذَّلا َعَم َكِئَلوُأَف َلوُسَّرلا َو َهَّللا ِعِطُي ْنَمَو ىلا:﴿ عتو هناحبس ﴾قولا مهنم
مهغلبي ىلا عت هناف كلذ نم بجعت 4اآلةي69]وال ءاسنلا ]﴾ َنيِحِلا َّصلا َو ِءاَدَهُّشلا َو َنيِقيِّدِّصلا َو َنيِّيِبَّنلا
اهيلإ نولصي ال فيكف ةيلعلا تاجردلا ىلإ نولصي ةشحولا لزانم يف اوناك اذإف تاجردلا ىلعأ ىلإ

هاـ. ةلصولا ماقم يف
اوُقَّتا ُساَّنلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عتو هناحبس ومالان قلا طقف مسجلا والةد رابتعا ةهج نمو (تلق):

52اآلةي نامقل ]﴾ اًئْيَش َوِهِدِلا ْنَع ٍزاَج َوُه ٌدوُلْوَم اَلَو ِهِدَلَو ْنَع َوٌدِلا يِزْجَي اَل اًمْوَي اْوَشْخاَو ْمُكَّبَر
امأف , خيشلا ةجرد ىلإ ذيملتلا وأ ديرملا عفر امأو دلا, ولا ةجرد ىلإ دلولا عفر يف حيرص اذهو [21

والةد تمضناف , ءايلو األ رابك نم دلولا ناكو أولواي, صاحلا ناك إاذ دلولا نوكيل وإام بلقلا ولالةد
يلو ىري لقأن كلذلف , دوجولا زيزع غابلاإالهنا هريغ اهقحلي هتبترم ,ناف بلقلا والةد ىلإ مسجلا
لثملا هتلقل ءاملعلا برض ىتح , كلذك عملا نبا مولعلا عيمج نم علضتم رحبتم لماع أوعملا اريبك

والةد ركذ امل ننملا فئاطل يف هنع ىلا هللاعت ءاطع نبا ,قلا انركذ املو , هتزعل دجوي امال لكل
اذه رخآ يف يسأيت امك كلت إىل رقتفت ال هذهو هذه إىل رقتفت كلتاألةوب قلا:أن بلقلا ووالةد مسجلا
مهب ءادتق لال اوله وأ اودتها :امل خياشملا يف ةيضرملا الةص خلا يف ىلا,قولا هللاعت ءاش إن لصفلا

, حصنلا و بتلاأفيل لبق نم هسفن سوسي امك نيديرملا سوفن خيشلا سوسيف , نيقتملل أةمئ اولعجو
ريصتو , ةيعيبطلا ولاالةد يف دلا ولا نم ءزج دلولا ,امكأن خيشلا نم ءزجلا ك ديرملا ريصي كلذبف

دلوي نممل ءامسلا توكلم جلي الم:"نل سلا هيلع ىسيع نع درو امك ةيونعم والةد ةيناثلا ولاالةد هذه
نمف دلو, امف ءايبن األ ثاريم قحتسي هذهبو ولاالةد هذهب لصحي لا مكلا عىل نيقيلا قدصو " نيترم
إمهيل مويلا تلصو امك مهريغ اهنوعويو واألوحلا مولعلا هنع نوذخ أوالهديوأ رثكت نم خياشملا

هاـ. هلسن عطقني نم مهنمو وأالهد مهنمو , ةباحصلا ةطساوب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم
نم ثيدح امأو هلأس: نم ابيجم هنع ىلا هللاعت يضر يتنكلا راتخملا ديسلا نبا دمحم قولا
واإل مهربو مهريقوت بوجوو , نيملعملا ةمرح ميظعت يف حيرص حيحصف ومالك وهف افرح كملع

بجاولا يلا وملا ةلزنم نيملعتملا نم مهلا وإزن مهتناكمب هيونتللو , مهلزنم وإانفة إمهيل ناسح
اولجب : ثيدح هل دهشي ,امك مهيلا ومل ةمدخلا اإلجاللو مهيلع نيعتملا ديبعلا ىلع مهتمدخو , مهمارتحا
نود ريخلا ملعم ةبترمف بترلا يف نوتوافتم أمهن ىلع جاللهللا. ميظعت نم مهليجبت ناف خياشملا

وإ ةرهاظلا ةعيرشلا دودح ةياعرب دبعتلا موسر ىلإإةماق دشرم وه إامن ملعملا ,إاذ يبرملا ةبترم
ةيدوبعلا قوقحب مايقلا و دبعتلا اإلخالصيف ىلإ دشرم يبرملا الل,و بجلا ةقلعتملا ماكح األ ةماق
اهتيلحتو رادك واأل بويعلا نم سوفنلا ةيلختو األمعلا, ةيكزتو األوحلا حيقنتو األخالق بيذهتو

خيشلا اذهف , بويغلا ةعلا طم نم اهل ةعناملا بجحلا نم بولقلا ةيفصتو , راون واأل رارس األ سئافنب



ءاوه اال تاملظ نم جرخملا ديدسلا عيهملا و ميقتسملا ننسلا ىلإ يعادلا دشارلا و هيبنلا ثراولا
,و روربلا ةبتر يف دلا ولا نود فاأللو قيقحتلا كلا سمو قيفوتلا راونأ ىلإ ةلذملا واآلءار ةلضملا
يلع يديس ريشي اذه ,وىلا ليوطتلا فوخ اهانلفغأ هوجو نم ريقوتلا و بربلا ىلوأو هنم عفرأ يناثلا

و ةفرعملا هب قلعتت ام ىلوأ نأ ملعا قلا: ثيح يناعملا رهاوج يف هنع ىلا هللاعت يضر مزارح
هللا نذأب هنم كتهجاوو ةيادهلا جئاتن هيدي ىلع ,نمأكتت ةياعرلا و هناكمل ةظفاحملا بجتو ةياردلا
لينو تاداجي ددماأل يف ببسلا كل ناك ثيح تودلا, بسن لك نم قحأو دلا وهاألبوولا ,ذإ ةيانعلا
ناكم نمو حةلا, كيف ةفرعملا دوجو ىلإ ةلا هجلا مدع نم كجارخإ يف ببسلا ناكف , تاداعسلا ددم
تاملظ نمو , ةيادهلا ةلزنم ىلإ ةياوغلا نطاوم نمو , دورولا و هجوتلا ناكم ىلإ دودصلا و ةلفغلا

و برقلا فنك ىلإ داعبلا و افجلا فقوم نمو , ناوضرلا و ةعباتملا راونأ ىلإ نايصعلا و ةفلا خملا
ديحوتلا ماقم ىلإ واألدادن كارش اإل لحم نمو , ةعيفرلا لصولا ةجرد ىلإ ةعيطقلا كرد نمو , دادولا

رون هنم كيلع قرشأو ةفينملا لزانملا هذه يف كلزنأف , مدقلا خسار دوجو نم كلقنتف , دارف واإل
, ةيسحلا ولاالةد نم عفنأ ةيونعملا ولاالةد تناكف , ايدبأ ازوف تزفو ايقيقح ادحوم ترصف , ةقيقحلا
هللا يضر ضرافلا نبا امكقلا ابسن, لصوأو ابسح برقأو , ةيارد اهنم دكآو ةياعر اهنم قحأو

هنع:
يوبأ نم بسن نم اننيب ىوهلا عرش يف برقأ بسن

فقو :وهللاول ةيسدقلا راون األ حقاول يفو , ىرخأ ةفص نم ىرحأ هتفرعم تراصو
ىتح بجاوب اوموقي ,مل اهئاضقنا ىلإ ايندلا هللا قلخ ذنم مهخايشأ يدي نيب رمجلا ىلع نوديرملا
بحي دبعلا ناك اذإو هللا, ةرضح لوخد نم مهعنمت يتلا عناوملا كلت زإةلا ىلإ مهداشرإ يف مهملعم

, لجو زع هلل اهوركم كلذ نوك ,عم هضغبي داكي وال بلطملا حتف ىتح روخبلا و ةميزعلا هاطعأ نم
نم ,لب اهلهأ نم ادودعم ريصي ىتح لجو هللازع ةرضح هب لخدي يذلا دادعتس اال هيطعي نمب فيكف
هاـ.قولا مهبو انب فطللا ىلا هللاعت لأسن نوهاس ةرمغ يف مويلا سانلا رثكأ ,وهللانإ ةرضحلا كولم
هلصي ذاتسأ هل نكي ول :نم امهنع هللا يضر سابعلا يبأ هخيش نع ننملا فئاطل هللايف ءاطع نبا

هلهاـ.مثق بسن ال يعد هل البأ طيقل نأشلا اذه يف وهف عانقلا هبلق نع هل فشكيو اإلعابت ةلسلسب
ريغ ىلإ ادلو بسن نمك هذاتسأ ريغ ىلإ اذيملت بسن نمو هنع: ىلا هللاعت يضر هللا ءاطع نبا لا
ىلإ رقتفت وال هذهو هذه ىلإ رقتفت كلتاألةوب ,ذإ اهببس ظفحيو اهبسن ىعري نأ قحأ األةوب هذهو هيبأ,
. بآملا و عجرملا هناحبس وهيلا باوصلل هنمب قفوملا ىلا هاـ.وهللاعت كلت ىلإ رقتفت وال هذهو هذه

﴾ نورشعلا و عبارلا لصفلا ﴿
رهجلا هلو عامتج لال ضرعت ريغ نم هيف بيغرتلا و هيلع ثحلا و هدئاوفو اقلطم ركذلا لضف يف

. هريغو هب

تادابعلا فرشأ ركذلا نأ ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا و قيفوتلا ىلا :بهللاعت لوقأف
واأل ةيعد يفاأل راون األ عماول يفو ىلا, هللاعت ركذ إال ايندلا ءاضقناب يضقنت تادابعلا رئاس ألن

ركذلا ىلع نوموادم ةنجلا لهأ ينعي مهنأ هنع: ىلا هللاعت يضر الين قسعلا دمحأ نيدلا باهشل راكذ
رمتسم وه لب يضقني ال هناف ىلا هللاعت ركذ ,إال ايندلا ءاضقناب يضقنت تادابعلا رئاس اهيف,ألن
فوخ ال نيذلا نينئمطملا نيحرفلا نيزئافلا نيركاذلا هللانم انلعج ةرخ, واآل ايندلا يف نينمؤملل

امك حيبستلا و دمحلا نومهلي ةنجلا لهأ نأ يور دقو ريثك: كالم دعب ,قولا نونزحي والمه مهيلع
ءاملا ب شطعلا ءاد هب نم ذذلتي امك نيدبعتم ال نيذذلتم هلل دمحلا هللاو ناحبس نولوقي , سفنلا نومهلي

, ةمايقلا موي لوزت تاعاطلا عيمج نأ ملعا : ليزنتلا رارسأ يف يزارلا نيدلا رخف ,قولااإلمام درابلا
مهنأ ىلع لدي نآرقلا و هنع امهلا وز نكمي فيكو , نمؤملا نع لوزت فال ديمحتلا و ليلهتلا ةعاط امأ
انلق ,وإامن ديحوتلا و ركذلا ىلع ةبظاوملا بجوت دمحلا ىلع ةبظاوملا ,و دمحلا ىلع نوبظاوم
اَّنَع َبَهْذَأ يِذَّلا ِهَّلِل ُدْمَحْلا ﴿: ةنجلا يف نينمؤملا نع ةياكح ىلا عت هلوقل دمحلا ىلع نوبظاوم

َكَناَحْبُس اَهيِف ْمُهاَوْعَد قولا:﴿ هدعو انقدص يذلا هلل دمحلا اولا 35اآلةي34]قو رطافا ]﴾ َنَزَحْلا
ةرخ واآل يفاألىلو دمحلا هل 10اآلةي10]اآلةيالهلإإالوه سنوي ]﴾ ٌماَلَس اَهيِف ْمُهُتَّيِحَتَو َّمُهَّللا



عيمج نأ اذه نم انيلعف , ركذلا ىلع ةبظاوم دمحلا ىلع ةبظاوملا ,و دمحلا ىلع نوبظاوم مهنأ تبثف
ْمُهاَوْعَد ىلا:﴿ عت هلوق يف نيرسفملا ضعب ,قولا ركذلا ةعاط إال ةنجلا لهأ نع ةلئاز تادابعلا

,فإاذ ماعطلا يف مهمدخ نيبو ةنجلا لهأ نيب عالةم 10اآلةي10]إاهن سنوي ]﴾ َّمُهَّللا َكَناَحْبُس اَهيِف
نوهتشي ام تقولا يف مهل نورضحيف 10اآلةي10] سنوي ]﴾ َّمُهَّللا َكَناَحْبُس قاولا:﴿ ماعطلا اودارأ

نم ناولأ ةفحص لك ,يف ةفحص فلأ نوعبس ةدئام لك ىلع ليم, يف ليم ةدئام ,لك دئاوملا ىلع
﴿ ىلا: عت هلوق كلذف هللقلا: اودمح ماعطلا نم اوغرف ,فإاذ اضعب اهضعب هبشي ال ماعطلا

﴾هاـ. َنيِمَلا َعْلا ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَحْلا ِنَأ ْمُهاَوْعَد ُرِخآَو ٌماَلَس اَهيِف ْمُهُتَّيِحَتَو َّمُهَّللا َكَناَحْبُس اَهيِف ْمُهاَوْعَد
ىضريو ناطيشلا ةدرطمو ةرخ, واآل ايندلا يف ةداعسلا ببس ركذلا نأ ملعاف اذه, ررقت اذإو

اإل ثرويو , هتبقارمو ىلا هللاعت ةبحم ثرويو ةباهم ركاذلا وسكيو , هرسييو قزرلا بلجيو برلا
, دبعلل ىلا هللاعت ركذ ثرويو هبرل جإالال دبعلا ثرويو , ةرفغملا باب حتفيو برلا نم برقلا و ةبان
يف رونلا ثرويو , إدصلا نم بلقلا جوالء حاور األ توق وهو , رطملا ب عرزلا امك بولقلا ايح هبو
ليلهتو ريبكتو حيبست وحن نم دبعلا هركذي امو برلا و دبعلا نيب ةشحولا ليزيو بونذلا طحيو ركفلا

ركذ ,إال ةنجلا و رشحلا يف دبعلا نع لوزت اهلك تادابعلا ,و شرعلا لوح نهبحاصي نركذي ديمحتو
ىلا, هللاعت إىل برقت ركذلا و دمحلا و ديحوتلا و ىلا هللاعت

, ةمحرلا نايشغو هيدل اهلوزنو هب ملاالةكئ فوفحو هيلع ةنيكسلا لوزنل ببس دبعلل وهو
نوكي ال هسلجمو هسيلج هب ىفشي ال ركاذلا ,و لطاب لكو بذكلا و ةبيغلا نع لغاش ناسن لإل وهو

ىلا هللاعت ركذ هلغش نمو , ليلظلا شرعلا لظ لينل ببس ءاكبلا عم ركذلا ,و ةمايقلا موي ةرسح هيلع
واألنام نارينلا نم قتعلا ببسو نانجلا سارغ وهو , نولئاسلا ىطعي ام لضفأ يطعأ ةلأسملا نع
يف خسر اذإ دبعلا يقري وهو ولاالةي, روشنمو هرشن و هربقو هايند يف دبعلل رون وهو , نايسنلا نم
رمثيو تآ, وه امل دعتسيو ايندلا هنع دعبيو ةرخ اآل هبلق نم برقيو هبلق, ركاذلا ىلع عمجيو بلقلا
قافنإو هللا ليبس يف لتقلا و داهجلا و باقرلا قتع لدعيو , ةيامحلا و قيفوتلا وولاالةي,و ةفرعملا

, بولقل ل ءافش ركذلا ,و ةواسقلا بلقلا نم بهذيو ةنجلا لخديو ركشلا سأر وهو , بهذلا وو قرولا
الةهللا صل بجومو معنلل بلا جو مقنلل عفار وهو , هتاداعم لصأ ةلفغلا و ىلا وماالةهللاعت لصأ وهو
وهو , ءامسلا يف نيركاذلا ب هللامالهتكئ يهابيو ةنجلا ضاير ركذلا سلا جمو , كيلع موالهتكئ ىلا عت
ببس وهو فيسو ةاجنو نمأ وهو , باوب األ قلغم حتفيو حراوجلا يوقيو األمعلا رئاس نع بوني
مارحلا و لوضفلا نم هت بانلا ءاوج األ يقبت ال رانو , رانلا و دبعلا نيب دس ركذلا ,و هدبعل برلا قيدصتل

اهب, رم هباذإ يهابتت لا وبجلا عاقبلا و همزل اذإ دبعلل نورفغتسي ,وملاالةكئ بولقلا يف راون األ تبثيو
ايندلا يف ىسكي هبلقو ركذلا هجوو , تابورشملا و تاموعطملا ةذل نم لجأ ةذل هلو نمؤملا ةميش وهو

,و تاجاردلا ىلعأ ىلإ عفري وهو , رمقلا نم اضايب دشأ ههجو نوكي ةرخ اآل يفو ةرضنو ارون
ىلا: عت قلا توملا دنع شطعلا نم يرلا ثرويو ايح, ناك نإو تيم لفاغلا و تام نإو ىتح ركاذلا

يِنوُرُكْذاَف 33اآلةي:41]قولا:﴿ بازح ﴾[األ اًريِثَك اًرْكِذ َهَّللا اوُرُكْذا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ﴿اَي
13اآلةي:68] دعرلا ]﴾ ُبوُلُقْلا ُّنِئَمْطَت ِهَّللا ِرْكِذِب 2اآلةي:152]قولا:﴿اَلَأ ةرقبلا ]﴾ ْمُكْرُكْذَأ

َنيِمِلْسُمْلا 62اآلةي:10]قولا:﴿َّنِإ ةعمجلا ]﴾ َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل اًريِثَك َهَّللا اوُرُكْذاَو قولا:﴿
ْمُهَل ُهَّللا َّدَعَأ ِتاَرِكاَّذلا َو اًريِثَك َهَّللا َنيِرِكاَّذلا :﴿َو هلوق ىلإ 33اآلةي:35] بازح ﴾[األ ِتاَمِلْسُمْلا َو

نماآلتاي. كلذ ريغ 33اآلةي:35]ىلإ بازح ﴾[األ اًميِظَع اًرْجَأَو ًةَرِفْغَم
اهاكزأو مكلا معأ ريخب مكئبنأ هنأقلا:﴿أال ملسو هيلع هللا ىلص هنع ملسمو يراخبلا ىور

اوقلت نأ نم مكل ريخو قرولا و بهذلا قافنإ نم مكل ريخو مكتاجرد يف اهعفرأو مككيلم دنع
واإلمام نابح نبا ىورو هللا﴾ ركذ قلا: ىلب قاولا: مكقانعأ اوبرضيو مهقانعأ اوبرضتف مكودع

﴾ نونجم اولوقي ىتح هللا ركذ نم اورثكأ ﴿: اعوفرم دانس اإل حيحص قولا مكاحلا و ىلعي وبأو دمحأ
وه اذإ يدبع عم قلا:﴿انأ لجو زع هللا :نأ اعوفرم هحيحص يف نابح نباو هجام نبا ىورو
اإل حيحص قولا هجام نباو هحيحص يف نابح نباو يذمرتلا ىورو ﴾ هاتفش يب تكرحتو ينركذ
هبقلا:﴿ تبثتأ ءيشب ينربخأف يلع ترثك اإلسالمدق عئارش هللانإ لوسر جرالقلا:اي نأ دانس



يذلا و هبر ركذي لاذي :﴿لثم اعوفرم ملسمو يراخبلا ىورو هللا﴾ ركذ نم بطر كناسل الزيلا
ال: سرم يقهيبلا و يناربطلا ىورو ىلا, هللاعت ركذي يذلا : ملسم ظفلو ﴾ تيملا و يحلا لثمك هركذي ال
:﴿ام اعوفرم ايندلا يبأ نبل ىورو ﴾ نوءارم مكنإ نوقفانملا لوقي ىتح اركذ ىلا هللاعت اوركذا ﴿
ىلع ىلا هللاعت نم امو هدابع نم ءاشي نم ىلع اهب نمي ةقدص هيف لجو زع هللو إال ةليلو موي نم
هللايأ لوسر جرالقلا:اي نأ يناربطلا و دمحأ اإلمام ىورو ﴾ هركذ همهلي نأ نم لضفأب هدبع
لضفأ نيمئاصلا يأف ﴾قلا: اركذ ىلا عتو كرابت هلل مهرثكأ ؟قلا:﴿ ارجأ مظعأو لضفأ نيدهاجملا

كلذ لك ةقدصلا و جحلا و ةاكزلا الةو صلا ركذ ﴾مث اركذ ىلا عت كرابت هلل مهرثكأ ؟قلا:﴿ ارجأ
:ايابأ رمعل ركب وبأ ﴾قفلا اركذ ىلا عتو كرابت هلل مهرثكأ ﴿: لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو
و يناربطلا ىورو ﴾ :﴿لجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قولا ريخ لكب نوركاذلا بهذ صفح
هللا اوركذي ملو مهيلع ترم ةعاس ىلع إال ةنجلا لهأ رسحتي :﴿سيل اعوفرم ديج دانسإب يقهيبلا
هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع:نأ هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا ىورو ﴾ اهيف ىلا عت

﴾ليق: اريثك هلل نوركاذلا ؟قلا:﴿ ةمايقلا موي ىلا هللاعت دنع ةجرد عفرأو لضفأ دابعلا يأ لئس ملسو
ركاذ نإف امد بضختيو رسكني ىتح هفيسب برض ؟قلا:﴿ول ّليبس يف يزاغلا نمو هللا لوسر اي
نامي نماإل ئرب دقف ىلا هللاعت ركذ رثكي مل :﴿نم اعوفرم يناربطلا ىورو ﴾ ةجرد هنم لضفأ هللا

. بيرغ ثيدح : يرذنملا ظفاحلا ﴾قلا
:اممث لوقي ىلا هللاعت همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو : ةيسدقلا راون األ حقاول يفو
ةلماك ةنس ديرم ىلتخا ,دقو هركذ املك قحلل اسيلج ريصي ألهن ىلا هللاعت ركذ نم لضفأ دبعلل ةمارك

مث ىلا هللاعت ةسلا جم نم مظعأ ةمارك ديرتأ قفلا: هخيشل كلذ ركذف ةمارك اهل تعقو هسفن ىأر امف
كلذ. ملعاف هاـ. اهب رعشت وال ةلماك ةنس ىمظعلا ةماركلا يف كل كنم اباجح رثكأ تيأر قلا:ام
ىلا هللاعت ىلإ دحأ لصي كلذ,وال يف ةدمعلا وه لب قحلا قيرط يف يوق نكر ركذلا : يريشقلا قولا
وهف هبلقو هناسلب اركاذ دبعلا ناك اذإف , بلقلا كذر ىلإ دبعلا هب لصي ناسل لا ركذو , ركذلا ماودب إال
ركذلل قفو نمف ولاالةي, روشنم ركذلا ىلا هللاعت همحر قاقدلا يلع وبأ .قولا هكولس حلا يف لماكلا

هب نولتاقي نيديرملا فيس بلقلا ب ىلا هللاعت ركذو لزع, ركذلا بلس نمو روشنملا يطعأ دقف
ىلا هللاعت ىلإ هبلقب غرف ,اذإف دبعلا لضأ بلاالءاذإ نإو , مهدصقت يتلا اآلتاف نوعفدي ,هبو مهءادعأ
يف يسن ةقيقحلا ىلع اركذ هللا ركذ :نم يرصملا نونلا وذ .قولا ههركي ام لك لا حلا يف هنع ديحي
همحر يلبشلا ءيش.قولا لك نع اضوع هل ناكو ءيش لك هيلع ىلا هللاعت ظفحو ءيش لك هبنج
نمو قحلا ةسلا جم نم متدفتسا يذلا ,ام ينركذ نم سيلج :انأ لوقي ىلا هللاعت سيل ىلا: هللاعت
امإ هيف ىلا هللاعت ركذب رومأم دبعلا إالو تاقو نماأل تقو نم ام ,لب تقؤم ريغ هنأ ركذلا صئاصخ
بلقلا ب ركذلا و تاقو األ ضعب يف زوجت فال تادابعلا فرشأ تناك نإو الة فنال,وصلا امإو اضرف

﴾[لآ ْمِهِبوُنُج ىَلَعَو اًدوُعُقَو اًماَيِق َهَّللا َنوُرُكْذَي َنيِذَّلا ىلا:﴿ هللاعت حلااالت,قلا مومع يف مادتسم
يِنوُرُكْذاَف ىلا:﴿ هللاعت ,قلا ركذلا هتلباقم يف لعج هنأ ركذلا صئاصخ نمو 3اآلةي:191] نارمع
. هحور ضبق يف ركاذلا رمأتسي كلملا :نأ يريشقلا لقنو 2اآلةي:152] ةرقب ﴾[لا ْمُكْرُكْذَأ

ناك هبر:"اذإ نع ايكاح قلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا :نأ هدنسب يدرورهسلا ىورو
يركذ يف هتذلو همه تلعج اذإف , يركذ يف هتذلو همه تلعج يب لا االغتش يدبع ىلع بلا غلا
كئلوأ ءايبن كالماأل كالمهم كئلوأ سانلا ىهس اذإ وهسي ال هنيبو ينيب اميف تعفرو هتقشعو ينقشع

" مهنع هب هتفرصف مهتركذ اباذع وأ ةبوقع ضر األ لهأب تدرأ اذإ نيذلا كئلوأ اقح لااألدبلا األطب
: ليجن يفاإل يريشقلا هللا.قولا ركذ نع هعاطقنا فراعلا ةبوقعو ةبوقع ءيش لكل نلاويو: قولا

كترصن نم ريخ كل يترصن نإف كل يترصنب ضرأو بضغأ نيح كركذأ بضغت نيح ينركذا
نم ركذلا نكمت :اذإ ليقو , ترطفأ هريغ تركذ اذإف هركذب قفلا: مئاص تنأ : بهارل ليقو . كسفنل

نيطايشلا هيلع عمتجتف ناطيشلا هنم اند اذإ ناسن اإل عرصي امك عرص ناطيشلا اند نإف بلقلا
ىلع رمت نأ ردقت هل:له قفلا مانملا يف سيلبإ دينجلا يأرو , ناسن اإل هعرص ؟قيفلا اذهلا :م لوقتف
نم انمف , اعورصمو انونجم ريصيو هسميو مكنم دحأ ىلع رمي انم ادحأ نأ قفلا:امك ركذلا سلا جم



. انونجم مكنيب عورصملا نومست امك اسونأم اننيب هيمسنو اعورصم ريصيف ركذلا سلجم ىلع رمي
. برلا اذه نايسن نم حبقأ ةيصعم تيأر هللا:ام دبع نب لهس قولا

هللا.قولا نيبو دبعلا نيب رس هيلع,وهف ألهنالطاالعهل كلملا هعفري ال يفخلا ركذلا : ليقو
عذج هسأر ىلع عقوف :هللاهللا, لوقي نأ رثكي انباحصأ نم لجر ناك ىلا: هللاعت همحر يريرحلا
ةمجأ يف ركاذ يل فصو : مهضعب هللاهللا.قولا ضر األ ىلع بتتكاف مدلا طقسو هسأر خلسناف

تلق:ام قافأ املف , يلعو هيلع يشغف ةعطق هنم بلتساو هبرض ميظع عبس ذإ وهجسلا امنيبف , هتيتأف
نم هللا:ام دبع نب لهس .قولا تيأر امك ينضع ةرتف ينتلخاد املكف عبسلا اذه هللايل ضيق اذهقلا:

بهذتو يلإ كوعدأو يناسنتو كركذأ ينتفصنأ ام يدبع ": يداني ىلا عتو هناحبس ليلجلا مويإالو
".قولا ينتئج اذإ ادغ لوقت ام مدآ نبا ,اي اياطخلا ىلع فكتعم تنأو بلاالاي كنع بهذأو يريغ ىلإ
ركذلا قفلا: قاقدلا يلع ابأ لأسي يملسلا نمحرلا دبع ابأ خيشلا تعمس ىلا: هللاعت همحر يريشقلا

نم متأ ركذلا يدنع : نمحرلا دبع وبأ خيشلا هيف؟قفلا خيشلل عقي يذلا يلع:ام وبأ ؟قفلا ركفلا مأ مثأ
امم متأ قحلا هب فصو امو , ركفلا ب فصوي وال ركذلا ب فصوي ىلا عتو هناحبس قحلا ألن ركفلا
,يف ناتيب هبلقلو إال يمدآ نم ةبيش:ام يبأ نبا ىورو يلع. وبأ خيشلا هنسحتساف , قلخلا هب صتخا
هراقنم ناطيشلا عضو هللا ركذي مل اذإو , سنخ ىلا هللاعت ركذ ,اذإف ناطيشلا يفواآلرخ كلملا امهدحأ

هبو مهءادعأ نولتاقي هب نيديرملا فيس بلقلا هللاب ركذ : يرصملا نونلا وذ .قولا سوسو مث هبلق يف
اآلتاف. نوعفدي

يف ملاالةكئ تذخأ ركذلا يف ركاذلا ذخأ اذإف اناعيق ةنجلا يف ينا:نإ رادلا ناميلس وبأ قولا
ميكحلا .قولا يبحاص رتف : لوقيف ؟ تفقو هل:مل قيفلا ملاالةكئ ضعب فقي امبرف , راجش األ سرغ
تاوهشلا رانو سفنلا ةزازح هتباصأ بلقلا نع خال اذإف , هنيليو بلقلا بطري هللا ركذ : يذمرتلا

, ركذلا ديرملل نوكت ةلحر برقأ : يناسملتلا نيدم .قولا ةعاطلا نم ءاضع األ تعنتماو سبيو يسقف
يف ناكو هرارسأ تفص هراكذأ تماد قولا:نم ركذلا إالب اإلةيهل ةرضحلا ىلإ دحأ لصي قولا:وال

فويسلا برض نم دشأ هيلع نكت ملو ةلفغلا ب لهاست نم :لك يكبسلا .قولا هرارق ىلا هللاعت ةرضح
فراعلا كرت :ذإ يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا ,دقفقلا قيرطلا يف ءيش هنم ءيجي ال بذاك وهف

كلذ,وال لثمب حماسيف فراعلا ريغ امأو , نيرق هل وهف اناطيش هللاهل ضيق نيسفن وأ اسفن ركذلا
يسن قولا:نم بتارملا بسح ىلع نيتعاس وأ ةعاس وأ نينمز وأ نمز وأ نيتجرد لثمب إال ذخاؤي

و ىلا بهللاعت لهجلا ةلفغ نايسن ىلع قلطي نايسن اذهو قلا: ربخلا يف تبث امك هب رفك دقف ركذلا
ميهاربإ يديس .قولا مومذم امهم ,كوال هقيرطو قحلا نع ضارع ةلفغاإل نايسن ىلعو هب, كارش اإل
ةرضح ىلإ ادبع برقي ال ىلا عت قحلا قولا:نإ تادابعلا رئاس نم حتفلا يف عرسأ ركذلا : يلوببتملا

ام لوأ نإف , ركذلا إالب لماكلا اإلخالص ماقم ألدح لصحي ,وال ءايحلا قح هنم ايحتسا هللاإالنإ
جرخ هناحبس هلل لعفلا ديحوت هل ىلجت اذإف ىلا, عت هلل لعفلا ديحوت ركذلا ب لغتشا اذإ دبعلل ىلجتي

و بجعلا و ربكلا نعو هيلع باوثلا بلط نع اضيأ جرخو هل, لعفلا نوك وهس نع انيقيو افشك
ءايرو بجعو ربك ,نم ةنطابلا ضارم األ دمخت ركذلا ةموادمب : صاوخلا يلع يديس لا قوو . ءايرلا
عطقنتو , لفاحملا يف مايقو دي ليبقتل ليمو ةسائر بحو دقحو لغو دسحو قلخ ءوسو قافنو
ناعقاولا ومهلا مغلا لوزي ركذلا ةموادمبو قولا: ةيناسفنلا رطاوخلا فعضتو ةيناطيشلا رطاوخلا

هسفن إال دبعلا نمولي ىلا,فال هللاعت نع ةلفغلا ردقب امه امنإ اهيف ومغلا مهلا ,نإف رادلا هذه يف سانلل
دارأ نمف ىلا, هللاعت نع هضارعإ ردقب ءازج وه امنإ كلذ نإف , مومهلا و مومغلا هيلع تفدارت اذإ
نع ةلفغلا مع ءاسمو احابص ركذلا سلجمب نيديرملا ضعب عنق ركذ,دقو ىلع مواديلف رورسلا ماود
هل رفغ ةعاس راهنلا رخآو ةعاس راهنلا لوأ هبر دبعلا ركذ :اذإ ثيدحب جتحيو امهنيب اميف ىلا هللاعت
هقحلت اهنإ ,ال بنذلا كلذ بنذي ال نمب بنذملا قحلت نأ اهتياهنو اهيف, ىقرت ال ةرفغملا ,ذإ امهنيب ام
نوري فال كلذ عمو , تاماقملا يف سافن عماإل يقرتلا ماود موقلا دارمو , مهفاف تاعاطلا لعفي نمب

. قيرطلا لهأ دنع فورعم وه امك ىلا هللاعت قح بجاو نم ةدحاو ةرذب اوماق مهنأ
, مزعو ةدشب هناسلب هللا ركذي نأ ديرملا رمأي نأ خيشلا ىلع بحي نيذلا لضفأ : خيشلا قولا

ركذلا اذه ةمادتسا ىلع تبثا : لوقيو هناسلو هبلق نيب ركذلا يف يوسي نأب هرمأيأ كلذ نم نكمت نإف



ريصتو يوق حلا هنم كل لصحي ىتح ركذلا كرتت ,وال كبلقب ادبأ كبر يدي نيب كنأب ارعشتسم
جيردتلا ىلع عوجلا ب هرمأي ركذلا هنقلي نأ دعب ىلا,مث هللاعت ركذ نع لفغت ال ةركاذ اهلك كؤاضعأ

هللا ركذ نع لفغ املك اندحأ بكري ناطيشلا ,قولا:نإ ركذلا نع عطقنيف هاوق لقت ئلال ائيشف ائيش
لوط ءاشي فيك اهفرصيو , ةرامحلا اندحأ بكري امك هبكري سيلبإ ىأرل اندح أل فشك ىلا,ولف عت
ريخلا بذاجو بيغلا ماتفم ركذلا نأ ىلع موقلا عمجأو ركذ املك هنع لزنيو لفغ, املك راهنلا و ليللا

بلا هنع داح ركاذ مهيفو موق ىلع لزن بلاالءاذإ ,قاولا:نإ هبحاص تاتشل عماجو شحوتسملا سنأو
عقو نيركاذلا ضعب نأ ىتح , روكذملا مسا ركاذلا حورب جزتما ركذلا ىلع ركذلا بلغ اذإو الء,
نم نكي مل :هللاهللا,ولو بتتكاو ضر ىلعاأل مدلا رطقف رجح هسأر ىلع مدلا رطقف رجح هسأر ىلع
ال ركذلا دئاوف نأ ىلع موقلا عمجأ قولا: هفرش يف ةيافك كلذ ناكل تقوب تقوي هللاال إالنأ فرش
املك ددم ريغب اهقرافيو اهيلع دري ال قحلا ةرضحو ىلا, عت قحلا سيلج ريصي ركاذلا ألن رصحنت

. روضحلا وهو هطرش درو
عم ركذلا رثكأ رهل ضح اذإو , روضحلا هل لصح ناسللا هبرب ركذ دبعلا رثكأ اذإو (تلق):
ىدتقي لحم إاليف ناسللا ب ركذي فال ناسللا ركذ نع ينغتسي كانهو , ةدوهشم قحلا راص روضحلا
ةيعمجلا يف اهبحاص ينغتسي سرخو تهب ةرضح هناحبس قحلا دوهش ةرضح هريغ,ألن ال هيف هب

ىلص هلوقب قئاقحلا ةتوقاي يف راشأ ركذلا اذه ىلإو , مهفاف ليلدلا نع دبعلا ىنغتسا ,دقف لولدملا ب
هركذ ىلع اهب نيعتسأو اهب موقأ ةايح انبولق يف هميظعت لعجاو :"هللام ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت
نوكي نأ ىلا هللاعت نم يلصملا بلط هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش هبر"قلا ركذو

هللا ىلص هلوسر ركذو ىلا هللاعت ركذ لولحب هبلق ةايح يف اببس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل هميظعت
, ةماعلا قح يف دوهعملا ناسللا ركذ وه سيل ميظعتلا ب هبلط يذلا ركذلا اذهو هبلق, يف ملسو هيلع
عيمج نع ذخأ هيف دبعلا ذخأ اذإ وهو , ركذلا نم ىوصقلا ةياغلا وه يذلا يقيقحلا ركذلا وه امنإو
ركذلا ةيادب وهو , ركذلا حةلا يف ىلا هلاإالهللاعت يخو همهوو هروعش يف سيلف , همهوو هسح ةرئاد
هملا وع عيمج يف سيلو , ديحوتلا رحب يف قرغيو عمجلا نيع يف دبعلا كلهتسي نأ هتياهنو , نيبرقملل

إال ادامتعاو ال يوعتو ةبحمو ةظح موال ةنكاسمو اسنأو يخواال انايعو امهفو اقوذو اكاردإو اسح
نإ حةلا يف ريصي ركاذلا ,و ركاذلا يحمني ناديملا اذه يفو , ةيريغلا و ريغلا وحم يف ىلا هللاعت ىلع

بتارم رخآ يف ةبترملا هذهو , ديحوتلا راحب يف الهتسالهك يدحو هللاالهلإإالانأ قللا:انأ قطن ول
:"نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ريشي اهيلإو , كرحتي وال ركذي ال دماج تماص اهبحاصو , ركذلا

: رعاشلا لوقي اهيفو " هناسل لك هللا فرع
كاركذ دنع يركفو يرهجو يرس يننعلي يهللام كتركذ امنإ

كايإ راكذتلا و كحيو كايإ يب فتهي كنم ابيقر ناك ىتح
كايإ كايإ هراكذت قحلا و ةركذت كايقل نم كدوهش لعجاف

اكانعم هانعم نم لكلا لصاوف هدهاوش دقالتح ىرت امأ

اهلصو اذإف , ةبترملا هذه ىلإ لوصولا ىلإ ةليسو ناك هبتارم عيمج يف ركذلا مداعت ألن
, هتبيغرو هروضحو هتظقيو همون ىوتسا , هنايحأ لك ىلع اركذ راصو هلصأ نم ركذلا عطقنا
عيمج عم ناكم يف عمتجا ول لا حلا اذه بحاصو , هدحو ناك مأ قلخلا عم ناك هدنع األرم ىوتساو
قحلا باطخ إال مهباطخ يف عمسي ائيش,وال مهباطخ نم ملعي مل بخصلا و طغللا اورثكأو قلخلا

ليق: اذه يفو , هبطاخي ىلا عتو هناحبس
بولقلا و رئارسلا سمطنتو بونذلا دادزت هللا ركذب

بورغ اهل سيل تاذلا سمشو ءيش لك لضفأ ركذلا كرتف
ق بتارملا رخآ وه زيزعلا هباتك يف ىلا عتو كرابت هللا هلعج اذلو , ركذلا بتارم ةياهن هذهو
33اآلةي:35] بازح ﴾[األ ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلا َو ِتاَمِلْسُمْلا َو َنيِمِلْسُمْلا ىلا:﴿َّنِإ عتو هناحبس لا
اهيف بتر ,اآلةي كلتف 33اآلةي:35] بازح ﴾[األ ِتاَرِكاَّذلا َو اًريِثَك َهَّللا َنيِرِكاَّذلا لوقه:﴿َو ىلإ
ألاهن اهرخآ يف ركاذلا ركذو اهنم, ىلعأ يه ىرخ دعباأل ,فيتلا نامي اإل لهأ بتارم ىلا عتو هناحبس



هاـ. اهقوف ةبترم سيل
هيلإو باوصللهنمب قفوملا ىلا ,وهللاعت نيركاذلا و ركذلل افرش ةبترملا هذهب ىفكو (تلق):

. بآملا و عجرملا هناحبس
ولاعشرنو﴾ سماخ لا لصفلا ﴿

يغبني امم هنأ واإلعالمهب هيلع ضحلا هبو رهجلا و ركذلل عامتج يفاإل بيغرتلا يف
األةم. عامجإو ةنسلا و باتكلا ب هلهجل ةعامج نيركاذلا ىلع ركني نم ىلع ودرلا هلضفل هب كسمتلا
ضح ركذلل عامتج نأاإل ملعإ : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو : لوقأف

هللا لهأ نم قيرطلا ةمئأ لمع هب ىرجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف بغرو عراشلا هيلع
هللا لوقي ": اعوفرم مهريغو هجام نباو يئاسنلا و يذمرتلا و ملسمو يراخبلا ىورو , ابرغو اقرش

ينركذ نإو , يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإ هعم انأو يب يدبع نظ نسح دنع :انأ لجو زع
لجو هللازع قلا:قلا اعوفرم نسح دانسإب يناربطلا ىورو هنم" اريخ يفمأل هتركذ يفمأل

يف هتركذ ييفمألإال نركذي وال ملاالةكئ يفمألنم هتركذ إال هسفن يف دبعلا ينركذي :"ال هركذ
ىلع" األ قيفرلا

لوسر هنع:نأ ىلا هللاعت يضر يردخلا ديعس يبأ :نع تاقث هتاورو دمحأ اإلمام جرخأو
ههجو إال كلذب نوديري ال لجو هللازع نوركذي اوعمتجا موق نم قلا:"ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا
رازبلا و ىلعي وبأ هاورو " تانسح مكتائيس تلدب دق مكل اروفغم اوموق نأ ءامسلا نم دانم مهادان إال

اسلجم موق سلج :"ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ةلظنح نب لهس نع يربطلا و
نعو " تانسح مكتائيس تلدبو هللامكل رفغ اوموق مهل: قيلا ىتح نوموقيف هيف لجو هللازع نوركذي
؟قلا: ركذلا سلا جم ةمينغام هللا لوسر تلق:اي قلا: امهنع ىلا هللاعت يضر رمع هللانب دبع
جرخ هنعقلا: ىلا هللاعت يضر رباج نعو . نسح دانسإب دمحأ هاور " ةنجلا ركذلا سلا جم ةمينغ "
ىلع فقتو لحت ملاالةكئ نم ايارس نإ سانلا قفلا:"اهيأ وهلآوملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع
ركذلا سلا ؟قلا:جم ةنجلا ضاير نيأو قاولا: ةنجلا ضاير يف اوعتراف ضر يفاأل ركذلا سلا جم

ىلا عتو هناحبس هللا دنع هتلزنم ملعي نأ ديري ناك ,نم مكسفنأ هوركذو هللا ركذ يف اوحورو اودعاف
رازبلا و ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا هاور " هسفن نم هلزنأ ثيح هنم دبعلا لزني هدنع هللا ةلزنم رظنيلف
بصخ يف برشلا وهااللكو عترلا و دانس اإل حيحص : مكاحلا قولا يقهيبلا و مكاحلا و يناربطلا و

هللا نثعبيل ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ءادردلا يبأ نعو . ةعسو
"قلا: ءادهش وال ءايبنأب اوسيل سانلا مهطبغي ؤلؤللا ربانم ىلع رونلا مههوجو يف ةمايقلا موي اماوقأ
ىتش لئابق نم نوباحتملا قفلا:"مه مهفرعن انل مهفص هللا لوسر قفلا:اي هيتبكر ىلع يبارعأ ىثجف

. نسح دانسإب يناربطلا هجرخأ " هنوركذيو ىلا هللاعت ركذ ىلع نوعمتجي ىتش بوالد
هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس هنعقلا: ىلا عتو هناحبس هللا يضر ةسبنع نب ورمع نعو

ضايب ىشغي ءادهش وال ءايبنأب اوسيل جرلا نيمي هيدي اتلكو نمحرلا نيمي :"نع لوقي ملسو
لوسر اي "ليق لجو هللازع نم مهبرقو مهدعقمب ءادهشلا و نويبنلا مهطبغي نيرظانلا رظن مههوجو

كلاالم بياطأ نوقتنيف ىلا هللاعت ركذ ىلع نوعمتجي لئ ابقلا عزاون نم عامج مه؟قلا:"مه هللانم
ديدشتو ميجلا مضي عامجو هب, سأب ال براقم هدانسإو يناربطلا هاور " هبياطأ رمتلا نم ىقتني امك
مل مهنأ هانعمو بيرقلا وهو عزان عمج عزاونو , ةفلتخم عضاومو ىتش لئابق خأالطنم ميملا

يضر نبمكلا سنأ نعو ىلا. هللاعت ركذل اوعمتجا امنإو ةفرعم وال بسن وال مهنيب ةبارقل اوعمجي
امو "قاولا اوعفتراف ةنجلا ضايرب متررم قلا:اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلا هللاعت
هنع ىلا هللاعت يضر يرصبلا نسحلا هجرخأو . يذمرتلا هجرخأ " ركذلا قلح ؟قلا:" ةنجلا ضاير

هيف". بنذ وال بنذلا ب بهذي هيف كش ال ريخ هللا هنأقلا:"ركذ
جرخ ىلا هللاعت ركذ ىلع موق عمتجا هنأقلا:اذإ نيعباتلا دحأ يليجلا نمحرلا دبع نعو
هديب, برضيف :ال, نولوقيف ؟ اوماق له اورظنا مهل: لوقي دجسملا باب ىلع هتعيشو ناطيشلا

اال ةيلضفأ يف يفكيو ادبأ. نوبذعي فال لزنت نأ ةمحرلا مهيلع ىشخأ امنإ : لوقيف :مكلا؟ نولوقيف
قفلا:له مانملا يف سيلبإ ىأر دينجلا نأ نم لصفلا اذه لبق يذلا لصفلا يف مدقت ام ركذلل عامتج



اعورصم ريصيو هسميو مكنم دحأ ىلع رمي انم دحأ نأ قفلا:امك ركذلا سلا جم ىلع رمت نأ ردقت
نومست امك اسونأم اننيب هيمسنو اعورصم ريصيف ركذلا سلجم ىلع رمي نم انمف انونجمو

. ةعامج نيركاذلا و ركذلا سلجمل ةبقنم اذهب ىفكو هاـ. انونجم مكنيب عورصملا

ديعس يبأ نع مهريغو يقهيبلا و هحيحص يف نابح نباو ىلعي وبأو دمحأ اإلمام ىورو
اي مركلا لهأ ,ليق:نم مركلا لهأ ملعيس ةمايقلا موي لجو هللازع لوقي هنعقلا: هللا يضر يردخلا

." ركذلا سلا جم هللا؟قلا:"لهأ لوسر
ةعكر فلأ صالة نم لضفأ ركذ سلجم روضح هنع: ىلا هللاعت يضر ءادردلا يبأ نعو
لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع هاـ. ضيرم فلأ ةدايعو ةزانج فلأ دوهشو
اموق اودجو اذإف , ركذلا لهأ نوسمتلي قرطلا يف نوفوطي هللمالةكئ :"نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
مهلأسيف قلا: ايندلا ءامس ىلإ مهتحنجأب مهنوفحيف قلا: مكتجاح ىلإ اومله اودانت ىلا هللاعت نوركذي

,قلا: كنودجميو كنودمحيو كنوربكيو كنوحبسي نولوقيف ؟قلا: يدابع لوقي ام ملعأ وهو مهبر
كوأر ول نولوقي ,قلا: ينوأر ول فيك لوقيف ,قلا كوأر الوهللاام نولوقيف ؟قلا: ينوأر له لوقيف

ق ةنجلا كنولأسي ؟قلا: ينولأسي امف لوقيف ,قلا: احيبست رثكأو اديمحت كل دشأو ةدابع كل دشأ اوناك
,ق اهوأر مهنأ ول فيكف لوقيف ,قلا: اهوأر ام بر :الوهللااي نولوقي ؟قلا: اهوأر لهو : لوقيف لا:
ممف ,قلا: ةبغر اهيف مظعأو ابلط لهل دشأو اصرح اهيلع دشأ اوناك اهوأر مهنأ ول نولوقي لا:
لوقيف قلا: اهوأر الوهللاام نولوقي ؟قلا: اهوأر لهو لوقيف ,قلا: رانلا نم نولوقي ؟قلا: نوذوعتي
مكدهشأف لوقيف ,قلا: ةفاخم اهل دشأو ارارف اهنم دشأ اوناك اهوأر ول نولوقي قلا: اهوأر ول فيكف

قلا:مه ةجاحل ءاج امنإ مهنم سيل مهيف,فالن ملاالةكئ نم كلم لوقي مهل,قلا: ترفغ دق ينأ
مالةكئ ىلا عتو كرابت هلل :"نإ هظفلو , ملسمو هل ظفللا و يراخبلا هاور " مهسيلج مهب ىقشي ال ءاسلجلا
اضعب مهضعب فحو مهعم اودعق ركذ هيف اسلجم اودجو اذإف , ركذلا سلا جم نوغتبي الء ضف ةرايس

قلا: ءامسلا ىلإ اودعصو اوجرع اوقرفت اذإف , ايندلا ءامسلا نيبو مهنيب ام اوؤلمي ىتح مهتحنجأب
ضر يفاأل كل دابع دنع نم انئج : نولوقيف متئج؟ نيأ نم مهب ملعأ وهو لجو زع هللا مهلأسيف
كنولأسي ؟قاولا ينولأسي اذامو قلا: كنولأسيو كنودمحيو كنودجميو كنوللهيو كنوربكيو كنوحبسي

اممو قلا: كنوحبسي ؟قاولا يتنج وأر ول فيكف ؟قاولا:القلا: يتنج اوأر لهو قلا: كتنج
؟قاولا يران اوأر ول فيكف القلا: ؟قاولا يران اوأر لهو برقلا: اي كران نم ؟قاولا ينور يج تسي

اي نولوقي قلا: اوراجتسا امم مهترجأو اولأس ام مهتيطعأو مهل ترفغ دق لوقيف قلا: كنورفغتسي
مهب ىقشي ال موقلا مه ترفغ هلو ترفغ ,قلا:هلو مهعم سلجف رم امنإ ءاطخ دبع فالن مهيف بر

. ىهتنا " مهسيلج
هنايرجب يضقي ال مومعلا يف مكحلا ءاطعإ هنع: ىلا هللاعت يضر قورز خيشلا دعاوق ويف

و ركذلا ب رهجلا كلذ هب،ونم صصختي ىتح هصخي ليلدل صاخلا يف جيتحاف صوصخلا يف
لبق،و هنم ريخ يفمأل هتركذ يفمأل ينركذ نم هليلدف ركذلا امأف ، امهلوأ امهيف عمجلا و ءاعدلا
ال صلا نم سانلا فارصنا فرعأ تنك :ام سابع نبا .وقلا اركذ دشأ وأ مكءابآ مكركذك هتلدأ نم
ويف ديعلا ركذ يف رهجلا و يراخبلا هاور ،و ركذلا ملسإالب و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ة

مكنإف مكسفنأ ىلع اوعبرأ ملس:﴿ و هيلع هللا ىلص قلا ىتح رافس ويفاأل روغثلا الةوب صلا ربد
كلذك ةمج نطاوم يف ةيعدأ و راكذأب الم الةوسلا صلا هيلع رهج ﴾ودق ابئاغ وال مصأ نوعدت ال

﴾و ةرجاهملا و راصن لأل رفغاف ةرخ ريخإالاآل ﴿هللامال قدنخلا ألله اباوج هلوق حص و فلسلا
اهرصق لا اليلدالالمتح ادنتسم اهدوجو نوكي ةصاخ اياضق نكل ، عمجلا و رهجلا ىلع هذهدةلا لك
قورز خيشلا ،مثقلا رخآ لصأ ديهمت مزلف هتاذل ال اهريغل ةدوصقم اهنوك هيف،و تعقو ام ىلع

ام ىلع هرصق لا المتح اهعون مومع يف يرجي ال ةصاخ ةيضقل مكحلا تابثإ ةدعاق هنع: هللا يضر
وتلاالةو ءاعدلا و ركذلا ب رهجلا و حيبملا يتأي ىتح عنملا لص :األ لوقي نم دنع اميس هيف عقو

هصخي دليل بلط مزلف كلذ نم معأ هنأف خبالفاأللو ادوصقم هنوكل واهل اهيف عمجلا نم صخأ
قرطلا يف نوفوطي مالةكئ هلل :نإ ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتملا يفف ركذلل عمجلا امأف ،



و كنوحبسي : نولوقيف يدابع لوقي مهبر:ام مهلأسيف هرخآ ،ويف ثيدحلا ركذلا قلح نوسمتلي
ب ركذلا نيعل عمجلا باب يف حيرص .ووه ثيدحلا كنودجمي و كنوللهي و كنوربكي و كنودمحي

ىقشي ال موقلا ىلا:مه عت لوقيف ، مهنم سيل نم مهيف نأ نم هرخآ يف عقو وام هقايس يف بيغرتلا
موق سلج :﴿ام ثيدحك ، هليوأت غوسي ال هجوب ركذلا نيعل عامتج اال دصق زاوج هنم ذخأف . مهسيلج

ةمحرلا مهتيشغ و ةنيكسلا مهيلع تلزنت و ملاالةكئ مهب تفح هللاهيفإال نوركذي اسلجم نوملسم
هرهاظ ىلع لمح ،و ىرخأ اآلالء ركذب و ةرم ملعلا ب لوؤي ركذلا ﴾و هدنع نميف ىلا هللاعت مهركذ و

و نوعمتجي ليق هلاقلا:نإف هبالمتح لوأت ام ىلع دكالهتل راكذ األ نايعأ يف هب كسمتلا طقسف اضيأ
نم هيف ام ىفخي فال ارهج ناك ،ونإ ةرهاظ ريغ هاودجف ارس ناك :نإ باوجلا ف هركذ ىلع لك
هزاوج مزلف ىلا، هللاعت ركذ النع ضف سانلا ثي دح يف غوسي ال امم هريغ و طيلختلا األبدب ةءاسإ
لوبقم ريغ هليوأتف ديعب دعبأ نم ديحوتلا ب راكذتلا ب ديجمتلا و حيبستلا ليوأت و ،معن هطرشب هبدن لب

،مثقلا:دعب مهفاف ادج ديعب عرشلا دصاقم نم كلذ و راطخ إالباإل رطخي ،ذإال راكف نعاأل هدعبل
نوركذي مهدجو موقل هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق امأف ، ىرخأ ةدعاق مامتإ و ةدعاقلا هذه مامتإ

ثيدح هغلبي مل هنع:هنأ باوجلا ف املع دمحم باحصأ متقف دقل املظ،وأ ةعدبب متئج :الدقل ةعامج
. ىهتنا ثيدحلا ةحص دعب هجولا اذهب هراكنإ حصي ،وإالفال اهوحن و ةئيهلا ركنأ هنأ وأ هيف بيغرتلا
ركذ هيلع،و عامتج واال ركذلا لضف يف درو اميف األلو لصفلا هللا ءاطع فلاالحالنب حاتفم ويف
ناك قيدصلا نأ ىوري نأقلا:و ىلإ كلذ ىلع اهب لدتسا يتلا ثيداح هنعاأل ىلا هللاعت يضر
ىلص هللا لوسر لأسف صالهت، يف رهجي رمع ناك ،و هتوص عفري وال ليللا صالهتب يف تفاخي

نانسولا ضقوأ قفلا: رمع لأس كاليم،و عمسي هيجانأ يذلا قفلا: هلعف نع ركب ابأ ملس و هيلع هللا
ووه توصلا عفرب ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ، نمحرلا يضرأ و ناطيشلا درطأ و

نارقلا يف اذه ناك ،واذإ رارس باإل سيل كلذ و توصلا ضفخب لب رارس باإل رمع رمأي ،ومل رهجلا
. كلذك هريغف ركذلا لضفأ ووه

َكِتاَلَصِب ْرَهْجَت ىلا:﴿اَلَو عت هلوقب ةلهجلا ضعب لدتسا فيك ىلا هللاعت كمحر لمأت (تلق):
رهتشا يذلا اذهاإلمام ،وخفلا ركذلا ب رهجلا عنم ىلع 17اآلةي110] ءارس اَهِب﴾[اإل ْتِفاَخُت اَلَو

بالداإل عيمج يف ىلا هللاعت دابعل هتافلؤمب هبو عفنلا مومع و ىلا بهللاعت هتفرعم و ووالهتي هملع
ءارس ﴾[اإل اًليِبَس َكِلَذ َنْيَب ِغَتْباَو ﴿: نيملا علا بر لوق هللاعم ءاطع نبا نيدلا جات كلذب بقل سالم،و
رهجلا إال ةتفاخملا و رهجلا نيب يغتبي ليبس ال يذلا ميقعلا هركف و ميقسلا همهف 17اآلةي110]دري
يتأيس امك هريغ و ركذلا نع هقوعت ضارمأ هل لصحيف قفر ريغب لهاجلا رهج لطعتي ،ئلال قفرب

ب هتوص ضفخي ةصاخلا نم ناك نإ هدحو ناك اذإ ركاذلل يغبني و هنع ىلا هللاعت يضر ،مثقلا
توصلا عفر مهقح يف فاألىلو ةعامج نوركاذلا ناك هب،ونإ رهجي نأ ةماعلا نم ناك ،ونإ ركذلا

ركذ لثم : مهضعب هنع:قلا ىلا هللاعت يضر .مثقلا ةدحاو ةقيرطب تاوص األ قفاوت عم ركذلا ب
ةعامج نينذؤملا توص نأ امكف ، ةعامج نينذؤم و دحاو نذؤمك ، ةعامجلا ركذ و هدح و دحاولا

و اريثأت رثكأ بلقلا ىلع ةعامجلا ركذ كلذك ، دحاو نذؤم توص هعطقي امم رثكأ ءاوهلا مرج عطقي
و هسفن باوث دحاو لكل لصحي اضيأ ،و هدحو دحاو ركذ نم بلقلا نع بجحلا عفر يف ةوق دشأ

ْتَسَق ىلا:﴿َّمُث عت هلوق يف ةراجحلا ب ةيساقلا بولقلا ىلا هللاعت هبش ،و هريغ نم ركذلا عامسلا باوث
ةوقب إال رسكنت ال ةراجحلا 2اآلةي74]و ةرقبلا ]﴾ ًةَوْسَق ُّدَشَأ ْوَأ ِةَراَجِحْلا َك َيِهَف َكِلَذ ِدْعَب ْنِم ْمُكُبوُلُق

اآل عاونأ ونم ينعي وهنم: عامسلا ةيهش هاـ.ويف يوقلا ركذلا إالب لوزت ال بلقلا ةواسق كلذكف ،
فشك هحرش هاـ.ويف ركاذلا يف رارس نماأل رارفلا ريخلا لا صخ اهب: فصتملل عمتجت يتلا باد

،مثقلا:ونم رهجلا ركذك هيقري وال كلا سلا بلق يف رثؤي ال رارس عماإل ركذلا ألن كلذ :و عانقلا
ريغ نم ةعرسب قيرطلا تاماقم هل تيوط ، رهجلا عم مزع و ةدشب هبر ديرملا ركذ اذإ مهضعب كالم

، قفرب رهجلا نوكي نأ يغبني نكل رثكأ و روهش يف هريغ هعطقي امال ةعاس يف عطق امبرف ، ءطب
هاـ. ةيلكلا ب هرهج لطعتيف ىبرتي امبر قفر ريغب ناك اذإ هنإف

هباحص أل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هرارسأ ضعب ديعس قفوم لكل رهظي انه نمو (تلق):
لا ضعلا ءادلا اذه ىلإ يدؤي اديدش ارهج ركذلا ب نورهجي اوناك نيح نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر



مههني "ملو ابئاغ وال مصأ ن وعدت ال مكنإف مكسفنأ ىلع اوعبرأ ": ةيلكلا ب مهدهج هثودحب لطبي يذلا
اورسأو مكتاوصأ اوظفحا قللا: رهجلا نع مهاهن ,ولو ركذلا والنع رهجلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

ىلإ مهدر ملسو هيلع هللا ىلص هنكلو ، اوتكسا قللا: ركذلا نع مهاهن ولو هب، اورهجت وال مكركذ
ءابط ديساأل ملسو هيلع هللا ىلص هب،ألهن نوذأتي ررض هعم مهقحلي يذلا رهجلا ب مهسفنأ ىلع قفرلا
ْمُكَءاَج ْدَقَل ىلا:﴿ عت هلوقب وماله هفصو امك تاهم واأل نماآلءاب هتمأب محرأو الء قعلا لقعأو

9اآلةي ةبوت ﴾[لا ٌميِحَر ٌفوُءَر َنيِنِمْؤُمْلا ِب ْمُكْيَلَع ٌصيِرَح ْمُّتِنَع اَم ِهْيَلَع ٌزيِزَع ْمُكِسُفْنَأ ْنِم ٌلوُسَر
ةقسفلا ةدرملا و ةدسحلا ضعب هلوقي ،الام ثيدحلا اذه رارسأ ةلمج نم ميظعلا رسلا اذهو [128

باآلءار هنورسفيو هلحم ريغ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كالم نولمحي نيذلا ةرجفلا
لئسو : عانقلا فشك يف ،مثقلا درطلا و بلسلا ىلإ يدؤي ام لك نمو دسحلا بهللانم ذوعن ، ةلضملا
دجاسملا يف هب رهجلا و ركذلا قلح دقع نم ةيفوصلا هداتعا امع ىلا هللاعت همحر يطويسلا الل جلا

تدرو دقو كلذ. نم ءيش يف ةهارك ال هنأب : باجأف مأال؟ هوركم كلذ ،له ليلهتلا توص عفرو
امهنيب عمجلا ،و كلذب رارس اإل بابحتسا يضتقت ثيداحأو ركذلا ب رهجلا بابحتسا يضتقت ثيداحأ
ةدراولا ثيداح األ نيب كلذب يوونلا عمج امك ، صاخش واأل الفاألوحلا تخاب فلتخ ي كلذ نأ

،دعب يطويسلا يأ اهب،قلا رارس اإل بابحتساب ةدراولا ثيداح واأل نآرقلا ةءارقب رهجلا بابحتساب
تفرع ثيداح نماأل هاندروأ ام تلمأت :اذإ رهجلا بابحتساب ةدراولا ثيداح نماأل دروأ ام دروأ نأ

وهف ، يفخلا ركذلا ريخ : ثيدحب هتضراعم امأو ، ركذلا ب رهجلا يف ةتبلأ ةهارك ال هنأ اهعومجم نم
يوونلا عمج .دقو ةقدصلا ب رسملا ك نآرقلا ب رسملا : ثيدحب ، نآرقلا ب رهجلا ثيداحأ ةضراعم ريظن

كلذ ريغ يف لضفأ رهجلا ماين،و وأ نولصم هب ىذأت وأ ءايرل فذح ثيح لضفأ ءافخ نأباال امهنيب
ىلإ همه عمجيو ، ئراقلا بلق ظقويو نيعماسلا ىلإ ىدعتت هتدئاف ،وألن رثكأ هيف لمعلا ألن
رهجلا بحتسي : مهضعب قلا:قولا طاشنلا يف ديزيو مونلا درطيو هيلإ، هعمس فرصيو روضحلا

باإل حيرتسيف لكي دق رهاجلا ،و رهجلا ب سنأيف لمي دق رسملا ،ألن هضعبب رارس واإل نآرقلا ضعبب
َواآلَصِلا﴾[األ ِّوُدُغْلا ِب ِلْوَقْلا َنِم ِرْهَجْلا َنوُدَو ًةَفيِخَو اًعُّرَضَت َكِسْفَن يِف َكَّبَر ْرُكْذاَو قلا:﴿ رارس
﴾[األ َنيِدَتْعُمْلا ُّبِحُي ال ُهَّنِإ ًةَيْفُخَو اًعُّرَضَت ْمُكَّبَر اوُعْدا ىلا:﴿ عت دقوقلا 7اآلةي205] فارع
نمثالةث يفاآلةياألىلو باوجلا ،ف ءاعدلا يف رهجلا ب ءادتع اال رسف دقو 7اآلةي205] فارع

لماكلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ب صاخ يفاآلةي نأاألرم ةيفوصلا ةداسلا هركذ ام اهدحأ : هجوأ
يف اريثأت دشأ ألهن رهجلا ب هبرومأمف ةيدرلا رطاوخلا و سواسولا لحم وه نمم هريغ امأو ، لمكملا

زواجي نأ ءادتع اال ريسفت يف حجارلا نأ امهدحأ : نيهجو نم ةيناثلا يفاآلةي باوجلا ،و اهعفد
اليف ءاعدلا يف ،فاآلةي ميلستلا ريدقت يف يناثلا ، عرشلا يف اهل لصأ ال ةوعد عرتخيو هب رومأملا

ب رارس اإل بحتسا مث نمو ةباج، ىلإاإل برقأ ألهن رارس هيفاإل لضف األ هصوصخب ءاعدلا ،و ركذلا
رهجلا عم ةمات ةوقب ركذي نأ ديرملل يغبني : صاوخلا يديس كالم نمو هاـ. اقافتا الة صلا يفةذاعتس اإل
رثكأ ةعامجلا ركذ نإف ، ةعامج عم ركذي نأ اضيأ هل يغبنيو هبلق، تاتش عمج يف اريثأت دشأ هنإف
ةوقب إال رسكني ال رجحلا نأ مولعمو ، ةراجحلا ب بولقلا هبش ىلا عت قحلا نوكل بجحلا عفر يف اريثأت
دشأ ةعامجلا ألنةوق دحاو بلق ىلع نيعمتجم ةعامج ركذب إال لوزت ال بلقلا ةواسق كلذكف ، ةعامج

قفرهتهاـ. عامس باوثو هسفن باوث لكلف باوثلا ثيح نم امأو ، دحاو صخش ةوق نم
دي يف نينيه نوكن نأ دهعلا انيلع ذخأ : ينارعشلا خيشلل قيثاوملا يف دوروملا رحبلا يفو
: فوفصلا ةيوستب يفاألرم دراولا ثيدحلا يفو . اعرش مومذم ىلإ انوعدي اممل نيملسملا انناوخإ
ىلا هللاعت نوركذي ةعامج ىلع تلخد اذأ ،كنإ نيللا ةلمج :نم يخأ اي ملعاو . مكناوخإ دي يف اونيلو

و ةمغنلا يف مهدحأك ركذت ،نأ مهريغ وأ ةيعافرلا وأ ةيوانشلا وأ مجعلا وأ ةبراغملا ةقيرط ىلع
نأ دوهعلا انيلع ذخأ هيفو هاـ. ركذلا رجأ كتوفيف تكست ،وال مهيلع شوشتف مهفلا والخت توصلا
احابص هللا ركذ ةبحمو ءارقفلا قيرط ىلإ قوشتلا طاسب ايندلا ءانبأ نم انب فرعت نم لكل طسبن
نإو ، باحص األ ةلمج نم هانددعو هانبرق هيلع بظاوو اهوحنو كلذ بحأ ،نإف اراهنو يلال ءاسمو
هانددع ثمال، مونلا ب للعتو اهوحنو ركذلا سلا جم يف انعم هسولج يف لغتشا كلذ:نإف ىلإ بجي مل
عافترا عم هبحاص ةاقسم نم برشي هنأ طرش بحاصلا ألن كلذو ، انباحصأ النم انفراعم نم



هيفو هاـ، ادحاو اضوح ناريصيو نيضوحلا نيب زجاحلا عفتري ،امك هبحاص نيبو هبلق نيب زجاحلا
وأ ةعامجلا صالة نع ءارقفلا نم باغ نم لك ةبتاعم خيشلل يغبنيو نأقلا: ىلإ دوهعلا انيلع ذخأ

مهدرو سلجم يف ءارقفلا ناك اذإو لا، يعلا قحب ءافولا ةجحب تيبلا يف مونلا ولوب ركذلا سلجم نع
اوبهذي مل عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإو ، سلجملا خيش ةراشإب إال فارصن اإل مهدح أل يغبني فال
ميظعتب انناوخإ رمأن نأ دوهعلا انيلع ذخأ هيفو هاـ. نيقيب عماج رمأ ركذلا سلجمو ، هونذأتسي ىتح

هلوق يف مهركذ حلا لجو زع قحلا ةسلا جم ىلإ مهتبسن نم تاركاذلا هعم،و ىلا عت هلل نيركاذلا
نأ نيد هل نمل يغبني هعم،ال ىلا عت قحلا ناك نمو هعم، انأ )يأ ينركذ نم سيلج ىلا:(انأ عت

نيملسملا قح يف ابجاو ناك نإو األرم اذهو ، تاقو نماأل تقو يف اءوس هل يوني نأب هل ضرعتي
قيرط ريغب مهيلع ركنأو نيحلا وصلا ءارقفلا ىذآ ادحأ انيأر قلا:امو ابوجو دشأ ركاذلا قح يف وهف
ىهتنا " برحلا ب هتنذآ دقف ايلو يل ىذآ :"نم يسدقلا ثيدحلا يفو . ةماقتسا تعن ىلع تامو ، يعرش
قاقدلا يلع يبأ لوق هديؤيو ىلا هللاعت ركذب ارثكم نوكي نأ اميف كش ال يذلا يلولا ،قلا:عوالةم
يغبني ال هنأ ملعف هاـ. روشنملا يطعأ طقف ركذلا قفو نمف ولاالةي روشنم ركذلا ىلا: هللاعت همحر

هلا غوسي يعرش قيرطب إال اهوحنو دجاسملا يف ركذلا ب توصلا عفر نم نيركاذلا عنمي نأ ألدح
مهل عناملا دعتبيلف كلذ، وحنو يعرش ملع يف علا طم وأ لصم وأ مئان ىلع شوشي نأك اهيف راكن إل
وهو هنع ىلا هللاعت يضر ينارعشلا باهولا دبع يديس كالم ىهتنا ميلع، ءيش لكب وهللا هسفن

. سيفن
دعبو: ، عناوشلا لا لاالعمأللهاالزتع عطاقلا فيسلا يف يطويسلا نيدلا جالل يديس قولا
يف نوعمتجي ةيفوص ةعامج نع اولأس ، مهنع ىلا هللاعت يضر اإلسالم خياشم لا،نأب ؤسلا عقو دقف

اراتخم كلذ ىلع يالم لهف هل، لصحي دراول امئاه اركاذ موقي مهضعب نإ ،مث ريكذتو ركذ سلجم
خيش باجأف ، ةنجلا ب متبثأ ، طسبلا عم اوديفأ مأال؟ رجزيو عنمي وأ هيلع ركنيو ، اراتخم ريغ وأ ناك
كلذب يدعتملا مزليو هعنم عنامل سيلو كلذ يف هيلع راكنإ ال هنأب ينيقلبلا نيدلا جارس اإلسالم

و بولغم لا حلا بحاص نأ دازو كلذ، لثمب يسابن اإل نيدلا ناهرب علاالةم باجأ اذكو زيزعتلا
ميلستلا يف الةم ،فسلا ةلمجلا نأقلا:بو ،ىلإ برشملا افصهل وال ديحوتلا ةذل قاذ ام مورحم ركنملا

. ةقفاوملا ب كلذ ىلع اوبتكو ةيكلا وملا ةيفنحلا نم ةمئأ كلذ وحنب باجأو . موقلل
فيكو : ةبوج هذهاأل لقن دعب ىلا عت همحر يطويسلا نيدلا جالل لا قنلا علا طملا خيشلا قلا

ىَلَعَو اًدوُعُقَو اًماَيِق َهَّللا َنوُرُكْذَي َنيِذَّلا ىلا:﴿ عت قلا دقو اركاذ مايقلا و امئاق ركذلا ركني

هللا ىلص هللا لوسر ناك اهنع: ىلا هللاعت يضر ةشئاع تلا 3اآلةي191]قو نارمع ﴾[لآ مِهِبوُنُج
راكنإ فال هوحنو دجو وأ صقر مايقلا اذه ىلإ مضنا ،اذإف هنايحأ لك ىلع ىلا هللاعت ركذي ملسو هيلع
يبأ نب رفعج صقر : ثيدحلا قرط ضعب يف درو .دقو ديجاوملا و دوهشلا تاذل نم كلذ ،نإف مهيلع
اذه ةذل ،نم يقلخو يقلخ تهبشأ هل: قلا نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب طبلا

ةيفوصلا صقر اليف صأ اذه ناكف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ هيلع ركني ملو ، باطخلا
نع عامسلا و ركذلا سلا جم يف صقرلا و مايقلا حص ،دقو ديجاوملا تاذل نم هنوكردي امم مهدجوو
هللا ةمحر الم سلا دبع نب نيدلا زع ءاملعلا ناطلسو اإلسالم خيش مهنم: األةمئ رباكأ نم ةعامج
، رشع ةعبس : ركذلا بادآ لصف يف هتلا سر يف يمعلا فسوي لماكلا لضافلا خيشلا قلا هيلع ىلا عت
اذإ ركاذلا مولت امنإ اهلكو ، هريغ ىلع لهستو ئدتبملا يلع بعصت اآلباد هذهو قلا: لكلا دعب مث
وأمل اهبحاص اهكردي ماكحأ ةبيغللف هلقع، نع باغ اذإ ،امأ هركذ يف اراتخمو هلقع يف ايعو ناك
ءاش فيك هلمعتسي ، رايتخ اال بولسم وه ماد ام ركاذلا ىلع جرح فال ركذلا رايتخا بلسو اهكردي
هناسل ىلع يرجي امبرف ، رارسأ اهلك اهلف اهيلع روكشم اهب حاصو ةدومحم اهلك ةفلتخم عاونأ ىلع

)وأهاهاهاهاهاهاهاوأ رصقلا وأالالالالالالوأآآآ(بدملا)وأاااااا(ب وهوه وه هللاهللاوأ
هسفن ملسي نأ تقولا كلذ يف هبدأف ، طيبخت و عرص وأ فرح ريغب طايع اهاهاهاهاهوأههههوأ

الإالهإالهللامث ظفلب هناسلب دتباوأ هبلقب ركذلا ىون اذإ ركاذلا ،ألن ءاشي فيك هيف فرصتي هدراول
امكق ةينلا و بلقلا وه هيلإ روظنملا ،ألن ءاشي فيك هيف فرصتي هدراول هسفن ملسي نأ تقولا كلذ



الم:" سلا هيلع "قولا مكتاينو مكبولق ىلإ لب مكلا معأ والىلإ مكروص ىلإ رظني هللاال :"نإ يبنلا لا
﴾ ْمُكْنِم ىَوْقَّتلا َنَيُهُلا ْنِكَلَو اَهُؤاَمِد َوال اَهُموُحُل َهَّللا َنَيَلا ﴿ْنَل ىلا عت "قولا تاينلا األمعلاب امنإ

نوكس دعب كلذكو ، ةينلا ىلع دقعنم لص واأل ةينلا و بلقلا إالب نوكت ال ىوقتلا 22اآلةي37]و جحلا ]
كلذ:دق دعب ،مثقلا اضيأ هدراول ايقلتم عاطتسا ام توكسلا و نوكسلا ب هميلست يف نوكي هدراو

اًعُّرَضَت َكِسْفَن يِف َكَّبَر ْرُكْذاَو ىلا:﴿ عت هلوقب ال دتسم رهجلا ب ركذلا ىلع الء ضفلا ضعب ضرتعا
يفخ". ام ركذلا :"ريخ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو 7اآلةي205] فارع ﴾[األ ًةَفيِخَو

ْتَقِلُخ َفْيَك ِلِبِإْلا ىَلِإ َنوُرُظْنَي لثمب:﴿اَلَفَأ دابعه ةماع بطاخ ىلا هللاعت ):نإ باوجلا (و
4اآلةي ءاسنلا ]﴾ َنآْرُقْلا َنوُرَّبَدَتَي :﴿اَلَفَأ هلوق لثمب صاخلا بطاخو 88اآلةي17] ةيشاغ ﴾[لا
لظلا دم فيك هارأو هسفنو هبرب فرع نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ةرضحلا لهأ ديس [82

ىلا: عت هلوقو 7اآلةي205] فارع ﴾[األ ًةَفيِخَو اًعُّرَضَت َكِسْفَن يِف َكَّبَر ْرُكْذاَو ىلا:﴿ عت هلوق لثمب
هارأ وال هسفن وال هبر فرعي ال نمف 25اآلةي45] ناقرف ﴾[لا ّلِّظلا َّدَم َفْيَك َكِّبَر ىَلِإ َرَت ﴿ْمَلَأ

ىلا: عت هلوق لثمب نوبطاخملا مه ،لب لظلا دم ىري فيك وأ هسفن يف هبر ركذي فيك ، لظلا دم فيك
ال ةظفحلا ىلع يفخ ام وهف يفخلا ركذلا امأو 33اآلةي41] بازح ﴾[األ اًريِثَك اًرْكِذ َهَّللا اوُرُكْذا ﴿
اوناك اذإ نوركاذلا ،ف ةوسأ هل نمو ملسو هيلع هللا ىلص هب صاخ اضيأ وهو توصلا هب ضفخي ام
نإف هدحو ركاذلا ناك اذإ امأو ، ةوقلا و ركذ بلا توصلا عفر مهقح يف فاألىلو ركذلا ىلع نيعمتجم
هبش دقو ، ىلوأ هقح يف رهجلا ف ماوعلا نم ناك نإو ، ىلوأ هقح يف ءافخ فاإل صاوخلا نم ناك

ؤمذ نم ةعامجو ، دحاو ؤمبذن نيعمتجم ةعامج وذرك دحاو صخش ركذ ىلا هللاعت همحر يلا زغلا
ىلع ةعامج ،كفذاذرك دحاو لجر توص نم رثكأ ءاوهلا مرج عطقت ةعامجلا تاوصأ نأ امكف نين،
هسفن باوث دحاو لكف باوثلا ثيح نمو ، دحاو نمذرك بجحلا عفر يف اريثأت رثكأ دحاو بلق

﴾ ًةَوْسَق ُّدَشَأ ْوَأ ِةَراَجِحْلا َك َيِهَف َكِلَذ ِدْعَب ْنِم ْمُكُبوُلُق ْتَسَق :﴿َّمُث انلوق امأو ، هقافر ذرك باوثو
دحاو بلق ىلع نيعمتجم ةعامج ذرك ةوقف ، ةوقب إال رسكني ال رجحلا نأ مولعمو 2اآلةي74] ةرقبلا ]
طرش ةوقلا :نإ هحور هللا سدق يربطلا نيدلا مجن خيشلا ،هلوذاقلا دحاو صخش ذرك ةوق نم دشأ

. ملعأ ىلا هبذهاآلةي،وهللاعت لدتسا يفلاذرك،
رجح نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا باهش : ظافحلا و نيثدحملا سأرو االسالم لئس كوذا
يف نوعمتجي ءارقفو ملع ةبلط نيملسملا نم ةعامج نع هرس، ىلا هللاعت سدق الين قسعلا ينانكلا

ب هنوربكيو هنودمحيو هنوحبسيو ىلا هللاعت نورك ،مثيذ ةعامج ةضيرفلا نولصي ةعامج دجسم
ةحتافلا ةءارقب كلذ نوعمتجيو حلا صلا فلسلا نع كلذ ريغو ، ةروثأملا ةحيحصلا ةنسلا يف دراولا

قوش و فغشو دجوو مهبولق يف ةقر اهنع ردصي ةيعامتجا ةئيهب هللاالهلإإالهللا نوركذي ،مث
نم مهنمو هللاهللا، طقف الةل جلا ظفلب ديحوت هنم عمسي نم مهنمف ، مهدوبعم ةينادحو يف قارغتساو

هللا ىلص هللا لوسر دمحم بالهلإإالهللا مهنم دحاو متخ قارغتس مهباال ىهتنا هاها،إفذا هنم عمسي
ركنأف وحمهلا، مهبأد ها نوقرفتيو نوعدي ةعكذكل،مث امجلا يقاب متخيو ةحتافلا ب متخيو ، ملسو هيلع

قولا نووعي :ؤهالءكالب رخآ قولا ةعدب بلاذرك توصلا عفرو عامتج ئاقال:هذااإل صخش مهيلع
ِرْهَجْلا َنوُدَو ًةَفيِخَو اًعُّرَضَت َكِسْفَن يِف َكَّبَر ْرُكْذاَو ىلا:﴿ عت هلوقل لصأ هل سيل رهجلا :لاركب رخآ

ام رك ذلا ريخ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قولا 7اآلةي205]اآلةي فارع ﴾[األ ِلْوَقْلا َنِم
ضعب نإ مأال؟مث بحتسي له وأ ارهج ولاذرك ةئيهلا ؤهالءهبذه هلعفي ام زوجي لهف ﴾ يفخ
نوعمتسي و ركذلا اولطبي مل اذإف ، نارقلا ئراق بلاذرك مهلا غتشا دنع مهيلع لخدي نأ دارأ نيركنملا

مأ كلذ مهل لهف ىلا هللاعت اوفلا خ مهنا ذئنيح مهيلع يعديف ىلا هللاعت لوق اوفلا خ دقف اوتكسي و نارقلا
ىلع بجي مأال؟مأ اوعمتسي اذإمل اومثأي و عامتس واال توكسلا ذئنيح نيركاذلا ىلع بجي ال؟وله
ركذلا زوجي هيلع:معن هللا ةمحر باجأف ، نيباثم اوديفأ لعفلا و لوقلا ب مهبدؤي ونم مهيلع ركنملا

نع لضفلا بلس ءيش نم لضفأ ءيشلا نوك نم مزلي وال لضفأ رارس اإل ناك ونا ارهج
ارس ركذلا ةيلضفأ سيل ،و امهدحأ ديزي و لضفلا لصأ يف اكرتشي نأ كلذ ةيضق هب، لوضفملا
نع هدعبل ركذلا يف رسلا ةيلضفأ ،لب رهجلا تاذل ارهج ركذلا ةيلوضفم ،وال ةصاخ رسلا تاذل



اذإ ألهن روذحملا ىفتنا تلق: هنع،وامنإ األلو روذحملا ىفتنا رهجلا يف ءايرلا نمؤي ثيحب ، ءايرلا
كلذإ ىلإ فاضنا ،نإف يناثلا روذحملا ىفتنا هنم نمأ نإف بجعلا نم نمأي ءايرلا نم رهاجلا ملع

. رهجلا ةيناحجر دعبت مل لهاذ هيبنت وأ لفاغ ضاقي
يفاال ىلا هللاعت همحر يلا زغلا االسالم ةجح :قلا ةيضرملا الةص خلا يف (تلق):قلا
اذإ ةفيعض رسلا لمع ىلع ديزي رهجلا لمع و هفعض رهجلا لمع ىلع ديزي رسلا لمع ءايح:و
تبث ،ألهن بصي ملف ةعدب ركذلا ب توصلا عفر نإ نمقلا :وامأ رجح نبا هاـ.قلا ءادتق هباال دصق
لوسر دهع ىلع ناك ركذلا يف توص عفر هنع:نأ هللا يضر سابع نبا ثيدح نم حيحصلا يف

دقف نووعي نمقلا:ؤهالءكالب ،مثقلا:وامأ ةبوتكملا نم فرصني نيح ملس و هيلع ىلص هللا
قحتسي و نيركاذلا تاوصأ هيبشت ةهج نم رفكلا يف عقي نا هلئاق داكي وقال ،وقلا اعينش أطخ أطخأ
بصي ملف لصأ هل سيل ارهج ركذلا نإ نمقلا ،وامأ هلثمب لاالقئ غيلبلا ريزعتلا كلذ طإالق ىلع

. هتلدأ يتأتس وامك هريدقت مدقت امك ليصأ لصأ هل ،لب اضيأ
ركذلل عامتج اال بيغرتب ةحرصملا ةحيحصلا ثيداح نماأل ينعي : هتلدأ يتأتس وامك هلوق (تلق):و
ديعن فال ةدايز عم لصفلا لوأ اهنم هداريا اندرأ ام انمدق نحن و اهركذ رخأ هنع ىلا هللاعت يضر هنإف رهجلا و
ريغ هدصقف ركذلا نم مهعنميل ىلا هللاعت نوركذي نيذلا دنع نارقلا ةءارق دصق نم ،مثقلا:وامأ اهركذ
يف عقي الامز اركذ ناك نإ ،مث ىرخ لأل امهدحأ كرتت ،فال ةدابع نارقلا ةءارق و ةدابع يف ألمهن باوص

، هتدابع و هعوشخ ىلع شيوشت هيف يلصي نمل وعقي الةهيف صلا رارمتساب سانلا ةداع هيف ترج دق دجسم
ريشي هنأكف ىلا، هللاعت لوق اوفلا خ نارقلا اوعمتسي مل :اذإ لئاقلا لوق ،وامأ نيلصملا ةحلصم ةاعارم يغبنيف

يف ءاملعلا فلتخا 7االةي204]ودق فارع ﴾[األ اوُتِصْنَأَو ُهَل اوُعِمَتْساَف ُنآْرُقْلا َئِرُق اَذِإَو ىلا:﴿ عت هلوق ىلإ
هنأ ىلع مهروهمج قافتا ،عم ضعب نود روسلا ضعب يف بوجولل وأ بدنلل وأ اقلطم بوجولل له هاذاألرم

ةضورفملا الة صلا يف كلذ امنإ : مهضعب ،وقلا ةبطخلا ويف مهضعب داز الة،و صلا ةلا حب صوصخم
هللا دبع تيأر قلا: زيرك هللانب دبع نب ةحلط قيرط .ونم تاقث هلا جر دانساب يناربطلا و ريرج نبا هجرخأ

صلا يف كلذ امنإ ثالاثقفاال: كلذ تلقف اثدح مث يلإ ارظنف ناعمست أال تلقف صقي صاقلا و ناثدحي ءاطع و
لوزن دنع تاصن باال رومأملا ملسووه و هيلع هللا ىلص يبنلا ب صاخ الء،نإاألرم ضفلا ضعب نع الة

هل ناكف ، تمعنأ :يأ سابع نبا 75االةي18]قلا ةمايقلا ]﴾ ُهَنآْرُق ْعِبَّتاَف ُهاَنْأَرَق اَذِإَف ىلا:﴿ عت هلوقب يحولا
ىلإ لمعي نأ نيد هل نمب قيلي فال همومع ىلع األرم ريدقت ىلعو ، ثيدحلا هل تصنأ يحولا ءاج اذإ كلذ دعب

هل تناكو ةراملا قيرط يف ةرتس ريغ ىلإ ىلص نميف ءاملعلا .قولا مهيلع اهعطق يف ببستيف ةدابع يف سانلا
اذإ انه كلذكف كلذ، ىلإ ببست لصملا ألن ةراملا ىلع المثإ :هنأ ناكملا كلذ ريغ يف يلصي نأ يف ةحودنم
ال نآرقلا عمتسيو هركذ ركاذلا عطقيف بجاو نآرقلا عامتسا نأ هداقتع هللاال ركذي نم دنع نآرقلا ةءارق دمعت
هيلع الم سلا عرشي :ال ءاعدلا يف قرغتسملا يعادلا يف ءاملعلا دقوقلا ، عمسي نأ ةلا حلا هذه يف هيلع بجي
ركذلا ولال بجاو وه ام هنع طقس اذإو هركذ يف قرغتسا اذإ ركاذلا ،اذه كلذكف لا، حلا كلذ يف درلا بجي وال

هاـ. ةروكذملا ةروصلا هذه يف هيلع بجاو وهو هنع عامتس اال طقسيف
هتحصب اوفرتعاو هوملسو بتك ام ةقفاومب األبرعة بهاذملا لهأ نم ةمئأ بتك مدقت امب رجح نبا باجأ املف (تلق):

ةنجلا مهلخدأو االمان مهدوجوب هللا عتم اإلسالم خياشم انيلا ومو انتاداس ط وطخ نم لقنو لاالعم: عطاقلا فيسلا يف امك هبصنو
يعفاشلا يرداقلا نيدلا يشخاالسالممكلا ةاضقلا يضاق مووالان انديس هلآو،امفكهبت ملسو هيلع هللاتعىلا ىلص دمحمب سبالم

بتكو ، مركلا و لضفلا ديزمب ، ءايفصأ معو معنلا فئاطلب هءايلوأ صخ يذلا لله دمحلا ةرَخ: واال ايندلا يف همولعب ىلا هللاعت عفن
ثوعبملا ىلع الم الةوسلا ،وصلا كامدعل هدجو امع وفلاكر ركذلا مدق،شوغمهلب ىلع ةمدخلا يف مهماقأو مدقلا نم سلاعةدا مهل

لمك يذلا األمم رئاس ىلإ لسرملا وملَس هيلع هللا ىلص محمد انديس شلايم، وكمئار ميظعلا قحلا ب ثوعبملا و مجعلا و برعلا ىلإ
اله، عأو هردق هللا عفر عأالهنم رطس ام ىلع :بوعددقفوقتف ملظلا حيباصم هباحصأو هلآ ىلعو متخو ءايبن هباأل ىلا هللاعت

باتكلا مكحم يف نيركاذلا ىلا هللاعت ركذ دقو فيكو لاعباذ، ميلأ هيلع ركنأ نم ىلع رركو باوثلا هيف ركذ نمل فعاضو
ثيداح نماأل هيف ام ىلع فقو نمو ، باوصلا ىلإ اودتهاو باوجلا يف لاعءامل داجأ دقلو ، بابل األ ولوأ ركذتي امنإ نكلو

ىلا وهللاعت ملسأ ميلستلا ،سفلمو هبانتجا نيعتي يذلا لطابلا و هعابتا بجي يذلا قحلا ،رعف ةفيطللا تاراش هنماال مهفو ةفيرشلا
. لمكو .مث ملعأ روم األ قئاقحب

ندلاياواال يف همول ىلابع هللاعت عفن يفنحلا يسلبارطلا نيدلا رون خيشاإلسالم ةاضقلا يضا الانق ومو انديس هبتك اممو
. لملكو مث كلذك : باوجلا ىلع، األ يلعلا لله دمحلا ةرَخ:

واآل ايندلا يف همولعب ىلا هللاعت عفن يكلا صلا يريمدلا نيدلا فرش خيشاإلسالم ةاضقلا يضا الانق ومو انديس هبتك امم



بذع امم اماهب تلماتو هذهاألوقار يف امسرط ىلع تفقو هيلع،بوعد:دقف يه ام ىلع روم اال قئاقحب للهلاعملا دمحلا ةرخ:
واإلسالموال نيدلا ءاملع األةمئاألعالم باوج ،و حاحصلا ةفيرشلا ثيداح واأل حاصفلا ةنسحلا نماألظافل اهيف امو وقار،
مةمل.فا اعملا نسحأ هلضفب انلما نأويع ةمتاخلا نسح ىلا عت هّللا لا سنو ، هوررحو هولقنو هوركذ امو مهتبوجأ ةحص يف كش
لثمب لاوالنأفيوه جملا اذه لوجي هأألألن سيلو ، ريصقتلا و زجعلا ب فرت ريخ،فقمريع نم هيلإ ىلا هللاعت لزنأ امل ريقفلا ن

. لمكو مت كلذ كلذإاللالثتملاقلا: رطسي لا،ملو قملا اذه
ةرَخ: دلايناواال يف همول بع ىلا هللاعت عفن يلبنحلا يحوتفلا نيدلا خيشاإلسالمشسم ةاضقلا يضاق الان ومو انديس كتهَب اممو

انؤاملعو داسانت دافأ امك هللايزةدااإلماعن نم يلا ؤس عم باوجلا تيأر امأبعد:دقف نميشءا هيتؤي لضفلا هديب يذلا لله دمحلا
عالمومت بويغلل وتعىلا هناحبس جلانةسبالم،وهللا اناياو مهلخدأو هللامهباألمان عتم موشخيااإلسالم ةاضقلا ةاضق انيلا ومو
قأالما قحلا نايبل اهيف اورجأ نيذلا األعالم، ءاملعلا نمأقولا ةفيحصلا هذه يف بتك طلاعتام امل أقلو ينإف دعبو ، لمكو
اميف اومعنأو اودافأ اميف اوداجأو ، اوباجأ اميف اوباصا دقو وقهتلب هتلبقف الم، سلا راد نم ءازجلا ريخ هللاانع مهازاج إلعالم
قلا:نإ حيرش نبا ناباإلمام دينجلل عقو سةي:دقو دقلا راون األ حقاول يفو اهـ. لمكو نميءاش: هيتؤي لضفلا هديب ،وهللا اونعمأ

ْةاعارم بجو :ذافا حيرش نبا ىلا،قلا هللاعت ىلإ نيقيرطلا برقأ ةاعارم يغبني هل: قفلا انتقلح يذؤي بذلاكر مكتاوصا عفر
دوهش هيلع بلا غلا نوكي :نأ حيرش نبا ؟قلا برقلا عالةم امو : دينجلا ،قفلا مكتقيرط نم ىلا هللاعت ىلإ ألاهنأقبر انتقيرط
عقي حةلا ديرن : حيرش نبا الهللا،قفلا ىلا هللاعت نيد ماكحأ ماقم وه امنإ مكيلع بلا ألنغلا المكل مكيلع :اذه دينجلا ،قفلا قحلا
رجحلا اذه مهلك:هللاهللا،مثقلا:خْذ اوحا فص ءارقفلا ؤهالء ةرضح يف هقلأو رجحلا اذه :ايفالنذخ دينجلا ،قفلا ناحتم األ
صاوخلا يلع يديس ناكو . مساقلا ايابأ كعم قحلا : حيرش نبا ،قفلا كيلع مارح اولا: قف ملعلا نوعلا طي نيذلا ؤهالء قلأوهنيب

ركذ ةفخو حورلا يف علطي وهو ناسن ىلعاإل هلقث ملعلا ةءارق ىلع ىلا هللاعت ركذ حيجرت عالةم :نم لوقي ىلا هللاعت همحر
واأل وحنلا و هقفلا لئاسم ملعت ناك ،ولف لضف وهاأل ام مانغتسا لعهي بجي رادلا هذه نم ىلعاالقتنلا ىلا،فإنملاشفر هللاعت

تقو. لك يف نيرضتحم اوناك مهلمأ رصقل ىلا هللاعت لهأو ، رضتحملا ناسل ىلع تلقث ،امل لضفأ لوص
يف رمع خيشلا ب قلعتملا ركذلا سلجم لا طبإ يف ىعس نيروت ةنيدم يف نيتفملا ريبك فيطللا دبع ا:نأمال ضيأ ينارعشلا ركذو
رمع: ،قفلالايشخ سفن َاالف ةسمخ وحن س لجملا كلذ رضحي ناكو الة، صلل جعلباإلصةلا امنإ دجسملا قولا: ريبكلا عماجلا

يوق نمو ، ركذلا ب مكتاوصأ اوظفحا ءارقفلا رشاعم رمع: خيشلا كلذ،قفلا:ال،قفلا نم نمتعان توصلا ضفخب انركذ فإاذ
، ىضرم سفن ةئامسمخ وحن مويلا كلذ يف سلجملا كلذ نم لمحف ، اولعفف عاطتسا ام همتكيلو هدريلف توصلا عفر ودرا هيلع

اهتدجوف مهدابكأ ىلع يديب تسسجف : رضح نمم خيش ،قلا اوتامف مهبانجأ نم تجرخو سفنا رشع ةعبرأ وحن دابكأ تقرتح وا
ؤهال لثم اعقل:نإ لوقي وقلا:له ةعامجو فيطللا دبع مال ىلإ خيشلا لسراف ، رمجلا ىلع يوشملا دبكلا ك ةقورحم ةيوشم
ملسي ملف هناملغو همئاهبو هلا يعو وأالهد ىلعو هيلع ةليللا كلت فيطللا دبع مال راد تقبطف ، توملا يف لعفت مهل اماوت نيذلا ء
موقي ،وال نيركاذلل ةرابعلا يف فطل أنيت ملعلا بلا طل يغبني هنأ ملعف . نيروت ودايف هشم ،اكونمويْا نوعمجأ اوتامو دحأ مهنم
امل هّللا ةمظع رضحتسا ولو ، نيدلا نم عنملا ألهنك ركني نأ يغنبي كلذ هلعف ،لب نيدلا نم هجرخي نم ىلع ه مايقك مهيلع

ىلا اللهعت ماركإ يعر لاش قيرطلا ب هباحصأ رصناو ركذلا لحم يخأ هل.فالمزاي نيركاذلا يف ةدحاو ةملكب قطني نأ عاطتسا
دنع ضغبأ دحأ سيل درو: اإلماممكلا بهذمل لامسكلا برقأ : رخَا حرش يفو هنع. هللا يضر ينارعشلا اهلهاـ.كالم ميظعتو

ضغبي نم ىلا عت هّللا ضغبو ركذلا اذلاكرو لضف مظع ىلع لدي ام درو كالم:قد دعب ،قولا نيركاذلا و ركذلا هرك نمم هللا
ةرورضلا ،و هركذب نيلوغشملا هللا لهأ ضغ بهللانمب ذوعنف . نيركاذلا ىداع ام دحأ يناداع ام درو دعبكالم: ،قولا نيركاذلا

ركاذ ن، اميإ هبلق يف نم هركي فيكو ، يقشو إالميئل هركاذ ضغبي !وال هبحت !أإفكن ميحرلا وؤف ؟رلا كيلع معنملا ركذي نم
اهـ. قحلا ةوعدو ىوقتلا ةملكو باوصلا لوقلا و ديدسلا لوقلا و بيطلا ملكلا و ةبيطلا ةملكلا

ليلغلا يوريو ليلعلا يفشي دع،ام سلا فويس : انباتك يف انركذ دقو لجهب لوطي ام لا جرلا نمكالم ماقملا اذه يف انلو (تلق)

ُهَّللا ِلَعْجَي ْمَل ْنَمَو ىلا:﴿ عتو هناحبس ومالان هيف قلا امكف هريغ امأو ، ةيانع هل نم لكل ةيافك ردقلا اذه ىفو تئش، نإ هعجارف

. بَاملا و عجرملا هناحبس وهيلا باوصلل هنمب قفوملا ىلا ة24اآلةي:40]وهللاعت روسلا ]﴾ ٍروُن ْنِم ُهَل اَمَف اًروُن ُهَل

رنو﴾ شعلا و سداسلا لصفلا ﴿
. ةكباشملا و ةحفاصملا و ةعيبلا و دوهعلا ذخأو راكذ األ نيقلت لصأ ركذ يف

دهعلا ذخأو نيقلتل ا يفو ، اهنيقلت اذكو ةنس راكذ نأاأل ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقاف

5ا ةدئامل ﴾[ا ٍسْفَن ِرْيَغِب اًسْفَن َلَتَق ىلا:﴿ْنَم هللاعت ىلا،قلا هللاعت لهأ اهملعي دئاوفو رارسأ ةكباشملا و ةحفاصملا و ةعيبلا و
ضعب نم اهضعب ةعمتجم ةدحاو ةضبق من سوفنلا خقلا هناحبس هللا نأ ىلإ هيفواأراش ئس: ارعلا يف الية:32]اآلةي.قلا

هب عةملا سوفنلا عيمج يف اهلتق رثأ اهنم ةدحاو لتق نمف ، ةقلخلا و دادعتس ةهجاال نم ضعبب اهضعب قلعتو متخفلة اهقرفو
مش ليمجو هتفرعمب ايحتو اهقلا خ بحت ىتح هلا مجو جالهل فصوو هديحو وت هّللا ركذب نمؤم فنس ايحأ نمو ، ةلهاج وأ

فرشو دعوو الل، ضلا ألةمئ ديدهت االةَي يفو فنلاوس.قولا: عيمج ايحأ كفأامن سوفنلا عيمج يف تاه كربو اهتايح ،رثأ هتدها



ينثدح قلا: دادش نب يلعي نع امهري وغ يناربطلا و نسح دانس بإ هدنسم يف دمحأ اإلمام ىورو اهـ. ىدهلا ألةمئ نسح ءانثو

ي بيرغ قفلا:﴿لهيفمك ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا دنع قلا:انك هقدصب رضاح تماصلا نب ةدابعو سوأ نب دادش ىبأ

الهلإاالهللا اولو قو مُكيِديَأ اوُع فرا قلا: لاببَا بغقل رمأف ًللاه، لوُسَر :اليَا اَنلقَف عنيِمنَألهلااتكب،
يلعهاجلانَةاونك دعوتين و أورمنتياهب َةمِل كلا بههذ ينتثعب مثقلا:لامحُدللههللامُانك ةعاس انيديَأ نعا فرف

يناربطلا و نسح دانس بإ دمحأ هاور الين: قسعلا رجح نبا مكل﴾قلا رفغ فإنهللاَقد اُورش فلاعيماد،ثمَقلا:أب اللخت
لاش ىورو هاـ. مكل رفغ دقف اورشبأو مكيديأ اوعض هيف:مثقلا وقلا انعفرو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف هيف: دازو
هللا لوسر قفلا:اي ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا أسل طبلا ىبأ نب يلع هتلا:نأ سر يف يمجعلا ب ريهشلا يناوركلا فسوي خي

ملس:﴿ايلعيعل و هيلع هللا ىلص قفلا ىلا هللاعت دنع اهلضفأو هدابع ىلع اهلهسأو ىلا هللاعت ىلإ قرطلا ىلعأقبر ينلد

هللا ىلص ،قفلا نوركاذ سانلا ولك ركذلا ةليضف اذكه يلع: قفلا تاولخلا يف ىلا هللاعت ذِرك ةموا مبد كي
هللا ىلص ،قفلا عمسأ انأو تارم ثالث تنأ لق مث تارم ثالث ينم عمسا و كينيع ضمغ ملس: و هيلع
هللا يضر يلع مثقلا عمسي يلع و هتوص اعفار هينيع اضمغم تارم ملس:الهلااالهللاثالث و هيلع
﴾هـ.و عمسي ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا و هتوص اعفار هينيع اضمغم تارم هنع:الهلااالهللاثالث ىلا عت
نم ةكباشملا و ةحفاصملا و دهعلا ذخأو ةحبسلا ةلوانمو قة: رخلا سابل دعا وق يف هنع ىلا هللاعت يضر قورز دمحأ خيشلا قلا
ابل ذخأو ، اهماسق بأ هقحلأو ةعيبلا باب يف لاعده ذخأ ةزمح يبأ نبا ركذ ألهلج،وقد نوكتف حلا اهب دصقي ،إالنأ ةياورلا ملع
شتدهإل نباألكعو ةملس ةعيابمو هباحصأ نم دحاو ريغ ىلع الم الةوسلا صلا هيلع هعلخ يف تدرو ثيداحأ نم ةقرخلا س

يرجيو ، كلذل وه امنإ مهبولق يف هررقتو نامي اإل قيقحت بعد هباحص المأل الةوسلا صلا هيلع هتعيابم كلذكو اهيف، رشلا ادبع
يلساذه اهقيرطو اههجوو ملعأ ىلا وهللاعت هابتش لوهجاال موزل الفوال خلا يرجل ريكن بال اهريغك اهيف تلاأيس مكحاإلثر

اهـ. ملعأ ىلا وهللاعت اهلهأ اهملعي ةيفخ رارسأ اهيف قحم أو بستنم وأ بحمل ،معن هلحم
هناح سب وابوإهيل صلل هنمب قفوملا وهللا هللاتعىلا ءاش نإ لصفلا اذه دعب يذلا لصفلا يف يتأ يس اهضعبو (قتل):

وملااَب. عجرملا

﴾ نورشعلا و عباسلا لصفلا ﴿
ىلا هللاعت ىلإ لوصولا و حتفلا هب نوكي يذلا ىلا هللاعت لهأ دنع ربتعملا ركذلا نأ مهم عإال يف

ةرضحلا ب هقيرطو هتبحص لصتت رمشد لصاو ثراو خيش نم نيقلتلا و باإلنذ ذوخ ملاأ وه
. هسفنب ناسن اإل هذخ الاميأ ةيوبنلا

فم غري خيش نع خيش،وأ ريغ نع ذوخاملا ذلاكر نأ ملعا : قيرطلا اوسء ىلإ هنمب يداهلا هوو قيفوتلا هللاتعىلا بو : لوقاف
دبع عهتعيين مسو : كرابملا نب دمحأ خيشلا ىلا،قلا هللاعت الساميأسءام سالهتم نم برقأ هبحص هالك فراع هيلع تحو
نع اهوذخأ هنع:نإ هللاتعىلا يضر ،قفلا مهداروأ هللايف ءامسأ نور كذي نيذلا ىلع ملكتي هنع ىلا هللاعت يضر زيز علا
هنع:األ ىلا هللاعت يضر كلذ؟قفلا يف ببسلا امو تلقف مهترض فراع ريغ نع اهوذخأ وإن مهرضت مل فراع خيش

ناطيشلا نم بجحي يذلا هرون عماالمس ناك االمسفإن ركذت نأ تدرأ فنإ هناحبس قحلا راونأ نم راونأ اهل ىنسحلا ءامس
،و دبعلا ررض يف ببستو ناطيشلا رضح ناطيشلا نع بجحي يذلا عماالمسنوهر نكي مل كر،ونا ضي مل هركذت تنأو

هبجحي يذلا رونلا عم االمس كلذ هاطعأ ، هديرمل ىنسحلا هللا ءامسأ نم امسا دارأ مئادا قحلا يف فراعاووه ناك اذإ خيشلا
،وأ اهكردأ ايندلا كاردإ ةينب هاطعأ اهب،فإن االمس كلذ لاشخي هاطعأ يتلا ةينلا ىلع هب عفنلا ،مث هرضي وال ديرملا هركذيف
هديرم ي طعي ا،فإهن بوجحم االسم نقلي ىذلا خيشلا ناك نإ امأو ، اهكردأ ىلا عت هّللا ةفرعم ةينب ،وأ اهكردأ ةرَخ اال كاردإ ةينب
هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش الةمهاـ.قولا سلا ىلا ،سنألهللاعت ديرملا كلهيف اهيف بجاح ريغنور نم مجدراالمس

ردقي ام ىلع بوؤدلا ،و ةيوبنلا ثيداح واأل ةينَارقلا يفاالتاَي ةقرفتملا ةيفيلكتلا ماكح األ ينعي اهتمز مال دبعلا ىلعف هب: انعو
اال ماود عم هرايتخاب لاعدب هذخاي يذلا ،ال لصاو خيش نيقلتب نوكي يذلا ركذلا ب ينعنو ، اهعم ركذلا ةقناعم ماودب اهنم هيلع
ىلإ لصي هببسب يذلا ينابرلا رسلا هلواغي نأ ىلإ دبعلا لصي هذهاألمور ىلع هماودب نإف اوصل، خيش ىلإ بلقلا ب دانتس
هنع:"نم قيلا ىلا هللاعت نع ةراش يفاال هنع ربعملا تابغرلا ىهتنمو تاياغلا وأاللاذيوهغةيا روكذملا األربك ريهطتلا

ىهتنمو األبر ىهتنم وهغةيا بطعلا اذهو " بطعلا هتمزلأ يتاذ نع هل تفشك نمو األبْد، هتمزلأ يتافص نع هل تفشك
با فاصت اال ةعلخ سبليو ةيرشبلا هفاصوأ نم دبعلا بلسي ثيح ، قحلا وهملحاالهتسالكيف بط لاعدب،فإناذهلاع بلطم
مس اخلا الف :وخلا ناوخ اإل ةفحت يف هب.قولا انعو هنع ىلا هللاعت يضر نمكالهم هلقن اندرأ ام ىهتنا ةينابرلا فاصو أل

ةصوصخملا دارو إالاأل هنذإب إال هريغ ىلإ هزواجتي ،ال هخيش هل هنقل لاذي ركذلا ماود ةيقيقحلا ىوقتلا لوصأ نم ينعي
هبتر،فإ يذلا درولا هتمز ،مال خيشلا قح يف ديرملا نم بلطت يتلا نماالباَد ينعي ، اهنمو كالم: دعب ،مثقلا هخيش قيرطب
، اهنمو كالم: دعب ،مثقلا قيرطلا يف حصي نأ تاهيهو ددملا مرح قفد هنع فلخت هبتر،فإن يذلا هدرو يف خيشلا ددم ن
حتفاوإامنيع باوثاوال هتدابعو هركذب رظتني وال ةدابعلا يف طوح نأيأخذباأل هسفن يف ديرملا قلعتت يتلا اآلباد نمو ينعي

اهـ. خيشلا هيف هل نذأ امو قيرطلا دارو إالبأ لغتشي ال هنكل نأقلا: ىلا،ىلإ هللاعت دب
،و تاحيبستلا نم اهريغ وأ ةداهشلا ةملك ةماعلا ركذف : هرهاوج يف هنع ىلا هللاعت يضر ثوغلا دمحم ديسلا قولا
نعقبل ملاالةمز، دنع بجحلا زإةلا يف ىوقأ ،يوكن سوفنلا ءاودأب فراع دشرم خيش نيقلتب نوكي امم صاخلا ركذلا



مدآاآلراث ينب نم اهب رهطت يتلا ةينامل باألخالقلاظ وشحمو ءولمم ردصلا نأ ملعا : تاروطتلا باتك يف رهاـ.قولا ضاح
باألخالق نيزتلل دعتسم وه يذلا بلقلا روط يف لخدي ىتح ، لماكلا خيشلا نم نيقلتلا بأن هردص يكزي نأ ،فالدب ةثيبخلا

﴾ اَهاَّكَز ْنَم َحَلْفَأ :﴿ْدَق هلوقب ةزعلا بر راشأ ،وإهيل دادعتس اال بسحب ةحورشملا راون واأل ةديمحلا
ا ءولمم ًارون ديحوتلا ةرجش ري يرهجلا ديحوتلا ةطساوب ةميمذلا نعاألخالق الء هيفبخلا لخد نمو 91اآلةي:9] سمشلا ]

باحسلا نع اصايف رمقلا و موجنلا ب اءولمم وأ ىفصم ءامسلا ىري ،مث دادعتس اال بسحب يناسن يفلاعملاإل رامث األ ناصغأب
نعاألخالق درجتلا هللاب يقتي نأ بلطلا يفوتق كلا سلل كلذ،فالدب ريغو نويعلا عم لا وبجلا نيتاسبلا ىريو يونعملا
راثآ هنم رهظيف ىلا، هللاعت لا عفأ رون يف هلا عفأ ضعب ينفيو لاغةيبي، هتاذ راونأ نم تاروكذملا هذهب هبلق نيزتي ىتح ، ةميمذلا
ههجوتو هرظنب ىريو ، براشملا ضعب ىلإ رظنلا ب هقيرط يف اهريغو ةعانقلا و لكوتلا و ضيوفتلا و ميلستلا ك ةديمحلا األخالق
ىربكلا ةمايقلا ىلإ ىلا،لب هللاعت تافص رون يف هتافص ءانف ينعأ ، ىطسولا ةمايقلا ىلإ دادعتس نماال بسك اذام هتآرم ىلإ

ةزعلا بر راشأ هيلإو هللا﴾ ةارم نمؤملا :﴿بلق هلوقب ةزعلا بر بيبح راشأ االتسعداد،وإهيل بسحب هللا يف ءانفلا يهو

ءادنلا اذه نأ ملعاو َهَّللا﴾[حلشر59اآلةي:18] اوُقَّتاَو ٍدَغِل ْتَمَّدَق اَم ٌسْفَن ْرُظْنَتْلَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :﴿اَي هلوقب
خيشلا نم نيقلتلا ذخأب ، امهريغو تافصلا األعفلاو داروأ ة دهاش أللجم ىلا هللاعت قيرط يف نييلخادلا نيبلا طلا نينمؤملل

همحر ابايذ مرخلا ليربج خيشلا :قلا ةيضرملا الةص خلا يف وملسهاـ.وقلا هيلع هللا ىلص دمحم ىلإ يهتني نأ ىلإ نوذأملا
ام، ةدئاف نع ولخي ال ناك وإن دوصقملا ىلإ لصوي ال هتياعر نودب ركذلا ،نإف هتياعر بجي ليصأ لصأ انههو ىلا: هللاعت
يذلا ب اشنلا لثم نيقلتلا دبون ركذلا ،نإف ةيوبنلا ةرضحلا ب هتقيرطو هتبحص لصتت دشرم خيش نم ركذلا نيقلت نأيكون وهو

وإن امهنإف ، ناطلسلا نم ذخؤي يذلا ب اشنلا لثم خيشلا نيقلتب نوكي ركذلا لثمو ، هعناص نم شيتىر
لكو ووالهتي هبحاص ةيامحو ،وولاقع سانلا يف ناطلسلا نمنشبا لا بنلا نيأنشبا نكلو ، مصخلا عفدو نلاشةيبا يف ايواست

هاـ. ملعأ ىلا هبوهللاعت قلع نمتي
نع رضاح وهو لئس هنع ىلا هللاعت يضر غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع هخيش :نإ زيرب يفاإل كرابملا نب دمحأ خيشلا وقلا
نع ؟قفلا: نيبذاكلا نع وأ نيقداصلا نع ينلأست : لئاسلل هنع ىلا هللاعت يضر ،قفلا خايش األ هيطعي يذلا درولا نيقلت ةدئاف
يف تلعف اذإ يتلا ةرهطملا ةعيرشلا هذهب اهنيد هذهاألةم ىلع ظفح ىلا هللاعت نأ هتدئاف هنع: ىلا هللاعت يضر قفلا نيقداصلا
اذإقلا ديرملا نإ ىتح ، هناحبس قحلا عم ةدهاشملا ب نطابلا رومعم قداصلا خيشلا نأو ، نطابلا يف نامي اإل تظفح رهاظلا
قلن اذإف ، قحلل هتدهاش م ميظعل نطابلا ب اهلوقي ،ولاشخي لفاغ هبلقو هناسلب اهلوقي ، لماكلا خيشلا يقلي نأ لبق الهلإإالهللا،

ةياكحلا ثمالب برض كلذ،مث هل ىلا هللاعت ردق نإ خيشلا ماقم غلبي نأ ىلإ رتيقى فالزيلا ديرملا يف حهتلا تراص ديرملا
مل نإ ديدش دعوب مهدعوتو هدلو ءاودل ءابط األ عمجف ، ميظع رض هب لزن مث هيلع زيزع دلو هل كلمل تعقو يتلا ةريهشلا
ولو محللا لكآ وقلا:ال مهيلع فأبى دلولل كلذ اوركذف ، محللا لكأ مدع يف هدلو ءاود نأ ىلع ءابط األ قفتاف هدلو، اوئربي
ببس عابتا من دلولا عنتما ثيح هنوقيطي امال مهب لزنو مهرمأ يف شاو هدو ءابط األ راحف ، ةعاسلا هذه يف يحور تجرخ

ال نأ ىونو ىلا هللاعت ىلإ عرضتو لستغاو مهنم لجر بهذف ، اروفن إال كلذ هدزي ملف ةرملا دعب ةرملا هيلع اوحلو ، ءافشلا
، هنيحل ئ ربو هلوق عمسو هرمأ لثتماف ، محللا لكأت هل:ال قفلا ضيرملا ىلإ ءاج ،مث هلكأي ال ضيرملا ماد ام محللا لكأي

اورظن اذإ ىلا هللاعت ءايلوأ نم نافرعلا لهأ نإف ًاضيأو هنع: هللا يضر لعف،قلا امب مهربخأف كلذ نم ءابط يقبةاأل بجعتف
، هريغو ركذلا نيقلتب ةيبرتلا ب اهعم نولا الزي مهنإف هل، ةقيطم مهرس لمحل ةلباق ةرهاط اناذآ اوأرف نيبوجحملا تاوذ ىلإ
ال هنإف ، نيقلتلا هنم بلطو قيطمب سيل نمم هريغ خيشلا ىلإ ءاج اذإف ريغ، ال خيشلا دوصقم وه رسلل قيطملا اذه نوكيو
هنأ كلذو ةرخ، يفاآل رهظت ىرخأ ةدئاف مأالعم ناك اقيطم دحأ لك نونقلي خويشلا دجت اذلف دحأ، ىلع عطقي ألهنال عنتمي

هاـ. نامي اإل رون وهو دمحلا ءاول ةمايقلا موي هديب نوكي ملس و هيلع هللا ىلص
نأ هنع ىلا هللاعت يضر دوعسم نبا ركذ شي: رحلا ىلع هتيشاح يف يودعلا يديعصلا يلع نسحلا وبأ قلااإلمام

نم ةنس ةئامتس و ةنس فلأ هلوط :قفلا:﴿ دمحلا ءاول ةفص نع ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر سالمسأل هللانب دبع

ب ةباؤذو باؤذةبملاشقر ﴾ بئاوذ ثالث ءارضخ ةدرمز نم هجز و ءاضيب ةضف نم هبيضق و ءارمح ةتوقاي
ثلا: ،وثلا نيملا علا بر لامحدلله يناثلا ،و ميحرلا نمحرلا هللا رطاأللو:مسب هيلعثالةثسأ بوتكم ايندلا طسو ةباؤذو برغملا
.مثق ىهتنا ءافشلا حرش يف باهشلا هركذ دمحم اي تقدص ماعقلا: فلأ ةريسم لكسرط لوط هللا لوسر دمحم الهلإإالهللا

اهيبن ءاول تحت ةمأ لك نوكت ءايبن األ رئاس عم هتمأ ريغ نمو هتمأ نم هفلخ القئ خلا بوجو : دوعسم نب زيزعلا دبع خيشلا لا
اآلرخ، فتكلا ىلع ةرهطمل ا هتمأو ، هيفتك دحأ ىلع مهممأ عم ملس،ومه و هيلع هللا ىلص يبنلا ءاول نم دمتسي اهيبن ءاولو ،
هيلع هللا ىلص يبنلا نم نودمتسيو ، ءايبن املأل لثم نمااألعابت مهلو ، ءايبن املال لثم ةيولأ مهلو ءايبن األ ددعب ءايلو األ اهيفو
يذلا هخيشب ةرخ يفاآل عفتني هنإف ا، قيطم نكي يداذإمل رملا الم،ف الةوسلا صلا مهيلع ءايبن حكلااأل مهنم مهعابتأ دمتسي وملسو

بهللا نامي اإل ةيفيك هنم ملعتي ،لبحتى ركذلا ب هظفلت قلطمو طقف لتلاقني درجمب هنم هنع:والنيتعف ىلا هللاعت يضر هنقل،قلا
اهـ. نطابلا يف عفنلا ضعب هنم عفتنيو هلسرو هبتكو ومالئكهت ىلا عت

ـل،وإن ضفأو قرطلا لهسأ ةينا لاجت ةيفينحلا ةيميهارب اإل ةيدمح هذهاأل انتقيرط سيعدنأ قفوم لك ملعي انه نمو (تلق):
ديس مركملا ىفطصملا و مظعملا بيبحلا مهب،ألن ىنتعمو نودارمو ون بوبحم اهلهأ ،إون لضفأو دارو أجلاأل اندرو
دمحأ انبر ىلإ وويسانتل انخيش رهش األ هتفيلخو لوهدلاألربك نمض ملس، و هيلع هللا ىلص دمحم انديس دوهشلا ملعو دوجولا

إال ةمولعملا اهطورش همازتلا ،ب هدارو بأ كسمت نمم دحأ تومي ال نأ يناو األ مظع بأ هرحب هللانم اناقس ، يناجتلا دمحم نب



إال هدوصقم هلوالكيون دارم ال ءايلو نماأل دحاو لك نأ بطقلا اذه نمكالم تمهف دقو هيف، فلخ نامضاال عطقا يلوا
ي نمل مثولي ليوف ال، نم مهنمو دارم لصحي قدص نم مهنمف نمتالهذيم غيهر امأو ، هثراو وه يذلا هرس لمح قيطم
امال هسفنب هسفنل راتخاو بولاالةي، قدصلا اهيلع لبقأ نم عيمجل ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمض ةقيرط نع بغر
،سنألهللاتعىلا نامرحلا و وهللاإاللاشةواق اموذكا ، هسفن ايف حيحص هراتخا ام ناك ولو بقموالهبوأال، نوكي له فرعي

. بآملا و عجرملا هناحب س وإهيل باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت همركو هلضف ضحمب نيرادلا يف الةمولاعةيفا سلا

﴾ نورشعلا و نماث لا لصفلا ﴿
نةي. اجتلا ةيفي حلان ةيميهارب اإل ةيدمحملا ةيدمح األ ةقيرطلا هذه يف اندنس ركذ يف

ىلإ هنع ىلا يهللاعت ضر انخيش دنس كل ركذأ ينإ ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقأف
هذه يف ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل نأيأنذ لبق ، ةيتولخلا ةقيرطلا ىلع ناك نيح ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
هدج ىلإ هنع،مث هللاتعىلا يضر لايشخ ىلإ دنسان كلذ بعد ركذأ هيلإ،مث لص للهمت دمحلا اليو ومو ةيدمح األ ةقيوطلا

اهراكذأ يننقلو ةيفوصلا ةلسلسلا يف ينمظن األلوفقألو: اندنس قة،امأ يرطلا هذه يف ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
وهو ملاشير، نب دمحم يديس فيرشلا هللا دبع لنقهوبأ وهو هدار، نب يلع جاحلا ىديس هنقل يلا،ووه اغلا دمحم يديس

لاشيخم هنقل وهو ، يناجتلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ هللاومالان ىلإ انتودقو انخيش هناوأو هرصع ديرفو هنامز بط ق هنقل
هنقل ،ووه يقيدصلا ي ركبلا نيدلا مكلا نب ىفطص م ديسلا دوجولا بطق هنقل وهو ، ينفحلا خ ايشل هنقل وهو ، يدر اكل دومح
فلختو ، اشابارق يدنفأ يلع خيشلا هنقل وهو ، يونرد األ يدنفأ ىفطصم خيشلا هنقل وهو ، يليجلا يتولخلا فيطللا دع خيشلا

ديس دقرم نم بر باقل نوفدملا ، يمرجلا ليعامسإ قلهنلاشخي وهو ، داشر باإل هزاجأ يذلا :أيوه يبيطلا ىفطصم نعوهدلا
هنقل وهو ، ينومطسق ال نيدلا يحم لقهن وهو ، فلاؤيدا رمع يديس هنقل وهو ، ماشلا رايدب هنع هللا يضر يشبحلا يبالل

دلاي ءاهب نب دمحم خيشلا هنقل وهو ي، تولخلا لا مجب لاشهير سدنهملا ناطلس يبلح خيشلا هنقل وهو ، يداقتلا نيدلا ريخ خيشلا
نب دمحم خيشلا هنقل وهو ، نيدلا زع جاحلا يديس هنقل ،ووه ينايجلا نيدلا ردص لاشيخ هنقل وهو ، يبوكابلا يحي يديس ن
وهو ، يزيربتلا نيدلا مجلا يديس هنقل وهو كلايالين، هنقل وهو ، يناورشلا دهازلا يم هاربإ خيشلا هنقل وهو ، يتولخلا مربأ

، يرهب األ نيدلا بطق خيشلا هنقل وهو ي، شاجنلا دمحم نيدلا نكر لايشخ هنقل وهو ، يزاريشلا دمحم نيدلا باهش خيشلا هنقل
نب يرسلا يديس هنقل وهو ، ةيدادغبلا ةفئاطلا ديس نبمدمح دينجلا اإلمام هنقل وهو ، يدرورهسلا بيجنلا وبأ خيشلا هنقل وهو

يمجعلا بيبح يديس هنقل ،ووه يئاطلا دواد يديس لقهن وهو ، يخركلا زوريف نب فورعم يديس هنقل وهو ، يطقسلا سلغملا
هنقل وهو ملس، و هيلع هللا ىلص يبنلا قلنه وهو طبلا، يبأ نب يلع اإلمام هنقل وهو ، يرصبلا نسحلا يديس هنقل وهو ،

قلخلا نيقلت ملس و هيلع هللا ىلص هل نذأو حتفلا هل عقو املف ، ةزعلا بر هنقل وهو الم، سلا هيلع ليربج
، قلخلا ةيبرتب مانما هنميقةظال هلاإلنذ عقو أن ىلإ ةخيشملا ءاعدا مدعو هسفنب هئانتع ،ال مهتاق رافانممال ناك نأ بدع
و رافغتس ملساال و هيلع هللا ىلص هل نيع فلأو ةئامو نيعستو تس ةنس يف هنقلي يذلا درولا هل نيعو واإلطالق، مومعلا
اإلخال ةملكب ملس و هيلع هللا ىلص درولا لمك ، ةئاملا سأر ىلإ ةدملا تكل درولا اذهو ملس، و هيلع هللا ىلص الةلعيه صلا

هربخأ ،و هناكمو هردق عافتراو هماقم ولعب هرابخا بدع اذهو ، ةدافتس واال ةقيرطلا راهظ إو واإلةداف قلخلل لزن اذه ص،فعدن
نيبما هللا ءاش نإ اذه يسوأىت ، هبزحو هعابت منأ هبحأ نمل ىلا هللاعت دعأ امو وقهرد درولا اذه لض الةولاسالمفب صلا هيلع
ىلا هللاعت حتفو ةيوبنلا ةيوفطصملأ ولايسةر ةيدمح األ ةقيرطلا هذه يف ملس و هيلع هللا ىلص هل نذأ املو ، هلصف اليف صفم
ىلص هتطساوب و هيدي ىلع هللاإال نم ءيش لصي ال هنأو ، هلفاكو هيبرم وه هنأ هربخأو ملس و هيلع هللا ىلص هيدي ىلع هل
ام عيمج كنع كرتاف ق يقحتلا ىلع كدممو كتطساو فأان قيرطلا خايشأ نم كيلع قولخمل ةنم هل:ال ملسوقلا و هيلع هللا
هب تدعو يذلا مقكما لصت ىتح سانلا نع لا زتعا وال ةولخ ريغ قةنم يرطلا هذه مزلا هل: وقلا قرطلا مجيع نم تذخأ
هذها ملسو هيلع هللا ىلص قلا نيح نمف ءايلو األ كنع كرتاو ، ةدهاجم ةرثك وال جرح وال قيض ريغ نم لعىحكلا تنأو
هللا ىلص هدج ىلإ مث هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ىلإ اندنس امأو ، ءايلو األ عيمج نم بلطلا كرتو قرطلا عيمج كرت ، ةلوقل

لقاعلا باشلا لاالةمز، اهراكذأ يننقلو اهعابت ةلسلسب ينلصوو اهكلس يف يمظن ،دقف اهراكذأو ةقيرطلا هذه يف ملسو هيلع
ليبنلا لضافلا و ليلجلا خيشلا هنقل وهو ، لفانلا دمحأ نب ميركلا دبع يسيد لماكلا يقتلا و لماعلا ولاعملا لضافلا ىتفلا و

إ نوكي ال ىذلا حلا صلا يقتلا لماعلا حجارلا وذلاعلق حصانلا لماعلا خيشلا هنقل رهو ، ليمجلا قلخلا وذ ،قلا دولوم ىديس
و يديس ءايلو واأل باطق األ ديسو ءايقت وإماماأل ءايكذ األ جات هنقل وهو ، ظفاحلا دمحم جاحلا ديسي الظف مهملا اليفاألمر
ملعو دوجولا ديس نيلقث وإمامال نينوكلا سيد هنقل وهو ، يناو األ مظعأب هرحب هللانم اناقس ي ناجتلا دمحم نب دمحأ يخيش
درفلا بحاصلا و يقتلا ملا علا هنقل وهو ، ميلحلا عبد هنقل وهو ، ميركلا عدب اسيدي ضيأ هيننقلو ح ملسو هيلع هللا ىلص دوهشلا

يلا، غلا دمحم يذاتسأو يديس يلا وعملا مراكملا هيلإ يهتنت ذلاي ةقيقحلا عةو يرشلا نيب عماجلا و ةقيرطلا رارسأ ندعم يكزلا
و يضاقلا هفرعي يذلا ينابرل ا فراعملا ةرضح مداخو رهط األ ثراولا بئانلا و األربك ةفيلخلا و رهش األ ذيملتلا هنقل هوو
، دمحأ يديس ءايلو األ بطق األدعس درفلا هنقل وهو ، هدارب مزارح عيل جاحلا سدي هدارم نيرادلا هللايف ىضق يذلا ينادلا

دولوم ىديس هنقل وهو ، ميركلا دبع يديس ا ضيأ هيننقلو ح. نيبرقملا ملاالةكئ عيمج مامإو نيلسرملا و ءايبن ديساأل ةقل وهو
، يناجتلا دمحم نب دمحأ يديس يناجلا و يقتلا سيعدهب نم هنقل وهو يلا غلا دمحم يديس يلا علا هيبنلا هنقل وهو ، ميمحلا يلولا

دمحأ يديس هنقل وهو يلا، غلا دمحم يديس يننقلو ح. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس دوهشلا ملعو دوجول ديسا هنقل وهو
هناحبس هللايل ىضق ام ميركلا دبع يديس نأ ملعاو مانما، ال ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يديس هنقل وهو ، يناجتلا

فام ةصاخلا راكذ األ امأو عة، مجلا موي رصع ركذو ةفيظولا و درولا يهو ةقيرطلل لاالةمز دارو هيدي،إالاأل ىلع توعىلا



هللا دارأ امل ،مث رهشأ ةدايز عم ةلماك ةنس هتمز ال نأ دعب ىغملا بزح نع ا درجم يفيسلا بزح إال هيدي ىلع اهنم تدجو
،افلائ اهلهأ مامإ ىلإ نيلصاولا ة قيرطلا لهأ كلس يف ينمظنيو ةعساولا هتمحرو همركو هلضف ضحمب لعي نمي نأ ىلا عت

ةنطابلا و ةرهاظلا اهل ةنئاكلا بتارملا و ةديرفلا ةتوقايلا و مسلطملا زنكلا و ريبكلا مظع نماالمساأل اهراكذأ عيمج لينب نيز
هللا تيب جح ةبحم ميركلا دبع يديس بلقو يبلق يف يقلأ ، يغبني وال هؤاشف إو هركذ يغبني امو ، اهتاولخو ةقيرطلا رارسأو
ىلع نيراتخ لام ماركلا ةرربلا هباحصأ ةرايزو ، ماركلا ءايبن نماأل هناوخا ةرايزو ، دمحم انيبن ريخاألمان ةرايزو ، مارحلا
يل ضرعو ، دازلا بلطل برغملا ةهج ىلإ نطولا نم انجرخو الم سلا ىكزأو الة صلا لضفأ ىلا هللاعت نم هيلع ، ماودلا
ىلع تجرخو هللاسملاا يندر ثم يراظتنا ةينب نشام ضرأ ىلإ رفاس هللاهل،مث ردق ام ينرظتناف نطولا ىلإ عجرف ضرم
يل:لق قلا ميركلا دبع خيشلا يل:نإ قولا هتلا سر نشام ضرأ يف ناسنإ ينغلب نكلو ، ءاقللا اننيب هللا ردق امف هقحل أل هرثأ
اوتلا ضرأ انلصو امل ،مث يبلق يف دادزت هتبحمو مويإال يل ددجت ام هتقراف ذنم هل لقو هيلع، ملسأ ينأ سعدي نب رمع خ يشلل

م ينقزري نأ ىلا هللاعت اوأستل ميظع حرفا كلذب تحرفو ا، رواجم ةفرشملا ةكم يف يلا غلا مدمح يديس نأ تعمس ريهآ ق
قيلال انركاذتو ، ميهاربإ ماقم يف رص لاع دعب ملاشةفر ةكم يف هعم ينعمجو هلضف ضحم اعدئيب هللايل باجتساف القهتا،
هيف، رظنأ نأ دصقب مويلا يدنع يذلا يناعملا رهاوج إيل عفدو ، قدصلا نم يب سرفت يامل نمركأو ا ميظع حرفا يب حرفو
الة صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا ىلإ هعم تلحترا كسانملا مامت دعبو ، جحلا لا معأ نم انغرف ىتح هعم تثكمو
الة صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا يف ةنسلا كلت هعم ترواجو م، رحملا نم موي لوأ اهانلخدو لاسالم ىكزأو
راكذ األ يننقلو هنع األذخ تددجو ، نينس ثالث ردق همدخأ تيقبو دايقلا هيلإ تيقلأو يلا مو يسفن هل تملسو الم، سلا ىكزأو
قفو ىلع راون هنماأل تبستكاو ، رارس األ ينيطعيو راكذ األ يننقلي لزي ملو ، ةقيرطلا لهأ كلس يف ينمظنو لاالةمز

برغملا دعب يوبن لا دجسملا يف نحنو هل تلق ناضمر هللا رهش وهو األىلو ةنسلا يف عساتلا رهشلا ،ويف ةقيقحلا و ةعيرشلا
كل تدهش يل لقو كتيأر ينأ يل دهشا : نيفيرشلا هبارحمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ملاشفرةنيب ةضورلا ،يف

ف راعلا ينادمصلا ثوغلا موتخملا خز وربلا موتكملا بطقلا انبر ىلإ انتليسوو شويانخ انديسل هنأقلا يل ركذ ،مث ينتيأر كنأ
تدهش : انخيش وقلا كتيأر ينأ يل دهشا : يناو األ مظع بأ هرحب هللانم اناقس يناجتلا يد مأ يديس ينسحلا فيرشلا ينابرلا

لا يديس ىلا بهللاعت فراعلا ب هتلحرو هتيادب فيحلا عمتجا هل، انعو هاضرأو هنع هللاتعىلا يضر اخيشو ، ينتيأر كنأ كل
بطقا، ناكو ، نازاو ليزن يماهتلا ومالي ينسحلا فيرشلا يديس ىلا بهللاعت فراعلا يخأ بيطلا ومالي ينسح لا فير ش
،قلا:معن،إالنأ ةنجلا لخدي كآر هل:نم يه؟قلا هل:ام ،قفلا ةميظع ةيزم كل نأ تعمس هل: قلا انخيش هب عمتجا املف
هآر نم ىأر نم ىأر نمو هآر نم ىأر نمو هآر ألننم يبلعثلا خيشلل يه؟قلا: نمل : انخيش هل يل،قفلا تسيل ةيزملا
،قفلا كتيأر ينأ يل دهشا انخيش هل هآر،قولا نمو ىأر نم تيأر انأو ، ةنجلا لخدي ا ناسنإ رشع ينثا وأ ةينام وأث ةعبس ىلإ

ىلا. هللاعت لضفب سداسلا كلاتبا:انأ اذه عماج ريدقلا ريبكلا ينغلا مواله ىلإ ريقفلا .قلا ينتيأر كنأ كل تدهش هل:
هقفلا يف هخيش نع رصان نب دمحم يديس خيشلا ينثدح دقو اهيف: قلا ةيرصانلا ةبوج يفاأل ةعبسلا ةياورو (قتل):

قرلاية، لهأ نم رصان نب دمحم يديس ،عن ةرهم ينب نبا دمحم نب نمحرلا دبع ديسي هخيش نع ، فسوي نب يلع يديس
يدبع يديس ءاملعلا رخفو ءايلو األ مامإ لماكلا بطقلا نع ، روكذملا محن رلا دبع يديس دج وهو ميركلا دبع يسيد نع
ةلسلسلا لهأ نم دحاو لك لوقيو ، ةنجلا هل تنمض ةعبس ىلإ ينآر هنع:نم ىلا هللاعت يضر هنأقلا يبلعثلا نمحرلا
. يسو لاي نسحلا تارضاحم يف يتلا يه ةعبسلا ةياور نأ هب قثأ بعضنم ينربخأو يأرتكهاـ. ينأ يل دهشا : هبحاصل

هنع ىلا هللاعت يضر ني اجتلا انخيش تيأر ينأ وهو مناذه، مظعأ وه ام ىلا هللاعت لضفب يل لصح دقو (تلق):
هذه ىأر هب:نم انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يل رون،قولا نم ةلح هديبو عئاقولا نم ةعقاو يف هب انعو هاضرأو

ةنيدملا عنهيف ىلا هللاعت يضر يلا غلا دمحم يديس عم لزأ هنع،مثمل ىلا هللاعت يضر اهايإ ينسبلأ ،مث ةنجلا لخد ةلحلا
انبر:أ ىلإ انتليسوو انديسو انخيش هل ضف ضحمب ىلا هللاعت رخس الم،حىت سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهنكاس عىل ةرونملا

جاتحي مجيعام ديعس نب رمع لايشخ تيطعأ دق يلا غلا دمحم يديسل هب،قولا انعو هاضرأو هنع هللا يضر يناج نبلات دمح
ذخأو هنع، ىلا هللاعت يضر خيشلا رمأ لثتما ذئنيحف طقف، هغيلبت كلإال نكي ملف رارس واأل راكذ نماأل ةقيرطلا هذه نم هيلإ

، فيرشلا ربقلا هاجت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب ينفقوأ ىتح يوبنلا دجسملا يف لاشعءا انيلص ام دعب يديب
ام لمكو غلب هنأ اشدهاهل نوكيل ، ميركلا يبنلا اذه يدي نيب ىلإ بإبالهغ انتودق لمحه إليام غلبو خيشلا هرمأ لإيام لصوأو
ىزاج ام لضف انعأ هازاجو هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ني اجتلا خيشان وهو ملس، و هيلع هللا ىلص هدلو به هرمأ

يف اضيأ يسأتي املو هنع، ىلا هللاعت يضر هسفنب ني اجتلا خيشلا نع اهتذخأ تلق تئش نإ اذهلو نعتالهذيم، هبشخيا
يلإ رظني ام اريثك ريخاكونا انع ىلا هللاعت هازج ةطساولل لضفلا ىلا،إالنأ هللاعت ءاش نإ لصفلا اذه دعب يذلا لصفلا

هللا لوسر يدي نيب فقي ام اريثك هنأ ىتح ةميظع ةبحم ينبحأ كلذلف ، خيشلا بحت كنإ بهللا دهشأ : لوقيف هعم جسلا انأو
الهلإإالهو يذلا يل:بهللا قيءو هنإ ،مث بازحأ ةسمخ نآرقلا نم يلا تلا ولتي ام قرد لوطيو ، هترايزل ملس و هيلع هللا ىلص
امدق ىهتناو ماطل افل ناوأ غلب املو كل، ءاعدلا إالب لغتشأ ملسوال و هيلع هللا ىلص هيدي نيب اريثك ةفقولا هذه لثم ألفق ينإ

ةفيلخلا هلعفي ام عيمج لعف يف يل نذأو هب، انعو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ءافلخ نم ةفيلخ ينلعج لاعالم، ميلحلا ره
هدعب النيب نم ىلع الم الةوسلا وصلا هدحو هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اهصن اذهو تبتكو ةزاج لعياإل ىلمأو

:نإي نيرادلا يف هاضرب هللا هلماع ي نسحلا ني اجتلا طابل وبأ يلا غلا دمحم همركو هوفع يجارلا هللا ىلإ ريقفلا دبعلا لوقي
ل ابيبح ناك كلذك ناك نمو نيرادلا يف يل ابيبح ، ةليبق كلاديو اميلقإ يروطلا اضرأ وفلاتي نامثع نب ديعس نب رمع تذختا

حتافلا صالة نذأوتهيف ةيف، ينحلا ةيميهارب اإل ةيدمحملا نةي اجتلا انتقيرطو مولعملا درولا نذأوتهيف ، نيرادلا يف هلوسرو له



لاودر نيقلت يف هيلع،وأذنهت ةلمتشم يه امب اذكو اذك ةينب ةحتافلا نذأوتهيفتالةو ةنطابلا و ةرهاظلا اهتبترم ةينب املأغقل
نذأوته ، اكولمم وأ ارح ايصاع وأ اعئاط اريبك وأ اريغص ىثنأ وأ ناك اركذ ، نيملسملا عيمج نم هبلط نمل قانت يرطل مولعملا
هنعاالنذ،نوأ عوفرم وهف انطرش خفلا نمو ملاعمول طرشلا ب ةعبرأ مدقي دحاو لكو جرال رشع ةتس ىلإ هبلط نم مدقي نأ
الح صإ يف دهتجي نأو ، مهبولق رييغت نم هسفن ظفحي نأو ، ميظعتلا و ةيانعلا نيعب هناوخإ رظني أن نيمد قملا نم دحاو مرلك
ال هلك اذه نوكيو ، مهفيعض ىلع ولاشةقف مهضيرم ةدايعو مهح صيح ةرايزك ، ةيورخ واأل ةيويندلا مهجئاوح ءاضقو مهرومأ

ةعمجلا يوم ركذو ةفيظولا و درولا لضف نم متعمس ام :لك لوقأو ملس، و هيلع هللا ىلص هلوسر اضرو هللا ةاضرم ءاغتب
ةبسنلا ب موسرم وه يذلا لضفلا هنع:نأ ىلا هللاعت يضر ،وذرك انخيش ىلع ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مإالء نم وهف

هنع،ك ىلا هللاعت يضر انديس راكذأ نيقلت يف كذهرأونذهت انل لحي ال طيحملا رحبلا ىلإ ةطقن ةبسنك موتكم وه يذلا ىلإ
يفو قئاقحلا ةتوقايو ليمجلا رهظأ نم ايو ةيسيرد اإل ءامس واأل يفيسلا

نذأو ، رحبلا بزح ادع ام هئاطعإ يفو هركذ نذأتهيف ،دقف انديس راكذأ نم يناعملا رهاوج يف ام ولك اذكو اذك ةينب ةحت اافل
نآرقو الة صو ةراختسا نم امأذهتن لك يف اذكو ، اهئاطعإ يفو انديس تاولخ نذأوتهيف هسفن يناعملا رهاوج تهفي

هنع، ىلا هللاعت يضر يلع اممأاله ىهتنا ، ةنطابلا و ةرهاظلا اهتبترم ةينب املأغقل حتافلا صالة ءاطعإ نذأوتهفي ، اهريغو
دمحم فورحلا هذه بتاك لوقي هللا لوسر ومالان ىلع الة للهوصلا دمحلا هدي: طخب بتك يلع اممأاله تلمكأ نأ دعب مث

دقو هبتاك ىلع مإالانئ نم وهف ةقرولا هذه يف رطس ام :لك نيرادلا يف هاضرب هللا هلماع ينسحلا ني اجتلا طبلا وبأ يلا غلا
هللا انتامأو ، ىرخأو ايند اهلضف وإهاي انقزرو كلذب ىلا هللاعت هعفن ، ةقلطم ةمات ةزاجإ هذهاألسطرا يف ام عيمج يف هانزجأ
موياإلنينث اذه ناكو ميلسا، ت ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو هاضرو هتبح وم انخيش دهع ىلع هايإو ىلا عت

هاـ. دشرم ةنس(2) ةفرشملا ةكمب ةج حلا يذ نم تلخ نيرشعو نينثا دعب
و ناوخ نماإل تدرأ نم لك هنيقلتو هئاطعإ يفو رحبلا بزح ةءارق يف ينزاجأو انقرافت ام دعب هريغ يل نذأ ):دق تلقو )

. بآملا و عجرملا هناحبس وهيلا باوصلل هنمب قفوملا ىلا هللاعت

﴾ نورشعلا عو سات لا لصفلا ﴿
ةفيل خ ينأ ةهفاشم يل حرص هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر يلا غلا دمحم يديس نأ مهم عإال يف

. نيمدقملا نم هبال انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ءافلخ نم
ةرابع الةف خلا نأ هاضريو هبحي لما كايإو ىلا هللاعت ينقفو :املع قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو فألوق:

واأل دارو واأل راكذ نماأل مهيلإ هلصوي خيشلا امكنا تلاالذيم ىلإ لصوي عهن،ألهن ةفيلخ ةفيلخلا ناك يذلا خيشلا ةباين نع
خي شلا امكنا مهبو مهل لعفي هنأ لصاحلا ف،و راعملا و مولعلا و واآلباد تاولخلا و دصاقملا و تاهيجوتلا و رارس واأل بازح

. ةباينلا الةفو خلا مكحب مهيلع للشخي ناك ام عيمج قوقحلا نم مهيلع ،هلو هلعفي
؟ مدقملا و ةفيلخلا نيب قرفلا تلق):ام (فإن

راكذ األ نيقلتب اهيلع نمو ضر هللاأل ثري نأ .ىلإ اذكهو هلباإلنذ نذأ نم وأ خيشلا هرمأ نم مدقملا ):نأ باوجلا (ف
اهب بجت ةميظع ةبترم قداص مدقم لكلو هيلإ، يهتني دح هل نمو ، صاوخلا اهب صتخي يتلا راكذ األ ضعب عم لاالةمز
لب ككلذ ةفيلخلا سيلو ىلا، هللاعت ءاش نإ كرابملا باتكلا اذه نم نيعبر واأل عباسلا بابلا يف يتأيس امك همارتحاو هتعاط
ا بوجو ،ألن ةفيلخلا ةعاط مهيلع بجت ، ةفيلخلا ةيعر ةلمج نم مهذيم توال نو مدق ملا ناك كلذلف اقلطم نعلاشخي بئان وه
الةف، خلا ةبترمل هريغ هنقل نمو ةفيلخلا هنقل نم هيف يوتسي ، ةقيرطلا لهأ عيمج ىلع بجت هتفلا خم ةمرح و ةفيلخلل الثتملا

يديس عم كميث طلا امل يننأ ملعاف اذه تمهف اذإو ، ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي ،وهللا دشرت هيلع لمعاو اذه ملعاف
هبلا قو هبلق ىلع ت يلوتساو هبلو هبلق عماجمب تذخأو يفقهبل، يتبحم هلضف ضحمب ىلا عتو هناحب هللاس يلا،أووعق غلا دمحم
نم تنك املك ينع تيمرو ابلا، طو اسنؤم هل ترصو ا بجاحو امداخ ينافطصاو بناجا، هنع سانلا ىمرو ابحاص ينذختا ،
ج هريغو يورتملل نوكي كلذ بنا يملعل ا بساكو اعماج قئاقحلا و فراعملا نم تنك معا تخلسناو ا بتاكو ا ظفاح لعلام نونف

يندعاسو هللايل سرخ نأ ابئات،ىلإ بلطلا نم نوكأ ىتح ينرجزو قةإال يرطلا رارسأ نم ائيش هنم بلطأ اذهفال عمو ابلا،
ءاطعإ يف نيمدقم مهلعجت ام سانلا مدقت: امك ىحض لا تقو يوبنلا دجسملا يف نحنو يل وقلا ابغار هيف تنك ام لين ىلع

ىلا هللاعت يضر خيشلا نأ هنع ىلا هللاعت يضر ينربخأ كلذ دعبو ، نيمدقملا النم خيشلا ءافلخ نم ةفيلخف تنأ امأو ، درولا
هغيلبت كلإال نكي ملف راكذ واأل رارس نماأل ةقيرطلا هذه نم هيلإ نوجاتحي ام عيمج ديعس نب رمع خيشلا تيطعأ هنعقلا:

الهلإإالوه يذلا :بهللا لوقيو خيشلا بحت كنأ بهللا دهشأ : لوقيف سولج نحنو لإي رظني ام اريثك كلذ دعب ناكو طقف،
هنعبع هللا يضر هتيأرو كل، ءاعدلا إال يمف نم جرخي يوطالوال افوقو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب فقأ ينأ
ىلا هللاعت يضر يل ،قفلا نيمدقملا النم خيش لا ءافلخ من ةفيلخ ينإ تلق دق كنإ يديس هل:اي تلقو ةعقاو يف دامترافقان
ينبحي ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس هدج نأ ىلع لدت دهاوش يل نأ ملعاف اذه ررقت اذإ ،مث ةفيلخ تنأ هنع:معن

هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا نأ ىلع لدت اضيأ ىرخأ دهاوش يلو ، هئافلخ نمو ملس و هيلع صلىهللا هتثرو نم ينأ ىلعو
لوسر ةهج نم يتلا هنع،امأ ىلا هللاعت يضر هئافلخ نمو هيلإ نيلصاولا نم ينأ ىلعو ةمات ةبحم ينبحي هب انعو هاضرأو

ملس. و هيلع هللا ىلص هللا



ققحتو قلختا ةقيقحلا و ةعيرشلا مولع هنم مركو هلضف ضحمب لعي لضفت هتافصو هؤامسأ تسدقتو هللالججالهل ):نإ اهنمف )

سابع نبا 4اآلةي:59]قلا ءاسنل ﴾[ا ْمُكْنِم ِرْمَأْلا يِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َهَّللا اوُعيِطَأ ىلا:﴿ عت يلكتهمقلا نكمي اامال
ىلا: عت ،قولا بابللا رظنا ، دهاجمو كاحضلا و نسحلا لوق وهو ، مهنيد عمملا سانلا نوملعي نيذلا ءاملعلا و ءاهقفلا :مه رباجو

ةبحملا و ةفرعملا نم يدوج نئازخ مكتلعج سئ:يأ ارعلا يفو 6اآلةي:165] ﴾[االماعن ِضْرَأْلا َفِئاَلَخ ْمُكَلَعَج يِذَّلا ﴿َوُه
ةلاونلابوةو سرلا هل مسقم نمف ، ةيضاملا نورقلا و راودلا كلفلا بلغتو ، ريراهدلا و رهدلا يضم دعب ملا علا ءافلخ وولاالةي،
يف ءافلخ مكلعج يذلا ،وه نيقيدصلا و ءايبن األ ءافلخ اي مكل نوكي األرم، اولوأو قباسلا قبسلا يف مهل ناك ،امو فرشلا و كلملا

ىَسوُم ىلا:﴿َقَوَلا عت دنعقهلو وقلا روهمجلا ىلع مكيبن بشفر مكفرش دازو ، ىسيعو ىسومو ميهاربا و حونو مدآك هضرأ

مهفلخت ءافلخ ءايلو واأل ءايبن لأل لزت دماح:مل نب دمحم 7اآلةي:142]قلا فارع ﴾[األ يِمْوَق يِف يِنْفُلْخا َنوُراَه ِهيِخَأِل
مئاقلا وه ركب ،وإنابأ مهننس نم هنوعيضي ام مهتمأ ىلع نوظفحي مهيده ىلع مهيده نوكيو ، مهباحصأو مهتمأ نم مهدعب نميف

هب. ماق نمم لله دمحلا و انأو ملس،اـه و هيلع هللا ىلص يبنلا دعب ماقملا اذهب
ملسق و هيلع هللا ىلص يبنلا نأ مراحملا يبتين يفو ، مهطلا خي نم بحأ وال نيط ال تسلا للهامخاطل دمحلا و يننأ :( اهنمو )

ابعد مأانءلاسرللعى أيتنواألمارء،لاملعءا نيذلا لاملعاء رشو ، ءاملع يتأنولا نيذلا لا:﴿خيراألرمءا
هنع هللا يضر سنأ هاور زتلوهم﴾ عاو لاسرلفاذحروهم اوناخ دقف كلذ لاساليطن،إفذافلعاو هللامالميخالاوط

هاـ.

قلا: ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يورو : رينملا جارسلا يفو ركنملا نع يهنلا و فورعملا مئاقباألرمب لله دمحلا و يننأ :( اهنمو )

﴾ها هباتك ةفيلخو هيلع هللا ىلص هلوسر ةفيلخو هضرأ هللايف ةفيلخ وهف نعلانمرك ىهنو فورعم رمأبلا ﴿نم
نع ىهنو فورعم رمأبلا ﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هنأقلا:قلاالنيب نسحلا نع يورو : هريسفت يف يناربطلا ـ.قولا

﴾هاـ. هباتك ةفيلخو هيلع هللا ىلص هلوسر ةفيلخو هضرأ هللايف ةفيلخ وهف لانمرك
امل هنم توندف مأتيأوامكقلا، لهأ ،يأ اهلهأ رايخ هللانم كلعج يل: قوةعقولا يف ملسو هيلع هللا ىلص هتيأر ):ينأ اهنمو )

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي تيضرو تلبق : ملسو هيلع هللا ىلص هل تلقو ، لوقلا كلذ نم رورسلا و حرفلا من تماألقيبل
اوعيطأو هيلع متنأ ام ىلع اوتبثا : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص وهو ملسو هيلع هللا ىلص هآر هنإ قلا ناوخ اإل ضعب ):نأ اهنمو )

. ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا وأ باوصو قح هيلع متنأ ام رمع،نإف مكخيش
تعمسو ، ضيبأ بوث يف مانملا يف كتيأر ينأ انخيش اي ملعا : هصن ام باتكاهيف هيلإ ثعب ناوخ اإل ضعب ):نأ اهنمو )

امكيلعو دقتالمتيق امكتدجوو هيف كتيأر يذلا ناكملا ىلإ تضهنو دقأقلب، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :اذه لوقي قائال
نكلو ، كلوح نم عم ةقداص ةبحم هنم:حأبك تظفحو فاص كبالم كبطاخي ملسو هيلع هللا ىلص هتعمسو ، امكتيأر ام بابض
يف كتيأرو بابضلا ،مثكشف ةقداص ةبحم كبحأ ،خبالف هانعم اذه قلاأوقلاكالهم اذكهأ يردأ ،ال كلوح نم عم قهلو

. طوبهلا ىلع يب تنواعتو ؟قتل:معن ىرشبو ةبيه كبأ : رخآ كل قولا ةدعر كأنكب ردقت وال هنم لوزنلا ديرت عفترم عضو
:ايفالن صخشلا كلذ هل هلابابنقولا تيب يف ريرس ىلع ًاصخش مانملا يف ىأر هنأ يل ركذ ناوخ اإل ضعب :نأ اهنمو
هيلع ملسأ ينإ قلهل رمع مكخيش ىلإ كلسرأ :ينإ ملسو هيلع هللا ىلص ،مثقلا ىرولا ريخ دمحم قفلا:القفلا:انأ ينفرعتأ

ها تارم ثالث اهرركو غةرد مهنإف فتو لهأب ثرتكي هلوال نماضلا نافا دارأ ام لك نيبيف ىلا هللاعت نيد هللاىلإ دابع عديلف
ـ.

هللا ىلص يبنلا سيأل ناكو الم، سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا ناكب ءايلو جرالنماأل ):نأ اهنمو )
نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا سيأل نأ هنم تبلطف أسل، امب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هربخيف ديري ام عيمج نع ملسو هيلع
اندلب يف يل ةوادعلا ديدش امصخ يل نأ هربخأ ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةدم دعب ينربخأو ، يرمأ هيلإ لوؤي ام نعو حيلا
قلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ينربخأ ،مث مصخلا نع توفعف هيلع، باذعلا دادتش ال هنع وفعأ نأ يل يغبني ي دعب تام دق

يب. عمتجا ائيشفإاذمتنلاكس سكنيس :هنإ رمعل لق هل
اجتلا انخيش هعمو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر ديعس نب يلع يونصو يخأ حلا صلا ولاويل حبارلا بابشلا هنموا):أن )
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس عم ملكتي هنع هللا يضر يناج لات دمحأ يديسو ، امهنع هللا يضر يلا غلا دمحم يديسو ني
تلق يلا غلا دمحم يديس ينعنمو ءيش نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سألا نأ تدرأ ىلا:امل هللاعت همحر يلع يخأ ،قلا
دمحم يديس قلا كلذ دنعف يلوا، نوكت ىتح تومت ال ؟قفلا يديس اي حيلا فيك هنع: ىلا هللاعت يضر يناج لات دمحأ يديسل

: هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هباجأف هللا؟ لوسر اي رمع يخأ حلا فيك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هنع هللا يضر يلا غلا
. يهتني اهيفو أدب يدي ىلع رمع كوخأ

ىلا هللاعت ريختسي نأ دارأ هنأ ينربخأ يدوف نامثع بهللا فراعلا نبا لب دمحم لضافلا يلولا و لداعلا (وماهن):نأاإلمام
ديعس رمع رومأ نأ ملعا كل: لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا : لوقي هل ةعقاو نم اصخش عمسو يرومأ يف نوكي ام يل رظنيو

. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص امكقلا وأ اهنع تلفغ امو هلفياه فرصتأ يدي يف
عمتسم تكاس رضاح وهو ومبهرا ابغرم ىلا هللاعت ىلإ مهوعدأو سانلا ظعأ انأو ملسو هيلع هللا ىلص هتيأر ينأ :( اهنمو )



كالكم لوأ نم تكس امنإ :ال ملسو هيلع هللا ىلص قفلا رشحملا ىلإ سانلا ستفوق برغملا ةهج نم رانلا يتأت قتل:ثم ىتح
. تهبتناف ةبيهلا ينتعنمف كلذ نع سأأهل نأ تدرأ ،مث ابيصم كنوكل ىلإاالن

ا لهأ ينعي مهنإ يل: هنأقلا اهتلمج نمو ءايشأ يل ركذف هنم، توندف ولجا توف يف انأو ملسو هيلع هللا ىلص هتيأر :( اهنمو )
. ةداعسلا نوبحي ال ايؤرلا تقو اهيف تنك يتلا ضر أل

ىلص يبنلا نم بلطي هنأ هسفن األخيف كلذ ،فأضمر ملسو هيلع هللا ىلص هآر ناوخ نماإل نيقداصلا ضعب ):نأ اهنمو )
ينم. هبلطت ام لك ديعس نب رمع خيشلا نم بلطاف سيأل: نأ هلقلب ملسو هيلع هللا ىلص ،قفلا ءايشأ ملسو هيلع هللا

:(امأ هصن ام هيف بتك ابوتكم مايأ اهيف هل ىض امم دعب يلإ لسرأو ةولخلا نيقداصلا ناوخ اإل ضعب تلخدأ ينأ :( اهنمو )
مهطلا خ اذإف ، ايندلا لخاديو نيط ال سلا طلا خي اممل ينيمأ رمع جاحلا يل: لوقي وهو اهيف ملسو هيلع هللا ىلص تيأره دعب):دقف

. هرذحاف ينناخ دقف اهلخادو
ىلص هديبو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر هنأ ركذ ، ناوخ نماإل نيقداصلا ض عبل قلا ملسو هيلع هللا ىلص ):هنأ اهنمو )

. ملسو هيلع هللا ىلص هيناطع فأ ءاول ملسو هيلع هللا
فارصن اال دارأ املو ، ملسو هيلع هللا ىلص هعم انأو يتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هتأر ةيندملا ةمطاف ):نأ اهنمو )

ًادج لجعتسم :انأ ملسو هيلع هللا ىلص ؟قفلا يتيب لهأ رت ملو فرصنت فيك : ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر هلاي تلق
إال مهلك مهب تيتأف ينرمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنإ يوسوءكفأرحىانأ،مث كبلق ريغب ائيش لعفي نأ ديري ال هناحبس هللا نكلو

. نيصخش
هيلع هللا ىلص هللا لوسر تأرو لا، هذاحلا ىلع يهو دقاقمت ةمايقلا أكن تأر اهيلع هللا ةمحر اهمأ ):نأ اهنمو )
يننكلو كك :الرتأ ملسو هيلع هللا ىلص انه؟قفلا ينكرتتو بهذتأ هللا لوسر تلا:اي قو يب بهذو يديب ذخأو يلإ ءاج ملسو

. تقولا اذه يف ادحأ هيلع مدقأ ال نأ ادهع يسفن ىلع تلعج دق
عبس لا مكلا ةرهوج يلا،وقرًأ يللا نم ةليل يف ىلا هللاعت ىلإ هجوت هنأ ينربخأ لاصداقني ناوخ اإل ضعب ):نأ اهنمو )
يضر خيشلل هادهأو كلذ لثم أرقو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل كلذ باوث ىدهأو ةرم ةئام قلغأ امل حتافلا الة صو ، تارم

هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل:نإ وقلا صخش هيلع فقوف ةراهط ىلع مان مث امهايإ هيري نأ ىلا هنع،مثسألهللاعت ىلا هللاعت
قاال: امهنإ هل ،قلا تعمس هل:ام امقلا؟قفلا تعمس امأ هنع ىلا هللاعت يضر ني اجتلا خيشلا هعمو كيدي نيب رضح دق ملسو

. هقرافن ال ناك ثيح رمع عملاشخي نحن
،فأ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ملسي نأ دارأو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر نيقداصلا ناوخ اإل ضعب ):نأ اهنمو )
هللا لوسر وقلا:اي هسفن ىلع كلذ فاخ ،و رفاك تنأ هل: قلا ىتح ديدشا والهمولام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع ضرع
تنك ذلاي رمع فالمزاألخ ةاجنلا تدرأ :نإ ملسو هيلع هللا ىلص الص،قفلا خلا يف ةليحلا امف بيبطلا تنأ كيلع هللا ىلص
ىلص امكقلا وأ هنذإب إال اهيف وه يتلا ةيرقلا نع جرخت ي،وال تضور يف كسولج نم لضفأ هعم سولجلا و هتمز موال هعم

كةياف. ردقلا اذه يفو ةريثك هذه لا ثمأو ، ملسو هيلع هللا
. ةريثكف هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ةهج نم تناك يتلا ( دهاوشلا (وامأ

ىلا عت دنعقهلو سئارعلا يف قلا هتنسب نونتس ي ءافلخ يلو لكل ﴿:(اهنم):نأ ِضْرَأْلا َفِئاَلَخ ْمُكَلَعَج يِذَّلا َوُهَو ﴾
فلخي ءافلخلا و واألداتو رايخ واأل ءايقت واأل ءايفص واأل ءايلو واأل ءابجنلا نأ هذهاآلةي يف ىلا عت 6اآلةي:165]،نيب [األماعن

هتنايد ببلاعضيف ضع بلا ﴾[األنعام6االية:165]،القءادت ٍضْعَب َقْوَف ْمُكَضْعَب َعَفَرَو ىلا:﴿ عت هلوق دعب ،مثقلا اضعب مهضعب
تاجرد عفريو ، قيدص قيدصلا و يلو يلولا فلخي : مهضعب نأقلا:قلا ،ىلإ نيملا للع نيملا علا يف هناهربو هتجحو هتنامأو

با األىند يدتقيل تاجرد ض عب قوف مهضع عفرب : مهضعب ،قولا ةنامأو لله ةجح نم ضر األ ولخت ئلال ضعبلا ىلع ضع بلا

7 فارع ﴾[األ يِمْوَق يِف يِنْفُلْخا َنوُراَه ِهيِخَأِل ىَسوُم ىلا:﴿َقَلا عت هلوق دنع هاـ.قولا هيلإ لصي ل دارملا ديرملا وعبتي ىلع أل
مهتاجرد ىلإ نوغلبيو مهتوس بأ نودتقيو مهتنسب قنوبءا،سيتنون ءابجنو ءافلخ ءايلو نألأل ىلع ليلد اآلةي يفو ،[142: ةكسلا
نوكيو مهباحصأو مهتمأ نم مهدعب نميف مهفلخت ءافلخ ءايلو واأل ءايبن لأل لزت دماح:مل نب دمحم ،وقلا:قلا مهتدارإ قدصب

هيلع هللا ىلص يبنلا دعب ماقملا اذهب مئاقلا وه ناك ركب ابأ نأو ، مهتنس نم هنوعيضي ام مهتمأ ىلع نوظفحيو مهيده ىلع مهيده
وذلا اهني امشي لك نم اهتيامحو نةي اجتلا ةيفينحلا ةيميهارب اإل ةيدمح األ ةقيرطلا هذه ظفحب مئاق هلل دمحلا و ينأ كش .وال ملسو

. عيضي وأ اهنم س ردني نأ ىسع ام نييبتو اهلهأ نعو اهنع ب
ىأر هب:نم انعو هاضرأو هنع هللا يضر يل وقلا رون نم ةلح هديبو ةعقاو يف هنع هللا يضر هتيأر ):هنأ اهنمو )

هب. انعو هنع ىلا هللاعت يضر اهايإ ينسبلأ ،مث ةنجلا لخد ةلحلا هذه
لاش فنأ فأرغتم ةرم ينبضغأ ديعس نب يلع ينيع ةرقو وني صو يبيبح حبارلا واألخ حلا صلا باشلا :نأ اهنمو
يلإ ءاج مايأ كلذ،بوعد لثم تلعفو كلذ،مثثاثلا لثم تلعفو ايناث ،مث ةقيرطلا كذأار نم ًاركذ هنيقلتب هيلإ ناسح باإل ناطي

هل: هنعقلا هللا ىضر خيشلا نأ ركذو اقليال، ركاذتو ةعقاو يف هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ىأر هنأ ينربخأو رهظلا دعب
ينقل يديس :اي خيشلا ،قولا نيقلتب سيل األلو نيقلتلا ديدجاف انيقلت هنم بلطاو رمع خيشلا نقلكاه يتلا راكذ األ عيمج كرتا

ام عيمج رمع خيشلا كيخأ نم بلطا هنع: ىلا هللاعت يضر ،قفلالايشخ اهرارسأو ةقيرطلا راكذأ نم ءايشأ دعو اذكو اذك
ينطعأ : يديس هل ،قفلا كيطعي هنم بلطا هنع: هللا يضر خيشلا ،قفلا ينيطعي ال هنإف ينطعأ يديس هل:اي ينم،قفلا هتبلط

إ كيطعي وال ًائيش كيطعأ ال ينإف ، بلطت ال تئش وإن هنم بلطا تئش نإ رايخلا ب تنأ مثقلا: خيشلا هرهنف ، ينيطعي ال هنإ



ألين هنع ىلا هللاعت يضر لاشخي قدص هل: تلق هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا نيبو هنيب ىرج ام عيمج يل يكح املف الوه،
هتنقلف ينربخأف يلإ، كفرصو هنم هتبلط ام عيمج يل ركذاف اآلن امأو مكن، لصاحلا األبد ليبس ىلع اهنم ائيش كتنقل ام

. نيمآ هيلعو انيلع ىلا هللاعت ةمحر كلذ عيمج

هل: األكذارقفلا ضعب هنم بلطو ةعقاو يف هنع ىلا هللاعت يضر لاشيخ ىأر ناوخ نماإل نيقداصلا ضعب ):أن اهنمو )
قفلا:معن. ينآرو هرصب األخ عفرف ، يحاونلا نم ةيحان ىلإ راشأو وفلاتي رمع خيشلا ؟قفلا:نم ةقيرطلا راكذأ ت ذخأ نمم
نم هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا عمو هل، ةعقاو يف هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ىأر لاصداقني ناوخ اإل ضعب ):نأ اهنمو )
ىلا هللاعت يضر خيشلا هبلاعلوق،و طيحت امال اإلةيهل رارس نماأل ةرداصلا فراعملا و مولعلا و رارس واأل بهاوملا و حنملا
هيلإ تفتلي ،ملف يديس كنع اهلمحأ لوانناه هنع: ىلا هللاعت يضر خيشلل قلا كلذ ملعاألخ املف هيلإ، اهعفدي نم بلطي هنع

األخ عفرف ، رركيو رمع خيش اي ينيتأت كتيل : لوقيو ينيداني خيشلا ةلا،فجلع حلا هذه ىلع امهو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا
هدي هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا اعم،دمف فأتيهان خيشلا ىلإ انقباستو عرسأو تعرسأف لايشخ ءادن تعمس دقو ، ينآرو هرصب

هللا يضر خيشلا قفلا هنايتإ لبق ةدم كعم تنك هذه هلوانت يديس اهلك،قفلالايشخ:اي فحتلا كلت ينلوانو يلإ ةكرابملا
. ةقيرطلا هذه أشنيف يف ابيجع تأفيلا تفنص نأ ثبلأ :قلالهلإإالهللا،ملف ىلا عت

لكمنفياه نقيأو قرغلا ىلع ةنيفسلا تفرشأف ، حايرلا تجاهو رصمو ةدج نيب حلا ملا رحبلا يف ةنيفس يف انك ):انإ اهنمو )
ا دمحم خيشلا نيو اجتلا اآلنلاشخي تيأر ينإف رشبأ تلا: قو تهبتناف ساعنلا ةنيدملا ةمطاف ةجاحلا يمأ تذخ بهلاالك،أف
ساب هبيصي وال ءيش نم فخي فال هعم بأان هملعنل إال ةنيفسلا هذه انيتأ ام هل:انإ يلوقو رمع خيشلا يرشب قفااليل: يلا غلا

. نكسو هناكم حيرلا عطقناف
اردغ يفقيلت ىعسو ديدش، الف تخا اهناطلس نيبو ينيب عقوو رب ضرأ انغلب ىتح نيمرحلا نم انعجر امل ):اننأ اهنمو )
املف سور، هيف ناكو يلا يعو انأ هيف تنك ذلاي تيبلا اولصو ىتح اوراسو يب، اوكتفيل يتيب بعضغاملنهيلالىلإ لسرأو

ءانب نم ًائيش اوري مل ضر ىلإاأل اورظن اذإو ، روسلا ءامسلا وحن مهراصبأ فرعاو ،اذإف مهراصبأ ىلا هللاعت ىمع هيلإأ اولصو
انأو ينوتأف ، اراهن اولعفا مهل: هبيلالقفلا انترمأ ام لعف ىلع انل ةقاط األرمقاولا:ال مهايعأ يللا،املف عبرأ كلذ نولعفي روسلا
اوأر دق امب هوربخأو اهيلإ وعجر كلذ اوأر املف ، مهفويس انبمصنيتل نيقدحم بيغلا جرال جراالنم اودجوو ، يتعامج نيب
ةظقي هل رهظ دقو هب انعو هنع ىلا هللاعت يضر خ ،فإاذبيشلا مانيل يلال هشارف هراهصأ نم دحاو ىتأ اذه ناك املف ، ارارم اضيأ
كلذ دارأو باغ ،مث تارم ثالث ةلوقلا هذه رركو هللا ضرأ هللايف دبع نوكرتت رمع؟ال خيشللو مكل هل:ام قولا امانم ال

ثال اهرركو هللا ضرأ هللايف دبع نوكرتت رمع؟ال خيشللو مكل هل:ام قولا ةظقي اضيأ خيشلا هل رهظف ، عجطضي نأ لج رلا
دبع نوكرتت عمر؟ال خيشللو مكل هل:ام قولا ةظقي اضيأ خيشلا رهظف ، عجطضي نأ لجرلا كلذ رأواد باغ ،مث تارم ث

﴾[التوبة9اآلية:55]اآلةي،قلمهل: ْمُهُداَلْوَأ اَلَو ْمُهُلا َوْمَأ َكْبِجْعُت مهل:﴿اَلَف لق هل مثقلا تارم ثالث اهرركو هللا ضرأ هللايف

هللا يضر خيشلا هنع باغف ، بناج لك نم انبتاكم تسفأمكيت اوربصا ﴾[تلاوةباآلةي:46]اآلةي،قلمهل: َجوُرُخْلا اوُداَرَأ ﴿ْوَلَو
نم ةرطق مهيلع لزنت مل نينس عبرأ اوطح هفنأ،وق مغر ىلع ةميظع ةمارك ناطلسلا كلذ ينمركأو رفسلل تأيهت هنع،مث ىلا عت

. ورطمو اوبات مدآ،مث ينبو ليخلا و ريمحلا و راجش األ قاروأو فيجلا اولكأ حىت ءامسلا
نامثع نب لب دمحم نينمؤملا ريمأ لماعلا ملا علا لداعلا اإلمام ضرم ىتح ، انثكم ام ضرم ضرأ يف انثكم امل )انأ اهنمو )

هلاألخ:ام ؟قفلا ديعس نب رمع نيأ هل: قولا سرف ىلع ابكار هاتأ جرال نأ همانم يف بعضاإلخناو ىأر ، يدوف نبا
؟. ةبرخلا ضر هذهاأل يف لعفي هل:ام يل:لق قولا هيلإ ينلسرأ يناج لات دمحأ هخيش هبقفلا:نإ كدارم

دقتنملا ديرطلا يقشلا ةبقر ىلع ي ناجتلا ك ىلا هللاعت لهأ يف دقتعملا ديعسلا فويس فينصت يف تعرش امل ينإ :( اهنمو )
هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خ يشلا تيأرف الصهنم، خلا يل ىجرت ال قيمع رئب يف كينأ تيأر ، هفصن تغلب ىتح يناجلا

. ينجرخأو اهب ذخأو يدي هيلإ تددمف هدي يلإ دمو هب، انعو
يف روكذملا باتكلا يفينصت تقو يف هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا تأر لب دمحم نينمؤملا ريمأ تنب يلهأ ):نأ اهنمو )

. هفينصت يف بأين ةفرعم اهل نكت ملو هيف هفنصأ يرذلا تيبلا
اهرمأو مجال اهيلإ لسرأ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ،نأ انرشب ماع ناضمر رهش يف تأر اهنأ :( اهنمو )

. ماعلا كلذ يف ةدعقلا يذ وتويفتيف كلذب ينتربخأف ، لمجلا كلذ ىلع هيلع مودقلا ب
. ةليللا كلت يف تيفوتف ألسيرمهع يناتأ دق يناج لات دمحأ خيشلا يديس قتلا:اذه عزنلا يف تناك امل اهنأ :( اهنمو )
نهتداع نم ناكو ، يشارف يف تسلجو اهتيب ىلإ تتأ وقد ةليللا كلت يف يكملا دمحم مأ اهتأر تيفوت امل اهنأ :( اهنمو )

اهلأم تلا ،قو ينينعت ؟ خيشلا قتلا:نيأ يشارف يف تسلج املف ، ةجوزلل اشارفو جوزلل اش ارف نيشارف تيبلا يف نلعجي نأ
لات دمحأ يديس خيشلا ب تعمتجا دقو ، هركشأ ولوقيهل:انأ اريخ ينع هللا هازج هل اهلقيلو تلا ،قو جرخ :دق يكملا دمحم

ءابح. واأل ءابرغلا عيمج ىلعو اهيلعو انيلع ىلا هللاعت ةمحر هنع ىلا هللاعت يضر يناج
نم انعم نم عيمج ،وخاف اهناطلس نيبو ينيب يفاألفسدا هيف ريخ ال نم ضعب ىع يبشكسو ضرأ انلصو امل (نمواه):هنأ
خيش لا ينلسرأ هل: لوقي ةروصلا ليمج شخصا ناوخ بعضاإل ىأر ، انتاجن مدع ىلع اهيف انكاس ناك نم نقيت ،تو ناوخ اإل

ءيش. هبيصي ال ءاضيب سالةم قيرط هتقيرط لكبأسنإف نم فخي عمهفال هل:انأ يل:لق وقلا رمع هذيملت ىلإ
دبعب ثيغت توس يدانت تراصف ، اهراكذأو ةقيرطلا ينم تذخأ وقد نطبلا عجو اهباصأ ريبكلا دمحأ مأ ):نأ اهنمو )
رداقلا دبع يعد : لوقي قئاال تعمسو س اعنلا اهذخأف ، ةيناج ت نوكت نأ لبق اهتداع ىلع رداقلا دبع :اي لوقتو الين يجلا رداقلا



ساعاهت. نم تيفوعو كلذ تلا ،قف كيفاعي هللا نإف يناج لات دمحأ اي يلوق نكلو
ارأوناهي اهبتك يتلا ىلا هللاعت همحر لب دمحم نينمؤملا ريمأ لضافلا يلولا لماعلا ولاعملا لداعلا اإلمام ايؤر :( اهنمو )
عيبر رهش نم رشع عبار تبسلا ةليلل مئانلا ىري اميف تيأر ينإف ، هدعب يبن ال نم ىلع ىلا هللاعت ىلصو هلل دمحلا : اهصنو
بطقلا الم،نأ سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو نيتئامو نيسمخو ىدحإ ةنس األىلو

املو هيلإ، سانلا عرهأو اندلب هب،مدق انعو هنع ىلا هللاعت يضر ني اجتلا خيشلا ءايلو األ متخو موتخم لا خزربلا و موت كملا
ىلإ ملعا نوديفتسي ال رطقلا اذه لهأ هل:نإ لوقي وهو ادئاق ديعس نب رمع حبارلا ديسلا حلا فلا هدنع تدجو هيلإ تلصو

. مهملع
يتلا روم نعاأل مهدوقيو فعاهل، مهنم داري يتلا روم ىلإاأل مهدوقي ألهن كلذب يمس نا طلس لا بئان دئاقلا (قتل):و

بحأباكوإامن نم ينأ ملعا هيلع: تملس ام دعب خيشلل تلقف لب، دمحم ،مثقلا ةفيلخلا وه اذهو اهكرت مهنم بلطي
قفلا:دق صاوخلا نمكالم ءايلو متخاأل ركذ تيأر تنكو هلل، دمحلا و ًايهلإ اع ضو لب واللعةل ببسل ال ىلا للهعت كتببحأ
، لغدب هراد بناج يف كعم لاتىق هنأ انخيش نم تعمس تلق:دق مث هتفرع دق ،قفلا راون األ حئاول يف هركذ تيأر وأ هتفرع
انه كتدهش امك كنم ديرأ ينإ ،مثقتل: داصلا ب اهبتكب ترمأ انأ صةك ىتح مثقلا: ايلم تكسف لاشملا، ةيحان ىلإ ترشأو
هطط لوقي هتعمس اهرخآ يفو تارم ثالث كلذب يل اعدف همة، عمجب تارم ثالث ةملكلا هذه تركذف ةنجلا يف كدهشأ نأ
هل ثعبأ نأ يلإ ثعبف هيلإ، عوجرلا دصقب يلحم ىلإ تيضم قلا:محمثقلا:ق،مث هلعلو ص سي،مثقلا: قلا: هلعلو س،

الماهـ. وسلا ةرخ واآل يفاألىلو دمح لا هللو تهبتناف ، هتجاح بلط ىلإ تبهذو ءاودلل لجفلا بح دققي
بإ كخيش ينرمأ يل:ذخام وقلا يلإ هب ىتأو لجفلا بحب ريبكا ءانإ مأل هيلعو انيلع ىلا هللاعت ةمحر هنإ (تلق):مث

. هبئانو هتفيلخ هلألكن هنايت
هللا رهش نم ثلا ثلا سيمخلا ةليل مئانلا ىري اميف تيأرو ، ينباصأ امل نزحو ديدش مغ يل لصح ):نأي اهنمو )

بطقلا تيأر ينإ : لوقي اصخش الم سلا ىكزأو الة صلا لضفأ ا هبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم رشب مط ماع ناضمر
هنإ هنع،قلا ىلا هللاعت يضر خيشلا يل:نإ هنع،لوعهلقلا ىلا هللاعت يضر يناج لات دمحأ خيشلا موتخملا خزربلا و موتكملا

هيفب لخداف هيف لخدت رمأ لكو هب كورحس يذلا رحسلا ةلا زإب أدبي هنكلو ، مومهلا نم هيف تنأ ام كنع ليزيلو كتيؤرل ءاج
. ةنسلا

. تامانملا نم انيلع ترثكأ (نإفقتل):دق
ايؤرلا تبثأ هللادق نأ اهدحأ هوجول ةفرعملا يفلاعملو إالنمالخالقهل اهداريإ يف انيلع ضرتعي ال هنأ ملعا (تلق):

ِهَّللا َءاَيِلْوَأ َّنِإ ىلا:﴿اَلَأ عتو هناحبس هلوقف باتكلا هتنس،امأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهتبثأو ، هباتك يف ةنسحلا
ِهَّللا ِتاَمِلَكِل َليِدْبَت اَل ِةَرِخآْلا يِفَو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ىَرْشُبْلا ُمُهَل َنوُقَّتَي اوُناَكَو اوُنَمآ َنيِذَّلا َنوُنَزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَل

نب ةدابع نع يورف ىرشبلا هذه في اوفلتخا : ليوأتلا بابل يف 10اآلةي:64]قلا سنوي ]﴾ ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َوُه َكِلَذ

10اآلةي: سنوي ]﴾ اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ىَرْشُبْلا ىلا:﴿ُمُهَل عت نعقهلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:سأتل تماصلا
ىرشبلا :أام رينملا جارسلا يف اهـ.وقلا يذمرتلا هجرخأ هل" منأوتىر ؤملا لاصحلاةيراها ايؤرلا 64]قلا:"يه

ىور دقف ةنسلا امأو ، ىصحي امال نيرسفملا نم تلاسفري اذهب اهرسف ،وقد ةحلا صلا ايؤرلا اهنم: ءايشأب ت رسفف
لمكت نامزلا قلا:"اذإقبر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع:نأ ىلا هللاعت يضر ةريره عنيبأ ملسمو يراخبلا
هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ىورو " ةوبنلا نم أزج نيعبرأو ةتس منزجءنم ؤملا ،ورايؤ بذكت نمؤملا ايؤر د

ايؤرلا ؟قلا تارشبملا :امو يمنلابنوةإاللامبرشاليقت دعب قلا:"لمقبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع:نأ ىلا عت
سانلا و ةراتسلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ف قلا:شك امهنع ىلا هللاعت يضر سابع نبا نع يئاسنلا ىورو " ةحلا صلا
اهاري ةحلا صلا ايؤرلا لانةوبإال تار نممبش قفلا:"ايهيأالاناسهنإلمقبي هنع ىلا هللاعت يضر ركب يبأ فلخ فوفص
ملسو هيلع هللا ىلص لهللا وسر هنعقلا:سأتل هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع يذمرتلا ىورو هل" ىرت وأ ملسملا

منأوتىر ؤملا 10اآلةي:64]قلا:"يهلارؤيالاصاحلةيراها سنوي ]﴾ اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ىَرْشُبْلا ىلا:﴿ُمُهَل عت نعقهلو

10 سنوي ]﴾ اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ىَرْشُبْلا هذهاآلةي:﴿ُمُهَل نع ءادر ابألاد قلا:سأتل رصم لهأ نم لجر نع يورو هل"
ةحلا صلا ايؤرلا ،يه تلزنأ ذنم كريغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأتل ذنم دحأ اهنع ينلأس اآلةي:64]قلا:ما

:(ذهبتلاؤبنة ملسو هيلع هللا ىلص قلا رينملا جارسلا يفو ، نسح ثيدح : يذمرتلا هل،قلا ىرت وأ ملسملا اهاري
قولا:لارؤيالاصاحلةمنهللاولالحممنشلاياطن". لامشبرتا تيقبو

ىور بصورهت روصتي ال ناطيشلا قح،ألن هايؤرف مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر نم ):نأ اهيناثو )
يف ينآر :"نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر ةريره يبأ ،نع دواد وبأو ملسمو يراخبلا
:يبأ ثيدح نمو هللا دبع نب :مكلا ثيدح نم هلثم يناربطلا جرخأو يب" ناطيشلا لثمتي وال ةظقيلا يف يناريسف مانملا
دقف مانملا يف ينآر قلا:"نم ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يراخبلا ىورو قتةدا، ثيدح نم هلثم يم رادلا جرخأو ، ةركب

ناطيشلا :و ةيسدقلا اياصولا يف خلاويفا نيدلا نيز ،قلا قداصلا خيشلا كلذكو يب"هاـ. التيملث ناطيشلا رآين،نإف
الم:نم سلا هيلع قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةروصب لثمتلا ىلع ردقي وال ًاريثك نيحلا صلا ةروص ىلع ءيجي
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ًاعبات خيشلا ناك اذإ خيشلا ةروصب يب،وال لثمتي ال ناطيشلا نإف ينآر دقف مانملا نم ينآر

دق انتمئأو انتداس ):أن اهثلا (ثو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرضح ىلإ اذكه نوذأملا هخيش نم داشر ذاموناباإل



. نيبملا حتفلا يف طايخلا هللا دبع قلا هيلع ىلا هللاعت نم اهلوبق اوتبثأ
يفو هل) ىرت وأ لجرلا اهاري ةحلا صلا ايؤرلا تارشبملا إال يدعب يقب :(ام ملسو هيلع هللا ىلص ):قلا تلق (فإن

تف ايؤرلا ناكيىر هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هب ءىدب ام لوأو ، مانملا يف هبر كالميكلمبهلاعبد نمؤملا ايؤر ): ثيدحلا
ىرشب انتءاج اذإ دهعلا انيلع ردو:ذخأ وملا رحبلا يف ينارعشلا ،قولا ىهتنا لثمفقللاصحب،واألمعالبلاينتا) جيء

، لوبقلا و قيدصتلا هنمب تءاج نمم اهذخأن نأ المؤمنني يحلا ص نم دحأ نم وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم
حنوواه رانلا ب فيوختلا قحتسي كلذ،إوامن لثم قحتسي ال هنأ بهاذاىلإ مهضعب هلعفي امك انسفن األ مضه اهدرن وال
انلق يذلا اذهو ،قلا: كري وغ يري هبغ رخسي ًادحأ سيلبإ ىأر :امأ ةنجلا يف يديس اي كتيأر قلاله: نمل هنأقلا ىتح
يبنلا نأ وأ انل رفغ ىلاقد بأنهللاعت انرشب اذإف لصاحلا اب، صحت ةنجلا لوخد قحتسن ال اننوك هذاألن هلعف امم ىلوأ
صلا هيلع نيلسرملا ديس ةعافشو هللاعتلاى وفع لهو ، ةنملا و لضفلا باب نم كلذ انذخأ انيف، عيفش ملسو هيلع هللا ىلص
قساف صحلااوأ هيف شعف هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لسرأ يذلا صخشلا كلذ ولخي ،مثال نيبنذمل المإالل الةوسلا
ىرشبلا در نم لعلو ،قلا: ةيوبن ةسايس يصاعملا نم هيف ناك امم لصنتيو بوتيف ةقرقبل كلذل هل لصحي ا،لفعهل

ىلإ هل نوكر فال فراعلا ،امأ مهبجح فشكنت مل نيذلا دابعلا نم ةفئاط هيلع امك اهيلإ نوكرلا فوخ ىلإ حنج هتءاج اذإ
دبع نظ :"نأاعدن يسدقلا ثيدحلا يفو ىلا هللاعت نع هذخأ ا خزربو ىرخأو ايند جهءا ءيش لكو ىلا، هللاعت نود ءيش
و ردلا اهؤابصحو ، بهذ نم ًاضرأ دواد نب ناميلسل تيلخ دق نجلا نأ يكح دقو ريخا"هاـ.قولا: نبي ييبفظيل
ه تبثاف ، ًادجاس هل رخو لجو زع هبر نم كلذ نظ اهيلع هرصب عقو املف هبر، ةدابع نع اهب هنتفتل كلذ وحنو توقايلا

ملعاف ، نجلا نود هنع كلذ هذخأو لجو زع هبرب هنظ نسح ىلع هل ةازاجم تام نأ ىلإ هرصب اهاري ًاضرأ ىلا اهللاعت
يف يخأ اي تبقوع امبرف ، ايؤرلا ةحص يف ةلداجملا و دحأ نع كتءاج ىرشب لوبق يف فقوتلا و كايإو يخأ اي كلذ
كدي دشف ماقملا صف وهو هنع، ىلا هللاعت يضر ينارعشلا ميلع،هاـكالم ءيش لكب ،وهللا كبيذكتل نامرحلا كلذب ريظن
ماسقأ نم يه له ةقداصلا ايؤرلا نع ينو :سولأ ناجلا ةلئسأ هجو ننع وارلا باجحلا يفكشف ،قولا سيفن هنإف هيلع

هللا ةفرعم نم هلهج ام ىلع مئانلا ىلا هللاعت علطيف يحولا نمأقماس يه :معن مهتبج ،فأ انئاملع نع انغلب امك يحولا
ايؤر مكنم دحأ ىأر :له هباحصأ سيأل حبصأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذهلو ، هتظقي يف نوكسلا و ىلا عت
ةبترملا هذهب لهجلا نم ةياغ يف سانلا ،و هتمأ يف اهدهشي نأ بحي ناكف ، ةلمجلا يف ةوبن راثآ ألاهن كلذو ؟ ةليللا هذه

دمتعي هآر اذإ يئارلا ب ءىزهتس ي سانلا رثكأو موي، لك اهنع اهبوأسيل ينعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك يتلا
نأ كلذو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن أينم ةوبنلا نم زجاء نيعبرأو ةتس نم ءزج يه يتلا ةقداصلا ايؤرلا ىلع

ةتس كلذ لبق مانملا يف هيلع لزني يحولا اكون ةنس، نيرشعو ثالاث تناك الم يلعهسلا ليربج ناسل ىلع هيحو ةدم
ةنس ثالنيث تناك هتلا سر نمز نأ ولو ، ًاءزج نيعبرأو ةتس ءزجانم اهدجت ةنس نيرشعو ىلإثالث اهبسن ،فأ رهشأ

،ودقأ سيف ن هنإف ناجلا اهيأ كلذ اومهفاف يغهر، قح يف لابنةو قلطم ال هتوبن ثيدحلا ب دارملا ،ف نيتس نم ًاءزج قللا
: ةقداصلا ايؤرلا يف اودشن

ايؤر هل قدصت مل دضلا بحاصي ــن مو نيحلا صلا ايؤر قدصت قدصلا ب
ايندلا وة هدضبدعلا هذهو هلزانم ىوصقلا ةودعلا ب قدصلا

ايلع ةبتر يهو عرش خسن نع تر صق إالأناه ةوبنلا يه
ايند ىدهلل فيس ينيمي يفو تبصتنا ىدهلل فويسا تيأر ينإ
ايندلا يفو ىرخ يفاأل فيسلا كلذب نيعاوالرثأا اهل تكرت امف

يف ىريامب نواهتلا نم رارفلا ، ريخلا لا صخ هب فصتملا يف عمتجي يذلا األبد نمو ينعي : هنمو عامسلا ةيهش يفو ىهتنا
مهمانم يف هوأر امب نوعباتلا و ةباحصلا لمع ودق لهج نملا كلذب نواهتلا :ألن عانقلا فشك هحرش يفو ، تارابتع نماال مانملا

يف ىأر :هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رمع هللانب دبع صق املو ، ثيدحلا باتك يف روهشم وه امك تارابتع نماال
نم موقي ناكول رمع هللانب دبع لجرلا :(معن ملسو هيلع هلا ىلص هل قفلا عقي نأ فئاخ هوو منهج ريفش ىلع فقو هنأ همانم

تام. ىتح ليللا مايق اهدعب هللا دبع كرت "امف ليللا
، مهنع هللا يضر رمع تنب ةصفح نينؤملا مأ ألهتخ ايؤرلا هذه صق هللا دبع :نأ اهرضحتسا يتلا ايؤرلا (تلق):و

يف .مثقلا ثيدحلا هللا عدب دبعلا :معن ملسو هيلع هللا ىلص اهل ،وقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهتص ق يتلا يه ةصفحو
يحو نم نمؤملا هاري ام عيمج ،ألن لهاج إال مانملا يف هاري امب لهاستي :ال صاوخلا يلع ديسي كالم نمو : عانقلا فشك

وه ىذلا مونلا يف هاتأ نملامكل هعامس نعو ةظقيلا يف يحولا ءابعأ لمحت نع زجع امل كلذو كلماإلماهل، ناسل ىلع هللا
كلا عامس ىلع ةوق هل كلملا ملاالةكئ،و مسق نأاألاورحنم مولعمو ، مسجلل ال ةيناحورلل هيف بلا غلا مكحلا ألن كرتشملا ءزجلا

اًلوُسَر َلِسْرُي ْوَأ ٍباَجِح ِءاَرَو ْنِم ْوَأ اًيْحَو اَّلِإ ُهَّللا ُهَمِّلَكُي ْنَأ ٍرَشَبِل َناَك هللاتعىلا:﴿اَمَو ،قلا ةطساو ىلابال عت قحلا المنم

نم ىلا هللاعت هملكل دبعلا نع ةيرشبلا باجح عفر ول هنأ هذهاآلةي نم مهفف 46اآلةي:51] ىروشلا ]﴾ ُءاَشَي اَم ِهِنْذِإِب َيِحوُيَف
، حورلا ةجردب قوحللا نع هقوعت يتلا روم لأل هترشابمل رشبا سيم امنإ ناسن :نإاإل نوفراعلا ،دقوقلا حاور ملكاأل ثيح

هأال ناك اذإ بلاغبي اهبحاص ناميإ اهب يوقي ىلا، هللاعت دونج نم دنج مانملا يف ناسن عقتلإل يتلا ولاقعئا اذه كالهم:نإ نمو
دعو ام نوكي نأ لماكلا نمؤ رشطلام نيقيا،فإننم ددزي مل ءاطغلا فشك ول يذلا نامي اإل لماك قح ايف صقن ناك ،إن كلذل
. بآملا و عجرملا هناحبس إوهيل باوصلل هنمب قفوملا ىلا اهـ.وهللاعت ءاوس دح ىلع رضاحلا ك هدنع دعوت هبوأ ىلا هللاعت



ثالنوث يفوملا لصفلا
هللات لهأ نم نيققحملا دنع دوجوم هنأو بنلاعةم ثدحتلل ريبكلا مظع األ همسا لعيمبعةفر نم هللاتعىلا نأ عإالمهم يف

كرتو هفرع نم نأو ةيلز األ ةيانعلا ب هافطصاو ةبحملا ب هصتخا هيلعإالنم هللا علطي ال هنأو باجح هيلع بورضم هنأو عىلا
. اهبلا والطل ايندلل حلصي ال هنأو ىرخأو ايند نارسخلا نم هيلع فاخي هب لغتشاو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة وصلا نآرقلا

مو وتكملا بطقلا انبر ىلإ انتليسوو وساندي انخيش :قلا قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو فألوق:
أن ملعا : موتكملا باتكلا يف هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يناجتلا ينسحلا فير لاش دمحم نب دمحأ تمو خملا خزربلا
ال مهريغ نمو ، باطق واأل نييبنلا لثم ردانلا درفلا النيهلاإال هنإ يفاألمعلا،مث يعهلدا ءيش ال ريبكلا مظع االمساأل باوث
هاـ.وقلا نيقيدصلا ةبترم غلبي ممنمل ءايلو األ ضعب نهلا امبرو ، نيقيدصلا نم هنأ ذاشلا كلذ بلا ،غو ردانلا نيهلاإاللاشذا
وأ يلو وأ يبنل امإ ديلقتلا ىلع اذك مظع نأاالمساأل ةهج نم ملعي قنالناب نوكي نأ امإ مظع االمساأل كاردإو : نيفراعلا ضعب

مانماهـ. وأ كلم
هتهج نم هتفرعمب عطقأ ،ملف كلملا ةهج ،إالنم ةمدقتملا لاوهوج عيمجب مظع االمساأل ةفرعمب هللالعي (تلق):قدنم

، ةرونملا ةنيدملا يف هعم انأو يلا غلا دمحم يديس ةهج نم هتفرع ،دقو اهتيأر ايؤرل كلملا ةهج نم هتفرع ينأب نظأ ينكلو
لضفب هيدي ىلع يل لصح دقو ةفرشملا ةكم يف هعم انأو ا ضيأ هتهج نم هتفرعو الم، سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهنكاس ىلع
دمحأ انخيش هلسرأ لا، جرلا ضعب دي ىلع مانما ا ضيأ هتفر يلمع لصح ،وقد هرارسأو االمس مولع نم رارسأو مولع ىلا هللاعت

نيقي تددزا ،دقو قارو يفاأل بتكي امال يل ركذو قلا:معن مظع االمساأل يدارم هل: تلقف يلإ هنع هللا يضر ي ناجتلا دمحم نب
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمكالم هتفر يلمع لصح مانمادقو هنيع امهل ركذ هب،دقو ينايتأ نيصخش بأن هتفرعم ايف

هيلعإال ىلا هللاعت علطي ال باجح هيلع بورضم مظع وأالأناالمساأل ملعاف اذه ررقت ةرخ،إواذ واآل يفاألىلو دمحلا ولله
ىلص دوجولا دبس يل هب:قلا انعو هاضرأو هنع هللا يضر انخيش اذلوقلا ةيلز، األ ةيانعلا ب هافطصاو ، ةبحملا ب هصتخا نم

هنع ىلا هللاعت يضر ،قولا ةبحملا ب هصتخا ىلاإالنم هللاعت علطي وال باجح هيلع بورضم مظع :نإاالمساأل ملسو هيلع هللا
باطق واأل نييبنلا ملث ردانلا درفلا النيهلاإال هنإ يفاألعملا،مث هلداعي ءيش ال ريبكلا مظع اإلمساأل باوث أن ملعا مدقت: امك

ةبترم غلبي مل نمم ءايلو األ ضعب نهلا امبرو نيقيدصلا نم هنأ لاشذا كلذ بلا غو ردانلا النيهلاإاللاشذا مهريغ نمو ،
اهـ. نيقيدصلا

نيلئاقلا دنع هنييعت يفو همدعو هدوجو يف ءاملعلا الف تخا ةرثك ا بورضم باجحا هيلع نأ ىلع كلدي اممو (تلق):
ضومغ هديزي هنييعت يفو ءيشلا دوجو يف ليواق رعمفهت،ألنكةرثاأل مدعو هلهج كلذاالتخالفببسايف راص ىتح ، هدوجوب

كل ركذأ انأ ،اهف لئاط ىلع هلوصح مدعل ا ميظع هاجالهجال هب نوكي ا ريحت كلذاالتخالفيتريح ىلع ا،ألناولاقف ماهبناو ا
ءامسأ نأ ىنعمب هل، دوج مهض:الو قفلابع مظع يفاالمساأل اوفلتخا دق ءاملعلا نأ ملعا قنفول: انلق ام قيقحتل األقاليو ضعب
يرعش األ نسحلا وبأو ، يربطلا رفحج وبأ مهنم ةفئاط بهذ ،إوهيل ضعب ىلع اهض بع ليضفت زوجي ال ةميظع اهلك هللاتعىلا
مظع :األ مهضعب ،قولا ماظع ىلا عت هئامسأ لكو ميظع هب دارملا نأ ىلع مظع ركذاالمساأل نم درو ام اولمحو ، نابح نباو ،

االمسا ىمسي ماعا مساا ىلا هللاعت نأ ىلإ لاعءامل روهمج بهذو ، كلذب يعادلا باوث ديزم اهب دارملا رابخ يفاأل ةدراولا ية
دحأ هيلع علطي ملو ىلابعهمل هللاعت تساأرث امم قوال:األلو:هنأ نيرشعو دحاو ىلإ أقومهلا تهتناو هنييعت وايف فلتخاو مظع، أل

عند راتخملا وهو هريغ ىلع قلطي هللاذإال ثلا:هنأ ،وثلا فشكلا لهأ نعبعض نيدلا رخف هلقن ام :وه يناثلا هقلخ،و انم
كبلق هللايف ريغ نكي اذإمل كل باجتسي الينوقلا:امنإ يجلا رداقلا دبع للشخي يزعو هيلع، عامج اال دقعني نأ داك ىتح مظعملا

﴿: اآلنيتي نيتاه اسمهللاألظعميف ثيدحل ، مويقلا يحلا ميحرلا نمحرلا س:هنأ ماخلا ،و ميحرلا نمحرلا هللا :هنأ عبارلا ،و

﴾[لّآ ُموُّيَقْلا ُّيَحْلا َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل ُهَّللا :﴿ملا نارمع لآ ةحتافو 2اآلةي:163] ةرقبلا ]﴾ ُميِحَّرلا ُنَمْحَّرلا َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل ٌدِحاَو ٌهَلِإ ْمُكُهَلِإَو
هراتخاو هطو، ، نارمع لآو ، ةرقبلا يفثالثسرو: مظع االمساأل ثيدحل مويقلا يحلا س:هنأ داسلا 3اآلةي:1و2]،و نارمع

واأل تاومسلا عيدب :هنأ نماثلا ،و مارك اللواإل جلا وذ ضر واأل تاومسلا عيدب نانملا و نانحلا هنأ عباسلا ،و ةعامج و يوونلا
نبا ظفاحلا دحأ،قلا وفكا هل نكي ملو دلوي ملو دلي ذلايمل دمصلا الهلإإالوهاألدح .هنأ عساتلا ،و مارك اللواإل جلا وذ ضر
بر بر يعشر:هنأ داحلا ،و مارك اللواإل جلا وذ :هنأ رشاعلا كلذ،و يف درو ام عيمج نم دنسلا ثيح نم حجر حجر:وهاأل
نع لقن عشر:ام سم ،واخلا ديحوتلا ةملك :هنأ رشع عبارلا ،و نونلا يذ ةوعد : رشع ثلا ،وثلا كلملا :هنأمكلا رشع يناثلا ،و
بر الهلإإالوه يذلا هللاهللاهللا وه مونلا في ىأرف مظع االمساأل هملعي نأ ىلا سألهللاعت :هنأ نيدباعلا نيزو ي زارلا رخفلا
نم مسا نأكل رشع عباسلا ،و ءايفص األ ضعب هيلع علطي ىنسحلا ءامس يفاأل يفخم :هنأ رشع سداسلا لاعميظ،و شر لاع
رفعج هلقهلا: بيجتسا كلذ هل ىتات نم هللاعتلاىنإف ريغ ا رضحتسم هركذ يف نوكي ال ثيحب ا قرغتسم هبر هب دبعلا اعد هئامسأ

: نورشع ىفوملا و يزيزعلا ملاذهرك :هنأ رشع عساتلا ،و يشكرزلا هاكح هللام، :هنأ رشع نماثلا ،و امهريغو دينجلا و قداصلا
وتلا ةعستلا ءامس يفاأل ريثكانممعهينا إون نيعستلا و عستلا نم ىيلو ةئاملا مكلا :هنأ نورشعلا و يداحلا ،و راهق ديمح هللا

. غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع بطقلا سعنيقهلا:
نم نيققحملا دنع دوجوم ريبكلا مظع نيقيانأاالمساأل تملع هملع كنهذ يف لصحو هتم هفو مدقت ام تلم اذإوتأ (تلق):

نيقيدصلا ضعبو نييبنلا نم ةبحملا ب هصتخا هيلعإالنم ىلا هللاعت علطي ،ال باجح هيلع بورضم هنأ تملعو هللاتعىلا، لهأ
ةريح. ىلع ةريح هتفرعم طبلا ديزت يتلا ةريثكلا نماألوقلا تيأر مدقت،امل امك ءايلو واأل



نملاوةر ةنيدملا يف هعم انأو هنع هللا يضر غلاالي دمحم يديس ( ينربخأ ): اهنع ىلا هللاعت يضر ةيود لاع ةعبار أن
تلأس هلوقب اهباج سمأةلفأ نع ءاهقفلا :قفيهانم يضر هل تلا اهلكثريانماألوقلا،قف ركذ اذك،لإىنأ اذكوقلي ليقو اذك قلي
نييبتو قحلا قيقحت ريغ نم اذكو اذكو اذك ةلأسملا يف ليق اهـألنقكلو ةريحو هجال تدزف لعام ديفتل اهنع:سأكتل هللاتعىلا

الة وصلا نآرقلا كرتو مظع االمساأل فرع نم ،يناثا:نأ ملعاف اذه ررقت إواذ ةريح ىلع ةريح إال بلا طلا ديزي ،ال باوصلا
هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ،قلا ىرخأو ايند نارسخلا هيلع فاخي هنإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع :
ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس يل ب:قلا هصتخا هيلعإالنم ىلا هللاعت علطي وال باجح هيلع بورضم مظع "نإاالمساأل
هنإف لضفلا ةرثك نم هيف ىري امل يلع الة وصلا نآرقلا كرتو هفرع نمو هريغ اوكرتو هب اولغتش ال سانلا هفرع ولو ةبحملا
"هـا هسفن ىلع ف .اخي ملعاف اذه تمهف اذإو ، بلطل هفرصو هفرع نمو اهبلا ندللياوالطل حلصي ال مظع ثثلاا:نأاالمساأل
دمحم انثدح قلا: يشرقلا نمحرلا دبع انثدح يدع: نبا قلا ىربكلا ناويحلا ةايح يف يريمدلا ةرخ،قلا واال ايندلا رسخ ايندلا
هنعقلا هللاتعىلا يضر سنأ نع ينانبلا تباث قلا:دحثين هيبأ نع نسح نب رفعج انثدح قلا: فورعم نب دايز قلا:نب
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عهيللاسالمبه": ليربج نءي اجف الأستهللاالسماألعمظ نوزخ امم "موتخ نأقلا:قتلا ىلإ
ملسو هيلع هللا ىلص ،قفلا هينملع ايبنيهللا يمأو تنأ يبأب اهنع: هللا يضر ةشئاع :" ةشئا نعتميلعهلاسناءؤلا،ايع هناني

ولاسفهءا نأاذ"صنايب ينغلب : نسحلا نب فسوي ،وقلا مويقلا يحلا : هلوق دنع نى سحلا ءامس لعىاأل يري قلاش حرش يفو اهـ.
رزئمب ا رزتؤم ، ةوكر يدي يفو ةيحللا ليوط ينآر ينرصبأ ام لوأف اهيلإ، دصاق ةكم نم تجرخف مظع هللاأل مسا ملعي نونلا
يرظنم عشبتساف ةموساتو رزئم يفتك ىلعو ، ةمئأ نم لجر هءاج وأثالةث دعبيونيم ناك ،املف يناردزا لعهيكأهن تملس املف

نم نونلا يذ ىلع رهظتساو كلاالم نم ءيش يف هرظانف نيملكتملا امهيديأ نيب تسلجو تمدقتو كلذل تممتغاف ، هبلغو كلذ
طقعهت ىتح هترظانو يلإ ملكتملا تلمتساو كلاالم، هيلع مثدقتق ناكو كلذ، نم نونلا وذ بجع كاليمقلا:فأ مهفي مل ىتح
دعب ،امزلا يدنع سانلا ربأ نملاعملفأتن كلحم ملعأ مل ينإف ي نرذعا وقلا: يدي نيب سلجو هناكم نم باش،ماقف انأو خيشا
ىلع تيقب ىتح هباحصأ عيمج ىلع ينبرقيو ينلجبي لذك تقتشا دقو بيرغ لجر انأ ذاتسأ :اي ةنسلا دعب هل تلقف ةلماك ذلكنسة

دقو كيلع يقح بجوو ةنس كتمدخ وقد يلهأ ىلإ ،فإن كلذل لهأ ينأ تملعو ينتبرج وقد مظع هللاأل مسا ملعت كنإ يل: ليق
بجي ملو ينع تكسف هايإ، ينملعف هفرعت تنك قلا:اي كلذ ناك املف رهشأ ةتس ينع تكس ،مث ينملع امبر هنأ ينمهوأو ءيشب

ةبكم قبطافوهق يلإ جرخأف قلا: ىلب : تلقف جرال ىمسو ، انيتأي يذلا طاطسفلا قييناب قيدصايل فالنا ملعت لأست بوقعي ابأ
ىلإ اذه لصوأ يل: ،قفلا ليدنمب ةدودشم ،قلا طاطسفلا كلب تيمس كأنيلسهيف:نم فيفخ وه اذإف هيدو أل قبطلا تذخ فأ
نيب يذلا طاطسفلا تغلب املف ، ءيش ، ءيش يلسهيف قبطب لجر ىلإ ةيدهب نونلا وذ ينهجوي : يسفن يف تلق ةرجلا و سبحلا

تللحف هيفقلا: ام ىلإ نرظن ،قلاأل تبهذف قبطلا نم ترفن دق ةرأف اذإف ةبكملا تحتفو ليدنملا وذ: يب رخس : تلقو تممت غاف
ىلإ يمه بهذي ملو نونلا تقولا يف دارأ ،ام كتنمتئا نونجم قولا:اي ةصقلا فرعو مسبت ينآر ااملف بضغم هيلإ تعجرف قلا:

فيكف ينتنخف فأةر ىلع هنعاـه تفرصناف أدبأ، اهدعب كارأ وال لحتراف مظع،مق هللاأل مسا ىلع كنمتأأ ..

لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس قتلا: اهنع ىلا هللاعت يضر ةشئاع نع : هجام نبا ىورو لأسأ: "هللامإين
رالمابركاألحب هاطلا اذإدعيتبهكابسكم اليذ إكيل تبج به،أ ستلئ واذإ تمحر محتهب واذإآسفت،عأطيتإواذآسرت
رتجبه تج "رف موي تاذ هللا":قالت:قفلا تنأ ملع هل ةشئا دقايع ؟قتلا باج هبأ يعد لعىاالسماألعمظاذلياذإ :لدين
ملسو هيلع هللا ىلص لهللا وسر اي تلقف قفلا: هينملع يمأو تنأ يبأب :" ةشئا "إهنالينبغيكلايع سةعا تسلجو تيحنتف قتلا:

نملعيهقلا هللا لوسر تلق:اي ثم هسأر تلبقف تمق إهنالينبيغ":،مث يغبن ،إهنالي كملع نأأ ةشئا ايع كل ستلأيبهكل نأ
ئيشا .اهـ"للنداي تمهف الياذإ نيدلا ب قلعت م يونيد ررضل إال ايندلا رومأ نم ءيشل لمعتس الي مظع نأاالمساأل تملع اذه
األرموال كلذب إال نيدلا صحل عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ،وهللاتعىلا كلذل لمعتسي هلعل يحفئنذ هلا معتسا نكمي

بآملا .و

وثلاالنوث يداحلا لصف لا

ناكم وأ سلجم لك رضحي ملسو هيلع هللا ىلص هنأو ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوري ءايلو نأاأل عإالمهم يف
فرصتي هنأو هحورو هدسجب دارأ مل هتافو قلب اهيلع ناك يتلا يهبتئه وهو توكلملا يف ضر األ راطقأ يف ءاش ثيح ريسيو
راصب نعاأل بيغم هنأو ءيش هنم لدبتي هنع عفر دبع هاري هللانأ دارأ اذإف مهداسج بأ ءايحأ مهنوك عم ملاالةكئ تبيغ امك

اهيلع وه ناك يتلا هيهتئ ىلع هاريف باجحلا .
دوهعلا يف ةيسدقلا راون األ حقاول يف ينارعشلا :قلا قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوق): (أف

هتدهاشم ماقم ىلإ لصت امبرف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ميلستلا الةو صلا نم ترثكأ :نإف ةيدمح ،لام يهو ملسو هيلع هللا ىلص



دلاين رون لاشخي قيرط ،ف رصعلا خياشم نم ةعامجو الين، زنملا دواد نب دمحم ،ولاشخي يواوزلا دمحأ خيشلا ،و يناونشلا
ىلع يلصي مهدحأ والزيلا يأ يف ةظقي هب عمتجي ىتح بونذلا لك نم رهطتيو اهنم رثكيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
وهف عامتج اذهاإل هل لصحي مل نمو ءاش، قت راثك اإل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا نم رثكي ىلإاآلنمل
يواوزلا دمحأ لاشخي ينربخأو قلا: ماقملا اذه هل لصحيل بولطملا : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ب عامتج هلاال لصحي مل امل هنأ

فلأ نيسمخ موي لك هيلع يلصي ، ةلماك ةنس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا ىلع بظاو ةظقي ،ةرم ينربخأ كلذك و
صالةقلا فلأ لكيومثالنيث يلصي اذكواذك، يبنلا ىلع الة صلا ىلع بظاو هنأ يناونشلا نيدلا رون خيشلا يلع: يديس تعمس

ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب عمتجي ريصي ىتح نافرعلا ماقم يف دبع لمكي :ال لوقي ىلا هللاعت همحر صاوخلا ا
وبأ خيشلا فلسلا نم ةظقي هاري نممو ، ةهفاشمو ى سوم خ ،ويشلا يوانقلا ميحرلا دبع خيشلا ،و ةعامجلا خيش يبر، ملاغ نيدم

ميهاربإ يديسو ، رئاشعلا يبأ نب دوعسلا وبأ خيشلا ،و يسرملا سابعلا وبأ خيشلا ،و يلذا لاش نسحلا وبأ ،ولاشخي يواوزلا
ةرم نيعبسو فينا ةظقي هب تعمتجاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر : لوقي ناكو ي، طويسلا نيدلا جالل خيشلا ،و يلوبتملا ،

ميهاربإ يديس امأو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر خيشإال يل سيل لوق: يو اهلك هلا وحأ يف هب عمتجي هبألهن هعامتجا يصحي فال يلوبتملا

سابعلا وبأ ناكو نيم،قولا، لسملا نم يسفن تددع ام ةعاس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينع بجتحا :ول لوقي يسرملا
لوسر ىلع الة صلا نم رثكن أن انقيرط ةرم: يل صالةقولا فلأ نيعبرأ يواوزلا دمحأ خيشل دروا آرخ:وكنا عضوم يف
اهفعض ايتل ثيداح األ نعو اننيد رومأ نع سنوأهل ةباحصلا لثم هبحصنو ظقية انسلا جي ريصي ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

مليعقلان ىتمو اهيف، ملسو هيلع هللا ىلص لوقب لمعنو اندنع احلافظ
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا وهف:يأ : باتكلا ةبطخ يف قفلا ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلل نيرثكملا نم لفانس كلذ

قيرطلا خايشأ ةطساوب انل يقيقحلا خيشلا ، ةظقيلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هب عمتجي ءايلو نماأل راص من لثم ةطساو وأبال
يديسك ماقملا اذه لهأ نم ةعامج هللا دمحب انكردأ ،دقو يلع يطريسلا نيدلا لد،جوالل علا دمحم خيشلا ،و صاوخلا

ىهتنا نيمجأ مهنع هللا يضر مهبارضأو .
هنم مشيو ةظقيلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص لانيب ىري جرال ىأر :هنأ زيرب اإل بحاص كرابملا نب دمحأ لاشخي ركذ

يبنلا ربق ترز املف جحلا ىلا تبهذ : لوقي لجرلا اذه تعمس مثقلا: ساف ةنيدم نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مةنيد ةحئار
تلقو حةلا ينتذخأ ملسو هيلع هللا ىلص : توصانم تعمسف افس، ىلإ عجرأ مث مكتنيدم ىلإ لصأ ينأ تننظ هللاام لوسر اي
ا نوزخم تنك :نإ لوقي وهو فير لاش ربقلا انهه قبيلف مكنم ءاج نمف ربقلا اذه ،يف ىلإ عاو جراف تناك امثيح يتمأ عم تنك إون
ىلإباليداـه تعجرف هللا.بالمكدقلا: ىلص يبنلا ىري نم هنعقلا:نإ هللا يضر غابدلا زيزعلا دبع بط نأشيهخلاق ركذو

لوقي هنع هللا يضر عهت مسو قلا: دحاو ر الظني نكلو هلك ملا علا اذه ىري ىتح هاري ال ،هنإف ةظقيلا هللايف ءايلوأ نم ملسو هيلع :
شلارفياشت يبنلا اذهب ركفلا شيتلغ نأ ةظقيلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةدها مش دبعلا كاردإ شيءعالةم،عوالةم لكل

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم هركفو أيلك هارتف لغاو واللاش فراوصلا عهن هفرص والت ركفلا نع اليغبي ثيحب مئادا، غاال
كلذك وهو مصاخيو ، كلذك وهو برشيو ،، بسكو ةليحب ناك ؟قفلا:ول بسكو حبيةل كيوناذه لهو : تلقف ، كلذك وهو مانيو
نسحي هيف،وال هلمعت وسي هيلع دبعلا لمحي هللا نم رمأ ،لوكهن شلغا ضرع وأ فراص هءاج اذإ هنع ةلفغلا هل تعقول نملاعدب

عم دبعلا نطابف ، فراوصلا و لغاوشلا هعفدت ال تناك اذهلو ، عاطتسا ام هعفد لاعدب فلك ول ىتح اهيف رايتخا هسفن نم دبعلا
سانلا عم هرهاظو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ، دصق بال هرهاظ يف هدها امشي عيمجل يوأيت دصق يوألكبال دصق معمهبال ملكتي

مهريغ عم وهو بلقلا ب ةربعلا ،،ألن ةدمو ةظقيلا يف ميظعلا هلوسرو ميركلا هيبن ةدها هللاشم هقزر ةدم اذه ىلع مادلاعدب فإاذ
رهشا هل نوكت نم مهنمف ، فلتخت ركفلا ، يبنلا ةدهاشمو هنع: هللا يضر ،قلا رثكأ هل نوكت نم مهنمو لقأ، كتونهل نم مهنمو
هيفق عمتجا ا ميظع جراليوقا انضر ،ولف اهقاطأ ام دبعلا يوقي هللا ،ولفالنأ ميظع اهبطخو ميسج اهرمأ ملسو هيلع هللا ىلص
ةلا،مث وسبلا ةعاجشلا يف يأذخبأنذاألدس مهنم دحاو جراللك نيعبرأ ةو اذه ىلع جرخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انضرف

ةميظعلا ةوطسلا هذه عمو ، ملسو هيلع هللا ىلص هتوطس ةم ظع نم كلذو ، هحور تجرخو هتاذ تباذو هدبك أللفنقت لجرلا ،
لخد ألننم كلذو ، ةنجلا لوخد فأضلنم اهلهأ دنع اهنأ ىتح ى، صحي وال فيكي امال ةذللا نم ةفيرشلا ةدهاشملا كلت يفف
نلاعم نم اهيف ام عيمج قزري ال ةنج ،لا اذإ ،فإهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةدها خبالفمش هب صاخ ميعن هل دحاو لك لب
ةنجلا يف ةنجلا لهأ دجي لكنوع،امك حوالةو نول لك ةذل دجيو ةنج لا لهأ ميعن اذتهجبمعي تيقس ةروكذملا ةدهاشملا تلصح
اـه هبحصو هلآ ىلعو مظعو دجمو مرك فرشو ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم ةنجلا تقلخ نم قح يف ليلق كلذو ،.

ناو يد ىلع ،والطاالعهل نيفرا لاع تاماقمب هل روعش ال ،إالنم ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيؤر ركني (تلق):وال
ناويدلا هنأقلا: غابدلا سمعدو نب زيزعلا دبع خيشلا قانالنع زيرب اال بحاص هركذ كلذ ئيشانم كل صخلأ انأ ،اهف نيحلا صلل

و كتهفاألنمي فلخ ةكمو راغلا جراخ ثوغلا سلجيف ، ةثعبلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيف ثدحتي ناك يذلا ءارح راغب
هنع،ثوالةث ىلا هللاعت يضر سنأ نب مكلا بهذم ىلع ةيكلا م مهو هنيمي نع باطقأ ةعبرأو ى، رسيلا هتبكر مامأ ةنيدملا
ضيأ يكلا م تقولا يف وهو ناويدلا يضا ىمق وسي همامأ ليكولا ثلاالةث،و بهاذملا نم بهذم لك نم دحاو هراسي نع باطقأ
كلذلو لاغثو، ملكتي ليكولا عمو ، يوارصبلا ميركلا دبع نبا دمحم يديس همس ة،إو رصبلا ةيحانب نينطاقلا خدلا ينب ا،نم

نماأل دحاو لكو ، ثوغلا رمأ ىلع ةعبسلا باطق لأل فرصتلا و نادلبلا يف نم عيمج نع كلاالم يف بوني يكوالألهن يمس
ىلإ عبارلا بطقلا نم اهترئاد نوكتو ، ليكولا ءارو نم ةتس فوفصلا ،و هتحت نوفرصتي صوصخم ددع هتحت ةعبسلا باطق



هتفص ىلع يناثلا هفلخو فاأللو، صلا وه اذهو ةرئادلا فارطأ مه ةعبسلا باط ثلاالةث،فاألق باطق نماأل راسيلا ىلع يذلا
ةهجا نم كلذو ثالةث، نهفوفصو ليلق نهددعو ءاسنلا هرضحيو ، اهرخآ سداسلا نوكي نأ ىلإ ثلا ثلا اذكهو ، هترئاد ىلعو

لمكلا ضعب هرضحي ثلاالةث، باطق واأل ثوغلا نيب هنكا ةحسف األلو،نم فصلا ةرئاد قوف راسيلا ىلع يتلا ثلاالةث باط ألق
، هتئيهو يحلا يز خبالف لدبتي ال مهيز :نأ اهدحأ رومأ ثبالةث نوزيمتيو ءايح، عماأل فوفصلا نيف ونوكيو ت نماألاوم
ملعاف ، لدبتي زيال ىلع جرال ناويدلا يف تيأر اذإف مهتلا ح لدبتت فال ىتوملا امأو ، اذكهو هبوث ددجي ةرمو هرعش قلحي ةرمف
ىلع هسأر ىلع رعشلا تيأر نإو تام، ةلا حلا كلت ىلع هنأ ملعاف هلشعر والنيتب رعشلا قولحم هارت نأك ىتوملا نم هنأ
ءايح األ رومأ يف اشموةر مهعم العقت :نأ اهيناث لاحةلا كلت ىلع تام هنأو تيم هنأ ملعاف ، قلحي وال صقن والي ديزي ال حهلا
عملااأل رومأ يف ةرواشملا مهعم عقت امناو ءايح، علملااأل ةنيابملا ةياغ يف رخآ عملا يف اولقتنا دقو اهيف مهل فرصت ألهنال
هحور تاذب رضحي هنأ هرسو هلظال، ىرت ال كنإف سمشلا نيبو يبكن تيملا فقوأ اذإف اهل اللظ تيملا تاذ :نأ اهثلا ث تاوم

وأ ناويدلا ىلإ بهذأ ةرم مكو هنع: هللا يضر ،قلا:قلا ةفيثك ال ةفافشو خفيفةالثقيلة حورلا تاذو ، ةيبارتلا ةينافلا هتاذب ال
ال اذهو لظب ،اذه نيزيمت م يسأر نيعب مهار وينفأ لبقتسا ديعب نم ينوأر ،اذإف سمشل ا تعلط دقو ءايلو األ عماجم عمجم ىلإ

عضوم نم اوبرق ،اذإف حورلا ناريطب ريطا نوريطي خزربلا نم هيلإ نولزن ي ناويدلا يف نورضاحلا تاوم هل،واأل لظ
اذكو ،قلا: مهنم ا فوخو ءايح بدأتاعماأل ناويدلا ىلإ اولصي نأ مىلإ هلجرأ ىلع اوشمو ضر ىلإاأل اولزن ، ةفاسم وحنب ناويدلا
ا، فوخو تأبدا ةليقثلا هتاذ مأوشى تأبد هعضوم نم هح،فإاذقبر ور بريس ءيجي هنإف ا ضعب مهضعب راز اذإ جرلاالغبي

فص نو البيغل مهو عيمجلا ءارو نم مهو نويناحورلا مهو لمكلا اضلاجن يأ هرضحيو ، فوفصلا ءارو مهو ملاالةكئ هرضحتو
قيطت ال ىرخأ رومأ يفو ، اهيلإ لوصولا مهتاوذ قيطت رومأ يف نوفرصتي نأاأللويءا نجلا ملاالةكئ روضح ةدئافو اماكال،
نايح األ ضعب يفو قال: اهيلإ لوصولا مهتاوذ قيطت ال يتلا روم يفاأل نجلا بو بملاالةكئ نونيعتسيف ، اهيلإ لوصولا مهتاوذ

لاوليك عضوم يف ثوغلا س لجو ثوغلا عضوم يف سلج ، ملسو هيلع هللا ىلص هرضح فإاذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هرضحي
ةعزفم رحمقة راونأ يه ،إوامن قاطت ال يتلا راون هعماأل تءاج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج ،إواذ فصلل توأرخلاكولي

مث هيلع ديزم غلبماال ةعاجشلا يف اوغلب جرال نيعبرأ انضرف ول انأ ىتح ، ةمظعلا ولاجالةلو ةباهملا راونأ ويه اهنيحل ةلتاق
يذلا وه مهنم فلقلايل كلذ عمو ، اهيقلت ىلع ةوقلا هءايلوأ قزري ىلا هللاعت ،إالنأ مهنيحل نوقعصي فإمهن راون األ هذهب اوئجف

نأقلا:قلا غلاوثىلإ عم ملسو هيلع هللا ىلص ،كوالهم ملسو هيلع هللا ىلص هروضح ةعاس يف تردص يتلا روم األ طبضي
ذلاين ملاالةكئ ترداب ، قاطت ال يتلا راون هعماأل تءاجو ناويدلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رضح اذإو هنع: هللا يضر
كلم،فإاذ مهنم رهظي ال ناويدلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ماد ،امف ملسو هيلع هللا ىلص هرون يف اولخدو ناويدلا لهأ عم

ناويدلا رضحي له هنع هللا يضر نأقال:وأسهتل ىلإ زكمه ارم ملاالكئةىلإ عجر ناويدلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جرخ
الةوسلا صلا لضفأ انيبن ىلعو مهيلع لسرلا نم امهريغو ىسوم انديسو ميهاربإ انديس لثم الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ
ءايبن األ ةليللا كلت يف اهرضحيف ردقلا يه؟قلا:ةليل تلق:امف يفلاعماقلا ةدحاو ةليل يف هنورضحي هنع: هللا يضر الم؟قفلا
هعم هرضحيو ، ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس هرضحيو ، مهريغو نيبرقملا ملاالةكئ نم ىلع ملاألاأل هرضحيو نيلسرملا و

زيزعلا دبع خيشلا ينعأ هعمس كالم:هنإ دعب ،قولا نيعمجأ مهنع هللا يضر نيمرك األ هتباحص رباكأو تارهاطلا هجاوزأ
درجولا ديس هرضحي هنع:وقد هللا يضر نأقال ،ىلإ هرضحي فال ناويدلا نع ث وغلا بيغي :دق لوقي هنع هللا يضر غابدلا

هللا ىلص هروضح يف ةبقاعلا ون لهجي ثيح نم عزجلا و فوخلا نم ناو يدلا ألله لصحيف ثوغلا ةبيغ يف ملسو هيلع هللا ىلص
رضح هنع:إواذ هللا يضر ملاقلا:قلا وعلا تمدهن ال مايأاكثةري لذك ولطلا هنأ ىتح ، مهسا حو نع مهجرخي ام ملسو هيلع
امهمأو نيسحلا و نسحلا و يلعو ثعومنا رمعو ركب وبأ هعم رضحي هنإف ، ثوغلا ةبيغ عم ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس
نرضحي لااليت ةوسنلا ةعامج عم ةمطاف ومالانت سلجتو ،قلاقلا: نيعمجأ مهنع هللا يضر مهضع ب ةراتو مهلك، ةرات ةمطاف

هنع: ىلا هللاعت يضر قلا:قلا نهنعو اهنع هللا يضر نهمامأ ةمط موالانتاف نوكتو مدقت، امك راسيلا ةهج يف ناويدلا
بارحم هحور نم ىلع لص :هللام لوقت يهو يلا يللا نم ةليل ملسو هيلع هللا ىلص اهيبأ ىلع يلصت اهنع هللا يضر اهتعمسو

هللا دابع ةنجلا لهأ مامإ وه نم ىلع لص ،هللام نيلسرملا و األهايبن مامإ وه نم ىلع لص ،هللام نوكلا و وملاالةكئ حاور األ
ا. رصتخم ا صخلم هـا هانعم ترختسا انأ امناو ، ظفللا اذهب ال نكل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع يلصت تناكو ، نينمؤملا

لضفأ هيلعو انيبن ىلع نمحرلا ليلخ ميهاربإ ساندي تيأر ينإ : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعمسو ا: ضيأ زيرب اإل يفو
دوعسم نب زيزعلا دبع هخيش ينعي قلا هيفو هنع ىلا هللاعت يضر روصنم يديس نم حلا صلا ءاعدلا بلطي الم الةوسلا صلا

:ام امهدحأ نيمسق ىلإ مسقن ت هايؤر فإن مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص دوجرلا ديس ىأر نم امأو نعه: ىلا هللاعت يضر غابدلا
ي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك ايتل ايندلا راد يف اهيلع ملسو هيلع هللا ىلص ناك يتلا ةلا حلا ىلع هاري بأن كلذو هيف التتغري

هتاذ وه ىأر يذلا ،فإن نايعلا و دوهشلا و نافرعلا و لاحتف لهأ نم يئارلا ناك نإ ،مث اهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هنودها ش
ال ةفيرشلا هتاذ ةروص ىري ريثكلا وه ةراتو ، ردانلا وهو كلذك هايؤر نوكت ةراتف ، حتفلا لهأ ةرهاطلا نم نكي وإنمل ةفيرشلا

هتاذل ألن كلذو ، ةظقيلا يفو ما نملا يف ةريثك نكامأ يف ملسو هيلع هللا ىلص ىري روصااهب ةرهاطلا هتاذل ألن كلذو نعذهتا،
رهظت ، رونلا اذه مت فيرشلا رونلا هيفو هنمإال عضوم نم لكه،امف ملا علا قدتماالهب اهنع ال صفنم رونا ملسو هيلع هللا ىلص

وه اهيف مسارملا هلك،و ملا مألتعلا ةدحاو ةآرم ةباثمب نلاور ،فألزن ةآرملا يف هجوأ ةروص رهظت الم،امك سلا هيلع هتاذ هيف
نوصحي ال ماوقأو لا، مشلا ب رخآو بونجلا ب رخآو برغملا ب رخآو قرشملا ب لجر الم سلا هيلع هاري ناك انه نمف ةميركلا تاذلا

وه هيلع حوتفملا و مهنم دحاو لك عم تاذلا هيف مسرت يذلا ميركلا رونلا ألن كلذو ، هاري لكو دحاو نآ يف ةفلتخم نكامأ يف



نأب هيلع حوتفملا غلير اذه ،وقدعقي ةميركلا تاذلا لحم ىلإ اهرونب قرخي ،مث هتريصبب اهعبت هدنع يتلا ةروصلا ىأر اذإ يذلا
و ةبحملا لاسالممكلا هيلع هنم ملع اذإ امك هعضوم المىلإ سلا هيلع هئيجم بأن كلذو ، ةميركلا تاذلا ةيؤرب ىلا عت هيلع نمي
ىلص ،هلو اهتروص هارأ ءاش نمو ةم يركلا هتاذ هارأ ءاش نمف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لوكوم أةل سملا اهيف،فأرم قدصلا
نم ءايلو ددعاأل ر وصو الم، الةوسلا صلا مهيلع نيلسرملا و ءايبن ددعاأل روص يهو ىرخأ روص يف روهظ ملسو هيلع هللا
عة برأو فلأ ةئام وقلي:هنإ معمول ريغ هنأ هيف حيحصلا روكذملا ،وعلادد ةمايقلا موي المىلإ سلا هيلع زمهنا ندل نم هتمأ
أمهت ءايلوأ يف اذهلاعدد لثمو فلأا، نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام اهيف رهظي يتلا روصلا المنم سلا هيلع فلأا،هلف نورشعو
انه نمو الم، سلا هيلع رونه نم دمتسم عيمجلا فلأا،ألن نيعبرأو ةينام وث فلأ يتئام يف روهظلا الم سلا لعهي الم،هلف سلا هيلع

اهـ. مهخايشأ تا وذ الميف سلا هيلع هتيؤر نيديرملل ريثكا عقي

يف تيأر : ةيكملا تاحوتفلا يف ةئامعبرأو نيتسلا و ثلا ثلا بابلا يف هنع هللا يضر يمتاحلا يبرعلا نب نيدلا يحم قولا
ديعص يف ىلا عت قحلا مهرهظأ ةمايقلا موي ىلإ نوكي نمو مهنم ناك من نيع ةدها ممش هممأو نيلسرملا و ءايبن األ عيمج يفش ك
كلذ هئاعدتساب هلك نآرقلا هيلع تأر المق سلا مهيلع ليلخلا مهنم ةعامج ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ريغ مهنم تبحاصو ، دحاو
ناطع المفأ سلا هيلع ىسوم ،أوام ميظع خشعو هنم يل لصحو نآرقلا نم هيف ىلا هللاعت هركذ عضوم لك يف يكبي ناكف ينم،
قيرط يف يلوخد وأل هيدي ىلع تبتف الم سلا هيلع دوه امأو ، راهنلا و ليللا بيلقت ملعو روم نعاأل حاض فواإلي شكلا ملع ي

تيموا يحا نيدلا يف تابثلا يلب اعد تهب عمتجا املك الموقلا: سلا هيلع ىسيع نم رثكأ نماألنءايب بأدح عمتجا هنأ ركذ موقلا
داهز نم ناكو ، ديرجتلا و دهزلا هيلعب يعامتجا لوأ ينرمأو ، يبيبح يل:اي لوقي ناكو ، كلذب يل وعدي ىتح ينقرافي ال ناكو

اهـ. دوهيلا هتداع كلذلو المئ، ةمول هللا يف ملتأهذخ الألةنام ظفاح ناكو ، ةحايس مهرثكأو لسرلا
ماقملا يف دهاشي هنإف هيلع ا حوتفم ناك اذإ يلولا :نأ زيرب يفاإل امك غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع خيشلا ركذ (تلق)دق

هيلإ فاضنا نم لكو الم سلا هيلع ىسيع ماقملا دهاشيو ، هنورمعي نيذلا ءايلو واأل ءايبن واأل ملاالةكئ حتفلا تاماقم نم لاثينا
سلا هيلع فسوي ماقم هعم،مث نم لكو الم سلا هيلع سي ردإ ماقم هعم،مث نم لكو الم سلا هيلع ىسوم ماقم ،مث هتلكاش ىلع ناكو

مهنمو سي ردإ لبق ناك نم مهنم ، نيمدقتم ل سرلا نم ماقمثالةث هعم،مث نم لكو الم سلا هيلع ميهاربإ ماقم هعم،مث نم لكو الم
ماقم دهاشي ىتح بيرق هوالك ميظع رطخ ىلع هيلع حوتفملا نأقلا:والزيلا ،ىلإ ةفورعم ريغ مهؤامسأ هنع، نمتأرخ
هل تلصح :فإاذ باتكلا رخآ يف قولا رورسلا هل متو ءانهلا هل لصح هدهاش اذإف ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم الان ومو يساند
عم هعامتج ال ناطيشلا نمتالبع هلاألنام لصح ، ةظقيلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تاذ ةدهاشم هيلع حوتفملا ينعي

اهـ. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم الان ومو انيبنو انديس وهو ىلا، هللاعت ةمحر

ةيؤر نع لا ؤسلا :قدكثر كلملا و يبنلا ةيؤر ناكمإ يف كل حلا ريونت يف هنع هللا يضر يطويسلا نيدلا جالل وقلالاشخي
هنأ اوعداو كلذ راكنإ يف بلااوغ ملعلا يف مهل المدق نمم رصعلا لهأ نم ةفئاط نإو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل األوحلا بابرأ

ةريره يبأ نع دواد وبأو ملسمو يراخبلا جرخأ كلذ، يف لاودرا حيحصلا ثيدحلا ب أدبنو كلذ، يف ةساركلا هذه تفلأف يحل. سم
يب" ناطيشلا يلاقةظوالتيملث يف ين يفلاممانفساري :"نمرينآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر

،قلا ةداتق يبأ ثيدح نم هلثم يمرادلآ جرخأو ، ةركب يبأ ثيدح نمو هللا دبع نب مكلا ثيدح نم هلثم يناربطلا جرخأو
هتمأ ،ألنلك صيصختلا يف ةدئاف بأهنال بقعتو ةمايقلا يف يناريسف هانعم : ليقف ةظقيلا يف يناريسف : هلوق يف فلتخا : ءاملعلا
اهل،هنأ رشبم نوكيف أبئاغ كلوهنحيذئن هري ملو هتايح يف هب نمآ نم دارملا هري،قويل: مل نمو مهنم هآر نم ةمايقلا موي هنوري
نيعب وقلي: هسأر ينيعب ةظقيلا يف هاري فالدبنأ مونلا يف هآر نمف هرهاظ ىلع قولاقمو:وه هتوم لبق ةظقيلا يف هاري الدبنأ
نم اهاقتنا يتلا ثيداح ىلعاأل هقيلعت يف ةرمج يبأ نب دمحم وبأ .قولااإلمام يبرغلا نب ركب وبأ يضاقلا امهاكح هبلق، يف
دعبو هتايح يف همومع ىلع اذه لهو ، ةظقيلا يف هاريسف مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هآر نم نأ لدي ثيدحلا :اذه يراخبلا
ظفللا الم؟ سلا هيلع هتنسل وأاالعابت هيفاألةيله نمب صاخ قلطما؟وأ هآر نم لكل كلذك لهو ؟ هتايح يف ناك اذه ؟وأ هتامم
سانلا ضعب وقعنم دقو ،قولا: فسعتمف ملسو هيلع هللا ىلص هنم صصخم ريغب هيف صوصخلا يعدي نمو مومعلا يطعي
لوقلا اذه يفو قلا: ةدها ملاش عملا يف يحلا يهار تامدق نم نوكي فيكو هلقع، هاطعأ ام ىلع ،وقلا: همومعب قيدصتلا مدع

: يناثلا ،و ىوهلا نع قطني ال يذلا ، ملسو هيلع هللا ىلص قداصلا لوقب قيدصتلا مدع : امهدحأ نارطخ ناهجو روذحملا نم

﴾ اَهِضْعَبِب ُهوُبِرْضا اَنْلُقَف ىلا::﴿ هللاعت قلا فيك ةرقبلا ةصق ةرقبلا ةروص يف عمسي مل اهزيجعتو رداقلا ةردقب لهجلا
ةرقبلا ضعبب تيملا برض لعج يذلا ،ف ريزع ةصقو ، ريطلا نم الميفاألعبر سلا هيلع ميهاربإ 2اآلةي:73]وقةص ةرقبلا ]

ةئام بعد امهئايح مثإل هرامح تومو ببساملوهت ريزعلا تعبج لعجو ، رويطلا ءايح ببساإل ميهاربإ ءاعد ،جوعل هتايح ببسايف
سابع نبا هنظأو ةباحصلا ضعب نع ركذ ،وقد ةظقيلا يف هتيؤرل ببسا مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هتيؤر جيعل نأ ةنس،قردا
ضعب ىلع لخد اهيف،مث ركفتم يقبو ثيدحلا اذه ركذتف مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر :هنأ امهنع ىلا هللاعت يضر
،قلا ملسو هيلع هللا ىلص هتآرم هل تجرخأو تماقف هتصق اهيلع صقف ، ةنوميم اهنظأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ي بنلا جاوزأ
نع ركذ دقو قلا: ةروص يسفنل رأ ملو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةروص تيأرف ةآرملا يف ترظنف هنع: هللاتعىلا يضر

، ثيدحلا اذهب قنو دصي نمم اوناكو مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هوأر اوناك نمم جمةعا نع رجا، مله ىلإ فلخلا و فلسلا
هنم نوكي يذلا هجولا ىلع مهل صنو اهجيرفتب مهربخ ،فأ نيشوش تم اهنم اوناك ءايشأ نع سوأهول ةظقيلا يف كلذ دعب هآرف

ناك اهب،فإن بذكي وأ ءايلو األ تاماركب قدصي نأ امإ ولخي ال اذهل ركنملا صقلا:و والقن ةدايز بال كلذك األرم ءاجف اهجرف



ليبقلا كلذ نم هذهف اهب اق دصم ناك ناو ، ةحضاولا بدلااللئ ةنسلا امبأثهتتب بذكي هعمفنإه ثحبلا طقس دقف اهب بذكي نمم وه
ءايشأ نع ةداعلا قرخب مهل فشكي ءايلو ،ألناأل

سيلو ماع كلذ قولا:وقهلو:نإ ةرمج يبأ اهـ.كالمنبا كلذب قيدص عملات اهركني فال يلفسلا و يولعلا نيملا علا يف ةديدع
ةدحا و ةرم ولو يؤةيف رلا ىلع باهيفلاقيةظ دوعو رلاؤةيلام عوقو هدارم الم، سلا هيلع هتنسل واالعابت هيفاألةيله نمب صاخب

تحىي جهدس نم هحور را،فالحترج ضتح يبقلملاوتعنداال ةم قيعذكللاعل امربكأو فلخي لاذيال فيرش لا هدعول اقيقحت
ملعىلانس هتظف اهتجدامهومحا بسحب يلقالإوامكيثر طوليحاهتمامإ يف ةيؤرلا مهل لصحتف مهريغ امأو ، هدعوب ءافو اره
يضق،وقلنميعقله باب ةظقي يفلا ملسو هيلع هللا ىلص يفلادمخل،ريؤته جاح ،قولاانبلا ريبك ةواإلخاللبالنسةماعن
نابقلا: كلذ للعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيؤر رهاظلا ءاملع ضعب ركنأ ،قولا:دق مهنطاوبو مهرهاوظ ذكلإالإنيف
نب دمحم وبأ يديس دقوكان ، ءانفلا راد يف يئارلا ءاو قبلا راد يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا و ةيقابلا نيعلا ىرت ال ةينافلا نيعلا

ةرم نيعبس موي لك ميوتيف مهنم دحاولا ،و تومي ال وهو هللا ىري تام اذإ نمؤملا بأن هدريو اذهاإلكشلا، لحي ةرمج يبأ
هاـ.

:ا داقتع اال باتك يف يقهيبلا :قلا نامي اإل ىرع قيثوت باتك يف يزرابلا ميحرلا دبع هبةهللانب نيدلا شفر يضاقلا قولا
جارعملا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر دقو ، ءادهشلا ك مهبر دنع ءايحأ مهف مهحاورأ مهيلإ تدر اوضب بعدامق ءايبن أل

نأتألك ضر ىلعاأل مرح هللاتعىلا نأو ، هغلبي سالانم نأو يلعه، ةضورعم صالانت نأ قدص هربخو ربخأو ، مهنم ةعامج
يحا ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اوأر مهنأ ، هلبقو اننمز يف ءايلو نماأل ةعامج نع عمس وقد يزرابلا .قلا ءايبن ْاأل موحل

خيشلا :قلا نيحايرلا ضور يف يعفايلا نيدلا فيفع خيشلا و هتلا سر يف روصنم يبأ نب نيدلا يفص خيشلا ،قولا هتافو دعب
هللا وعد هتأل جوت رصم رايد ىلإ ريبكلا غلاالء ءاج امل يشرفلا هللا دبع وبأ هنامز لهأ ربوكة نيفراعلا خويشلا قةود ريبكلا
هيلع ليلخلا حيرض برق ىلإ تلصو املف لاشما، ىلإ ترفاسف ، ءاعد دعب اذهاألرم يف مكنم ألدح عمسي امف عدت يل:ال ليقف
هلوقو : يعفايلا ،قلا مهنع هللا جرفف مهل اعدف ، رصم ألله ءاعدلا كدنع يتفايض لعجا هللا لوسر :اي تلقف ليلخلا يناقلت الم سلا

، ضر واال تاومسلا توكلم اهيف نودهاش يتلا نماألوحلا مهيلع دري ام ةفرعمب لهاج إال هركني ال قح لوق ليلخلا يناقلت
وه اض يأ هرظنو ضر الميفاأل سلا هيلع ىسوم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رظن امك تاومأ ريغ ءايحأ ءايبن األ نورظنيو
مدع بشطر ةمارك ءايلو زاجلأل ةزج مع ءايبن زاجلال أنام تبث ،وقد تابطاخم مهنم عمسو تاومسلا يف ءايبن نماأل ةعامجو

اهـ. يدحتلا

ىلص هللا لوسر تيأر الين: يجلا رداقلا دبع :قلالايشخ ءايلو األ تاقبط يف نقلملا نبا نيدلا جارس وقلالايشخ

؟ دادغب ءاحصف عم ملكتأ فيك يمجعأ لجر انأ هاتبأ :اي تلقف ؟ ملكتت ملال ينب يل:اي لا قفرهظلا قلب ملسو هيلع هللا
رهظلا تيلصف ، ةنسحلا ةظعوملا و ةمكحلا ب كبر ليبس ىلإ عداو سانلا ىلع ملكت عبساقولا: هيف لفتف هحتفف كاف حتفا قفلا:

ايف ضيأ خلا؟قولا ملكتت ال امل ينب قفلا:اي سلجملا يف يئاز مئاقابإ يلعا تيأرف يلع فأحير ريثك قلخ ي نرضحو تسلجو

ةاقلتم هلا عفأ رثكأ :نإ لوقي ناكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيؤرلا ريثك كنا يكيلم : رهنلا ةفيلخ خيشلا ةمجرت
خيشلا ينم،وقلا رجضت ال ةفيلخ :اي نهادحإ يف هل ةرم،قلا ةرشع عبس ةدحاو ةليل يف هآر ام انمام وإ ةظقي امإ هنم بأرم
ربخي ناك ، ميمخ بأ ميقملا ينئاوس دبعلالهْاال وبأ ىيحي يبأ لاشخي باحصأ :نم ديحوتلا باتك يف ينمرقلا حون نب رافغلا دبع

ضيأ ديحوتلا يف هنع،وقلا ربخيو إال ةعاس رمت داكت ال ىتح ، ةعاس لك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىري هنأ

نيدلا جات خيشلا هعم،قولا ثدحت اذإ هب ويولج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ب ةلصو يسرملا ساب لاع يبأ خيشلل ناك ا:
تحفاص قفلا:وهللاام هذه كفكب ينحفاص يديس :اي يسرملا سابعلا يبأ خيشلل لجر :قلا ننملا فئاطل هللايف ءاطع نب

دبع هتلا،ولاشخي سر يف روصنم يبأ نبا نيدلا يفص خيشلا ،وقلا ملسو هيلع هللا ىلص لهللا وسر هذهإال يفكب
دمحأ يديس ىلع تدرو قلا: يجنطلا سابعلا وبأ خيشلا ينربخأ قلا: ينانولا نسحلا يبأ خيشلا نع يكح : ديحوتلا يفرافغلا

قفلا ميحرلا دبع خيشلا ىلع تلخدف انق ىلإ ترفاسف هيلإ، حر انقب ميحرلا دبع كخيش امنإ كخيش قفلا:امانأ يعافرلا نب

ىلص هللا لوسر فرعت ىتح سدقملا تيب ىلإ حر يل: تلق:ال،قلا ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تفرعأ يل:

نم ةءولمم يسركلا و شرعلا و ضر واأل ءامسلا اذإوب يلجر تعضو نيحف ، سدقملا تيب ىلإ تحرف ، ملسو هيلع هللا
تلق: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تفرعأ يل قفلا خيشلا ىلإ تعجرف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفرعمب إال ءايلو اواأل داتوأ اواألداتو باطقأ باطق األ نكت مل كتقيرط تلمك قلا:االن معن

ناكو : يشرقلا خيشلا باحصأ لجأ يبطرقلا هّللا دبع ابأ ميركلا ليلجلا خيشلا تيأر : نيدلا يفص خيشلا ،قولا ملسو
ىلص هللا لوسر هلمح الم، سلل درو ةبوجأو ةلص و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلب ناكو ةيوبنلا ةنيدملا ب هتماقإرثكأ

: نيحايرلا ضور يف يعفايلا ،وقلا ةنيدملا ىلإ داعو اهادأو رصم ىلإ اهب هجوتو لماكلا كلملل ةلا سر ملسو هيلع هللا
يل دعو ، سيمخلا ةليلو االنينث ةليلو ةعمجلا ةليل مهاري ام رثكأو ءايبن واأل ملاالةكئ ةبعكلا لوح ىري هنأ مهضعب ينربخأ
هلهأ نم هعابتأ هعم سلجيو ةبعكلا لوح هيف سلجي نيعم عضوم يف مهنم دحاو لك ىري هنأ ركذو ءايبن نماأل ةريثك ةعامج

ال قلخ هللا ءايلوأ نم هيلع عمتجي ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نأ ركذو ، هباحصأو هتبارقو
هماقم ءاذحب ةبعكلا باب برقب نوسلجي وأوالهد ميهاربإ نأ ركذو ، ءايبن األ رئاس ىلع عمتجت ىلا،ملو إالعت مهددع ي صحي



ىلص انيبن ىأرو ، رجحلا َههج يف مهنم ةعامجو ىسيعو ، نييناميلا نينكرلا نيب ءايبن نماأل ةعامجو ىسومو ، فورعملا

رضح هنأ ءايلو األ ضعب نع يكحو ، هتمأ ءايلوأو هباحصأر هتيب لهأ عم يناميلا نكرلا دنع جسلاا ملسو هيلع هللا
هيلع هللا ىلص يبنلا اذه اذه؟قفلا كل نيأ :نم هيقفلا ،قفلا لطاب :اذه يلولا هل ثيدحافقلا هيقفلا كلذ ىورف هيقف سلجم

ق سراف النب ةيئافولا تاداسلا بقانم يف اإلةيهل حنملا هباتك يفو ، ثيدحلا اذه لقأ مل ينإ : لوقي كسأر ىلع فقاو ملسو
،ف بوقعي خيشلا هل قيلا لجر ىلع نآرقلا أرقأ نينس سمخ نبا انأو تنك : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر يلعا ىديس تعمس لا:

يل: قفلا يلع صيمقلا تيأر ،مث نطق بأيض صيمق هيلعو مانما ال ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأرف موي أهتيت
ب حبصلا الة صل تمرحأ ةنس نيرشعو ىدحإ تغلب املف ينع باغ ،مث حرشن ملأو ، ىحضلا و ةروس هيلع تأرقف ، أرقا

93االةي11]فأ ىحضلا ]﴾ ْثِّدَحَف َكِّبَر ِةَمْعِنِب قولا:﴿اَّمَأَو ينقناعف يهجو بقةلا ملسو هيلع هللا ىلص هتيأرف ، ةفارقلا
: دشنأ ةفيرشلا ةرجحلا هاجت فقو املف يعافرلا دمحأ يديس جح عماجملا ضعب يفو اهـ. تقولا كلذ هنم ناسل تيتو

يتبئان هوـــي ينع ضر األ لبقت اهلسرأ تنك يحور دعبلا حةلا يف
يتفش اهب ىظحت يك كنيمي ددماف تر ـــــ ضح دق حابش األ ةبون هذهو

ملسو هيلع هللا ىلص ألهن كلذو ، هحورو هدسجب ةفيرشلا هتاذ ةيؤر عنتمت ،وال اهلبقف ربقلا نم ةفيرشلا ديلا تجرخف
لعلاويو توكلملا يف فرصتلا و روبقلا نم جورخلا يف مهل نذأو اوضبق امدعب مهحاورأ مهيلإ تدر ءايحأ ءايبن األ رئاسو
وبأ ذاتس ،قولااأل ءادهشلا ك مهبر دنع ءايحأ ءايبن :األ ةوبنلا يفداللئ قولا ءايبن ةايحاأل مزجايف يقهيبلا فلأ دقو ، يلفسلا

دعب يح ملسو هيلع هللا ىلص انيبن :نإ انباحصأ نم نوققحملا نوملكتملا :قلا يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم
اللبيو ءايبن نمأهتْم،قولا:األ هيلع يلصي صالةنم هغلبت هنأو مهنم ةاصعلا يصاعمب نزحيو هتمأ ةعاطب رسي هنإو هتافو

ةعبارلا ءامسلا يف هآر هنأ ملسو هيلع هللا ىلص نباني ربخأو هنامز يف ىسوم تام دقو ئيشَا مهنم ضر نوالتألكاأل

ىلع وهو هتافو يحادعب راص دق ملسو هيلع هللا ىلص انيبن انلق: لص اذهاأل انل حص واذإ ميهارباو مدآ ىأرو
اهـ. هتوبن

ىلإ حلا نم لا قتنا وه وإامن ضحم مدعب سيل ت وملا : هخيش نع قنال ةقعصلا ثيدح يف ةركذتلا يف يبطرقلا (وقلا)
ناك اذإو ، ايندلا يف ءايح ةفصاأل هذهو نيرشبتسم نيحرف زريقنو ءايحأ مهتومو مهلتق دعب ءادهشلا نأ كلذ ىلع لديو حلا،

ملسو هيلع هللا ىلص هنأو ، ءايبن األ داسجأ لكأت ال ضر نأاأل حص دقو ، ىلوأو كلذب قحأ ءايبن فاأل ءادهشلا يف اذه

هللا ىلص هربق يف يلصي مئاقا ىسوم ىأرو ءامسلا يفو سدقملا تيب يف ءارس اإل ةليل الم سلا مهيلع ءايبن باأل عمتجا

امنإ ، ءايبن األ توم بأن عطقلا هتلمج نم لصحي امم كلذ ريغ ىلإ هيلع ملسي نم لك ىلع الم سلا دري هنأو ، ملسو هيلع
ءايحأ ْنودوجوم فإمهن ملاالةكئ يف ةايحلا كلذكو ، ءايحأ نيدوجوم اوناك وإن مهكردن ال ثيحب انع اوبيغ نأ ىلإ عجار وه

اهـ. ةماركب هللاتعىلا هصخ إالنم دحأ مهاري وال

ءايحأ ءايبن قلا:﴿األ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع تاوم ةايحاأل هباتك يف يقهيبلا و هدنسم يف ىلعي )وبأ جرخأو )
﴾ نولصي مهروبق يف

مهنكلو ةليل نيعبرأ دعب نوكرتي ال ءايبن هنأقلا:﴿نإاأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع قي هيبلا ( جرخأو )

﴾ روصلا يف خفني ىتح هللا يدي نيب نولصي
نيعبرأ نم رثكأ هربق يف يبن ثكم قلا:ام بيسملا نب ديعس نع انل خيش قلا:قلا عماجلا يف يروثلا نايفس ( ىورو )

ىلا. هللاعت مهلزني ثيح نونوكي ءايح، األ رئاسك نوريصي اذه ىلعف : يقهيبلا ،قلا عفري ىتح ةليل
نمأ رثكأ ضر يفاأل يبن ثكم قلا:ام بيسملا نب ديعس نع مادقملا يبأ نع يروثلا نع هفنصم قيف ازرلا دبع ( ىورو )
وبأو ، ريبكلا يف يناربطلا ،و هخيرات يف نابح نبا جرخأو شيخصحلا، يفوكلا زمره نب تباث وه مادقملا وبأو ويام، نيعب ر

نيعبرأ إال هربق يف ميقي و تومي يبن نم :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:اقل سنأ نع ةيلحلا يف ميعن

ىلع مركأ قلا:﴿انأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يور : حرشلا يف يعفارلا ،مث ةياهنلا يف نيمرحلا مامإ ﴾قولا احابص
يف يلبنحلا يونزغلا نب نسحلا وبأ ركذو ، نيموي نم رثكأ نيمرحلا مامإ داز دعبثالث﴾ يربق يف ينكرتي نأ يبر
لصف : هتركذت يف بحاصلا نب نيدلا ردب موي،قولااإلمام فصن نم رثكأ هربق يف ايبن كرتي ال هّللا :نإ ثيدح هفيناصت ضعب

ىلا:﴿ عت هلوق نآرقلا نمو ، مهؤاميا و خياشملا حيرصت كلذ ىلع لد دقو ، خزربلا يف هتوم دعب ملسو هيلع هللا ىلص هتايح يف

ةلا حلا هذهف 3اآلةي:169]، نارمع ﴾[لا َنوُقَزْرُي ْمِهِّبَر َدْنِع ٌءاَيْحَأ ْلَب اًتاَوْمَأ ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُلِتُق َنيِذَّلا َّنَبَسْحَت اَلَو
ال ةبترملا هذه هل نكت مل نمم لضفأو ىلعأ يبنلا ،حولا ءادهشلا نم آلداحاألةم ةلصاح توملا دعب خزربلا يف ةايحلا يهو

ةبترلا هذه مهل تلصح امنإ ،لب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةبتر نم ىلعأ نماألةم دحأ ةبتر نوكت ،وال خزربلا يف اميس
،قلا هوجولا متأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ةلصاح ةداهشلا ،و ةداهشلا ب ةبترلا هذه قحتسا افإامن ضيأو ، هتيعبتو هتيكزتب

اذهو ﴾ هربق يف يلصي مئاق ووه رمح األ بيثكلا دنع يب يرسأ ةليل ىسوم ىلع تررم الم:﴿ الةوسلا صلا هيلع
دسجلا هب فصوي وإامن حورلا هب فصوت ال اذه لثمو كنااقأمئ، هنأو الة صلا ب هفصو فإهن ىسومل ةايحلا تابثإ يف حيحص
ةنجلا يف نينمؤملا و ءادهشلا حاورأو داسج عماأل ربقلا يف ةنوجسم ءايبن األ حاورأ نإ لقي :فإندحأامل ربقلا ب هصيصخت يفو ،



ا يداو انلقف: اذه؟ داو قفلا:يأ داوب انررمف ةنيدملا و ةكم نيب ملسو هيلع هللا ىلص لوسر عم انرس سابع نبا ثيدح يفو ،
انيتأ ىتح انرس ي"مث ِداَولا اَذَهِب اَمار َةيبلَتلا ِب هللاَتعىَلا ذُأينِهُهَلُجؤارىَلِا يِف ِهيعَب اأص َعِضاَو ُموىَس ىَلِإ قفلا:"أكيِن قرز أل
مهجح ركذ انهوكفي لئسو ِبَلُميَا" َيِداَولا اَذَهب َراَما ف وُص ةَبِج لعِهي َءار مح اَنةق ىَلَع ُس َلِإىنوي رظنَأ ينأك قفلا:" ةينث ىلع

اوجحي فالبيعدنأ نوقزري مهبر دنع ءايحأ َء ادهشلا بنأ بيج لمع؟فأ راد تسيلو ىرخ يفاأل مهو تاومأ مهو مهتيبلتو
اهتبقعأو تينف اذإ ىتح ، لمعلا راد يه يتلا ايندلا هذه يف فإمهن ىرخ يفاأل اوناك إون مهنأو ، اوعاطتسا امب اوبرقتيو اولصيو
مهنإ : لوقي ضايع يضاقل ناكا هنع،فإاذ هللا يضر ضايع يضاقلا ظفل لمع،اذه لا عطق ان ءاضقلا راد يه يتلا ىرخ األ
لوقنلا هذه عومجم نم لصحف ؟ هربقل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةقرافم سيتركن فيكف ، مهروبق نوقرافيو مهداسج بأ نوجحي
توكلملا يف ضر األ راطقأ يف ءاش ثيح ريسيو فرصتي هنأو هحورو هدسجب يح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا :نأ ثيداح واأل

دارأ ،اذاف مهداسج بأ ءايحأ وكهنم عم ملاالةكئ غتبي امك راصب نعاأل بيغم هنأو ، ءيش هنم لدبتي مل هتافو لبق هتئيهب رهو ،
ةيؤرب صيصختلا ىلإ يع والاد كلذ نم عنام ،ال اهيلع وه يتلا هتئيه ىلع هآر هتيؤرب هماركإ دارأ نمع باجحلا عفر هللا

ا. صخلم يطو نمكالمسلاي نقهل اندرأ لا،اـهام ثملا

بطقلا عامتجا نأ هيلع االغراب روهظ كل رهظ انه، ىلإ لصفلا لوأ نم مدقت ام عيمج ب تققحتو ترظن (قتل):إواذ
يناهتلا راد يف هراوج انقزرو يناو مظعاأل بأ هرحب نم ىلا هللاعت اناقس يناجت لا دمحم نب دمحأ انخيش موتخملا خزربلا و موتكملا

هنع ىلا هللاعت يضر هذخأو مانما، ال ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسلو انديسب هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر
هاضرأو هنع هللاتعىلا يضر هيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هنم ةهفاشم ملسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر هدج ونعاهبساندي هاضرأو

هللا يضر األبرعة ءافلخلا هعمو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا روض وح ىرخأو َاخزربو ايند هتاكرب نم انيلع داعأو وعانبه،
األايبغ ةلهجلا ةبلطلا إال هركني ،وال اوؤاش ناكم يأو ريخا يأمجسل دنعو لا مكلا ةرهوج ةءار ،ق مهحاورأو مهداسج بأ مهنع
كش نظاوأ مزجاوأ ناكملا ةراهط لعمد لعفي ثلايبافإامن رشن امأو ىلا، هللاعت هاده يإالنم دهم ال ءايقش األ ةدرملا دسحلا ءو
كلذ نع اظهر،وقدسأتل كلذو هقفلا بتك يف وه امك هيلع يلصيل رهاط ريغ شارف ىلع ةرهاط َابوث يلصملا طسبي ا،كام
لضف أ اهنكا س ىلع ةرونملا ةنيدملا يف نحنو ملاغبر دعب هنع ىلا هللاعت يضر يناج تلا ينسحلا فيرشلا يلا غلا دمحم سىدي

. يديس مويا:اي هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خي هنأقلالشل ينباج ،فأ ملسو هيلع هللا ىلص هدجسم الميف الةوسلا صلا
اوطسبا هل: قلا خيشلا ؟قفلا:نإ ركذلا اندرأ اذإ عنصن فيكف ، اهشارف ةراهط وأ اهتراهط مدع عضاوملا ض عب يف فاخن انإ
باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت عبتي نأ قحأ قحلا و قحلا هيلع،ذهاوه اوسلجاو هتراهط مدْع نوفاخت ام ىلع َاره اط َائيش

. بَاملا و عجرملا هناحبس هيلإو

واثلالثنو ينا اثل لصفلا
. ةيناجتلا ةيفينحلا ةيميهارب !اإل ةيدمح األ انتقيرط ارشئط ركذ يف

طرش نورشعو هذهثالث انتقيرط طور نأش ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا عت هّللا بو فألوق:
مل نمو ، نيلع األ نيبرقملا نيبوبحملا نيزئافلا ةقيرطلا لهأ نم وهف اهنم، دحاو هنع فلختي ملو اهلك اهلمكتسا نمف ا،

نيحبارلا نم وهف ، هارتس يذلا بيترتلا ىلع اهدعأ يتلا طورشلا نم ا طرش نيرشعو دحأا لمكتساو اهلمكتسي
مأنوذ راكذ األ نقلي يذلا خيشلا ،األلو:وكن ةقيرطلا لهأ نم سيلف اهلمكتس ملي نمو األونيل، واسي ،إونمل نيبوبحملا

لا خياشملا داروأ نم درو خيلااعن نيقلتلا طبلا نوكي :نأ يناثلا ا،و حيحص نذإا هل نذأ نمم وأ ةودقلا نم نيق اهلبلتلا
وا ءايح األ ءايلو نماأل دحاو رايزة مدع ثلا: دبأا،وثلا هيلإ عجار ريغ ا دوجوم ناك نإ هنع اخلسنم وأ مهقرطل الةمز
هنع ىلا هللاعت يضر خياشملا داروأ نم درو هل نمل نقلي ال ميظعلا درولا اذه نأ ملعا : يناعملا رهاوج يف قلا تاو ألم
داروأ ،ألن هدرو وه هكرتيلف إوال صاخلا هلاإلنذ نم هنقلي كلذ دنعف هيلإأدبا، واليعدو هنع خلسناو هكرت م،إالنإ
عتساو ا ربكت سيل انم اذهو ىلا، هللاعت ىلإ ةلص وهو ةكلسم اهلكو ةنيبو ىده ىلع مهنع ىلا هللاعت يضر مهلك خياشملا

نم فالدبهل اهيف لوخدلا دارأ نمف ريغ، ال انتقيرط يف طور طمش رشلا اذه لب هّللا ذاعمو اشاح كالو خياشملا ىلع الء
ايندلا يف هقحلي ررض لك نم نمَا وهو ، تاوم واأل ءايح األ ءايلو نماأل ناك يأا هبحاص نم هيلع اذهلاشطروالوخف

نع جورخلا ىبأ نمو هيف، فلخ ال قداص دعوب هلوسرو هّللا والنم هريغ وال هخيش النم ررض هقحلي ةرخ،ال واال
نم لكو ، انمدق امك هبر نم ىده ىلع وهف هتقيرط هدرو ىلع ثكميو اندرو كرتيو هيلع ءيش فال هديب يذلا هخيش درو

هعفني هنعاإلنذال تعفر ،دقف لعفو خفلا نإف طرشلا اذهب دحأاإال نقلي ،فال انقيرط ءاطعاو درولا نيقلتب هترمأو هتنذأ
دحأانم روزي ال انتقيرط ل،يف خدو اندرو ذخأ نم كلذكو هيلع، لمعيو طرشل اذها مكحيلف هايإ هنقل والنم هسفن يف
داشر واإل نيقلتلا مأنوذايف نوكي نأ الدب خيشلا نأ نم قيرطلا ةمئأ هركذ ام امأو ال، صأ تاوم واأل ءايح األلويءااأل
لصفلا يفو رشع يناثلا لصفلا يف ةيافك هيف ام مدقت ،دقف روزي ال هنأو دحاو خيشب ديقتلا نم لتلامذيالدبهل نأو ،
تاعامجلا يف سمخلا تاولصلا ىلع ةظفاحملا ماود ، عبارلا ىلا،و هللاعت ءاش نإ كرابملا باتكلا اذه نم رشع عساتلا
ةعامجلا يف اهتاقوأ يف وتا لصلا ىلع ةظفاحملا هطرشو : يناعملا رهاوج نم األلو ءزجلا يفو ، ةيعرشلا واألرمر

ماود : سماخلا ،و ةيعرشلا روم واأل ةعامجلا يف تاولصلا ىلع ةظفاحملا هطرشو لئاس: لار لوأ يف قولا نكمأ نإ
خيشلا ،ك طورشلا و قوقحلا نم تلاالذيم ىلع خيشلل ناك ام عيمج يف خيشلا ةيفلخو تامملا ىلإ عاطقنا بال خيشلا ةبحم
لهأ نم سيلف ، خيشلل نوكي نأ هيلع بجي ناك امك ةفيلخلل ،مابح هريغ وأ ناك مدقما قيرطلا لهأ نم نكي مل نم لكو



نوكي هري:نأ غو زيرب كاميفاإل ةقداصلا ةبحملا اذهف تمهف اذإو هنقل، نم قح يف مدقملل نوكي اذهو ءيش يف ةقيرطلا
ىلع صالهت شهخي ادع نم ىلع ىلص ،قد دابعلا نم ألدح يغصي ال داقتع اال يضام مزعلا ذفان مزجلا حيحص ذيملتلا

اهـ. ةزانجلا
فرعي ،وال ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس فرعي ىتح ىلا هللاعت ةفرعم النيلا دبعلا ):نإ زيرب يفاإل (قلا
مهيلع لصف ، مهيعاري وال مهبقاري فال هرظن سيف انلا تومي ىتح هخيش فرعي ،وال هخيش فرعي تحى دوجولا ديس

اهـ. مهيلإ قوشتلا كبلق نم عزناو ةز انجلا صالة
األىلو: ةرام األ ناترامأ هنع:اهل هللا يضر عوالةم)قفلا ةرامأ نم اهل له ةبحملا نع هنع هللا يض ر (سوأهتل
إ نزحي وال إالاهب حرفي وال والمتيإالاهل إالاهل يرجي وال اهيف إال ركفتي فال هخيش تاذ يف ديرملا ةحار نوكت نأ
هتاذب اهبوالبييلا قيلي امو خيشلا تاذ حلا صم يف ةبيغو ا روضح رساعوالةين هتانكسو هتاكرح نوكت ىتح اللعاهي،
ىأرل ةعموص يف ووه رئب يف هخيش نأ ردق ول ىتح ، هخيش بانجل ميظعتلا و ة:األبد يناثلا ةرام ،األ اهحلا صمب وال

. ىهتنا هلقع ىلع خيشلا ميظعت اتسيالء ةرثكل ، ةعموصلا يف يذلا وه شهخي نأو رئبلا يف ىذلا وه هنأ هسأر ينيعب
خيش ديرملا بحص :اذإ يديس هصن باغ،بام اذإ صقنيو لاشخي رضح يزدياذإ يذلا ديرملا نع لأس هيفو):هنأ )
لا حلا يف فعضانمفنهس ديرملا دجي رفس، وأ تومب لاشخي ةيرشب تباغ اذإ هتمهب هيبري هنأ ىعداو هبرب فراعا اماكال
هللاتع يضر باج هنع،فأ دعب اذإ هب هعافتنا فعض هب،عم هعافتناو ةمهلا لاو هلبحلا هتيبرت امفمعىن لمعلا و ملعلا و
تناك حةلا،نإف ىلإ نمحةلا هيقريو ديرملا يبري ،هبو لجو بهللازع هناميإ رون يه لماكلا خيشلا ةمه هنع:بأن ىلا
ناك انه نمو ، نينسلا هيلعاالفنم ترمو تام ولو باغ، وأ رضح خيشلا هدمأ ، هناميإ رون نم خيشلل ديرملا ةبحم

الم،أل الةوسلا صلا لضفأ هيلع مهيقريو مهيبريو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناميإ رون نم نودمتسي نرق لك ءايلوأ
عفتنا هناميإ النم ديرملا تاذ خنم يشلا يف ديرملا ةبحم تناك ،إون مهناميإ رون نم ةصلا خ ةيفاص حمةب هيف مهتبحم ن

ليصحتل خيشلا بحمتهيف نوكت نأ تاذلا ةبحم ،عوالةم عاطقن عقواال تاذلا نع تاذلا تباغ ا،اذإف رضاح ماد هبام
اذإ ديرملا ،ف ضارغ نماأل ضرغل هللاال هجول ةصلا كتونخ نامي اإل ةبحم ،عوالةم يورخأ وأ يويند رض عفدل وأ عفن
نم ينعي ثلا: ثلا كلا سلا ةيغب يفو اهـ، ملعأ النملاشخيوهللا هنم ريصقتلا ف خيشلا غةبي دنع هسفن نم صقنلا دجو
ذلا نأ ذيملتلا ملعيلو ، ةعراسمو سفن بيطو مزع ةوقب بوبحمو هوركم لك يف هتعاط مازتلا ذيملتلا ىلع ةودقلا قوقح

ظوظحلا نم ءيشب هتودق ىلع هسفن رثؤي :نأال عبارلا ، ةكربلا و ريخلا هرمأ عاقةب هتودق ةعاط نم هسفن ىلع يشيق
ام بنج يف يهف دلانةيو امأو ، اهلصأ ءاج هدنع نمف ةيورخ كلذ،امأاأل عيمجب هسفن ىلع هرثؤي بل ةيورخ واأل ةيويندلا
هدعب ةعاس ةايحب ولو ءايش نماأل ءيشب هتودق ىلع هسفن رثآ نمو هل، ةميق ال هفات ءيش االَخةر رمأ نم هيدي ىلع نهلا

إو ةيويندلا و ةيورخ األ ةنطابلا و ةرهاظلا حأوهلا نم يشائ هنع متكي ال لذكنأ عباوت نمو ، هبجاو ملويوهف هقح هسخب دقف
ًادصق لجو زع هّللا اضر هلك كلذ يف دصقلا نوكي نأ اهنانس ةورذو اهلك طورشلا هذه دامعو هناخ، دقف يشائ همتك ن
هاـ. عاطتسا ام هسمليف هتودق اضر يف ىلا عت هّللا اضر نأ ديرملا ملعيلو ، ماهو واأل بئاوشلا عيمج نم ادرجم

رفلا. كلذ يف رصنل لتىقا كنإف اهلك تامهملا يف هيلإ رفو : ةيئار لا بحاص (قلا)
إوهيل جرخي هنمو لخدي ،هنم همرك بانج ىلإ ىلا عت هّللا هحتف باب خيشلا نأ ديرملا دقتعيلو : فراوعلا يف قولا
هب، ديرملا لزني ام ميركلا زنيلبهللا خيشلا نأ دقتعيو ، ةيويندلا و ةينيدلا هت امهمو هجئاوح خيشلا ب لزنيو ، عجري
و مونلا يف ةثداحملا و ةملا كملا نم حوتفم باب خيشللو هيلإ، ديرملا عجري امك ديرملل ىلا عت هّللا ىلإ كلذ يف عجريو
امك ديرملا ئج اوحب ىلا هللاعت ىلإ ثيغت هدنع،وسي ىلا عت هّللا ةنامأ وهف هاوهب دير ملا يف خيشلا فرصتي ،فال ةظقيلا

ِءاَرَو ْنِم ْوَأ اًيْحَو اَّلِإ ُهَّللا ُهَمِّلَكُي ْنَأ ٍرَشَبِل َناَك اَمَو ىلا:﴿ هللاعت ،قلا هايندو هنيد ماهمو هسفن ئج اوحب ثيغتسي

ولاكالممنو كلذك يحولا باألنايبءو صتخ وسلي رلا لا سرإف 42اآلةي:51] ىروشلا ]﴾ اًلوُسَر َلِسْرُي ْوَأ ٍباَجِح
خاهـ. ويشلل فواملمانوغريذكل تاوهلا و ءارباإلماهل

وأدهاين،ال هنيد رمأ نم ءيش يف خي هلكالمعماشل ناك اذإ ديرملا نأ خيشلا عم األبد نمو ا): ضيأ (قولا
نأ امكف كالهم، عامسلو تسمعدهل نمحلالايشخهنأ هل نيبتي ىتح هيلع، موجهلا و خيشلا ةملا كم ىلع باإلمادق لجعتسي
ىلا، هللاعت نممعةلما ألهن طورشو بادآ ا ضيأ خيشلا عم لوقللف ىلا، للهعت ةبطاخم األهن طورشو وأقتااوابادا ءاعدلل

. نماالباَد هبحي امل قيفو خلات يشلا كلاالمعم هنعقلب ىلا وأسيلهللاعت

هللا لو سر دمحم الهلإإالهللا ةجرد يف ديرملل خيشلا : لوقي هنع هللا يضر خيشلا مسعت ):دقو زيرب اإل يفو )
نايعاقلا: كلذ نودهاشي رئاصبلا بابرأو ، ةيويندلا و ةينيدلا هرومأ رئاس اذكو هب قلعم هنامي ،فإ ملسو هيلع هللا ىلص
ىلع يشمي لظي نم لثم كلثم يل: لوقي ناكف ، هتجرد فرعأ ال انأو ريثكا هنع ىلا عت هّللا يضر معه جرخأ تنكو
كلاالمإالدعب اذه ىنعم مهفأ ،ملف طوقسلا لحم دعبو كيلجر هيف لعجت يذلا لحملا قيض عم اهتافرشو ةنيدملا راوسأ
موي:ينإ تاذ هل تلقو ديدش، فوخو ميظع عرو هنم يل لصحي يرطاخ ىلع كلاالم اذه ىرج اذإ كلذ دعب ناكف نيح،
هذه نم فخت هنع:ال ىلا هللاعت يضر يل قفلا رضح هلام تركذف يه؟ ،قفلا:ام اهتلعف رومأ نم ىلا هللاعت نم فاخأ
كنيد يف كرضت يتلا ةيصعملا يه هذهف ، كرطاخ يف نوكأ وال ةعاس كيلع رمت نأ كقح يف رئابكلا نكلو ءايش، األ
ةيافك هيف ام رشع عساتلا لصفلا و رشع نماثلا لصفلا و رشع عباسلا لصفلا يف ماقملا اذه نم رم دقو اهـ، كايندو



اَّلِإ ِهَّللا َرْكَم ُنَمْأَي اَلَف ِهَّللا َرْكَم اوُنِمَأَفَأ ىلا:﴿ هللاعت ىلاقلا هللاعت ركم نم مدعاألنم : سداسلا تئش،و نإ هعجارف

7اآلةي:99] فارع ﴾[األ َنوُرِساَخْلا ُمْوَقْلا
يأ ىلع نينم نماآل ثعبي اهيلع تام نأ ىلإ انتبحم يف ناك نم لك ،نإ اورشبأ هب: انعو هنع هّللا يضر (قولا)

راهظإ قفلا: ركملا ةقيقح نع هنع هللا يضر :سوأهتل رهاوجلا يفو هّللا، ركم نم ةلحاألنام سبلي ناك،اممل حةلا

اَمَّنَأ َنوُبَسْحَيَأ ىلا:﴿ عتو هناحبس لر ،قيو ةمعنلا كلت هلاالكيف ةياغ هىلإ جردي هل،مث اهطسبو دبعلا ىلع ةمعنلا

نأ دبعلا ةفصو 7اآلةي:99]، فارع ﴾[األ َنوُرُعْشَي ْلَباَل ِتاَرْيَخْلا يِف ْمُهَل ُعِراَسُن َنيِنَبَو َمٍلا ْنِم ِهِب ْمُهُّدِمُن
ِباَذَع نِْم ْمُه َنيِذَّلا هللا:﴿َو باذع فوخ نم هبلق نئمطي حبلا،وال هسفن ىلع الَيأنم هبر فئاخانم مئادا كيون

7اآلةي:99] فارع ﴾[األ نوُمْأَم ُرْيَغ ْمِهِّبَر َباَذَع َّنِإ َنوُقِفْشُم ْمِهِّبَر
قلا ثيدح ،ويفلا ديعولا ةدش نم بلقلا عجوت وهو فوخلا األلو:وه وهو حانج ، رئاطلا ك ناحانج هل نامي واإل

عَقَي قَأ ُفاَخَي ِلَبَج َتحَت َدِعاَ َكأُهنق ُهَبوُنُذ َىَرَي ُنِمؤُملا الم:( الةوسلا صلا هيلع

ىلابأن عتو هناحبس هللا يف ءاجرلا :وه يناثلا حانج َأنهِف)ولا ىلَع َمر باَبُذَك ُهَبوُنُذ َىَرَي ُقِفاَنُملا ،َو ِهيلَع
نيع ىلا هللاعت ركم نم نمأا،واألنم ناك فوخ بال هدحو ءاجر ال ضحمت هيفاألنام،اذإف عقوتي وال هبذعي هلوال رفغي

بهللاو رفكلا نيع لجو هللازع ،ويلاأسنم لجو هللازع ناكيأسانم هدحو فوخلل ضحمت ىلا،إون بهللاعت رفكلا
:: يرتستلا االمام لوقي ىنعملا اذه يفو الم، سلا

ربقلا يف بيغت ىتح رفاكا وال نم نودكؤم ضر يفاأل نيرت وال
ركملا نم فاخيرسخ إاذ سيل نمو بيغم كنع ماتخاألرم نإف

الماـه .وسلا

ةلزنم كنم ىندأ رفاكا اوأ نمؤم ضر يفاأل ديرملا اهيأ نيرت :وال زيرب يفاإل األلو)امك تيبلا ىنعمو )
. تومت نأ ىلإ كلذ ىلع رمتساو دحأ لك نود كنإ لقو األرم سكع لب ةبترم كنم ضفخأو

ىتمف ليق ربكتم وهف هنم رش وه نم قلخلا يف نأ نظي دبعلا ماد هنع:ام هللا يضر يماطسبلا ديزي (قولا)وبأ
. هسفنبو هبرب هتفرعم ردق ىلع دحأ لكل عضاوتو ماقماوالحاال، هسفنل ري مل ا؟قلا:اذإ عضاوتم نوكي

يخ هتيأر دحأاإال ىقلت فال كتيب نم جرخت ؟قفلا:نأ عضاوتلا ةياغ ام طابس نبا لئس دقو ف): راوعلا يف (قلا
ماعطا ايندلا ءانبأ ضعب هل ثعب ،وقد ماشلا ىلإ هرفس يف هعم تنكو بيجنلا ابأ نيدلا ءايض انخيش تيأرو كنم. را
قلا غرفت ىتح يناو األ نورظتني ىراس واأل ةرفسلا تدم املف ، مهدويق يف مهو جنرف نماإل ىراس األ سوؤر ىلع

لايشخ ماقو دحاوا، فصا ةرفسلا ىلع مهدعقأو مهب ءاجف ، ءارقفلا عم ةرفسلا ىلع اودعقي ىتح ىراس األ رضحأ : مداخلل
هتد عضاوتلا نم هنطاب لزان ام ههجو ىلع انل رهظو ، اولكأو فألك مهنم دحاولا ك مهنيب دعقو مهيلإ ىشمو هتداجس نم

. هلمعو هملعو هنامي بإ مهيلع ربكتلا نم الهخ سناو هسفن يف راسكن ،واال هناحبس

دبع دمحم ابأ هيقفلا خ يشلا تيأر ىلا: عت هّللا همحر يبط رقلا نمؤم نب قيتع نب يلع نسحلا وبأ خيشلا (قولا)
هلبقتساف ، نيطلا و رطملا ريثك ءاتش موي يف يشمي وهو ، اموي ءاملعلا ءاهقفلا نم ناكو يعمن، نب نمحرلا دبع هللانب

ذئيحو زوجيل هرظتني فقوو ًاقيرط بلكلل لمعو طئاحلا ب قصل قد هتيأرف قلا: اهيلع ناك يتلا قير طلا ىلع يشمي بلك
وفقه،قلا:فامل يشمي بلكلا كرتو لفسأ لزنو هيف ناك يذلا هناكم كرت دق هتيأر بلكلا منه برق املف وه، يشمي
يف كسفن تيمر فيك هتر ئيشاتسافن تعنص االَن كتيأر يديس لقفت:اي اكةب هنم تدجوف هيلإ تلصو بلكلا هزواج
لكلا ىلع :فرتعت تلقو تركفت يتحت قيرطا هل تلمع نأ يل:دعب قفلا يقنلا عضوملا يف يشمي بلكلا تكرتو نيطلا

ال بلكلا ،و بونذلا ريثك انأو ىلا هللاعت تيصع ألين ةماركلا ،ف ىلوأو ينم عفرأ وهوهللا لب هنم عفرأ يسفن تلعجو ب
يشمي هتكرتو يعضوم نع هل تلزنف هل، بنذ

نونلا وذ ينم،قولا ريخ وه نم ىلع يسفن فرعت ألين ينع وفعي هللاالنأ نم تقملا فاخأ انأواالن هيلع،
ةمظع ىلإ رظن نمو ، رغصتو بوذت هللاتعىلا،فإاهن ةمظع ىلإ هسفن هجويلف عضا تلاو دارأ هنع:نم ىلا هللاعت يضر
ملانعىنم اذه ىلع لاعدب لصح ،فإاذ هتبيه دنع ةري غص اهلك سوفنلا ،ألن هسفن ناطلس بهذ هناطلسو ىلا هللاعت

ظح يفوصلل نكي مل :وىتم فراو يفلاع قلا كلذلو ىلا، عت قحلا نم مهتبسن ةيؤرل ةلا الحم قلخلل عضاوت عضاوتلا
. قلخلل عضاوتلا نم هظح رفوتي ال برقلا طاسب ىلع صاخلا عضاوتلا نم

هنود أدحا ىري ال هنأ وهو قبس ام يضتقي اهلهجو ةلوهجم ةمتاخلا :نأ زيرب يفاإل ):امك يناثلا تيبلا ىنعمو )
هللا. ركم صحلافإهناليأنم لمع اذ ناك ،إون هفوخ يف لا كشإ فال رسخ اذ صخشلا ناك ،فإن

نألل ناسن ،نأيعدقتاإل هلعاف ليلقو هللاتعىلا عم مهبادآ نمو هنع): ىلا هللاعت يضر يمتاحلا يبر لاع نبا (قلا



ةدحاو ةعاس ا صخش قراف ءاش،فإاذ ام هفئاطلو هفراعم نم اهيف مهحنمي هدابع بولق ىلإ نامز لك يف تارظن ه
كلت نم هل تلصح ةرظن لعل وتلاعميظ، ةمدخلا ب هئاقلل يهتيأ هيلإ،فإهن داع مث جسلا وهو دحاوا سفنا هنع ضرعأو

هعماألبد ىفو دقف تارظنلا كلت نم ةرظن هل تلصح :بأن ينعي ، كلذك ناكاألرم وفقه،فأيف اهب لصحو تارظنلا
هيضتقت امب هلماع ثيح ىلا هللاعت عم ،دقفتأبد تارظنلا كلت نم هلشءي لصحي بأنمل ينعي كلذ، ريغ نكي مل ناو

كلت نع مثزلا هنايصع ايفحلا يصاع اودهاش اذإ اضيأ كلذكو قئاذا، هل ىرت نأ لق زيزع قملا اذهو ، اإلةيهل ةبترملا
هب يرابلا ءانتع ال ةيصعملا هرضت ال نمم هلعلو هرس، يف بات هلعل نولوقيو رارص هيفاإل نودقتعي ال ،فإمهن ةيصعملا

وهف ، تقولا الب ةياغلا كلذاالرخب ةبترمو هتبترم فرعي نأ ريغ نم دحأ ريخانم هسفن رظن نمو ، هرمأ ةبقاع يف
. يطعأ ام فراعملا نم يطعأ ولو هيف ريخ ال عودخم لجو بهللازع لهاج

امبي عهداب فوخي لجو هللازع ناب مهملع نيفراعلا قوقح نمو هنع: ىلا هللاعت يضر يكملا طبلا (قولا)وبأ
هل همكح هدابع نم صوصخلا ض عبب ليكنتلا ب هقلخ نم مومعلا فوخيو ، نيند كنااللأل مهلعجي نيلع األ هدابع نم شءا

لكنو ، نينمؤملا مهب فوخ كناال نيحلا صلا نم ةفئاط جر قدخأ ىلا هللاعت ،نأ مهملع يف نيفئاخ لا دنعف اهنم، مكحو
كلذ، ءارو امب ملعأ ،وهللا ءادهشلا مهب فوخ نيقيدصلا نم ةعامج جرخأو ، نيحلا صلا مهب فوخ ءادهشلا نم ةفئاطب
نم فصو يف لخاد اذهو ، مهباحص أل ديدهتو فيوختو ، مهقوف نمل ةظعومو مهنود نمل ةربع ماقم لك لهأ نم راصف
دحأ رظن وال ماقم يف تاماقملا لهأ نم دحأ كلذ دنع نكي واألمعلا،ملف مولعلا نم رهظ بملااالةامب كرت وهو هفاصوأ

لكاألوحلا. يف هب عملا لجو هللازع ركم نمأ حلا،وال ىلإ األوحلا لهأ نم

التوملاأ وقعملا دح نع جرخي ا طابترا ةئيشملا ب ةطبترم روم هنع:نإاأل ىلا هللاعت يضر دماح (قولا)وبأ
نيفراعلا بولق عطق يذلا اذهو ، ناقيتس واال قيقَح النعلات ضف نابسحو سدح وال سايقب اهيلع مكحلا نكمي ،وال تافول

ينيب :ولحلا نيفراعلا ضعب :قلا ليوط كالم دعب كب،مثقلا نمالبييلا َهئيشمب كرمأ طابترا وه ىربكلا ةماطلا ،ذإ
. بيلغتلا نم هل رهظ ام يردأ ال ،ألين ديحوتلا هلب تعطق امل ،فمتا ةناوطسأ ديحوتلا ةنسب نيسمخ هتفرع نم نيبو

ىلع توملا ترتخ ،ال ةرجحلا باب ىلع ىلعاإلسالم توملا و رادلا باب ىلع ةداهشلا تناك ):ول مهضعب (قولا
ءوس نم نيقيدصلا فوخ : لوقي لهس ناكو ، رادلا باب ىلإ ةرجحلا باب نم يبلقل ضرعي ام يردأ ال اإلسالمألين

23اآلةي: نمؤملا ]﴾ ٌةَلِجَو ْمُهُبوُلُقَو ىلا:﴿ عت ذإقلا ىلا لالْهعت مهفصو نيذلا مهو ةكرح لكو ةرطخ لك دنع ةمتاخلا
اذإ :ينإ لوقي ديز وبأ ناكو ، رفكلا نأيبىلتب فاخي فراعلا و يصاعملا نم فاخي ديرملا : لوقي لهس اكون 60]،قلا:

عطقنيف دجسملا لخدأ ىتح ، رانلا بيبل وأ ةعيبلا ىلإ يب بهذي نأ فاخأ رانزا يطسو يف ناكف دجسملا ىلإ تهجوت
. تارم سمخ موي لك يبأد وهف رانزلا ينع

نملاشخي اهتعمس ىنعملا اذه نم ةبيرغ ةياكح تعقوو هنع: ىلا عت هّللا يضر كرابملا نب دمحأ خيشلا (قلا)
كلذو ةبير، غ حةلا ىلع هتدجوف ىدف . يباصلا ايلع نسحلا هللاابأ اهفرش ةكمب تيقل : لوقي هتعمس هنع ىلا هللاعت يضر

وال دعترتف ةوطخلا ةيحان ىلإ اهديعي ،ثم دعترتف اهدري ،مث ءاوهلا يف دعتريو هلجر عفري ةوطخ وطخي نأ دارأ اذإ هنأ
كلذ لثم هل عقي هيف طعمااىلإ عفر اذإ اذكو ةوطخ لك كهذايف ون،مث نجلا هَار:امهبإال نم لوقي ىتح ، ةوطخلا لمكي
يعق اذكو ، هاري نم لك همحري ىتح هيف يف ةمقللا ،واليجلع دعترتل همف ةيحانل عد،مثريداه ترتف همف ةيحانل هدي دميف ،
لثم وقعهل ىتح هيلإ ةبوسنم ةيرايتخا ةكرح يفكل كلذ هل عقو نأ لا،ىلإ حلا هب وغلب عجطضي نأ دارأ اذإ كلذ لثم هل
ةلا حلا هذه ام نسحلا :ايابأ تلقف هتمحر ىتح غةيا ىننزحأو ينبركأ كلذ هنم تيأر ،املف هحتفو لاجنف ضيمغت يف كلذ
ةميلس كتاذو ناويدلا لهأ نمو هب نيفرا لاع رابك نمو هئايفصأ صا خوو هئايلوأ نم ىلا هللاعت كلعج دقو عاهيل تنأ يتلا

قفلا:ام اهيف ةلع ال ةحيحص
ق ولخم يف هلعف ةدهاشم ىلع ينعلطأ دمحلا هلو هللاتعىلا وهو:نأ مكل هركذ وأس مكاوس ألدح يب لح يذلا اذه ذكتر

ضحمب دمحلا هلو ىلا عتو كرابت هللا ينعلطأ ،مث ءيش هنم يلع نايعااليغبي ةقيلخلا يف ًايراس هلعف ىرأ هتا،فأان
اهيف ردقلا رارسأ ملعأو ، تناك مل ملعأو كلتاألعفلا دهاشأ ،فأان هتقيلخ يف هردقو هئاضقو هلعف رارسأ ىلع هلضف
هرارسأ ةدهاشمو هتدها نعمش ينبجح دق هتدجوف يف هلعف ىلإ ترظن ،مث رارس كلتاأل نم ءيش يلع ىفخي ال ثيحب
ينبجحف لا، عفأ نم لعفب ا نورقم تعىلا هطخس نوكي يب،بأن هدارأ رشل إال هتدها نعمش ينبجح ام هنأ ينظ ،وفقعيف

يف زوجأ يل، بوسنم ي رايتخا لعف لك فئاخانم ترص ،اذلف هبنتج هبفأ هاليك نوكي يذلا ملعأ ال ىتح نعلاجعيم
ترص كلذلف هنم، فئاخ انأو يلاإال عفأ نم لعف نم هاليك،امف ببس وه نوكي نأ ةيرايتخ يلااال عفأ لكفعلنم

ال نأ ىلا عت هلا سأو هيلع، مدقأ نأ ديرأ يذلا لمعلا نم فوخلا ترضحتساو ، ينطابو يرهاظب ىلا هللاعت ىلإ عرضتأ
، درلا فوخانم دعترأو اهدر ،فأ فاخ فأ اهنم دعتر فأ لعف يلجر دم يف االىلو ةكرحلا ببساهلاليكو لعفلا كلذ نوكي
يف هلوقو هتمحر ةعس هل ركذأو لجو بهللازع هركذأ تلز هنع:امف ىلا هللاعت يضر خيشلا لعف،قلا لك يف اذكهو

ريَخا) ُهَتيَط نَظبيَخيراَأع َفنإ َءاَش ِبياَم ُنِظيلَف يِب يِدبَع نَظ ِعنَد :(انَأ يسدقلا ثيدحلا
هآر نم لكو حهتلا، ىلع يقبو هنظ هدواع كلت،مث حهتلا نع عجريس هنأ تننظ ىتح كلاليم عمسي ،هوو ثيدحلا



حهلا رسب نومل يوع باجحلا لهأ هاري نأ تينمتو هنع: هللا يضر هذهل.قلا وأ هذهل ةحارلا ليجعتب هل وعديو همحري
كامهن نماال هيلع اممه اوملعي ىتح ، نوكسو ةكرح لك يف هناحبس هل هتبقارم ميظعو زعولج، هْللا نم هفوخ ةدشو

ناتىه. لجو هللازع نع ةعيطقلا و تاوهشلا يف
هلباق ،عيين سكعلا ب قهلبا هسفن ىلع هنم ءانثو ىوعدلا ىلإ ريشي اهب دحأ ملكت :إواذ يناعملا رهاوج (قولا)يف
اهسئاسخ هل رهظيو اهسئاسدو سفنلا بويع يف ملكتي ،جوعل سكعلا هنعب ىلا هللاعت يضر يناجتلا دمحأ انديس خيشلا
فاصو بأ فصت نأن بحن ،وال اهفصوو شأاهن نم يتلا لئاذرلا و صئاقنلا و بويعلا نم هيلع تلمتشا امو ، اهقئا دوق

ولو اهل ةياهن ال ينعي مكلااالت، امللهنم لثم صئاقنلا نم اهلو ، اهيناعم ىصحت ال اهنأ عم ةمظ ولاع ربكلا ك ةيبوبرلا
ه ىلا هللاعت دارأ :اذإ لوقيو ، همعن رفكبأ امك بهُّللا رفكل اهليبس ىلخ هنأ ولو ، كلهل اهنيبو ءرملا نيب لوحي هللا النأ
ريخ لك لصأ وه كلذو ، اهرفك هبنجو اهركش همهلأو هتمعن هفرع ةمحر هب دارأ ئيشا،إواذ دزي ملو اهيلإ هلكو الكدبع
ىتح هرمأو هئاضق ذوفن ةعرسو هرهقو ىلا طسوةهللاعت نم هفوخ جللاأإال نع فاغأل ءاجرلل ا رهظم دحأ هءاج امو ،
نمأهرم لهج امب هفرع وأ هركذ ىلع معالصحلااالهم هسفن نع دحأ هل ركذ ا،ىلإأنقلا:إواذ روعذم فئاخا بهذي
دنتسي هيلع،والمعال دمتعي ئيشا ألدح كرتي ال لوخدم هنأمعلول هل نيبتي ىتح هللعو لمعلا كلذ سئاسد هل جرخ ،فأ
لضف إال اندنع :ام هلوقب دهشتسي اام ريثكو ، هتمحرو هللاتعىلا لضفل شليءإال نوكرلا اهب،وال لإيه،والحةلايأسن
دوجولا ديس مكل:نإ هبأقلو انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قولا ملسو هيلع هللا ىلص ه لوسر ةعافشو هتمحرو هّللا

اندرو ذخأ نم :نإ ناوخ لإل لوقأو رفاكا، إال تومي ال بتي ملو كلذ ىلع مادو انبس نم نأ انل نمض ملسو هيلع هللا ىلص
هللا يصا يفمع هسفن حرطو كلذ عمس نم نأ ةي صعم هرضت ال نأو باقع وال باسح بال ةنجلا لوخد نم هيف ام عمسو

ي ىتح انضغب قهبل ىلا عت هّللا سبلأ ، هيصاعم هللايف ةبوقع نم ىلإاألنام بحةلا كلذ ذختاو عمس، ام أللج لجو زع
مكنم بنذب هيلع تعىلا ىضق نمو ، هتبوقع نمو ىلا هللاعت يصاعم نم اورذحاف رفاكا، تام ىلا هللاعت هتامأ بسان،اذإف
لاغيلا:نأ دمحم يديس ينربخأو الم. وسلا لجو هللازع نم فئاخ بلقلا يكاب وهو إال هنبرقي ،فال موصعم ريغ ولاعدب

: مهدشني ريثكاام هنع ىلا هللاعت يضر خيش لا
فراع هللابهللا ركم فئاخو لهاج هللابهللا ركم نمآو
فئاخ هللا إالنم فراع وال نمآ هللا إالنم لهاج وال

عهن. ىلا هللاعت يضر خيشلا بناج يف ةوادع وال ضغب وال بس هنم ردصي ال ):نأ عباسلا (و
تا. مملا ىلإ درولا ةموادم :( نماث (ولا

ةقيرطلل وهالمز يذلا مولعملا درولا ينع ذخأ نمو هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر :قلا داقتع ):اال عساتلا (و
ردصي ال نأ طرشب ، باقع وال باسح بال ةدفحلا ال هنع ةلصفنملا هتيرذو هجاوزأ و هدلوو وه ةنجلا لخدي هتنذأ نمع وأ

ىلا هللاعت يضر .وقلا تامملا ىلا درولا ةموادم كلذكو ، تامملا ىلإ خيشلا ةبحم ميديو ، ةوادع والبغضوال بس مهنم
هتيرذو هجاوزأو هدلوو باقع وال باسح ريغب ةنجلا لخديو نينم نماآل ثعبي اندرو ذخأ نم هب:لك انعو هاضرأو هنع

. انمدق املك هللا ركم نم األنم مدعو ةبحملا ثكن مدعو داقتع اال طرشب ، ةدفحلا ال هنع ةلصفنملا

انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خان يشو انديس هب بتك اممو ملاعينا: رهاوج يف :قلا داقتن نماال الةم ):سلا (ولاعرشا
نأ ينبلطت كنأ نم تركذ ام امأو نأقلا: ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىلوسر ىلع الم الةوسلا وصلا ةلمسبلا دعب هب
دنع تعاش يتلا ةماركلا كلذ نم فأقولكل:األىلو كرورس موديو كتبحم ديزتو كبلق نئمطيل روم، األ ضعبب كربخأ
ىلا عهيل مادو اندرو ذخأ نم لك نأ يهو ، ىجرتت لقاعلل ةدع لضفأو ىجري يخر مظعأ يهو ، دقتنملا رغم ىلع دقتعملا

. داقتن نماال عيمجلا ملس نإ هتيرذو هجاوزأو هدلوو وه باقع وال باسح ريغب ةنجلا ـل خدي ،هنأ تامملا
ثلا ثلا لصفلا يف هانعدوأ ام ىلع يلعفهبولاقفو ، طورشلا هذه نم ءيش يف شهخي ىلع ضرتعي نأ دارأ نم (تلق):لك
در. متأ اميهدر اهيف دجيسف هللا ءاش نا كرابملا باتكلا اذه نم رشع سداسلا و رشع سم واخلا رشع عبارلا عشرو

ضر نذأ،قلا نمم وأ ةودقلا نم حيحص هلإذن ناك نمم حيحص نيقلتب ركذلا يف مأانوذ ذيملتلا نوك :( رشع يداحلا (و
مشهفااوأ ركذلا ينع ذخأ نمم صاخ لضف :اذه ملسو هيلع هللا ىلص ولهللا سرل تلق هب: انعو هاضرأو هنع ىلا يهللاعت
علا طيلف تلق: مهل، نماض انأو ةهفاشم كنع ذخأ غيهركفأهن ىطعأو هتنذأ نم يل:لك ؟قفلا ةطساوب ولو هذخأ نم لكل وه

. باتكلا اذه نم نيرشعلا و ثلا ثلا لصفلا ضارتع بحاال هبلق يف نم

لاالةمز دارو األ نمو : يناعملا رهاوج يف ،قلا ةعمجلا موي رصع دعب ةلليهلا ركذو ةفيظولل عامتج ):اال رشع يناثلا )
نمو اهيف، طرش وهو ةعامج نوؤرقيو اهل عنو متجي ناوخ نماإل دلب يف ةعامج نأقلا: إونكااون ىلإ ةفيظولا ةقيرطلل
مهركذو مهعامتجا نم والدب ناوخإ هل نإكنا ةعامجلا عم ةعمجلا موي رصع دعب ةلليهلا ،ذكر ةقيرطلل لاالةمز دارو األ

: انباتك نم سماخلا لصفلا ،و كرابملا باتكلا اذه نم نيرشعلا يو داحلا لصفلا علا طيلف ضارتعا كل ناك نإو ، ةعامج
هللاتعىلا. ءاش نإ نيركنملا قانعأ عطقي ام اهيف دجتس : دقتعملا ديعسلا فويس



لاإالب مكلا ةرهوج أرقت :وال يناعملا جورها يف قلا ةيئاملا ةراهطلا لاإالب مكلا ةرهوج أرقت ):أنال رشع ثلا (وثلا
كبلق يف ناك نإو ، اهتءار ندنعق ورضحي األبرـةع ءافلخلا و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،ألن ةيبارتلا الب ةيئاملا ةراهطلا
يذلا لصفلا ب ءاش،فعكيل ناكم وأ سلجم يأ دنع ةعبر األ ءافلخلا و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضحور نم راكنإ رطاخ
يبنلا ىلع يلصملا ينعي جاتحيو ي، نارعشلا خ يشلل سةي دقلا راون لواقحاأل يفو ، كرابملا باتكلا اذه نم لصفلا اذه لبق

ىلا،ألاهنكتاذ هللاعت عم روضحو ةراهط ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص
نع بإنذ هلعفي اميف خيشلا ىلع ضرتعي هللا:ال ءاطع نبا لوق ا ضيأ رشع عساتلا لصفلا يف مدقتو ، دوجسلا و عوكرلا

طابنتس واال ةوق كانه لجو هللازع هاطعأ هيف رحبتو موقلا قيرط لخد اذإ دبعلا :نإ ينارعشلا خيشلا لوقو ىلا، هللاعت
. هعجارف خلا تابجاو قيرطلا يف طبنتسيف ، ءاوس دح ىلع ةرهاظلا اإلةيهل ماكح .األ ريظن

ىلا هللاعت يضر ،قلا ةقيرطلا يف هناوخإ نيبو هنيب اميس وال قلخلا عيمج نيبو هنيب ةعطاقملا مدعوقعو :( رشع عبارلا (و
روم واأل تاعامجلا يف تاولصلا ىلع ةظفاحملا هطرشو : يناعملا رهاوج نم ةلااألىلو سرلا يف هب انعو هاضرأو هنع
كلذ ،اودك قلخلا عيمج عم ةعطاقملا كرتو هلاالك، نيع فإاهن بونذلا يف هّللا ركم نم ةلحاألنام سابلو ،إمكاي ةيعرشلا

متعطتسا ام ىلا هللاعت يف اوعيطأو ىلا هللاعت يف اولصاوو ىلا هللاعت يف اوروزو ، ةقيرطلا يف ينعي ناوخ اإل نيبو مكنيب
لك ماركإ ديرملا ىلع بجاولا نأ دوروملا رحبلا يف انركذ :دقو ةيسدقلا راون اولقحاأل يف عتيسروالدكهاـ.قولا ريغ يف
األذخ ةحص هاوعد يف بذاك وهف يعرش قيرط ريغب هخيش ةعامج دحأانم هرك نم نإو ومواالهت، هبحي هخيش نمكنا

اهـ. هبحي مهخيش ناك نم لك اوبح أل مهخيش نع مهلاألذخ حص مهنأ ولو هنم، تقملا نكمت ىلع ليلد كلذو هنع،

هيذؤي ملسو هيلع هللا ىلص بأهن هربخأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش قولا
مكدحأ لمهي ،إوايكمنأ ةمحرملا ب اوصاوتو ربصلا ب اوصاوتو : لئاسرلا يف هنع ىلا عت هّللا يضر قولا هباحصأ ي ذؤي ام
عييضتب يلتبا ناوخ اإل قوقح عييضتب يلتبا ،فإننم ةبرك ىلع ةناعإو ةرضم عفد وأ ةدوم بلج وه امم هناوخإ حققو

مامته اال ديدش نكيلو : رخآ عضوم يف اهـ.وقلا هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هناجبس ،وهللا اإلةيهل قوقحلا
كلذ نكيلف ، ناوخ اإل قوقح ةاعارم نم انلق ام كاردتسا نأقلا: ىلإ اهنع تلاأرخ هنكمي ال يتلا هتقيرط يف هناوخإ قوقحب

و ةوادعلا هيخأ نم فاخي ضراوعلا ضعب يف نوك ،إالنأي تقولا يف نكمأو رسيت بما ةفلك وال واللقث جرح ريغ يف
النيف وخلا ناوخ اإل ةفحت يفو ىلا، هللاعت نم اضرلا بلجتسي كلذ هبلق،فإن حاص إل عرسيلف ، بلقلا داسف وأ ةعيطقلا

مهريغصو مهريبك بحمامهل نوكي :نأ هناوخإ قح يف ةقيرطلا األخيف ينعي هيلع يتلا امأواآلباد : نافرعلا لهأ بادآ
اوباغ اذإ مهنع سيأل نأو ، اوضرم اذإ مهدوع ،أوني هسفنل بحي ام مهل بحي نأو ، مهنود بشءي هسفن صصخي ال نأو ،
لذبي لب يويند رمأ ىلع مهمحازي ال نأو ، اضرلا مهنم بلطي نأو ريخاهنم، مهاري نأو ، هجولا المطوالةق بسلا مهأدبيو

ىلا هللاعت بح ىلع مهعم نواعتيو ىلا ذكرهللاعت ىلع مهدضعيو ريغصلا محريو ريبكلا رقوي هب، هيلع حتف ام مهل
رهاظ هناوخإ ةحماسم مهلا سأر لعجيلو ، مهنم عقو اميف امهل حماسم مهبويع نع ًافاك ىلا، هللاعت ىضري اميف مهبغريو
ريبكا ناك نإ باوصلا ىلإا مهدشري ، مهبحي نم بحيو مهيداعي نم يداعي ، مهنم ردص ءيش ىلع مهبتاعي اال نطابو ا
يف امهل شوشب نوكي نأو مهل، لا عنلا ميدقتب ولو مهمدخي قيض، يف مهو هسفن ىلع عسوي ا،ال ريغص ناك نإ مهنم ملعتيو

اهـ. هترواحم و هتبطاخم
يساوي هبناج ناسحاألله رباإو مهرثكأو ةلصاوم سانلا مظعأ نم فإهن ينيدلا همحر امأو :( يناعملا رهاوج يف (وقلا
مهيراع وسكيو مهعئاض لمشيو مهعئاج معطيف مهيلإ نسحيو ، ةاساوملا عاون هللابأ يف ةفرعم هل نم لكو هباحصأو هناوخإ
يوذل تيأمل امم أرثك مهباصمل تيأمل ةينيدلا بألهاألةوخ ًامامتها دشأ هنع هللا يضر وه ،ذإ مهءاف ضع نيعيو مهءارقف دفريو
دعبيو ، بناج األ دعبأ نم ناك لوو كلذ هدنع ناسن ،إل برقيف بحا، هللاتعىلا يف مهرثكأ برقا هدنع سانلا مظعأ ، همحرو هبسن
يلتبا نم: لوقي ةرم ام ريغ هتعمس ، عاطتسم ريغ افب مايقلا نأ ىريو مهقوقح مظعتسي هدجت ، براق نماأل ناك ولو بيرقلا هنعا

اهـ. ةميظعلا لبلايِة هذه نم ةيفاعلا الةمو سلا ىلا ،سنألهللاعت اإلةيهل قوقحلا عييضتب تباالههللاتعىلا ناوخ اإل قوقح عييضتب
به: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر :قلا هوحنو رذع ريغ نم هتقو نع هريخ تكأ درولا ب نواهتلا مدع :( رشع س ماخلا (و

يضر انخيشل ملسو هيلع هللا ىلص هنم رابخ بإ اذهو هلاالك، ،يوأهيت ةبوقع هب تلح هب نواهت كرتايلكاوأ هكرتو هذخأ نمو
هنع. هللا

ةيدمحملا هذه انقيرط يف لوخدلا أللج خياشملا داروأ دروانم كرت هب:من انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر (وقلا)
والنم ىلا هللاعت النم هبيصي ءيش نم فاخي ةرخ،فال واآل ايندلا يف ىلا هللاعت هنمأ ، قرطلا عيمج ىلع ىلا هللاعت اهفرش يتلا
هب لحت اهنع توأرخ انترمز لخد نم امأو ، تاوم نماأل وأ ءايح نماأل ناك يأا هخيش والنم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر

دبأا. واليدوع ىرخأو ايند بئاصملا
: يناعملا رهاوج يف هب،امك انعو هنع هللا يضر :قلا ءاطع بإ حيحص نذإ ريغ نم ءاطع لإل ردصتلا مدع ( رشع سداسلا (و
ولاال ىوعد يهو ىلا، بهللاعت ولاعذاي ةمتاخلا ءوس ىلع تومي اهنم بتي ملو اهنم ةدحاو لعف نم نأ ًارومأ فشكلا لهأ ركذ

انه. اهنم دارملا ىهتنا نذإ ريغ نم لاودر ءاطع إل ردصتل ا وهو ، ةخيشملا ءاعداو بذكلا ةيبب
هذه لهأ نم ةيصوصخلا لهأ رابكلا اميس وال هنع هللا يضر خيشلا اىلإ بستنم ناك نم لك مارتحا :( رشع عباسلا (و



هركذ مرحي دح ىلإ ىلا هللاعت دنع ولعلا يف تهانت هللا دنع ةبترم انل هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر :قلا ةقيرطلا
مكل تركذ يتلا يه تسيلو ، مهادع نمع ًال ضف يرفك ىلع نافرعلا و قحلا لهأ عمج هبأل تحرص مكل،ولو وهامفأشهتي سيل

هللا هدرط انباحصأ ةمرح ظفح مدعب انباحصأ نم يبلق رييغت ىلع ظفحتي مل نم :نأ ةبترملا كلت ةيصاخ نمو اهئارو نم يه لب
. هحنم ام هبلسو هبرق نع ىلا عت

. تنكمأ نإ ةيبوثلا و ةيندبلا ةراهطلا :( رشع نماثلا (و
. ناكملا ةراهط :( رشع عساتلا (و

. ةعامج يف ناك بيرقادجاوأ ولو رفسل إال ةلبقلا لا بقتساو سولجلا :( نورشع يفوملا (و

يف تاولصلا روضح يلع ةظفاحملا هطرشو : يناعملا رهاوج يف :قلا ةرورضل إال ماكلا مدع :( نورشعلا و يداحلا (و
. ةرورضل كلاالمإال مدعو ةلبقلا لا بقتساو سولجلا و ةيناكملا و ةيبوثلا و ةيندبلا ةراهطلا ،و نكمأ نإ ةعامجلا يف اهتاقوأ

ةلبقلا لبقتسي نأو ثبخو ثدح نم ةلماك ةراهط ىلع نوكي :نأ اهتظح نممال ادب آباد ركذللو :( ناوخ اإل ةفحت يفو )
وأ لسغلا : ركذلا نمآباد يناثلا : ةيضرملا الةص خلا يفو هاـ. اوفطصا سلجملا مهب قاض ،وإن اوقلحت ،وإال هدحو ناك نإ
االةمز طورشلا تهتنا انهو هدحو ناك نإ ةلبقلا لبقتسم رهاظ ناكم ىلع سولجلا ركذ كالم دعب ،مث توكسلا ثلا: ،ثلا ءوضولا

. ةماعلا

كلذ نم مظعأو هنم، دم وتسي هرخَا ىلإ ركذلا لوأ نم هيدي نيب ةودقلا ةروص هراضحتسا هيلع ردق نمل :( نورشعلا و يناثلا (و
ردق نمل صاخلا اهطرشو : يناعملا رهاوج يف ،قلا ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةروص راضحتسا عفنأو لمكأو عفرأو
نأ عفنأو لمكأو عفرأو اذه نم مظعأو دهنم، متسي ،و هرخَا ىلإ ركذلا لوأ نم هيدي نيب جسلا هنأو ةودقلا رضحتسي نأ هيلع
رابك وإ ماظع إو راقوو ةبيهبو ، ملسو هيلع هللا ىلص هيدي نيب جسلا هنأو ، ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةروص رضحتست

هاهـ. ماقمو محهلا ردقب هنم دمتسيو

دمحم بطقلا ركذ امك وهو ملسو هيلع هللا ىلص هبانجب قلعتلا نم يناثلا عونلا انه: ةروكذملا هتروص راضحتسا دارملا (تلق):
اللو بجلا راضحتس حةلااإل اهل وتلاأبد ملسو هيلع هللا ىلص صوهتر راضحتسا األلو: نيمسق ىلع نامسلا ميركلا دبع نب
هيلع هللا ىلص كمانم يف هتيأر نكت ،فإنمل مونلا يف اهتيأر يتلا ةروصلا رضحتساف عطتست وولاقرا،إفنمل ةبيهلا و ميظعتلا

هللا تافصب فصتم ،ألهن هتركذ املك كعم وسي كاري هنإف ، ءايحلا و ةبيهلا و ميظعتلا تمأبداباإلجلاو هيدي نيب كأكن روصت ، ملسو
هفصو فراعلا نأ تافصلا هذه نم رفاو بيصن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنللو نمذهرك، سيلج هناحبس وهو ىلا عتو هناحبس
ةلماكلا هتقيقح راضحتسا : يونعملا قلعتلا نم يناثلا ىلا، بهللاعت سانلا ا فرعأ ملسو هيلع هللا ىلص وهف ، هفورعم فصوو

دابآ اإلةيه تاذلا رونب ةفرشملا ريبكلا ىلا هللاعت فاصوأب ةيلجتملا لا، مجلا اللو جلا نيب ةعماجلا لا مكلا فاصوأب ةفوصوملا
لك ةقيقح وه ثداحلا و ميدقلا دوجولا قئاقح يفرطب مئاقلا ا يلكلا حورلا ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملعاف ملتتسعط لاآلداب،نإف
قلا نمو ، ًانيعو َامكح اهتارثؤمو اهراثآو اهلا عفأو اهفاصو لأل عماج تاذلا رون نم قولخم ،ألهن تافصو تاذا نيتهجلا نم

ملسو هيلع هللا ىلص ناك 53اآلةي:8-7]،إوامن مجنلا ]﴾ ىَنْدَأ ْوَأ ِنْيَسْوَق َباَق َناَكَف ىَّلَدَتَف اَنَد هقح:﴿َّمُث يف ىياعت هللا
رعلا نأ تملع دقو شرعلا قوف جارعملا ةليل هماقم ناك اذهلو ، اهعيمج قئاقحلا ةقيقح ألهن ةيقلخلا ةيقحلا و ةقيقحلا انيب خزرب
هبرو اهرس بأ هتحت تاقولخملا تناك شرعلا قوف ملسو هيلع هللا ىلص هئاوتسا دنعف ، قولخم هقوف سيل ذإ قولخملا ةياغ ش

نيتهجلا اتلك نم نيفصولا كبال فصتملا وهف هنم، نود دوجوم قلخلا و قحلا نم دوجوم ألهن ىنعملا ب اخزرب راصف ، هقوف

لا مكلا اذه راضحتسا كيلع لهس كل هتركذ ام تملع يِنِم﴾اذإف َنوُنِمؤُملا هللاَو َنِم نيعوا،قلا:﴿انَأ امكح ىنعمو ةروص
ىلا. هللاعت ءاش نإ يدمحملا

يف هروهظ سيلف عملا، لك ايف روهظ ةيدمحملا ةقيقحلل :نإ يفاصلا بارشلا اذه نم انقاذأو كايإو هللا انقفو ملعا مث
عملااأل يف هروهظ ،يلوس حاور عملااأل هعسي ام عسي ال ماسج ،ألنعملااأل حاور علاماأل يف هروهظك ماسج عملااأل
يف هروهظك ضر يفاأل هروهظ سيلو ، عسوأو حاور عملااأل نم فطلأ ىنعملا ،ألنعملا ىنعملا عملا يف هروهظك حاور

ال ثيح ىلا هللاعت دنع هروهظك شرعلا نيمي نع هروهظ سيلو ، شرعلا نيمي نع هروهظك ءامسلا يف هروهظ سيلو ، ءامسلا
هنأ ىتح لحملا امهبلقب ةبيهو جالةل روهظ لكلو األلو، ماقملا نم لمكأو متأ هيف هروهظ نوكي ىلعأ ماقم لكف ، فيك وال نيأ

هللا :﴿لَِيَعَم ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم كلذو ، ءايلو واأل وملاالةكئ ءايبن حأداأل هيف هاري نأ عيطتسي ال لحم ىلإ ىهانتي

وه امنيأ ى ربكلا ةنياعملا ءايلعلا رهاظم يف هارتل كتمه يخأ اي عفراف َوالَِبَنيُمرلَس﴾ ُمقْبَر كَلَم ِهيِف يِنعَسَي َال تْقَو
ت بيرق نمف راضحتس ايفاال فلكتم األرم لوأ يف تنك ولو هانعمو هتروص ةظح مال ماودب يفاص اي كيصوأو ، ةراش اإل مهفاف

قحلتو ، ةباحصلا ةجردب زوفتف كبطاخيو كثدحيو كبيجيف هبطاختو هثدحتو نايعا، ملسو هيلع هللا ىلص كرضحيف كحور أفل

صلا اذهنتةجي ناك ﴾إواذ َةَمايِقلا مكلَعيَصالةَأقَركَبمِمينَيوَم ُرَثكَأ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ىلا،قلا هللاعت ءاش نإ مهب
وهو رهاظلا لمعلا ةجيتن ىلا،ألن عت هدنعو هعم إال نوكت لهو ؟ رسلا و حورلا و بلقلا ب هيلع الة صلا ةجيتن ،امف ناسللا الةب
ةروص راضحتس اال ماودو واإلبقلا قلعتلا وهو نطابلا ةجيتنو ، ةنجلا وهو ناكملا ب زوفلا ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا



، ةراشبلا ىلع عقت ةراش اإل مهفاف فيك وال النيأ ثيح قدص دعقم يف لزن ىلا هللاعت دنع وهف ، ةناكملا ب برقلا ب زوفلا ىنعمو
هتفرعم تدادزا املكو ، هاسني هللاال ،نأ هركذ دنع هدوجول تبثو نكس ىلا هللاعت يف هتفرعم تدادزا املك لماكلا يلولا نأ ملعاو

ب يلولا ةفرعم نأ كلذو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ركذ دنع اآلراث ترهظو برطضا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف
ةيلباق ردق ىلع ىلا هللاعت ةفرعم نأشتنم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفرعمو ىلا، هللاعت يف هتبحمو هتيلبا ق ردق ىلع ىلا هللاعت
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ب ةفرعم يلولا دادزا املكو اآلراث، رهظتو هل تبثي نأ قيطي ال اذه ،وأللج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

هللا ىلص يبنلا هآر نم لك نأ ملعا قاط،مث ىلعاال ىلا هللاعت ةفرعم يف قلطأو اإلةيه ةرضحلا يف نكمأو هريغ نم لمكأ ناك
ةعلخلا كلتب فرصتي ملسو هيلع هللا ىلص هنإف لا، مكلا علخ نم ةعلخ السبا اإلةيه تايلجتلا نم لجت يف ءايلو نماأل ملسو هيلع

يهف ،وإال ايندلا يف روفلا ىلع اهسبل هل نكمأ يوقا ناك ،نإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةيده هل يهو رآهاهب يذلا ىلع
ايندلا يف اهسبلو ةعلخلا كلت هل تلصح نمف ةرخ، يفاآل إوام ايندلا يف امإ هدادعتسا ىوقي ىتم اهسبلي ىلا هللاعت دنع هل ةرخدم
كلت هيلعو تايلجتلا نم لجت ايف ضيأ يلولا كلذ ىأر نم لكف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم فلاتةوهل هذه نوكت ةرخ يفواآل
نمم لزنتو ، يناثلا يئارلا كلذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةباين اهب قدصتيو اهعلخي يلولا كلذ ،فإن ةيوبنلا ةعلخلا

امال ىلإ اذكهو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هب قدصت ام ضوع ةعلخلا كلت نم لمكأ ىرخأ ةعلخ يلولل يدمحملا ماقملا
يهو يروصلا قلعتلا نم ىرخأ ةيفيك هذهو ، نيدب ادبأاآل ءايلو نماأل هاري نم رئاسل هتداعو هبأد ةوتفلا زتلهذه هل،ملو ةياهن
رصبلا نيع ضيم عمتغ رونلا كلذ يف سمغنم كنأو ضحم رون هنأو لبعهني نوكلا ءلم ملسو هيلع هللا ىلص نأتالظح:هنأ
ماقم هل لص ح نمو يفه، ءانفلا ماقمب يحنذئ فصتتف ، ةينيعلا وتلااليشو رونلا اذه يف قارغتس لصلكاال ،فإاذح ةريصبلا ال
ىتح هل ةبحملا و قوشلا توالمز ملسو هيلع هللا ىلص هعبتت :نأ هتيفيكو يروصلا قلعتلا يمسف دحأ، هوو هتبحم قاذ يفه ءانفلا
يف درابلا ءاملا نايرس دجت ا،امك رشبو رعشا او مسجو احورو بلقا كدوجو عيمج يف ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم قوذ دجت

َنيِنِمْؤُمْلا ِب ىَلْوَأ ُّيِبَّنلا ىلا:﴿ عت قلا دحأ لك ىلع ضرف ملسو هيلع هللا ىلص هبح نأو ، ديدشلا أ مظلا دعب هتبرش اذإ كدوجو

نِمؤُي َلن ْمِهِسُفْنَأ ْنِم َنيِنِمْؤُمْلا ِب ىَلْوَأ ُّيِبَّنلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص 33اآلةي:6]،،قولا بازح ﴾[األ ْمِهِسُفْنَأ ْنِم
كنأ ملعاف اهتفصو يتلا ةبحملا هذه كدوجو عيمج يف دجت ﴾فإنمل ِهِدَلَوَو ِهِلا يلِإِهنمَنسفِهَمَو ُبَحَأ َنوُك ىتحأ مُكُدَحَأ
وتلاأبد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ركذ ماودب بحلا بلطاو علوتو ، كبونذ نم بتو هيلإ عر ضتو هللا رفغتساف ، نامي اإل صقان

،﴾ بَحَأ غَمَمن ُءَرَملا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص اقلائل معه،ألهن رشحتف كلذ هني،نتلا امع بانتج واال رمأ امب مايقلا و هعم
اهنم كيلع ضافي ام ىقلت كلذ دنعف ، دومحملا ماقملا وه ءانفلا نع كؤانف نكيلف ملسو هيلع هللا ىلص هيف ءانفلا ماقم تققح إواذت

تت ىتح هسفنل هجوتملا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ كهجوت دنع :نأتالظح هتيفيكو ، رونلا نم ترهظ يتلا ةروصلا نم ،يأ
ءايش األ عيمج تنأ،ألن ال يلصملا وه ملسو هيلع هللا ىلص هنأ الظح ملسو هيلع هللا ىلص هيلع تيلص اذإ كلذكو هيف، الىش
حلا بسحب ةقيقدلا كلت رهظتو ملسو هيلع هللا ىلص هنم دقةقي تارذلا نم ةرذ لك يفو ، ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم تقلخ

نماكلا رسلا كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هل كنم هجوتملا ف ملسو هيلع هللا ىلص هنم رس كيفو ءايشأا ةلمج نم تنأو هيف، يه يذلا
ثراو اماكال ناسنإ نوكت كلذ دنعف ، ملسو هيلع هللا ىلص هب ءاقبلا ماقم ىلإ ىلا هللاعت كلقني ىتح ماقم نم كلذك لزت كيف،ملو

األ راحب قراغايف ةيدوبعلا ماقم طبلاا نكو ، كاطعأو اموأالك ىلع ىلا هللاعت دمحاف ، ةيوفطصملا مكلااالت عماج ةقيقحلا
اهـ. ةيدحاولا تافرصتب فراعا ةيدمح

رضحت ملاعينا:وسي رهاوج يف :قلا اهمهف ىلع ةردق كل تناك نإ ركذلا ظافلأ يناع م راضحتسا :( نورشعلا و ثلا (وثلا
وه ام ريغ النيف وجلا نع هركف لغشيل هناسلب هركذي امل عمتسيلف ،إوال اهمهف ىلع ةردق هل تناك نإ ركذلا ظافلأ يناعم كلذ عم

ضرواهـ. حلا ىلع يوعهني هددصب
ىلا ةرماهـوهللاعت لك عم هبلقب ذلاكر ىنعم راضحإ ركذلا نمآباد ينعي رشع يداحلا :( ةيضرملا الةص خلا يف (قولا

. بَاملا و عجرملا هناحبس إوهيل باوصلل هنمب قفوملا

ةقيرطلل همزا ال راكذأ لا نايب يف نوثاثلا و ثلا ثلا لصفلا

ةيناجتلا ةيفينحلا ةيميهاربا ال ةيدمحملا ةيدمحأ ال

اهنقلي يتلا هنع ىلا هللاعت يضر انخيش داروأ نأ ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو فألوق:
ةرم ةئام هللا رفغتسأ وهو ، درولا اهنمف االةمز راكذ ،امأاأل اهريغ اهنمو ةقيرطلل الامز ناك اهنم:ام ةريثك قلخلا ةفاكل
يتلا يه اهنيعب راكذ األ هذهو ةرم، ةئام ةلليهلا ةرم،مث ةئام تناك ةغيص بأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة ،وصلا

ا،وأنأث ريغص ريبكاوأ ناك حةلا يأ ىلع نيملسملا نم اهبلط نم لكل اهنيقلتب هرمأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر له اهبتر
الة صب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا نوكو ، اهبلط دحأ نع اهعنمي ا.ال يصاع عئاطاوأ هريغ وأ ناك ًارح ى

هلضف ضيف نم هب نتما يذلا إال هردق ردقي ال يذلا . ميسجلا باوثلا ،و ميظعلا لضفلا نم اهيف امل لمكأو لضفأ املأغقل حتافلا



راهنلا لعرذف نيتفولا نيذه يف هتاف نمو . ءاشعلا صالة ىلإ رصعلا صالة دعبو ، ىحضلا تقو ىلإ حبصلا بعدصالة هتقوو ،
هللا رفغتسأ يهو .( ةفيظولا ةقيرطلل االةمز راكذأا نمو ). رهدلا مرم ىلع هكرادتيلف درو هتاف نمو . كلذك ليللا ،و تقو هلك
( يهو ). اهريغ ةفيظولا يف يفكي ةرم،وال نيسمخ املأغقل) حتافلا الة ةرم.(صو ثالنيث مويقلا يحلا الهلإإالوه يذلا ميظعلا
هلآ ىلعو ، ميقتسملا كطارص ىلإ يداهلا و قحلا ب قحلا رصان قبس، امل متاخلا املأغقل،و حتافلا دمحم انديس ىلع لص هللام

ةمحرلا نيع ىلع ملسو لص هللام يهو ةرشع اتنثا لا) مكلا ةرهوج (مث ةرم ةئام .مثالهلإإالهللا ميظعلا هرادقمو هردق قح
األ قربلا ينابرلا قحلا بحاص يمد اآل ةنوك ملات األكناو رونو يناعملا و موهفل ا زكرمب ةطئاحلا قة قحتملا ةتوقايلا و ةينابرلا
. يناكملا ةنكم بأ طئاحلا كنوك مألتهب يذلا لاالعم كرونو واألاوني روحبلا نم ضرعتم لكل ةئلا ملا حابر األ نوزمب عطس
ملسو لص هللام األمقس ماتلا كطارص فاألموق راعملا نيع قئاقحلا شورع اهنم ىلج لاتيتت قحلا نيع ىلع ملسو هللامصل

هايإ. اهب انفرعت صالة آهل ىلعو هيلع هللا ىلص ، مسلطملا رونلا ةطاح إ كيلإ كنم كتضافإ مظع األ زنكلا قحلا ب قحلا ةعلط ىلع
امهو درولا ك اهتقوو ، نسحف نيتقولا يف تئر وإنق ءاسملا يف وإام حابصلا يف ،امإ دحاو تقو يف ةفيظولا هذه ةءارق يفكتو

اإل يهو كلذ ،هلف اهركذنس يتلا ةيفيكلا هذهب ةفيظولا لعفي نأ دارأ نمو ءاش امهيأ ناسن اإل مدقي ناكرتشم تقولا يف ذئنيح
ب تففخو لص يهاأل ةيفيكلا هذهو ةرم، ةئام ةلليهلا ةرم،و ةئام قلغأ امل حتافلا الة صو ةرم، ةئام تناك ةغيص بأي رافغتس
اآلن،وال ىلإ بكلايةيفاأللصية اهلعفي ناوخ اال ضعب نأ يلا غلا دمحم يديس ينربخأ اآلن. ناوخ اإل اهلعفي يتلا ةيفيكلا
نإ مجمتعني ةقيرطلا يف عماألخونا ـتأرق نأ اهطورشو كلذ اذكفعهل ةرمو اذك ةرم اهلعفي نأ دارأ ونم اهريغ نولمعتسي
يف نيدوج مو ريغ اوناك إون اوءاش نإ لب اهركذل عامتج اال مهمزلي ينفال رفاسم اوناك نإو ، نيرفاسم ريغ نيدوجوم اوناك
،إو ساف ون ضي وح ضرمك لعرذ نكي مل نإ لكلا يف ءاضقلا لحمو درولا ك تتاف نإ ىضقت ، هدحو اهؤرقي ناسن ،فإناإل دلبلا

ةيئاملا ةراهطلا لاإالب مكلا ةرهو ج أرقت .وال موزل ريغ نم فيفخ ضرملا ناك ءنإ اضقلا بح وتسي ءاضق فال ركذ امل ناك ن
ةفيظول يفا أرقت ال فإاهن طورشلا هذه نم طرش ،فإندقف جَاسلا اهب ركاذلا نوك وي ناكملا و بوثلا ةراهطو ، ثبخلا و ثدحلا نم

ةرم. نيرشع اهلدب املألغق حتافلا صالة أرقتو ،
درفلا ركذلا وأ الهلإإالةللا وهو عة، مجلا موي رصع دعب اهمامتب ةفرشملا ةملكلا ركذ ( ةقيرطلل لاالةمز راكذ األ نمو )
دعب نوركذيو ، ركذلل عنو متجي فإمهن نيرفاسم غري اوناكو ناوخأ دلبلا يف ناك يفن،إون ريغ نم تابث هللاهللاهللاباإل وهو
ةعاس ردق بورغلا نيبو مهئادتبا نيب ىقبي ىتح رصعلا صالة دعب نوأدبي وال نورخؤي اوءاش نإو ، بورغلا ىلإ رصعلا صالة
ةعمجلا موي رصع فيعلدعب يذلا ذلاكر نولعفي ،مث اهوأرق دق اونوكي مل نإ ةفيظولا ةءارقب نوئدتبي اوءاش نإو ، ناكم اإل ردقب
ركذلا ىلع نورصتق وأي هرخَا ىلإ ركذلا لوأ نم ةفيربتامماه لاش ةملكلا نوركذي اوءاش ،نإ بورغ البلا صتم حلا ىلع نوكيو

لاووجد هذه نم هجو يأ ىلع درفلا ركذل با ركذلا رخَا يف نومتخيو اهمامتب ةملكلا ب نوئدتبيو هرخآ ىلإ ركذلا لوأ نم درفلا
ركذلا كبماهلا،وأ ةفيرشلا ةملكلا دحاو لك ركذي نأ ذئنيح مهيلع وإامن عامتج اال مهمزلي فال نيرفاسم كاونا ناو ، أزجأ اوركذ
ناوخإ دلبلا يف هل نكي مل يذلا درفنملا ةرم،و ةئامتسو افلأ ،وأ ةئامسمخو فلأا ةمدقتملا وه. جولا نم ناك هجو يأ ىلع درفلا
سمشلا تبر غ ىتح ملوفيعهل ركذلا اذه كرت نمو كلذ، هلفم ددع بال ةعامج اوركذيو اوعمت نأيج نورفاسملا ءاش اذكه،إون

حل تافلا صالة نم ةرملا عميظ،ألن لض ويفهف كلذ هلف رحسلا تقو فيوعهل حبصلا درو مدقي ارأد،نأ نمو هيلع، ءاضق فال
ولو ءىز دروفإهناليج نملا غرفي فلاجرملو علط اذإ نكل ، رحسلا تقو يغر يف اهنم ةرم ةئامسمخ عتلد رحسلا وقت قلغأ ما

وتيهسال،ف اصيخرت هل دومحملا بقلوقهت مدق ألهن ةيناث ةرم درولا ةداعإ نم ،وحيئنذفالدب ةلليهلا نم ةدحاو ةرم ابلاقي ناك
اهديري ءفإهن اسمو حابصا اهؤرقي ناك إالاذإ رضم غري كلذ فإن ةفيظولا يف امأو ، هؤادتبا مزل هنم غارفلا قلب هتقو رضح إاذ

. درولا يحئنذك تراس ألاهن ةيناث ةرم
دعب ركاذلا لوقيو تلاأريخ نن هكردت ملشةق رهظلا صالة دعب فيوعهل ءاسملا درو مدقي نأ رهظلا ىلص اذإ رفاسمللو

،وسالم نوفصي عام ةزعلا بر كبر ناحبس : ةفيظولا و درولا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا نم غارفلا
هيلع هللا لوسر دمحم : ةلليهلا يف ةئاملا نم غارفلا دعب لوقيو . ةدحاو ةرم نيملا علا بر هلل دمحلا ،و نيلسرملا ىلع

ةيقورزلا دعاوقلا يفو ). نسحف دييستلا دايزب سالمهللا هللاعهيل لوسر دمحم انديس ءاشقلا نإو ، ةدحاو ةرم سالمهللا
صالة لك ربد ركذي ناك جرال نأ يور ).اذلف صقن وال ةدايز غير نم درو ام ىلع هب فقو ميلعتلا جرخم جرخ ام
ماقف ؟ تاولصلا ربد يف نوركاذلا :نيأ لوقي ئاقال ناك ىأرف ، ةدحاو لك نم ةرم ةئام ربكأ للهوهللا دمحلا هللاو ناحبس

. ظفللا هيلع،واذك رصت ددعاق درو املكف ثلاالثوثلاالنيث ىلع رصت اق نمل ةيزملا هذه امنإ مهنم تسلف عجرا هل ليقف
ثيح هظفل ىلع رصتقي نأ هجو واأل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ةيفيك نم ةدراولا يف انديس ةدايز يف فلتخا معن

اهـ. ةلمجلا يف لضفلا دازي ام ثيح دادزيو هب، دبعت
اإلنايت زاوج حيحصلا انديس ةرشع ةيداحلا الة صلا يف فلؤملا لوق دنع تاريخلا داللئ حرش تارسملا علا يفو)طم )

هللا ىلص دمحم انديس ىلع الة صلا يف ميظعتلا يرو قوتلا و فيرشتلا يضتقي امم امهوحنو ىلوملا و ديسلا ظفلب هب،يأ
يف هبوأ دبعت ام ىلع رصتقيف ، يورام ظفلب دبعت ثيح إال اهريغو الة صلا يف .قيولا هكرت ىلع كلذ راثيإ ، ملسو هيلع
ىلص هقح يف وتلاعميظ ريقوتلا و فيرشتلا يضتقي ام لك :والخالفنأ يلزربلا قولا اههجو ىلع اهب ىتؤيف ، ةياورلا

فأرثك. ةئام يبرعلا نبا اهغلب ىتح ةفلتخم قيلابأظافل هنأ ملسو هيلع هللا
يديس قلا رارس زنكاأل حرش نيبملا حتفلا هاـ.فوي ةدايسلا ظفل كرتت نأ فلاالح:وإكاي حاتفم بحاص (قولا)

و ىلوملا ظفل نم ماقملا اذه يف لمعتسي امو ملسم حرش يف قلا:األىب تاريخلا داللئ ىلع هتيشاح يف يسافلا نمحرلا دبع
نبا الة.قولا صلا ريغ يف هب واإلنايت ثيدحلا ظفلل ا عابتا الة صلا يف كلذ كرت يوغللا دجملا راتخاو دري. مل ناو ، نسح ديسلا



ال ثيدح نع يطويسلا لئسو األبد؟ قيرط لسوك وأ لااألرم ثتما الفلهاألىلو خلا ىلع ينبني امهب الم:اإلنايت سلا دبع

ُديَس قلا:﴿أنا اذهلو ، رخفلا هتيهاركل ملسو هيلع هللا ىلص هب ظفلتي مل امنإو كلذ.قلا: وري مل باج:هنإ الةفأ صلا يف ينوديست

ءاعدا اولعجت قفلا:ال همساب هيدانن نأ ىلا هللاعت اناهن اذهلو هريقوتو هميظعت انيلع بجيف نحن امأو ﴾ رَخَف دآمَوَال ِدلَو
راتخاو ، ديسلا ظفلب اإلنايت اهريغو الة صلا يف فأوعهل يل رهظي يذلا باطحلا .قولا اضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا

ساهـ. وماقلا بحاص يوغللا دجملا هراتخا ام قورز .أدمح يديس ىلا بهللاعت فراعلا
ةدايزلا انم رارفو ، ظفلل ا عابتا درو اميف اهكرتو لاودرا ريغ يف ةدايسلا ةدايز األةمئ لمع هيلع ىرج يذلا مثقلاو

مهل. دح ام دنع ا فوقوو ، ميلعتلا جرخم جرخ هنوكل هيف
نم هنع هللا يضر تاريخلا داللئ بحاص جرد اذه ىلعو : باطحلا .مثقلا قورز دعاوق يف ام نيع اذهو (تلق)
ال نأ األادءفاألىلو ثيح نم ،امأ طخلا يف عضولا بسحب اذه نكل ، عضولا ريغ يف اهدازو ، ةدايس ةدايز ريغ

يبنلا ىلع الة صلا يف ةدايسلا ةدايز نع ىلا هللاعت هظفح يشايعلا انخيش لئسو وغهري.قلا: دراولا يف اهنع ىرعت
هيلع هللا ىلص هميظعت الهت صب دصقي امنإ يلصم ألنلا نيب وهو تلق: عبةدا.قلا ةدايسلا قفلا: ملسو هيلع هللا ىلص
قزرت لاأشننأ امنإ بلطلا دوجو شلاأن )ام مكحلا يفو ). ميظعتلا نيع وه ذإ دييستلا كرتل ذئنيح ىنعم فال ملسو

اهـ. هورقوتو هورزعتو هلوسرو بهللا اونمؤتل األبد نسح
هللا لوسر ا دمحم بأن باجأو هللا لوسر دمحم نود الهلإإالهللا دارف ىلعإ ضرتعا دق هتلا سر يف يمجعلا فسوي خيشلا قلا
قلا اذهلو هتلا، سر تابثإ نيع وه لوسرلا لوقك الهلإإالهللا دبعلا لوق ،عمأن رمعلا يف ةدحاو ةرم ولو كييف رارق واإل رارقإ

ب ةداهشلا نمضتل هللا لوسر دمحم لقي ﴾ملو َهًللا َالَهلِإِاأل اوُلوقَي ىتَح لانَسا :﴿ِمُأرُتَأنُأقَلِتا ملسو هيلع هللا ىلص
ةلااهـ. سرلا

اًميِلْسَت اوُمِّلَسَو ِهْيَلَع اوُّلَص اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ِّيِبَّنلا ىَلَع َنوُّلَصُي ُهَتَكِئاَلَمَو َهَّللا :﴿َّنِإ درولا نم غارفلا دعب لوقيو

ِهَّلِل ُدْمَحْلا َو َنيِلَسْرُمْلا ىَلَع ٌماَلَسَو َنوُفِصَي اَّمَع ِةَّزِعْلا ِّبَر َكِّبَر َناَحْبُس ﴿: لوقي 33اآلةي:56]،مث بازح ﴾[األ
فرهللا غتسا فلالاتهح،مثا عم ةلمسبلا ب ةعمجلا ويم ةرضح ءىدتبي 37اآلةي:182181180]، تافصلا ]﴾ َنيِمَلا َعْلا ِّبَر
خلا هيلع هللا ىلص اآلةي،مث هللاموالهتكئ نإ ،مث تارم ثالث حتافلا صالة ،مث ثارم ثالث مويقلا يحلا الإالوه يذلا ميظعل ا
ناحبس هللاخلا،مث ىلص اآلةي،مث هللاموالهتكئ ثالاث،مثنإ حتافلا صالة ،مث ةحتافلا عم ةلمسبلا ب اهمتخيو ربكاآلةي ناحبس ،مث
درولا يف عرش نم امأو مرة، ةئام رافغتس باال ربجي اكشفإهن اوأ قيقحت صقن وأ ةفيظولا يف وأ درولا يف داز نمو خلا، كبر
ثدحي نأ المقلب سلا درجمب هل يقب ام ممتي والتسيأفن،لب ينبي ملس ،اذإف ةعامجلا عم يلصي الةفإهن صلا تميقأ مث ةفيظولا وأ
عرش دقو بارش وأ فيفخ ماعط هيدي نيب رضح اذإ كلذكو ، تاولصلا ربد لعفت يتلا راكذ األ ركذي ممت ،اذإف راكذ ئيشانماأل
هنإف ةفيظولا يف قوبسملا امأو استأفن. لعف لاقثليفال،إون امأو تسائفان. ريغ نم ممتي ،مث برشي وأ يألك هنإف ركذلا يف

لا،وأ مكلا ةرهوج ةءارق يف اوعرش قد مهدجي نأ لثم هتاف، ام يضقي اوممت فإاذ هنوءرقي نيركاذلا دجو يذلا ركذلا ب ءىدتبي
ةرهوجب ،مث ةلليهلا ،مثب حتافلا الة صب ،مث رافغتس باال ءىدتبي اوغرف معمهفإاذ يقب ام أرقي هنإف ، تارم تس مهلإال قبي مل

هيف. مهدجو ركذ لك اذه ىلع سقيلف ةفيظولا مت دقف تارم تس لا مكلا
باهش خيشلل رارس ،واأل ةيعد يفاأل راون األ حقاول يفو ، ةيدمحملا ةلملا هذه يف روهشم مولعمف ركذلا مامتإ )دعب ءاعدلا (امأ

نأ .ىلإ ةعمجلا مويو ، ناضمر رهشو ، ةفرع مويك ةفيرشلا واألوحلا نامز األ دصرتي نأ يعادلل يغبني الين طسقلا دمحأ نيدلا

الم سلا هيلع هلوقل رحسلا يف ينعي كيدلا حايصو مبزمز ءام برش دنعو اَنَبَر﴿:قلا: يِتْاَي ﴾
يفو نيملسمل ا عامتجاو ثيدحلا :﴿لَهِمندِعا﴾ لوقيف ايندلا ءامس ىلإ رحسلا تقو انبر لزني ةياور يفو

اهـ. ركذلا سلجم
بآ ىنتعي نأ يع ادلل يغبنيو ، باتكلا كلذ يف اضيأ دقفقلا امهب هجولا حسمو ءاعدلا )حةلا نيديلا دم (امأو
ىلا: عت .قفلا مهيديأ نوضبقي ا ماوقأ مذ ىلا ألنهللاعت امهضبقي وال هيدي دمي نأو نأقلا: ىلإ اهددع مث ءاعد لا باد

، ءاعدلا يف اهنودمي اآليةال ىنعم نإ 9اآلةي:67]،ليق ةبوت ﴾[لا ْمُهَيِسَنَف َهَّللا اوُسَن ْمُهَيِدْيَأ َنوُضِبْقَيَو ﴿
بلا عفد ؤسلا يف ناك :نإ ليقو امهروهظب هيفك،وقلي نوطبب ىلا هللاعت وعدي : ليقف ، نيديلا دم ةيفيك يف اوفلتخاو
قلا:قلا زيريحم نب نمحرلا دبع نع ددسم ىور طببوامهن. سأل ةجاح بلط يف ناك ناو ، امهروهظب وعدي الء

﴾ اَمِهِروُهُظِب َوالََتساأهوُل مُكِفُك أ ِنوُطبب هوُلَئساَف َلَجو هللازَع َسأمتل :﴿اَذِإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
حجارلا ، نيلوق ىلع َمأال ضر ىلإاأل ههجو لعج نم لضفأ وه له ءامسلا ىلإ هرصب عفر بابحتسا يف اوفلتخاو

اامك ضيأ يغبنيو ردب، موي اذكه اعد ملسو هلَاو هيلع ىلا هللاعت ىلص يبنلا ،وألن نيعادلا ةلبق ءامسلا ألن األلو
ةدراب ةليل :اكتن ينارادلا ناميلس وبأ .قلا نيتاطغم امهعدي وال امهعفر حلا يف هيدي فشكي :نأ يباطخلا قهلا
ينتبلغف ةدودمم ىرخ األ تيقبو .قلا: ءاعدلا يف ينعي دربلا نم يدي تللجف دربلا ينقلق فأ بارحملا يف تنكو

ولو ، اهباصأ ام هذه يف انعضو قد ناميلس ايابأ فتاه فتهف ةنجلا نم تروس دق ةفوشكملا ديلا كلت اذإف يانيع
نأويسم ، ًادرب وأ ناك رحا ناتفوشكم ياديو إال وعدأ نأال يسفن ىلع تيلآف اهيف. انعضول ةفوشكم األرخى تناك
ىتح امهطحي مل ءاعدلا يف هيدي عفر اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك هنع:" هللا يضر رمع نعف . ههجو امهب ح

. ىهتنا يذمرتلا هاور ." ههجو امهب حسمي



حلا ءامسلا ىلإ انرصب عفرن ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ ( ةيدمحملا دوهعلا (ويف
العابت يفخي امال ءوساألبد نم كلذ ،فإنيف لفاغ وهو انبلق يف وعدن ال كلذكو ، ضر ىلإاأل رظنن وأ انرصب ضغن ، انئاعد
ههجو بلقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك .إون ةدحاو ىلا هللاعت قح يف اهلك تاهجلا كلذ،وإالف يف فرعلا عابتاو ةعيرشلا
موقلا ربخ هنم رظني ا دصاق لسرأ يذلا ريغلا ىلإ رظني صالته يف تفتلا هنأ ملاعدوه،امك يحولا لوزن قيرط ألاهن ءامسلا يف

:﴿اَم ءارس اإل ةليل دنع هلوقب كلذ لبق هحدم ىلا فإنهللاعت مهفاف هريغو ليربج نم قولخم إىل رظنو قولخم ىلإ تافتلا وهف ،

:يف لوقي صاوخلا يلعا يديس تعمس .دقو باطخلا ةرضح زواج ام ينعي 53اآلةي:17]، مجنلا ]﴾ ىَغَط اَمَو ُرَصَبْلا َغاَز
ةلَا فإامهن ءامسلا ىلإ نيديلا عفر امأو . ىهتنا ىلا هللاعت نذإ ريغب ىلا هللاعت ريغ ىلإ ينعي رظنلا ادود يخأ ةئيطخ كتنا ثيدح
دمحأ خيشلا ءام،امكقهلا امهب فرتغملا ك امهضعب ىلإ امهمضيو هيلع، اهب قحلا قدص ت يتلا ىلا عت قحلا دصقتا امهب لبقي

لاصال يِفَو ِءاَعُدلا َدتِع مِهِراَصبأ َرفمِهِع قَع ماَوقَأ َنيِهَتَنيَل ": اعوفرم امهريغو يئاسنلا و ملسم ىوِر . ملعأ ىلا :وهللاعت دهازلا
.( مُهَراَصبأ هللا َنَفِطخيَل وَأ لاسِءاَم ىَلِا َِة

يضر سنأ نب مكلا ةنيمدلا مامإ بهذم ىلع ةيهقفلا عورفلا لئاسمو ةيعرشلا ماكح األ نيناوق يف يزج نبا اهـ.قولا
عفرو هلبق، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة ىلا،وصلا هللاعت ركذ ميدقتو هل، ءوض بسعةلاو ءاعدلا :آودبا امهنع ىلا هللاعت

. بَاملا و عجرملا هناح بس إوهيل باوصلل هنمب قفوملا ىلا ،واإلخالصوهللاعت راركتلا ب حاحل هيف،واإل نيديلا
ريغاالةمز ةقيرطلا راكذ أ ضعب ركذ يف وثلاالثنو عبارلا لصفلا

ةقيرطلا لهأ نم صاوخلل نيقلتلا باإلنذو اهضعب ىطعي تلاي
مهنم صاوخلل إال اهيف نونذ اليؤ اهضعبو ، مهنم ماوعلا نود

: قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو
يف يلعلا تنأ الهلإإال يذلا هللا تنأ هللاهللاهللا،هللام يهو القئ خلا ديس ةقيقحب فيرعتلا يف قئاقحلا ةتوقاي ( اهنمو )
ةروص اهتلعجو اهتقطنأ ،و قحلا شنةأ لماكلا كرون نم تأشنأو ، كنوؤش دوج بو اهيف تئش يتلا كتيدحأ ةرضح دارفنا ةمظع
، ملعلا طاسبنا اهببسب فاهي اهنم تلعجو ، اهحابشأ رشن قلب كتيدحأ ةرضح دارفنا نم اهدوجو ببسب اهنم دجت ةمات ةلماك
اهتلعجو ، نيكستلا و كيرحتلا لا بقإب اهتقطنأو ، اهكرحتمو اهدماج اهلك روصلا ةحبش اهتكرب نمو ةمظعلا هذه رثأ نم تلعجو
اهلئامي ام اهنمو اهيفو اهل تردقو دوجولا لا بقإب ةزرابلا روصلا تعشعشتو اهلو، اهيفو اهنم، تلبق اهنوك نم ةزعلا ةطاحإ يف

هنم تقلخ يذلا ظوفحملا اهحول يف ةشوقنم اهتلعجو ، اهيلع هتردق ام وزتلأةيد بربلا اهيلع تمكح ول هروص رأقما قباطي امم
نم ةضبق لكلا تلعجو كلك، نم لكلا اذه تلعجو كلك، يف لكلا لك تلعجو ، ديرت امبو تدرأ امب اهيلع تمكحو ، هتاكربب
ىلع ملستو يلصت ،نأ مدعو دجو يف الاهق طإو ةمظعلا هذه ةبترمب هللام كلا كل.سأ لهأ وهو هل لهأ تنأ حوراامل ك تمظع رون

رصان ميقتسملا طارصلا القح هقحلي ،وال كراد هكردي ال يذلا دودمملا يراسلا رونلا و ظوفحملا حوللا مدقلا ناسل نامجرت
هلَا ىلعو هيلع ملسو يلص ،هللام ةرخافلا راون األ بحاص ، ةيناجلا و ةيناسن الئقاإل خلا فرشأ ىلع ملسو لص ،هللام قحلا ب قحلا
. نيرخ واالآ نيلو نماأل هعبتاو هب نمآ نم ىلعو ، نيقيدصلا و نييبنلا نم هناوخ إو هتيب لهأو هتيرذو هجاوزأو وأالهد ىلعو
رس انتدابعلو حورا انل هلعجاو هلَاو،هللام دمحم الان ومو ديسنا ىلع ملسو يلص ،هللام ةدودرم ال ةلوبقم هيلع صالانت لعجا هللام

هركذ ىلع اهب نعتسأو اهب موقأ ةايح انبولق يف هميظعت لعجاو ،هللام هميظعت ىلع اهب نيع توقاأتس انل هتبحم هللام لعجاو ا،
كدابع بيبحو يبيبح ةكربب ينم لبقتو اإلبقلا باجح بر اي اهب انل حتفاو ا حاتفم هيلع صالانت لعجاو هبر،هللام ركذو

ىلع هللا ىلصو نيمآ وه وه وه نيمآ هّللللهللههَاهآهآ كتاذل ميظعتلا و ةبحملا ،و راكذ واأل دارو نماأل هيدؤأ امانأ نينمؤملا
. نيمأ دمحم انديس

،يف ةيهبلا مكاالكت عاون بأ ةيلعلا كتاذ نيع ىلع ملسو لص :هللام اهصنو ةيدمح األ ةقيقحلا يف ةيبيغلا الة صلا ( اهنمو )
نيع بارحم يف يلصملا زلاكةي تاولصلا متأب كيلإ كل كنم بك مئاقلا كدبع ىلع األةيدب، كتاذ ةرضح ،يف ةيهبلا كتاذ ةرضح
ةيملعلا كنوؤش ةفاكل كنذإب كل كب يعادلا برتقاو دجساو : كلوقب بطاخملا ، ةيسفنلا كتافصب يناثملا عبسلا يلا ،تلا ةيوهلا ءاه
ىلجتملا ، كلضف ةبهوم ءازجأ ةيلك يف يراسلا ددملا كرس ةيمويقب هتدجوأ نم ةفاك ىلع ضيفملا برقو ىفطصا باجأ نمف ،

وكيلإ كنمو كب ةمات ةلماك صالة هيلع هللام لصف ، كرحبو كرب و كملا وع يف كتيهولأ مكباالت كسنأو كسدق بارحم يف هيلع
يف ام ددع كقلخ نم كبيبحو كليلخ ىلع نيلصتم نيمئاد كسدق مكاالت عاون ماشالأل اماع امات سالما هيلع هللام ملسو كيلعو
كسدق بارحم يف هيلع تيلص يتلا الةصالكت صلا يف ميركلا كلضف ضحمب انيلع بتو ، ميظعلا كلضف ميمعو ، ميدقلا كملع

. كملع ةطاحا ددع ا ميلست ملسو كيبنو كلوسر ةباحصو هلآ ىلعو ، كسنأ ةيوهو ،
دقلايم نيبملا قحلا كلملا هللا تنأ هللام ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هصنو يفيسلا بزحلا وهو : يناميلا زرحلا ( اهنمو )

تلمع كدبع انأو يبر تنأ تنأ الهلإإال يذلا راهقلا ردتقملا و رداقلا مويقلا يحلا ، ءاقبلا ب درفنملا ، ءايربكلا و ةمظعلا ب ززعتملا
ميرك اي ميلح اي روكش تنأ.ايغفوراي إال بونذلا رفغي اهلك،فإهنال يبونذ يل افغرف يبنذب تفرتعاو ، يسفن تملظو ءوسا،

ام ىلع لهأ للشرك تنأو روكشملا تنأو كركشأو لهأ، دمحلل تنأو دومحملا تنأو كدمحأ ينإ ،هللام ميحر اي روبص اي
ةنظم نم هب ينتأوبو ، كناسحإ نم هب ينتيلوأو ، عئانصلا لئاضف إلينم تلصوأو ، بئاغرلا بهاوم نم هب ينتصصخ
يئاعدل ةباج يلواإل قيفوتلا عينو ةيلبلا عفد نم تقو لك يلإ هب تنسحأو إلي ةلصاولا كتنم نم هب ينتلنأو ، كدنع قدصلا

يف كب ذولأو يفاكا، كدجاف ايجار كوجرأ نيحو ، اعراض ا يفاصم ا عرضتم كوعدأو ، ابغار كيجانأو يعادا، كيدانأ نيح
بونذلا و اياطخللو ا، رصان مهلك ءادع األ ىلعو ، ارظان اهلك روم يفحارابايلوايفاأل ارضاح راجا يل نكف اهلك. نطاوملا



و ركفلا و رابتخ راداال ينتلزنأ ذنم نيع ةفرط كناسح وإ كزعو كريخو كرب كنوع مدعأ رتاسامل اهلك بويعللو رفاغا، اهللك
ينصلخ الي ومو يهلإ اي كقيتع بر اي ينلعجاف كدبع رايخ،فأان عماأل ةماقملا و رارقلا و دولخلا رادل مدقأ ام رظنتل رابتع اال
مومغلا اهيف ينترواس دق يتلا مومهلا و مزاوللا و بئاونلا و واألوهلا بئاصملا و لا ضملا و راضملا عيمج نمو ، رانلا نم

، لماش يل كريخ ، ليضفتلا إال كنم رأ ،ملو ليمجلا إال كنم ركذأ ال يهلإ ، ءاضقلا دهج بورضو بلاالء، فانصأ ضيراعمب
ي، راوج يل رفخت مب ةلصتم يدنع كمعنو ، رتاوتم مئاد يلع كلضفو ، رماغ يل كربو ، لفاك يل كفطلو ، لماك يل كعنصو

تيفشو يضارمأ تيفاعو ، يراضحإ يف ينتمركأو ، يرافسأ يف ينتبحاصو آميلا، تققحو ، يئاجر تقدصو ، يفوخ تنمأو
يبلقنم تنسحأو يباصوأ

عفدت ايهللاآلننأ سأأكل ،فأامن يناداع نم رش ينتيفكو ءوسب ينامر نم تيمرو ، يداسحو يئادعأ يب تمشت ،ملو ياوثمو
يئادعأ نيبو ينيب دعابو ، نيمرك األ مركأ اي كزع تاقدارس تحت ينمحاو ، نيدناعملا رشو نيملا ظلا ملظو ، نيدساحلا ديك ينع
مهقانعأ عطقاو ، كدجم جبالل مهباقر برضاو ، كسدق رونب ينع مهراصبأ فطخاو ، برغملا و قرشملا نيب تدعاب امك
تفطخو ، كئايفص أل ةربابجلا باقر تبرضو ، كئايبنأ نع داسحلا ديك تعفد امك ًاريمدت مهرمدو مهكلهاو ، كرهق تاوطسب
نيبرقملا كصاوخل ةلجاجدلا ترمدو ةنعارفلا تكلهأو ، كئايقت أل ةرس األاك قانعأ تعطقو ، كئايلوأ نع ءادع األ راصبأ

مئادانم رتاوتم كيلع يئانثو ، بصاو يهلإ اي كل يدمحف ، كئادعأ عيمج ىلع ينثغأ نيثيغتملا ثايغ ،اي نيحلا صلا كدابعو
عصانب اكل يضرمو ، كركذل ا صلا خ هيزنتلا فانصأو ، ةحداملا تاغللا فونصو سيدقتلا و حيبستلا ناول بأ رهدلا ىلإ رهدلا

يف نعت ،مل ديدعتلا و دبعتلا لوطب ديجمتلا ضاحماو ديرفتلا و بيرقتلا و برقتلا الص خاو ديحوتلا صلا ،خو ديجمتلا و ديمحتلا
مئازعلا ىلع ءايش األ تسبح ذإ نياعت ا،ملو سناجم ةفلتخملا ءايش لأل نوكتف ةيهام كل ملعت ،ملو كتيهولأ يف كراشت ،ملو كتردق
صوغ ،والنيكلا ممهلا دعب كغلبي ال كتمظع دجم ايف دودحم كنم دقتعاف كيلإ بويغلا بجح ماهو األ تقرخ ،وال تافلتخملا
نيركاذلا ركذ نع ،عوال كتردق تافص نيقو ل خملا تافص نع ت عفترا . كتوربج دجم يف رظان رصب كيلإ ىهتني ،وال نطفلا

،والدنوال قلخلا ترطف نيح كدهش دحأ ،ال صقتني نأ تدرأ ام دادزي وال دادزي نأ تدرأ ام صقتني ،فال كتمظع ءايربك
فيكو ، كتفصو كتفرعم هنك نع لوقعلا ترسحناو ، كتفص ريسفت نع األنسل تلكو ، سوفنلا تأرب نيح كرضح دض

مئادايف ا يدمرس ايدبأ ايقاب يلزأا والزيلا لزي مل يذلا يلز األ سودقلا رابجلا كلملا هللا تنأو بر اي كتفص هنك فصوي
، ركفتلا بهاذم تاقيمع كتوكلم ءاهب راحب يف تراح . كاوس هلإ نكي ،ملو كريغ دحأ اهيف يلس كل كيرش ال كدحو ، بويغلا
، كتردقل ءيش لك ملستساو ، كتمظعل ءيش لك داقناو ، كتزعل ناكتس اال ةلذب هوجولا تنعو ، كتبيهل كولملا تعضاوتو
، عيدبلا كئاشنإ يف ركفت نمف تافصلا فيراصت يف ريبدتلا نهكلا لض ،و تاغللا ريبحت كلذ نود لك باقرلا كل تعضخو

ا. ريسأ ا ريحتم هركفتو أتوهبم هلقع ا،وأ ريسح ئساخا هيلإ هفرط عجر كلذ يف قمعتو عي فرلا كئانثو
،و توكلملا يف دوقفم غري ديبي ،وال فعاضتيو مودي اعستم ا فعاضتم ا رتاوتم يلاا وتم امئاد ريثكا دمحا دمحلا هللامكل
ليللا يف ىصقتست ال يتلا كمعنو ، ىصحت ال يتلا كمراكم ىلع دمحلا كلف . نافرعلا يف صقتنم ملا،وال عملا يف سومطم ال

نم ءزج لك يفو راحس واال ةريهظلا و راكب واأل يشعلا واآلصلاو ودغلا و راحبلا و ربلا يفو ، رفسأ اذإ حبصلا ،و ربدأ اذإ
كئامعن غوبس يف حربأ ،ملف ةمصعلا يفوالةي كنم ينتلعجو ةاجنلا ينترضحأ ذم كقيفوتب دمحلا .هللامكل راهنلا و ليللا ءازجأ
يتقاط قوف ينفلكت كذإمل دمحأ ينع.هللامينإ عافدلا و ةعنملا يف اكب ظوفحمو ، عانتم واال درلا يف اكب سورحم آالكئ عباتتو ،

هللا تنأ ،فإكن يتردقمو يعسو نم لقأو ، يتعاطتسا نود كتدابعو كتعاط نم ينم تيضرو يتعاط إال ينم ضرت ،ملو
ئيش تدرأ اذإ كرمأ امنإ ضةلا، تايفخلا ملظ يف كنع لضت نلو ، ةيفاخ كيلع ىفخت ،وال ةبئاغ كنع بغت مل تنأ الهلإإال يذلا
، نوحبسملا به كحبسو ، نودماحلا هب كدمح ام فاعضأو كسفن هب تدمح ام لثم دمحلا .هللامكل نوكيف نك قتولهل انأ
هب كمظعو ، نودحوملا هب كدحوو ، نوسدقملا هب كسدقو ، نوللهملا هب كللهو نوربكملا هب كربكو ، نودجمملا هب كدجمو

نيدماحلا عيمج دمح لثم كلذ نم لقأو نيع، ةفرط لك يف يدحو ينم كل نوكي ىتح نورفغتسملا هب كرفغتساو ، نومظعملا
تنأ ام لثمو ، نيحبسملا و نيلصملا و نيللهملا عيمج ءانثو ، نيفراعلا سانجأ سيدقتو ، نيصلخملا و نيدحوملا فانصأ ديحوتو ،

رأوغ ، كلئاسمب كلا سأ يهلإ واألمان. اياربلا و تاناويحلا نم مهلك كقلخ عيمج نم بوجحمو بوبحمو دومحم تنأو هبعملا،
مظعأو كقح، نم هب ينتفلك ام رسيأ امف كل يديجمتو ، كركش نم هيلإ ينتقفوو ، كدمح نم هب ينتقطنأ ام ةكرب يف كب كيلإ ب

هيلع تين دعوو ال، دعو قحا ركشل با ينترم ال،وأ وطو ال ضف معنلا ب ينتأدتبا ، كركش ىلع ريخلا ديزمو كئامعن نم هب ينتدعو ام
ينتيجن ذإ يلع هللام دمحلا ركشايريسا،كل هنع ،سوتأين ىضرو ا رايتخا ريثكا ا عساو كقزر نم ينتيطعأو ا، ديزمو ا فاعضأ
ةطسبلا ي نتيلوأو ، ةيفاعلا يسبلم تلعجر بوالئك، كئاضق ءوسل ينملست ،ملو ءاقشلا كردو بلاالء، دهج تكنم محرب ينتيفاعو

نم هب ينترشبو ، ةفيرشلا ةجحملا نم هب ينتدبع ام عم لضفلا فرشأ يل تفعاضو ، دصقلا رسيأ لي تعرشو ، ءاخرلا و
ةجح. مهحضوأو ، ةلزن م مهبر ،أوق ةجرد مهعفرأو ، ةعافش مهلضفأو ، ةوعد نييبنلا مظع بأ ينتيفطصأو ، ةعيفرلا ةيلا علا ةج ردلا
لَا ىلعو دمحم ىلع يلص .هللام نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو نيلسرملا و ءايبن األ عيمج ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس
يتليلو اذه يموي يف يل بهو ، كلضفو كزواجت ،واليكهرفإال كوفع إال هقحمي ،وال كترف إالغم هعسي امال يل رفغاو دمحم

، كيلإ ينقوش ،وي امهنازحأو ةرخ واآل ايندلا بئاصم يلع نوهي قداصا نيقيا هذه يتنسو هاذ يرهشو هذه يتعاسو هذه
هللا تنأ فإكن ىلع هب تمعنأ ام ركش ينعزوأو ، كدنع نم كلارةما ينغلبو ، ةرفغملا عنكد يل بتكاو ، كدنع اميف ينبغريو
، عنتمم كءاض نعق ،وال عفدم كرم أل سيل يذلا مي لعلا عيمسلا ديعملا ءىدبملا عيدبلا عيفرلا األدح دحاولا تنأ الهلإإال يذلا
ينإ لا.هللام عتملا ريبكلا يلعلا ةدا هشلا و بيغلا عملا ضر واأل تاومسلا رطاف تنأ ،الهلإإال ءيش لك برو يبر كنأ دهشأو
عأو ملعت، خيركلام نم كلا سأو ، كتدابع نسح كلا سأو ، كمعن ىلع ركشلا ،و دشرلا ىلع ةميزعلا يفاألرم،و تابثلا كلا سأ



روج نم كب ذوع وأ يبابح نمأايلوأل كلا سأو . بويغلا عالم تنأ كنإ ملعت ام لك رش نم كرفغتسأو ملعت، رشكلام نم وذكب
دئاك كل ديكو ، رداغ لك ،وغرد دساح لك دسحو غاب، لك يغبو حاسر، لك رحسو لكظملا، ملظو ، ركام لك ركمو رئاج، لك
لوصأ .هللامبك حشاك لك حشكو ، تماش لك ةتامشو لكمحتلا، ليحو ، حداق لك حدقو ، نعاط لك نعطو ودع، لك ةوادعو ،

نم هدي .الدعت هءاصح إ عيطتسأ امال ىلع دمحلا كلف ، ءابرقلا و ءايلو واأل ءابح والةياأل وجرأ ،إوكاي ءانرقلا و ءادع ىلعاأل
قلخلا يف يشافلا تنأ الهلإإال يذلا هللا تنأ ،فكنإ كمركو كدافرإ نم هب ينتيلوأ ام ناولأو كقزر فراوع كو للضف دئاوع

يف محازت ،وال كتيبوبر يف كراشت ،وال ككلمو كن اطلسو كرمأ يف عزانت وال كمكح يف داضت كدي،ال دوجلا ،لابساطب كدمح
راهقلا رابجلا ردتقمل ا رداقلا لضفتملا معنملا هللا تنأ كنإ .هللام ديرت إالام كنم نوكلمي وال ءاشت ام نماألمان كلمت كتقي خل
تيشغتو ءايربكلا و ةمظعلا ب ترز وعلاالء،وتأ ةزعلا ب تمظاعتو ، ءاهبل وا دجملا ب تيدرت سدقلا رون يف دجملا ملاقسدب رهاقلا

و ةلماكلا ةردقلا و عساولا دوجلا و خذابلا كلملا و خماشلا ناطلسلا و ميدقلا نملا كل ءاهبلا و ةباهملا ب تللجتو ءاي، وضلا رونلا ب
الم سلا هيلع مدآ ينب لضفأ وهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم ينتلعج ام ىلع دمحلا كلف ، ةلماشلا ةزعلا و ةغلا بلا ةمكحلا
عيمسا ينتقلخو ال، يضفت كقلخ نم ريثك ىلع مهتلضفو ات، بيطلا نم زروقمهت ، رحبلا و ربلا يف مهتلمحو مه، تمرك نيذلا ،
وال يسفن يف ةهاع وال يحراوج يف ،والبآةف كتعاط نع يندب يف ناصقنب ينلغشت ،ملو ىفاعم يوساساملا ا حيحص ا ريصب

ايندلا لعييف تعسو يذلا تنأ لعي، كئامعنو يدل كحئانم لضفو يدنع كعينص نسحو يايإ كتمارك ينعنمت ،ملو يلقع يف
ا داؤفو ، كتردق ىري ا رصب ،و كناميإ مهفي ال قعو ، كتايَا عمسي عمسا يل تلعجف ال، يضفت اهلهأ نم ريثك ىلع ينتلضفو راق،
كنأ دهشأو . ةدهاش يلع كقحبو ، ةركاش يسفن كلو ، ركاش دماح دهاش لعي كلضفل ينإف كديحوت دقتعي بلقوا ، كتمظع فر عي
ملو تقو لك يف ينع كريخ عطقت يح،ملو نم ةايحلا ثرت مل يحو تيم، لك دعب يحو يح، لك دعب يحو يح لك لبق يح

كناسحإ نم ركذأ مل ،ولف مصعلا دققئا ينع عنمت ،ملو معنلا قئاثو لعي ريغت ،ملو مقنلا تا بوقع يب لزنت ،ملو يئاجر عطقت
كديجمتو كديحوتو كديمحتو كئاعدب يتوص تعفر حين يئاعدل ةباجتس واال يل قيفوتلا و ينع ك وفع لعي،إال كماعن إو

يل اهترد نيحق قازر األ ةمسق يتر،وإاليف وص تنسح فأ ينتروص نيح يقلخ كريدقت ،وإاليف كميظعتو كريبكتو كليلهتو
كلف اهنم، ءيش ركش اهيف،والأغلب بلقتأ يتلا ماظعلا يفلامعن تركف اذإ فيكف ، يدهج نع يركف لغشي ام كلذ يف ناكل ،

ام ددعو ، كقلخ عيمج نم كتمحر هتعسو ام ددعو لخقك، يف كمكح هب ذفنو كملق هب ىرجو كملع هظفح ام ددع دمحلا
امك يرمع نم يقب اميف إلي كناسحإ معتف يلع كمعنب رقم .هللامإني كقلخ عيمج نم هبجوتست ام فاعضأو ، كتردق هب تطاحأ

. نيمحارلا محرأ اي كتمحرب هنم ىضم اميف يلإ تنسحأ

كميظعتو كريبدتو كلا مكو كحيبستو كريبكتو كليلهتو كديمحتو كديجمتو كديحوتب كيلإ لسوتأو كلا سأ ينإ هللام
كناطلسو كئايربكو كلا مكو كنمو جوالكل كلضفو كراقوو كولعو كملحو كملعو كتمحرو كتفأرو كرونو كسيدقتو

دمحم ىلع يلصت ،نأ نيرهاطلا هترتعو كيلو و كيبنو كنارفغو ، كناهربو كئاهبو كلا مجو كنانتماو كناسحاو كتردقو
كيرتعي ،فإهنال كتامارك دئاوفو جوالكل كلا مجو كلضفو كدفر ينمرحت ال نأو ، نيلسرملا و ءايبن األ هناوخإ رئاس ىلعو

وال ةعستلا كبهاوم نئازخ ذفنت ،وال كتمعن ركش يف ريصقتلا كدوج صقني ،وال لخبلا قئاوع اياطعلا نم ترثن امدق ةرثكل
نم صقن مدعفي وخف كقحلي وال ىدكتف مإالق ميض فاخت ةليص،وال األ ةليمجلا ةليلجلا ةقئافلا كحنم ميظعلا كدوج يق رثؤي
حيحص ندبوا ةيكاب نيعوا ا عراض اعضاخ ا عشاخ بلقا ينقزرا .هللام ريدج ةباج بواإل ريدق امتشءا ىلع كنإ كلضف ضيف كدوج

ا ملعو اعساو بيطا احالال قزرو ا. حيحص ناميا اإو دماحو ا ركاذ اناسلو . احوصن ةبوتو ، اعداص قحلا ب اقداص نيقيوا رباصا ا
ةبوتو ال، بقتم الصحلاا معو نسحا قلخوا ، ةصلا خلا ةدابعلا الب غتشم ، ريخلا يوطاليف نسوا اقفاوم ا بحاصو دلوواصحلاا عفانا
كرتس ينع فشكت وال كركم ينمؤت وال كريغ ينلوت وال كركذ ينسنت .هللامال ةعئاط ةنمؤم َةأرماو ، ةعيفر َةجردو ةلوبقم

، كحورو كتمحر نم ينسيؤت ك،وال بضغو كطخس نم ينذعأو كراوجو كفنك نم يندعبت وال كتمحر نم ينطنقت ،وال
ةصغو ةهاعو ةفآو ةيلب لك نم ينجنو ، ةكله لك نم ينمصعاو ، ةبرغو ةشحوو ةيشخو فوخو ةعور لك سينأانم يل نكو
قربو قرحو قرغو بوالء ءابوو ةنتفو قيضو ةقافو رقفو شطعو عوجو ةلقو ةبلغو ةلذو ةناه وإ ةدشو ةلزلزو ةنحمو
ضرمو ةلعو ةلخو فذقو فسخو خسمو مغو مهو اياطخو للزو ةماهو الةل ضو الل ضو ىنغو بهنو دربو رحو قرسو

ينع عفداو ، ينعضت وال ينعفرا .هللام داعيملا فلخت ال ،كنإ نيرادلا يف ةحيبقو ةحيضفو ةكلهو صقنو صربو ماذجو نونجو
يودع كلهأو يمغ فشكاو يمه جرفو ينبذعت وال ينمحراو ينصقنت وال يندزو ينم رحت وال ينطعأو ينعفدت وال

لك ىلع ،فإكن ينعيضت وال ينظفحاو يلع رثؤت وال ينرثآو ينحضفت وال ينرتساو ينهت وال ينمركأو ينلذخت وال ينرصناو
. مارك اللواإل جلا اياذ نيعمجأ ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيبساحلا عرسأ ايو نيرداقلا ردقأ .اي ريدق ءيش

ال كنإ ، مارك اللواإل جلا اياذ انتدعو امك فأانبج انترمأ امك كانوعد دقو ، كتباج بإ انتدعوو ، كئاعدب انترمأ تنأ هللام
اهافصْاو اهبوصأو اهلك، هوجولا نسحأب يل هممتف كريسيتو كقيفوتب هيف تعرشو ريخ نم يل تردق .هللامام داعيملا فلخت

يح اي ينع هفرصاف هنم ينترذحو رش نم يل تردق ،امو ريصنلا معنو ىلوملا معن ريدج ةباج ،بواإل ريدق ءاشت ام ىلع فإكن
شيئا دارأ اذإ هرمأ نم إالبإهنذ،اي ضر ىلعاأل عقت نأ ءامسلا كسمي نم بأهرم،اي نوضر واأل تاومسلا تماق نم اي مويق اي

يحلا رابجلا زيزعلا يوقلا رهاقلا رداقلا هللا ناحبس . نوعجرت وهيلا ءيش لك توكلم هديب يذلا ناحبسف ، نوكيف نك هل لوقي أن
والةوق لوح النوال كتلا كيلعو ينم دهجلا اذهو ةباج، اإل كنمو ءاعدلا .هللاماذه ثيغتسأ كتمحرب ريهظ وال نيعم بال مويقلا
ريثك ا ميلست ملسو نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ا نطابو ا رهاظو ا رخآو للهوأال دمحلا و ميظعلا إالبهللا



اهـ. نيملا علا بر لله دمحلا ،و ليكولا معنو هللا انبسح ،و نيدلا موي مئادادبأاىلإ ا
كيلعو ، ينثغاف ثيغتسأ كب ينإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب وهو: يفيسلا بزح ةءارق دعب أرقي ينغملا بزح ( اهنمو )

كليلذ كبابب كدبع ،ينإ امهميحرو ةرخ واآل ايندلا نمحر ةرخ،3اي واآل ايندلا رومأ نم تامهملا ينفكا يفاك اي ينفكاف تلكوت
يا كبابب ، كمومهم نيثيغتسملا ثايغ اي كبابب حلا، طلا نيملا علا بر اي كبابب ، كعينص كبابب ، كنيكسم كبابب ، كريسأ كبابب
ني محارلا محرأ اي كبابب فرتعملا ، نيبنذملل فاغار اي كبابب رقملا ، نيرفغتسملا ايطبلا كيصاع انأو نيبوركملا برك فشاك
وله ءيسملا انأو رفاغلا تنأ يهلإ ايوماليثالِثا، ينمحرا كبابب عشاخلا سئابلا كبابب ملا ،ظلا نيملا علا بر اي كبابب ءىطاخلا
وقلا تنأ يهلإ ،وماليومالي برلا إال دبعلا محري لهو دبعلا انأو برلا تنأ يهلإ ،وماليومالي رفاغلا إال ءيسملا محري

،وم زيزعلا إال ليلذلا محري لهو ليلذلا انأو زيزعلا تنأ يهلإ ،وماليومالي يوقلا إال فيعضلا محري لهو فيعضلا انأو ي
مح ري لهو قوزرملا انأو قازرلا تنأ يهلإ ،وماليومالي ميركلا إال ميئللا محري لهو ميئللا انأو ميركلا تنأ يهلإ اليومالي
أن رافغلا تنأ روفغلا تنأ وفعلا تنأ يلعلا تنأو ريقحلا انأ ليلذلا انأ فيعضلا انأ يهلإ ،وماليومالي قزارلا إال قوزرملا
نع األناماألنام يهلإ . هتقيضو بقلار ةملظ يف األناماألنام يهلإ . فيعضلا نأا فئاخلا انأ بنذملا انأ نانملا تنأ نانحلا ت
لأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف األناماألنام يهلإ . هتدشو ربقلا ةشحو دنع األناماألنام يهلإ . امهتئيهو ريكنو نمكر دؤسلا
األناماألنام يهلإ هللا. ءاش إالنم ضر يفاأل نمو تاومسلا يف نم عزفف روصلا يف خفني موي األناماألنام يهلإ ةنس. ف
لج سلا يطك ءامسلا ىوطت موي األناماألنام يهلإ . مامغلا ب ءامسلا ققشت موي األناماألنام يهلإ اهلا. زلز ضر األ تلزلز يوم
ظني موي األناماألنام يهلإ . راهقلا دحاولا هلل اوزربو تاومسلا و ضر ريغاأل ضر األ لدبت موي األناماألنام يهلإ . باتكلل
لاع نيأ شرعلا نانط نمب يدانملا يداني موي األمنااألنام يهلإ بارتا. تنك ينتيل اي رفاكلا لوقيو هادي، تمدق ام ءرملا ر
ةرثك نم هآ يهلإ ي. ترذعم لبقاف يتين عوال يرس ملعت تنأو ، باسحلا ىلإ اومله نورساخلا نيأو ، نوبنذملا نيأو ، نوصا

بونذلا
ثايغ اي ينثغأ ىوهلا نم ،هآ ىوهلا ب ةعوبطملا سفنلا نم ،هَا ةدورطملا سفنلا نم ،هآ ءافجلا و ملظلا ةرثك نم ،هآ نايصعلا و

.هللام ريجم اي ريجم اي ريجم اي رانلا نم ينرجأ ءىطخملا مرجملا بنذملا دبعك حيلا.هللامينأ ريغت دنع ينثغأ ، نيثيغتسملا
نيرصانلا ،ايوخير نيمحارلا محرأ ايو ةرفغملا لهأ ايو ىوقتلا .ايأله ينمحراف لهأ فأان ينبذعت لهأ،إون تناف ينمحرت نإ

لست ملسو نيعمج هبحأ صو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيمحارلا محرأ اي كتمحرب هدحو هللا يبسح نيرفاغلا ريخ ،ايو
اهـِ. نيملا علا بر لله دمحلا يماو

ءاسملا و حابصلا يف اهأرقي يتلا ( هداروأ نمو ). رشحلا آرخ اهنمو اإلخالص، ةروس اهنمو ، ردقلا ةروس ( هداروأ نمو )
معنو يبر برلا معنف يبسح كملعو يبر تنأ ميلع اي ميلح اي ميظع اي يلع اي ميحرلا نمحرلا هللا مسب وهو: رحبلا بزح
تارطخلا و تادار واإل تاملكلا و تانكسلا و كتا رحلا يف ةمصعلا ،سنأكل ميحرلا زيزعلا تنأو ءاشت نم رصنت يبسح بسحلا

لوقي ديدشا،وأذإ زلزاال اولزلزو ، نونمؤملا ىلتبا دقف بويغلا طملاعة نع بولقلل ةرتاسلا ماهو ،واأل نونظلا و كوكشلا نم
رحبلا ترخس كام رحبلا اذه انل رخسو انرصناو انتبثف ا، رورغ إال هلوسرو هللا اندعو ام ضرم مهبول يفق نيذلا و نوقفانملا
، ناميلسل واالسن نجلا و نيطايشلا و حيرلا ترخسو ، دوادل ديدحلا لاو بجلا ترخسو ، ميهارب إل رانلا ترخسو ، ىسومل
ايندلا رحبو ، توكلملا و كلملا و ءامسلا و ضر يفاأل كل وه رحب لك انل رخس الم الةوسلا صلا هيلع دمحمل نيلقثلا ترخسو

، نيرصانلا ريخ فإكن انرصنا صعيه يهكعصك يهكعص ءيش. لك توكلم هديب نم يشء،اي لك انل رخسو ةرخ، اآل رحبو
اندها ،و نيقزارلا ريخ فإكن انقزراو ، نيمحارلا ريخ فإكن انمحراو ، نيرفاغلا ريخ انلفإكن رفغا ،و نيحتافلا ريخ انلفإكن حتفاو
ةماركلا لمح اهب انلمحا ،و كتمحر ازخئن نم انيلع اهرشناو ، كملع يف يه امك ةبيط حيرا انل بهو نيملا ظلا موقلا نجنوانم

،وسلا اننادبأو انبولقل ةحارلا عم انرومأ انل رسي .هللام ريدق ءيش لك ىلع كنإ ةرَخ واال ايندلا و نيدلا يف ةيفاعلا الةم،و سلا عم
ىلع مهخسماو ، انئادعأ هوجو ىلع سمط ،وا انلهأ يف ةفيلخو ، انرفس يف ابحاص انل نكو ، انايندو اننيد يف ةيفاعلا الةمو

َنوُرِصْبُي ىَّنَأَف َطاَرِّصلا اوُقَبَتْساَف ْمِهِنُيْعَأ ىَلَع اَنْسَمَطَل ُءاَشَن ْوَلَو انيلإ:﴿ ءيجملا وال يضملا نوعيطتسي فال مهتناكم

َكَّنِإ ِميِكَحْلا ِنآْرُقْلا َو سي ﴿: نوعجري اوال يضم اوعاطت امفاس مهتناكم ىلع مهانخسمل ءاشن ولو 36اآلةي:66]، ﴾[سي
َّقَح ْدَقَل َنوُلِفاَغ ْمُهَف ْمُهُؤاَبآ َرِذْنُأ اَم اًمْوَق َرِذْنُتِل ِميِحَّرلا ِزيِزَعْلا َليِزْنَت ٍميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىَلَع َنيِلَسْرُمْلا َنِمَل
ِنْيَب ْنِم اَنْلَعَجَو َنوُحَمْقُم ْمُهَف ِناَقْذَأْلا ىَلِإ َيِهَف اًلا َلْغَأ ْمِهِقاَنْعَأ يِف اَنْلَعَج اَّنِإ َنوُنِمْؤُي اَل ْمُهَف ْمِهِرَثْكَأ ىَلَع ُلْوَقْلا
يحلل هوجولا تنعو هوجولا تهاش هوجولا تهاش هوجولا تهاش . نورصبي ال مهف 36اآلةي:نم1_9]،ىلإ اًّدَس﴾[سي ْمِهيِدْيَأ

55 نمحرلا ]﴾ ِناَيِغْبَي اَل ٌخَزْرَب اَمُهَنْيَب ِناَيِقَتْلَي ِنْيَرْحَبْلا َجَرَم قس:﴿ عمح مسط مسط مسط ملظا لمح نم باخ ،وقد مويقلا

ِزيِزَعْلا ِهَّللا َنِم ِباَتِكْلا ُليِزْنَت :﴿مح نورصني ال انيلعف رصنلا اجوء محاألرم مح مح مح مح مح مح اآلةي:20-19]،مح

كرابت انباب هللا َمسب . ريصملا هيلإ الهلإإالوه لوطلا يذ باقعلا ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ 40اآلةي:1-2] رفاغ ]﴾ ِميِلَعْلا
هللا نيعو انيلع لوبسم هللا رتس ثالاث، ميلعلا عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف انتيامح قسعمح ، انتيافك صعيه ،ك انفقس سي ، اَنناطيح

وه حميط،لب مهئارو وهللانم انيلع ردقي هللاال لوحب انيلإ ةرظان
ظفاح ريخ ،فهللا نيمحارلا محرأ وهو ًاظفاح ريخ .فهللا نيمحارلا محرأ وهو ا ظفاح ريخ فهللا ظوفحم حول يف ديجم قنآر

ىلوتي وهو باتكلا لزن يذلا هللا ييلو .إن نيحلا صلا ىلوتي وهو باتكلا لزن يذلا هللا ييلو .نإ نيمحارلا محرأ وهو ا
ميظعلا شرعلا بر وهو ت لكوت هيلع هللاالهلإإالوه يب ،سح نيحلا صلا ىلوتي وهو باتكلا لزن يذلا هللا ييلو ،نإ نيحلا صلا
ءامسلا واليف ضر يفاأل ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا ،مسب ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع هللاالهلإإالوه يبسح ،



رضي ال يذلا هللا مسب ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا واليف ضر يفاأل ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب . ميلعلا عيمسلا وهو
والةوقإال لوح ،وال ميظعلا يل والةوقإالبهللاعلا لوح وال ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا واليف ضر يفاأل ءيش همسا عم

. ميظعلا يلعلا والقةوإالبهللا لوح ،وال ميظعلا يلعلا بهللا

هقلخ. أللج ينمحري هللا لعل كلذب هيلع فقاولا حيرتسيل كلذك هتبتكو ثالثا رركملا تررك امنإو (قتل):

اير تنأ الهلإإال كناحبس : يهو ةيسيرد اإل ءامس :األ ءاسملا يف ةرمو حابصلا يف ةرم اهركذي يذلا ةميظعلا ( هداروأ نمو )
رو ءيش لك نمحر عفهلا،اي لك يف دومحملا جالهلايهللا غفرلا ايهلإاآلةهل كناحبس ، همحارو هقزارو هثراوو ءيش بلك

و ءيش لك لوأ ابلاقي دحاو ،اي هديؤي وال هملع نم ءيش توفي فال مويق ،اي هئاقبو هكلم ةيموميد يف يح ال نيح يح همح،اي ا
ناكمإ وال هينادي هؤفك ءيش فال ءىراب ،اي هلثمك فالشيء هيبش ريغ نم دمص ،اي هئاقبو هكلمل والوزلا ءانف مئادفال هرخ،اي آ

لك نم رهاطلا يكز ،اي هريغ بالثملاخالنم سوفنلا ءىراب ،اي هتمظع فصول لوقعلا ىدهت ال ايذل تنأ ريبك هفص،اي لو
يذلا تنأ نانح عفهلا،اي يف هطلا خي ملو هضر ملي روج لك نم ،اينقاي هلضف اياطع نم خقل سعامل رملا يفاك ،اي هسدقب ةفآ

هتبهرل ا عضاخ موقي لك العداب نايد هنم،لي قدعملكلاخالقئ ناسح اذاإل نانم اي نانح اي املعو ، ةمحر شءي لك تعسو
األنسل فصت بأمانفال وهدام هثايغو وكمربو صخير لك داعم،ايرحمي هيلإ لك ضر واأل تاومسلا يف ،ايخلاقنم هتبغرو
ميلح ،اي هظفح نم ءيش توف فالي بوي هقلخ،ايعالملاغ نوعانم اهئاشنا يف غلبي مل عئادبلا عدبم ،اي هكلمو جالهلوعهز هنك
هقلخ عيمج ىلع نملا لااذ عفلا نممخاتفه،ايحديم هتوعدل القئ خلا زرب اذإ هانفأ لخهق،ايعمديام نم ءيش هلداعي اذاالةانفال
بيرق ،اي هماقتنا قاطي ال يذلا تنأ لاشديد شطبلا اذ رهاق ،اي هلداعي ءيش فال هرمأ عيمج ىلع لاغبلا عينملا زيزع ،اي هفطلب
تاملظلا قلف يذلا تنأ هادهو كلشءي رون ،يا هناطلس زعيز رهقب دينع رابج لك لذم ،اي هعافترا ولع ءيش لك قوف تملاعيلا

ءىدبم هقلخ،اي يمجع نم يعهلدا ءيش لكسوءفال نم رهاطلا سودق ،اي هعافترا ولع يشء لك قوف خ ماشلا ،ايعيلا هرونب
هنك ماهو األ غلبت فال دومحم ،اي هدعو قدص فلاعلدأهرم،ولا ءيش لك ىلع ربكتملا ليلج ،اي هتردقب اهئانف بعد اهديعمو اياربلا
لوزي فال ءايربكلا ولاعزوملاجدو رخاف ال ءانثل ظعمياذا دعهل،اي ءيش مأللك يذلا تنأ لدعلا اذ وفعلا ،ايكمير هدجمو هئانث
يثايغ اي هئامعنو هئانثو آالهئ لكب األنسل قطنت فال عئانصلا عأجب! بيجع ،اي هبرق ءيش لك ينادتملا بيجملا بيرق هزع،اي

اهـ. يتلي ح عطقنت يحن يئاجرو ةدش دنعكل مواليذ ةوعد لك دنع ييجنو ةبرك لك دنع

ىلع يلصت نأ اهتمار وك اهفر شو ةفيرشلا ءامس هذهاأل قحب كلا سأ ينإ ووه:هللام ءامس نعدمكلااأل ءاعدلا )اذه أرقيو )
رصت نأو ، ءوسلا يل نيديرملا ةملظلا راصبأ ينع سبحت نأو ةرخ، واآل ايندلا تابوقع نم انمأو ا ناميإ سأوألك محدم، انديس

الن، كتلا كيلعو ينم دهجلا اذهو ةباج اإل كنمو ءاعدلا .هللاماذه كريغ هكلمي امال ريخ ىلإ هنورمضي ام رش نم مهبولق ف
محرأ اي كتمحرب ين رهاطلا نيبيطلا هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع ىلا هللاعت ىلصو ميظعلا يلعلا والةوقإالبهللا لوح وال

اهـ. نيمحارلا
مسلطملا زنكلا ،و رارس األ مظعأ نم يه يتلا ةمولعملا ةيصاخلا ب باتكلا ةحتاف ريظنلا ةميدعلا :( ةميظعلا هدارو أ نمو )

. راتخملا يبنلا هيلع هب لضفت ،دقف انديسو انخيش ىوس رارب األ صاوخ نم دحأ هب رفظي مل يذلا
انديس ىلع لصو ، كقلخ نم هيلع ىلص نم ددع يبنلا دمحم انديس ىلع لص :هللام يهو عفراألمعلا ):صالة هداروأ نمو )

. ىهتنا هيلع يلصن نأ انترمأ امك يبنلا دمحم انديس ىلع لصو هيلع، يلصن نأ انل يغبني امك يبنلا دمحم
ث يلمع دنعينم ىجرأ كتمحرو ، يبونذ نم عسوأ كتر هب:هللامغمف وانع هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هدا) روأ نمو )

. ءاسملا و حابصلا الثاثالثايف
ثالاثثالاث يلمع نم يدنع ىجر تكأ محرو يبونذ نم عسوأ كترفغم هب:هللام انعو هاضرأو هنع هّللا يضر ( هداروأ نمو )

. ءاسملا و حابصلا يف
ربكأ ،الهلإإالهللا،هللا ءاسمو حابصا ثالثاثالثا، ةليللا و مويلا ةفيظو هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ( هداروأ نمو )
. ميظعلا يلعلا والقةوإالبهللا لوح ،الهلإإالهللاوال دمحلا هلو كلملا هل،الهلإإالهللاهل كيرش ال هدحو الهلإإالهللا

سلا ىكزأو الة صلا لض أف هيلعو انيبن ىلع لاخضر انديس رافغتسا هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ( هداروأ نمو )
كل فوأ مثمل يسفن نم هب كتدعو ام لك نم كرفغتسأو هيف، تدع هنم،مث كيلإ تبت بنذ لك نم كرفغتسأ وهو:هللامينإ الم
عىل اهب تنعتساف يلع اهب تمعنأ لكنةمع نم كرفغت ،أوس كري غ هيف ينطلا خف كهجو هب تدرأ لمع نمكل كرفغتسأو هب،
وأع رس يفمألوأحال،وأ ،وأسودااليل راهنلا ضايء يف هتبنذأ بنذ لك نم ةداهشلا و بيغلا ايعملا كرفغتسأو ، كتيصعم

. ةقاطلا ردقب ءاسملا و حابصلا يف أرقي ميلحاهـ. اي الةين
ة حتافلا : يهو ةماعلا و ةصاخلا دنع ةمولعملا رشعلا عتا بسملا : ءامس ولا حابصلا يف اهركذي يتلا ةميظع )لا هداروأ نمو )
عبس يسركلا عبسا،مثآةي نورفا عبسا،مثلاك ةلمسبلا عبسا،مثاإلخالصعم عبسا ةل مسبلا عم نيتذوعملا عبسا،مث ةلمسبلا عم
ةنزو ملع، ام ءلمو ملع، ام ددع ميظعلا يلعلا والةوقإالبهللا لوح وال ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبس ا،مث
يل رفغأ اعبس،ثمهللام ملسو هبحصو هلآ ىلعو األمي يبنلا كلوسرو كيبنو كدبع دمحم انديس ىلع لص هللام عبسا،مث ملع ام
اليف جآو ال جاع مهبو يب لعفا هللام عبسا،مث تاوم واأل مهنم ءايح األ تاملسملا و نيملس ولام تانمؤملا و نينمؤمللو يدلا ولو
ميحر ف وءر ميرك جاود ميلح روفغ كنإ لهأ، هل نحن ايمواليام مهبو انب لعفت لهأ،وال هل تنأ ام ةرخ واآل ايندلا و نيدلا



اهـ. اعبس

ال هدحو الهلإإالهللا نا دهشأ وهو: ي راخبلا حيحص يف درو هبام انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ( هداروأ نمو )
نأو هنم، حورر ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هتمأ نبا وهل سرو هدبع الم سلا هيلع ىسيع نأو ، هلوسرو هدبع ا دمحم نأو هل، كيرش

. مونلا دنع هب هنعيأرم ىلا هللاعت يضر انديسو ةق اطلا ردقب قح،اهـ. رانلا نأو قح، لاجةن
ةظحلو لكفنسلومةح يدي نيب كيلإ مدقأ ينأ هللام ةرم،مث يسركلا ةيآ ا،مث عبرأ ةحتافلا تاولصلا ربد ( هداروأ نمو )

ناكأقمدإيلكنيبيديلذكلكههللااللإ دق وأ كنئا كملع هويف ءيش لكو ضر األ لهأو تاومسلا لهأ اهب فوطي ةفرطو
تاملكب ذوعأ ،مث اهأرقيو هردص ىلع اهعضي ةرم،مث اإلخالص ةروس أرقيو هينيع ىلع هدي عضي .مث اهرخآ ىلإ هإالوه
تكرابت ثالثا،مث ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا واليف ضر يفاأل ءيش همسا عم رضي ال ىذلا هللا مسب قلخ رشام نم تاماتلا هللا

،و نيمرك األ مركأ اي تنأ الهلإإال ءيش لك وبر يبر تنأو رهدلا ىلإ رهدلا نم يهلإ تيلا عتو ، رهدلا ىلإ رهدلا نم يهلإ
ءايربكلا ب ىدرت نم ناحبس ، ةمظعلا ننمتأرزب احبس ،مث كلسر ىلع ت لزنأ امب اونمَا نيذلا كدابعلو يل رفغا ت اريخلا ب حاتفلا

هلَا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو توملا ب دابعلا رهق نم ناحبس ، رونلا ب بجتحا نم ناحبس ، ةينادحولا ب درفت نم ناحبس ،
. تاولصلا ربد ةروكذملا ةفصلا ب مدقت ام عيمج ركذي ا ميلست ملسو هبحصو

رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ اعبس،مث اهرخَا ىلإ لوسر مكءاج دقل ،مث ءاسملا و حابصلا يف يسركلا )ةيآ هداروأ نمو )
رهظأ نم مدقت،مثاي امك ءاسملا و حابصلا يف رشعلا تاعبسملا كلذكو ء اسملا و حابصلا ريف حبلا بزح ثالاث،مث قلخ ام

طساب ،ويا ةرفغملا عساو ،ايو زواجتلا نسح ،ايو وفعلا ميظع ،اي رتسلا كتهي ،ملو ةريرجلا ب ذخاؤي ،ملو حيبقلا رتسو ، ليمجلا
ةقاطلا ردق ىلع اهـ. رانلا باذعب ،وال ايندلا ببالء يتقلخ هوشت نأال كلا سأ يتبغر ةياغ وماليايو ايو يديس ايو يبر اي نيديلا

. ءاسملا و حابصلا يف

. نصحتلا دصقب اإلردسةي ءامس )األ كلذكو )
. ءاسملا و حابصلا يف نصحتلا دصقب عبسا مكءاج دقل يهو صرحلا ةيآو ، نصحتلا دصقب عبسا يسركلا )ةيَا كلذكو )

يف ةرم ةئام ميكح اي ظيفح اي عنام اي عفاد ،مثالهلإإالهللااي ءاسملا و حابصلا يف ةرم نصحتلل يفيسلا ( كلذكو )
. ءاسملا و حابصلا

يحلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، نيملا علا بر تنأ هللاالهلإإال تنأ هوو: بولقلا توق يف طبلا وبأ هركذ ءاعد ( هداروأ نمو )
وكيلا ءيش لك ءىدبم تنأ هللاالهلإإال تنأ ، روفغلا وفعلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، ميظعلا يلعلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، مويقلا

تنأ هللاالهلإإال تنأ ، ميكحلا لاعزيز تنأ هللاالهلإإال تنأ ، دلوت ملو دلت مل تنأ هللاالهلإإال تنأ ، دوعي
تنأ هللاالهلإإال تنأ ، رشلا و ريخلا خقلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، نيدلا موي مكلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، ميحرلا نمحرلا
تنأ هللاالهلإإال تنأ ، درفلا األدح دحاولا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، دمصلا األدح دحاولا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، رانلا و ةنجلا خقلا

تنأ هللاالهلإإال تنأ ، نميهملا نمؤملا الم سلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، سودقلا كلملا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، ةداهشلا و بيغلا عملا
تنأ لا، عتملا ريبكلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، روصملا هللاالهلإٍاالأتناألدح تنأ ، ءىرابلا قلا خلا تنأ ربكتملا رابجلا زيزعلا
هللااللإ تنأ ، دجملا و ءانثلا لهأ تنأ هللاالهلإإال تنأ ، ميركلا ميلحلا تنأ هللاالهلإإال تنأ ، ردتقملا رداقلا تنأ هللاالهلإإال

يف ةرم ركذي اهـ. ربكتملا رابجلا هللاالهلإإالأتن تنأ ، ةقيلخلا و قلخلا فوق تنأ هللاالهلإإال تنأ ، ىفخأو رسلا ملعت تنأ هإال
والةوقإالبهللا لوح وال ربكأ للهوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبس :( اهنمو ؟( تاولصلا ربدو ءاسملا يف ةرمو حابصلا

تقو وال ددعب رصح ريغ لكوقتنم يف ركذي هاـ. ملع ام ةنزو ملع، ام ددعو ملع، ام ءىلم
موي. لك يف ةرم ةئام هتاكربو مةهللا حرو يبنلا اهيأ كيلع الم (نمواه):سلا

دمحم انديس ىلع ملستو يلصت نأ كلا هللامنإيسأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اهنمف هناسل ىلع هللا اهارجأ يتلا ( ةيعد (امأواأل
موي ءاهتنا يل كقلخ ءادتبا نم تئش ام لك درفانم عمجاأو اذكو فالنااذك يطعتو ينيطعت نأو ، كملع يف ام ددع هلآ ىلعو
لكفيةض يف دحاو لك يطعت نأو ، كاضر رحب نم ةضيف نيرشع ، هدارفنا ىلع دحاو لكل نيع ةفرط رادقم لك يف ةمايقلا
نم ملعأ مل امو كلذ، نم تملع ام ملسو هيلع هللا ىلص كلوسرو كيبن دمحم انديس هنم سأكل ريخ لك نم بيصنو ظح رفوأ
امو كلذ نم تملع ،ام ملسو هيلع هللا ىلص كلوسرو كيبن دمحم انديس هنم كذاعتسا ام رش نم ةاجنلا و ةرخ واآل ايندلا تاريخ
نم انتاعبت عيمج ءادأو ةرخ، واآل ايندلا اموتخأريف اهنم مدقت ام انبونذ عيمج ةرفغمو واآلخةر، ايندلا رورش ،نم ملعأ مل
نأ كلا سأو مدقت. ىذلا ريغ هلك اذهو ، ىرخ يفاأل يذلا ريغ ةضيف لك يف يذلا ،و انتانس ح النم كمركو كلضف نئازخ
اهـ. كمركو كلضف ضحمب كاذو اذ عيمج يف مهنم دحاو لكو ينبيجت نأو ، كاذو اذ عيمج مهنم دحاو لكو ينيطعت
).ثم ةاجنلا ديزي وال طقف ةرخ واآل ايندلا تاريخ ىلإ هيف لصنف م همومع يف امأو ديحوتلا لهأ مومع ريغ يف اذهو )

نأ ملع امب ءاعد ديحوتلا لهأ مومعل يقب امب ءاعدلا ألن ىرخ يفاآل يذلا ريغ ةضيف لك يف يذلا :و لوقتو ءاعدلا ىلع ىدامتت
فاكار نكي اذنإمل وهف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انيبن دعب ةلا سرلا و ةوبنلا ىلا هللاعت سيألنم نمك وهف هلعفي ال ىلا هللاعت
خاد ناك همكح هب ىضم ام ةضقانم ىلا هللاعت هبإوننمسلا انربخأو ، كلذب همكح ىضم لجو ،ألنهللازع رفكلا نم دعبي مل
ىضم ام نوكل اسودق نوكي نأالال لجو هللازع نم ديري وهف روجلا نع سودق وهو ، اروج هللا نم لأس هب،ألهن رفكلا اليف
يعادلا سفنل ةبترمو ، نيدحوملا عيمجل ةبترم : بتارم هيفثالث ءاعدلا اذهو ، روجلا نيع هضيقنو ، لدعلا نيع وه همكح هب
نم ةبترمب ءاعدلا دارأ نمف هيلع. قح هل ناك ،وأ ةبحم امهنيب ناك وأ هيلإ نسحأ نم عيمجل ةبترمو ، هصيصخت دارأ نمو



. مهفاف بلا طملا نم اهبساني ام ةدحاو لكل بكريلف ثلاالث بتارملا
كهجو تاحبس نم جالكل بجح هتراو امب كلا :هللامنأيسأ هصنو بلا طملا عيمجل هنع ىلا هللاعت يضر ( هتيعدأ نمو )

يلصت نأ اهتمظعو جوالاهتل تاحبسلا .سنأكلبلتك مدعلا ضحم راصو قرحناو ، دوجولا كدكدتل دوجولل ترهظ اتليول
اهـ. هتجاح يم وسي اذكو اذك ينيطعت نأو ، دمحم انديس لَا ىلعو ، دمحم انديس ىلع ملستو

هنع هللا يضر لا.قلا عتملا كلملا باب عرقو لا، واالهتب عرضتلا بزح عوناهب هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ته) يعدأ نمو )
الياذه ومو يديسو يهلإ : لوقت ةرم،مث قلغأ امل حتافلا صالة مث ةرم ،وتلاعذو ةلمسبلا عبساب ةحتافلا أرقت هب: انعو هاضرأو
رذع ،وال كيدي نيب رهاظ يلذ اذهو كيلع ىفخي ال هبدأ،حيلا ةاعارم مدعو فعهل ءوسو ، هنايصعو هبونذ ةرثكب فرتعملا ماقم
جو كتمظعل لهاج ريغ هتبكترا ام تبكترا دقو كتعاط مدعو كيصاعم نم هتبكترا ام عفد يف يل ةجح ،وال كيدل يلفأهيدب
كلذ يف تسلو ، كبضغو كطخسل كلذب ضرعتم ينأ تملع دقلو . كباذعو كباقع ةدش نع لفاغ ،وال كئايربك ةوطسو الكل
يب تقدحأو ، يتوقش يلع تبلغ نكلو ، كئايربكو كزعب ان واهتم جوالكل،وال كتمظعب ا رغاصتم وال ادناعم وال اكل داضم

ينرصني نم يفعضل سيلو ذفان، يف كمكحو ، ةرهاظ يلع كتجحف ي، توهش ةعفادم نع زجعا هتبكترا ام تبكتراف يتوهش
رطمتسم جلالكل، عرضتم كل، للذتم انأو ا دصاق درت اسئال،وال بيخت ال يذلا ميحرلا ،وربلا ميركلا وفعلا تنأو كريغ كنم
كتيهولأ ةبترمبو ، كدجم و كمركو جوالكل كتمظع نم كملع هب طاحأ امب .سافأكل كتمحرو كوفعل فطعتسم كلا، ونو كدوج

كملع هب طاحأ ام لك ىلع كدجمو كمركو كملحو كوفع ءادر طسبتو يرقفو يلذ محرت ،نأ كئامسأو كتاف ص عيمجل ةعماجلا
تنأو ، نولئاسلا هبابب فقو نم مركأ كنإف كقوقح نم هيف تطرف ام لك ىلعو ، تافلا خملا و ءىواسملا نم هب فصتم انأ امم
هدي ريقف هيلإ دمي نأ نم مظعأ كدجمو ، عسوأ كمركو ، نيجاتحملا ءارقفلا يديأ هيلإ تدم نم عيمج النم ضفو دجما عسوأ
تنأ،ال ثيح نم سأكتل امنإف ينع فعاو ينمحراو يل رفغاف ابئاخ، هدرتف هيصاعمو هبونذ نع كملحو فعوك رطمتسي
يملعل كبابب فقأ ،ملو كيلإ هجوتأ انأمل ثيح نم يلا ؤس ناك ول يهلإ . دمحلا و ملحلا و وفعلا ولعو ، دجملا و مركلا ولعب كفاصت
دمتعم تنأ يحث نم سأكتل نكلو . دعبلا و نعللا و درطلا كلذإال يف يئازج نكي ،ملف تافلا خملا و ءىواسملا ةرثك نم هيلع انأ امب
هيلع هللا ىلص كلوسر ناسل ىلع دايحلا نم كسفن هب تفصو املو ، ملحلا و وفعلا و مركلا و دجملا ةفص نم هيلع تنأ ام ىلع

كمرك ةعس يف اهل ةبسن فال ودعلا رصحلا نع تبرأو تمظع إون يبونذ ارفص،إون اهدرتف ريقف دي كيلإ دمت نأ ملسو
لاالت كملحو كوفعو كدجمو كمرك قحبف ملا، علا ةروك ةمظع نم ةئيه غلبت ام رادقمو كمرك يف اهتبسن نوكت ،وال كوفعو
لهأ كنإف كلذل هأال تسل تنك نإو ، كوفعو كلضفب يل رفغاو عني فعا ، كنارف وغ كوفعل يراطمتسا يف ةليسو نهتلعج ي
و يصاعملا عيمج نم كتاقولخمل ام عيمج نيع ةفرط لك يف وحمت نأ لهأ ركومك،فأتن كوفعل هأال سيل نمع وفعت نأ
هللا يضر ةرم.(مثقلا) حتافلا صالة اهـ.مث ميسجلا لوطلا و ميظعلا لضفلا اياذ ميحر اي روفغ اي ميرك اي ديجم ،اي بونذلا

ةباج قوأاتاإل يف هب وعدي نأ يغبنيو ىلا، هللاعت نم درلا هيف دعبي تقو هنإف ليللا نم األريخ ثلثلا هب هجوتلا دكآو هنع:
بولطمب تقلعت ىتم األكناو عيمجل ة رهاق ناسن ةمهاإل هنع: ىلا هللاعت يضر انديس ،دقفقلا هتمه عمجي نأو ، ةمولعملا

هبلط، ةبوعص اهيلع بعصت هنع،ولم ع وجر سآةم،وال هبلط يف اهلا الني نأ ثيحب ةميقتسملا ةداجلا ىلع هبلط يف تعسو
. شرعلا ءارو ناك ولو اهبولطمب تلصتا هبلط يف تومت وأ نأنتهلا داقتعاب تناك هلين،لب يف ددرت وال كش اهلني ملو

هيف، تدع مث هنم كيلإ تبت امل كرفغتسأ ينإ وهو:هللام رافغتس اذهاال بونذلل ةرفكم يه يتلا ( ةقيرطلا راكذأ نمو )
لات معنلل كرفغشأو كل، سيل ام هيف ينطلا خف كهجو هب تدرأ امل كرفغتسأو هيف، كتفلخأ مث يسفن نم كتدعو امل كرفغتسأو

نمحرلا ، ةداهشلا و بيغلا ،عملا مويقلا يحلا الهلاإالوه يذلا هللا رفغتساو ، كيصاعم ىلع اهب تيوقف يلع اهب تمعنأ ي
هللاهـ. ملع هب طاحأ بنذ لكلو ، اهتبكترا ةيصعم لكلو ، هتبنذأ بنذ لكل ميحرلا

امومع هاوس ام لك كرتو هيلإ، عوجرلا هيلإ،و شايحن بهللاعتاىلباال بلقلا قلعت رمثت يتلا ( ةقيرطلا راكذأ نمو )
ريصي ىتح هيلع هسفن لمح توي اولصلا ريغ يف هبلق ىلع هب رمي َاعبس،مث صالةثالثاوأ لك دعب يالمز ءاعدل ااذه صوصخ

، يدامتع يا توقو كلوح ىلعو يتقث كبو وتكيل، كيلعو ، يئاجتلا ماليذ،وكيلا كبو ، يلوعم كيلع وهو:هللام حاال كلذ هل
كملع نع قدأولج ءيش جورخ لا متحا مدعو كملع لك يف كتيمويق نايرسب يرارق ،بوإ يئاضر كماكحأ يراجم عيمجبو
ءاعدلا اذه يناعمب هسفن ذكر ءاعدلا اذه قباط امالي سفنلا لا وحأ نم ىأر املك هيلع ماد هاـ.فإاذ ينوكس ةظحل ىتح كره وق

ىندأ قاذ نم هملعي ملعلا نم ريبك باب اذهو هاوس. كلام ضفرب ىلا بهللاعت بلقلا قلعت هيلع لهس هلمح ىلع هسفن ربصو ،
. هلمهت فال هردق ملعيو لا، جرلا ملع نم ءيش

يف عقو ام لكل نكسملا و كرحملا تنأ انهلإ وه: ءاعدلا ومالهاذه ىلإ دبعلا اهب عرضتي يتلا ( ةقيرطلا راكذأ نمو )
و ءاضقلا و رادق األ فيراصت كتئيشم نعو كديبو روم، األ عيمجل دقعلا و لحلا كمكح ،يف رورشلا و تاريخلا نم دوجولا
هيف عوقولا ديرن امب انلا صتا نع رورشلا نم انب لحي امم انتعابت نم انتوقو انلوح باهذو انفعضو انزجعب ملعت تنأو ، رودقملا
يف كب تسمغنيثي كباتعأ ىلع انفقوو ، كبانجل ،وجتلاأان كبابب انفقو روم،دقو األ عيمج يف انضارغأ اميالمئ ت،وأ اريخلا نم
انب ،والةوق هلمحت ىلع انل ةردق ال امم روهدلا اعتقب هب يرجي هلاالكامم نم انب لزني امو رور، نملاش انب لحي ام فرص

بوركم كيلإ هجوت إالأغهتث،وال ثيغتسم كب ثاغتسا ام يذلا ميحرلا ديجملا و ميركلا رفعلا تنأو هلجو النع ضف هبلط، ىلع
محراف ، كيلإ ءىجتلملا كب،و ثيغتسملا ماقم اذهو . هتمحرو هتيفاع ميلأبالهئإال نم رض وذ كادان ،وال هتجرف إال هبرك وكشي
يبونذ مئاظ ع لعجت .وال نازح واأل بئاصملا نم يب لحي ام لكل اع فادو ا رصانو نوعا يل ،ونك كيدي نيب يعرضتو يلذ

محرب انتارثعو نعزالتان كوفعب انبونذ عيمج يف انلماعو كلوط نم هب انفحتت امل ةعنام ،وال كلضف نم انيلإ لزني امل ةبجاح
ل عجت ،فال نوعرضتم جوالكلا كزع لا مكلو اسئنول، كلا ونلو ، نولوعم كمرك ىلعو ، نوجار كلضفل ،فإان كناسحاو تك



نم لك دجمانم عسوأو ، نولئاسلا هبابب فقو نم مركأ النفإكن وذخلا درطلا كلضف نم ،والنتلان نامرحلا و ةبيخلا كنم انظح
هدرتف ثيغتسم كب ثيغتس نأي دجمانم ىلعأو كمرا مظع األكمروأتنأ بانجلا و مظع األ نملا كل ،فإهن نوعماطلا هيف عمط
دوجلا عساو اي ميرك اي ديجم اي يلع اي تنأ ،الهلإإال نامرحلا كنم هظح ن وكيف كيلإ ًاعرضتم كلا ون دحأ فطعتسي اخابئ،وأ
رشعو تارم عشر ءاعدلا يف عورشلا لبق حتافلا صالة أرقتو ةرم، نيرشع خلا تنأ الهلإإال كلوق نم رركت أهـ. ميحر اي

الصيف وخلا روم األ عيمج يف ريسيتلا دجي سمخاوأثالثا عبساوأ ةليل لك يف ءاعدلا ىلع موادملا هنم،فإن غارفلا دعب تارم
اهلوزن متحت نإو ، نازح واأل بئاصملا ريثكانم عفدت سمخاوأثالاث وأ اعبس ةليل لك يف هيلع ةموادملا ،و رورشلا نم ريثك

أهـ. اهيف عميظ فطل هب لزن
جئاوح نم ةجاح تدرأ امهم كنأ يهف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هدجبو هنع ىلا هللاعت يضر هب لسوتلا ( ةيفيك (امأو

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهباوث ةرم،ودها ةئام حتافلا الة صب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لصف ةرخ واآل ايندلا
ملسو هيلع هللا ىلص محدم انديس كدنع ردقلا ميظعو ك، لوسرو كبيبحب كيلإ تلسوت :ايرب لوقت ،مث اهديرت يتلا ةجاحلا ةينب
يناجتلا دمحم نب دمحأ يديس لماكلا بطقلا هاجب كيلإ هجوتأو كلا سأ :هللامينإ لوقت ةرم.مث ةئام اهديرأ ِىتلا ةجاحلا ءاضق يف

حتافلا الة صب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع يلصت رشعا.مث اهنيعب كتجاح يمستو اذكو اذك ينيطعت نأ كدنع ههاجو
ا ضيأ حتافلا الة صب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع يلصت .ثم اهنيعب كتجاح يمستو اذكو اذك ينطعأ مثقتول:هللام ةرم

ثالثااهـ.
ةرم،مثاإلخال ةحتافلا أرقاف تملس واإلخالصفإاذ نورفاكلا و ةحتافلا ب نيتعكر يلصت كنإف ةراختس )اال ةيفيك (امأو
نم سأوأكل ، كتردقب كردقتسأو ، كملعب كريختسأ وهو:هللامينإ ةروهشملا ةراختس اال ءاعد ةرم،مث حتافلا صالة ةرم،مث ص
و ينيد يف يل ريخ اذهاألرم نأ ملعت تنك .هللامنإ بويغلا عالم تنأو ، ملعأ وال ملعتو ، ردقأ وال ردقت كنإف ميظعلا كل ضف

يشاعمو ينيد يف يل رش هنأ ملعت تنك هيف.إون يل كراب ،مث هرسيو يل، هردقاف وآهلج هلجاعو يرمأ ةبقاعو يشاعم و يايند
اذإف كتجاح يمستو هب. ينضر ناك،مث ثيح ريخلا يل ردقاو هنع، ينفرصاو ينع هفرصاف هلجَاو هلجاعو يرمأ واعقةب
لعفا و ةرم حتافلا الة صب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لص مث ءاعدلا دعأ ،مث ةدحاو ةرم حتافلا الة صب لصف ءاعدلا تلمكأ
ايناث عنيت كرلا دعأ اإلخالصثالاث،مث أرقاف مدقتملا ف صولا ىلع بسعا تلمكأ ،فإاذ حتافلا الة الصب لخم ءاعد لا لمكت ىتح اذكه

. كلذك ثثلاا امهدعأ ،مث هرخآ ىلإ هلوأ نم مدقتملا فصولا ب
ريخلا إال ةراختس هذهاال دعب والعقي مشةهفا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر انخيش نع اهـ. لمعلا مت دقو

. ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو الم. ،وسلا ماتلا
هنيبو ينيب ناكو ينرواشي نأ دارأ هب:نم انعو هاضرأو هنع هللا يضر هنعفإهنقلا هللا يضر هتراشتسا ( ةيفيك (امأو
هبلق يف عقي ام باو ،فلاج يدي نيب هسفن صخشم وهو ، هتجاح ركذي مث ةرم ةئام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لصيلف دعب
ءاعدلا أرقت كلذ دعبو ةرم، فلأ نيمس اال نيذه أرقت نأ اهتيفيكو مويق يحاب ،اي ةوعد هب انعو هنع رضيهللا هنع لقنو . ىهتنا

اذهو . اضر هيف ىلا حت هلل امم كلذ ريغ رس،وأ مهف ،وأ قزر ريسيت نم ديرت امب كلذ دعب وعدتو ، تارم عبس وأ تارم ثالث
، كؤامسأ كناحبس تمظا ،تع هسفن ىلإ هبسن امم هريغل بوسنم وال ةايحلا هل تبسن نم اي يح :هللاماي كرابملا ءاعدلا وه
يف دمصلا دبأا،و قحلا تناف ، ريزولا و ةبحاصلا و ريظنلا و كيرشلا لاو ثملا نع كتاذ تمظاعتو ، تايمسملا نع تهزنتو

كرم ،فأ ءانفلا كدابعلو ءاقبلا كلا مكو قني ولخملا ءانف دعب مئادلا ءاقبلا كلف يقابلا تنأ كتا، يح نم ةايحلا تطسبناف األةيدب كتايح
، كتايح ةيموميد يف كئاقب دوجوب نودحلملا عمقناو األدادن، تمزهناو ، دارف األ تبهذ ،دقف دناعم هل سيل كمكحو ذفان، يهلإ اي

يندعسأو سوعة، ددم كيوناهب ةايح ملا علا نيب ينيحأو بلانمع، ةلصوم ةايح ينيحت نأ األةيدب ةايحلا هذهب أأسكل مويق اي يح اي
ادئةر ينلخدتو ، ءاقشلا ينع وحمت ىتح مويقلا يحلا هللا كمسا قئاقر نم ةقيقرب ينفحو ، مويقلا يحلا كمسا قئاقر نم قيفوتب

ب قةمئا هتيمويق نم بأهرم،اي ضر واأل تاومسلا تماق نم اي ايقموي يح .اي باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي هللاام وحمي ءادعسلا
دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيمحارلا محرأ هباي ملعأ تنأ امبو هملعن ال امبو ضرعلا و لوطلا يف ضر واأل تاومسلا أله

.. ملسو هلآو
كتاذ قحبو ، ةيدمرسلا ةزعلا و ةوقلا بو ةيلز األ ةردقلا بو ةيبوبرلا رارس بوأ ةيهول األ ةمظعب كلا سأ ينإ )هللام اهنمو )

اإلةيهل. ةرضحلا و ةيدمرسلا ةرضحلا األيدحةو ةرضحلا و ققحملا نايبلا قو لطملا رونلا قحبو ، ةيهبشلا و ةيفيكلا نع ةهزنملا
، ةيدمصلا ماودبو ، ةيتوربجلا سدقبو ، ةنونيكلا مدقبو ةينادحولا ةزعبو ، ةيبوبرلا توبثبو ، ةيهول األ ةوطسب سأأكل ينإ هللام

ا ميدقلا كمساب هللام سأوأكل . رارس نماأل هيف امبو راون األ هاشغت يذلا كشرع قحبو ، ةيرهوجلا ةفصلا لهأ كتكئ مال قحبو
وت يننيعت نأ توربجلا و توكلملا و كلملا و ضر واأل تاومسلا هل تعضخ يذلا مظع األ ميظعلا تنأ وهو:هللاهللاهللا يلز أل

يذلا تافصلا ءامسأو تاذلا ءامسأ اهلك ءامس األ يناعمل عماجلا درفلا كمساب هللام سأوأكل . كتوربج نامرهق نم ةزعب يندم
سافن واأل حاور اهباأل هنمتأذخ ةوقب يندمأ . كريغ دحأ هب مسي ملو كتاذ هب تيمس هللاهللاهللا يفتأهريث.وه مسا لك ههبشي ال

، هتبجأ هب كاعد نم يذلا األربك ريبكلا مظع األ ميظعلا هللاهللاهللا كمساب .هللامنإيسأأكل ساوحلا و يناعملا يف هب فرصتتو
اي سودق اي يتجاح تيضق إالام ميظعلا شرعلا بر الهلإإالوه يذلا هللاهللاهللا كمساب هللام سأوأكل . هتيطعأ هب كلأس نمو
ى شغت نمم ينلعجت وال كرونب ينرون ايهللاايهللاايهللا، تائيسلا و بونذلا نم ينرهطو واآلتاف، بويعلا نم ينسدق سودق
هذها ذلاي ىنسحلا ءامس الهلإإالوههلاأل يذلا هللا وهو كمسا تابثب سأأكل ينإ .هللام نيملا علا بر اي تاملظلا ظبالم مهبولق

كئايلوأو نيحلا صلا كدابع نمو نيقتملا نم ينلعجا كريغ دحأ اذكه نوكي وال اذكه وه نم اهنم.هللاماي وهو هنم ءامس أل
كيلإ كرونب يندهاف لدتسأ كبو كيلإ لوصولا بلطأ كنم، كيلع ىفخي ال حيلا اذهو ، كيدي نيب رهاظ يلذ اذه يهلإ . نينسحملا



عظمي ميظعبو ، كرتس ليمج ليمجبو ، كعنص فيطل فيطلبو ، كفطل يفخ يفخب .سأأكل كيدي نيب ةيدوبعلا قدصب ،أوقينم
هللام ملسو هيلع هللا ىلص كلر سر دومحمب تعفشتو كمساب صنت ،حت كبيغ نونكم نونكمب ، كتردق رارسأ رسب كتمظع
لوقلا يف ينمصعاو . يمسجب ا بوجحم ، يسفنب ا نوتفم ينلعجت ينع،وال كيف ءانفلا قين زراو ومالي، اي يديس اي كيلإ ينبذجا

يف نمقلا ،اي ةيتوربجلا ةوطس نم مهسوؤر عفر ملاالةكئ عطتست ملف ةيهول األ رون نم نيفراعلا بولق اسك نم .هللاماي لعفلا و
ال ضف انءاعد انل بجتساو انيسن ام انملعو امذكانر انل بجتسا مكل.هللام بجتسأ ينوعدأ ةيلز: األ هتاملكو زيزعلا هباتك مكحم

دمحم انديس ىلع يلص .هللام عفرت نأ ىلإ ضر واأل تاومسلا رون نوك،هللا نكفي ءيشلل لوقي نم .اي نيمآ نيمآ نيمآ كنم
اي ريدق ءيش لك ىلع ،كنا ةرفغملا لهأو ىوقتلا كنإأهل لهأ هل تنأ ام نيملا علا بر انباي لعفت نأو ، دمحم انديس لآ ىلعو

اهـ. نيدلا موي ريثكاىلإ ا ميلست ملسو هلَاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملا علا بر

راخلا نوكيف ةرم ةوعدلا ولتت ةرم لك سأر ىلعو ةرم، الةل44 جلا مسا وهو فيرشلا االمس ولتت )نأ ةوعدلا ةيفيكو )
ةرم. فلأ ةرم،واالمس44 فلأ 44 ةوعدلا ةءارق جيف

،مثتتول ةدحاو ةحبسلا يف مسرت وة،مث عدلا ركذتو نماالمس، ةرم 44 كعباصأ يف ولتت نأ ةحبسلا تلاالةو)يف ةيفيكو )
ةحبسلا يف راودأ ةرشع لمكت ىتح لعفت كهوذا يناثا ةحبسلا يف مسرت عهبق،مث ةوعدلا ركذتو ةرم، 44 كعباصأ يف ايناث االمس

و ضئارفلا ادع ام اهنود ءي شب لغت يلااوالشي وتم كلذ نوكيو ةرم، فلأ ةوعدلا نمو نماالمس ةرم فلأ 44 تلمك وقد
األكرباهـ. اهدرو اذهو ةوعدلا باجتست ىتح يناثاثواثلا تعلم جبيفاألىلو تست يات.إواذمل رورضلا

قادح األ رونب بتكت تاهيجوتو ا راونأو ا رارسأ يوحت راكذأو ةيعدأ هب انعو هاضرأو هنع ىلا يهللاعت ضر (قتل)هلو
وملا عجرملا هناحبس إوهيل باوصلل بمهن قفوملا هناحبس .وهللا قافو هبدأ نسح نمل مشةهفا ركذت امنإ . قارو فياأل بتك والت

آب.

ميحرلا نامحرلا هللا مسب



وثلاالنوث سماخلا لصفلا

ال ابادآ ركاذلل نأ ملعإ . قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو هنم.فألوق داري امو ركذلا بادآ يف
ةسمخ : نورشعو نانثا هبادآو قلخلا نم ةشحولا ىلا،و بهللاعت األسن قيقحت ركذلا نم دارملا نأ ملعا ،مث اهتاعارم نم دب

. ركذلا ظب فلتلا ىلع ةقباس اهنم
. ةدارإو وقال هينعي امال كرت اهتقيقحو ةبوتلا اهلوأ

. ثبخو ثدح نم ةلماك ةراهط ىلع نوكي :نأ يناثلا و
. نوكسلا و توكسلا ثلا: وثلا

ىلا هللاعت ىلإريسلا يف هقيفر نوكيل هظح يوال هرضحتسي ، هخيش ةمه ركذلا يف هعورش دنع هبلقب دمتسي :نأ عبارلا و
هرس هللا سدق يذابامرخلا ليربج خيشلا زاجقلا جايتح دنعاال ةذاغتس باال هناسلب هخيش ىدان ولو مهأاألباد، نم اذهو
ةيوبنلا ةرضحلا ىلإ خيشلا خيش بلق يذاحي هخيش بلق ذإ هنم دمتسيو هبلق، يف هخيش ةروص رضحيركذلا ب أدتبإ اذإف : زيزعلا

اال ضيفت نموالهتي دمتساو هخيش روصت اذإ ركاذلا ،ف اإلةيهل ةرضحلا ىلإ هجوتي مئاد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بلقو ،
ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس بلق نم ضيفت ،مث ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ىلع اإلةيهل ةرضحلا نم تادادم

وه ،ذإ ركذلا يأ هلااآلةل معتسا ىلع ىوقتيف هبلق ىلإ هخيش بلق نمو ، هخيش ىلإ يهتني ىتح بيترتلا ىلع خياشملا بولق ىلع
هللا فيس هديب ناك نإو ضرغلل ال صحم عقيو ، ثروي يذلا هجولا ىلع لااآلةل معتسا ةوق هل سيل لفطلا ثملا ىلع ةيادبلا يف

فيسلا يبن، ةرضح نم ةدافتسم ةوقب إال برض فيسلل نيأ نكلو هللا﴾ فيس ركذلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قلا ركذلا وهو ،

﴾[األفنلا8اآلةي:72] ُمُكْيَلَعَف ِنيِّدلا يِف ْمُكوُرَصْنَتْسا :﴿ِنِإَو ىلا عت هلوقل ددملا هءاج هخيش نم دمتسا اذإف
. هبئان ،ألهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم هدادمتسا ىري :نأ سماخلا

ناك نإ ةلبقلا لبقتسم الة صلا يف هسولجك ،وأ اعبرتم رهاط ناكم ىلع سولجلا : اهلوأ ركذلا حةلا يف اهنم رشع انثاو
ال صلا يف هسولجك نوكي يدتبملا قفلا:نإ يهتنملا و نيدتبملا نيب نيرخأتملا ضعب قرفو ، نوقلحتيف ةعامج اوناك نإو هدحو

. اعبرتم نوكي يهتنملا ة،و
. هيذخف ىلع هيتحار عضي نأ يناثلا

ينمؤم نعو ملاالةكئ نم ولخت ال ركذلا سلا ألنجم ةهيركلا ةحئارلا دعبو ومفلا ندبلا و ركذلا سلجم بيبطت ثلا وثلا
. قوذلا ب دوهشم مه امك ددملا عطقني ركذلا سلجم نع مهعاطقنابف ، ةهيركلا حئاورلا نولبقي ال نويناحورلا جلا.و

. ةحئارو حال بيطلا سابللا سبل عبارلا و
ناكملا نكمأ نإ اذهو ، مهسفنأ ةصاخ يف اوناك نإ هؤافطأ جارس كانه ناك ول نأ ىتح املظم ناكملا نوكي نأ سماخلا و

. ملظملا
دادسناو . ةرهاظلا ساوحلا قرط هيلع دسني هبنيع ضيمغتبف ، بلقلا ريونت يف عرسا ألهن نينيعلا ضيمغت سداسلا و

. بلقلا ساوح حتفل ببس ةرهاظلا ساوحلا
دكآاآلباد. اذهو هينيع نيب هخيش يخلا ليمي نأ عباسلا و

وعلاالةين. رسلا ءاوتسا وهو قدصلا نماثلا و
و ىرخأ وال ايند بلا الطي ىتح ىلا هللاعت ىوس امع هبلق غرفي هنأب بوش لك نم لمعلا ةيفصت وهو اإلخالص عساتلا و

هللا.امكقلا: يف ابح ىلا هللاعت ركذي امنإو ، ايقرت وال ابوث ال

عماطم كاوس ءيش يف يل امو هلهأ ألكن لب اليل كبحأ

مل نإو ، هخيشل حيبقو نسح نم هبلقب رطخي نم عيمج رهظي نأ يهو ةيقيدصلا ةجرد ىلإ ركذلا لصي واإلخالص قدصلا بو
. نينئاخلا بحي وهللاال انئاخ ناك هرهظي

راسيلا يهو بلقلا ةهج ،بواالهللاىلإ هردص ىلإ بهلا عجريو بال ىنميلا ةهجلا ىلإ هسأرب ليميو ةمات ةمهب ، ركذي نأ رشاعلا و
األفل دميو ففخيو ، ةيدرلا رطاوخلا رئاس قرحتف بلقلا الةل جلا لزنت ىتح هبلق ىلإ هترس نم اهفطتقيو األرسي يدثلا تحت
ضعب ضرتعا دقو ىلا هللاعت همحر يمجعلا فسوي خيشلا هللا.قلا نم ءاهلا نكسيو هلإ نم ءاهلا حتفيو ، رثكأ وأ ايعيبط ادم

7اآلةي:205] فارع ﴾[األ ًةَفيِخَو اًعُّرَضَت َكِسْفَن يِف َكَّبَر ْرُكْذاَو ىلا:﴿ عت هلوقب ال دتسم رهجلا ب ركذلا ىلع الء ضفلا

لثمب هدابع بطاخ ىلا هللاعت ،قفلا:نإ روكذملا فسوي خيشلا باجأو ﴾ يفخام ركذلا ريخ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

َنآْرُقْلا َنوُرَّبَدَتَي :﴿اَلَفَأ هلوقب ةصاخلا بطاخو 8اآلةي:17] ةيشاغلا ]﴾ ْتَقِلُخ َفْيَك ِلِبِإْلا ىَلِإ َنوُرُظْنَي اَلَفَأ ﴿:: هلوق

ْرُكْذاَو ﴿: هلوقب هبربو هسفنب هفرع نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ةرضحلا لهأ ديس بطاخو 4اآلةي:82] ءاسنلا ]﴾
هلوقب نوبطاخملا مه ،لب هسفن يف هبر ركذي فيكف هبر وال هسفن فرعي ال نمف 7اآلةي:205] فارع ﴾[األ َكِسْفَن يِف َكَّبَر

هب ضفخي الام ةظفحلا نع يفخ ام وهف يفخلا ركذلا امأو 44اآلةي:41] بازح ﴾[األ اًريِثَك اًرْكِذ َهَّللا اوُرُكْذا ىلا:﴿ عت



. ةوسأ هل نمبو هب صاخ اضيأ وهو ، توصلا
قفلا هتوص نم ضفخأ اذه نأو : لجر قفلا ركذلا ب هتوص عفري ناك جرال نأ هنع ىلا هللاعت يضر هللا دبع نب رباج نعو

بورغ دنع ىلا هللاعت نوركذي اوناك سانلا )نأ ىورو ). بلقلا قيقرلا ﴾واألهاو هاوأ هنإف هعد ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
اوعفرا يأ: ركذلا اووق نأ هنع ىلا هللاعت يضر باطخلا نب رمع مهيلإ لسرأ تيفخ اذإف ركذلا ب مهتاوصأ نوعفري سمشلا

يف فاألىلو ركذلا ىلع نيعمتجم اوناك اذإ نيركاذلا نأ واألرث ثيدحلا نيباآلةيو عمجلا :و روكذملا فسوي خيشلا .قلا مكتاوصأ
ىتح ىنعملل ارضحتسم هبلق ىلإ ركذلا حلا يغصيو ةرم، لك عم هبلقب ركذلا ىنعم راضحإ رشع يداحلا ،و توصلا عفر هقح

. هعمسي وهو ركاذلا وه هبلق نأك
. ءاضع ىلإاأل يرسيو ، بلقلا الهلإإالهللاب ريثأت نكميل ىلابالهلإإالهللا، هللاعت ىوس بلقلا نم دوجوم لك يفن رشع يناثلا و

هلعلف ركذلا درأو ابقرتم هبلق ىلع هئارجإ ب ركذلا رضحتساو نكسو تكس متخ اذإ .األلو:هنإ ركذلا نم غارفلا دعب ةسمخو
وأ دهز دراو امإ دراولا اذهو ةنس. يفثالنيث ةضايرلا و ةدهاجملا هرمغت امال ةظحل يف هدوج رمغيو ، ةحمل يف دراو هيلعدري

هملا وع عيمج يف دراولا وأ ارارم هسفن متخو نكسو تكس اذإف كلذ. ريغ وأ ةبحم وأ فشك وأ ءاخس وأ ىذأ لمحت ،وأ عرو
. بهذ إوال نكمتي ىتح لهمتلا هيلع بجيف ، هملا وع بجيف ،

هيدي. نيب هنأك ىتح ىلا هللاعت ةبقارم يناثلا و
. رأفلا دايطصا دنع ةرهلا حكلا ةرعش هنم كرحتت ال ثيح هساوح عمجي نأ ثلا وثلا

سفنلا رطاوخ عطقو بجحلا فشكو ، ةريصبلا ريونتل عرسأ ألهن هملا وع عيمج يف دراولا رودي ىتح رارم هسفن مزي عبارلا و
. تيملا دصقي ال ناطيشلا .و تيملا هبشي راص هساوح لطعو هسفن مز اذإ ،ألهن نيطايشلا و

ىلإ جيهتلا و قوشلا و تادراولا و تايلجتلا و راون األ بلجت ةرارح ركذلل ،ألن هئانثأ واليف ركذلا رثأ ءاملا برش مدع سماخلا و
قداصلا نأ ىتح نسحأ ناك رثك املكو ةيكلف ةعاس فصن وحن ريصي نأ كلذ لقأو . ةرارحلا كلت ءىفطي ءاملا برشو روكذملا
هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا ،وهللاعت ناوخ اإل ةفحتو ةيسدقلا اياصولا نم اصخلم هاـ. ةرورض نع إال برشي داكي ال

. بآملا و عجرملا هناحبس

وثلاالنوث سداسلا لصفلا

األ دممو ، نيقيدصلا مامإو ، نيفراعلا ديسو ، ءايلو متاخاأل وه هنأ نايبو هب انعوهاضرأو هنع هللا يضر انخيش لضف ركذ يف
نم دحاو نقلتي ال ثيحب ءايلولا و ءايبن نيباأل ةطساولا وه يذلا موتخملا خزربلا و موتكملا بطقلا وه هنأو ثاوغ واأل باطق
، يلول كلذ هب رعشي ال ثيح نم هنع ىلا هللاعت يضر هتطساوب إال يبن ةرضح نم اضيف رغص نمو هنأش، ربك نم ءايلولا
اإلسالم ةمئأ عمجأ دقو ، ميركلا مظع ،واإلماماأل ميظعلا ديسلا اذه لثم نأ ىلع راكن اإل يخأ اي كايإف اذكه ناكاألرم ثيحو
اذه لوأ اهانمدق يتلا لوصفلا كل انمدق انأ ملعاو . نارسخراكن حبر،واإل داقتع نأاال ىلع نيفراعلا ءايلو األ عيمجو نيملسملا

ب نيكلا سلا عم نوكت نأ نم اريرحتو كل ةحيصن إال بانط اإل ضعب اهيف انبنطأو ، نيركنملا ىلع اهيف انركذو كرابملا باتكلا
انل يغبني نأ ملعإ . قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقأف . داقتع باال نيحبارلا عم نكت مل نإ داقتن اال

هللانم لهأ تاحفن واليف ملعلا يف هل نكي مل نم ضعب هيف،ألن عورشلا ديرن يذلا لصفلا يف عورشلا لبق انهكالام درون نأ
هنأ امهيناث . مومذم كلذو اهاكزو هسفن حدم هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا :نإ لوقي هنأ امهلوأ : نيداريإ انيلع دروي خالق،دق
ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس تاذ نم ضيفت يتلا ضويفلا هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا لوق :نإ لوقي
خفنلا ىلإ ملا علا ةأشن نم القئ خلا عيمج ىلع قرفتي ينمو يتاذ هاقلتت ءايبن األ تاوذ نم زربو ضافام لكو ءايبن األ تاوذ اهاقلتت
، مهنع ىلا هللاعت يضر ةباحصلا عيمج نم لضفأ نوكيف مهيلع ىلا هللاعت ناوضر ةباحصلا عيمج هيف لخديو روص، يفلا
يف خفنلا ىلإ ملا علا ةأشن نم انرحب إالنم ىقسي وال يلو برشي هب:وال انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوق اذكو . لطاب كلذو
نم لك هعمسي هتوص ىلعأب دانم يداني فقوملا يف هقلخ ىلا هللاعت عمجاذإ هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوق اذكو . روصلا
هيلع هللا ىلص هحور هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوق اذكو هنم، مكددم ناك يذلا مكمامإ اذه رش حملا لهأ ،اي فقوملا يف
الةوسلا صلا مهيلع ءايبن واأل لسرلا دمت ملسو هيلع هللا ىلص هحور ىطسولا و ةبابسلا هيعبصأب اريشم اذكه يحورو ، ملسو
ناتاه يامدق هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوق اذكو ىلإاألدب. نماأللز ءايلو واأل نيفراعلا و باطق دمتاأل يحورو الم،

دنع انماقم هب:نأ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هلوق اذكو . روصلا يف خفنلا ىلإ مدآ ندل نم ىلا هللاعت يلو لك ةبقر ىلع
يف خفنلا ىلإ ةباحصلا نم ءايلو األ عيمج نإو رغص، والنم هنأش ربك نم هبراقي ،وال ءايلو نماأل دحأ هلصي ال ةرخ هللايفاآل

رامعأ إال اناجم تبهذ اهلك سانلا رامعأ هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوق اذكو . انماقم لصي نم مهيف سيل روصلا
يضتقت هذهاألوقلا : ضرتعملا لوقيف ديعسلا إال هرمع اهب لغشي ،وال ىرخأو ايند حبرلا ب اوزاف دقف قلغأ امل حتافلا باحصأ

. نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا عيمج ىلع هتقيرط لهأو وه هلضفت
نامحرلا دبع نيدلا جالل ظفاحلا امكقلا ألناذه دراوريغ األلو نأاإلداري باوصلل هنمب قفوملا ىلا )وهللاعت باوجلا (ف

باب نم اذه نأ امهدحأ : ناهجو اذه يف مهل ،لب سفنلا ةيكزت وال راختف اال باب نم سيل : قعاونلا ىلع قعاوصلا يف يطويسلا
،ف دومحمو مومذم نادرف هنساحم ركذو هسفن ناسن اإل حدم باب يف راكذ يفاأل يوونلا .قلا هماقم لهج ذإ هلا حب فيرعتلا

فورعملا ب ارمآ نوكي نأب كلذو ةينيد ةحلصم هيف نوكي نأ دومحملا كلذ،و هبشو عافتر اال راهظاو راختف لال هركذي نأ مومذملا



نع عفدي ،وأ نينثا نيب احلصم وأ اركذم وأ اظعاو وأ ابدؤم وأ املعم ،وأ ةحلصمب اريشم ،وأ احصان ،وأ ركنملا نع ايهان ،وأ
هودجت ال هلوقأ يذلا اذه نإو ، هركذي ام ادامتعاو هلوق لوبق ىلإ برقأ اذه نوكي نأ كلذب ايوان هنساحمركذيف كلذ. وحن وأ هسفن

انأ بذك ال يبنلا :﴿انأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقك صوصنلا نم ريثك اذه لثم يف ءاج هب،دقف اوضفتحاف يريغ دنع

دنع تيبأ ينإ مكاقتأو بهللا مكملعأ انأو ةنجلا لخديو ضر هنعاأل قشنت نم لوأ انأ رخف وال مدآ دلو دبس
ميلع.قولا ظيفح ينإ ضر األ نئازخ ىلع ينلعجا الم: الةوسلا صلا هيلع فسوي .قولا ةريثك ههذ هابشأو ثيدحلا .﴾ يبر

قلا: ملسمو يراخبلا حيحص يف انيور امك رصح نيح هنع هللا يضر نامثع .قولا نيحلا صلا هللانم ءاش نإ يندجتس : بيعش

قلا. اميف هوقدصو اهترفح ﴾انأ ةنجلا هلف ةمور رئب رفح قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوملعت متسلأ
هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ ةفوكلا لهأ هاكش هنأ هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع امهيحيحص يف انيورو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم وزغن انك دقلو هللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأ ينإ دعس: الة.قفلا صلا نسحي اولا:ال قو

هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعل هنإ ةمسنلا أرب يذلا هنعقلا:و هللا يضر يلع نع ملسم حيحص يف انيورو . ثيدحلا مامت ركذو
. قفانم إال ينضغبي وال نمؤم إال ينبحي ال نأ ملسو

ىلص هللا لوسر نم تذخأ هنعقلا:وهللادقل هللا يضر دوعسم هللانب دبع انبطخ قلا: لئاو يبأ نع ملسم حيحص يف انيورو
مهريخب انأ هللاامو باتكب مهملع أل ينإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ملع دقلو ، ةروس نيعبسو اعضب ملسو هيلع هللا

قفلا: ةيدلا نع لئس هنأ امهنع ىلا هللاعت يضر سابع نبا نع ملسم حيحص يف انيورو هيلإ. تلحرل ينم ملعأ ادحأ ملعأ ،ولو
كالم رخآ ىلإ انركذ ام ىلع ةلومحم اهلك رصحنت ال ةريثك هذه رياظنو . ثيدحلا مامت ركذو . هسفن ينعي تطقس ريبخلا ىلع

اَمُكُتْأَّبَن اَّلِإ ِهِناَقَزْرُت ٌماَعَط اَمُكيِتْأَي الم:﴿اَل سلا هيلع فسوي نع ةياكح ىلا: عت هلوق دنع فاشكلا بحاص .قولا يوونلا

فصوف ملعلا يف هتلزنم تلهج اذإ ملعلا نأ 12اآلةي:37]هيف فسوي ]﴾ يِّبَر يِنَمَّلَع اَّمِم اَمُكِلَذ اَمُكَيِتْأَي ْنَأ َلْبَق ِهِليِوْأَتِب
نيدلا يف حيحص ضرغل تناك اذإ ةيكزتلا :المذت رخآ عضوم يف اضيأ .قولا ةيكزتلا باب نم نكي مل هددصب وه امب هسفن

ينإ ﴿: هلوقو ﴾ لدعأ مل اذإ لدعي نمو ﴿: ةمسقلا يف لدعا قلاهل نمل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ليلدب عقاولا تقباطو

ديعس يبأ نع هحيحص يف نابح نباو يذمرتلا هجرخأ امب كلذل لدتساو .﴾ ضر يفاأل نيمأ ءامسلا يف نيم أل
بحاص تسلأ ملسأ نم لوأ تسلأ اهب سانلا قحأ تسلأ هنع: ىلا هللاعت يضر ركب وبأ هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر يردخلا

قلا اذكو اذك ركذ نإفالن روصحم وهو هل ليق هنأ هنع ىلا هللاعت يضر نافع نب نامثع نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ امبو اذك.
هتنبا مث هتنبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينجوز اإلسالمدقو عبارل ينإ ارشع ىلا هللاعت دنع تأبتخا دقو نيأ نمو : نامثع
ةيلهاج يف ارمخ تبرش ،وال تببس ،وال تينغت ،وال يركذ اهب تسسم امف هذه يديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعياب دقو

يف تيب هل دجسملا يف اهديزيو ةبرتلا هذه يرتشي :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر والسإالم.قولا

طبلا يبأ نب يلع نع ةيلحلا يف ميعن وبأو ، فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ امبو . دجسملا يف اهتدزو اهتيرت ﴾شاف ةنجلا
هللاولالنأ ميأو ناورهنلا لهأو فالنفوالن لتوقل مكيف نكأ مل ولو ةنتفلا نيع تأقف انأ ينإو : هربنم ىلع هنأقلا هنع هللا يضر

ءيش نع ينولأست ال مكنإف ينولس .مثقلا: ملسو هيلع هللا ىلص مكيبن ناسل ىلع مكل قبس امب مكتثدحل لمعلا اوعدتو اوملكتت
وخأو هللا دبع :انأ ربنملا ىلع هنعقلا هللا يضر يلع نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ امبو هب. مكتثدح إال ةعاسلا نيبو مكنيب اميف
لبق تيلص دقلو ، رتفم باذك إال يدعب دحأ اهلوقي وال يلبق دحأ اهلقي مل األربك قيدصلا انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

هللا دشنأ قفلا: ربنملا دعصف هيف نولوقي اسانأ نأ ايلع قلا:غلب عشي نب ديز نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ امبو نينس. عبس سانلا

قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دهشن اولا قف رقن ماقف ائيشإالماق، يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم عمس جرال

نب دمحم نع تاقبطلا يف دعس نبا هجرخأ امبو ﴾ هاداع نم داعو نموااله هللامولا وماله يلعف وماله تنك
دعس نبا هجرخأ امبو . ليوأتلا انرضح نحنو ليزنتلا ناك انيلعف ينولس جاجحلا رشعم :اي لوقي ريبزلا نبا تعمس قلا: عفترملا
طبلا يبأ نب يلع نب نسحلل ةيواعم قفلا هدنع ام لجر ركذب شيرق نم موق رخافت قلا: هيبأ نع نمحرلا دبع نب ديعس نع

مثقلا: اهبابلو اهضحم يلو إال ةليضف وال ةمركم اوركذ قلا:ام ناسللا ليلكب تنأ امف لوقلا نم كعنمي هنع:ام هللا يضر
سفنتملا ىدملا نم دايجلا قبس ازربم تقبس دقو كلاالم ميف

:﴿أال ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص هللا لوسر ةيفص،قفلا ىلع ةشئاع ترخف قلا: نوع يبأ نع دعس نبا هجرخأ امبو

هللا همحر ينمشلا نيدلا يقت اإلمام انخيش عومجم يف تيأرو الم﴾. سلا امهيلع ىسوم يمعو نوره يبأ تلق
كلملا ىلإ ةلا سر نبمكلا نيدلا مجلا خيشلا طخب تيأر .قلا: مشاه نب يريمدلا نيدلا مكلا خيشلا طخ نم تلقن قلا: ىلا عت

لهأ ملعأ هنأ هدوعس ديأو هدونج هللا ديأ ناطلسلا يلإ ىهني نبمكلا، دمحم هبر ةمحر ىلإ ريقفلا نم اهتروص سربيب رهاظلا
يف هسفن ناسن اإل حدم نسحي :ال هتدمع يف قيشر نبا قولا ةصقلا يقاب درس اآلبد، نونفو ةغللا و وحنلا و نآرقلا مولعب هنامز

. ةرفانم إال رعشلا ريغ

93اآلةي: ىحض ﴾[لا ْثِّدَحَف َكِّبَر ِةَمْعِنِب اَّمَأَو ىلا﴿ عت هلوقل اال ثتماو اركش هللا ةمعنب ثدحتلا باب نم اذه نأ يناثلا هجولا

﴾قلا:اذإ ْثِّدَحَف َكِّبَر ِةَمْعِنِب اَّمَأَو ىلا:﴿ عت هلوق يف هنع هللا يضر طبلا يبأ نب يلع نب نسحلا نع متأ يبأ 11]نبا
نامعنلا نع نامي اإل بعش يف يقهيبلا و دنسملا ةياور يف لبنح نب دمحأ هللانب دبع جرخأو . كناوخإ ثدحف اريخ تحبصأ

رفك﴾ اهكرتو ركش هللا ةمعنب ثدحتلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر



نع يقهيبلا جرخأو اهب. ثدحي نأ ةمعنلا ركش نم نأ نوري نوملسملا ناك قلا: رصن يبأ نع هريسفت يف ريرج نبا جرخأو
جرخأو اهب. ثدحي نأ معنلا دادعت ناك قلا ديعس نب يحي نع يقهيبلا جرخأو ركشلا نم معنلا دادعت لوقي ناك قلا: يريرجلا
سلج قلا: يراوحلا يبأ نع يقهيبلا جرخأو ركش. ةمعنلا ركذ قلا:نإ زيزعلا نب رمع نع هننس يف روصنم نب ديعس نع
جرخأو اذك. يف انيلع هللا معنأ اذك، يف انيلع هللا معنأ نولوقي معنلا نأ ركذتي حابصلا ىلإ ةليل ةنييع نب نايفسو ضايع نب ليضف

هللا قزرو اذكو، الةاذك صلا نم ةحرابلا هللا قزر قلا: هناوخإ نم لجرلا يقل اذإ نوميم نب رمع ناك صحلاقلا: يبأ نبا
ب ركذو ، نانجلا ب داقتعا هنأب ركشلا ءاملعلا فرع دقو اذكو، اذك ريخلا نم ةحرابلا هللا قزرو اذكو، اذك ريخلا نم ةحرابلا

كلذ: ىلع اودشنأو ، ناكر باأل لمعو ، ناسللا
ابجحملا ريمضلا و يناسلو يدي ثالةث ينم ءامعنلا مكتدافأ

و ركش ةمعنلا ب ثدحتلا كلذ نمف ، مومذمو دومحم ىلإ مسقنيو ، دحاولا ءيشلا : ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا علاالةم قلا انهو
اهمتكو ركش ةمعنلا ب ثدحتلا ثدح هيفو ، اهؤاشفإو هتمعنو هناسحإو ىلا هللاعت لضف راهظإ هب دوصقملا اهب،فاأللو رفك رخفلا
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاسن ىلع تلضف قتلا: اهنع ىلا هللاعت يضر ةشئاع نع عسد نبا هجرخأ ام هدروأ اممو رفك،

و كرابت هللا لزنأو ، يريغ نارجهم اهاوبأ ةأرما حكني ،ملو يريغ طق اركب حكني ،قتلا:ول نينمؤملا نهايمأ ام ليق رشعب
استغأ تنكو ، كتأرمإ اهنإف اهجوزت قولا: ةريرح يف ءامسلا نم يتروصب الم سلا هيلع ليربج ءاجو ءامسلا نم يتءارب ىلا عت

نم دحأب كلذ لعفي نكي هيدي،ملو نيب ةضرتعم انأو يلصي ناكو ، يريغ هئاسن نم ةدحاوب كلذ عنصي ملو دحاو ءانإ يف وهو انا
نيب وهو هسفن ىلا هللاعت ضبقو ، يريغ هئاسن نم دحأ عم وهو هيلع لزني ،ملو يعم وهو يحولا هيلع لزني ،دقو يريغ هئاسن

. يتيب يف نفدو اهيف، يلع رودي ناك يتلا ةليللا يف تامو ، يرحنو يرحس
،ام سانلا نم دحاو انأ كلذ ىوس اميفو لجر نهيف ذاعم:ثالثانأ نب دعس قلا:قلا سابع نبا نع لماكلا يف يدع نبا قولا

اهريغب يسفن تلغشف صالة يف تنك ىلا،وال هللاعت دنع نم قحأ هنأ تملع إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اثيدح تعمس
لا صخلا هذه :نإ سابع نبا اهنع.قلا فرص نا ىتح اهل قيلا امو لوقت ام ريغب يسفن تثدحف ةزانج يف تنك ،وال اهيضقأ ىتح

ةأرما نهتيطعأ صخاالام تيطعأ قتلا: ةشئاع نع ديعس نبا جرخأو . عزفلا نم نومأمل ادعس نأو يبن إال اهبسحأ نكأ مل
، نينس عست يف يب ىنبو اهيلإ رظنف همك يف يتروصب كلملا هاتأو ، نينس عبس تنب انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يكلم

يتيب يف ضرمو هيلإ، ةباحصأ بحأ يبأ ناكو هيلإ، هئاسن بحأ تنكو يريغ ةأرما هارت المملو سلا هيلع ليربج تيأرو
ا نباب فورعملا هللا دبع نب نيدلا فيس قلا موتكم نيدلا جات خيشلا ةركذت يفو وملاالةكئ. يريغ هدهشي ملو ضبقو ، هتضرمف

اودارأ ألمهن كلذو اقح ناك نإو لئاقلل نجهم سفنلا حدم نأ رعشلا بجع نمو : نيعبرأو ةعبرأ ةنس يفوتو هخيرات يف شطب أل
هتفرعم ىلإ جاتحي رمأب هسفن نع كربخأ نم لكو ، رعشلا مهلإال ناويد ،وال نيودتلا كلذإالب ىلإ نولصي فال مهرابخأ ديلخت
هاـ.امأاإلداري اهعضاوت عم اهسفنأ ءايبن األ تحدم ةلعلا هذهلو ، هحدمب لصتا نأو ، هركذ حيبقب سيلف هتفرع امو هرابخأ ولال
اوقرتفا :دق قباسلا باتكلا يف اضيأ يطويسلا نيدلا امكقلاجالل ءاملعلا ،نأ باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت باوجلا ف يناثلا

نم هنأ هلصاحو لقعلا صيصخت ىلإ لوكوم وه نمقلا مهنمو ، ايفرع الاح طصا كلذ لعج نم مهنمف ، نيتقرف اذه لثم يف
ىلا: عت هلوق اهنمو نأقلا: ،ىلإ دهاوشو ةلثمأ كلذل ركذو . هقفلا ل وصأ ملع يف هنايب رذعت يذلا صوصخلا هب ديرأ يذلا ملعلا

مل ،ألاهن صوصخلا هب دارملا ماعلا نم اذه نأ ىلع ءاملعلا قبطأ 46اآلةي:25] فاقح اَهِّبَر﴾[األ ِرْمَأِب ٍءْيَش َّلُك ُرِّمَدُت ﴿
هلوق اهنمو داع، ىوس رشبلا نم ناك نم ةيقب وال لا بجلا و ضر واأل تاومسلا وال يسركلا ال شرعلا وال ملاالةكئ رمدت

نم اهسنج هاتؤي ءيش لك نم دارملا نأو كلذ نم هنأ ىلع اوقبطأ 46اآلةي:23] لمنلا ]﴾ ٍءْيَش ِّلُك ْنِم ْتَيِتوُأَو ىلا:﴿ عت

َساَّنلا َّنِإ ُساَّنلا ُمُهَل َقَلا َنيِذَّلا ىلا:﴿ عت هلوق اهنمو ، ناميلس هيتوأ ام تؤت مل اهنإف ىلعاإلطالق، ءيش لك النم كولملا

4 ءاسنلا ]﴾ ِهِلْضَف ْنِم ُهَّللا ُمُهاَتآ اَم ىَلَع َساَّنلا َنوُدُسْحَي ىلا:﴿ْمَأ عت هلوقو 3اآلةي:173] نارمع ْمُكَل﴾[لآ اوُعَمَج ْدَق
اهنمو صوصخلا هب دارملا ماعلا نم اهلك 2اآلةي:199] ةرقبلا ]﴾ ُساَّنلا َضاَفَأ ُثْيَح ْنِم اوُضيِفَأ :﴿َّمُث هلوقو اآلةي:54]
هلخاد ريغ عوال لججالهل الان ومل ةفيرشلا تافصلا و ةسدقملا تاذلا نإف لقعلا ب ةصصخم اهنأ ىلع اوعمجأ ءيش لك هللاخقلا

شرعلا اهنمو صصخ هنأ ىلع اوعمجأ 28اآلةي:88] صصقلا ]﴾ ُهَهْجَو اَّلِإ َهٌكِلا ٍءْيَش ىلا:﴿ُّلُك عت هلوق اهنمو هذه، يف

ىلع نإف هذه مكتليل مكتيأرأ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو ةلوؤم وأ حاور ،واأل امهيف امو رانلا و ةنجلا و يسركلا و

صاخ كلاالم اذه نأ ىلع اوقبطأو ، يراخبلا هجرخأ دحأ﴾ اهرهظ ىلع مويلا وه نمم ىقبي ال اهنم ةنس ةئام سأر
سيلبإو ، امهدوجو تبث ،نإ سايلإو ، رضخلا ،ك بيغلا عملا يف وه نم نود سانلا رهظأ نيب مه نيذلا ةداهشلا وهعملا نمب

.قلا رضخلا ك كلذك سيل نميف ال هنوطلا خيو سانلا هدهاشي نميف ثيدحلا : هيواتف الحيف صلا نبا .قلا ناجلا نم رمع نمو
هلوق اهنمو قافت باإل سيلبإ هنم صخ امك رضخلا ريغب صوصخم ثيدحلا : يراخبلا حرش يف رجح نبا ظفاحلا قولا يوونلا

ةبيش يبأ نبا هجرخأو رذ﴾ يبأ نم ةجهل قدصأ ءاربغلا تلقأ وال ءارضخلا تلظأام ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلصهلوخد ىلإ ليبس ألهنال اعطق صوصخلا هب دارملا ماعلا نم اذهف ، ءادردلا يبأو ةريره يبأ ثيدح نم

. هدوجو ملس نإ رضخلا ،ال مومعلا اذه يف ءايبن األ رئاسو
يلع نب نسحلا بطخ قلا: ةرمض نب مصاع نع قاحسإ نع كيرش انثدح قلا: فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخ امأ اهنمو
اآل هكردي وال ملعب نولو األ هقبسي ول ةليل لتق لجر مكرهظأ نيب ناك دقل ةفوكلا لهأ قفلا:اي يلع لتق نيح امهنع هللا يضر

حتفي ىتح عجري فال هراسي نع ليئاكيمو هنيمي نع ليربج ناك ةيرس يف هثعب اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو ، نورخ
هللا يضر يلع نب نسحلا تعمس قلا: ميرم نب ةريره نع خدلا يبأ نب ليعامسإ نع ريمن هللانب دبع انثدح هيلع.قولا: هللا



لوسر تنب نبل نسحلا كالمنم اذهو . نورخ اآل هكردي وال نولولا هقبسي مل سملا ب لجر مكقراف قفلا: يلع ةافو دعب هنع ىلا عت
ءايبن األ رئاسو نيلسرملا ديس نيلو األ ظفل نم صخي لقعلا ،نإف اعطق صوصخلا هب دارملا ماعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا
دحأ ىلع ملعلا يف هيبأ ليضفتب نسحلا دصقي ملف نيعمجأ مهيلع هللاسوالهم تاولص ملاالةكئ رئاس يحولا ب يئاجلا ليربجو ،
يرتمي ؤهالءال ىوس نم دارأ امنإو ، امهنع ىلا هللاعت يضر ركب يبأ ىلع هليضفت دصق هللالبوال ذاعم هتواسم ؤهالء،ال نم
لقعلا صيصخت يلإ لوكوم اذه لكو الم، سلا هيلع ميرم نبا ىسيع نورخ اآل هكردي وال هلوق نم صخي اذكو ، لقاع كلذ يف
نكت ،ملو لهجلا يف هتينارع تدتشا نم ظفللا يف كلذ لثم لوخد مهوتي امنإو ، لقاع هيف يرتمي ال ،اذإ حيرصتلا ىلإ جاتحي ال
وه نمو بلاالةغ، مولعو هقفلا لوصأ دعاوق ملع ،وال مهتاقيقحتو ءاملعلا تارابع ىلع طإالع كلاالم،والهل بيلا سأب ةربخ هل
اإلمام لوق كلذ نمو نيقهانلا عم قهني لب نيقعانلا عم قعني هنايب اذهو ، كرتب لب ةدسافلا هتامهوت ىلإ تفتلي ال ةباثملا هذهب

هنع: ىلا هللاعت يضر يعفاشلا
ديبل نم رعشأ مويلا تنكل يرزي ءاملعلا ب رعشلا ولوال
يديبع مهلك سانلا تبسح يبر نمحرلا ةيشخ ولوال

،كاأل مهلبق نم وأ يجنزلا خدلا نب ملسمو نايفسو كلا مك هخياشم دحأ اهيف لخدي هذه يعفاشلا ةرابع طق لقاع مهوتي لهف
اذهإ مهوتي هللاال ذاعم مهيلع هللا تاولص ءايبن نعاأل ال ضف ، ةباحصلا نع ال ضف ، نيعباتلا نع ال ضف ، ةفينح يبأو يعازو

يطويسلا كالم ىهتنا ةمكحلا رون نم ءيشب هبلق ىلا هللاعت رون ،وال ملعلا نم ءيشب ملعي مل لقعلا لتخمو ، لهجلا لماك لهاج ال
ال صأ ةباحصلا ىلإ هجوتي ال هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا نأكالم تملع هتمهفو مدقت ام تملع اذإو ىلا. هللاعت همحر
هريغ نم لضفأ يباحصلا نأب حرص هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا نأ كلذ ديؤي اممو ، مهنع ىلا هللاعت يضر

يباحصلا ليضفت نع هنع ىلا هللاعت يضر هتلأسو ( يناعملا رهاوج يفو ىلا.( بهللاعت ةفرعملا يف غلب ام ريغلا كلذ غلب ولو
حتفي مل يذلا يباحصلا ليضفت يف سانلا فلتخا : هلوقب هنع هللا يضر باجأف ، ةباحصلا ريغ نم بطقلا نع هيلع حتفي مل يذلا

، ةباحصلا ريغ نم بطقلا ىلع هيلع حتفي مل يذلا يباحصلا ليضفت ىلإ ةفئاط تبهذف ، ةباحصلا ريغ نم بطقلا ىلع هيلع

هللا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دهاشي بطقلا ىلع يباحصلا ليضفت عجارلا و بطقلا ليضفت ىلإ ةفئاط تبهذو

قفنأ :﴿ول ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ نيلسرملا و نييبنلا ىوس نيملا علا رئاس ىلع يباحصأ ىفطصا
مث ينرق نورقلا ريخ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ هفيصن وال مهدحأ دم غلب ام ابهذ دحأ لثم مكدحأ

ِفوُرْعَمْلا ِب َنوُرُمْأَت ِساَّنلِل ْتَجِرْخُأ ٍةَّمُأ َرْيَخ ىلا:﴿ْمُتْنُك عت هلوقو . ثيدح ﴾لا مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا
هل. ةيصوصخ ملسو هيلع هللا ىلص هييبنب هللا ءانتعا ةدش نم اذهو 3اآلةي:110]اآلةي نارمع ﴾[لآ ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَتَو

هاـ. قيفوتلا يلو ىلا وهللاعت
، امهنع ىلا هللاعت يضر خيشلا نم عمس ام هداريإ دعب يناعملا رهاوج يف مزارح يلع يديس لوق اضيأ كلذ ( ديؤيو )

نأ مدقت امم مهفب هنع: ىلا هللاعت يضر خيشلل هنعقلا هللا يضر هنأ قلغأ امل حتافلا صالة لئاضف نم امهب انعو امهاضرأو
مهتاولص عيمج نوكل ، نينمؤملا هللا دابع نم همدقت نم عيمج نم رثكأ لضف هل قلغأ امل حتافلا صالة ينعي الة صلا بحاص

ادحاو اعون خلا،إال حتافلا صالة لضف يف مدقت امك هل فعاضت مهداروأو مهراكذأ عيمجو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع
هباجأ هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا .مثقلا:نإ فيعضتلا اذه هلوانتب انهوال هل لخدم :فال ةطاح اإل ةرئاد لوق وهو
يف بوتكم نيدلا اوغلب نيذلا ةباحصلا نم دحاو لك نكلو ، اهبحاصل األمعلا فيعضت نم متركذ امك هنع هللا يضر هلوقب

نم ناك ولو مهدعب نمل هيف عمطم ال ةباحصلا لضفف اذه مهف هذهاألةم.اذإف رخآ ىلإ هتقو نم هدعب نم لا معأ عيمج هتفيحص
قلا: مهريغ عم ةباحصلا لمعل هنع هللا يضر ثمال برض .قولا:مث ةباحصلا ةبترمل بابلا اذه يف روكذملا لضفلا اذه لهأ
ىلا هللاعت يضر قدصو هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر مزارح يديس قلا ةاطقلا ةعرس عم ةلمنلا يشمك مهريغ يف مهلمع

هللا ىلص مهقح يف .قلا ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس ةبحصب قبسلا ةبصق اوزاح مهنع هللا يضر هبألمهن لثم اميف هنع

هيلع هللا ىلص ﴾قلا نيلسرملا و نييبنلا ادع ام نيملا علا رئاس ىلع يباحصأ ىفطصا هللا :﴿نإ ملسو هيلع

خيشلا لوق اضيأ كلذ ديؤي اممو . ىهتنا ﴾ هفيصن وال مهدحأ دم غلب ام ابهذ دحأ لثم مكدحأ قفنأ :﴿ول ملسو
اذه يفو ةياغلا ءاهتنا خلا.ألننم روصلا يف خفنلا ىلإ ةباحصلا رصع نم ءايلو األ عيمج هب:نإ انعو هاضرأو هنع هللا يضر

هتلعجف عضوملا كلذ نم هتيأر وحنب كلذل اولثمو ىلإ، ىنعمب نوكت ،ألننم وحنلا ملعب ةفرعم ىندأ هل نم لك كلذ ملعي لحملا
: ةديرفلا يف قلا ءادتب حماللال يأ كتيؤرل ةياغ

ل ودبلا تتأ لضفللو ضعب للع نيبو اهب ئدتبا نم
ىنعم لعفللو نعو يفو دنعو ءابلا ىنعمب نم تتأ :( مهضعب (قولا ىلعو ءابلا و دنعو يفو: نعو ىلإ لثم وأ مومعلل صنلا و
لوقنف تاذلا ب دوصقملا يف عرشنلف اذه دهمت اذإو ةباحصلا رصع ءاهتنا ثيح نم ءايلو األ عيمج نأ ىنعملا ،و ءاهتن واال امبر
باطق األ رهاوجو ثاوغ واأل نيقيدصلا نم بابح األ دارفأ نأ ملعإ قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو

هقوف نوكي ولاالةي،وال تاماقم عيمج قوفي تاماقملا متخ هماقم نوكي يذلا ءايلو متاخاأل ماقم نأ نوملعي ، ثاوغ األ خزاربو
نيدلا ييحم خيشلا هنيع.قلا اوملعي مل نإو مهددمو ءايلو ديساأل وه متاخلا كلذو الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ تاماقم إال

نإو نيي بنلا ةاكشم إالنم ةوبنلا ذخأي دحأ مهنم ام يبن رخآ ىلإ مدآ ندل نم يبن لكف هنع: ىلا هللاعت يضر يمتاحلا يبرع نب
نم فيكف دعب، يرصنعلا هندب لمكي مل يأ نيطلا و ءاملا نيب: مدآو اييبن تنك : هلوق وهو ، دوجوم هتقيقحب هنإف هتنيط دوجو رخأت

لوأ ﴿: هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هل راشأ امك يدمحملا رونلا قلخ امل ىلا عتو هناحبس هللا نأ كلذ نايبو وأالهد ءايبنأ نم هنود



يف ليضفتلا لبق ايدحأ اعمج ءايلو واأل ءايبن األ حاورأ عيمج يدمحملا رونلا اذه يف عيمج ﴾ يرون ىلا هللاعت قلخ ام
تزيمتو ، ةيلكلا سفنلا وه يذلا ظوفحملا حوللا ةبترم حاور األ تنيعت األلو.مث لقعلا ةبترم يف كلذو ، ينيعلا دوجولا

تدجو املف ةيلا، مكلا ةيعمجلا ةيدح اال ةقيقحل نعا مهئبنت مهيلإ ةيرونلا ةيحورلا ةيدمحملا ةقيقحلا هللا ثعبف ةيرونلا اهرهاظب
ايناث، مهيلإ ةيدمحملا ةثعبلا كلت ترهظ حاور كلتاأل رهاظم روص : تدجوو ، يسركلا و شرعلا نم ةيولعلا ةيعيبطلا روصلا
مكح رهظ ةيرصنعلا ةيعيبطلا روصلا تدجو املو ةيلا، مكلا ةيعمجلا ةيدح األ كلتب نامي اللإل هؤم ناك نم حاور نماأل نمآف

. هتوبنب عاملا لعفلا ايبنب ناك هنأ اييبن تنك : هلوق ىنعمف ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب اونمآف ةيرشبلا سوفنلا لمك يف نامي كلذاإل
هدوجو دعب ثعب نيح إال هتوبنب والعاملا لعفلا ايبنب ناك ام ءايبن نماأل هريغو كالهم حراشو :يأ يمتاحلا مثقلا هحرش رضنا

هللا ملع يف ايبن ناك هنأ ثيح نم ةباثملا هذهب دحاو لك نأ نم امقيلا كلذب عفدناف ، ةوبنلا طئارش هلا مكتساو ، يرصنعلا هندبب
ايلوب ناك ءايلو متاخاأل كلذكو هحراشو :يأ يمتاحلا مثقلا نيطلا و ءاملا نيب مدآو . ةروص ينيعلا هدوجو ىلع قباسلا ىلا عت
ولاالةي طئارش هليصحت وبالهتيإالدعب والعاملا ايلو ناك ام ءايلو نماأل هريغو ، نيطلا و ءاملا نيب مدآو وبالهتي. عاملا لعفلا
نعا اآلذخ ثراولا يلولا ءايلو األ متاخو ، ديمحلا يلولا ب ىمست ىلا هللاعت نوك لجأ نم اهب فاصت يفاال نماألخالقالةيهل

دمحم نيلسرملا ديس تانسح نم ةنسح وهو هقح، قح يذ لك يطعيل ، اهباحصأ قاقحتساب فراعلا بتارملل دهاشملا لص أل
هنع. ىلا هللاعت يضر يمتاحلا كالم ىهتنا ةعامجلا مدقم ملسو هيلع هللا ىلص

اهنمو مهب، ةصاخلا ءايلو األ مولع هيف دع يذلا عضوملا يف ةكرابملا ةلا سرلا يف ينارعشلا باهولا دبع يديس خيشلا قولا
دمحم انديس قحتسي ،امك ةيمتخلا اهب قحتسي يتلا تافصلا ملعو األربك مهمتاخ ةفصو ، نرق لك يف ءايلو متاخاأل تافص مولع
ررد يف المهاـ.قولا سلا هيلع ىسيع وهشنأ امك يقلتلا اليف ،يأ عئارشلا يف مهلك ءايبن متاخاأل نوكي نأ ملسو هيلع هللا ىلص
نب نيدلا ييحم خيشلا لوق نع هنع ىلا هللاعت يضر صاوخلا ايلع ينعي هتلأسو ، صاوخلا يلع هخيش ىواتف ىلع صاوغلا
دوه يبإال حرفي ،ملو مهنم دحأ ينملكي ملو نيلسرملا و نييبنلا عيمجب سدقأ دهشم يف تعمتجا هنع: ىلا هللاعت يضر يبرعلا
كبالمنم هباجأ هنأ ركذ مث هريغ نود هب هتحرفو المكبالهم، الةوسلا صلا هيلع دوه صيصخت ببسام الم الةوسلا صلا هيلع
اهعمج ةيدحأب ووالةي ثراو ماقمو ةبتر لكل نيعماج نيمتخ ةيدمحملا األةم هذهل نأ ملعي الم الةوسلا صلا هيلع ادوه ،نأ هتلمج
ةديقملا و ةقلطملا ،وه هتطاحإو هلزنت رسب ايدحاو وأ ناك ايدحأ دادعتسإو دادمإو فصوو تعن لك قرغتست ىتح اهتدحو عونتو

نم ذخؤي امنإ نوكي وأ ناك يلو لك نأ ىتح الاق، طإو اديق ، اقيضو ةعسو انيعو امكح ، اعرفو ال صأ هب صيصخ وه امو ،
دقو . ةعاسلا مايق ىلإ هدعب يلو ،فال ةماعلا هبوالةي متخي ،واآلرخ صوصخلا والةي متاخ امهدحأ نوكي نيذللا نيمتخلا نيذه

هاـ. ملعأ وهللا تقولا اذه يف باوجلا نم يل رهظ ام نأقلا:اذه ىلإ نيمتخلا دحأ هنأ هسفن نع فراعلا ربخأ
هنأ ىلع نوعمجم ءايلو األ رباكأ نإو ، لصفلا لوأ هانفصو امب فصتم ءايلو متاخاأل نأ تملع كالمؤهالء، تمهف اذإو (تلق):
طقف.امأ هنع ةفرعم مهنع ىلا هللاعت ىفخأ امنإو ، ءايبن األ رئاس نيبو مهنيب ةطساولا وه هنأو مهدممو مهديس هنأ ىلعو دجويس
لمك ةضفو بهذ نم اطئاح ىأر :هنإ ةيكملا تاحوتفلا يف .قلا كلذك وهف نيمتخلا دحأ هنأ هسفن نع فراعلا ربخأ دقو : هلوق

هنع: هللا يضر .قولا نيتنبللا كنيت عضوم يف هنع هللا يضر عبطناف ، ةضف نم ىرخ ،واأل بهذ نم امهادحإ نيتنبل عضوم إال
يب ولاالةي ماتخناب ايؤرلا تربع ،مث طئاحلا لمك يبو ، امهعضوم يف عبطنملا والانأ يئارلا انأ ينأ يف كشأ ال تنكو

ةئاملا ةلئس ىلعاأل ملكتلل ضرعت كلذلو هب، اهتربع امب اهوربعف يئرملا نم تلق امو نيرصاعملا نيلماكلا و خياشملل امهتركذو
، نيمتخلا نأ تملع انفلسأ ام تلمأت اذإو . متخلا اهنع،وال باوجلا فرعي ال هنأ يذمرتلا مكحلا ركذ يتلا ؤساال نيسمخلا و
انلق ام ديؤيو . اهوحنو ايؤرلا هذه ىلع دمتعا امنإو ، عطاق ىلع امتخ هنوكب دمتعي مل هنع هللا يضر نيدلا يحم نأب ريبخ تناو
يضر هنأ كلذو ، مولعملا يدمحملا متاخلا ،و موتخملا خزربلا ،و بوتكملا بطقلا وه نكي مل هنأب كلذ دعب حرص هنأ هل دهشيو
هسفن تنأمطاو هل هنأ نظف الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ تاماقم إال هقوف ام اهلك باطق األ تاماقم قوف هماقم ىأر هنع هللا

: دشنأو ، حرفلا و نانئمط اال ةياغ
يدعب نوكي متخ فال انيلا تهتناف هللاولاالةي متخ انب

يدحو إالانأ ملعلا و هتمأ نم دمحمل يذلا متخلا زافب امو

ىلا هللاعت ىلع مركأ يلو سيل نامزلا رخآ يف يلول وه امنإو تينمتو ، تننظ ام كل سيل هل لوقي ايدانم عمس ذإ كلذك وه امنيبف
، هماقم ىلعو هيلع ألعلط بويغلا يف يتريصبب تلج ام طلا دقلو ، اهنوكمو اهقلا خ ىلإ روم األ تملس قلا: كلذ دنعف هنم،

الهاـ. صأ ةحئار هل تممش هنم،وال ءيش ىلع ىلا هللاعت ينعلطأ امف حهلا فيكو ، هناكمو هدلب مساو همساو
تاداسلا نم مدقت نمم دحاول دجوت مل اهنأو ، ىربكلا ةيمتخلا ءاعدا هنمأربت هنأب حيرصت هيف يمتاحلا كلاالمنم اذهو (تلق):

يتنكلا راتخملا خيشلا ىلا بهللاعت فراعلا كلذ)نأ ديؤي اممو ) نامزلا رخآ يف يلول نوكت امنإ اهنأو ، هنامز لبق اوضم نيذلا
ال الةوسلا صلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيدمحملا ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا :نإ قئارطلا باتك يف هنعقلا ىلا هللاعت يضر
. ءايبن متاخاأل ملسو هيلع هللا ىلص هنرق يف امك ءايلو متاخاأل هيف :نأ اهدحأ . هدوجو نم ملسو هيلع هللا ىلص هنرق لكاشي م
كلذ باحصأ نأ .امك ركنملا نع نوهنيو ، فورعملا ب نورمأيو ، ريخلا ىلإ نوعدي متاخلا ددجملا يلولا اذه عابتا :نأ اهيناث

ؤهالء نأ ةلا.امك ضلا األمم نودهاجيو هدحو بهللا نونمؤيو ركنملا نع نوهنيو فورعملا ب نورمأي يحاملا يمتاخلا يبنلا

ىلإ رغص األ داهجلا نم انعجر ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا األربك.قلا داهجلا ناطيشلا و ىوهلا و سفنلا نودهاجي

نم لضفأ نرقلا اذه نأ ىلإ ةراش :اال اهثلا ﴾ث ىوهلا و سفنلا داهج األربك؟قلا:﴿ داهجلا امو األربك﴾قاولا: داهجلا



ريخو ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص .قلا اهتيلضفأب اهيف صنلا دورول ثلاالةث، نورقلا ىوس ةفلا سلا نورقلا نم همدقت ام عيمج

اهلوأ األةم هذه ريخ ﴿: هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص كلذ رسف .مث ثيدحلا ﴾ مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا
﴾هاـ. اهرخآو

هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر يناجتلا انخيش ةيمتخب احرصم هدجت ادشار هلمأتو كلالم اذه ىلإ كايإو هللا انمحر رظناف
امانم ال ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم هلاإلنذ عقوو فلأو ةئامو نيسمخ ماع دلو هنع هللا يضر راتخملا خيشلا ألن

هب انعو هنع هللا يضر يلا غلا دمحم يديس ينربخأ قلا: نيعستو تسو ةئامو فلأ ةنس ،واالطالق مومعلا ىلع قلخلا ةيبرتب
مل ةيمتخلا نأ تملع اذه تلمأت اذإو ةنس، ثالنيث ةيمتخلا ةبترم يف وهو شاع هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا ،نأ

انديسو انخيش امأو . هسفنل اهئ اعدا ىلع تبثو اهاعدا ام ادحأ نأو هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر انخيش لبق ألدح تبثت
ديس ينربخأ هب.قلا:دق انعو هاضرأو هنع هللا يضر يناجتلا ينسحلا فيرشلا دمحم يب دمحأ يديس انبر ىلإ انتليسوو

يضر ؟قفلا موتكملا ىنعم امو هل ليقف ، امانم ال ةظقي ال ةهفاشم ىلإ هنم موتكملا بطقلا انأ ينأب ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا
ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس إال نييبنلا و ملاالةكئ ىتح هقلخ عيمج هللانع همتك يذلا هب:وه انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت
يبنلا نأ اذه نم ربكأو ، اهعيمج ىلع ىوتحاو ، مكلااالتاإلةيهل نم ءايلو األ دنعام لك زاح يذلا وهو هلا، حبو هب ملع هنإف ،

يبن يف تعمتجا ﴾.امو ةنجلا هللا هلخدأ اهنم دحاوب قلخت نم قلخ ةئامث هلثال قلا:﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص
نوملعي امنإف ، يبرعلا نبا ىمظعلا ةجحلا ىتح هدعب نيذلا باطق امأواأل ، ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس هلبقإاليف يلو وال

إالنم اهفرعي األخالقال هذهو ، األخالقاإلةيهل مهيف ةعمتجملا باطق هللاأل متخ هبو ، نييدمحملا نومسيو طقف، اهرهاوظ
ىلص ناك امك ءايلو ديساأل هب:انأ انعو هاضرأو هنع هللا يضر .قولا قوذلا اهيفإالب ام فرعي وال فصولا ب كردي ،وال اهقاذ
ىلإ ملا علا ةأشن نم انرحب إالنم ىقسي وال يلو برشي هب:ال انعو هاضرأو هنع هللا يضر .قولا ءايبن ديساأل ملسو هيلع هللا

هنم. مكددم ناك يذلا مكمامإ ،اذه رشحملا لهأ .اي روصلا يف خفنلا
ةصاخو ةماع :ولاالةي هصن امب هنع هللا يضر باجأف ولاالةي، ةقيقح نع هنع هللا يضر هتلأسو ( يناعملا رهاوج يف (قلا
دارملا و متخلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس نم يه ةصاخلا الم،و سلا هيلع ىسيع المىلإ سلا هيلع مدآ نم يه ةماعلا ،ف
نم قلخ ةئامث هللثال .نإ دحاو اهنم صقني لا،ملو مكلا ىلع ةئامث ثلاال قحلا فاصوأب اهبحاص فصتا نم يه ةصاخلا ب

ىلإ ةفيرشلا هذهاألةم باطقأ نم هثرو نمو ، ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديسب صاخ اذهو . ةنجلا لخد اهنم دحاوب فصتا
فاصن يهاال يتلا ةيصوصخلا هذه نم مزلي هنع:وال هللا يضر انديس هنع.مثقلا هللا يضر يمتاحلل هبسنو قلا اذكه . متخلا
ماقملا يف هريغ نم ىلعأ اهب فصتي مل نم نوكي دق هجو،لب لك يف مهريغ نم ىلعأ مهلك اونوكي نأ لا مكلا ىلع باألخالق
هماقم نأب ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس هربخأ ،ألهن هباحصأ نم رباك األ ضعبو هنع هللا يضر هسفن ىلإ ريشي هنظأو ،

هاـ. تاماقملا عيمج نم ىلعأ
ىلا:نم عت هلل يلو لكب ءايلو واأل ءايبن نيباأل ةطساولا وه موتكملا بطقلا هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قولا
هنم هاقلتي امنإ هب صاخلا هددمو هب، رعشي ال ثيح نم هنع هللا يضر هتطساوب يبنإال نم اضيف ىقلتي رغص،ال نمو هنأش ربك
ىلص مهعم ابرشم هب،ألنهل صاخلا هضيف ىلع الم الةوسلا صلا مهيلع ءايبن نماأل ،والطاالعألدح ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلص هحورو يحور ىطسولا و ةبابسلا هعبصأب اريشم هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قلا ملسو هيلع هللا

نما ءايلو واأل نيفراعلا و باطق دمتاأل يحورو الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن واأل لسرلا دمت ملسو هيلع هللا ىلص هحور اذكه.
ةبسن هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هلوق يف سانلا ضعب عم رواحت هباحصأ ضعب نأ كلذ ببسو ىلإاألدب، أللز
ىلا هللاعت يضر الين يجلا رداقلا دبع خيشلا هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر .قولا باطق ،عماأل ةماعلا ةبسنك يعم باطق األ
ناكو هنع ىلا هللاعت يضر امهعمج ناتاه يامدقف انأ امأو . هرصع لهأ ينعي ىلا عت هلل يلو لك ةبقر ىلع هذه يمدق هنعقلا:

. روصلا يف خفنلا ىلإ مدآ ندل نم ىلا عت هلل يلو لك ةبقر لك ىلع قولا: سلجف ائكتم
لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا يف هعم انأو ينسحلا فيرشلا طبلا وبأ يلا غلا دمحم يديسو يخيش ينربخأ (تلق)دق
لعجف يلا غلا دمحم ديسلا :نيأ هسلجم يف ةليل تاذ هبقلا انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا الم:نإ سلا ىكزأو الة صلا

هنع هللا يضر قلا خيشلا يدي نيب رضح ،املف ادحأ ىدان اذإ ريبكلا عم سانلا ةداع ىلع يلا غلا دمحم ديسلا نيأ نوداني ه باحصأ
هبابحأ رباكأ نم ألهن هفاخي ال ناكو يلا غلا دمحم يديس ىلا.قولا عت هلل يلو لك ةبقر ىلع ناتاه يامدق هب: انعو هاضرأو

ءاقبلا و وحصلا يف هب:انأ انعو هاضرأو هنع هللا يضر .قفلا ءانفلا و ركلا يف وأ ءاقبلا و وحصلا يف تنأ يديس :اي مهئارمأو
ىلا عت هلل يلو لك ةبقر ىلع هذه يمدق هنع: هللا يضر رداقلا دبع يديس لوقي لوقت تلق:ام .قولا دمحلا هللو لقعلا لا مكو
خفنلا ىلإ مدآ ندل نم ىلا عت هلل يلو لك ةبقر ىلع ناتاه يامدق كلوقأف انأ امأو ، هرصع لهأ ينعي هنع هللا يضر قدص قفلا:

هب:ال انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر تلق.قفلا ام لثم كدعب دحأ :اذإقلا لوقت فيكف يديس هلاي تلقف .قلا روصلا يف
نم هيطعيف يلو حتفي نأ ىلع ارداق ىلا هللاعت نكي ،ملأ اعساو ىلا هللاعت ىلع ترجح دق يديس اي تلقف قلا: يدعب دحأ هلوقي

هللا يضر .قفلا كاطعأ امم رثكأ واألوحلا تايقرتلا و رارس واأل مولعلا و فراعملا و تاماقملا و حنملا و تايلجتلا و تاضويفلا
ىلإ هلسريو ادحأ ئبني نأ ىلع ارداق نكي .ملأ هدري ألهنمل هلعفي ال نكل هنم، رثكأو كلذ ىلع رداق هب:ىلب انعو هاضرأو هنع
يفاأللز.قفلا هدارأ ألهنام هلعفي ال ىلا عت هنكل ىلب تلق: .قلا ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىطعأ امم رثكأ هيطعيو قلخلا

ىلا. عت هملع هب قبسي ملو يفاأللز هدارأ ام كلذ لثم اذهو هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر
باطق األ رهاوجو بابح األ دارفأو ، نيقيدصلا و نيفراعلا دنع هنع ربعملا موتكملا بطقلا ةيخزرب ةروص تلق)ام (نإف



هبحي امل كايإو هللا ينقفو ملعإ . باوصلل هنمب قفوملا ىلا )وهللاعت باوجلا رباك.(ف واأل خزاربلا خزربو رهاوجلا رهاوجب
عبس. ةضيفتسملا تارضحلا نأ هاضريو

فراعملا نم اهيف ام ىلع دحأ علطي ىلا،ملف هللاعت بويغ نم بيغ يناعملا رهاوج يف يهو ةيدمح األ ةقيقحلا ةرضح األىلو:
نييبنلا و لسرلا عيمج وال ائيش دحأ اهنم قاذ ،امف ةيكزلا واألخالق ةيلعلا واألوحلا تايلجتلا و تاضويفلا و رارس واأل مولعلا و

، اهزع لا مكل ملسو هيلع هللا ىلص اهب صتخا ائيش اهنم نأقلا:امفنلاأدح ىلإ هماقمب هدحو ملسو هيلع هللا ىلص صتخا ،
. اهولع ةياغو

، نيبرقملا و ملاالةكئ عيمجو نيلسرملا و نييبنلا كرادم لك يناعملا رهاوج يف امك اهنمف ، ةيدمحملا ةقيقحلا ةرضح : ةيناثلا و
و فراعملا و مولعلا نم تادوجوملا عيمج هكردأ ام لكو نأقلا: .ىلإ نيفراعلا و ءايلو األ عيمجو ، نيقيدصلا و باطق األ عيمجو

. ةيدمحملا هتقيقح ضيف نم هلك وه امنإ واألخالق، تاماقملا واألوحلاو تايقرتلا و تايلجتلا و تاضويفلا
لك نوقلتي نيذلا مه ةرضحلا هذه لهأو مهبتارمو مهقاوذأ الف تخا ىلع ءايبن األ انتدا س تارضح اهيف يتلا ةرضحلا ةثلا: وثلا
: هلوقب ةرضحلا هذه لهأ ىلإ اريشم هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر انجيش امكقلا ةيدمحملا ةقيقحلا ةرضح نم زربو ضاف ام

هحور هب. انعو هاضرأو هللا يضر هلوقبو . ءايبن األ تاوذ اهاقلتت ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا تاذ نم ضيفت يتلا ضويفلا نإ
الة صلا مهيلع ءايبن عماأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ابرشم ءايلو األ متاخل إالنا ءايبن واأل لسرلا دمت ملسو هيلع هللا ىلص

ىلا. هللاعت ءاش نإ ابيرق اآلن يتأيس هيلع،امك الموالطاالعمهل وسلا
وه هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر ،ألهن ءايبن األ تاوذ نم هب ضاف ام عيمج ىقلتي يذلا ءايلو متاخاأل ةرضح : ةعبارلا و
ديس تاذ نم ضيفت يتلا ضويفلا :نإ هلوقب ةرضحلا هذه ىلإ اريشم هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر ،امكقلا خزاربلا خزرب
عيمج ىلع قرفتي ينمو يتاذ هاقلتت ءايبن األ تاوذ نم زربو ضاف ام لكو ، ءايبن األ تاوذ اهاقلتت ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا
بال لجو إالهللازع اهملعي ال ةهفاشم ىلإ هنم هنيبو ينيب مولعب تصصخو ، روصلا يف خفنلا ىلإ ملا علا ةأشن نم القئ خلا
يلو برشي هب:ال انعو هاضرأوهنع هللا يضر هلوقبو ، ءايبن ديساأل ملسو هيلع هللا ىلص ناك . ءايلو ديساأل :انأ هلوقبو . ةطساو
هقلخ ىلا هللاعت عمج هب:اذإ انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوقبو . روصلا يف خفنلا ىلإ ملا علا ةأشن نم انرحب إالنم ىقسي وال
هلوقب هنم. مكددم ناك يذلا مكمامإ اذه رشحملا لهأ :اي فقوملا يف نم لك هعمسي ىتح هتوص ىلعأب ايدانم يداني فقوملا يف

هللا ىلص هحور اذكه ، ملسو هيلع هللا ىلص هحورو يحور ، ىطسولا و ةبابسلا هي عبصأب اريشم هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر
هاضرأو هنع هللا يضر هلوقبو ىلإاألدب. نماأللز ءايبن واأل نيفراعلا و باطق دمتاأل يحورو ، ءايبن واأل لسرلا دمت ملسو هيلع

نم اضيف ىقتلي ال رغص نمو هنأش ربك نم ىلا عت هلل يلو لكف ، ءايلو واأل ءايبن نيباأل ةطساولا وه موتكملا بطقلا هب:نإ انعو
هللا ىلص هنم هاقلتي امنإ هب صاخلا هددمو هب، رعشي ال ثيح نم هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هتطساوب إال يبن ةرضح

هيلع هللا ىلص هنم مهعم ابرشم هب،ألنهل صاخلا هضيف ىلع الم الةوسلا صلا مهيلع ءايبن نماأل ،والطاالعألدح ملسو هيلع
. ملسو

:ول هلوقب هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا راشأ ةرضحلا هذه ىلإو مهب ةصاخلا هتقيرط لهأ ةرضح : ةسماخلا و
هاضرأو هنع هللا يضر هلوقب ائيش انتيطعأ ام انبر اولا:اي ،قو اوكبل ةقيرطلا هذه هللاألله دعأ ام ىلع ىلع باطق األ رباكأ علطا

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ادع ،ام رابكلا باطق ىتحاأل انباحصأ بتارم يف ءايلو نماأل ألدح عمطم هب:ال انعو
لمحي وال عباط لك ىلع بكري انعباطو ، اهلطبتف انتقيرط هيلع لخدت قئارطلا هب:لك انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوقبو

يتلا ةيدمحملا هذه انتقيرط يف لوخدلا أللج خياشملا داروأ نم ادرو كرت هب:نم انعو هنع هللا يضر هلوقبو هريغ. انعباط
،و هلوسر هللاوالنم ،النم هبيصي ءيش نم فاخي ةرخ،فال واآل ايندلا يف ىلا هللاعت ةنمآ قرطلا عيمج ىلع ىلا هللاعت اهفرش

ىرخأو ايند بئاصملا هب لحت اهريغ لخدو اهنع، رخأتو انترمز لخد نم امأو ، تاوم وأاأل ءايح نماأل ناك ايأ هخيش النم
ادبأ. حلفي وال

نم هنم دمتسي يذلا دمملا متخلا وه هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر اهبحاص نأ لصفلا اذه لوأ تبث ألهندق هذهو (تلق)
،خبالفنم فوخ وال هيلع فالمول دمملا ىلإ عجرو دمتسملا كرت نمو ، ثاوغ واأل نيقيدصلا و نيفراعلا و ءايلو نماأل ءاوس
ةنجلا هباحصأ ةفاك لخدي نأ لا جرلا نم ألدح سيلو هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلوقبو . دمتسملا ىلإ عجرو دمملا كرت
مهيف يل ركذ امم كلذ ءاروو ، يدحو إالانأ يصاعملا نم اوغلبو ، اولمع ام بونذلا نم اولمع ولو ، باقع وال باسح ريغب

ةرخ. إاليفاآل فرعي وال ىري وال هركذ يل لحي ال رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنمضو
ءايلو األ انتداس نم قرطلا لهأ مه نيذلا خويشلا تارضح اهيف يتلا ةرضحلا ىلع هتقيرط لهأ ةرضح ميدقت هجوو (تلق)
انتداس تارضح نمو ، ةيدمحملا ةرضحلا نم هدمتسي ام مهيلع ضيفي نم لوأ مه هتقيرط لهأ ،ألن رهاظ نيب مهنع هللا يضر
ةرخ يفاآل ىلا هللاعت دنع ةبترم ىلعأ هتقيرط لهأ عيمج راص انه نمو الم، سلا متأو الة صلا لضفأ ىلا هللاعت نم مهيلع ءايبن األ
لصفلا يفو ، لصفلا اذه رخآ يف هنايب يتأيس امك نيبوجحملا ماوعلا ةلمج نم رهاظلا يف مهضعب ناك نإو ، باطق األ رباكأ نم

. مهيلإ كلاالم هجوت امف نوبذاكلا امأو ، مهنم نوقداصلا ينعأ ىلا، هللاعت ءاش نإ وثلاالنيث نماثلا
األربك مهمتاخ ةرضح نم ةدمتسم يهو ، مهعيمج نع ىلا هللاعت يضر ءايلو األ انتداس تارضح يتلا ةرضحلا : ةسداسلا و

هللا لهأ خيش لكلف : هلوقب يناعملا رهاوج يف امك هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر دمحأ انخيش لوق ريشي اهيلإو امناولا عيمج
هاـ. اهيف هكراشي ال ةرضح ىلا عت

. تارضحلا بيترت ىلع رئاود عبس كل بترأ يناف اذه ررحت اذإو ، مهذيم تال تارضح اهيف يتلا ةرضحلا : ةعباسلا و
. اهولعل اهلخاد يف امم ألدح الظح نأ مدقت دقو لكلا ب ةطيحملا ةيدمحملا ةيدمح األ ةرئادلا اهلوأ



ضاف ام ءايبن األ انتاداس ىلع هنم ضيفي عأالاه يف باب : ناباب اهلو ، ةدمملا ةيدمحملا ةقيقحلا رئاد اهلخاد يف يتلا ةيناثلا و
نم هب صاخلا هددم ءايلو متاخاأل هنم ىقلتي نيميلا ةهج نم بابو . نيعمجأ مهيلعو ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس تاذ نم

. ضيفلا كلذ ىلع الم.والطاالعألدح الةوسلا صلا مهيلعو هيلع ءايبن ديساأل نيبو هنيب دحأ ةيخزرب ريغ
ىلع هنم ضيفي ىلع ةهجاأل نم باب اهلو ، ةروصم اهارتس امك ءايبن األ انتداس تارضح ةرئاد اهلخاد يف يتلا ةثلا وثلا

اهنم. ضافأ ام متاخلا ةرضح
. ةصاخ هتقيرط لهأ ةرضح ىلع هنم ضيفي نيميلا ةهج نم باب : ناباب اهلو متاخلا ةرضح ةرئاد اهلخاد يف يتلا ةعبارلا و

ةرضح ةرئاد نم ضيفت يتلا تاضويفلا نكل ، ةماع مهتارضح اهيف يتلا خويشلا ةرضح ىلع هنم ضيفي لا مشلا ةهج نم بابو
ةرئاد ىلإ اهنم ضيفت يتلا تاضويفلا نم رزغأو مخضأو لزجأو مظعأو لضفأو رثكأ ةصاخ هتقيرط لهأ ةرئاد ىلإ متاخلا
ةرئاد ىلإ متاخلا ةرضح ةرئاد نم ضيفي ام ،لب مهنع هللا يضر ءايلو األ انتاداس نم قرطلا لهأ خويشلا انتاداس تارضح
رحبلا ىلإ ةطقن ةبسنك مهب، ةصاخلا هتقيرط لهأ ةرضح ىلإ متاخلا ةرضح ةرئاد نم ضيفي ام ىلإ ةبسنلا ،ب خويشلا تارضح

. مهريغ ىلع هتقيرط لهأ لضف ىتأ انه نمو . طيحملا
صاخلا هددم نم متاخلا نم ضاف ام ةصاخ مهيلع هنم ضيفي باب اهلو هتقيرط لهأ ةرضح ةرئاد اهلخاد يف يتلا ةسماخلا و

اذهب مهصاصتخ ال مهريغ ىلع اضيأ مهلضف رهظي انه نمو هب، ءايبن األ انتاداسل روعش ال يذلا ةيدمحملا ةقيقحلا نم ضئافلا هب
اهنم مهظحو مهبيصن نوك ،عم ماودلا ىلع متاخلا ةرضح نم ضيفت يتلا تاضويفلا رئاس يف مهريغ مهتكراشم نم ضيفلا
رحبلا ىلإ ةقصبو ةطقن ةبسنك نوكي ، مهبيصن ىلإ بسن اذإ اهنم مهريغ بيصن اهنم،لب مهريغ بيصن نم اضيأ رزغأو رثكأ

ا ةقيرطلا هتقيرط ةيمست ببس لصفو هنع، هللا يضر هب نيقلعتملا لضف لصف يف يتأي ام ريشي اذه ىلإو مدقت. امك طيحملا
ميركلا ومالمه ءانتع ،ال مهريغلو مهل ماعلا هفطل دعب مهب اصاخ ىلا هللاعت نم افطل ،ألنألاهله ةيمهارب لاإل ةيدمحملا ةيدمح أل

قلعت ال ةضحم ةيئافطصا ةيمتخلا و ةيثوغلا ب يدمحملا متاخلا اذه ىفطصا امك ىلا عت ،هنأ هئايلوأ متاخب هئانتعاك ، هلزأ يف مهب
لهأ ىفطصا كلذك ةلع، ريغب ثاوغ ولاأل باطق لاأل عيمج اهكاردإ نع رصق يتلا ةبترملا هذهب هصخو ، بابس نماأل بسب اهل
مهلعجو مهبيصن هلعجو مهصيصختو ، هتقيرطو متاخلا اذهل لهأتلا ىلا،و عت هدنع لوبقلا و ةيبوبحملا و بيرقتلا بولاالةيو هتقيرط

تقبس كاذك امنلا، عيمجبو ةيمتخلا ب ةيانعلا يفاأللز قبس امك ،لب بابس نماأل ببسب اهل قلعت ال ةضحم ةيئافطصا هبيصن
، هوعبتا ةيهول كلتاأل نمو ، هتقفاومو هتبحمل مهل تعقو كلذلف ، هتقفاومو هتبحم ةيلهأو لضفلا بولاالةيو ةيانعلا يفاأللز مهل
، نيمورحملا نيدقتنملا نيركنملا ءادع حكلااأل حمهلا ناك ةيلز األ ةيانعلا ولوالكلت . همدق تحت مهباقر اوعضوو ، هرمأ اولبقو

مهريغ ىلع مهلضف ناك ةيثيحلا هذه نمو 57اآلةي:29] ديدحلا ]﴾ ُءاَشَي ْنَم ِهيِتْؤُي ِهَّللا ِدَيِب َلْضَفْلا ىلا:﴿ عت امكقلا األرم نكل
لضف انه نمو ، عوبتملا لضف ردق ىلع عباتلا لضف ،ألن ءايلو نماأل هريغ ىلع هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر هلضفك ،

سلا ىكزأو الة صلا لضفأ مهعيمج ىلع ءايبن األ انتداس ىلعاإلطالقدعب مهريغ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

ْنِم َكْيَلَع اَم ُهَهْجَو َنوُديِرُي ِّيِشَعْلا َو ِةاَدَغْلا ِب ْمُهَّبَر َنوُعْدَي َنيِذَّلا ِدُرْطَت :﴿اَلَو هلوقب ىلا هللاعت مهمظع اذهلو الم.

دعب ولاالةي صيصخت هذهاآلةي يف ىلا عتو هناحبس هللا نيب نايبلا سئارع يفو 6اآلةي:52] ﴾[األماعن ٍءْيَش ْنِم ْمِهِباَسِح
بابس نماأل ببسب ناقلعتت ،ال ةضحم ةيئافطصا ولاالةي نأ هنايب يف حرصو ةلا، سرلا و ةوبنلا صيصخت دعب ولاالةي صيصخت
هللا نا امكو ةلع. بال ةبحم ءايفص واأل ءايلو األ بحأ كلذك ، لسرلا و ءايبن األ بحأ ىلا عت هنأ امكو . ىرثلا ىلإ شرعلا نم
صخ كلذك ، كلملا و واإلسن نجلا نم القئ خلا عيمجو هباحصأ ىلإ ةلع ريغب ةلا سرلا ب ملسو هيلع هللا ىلص انيبن صخ هناحبس

ْنِم اَمَو ٍءْيَش ْنِم ْمِهِباَسِح ْنِم َكْيَلَع ىلا:﴿اَم عت هلوق كلذ ةحصو ، هدهج وال هتهج نم ببس ريغب ولاالةي فرشب هباحصأ

مهل تقبس كلذك ةلا، سرلا ب ةيانعلا يفاأللز قبس امك لب سئارعلا بحاص 6اآلةي:52]قلا ﴾[األماعن ٍءْيَش ْنِم ْمِهْيَلَع َكِباَسِح
تحت مهباقر اوعضوو هرمأ اولبقو هوقلت كلتاألةيله ةهج نمو ةقفاوملا ةباحصلا مهل تعقو كلذلف بولاالةي، ةيانعلا يفاأللز
هيبن ىلع ىلا هللاعت نمف . ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نكل ءادع. ؤهالءاأل حكلا حمهلا ناكل ةيلز األ ةيانعلا ولوالكلت ، هيمدق

﴾[األفنلا8اآلةي:26]امل َنيِنِمْؤُمْلا ِبَو ِهِرْصَنِب َكَدَّيَأ يِذَّلا ىلا:﴿َوُه عت هلوقب هباحصأ رصنو هل، هدييأتب الم الةوسلا صلا هيلع

َنيِذَّلا ِدُرْطَت ىلا:﴿اَلَو عت هلوقب مهتيبرتو حمهلا، ةياعرو مهتاعارمب الم سلا هيلع هيبن ىلا هللاعت ىصوأ ةبترملا هذه مهفرش غلب

أل ةظحل يف ناك ولو ، كتبحص ؤهالء عنمت 6اآلةي:52]لاآلةي.ال ﴾[األماعن ُهَهْجَو َنوُديِرُي ِّيِشَعْلا َو ِةاَدَغْلا ِب ْمُهَّبَر َنوُعْدَي
ءارقفلا ؤهالء نم ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال كنإو يدنع مهتياده ،نإف مهدرط نيبلا المطلا سإب كصرح لج
ءاسمو حابص لك هيلإ مهلوصول هللا نوعدي نيذلا ةفصلا باحصأ نم مهرئاظنو ، ةفيذحو رامعو ناملسو بيهصو لثم:بالل

هاـ. ههجو نوديري هلوق ىنعم اذهو هب، قوحللا مهتبحمو مجهلا، ىلإ مهقوشل
هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يناجتلا دمحم نب دمحأ يديس انخيش نأ لضفلا اذه يف مدقت امم حضتاو رهظو تبث املو (تلق)

باحصأ دعب ءايلو األ عيمج ىلع هلضف تبث ، ءايبن متاخاأل وه ملسو هيلع هللا ىلص هدج نأ ،امك ءايلو متاخاأل وه هب انعو
املو ، ءايبن األ عيمج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءايبن متاخاأل لضفك ذئنيح ءايلو ىلعاأل هلضف ،ألن ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

ةيدمحملا هذهاألةم لضفك نوكي ةيدمحملا ةلملا هذه قرط لهأ نم مهريغ ىلع هتقيرط لهأ لضف نأ كش نإف كلذك ناكاألرم
اذه رخآ هللايف ءاش نإ كلذ نايب يتأيس المامك سلا ىكزأو الة صلا لضفأ ىلا هللاعت نم مهلك مهيلعءايبن ممأاأل عيمج ىلع
هاضرأو هنع هللا يضر هتقيرط ةيمست ببس لصفو هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هب نيقلعتملا لضف لصفو ، لصفلا
يتنكلا راتخملا خيشلا لوق نم مدقت ام كلذ دييأت يف يفكيو ىلا. هللاعت ءاش نإ ةيفنحلا ةيمهارب اإل ةيدمحملا ةقيرطلا هب انعو

دمحم نب دمحأ انخيش ، مولعملا يدمحملا متخلا ،و موتخملا خزربلا و موتكملا بطقلا هيف يذلا نرقلا هنع:نإ ىلا هللاعت يضر



الة صلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا وه نرقلا كلذو هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر يناجتلا
ملسو هيلع هللا ىلص هنرق يف نأ ،امك ءايلو متاخاأل هيف نأ اهلوأ هوجو نم ملسو هيلع هللا ىلص هنرق لكاشي الم، سلا ىكزأو

. ءايبن متاخاأل
يف نوعراسيو ، ركنملا نع نوهنيو ، فورعملا ب نورمأيو ، ريخلا ىلإ وعدي متاخلا ددجملا يلولا اذه عابتا :نأ يناثلا
نودهاجيو ، هدحو بهللا نونمؤيو ، ركنملا نع نوهنيو ، فورعملا ب نورمأي يحاملا متاخلا يبنلا كلذ باحصأ نأ .امك تاريخلا

انعجر ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر األربك.قلا داهجلا ناطيشلا و ىوهلا و سفنلا نودهاجي ؤهالء نأ ةلا،امك ضلا األمم

.﴾ ىوهلا و سفنلا داهج األربك؟قلا:﴿ داهجلا امو األربك﴾.قاولا داهجلا ىلإ رغص األ داهجلا نم
هيلع هللا ىلص .قلا اهتيلضفأب صنلا دراولا ثلاالةث ىوس ةفلا سلا نورقلا عيمج نم لضفأ نرقلا اذه نأ ىلإ ةراش ثلا:اإل ثلا

ا هذه ريخ ﴿: هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ رسف .مث ثيدحلا ﴾ مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ ﴿: ملسو

﴾هاـ. اهرخآو اهلوأ ألةم
ةقيرطلا هذه ألله ائينه اهيف. امو ايندلا نم مظعأ ةيناجتلا ةيمهارب اإل ةيدمحملا ةيدمح األ ةفئاطلل ةراشبلا هذهو (تلق):

نم هاجب اهلهأ ةرمز يف انرشحتو ، اهيلعانتيمتو ، اهيلع انييحت نأ كلأسن ةرخ.هللامانإ واآل ايندلا فرش اوزاح ،دقف نيقداصلا
. نيملا علا بر اي نيمآ ملسو هيلع هللا ىلص ههاجبو ، راتخملا يبنلا هيلع اهب لضفت

. مهقرط ألله باب اهيفو ، ةروصم اهارتس امك مهتارضح اهيف يتلا خويشلا ةرضح ةرئاد : ةسداسلا و
خويشلا و مهخيش نم دمتست ةقيرط لك لهأ ةرضحو . ةروصم اهارتس امك مهقرط لهأ ةرئاد اهلخاد يف يتلا : ةعباسلا و

نما يبن نم وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم دمتسي هنأ هريغ ىأر نإو هنم، ادمتسم لكلا راصف ، متاخلا نم نودمتسي
هللا نم ذخأي هنأ رباك نماأل ىأر نم لثمك كلذو األرم، ةقيقح ثيح هنم،النم دادمتس باال هروعش مدع ثيح نم وهف ءايبن أل
هقح، لمأتلا نم هتيطعأو ، انفلسأ ام ىلإ ترظن اذإو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةطساوب رعشي ،ملو ارسوأ املع،
هنع ىلا هللاعت يضر هترضح ةرئاد ،ألن متاخلا ةيخزرب ةقيقح يف لئاط ىلع تلصحو ، مهفلا ةقيقح هتمهف رظنلا هيف تققدو
اهلهأ دادمتساب إال اهتحت يتلا ثلاالث ىلإ ءيش لصي ثالث،ال اهتحتو ثالث اهقوف رئاود نيب ةطسوتملا يه هب انعو هاضرأو

هب. انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هترضح نم
ةيمست ببس لصف يفو ، هدعب يذلا لصفلا يفو . لصفلا يتأيس املو مدقت، امل ةبسانم ةديصق انه ءىشنأ نأ يلإ ببح (تلق)دق
اهارجأ لاالةمز ريغ راكذ األ لضف لصف يفو للاالةمز، راكذ األ لضف لصف يفو ، ةيفينحلا ةيمهارب اإل ةيدمحملا ةقيرطلا هذه

لوقأ هدييأتو هللا قيفوتبف . ديعبلا دقتنملا يقشلا لوذخملا فنأ مغر ىلع ديعسلا دقتعملا قفوملا اهب حرفي ، يرطاخ ىلع ىلا هللاعت
: يهو لوصأ ءادع ىلعاأل هتوقو هلوحبو

مثظــــالهلـــا راون تبصـيغاأل يــا ـــهـــا لا جرـــــ مور تار ـخــي ـملا ئار اي
ـــا هلا جرــــ ـبـنءاد جأف ــــة يادهو ـتنـيـلواليـــةبــكــمـــلاــهـــا مر نا
ـــا يخــهلا فيط لين خزار بلاـــ مار لــــهـــا ــــــــ ك يلا عملا كاردا تمر وأ
الهلــا ــــــ يقل ــــ قتري ـــــةال يمتخ يــــة ثوـــــ غــــــ ةرضح يعاد كوعدي

اهلا مج مور ثاوغ اهلاأل تعضخ ــــا عــلــهو لــــــ ةرضح يعاد كوعدي
ــاههوــالهلــا سمش علطـة ثاوغ خــفـيـتعــىلاأل ةرضح يعاد كوعدي

ـــا ـهلا صخب ـءا كـلاأليلو امنـلا ضــاه مـــنفــي ةرضح يعاد كوعدي
ــــا ميـنمثهلا ثاو واألـغ با طـق لـا عزف مـــنـم ةرضح يعاد كوعدي

ـــا ـهلا مكل ــاو نعذأ ــر نأاألكــبا ضـهلـا مـــنفــ ةرضح يعاد كوعدي
ــــا عنلــهلا طتــطأــتأ ــءا األيلو كــل نــقا عأـــــ ةرضح يعاد كوعدي

ــــا ــالهل ــةخب ثورو ــةـم يل خــــ يــــة ـبــــ حـــــ ةرضح ـي عاد عديـكو
ــــا هلا ـــ بحب ةدود شمــ ـة ضا يفـــ ـــة حو مــفــتـــــ ةرضح يعاد كوعدي

هلاـا جزو اهلا جر سنج ريغ نم كـتـــموــــة مــــ ةرضح يعاد كوعدي
بشــهلاــا تقــلاــةبــ ــة ير قــــهــ ـطـيـفــــة ـــــــ ل ةرضح يعاد كوعدي

ـــا هلا ثمب ـيد تهي ــاال همو ـلــ عو ــــا هرار سأـــــ ةرضح يعاد كوعدي
ـهلاــا حج مـد هيدري اضغبم ـاه نعــ حــــدا نم ةرضح يعاد كوعدي
ـههسـممثهلاــا كلهي ـا حماج ـاه نعــ غاز ـمــن ةرضح يعاد كوعدي

سـمنـبـهلاــا دورطملل بوبحم ءيهلـالاــ سيــ ةرضح يعاد كوعدي
ـهلآــا ـىمل قتلا عـىل نونواعتي ــهــــا ـحــبا صأ ةرضح يعاد كوعدي
ـــا ـهلا صنب مهبر لــ نودضاعتي ــهــــا ـــــقا شع ةرضح يعاد كوعدي

ـــا ضـلـةيلــنـوهلا ــةـف يب هوـــ يدرـــــة ـــ فـــــ ةرضح يعاد كوعدي
هلاــا مشب قـدحـبـهـممـوالهـم ــا هبا بـــــ حأــــ ةرضح يعاد كوعدي
مثهلاـا عيمج كردي اهطورشب ــــاه ضاخ نم ةرضح يعاد كوعدي



ظالهلـا لظ هاشغي اقداص ـاه يفــ ضاخ نم ةرضح يعاد كوعدي
زالاهل برشو ناحيرو حور جرــلاــهــــا لــ ةرضح يعاد كوعدي

اهلا حلابن فيكف صوصخلا اوقاف ـــهــــا دلا ــــــ نأ ةرضح يعاد كوعدي
اه ـقاــــ قد لـــــ ىه ـت المــــنــــ ــة يدوــــ جــــــ ةرضح يعاد كوعدي

اهلا جسب اهروحب رس نوقسي ا ـــــــــــ هدارو ةرضح يعاد كوعدي
اهلا عفل مهبحي يبنلا اذه النـهـــا ـــــــ خ ةرضح يعاد كوعدي

جلالاهل ىفطصملا اذه ناريج ــهــا ماد ـــــــ خ ةرضح يعاد كوعدي
اهلأت ال تلضف ةباحصلا دعب ــهـــا تأـــبـــعا ةرضح يعاد كوعدي
اهلا مكل دمحم بحص ناوخإ الكـــهـــا ســـــ ةرضح يعاد كوعدي
اهلا زهب دمحم بحص ءاهقفو ــــا هؤار فــقــــ ةرضح يعاد كوعدي

اهلا ونو اهمامإو اهيبنو ـبـليـهـــا نو بـيـمـنـاه حــمــدلاـمـثـلا
اهلا مثفن رارس واأل تاوعد راولاــ ـنـيـلامفـهيـانماالكذــــ تو

. ىرت امك اهتروصو هذهو
ابرغو اقرش مهتيص راط ، عاذو مهلضف عاش نيذلا نيمدقتملا رابكلا ءايلو نماأل لضفأ رخأتملا يلولا نوكي فيك تلق): (نإف

. نيعمجأ مهنع هللا يضر امهوحنو يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا الين،و يجلا رداقلا دبع خيشلا ك
حور ىسيعو هللا، ميلك ىسومو هللا، ليلخ ميهاربإ نم لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم رخأتملا يبنلا ناك ثيح (تلق):نم

الم. الةوسلا صلا لضفأ مهيلعو انيبن ىلع لسرلا و ءايبن نماأل مهريغو هللا
، ةقيقح اوبهذام مهنإف ءارقفلا نم نوقداصلا و رباك األ بهذ مكلوق نم اورذحاو هنع: هللا يضر يسنوتلا بهاوملا (قلا)وبأ

دق ىلا هللاعت األلو،نإف رصعلا لهأ نع هبجحام نامزلا رخآ يف ءاج نم ىلا هللاعت يطعي دقو ، رادجلا بحاص زنكك مه امنإو
هاـ. مهيلع حدملا يف همدق هلبق،مث ءايبن األ طعي اممل ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص ادمحم ىطعأ

رمأ ال يعرش لصأ يه ثيح نم صاخش واأل ةنمز لأل رظنلا دعاوقلا سيسأت هنع:يف هللا يضر قورز دمح خيشلا (قولا)

َتَمْحَر َنوُمِسْقَي :﴿ْمُهَأ هلوقب مهيلع ىلا هللاعت درف ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن :ولال رافكل قلا ثيح يلهاج

:﴿َقَلا هلوقب مهيلع ىلا هللاعت درف . نودتقم مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو اولا:انإ 43اآلةي:32]قو فرخزلا ]﴾ َكِّبَر
ريغ نم ىلا هللاعت لضف مومعل رظنلا مزلف 43اآلةي:24]اآلةي. فرخزلا ]﴾ ْمُكَءاَبآ ِهْيَلَع ْمُتْدَجَو اَّمِم ىَدْهَأِب ْمُكُتْئِج ْوَلَوَأ

ءاملعلا ،و ةزجعملا دهاش ةماركلا ،ألن ءايبن عبتلأل كلذ يف ءايلو هب.واأل ىلا هللاعت هصخ ،إالنم صخش ،وال تقوب بماالة
،وأ دوحجملا لوبق نم عنام دحجلا دوجو نأ هيفو هاـ. مهفاف لضفلا لصأ يف انيابت نإو ، ةمحرلا و ةمرحلا يف ءايبن األ ةثرو

زيوجت هيلع نيعتي هقفلا عم فقوتملا عفاد،ف ذإال هجوتي مل نإو هب قدص امل حتفلا حاتفم قيدصتلا هنع،و بلقلا روفنل هعزن
هب ماق امب امورحم ناك ،إوال ءيش ىلع اهبابسأ فقوتت ال ةردقلا نيع،ألن وال ناكم وال نامزب ديق ريغ نم حتفلا و بهاوملا

هاـ. ملست ملسف هل ملع ماال هراكنإب هل رذع إوالفال روذعم لصأ ىلإ دنتسا نإ وه .مث هدوحج
اهغلبي مل يتلا ىربكلا ةيمتخلا وه يذلا ماقملا اذه هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش غولب ركنأ نم لمحامو (تلق):
نيرم قنال،كوالاأل ليحتسم ،وأ اعرش عونمم نيمدقتملا خياشملا دعب ألدح ماقملا اذه لوصح نأ مهنظ إال ءايلو نماأل دحأ

،دقو كلذك األرم سفن يف هدقتعم نوك هنم مزلي ال حلصي ال ماقملا اذه هنع ىلا هللاعت يضر هغولب نأ دقتعا نم داقتعاو ، فتنم
ةيفوصلا كرابت ةقدل وه ةيفوصلا ىلع ءاملعلا در :نإ ةيدمحملا دوهعلا يف هنعقلا ىلا هللاعت يضر ينارعشلا خيشلا نأ مدقت

قحلا اندجو ىتش ا رومأ موقلا ىلع ركنن يلا:انك زغلا األرم،امكقلا سفن يف مهلوق داسف مهيلع درلا نم مزلي ريغ،فال ال مهيلع

ْمَل ىلا:﴿ْذِإَو عت 10اآلةي:39].قولا سنوي ]﴾ ُهُليِوْأَت ْمِهِتْأَي اَّمَلَو ِهِمْلِعِب اوُطيِحُي ْمَل اَمِب اوُبَّذَك ىلا:﴿ْلَب عت .قلا مهعم

46اآلةي:11]هاـ. فاقح ﴾[األ ٌميِدَق ٌكْفِإ اَذَه َنوُلوُقَيَسَف ِهِب اوُدَتْهَي
فيسلا ب برض دحول ىلإ ركاذلا غلبي مهلوق يف ةفقو يدنع ناك : دينجلا مساقلا يبأ االمام لوق يلا زغلا اإلمام لوق ديؤي اممو

امكقاولا. األرم اندجو نأ ىلإ سحي مل
اذه ةيمتخب نامي نماإل هلضفب ناوخ األ عبمجو ، نحن انقزر ام لثم نينمؤملا انناوخإ عيمج قزرل ىلا هللاعت ءاش ولو (تلق):

مهلهؤي مل امل ىلا عت هنكلو هلا. يذأب قلعتلا ،و هتقيرط ىلإ باستن واال مولعلا نم هنم زربي ام لوبقو ، هتيخزربب قيدصتلا ،و متخلا
موتخملا خزربلا و موتكملا متخلا اذه ىلإ هب مهبذجو ، انعلطأ ام ىلع مهعلط أل ىلا هللاعت ءاش ولو ، فيراصتلا نع مهفرص كلذل

ال نيرخآ هنع فرصو الان، ذخو انعلو ادرطو ادعب ديسلا اذه نع مهفرصف اللوهلاالك، ضلا موقب ىلع ىضق ىلا عت هنكلو ،
ال نأ اونظف مدقت، امك موتكملا بطقلا هنوكل هماقم ةفرعم نع مهبجح ىلا عت هنكلو ، مهدرطل ىلا،وال عت هتمحر نع مهديعبتل
نم مهنمف ، مولعملا يدمحملا متخلا و موتكملا بطقلا ماقم مهميلعتب اموق محرو ، هماقم ردق ىلع لك ،رفف مهتاماقم زواجي ماقم

ًةَّمُأ َساَّنلا َلَعَجَل َكُّبَر َءاَش عوال:﴿ْوَلَو لج امكقلا ىلا عت هديب واألرم ركني الملو نم مهنمو هيلإ، بستناو هنيع فرع

كبر ءاش ولو : نايبلا سئارع يفو خمهقل. كلذلو 11اآلةي:118] َكُّبَر﴾[دوه َمِحَر ْنَم اَّلِإ َنيِفِلَتْخُم َنوُلا َزَي اَلَو ًةَدِحاَو
يف مهقرفت ميدقلا هملعو ةيلز األ هتمكح نكلو ، هتدهاشمو هتبرقو هتفرعمو هديحوت نم دحاو ليبس ىلع ةدحاو ةمأ سانلا لعجل
يف ضعبو ، ةبحملا يف ضعبو ، ديحوتلا يف ضعبو ، ةفرعملا يف ضعبف . مهبراشمو مهقاذم بسح ىلع تاذلا فراعم قرط
حلا نيديرملا حلا هبشي التوال ماعملا يف ضعبو حلااالت، يف ضعبو ةدار، يفاال ضعبو ، قوشلا يف ضعبو ، قشعلا



مهمولع ردق الف تخابو ، نيلسرملا و ءايبن حلااأل نيفراعلا ،والحلا نيفراعلا حلا نيطسوتملا ،والحلا نيطسوتملا

يفاألوحلاو 11اآلةي:118]يأ ﴾[دوه َنيِفِلَتْخُم َنوُلا َزَي ىلا:﴿اَلَو هللاعت .قلا مهنيب االتخالف عفتري مل مهتفرعمو
األلز تاوطس يفو ، هئانفو مدقلا راونأ ،يف ههلو يف هنع ةبيغلا ماقم ىلإ هغلبي كبر محر واألعفلاواألوقلاإالنم تاماقملا

تعنو فاصت اال ماقم يف ألهن هيف مه اميف مهفلا ،والخي لكلا ىلع علطي ىتح نيكمتلا و وحصلا ماقم هغلبي إالنم اضيأو ،
ترج هللا ةنس هذهو حلااالت. تاجردو ، تاماقملا قرط الف تخاب ةلوبجم مهعابط يأ مهقلخ كلذلو . نيولتلا نع جراخ نيكمتلا

6اآلةي:60]هاـ. ةرقبلا ]﴾ ْمُهَبَرْشَم ٍساَنُأ ُّلُك َمِلَع ىلا:﴿ْدَق عت قلا عيمج يف

ْمُكَوُلْبَيِل ْنِكَلَو ًةَدِحاَو ًةَّمُأ ْمُكَلَعَجَل ُهَّللا َءاَش ْوَلَو اًجاَهْنِمَو ًةَعْرِش ْمُكْنِم اَنْلَعَج ٍّلُكِل ىلا:﴿ عتو هناحبس اضيأ قلا امكو

يف 5اآلةي:48]قلا ةدئاملا ]﴾ َنوُفِلَتْخَت ِهيِف ْمُتْنُك اَمِب ْمُكُئِّبَنُيَف اًعيِمَج ْمُكُعِجْرَم ِهَّللا ىَلِإ ِتاَرْيَخْلا اوُقِبَتْساَف ْمُكاَتآ اَم يِف
يقاوسو هب، ةفراعلا بولقلا براشمو ، ةيسدقلا حاور األ درويل عئارشلا ءاقبلا و مدقلا راحب يف لعج ىلا هللاعت :نإ سئارعلا
ضعبلو ، ةردق لا ةعرش ضعبلو ، ملعلا ةعرش ضعبلف ، راحبلا كلت نم ةعرش اهنم دحاو لكلو ، هرون نم ةرداصلا لوقعلا

ةعرش ضعبلو ، ةفرعملا و ةبحملا ةعرش ضعبلو ، باطخلا كلاالمو ةعرش ضعبلو ، ةمكحلا ةعرش ضعبلو ، ةيدمصلا ةعرش
نمو ، تافصلا ىلإ تافصلا نمو ، تافصلا ىلإ تاذلا نمو ، تاريخلا ىلإ تافصلا نم اجاهنم اهل لعج .مث ءايربكلا و ةمظعلا
هقوذ ردقب دحاو لك هفرعيل ىلإاألعفلا ءامس األ نمو ، ءامس ىلإاأل توعنلا نمو ، توعنلا ىلإ ءامس األ نمو ، تاذلا ىلإ تاذلا
امهنيب عقي مل هبحاص برش هبرش قفاو نمف مهبرشم سانأ لك ملع ىلا:دق عت ،قلا ابراقتو ادعابت مهنيب لعجو . هقيرطو هبرشو
كلذو ، عازن امهنيب نوكيو ، رخآ ناكم امهدحأ فرعي مل هبحاص برشل اقفاوم هبرش نكي مل نمو ، جاهنملا و ةعرشلا خالفيف

نيبرقملا جازم فصو فيك ىرت هاوس.أال هيلع علطي ،فال ضعب ىلإ مهضعب نكري ئلال هسفن ىلعو مهيلع ىلا هللاعت ةريغ نم

ُهُماَتِخ ٍموُتْخَم ٍقيِحَر ْنِم َنْوَقْسُي ىلا:﴿ عت هلوقب موتخملا قيحرلا ب اضعب صخ فيك ، يقاوسلا و براشملا ب مهنيب قرفو ،

تاماقملا نم مكاتآ اميف مكولبيل نكلو ، نيكلا وسلا نيديرملا ريغب رباكأو اخويش ينعي 83اآلةي:25-26] نيففطملا ]﴾ ٌكْسِم
مث .قلا يتمكحو يباتك نم مولعلا رها وج نوجرختو ، يتيدوبع ةقيقحب مكاوعد نم نوجرخت فيك ةينسلا لوص ،واأل ةفيرشلا
رحب. يف ةرطقك مكل يدنع ام بنج يف ينم متكردأ ام ،يأ مهريصقت ناكم مهفرع . تاريخلا اوقبتساف : هلوقب اعيمج مهبطاخ
،يأ اعيمج مكعجرم هللا :ىلإ هلوقب جالهل نيع ىلإ اودحو امم مهدرفأ .قلا:مث يتايطع ليمجو ، يتدهاشم تاريخ ىلإ اوعراس

قئاقد نم مكنع باغ امو ، مكتاجرد لضافت رهظي كانهو ، ةفرعملا و ةبرقلا ةدايزل هيلإ مكتاماقم نم مكراقتف ال مكعجرم هيلإ

5اآلةي:48]هاـ. ةدئاملا ]﴾ َنوُفِلَتْخَت ِهيِف ْمُتْنُك اَمِب ْمُكُئِّبَنُيَف ىلا:﴿ عت هلوق ىنعم اذهو .قلا: يفئاطل رداونو ، يرارسأ
هللا راهظإب مهبتارمو مهتاجارد توافتو ، ثاوغ واأل نيقيدصلا و نيفراعلا و ءايلو األ ليصافت رشحملا يف اذه نيبيسو (تلق)
ةيمتخ يف لا كشإ لك عفريس ىلا عت هنأ والخالف.امك عازن ريغ نم فرعيو ، لضافلا ريغ رهظيف لوضفملا زييمتو ، لضافلا

متخلا ،و موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا وه هنأ نيبيو هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر يناجتلا دمحم نب دمحأ انخيش
هنم، مكدمم ناك يذلا مكمامإ اذه رشحملا لهأ ،اي فقوملا يف نم لك هعمسي هتوص ىلعأب دانم ىدان اذإ مولعملا يدمحملا

ةراش. اإل قيرط ىلع ةفيرشلا هذهاآلةي يناعم ضعب انيبم فراعلا اذه اهركذ ماال عيمج ىلإ راشأ امك عازن لك ذئنيح لوزيو

ىاوسل هللا ءاش ولو 5اآلةي:48]يأ ةدئاملا ]﴾ ًةَدِحاَو ًةَّمُأ ْمُكَلَعَجَل ُهَّللا َءاَش ْوَلَو ىلا:﴿ عت هلوق يف ذاتس اذهاأل مثقلا
هاـ. اناحتما ضعب ىلع مكضعب لضفو تباالء، مكنيب رياغ نكلو ، مكبتارم

، نيفراعلا رباكأ لمحت يتلا رارس األ ضعب ةميركلا هذهاآلةي نم هل رجفت فراعلا اذه كلاالمنم اذه لمأت نمو (تلق):
ضعبل روعش ال نيقيدصلا دارفأ بتارم ،ألن مهنم دارف األ ضعب اهلا ني يتلا بتارملا ضعب راكنإ ىلع ءايلو األ ىرحأف

األ رهاوج بتارم ضعبب ثاوغ األ ضعبل روعش ،وال ثاوغ األ بتارم ضعبب نيقيدصلا دارف أل روعش اهب،وال نيقيدصلا
رهاوجلا خزاربل روعش ،وال رهاوجلا خزارب مه نيذلا رهاوجلا رهاوج بتارم ضعبب ثاوغ األ رهاوجل روعش ،وال ثاوغ

ىلع مهلمحت يتلا رارس ،واأل مولعملا يدمحملا متخلا ،و موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا وهو خزاربلا خزرب بتارم ضعبب
نإو هذهاألةم خياشم ريثكت ةدارإ اهنمو ، براشملا كلت تاماقم دعابت اهنمو ، براشملا الف تخا اهنم ةريثك عازنلا االتخالفو

قرطلا هنع: هللا يضر يماطسبلا ديزي وبأ اهل.قلا ةمحر المهف تخا نوكيل مهعابتأو ، ضعب نم لضفأ مهعابتأو مهضعب ناك
هنأ اهنمو تباالء، مهنيب رياغ ىلا هللاعت نأ اهنمو ، قرطلا كلت نم قيرط ىلإ يده نم ديعسلا نكل ، قلخلا ددعب ىلا هللاعت ىلإ
بطقلا ك ىلا عت ةريغ مهتاماقم ىلعو مهيلع علطي نأ نم مهضعب ىلع ىلا هللاعت ةريغ اهنمو ، اناحتما ضعب ىلع مهضعب لضف

لهأ لعج ىلا هللاعت ةدارإ اهنمو ، هروهظ لبق هنع هللا يضر يناجتلا دمحم نب دمحأ انديسو انخيش موتخملا خزربلا ،و موتكملا
ءاش نم ليضفت ىلا عت هتدارإ اهنمو ، هريغ ةفرعم نع مهبجحي كلذلف . هلزأ يف هدنع مولعم ددعب نيروصحم خيش لك ةقيرط
ماظتن ،واال هبادآب بدأتلا ،و هتاهجوتب هللا ىلإ هجوتلا ،و هراكذأو هداروأب كسمتلا هب،و قلعتلا ،بو ءايلو ديساأل ةقيرطب مهصخيف

موي بيجي نم عم بيجيلو ، هتبحأو هئايفصأ ىلع ىلع ملاألاأل يف هترواجمو هتجردب قوحللا ،و هترمز يف لوخدلا ،و هكلس يف

ْمِهِماَمِإِب ٍساَنُأ َّلُك وُعْدَن َمْوَي ىلا:﴿ عت .قلا هتلزنم يف مهخيش ةرواجم ىلإ مهوعديو ، مهخيش مساب سانأ لك ىلا هللاعت وعدي

17اآلةي:71] ءارس ﴾[اال
لا نيلو ، مهلزانم ىلإ مهوعديو ، مهخياشم ءامسأب نيديرملا وعدي اضيأو اآلةي يناعم كبالميف ملكت دعب نايبلا سئارع يف قلا
رينملا جارسلا يف .قلا هتجردب قوحللا وهو هداروأب نوكسمتملا ، هتقيرط لهأ مه نيذلا وأالهد هنم نيلا امم األرفو ظحلا هنم

، مهسفنأب مهناميإب رابكلا .ف رابكلا و راغصلا 52اآلةي:21]يأ روط ﴾[لا ْمُهُتَّيِّرُذ ْمُهْتَعَبَّتاَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ىلا:﴿َو عت هلوق دنع



ىندأ يف ناك ولو مهنم لصاح ناميإ ببسب ،يأ ناميإب هيوبأ ألدح اعبت هناميإب مكحي ريغصلا دلولا ،نإف مهئابآ ناميإب راغصلا و
مل نإو ، مهتايرذ مهيلع الانم ضفت مهب انقحلأ تايرذلا مهعابتا طرش كلذو ، اوتام نأ ىلإ مهيلع اوتبث مهنكلو ، نامي اإل تاجرد
هلمع لك اذإ نمؤملا نإو واألءانب، ىلعاآلءاب قدصت انه تايرذلا ،و مركتو نيع فلأ يزاجت نيعل لا.ألهن معأ ةيرذلل نكي

ب ةيرذلا بسنلا نم ةيرذلا ب قحليو ، هريغو سابع نبا نع لوقنم وهو ، ءانبأ وأ اوناك ءابآ لمعلا يف هنود نم هب قحلأ رثكأ
هيلع هللا ىلص هلوقل كلذو ولاالةد ةيرذك اإلةداف ةيرذ نوكتف ردجأ تناك لمعوأ ، ملعلا ذخأ اهعم ناك ،نإف ةبحملا وهو ، ببسلا

هاـ. مهب قحتلي املو موقلا بحي نمع هلأس نم باوج يف ﴾ بحأ نم عم ءرملا ﴿: ملسو
نم ريغتت ىلا،ملو هللاعت ةفرعم لوبقل ةدعتسم ةرهاط ةبيط ةميلس مدقلا نم ةيرذلا ةرطف عقو اذإ :اذه اضيأ سئارعلا يف قولا

هناسجمي وأ هنارصنيوأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم الم:﴿ سلا هيلع هلوقل دادض. األ ةبحص ريثأت

ةجرد ىلإ ىلا هللاعت اهلصوي األوحلاواألمعلا، اهيلع متت ،ملو قحلا ةرشابم ضيف اهيلا لصوو األلو تعنلا ىلع تيقب ﴾اذإف
فشك دنع ىلا هللاعت اهلصوي ، مهملعو مهتفرعمو مهبولقو مهلوقعو مهحاورأ متي كانه ،ذإ نينمؤملا نم رابكلا مهتاهمأو مهئابآ
ام مهخويشو مهئاربك تاجرد ىلإ نوغلبي نيفراعلا دنع نيديرملا حلا كلذكو هلاقلا: صوو جالهل راونأ زوربو ، هتدهاشم
. هلهأ نم وهف اباجح نيعبس ءارو نم اذه كبالانم نمآ هرس:نم ىلا هللاعت سدق ميور كالمهم،امكقلا اولبقو مهلا وقأب اونمآ

َلوُسَّرلا َو َهَّللا ِعِطُي ْنَمَو ىلا:﴿ عتو هناحبس ﴾قولا مهنم وهف اموق بحأ نم ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قولا

بجعت 4اآلةي:69]قلاوال ءاسنلا ]﴾ َنيِحِلا َّصلا َو ِءاَدَهُّشلا َو َنيِقيِّدِّصلا َو َنيِّيِبَّنلا َنِم ْمِهْيَلَع ُهَّللا َمَعْنَأ َنيِذَّلا َعَم َكِئَلوُأَف
نولصي ال فيكف ةيلعلا تاجردلا ىلإ نولص ي ةشحولا لزانم يف اوناك اذإف .قلا تاجردلا ىلعأ ىلإ مهغلبي ىلا عت هنإف كلذ نم
مهخيش لزانم ىلإ ةقيرط لك لهأ وعديو ، مهخياشم ءامسأب ىلا هللاعت مهوعدي ناكاألعابت اذإو .(تلق): ةلصولا ماقم يف اهيلإ

،ال هراكذأو هداروأب نيكسمتملا هب، نبقلعتملا هتقيرطب نيصتخملا ءايلو متخاأل عباتأ نأ لمأت ىندأب رهظ هتجردب مهقحليو ،
امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ادع ،ام ثاوغ واأل نيقيدصلا و نيفراعلا رباكأ نم اوناك نإو مهريغ مهتجرد قحلي
يتأيس امك مهريغ نم لضفأ ةيناجتلا ةيفنحلا ةيمهارب اإل ةيدمحملا ةيدمح األ انتقيرط لهأ ماوع ناك انه نمو . يتأيس امكو رم
،عم ضعب بتارم ةفرعم نع ءايلو األ ضعب اهب بجح يتلا رارس األ ضعب يف وه امنإ مدقت ام عيمجو ىلا. هللاعت ءاش نإ

ىلإ نوكيس نمو ناك نم ءايلو األ عيمج نأ ىلع مهقافتاو ولاالةي، تاماقم عيمج قوفي األربك مهمتخ ماقم نأ مهنم لمكلا ةفرعم
وضلا ةوابغلا المو ظلا لهأ امأو . لصفلا لوأ كلذ مدقت امك نيعمجأ مهنعو هنع ىلا هللاعت يضر هنم نودمتسي ،امنإ ةمايقلا موي

لضفو هلضف روهظ هب،عم انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يناجتلا دمحأ انخيشب قلعتلا نم مهعنمي ملف نايغطلا الةلو
نع درطلا هب،إال انع مهاضرأو مهنعو هنع ىلا هللاعت يضر افيص ةريهظلا تقو سمشلا روهظك ، اهلهأ لضفو ، هتقيرط

. نارسخلا و ةواقشلا و نعللا و نامرحلا و ىلا هللاعت ةمحر
صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا نم موي تاذ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يلا غلا دمحم انديس )عم تجرخ )
دروأ انأ يديس هل:اي تلق انعجرو مهترايز نم انغرف املف ، مهيلع ىلا هللاعت ناوضر دحأ ءادهش ةرايزل ، ميلستلا ىكزأو الة

كلذ، نم ىلا بهللاعت ذوعأو هيلع، ركنم ينأ ريدقت ىلع هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش ىلع تاضارتعا كيلع
هنع ىلا هللاعت يضر وهو ، ضارتع واال يفاإلدارب تعرشو كل، امادب لق هنع ىلا هللاعت يضر هيلع.قفلا ابيجم تنأ نكو
ميلستلا متأو الة صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا لوخد نم انبرق اإلكشاالت.املف لحيو ، تاضارتع واال تاداري اإل عفدي

انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هتقيرط لضف ىلعو ، خيشلا اذه لضف ىلع علطأ نمم بجعتأ الزألا :ينإ يديس هلاي تلق
ةلسلس يف اهبلط نم مظنو اهراكذأ نيقلت يف صاخلا هلاإلنذ نم هعم ناكو يناعملا رهاوج ىلإ رظنو ، اهلهأ لضف ىلعو هب،

لثم نم كلثم بجعت هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر يل قفلا يلإ رظنو ، اهلهأ ةرمز نم نكي ملو ةظحل ردق ثيرت ،مث اهعابتأ
ريخ ءايبن واأل بتكلا و للملا هب:يأ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يل هل:مل.قفلا تلقف . يدنع برغأو بجعأ اذه

ىلا هللاعت ثعب هب:امل انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قفلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو نآرقلا تلق:اإلسالمو ؟ لضفأو
هيلع هللا ىلص هعم حمهلا ناك فيكف واإلسالم، ديحوتلا ىلإ قلخلا ةوعد ب هرمأو نآرقلا هيلع لزنأو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم
ءايقش امأواأل ةرخ، اآل زعو ايندلا فرش هب اوزاحف هيدي نيب اولتاقو هورصنو هب اونمآف ءادعسلا ،امأ نيمسق اومسقنا ؟تلق: ملسو
فيك . هتاكرب نم انيلع داعأو هنع، ىلا هللاعت يضر يل .قفلا ىرخأو اخزرب اودرطو اونمآو ايند، هب اورسخف هولتاقو هوبذكف
يبنلا اذهل ةفيلخ ناك هب،امنإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر دمحأ انديس نأ ملعت تنأو هنم تبجعت امم اذه ملعي نم بجعتي
و فراعملا و مولعلا و فحتلا و بهاوملا و رارس واأل راون نماأل ةقيرطلا هذه هتوح ام عيمجو ريغ ال ملسو هيلع هللا ىلص

مو يشفي امو ، تايلجتلا و تافوشكلا و تاولخلا و دصاقملا و تاهجوتلا و تاوعدلا و بازح واأل دارو واأل تاضويفلا و تاساقملا
هاـ. هريغ اهلكأي هلفال تمسق لكآ ةمقل لكلو الفال، نمو هل، ىلا هللاعت هقفوي اهنم ءيش هل ردق نمف ةموسقم قازرأ يشفي اال
ىلا، هللاعت دنع اهمظعأو الاهم عأو اهعفرأو اهلضفأو للملا فرشأ وه يذلا اإلسالم ةبترم اولهج امل مهنأ كش (تلق):وال

، رارس واأل راون واأل واألوحلاواألخالقواآلباد تاجردلا و تاماقملا و لزانملا نم نامي اإل هيلع ىوطنا ام اولهجو

انربخأامك 67اآلةي:9] كلملا ]﴾ ٍريِبَك َلَضٍلا يِف اَّلِإ ْمُتْنَأ :﴿ْنِإ ءازهتسا نينمؤملل اولا هيف،قو اونعطو هنع اوضرعأو

83اآلةي:32]قولا نيففطملا ]﴾ َنوُّلا َضَل ِءاَلُؤَه َّنِإ َقاوُلا ْمُهْوَأَر اَذِإَو ىلا:﴿ عتو هناحبس اضيأ قلا امكو ىلا: عتو هناحبس

اودهاشي مل املو 46اآلةي:11] فاقح ﴾[األ ِهْيَلِإ اَنوُقَبَس اَم اًرْيَخ َناَك ْوَل اوُنَمآ َنيِذَّلِل اوُرَفَك َنيِذَّلا :﴿َقَوَلا اضيأ ىلا عت
ءاقبو ، مهيف مهظوظح ءانف نم هب اوصخ امب مهصاصتخاو مهقئاقح كاردإ نع اومعو ةيرشبلا لكايه إال لسرلا و ءايبن نماأل



ْنِم َنيِذَّلا ىَتَأ اَم َكِلَذَك ىلا:﴿ عت امكقلا نونج وأ رحس مهب امنإ مهنإ : مهعيمج قح يف .قاولا قلخلل ةمحر مهلكايهو مهحابشأ

اهيأاي : ملسو هيلع هللا ىلص انييبن قح يف 51اآلةي:52]قاولا تايراذلا ]﴾ ٌنوُنْجَم ْوَأ ٌرِحاَس اَّلِإَقاوُلا ٍلوُسَر ْنِم ْمِهِلْبَق
: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل نولوقي اوناك نيكرشملا نأ يبطرقلا ركذو رينملا جارسلا يف .قلا نونجمل كنإ ركذلا هيلع لزن يذلا

َتْنَأ ﴿اَمَف مهلوقل ابيذكتو مهيلع ادر ىلا هللاعت لزنأف . نونجمل كنإ ركذلا هيلع لزن يذلا اهيأ :اي مهلوق وهو . ناطيش هب نونجم

بئاجع راحب نم هيلع ىوطنا امو نآرقلا رمأ اولهج املو 52اآلةي:29] روطلا ]﴾ ٍنوُنْجَم اَلَو ٍنِهاَكِب َكِّبَر ِتَمْعِنِب
، ةلقلا لهأ ةداع .اذه رشبلا لوق اذهإال نإ رثؤي رحس وهإال هيف:نإ .قاولا ةيسدقلا ةفصلا رارسأ بئارغ رابخأو ، ةيبوبرلا

نم ةرسح اوتامل حمهلا نم ةرذ اودهاش ولو ، نيقيدصلا و ءايبن حلااأل ةدسافلا مهئارآب قاولا نيذلا ،و ةوابغلا و لهجلا لهأو
مهتاسايقو ةفلتخملا مهنونظب اوقبو ، مهرارسأ راونأو مهلوحأ مجلا نع مهبجحف يلز األ ءاقشلا مهل قبس نكل . اهيلإ قوشلا

مهتفرعم ةلق هللانم ءايلوأ نع اوربكتو توربجلا و توكلملا يف اهناريطو حاور األ ةيؤر نع اوبجتحاو ، لكايهلا و ةدسافلا
دبعلا نيب ليق:نإ امك هءايفصأ هب مركي ام نيعب مهكلهيو ، هءابحأ هب يدهي امب مهلضي هللا نأ مرج فال مهكاردإ ةلق نمو ، مهسوفنب

ِهِب يِدْهَيَو اًريِثَك ِهِب ُّلِضُي ىلا:﴿ عت امكقلا ريثك قلخ ةاجنلا رحب يف كلهي دقو هلاالك، رحبو ةاجنلا رحب نيرحب هللا نيبو

ْمِهِناَذآ يِفَو ُهوُهَقْفَي ْنَأ ًةَّنِكَأ ْمِهِبوُلُق ىَلَع اَنْلَعَجَو َكْيَلِإ ُعِمَتْسَي ْنَم ْمُهْنِمَو ىلا:﴿ عت 2اآلةي:26]قولا ةرقبلا ]﴾ اًريِثَك
َنِم َناَكَف ُناَطْيَّشلا ُهَعَبْتَأَف اَهْنِم َخَلَسْناَف اَنِتاَيآ ُهاَنْيَتآ يِذَّلا َأَبَن ْمِهْيَلَع ُلْتاَو ىلا﴿ عت 6اآلةي:25]قولا ﴾[األماعن اًرْقَو
ْوَأ ْثَهْلَي ِهْيَلَع ْلِمْحَت ْنِإ ِبْلَكْلا ِلَثَمَك ُهُلَثَمَف ُهاَوَه َعَبَّتاَو ِضْرَأْلا ىَلِإ َدَلْخَأ ُهَّنِكَلَو اَهِب ُهاَنْعَفَرَل اَنْئِش ْوَلَو َنيِواَغْلا
اوُبَّذَك َنيِذَّلا ُمْوَقْلا اًلَثَم َءاَس َنوُرَّكَفَتَي ْمُهَّلَعَل َصَصَقْلا ِصُصْقاَف اَنِتاَيآِب اوُبَّذَك َنيِذَّلا ِمْوَقْلا ُلَثَم َكِلَذ ْثَهْلَي ُهْكُرْتَت

7اآلةي: فارع ﴾[األ َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئَلوُأَف ْلِلْضُي ْنَمَو يِدَتْهُمْلا َوُهَف ُهَّللا ِدْهَي ْنَم َنوُمِلْظَي اوُناَك ْمُهَسُفْنَأَو اَنِتاَيآِب
﴾[ا اًراَسَخ اَّلِإ َنيِمِلا َّظلا ُديِزَي اَلَو َنيِنِمْؤُمْلِل ٌةَمْحَرَو ٌءاَفِش َوُه اَم ِنآْرُقْلا َنِم ُلِّزَنُنَو ىلا:﴿ عت 177-176-175]قولا

ْمِهْيَلَع َوُهَو ٌرْقَو ْمِهِناَذآ يِف َنوُنِمْؤُي اَل َنيِذَّلا َو ٌءاَفِشَو ىًدُه اوُنَمآ َنيِذَّلِل َوُه ىلا:﴿ْلُق عت 7اآلةي:82]قولا ءارس ال

َنيِذَّلا اَّمَأَف اًناَميِإ ِهِذَه ُهْتَداَز ْمُكُّيَأ ُلوُقَي ْنَم ْمُهْنِمَف ٌةَروُس ْتَلِزْنُأ اَم اَذِإَو ىلا:﴿ عت 41اآلةي:44]قولا تلصف ]﴾ ىًمَع
ْمُهَو اوُتاَمَو ْمِهِسْجِر ىَلِإ اًسْجِر ْمُهْتَداَزَف ٌضَرَم ْمِهِبوُلُق يِف َنيِذَّلا اَّمَأَو َنوُرِشْبَتْسَي ْمُهَو اًناَميِإ ْمُهْتَداَزَف اوُنَمآ
﴾ اًرْفُكَو اًناَيْغُط َكِّبَر ْنِم َكْيَلِإ َلِزْنُأ اَم ْمُهْنِم اًريِثَك َّنَديِزَيَلَو ىلا:﴿ عت 9اآلةي:125-124]قولا ةبوت ﴾[لا َنوُرِفاَك

اماوقأ ءيشب دعسيو نيرخآ هب لضيو ، اماوقأ ءيشب يدهي ىلا عتو هناحبس هللا نأ مدقت امم رهظ 5اآلةي:64]دقف ةدئام [لا
نيدو ، نآرقلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنو مهبتكو مهعيمج ىلع هللاسوالهم تاولص لسرلا و ءايبن كاأل نيرخآ هب كلهيو
ب اورفك ، مهعابتأو لسرلا و ءايبن األ رصنل هإالمهك دارأ نم قفوي مل ىلا عت هنكل هيف كيرش ال هلك ركذ ام عيمج اإلسالم.نإف
اذهاي تمهف اذإو ، مهدعب نم يتأي نمو مهرصاع نم عم ءايلو حلااأل كلذكف كلذ. يف هالمهك ناكف مهنع اوضرعأو ، لسرلا

انخيش مولعملا يدمحملا متخلا ،و موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا ،نأ هاضريو هبحي امل كايإو ىلا هللاعت انقفو ملعاف يخأ
لك ةاجنل رحب هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يناجتلا ينسحلا فيرشلا دمحم نب دمحأ خيشلا انبر ىلإ انتايسوو اندنسو
قرغي نم ةاجنل ةنيفس هنأ ىلا.امك هللاعت ءاش نإ وثلاالنيث نماثلا لصفلا يف يتأيس امك تاقلعتلا هوجو نم هجو يأب هب قلعت نم

الم. وسلا امهب حبرت مل هلاالكنإ رحب نم ةاجنلا ةنيفس يف وأ ةاجنلا رحب يف كلهت نأ كايإو هلاالك، رحب يف
رهظ ام ،ألهناللبقي ربتعي ال ادانع ركنملا و دانعلا دوجول راكن ىلا،واإل هللاعت لضف يقبإالعنم ام هنأ رهظي انررق امبو (تلق)
مسحل وأ داهتج ال دنتسي نأ امأ ركنملا راكنا : دعاوقلا سيسأت يف دمحأ خيشلا .قلا هرمأ يف لا دتعا هبحصي وال هاوعد طبضي وال
لكلا .عفالةم دانعلا دوجول ،وأ طاسبلا ماهبن ،وأال رظانملا لهجل ،وأ ملعلا روصقل ،وأ مهفلا فعضل ،وأ قيقحتلا مدعل ،وأ ةعيرذ

هاـ. هرمأ يف لا دتعا هبحصي ،وال هاوعد طبضت رهظ،وال ام اللبقي هنإف إالاالريخ هنيعت دنع قحلل عوجرلا
تلق هلل، يلو لك ةبقر ىلع اذه يمدق هنع، ىلا هللاعت يضر الين يجلا رداقلا دبع خيشلا لوق يف كباوج نوكي اذام تلق) (ناف
تلق: كلذ. يف مكخيش قفاو تلق):نم .(ناف هرصع لهأ ينعي هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا امقهلا يباوج
لحاس ال رحب هنع:انأ ىلا هللاعت يضر لوقي ناكو هبقانم ركذ باتك يفو هنع. ىلا هللاعت يضر هسفنب رداقلا دبع خيشلا هقفاو
: ةيسدقلا تاحفنلا ب ةامسملا هتينيس يف هنع هللا يضر سيراب نبا نماألةمئاألعالم.قلا ريثك هقفاو هاـ. تقولا ليلد هل،انأ

ــس بقلا و فـياالـضةءا ـاود متسا ـه نمو ـم هبطق كلذ ـأدـف باف ـي ـلي بوجلا
نأقلا: ىلإ هنع ىلا هللاعت يضر هحدم ىلع ىدامت مث

سبحلا و حنملا يف فيرصتلا و مكحلا هل هرصعب ءايلو األ ريما ىحضأف
هب، نودتقي ءايلو األ مامإ هتقو يف راص خيشلا نأ ىلإ تيبلا اذه يف راشأ : جاحلا نباب فورعملا دمحم نب دمحأ هحراش قولا

هاـ. مهنؤش يف هفرصو مهيف همكحو مهيلع واله ىلا هللاعت نأو روم، نماأل هيلإ نوجاتحي اميف هيلإ نوعجري مهديسو
ةكمب اذه انتقو يف ؟قفلا:وه تقولا كلذ يف بطقلا نم اموي هنع هللا يضر يجبنملا ليقع خيشلا لئس قباسلا باتكلا يفو

هتامارك فرعي ، دادغبب سانلا ىلع ملكتي فيرش يمجعأ ىتف قارعلا ىلإ راشأ انه رهظيسو ، ءايلو إالاأل هفرعي ال يفخم
ا رخص نب تاكربلا وبأ خيشلا ناكو هيفو هاـ. ىلا عت هلل يلو لك ةبقر ىلع اذه يمدق : لوقي هتقو بطق وهو ، ماعلا و صاخلا

نطاب وال رهاظ يف حةلا يف فرصتي ال نأ هنامز يف يلو لك ىلع دهعلا رداقلا دبع خيشلا ذخأ : لوقي هنع هللا يضر يوم أل
هاـ. هنذإب إال

ءاملعلا ،و نيفراعلا خياشملا ىلع داقتن اال كرتو داقتع باال كيلعف بابذلا ةمجرت دنع يريمدلا خيشلل ( ناويحلا ةايح يفو )



سأرو نيفراعلا مامإب دتقاو ، مدنتف دقتنت ،وال ملست ملسف ضرتعا نم لكل ةمومسم مهبارح نإف نيحلا صلا نينمؤملا ،و نيلماعلا
سيسأت يف قورز دمحأ هنع.(قولا) هللا يضر الين يجلا رداقلا دبع نيدلا يحم خيشلا هتقو يف نيفراعلا عوالةم نيقيدصلا

﴾ال تيبلا لهأ انم ناملس الم:﴿ الةوسلا صلا هيلع هلوقف . تافصلا ضراوعب هتابثإك سيل تاذلل مكحلا تابثإ : دعاوقلا

نوبرق الم:﴿األ الةوسلا صلا هيلع هلوق يف ليق ،دقو هكرد أل ايرثلا ب اطونم نامي ناماإل ول ىتح ةينيدلا بسنلا عماجب هفاصت

ىلإ فاضنا ،مثنإ اددجم هعرفو ينيدلا بسنلا لهأ ربتعملا ف نيتلم نيب ثراوت ذإال ىلا هللاعت ىلإ ينعي ﴾ فورعملا ب ىلوأ
اذه يمدق ىلا: هللاعت همحر رداقلا دبع دمحم يبأ خيشلا لوق نع بيجأ ادبو حبلا. هبحاص ةبتر قحلت ،فال ادكؤم هل ناك ينيطلا

هاـ. هتقو لهأ نم هريغل نكي اممل ملعلا و ةدابعلا فرشو ، بسنلا ولع نم عمج ألهن هنامز يف هلل يلو لك ةبقر ىلع
هتيب ىلإ ةعمجلا موي دجسملا نم اموي عجر هب. انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا يقل نم ضعب ينربخأ (تلق):دق
يندازو الين، يجلا رداقلا دبع خيشلا ةبترم تقولا اذه يف ينغلب يذلا هلل دمحلا .قفلا: تاعامج هلوحو سلج هتيب باب غلب املف
.قولا ءايبن لأل هطعي اممل يناثملا عبسلا هللايف يناطعأ هب: انعو هنع ىلا هللاعت يضر .قولا اماقم نيعبرأ هاطعأ ام ىلع
قاقحتسا بال ادوجو الهنم ضف ادبأ خويشلا نم لبق نم ألدح هطعي اممل يناطعأ هللا هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر
يناطعأ هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قولا ركشلا ديزمو دمحلا هللف ، كلذب يضق هملع قباس يف هيلع،لب ءيش

يبأ رهظ األ فراعلا رهش األ همداخو األربك هذيملت نعو . يتامم نيح ىلإ واليتد نيح نم يرصع لهأ يف ةعافشلا ىلا هللاعت
ىلإ والهتد نيح نم هرصع لهأ يف ةعافشلا خيشلل ىطعأ هللا :نإ يناعملا رهاوج عماج هدارب مزارح يلع جاحلا يديس نسحلا

. هتافو دعب ةنس نيرشع ةدايزو هتامم نيح
ةرجهلا 1230نم ركشي ماع يفوت هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا نأ يلا غلا دمحم يديس ينربخأ (تلق)دقو

نم نيتسو ىدحإو نيتئامو فلأ ماع وهو مويلا هل نمؤم لكف اذه ىلعو الم، سلا ىمنأو الة صلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا
ةيدمح األ ةعافشلا هذه يف لخاد وهف ةنس، ةرشع ىدحا نم رثكأ الم، سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا

وال لمع ريغ نم نيلا يذلا ميظعلا ريخلا اذه نم مرح نمل ليو مث ليوو ، ةيدمحملا األةم هذهل ائينه مث ائينه ، اعطق ةيناجتلا
دنع ههاجب هترمز يف انرشحو اهيلع انتامأو هتبحم ىلع هللا انايحأ . هتقيرط لهأ ةياذإو داقتن واإل راكن ،أللجاإل ةقشم وال ةفلك

ةقيرط يف لخدت قرطلا هب:لك انعو هاضرأو هنع هللا يضر علاالم.قولا كلملا ةقيلخ رسو ريخاألمان، هدج هاجو هبر،
اهب درفتلا انلإال يغبني ،فال اهسفنب ةلقتسم اهناف ، ةيفينحلا ةيمهارب اإل ةيدمحملا هذه انتقيرط هنعإال ىلا هللاعت يضر يلذاشلا
ملسو هيلع هللا ىلص ىنملا انغلب ىتح اناصوأو انابر يذلا وهو يدي ىلع إال ءيش كلصي انيلإ.قولا:ال هنم انل اهاطعأ ،ألهن
انعباط لمحي عباط،وال لك ىلع بكري انعباطو ، لطبتف اهيلع لخدت قرطلا هنع:لك هللا يضر ىلا.قولا عت هلل اركشو ادمح
اهفرش يتلا هذه انتقيرط يف لوخدلا أللج خياشملا داروأ نم ادرو كرت هب:نم انعو هاضرأو هنع هللا يضر هريغ.قولا

لوسر ،والنم لجو هللازع النم هبيصي ءيش نم فاخي ةرخ،فال واآل ايندلا يف ىلا هللاعت هنمأ ، قرطلا عيمج ىلع ىلا هللاعت
لحت اهريغ لخدو اهنع رخأتو انترمز لخد نم امأو . تاوم األ نموأ ءايح نماأل ناك ايأ هخيش ،والنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

، انترمز نولخدي ءايلو األ عيمج هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ادبأ.قولا دوعي ،وال ىرخأو ايند بئاصملا هيلع
نامزلا رخآ ماق اذإ هنع هللا يضر يدهملا ىتحاإلمام ةمايقلا موي ىلإ دوجولا لوأ نم انتقيرطب نوكسمتيو ، انداروأ نوذخأيو
هينملع امم تحب هب:ول انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قولا ءاقبلا راد ىلإ انلا قتناو ، انتامم دعب انترمز لخديو ، انعذخأي

هيلع ىلا هللاعت معنأ امب هباحص أل ثدحتي هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قولا يلتق ىلع نافرعلا لهأ عمج ىلاأل
هللاالدحهل، لضف نإ عإالمكم هيلي ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا ةلدمحلا و ةلمسبلا دعب لضفتو ،

ربك نم هبراقي ،وال ءايلو نماأل دحأ هلصي ال ةرخ يفاآل ىلا هللاعت دنع يماقم مكل:نإ لوقأو . ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نإو
دعبل هبراقي ،وال انماقم لصي نم مهيف سيل روصلا يف خفنلا ىلإ ةباحصلا رصع نم ءايلو األ عيمج نإو رغص، والنم هنأش

، اققحت ملسو هيلع هللا ىلص هنم هتعمس ىتح كلذ مكل لقأ ،ملو لوحفلا رباكأ ىلع هكلسم ةبوعصو ، لوقعلا عيمج نع همارم
نم اوغلبو ، اولمع ام بونذلا نم اولمع ولو والاقعب، باسح ريغب ةنجلا حاهب صأ ةفاك لخدي نأ لا جرلا نم ألدح سيلو

و ىري ،وال هركذ يل لحي ال رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنمضو مهيف يل ركذ امم كلذ ءارو يدحو ،إالانأ اوغلب ام يصاعملا
انبس نم نأ انل نمض ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ةرخ،قولا إاليفاآل فرعي ال
ىلإ لصي ال هنأ ةرضحلا يف تعمس هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قولا ارفاك إال تومي ال بتي ملو ذكل ىلع موادو
يبنلا هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ىلا.قولا هللاعت يقل ىتح هبر ةنايصو هتمصع يف يقب اذكو ادبأ، ءوسب دحأ
ىلإ رجفلا نم امهيف كقرافأ مل ةعمجلا مويو موياالنينث يبر ةزعب : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب هربخأ ملسو هيلع هللا ىلص

.دقو ةنجلا لهأ نم هنوبتكيو ، بهذ نم ةقرو يف همسا ملاالةكئ بتكت نيمويلا يف كآر نم لكو مأالك، ةعبس يعمو بورغلا
دعب كلذب : ملسو هيلع هللا ىلص هربخأ ام دعب قلخلا ةدافإ ىلإ لزنت ام هنأ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هيقل نم ينربخأ
ىلص يل.قفلا لضف يأف ،إوال معنف يب قلعت هسفن ىلع فرسم صاع لك ةاجنل اباب تنك :نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل هلوق

هاـ. كلذل كسفن تباط ذئنيحو كب﴾ قلعت صاع لك ةاجنل باب تنأ ﴿: ملسو هيلع هللا
هبزحو هتقيرط لهأو ، ميظعلا خيشلا اذه اهيف هللا عقوأ يتلا ةميظعلا ةرئادلا قفوم لك هبنيل هركذ يغبني ام مهأ نمو (تلق)
ىلع هتقيرط لهأ لضفو ءايلو األ عيمج ىلعو هنع هللا يضر هلضف ركني ال هنأ لحملا اذه يف رظان لكل نيبتيو ، ميمصلا

اهلهأ حبسي اهيفو ، هقيرط ةرئاد اهنأ لهجو ، ةميظعلا ةرئادلا هذه نع لفغ إالنم هبرغتسي ،وال قرطلا رئاس لهأ نم مهريغ
. لعفي امع لأسي ،ال ءاشي نم يطعيو ، ءاشي نم لضفيف ، اراتخم هنوكو هبر، لضف ةعسب هاجال هلقع نجس يف انوجسم ناكو ،



كلتو ، ةيلضفلا ةرئادلا ىمست ةرئاد ىلا عتو هناحبس هلل نأ ملعا : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو لوقأف
و مزاوللا و تارابتع ارش.واال اريخ،وأ ءازجلا و يهنلا األرمو رئاود يه يتلا ةرئادلا طوطخ ءارو نم ةزونكم ةرئادلا

ىلا عتو هناحبس هئافطصاو هصاصتخا ةرئاد يه ةيلضفلا رئاودلا كلتو ، قلخلا مومع رئاود يه رئاودلا هذه ،نإف تايضتقملا
ىلع اهضيف فقوتي ،ال مركلا و دوجلا رحب نم اضئاف اهضيف هدنع هناحبس هللا اهلعج ةرئادلا هذهو هقلخ، نم ءاش نمل اهعضيف

مأال دوهعلا يفو اهيف ناك نمب طقف،والبيىلا هتئيشم صاصتخا ىلع عقاو اهيف عنام،لباألرم ،وال طرش ببس،وال دوجو
ميخولا قيرطلا يف يصاعملا يف طقس مأ ميقتسملا طارصلا جهتنأ ،

بوش ةرخبال يفاآل ةداعسلا هل تلمك هللا قلخ نم ةرئادلا هذه ىلع عقو نمو ، ىطعأ اذام ىلع ،وال ىطعأ نمل اهيف والبيىلا
مهعقوأو ، هتقيرط لهأ ةرئاد هناحبس : اهلعجو ، يميهارب اإل يدمحملا يدمح األ خيشلا اذه ىلا هللاعت عقوأ اهيفو . عيورت ملأ،وال

هذه نم نيتئشانلا ةلخلا و ةبحملا ماقم نيب هل عمج يذلا ميظعلا خيشلا اذهب هتيانع ةدشل ، امركو ادوجو هناحبس الهنم ضف اهيف
، نييبنلا نيذه نم امهايإ هتثارول الميلخال، سلا هيلع انديسو ابيبح، ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هيبن هللا ذختا اهب يتلا ةرئادلا

ُكَي ْمَلَو اًفيِنَح ِهَّلِل اًتِناَق ًةَّمُأ َناَك َميِهاَرْبِإ ىلا:﴿َّنِإ عت .قلا ركشلا و ةبحملا ةقيرط هنع ىلا هللاعت يضر هتقيرط تناك كلذلو

ق نمل ملسو هيلع هللا ىلص .قولا ميقتسملا طارص ىلإ هادهو هابتجا همعن ال اركاش 12اآلةي:120] لحن ﴾[لا َنيِكِرْشُمْلا َنِم
امك ﴾وأ اروكش ادبع نوكأ ال فأاروكش ادبع نوكأ ﴿فأال رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللاكل رفغ دقو اذه لعفتأ هل: لا
ةلح اوسبلي اممل اوناك حةلا يأ ىلع نيلوبقم نيبوبحم اهلهأ ناكو ىلعاالطالق، قرطلا لهسأ تناكو ملسو هيلع هللا ىلص قلا
،و فرعت ال ةبحم هبحأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الان ومو انديس هدج هللاهل رخس اهرحب نمو هللا ركم األنام،نم
األ عيمجل هنم رجفتي ازكرمو ، مولعملا يدمحملا متاخلا ،و موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا هللا هلعج اهرحب نمو ، فيكت ال
ناك يذلا مكمامإ اذه رشحملا لهأ دانم:اي ىدان ،اذإ موصعملا يبنلا ب اقيدصت رشحملا يف كلذ نيبيس ، مولعلا و ضويفلا ثاوغ
اهرحب نمو ، هريغ ىلع اهب لضفت ام ةنم تايفيكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ومالان هيلع لضفت اهرحب نمو هنم، مكددم
نمو ، هماقمبو ، ملسو هيلع هللا ىلص هب ةصاخ يه يتلا ةطاح اال ةرئادب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ومالان هيلع لضفت

نمو ، هماقمبو ملسو هيلع هللا ىلص هب صاخ وه يذلا مسلطملا زنكلا ب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ومالان هيلع لضفت اهرحب
نمو ، ملسو هيلع هللا ىلص هب ةصاخ يه يتلا ةديرفلا ةديرخلا ب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ومالان هيلع لضفت اهرحب

مظع نماالمساأل هداروأ عيمج ءاطعإ يف هنع هللا يضر الهق طاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ومالان هيلع لضفت اهرحب
همدق نم همدق نمو ، اهئاطعإ يف هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا همدق نم عيمج اذكو ءاش، نمم اهعنمو ءاش، نمل هنود امو ريبكلا
ننماف انؤاطع هب:اذه انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر لوقي ناكو . اهيلع نمو ضر ىلااأل هللاعت ثري نأ ىلإ األرم اذكه

: نيهجول مهريغ نم لضفأ يدمحملا متخلا اذه ةقيرط لهأ نأ ةفرعمو ملع ىندأ نمهل لك ملعي انه نمو . باسح ريغب كسمأ وأ
قرطلا عيمج هنم ذوخأملا خياشملا خيشو ، خزاربلا خزارب وهو هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر اهلهأ مامإ ناك امل :هنأ امهدحأ

وه يذلا ةطاح اإل ةرئاد ناك امل :هنأ امهيناثو . ةيدمحم ةيدمحأ ةثارو مهريغ نم لضفأ هب ةصاخلا هتقيرط لهأ ناك ، ةمدقتملا
يف لزنأ ام يذلا مسلطملا زنكلا و بطقلا إال هنقلي ال يذلا ،واالمس ةنطابلا و ةرهاظلا ىلا هللاعت ءامسأ عيمج يف يراسلا هرس
زونك اهنودوهف هاوس ام لكو ، ريبكلا مظع إالاالمساأل اهقوف سيل ةديرفلا ةديرخلا هلثم،و اإلةيهل بتكلا عيمج ،واليف نآرقلا

اهمولعو اهرارسأ نم متاخلا اذه ،نولا راكذ األ عيمج نم اهريغ يف سيل ام رئاخذلا و رارس واأل مولعلا نم اهيف تامسلطم
هركذ ام عيمج ءاطعا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدج نم انوذأم ناك اذكو ، ثاوغ األ رباكأ نم هريغ هلني اممل اهايابخو
، اهرهاظو ، اهايابخو ، اهمولعو ، اهرارسأو ، راكذ واأل رارس األ كلتب لضفت هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر وهو ،
لضفأ هتقيرط لهأ ناك ، هدادعتساو هتيلباقو هماقمو حهلا بساني ما مهنم لكل ، هتقيرط لهأ ىلع اهموتكمو اهوشفمو ، اهنطابو

ببس لصف يف اهعدوأ .دقو ىنعملا اذه نم وثلاالنوث نماثلا وه يذلا هب نيقلعتملا لئاضف لصف يف يتأيسو بير. بال مهريغنم
هضعب هجو ، مهريغ ىلع اهلهأ لضف ىلع ىنعملا اذهب هنيب ام ةيناجتلا ةيفينحلا ةيدمحملا ةيدمح األ ةقيرطلا هذه انتقيرط ةيمست

ىلإ ةراش لإل ةقيرطلا هذه راكذأ نم ظافلأ ضعب انه ركذنلف يلوقك زمرلا و ةراش اإل قيرط ىلع هضعبو ، حيرصتلا قيرط ىلع
:هللام لوقتف . قيقحتلا ىلع ةيدمحأ اهنأو ام، حبلا مهريغ إال اهغلبي ال اهلهأ ة بترم نإو ، لضفلا يف ىوصقلا ةياغلا تغلب اهنأ

اهطورش لبق نمم عنمت ال اهنإف ، ةقيرطلل لاالةمز راكذ ريغاأل يف اذهو . ينوكس ةظحل ىتح هلوق ىلإ دمحم انديس ىلع ىلص

اَلَو ِباَتِكْلا ِلْهَأ ْنِم اوُرَفَك َنيِذَّلا ُّدَوَي عوال:﴿اَم لج ومالان قلا ةيلضفلا ةرئادلا هذه يفو مدقت. امك حةلا يأ ىلع

ةرقبلا ]﴾ ِميِظَعْلا ِلْضَفْلا وُذ َوُهَّللا ُءاَشَي ْنَم ِهِتَمْحَرِب ُّصَتْخَي َوُهَّللا ْمُكِّبَر ْنِم ٍرْيَخ ْنِم ْمُكْيَلَع َلَّزَنُي ْنَأ َنيِكِرْشُمْلا
.قولا: ميظعلا لضفلا وهللاوذ ءاشي نم هتمحرب صتخي ميلع. عساو وهللا ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا 2اآلةي:105]قولا:نإ
.قولا: هلضف هللانم مهاتآام ىلع سانلا نودسحي .قولا:مأ اميظع كيلع هللا لضف ناكو قولا: لضف هللا نم ةمعنب نورشبتسي

نيحلا وصلا ءادهشلا و نيقيدصلا و نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف لوسرلا هللاو عطي .قولا:نم هلضف هللانم اولأساو
. ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ : هلوق .ىلإ هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسف هللا.قولا: نم لضفلا كلذ اقيفر كئلوأ نسحو
إاليلقال.قولا:اي ناطيشلا متعبت ال هتمحرو مكيلع هللا لضف ولوال ، نيرساخلا نم متنكل هتمحرو مكيلع هللا لضف ولوال قولا:
هنم ةمحر يف مهلخديسف هب اومصتعاو بهللا اونمآ نيذلا امأف انيبم ارون مكيلإ انلزنأو مكبر نم ناهرب مكءاج دق سانلا اهيأ

.قولا: نوركشي ال سانلا رثكأ نكلو سانلا ىلعو انيلع هللا لضف نم كلذ الم: سلا هيلع فسوي انديس نع ةياكح .قولا لضفو
يف مكسمل ةرخ واآل ايندلا يف هتمحرو مكيلع هللا لضف ولوال ادبأ.قولا: ادحأ نم مكنم ىكز ام هتمحرو مكيلع هللا لضف ولوال
. نوعمجي امم ريخ وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب .قولا:لق اريبك كيلع ناك هلضف .قولا:نإ باذع هيف متضفأ ام



مهروجأ مهيفويل روبت نل ةراجت نوجري عوالةين ارس مهانقزر امم اوقفنأو الة صلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيذلا قولا:نإ
. هلضف نم ةماقملا راد انلحأ يذلا روكش روفغل انبر نإ نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا اولا .قولا:قو هلضف نم مهديزيو

.قولا: ميظعلا لضفلا وهللاوذ ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نأو هللا لضف نم ءيش ىلع نوردقي أال باتكلا لهأ ملعي قولا:ئلال
. ميظعلا لضفلا وهللاوذ ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ميكحلا زيزعلا وهو مهب اوقحلي امل مهنم نيرخآو

مكؤاقب امنإ ﴿: لوقي ربنملا ىلع مئاق وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس قلا: رمع نبا نع يراخبلا ( ىورو )

ةاروتلا ةاروتلا لهأ ىطعأ سمشلا بورغ ىلإ رصعلا صالة نيب امك نماألمم مكلبق فلس نميف
ليجن اإل ليجن اإل لهأ ىطعأ ، اطاريق اطاريق اوطعأف اوزجع مث راهنلا فصنت ىتح اهب اولمعف

تبرغ ىتح هب متلمعف نآرقلا متيطعأ .مث اطاريق اوطعأف اوزجع مث رصعلا صالة ىتح هب اولمعف
نم متملظ .قلا:له ارجأ ارثكأو معال ؤهالءلقأ انبر : ةاروتلا لهأ ﴾قلا نيطاريق نيطاريق متيطعأف سمشلا

. ءاشأ نم هيتوأ يلضف كلذف ائيش؟قاولا:ال.قلا: مكرجأ
هذه ىلع انهبن امنإو ادج، ةريثك ةرئادلا هذه ىلع ةلا دلا ثيداح .واأل ثيدحلا انبر اولا: قو ىراصنلا و دوهيلا تبضغف ةياور يفو

باتكلا اذه يف انضرع نوكل ، راكن نماإل ةريصبو لقع ىندأ هل نم لك رفني ام ةمدقتملا لوصفلا يف اندعوأ دق اننأ عم ةرئادلا

ٌديِهَش َوُهَو َعْمَّسلا ىَقْلَأ ْوَأ ٌبْلَق ُهَل َناَك ْنَمِل ىَرْكِذَل َكِلَذ يِف ىلا:﴿َّنِإ عت رايخ.قلا األ تاداسلا ىلع راكن اإل باب دس

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ﴾[ق50اآلةي:37]وهللا

وثلاالنوث عباسلا لصفلا

هبونذ عيمج هدبعل هللا ةرفغم زاوج نايب يفو ، رئاغصلا و رئابكلا بونذلا نارفغ يضتقي ام ربلا لا معأ نم نأ نايب يفو
بو لوقنف ةبقاعلا نومأم هنأ ملعي دقو ، اهملعي ال دقو والهتي ملعي دق يلولا نأو ، اهلعفيس يتلا ةلبقتسملا ،و اهلعف يتلا ةيضاملا

ةمتت لحملا اذه انعضو ،انأ هاضريو هبحي امل كايإو ىلا هللاعت انقفو ملعإ : قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا
ىلص دمحم موصعملا كيبن بيذكت ىاإ يدؤي يذلا داقتن نماال وجنت كلعل ، لصفلا اذه دعب يذلا لصفلل اديهمتو مدقتملا لصفلل

تاريخلا داللئ يفو ، هنامرحب بقوع ائيش ركنأ ،ألننم نامرحلا نمو ، نيفراعلا ءايلو األ كتاداس بيذكتو ، ملسو هيلع هللا

ىلص نمو ، تاولص رشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ةرم يلع ىلص نم هنأقلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

فلأ هيلع ىلا هللاعت ىلص ةرم ةئام يلع ىلص نمو ةئام، هيلع ىلا هللاعت ىلص تاولص رشع يلع
منهج.يأ ران :يأ تارسملا علا طم يف يسافلا ﴾قولا رانلا ىلع هدسج هللا مرح ةرم فلأ يلع ىلص نمو ةرم،

نارفغ يضتقيف ، ظفللا بسحب اقلطمرانلا نم ةاجنلا مكلا نع ةيانك وهو هيلإ اهل ليبس فال اعنتمم ،يأ اهيلع امارح هلعج
هريفكت يضتقت ثيداحأ يف تبث دق هناف جحلا ،ك اضيأ كلذ يضتقت ربلا لا معأ يف ثيداحأ تءاج .دقو رئاغصلا و رئابكلا بونذلا
ثيدحب ةديقم اهنأو رئاغصلا يف وه امنإ كلذ يف ءاج ام لك موق:نإ قفلا ءاملعلا كلذ يف فلتخاف ، رئاغصلا و رئابكلا بونذلل

رفكت امنإو رئابكلا نإو : عامج كلذاال ىلع هريغو يبرعلا نبا ىكحو نأقلا: .ىلإ نيحيحصلا يف جرخملا . رئابكلا تبنتجا ام
خ يضتقت ثيداح األ رهاوظو . رظن هيفو هلقن: دعب ةلا سرلا حرش يف قورز خيشلا .قولا رظن هيفو : ديعلا قيقد نبا .قلا ةبوتلا ب

هاـ. حيحص ثيدح وهو ﴾ تاعبتلا مهنع نمضو ةفرع ألله رفغ هللا ﴿نإ ثيدح اميس كلذ الف
نيدلا يلو هلقن اميف رذنملا نبا مهنم ىلا، هللاعت لضفب تاحلا صلا باألمعلا رئاغصلا و رئابكلا ريفكت زاوجب موق حرصو
ثيدح هب ارسفم يرابلا حتف هحرش يف رجح نبا هلقن اميف يناهبص األ ميعن وبأو هدلا، ول بيرقتلا حرش ةلمكت يف يقارعلا

فحزلا نم رف ناك نإ هبونذ هل ترفغ هيلإ، بوتأو مويقلا يحلا اللإهإالوه يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ .نمقلا: هريغو يذمرتلا
يجابلا و ارفاك لتق :نم ملسم ثيدح ىلع كلاالم يف يطويسلا كلذكو . اضيأ يرابلا حتف نم اضرلا باتك يف كلذ ىلع ىشمو ،
، دئاوفلا عماج هباتك يف يبلا عثلا ديز وبأ خيشلا كالهم لقنو يفاإلمكلا، ضايع يضاقلا ،و نيمأتلا ثيدح يف ىقتنملا يف
ةنجلا لخد اذكو اذك لمع نأ:نم ،نم ثيداح واأل نآرقلا يف ليمجلا دعولا نم درو ام لك يف ةميظع ةدعاق هلعجو هنسحتسلو
اضيأ كلذب .قولا يزارلا رخفلا نمكالم ةرخ اآل رومأ يف ةرخافلا مولعلا هباتك يفو ، هريسفت يف اضيأ ديز وبأ خيشلا هلقن امك
رئابكلل تاعاطلا ريفكت ةزيزب نبا رايتخا كالم لقن ،مث هفيزو يبرعلا كالمنبا لقن كالهماأليب،مث لقنو ، مهفملا يف يبطرقلا

هلقنو اهل. جحلا ريفكت ةحصو ، ةبوت نود رئابكلا ةرفغم زوجي هنأ ةيرعش األ بهذم ىلع يراجلا تلق .مثقلا: هلوقب هجاجتحاو
ينيمامدلا ردبلا ،و يراخبلا حرش يف يسقافصلا نيتلا نبا كلذب لوقلا لقنو . هرقأو لااإلمكلا مكإ هليمكت يف يسونسلا خيشلا

يف فلأ دقو ، ريسفتلا يف امهدييقت يف يليسبلا و يولسلا فيرشلا ديسلا هنع هلقن اميف ةفرع نبا اضيأ كلذب قلا اذكو . هيشاوح يف
مهفلل ردابتي يذلا لوقأو .مثقلا: مهريغو مهلك نيملسملا األةمئ صوصن لقنو تيقأ اباب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا ةلأسملا هذه
روم: أل ىلا هللاعت لضفب ةلوبقملا األمعلا ضعبب رئاغصلا ك رئابكلا نارفغ زاوج وهو يناثلا لوقلا وه رظنلل رهظيو

معالصاحلا نيصاعلا هدابعل ءاش نم ةاجنل ببس همركو هلضفب ىلا هللاعت نأ مهلوصأو ةنسلا لهأ دعاوق نم تبث :ام اهدحأ
. بونذلا رفكت اهنأ رابخ األ تءاج يتلا اميس ، تاعاطلا عاونأ يأ نم هلوقي ابيط وقوال ، هلمعي



كش ،وال ةيلقعلا األةلد فلا خت مل األوقلا،نإ كابتشاو الطاآلءار تخا دنع ةداجلا يه عرشلا رهاوظ نأ :امقهلااألةمئ اهيناث
ةرفكملا لا صخلا يف اوفلأ ةعامج ركذ دحأ.مث اهب طيحي ال ثيحب ادج، ريثك بونذلل االمعلا ريفكت نم ثيداح يفاأل ءاج ام نأ

و رئابكلا بنتجا ام ثيدحب كلذ يف ةدراولا ثيداح األ عيمج در سيلو ،مثقلا: نيرخأتملا ظافح نم بونذلا نم رخأتو مدقت امل
نماأل اهريغ ىلإ ،مث هدييقت نكمي ال امم ةريثك ثيداحأ ركذ هب.مث هدييقت نكمي امال اهنم اميس هب.نيب دييقتلا ب اهيلع مكحلا
ام ثيحب اهدييقت نكمي ،وال فيعض اهضعبو ، حيحص اهضعب ةدع، قاروأ اهنم ءاجل تعبتت ول يتلا ىنعملا اذه يف ثيداح
ركذ .مث رئابكلا بنتجاام ثيداح األ ليوأت ركذ ،مث دييقتلا اللبقت ةحارص رئابكلا ريفكت يف ةحيرص الألاهن صأ رئابكلا بنتجا
نم اقلخ مهتيؤو يف رتاوتو ، نيحلا صلا نع ةريثك تاياور يف ءاج ام اهسماخ يف ركذ يناثلا لوقلا اذه ةيوقت يف رخأ اهوجو

ةلمج كلذ نم درس .مث ةبوت ريغ ىلع تام دقو ، صاخ لمع ببسب هل رفغ هنأ دحأ لك ركذبف ، مهتوم دعب مانملا يف سانلا
اوضقنو ، نوققحملا امكقلا ةيعرشلا ماكح ىلعاأل اهب لدتسي ال تناك نإو تامانملا هذهف ، رثكي امم اهريغو .مثقلا: ةحلا ص

همحر يبطاشلا قاحسإ وبأ ءاملعلا ةبخن ققحملا ةردقلا امقهلااإلمام اهنم هماكحأ يف لهس نب غبص أليباأل اريثك امعق ألهلج
ىوقتيو اهب سنأتسي امماهنكل ، ريسفتلا تكن يف يليسبلا خيشلا ،و هيواتف يف هلبق الم سلا دبع نب نيدلا زع اذكو ، هتاقفاوم هللايف

هنم هتلقنو ، تارسملا علا طم يف هلقن هاـ.ام ىلا عت هلضف ىلع ادامتعا كلذ لثم هل لصحي هلعل ، هفوخ ىلع اهب يصاعلا ءاجر
نونعي امنإ تانسحلا ب تاءيسلا رئابكلا ريفكتل نيعناملا ،إو، دحاو لحم ىلع دراوتي مل نأخالمهف رهظي يذلا .مثقلا:و اصخلم

ريفكت يف درو امم هوحنو 11اآلةي:114] ﴾[دوه ِتاَئِّيَّسلا َنْبِهْذُي ِتاَنَسَحْلا ىلا:﴿َّنِإ عت هلوق يف يتلا تانسحلا قلطم
ةدعاق هيضتقت يذلا وه اذهو كلذ. وحنو همأ هتدلو مويك هبونذ نم هجورخب ،وال رئابكلا ريفكتب هيف حيرصت ريغ نم تائيسلا

اهل، هريفكتب صن هيف درو ام نونعي امنإ ، ةحلا صلا باألمعلا رئابكلا ريفكتل نيزيجملا نإو لا، واإلطب ةنزاوملا مدع نم ةنسلا
هلمع. صحلا لمعب اهلك هبونذ هل رفغي نأ ىلا هللاعت ءاش نموأ

ببسب هل رفغ هتمحرو هلضف نمو ، ةمحرو ىلا، هللاعت النم ضف ةبوت بال ءاشي نم بونذ رفغي ىلا هللاعت نأ ةنسلا ةدعاق نمو
هاـ. هتنمو هلضفب هنم هلبقيف كلذل هبترتو ، هلمع يذلا لمعلا

، ةروهشمو ةبيرغ بتك نم اهعبتت ةيوبن ثيداحأ هذهف دعبو : ةرخأتملا و ةمدقتملا بونذلل ةرفكملا لا صخلا باتك (قولا)يف
قداصلا ناسل ىلع رخأت امو ، بونذلا نم مدقت ام نارفغب هيف دعولا درو امب لمعلا وهو دحاو ىنعم تحت ةلخاد اهلكو

بونذلل ةرفكملا لا صخلا ب اهتيمسو الب، طلا ىلع اهفشك لهسيل باوب ىلعاأل اهتبتر دقو . ملسو هيلع هللا ىلص قودصملا
كلذ،نأاألةمئ عوقو زاوج يف نهكلا نمكالماألةمئ ركذأ نأ تدرأ دقف ثيدحلا داريإ يف عورشلا لبقو ، ةرخأتملا و ةمدقتملا

اولمعا قولا: مهيلع علطا ىلا هللاعت ردب:﴿نإ لهأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع اوم لكت مهنع ىلا هللاعت يضر

يردبلا هلمع لمع لك نأ دارملا ميركتلل اولمعا ﴿: هلوقو لعل. ىرخ األ ةياورلا ﴾و مكل ترفغ دقف متئش ام
يف لخدي اممو ةئيس، مهنم فالعقت نوظوفحم مهنإ : ليقو عقت. مل اهنأك ةروفغم عقت ةئيسلا مهلا معأ :نإ ليقو هب﴾. ذخاؤي ال
عوقو لبق ريفكتلا دوجو ىلع دلا وهف . هلبقتسملا و ةيضاملا نيتنس بونذ رفكي هناف ، ةفرع موي موص يف درو ام ىنعملا اذه

يل عدا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهنع.قتلا هللا يضر ةشئاع نع هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ام كلذ نمو ، بنذلا

هللا يضر رمعل .قولا ثيدحلا ﴾ تنلعأ امو ترسأ امو رخأت امو اهبنذ نم مدقت ام ةشئاعل رفغا قفلا:﴿هللام

هيلع هللا ىلص موصعملا هاعدف ﴾ ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امو ترخأ امو تمدق ام هللاكل هنع:﴿رفغ ىلا عت
امو ، ضر يفاأل امو تاومسلا يف ،هلام ءيش لك مكلا ىلا هللاعت نأ ملع اذإو كلذ. عوقو زاوج ىلع دلا هتمأ ضعبل كلذب

ِلْضَفْلا وُذ َوُهَّللا ُءاَشَي ْنَم ِهيِتْؤُي ِهَّللا ُلْضَف َكِلَذ ءاش:﴿ نمل ءاش ام يطعي نأ عنمي ،مل ىرثلا تحت امو ، امهنيب

11اآلةي:114]. ﴾[دوه ِميِظَعْلا
ثيداحأ كادروأ نكلو نهكلا، بونذلا تارفكم لصف يف باتكلا رخآ ىلا هللاعت ءاش نإ اهدرون اهدروأ يتلا ثيداح (تلق)واأل

.ألنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ادقتنم ناك إالنم هدقتني ،ال لصفلا دعب يتأي يذلا لصفلا يف هركذ يتأي ام نأ كل نيبت
ا بجوي كلذ قلا:نإ نمو . لصفلا كلذ يف هركذيس ام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا اهيف ركذ يتلا يه اهركذن يتلا راكذ أل
هللا لوسر ىلإ هجوتم ،كفالهم بذك هنأ ،وأ ركذي نأ يغبني ال ىلا هللاعت ركم نم األنم بجوي امو ىلا هللاعت ركم نم ألنم
ىلص هللا لوسر ناك : سنأ نع قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقنف انيلإ. ال ملسو هيلع هللا ىلص

ىلص هللا لوسر .قفلا اهانممتأف ﴾ ةرم نيعبس اهومتأ .قفلا:﴿ انرفغنساف ﴾ اورفغتسا قفلا:﴿ هريسم يف ملسو هيلع هللا

باخ دقو بنذ ةئامعبس هل رفغ إال ةرم نيعبس هللا رفغتسي ةمأ وال دبع نم :﴿ام ملسو هلآو هيلع هللا

وبأ ىورو . يناهبص ،واأل يقهيبلا ،و ايندلا يبأ نبا هاور ﴾ بنذ ةئامعبس نم رثكأ ةليلو موي يف لمع ةمأ وأ دبع
هللا لوسر هنع،نأ ىلا هللاعت يضر ءادردلا يبأ نع هيودرم نباو ىلعي وبأو ، ءاعدلا باتك يف يناربطلا ،و هننوس يف دوواد

دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي قفلا:نم يبر نم تآ يناتأ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص

اي تلق قلا: يباحصأ رشبأ نأ تدرأف هب، زجي اءوس لمعي نم اهلبق يتلا يلعمهاآلةي تقش تناك دقو ﴾ اميحر اروفغ هللا
هل؟قلا:﴿معن﴾ رفغ رفغتسا مث قرس نإو ىنز نإو هللا لوسر

؟قلا:﴿معن قرس نإو ىنز نإو هللا لوسر تلق:اي هل؟قلا﴿معن﴾مث رفغ رفغتسا مث قرس نإو ىنز نإو هللا لوسر :اي تلق

يرذنملا نباو ريرج نبا ىورو . هسفن فنأ برضي ءادردلا ابأ تيأر انأو لهذ: نب بعك ﴾.مثقلا رميوغ فنأ مغر ىلع



اًروُفَغ َهَّللا ِدِجَي َهَّللا ِرِفْغَتْسَي َّمُث ُهَسْفَن ْمِلْظَي ْوَأ اًءوُس ْلَمْعَي ْنَمَو ىلا:﴿ عت هلوق يف سابع نبا نع قيرط نم

اريغص ابنذ بنذأ نمف ، هترفغمو هتمحرو ةعسو همركو هوفعو هملحب هدابع هللا ربخأ 4اآلةي:110]قولا: ءاسنلا ]﴾ اًميِحَر
لا. وبجلا ضر واأل تاومسلا نم مظعأ هبونذ تناك ولو اميحر اروفغ هللا دجي هللا، رفغتسا ،مث اريبك وأ ناك

ارشع يلع ىلص نمو . ارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو صالة يلع ىلص ﴿نم اعوفرم يناربطلا ىورو

قافنلا نم ةءارب هينيع نيب هللا بتك ةرم ةئام يلع ىلص نمو ةرم. ةئام هيلع ىلا هللاعت ىلص
.﴾ ءادهشلا عم ةمايقلا موي هللا هنكسأو سانلا نم ةءاربو

مهرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا:قلا دوعسم نبا نع يذمرتلا ( ىور )

صالة﴾ يلع
يدي نيب رون نم ادومع ىلا عتو كرابت هلل قلا:﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع رازبلا جرخأو

فيك : لوقيف نكسا ىلا: عتو كرابت هللا لوقيف دومعلا كلذ زتها هللا الهلإإال دبعلا قلا اذإف شرعلا
: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا سنأ نعو كلذ. دنع نكسيف هل﴾ ترفغ :دق لوقيف . اهلئاقل رفغت ملو نكسأ

لوقيف لجو هللازع يدي نيب فقت ىتح تاومسلا تقرخ هللا الهلإإال ملسملا دبعلا قلا ﴿اذإ
هناسل ىلع اهتيرجأ :ام لجو زع لوقيف . اهلئاقل رفغت ملو نكسأ فيك : لوقتف ينكسا لجو هللازع

نع سودرفلا يفو . تزواجو : تعطق .يأ تقرخ : هلوق سودرفلا دنسم يف يمليدلا روصنم وبأ هاور هل﴾ ترفغ دقو إال
نمقاهلا﴾ بذعأ هللاال الهلإإال ةنجلا باب ىلع بوتكم ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ديعس يبأ

ىلع توميف هبلق نم اقح دبع اهلوقي ال ةملك ألملع :﴿ينإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا رمع نعو

قلا: ةرمس نب نمحرلا دبع نع ءاعدلا باتك يف يناربطلا ىورو . مكاحلا هاور ﴾ رانلا ىلع هدسج هللا مرح إال كلذ
باوب األ تقلغف ةنجلا باوبأ ىلإ ىهتنا يتمأ نم جرال تيأر ﴿: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا

هللا لوسر قلا:قلا رمع نبا نعو .﴾ ةنجلا هتلخدأو هديب تذخأف هللا الهلإإال نأ ةداهش تءاجف هنود
ىلإ رظنأ ينأكو مهرشنم وال مهروبق يف ةشحو هللا الهلإإال لهأ ىلع سيل ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

﴾ نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا نولوقيو مهسوؤر نع بارتلا نوضفني مهو هللا الهلإإال لهأ
. يقهيبلا و يناربطلا هاورو .﴾ روبقلا دنع وال توملا دنع ةشحو هللا الهلإإال لهأ ىلع سيل ﴿: ةياور يفو

كلم رضح ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ةريره يبأ نع هدانسا لصتم قولا: يمليدلا روصنم وبأ ىورو

ائيش، دجي ملف هبلق نع قش ،مث ةنسح هل دجي ملف هئاضعأ نم وضع لك يف رظنف جرال توملا
كلوقب كل تبجو ةنجلا هللا.قفلا: :الهلإإال لوقي هكنحب اقص ال هناسل فرطدجوف هييحل كف مث

اإلخالص﴾هاـ. ةملك
ريثك ثيداح نماأل بونذلا تارفكم لصفو لاالةمز، ريغ لئاضف لصفو لاالةمز، راكذ األ لئاضف لصف يف يتأيسو (تلق):
لصفلا يف هدرونس ام نأ هيلع رابغ ال اروهظ كل رهظ ، لمأتلا نم هقح هتيطعأو هتمهفو اذه ررحت اذإو ، مدقملا اذه ديؤي امم

هللا ىلص قودصملا و قداصلا ملسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع داقتن اال ديري إالنم هدقتني ،ال لصفلا اذه دعب يذلا
هللا ىلص يبنلا اهيف ركذ يتلا يه هذه انتقيرط راكذأ ركاذل لصفلا كلذ يف اهركذنس يتلا لئاضفلا انيلع،ألن ،ال ملسو هيلع
. يغبني ال كلذ بجوي هللا،امو ركم نم األنم بجوي كلذ قلا:نإ نمو ، ابيرق ةمدقتملا ثيداح يفاأل هتعمس ام ملسو هلآو هيلع

اذكو . هرفكل انحرتسا دقف ذئنيحو ، ملسو هيلع هللا ىلص موصعملا يبنلا ىلإ هجوتم ،كفالهم نونج وأ بذك وأقلا:هنإ
نيذلا ،وأ مهبونذ عيمج هللامهل رفغ نيذ ،ولا طارصلا اوزواج نيذلا ،وأ ةنجلا اولخد نيذلا ىلإ اورظنأ : لوقي يذلا ءىزهتسملا

ِهَّللا ِبَأ ىلا:﴿ عت قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأبو هللا، تايآبو ، نيدلا رئاعشب مهئازهتس هللاال ءايلوأ اوراص

ءارقف رشاعم نحن امأو 9اآلةي:65-66] ةبوت ﴾[لا ْمُكِناَميِإ َدْعَب ْمُتْرَفَك ْدَق اوُرِذَتْعَت اَل َنوُئِزْهَتْسَت ْمُتْنُك ِهِلوُسَرَو ِهِتاَيآَو
مدعو نمأن فيكو هللا، ركم نم نمأن انيلإ،ألانال نمكالمهم ءيش هجوتي ،ذإال مهعم فالكالمانل ةيدمحملا ةيدمح األ ةقيرطلا

ىلا. بهللاعت ذايعلا و ارفاك إال تومي وال اهنع خلسني نمأو خفلا نمو هذه، انتقيرط يف المز طرش ىلا هللاعت ركم نم األنم
نومأم هنأ ملع هنأ مكخيش كالم ىضتقم .األلو:نم ناداريإ كيلع ليق:يقب نإ كرابملا باتكلا نم وثلااليث يناثلا لصفلا رظنأ

ملو هداروأو هتقيرط لهأو يناجتلا خيشلا بحأ نمم ىرن :انا يناثلا . ماقملا كلذ غلبي ال يلولا ،و ريغتت ال هتبقاع نأو ، ةبقاعلا
. لطاب اعطق ايلو نوكي ىتح تومي ال هتقيرط ذخأو هبحأ نم ليق:لك ام نأ ىلع لدي كلذو ولاالةي، مهيف رن

نأ ىلع اوصن ءاملعلا و ءايلو األ انتداس ،ألن ةلهجلا نم هنأ ىاع ،دواالن امهدوروم ىلع نادودرم ناداري اإل ناذهو (تلق):
يلو،لب هنأ ملعي نأ ايلو هنوك يف طرتشي ال يلولا نأو كلذ. ملعي دقو ، هتبقاع ريغتت ال هنأو ، ةبقاعلا نومأم نوكي دق يلولا
لهجي هسفن يلولا ناك اذإو ، ةرهاظ ةمارك هل نوكت نأ ايلو هنوك يف اضيأ طرتشي وال هلهجي يلو،دقو هنأ يلولا ملعب نأ زوجي
فلتخاو هتلا: سر يف هنع ىلا هللاعت يضر يريشقلا مساقلا وبأ يلو؟قلااإلمام هنأ هريغ لهجب والهتي مدعب مكحي فيكف يلو هنأ

، فوخلا هبلسي كلذ،ألهن زوجي :ال لوقي كروف نب ركب وبأ اإلمام ناكف مأال؟ يلو هنأ ملعي نأ زوجي له يلولا يف قحلا لهأ



ءايلو األ عيمج يف بجاوب كلذ سيلو هب، لوقنو هرثؤن يذلا وهو هزاوجب لوقي قاقدلا يلعوبأ ذاتس األ ناكو هلاألنم. بجويو
هل ةمارك هتفرعم تناك يلو هنأ مهضعب ملع اذاف ، مهضعب ملعي نأ زوجي نكل ، ابجاو يلو هنأ ملعي يلو لك نوك نوكي ىتح
اهمدع حدقي مل ةرهاظ ةمارك يلولل نكت ولمل ،لب ءايلو األ عيمجل اهنيعب كلت نوكت نأ بجت يلول ةمارك لك سيلو اهب، درفنا
هقدص ةفرعم ىلإ ةجاح سانللف قلخلا ىلإ ثوعبم يبنلا ألن تازجعم مهل نوكت نأ بجي هنإف ، ءايبن ايلو،خبالفاأل هنوك يف
ةرشعلا يلو.و هنأب ملعلا اضيأ يلولا ىلع وال قلخلا ىلع بجاوب سيل هناف ، يلولا حلا كلذ سكعبو ، ةزجعملا إالب ملعي ،وال

. ةنجلا لهأ نم مهنأ نم هب مهربخأ اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوقدص ةباحصلا نم
ىلص لوسرلا قدص هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر دمحم نب دمحأ انبر، ىلإ انتليسوو انديسو ، انخيش اذكو (تلق):

ةيدمحملا ةيدمح األ ءارقفلا رشاعم نحنو . ةنجلا لهأ نم هتقيرط لهأو هئابحأ عيمجو وه هنأ نم هب هربخأ اميف ملسو هيلع هللا
. دمحلا هللو كلذك انقدص ةيناجتلا

ال نأ سأب فال فوخلا نم مهجرخي ألهن كلذ زوجي ال نمقلا لوقو هنع: ىلا هللاعت يضر يريشقلا مساقلا وبأ (قلا)اإلمام
. فوخلا نم ريثك ىلع ىقريو ديزي هناحبس قحلل واإلجالل ميظعتلا و ةبيهلا نم مهبولق يف نودجي نيذلا ،و ةبقاعلا ريغت اوفاخي
امب ةلأسملا هذه قحلتف ، هتبقاع ريغتت ال هنأو ، ةبقاعلا نومأم هنأ ملعي نأ يلو تامارك ةهج نم نوكي نأ زوجي كالم دعب قولا
بابلا يف ةيكملا تاحوتفلا هنعقلا هللا يضر يمتاحلا يبرعلا نبا نأ زيرب األ يفو هاـ. يلو هنأ ملعي نأ زوجي يلولا نأ انركذ
لزني دقو ، ءاملعلا هفعض ثيدح ةحصب هربخيو ، باإلعابت هرمأي دقف كلملا هيلع لزن اذإ يلولا :نإ ةئامثلثلا و نيتسلا و عبارلا

ِةَرِخآْلا يِفَو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ىَرْشُبْلا ُمُهَل ىلا:﴿ عت امكقلا واألنام ةداعسلا نم هنأو ىلا، هللاعت نم ىرشبلا ب هيلع

األ لضفأ اميأ ينولأسو : ناجلا هلأسأ هجو نع نارلا و باجحلا فشك يف ينارعشلا خيشلا 10اآلةي:64]هاـ.قولا ةبوتلا ]﴾
لهأب قلعتت ةهجو . يلولا ب قلعتت ةهج : ناتهج اهل ةليضفلا مهتبحأف ؟ اهليلق ناك نم وأ ةماركلا ريثك ناك نم مكدنع ءايلو

رثك امكل هنإف هرصع لهأ ةهج امأو ربش، ديق امهنع جرخي ال ةنسلا و باتكلا ىلع نوكي نأ هسفن يف يلولا ةهجف . هرصع
لوسرلا هل،ألن هموق قيدصت رثك نم ةمارك مهلقأو هل، هموق بيذكت رثك نم ةمارك ءايلو األ رثكأف ، هتمارك ترثك هل مهبيذكت
هترضح ىلإ يعادلا ةباجإ يف فقوتي هللاال هاده نمو ، ءايلو نماأل هعابتأ كلذكو الل، ضلا لهأ ىلع ةجحلا إلةماق ثعبي امنإ

: تاماركلا يف اودشنأ دقو ادبأ. ةمارك روهظ ىلع
ـماــتا قملا ـل ـىين لع ـلحـق يلد تاماركلا نوك ىري لا جرلا ضعب

ـــاوت مسلا ـفقو نم نميهملا لسر ــكبـهـا تتأ قـد شبـىر ـر يغ ــا هنأو
ـــتا بـيآ حر ــف ـمـعاـةلــمـت بـهجلا ـت عــمل ـلاذإ يص ـايفـهتــف ندن عـو

تا فآوـــ جـهـل يوذ فـيحـققـمو اهبحصي جاردتس واال رورسلا فيك
ــــاالت هجلا قأــىو نم ناك اذإ اذو حـقـاهنأـمجـهـلـاو نورد ـيـسـي لو

تا ـيـــــ نو ـعـلا ـبفأ فــيحــققـمو تدجو صـمـة إالـع ةمار ــك موـالا
تاماركلا يط يف ركملا نم رذحاو مارـةالنـبـغـيبـهبـدال ــك تـلـكلا

:( اودشنأو )

يقال موقأ ـفوه يلوق ـل عمسا ـف ـال يلد مارـةاليــكنو ــك لا كر ـت
ـال يبس ءاس لـحـظلاـمـكـرمث اهدو جـو دقيــكنو ةمار ــك لا نإ

ــال يدب ـراإللـه يغ الـتـتـخـذ كــلهتف يذلا ملعلا ىلع صرحاف
ال وذخم نكت لافال جرلا دنع مـتـحـقـق بجاو ـة مارك لـا سـرت

ال يزنت ـيـه حو لزـه بوـهـاتــن ةضيرف نيلسرملا يف اهروهظو

ىلا هللاعت ىلإ وعدي يبنلا و نييبنلا نم هريغ نم هلبق ررقت دق تباث حيحص عرشب ىلا هللاعت ىلإ وعدي يلولا كلذ)نأ حاضيإو )
هبها ءاج ام ةحصو ، هقدص ىلع ةلا دلا تازجعملا روهظ ىلإ جاتحاف ، هرصع لهأ نم دحأ همدقتي هبمل ىتأ دق بيرغ عرشب

ـ.
ملعي يبنلا نأو ، ةيعطق ةوبنلا ىلع ةزجعملا نأدالةل يف اضيأ ةماركلا و ةزجعملا ينعي ناقرتفي ):دقو دئاوفلا دئارف يف (قولا
يلولا ملع زاوج هب لوقن يذلا يريشقلا قلا ملعي دقو يلو هنأ هيدي ىلع ترهظ نموأ ، اهرهظم ملعي وال ةينظ ةماركلا و يبن هنأ

. ءاملعلا ريهامج هيلعو ، حجارلا وه اذهو هبهو ام ىلع ىلا هللاعت هعلطأ اذإ هقح يف ةرهاظ ةمارك كلت هتفرعم نوكتو وبالهتي،
بهللا ناك ،ألننم فيعض بهذم اذهف هلاألنم بجويو . فوخلا هبلسي كلذ ألن يلو هنأ ملعي نأ زوجي :ال كروف نبا قولا

عزان نم ىلع ادرو يريشقلا مساقلا يبأو قاقدلا يلع أليب اقافو كلذ لا زغم نبا قولا فوخأ ىلا هللاعت نم ناك فرعأ ىلا عت
نم مهنأب نوملا ع ةنجلا ب نيرشبملا ةرشعلا نأ ىرت أال فوخلا يفاني ولاالةيال ملع نأ قيقحتلا .ألن فوخلا يفاني كلذ:هنأب يف
، بضغلا تقبس هتمحر نم ةمحرب عمطن انإف مدقت ام عيمج عمو هاـ(تلق): دحي امال فوخلا نم مهدنع ناك كلذ عمو ، اهلهأ

انءاجر وقّى دقو ال: فيكف ، محري ألن لهأ ميركلا انبرف ، محرن هأالألن انسل انك نإو نحنو بلط، نم صخي ال نم ضيفو

ُكَت ْنِإَو ٍةَّرَذ َلا َقْثِم ُمِلْظَي اَل َهَّللا ىلا:﴿َّنِإ عت هلوقبو 17اآلةي:84] ءارس ﴾[اال ِهِتَلِكاَش ىَلَع ُلَمْعَي ٌّلُك ىلا:﴿ْلُق عت هلوقب



اننظ نسح يف اننمولي تهب موق نم بجعلا هللا بو 4اآلةي:40] ءاسنلا ]﴾ اًميِظَع اًرْجَأ ُهْنُدَل ْنِم ِتْؤُيَو اَهْفِعاَضُي ًةَنَسَح
ْمُتْحَبْصَأَف ْمُكاَدْرَأ ْمُكِّبَرِب ْمُتْنَنَظ يِذَّلا ُمُكُّنَظ ْمُكِلَذَو ﴿: هباتك يف لوقي ىلا هللاعت اوعمس هب.امأ نظلا ءوس انم نوبلطيو انبرب

رشلا نم ءيش امهقوف سيل ناتلصخ ﴿: لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو 41اآلةي:23] تلصف ]﴾ َنيِرِساَخْلا َنِم
ميرك كلمب نسحن ال فيكو " هانعم اذه امم امكقلا ىلا﴾.وأ هللاعت دابعب نظلا ءوسو ىلا بهللاعت نظلا ءوس

ْنِإَو ٍةَّرَذ َلا َقْثِم ُمِلْظَي اَل َهَّللا ىلا:﴿َّنِإ عت هلوق دنع ( رينملا جارسلا يفو )" ريثكلا ريخلا هينثيو ريسيلا لمعلا ب هدبع نم ىضري

تعمس لوقت كنأ كنع ينغلب : ةريره أليب هنأقلا يدهنلا نامثع يبأ نعو 41اآلةي:23] تلصف ]﴾ اَهْفِعاَضُي ًةَنَسَح ُكَت
فلأ فلأ ةدحاولا ةنسحلا ب نمؤملا هدبع يطعي ىلا هللاعت :﴿نإ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

﴾مثتالهذهاآلةي ةنسح فلأ فلأ نمؤملا هدبع يطعي ىلا هللاعت :﴿نإ لوقي هتعمس :لب ةريره وبأ ﴾قلا ةنسح
يف دعو ام ىلع ادئاز ، ليضفتلا ليبس ىلع ىلا هللاعت دنع نم هندل:يأ نم ةنسحلا بحاص يطعي يأ يتؤيو : جارسلا يف مثقلا
،إالنم لصفلا اذه دعبيذلا لصفلا يف هركذنس ام ركني ال هنأ ملع اذه لمأت نمو الهـا يزج ءاطع ،يأ اميظع ارجأ لمعلا ةلباقم
ريخف اريخ نإ اريخ ىلا هبعت نظ إالنم هدابع نم ادبع يطعي ال هنأ انملعأ دقو اننظ نسحن ال فيكو ىلا هللاعت لضف ةعس ةهج

يفو). ) اريخ يب نظيلف يب يدبع نظ دنع انأ يسدقلا ثيدحلا يف امك هلوقب هب نظلا نسحب رمأ رشف.مث ارش نإو
لجو هللازع يف اننظ نسحن نأ دوهعلا انيلع ذخأ هنع ىلا هللاعت يضر ينارعشلا خيشلل دوهعلا و قيثاوملا يف دوروملا رحبلا

حرلاا طحم وه ىلا بهللاعت نظلا نسح نأ يخأ اي ملعاو . انلعف اإلسالمام لهأ يصاعم نم انلعف ولو هب نظلا ءيسن ،وال
يف هلوقب هب نظلا نسح ىلع لجو زع قحلا ثح دقو نيديرملا ب صاخلا باتكلا اذه دوهع هب انمتخ كلذلو ، نيرخ واآل نيلو أل

. عامج باإل رفاكلا نود ملسملا دبعلا هب دارملا ﴾و اريخ يب نظيلف يب يدبع نظ دنع :﴿انأ يسدقلا ثيدحلا
: رشلا وأ ريخلا نظلا كلذل لماشلا ملعلا بناج ىلإ حيجرت عون نظلا ،ألنيف لجو هللازع نم ةميظع ىرشب ثيدحلا يفو
" اريخ يب نظيلف " هدابعل املعم ىلا عتو هناحبس ،لبقلا هبضغ تقبس لجو زع هتمحر انهألن فقو امو ىلا عت قحلا نكلو

موي اإليهل مركلا هيضتقي ام لهجو ىلا، عتو هناحبس هرمأ ىصع اريخ،دقف ىلا بهللاعت نظي مل ملسم لكف األرم، ةغيصب
يقب الم:ام الةوسلا صلا مهيلع ملاالةكئ لوقتو هيشاوح يف بونذلا عيمج لخدتف ، مركلا طاسب ىلا عت قحلا طسبي نيح . ةمايقلا

: يهو ةقيقد انه نكل عضوم انبر بضغل
هبمأال ىفون له فرعن انعال بيغتم رمأ وهو اهل مكحلا ،ألن حورلا عولط وهحةلا امنإ نظلا نسح لوصح نم دارملا نأ

ىلا بهللاعت ذايعلا و ةمتاخلا ءوس نم رباك األ فاخ انه نمو ، اضيأ ادومحم ناك نإو هيلع رادم ال حورلا عولط لبق امأو ؟
. مهفاف

ليق قلا:ناف ةعيرشلا نازيمب كلذ نوكي نكل ، ةداعسلا ناونع هنإف اراهنو يلال نظلا نسح ماود ملسم لك ىلع بجاولا نأ ملعف
فوخلا بناج حيجرتف إوال ارضتحم ناك إالاذإ دبعلا هب رمؤي ال نظلا نسحو ءاجرلا بناج حيجرت نإ لوقي ءاملعلا ضعب نإ

ادحاو اسفن ةايحلا نم نيقي ىلع وه سيلو ، هسافنأ نم سفن لك يف دبعلا دنع ةرضاح ةافولا :نإ لوقن انإ باوجلا هقح،ف يف ىلوأ
. ماودلا ىلع ذئنيح رضتحم وهف ،

كلت ىلع هحور جرختف رمعلا رخآ وه سفنلا كلذ نوكي نأ لا ،المتح سافن نماأل سفن يف ىلا بهللاعت نظلا ءوس هل زوجي فال
. ةمايقلا مويو خزربلا يف يزخلا و تابوقعلا عاونأ نم كلذ ةرمث ينجيف ، ءوسلا هب ناظ وهو هبر ىقليف ةلا، حلا

لجو زع هبرب نظ نم نأ ملعف ، رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ لجو زع هبرب هنظ إال دبعلا دوعي اميف ةيفاعلا ىلا هللاعت لأسن
بلا. ىلع هل رطخي اممل هناحبس همرك نم دهاشي هنإف اريخ،

كيلع ام كنع ىفوي نأ هب تننظ نإو لعف. نيع ةفرط كسفن ىلإ كلكي وال ايندلا يف كعيضي ال هنأ تننظ :نإف ينارعشلا قلا
نامي لااإل مكو ديحوتلا ىلع كتيمي هب،هنإ تننظ نإو لعف ىلا عت هقوقحب كذخاؤي ،وال ضارع يفاألوملاواأل دابعلا قوقح نم
موقت ،لب ةمايقلا موي لا وهأ كيري ال هنأ هب تننظ نإو لعف، كتجح كنقلي لب كربق يف كنتفي ال هنأ تننظ نإو لعف، واألوحلا
نإو لعف، ريصقت نع كلأسي وال ءيش ىلع كبساحي ال هنأ هب تننظ نإو لعف، ةنجلا ىلإ كلا معأ قارب ىلع بكرتف كربق نم
ام اهيف كيطعيو هتمحرب ةنجلا كلخدي هنأ هب تننظ نإو لعف، منهج ران يف كعقوي وال طارصلا ىلع كيمدق تبثي نأ هب تننظ

هاـ. نيملا علا بر هلل دمحلا ف لعف رشب بلق ىلع رطخ وال تعمس نذأ وال تأر نيع ال
لصفلا يف اروكذم هارتس كلاالمامب اذه ةبسانم لمأتو ىلا هللاعت كمحر يخأ اي رظنا هنع ىلا هللاعت يضر ينارعشلا كالم

ءوسو ، مهيبنب مهبدأ ءوسو ، مهبرب مهنظ ءوسب نومورحملا هيفإال ام ركني ال ملعت،الهنأ ادشار هلمأتو لصفلا اذه دعب يذلا
. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت ىلا هللاعت ءايلوأب مهبدأ

وثلاالنوث نماثلا لصفلا



األ لضفو مهل ىلا هللاعت دعأ امو ، تاقلعتلا هوجو نم هجو يأب هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هب نيقلعتملا لصف يف
. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف ىلعاإلمجلا اهيلا تل ىلا هللاعت دعأ امو ةقيرطلل لاالةمز راكذ
،م ةيناجتلا ةيفينحلا ةيمهارب اإل ةيدمحملا ةيدمح األ ةقيرطلا هذه لهأ ،نأ هاضريو هبحي امل كايإو ىلا هللاعت انقفو يخأ اي ملعا

ىلا. هللاعت ركم نم ةلحاألنام اوسبلي اممل اوناك حةلا ةيأ ىلع نولوبقم نوبوبح
دجسم يف جاسلا ناك هنع، ىلا هللاعت يضر خيشلا باحصأ نم ادحاو نأ هنع ىلا هللاعت يضر يلا غلا دمحم يديس ينربخا دق
مكنإ هنع: ىلا هللاعت يضر خيشلا بحاصل ،قفلا ءاهقفلا نم دحاو هبنجب ناكو ، سأب لك نم ىلا هللاعت اهناص ساف دجاسم نم

نوبوبحم نحن هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا بحاص .قفلا مكبولقب اهنورمعت وال مكنادبأب دجاسملا نورمعت
اقفشم جوال، افئاخ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ىلإ عجرو ةلوقلا هذه نم فاخ انك،مث حةلا ةيأ ىلع نولوبقم
متنك حةلا يأ ىلع نولوبقم نوبوبحم متنأ هب:معن انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هل قفلا اهلك ةصقلا هل ركذو هسفن ىلع

. مكفونأ مغر ىلع انك حةلا يأ ىلع نولوبقم نوبوبحم نحن هل تلق ال لهف ،
لزنت هبام انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هنأ ينربخأ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هيقل نم ضعب نأ مدقت دقو
ةاجنل اباب تنك :نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل هلوق ،إالدعب كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدج هرمأ امدعب ، قلخلا إلةداف

كب قلعت صاع لك ةاجنل باب تنأ : ملسو هيلع هللا ىلص هل قفلا يل لضف يأف ،إوال معنف يب قلعت هسفن ىلع فرسم صاع لك
. كلذل هسفن تباط ذئنيحو

انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يناجتلا خيشلا لأس ،هنأ يناجتلا ينسحلا فيرشلا طبلا وبأ يلا غلا دمحم يديس ينربخأو
نم لكل رهاظ اذهو . ىهتنا يلج هب:أل انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هل قفلا هراكذأ يف ناك يذلا لضفلا ببس نع هب
ينقفو ملعاف ، يخأ اذهاي تمهف اذإو ، هتقيرط لهأ ةرئاد اهنأ فرعو اهركذ مدقت يتلا ، ةليضفلا ةرئاد يف هعقوأ ىلا هللاعت فرع

خزربلا و موتكملا بطقلا اذهب نيقلعتملا ىلع لضفت همركو هلضفب هللا ،نأ ميمعلا زوفلا و ميظعلا ريخلا اذه لينل كايإو هللا
ال ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص دمحم الان ومو انديس ، دوهشلا ملعو دوجولا ديس هبيبحو هبحمو هدج مهل اهنمض ، هرمأب موتخملا

ةرخ. إاليفاآل فرعي وال ىري وال هءاشفإ وال هركذ لحي ال روم كلتاأل رثكأو امانم
ركذن نأ اندرأ كلذلف ، دقتنملا فنأ مغر ىلع دقتعملا اهب رشبتسي ، ةيفاك ةلمج اهنم هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ركذو
لصحت اهنم رشع ةعبرأ ، ةليضف ثوالنيث اعست اهنم ركذن نأ انيأر همتك.فيتلا يغبني ام نع كسمنو ، هركذ انعسي ام انه اهنم

مهمارتحاو ةقيرط لهأ ةبحمبو ، داقتن واال هيلع ضارتع اإل كرتو هتبحمو هميظعتو داقتع واال ميلستلا هبب قلعت نم عيمجل
. هئارآب نوكسمتملا هتقيرط لهأ اهب صتخي ةيقبلا و مهتياذإ مدعو ، مهميظعتو

: لوقنف األلو مسقلا ب أدبنلف
. نامي ىلعاإل اوتومي نأ مهل نمض ملسو هيلع هللا ىلص هدج (األىلو)نأ

. توملا تاركس مهنع ىلا هللاعت ففخي )نأ ةيناثلا (و
. مهرسي إالام مهروبق يف نوري ةثلا)ال (وثلا

. ةنجلا يف رقتسملا ىلإ توملا نم رورشلا عيمجو هف، يوختو هباذع عاونأ عيمج نم ىلا هللاعت مهنمؤي )نأ ةعبارلا (و
. رخأت امو اهنم مدقت ،ام مهبونذ عيمج مهل ىلا هللاعت رفغي )نأ ةسماخلا (و

. مهتانسح ،النم لجو زع هلضف نئازخ نم مهملا ظمو مهتاعبت عيمج مهنع ىلا هللاعت يدؤي )نأ ةسداسلا (و
. ةمايقلا موي ريثكلا و ليلقلا نع مهلأسي ،وال مهشقاني وال ىلا هللاعت مهبساحي ال )نأ ةعباسلا (و

. ةمايقلا موي هشرع لظ يف ىلا هللاعت مهلظي )نأ ةنماثلا (و
ملاالةكئ. لهاوك ىلع نيع ةفرط نم عرسأ طارصلا ىلع ىلا هللاعت مهزيجي )نأ ةعساتلا (و

. ةمايقلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هضوح نم ىلا هللاعت مهقيسي )نأ ةرشاعلا (و
األىلو. ةرمزلا لوأ ،يف باقع وال باسح ريغب ةنجلا ىلا هللاعت مهلخدي )نأ رشع ةيداحلا (و

هللا ىلص هنامض ببسو ندع. ةنجو سودرفلا ةنج نم نييلع يف ةنجلا يف نيرقتسم ىلا هللاعت مهلعجي )نأ رشع ةيناثلا (و
ةبحملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هدج نم هل ردص ام ىأر لمل هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ركذ ام لك ملسو هيلع

. هتقيرط لهأو مهناسحإ هلصو نمو هباحصأ ركذت اهب اهل حرصو ،
هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي يف هلعجو بلا، طملا هذه عيمج مهركذب ليطأ ال نمم ، مهريغلو مهلو هسفنل هيف بلطو اباتك بتكو
هذه عيمج بلط بلط،دقو ام عيمج هل نمض ملسو هيلع هللا ىلص هنأب باجأ ، بوتكملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص رظن املف ملسو

بلط. ام عيمج ملسو هيلع هللا ىلص نمضو ، ةهفاشم باتك ريغب ملسو هيلع هللا ىلص هنم اضيأ بلا طملا
مهنم يح لكو انأ تومأ ؤهالءنأ عيمجو يل نمضي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس لضف نم لأسا لا ؤسلا ةدبزو
توملا نم رورشلا عيمجو ، هبعرو هفيوختو هليوهتو هباذع عيمج نم مهعيمجو ىلا هللاعت اننمؤي نأو واإلسالم، نامي ىلعاإل

انملا ظم عيمجو ، مهتاعبت عيمج مهنعو انع يدؤي نأو ، رخأت امو مدقت ام عيمج مهعيمجلو يل رفغي نأو ، ةنجلا يف رقتسملا ىلإ



نع هلا ؤسو ، هتسفانمو هتبساحم عيمج نم مهعيمجو لجو زع انقفوي نأو ، مهتانسح ،النم لجو هللازع نئازخ نم مهملا ظمو
نم دحاو لكو يبر ينزيجي نأو ، ةمايقلا موي هشرع لظ يف مهعيمجو ىلا هللاعت ينلظي نأو ، ةمايقلا موي ريثكلا و ليلقلا
دمحم انديس ضوح نم مهايإو ىلا هللاعت يقبسي نأو ملاالةكئ، لهاوك ىلع نيع ةفرط نم عرسأ طارصلا ىلع نيروكذملا
ينلعجي نأو األىلو، ةرمزلا لوأ يف باقع وال باسح بال ةنجلا مهعيمجو يبر ينلخدي نأو ، ةمايقلا موي ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس لأسأو ندع، ةنج نمو سودرفلا ةنج نم نييلع يف ةنجلا يف نيرقتسم مهعيمجو يبر
انامض هلك هلا مكب باتكلا اذه يف مهلو هللايل تبلط ،ام باتكلا اذه يف مهنركذ نيذلا عيمجو يل نمضي نأ ىلا هللاعت بو

ملسو هيلع هللا ىلص باجأف الم وسلا باتكلا اذه يف مهلو هللايل نم تبلط ام لكل باتكلا اذه يف مهتركذ نيذلا عيمجو ينلصوي

نوكت نأ ىلإ ادبأ مهنعو كنع فلختي ال انامض كل هتنمض باتكلا اذه يف ام :﴿لك فيرشلا هلوقب

فلختي ال انامض تبلط ام عيمج كل تنمضو ، نييلع ىلعأ يف يراوج يف تركذ نم عيمجو تنأ
نوجاتحت ال بابح األ عيمجو مثقلا:متنأ امانم ال ةظقي عقو هلك اذهو هنع: هللا يضر الم﴾مثقلا وسلا هيف دعولا كيلع

طرش يلبال مهمض ؤهالءدقف امأو ، هماعط تلكأ وال اركذ ينع ابيبح،والذخأ نكي نممل يتيؤر ىلإ جاتحي ،امنإ يتيؤر ىلإ
ةبح تجرخ ول نأ امهنيب ةبسنلا ،لب ءاوس دح ىلع ةنجلا مومعو نييلع نأ ناظ نظي ،وال نييلع يف يعم مهنأ ةدايز عم ةيؤر
ةبح تجرخ ولو ، سمشلا رون تأفط ،أل نيعلا روحلا نع ال ضف ، ايندلا ىلإ األىلو ةنجلا يف يتلا رامثلا نم اهريغ وأ بنع

. اذكهو مهتتتفو مهراونأ عيمج تأفط أل ىلإاألىلو ةيناثلا ةنجلا نم اهريغوأ بنع
ىلإ اهريغ وأ بنع ةبح تجرخ ،ولو سودرفلا قوف نويلعو ةعباسلا يه سودرفلا هنعو ىلا هللاعت يضر ةعبس ركذ نأ ىلإ
نم ىدتها نمو هذهاألةم نم ءايلو األ رباكأ ، ءايبن ماقماأل نويلعو مهدنع ام لك نع مهتتتفو مهراونأ عيمج تأفط أل سودرفلا

. مهادع ةوبن،النم ريغ نم ةقباسلا األمم
اذه تلمأت اذإف . اهريغو روصقو روح نم ةنجلا يف ىلا هللاعت قلخ ام لك هيلع سقو تانجلا و نييلع نيب ةبسنلا فرعاف
نم يل نمض ىتح ملسو هيلع هللا ىلص يل لضفت دقو ، تانجلا نيبو امهنيب ةبسن يأو تانجلا يف نييلع ةجرد ردق تفرع
عمطم وال باقع وال باسح بال ةنجلا لخدي نأ هتياغف طقف ينآر نم امأو اهيف، مهرارقتساو باقع وال باسح بال هيلإ مهتركذ
نوكي ،إالنأ نييلع يف رقتسي هنإف ، اركذ انع ذخأ نمو انيلإ نسحأ نمو انبابحأ مهو مهتركذ نمم نوكي ،إالنأ نييلع يف هل

فلخ ال قداص دعوب اذه انل نمض انعم،دقو نييلع يف رقتسي هنإف ، اركذ ذخأ نمو انيلإ نسحأ نمو انبابحأ مهو مهتركذ نمم
مكتربخأ امب اورشبأف انتبحمب نيكسمتم متنك كلذ،نإف يف هل عمطم ،فال ناسح واإل ةبحملا دعب يناداع نم تينثتسا هيف،إالينأ

. اعطق بابح األ عيمجل قاو هنإف هب،
هنع. ىلا هللاعت يضر هل ابحم ناك نم لك بحي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا )نأ رشع ةثلا (وثلا

ديس ينربخأ هب:دق انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ايلوقلا نوكي ىتح تومي ال هنع هللا يضر هبحم )نأ رشع ةعبارلا (و
. اعطق ايلو نوكي ىتح تومي وال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل بيبح وهف ينبحأ نم لك نأ ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا

كبحأ نمو يبيبح تنأ نينم نماآل كبحأ نمو نينم نماآل تنأ : دوجولا ديس هبقلا انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قولا
اهيلع تام نأ ىلإ انتبحم يف ناك نم لك نإ اورشبأو هنع هللا يضر ،قولا رانلا نم ررحم وهف كدرو ذخأ نم لكو ، يبيبح
ناك نم امأو هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر هللا.قولا ركم نم ةلحاألنام سبلي اممل ناك حةلا يأ ىلع ، نينم نماآل ثعبي
لهأ هب صتخا اميف عرشنو األلو مسقلا رخآ اذه لعجنلف ءايلو نماأل نوكي ىتح ايندلا نم جرخي ،فال درولا ذخأي ملو ابحم

. لوقنف هراكذأب نوكسمتملا هتقيرط
قلعت هل نكي مل مهنم ادحأ نأ ،عم باقع وال باسح ريغب ةنجلا نولخدي هتيرذو هجاوزأو هدورو ذخآ وبأ )نأ رشع ةسماخلا (و
قلا اهبج هللا هراكذأب كسمتملا اذهاآلذخ ببسب ميسجلا ريخلا ،و ميظعلا لضفلا اذه ناولا امنإو ، تاقلعتلا هوجو نم هجوب هب

وه ةنجلا لخدي ، هتنذأ نم نع ،وأ ةقيرطلل وهالمز يذلا مولعملا درولا ينع ذخأ نمو هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر
ةوامع وال ضغب وال بس مهنم ردصي ال نأ طرشب ، باقع وال باسح بال ةدفحلا هنع،ال ةلصفنملا هتيرذو هجاوزأو هدلا وو

ىلص هللا لوسرل تلق هنع: ىلا هللاعت يضر ،مثقلا تامملا ىلإ درولا ةموادم اذكو تامملا ىلإ عاطقنا بال خيشلا ةبحم ماودبو
هتنذأ نم يل:لك ؟قفلا ةطساوب ولو هدخأ نم لكل وه ،وأ ةهفاشم ركذلا ينع ذخأ نمب صاخ وه له لضفلا اذه ملسو هيلع هللا

. ينري وأمل ينآر ءاوس درولا تال نمل لماش لضفلا اذهو مهل نماض انأو ، ةهفاشم كنع ذخأ امنأكف ، هريغل ىطعأو
،وه باقع وال باسح ريغب ةنجلا لخديو ، نينم نماآل ثعبي اندرو ذخأ نم لك هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قولا
انمدق امك ىلا هللاعت ركم نم األنم مدعو ةبحملا ثكن مدعو داقتع اال طرشب ، ةدفحلا ال هنع ةلصفنملا هتيرذو هجاوزأو هدلا وو
هرشبي نأ هباحصأ نم هلأس نم بطاخي هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر قولا ةنجلا لوخد ىلإ هتوم نم نينم نماآل نوكيو ،
ةماركلا كلت نم كلاألىلو لوقأف ، كرورس موديو كتبحم ديزتو كبلق نئمطيل روم، األ ضعبب كربخأ نأ نم تركذ ام امأو ،

لك :نأ يهو ، ىجرتت لقاعلل ةدعوم لضفأو يجري ريخ مظعأ يهو ، دقتنملا فنأ مغر ىلع ، دقتعملا دنع تعاذو تعاش يتلا
نما عيمجلا ملس ،نإ هتيرذو هجاوزأو هدلا وو وه باقع وال باسح ريغب ةنجلا لخدي ، تامملا ىلإ هيلع موادو اندرو ذخأ نم

. داقتن ال
. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل تالذيم مهنأ ( رشع ةسداسلا (و

ديس هنع:قلا ىلا هللاعت يضر .قلا ملسو هيلع هللا ىلص هل اباحصأ مهامس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا )نأ رشع ةعباسلا (و

كبحأ نم لكو يبيبح تنأ نينم نماآل كبحأ نم لكو نينم نماآل تنأ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا



ررحم وهف كدرو ذخأ نم لكو يباحصأ كباحصأو يذيم تال كذيم توال يئارقف كؤارقفو يبيبح
﴾ رانلا نم

ةباحصلا يف امقلا لثم مهقح يف ملسو هيلع هللا ىلص قحقلا ىنعملا اذهب نييباحص هتقيرط لهأ راص اذهلو هاـ.(تلق):

ينوذؤي ال كباحص أل :﴿لق امانم ال ةظقي هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيشل ذإقلا مهنع ىلا هللاعت يضر

امكقلا: ﴾وأ يباحصأ يف ينوذؤت .﴿ال مهيلع ىلا هللاعت ناوضر ةباحصلا قح يف ﴾قولا اضعب مهضعب ةياذإب
هباحصأ نم نيلجر نيب تعقو ةرواحم نأ كلذو ." ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يذؤي هنإف مهيذؤي ام لك )"نأ رشع ةنماثلا (و

ىلص يبنلا نم امهنيب حلصلا يلاألرمب عقو هنأ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ربخأ ،مث اروف امهنيب اوحلصي نأ رمأف
هنع. ىلا هللاعت يضر هباحصأ يذؤي ام ملسو هيلع هللا ىلص هيذؤي هنأب ملسو هيلع هللا ىلص هربخأو ملسو هيلع هللا

. ةقيرطلا يف مهل خأ رظتنملا يدهملا )نأاإلمام رشع ةعساتلا (و
لوأ نم انتقيرطب نوكسمتيو ، انداروأ نوذخأيو ، انترمز نولخدي ءايلو األ عيمج هب:نإ انعو هاضرأو هنع هللا يضر قلا

ها ءاقبلا راد ىلإ انلا قتناو انتامم دعب انترمز نولخديو انع، ذخأي نامزلا رخآ ماق ذإ يدهملا ىتحاإلمام . ةمايقلا موي ىلإ دوجولا
ـ.

:نإاإلمام خيشلا ةرضحب آلرخ قلا خيشلا باحصأ نم ادحاو ،نأ ينسحلا فيرشلا طبلا وبأ يلا غلا يديس ينربخأ (تلق):
اذإ .قولا ءوسلا ءاملع حبذي امنإو ، ةقيرطلا يف مكل خأ ألهن مكحبذي هنع:ال هللا يضر خيشلا هل رهظ،قفلا ذإ انحبذي يدهملا

هاـ. ةحتافلا انباحصأ نم بلطي رظتنملا ءاج
نيفيرشلا نيمرحلا رواج امنإ هنأب الم، سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا يف نحنو اضيأ ينربخأ دقو

هتكرت دقو هيدي، ىلع ةقيرطلا هذه اإلمام ذخأب هيلع نمي هللا لعل ، رضاح وهو يدهملا اإلمام روهظ دصرتي اهنم:هنأ روم أل
هنع. هللا يضر ارواجم كانه

أل عمطم هب:ال انعو هاضرأو هنع هللا يضر ،قلا باطق األ رباكأ نم ةبترم ىلعأ مهلك هتقيرط لهأ )نأ نيرشع ةيفوملا (و
هنع هللا يضر قولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ادعام رباك، األ باطق ىتحاأل انباحصأ بتارم يف ءايلو نماأل دح
قولا ائيش انتيطعأ ام انبر اي اولا ،قو اوكبل ةقيرطلا هذه ألله ىلا هللاعت دعأ ام ىلع باطق األ رباكأ علطا هب:ول انعو هاضرأو

ولو ، باقع وال باسح ريغب ةنجلا هباحصأ ةفاك لخدي نأ لا جرلا نم ألدح سيلو هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر
. يدحو ،إالانأ اوغلب ام يصاعملا نم اوغلبو ، اولمع

ضعب يفو ةرخ إاليفاآل فرعي وال ىري وال هركذ اللحي رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنمضو مهيف يل ركذ ام كلذ ءاروو
. لئاسرلا

مهدعب نم ألدح هيطعي ،وال خويشلا نم ألدح هطعي مملا هباحص هلوأل ينعي يناطعأ ىلا هللاعت :نإ هحور ىلا هللاعت سدق قولا
نم قزري وهللا ركشلا ديزمو دمحلا هلف كلذب ىضق هلزأ قباس يف ،لب هناحبس هيلع ءيش قاقحتسا بال ادوجو الهنم ضف ادبأ

. باسح ريغب ءاشي
ينبحي ناك :نم هسلجم يف اموي هبقلا انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا نأ هنع هللا يضر يلا غلا دمحم يديس ينربخأ دقو
دمحم يديس هلفغو ءيش يل نكي مل فرص يماع انأ الهلإإالوه يذلا هللا ،بف ضرغل ينبحي ناك نمو ، ينبحيلف هلوسرو هلل
هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا هباجأف باطق األ رباكأ هباحصأ قاف يذلا ، فرصلا يماعلا ب ابحرم قولا: هلجر لبق ىتح يلا غلا

يفا ربكأو لمكأ ايندلا يف هيلع حوتفملا ريغ نوكي نأ بجع (تلق):وال ىلا هللاعت دنع كلذ يف ءيش يأو :معن هلوقب هب انهو
.( زيرب اإل يفو ) ايندلا يف هيلع حوتفملا نم ةرخ آل

دبع نم مكو ، بيرغ هلك هرمأو بيجع حتفلا نأش : لوقي هنع هللا يضر غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع بطقلا ينعي هتعمسو
هتاذ بيطت نأ لبق هيلع حوتفملا اهدهاش اذإ رومأ حتفلا يف نأ كلذو هب، ةمحر حتفلا هللانم هعنمي ىلا هللاعت دنع بوجحم هلل
هحور جورخ دنع هيلعإال حتفي ال لجر نم مكو ، ايدوهي عجري اهدهاش اذإ رومأ هيفو ، اينارصن عجري ةعاس يفف ، لصت نأو

هيلع. حوتفملا نم ربكأو لمكأ يه حةلا ىلع ىلا هللاعت هثعبيو هيلع، حوتفم ريغ تومي لجر نم مكو ،
يضر هتعمسو .مثقلا قباسلا ىنعم ىلإ ريشي ، توباتلا اذه يف هونزخ يذلا ريبكلا لمحلا وه :اذه هباحصأ ضعبل ةرم قولا
كتانسح يعم مسقت نأ كل له هل قلا ةرمو اهيف. كتطبغ اهتيأر ،اذإ ةميسج ةميظع تانسح كل :نإ بيبحلا اذهل لوقي هنع هللا

هاـ. اهمظع نمو اهنم بجعتأ الزألا ينإف ،
ةرخ، يفاآل ةبترم ىلعأ هذه انتقيرط لهأ ماوع نوك هجو ، فصنم ديعس قفوم لكل رهظي اضيأ كلاالم اذه مهفبو (تلق):

وُعْدَن ىلا:﴿َمْوَي عت قلا هترواجم ىلإ نوعدي ، ةقيرط لك لهأ نأ مدقت ،ألهندق مهنود نم ىرحأف ثاوغ واأل باطق األ رباكأ نم

مهلا وحأب اونمآ ،ام مهخويشو مهئاربك تاجرد ىلإ نوغلبي نيديرملا مأ اضيأ مدقتو 17اآلةي:71] ءارس ﴾[اال ْمِهِماَمِإِب ٍساَنُأ َّلُك
52ا روطلا ]﴾ ْمُهَتَّيِّرُذ ْمِهِب اَنْقَحْلَأ ٍناَميِإِب ْمُهُتَّيِّرُذ ْمُهْتَعَبَّتاَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ىلا:﴿َو عتو هناحبس هللا امكقلا كالمهم اوهقفو ،

كذيم توال يئارقف كؤارقف هذه﴿ انتقيرط لهأ خيشل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رس رهظي اضيأ كلاالم اذه مهفبو آلةي:21]



اذه هباحصأ نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ نيب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ملعف ﴾ يباحصأ كباحصأو يذيم تال
ةلمج نم رهاظلا يف اوناك نإو ، ثاوغ واأل نيفراعلا رباكأ نم ربكأ ىلا هللاعت دنع اوناك ةبسانم هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا

ْتَتَبْنَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمُهَلا َوْمَأ َنوُقِفْنُي َنيِذَّلا ىلا:﴿ُلَثَم عت قلا ىصحت ال عرشلا يف اذه دهاوشو (تلق) ماوعلا

ٌرْيَخ ِرْدَقْلا ىلا:﴿ُةَلْيَل هللاعت 2اآلةي:261]قولا ةرقبلا ]﴾ ُءاَشَي ْنَمِل ُفِعاَضُي َوُهَّللا ٍةَّبَح ُةَئاِم ٍةَلُبْنُس ِّلُك يِف َلِباَنَس َعْبَس
ٍرْهَش﴾[قلادر97اآلةي:3]. ِفْلَأ ْنِم

دي ىلع اهتفرعمب يلع ىلا هللاعت نم مظع،دق غيصاالمساأل نم ةغيص ةقيرطلل لاالةمز راكذ يفاأل نو)نأ رشع ولا ةيداحلا (و
االمسا ةغيصب تسيل ةغيصلا هذهو الم، سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا يف نحنو يلا، غلا دمحم يديس

. ريبكلا باوث فصن هل لصتم دنسب ةغيصلا هذه أذخ نمو ملسو هيلع هللا ىلص هب ةصاخ يه يتلا ، ريبكلا مظع أل
هيلع هللا ىلص هب ةصاخ يه يتلا ةغيصلا ب صاخ يفاالمس، روكذملا لضفلا هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قلا
يضر .مثقلا ريبكلا باوثلا نم فصنلا اهيفف غيصاالمس، نم امهريغ امأو ، عماجلا بطقلا إال اهيف نذأي وال اهنقلي وال ملسو

ريغه وأ باتك يف هيلع رثع نم امأو ، لصتم دنسب مظع غيصاالمساأل نم ةغيص ذخأ نم لكل ريبكلا لضفلا اذهو هنع: هللا
هاـ. ريغ ال طقف تانسح رشعب فرح هباوثف نذإ، ريغ نم هركذو

ىلا هللاعت نم دق ملسو هيلع هللا ىلص هب صاخ مه يذلا ريبكلا مظع االمساأل ةقيرطلا هذه راكذأ يف )نأ نورشعلا و ةيناثلا (و
. دمحلا هللو مدقت امك ةرونملا ةنيدملا يف انأو هب، يلع

ةطاح اال ةرئاد صاوخ نمو هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قلا بلسلا نم نونمآ مهداحآ )نإ نورشعلا و ةثلا (وثلا
بولاالةي، هيلع حتفي مل ناك نإو دحأ، هيلع ردقي ال بلسلا نم انومأم ناك ، هرارسأ نود ظفل يأ هايإ ىلا هللاعت هملع نم ،نا

. بطقلا إال هبلس ىلع ردقي وال
، ةطاح اإل ةرئاد وه يذلا ، ريبكلا مظع األ مسفا باوث نم اظح ادرف ادرف هباحصأ نم دحاو لكل )نأ نورشعلا و ةعبارلا (و
ركذ ىلعاالطالق ركذ لك نم ةملك ركذ امهم هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر هنأ كلذو ، هركذ النع ضف االمس فرعي مل ولو

. تانسح رشعب ةملك لكو ، ةملك آالف ةعبسب كلم لك ركذو كلم، فلأ نوعبس هعم
ةنسث ةيناثلا يدامج هللا رهش يف كلذو ، هباحص أل ميظعلا لضفلا اذه ةبهب هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انديس لضفت دقو

. نيمآ هلضف ضحمب ارجأو اظح كلذ نم ىلا هللاعت انقزر ، فلأو نيتئامو ةرشع الث
نيفراعلا رباكأ هنم امنيهلا هنودامو ، ريبكلا مظع نماالمساأل ةيلا علا راكذ األ باوث نم نولا ني مهنأ نير) شعلا و ةسماخلا (و

نمو مظع، االمساأل مهركذ نم هتقيرط لهأ باوثو مظع االمساأل ركذ دعب هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قلا باطق واأل
مظع، يفاالمساأل انباحصأ نم دحاولا باوث هنود انلبق،لقي نم بطقلا بتارم يف ام نأ ىرت كلعلو . مسلطملا زنكلا مهركذ

. لمأتلا ةلق نم كلذو
ىلإ ةبسنلا ب انلبق نم بطقلا باوث نأ كل ،نأب انباحصأ نم ةدحاو ةرم باوث نم تقولا اذه لبق نم بطقلا باوث تلمأت اذإو
هبمب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هل ليق املو . طيحملا رحبلا يف ةطقنك انباحصأ نم دحاو ركذ ،نم ةدحاو ةرم باوث

هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف رهظي هرسو تلق يلجأ كلذ؟قلا:نم ناولا

ىلص هباحصأ نيب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ملعف ﴾ يباحصأ كباحصأو يذيم تال كذيم توال يئارقف كؤارقفو ﴿
اوناك نإو رباك هللانماأل دنع اوناك ةبسانملا كلتلو ، ةمات ةبسانم هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا اذه باحصأ نيبو ملسو هيلع هللا

. ماوعلا ةلمج نم رهاظلا يف
ىطعي امم فعض فلأ ةئام نم رثكأ هنم ىلا هللاعت لبقت ، لماع لك لمع نم مهيطعي ىلا هللاعت )نأ نيرشعلا و ةسداسلا (و

. لمعلا كلذ بحاص
انباحص وأل ىلا هللاعت انيطعي هنم لبقتو ربلا لا معأ نم معالصاحلا لمع نم هب:لك انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قلا

ريغ وأ ناك ، اضورفم رثكأوأ لمعلا كلذ لق ءاوس . لمعلا كلذ بحاص ىطعي ،امم فعض فلأ ةئام نم رثكأ لمعلا كلذ ىلع
هاـ. دمحلا هللو دوقر نحنو ضورفم

11اآل ﴾[دوه ُديِرُي اَمِل 21اآلةي:23]قولا:﴿َّعَفٌلا ءايبن ﴾[األ ُلَعْفَي اَّمَع ُلَأْسُي قلا:﴿اَل يذلا راتخملا كلملا ناحبس

ِرْيَغِب ُءاَشَي ْنَم ُقُزْرَي 3اآلةي:27]:قولا:﴿َوُهَّللا نارمع ﴾[لآ ٍباَسِح ِرْيَغِب ُءاَشَت ْنَم ُقُزْرَتَو ةي:107]:قولا:﴿

ىلإ رظنلا ب كيلعو 3اآلةي:73] نارمع ﴾[لآ ُءاَشَي ْنَم ِهيِتْؤُي ِهَّللا ِدَيِب َلْضَفْلا 2اآلةي:212]:قولا:﴿َّنِإ ةرقبلا ]﴾ ٍباَسِح
، بلسلا و درطلا ىلإ يدؤي يذلا راكن نماال وجنت كلعل ، اهركذ مدقت يتلا ةليضفلا ةرئاد ىلإو ، باتكلا لوأ ةمدقتملا لوصفلا
كيلع ضرتعي نأ فاخأ ينكلو ، ليلغلا يفشي امب ليلدلا نم تيتأو ترذحو ، تبغرو تحصنو ، تمهفأو تدفأ تلق):دق (نإف

اآلةي كلتب يلع ضرتعي 53اآلةي:39](تلق)ال مجنلا ]﴾ ىَعَس اَم اَّلِإ ِناَسْنِإْلِل َسْيَل ْنَأَو ىلا:﴿ عت هلوقب نيرصاقلا ضعب
األةم. عامجاب هل ةفرعم ،وال ةنسلا و باتكلا هلب ةيارد ،وال ةقيقحلا و ةعيرشلا ملعب هل ماملإ ال إالنم ةميركلا

ىسوم فحص يف وه امنإو ،يأ ةعيرشلا هذه يف مكحلا خوسنم :اذه سابع نبا هذهاآلةي:قولا دنع رينملا جارسلا يف قولا
موقل كلذ نأو : ةمركع الحاآلءاب،قولا صب ةنجلا يف األءانب لخدأف مهتايرذ مهب انقحلأ هلوقب الم الةوسلا صلا امهيلع ميهاربإو
ايبص تعفر ةأرما نأ ىوري .امل مهريغ مهل ىعس امو اوعس ام مهلف هذهاألةم امأو الم، الةوسلا صلا امهيلع ميهاربإو ىسوم

لهف اهسفن تلسنا يمأ :نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل لجر ﴾قولا رجأ كلو جح؟قفلا:﴿معن اذهلأ هللا لوسر تلا:اي قف اهل



اهنع؟قلا:﴿معن﴾ تقدصت نإ رجأ اهل
لطاب كلذو ، عامج اال قرخ دقف هلمعب إال عفتني ال ناسن نأاال دقتعا نم ةيميت نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت خيشلا (قلا)

. ةريثك هوجو نم
. ريغلا لمعب عافتنا وهو ، هريغ ءاعدب عفتني ناسن ):نأاإل اهدحا )

رئابكلا ،مثألله اهلوخد يف ةنجلا ،مثألله باسحلا يف فقوملا ألله عفشي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ):نأ اهثلا ثو اهيناث )
. ريغلا يعسب عافتنا اذهو ، رانلا نم جورخلا يف

. ريغلا لمعب ةعفنم كلذو ضر يفاأل نمل نورفغتسيو نوعدي ملاالةكئ ):نأ اهعبار )
. مهلمع ريغب عافتنا اذهو ، هتمحر ضحمب طق اريخ لمعي مل نم رانلا نم جرخي ىلا هللاعت ):نإ اهسماخ )

. ريغلا لمعب عافتنا كلذو ، مهئابآ لمعب ةنجلا نولخدي نينمؤملا وأالد ):نأ اهسداس )

امهيبأ الح صب اعفتناف 18اآلةي:82] فهكلا ]﴾ َصاًحِلا اَمُهوُبَأ َناَكَو ﴿: نيميتيلا غلاالنيم ةصق يف ىلا عت ):قلا اهعباس )
. امهيعس نم سيلو

ج. ريغلا لمع نم وهوعامج واإل ةنسلا صنب قتعلا هنع،بو ةقدصلا ب عفتني تيملا ):نأ اهنماث )
. ريغلا لمعب عافتنا وهو ، ةنسلا صنب هيلو جيجحب تيملا نع طقسي ضورفملا جحلا ):نإ اهعسات )
. ريغلا لمعب عافتنا وهو ، ةنسلا صنب هريغ لمعب طقسي موصلا وأ روذنملا جحلا ):نأ اهرشاع )

نيد ىضقو ، ةداتق وبأ هنيد ىضق ىتح هيلع الة صلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عنتما يذلا نيدملا :( اهرشع يداح )
نم وهو هنيد، ءاضقب هتمذ تئربو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا الة صب عفناو هنع ىلا هللاعت يضر طبلا يبأ نب يلع نيرخ اآل

هريغ. لمع

هل لصح ؟﴾دقف هعم يلصيف قدصتي لجر :﴿أال هدحو ىلص نمل قلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ):نأ اهرشع يناث )
. ريغلا لعفب ةعامجلا لضف

. ريغلا لمعب عافتنا كلذو هنع، ضاق اهاضق اذإ قلخلا نويد نم هتمذ أربت ناسن ):نإاإل اهرشع (ثثلا
. ريغلا لمعب عافتنا اذهو هنع تطقس اهنم للح ملا،اذإ ظمو تاعبت هيلع نم ):نأ اهرشع عبار )

. ريغلا لمعب عافتنا اذهو يفاألرث ءاج امك تامملا و ايحملا يف هب عفتني حلا صلا راجلا ):نإ اهرشع سماخ )
تاينلا هلواألمعلاب تضرع ةجاحل ،لب كلذل سلجي ،ملو مهنم نكي مل وهو مهب محري ركذلا لهأ سيلج ):نإ اهرشع سداس )

هريغ. لمعب عفتنا ،دقف
هريغ. لمع وهو هيلع يحلا الة صب تيملل عافتنا الة، صلا يف هل ءاعدلا و تيملا ىلع الة صلا ( اهرشع عباس )

. ضعبلا ب ضعبلا عافتنا وهو ، ددعلا ةرثكب كلذكو ددعلا عامتجاب لصحت ةعمجلا ):نإ اهرشع نماث )

﴾[األفنلا8اآلةي:33]قولا ْمِهيِف َتْنَأَو ْمُهَبِّذَعُيِل ُهَّللا َناَك :﴿اَمَو ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاقلا هللاعت ):نأ اهرشع عسات )

ْمُهَضْعَب َساَّنلا ِهَّللا ُعْفَد اَلْوَلَو ىلا:﴿ عت 48اآلةي:25]قولا حتفلا ]﴾ ٌتاَنِمْؤُم ٌءاَسِنَو َنوُنِمْؤُم ٌلا َجِر اَلْوَلَو ىلا:﴿ عت

. ريغلا لمعب عافتنا كلذو ، ضعب ببسب سانلا ضعب نع باذعلا ىلا هللاعت عفد 2اآلةي:251]دقف ةرقب ﴾[لا ٍضْعَبِب
هل. يعسي وال هنع جرخي نم كلذب عفتني لجرلا هنومي نمم ، هريغو ريغصلا ىلع بجت رطفلا ةقدص ):نأ اهنورشع )
عافتنا نم دجو ملعلا لمأت نمو هل يعس وال كلذ ىلع باثيو نونجملا و يبصلا يفملا بجت ةاكزلا ):نأ نورشعلا و يداحلا )
بحاص األةم؟هاـكالم عامجا ةنسلا و باتكلا حيرص خالف ىلع اآلةي لوؤت فيكف ، ىصحي داكي امال هلمعي مل امب ناسن اال

. جارسلا
و باسح ريغب ةنجلا لخدي يئارلا .نإف ةعمجلا موي وأ موياإلنينث صخش هآر اذإ نم مهداحآ نم ):نأ نورشعلا و ةعباسلا (و
رون، نم ةلح هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا دي يف تيأر ينأ مدقت (تلق):دق ةيناجت ةيدمحا ةثارو . باقع ال

. اهايإ ينسبلأ ،مث ةنجلا لخدي اهآر نم يل قولا
كنأ كل تدهش : يئرملا هل ،قولا كتيأر ينأ يل دهشأ : يئارلا هل قولا صخش هآر اذإ نم مهنم ):نإ نورشعلا و ةنماثلا (و

يلا.ذ غلا دمحم يديس نم يل لصح اذه ،نأ اضيأ مدقت امك ةنجلا لخدي يئارلا ،نإف ينتيأر
. مهدحو هيف نونوكي شرعلا لظ يف اعضوم رشحملا يف مهل ):نإ نورشعلا و ةعساتلا (و

،نم ةنحم نوري وال ةقشم نوقذي ،وال سانلا عم رشحملا نولخدي ال انباحصأ هب:نإ انعو هاضرأو هنع هللا يضر قلا
يف سانلا عم اوسيل ةمايقلا موي انباحصأ هب:نإ انعو هاضرأو هنع هللا يضر ،قولا نييلع يف رارقتس ىلإاال مهنيعأ ضيمغت
ىلا هللاعت يضر ةباحصلا إال ةنجلا لوخد يف دحأ مهيلع مدقي ،وال مهدحو عضوم يف شرعلا لظ يف نوفنتكم مه ،لب فقوملا

مهنع.
ق نييلع يف مهنوك مهرمأ ةياغف ، هداروأو هتقيرط لهأ نم اوسيل نيذلا هبابحأ امأو ، نييلع ىلعأ يف مهنأ ثالنيث): ةيفوملا (و

لسرلا نم مزعلا يلوأ ،عم نييلع ىلعأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هراوج يف يباحصأ هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر لا
الم. الةوسلا صلا مهيلع ءايبن نماأل مهريغو

مهدحو اخزرب مهل نأ هحور ىلا هللاعت سدق اضيأ انربخأو ، لئاسرلا ضعب يفو ، مهدحو اخزرب مهل ):نأ وثلاالنوث ةيداحلا (و
. هتفرعمو هتبحم نم هب ىلا هللاعت مهصخ مهب،امل ءانتع اال ةرثك نم هلك اذهو هب، نولظتسي

ةنجلا باب دنع نينم عماآل نونوكي زوالهلز،لب هقعاوص نوري ،وال فقوملا لا وهأ نورضحي ال مهنأ :( وثلاالنوث ةيناثلا (و



ىلا هللاعت ىلص هراوج يف مهرقتسم نوكيو ، هباحصأ عم األىلو ةرمزلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا عم نولخدي ىتح ،
، ءاشي نم ىلع ءاشي امب لضفت نم ناحبسف . ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ نيرواجم نييلع ىلعأ يف ملسو هلآ ىلعو هيلع

ءيش. يف هيلع مكحي ال هنم ارايتخا
عيمج ةرايزو ، ةفيرشلا هتضور يف ملسو هيلع هللا ىلص هترايز لضف موي لك يف هل لصحي مهرثكأ ):نأ وثلاالنوث ةثلا (وثلا

هللا ىلص هللا لوسر يناطعأ هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قلا هتقو ىلإ دوجولا لوأ نم نيحلا ىلا،وصلا هللاعت ءايلوأ
يف هراز امنأكف هللا، لوسر اي كيلإ ينم ةيده هذه قولا: ةرم ةرشع يتنثا اهركذ نم لا مكلا ةرهوجب ىمست صالة ملسو هيلع

هتقو. ىلإ دوجولا لوأ ،نم نيحلا وصلا ىلا هللاعت ءايلوأ راز امنأكو ةفيرشلا هتضور
هللا يضر قلا موي لك ةقيرطلا هذه لهأ عم نورضحي ، ةعبر األ ءافلخلا و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ):نأ ثلاالنوث عبارلا (و

هيلع هللا ىلص هرضحي رثكأف اعبس اهأرق نم قلا:﴿نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هب انعو هاضرأو هنع

يف ركذت اهنأب ، ةقيرطلا يف انناوخإ ىلع ىلا هللاعت ﴾(تلق)نم اهركذي ماد ام ةعبر األ ءافلخلا و ملسو
. لسكلا لهأ يفكت اهناف ةرم، ةرشع يتنثا ةفيظولا

ا عيمجلو مهل تمدقت يتلا ريغ ةصاخ ةبحم مهبحي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ):نأ وثلاالنوث ةسماخلا (و
موي لك يف اهمز نمال قلا:﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ هنع هللا يضر األلو.قلا مسقلا يف بابح أل
ايلو﴾ نوكي ىتح تومي وال ةصاخ ةبحم هبحي ملسو هيلع هللا ىلص هنإف تارم عبس نم ديزأ

. ةفيظولا يف اهنؤرقي ال اوناك هيلعإالاذإ ةفيظولا لا ،المتش لسكلا ألله لصاح اضيأ لضفلا اذهو (تلق):
هللا لوسر تالذيم مهنأ اهب نوفرعيو ، مهريغ نع ىلع اهب نوزيمت عالةم مهل ):نأ وثلاالنوث سداسلا (و
هبلق ىلعو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هينيع نيب بوتكم مهنم دحاو لك نأ يهو هؤارقف . ملسو هيلع هللا ىلص

ةقيقحلا اهؤشنم ، ةيناجتلا ةقيرطلا هيف بوتكم رون نم جلت هسأر ىلع هللا، دبع نب دمحم هرهظ يلي امم
. ةيدمحملا

فيرشلا طبلا وبأ يلا غلا دمحم يديس ربخأ مهب، اصاخ افطل ىلا هللاعت نم مهل ):نأ وثلاالنوث ةعباسلا (و
هللا رفغ كهجو ىلإ رظن :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس دوجولا ديس هدج هل قلا يذلا ينسحلا
مهب اصاخ افطل ىلا هللاعت :نم ةقيرطلا هذه ألله هبقلا انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا هل﴾نأ ىلا عت
،ولو رانلا هلكأت ال يبحاص هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قلا كلذل ، مهريغلو مهل ماعلا هفطل دعب

. اهدعب بات اذإ احور نيعبس لتق
كلذو . هحنم ام هبلسو هبرق نع ىلا هللاعت هدرط مهيذؤي ناكو ، مهمرتحي نممل لك ):نأ وثلاالنوث ةنماثلا (و
هباحص أل راغي ملسو هيلع هللا ىلص ناك ،امك ةصاخ ةريغ ةقيرطلا هذه ألله راغي ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

. كلذك مهيلع ىلا هللاعت ناوضر ةباحصلا نأ توالهذيم،امك هؤارقف اهلهأ ،ألن
يباحصأب كباحصأ رم هب:﴿اذإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هل ملسو هيلع هللا ىلص اذلوقلا

تنأ قلا: يذلا هدلوو هبيبح ،أللج اهلهأب هئانتعا ةدشل هلك كلذو فال﴾ ءايلو نماأل مهريغ امأو مهوروزيف
. يبيبح كبحأ نمو يبيبح تنأ قولا: اقح يبيبح تنأ قولا: اقح يدلو

يف تلخد بيبحلا نبا تنأ هب: انعو هاضرأو ىلا هللاعت يضر هباحصأ ضعبل ملسو هيلع هللا ىلص قولا
ةظقي هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ىلإ هلسرأ نمل ملسو هيلع هللا ىلص قولا بيبحلا ةقيرط
انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هيف ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم ةدشلو ﴾ يناجتلا يبيبحل :﴿لق امانم ال
نمضو ايلو﴾ نوكي ىتح تومي هبال انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هبحأ نم لك نأ ربخأ هب﴿

ال كلذ ىلع ماودو هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر هبس نم لك نأ هنع هللا يضر هل ملسو هيلع هللا ىلص
. ارفاك إال تومي

، هتقيرط لهأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هنم ترس يتلا يه هنع ىلا هللاعت يضر انخيشل هنم ةبحملا هذهو
.﴾ اضعب مهضعب ةيذأب ينوذؤي ال كباحص أل هنع:﴿لق هللا يضر هل ملسو هيلع هللا ىلص قلا ىتح

دق ناكو ، هباحصأ نم نينثا نيب حلصي نأ هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ مدقتو
هباحصأ يذؤي ام ملسو هيلع هللا ىلص هيذؤي هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هربخأو ، ةموصخ امهنيب تعقو
ةياذإ نم ررض مهبيصي ،ئلال مهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هتقفشل كلذو هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر

قح يف ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا ملسو هيلع هللا ىلص هاذآ دقف مهنم ادحاو ىذآ ،ألننم اضعب مهضعب
امكقلا. ﴾وأ يباحصأ يف ينوذؤت مهنع:﴿ال ىلا هللاعت يضر هباحصأ

، هركذ موحي دح هللاىلإ دنع ولعلا يف تهانت هللا، دنع ةبترم انل نإ هب انعو هاضرأو هللا يضر قلا اذهلو



، مهادع نمع ال ضف ، يرفك ىلع نافرعلا و قحلا لهأ عمج أل اهب تحرص ولو مكل، هنيشفأ ام يه تسيل
يبلق ريغت ىلع ظفحتي مل نم ،نأ ةبترملا كلت ةيصاخ نمو ، اهئارو نم يه مكل،لب تركذ يتلا يه تسيلو
ءاطعلا دعب بلسلا و درطلا بهللانم ذوعن ، هحنم ام هبلسو ، هبرق نع ىلا هللاعت هدرط ، انباحصأ ةمرح مدعب

هاـ.
نم نأ يتأيسو ، توملا تاركسب اهنع ربعملا يهو توملا ةرارح نوقوذي ال مهنإ :( وثلاالنوث ةعساتلا (و
يردي ال وهو هحور جرخت ال، صأ توملا ةرارح قوذي ،ال اءاسمو احابص يفيسلا بزح ةءارق ىلع مواد

ال هنإف ةرم، ةئام موي ،لك هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع الم سلا ةءارق ىلع مواد نم نإو ، عجوتي وال
الة. صلا يف دجاس وهو تامف كلذ ىلع مهضعب ماودو ال صأ توملا تاركس قوذي

اسأرو ال صأ نوقوذي الءال ؤهو ، مهيلع لهسي األلو مسقلا لهأ نأ وه األلو مسقلا يف مدقت ام نيب قرفلا و
. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا ،وهللاعت

نو ـثــــالثـــــ عولا الصفلاتلـساــــ

هللا بو لوقأف األةم عامجإو ، ةنسلا و باتكلا يف ،دوالاهلئ ليصفتلا ىلع ةقيرطلل لاالةمز راكذ األ لضف يف
اهب ىنتعي يتلا باوب مهأاأل نم رافغتس نأاال ملعأ ، قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا عت

اهب. لمعلا ىلع ظفاحيو
:نم بهو نبا .قولا وفعلا هللا نم هلمأ ةياغ نكي نممل فراعب سيل هنع ىلا هللاعت يضر ذاعم نب يحي قلا
هسفن ملري هتفرعم تلمك نمو ، وفعلا يف عمطي نأ هلمأ ةياغ ناكو ، اضرلا يف عمطي ،مل هسفن بونذ تمظع

. ةلزنملا هذه إاليف
ربتعاو بنذ، كانه نكي مل نإو ، رافغتس باال كيلع هنع ىلا هللاعت يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا قولا

، موصعم يف اذه رخأت امو هبنذ نم مدقت ام ةرفغمب نيقيلا ،و ةراشبلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رافغتسا
ها تاقو نماأل تقو يف بنذلا و بيعلا نم ولخي ال نمب كنظ كلذ،امف نع سدقتو طق بنذ كانه نكي مل نإو

ـ.
المقفلا:اي سلا هيلع ليربج لزنف اديدش ءاكب اموي ىكبف ءاكبلا تلاالةوو ريثك الم سلا هيلع ميهاربإ ناكو
. يتلخ تيسن يتئيطخ تركذ اذإ ليربج ؟قفلا:اي هليلخ بذعي يلخال تيأر كل:له لوقي كبر نإ ميهاربإ
كسفن بساحف ، هتئيطخو هتلزعم يصاعلا حلا امف هتلخو هتوبن المنم سلا هيلع ميهاربإ حلا اذه ناك اذإو
لقاعلا ،ف ربكأ هللا،وهللا مسب اهحبذ دنع لقو األربك، داهجلا اهدهاجو ، بذعت نأ لبق اهل دمو بساحت نأ لبق

، ابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك وه، نيقيرفلا يأ نم هل نيبتي ىتح ، هسفن ىلع نازيملا اذه ميقي
ىلا:﴿ عت هلوق اهنم ةريثكف .امأاآلتاي رافغتس ىلعاال تضح دق ثيداح واأل نأاآلتاي ملعاف اذه تمهف اذإو

َنيِرِفْغَتْسُمْلا َو َنيِقِفْنُمْلا َو َنيِتِناَقْلا َو َنيِقِداَّصلا َو َنيِرِباَّصلا ِراَّنلا َباَذَع اَنِقَو اَنَبوُنُذ اَنَل ْرِفْغاَف اَّنَمآ اَنَّنِإ اَنَّبَر
َرَفْغَتْساَو َهَّللا اوُرَفْغَتْساَف َكوُءاَج ْمُهَسُفْنَأ اوُمَلَظ ْذِإ ْمُهَّنَأ ْوَلَو ىلا:﴿ عت هلوقو 3اآلةي:16-17] نارمع ﴾[لآ ِراَحْسَأْلا ِب

َّمُث ُهَسْفَن ْمِلْظَي ْوَأ اًءوُس ْلَمْعَي ْنَمَو ىلا:﴿ عت هلوقو 4اآلةي:64] ءاسنلا ]﴾ اًميِحَر اًباَّوَت َهَّللا اوُدَجَوَل ُلوُسَّرلا ُمُهَل
﴾[ا َنوُرِفْغَتْسَي ْمُهَو ْمُهَبِّذَعُم ُهَّللا َناَك اَمَو ىلا:﴿ عت هلوقو 4اآلةي:110] ءاسنلا ]﴾ اًميِحَر اًروُفَغ َهَّللا ِدِجَي َهَّللا ِرِفْغَتْسَي
ْمُكْيَلَع َءاَمَّسلا ِلِسْرُي اًراَّفَغ َناَك ُهَّنِإ ْمُكَّبَر اوُرِفْغَتْسا ﴿: تلقف الم سلا هيلع حون نع ةياكح ىلا عت هلوقو 8اآلةي:33] ألفنلا

ْمَلْعاَف ىلا:﴿ عت هلوقو 81اآلةي:11-12] ﴾[حون اًراَهْنَأ ْمُكَل ْلَعْجَيَو ٍتاَّنَج ْمُكَل ْلَعْجَيَو َنيِنَبَو ٍلا َوْمَأِب ْمُكْدِدْمُيَو اًراَرْدِم
هلوقو 47اآلةي:19] دمحم ]﴾ ْمُكاَوْثَمَو ْمُكَبَّلَقَتُم ُمَلْعَي َوُهَّللا ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلِلَو َكِبْنَذِل ْرِفْغَتْساَو ُهَّللا اَّلِإ َهَلِإ اَل ُهَّنَأ

يِف َنوُقِفْنُي َنيِذَّلا َنيِقَّتُمْلِل ْتَّدِعُأ ُضْرَأْلا َو ُتاَواَمَّسلا اَهُضْرَع ٍةَّنَجَو ْمُكِّبَر ْنِم ٍةَرِفْغَم ىَلِإ اوُعِراَسَو ىلا:﴿ عت

اوُرَفْغَتْساَف َهَّللا اوُرَكَذ ْمُهَسُفْنَأ اوُمَلَظ ْوَأ ًةَشِحاَف اوُلَعَف اَذِإ َنيِذَّلا نأقلا:﴿َو 3اآلةي:133]ىلإ نارمع ﴾[لآ ِءاَّرَّسلا
110اآلةي:3]ا رصنلا ]﴾ اًباَّوَت َناَك ُهَّنِإ ُهْرِفْغَتْساَو َكِّبَر ِدْمَحِب ْحِّبَسَف ىلا:﴿ عت هلوقو 3اآلةي:135] نارمع ﴾[لآ ْمِهِبوُنُذِل

ىور : لوقأف اهنم، فرط ىلإ ريشأ نكلو ، اهؤاصقتسا نكمي ال ةفورعم ةريثكف ثيداح األ امأو ، ةريثك رافغتس يفاال آلتاي

ىلإ ةليل لك انبر لزني قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا

نم هيطعأف ينلأسي نم هل بجتسأف ينوعدي نم لوقيف ريخ األ ثلثلا ىقبي نيح ايندلا ءامس



نم كلملا انأ لوقيف ليللا ثلث يضمي نيح ايندلا ءامس ىلإ ىلا عتو هناحبس لزني ملسمل ةياور يفو هل﴾ رفغأف ينرفغتسي
رجفلا ءيضي ىتح كلذك هل؟فالزيلا رفغأف ينرفغتسي يذلا ؟نماذ هيطعأف ينلأسي يذلا هل؟نماذ بيجتسأف ينوعدي يذلا اذ

هاثلث. وأ ليللا رطش ىضم اذإةياور يفو
دواعيف ال. لوقيف انرحسأ عفان :اي لوقي صالة ليللا يحي ناك رمع،هنأ نبا نع متاح نباو ، رذنملا نباو ، ريرج نبا ىورو

. حبصي ىتح وعديو هللا، رفغتسي معن عفان قلا اذإف الة، صلا
هنع،نأ ىلا هللاعت يضر ءادردلا يبأ نع هيودرم مباو ، ىلعي وبأو ءاعدلا باتك يف يناربطلا هتنس،و يف دواد وبأ ىورو

رفغتسي ،مث هسفن ملظي ،وأ اءوس لمعي قفلا:نم يبر نم تآ يناتأ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

يباحصأ رشبأ نأ تدرأف ، هيزجي ، اءوس لمعي نم اهلبق يتلا هيلعاآلةي تقش تناك ﴾.دقو اميحر اروفغ هللا دجي هللا
رفغ رفغتسا مث قرس نإو ىنز. نإو هللا لوسراي تلق: هل؟قلا:معن رفغ رفغتسا مث قرس نإو ىنز، نإو هللا لوسر اي تلق قلا:
نبا ىورو ، هسفن فنأ برضي ءادردلا ابأ نأ تيأر انأو لهذ نب بعك .مثقلا رميوع فنأ مغر تلق:معن هل؟قلا:معن.مث
ىلا هللاعت ربخأ هللاقلا: رفغتسي ،مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو : هلوق يف سابع نبا نع قيرط نم رذنملا نباو ، ريرج
اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي ،مث اريبك وأ ناك اريغص ابنذ بنذأ نمف ، هترفغمو ، هتمحر ةعسو ، همركو ، هوفعو ، هملحب هدابع

لا. وبجلا ضر واأل تاومسلا نم مظعأ هبونذ تناك ولو ، اميحر
ليارسإ ونب ناك قلا: دوعسم نبا نع نامي اإل بعش يف يقهيبلا و ديمح نب دبعو ىلا، هللاعت همحر يربطلا ريرج نبا ىورو

: لجر .قفلا ضارقمب هضرق هنم، ائيش لوبلا باصأ اذإو هباب، ىلع بنذلا كلذ ةرافك هل بتك دق حبصأ ابنذ مهدحأ باصأ اذإ
ملظي اءوس لمعي نمو .قولا: اروهط ءاملا مكل لعج ، مهاتآ امم ريخ هللا مكاتآ ام دوعسم نبا اريخ.قفلا ليئارسإ هللاينب ىتآ دقل

. اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي ،مث هسفن
املو ، تلمحف ترجف ةأرما نع هتلأسف لفغم هللانب دبع ىلإ ةأرما تءاج ،قلا: تباث يبأ نب بيبح نع ، ريرج نبا ىورو

وأ اءوس لمعي :نم نيرمأ إالدحأ كرمأ ىرأ قفلا:ام اهاعدف يكبت يهو تفرصناف رانلا قفلا: تلا:ماهلا قف اهدلو تلتق تدلو
. تضم مث اهنيع تحسمف ، اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي

أل نينامأ يلع ىلا هللاعت لزنأو ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا األعشاليقلا:قلا ىسوم يبأ نع يذمرتلا ىورو

تكرت تيضم اذإف نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو يتم
ةاجنلا هعمو كلهي نمل تبجع هنأقلا: هنع هللا يضر يلع نع بلا طملا فرشأ ىلإ بلا طلا بيغرت يفو ﴾ رافغتس اال مهيف
رشع ةسمخ سانلا ماد ام لوحكم نع يورو . نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو أرقو قلا: رافغتس يهقلا:اال امو قاولا:

ماع. باذعب اوكلهي مل ةرم نيرشعو ةسمخ مويلا هللايف مهنم دحاو لك رفغتسي
يهامو هل ليق هحيتافم هعمو قزرلا قيض وكشي نمم تبجع هنع،ينأ هللا يضر طبلا يبأ نب يلع قلا بلا طلا بيغرت يفو

اًراَرْدِم ْمُكْيَلَع َءاَمَّسل ا ِلِسْرُي اًراَّفَغ َناَك ُهَّنِإ ْمُكَّبَر اوُرِفْغَتْسا ُتْلُقَف ىلا:﴿ عت هلوق هيلع هبن دقو ، رافغتس ؟قلااال

ةريره يبأ نع ملسم ىورو 71اآلةي:10-11-12] ﴾[حون اًراَهْنَأ ْمُكَل ْلَعْجَيَو ٍتاَّنَج ْمُكَل ْلَعْجَيَو َنيِنَبَو ٍلا َوْمَأِب ْمُكْدِدْمُيَو
مكب هللا بهذل اوبنذت مل ول هديب يسفن يذلا :﴿و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر

مهل﴾. رفغيف هللا نورفغتسيو نوبنذي موقب ءاجلو
هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر قيدصلا ركب يبأ نع هنع، ىلا هللاعت يضر ركب أليب ىلوم نع يذمرتلا ،و دواد وبأ ىورو

هدانسإ سيل : يذمرتلا ةرم﴾قلا نيعبس مويلا يف داع نإو رفغتسا نم رضأ :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
. يوقلا ب

ىلا:اي هللاعت :﴿قلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس هنعقلا: ىلا هللاعت يضر سنا نع يذمرتلا ىورو

كبونذ تغلب ول مدآ نبا اي يلا والبأ كنم ناك ام ىلع كل ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدآ نبا
ال ينتيقل مث اياطخ ضر األ بارقب ينتيتأ ول مدآ نبا اي كل ترفغ ينترفغتسا مث ءامسلا نانع

.﴾ ةرفغم اهبارقب كتيت أل ائيش يب كرشت
يف دجو نمل ىبوط ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ريشب هللانب دبع نع ديج دانسإب هجام نبا ىورو

قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىورو ﴾ اريثك ارافغتسا هتفيحص
بنذأ ىلا: عتو كرابت قفلا يبونذ يل رفغا هللام ابنذ،قفلا دبع بنذأ ﴿اذإ لجو زع هبر نع هيكحي اميف

يبنذ يل رفغا قفلا:بر بنذأف داع مث بنذلا ب ذخأيو بونذلا رفغي ابر هل نأ ملعف ابنذ يدبع
هل ترفغ دق بنذلا ب ذخأيو بونذلا رفغي ابر هل نأ ملعف ابنذ يدبع بنذأ ىلا: عتو كرابت قفلا

ءاش﴾. ام لعفيلف
قلا:﴿اي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رمع نبا نع ملسم ىورو كل ترفغ دق تئش ام لمعا ةياور يفو

لهأ رثكأ امانل نهنم ةأرما قتلا رانلا لهأ رثكأ نكتير أل ينإف رافغتس نماال نرثكأ ءاسنلا رشعم



ق نكنم بل يذل بلغأ نيدو لقع تاصقان نم تيأر ام ريشعلا نرفكتو نعللا نرثكت ؟قلا: رانلا
.﴾ يلصت ال األماي ثكمتو ، لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش ؟قلا: نيدلا و لقعلا ناصقن :ام تلا

قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع دانس اال حيحص قولا: مكاحلا و لبنح نبا ىورو

هللا: قفلا مهداسجأ يف مهحاورأ تماد ام كدابع يوغأ حربأ ال كتزعو هللا: هنعل سيلبإ قلا
.﴾ ينورفغتسا ام مهل رفغأ الزألا جواليل يتزعو

قفلا:اي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ءاج جرال نأ هنع هللا يضر ريبزلا نع هب سأب ال دانسإب يور بلا طلا بيغرت يفو

بلا طلا بيغرت يفو ﴾ كبونذ لقت امئاد هللا اورفغتسا ﴿: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قفلا يبونذ لقت نأ بحأ هللا لوسر

رانلا لكأت امك بونذلا لكأي رافغتس نإفاال رافغتس نماال اورثكأ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىور و

رافغتسا اهيف نكي ملو ءامسلا ىلإ اهب جرع اذإ ءرملا ةفيحص نإو رضخلا ةاشلا لكأت امكو بطحلا
ريسي رافغتسا إال اهيف نكي مل نإو تيألأل، رون اهل ناك رافغتسا اهيفو تعلط اذإو رون، اهل نكي مل
هلك﴾. رافغتس اال كلذ مهسلجم مهل بتك إال رافغتس باال هومتخ مث وهل سلجمب موق سلج امو

قفلا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج هنعقلا: هللا يضر نبمكلا سنأ نع ءاعدلا باتك يف يناربطلا ىورو

دوعأ يبر،مث رفغتسأ ينإف ﴾قلا كبر رفغتساف تبنذأ :﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل قفلا بنذأ ينإ هللا لوسر اي

وه ناطيشلا نوكي ىتح لجو زع كبر رفغتسا ﴿ ةعبارلا يف ﴾قفلا كبر رفغتساف تبنذأ قلا:﴿اذإ بنذأف

.﴾ أسخملا
دبع نم :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ءادردلا يبأ نع سودرفلا بحاص ىورو

نب سنأ نع يمليدلا روصنم وبأ ىورو ﴾ اهنود ام ىحم إال رافغتس باال سمشلا بيغم دنع هتفيحص متخي
اال بولقلا جالء نإو جالء، إدص لكل :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر مكلا

.﴾ رافغتس
يقل :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعاقلات:قلا ىلا هللاعت يضر ةشئاع نع ءاعدلا باتك يف يناربطلا ىورو

رافغتس اال لضف يف ةدراولا ثيداح ﴾هاـواأل رافغتس نماال هل ريخ ءيشب هتفيحص يف لجو زع هبر دبع
. ةيافك هانركذ اميفو ادج ةريثك

ىلا:﴿َّنِإ عتو كرابت هلوق كلذ يف يفكيو ، نيملسملا نيب روهشم مولعمف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا لضف امأو

األ امأو 33اآلةي:56] بازح ﴾[األ اًميِلْسَت اوُمِّلَسَو ِهْيَلَع اوُّلَص اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ِّيِبَّنلا ىَلَع َنوُّلَصُي ُهَتَكِئاَلَمَو َهَّللا
،نم اعوفرم هحيحص يف نابح نباو ، يئاسنلا ،و يذمرتلا ،و دواد وبأو ملسم ىور . ةروهشم ةريثكف اهلضف يف ةدراولا ثيداح
ىورو . تانسح رشع اهب هللاهل بتك ةدحاو يلع ىلص نم يذمرت لا ىور . ارشع اهب هيلع ىلا هللاعت ىلص ةدحاو يلع ىلص
ةدحاو يلع ىلص نمو صالة يلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا هحيحص يف نابح نباو هل، ظفللا و يئاسنلا ،و دمحأ اإلمام
هيلع هللا ىلص ةدحاو صالة يلع ىلص نم اعوفرم يناربطلا ىورو . تاولص رشع ةياور يفو ارشع اهب هيلع ىلا هللاعت ىلص

نم ةءاربو ، قافنلا نم ةءارب هينيع نيب ىلا هللاعت بتك ةئام يلع ىلص نمو ةئام، هيلع هللا ىلص ارشع يلع ىلص نمو ، ارشع
. ءادهشلا عم ةمايقلا موي ىلا هللاعت هنكسأو ، رانلا

كيلع ىلص :نم لوقي لجو هللازع نإ كرشبأ يلأال قلا ليربج نإ اعوفرم دانس اإل حيحص قولا: مكاحلا و دمحأ اإلمام ىور
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلص نم نسح دانسإب اعوفرم دمحأ اإلمام ىورو هيلع، تملس كيلع ملس نمو هيلع، تيلص

صالة. نيعبس موالهتكئ هيلع هللا ىلص ، ةدحاو
ىلص نم نيهاش نب صفح وبأ ىورو ينغلبت صالمكت نإف يلع اولصف متنك امثيح اعوفرم نسح دانسإب يناربطلا ىورو

. ةنجلا يف هدعقم ىري ىتح تمي مل ةرم فلأ ةعمجلا موي يف يلع
ينم مهبرقأ ناك صالة يلع مهرثكأ ناك نمف ، ةعمج موي لك يف يلع ضرعت يتمأ صالة نإ نسح دانسإب يقهيبلا ىورو
يفلأ ةياور يفو . حابص فلأ ابتاك نيعبس بعتأ هلهأ وه ام ادمحم هللاانع ىزج نمقلا اعوفرم يناربطلا ىورو ةلزنم

. حابص
يفو ، يتعافش هل تبجو ، ةمايقلا موي كدنع برقملا دعقملا هلزنأو دمحم ىلع يلص نمقلا:هللام اعوفرم يناربطلا ىورو

جاجحلا جرالنم تيأر قلا: يروثلا نايفس نع ىكحيو الين، طسقلا دمحأ نيدلا باهشل راكذ واأل ةيعد يفاأل راون األ عماول
يدلب يف تنك يننإ كربخأ ،قفلاأال لجو هللازع ىلع ءانثلا عضوم هل:اذه تلقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا رثكي

انأ امنيبف ، يخأ حلا نم تيأر ام يننزحأف ، ملظأ دق تيبلا نأ تليختو ، دوسأ دق ههجو اذإف ، ترظنف ، ةافولا هترضح دق خأ يلو
كلذ هديب،زفلا حسمو يخأ هجو نع فشكف ، رينملا جارسلا هنأك لجرلا هجوو يخأ ىلإ ءاجو تيبلا لجر يلع لخد ذإ كلذك
لكوم كلم ،قفلا:انأ تعنص امع اريخ ىلا هللاعت كازج تنأ هل:نم تلقو ، تحرف كلذ تيأر .املف رمقلا ك ههجو راصو داوسلا
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا نم رثكي كوخأ ناك دقو اذكه هب لعفأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصي نمب

متنك طاملا ثيدحلا باحصأ متنا مهل: ىلا عتو هناحبس هللا لوقيف ، رباحملا مهعمو داوسب بقوعف ، ةنحم هل تلصح دق تناكو



ق يقشمدلا ميركلا دبع نب يلع خيشلا نعو ، يناربطلا هاور ، ةنجلا ىلإ اوقلطنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا نوبتكت
هلقفلا:يل ةنيدملا نييزتو حلا، صلا كلملا لوصو دنع هتوم دعب يرذنملا نيدلا يكز نباإلمام دمحم مانملا يف تيأر لا:

لك اورشبأ قولا: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ينعي هيدي انلبقو ، انلخدف نحن هبقفلا:امأ سانلا حرف تلق:معن ؟ ناطلسلا متحرف
. ةنجلا يف يعم وهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا هديب بتك نم

هظفل نم هثدح هنأ هنونف الف تخا ىلع ملعلا بتكل لقنلا ريثك ناكو ميادلا دبع نب سابعلا نبا نع ركاسع نب نيميلا وبأ ىكحو
يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرف ، ميلستلا ظفل نود الة صلا ظفل بتكأ ، اهريغو ثيدحلا بتك يف تبتك اذإ تنك قلا:
هيلع،وال هللا ىلص بتكت يركذ ءاج هللا؟قلا:اذإ لوسر اي كلذ فيكو تلق: ؟ ةنسح نيعبرأ كسفن مرحت يل:مل قفلا مانملا

امكقلاهاـ. وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نهدعو قلا: تانسح رشعب فرحأ ةعبرأ وهو ملسو بتكت
هللا لوسر اي تلق قلا: ةرجع نب بعك نع حيحص نسح يذمرتلا ،قولا هححصو مكاحلا ،و يذمرتلا ،و دمحأ اإلمام ىورو

فصنلا تلق: كل. ريخ وهف تدز نإو تئش، ؟قلا:ام عبرأ تلق: تئش صاليتقلا:ام نم كل لعجأ مكف كيلع الة صلا رثكأ ينإ
كيفكي اذإ مهل ةياور يفو . كبنذ رفغيو ، كمه يفكت اذإو اهلكقلا: صاليت كل لعجأ تلق: كل. ريخ وهف تدز نإو تئش ام ؟قلا
هاـ. كيلع صالة يئاعد نم كل لعجأ مك :يأ يرذنملا ظفاحلا صاليت،قلا نم كل لعجأ مكف هلوقو ، كترخآو كايند هللامه
لعجأ مكف ةرجع نب بعك لوق ىنعم هللاام لوسر :اي تلقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر : يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا قلا

. كسفنل كلذ باوث يدهتو يلع يلصت صاليتقلا:نأ نم كل
قلا: هيبأ نع هديناسأ ضعب نع هيوري اميف ، يدنقرمسلا نسحلا نع صفح وبأ خيشلا ىكحو الين طسقلل راون األ حقاول يفو

اهيأ هل: تلقف ىنمو ةفرعو مرحلا نيب ناك ثيح ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا ريثك ناكو ، مرحلا يف لجر فقو
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصت كنأ ىوس الة، صلا ب عوطتلا ،والب ءاعدلا ب لغتشت ال قماال،امفبكلا ماقم لكل نإ لجرلا
تامف ةلعلا هب تيوقو يدلا و لتعا ، ةفوكلا انغلب املف ، يعم يدلا و ناكو ، تيبلا اذه ىلإ اجاح ناسرخ نم تجرخ ؟قفلا:ينإ
هتيأر املف ر،املف امحلا ةروصك هتروص ألهار،اذإف ههجو تفشكف هيلإ، تئجو هنع تبغ ،مث يرازإب ههجو تيطغ تام ،املف

تدعقف . يدلا و راص يذلا لا حلا اذه سانلل رهظأ : يسفن يف تلقو اديدش انزح تنزحو ، هببسب تشوشتو ، يمغ مظع كلذك
. تمنف ، مونلا نم ةنس ينتذخأف ، امومهم هدنع

يل: ،مثقلا هاطغ مث هيلإ رظنف ، ههجو نع فشكو ، يدلا و ىلإ ءاجو انيلع، لخد جرال نأك يمانم يف تيأر مئان،ذإ انأ امنيبف
كدلا نعو زألا لجو هللازع نإ رشبأ ؟قفلا: ةنحملا هذهب يدلا و راص دقو المتهأ فيكو : تلقف هيف؟ تنأ يذلا ميظعلا مهلا اذهام

؟قفلا: اكرابم كمودق ناك ؟دقف تنأ :بهللانم لجرلل تلقف علا، طلا رمقلا وهك اذإف ههجو نع ءاطغلا فشك ،قلا:مث ةنحملا هذه
ىلع هتففلف ملسو هيلع هللا ىلص هئادر فرطب تذخأو ، اميظع احرف تحرف كلذ قلا املف ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا انأ
لكأ نم نأ لجو هللازع مكح نإو ، ابرلا لكآ كدلا قفلا:نإو ةصقلا ب ينتربخأ هللاإال لوسر ،اي يديساي هللا قحب تلقو ، يدي
يلع يلصي نأ كدلا و ةداع نم ناك نكلو ةرخ يفاآل امإو ، ايندلا يف ،امإ رامح ةروصك توملا دنع هتروص هللا لوحي ، ابرلا

ةئام. هشارف ىلع عجطضي نأ لبق ةليل لك يف
هللا تلأسف ، كدلا حبلاو ينربخأف ، يتمأ لا معأ يلع ضرعي يذلا كلملا ينءاج ابرلا لكأ نم ةنحملا هذه هل تضرع املف ةرم

هتنفدو هتزهجو ، هتركشو ىلا هللاعت تدمحف ، ردبلا ةليل رمقلا وهك اذإف يدلا و هجو زع تفشكف تظقيتساف هيف، ينعفشف ىلا عت
. ةعاس هربق دنع تسلجو ،

ناك تلق:القلا: اهببس ناك ام كدلا و تفح يتلا ةءاضولا هذه فرعتأ يل: لوقي فتاهب انأ اذإ ناظقيلا و مئانلا نيب انأ امنيبف
. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الم الةوسلا صلا اهببس

تنك ناكم يأ يفو تنك، حةلا ةيأ ىلع ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الم الةوسلا صلا كرتأ ال ينأ يسفن ىلع تيلآف
هاـ.

صلا نم رثكن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ ، ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راون األ حقاول يفو
لك هيف مهبغرنو ، باوثلا نماألرجو كلذ يف ام انناوخ إل ركذنو ، اراهنو يلال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ميلستلا الةو
ةرشع صالةىلإ فلأ نم ءاسمو احابص ةليلو موي لك ادرو مهل اولعج نإو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اراهظإ ، بيغرتلا
هدابع ىلع ىلا :صالةهللاعت لوقي ىلا هللاعت همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو األمعلاقلا: لضفأ نم كلذ ناك آالفصالة،
ب روصحم ديقم ،ألهن يلصملا دبعلا ةبترم ثيح نم ددعلا اهلخد امنإو ، ءاهتنا وال ءادتبا الهت صل سيل ،ألهن ددعلا اهلخدي ال

. مهفاف ارشع ةرم لكب هدبع ىلع يلصي ىلا عت هنأ ربخأو ، دبعلا ةلكاش بسحب دبعلل ىلا عت قحلا لزنتف ، نامزلا
ناك اذإ دبعلا ثمال،ألن دمحم ىلع تيلص :هللامينإ لوقي نأ نود هيبن ىلع يلصي نأ ىلا هللاعت لأسي دبعلا نوك هانلق ام ديؤيو
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع تاولصلا دادعت نأ ملعف ، ىلوأ ىلا عت قحلا ةبترف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبتر لهجي

ةراهط ىلإ هيلع يلصملا جاتحيو ةرم، ؤسلا لك انل بسحيف هيلع يلصي ىلا،نأ هللاعت وحن انلا ؤس ثيح نم وه امنإ ،
، اهتحص يف اطرش اهل ةراهطلا نكت مل نإو ، دوجسلا و عوكرلا تاذ الة صلا هلل،ك ةاجانم ىلا،ألاهن هللاعت عم عوضخو

ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل لضفلا ناك نإو ، هييبن ىلع يلصي هللانأ لأسي برقلا لحم يف لجو هللازع يدي نيب اهبحاصو
رجأ هل ناك هانركذ ام ىلع بظاو نمف ىلا هللاعت الةنم صلا يلصملل لصحيل هيلع، يلصن نأ انل نس يذلا وه هنإف ةلا، صأ
ايند طبرلا و لحلا هل ىلا هللاعت لعج نم دوجولا يف امو ، ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ برقتم هب برقت ام ىلوأ انه وهو ، ميظع
عيمج همركأو ، ةربابجلا باقر هل تناد ، ءافصلا و ةبحملا و قدصلا ىلع همدخ نمف ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لثم هرخآو

ب فراعلا خيشلا ةقيرط هذه تناكو ، ديبعلا هتمدخ ديسلا مدخ نمو ، ايندلا كولم دنع ابراقم ناك نميف كلذ ىرن امك نينوؤملا



يواوزلا دمحأ خيشلا درو ناكو آالفصالة، ةرشع موي لك ينوشلا نيدلا رون خيشلا درو ناكف ، يواوزلا دمحأ ىلا هللاعت
ةظقي انسلا جي ريصي ىتح ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا نم رثكن نأ انتقيرط ةرم يل صالة،قولا فلأ نيعبرأ
اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب لمعنو ظافحلا اهفعض يتلا ثيداح األ نعو اننيد، رومأ نع هلأسنو ، ةباحصلا لثم هبحصنو ،

. ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلل نيرثكملا نم نكن انل،مل كلذ عقي مل املو
برقأ نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا قيرط نم ىلا هللاعت ةرضح ىلإ لوصولا قيرط نأ يخأ اي ملعاو قلا
هنكمي لا،وال حملا مار دقف ىلا هللاعت ةرضح لوخد بلطو هب، ةصاخلا ةمدخلا ملسو هيلع هللا ىلص همدخي مل نمف ، قرطلا
ةطساو ريغب ناطلسلا ب عامتج اال بلط فلاالحاذإ مكح همكحف ىلا، هللاعت عم باألبد هلهجل كلذو ، لخدي نأ ةرضحلا باجح

. مهفاف
وأ ناطلسلا غالم ،نإف اياطخلا نم ساملا تنك ولو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا نم راثك باإل يخأ اي كيلعف

نم لخدي ،وال مهريغو هديبعو ناطلسلا مدخ قوف هسفن ىريو غالامهل، نكي مل يلا،خبالفنم ولا هل ضرعتي ال ركس اذإ هدبع
ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مادخ كلذكف يلا، ولل اماركإ ادبأ ركذ اذإ يلا غلالمولا ضرعتي ادحأ طق انيأر امو ، طئاسولا ةرئاد

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اماركإ ، ةمايقلا موي ةينابزلا مهل ضرعتي
دانتس اال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دانتس مدعاال ،عم ةحلا صلا األمعلا هلعفت ،ماال ريصقتلا عم ةيامحلا تلعف دقف

ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا نم رثكي مل هنكلو الهنم، معو املع رثكأ وه نم ينوشلا نيدلا رون انخيش نمز ناك ،دقو صاخلا
هجئاوح تناكف ، نيدلا رون خيشلا هيف يذلا برقتلا ،إال هلمعو هملع هل صقني نكي ،ملف خيشلا رثكي ناك امك ملسو هيلع هللا

ةبحملا هللا،إال ركذ ىلع سانلا عيمج نم دصاق لك دوصقم سيلو ، هبحت بيذاجملا و ءاملعلا رئاسو ةيشام هتقيرطو ، ةيضقم
. مهفاف هيف ةبحملا إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا ىلع مهعمج ىلا،وال هللاعت يف

ىتح ، ميظع ءافص ىلإ جاتحت ةيخزربلا ةبحصلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةبحص نأ دوهعلا لئاوأ انمدق دقو ينارعشلا قلا
هل حصت ةرخ،ال واآل ايندلا يف اهروهظ نم يحتسي ةئيس، ةريرس هل تناك نم نأو ملسو هيلع هللا ىلص هتسلا جمل دبعلا حلصي

رافكلا تالةو كلذ لثمو ، نيقفانملا ةبحص عفنت مل ،امك نيلقثلا ةدابع ىلع ناك ولو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةبحص
. هماكحأ مهناميإ مدعل اهب نوعفتني ،ال نآرقلا

ىلع الة صلا إال ةدابع مهل سيل إالهللا مهددع ملعي ،ال فاق لبج ءارو اقلخ ىلا هللاعت نأ سئارعلا باتك يف يبلعثلا ىور
هللا لوسر ىلع الة صلا دئاوف نم ةلمج يخأ اي كل ركذأ نأ يلإ ببح دقو ، ينارعشلا ،مثقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

لوسر ىلع الة صلا كتاقوأ رثكأ يف كلغش ريصيو ، ةصاخلا هتبحم كقزري ىلا هللاعت لعل كل اقيوشت ، ملسو هيلع هللا ىلص
بعك هيلإ راشأ ،امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيحص يف هتلمع لمع لك باوث يدهت ريصتو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا

كايند هللامه كيفكي نذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قفلا يلا معأ باوث كل لعجأ اهلك،يأ صاليت كل لعجأ ينإ ةرجع نب
األمعلا ةيكزتو اياطخلا ريفكتو هيلع، ىلص نم ىلع هلسرو موالهتكئ سوالهم ىلا صالةهللاعت اهمهأ وهو كلذ، نم كترخآو
ب ليكلا دحأ،و لبج لثم نماألرج طاريق ةباتك اهنمو اهلئاقل هيلع الة صلا رافغتساو ، بونذلا ةرفغم اهنمو تاجردلا عفرو ،
قتع ىلع اهلضفو اياطخلا وحم اهنمو مدقت، امك هل اهلك هيلع صالهت لعج نمل ةرخ واآل ايندلا رمأ ةيافك اهنمو ىفو، نازاأل يملا
اهنمو ، ةهافشلا بوجوو ةمايقلا موي اهب هل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداهشو األوهلا، رئاس نم ةاجنلا اهنمو ، باقرلا

، ضوحلا دوروو ةرخ يفاآل نازيملا ناحجر اهنمو ، شرعلا لظ تحت لوخدلا و هطخس نم واألنام هتمحرو ىلا هللاعت اضر
لبق ةنجلا نم برقملا دعقملا ةيؤرو ، فطاخلا قربلا ك طارصلا ىلع زاوجلا و رانلا نم قتعلا اهنمو ، شطعلا نم واألنام
اهنمو ، اهماقم اهمايقو ، ةوزغ نيرشع نم رثكأ ىلع اهناحجر اهنمو ، ميركلا ماقملا ،و ةنجلا يف حاور األ ةرثك اهنمو ، توملا

ىلا هللاعت ىلإ األمعلا بحأو ةدابع اهنأ اهنمو ، رثكأ لب ةجاح ةئام صالة لكب هل يضقت هنأ اهنمو ، اهتكربب لا ملا ومنو ةراهط
هللا لوسر ىلع يلصي ماد ،ام اهبحاص ىلع يلصت ملاالةكئ نأ اهنمو ، ةنجلا لهأ نم اهبحاص نأ ىلع ىلع عالةم اهنمو ،

نأ اهنمو ، ريخلا ناظم اهب سمتلي هنأ اهنمو ، شيعلا قيضو ، رقفلا يفنتو سلجملا نيزت اهنأ اهنمو ، ملسو هيلع هللا ىلص
هتفيحص يف تيدهأ نم كلذكو ، اهباوثبو اهب هدلا وو وه عفتني هنأ اهنمو ، ةمايقلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هب سانلا ىلوأ اهبحاص
ىلعو هرشح مويو هربق يف اهبحاصل رون اهنأ اهنمو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإو ىلا هللاعت ىلإ برقت اهنأ اهنمو ،
مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيؤر اهنمو ، إدصلا و قافنلا نم بولقلا ءىربتو ءادع ىلعاأل رصنت اهنأ اهنمو ، طارصلا
يفخت ال يتلا روم نماأل كلذ ريغو ةرخ واآل ايندلا يف اعفن اهرثكأو اهلضفأو األمعلا كربأ نم يهو ةظقيلا يف اهنم رثكأ نأ

هاـ.
لاهاـ. وكشب نبا هركذ هدلو، دلوو هدلوو لجرلا كردت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا قلا: ةفيذح نعو

يلبش كب:قلا:اي ىلا هللاعت لعف هل:ام تلقف ، مانملا يف هتيأرف يناريج نم لجر تام ىلاقلا: هللاعت همحر يلبشلا نع ىكحيو
هذه تيدونف ىلعاالسالم؟ تمأ يلع؟ملأ ىتأ نيأ :نم يسفن يف تلقف لا ؤسلا دنع يلع جترأ هنأ كلذو ، ةميظع لا وهأ يب ترم

يتجح ينركذف ، ةحئارلا بيط ، صخشلا ليمج لجر امهنيبو ينيب ،حلا ناكلملا يب مه املف ايندلا يف كناسل كلا مهإ ةبوقع
يف كرصنأ نأ ترمأو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع صالكت نم تقلخ صخش ىلا؟قلا:انأ هللاعت كمحري تنأ :نم تلقف

الين. طسقلل راون األ عماول رظنا لاهـا وكشب نبا هركذ برك لك
براأل نم برقلا ديري نمل تاقو األ عيمج ،يف تامهملا مهأ نم تاداسلا ديس ىلع الم الةوسلا صلا : نيبملا حتفلا يف قولا

ةيادبلا لهأ قح يف دكأتت اهنأو ، تارودكلا عيمج نم نطاوبلا يفصتو ، تاحوتفلا و رارس األ بلجت اهنأو ، تاومسلا و نيضر
بلا طلل لصاولا فراعلا ،و براقملا ديرملا كلا،و وسلا بلا طلا اهيلا جايتح لال يوتسيو ، تاياهنلا باحصأو ، تادار اإل بابرأو



هل لوقت فراعلا ،و كوكشلا دنع هعفرت ديرملا ،و كولسلا ىلع هنيعت بلا طلا تلق تئش نإو ، هينفت ام دعب هيقبت فراعلا ه!و يبرت
. كولملا كلمو تنأ اه

و هلمحت بلا طلا تلق تئش نإو ، ةبيهلا ماقم يف هكسمت فراعلا ،و ةوتفلا هبسكت ديرملا ةوق،و هديزت بلا طلا تلق تئش نإو
تاماقم يف هتبثت فراعلا األوحلا،و هبسكت ديرملا هيلإاألمعلا،و ببحت بلا طلا تلق تئش نإو ، هنولت فراعلا ،و هلمكت ديرملا
ىوقي بلا طلا تلق تئش نإو ، ةراش نعاإل هينغت فراعلا ،و ةرابعلا ب ديرملا ،و ةرانتسا هبسكت بلا طلا تلق تئش نإو الزتلا،

. هنيعت فرعلا و هديزت ديرملا ،و هتبثت بلا تلق:طلا تئش نإو ، هنايع اهنم دادزي فراعلا ،و هناميإ اهنم رثكي ديرملا ،و هناقيإ اهب
بلا طلا تلق تئش نإو تلاالق، دنع هديؤت فراعلا ،و قارش هيلعاال ضيفت ديرملا ،و قارط اال هبسكت بلا طلا تلق تئش نإو

. هراهنو هليل هبرل يوتسي فراعلا ،و هرارسأ اهنم ضيفت ديرملا ،و هراونأ اهب دادزت
تلق تئش نإو لا، صولا دنع هديؤت فراعلا األوحلا،و هيدل ححصت ديرملا األمعلا،و هيلإ ببحت بلا طلا تلق تئش نإو
هيمحت ديرملا ،و طاشنلا هبسكت بلا طلا تلق تئش نإو ، اققحت اهنم دمتسي فراعلا ،و اقلمت هبرطت ديرملا ،و اقوشت هديزت بلا طلا

. طاسبلا ىلع اهب بدأتي نيفراعلا ،و طاطحن نماال
رارق هللا ريغ عم هل نوكي ،وال رارطظ اال همزلت فراعلا هلاآلراث،و فشكت ديرملا ،و راون األ هبسكت بلا طلا تلق تئش نإو
بلا طلا تلق تئش نإو ، تاماقملا يف هلوحت فراعلا ،و تاماركلا ب هدمت ديرملا ،و تامانملا ب هقوشت بلا طلا تلق تئش نإو ،

،و ءاقللا ىلإ هقوشت بلا طلا تلق تئش نإو ، توربجلا ب هميهت فراعلا ،و توكلملا بيغ ىلع هعلطت ديرملا ،و توبثلا ب هديؤت
هاـ. اققحت هديزت فراعلا ،و ىقتلملل هوعدت ديرملا

،و بانجلا اذه ةمدخ مالةمز ىلع بابح األ ءارغإ نم ىلا هللاعت همحر اهنمض امل يمرضحلا خيشلا ةديصق انه درونلو
. ددجم ميلست صالةمث هذه يهو ، بابلا اذه عرق ةمادإو ، باكرلا اذهب كسمتلا

دعست نيراد اذإمــاشـئـتفــيلـا دمحأ قلخلا مامإ يداهلا عــىل
صــلـيـتـفغبااألجــرفـهيـا نإو مـحـمـد ىلع ـالة صلا ب رثكأ فــ
بـــاهيـقـيــان قلاـــبلو شــتئ نإو مـحـمـد ىلع الة صلا شوـــعفب

صــالة ـــحوال صي ـمو صــ ــال ـف مـحـمـد ىلع الة صلا ـمب تخت فــ

مدمح ىلع الة صلا كرت نمل

مـحـدم ىلع صــلـيـــتفــيـــه اذإ عـلـككـلـهعـقـبـهاخـيـر ــــــــ فو
دمحم ىلع الة صلا ب كبرل بغراو هللا عداو مفـيلاـلـيــل قوــــــــــ

دمحم ىلع الة صلا يب نلــــ كوـــــ يئاجر عطقت ال بر لاي قوـــــــ
دمحم ىلع الة صلا ب لسو ــــــــــــ ت ديبع ىلع باتملا ب لجع ـــــــ فــــ
دمحم ىلع الة صلا اناب ــــــــــــــ مأ وجريو نكل هبونذ فاخ ـــــــ يــــ
دمحم ىلع الة صلا ب كتلأ ـــــــــــ س يناف يتمتاخ دنع يل نك فــــــــــ
دمحم ىلع الة صلا ريركت ـــــــــــ ب إال تانسحلا فعاضتت فـــمـــــا
دمحم ىلع الة صلا ب بين ــــــــــــ م مهيف سيل اموق ترص بأـــــ نإو
دمحم ىلع الة صلا رب ــــــــــــ كذو مهاوس بلطاو مهنع بنج فـــــــ
دمحم ىلع الة صلا ىرإال ــــــــــ ت اعمج تاكربلا و تاريخلا ــــا مف
دمحم ىلع الة صلا ب اعيم ــــــــــــ ج تاإال ـــ كربلا و تاريخلا مفـــــا
دمحم انل عيفشلا ىلع ل ــــــــــ صو رهجو رس فمــوالكيف خوـــــ
دمحم ىلع الة صلا رفكب ــــــــــــــ ت ىصحت سيل كبونذ تنا كــــ نإو
دمحم ىلع الة صلا ب كرس ـــــــــــ ت ارومأ ىرت تامملا ءا جـــــ نإو
دمحم ىلع الة صلا ب محر ــــــــــ تو ينام باأل رفظت ربقلا ـدن ـــــــ عـو

ـدم حم امهل أالكلق ـــــــــــــ س اذإ ـا بعر نيكلملا نم شخ والتــــــ
ـد محم انقدصو ان ـــــــــــــــــــ مآو بتـانع دق هللااقح لو ــــــ سرـــــــ

ـد محم ىلع الة صلا مهلب ـــــــــــ تو عاستا كل حيرضلا قيض فوـــي
ـد محم ىلع الة صلا ب نمؤ ـــــــــــ ن انثعب اذإ باسحلا ييـــمو ــــــ فو
ـد محم ىلع الة صلا ب ىورت ـــــــــ ف اسأك هنم برشت ضوحلا توـتأ
ـد محم يركذ نم تمدق ام ــــــــــ ب اهيف توم ال ةنج لخد ـــ ــــــــ تو
ـد محم ىلع الة صلا انادب ــــــــــــ ه يبر لضف نم هلك اذه ـــــ ـــــــ ف

ـد محم اهيف انراج راد ـــــــــــــــــ ب نيع روحو ميعنلا ـــــــــمعنب تو



ـد محم ىلع الة صلا كظفح ـــــــــ ي الل جلا يذ كبر هجو رظن توـــ
ـد محم ىلع الة صلا لضف ىل عــــ اريثك هركشتو هدمحت ـــــ ــــــــــ ف
ـد محم ادغ نيبنذملا عيف ــــــــــــ ش يمشاه يحطبا لو ـــــــــــــ سر
ـد محم انديس راتخملا ىل ـــــــــــ ع جيهب جرأ بيط الم ـــــــــــــــ س
ـد محم اي ةيربلا ريخ ا ـــــــــــــ يو عيفش ايو األمان يداه ا ــــــــــ يأ
ـدم حم اي ةيحتلا ب كصخ ـــــــــــــ ي يمرضحل لوبقلا كنم ى سعــــ
ـدم حم يثوغ يرصان يدا معـــــ يبيبح اي اياربلا يداه (تلق)ايأ
ـدم حم اي قدصي كنم ودع ــــــــ ل رمغ وهو دبع رومأ لو ــــــــــ ت
ـدم وهللاحأ يأ حورلا تو ـــــــ قو ينيع ءام يسفن ةايح تنأ فــــــ
ـدم حم اي عاطقنا نود ه ـــــــــــــ ل اعيفش نك اياربلا ريخ ا ـــــــ يو

ءامسلا تطأ هنأقلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ثيدحلا يفو ىلا هللاعت دنج رثكأ مهنأو ملاالةكئ، ةرثك رابتعا )يف ةدئاف )

نجلا ،و نجلا رشع مدآ ينب نأ يورو ﴾ عكار وأ دجاس كلم هيفو إال مدق عضوم اهيف ام طئت نأ اهل قحو
رشع ؤهالء لكو ، نيلكوملا ضر مالةكئاأل رشع ؤهالء لكو ، رحبلا تانويح رشع مهلك الء ؤهو ربلا، تانويح رشع مدآ ونبو
رزن يسركلا ةلباقم يف لكلا مث ةعباسلا ىلإ بيترتلا اذه ىلع ،مث ةيناثلا ءامسلا مالةكئ رشع ؤهالء لكو ، ايندلا ءامسلا مالةكئ

هضرعو قدارسلا لوط ، قدارس فلأ ةئامتس اهددع يتلا ، شرعلا تاقدرس نم دحاولا قدارسلا مالةكئ رشع ؤهالء ليلق،مث
اهنم،إ مدق عضوم رادقم نم امو اريغص اردقو ، اريسي ائيش نوكت امنإف ، امهنيب امو ضر واأل تاومسلا هب تلبوق اذإ هكمسو
، شرعلا لوح نوفحي نيذلا ملاالةكئ، ةلباقم ؤهالءيف لك مث سيدقتلا و حيبستلا ب لجز مئاق،مهل وأ عكار وأ دجاس كلم هيفو ال

ىلا. إالهللاعت مهددع ملعي ،وال رحب يف ةرطقك
اوعضو ،دقو امايق افلأ نوعبس مهئارو نمو ، نيربكمو نيللهم هب نوفوطي ملاالةكئ، نم فص فلأ نوعبس شرعلا لوح ليقو

مهنم لا،ام مشلا ىلع نيميلا اوعضو دق فص فلأ ةئام مهئارو نمو ، ريبكتلا و ليلهتلا ب مهتاوصأ نيعفار مهقتاوع ىلع مهيديأ
ليلق. رزن الم سلا هيلع ليفارسإ عايشأ مه نيذلا ، حوللا ؤهالء لك هباآلرخ.مث حبسي وهو إال دحأ

نوتسو ةتسو ةئامث ،هلثال شرعلا مظع :يف ليقو ماع، فلأ نينامث عرسملا ريطلا ناقفخ شرعلا مئاوق نم نيمئاقلا :نيب ليقو
شرعلا قوفو ماع، فلأ نوتس ءارحص لك ،يف ءارحص فلأ نوتس نيتمئاقلا نيبو ةرم، فلأ ايندلا ك ةمئاق لك ردق ، ةمئاق

ماركلا بملاالةكئ رومعم كلذ لكو ماع، فلأ نوعبس باجحو باجح لك نيبو ماع، فلأ نوعبس باجح لك يف اباجح نوعبس
ىلص نم ىلع ارشع نولصي مهلك ؤهالءملاالةكئ ،نإف فاقلا و ءارلا ديدشتب اقرلا عملا نم نيعبسلا بجحلا قوف ام اذكو ،

نم نإف يه امأو ، قلغأ امل حتافلا صالة ريغ يف اذه للق وأ رثكأ ادبأ امئاد اذكه ، ةدحاو ةرم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع
يف اذهف ارشع هيلع كلم صالةلك صالة،عم فلأ ةئامتسب ملا علا يف كلم لك نم تردص صالة لكب هل بتكتف ةرم اهب ىلص

. نينمؤملا مومع
اهلك اهنيبأ نأ تدرأ تنكو ، نطابلا نطاب ةبترمو ، ةنطاب ةبترمو ، ةرهاظ ةبترم بتارم اهلفثالث قلغأ امل حتافلا صالة امأو
يفتكأ انأ امنهكلا،اهف ةفرعم سانلا رثكأ قاقحتسا مدع كلذ نم ينعنم نكل ، بئارغلا و بئاجعلا اهنم ركذأو ، لحملا اذه يف

طقف. ةرهاظلا ةبترملا هتعمح ام ضعب ركذ ،نم يناعملا رهاوج يف ام ضعب ركذب
ىلص هتلأس ينإف قلغأ امل حتافلا صالة امأو هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش قلا قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف

صالة فلأ ةئامتسب ىلص نم رجأ تاولصلا كلت عيمج يف هل:له تلقف صالة فلأ ةئامتسب اهنأب وأال ينربخأف ملسو هيلع هللا

﴾ ةدرفم صالة فلأ ةئامتسب ىلص نم رجأ اهنم ةرم لك يف لصحي :﴿معن ملسو هيلع هللا ىلص ؟قفلا ةدرفم
نوعبس هل يذلا رئاطلا وهو صالة، لكل ثيدحلا يف روكذملا دحلا ىلع دحاو رئاط اهنم موقي له ملسو هيلع هللا ىلص هتلأس و
يبنلا ىلع يلصملل مهحيبست باوثو ، ةفصلا كلت ىلع رئاط فلأ ةئامتس ةرم لك يف اهنم موقي ،مأ ثيدحلا رخآ ىلإ حانج فلأ

كلت ىلع رئاط فلأ فلأ ةئامتس صالة لك يف اهنم موقي ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ؟قفلا ملسو هللايلعه ىلص

فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ﴾امكقلا دحاو رئاط ةنسلأ ددعو ةرم لك يف ةفصلا
ةئامعبسو تارم عبس ت نأ ىلإ ناسل فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ نونامث و ةئامتسو بتارم ةينامث دعت تأ ،ىلإ ناسل فلأ

لك يف ةغل نيعبسب هللا حبسي ناسل لكو ، ةنسل ددعاأل عومجم اذهف بتارم سمخ دعت نأ ،ىلإ ناسل فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ
. ةديرفلا ةتوقايلا ريغ يف ةرم لك ،يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصملل اهباوثو ، ةظحل

انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر مدقت،مثقلا امك ةروكذملا ةفصلا ىلع رئاط فلأ ةئامتس ةرم لك نم قلخي هنإف اهيف امأو
لدعت ةوزغ لكو ، ةوزغ ةئامعبرأ باوث لدعت ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا نإ ثيدح نع ملسو هيلع هللا ىلص هتلأسف هب:

له تاوزغلا هذه ددع نع ملسو هيلع هللا ىلص هتلأسف ﴾ حيحص ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص مأال؟قفلا حيحص له ةجح ةئامعبرأ
صالة لكو صالة، فلأ ةئامتسلا صالةنم لكل ةوزغ ةئامعبرأ موقي ،مأ ةوزغ ةئامعبرأ ةرم قلغأ امل حتافلا صالة نم موقي
صالةنم لكو صالة، فلأ ةئامتسب قلغأ امل حتافلا صالة نإ هانعم ام ملسو هيلع هللا ىلص قفلا ةوزغ ةئامعبرأ اهدارفنا ىلع
لصح ، ةدحاو ةرم قلغأ امل حتافلا يأب اهب ىلص نم :نإ ملسو هيلع هللا ىلص هدعب ،مثقلا ةوزغ ةئامعبرأ صالة فلأ ةئامتسلا
ظفلت تقو ىلإ رهدلا لوأ صالة،نم فلأ ةئامتسب كلمو سنأو نج اك نم ملا علا يف تعقو صالة لكب ىلص اماذإ باوث هل

صالةنم لك سناو نجو كلم ، امومع يلصملا تاولص عيمج صالةنم فلأ ةئامتس صالة لكب ىلص هنأك اهب،يأ يلصملا



،نإ تاجرد رشع عفرو ، تائيس رشع وحمو ، تانسح رشعو ، روحلا نم ةجوزب كلذ صالةنم لكو ، ةوزغ ةئامعبرأب كلذ
. تارم رشع صالة لكب موالهتكئ هيلع يلصي هللا

فيكف ، ةدحاو ةرم يف ةدابع اهل موقت الةال صلا هذه نأ تملع كبلقب اذه تلمأت هب:اذإف انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا قلا
هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا اهنم.مثقلا ةرم لك يف لصاح اذهو ىلا، هللاعت دنع لضفلا نم هل اذام تارم ىلص نم
يبنلا صالة هحنمي نأ ةليوط هللاةدم ىلإ هجوت هنكلو ، يركبلا فيلأت نم نكت مل اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينربخأو هب: انعو

يف ةبوتكملا الة صلا هذهب كلملا هاتأف هتوعد ىلا هللاعت باجأ مث ةدم هبلط لا ،طو تاولصلا عيمج باوث اهيف ملسو هيلع هللا ىلص
اإلسن عيمج ةدابع اهنزت ال اهتدجو الة، صلا هذه تلمأت املف عوانهب: هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا ،مثقلا رونلا نم ةفيحص

وملاالةكئ. نجلا و
ركذو ، دامجو ناويح لك ركذ ةرم ةتسآالف قلغأ امل حتافلا ركاذل بتكف هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر مثقلا

حتافلا نم ةدحاولا ةرملا ،و اهركذأف تاناويحلا امأو هب، مئاق مسا اهل نوكلا يف ةرذ اهب،ألنلك مئاقلا لالمس اهركذ وه تادامجلا
اذهو ةرم، ةتسآالف اريبك وأ اريغص نوكلا يف ءاعد لك نمو ، رافغتسا لك نمو حيبست لك نمو ركذ، لك نم لدعت قلغأ امل

. قلغأ امل حتافلا صالة لضف نم هنع ىلا هللاعت يضر انديس ، ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس هب ربخأ ام
فلأ ةئام تردق ،ولف لوقعلل هيف لخدم ،ال يهلإ رمأ قلغأ امل حتافلا ةيصاخو هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر مثقلا
موي لك يف مهنم دحاو لك ركذي ماع، فلأ ةئام مهنم دحاو لك شاعو ، لجر فلأ ةئام ةليبق لك ،يف ةليبق فلأ ةمأ لك ةمأ،يف

هذها يف اهلك نينسلا ةدم يف اهلك هذهاألمم باوث تعمجو ، حتافلا ريغ ،نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع صالة فلأ ةئام
. قلغأ امل حتافلا صالة نم ةدحاو ةرم باوث مهلك اوقحلا اهلك،م راكذ أل

فلأ ةئامتسب تناك ، ةدحاو ةرم قلغأ امل حتافلا الة صب تيلص اذإ كنأ ملعإ هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر مثقلا
تراصو يفاألىلو ام اهيف ناك ةيناثلا تركذ اذإ وملاالةكئ،مث واإلسن نجلا عيمج نم ملا علا يف تعقو صالة لك صالةنم

حتافلا دادزيو ، تاولصلا نم يفاألىلو ام اهيف ناك ةثلا ثلا تركذ اذإ ،مث قلغأ امل حتافلا صالة صالةنم فلأ ةئامتسب األىلو
يف ناك ةدحاوو ةئام ىلإ ،مث رشعلا ىلإ فيعضتلا اذه ىلع رس ةرم،مث فلأ ةئام رشع انثإ يهف ، نيترم فلأ ةئامتس قلغأ امل
حتافلا نم فلأ فلأ نوتس كلذو ةرم ةئام ةفعاضتم فلأ ةئامتس قلغأ امل حتافلا صالة اهيفو ، اهلبق امو يفاألىلو ام ةدحاولا

ةرم فلأ قلغأ امل حتافلا نم ةئامتس اهيفو ، فول نماأل يفاألىلو ام اهيف نوكيف ، ةدحاو فلأ لا ونملا اذه ىلع رسو . قلغأ امل
. طباضلا اذهو لا ونملا اذه ىلع اذكهو فلأ فلأ ةئامتس كلذو ، ةفعاضتم

فلأ ةئامث دعباألفلثال دحاولا يف ناك ، ةدحاوو افلأ ركذ اذإف ، ةئامسمخب اهنم دحاو لك نوكي رحسلا تقو يف اهركذ اذاف
ةئامعبرأو ، بتارم عبرأ فلأ فلأ فلأ فلأ نوسمخو ةئام اهيف نوكيف ةدحاوو يفاألفل امأو ، بتارم ثالث فلأ فلأ

،مثق قباسلا فيعضتلا وأالنم هركذ ام وهف هريغ يف امأو ، رحسلا تقوب صاخ اذهف ، بتارم ثالث فلأ فلأ فلأ نوسمخو

صال نم لضفأب دحأ يلع ىلص :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب:قلا انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر لا

ىلع نهيف امو عبسلا نيضر ،واأل نهيف امو عبسلا تاومسلا لهأ عمتجا هنع:ول ىلا هللاعت يضر ﴾قولا قلغأ امل حتافلا ة
هاـ. اوردق ،ام قلغأ امل حتافلا باوث اوفصي نأ

هيف ام تممتأ املو مدقت، امك يناعملا رهاوج يف الة،إالام صلا هذه لضف ركذأ ال نأ ىلع امزاع تنك ينإ ملعا (تلق):
باوث يلقالنم ائيش يناعملا رهاوج يف ام ىلع ديزأ نأ تدرأف كلذ، نم ةقيرطلا هذه لهأ نم نيقداصلا ىلع ةقفشلا ينتعنم

نما ناطيش لك نع اضارعإو اهلهأ يفو اهيف ةبغر ، اهركذ يف اطاشنو ، اهيلع اتابثو اهب، اكسمت اودادزيل ، ةرهاظلا اهتبترم
ركذ نعو لغوتلا نع كسمتو رش لك يف مهعقويو ريخ، لك نع مهدصي نأ ديري دماج، دناعم لوهج در ،ام نجلا و إلسن

هيف سيل ام ىعدا نم نأ ىلع ، كلذك سيل نم هيف كلذ،واإلنذ ةفرعم يعدي ،ئلال نطابلا نطاب نعو ، ةنطابلا اهتبترم لضف
ليق: امك ناحتم اال دهاوش هتبذك

ضـحـتـهـشهاوــداالمـتـحـنا فــ مـنتـحـلـىبـغـيـرمـاهـوفـيـه
، اهكاردا ةيفيكو اهرارسأ ءادباو ، اهدصاقم نيبتو ، اهقئاقح راهظا هنم بلطي اهيف، انوذأم هنوكو ، اهبتارم ةفرعم ىعدا نم
دجلا قرط ظح إوالفال اذكه اذكه باذك رتفم ةلجاجدلا جدلا وهف امكقلا،إوال وهف بولطملا لك نيب ،نإف اهباوث كردي مبو

. حازملا قرط ريغ
حصفأ نأ ينرمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملعا هبقلا: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا نأ ملعاف اذه تمهف اذإو

ةينباالمس ةحتافلا يف ةنطابلا و ةرهاظلا نيتبترملا نعو ، قلغأ امل حتافلا صالة يف ةنطابلا و ةرهاظلا نيتبترملا مكح نع نيبأو
رظانلا جايتح هلال اداهم نوكت ، دوصقملا لبق ةمدقم مدقأ ينكلو ، ينرمأ اميف ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ لثتمم انأ مظع،اهف األ
، اهتماصو اهقطان اهلك تادوجوملا حوارأ :نأ يهو ةمدقملا هذه فرع األعبر،إالنم بتارملا يف ام مهفي ذإال اهيلا

و قطنلا يف اهصاوخ تفلتخا امنإو ، ءاوس دح ىلع لجو هللازع ىلإ ةبسنلا ب اهلك ، اهدامجو اهناويح ، اهنكاسو اهكرحتمو
يفاأل اذهو ، اإلةيهل ةئيشملا نع صيصختلا كلذردص يهلإ صيصختب ، ةيدامجلا و ةيناويحلا ،و نوكسلا و ةكرحلا ،و تمصلا

ةقطان ةكرحتم اهلك حاور ألناأل حاور ،اليفاأل حاور األ اهسبلت يتلا ماسج يفاأل لصاح امهنيب االتخالف امنإو اهلك، حاور
. روتف بال ادمرس ادبأ ةمئاد ةركاذ ىلا عت هلل ةدباع ةفراع ،عةملا ةيناويح

نمو ريغ، ال نويبنلا و باطق واأل نوقيدصلا إال هملعي ،وال هملعن ال ةيناجلا و ةيرشبلا تاكارد نعاال بيغ هلك ملعلا اذهو
طقف. ةيقيدصلا ماقم ىلإ لصو إالنم هملعي ،وال هنوملعي ال ءايلو األ ىتح هلهب ملع ال مهاوس



مهحاورأ ،نإف نينمؤملا نم باجحلا باحصأو ، رافكلا و نجلا و رشبلا حاورأ ىتح ، ءاوس دح ىلع اذه يف حاور نأاأل ملعا مث
نجلا نم درف لكل نأ ىلع ، فشكلا لهأ عمجأ هنإف ، مهنع روتسم هنكل ، مهسوفن نم هنوملعي ،وال هانركذ يذلا اذهاألرم نتلا
هتدابع قح ىلا هللاعت دبعت يتلا يه ةينارونلا تاذلا كلتو رون، نم طيخب صخشلا تاذب ةلصتم ، ةينارون اتاذ بيغلا يف واإلسن
، هخاسوأب تخطلتو ، مسجلا ةروراق يف ترصحنا واإلسن نجلا نم حورلا نأ ،أللج حاور األ هلعفت ام لعفتو ، بيغلا يف

. حاور األ عيمج هلعفت ام لعفت ، بيغلا يف اهنع ةبئان ةينارونلا تاذلا كلت تراصف ، بيغلا ةعلا طم نع تبجحناف
ةدابعلا هذهب عافتنا واالسن نجلل سيلو دوهشلا و فشكلا بابرأ هكردي امنإو ، مهئاملع ىتح اذهب واالسن نجلا عيمجل ملع ال

اَّلِإ َسْنِإْلا َو َّنِجْلا ُتْقَلَخ اَمَو ﴿: هلوق ققحتي كلذبو عمط. نود طقف، لجو هللازع ةدابعل إال قلخت مل تاوذلا هذه ،ألن

مكح مهماسجأو نيفلكملا حاورأ ىلع أرط نكلو ، فلختف هتدابعل اهقلخي هللانأ ىلا عتف 51اآلةي:56] تايراذلا ]﴾ ِنوُدُبْعَيِل
اَّلِإ َنيِفِلَتْخُم َنوُلا َزَي ىلا:﴿اَلَو عت هلوق مكح اهيلع أرطو والبأيلا، رانلا ؤهالءىلإ ةضبق يف قلا ثيح يفااللز، نيتضبقلا

دارأ ام لك ،يف هدارم يف هل عزانم ،وال همكح يف هلل ضراعم وال مهقلخ كلذلو 11اآلةي:118-119] ﴾[دوه َكُّبَر َمِحَر ْنَم
. هقلخب

هرهاظ ىلع دماج يرهاظ إال هركنيو ملعلا اذه نع فكنتسي ىلا،وال بهللاعت ءاملعلا و بيغلا ب فشكلا باحصأ فقوم اذهو
بويغلا نيدايم هل حتفت ،ملو نوكلا يف نئاكلا مكحلا هللايف ءاطع نبا .قلا مهراكناب وال مهلوقب أبعي ال نجسو باجح يف ،مهف

ةئيهك ملعلا نم :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص .قولا ناوك األ تاطيحمب نوجسم هتاذ لكيه يف روصحم ، هتاطيحمب نوجسم

امبو ىلا﴾ بهللاعت ةرغلا لهأ إال هركني هبال اوقطن اذإف ىلا بهللاعت ءاملعلا إال هملعي ال نوزخملا
17اآلةي:44] ءارس ﴾[اإل ِهِدْمَحِب ُحِّبَسُي اَّلِإ ٍءْيَش ْنِم ىلا:﴿ْنِإَو عتو هناحبس هلوق ققحتي هانركذ

ةوقلا اهل اهلك حاور نأاأل ملعا ،مث هانركذ امك نيقيدصلا دنع وه ،لب رهاظلا لهأ هنظي امك ينمض ال حيرص حيبستلا اذهو
ةظفل يف اهلك ناوك األ ظافلأ عيمجب قطنلا ىلع ةرداق يه ، نوكلا يف حور لكف كالهم، ةفصب اهيلع ىلا هللاعت ىلجت اإلةيهل
دسجلا و حورلا ،ف لقعلا نجس يف نونوجسم ألمهن رهاظلا لهأ إال هلهجي ،وال هنولهجي اذهوال نوملعي نيقيدصلا لكو ، ةدحاو

. ةملكلا كلت نم غرفي ىتح ، اهريغ نع تبجحنا ةملكب ملكت امهم مهدنع
ةدحاولا ةملكلا يف ملكتت نوكتف ، ةدحاو ةملك يف نوكلا ظافلأ عيمج ركذت نأ ىلع ةرداق اهلك حاور نأاأل فشكلا بابرأ دنعو

هيلع، اهردقأو كلذب حاور يفاأل ىلجت يذلا وه ىلا هللاعت ،نإف اقوذو افشك اذه اوكردأ ، ةياهن هريغ ،ىلإ ةنيابتم ةريثك رومأب
بحاصو طقف. ، ةيداعلا روم يفاأل ىلا هللاعت ةردق ةياغ لعجو ، ةداعلل ةقراخلا روم هللايفاأل ةردق ركنأ اذهإالنم ركني سيلو
هلوق نع لفغي نأ ألدج يتأت فيكو ، هرفكو هناميإ يف ثحبلا لحم لحملا اذه سيلو ، رفاك وأ ىلا بهللاعت لهاج ملعلا اذه

فكنتسي هب:وال انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا لوقو 16اآلةي:8](تلق): لحنلا ]﴾ َنوُمَلْعَت اَماَل ُقُلْخَيَو ىلا:﴿ عت
ةداعلل ةقراخلا روم يفاأل ىلا هللاعت ةردق ركنأ اذهإالنم ركني سيلو ، هلوقو هرهاظ ىلع دماج يرهاظ إال هركني ،وال ملعلا نع

دنع هل ظفللا و ليوأتلا نايبو ، رينملا جارسلا يف ،قلا ةقيقحلا و ةعيرشلا يف مدق هل نم لك هملعي ، قدصو قح لوق هرخآ ،ىلإ

ْنِم ُطِبْهَي اَمَل اَهْنِم َّنِإَو ُءاَمْلا ُهْنِم ُجُرْخَيَف ُقَّقَّشَي اَمَل اَهْنِم َّنِإَو ُراَهْنَأْلا ُهْنِم ُرَّجَفَتَي اَمَل ِةَراَجِحْلا َنِم ىلا:﴿َّنِإَو عت هلوق

ماهفا ىلع رداق ىلا هللاعت (تلق):نإ ىشخي فيكف ، مهفي وال لمعي ال دامج رجحلا تلق) 2اآلةي:74](ناف ةرقبلا ِهَّللا﴾[ ِةَيْشَخ
هريغ هيلع فقي وال تاناويحلا و تادامجلا يف املع هلل ،نأ ةنسلا لهأ بهذمو اهلقلا: هماهلإب ىشختو لقعتف ، دامجلا و رجحلا

24ا رونلا ]﴾ ُهَحيِبْسَتَو ُهَتاَلَص َمِلَع ْدَق ٌّلُك ٍتاَّفاَص ُرْيَّطلا ىلا﴿َو عتو هناحبس هلوق هيلع لدي ، ةيشخو حيبستو صالة اهلف ،
هاـ. ىلا هللاعت ىلإ هملع لكبو هب، نامي اال ءرملا ىلع بجيف آلةي:41]

يلع ذخؤت نأ فاخأ ينإف ينع لزنإ : لبجلا ،قفلا هنوبلطي رافكلا و ريبثب ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ىور جارسلا يفو
لوسر قلا:قلا ةرمس نب رباج ،نع ملسم ىور بابللا يف هللا،مثقلا لوسر اي يلإ ءارح لبج .قفلاهل كلذب ىلا هللاعت ينبقاعيف

يلع اآلن﴾نع هفرع أل ينإ ثعبأ نأ لبق يلع ملسي ناك ةكمب ارجح فرع أل :﴿ينإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
سلا لوقي وهو لبج،إال وال رجش هلبقتسا ،امف اهيحاون ضعب ىلإ انجرخف ، ةكمب ملسو هللاهيل ىلص هللا لوسر عم تنك قلا:

. بيرغ ثيدح قولا: يذمرتلا هجرخأ هللا لوسر اي كيلع الم
لوسر هيلإ موقي ، هتلبق يف عذج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف ناك هللاقلا: دبع نب رباج نع يراخبلا ىورو

هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزن ىتح ، راشعلا تاوصأ لثم عذجلل انعمس ربنملا عضو املف ، هتبطخ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

عمست تناك ام ىلع تكب ،قلا:﴿ ترقتسا ىتح تكسي يبصلا حايص ةلخنلا بحاص ةياور يفو هيلع، هدي عضوف ، ملسو

﴾ ركذلا نم
هاـ. انلق امل دهشي كلذو ىلا، هللاعت ةيشخ إالنم لفسأ ىلإ ىلعأ نم رجح لزني :ام دهاجم قلا

يف لوقي هنع، هللا يضر غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع خيشلا بطقلا ينعي هتعمسو زيرب يفاإل كرابملا نب دمحأ خيشلا قولا
وه كلذ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم نم اهوحنو ، رجشلا دوجسو ، رجحلا ميلستو ، عذجلا نينحو ، اصحلا حيبست ثيداحأ
اهنم كلذ اوعمسي ىتح ، نيرضاحلا نع باجحلا ليزي نأ هبر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس امنإو ، امئاد اهحيبستو كالاهم
امو يلوزجلا خيشلا لوق دنع تارسملا علا طم بحاص ةايحلا اهل تبثأ تلق:دق ؟قفلا:ال حورو ةايح اهيف لهو هل تلقف قلا:
ناسلب حيبستلا اذه لهو ، تاومسلا يف ام هلل حبس هدمحب حبسي إال ءيش نم نإو ىلا عت هلل حبسي ءيش لكف ، ءيش نم كل حبس

لا. قملا ناسلب وأ لا حلا



هنم الدب وهف لا،إوال حلا حيبست ىلع ادئاز هتبثيف لا، قملا ناسلب هنإ لوقي ناك خياشملا ضعب نأقلا:نإ ىلإ كلذ يف فلتخا
،واإل كارد اإل مزلتسي وهف ، يناسفن نعكالم ناك يلا،نإ قملا حيبستلا و دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءيش لك يفو ءيش: لك يف
،نأ ةنسلا لهأ ةدعاق نمو جازم وال ةينب ريغب اهفرعي ،ال ةصاخ ةايحب طورشم صاخ كاردإ ،والدبإالهنأ ةايحلا مزلتسي كارد

يبأ خيشلا دنع كارد واإل ةايحلا مزلتسي وهف ، تاوص واأل فورحلا ىلع لمتشملا ظفللا درجم امأو ، ةايحلل ةطورشم ةينبلا
هاـ. يرعش األ نسحلا

واأل رصانعلا لصأ وهف ، ءاملا يف ىرس ةايحلا رس نا ملعا هنع: ىلا هللاعت يضر يمتاحلا يبرعلا نبا األربك خيشلا قولا
حبسي وهو إال ءيش نم ام هنإف يح، وهو إال ءيش نم ام هنإف يحو يح،اممثإال ءيش لك ءاملا هللانم لعج كلذلو ، ناكر
ملا علا ةروص ىلا هللاعت لعج اضيأ يح.قولا ءيش لكف يح، إال حبسي وال يهلإ فشكب إال هحيبست هقفن ىلا،فال هللاعت دمحب
يأ ملا علا يف امب باجحلا دنع طيحي ال هحرش يفو ، روصلا نم ملا علا يف امب طيحن ،ألانال مهحيبست ةقفن ال نكلو ، هدمحب حبست

. ةيحورلا و ةيلا وثملا ةيسحلا اهبتارم يف اهتنسلأ ىلع يرجي ام مهف ىلإ انيدؤت ةطاحإ ، روصلا نم ملا علا يف امم ءيشب
ىلا هللاعت يضر خيشلا ،قلا اهحيبست ةقفنو ، اهتنسلأ ملعن اهب،دقف ةطاح باال روصلا كلت نع فشكلا ب هناحبس هللا نم اذإ امأو
لهأ ريغ كاردا نع تنطب حاورأ مهل اندنع ، تابنلا و دامجلا ب ىمسملا ، ةيكملا تاحوتفلا نم رشع يناثلا بابلا رخآ يف هنع
جازملا اذه نأ ريغ ، قطان ناويح فشكلا لهأ دنع لكلا ،نإف ناويحلا اهب سحي ام لثم اهب سحي ،فال ةداعلا يف اهايإ فشكلا

. فشكلا رابخاب نامي عماإل اندز نحنو ريغ، ال اناسنا ىمسي صاخلا
سيل ىلا،امب جباللهللاعت نيفراعلا ةبطاخم انبطاختو اهنم، انناذآ هعمست قلط، ناسلب ىلا هللاعت ركذت راجح األ انعمس دقف
يضر هل.قلا فشك ال نمم ، رظنلا لهأ هلوقي امك لا حلا ناسلب حيبستلا اذه سيلو هنم: رخآ عضوم يف قولا ناسنا لك هكردي
ءاملع نع ةماعلا دنع وهف ، تماوصلا يف ىلا هللاعت ثيدح امأف : نيسمخلا و عبارلا لا ؤسلا باوج يف هاضرأو هنع ىلا هللاعت

ا اذهقتلا لثم يف موقلا هنم،قتلا مهفلا اذه مهف امب قطنل قطن ول هنأ ىتح اذكو اذك حهلا نم مهفي حلا،يأ ثيدح موسرلا
. ينقدي نم يلس اهل دتولا ؟قلا ينقشت مل دتولل ضر أل

ىلا:﴿ عت هلوقو 17اآلةي:44] ءارس ﴾[اإل ِهِدْمَحِب ُحِّبَسُي اَّلِإ ٍءْيَش ْنِم ىلا:﴿ْنِإَو عت هلوق اوجرخ هيلعو حلا ثيدح مهدنع اذهف

امأو حلا، ةيلبإ 33اآلةي:72] بازح ﴾[األ اَهَنْلِمْحَي ْنَأ َنْيَبَأَف ِلا َبِجْلا َو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ىَلَع َةَناَمَأْلا اَنْضَرَع اَّنِإ
لا،امك يخلا عملا ،اليف سحلا عملا يف هنذأب لقاعلا هعمسي ، ناويحو تابنو دامج نم ءيش لك قطن نوعمسيف فشكلا لهأ دنع

هاـ. سانلا نم ملكتملا قطن عمسي
تلئس ،اذإ اهتماصو اهقطان اهلك تاقولخملا نكلو : هاضرأو هنع هللا يضر :مثقلا لوقنف زيزعلا دبع بطقلا كالم ىلإ دعنلو
ىلإ ةبسنلا ب دامجو ناويحو ، تماصو قطان ىلإ تاقولخملا قارتفاف ينقلخ يذلا وه ىلا هللاعت حيصف ناسلب قتلا: اهقلا خ نع
،نإف عضاخو عشاخو دباع ،هلو فراع هب لكلا ف هناحبس قلا خلا ىلإ ةبسنلا ب امأو . ضعب نم مهضعب فرعي اميف تاقولخملا
قطنت وال عمست ملعت،وال ال اهيف يهو انيلإ ةهجوو ، ةتناق هل ةدباع هب عةملا اهيف يهو اهقلا خ ىلإ ةهجو : ناتهجو اهل تادامجلا
قلا خلا ىلإ ىرخ األ ةهجولا هل رهظت ىتح نيرضاحلا نع اهعفري هبر،نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس يتلا يه هذهو ،
دواد انديس ةياكح نع ينباجأ ىنعملا اذه نمو قلا: هدمحب حبسي إال ءيش نم ىلا:نإ عت قلا قلا خلا ةهجو رابتعابو . هناحبس

عدفضلا دهاشف ، لجو زع هبرل هحيبست الم سلا هيلع دواد ديسلا رثكتسا ،امل عدفضلا المعم الةوسلا صلا هيلعو انيبن ىلع
يضر ،قفلا اهرثكتسا ناك يتلا المحهتلا سلا هيلع دواد انديس رغصتساف نيع، ةفرط رتفي ،وال هرمع لوط حبسي روكذملا
نطابلا حةلا يهو ، هناحبس قحلا ىلإ ةهجولا يف حهتلا عدفضلا نم دهاش الم سلا هيلع دواد انديس :نإ باوجلا يف هنع ىلا هللاعت

باتك اندحأ لمحي هب،امك ةفراعو هتلماح يه املع ضر هنع:نإلأل ىلا هللاعت يضر هيف،قلا روتف ال مئاد اهيف حيبستلا ،نإف
هل. لماح وه ملع تادامجلا نم قولخم لكل اذكو ، هفرعيو لجو هللازع

، اننيعأ يف ادامج تناك امنإ هنع، هللا يضر ؟قفلا دامج يهو فيك ، عةملا ةلقاع نوكتف : تلقف كرابملا نب دمحأ خيشلا قلا
خ امو ، قولخم لك يف ةيراس يهف يبر، هللا هلوق نع ناك ، قولخم خال امو ةفراع هب يهف ، هناحبس اهقلا خ ىلإ ةبسنلا ب امأو
ثيح نونظي سانلا ،و هتوطس نم لجولا هل،و ةيشخلا هنم فوخلا ،و هناحبس هقلا خل عوضخلا نع ناك قولخم يأ قولخم ال
كلذو . تاومأ ىلع نوبهذيو نوثيجيو دامج ىلع نوشمي مهنأ ، تادامجلا نم اهريغو ضر هيلعاأل ام نيلهاج ، مهسفنأ اودجو
هنع ىلا هللاعت يضر ادبأ.قلا:قلا اهيلع هللا يصعي نأ دحأ نكمأ ام ضر هيلعاأل ام سانلا ملع هأوالمك،ولو خأالمه يذلا وه

تذخأف ،قلا: يرجت نيع ىلع ارم امهنأ ركذو هيلع، احوتفم ناكو هللاجاو، دمحم يديس عم يلع حتفي نأ لبق تنك دقو ،
ةريبك ةرجح ءاملا رصنع برقبو اهيف ةرانسلا تيمرف ، نيعلا كلتب هترثكل توحلا داطصا تدرأو ازبخ، اهيف تلعجو ، ةرانسلا
ماعطلا لكأ يذلا توحلا حاصو ، توح لك حاص ،مث كانه رجح لك حاص ىتح تغرف :هللاهللاامف حايصلا ب لوقت اهتعمس ،

ةداعلل قراخلا اهلوق متعمس لهو تلق قلا: دايطص باال لغتشا نم بهللااي يقتت هللاهللاامأ حايصلا كلذ ىنعمو ، ةرانسلا يف يذلا
تاذلا ب نوكي اهل انعمسو ، اهتاوذب قيلت نسلأو تاغل اهلو ، تادامجلا ةغلب هنع هللا يضر ،قفلا تادامجلا ةغلب ،مأ برعلا ةغلب
رجحلا عيمجب اذإ كلذك انأ امنيبف ، ةنوتيز تحت جاسلا موي تاذ تنكو هنع هللا يضر طقف،مثقلا سأرلا يف يذلا الباألنذ اهلك
عمتساف راجح األ ضعب ىلإ رظنأ تلعجو ، تعمس امم برهأ تدكف ، اهتاغلب هللا حبست نا صغ واأل راجش ،واأل ةريبكو ةريغص

األ تددعت كلذلف ، راجحأ ةدع هيف تعمتجا نوجعم وه اذاف هتلمأتف ، ةديدع تاوصأ هلو دحاو رجح تلقف . ةديدع اتاوصأ اهنم
ها. هنع هللا يضر هحتف لئاوأ اذه هل لصح دقو : تلقف هيف تاوص

ِلِئاَمَّشلا َو ِنيِمَيْلا ِنَع َلِظُهُلا ُأَّيَفَتَي ٍءْيَش ْنِم ُهَّللا َقَلَخ اَم ىَلِإ اْوَرَي ىلا:﴿ْمَلَوَأ عت هلوق دنع رينملا جارسلا يف قولا



نعو . تعنص ام سئب ، كبرل دجست فال تنأ امأو ، كبرل دجسيف كلظ :امأ لوقي نسحلا ناكو 16اآلةي:48] لحن ِهَّلِل﴾[لا اًدَّجُس
بابل يف مأالهاـقلا ادجاس كلذ ناك ءاوس ىلا، عت هلل دجسي ءيش لك لظ : ليقو يلصي ال وهو يلصي رفاكلا لظ دهاجم

. ليوأتلا
دجاس رفاكلا لظ نإ وأالقيولا ىلا عت هلل دجسي ءيشلا كلذ ناك ءاوس ىلا عت هلل ءيش لك دجس سمشلا :اذإزتلا دهاجم قولا

هاـ. ىلا عت هلل دجاس ريغ وهو ىلا، عت هلل
ءيش نم نإو : يعخنلا ميهاربإ ،قولا هدمحب حبسي إال ءيش نم نإو ىلا لوقهعت دنع هل ظفللا و جارسلا و بابللا بحاص قولا

ادامج وأ ناك ايح ىلا هللاعت حبست ءايش لكاأل دهاجم .قولا فقسلا قيقنو بابلا ريرص ىتح هدمحب حبسي ،إال يحو دامج
لوسر عم .انك افيوخت اهنودعت متنأو ، ةكرب دعناآلتاي انك دوعسم نبا نع يور ام كلذ ىلع لدي هدمحبو هللا، ناحبس اهحيبستو
ةكربلا ،و كرابملا روهطلا ىلع يح يفاإلءان،مثقلا: ملسو هيلع هللا ىلص لفتف ، ءاملا لقف رفس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
. لكؤيوهو ، ماعطلا حيبست عمسن انك دقلو ، ملسو هيلع هللا ىلص هعباصأ نيب نم عبني ءاملا تيأر دقلو ىلا، هللاعت نم

ناك ارجح ةكمب قلا:﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرمس نب رباج نعو ، يراخبلا هجرخأ : بلبللا يف قلا

ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ رمع نبا نعو ، ملسم هجرخأ بابللا يف اآلن﴾.قلا هفرع أل ينإ تثعب يلا يل يلع ملسي
يفو ، ءيشب هراسو هنضتحاف لزنف ةياور يفو هيلع، هدي حسمف ، هاتأف عذجلا نحف هيلإ اوحن ربنملا ذختا املف عذج، ىلإ بطخي

. يراخبلا هجرخأ بابللا
و تادامجلا ،و ضر واأل تاومسلا حيبست : يناعملا لهأ ضعب قولا حبسي هنأو ملكتي دامجلا نأ ىلع يلدال ثيداح هذهاأل يفف

ةلزنمب اهل ريصيو ، كلذب قطنت اهنأكف ، هتمكح فيطلو هتردقو عناصلا ىلع لدت ثيح لا، حلا ناسلب الء قعلا ىوس تاناويحلا
تلد امل حص وهاأل األلو لوقلا ،و ليوأتلا بابل يف نزاخلا نبا ،قولا فلسلا نع لوقنملا األلو لوقلا و يوغبلا .قلا حيبستلا
هملع لكوي نأ يغبنيف ، هريغ هيلع فقي ال تادامجلا يف املع هلل نأ ملعاو : يوغلا .قلا فلسلا نع لوقنم هنأو ، ثيداح هيلعاأل

هاـ. هيلإ

﴾[حلاج22اآلةي:18] ِضْرَأْلا يِف ْنَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف ْنَم ُهَل ُدُجْسَي َهَّللا َّنَأ َرَت ىلا:﴿ْمَلَأ عت هلوق دنع ليوأتلا بابل يفو
عشاخ هلل، عيطم وهو إال دامج نم ام هنإف . ةعاطلا اهدوجس ىنعم ليق: باودلا و رجشلا لاو وبجلا موجنلا و رمقلا و سمشلا و

هاـ. ةنسلا لهأ بهذم اذهو حيبستلا و ةيشخلا ب مهفصو هل،امك حبسمو
قفلا: سواط وه اذإف يكبي وهو تيبلا ب فوطي جرال تعمس قلا: رانيد نب رمع نع يور لحملا اذه يف رينملا جارسلا يفو

ىلا:﴿ْمَلَأ عت هلوق دنع اضيأ هيفو هلهاـ. بنذ هللاوال ةيشخ نم يكبي رمقلا اذه نإ ةبعكلا برو تلق:معنقلا: يئاكب نم تبجعأ

24اآل رون ﴾[لا ُهَحيِبْسَتَو ُهَتاَلَص َمِلَع ْدَق ٌّلُك ٍتاَّفاَص ُرْيَّطلا َو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا يِف ْنَم ُهَل ُحِّبَسُي َهَّللا َّنَأ َرَت
ةي:41].

اهعولط دعبو سمشلا عولط دنع ريفاصعلا هذه لوقت ام يردتأ قفلا: رقابلا رفعج يبأ دنع جاسلا تنك قلا: تباث ابأ نأ يور
. نهموي توق هنلأسيو ، نهبر هللا نسدقي نهنإف ؟قلا:القلا:

،ملف كلذك ناك اذإف الء، قعلا نم ريثك اهنع زجعي ، ةفيطل معأاال تاناويحلا رئاسو رويطلا نم دهاشن انإ ءاملعلا ضعب قلا
: هوجو نم ةفيطللا األمعلا اهمهلأ ىلا عت ،هنأ هنايبو ، هحيبستو هءاعدو ، هتفرعم اهمهلي نأ زوجي ال

سسجتيو همشيو داع امبرو ، هكرتيف تام هنأ مهوتي ىتح ، ناسن اإل يمريو اصعلا ب ذخأيو ، ةراجحلا ب ىمري بدلا :نأ اهدحأ
، هرشق رذيف هيف خفني ،مث ىرخ باأل ةمدصو ةدحاولا ب اضيرعت هيفك، نيب زوجلا مشهيو دوعص فخأ رجشلا دعصيو هسفن

. ةبيجع رومأ هتقرس يف رافلا نعو هب. ىذغتيو
. نيسدنهملا لضافأ اهئانب نم نكمتي ال يتلا ، ةسدنهملا تويبلا و ةسائرلا نم اهل امو لحنلا رمأ : اهيناث

صاوخ نم ،قيولا ةيوه نماأل اهقفاوي ام اآلرخ،طةبلا فرطلا ملا،ىلإ علا فارطأ نم فرط نم يكاركلا لا :قتنا اهثلا ث
فظنيو ، طاقطقلا ،قيلاهل اهيلع عقي رئاطل اههاوفأ حيسامتلا حتفو ام، اتقو هلتاق يذلا سرفلا توص فرعي دحاو لك نأ ليخلا
جرخيف هاف، حتفيف ، ةكوشلا كلت نم ىذأت ، رئاطلا كلذ ماقتلا ب حاسمتلا ّمه ،اذإف ةكوشلا ك رئاطلا كلذ سأر ىلعو ، اهنانسأ نيب ام

. رئاطلا كلذ
،هنأ ديصلل نيبرجملا ةاقثلا ضعب نع يكحو كلذ. نم تيفوع دقو ، دوعت ايلبج،مث ارتعز ةيحلا لكأ دعب لوانتت ةافحلسلا و
نك يف ادعاق صخشلا كلذ ناكو . كلذك والزتلا دوعت اهنم،مث لوانتت ةلقب، ىلإ اهنع مزهنتو ، األىعف لتاقت يرابحلا دهاش
رودت تذخأف ، اهدجت ملف اهتبنم ىلإ يرابحلا تداعف ةلقبلا ،علق باألىعف يرابحلا لغتشا املف ، هنكسم نم ةبيرق ةلقبلا تناكو
. يربلا راكركلا يه ةلقبلا كلتو ، ةعسللا نم اهلكأب جلا عي هنأ صخشلا نلعف ةتيم، ترخ ىتح اعباتتم انارود اهتبنم لوح
تلكأ ، اهنوطب تدود اذإو وكلاالب، األىعف اهنع رفنت ةيبارسلا ةكهنلا ،ف بارسلا لكأب ةيحلا ةلتاقم يف رهظتسي سرع نباو

. يلبجلا رتعزلا ب ةحارجلا تواد تجرخ اذإو ، حمقلا لبنس
ببسب ىرثأ دق ةينيطنطسقلا ب لجر ناكو . اهرحج ىلإ لخدملا ريغتف ، طوبهلا لبق بونجلا و لئامشلا ب سحت دقدق انفلا اهعبا ر

فاطخلا هب لدتسيف ، روكذملا عينصلا لعفي هراد يف ادفنق هيف ببسلا ناكو . هراذناب سانلا عفنيو ، اهبوبه لبق حيرلا ب رذني هنأ
، نيطلا نم اردق هاحانج لمحيل ، بارتلا يف غرمتو لتبا ، نيطلا هزوعأ ،نإف بشخلا عطقو ، نيطلا نم شعلا ذاختا يف عانص

بجح ،نإف ناريطلا دنع وجلا يف دعصت قينارغلا .و شعلا نم اهيمريو ، هراقنمب اهتقرذ ذخأيو ، خارفلا دهعت يف بغلا غرف اذإو
اهسوؤر عضت اهناف لبج، ىلع تتاب اذإو ، اضعب عبتي ، اعومسم اقفخ اهتحنجأ ىلع تثدحأ بابض وأ باحس ضعب نع اهضعب



حاص. اسح عمس اذإ ههابتنا عرسيف ، سأرلا فوشكم ماني هنإف ، دئاقلا إال اهتحنجأ تحت
يذلا رتاسلا اهتويب نع فشك اذإو ، بيجع رمأ اضعب اهضعب ظفحي ، ميقتسملا طخ ىلع اهعضوم ىلإ باهذلا يف لمنلا حولا
روكذم بابلا اذه يف ءاصقتس ،اال تقو عرسأ يف بهذتو ، اهمف يف ةضيب ذخأت ةلمن لك اهل،نإف ضيب هتحت ناكو ، اهرتسي ناك

ال كلذ،ملف ناك اذإو ، ليحلا كلت لا ثمأ نع نوزجعي الء، قعلا الءنم ضفلا نأ كلذ نم دوصقملا ،و ناويحلا عئابط بتك يف
هلوق اذه ديؤيو ، سانلا اهف رعي يتلا روم األ رئاسب ةفراع ريغ تناك نإو هيلع، ينثتو ىلا هللاعت حبست اهنإ قيلا نأ زوجي

دنع هنبإ ىصوأ احون :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو 17اآلةي:44] ءارس ﴾[اال ْمُهَحيِبْسَت َنوُهَقْفَت اَل ْنِكَلَو ىلا:﴿ عت

، نهتمصق ةمهبم ةقلح يف نك ول عبسلا نيضر واأل عبسلا تاومسلا نإف هللا بالهلإإال هتوم
جر نأ يور ءايح. يفاأل يلا زغلا ﴾قولا قلخلا لك قزري اهبو ءيش صالةلك اهنإف هدمحبو هللا ناحبسو
نيأف ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفلا يدي تاذ تلقو ، ايندلا ينع تلوت قفلا: ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ءاج ال

ناحبس هللاقلا:﴿لق لوسر :اي يهامو : تلقف ﴾قلا: نوقزري اهبو القئ خلا حيبستو صالةملاالةكئ نم تنأ
قلخيو ةرغاص ةمغار ايندلا كيتأت حبصلا ءيفي نأ ىلإ رجفلا عولط نيب ام ةرم ةئام ميظعلا هللا

﴾هاـ. هباوث كل ةمايقلا موي ىلإ ىلا هللاعت حبسي اكلم ةملك لك نم لجو هللازع
َقِطْنَم اَنْمِّلُع ُساَّنلا اَهُّيَأ َقَوَلااَي َدوُواَد ُناَمْيَلُس َثِرَوَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع رينملا جارسلا و ليوأتلا بابل يفو

امقيلا؟ق نوردتأ المقفلا: سلا هيلع ناميلس دنع ناشرو حاص هنأقلا: رابح األ بعك نع يور 67اآلةي:16] لمنلا ]﴾ رْيَّطلا
اذه تيل اي لوقت اهنإف ؟قاولا:القلا: لوقت ام نوردتأ .قفلا هتخاف تحاصو ، بارخلل اونباو ، توملل اودل لوقي القلا: اولا
هنإف ؟قلا:القلا: لوقي ام نوردتأ قفلا: دهده حاصو نادت نيدت امك لوقي هنإف ؟قاولا:القلا: لوقي ام نوردتاوقلخي ،مل قلخلا
حاصو بلا. ديدج لكو تيم يح لك لوقي هنإف ؟قاولا:القلا: لوقي ام نوردتأ قفلا: درص حاصو . محري ال محري نمال لوقي

القلا: ؟قاولا لوقت ام نوردتأ قفلا: ةمامح تلدهو هودجت اريخ اومدق لوقي هنإف ؟قاولا:القلا: لوقي ام نوردتأ قفلا فاطخ
يبر ناحبس لوقي ؟قاولا:القلا:هنإ لوقي ام نوردتأ قفلا: يرمق حاصو . هضرأو هئامس ءلم ىلع يبراأل ناحبس لوقت اهنإف

ىلع. األ
نمل ليو : لوقت ءاغببلا ملس،و تكس نم لوقت ةاطقلا هللا.و هجو هكلاإال ءيش :لك لوقت ةأدحلا و راشعلا ىلع وعدي بارغلا ف

ميظعلا يبر ناحبسلوقي يزابلا ،و ناسل لكب روكذملا اضيأ لوقيو ، سودقلا يبر ناحبس : لوقي عدفضلا همه،و ايندلا تناك
شرعلا ىلع نمحرلا لوقي هنإف ؟قاولا:القلا: لوقي ام نوردتأ قفلا: ناميلس دنع جارد حاص قلا: لوحكم نعو . هدمحبو

. ىوتسا
اذه لوقي ام نوردتأ : هباحص قفلاأل هبنذ ليميو ، هسأر كرحي ةرجش قوف لبلب ىلع ناميلس قلا:رم يجنسلا دقرف نع ىور
وه ةديبع وبأ .قولا بارتلا ودملا حتفلا وهو ءافعلا ايندلا ىلعف ، ةرمت فصن تلكأ لوقي ؟قلا: ملعأ هيبنو ؟قاولا:هللا لبلبلا

. ءافعلا ايندلا ىلعف ءام، هيلع تبرشو ، افيغر تلكأف يتيب تلخد ،اذإ ناوفص ثيدح يفو سوردلا
،وال اهقفت اولأسا ،قلا: انقدصو انمآ انتربخأ ،ناف ءايشأ ةعبس نع كولئاس :انإ سابع النب قاولا دوهيلا نم ةعامج نأ يورو
يف سرفلا ،و هقيهن يف رامحلا ،و هقيقن يف عدفضلا ،و هقيعص يف كيدلا ،و هريفص يف ربنقلا لوقي ام انربخأ .قاولا: اتنعت اولأست

اوركذأ : لوقيف كيدلا امأو ، دمحم لآو دمحم يضغبم نعلا :هللام لوقيف ربنقلا امأ ؟قلا:معن جاردلا و روزرذلا هلوقي ،امو هليهص
سرفلا امأو ، راشعلا نعلا :هللام لوقيف رامحلا امأو ، رحبلا ججل يف دوبعملا هللا ناحبس : لوقيف عدفضلا امأو ، نيلفاغ هللااي

امأو ، قازر اي موي توق كلأسا :هللامينإ لوقيف روزرزلا امأو ، حورلا و ملاالةكئ بر سودق حوبس ، نافصلا ىقتلا :اذإ لوقيف
سإالمهم. نسحو دوهيلا ملسأف ،قلا: ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا : لوقيف جاردلا

تئش ام شع مدآ نبا قلا:اي رسنلا حاص يلعقلا:اذإ نب نسحلا هدج،نع نع هيبأ ،نع قداصلا دمحم نب رفعج نع ىوريو
حاص اذإو دمحم لآ يضغبم نعلا يهلإ قلا: ربنقلا حاص اذإو ، سنأ سانلا نم دعبلا يف قلا باقعلا حاص اذإو . توملا كرخآ

هاـ. ءىراقلا دمي ،امك نيلا ضلا وال دميو نيملا علا بر هلل دمحلا أرق فاطخلا

67اآلةي:17]اآلةي لمنلا ]﴾ ْمُكَنِكاَسَم اوُلُخْدا ُلْمَّنلا اَهُّيَأ اَي ٌةَلْمَن ىلا:﴿َقْتَلا عت هلوق ركنملا ىلع درلا يف يفكيو (تلق):
، تحصنو ، ترمأو ، تعمسو ، تهبنو ، تدان ثيح ، زجوملا كلاالم اذه يف بلاالةغ نم اعاونأ يناعملا لهأ اهل تبثأ ىتح
، مكنكاسم تحصن اولخدأ ، ترمأ لمنلا تمس ام تهبن ،اي تدان ههجوو ، ترذعأو تراشأو ، تمعو ، تصخو ، ترذحو
نم هيف ،امل ابجعم ارمأ اذه ناك املو ، نورعشي ال ترذعأ مهو ، تراشأ هدونج تممع ناميلس تصخ ، مكنمطحي ال ترذح
امب ارورسو ، نايبلا و ةحاصفلا نم هتيتوأ امل يأ اهلوق نم اكحاض مسبتف ، هلوق هنع ببست يناعملا ،جوالةل زجةلااألظافل
جارسلا رظنا هـا هتطاحإو ةلمنلا كالم هعمس هللانم هاتآ امبو ، نوملعي مهو ، ادحأ نوذؤي ،ال هدونجو وه هنأ يف لدعلا نم هتفصو

َنِم َناَك ْمَأ َدُهْدُهْلا ىَرَأ اَل َيِل اَم َقَفَلا َرْيَّطلا َدَّقَفَتَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع ظفللا ،و رينملا جارسلا و ليوأتلا بابل يفو ، رينملا

، سدقملا تيب ءانب نم غرف امل ناميلس ،نأ ءاملعلا ركذ ام ىلع دهدهلا ةبيغ ببسلا ناكو 67اآلية20] لمنلا ]﴾ َنيِبِئاَغْلا
غلب ،ام شحولا و ريطلا و نيطايشلا و واإلسن نجلا نم بحصتساو ، ريسملل زهجتف ، مرحملا ضرأ ىلإ جورخلا ىلع مزع
ةكمب هماقم ةدم موي لك يف رحني ناكو ميقي، هللانأ ءاش هبام ماقأ ، مرحلا ىفاو املف ، حيرلا مهتلمحف ، خسرف ةئام هركسعم

هنم جرخي ناكملا اذه ،نإ هموق فارشأ نم هرضح نمل ةاش.قولا فلأ نيرشعو ، ةرقب آالف ةسمخ حبذيو ةقان، آالف ةسمخ
ءاوس قحلا يف هدنع ديعبلا و بيرقلا رهش ةريسم هتبيه غلبتو ، هاوأن نم عيمج ىلع رصنلا ىطعيو اذكو، اذك هتفص يبرع يبن



المئ. ةمول هللا يف هذخأت ،ال
هللا؟قلا: يبن اي هجورخ نيبو اننيب هب.قاولا:مكف نمآو هكردأ نمل ىبوطف ، ةيفينحلا نيدب هللا؟قلا يبن اي نيدي نيد يأبف قاولا

. لسرلا متاخو ءايبن ديساأل هنإف ، بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيلف ماع. فلأ رادقم
ىأرف رهش، ةريسم كلذو لا، وزلا تقو ءاعنص ىفاوف ، نيميلا وحن راسو ، احابص اهنم جرخ ،مث هكسن ىضق ىتح ةكمب ماقأو
وحن عفتراف ، لوزنلا ب لغتشا دق ناميلس :نإ دهدهلا قلا لزن ى،املف ذغتيو يلصيل لوزنلا بحأف ، اهترضخ وهزت ، ءانسح اضرأ
نم دهدهب وه اذإف هيف، عقوف ، ةرضخلا ىلإ ،مفلا سيقلبل اناتسب ىأرف مشواال، انيمي اهضرعو ايندلا لوط ىلإ رظنف ، ءامسلا

. روفعي ناميلس دهده مسا ناكو هيلع، طبهف ، نميلا دهاده
الم،قفلا: سلا امهيلع دواد نب ناميلس يبحاص عم ماشلا نم تلبقأ ؟قلا: ديرت نيأو ؟ تلبقأ نيأ :نم روفعيل نميلا دهدهلا قفلا
هللاهل رخس امو ، ناميلس كلم ةمظع نم هل ركذو ، حايرلا و شحولا و ريطلا ،و نيطايشلا و واإلسن نجلا ؟قلامكلا ناميلس نمو

فلأ رشع انثا اهادي تحت نإو ، سيقلب كلم هل فصوو بلاالد، هذه نم ىآلرخ:انأ ࣭࣭  ࢣࣺ
صلا تقو يف ناميلس يندقفتي نأ فاخأ ؟قلا: اهكلم رظنت ىتح يعم قلطنم تنأ لهف ،مثقلا: لتاقم فلأ ةئام دئاق لك دئاق،عم
امو ، سيقلب كلم ىلإ رظنو هعم، قلطناف ، ةكلملا هذهربخب هيتأت نأ هرسي كبحاص :نإ يناثلا دهدهل ،قفلا ءاملا جاتحا الةاذإ

ءام. ريغ ىلع لزن دق ناميلس ناكو رصعلا إالدعب ناميلس ىلإ عجر
ةجاجزلا يف ىري امك ضر األ تحت ءاملا ىريو ، ءاملا فرعي ناكو ، ءاملا ىلع ناميلس ليلد دهدهلا ناكو : سابع نبا قلا

املف نأقلا: ىلإ ءاملا نوجرختسيو باه، األ خلسي امك اهنوخلسيف ، نيطايشلا ءيجت ،مث ضر األ رقنيف هدعبو هبرق فرعيو ،
فيرع اعدف ، هدجي ملف دهدهلا دقفتف ، هوملعي ،ملف ءاملا نع نيطايشلا و نجلا و لأساإلسن الة، صلا تقو ناميلس ىلع لخد

دنع ناميلس بضغف ، ناكم ىلإ هتلسرأ وه،وال نيأ يردأام كلملا ىلا هللاعت حلصأف قفلا: دهدهلا نع هلأسف ، رسنلا وهوريطلا
يلعب هل: ،قفلا ريطلا ديس باقعلا اعدب نأقلا،مث ،ىلإ نيبم ناطلسب ينتأيل وأ هنحبذ ،وأأل اديدش اباذع هنبذع كلذ،قولا:أل
مشو انيمي تفتلا ،مث لجرلا دي يف ةعطقلا ك ايندلا ىلإ رظنف ، ءاوهلا ب قزتلا ىتح، ءامسلا نود هسفن باقعلا عفرف ، ةعاسلا دهدهلا

. هديري باقعلا هيلع ضقناف ، نميلا وحن بقمالنم دهدهلا وهب اذإف اال،
ملو ينتمحر يلعإالام كردقأو كاوق يذلا قحب كلأسأ قولا: هدشان ، ءوسب هدصقي باقعلا نأ ملع كلذ دهدهلا ىأر املف

ق ىلب هللاقلا: يبن ىنثتسا ام قفلا:وأ كحبذي ،وأ كبذعيل فلح هللا يبن ،نإ كمأ كتلكث كليو مثقلا: هكرتف ، ءوسب يل ضرعتت
و رسنلا هاقلت ركسعملا ىلإ ايهتنا املف ، ناميلس وحن نيهجوتم اراط اذإ،مث توجن :دق دهدهلا قلا نيبم ناطلسب ينيتأيلوأ لا:
صلا هيلع هللا يبن ىنثتسا ام :وأ دهدهلا امبقلا:قفلا هوربخأو هللا، يبن كدعوت دقلف اذه؟ كموي يف تبغ ،قفاالهل:نيأ ريطلا
ادعاق ناكو ، ناميلس ايتأ ىتح باقعلا و دهدهلا راط اذإ.مث توجنف ،قلا: نيبم ناطلسب ينيتأيوأ ىلب.قولا: المقاال: الةوسلا
ضر ىلعاأل امهرجب ، هيحانجو هبنذ ىخرأ دهدهلا هنم بّرق املف هللا،مثقلا: يبن هباي كتيتأ :دق باقعلا ،قفلا هيسرك ىلع
ركذا هللا يبن :اي دهدهلا هل قفلا اديدش اباذع كنبذع ؟أل تنك قولا:نيأ هيلإ هدمف ، هسأرب ذخأ هنم اند املف ، ناميلسل اعضاوت

ينع؟هاـ. كاطبأ يذلا ام هلأس هنع،مث افعو دعترا هنم، كلذ ناميلس عمس املف ىلا. هللاعت يدي نيب كفوقو
قفلا ققحم ،يأ نيقي ربخ يأ أبنب أبس آلننم يأ كتئجو هب، طحت مل امب املع يأ تطحأ قفلا: رينملا جارسلا يف مثقلا

. ميظع شرع اهلو ، ءيش لك نم تيتوأو ، مهكلمت ةأرما تدجو ينإ كاذ؟قلا: امو : ناميلس
ابجعم افنأتسم هلقلا لصح ام ةينارونلا نم هل لصحف ىلا، هللاعت ىلإ نامزلا كلذ لهأ برقأ ةمدخ يف دهدهلا ناك املو

.أال نودتهي ال ضالمهل،مهف كلذ نع ببست مهلا،مث معأ ناطيشلا مهل نيزو هللا، نود نم سمشلل نودجسي اهموقو اهتدجو
نإف ميظعلا شرعلا بر ،هللاالهلإإالوه نونلعت امو نوفخت ام ملعيو ، ضر واأل تاومسلا يف ءبخلا جرخي يذلا وهللا دجسي
، ناطيشلا ىلإ هتفاضإو ، سمشلل مهدوجس هراكناو هل، دوجسلا بوجوو ىلا، هللاعت ةفرعم ىلإ يّدهتلا دهدهلل نيأ نم ليق

ال يتلا ، ةفيطللا فراعملا تاناويحلا رئاسو ، رويطلا نم هريغ مهلأ امك كلذ ىلا هللاعت همهلي نأ دعبي ال هنأب : بيجأ ، هنييزتو
هلمثقلا: ةزجعم كلذ لعجو اه، قطنم ملعو رويطلا هل ترخس يبن نمز يف اصوصخ اهل، نودتهي ةحجارلا لوقعلا يوذ داكت
مثق مهيلإ هقلأف اذه يباتكب بهذا . نيبذاكلا نم تنك ،مأ كرذعنف هيف تقدصأ رظننس : ناميلس نمكالهمقلا دهدهلا غرف املو
نم نوديري يأ نوعجري اذام رظناف ، كيلإ هعم نولصي هيفكالمهم،وال عمست ناكم ىلإ مهنع حنت يأ لوت مهيلإ هتيقلأ لا:اذإ

هاـ. باوجلا
ىلعث ءاعنص نم برأم اهل: قيلا ضرأب تناكو ، سيقلب هب ىتأو باتكلا دهدهلا ذخأف هل، ظفللا و جارسلا و بابللا يف مثقلا

تحت اهتعضوف حيتافملا تذخأو ، باوب األ تقلغ تدقر اذإ تناكو ، باوب األ غتقل ،دقو اهرصق يف اهاقاوف : ةداتق مايأ،قلا الةث
. ةعزف تهبتناف اهرقن : ليقو ، اهرحن ىلع باتكلا ىقلأف ، اهافق ىلع ةيقلتسم ةمئان يهو دهدهلا اهاتأف . اهسأر

نورظ ني سانلا و ةعاس ترفرف ، دونجلا و ةداقلا اهلوحو ةأرملا سأر ىلع فقو ىتح ، هراقنمب باتكلا دهدهلا لمح لتاقم قولا
،عقت سمشلا ةبلقتسم ةوك اهل تناك ديز: نباو هبنم، نب بهو قولا اهرجح يف باتكلا ىقلأف . اهسأر ةأرملا تعفر ىتح هيلإ،

اهب. ملعت ملو ، سمشلا تعفتراف ، هيحانجب اهدسف ، ةوكلا ىلإ دهدهلا ءاجف اهل، تدجس اهيلإ ترظن ،اذإف علطت نيح اهيف سمشلا
هاـ. ةئراق تناكو باتكلا سيقلب تذخأف ، اهيلإ ةفيحصلا ب ىمرف ، اهيلإ رظنت تماق سمشلا تأطبتسا املف

ىلا، هللاعت ءاش امب ناثدحتيو كلذ لثمب اآلرخ هبيجيف اذك ييرطاخ يف يقبو اذكو اذك ءام تبرشو : زيرب اإل بحاص مثقلا
واأل تاناويحلا رئاس كالم اذكو انع، بوجحم كلذ نكلو يفكالانم، جراخملا و فورحلا ةلزنمب ريدقتو عيطقت امهم كال يفو
. اتاوصأ وأ احايص هنمإال نوعمسي ال ،لب ةعطقملا هفورحو هجراخمب كالانم عامس اهنع بجح هنأ ،امك راجح األ وراجش

دصاقملا فرعت حورلا ،و حورلا هلب همهفو هيف يتلا تاعيطقتلا فرعيو ، هانعم مهفيو كالاهم، عمسي هنإف هيلع هللا حتف نم امأو



، امهموي رئاس ناثدحتي امهو ، برعلا نم هيلع احوتفمو ، مجعلا نم هيلع احوتفم رت مل تمد امو اهب، قطنلا لبق ضارغ واأل
يضق بأل هذأ ةرم :مك لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعمسو ائيشقلا: رت مل كنإف ، هتيبرعب اآلرخ هبيجيو هتيمجعب اذه ملكتي

الةلهاـ. جلا المس ءاملا ركذ نم عمسأ ،امل اهئاضق ريغ نم عجرأف ، ءوضولا تيب يف يتجاح
هلوق دنع نايبلا سئارع يف ينيجترولا خيشلا لوق هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا كالم ديؤي اممو

َنوُهَقْفَت اَل ْنِكَلَو ِهِدْمَحِب ُحِّبَسُي اَّلِإ ٍءْيَش ْنِم ْنِإَو َّنِهيِف ْنَمَو ُضْرَأْلا َو ُعْبَّسلا ُتاَواَمَّسلا ُهَل ُحِّبَسُت ىلا:﴿ عت

هتاذب ةمئاقلا ةدار ،واال ةقباسلا ةئيشملا ةيلز،و األ ةميدقلا هتردقب قلخلا دجوأ هناحبس هللا 17اآلية44]نإ ءارس ﴾[اال ْمُهَحيِبْسَت
، هتردق ترثأف ، دوجولا هتردق راونأ رشابف ، مدقلا تافص نم اهيلع رهظ ،امب مدعلا نم نوكلا جرخف ، هتمكحو هملعو

اهنيب نم باجحلا عفرو األةيدب، ةفرعملا ،و ةيرايحلا ةنسل ،واأل ةينابرلا لوقعلا ،و ةيترضحلا حاور األ ءايش يفاأل اهترشابمو
اهتنسلأ تملكتو ، اهداعم ىلإ اهقشع تعنب اهحاورأ تزتهاف ، اهرداصم ءايشا تدهاشف ، لعفلا رداصمو ةردقلا نداعم نيبو

ةمئاق اهتايح يف لكلا ةيلز،ف األ ةايحلا ريثأت نم ةعئاش ةصقان ةايح نم كلذو ، اهعناص حيبستو ، اهئراب سيدقتو ، اهقلا خ سدقب
تاحبسو ، ةردقلا راونأ يشاوغ الء يتسا نم كلذو ، ةنسل األ كلتب اهعناصل ةحبسم ةايحلا كلتب اهعناصل ةحبسم ةايحلا كلتب

،ال موسرلا لهأ لوق ،نم رهاظلا ب تادامجلا و تايمانلا هل حبست ضر ،واأل ةمظعلا ناسلب هل حبست تاومسلا ،ف اهيلع ةمظعلا
،ألمهن ةيتاذلا ةنسل هلباأل نوحبسي مهنيب نم هب نوفراعلا ،و توعنلا و ءامس واأل فاصو األ ناسلب هل حبست ، ةفرعملا لهأ لوق نم
هلقعو ، هحورو هرسل قحلا ىلجت إالنم عيمجلا حيبست فرعي ال نكلو اآلداب، رامقأ عولط راونأو األلز، سومش قورش يف

،و ةيلزأ تاراشإو ، ةيبيغ تاغلب اهب قحلا حبست ، ةيتوكلم ةيناحور ةيبيغلا ءايش ،واأل تافصلا و تاذلا عيمجب هتروصو هبلقو
ب نورظنيو ، قحلا ب قحلا نوفرعيو ، قحلا ب نولقعيو قحلا ب نوعمسيو ، قحلا ب نوقطني نيذلا ، بيغلا دوهش لهأ إال اهعمسي ال

. تادامجلا حيبست يف انركذ ام قيدصتو ، قحلا ىلإ قحلا
هللا ىلص هللا لوسر دي يف نحبسف ىصح نم افك ذخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع قلا:انك نبمكلا سنأ ىور ام

نحبسف رمع، دي يف نهبص ،مث حيبستلا انعمس ىتح هدي يف نحبسف ركب، يبأ دي يف نهبص ،مث حيبستلا انعمس ىتح ملسو هيلع
. انيديأ يف نحبس ،امف انيديأ يف نهبص ،مث حيبستلا انعمس ىتح

لا بجلا نأ فورعمو هعم. يحبس 34اآلية:10]يأ ُهَعَم﴾[أبس يِبِّوَأ َبِجُلا ىلا:﴿اَي عت هلوق ثيدحلا اذه قدصلا ىلع ليلدلا و
الم. سلا هيلع دواد حيبستب نحبست

، بنعو نامز هيف قبطب الم سلا هيلع ليربج هاتأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرم قلا: هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو
دلو وأ يبن اذه لكأي امنإ : ليربج .قفلا نحبسي ملف لوانتف هباحصأ نم لجر لخد ،مث نحبسف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لكأف

،هنأ هنارفغو هملح نمو 17اآلية44] ءارس ﴾[اال اًروُفَغ اًميِلَح َناَك اآلةي:﴿ُهَّنِإ رخآ يف هناحبس هلوق قيدصتلا قدصأو يبن،
همركب نكلو ، هركذي ناسل نكي ،ملو نوكلا ناك ام هنارفغو هملح ولوال ةيلز، األ ةميدقلا هتافصب هسفن اهلك تاقولخملا فرع

، نسحملا ينغلا ناحبس ةرذ لك ناسل يف هؤانثو ةرذ، لكل لماش هدمحب حبسي اناسل هناهربو هناطلس نم لكلل بهو ، هتمحرو
. ،والبييلا نوكلا نم قاقحتسا ريغب ميدقلا مركلا ،و ميمعلا هءاطع بهو

ءاملعلا كلذإال اهنع هقفي ،وال اهحيبست عمسي ال نكلو ، تاغللا الف تخاب هللا نحبسي اهلك تانوكملا : يبرغملا نامثع وبأ قلا

َّلُك َقَطْنَأ يِذَّلا ُهَّللا اَنَقَطْنَأ ىلا:﴿َقاوُلا عت هلوق ةلأسملا هذه يف يفكيو تلق: هاـ، مهبولق عامسأ تحتف نيذلا ، نوينابرلا

هلعل نم لهج نيبتو هيلع، رابغ ال اروهظ خيشلا كالم ةحص رهظ ، حضتاو اذهررقت اذإو 41اآلية:21](تلق): تلصف ]﴾ ٍءْيَش
ملعاف اذه، تفرع هب:اذإف انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا ،مثقلا لوقنف هددصب انكام ىلإ عجرنلف هيلع، ضرتعي دق
ةفرط ىتح اهنع كفنت ال رومأب ةلغتسم ، نامزلا نم ةحمل لك يف ىلا هللاعت ىوس ام لك ،نم ادرف تادوجوملا عيمج حاورأ نأ
ناحور كرتشت ال اهماوقو هب، اهقلخ يذلا ،واالمس نآرقلا عيمجو باتكلا ةحتافو قلغأ امل حتافلا صالة يه روم األ كلتو نيع،

. همامتب روم هذهاأل ركذت نيع، ةفرط رادقم لك يف يهف ، دحاو مسا يف رثكأف
ال ههجو نم هانذخأ اذإف ركنت وال روم األ ملسف ، دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو اذه، دعب هركذن ام تفرع اذه تفرع اذإو

ةبترملا افيص.امأ ةريهظلا تقو يف سمشلا نم احوضو ،دشأ هحوضوو هقيقحت يف وه هفلخ،لب والنم هيدي نم لطابلا هيتأي
ريبكتو ليلهتو حيبست ،نم راكذ كلتاأل عيمج ذخأي نأ اهيف هللاهل بتك ، اهطرشب دحأ اهأرق امهم ، قلغأ امل حتافلا يف ةرهاظلا

ثمال ليجن واال ةاروتلا لثم اهلك، اإلةيهل بتكلا نم هريغو ، نآرقلا ةءارق ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صو رافغتساو ديمحتو
بسحت ةرم،مث ةتسآالف فعاضتتو ةروكذملا ةيعمجلا كلت عمجتو ، ركاذلا الةنم صلا كلت زورب ىلإ ملا علا أشنم لوأ نم

اضيأ فعاضتت ةرم، ةتسآالف اهتفعاضم دعب ةيعمجلا كلت اهيف فعاضتتو ىلا، هللاعت ىوس ام لك نم تاقولخملا عيمج ةنسلأ
نماألنسل ،نإف ناسل لك ةبترم ردق ىلع ثةثلا ةفعاضم فعاضتت ىلا،مث هللاعت ىّوس ام لك ملا،نم وعلا عيمج نسلأ ددع ىلع

ظفل. لك نم ةدحاو ةرم إال هركذ نم هل سيل نم
فلأ آالف ةرشع ىلإ فلأ فلأ نمهل مهيفو آالف، ةرشع نمهل مهيفو ركذ، لك نم ةملك لك ةرم ةئام فعاضتلا نمهل مهيفو

فعاضتلا دعب اهتدح ىلع ةظفل لك بسحت ،مث هركذ رثكي امم كلذ ءارو ام ،ىلإ فلأ فلأ فلأ ىلإ فلأ فلأ ةئام ،ىلإ
. روكذملا

عرشلا يف اهصاوخ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع صالة لك نوك ،نم عرشلا مسا يف ركذ ام ردق ىلع اهباوث يف نوناقلا يرجيو
ىلع اهنم موقي يذلا رئاطلا ،و تائيس رشع وحمو تانسح رشعو تاجرد رشعو ، ةنجلا يف رصقو ءاروحب صالة ،لك

ملاالةكئ عيمج نمو ىلا، هللاعت نم تاولص رشعو يلصملل هباوثو ، ةمايقلا موي ىلإ ىلا هللاعت حبسي ، ثيدحلا يفركذ ام ةروص



كلم، اهنم قلخي اضيأ صالة لكو هذه تسيل كلت ،نإف ةنطابلا ةبترملا يف يتأت يتلا ريغ يف ىلا هللاعت نم تاولصلا اذهو ،
،مث ةمايقلا موي ىلإ يلصملا رفغتسي اكلم هنم، رطقت ةرطق لك نم ىلا هللاعت قلخيف ، ضفتنيف جرخي ،مث ةايحلا رحب يف سمغني

. ةلوبقم ةجح ةئامعبرأ باوثو ةوزغ ةئامعبرأ باوث صالة لك يف
باوثف ، رهاظلا لهأ دنع ام ريغ وهف اذه يف نآرقلا باوث امأو ، نآرقلا باوث اهيف اهلكف هليلهتو هديمحتو ةحيبست لك امأو
ةرهاظلا ىلا هللاعت ءامسا عيمجو ناك، ركذ يأ ،نم ادرف ادرف ملا علا يف حور لك نم راكذ األ تعمتجا ول هنأ اذه يف نآرقلا

عيمج يف حاور األ عيمج نم ملا علا يف تادابعلا عيمجو ، ادرف ادرف ملا علا يف تادوجوملا عيمج نم تانسحلا عيمجو ، ةنطابلا و
. ةحتافلا ريغ يف اذهو ، نآرقلا نم فرح باوث لداعي هلك،مل هانركذ يذلا باوثلا اذه تعمجو ، ادرف ادرف ملا علا

ءاروح فلأ فلأ روصقلا و روحلا نم اهنم ةرم لك يف اضيأ اهيفو ةرم، لك يف نآرقلا نم ةمتخ باوث اهباوثف ةحتافلا امأو
نم هلثمو ، راكب واأل روحلا نم لماك اهيف.هلك ددعلا اذه رسكو آالف ةعبسو فلأ ةئامتسو فلأ فلأ ،مث ىرخأ فلأ فلأ ينعي ،
اهلك، راكذ األ عيمج ملا،نم علا ةروك عيمج يف انبر هب حبس ام رثكأ اضيأ اهيفو ماكال، ردقلا ةليل مايق باوث اهيفو ، روصقلا

راكذ اهل،واأل ءىراق لك نم ةحتافلا يف هلك اذهو ىلا، هللاعت ىّوس ام لك ،نم حور لك نمو لكتلا نم نآرقلا عيمجو
. اهركاذ نم قلغأ امل حتافلا صالة زورب تقو ملا،ىلإ علا أشنم لوأ نم حور لك نم ملا علا ةروك يف ةبوسحملا

أشنم نم ءىراق لك نم نآرقلا يف ةكلس لكو ، تمدقت يتلا ثلاالةث، تافعاضملا ب اهفعاضم دعب ةحتافلا يف ركذ يذلا اذهو
ردق ىلع نمنلا لك ،نم نآرقلا نم ةكلسلا كلت اضيأ فعاضتت ، اهركاذ نم قلغأ امل حتافلا لاصالةب زورب تقو ىلإ ملا علا
. رهاظلا لهأ دنع نآرقلا باوث يف افنآ انركذ ام ردق ىلع ، ةكلسلا كلت باوث مكح نوكيو ، ةمدقتملا ثلاالث تافعاضملا

يف يتلا ةيعمجلا هذه نم ىنثتسيو ، ةمدقتملا ثلاالث تافعاضملا يف هب لمعأو ، عيهملا اذهو سايقلا اذه راكذ األ عيمجب ذخو
،فال ملسو هيلع هللا ىلص هراكذأو مظع إالاالمساأل راكذ األ عيمجو ، نآرقلا و ةحتافلا يف ركذ ام عيمج نم قلغأ امل حتافلا

تافعاضملا يف ناوك األ ةنسلأ عم ملسو هيلع هللا ىلص هناسل بسحي نكل اهنع، اهولعل قلغأ امل حتافلا صالة يف نيذهل لخدم
تعمج اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هتنسلأ نم ناسل لكو ، ناسل فلأ نيرشعو ةعبرأو ، ناسل فلأ ةئام ملسو هيلع هللا ىلص هل نإف

ركذ. لك نم ملا علا عيمج ركذ اهل داعي ركذ،مل يأ نم ةدحاو ةحيبستو ، نآرقلا نم ةدحاو ةيآ هل
نمو ، ةحتافو انآرقو هوءرق ام لك نمو ، هوركذ ام لك ،نم روصلا يف خفنلا ىلإ ملا علا أشنم لوأ نم نآرقلا و ةحتافلا توالةو
نع ال ضف نمتالهتو، ةيآ ،وأ هحيبست نم ةدحاو ةحيبست اولداعي ،مل روصلا يف خفنلا ىلإ ادوجو ملا علا لوأ نم هودبع ام لك

يتلا ةيعمجلا تبسح اذإ األرم نوكي نأ ىسع ،امف هباوث غلبم ردق ىلع ناسل لك ملسو هيلع هللا ىلص هدعب نم ،مث ةحتافلا
ىلإ ةيعمجلا تفيضا اذإ فيكف كلذ؟ هباوث نوكي نأ ىسع .امو ملسو هيلع هللا ىلص هتنسلأ نم دحاو ناسل ىلإ اهلك لبق، هانركذ
لوقي ثيح هنع، هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ناسل كلذكو ؟ اهباوث غلبي نأ ىسع ،امف ملسو هيلع هللا ىلص هتنسلأ نم ناسل لك
رمع نإو رمع، لئاضف تذفن ام هموق يف حون ثبل ،ام ءامسلا يف رمع لئاضفب كتثدح :ول ملسو هيلع هللا ىلص انيبنل لر يبج
اهيف هباوث ناكو ، هناسلب اهلك ةيعمجلا كلت هنع هللا يضر ركب اذإتالوبأ األرم نوكي نأ ىسع ركب،امف يبأ تانسح نم ةنسحل

. هباوث نوكي نأ ىسع امف ةرم لك يف قلغأ امل حتافلا بحاصل هلك كلذ ىطعأو ، هتبتر ردق ىلع
نم دعبأ مهو ةرم، ةتسآالف هناسلب ةيعمجلا كلت مهنم دحاو لك ركذ ،اذإ شرعلا ءارو مه نيذلا نيملا علا ملاالةكئ يف اذكو
ةرم،امف ةتسآالف ةيعمجلا كلت ملسو هيلع هللا ىلص هتنسلأ نم ناسل نإتاللك اذكو هل، رصح ال ريثكب قيدصلا ركب يبأ
نيملا علا ملاالةكئ نم دعبأ مهو ةرم، ةتسآالف مهنم ناسل لك ةعمجلا كلت ولتي يبن لك نم ناسل لكو ، اهباوث بسحي نأ ىسع

يف ةرهاظلا اهتبترم ىلع كلاالم نم انيلع يقب هاـ. ةرهاظلا اهتبترمرخآ اذهو باوثلا اذهو ودعلا، رصحلا نع نوجراخ مهو ،
يف ام لكب شرعلا آالفعملا ةينامث ملااإلةيهل وعلا ددع ةياغ،ألن ىلع هل فقوي ال حاور ددعاأل نأ ملعا ،مث قلغأ امل حتافلا

نوضر ،واأل عبسلا تاومسلا ،و ةتباثلا بكاوكلا كلفو ، يسلط اال كلفلا و يسركلا هفوج يفو ملا، وعلا هذه نم دحاو عملا هفوج
ناكل ، هفوج اميف عيمجب اهيف شرعلا عضو ادج،ول ةعساو ةمسمسلا ضرأو ، تاقولخملا ب ةءولمم اهلكو ، رانلا و ةنجلا و عبسلا
اديازت اهيف قلخلا ديازتي نيع، ةفرط رادقم لك يه ىلا،مث إالهللاعت هددع يصحي ال امم ةءولمم يهو يففالة ةاقلم ةقلحك

صلا هيلع مدآ ةنيط هللا نوك نيح اهتأشن لوأو ىلإاألدب يقب اهيف قلخ نم لكو . نوتومي ال اهلهأو ىلإاألدب، تقلخ ذنم الدعهل
وعملا دادعأ نم اهيفو ، هترثك نم ددع هيلع العقي اديازت اهيف نوديازتي قلخلا ىلا،و هللاعت اهأشنأ نيح نمو الم، الةوسلا

نم مهيف ام عيمجب آالف، ةينامثلا عم اهلهأ لكو ىلإاألدب، عيهملا هذه ىلع يهو ىلا، إالهللاعت هددع ىصحي ماال تاقولخملا
. قلغأ امل حتافلا ةطيح تحت نولخاد ، تاقولخملا

اندنع مويلا رادقم ،نإف تقلخ ،ذنم اننمزل فلتخم اهنمزو هتدابعو لجو هللازع ميظعت ىلع نولوبجم ةمسمسلا ضرأ لهأو
ىلا هللاعت ثدحي سفن لك يفو ىلا، إالهللاعت هملعي امال قلخلا نم اهيف ىلا هللاعت ثدحي سفن لك يفو ، نونس هيف مهيلع رمت

. ةياهن ىلإاألدببال اذكهو ملاالةكئ لثم نورتفي ،ال راهنلا و ليلا نوحبسي وعملا، اهيف
ىتح ، دامجو ناويح نم هتدابع ىلا،والنع هللاعت ركذ نع رتفت ال حور ،اهل اهدارفنا ىلع ةرذ لك هريغو انملا ع يف نإ مث

رامثلا بوبح ىتحو ، ادرف ادرف رطملا رطق ىتحو ، ادرف ادرف ءابهلا و لمرلا و ىصحلا ىتحو ، ةقرو ةقرو راجش األ قاروأ
،ألن ىنفت ال مهحاورأ تيقب لكأ، وأ مدهبوأ تومب تاقولخملا هذه داسجأ نم كله ام لكو ، ادرف ادرف ةلوكأملا ريغو ةلوكأملا
اهل يتلا تاقولخملا نم اذكو ، اهانركذ يتلا روم ىلاباأل هللاعت ركذ نع رتفت ،مل تقلخ ذنم حاهلا ىلع يهف لألدب، تقلخ حورلا
ىلا هللاعت ركذت ، ةديدج احور ىلا هللاعت هسبلأ لإ ناك لحم يأ لحم يف عضوي فرح نم ،امف ةبوتكملا فورحلا ،و حاور األ
نم درف لك حايرلا اهتكرح ،اذإ بارتلا و ناردجلا يف ناديعلا راثآ اذكو ، يشملا و األمادق راثآ اذكو اهانمدق يتلا راكذ األ كلتب

يفاأل مك اذه يف رظناف ، اهئانفب ىنفت ىلإاألدب،ال اهحاورأ تيقب وأهالك، تومب ماسج كلتاأل تسمطنا ثيح ، حور هل كلذ



اساحن اندعمو ادوع يناو نماأل قلخلا روصي ام لك ماع،لب لك يف ةددجتم بوبحو ماع، لك يف ةددجتم قاروأ نم راجش
تومي ىلإاألدب ةيقاب ، هركذ مدقت ام مكح اهمكح حور هل كلذ نم ءيش ،لك اناردج وأ ارود وأ اجيلز وأ رخآ وأ انيط ،وأ هريغو

لوأ يف تمدقت يتلا ، ىمظعلا ةيعمجلا كلت لك ،مث مكحلا اذه هيلع بحسنم ىلإاألدب ملا علا أشنم نم هلك اذهو ، همدهو اهدسج
،نإف انمدق امك نيركاذلا بتارم يف ،مث ىرخأ ةتسآالف يف ملا،مث وعلا عيمج يف ةنسل هذهاأل ىلع فعاضتت ، ةرهاظلا ةبترملا

،هل ءايبن نماأل ناك نم لكنم اهباوث ىصحي ،وال باوثلا يف اهردق ردقي هنم،ال ةملك لك اهلك ةيعمجلا كلت ركذ اذإ يبنلا ةبترم
بطقلا ريغو ، اناسل نوتسو ةتسو ، ناسل ةئامث هلثال نيقيدصلا و ءايبن نماأل بطق لك ،نإف ابطق ناك نم لك نمو دحاو ناسل

بملا ةءولمم عبسلا نيضر واأل عبسلا تاومسلا نإف مهددع ىصحي ال مهو ، مهددع يف نيلا علا ملاالةكئ رظناو ، دحاو ناسل هل
الةكئ.

اذكو ، عيهملا اذه ىلع سلط ىلإاأل نماثلا كلفلا مالةكئ ةبسن اذكو يلقال ارزن ناك ، ةتباثلا بكاوكلا مالةكئ ىلإ فيضأ نإو
،و قدارس فلأ ةئامتس شرعلا لوح نإو ، عيهملا اذه ىلع شرعلا عم يسركلا ،و عيهملا اذه ىلع يسركلا عم سلط األ كلفلا
ةنس، ةئامسمخو افلأ رشع ثالةث كلذو ، ضر واأل تاومسلا ةفاسم ردق قادرسو قدارس لك نيب ام دعب روصلا وه قدارسلا
ليلق، رزن روصلا يفمالةكئ ملاالةكئ هذه لكو ملاالةكئ، نم فص فلأ ةئام تاقدارسلا ءارو نمو بملاالةكئ، ةءولمم اهلكو
نيب ام لك ةعسو اريس ماع فلأ نوعبس باجح لك ظلغ ، ماعنلا ةضيب ةطاحإك هب ةطيحم اباجح نوعبس شرعلا ءارو نم مث

. ءاوه ماع فلأ نيعبس ةريسم باجحو باجح
،هلك ءاوه ماع فلأ نوعبس شرعلا األلوو باجحلا نيبو ، ةغراف ردقاألةلمن اهيف دجت بملاالةكئ،ال ءولمملا ءاوهلا كلذ لكو
قلا ىتح ، شرعلا قوف يتلا بجحلا لثم باجح فوف باجح بجح لكو ، اقرلا عملا باجح شرعلا ءارو نمو بملاالةكئ، ءولمم

بجحلا لثم ينعي ، شرعلا ءارو باجح ةئامعبس ةدهاشم ىلإ ىهتنا هفشك :نإ يلوبتملا ميهاربإ يديس بهللا فراعلا خيشلا
ملا علا ةركب طيحملا رضخ األ قوطلا ىلإ اباجح نيعبسلا يف مدقت ام لثم بجح هلك اقرلا ،مثعملا ةعسلا و ردقلا يف نيعبسلا

نم بجحلا مالةكئ لكو بملاالةكئ ةءولمم اهلك ةنس، فلأ نوعبس باجحو باجح لك نيبو ، ةريثك بجح رضخ األ قوطلا ءارو
هنم. برقت ،وأ ريثكب لقأ وأ يبنلا ةبترمك نيلا علا كلم لك ةبترمو ، نولا ع مهلك ، هءارو ام ىلإ رضخ األ قوطلا ىلإ شرعلا
،ىلإ مهترثك ىلع نيلا علا ملاالةكئ ةنسلأ نم ناسل لك ىلع ةمدقتملا ةيعمجلا كلت تدز ،اذإف اناسل نوعبس نيلا علا نم كلم لكلو

.( قاحلا ) قلغأ امل حتافلا نم ةرم لك يف اذهو ؟ هباوث نوكي مك ةياهن ريغ
ىلا هللاعت سدقي يذلا حيبستلا ىلإاألدب،مث ملا علا لوأ نم ليمجلا رهظأ نم اي ءاعد هنع ىنفت وال حاور األ هولتت ام ةلمج نم مث
ةرم لك يف هركاذل يطعي ىلا هللاعت نأ ثيدحلا يف ركذف ليمجلا رهظأ نم اي امأف هنع. ىنفت ال حاور األ هركذت ، امئاد هسفن هب
ىلإ تقلخ نيح نم هركذت حاور األ تناك ،اذإف ركاذو دباع لك اهلك،نم ملا وعلا يف قلخلا عيمجل ماع وهو القئ، خلا عيمج باوث
يذلا حيبستلا هلثمو ، هباوث غلبي ،مك ةمدقتملا ثلاالةث تافعاضملا ب فعوضو ، دامجو حور لك نم كلذ ةيعمج تذخأ األدب،مث

هنع. رتفت ،ال حاور األ هركذت امئاد هسفن هب ىلا هللاعت سدقي
اهلك اهب حاور األ راكذأ تعمج ،اذاف ضر واأل تاومسلا لهأ ةدابع ىلا هللاعت هيطعي نأ ةرم لك يف هباوث نأ ثيدحلا يف ركذو
ليمجلا رهظأ نم اي نيركذلا نيذه يفو ؟ هباوث غلبي ثلاالث،مك تافعاضملا ب فعوضو ىلإاألدب، ملا علا ىلا هللاعت أشنأ نيح نم
ام ريغ نم نيقيدصلا ،و باطق واأل ءايبن األ باوث ىتح باوثلا عيمج يف قرغتسي ، هسفن هب ىلا هللاعت سدقي يذلا حيبستلا و

قيدصلا لمع باوث ،نإف مهبولق لا معأ باوث هيف لخديو ، لخاد هلك باوثلا نم يقابلا هيف،و هل لخدم باالمس،فال هنوركذي
،ام ةعاسلا مايق ىلإ ملا علا أشنم نم ملا علا نم ريثكو واإلسن، نجلا لا معأ فيضأ ،ول فئاظوو ابدأ تايلجتلا قوقح ءاطعإب

نيع. ةفرط رادقم قيدصلا لمع نم تغلب
لا معأ نم دحاو يبن باوث مهباوث غلبي ال ءايبن ريغاأل نم باطق األ عيمجو ، دحاو بطق باوث مهباوث غلبي ال نيقيدصلا عيمجو

. نيركذلا نيذه يف ركذ لكل لصاح وهو ، بولقلا
أشنأ نيح ،نم اهباوثو نيلا علا ملاالةكئ عيمج لا معأ ربتعا غلبت،مث ثلاالثمك تافعاضملا عم ةيعمجلا هذه يف امهربتعاف

عيمج هركذت يتلا ةيعمجلا ردقب ربتعاو ، ليمجلا رهظأ نم اي باوث يف لخاد وهو ، روصلا يف خفنلا ىلإ ملا علا ىلا هللاعت
ثلا تافعاضملا ب هتيعمج ربتعا ، حتافلا صالة هيف تركذ يتلا تقولا ىلإ ملا علا ىلا هللاعت أشنأ نيح هنع،نم رتفت ال تاقولخملا

. ىهتنا هباوث غلب مك رظناو علا، كلم لك الثنم
اهنم هركذن امل ةبسنلا ،ب ةرهاظلا اهتبترم لضف نم هانركذ ام نأ ملعاو ، قلغأ امل حتافلا يف ةرهاظلا ةبترملا نم هركذ اندرأ ام

ركذي داكي وال باتك يف بتكي ال كلذو ، هلهأ دنع مولعم وه النيلاإالامب اهيف هانركذ ام ريغ نأ ملعا ،مث رحب نم ةطقنك
. ماوعلل ركذي هنأ نع ال ضف ، صاوخلا صاوخ صاوخلا

امأو ديري ام ىلا هللاعت لعفي رخآ تقو يفو ، ةراش ولوباإل كرابملا باتكلا اذه يف هنم ائيش ركذت فال ةنطابلا اهتبترم يف امأو
لضفأو هتفيلخ رسل ىلا عت دقفقلا باتكلا .امأ ةنسلا و باتكلا يف ءاج ،امك ةيدمحملا ةلملا هذه يف روهشم مولعمف ةلليهلا لضف

ْمُهَل َليِق اَذِإ اوُناَك :﴿ْمُهَّنِإ رانلا لهأ مذ يف 47اآلية:19]قولا دمحم ُهَّللا﴾[ اَّلِإ َهَلِإ اَل ُهَّنَأ ْمَلْعاَف ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هتئيرب

. ةريثك ثيداحأ اهلضف يف درو دقف ةنسلا امأو 37اآلية:35] تافاصلا ]﴾ َنوُرِبْكَتْسَي ُهَّللا اَّلِإ َهَلِإ اَل
نم نوييبنلا انأو تلق ام لضفأ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللانأ ديبع نب ةحلط نع سنأ نب مكلا ىور

هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر نبمكلا سنأ نع يمليدلا دوعسم )نبا ىورو هللا﴾( الهلإإال يلبق
روصنم )وبأ ىورو )﴾ رئابكلا نم بنذ آالف ةعبرأ هل تمده اهدمو هللا الهلإإال :﴿نمقلا ملسو هيلع



هللا، الهلإإال ةنجلا نمث ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا ىلا هللاعت يضر نبمكلا سنأ نع اضيأ يمليدلا

هلل﴾. دمحلا ةمعنلا نمثو
: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع،قتلا:قلا ىلا هللاعت يضر ءىناه مأ نع ، دانسإ ريغ نم سودرفلا بحاص ( ىورو )

ةقفص اورثآ اذإف مهايند ةقفص اورثؤي اممل لجو هللازع طخس نم دابعلا عنمت هللا ﴿الهلإإال
( ىورو 2اآلية:87]( ةرقبلا ]﴾ ْمُتْبَّذَك ﴿: لجو هللازع ﴾قولا مهيلإ تدر هللا الهلإإال اوكرتو مهنيد ىلع مهايند

ناسللا ىلع ةفيفخ اهنإف هللا الهلإإال مكتاومأ اونقل هنع:﴿ ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع سودرفلا بحاص

نهب تحجرل ةفك يف ضر واأل تاومسلا تلعجو هفك هللايف الهلإإال تلعج ول نازيملا يف ةليقث
هللا﴾. الهلإإال

ىسوم قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يردخلا ديعس يبأ نع مكاحلا ،و هحيحص يف نابح نباو ، يئاسنلا ( ىورو )

بر هللاقلا:اي لق:الهلإإال ىسوم هبقلا:اي كوعدأو هب كركذأ ائيش ينملع بر الم:﴿اي سلا هيلع

نأ ول ىسوماي هبقلا: ينصحت ائيش ديرأ امنإ هللاقلا: الهلإإال اذه؟قلا:لق نولوقي كدابع لك
نهب متلا ةفك يف هللا والهلإإال ةفك يف هللا والهلإإال ةفك يف عبسلا نيضر واأل عبسلا تاومسلا

هللا﴾. الهلإإال
ىتؤي قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع هللانب دبع نع ، ديمح نب )دبع ىورو )

رصبلا دم اهنم لجس ىلع جسال نيعستو ةعستب ىتؤي مث نازيملا ب ىتؤي مث ةمايقلا موي لجرب
ىلع هماهبإب كسمأو اذه لثم ساطرق هل جرخي مث نازيملا ةفك يف عضوتف هبونذو هاياطخ اهيف
عجرتف ىرخأ ةفك يف عضوتف هلوسرو عهدب ادمحم نأو هللا الهلإإال نأ دهشأ اهيف هعبصإ فصن

.﴾ هبونذو هاياطخب
ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع ةيوونلا نيعبر ىلعاأل هحرش يف ينشفلا قلا

اهنو دقتعي هدابع رمأ ىلا عتو هناحبس هللا نأ ملعا . اهلئاضف ضعبو الهلإإالهللا ىلع كلاالم يف لصف ثيدحلا هللا﴾ هلإإال
ال مهل ليق اذإ اوناك مهنإ : هلوقب برعلا يكرشم مذو 47اآلية:19] دمحم ُهَّللا﴾[ اَّلِإ َهَلِإ اَل ُهَّنَأ ْمَلْعاَف ﴿: هناحبس قفلا اهنولوقيو

﴾ ةمايقلا موي اهب كل دهشأ ةملك هللا طبلا:﴿لقالهلإإال يبأ همعل ملسو هيلع هللا ىلص قولا نوربكتسي هلإإالهللا
هللا لوسر تعمس هنعقلا: ىلا هللاعت يضر نامثع ثيدح يفو ملسو هيلع هللا ىلص اهرسف امك ىوقتلا ةملك فالهلإإالهللا

﴾ رانلا ىلع ىلا هللاعت همرح إال هبلق نم اقح دبع اهلوقي ال ةملك ألملع :﴿ينإ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
. هباحصأو دمحم اهمزل يتلا اإلخالص ةملك يه ام كثدحأ هنع:انأ ىلا هللاعت يضر رمع قفلا

األمعلا باوثةنجلا ،و لجو هللازع هجو ىلإ رظنلا ،إال باوث الهلإإالهللا لوقل سيل ىلا: هللاعت همحر يرتستلا لهس قلا
فلأ موي لك يف نمؤملا اذإوقاهلا ، ديحوتلا رون هبلق يف تبثيو ، رفكلا ةملظ هنع يفتني ، رفاكلا اذإقاهلا ديحوتلا ةملك :نإ ليقو

نيكسانلا بدأ يهو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا امكقلا ركذلا لضفأ يهو األىلو، ةرملا هفنت ائيش هنع يفتنت ةرم لكبف ةرم،
. نيقباسلا ةفحتو نيرئاسلا ةدعو ، نيكلا سلا ةدمعو ،

لكو ةنجلا اهتيأ ، شرعلا تحت نم دانم يدانيو ، ةنجلا باوبأ ىلا هللاعت حتفي قلا: امهنع ىلا هللاعت يضر سابع )نبا نعو )
باذعلا نم اهيف ام لكو : رانلا لوقت اذه دنعو أللهالهلإإالهللا، نحن اهيف، ام لكو ةنجلا يدانتف ؟ تنأ نمل ، معنلا نم كيف ام

نمب ءىلتمأ انأو الهلإإالهللا، نمقلا ىلع مارح انأو بالهلإإالهللا، بذك إالنم بلطأ الهلإإالهللا،وال ركنأ إالنم ينلخدي ال
:انأأللهالهلإ لوقتف هترفغمو هللا ةمحر ءيجتف الهلإإالهللاقلا: ركنأ نم ىلع ،إال يريفزو يظيغ سيلو الهلإإالهللا دحج
ىلع ةمرحم رانلا قلاالهلإإالهللا،و نمل ةحابم ةنجلا قلاالهلإإالهللا،و نمل ةبحمو قلاالهلإإالهللا، نمل ةرصانو إالهللا،
الهلإإالهللا. لهأ نع ةبوجحم ريغ ةرفغملا و ةمحرلا الهلإإالهللا،و ألله بنذ لك نم ةرفغملا الهلإإالهللا،و نمقلا

ةمايقلا موي 81اآلية:1-2]نإ ريوكتلا ]﴾ ْتَرَدَكْنا ُموُجُّنلا اَذِإَو ْتَرِّوُك ُسْمَّشلا ىلا:﴿اَذِإ عت هلوق يف ةمكحلا ( مهضعب (قولا
يقيقح رون الهلإإالهللا رونو ، ةيزاجم راونأ كلت راونأ ،ألن رمقلا و سمشلا رون كلذ يف لحمضيف الهلإإالهللا، رون ىلجتي

. ةقيقحلا هلباقم يف لطبي زاجملا ىلا،و عت هتاذل دوجولا بجاو ، يتاذ
هذه املقلا هنأ ببسلا ،ليق:و ةرفاكو رفاك لك ددعب باوثلا نم ىلا هللاعت هاطعا اذإقلاالهلإإالهللا دبعلا نإ يفاآلراث ءاجو
رئبو ىلا عت هلوق ىنعم نع ءاملعلا ضعب ( لئسو ). مهددعب باوثلا قحتسي مرج ،فال ةرفاكو رفاك لك ىلع در دق هنأكف ، ةملكلا
ةداهشب رومعم نمؤملا بلق ديشملا رصقلا الهلإإالهللا،و لوق نم لطعم رفاكلا بلق ةلطعملا رئبلا ،قفلا: ديشم رصقو ، ةلطعم

الهلإإالهللا. لوق نم ينعي 33اآلية:70] بازح ﴾[األ اًديِدَس اًلْوَق اوُلوُق ىلا:﴿ عت هلوق :يف ليقو الهلإإالهللا، نأ

نب نايفس ﴾(قولا) اوحلفت هللا :﴿الهلإإال اولوق : لوقيو قرطلا يف يشمي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا )نأ يورو )
. ايندلا يف ءاملا ك ةرخ ،الهلإإالهللايفاآل مهفرعأ نأ نم لضفأ ةمعنب دابعلا ىلع هللا معنأ ام ةنييع

هلوق ريسفت يف دهاجم .قولا ايندلا يف درابلا برش ةذلك ةرخ، الهلإإالهللايفاآل لوق ةذل هللانأ همحر يروثلا نايفس ( ركذو )



لك :نإ ليقو 47اآلية:19] دمحم ُهَّللا﴾[ اَّلِإ َهَلِإ اَل 31اآلية:20]﴿ُهَّنَأ نامق ﴾[ل ًةَنِطاَبَو ًةَرِهاَظ ُهَمَعِن ْمُكْيَلَع َغَبْسَأَو ىلا:﴿ عت

35اآلي رطاف ]﴾ ُبِّيَّطلا ُمِلَكْلا ُدَعْصَي ىلا:﴿ِهْيَلِإ عت هلوق هليلد هسفنب دعصي هنإف الهلإإالهللا، لوق إال كلملا اهب دعصي ةملك
ناك اذإ )هنأ اضيأ ىكحو ) يزارلا هاكح ىلا، هللاعت ىلإ هعفري كلملا ،يأ هعفري حلا صلا لمعلا الهلإإالهللاو لوق ة:10]يأ

مهتاقدصو ، ةعمسلا و ءايرلا اهبوشي مهمايصو الهلإإالهللا،ألنصالمهت لضفك ، لضف تاعاطلا نم ءيشل سيلف ، نامزلا رخآ
هبلق. ميمص إالنع اهركدي ال نمؤملا ىلا،و هللاعت ركذ يهف الهلإإالهللا ةملك لمأ اهنم، ءيش والخإالصيف مارحلا اهبوشي

لوسر دمحم الهلإإالهللا قيولا " يباذع نم نمأ ينصح لخد نمف ينصح ىلا:"الهلإإالهللا هللاعت لوقي ( ربخلا يفو )
، ةعبسلا باوب نماأل اباب قلغت ، عبسلا تاملكلا هذه نم ةملك لكف ، باوبأ ةعبس رانللو ، ءاضعأ ةعبس دبعللو ، تاملك عبس هللا
ةعبس هدي يف ناكف ، ةفرعب افقاو ناك جرال ىلا،نأ هللاعت همحر يزارلا )نعاإلمام يكح ) ةعبسلا ءاضع نماأل وضع لك ىلع
ةمايقلا نأك ، مانملا يف ىأرف مانف، هللا لوسر دمحم نأ دهشأو الهلإإالهللا، دهشأ ينأ يل اودهشا راجح األ اهتيأ قفلا:اي راجحأ
راجح كلتاأل نم كلت رجح ءاج ، منهج باوبأ نم باب ىلإ هب اوقاس املف ، رانلا هل تبجوف ، لجرلا كلذ بسوحو ، تماق دق

، كلذك األرم ناكف يناثلا ىلإ قبس ،مث اوردق امف اهعفر ىلع باذعلا مالةكئ تعمتجاف ، بابلا كلذ ىلع اهسفن تقلأو ، ةعبسلا
ىلع دهاش كقح،انأ عيضي فال راجح األ تدهشأ يدبع ىلا:" عتو هناحبس هللا قفلا شرعلا ىلإ قيس ،مث ةعبسلا باوب األ اذكهو
األ تحتفو الهلإإالهللا، نأ ةداهش تءاجف ، ةقولغم اهباوبأ اذإف ، نانجلا باوبأ برق املف ،" ةنجلا لخدا ، يديحوتب كتداهش

. ةنجلا لجرلا لخدو . باوب
نم وضع لك يف رظنف المجرال، سلا هيلع توملا كلم رضح قلا: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هدنسب يبطرقلا ( ىورو )
الهلإ لوقي هكنحب اكسام هناسل فرط دجوف هييحل نع كف ائيش،مث هيف دجي هبلق،ملف نع قش ،مث ةنسح هيف دجي ،ملف هئاضعأ

الهلإإالهللا. ينعي اإلخالص، ةملك لوقب ةنجلا كل تبجو إالهللاقفلا:
يف ةشحو الهلإإالهللا لهأ ىلع سيل اضيأ هيفو . ةنجلا لخد ،الهلإإالهللا ايندلا نم كالهم رخآ ناك )نم ثيدحلا يفو )

،وا نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا نولوقيو مهسؤر نع بارتلا نوضفني الهلإإالهللا لهأب ينأكو ، مهروشن ،وال مهروبق
هاـ. ةيافك اذه يفو ، ةريهش ةريثك اهلضف يف واآلراث ثيداح أل

ىلص هللا لوسر دمحم انديس الهلإإالهللا ةداهشلا ةملك نم ةريخ األ ةرملا يف هلوق سالمهللادعب هيلع ركاذلا لوق ( لضف (امأو
سلا لضف ركذل انضرعت دنع ةقيرطلل لاالةمز ريغ ، راكذ األ لئاضف ركذ يف نيعبرأ يفوملا لصفلا يف يتأيسف ملسو هيلع هللا
يحلا الهلإإالهللاوه يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ لضف امأو ، هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع الم سلا لضف ركذو هيلع، الم
ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا:قلا ىلا هللاعت يضر بزاع نب ءاربلا نبا نع يناربطلا ،و يلصوملا ىلعي وبأ ىورف . مويقلا

الهلإإالوه يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ قفلا تارم صالةثالث لك ربد هللا رفغتسا :﴿نم ملسو هيلع

.﴾ فحزلا نم رف ناك نإو ، هبونذ هل ترفغ هيلإ. بوتأو مويقلا يحلا
:﴿نمقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر يردخلا ديعس يبأ نع ةبيش يبأ )نبا ىورو )

هيلع ناك نإو هل رفغ تارم سمخ هيلإ بوتأو مويقلا يحلا الهلإإالوه يذلا ميظعلا هللا رفغتسا
ىلص هللا لوسر هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا دقفقلا لا مكلا ةرهوج لضف امأو) ﴾هاـ( رحبلا دبز لثم
لوسر اهرضحي رثكأف اعبس اهأرق )نم اهنمو )، تارم ملاثالث علا حيبست ، ةدحاولا ةرملا اهنم صاوخ اهل ركذ ملسو هيلع هللا

ىلص يبنلا هبحي ، تارم عبس نم ديزأ موي لك اهمز ال نم ،(اهنم)نأ اهركذي ماد ام ةعبر األ ءافلخلا و ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ماود هب:نم انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا .قولا ءايلو نماأل نوكي ىتح تومي ،وال ةصاخ ةبحم ملسو هيلع هللا
هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .(قلا) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىري ، رهاط شارفو ةلماك ةراهط ىلع مونلا دنع اعبس اهيلع

ةيده هذه قولا ةرم ةرشع ينثا اهركذ نم لا،لك مكلا ةرهوج ىمست صالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يناطعأ هب: انعو
ىلإ دوجولا لوأ نم نيحلا هللاوصلا ءايلوأ راز امنأكو ، ةفيرشلا هتضور يف ينعي ، هربق يف هراز امنأكف هللا، لوسر اي كيلإ ينم

كلذ. هتقو
هذه دنع ليوأتلا بابل يفف نيملا علا بر هلل دمحلا و نيلسرملا ىلع ،سوالم نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس لضف (امأو)

هنع. اولفغ هب،والي اولخبي ،وال اولوقي نأ نينمؤملا ميلعت كلذ نم ضرغلا ليقو اآلةي
رخآ نكيلف ، ةمايقلا موي نماألرج ىفو لااأل يكملا لاب تكي نأ بحأ نم هنع ىلا هللاعت يضر طبلا يبأ نب يلع نع يور امل
ىلا وهللاعت نيملا علا بر هلل دمحلا ،و نيلسرملا ىلع ،سوالم نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس هسلجم نم ماق اذإ كالهم

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا

نم صاوخلا اهب صتخي يتلا لاالةمز، ريغ راكذ األ لئاضف ركذ ):يف نيعبرأ يفوملا لصفلا )
. ةقيرطلا لهأ



ىتح ، حيحصلا هلاإلنذ ناك اهنم،إالنم ةبولطملا اهرارسأ نم ائيش النيلا اهريغو ،لب ةقيرطلا هذه راكذأ عيمج نأ ملعا
يضر خيشلا نأ كلذو ، كرابملا باتكلا اذه نم نيرشعلا و ثلا ثلا لصفلا يف مدقت امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يهتني

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل هبتر إالام ركذي ال هنع هللا
ركذت ال اهنأ ملعا .مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل هبتر إالام اركذ ركذأ ال يناعملا رهاوج يف هنع:امك هللا يضر قلا

، رفسلا يف ملتحا نمع هنع ىلا هللاعت يضر هتلأس : يناعملا رهاوج يف لاالةمز.قلا راكذ كاأل رذعا ،إال ةيئاملا ةراهطلا إالب
مميتي :هنإ هلوقب هنع ىلا هللاعت يضر باجأف دارو نماأل هدنع ام عيمج ركذي ،له هوجولا نم هجوب لا ستغ ىلعاإل ردقي ملو

.مثق ةلماك ةيئام ةراهطب لاإالاألدب،إال حلا طلا ولو اهأرقي االمس،فال ةينب ةحتافلا ،إال هريغو يفيسلا ك هداروأ عيمج ركذيو
ردقأ ملو ينباصأ اذإ ضرملل مميتلا ب مظع االمساأل ركذأ له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس تلأس هنع:دق هللا يضر لا

نم امأو . رفسلا يف ملتحا نم مكح هنع:اذه ىلا هللاعت يضر انديس ،مثقلا ناسللا نود بلقلا ب ركذت قلا:الإالنأ ءوضولا ىلع
ب اهأرقي االمسفال ةينب ةحتافلا ركذ امأو كالم. دعب مثقلا لستغا .إالاذإ هداروأ نم ائيش ركذي ،فال ةحصلا و رضحلا يف ملتحا

ىلأاألدبهاـ. لا حلا طلا ولو ، رضحلا واليف رفسلا اليف مميتلا
خيشلا نأ يناعملا رهاوج يفف ، قئاقحلا ةتوقاي لضف امأو : لوقنف ، دوبعملا كلملا لوحب دوصقملا يف عرشنلف اذه تمهف اذإو
نيترم اهركذ نم نإو ةرخ، واآل ايندلا ريخ هل نمضت ، اهتءارق ىلع مواد نم نأ ركذ هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر
باإلنذ نكل ، ديحوتلا يف مهو هل ،والعقي تغلب ام بةغلا رئاغصلا و رئابكلا هبونذ هل ترفغ ، ءاسملا يف نيترمو حابصلا يف

هل. نذأنمم هب،وأ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هنم حيحصلا
هيلع هللا ىلص يبنلل ليربج هب:قلا انعو هاضرأو هنع هللا يضر انخيش قلا ةيصاخ فلأ رشع انثا )هلف يفيسلا بزح (امأ

صاوخلا هل تلصح هتءارق ىلع مواد ةرخ،نمف آالفيفاآل ةتسو ايندلا ةتسآالفيف ، ةيصاخ فلأ رشع انثإ يفيسلل ملسو
هاـ. ةيورخ واأل ةيويندلا اهعمجأب

رثكأو ، ركنت ال بئارغو ، ىصحت ال بئاجع اهيف ىلا هللاعت تايآ نم يفيسلا نأ ملعا : هرهاوج هللايف ثوغ دمحم ديسلا قولا
األرفو. ظحلا ب نيظوظحم هنم اوراصو ، ءاعدلا اذه نم ضايفلا ضيفلا اودجو هللا لهأ

بزحلا هللا،و ماصمصو ناهربو هللا هللا،ديو ةردقو نيميو هللا، فيس اهنم ةديدع ءامسا هل نأ قداصلا رفعج ):اإلمام نعو )
. ىهتنا يفيسلا بزحلا مظع،و األ بزحلا و ةرربلا زرحو هللا، مهسو هللا، بزحو ، يناميلا

،هاـ(قولا) كرابملا ءاعدلا اذه هيلإ لصي ةرخ، واآل ايندلا يف اديعس ناك نم نأ ملعا : يسلدن هللاأل دبع وبأ خيشلا (قولا)
،امو تناك ثيح ، راكذ األ عيمج نع ناينغي ، قلغأ امل حتافلا الة صو ، يفيسلا بزح هب:نإ انعو هاضرأو هنع هللا يضر انخيش
ةمارك فلأ نوتس هلو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل وهف يفيسلا امأو ، امهنم لضفأب ىلا هللاعت ىلإ برقتم برقت ،وال هجوتم هجوت

هاـ.
يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقأف هؤاشفاو هركذ يل نكمي يلقال، ائيش طقف ةيورخ األ هتامارك نم ركذأ نأ يدارمو

. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب
هلل نيركاذلا نم دعي هيلع هملعو هبتك نم )نإ اهنمو )، ةصاخ ةبحم هللا هبحي اءاسمو احابص هتءارق المز نم )نأ اهنمو )

هلعجيو ، ءايلو األ تامارك هقزري ىلا هللاعت ةرم،نإف نيعبرأو ىدحإ هأرق نم )نإ اهنمو ). هركذي مل نإو تاركاذلا و اريثك
ا ةمارك ،نلا احابص نيعبرأ مامت ىلإ تارم ثالث حابص لك هأرق نم )نأ اهنمو ىلا.( هللاعت نذإب ناكم يأ مهل،يف احابصم

هغلب ايلا، وتم احابص ةرم نيعبرأو ىدحإ هأرق )نأ اهنمو ). عفادي وال مصاخي القئ،ال خلا نيب امركم ازيزع راصو ، ءايلو أل
. بيغلا يف نوفرصتي نيذلا ىلا هللاعت ءايلوأ ناكو ولاالةي، ةبترم ىلا هللاعت

هنإف ةرم، نيعبرأو ىدحإ هأرقيلف ، هبراقأ وأ هلهأ نم دحاو ،وأ ءايلو نماأل يلو ،وأ ءايبن نماأل يبن ةيؤر دارأ نم )نأ اهنمو )
. ةقشم ةرخ ةدش،واليفاآل ايندلا يف نوري ةرم،ال نيعبرأو ىدحإ هدلا وو هسفن ىلع هأرق نم )نأ اهنمو ىلا.( هللاعت نذإب هاري

هرضحي ، رضخلا راضح إل ةرم نيعبرأ هأرق نم )نأ اهنمو ). ةأجفلا توم نم ىلا هللاعت هاجنأ ةدحاو ةرم هأرق نم )نأ اهنمو )
ولو ، حلصت ال هلا معأ تناك ولو ، نامي إالعماإل ايندلا نم جرخي ال هتءارق ىلع موادملا )نإ اهنمو هنع.( هللا يضر رضخلا
هللا قلخ هتءارق ىلع مواد نم )نأ اهنمو ). احوصن ةبوت هيلع باتو ، هلضفب هل ىلا هللاعت رفغ ، رحبلا دبز لثم هبونذ تناك

حبسيو هلا، مجو هنسح هبجعيف هيلإ رظنيف هتلا. بق سلجو ، صخشلا كلذ هيلإ ءاج هلجأ اند اذإف ، هجولا نسح اصخش هل ىلا عت
. ءيشب يردي .وال عجوتي ال وهو ةقشم وال بعت ريغ نم هحور جرخي هللا،مث

)هنأ اهنمو ). باوج نسحأب هنع بواجي زرحلا اذه ىلا هللاعت رمأي حهلا، نع الهن أسيل هربق يف هاءاج اذإ نيكلملا )نإ اهنمو )
هللا ىلص يبنلا حفاصي ام لوأ هربق نم ماق اذإ )هنأ اهنمو ). هتكربب هفصن ةليل رمقلا ك ههجوو ، هربق نم جرخي ةمايقلا موي ماق اذإ

. ملسو هيلع
اذإ )هنأ اهنمو ). ءاعدلا ةءارق ىلع ايندلا يف موادي ناك هنإ لوقيو . هوبساحي ال نأ ىلا هللاعت رمأ نازيملل رضح اذإ )هنأ اهنمو )

حمل نم لقأ يف طارصلا ىلع ربعاو ينبكرا : لوقيو . طارصلا ىلع ابكرم زرحلا اذه هل ىلا هللاعت لعج ، طارصلا ىلإ لصو
. ايندلا يف هب وعدت تنك يذلا كؤاعد هل لوقيف ؟ تنأ نم هل لوقي ملس اذاف هب، رميو كلم هلمحي : ليقو . رصبلا

. ءاعدلا اذه ئراق ماركاب هترايزل هوتأ اذإ نيرئازلا رمأي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا )نأ اهنمو )
نم رثكأ ةجرد ىلعأ ،وال ةعلخ ألدح نوكي ال )هنأ اهنمو ). اهتكربب ةنجلا يف ىلا هللاعت هدلخ هتءارق ىلع مواد )نم اهنمو )



. زرحلا اذه ئراق
. هتكربب ةنجلا يف ةجرد ءاعدلا اذه نم فرح لكب هل بهي ىلا هللاعت )نأ اهنمو )

كلم فلأ نوعبس هرضح ، هتكرب ادقتعم هأرق نم )نأ اهنمو ). نيصحتلا باب هل حتفي يبصلل هوحم ىقسو هبتك نم )نأ اهنمو )
ةجاح يضقي نأ هولأسو ، لجو زع هلل اهلك ملاالةكئ تدجس تنأ الهلإإال هلوق ،ىلإ نيبملا قحلا كلملا تنأ قلا:هللام اذإف ،

هاـ. يعادلا
بزح ىلا.(امأو هللاعت ءاش نإ كيفكي ام ،نإف هرظناف ديفم لقتسم فيلأت يف هتامارك هصاوخ ضعب انعمج دقو هركذ اندرأ ام
ةرم ىنغملا بزح أرقت كنإف دزت، ،ملو ةدحاو ةرم يفيسلا بزح تأرق نإ نكل ، يفيسلا بزح ةءارق دعب أرقي هنإف ( ىنغملا

نمو مدقت، امك ةصاخ ةبحم ىلا هللاعت هبحي أءاسمو احابص يفيسلا بزح ةءارق نمالمز نأ ىنغملا بزح لئاضف نمو ، ةدحاو
هتءارق ،إال ناحتم كلذاال نم ىلا هللاعت لضفب عنمي ،وال هوحنو رقفلا ب اهبحاص نحتمي ىلا هللاعت نأ ةصاخلا ةبحملا كلت المز

. مدقتملا فوصولا ىلع يفيسلا بزح ةءارق دعب ىنغملا بزح
دوجولا ديس هب،نع انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا هب ربخأ ،امك باوثلا يف يفيسلا لثم اهنإف ( ردقلا ةروس (امأو

. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم الان ومو انديس ، دوهشلا ملعو
هنع.نأ ىلا هللاعت يضر يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا ىور . ةريثك ثيداحأ اهلئاضف يف يور اإلخالص)دقف ةروس (امأو

لجرلا ناكو هل، كلذ ركذف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج حبصأ املف ، اهددري دحأ هللا وه لق أرقي جرال عمس جرال

يبنلا قلا:قلا ةياور يفو ﴾ نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلا :﴿و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفلا اهلا قتي

قيطي اولا:انيأ قف مهيلع كلذ قشف ؟﴾. ةليل يف نآرقلا ثلث أرقي نأ مكدحأ زجعيأ ﴿:: هباحص أل ملسو هيلع هللا ىلص

.﴾ نآرقلا ثلث دحأ هللا وه كلذ؟قفلا::﴿لق

مكيلع قفلا:﴿أرقأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انيلع جرخ هنعقلا: ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع اضيأ ملسم ىورو

سنأ نع ، بيرغ نسح ،قولا يذمرتلا ىورو ، اهمتخ ىتح دلوي ملو دلي مل دمصلا هللا دحأ هللا وه لق أرقف .﴾ نآرقلا ثلث
هنع هللا احم ، دحأ هللا وه لق ةرم ةئام موي لك أرق ،قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يصر

نيد﴾. هيلع نوكي ةنس،إالنأ نيسمخ هبونذ
لق أرق مث هنيمي ىلع مانف هشارف ىلع ماني نأ دارأ قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع ةياور يفو

كنيمي ىلع لخدا يدبع ىلا:اي عتو كرابت برلا لوفي ةمايقلا موي ناك اذإف ةرم، ةئام دحأ هللا وه
.﴾ ةنجلا

دمصلا هللا دحأ هللا وه لق ةروسلا هذه بحأ هللاينإ لوسر جرالقلااي نأ هنع هللا يضر سنأ ،نع اضيأ يذمرتلا ( ىورو )

هنع ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع حيحص نسح ثيدح قولا اضيأ يذمرتلا ( ىورو )﴾ ةنجلا كلخدأ اهايإ كبح قلا:﴿
هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفلا دمصلا هللا دحأ هللا وه لق أرقي جرال عمسف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تلبقأ قلا:

.﴾ ةنجلا كل تبجو ﴿: ملسو

وه لق أرق :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر نبمكلا سنأ نع ، ىلعي )وبأ ىورو )

، يئاسنلا ةبيش،و يبأ نب ركب وبأو ، ددسم ( ىورو ةنس﴾( نيسمخ بونذ هللاهل رفغ ةرم نيسمخ دحأ هللا
، ةملظم ةليل يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ألريس ينإ قلا ثدحي جرال تعمس قلا: نسحلا نب رجاهم نع حيحص دانسإب
دقف اذه قفلا:"امأ هللادحأ وه لق أرقي ائراق عمسف ،" قافنلا ربىءنم دقف اذه ،قفلا:"امأ نورفاكلا اهيأ أرقي،لقاي ائراق عمسف

دحأ. تيأر مشواالامف انيمي نرظنف ، هرشبأف ، لجرلا نم رظن أل يتلحار تففكف هل"، رفك

ص دعب دحأ هللا وه لق أرق قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس ،هنإ ةريره يبأ نع يناربطلا ( ىورو )

﴾ ىقتا اذإ دئموي ضر األ لهأ لضفأ ناكو تارم عبرأ نآرقلا أرق امنأكف ةرم رشع ينثا حبصلا الة
ىنب ةرم ةرشع ىدحإ دحأ هللا وه لق أرق قلا﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس ( ىورو )

هللاهلثالةث ىنب ةرم ثالنيث اهأرق نمو ، ةنجلا يف نيرصق هللاهل ىنب ةرم نيرشع اهأرق نمو ﴾ ةنجلا يف ارصق هللاهل
كلذ﴾. نم عسوأ هللا لضف ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قفلا انروصق رثكت رمع:اذإ .قفلا ةنجلا يف روصق

يف نتفي مل هيف تومي يذلا هضرم يف دحأ هللا وه لق أرق قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص )هنأ ىورو )

تدرفأ ﴾دقو ةنجلا ىلإ طارصلا نم هزيجت ىتح ، اهفكأب ملاالةكئ هتلمحو ربقلا ةطغض نم نمأو هربق
. بابل ألىلواأل ةيافك ردقلا اذه يفو فيلأتلا ب اهثيداحا

اهثلا ،ث ديرجتلا اهيناث ، ديرفتلا اهنأ اهدحأ . ىمسملا فرش ىلع لدت ءامس األ ةدايزو ، ةريثك ءامسأ اهلو رينملا جارسلا يف قلا
كبر، انل بسنأ مهلوقل ةبسنلا ةروس اهعباس ولاالةي، ةروس اهسداس ، ةاجنلا ةروس اهسماخ اإلخالص، ةروس اهعبار ، ديحوتلا

ةروس اهرشع يناث ، ةذوعملا ةروس اهرشع يداح ، ةشقشقلا ةروس اهرشاع لا، مجلا ةروس اهعسات ، ةفرعملا ةروس اهنماث
اهرشع عبار دحأ، هللا وه لق لوق ىلع ، عبسلا نوضر واأل عبسلا تاومسلا تسسأ ،قلا: ساس األ ةروس اهرشع ،ثثلا دمصلا
، تئرق اذإ اهعامتس ال رضحت ،ألنملاالةكئ رضتحملا ةروس اهرشع سماخ ، رانلا تاجهلو ، ربقلا ةنتف عنمت ألاهن ةعناملا



ألاهن ةركذملا اهرشع نماث ، كرشلا نم ةءاربلا ةروس اهرشع عباس ، اهتءارق دنع رفنت نيطايشلا ألن ةزقنملا اهرشع سداس
. نصحلا ةروس نورشعلا ، بلقلا رونت ألاهن رونلا ةروس اهرشع عسات . ديحوتلا صلا خ دبعلا ركذت
. يباذع نمأ ينصح لخد نمو ، ينصح هللادلخ :هللاقلا دبعلا اذإقلا ملسو هيلع هللا ىلص قلا

متخيف صالهت، يف أرقي ناكف ةيرس جراليف ثعب ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم ( ىورو )
قفلا:ألاهن هولأسف كلذ. لعفي ءيش ألي هولس ،قفلا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ اوركذ اوعجر املف دحأ، هللا وه لقب

.﴾ هبحي هللا نأ هوربخأ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قفلا اهارقأ بحأ ،انأف نمحرلا ةفص
يف امك هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش كلذ.قولا ىلع هاقلن ىتح هبحنو انبحي نأ همركو هلضفب هللا لأسن
يداني ايدانم ثعبو ، رانلا هللانم هقتعأ ةرم، فلأ ةئام اإلخالص ةروس أرق نم نأ فيرشلا ثيدحلا يف درو ، يناعملا رهاوج
ةلمسبلا عم نوكتو اهتو، تال لمكي ىتح موي، لك هيلع ردقي ام لعفيلو هنع، هيدؤأ ينتأيلف ىلعفالن نيد هل ناك ،نم ةمايقلا موي

،ثوالثثو ةكلس فلأ ةئامث ،ثوال ةكلس فلأ ددعثالةثثوالنيث اهيفو ، ركذلا تقو كلاالميف مدعو ةلبقلا لا بقتساو ةرم، لك يف
هاـ. ةنجلا يف رصق آالف ةرشع امهنيبو ، ةكلس النيث

لقعم نع بيرغ ثيدح قولا: يذمرتلا ىورو . ةريثك لئاضف اهلف ، ةروسلا رخآ ىلإ انلزنأ ول وهو ( رشحلا ةروس رخآ (امأو

ميلعلا عيمسلا بهللا ذوعأ تارم ثالث حبصي نيح أرق قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ راسي نب

نولصي كلم فلأ نيعبس هب لكو رشحلا ةروس رخآ نم تايآ ثلاالث أرقو ميجرلا ناطيشلا نم
﴾ كلذك يسمي نيح قاهلا نمو اديهش تام مويلا كلذ يف تام نإو ، يسمي ىتح هيلع

يف مظع هللاأل مسا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قلا:قلا امهنع هللا يضر سابع نبا نع ، يمليدلا روصنم )وبأ ىورو )

ىلص هللا لوسر مساقلا ابأ يليلخ تلأس هنعقلا: ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نعو ﴾ رشحلا ةروس رخآ نم تايآ ثالث
نمو هاـ. داعأف هيلع تدعأف ﴾ اهتءارق اورثكأف رشحلا ةروس رخآب كيلع قفلا:﴿ مظع هللاأل مسا نع ملسو هيلع هللا

. ءاسملا يف كلذكو ، اديهش تام مويلا كلذ يف تام نإو هللاهل، رفغ ، ةذاعتس اال نودب حابص لك اهأرق
اهيحاص ،نإف رشحلا ةروس رخآ ةءارق ىلع ماودلا بونذلا تارفكم نمو هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش قولا

. رخأت امو هبنذ نم مدقت هلام رفغي
: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر نبمكلا سنأ نع هريسفت يف يبلعثلا قاحسإ )وبأ ىورو )

لوسر مإالء نم وهف ( رحبلا بزح ﴾(امأو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ رشحلا ةروس رخآ أرق ﴿نم
انخيش هذخأ ،مث هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ، يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا ةقيقحلا و ةقيرطلا خيش ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ةيصاخ هيفو مظع، هللاأل مسا هيف :نإ ليقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع، ىلا هللاعت يضر دمحم نب دمحأ انديسو
نم اهبلطيلف اهدارأ نمو ، هنيصحت يفو هتءارق يف تايفيك هيفو ، هبابرأ نم حيحصلا عماإلنذ رحبلا و ربلا يف نيصحتلا

. يناعملا رهاوج يف هاـ.ام اهباوبأ نم تويبلا تأيو ، اهبابرأ
ةنسو ىلا، هللاعت باتك نم ذوخأم همظعم ،نأ اهلوأ هوجوب نيبتف هلضف ،امأ هصاوخو هلئاضف ضعب كل ركذأ انأ اهيف (تلق)

ثيداحأ تس ةروثأملا راكذ ىلا،نماأل هللاعت باتك نم ةيآ ثوالنيث تس نم اوحن نمضت دقو ، ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر
ىلا. هللاعت ءامسأ نم امسا نيعبرأ نم اوحنو

مهتا دقل ىتح ، راطق يفاأل هترهشو هراشتنا اهيناثو ، عضاوم يفثالث مظع هللاأل مسا هيف :نإ ءايلو األ رباكأ ضعب قولا
، ابرغمو اقرشم رمقلا و سمشلا ريسم سانلا يف راسو ، رضحلا و ودبلا يف عاشو ، راطم لك يفاآلقاف راطو راغأو دجنأو
ريثكلا هظفح اهيف،دقو روهشم وه ةيرق نم مكو ، اهيحاونو اهدجاسم يف أرقي وه ةدلب نم ىرت مكو ، ارصمو ازاجحو اماشو
دنع هب نوذيعتسيو تاركبلا و ءاسملا يفو ، تارورضلا دنعو تاجاحلا يف هنورركي ، نيقيدصلا و ءايلو واأل نيحلا صلا نم
روحنلا ىلع ازرح لعجو رودصلا ىلع مئامت راص ،دقو ءاحلصلا و رايخ هباأل ىنتعاو ، ءاملعلا و رباك األ هظفح ،دق تافوخملا

و نكام واأل عامس واأل هباألهاوف تئلمو عاذو ، سانلا يف عاشو ، ناردجلا و تويبلا يف اروطسمو ، ناويحلا و باودلا ىلعو ،
ليق. امك عاقبلا

ادجنأو يفاألمان مامت ردبك اقرشم ةيدمح األ بزح مهتأو
اددرم هوفي هبال هافو ارمشم ريسي ال نم هب راسو

ادقوم مجنلا ك قلخلا يف هترهشو ابرغمو اقرش تئش نإ هعمستو
ادعلا نمأي هب اوفاخ نإ موقلا يفو اكربت هولت اوراس نإ بكرلا يفو

ادب دق مجنلا ىرت اجري نإ جحلا يفو اكرابم هدجت قري نإ لفطلا يفو
اددسم ارمأو بابسأ ريسيتو ابئاجع كيري هركذاف رحبلا يفو

ادعصم تقولا ىرت برق نم فطللا ىرت انيل حيرلا ىرت اعاوطم رحبلا ىرت
ادجلا و عفنلا رهاظ باجح ميظع كرابم ءاعد نم اذهب مركأف

يضر يناجتلا دمحأ انخيش نوكل ، ةيلذاشلا بزح مهنإو قلا امنإ ةديصقلا بحاص حراشلا نأ عم ةيدمح األ بزح تلق امنإو
لهأ ىلإو هنع، هللا يضر هيلإ هتبسن كلذلف ، امانم ال ةظقي ةهفاشم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع بزحلا اذه ذخأ هنع، هللا

. نيعمجأ مهنع هللا يضر هتقيرط
: راشتن اذهاال ناك امل هعفانمل ةبرجتو هب، عفن دوجو ولوال ىلا هللاعت نم ةيانعو نطاب رس راشتن واال ةرثكلا هذهل



ناسحإ راثآ هدنع اوري ىتح جرال اوحدمي نأ نم سيكأ سانلا و
ةقداص ةلا حو ةكرب هل اودجو سانلا نم ريثكف ، عساو باب اذهو ، تارورضلا دنعو حلااالت يف هتبرجت ثلا: ثلا هجولا و

. اهركذ نع تقولا قيضي ، ةرشتنم ةريثك هتبرجت تاياكحو ، ةرهاط ارومأو
نع ءاج دقف هصاوخ ضعب ،امأ هركذ لوطي ام بورحلا يف اميس حلااالت،وال ضعب يف رومأ هنم يل قفتا :دقو مهضعب قلا
، بويغلا فئاطلب بوركلا جيرفت اهيف يتلا ، ةيقاولا ةنجلا و ةيفاولا ةدعلا وهو تذخأ ،امل دادغبب يبزح ئرق هنأقلا:ول خيشلا

تاياهنلا ،وألله ةيفاش رارسأ تايادبلا ألله هركذ يفو . تاهاعلا ثداوح نم ظفحو نماآلتاف، ملس إال ناكم يف ئرق امو
ديحوتلا ب حرشو ، هردق سانلا نيب عفرو ، هتبرك جرفو هتوعد هللا باجأ ، سمشلا عولط دنع موي لك هركذ نمو ، ةيفاص راونأ

إ دحأ رصب هيلع ،فالعقي راهنلا و ليللا قراوط رش نم هنمأو ، سنجلا و رشاألسن هافكو ، هرسع ،ورسي هرمأ لهسو ، هردص
رسيو ، هرهد ثداوح نم هنمأو هقلخ، نع ىلا هللاعت هانغأ صالة بقع هأرق نمو هرش، نم نمأ رابج دنع هأرق اذإو . هبحأ ال

أرقي ،مث تارم رشع سي ةروس حبصلا صالة بقع أرقيلف ، هدارم غلبي نأ دارأ نمو ، هتانكسو هتاكرح يف ةداعسلا بابسأ هيلع
يف هتبحم هللا ىقلأ ةعمجلا موي نم األىلو ةعاسلا يف هركذ نمو ، هنذإب هدارم هغلبي ىلا هللاعت ةرم،نإف نيعبس ءاعدلا اذه

. بولقلا
اقيرح ،وال اقيرغ تومي ال هتءارق مادتسا نمو ، هتوقو ىلا هللاعت لوحب اظوفحم ناك ءيش ىلع هبتك :نم ءاملعلا ضعب قلا
وأ ةنيدم ةروس ىلع هبتك نمو ىلا، هللاعت نذإب ةبيطلا حيرلا تءاج ، هوركذو ةنيفس لهأ ىلع حيرلا سبتحا اذإو ، اقيرش وال
ءاعد وهو ، بورحلا يف ةليلج ةعفنم واآلتاف،دلو ناثدحلا قراوط رش نم ةنيدملا كلت ىلا هللاعت سرح اهيلع اريدم ،راد طئاح

. موصخلا رئاس ىلع ةبلغلا و رصنلا
دارملا يونيو ، عفدلا و بلجلا يف هب فرصتي ، ةمهلا و ةينلا بسحب وهف ، بزحلا اذهب فرصتلا امأو قورز دمحأ خيشلا قلا
ءاشفإو ليوطتلا فوخ ،ولوال حيحص وهو هطخب هتيأر اميف ىلا، هللاعت همحر دابع نبا امكقلا رحبلا اذه انل رخسو : هلوق هنع

. ةيافك انركذ اميفو بئارغلا و بئاجعلا انه تركذل ، همتك يغبني ام
انديسل سمخلا رهاوجلا باتك ةعلا طمب هيلعف اهدارأ نمو ، ةريثك لئاضفو ، ماظع صاوخلا اهلف ةيسيرد )اإل ءامس اال (امأو

. امهنع هللا يضر يوانشلا دمحم يديس هحراش ،عم ثوغلا دمحم
،امم كلذريغ ىلإ ميظعلا نآرقلا و يناعملا عبسلا يهو ، نآرقلا نم مظعأ اهنأ ثيدحلا يف درو ،دقف باتكلا ةحتاف لضف (امأو)

هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا هب ربخأ ام امأو اهلا، حم نم اهبلطيلف كلذ دارأ نمف ، ةروهشملا ثيداح نماأل اهلضف يف درو
ىلا هللاعت قلخ ام لك ماقم،نم فلأ نوعبس ةرم لكب هل بتكي مظع، ةينباالمساأل ةحتافلا ءىراق نأ ركذ هب:دقف انعو هاضرأو
كلذ بتكيو ، تارم رشعب فعاضتي كلم لك ركذو ، هملا وع عيمج يف ملاالةكئ نم ةعبرأ اهاقلتي اهب ظفلتلا دنعو ، ةنجلا يف
نم نوكيو ةئيس هيلع بتكي ،وال ةنسح اتئام فرح لكل ةحتافلا باوث كلذ عم هل بتكيو ، ةروكذملا ةينلا ب ةحتافلا تليلا

هاـ. لهجت وال فرعاف . ةبوتكملا ةيملعلا رارس نماأل اذهو . نيبرقملا و نيبوبحملا
آ ةعبرأ هسفن ركذ يف هسفن صخشلل يهف االمس، ةينب ةحتافلا ركذ يف ةرهاظلا ةبترملا امأ هنع ىلا هللاعت يضر اضيأ قولا
يف امأو ، هسفن ركذ يف اذه قلغأ امل حتافلا نم ةرم فلأ فلأ فلأ اتئام اهعمو ، قلغأ امل حتافلا صالة نم ةرم فلأ فلأ الف
. قلغأ امل حتافلا نم ةرم فلأ فلأ فلأ فلأ نوعبرأو نانثا ملا علا ةروك يف كلم لك ناسل نم ةظفل لكب هلف هعم ملاالةكئ ركذ

نمو ، هركذ نم ةرم لك باوثو ، ةنطابلا و ةرهاظلا اهتبترم يف هانمدق ام عيمج اهيف هانمدق امب قلغأ امل حتافلا صالة ربتعا
انباحصأ نم دحاولا باوث هنود انلبق،لقي نم بطقلا بتارم يف ام نأ ىرت كلعلو ملا، علا ةروك يف كلم لك نم ناسل لك ركذ

نأ كل ،نأب انباحصأب ةدحاو ةرم باوث عم تقولا اذه لبق نم بطقلا باوث تلمأت اذإو ، لمأتلا ةلق نم كلذو مظع، يفاالمساأل
. طيحملا رحبلا يف ةطقنك انباحصأ نم ةدحاو ةرم باوث ىلإ ةبسنلا ب انلبق نم بطقلا باوث

ىلا عتو هناحبس اهماقأ ناسن اإل حور قلخ امل لجو هللازع نكل ، يضاملا نامزلا ةيمك فرعي هنع،وال ىلا هللاعت يضر قلا
ماع فلأ نينامثو ماع فلأ ةئامعست لا حلا اذه يف ىلا هللاعت اهماقأ اهل. زازع واإل ميركتلا و نساحملا ب اهفط ،يال هتيبرت رجح يف
فلأ آالف ةينامثو ماع، فلأ نوعبسو ماع فلأ فلأ فلأ ةئامث ثال هردقو اذه دعب ىضم بيغلا يف نامز ىلع تعلطا ،مثقلا

هاـ. ىرخأ ماع فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ نونامثو فلأ
،و ةرهاظلا ةبترملا :األىلو:يه بتارم اهلثالث ةحتافلا نإ :مث اضيأ هبقلا انعو هاضرأو هنع هللا يضر خيشلا نأ ملعاف

مدقت. ام ريغ نم اذهو ةحتافلا باوث يف اهلكو . نطابلا نطاب ةبترم يه ةثلا: ،وثلا ةنطابلا ةبترملا يه : ةيناثلا
ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ةيدمحملا ةقيقحلا أشنم نم انبر هب ركذ ام لك باوث ، ةدحاو ةرم ةحتافلا يفف ةرهاظلا ةبت رملا امأ

نم هقلخي امو ، نيدوجوملا هقلخ نم هملع هب طاحأ ام لك ملا،نم وعلا عيمج يف انبر هبركذ ام لكف ، ةحتافلا يلاب تلا ظفلت تقو
هباوث يطعي ملا، علا عيمج يف انبر هب ركذ ام لكو ، ةدملا كلت عيمج يف دوجولا يف عقو حيبست لكف ، ةروكذملا ةحتافلا دعب قلخلا
اضيأ ةرهاظلا اهتبترم يفو ، دوجولا يف لكتلا نم مظع تالةواالمساأل باوث ادعام ناك، ركذ يأ نم ةدحاو ةرم ةحتافلا تليلا
ةعبس كلذ نم فرح لكب اهيلا تل يطعيو ، نآرقلا عيمج فورحو اهفورح عيمج بسحي نأ اضيأ اهيفو ، نآرقلا نم ةمتخ باوث

تال. املك امئاد اذكهو ةنجلا يف روصق ةعبسو نيع، لا روحلا نم راكبأ
يف اهتبرض ،اذإف افرح نوعبسو ةسمخو افلأ نورشعو دحاو فلأ ةئامث ثال نآرقلا فورح نإ ليق )(تلق):دقو رهاوجلا يفو )

نورشعو ةسمخو ةئامسمخو افلأ نوعبرأو عبسو فلأ اتئام فلأ فلأ جرخي ةعبس فرح لكل ، نيعلا روحلا ددع يهو ةعبس
عمج اذإو افلأ، رشع ينثاب هنم موي لكو ، ناضمر مايص لضف اهيف اهنوكل افلأ، نوتسو فلأ ةئامث ثال ردقلا ةروس هاـ.يف ءاروح

الة. صلا ريغ يف اذهف هاـ. نيرشعو ةسمخو ةئامسمخو آالف ةعبسو فلأ ةئامتسو فلأ يفلأ نوكي عماأللو ددعلا اذه



ةعامجلا صالة يف اهأرق اذإف ذفلل، اذهو ، امئاق ىلص نإ تارم عبرأو ، جاسلا ىلص نإ نيترم فعاضتيف الة، صلا يف امأو
ثوالنيث اتسو ةئام رشع ةينامث ريصي ، ليللا و راهنلا نيب ةعكر رشع ةعبس تاعكرلا ددع ىلإ ترظن اذإف تارم نونامثو ةئامب
ةليل مايق هلثمو ملا، علا حيبست هلثمو ، ردقلا اذه ىلإ فعاضتي ينعأ ، فلأ افلأ وهو ، فورحلا ددع يف مدقتملا اهلضف ينعأ ،

. نآرقلا نم تامتخ هلثمو ، نينس ةدابع هلثمو ، ردقلا
فلأ فلأ ةئامعبسو . ناتبترم فلأ فلأ آالف ةعبرأ دحاولا مويلا يف نماألرج يطعي ةعامجلا صالة يف اهأرق نم لصاحلا
تامتخ ملا،و علا حيبست نم مدقتملا ،عماألرج ءاروح ةئامعستو افلأ نيتسو ،ثوالةث ناتبترم فلأ فلأ نينامثو اتسو ، ناتبترم

. اهريغ ىلإ نآرقلا
ىلا هللاعت يضر انديس ،مثقلا ةءارق هل اإلمام ةءارقف اإلمام فلخ ىلص نم ثيدحلا يفو هنع، ىلا هللاعت يضر خيشلا قلا
،مثقلا فرح لكل ةنسح اتئام وهو ، نيترم هلاآلرج فعاضتيف ريسفتلا ملع نم امأو ، ريسفتلا ىنعم مهفي ال نمل اذهو هنع:
ةين ريغ يف اذكهو هنع، ىلا هللاعت يضر ،مثقلا ةحتافلا ئراق ينعي ، ةنسلا كلت يف ةئيس هيلع بتكت هنعوال هللا يضر انديس

االمس.
هللاالدحهل لضف لججالهل.نإف ميركلا بنج يف اذه مظعتسي إالهللا،وال اهلضفب طيحي االمس،فال ةينب ةحتافلا ةءارق امأو
ت نمل هلك باوثلا اذهو نييلع يف ينرواجيو ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس يل هنع:قلا ىلا هللاعت يضر الم.مثقلا وسلا

هاـ. ةدحاو ورم الاه
عفر صالة امأو ىلا، إالهللاعت هملعي ،ال رحب يف ةطقنك هركذأ مل امل ةبسنلا ب ةحتافلا لضف نم انه تركذ امو (تلق):

عفر ، ءاسملا يف ارشعو ، حابصلا يف ارشع اهب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلص نم اآلراث ضعب يف درو األمعلا،دقف
امك ثيدحلا يفو . بونذلا تارفكم نم وهف ، هرخآ ىلإ كتمحرو يبونذ نم عسوأ كترفغم (امأو)هللام ضر اهأاأل لمع لثم هل

:﴿لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل قفلا بونذلا ةرثك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىكش جرال ،نأ كردتسملا يف

رفغ قفلا:﴿دق اهدعأ قفلا: كلذ ﴾قفلا يلمع نم يدنع ىجرأ كتمحرو ، يبونذ نم عسوأ كترفغم هللام
هللاكل﴾.

يف بنذ هيلع بتكي ثالاثال حابصلا يف اهركذ نمف ، هرخآ ىلإ ربكأ الهلإإالوهوهللا يهو ، راهنلا و ليللا ةفيظو لضف (امأو)
. حبصي ىتح كلت يف بنذ هيلع بتكي ،ال كلذك ءاسملا يف اهركذ نمو يسمي ىتح ، مويلا كلذ

امو هبنذ نم مدقت هلام رفغ هركذ هنع:نم ىلا هللاعت يضر انديس الم،دقفقلا سلا هيلعو انيبن ىلع رضخلا رافغتسا (امأو)
. رخأت

نيحلا صلا ةداع ترج يتلا ، ةميظعلا دارو نماأل :اهنإ يسلبارطلا يبورخلا هللا دبع وبأ خيشلا دقفقلا رشعلا تاعبسملا (امأو)
هللا يضر خويشلا لزي ،ملو ةيشعو ةودغ ، اثيدحو اميدق مهداروأو مهفئاظو ىلإ اهنوفيضيو اهنؤرقي ، اهتءارق ىلع دابعلا و
نب زرك نع توقلا يف يكملا طبلا وبأ هثيدح دنسأ ،دقو اهيلع مهنوضحيو اهتءارقب مهباحصأو مهناوخإ نورمأي مهنع ىلا عت
هاـ. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ، رضخلا نع ، يميتلا ميهاربإ نع ، ماشلا لهأ نم هل خأ نع نماألدبلا، ناكو قلا: ةربو
اهيف ام ىأرف . ةنجلا هولخدأ ىتح ، هتلمتحاف هتءاج ملاالةكئ نأك ، مانملا يف موي تاذ ىأر ،هنأ يميتلا ميهاربإ ركذ ءايح يفواأل
اهرمث نم لكأ هنأ ركذو . كلمع لمعي يذلل اولا: هلك؟قف اذه نمل ملاالةكئ تلأس قلا: ةنجلا يف هآر امم ةميظع ارومأ فصوو

نيب ام لثم فص ملاالةكئ،لك نم افص نوعبسو ايبن، نوعبس هعمو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأف قلا: اهبارش نم هوقسو ،
لك رضخلا قدص قلا: اثيدح كنم عمس ،هنأ ينربخأ رضخلا هللانإ لوسراي : تلقف يديب ذخأو يلع ملسف ، برغملا و قرشملا
هلمعو اذه لعف نمف هللا لوسر :اي تلقف ىلا هللاعت دونج نم وهو األدبلا، سيئر وهو ، ضر األ لهأ وهعملا قح ،وهف هيكحي ام

لماعلا يطعي هنأ ايبن قحلا ب ينثعب يذلا ؟قفلا:﴿و هتيطعأ امم ائيش يطعي ،له يمانم يف تيأر يذلا لثم ري ،ملو

، هتقمو هبضغ هنع ىلا هللاعت عفريو ، اهلمع يتلا رئابكلا عيمج هل رفغيل هنإو ، ينري مل نإو اذهب
لمعي ايبن،ال قحلا ب ينثعب يذلا ةنس،و ىلإ تائيسلا نم هيلع بتكي ال لا،نأ مشلا بحاص رمؤيو

﴾ ايقش ىلا هللاعت هقلخ نم إال هكرتي ،وال اديعس لجو هللازع هقلخ نم إال اذهب
هاـ. ايؤرلا هذه دعب برشي ،وال معطي ال رهشأ ةعبرأ ثكم ىلا هللاعت همحر يميتلا ميهاربإ نأ يكملا طبلا وبأ خيشلا ركذو

نيكلا سلل ةيبابر راونأو تايادبلا لهأ نم نيكلا سلل ةينارون رارسأ ، ىشعلا و ةادغلا ب اهتءارق نإ قئاقحلا لهأ نم ءاملعلا قولا
، ةيبارتلا تاوهشو ةرارح هنع ،وأفطأ تادايزلا و تاريخلا باوبأ هيلع ىلا هللاعت حتف اهتءارق مادتسا نمو . تاياهنلا لهأ نم
، هرسع رسيو ، هرقف ىنغأو ، ةدايسلا هراثآب هرهاظ لمجو ، ةداعسلا راونأب هنطاب رونو ، هترخآو هايندو هنيد يف ةكربلا ةقزرو

مظع، هللاأل مسا اهيفو ، ميجرلا ناطيشلا رش نم هسرحو ، دساحو غابو غاط لك رش هافكو هرض، فشكو ، هبابسأ لهسو
لهأ اهفرعي ، ةليلج اهرارسأو ، ةريثك اهدئاوفو هلأس. ام هاطعأ ائيشإال اهب لأس ،وال هبحأ إال دحأ رصب هيلع العقي هركاذو

هاـ. ءايلو نماأل ديرجتلا لهأ اهدهشيو ، ءايفص نماأل ديرفتلا
نب ةدابع نع يراخبلا يفف خلا ىسيع نأو ، هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل، كيرش ال هدحو الهلإإالهللا نأ دهشأ لضف امأو
ىلع ءاش، ةينامثلا اهباوبأ يأ نم ةنجلا هللا هلخدأ ، هرخآ نأالهلإإالهللاىلإ دهشأ نمقلا: ملسو هيلع هللا ىلص هنع ، تماصلا

لمع. نم ناك ام
إال ةنجلا لوخد نم هعنمي صالة،مل لك ربد اهأرق نم يسركلا ةيآو اهلضف مدقت ةحتافلا الة،ف صلا دعب يتلا راكذ (امأو)األ
مل ءاسملا يف ،ثوالاث حابصلا يف ثالاث اهركذ نمف هللاخلا تاملكب ذوعأ (امأو) اهلصف مدقت اإلخالصدقف ةروس امأو . توملا



. مسلا هرضي
ال. وبقم ناك لمع لك ربد هركذ نمف هرخآ ىلإ يهلإ تكرابت لضف (امأو)

قولا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا المىلإ سلا هيلع ليربج هب ءاج :( يوارلا (قلا يناعملا رهاوج يفف ليمجلا رهظأ نم (امأو)اي
:ول ليربج هل "قلا ءاعدلا اذه باوث :"ام ملسو هيلع هللا ىلص قلا ءاعدلا ركذف ؟"قلا: ةيدهلا كلت قلا:"امو ةيدهب كتيتأ هل

نوردقي اآلرخ،فال هفصي امال فصي دحاو لكو ، ةمايقلا موي ىلإ هوفصو ام هوفصي نأ ىلع عبسلا تاومسلا مالةكئ تعمتجا
و شرعلا ،و رانلا و ةنجلا يفو ، عبسلا تاومسلا يف تقلخ ام ددعب باوثلا نم هيطعأ لوقي ىلا هللاعت نأ كلذ ةلمج نمو هيلع،
القئ، خلا عيمج باوث هيطعي ىلا هللاعت نأ اضيأ اهتلمج نمو ، لمرلا و ىصحلا ددعو راحبلا و رطملا و رطقلا ددعو ، يسركلا

كلذ. ريغ ىلإ ةلا سرلا اوغلب مهلك ايبن، نيعبس باوث هيطعي ىلا هللاعت نأ اضيأ اهتلمج نمو
هللانب دبع وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هدج، نع هيبأ، نع ، بيعش نب ورمع ةفيحص يف تباث حيحص ثيدح اذهو

هاـ. نويندم مهلك هتاورو ، مكاحلا هححص هنع ىلا هللاعت يضر ةباحصلا رباكأ ،نم صاعلا نب ورمع
وبأ هركذ يذلا ءاعدلا ،مث هرخآ ىلإ عفاد مثالهلإإالهللااي كلذك يفيسلا ،مث كلذك ،مثاإلخالص تمدقت ةيسيرد اإل ءامس مثاال
دمحم انديس نورواجي نيذلا ، نيتبخملا نيدجاسلا نم بتكي هركذ نم هلضفو هرخآ ىلإ تنأ هللاالهلإإال تنأ وهو ، يكملا طبلا
ناحبس لضف هاـ.(امأو) ضر واأل تاومسلا يف نيدباعلا باوث الل،هلو جلا راد يف ىسومو ميهاربإو ملسو هيلع هللا ىلص

نم لضفأ نوكيو نيركاذلا نم ىلا هللاعت دنع بتكي ، ةدحاو ةرم هركذ نمف هرخآ ىلإ ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو
اضيأو ، ةنجلا يف اسرغ هل نوكيو ، هبونذ دنع تيحمو هبذعي هيلإ،مل ىلا هللاعت رظن نمو هللاهيلإ، رظنيو ، راهنلا و ليللا ب هركذ

هللوالهلإ دمحلا هللاو ناحبس بونذلا تارفكم نمو هتلا. سر يف قلا يناعملا رهاوج يف اذكه نيعلا روحلا نم ىلا هللاعت هحوز
رفكت اهنم، ةدحاولا ةرملا ملع،نإف ام ةنزو ملع ام ددعو ملع ام ءلم ميظعلا يلعلا والةوقإالبهللا لوح ،وال ربكأ إالهللاوهللا

و مويلا يف لعجاو : سراف راجت نم هئايحأ ضعب ىلإ اهلسرأ يتلا ةلا سرلا يف ىلا.قولا هللاعت باذع نم دبعلا نمؤتو ، بونذلا
ملع ام ددعو ملع، ام ءلم والةوقإالبهللا لوح ،وال ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبس كلوق نم ةرم ةئام ةليللا

هللا. ركذ يف راهنلا و ليللا كقارغتسا نم لضفأ حيبستلا اذه نم ةدحاو ةرمف ملع، ام ةنزو ،
قلا ةنسلا و باتكلا يف روهشم مولعم اهلضفو ، نيرسفملا روهمج دنع تاحلا صلا تايقابلا يه راكذ األ هذهو هاـ(تلق)

18اآلي فهكلا اًلَمَأ﴾[ ٌرْيَخَو اًباَوَث َكِّبَر َدْنِع ٌرْيَخ ُتاَحِلا َّصلا ُتاَيِقاَبْلا َو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُةَنيِز َنوُنَبْلا ُلاَو ىلا:﴿َمْلا عت
هاور ام اهنم . تاحلا صلا تايقابلا يه ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبس نأ ىلع لدت ثيداحأ تدروو ة:46]

نهلق تاملك ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ءادردلا يبأ نع ، ءاعدلا باتك يف يناربطلا

هللا؟ق لوسر نهاي امو تلق: ﴾ ةنجلا زنك نهنإو ، تاحلا صلا تايقابلا نهنإف ، نهنيبو كنيب لا حي نأ لبق
دشار نب ورمع قيرط ،نم يرذنملا ،و هجام نبا هاور ﴾ ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس لا:﴿
ق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع،نأ ىلا هللاعت يضر طبلا يبأ نب يلع نع ءاعدلا باتك يف يناربطلا جرخأو ،

هللاو والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبسو ربكأ هللاوهللا الهلإإال نمقلا تاحلا صلا تليقابلا لا:﴿
يل رفغا هللام لئاسم سمخ ىلا هللاعت هاطعأ تارم سمخ نهلا نمق إالبهللا ةوق وال لوح ال
،و سودرفلا دنسم يف يمليدلا روصنم وبأو ، لبنح نب دمحأ جرخأو ﴾ ينقزراو يندشراو يندهاو ينمحراو
ناحبس ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ميلس يبن نم لجر نع يرذنملا ،و هنسحو ، يذمرتلا

تاحلا صلا تايقابلا يهو لوقلا نم لدع نهل سيل ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو
ضر واأل ءامسلا نيب هللامتألام والهلإإال نازيملا متأل هلل دمحلا و نامي اإل فصن هللا ناحبس

لثم. ﴾.يأ لدع
نم مكتنج اوذخ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع،نأ هللا يضر ةريره يبأ نع مكاحلا ،و يئاسنلا جرخأو

تامدقم ةمايقلا موي نيتأي نهنإف ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس اولوقو رانلا
هلضفأو ىلا هللاعت ىلإ كلاالم بحأ اهنأ اهلئاضف نم تاحلا صلا تايقابلا يهو تابنجمو تابقعمو

ىلص هللا لوسر ،نأ بدنج نب ةرمس نع ، لبنح نب دمحأ جرخأو ﴾ ضر واأل تاومسلا ديلا قمو هافطصمو هدنع
﴾ ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس : عبرأ ىلا هللاعت ىلإ كلاالم بحأ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا

. تأدب نهيأب كرضي ال

هللاو ناحبس كلاالم لضفأ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،نأ بدنج نب ةرمس نع لبنح نب دمحأ جرخأو

ةريره يبأو ديعس يبأو ديعس يبأ نع ءايضلا ،و مكاحلا ،و دمحأ اإلمام جرخأو ﴾ ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا
والهلإإ هلل دمحلا هللاو ناحبس عبرأ كلاالم نم ىفطصا هللا قلا:﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

نمو ةئيطخ نورشع هنع تطحو ةنسح نورشع هل بتك هللا ناحبس قلا نمف ربكأ هللاوهللا ال
لبق نم نيملا علا بر هلل دمحلا قلا نمو كلذ لثم هللا الهلإإال قلا نمو كلذ لثم ربكأ هللا قلا

.﴾ ةئيطخ نوث ثال هنع تطحو ةنسح نوث هلثال بتك هسفن



هللا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ءادردلا يبأ نع ريبكلا يف يناربطلا جرخأو

هللاو والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس نآرقلا نم يهو ، نآرقلا سيل اعبرأ كلاالم نم مكل راتخا
.﴾ ربكأ هللا

نع هنع هللا يضر نافع نب نامثع لئس هنعقلا: ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع عطقنم دنسب ةماسأ نب ثراحلا ىورو

هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس ملسو﴿ هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفلا:قلا ضر واأل تاومسلا قمديلا

نآرقلا نع يزجت اهنأ اهنمو ﴾ شرعلا زونك إالبهللانم ةوق وال لوح وال ضر واأل تاومسلا ديلا قم ربكأ
يبنلا ىلإ لجر ءاج هنعقلا: ىلا هللاعت يضر ىفوأ يبأ هللانب دبع نع ، هحيحص يف نابح نباو ريبكلا يف يقهيبلا جرخأ

دمحلا هللاو ناحبس هنعقلا:﴿ ينئزجي ام ينملعف ، نآرقلا نم ائيش نسحأ ال هللاينإ لوسر قفلا:اي ملسو هيلع هللا ىلص

يل؟قفلا:﴿لق امف يبرل ؤهالء قفلا عجر مث بهذف إالبهللا﴾ ةوق وال لوح وال ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل
هللا ىلص هللا لوسر قلا لجرلا ىلو املف ﴾ ينع فعاو ينفاعو ينقزراو يندهاو ينمحراو يل رفغا هللام
ديعس جرخأ ةلفانلا الة صلا ماقم موقت اهنأ اهنمو ، ارصتخم يرذنملا هاور ﴾ ريخلا نم هدي مأل دقف اذه :﴿امأ ملسو هيلع
يضر ناملس ىلع تلخد قلا: باهش نب قراط نع يزورملا رصن نب دمحمو ةاقث، هتاور دنسب افوقوم هتنس يف روصنم نب
هيلع هلوال نم مهنمف : لزانم ثالث سانلا لزني : ناملس ،مثقلا يلصت نأ ىلع أةجلع جلا عي وهو ، ةيساقلا ب نصح يف هنع هللا

والهل؟قفلااي هيلع ال نمو والهل هيلع نمو هيلع هلوال ءيش :يأ تلقف هيلع. الهلوال نم مهنمو والهل، هيلع نم مهنمو ،
، سانلا ةلفغو ليللا ةملظ لجرلا منتغيو هيلع، هلوال يذلا اذهف ، يلصيف موقيف ، سانلا ةلفغو ليللا ةملظ لجرلا منغي يخأ نبا

ينبجعأف هيلع.قلا: الهلوال يذلا اذهف حبصي ىتح لجرلا مانيو والهل، هيلع يذلا اذهف لجو هللازع يصاعم يف ىعسيف موقيف
اهيلع أكتاف ةدبل حرط ليللا ناك اذإ ىتح ، هلمع يف هلضفأ نأ عيطتسأ ال تنكف هعم، تجرخف هنبحص أل تلقف هنم، تعمس ام
أكتاف ةدبل حرط ليللا ناك اذإ ىتح ، هلمع اذإف تظقيتساف قلا: اهموقأ ليللا نم ةعاس يل تناكو هبنج، ىلإ تأكتاف تئجو ،

قلا: ليللا نم ماق اذإ ناكو مئان، وه اذإف تظقيتساف قلا: اهموقأ ليللا نم ةعاس يل تناكو هبنج، ىلإ تأكتاف تئجو ، اهيلع
: تلقف انيلصف سلج ،مث ةريسي تاعكر ىلص مث أضوتف ماق، رجفلا لبقأ اذإ ىتح ، ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبس
ق لجو هللازع ركذت كتيأر تلق: ةليللا تمنام قفلا: مئان تنأ اذإف تظقيتسا املف ، اهموقأ ليللا نم ةعاس يل تناك هللا دبع ايابأ

. يرذنملا ،و يناربطلا هاور ، لضفأ هناف دصقلا ب كيلعف الة صلا كلت :نإف يخأ نبا لا
ةيآ أرقيو نيتعكرلا كرتيف هنم، لضفأ نوكي نم ،وأ هخيش وأ هذات سأو هاوبأ هدنعو أضوت نم يلبر األ نيدلا ماظن خيشلا قولا
الة صلا نأ اهنمو . هئزجيف ميظعلا يلعلا والةوقإالبهللا لوح ،وال ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبسو يسركلا

ِءاَشْحَفْلا ِنَع ىَهْنَت َةاَلَّصلا َّنِإ َةاَلَّصلا ِمِقَأَو ىلا:﴿ عت اهيف.قلا ام مظعأ نم تاحلا صلا تايقابلا و ىلا هللاعت ركذ اهلك

. ليلهتلا و ديمحتلا ،و حيبستلا و ريبكتلا ىلع ةلمتشم الة وصلا ربكأ هللا ركذلو 29اآلية:45] توبكنعلا ]﴾ ِرَكْنُمْلا َو
، ةريبكت ةرشع عبس تاعكر يهثالث ،ويتلا ةريبكت رشع ىدحإ اهيف عرشي ناتعكر يه يتلا الة صلا نأ ملعإ يوونلا قلا
اهنم عفرلا و نيتدجسلل ةعبرأو ، عوكرلا ةريبكت تاريبكت سمخ ةعكر لك ،نإف ةريبكت نورشعو نانثا تاعكر عبرأ يه ويتلا
لفاونلا نم اهريغو ، بتاورلا و لفاونلا و ضئارفلا تاريبكت تبسح اذإو األلو، دهشتلا نم مايقلا ةريبكتو ، مارح اإل ةريبكتو ،

يلهتلا و تاديمحتلا و تاحيبستلا كلذكو ، ريثك ددع ىلع تفقو ، ةليللا و مويلا ب صاخ وه ،امم ضارغ يفاألوحلاواأل ةعورشملا
لكبو نةقدص ةحيبست لكب نإ نوقدصت ام هللامكل لعج دق سيل وأ حيحصلا يفو ، اهلضفتو ةفدصلا ماقم موقت اهنأ اهنمو الت،

ةقدص. ةليلهت لكبو ، ةقدص ةديمحت ةقدص لكبو ، ةقدص ةريبكت
اذه نأ حيحصلا ،و لضفأ ركاذلا ناكل ىلا هللاعت ركذي رخآو ، اهمسقي مهارد ةرجح جراليف نأ ول يناربطلا ثيدح نمو

. اهرحني تاندب عبس نمو ، اهقتعي باقر رشع نم اريخ هل تناك ةئام، للهو ةئام حبسو ةئام ربك نم اضيأ هثيدحو ، فوقوم
اضيأ هل لديو لا، ملا نم هددعب ةقدصلا نم لضفأ ركذلا اولا: قف نيعباتلا و ةباحصلا نم ةعامج ثيداح هذهاأل ةيضقب ذخأو

اهنإف ةحيبست ةئام ىلا هللاعت ناحبس يلوق ﴿: ءىناه ألم قلا ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يئاسنلا ،و دمحأ ثيدح

ةمجلم سرف ةئام لدعت اهنإف ةديمحت ةئام هللا يدمحاو ، ليعامسإ دلو نم ةبقر ةئام لدعت
ةندب ةئام كل لدعت اهنإف ةريبكت ةئام هللا ربكو ىلا هللاعت ليبس يف اهيلع نيلمحت ةجرسمو

،وال ضر واأل ءامسلا نيب متألام إالقلا هبسحأ وال ةليلهت ةئام ىلا هللاعت يللهو ةلبقتم ةدلقم
.﴾ تيتأ ام لثمب يتأي ،إالنأ كلمع لثم ذئموي ألدح عفري

امهنع هللا يضر رمع نبا نع هححصو ، مكاحلا ،و يذمرتلا ،و نسح دانسإب لبنح نباو ، نامي اإل بعش يف يقهيبلا جرخأو

يف اهعفرأو مككيلم دنع اهاكزأو مكلا معأ ريخب مكربخأ :﴿أال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا

متبرضف ، مكودع ىلإ متودغ ول نأ نمريخو ، قرولا و بهذلا ءاطعإ نم مكل ريخو ، مكتاجرد
نع تاقث هتاور دنسب ددسم جرخأو ﴾ اريثك هللا اوركذاف هللاقلا:﴿ لوسر اي ىلب ؟﴾قاولا: مكباقر اوبرضو مهباقر

نهددعب قفنأ نأ نم يلإ بحأ ، ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبس لوقأ هنعقلا:ألن هللا يضر دوعسم هللانبا دبع
. هلضفت موصلا موقت اهنأ اهنمو هللا، ليبس يف



هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع يمليدلا روصنم وبأو ، نابح نب دمحم وبأ خيشلا جرخأ

هللاو والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس نم لضفأب يلبق ءايبن األ حبس وال تحبس :﴿ام ملسو هيلع

. تاحلا صلا تايقابلا ركذلا سأرو داهجلا نم لضفأ هللا ركذو ، جحلا ماقم موقت اهنأ اهنمو ﴾ ربكأ هللا
هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر لبنح نب ذاعم نع ، سودرفلا دنسم هباتك يف يمليدلا روصنم وبأ جرخأ

وال لجو هللازع ىلإ بحأ ءيش نم سيل هنإف حلا، لك ىلع هللا اوركذا سانلا :﴿اهيأ ملسو هيلع

.﴾ لجو هللازع ركذ نم ةرخ واآل ايندلا يف ةئيس لك نم دبعلل ىجنأ
نامي ؟قلا:﴿اإل لضفأ لا معأ يأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس هنعقلا: هللا يضر ةريره يبأ نع ناخيشلا جرخأو

.﴾ روربم جح اذام؟قلا:﴿ هللا﴾قلا:مث ليبس يف داهجلا اذام؟قلا:﴿ ليق:مث ﴾ هلوسرو بهللا
يأاألمعلا لئس هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع،نع ىلا هللاعت يضر زعام نع حيحصلا هلا جر دنسب دمحأ اإلمام جرخأو

. اهبرغم ىلإ سمشلا علطم نيب األمعلا،امك رئاس لضفت ةرب ةجح ﴾مث هدحو هللا ليبس يف داهجلا ؟قلا:﴿ لضفأ
مدآ اي كجح تلا:رب هيلع،قو تملسو هتحفاص ملاالةكئ،مث هتيقلف ، تيبلا ب فاط الم سلا هيلع مدآ نأ دهاجم نع مهضعب ركذو

ناحبس لوقن ؟قاولا:انك مكفاوط يف نولوقت متنك اذام الم: سلا هيلع مدآ مهل ماعقلا يفلأب كلبق انفط دق ،انإف تيبلا اذهب فط
والةوقإالبهللا. لوح وال اضيأ لوقأ نأ ديرأ انأو مدآ: قلا ربكأ هللاوالهلإإالهللاوهللا

كجح تلا:رب قف فاوطلا يف ملاالةكئ هتيقلف اعبس، تيبلا ب فاطف الم سلا هيلع مدآ جح قلا: امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
هللوالهلإإ دمحلا هللاو ناحبس لوقن ؟قاولا:انك فاوطلا يف نولوقت ماعقلا:امف فلأب كلبق تيبلا اذهب انججح دق مدآ،انإ اي
هئانب المدعب سلا هيلع ميهاربإ جح كلذ،مث اهيف ملاالةكئ تدازف والةوقإالبهللا. لوح وال اهيف اوديزف مدآ: قلا ربكأ الهللاوهللا
دمحلا هللاو ناحبس كيبأ لبق لوقن ؟قاولا:انك مكفاوط يف نولوقت اذام مهل: قفلا هيلع اوملسف فاوطلا يف ملاالةكئ هتيقلف ، تيبلا

كلذ ملاالةكئ تلا .قف ميظعلا يلعلا اهيف اوديز : ميهاربإ والةوقإالبهللا.قفلا لوح وال كوبأ دازف ، ربكأ هللوالهلإإالهللاوهللا
. هلضفتو داهجلا ماقم موقت اهنأ اهنمو

هللا باذع نم هل ىجنأ معال يمدآ لمع هنعقلا:ام ىلا هللاعت يضر لبج نب ذاعم نع ، افوقوم هيوهار نب قاحسإ جرخأ

29اآلي توبكنعلا ]﴾ ُرَبْكَأ ِهَّللا ُرْكِذَلَو ىلا:﴿ عت قلا هفيسب برض ولو هللاقلا: ليبس يف داهجلا وال هللاقاولا ركذ نم لضفأ
هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ذاعم نع هظفلو ، حيحص دنسب ديمح نب دبع دنعو ، اعوفرم ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو ة:45]

ليبس يف داهجلا هللاوال لوسر اي ىلا﴾قاولا هللاعت ركذ نم رانلا نم هل ىجنأ معال مدآ نبا لمع :﴿ام ملسو هيلع

بعش يف يقهيبلا جرخأو ثالاث﴾ قاهلا عطقني ىتح كفيسب برضت هللا ليبس يف داهجلا ىلا؟قلا:﴿وال هللاعت

مكنيب مسق هللا :قلا:﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع ىلا هللاعت يضر دوعسم نبا ينعي هللا دبع نبا نع نامي اإل

نامي اإل يطعي وال بحي ال نمو بحي نم لا ملا يطعي هللا نإو مكقازرأ مكنيب مسق امك مكق خأال
هدباكي نأ ليللا باهو هقفني نأ لا نضبملا نمف نامي اإل هاطعأ ادبع هللا بحأ اذإف بحي نم إال
نهنإف ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس نم رثكيلف هدهاجي نأ ودعلا فاخو

،و ارصتخم يناربطلا هاورو يقهيبلا هاور ﴾ تاحلا صلا تايقابلا نهو تابقعتمو تابنجتمو تامدقتم
. نازيملا يف األمعلا لقثأ نم اهنأ اهنمو قملا، هعفر يفو قلا يرذنملا

. ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس نمحرلا ىلإ ناتبيبح نازيملا يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك حيحصلا يفو

خب :﴿خب ملسو هيلع هللا ىلص هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ةمامأ يبأ نع مسي مل وار هيف دنسب ي سلا يطلا دواد وبأ جرخأو

هيستحيف تومي حلا صلا دلولا و ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس نهلقثأ ام سمخ
سملا. يبأ نع حيحص دهاش هل نكل ددسمو ، لبنح نب دمحأ هاور اذكهو ﴾ هدلا و

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس هنع هللا يضر نابوث نع نسح دانساب زاربلا ،و ءاعدلا باتك يف يناربطلا جرخأو

ىفوتي حلا صلا دلولا و ربكأ هللاوهللا والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس نهلقثأ ام سمخ خب ﴿خب
دبع نع ، تاقث هتاور دنسب افوقوم روصنم نب ديعس جرخأ ةرفغملا تابجوم نم هنأ اهنمو ﴾ هيستحيف ملسملا ءرملل
والهلإإال هلل دمحلا هللاو ناحبس :﴿نمقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر رمع هللانب

، يذمرتلا جرخأ ﴾ راجش األ قرو تاحت امك هاياطخ تتاحت إالبهللا، ةوق وال لوح وال ربكأ هللاوهللا
أ كبحأ أال كلصأ معأال اي سابعلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر عفار يبأ نع ، هجام نباو

، ةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقت تاعكر عبرأ لص مع هللاقلا:﴿اي لوسر اي ىلب تلق: ؟ كعفنأ ال

لبق ةرم ةرشع سمخ هللا هللاوالهلإإال ناحبسو هلل دمحلا و ربكا هللا لقف ، ةءارقلا تضقنا اذإف
مث ارشع اهلقف عفرا مث ارشع اهلقف دجسا مث ارشع اهلقف عفرا مث ارشع اهلقف عكرا مث عكرت نأ
ةعكر لك يفنوعبسو سمخ كلذف موقت نأ لبق ارشع اهلقف عفرا مث ارشع اهلقف ةيناثلا دجسا

نم لوسر كل﴾قلااي ىلا هللاعت اهرفغ عجلا لمر لثم كبونذ تناك ولف تاعكر عبرأب ةئامث ثال يهو



نأ عطتست مل نإو ، ةعمج يف اهلقف موي، لك يف اهلوقت نأ عطتست مل نإ :﴿قلا اهلوقي نأ عيطتسي

بيرغ ثيدح اذه يذمرتلا ةنس﴾قلا يف اهلق قلا ىتح هل لزي ملف رهش، يف اهلقف ةعمج يف اهلوقت
يضر ديعس يبأو ةريره يبأ ،نع يمليدلا روصنم وبأو ، ىلصوملا ىلعي وبأ جرخأ رانلا نم ةاجنلا تابجوم نم )اهنأ اهنمو )

قفلا هبر ةقدص ربكأ هللاوهللا الهلإإال دبعلا قلا:﴿اذإقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع ىلا هللاعت

الهلإ يدبع قدص هلقلا كيرش ال هدحو هللا الهلإإال قلا اذإف ربكأ انأو الهلإإالانأ يدبع قدص
الهلإإالانأ يدبع قدص قلا دمحلا هلو كلملا هللاهل الهلإإال قلا اذإو يل كيرش ال يدحو إالانأ
الهلإإ يدبع قدص إالبهللاقلا ةوق وال لوح هللاوال الهلإإال قلا اذإو دمحلا يلو كلملا يل

. هاجرخي ملو حيحص ثيدح قولا:اذه مكاحلا هاور إاليب﴾ ةوق وال لوح الانأوال
قوذي ال موي لك يف ةرم ةئام هتءارق ىلع مواد نم نأ هلئاضف ضعب نمف هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع الم (امأو)سلا

ال صلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا يف هعم انأو هنع ىلا هللاعت يضر يلا غلا دمحم يديس ينربخأ ،دقو توملا تاركس
ال هيلع موادملا :نأ لوقيو هيلع، ماودلا و كلذ ىلع ضحي ناك هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا الم،نأ ةوسلا

الهاـ. صأ توملا ةرارم قوذي
الةهاـ. صلا يف دجاس وهو تامف هيلع ماود نيحلا صلا ضعب نأ بتكلا ضعب يف تيأر (تلق):دق

اممو ثيداحأ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الم سلا لضف يف درو ،دق راتخملا يبنلا ىلع الة صلا لضف )يف رايخ األ ةفحت يفو )

﴾ ةبقر قتعأ امنأكف ارشع يلع ملس قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس هبنم،نأر نب بهو نع كلذ يف ىور
هباذع نم هل نيمأتو هب هتيانع هدبع ىلع لججالهل برلا ،سوالم ارشع هيلع تملس إال دمحم اي دحأ كيلع ملس ام ةياور يفو
ةيحتلا ب كيجانيو الم سلا كيلع دري هناحبس قلخه، عيمج نعو كنع ينغتسملا ،و همركو هدوجب ةزعلا بر نأ يخأ اي رضحتساف ،

هدو لهأو هقلخ مركأ ىلع تملس امل كلذ عمو كبر، نم كئايح ةلقو ، كتيعطقو كدعب عم ماقملا اذه تغلب نيأ نمو ، مارك واإل
رهظو هقلخ، عيمج هناسحإو هدوج مع نم ناحبسف الم، سلا كيلع دري كبر،ألن دنع هأال تنكو ، كحئابق ىلع سالهم كرتس

هاوس. دوبعم هريغ بر ،فال هضرأو هئامس يف هناطلسو هزع
دمحم عيفشلا يداهلا ىلع سالم ـد محأ هللا ىلإ يعاد لـا ىلع سالم

دعب ملـا ميجر لاــ يغ نم ره ظـف هداؤ ـالـف فط شـق نم ىلع سالم
مــدلو طأوـبي دولو كأوــمرمــ مشاه لآ نم راتخملا ىلع سالم

يلع هللا إالدر يلع ملسي ملسم نم المقلا:﴿ام الةوسلا صلا هيلع هنأ هيلع الم سلا لضف يف يور ( اممو )

فيرشت وهو الم، الةوسلا صلا هيلع هتمأ نم نيبحملل ةمركتو ةيانع هيف ميظعلا ثيدحلا اذه ﴾ هيلع درأ ىتح يحور
ىلا، هللاعت كمحر يخأ اي رضحتساف واآلماي، يلا يللا تماد ام مركو فرشو ، ملسو هيلع هللا ىلص ديساألمان ىلع نيملسملل

كعيفشو كبيبحو كيبن نم المعكيل وسلا كتبطاخم ميركتلا ،و ليجبتلا يف ةدايز ، ميركلا يبنلا اذهل ىلا هللاعت يندازو كداز
الم سلا نعو كتعفنم نع لفغت نأ كايإف هلا، وحأ عيمج يف هتمأ سني ،ملو هثعب يف ةمحرو هتايح يف ةمحر لعجهوماله فيكو
كيبن الم سلا كيلع درو هنماإلبقلا، كحنمو كبر، كيلع ملس حولا تقو يأ يف كيبن ىلع تملسأ اذإ ألكن كبرو كيبن نم كيلع

. اميلست ملسو هيلع ىلا هللاعت ىلص الل جلا يذ دنع كعيفشو كبيبحو
ام عم انه هيف رظني ميركلا ثيدحلا اذهو . باقرلا قتع نم لضفأ ىلع الم هيلع،هنأقلا:سلا الم سلا لضف يف يور ( اممو )

سلا نم لضفأ ةبقرلا قتع ،نأ هرهاظف ﴾ ةبقر قتعأ امنأكف ، ارشع يلع ملس الم:﴿نم سلا هيلع هلوق يف لبق هانمدق
سلا نأ هرهاظ اآلرخ ثيدحلا اذهو . ةبقرلا قتع ماقم موقت هيلع، تاميلست رشعلا لعج الم، الةوسلا صلا هيلع هنإف ، دحاولا الم

. ةددعتم باقر قتع نم لضفأ دحاولا الم
اذه نع باوجلا لعلو كلذ،قلا: خالف مهوتي نأ هيف ليحتسيو ، هققحت نم ،والدب قدصو قح الم الةوسلا صلا هيلع كفالهم

. اهضعب يف درو هنظأ اذك. قلا ليعامسإ دلو .نم تارم تارشع هيلع الم سلا اهماقم يتلا ةدحاولا ةبقرلا ،نأ
. ليعامسإ دلو ريغ نم نوكت . باقرلا قتع نم لضفأ هيلع دحاولا الم سلا نأ ىضتقا يذلا اآلرخ ثيدحلا و

المقلا: الةوسلا صلا هيلع نيملسملا بتارم الف تخا ىلع ، تاياورلا الف تخا لمحي نأ وهو ، رخآ باوج انه نكميو (تلق):
لكب ىلا هللاعت قتعأ ةبقر، قتعأ نم نأ هيف درو ىلا، عت هلل ةبقرلا قتع ،ألن ةيدمحملا هذهاألةم، ىلع هناحبس هللا نم ةنم اذهف
هل لصح ، هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع الم سلا بحملا قلا نإف ، هجرفب هجرف ىتح ، رانلا نم هنم اوضع اهنم وضع
هيلع ملسملا ىلع هدرو الم، سلا هيلع يبنلا ىلا،عمسالم هللاعت دنع تاجرد عفر باوث كلذ يليو ةدحاو ةبقرب رانلا نم قتعلا

هيلع. باإلماعن هريشبتو هنيمأت ىلإ عجري وهو جالهل، لج ةز علا بر سبالم ،مث
هيلع، الم سلا لضف يفو ملسو هيلع هللا ىلص ةمحر انيلإ هثعب نمب انيلع هتنمو انيلإ، هناسحإ ىلع هللاومالمك دابع اوركشاف
. اريثك اميلست ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ هيلع الم سلا نوغلبي ، ضر يفاأل نيحايس الم،نإلهللمالةكئ الةوسلا صلا لضفأ هيلع

هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا هلا،وهللاعت معتسا ةيفيكو ، هلضف دحاو لك عم ركذ ،دقف راكذ نماأل يقب (امأو)ام
. بآملا و عجرملا



﴾ نوعبر واأل يداحلا لصفلا ﴿

ةفرعمب إال نكمي ال روضحلا ،و ركاذلا نم بولطم ركذلا دنع بلقلا راضحإ ،ألن ةقيرطلل لاالةمز راكذ الأل يناعم حرش يف
ناكا ثيحو ةلا، الحم يرورض رمأ ،اذإ ركذي ام يناعم ىلإ ركاذلا جايتحاو األمعلا، حور وه روضحلا ،و راكذ األ يناعم

. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقنف اهيناعم نم ائيش ركذن نأ انل يغبني ، كلذك ألرم
ةغللا يف رفغلا ىنعم :نإ لوقنف اهيناعم ركذ ىلع رصتقنلف ، ةقيرطلل لاالةمز راكذ األ عيمج ىلع لمتشت ةفيظولا )نأ (ملعا
رفغتسأ ىنعمو ، ةبوقعلا اهب قحتسي حةلا نع ،وأ ةبوقعلا نع هايإ هرتس دبعلل ىلا هللاعت نارفغو ، نيئيشلا نيب زجاحلا رتسلا

ىلع دبعلل ىلا هللاعت هيطعي رتسلا كلذو ، ةبوقعلا اهب قحتسا حةلا نيبو ينيب وأ ةبوقعلا نيبو ينيب ازجاح ارتس هللا نم بلطأ هللا
نم نداس دي ىلع إال نوكي :ال يمتاحلا امكقلا اإليهل ءاطعلا ،ألن رافغتس اال ظفلب لا ؤسلا ةدام تناك كلذلو ، رافغلا همسا دي
الي يذلا ، بوشلا نم هيدي يلع هل ىطعملا ىلإ لصاولا ءاطعلا صلخيف ، نمحرلا مسا هللادي مسا يطعي ةراتف . ءامس األ ةندس
ملا ريغلا بوشلا هبشأ امم اضيأ صلخيو ، لآملا يف هل،فاليالهمئ ىطعملل ناك يذلا ضرغلا ليني ،وأال تقولا يف عبطلا المئ

، ميكحلا دي ىلع ،وأ عساولا دياالمس ىلع هللا مسا يطعي ةراتو اهلك، ةيلآملا و ةيلا حلا ةرودكلا ب تابجوم نم ليهملا المئ،وأ
كلذ ىلع ضوعب ، ىطعملا فيلكت باهولا عم نوكي ،وال معنيل يطعيف ، باهولا دي ىلع ،وأ تقولا يف حلص يفاأل رظنيف

. ناكر باأل لمع ،وأ نانجلا ب داقتعا ،وأ ناسللا ب ركش نم ءاطعلا
هقحتسي امو نطوملا يف رظنيف ، رابجلا دي ىلع ،وأ بهاولا فيلكتل هل،ال ىطعملا ةيدوبع وهأللج امنإ معنلا ركش بوجوو

هللا هرتسيف ، ةبوقعلا اهب قحتسي حةلا ىلع ناك نماألوحلا.نإف هيلع وه امو هل، ىطعم لا لحملا رظنيف ، رافغلا دي ىلع ،وأ
ريدقتلا ىلع اموصعم هل ىطعملا ىمسيف ، ةبوقعلا اهب قحتسي ال حلا ىلع ناك ،وأ ةبوقعلا نع رافغلا ىلاباالمس عتو حبساهن

. ءايلو نماأل نوكي نأ طرشب ، ريدقتلا ىلع اظوفحمو ، ريدقتلا ىلع هب ىنتعم ءايبن نماأل نوكي نأ طرشب ، يناثلا
هل لحملا ةيلباقو ، ءاطع نماال ناك ،ناف نمحرلا ك لوبقلا و لعفلا نم لك يف لخد هل، ةروكذملا ءامس هذهاأل ضعب نأ ملعاو

رهاظو ، هبهاوم لكلا ،ناف باهولا كلذكو ، ةمكحلا بسحب امهنم دحاو لك نإف ميكحلا كلذكو ، ةينامحرلا ةمحرلا تايضتقم نم
. لعفلا إال نايضتقي ،ال امهسفنأ ثيح نم رافغلا و رابجلا ،ف رتسلا و ربجلا امهرثأ ،ألن رافغلا رابجلا خبالف لكلا معي عساولا نأ
امنإو ، رافغتس ظفلاال ،نم موهفملا رافغلا همسا دي ىلع ميظعلا بلطملا اذه لوصح هلأسي نأ هدبع هللا رمأ ةمكح تفرع اذإو

. نيهجول هللا رفغتسأ لقي هللا،ملو مساب لعفلا قلعو هللا رفغتسأ قلا:
هدنع نوزخم وه امل عماجو ، نزاخ هنأ ثيح نم ءامس األ عيمج عمج هب هللادحأ وه روصلا هذه عيمج يف ىطعملا :نأ امهدحأ
هدنع انوزخم نوكي ام جرخي ،امم نوكي امو ناكم لكب ةشقتنملا ةتباثلا اهنايعأو ءايش األ قئاقح يه يتلا ، ةيملعلا هنئازخ يف
هدنع نوزخملا األرم كلذب صاخ مسا دي ىلع ، نيعم رادقمو مولعم ردقب ،إال لعفلا ىلإ ةوقلا نمو ، ةداهشلا ىلإ بيغلا نم

. هناوخإو لدعلا دياالمس ىلع هقلخ ءيش لك ىطعأف . هؤاطعإ دارملا
خإال يه يتلا ، ةيدوبعلا ماقم يف فوقولا هقح يف بولطملا ناك ،امل رافغتس يفاال عورشلا دارأ يذلا ركاذلا :نأ امهيناثو

بلقلا يف كلذ نوكسو اهقح، ةيبوبرلا ةيفوت مدعو ، ريصقتلا و زجعلا ب فارتع ،عماال ظوظحلا نم يربتلا هللو ةيدوبعلا ص
لعف قيلعت بسان ، هتيهولأ ةبترم يف ىلا هللاعت ةدهاشم يف اقرغتسم ناك كلذإالاذإ هل يتأي ،وال نامز واأل تاعاسلا رمم ىلع

هتمظعو هئايربك تحت عوضخلا ىلا،ب عتو هناحبس هتدابع ىلع دوجولا فوكع يهو ، ةيهول األ ةبترم مهفملا هللا مساب رافغس اال
. همكح يف هل عزانم ال ديري ام مكحيو ءاش، ام لعفي هيلإ دايقلا ميلستب ، هرهق تحت دومخلا هزع،و لا مكل للذتلا جوالهل،و
دوجولا يف سيلو ، هئايربكو هتمظعل رغاصتلا ،و هرهق تحت دومخلا و للذتلا و ةدابعلا هلكب دوجولا هل عضخ يذلا وهللاوه

جو هولعو هئايربكو هتمظعب هدارفناو ، هرهقو هتوطسب تادوجوملا عيمج رهق يذلا وهفاإلهل ، هينادو هيصاق اذه نع ذشي ءيش
الهل.

هناحبس ميظع وهف هتاذ يف يدوجو رمأ ةمظعلا ،ألن ميظعلا هلوقب ىلا عت هتمظعل ةبترم مهفملا االمس بيقعت بسان اذهلو
وه ميظعلا الالهل،و جإو ةبيه قعصو ، ارغاصتو ذال تدبت اذإ هنود نم لكو ، هوجولا نم هجوب راقتح هباال ىلا،اللحي عتو
هريغل ةمظع لك قوف هتمظع يف يلعلا عفأواال،وه ءامسأو تافصو ،اتاذ هردق جوالةل هنأش ولع يف هعم ألدح ةبسن ال يذلا
كلذبف هيفتالبع، ةيدوبعلا ةلذو ، ةيبوبرلا ةمظعب هبحاص رعشي ال هجوت لكف ، هتاذب قيلي امال لك ىلع هولع يف ميظعلا ،و

واالخالص. قدصلا لهأ دنع ةبرجم ةباج، باال دعولا ةحيحص راكذأو ةيعدأب ريثك عافتنا مدع نع باوجلا عقو
قيلي هلعل ، لئاضفلا ب يلحتلا ،و لئاذرلا نع ىلختلا هبرإال نم بلطي الألن هأتم غلب، ام غلب ولو هسفن ىري ال دبعلا ناك املو

. ةبوتلا ماقم وه يذلا ، تاماقملا لوأ ىلإ لصو نمل إال لصحي ال يلحتلا ،و تاومسلا و ضر براأل هبر ةمدخب
نع هزجعل ايناث، ىلا عت هلل ةيهول باأل فارتع اال ىلإ عجر ، زجعلا ب فارتع واال رافغتس اال قرافي ،ال هرظنم اذه ناك نمو
جإو ةبيه قعصو ، ارغاصتو ذال باذ ىلا، هللاعت ةمظع هل تدبت مظع،ألننم نماالمساأل ةموهفملا ةمظعلا ئدابمل توبثلا
نم نوكي نأ امإ الهلإإالوه.ألهن يذلا لوقيف الةل جلا مساب حرصي نأ ردقي مل هنكلو إالوه، قحب دوبعم ال يأ الهلإ هلوقب الال
ةداعإ نع ينغي ميظعلا مساو هللا مسا امه نيذللا نيفيرشلا نيمس اال مدقتف ةيادبلا لهأ نم ناك ،نإف ةياهنلا لهأ نم ،وأ ةيادبلا لهأ



ىلعأ ماقم ىلإ يقرتلا هلإال قبي ،ملف يوسلا و ريغلا ب كارتش اال لبقي ال انيعت ركذلا دنع هنييعت وا روكذملا روهظل هللا، مسا ركذ
ةدهاشم يف ركذلا قارغتس ،ال رامض ىلإاإل حيرصتلا نم االقتنلا مزلف ، ركذلا يف مظع األ دوصقملا وه امك ، ماقملا كلذ نم

ةبيغ لماكلا ناسن يفاإل امك قحلا ةيوهو ، ةيوهلا ةبترم ،ىلإ ةمظعلا ب اهفصو يتلا ةيهول األ ةبترم نم عجر كلذلو ، روكذملا
تعنو مساب اهصاصتخا مدعل ، ةيدحاولا نطاب ىلإ ةراشإ اهنأكو ، تافصلا و ءامس األ ةلمج رابتعاب نكلو هروهظ نكمي ال يذلا ،

، دارفن واال ةلمجلا ليبس ىلع كلذ عيمج ىلإ ةراشإ ةيوهلا ،لب تافصو ءامسأ رابتعا تاذ،بال قلطم وأ فصو ،وأ ةبترم وأ
هنك ىلإ ةراشإ ىلا هللاعت قح يف وهو ، بئاغلا ىلإ ةراش لإل يذلا وه ةظفل نم ةذوخأم يهو ، ةبوبيغلا و نوطبلا ب راعش اإل اهنأشو

. دوجولا تاذ بيغ ةيوهلا :نإ يلوق كلذ نمو قلا كلذ ةبوبيغب مهفلا عم هتافصو هئامسا رابتعاب هتاذ،
. دحاج نم ادل امو نوطبلا نأش يلع" تعقو دقو ، تعن "كفأاهن دهاشلا يف اهروهظ لا حملا نمو

ىنعم هل ناك هيف، ادوجوم اذهاالمس مادام هللا مسا نأ ىرت هللا،أال مسا رس وهو هللا،  همسا نم صخأ اذهاالمس نأ ملعاو
تفذح اذإو ، ةدئافلا هيفف هلل ىقبي هللا، مسا نم األفل تفذح ،ذإو ىنعمل ةديفم ريغ هفرحأ تيقب هنم كف اذإو ، قحلا ىلإ هب عجري
واولا هب تقحلأ امو واو بال ةدحاو ءاه اهنأ وه يف لص وهواأل ىقبي ، ةيناثلا لاالم تفذح اذإو ، ةدئافلا هيف هل ىقبي لاالماألىلو

. ءامس األ لضفأ وه مساف ادحاو ائيش امهلعج ، يداعلا رارمتس واال عابش اال ليبق ،إوالنم
قلا يذلا مظع يفاالمساأل ركذف ، ةئامعبسو نيعستو عست ةنس رخآ يف افرش هللا اهداز ، ةكمب هللا لهأ ضعبب تعمتجا (قلا):
ك رهاظ نم دافتسم كلذ نإ وهو هملك .قولا:هنإ نارمع لآ ةروس لوأو ، ةرقبلا ةروس رخآ يف هنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

. نارمع لآ ةروس لوأو هلوق لوأ واولا ،و ةرقبلا ةروس يف هلوق رخآ ءاهلا ،ألن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا الم
اذه فرش ىلع اهيبنت ،إال فراعلا اذه امقهلا تدروأ ،امو ىرخأ ةحئار مظع دجألالمساأل ينإف ال وبقم ناك نإو كلاالم اذهو

. ءامس األ مظعأ هنإ ةروكذملا ةهجلا نم هيلع تعقو ةيوبنلا ةراش اإل نوكو االمس،
ابئاغ ناك ول بئاغلا كلذو لا، يخلا بئاغ ،ىلإ سحلا دهاش نم ةراش هيلإباإل عجري نهذلا يف رضاح نع ةرابع وه نأ ملعاو
إالىلإ عجري ال ريمضلا نأ ىرت .أال رضاحلا وهإالىلإ هظفلب ةراش اال حصت ،فال هظفلب هيلإ ةراش حصاإل لا،امل يخلا نع

مدع،و هيف حصي مل يذلا ضحملا دوجولا عقي هنأ اذه ةدئافو . ةصقلا و لكشلا حاال،ك امأو ، ةنيرق امإو اظفل امإ روكذم برقأ
هظفلب هيلإ راشملا يف اذه حصي ،فال ادوهشم نكي مل يتلا ةهجلا نم مودعم بئاغلا ،ألن ءانفلا و ةبوبيغلا نم مدعلا نم هب ءيش ال

وه.
تعقو ام ىلع مكحلا ،نكل يدوهش يدوجو مكلا ،لكل بعوتسملا حيرصلا ضحملا دوجولا يه ةيوهلا كلاالمنأ اذه نم ملعف

اهل كارد اإل مدعل بيغ ةيوهلا :نإ ليقف . كردي ،وال هؤافيتسسا نكمي ،فال ءافيتس اال نكمم ريغ كلذ نأ لجأ نم ،وه ةبيغلا هيلع
نكل ، ابيغو ةداهش هل ،ناف كلذك قولخم لكو ناسن خبالفاإل ةبيغ ريغ ةداهش ،وال هتداهش ريغ بيغ هل سيل قحلا .ألن مهفاف
ةداهش وال هدنع بيغ هبيغ،فال نيع هتداهشو ، هتداهش نيع هبيغف قحلا امأو . رابتعاب هجو نم ةبيغو ، رابتعاو هجوب هتداهش

ام ىلع هتداهشو هبيغ ملعي انل،ذإال كلذ لقعت حصي ،وال هسفنل كلذ ملعي هب،امك قيلت ةداهشو هب، قيلي بيغ هسفن يف هل ،لب
دخأ اذإ يذلا وهو ، ىوصقلا ةياغلا وه يذلا ، يقيقحلا ركذل هركاذف ةياهنلا لهأ نم ناك نإو ىلا، عتو هناحبس إالوه هيلع وه

. ةبترم هقوف سيلف هسح، ةرئاد عيمج نم ذخأ هيف، دبعلا
يف ةيراسلا ةيوهلا هبلغل الهلإإالوه، يذلا هلوقب هبقعي ،مث اقارغتسا دادزي ميظعلا هللا رفغتسا قلا املك ةبترملا هذه بحاصو
هنمب ماقملا اذه لهأ نم دحاو لك ىلع لضفتي ىلا هللاعت الال،ولوالنأ جإو ةبيه ال همساب قطني نأ ردقي هيلع،امف دوجولا عيمج
نأ ىرحأف ركذ. هناسل ىلع ىرج ،امل مهوحمو مهوحص يف ةقيقحو ةعيرش ، ةنطابلا و ةرهاظلا مهلا معأ مهل ظفحيو ، همركو
ءامسأ نم نيمساب امهبقعأ ىلا، عت هلضفب نيميظعلا نيمس اال نيذهب حرصي ، ماودلا ىلع ميظعلا هللا رفغتسا لوقي نأ ىلع ردقي

،ألن بركلا و مهلا ءاد عفر يف ريثأت امهيف ،ألن مويقلا يحلا هلوقب ركاذلا ناسل ىلع امهارجأ ىتح مويقلا يحلا : امهو لا مجلا
اهل. ةموزلمو األعفلا، تافص عيمجل ةنمضتم ةايحلا تافص

األوحلا نسحأ ىلع هظفحو ، قلخلا ريبدتب مئاقلا مئادلا مويقلا ىنعم األعفلا،ألن تافص عيمجب ةمزلتسم ةيمويقلا ةفصو
األوقلا،و دحأ يف مويقلا يحلا االمس وهو . ىطعأ هب لئس اذإو ، باجأ يعد هب اذإ يذلا مظع، ناكاالمساأل اذهلو . اهعمجأو
نماآل ءيش وال نزح مهوالمغ،وال مهقحلي ،ول ةنجلا لهأ ةايح تلمك امل اذهلو ماقس، اآلالمواأل عيمج داضت ةماتلا ةايحلا

تاف.
صاخ ميظع ريثأت مويقلا يحلا االمس اذهلف باألعفلا. رضيو ، ةايحلا داضي ام زإةلا يف ريثأت هل ةيمويقلا و ةايحلا ةفصب لسوتلا ف

.﴾ مويق اي يح قلا:﴿اي ءاعدلا يف دهتجا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناك اذهلو ، تابركلا فشكو ، تاوعدلا ةباجإ يف
ءاشي نم يدهي ىلا ،وهللاعت بيجعلا بيترتلا اذه ىلع رافغتس اذهاال يف ءامس األ هذهب اإلنايت ةمكح كل رهظي ، هانررق امبو

. ميقتسملا طارص ىلإ
،اهنأ اهتنسلأ يف ترج برعلا اهلوقت ةملكلا هذه نأ ملعأ :هللام هلوق يناعملا رهاوج يفف ، قلغأ امل حتافلا صالة يناعم (امأو)
يف ليجعتلا بلطو لا، االهتب اذهو ، عرضتلا و ةثاغتس اال ىرجم مهنم ةيراج يهو ، اهتيعدأ عيمج يف اهب ىلا هللاعت بطاخت

هاـ. برعلا دنع اهب دارملا ايهللا.اذه يتثاغإ لجع وأ يتباجا لجع لوقي هنأك ، ءاعدلا ةباجإ
يذلا دحلا ىلع ، هتاذب مئاق فصو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلا هللاعت قح الةيف صلا نأ ملعاو ، يناعملا رهاوج يف ام
واالمس. ظفللا يف كرتشا نإو ، دوجوم لك قح يف دراولا فصولا ،نإف لقعي كردي ام قوف رمأ جوالهل،وه هتمظعب قيلي

عرضتلا و ءاعدلا ب انتسلأ نم ةزرابلا الم،يهاألظافل الةوسلا صلا هيلع انقح الةيف صلا ،ف تادوجوملا قح يف ةنيابم ةقيقحلا ف
هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلا عتو هناحبس الهت صك تسيلو انم، ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ميظعت نع ءىبني اميف ىلا، هللاعت ىلإ



صالهت. فيكت ،وال ملسو
دحاو لكل .نإف ادرف ادرف راجش واأل تاناويحلا و تادامجلا دوجس لثامي ىلا،ال عت هلل يمد قحاآل يف دوهعملا دوجسلا ىرت أال

، اهعيمج يف ةقرتفم ةقيقحلا يفاالمسواإلطالق،و لثامم اهعيمج قح يف دوجسلا نإف هلا، حب قيلي ادوجس دارف األ كلت نم
انقح يف اهقلعتك ، مهقح يف اهقلعتف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الةملاالةكئ صلا امأو اآلرخ، دوجس ريغ دحاو لك دوجسو
،نم ةريهظلا تقو سمشلا نم رهظأو ملع، ىلع ران نم رهشأف ، قلخلا عيمج ىلع هليضفتو ( هتدايس (امأ دمحم انديس ىلع
لج نم قلا ثيح نيملا علل ةمحر ملسو هيلع هللا ىلص هثعب ىلا،هنا هللاعت ةداهش هتدايس نييبت )يف يفكيو ) افيص باحس ريغ

61اآلية:107]. ءايبن ﴾[األ َنيِمَلا َعْلِل ًةَمْحَر اَّلِإ َكاَنْلَسْرَأ لئاق:﴿اَمَو نم زعو
هذه يف هعزاني ملو القئ، خلا نيب نم االربك فقوملا ،يف ىمظعلا ةعافشلا ب هتاصاصتخا هتدايس نايب يف اضيأ ( يفكيو )

الم. سلا ىكزأو الة صلا لضفأ هللا نم مهيلعو هيلع لسرلا رباكا نم دحأ ةبترملا
اهيف: تلق ثيح اهلك نآرقلا روس ءامسأب ملسو هيلع هللا ىلص اهب هتحدم يتلا يتديصق يف يلوقب برشأ اذه ىلإو

ديك ولـا فوخ لـا نود ـشـفـعاـة ـىلا لإ ةيثاج نوكلا نوكر تقو تضهن
دوأ ىذل فاقحأو فاق ضر األ لهأو ـءا مسلا هأـل كـفـهتخـيـارعـىل

﴾[لآ ٍميِظَع ٍقُلُخ ىَلَعَل َكَّنِإَو ىلا:﴿ عت هلوقو ﴾[لاملق68اآلية:4] ٍميِظَع ٍقُلُخ ىَلَعَل َكَّنِإَو ىلا:﴿ عت هلوق هتدايس يف يفكيو

اًجَرَح ْمِهِسُفْنَأ يِف اوُدِجَي َّمُثاَل ْمُهَنْيَب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَحُي ىَّتَح َنوُنِمْؤُي اَل َكِّبَرَو ىلا:﴿اَلَف عت هلوقو اآلية:31] نارمع

ريغ 4اآلية:80]نم ءاسنلا َهَّللا﴾[ َعاَطَأ ْدَقَف َلوُسَّرلا ِعِطُي :﴿ْنَم هلوقو 4اآلية:65] ءاسن ﴾[لا اًميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو َتْيَضَق اَّمِم
ديق. ةدايز

عم كلهو ، نيرساخلا عم رسخ ،دقف ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هتفيلخ عيطي نأ ريغ نم ىلا هللاعت عيطي هنأ معز نم امأو
عاطأ دقف ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم عاطأ نم امأو ، ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم عيطي ىتح دحأ، ىلا هللاعت عيطي ،وال نيكلا هلا

ىلا. هللاعت
لعج نأ ىلا هللاعت دنع كتليضف هللانم لوسر هنأقلا:اي هنع ىلا هللاعت يضر باطخلا نب رمع نع يور ام ريشي اذه ىلإو

ِهَّللا ُدَي َهَّللا َنوُعِياَبُي اَمَّنِإ َكَنوُعِياَبُي َنيِذَّلا ىلا:﴿َّنِإ عت هلوقو هللا﴾هـا عاطأ دقف لوسرلا عطي .قفلا:﴿نم هتعاط كتعاط

يه لوسرلا ،ألندي ةعيبلا دنع ديري مهيديأ قوف هللا ،دي كايإ مهتعيابمب هللا نوعيابي امنإ 48اآلية:10]يأ حتفلا ]﴾ ْمِهيِدْيَأ َقْوَف
ىلا. هللاعت نع ىلا هللاعت نع ةبئانلا

تنك ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ رخف وال مدآ دلو ديس :﴿انأ هلوق ملسو هيلع هللا ىلص هتدايس نايب )يف يفكيو )

تحت ةمايقلا موي ءايبن نماأل هنود نمف :﴿مدآ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ نيطلا و ءاملا نيب مدآو ايبن
يف ىلا هللاعت ءاش نإ يتأيسو ﴾ ضر هنعاأل قشنت نم لوأو عفشم لوأ :﴿انأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ يئاول

. قلغأ امل حتافلا صالة ظافلأ ريسفت ءانثأ
اهنإف ، ناوك األ روص نم قلغأ امل حتافلا ىلا هللاعت ءاش ،نإ هردق ولعو هتدايس ىلع هبني لا،ام مكلا ةرهوج ظافلأ ريسفتو
مدعلا ةروص نم تجرخو ، ملسو هيلع هللا ىلص هدوجو ببسب اهقيلا غم تحتفو ، مدعلا ةروصو نوطبلا باجح يف ةقلغم تناك

ىلإ مدعلا نم هجرخأ ،وال ادوجوم هللا قلخ ام ،ذإولالوه روهظلا عملا يف اهسفن ىلإ نوطبلا ةيباجح نمو ، دوجولا ةروص ىلإ
. هيناعم دحأ اذهف ، دوجولا

هيلع هللا ىلص دمحم انديس قلخ ىلا هللاعت ،ولوالنأ قلخلا ىلع ت حتفنا هببسبو ، اإلةيهل ةمحرلا باوبأ قيلا غم حتف هنأ يناثلا و
. ملسو هيلع هللا ىلص هيهن ببسب هقلخل ىلا هللاعت نم ةمحرلا ،ف اقولخم محر ام ملسو

هيلع هللا ىلص هتوعدب اهحتفف الاهل، خدم نامي اإل دجي هب،ملو ةءولمم كرشلا ىلع ةقلغم بولقلا تناك هيناعم نم ثلا وثلا
هاـ. ةمكحلا و نامي ألتباإل تماو ، كرشلا نم اهرهطو ، نامي اإل اهلخد ىتح ملسو

ام لوأ هيلإ ىحوأ ام ألهتم نيب ،وأ ةيورخ واأل ةيويندلا ةداعسلا باوبأو ، تاريخلا عاونأ هدابع ىلع ىلا هللاعت حتف هنأ ىنعملا و
هاـ. هلبق ألدح حتفت ،وال ةنجلا باب ،وأ ةعافشلا باب ،وأ هرون ىلا هللاعت قلخ

قلغأو اهمتخ ةلا،ألهن سرلا و ةوبنلا نم قبس امل متاخلا :و هلوق هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش قلا تارسملا علا طم نم
هدعب. اهيف ألدح عمطم ،فال ملسو هيلع هللا ىلص اهباب

هللا ىلص ،ألهن روهظلا عملا يف اهروصب ىلا عتو هناحبس قحلا ىلجت يتلا ، اإلةيهل تايلجتلا روص نم قبس امل متاخلا اذكو
ملا علا ةروص طسبي ،مثامزلا ينابرلا ءامعلا ةروصو ، نوطبلا باجح نم ملا علا ىلا ࣭ ࣬ ࣶ

روهظلا عملا يف هب ىلجت ام رخآ ناك نأ ىلإ سنج دعب اسنج ، ةينابرلا ةئيشملا ىلع مئاقلا بيترتلا ب اهسانجأ روهظ يف اهدعب
ةيمد. اآل ةروصلا ب دارملا وهو ، ملسو هيلع هللا ىلص هتروص ىلع ةيمد اآل ةروصلا ،

هلآ. ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص تادوجوملا روص روهظ هب قلغأ ، كلذك دوجولا روهظ هب حتتفا امكف
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس حور ،وه بيغلا ةرضح نم ىلا هللاعت هدجوأ دوجوم لوأ هنع: ىلا هللاعت يضر قلا ةرابعبو
قلخو ، داسج يفاأل ةايحلا ةدام اهب يتلا ةيفيكلا انهه حورلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص هحور نم ملا علا حاورأ ىلا هللاعت لسن ،مث

. مهاهاض نمو كملاالةكئ ةينارونلا ماسج األ ملسو هيلع هللا ىلص هحور نم
ملسو هيلع هللا ىلص هحورل ،نإف ملسو هيلع هللا ىلص هحور عم ةيناثلا ةبسنلا نم تقلخ اهنإف ، ةيناملظلا ةفيثكلا ماسج امأواأل



. دوجولا ىلع امهضافأ نيتبسن
اهيف. ةملظ ال يتلا ةينارونلا ماسج اهلك،واأل حاور األ تقلخ هنمو . ضحملا رونلا ةبسن األىلو ةبسنلا ف

رئاسو ، نيطايشلا ك ةيناملظلا ماسج قلخاأل ةبسنلا هذه نمو الم، ظلا ةبسن ملسو هيلع هللا ىلص هحور ةبسن نم ةيناثلا ةبسنلا و
هحور ىلإ هلك ملا علا ةبسن هذهف ، ةينارونلا ةبسنلا نم تقلخ ، اهتاجرد عيمجو ةنجلا نأ امك اهتاجردو ميحجلا ،و ةفيثكلا ماسج األ

نيظفللا يف قحلا :نأ قئاقحلا ةتوقاي حرش يف هنع ىلا هللاعت يضر ﴾قلا قحلا ب قحلا رصان ﴿: (هلوق ملسو هيلع هللا ىلص
هل ةرصنلا ىلاب هللاعت رمأ هيلإ هجوت ثيح ىلا، هللاعت ةرصن ىلإ ضهن هناحبس بهللا ىلا هللاعت رصن هنأ هانعمو ىلا، هللاعت وه
هب امايقو ىلا عتو هناحبس هللا ىلإ ارارطضاو ادانتساو ، ةوقو ال وحو ادامتعا ىلا، بهللاعت ىلا هللاعت ةرصن ىلإ اعرسم ضهنف ،

هتماقإو هغيلبتب ىلا هللاعت رمأ يذلا هللا، نيد وه األلو ظفللا يف قحلا نإ يناثلا هجولا األلو.و هجولا وه اذهف ، ءيش لك ىلع
نيد ةرصن ىلإ ضهن ،لب ةعيدخ وال ليحت وال لطابب االسالم رصني مل هنأ ينعي ةلآو، ةادأ قحلا ب هرصن نيداإلسالمو وهو ،

يفاأل هعرشو هنيد نكمت ىتح كلذك زيلا ،امف لطابلا نم هجو هجزامي ال احيرصت قحلا ب حيرصتلا يطعي االسالمحبلا،
هاـ. ضر

هيلع هللا ىلص هنأ هانعم ( ميقتسملا كطارص ىلإ يداهلا (هلوق تارسملا علا طم يف قهلا نآرقلا قحلا ب دارملا نوكي نأ لمتحيو
هقح يف .امكقلا ناصقن وال ةدايز ،وال رييغت هيفوال ليدبت ال يذلا ، ميوقلا هنيد ىلإ ىلا هللاعت دابع عيمج يدهي يذلا وه ملسو

. ضر يفاأل امو تاومسلا يف هلام يذلا هللا طارص ، ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو ملسو هيلع هللا ىلص
ةرضحلا ىلإ ألدح لوصو ال قحلا ىلإ ادوروم اقيرط هنوكل هب يمسو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا وه ميقتسملا طارصلا و
طارصلا وهو مظع، هللاأل باب وهو ، ملسو هيلع هللا ىلص هيلع كولسلا ،إالب اهراونأب جاهتب ،واال اهرارسأ قوذو ، ةيسدقلا

هللا ىلص هبيبح نع اضرعم ، هسدقو جالهل ةرضح يف ىلا هللاعت ىلإ لوصولا نيكلا سلا نم مار نمف ىلا، هللاعت ىلإ ميقتسملا
. باودلا لبطصا ىلإ األبد اصعب درو ، باوب واأل قرطلا هيلع تدسو نعلو درط ، ملسو هيلع

قح هلوقو )، ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر لآ ىلع يلصي هللانأ نم يلصملا بلط يبنلا لآ ىلع لص هلآ)يأ ىلعو هلوقو )
ردق هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هيبن ىلع يلصي نأ ىلا هللاعت نم بلط يلصملا نأ هانعم ( ميظعلا هرادقمو هردق
ردقلا سوماقلا يفو ، ةنكاس وأ ةمومضمو ةكرحم ةلمهملا دلالا نوكت نأ حصي : هردق هلوقو ىلا، عت هدنع ميظعلا رادقمو ، هردق
تردقو ، هميظعت قح هومظع ام هردق قح هللا اوردق امو نأقلا: ىلإ رادقملا ك مضيو ، ءيشلا غلبمو مكحلا و ءاضقلا ةكرحم

هاـ. رادقملا ىلع ءاج ردقلا ،ف باوثلا
غلبم ىنعمب نوكي نأ حلصي لحملا اذه يف رادقملا و ردقلا نإو ، دحاو ىنعمب رادقملا ردقلا كلاالمنأ نم انل لصح (تلق):دق
هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلبم ردق ىلع اهغلبم نوكي صالة خلا دمحم انديس ىلع الةهللام صلا ىنعمف ، ىنغلا ىنعمبو ءيشلا
كلضف غوبس نم هب هتحنم امب كب،مث هتينغأ يذلا هانغ، قباطتو يواست خلا،صالة حتافلا دمحم انديس ىلع لص هللام ،وأ ملسو

ىلع ىلص هللام ،وأ ىضرتف كبر كيطعي فوسلو ، اميظع كيلع هللا لضف ناكو ، كباتك مكحم يف تلق امك كلوط لا مكو ،
صالةاذإ خلا قلغأ امل حتافلا دمحم انديس ىلع لص هللام ،وأ كلوسر ةمظع يواست صالة خلإ قلغأ امل حتافلا دمحم انديس

اهل. ةسياقم نوكت ملسو هيلع هللا ىلص كلوسر ةبترمب تسيق
ىلص هلوسر ىلع يلصي نأ ىلا هللاعت نم بلط ، ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص هللا لوسر ىلع يلصملا كلاالمنأ ةدئافو

هدنع. هتروطخو هتناكمو هردق ولعو ملسو هيلع هللا ىلص هتبترل ةسياقم ، ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت
ىلا هللاعت بو : لوقنف ملسو هيلع هللا ىلص هب هانغو هبر، دنع هتوظحو هتبترمو هردق ولع ىلع هبني ام ضعب انه ركذنلف

هللا قلخ عيمج ىلع هتناكم عافتراو ، هتمظعو هردق جوالةل هنأش ولع نأ ملعا ، قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا
دوجو يف ببسلا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ال فيكو ملعو عاذو عاش امم ىلا عت هناحبس هبرب ملسو هيلع هللا ىلص هانغو ىلا عت
قلخلا ةيادهو ، نيرخ واآل نيلو األ ةمحر هنأو ، قلخلل ةادهملا ةمحرلا وهو هرون لك ناك هرون نمو ، قلخلا نم دوجوم لك

. هلجأ نمو هنم يه امنإ ، نيعمجأ
امل ملسو هيلع هللا ىلص هدوجو ولال هنإف ، دوجولا عيمج ىلع دوجولا ةضافإ يف حماجلا جذومن وهاأل ملسو هيلع هللا ىلص ألهن

ملسو هيلع هللا ىلص هدوجو ةيقبسأ ىلع فقوتم ، دوجولا تاوذ نم دوجوم لك دوجو نإف تاقولخملا نم دوجوملا دوجو ناك
دوجولا اهنمإالب ءيش محر ،وال ناوك نماأل ءيش قلخ ام ملسو هيلع هللا ىلص ولالوه هنإف ، ةضافإب دوجوملا كلذ دوجو نم

. ةمحرلا ةضافإب ،وال
ىلإ مسقني هتاذ نم ضيفلا نأ كلذ نابف ، ملسو هيلع هللا ىلص ةميركلا هتاذ نم ةضافم ناوك األ عيمج ىلع دوجولا ةضافإ نإف

: نيتمحر
. دوجولا ىلإ مدعلا نم تجرخ ىتح ، ناوك األ عيمج ىلع دوجولا ةضافإ األىلو: ةمحرلا

تافصب ملعلا نم حنملا و عفانملا و بهاوملا و قازر األ ةلمج ،نم اهعيمج ىلع اإلةيهل ةمحرلا ضيف ةضافإ : ةيناثلا ةمحرلا و
مودي كلذبف . ايهنو ارمأ اإلةيهل ماكح ،بواأل هراضمو هعفانمو هرارسأو نوكلا لا وحأبو هتيهولأ مكواالت ءامسأو ىلا، هللاعت
ىلص هدوجوب دوجولا ب محر دوجولا عيمج ،ألن ةينابرلا ةمحرلا نيع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ تملع .اذإف دوجولا ب اهعتمت

. دوجولا عيمج محر ، اضيأ هدوج ضيف نمو ، ملسو هيلع هللا
دمحم رون هللا قلخ ام لوأ هنع،نأ ىلا هللاعت يضر زيزعلا دبع يديس هخيش نع كرابملا نب دمحأ خيشلل ( زيرب اإل يفو )

واأل شرعلا قلخ ، هداقعناو مكهلا لبق ،مث حوللا قلخ ،مث اهتكئ موال نيعبسلا بجحلا و ملقلا هنم قلخ ،مث ملسو هيلع هللا ىلص
مركملا رونلا يأ وهو ، مركم لا رونلا نم رونلا كلذ قلخو رون، نم ىلا عت هقلخ هنإف شرعلا .امأ خزربلا و رانلا و ةنجلا و حاور



هذه طسو يف قلخو ، اهمظعو اهردق ساقي ال ةميظع ةتوقاي نم شرعلا يأ هقلخو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن رون
هللا نإ ،مث ةرهوجلا وه اهرفصأو ، ةتوقايلا وه اهضايب ، ةضيبك ةرهوجلا و ةتوقايلا عومجم راصف ، ةميظع ةرهوج ةتوقايلا
ةرم،ىلإ مث ةرم اهاقسف ، ةرهوجلا يقسيو ، ةتوقايلا قرخي لعجف ، ملسو هيلع هللا ىلص هرونب اهاقسو ةرهوجلا كلت دمأ ىلا عت
نإ ،مث شرعلا يه يتلا ةتوقايلا لفسأ ىلإ تلزنو ءام، تعجرف ىلا، هللاعت نذإب ةرهوجلا تلا ،سف تارم عبس ىلإ ىهتنا نأ
نم مهقلخف ، شرعلا ةلمح مهو ةينامث ملاالةكئ هللاهنم قلخف ، عجري مل ءام ستلا يتلا ةرهوجلا ىلإ قرخ يذلا مركملا رونلا
موحت تلعج ،مث هتلمحف ، هتحت تنكف ءاملا تحت تلزنت نأ ىلا عت اهرمأف ، ميظع دهجو ةوق ،هلو حيرلا هلفث نم قلخو ، هتافص
تلعجو ، دمجت يتلا هقوقش رسكت تلعج ،لب حيرلا هعدت ،ملف دمجيو هلصأ ىلإ عجري نأ دارأف ، ءاملا يف ىوقي دربلا لعجو ،

، نكامأو عبس تاهج ىلإ تبهذو ، عستتو ربكت تلعج ،مث قوقش ىلع ديزت قوقشو ، ةنوتنلا و لفثلا اهلخديو دقعنت قوقشلا كلت
. روحبلا اهنيب ءاملا لخدو ، عبسلا نيضر األ نهنم هللا قلخف

ةموح موحت حيرلا تلعج ،مث عبسلا تاومسلا نم قلخف ، مكارتي لعج ،مث حيرلا دهج ةوقل ءاملا نم دعاصتي ناخدلا لعجو
ملا اهتذخأ ران تدنز املكو ، ءاوهلا و ءاملل حيرلا قرخ ةوق نم ءاوهلا يف ديزت رانلا تلعجف ، ارخآو وأال اهتداع ىلع ةميظع

منهج. لصأ كلذف مويلا منهج لحم ىلإ اهب تبهذو الةكئ
ءانلا ،و اضيأ حهلا ىلع هوكرت تاومسلا هنم تنوكت يذلا بابضلا حاهلا،و ىلع اهوكرت نوضر اهنماأل تنوكت يتلا قوقشلا ف

بابضلا ،و عبسلا نوضر األ اهنم يتلا قوقشلا تلك أل اهوكرت ول ،ألمهن رخآ لحم ىلإ اهولقنو اهوذخأ ءاوهلا يف تدنز يتلا
ىلص هرون نم نيضر مالةكئاأل قلخ هللا نإ ،مث حيرلا دهج ةوقل ةيلكلا ب هبرشتو ءاملا لكأتو ،لب عبسلا تاومسلا هنم يذلا
امو اهيلع هودبعي نأ مهرمأو ، ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم تاومسلا مالةكئ قلخو ، اهيلع هودبعي نأ مهرمأو ، ملسو هيلع هللا

. ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم رونلا كلذ فلخو رون، نم تقلخ اضيأ اهنإف اهنم، عضاوم إال ةنجلا و حاور األ
نيعبسلا بجحلا و خزربلا فصنو ، حوللا و ملقلا نأ اذه نم جرخف ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم ىلع األ هفصنف خزربلا امأو

ءاملا و شرعلا ،نا ةطساو بال ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم تقلخ اهلك ضر واأل تاومسلا مالةكئ عيمجو ، اهتكئ مال عيمجو ،
. زيرب يفاإل اذك ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم قلخ رون، نم تقلخ ، حاور واأل ةنجلا و

تكدكدتل ضر األ مرجل هرون فشك ول هنأ ثيحب ، تاقولخملا مظعأ وهو اميظع ايقس تارم عبس يقس هنإف ، ملقلا امأو
مئاد. يقس يف اهنإف ، نوعبسلا بجحلا امأو ، ملقلا يقسك سيل نكل تارم عبس ىقس هنإف ءاملا اذكو ، اميمر تراصو

يف ةرم نيترم تيقس اهنإف ةنجلا اذكو هتاذ. كستمستل هقلخ مامت دنع ةرمو هقلخ، ءدب يف ةرم ، نيترم يقس هنإف شرعلا امأو
ةيضاملا نماألمم نينمؤملا رئاس اذكو الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ امأو . اهتاذ كسمتستل هقلخ مامت دعب ةرمو ، اهقلخ ءدب

نيح ةيناثلا هاقسف ، ةلمج حاور األ رون ىلا هللاعت قلخ نيح حاور عملااأل يف ،األىلو تارم نامث اوقس مهنإف هذهاألةم، نمو
ىلا هللاعت بابلأ لك ،نإف مكبرب تسلأ موي ةثلا ،ثلا ملسو هيلع هللا ىلص هرونب اهاقس لك ريوصت دنعف ، حاور هنماأل روصي لعج

. ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم يقس الم الةوسلا صلا مهيلع ءايبن واأل نينمؤملا حاورأ نم
. مهريغو ءايلوأ مهنم ناك ىتح ، نينمؤملا نيب توافتلا عقو انه نمف يلقال، يقس نم مهنمو ، اريثك يقسنم مهنم نكل

األةيدب ةداعسلا نم هنم تبرش يتلا حاور عقولأل ام تأر هنم،املف تعنتماو رونلا كلذ برش تهرك اهنإف رافكلا حاورأ امأو
تكرتو همأ، نطب يف هريوصت دنع ةعبارلا بهللا. ذايعلا المو ظلا نم تيقسف ايقس تبلطو تمدن ، ةيدمرسلا تاءاقتر ،واال

. هلصافم امالتن كلذ ،ولوال اهراصبأو اهعامسأ حيتفتو ، هلصافم نييلتل ميركلا رونلا نم ىقست هتاذ ،نإف هرصب قشو ةلصافم
دنع ةسداس ادبأ.لا همف نم لكأ ام كلذ همف،ولوال نم األلك مهليل ميركلا رونلا نم ىقسي هنإف همأ نطب نم هجورخ دنع ةسماخلا
ام ميركلا رونلا ب تاذلا يقس ولال هنإف هيف، حورلا خفن دنع ةعباسلا . اضيأ ميركلا نم يقس هنإف ، ةعضر لوأ همأ يدث هماقتلا

ادبأ. حورلا اهيف تلخد
كلم ردق هب،ام اهتفرعمو اهل ىلا هللاعت رمأ ولوال ، اهعم مللالةكئ لصحيو ، بعتو ةميظع ةفلكب إال اهيف لخدت فال كلذ عمو

. تاذلا يف اهلا خدإ ىلع
كلمل راغص ديبعك تاذلا يف حورلا اولخدي نأ نوديري نيذلا ملاالةكئ، لثم لوقي ىرخأ ةرم هنع ىلا هللاعت يضر ( هتعمسو )
ىلع نوردقي ال مهاندجو ، ميظعلا اشابلا ىلإو ، راغصلا ناملغلا ىلإ انرظن ،اذإف نجسلا ىلإ هولخديل ، ميظعلا اشابلا ىلإ اهلسري
لذي نأ بجي هنأب انمكح ، هريغو اشابلا يف مكاحلا هنأو ، مهلسرأ يذلا كلملا ىلإ انرظن اذإو روم. نماأل رمأ يف اشابلا ةجلا عم

. هريغو اشابلا مهل
لزن ام ملعي ،فال ميظع توصب غرغرت لعجتو ، ةريثك تاجاعزناو ، ميظع برك مهل لصح ، تاذلا يف اهلا خدإ اودارأ اذإو
ىلا هللاعت يضر هتاذ.قلا كسمتستل ميركلا رونلا نم ىقس هنأف ، ثعبلا دنع هريوصت دنع ةنماثلا . ملعأ وهللا ىلا اهبإالهللاعت

هبا ىقس امنإف ، لصاح قرفلا نكلو األمم، رئاس نم نونمؤملا و ءايبن هيفاأل كرتشا نامثلا تارملا هذه يف يقسلا اذهف هنع:
ةلا. سرلا و ةوبنلا ةجرد اوزاح كلذل ، مهريغ هقيطي ال ردق الم الةوسلا صلا مهيلع ءايبن أل

هذه نأ وهف األمم، رئاس نم اهريغ يقس نيبو ، ةفيرشلا هذهاألةم يقس نيب قرفلا امأو ، هتقاط ردقب يقس لكف مهريغ امأو
لا مكلا نم هل لصحف ، ملسو هيلع هللا ىلص هتاذ يهو ، ةرهاطلا تاذلا يف لخد نأ ،دعب ميركلا رونلا نم تيقس ةفيرشلا األةم
األمم رئاس ،خبالف ملسو هيلع هللا ىلص ةرهاطلا هتاذ رسو ، ةرهاطلا هحور رس ذخأ ميركلا رونلا ،ألن قاطي وال فيكي امال

طقف. حورلا رس نم ذخأ امنإ ، اهيقس يف رونلا ،نإف
و دمحلا هللو ، سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هذهاألةم تناكو . اطسو ال ودعو مكال ةفيرشلا هذهاألةم نم نونمؤملا ناك اذهلف
دحأ عفتنا ام هيف يذلا ميركلا رونلا ولوال ، ميركلا رونلا نم تيقس تاقولخملا رئاس اذكو هنع ىلا هللاعت يضر قلا:قلا ركشلا



راجش األ تناك ، ضر األ ىلإ الم الةوسلا صلا هيلعو انيبن ىلع مدآ انديس لزن املو هنع: ىلا هللاعت يضر .قلا ءيشب اهنم
. رمثت تلعج مويلا كلذ نمف ، ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا هرون نم اهريمثت هللا دارأ املو ، اهروهظ لوأ يف اهرامث طقاستت
دنع هب تيقس اهنإف ، نيرفاكلا تاوذ يف ملسو هيلع هللا ىلص هرون ولوال ، طقاستت ،مث خفنت اراكذ اهلك كلذ لبق تناك دقلو
يف مهيلإ جرخت كأال،وال مهتلكأو منهج مهيلإ تجرخل عاضرلا دنعو ، جورخلا دنعو ، حورلا خفن دنعو نوطبلا يف اهريوصت

. ملعأ ىلا وهللاعت مهتاوذ هب تحلص يذلا رونلا كلذ مهنم عزني ىتح ، مهلكأتو ةرخ اآل
ةنجلا و خزربلا و حوللا ،و شرعلا و ملقلا هدعب قلخو ، مركملا رونلا ىلا هللاعت قلخ :امل لوقي ىرخأ ةرم هنع هللا يضر هتعمسو
راونا نم يبابحأ بجحت اباجح كلعج ىلا:أل هللاعت ؟قفلا ينتقلخ مل براي : شرعلا قلا بجحلا و ةنجلا و شرعلا ناكس وملاالةكئ
نظف ، منهج يه يتلا ، مهراد وال ءادعأ تقولا كلذ يف نكي ،ملو بارت نم مهقلخأ ،ألين اهنوقيطي ال مهنإف ، كقوف يتلا بجحلا
رون ىلا هللاعت قلخ ،مث شرعلا ب مهبجحيو اهيف مهنكسيو ، ةنجلا يف مهقلخي ، بارت نم ىلا هللاعت مهقلخي نيذلا هبابحأ نأ ملاالةكئ
دنع مهاقسو حاور نماأل احور ةعطق لك نم روصف ، اعطق اعطق ىلا عت هزيم ،مث مركملا رونلا نم اهاقسف ، ةلمج حاور األ
. هلحتسي مل نم مهنمو ، بارشلا كلذ ىلحتسا نم مهنمو ةدم، كلذ ىلع حاور األ تيقب ،مث اضيأ مركملا رونلا نم ريوصتلا
مكبرب تسلأ مهل: قولا حاور عمجاأل منهج يه يتلا ، مهراد هئادع أل قلخي نأو ، هئادعأ نم هبابحأ زيمي نأ ىلا هللاعت دارأ املف

ظلا رهظف ، افوخو اهرك باجأ هلحتسي مل نمو ، اضرو ةبحم باجأ هيلع، ونحو ةقر هيلإ هنم تناكو رونلا كلذ ىلحتسا نمف ؟
رونلا ردق اوملع كلذ دنعف ، ةظحل لك يف ديزي اضيأ رونلا لعجو ، ةظحل لك يف ديزي الم ظلا لعجف ، منهج لصأ وه يذلا الم

. ملعأ ىلا وهللاعت مهلجأ نم منهج تقلخو ، بضغلا بجوتسا هلحتسي مل نم اوأر ثيح ، مركملا
هنم برش مهنم دحاو لك ،لب همامتب هوبرشي مل هرون نم اوقس المنإ الةوسلا صلا مهيلع ءايبن نأاأل ىرخأ ةرم هنأقلا هيفو
اصاخ اعونو اصاخ انول برش دحاو لكف ةريثك ماسقاو ، ةديدع لا وحأو ، ةريثك ناولأ وذ مركملا رونلا هل،نإف بتكو هبساني ام
ىلع هبحاص لمحي ماقم هل لصحف ، مركملا رونلا نم برش الم الةوسلا صلا هيلع ىسيع انديسف هنع ىلا هللاعت يضر قلا:قلا

ةمحرلا ماقم هل لصحف ، مركملا رونلا نم برش الم، الةوسلا صلا هيلع ميهاربإ انديسو دحاو عضوم يف رارقلا مدعو ، ةحايسلا
وهو هل، عضاوتي هنأ ملكتملا نظيف ، ميظع عضاوتب هملكيو نباك هبطاخي دحأ عم ملكت اذإ هارتف ، ةلماكلا ةدهاشملا عم عضاوتلا و
ةدهاشم ماقم هل لصحف ، مركملا رونلا نم برش الم الةسلا صلا هيلع ىسوم انديسو ، هتدهاشم ةوقل لجو زع هلل عضاوتي امنإ

و ماركلا الموملاالةكئ الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ رئاس اذكهو ، اهردق ردقي ال يتلا هاياطعو هتاريخو همعن يف هناحبس قحلا
. ملعأ ىلا هللاعت

قلا: نينمؤملا ةماعو ءايلو واأل ءايبن واأل ملاالةكئ مه ريخلا لهأو ، ملسو هيلع هللا ىلص هتكربب ألهله ريخلا رهظ امنإ هيفو) )
رون تاذلا و حورلا نيبو رون، نم مهحاورأو رونلا نم مهنأو هنع:ملاالةكئ، ىلا هللاعت يضر ؟قفلا مهنيب قرفي فيكو : تلقف

. قاطت وال فيكت ال يتلا ةوبنلا ةجردب مهيلع اوداز الم الةوسلا صلا مهيلع ءايبن نأاأل ريغ ، ءايبن األ اذكو مهتاوذ بارش وه رخآ
صلا مهيلع ءايبن واأل ءايلو لأل يذلا رونلا كلذ نم قرع هبش مهتاوذلو ةينارون حاورأو ، ةيبارت تاوذ مهلف نينمؤملا ماوع امأو
هنع هللا يضر برضف هنم اهدادمتسا فيكف ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن رون نم راون هذهاأل ةبسن :امو تلقف الم الةوسلا

اولعجف ، مهنيب ةزبخ حرط ،مث اريثك اقايتشا لأللك اوقاتشا ىتح ةدم، ططقلا نم ةلمج عوج نمك قولا: هتداع ىلع ايصاع ثمال
ب هدمي ىلا عتو هناحبس قحلا ،و ءيش هنم صقني ملاوال وعلا هنم دم ،تست ملسو هيلع هللا ىلص هرون اذكف اثيثح، كأال اهنم نولكأي

. رهظي ال صقنلا نأ ادبأ،امك رهظت ال هيف ةنطاب ةدايزلا ،لب اهغارف عستي ،نأب ةدايزلا هيف رهظت ،وال امئاد ةدايزلا
يضر هتلأسو هيفو). ) ملعأ ىلا وهللاعت قبس امك فلتخم ددملا ،و نونمؤملا و ءايبن واأل ملاالةكئ هنم دمتست مركملا رونلا اذهف

هيلع هللا ىلص نيرخ واآل نيلو ديساأل نم ملعأ ليربج انديس يلا:نإ زغلا قلا ثيح ، ركفتلا باتك يف ءايح نعكالماإل هنع هللا
. ملسو

ةفرعم نم اعبر كردأ هل،ام ةياهن امال ىلإ ماع فلأ ةئام ىلإ ماع فلأ ةئام ليربج انديس شاع هنع،ول هللا يضر يل قفلا
هللا ىلص يبنلا رون نم قلخ امنإ وهو ، ملعأ ليربج انديس نوكي نأ نكمي فيكو ، هبرب هملع ،والنم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

ىلص هنم ةفرعملا نودمتسي تاقولخملا عيمجو مهعيمجو ، ملسو هيلع هللا ىلص هرون ضعب ملاالةكئ عيمج يف ؟وهف ملسو هيلع
قيلي ام كاذ ذإ هبر نم ملسو هيلع هللا ىلص دمتساو ، هريغ وال ليربج ال لجو زع هبيبح عم بيبحلا ناك دقو . ملسو هيلع هللا
ميركلا هرون نم قلخي ىلا عت لعج ، ةديدم ةدمب كلذ دعب ،مث ملسو هيلع هللا ىلص هبيبح عم هتمظعو الهل جإو ، ميركلا هبصنمب

الم. الةوسلا صلا مهيلع ملاالةكئ نم هريغو ليربج
الم سلا هيلع ليربج انديس نأ نوملعي نجلا ىتح ، حتفلا بابرأ ءايلو األ عيمجو ملاالةكئ عيمجو ليربجو هنع هللا يضر قلا
الم سلا هيلع ليربج انديس شاع ول ثيحب ، ملسو هيلع هللا ىلص هل هتبحصو هتكربب اهريغو ةفرعملا يف تاماقم هل تلصح
دحاو ماقم هل لصح ام ةقاطلا و دوهجملا لذبو ، اهليصحت يف ىعسو ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس بحصي ،ملو هرمع لوط
هنع ىلا هللاعت يضر قلا:قلا هيلع هللا حتف نمو إالوه، هفرعي ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم هل لصح يذلا عفنلا اهنم،ف

ةسينوو ملسو هيلع هللا ىلص ةفيرشلا هتاذ هظفح ةلمج نم نوكيلو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةمدخل قلخ ،امنإ ليربج انديسو
ةفيرشلا هتاذو ، اهتدهاشم ىلإ جاتحيف هنم، دمتست تادوجوملا عيمجو ، دوجولا اذه هللانم رس ملسو هيلع هللا ىلص وه هل،ذإ

. ليربج هسنآ هلكاشي امال دهاش اذإف ، اهلكاشي إالنم فلأت ال يهف مدآ، ينب تاوذك بارت نم تقلخ
ةرثك عم فرعت ال ةروص ىلع اهنوكل اهنم، شهدتو تاذلا هذه علخت ملاالةكئ روص هنع،نأ ىلا هللاعت يضر انل ركذ مثقلا:
ملعي هنع:وال ىلا هللاعت يضر قلا نيقفاخلا نيب متألام ثيحب ، ةميظع ةعس ىلع اهنوكو ، هوجولا و سوؤرلا و لجر واأل األيدي

روم. هذهاأل لا ثمأ يف ةفيرشلا ةيبارتلا تاذلل ةسينو الم سلا هيلع ليربج انديس ناكف هيلع هللا حتف كلذإالنم



: تلقف قلا: عيمجلا ب ةفراع ،ألاهن اهريغ والنم روصلا هذه نم ائيش باهت ال اهنإف ملسو هيلع هللا ىلص ةفيرشلا هحور امأو
هلل ةينادحولا اهنع،و ةلصفنم اهدهاشت ال تاذلا هنع،ألن ىلا هللاعت يضر قفلا: ةسينولا يف يفكت ال ةفيرشلا حورلا تناك ملو
انديسو هنع ىلا هللاعت يضر قلا:قلا هيلإ ليميو عفشلا بحي عفش هادع نمو ىلا، عت هتاذ إال اهيلع ماودلا قيطي ،ال هدحو ىلا عت

وملا نيعبسلا بجحلا نم كلذ قوف وه ام امأو . ىهتنملا ةردس تحت وه امم هفرعيو هتاذ، هقيطت اميف ةسينو ناك امنإ ، ليربج
ةوقل ىهتنملا ةردس قوف ام ةدهاشم قيطي المال سلا هيلع ليربج انديس يأ كلذ،ألهن يف ةسينو نكي مل هنإف اهيف، نيذلا الةكئ

. راون األ
قفلا: هعم باهذلا هنم بلطو الم، سلا هيلع ليربج هعم بهذي ،ملو هدحو بجحلا كلت عطق يف ملسو هيلع هللا ىلص بهذ اذهلو
لهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يقلت ةيفيكو ، يحولا رمأ يف هعم تملكتو ىلاقلا: هللاعت كاوق يذلا تنأ، هقيطت امنإو هقيطأ ال
. ملعأ ىلا وهللاعت هبتك يغبني ،وال لوقعلا هقيطت هيفكالمال ىتأف نماآليوأال، ريثك رهاظ وه امك لر يبج ةطساوب هاقلتي
رامثلا و راجش واأل راهن واال واآلراب نويعلا نم اهيف ام لثم ، اهرارسأو ضر األ تاكرب جارخإ دارأ امل ىلا هللاعت هيفو)نأ )
نوعبسلا ،ف ضر يفاأل نوفوطي اولزنف ، فول نماأل تانيعبس كلم،ثالث فلأ نيعبس كلم،ىلإ فلأ نيعبس لسرأو ، راجش واأل

نم ملسو هيلع هللا ىلص هبرق نوركذي ةيناثلا نوعبسلا يلا،و علا باالمس اندارمو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مسا نوركذي األىلو
تانئاكلا تنوكتف ثلاالث، فئاوطلا عم هرونو ملسو هيلع هللا ىلص هيلع يلصت ةثلا ثلا نوعبسلا هنم،و هتلزنمو لجو زع هبر

. لجو زع هبر نم ملسو هيلع هللا ىلص هبرق اهتدهاشمو ، اهنيب روه ضحو ، ملسو هيلع هللا ىلص همسا ركذ ةكربب
ىلعو ىلا، هللاعت نذإب مدآفالتن، نبا تاذ لصافم ىلعو ، تلقتساف تاومسلا ىلعو ، ترقتساف ضر ىلعاأل هوركذو قلا:

بو تاريخلا داللئ بحاص لوق ىنعم :اذه تلقف رارس هنماأل تقشنا هلوق ىنعم اذهف اهيف، يتلا راون األ تحتفف هينيع عضاوم
لا بجلا ىلعو ، ترقتساف ضر األ ىلعو ، تلقتساف تاومسلا ىلعو ، رانتساف راهنلا ىلعو ، ملظأف ليللا ىلع هتعضو يذلا االمس
وه كلذاالمس هنع:معن ىلا هللاعت يضر ،قفلا ترطمأف باحسلا ىلعو ، تعبنف نويعلا ىلعو ، ترجف راحبلا ىلعو ، تسرف

. ملعأ ىلا وهللاعت تانئاكلا تنوكت هتكرببف ، ملسو هيلع هيلع هللا ىلص دمحم انيبن مسا
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس رون ولال يدلو :اي هديرمل هنعقلا ىلا هللاعت يضر ثوغلا هللا دبع نب دمحأ انديس هيفو)نأ )
هيلع هللا ىلص هرون نإو ، راهن نماأل رهن ىرج امو ، نويعلا نم نيع ترجفت ام ،ولفالوه ضر األ رارسأ نم رس رهظ ام
ىلص هرون ولوال ملسو هيلع هللا ىلص هتكربب رامث اهلاإل عقيف ، بوبحلا رئاس ىلع ثالث ثرام رهش يف حوفي يدلو اي ملسو
نإو هريغ. ىرحأف هنم، مظعأو لبجلا لثم هتاذ، ىلع هناميإ ىري نم اناميإ سانلا لقأ نإ يدلو ،ايو ترمثأ ام ملسو هيلع هللا
نامي اإل لمح ىلع اهل انيعم نوكيف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رون حوفيف ، هيمرت نأ ديرتف ، نامي اإل لمح نع انايحأ لكت تاذلا

. هبيطتستو هيلحتستف ،
هنأ كلذو ، امهيف ةدحاو ةبترم ىلع مهلك اوناكلو ، رانلا و ةنجلا يف سانلا توافت رهظ لم ملسو هيلع هللا ىلص هيفو)ولالوه )
ثيح ، مهيلع كلذ رهظ هنع، ليملا و هلوبق يف سانلا توافت هملع قباس يف قبسو ، ملسو هيلع هللا ىلص هرون قلخ امل ىلا عت

نإوف اذك، ةجرد فوخلا نمو اذك، ةجرد ةفرعملا نمو اذك، ةجرد عوشخلا نم غلبي نم مهنم نأ كانه ملعف ، رونلا كلذ قلخ
. مدعلا مدع يف مهو مهروهظ لبق رخآ اعون هنم برش اذك،فوالان عون اذك،نم نول رونلا كلذ نم برش الان

هانغ)نع (امأو ملسو هيلع هللا ىلص هنم رارس األ قاقشنا ىنعم ،وه اهنايبتو بتارملا توافتف هنع ىلا هللاعت يضر قلا:قلا
يضر انخيش :قلا لوقأف هحاضيإ يف ديزأ ينكلو هيلع، رابغ ال اروهظ مدقت امم رهاظف ال، يصفتو ةلمج ىلا هللاعت قلخ عيمج

ال يصفتو ةلمج قلخلا عيمج نع ينغ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملعا يناعملا رهاوج يف امك هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت
هلضف غوبس نم هحنم امبو وأال، هبرب ملسو هيلع هللا ىلص ها االمعلا باوث مهئادها نعو هيلع صالمهت نعو ، ادرف ادرف
ةدافإ وأ ةدايز هريغ اهعم بلطي ،وال اهيلإ هريغ لوصو نكمي ال ةياغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هبر دنع كلذ وهف ، هلوط لا مكو

قحلا نم درو نإو ، ءاطعلا اذهو 93اآلية:5] ىحض ﴾[لا ىَضْرَتَف َكُّبَر َكيِطْعُي َفْوَسَلَو ىلا:﴿ عتو هناحبس هلوق كلذل دهشي ،
قحلا ناف اهربكأ يه يتلا ةياغلا نع ال ضف ، اهرغصأ لوقعلا كردت ال ةياغ اهل نإف ، دتحملا ةبيرق ةذخأملا ةلهس ةفصلا هذهب
هتناكمو هتوظح ردق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هتبترم ىلع ضيفيو ، هتيبوبر ةعس ردق ىلع هلضف نم هيطعي ىلا عتو هناحبس

اضيأ هتمظعو ، اضيأ اهل ةياهن ال ةبترم ىلع دريو ، ةبترملا كلت ردق ىلع ةمظعو اهل، ةياغ ال ةبترم نم دري ءاطعب كنظ ،امف

ِهَّللا ُلْضَف َناَكَو ىلا:﴿ عتو هناحبس قلا اذلو هتعس. لوقعلا لمحت فيكو ءاطعلا اذه ردقي فيكف ، اضيأ اهعسو ردق ىلع

ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هتثعب ندل نم ،هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هانغ يف هبتارم لقأو 4اآلية:113] ءاسنلا ]﴾ اًميِظَع َكْيَلَع
سيلف غلب، ام باغلا هلمع باوث لثم هل نوكي ملسو هيلع هللا ىلص هتلا سر قوط يف لخد نمم هلل لمعي لماع ،لك ةعاسلا مايق
هيلع هللا ىلص هانغ بتارم رغصأ اذهو الدحهل، يذلا ، ىنغلا مكلا نم اهيف ،امل باوثلا ءادهإ ةدايز ىلإ ةبترملا هذه عم جاتحي
اذإو ، مهنود نمع ال ضف باطق األ لوقع هلمح قيطي ال يذلا ، رطخ األ مظع األ لضفلا األربك،و ضيفلا نم اهاءرو امب ملسو
ىلص اهب عفنلا هل لصحيل مهل، تعرش وال ملسو هيلع هللا ىلص هيلع نيلصملا صالة ىلإ ةجاح هل سيل هنأ ملعاف اذه تفرع
لمعلا باوث بابلا اذه يف هل ىدهملا لثم األمعلا،امو باوث هل يدهي نمم ، باوثلا ءادهإ ىلإ ةجاح هل تسيلو ملسو هيلع هللا

ماع فلأ ةئام ةريسم هلوط ، رحب يف ملق ةطقن ىمر نمك ،إال عفنلا هلهب لصحي ،وأ ملسو هيلع هللا ىلص هب هديزي هنأ امهوتم
. هديزيو ةطقنلا كلتب رحبلا اذه دمي هنأ امهوتم ، كلذك هقمعو ، كلذك هضرعو ،

صهبر دنع هتوظحو ملسو هيلع هللا ىلص هانغ ةبتر تفرع اذإو هيف، ديزت نأ ىسع امو ، ةطقنلا هذهب رحبلا اذهل ةجاح يأف
ولعو هيدل، هتبترم قوفتو هدنع، هرادقم ولع مهفرعيل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ب دابعلل ىلا هللاعت رمأ نأ ملعاف ،
بلط نمف ، ملسو هيلع هللا ىلص هب ىلا هللاعت ىلإ لسوتلا إالب لماع نم لمعلا لبقي ال هنأ مهربخيلو هقلخ، عيمج ىلع هئافطصا



، هباطخ عيرشت نع اربدمو ، هبانج ميرك نع اضرعم ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا نود هيلإ هجوتلا ىلا،و هللاعت نم برقلا
ىلا هللاعت ىلإ ةليسو ،وال هلمع رسخو هيعس لضو ، دعبلا و درطلا و نعللا ةياغو ، بضغلا و طخسلا ةياغ هللا نم ابجوتسم ناك

. ملسو هيلع هللا ىلص إالهب
يف ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا انلب ميلعت اهيفو هبر، دنع هرادقم ولعب انل فيرعت اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ف

. ىنغلا مكلا نم اقباس انركذ امل ملسو هيلع هللا ىلص اهب هل عفنلا مهوت نمم هذه ريغ، ال بلا طملا و تاهجوتلا عيمج
ىلص هل باوثلا ءاده إل برضي رخآ ثماال لقعت وأالمث ىنغلا نم هانركذ ام لقعتف ، ملسو هيلع هللا ىلص هل باوثلا ءادهإ امأو

اهضرع ةنازخ ،لك اهددعل الدح نئازخ لومتم لك نم هتكلمم يف يتوأ دق ةنطلسلا مخض ، ةكلمملا ميظع كلمب ملسو هيلع هللا
ال ومتملا نم كلذريغ وأ اعرز وأ ةضف وأ ابهذ وأ اتوقاي ، ردقلا اذه ىلع ةنازخ لك ةءولمم ، ضر واأل ءامسلا نيب ام اهلوطو

ىدحإ كلملا كلذل ىدهأف هبلق، يف هل هميظعتو هبح دتشاو كلملا ب عمسف ، هايند نم نيتزبخ ريغ ثمال كلمي ال اريقف ردق ت.مث
. مركلا عستم كلملا ،و ابحمو هل امظعم نيتزبخلا

عاست ال كلملا ،مث ءاوس دح ىلع اهمدعو هدنع اهدوجوف الدحهل يذلا ، ىنغلا نم هيف وه امل هنمببلا العقت ةزبخلا نأ كش فال
رثكأ ىلع ردق ولو كلذ، إالأللج ةزبخلا ىدهأ ام هنأو هبلق، يف هميظعتو هبح قدص ملعو ، هدهج ةياغو ريقفلا رقف ملع همرك
ةزبخلا ب هعافتنا حهلا،الأللج قدصو هل، هميظعت ،أللج هتيدهب ريقفلا كلذل رورسلا و حرفلا رهظي كلملا هل،ف الهاده كلذ نم

. ةزبخلا ب عفنلا ،الأللج ميظعتلا و ةبحملا قدص ،أللج ءاطعلا نم هردق ردقي ال امب ةزبخلا كلت ىلع بيثيو ،
. ملسو هيلع هللا ىلص هل باوثلا ءادهإ ردق لثملا برضو ريدقتلا اذه ىلعو

هؤادهإ امأو ، ملقلا ةطقنب هدادمإو وأال، روكذملا رحبلا ةمظعب لثملا برض يف هركذ مدقت دقف ملسو هيلع هللا ىلص هانغ امأو
المهاـ. وسلا روكذملا كلملل ةزبخلا ءادهإب هل لثملا ركذ دقف ملسو هيلع هللا ىلص

هب، هرادقمو هردق فصو امك ملسو هيلع هللا ىلص هردق ،نإ انيقي تملع كنهذ يف كمهف ققحتو هانمدق ام عيمج تمهف اذإو
هرادقمو ، هردق قح ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع يلصي ىلا،نأ عت هبر نم ملسو هيلع هللا ىلص هيلع يلصملا ؤسلا نأو

. هعقوم عقاو ميظعلا
هاوس. قحب دوبعم نمقلا:ال لوق اهبوصأو ، ةريثك لا وقأ هانعم يف ءاملعلا ركذ (امأو)الهلإإالهللادقف

.وأ بولطم ال طسوتملا هللاو ريغ دوبعم الهلإإالهللاال ةملكب ىدتبملا ىونيو ، ةيسدقلا اياصولا يف يفاوخلا نيدلا نيز قلا
إال بوجحم ،ال يوني ىلا هللاعت نيبو هنيب ةطساو هل سيل نمم قولخم ةبحم هبلق يف دجو اذإو إالهللا، دوصقم وال دارم ال

ليملا ،و تانئاكلا ب تاقلعتلا نم هتمهب هسفن صلخيو ، تابث واإل يفنلا يف ثلاالةث يناعملا يف اقداص نوكي نأ يغبنيو ىلا، هللاعت
لئاط ،فال ةينايعلا تاماركلا ،و ةينوكلا تافوشكلا ىلإ ليملا نمو الت، طابلا تادوبعملا يه يتلا ، تاذلتسملا و تايهتشملا ىلإ

هاـ. سفنلا ىوهي جزملا نم هبلط هزنيو هدحو قحلا بلطيو اهتحت
و ةيرشبلا رهظيف ةرم، لك عم هبلقب ركذلا ىنعم راضحا ، رشع يداحلا ركذلا بادآ باب يف ةيضرملا الةص خلا يف قولا
ءيش بلطو ، فراعملا نم ءيش بلطو بلقلا ءافصو اهدومخبو إالهللا، دوبعم ال هبلقبو الهلإإالهللا هناسلب لوقي ساوسولا
هنأ هتدهاشمل إالهللا، ادوجوم ال هبلقبو الهلإإالهللا هناسلب لوقي كلذ. ريغو قوشلا و قوذلا نم ءيش بلطو ، فراعملا نم

هب. قطني
لجرلا نأ ليق ،امل ءاضعلا ىلإ يرسيو بلقلا إالهللاب اريثأت نكميل ىلا، هللاعت ىوس بلقلا ب دوجوم لك ىفن رشع يناثلا مثقلا

هل ىجريف سكلا هنأ ىلع اهب لدتسي ةلا حلا هذهو . لجرب سيلف زتهي مل نإو ، هيمدق عبصأ ىلإ هسأر قوف نم زتهي هللا اذإقلا
هاـ. ىلا هللاعت ءاش نإ اهنم ىلعأ ىلإ مدقتلا

مهنم. اطلغ هريغ ىلع هوقلطأو ، دوبعملا وه برعلا ةغل يف نأاإلهل ملعا هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش قولا

هنأ انلق يذلا إالوهاإلهل قحلا ب دوبعم ال هانعم 2اآلية:255] ةرقب ﴾[لا ُموُّيَقْلا ُّيَحْلا َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل لئاق:﴿ُهَّللا نم لج قلا
رغاصتلا ،و هرهق تحت دومخلا و للذتلا و ةدابعلا هلكب دوجولا هل عضخ يذلا وهو ، ةيهول األ ةبترمب ققحتملا ،وه دوبعملا
هتوطسب تادوجوملا عيمج رهق يذلا قحلا اإلهل وهف ، هينادو هيصاق اذه، نع ذشي ءيش دوجولا يف سيلو ، هئايربكو هتمظعل

جوالهل. هولعو ، هئايربكو هتمظعب هدارفناو ، هرهقو
هتمظعو هئايربك تحت عوضخلا ىلاب عتو هناحبس هتدابع ىلع دوجولا فوكع ، ةيهول األ ةبترم ينعي يهو كلاالم اذه لبق قولا

هاـ. همكح يف هل عزانم ال ديري ام مكحيو ، ءاشي ام لعفي هيلإ، دايقلا ميلستب هرهق تحت دومخلا و هزع لا مكل للذتلا جوالهل،و
اهل الدح ىلا عت هتاقولخم األلو:نأ رارسأ الةلثالةث جلا مسا يف نإ غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع خيشلا بطقلا (تلق):قلا
ىلا عت وهف ةرثكلا هذه عمو ، قلخلا رثكأ اهملعي ال يتلا عاون نماأل كلذ ريغو ، ناويحو نجو سنإ ىلإ مسقنتف ةفلتخم اهنأو ،
هتردق نع جرخي وال ءيش اهنم هتوفي ،وال اهتلمجب اهيف فرصتي ىلا عت هدحو وهف هل، ريزو وال هعم ربدم ال هكلم يف دحاو

اًميِظَع َكْيَلَع ِهَّللا ُلْضَف َناَكَو ٌطيِحُم ْمِهِئاَرَو ْنِم ىلا:﴿َوُهَّللا عت امكقلا هب طيحم لكلل رهاق وهف ، دحاو اهنم ىلا عت

، ضيبأ اذه لعجيو اذه، لذيو اذه، زعيو اذه، رقفيو اذه، ىنغيف ءاش فيك اميف فرصتي :هنأ يناثلا 85اآلية:20] جوربلا ]﴾
ةنكم. واأل ةنمز يفاأل امهنيب قرفيو اذه عنميو اذه، ؤسلا بيجيو ، دوسأ اذهو

هناحبس .وه ءاشت الام ءاشي ام لعفي ،وهف تاقولخملل هلال رايتخ نأش،واال نع نأش هلغشي وال نأش يف موي لك وهف ةلمجلا بو
، رهقلا و ةوطسلا هلف كلذ عمو ، تاقولخملا نم ءيشب هبشي ،وال فيكي ال هزنم سدقم ىلا عت ثلا:هنأ ثلا الهلإإالوه ىلا عتو
مهل،لب ىلا عت هيلجت دنع اميمر اكد اوراصو اوتفاهتلو ، اروثنم ءابه اوعجرل ، تاقولخملا هب بجح يذلا باجحلا ولال هنأ ىتح
،امل هتمكح ميظعو هتمحرب ىلا عت الإالهنأ صأ تاقولخملا نم ءيشلا ملا،اذه علا يف ناك ام لئاقلا لوقي ىتح رثأ مهل ىقبي ال



هلبق. هباجح قلخي ىتح هقلخي ال ناك قولخم ،يأ اقولخم قلخي نأ دارأ ،اذإ اهيلإ راد لك لهأ لصوي نأ هئاضق يف قبس
ةدهاشم ىلإ جايتحا ريغ الةل،نم جلا مساب قطنلا درجم ،نم ةريصبلا بابرأ اهملعي رارس األ هذهو هنع: ىلا هللاعت يضر قلا

عو لج هلوقب هريغ نم اهيفنو عوال، لج هل ةيهول األ تابثإ ةمكح تملع مدقت ام نومضم تمهف اذإو هاـ. تاقولخملا نم ءيش
ةيهول األ ةبترم يهو ، ةدحاو ةفص ىلإ عجرت ىلا هللاعت تافص عيمج ،ألن نمحرلا الهلإإال لقي الهلإإالهللاملو نأ ملعاف ال.
هذهو جوالهل، هتمظعل رغاصتلا و للذتلا ،و عوضخلا و ةدابعلا ب ىلا هللاعت ريغ عيمج عجرت اهتقيقحو ، ةدحاو ةيهول ،ألناأل
ءامس واأل تافصلا عيمج تعمج دق اهتدحو عم اهنإ ،مث ءيش اهنع ذشي ،فال تادوجوملا عيمج تقرغتسا اهتدحو عم ةفصلا
فتكنلف انب، لوطي هرارسأو الةل جلا مسا ىلع ،وكلاالم ةيهول باأل قحلا فاصنا حصي مل مسا وأ ةفص اهنم مدعنا ةيلا،ولف مكلا

امأو هيلع، كللالم مدقت (هللام)دقف ظفل :امأ قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقنف لا مكلا ةرهوج يناعم ضعب ركذ يف عرشنو ، ردقلا اذهب
. ءيشب رسفت ،فال لقعيو كردي ام قوف هيبن ىلع صالةهللا نأ ىلع ، اضيأ كلاالم مدقت )دقف ملسو لص )

بجوي ام لك ،نم ملسو هيلع هللا ىلص هبيبحل ىلا هللاعت نم األنام انهه الم سلا ىنعمو ، اهيلع مدقت كلاالمدق نأ لصاحلا و
ىلإ ةبسن ( ةينابرلا ةمحرلا ) تاذو ةقيقح نيع)يأ دمحم انديس ىلع واآللج( لجاعلا ظحلا يف اصقن ،وأ اصيقنت وأ اشيوشت

تفيضأ كلذلف ، ةينابرلا ةرضحلا نم تأشن امنإ تادوجوملا ،ألن ةينابرلا ةرضحلا ىلإ تفيضأ امنإو ، ةمحرلا تعن برلا
هتئيشمو همكح ذفانلا ،و رهاطلا و قلا وخلا فرصتملا و كلملا ،هنأ هانعمو هاوس ام لك نع يلعلا وه برلا ،و اهيلإ ةمحرلا

لك هيلإ هجوت يذلا قحلا ب دوبعملا وه ،فاإلهل تادوجوملا ةدابع لصأ اهنإف ، ةيهول األ ةرضح امأو هاوس، ام لك يف هتملكو
،و تافصلا و ءامس األ عيمجل ةلماشلا ةيهول األ ةرضحو واإلجالل. ميظعتلا و ةبحملا و ةدابعلا ،و للذتلا و عوضخلا ب هادعام

هدوجو ولال هنإف ، دوجولا ةضافإ يف عماجلا جذومن ،ألهناأل ةمحرلا نيع ملسو هيلع هللا ىلص يمس امنإو ، اإلةيهل ةرضحلا
ةيقبسأ ىلع فقوتم ، دوجولا تاوذ نم دوجوم لك دوجو ال،نإف صأ تاقولخملا نم دوجومل دوجو ناك امل ملسو هيلع هللا ىلص

ءيش محر ،وال ناوك نماأل ءيش قلخ ام ملسو هيلع هللا ىلص ولالوه ،هناف دوجولا كلذ دوجو نم ملسو هيلع هللا ىلص هدوجو
ملسو هيلع هللا ىلص ةميركلا هتاذ نم ضافم ، ناوك األ دوجو عيمج ىلع دوجولا ةضافإف ، ةمحرلا ةضافاب وال دوجولا الب اهنم
ىلإ مسقني ةميركلا هتاذ نم ضيفلا نأ كل نابف ، ملسو هيلع هللا ىلص ةميركلا هتاذ نم ضافم اهعيمج نم ةمحرلا هتضافأو ،
نيع ةضافإ : ةيناثلا ةمحرلا .و دوجولا ىلإ مدعلا نم تجرخ ىتح ، ناوك األ عيمج ىلع دوجولا ةضافإ األىلو: ةمحرلا . نيتمحر
لا مكو ، هئامسأو ىلا هللاعت تافصب ملعلا نم حنملا و عفانملا و بهاوملا و قازر األ ةلمج ،نم اهعيمج ىلع اإلةيهل تامحرلا

. دوجولا ب اهعتمت مودي كلذبف ، ايهنو ارمأ اإلةيهل ماكح ،بواال هراضمو هعفانمو هرارسأو نوكلا لا وحأبو ، هتيهولأ
هيلع هللا ىلص هدوجوب دوجولا ب محر دوجولا عيمج ،ألن ةينابرلا ةمحرلا نيع ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تملع اذه تملع اذاف

:﴿ُلَثَم هلوقب دارملا وهو ، ملسو هيلع هللا ىلص ةمحرلا نيع هيف:هنإ ليق اذهلف ، دوجولا عيمج محر اضيأ هدوجو ضيف نم ملسو

يتلا ، اإلةيهل ءامس واأل تافصلا عيمجب )يأ ةققحتملا ) هلوقب اهفصو 24اآلية:35]مث رون ﴾[لا ٌحاَبْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِروُن
هيلع هللا ىلص هنأ ىنعملا هيلع،و نوكلا دوجول فقوت ،امال تافصلا و ءامس نماأل اهءارو يقبو ، نوكلا دوجو اهيلع فقوتي
هيلع هللا ىلص هفصو اه،مث ريغ نود نوكلا دوجو اهيلع فقوتي يتلا ، اإلةيهل ءامس واأل تافصلا عيمج ةفرعمب ققحت ملسو
يف اإلةيهل ماكح األ يناعم كاردإ يفو هبتك، عيمج يف كالهم يناعم كاردإ يف هقلخل ىلا هللاعت اهمسق يتلا موهفلا نأب ملسو

. ةزنعلا ك ضر يفاأل زوكرملا ءيشلا ك تلعجو ، ادحاو اعيمج تعمج ،اذإ هفراعمو هتافصو هئامسأ يناعم كاردإ
ك يتلا يناعملا و موهفلا )يأب يناعملا و موهفلا زكرمب ) طيحملا )يأ ةطئاحلا ) هلوقب هب ةطيحم ةرئاد ملسو هيلع هللا ىلص ناك
ذش ،ام اهعيمجب طيحم ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىنعملا ،و ةغلا بم هيبشتلا ةادأ فذح ،دعب هبشملا ىلإ هب هبشملا ةفاضإ نم زكرملا

يتلا يأ ناوك لال تعن ( ةنوكتملا )، تاقولخملا )،يأ ناوك (األ نيع ىلع فوطعم ( رونو )، ملسو هيلع هللا ىلص اهنم ءيش هنع
. مدعلا يط يف يقب ام اهلباقيو ، ءيش دعب ائيش نوكتت

ىلإ مدعلا نم جرخت اهنأ هملع يف قبس يتلا يهو ، ةتباث نايعأ اهنم مسق : نيمسق ةمسقنم يلز األ ملعلا يف ةررقملا ءايش فاأل
ول نأ اهملع هنإف ، مدعلا يط يف ىقبتو ، دوجولا ىلإ جرخت ال اهنأ هملع يف قبس يتلا يهو ، ةيمدع نايعأ اهنم مسقو ، دوجولا
اإلةيهل ماكح نماأل اهيلع بصني اذامو عقت، نامزو ناكم يأبو ، نوكتت رمأ يأبو ، نوكت حةلا يأ ىلعو دوجولا ىلإ تجرخ
هناحبس هررق ام وهو هل، تعن ( قحلا بحاص يمد (اآل اهرون . ملسو هيلع هللا ىلص وهو املع. اهعيمجب طيحم ،هنإف اعفنو ارض
يهانلا هل،و ررقملا . ملسو هيلع هللا ىلص هبحاص وهو ، ةياغو ءادتباو ةيفيكو . ايهنو ارمأ هقلخ ىلع هب مكح يذلا هعرش يف

عيمج ىلع اهروهظ اهعافتراو )يأاألعفر عطس (األ ةيدمحملا ةقيقحلا هب دارملا ( قربلا ) قحلل تعن ( ينابرلا هل،( ذفنملا هنع،و
قلخلا ىلع اهنم ةبصنملا اإلةيهل ةمحرلا هذهو ، قلخلا ىلع ضيفت اهنمو ، قحلا ةرضح نم ةضئافلا ةمحرلا رقم ،ألهن قلخلا
ةقيقحلل قربلا ريعتسا حير عمج حاير ،واأل اإلةيهل تامحرلا دارملا ،و نزم عمج نوزملا )و حابر األ نوزمب ): هلوقب دارملا يه
ةمحرلل مالةمز ةيدمحملا ةقيقحلا نأ ،امك راطم مالمزاأل قربلا ،ألن قلخلا ىلع اإلةيهل ةمحرلا بابصن إل نزملا ،و ةيدمحملا

اإلةيهل.
رارس فر،واأل اعملا و مولعلا ضويف انهه اهب ينعيو هقلخ، ىلع ةرضح نم ةضئافلا ةمحرلا ،يه حاير األ نزم نأ لصاحلا و
ةيسدقلا تافصلا األوحلاو ءافصو ، بهاوملا و حنملا نم هتياغو هلحاس ىلإ يهتني ال امو ، مكحلا قئاقدو راون ،واأل تايلجتلا و

هللا ىلإ هجوتلا ب نوكي ةرات وهو ( ضرعتم (لكل نوزمل تعن ةئلا) (ملا باطق واأل نيفراعلا بولق ىلع بصنملا ، ةنوزخملا
( كرونو ) ءايلو األ بولق :( يناو (واأل نيفراعلا رباكأ بولق :( روحبلا (نم اإليهل عاطق باال ةراتو ، دادعتس واال ؤيهتلا ىلا،و عت

نوكل تعن :( طئاحلا مألت( لوعفم :( كنوك ) يذلا ىلإ دئاع ريمضلا مألتهب) يذلا ) رونلا تعن (لاالعم): نيع ىلع فوطعم
ةنكم واأل طئاحلا ب قلعتم :( ةنكمأب ) دوجولا رهاوظ هيف ىلا هللاعت ماقأ يذلا نك ةملك نع رداصلا وهاألرماإليهل طئاحلا نوكلا



دارملا ،و ناكملا ىلإ ةبسنلل هءاي ،ألن ديدشتلا هلصأو عجسلل ءايلا فيفختب ( يناكملا ) نكمتملا هيف لحي يذلا وهو ، ناكم عمج
،ألن ناكم لك ةنكمأب طئاحلا كتانوكم مألتهب يذلا لاالعم كرونو ىنعملا ،و اهناكم يف رقتستو لحت هنم يتلا تاذلا انه

. ملسو هيلع هللا ىلص هب ءولمم هلك نوكلا
هتلا،و سر يف روصنم وبأ نيدلا يفص خيشلا :قلا كلحلا ريونت يف هللاقلا همحر يطويسلا نيدلا جالل خيشلا نأ مدقت دقو

يديس ىلع تدرو قلا: يجنطلا نسحلا وبأ ين ربخأ قلا: ينانولا نسحلا يبأ خيشلا نع يكح : ديحوتلا يف رافغلا دبع خيشلا
ميحرلا دبع خيشلا ىلع تلخدف انق، ىلإ ترفاسف هيلإ، حر انقب ميحرلا دبع كخيش امنإ كخيش يل:امانأ قفلا يعافرلا نب دمحأ

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرعت ىتح ، سدقملا تيبلا ىلإ يل:حر تلق:القلا ؟ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تفرعا قفلا:
هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةءولمم يسركلا و شرعلا و ضر واأل ءامسلا اذإوب ، يلجر تعضو نيحف سدقملا تيب ىلإ تحرف

. ىهتنا ملسو
تاذلا ىلع واأللو:طاالهق طاالناق هل قحلا )ف قحلا نيع ىلع الم( الةوسلا صلا ىلع كلاالم مدقت ( ملسو لص هنم(هللام دارملا

هلك اهادع ،امو ةسدقملا ةيلعلا تاذلا وه ضحملا قحلا هجو،ف لك نم لطابلا هلباقي .فاأللو: تاذلا ةفص ىلع :طاالهق يناثلا و
. قيقحتلا و قدصلا ب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل دهش يذلا ديبل لوق ريشي اذهاإلطالق ىلإو ، لطاب

ـل ئاز ـلنـعـيـمالمـحـلاـة كو ـل طاب امخالهللا ءيش أاللك
وه يناثلا ال.واإلطالق صأ اهريغ ىلع قلطي ،ال ةسدقملا نيع اذهاإلطالق ،ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع قلطي ال اذهو
يف يراسلا وه روكذملا لدعلا اذهو ، ءيش لك يف ذفانلا يلز األ ملعلا ةروصب مئاقلا ىلا عتو هناحبس قحلا ةفص وه يذلا لدعلا
نيع اهيلع قلطأ اذلف ، ةيدمحملا ةقيقحلا يف عومجم اضعبو كال لدعلا اذه عومجمو ، اإلةيهل تافصلا و ءامس األ راثآ عيمج
ثنأ ( .(يتلا يناثلا يفاإلطالق قحلا نيع وه يذلا ، اإليهل لدعلا نازيم نع فرحنت ال قح اهلكف ، رابتع اذهاال يف قحلا

. اضيأ تاذلا وه يذلا نيع ىنعم ىلإ ارظن
ةفاضإ نم ةقيقح عمج ( قئاقحلا ). ىلجتت لعاف شرع عمج ( شورع نيع.( ىلإ عجار ريمضلا اهنم)و ىلجتت قلا( كلذلو

يتلا ، قئاقحلا اهنم ىلجتت يتلا ، قحلا نيع ىلع ملسو لص :هللام ىنعملا ،و ةغلا بم هيبشتلا ةادأ فذح هب،دعب هبشملا ىلإ هبشملا
. تاقولخملا عيمج نم هفوج يف امب طيحم شرعلا ،ألن شورعلا يهك

سيلو ةعفرلا و ولعلا ةياغ يف قئاقحلا تناكو ، قلخلا ملع ،يف تاقولخملا نم فرشلا و ةعفرلا ةياغ وه شرعلا ناك امل اضيأو
ةعفرلا و ولعلا يف تاياغلا ةياغ وهف ، هئارو ولع وال هفرشو هولعل ةياغ ال يذلا ، قحلا ةرضح نم ضافي ، فراعملا نم ءيش

اهيلع قلطأ الل وجلا فرشلا و ولعلا ،و ةفصلا هذهب ةوسكم ىلا، عتو هناحبس هترضح نم ةرداصلا قئاقحلا تناكو ، فرشلا و
. شرع ةقيقح وهف ، بابلا اذه نم شرعلا مسا

ةقيقحلا نم ةضئاف اهلك باطق واأل نيلسرملا و نييبنلا رباك،نم األ عيمج ىلع ةضافملا اإلةيهل فراعملا تناك امل اضيأو
نم دحأ ىلع اهنم ءيش ضافي ،وال ةيدمحملا ةقيقحلا نع اجراخ قحلا ةرضح نم ضافي ، فراعملا نم ءيش سيلو ، ةيدمحملا
)،ألهن فراعملا نيع ) هلوقب فراعملا نيع هنأب ملسو هيلع هللا ىلص فصو ةيدمحملا ةقيقحلا نم زراب ىلا،إالوه هللاعت قلخ

. اهعوبنيو اهتنازخ ملسو هيلع هللا ىلص
وه ريسفتلا اذهو ، لدعلا يف ةم يقتسملا ةداجلا نع جرخي ،وال هجوب جوعي ال اإليهل لدعلا يراجم يف يراجلا (األموق)يأ
وه يناثلا ريسفتلا اذهو ىلا، عتو هناحبس قحلا قوقح ةيفوتب ماق نم لك نم لمكأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ األمقس،وأ ىنعم
، اإلةيهل ةرضحلا بادآ ةيفوتب مايقلا يف قلخلا لمكأ ملسو هيلع هللا ىلص وهف ، دحأب ملسو هيلع هللا ىلص هتيمست يف ظوحلملا

. تاهجلا عيمج نم هقلخ نم ىلا هللاعت دمح نم لمكأ وهف ، اققحتو اقلختو ةلزانمو اقوذو حواال املع
هيلع إال قحلا ةرضح ىلإ ألدح روبع لججالهل،ال قحلا ةرضح ىلإ طارصلا وه ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص ناك املو

،( ماتلا كطارص ) هلوقب قحلا ةرضح ىلإ ماتلا طارصلا وه هنأب فصو ، لصفناو قحلا ةرضح نع عطقنا هنع جرخ نمف ،
ةنجلا يف رشحملا يف سانلا روبع هيلع نوكي يذلا طارصلا ،ك قحلا ةرضح ىلإ لوصولا دارأ نمل ملسو هيلع هللا ىلص ألهن

. روبعلا هيلع وه يذلا طارصلا ىلع ،إلال ةمايقلا ضرأ نم ةنجلا ىلإ لوصولا يف قلخلا نم ألدح عمطم ،ال
هل عمطم ،وال لصفناو ةنجلا نع عطقنا ، روبعلل مولعملا طارصلا ريغ ىلع ، ةمايقلا ضرأ نم ةنجلا ىلإ لوصولا مار نمف
ىلإ لوصولا يف ألدح عمطم ،ال قحلا يدي نيب ميقتسملا يذلا طارصلا وه ملسو هيلع هللا ىلص كلذك . اهيلإ لوصولا يف
درطو ، لصفناو عطقنا ملسو هيلع هللا ىلص هيلع روبعلا ريغب اهمار نمو ملسو هيلع هللا ىلص هيلع روبعلا ،إالب هترضح

. نعلو
باوب واأل قرطلا هيلع تدس هنم، كدصقي مل يذلا كباب وه صالهت:ذإ يف هنع هللا يضر األربك خيشلا لوقب ةراش اذهاال ىلإو

. جاجوعا يفبال ةماقتس اال لماكلا .(االمقس)يأ باودلا لبطصأ ىلإ دعباألبد دريو ،
املف . لعفتسا راصف ، فرحأ ثالةث هئانب ىلع ديز ثلااليث مقس هلصأ يذلا ، يسادسلا ماقتسا نم ليضفت لعفأ نأاألمقس ملعإ
ةدئاز اهنإ عم نيسلا تيقبأو ، ةملكلا نيع اهنإ ،عم واولا نم ةبلقنملا ،واألفل ءاتلا و األفل تفذح هنم، ليضفتلا لعفأ ءانب ديرأ
ديزملا يسامخلا قاتشا نم غوصم ليضفت لعفأ هنإف ، قوشأ ركذ اميف هلثمو ماق، النم يسادسلا ماقتسا نم غوصم هنأب لدتل ،

ءاتلا عم ةدئازلا األفل تفذح هنم ليضفتلا لعف غوص ديرأ ،املف لعفأ راصف ، نافرح هئانب ىلع ثلااليث،ديز قاش هلصأ يذلا ،
ةيلص. األ

عنمي ال هؤاقباف يسامخ ،ألهن رضي ال هءاقبإ )نأ باوجلا ؟(ف قاتشا نم فذحي ،ملو ماقتسا نم ةملكلا نيع فذح تلق):مل (نإ
ىلع هنم ليضفتلا مسا ءانب نوك نم عنمي هنم ةملكلا نيع ءاقب ،نإف ماقتسا ،خبالف ءاتلا و األفل فذح دعب لعفأ ءانب نوك نم



ننفتلا وه يذلا دوصقملا توفيف ، موقأ دوصقملا توفيف موقأ ريصي ذئنيحف ، ءاتلا و األفل فذح دعبو ، نيسلا تفذح ،إالاذإ لعفأ
. موقأ يريسفت نم األلو ريسفتلا ىلع عجسلا يف

نعاالماوق ةلعلا كلت ءافتن األموق،فال ريسفت نم يناثلا ريسفتلا ىلع جاجوعا بال ةماقتس وهاال يذلا هليصحت دارملا ىنعملا و
سوماقلا يف ؟(تلق):قلا ةغللا ةمئأ نم تركذ اميف كفلس تلق)نم (ناف ديزملا ريغ ثلااليث ماق نم ،ألهن ةملكلا نيع هيف تتبث ،

موق نم مئاق ،وهف بصتنا ةماقو امايقو ةموقو اموق ماقو نأقلا ،ىلإ ةصاخ لا جرلا اعم،وأ ءاسنلا لاو جرلا نم ةعامجلا موقلا
تماقو ، نيمدقلا عضو ماقملا ،و ةموق نيتعكرلا نيب امو ةدحاولا ةرملا ةموقلا هعم،و تمق ، اموق هتمواقو ، مايقو ، ماوقو ميقو، ،

هاـ. ماقتساك لدتعا .واألرم تقفط حونت ةأرملا
ها ىنعمب هيلإ هقاتشاو نأقلا: ىلإ ينقوشك ينجاه اهبح ينقاش نأقلا:دقو ،ىلإ سفنلا عازن قوشلا هيف ليق دقف قاتشا امأو

ـ.
ليضفتلا و بجعتلا ينعي ناينبي ،دقو ليهستلا نم بيجعتلا باب يف مكلا نبا (تلق):قلا وحنلا ةمئأ نم كفلس تلق):نم (نإ

هاـ. هيف ديزم نمو لهج وأ رسع مهفم لعفأ لعفو ، سبللا نمأ نإ لوعفملا لعف نم
نم هنإف ، هرقفأ ام كلذ نم سيلو ، قاتشاو ىطعأ نم امهناف ىلا، هللاعت وفع ىلإ ينقوشأ امو مهاردلل هاطعأ ام ينيمامدلا قولا

. رقتفا ىنعمب لجرلا رقف
هتاذب ىلا هللاعت وهو ( قحلا ) رهظمو ىلجم )يأ قحلا ةعلط ىلع لص هاـ.(هللام هاهتشا ىنعمب ءيشلا ىهش نم هنإف هاهشأ امأو
اهل اهيلجتو ةيدمحملا ةقيقحلل هيلعلا تاذلا هب تلجت يذلا ببسلا ،نإف اهنود ءيشب ال هتاذب )يأ قحلا (ب هيلجتو ىلا. عتو هناحبس

. قحلا ب قحلا ةعلط يريسفت دحأ اذهو ، اهريغ نع ال ةهزنملا ةسدقملا هيلعلا تاذلا نع ناك ،
نم اهنع عرفت ام عيمجب يلكلا قحلا نيع وه اهعومجم يتلا ، اإلةيهل تافصلا و ءامس علااال وط قحلا ةعلط نإ يناثلا ريسفتلا
ناكف ، يلكلا قحلا نيع اهعومجمف ، ءامس واال تافصلا كلتل لاالةمز تايض تقملا و مزاوللا ،و ةينابرل ا ريداقملا ،و اإلةيهل ماكح األ
ةدام نع ةيدمحملا ةقيقحلا يف اهعولط ناكف ، اهمزاولو اهتايضتقمو اهماكحأو اهقئاقحل اعماج اهل، اعلطم ملسو هيلع هللا ىلص

اهرارسأ بسحبملسو هيلع هللا ىلص هيف اهعولط ناكف ، ءابلا هبب ربعملا ببسلا وه يذلا ، اإلةيهل ءامس واال تافصلا رارسأ
، كؤامسأو كتافص وه يذلا قحلا علطم ،يأ رهظم يأ يلجم يأ ةعلط ىلع ملسو لص هللام ىنعملا قح،و اهلكف اهراونأو

اهقئاقحل عماجلا ، ءامس واال تافصلا كلتل ملاالةمز تايضتقملا مزاوللا ،و كريداقمو كماكحأ نم اهنع عرفت ام عيمجو
هيف اهعولط ناكو ، كئامسأو كتافص رارسأ ةداس نع قحلا ب ةقيقحلا يف اهعولط ناك يتلا . اهمزولو اهتايضتقمو اهماكحأو

، نيروكذملا نييلجتلا قوقحب ناديملا اذه يف ملسو هيلع هللا ىلص همايق مت املو اقح. هلك ناكف ، اهراونأو اهرارسأ بسحب
ةميركلا الة صلا يف فاطل هذهاال نع ربع ، ةلماكلا هتيدوبعب امهتلباقمل ةلمكتو ال، يصفتو ةلمج اهبادآو اهتمدخ فئاظو هتيفوتو
تاحوتفلا و فراعملا و مولعلا و رارس األ عيمج ناك املو ، كتافصو كؤامسأ ثيح نم كدبع وه تنأ،امك ثيح نم كدبع : هلوقب

زنكلا ) هلوقب مظع األ زنكلا وه هنأب ملسو هيلع هللا ىلص فصو بلا، طملا عيمج دافتسي اهنم ةفيرشلا تايلجتلا و تاضويفلا ،و
. تاجاحلا يذل عفانملا و بلا طملا ليصحت زنكلا ةدئاف نم مظع)،ذإ األ

ةيورخ واأل ةيويندلا ،و ةينابرلا تاضويفلا و حنملا بلا،و طملا عيمج هنم دافتسي اميظع ازنك ملسو هيلع هللا ىلص هنوك ببسبف
ا ةرضحلا بادآو ، نامي واإل نيقيلا ،و ديحوتلا و تادهاشملا ،واألمعلاواالوحلا،و راون واال رارس ،واال فراعملا و مولعلا ،و

. ذوذش ريغ نم ادرف ادرف ال يصفتو ةلمج دوجولا عيمج ىلع اهعيمجل ضيفملا وهف ، إلةيهل
كلذ تيقلتف كلذ، كتاذب كتاذ تلأسو ، كفاصوأو كسفنب تيلجت امدنع كنم هتلأس يذلا فاطل اال دروم يه يتلا ( كتضافإ )
انويع كملع ةرضح نم ةقيقحلا وه يذلا دروملا كلذ تدجوأف ،( (كيلا اعجار هماوق ناكو ، فاعس واال لوبقلا ب كنم لا ؤسلا
ةقيقحلا كلت ىلع ابوث تناك اهناف ، ةيناسن اإل ةيمد اآل ةروصلا كلت ىلع ال يصفت هلك هتعطتقاو اهنم ملا علا تخلس ،مث اراهنأو

هللا ىلص دمحم ناكف ، ةينارونلا ةروصلا لكش بوثلا لكشتف ، ءافصلا و ةقرلا مكح يف ءاملا و ءاوهلا هبش ، ةينارونلا ةيدمحملا
نم ةيرذلا ةخسن تناكو ، مامتلا ىلع هنم ةخسن الم سلا هيلع مدآ ناكو ىلع األ أدبمو ، تافصلا ناهربو لكلا عمجم ملسو لعهي
لا،و مكلا ىلع مدآو دمحم يباتك المنم الةوسلا صلا مهيلع ءايبن نأاأل ريغ ، اديعس شعت خسنلا اذه ققحتف الم، سلا هيلع مدآ

. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس رهاظو مدآ نم ةخسن نوثراولا نوفراعلا
ملا علا ىلا هللاعت ريصف الم، الةوسلا صلا هيلع هنامز ءاج نأ ىلإ لسانتلا امأو ريغ، ال مدآ ةنيط نم ةخسنف لا مشلا لهأ امأو
،ذإ ةطاح باإل لضفلا ،هلف هتأشن لصأ ةقيقح تناك امك ملا، علا ةضخم ةدبز ملسو هيلع هللا ىلص دمحم جمس ةضخمو ةضبق

. دوجولا نم هتلزنمو ، دوجولا نم هتبترم نيأو ، دوجوم لك لوأ ةأشن كملع يف تلصح دقف متخلا و ةءادبلا تناك
. تدمتسا هبو تدجو هتكرببو ، اهتكربو اهلصأو تادوجوملا لوأ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انديس نأ لصاحلا و

طيحملا يأ موتكملا )يأ مسلطملا ) رونلا )يأب رونلا ) لداع يأ لدع لجرك طيحملا ،يأ ةغلا هببم فصو ردصم ( ةطاحا )
هناحبس قحلا ةمسق ،ألنرساأللو ةيصوصخلا يوذ نم كقلخ نم كريغ هيلع علطت نأ تدرأ يذلا موتكملا ، كتيهولأ رسب
ناكو ، صاصتخ اال يوذ نم هريغ هيلع علطي نأ راتخا : مسقو ، هريغ هيلع علطي ال هملعب دبتسا مسق : نيمسق ةئيشملا ةمكحب
طاحأ هلك هيلع اوعلطي نأ هقلخل موسقملا كلذ ناكو ، ةيهول رساأل نم هل ردق ام مهنم دحاو لكل ةيلز، األ ةئيشملا ب مهنيب اموسقم

لك ىلإ لصاو ،يأ قلخلا ىلإ هنم قرفتو ، ةيدمحملا هتقيقح يف ةميركلا هتاذ يف عمتجاو ، اقوذو املع ملسو هيلع هللا ىلص هب
مهعلطيو ، هقلخل اهفشكي نأ هملع قباس يف قبس يتلا ، مكلااالتاإلةيهل مسلطملا رونلا ب دارملا نأ ةرابعبو هل، مسق ام دحاو

ىلإاألدب. ملا علا روهظ لوأ نم هب صتخي امو ، هبساني ام دوجولا نم درف لكل ال، يصفتو ةلمج اهيلع
ىلإاالط لوصولا ألدح نكمي ال ثيحب ، ةميظع بجح هيلع برضو ، بيغلا باجح يف امسلطم روكذملا رونلا كلذ ناكو



ريغ نم ةيدمحملا هتقيقح يف هيلع هعلطأو ، دحاو ةعفد ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلا هللاعت دهشأف هنم. ءيش ىلع وأ هيلع الع
يتلا ةبيغملا ةبوجحملا ،يأ ةمسلطملا مكاالكت ،يأ رونلا ب علطملا ،يأ دهاشملا ملا علا ،ىأ رونلا ةطاحا ذئنيح ىنعملا ،و ذوذش
قحلا قح،و اهلك ،ألاهن مكلااالتاإلةيهل هب ديرأو رونلا دارفأ امنإو ، اهيلع مهعلطتو ، كقلخل اهفشكت نأ كملع قباس يف قبس

امو اهتقيقح فرعت ،ال ةيقيفوت ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلا الةهللاعت صو هلآ) ىلعو هيلع ) ىلا هللا)عت ىلص ) رون هلك
هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلصي لوقن ،لب ءيشب رسفت ،فال لقعيو كردي ام قوف اهنأ مدقتو هيلإ، تفتلي ال رهاظلا لهأ اهيف هلوقي

صالهت. فيكت ،وال ملسو
هتمظعو هتاذب قيلي يذلا دحلا ىلع هتاذب مئاق فصو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلا هللاعت قح الةيف صلا نأ اضيأ مدقتو

اهب)يأب انفرعت صالة( هرخآ ىلإ قحلا ب قحلا ةعلط ىلع ملسو لص لومعم (صالة) لقعيو كردي ام قوف رمأ وهو جوالهل،
هفرعي هللانأ نم يلصملا بلط ملسو هيلع هللا ىلص هنوطب بتارم يف ملسو هيلع ىلا هللاعت ىلص دمحم كيبن الة(هايا)يأ صلا

. هسفن وأ هلبق وأ هلقع ةقيقح ،وأ هحور ةقيقح ةفرعم ىلإ لوصولا ،امإب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
نم نيفراعلا نمو دارف نماأل مهاهاض نمو ، باطق واأل نيلسرملا و نييبنلا نم رباك إالاأل اهيلإ لصي فال هحور ةقيقح امأ

همولعو حورلا ماقمك همولعو لعفلا ماقم سيل كلذ،ذإ بسحب همولعو هفراعم نوكتف ، ملسو هيلع هللا ىلص هلقع ماقم ىلإ لصي
فراعملا يف لقعلا ماقم نود وهو كلذ، بسحب همولعو هفراعم نوكتف ، ملسو هيلع هللا ىلص هبلق ماقم ىلإ لصي نم مهنمو ،

. بلقلا ماقم نود وهو كلذ، بسحب همولعو هفراعم نوكتف ، ملسو هيلع هللا ىلص هسفن ماقم ىلإ لصي نم مهنمو ، مولعلا و
هلقعو هرس ماقم نيب قرفلا رغص،و والنم هنأش مظع النم هكرد يف ألدح عمطم فال ملسو هيلع هللا ىلص هرس ماقم امأو

وا لوقعلا تزجع يتلا ، اإليهل رونلا ضحم يه يتلا ةيدمحملا ةقيقحلا يه ملسو هيلع هللا ىلص هرس ماقم ،نأ هسفنو هبلقو
نع اهب بجتحاو ، اإلةيهل راون نماأل اسابل ةيدمحملا ةقيقحلا هذه تسبلأ ،مث اهمهفو اهكاردا نع قولخم لك نم تاكارد ال
تلزنت قعال،مث ىمست كلذ ببسب تناكف اهب، تبجتحاو األةيهل راون نماأل ىرخأ سابلأب تلزنت ،مث احور تيمسف ، دوجولا

اهب تبجتحاو اإلةيهل راون نماأل ىرخأ سابلأب تلزنت ابلق،مث كلذب تيمسف اهب، تبجتحاو ، اإلةيهل راون نماأل ىرخأ سابلأب
. بآملا و عجرملا هناحبس وهيلا باوصلل قفوملا ىلا .وهللاعت ىهتنا اسفن ىمست كلذ ببسب تناكف ،

﴾ نوعبر واأل يناثلا لصفلا ﴿

هنمب يداهلا وهو ىلا هللاعت بو لوقأف ، طقف ةقيرطلل ةمز لاال راكذ األ اهيلع ىنبت يتلا دصاقملا يف
. قيرطلا ءاوس ىلإ

دصاقم هل نوكي ام اهنمو ، ركذلا كلذ هيلع ىنب دصقم ،إالهلو اهريغو لاالةمز ةقيرطلا هذه راكذأ نم ركذ نم ام هنأ (ملعا
باتكلا عقي نأ نمؤي ،ذإال اإلةيهل رارس اال ءاشفا فوخ لكلا بتك نم عناملا ،و هركذب سأب امال اهنم ركذن نأ اندارمو ، ةددعتم
اهنوطعيف ملع، نم هيف مهل سيل اميف مهلاالنذ نأ نوعدي نيذلا ، نيلا ضلا ةلا جدلا ةرجفلا ةبذكلا ةبلطلا اإلسن،و نيطايش دي ىلع

ريغ نم األرم ةقيقحب لهاجلا هلمعتسي .وأ كلهيف دصقملا كلذ ىلع هلمعتسيف ، مهتلا قمب ارارتغإ مهقدصيف مهلا، حب مهل نمالملع
. نعطلا نم سالهتم هتياغو لئط، ىلع لصحي نأ ريغ نم هسفن بتعيف نذإ، ءاعدا

طورش دكآ وهو ، راكذ الفاال تخاب فلتخيو ، ركذلا ءانب اهيلع يتلا ةدعاقلا هب لصحي ام وه دصقملا نأ ملعاف اذه ررقت اذإو
هيضتقي امب سفنلا يف افاصتا هانعم رثؤيل ، ناسللا ىلع رودي ركذلا ،ألن ركذلا ىنعم ىرجي هيلع يذلا ،ألهن اهمزلأو ركذلا

. ركفلا حملت نسحب روكذملا ىنعملا ربدت ، ركفلا هيلع ىنبي ركذلا يدي نيب دصق راضحا نم الدب اذإف ، ىنعملا
نم ةنكس ،وال مهتاكرح نم ةكرح ولخي ،ال قيرطلا اذه يف نيكمتلا لهأو سفنلا يف ريثأتلا ةوق نوكت ركذلا ءانثأ دصقلا ىنعم

رئاس كلذكو ، مهنكمي .ام غلبأب ركذلا دصق ىنعم لصاوت نم مهل ىلا،فاللقأ هللاعت ىلإ هانعمب نوهجوتي دصق نع ، مهتانكس
. تادابعلا

ملعا هل،مث حور ال لمع ميقتسي األمعلا،وال حاورأ يه دصاقملا ،ألن ادصق دجأ قفلا:مل ءاعدلا هنم لئس هنأ سواط ( يور )
ساسأ يهو ، نماالظافل يناعملا ،و داسج نماال حاور كاال راكذ نماال دصاقملا و لزانملا الف تخاب فلتخت راكذ اال دصاقم نأ
رارس األ مساون بهت هئاقلت نمو ، تارمثلا حملتت هانعم تاحفص نم ركفلا روضح هنع عجري ،واهيلا ركذلا ءانب اهيلع راكذ اال

نأ ملعاف اذه دهمت اذإو كلا، سلا ةيغب رظنا اصخلم .هـا هاوأم دعبو ، هاعسم باخ هدصق ىنعم يف هيلع ىمغأ نمو ، تاكربلا و
موي رصع دعب لغفي يذلا ركذلا ،و ةفيظولا و درولا ةءارق ةيفيك لمأت نمل ، ةحضاو ةرهاظ ةقيرطلل لاالةمز راكذ األ دصاقم



هبر نم هل بجوت لا وحأو الق خأو لا، عفأو لا وقأ نم غابلا ولخي ال دبعلا نأ كلذو ، متخت ىتح اهتءارق ءادتبا نيح نم ةعمجلا
ب لخي ام لك ،نم رافغتس واال ةبوتلا ب ابولطم ناك انركذ ام دبعلا ىلع بلا غلا ناك املو . اداعبا وأ امذ وأ امول وأ اكش وأ اصقن
ب فاصت ،واال ةيناسفنلا ةعيبطلا و ةيميهبلا فاصو نماألخالق،واأل رهطتلا هعنميو ، دبعلا ىلع نيشلا بجويو ، ةيدوبعلا

. نييبنلا و نييناحورلا و ملاالةكئ تافص نم ةدومحملا تافصلا
وا ظوظحلا بلط ، هدبعي نأ لقاعل يغبني ال اذه نأ ملع الل، وجلا ةمظعلا ب فصتملا هبر وه ركذ امب هبلط يذلا نأ ملع املو
قح ،وألءاد هتدابعب هرمأ لا ثتماو ، ههجو ةدار وإل ىلا عتو هناحبس هللا ،أللج لجو هللازع دبعي نأ هل يغبني امنإو ، ضارغ أل

، همعنل ركشو هيلإ، قوشو هرمأ نع فلخت هاري نأ هنم ءايحو ، هتبحمو الهل جإو هميظعتلو ، ةيبوبرلا قحب مايقللو ، ةيدوبعلا
، ةايحلا ديق يف ماد ام بلقلا يف كلذ نوكسو اهقح، ةيبوبرلا ةيفوت مدعو ريصقتلا و زجعلا ب فارتع ،عماإل كتاضرم ءاغتباو
هلوح نم أربتي هنم،مث ةفرعمب هناعأو ، هتمادإب هللا هدمأ كلذ،إالاذإ هل مودي ال ،هنأ هتدابع ىلا هللاعت هقزر نإ نأب هرارقا عم

. هتوقو
يف عورشلا ىلع بهللا نيعتسي هللا،مث نم قيفوتو ماعناو ةبهوم ضحم هيف، عورشلا لبق هبر ركذ ىلع مزعلا نأ فرتعيو
لوقي ام ىنعم ارضحتسم هناسلب لوقي ،مث ةعمجلا موي رصعلا دعب لعفي يذلا ركذلا ،و ةفيظولا و درولا يه يتلا ، راكذ األ دصقم
كلجأ نم كل اصلخم ، ميركلا كهجول ادصقو ، كتاضرم ءاغتباو الالكل جإو اميظعت درولا اذه تبالةو تيون هبلق:هللامينإ يف

نأب اهرخآ ىلإ باتكلا ةحتاف أرقي كب،مث انيعتسم كقيفوتو كماعنا نم ينتبهو امبو ، كتوقو كلوحو كنوعو كدادماب لوقأو ،
. نيمآ لوقيو ةروسلا رخآ ىلإ نيملا علا هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا بهللانم ذوعأ : لوقي

. هركذب سأب ال امم ليلق ركذب يفتكن نحن اهو هنم، انملع ام ءاشفا انل يغبني هبإالهللا،وال طيحي امال رارس نماأل كلذ يفو
و لوحلا مدعو ، راقتف واال ،ولذلا زجعلا و فعضلا ناك امل دبعلا نأ اهلوأ لاالةمز، راكذ األ دصاقم ةحتاف ةءارق يف نإ لوقنف

ناطيشلا نأو هللا، نم هيهن بانتجاو هللا رمأب مايقلل قيفوتلا و ةنوعملا و ةوقلا و لوحلا و ةردقلا نإو ، ةيتاذلا هفاصوأ نم ةوقلا
لضفت عوال لج هبر نأ ملع املف ، ةلمسبلا ركذبو بهللا ةذاعتس هنمإالبهللا،أدبباال ةاجنلا يف دبعلل ةليح ال دبعلا ىلع طلسم
باتكلا ةحتاف لثمب هيلع ينثيو دحأ، هدمحي ،وال هلهأ وه امك هيلع ءانثلا هللو دمحلا ب رداب ، ذفانلا مزجلا و يضاملا مزعلا ب هيلع
هناسلب قطنلا و هبلقب رارق اال همهلأ نيح ىلا، هللاعت ىوس امم هئربت ىلع يئاجر يوق ، نيملا علا بر هلل دمحلا املقلا هنإ ،مث

هذه ىلإ ضوهنلا ىلإ هقيفوتبو ايناث، هيف نامي اإل قلخب لضفتلا وأال،بو هداجيإب معنملا وه إالوماله،ألهن دمحلا قحتسي ،نأال
. ميركلا معنملا اذهب ارورسو احرف دادزاو هبلق، يف اخوسرو ةوق هؤاجر دادزا ميحرلا نمحرلا املقلا هنإ ثاثلا،مث ةدابعلا

اذه هل ققحت املو ، كلملا اذه ةمظع ةبيه نم هبلق تماأل ،امل اريطتو ابارت ريصتو قهزت هسفن تداك ، نيدلا موي كلم قلا املو
ىوقي ال هنأب هملعل ، ةنوعملا بلطب اله ومل ارغاصت لذتالو دادزأو ، دبعن كايإ قلا املو هاوس، نم أربتو لذو هبرل عضخ دهشملا
اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ عوال:اي وقالومالهلج لثتما امل هنإ ،مث نيعتسن كايإو هلوقب يفوملا و لعافلا وه إالهب،ألهن هتدابع ىلع

وماله نم هبلطي ام لين هقزري نأ ىلا هللاعت نم لا ؤسلا يف عرش مدقت، ام عيمجب هيلإ ةليسولا مدقو ، ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا،
معنأ نيذلا هيلإ، لصو ام ىلإ هلصوي يذلا ، ميقتسملا قيرطلا كولس وهو ، هددصب ناك يذلا مظع األ وصقملا وه ،ألهن ميركلا

هذهاألةم نم ةلا ضلا نيب قرفلا قيرط نع لودعلا ،و نوحلا وصلا ءادهشلا ،و نوقيدصلا و نويبنلا مهو ، ميركلا ومالمه مهيلع
تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها هلوقب ، ركذلا نم مظع األ دصقملا وه ربلا بلطلا اذه ىلإ لوصولا ،و اهريغو

نيلا. ضلا وال مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع
ىرحأو ىلوأ هل ةمدخلا ،ف لوخدلا النع ضف ، كلملا بابب فوقولا هل حلصي ،ال لئاذرلا و ساند سجباأل نتملا نأ ملع امل هنإ مث

. كلملا ىلع ةأرجو بدأ ءوسف ةصاخلا لخادم هلوخد يف هعمط امأو ،
ىلع ءىرتجي ال ةليسولا ،و ةليسولا نم الدبهل هنأ اضيأ ملعو ، ةمدخلل حلصيل هرهطي ام لا حلا اذه بحاصب نألاالقئ ملعو

: هلوقب رافغتس يفاال عرش ، رافغتس واال ةبوتلا إالب لصحي ال تاساجنلا كلت نم رهطتلا نأ ملعو ، ةساجنلا ب خطلتم وهو هليصوت
هتمدخو هديس يدي نيب فوقولل اآلن حلصي دق هنأ ىلع هؤاجر يوق ، هانتجا ناك ام رافغتس نماال لمكأ امل هنإ هللا،مث رفغتسا
. ءاشي ام لعفي اراتخم هنوكو هنأش، ولعو ، هئايربكو كلملا اذه ةمظع نم ملع ،امل ميظع لجوو ديدش فوخ يف هنكلو ،
ذايعلا و اذهو . كلملا نم واالداعب درطلا إال كلذب قحتسي ال هلثم ،ألن هرمأب واالقتسالل هسفنب دادبتس نماال فاخ كلذ ملع املو
عجر ، ءاوس دح ىلع ناديملا اذه يف قلخلا عيمج وه هنأ ملع املو هديس، بانج نم هقحلي نأ فاخي ناك يذلا وه ىلا بهللاعت
دنع هرادقم ولعب هملعل بلا طملا ،و تاهيجوتلا عيمج يف ىلا عت هيلإ تاقولخملا عيمج ةليسو وه يذلا ، هلوسرب ىلا هللاعت ىلإ

لسوتلا إالب لماع لك نم لمعلا لبقي ال ىلا هللاعت نأب هملعو هقلخ، عيمج ىلع هئافطصا ولعو هيدل، هتبترم فوفشو ىلا، هللاعت
. ملسو هيلع هللا ىلص هب ىلا هللاعت ىلإ

ديدشت نع اربدمو ، هبانج ميرك نع اضرعم ، ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا نود هيلإ هجوتلا هللاو نم برقلا بلط نمف
ىلإ ةليسو ،وال هلمع رسخو هيعس لضو ، دعبلا و درطلا و نعللا ةياغو ، بضغلا و طخسلا ةياغ هللا نم ابجوتسم ناك هباطخ

. هعرش لا ثتماو ملسو هيلع هللا ىلص ىلاإالهب هللاعت
ناك ،ذإ هناسلب هب قطني ،ملو هبلقب هملع نمل ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا يف ادصقم يفكي انه، هانركذ يذلا اذهو
ريغ نم لاالةمز دارو يفاأل عورشلا دارأ نمل يفكي وأال هانركذ يذلا دصقملا نأ .عم متخلا ىلإ درولا لوأ نم كلذ ارضحتسم
موي رصع دعب لعفي يذلا ركذلا و ةفيظولا يف هيفكي هبلق، يف هانعم ارضحتسم ، هناسلب عورشلا تقو هب قطن اذإو ، ليصفت

. ةعمجلا
يف هانعم ارضحتسم كناسلب لقف هيف، كتبغرل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلل ادحاو ادصقم كديزن نأ تدرأ اذإ نكلو



كتاضرم ءاغتباو ، اميظعتو ةدابع ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا كلوسر ىلع الة صلا ب كيلإ برقتأ نأ تيون ينإ :هللام كبلق
كيبل يلع هب تلضفتو اذهب، يلع تننم يذلا تنأو كل، اصلخم كلجأ نم كل ميظعلا كهجول ادصقو ، ميركلا كلوسر ةاضرمو

شورعو هتقيلخ رسب ىلا هللاعت ىلإ لسوت امل هنإ .مث هرخآ ىلإ دمحم انديس ىلع لص ،هللام كيديب هلك ريخلا و كيدعسو هللام
هيلع ىلا هللاعت ىلص هتبيغو هروضح يف هل امامإو ، هقيرط يف هل ارياسم هذختاو ، ةفرعملا لهأ ديسو هتئيرب نيزو ، هتكلمم

بستكاو ، سلجملا كلذ يف هل ادرو ناك ام ردقب ملسو هيلع هللا ىلص هرمأو ، هماقمو حهلا ردق ىلع ىلا هللاعت مسق ام يف ملسو
دادزي ،ام هماقمو حهلا ردقب مولعلا ،واألوحلاواألخالقو راون واأل رارس نماأل ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا يبنلا اذه راونأ نم
صاحلا كلذب نوكيل هاوس، نم ئربتلا و هيلإ هجوتلا يف هقارغتساو ىلا، هللاعت يف هبحو الهص خإو هنيقيو هتراهطو هناميإ هب

. ةفرشملا ةملكلا ركذب هيلإ هجوتلل
نأ اقداص ناكو ىلا، هللاعت ىلإ لسوتم ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتي نأ نم ىلا هللاعت ىلع مركأ ملسو هيلع هللا ىلص ألهن

. ةفرشملا ةملكلا ركذ ىلإ لقتني نأ دارأ ذإ هيعس عيضيو ، هلمأ هل ىلا هللاعت بيخي
لوقيو روصلا نم ةروص نيعللا هل رهظي كبر،وأ هل:انأ لوقيو ناطيشلا هل رهظ امبر ، اهركذ يف قرغتسا نم نأ ملع املو
عيمج مدهي اهيف، ادصقم عورشلا لبق مدق هبر هنأ نظيف ، هرظن يف وأ لا يخلا يف ائيش هسفن ليختو كبر، وه هتيأر يذلا هل:نإ

ِةَّزِعْلا ِّبَر َكِّبَر َناَحْبُس ﴿: ةفيرشلا هذهاآلةي وهو ركذلا ءانثأ يف هارتعا اذإ هنع لفغي هنيع،ال نيب مدقملا كلذ نوكيو كلذ،

انيبن ىلع لسرلا عيمج مهو ، ةليسولا هذه ناوخإ عيمج ىلع الم كلذبسلا فدرأ 37اآلية:180]مث تافاصلا ]﴾ َنوُفِصَي اَّمَع
مهب، نامي باإل نيرومأم انك امل انكل انبر، ىلإ انتليسوو انيبنو انمامإ ملسو هيلع هللا ىلص هنوك الم،عم الةوسلا صلا مهيلعو
ةوق انديزي ام مهنم دمتسن اننأ كش .وال مهيلع ملسنو مهمظعن نأ انيلع ناك ، مهميظعتب نيرومأمو ، مهنم دحأ نيب قيرفتلا مدعو

. ةفيرشلا ةملكلا هذه ركذل ردص حارشناو اتابثو
نوكيل ، ميلستلا ىكزأو الة صلا لضفأ مهيلعو ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ىلع ،لب مهدارفناب مهيلع انملس ام اننا كلذ عمو

ملسو هيلع هللا ىلص هب ىلا هللاعت ىلإ لسوتلا ىلإ قيفوتلا نأ ملع لمل ، ملسو هيلع هللا ىلص هنم اندادمتس ال اعبات مهنم اندادمتسا
متأو ، تاولصلا لضفأ ىلا هللاعت نم مهيلعو هيلع لسرلا عيمج ىلعو هيلع الم ،بوسلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا هلب

. نيملا علا بر هلل دمحلا : هلوقب هدحو ىلا عت هدمح ىلإ عجر ، نانملا هبر نم ةنم ضحم دارف نماأل تاميلستلا
امل هنإ :الهلإإالهللا،مث هلوقب اهركذ يف عرش ، ةفيرشلا ةملكلا ركذل الةيح صلا مدقت ام عيمج نم ىلا هللاعت لضفب بستكا املو

لسوت لمك،إوالاذإ األ هجولا ىلع ىلا عت هدوهشب قارغتس اال تبثي ال هنأ ملعو ، روكذملا دوهش يف قارغتس اال دوهش هل لصح
ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا إالب لماع معالنم اللبقي ىلا هللاعت نأو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديسوهو ىلا هللاعت ىلإ هب
هنم دمتسي ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ عجار هنأو ، ةقيقحلا و ةعيرشلا نيب عماجلا وه ،ألهن يلمك األ هجولا وه ةطساولا ركش نأو ،
هيلع هللا ىلص هل ةلا سرلا ب رارق ىلإاإل عجر ىلا، عت هدوهشب قارغتس اال بوءد ىلع اتابثو ةوق هديزي ،ام ملسو هيلع هللا ىلص

هللا. لوسر دمحم ةفيرشلا ةملكلا يذ نم ةريخ األ ةرملا يف هلوقب ملسو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ام يفوي ،ام مدقتملا الم سلا يف لسرلا عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هكارشإ نأ ملع املو

،أل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اعوجر دادزي ، ةفيظولا يف ناك نإ هنإ سالمهللا،مث هيلعو هلوقب ةصاخ ملس قوقحلا نم
،امنإ تاريخلا نم ىلا هللاعت نم امنهلا عيمج نأ هملعل ، قحلا و تاقولخملا عيمجو نيبو ،لب قحلا نيبو هنيب مظع األ خزربلا هن
ىلص هتيناحور ةيارسو هيف، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر روهظ ولال ،لب ملسو هيلع هللا ىلص هب ىلا هللاعت ىلإ هلسوتب نهلا
لوسر ،لب هركذ لبقي نأ النم ضق ركذي نأ النم ضف نمؤي نأ النم ضف دجو ،امل هحورو هئاضعأو هتاذ يف ملسو هيلع هللا

، نيركاذلا عيمج تاوذ يف ىلا هلعت دباعلا ،و هسفن ىلع يلصملا هيلإ،و هجوتملا و ىلا عت هلل ركاذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا
هبو ، دوجولا عيمج هب محر ، حور وه ملسو هيلع هللا ىلص ،ألهن نيدباعلا و ملسو هيلع هللا ىلص هيلع نيلصملا و نيهجوتملا و
مدقت. امك تدجو هنمو اهلك، تاقولخملا لصأ وهو ، ةيورخ واأل ةينيدلا و ةيويندلا تاريخلا نم هلا نام عيمج هبو ، دوجولا ءاقب
نيب تعمج الة صب ، ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ب هحدمب ةطساولا ركشب معنملا ركش ىلإ عجر مدقت ام عيمج ملع املو

،و هرخآ ىلإ ةينابرلا ةمحرلا نيع ىلع ملسو لص :هللام هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ب ملسو هيلع هللا ىلص هحدم
صلا هذهب هركذ متخ ،امل ركاذلا عإالمنأب ،هيف ةينابرلا ةمحرلا نيع هنأب ، هحدمب ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا نأ كش ال

، ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ومالهب رمأ لثتما ثيح ، ةقيقحلا و ةعيرشلا نيب عيمج لا،ألهن جرلا لمكأ نم ناك الة
انل. ةمحر هنوكو هثعبو هقلخو هروهظ ناك ثيح ملسو هيلع هللا ىلص هركشبو ، اضيأ وماله ىلإ هب لسوتلا بو

عمسي هنأك لا، مكلا ةرهوج نم هؤرقي يذلا ددعلا متخ امل هنإ ،مث ةقيقح محارلا وه ،ألهن برلا ىلإ ةمحرلا بسن امنإ كلذ عمو
هذهب يقلخ رسو يلوسرو ييبن قوقح نم ائيش تيفو كنأ كمهو يف عقي نأ يدبع اي رذحإ هل: لوقي ةيفخلا فتاوهلا نم افتاه
جاتحي هيلع،فال يلصن ، ماركلا يتكئ موال يئانغو يكلم ةعسو يدوجوو يتمظعب انأف اهب عفتني هنأو اهب، تيلص يتلا تاولصلا
ركاذلا هباجأف يلإ، هب كلسوت ةكربب يدنع ال وبقم نوكتل هيلع الة صلا ب كترمأ امنإو ، كريغ صالة صالكتوالىلإ ىلإ كلذ عم

. اميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ ،اي يبنلا ىلع نولصي هللاموالهتكئ :نإ هلوقب هب بطوخ امب هسفن ملعيل ةعرسب
ايناث: هل لوقي ةيفخلا فتاوهلا نم افتاه عمسي هنأك راص ،مث اميلست هبحصو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب اروف باجأف
هيلإ نوجاتحمو يقلخ عيمجو ، يقلخ عيمج نع اينغ هيف يبحو يدل هنأش ولعو يدنع هتناكمل راص نم يتاقولخم يف ناك اذإو

. ةيبوبرلا و ةيهول هلاأل يذلا هبرب فيكف ،
كبر ناحبس : هلوقب اروف باجأ كلذلو ام. ءيش ىلإ وأ كتدابع ىلإ اراقتفا وأ اهيبش وأ اكيرش يل بسنت نأ يدبع اي رذحاو
دبعلا اهيأ ملعإ هل: لوقي ةيفخلا فتاوهلا نم افتاه عمسي هنأك راص لا، حلا اذه ىلإ هباألرم غلب املو ، نوفصي امع ةزعلا بر



وبقم هدنع نوكت ال ىلا عت قحلا ةرضح ىلإ لوصولا ،و وندلا و برقلا تاماقملا نم هيلإ ىقرت نأ ىسع ام ىلإ تيقترا ول كنأ
مهتكربب إال هريغو كرشلا نم تملس ام هيلإ،ألكن هلسرب لسوتلا ،إالب ةيورخ واأل ةينيدلا و ةيويندلا بئاصملا نم ملست ال،وال

ميلست يعدتسي كلذو ، مهايإ ىلا عت قحلا ميظعتل مهل، اميظعت مهيلع ملسف كلذك ناكاألرم ثيحو هنم، هب كوتأ ام هعابتاو ،
مهيلع كميلست ،ألن مهيلإ ال كيلإ دئاع مهيلع كميلست عفنو ، مهمظع نمب ينتعي نأ بجوت هلسرب هتيانعو ، كيلع ىلا عت قحلا

. مهديزي ال
. نيلسرملا ىلع :سوالم هلوقب فتاهلا اذه باجأف

، كيلإ لسرلا ثعب ةمعن نأ ملعا هل: لوقي ةيفخلا فتاوهلا نم افتاه اضيأ عمسي هنأك راص لا حلا اذه ىلإ غلباألرم املو
معنملا وه هنأ امك ، هدحو هدمحاف ، هدحو ىلا عت هنم كريغ ىلعو كيلع هللا اهغبسأ يتلا ، ةنطابلا و ةرهاظلا معنلا نم اهريغو
. نيملا علا بر هلل دمحلا :و هلوقب فتاهلا اذه باجأف واآللج. لجاعلا عفد وال بلج رضوال وال عفن هريغ ديب سيل هدحو
لصح ،إالاذإ دبعلل لصحي ال روكذملا دوهشب قارغتس ،ألناال راكذ يفاأل مظع األ دوصقملا وه ةفيرشلا ةملكلا ركذ ناك املو

األ لضفأ ةفيرشلا ةملكلا ،و ماودلا ىلع ىلا هللاعت ركذ مالةمز لثم يقيقحلا ديحوتلا دبعلل رمثي ءيش ،وال يقيقحلا ديحوتلا هل
. هضعب ريخأتو كالهم ضعب ميدقتب يزج النب ليهستلا يفو درفلا ركذ يف ةعومجم راكذ األ تارمث ،ألن راكذ

ديمحتلا و ريبكتلا و حيبستلا و ليلهتلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة وصلا رافغتس :اال اهنمف ةريثك عاونأ ركذلا نأ ملعاو
طورش ىلع ةظفاحملا ،و ىوقتلا ىلع ةماقتس اإل هترمثف رافغتس ىلا.امأاال هللاعت ءامسأ نم مسا لك ركذو ، ةلبسحلا و ةلقوحلا ،و
ةظفاحملا هيف،و ةبحملا ةدش اهترمثف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا امأو ، ةمدقتملا بونذلا ببسب بلقلا راسكنا ،عم ةبوتلا

ثال هترمثف حيبستلا امأو ، نمؤم لكل لصح ماعلا ديحوتلا نإف ، صاخلا ديحوتلا ينعأ ديحوتلا و ليلهتلا امأو هتنس، عابتا ىلع
. ةبحملا و ءاجرلا ةوقو كشلا : يهو تاماقم ث

ب ةقثلا و لجو هللازع ىلإ ضيوفتلا و ىلا هللاعت ىلع لكوتلا اهترمثف ةلبسحلا و ةلقوحلا امأو ةلا، الحم بوبحم نسحملا ناف
. ىهتنملا هيلإ ةياغلا وه كلذف هللاهللا هلوق وهو درفلا ركذلا يف ةعومجم تافصلا و ءامس األ عيمجب ركذلا ةرمث .مثنإ هناحبس هللا

ركذأ ينكلو اهلك، اهركذ يل نكمي ال ارارسأ يوحت دصاقم ةعمجلا رصع دعب أرقي يذلا ركذلل نأ ملعاف اذكه ناكاألرم اذإو
نما همزتلا ام مامتإ هل رسيو ، هركذ ىلإ ضوهنلا نم هقفو ام ىلع ىلا هللاعت ركش ركاذلا يوني :نأ اهلوأ . هركذ نكمي ام اهنم

ِهَّلِل ُدْمَحْلا ِميِحَّرلا ِنَمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب ئاقال:﴿ ميجرلا ناطيشلا بهللانم ذوعتي ةينلا نم غرف اذإف مايأ، ةتس لاالةمز راكذ أل

َنيِذَّلا َطاَرِص َميِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا اَنِدْها ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَن َكاَّيِإ ِنيِّدلا ِمْوَي َمِكِلا ِميِحَّرلا ِنَمْحَّرلا َنيِمَلا َعْلا ِّبَر
تارم ثالث رافغتس باال يوني :نأ اهيناثو [ ةروسلا لماك 1: ةحتافلا ]﴾ َنيِّلا َّضلا اَلَو ْمِهْيَلَع ِبوُضْغَمْلا ِرْيَغ ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ

ث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة صلا ،بو ةبوتلا طورش ىلع ةظفاحملا ىو،و قتلا ىلع ةماقتس ،واال بونذلا نم ةراهطلا ،
ىلص يبنلا ىلإ هرظنب حملتيو هبلق، يف رضحتسي نأ اهثلا ،ثو هتاضرم ءاغتباو هل، ميظعتلا و ىلا عت هلل ةيدوبعلا : تارم الث

هللا ىلص مدقت،ألهن امك ةفيرشلا ةملكلا هذه نيقلت نس يذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص ،ألهن يقيقحلا خيشلا وهو ملسو هيلع هللا
ايلع رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنإ ،مث عمسي يلعو :الهلإإالهللا تارم ثلاثالث ملسو هيلع هللا ىلص وهو ايلع اهنقل ملسو هيلع

. عمسي ملسو هيلع هللا ىلص وهو تارم ثالث اهلوقي نأ هنع ىلا هللاعت يضر
اذهاأل هل نيركذم ، كلذك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة ،وصلا تارم ثالث رافغتس ناكاال لص اذهاأل ركاذلا ملع اذإف
ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملعو ، دوهشلا اذه هل لصح ،املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رظني هنأك راص هركذت لص،اذإف
ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا نم لضفأب هركشي ال ادحأ نأ ،ملع اعرش بولطم ةطساولا ركشو ، ةقيقحلا ىلع ةطساولا وه

﴾[األ اًميِلْسَت اوُمِّلَسَو ِهْيَلَع اوُّلَص اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ِّيِبَّنلا ىَلَع َنوُّلَصُي ُهَتَكِئاَلَمَو َهَّللا :﴿َّنِإ هلوقب ةفيرشلا لآلةي
ىلا هللاعت ىلص ةعرسب باجأو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلا هللاعت ميظعتب هل ةركذم اهايإ تالهتو نوكتل 33اآلية:56] بازح
، هولعو جبالهل امالقيلي لك نع قحلا هيزنت ةفيرشلا ةملكلا ركذب دصقي نأ اهعبار . اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع

. هئايربكو هتمظعو
امع ةزعلا بر كبر ناحبس هبقلا:( قيلي يذلا هيزنتلا ههزني نأ نع ال ضف ، ميدقلا ةفرعم نع زجاع ثداحلا نأ ملع املو
مهبر نع كلذ لسرلا غيلبت هلإالنم لصحي ،مل صئاقنلا عيمج نع ههيزنتو ىلا عت قحلا ديحوت نأ ركاذلا ملع ناك )امل نوفصي
ىلع (سوالم هلوقب ميلستلا متأو الة صلا لضفأ ىلا هللاعت نم مهيلعو هيلع هب قلخلا ديس صيصخت دعب مهعيمج ىلع الم سلا ممع

.( نيلسرملا
رابد وماله،واال ىلإ نعاإلبقلا هدصت يتلا قئاوعلا علاالقئو عطق ، اضيأ ةفيرشلا ةملكلا ركاذلا دوصقم نوكي نأ اهسماخو
نأو اعفد وال ابلج وال ارض وال اعفن هسفنل كلمي ،ال روهقمو كولمم ىلا عت قحلا ىوس ام نأ هتفرعمل كلذو هاوس، ام لك نع

األوحلا. عيمج ىلع هيلإ رقفمو زجاع هاوس ام لكو ىلا، عت قحلا ديب ىرخأو ، اخزربو ايند ، ريخلا
ال هناف ، اميلعت اموأالهنم ىلع هركشو وماله، ىلإ عجرو هبر، ىوسب لا نماالغتش هدجي ناك امع حارتسا اذه ملع املو
.( نيملا علا بر هلل دمحلا (و هلوقب هدبعي هيلع،وأ دمتعي نأ نع ال ضف هادع، نم دمحي ،والنأ ءاوس هتاذل بحي نأ قحتسي
قوابلا ابلقو ال، قعو احور ، هملا وع عيمج يف ترسو ، هتبحم ناطلس هيلع ىلوتساو هبح، يف قرغتساو اله، ومب حرفلا مت املو

ةدهاشم يف قارغتس هلاال لصح اذإف ، ركذلا ىلع رمتساو (الهلإإالهللا) هلوقب هركذ يف عرش يخواال، اركف ، ىنعمو اسح ،
. سلجملا رخآ (هللاهللاهللا)ىلإ هلوقب تابث باإل ىفتكاو ، يفنلا كرتو ، روكذملا

همظع ام ميظعتو اهمظع ىلا ،ألنهللاعت ةعمجلا موي ميظعت هريثكتو ، ركذلا اذه نم مظع األ دوصقملا نأ ملعي نأ اهسداسو



. بجاو ىلا هللاعت
هيلع هللا ىلص قلا:قلا سوأ نب سوأ نع ، نابح نباو ، هجام نباو ، دواد وبأو دمحأ اإلمام هاور ام هانركذ امل دهشيو

، ةقعصلا هيفو ، ةخفنلا هيفو ، ضبق هيفو مدآ، قلخ هيف ةعمجلا مكمايأ لضفأ نم :﴿نإ ملسو

ق ءادردلا يبأ نع ديج دانساب هجام نبا هاور يلع﴾امو ةضورعم صالمكت نإف هيف، الة صلا نم يلع اورثكأف
ملاالةكئ، هدهشت دوهشم هنإف ، ةعمجلا موي يلع الة صلا نم اورثكأ ملسو﴿ هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا:قلا

﴾ ةدابعلا ةدايزب وه امنإ ىلا هللاعت اهمظع يتلا ةنكم واأل ةنمز األ ميظعتو
، ريخلا ب سانلا دوجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك قلا: امهنع ىلا هللاعت يضر سابع نبا نع يراخبلا حيحص يفو

ضرعي خلسني ىتح ، ناضمر يف ةليل لك هاقلي الم سلا هيلع ليربج ناكو ، ليربج هاقلي نيح ناضمر يف نوكي ام دوجأ ناكو
. ةلسرملا حيرلا نم ريخلا ب دوجأ ناك ليربج هيقل اذاف ، نآرقلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع

ةرثك نم كلذ ذخؤي ، ناضمر رهش ميظعت ىلع يلدال هيف نأ اهنم هوجو نم هيلع ،وكلاالم سوفنلا ةجهب يف ةرمج يبأ نبا قلا
ىلا هللاعت اهمظع يتلا ةنمز األ ميظعت نأ ىلع ليلد هيفو . نآرقلا و سي نأقلا ،ىلإ يبنلل المهيف الةوسلا صلا هيلع ليربج لوزن
ةليل لك يف ناك اذل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا المعم سلا هيلع ليربج لعف نم كلذ ذخؤي اهيف، ةدابعلا ةدايزب وه ،امنإ ةنكم واأل

: اباستحاو اناميإ هماقو هماص نميف ملسو هيلع هللا ىلص هل.دقوقلا ميظعتلا ةيفيك ىلع األةم هبنيل كاذإال ،امو نآرقلا هسرادي

هيلع هللا ىلص امكقلا ﴾وأ مئاص ؤرما ينإ لقيلف هلتاق وأ ادحأ هبس ﴾قلا﴿نإف هبنذ نم مدقت ام هل ﴿رفغ
فال ميقلا نيدلا كلذ مرح ةعبرأ اهنم اهل اميظعت مرحلا رهش قحاأل يفو لجو هللازع :﴿قلا ملسو

.﴾ ةدابعلا ةدايز وهو ناسح اإل نمضتي ملظلا مدعو مكسفنأ نهيف اوملظت
ةرم ةفيظولا يفو ، ءاسمو احابص ركذي لاالمز درولا يف ةفيرشلا ةملكلا نم درفنملا هركذي ام نأ ملعاف هتمهفو اذه ررحت اذإو
ددعلا اذهو ، ةئامنامثو فلأ سيمخلا و ءاعبر واأل وثلاالءاث واألدحواالنينث تبسلا يه يتلا ةتسلا نماألماي موي لك يف ةدحاو
ةئامو ، ءاسملا درو يف ةئامو ، حابصلا درو يف ةئام موي لك يف ةئامث ثال ركذت ، ةفيرشلا ةملكلا نم درفنملا هركذي يذلا وه هنيعب

ةرم. ةئامنامثو فلأ يهو ةئام، رشع ةينامث كل لصحي ةتس، يف ةئامث ثال تبرض اذإو ، ةفيظولا يف
درو يف ةئام ةعمجلا موي رصع دعب اهنم ركذي ام ريغ ،نم ةعمجلا موي نم ةرم ةئامث ثال ةفيرشلا ةملكلا ركذي درفنملا و
انركذ ام تعمج اذإف ، ةئامسمخو افلأ ةعمجلا موي رصع دعب اهنم ركذي ، ةفيظولا يف ةئامو ، ءاسملا درو يف ةئامو ، حابصلا
ةعمجلا موي وه يذلا ، فيرشلا مويلا يف ةفيرشلا ةملكلا نم ركذي درفنملا نأ ملعت نايبلا اذهبو ةرم، ةئامنامثو فلأ كل لصحي

اهلك. ةتسلا يفاألماي اهنم هركذ ام ردق
هللا دونج مظعأ نم مهنأو تلاالذيم، ىلع اهب ىلا هللاعت معنأ يتلا ىلا هللاعت معن مظعأ نم خويشلا نأ تملع اذع تمهف اذإو
،و ريخلا اذه لعف هسفن ىلع هسفنب مزتلي نأ دحأ ردق ام خيشلا ىلا.ذإولال عت هترضح ىلإ ةبلطلا نيديرملا مهب قوسي ىلا عت
ىرت امف اذكه درفنملا اذه ناك ،اذإف مويلا اذها ميظعت يه ،امنإ ةدايزلا هذه نأ اضيأ ملعتو ، ةبيجعلا ةيفيكلا هذه ىلع هيلع ماودلا
راكذ يفاأل اذه ناك اذإو ، هراونأو هرارسأو ، هقيفر ركذ باوث مهنم دحاو لكل لصحي ةريثك ةعامج اوناكو ؟ اهركذل نيعمتجملا
اذإو الةمز؟ نكت ملو حيحصلا باإلنذ ركذت يتلا راكذ كلتاأل يف ىرت امف لاالةمز ةفيظولا يفو لاالمز، درولا يفو لاالةمز،
هيلع تلمتشا ام عم الةمز نكت ؟ملو حيحصلا باإلنذ قلغأ امل حتافلا الة صب اهليل يحي نميف ىرت اذامف ، اهراهن يف اذه ناك

االةمز. راكذ األ لئاضف لصف يف اهركذ مدقت يتلا لئاضفلا الةنم صلا
هداجيإب هيلع نتما يذلا وماله ركش ، فيرشلا مويلا اذه رصع دعب عقاولا ركاذلا اذهب دصقي نأ ركاذلل يغبني هنأ ملعي نأ اهعباسو

نم هلقنيو ، هلوصأ ظفحب هظفحي ميركلا وماله لزي المهيف،ملو سلا هيلع مدآ رشبلا ابأ دجوأ نيح ، فيرشلا مويلا اذه رخآ يف
ام لكبو ، هلوسربو هب نامي باإل هلضف ضحمب هيلع نتمأ ىتح هظفحو ساملا، بيرقلا هلصأ نم هجرخأ ىتح ، لصأ ىلإ لصأ

ىلا. عت هنع اوغلب
طسب وال وحد بال ضر يهاأل يتلا ةبرتلا قلخ لجو هللازع نأ خيراوتلا و ريسلا و رابخ األ باحصأ :قلا ليوأتلا بابل يف قلا
اهاحطو اهطسبو ضر األ ىحد ثلاالءاث،مث امهو نيموي يف تاومس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ ىوتسا ،مث موياألدحواالنينث يف

موي يف مدآ قلخو ، ةعمجلا و سيمخلا امهو نيموي يف اهيف ام عيمجو اهشيشحو اهباود قلخو ، اهاعرمو اهءام اهنم جرخأو ،
ناك ام هيف بتكف حوللا هللاملق،مث قلخ ام لوأ :نإ ليقو كالم دعب ،قولا ةعمجلا تاعاس نم ةعاس رخآ يف قلخلا رخآ ةعمجلا
ءاضيب ةرد نم ءامسلا قلخ ،مث شرعلا قلخ ،مث رونلا و ةملظلا قلخ ،مث ةمايقلا موي ىلإ وهخقلا امو قلخ، امو نوكيس امو

قلخ ،مث اهقلخ يتلا ةبرتلا نم اهطسبو ضر دماأل ،مث رمقو سمشو موجن نم نهيف امو تاومسلا قلخ ،مث ةبرتلا قلخ ،مث
هاـ. ةعمجلا موي تاعاس نم ةعاس رخآ يف قلخلا رخآ مدآ قلخ كلذ،مث ريغو باودو رجشو بجلا نم اهيف ام عيمج

رارق هبرباال ىلإ هعوجرل ، هتاعاس نم ةعاسلا هذه يفو مويلا اذه يف مدآ هيبأ ىلع بات ىلا هللاعت نأ ركاذلا ملعي نأ اهنماثو
هيلع بات هنأ ىلا عت نيبف ، نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر : هلوقب هيدي نيب هللذتو ، ةيبوبرلا ب

نم ميظعلا رسلا اذهو 2اآلية:37] ةرقب ﴾[لا ُميِحَّرلا ُباَّوَّتلا َوُه ُهَّنِإ ِهْيَلَع َباَتَف ٍتاَمِلَك ِهِّبَر ْنِم ُمَدآ ىَّقَلَتَف ىلا:﴿ عت هلوقب
. ةفيرشلا ةملكلا هذه نم لضفأب وماله عجري ،والألدح مويلا اذه يفو ، ةعاسلا هذه يف اهلجأ نم ركذلا اذه لعج يتلا رارس األ

وماله. هيلع بات وأالهد نم ةعاسلا هذه يفو ، مويلا اذه يف اهب هيلإ عجر نمف

َيِدوُن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت هلوق دنع رينملا جارسلا يفو وهدلا وذح ىتفلا وذحي نأ ورغ اذهفال تمهف اذإو



ريخ قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع مكلا ىور 62اآلية:9] ةعمج ﴾[لا ِةَعُمُجْلا ِمْوَي ْنِم ِةاَلَّصلِل
هيفو تام، هيفو ، طبهأ هيفو الم سلا هيلع مدآ قلخ هيف ، ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي

.﴾ ديزملا موي هللا دنع وهو ةعاسلا موقت هيفو هيلع، بيت
مركي ديعلا اذهو ، ةبرش واأل ةمعط األ ناولأب سانلا هيف مركي ديعلا مويو ، ةفيرشلا األةم هذهل ميظع ديع مويلا اذه نأ اهعساتو
اهيف ركذي يتلا ةفيرشلا ةعاسلا هذهو ، ةيكزلا ،واألخالق ةينسلا واألوحلا فراعملا ،و رارس واأل راون األ ةدايزب نونمؤملا هيف
نم ةملكلا هذه ركذ دنع ةعاسلا هذه يف ةقيرطلا هذه لهأ ديزي هللا نأ كش ،وال هتاعاس نم ةعاس هذه ةفيرشلا ةقيرطلا هذه لهأ

. ديزملا موي ىمسي فيرشلا مويلا إالهللا،ألنهللاذه اهردق ملعي ال ةدايز ، تاريخلا

قلا: ملسو هيلع هللا ىلص 62اآلية:9]هنأ ةعمجلا ]﴾ ِةَعُمُجْلا ِمْوَي ْنِم ِةاَلَّصلِل َيِدوُن :﴿اَذِإ اضيأ رينملا جارسلا يفو

اديع، كل نوكتل كبر كيلع اهضرعي ةعمجلا موي هذه قلا: ءاضيب ةآرم هفك يفو ليربج يناتأ ﴿
. ديزملا مويو ةمايقلا موي هوعدن نحنو ، اندنع ديساألماي وهو ﴾ كدعب نم كتم وأل

. ديزملا موي ىلا هللاعت دنع وهو ابيرق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هجرخأ مدقتملا مكلا ثيدح هرخآ يفو
ةميظعلا ةعاسلا هذه يف ةقيرطلا هذه ألله ةفيرشلا ةملكلا هذه ركذ اهلج أل لعج يتلا رارس األ ةلمج نم نأ ملعي نأ اهرشاعو
ةفيرشلا ةملكلا هذه ركذب ةمايقلا اهيف موقت يتلا ، ةعاسلا هذه ةقيرطلا هذه رمعيل ، ةعاسلا هذه يف ةعمجلا الموي موقت ةمايقلا ،نإ
نامي واإل ديحوتلا لهأ نم مهنأ ، مهبر دنع ادغ ةعقبلا و ةبتكلا و ةظفحلا و ةملكلا و ةعاسلا مهل دهشتف ةداهشلا ةملك يه يتلا ،

، هباقعو هبضغو ، هدئادشو مويلا كلذ لا وهأ نم ميركلا ومالمه ءاش نإ مهيجنت ةعاسلا كلتو ، هرمأب نيينتعملا هئاقلبو مهبرب
و ءادهشلا و نيقيدصلا و نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا ،عم هناوضر راد يف ومالمه نم األربك ناوضرلا مهل بجوتو

ىلع مهنيعت ، ةمايقلا اهيف موقت يتلا ةعاسلا يه اهنأب ةفرعملا نأ يهو ، ايندلا هذه يف مهل لصحت ىرخأ ةدئاف ،عم نيحلا صلا
اققحتو اقلختو ايلحتو ايلخت اهاضتقمب لمعلا ،و اهقئاقحو اهرارسأ مهفو اهيناعم ردق رابتع وإل ةفيرشلا ةملكلا ركذ دنع روضحلا

. اقلعتو

62اآلية:9]هيف ةعمجلا ]﴾ ِةَعُمُجْلا ِمْوَي ْنِم ِةاَلَّصلِل َيِدوُن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت هلوق دنع رينملا جارسلا يف قلا
رينملا جارسلا يفو . ديزملا هللاموي دنع وهو ةعاسلا موقت هيفو هيلع، بيت هيفو تام، هيفو ، طبهأ هيفو الم، سلا هيلع مدآ قلخ

موي ضر قلخاأل هللا نإ األرث لهأ 41اآلية:12]قلا تلصف ]﴾ ِنْيَمْوَي يِف ٍتاَواَمَس َعْبَس َّنُهاَضَقَف ىلا:﴿ عت هلوق دنع اضيأ
يف غرفو ، ةعمجلا و سيمخلا موي اهيف امو تاومسلا قلخو ، ءاعبر واأل ثلاالءاث موي ضر األ يفام رئاس قلخو ، األدحواالنينث

اهيف. ةمايقلا موقت يتلا ةعاسلا يهو مدآ، اهيف قلخو ، ةعمجلا موي ةعاس رخآ
ركذب تسيل ةدودعملا اياضقلا هذه نأ رهاظلا : يضاقلا قلا ملسم حيحص ىلع هتيشاح يف قلا يطويسلا نأ انركذ ام ديؤي اممو
بهأتيل عقيس امو ، ماظعلا روم نماأل هيف عقو امل نايب وه امنإ ، ةليضف الدعي ةعاسلا مايقو ةنجلا نم مدآ جارخإ ،ألن ةليضف

. هتمقن عفدو هللا، ةمحر لينل ةحلا صلا باألمعلا دبعلا
، ميظعلا لسنلا اذهو ةيرذلا دوجو ببس وه ةنجلا نم مدآ جورخو ، لئاضفلا نم عيمجلا يذوح يفاأل يبارعلا نبا قولا

ةعاسلا مايق امأو ، اهيلإ دوعي راط،مث وأ ءاضقل ،لب ادرط اهنم جرخي ،ملو ءايلو واأل نيحلا وصلا ءايبن واأل لسرلا دوجوو
. ىهتنا مهفرشو مهتمارك راهظاو ، مهريغو ءايلو واأل نيقيدصلا و نييبنلا باوث ليجعتل ببسف

نم ناك ، ةعاطلا هذهب ةعاسلا هذه ريمعتل ىلا هللاعت هقفو ،ألننم هعقوم عقاو ةعاسلا هذه يف ركذلا اذه عوقو نأ ملعن اذهبو
هنعقلا:قلا هللا يضر ةريره يبأ نع جيرختلا يف ملسمو يراخبلا قفتا ليوأتلا بابل يف .قلا ةمايقلا موي نيقباسلا نيزئافلا

انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةمايقلا موي نوقباسلا نورخ ااآل نحن ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

ادغ دوهيلا عبت هيف انل سانلا ف ىلا هللاعت انادهف هيف اوفلتخا يذلا مويلا اذهف مهدعب نم انيتوأو
ديب نوقباسلا نورخ اآل نحن ﴿: لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس دق ةياور يفو ﴾ ىراصنلل دغ دعبو

: ملسم ىلا﴾داز هللاعت انادهف مهيلع ىلا هللاعت ضرف يذلا مهموي اذه مث انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ
دغ﴾. دعب ىراصنلا و ادغ دوهيلا عبت انل سانلا ف انقفتا ،مث ةعمجلا موي ينعي ﴿هل

موي نولو األ نورخ اآل نحن ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر ةفيذح نع ملسم جرخأو

انادهف مهدعب نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةنجلا لخدي نم لوأ نحنو ةمايقلا
موي ىلا هللاعت اناده هيف اوفلتخا يذلا مهموي اذه هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل ىلا هللاعت

﴾.هاـ. ىراصنلل دغ دعبو دوهيلل ادغو انل مويلا ف ةعمجلا
يف ،يأ نوقباسلا نحنو دوجولا يف يأ نامزلا يف نورخ اآل نحن ملسم حيحص ىلع هتيشاح يف جابيدلا يف يطويسلا قلا

األممهاـ. رئاس لبق ةنجلا هذهاألةم لخدتف ، ةنجلا لوخدو لضفلا
ىلا هللاعت ىزجف ، هعقوم عقاو ، ةكرابملا ةعاسلا هذه يفو ، كرابملا مويلا اذه يف ركذلا اذه عاقيإ نأ ررقت امم كل حضتا دقف
ىلص هل اهلعجو ، اهايإ هنقلو هنع ىلا هللاعت يضر دمحأ انديسل راكذ هذهاأل بتر يذلا ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انع

. هلهأ وه ام هذه اهنم يتلا ، ةفيرشلا تاعاسلا يف ملسو هيلع هللا
األ ضعب يف درو دقو ال فيكو بورغلل هلا صتاب طونم هتارمثو ركذلا اذكه رارسأ عيمج لين نأ ملعي نأ اهترشع يداحو



.( زيرب اال يفو ) رصعلا دعب ةعاس رخآ يه ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا نأ ثيداح

ال ةعاس ينعي ةرشع اتنث ةعمجلا موي قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع دواد وبأ قولا

هدانسإ يف قحلا دبع ﴾قلا رصعلا دعب ةعاس رخآ اوسمتلا ف هاتآ إال ائيش ىلا هللاعت لأسي ملسم دبع دجوي
علا نع بعصم نبا هل ،قيولا صفح المنب سلا دبع نب ربلا دبع نب رمع وبأ هركذ ،دقو ناورم نب زيزعلا دبع ىلوم الج حلا

ةعاسلا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع ، نمحرلا دبع الءنب

هذه ريمعت دصقي نأ فالدب ذئنيحو ﴾هـا ةعمجلا نم ةعاس رخآ يه ةعمجلا موي ءاعدلا اهيف ىرحتي يتلا
واأل بئاوشلا عيمج نم ادرجم ادصق ىلا هللاعت هجو كلذب دصقي نأو ، سمشلا بورغ ىلإ ةبيطلا ةملكلا هذه ركذب ةعاسلا

هلوقب ركذلا سلجم حتفتسا هنوك انركذ ام ىلإ ريشيو وماله، نود ءيش ىلإ تفتلت نأ هتمه ىبأتو ، ضراوعلا و ضارغ
ام هبلق يف رطخي نأ هرخآو ، رفكلا و كرشلا هل دبعلا رفغتسي بنذ لوأو ( مويقلا يحلا الهلإإالوه يذلا ميظعلا هللا رفغتسا )
روهقم قولخم قلخلا نأ هملع وماله، ريغ ىلإ تفتلا ،اذإ رافغتس ىلعاال هلمحي يذلا هيلإ،و تفتلي نأ النع ضف وماله، ىوس
، هفسو ثبع اذكه، هنأش نم ىلإ هتافتلا ،و هلجاع يف اعفد وال ابلج وال اعفن وال ارض هسفنل كلمي ،ال رقتفم زجاع بولغم
اضيأ هملعو وهلاالقئ، ءيش لك هل عضخ يذلا ، رداقلا راهقلا هقلا ومالهخو ىلإ هتفص هذه نمع هتمه عفرو ، نونجو سوهو
هلضفو قلا خلا اذه هافطصا الم سلا هيلع مدآ هابأ نأ اضيأ هملعو وماله، نع هب لغتشي هلعفال، قولخم ضر اميفاأل عيمج نأ

رمأب لا وهباالغتش امنإ هيبأ، ليضفتو هسدق هلمالةكئ دجسأو ، ةيمد اآل ةأشنلا هذه سنج نم تسيل يتلا ، هتاقولخم عيمج ىلع
يذلا هثاريم نع كلذب طحيو ، قولخملا رمأب لغتشيو قلا، خلا رمأب لا يفاالغتش هابأ فلا الةف،عفالامخي خلا قحتسا هبف خهقلا

وهدلا. وذح ىتفلا وذحي نأ ورغ فال هرظنم اذه ناك اذإو ، هليبس عبتا ول هيبأ نم نيلا ناك
هذهو ، ةعمجلا صالة دعب يتلا تاعاسلا في ركذلا ريثكت يف هبيغرتو هايإ، ىلا هللاعت ميظعتل ديساألماي ةعمجلا نأ ملع املو

ِهَّللا ِلْضَف ْنِم اوُغَتْباَو ِضْرَأْلا يِف اوُرِشَتْناَف ُةاَلَّصلا ِتَيِضُق ىلا:﴿اَذِإَف عت هلوقل هلعفب فلاالح هقيلعتو اهنم تاعاسلا

ىلوملا و ميركلا برلا اذه ريغ ىلإ تافتل نأاال ةرورضلا 62اآلية:11]ملعب ةعمجلا ]﴾ َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل اًريِثَك َهَّللا اوُرُكْذاَو
. هاوسب هنع لا االغتش بجوي ام لك نم رافغتس يفاال عرش كلذلف ، نونجو هفس ضحم ، ميظعلا

يلدالىلإ نوكيل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ىتأب ،مث تارم ثالث مويقلا يحلا الهلإإالوه يذلا ميظعلا هللا رفغتسا قلا:
ىلع هسفن هبن ،مث تارم ثالث هرخآ قبس)ىلإ امل متاخلا و قلغأ امل حتافلا دمحم انديس ىلع لص .قولا:(هللام ميركلا وماله
هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هللاموالهتكئ قفلا:(نإ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هيبن ىلا هللاعت ميظعت

هيلع هللا ىلص قلا( ةفيرشلا هذهاآلةي يف دراولا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اذه ميظعتب ومالههايإ رمأ لثتما )مث اميلست اوملسو
ةزعلا بر كبر ناحبس ،قولا:( هولعو هئايربكو جوالهل، هميظعتب القيلي امع وماله هزن )مث اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

،نأ مهيلع الم المبسلا الةوسلا صلا مهيلع هللا لسر عيمجبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لسوتلا ىلإ عجر )،مث نوفصي امع
هللا دمح ).مث نيلسرملا ىلع قلا:(سوالم هريغ ىلإ تافتل هلاال بجوي نيشو بيع لك نم هرهطي ،نأ مهبر دنع هل اوعفشي
هلا عفأ يف ىلا هلعت ةينادحولا ب رارق ىلإاإل ىقرت )مث نيملا علا بر هلل دمحلا قولا:(و مدقت ام لعفل هقفوو همهلأ ام ىلع ىلا عت

امل هنأ هل،مث ىلا هللاعت ردق ام ردق ىلع ام.قولا:(الهلإإالهللا) ءيش يف هل كيرشتلا و ةكرشلا يفنو ، هتاذو هئافصو ، هئامسأو
لهأ ديسب لسوتلا ىلإ هدرب هيلع ىلا هللاعت ومالهنم وه يذلا ، هروكذم ةدهاشم يف هقارغتس ال هريغ دوجوو هدوجو نع باغ
هيلع هللا لوسر دمحم ): هلوقب دوهشلا اذهل توبثلا ىلع ةيوقم قحلا نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هنيب ةطساو نوكتل ، ةرضحلا
تابث ماقماإل ىلإ يفنلا ماقم نم لقتنا ، اهلبق هل لصح ام ىلع ةدئاز ةوق ملسو هيلع هللا ىلص هتطساوب هل لصح املو سالمهللا)

. سلجملا كلذ يف هل مسق ام ىهتنم قفلا:(هللاهللاهللا)ىلإ اراذتعاو ادوهش هرظن نع ىلا هللاعت ىوس ام لك ءانفل ،
راكذ األ عيمج ةدبز ،ألن نوكملا ةيؤرب قارغتس ىلإاال ناوك األ ةيؤر نم لا قتنا ركاذلا اذه نم مظع األ دوصقملا نأ ملعت اذهبو
:(هللا انلوق وهو درفلا ركذلا يف ةعومجم ، تافصلا و ءامس األ عيمجب ركذلا تارمث نأ مدقت،نم امل ةتسلا يفاألماي ةمدقتملا
ىلع عمجلا ،و هركذ مالةمز ىلع هعماسو هسفن ثحي (هللاهللاهللا) لوقيو رركي يذلا ،ألن ىهتنملا هيلإو ةياغلا هللاهللا)وه

روم، األ عيمج يف ارابتعاو اميظعتو ، ةبحمو ءاجتلا ال،و كوتو ادامتعاو ، ادانتساو ال يوعت هيلإ عوجرلا ىلاب عتو هناحبس هامسم
كيلع لوقي اذهاالمس ركذي يذلا نأك ىلا، هللاعت ىلإ عوجرلا دبعلا نم بولطملا ناك إال روم نماأل رمأ ىلإ دنتسي ال ثيحب

ومل كيرشلا يفنب ، كرشلا نم هبلق ريهطت ، هرمأ ءادتبا يف همامتها نوك ةملكلا هذه ركاذ تلق:نإ تئش نإو بهللا، كيلع بهللا
هاوس. قحب دوبعم ال لوقي هنأك اله،

راض،إ وال عفان ،وال تيمم وال ييحم هيف،ألهنال عمط ،وأ قولخم فوخ نم هل ضرعت يتلا تامهوتلا يفن ىلإ لقتنا مث
ىلإ لقتنا ،مث لوطي امم كلذ ريغ إالهللا.ىلإ طساب وال ضباق لذمإالهللا،وال وال زعم عنام،إالهللا.وال وال يطعم الهللا،ال

ىلا. إالهللاعت دارم ال ىلا إالهللاعت بولطم ال ىلا إالهللاعت بوبحم ال لوقي هنأك كلذ، وحنو ىلا هللاعت عم هل بوبحمب هقلعت يفن
، ركشيو دمحيو بحي هتاذ،والنأ نم هتاذل راتخي ،وأ داري ،وأ بلطي ،وأ بحي نأ قحتسي دحأ ال ىلا.يأ إالهللاعت راتخم ال

هريغ. هيلإ تفتلي ،وال هتفلا خم نم رذحيو عاطيو مظعيو ، ىجريو فاخيو هل، عضخيو للذتيو دبعيو
نإ (هللاهللاهللا)،مث هلوقب هباجأف ؟ كبولطم هلام لوقي ةيقيقحلا فتاوهلا نم افتاه عمسي هنأك راص ةلا حلا هذه ىلإ لقتنا املو
قفلا هتوقو هلوح ةيؤر نع هدريل ، ميجرلا ناطيشلا نم ذوعتلا همهلأ ، ركاذلا اذه نم هناسل يرجي نأ ردق هلام متأ امل ىلا هللاعت
غبسأو هب، نم ام ىلع ، هركشو هدمح ىلا عت همهلأ ، هزجعب فرتعاو وماله، ىلإ عجر املو .( ميجرلا ناطيشلا بهللانم ذوعأ )
ميركلا معنملا و ميحرلا ىلوملا اذهب ارورسو احرف قولا فيرشلا ركذلا اذه اهتلمج نم يتلا ، ةنطابلا و ةرهاظلا معنلا نم هيلع



، ةقيقحلا ىلع معنملا ركش املو ، هرخآ )ىلإ نيدلا موي مكلا ميحرلا نمحرلا نيملا علا ير هلل دمحلا )( ميحرلا نمحرلا هللا (مسب
( قلغأ امل حتافلا دمحم انديس ىلع يلص وماله(هللام ثتمااالألرم قولا ةقيقحلا و ةعيرشلا نيب عمجيل ةطساولا ركش ىلإ عجر

هميظعتل يبنلا اذه ىلع ىلص امنإ هنأ ىلإ هيلإ ريشي ام أرق .مث هركذ قبس يذلا رسلل تارم الةثالث صلا هذه أرقو . اهرخآ ىلإ
اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هللاموالهتكئ قولا(نإ كلذب هرمأ ثيح وماله، رمأ لا ثتماو ، هبحو

يبنلا اذه ميظعتب غلبإال ام ىلا عت هتدابع يف داهتجا يف غلب ولو ميظعلا كلملا اذه دنع ال وبقم نوكي ال هنأ ملع امل )،مث اميلست
ىلص هيلع الة صلا ىلإ عجر ، ميحرلا هبر ىلإ هب لسوتلا راثكإو ، ميظعلا ههاجو ميسجلا هبانج ليجبت يف داهتج ،واال ميركلا

ىلص قفلا( اهدعبو اهتو لبقتال اهاضتقمب لمع ثيح ، ةفيرشلا هذهاآلةي يف دراولا وماله رمأ لثتما هنأب ،عإالام ملسو هيلع هللا
.( اميلست ملسو هلآو هيلع هللا

ردق ىلع ىلا عت قحلا هزني امنإ هل، رودقم ريغ هتمظعو هولعو ، هئايربكو جلالهل يغبني امك ىلا عت قحلا هيزنت نأ ملع املو

َّقَح َهَّللا اوُرَدَق اَمَو ىلا:﴿ عت امكقلا هل رودقم ريغ هيلع، يهام ىلع هئامسأو هتافصو ىلا عت قحلا تاذ ةفرعمو هب، هتفرعم

: هلوقب ىلا عت هدعوت اذلو ، ىرخأو اخزربو ايند رسخ كلذ ةقيقح ىلع فقي نأ مار نمو 6اآلية:91] ﴾[األماعن ِهِرْدَق
قولا: هتاذ هنك كاردإ نع زجعلا ب فارتع اال وهو تاماقملا ىلعأ ىلإ عجر 3اآلية:28] نارمع ﴾[لآ ُهَسْفَن ُهَّللا ُمُكُرِّذَحُيَو ﴿

37اآلية:180]. تافاصلا ]﴾ َنوُفِصَي اَّمَع ِةَّزِعْلا ِّبَر َكِّبَر َناَحْبُس ﴿
ةطساولا ركش نأب مهملعل ، مهعيمج ىلع الم سلا ىلإ عجر ىلا، هللاعت لسر ةطساوب نهلا امنإ ، عفانلا ملعلا اذه نأ ملع املو

ىلا هللاعت رضي ام لعف نع هفرصو عفني، ام لعفل هقيفوتب هيلع نأاإلماعن ملع هنإ )،مث نيلسرملا ىلع قلا(سوالم اعرش بجاو
ملعب ناسن اإل يفتكي تلق):ملفال )(ناف نيملا علا ير هلل دمحلا قولا:(و يقيقحلا معنملا ركش ىلإ ةطساولا ركش نع ىقرت ، هدحو
يه يتلا ةعيرشلا ب ىمسملا رهاظلا ىلع مدقي ،ملف تاذلا ب ةدوصقملا يه تناك ثيح اهب ملعيف ، ةقيقحلا ملع ىمسملا رطابلا

. ةليسولا
امل كايإو ىلا هللاعت ينقفو ملعا (تلق): تاذلا ب دوصقملا لوصح دعب اهب لسوتلا و اهب لا معتس واال ةليسولا مارحإ يف ةدئاف يأف

ملعو ، تركذ امك ةقيقحلا ملع وه يذلا ، تاذلا ب دوصقملا ىلإ ةليسو رهاظلا ملع وه يذلا ةعيرشلا ملع ،نأ هاضريو هبحي
. ةعيرشلا ملع باحصتساب طونم ةقيقحلا ملعب عافتن هنم،إالنأاال فرشأو لضفأ ةقيقحلا

مل اذإ نطابلا ملع قلا:نإ امهنع هللا يضر بطقلا دوعسم نب زيزعلا دبع هخيش نإ زيرب يفاال كرابملا نب دمحأ خيشلا (قلا)
، بهذلا ب ارطس نيعستو اعست بتك نم ةباثمب نطابلا ملع نإ :هنإقلا اضيأ .قولا اهبحاص حلفي نأ ،لق رهاظلا ملع هعم نكي
مل روكذملا بهذلا روطس عم دوس لراأل طسلا نكي مل نإف كلذ عمو ، دادملا ب ةئام لمكملا رطسلا بتك نم ةباثمب رهاظلا ملعو
ليللا ةملظ يف ديفي هناف يلال، ءيضي يذلا رانفلا ةباثمب رهاظلا ملع :نإ ىرخأ ةرم يل ،مثقلا اهبحاص ملسي نأ لقو ائيش، دفت
يذلا رانفلا اذه يف ةدئاف ال هبحاص لوقي امبرف ، ةريهظلا تقو اهراونأ عوطسو ، سمشلا عولط ةباثمب نطابلا ملعو ، ةليلج ةدئاف
هراهن ءوض يقبف ، ليللا ظالم ىلإ دوعيو ، راهنلا ءوض هنع بهذي كلذ دنعو . راهنلا ءوضب هنع ىلا هللاعت ينانغأ ،دق يدي يف

ةرم هلعشو رانفلا ذخأ ،إالاذإ هراهن ءوض هل عجري وال بابلا اذه يف لز دحاو نم مكو هديب. يذلا رانفلا ءافطنا مدعب اطورشم
هاـ. همركو هنمب ةيفاعلا الةمو سلا ىلا هللاعت لأسن . هقفوي ال دقو ىلا، هللاعت هقفوي دقو ، ةيناث

نم مظع األ دوصقملا مأ كش ،فال مهممأ عم لسرلا ك كلذو هبلا، طل لصاحلا لصحيف ، دوصقم ىلإ هب لسوتم نم مكو (تلق):
اونمآو لسرلا اوقدص نيذلل مظع األ دوصقملا نأو : مهيلإ اولسرأ نم ىلإ هيهاونو ىلا هللاعت رماوأ غيلبتب ، قلخلا ىلإ لسرلا ثعب

ىلا، هبعت ملعلا مهل لصحي ىتح هيلع، مهعمجتو ىلا هللاعت ىلع لسرلا مهلدت ىلا،نأ هللاعت نع هب اؤاج ام لكبو ىلا، بهللاعت
هماكحأ ةفرعمو هب نامي اإل بجي ام عيمجب نامي هيلع،واإل لمتشا ام عيمجو اآلرخ، مويلا و هبتكو موالهتكئ هلسر ةفرعمو

. هاضتقمب لمعلا دعبي امو هيلإ برقي ام ةفرعمو اهب، دبعتلا ةيفيكو ، ةيفيلكتلا
ءاقبب طونم طورشم اولصح امب عافتن ،إالنأاال مهبر نيبو مهنيب لسرلا ةطساوب دوصقملا مهل لصح دقف ركذ ام لصح اذإو
كلذكو ىلا. بهللاعت ذايعلا و ةعاسلا كلت يف رفكي لسرلا نيبو دحأ نيب ةطساولا تعطقنا ىتمو ، تامملا ىلإ لسرلا ب مهلسوت

امب هعافتناو ديرملا نأفالن ،عم هخيش هنع مصفني ، اإلةيهل ةرضحلا ىلإ لصوو هريس ىهتنا اذإ ديرملا ،نإف هخيش عم ديرملا
ام عم وهو ، هسفنب ال قتسم راصو ، خيشلا ب هديقت دقزلا هنأ ،عم هتناهتساو هتعطاقم مدعو ، هخيشل مهمارتحا ءاقبب طونم لصح

ماكال. امات ،هأتال كلذل هأتال اذإ هيلإ ىلا هللاعت يقلي
يديس انخيش لئسو . همركو هنمب ةيفاعلا الةمو هللاسلا لأسن لا. حلا يف رسخ ، هميظعتو هبلق نم خيشلا ةمرح زتلا ىتم نكل

ا ةرضحلل هلوصو ديرملل خيشلا يلوت ةياغ :له يناعملا رهاوج يف هب.امك انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يناجتلا دمحأ
ةعلا طم ىلإ هلوصو دنعو هنع مصفني هنأ ملعإ هب: انعو هنع هللا يضر باجأف ادبأ هنع مصفني وأال هنع مصفني ،مث إلةيهل
عطق نإ هنإف هيلع، هتبتر فوفش ةفرعمو الهل، جإو همارتحاو هميظعت إال خيشلا ةظح نممال هيلع ىقبي ،وال اإلةيهل ةرضحلا

هاـ. درطو بلس هخيش قح يف اذه نع هرظن ذيملتلا
، راون األ رونو ال فيكو . بيجعلا بيترتلا اذه ىلع دارو هذهاأل ةءارق ةمكح تملع ، كيدل همهف ققحتو انمدق ام تمهف اذإو
،وهللا ةبيجعلا ةيفيكلا هذه ىلع اهبتر يذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس دوهشلا ملعو دوجولا ديسو ، رارس األ رسو

الم. وسلا ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي ىلا عت
ملكتن انكلو ، اهريغو اهمعي يذلا مدقتملا دصقملا ب يفتكن هبتك،لب انل نكمي ،فال قلغأ امل حتافلا هب صتخت يذلا دصقملا امأو

. ةرشع اهطورش لوقنف دصقملا ةفرعم اهنم: يتلا اهطورشب



هيدي. نيب ةميركلا ةروصلا راضحتسا اهثلا ىلا.ثو نمكالمهللاعت اهنأ دقتعي نأ اهيناثو هل. نذأ نمل وأ ةودقلا نم :اإلنذ اهلوأ
. ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا يف هيلع بوتي ىلا هللاعت نأ دقتعي نأ اهسماخو . هبلقب الة صلا ىنعم حملتي نأ اهعبارو

لبح نم هيلإ برقأ ىلا هللاعت نأ اهعباسو . تادوجوملا رسو ، تاذلا رسو ، تاذلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هنأ دقتعي نأ اهسداسو
دنع يوني نأ اهرشاعو . سفنلا يف ريثأتلا ةوق نوكت وهو دصقلا اهعساتو الة. صلا ظافلأ ىنعم رضحتسي نأ اهنماثو . ديرولا
هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلص نمف رخآ. ءيشل ،ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو ىلا عت واإلجاللهلل ميظعتلا الة صلا ةدارإ
ترفكل ، مهيلع صالهت تمسقو ةرم، فلأ ةئام هسفن يف ملا علا برض صالهت،ول نم ةدحاولا ةرملا هذه تناك ةينلا هذهب ملسو

. مهبونذ عيمج
دصقلا اذه غلب دصقملا اذه فرع نمو ، قارو هبدأ نسح نمل ةهفاشم ركذي امنإو ، قارو يفاأل بتكي ال دصقملا اذهو (تلق)

. هتفرعمب انيلع نم يذلا هلل دمحلا ،و
كبو كنم ءيش لكو ، كيدي يف هلكريخلا ،و كيدعسو يبر كيبل ، نوبعلي مهضوخ يف مهرذ هللامث لق اذه وهف ركذلا دصقم امأو

دصاقملا هذه نم هركذ اندرأ ام رخآ اذهو :هللاهللاهللا لوقأف اداجنتسا نيعتسأ كبو ، ادارفإ كركذ لصاوأو كرمأ لثتمأ ، كيلإو
ءاش نإ عناوملا كلت انع تعفترا ،اذإ رخآ تقو يف اهركذن انلعلو ، تقولا اذه يف انب تماق عناومل ركذت مل رخأ دصاقم تيقبو ،

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ىلا هللا،وهللاعت

﴾ نوعبر واأل ثلااثل لصفلا ﴿
، ةيناجتلا ةيفينحلا ، ةيمهارب اإل ةيدمحملا ، ةيدمح األ ةقيرطلا هذه انتقيرط ةيمست نايب يف

. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقنف

،وأ ةيدمحملا ةقيرطلا ،وأ ةيدمح األ ةقيرطلا ب اهتيمس تئش ،نإ ءامسأ ةدع ىلع بيترتلا اذه ىلع هذه انتقيرط مسا )نأ (ملعا
. ةيناجتلا ةقيرطلا ،وأ ةيفنحلا ةيمهارب اإل ةقيرطلا

لئاضفلا نم ،ألناهل ةريثك ءامسأب تيمس (تلق): دحاو مساب تيمس قرطلا نم اهريغو ةديدع ءامسأب اهتيمس تلق)مل (نإ
اإلخ ةروس ةروس ينعي اهلو ، رينملا جارسلا يف .قلا ىمسملا لضف ىلع دةلا ءامس األ ةرثك ،ألن اهريغل سيل ام صئاصخلا و

هاـ. ىمسملا فرش ىلع لدت ءامس األ ةدايزو ةريثك ءامسأ الص
و صئاصخلا نم ،ألناهل ةلمج ءامسأب تيمس ، باتكلا ةحتاف ينعي نوكت نأ لمتحي : سوفنلا ةجهب يف ةرمج يبأ نبا قولا

ىلع وأ اقلطم .امإ ىمسملا لضف ىلع دةلا ءامس األ ةرثك ،ألن اهريغ نود ةديدع اهؤامسأ تناكف ، اهريغل سيل ام لئاضفلا
هردق مظع أللج ءايبن األ ةرثك تناكف . دومحملا ماقملا ،و دوقعملا ءاوللا بحاص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يمس كلذلو ، هسنج

ءيشاههبشي ال هؤامسأ تناكف ، ءيش اههبشي ال هؤامسأ تناكف ، ءيش هلثمك سيل ألهن لجو هللازع ءامسأ ةرثك اضيأ كلذكو ،
هاـ. اهمظعو اهترثكل

اهنليبو ةيدمح األ ةقيقحلا انركذ كل،إالاذإ رهظي ،ال ةيدمحأ اهنوك نأ ملعاف ، ةريثك ءامسأ نم اهمسا بيكرت ببس تملع اذإو
هب:امك انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش :قلا لوقنف ةيدمحأ اهتيمست هجو لقاع رظان لكلو ، ههرب ىندأب كل رهظيل ،

. ةيبيغلا الة صلا حرش يف
، دوجولا يف دحأ ىلا هللاعت دمح ،امف دوجولا نم دماح لك ىلا هللاعت دمح يف هب قبس يذلا األرم يهف ، ةيدمحلا ةقيقحلا امأو
نم اهيف ام ىلع دحأ علطي هللا،ملق بويغ نم بيغ ةيدمح األ ةقيقحلا نإ ،مث دوجولا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دمح ام لثم
دحأ اهنم قاذ ،امف ةيكزلا ،واألخالق ةيلعلا واألوحلا بهاوملا و حنملا ،و تايلجتلا و تاضويفلا و رارس ،واأل مولعلا و فراعملا

و ملاالةكئ عيمجو ، نيلسرملا و نييبنلا كرادم لكو ، اهماقمب هدحو ملسو هيلع هللا ىلص صتخا نييبنلا و لسرلا عيمج وال ائيش
هتقيقح ضيف نم هليصفتو هلمج ىلع هوكردأ املك . نيفراعلا و ءايلو األ عيمجو ، نيقيدصلا و باطق األ عيمجو ، نيبرقملا

. ةيدمحملا
ىنعم تملع اذإو .هـا اهولع ةياغو اهزع لا مكل ملسو هيلع هللا ىلص اهب صتخا ائيش دحأ اهنم امفنلا ةيدمحملا هتقيقح امأو
ديس نع ةئشان اهنوكل ةيدمحأ تيمس اهنأ : اهدحأ هوجول ةيدمحأ تيمس اهنأ ملعاف . اهمهف كنهذ يف لصحو ةيدمح األ ةقيقحلا
ىلص هنع تردص نم يلإ تبسنف ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحأب مكحملا هباتك يف ىلا هللاعت هامس يذلا دوهشلا ملعو ، دوجولا

. مهدممو ءايلو األ لوأ هب،وه انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هنأ ىلإ ةراش لإل ةيدمحأ تيمس اهنأ : يناثلا .و ملسو هيلع هللا
. دوجوم هتقيقحب هنإف ، هتنيط دوجو رخأت نإو



يتوبنب ،عاملا لعفلا ايبنب تنك ، نيطلا و ءاملا نيب مدآو ايبن تنك ىنعم هنعقلا:نإ ىلا هللاعت يضر يمتاحلا نأ نم مدقت امك
هندبب هدوجو دعب ثعب نيح ،إال هتوبنب والعاملا ايبن ناك ام لعفلا ب ءايبن نماأل هريغو ،مثقلا نيطلا و ءاملا نيب مدآو ،

نما هريغو ، نيطلا و ءاملا نيب مدآو وبالهتي، عاملا لعفلا ب ءايلو متاخاأل كلذكو .مثقلا: ةوبنلا طئارش هلا مكتساو ، يرصنعلا
فقوت يتلا ، نماألخالقاإلةيهل بولاالةي فاصت يفاال طرتشي ام هليصحت وبالهتيإالدعب والعاملا لعفلا ايلوب ناك ام ءايلو أل

هاـ. اهيلع بولاالةي فاصت اال
،امف دوجولا نم دماح لك ىلا هللاعت دمحب قبس يذلا يهاألرم ، ةيدمح األ ةقيقحلا مدقت،نأ ام كيلع ىفخي اذهفال ررقت اذإو
قبس ءايلو متاخاأل نأ ملعاف اذه، تمهف اذإو ، دوجولا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دمح ام لثم دوجولا يف دحأ ىلا هللاعت دمح

. بتارملل دهاشملا لص، نعاأل اآلذخ ثراولا ،ألهن ءايلو نماأل دحأ ىلا هللاعت دمح ،امف ءايلو نماأل دماح لك ىلا هللاعت دمح يف
قاقحتساب فراعلا ، بتارملل دهاشملا لص، نعاأل ،اآلذخ ثراولا يلولا وه ءايلو األ متاخو هنع: ىلا هللاعت يضر يمتاحلا قلا

هاـ. ةعامجلا مدقم نيلسرملا ديس تانسح نم ةنسح وهو هقح، قح يذ لك يطعيل ، اهباحصأ
ووالةي ثراو ماقمو ةبتر لكل نيعماج نيمتاخ األةم هذهل :نإ صاوغلا ررد يف ينارعشلا امكقلا صاوخلا يلع يديس قولا

هتطاحإو هلزنت رسب دحأ وأ ناك ايدحأ ، دادمتساو دادمأو فصوو ةمعن لك قرغتست ىتح ، اهتدحو عونتو ، اهعمج ةيدحأب
وأ ناك يلو لك نأ ىتح الاق طاو اديق اقيضو ةعسو ، انيعو امكحو اعرفو ال صأ هبص يصخ وه ،امو ةديقملا و ةقلطملا همولعب
ىلإ هدعب يلو فال ةماعلا ولاالةي هب متخي ،واآلرخ صوصخلا والةي متاخ امهدحأ نوكي يذلا نيمتخلا نيذه نم ذخأي ،امنإ نوكي

هاـ. ةعاسلا مايق
دمح ،امف ءايلو نماأل دماح لك ىلا هللاعت دمح يف قبس ءايلو متاخاأل ،نأ نيديسلا نيذه نمكالم نابو حضتاو رهظ (تلق):دق

ادبأ. دمتسملا ىلع دمملا رخأت حصي اآلذخ،ذإال مدقتي هنم ذوخأملا ،ألن ءايلو متاخاأل هدمح ام لثم ءايلو نماأل دحأ ىلا هللاعت
نع ةئشان ،ألاهن كرابملا باتكلا اذه نم رشع عباسلا لصفلا يف هنايب مدقت ،امك ركشلا و ةبحملا ةقيرط هتقيرط تناك اذلو
قيرطلا خايشأ نم كيلع قولخمل :الةنم لئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص هدج ريغ هنم هنع ىلا هللاعت هنم عفر يتلا ، ةليضفلا ةرئادلا

ةولخ ريغ نم ةقيرطلا هذه مزلا هل: قولا قرطلا عيمج نم تذخأ ام عيمج كنع كرتاف ، قيقحتلا ىلع كدممو كتطساو ،انأف
كرتاو ، ةدهاجم ةرثك ،وال جرح وال قيض ريغ نم كلذ ىلع تنأو هب، تدعو يذلا كماقم لصت ىتح ، سانلا نع لا زتعا وال

ةولخ ىلإ ميركلا مهبر مهجوحي نأ ريغ ،نم دوجلا و مركلا و لضفلا ضحمب اهلهأ عمج ىلا هللاعت اهنوكلف ، ءايلو األ عيمج كنع
مهصخ ام ىلع دمحلا ب نيبلا طم اوناك . ةدهاجم ةرثك ،وال جرح وال قيض ريغ نم هيلع اممه ىلع مهو ، سانلا نع لا زتعاو

. ةيدمحأ ةقيرط ركذ امل تيمس . ميسجلا لوطلا نم هب مهمع ام ىلع ركشلا ،و ميظعلا لضفلا نم هب ىلا هللاعت
هللا يضر ،ألهن ءايبن األ عيمج تاماقم ىلإ ةيدمح ماقماأل ةبسنك ءايلو األ عيمج تاماقم ىلإ ةبسنلا ب اهبحاص ماقم نأ عبارلا و

. ءايبن ديساأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك امك ءايلو ديساأل هب،قلا:انأ انعو هاضرأو هنع ىلا عت
.قولا روصلا يف خفنلا ىلإ ملا علا ةأشن نم انرحب إالنم ىقسي وال يلو برشي هب:ال انعو هاضرأو هنع ىلا عت يضر قولا
هحور اذكه، يحورو ملسو هيلع هللا ىلص هحور ، ىطسولا و ةبابسلا هعبصأب اريشم هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر

ىلإاألدب.قولا ،نماأللز ءايلو واأل نيفراعلا و باطق دمتاأل يحورو الم، سلا مهيلع ءايبن واأل لسرلا دمت ملسو هيلع هللا ىلص
يضر .قولا تاماقملا عيمج نم ىلعأ هماقم نأب هربخأ ملسو هيلع هللاخ ىلص يبنلا هب:نإ انعو هاضرأو ىلا هللاعت يضر

انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر .قولا باطق عماأل ةماعلا ةبسنك يعم باطق األ ةبسن هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت
قحلا لهأ عمج هبأل تحرص مكل،ولو هتيشفأ وهام سيل ، هركذ مرحي دح ىلا،ىلإ هللاعت دنع ولعلا يف تهانت ةبترم انل هب:نإ

. اهئارو نم يه مكل،لب تركذ يتلا يه تسيلو ، مهادع نمع ال ضف يرفك ىلع نافرعلا و
نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نإو الدحهل، ىلا هللاعت لضف نأ عإالمكم هيلي : هباحص هبأل انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قولا

ءايلو األ عيمج نإو رغص. والنم هنأش ربك نم هلباقي ،وال ءايلو نماأل دحأ هلصي ال ةرخ يفاآل ىلا هللاعت دنع انماقم نإو ، ءاشي
ةبوعصو ، لوقعلا عيمج نع همارم دعبل هبراقي ،وال انماقم ىلإ لصي نم مهيف سيلو ، روصلا يف خفنلا ىلإ ةباحصلا رصع نم

ةبسنلا ب اهلهأ بتارم نإو ، اقيقحت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ىتح كلذ مكل لقأ ،ملو لوحفلا رباكأ ىلع هكلسم
. هؤاشفإو هركذ مرحي دح ىلإ ىهتنا كلذ نإ ىتح . كلذك قرطلا رئاس لهأ بتارم ىلإ

ائيش(تلق): انتيطعأ ام انبر اولا:اي قو اوكبل ةقيرطلا هذه هللاألله هدعأ ام ىلع باطق األ رباكأ علطأ هنع:ول هللا يضر قولا
،امف نيروكذملا حلا اذه ناك اذإو ، ءايلو واأل نيفراعلا و نيقيدصلا نم مهنود نمب كنظ ،امف مهعم باطق حلااأل اذه ناك اذإو
دنع ةبترم انل :نإ هلوقب هب انعو هاضرأو هنع هللا يضر راشأ انركذ ام ىلإو ، مهبتارم ىلإ لصي مل نمم مهقرط لهأب كنظ

، انباحصأ ةمرح ظفح مدعب ، انباحصأ بلق رييغت ىلع ظفتحي مل نم ،نأ ةبترلا كلت ةيصاخ نمو هنع: هللا يضر هلوق هللاىلإ
و باسح ريغب ةنجلا هباحصأ ةفاك لخدي نأ لا جرلا نم ألدح سيلو هنع: هللا يضر هلوقب هحنم ام هبلسو ، هبرق ىلع هللا هدرط

مهل هنمضو ، مهيف ركذ ام كلذ ءاروو يدحو ،إالانأ اوغلب ام يصاعملا نم اوغلبو ، اولمع ام بونذلا نم اولمع ولو ، باقع ال
ةقيرطلا هذه راكذأ نم ظافلأ ضعب انه ركذنلف ةرخ.هـا إاليفاآل فرعي وال ىري وال هركذ يل لحي ال رمأ ملسو هيلع هللا ىلص

: لوقنف . ققحتلا ىلع ةيدمحأ اهنإو حبلا، مهريغ اهغلبي ال اهلهأ ةبترم نإو ، لضفلا يف ىوصقلا ةياغلا تغلب اهنأ ىلإ ةراش ،لإل
قح هلآ ىلعو ، ميقتسملا كطارص ىلإ يداهلا ،و قحلا ب قحلا رصان قبس، امل متاخلا ،و قلغأ امل حتافلا انديس ىلع لص هللام

روحبلا نم ضرعتم لكل ةئلا ملا يناعملا ،و موهفلا زكرمب ةطئاحلا ةققحتملا ةتوقايلا ،و ةينابرلا ةمحرلا ميظعلا هرادقمو هردق
القح. هقحلي ،وال كراد هكردي ال األمقس ماتلا كطارص ، يناو واأل

نم ينتصصخ ام ىلع لهأ، ركشلل تنأو ، روكشملا تنأو كركشأو لهأ، دمحلل تنأو ، دومحملا تنأو كدمحأ ينإ هللام



نم هب ينتلنأو ، كدنع قدصلا ةنظم نم هب ينتأوبو ، كناسحإ نم هب ينتيلوأو ، لئاضف نم يلإ تلصوأو ، بئاغرلا بهاوم
يفاأل ايلو اراب ايماح ارضاح اراج يل نكف يل، قيفوتلا و ينع بلاالء عفد ،نم تقو لك يلإ هب تنسحأو يلإ، ةلصاولا كتنم
بر اي ينلعجاو ، كدبع .انأف ارتاس اهلك بويعللو ، ارفاغ اهلك بونذلا و ايطاخللو ، ارصان مهلك ءادع األ ىلعو ، ارظان اهلك روم
، رماغ يل كربو ، لفاك يب كفطلو ، لماش يل كريخ ، راضملا عيمج نمو رانلا نم يلهأو ينصلخ الي ومو يهلإ ،اي كقيتع

تيمرو يلا. مآ تققحو ، يئاجر تقدصو ، يفوخ تنمأو ، يراوج يل رفحت مل ةلصتم يدنع كمعنو ، رفاوتم مئاد يلع كلضفو
نم تيضرو ، يتعاط ينمإال ضرت ،ملو يتقاط قوف ينفلكت ذإمل كدمحأ .هللامينإ يناداع نم رش ينتيفكو . ءوسب ينامر نم

. يتردقمو يتعسو نم لقاط
، نودجمملا هب كدجمو ، نوحبسملا هب كمظعو ، نودحوملا هب كدمح ام فاعضأو ، كسفن هب تدمح ام لثم دمحلا هللامكل
هب كرفغتساو ، نومظعملا هب كمظعو ، نودحوملا هب كدحوو ، نوسدقملا هب كسدقو ، نوللهملا هب كللهو ، نوربكملا هب كربكو
و نيدحوملا فانصأ ديحوتو ، نيدماحلا عيمج دمح كلذ، نم لقأ نيع ةفرط لك يف يدحو ينم كل نوكي ىتح . نورفغتسملا

دومحم تنأو هبعملا، تنأ ام لثمو ، نيحبسملا و نيلصملا و نيللهملا عيمج ءانثو ، نيفراعلا سانجأ سيدقتو ، نيصلخملا
ينتدعو ام مظعأو ، كقلخ نم هب ينتفلك ام رسيأ اواألمان.امف ياربلا ،و تانويحلا نم مهلك كقلخ عيمج نم بوجحمو بوبحمو
افاعضأ هيلع ينتدعوو ال، دعو اقح ركشلا ب ينترمأو ال، وطو ال ضف معنلا ب ينتأدتبا ، كركش ىلع ريخلا ديزمو ، كئامعن نم هب
نم هب ينترشبو ، ةفيرشلا ةجحملا نم هب ينتدبع ام ،عم لضفلا فرشأ يل تفعاضو ، دصقلا رسيأ يل تعرشو ، اديزمو

ةجح مهحضوأو ، ةلزنم مهبرقأو ، ةجرد مهعفرأو ، ةعافش مهلضفأو ، ةوعد نييبنلا مظعأب ينتيفطصاو ، ةعيفرلا ةيلا علا ةجردلا
. نيرهاطلا هباحصأو ، نيلسرملا و ءايبن األ عيمج ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

وه كئناش انيلع.نإ ردقي هللاال لوحب انيلإ ةرظان هللا نيعو انيلع، لوبسم شرعلا رتس يه سالم، رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل
نملا لااذ عفلا ديمح ،اي هدجمو هئانث هنك ماهو األ غلبت ،فال ديجم اي هئامعنو هئانث لكب األنسل قطنت فال عنصلا بيجع األرتب،اي

نيلا. ضلا وال ىلإ نيملا علا بر هلل دمحلا ،و هفطلب هقلخ عيمج ىلع
،ايو ةرفغملا عساو ،اي زواجتل نسح اي وفعلا ميظع ،اي رتسلا كتهي ،ملو ةريرجلا ب ذخاؤي ،ملو حيبقلا رتسو ليمجلا رهظأ نم اي
ام لك فالننم يطعتو ينيطعت ،نأ اهقاقحتسا لبق معنلا ب ائدتبم ،ايو نملا ميظع ،ايو حفصلا ميرك ،ايو ةمحرلا ب نيديلا طساب

كاضر راحب نم ةضيف نيرشع هدارفنا ىلع دحاو لكل نيع ةفرط رادقم لك ،يف ةمايقلا موي ءاهتنا ىلإ كقلخ ءادتبا تئش،نم
ام ملسو هيلع هللا ىلص كلوسرو كيبن دمحم انديس هب كلأس ام لك نم بيصنو ظح رفوأ ، ةضيف لك يف دحاو لك يطعت نأو ،

هيلع هللا ىلص كلوسرو كيبنو دمحم انديس هنم كذاعتسا ،امم ةاجنلا و ةرخ واآل ايندلا تاريخ نم ملعأ مل امو كلذ، نم تلمع
. ملسو

ءادأو ةرخ، اآل ايندلا يف رخأت امو اهنم مدقت ام انبونذ عيمج ةرفغمو ةرخ، واآل ايندلا رش نم ملعأ مل امو كلذ نم تملع ام
ىلعو ، يلكوت كيلعو ، يئاجتلا كيلإو ماليذ، كبو يلوعم كيلع .هللام انتانسح النم كمركو كلضف نئازخ نم انتاعبت عيمج
ءيش جورخ لا متحا مدعو ، ءيش لك يف كتيمويق نايرس رارقإبو ، يئاضر كماكحأ يراجم عيمجبو ، يدامتعا كتوقو كلوح

. يتوكس ةظحل ىتح كرهقو كملع نع لج وأ قد
ضيفت يتلا تاضويفلا عيمج ناك امنإ :هنأ اهدحأ هوجولف ، كلذك اهلك ىلا هللاعت لهأ قرط نأ ،عم ةيدمحم اهتيمست ببس امأو

نم مهيلع ضيفت ، ءايبن األ عيمج ىلع تاضويفلا عيمج نأ هنع،امك ىلا هللاعت يضر هتاذ نم تضاف امنإ ، ءايلو األ عيمج ىلع
يتلا ضويفلا هب:نإ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قلا ةماتلا ةبسانملا هذهل ةيدمحم تيمس ، ملسو هيلع هللا ىلص هتاذ

نم زربو ضاف املكو الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ تاوذ اهاقلتت ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دوجولا ديس تاذ نم ضيفت
. روصلا يف خفنلا ىلإ ملا علا ةأشن نم القئ خلا عيمج ىلع قرفتي ،ويتلا يتاذ اهاقلتت الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ تاوذ
نم هاقلتي هب، صاخ ددم هل ناك هنع:امل هللا يضر :هنأ اهيناثو . كيلع يفخي ال ةيدمحم اهتيمست هجوف اذه تمهف اذإو (تلق):
ىلص هنم مهعم ابرشم ،ألنهل صاخلا هضيف ىلع الم الةوسلا صلا مهيلع ءايبن نماأل الطاالعألدح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
يضر انخيشل كلذب حرص ملسو هيلع هللا ىلص ،ألهن صاخلا هجولا ب ملسو هيلع هللا ىلص هتقيرط اهنأ : اهثلا ثو ملسو هيلع هللا

،تو يئارقف كؤارقف هنع:﴿ هللا يضر هل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب لا كشأ لك ليزي احيرصت هب، انعو هاضرأو هنع هللا

، هريغل ىطعأو هتنذآ نم هب:﴿لك انعو هاضرأو هنع هللا يضر هل ملسو يلع هللا ىلص هلوقو ﴾ يذيم تال كذيم ال
ضعبل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو مهريغ ىلع مهلضف نع ءىبني اذهو مهل﴾ نماض انأو ةهفاشم كنع ذخأ امنأكف

األ يناجتلا رهش األ ثراولا األربك،و ةفيلخلا ةقيرط يف تلخدو بيبحلا نبا تنأ ﴿: ةقيرطلا هذه لهأ

إ اهدعب بلطم ،وال اهميعن يقابو اهروصقو ةنجلا ،و اهريفاذحو ايندلا نم مظعأ اهناف ، هتقيرط ألله ةراشب اذهب ىفكو رهط﴾
. ميركلا ومالان هجو ىلإ رظنلا ال

مهرمأ يلوتمو مهل، نماضلا وه ملسو هيلع هللا ىلص اهب،ألهن نوفرعيو مهريغ نع اهب نوزيمتي عالةم ألاهله نأ اهعبارو
دبع نب دمحم هرهظ يلي امم هبلق ىلعو هللا، لوسر دمحم يبنلا عباطب هينيع نيب بتكي اهلهأ نم دحأ لك نأ يهو ، صاخ هجوب

ىلع اهلهأ لضف نع ءىبني اذهو . ةيدمحملا ةقيقحلا اهأشنم ، ةيناجتلا ةقيرطلا هيف بوتكمو رون، نم جات هسأر ىلعو هللا،
. مهريغ

خزربلا ،و موتكملا بطقلا لعجو ، ءايبن األ تاماقم إال هماقم قوف لعجي ،ملو ءايلو األ تاماقم هماقمب متخ هللاامل نأ اهسماخو
رشحملا يف كلذ نيبيس ،امك مولعلا و ضويفلا ثاوغ األ عيمجل هنم رجفتي ازكرمو ، مولعملا يدمحملا نتاخلا ،و موتخملا



ا رباكأ نم ةرخ هللايفاآل دنع ةبترم ىلعأ ، نوقداصلا اهلهأ ماوع ناك اهلج ،وأل ةماتلا ةبسانملا هذهل موصعملا يبنلا ب اقيدصت
مدقت. امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ادعام ، باطق أل

يف مدقت امك اهعيمج ىلع ىوتحاو ، مكلااالتاإلةيهل نم ءايلو دنعاأل ناك امل زاج هب، انعو هنع هللا يضر هنأ اهسداسو
ميظعلا رسلا اذهو مكلااالتاإلةيهل نم ءايبن دنعاأل امل زاح ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ وثلاالنيث.امك سداسلا لصفلا

. ةبسانملا هذهل ةيدمحم تيمسف ، اهلهأ يفو هتقيرط يف ىرس يذلا ،وه
رخآ ملسو هيلع هللا ىلص هتلم هنأ ،امك ةديدج ةقيرطب هدعب يلو يتأي ،فال قرطلا رخآ يه هنع هللا يضر هتقيرط نأ اهعباسو

. للملا
ا ةيدمحملا هذه انتقيرط هنعإال ىلا هللاعت يضر يلذاشلا ةقيرط يف لخدت قرطلا هب،لك انعو هاضرأو هنع هللا يضر قلا
قولا:ال ملسو هيلع هللا ىلص انيلإ هنم انل اهاطعأ اهب،ألهن دارفن انلإالاال يغبني ،فال اهسفنب ةلقتسم اهنإف ، ةيفينحلا ةيمهارب إل

ىلا. عت هلل اركشو ادمح ، ىنملا انغلب ىتح ، انلصوأو انابر يذلا وهو ، يدي ىلع إال ءيش كل لصي
لمخي وال عباط لك ىلع عبطي هعباطو ، اهلطبتف قرطلا عيمج ىلع لخدت هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر هتقيرط نأ اهنماثو

. اهريغ هتعيرش ىلع لخدي ،وال عئارشلا عيمج ىلع لخدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عرش نأ مدقت.امك امك هريغ هعباط
فاخي ةرخ،وال واآل ايندلا هللايف هنمأ ، ةيدمحملا ةقيرطلا هذه يف لوخدلا أللج خياشملا داروأ نم ادرو كرت نم نأ اهعساتو
اهلخد نم امأو . تاوم نماأل وأ ءايح نماأل ناك ايأ هخيش ،والنم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هللاوالنم النم ءيش نم
. كلذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عرش نأ ،امك ىرخأو ايند بئاصملا هب لحت هنإف ، اهريغ لخدو اهنع رخأتو
ريصتف مدقت، امك هترمز يف لخديو ، هتقيرط ذخأي نامزلا رخآ ماق هنع،اذإ ىلا هللاعت يضر يدهملا نأاألمام اهرشاعو

يهاإلسالم. ةدحاو ةعيرش تراص عئارشلا ىلا،امك هللاعت ءاش نإ هروهظ رضح نم كلذ نياعيس ةدحاو ةقيرط قرطلا
تو هؤراقف اهلهأ ،ألن هباحص أل راغي ناك ،امك ةصاخ ةريغ ةقيرطلا هذه ألله راغي ملسو هيلع هللا ىلص هنأ اهترشع يداحو

هللا ىلص هنأ هنع هللا يضر خيشلا ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ مدقت دقو ، كلذك مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ الهذيم،امك

نأ هللا،ىلإ دنع ةبترم هنعقلا:انل هللا يضر خيشلا نأ اضيأ مدقتو ﴾ ةقيرطلا هذه لهأ يذؤي ام هيذؤي ﴿: ملسو هيلع
هحنم ام هبلسو هبرق هللانع هدرط ، مهتمرح ظفح مدعب هباحصأ بلق رييغت ىلع ظفتحي نممل ،نأ ةبترملا كلت ةيصاخ نمو قلا

. صاخلا هجولا ب ةيدمحم مهخيش ةقيرط نوك رسل هلك اذهو ،
نوكيف ، صاخلا هجولا ب ةيدمحم اهنوكل ةقيرطب يدمحملا متاخلا خيشلا اذه ىلع لضفت ملسو هيلع هللا ىلص هنأ اهترشع يناثو

ىلإ هذهاألةم تانسح فيعضت ةبسنك ، قرطلا رئاس لهأ نم مهريغ تانسح فيعضتل ةبسنلا ،ب اهلهأ تانسح باوث فيعضت
عيمج قرغتست هنم، ةرملا نوكت ام اهراكذأ نم ناك اذلو . ةيبيبح ةيدمحم ةثارو األمم، رئاس نم مهريغ تانسح باوث فيعضت
ام اهنمو لا، مكلا ةرهوجك تارم ملاثالث علا عيمج ةدابع لدعت هنم ةرملا نوكت ام اهنمو ، ةديرفلا ةتوقايلا ك نيفراعلا راكذأ
راكذ األ دوجو ركني اذهإالنم ركني ،وال مسلطملا زنكلا ك رحب يف ةطقنك هنم، ةرم ىلإ ةبسنلا ب تعمج اذإ تادابعلا لك نوكي

. ملسو هيلع هللا ىلص ةعيرلا بحاص ىلع ركنأ امنإ ،ألهن لقاع هعم ملكتي فال ذئنيحو ، ةعماجلا
نماثلا لصفلا يف مدقت دقو ، هبيبحل بحملا ةلماعم اهلهأ لماعي ىلا هللاعت نأ ىلإ ةراش لإل ةيدمحم تيمس امنإ اهترشع ثلا ثو
يضر خيشلا ،نأ ينربخأ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يلا غلا دمحم يديس ،نأ كرابملا باتكلا اذه نم وثلاالنيث

. مهريغلو مهل ماعلا هفطل دعب مهب اصاخ افطل ىلا هللاعت نم ةقيرطلا هذه ألله نأ هربخأ هب، انعو هاضرأو هنع هللا
يل نكمي امال اذه نم هلضفب ىلا هللاعت يندهشأ دقو . ىبقعلا يف مهل نومضمو ، ايندلا يف مهب دهاشم فطللا اذهو (تلق):
ميركلا خيشلا اذه ةقيرط ألله ميحرلا برلا اذه نم ميظعلا فطللا اذه ىلع يخأ اي تعلطأ ولو ، هؤاصقتسا ىرحاف . هركذ

و هاضرأ و هنع هللا يضر هلوق انه ونم ةيبيبح ةيدمحم اهنأ ، ةينيقي ةيارد تيرد ،و ةيقيقح ةفرعم تفرعف ، ميمصلا هبزحو
ىلإاال مهنيعأ ضيمغت نم ةنحم نوري ،وال ةقشم نوقوذي ،وال سانلا عم رشحلا ةرفح نولخدي ال انباحصأ :نإ نيما انع

و هقعاوص نوري ،وال فقوملا لا وهأ نورضحي ال يباحصأ :"نإ هاضرا و هنع ىلا هللاعت يضر هلوق .و نييلع يف رارقتس
نم األىلو ةرمزلا يف ملس و هيلع هللا ىلص ىفطصملا عم اولخدي ىتح ، ةنجلا باب دنع نينم عماال نونوكي زالهلز،لب
ناحبسف وملس" هيلع هللا ىلص هباحصأ نيرواجم ، نييلع ىلعأ يف وملس هيلع هللا ىلص هراوج يف مهرقتسم نوكي ،و هباحصأ

هب:نإ وانع هاضرأ و هنع ىلا هللاعت يضر هلوق ءيش.و يف هيلع مكحت هنم،ال ارايتخا ءاش نم ىلع ءاش امب لضفت نم
. اهدعب بات اذإ هبونذ ترثك ،وول رانلا هلكأت ال يبحاص

للملا رئاس نم رثكأ ةيدمحملا هذهاألةم نأ ،امك قرطلا رئاس نم رثكأ اهنأ ىلإ ةراش لإل ةيدمحم تيمس اهنأ اهترشع عبارو
انعدو أل هيف ام بلقلا يف ،ولوالنأ اهلهأ نم هنع هللا يضر هعابتأ عيمجو اهلهأ نم رظتنملا يدهملا نأاإلمام كلذ يف يفكيو ،
ةريصب ىندأ هل نم لك هب فرعي ام اضيأ نمكالهم انبلجلو ، لوحفلا رباكأ هكاردإ نع زجعيو ، لوقعلا رهبي ام لحملا اذه يف

. اضيأ هوجولف ةيفينح ةيمهاربإ اهتيمست ببس امأو ، هامسمل قباطم هتقيرط مسا ،نأ

يِناَدَه يِنَّنِإ ىلا:﴿ْلُق عت امكقلا ةرورضلا ب ةيمهاربإ تناكو مدقت،إال امك صاخلا هجولا ب ةيدمحم نوكت ال اهنأ اهدحأ

َنيِذَّلَل َميِهاَرْبِإِب ِساَّنلا ىَلْوَأ 6اآلية:161].قولا:﴿َّنِإ ﴾[األماعن اًفيِنَح َميِهاَرْبِإ َةَّلِم اًمَيِق اًنيِد ٍميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىَلِإ يِّبَر
3اآلية:68]. نارمع ﴾[لآ َنيِنِمْؤُمْلا ُّيِلَو َوُهَّللا اوُنَمآ َنيِذَّلا َو ُّيِبَّنلا اَذَهَو ُهوُعَبَّتا

ةلخلا و ةبحملا : نيماقم نيب هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هل عمج ىلا هللاعت نأ ىلإ ةراش لإل ةيمهاربإ تيمس امنإ اهيناثو
ىلص ،وهف ةلخلا و ةبحملا بحاص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،ألن ةبيبح اهنوك مزلتسي ةيدمحم اهنوكو ، ةليلخ ةبيبح ةثارو



اًنيِد ُنَسْحَأ ْنَمَو ﴿: هباتك مكحم يف ىلا عت دقفقلا كلذ عمو . هريغو يراخبلا يف امك هليلخو ىلا هللاعت بيبح ملسو هيلع هللا

ضعب 4اآلية:125]قلا ءاسنلا اًليِلَخ﴾[ َميِهاَرْبِإ ُهَّللا َذَخَّتاَو اًفيِنَح َميِهاَرْبِإ َةَّلِم َعَبَّتاَو ٌنِسْحُم َوُهَو ِهَّلِل ُهَهْجَو َمَلْسَأ ْنَّمِم
ههجو نسح تيالألهنم يذلا لاجالهل، يرسب لمجت نسحم وهو هلل ههجو ملسأ نمم انيد نسحأ نمو هلوق ىنعم ةراش: اإل لهأ

ىلإ هناحبس هللا ىلإ ىلا هللاعت عم ريسيف ىلإاألدب، نماأللز اقيرط دجيف ، هتيوه ءاوه يف قوشلا و ةبحملا حانجب راطو ، ميدقلا
هتزعب ماد األلزواآلداب،ام كلسم سمطني هيلإ،مل هليلد هتمظعو جالهل وهو اذه نم نسحأ نيد يأو هنيد، كلا سملا كلت األدب

: هراونأ لحاور ملعو ، هرارسأ اياطم مامأ ماد ،ام هدجمو
ـا يدا ـناـابـلـقـيـكاـه ياط مـل ـكىف انمامإ تنأو لدأـانج نح ـن اذإ

هللا مجلا ىلإو ىلا هللاعت هتهجو ملسأ نيح نسحلا تامس ناف
فراع ،يأ نسحم وهو هدوجو ىنفأ ههجو نم مدقلا هجو رون رهظيف ، هدصاق ةهجول ىلا عت ههجو نع ىلجتف ىلا، عتو هناحبس
. لجو هللازع يف ىلا بهللاعت الهل حمضا هيلع لهسيف اهيف، ءانفلا تعنب يقابل ةدهاشمو هدعقمو هبلطمو بلطي امل ملا عو
نيدلا اذه لثم هنم، هديري اميف ىضريف هاضرب هيف ءانفلا يف هتعنف ، لذبي ام هيلع ناه بلطي ام فرع نم مهدأ نب ميهاربإ قلا

، هتءاربب مدقلا علا طم نم جالهل راونأ رهظأ نيح هليلخ فصو فيكو ناثدحلا نع ةلئاملا ، ةيليلخلا ةيبيبحلا ةفينحلا نيد وه
مامت نأ ىلا عت نيبو افينح. ضر واأل تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو ينإ ، نوكرشت امم ءيرب ينإ : هلوقل ثودحلا نع

ةيادب يف ةقيقحلا سأفب ةعيبطلا مانصأ رسك هتلمو ، افينح ميهاربإ ةلم عبتاو : هلوقب الم سلا هيلع هليلخ ةعباتمب إال نكي مل كلا سلا
جالل هنيع يف فشكني نيح يبر اذه: هلوق دعب نوكرشت امم ءيرب :ينإ هلوقب هرطاخ نم توكلملا سئارع باهذإو ، ةبحملا

بلقلا سالةم تعنب ، ناحتم اال لحم يف ىلا عت هلل هسفن هميلست قيرط يفو ، نافرعلا ماقم يناثلا ماقماإلناقي.و .األلو توربجلا

26اآلية:88-89]. ءارعش ٍميِلَس﴾[لا ٍبْلَقِب َهَّللا ىَتَأ ْنَم اَّلِإ َنوُنَب اَلَو َمٌلا ُعَفْنَي لَا َمْوَي قلا:﴿ برلا نود امع
ةرم، نيعبس هقلح ىلع نيكسلا ب رمأف ، دلولا حبذب هميلستب نحتماو ، نيملا علا برل تملسأ قلا ملسأ : هلوقب هفصو يف داز
هناحبس هللا نيبو فال، كيلا امأ ؟قفلا ةجاح قفلا:كلأ ةنواعملا الم سلا هيلع ليربج هيلع ضرعف ، رانلا يف هئاقلإب هسفنب نحتماو

ةلعوال بال ىلا هللاعت ليلخ يفاأللز ناك يلخال هدعأو ، هتيبوبر نافرعو ، هتيدوبع يف ةفصلا هذهب ناك اذإ ليلخلا نأ ىلا عتو
دودجو لبق ميدق يفاأللز،واأللز ةلخلل هتيئافطصا ال،ألن ضف ناك ام ضوعب ةلخ ناك يفاأللز،ولو ةلخلا ب هافطصا ، ةمهت
ىلجتو ، لعفلل تافصلا و تاذلا ىلجت ،مث تافصلا ىلإ تاذلا لبقأو ، تاذلا ىلإ ةبحملا يهو ىلاـ عت هتفص لبقأ نيح ثداحلا

ىلا:﴿ عت قلا كلذلف . ليلخلل يلخال راصف ، ليلخلا نيعب ليلخلا ليلخلا ىريو ، ليلخلا فصوب ليلخلا رهظف ، مدعلا ىلإ لعفلا

4اآلية:125]. ءاسنلا اًليِلَخ﴾[ َميِهاَرْبِإ ُهَّللا َذَخَّتاَو
عبات اذإ يضارلا نسحملا نأ ةراش باإل حرص ،مث ةلخلا بل ةبحملا ،ألن ليلخلا نم لضفأ بيبحلا ،و بيبحلل هنيعب نيدلا اذهو

ىلا. هللاعت ليلخو ىلا، هللاعت بيبح راص انركذ اميف ليلخلا بيبحلا
،مث هتقيرط لهأ هيف عقو يذلا ، اإليهل لضفلا اذه رحب يف يليلخلا يبيبحلا يميهارب اإل يدمحملا متاخلا اذه عوقوبف (تلق):

نيذه يف امهثرو نيذللا الم، سلا هيلع ميهاربإ ليلخلا يبنلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ليلخلا بيبحلا يبنلا اذه هعابتاب
. ةيمهاربإ هتقيرط تيمس نيماقملا

موتكملا بطقلا اهب ىلا هللاعت لعج يتلا ، ةليضفلا ةقيضلا ةرئادلا نع ةئشان ، ةلهس ةقيرط اهنوكل ةيمهاربإ تيمس امنإ اهثلا ثو
يلخ ميهاربإ ذختا ةليضفلا ةرئادلا كلتب ىلا عت هنأ هيف،امك امو نوكلا داجيإ ،لبق مولعملا يدمحملا متاخلا ،و موتخملا خزربلا ،و

اهتيمست هجوو 21اآلية:51] ءايبن ُلْبَق﴾[األ ْنِم ُهَدْشُر َميِهاَرْبِإ اَنْيَتآ ْدَقَلَو ىلا:﴿ عت هيف،امكقلا امو نوكلا داجيإ ال،لبق
امكقلا: كلذك الم الةوسلا صلا هيلع دمحم عرش يف لخاد وه يذلا ميهاربإ عرش نأ ،امك قرطلا لهسأ ،ألاهن رهاظ ةيمهاربإ

ميهاربإ مكيبأ ةلم جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو 22اآلية:78] جحلا ]﴾ ْمُكاَبَتْجا َوُه ِهِداَهِج َّقَح ِهَّللا يِف اوُدِهاَجَو ﴿
. كلذك ميهاربإ عرش نأ ،امك كرابملا باتكلا اذه نم نيرشع ىفوملا لصفلا يف انمدق امك ةبحملا و قشعلا هتقيرط تناك كلذلو

ٍطاَرِص ىَلِإ ُهاَدَهَو ُهاَبَتْجا ِهِمُعْنَأِل اًرِكاَش َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُكَي مَلَْو اًفيِنَح ِهَّلِل اًتِناَق ًةَّمُأ َناَك َميِهاَرْبِإ ىلا:﴿َّنِإ عت قلا

16اآلية:121-120]. لحنلا ]﴾ ٍميِقَتْسُم
انيبن ىلع هيلع نونثي اهلهأو ةلمإال نم ،امو ميهاربإ ةحص ىلع نيقفتم قرطلا لهأ عيمج نوكل ةيمهاربإ تيمس امنإ اهعبارو
لهأ نم لمكلا عيمج ،ألن ةيميهاربإ ةيدمحم ةثارو ماقملا اذه هب،هل انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا الم،و سلا هيلعو
دحاو لك ىنمتو األيبنءا، تاماقم إال هماقم قوف نكي ،ملو ءايلو األ تاماقم هماقمب متخي ايلو، ىلا هللاعت نأ نوملعي ىلا هللاعت

ام هنأ هل نيبت ،مث مارملا كلذ غلب هنأ نظو ، ماقملا كلذ قراب الحهل امل وه هنأ مهضعب نظ ىتح ، يلولا كلذ وه نوكي نأ مهنم
. ماتتكا دعب هرهظيس ىلا هللاعت نأب هملع االمهل،عم نوكم ىلإ هلك األرم ملسو ، مامتلا ىلع هغلب

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،نأ كرابملا باتكلا اذه نم وثلاالنيث ثلا ثلا لصفلا يف مدقت دقف هنع ىلا هللاعت يضر خيشلا امأو
. ةيمهاربإ تيمس ةماتلا ةبسانملا هذهلف ، ةهفاشم موتكملا يلولا وه هنأب امانم ال ةظقي هربخأ

3اآلية:97].وق نارمع ﴾[لآ اًنِمآ َناَك ُهَلَخَد ْنَمَو الم﴿ الةوسلا صلا هيلع ميهاربإ قح يف قلا ىلا هللاعت نأ اهسماخو

تنأ نينم نماأل كبحأ نم لكو نينم نماأل تنأ ﴿: اهلهأو هتقيرط يف خيشلا اذه قح يف ملسو هيلع هللا ىلص لا

هتيرذو هجاوزأو هدلوو وه رانلا نم ررحم وهف كدرو ذخأ نم لكو يبيبح كبحأ نم لكو يبيبح
سبلي اممل ناك حةلا يأ ىلع ، نينم نماآل ثعبي اهيلع تام نأ ىلإ انتبحم يف ناك نم ناو رشبأ هنع: ىلا هللاعت يضر ﴾قولا



يف لوخدلا أللج خياشملا داروأ نم ادرو كرت هب:نم انعو هاضرأو هنع هللا يضر ىلا.قولا هللاعت ركم نم ةلحاألنام
لا وهأ هبيصي ءيش نم فاخي ةرخ.فال واآل ايندلا يف ىلا هللاعت هنمأ ، قرطلا عيمج ىلع هللا اهفرش يتلا ةيدمحملا هذه انقيرط

. تاوم واأل ءايح نماأل ناك ايأ هخيش والنم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر والنم ىلا هللاعت النم
باب دنع نينم اآل نونوكي والزالهلز،لب هقعاوص نوري ،وال فقوملا لا وهأ نورضحي ال يباحصأ نإ هنع هللا يضر قلا
ىلص هراوج يف مهرقتسم نوكيو ، هباحصأ عم األىلو ةرمزلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا عم نولخدي ىتح ، ةنجلا

بيبحلا نبا تنأ ملسو﴿ هيلع هللا ىلص قولا ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ نيرواجم ، نييلع عأال يف ملسو هيلع هللا

نم لكو هنم انأو ينم وهف ةطساولا هذه إال كنيبو ينيب ةطساو فال بيبحلا ةقيرط يف تلخدو
رهش األ ثراولا و األربك ةفيلخلا هركذ ام عيمج هلف يتيامحو يفنك تحتو يتقيرط يف لخد

رهط﴾. األ يناجتلا
. ةيمهاربإ تيمس ةماتلا ةبسانملا هذهلف ، ةراشب هذهب ىفكو (تلق):

،امل هءادعأو ىلا هللاعت ءادعأ نأ ىتح هاوس، ام لك نع ضرعأو وماله، ىلإ هتهجو صلخأ الم سلا هيلع ميهاربإ نأ اهسداسو
إال قلخلا عيمجو ملاالةكئ، نم نهيف نمو تاومسلا تحاصو ال، ولغم اديقم قينجنملا يف هوعضوو ، رانلا يف هوقلي نأ اودارأ
يل سيلو ليلخ ىلا:وه هللاعت قلا كدبعي دحأ كضرأ يف سيلو ، رانلا يف ىقلي كليلخ ةيمهاربإ انبر ،يأ ةدحاو ةحيص نيقثلا
هب ملعأ ،انأف يريغ عدي مل نإو هل، تنذأ دقف هرصنيلف ، هاعد وأ مكنم دحأب ثاغتسا ناف يريغ هلإ هل سيل ههلإ انأو هريغ ليلخ
قفلا: ءاوهلا نزاخ هاتأو ، رانلا تدمخأ تدرأ قفلا:نإ هايملا نزاخ هاتأ رانلا يف هءاقلإ اودارأ املو ، هنيبو ينيب اولخف هيلو، انأ

هلبقتسا رانلا ىلإ قينجنملا يف هب اومر املو . ليكولا معنو هللا يبسح مكيلإ يل ةجاح .قفلا:ال ءاوهلا يف رانلا تريط تئش نإ
ينإ المقلا: سلا هيلع هنأ ىلا عت ربخأ وماليامك إالىلإ هجوتأ فال،يأفال كيلإ ؟قلا:امأ ةجاح كلأ ميهاربإ قولا:اي ليربج
هنع ربخأ .مث لغشو لغاش لك نم هيلإ تعطقناو هقلخ، يذلل يبلق تملسا ،يأ ضر واأل تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو

، ضر واأل تاومسلا رطاف يدي نيب حورلا لذب ،يف ةقفاوملا و ةلخلا و ةبحملا و ةدهاجملا قيرط يف يأ ينعبت نمف قفلا: ىلا عت
يبرشم ةلخلا و ةفرعملا و ةبحملا يف هبرشمو ، يرس نم هرسو ، يحور هحورو ، يبلق نم هبلقو ، ينيط نم هنيط يأ ينم هنإف

قلا:واأل ثيح يناعملا رهاوج يف هنع،امك ىلا هللاعت يضر انخيش ةقيرط يه ةيمهارب اإل ةيدمح األ ةليلجلا ةقيرطلا هذهو ،
اذه دعب هنم الدب يذلا يناثلا نأقلا:واألرم ،ىلإ انكسمو اسابلو كأال اعرش ةيلا ملا تامرحملا كرت هب كيصوأ امم يناثلا رم

امومع هاوس ام لك كرتو هيلإ، عوجرلا و هيلإ شايحن باال ىلا بهللاعت بلقلا قلعت وهو ، اهتياهنو روم األ عيمج ةيادب وهو
هاـ. ةياغلا وهف اسح بلقلا ةكرحب حلا لك ىلعو هجو، لكب ىلا هللاعت ىلإ بلقلا لا حترا ىلع دبعلا ردق ،نإف اصوصخو

هل رايتخا لجو هللازع األلو:وه نائيش إال هدارم سيل ، تيبيو لظيو ، حبصيو يسمي نأ كلا سلا قح يف بجاولا قلا:و امكو
هرمأ أدبم وه لجو هللازع نكيلو هاوس، راتخي نأ ةريغو ةحمل اهظحل نم ةفناو اهنع، هب ءانغتساو تادوجوملا عيمج نم
اهيف ديري ةحمل ىقبت ىتح هلك، كلذ نيب اميف هيلع، هدارم رصقل اقرغتسمو ، همتخو هحتتفمو ، هرخآو هدارم لوأو ، هاهتنمو

ا عيمج نع اخلسنم ، لجو زع ىلا عت هلل هلك نوكي نأ كلا سلا تادارم نم يناثلا ثبع.و وأ عمط ،امإ ريغلا ةدارإ ،ألن هريغ
نم لجو هللازع عم هناحبس بهللا هلك كلذ يف افقاو ، ضارغ واأل تاوهشلا و ظوظحلا و تاريبدتلا ،و تارايتخ واال تادار إل

هاـ. ءيش هنم هيلع دوعيل ال هتيبوبر قحل ةادأو ، ههجول ةدارإ هلجأ
. ةيفينح ةيميهاربإ تيمس ةماتلا ةبسانملا هذهلف

غلبيلو هللا، ىلع هدامتعاو هلكوت ،حلا ةلحار بالدازوال مرحلا يداو يعهلا نكسي الم،نأ سلا هيلع ميهاربإ هللارمأ نأ اهعباسو
ينإ انبر : هلوقب ةماركلا راج ىلإ مهئاويإو هلهأو يعهلا ةيبرت يف اعمط برلا مساب اعدو ، ههلإو هبر ىدانف ، ةلخلا مكلا ىلإ
ةراشإ هيفو هللا، ريغ سنأتسم لك نع هيدصاق عنمي ام مرحملا تيبلا ،و مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكسأ

ةيليلخلا ، ةحمسلا ةلهسلا ةيفنحلا ةمئاقلا ةنسلا ب انملعف هذه، ةيبرتلا تعنو ، ميلستلا و اضرلا و لكوتلا قئاقحب هلهأ ةيبرت ىلإ
ىلعاألمالكواأل هلوعم نوكي ال نأ يغبني قداصلا فرعلا .نأ امهيلع هللا تاولص ، ةيوفطصملا ةيدمح األ ةيبيبحلا ةبيبحلا

. هبسح ىلا عت هنإف يعهلا، ةيبرتل تاممه دعبو هتايح يف بابس
عيضي ال يذلا ، مارحلا هللا تيب دنع هتقيرط لهأ مه نيذلا وأالهد نكسأ هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش نأ امك

هيلع هللا ىلص ،ألهن ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس األمخف هيفصو االمرك، هلوسرو مظع هللاأل بيبح وهو هدنع، نكس نم
ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص هلوقب هيف، فلخ أل قداص دعوب مهرومأ يلوتمو مهيبرمو ، ةقيرطلا هذه ألله نماضلا وه ملسو

اذهو مهل﴾ نماض انأو ةهفاشم كنع ذخأ امنأكف هريغل يطعأو هتنذأ نم هنع:﴿علك ىلا هللاعت يضر خيشلل
هذه هاطعأ ملسو هيلع هللا ىلص هبحمو هدج ،ألن قرطلا خايشأ نم ألدح لفطتلا نم اهلج أل خيشلا مهعنم يتلا رارس األ ةلمج نم

ىلع كدممو كتطساو انأف ، قيرطلا خايشأ نم كيلع قولخمل ةنم .قولا:﴿ال هسفنب ةلقتسملا ةقيرطلا

يضر وه هرمأو ﴾ ءايلو األ عيمج كنع كرتاو قرطلا عيمج نم تذخأ ام عيمج كنع كرتاف قيقحتلا
ام مهل لدبأو ، هترضح نع خلسني مهنم راز نم لك نأ مهملعأو ، ءايلو األ ةرايز كرتب هتقيرط لهأ عيمجو هنع ىلا هللاعت

ىلإ دوجولا لوأ نم نيحلا وصلا ءايلو األ عيمج ةرايزو ، ةفرشملا ةضورلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هترايز لضف هلعافل لصحي
. ةيمهاربإ تيمس ةبسانملا هذهلف كلذ تقو

هبيبحب بيبحلا ةلماعم هلماعي هنأ ،امك هليلخب ليلخلا ةلماعم اهلهأ لماعي ىلا هللاعت نأ ىلإ ةراشإ ةيمهاربإ اهتيمست نأ اهنماثو
يف مهل نومضمو ايندلا يف مهل دهاشم كلذو ، مهريغلو مهل ماعلا هفطل دعب مهب اصاخ افطل ىلا هللاعت نم ألاهله نأ مدقت دقو ،



اباهذ ماشلا ضرأ ىلإو ، نيمرحلا ىلإو انضرأ نم ترفاس امل هنع ىلا هللاعت يضر هتاكرب نم تيأر دقف ايندلا يف امأو ، ىبقعلا
، هريغو باتكلا اذه يف مهلضف نم هركذ ام لكف ىبقعلا يف امأو ، ارافسأ ملألتهنم هتعبتت ولو هركذ يل نكمي ،امال ابايإو

. موتكم وه امل ةبسنلا ب رحب يف ةطقنك ،لب ريسي ءيشف
لوسر انديس هيلع اهب لضفت نم عم اهلهأ ةرمز يف انرشحيو ، اهيلع انتيميو ، اهيلع انييحي نأ هلضف ضحمب ىلا هللاعت لأسن

الم. سلا لضفأو الة صلا ىلا هللاعت نم هيلع ريخاألمان هدج عم ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص هللا
امك هدع لوطي ام مهريغو عئارشلا باحصأ لسرلا و ءايبن المنماأل سلا هيلع ميهاربإ ةيرذ يف لعج ىلا هللاعت نأ اهعساتو

راغصلا ءايلو نماأل ةقيرطلا هذه يف لعج 57اآلية:26]امك ديدحلا ]﴾ َباَتِكْلا َو َةَّوُبُّنلا اَمِهِتَّيِّرُذ يِف اَنْلَعَجَو ىلا:﴿ عت قلا
هب،نأ انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر ركذ دقو هدع. لوطي ام نجلا و نماالسن مهريغو قرطلا باحصأ لمكلا ،و

.مثق ناوخ نهذلا اذه،و نم ابيرق وأ نجلا نم ةئامث نماإلسن،ثوال ةئامتس نوغلبيس ، هتقيرط لهأ لمك نم قرطلا باحصأ
ريغ لمكلا نيفراعلا نم اهلهأ ءايلوأ امأو ، هتاكرب نم انيلع ضافأو هنع، هللا يضر هيلإ هنم اهلك اهنإ هنع، هللا يضر لا

هيلع ىلا هللاعت ىلص يبنلا هربخأ دق هنع ىلا هللاعت يضر ،ألهن مهترثكل مهددع ركذل ضرعتن ،فال ءايلو واأل قرطلا باحصأ
نيبحملا يف اذه ناك اذإو ، اعطق ايلو نوكي ىتح تومي هب،فال انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هبحأ نم لك نأ ملسو هلآو

؟. هداروأب نيكسمتملا هبح، ،يف نيقرغتسملا ، هتقيرط لهأب نظلا فيكف ، هراكذأ مهنم دحاو ذخأ ام نيذلا
ىتح هللا دنع دهاجن ، هترمزو هتبحم لهأ يف انرشحيو ، هئاقل موي ىلإ هتبحم ىلع اندمي نأ هلضف ضحمب ىلا هللاعت لأسن

ولوالنأ ، بويغلا عالم تنأو يل رفغاو ، ينرتسا بونذلا رفاغ ،ايو بويعلا راتس اي نيمآ ملسو هيلع هللا ىلص هدج ىلإ انلصوي
رايخ، األ تاداسلا تاحفن يف الخالقهل نمم ، رارش األ ضعب دي يف عقي باتكلا نأ ةفاخمو ، رارس األ روبق رارح األ بولق
ام ضعب انه انعدو ،أل راتخملا ةنس وه يذلا ةطساولا ركشريغ ديفتسيو ، رارب األ ضارعأ قيزمت ىلع دسحلا و لهجلا هيرغيف
انمتك كلذلو ، راصم واأل ىرقلا نم اهيلع نيلبقملا اهلهأ نطو نع تبرغت ةقيرطلا نأ ىلع . راون واأل رارس نماأل ةقيرطلا هذهل
.قلا راصب األ يلوأ نم قفوم لكل ةيافك هانبتك اميفو ، راصن نماأل ىلا عت هلل نكي مل نم نع ، اهفراعمو اهمولعو اهرارسأ

قلا: ثيح يعفاشلا نعاإلمام ىلا هللاعت يضر امكقلا وأ ثيدحلا ﴾ اهلهأ ريغل ةمكحلا اوطعت :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص
منغلا ىلع سيفنلا ردلا رثنأ وال غابلا لهجلا يوذ نع يملع متكأس

مكحللو مولع هأـاللـل تفدا ـ صو ضـلـه يرـمبــفــ ــك يـسـرهللالا فـنا
ـكـتـتـم سو ىدل نوز إوالفـمــخ مهدادو تد ـتــف ساو مـفـيـاد ثــبتت

ملظ دقف نيبجوتس ملـا عنم نمو ـهعا ضأ عـامل هجلا لـا ـفنممـحن

﴾ مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخن نأ انرمأ ثرون ال ءايبن األ رشاعم نحن ملسو﴿ هلآو هيلع هللا ىلص قولا
: ىنعملا اذه يف قلا ثيح نيدباعلا نيز نع ىلا هللاعت يضر هانعم اذه امم ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا وأ

اننتفيف لهج وذ قحلا ىري ال يك هرهاو ـج يمل ـع نم ـيألمتك نإ
انثولا دبع ـي ـتـمنم نأ لـقـيـليل هب حوبأ ملع جـهوـرول بر اي

ـبـحامـيتأـنوـهحـسـان قأ نور ـي يمد نوملسم جرلا لحتس وال
و ةيافك هانركذ اميفو ، ليلغلا يوري ام هامسمل اقباطم هتقيرط مسا نا ىلع ةلا، دلا هوجولا هذه نم انبلجل ليوطتلا فوخ ولوال

. بآملا و هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا هللا



﴾ نوعبر واأل عبار لا لصفلا ﴿
يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو لوقأف ةيفوصلا هنع ربتعملا اهطرشو تاولخلا ىلع ليلدلا ركذ يف

. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب

هب ءىدب ام لوأ قتلا: اهنع ىلا هللاعت يضر ةشئاع نع يراخبلا هاور ام ،وه ةيفوصلا تاولخ ىلع ليلدلا يدرورهسلا قلا
هيلإ ببح مث حبصلا قلف لثم تءاج إال ايؤر ىري ال ناكف مونلا يف ةحلا صلا ايؤرلا يحولا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
ىلإ عجري ،مث كلذل دوزتيو ، هلهأ ىلإ عزني نأ لبق ددعلا تاوذ يلا يللا دبعتلا وهو هيف، ثنحتيف ءارح راغب ولخي ناكف الء، خلا

. ثيدحلا أرقا قفلا: كلملا ءاجف . ءارح راغ يف وهو قحلا هءاج ىتح اهلثمل دوزتيف اهنع، هللا يضر ةجيدخ
ديرملل ةولخلا خياشملا راثيإ يف لص ،وهاأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءدب ىلع ءىبنملا ثيدحلا اذهف يدرورهسلا قلا
مهتاولخ يف مهسنوي ،امب مهيلع ىلا هللاعت حتفي مهتاولخ ىلا عت هلل اوصلخأ اذإ مهتاولخ عتلا هلل اوصلخأ اذإ مهنإف ، نيبلا طلا نم

هاـ. مهايإ ىلا هللاعت نم اضيوعت ،
تناك امبرو ، دجسملا اليف نكل ، فاكتع نماال عون اهتروصو اههجوب يهو ، ةلزعلا نم فخأ ةولخلا ةيقورزلا دعاوقلا يفو

يه ثلاالنوث،ذإ ةقيقحلا يف دصقلا الم،و الةسلا صلا هيلع ىسوم ةدعاومب نيعبر لأل ريشت ةنسلا نكل هل موقلا دنع اهرثكأو هيف
ةدايزو ، دحاو موصلا رهشو ، هئاسن نم لزتعا اذكو ، ملسم يف امك ارهش ءارحب ملسو هيلع هللا ىلص رواجو ، ةدعاوملا لصأ
هريغلو حهلا يف ةدايز لماكلل يهو ، رشعلا الم الةوسلا صلا هيلع هفاكتع ،ال رشع هلقأو هكولس يف ديرملا ك هناصقنو رمقلا

، ةدحاو ةقيقحو دحاو ركذل بلقلا دارفإو ملاالةسب، ساندأ نم بلقلا ريهطت اهب دصقلا هيلإ.و عجري لصأ نم ،والدب ةيقرت
هاـ. حهلا اهب دحأ لك ربتخيلف ألماوق حصت ال دقو ، ميظع حوتف اهلو ةرطخم خيش بال اهنكلو

ةفخو ركذلا و رهسلا عورشلا دارأ اذإ اهلوخد لبق هسفن دوعي .األلو:نأ اطرش نورشعو ةتس ةولخلا طورشف اذه ررقت اذإو
ديرملا كلذ،نإف نم الدب نطابلا هرمأو خيشلا روضحب ةولخلا لوخد نوكي :نأ يناثلا كلذ.و ىلع نرمتي ىتح ، ةلزعلا األلكو
هتعقاو لحيو ، هاهنيو هرمأيف ، هتعقاو يف هخيش ىري ، هتاراشإو هرماو أل املسم ناكو ، هروضح يف هخيش عم هتطبار تحص اذإ
مسبم دجسملا لخدي امك اهلخدي :نأ عبارلا هرش.و نم سانلا حيرتسي يك ةولخلا لخدي امنإ هنأ هسفن يف دقتعي ثلا:نأ .وثلا اضيأ
هيلإ هاوس امع اعطقنم ىلا، عت هلل اصلخم هخيش ةطساو هخياشم حاورأ نم ادمتسم انيعتسم ، هسفن رش نم ىلا بهللاعت اذوعتم ال
نيتعكر اهيف عكريو ، ةولخلا خيشلا لخدي :نأ سماخلا هاوس.و اكرات ىلا هللاعت ىلإ ابهاذ اهيف لخدي ، هربق اهنأك ةولخلا لعجب ،

، ديرملا ىلع حتفلا برق كلذ لعف اذإ هنإف هيلع، األرم ليهستو ديرملا قيفوت يف ىلا هللاعت ىلإ هجوتيو ، ديرملا لوخد لبق
روصلا نم هتولخ يف هل ىلجتي ام لكف ، ءيش هلثمك سيل ىلا هللاعت نأ ةولخلا هلوخد دنع دقتعي :نأ سداسلا هريخ.و لجعو

ب لغتشيلو ، هخيشل اهركذب قح ىأر ام ةروص ظفحيلو ، ءيش هلثمك سيل يذلا بهللا تنمآ هللا ناحبس لقيلف هللا هل:انأ لوقيو
لحملا يف كرتت ةدهاشملا ،نأ امهنيب قرفلا و ةمونلا و ةدهاشملا كلتف هب ركذلا نع هانفأ اذاف ، هروكذم هل ىلجتي ىتح ركذلا

لصحت ةماركب ةمهلا قلعي :نأال عباسلا .و رافغتس واال مدنلا اهبقع عقيف ائيش، كرتت ال ةمونلا و ظقيتلا و اهبقع ةذللا عقتف ، اهدهاش
هيلإ جاتحي هنإف ، هظفحيو هب قشعتلا نم رذحيلو هعم، فقي ،وال هققحتيو بدأب هذخأ ،يلف نوكلا يف ام عيمج هيلع ضرع ولو ،

ايلك. ادهز اهيف اودهزو هانركذ ام ظفح يف اوطرف ةامل يبرتلا يف مهيلع ىتأ امنإ خويشلا رثكأو ، ىبرأ اذإ
لا. جرلا ضيح اهنإ اولا ،قو تامركلا ىلإ ليملا نع ديرملا اورفن نيدشرملا عيمجو

تجربت ،وال كمامأ بلطت يذلا ةقيقحلا فتاوه هتدانو اهل،إال فشك ام دنع فقت نأ سكلا ةمه تدارأ هللا:ام ءاطع نبا قلا
ءىكتم ،وال ةولخلا رادج ىلإ دنتسم ريغ نوكي :نأ نماثلا .و رفكت ةنتف،فال نحن امنإ ، اهقئاقح هتدانو إال تانوكملا رهاوظ هل



نيب هخيش يخلا لعجي ،مث ينركذ نم سيلج انأ ىلا عت هلوق اظح ،مال هينيع اضمغم ىلا، عت هلل اميظعت هسأر اقرطم ءيش ىلع
هتيناحورب ةقلعتمو ةقيقر هتيناحور نوكت ، ةقيقح خيش وه نم ،نإف هتيناحورو هانعمب هعم وهو ، هقيرط يف هقيفر هناف ، هينيع

دبعت نأ وهو ، ناسح اال ىنعم ايعارم هماقم ردق ىلع ركذلا ىنعمب هبلق لغشي :نأ عساتلا افلأ.و اوناك نإو ، هيديرم نم دحاو لك
الة صلا لبق رطفيو ، ردكلا نم بلقلا وفصيف ، ةيئاملا و ةيبارتلا ءازج األ ليلقت يف رثؤي موصلا ماود : رشاعلا هارت.و كنأك هللا
، راهنلا ءوضو سمشلا عاعش اهيف لخدي ،ال ةملظم ةولخلا نوكت :نأ رشع يداحلا .و نيءاشعلا ىلإ األلك رخؤيو ، برغملا

ءوضولا ماود : رشع يناثلا .و بلقلا ساوح حتفل طرش ةرهاظلا ساوحلا قرط دسو ، ةرهاظلا ساوحلا قرط هسفن ىلع دسيف
كشوي ءوضولا ىلع مواد اذإ هنإف ، سمشلا رونك ءاهتناو هب ةولخلا رونتف ، رمقلا رونك ءادتبا رهظي عطاس رون ءوضولا ،نإف

ىلا،ال هللاعت ركذ نع ،إال توكسلا ماود : رشع ثلا رون﴾.وثلا ءوضولا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ، راون نأتألألهيفاأل
ملكت ، امهمف هددصب وه ام رمأ يف هيلإ جاتحي ،وأ عرشلا يف هيلع نيعت كالام،إالاذإ هتاولخ يف لتبتملا ركاذلا ملكتي نأ يغبني

ب ةلصاحلا راون األ تجرخ ، ةيرورض ريغلا ةملكلا يأ تداز ،ناف ةملكلا كلت عم هبلق ةينارون نم جرخ ، ةيرورض ريغ ةملكب
دحأ عم ملكتي امتح،نأال ةولخلا يف عطقنملا ركاذلا ىلع بجاولا .ف روكلا دعب رمحلا بهللانم ذوعن خايلا بلقلا يقبو ، راكذ األ
عبارلا .و ةجاحل ءارقفلا ةمدخ يف خيشلا هماقأ يذلا مداخلا ،وأ نايبلا هيرورض ةعقاو ضرغل هخيش ناك،إالعم ام انئاك ادبأ
ليلقلا رثأو ، تامومذملا تارطخلا هيف رثؤي قيقرلا بلقلا ،نإف سانلا كلاالم،يأكالم سح نع ةديعب ةولخلا نوكت :نأ رشع
رذحيو دحأ، ىلإ رظان ريغ ، ضر ىلإاأل هسأر اقرطم جرخي الة، وصلا ءوضولل جرخ اذإ هنوك : رشع سماخلا ريثك.و هيلع
ركذلا نع هلطعيو هرضيف ءاوهلا هقحليف ، ركذلا قرع هل لصحي امبر ،ألهن ءيشب هتبقرو هسأر ايطغم ، سانلا رظن رذحلا لك

يوطال. انمز هتوفيو ،
ةقرفت دجو نإو ، طلغو أطخ ةعامجلا صالة ىلع ةظفاحملا كرتو ، ةعمجلا و ةعامجلا صالة ىلع ةظفاحملا : رشع سداسلا و

. تافآ هيلع ىشخي ةعامجلا صالة كرت .نإف ادرفنم الة صلا ب ىضري وال هتولخ يف هعم يلصي ايصخش هل ذختيلف ، هجورخ يف
صل جرخي هنأ ريغ ، ةعامجلا صالة كرت ىلع هرارصا مؤشل كلذ لعلو ، هتولخ يف هلقع شوشتي نم انيأر دق يدرورهسلا قلا

ساوسولا كلذل رثكيف ، عمسي ام ىلإ يغصي ،وال ىري ام ىلإ فرطلا لا سرإ رثكي ،وال ركذلا نع رتفي ال اركاذ ةعامجلا الة
. هتولخ ىلإ فرصنا ملسأ .اذاف مارح اال ةريبكت عماالمام كردي ثيحب ، ةعامجلا عم رضحي نأ دهتجيو لا، ويخلا سفنلا ثيدحو

. طرفملا عوجلا وال عبشلا قوف ال ماعطلا يف طسولا ىلعاألرم ةظفاحملا : رشع عباسلا و
اهطاسوأ روم ريخاأل ،ذإ طسولا واالخالق روم األ عيمج يف ىصق األ بولطملا نأ ملعا هنع: هللا يضر يلا زغلا قلااالمام

نمف ، تاهيهو كال بولطم هيف طارف نأاإل ىلإ ءىموي امبر عوجلا لئاضف يف هاندروأ امو ، ميمذ روم األ دصق يفرط ،كوال
يف ةغلا ببملا عرشلا ءاج ، داسف هيف ناكو ، ىصق األ فرطلا هيف عبطلا بلطي ام لك ،نأ ةعيرشلا يف ىلا هللاعت ةمكح رارسأ

دوصقملا نأ كردي ملا ،وعلا ناكم اإل ةياغب عبطلا هيضتقي ام ةداضم بولطملا نأ ،ىلإ لهاجلا دنع ءىموي هجو ىلع هنم عنملا
نامواقت يف اعنام عرشلا و اثعاب عبطلا نوكي ىتح ، عوجلا ةياغ حدمي نأ يغبني عرشلا ،ف عبشلا ةياغ بلط اذإ عبطلا ،ألن طسولا
ةداضم يف فرسم فرسأ نإ ،هناف ةياغلا ىلإ يهتني ال هنأ ملعيف ، ديعب ةيلكلا ب عبطلا عمق ىلع ردقي نم لا.ناف اإلدتع لصحيو ،

بنلا ملع امل ،مث راهنلا مايصو ليللا مايق ىلع ءانثلا يف بغلا عرشلا نأ ،امك هتءاسا ىلع لدي ام اضيأ عرشلا يف ناك ، عبطلا
ب لضف نأاأل ملعاف اذه تفرع هنع،اذإف ىهن هلك، ليللا موقيو هلك، رهدلا موصي هنأ مهضعب حلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ي
ال، صأ عوجلا هيف رثؤي ،فال هنطب ىسني ،لب عوجلا ملأب سحي ،وال ةدعملا لقثت ال ثيحب لكأي ،نأ لدتعملا عبطلا ىلإ ةفاض اإل

اهنم. عنميو ، بلقلا لغشي اضيأ عوجلا ملأو ، ةدابعلا نم عنمي ةدعملا لقثو ، ةدابعلا ةوقو ، ةايحلا ءاقب اآللك دوصقم نإف
ةياغو ، عوجلا ملأو ماعطلا لقث نع نوسدقم مهناف بملاالةكئ، اهبشتم نوكيل رثأ هيف لوكأملل ىقبي كأالال لكأي نأ دوصقملا ف
لا. االدتع وهو طسولا نيفرطلا نع األوحلا دعبأف ، عوجلا و عبشلا خالصنم ناسن لال نكي مل اذإو مهب، ءلدتق اال ناسن اإل

. ىهتنا
تبهذ ، ةحارتس واال مونلا كرتو ةدابعلا مزل اذإف ، ركذلا هيلع شوشتي نأ ةبلغلا دحو ةبلغ، نع المانيإال :نأ رشع نماثلا و

نيعب توكلملا عملا ىلإ رظني ذئنيحف ، بجحلا نع بلقلا ىرعيف ، ةيرانلا و ةيئاوهلا و ةيئاملا و ةيبارتلا نم ةعبر األ ناكر هيلعاأل
هبر. ىلإ قاتشيف هبلق،

فنيلف ، رطخ اميف ركفلا ب لغتشت نأ سفنلا ولخت ،ذإال زييمتلا لاب االغتش نود ارش. وأ ناك اريخ رطاوخلا يفن : رشع عساتلا
كلذ. دعب يفنلا ىلع ىوقي ،فال بلقلا فعضو ، سفنلا تيوق ركفت اذإ ببهلا،ألهن رطخ ام األرم لوأ نم

نوكملا ىلع االبقلا اهيلع بعصيف ، نوكلا رمأ يف ركفلا ب حرشنتو حرفت سفنلا و ارارم اذه انبرج : يفاوخلا نيدلا نيز قلا
طيلستب تبقوع االبد، تءاسأو ، نوكملا نع تضرعأو ، نوكلا ىلع تلبقاو ببلالا، رطخ اميف ركفلا انم هعنمت مل اذإف ،

ىلإا ىدأو ، ةولخلا و ركذلا نم روفنلا ىلإ رجنا امبرو ، بلقلا ردكتيو تقولا ةراضن تبهذو ، كيلع سفنلا ثيدحو رطاوخلا
ركذ نع كتلغشو ، كتقو كيلع تشوشف ىلا، هللاعت ىلإ لبقت ةولخ ىلإ حاورلا ب ناطيشلا كيلا سوسوف ، سنجلا ءانبأب التخالط

تقولا يف تقملا هكردأ هللا البهللانع وغشم لغش :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص قلا تقملا ككردأف ىلا، هللاعت

.﴾ رطاوخلا يفن مدعو األبد ةءاسإ ببس بئاصملا هذه لكو ترسخو ترسخف
نم ىنعم كيلع درو ،إالاذإ امهريغ وأ ثيدح وأ ةيآ ىنعم يف ركفتي ،نأ ةولخلا و ركذلا لهأ بهذم يف ركاذلل زوجي وال
نإو ، ركذلا ب لغتشيو ، امهيف ةيرشبلا راكف باأل سنأت ريغ ،نم ةيقيقحلا تادراولا ،و االةيهل تاهيبنتلا نم ركذلا ءانثأ يناعملا

لك يفنيو ، اهيفنيف عاجس واال راعش نماأل دري ام امأو ، ركذلا ىلإ عجريلو ، اعيرش اهبتكيل ،ف اهتسافنل نايسنلا ب توفلا ىلع فاخ



ببلالا. رطخي ةلمجلا يف رطاخ
هل سيل ةقيرط يف لخد ،ألهن اعيمج رطاوخلا يفنب ءادتب يفاال ديرملا انرمأ امنإو ىلا: هللاعت همحر يركبلا نيدلا مجن قولا

و تبثيف ، بلقلا و كلملا و قحلا رطاوخك ادومحم ناك ،امف اعيمجرطاوخلا يفني نأ هزييمت قيرطو ، رطاوخلا نيب زيمي نأ ةيلهأ
يفني كولسلا ءدب يف ركاذلا :و زيزعلا هرس هللا سدق يذابامرخلا ليربج خيشلا قولا يفتنيف سفنلا و ناطيشلل ناك امو يفتني ال
اذه هل طعي مل يدتبملا ،و رارس األ عاونأ صيصختب إال نوكي ال هنإف ، اهماسقأ ةفرعم نيبو اهنيب زييمتلا ب لغتشي ،وال رطاوخلا

ناطيشلا و سفنلا هنطاب يف ولاالةي بحاص هرمأ ءادتبا يف كلا ،وألنسلا هركذ تاقوأ عيضي ،ئلال عيمجلا يفني نأ بجيف ، ماقملا
لكل. يفنلا بجيف ، ةيناسفنو ةيناطيش هرطاوخ رثكأف ،

نأ هداقتعا يف نوكيو ، ميكحتلا و ةبحملا ميلستلا فصو ىلع دادمتس واال داقتع ،باال خيشلا ب بلقلا طبر ماود : نورشع يفوملا
ةءولمم اهلك ايندلا تناك ولو ، هريغ نود هتطساوب إال ضيفلا هل لصحي هيلع،وال ةضاف لإل هناحبس هنيع يذلا وه رهظملا اذه

،هلو تاهجلا يف ناسن ،فاإل ةيدحاولا ةرضحلا ىلإ هنطاب حتفني ،مل هخيش ريغ ىلإ علطت ديرملا نطاب يف نو كي ىتمو ، خياشملا ب
عملاا يف ةبعكلا يهو ، ةيدحاولا ةرضحلا ىلإ ةدحاولا ةضافتس اال تضتقا هتمكحف ، تاهجلا نع هزنم ىلا وهللاعت حورو ندب
هللا ىلإ اههجوت ةهجلا كلت نم نوكي ، ةدحاو ةهج اإلةيهل تافصلا طبهم يه يتلا يناسن اإل حورلا نيعو ، نادب واأل ماسج أل
ةبعكلا ىلإ هجوتلا الةإالب صلا لبقت ال امكف ، حاور عملااأل يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيناحور يه ةهجلا كلتو ىلا، عت
وه هنأو ، هتوبنب بلقلا طبرو هل، ميلستلا و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عابتاب ىلاإال هللاعت ىلإ هجوتلا لصحي ال كلذك ،

هللا نم لصحي ال نكلو ، قحلا ىلع مهلكو ىلا هللاعت ءايبنأ اوناك نإو مهنأو ، ءايبن نماأل هريغ نود ىلا هللاعت نيبو هنيب ةطساولا
. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحمب بلقلا طابتراب إال ضيف ىلا عت

، ةيدحاولا ةرضحلا نم ةضاف اإل دادمتسا ناسن لإل لصح ، ةدحاولا ةهجلا ىلإ حورلا هجوتو ، ةدحاولا ةهجلا ىلإ ندبلا هجوتبف
. طرش ةضافتس باال قلعتي اميف ، ضيفتسملا و ضيفملا نيب ةبسانملا نأ فرعي انهه نمو

ىلإ هجوتي نأ ديرملل ،فالدب هتمأ يف يبنلا ،ك هموق يف خيشلا ،نأ مهبتك يف خياشملا تبثأ ام ىلع ثيداح األ ضعب يف درو دقو
وعديو مهلك يف دقتعي ، نيدتهم نيداه مهلك ءايلو ناكاأل نإو ، هتطساوب إال ءيجي ال ضيفلا نأ ققحتيو هعم، هبلق طبرب هخيش
ىلص يبنلا نم هدادمتسا هخيش نم هدادمتسا نأ ملعيو ، هدحو هخيش ةيناحور نوكي ، هتضافتساو صاخلا هدادمتسا نكل مهل،

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اذكهو اضيأ هخيش هخيشو هخيش نم دمتسم قلعتم هخيش ،نإف ملسو هيلع هللا
ةنسل دجت نلو لبق، نم تلخ دق يتلا هللا ةنس همسا لج قحلا نم وهو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةقيقحلا ب دمتسم اذهف
ىلا هللاعت سدق خياشملا بغلا اذهلو لوص. األ لصأ وه ،لب ةضافتس يفاال ريبك لصأ خيشلا عم بلقلا ب طبرلا ال،ف يدبت هللا

. طرشلا اذه ةياعر يف مهحاورأ
و ةقرطملا نأو امكف ، ةآرملا ةعنصل ةبسنلا ب طرش ذاتس نأاأل امك امنإ هرس: ىلا هللاعت سدق يركبلا نيدلا مجن خيشلا قلا
، ةآرملا دوجو ققحتي ال ةآرملا عنصي دانسأ مث نوكي .وال تعمتجا نماآلالت،اذإ اهريغو رانلا و محفلا و خفنملا ،و نادنسلا
هرس ىلا هللاعت سدق امكقلا اهاندجوف اهانبرج ،دقو خيشلا عم بلقلا طبر نود بلقلا ةآرم اهب ىفصت ال ةولخلل طئارشلا كلذك
واإل ميلستلا و خيشلا ب بلقلا طبر مدع ينعأ . ةهجلا هذه إالنم نوعطقني ،وال يقرتلا و ضيفلا نع اوعطقنا نيديرملا نكلو ،

واإلثتملا. ةقداصلا ةبحملا ،و ناعذ
و ددملا نم ردق ام ىلع ىلا هللاعت ءاضقب اضرلا ماودو ، خيشلا ىلعو ىلا هللاعت ىلع ضارتع اال كرت : نورشعلا و يداحلا

ْنَأ ىَسَعَو ْمُكَل ٌرْيَخ َوُهَو اًئْيَش اوُهَرْكَت ْنَأ ىَسَعَو ىلا:﴿ عت هلوق اظح ،مال ضرملا و ةحصلا ،و طسبلا و ضبقلا ،و حتفلا

ىَّتَح َنوُنِمْؤُي اَل َكِّبَرَو ىلا:﴿اَلَف عت هلوقو 2اآلية:216] ةرقبلا ]﴾ َنوُمَلْعَت اَل ْمُتْنَأَو ُمَلْعَي َوُهَّللا ْمُكَل ٌّرَش َوُهَو اًئْيَش اوُّبِحُت
اققحتمو 4اآلية:65] ءاسنلا ]﴾ اًميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو َتْيَضَق اَّمِم اًجَرَح ْمِهِسُفْنَأ يِف اوُدِجَي َّمُثاَل ْمُهَنْيَب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَحُي

هلا ضمو ديرملا لا زمب ملعأ خيشلا ،و هسفن نم دبعلا ةحلصمب فرعأو ، اهدلوب ةدلولا نم دبعلا ب محرأ ىلا وعت هناحبس هللا نأ
لخد نمك ديرملا لا،و جرلا غلب ام غلبو األوهلا، بكرو األوحلا، سرامو روم، األ برج ،دقو هدشارمو هدسافمو ، هحلا صمو

عبال عملا فلاالين بيبطلا نأ دقتعا ضرمل بيطكو ، ررضلا و عفنلا نيب زيمي ،وال رطخلا عضوم فرعي ،وال اهكلسي مل ةيرب
ىتمو هئاد، نم هتحصب انقيتم ، هئافشل ،مآال هيقسيو هيطعي ام لوانتي وهو ، ارمو اولح هسقسيف ، كلهملا هضرم نم هئافشو هج

. هضرم لوزي ىنأ ةيود واأل ةبرش نماأل هيقسي ام لوانتي مل
و دعاوقلا دهمو ، بابس ىلعاأل تاببسملا هناحبس قحلا ميكحلا بتر ةمكحلا عملا ملا علا اذهو ، ةيبرتلا و ةمكحلا نوناق اذه

. اهحاتفمب باوب األ اوحتفاو ، اهباوبأ نم تويبلا اوتأف ، حيتافم باوب لأل لعجو ، نيناوقلا

َذَخَّتا َءاَش ْنَمَف ٌةَرِكْذَت ِهِذَه 29اآلية:69]قولا:﴿َّنِإ توبكنعلا ]﴾ اَنَلُبُس ْمُهَّنَيِدْهَنَل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلا :﴿َو هناحبس هللا قلا

73اآلية:19]اآلةي. لمزملا ]﴾ اًليِبَس ِهِّبَر ىَلِإ
اورظنيلو مهب، كربتلا ،و مهترايزو مهيلإ سانلا ءيجمل مهتاولخ باوبأ نوحتفي ،ال مهتاولخ ناوأ يف مهنأ : نورشعلا و يناثلا و

ءارح راغ يف ثنحتي ناك فيك ىلا، هللاعت ىلع هتيعمج ليمكت هتدارإو هرمأ ءادتبا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حلا ىلإ
كمهوي امبرف ، كمزع ءارجاو حكلا، ظفحل مالهتاق ديرت ىلا،وال هللاعت نع كلغشي نم كءاج ،اذاف ادحأ بحصتسي ،وال ةكمب

عم كرمأ يف لهاستتف ، ناطيشلا لوق عمتست سفنلا ،و هتيراو نإ كرضيو ، هتيراد نإ كعفني اذهفالنفال كل:نإ لوقي ناطيشلا
ساس األ بيرخت ىلإ رطضتف ، اهتمواقم ىلع ردقت ال رومأ كيلع بصنتو كلذ، نم بعصأب ذئنيح يلتبتف ، هتلماعمو ىلا هللاعت

،لب هئاود ةاعرم ىلإ زجنا امبرو ، لوهجو مولظ نم لوقنملا و لوقعملا دعاوق نع ةجراخ تاملك عامسو لوص، األ عييضتو ،



. قولخملا ةمدخ قلاإال خلا ةمدخ ىلع لودع كالهم ىلع ةظفاحملا
هنم فخت وال هنم عمطلا عطقاف ، ارارطضا قلا خلا دبعي ، ارايتخا قحلا دبعي مل هرس،نم ىلا هللاعت سدق ءاملعلا ضعب اذلوقلا

. كاسنلا ةرمضو هلاالك ةدمع ؤهالء داقتعا كيف،نإف دقتعي وال كيلع ركني هعدو ، هدادوو هداقتعا يف دهزاو ،
عدخو سفنلا تاسيبلتو كايإو ، ىوهلل نيعبتملا ايندلا بابرأب نماالتخالط روصقلا و روتفلا و ررضلا عاونأ تيأر دقلو

. نيعللا ركم تاكبش نم امهنإف ، نيدلا يف كتاق مبال عفتنيو كبوالكم، كب يدتهي صخشلا اذه كيف،نإ باإلءاقل ناطيشلا
كلذ،وال نونسحتسي ،وال ةظقيلا و مونلا نيب ،وأ ةظقيلا يف يتلا ةعقاولا يف ءايشأ اودهاش اذإ مهنأ : نورشعلا و ثلا وثلا
ةحلصملا خيشلا ىري ال امبرف ، ليوأت بلط ريغ نم مهخيش ىلع كلذ عيمج نوضرعيو ، نوصقني وال نوديزي ،وال هنوحبقتسي

اوُّدَؤُت ْنَأ ْمُكُرُمْأَي َهَّللا ىلا:﴿َّنِإ عت ،قلا نينئاخلا بحي ،وهللاال ةنايخ هنم نامتكلا ،نإف هتعقاو خيشلا نع متكي ،وال ليوأتلا يف

نع ةفرعمب ماوعلا تامانمل ربعملا ،و ركاذلا إال ركاذلا ةعقاو ليوأت فرعي 4اآلية:58]وال ءاسنلا ]﴾ اَهِلْهَأ ىَلِإ ِتاَناَمَأْلا
. نيكلا سلا نيركاذلا ةعقاو فرعي ، ةفرعم

رهظي نأال ديرملل يغبنيو ايناث: . ركذلا يف قارغتس اإلخالص،مثاال ةعقاولا ةحص طرشو ىلا: هللاعت همحر يدروره سلا قلا
مدقت. امك طاشنو بيغرت نم ءارقفلا ىلع دوعت ةحلصمل اهراهظإب هرمأي ،هللامإالنأ هخيش هريغ هتعقاو ىلع

هنع هللا يضر يناجتلا دمحم نب دمحأ انبر ىلإ انتليسوو انديسو انخيش امكقلا ،يه راكذ واأل ركذلا ماود : نورشعلا و عبارلا و
ليزت وال عطقت ال راكذأ اهنمو ناك، رمأ يأ نم حورلا نع باجح لك ليزتو عطقت راكذأ اهنم عون : ناعون هب. انعو هاضرأو
هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا الهلإإالهللاوأ يهف باجح لك ليزتو عطقت يتلا امأف . دحاو عون نم ادحاو اباجح إال
امأو ، مويقلا يحلا هللا،الهلإإالوه هللاهللاهللاوأ ،وأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،وأ ربكأ هللا وأ هلل دمحلا هللاوأ ناحبس وأ ملسو

اآلرخهاـ. ءزجلل ىدعتي ،وال باجحلا نم ءزجب بهذي مسا لكو ، ىنسحلا ءامس األ رئاس يهف ادحاو اباجح ليزتو عطقت يتلا
ةولخلا لخدي كلذ،وال ىلع ةينبم ةولخلا ةحص ،نإف ةيلكلا ب ةعمسلا بلطو ءايرلا ةدام مسحو :اإلخالص نورشعلا و سماخلا

، فرصلا اإلخالص طرش عاري ،ملو ينام هذهاأل ىلع ةولخلا لخد نم ،نإف ةينايع تامارك ليصحتو ، ينوك فشك دصقل
. قحلا روصب ةلطابلا ءايش األ هيريو هب، رخسيو بعليو ناطيشلا هيف فرصتي

نأ ديرتأ قفلا: رضخلا ةروص ىلع ناطيشلا هيلإ ءاجف ، تقو بوال نذإ بال ةولخلا ناسرخ يف باحص نماأل دحاو لخد
ناطيشلا ىمرف هاف، حتفإ هل: قفلا ناسللا نايرج ىلع ، فراعملا ب ملكتي نأ ئامالىلإ ناكو ؟قفلا:معن ةيندللا مولعلا كل لصحت

، فنص ام ىلع ضرع ملاالتاق، ىلإ لصو املف . فراعملا نم باوبأ ىلع ال متشم اباتك فنص كلذ دعب هيف،مث يف هقاصب
لسغا . هركذو ىلا هللاعت ةعاط نع كلغشو كب بعل ، رضخلا ةروص يف كيلإ ءاج ناطيشلا كلذ نيكسم :اي تلقف هتعقاو ىكحو

. رايتخ نماال ىلا هللاعت ىلإ بتو باتكلا
كل بلطو ، ةعمسو ءاير عون يبلق يف ناك ، ةولخلا تلخد ام لوأ : زيزعلا هرس ىلا هللاعت سدق يركبلا نيدلا مجن خيشلا قلا
ردقب ، فشكلا نم ائيش تيطعأف ، مهنم تسل ينأ ،عم مهتلمج نم دعأو ، ربانملا سوؤر يف سانلا ظعأ ىتح ، قيرطلا لهأ الم
تناكو ، ةقداص يتين ،وأ احيحص يضرغ ناك ام هنأ لجأ نم دساف ةولخلا ءانثأ ناك نكلو ، حيحص قيرطلا اذه نأ تملع ام
ردقب ةولخلا جراخ تيقب ،مث رشع يداحلا يف تلخد امك ةولخلا نم تجرخأف ، اهيلإ تفتلا ، ةولخلا جراخ بتكلا نم ءايشأ يل
قدص، لخدم لخدا نكل ، تجرخأ تلخدأ امك تلخد :نإ يسفن يف تلقف هيلإ لوخدلا تدارأ ،مث ةولخلا ررض ينع امزلا
يبايث تبهوو ، بتكلا تفقوو هذخ، وهاذ :اه تلقو فكلا يف حورلا تعضوو ألهلج، ةينلا تيفصف قدص، جرخم جرخأ ىتح

يب سانلا لوقي ،نأ نأشلا و راعلا راذع تعلخو ، ينيع نيب ةمايقلا تلعجو ، يرهظ ءارو ايندلا تذبنو ، مهاردلا ب تقدصتو ،
ةعاسلا : تلقف لساغلا يدي نيب حوللا ىلع تيملا ك خيشلا يدي نيب سفنلا تلعجو ناك، ام يرمأ ناكو نج، ،وأ ةناكتساو لذ
ةولخلا نم جورخلا ب رطاوخلا تيوق اهيف،نإف نفكأ بايثلا نم ةيقبلا هذه تلق ىتح ، ةمايقلا موي ىلإ هنم رشتنأ ،فال ربقلا لخدأ
يقوش ةدش نم هلك كلذو ، ةولخلا ناردج يسابل ذئنيح نوكيف . جرخأ فال سانلا نم يحتسأ ىتح ، اقرخ ندبلا ىلع يبايث تقزم ،

. ةاجنلا بلط ىلإ
عيمج يف هبلا قو هبلقب ىلا عت هلل سلجي نأ قداصلا ديرملا ىلع بجاولا و خيشلا نم نذاب إال اهنم تجرخ ام اذكه تلخد املف
ححصيو ، اعطق ايندلا رومأ نم عالهقئ عطقي نأو ، هناحبس هللا ىوس اقلطم ءيش ىلإ تافتل واال علطتلا مدعو ، هتانكسو هتاكرح

. بوش لك نم هتين يفصيو ىلا، عت قحلا عم قدصيو هضرم
ناكاألرم اذإف ، ةدملا ءاضقنا ىلإ علطت كلذب اهل ريصي سفنلا اهلا،نإف مك دعب جرخي ةدم نيعي ال :نأ نورشعلا و سداسلا و

. ةقرفتلا و تاتشلا بلقلل لصحي اذه، ىلع
جرخت كنأب كسفن ثدحت ،فال ةولخلا تلخد اذإ رامع خيشلا يل :قلا زيزعلا هرس ىلا هللاعت سدق يركبلا نيدلا مجن خيشلا قلا

هلإال هبتني ال قيقد اذهو قلا: ةمايقلا موي ىلإ كربق اذه نأب اهثدح نكلو األلو، مويلا نم جرخ اهثدح نم ،نإف نيعبر دعباأل
اسنأتسم ألهلج،مثالزيلا ةولخلا نم لخد امب سنأي ذئنيحو ، اهدض نم شحوتسا إالاذإ ةولخلا ىلإ رئاسلا سنأي ،وال نوغلا بلا
ةولخلا ةيادب مث نمو ، هتروص أدبم ةياهن وه كلذو ، هسنأ ىلا بهللاعت ذئنيح نوكيف دادض، هنعاأل عطقنت ىتح ةولخلا و ركذلا ب

. فراعملل هانعمبو رايغ عماأل هتروصب نوكيف ، ةيونعملا
اهنم، متجرخ اذإ مكسنأ بهذ ةولخلا ب ةولخلا يف مكسنأ ناك :نإ ةولخلا تاقوأ يف هديرمل لوقي ىلا هللاعت همحر دينجلا ناكو

. تاولخلا و يراحصلا مكدنع توتسا ىلا بهللاعت ةولخلا يف مكسنأ ناك نإو
اذإ هنكلو ، هردص نم عمسي دح ،ىلإ ركذلا يف هقارغتسا ءاهتنأ يدرورهسلا بيجنلا يبأ خيشلا دنع ركذ دق ةولخ بحاص ناك

اونوكت :ال هديرمل لوقي ناكف ، ركنأو ، بضغو هردص جرحو ، ركذلا هيلع شوشي ةداهشلا عملا نم ائيش ىأر اتوص،وأ عمس



اياصولا نم صخلم إاليلقال لصفلا اذه يف ام تلق:لك ءيش. مكشوشي ال ىتح ىلا، بهللاعت األسن اوححص هانعم هلثم
. بآملا و عجرملا ىلا عتو هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت ةيضرملا الةص وخلا ةيسدقلا

﴾ نوعبر واأل سماخ لا لصفلا ﴿
. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو لوقأف ةقيرطلا هذه تاولخ ضعب ركذ يف

عيمج كل رهظ ىتح كلذ عيمج انيبو ، اهراكذأو اهطورشو ةولخلا لصأ كايإو ىلا هللاعت انمحر يخأ اي كل انركذ امل انأ ملعإ
ام كل مدقأ ينكلو ، لصفلا اذهب كل تيتأ كلذ، ينم بلطت كنأ يملعل ، ةقيرطلا هذه تاولخ ضعب كل ركذأ نأ تدرأ امنهكلا،
ام كل مدقأ ينكلو ، لصفلا اذهب كل تيتأ كلذ، ينم بلطت كنأ يملعل ، ةقيرطلا هذه تاولخ ضعب كل ركذأ نأ تدرأ نهكلا،

كلكالام مدقأ ينكلو ، لصفلا اذهب كل تيتأ كلذ، ينم بلطت كنأ يملعل ، ةقيرطلا هذه تاولخ ضعب كل ركذأ نأ تدرأ نهكلا،
خزربلا ،و موتكملا بطقلا امكقلا جاتحي ، اهريغو ةولخلا ب ضاتري نأ ديري يذلا قداصلا ديرملا نأ وهو هنع، كل ىنغ ال

يعسلا ةيفيك ةفرعم ،مث دصقلا ةياغ ةفرعم ،مث جازملا ليدعت ةفرعم اهلوأ رومأ هب:ىلإ انعو هاضرأو هنع هللا يضر موتخملا
كلتا عطق يف دجلا ،مث هداوم اهنم يتلا باجحلا لوصأ ةفرعم وزهلا،مث ةيفيك ةفرعم هنع،مث عطاقلا باجحلا ةفرعم هيلإ،مث
ام ةعباتمب ، دهاجملا داوج بوكرو مزعلا فيس لس ،مث ةيليصفت وأ ةيلك امإ باجحلا وزلا اهب يتلا روم األ ةفرعم لوص،مث أل



يف رظنلا ،مث طيرفت وال طارفإ ريغ نم برشلا يفاأللكو لا االدتع قيرط موزل وهف ، جازملا ليدعت ةفرعم امأ هذه نم فرع
ةياغ ةفرعم امأو ، فارحن نعاال هيوقي امب لك ةمواقم ،مث نسلا كلذكو ، ةسوبيو ةبوطرو ، ةدوربو ، ةرارح ودلبلا تقولا
يذلا اذه ،نإف مسجلا يف بيكرتلا لبق اهيلع ناك يتلا ، ءافصلا حةلا ىلإ هدرو ينابرلا حاورلا نع باجحلا عفر وهف دصقلا
كاردإ ،هبو يقيقحلا برقلا ،و بهاوملا ،و تاحوتفلا و تاماقملا ،واألوحلاواألخالق،و فراعملا و مولعلا رئاس كاردإ هب نوكي

ةرخ. األ ةداعس ىلإ لصي مل هدقف نمو ةرخ، واآل ايندلا ةداعس
هللا قوقح ةماقإب ، هقلخو هلا حو هلعفو هلوق رئاس يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةعباتم يهف هيلإ يعسلا ةيفيك ةفرعم امأو
جإو اميظعت ىلا عت هلل كلذ نوكي نأو ، ةيورخ واأل ةيويندلا بئاوشلا عيمج نم ىلا عت هلل اصلخم عوالةين، ارس لجو زع ىلا عت

ءيش. لك يف هيلإ عوجرلا ،و ءيش لك يف ىلا عت هيلع دامتع ،واال ضيوفتلا و ميلستلا و اضرلا طاسب ىلع الالهلل
بلج يف يعسلا عطقو ، سفنلا ميظعتو تاوهشلا و ظوظحلا رحب يف حورلا قرغ وهف ، بولطملا نع عطاقلا باجحلا امأو

. قفرو فطلب نكل ، ةيلكلا ب اهيف دهزلا ب اهراضم عفد عطقو ، اهحلا صم
ركذ نع ةلفغلا ماودو ، مانملا ةرثكو كلاالم، ةرثكو قلخلا ،موالةاق بارشلا األلكو ةرثك وهف ، باجحلا لوصأ ةفرعم امأو
ماودو قلخلا نعمالةق عاطقن اال ماودو ، قفرلا ب شطعلا و عوجلا وهف لوص، كلتاأل عطق يف ودجلا يعسلا امأو ىلا. هللاعت

ناك، ركذ يأب امئاد ناسللا و بلقلا ب ىلا هللاعت ركذ ةماودمو ، قفرلا ب رهسلا ماودو هتايرورض نم لق اميف ،إال اقلطم تمصلا
: يهو تايليصفت اهنمو ناك. رمأ يأ نم حورلا نع باجحلا عطقت يتلا يهو ، تايلك اهنم باجحلا وزلا اهب يتلا راكذ مثنإاأل
،وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا الهلإإالهللاوأ يهف تايلكلا امأو ، دحاو عون نم ادحاو اباجح إال عطقت ال
يهف تايليصفتلا امأو . مويقلا يحلا وه هللاالهلإ هللاهللاهللاوأ وأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،وأ ربكأ هللا وأ هلل دمحلا هللاوأ ناحبس

. قفوملا ىلا اآلرخوهللاعت ءزجلا ىدعتي ،وال باجحلا نم ءزجب بهذي مسا لكو ، ىنسحلا ءامس األ رئاس
هاـ. اهحوضول اهيلع ملكتي مل هرخآ ىلإ مزعلا فيس لس هلوق امأو

: تاولخ سمخ كرابملا باتكلا اذه يف اهنم ركذن اننكلو ، ةريثك هذه انتقيرط تاولخف اذه، تمهف لذإو
راكذ ،دعباأل ابيرق تمدقت يتلا راكذ األ دحأ اهركذو ، ةيميلكلا نيعبر األ ةولخ يه يتلا ، ةروهشملا ةمولعملا ةولخلا (األىلو)

. يتأت ةولخ لك يف اذكو اهلهأ دنع ةمولعملا نصحتلا راكذأو ، ةقيرطلل لاالةمز
ءاعدلا أرقتو هنم، جرخي امو ناويحلا لكأ نم اهيف زرتحتو اموي نيعبرأ موصت نأ اهتيفيكو باتكلا ةحتاف ةولخ ( ةيناثلا (و
ءاعدلا اذه وهف ءاعدلا مون،امأ ةبلغل إال اراهنو يلال اهنع رتفت فال ةحتافلا امأو ةرم، نيعبرأ ةضيرف لك دعب هركذ يتأي يذلا
حاتفلا كلملا الهلإإالهللا هرخآ ،ىلإ نيدلا موي ،مكلا ميحرلا نمحرلا ، نيملا علا بر هلل، دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب كرابملا

لا،ايهلإاآلةهل عتملا ريبكلا يلعلا ميحرلا زيزعلا كلملا ،الهلإإالهللا مويقلا يحلا كلملا ،الهلإإالهللا باهولا ميركلا قازرلا
انلوق امنإ ةيلز، األ ةدار باإل مويقلا يحلا هللاالهلإإالوه ،ملآ ةينابرلا ءامس باأل ميحرلا نمحرلا الهلإإالوه دحاو هلإ مكهلإو
هلثمك سيل قسع مح ةينارونلا ةينابرلا ةراش سي،باال هط صعيهك ةينايرسلا ماسق باأل نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ ذإ ءيشل

خلا. دحأ هللا وه اق ةينادحولا ةينادمصلا ب ريصبلا عيمسلا وهو ، ءيش
فطلب ، ناول الفاأل تخاب نمحرلا ءامسأب ،مث نونلا و ،مثبملقلا نوزخملا رسلا ،مثب نوصملا حوللا ،مثب نونكملا رونلا برب اي

نأ كلأسأ نمحر ،اي ميحر اي ميرك ،اي نانم اي نانح ،اي نايدلا لدعب ، نانملا ةبيهب ، نآرقلا هباشتمب ، نارفغلا ةعسب ناوضرلا
ىلص دمحم الان ومو انديس كيبنب يلمش عمجت نأو ، ءامس واأل ةروسلا هذه مادخ يل رخست نأو ، كلوسر دمحم انديس ىلع يلصت
إ تومأ جالكل،وال مكلا ةيؤرب ايحأف ، توربجلا ىلإ ةزعلا نمو ، توكلملا ىلإ كلملا نم هب ينعفرت اريخست ملسو هيلع هللا
انديس كلوسر ىلع لص ،هللام اميلع هللا نم لضفلا كلذ اقيفر كئلوأ نسحو ، نيحلا وصلا ءادهشلا ،و نيقيدصلا و نييبنلا العم

. نيمحارلا محرأ اي كتمحرب مهعم انيلعو ، نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو دمحم
. اموي ةولخلا ب اهتءارق نأيالمز يهو ، اضيأ ةحتافلا ةولخ ةثلا) (وثلا

اهنإف ، ءيشب هيلع حتفي نأ عمطي ،فال ميحرلا نمحرلا هللا مسب رس هتاف نمو اموي رشع ةعست اهتولخو ةلمسبلا ةولخ ( ةعبارلا (و
افلأ. رشع ةعست ةولخلا يف موي لك ىلتتو لكاألةم، اهفرعت ةمج، اهلئاضفو حونمملا رسلا ،و حوتفملا بابلا

همامت دعبو هنم، الدب ددعلا اذهو ةرم يفلأ ةولخلا يف موي لك ىلتت ، اموي نورشع اهتولخو ، ةديرفلا ةتوقايلا ةولخ ( ةسماخلا (و
. ةقاطلا بسح ىلع اماود اهؤرقي

و ةبلطلا نيطايش نم فوخلا اهضعب ركذ نم ينعنم ، اهرصح نكمي ال تارمث اهنم دحاو لكلو اهنم هركذ اندرأ ام ىهتنا
. بآملا و عجرملا ىلا عتو هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا هللاعت



﴾ نوعبر واأل سداس لا لصفلا ﴿
اهافش ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اهذخأ ، ةقرفتم لئاسم يف هنع هللا يضر هنع باوجلا يف
هدجو ، باهولا ميركلا هبإالوماله طيحي ماال رارس واأل لئاضفلا نم اهيفو إال اهنم ةدحاو نم ،ام

، ملعلا يف هل مدق ال نم ضعب اهيف ضرتعي الم،دق سلا ىكزأو الة صلا لضفأ ىلا هللاعت نم هيلع
هريغو همامإ ب هذم يف اهيلع صوصنم اهلك ،ألاهن همهف ءوسو ، هملع روصق ىلع هيبنتلا اندارمو

نيدهتجملا بهاذم نم بهذمب نوديقتي ال األربك حتفلا باحصأ نا انمدق انك نإو ، بهاذملا نم
راد. امنيأ ىلا هللاعت دنع قحلا عم نورودي ،لب

هذه يف نأ ملعا ملسو هيلع هللا ىلص باوثلا ءادها اهنم. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف
: امهدحأ نيلا ؤس ةلأسملا

نما اهريغو ملسو هيلع هللا ىلص صالانت باوث نم ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ هيدهن امب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عفتني له
انيلإ. دئاع عفنلا كلذ؟و نم ءيشب عفتني ألمعلاواألوقلا،وأال

نأ باوصلل هنمب قفوملا وهللا باوجلا مأال،امأاأللوف عرشلا يف زئاج ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ باوثلا ءادها :له يناثلا و
لضفو ، ريثك ريخ هيفو زئاج هنأ باوجلا ف يناثلا امأو انيلإ، دئاع عفنلا امنإو كلذ، نم ءيشب عفتني ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

. هححصو مكاحلا ،و يذمرتلا ،و دمحأ هاور ام طقف انيلإ دئاع عفنلا نأ ىلعو هزاوج ىلع ليلدلا ،و لماعلل ميسج
يئاعد نم كل لعجأ ،مكف كيلع الة صلا رثكأ ينإ هللا لوسر اي تلق قلا: ةرجع نب بعك نع حيحص نسح : يذمرتلا قولا

تئشام يل:﴿ ؟قلا فصنلا تلق: كل﴾ ريخ وهف تدز نإو تئشام ؟قلا:﴿ عبرلا تلق: ﴾ تئشام صاليت؟قلا:ام﴿



نذإ مهل ةياور يفو ﴾ كبنذ رفغيو ، كمه يفكت كل؟قلا:﴿نذإ اهلك صاليت لعجا تلق: كل﴾ ريخ وهف تدز نإو ،
. كترخآو كايند هللامه كيفكي

صالة يئاعد نم كل لعجأ مك ،يأ يرذنملا ظفاحلا صاليتقلا نم كل لعجأ مكف هلوق ةيدمحملا دوهعلا يف ينارعشلا قلا
ةرجع نب بعك لوق ىنعم هللاام لوسر هل:اي تلقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر : بهاوملا وبأ خيشلا .هاـمثقلا:قلا كيلع

يلإ ببح ـمثقلا:دقو ﴾.ها كسفن ىلإ ال يلإ كلذ باوث يدهتو يلع يلصت صاليت؟قلا:﴿نأ نم كل لعجأ مكف
نوكيف ، ةصلا خلا هتبحم كقزري هللانأ لعل كل، اقيوشت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا دئاوف نم ةلمج كل ركذأ نأ

ىلس هللا لوسر ةفيحص يف هتلمع لمع لك يدهت ريصتو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا كتاقوأ رثكأ يف كلغش
ىلص يبنلا هل يلا.قفلا معأ باوث كل لعجأ اهلك،يأ صاليت كل لعجأ ينأ ةرجع نب بعك هيلإ راشأ امك ملسو هيلع هللاع

﴾هاـ. كترخآو كايند مه ىلا هللاعت كيفكي :﴿نذإ ملسو هيلع هللا
صاليت؟قلا: نم لعجأ ،مكف كيلع الة صلا رثكأ ينإ هللا لوسر اي تلق قلا: ةرجع نب بعك نأ اهريغو بهاوملا يفو

تدز نإو ، تئشام يل:﴿ ؟قلا فصنلا تلق: كل﴾ ريخ وهف تدز نإو تئشام ؟قلا:﴿ عبرلا تلق: ﴾ تئشام ﴿
﴾هاـ. كبنذ رفغيو ، كمه يفكت كل؟قلا:﴿نذإ اهلك صاليت لعجا تلق: كل﴾ ريخ وهف

نذإ هنع ىلا هللاعت يضر بعكل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل باوثلا ءادهإ زاوج يف حيرص اذهو
هيلإ ال يدهملا ىلإ عجار هعفن نأ ىلعو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل باوثلا ءادهإ ةليضف ىلع ليلد ، كبنذ رفغيو كمه يفكت

مدقت. امك ملسو هيلع هللا ىلص
نم ءاملعلل انهام باطحلا ،لقن ءاعدو ةقدصك ريغب هيلو عوطتو فنصملا لوق دنع يناقرزلا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح يفو
اوري هنإ:مل قلا عنملا ب باجأ مهلجو قلا: برقلا نم ءيش وأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ةءارق باوث ءادهإ زاوج الفيف خلا
هرخآ ىلإ ثيدحلا ركذو ، ةرجع نب بعك ثيدحب يكز نبا هضرتعا .دقو هرظنا ، فلسلا نم هب يدتقي نمع ءيش وال رثأ هيف

. ينانبلا نع قنال يقوسدلا ةيشاح يف هلثمو ،
ريثكو ، هزاوجو هتهارك يف ءاملعلا الفنيب خلا ركذ نأ ،دعب لحملا اذه يف رصتخملا ىلع هحرش يف ريدردلا خيشلا قولا
باوثلا ءادهإ ةلأسم نع لئس هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش نأ ملعاف اذه ررقت اذإو ، زاوجلا ىلع ةيفوصلا نم

نع ينغ ملسو هيلع ىلا هللاعت ىلص هنأ ملعا يناعملا رهاوج يف :امك هلوقب هنع ىلا هللاعت يضر باجأف ملسو هيلع هللا ىلص هل
هللا ىلص هل األمعلا باوث مهئادهإ نعو ، ملسو هيلع هللا ىلسص هيلع صالمهت نعو ، ادرف ادرف ال يصفتو ةلمج قلخلا عيمج
نكمي ال ةياغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هبر دنع كلذ يف وهف ، هلوط لا مكو هلضف غباوس نم هحنم امبو وأال، هبرب ملسو هيلع

َكُّبَر َكيِطْعُي َفْوَسَلَو ىلا:﴿ عتو هناحبس هلوق كلذل دهشي " ةدافإ " ةدايز هريغ نم اهعم بلطي ،وال اهيلإ هريغ لوصو

ال ةياغ اهل ،ناف دتحملا ةبيرق ذخأملا ةلهس ةفصلا هذهب قحلا نم درو نإو ءاطعلا اذهو 93اآلية:5] ىح ضلا ]﴾ ىَضْرَتَف
هتيبوبر ةعس ردق ىلع هلضف نم هيطعي ىلا عتو هناحبس قحلا ،ناف اهربكأ يه يتلا ةياغلا نع ال ضف ، اهرغصأ لوقعلا كردت
اهل، ةياغ ال ةبترم نم دري ءاطعب كنظ امو ، هتناكمو هدنع هتوظح ردق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هتبترم ىلع ضيفيو ،

فيكف . اضيأ اهعسو ردق ىلع هتمظعو ، اضيأ اهل ةياغ ال ةبترم ىلع دري ،مث ةبترملا كلت ردق ىلع ءاطعلا كلذ ةمظعو

4اآلي ءاسنلا ]﴾ اًميِظَع َكْيَلَع ِهَّللا ُلْضَف َناَكَو ىلا:﴿ عتو هناحبس ؟اذلقلا هتعس لوقعلا لمحت فيكو ءاطعلا اذهردقي
يف لخد نمم ىلا عت هلل لمعي لماع ،لك ةعاسلا مايق ىلإ هثعب ندل نم ،هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هانغ يف هبتارم لقأو ة:113]
هل،امل باوثلا ءادها ىلإ ةبترملا هذه عم جاتحي سيلف غلب، ام باغلا هلمع باوث لثم هل نوكي ، ملسو هيلع هللا ىلص هتلا سر قوط
األربك،و ضيفلا نم اهءارو امب فيكف . ملسو هيلع هللا ىلص هانغ بتارم رغصأ هذهو الدحهل، يذلا ةنغلا مكلا نم اهيف

. مهنود امع ال ضف ، باطق األ لوقع محهل قيطت ال يذلا ؟ رطخ األ مظع األ لضفلا
ملسو هيلع هللا ىلص اهب عفنلا هل لصحيل مهل تعرش هيلع،وال نيلصملا صالة ىلإ ةجاح هل تسيل هنأ ملعاف اذه تفرع اذإو

هنأ امهوتم األمعلا، باوث بابلا اذه يف هل ىدهملا لثم امو األمعلا، باوث هل يدهي نمم ، باوثلا ءادهإ ىلإ ةجاح هل تسيلو ،
، كلذك هضرعو ماع، آالف ةرشع ةريسم هلوط ، رحب يف ةطقن ىمر نمك عفن،إال هل لصحي وأ ملسو هيلع هللا ىلص هديزي
هانغ ةبتر تفرع اذإو هيف، ديزت نأ ىسع امو ، ةطقنلا هذهب رحبلا اذهل ةجاح يأف ديزت ةطقنلا هذهب رحبلا اذه دمي هنأ امهوتم

هدنع، هرادقم ولع مهفرعيل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ب دابعلا هللا رمأ نأ ملعاف هبر، دنع هتوظحو ملسو هيلع هللا ىلص
ىلص هب ىلا هللاعت ىلإ لسوتلا إالب لماع نم لمعلا لبقي ال هنأ مهربخيلو ، قلخلا عيمج ىلع هئافطصاو هيدل، هتبترم فوفشو

. ملسو هيلع هللا
هباطخ عيرشت نع اريدمو ، هبانج ميرك نع اضرعم ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا نود هيلإ هجوتلا هللاو نم برقلا بلط نمف

هللاإالهب ىلإ ةليسو ،وال هلمع رسخو هيعس لضو ، دعبلا و درطلا و نعللا ةياغو ، بضغلا و طخسلا ةياغ هللا نم ابجوتسم ناك ،
دنع هرادقم ولعب انل فيرعت اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا اذإفف هعرش رمأ هلا ثتماو ملسو هيلع هللا ىلص هيلع الة صلا ك
ىلص اهب هل عفنلا مهوت نم اذه ريغ.نيأ ال بلا طملا و تاهجوتلا عيمج يف ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا انلب ميلعت اهيفو هبر،

. ىنغلا مكلا نم اقباس هانركذ امل ملسو هيلع هللا
ىلص هل باوثلا ءاده إل برضي رخآ ثماال لقعت وأال،مث ىنغلا نم انركذ ام لقعتف ملسو هيلع هللا ىلص هل باوثلا ءادها امأو

ةنازخ ،لك اهددعل الدح نئازخ لومتم لك نم هتكلمم لك يف يتوأ دق ةنطلسلا مخض ، ةكلمملا ميظع كلمب ملسو هيلع هللا
نم اهريغ وأ اعورز ،وأ ةضف ابهذ،وأ ،وأ اتوقاي ردقلا اذه ىلع ةنازخ لك ةءولمم ، ضر واأل ءامسلا نيب ام اهلوطو اهضرع



كلملا كلذل ىدهأف هبلق، يف هل هميظعتو هبح دتشاو كلملا ب عمسف ، هايند نم نيتربخ ريغ ثمال كلمي ال اريقف ردق الت.مث وتملا
اهدوجوف الدحهل، يذلا ىنغلا نم هيف وه امل ببلا هنم العقت ةزبخلا نأ كش ،فال مركلا عستم كلملا هلو امظعم نيتزبخلا ىدحإ

ام هنأو هبلق، يف هميظعتو هبح قدصو ، هدهج ةياغو ريقفلا رقف ملع همرك عاست إل كلملا نإ ،مث ءاوس دح ىلع اهمدعو هدنع
،أل هتيدهبو ريقفلا كلذل رورسلا و حرفلا رهظي كلملا هل،ف ألهاده كلذ نم رثكأ ىلع ردق ولو كلذ، إالأللج ةزبخلا هيلإ ىدهأ
و ةبحملا ،أللج ءاطعلا نم هردق ردقي ال امب ةزبخلا كلت ىلع بيثيو ، ةزبخلا ب هعافتنا هبح،الأللج قدصو هل هميظعت لج

. ةزبخلا ب عفنلا ،الأللج ميضعتلا
هركذ مدقت دقف ملسو هيلع هللا ىلص هنع هانغ امأو ، ملسو هيلع هللا ىلص هل باوثلا ءادهإ ردق لثملا برضو ريدقتلا اذه ىلعو
ةزبخلا ءادهاب لثملا ركذ دقف ملسو هيلع هللا ىلص هل هؤادها امأو ، ةطقنب هدادتماو وأال، روكذملا رحبلا ةمظعب لثملا برض يف

الم. وسلا روكذملا كلملل
ةحتافلا نم ةيآ يه ،له ةلمسبلا يف ءاملعلا الف وأالتخا نيبن نأ يغبني هنأ ملعاف الة، صلا يف ةحتافلا وأ ةلمسبلا ( اهنمو )

ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو لوقنف ، كلذب الةإال صلا يف اهمكح نيبتي وأال،ذإال ةءارب ىوس روسلا نم اهريغو
. قيرطلا

ةءارب ةروس ريغ اهلوأ يف تركذ ةروس لك نمو ، ةحتافلا نم ةيآ اهنأ ءاملعلا نم ةعامجو يعفاشلا بهذ ليوأتلا بابل يف قلا
هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو ، كرابم نباو ، ءاطعو ، ريبج نب ديعسو ، ةريره يبأو رمع، نباو ، سابع نبا لوق وهو ،

. قاحسإو
وبأو كلا، ،مو يعازو األ بهذو ، بعك نب دمحمو ، يروثلا ،و يرهزلا طبلا،و يبأ نب يلع نع لوقلا اذه يقهيبلا لقنو

امنإو ، لمنلا ةروس نم ةيآ ضعب يه امنإو ، روسلا نم اهريغ والنم دواد وبأ ،داز ةحتافلا نم ةيآ تسيل ةلمسبلا نأ ىلإ ةفينح
اهنأب عطقلا ،عم روسلا لئاوأ نم تسيل اهنأب لوق يعفاشللو ، ةضورفملا صالة يف اهب حتفي قلامكلا:وال كربتللو لصفلل بتك
يضر ةشئاع ثيدحو ، نيحيحصلا يف جرخملا روهشملا سنأ ثيدحب اهريغو ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا نوك عنم، نم ةجح نم

هب لزن ام لوأ قاولا:ألن نيملا علا بر هلل دمحلا و ريبكتلا الةب صلا حتتفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك قتلا: اهنع هللا
إالب تبثي ال نآرقلا لحم قاولا:وألن اهنم تسيل اهنأ ىلع لدف ، اهلوأ يف ةلمسبلا ركذي قلخ،ملو يذلا كبر مساب أرقإ ليربج

. ةضافتس واال رتاوتلا
اإلخال ةروسو ، تايآ ثالث رثوكلا ةروسو ةيآ، ثالنوث كلملا ةروس اهنم: روسلا نم ريثك ددع ىلع اوعمجأ ةباحصلا ألن
حص ،امدق لقنلا ةهج نم روسلا لوأ يف اهتابثا ىلإ بهذ نم ةجح امأو ، اسمخ تناك اهنم ةلمسبلا تناك .ولف تايآ عبرأ ص

اهنم. ةيآ اهدعو الة صلا يف ةحتافلا لوأ يف ةلمسبلا أرق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يصر ةملس مأ نع

15اآلي رجحلا ]﴾ َميِظَعْلا َنآْرُقْلا َو يِناَثَمْلا َنِم اًعْبَس َكاَنْيَتآ ْدَقَلَو ىلا:﴿ عت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
. هريغو ةميزخ نبا امهجرخأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ؟قلا: ةعباسلا نيأف ليق: باتكلا ةحتاف يه ة:87]قلا:

ءاضقنا ةياور يفو . ةروسلا لصف ملعي ال ناك ملسو هلآو هيلع هلا ىلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو
ىلع حيحص هيف:هنإ قولا هكردتسم هللايف دبع ،وبأ مكاحلا ،و دوادوبأ هجرخأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيلع لزني ىتح ةروسلا

. نيخيشلا طرش

هلل دمحلا متأرق :﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر ةريره يبأ نع ينطقرادلا يورو

نمحرلا هللا مسب يناثملا عبسلا و باتكلا مأو نآرقلا مأ اهنإف ميحرلا نمحرلا هللا مسب اوأرقأف
اهنع،نأ ىلا هللاعت يضر ةملس مأ نع ينطقرادلا ىورو ، افوقوم يورو تاقث مهلك هدانسا ﴾.جرلا اهتايآ ىدحإ ميحرلا
ةيآ اهعطق ، اهرخآ ىلإ نيملا علا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلا هللاعت ىلص هللا لوسر

دعي. ملو ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ددعو ، بارع األ اهددعو ةيآ،
انرهظأ نيب موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيبن هنعقلا:قلا هللا يضر نبمكلا سنأ نع هدارفأ يف ملسم جرخأو

هللا مسب أرقف ةروس افنآ يلع تلزنأ هللا؟قلا:﴿ لوسر اي ككحضأ ام انلقف امسبتم هسأر عفر ،مث ةءافغإ ىفغأ ذإ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب نأ يف انباحصأ هب جتحأ ام نسحا يقهيبلا قلا ثيدحلا ﴾ رثوكلا كانيطعأ انإ ميحرلا نمحرلا
اهيف اوبتك مهنأو ، فحاصملا يف لجو هللازع باتك ةباحصلا عمج يف هانيور ام ةءارب ىوس روسلا حتاوف نم اهنإو ، نآرقلا نم
رشع ثوالةث ةئام اوبتك مهنأ مهوتم مهوتي فيكف . ةءارب ةروس ىوس ، ةروس لك سأر ىلع نآرقلا نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب
نمحرلا هللا مسب دعي ناك ،هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةحيحصلا تاياورلا ب انملع نأقلا:دقو ؟ىلإ نآرقلا نم تسيل ةيآ

. ةحتافلا نم ةيآ ميحرلا
اهدعب يتلا ةروسلا ،و نآرقلا ألم ميحرلا نمحرلا هللا مسب عدي ال ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع هدنسب يعفاشلا ىورو
هلعفي ناك هنأ امهنع ىلا هللاعت يضر سابع نبا نع يعفاشلا ىورو أرقي. مل فحصملا يف تبتك امل لوقي ناك ،هنأ هريغ داز

. نآرقلا يف ةيآ ريخ مهنم ناطيشلا عزتنا : لوقيو
أرق مث ادم تناك ؟قلا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةءارق فيك لئس هنأ هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم يراخبلا دارفأ يفو

ةحتافلا نم ةلمسبلا نأ ةحضاولا ةحيحصلا األةلد هذهب تبث ،دقو ميحرلا دميو ، نمحرلا دميو هللا، دمي ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ك ديرجت فحاصملا ةباتكب اوبلط مهنأو ، فحاصملا يف اهتابثإ ىلع اوعمجأ ةباحصلا ف اضيأو هيف، تركذ عضوم لك نمو ،

اوبتكي مل اذلو هنم: اوصقني وأ هيف اوديزي نأ ريغ نم هنيودتو ، انآرق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنملا لجو المهللازع



ناكو ، اهوبتك امل روسلا لئاوأ يف نآرقلا نم ةلمسبلا نكت مل ،ولف ةحتافلا دعب اهلوقي ناك هب درو دق ناك نإو ، نيمآ ةظفل هيف
. نيمآ مكح اهمكح

. يعفاشلا ،و كرابم نباو ، اهؤاهقفو ةفوكلا و ةكم ةءارق هيلعو ، ةحتافلا نم ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : رينملا جارسلا يفو
هيلع هللا ىلص هنأ يور ام لأللو لديو كلا ،مو يعازو ،واأل مهؤاهقفو ماشلا و ةرصبلا و ةنيدملا ةءارق هيلعو اهنم تسيل ليقو
هللا يضر ةريره يبأ نع ينطقرادلا ىورو ، يراخبلا هاور اهنم. ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ، تايآ عبس ةحتافلا دع ملسو

نآرقلا مأ اهنإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب اؤرقاف هلل دمحلا متأرق قلا:﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هنع ىلا عت

.﴾ اهتايآ نم ميحرلا نمحرلا هللا مسبو يناثملا عبسلا و باتكلا مأو
ميحرلا نمحرلا هللا مسب دع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهنع،نأ ىلا هللاعت يضر ةملس نعمأ حيحص دنسب ةميزخ نبا ىورو
لئاوأ هطخب فحصملا يف اهتابثإ ىلع ةباحصلا عامج إل ةءارب إال ةروس لك نم ةيآو . تايآ تس نيملا علا بر هلل دمحلا و ةيآ
نكت مل ،ولف نيمآ بتكت مل ىتح ، ذوعتلا و روسلا مجارتو راشع نعاأل نآرقلا ديرجت يف ةغلا بملا ،عم ةءارب ةروس ىوس روسلا
اهارن .مثنإا اعطق لمنلا ةروس يف نآرقلا نم ةيآ يه اضيأو ، انآرق نآرقب سيل ام داقتعا ىلإ يدؤي ألهن كلذ اوزاجأ امل انآرق

55اآلية:25] نمحرلا ]﴾ ِناَبِّذَكُت اَمُكِّبَر ِءاَلآ ِّيَأِبَف ىلا:﴿ عت هلوق انيأر ول انأ امك هنم نوكت نأ بجوف ، نآرقلا طخب ةرركم

نم لكلا .انلق:نإ ةدحاو ةروسب حضاو طخب نآرقلا يف ارركم الت77اآلية:15] سرملا ]﴾ َنيِبِّذَكُمْلِل ٍذِئَمْوَي :﴿ٌلْيَو هلوقو
يف يفكي ،امك نظلا هيف يفكيف ، امكح انآرق تبثي امأ انآرق تبثي اميف هلحم )نأب بيجأ ). لصفلل تتبث اهلعل ليق): (نإف نآرقلا
دق اضيأو . رتاوتلا ىنعم اذه يفو ، ريكن ريغب هطخب فحصملا يف اهتابثإ اضيأو الين. قابلا ركب يبأ يضاقلل خالاف ينظ لك
اضيأو ، اهتبثم رفكل انآرق نكت ولمل اهنأب ( بيجأ ). اهدحاج رفكل انآرق تناك تلق):ول .(ناف نيرخآ نود موق دنع رتاوتلا تبثي

نأ ىلع دقعنا األةمدق عامجإ نأ ملعاف الة صلا يف اهمكح امأو ، عامجإب اهنم ةيآ ةلمسبلا تسيلف ةءارب .امأ تاينظلا ب نوكي ال
:ال مهضعب قفلا كلذ دعب اوفلتخا .مث اهئراق النصالة طبب ءاملعلا نم دحأ لقي ،ملو ةحيحص الهت صف ةحتافلا لوأ اهأرق نم
ةعبرأ ةضيرفلا يف ةحتافلا لوأ اهتءارق يفف مكلا بهذم امأو ، ءاملعلا ضعبو ، يعفاشلا بهذم وهو ال صأ اهكرات صالة حصت

ريغ نم ضرف اهنأ هجو ىلع اهب ىتأ اذإ ةضيرفلا يف ةلمسبلا ةهارك لحم نكل ، ةهاركلا ،و ةحاب ،واإل بدنلا ،و بوجولا لا: وقأ
ةهارك فال ديلقت وال ةضيرفل ضرعت ريغ الفنم خلا نم جورخلا دصقب هل،وأ ادلقم اهب ىتأ اذإ .امأ اهبوجوب لوقي نمل ديلقت

ءاش نإ يتأيس امك اذه ريغ بذكو هنع هللا يضر مكلا بهذم وه .اذه اهريغ يف ةبحتسمو ، بوجولا ب لئاقلا دلق اذإ ةبجاو ،لب
. ةحيرصلا ةحضاولا ،ودلااللئ ةحيحصلا لوقنلا ب هنايب ىلا هللاعت

ةحتافلا نم ةلمسبلا نأ نماألةلد مدقت امب تبث :اذإ ليوأتلا بابل يف .(تلق):قلا تركذ امل ةقفاوملا صوصنلا تاه تلق): (نإ
نم رهجلا قلاب نمو ، ةيرسلا الة صلا يف ةحتافلا عم اهبرسيو ، ةيرهجلا الة صلا يف ةحتافلا عم اهب رهجيف روسلا نم اهريغو
وبأو ، ريبج نب ديعس : مهدعب نمو ، مهنع هللا يضر ريبزلا نباو ، ورمع نباو رمع، نباو ، سابع نباو ، ةريره :وبأ ةباحصلا
، يظرقلا بعك نب دمحمو هللا، دبع نب ملا ،سو نيسحلا نب يلعو ، دهاجمو ، سواطو ، ءاطعو ، ةمركعو ، يرهزلا قالةب،و

خ نب ملسمو ، رانيد نب ورمعو ، زيزعلا دبع نب رمعو ، لوحكمو ، ملسأ نب ديزو رمع، نبا ىلوم ، ردكنملا نباو ، نيريس نباو
. اقلطم اهب رسي : ليقو روث. يبأو ، كرابملا نبا نع اضيأ يحيو مكلا. بحاص بهو نبا يلوق دجأو ، يعفاشلا بهذ هيلإو دلا.

لقعم نباو ، رساي نب رامعو ، دوعسم نباو ، يلعو ، نامثعو ، رمعو ركب، :وبأ ةباحصلا نم اهب رارس ىلإاإل بهذ نممو
مكلا بهذ هيلإو يروثلا ،و شمع ،واأل ةداتقو ، يعخنلا ميهاربإو ، يبعشلا ،و نسحلا : مهدعب نممو مهنع. هللا يضر مهريغو

نب ةرمسو طبلا، يبأ نب يلعو ، سابع نباو ، ةريره ،وبا مهنم ةعامج ىور دقف رهجلا نمقلاب ةجح امأو . مهريغو دمحأو
يف كلذب أموأ نم مهنمو ، كلذب حرص نم مهنمف . ةلمسبلا ب رهج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ مهنع هللا يضر ةملس ،مأو بدنج
هللانب دبع ةياور يهو ةفيعض امهادحإ : ناتياور إال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اهب رارس اإل حيرص يف دري ملو هترابع

اهب. جاجتح اال طوقس بجوأ امب ةللعم يهو حيحصلا يف سنأ نع ىرخ ،واأل لقعم
نآرقلا مأب أرق ،مث ميحرلا نمحرلا هللا مسب قفلا: هنع ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ ءارو تيلص هللاقلا: دبع نب ميعن ىورو
هحيحص يف ةميزخ نباو ، يئاسنلا ه جرخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب مكهبش ال ينإ ملس اذإ لوقي مث هيفو ، ثيدحلا ركذو
يبأ نع هدنسب ينطقرادلا ىورو . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبثو حص دقف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا امنإ قولا:
.قلا ميحرلا نمحرلا هللا مسبب حتتفا سانلا مؤي وهو أرق اذإ ناك قلا: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره

. ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ملسو هيلع هللا ىلص ناك قلا: امهنع هللا يضر سابع نبا نعو . تاقث مهلك هلا :جر ينطقرادلا
ةياور يفو ةلع، هل سيلو حيحص هدانسإ هللاقولا: دبع وبأ مكاحلا هجرخأو ، حورجم هتياور يف سيل قولا: ينطقرادلا هجرخأ

ينطقرادلا هجرخأ ، ميحرلا نمحرلا هللا مسبب حتتفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك قلا: امهنع هللا يضر سابع نبا نع
هؤانثتسإ لثامي ال ةماش:يأ وبأ .قولا كلذك هدانسإ سيل قولا: يذمرتلا هجرخأو ، حورجم هدانسإ يف سيل حيحص هدانسإ قولا:

ىلص يبنلا ناك هنعقلا: هللا يضر سنأ نعو . حيحصلا ىلع حجر نماألةلد مدقت ام ىلإ مضنا اذإ نكلو ، حيحصلا يف ام
يبأ نب دمحم نع هيفو ، حيحص هدانسإ قولا: ينطقرادلا هجرخأ ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ةءارقلا يف رهجي ملسو هيلع هللا

هللا مسبب رهجي ناكف ، برغملا الة صو ، حبصلا صالة ىصحي امال ناميلس نب رمتعملا فلخ تيلص الينقلا: قسعلا يرسلا
نب سنأ هنع.قولا هللا يضر نبمكلا سنأ الة صب يدتقأ اولآ قلا:ام رمتعملا تعمسو ، اهدعبو ةحتافلا لبق ميحرلا نمحرلا

هاـ. تاقث مهلك هتاور قولا ينطقرادلا هجرخأ . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الة صب يدتقأ اولآ مكلا:ام
يف .قولا قيفوتلا هللا بو ةيافك ردقلا اذه يفو ، اهركذ لوطي نيبناجلا نم ةبوجأو تاداريإو ةلدأو ثيداحأ بابلا يفو (تلق)



: ةباحصلا نم اذه .قلا ةيرسلا يف اهعم اهب رسيو ، ةيرهجلا الة صلا يف اهب رهجي ةحتافلا نم اهنأب لوقلا ىلعو زيرب اال بهذلا
قالةب، وبأو ، ريبزلا نب ةورع ، مهدعب نمف نيعباتلا نمو ، مهنع هللا يضر ريبزلا نباو رمع، نباو ، سابع نباو ، ةريره وبأ
، ردكنملا نباو ، نيريس نباو ، يظرقلا بعك نب دمحمو ، نيسح نب يلعو ، دهاجمو ، سواطو ، ءاطعو ، ةمركعو ، يرهزلا و

يعفاشلا بهذ هيلإو خدلا نب ملسمو ، رانيد نب رمعو ، زيزعلا دبع نب رمعو ، لوحكمو ، ملسأ نب ديزو رمع، نبا ىلوم عفانو
نع اعفان مكلا لأس : يلوزجلا مساقلا وبأ قولا روث يبأو كرابملا نبا نع اضيأ ىكحيو مكلا بحاص بهو نبا يلوق دحأو ،

هاـ. هلهأ هنع لس ملع قولا:لك هيلإ ملسف اهب رهجلا ةنسلا قفلا: ةلمسبلا
نبا .قلا طلغلا و مهولا هلخاد هل، نقتم ريغ وهو ، رخآ ملع هب قلعتي ملعلا كلذ ناكو ملع، يف همامإ ناك نم نأ كش وال

رساي نب رامعو ، دوعسم نباو ةعبر األ ءافلخلا ةباحصلا نم قهلا نممو اهب، رسي ليقو ريثك نبا ةءارق ىلع هفيلأت يف يضاقلا
، يروثلا ،و شمع ،واأل ةداتقو ، يعخنلا ،و يبعشلا ،و نسحلا : مهدعب نمف نيعباتلا نمو مهنع هللا يضر مهريغو لقعم نباو ،

. اهكرات قسفيو ، ةلمسبلا دحاج رفكي عورفلا بحاص نأقلا:قولا ،ىلإ مهريغو دمحأو ، ةفينح وبأو مكلا، بهذ هيلإو
ةءارقلا نم ناعنمي ، ضئاحلا و بنجلا يفأن ةمكحلا ،ام تافراعلا رابك نم تناكو ةيعارلا ةرمع تلأس : هريسفت يف مامإا قلا

نأ درو األيب لهس يبأ نع يواقرزلا ىورو . بيبحلا ركذ نم عنمي ال بيبحلا ،و بيبحلا مسا ةلمسبلا ألن ؟قتلا ةلمسبلا نود
هتلعفف هللا لوسر اي اربخ كنع تيور قفلا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأرو ، هعجو داز هنأ هنس،مث عجو ىراخبب ابيطخ

هنس عجو زفلا ةلمسبلا ب اهأرقو هبتناف ،﴾ ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقت ملو اهتأرق قفلا:﴿ألكن يعجو نكسي ،ملف
هل: ليق دقو نيفراعلا ضعب نع يورو إالاهب، يلصأ ،وال ةلأسملا هذه يف يعفاشلا بهذم تدقتعاف بيطخلا دعي.قولا ملو
صالةهاـ. لكل ميحرلا نمحرلا هللا مسب راهظإب ؟قلا: هرصع يف نم عيمج ىلع هركذ ولعو يعفاشلا مسا روهظ ىرت امبف

نمحرلا هللا مساب حتتفت ال نآرقلا مأب ارهج تأرق حبصلا يف تنك :نإف هلوق دنع ةلا سرلا ىلعو ينارفنلل يناودلا هكاوفلا يفو
يبأو ، دمحأو دنعاالمام، ،ألاهن امومأم اذف،وأ تنك،وأ امامإ ارهج وال ارس ،وال اهدعب ةروس ،واليف نآرقلا مأ يف ميحرلا
يف روهشملا وه اذه ةهارك يهن ةضيرفلا يف اهتءارق نع يلصملا ىهنيف ، ةروس لك لوأ ،والنم ةحتافلا نم ةيآ تسيل ةفينح

. يعفاشلا بهذمك اهبوجوب لوق عفان .والنب بهذملا
يتأي يرزاملا ناكرخو . لمعلا و لفغم هللانب دبع ثيدح روهشملا ليلدو ، اهبدن ةملس النب ىزعو ، اهتحابإ اإلماممكلا نعو
النصالة طبب دحاو لوق ىلع يعفاشلا بهذمو ، لمسبي صالةنم ةحص ىلع هلك مكلا بهذم قفلا: كلذ يف ملكف ارس، اهب

هيف. فلتخملا نم ريخ هيلع قفتملا ،و اهكرات
كلذ لثمو الة، صلا يف ةلمسبلا ةءارقب الف خلا نم جورخلا عرولا نم نأ ةعامجو يلا، زغلا دشر،و نباو ، يفارقلا ركذ دقو

ءاعدلا ،ألن قافتاب ةحيحص الة صلا ريصتل ، ءاعدلا ضعب عم نكلو ، تاريبكتلا ىدحإ دعب ةزانجلا صالة يف ةحتافلا ةءارق
ىتأ اذإ ،امأ اهبوجوب لوقي نمل ديلقت ريغ نم ضرف اهنأ هجو ىلع اهب ىتأ اذإ ةضيرفلا يف ةلمسبلا ةهاركو ، لحمو نكر اندنع

بوجولا ب لئاقلا دلق اذإ ةبجاو يه ،لب ةهارك فال ديلقت وال ةضيرفل ضرعت ريغ الفنم خلا نم جورخلا دصقب هل،وأ ادلقم اهب
هاـ. هريغ يف ةبحتسمو ،

تاضورفملا تاولصلا نم اهريغ اذكو حبصلا صالة يف تأرق اذإو : لحملا اذه يف ينابملا قيقحت حرش يف نسحلا وبأ قولا
امامإ ارهج وال ارس ،ال اهدعب يتلا ةروسلا ،واليف نآرقلا مأ ،اليف اقلطم ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف ةءارقلا حتفتسن ،ال
بهذم وهو عفان النب بوجولا اضيأ لا ثالثوقا اهيفو ،مثقلا: ةنودملا بهذموهو ةهاركلا يفكالهم يهنلا ،و هريغ وال تنك
ليقف ارس لمسبي يرزاملا ناكو قلا: قورز دمحأ خيشلا كالمنأ دعب نأقلا .ىلإ ةملسم النب بدنلا هنع،و هللا يضر يعفاشلا
اهكرت نم نأ دحاو لوق ىلع يعفاشلا بهذمو صالهت، لطبت ال لمسب نم ،نإ دحاو لوق ىلع مكلا بهذم قفلا: كلذ يف هل

. يسهقف األ لوق هوحنو صالهت تلطب
هب سأب امال كرت عرولا : ةريخذلا عماج يف نأقلا:قولا .ىلإ اهتحص ىلع قفتم الة صب يتأيل اهأرقي نأ مهضعب بحتساو
لوقي يعفاشلا ،و ةعورشم تسيل لوقي كلا .مف ةزانجلا صالة يف ةحتافلا ةيعورشم يف ءاملعلا الف تخاك ، سأبلا هب امم ارذح ،

هاـ. أرقت نأ عرولا ،ف ةبجاو لوقي يعفاشلا الة،و صلا يف ةهوركم : لوقي ،مكلا ةلمسبلا ك أرقت نأ عرولا ،ف ةبجاو
ك دعب ،مثقلا روهشملا ىلع ةهوركم كلذ ألن ينعي ، هرخآ ىلإ حتفتست :ال هلوق لحملا اذه يف قورز دمحأ خيشلا حرش يفو
عفان، نبا نع يرزاملا هلقنو بوجولا اعبارو . اهبابحتسا ةملسم نبا نع دشر اهب.والنب سأب ال عفان نبا نع رمع، المأليب

صالهت. تلطب اهكرت .نم دحاو لوق ىلع يعفاشلا بهذم وهو ، ةملسم نبا نع ضايعو
يف رييختلا ةنودملا بهذمو . ةضيرفلا صالة لطبت ال اهنأو ، ةلفانلا يف ةلمسبلا زاوج يف فلتخي ال زارطلا نع ةريخذلا يفو

. ةلمسبلا يف ةلفانلا
هـ. واللفن ضرف يف حبلا اهكرتي ال عفان نبا نع ضايع اهلوقي وأ اهلوقي :ال نيتياور دشر نبا ىكحو

الفقهلا خلا نم جورخلل ةحتافلا لوأ ةلمسبلا عرولا ،و ضرفب اهركو رصتخملا ىلع هحرش يف يقابلا دبع خيشلا قولا
صالهت، لطبت مل لمسب ،نم دحاو لوق ىلع مكلا بهذم قفلا: كلذ يف هل ليقف ارس لمسبي يرز املا ناكو . هريغو يفارقلا
ال طبب امهدحأ لوقي صالة نم ريخ ، اهتحص ىلع ناقفتي الة صو صالهت، تلطب اهكرت ،نم دحاو لوق ىلع يعفاشلا بهذمو
هركت الف،إوالمل خلا نم جورخلا دصقي ،ملو اهكرتب حلصت الةال صلا نأ دقتعا هيف،اذإ ةلمسبلا ةهارك لحمو نأقلا: اهن.ىلإ

هاـ.
نبا اهريغو ةحتافلا يف ارهجو ارس ، هريغو لإلمام ضرفلا يف ذوعتلا و ةلمسبلا تهركو :يأ لحملا اذه يف يشرخلا قولا

جورخلا نم عرولا نكل ، بوجولا و بدنلا و ةحاب باإل ليقو . هباحصأ دنع هبهذم ليصحتو دنعمكلا، روهشملا وهو ربلا دبع



هاـ. اهب رهجلا هركيو ، اهرسيو ةحتافلا لوأ ةلمسبلا الفب خلا نم
يفكت هدنع،ال رسلا نأ مولعمو ، يعفاشلل ةاعارم ،يأ اهرسيو هلوق يشرخلا ىلع هتيشاح يف يودعلا يلع خيشلا علاالةم قلا

هاـ. هسفن عمسيو ،يأ اهرسي هلوقب دارملا نوكيف ، هسفن عامسإ نم الدب ،لب ناسللا ةكرح هيف
لوقن الف.الان خلا نم جورخلل اهب االنايت بحتسي مهلوق يفاني ةضيرفلا يف اهب اإلنايت هركي ، مهلوق :والقيلا يشرخلا مثقلا

ةين نود اهب االنايت بابحتس اال قلعتم ، اهيلع فقوتي الة صلا ةحص نأ ىلع ،وأ ضرف اهنأ هجو ىلع اهب اإلنايت ةهاركلا قلعتم
هاـ. امهنيب يفانت ،فال ةيلفنلا و ةيضورفلا

دصقي نأ امإ ،هنأ لصاحلا ضرفب اهركو ، هرصتخم يف ليلخ خيشلا ينعي ، هلوق نيققحملا نيققدملا ءاملعلا ضعب قولا
لك.امإ يف عبرأ هذهف ال صأ ائيش دصقي ،وأمل هنيعب ال دحاو هدارم نوكي نأب مومعلا ىلع اعم،يأ امه ،وأ ةيلفنلا ،وأ ةيضرفلا

جورخلا ىونو ال، صأ ائيش دصقي اماذإمل يه ةدحاو ةروص يف اهمدعو عبس، يف ةهاركلا ةينامث هذهف وأال، جورخلا دصقي نأ
،ألهن يفانتلا نم هيف امل جورخلا ىونو ، ةيضرفلا دصق اذإ امو هذه . نيتروص يف ةهاركلا مدع لئاقلا يقابلا دبعل الف خلا نم

هاـ. اظح مال ايكلا م هؤاقب دارملا ،و اصلا خ ايعفاش ناك ةيضرفلا دصق اذإ
، ةحتافلا وأ ةلمسبلا عرولا نمو ، يشورمعلا رضخلا نب يلع خيشلا علاالةم ملا اإلماممكلا،علل بهذمل كلا سملا ةبيرق يفو

لطبت مل لمسب ،نم دحاو لوق ىلع مكلا بهذم قفلا: كلذ يف هل ليقف ارس لمسبي يرزاملا ناك دقو الف، خلا نم جورخلل
لوقي صالة نم ريخ ، اهتحص ىلع ناقفتي الة صو صالهت،يأ تلطب اهكرت ،نم دحاو لوق ىلع يعفاشلا بهذمو صالهت،
يقوسدلا ةيشاح يفو اهب. االنايت بحتسا الف،إوال خلا نم جورخلا دصقي اممل ةهاركلا لحمو نأقلا الاهن.ىلإ طبب امهدحأ

نمو ، رحنلا عبار موي موص رذن نم ةلزنمب ةضيرفلا صالة يف رذنلا ب ةلمسبلا بجت ،له رصتخملا ىعر يدردلا حرش ىلع
. كلذل ضرعت نم رأ ،مل رذنلا كلذب يفوي نأ بجي .وأال رصعلا دعب نيتعكر صالة رذن

جورخلا اهل رذنلا مالظحب ريغ ناك اذإ اذهو ، ةضيرفلا يف اهبوجوب لوقي بهذملا لهأ نم ضعب اصوصخو موزللا رهاظلا و
هاـ. ادحاو وقال ةبجاو تناك الف،إوال خلا نم

دروأ خالف ةاعرمل إال هلوق عومجملا ىلع عومشلا ءوض ةيشاح يفو خالفهاـ. ةاعرمل إال ضرفب اهركو عومجملا يفو
يفتنتف ، عروأ ةاعرملا تناك دققيلا:اذإ نكل ، فلا خملا دنع ةحصلا ضرغل اهب ملبيلا هنأ ريغ ، ةلصاح ةهاركلا ،نأ ينانبلا

. اعطق ةهاركلا
يف ةلمسبلا بوجوب ليق دق هنأ ملعاو ، ريمشتلا عرولا نأش نإ لوقأ . جرح وهو ، تايف ال خلا يف للستي هنأ يتبسلا ةيشاح يفو
يف يعاقبلل نارق واأل خويشلا مجارتب نامزلا ناونع يف ةدئاف : هصن ام ينانبلا يفو ، اهريغ يفو ةيوامشعلا يف ،امك انبهذم
رظنلا ةلصحمو ، اهيفن وأ ةحتافلا نم ةيآ يف ةلمسبلا تابثإ يف برطملا صقرملا هثحب اهنمو ، رجح نبا ظفاحلا انخيش ةمجرت

مل ةيآ اهنأ ىلع ، اهتءارقب إال هتياورب دحأ صالة حصت ،مل ةروسلا لوأ نم ةيآ يف هدنع ترتاوت نمف ، ءارقلا قرط رابتعاب اهيلإ
هللا اهرخدا يتلا راظن األ سئافن نم اذهو ، ريثك نبا هتءارق نوكل هنع هللا يضر يعفاشلا اهبجوأ مث نمو ، كلذك هبإال لصتت

هاـ. ىلا عت
، هدارفناب ءارقلا نم ءىراق لك ىلإ رظنلا عجريو ، عورفلا ةمئأ الفنيب خلا عفتري عيدبلا باوجلا اذهبو : ءاملعلا ضعب قلا
إوالفال،و ناك ايأ اهكرتب لطبتو الةاهب، صلا يف ةءارقلا كلتو ، فرحلا كلذب ءىراق لك ىلع بجت هفرح يف ترتاوت نمف

هاـ. نسح وهو مهضعب .قلا امهريغ وأ ايكلا وأم ايعفاش هنوك إال رظني ال
. فرحلا ب ينانبلا هلقن ام اذه

.قولا ةءارب ريغ يف اهتابثإ ىلع اوقفتاف ةروسلا ءادتبا يف امأو ، نيتروسلا نيب لصولا يف وه امنإ ، ءارقلا خالف لحم لوقأ
: يبطاشلا

نمتال ريخ ءازج األ يفو اهاوس ةروس كئادتبا يف اهنم والدب
. ةقفتم يهو مهقرط الفىلإ خلا در حصي فيكف اهيف، مهقرط فلتخت ،ال ءارقلا قافتا لحم يهف اهب ءودبم ةحتافلا نأ هرهاظو
. اهجراخو الة صلا يف اهل عبسلا ءارقلا زاوج ىلع عامج اإل اضيأو ، ابرطم اصقرم انسح نوكي نأ النع ضف عضوملا اذه يفو

ىنتعا األرم،هنأ ةياغ هتياورب أرق نمع ، اهجراخو الة صلا يف عبسلا نم هتياور ريغب ةءارقلا زيجي ريثك نباك ةياورلا سفنو
انبر. دنع نم لكو اهريغب ماق لودعلا نم هريغو ، اهريختو ةياورلا هذه طبضب

عجري ال ءارقلا نأ ىلع ، دساف ةءارقلا الف تخا ىلإ هخسنو عورفلا ةمئأ الفنيب خلا عفرو قاب، ءاهقفلا خالف نأ باوصلا ف
لزن يتلا فرح نماأل نوكيف ملس ،ولو ريبكتلا و ليلهتلا و ةذاعتس اال مهبصنم ةياغو ، ءاهقفلل هذه والطبالنلب ةحص يف مهيلإ
تابثإب ، راهن األ اهتحت نم يرجت : ةبوتلا رخآ يف اهأرقأ ،امك اهكرتب ةرمو ، ةلمسبلا ةرمب ليربج هأرقأ اللألةم، يهست نآرقلا اهب

هاـ. اهفذحبو ةرات وه تابثإب ديمحلا ينغلا هللاوه .نإف لوتي نمو ديدحلا رخآو اهكرتبو ةرات نم
يف إالام عبتي ال هنأ يعديو عملا، هنأ يعدي ،مث بهذملا يكلا هنأم ناسن اإل يعدي ،نأ بجعلا لك بجعلا اذهف تمهف اذإ مث
كلذلف ، يعفاشلا نأاإلمام همعزل ، ةضيرفلا صالة يف ةحتافلا لوأ ةلمسبلا أرقي نم فلخ ىلصي ال هنإ لوقي ليلخ،مث رصتخم

. نيهجول سانلا نيب ةكوحضأ راص هنأ لوهجلا ردي هفلخ،ملو يلصي ال
. لعفي كلذ نأ بهذملا ءاملع صنل ايعفاش ناسن اإل ريصي ،ال ةضيرفلا صالة يف ةحتافلا لوأ ةلمسبلا ةءارق نأ هلهج : امهدحأ

بعي فيكف ، عرو الف خلا نم جورخلا دصقل هلعف نأ ىلع اوقفتا ،مث هحابأ هسفنب كلا هبدن،مو ضعبو ، هبجوأ مهنم ضعبف
الاهن طبو اهتحص يف افلتخم صالة يلصي نم هباع ،اذإ اهتحص ىلع اقفتم ىلص يذلا ،ألن ةميظع هجةلا كلذ ؟ عرولا بحاص

لقاع. لك دنع هنم بجعتي نأ يغبني ،



يف ليلخ لوقل حصي هبال ءادتق نأاال ملسن ،ال يعفاش ةضيرفلا صالة يف ةحتافلا لوأ لمسب نم نأ انضرف ول :انأ يناثلا و
هاـ. عورفلا يف فلا خمو ، ىمعأب ءادتقا ازاجو ، هرصتخم

لعفي هآر ولو بهاذملا نم هريغ ،وأ يعفاشلا فلخ يكلا الةملا صك ، عورفلا يف فلا خملا ب ءادتق اال زوجي اذكو : يشرخلا قلا
،وال يعفاش لمسبملا قلا:نإ هرصتخم يفو ليلخ. يف نعط اذه ،نأكالهم ليلضلا لوهجلا ردي .ملو يدتقملا بهذم خالف

. نيهجو هفلخ يكلا صالةملا حصت
ب ءادتق نأاال ،عم اعرش ةلطابو ةعونمم يعفاش مامإ فلخ يكلا صالةملا هاجالنأب هللاعهن يضر ليلخ نوكي :نأ امهدحأ

. ةيلكلا هاجالب نوكيف ، اعامجإ عونمم عورفلا يف فلا خملا
اذهب رغيل ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ىلع ةأرج ىلا هللاعت هعنم ام حابأ هنكلو ، عنملا هللاعاملاب همحر نوكي :نأ امهيناثو

لقعلا و سحلا لطبأ دقو ، هتافلؤم عيمجبو هرصتخمبو هب قوثولا يفتني فصتا نيذه يأبو ، ةيدمحملا هذهاألةم رصتخملا
فهللا هراكنإب ،والنأبييلا هترظانمب لغتشي نأ لقاعل يغبني اذكه،فال ركنملا اذه حلا ناك اذإو كلذ. ىلع هلل دمحلا و امهيلك

. هلئاسو هبسح
ىلع كبلق يف هتفرعم ترقتساو ، كنهذ يف هتمهفو ، هملع كدنع لصحو ، كسأر ينيعب هتيأرو مدقت، ام عيمج ررقت (تلق):اذإ

ىلع اندمتعم امأو ، ةعيرشلا ملع ةهج الةنم صلا يف ةحتافلا لوأ ةلمسبلا ةءارق ىلع اندمتعم وهف كبر، نم ةنيبو ةريصب
. ةقيقحلا ملع ةهج الةنم صلا يف ةحتافلا لوأ اهتءارق

يف ةحتافلا لوأ اهتءارقب الم سلا ىكزأو الة، صلا لضفأ اهنكاس ىلع ، ةرونملا ةنيدملا ب نحنو يلا غلا دمحم يديس ينرمأ دقف
انخيشو ، موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا انبر ىلإ انتليسوو انديس نع وهو ، اهئاطعإ يفو كلذ يف يل نذأو ، اهريغو الة صلا
دوهشلا ملعو ، دوجولا ديس هيف هل نذأو ، كلذب هرمأ دق وهو هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر يناجتلا ينسحلا دمحم نب دمحأ

. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم الان ومو انديس
الة صلا يف دحاو سفن يف ةحتافلا ب ةلصتم ةلمسبلا أرقأ ،نأ ةفرشملا ةكم يف نحنو اضيأ يلا غلا دمحم يديس يل ركذو
ةقرو يناطعأ اهنم،هنأ كلذ يف رارسأ ىلع ينعلطأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر خيشلا نعوهو ، اهريغو

،نع يكبلعبلا نيدلا يفص خيشلا ينربخأ دقل ميظعلا هللا:وهللا همحر يدابأ زوريفلا نيدلا دجم يضاقلا خيشلا :قلا هصن ام اهيف
وهللا لوقأ ينإف ، دحاو سفن يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب لقف ةحتافلا تأرق هنأقلا:اذإ يبرعلا نب دمحم نع ، ينوراقلا خيشلا
هظفل نع يسلا سلا يلع دمحم نثدحاوبأ دقل ميظعلا قولا:بهللا بتاكلا دمحم نب ليضفلا ركب يبأ ظفل نم تعمس .دقل ميظعلا
. قارولا هللا دبع وبأ ينثدح دقل ميظعلا قولا:بهللا يواخرصلا رصن يبأب فورعملا هللا دبع ينثدح دقل ميظعلا قولا:بهللا
قولا: دهازلا يولعلا نيسحلا نب دمحم ينثدح دقل ميظعلا بهللا قولا ليوطلا سنوي نب دمحم ينثدح دقل ميظعلا قولا:بهللا
دقل ميظعلا .قولا:بهللا يكمربلا ىسوم نب رمع ينثدح دقل ميظعلا .قولا:بهللا يعجارلا ركب وبأ ينثدح دقل ميظعلا بهللا

دقل ميظعلا قولا:بهللا هنع هللا يضر طبلا يبأ نب يلع ينثدح دقل ميظعلا هنع.وقلا:بهللا هللا يضر نبمكلا سنأ ينثدح
دقل ميظعلا قولا:بهللا ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ينثدح دقل ميظعلا قولا:بهللا هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ينثدح
سلا هيلع ليفارسإ ينثدح دقل ميظعلا المقولا:بهللا سلا هيلع ليئاكيم ينثدح دقل ميظعلا المقولا:بهللا سلا هيلع ليربج ينثدح
ةدحاو ةرم باتكلا ةحتافب ةلصتم ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق نم يمركو يدوجو جواليل يتزعو ليفارسإ المقولا:هللااي
باذع نم هريجأو ، رانلا ب هناسل قرحأ ،وال تائيسلا نع هل تزواجتو ، تانسحلا هنم تلبقو هل، ترفغ دق ينأ ىلع اودهشاف ،

هاـ. األربك عزفلا ،و ةمايقلا موي باذعو ، رانلا باذعو ربقلا
هذها يف ام عيمج هب درت ام تدجو ،وأ ميسجلا حبرلا اذه ليقو ، ميظعلا زوفلا اذه ليصحت نع يخأ اي تبغر نإو (تلق):

قيدصتلا كلا،إوالف حر يف لئاسملا نم هتعدوأ ام تاهف بلس، نمو درط نمم هدر يف نوكت ال كنأ تملعو ، تلجاف راطس أل
. ريصن نم هل هللاامف دهي مل نمو ، ريصبلا دوقي ال ىمع كلا.واأل حل حلصأو قفوأ
. ةيرهجلا و ةيرسلا الة صلا يف اإلمام فلخ باتكلا ةحتاف مومأملا ةءارق ( اهنمو )

الف خلا نم جورخلا ىلع ثحلا ىلع نوقفتم ءاملعلا نأ ،نم كرابملا باتكلا اذه نم عباسلا لصفلا يف هانعدوأ ام نأ ملعا
اآلن،نم اهيف عرشن يتلا ةلأسملا هذه نعو ، ةمدقتملا الة صلا يف ةحتافلا لوأ ةلمسبلا ةءارق ةلأسم نع ينغي ، هعضاوم ءاقتاب
إل انضرعت ةلهجلا ةبلطلا نم ءايبغ ،دراأل كرابملا باتكلا اذه يف انضرغ ناك امل نكل ، نيفصنملا ناوخ نماإل هبلق هللا رون
لوأ ةلمسبلا عرولا نمو اإلماممكلا، بهذمل كلا سملا ةبيرق يف قلا قيفوتلا هللا بو لوقأف ، لصفلا اذه يف لئاسملا هذه داري

،نم دحاو لوق ىلع مكلا بهذم قفلا: كلذ يف هل ليقف ارس لمسبي يرزاملا ناك الف،دقف خلا نم جورخلل ، ضرفلا يف ةحتافلا
ص نم ريخ ، اهتحص ىلع ناقفتي الة صو صالهت، تلطب اهكرت ،نم دحاو لوق ىلع يعفاشلا بهذمو صالهت، لطبت مل لمسب

هاـ. ناسللا ةكرحب يفتكي ،وال هسفن عامسإبو رهجلا يف اإلمام فلخ ةءارقلا كلذكو الاهن. طبب امهدحأ لوقي الة
الة. صلا ننس ىلع افطاع عومجملا يف هلثم.قولا ضرفب اهركو هلوق دنع ليلخ رصتخم ىلع يقابلا دبع حرش يفو

الفهاـ. خلا ةاعارم ىفخت اإلمام.وال تكسوأ ، عمسي مل نإو مومأم تاصنإو
هركتو ، همامإ تكسولو دتقم، تاصنإو : هلوق دنع ليلخ رصتخم ىلع ، ريدردلا خيشلا حرش ىلع هتيشاح يف يقوسدلا قولا
يف ءاملعلا فلتخا : هريسفت يف يبطرقلا هاـ.قولا ةهارك ،إوالفال يعفاشلا خالف نم جورخلا اهب دصقي اممل ،يأ هتءارق
يرصبلا دادنم زيوخ نبا قلا ةعكر لك يف درفنملا لإلمام،و ةنيعتم :يه هباحصأو الةقفلامكلا صلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو

نميف هلوق فلتخاو ، هيزجت وال لطبت صالهت ،نإ نيتعكر صالة نم ةعكر يف اهيسن نم مكلا،نأ لوق فلتخي :مل يكلا ملا
ةياور يهو ، وهسلا يتدجس دجسي : ىرخأ ةرم الة،قولا صلا ديعي ةرم قفلا: وأثالةيث ةيعابر صالة نم ةعكر يف ايسان اهكرت



الم. سلا دعب وهسلا دجسيو ، ةعكرلا كلت ديعي ليق:هنإ دقو ، دادنم زيوخ نبا قلا نعمكلا ، هريغو مكحلا دبع
. مساقلا نبا رايتخا وهو ، ءاوس ةدجس طقسأ نمك اهنم، دبال يتأيو ، ةعكرلا كلت هؤاغلا نماألوقلا حيحصلا ربلا: دبع نبا قلا
هيلع نكت ،ملو هأزجأ الة صلا يف ةرم نآرقلا مأب أرق اذإ يندملا نمحرلا دبع نب ةريغملا ،و ةرصبلا لهأ رثكأو : يرصبلا قولا

﴾ نآرقلا مأب أرقي مل نمل الم:﴿الصالة الةوسلا صلا هيلع هلوقل ةمات يهو ، نآرقلا مأب اهيف أرق صالةدق ،ألاهن ةداعإ
الصالة لمتحيو ، يتأي ام ىلع حيحصلا وهو ةعكر لك يف اهب أرقي مل نمل الصالة لمتحيو : يبطرقلا اهبقلا أرق دق اذهو

. ملعأ الفوهللا خلا ببس اذهو ، تاعكرلا ددع رثكأ يف اهب أرقي مل نمل
دنعاأل ىلعاالتخالف هأزجأ ، اهريغ أرقو اهلك صالهت يف ادماع اهكرت نم :نإ يعازو ،واأل يروثلا ،و ةفينح وبأ قولا
اضيأ نسحلا نب دمحم نعو . نيدلا ةيآك ، ةليوط ةيآ ،وأ تايآ ثالث :هلقأ نسحلا نب دمحمو ، فسوي وبأ كلذ.قولا يف يعازو
أرقي : يناربطلا كالامقولا نوكي ال فرح يف هغوسأ هلل،وال دمحلا وحن ةموهفم ةملك رادقمو ةيآ، رادقم يف داهتج قلا:اال
اذهو ربلا: دبع نبا .قولا اهفورحو اهتايآ ددع نآرقلا نم اهلثم إال هزجي اهب،مل أرقي مل نإو ، ةعكر لك يف نآرقلا مأب يلصملا
هيلع تبجو اهب،نم لدبلا ب ءيجي نأ لا حمو ، اهريغ نود مكحلا اذهب اهصخ دق اهيلع صنلا و اهل نييعتلا هل،ألن ىنعم ال

. تادابعلا يف تانيعتملا تاضورفملا رئاسك اهيلإ دوعيو اهب، ءيجي نأ هيلع امنإو ، اهيلع رداق وهو ، اهكرتف
أرقي وال عكريو ربكي هنأ اعكار هكردأ اذإ هنأ ىلع مهعامج هنع،إل ةءارقلا لمحي ،فاإلمام اعكار اإلمام كردأ ،نإف مومأملا امأو
وال ءاسأ دقف لعف ،نإف رسلا صالة يف همامإ فلخ ةءارقلا عدي نأ ألدح يغبني وال أرقي هنإف ، عكري نأ لبق هكردأ ائيش،نإف
لوقل مكلا بهذم نم روهشملا ،يف اهريغ وال باتكلا ةحتافب ةءارق فال اإلمام رهج اذإ امأو ، هباحصأو دنعمكلا هيلع ءيش

هيلع هللا ىلص هللا لوسر 7اآلية:204]قولا فارع ﴾[األ اوُتِصْنَأَو ُهَل اوُعِمَتْساَف ُنآْرُقْلا َئِرُق اَذِإَو ىلا:﴿ عتو كرابت هللا

هل اإلمام ةءارقف مامإ هل ناك ﴿نم هلوقو ﴾ اوتصنأف أرق يفاإلمام:﴿اذإ هلوقو ﴾ نآرقلا عزانأ يل :﴿ام ملسو

لك ،يف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ىتح صالة، ادحأ ىزجت لبنح:ال نب دمحأو ، ىطيوبلا هنع ىكح اميف يعفاشلا ﴾قولا ةءارق
بهذم روهشمك رهج، اذإ أرقي ،وال رسأ اذإ أرقي : مومأملا يف لوقي قارعلا ب ناكو رسأ. وأ همامإ رهج ، امومأم وأ همامإ ةعكر

مكلا.
نبا هاكح اإلمام ةءارقب يفتكيو أرقي، نأال هيزجي أرقي،واآلرخ نأ امهدحأ وقالن: ةءارقلا ب مامإ هيف رهجي اميف : يرصبلا قولا
: هلوقل رسأ وأ همامإ رهج ائيش مومأملا أرقي ال نويفوكلا ،و بيبح نباو ، مكحلا دبع نباو ، بهشأو ، بهو نبا ،قولا رذنملا

نم حيحصلا اإلمام.و ءارو إال لصي ،ملف نآرقلا مأب اهيف أرقي ملف ةعكر ىلص رباج:نم لوقل ماع اذهو . ةءارق هل اإلمام ةءارقف
هيلع هللا ىلص هلوقل مومعلا ىلع دحأ ،لكل ةعكر لك يف ةنيعتم ةحتافلا يفاآلرخ:نأ كلا ،مو دمحأو ، يعفاشلا لوق هذهاألوقلا

الصالةإال هنأ يدانأ نأ ترمأ ملسو﴿ هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ نآرقلا مأب اهيف أرقي مل نمل ملسو﴿الصالة

ال كلذكف ، ىرخأ ةعكر نع اهعوكر وال ةعكر دوجس بوني ال امكو ، دواد وبأ هجرخأ داز ﴾امف باتكلا ةحتاف ةءارقب
يورو ، دوادو ، يعفاشلا باحصأ نم هريغو روث، وبأو ، ينايتخسلا بويأو ، فوع نبا .هبوقلا اهريغ نع ةعكر ةءارق بونت

. لوحكم هبوقلا ، يعازو نعاأل هلثم
ورمع هللانب دبعو ، يراصن األ بويأ يبأو ، بعك نب يباو ، ةريره يبأو ، سابع هللانب دبعو ، باطخلا نب رمع نع يورو
مهنأ ، مهنع ىلا هللاعت يضر ريبج نب تاوخو ، صاعلا يبأ نب نامثعو ، يردخلا ديعس يبأو ، تماصلا نب ةدابعو ، صاعلا نبا

ا مهبو ، ةودقلا مهب ةباحصلا الء ؤهو ، يعازو األ بهذم نم روهشملا رمع،و نبا لوق وهو ، باتكلا ةحتافب قاولا:الصالةإال
عفري ام هننس يف ينيوزقلا هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ اإلمام جرخأ .دقو ةعكر لك يف ةحتافلا نوبجوي مهلكو ألةوس،

رهطم ىلع انربخأ ، ديعس نب ديوس انثدحو ح ليضف نب دمحم انربخأ ، بيرك وبأ انثدح قفلا: لا متحا لك ليزيو الف، خلا
هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ، ةرصن يبأ نع ، يدعسلا نايفس يبأ ىلع اعيمج

نع ملسم حيحص يفو ﴾ اهريغو ةضيرف يف ةروسو هلل، دمحلا ةعكر لك يف أرقي مل نمل :﴿الصالة ملسو

نمو ، يتأيسو اهلك﴾ صالكت يف لعفاو الة:﴿ صلا هملع يذلل المقلا الةوسلا صلا هيلع هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ
وبأ ماقأف ، حبصلا صالة نع ةدابع أطبأ قلا: يراصن األ عيبرلا نب دومحم نب عفان نع دواد وبأ هاور ،ام اضيأ كلذ يف ةجحلا
أرقي ةدابع لعجف ، ةءارقلا ب رهجي ميعن يبأ فلخ انففص ىتح هعم، انأو ةدابع لبقأو ، سانلا ب ميعن وبأ ىلصف الة صلل نذؤملا ميعن
ىلص هللا لوسر انب ىلص لجأ قلا: ةءارقلا ب رهجي ميعن وبأو ، نآرقلا مأب أرقت كتعمس : ةدابعل تلق فرصنا املف ، نآرقلا مأب
نوؤرقت لهف قلا: ميركلا ههجوب انيلع لبقأ ، فرصنا املف هيلع. تسبتلا :ف ةءارقلا يف اهب رهجي تاولصلا ضعب ملسو هيلع هللا

اذإ نآرقلا نم ءيشب اوأرقت ،فال نآرقلا ينوعزانت اميل لوقن انإو قلا:فأال كلذ عنصن :انإ انضعب ؟قفلا ةءارقلا ب ترهج اذإ
. نآرقلا إالمأب ترهج

لمعلا ،و نسح ثيدح ،قولا هانعمب قاحسا نب دمحم ثيدح نم يذمرتلا ىسيع وبأ هجرخأو ، مومأملا يف حيرص صن اذهو
م لوق يف وهو ، نيعباتلا و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اإلمام فلخ ةءارقلا يف ثيدحلا اذه ىلع

دانسإ قولا:اذه ينطقرادلا اضيأ هجرخأو اإلمام. فلخ ةءارقلا نوري قاحسإو ، دمحأو ، يعفاشلا ،و كرابملا نباو ، سنأ نب كلا
. سدقملا تيب يف نذأ نم لوأ ميعن ابأ نإو ، ءايليإ نكسي ناك عيبرلا نب دومحم نأ ركذو . تاقث مهلك هلا جرو ، نسح

ملسمو يراخبلا هل جرخأ متاح،وال يبأ ،والنبا هخيرات يف يراخبلا هركذي مل دمحم نب عفانو ، قحلا دبع دمحم وبأ قولا
نأ ينرمأف اإلمام. فلخ ةءارقلا نع رمع تلأس قلا: كيرش نب ديزي نع ينطقرادلا ركذو ، لوهجم رمع وبأ هيف ائيش.قولا

. حيحص دانس :اذهاإل ينطقرادلا قلا ترهج نإو ؟قلا: ترهج نإو تلق: انأ تنك نإو ؟قلا: تنأ تنك نإو تلق: أرقا.



متاح: وبأ ﴾قلا اوعنصاف عنص امف نماض :﴿اإلمام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللاقلا:قلا دبع نب رباج ىورو
نوكأ انايحأ :ينإ بئاسلا وبأ هل نيحقلا هسفن يف اهب أرقي ،نأ ةريره وبأ ىتفأ اذهبو اإلمام، فلخ ةءارقلا قلاب نمل حصي اذه

الة صلا تمسق ىلا عتو كرابت هللا :﴿قلا لوقي هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف : ةريره وبأ اإلمامقلا ءارو

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ﴾قلا لأس ام يدبعلو ، يدبعل اهفصنو يل امهفصنف ، نيفصن يدبع نيبو ينيب
اذإف الم:﴿ سلا هيلع هلوقف نولو هباأل لدتسا ام امأو ثيدحلا ﴾ نيملا علا بر هلل دمحلا دبعلا لوقي اوأرقا ﴿: ملسو

. يرعش األ ىسوم يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ ﴾ اوتصنأف أرق
نع ناميلس اهيف عباتي مل ةظفللا هذه : ينطقرادلا .قلا اوتصناف أرق اذإو ةدايز نب ةداتق نع ، ناميلس نع ، ريرج ثيدح يف قولا

، ةناوع وبأو ، مامهو ، ةورع يبأ نباو ديعسو ، مشاهو ، ةبعش مهنم: اهوركذي ،ملف ةداتق باحصأ نم ظافحلا هفلا ،خو ةداتق
ةعباتم ةداتق نع ، رماع نب رمع نع يور دقو . همهو ىلع لدي مهعامجاف : ينطقرادلا .قلا ةرامع يبأ نب يدعو ، رمعمو
ةدايزلا هدنع قولا: ةريره يبأ ثيدح نم دواد ،وبأ ةدايزلا هذه اضيأ جرخأو ، ناطقلا نبا هكرت ، يوقلا وهب سيل نكلو ، يميتلا

. ةظوفحمب تسيل اوتصناف أرق اذإ
اهتحص ىلع لدي اممو : يبطرقلا قلا حيحص يدنع قولا:وه ةريره يبأ ثيدح ححص املسم نا قحلا دبع دمحم وبأ ركذو
رذنم نباو ، لبنح نب دمحأ اإلمام اهححص ،دقو اهيلع اوعمجي مل امم تناك نإو ، ىسوم يبأ ثيدح نم هباتك يف اهلا خدإ هدنع

كلاالميف ميرحتو ةكمب لزن هنإف 7اآلية:204] فارع ﴾[األ اوُتِصْنَأَو ُهَل اوُعِمَتْساَف ُنآْرُقْلا َئِرُق ىلا:﴿اَذِإَو عت هلوق امأو
. بيسملا نب ديعس امقلا ىلع نوكرشملا دوصقملا اهيف،نإف ةجح فال مقرأ نب ديز ،امكقلا ةنيدملا يف لزن الة صلا

: رماع هللانب دبع قولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ توصلا عفر يف تلزن اهنأ ةريره يبأ نع ينطقرادلا ىور دقو
قلامكلا اميف همساو ، يثيللا ديلولا يبأ ،نع باهش نبا نع مكلا هجرخأف نآرقلا عزانأ يل المامو سلا هيلع هلوق امأو . فيعض

عست نبا وهو ، ةئامو ىدحإ ةنس يفوت . ديلولا ابأ ىنكيو دابع : ليقو ةرامع : ليقو ديزي : ليقو رماع لوقي هريغو ، ورمع
ةقث. وهو دحاولا ثيدحلا إالاذه يرهزلا هنع وري ةنس،مل نيعبسو

يف اؤرقا جلا، ختو ، بذاجتو ، عزانت كلذ ،نإف ترهج اذإ اورهجت فال هثيدح يف ىنعملا ،و هريغو ورمع نب دمحم هنع ىورو
،امل نآرقلا عزانأ اميل هلوق نم ةلمج عنملا مهف ،ولف نيثيدحلا يوارلا ةريره وبأو . نوفراعلا انيفو ةداتق ثيدح هنيب مكسفنأ
لوسر هيف رهج اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةءارقلا نع سانلا ىهتناف يبأ. ثيدح يف يرهزلا لوقو خبالهف، ىتفأ

ىلا هللاعت بو انيب ام ىلع رهجلا هب ديري ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ اوعمس نيح ، ةءارقلا ب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

نب نسحلا هدنسأ فيعض ثيدح ﴾ ةءارق هل اإلمام ةءارقف مامإ هل ناك ملسو﴿نم هيلع هللا ىلص هلوق امأو . قيفوتلا
ينطقرادلا هجرخأ رباج نع دادش، هللانب دبع نع ، ةشئاع يبأ نب ىسوم نع كالامه فيعض وهو وبأو كورتم وهو ةرامع

نب ريرجو ، ةنييع نب نايفسو ، صاوح األ وبأو دلاااليت، خدلا وبأو ، كيرشو ، ليئارسإو ، ةبعشو ، يروثلا نايفس هاور قولا:
. باوصلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ال سرم دادش، هللانب دبع نع ، ةشئاع نب ىسوم نع مهريغو ديمحلا دبع

قلا: رباج ،نع ناسيك نب بهو نع هاورف اإلمام، ءارو إال لصي ،ملف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةعكر ىلص نم رباج لوق امأو
هباوصو هيلع، هللا ىلص يبنلا ،نع ناسيك نب بهو ميعن يبأ نعمكلا،نع ريسفتلا بحاص نبسالم يحي هاور ربلا دبع نأ

نبا هيلإ بهذ ام ةحصب دهشي وهو ، نآرقلا مأب اهيف أرقي ال يتلا ةعكرلا لا طبإ هقفلا نم هيفو . أطوملا يف امك رباج ىلع فوقوم
نأاإلمام هيفو ، نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةعكرب يلصملا دتعي ،وال اهريغ ىلع ءانبلا و ةعكرلا ءاغلا يف نعمكلا هاورو ، مساقلا

هريغ. هيف خهفلا دقو رباج، بهذم وهو ، ةءارق هفلخ نمل هتءارق

اذهاأل يف سانلا فلتخاو ،﴾ باتكلا ةحتافب ارقي مل نمل :﴿الصالة ملسو هيلع هللا ىلص املقلا يبرعلا نبا قولا
اذه يف رهش ناكاأل املو . رظانلا الف تخا بسحب ىوتفلا الف تخاو ؟ ءازج ىلعاإل وأ لا ومكلا مامتلا ىلع يفنلا لمحي لص.له

اهراركت يف انرظن ،مث تلطب باتكلا ةحتاف أرقي مل مكلا،نم ةياور نم ىوق األ ناكو ، مومعلا ىلع يفنلا نأ ىوق لص،واأل األ
عوكرلا ديعي ،امك ةءارقلا ديعي نأ همزلا اهلك، صالكت يف اذك لعفا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق نم مهف نمف ، ةعكر لك يف

. ملعأ ىلا وهللاعت دوجسلا و
اهنإو ، نيعتت ال ةحتافلا نأ :يف مهلوق نييفوكلا ىلع دري ةحتافلا نييبت ،يف يناعملا و ثيداح نماأل بابلا اذه يف هانركذ امف
يف هدارم ىلا هللاعت نع نيبملا وهو ، انركذ امك هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهنيع دقو ، ءاوس نآرقلا يآ نم اهريغو

2اآلية:43]. ةرقبلا ]﴾ َةاَلَّصلا اوُميِقَأَو هلوق﴿
اذه لدف ، رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ انرمأ هنعقلا: ىلا هللاهللاعت يضر يردخلا ديعس يبأ نع ، دواد وبأ ىور دقو

﴾ ةحتافلا ىلع داز ام نآرقلا نم كعم رسيت ام ﴿أرقا يبارع لأل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأ ىلع ثيدحلا

73اآلية:20]. لمزم ُهْنِم﴾[لا َرَّسَيَت اَم اوُءَرْقاَف ىلا:﴿ عت هلوق رسفي وهو

ةحتافب ارقي مل نمل ملسو﴿الصالة هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخأ ، تماصلا نب ةدابع نع ملسم ىور دقو

،و ةروكذملا باألةلد ةئزجم ﴾يأ مامت ريغ ثالاث جادخ يهف الم:﴿ سلا هيلع قولا ادعاصف ةياور يف ﴾داز باتكلا
بجوي رظنلا ،و قلخلا مات ناك نإو ، جاتنلا ناوأ لبق اهدلو تقلأ اذإ ةقانلا تجدخ :قيلا شفخ .قلااأل داسفلا و ناصقنلا جادخلا
اهمكح بسح ىلع اهتداعإ هيلعف متت، مل يهو صالة نم جرخ نمو صالةالمتت، الة،ألاهن صلا هعم ءىزجت نأال ناصقنلا يف

. ملعأ ىلا وهللاعت مزلي هجو نم هيلإ ليبس ،وال ليلدلا هيلعف اهصقنب هرارقإ عم ءىزجت اهنأ ىعدا نمو



يضر خيشلا نم عقاولا ،ألن سمخلا ضئارفلا ريغب اهراركت انديق امنإو ، سمخلا ضئارفلا ادع اميف ةحتافلا راركت اهنمو
اوحرص دقف ءاهقفلا امأف كلذ. يف هل نذأو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هرمأ ،امك سمخلا ريغ يف هتقيرط لهأ هنع ىلا هللاعت

. اقلطم اهيف ةحتافلا راركتب الة صلا ةحصب
،وأ ضرف يف ةدجسك ، يلعف نكر ةدايز دمعتبو ،يأ ةدجسك دمعتيو : هلوق دنع ليلخ رصتخم ىلع هحرش يف يقابلا دبع قلا
نم ةدجسك هلوقو : لحملا اذه يف رصتخملا ىلع هحرش يف يشرخلا .قولا دمتعملا ىلع هتدايز دمعتب لطبت ،فال يلوق ـلال فن
خالف، هيف مدقتو ، ركذلا نم ألاهن لطبت ال رهاظلا ،و ةحتافلا ريركتك يلوقلا يلعفلا نكرلا ب هليثمتب جرخو ، يلعف نكر لك

هاـ. اضيأ الن طبلا مدع هحرش يف دمتعاو
اندمتعا ،امك اضيأ دمتعاو ،يأ دمتعا لعافب طبترم ، اضيأ الن طبلا مدع هلوق يشرخلا ىلع : هتيشاح يف يودعلا خيشلا قلا

يف ةدجسك هجال، وأ ادمع يلعف نكر ةدايزو ، يشورمعلا خيشلل مكلا بهذمل كلا سملا ةبيرق يفو لطبت ال رهاظلا .و انلوق يف
هاـ. ةحتافلا راركتك دمتعملا ىلع هتدايز دمعتب لطبت ،فال يلوق ال لفن وأ ضرف

كلا سملا برقأ يفو هاـ. دمتعملا ىلع لطبت فال يلوق ال ةدجسك يلعف نكر ةدايز دم عتبو ، لحملا اذه يف ريردلا حرش يف
: هلوق هتيشاح يفو هاـ. يلوق نكر ةدايز ،خبالف دوجس وأ عوكرك يلعف نكر ةدايز دمعتبو ريدردلا خيشلل اإلماممكلا بهذمل
هاـ.ألهن يشحملا دمتعاو ، يناتتلل اعبت انحراش دمتعمو نيلوق دحأ وهو ، لطبت ةحتافلا ررك اذإ هنإ لوقي نم ىلع در هيف يلوق

هاـ. ركذلا راركت ةلمج نم
. نيتدجسلا نيب سولجلا و دوجسلا هنم،و عفرلا و عوكرلا ليترت ( اهنمو )

، ةمولعم يهو اهطورش ىلع اهل ةظفاحملا الة صلا ينعي اهل بجاولا :ف ماشلا ألله هتلا سر يف امك هنع هللا يضر انخيش قلا
ربخ يفلا ملسو هيلع هللا ىلص هركذ يذلا دحلا ىلع دوجسلا و عوكرلا يف اهتئيه ليقثتو ، ةروهشم يهو اهضئارف لا مكتساو

نئمطت ىتح دجست ،مث امئاق يوتست ىتح عفرت ،مث اعكار نئمطت ىتح عكرت :﴿مث هلوقب حيحصلا

صال ةيقب يف لعفاو ﴾قولا:﴿ ادجاس نئمطت ىتح دجست ،مث اسلا ج يوتست ىتح عفرت ،مث ادجاس
اهنورقني مهنإف الة، صلل مهليمكتب بماالمهت مدع هيف،نم سانلا عقو يذلا هلاالك، يف عوقولا نم رذحلا اك اورذحاو ﴾ اذكه كت
لصف عجرا كلذ﴿ لعفي هآر يذلا لجرلل حيحصلا ربخلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دهاشب لطبم كلذو ، بحلل ةكيدلا رقن

. دوجسلا و عوكرلا يف عارس يهاإل يتلا ةئيهلا كلت ىلع ثالث كلذك يلصي يهو ﴾ لصت مل كنإف
ملسو هيلع هللا ىلص هنإف ﴾ يلصأ ينوم تيأر امك اولص ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص دقوقلا ةقباسلا ةيفيكلا هملع ةعبارلا مث

و عوكرلا دح غلب اذإ دجاسلا و عكارلا نأ هانعمو ، بارطض مدعاال عرشلا يف ةنينأمطلا ،و ةنينأمطلا ب دوجسلا و عوكرلا متي ناك
اللقأ حيبستلا يف ليترتلا ب ىنعي ، يخارتلا ب دجاس وأ عكار وهو تاحيبست ىلاثالث هللاعت حبسي ام ردقب امهيف ىخارتي ، دوجسلا
دعبف ، اهبحاص صالاه اذإ ربخلا اهيف عقو يتلا يه اهنإف صالهت، تدسف ، ردقلا اذه نع صقن نمو ، ةنينأمطلا لقأ كلذ،اذه نم

. اهبحاص هجو اهب برضي مث قلخلا بوثلا فلي امك اهفليف ، كلملا اهذخأي هنم هغارف
اففختم الوال جعتسم هيتأي ال مونلا ىتآ ،نإف مونلا هبلغ اذإ همونل هنايتإ لثم صالهت نم ناسن اإل ذخأي نأ عرشلا يف بولطملا و
اكرات اهيف، هتيلك ىقلأ اهيف،دق الاهب غاشتم اهيتأي الة، صلا حةلا كلذكو . انئمطم مونلل ال همتم ماني هلا،مث غشأ عيمج هنع يقلي لب
يذلا دحلا ىلع ، هدوجس وال هعوكرب نئمطي الال جعتسم صالاه نم امأو ، ةروكذملا اهطورشب اهلعفي اهنع،مث هلغشي امل

الة صلا دبعلا لا معأ نم هيلإ هللا رظني ام لوأ ملسو﴿ هيلع هللا ىلص هلوق ريشي هيلإو . ةلوبقم ريغ اهنإف ، هانركذ

﴾هاـ. هلمع نم ءيش يف هللا رظني مل لبقت مل نإو هلمع رئاس يف رظن تلبق نإف
ةيدمحملا دوهعلا يفو ، نيعمجأ مهنعو هنع هللا يضر انخيش امقهلا صن ىلع نورهاظتم ءاملعلا نأ ملعاف اذه، تفرع اذإو

انك ءاوس ، امهيف لا واالدتع دوجسلا و عوكرلا كرتب لهاستن ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ ،
صال لطبأ امبر باإلمام،لب قيلي ،فال بودنملا وأ بجاولا ركذلا ىلع ليوطتلا يف ةدايزلا امأو . نيدرفنم وأ نيمومأم وأ ةمئأ
،مثنإ همام إل عبات وهف مومأملا امأو درفنملا كلذب قيلي امنإو هنم، بولطملا هيف دراولا ركذلا ىلع ةدايز لا االدتع لوط نإ مهت

رذع. ولوبال هتقرافم هب،هلف رومأملا نع اجراخ ال يوطت لوط
دوهش ىلع هللا ةرضح يف لوهذلا هيلع بلغي ناك اذإ ريقفل يغبني :ال لوقي هنع هللا يضر صاوخلا ايلع يديس تعمسو
ليوطتب عراشلا ا هرمأي هلإالنأ رايتخا ،ال اإلةيهل ةردقلا رارسأ تحت اذه يلثم ،ألن سانلا ي امامإ هسفن لعجي ،نأ نيمومأملا

اهنأ ىلع،عم األ كبر مسا حبسب األىلو يفو ، ةعمجلا نم ةيناثلا ةعكرلا يف ةيشاغلا ةروس ةءارقك ىلعاألىلو، ةيناثلا ةءارق
ةثلا. ثلا نود ةعبارلا يف ةءارقلا األىلو،و نود ةيناثلا نوكت نأ ىلع صن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تتبث .دق ةيشاغلا نم رغصأ

لوطب قهزت سفنلا نوك كلذ يف ةمكحلا نمو . فيفختلا ىلإ دعب صالهت تناكو اهنع، ىلا هللاعت يضر ةشئاع ثيدح يفو
ىلع كلذب هللا نمي ،إالنأ رشبلا رودقم نم سيل كلذ ،نإف نوكلا دوهش كلذ للختي نأ ريغ ،نم ماودلا ىلع هللا يدي نيب فوقولا

. هئايفصأ ضعب
كحور داكت ، ةزانجلا صالة يف ةعبارلا ةريبكتلا يف ءاعدلا لوطو ىلعاألىلو، ةيناثلا اإلمام لوط نأ كسفن يخأ اي لمأتو

،امك برقأ درلا ىلإ يه ،لب لوبقلل حلصت صالةال كلتو طقف، مسجب إال كعم يلصي افقاو ريصي هللا،وال ةرضح نم جرخت
. تارومأملا مسق يف عوشخلا مدع يف رم

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يراخبلا ىورف . هريصقت يفو هليوطت يف ثيداحأ هيف تدرو لادق نأاالدتع يخأ اي ملعاو



ةراجحلا ينعي ، فضرلا ىلع سلج امنأك ، نيتدجسلا نيب سلج اذإ ناك ةياور يفو ، يسن هنإ لوقن ىتح لا االدتع لوطي ناك
،ألنا ناكر نماأل نكرلا لعفي ام ردقب ، دوجسلا و عوكرلا نم عفرلا يف لا االدتع بجي قفلا: ةفينح وبأ اإلمام امأو . ةامحملا
. هدوجسو هعوكر يف بلجت يتلا ، ةميظعلا ةقشملا نم روضحلا عم يلصملل اسيفنت عرش امنإ ، نيعضوملا نيذه يف لا الدتع
.دقو مايقلا حةلا يه يتلا هعضوم ىلإ وضع لك دري ىتح ، دوجسلا و عوكرلا نم لا بجاالدتع قفلا:ي يعفاشلا امأواإلمام

. ملعأ ىلا وهللاعت هعجارف الة، صلا رارسأ يف كلذ ىلع كلاالم انطسب
. دوجسلا و عوكرلا يف هرهظ ميقي ىتح ، لجرلا صالة يرجت ال اعوفرم امهريغو ، هجام نباو ، دمحأ )اإلمام ىورو )
هحيحص يف ةميزخ نباو ، يناربطلا ( ىورو ). بارغلا رقن نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دمحأ )اإلمام ىورو )

ام :﴿ول ملسو هيلع هللا ىلص قفلا يلصي وهو هدوجس يف رقنيو ، هعوكر جرالالمتي ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ﴾قولا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلم ريغ ىلع تام هذه، حهتلا ىلع ت
ائيش﴾. هنع ناينغي ،ال نيترمتلا و ةرمتلا لكأي عئاجلا لثم ، هدوجس رقنيو هعوكر متي ال يذلا لثم ﴿
تام قفلا:ول دوجسلا وال عوكرلا رجرالالمتي صبأ هنأ هنع هللا يضر ،نعبالل تاقث مهلك هلا جر دانساب يناربطلا ىورو
لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر ةريره يبأ نع ديج دانساب دمحأ ىورو . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلم ريغ ىلع تامل اذه

نامعنلا نع أطوملا يفو ﴾ هدوجسو هعوكر يف هبلص ميقي ال دبع ىلإ هللا رظني :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا

كلذو ؟﴾ قراسلا ،و ينازلا ،و براشلا يف نورت قلا:﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع،نأ هللا يضر ةرم نب

قرسي يذلا ةقرسلا أوسأ ، ةبوقع نهيفو شحاوف قلا:﴿يه ملعأ هلوسرو اولا:هللا قو دودحلا مهيف لزنت نأ لبق

.﴾ اهدوجس وال هعوكر متي صالهت؟قلا:﴿ال قرسي فيك الة﴾قاولا: صلا
نم :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر باطخلا نب رمع نع ، بيغرتلا يف يناهبص األ ىورو

ىلع اهب ابرض اهمتي مل اذإو اهب اجرع اهمتأ اذإف هلا، مش نع كلا ،مو هنيمي نع كلمو إال لصم
ال صلا ىلص :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر نبمكلا سنأ نع ، يناربطلا ىورو ﴾ ههجو

ءاضيب يهو تجرع ، اهدوجسو اهعوكرو اهعوشخو اهمايق متأو اهءوضو غبسأو اهتقول ة
ملو ، اهءوضو غبسي ملو ، اهتقو ريغل صالاه نمو ، ينتظفح امك ىلا هللاعت كظفح : لوقت ةرقتسم

امك هللا كعيض : لوقت ، ةملظم ءادوس يهو تجرع . اهدوجس وال اهعوكر وال اهعوشخ متي
.﴾ ههجو اهب برضي ،مث قلخلا بوثلا ليف امك تفل هللا ءاش ثيح تناك اذإ ىتح ، ينتعيض

ام ةنس نيتس يلصيل لجرلا قلا:﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع، ةريره يبأ نع ، يناهبص األ ىورو

،و دواد وبأ ىورو ﴾ عوكرلا متي وال دوجسلا متي مأ دوجسلا متي ،وال عوكرلا متي هلعل صالة، هل لبقت
: لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس هنعقلا: ىلا هللاعت يضر رساي نب رامع ،نع هحيحص يف نابح نباو ، يئاسنلا

اهثلث ، اهعبر اهسمخ ، اهسدس اهعبس ، اهنمث اهعست صالهت، رشع هلإال بتك ام فرصنيل لجرلا ﴿نإ
هاـ. ةريثك ثيداح ﴾واأل اهفصن

نم كلصافم رقتست نأ ثبللا لقأ ينعي ، انكمتم كلصافم نئمطت نأ هلوقو ةلا سرلا ىلع هحرش يف قورز خيشلا قولا
، يمخللا هبوصو لفن مهضعبو عسوم ضرف : نابعش نبا .قلا ةنينأمطلا لقأ ىلع دئازلا .مثقلا:و انكمتم انانئمطا بارطضا

هاـ. كلذ رظناف عوكرلا رخآ قوبسملا كارداب لكشتساو
صالهت ةحصب ءاملعلا مكح دقو ، هكردأ قوبسم صالم تحص امل اضرف نكي ولمل دئازلا نأ ينعي تلق: قورز خيشلا قولا

بلطيو ، ةنينأمطلا ىلعو ، فنصملا لوق دنع رصتخملا ىلع ريدردلا حرش يفو . ضرف دئازلا نأ ىلع لدف خالف، ريغ نم
هاـ. امهنم عفرلا نع دوجسلا و عوكرلا هليوطت

صن نم رظن قفلا: ةنس ةنينأمطلا ىلع دئازلا هدع ،يف فنصملا ىلع ينانبلا ضرتعاو لحملا اذه يف يقوسدلا ةيشاح يفو
:لفن ليقو عسوم ضرف قفلا: ةنينأمطلا مسا هيلع عقي ام لقأ ىلع دئازلا مكح فلتخا يمخللا صنو ةنس، اهيلع دئازلا نأ ىلع
يبأ نبا .قولا ينانبلا ةيشاح يف هركذ امك تلق:واألرم امهريغو ةفرع نباو ، نسحلا يبأ يف مهترابع اذكهو . نسح األ وهو

هيفو: ثيدحلا ركذو .﴾ لصت مل كنإف ، لصف عجرا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل قلا يذلا ، يبارعلا ثيدح دنع ةرمج
ىتح دجسا ،مث جاسلا نئمطت ىتح عفرا ،مث ادجاس نئمطت ةتح دجسا ،مث امئاق لدتعت ىتح عفرا ،مث اعكار نئمطت ىتح عكراف

اهلك. صالكت يف كلذ لعفا ،مث ادجاس نئمطت
كال دعب صالهت.مثقلا هزجت لعفي مل نمو ، اهنأش نم امهريغو عوكرو مايق الةنم صلا ناكرأ ةيفوت بجوي ثيدحلا رهاظ
كلذ، ريغ نمقلا مهنمو ، تاحيبست ثالث ردقب نمقلا مهنمف ، دحلا كلذ يف ءاملعلا فلتخا ، ءاوتس دحاال وه ام ثحب انهو م:
رهظ،ألن اال وهو ، هعبت نمو ىلا هللاعت همحر مكلا لوق وهو ملسو هيلع هللا ىلص انه ددح دحأ،الام هل لعجي مل نم مهنمو

سانلا سانلا ،ألن هضرف ءازجإ هيف يذلا ردقلا هنم سانلا لك ذخأي يذلا باألرم ربخأ ، ةمكحلا و رونلا بلاالةغو يطعأ يذلا
ثلاالث رادقمب اذهف ، ندبلا ليقثلا مهنمو ، هلصافم عيمج لدتعت تاحيبست ثالث رادقمب اذهف ، ةكرحلا فيفخ ندبلا فيفخ مهيف

هاـ. نوفلتخم حيبستلا ب قطنلا يف اضيأ مهو كلذ نيب ام مهنمو ، هضرف هل ،المتي تاحيبستلا



ق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يذمرتلا ،و دواد يبأ ثيدح تاحيبست ثالث ردق ةنينأمطلا لقأ لعج نم ةجحو (تلق):

هعوكر مت دقف تارم ثالث هدمحبو ميظعلا يبر هللا ناحبس هعوكر يف قفلا مكدحأ عكر لا:﴿ذإ
كلذو هدوجس مت دقف تارم ثالث ىلع األ يبر ناحبس هدوجس يف قفلا دجس اذإو هاندأ كلذو

﴾هاـ. هاندأ
هللا ىلص يبنلا نم صالةوالمتأ فخأ طق مامإ ءارو تيلص هنع:ام ىلا هللاعت يضر سنأ لوق دنع اضيأ ةرمج يبأ نبا قولا

نوكي دقو ، ةءارقلا ريصقتب نوكي الة صلا فيفخت نإو همأ، نتتفت نأ ةفاخم فخيف يبصلا ءاكب عمسيل ناك نإو . ملسو هيلع
ال صب تسيلف اهنم دحاوب لخأ اهنم،اذإف دحاو نكرب لخي ال نأ طرشب اهلك،إالهنأ اهناكرأ ريصقتب نوكي ،دقو مايقلا ريصقتب
يف نيلوطملا ىلع ىنثأ دق ىلا صالمهت،ألنهللاعت لوط يف مهنع ةلوقنملا مهتاداع نم ءيش ركني ىتح فيفختلا مهبي ة،فال

امو اهيف، مايقلا لوط وه الةةغل صلا يف تونقلا 2اآلية:238]و ةرقبلا ]﴾ َنيِتِناَق ِهَّلِل اوُموُقَو ﴿: لوقي ثيح هباتك يف صالمهت
ليمجلا ءانثلا اذه مهل نوكيف اذه، نم لقأ وه ام اوكرتي ،نأ مهنع ىلا هللاعت يضر ةباحصلا وال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك

الة. صلا يف مايقلا لوطو ،إال ملسو هيلع هللا ىلص هامدق تمروت امو ،
عجريو ، عيقبلا ىلإ لجرلا جرخيف ، ةدحاولا ةعكرلا يف نونوكي مهنأ ، مهنع ىلا هللاعت يضر فلسلا نعو ةباحصلا نع لقن دقو

ىلع يلصيو ، هناحبس هللا حبسي ام ردقب هدوجس يف وعدي ناك مهنم لجرلا نإو ، اهومتي مل ةدحاولا ةعكرلا يف مهو ، دجسملا ىلإ
. مهئابآ ءامسأو ، مهئامسأب مهيمسيو ، هتبارقو هباحصأ نم نيعبسلو ، هيوب ،وأل هسفنل رفغتسيو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفلاهل ةرقبلا ةروسب هموقب برغملا ىلص هنع،هنأ ىلا هللاعت يضر لبج نب ذاعم ثيدح امأو

تقوو مهل راطفإ تقو كلذ نأ لجأ ،نم فيفختلا اهيف ةنسلا ، برغملا كلذ،ألنصالة قلاهل امنإف ؟﴾ ذاعم اي تنأ ناتفأ ﴿
. ملسو هيلع هللا ىلص اميحر نينمؤملا ب اضيأ ناكو اضيأ تارورضلا

هللا يضر ركب وبأف اعم، نيتعكرلا يف ةرقبلا ةروسب حبصلا يلصي ناك هنع،هنأ ىلا هللاعت يضر ركب يبأ نع يور امو
نع يورو ريخ. ىلع ةداس لكلا ،و هلحم يف ليوطتلا لعجف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،مهف مهعيمج نعو هنع ىلا عت
ةرثكل هنع، هللا يضر نامثع إالنم فسوي ةروس تظفح :ام نيعباتلا و ةباحصلا ضعبل هنأقلا هنع ىلا هللاعت يضر نامثع

. حبصلا صالة يف اهددري ناك ام
تلا: قف افرع الت سرملا أرقي،و امهنع ىلا هللاعت يضر سابع هللانب دبع تعمس اهنأ ثرحلا تنب لضفلا نعمأ أطوملا ءاجو

تناكف ، برغملا يف اهب أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ام آلرخ ،اهنإ ةروسلا هذه كتءارقب ينتركذ دقل ينب اي
اهفورح دعأ نأ تئش الم،ول سلا هيلع هتءارق تناك اهلقلا: فصاولا اهتعن ،امك ةنسح ةئيطب ملسو هيلع هللا ىلص هتءارق

كلذ لوط هنوكل ناك امنإو ىلعاالطالق، هنع ذاعمل ةيهن ناك المام الةوسلا صلا هيلع هنأ انملع هذهاآلراث ريرقتبف ، اهتددعل
فخأ نوكت ،نأ برغملا صالة يف بحتسملا نأ ىلع ، ىرج لمعلا ،نأ فلس نع افلخ ةنسلا ب تبث دقو . برغملا يف ليوطتلا

. انركذ امك ةرقبلا ب حبصلا يف يلصي ركب وبأ ناك ام كلذ ولوال ، تاولصلا
سلا هيلع ففخ كلذ، هبشي امو يبصلا ءاكب نم ركذ امك ةلع كانه تناك ،اذإف ليوطتلا تاولصلا يف مهنم دوهعملا ناك املو

هللا ىلص هللا لوسر تيأر مهنع:ام هللا يضر ةباحصلا ضعب مهل.امكقلا ةيراجلا ةداعلا نع فيفختلا كلذب جرخ ىتح الم
ينعي سيلو ، اهتاقيم لبق ذئموي رجفلا ىلصو ، عمجب ءاشعلا و برغملا إالصالنيت:صالة اهتاقيم ريغل صالة ىلص ملسو هيلع

حملا. كلذ اهل تقو يذلا تقولا لبق صالاه هنأ اهتاقيم
ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاج امك رجفلا عولط دعب ناك هيف،هنإف اهيلصي ملسو هيلع هللا ىلص ناك يذلا اهتقو ريغب ينعي امنإو
اذهو ، رجفلا لوأ عادصنا دنع ىلص مويلا اذه يفو . يلصيو جرخي هللا،مث ءاش ام عجطضي ،مث رجفلا يتعكر عكري ناك هنأ

. هانحرش امك ريسيلا ريخأتلا وهو اهل، مولعملا تقولا نع اهجرخأ هيف.دقف اهيلصي ناك يذلا تقولا لوأ
ام حلا الة،ىلإ صلا خالل يف ةينلا ليوحت زاوج هقفلا نم هيلع بترتو ، ففخ ةبرقلا كلت لجأ نم ،ألهن ءاوس كلذ لثم اذهو

ائيش. ءىزجملا دحلا نم صقني ال نأ طرشب نكل . صقن وأ ةدايز نم هيلع لخد
يف مهقدصو مهلضف ىلع ليلد كلذ يفو ، اهتقو نع الة صلا جورخب مهنع ىلا هللاعت يضر ةباحصلا حرص كلذ لجأ نمو
زرح ىلإاألىند،عم ىلع نماأل ةينلا ليوحت اهيف زوجي ، نيدلا سأر يهو الة، صلا تناك امل ،هنأ اضيأ هيلع بترتيو . ةياورلا
ائيش. تابجاولا نم صقي نأ ىلع ظفاحي ، ءازج اإل ردق ىلإ عجر اذإو ، راذع دنعاأل ،إال ءازج اإل ردقل عجري لا،وال مكلا
ىلإ تقولا يف بسني نم ضعب تيأرو تعمس ،دقو صقنلا رهظو األوحلا، تلتخا مهلا،دق وحأ نم مدقتملا نايبلا اذه ىلعو

هتقيقحو ملعلا عييضت ىلع نوعجار هيلإ انإو هلل الة.انإف صلا ناكرأ ضعب نم بجاولا لمكي ال وهو هب، ىدتقي نمم وهو ، ملعلا
ريغ ىلع ءامس األ مهعضو ،إال تاروذحملا و روم يفاأل سانلا عقوأ هللاام همحر نيزر قلا كلذلو ، همامتو لمعلا وهو ،

ص يفانم لك نم بولطملا ،ألن ءازج دحاإل نم انجرخ ، انتاولص يف فيفختلا ب انذخأ وأال،ألاناآلناذإ ةفورعملا تايمسملا
ءاكب لجأ نم اهفيفخت ىلع بترتيو بلط، امع جرخيف ائيش، هنم صقني نأ نع ال ضف ، ءازج ىلإاإل هدهجب لصي الهت،ال
ليجعتب اهنع ةنتفلا عفرب ، يبصلا صالةمأ ربجي لا مكلا لا دبو ءىزجملا ردقلا صالهت يف هل لصح هنإف هيف، امكقلا يبصلا

هللا ىلص هنم نيبتف ، يبصلا ءاكب ريغ نم اهدصق ىلع امأو لمك. األ وهو ايدعتم انه ربخلا ءاجف ، هسفن يبصلا ريخو الة صلا
هنأ هقفلا نم اذه ىلع بترتيو األمعلا، عفرأ ماكح األ ريداقمل نييبتلا ،و لوقلا يف هنيب امك لمعلا يف ءىزجملا ردقلل ملسو هيلع
اذه ىلع بترتيو األمعلا، عفرأ ماكح األ ريداقمل نييبتلا ،و لوقلا يف هنيب امك لمعلا يف ءىزجملا ردقلل ملسو هيلع هللا ىلص

الاه. عأو اهمتأ ىلع لكاألوحلا ىملسو  ࣾ



مل كنإف لصف عجرا صالهت:﴿ يف ءيسملل قلا نيح ملسو هيلع هللا ىلص هدحب هفرعنف ، اهمامتا دح ىلع باوجلا امأو

ىتح عكرا ،مث نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا ،مث ربكف الة صلا ىلإ تمق :اذإ ميلعتلا هلأس امل هل هعمثالاثقهلا كلذ لعف .﴾ لصت
ادجاس نئمطت ىتح دجسا ،مث جاسلا نئمطت ىتح عفرا ،مث ادجاس نئمطت ىتح دجسا ،مث امئاق لدتعت ىتح عفرا ،مث اعكار نئمطت

اهلك. صالكت يف كلذ لعفا ،مث

.﴾ جادخ يهف ، نآرقلا مأب اهيف أرقي صالةمل الم:﴿لك الةوسلا صلا هيلع هلوقبو
دعب كلذ نوكيو . تاعكرلا ددع لا مكإ يفو ، ناكر لااأل مكإ يفو ، ةءارقلا ب ءازج يفاإل ءايشأ ىلعثالةث الة صلا يف مامتلا ألن
حلااالتيف متأب لا مكلا يف نودقتعي اوناك ،ألمهن مهنع ىلا هللاعت يضر ةباحصلا زرحت ىلع ليلد هيفو ، اهتقو لوخد ققحت
ةدايزلا ب عطقلا يفاأللقإالب ءازج اإل ققحتي ام،وال ءيش ءازج نماإل مهصقني نأ ةفيخ ، ةدايز كلذ عمو هبإال نوتأي ،ال ءازجإا

ىلص وه لعفي .مل ةدايزلا كلت نوكت ،وأ ءوضولا يف ةعبار لا انعنم لثم ، عرشلا يف ةروظحم ةدايزلا كلت نكت هيف،اممل ةريسيلا
. ةعدبلا ىلإ اهب جرخي ئلال ائيش ملسو هيلع هللا

هلوقو در﴾ وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ءاج ام مذلا نم اهيف ءاج دقو

هنأ رذع ريغ نم اهريصقت ىلع بترتيو ﴾مثقلا:﴿ هبشأ امو ضالةل ةعدب الم:﴿لك الةوسلا صلا هيلع

هيلع. حلا صلا فلسلا نم هدعب نمو ، ملسو هيلع هللا ىلص هيلع وه ماد ناك ام لضف نأواأل زئاج﴾
اهب،ألن رمأ ام ىلع ءايش باأل يتأي لا،ألهن مكلا دحو هب، فلك اميف زئاج دحاإل فرعي ،ألنهب ملعلا لضف ىلع ليلد هيفو
يف لعجي اضيأ نوكيف ، ةعدب لا مكلا ةدايز لعجي نوكي ىلا،وأ هللاعت ضرف يف داز دق نوكيف ، ابجاو لا مكلا لعجي دق لهاجلا
ءادلا اذهو ، فيفختلا باب يف هلعجيف هنم، صقنأ يف ذخأي لا،مث مكلا وه ءازج دحاإل لعجي نوكي هيف،وأ سيل ام ىلا هللاعت نيد
ردق وه امو هيلع، بجي يذلا ردقلا صخشلا فرعي ،نأ نيدلا رومأ عيمج يف يغبني اذه لثمو ، انتاقوأ يف رثك دق لا ضعلا

. ةبحتسملا ةدايزلا

،ألهنال ضرف هبلطف اضرف هلعف كيلع ناك ام :لك ءاملعلا ﴾قلا ةضيرف ملعلا بلط ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص اذلوقلا
هنع. ىلا هللاعت يضر ةرمج يبأ هاـكالمنبا هلهج نم هيلع فقوي نأ نكمي

دماح االسالموبأ ةجح .قولا تارم يفثالث ناسن اإل حبسي ام ردق ةنينأمطلا لقأ ناو ، قداصلا دبع النب ةقزعلا حرش يفو
تنك نإو ثالاث، هدمحبو ميظعلا يبر ناحبس لقو نأقلا: ىلإ عوكرلل ربك الة،مث صلا ةياهن ،يف ةيادهلا ةيادب يف يلا زغلا

يف قولا دزف ادرفنم تنك نإو ىلعثالاث، يبراأل ناحبس لقو دجسا نأقلا:مث .ىلإ نسح رشعلا و ةعبسلا ىلع ةدايزلا ف ادرفنم
، موقلا رييغت ىلإ يدؤي ،ئلال موقلا لمي نأ ثيحب ، دوجسلا و عوكرلا تاحيبست ثلاالثيف ىلع اإلمام ديزي ةمام:وال اال بادآ

هاـ. اهيف ثلاالث ىلع ديزي ال يعفاشلا ثلاالث.قولا نم موقلا نكمتي ىتح ، اسمخ االمام لوقي نايفس نعو
امهتقو نع امهجورخب رتولا و عفشلا تاف هنعقلا:اذإ ىلا هللاعت يضر هنأ لئاسرلا ضعب يف رتولا و عفشلا ءاضق ( اهنمو )
عفشلا هتاف نم ،نأ هباحصأ ضعب هنم عمسو ، رصعلا صالة ادع ام ةقلعم ىقبت ،ألاهن عفرت ال امهلبق يذلا مويلا صالة ،نإف

ربج ةينب امهنم ةريخ األ ةيحتلا يف تارم لاثالث مكلا ةرهوج اهبقع ركذي ءاش،مث ىتم امهيضقيلف ، امهيضقي نأ دارأو ، رتولا و
الة. صلا عفرتو ، رتولا و عفشلا ربجت اهنإف ،

روكذملا ءاضقلا .و اريثك هلثم درو ،دقو رطفلا ةاكز ءادأب ، موصلا عفر قيلعتك هيف عدب ،ال رخآ لمعب لمع عفر قيلعت نأ ملعإ
خيشلا .قلا ةقيقحلا ءاملع دنعو ، ةعيرشلا ءاملع دنع روكذم نيرم ،كوالاأل ضوعلا ىنعمب ءاضق ،وأ ةقيقح ءاضق يف امإ

نإو ، رجفلا يتعكر ريغ ةحتافلا ىلع راصتق هيفاال بلطي ،امو يضقي ام لفاونلا يف سيل هيبنت ةلا سرلا ىلع هحرش يف قورز
هاـ. ازئاج راصتق ،واال ابولطم ضيوعتلا ناك

اذإف ، قداص لكل المز هناكمإ دنع هتقو يف درولا ةماقإ ، لوصولا و دئاوفلا ليصحتو لوص، واأل دعاوقلا سيسأت يف قولا
لخم طارفإ ريغ ،نم هدهج هيف وه امب كسمتلا دعب هذافنإ ،مزل ةيعرشلا روم نماأل بجاو وه ام ،وأ ةيرشب ضراع هضراع
لال سيلف ىلا، عت هلل اهلك تاقو ةفلخ،واأل راهنلا و ليللا ةلا،وألن طبلا داتعي ،ئلال هلثمب هكرلدت نيعتي ،مث تقولا بجاوب

. تايصوصخ ثيح إالنم هجو صاصتخ
. درولا كرادت مدع نم نولا طابلا همهفي ،الام تقولا مكحب نوكلل ريشي راهن وال ليل مكدنع سيل : خياشملا ضعب مثقلا نمف

. سيفن وهو قورز خيشلا هاـ.كالم
إال تاولصلا نم يضقي ال لا،يأ وزللف يه إال ضرف ريغ يضقي :وال هلوق دنع ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا خيشلا قولا
هاـ. اهنع نابونت ناتعكر ،لب ةقيقح ءاضقب تسيل اهنإ ليقو . روهشملا ىلع ةلفانلا لح نم ةقيقح يضقيف ، رجفلا و ضئارفلا

نم ءاملعلا ضعب هل(تلق):دققلا لدي ام ثيدحلا يفو . انريغ هب نإوقلا يه، إال ضرف ريغ يضقي :وال عومجملا يف قولا
يذلا وه طقف.اذه رجفلا يتعكر ءاضقو ، اقلطم همدعو ، اقلطم ءاضقلا لا: وقأ ثالةث ضرفلا ريغ ءاضق يف ،نإ بهذملا لهأ

هاـ. ليلخ هيلع ىشم
يه،يأ إال ضرف ريغ يضقي :وال هلوق دنع ليلخ خيشلا رصتخم ىلع ، ريدردلا خيشلا ىلع هتيشاح يف يقوسدلا خيشلا قولا

هاـ. ءاضقلا زوجي يعفاشلا واإلمام اميس ال، وقنم سيلو ادج ديعب اذه يودعلا انخيش .قلا هرخآ ىلإ ورحي

سابع نبا 25اآلية:62].قلا ناقرفلا ًةَفْلِخ﴾[ َراَهَّنلا َو َلْيَّللا َلَعَج يِذَّلا َوُهَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع رينملا جارسلا يف قولا
يفاآلرخ. هاضق ، امهدحأ يف هلمع هتاف نمف ، هبحاص ماقم امهدحأ موقي اضوعو افلخ ينعي : نسحلا ،و امهنع هللا يضر
كراهن يف كليل نم كتاف ام كردأ .قلا: ةليللا الة صلا ينتتاف قفلا: هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ لجر ءاج : قيقش قلا



ركشلا و ركذلا نم لمع هتاف :نم نسحلا نعو . اروكش دارأ ،وأ ركذي نأ دارأ نمل ةفلخ راهنلا و ليللا لعج لجو هللازع ،نإف
.هاـ. بتعتسم راهنلا يف هل ناك ، ليللا ب هتاف نمو ، بتعتسم ليللا يف هل ناك ، راهنلا ب

انداروأ يضقن ،نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ،ذخأ ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راون األ حقاول يفو
يف هب لمعي ال دهعلا اذهو كلذ، كرت يف لهاستن ،وال رهظلا صالة ىلإ حبصلا صالة نيب ام ليللا يف انلفغ اهنع،وأ انمن يتلا
هنم عقيو هل، رثأتي ،فال ريثكلا ريخلا امهدحأ توفيف ةرخ، اآل رادلا نعو هللا نع مهتلفغ ةرثكل ، سانلا نم ليلقلا إال نامزلا اذه

. ميظعلا يلعلا والةوقإالبهللا لوح همه.وال ربكأ ايندلا نوكل هنم رثأتيف ، فصنلا
ل باجحلا لصح ،اذإف باجح تقو راهنلا و ليللا يف انتاف ام رادقم ىلع انل هيبنت وه امنإ ، ءاضقلا انلب عراشلا رمأ نأ ملعاو
يفو . لبقتسملا يف ليللا مايق ىلإ هتيعاد تيوقو اهيف، روضحلا هللاو ةاجانم نم هتاف ام رادقم فرع ، راهنلا ةدابع يف ناسن إل

ام هؤلمي فال اغراف بهذ تقولا كلذو ، عراشلا نم ديدج تقولا كلذ ةفيظو يه ،امنإ تعقو ةدابع ،ألنلك ءاضق اممث ةقيقحلا
ادبأ. هريغ يف لعف

،و يذمرتلا ،و دواد وبأو ، ملسم ىورو . ملعأ ىلا .وهللاعت كعطق هعطقت مل ،نإ فيس تقولا يعفاشلا انهقلااإلمام نمو
صو رجفلا صالة نيب اميف هأرقف هنم، ءيش نع بزحه،وأ نع مان نم اعوفرم هحيحص يف ةميزخ نباو ، هجام نباو ، يئاسنلا
يف مدقت دقو . دحاو خيش ىلع راصتق باال نيديرملا رمأ اهنمو . ملعأ ىلا وهللاعت ليللا يف هأرق امنأك هللاهل، بتك ، رهظلا الة

. ةيافك هيف ام رشع عساتلا لصفلا
يفو ، سماخلا لصفلا يف ديعسلا فويس باتك يف انركذ دقو ، ةفيظولا يف ركذلل عامتج باال قيرطلا يف ناوخ اإل رمأ اهنمو

. ةيافك هيف ام باتكلا اذه نم نيرشعلا و يداحلا لصفلا
، ةظقي هنوري ءايلو األ نوكو ةعبر األ ءافلخلا هعمو لا، مكلا ةرهوج ةءارق دنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا روضح ( اهنمو )
هب،دقو انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر يناجتلا دمحم نب دمحأ انديسو انخيش ، موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا مهنمو
هناوخإ نعو هنع، ةبوجأ ىلا هللاعت ءاش نإ كرابملا باتكلا اذه يف ام عيمج .لب ةيافك هيف ام نيرشعلا و عباسلا لصفلا يف مدقت

. نيمآ مهترمز عم انرشحو ، نيعمجأ مهنعو هنع هللا يضر ىلا هللاعت لهأ نم
يف انمدق اننأ عم انركذ ام ركذ ىلع انلمح امو ، هعبتت يف ةجاح ،ذإال باتكلا اذه يف هركذب ليطن ال ركذ ام ريغ ( اهنمو )
نأ ،إالأللج داقتع واال ميلستلا ىلع لقاع لك ضحيو ، داقتن واال راكن نماإل لقاع لك عنمي ،ام باتكلا لوأ ةمدقتملا لوصفلا
ىلع ضارتع ىلإاال هادأ ام هنأو األةم، ءاملع بهاذمو ، ةنسلا و باتكلا ب ملعأ ىلا،اننأ هللاعت لهأ ىلع ضارتع باال علوملا ملعي
ىلا هللاعت حتف نمكالمهمإال ائيش ىأر هنظ،امل نسحأ ولو ، ةيوطلا ثبخو األبد ءوس نع ءىشانلا هلهج األةم،غال ةداس

هلل دمحلا . راتخملا مهبر نم ةنيبو ىده ىلع مهنأ هب ملعيو ، راكن نماإل هب حيرتسي ،ام ةقيقحلا و ةعيرشلا مولع يف هارأو هيلع،
هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا كلا،وهللاعت هملا نمراكن اإل لهأ هيلع عقو امم هلضفب اناجنو ، كلذب انيلع نم يذلا

. بآملا و عجرملا



﴾ نوعبر لااسعبواأل لصفلا ﴿
لوقأف مهتفلا خم مهيلع مرحيو ، درولا ءاطعإ يف نيمدقملا ةعاط مهيلع بجي مهم،هنأ عإال يف

. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا هللا بو

هتمأ ىلإ ةرهطملا هتعيرش غيلبت يف هباونو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثارو اوناك ،امل مهنع هللا يضر خويشلا نأ ملعا
. ثوروملل ام ثراولل ،ألن ةثارولا مكحب مهتفلا خم نيدتم لك ىلع مرحو ، مهتعاطو مهريقوتو مهميظعت ىلعاألةم بجو ،
، هرمأ لا ثتماب هتعاط هاوس نم ىلع بجي ، ةباينلا مكخب نيديرملا تلاالذيمو نم خيشلا همدق نم ناك كلذك ناكاألرم املو
. همدق يذلا خيشلا خفلا امنإف خهفلا، بملااالةهب،ألننم مدعو هراقتحاو ، هنايصعو هتفلا خم هيلع مرحتو ، هيهن بانتجاو

بابل يف 4اآلية:59]قلا ءاسنلا ]﴾ ْمُكْنِم ِرْمَأْلا يِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َهَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت قلا
مكنم. األرم يلوأ اوعيطأو ينعي ، مكنم األرم يلوأو هلوقب مهتعاط هللا بجوأ نيذلا األرم يلوأ يف ءاملعلا تفلتخاو ، ليوأتلا
، كاحضلا ،و نسحلا لوق وهو ، مهنيد عمملا سانلا نوملعي نيذلا ءاملعلا و ءاهقفلا مهنع: هللا يضر رباجو ، سابع نبا قفلا

. دهاجمو

دقف ينعاطأ :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنأقلا:قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ ،نع ملسمو ، يراخبلا ىورو

دقف يريمأ صعي نمو ، ينعاطأ دقف يريمأ عطي نمو هللا، ىصع دقف يناصع نمو هللا، عاطأ
﴾هاـ. يناصع

نم مهذيم هللانمتال ىلإ ءاعدلا ب هومدق نمو ، ملسو هيلع هللا ىلص هئارمأ هللانم ىلإ ةاعدلا خويشلا نم دحاو لك نأ كش وال
وتلاالذيم نيديرملا ضح ىلع اوعمجأ كلذ .وأللج ملسو هيلع هللا ىلص هئارمأ نم اذإ وهف ، مهئارمأ نم ناك نمو ، مهئارمأ

مهل. ةفيلخو ، مهقرط ءاطعإ ،يف مهنع ابئانو امدقم هولعج نم ةعاط ىلع
ءاملعلا لجن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ ، ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راون األ حقاول يف قلا

نم مهقوقح بجاوب لخأ نمف هللا. ىلإ مهرمأ لكنو ، مهقوقحو مهقح بجاوب موقنو ، مهملعب اولمعي مل رباك،ولو واأل نيحلا وصلا
ناهتسا نمف ، همادخو هعرش ةلمحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باون ءاملعلا ،نإف هلوسرو هللا ناخ ،دقف ليجبتلا و مارك اإل
ةميمع هذه عملا ةمامع نع رفك،نمقلا نم كلذ ىلإ رفك،دقوملا كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ ىدعت مهب
يذلا كلذ ةمعن بلسيو هيف، هلوسر نم ناطلسلا عمسي فيك هيلإ، هلسرأ اذإ ناطلسلا غبالم ناهتسا نم لمأتو ، ريغصتلا عملاب

، هلجيو همركيو اديعب ناك ولو ناطلسلا هبرقي هقح، بجاوب ماقو ، همظعو هلجب ،خبالفنم هترضح نع هدرطبو ، ناهتسا
مدقملا وه نم كانه دهشيو ، ىربكلا ولاالةي ةرضح هلخدي ىتح ، قيرطلا هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحيو
دهاشي .امك دوهشلا و فشكلا ىلع ىلا عت هرخأ نم رخؤيو ىلا، هللاعت همدق نم مدقي ريصيو ، رخؤملا وه نمو ىلا، هللاعت دنع
ميدقتلا كلذ سيلو ، ةيويند ةلعل دحأإال ىلع دحأ ميدقت كل حصي ،فال انركذ امك يخأ اي كلست مل ،نإف ايندلا كولم ةرضح يف كلذ

ىلص هلوسرو هللا ىصعو مهب، عفنلا مرح رباك، واأل ءاملعلا ىلع قح ريغب نازيملا ماقأ نم لك نأ ملعف هللاهب، كرمأي يذلا وه
. ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي وهللا ملسو هيلع هللا

ةبيشلا :وذ قفانم مهبإال فختسي ثالةثال اعوفرم اضيأ هل ةياور يفو هنم. اوملعتت نمل اوعضاوت : اعوفرم يناربطلا ىورو
تام ىتم ،لب هماطف نأ وأ لبق ديرم حلفأ املف : يتنكلا راتخملا نب دمحم خيشلا .قولا طسقملا ،واإلمام ملعلا وذو يفاإلسالم،
ابئان فلخي مل ىتمو ، خيشلا نم هيلع ناك ام مسرب هتمز مال هيلع نيعت ةفيلخ ،وأ بئان هل ناكو ضراع هنع ىلصف ،وأ هخيش

هاـ. هريس ةيقب يف هذختي خيش وأ دشرم ىلإ االقتنلا همزل ، ةفيلخ وال
هنع هلصف تام،وأ يذلا هخيش نع ابئان ناك نم ةعاط ديرملا ىلع نيعت امل ،ألهن ماقملا صن وه (تلق):كالماذهاإلمام



،امف هتفيلخ وأ خيشلا بئان هنوكل هيلع نيعتي امنإ ،لب ةفيلخلا وأ بئانلا كلذ ةعاطب احيرصت هرمأ ام هخيش نأ لا ،وحلا ضراع
خلا يف .قولا ةقيرطلا لهأ كلس يف كمظنو ، راكذ األ كنقل يذلا وه مدقملا كلذ ناك ،وأ اصن هتعاطب كخيش كرمأ مدقمب كنظ
هاـ. هنم املع لقأ ناك نإو ، هخيش هيلع همدق نم لك رباكأ مدخيو ذملتيو ، هخيش عم ديرملا بادآ باب يف ةيضرملا الةص
يف مدقملا ةعاط يف مكيلعو : ساف ءارقف ىلإ اهبتك يتلا ةلا سرلا يف هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انخيش (قولا)

هاـ. مكنيب تاذ الح صإ يف ىعس ،وأ ركنم نع مكاهن ،وأ فورعمب مكرمأ امهم ، درولا
مدقملا ،لب ءاوس دح ىلع ةفيلخ لعجي نأ ريغ ،نم درولا ءاطعإ يف مدقملا ةبترمو ، ةفيلخلا ةبترم نأ نظت نأ كايإو (تلق):

اال بوجو وهو مكحلا اذهو ، هتعاط هت عامج ىلع بجي ،امك هتعامجو وه ةفيلخلا ةعاط هيلع بجي ، ةفيلخلا ةيعر ةلمج نم
ملعاف الةف. خلا ةبترمل هنقلي مل نمو ، ةفيلخلا هنقل نم هيف يوتسي ةقيرطلا لهأ عيمج ىلع بجي . هتفلا خم همرحو ةفيلخلل ثتملا

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ،وهللا ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي ،وهللا دشرت هيلع لمعاو كلذ

﴾ نوعبر واأل نماث لا لصفلا ﴿
ب نوذأملا هخيش نع حيحصلا هلاإلنذ نمم ، احيحص انذإ درولا ءاطعإ يف نيمدقملا عإالم يف
لكل الدب ،هنأ ةفيلخ ناك الفنم ختساب الةف، خلا ةبترم مهنم غلب نم اميس ،ال داشر واال نيقلتلا
هلبق ناك نم ربص امك ، هناوخإ ةءاسإ ىلع ربصلا ،نم هاوعد يف اقداص ناكو هللا ىلإ وعدي نم

قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو لوقأف اوذوأ نيح هللا، ىلإ ةاعدلا .نم

اذهو هيدل، مهسوفن نوكسو هيلإ، مهبولق ليمب المتيإال كلذو ، قلخلا هللاىلإ فيلا كت لوسرلا نأ ةثعبلا نم دوصقملا نأ ملعا
بابس األ هذهلف . ةقفشلا و بربلا مهضحيو ، مهتائيس نع وفعيو ، مهبونذ نع زواجتي ، اميرك مهب اميحر ناك المتيإالاذإ دوصقملا
ةناعإب مايقلا ريثك ، ءافعضلا ةناعإ ىلإ ليملا ريثك نوكيو ، بلقلا ظلغو قلخلا ءوس نع أربم هللا ىلإ يعادلا نوكي نأ بجو

ىلا عت .قلا ءارقفلا :﴿ ْمُهْنَع ُفْعاَف َكِلْوَح ْنِم اوُّضَفْناَل ِبْلَقْلا َظيِلَغ اًّظَف َتْنُك ْوَلَو ْمُهَل َتْنِل ِهَّللا َنِم ٍةَمْحَر اَمِبَف
ْمُهَل ْرِفْغَتْساَو ﴾[ نارمع .[159اآلية:3لآ



ناك نم يصوأو : هاضرأو هنع هللا يضر يناجتلا ينسحلا دمحم نب دمحأ انديسو انخيش انبر ىلإ انتليسوو انديسو انذاتسأ قلا
مهبولق يف بجوي ام بنتجي نأو للخ، لك ىلع هوفع ءادر طسبي نأو ، للزلا نم ناوخ لإل وفعي ،نأ درولا ءاطعإ نع امدقم
تلعتشا نإو . ضعب ىلع مهضعب بولق لخاليف بجوي ام لك يفو ، مهنيب تاذ الح صإ يف ىعسي نأو ادقح، وأ ائيش وأ ةنيغض
ةميمنلا ب ىعسي هآر نم ىهنيو ، مكلذ ىلع دئاز ظحل ال ىلا هللاعت ةاضرم يف كلذ يف هيعس نكيلو ، اهئافطإ يف عراس ، مهنيب ران

هب، مهرمأي ام لك يفو ، ريبعتلا و ريفنتلا نع دعبلا ،و ريسيتلا و قفرلا ب مهلماعي نأ هيلعو كوالمنيل، قفرب هرجزي نأو ، مهنيب

اورسعت وال اورسي ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ يف يعاريو . ناوخ اإل قوقحو ىلا هللاعت قوقح نم هنع مهاهنيو

و يطعملا وه ىلا هللاعت نأ ادقتعم ، مهيديأ يف ام ىلإ تفتلي ال نأو ايند، ميدقت نع دعابتي نأ هيلعو ،﴾ اورفنت وال اورشبو
،ال ءيش ءاطعإب مهبلا الطي نأو ، ريذبتلا و تيتشتلا نم مهيديأب اميف مهايند زيرحت يف هتمه لعجيلو ، عفارلا و ضفاخلا ،و عناملا

هلذبب مهسوفن تحمس ،إالام ريثكلا والنم ليلقلا ،النم ءيش ءاطعإب مهبلا الطي نأو ، ريذبتلا و تيتشتلا نم مهيديأب اميف ملا نم
هاـ. بلط ريغ نم

،ال ناسح واإل بربلا نيقراملا ةارادم ىلا، هللاعت ىلإ عاد لك ىلع بجاولا نأ ملعاف : دوروملا رحبلا يف ينارعشلا قولا
نيرواجملا و ءارقفلا نم ةرم يسفن ترفن ينإ يل عقو قلا:دقو هتيعر نع لوؤسم عار لكو عار، هنإف ، رملا وكلاالم نامرحلا

هللا ىلص هللا لوسر كل يل:قلا لوقي وهو ىلا هللاعت همحر صاوخلا ايلع يديس ةليللا كلت تيأرف ، مهتقرافم تدرأف ، يدنع

نيح،وال لك ةنسحلا ةظعوملا ب مهدهعتو ىلا، هللاعت هجو طابلا كباحصأ ىلع ربصا ﴿: ملسو هيلع

اهكرتو ، دلبلا ىلإ عجرف ، ةرعو ضرأ يف هنم ترشتنا ىتح ، ةيربلا يف همنغ ىلع بضغ نمك نكت
. هتدرأ امع تعجرو ، ابوعرم مونلا نم تهبتناف ﴾ اهسرتفي بئذلل

،وه ايندلا كرتب هناوخا نم هرمأي نم ىذأ لمحت ىلع هسفن نطوي نأ صخشلا ىلع نيعتي ةيدمحملا دوهعلا ):يف اضيأ (قلا
هيلع، ذهبهيو هنانسأ رشكي اهنم، نماأللك هعنم نم ،لك ةفيحلا ىلع فكاعلا بلملا ك هنإف ، هبلقب ةرخ اآل رادلا ىلع فرشي مل
ناك ام ركذو نتاماقم ميدقتو قفرو ةمحرو ةسايسب ايندلا كرتب هناوخإ رمأ اذإ صخشلا نكيلف هنع. عجري ىتح ، هضع امبرو

هيلع. حلا صلا فلسلا
مدع مهل رهظي هيلعإالنأ سيلو ، هرمأ اوصع اذإو ، نطابلا ب مهنم ردكتلا نم رذحيلو مهب، ىدتقا نم ىلا هللاعت محري : لوقي مث
امبرو ، قفنم محار هبلقو ههجو يف سبعيو اذإخهفلا، دلا ولا رهظي ريغ،امك ال ايندلا يف ريغ ال ايندلا يف مهتبغر ةرثكب اضرلا
ضغبب سيل هلك كلذ نأب لقعلا يضقيف كلذ عمو همد، تجرخأ ىتح هدي يف باإلةرب اهدلو األم تسخن امبرو ، اصعلا ب هبرض
نمم هوركم لككالم عامس ىلع ، هسفن لجو زع ىلا هللاعت ىلإ يعادلا نطويلو هيلع، هيدلا و ةقفش روهظل وه امنإو ، دلولل

،دقف مهباجح لجني مل نإو ، تاريخلا ىلإ يعادلا نوركشي فوسف ، مهباجح ىلجنا هيلإ،مثنإ مهوعدي امع يمع ،ألمهن مهوعدي
مهيف. داهجلا و حصنلا نم هيلع امب يعادلا ىفو

نيداإلس ىلغ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهاعد نم مسقنا ىلا،امك هللاعت ىلإ عاد لك ةعامج مسقني نأ الدب هنأ ىفخي مثال
هل عقو امك مهباحصأ عم مهل عقي نأ .فالدب ملسو هيلع هللا ىلص هباون ةاعدلا عيمجو األةم عيمجل يقيقحلا خيشلا وه الم،ذإ
نم مهنمو ، انيصعو انعمس : لوقي نم مهنمو نوحلفملا مه كئلوأو انعطأو انعمس لوقي نم مهنمف ، هموق عم ملسو هيلع هللا ىلص
امنإ لوقينم مهنمو سانلا دنع ةسائرلا و انيلع لضفتلا ىلا هللاعت ىلإ انئاعدب خيشلا ديري امنإ لوقي نم مهنمو ، اقافن انعمس لوقي
اذإف ، ءاخرلا يف هعم وه نم مهنمو ، ءاخر وال ةدش يف هخيش ةبحم نع لوحتي ال نم مهنمو رانلا نم انتاجنو انحصن ديري

هنم بره لوقلا خيشلا هيلع ظلغ اذإ نم مهنمو هيلع، ظلغأ ولو هخيش لوح حربي ال نم مهنمو نهخيش نم أربت ةدشلا تءاج

نم مهنمو 3اآلية:159]، نارمع ﴾[لآ َكِلْوَح ْنِم اوُّضَفْناَل ِبْل َقْلا َظيِلَغ اًّظَف َتْنُك ْوَلَو ىلا::﴿ عت هلوق هيلإ راشأ ،امك
لهأك ايندلا ديري نمال مهنمو ، فوع نب نمحرلا دبعك ةرخ لآل ايندلا ديري نم مهنمو ةرخ، نعاآل لفاغ وهو اهتنيزو ايندلا ديري
اونمأي ،فال نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتأف دجانلا ترثكأف انتلداج دق حون موق امكقلا هخيشل لوقي نم مهنمو ، ةفصلا

لا قملا ناسلب هخيشل لوقي نم مهنمو ، سانلا نم انصيقنتو دجانلا ترثكأ :دق لوقي نم مهنمو األميل، باذعلا اوري ىتح ، هحصنل
هرخآ ىلإ اعوبني ضر نماأل انل رجفت ىتح كل نمؤن اولا:نل قو شيرق امكقتلا ةمارك انيتأت إالنأ كلوقل نمؤن لا:نل حلا وأ

اآلةي. ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن الم:نل سلا هيلع ىسومل ليئارسإ ونب امكقلا فسخلا ،وأ
لعف امك هسفنب هخيش يدفي نم مهنمو عقو، إالنإ ةبوقعلا نم اذك مكل عقو ،اذك متلعف نإ مهل مهخيش لوقب نونمؤي ال ةفئاط مثو
رباك أل عقو امك اظيغ زيمتي داكي ، ءوسب هخيش يعلا تركذ اذإ نم مهنمو كلذ، ىلع ردقي ال نم مهنمو ، صلقو يبأ نب دعس
يف هخيش رمأ لثتمي نم مهنمو ، نيضئاخلا عم ضاخ ،لب اظيغ زيمتي نم مهنمو اهنع، هللا يضر ةشئاع ةصق يف ةباحصلا
نع فلخت نمل عقو امك ةحارلا و ةعدلا رثؤيو كلذ، هركي نم مهنمو ، نولعفي ةباحصلا رباكأ ناك ،امك دابعلا حلا صم يف رفسلا
هل .ولفقلا هخيش ىلع ةبحملا يف هدلوو موهلا هلهأ رثؤي نم مهنمو ، هدلوو نممهلا رثكأ هخيش بحي نم مهنمو ، كوبت ةوزغ

فاخي نم مهنمو ، هخيش نم برقلا نع رانيدلل عفدلا مدع راتخ ال يتسلا جم نع كتعنمو ، كترجه إوال رانيد نع فلالن جرخأ
، هرطاخ رييغت نم هيلع هلا،وال يعو هدلوو هخيش يذؤي نم مهنمو ، هبضغل بضغي ىلا عت قحلا نأ دقتعيو ، هخيش رييغت ىلع

. راصن عماأل نيرجاهملل عقو ،امك همساقو مكلا فصن كاخأ طعأ اذإقلا: اميف هخيش رمأ لثتمي نم مهنمو
ىلع هاخأ رثؤي نأ ىلع هخيش رمأ لثتمي نأ ىلع هخيش رمأ لثتمي نم مهنمو ، مهردب ولو ألهيخ حمسي وال لثتمي نمال مهنمو
يف ةقلطم هل جوزتي نأ نع هخيش ماقم ىنمتي نم مهنمو كلذ، لثتمي ال نم مهنمو وأملا، ةولخ تيب،وأ وأ ةفيظو يف هسفن

33ا بازح اًدَبَأ﴾[األ ِهِدْعَب ْنِم ُهَجاَوْزَأ اوُحِكْنَت ْنَأ هللا:﴿اَلَو لوق ولال هخيش ةقلطم جوزتي نم مهنمو ، هتامم دعب وأ هتايح



هعنقي نمال مهنمو طقف، هموي توق هنمإال ذخأي ،ال بهذلا ريثك دجو اذإ نم مهنمو ، سانلا ضعب يف كلذ عقو امبرل آلية:53]
هيلع بوي أل عقو امكو ، ةقافلا راهظا كلذب دصق نم مهنمو ، سفنلا هرشو عمطلا ايندلا عمجب هدصق نم مهنمو هلك، هلقني إالنأ

ا نيعب ايندلا ىري نم مهنمو يبر، ةكرب نع يل ىنغ :ال لوقيو هبوث يف وثحي راصو ، بهذلا ءامسلا هيلع ترطمأ المامل سلا
نع هدابع بولق يف اهزييمت يف ىلا عت قحلا دارمل اعبت ميظعتلا نيعب اهاري مهنمو ، ةرعبلا ك هدنع بهذلا نوكيو ، راقتح ال

. بارتلا
للعتي ،ملو دجسملا ألىت بهذ ةقرفت كانه ناك ،ولو مونلا ب للعتي دجسملا يف ةعامجلا صالة ىلع بظاو هل ليق اذإ نم مهنمو
املو ، حبصلا صالة يف روضحلا هتداع نكت نممل رضح نيرحبلا نم مبلا ةديبع وبأ ءاج نيح ، راصن األ ضعبل عقو امك كلذب

انيمس اقرع دجسملا يف نأ ملع مهدحأ نأ :﴿ول ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا ءاشعلا صالة نع ةعامج فلخت

. ةفصلا لهأك سانلا لبق ةعمجلا صالة رضحي نم مهنمو ﴾ رضحل
رضحي نم مهنمو ، ةعمجلا هتوفت ىتح يتأي ،وأال ةيناثلا وأ األىلو ةعكرلا يف ،وأ ربنملا قوف بيطخلا إالو يتأي نمال مهنمو

وأ رفس نم لعف لك يف هخيش نذأتسي نم مهنمو ، فرصنيو ةدابعو عوشخ يف رضحي نم مهنمو ، بعليو اوغليف سانلا لبق
هب. ةناهتسا وأ هنم ءايح كلذ،امإ يف هنذأتسي ال نم مهنمو كلذ، وحن وأ عرز وأ راد ءانب ،وأ جيوزت

نم كلذ ناكو . ثيدحلا . تجوزت ؟﴾قفلا: ميهم قفلا:﴿ فوع نب نمحرلا بعد ىلع ةرفص رثأ ملسو هيلع هللا ىلص ىأر دقو
ام لكب هباحصأ عيمج ىلع مركتي ناك نم مهنمو كش، بال ةناهتسا ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ءايح نمحرلا دبع
مهنمو ، راخد اال ميرحتب لوقي ناك نمم امهريغو ، امهنع هللا يضر ءادردلا يبأو لبج، نب ذاعمك ائيش هسفنل يقبي هل،وال لخد
حمسي ناك نم مهنمو ، اهمعطي نأ هسفن ىلع حشي ائيش،لب ادحأ معطي ال نم مهنمو ، ضعبلا كسميو ضعبلا ب مركتي ناك نم

هنع، هللا يضر باطخلا نب رمعك مهلا فصنب هبحاصل حمسي ناك نم مهنمو هنع، هللا يضر ركب يبأك مهلا عيمجب هبحاصل
نم ىشخي وال قفني ناك نم مهنمو ، امهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأو ، نافع نب نامثعك نامأ يف هنم سانلا ناك نم مهنمو

م ضعب كسما ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل قفلا نبمكلا بعكك افلكت هلك مهلا جرخي ناك نم مهنمو هللاقإالالبكالل،

ةرشعلا هلك هراتخا خالفام راتخي ،وال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضقب ىضري نم مهنمو كل﴾، ريخ وهف كلا
نب ةماسأ ةصق يف امك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب رمأ خالفام راتخيو ، هئاضقب ىضري نمال مهنمو ، ةنجلا مهلب دوهشملا

هللاهاـ. هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه مهضعب لوق يف امكو ، سانلا ضعب والهتي ىلع مقن نيح ديز،
ماال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قرف اذإ بضغي ناك نم مهنمو ، ريبز اي قسا ثيدح يف كتمع نبا ناك :نأ مهضعب لوقو

يساوي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك كلذلو ، نامأ يف مهنم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا و بضغي نمال مهنمو ، ةمرخمك هيسنو

نمم يلإ بحأ عنمأ يذلا ،و هفلأتأ لجرلا يطعأ ينإو ةرضخ ةولح ايندلا :﴿نإ هلوقب ءاطعلا يف هيسن نم

هللا ىلص هللا لوسر هل لوقيف هتبيه نم دعتري ريصي هآر اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باهي ناك نم مهنمو ،﴾ يطعأ
و هباهي ال نم مهنمو ﴾ ديدقلا لكأت تناك شيرق نم ةأرمغ نبا انأ امنإف يخأ اي كيلع نوه ﴿: ملسو هيلع
، ناميعنك رئابكلا يف عقي ناك نم مهنمو ، ةنجلا مهلب دوهشملا ةرشعلا ك يصاعملا عيمج نم ارهطم ناك نم مهنمو . دعتري ال
ىلص يبنلا كحضي اكحضم ناميعن ناكو ، هدلجيف ناركس وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هب نوتأي ركس املك ناميعن ناكو

. ملسو هيلع هللا
دجسملا بارحم يف هسلجأو ناميعن هذخأف ؟ يراربلا ىلإ يندوقي :نم لوقي ىمعأ جرال ىأر هنأ ناميعنل عقو ام ةلمج نمو

ءاجف ناميعن هعمسف . ياصعب هنبرض أل ناميعن تدجو ىمع:نئل قفلااأل دجسملا يف كنإ هب: اوحاصف سولجلل هبايث رمشو ،
نامثع برضي ىمع األ راصف اذه. قولا:وه دجاس وهو نافع نب نامثع ىلإ هداقف ؟ ناميعن ىلع كلدي اميف كل قفلا:له هيلإ

هنع. هللا يضر
هللا ىلص يبنلا بطخ نيح ركب أليب عقو ألهلج،امك مهمركي وال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ يذؤي ناك نم مهنمو

لك ينع اودس ﴿: هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جرحأ ىتح ؟﴾ يبحاص يل اوكرات متنأ قولا:﴿له ملسو هيلع

هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عيمج نم األىذ لمحتي ناك نم مهنمو ركب﴾ يبأ ةخوخ إال دجسملا يف ةخوخ
. اولعف ام نماألىذ هعم اولعف ولو ملسو هيلع هللا ىلص ألهلج مهمركيو ، ملسو

ىلص يبنلا قولا هيذؤي هراج نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ىكش نم ةصق هيلع لدي ،امك هراج يذؤي ناك نم مهنمو
يبنلا سلا جي ناك نم مهنمو ، ينيذؤي يراج اذه؟لقف قولا:ام كيلع رم نم لكو ، قيرطلا ىلع كعاتم حرطا ملسو هيلع هللا
هيلع هللا ىلص هريغ ىلإ تفتلي ريصي ئلال كلذو ، ةريره يبأك هنطب ملسو هيلع هللا ىلص ميألهل نأ أللج ملسو هيلع هللا ىلص

. عوجلا أللج هتقرافم رطاخ عطقنيو ، ملسو
هلا ومأ حمسي ناك نم مهنمو ، للعلا نم ةلع هعم كرشي واألبد،وال ملعلل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا سلا جي ناك نم مهنمو
يف هتجوز ىلع عقو نم ةصقك ةليل، ءاشع كلمي ال نم مهنمو ، فوع نب نمحرلا دبعك لا ملا ريثك ناك نم مهنمو . ءارقفلل
هريغ وال هسبلم نم ءيشب بجعي نمال مهنمو ، ةكمب بهل يبأ قاقز هب فسخ يذلا ك هسبلمب بجعي باك نم مهنمو ، ناضمر

. بهل يبأك
ريناند ثالةث هتوم دعب هرامطا ةزجح يف دجو يذلا ،ك ةاكزلا و ةقدصلا نم ذخأيو ، رقفلا رهظي وهو ايندلا هدنع نوكت نم مهنمو

هيلع هللا ىلص يبنلا تحت تناك نم نهنمو ﴾ رانلا نم ناتيك وأ تايك ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل قفلا نارانيد وأ



نم نهنمو ، نوجلا ةنباك ذيعتستو كلذ هركت تناك نم نهنمو ، هجاوزأ نم ةدودعم نوكتل ، اهبطخ اذإ هل لضفلا ىرنو . ملسو
يحتست وال هباهت ال تناك نم نهنمو ، هتبيه نم دعترت ريصتو ، هتسلا ج اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم يحتست تناك

دنهك. هنم،

مهتلتقو ، اراغص مهانيبر نحن دنه: تلا ﴾قف نكد وأال نلتقت قلا:﴿وال ءاسنلا عياب امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف
ملسو هيلع هللا ىلص هتشيعم تقاض امل هب تقلعت نم نهنمو ، ةعيابملا متي ملو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تكسف . ارابك تنأ
نم نهنمو اهنع، هللا يضر ةشئاعك كلذ ىلع ربصلا و ملسو هيلع هللا ىلص هعم ماقملا تراتخا نم نهنمو ، قارفلا تبلطو

ا ترسكف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ماعط هيف ءانإب ةبهاذ يهو ، ةدوس تأر اهنأ ىوري ،امل ةشئاعك ةريغلا ةريثك تناك

﴿: لوقي . اهادان اذإ هبيجت ال تناك نم همادخ نمو ، نابضغ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ماقف . ضر يفاأل ماعطلا حاسو إلءان،

يبنلا نم هتعمس املك يعت تناك نم نهنمو ،﴾ طوسلا اذهب كتعجو ،أل صاصقلا فوخ ولال هديب يسفن يذلا و
. اثيدح عفالوال هنع يورت ال نم نهنمو ، امهنع هللا يضر ةريربو ، ةشئاعك ملسو هيلع هللا ىلص

هللا ىلص يبنلا مهاعد نم مسقنا ىلا.امك هللاعت ىلإ عاد لك باحصأ ماسقن ال دهشت يتلا ، دهاوشلا اآلننم ينرضح ام اذهف
عيمج باحصأ يف لزت ،مل ماسق كلتاأل ،نإف مهئايبنأ عم ةفلا سلا لااألمم وحأ عبتيلف كلذ ىلع ةدايز بلط نمو ، ملسو هيلع

ىلا. هللاعت ىلإ ةاعدلا
ضارتعا هعم،ى نيبدأتمو نيدرجتم نيميقتسم هباحصأ عيمج نوكي نأ خياشملا نم بلطي نم نأ هانررق ام عيمج نم ملعو

ىمعأ وهف نيقداصلا نيديرملا قح يف كلذ موقلا طرش ،امك مهرومأ عيمج نع هنورواشي هعم،وأ مهل رايتخا هيلع،وال مهل
لكحلا ىلع نوروجأم ريغ،مهف ال مهموق ىلإ ةيعرشلا اآلباد اوغلبي ىلا،نأ هللاعت ىلإ ةاعدلا عيمج ةفيظو امنإو ، ةريصبلا

. هولثتمي ،وأمل مهرمأ قلخلا لثتما ءاوس ،
هللا هماقأ امع جورخلا ب دحأ رمأي ،ملو هتفرح ىلع ةفرح بحاص لك رقأف ، سانلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لسرأ دقو

يف مدقت ام عيمج كباحصأ نم عقي ،نأ يخأ اي كسفن ضرتعا نكلو . مهفرح يف مهو مهدشرأو مهكلس ،لب فرحلا نم هيف ىلا عت
مهدعب نم مهب نتسيل كلذو ، هباحصأ قحو هقح يف هدض نمو هعم، نماآلباد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ قح
روفلا ىلع نوبوتي ،مث ةمصعلا مدعل انايب ، تاقو األ ضعب يف ءوساألبد نم عقو ام نوكي نأ امإو . مهماقمب وهلاالقئ اذهو ،

هاـ.
نمواله لك ىلع نيعتيف ، انسوفن ةضاير كرتب نواهتن ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ قولا:
اهيف عراشلا هرمأ ع ضاوم ،إاليف هتيعر نع ملحلا هتمحلو هادس ريصيل ، حصان خيش دي ىلع هسفن ضوري والةي،نأ ىلا هللاعت
غوالهم هتجوزو هدلو ىلع هبضغ لقان ركذ امك هسفن ضار نمف كلذ وحنو اهبابرأ ىلع ةيعرشلا دودحلا ةماقإك ، ملحلا مدعب
لمعلا ىلع ةيفوصلا خياشم عيمجو األةمئ تجرد دقو ريغ ال لجو زع ىلا هللاعت تامرح تكهتنا إالاذإ بضغي ال هبحاصو
هتذم ىلعتال هبضغ مكح نإف ىلا هللاعت ىلإ هؤاعد رثك نم قح يف اميس ال ةفصلا سئب بضغلا نإف مهدهح بضغلا مدع ىلع
اوناك نيح نم مهيف بعت ناك نأ دعب عبسلا و بئذلل ةيربلا يف اهكرتو اهتاتش ةدش نم همنغ ىلع بضغ اذإ منغلا يعار مكح
فطليو سفنلا تانوعر نم كجرخي حصان خيش دي ىلع يخأ اي كلساف لقعلا ةفاخس نم نيقيب دودعم كلذو نبللا نوعضري
ىلوتي ىلا وهللاعت رثأتت وال كضارغ أل ةفلا خملا تافصلا عيمج كتيعر نم لمحتت ريصتل بملاالةكئ قحلت داكت ىتح اهفئاثك

بضغت ال قلا ارارم ددرف ﴾ بضغت قلا:﴿ال ينصوأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل جرالقلا نأ يراخبلا ( يور (دقو كاده
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق يف تركف هنأقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ضعب نع دمحأ اإلمام يورو
ىلص هللا لوسر لأس رمع نبا نأ هحيحص يف نابح نباو دمحأ اإلمام ىورو هلك رشلا عمجي بضغلا اذإف امقلا بضغلا يف

أ تاقبط ىلع اوقلخ مدآ ينب أالنإ اعوفرم يذمرتلا ىورو بضغت ال قلا لجو هللازع بضغ نم يندعابي ام ملسو هيلع هللا
ينب إالنأ اعوفرم زاربلا ىورو هلك رشلا عمجي ءيفلا ءيطب بضغلا عيرس مهنمو ءيفلا عيرس بضغلا ءيطبلا مهنم نإو ال
نإو أال كلتب كلتف ءيفلا ءيطب بضغلا عيرس مهرشو عوجرلا عيرس بضغلا ءيطبلا مهنم نإو أال تاقبط ىلع اوقلخ مدآ

( ىورو ) عوجرلا ءيطب بضغلا عيرس مهرشو عوجرلا عيرس بضغلا ءيطب مهريخو أال ءيفلا ءيطب بضغلا عيرس مهنم
عفد نم اعوفرم يناربطلا ( ىورو ) هودع هل عضخو ىلا هللاعت همصع ةءاس دنعاإل افعو بضغلا دنع ربص نم اقيلعت يراخبلا

نم بغرن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ قولا هـا ملعأ ىلا وهللاعت هباذع هنع ىلا هللاعت عفد هبضغ
ةرورضل إال تقو لك يف هيلع لوخدلا يف واألبد ةقفشلا و قفرلا ب مهتلماعمو هتيعر يف لدعلا يف والةي انناوخا نم يلو

كاألب نوكيل إال هدابع ىلع ادبع ىلا هللاعت ىلو امو هنم ترفنو ةبترملا هتلزع امئاد اذك هتيعر عم نكي مل ألننم ةيعرش
ةفلا خمب ذلتسي ريصي ىتح سفن ةضايرو خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحيو ةنونحلا واألم قيفشلا
ضرأ يف هنم اورشتنا امبر اذك مهيعار دي يف زعملا و منغلا ولاالةيك ةرجح يف قلخلا ألن مهيلع ملحيل ةيفرعلا هرماو أل هتيعر

هبر هملك المام سلا هيلع ىسوم (يفاألرث)نأ مهاعري نم ىلإ اوجاتحا امل مئاهب مهنأ ولوال همكح اذهف فاح وهو كوش تاذ
هموق ىلع هربص لبق منغلا ىلع هربصب سنأتيل كلذ يف رسلا و منغلا ىعرو إال يبن نم امو منغلا ةياعر ىلع هربص إالدعب

ىلإ لزنف اهسفنب ءاملا نم برشت نأ عطتست مل ءاجرع ةجعن اهيف ناكف ءاملا ىلع ةرم منغلا دروأ ىتح ةقفشلا يف هنأبغلا انغلبو
مهبف هنارسخو هحبر مه قيرطلا يف خيش وأ ريمأ وأ ناطلس نم عار )لك ةيعرف هاـ( تبرش ىتح هرهظ ىلع اهلعجو ءاملا
ربصي نأ سانلا ىلع والةي ىلا نموالههللاعت لكل يغبني لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو قلا رسخي مهبو حبري

هل ةداقنم هتيعر تناك نم نإف ملحلا يف ربصلا ماقم يف نكمتيو هسفن ضاترت ىتح ولاالةي رمأ لئاوأ يف اميس ال مهتفلا خم ىلع



دقو هاـقلا هلمحي نمف كتيعر جوع تنأ لمحت مل نإ هسفنل والههللا نمم رجض نم لقص ملحلا يف هماقم رهظي ال عادخ وهف
ماني ال ناكف ةنسح خالةف يموق يف ينفلخا هل: قولا ةازغ يف جرخ نيح هنامز لوسر لفك امنإو ال وسر نكي مل لفكلا اذ نأ درو

ىلع سيلبإ قد مونلا للخب ام لوأف هسأر عضوو هباب قلغف ةلئاقلا ماني نأ اموي دارأو كلذ نم قلقتف راهنلا واليف ليللا يف
نما مهلا لفكلا وذ ملع املف الةف خلا كرتيو قلقتي هنأ سيلبإ دصق ناكو يمصخ نيبو ينيب لصفا مق قفلا هسأر عدصتف بابلا
ىلا بهللاعت ذاعتساف سيلبإ هنأ ىلا هللاعت همهلأ نأ ىلإ كلذك ثلا وثلا كلذك يناثلا مويلا يف هاتأو امهنيب لصفو ماق ميظعلا ألرج

ديرملل سيلبإ سوسو امبرو كلذ لثمل والةي ىلو نم لك هبتنيلف هنيد يف هنفل نيحلا صلا نم ناك ولفالهنأ هنع فرصناف هنم
ب رخسي ريصيف ةكمسلا حاسمتلا مقتلي امك مهمقتيلف مهنم ةرفنلا خيشلل ضرعتل هجو لك نم خيشلا عم لألبد ةفلا خملا روم باأل
يل ىكحو قلا مهنانسأ تحت نم مهجرخيو نيطايشلا هاوفأ نم نيديرملا داطصي يذلا دايصلا مكح خيشلا مكح قاولا مهنإف خيشلا

تدرأف ةدحاو ةرعش مهنم دحأ دي يف قبي مل ىتح مهسوفن ىلع ركذلا لقثو مهلا وحأ تريغت ةيوازلا ب نيميقملا يناوخإ عيمج نأ
اوفرتحي نأ اوبلطو األرم مهيلع دازف تعجرف تبلغ لوقيو صقريو قفصي وهو اههاجت سيلبإ يل لثمتف ةيوازلا نم االقتنلا

ىلإ تهجوتف اباستحا ملسو هيلع هللا ىلص مهيبن ىلع الة وصلا ىلا هللاعت ركذ سلجم اوكرتيو اهريغو عمجلا يفيليلا نآرقلا ب
هفنأ إال ههجو نم ىرأ ال باب فلخ فقاو وهو صاوخلا ايلع يديس تيأرف كلذ يف ناذئتس يفاال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
هللازع رماو أل مهتفلا خمل والبتلا ىلا هللاعت هجو طابلا كناوخإ ىلع ربصا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كل لوقي يل لوقيو

كناوخإ نإ قولا سيلبإ يل سوسو نيح ربصلا يف يل اناحتما ناك امنإ كلذ نأ اوملعف هـا نيح لك ةظعوملا ب مهلوختو لجو
ام ىلا هللاعت نأ ينع باغو لقعلا ليلق وهف خابسلا يف عرزلا نمو عرزلا تبنت ضرأ يف عرزي امنإ ناسن واإل ةرمث مهيف سيل

ناكو إالبلاالغ كيلع نإ هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينم بلط ام ينم بلط امنإو هرماوأ لا ثتماب مهداجنإ بلطي
ىلع مهعمجل هللا ءاش ول ىلا هللاعت هل قولا ةنجلا مهلك سانلا لخد ول نأ دوي هتقفش نموروف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

، ةيدمحم ةثارو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل عقو هلام عقي نأ ىلا،الدب هللاعت ىلإ عاد لكف نيلهاجلا نم ننوكت فال ىدهلا
اوصع اذإ يعادلا ردص قيضي كلذلف هنم، الدب امتح كلذ نوك نعو ، ديعسو يقش ىلإ نيتضبقلا دوهش نع ىلا هللاعت هبحيف

، ةرتف للحت ريغ نم ماودلا ىلع ىلا هللاعت ةبقارم قاولا: مهنإف ، ماودلا ىلع ةديدش ةبقارم ىلا هللاعت ىلإ يعادلا جاتحيف ، هرمأ
. مهفاف رشبل رادقمب سيل

لكح ىلع روجأم تنأف ، كرجأ هللا مظع ام كل انتفلا خم ةرثك :ولال يدنع نيميقملا نيديرملا قاذح نم صخش ةرم (قلا)يل
روم األ قئاذ نأ ىلع ينهبن هنإف ، نيمآ ينديأ امك اقيفوت هديزي ىلا ،فهللاعت نيتهج نم األرج كلذلف ، كانيصع مأ كانعطأ لا

نم مزعلا اولوأ ربص امك ربصاف ، مهضعب نمم هصق امب لسرلا ىلا هللاعت تبث ،امك تلزلزت نيح ينتبثو اهب، عماسلا وهك سيل
ىلا هللاعت ىلإ عاد لكو ، توحلا بحاصك نكت وال كبر مكحل ربصاف قولا: اننيعأب كنإف كبر، مكحل ربصاو ،قولا: لسرلا
دجوي ،فال ربصلا ىلإ هل ريصملا ىلا ،وهللاعت ةرورض جاتحا ، هتقاط قوف بالء هءاج نم لكو ، لسرلا نم لوسر مدق ىلع

. هتيعر ىذأ هلمحت مدعو هنم، للملا عوقو ةبلغل ، نيملسملا رومأ ىلوت نمم اندب وال ابلق بعتأ
هتاجوز ريخ رمع اولا:نإ قف كلذ نع اولأسف هراد اليف يوعو ءاكب هناريج عمس الةف خلا زيزعلا دبع نب رمع ىلوت املو

،فال نكنع ينلغشي رمأ ينءاج .قولا:دق نهقلطيو نبهذي نأ نيبو تومي نأ ىلإ سيسم ريغ نم هدنع نيباإلةماق هيرارسو
هنع. هللا يضر ةمايقلا موي باسحلا نم غرفأ ىتح نكنم ةدحاو ىلإ تفتلأ ردقأ

راهنلا ب تمن نإو ، يسفن تعيض ليللا ب تمن :نإ لوقيو جسلا وهو ، تاقفخ ضعب إال اراهن يلالوال ماني ال ناك هنأ انغلبو
يفو ، هسفن نع والةي لوتي مل يذلا نمؤملا بساحي : لوقي ىلا هللاعت همحر نيدلا لضفأ يخأ تعمسو .قلا ةيعر رمأ تعيض

ةنس. فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يفو ، هتيعر نعو هسفن نع والةي ىلوتي نم بساحيو ، اهيلصي صالة تقو هرادقم ناك موي
ريظنب لتبت هب رخست ،وال كرابملا نامزلا اذه يف نموالهتي رف نم لك رذحاو ، كسفن تلم املك كتيعر ىلع يخأ اي ربصاف

كلذ.
ءيس ةاضقلا نم راج هل ناك انخيش ،نأ ةسورحملا رصمب ةلودلا ناكرأ دحأ عبص يبااأل نب نيدلا ىيخم )األريم ىكح (دقو
تيب يضاقلا كلذل ناكو ، قلخلا ءيس اذه :نإ لوقيو هيلع راكن يفاال بغلا هراج ناكف ، موصخلا ىلع هقلخ جرخي ناكو ، قلخلا
مصخ ءاجف قلا:معن ءاود برش ىلع مزاع ألين ادغ يناكم مكحا هل: قلا راكن نماال هراج هيلع رثكأ املف ، همكح سلجم قوف
نودهشي ةينامثب ىتأف ، ةنيبلا يعدملا نم سمتلا ،ف ءيش يدنع قفلا:امهل ةرص يف رانيد ةئام هدنع هل ،نأ همصخ ىلع ىعدا

امف قحلا بحاص هيلع ىتأف ، طيسقتلا بلطو مصخلا كلذ ىلع قحلا تبثف ، مهيكزمب ىتأف روز، دوهش ؤهالء قفلا:نإ اهب
اينامثع كلذ هيلع لعجف كلذ، ىلع ردقأ ؟قفلا:ال فصن ىلع موي لك ردقت هنم.قفلا:مك قهزت هحور تداك نأ إالدعب باجأ
بئانلا يضاقلا .قفملا ردقأ قفلا:ال اينامثع ةنس قفلا:لك اينامثع رهش قفلا:لك ردقأ :ال ةعمج لك قفلا ردقأ قفلا:ال موي لك

قفلا: ليص األ يضاقلا ىدان ؟مث ينامثع ىلع ردقت :ال لوقي وهو هلجرب هسفريو ، هسأرب هحطني راصو ، هسفن ةمامع ىمرو
، ءايلو األ رباكأ هيف ىفتخا يذلا ، نامزلا اذه يف سانلل راذع األ ميقتل كلذإال تركذ امو قلا: كبر دنع كمكحل لزنا ىلا عت
ىلع مهيدامت ،عم رادق األ مهنع دري نأ يلولا مهفيلكتو ، قحلا نم سانلا قورم ىلع ، ربصلا نم روهظلا طورش نع مهزجعل

ميكح. ميلع وهللا كلذ ملعاف ، حئابقلا
، دمحأ )اإلمام ىورو ). لداع ،مامإ مهنم ركذف هلظ لظإال ال موي هلظب ىلا هللاعت مهلظي ةعبس اعوفرم ناخيشلا ( ىورو )
لداعلا ،واإلمام رطفي ىتح مئاصلا : مهتوعد درت ثالةثال اعوفرم امهيحيحص يف نابح نباو ، ةميزخ نباو ، هجام نبا هنسحو

اتلكو ، نمحرلا نيمي نع رون نم ربانم ىلع ىلا هللاعت دنع نيطسقملا نأ اعوفرم يئاسنلا و نملسم ( ىورو ). مولظملا ةوعدو ،
اولو. امو مهيلهأو مهمكح يف نولدعي نيذلا ، نيمي هيدي



نم موي اعوفرم ديج دانسإب يناربطلا ( ىورو ). لداعلا كسقملا و ثيدحلا قيفر طسقم وذ ةنجلا لهأ اعوفرم ملسم ( ىورو )
دشأ مكح يف ةعاس روجو ، اهراهن مايصو ، اهليل مايق يناهبص األ ةياور يف داز ثيدحلا ةنس نيتس ةدابع نم لضفأ ، لداع مامإ

ةنس. نيتس يصاعم هللانم دنع مظعأو
ةياور يف داز لداع مامإ ، اسلجم هنم مهاندأو ةمايقلا موي ىلا هللاعت ىلإ سانلا بحأ اعوفرم يناربطلا ،و يذمرتلا ىورو
نكمي ال يتلا ، هتقيرط يف هناوخإ قوقحب مامته اال ديدش نكيلو يناعملا رهاوج يف امك هنع هللا يضر انخيش .قولا قيفر

هنكمي ،الال هبرب اهيف ولخي اتاقوأ لقاع لكل نإف هاـ، ريجه اهلعجي نأ ريغ طقف،نم اهنم بجاولا مالةمز نكل اهنع، ريخأتلا
نم هدنع نكي مل ،امب ةدافتسا وأ ميلعت وأ ملعتل ىلا عت هلل ةقيرطلا يف هناوخإ اهيف سلا جي اتاقوأو اهنع، لا والاالغتش اهنع ريخأتلا

هاـ. طيرفت وال طارفإ ريغ ،نم ملعلا
نع افع نم ،نإف قفرب ةقيرطلا يف مكناوخإ ةحصانمب مكيلعو : رخآ عضوم يف هب انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر قلا
، مكراذعأ هللا لبقي يكل ، هوحماسو هرذع اولبقاف ارذتعم مكءاج ،مث ةلزب مكيف عقو نمو ، ةريثك نعزالت ىلا هللاعت افع ةلز

ىَلِإ اوُعِراَسَو ىلا:﴿ عتو هناحبس هلوق اولمأتو ةرثع. لبقي ال نم ىلا هللاعت دنع ناوخ رشاإل زالمكت،نإف يف مكحماسيو

3اآلية:134]هاـو نارمع ﴾[لآ َنيِنِسْحُمْلا ُّبِحُي ىلا:﴿َوُهَّللا عت هلوق 3اآلية:133]ىلإ نارمع ﴾[لآ ْمُكِّبَر ْنِم ٍةَرِفْغَم
. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا هللا

﴾ نوعبر واأل عسات لا لصفلا ﴿
نيضرتعملا و نيركنملا ةياذإ اولمحتي ىلا،نأ هللاعت لهأ قرط ىلإ نيبستنملا ناوخ اإل رمأ يف

هللا بو لوقأف مهب يسأتلا ،و هلسرو ىلا هللاعت ءايبنأب ءادتقا ، ءايلو األ مهتداس ىلعو مهيلع
. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا

ءايبن بالءاأل سانلا دشأ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع ريغصلا عماجلا ىلع رينملا بكوكلا هحرش يف يمقلعلا قلا

يف باأللواألةيلو دارملا ،و يلمتسملا اهعمجو األلو.فاأللو يفسفنللو اذكلألرثك يرابلا حتف يف لثم﴾قلا فاأل لثم مثاأل
مهنم مهبرقل ءايلو مهباأل قحليو ، ءايبن بالءاأل سانلا دشأ نأ ثيدحلا حرشو الء. ضفلا مهو ، لثام نماأل لعفأ ،واأللثم لضفلا

ناكب ، رثكأ هيلع هللا معن مهنم ناك نم ةمعنلا لباقم بلاالء نإ هيف رسلا و انخويش خيش قلا مهنع ةطحنم مهتجرد تناك نإو ،
ق نيفعض باذعلا اهل فعاضي ةشحافب نكنم تأي ،نم نينمؤملا تاهم أل ليقو دبعلا ىلع رحلا دح فعوض مث نمو دشأ الهؤ
بلاالء ناه يلتبملا ب ةمعنلا تنرق املك هب،إالهنأ قفري فيعضلا لمح،و ام لمحي يوقلا نأ دالةل ثيدحلا يف يزوجلا نبا لا

عفرأو ، ضرتعي وال ملسيف ، هكلم يف كلا ملا فرصت اذه نأ ىري نم ةجرد كلذ نم ىلعأو بلاالء، رجأ ىلإ رظني نم مهنمو ،
هاـ. أشن هرايتخا نع هب،ألهن ذذلتي نم بتارملا ىهنأو بلاالء، عفر بلط نع هتبحم هتلغش نم هنم

هللا ىمعأ إالنم هلوقي ال اذهو ، هناوهل دبعلا ب لزنت امنإ ، هترثكو بلاالء ةدش نأ نظيف سانلا ضعب لهجي دق يريمدلا قولا
ءاخرلا ،و ةمعن بلاالء دعي نممل هيقفب سيل : يروثلا نايفس .قلا بابلا ثيدح يف امك هنيد بسح ىلع ىلتبي دبعلا هبلق،نإف ىلا عت

هاـ. ةبيصم
لتق مهضعبو يفن، مهضعبو ، سبح مهضعبف بلاالءواألىذ، عاونأب ىلا هللاعت ءايلوأ نم ريثك قلخ يلتبا دقو : يريمدلا قلا

رباص وهو ، هولتقف ةرجفلا نم ةعامج هيلع لخد ، اديهش امولظم لتق نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ .اذه اديهش امولظم
امولظم لتق ريبزلا هللانب دبع اذكو اديهش امولظم لتق نيسحلا هدلوو هنع ىلا هللاعت يضر طبلا يبأ نب يلع اذكو . بستحم

نب جاجحلا هلتق نم ىصحأ : هعماج نب قلا نيعباتلا تاداس نم ناكو ريبج نب ديعس لتق اذكو ، ةكمب هبلصو جاجحلا هلتق اديهش
نب كلملا دبع مايأ يف طايسلا دلجب نيعباتلا ديس وهو بيسملا نب ديعس اذهو افلأ، نيرشعو فلأ ةئام اوناكف اربص، فسوي
، لبقي ملف ءاضقلا ب يلتبا ةفينح وبأ ،واإلمام هتسلا جم نم سانلا اوعنمو ، هوسبحو هورزعو ، نابت دلج يف هب اوفاط ، ناورم

. نجسلا يف تامو سبحو برضف
ةدم.واإلمام ىفتخاف هبلصب رمأ نايفسو هفتك، نم تعلخنا ىتح هدي تبذجو ، طايسلا ب هوبرضو هودرج سنأ نب واإلماممكلا

قولخم ريغ لزنم ىلا كالمهللاعت نآرقلا لقي،لبقلا ملف قولخم نآرقلا لوقي نأ ىلع ةروهشملا هتنحم نحتما لبنح نب دمحأ
لوقلا ةنحم يف برض رباص،دقو كلذ عيمج يف وهو ، نيكسلا ب همحل نم كلذ دعب عطق هيلع،مث يشغ ىتح طايسلا ب برضف ،
خيش دامح نب ميعن مهنمو اهب، نفدو ، هدويق يف تام نم مهنمف ، اوسبحو اوديقو رايخ، واأل ءاملعلا نم ةعامج نآرقلا قلخب
نم لمح يعفاشلا باحصأ دحأ يطيوبلا بوقعي وبأ مهنمو ىلا، هللاعت دنع اهب مصاخيل هدويق يف نفدي نأ ىصوأ يراخبلا

هدلب نم يفنو هيلع بصعت يراخبلا هللا دبع وبأ .واإلمام انوجسم هدويق يف تامو ديدح، طرالنم نيعبرأ يف دادغب ىلإ رصم
هاـ. تام ىتح كلاالم اذه ذنم هيلع ءاج ،امف كيلإ ينضبقاف ، تبحر امب ضر يلعاأل تقاض :هللامدق لوقي ناكو . ىراخب



بلاالايو لمحت ىلع لجو هللازع بزح نم نوكن نأ انبلط ،اذإ انسوفن نطون نأ دهعلا انيلع ذخأ دوروملا رحبلا (قولا)يف
ءيش لصحي ،نأ هءافطصا ىلا عت قحلا دارأ دحأ لكل الدب هنأ كلذو ، انفرعي مل نممو ، انفرع نمم انيلع راكن اإل ةرثكو ، نحملا

رس. وأ ءاش كلذ نم
هللا لهأ ةرضح نم نوكي نأ بلطي مهدحأ نوك ، موقلا ضارعأ يف سانلا غبلا عوقو هسل نأ يخأ اي كيلع ىفخي مثال
، ناتهبلا و روزلا ب قلخلا مهدحأ ىلع ىلا هللاعت طلسي كلذلف . قلخلا دنع ماقملا يعاري نم ىلع اهلوخد مرحي وهو ىلا، عت
بلطو ، ةرورض ىلا هللاعت ىلع دمتعا كلذ ناك ىلا،اذإف هللاعت نود قلخلا نم ألدح نكري ال ريصي ىتح ، ضارع األ قيزمتو
دبعلا ماد امو هل، ىلا هللاعت همسق يذلا لحملا ىلإ برقلا تاجرد يف كلذ دعب ىقتري مث ىلا هللاعت هيطعي لا نهو هدنع، ماقملا

نع بجحي امبر هنأ ىتح ، ابجح ديازت ، ةثيبخلا تافصلا يف دادزا املكو ىلا، هللاعت نع بوجحم وهف ، قلخلا دنع اماقم بلطي
. رثكأ وأ باجح فلأ نيعبسب ىلا هللاعت

اإلسن نيطايش هيلع بزحتت ىتح ادبع، ىلا عت قحلا ىفطصي :ال لوقي ىلا هللاعت همحر صاوخلا ايلع يديس تعمس قولا:
هاـ. ىلا هللاعت هافطصا مهنم دحأ ىلإ نكري ال راصو ، قلخلا نم هسفن ترفن اذإف ، ناتهبلا و روزلا ب هنومريو نج، ولا

روزلا نم هئايفصأو هئايبنأ يف سانلا لوقيس ام ىلا هللاعت ملع :امل لوقي ىلا هللاعت همحر يلذاشلا نسحلا وبأ يديس ناكو قلا:
قاض اذإ ىتح كلذ، وحنو ةلولغم هللا دي اولا قو ادلوو ةجوز هل اولعجف ىلا، بهللاعت ذايعلا و ءاقشلا موقب ىلع ىضق ، ناتهبلا و

، ادلوو ةجوز هل اولعج ىلا؟دق عتو هناجب س كبرب ةوسأ كلا مأ لجو زع قحلا فتاوه هتدان هيف، ثمالنمكالمليق يلولا عرذ
هاـ. لجو زع هبرب يسأتلا إال يلولا كلذ عسي هديب،فال مهحاورأو ، هلضف يف نيقراغ جبالهل، امالقيلي ىلإ هوبسنو

األ مهيلع طلسي ،نأ هئايفصأو هئايبنأ يف ىلا هللاعت ةنس ترج :دق لوقي ىلا هللاعت همحر هللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلا ناكو
ىلا .وهللاعت مهفاف تافيطل تامدقم يف كلذ ىلع كلاالم تطسب دقو . اوربص اذإ رخآ مهل ةلودلا نوكت ،مث مهرمأ ءادتبا يف ىذ

هاـ. كاده ىلوتي

3اآلي نارمع ﴾[لآ يِليِبَس يِف اوُذوُأَو ْمِهِراَيِد ْنِم اوُجِرْخُأَو اوُرَجاَه َنيِذَّلا ىلا:﴿َف عت هلوق دنع نايبلا سئارع يفو
ا جيهت دادض اذإفاأل هيلإ. رارفلا و ىلا هللاعت ىلإ ءاجتل اال قئاقح اوغلبي ،مل نيركنملا ءاذيإ ةرارم اوقوذي مل اذإ موقلا ة:195]نأ

باوبأ كلذ دعب حتفنتل ، نيبوكنملا صصغ ظيغ مظكل ىلا هللاعت نم ناحتم اال لحم كلذو ، ردصلا قيضو ظيغلا ماقم ىلإ ءايلو أل
هللا ةنس هذهو ىلا، هللاعت ىلإ مهئافحب انودر اريخ انناوخإ انع ىلا هللاعت ىزج : دينجلا .قلا ةنملا رورمو طسبلا ءافصو ، باطخلا

33ا بازح ﴾[األ اًليِدْبَت ِهَّللا ِةَّنُسِل َدِجَت ىلا:﴿ْنَلَو هللاعت .قولا فشاوكلا و فراعملا قيرط كولس لهأ ىلع ترج دق ىلا عت
آلية:62].

.لك اهبيذكت بوجوو ، اهيلع سيل ام لا خدإو ، اهلثم ىوعدب تلبوق ،إال دوجولا يف طق ةقيقح ترهظ ام ةيقورزلا دعاوقلا يفو
كلذ .لك اهبيذكت هتايأ هللا مكحي ،مث ناطيشلا ىقلي هللاام خسنيف ، اهضراعم ءافتناب اهتقيقح نيبتو اهب، راثيتس اال لضف رهظيل كلذ
نم ةبسن ثراوللو هتايآ هللا مكحي ،مث ناطيشلا ىقلي هللاام خسنيف ، اهضراعم ءافتناب اهتقيقح نيبتو اهب، راثيتس اال لضف رهظيل

طيلستب ، نيلتبم قيرطلا هذه لهأ ناك مث نمف هنيد، ردق ىلع لجرلا ىلتبي امنإ ،مثاأللثم ءايبن بالءاأل سانلا دشأو نثوروملا
نطويلف دارأ نمف مذلا، ىلع ربصلا ،وال حدملا ىلع ركشلا مهتوفي ،ئلال ارخآ امهبو اطسو مهماركإبو وأال مهتيذأب مهيلع قلخلا

هاـ. مهفاف هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو ، اونمآ نيذلا نع عفادي هللا ،نإ ةدشلا ىلع هسفن
هنع. ىلا هللاعت يضر قورز دمحأ خيشلا كالم

ودع قيدص يبن لكلف . هركذ مدقت هنيد،امك بسح ىلع ىلتبم لجرلا نأ ملعاف ، كنهذ يف همهف تبثو اذه ررحت اذإو تلق): )
وبأ دمحملو ، دوهيلا لاو وجدلا رصن تخب ىسيعلو ، نوعرف ىسوملو ، دورمن ميهارب ،وإل تولا ج دوادلو ، سيلبإ آلمد ناك ،دقف

. هريغو لهج
لوسر كلذب األىلو ناكل ، قيدصتلا مهلب قلخلا قابطإ ىلع افوقوم ىلا هللاعت ىلإ ةاعدلا مكلا ناك :ول صاوخلا يلع وبأ قلا

،لوأل هلدعب ىلا هللاعت مهاقشأف نورخآ بذكو ، هلضفب ىلا هللاعت مهادهف موق مهقدص هلبق،لب ءايبن واأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

اَنْلَعَجَو ىلا:﴿ عت هلوق هلك اذه ليلدو ، ءوسب مهيف نوملكتيو مهنذؤي اذه انتقو ىلإ ةباحصلا رصع يف ءادعأ ءايلو واأل ءايفص

نحملا بلاالءو نم هذهاألةم صاوخل ىلا هللاعت عمجأف ناكاالتبالءرش، املو 25اآلية:20] ناقرفلا ًةَنْتِف﴾[ ٍضْعَبِل ْمُكَضْعَب
. مهتجرد ولعل ةفلا، سلا يفاألمم اقرفتم ناك ام عيمج ،

وهو ، دجاس وهو اميمح ءام هسأر ىلع اوبص ناز ءارم هيف:هنإ اولا الةقو صلا يف عوشخلا ريثك ريبزلا هللانب دبع ناك دقف
ناكو ملع، ريغب نآرقلا رسفي :هنأ لوقي قرز نباأل عفان امهنع هللا يضر سابع النب ناكو هسأر ملأتي انامز ثكمو ، رعشي ال
عبس هدلب نم يماطسبلا ديز وبأ ىفن دقو يلصي نأ نسحي ال :هنإ نولوقيو ، هنوذؤي هفوكلا هجلا ضعب صاقو يبأ نب دعسل

يماطسبلا دعي ،ملو ءايلو واأل ءايبن األ تاماقم يف اهب هدلب ألله دهع ،ال مولعب ديزي وبأ ملكت ،امل ىسيع نب نيسحلا رمأب ، تارم
. هومظعو سانلا هفلأ كلذ دعب ،مث نيسحلا إالدعب

، ةقدنزلا ب هيلع نودهشي رصم لهأ هعم رفاسو ال، ولغم اديقم دادغب ىلإ رصم نم هوجرخأ ، يرصملا نونلا وذ كلذكو
اهرهاظ ىلع اهرابخأو تافصلا تايآ ءارجإ ،نم ثيدحلا لهأ بهذم هبهذم نوكل خلب، نم يخلبلا لضفلا نب دمحم اوجرخأو
يفوص كلذ دعب جرخي ،ملو هتفرعم مكبولق هللانم عزن مهل: خلبقلا لهأ هجرخأ املو اهيف، ىلا هللاعت ىلع سسجتو ، ليوأت بال

. ةيفوص بالدهللا تناك اهنأ خلب.عم نم
هتيب. رعق يف هررقي راصف داهش، اإل سوؤر ىلع ديحوتلا ملع يف ملكتي ناكو ، رفكلا ب دينجلا ىلع ادوهش كلذكو



جرخي هتيب،ملو مزلف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ب عمتجا نيحقلا:انأ هيلع درلا يف اسلجم ةرمج يبأ نبا خيشلا ىلع اودقعو
هب اوتأو ، رانزلا هبشي وهو رايغلا ليللا يف سبل هنأو ، طاوللا و رمخلا ةحاباب لوقلا ،بو رفكلا ب هومرو تام ىتح ةعمجلا إالىلإ

اهب. نفدو تامف ، ناسملت ىلإ ةياجب نم هوجرخأو ةقدنزلا ب نيدم ابأ اومرو ، رصم ىلإ ماشلا النم ولغم اديقم
اولا:هنإ قو نيباتكلا نيذه ببسب هيلع اوركنأو ، ءايلو متخاأل باتكو ، ةعيرش للع هباتك فنص نيح ، يذمرتلا ميكحلا اوجرخأو

عفتناو امهتظفل ،مث نينس ةكمس امهتعلتباف ، رحبلا يف امهاقلأو امهيلك نيباتكلا عمجف هيلع، اوظلغأو ، ءايبن ىلعاأل ءايلو األ لضف
،ملف روباسين ىلإ يجنشوبلا نسحلا ابأ اوجرخأو . هنكمتل مهب ملبيلا هنكل تام، نأ ىلإ مئاظعلا ب نيسحلا نب فسوي اومرو ، امهب
ب يلبشلا ىلع اودهشو ، هباحصأو وه اهيتأي ناك هنأ تعداف ايغب اوشرو . مئاظعلا ب بحملا نونحس اومرو تام. ىتح اهب لزي

هنع. سانلا عجريل ، ناتسراملا هولخدأو ، نونجلا ب هيلع ادوهش هبحي ناك نم نأ ىتح ، ارارم رفكلا
نمف ةنجلا يلبشلا لخدي مل .قولا:نإ هورفكو يلبشلا اوذآ نيذلل اهقلخل ، منهج ىلا عت هلل نكت ولمل دادغب خياشم دحأ قولا
ربدتب نآرقلا أرقي وهو ايح خلسو ذخأف ، رصم ىلإ اديقم برغملا نم يسباقلا ركب ابأ االمام برغملا لهأ جرخأو ؟ اهلخدي

. هوخلساو هولتقا قفلا: ناطلسلا ىلإ األرم عفرف سانلا هب نتتفي داكو . عوشخو
. هنوخلسي مهو ديحوتلا تاحشوم نم تيب ةئامسمخ لمعو ، مستبيو هخلسي يذلا ىلإ رظني ناكو بلحب يفسنلا اوخلس اذكو
نم خيشلا ىلإ اهودهأف عنال، اهيلع اوطاخو ةقرو اإلخالصيف ةروس اوبتك هل،نأب اولا تحاف ججحلا ب مهعطقي ناك نيح كلذو

هيلإ بئانلا ثعبف ، هلعن قابط يف اهلعجو دحأ، هللا وه لق بتك يفسنلا بلح:نإ بئانل اولا .قو رعشي ال وهو اهسبلف ، ةديعب قيرط
. ةروصلا كلت ىلع لتقي نأ الدب هنأ ملعو ، هسفن نع بذي ىلا،ملو عت هلل خيشلا ملسف ةقرولا جرختساف

رفكلا ب يرصبلا نسحلا يبأ ىلع اودهشو ، دادحلا صفح يبأ بحاص هللا دبع ابأو ، ةرصبلا نم يذابرهبلا مساقلا ابأ اوجرخأو
مئاظعلا ب ليمج نب مساقلا يبأ يفاالمام اوملكتو . ةزانج هل اورضحي تام،ملف ىتح شحافلا بكلاالم نوعمش نبا يف اوملكتو ،

. ريصحلا سبل ىتح ايندلا يف هدهزو ، ليللا مايقو ، رهدلا مايصو ، ثيدحلا و ملعلا لاب نماالغتش هيف امع لزلزتي تام.مل نأ ىلإ
قارعلا خياشم ىلعو ىلا، هللاعت ءاطع نباو ، نونحس ىلعو ، ميور ىلعو ، دينجلا طحي رانيد وبأ ناك : يناطمسلا ركب وبأ قولا

، داحل واإل ةقدنزلا ب هومرو ، رصم ىلإ برغملا نم يلذاشلا نسحلا ابأ اوجرخأو . ريغتو ظيغت مهركذي ادحاو عمس اذإ ناكو ،
يبرعلا نبا ىلع نوركني زاولا امو ، يناجرملا ،و ينوجلا ،و نايح نباو ، يسق نب مساقلا ابأ اإلمام اولتقو . تامرحملا ليلحتو

يقت اودسحو ، دئاقعلا يف قاهلا ةملك يف اسلجم الم سلا دبع نب نيدلا زع ىلع اودقعو اذه. انتقو ىلإ ضرافلا نباو ، يمتاحلا
هب يلع ىلا هللاعت نم اممو : يطويسلا قولا هكرادت ،مث هلتقب مه ىتح ، ناطلسلا يف كالام هيلع اوروزو األزع، ثيل نبا نيدلا

. ءايلو واأل ءايبن باأل ةوسأ يل نوكتل ، يضرع قزميو ، ينيذؤي ودع يل ماق ،هنأ
هاـ. فارط باأل ىلتبت لزت مل فارش ،اذإاأل ةلفسلا نم ودع هل ناك ،إال رصع يف ريبك ناك ام هنأ ملعاو

ملعلا هب قبس ام ىلع ، ةفئاطلا هذه يف قيسلا ام لجو هللازع ملع :امل لوقي هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ يديس ناكو
نيديلا لولغم هولعجو ، ارقفو ادلوو ةجوز هل اوبسنف ، ءاقشلا ب مهنع ضرعأ موق، ىلع ىضقف ، هسفنب ىلا عتو هناحبس ،أدب ميدقلا
يذلا ىلا عت قحلا فتاوه هتدان كلذ، ريغو ، نونجو رحسو ، ةقدنزو رفك نم هيف أللجكالمليق قيدصلا اوول عرذ قاض ،اذإف
مل ،نإف يغبني امال يلإ اوبسنو ، يبناج يف اوعقو فيك مدآ ينب نم كناوخإ ىرت ،امأ كيلع يلضف ،ولال كفصو وه كيف ليق
ىلص دمحم يف ليقو جباليل، قيلي امال يف ليق ؟دقف ةوسأ يف :امأ اضيأ قحلا فتاوه هتدان ضبقنا هيف،لب ليق امل حرشني
ةسائرلا إال مهئاعدب نوديري ال مهنأو ، نونجلا و رحسلا نم مهتبترمب قيلي ،امال لسرلا و ءايبن نماأل هناوخإ يفو ، ملسو هيلع هللا

هاـ.
مهبولق ،املمتلا مهتياهن حةلا يفو ، مهرمأ أدبم يف قلخلا مهيلع طلسي نأ هئافصأو هئايبنأ هللايف ةنس ترج دقو اضيأ قولا

هاـ. ىلا هللاعت ىلع اولبقأ األرم،اذإ رخآ مهل ةرصنلا و ةلودلا نوكت ىلا،مث هللاعت ريغل
قلخلا ىلإ هليم ىلا،عم هللاعت ةرضح ىلإ صولخلا هيلع رذعتي كلا سلا ديرملا ألن كلذو تلق: هتاقبط لوأ يف ينارعشلا قلا
مهيلإ نوكر هدنع رصي ،ملو مهنع هسفن ترفنو ، ناتهبلا و روزلا ب هومرو ، هوصقنو سانلا هاذآ هيف،اذإف مهداقتعا ىلإ هنوكرو

. مهفاف ءارو ام ىلإ هتافتلا باهذل هبر عم تقولا هل وفصي كلا نهو . ةتبلا
اوضرو ، قلخلا ىذأ اولمحتف ، رتسلا و وفعلا و ملحلا ةعلخ ، مهيلعو نوعجري ، قلخلا داشرإ ىلإ مهريس ءاهتنا دعب اوعجر مثاذإ
مثاريم كلذب ققحو ، مهراونأ كلذب لمكو ، هدابع نيب مهردق كلذب عفرف ، مهقح يف هدابع نع ردصي ام عيمج يف ىلا هللاعت نع

. قلخلا ىذأ نم مهيلع دري ام لمحت ،يف لسرلل

اَّمَل اَنِرْمَأِب َنوُدْهَي ًةَّمِئَأ ْمُهْنِم اَنْلَعَجَو ىلا:﴿ عت قلا هنيد بسح ىلع يلتبم لجرلا ،نإف مهرمأ توافت كلذب رهظو

﴾[ا اَنُرْصَن ْمُهاَتَأ ىَّتَح اوُذوُأَو اوُبِّذُك اَم ىَلَع اوُرَبَصَف َكِلْبَق ْنِم ٌلُسُر ْتَبِّذُك ْدَقَلَو 32اآلية:24]﴿ ةدجسلا ]﴾ اوُرَبَص
تافتلا ال قحلا عم ،وهف هبلقب هناحبس قحلا دهشي نأ .امإ نيدوهشلا نيذه نم مهدحأ ولخي ال لمكلا ألن كلذو 6اآلية:34] ألماعن

لا وزل هعم ،فالكالمانل املطصم ناك ناو . مهديسل مهمركيف ىلا، هللاعت ديبع مهدجيف قلخلا اودهشي نأ اماو ، هدابع هل ىلإ هل
و روزلا مهيف ،قيولا اوذوأ امك اوذؤي ،نأ ءاملعلا و ءايلو نماأل ءايبن األ راثآ ىفتقا نمل الدب هنأ ملعف الهم. طصا حلا هفيلكت
ردقلا اذه يفو هاـ. نيعمجأ مهنع ىلا هللاعت يضر قلخلا ىلع ةمحرلا ب اوقلختيلو ، اوربص امك اوربصيل ، مهيف ليق امك ناتهبلا

. قفوم لكل ةيافك
واال راكن باال مهاذآ نم نوكيو ، لسرلا و ءايبن األ راثآ نيفتقم اونوكي ،نأ افرش مهيف نيدقتعملا و ىلا هللاعت لهأ يفكيو (تلق):

. بآملا عجرملا ىلا عتو هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ،وهللا رافكلا و نيطايشلا ب ايدتقم ، داقتن



﴾ نيسمخ يفوملا لصفلا ﴿

وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف ، نيعمجأ القئ خلا ةبحص مهل لهست ةلصخ مهم عإال يف
: قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا

اَّلِإ ِهْيَحاَنَجِب ُريِطَي ٍرِئاَط اَلَو ِضْرَأْلا يِف ٍةَّباَد ْنِم ىلا:﴿اَمَو هللاعت قلا ميظعلا نآرقلا نم ةجرختسم ةلصخلا كلت نأ ملعإ

لكشلا و قلخلا يف انلثامت مل اهنأ مولعمو ، مئاهبلا رئاس نيبو اننيب ةلثامملا ىلا هللاعت تبثأف 6اآلية:38] ﴾[األماعن ْمُكُلا َثْمَأ ٌمَمُأ
رظنا ، سانلا يف لدتعملا قلخلا نع اجراخ دحأ تيأر اذإف ، مئاهبلا خأالق هيفو إال قلخلا نم دحأ يفاألخالقفال ،لب لقعلا و
يف ظيلغلا خأالهق، يف لهاجلا لجرلا تيأر اذإف كنم، حرتست ، هتلماعم هلماعو هيف هقحلأف ،مث مئاهبلا نم هقلخ يف هلثامي ام

رمن. نم لهجأ لوقت برعلا ،ف رومنلا عبملا هقحلأف ، هنايغط نمؤي ال يذلا هندب، يف يوقلا ، هعابط
يذلا ، درقلا عبملا هقحلأف ةيفخ، ةقرس هقلخ نم تيأر اذإو ، كلذك لجرلا لعجاف ، هنمصاخت ال هنم تدعب رمنلا تيأر اذإ تنأو
وفجت نأ اهبأد كلاالب،ذإ عبملا هقحلأف ، سانلا ضارعأ ىلع اماجه جرال تيأر اذإو . كلحر نصو هتمصاخم عدف ، كلحر دسفي

. هبست وال كنأش يف بهذت تسلأ . كحبني بلكك هلعجاف ، كضرع مجه اذإ همصاخت ،فال اهيذؤي نمال ةياذإب أدبتو ، اهوفجي نمال
رامحلا بأد نإف ريمحلا عبملا هقحلأف معن، القلا تلق نإو معنقلاال، تلق قح،نإ ريغب خالف ىلع لبج يف اناسنإ تيأر اذإو
بابذلا عبملا سانلا ةروع بلطي جرال تيأر اذإو . هقرافت ،وال هبست وال رامحلا بحصت تنأف ، برق هتدعبأ اذإو دعب، هتيندأ اذإ

. بابذلا لعفي هيلإ،امك تفتلت وال هحرطاف ، ةساجنلا و مدلا عضوم إال بلطي ،وال دسجلا ىلع عقي هنإف ،
رارق :(وال ةغبانلا امكقلا هنم برهاو كرذح ذخف دوس، عبملااأل هقحلأف ، حاور ىلعاألوملاواأل مجهي ناطلسب تيلتبا اذإو
هقحلأف نيباألةبح، قرفملا مامنلا ب تيلتبا اذإو ، بلعثلا عبملا هقحلأف ، ناغورلا ريثك ناسنإب تيلتبا اذإو نماألدس)، رأز ىلع
تلبقأ اذإ ةعامجلا نأ امكو ، اوقرفتف مهنيب نابرظلا :فاس قيرفتلا دنع برعلا لوقت . اهوسف قاطي ال ةبيود يهو ، نابرظلا عبملا
عمسي جرالال تيأر اذإو هنع. اوموقي ،وأ ةعامجلا نم جرخي مامنلا كلذك ، مهنيب لوخدلا اهوعنمو اهودرط ، ةبادلا هذه مهوحن
سلا جم يف يرجي امو ، تافارخلا رئاسو ايندلا رابخأ عامس فلأيو ، ءامكحلا و ءاملعلا ةسلا جم نع ضرعيو ، ةمكحلا و ملعلا

و ةيبخ إالمالاسبلأل هارت ،فال تاساجنلا حئاور فلأيو ، تاروذاقلا لكأ هبجعي هنإف الن. عجلا و سيفانخلا عبملا هقحلأف ، ماوعلا
تام. درولا و كسملا هيلع حرط اذإو . درولا و كسملا حئاور نم رفنيو ، تاضاحرملا

مهل فشكي ءايلو ،ألناأل نوصت كنإف ، ةأدحلا عبملا هقحلأف ، اهيلع بوثولا نم يحتسي ،ال ايندلا بطخ هبأد نم تيأر اذإو
نإ هلوقو قلا: ةرمج يبأ هاـكالمنبا كلذب قيدصتلا عم اهركني ،فال يلفسلا و يولعلا نيملا علا يف ةديدع ءايشأ نع ةداعلا قرخب

ةيؤرلا ىلع ، ةظقيلا يف اهب دوعوملا ةيؤرلا عوقو هدارم الم، سلا هيلع هتنسل واالعابت هيفاألةيله نمب ، صاخب سيلو ماع كلذ
،فال راضتح دنعاال توملا ليبق ةماعلل كلذ عقي ام رثكأو ، فلخي ال يذلا فيرشلا هدعول اقيقحت ، ةدحاو ةرم ولو ، مانملا يف

بسحب ، اريثك امإو يلقال امإ مهتايح لوط يف ةيؤرلا مهل لصحتف مهريغ امأو ، هدعوب هافو هاري ىتح ، هدسج نم هحور جرخت
ريبك. عنام ةنسلا ،واالخاللب ةنسلا ىلع مهتظفاحمو مهداهتجا

ةفص ىلع ناك كلذ،إالنإ هل عقي نم لقو قيض، باب ةظقيلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هتيؤر لخدملا يف جاحلا نبا قولا
مهرهاوظ يف ىلا هللاعت مهظفح نيذلا رباك، نماال اذه عقي نم ركنن ال اننأ غابلا،عم تمدع ،لب نامز هذهاأل يف اهدوجو زيزع
ةينافلا نيعلا نأبقلا: كلذ للعو ، ةظقيلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيؤر رهاظلا ءاملع ضعب ركنأ .قولا:دق مهنطاوبو

. ءانفلا راد يف يئارلا ،و ءاقبلا راد يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا .و ةيقابلا نيعلا ىرت ال
مهنم دحاولا ،و تومي ال وهو هللا، ىري تام اذإ نمؤملا نأب هدريو اذهاالكشلا، لحي ةرمج يبأ نب دمحم وبأ يديس ناك دقو

هاـ. ةرم نيعبس موي لك يف تومي ال
:ا داقتع اال باتك يف يقهيبلا قلا نامي اإل ىرع قيثوت باتك يف يزرابلا ميحرلا دبع هللانب ةبه نيدلا فرش يضاقلا قولا

جارعملا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر دقو . ءادهشلا ك مهبر دنع ءايحأ ،مهف مهحاورأ مهيلإ تدر اوضبق ام دعب ءايبن ال
لكأت نأ ضر ىلعاأل مرح ىلا هللاعت نأو ، هغلبي سالانم نأو هيلع، ةضورعم صالانت قدص،نأ هربخو ربخأو مهنم ةعامج

. ءايبن األ موحل
.قولا هتافو دعب ايح ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اوأر مهنأ ، هلبقو اننمز يف ءايلو نماأل ةعامج نع عمس :دقو يزرابلا قلا



ةودق ريبكلا خيشلا .قلا نيحايرلا ضور يف يعفايلا نيدلا فيفع خيشلا هتلا،و سر يف روصنم يبأ نب نيدلا يفص خيشلا
يل:ال ليقف هللا وعد أل تهجوت ، رصم رايد ىلإ ريبكلا غلاالء ءاج :امل يشرقلا هللا دبع وبأ هنامز لهأ ةكربو ، نيفراعلا خويشلا

يناقلت الم، سلا هيلع ليلخلا حيرض برق ىلإ تلصو ،املف ماشلا ىلإ ترفاسف . ءاعد دعب اذهاألرم يف مكنم ألدح عمسي امف عدت
ليلخلا يناقلت هلوقو : يعفايلا مهنع.قلا هللا جرفف مهل، اعدف رصم ألله ءاعدلا كدنع يتفايض لعجا هللا لوسر :اي تلقف ليلخلا

ا نورظنيو ، ضر واأل تاومسلا توكلم اهيف نودهاشي يتلا نماالوحلا، مهيلع دري ام ةفرعمب لهاج إال هركني قح،ال لوق
ةعامجو وه اضيأ هرظنو ، ضر الميفاأل سلا هيلع ىسوم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رظن ،امك تاومأ ريغ ءايحأ ءايبن ال
يدحتلا مدع طرشب ، ةمارك ءايلو ،زاجلأل ةزجعم ءايبن زاجلأل ام نأ تبث ،دقو تابطاخم مهنم عمسو ، تاومسلا يف ءايبن نماال

هاـ.
راونأ نم رون ، نطابلا يف يتلا رطاوخلا و ركفلا كلذ،نأ رسو قلا: ءايلو األ تاقبط يف نقلملا نب نيدلا جارس خيشلا قولا
يفو هيف ركفلا اهيلع لقعلا ىقلأ ، ريخلا تاذلا ب ديرأ ،نإف ةمسقلا يف قبس امو ، ردقلا قفو ىلع تاذلا لقعلا اهب ،دمي لقعلا

ثلا ركفلا عبتي ريخلا هلا،مث نتو هيلإ غلبت ىتح هبابسأ يفو هيف ركفلا اهيلع لقعلا ىقلأ رشلا تاذلا ب ديرأ نإو ، هكردت ىتح ، هبابسأ
لصتو هكردت تاذلا نأ ردقلا يف قبس املك قبس،لب امب صتخت ال ةيلباقلا هيف،مث ركفلا بتارم اضيأ عبتي رشلا ،و ةقباسلا الةث
اماجح نوكي نأ ابتاك،واآلرخ نوكي نأ مهنم دحاول قبسو ، نايبصلا نم ةعامج ىلإ رظن نمف هيف، رهطي ةيلبافلا رمأ هيلإ،نإف
دشي فيك فرعي ،وال هيبنت ىندأب كلذ هل لصحيو ، ةباتكلل ملقلا دشي فيك فرعي ثمال،نإفاأللو ايطرش نوكي نأ ،واآلرخ
دشي فيك فرعي ،وال ىسوملا دشي فيك فرعي يناثلا هبني.و نأ ىسع ام هبن ولو نيكسلا قلعي فيك ،وال فيفختلل ىسوملا

هل. قلخ امل رسيم لكو . ىسوملا وال ملقلا دشي فيك فرعي ،وال نيكسلا قلعي فيك فرعي ثلا .وثلا نيكسلا وال ملقلا
يف هماقأ ولو ريخ، هنم ءيجي ال هنإف فلاالةح، يف هميقي نأ هوبأ دارأو ، هوحنو ربلا يف رجتلا هركف ىلع بلغ نم اذكو
هركف هيف لوجي ام ملعي دحاو لكو هيف، ركفلا ىلع ةينبم ءيش لك ةيلباق اذه،نأ نم جرخف ، ديري امو بحي ام هنم ءاج ، ةراجتلا

. قفوملا وهللا
ينبا مهل:نا قتلا تومت نأ تدارأ املو ، تنبو نانبا اهل ناك نيمدقتملا نم ةأرما نأ هنع هللا يضر خيشلا نم تعمسو قلا:
بيغلا نيملعتأ اهل: ليقف ةضيرع ايندو ريثك اهلملا نوكيس تنبلا ،و نيملا ظلا نم جرخي ،واآلرخ نيحلا صلا نم جرخي فالان

يف رضاح ىلا عت هبرو نايبصلا نم ادحأ ملظي هللا،ال نم فوخلا ديدش هتيأرف ىلإاأللو ترظن ينكلو ، بيغلا ملعأ تلا:ام ؟قف
تنبلا ىلإ ترظنو ، رشلا ىلإ هلآم نأ تملعف ، سكعلا ىلع هتيأرف يناثلا ىلإ ترظنو ريخ. ىلإ ريصيس هنأ تملعف امئاد هبلق

، امئاد اهلغش اذه هب نيزتيو ، ءاسنلا هسبلي امو جيلا مدو قوالدئ ةيلا،خاللخ علا فرحلا نم عنصت اهتدجوف ، ةريغص تناكو
. ةريثك ايند ىلإ ريصتس اهنأ تملعف

موي رم ىتح ، اريثك هيلع لقثو ، اهاناعتي ناكو ، ريرحلا ةعنص يف همأ هتلخدأو ، اميتي ناك ،هنأ سانلا ضعب ينربخأو قلا:
ريرحلا ةعنص مويلا كلذ تلطبف ، مهعم يلقع بهذف مهيلإ ترظنف قفلا: هقيوزتو هريمختو سبجلا ةعنص نوطاعتي مهو ، موقب

ميظع ريسيت يل لصحو هنم. تجرخو ، نجسلا يف تنك ينأكو ، يبلق طشنو ، ةمدخلا يف يحراوج تعرسأف ، مهعم تمدخو ،
لكو . سبجلا ةعنص نوطاعتي نيذلا موقلا سيئر مويلا وهو تلق: ادبأ ريرحلا ةعنص ىلإ تدع امو ، سبجلا ةعنص يمهف يف

هل. قلخ امل رسيم
ىلع هبكري نكلو ، رامح ىلع بو كرلا هلإال لغش ،ال ريغص ميتي مهل ناكو ، فيعض رامح هل ناك ،هنأ سانلا ضعب ينربخأو
لظيو نناديعلا نم ةبرح هدي يف لعجيو ، مودلا فعس نم اماجلو ، كوش نم ازامهم هلجر يف لعجيف ، ليخلا بكري نم ةفص

. ناطلسلل ليخلا نوسوسي نيذلا داوقلا عم عجر غلبو، لفطلا ربك املف هنع، انلفغ نإ هيلإ داع هاندرط املكو ، زامهملا ب كرحي
هل. قلخ امل رسيم لكو

ال يذلا عضوملا يف هرئاط حبذب دحاو لك رمأو ، ارويط مهاطعأ ،نأب مهربتخا نيذلا ، نايبصلا ملعم ةياكح انه ركذنلو قلا
هرئاطب خيشلا ىلإ عجر هنإف هنع، هللا يضر يتبسلا سابعلا وبأ هنإ قيلا مهنم دحاو ،إال مهرويط اوحبذ دقو اؤاجف دحأ، هاري

هيلع،ملو ىصوأو ، ةفرعملا ماقم ىلإ ريصيس هنأ هنع هللا يضر خيشلا ملعف ، يعم هللا دجأ هحبذ هيف ديرأ عضوم لك قفلا:يف
هاـ. ملعأ وهللا هظح يال لزي

ةدم مهعم يقبو نةفلا خملا لهأ هللاعم هماقأو ولاالةي، قرع هيف ناك اذإ لجرلا :نإ لوقي هنع هللا يضر خيشلا تعمس قلا:
حرفو حارشنا هبحاصل عقيو هللا، نذإب ايحي هيف يذلا ولاالةي قرع ،نإف موقلا كئلوأ عم وهو ءايلو نماأل يلو هب رم اذإ هنإف ،

. ثيدح امهنيب يرج ،وال يلولا هعم ملكت ،وال هفرعي ال قرعلا بحاص ناك نإو ، مهيلع يلولا رورم درجمب ردص، الق طناو
لك يف هيف ةدايز هيف ريخلا ةدايز هيف يذلا قرعلا ةايح نع لأست ،فال ةفرعم امهنيب تلصحو ، ةرشاعم امهنيب ترج اذإ امأ
ةدم،اذإف مهطلا خيو مهمدخي راصو ، نافرعلا ولاالةيو لهأ هللاعم هماقأو ثمال ةقرسلا ك رشلا قرع لجرلا يف ناك اذإو . ةظحل
درجمب هتمايق موقتو هيف، يذلا رشلل هردص حرشنيو ، ايحي ةقرسلا قرع هيف يذلا لجرلا ثمال،نإف قراس ةعامجلا كئلوأب رم

ىلا. بهللاعت ذايعلا متيو هرش ،نإف امهنيب ةفرعملا تلص ح اذإ هل،امأ ةطلا هنم،والخم ةفرعم ريغ هيلع،نم قراسلا رورم
هل. قلخ امل رسيم لكو

كلاالميف اذه هيلع ضرع اذإ هنإف ، هوحن وأ ملعلا سانلا ميلعت سرام نم هفرعي عفان، قيرطو عساو باب اذهو قلا:
ماقم يف ةنملا و لضفلا هللاهلو ينماقأ دقلو قلا: هتاناعمو ميلعتلا نامز يف هيلع ىرج امب ةلوقنم ةخسن هنأك هدجو ، ةيلباقلا

ةنس. نيرشعو عبس نم اوحن هيف تيقبف ، ميلعتلا
ريثك قلخل ىرج ام ىلع هتضرع ، تاوذلا اهيلع ينتبت يتلا رطاوخلا و ةيلباقلا يف هنع هللا يضر خيشلا كالم تعمس نيحو



و حصنلا يف مهل غلا ،بأف مهميلعت يف اهلمحتأ تنك ، ةريثك محأاال هببسب ينع تحرطو ، اعنام اعماج اطباض هتدجوف انم اوملعت
يبرشو يلكأ هلك كلذ ريصيو ، يتاذ يف كلذ نكسي ىتح مهل، هانمتأو اريثك ريخلا مهل بحأو ، ناهربلا و ليلدلا ةماقا عم نايبلا

ةلا.لب طبلا لهأ نم وه نمل مهتطلا خم درجمب مدهني ، نينس ةدم يف مهعم هتينب املكو ، ءيش مهنم ءيجي ال كلذ دعب ،مث مهعم
قلخل ىرجو . تفقو برضلا اهنع عطق اذإو ، برضت تماد ام يشمت يتلا ةبادلا ،ك مههيبنت مدعو مهنع يتلفغ درجمب مدهني

يف نولا زي انه،مث هنوعمسي ام مهبولق يف نكسي انايإ، مهترشاعمو انل، مهتطلا خم درجمب مهنأ كلذو اذه، سكع مهريغ ريثك
كلذ يف ركفتأ لزأ األلو،ملف مسقلا عم اهلعفأ تنك يتلا ، ةغلا بملا مهل البأغلا ينوك انعم،عم هنوسلج سلجم لك يف ةدايز
يضر قفلا األلو مسقلا عم يل ىرج هلام تركذو ، ةيلباقلا يف هنع هللا يضر خيشلا كالم تعمس ىتح هيف، ببسلا بلطأو

، تاياهنلا ىلع لدت ةيادبلا هل،و اوقلخ امل نورسيم سانلا ،و دراب ديدح يف برضت كنإف : لمحلا كنع حرطا هنع: ىلا هللاعت
هنع. ىلا هللاعت يضر كالهم ىنعم .اذه مهلزانم سانلا لزنأو تايادبلا ىلإ رظناف

اسيك تنك هلل.نإف دمحلا و ءيش لك يف ةيلباقلا يف سانلا لا وحأب هلل دمحلا و ميظع ملع يل لصحو ، تحرتسا مويلا كلذ نمف
تخا ىلع سانلا فانصأ ةرشاعم ،يف ةريثك محأاال كسفن نع هب حرطت كنإف ، كينيع بصن كلاالم اذه لعجاف ابيبل، اقذاح انطف

هاـ. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ىلا هاـوهللاعت مهتاقبط الف

ون﴾ سمخ داحيولا لا لصفلا ﴿
واال دجلا قاسب موقيو رمشيو ، هسفن خالص يف دهتجي نأ ناسنإ لكل يغبني هنأ مهم عإال يف

دلوو دلا وو لهأ نم لغاش لك اهنع هلغشي ،وال قئاع لك اهنع هقوعي هبر،وال ةدابع يف داهتج
لا مو ةريشعو رادو قيدصو ، نطوو هللا، ىلع نعاإلبقلا قوعي امم كلذ ريغو ، امع رابد واإل
ناطو األ ةقرافم ىلإ كلذ هادأ ولو ، هاوس ، نأ مهم ال عإو ، داهجلا و ةرجهلا ب قانع األ برضو لب

بماال ريغ نم اراهج يصاعملا هيف لمعت دلب، يف ناك نم لك ىلع نامزلا اذه يف ةبجاو ةرجهلا
ىرغصو ىربك : نيمسق ىلع اهنكلو . رافكلا نمبالد ةرجهلا بجت امك كلذ رييغت هنكمي .ةاهب،وال



نييبت عم امهيلك نيترجهلا نيبأ انأ اهو . نادب باأل لغشت يتلا ةيحلا يه ىرغصلا ،و بولقلا يف يتلا ةيونعملا يه ىربكلا ف
ةرجهلا نيبأ ، امهنم غارفلا دعبو ، نيربك األ ةرجهلا داهجلا ب أدبأو ، هروهظل هل ضرعتأ فال رغص األ داهجلا امأو األربك. داهجلا

كلذ ىلع لدتساو ، اهبوجو عطقنا دق ةرجهلا :نإ لوقي نم لوق طبالن هيلع فقيس نم هب ملعي ، اداهم دهمأ ينكلو ، ىرغصلا

ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب :﴿ حتفلا دعب ةرجه ﴾ال قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف .هـا
يراخبلا حيحص يف درو :دق لوقنف هليوأت يف ليق ام ركذن ،مث هقرط نم ءيشب أدبنلف . قرط هيف األلو ثيدحلا اذه )نأ (ملعا

﴾ حتفلا دعب ةرجه ةكم:﴿ال حتف موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا امهنع هللا يضر سابع نبا نع ،
اذه قفلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ دوعسم نب دلا جم هيخأب عشاجم ءاج قلا: دوعسم نب عشاجم نع يراخبلا حيحص يفو
انعمس : جيرج نباو ، رانيد نب ورمع قلا اضيأ يراخبلا حيحص يفو ةكم، حتف دعب ةرجه قفلا:ال ةرجهلا ىلع كعيابي دلا جم
ىلص هيبن ىلع هللا حتف ذنم ةرجهلا تعطقنا قفلا: اريبث ةرواجم يهو ةشئاع ىلإ ريمع هللانب ديبع عم تبهذ : لوقي ءاطع

دعب ،يأ حتفلا دعب ةكم نم ةرجه :ال ءاملعلا دقفقلا حتفلا دعب ةرجه ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ليوأت ةكم،امأ ملسو هيلع هللا
راداإلسالم. تراص نأ

ىهن ام كرت عرشلا يفو ، هريغ نم هيلإ يهاالقتنلا ءيشلا ىلإ ةرجهلا ،و يراخبلا حيحص ىلع رجح النب يرابلا حتف يفو
نم ةرجهلا ءادتباو ، ةشبحلا ةرجه يف امك راداألنم نم األلو:االقتنلا نيهجو ىلع يفاإلسالم تعقو دقو هنع، ىلا هللاعت
ةنيدملا ب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رقتسا نأ دعب كلذو . نامي راداإل ىلإ رفكلا راد نم ةرجهلا : يناثلا و ةنيدملا ىلإ ةكم
ةكم تحتف نأ ،ىلإ ةنيدملا ىلإ ةكم نم باالقتنلا صتخت كاذ ذإ ةرجهلا تناكو ، نيملسملا نم كلذ هنكمأ نم هيلإ رجاهو ،

هاـ. ايقاب هيلع ردق نمل رفكلا راد نم االقتنلا مومع يقبو ، صاصتخ اال عطقنا
ةغل وهو رجهلا نم ةلعف ةرجهلا نم،و باوج هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف : هلوقو ةيوونلا نيعبر ىلعاأل هحرش يف ينشفلا قولا
راد نم ةرجهلا مكحف ةلمجلا .مثقلا:بو ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا دوصقملا ،النأ هريغ ىلإ نطولا كرت انه دارملا ،و كرتلا

هاـ. رمتسم راداإلسالم ىلإ رفكلا

﴾[ا ْمُكَعَم اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو ُدْعَب ْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا َو ْمُكِّبَر ْنِم ٍةَرِفْغَم ىَلِإ اوُعِراَسَو ﴿: هلوق دنع ليوأتلا بابل يفو
تعطقناو األىلو، ةرجهلا دعب ،ألاهن ةيناثلا ةرجهلا لهأ هب دارملا نأ حص نأقلا:واأل ىلإ دعبلا يف اوفلتخاو ألفنلا8اآلية:75]

﴾.قولا حتفلا دعب ةرجه :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هيلع لديو . حتفلا راداإلسالمدعب تراص ةكم،ألاهن حتف دعب
نم ناك نم امأف ، ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةصوصخملا ةرجهلا نم دارملا نأب اذه نع باجيو مثقلا: ةعطقنم ريغ ةرجهلا : نسحلا
، رفكلا نم هنيد راهظإ ىلع هيف فاخي دلب،ال ىلإ رجاهي نأ هيلع بجو ، رفكلا نم هنيد راهظإ ىلع فاخي دلب يف نينمؤملا

هاـ. هنيد راهظإ ىلع هيف فاخي دلب،ال ىلإ رجاهي نأ هيلع بجو
لديو هاـ. هتلع عم رودي مكحلا ،و ةبجاو اهنم ةرجهلا ،ف رفكلا راد ايندلا يف ماد :ام يراخبلا حرش داشر يفاال الين طسقلا قلا

علطت ىتح ةبوتلا عطقنت وال ةبوتلا عطقنت ىتح ةرجهلا عطقنت :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ىلع

. ةيواعم نع دواد وبأ هاور ﴾ برغملا نم سمشلا
ةجهب يف ةرمج يبأ هللانبا يلو اإلسالمهاـ.قولا لوأ يف بجت ،امك نامزلا رخآ يف بجت ةرجهلا الم سلا دبع نبا يفو

هنكل ، حتفلا دعب تعطقنا ةرجهلا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه رهاظ ، حتفلا دعب ةرجه ال ينعأ : ثيدحلا اذه ىلع هملكت دنع سوفنلا

. ملعأ ىلا ﴾وهللاعت امهنيب عيمجلا و ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ةرجهلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص لوق وهو رخآ ضراعم هل
نوكت ال تعطقنا دق ديدي نيب داهجلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهب ،واإلةماق ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا نإ نأقيلا

هاـ. لزي مل قاب كلذف ، ةرجهلا عاونأ نم اهريغ امأو ادبأ.
نابجاو بولقلا عفيالنب نيذلا ، نييونعملا األربك داهجلا و ةرجهلا نأ اوملعاف ىلا، عت هلل دمحلا زولااإلكشلاو اذه ررقت ذإو

َعَمَل َهَّللا َّنِإَو اَنَلُبُس ْمُهَّنَيِدْهَنَل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلا ىلا:﴿َو عت هلوقف باتكلا امأو ، اعامجإو ةنسو اباتك

اَّمَأَو ىَوْأَمْلا َيِه َميِحَجْلا َّنِإَف اَيْنُّدلا َةاَيَحْلا َرَثآَو ىَغَط ْنَم ىلا:﴿اَّمَأَف عت هلوقو 29اآلية:69] توبكنع ﴾[لا َنيِنِسْحُمْلا
59اآلية:37¬¬-38-39-40-41] تاعزان ﴾[لا ىَوْأَمْلا َيِه َةَّنَجْلا َّنِإَف ىَوَهْلا ِنَع َسْفَّنلا ىَهَنَو ِهِّبَر َماَقَم َفاَخ ْنَم

هلوقف ةنسلا امأو 91اآلية:10-9] سمشلا ]﴾ اَهاَّسَد ْنَم َباَخ ْدَقَو اَهاَّكَز ْنَم َحَلْفَأ :﴿ْدَق هلوق ىكزت نم حلفأ دق ىلا عت هلوقو

هللا؟قلا: لوسر اي األربك داهجلا امو األربك﴾قاولا: داهجلا ىلإ رغص األ داهجلا نم انعجر ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

بوجو ىلع ءاملعلا عامجا دقعنا دقف عامج امأواال : هانعم اذه امم ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا ﴾وأ ىوهلا و سفنلا داهج ﴿
نمربكأ ىلا هللاعت ىلإ اهدرو ، اهيلبو اهلهأو اهناوخإ نيطايشو ، اهتاوهش ثيبخو ، ةيذؤملا اهتافولأم نع ةرجهلا ،و سفنلا داهج

. ةيافك ضرف رافكلا داهجو نيع، ضرف ، ةئيسلا اهتافولأم نع ةرجهلا و سفنلا داهج :نأ اهدحأ هوجول بير األربكبال داهجلا
ناك رفاكلا هلتق نإو ، ةنجلا لخد رفاكلا لتق ،نإ رافكلا داهج دهاجملا ،ألن: اهبحاصل ودع لك نم ىدعأ سفنلا :نأ اهيناثو



تطلستو تبلغ نإو األدب، ةداعس تدعسو دعس حورلل مكحلا ناكو ، اهيلع ىلوتسا اهبحاص اهبلغ ،نإف سفنلا خبالف اديهش
نع ةرجهلا يواست ةرجه يأو ىرخأو اخزربو ايند هعم كلهتو هالاك، كلهيف يصاعملا و رفكلا هيلع طلست ، حورلا اهيلع

تبلغ نإ سفنلا ،و رغصأ مهداهج ناك كلذلو ، ةيناف يهو ايندلا يف روصقم رافكلا ررض :نأ اهتثلا .ثو ةيدرلا اهتافولأم
. هترخآو هخزربو هايندو هنيد يف هقحلي ررضلا ف اهبحاص

سوفنلا 9اآلية:123] ةبوتلا ]﴾ ِراَّفُكْلا َنِم ْمُكَنوُلَي َنيِذَّلا اوُلِتاَق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت هلوق دنع نايبلا سئارع يفو
نم هبلق تاصرع يف ىقبت ال ىتح تاضايرلا نونعي ، اهتامأو اهلتاق اهفرع ،نم باجحلا وبلاالءو ىوهلا عمجت يه يتلا
قوشلا دروو ، ةبحملا نيحايرو ةمكحلا رونو ، فشاوكلا و فراعملا راجشأ كلذ دعب اهيف تبنيف رثأ، تاوهشلا راجشأ قورع

ىلع اهلمحاو ، اهاوه ةفلا خمب اهلتاقف ةرفاك سفنلا لهس ،قولا:قلا رارس األ دونج رازم راون األ هذهب نوكيو . قشعلا نيمسايو
. ةعيبطلا ةفلا خم نم هب ترمأ دق امو ، قدصلا لوقو الل حلا لكأو نهليبس يف نيدهاجملا و ىلا هللاعت ةعاط

قداصلا قدص قلا: كيلي رش برقأ اهنإف ، اهرورشو سفنلا ةدهاجم : هانعم هدج هيبأ،نع ،نع ىضرلا ىسوم نب يلع نعو
رافكلا داهج :نأ اهعبارو . كيبنج نيب يتلا كسفن كودع ىدعأ هيلع، هتاميلستو ىلا هللاعت نم تاولص نيقيدصلا هلوق قفاو ثيح
نيعتم بجاو ، ةلطابلا اهتافولأم نع ةرجهلا ،و اهاوه ىضتقم نع اهدرو سفنلا داهجو ، نينسلا ضعب يف اضرف نوكي دقال

ىلع ةيافك ضرف ضعبلا كلذ نوكل ، رافكلا داهج نم لضفأ ةيافكلا ضورف :نأ اهسماخو ةظحل لك يف ةملسمو ملسم لك ىلع
نم درف لك ىلع باإلصةلا بجاو هنإف ، ركنملا نع يهنلا و فورعملا ،كاألرمب ىثنأ وأ اركذ ، اقيقر مأ ناك ارح بغلا، ملسم لك
نم لضفأ ، ةحيبقلا اهتافولأم نع ةرجهلا و سفنلا داهجو ، ضراعل ةأرما ىلع دبعوال ىلع بجي ال رافكلا داهجو ، ىثنأو ركذ
ةغلا بو لكبغلا ىلع نيع ضرف ، ةكلهملا اهتافولأم نع ةرجهلا و سفنلا داهج كش.ألن بال ركنملا نع يهنلا و فورعملا األرمب
ىلع امهتعاط بوجول ، نيدلا ولا نم يهنلا األرمو عنمب طقسي رافكلا داهج ضرف :نأ اهسداسو . ةيافك ضرف يهنلا ،واألرمو

ىلا. ومالهعت همرح ام لعف ىلإ هتعد اذإ اهاوه نع ةرجهلا ،و هسفن ة دهاجم نم هاعنم اذإ امهتع اط هيلع مرحيو كلذ، يف دلولا
تاضايرلا عاونأب اهتبراحمو ، ةدسفملا اهتافولأم نع ةرجهلا و سفنلا داهجو دحأ، لك هيلع ردقي رافكلا داهج :نأ اهعباسو

ىلا. هللاعت بح يف نوقداصلا نوقفوملا إال هيلع ردقي ،ال تادابعلا قاشمو
لتقلا و برحلا عاقيإو ، هسفن براحي ةدسفملا اهتافولأم نع هترجهب سفنلا دهاجي يذلا ،و هريغ براحي رافكلا دهاجي ألننم
تقلا ىلإ نيضهانلا داوس رثكي كلذلو هيف عازن ال دحأ لكل يرورض رمأ اذهو هسفن صخشلا ةبراحم نم نوهأ ، ريغلا ىلع

اهضعبو ، رفكلا ىلإ يدؤي اهضعبو رفك، اهضعب لا عفأب مهسبلتو ، رئاغصلا و رئابكلا تامرحملا تاسجنب مهخطلت عم رافكلا
ط نم لتق اودارأو هنم، ليلق لقأ نع اوزجع ، اهتافولأمل اهكرتب مهسوفن ةدهاجمب اوبلوط بهللا،اذإف ذايعلا و ةمتاخلا ءوس ىلإ

ةباج. ىلإاإل اوعرسأ ، مهريغ تقلا ىلإ اوعد اذإو ، مهسوفن ةبراحمب مهبلا

ىلع ةدهاجملا مهضعب 22اآلية:78]قلا جحلا ]﴾ ِهِداَهِج َّقَح ِهَّللا يِف اوُدِهاَجَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع نايبلا سئارع يف قلا
نع يور يذلا وهو ىلا، هللاعت يف داهجلا وهو ، سفنلا عم اهدشأو ، ناطيشلا عم ةدهاجمو ىلا، هللاعت ءادعأ ةدهاجم : بورض

اهلمحو سفنلا ةدهاجم وهو األربك داهجلا ىلإ رغص األ داهجلا نم انعجر ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

هنع﴾هاـ. ىهن ام بانتجاو هب رمأ ام عابتا ىلع
ايندلا يف ءادهش رافكلا ءادهش رثكأو ةرخ، يفاآل اعطق ديهش ، ةيزخملا اهتافولأم نع ةرجهلا و سفنلا داهج ديهش :نأ اهنماث

ةرخ. اآل نود طقف
باذ عو ايندلا يزخ نم اهصيلخت يف عاسو ، هسفن إلصالح مئاق لضملا اهفولأم نع ةرجهلا و هسفن داهجب مئاقلا :نأ اهعساتو
نم هل لضفأو مهأ هسفن الح صاب ذئنيح هؤانتعاف صحلا، ريغ نوكي امبرو ، هريغ إلصالح مئاق رافكلا داهجب مئاقلا ةرخ،و اآل

كش. بال هريغ الح صاب هئانتعا
،امك تاجردب رافكلا داهج ديهش نم لضفأ ىلا، هللاعت نع ةدعبملا اهتافولأم نع ةرجهلا و سفنلا داهج ديهش :نأ اهرشاعو

ىلا. هللاعت ءاش نإ لصفلا اذه يف يتأيس
برقلا ةيلهأ لصحت امهبو ، ةيغطملا اهتافولأم نع ةرجهلا ،و سفنلا داهجب ةطونم األةيدب ةداعسلا نأ ملع انفلسأ ام لمأت نمو
تاوهشلا و يصاعملا نييزتو ، ءاوغ واأل ربكلا ،ك نيطايشلا الق خأب ةفصتم يهو ، امهب إال لوزت ال اهبويع ىلا،ألن هللاعت نم

الء عتساو ، ذورمن درمتو داع، وتعو ، ليباق دسحك ، رفكلا و ةبذاكلا ديعاوملا و ينام األ ءاقلا ،و لمعلا فيوستو ،واالضالل
لجعلا ةءاندو ، سواطلا الء يخو ، بلكلا هرشو ، بارغلا صرحك ، مئاهبلا و ماعلب ىوهو ، ناماه ةحاقوو ، نوراق يغبو ، نوعرف

، ةملظلا فهك يهو . درقلا ثبعو ، رأفلا ركمو ، ةيحلا ثبخو األدس، ةلوصو ، رهلا ةبثوو ، لمجلا دقحو ، بضلا قوقعو ،
إال ةيصعم محتقي ،وال اهتاوهشب إال ناطيش دبعلل لصي .فال لسكلا ندعمو ، لهجلا ةنازخو ، ةوهشلا ضرأو ، ةلفغلا عضومو
، ةينمتم ، ةقلقتم ةيعدم ةنهادم ةهرش يهو ، يوق اهعبطو ، ةفيعض اهتقلخ زجع ريخ لك نع اهلو لهأ رش لكل يهف . اهلمحب

اهتءادر نمو ءوس، لك ىوأمو ، هحارتسمو سيلبإ ةنازخو ، ةحيضفلا ندعمو بلاالء، سأر يهو ، فوخ اهؤاجرو نمأ، اهفوخ
و ءايبن األ عيمجبو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرب ىلا،مث بهللاعت اهيلإ تعفشت ،ول ةوهشل تثعبناو ، ةيصعمب تمه اذإ اهنأ اهلهج
و ةمايقلا و ربقلا و توملا اهيلع تضرعو ىلا، هللاعت دابع نم نيحلا صلا فلس عيمجبو ، ةيوامسلا بتكلا و ،وملاالةكئ نيلسرملا

دبعلا رمأ امنإو ، ةعضاخ تداقناو تنكس فيغرب اهتلباق نإو ، ةوهش وال ةيصعم كل كرتت كل،وال داقنت ،ال رانلا و ةنجلا
ةملك نوكت نأ ديرت يهو ، ىلفسلا يه ىلا هللاعت ةملكو . ايلعلا يه رفكلا ةملك نوكت نأ ديري ،ألهن رفاكلا هبشت ،ألاهن اهداهج
ندم يف اهرمأ ذفانلا ، ايلعلا يه اهيف واإلخالص هتعاط نعو هللا نع ةلغشملا ، ةلجاعلا اهضارغأو اهتاوهشو اهبويعو اهلطاب



. اهئاوغ نم نمأت كسفن ىقوت ليق: إالامك اهيف امواألرم ، حورلا ةملك ىلع ماسج األ
وعدتو هاوهت ام ةفلا خم ماود ، ةدساكلا اهتافولأم نع ةرجهلا و اهداهج ةقيقحف اذه ررحت اذإو ، اناطيش نيعبس نم ثبخأ سفنلا ف

لا. عتملا ميركلا ىلوملا ىضر فلا خي هيلإ،امم
دنع لقو األربك داهجلا دهاجو ، رسخت ئلال ةحيبقلا اهتافولأم نع اهرجهاو ، بساحت نأ لبق كسفن بساحف اذع تمهف اذإو
ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو : لوقتف نيربك األ داهجلا و ةرجهلا ةقيقح نايب يف عرشنلف ، ربكأ هللاوهللا مسب : اهحبذ

. قيرطلا ءاوس
االقتنلا ءيشلا ىلإ ةرجهلا ،و كرت ةرجهلا خلا هترجه تناك نمف : هلوق دنع يراخبلا حيحص ىلع رجح النب يرابلا حتف يفو
دقو نأقلا .ىلإ كرتلا ةغل وهو رجهلا نم ةقتشم : ةرجهلا هترجهف هلوقو ةيوونلا نيعبر عىلاأل ينشفلا حرش يفو هاـ. هيلإ
ىهن ام رجه نم رجاهملا ،و هسفن دهاج نم دهاجملا ثيدحلا يف تبث هنع،دقف ىلا هللاعت ىهن ام اهرجه ىلع ةرجهلا قلطت

الم:﴿و سلا هيلع قلا ةملسمو ملسم لك ىلع ضرف ، ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم ةرجهلا و مراحملا نييبت يفو هنع، ىلا هللاعت

هنع﴾. ىلا هللاعت ىهن ام رجه نم رجاهملا
عيمج رياغت ةذل نامي لإل هدوجو وهو هبحاص إال هفرعي حلاال وهف قوذلا امأو ، نامي حالةواإل قوذل ناوضرلا ملس باتك يفو

بواإلسالمانيد. بهللاابر يضر نم نامي معطاإل قاذ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب هيلإ راشملا وهو ةماعلا ظح اموه هنتمف تاذللا
ثبخأ يه يتلا سفنلا داهج وهو األربك، داهجلا ةدباكم النيلاإالدعب قوذلا اذه نأ ملعاو ال. وسر ملسو هيلع هللا ىلص دمحمبو
لبحب اهديقو ، باتكلا طوسب اهبرضاو ، ةمكحلا مامزب اهمزو ، ةزعلا مطفب اهعطقاو ، ةمهتلا ديقب اهرهقاف ، اناطيش نيعبس نم
، ةعيرشلا ةفرحب اهبكراو ، مزحلا نطابب مزعلا لحر اهيلع دشو ، باقعلا و رجزلا رئامضب اهرمضاو ، باسحلا و خيبوتلا
اهسئاس لقعلا لعجاو ، نينرقم هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس : اهرهظ ىلع تيوتسا اذإ لقو . ةقيقحلا ناديم يف اهريسو
ذئنيحف األدابك. عطقو جهملا حنمو ، داتقلا شارتفا دعب اهبارت ملحلا ،و اهبارش ركذلا ،و اهسراح ىوقتلا ،و اهسرامم حورلا ،و

ًةَّيِضْرَم ًةَيِضاَر َرِكِّب ىَلِإ يِعِجْرا ُةَّنِئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا اَهُتَّيَأ :﴿اَي بجحلا وزلا ،دعب برقلا طاسب نم يدانتف نئمطت

لوأو ، ةضحملا ةيدوبعلا يف هعضت مدق لوأ كلذلف 29اآلية:30-29-28-27] رجفلا ]﴾ يِتَّنَج يِلُخْداَو يِداَبِع يِف يِلُخْداَف
رطخت ،ال ريضلا نع ةدئاح ريخلا ىلإ ةيعاد ريصتو اهلا، معأ وكزتو اهلا، وحأ سكعنتف ةلصولا و وندلا ةرمخ نم هقوذت بارش
نذؤم نذئيف ، عاطقلا ةحاس نع رفتو عازنلا لقيو ، عافدلا فخيو واليخلا، سح يف اهلوح ىوهلا موحي اهلببلا،وال تاوهشلا
، نوكسلا األنمو عقيف ، ناطلس مهيلع كل سيل يدابع :نإ فيعضلا ديكلا يذ سيلب إل اتيكبت ، فيرعتلا رانم ىلع فيرشتلا
، سدقلا ةرضح ىلإ قوذلا ةيرح اهدوقيو ، قوشلا يداح اهب اودحيف ، نوجشلا و حشلا لحمضيو ، نونظلا و اجرلا لصحيو

. نيبلا باهذب نيعلا ةرقو األسن، بارشو
نطابب مزعلا لحر اهيلع دش ام ،دعب ةيلعلا هتمهب اهريسيف اهبكريف طهالء، ةقان ةروص ىلع ايندلا ةقيقح هيلإ داقنت ذئنيحف

، ءارمحلا رد نيب عمج دق لطابلا بارس عاجتنا نع ،لج قذاح ثيدح نع هنونظب ىنغتساو ، لطاهلا اهردب دوزت ،دقو مزحلا
، داعملا ىرب يوري ىتح دازلا بحأو ، ببحتي هتعاط عاونأب هناحبس ،وهللا بلقتي هللا معن يف حبصأف ، ءافطولا ةباحسلا ميشو

حلا صلا لجرلل ةيطملا معن ايندلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ىنعملا راصف ، يضرأو يوامس يورخأو يويند وهف

و نبللا و ءاملا و رمخلا تاذ الء طهلا ةبيجنلا نتم غلبي اهيلع ، رشلا نم وجنيو ، ريخلا غلبي اهيلع
.﴾ نيكلا هلا ةلمج نم نوكي نأ نم وجنيو ءامعنلا و لسعلا

ىوتلا هماهم ىلإ ىوهلا مهداتقاف ، اهرفو مهراصبأ ىمعأو ، مهعامسأ مصأو اهرش مهبولق عماجمب اخأف ايندلا اوبلط نيذلا وهو
مل هوتأ املف ، ابارش هونظف ، بارسلا ءاديبلا يف عملف ، دشرم ليلد ريغ نم تافيخملا زوافملا ،و تاكلهملا و هماهملا يف اوفقوف ،

موهسب واالماهئ صرحلا شطع مهطرو ،ذإ مهباذع ةأجفو مهباوث ليجعتب مهباسح مهافوف هدنع، ىلا هللاعت اودجوف ائيش، هودجي
نيب عمجيو ، تاحاسلا يف حسفنيف ، اهفلحو اهفلخ يقتي نمل ةظعومو ، اهفلخ امو اهيدي نيب كناالامل اوحبصأف ، ماطتر اال

غلبي ءاقتر ردقاإل ىلعو ، ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنعف ، تلجتف اهتارمغ تبهذو ، تلدتف اهتارمث تعنيأ واآلت،دق يضاملا
. ةماعلا لثم اذهف ىرذلا ماركلا

لمحي ، بحلا بكارم هيلإ تهجوت امل لعجف ، صاصتخ اال نبلب ىبرتو االخالص، ةملك رهظ ىطتما لجرف ةصاخلا امأو
نع ئبنملا اهلا قم حيصفب تدشنأف ، اهباهسإو اهتادعم نم ريثت اهبارت تأر ،ذإ ءانجولا هصولق تنحف ، برقلا علخ اهنارهظ
برق اهدع ،وأ ريسلا نمكالل تكتشا اذإ دازلا نع اهيهلتو ، بارشلا نع اهلغشت كاركذ نم ثيداحأ تلا:اهل قف اهلا حو اهرس

قفلا: قوذلا ناسلب اهبطاخ قوشلا ىداح اهعمس املق داعس. دنع ايحتف لا صولا
يفاأللو ءيجتو اديور يشمت للدملا كريس لثمب يل نم

تلا: قف نهباوج يف تدشنأ ،مث نهباتك نم افرح تأرق ،امو نهباطخ نم تفنأف ، روبحلا و فحتلا ب روصقلا روح اهل تضرعتف
ـان ـانواللتق لتاق مـالـك انع نانجلا روح اي ىحنت
انلعأ امو رسلا مهفي دق ـان قتشا نككيلم ىلإ ـلنك

تلا: قف نهل ةبيجم تدشنأ نهلوق تعمس املف
نوفدملا يريمض يف هرس ينيع بصن يخهلا بيبح يل

ـىعــينو تـمأـلـتـهـفلك وأ بو ترـهفـكـلـىقــل ـتكـذ نإ
واألقر شهدلا هرماخو ، قلقلا هلهذأ دقو ، هنودجيف ، بيجلا يف هلام اوجرخأو ، بيغلا جرلا هبطاخ زكرملا اذه زواج اذإف



. تبره هترجح ىلإو ، تبلط هيدل املو تدصق بوبحملا ىلإ ،انأ يتمجن يلع اوشوشت ،وال يتولخ يلع اوردكت مهل:ال لوقيف
قولا: دشنأف

عجهت ام نيعلا لـيـهل يفو عـيـنـهتـمدـع ىو ـيـرلاــه سأ
ـرموـاتـقـعل يز بـمدـعـغ هرا كـذ ــهدعــنـدتـــ سـعا تـــ
ـلـع طلا ذإالتحاألنـجـم ىوهلا لهأ حلا نع ليلا لس
ــع كـر ــجـد ـــهــمـس بـنأ لــونأــهمـخـبـــر كر يــخــب
ضـع ـهـخ بعـتدا يف مهو نومـوالهـم يـنـجـا ارو فــط
ـنـع صن ام ليللا يف ملعيو ـحنلاـا ىر يـامـنـي نولوقي
ـمـع طملا ـنـا فش ـيـكدقف لا ـنـا قو ـبـرعـلـىـش صب انعأ

عجوي ىوه لـا نأب يملع ـل ـة محر ىوهلا ألله يكبأس
عتر ـى لعلا ـجنان يف مهو بوـهـم ـءالـمـحــب هـماأليلو

هترايز يف ىلا هللاعت نونذأتسيف هبح، جرأ ةحئار نم اومتشا ،امل ةيناحورلا حاور األ هيلإ تقاتشا زكرملا اذه زواج اذإف
ىلا هللاعت ىلإ امأو فال، مكيلإ امأ لوقيف ؟ ةجاح اولا:كلأ قف هودان ، لوهذلا و قرحتلا ،و لوبذلا نم هبام اوأر هوأر اذإف ، هبرقو

لا، مجلا ةحسفب الل جلا شهد قاور هنع لوزيف ، ذئنيح هيلع ىلا عت لبقيف ، هئبنأف لهاجب سيل : لوقيف ؟ هلأست :أال نولوقيف . ىلبف
بابل األ ريحو باغو باطف ، نيبلا باجح لا وزب نيعلا ىلع عقيف ، هعوط ناوك هلاأل ىلا هللاعت لعجيو ةعور كلذ دنع نكسيف

هلهج. إال هيلإ لصوي ،وال هلكش إال هفرعي دلاالةل،فال لحمضتو ةلا، قملا رثكتف هقلق، دعب هرورسب ،
امف اوبرشف ، فغشلا سأك يف فندلا طاسب ىلع فلكلا ةرضح اوبرش ،ألمهن مونلا واليف ةظقيلا يف وه سيل موقلا دورو اذهف

ئاقال: هبيجيف ناكم وال ةهج وال نمز ؟ذإال ليبسلا مهل:نيأ قفلا بوبحملا مهحفاكو ، بجحلا زتلا دقو غال اوحص
ـيـتــك ـسـبـيـللإ كـيـفلا يردأ كـنـت الكـنـتنإ
فــكـنـتســلـمـاـليدـــك يع ـنـيعـنجـمــي تدر فأـ

عماوجب ذئنيح قطنيف هندل، نم مولعب هللا هدمأ اذإ ىتح ةهينه شهدلا هكرديف ، كتريح كلذلو كتريخ دبعلا اهيأ هل:دأ لوقيف
: لوقيف ملكلا

تاذلا و مكتافص نيب تركسف ـمك ـلا جاللمج يف ينومتريح
تاذ قرواللــ جــمــعوالـف انيحبال مكب يشهد نم تيقبف
تاذ ـبـاقللــ ولا ـةيا نعلا بحس لـان مكرا حـب نم تضافأ ىتح

يلعو لكلا :انأ ذئنيح لوقيف هسفنب هنيع ةرق تراص هسح،ذإ ةيقب هعم قبي ،ذإمل انعلا دعب حيرتسيو انفلا، دعب نم شعتنيف
هاـ. ةراش اإل لقتستو ةرابعلا اهنأش يف راحت ةجرد نوعبس يهف ، لوصولا ب اهنع ربعملا ةدهاشملا ةبتر كلتو لدف.

اذإو ةينو داهجلا نكلو حتفلا دعب ةرجه :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع سوفنلا ةجهب يف يف قولا

ملسو﴿ال هيلع هللا ىلص هلوق يف األلو هجولا : هجوأ ثالةث ىلع يهو ةيفوص ةراشإ ثيدحلا يفو ﴾ اورفناف مترفنتسا
﴾ حتفلا دعب ةرجه

نم متطبه ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قولا ربكأو رغصأ ناداهج داهجلا :نأب ثيدحلا اذه ريغ يف ملسو هيلع هللا ىلص ربخأ دق

نوكت نأ ةرجهلا يف مزلي كلذكف ، نيمسق ىلع داهجلا ناك ﴾اذإف سفنلا داهج وهو األربك داهجلا ىلإ رغص األ داهجلا
هللايف ىلإ اهدرو ، اهينبو اهلهأو اهناوخإو ، اهتاوهشو اهتافولأم نع سفنلا رجه ىربكلا مدقت،و ام ىرغصلا .ف ىرغصو ىربك

ْمُكُجاَوْزَأَو ْمُكُناَوْخِإَو ْمُكُؤاَنْبَأَو ْمُكُؤاَبآ َناَك ْنِإ قلا:﴿ْلُق ثيح هباتك يف كلذ ىلع لجو زع صن دقو اهلا. وحأ لك

ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم ْمُكْيَلِإ َّبَحَأ اَهَنْوَضْرَت ُنِكاَسَمَو اَهَداَسَك َنْوَشْخَت ٌةَراَجِتَو اَهوُمُتْفَرَتْقا ٌلا َوْمَأَو ْمُكُتَريِشَعَو
اهنم سفنلا و بلقلا ولخو ءايش، هذهاأل يف دهزلا 9اآلية:24]ف ةبوتلا ]﴾ ِهِرْمَأِب ُهَّللا َيِتْأَي ىَّتَح اوُصَّبَرَتَف ِهِليِبَس يِف ٍداَهِجَو

. صوصخلا ألله يهو اذه نم ىلعأ هتقيقحو ، بولطملا وه
اهيف.و امو ةرخ :يفاآل يناثلا اهيف.و امو ايندلا يفثالةثاأللو:يف تدهز الءهنأقلا: ضفلا ضعب نع يكح ام كلذب دهشي
ب هسفن ذخأيلو ، نارسخلا ىلع عالةم كلذ ،نإف ةيلكلا ب هسفن لمهي ،فال ىمظعلا ةرجهلا يه هذهو ىلا، هللاعت ىوس اميف ثلا: ثلا

،و نيملسملا ك كلملا و لقعلا و ةنيدملا ك هندب ،ألن كلذب رومأم هسفن يف ءرملا ،ألن ةرجهلا و داهجلا يف ةسايسلا ،و قفرلا
. ودعلا بالد حتفتسي ىتح ، نايهانلا كلملا و لقعلا يأر ىلإ هعوجرو ، رافكلا شيجك نيطايشلا

اذه ديرملل لصح ،اذإف نايهانلا نارم امهاآل كلملا و لقعلا نوكي نأو ، ىوهلا و نيطايشلا و سفنلا رسأ نع ةرابع انه حتفلا و
،امك تلصح دقو ةفصلا هذه لوصح اهنم دوصقملا امنإو . اهتاذل دارت ال ةدهاجملا ،ألن ةدهاجم ىلإ كلذ دعب جاتحي لا،فال حلا

الهم. سإو ودعلا رسأو بالداإلسالم، حتفل داري امنإو ، هتاذل داري ال داهجلا نأ
وها ناك ، بلقلا نوكس بلغ مهيأف هيف نوكرتعي ، ناديملا ك ناطيشلا و سفنلا و ىوهلا ،و لقعلا و كلملا و بلقلا نأ يور دقو
انرشا ام مهفي بل هل نمف ، تاهجلا لك ،النم رهاظلا مكح نم هببسب نحن ام نيبو هنيب ةبسنلا تلصحف ، حراوجلا ىلع ألريم

.إو تاظحللا لك يف نوعلا بلطو ىلا، هللاعت ىلإ راقتف دعباال كلذ نكل . دارملا ىلع ىلا هللاعت ءاش نإ لصحي هيلع لمعيو هيلإ
بلا. غلا يف ةرجهلا ،و داهجلا و رذحل ا عفني الفال



، داهجلا ىلإ كلذ دنع جاتحي ، ديرملل حتفلا اذه لصح اذإف ﴾ ةينو داهج نكلو ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يناثلا هجولا
حتفلا رفظب ،اذإف مئانغلا توفت كلذبف ، ىسعو لعلب فيوستلا ب كرتي ،وال نكمم لكب ربلا لا عفأ ىلإ ةردابملا انه داهجلا ب ينعنو
بسحب ،ألناألمعلا اهنود لمعلا عوقو نم رذحلا اهب.و لبتهيو لكاألعفلا، يف ةينلا خإالص ىلإ كلذ دنع جاتحيف ةمينغلا و

. وةينلا داهجلا هل لصح دقف لا حلا اذه ديرملل لصح اذإف ، تاينلا هيلع توتحا ام

مكحو ، هسفن صخشلا ب صتخي مكحف : نيهجو ىلع وهو ﴾ اورفناف مترفنتسا اذإو ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ثلا وثلا
ام ىلع ةينلا هل تلصحتو ، داهجلا و حتفلا ينعأ ةينسلا لا حلا هل تلصحت اذإ هنأ وهف ، صخشلا ب صتخي ام امأف . هريغل دعتم

تافرصتلا نم ءيش يف بلقلا كلم ىتمف ، ودعلا رفظيف ةلفغ، هنم ،ئلالعقت هتاقوأ لك يف ةبساحم ىلإ كلذ دنع جاتحي ، هانررق
مل هنع،نإف عجرف ، ظقيتسا كلذ، نم هل عقي ءيش لقأ ىلع هسفن ءرملا بساح اذإف نرفظلا و رصنلا عوقو دعب للخلا كلذب عقو

ةدهاجملا يف اضيأ لخديف ابلغ دق لقعلا و كلملا ،ألن اضيأ رافنتس اال عضوم وه اذهو ، رهظو ودعلا رفظ دقف هكرت ىلع ردقي
اهيف. نكمتو ، اهركذ انمدق يتلا هذهاألوحلا هل تلصح نمل إال نوكي ال كلذف صخشلا ىده امأو عقو، ام ليزي ىتح ،
هترصن كاذ ذإ هيلع بجيف ، ةرصنلا هنم بلطي هكلمو هلقع بلغ نمم دحأ هءاج ،اذإف ريغلا قح يف رظني نأ هيلع بجي ذئنيحف

بلغ دق يذلا لقعلا و كلملا رطاخ ةيفيك نايبو ، بيغلا رهظ يف ءاعدلا نع ةرابع انه ةرصنلا ،و رافنتس اال عضوم وه ،ألناذه
هاـ. ناعتسملا وهللا ةمينغلا لصحت امبو ، ةميزهلا عوقو نم زرتحي امبو ، ناطيشلا و سفنلا رطاخ ةيفيك نايبو هيلع،

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت نيربك األ داهجلا و ةرجهلا نم هركذ اندرأ ام رخآ اذهو
يتلا رافكلا نمبالد ةرجهلا نا يناوخإ اي اوملعا : لوقنف نادب باأل لعفت يتلا ىرغصلا ةيسحلا ةرجهلا ىلع كلاالم يف عرشنلف

رييغتلا هيف نكميو ، ركنملا هيف ريغي يذلا لحملا ىلإ ناكم اإل مدعل هنع، رييغتلا ديري نم زجعل ريغي ،وال ركنملا اهب رهظي

اَّنُك َقاوُلا ْمُتْنُك َميِف َقاوُلا ْمِهِسُفْنَأ يِمِلا َظ ُةَكِئاَلَمْلا ُمُهاَّفَوَت َنيِذَّلا ىلا:﴿َّنِإ عت هلوقف باتكلا .امأ اعامجإو ةنسو اباتك ةبجاو

: رينملا جارسلا يفو 4اآلية:97] ءاسن ﴾[لا اَهيِف اوُرِجاَهُتَف ًةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأ ْنُكَت ْمَلَأ َقاوُلا ِضْرَأْلا يِف َنيِفَعْضَتْسُم
﴾ اًريِصَم ْتَءاَسَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع ،مثقلا نيرجاهملا نم مكريغ لعف ،امك ىرخأ دلب ىلإ رفكلا دلب نم اهيف اورجاهتف

ىلا:﴿اَي عت هلوقو هيف. نيدلا ةماقإ نم لجرلا نكمتي ال عضوم ،نم ةرجهلا بوجو ىلع ليلد اآلةي يفو 4اآلية:97] ءاسنلا ]

: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقف ةنسلا 29اآلية:56]امأو توبكنعلا ]﴾ ِنوُدُبْعاَف َياَّيِإَف ٌةَعِساَو يِضْرَأ َّنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا َيِداَبِع
﴾ امهران ىءارتت :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ نيكرشملا نيب نكاس ملسم نم ءيرب ىلا هللاعت ﴿نإ

﴾ هلثم وهف هعم نكس وا كرشملا عماج :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ةيفاكلا ةحيصنلا يف راتخملا ديسلا امهركذ
هاـ. ةرجهلا بوجو ىلع عامج :واإل يسيرشنولا دقفقلا عامج اإل امأو دواد. وبأ هاور

راداإلسال يف هنيد ميقي هل نكمي مل ،ألننم بجاوب سيلف دلب، ىلإ دلب راداالسالمنم يف ةرجهلا اماو : مراحملا نييبت يفو
الحعيف صلا دلب، ىلإ هنم رفي نأ هل بحتسي ، يصاعملا هيف ترثكو ، رشلا لهأ هدلب يف بلغ اذإ نكل ، ةرجهلا هيلع بجي م،فال
هاـ. هنم ةرجهلا هيلع بجت ذئنيح هنإف كلذ، ريغو روزلا ةداهش ىلع ةملظلا هنوئجلي هدلب يف ناك ،إالاذإ هلهأ ىلع غبلا

دلبلا نم ةرجهلا ىلع ثح 39اآلية:10]هيف رمزلا ]﴾ ٌةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأَو ﴿: رمزلا يف ىلا عت هلوق دنع جارسلا يف قولا

ًةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأ ْنُكَت ْمَلَأ َقاوُلا ِضْرَأْلا يِف َنيِفَعْضَتْسُم اَّنُك َقاوُلا ْمُتْنُك :﴿َميِف هلوق هريظنو ، يصاعملا هيف رهظت يذلا

هذه دنع ليوأتلا بابل يفو هاـ. برهيلف دلب يف يصاعملا ب رمأ ريبج:نم نب ديعس 4اآلية:97]قولا ءاسنلا ]﴾ اَهيِف اوُرِجاَهُتَف
نيحيحصلا يفو هاـ. برهيلف دلب يف يصاعملا ب رمأ :نم ليقو يصاعملا هيف رهظي يذلا دلبلا نم ةرجهلا ىلع ثح هيفو اآلةي:

ليو هللا :﴿الهلإإال لوقي اعزف اموي اهيلع لخد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع ىلا هللاعت يضر شحج تنب بنيز نع

ويتلا ةبابسلا هيعبصأب قلحو هذه﴾ لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف برتقا دق رش نم برعلل
.﴾ ثبخلا رثك اذإ ؟قلا:﴿معن نوحلا صلا انيفو كلهنأ هللا لوسر تلا:اي قف اهيلت

وال معي لزن اذإ باذعلا هقلخ،نأ يف ةيضاملا ىلا هللاعت ةنس هذه : هفيلأت يف ثيدحلا اذه هداريإ دنع ثيدحلا لهأ ضعب قلا
ليدبت ال نكلو ، اودعق نإو ، مهتاجنل ةردقلا صالح عم باذعلا لوزن ،لبق مهموق نم جورخلا ب ءايبن ىلااأل هللاعت رمأ دقلو ، زيمي
اوملظ نيذلا نكاسم اولخدت قلا:ال رجحلا رمب امل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ حيحصلا يف ءاج اذلو قلا: ىلا هللاعت ةنسل

. يداولا زواج ىتح عرسأو ، هسأر عنق ،مث نيكاب اونوكت ،إالنأ مهسفنأ
مولظم نوكي نأ هلعل يتقال مكدحأ دهشي هنعقلا:ال ىلا هللاعت يضر رحلا نب ةشارح نع ، يناربطلا ،و دمحأ اإلمام جرخأو
نم يسحلا جراخلا يف هل :امالرثأ دعاوقلا سيسأت يف قورز دمحأ خيشلا .قولا مهعم هبيصتف هيلع، ةطخسلا مهبيصتف ،

ىلا: عت هلوقل هيلع ربصلا ب رومأم ، نظلا ،بوأ لوقلا ب ضرع يفلا رض ام لك ناك ،اذلف ةدئاف ريغل شوشم هرابتعاف ، راضملا

مهدصقل ةرجهلا ب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ،ذإ لعفلا 73اآلية:10]خبالف لمزملا ]﴾ َنوُلوُقَي اَم ىَلَع ْرِبْصاَو ﴿
بغرو . لعفلا ال نظلا و لوقلا يف ينعي ﴾ لفاغت هاثلث رذح نطف سيك نمؤملا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلهب،قولا

نم ءيشلا مامتو : اضيأ .قولا هتاعارم تبجوف ، نيدلا نم كلذ نأ يراخبلا مجرتو . نتفلا نم رارفلا الميف الةوسلا صلا هيلع
،امك ةرجهلا إالب هتبرغ نمز يف ،فالمتي ابيرغ نيدلا أدب دقو هنم، هثرإو هثروم ردق ىلع ةبسنلا نم ثراوللو ، هئادتبا هجو
ادبأ ةضورعم ةبسنلا ،و يدوع هبإال تئج ام لثمب دحأ تأي :مل ةقرو لوقك ةلمج. لب غابلا هموق نم يبن رصن امو وأال ناك

األلثمفاأللثم ءايلو .فاأل ءايبن بالءاأل سانلا دشا ثيدحلا .و كلذب ،إالقملاال نيدلا يف اريبك دجت ال كلذلف األىذ، دوجول



. ثيدحلا

ىلإ هترجهف : هلوق دنع ﴾ تاينلا األمعلاب :﴿امنإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع ةيوونلا نيعبر ىاعاأل ينشفلا حرش يفو
هللا. ىهن ام ةرجه ىلع ةرجهلا قلطت دقو نأقلا:

بلغي يتلا ضر األ ناسن اإل رجهيف هنع، ىلا هللاعت ىهن ام رجه نم رجاهملا ،و هسفن دهاج نم دهاجملا : ثيدحلا يف تبث دقف
هاـ. ءاحلصلا و ءاملعلا اهيف بسي يتلا دلبلا رجهيو ، مارحلا لكأ اهلهأ ىلع

هتماقإ نوكت ،هللامإالنأ ةدلبلا كلت ةقرافم بجت ،ال اهتلا زإ ىلع ردقي ،ال ركانم دلب نم ناكمب ملع :نم ءاملعلا ضعب قولا
نإ دلبلا كلذ نم ةرجهلا همزيلف تاركنملا ،و ملظلا يف ملا ظلا ةناعإو نيط، ال سلا ةدعاسم ىلع هركي ،وأ داسفلا فلكي نأ بجوت
يفا يلا زغلا هب مزج يذلا وه اذه هارك نماإل برهلا ىلع ردق نم قح يف ارذع نوكي ال هارك نإفاإل هيلع بجتو اهيلع ردق

. ىهتنإ ءايح إل
نم ىلع ةرجهلا بجت ال فيكف هبر، نع دبعلا عاطقنا بابسأ نم تاسائرلا يوذك نيبوجحملا ةطلا خم تناك اذإو (تلق):

يفا .قلا تاركنملا و ملظلا يف ةملظلا ةناعإو ، مهتدعاسم ىلع هركي ،وأ داسفلا فلكي نأ بجوت نيط؟ ال سلا عم هتماقإ نوكت
كلذ لصتي هتاذ، يف ةبقث نم جرخي رون، نم اطيخ نمؤملا دبعلا تاذ يف :نإ لصفلا اذه دعب يذلا لصفلا يف يتأي امكزيرب إل

ةبقثلا دادسناو ال، صأ عاطقن نماال هيلع فاخيو ، اهمدعب لقيو ىلا، عت هئايلوأ ةطلا خمب ديزي ، هناحبس قحلا هيطعب رونلا
،فال مهتضبق مكح يفو مهرسأ تحت نوكتف هتاذ، ىلع نولوتسي ، مههاجو مهلا ومأو مهتسائرب مهنإف ، ةسائرلا بابرأ ةطلا خمب
كلذك ،فالزيلا هرطاخ واليف هركف يف هناحبس فحلا ،والعقي ةليوطلا ةدملا كلذ ىلع ىقبيو هبلا، قو هبلقب مهيلإ يغصي زيلا
،فالزيلا هرطاخ واليف هركف يف هناحبس قحلا ،والعقي ةليوطلا ةدملا كلذ ىلع ىقبيو ، هعاطقناو هضارعإ اليف سرتسم
لأسن تاسائرلا يوذ نم ةلصاح ةفآ هذهو ىلا. بهللاعت ذايعلا ال،و صأ ةبقثلا دسنت ىتح ، هعاطقناو هضارعإ اليف سرتسم كلذك

الةمهاـ. وسلا ةيفاعلا ىلا هللاعت

ْنُكَت ىلا:﴿ْمَلَأ عت هلوق اهنم.توال جرخأف ، ضرأ يف يصاعملا ب لمع هنأقلا:اذإ ريبج نب ديعس نع ريسفتلا ةمئأ ىور دقو

يذلا ضر األ نارجه ىلع ليلد هذهاآلةي :يف يبطرقلا 4اآلية:97]قولا ءاسن اَهيِف﴾[لا اوُرِجاَهُتَف ًةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأ
لمعيو ، فلسلا اهيف بسي ضرأب ماقملا ألدح سيل هنأ ىلع هنأقلا:هذهاآلةيدةلا مكلا نبا نع ىكح ،مث يصاعملا ب اهيف لمعي
ركنملا نإف حيحص اذهو مثقلا: نآرقلا ماكحأ يف هركذ ، اضيأ نعمكلا اذه يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا ىكحو . قحلا ريغب اهيف
يبرعلا نبا ركذو . رييغتلا نع زجعلا دنع ةرجهلا بوجو ىلع لدي اذه هاـ.كوالممكلا هنع لوزي ركنملا ريغي نأ ردقي مل اذإ
.قولا ملسم لك ىلع ةضيرف الل حلا بلط نأب اهللعو ، مارحلا اهيلع بلغ ضرأ لك .نم اضيأ جورخلا ةرجهلا ماسقأ يف

:ف انؤاملع قلا ةصاخ ﴾[األفنلا8اآلية:25] ْمُكْنِم اوُمَلَظ َنيِذَّلا َّنَبيِصُت اَل ًةَنْتِف اوُقَّتاَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع اضيأ يبطرقلا
نينمؤملا ىلع بجو ريغي مل اذإو ، رييغتلا مدعو ركنملا راشتناو ، يصاعملا روهظ دنع كلذو ، لكلا كاه تمع اذإ ةنتفلا

نيح ، تبسلا ةصق يف نماألمم،امك انلبق نميف مكحلا ناك اذكهو اهنم. بورهلا ،و ةدلبلا كلت نارجه ، بولقلا اهلب نيركنملا
مهنع. ىلا هللاعت يضر فلسلا قلا اذهبو . مكنكاسن اولا:ال قو نيصاعلا و رجاه

هجورخو ءادردلا يبأ عينصب جتحاو اهيف، رقتسي ،وال اراهج ركنملا اهيف لمعي يتلا ضر األ رجهت هنأقلا: نعمكلا يورو
. ملعأ ىلا هاـ.وهللاعت حيحصلا هجرخأ اهنزو نم رثكأب بهذلا ةياقسلا عيب زاجأف ابرلا ب نلعأ نيح ، ةيواعم ضرأ نع

دوعسم نب زيزعلا دبع بطقلا اهركذ ةفآ ةاصعلا ةطلا خم ،نأ باتكلا اذه ةمدقم يف مدقت ؟دقو ةرجهلا بجت ال فيكو (تلق):
نورتتسي ال نيفوشكم عم مامحلا لوخد يف افلتخا نيح ، قاوملا خيشلا ،كوالم باطخلا خيشلا نعكالم لئس هنع،امل هللا يضر

باجأف . هينيع ضغيو رتتسيو لخدي : قاوملا .قولا درابلا ءاملا فاخ نإ مميتلا هيلع بجيو ، ناسن ىلعاإل لوخدلا مرحي قلا:
. باطخلا عم باوصلا

نأ يهو ، ةياهنلا ىلإ هريغ ةروع يف رظنلا نم ارافو ، ةياغلا ىلإ ازرتحم رتتسملا نأ ضرف عم ةفآ هيفف قاوملا هركذ ام امأو
يف ءاقشلا هل لصحي االت، صتاو طويخ منهج ظالم نيبو هنيب يذلا ملا، ظلا إالعم نوكت ال ىلا هللاعت رماوأ ةفلا خمو ، يصاعملا
، ةيصع م ىلع ثمال مامحب فقس تحت موق عمتجا اذإف ىلا. عتو هناحبس هللا نممالةكئ كلذب فرعأ دحأ ،وال اهببسب منهج

، هدونجو ناطيشلا ءاج ملاالةكئ ترفن اذإو ، مهنع ملاالةكئ ࣱࢩى ࣮ ࢨملسو هيلع هللا ىلص ࣱ
ةرم اهرون ىرتف ، ناكم لك نم ةفصاعلا حايرلا اهتءاج يتلا حيباصملا ،ك ذئنيح ةاصعلا ناميإ راونأ ريصتف ، عضوملا اورمعف

. لحمضاو أفطنإ هنإ لوقت ىتح . لفسأ ىلإ سكعني ةرمو ، ةهجلا هذه ىلإ بهذي
جرال انضرفو ، انفصو يتلا ةلا حلا هذه ىلع هلهأو مامحلا ناك اذإف ىلا. بهللاعت ذايعلا و رفكلا ديرب يصاعملا تناك اذهلو
دضا كلذ ،ألن مامحلا يف هدجو يذلا الم بظلا بارطظا هناميإ رونل عقي هنإف ، رتتساو هلخدو ءاج ، ازرحتم ال ضاف انيد اريخ
مهعم ،فالزيلا هيوغتو ةروعلا يف رظنلا هيلإ ىهشتو هيلإ لصتو ، نيطايشلا هيف عمطتف ، اضيأ كلذل مالهتكئ برطضتف ، نامي ال
الةم. سلا ىلا هللاعت لأسنف ةروعلل رظنلا ذلتسيو ، ةوهشلا نسحتسي ىتح ، مهيديأ نيب فعضي وهو هيلع نووقي مهو تقلا، يف
دحأ نم نوزرحتي اهيف،وال نوشحفيو هعم نوكت يتلا يصاعملا نورهظيو هب، نوذلتسيو رمخلا نوبرشي ةعامج انضرف ولو
مهعم سلجو ، سولجلا مهعم لا طأو اهؤرقي لعجو ، مهنيب سلجف ، تاريخلا هديداللئ يفو مهءاج لجر انضرف ،مث هنوشخي وال
مهتلمج نم عجريو مهيلإ بلقني ىتح ، راهنلا و ليللا هيلع بهذي ال هنإف ، مهيصاعم ىلع مهو هتءارق ىلع وهو هيخأ ىلع مويلا

. اهانركذ يتلا ةلعلل
ام ليلقو ىلا هللاعت همحر إالنم مهيفو انيف ةلفغلا و ةوهشلا و مدلا ،ألن نايصعلا و قسفلا لهأب عامتج نعاال ىهن اذهلو قلا:



تاركنملا نم هنودهاشي امدق رييغت نع مهزجع نم افوخ ، دارفن واال ةلزعلا فلسلا نم ةعامج راتخا :دق ءاملعلا ضعب مه.قلا
مهرايد ولخأو حايسلا حاس هنع:ام ىلا هللاعت يضر زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ دهازلا ليلجلا ديسلا .قولا ةطلخلا يف
باذعلا لزني نأو مهريغت نأ اونمأي ،ملو نتفلا اوأرو سلدنا دق ريخلا رهظ،و دق رشلا اوأر نيح انب، لزن ام لثمل وأوالمهد،إال

هللا ىلإ اررفف .مثقلا: مهميعن ؤهالءيف ةرواجم نم ريخ ، لوقبلا لكأو عابسلا ةرواجم نأ اوأرف هنم نوملسي ،فال موقلا كئلوأب
ملاالةكئ نأ انغلب ؤهالء،امل نم لضفاب اممه انلقل ، ةوبنلا يف هؤات هللالج لعج ولفالام موق قلا:رفف نيبم ريذن هنم مكل ،ينإ
يف هللادجي ليبس يف رجاهي نمو ، هبيجتف ترم نيأ اهلأسيو ، هبيجتف اهيدانيف مهدحأب رمت عابسلا و باحسلا ،و مهحفاصتو مهاقلتت
نوكت كلذب ذإ ةحاصفلا هيضتقت يذلا بلاالدوه ةعسب ةعسلا ريسفتو : هريسفت يف ةيطع نبا .قلا ةعسو اريثك امغارم ضر األ

ًةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأ ْنُكَت ىلا:﴿ْمَلَأ عت هلوق نم رهاظ ىنعملا اذهو . حرفلا هوجو نم كلذ ريغو ، ردصلا و قزرلا يف ةعسلا

4اآلية:97] ءاسنلا اَهيِف﴾[ اوُرِجاَهُتَف
قحلا ريغب اهيف لمعيو ، ننسلا اهيف ريغت يتلا بلاالد نم جرخي هلنأ يغبني ملسم لك نأ ىطعت هللا:اآلةي همحر سنأ نب قلامكلا

هاـ.
: ليقو . هركي امع اصخرم :دجي دهاجم .قولا ضرأ ىلإ ضرأ النم وحتم : امهنع هللا يضر سابع نبا قلا ليوأتلا بابل يفو

رجاهي ،ألهن ةمغارملا ةرجاهملا تيمسو ، مهترجاه ،يأ يموق تمغر قيلا: ةدحاو ةرجاهملا و ةمغارملا : ليقو هيلإ. ابلقنم دجي
يتلا ضر نماأل ةعس دجي : ليقو . ىدهلا ىلإ الةل ضلا نم ةعسلا دجي ليقو . قزرلا يف ةعسلا ليق: ةعسو هلوقو مهمغرب هموق

. اهيلإ رجاه

هجرخأ ﴾ اومنغت اورفاسو اوحصت اوموص ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا قزرلا نم ةعس دجي رينملا جارسلا يفو
.هاـ. اوحلفت اورجاهو اومنغت اوزغا : هظفلو هنع. هللا يضر ةريره يبأ نع يناربطلا

هذهاآلةي يفو 3اآلية:195] نارمع ﴾[لآ ْمِهِراَيِد ْنِم اوُجِرْخُأَو اوُرَجاَه َنيِذَّلا ىلا:﴿َف عت هلوق دنع نايبلا سئارع يفو
هللا نإ ىلا،مث عتو هناحبس هللا هللاىلإ ريغ نم اورجاه . تاوهشلا نم حابش األ سيدقتو ، تارطاخملا نم حاور األ هيزنت ةراشإ
هاـ. ناطو واأل ناوخ ىلإاإل بحلا و عبطلا ب اونكري ال ،يك نيقداصلا نيقشاعلا ةبرغ بحل ، مهرايد نم مهجارخإب ءادع ثحاأل

29اآلية:56]قلا توبكنعلا ]﴾ ِنوُدُبْعاَف َياَّيِإَف ٌةَعِساَو يِضْرَأ َّنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا َيِداَبِع ىلا:﴿اَي عت هلوق دنع قولا:

َّنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا َيِداَبِع ىلا:﴿اَي عت هاـ.قولا نيعيطملا ضرأ ىلإ اهنم اوجرحاف ، ضرأ يف عدبلا و يصاعملا ب لمع لهس:اذإ

ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا َو َنوُعَجْرُت اَنْيَلِإ ِْتَّمُث وَمْلا ُةَقِئاَذ ٍسْفَن ُّلُك ِنوُدُبْعاَف َياَّيِإَف ٌةَعِسا َو يِضْرَأ
ْمِهِّبَر ىَلَعَو اوُرَبَص َنيِذَّلا َنيِلِماَعْلا ُرْجَأ َمْعِن اَهيِف َنيِدِلا َخ ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت اًفَرُغ ِةَّنَجْلا َنِم ْمُهَّنَئِّوَبُنَل

29اآلي توبكنعلا ]﴾ ُميِلَعْلا ُعيِمَّسلا َوُهَو ْمُكاَّيِإَو اَهُقُزْرَي ُهَّللا اَهَقْزِر ُلِمْحَت اَل ٍةَّباَد ْنِم ْنِّيَأَكَو َنوُلَّكَوَتَي
امهعمجو ةدح ىلع باتكلا لهأ ةدح،حولا ىلع نيكرشملا هللاحلا ركذ املو : رينملا جارسلا يف ة:56-57-58-59-60]قلا

ىلا:﴿اَي عت قلا ةدابعلا نم مهعنمو ، نينمؤملا ءاذيإ يف اوعسو ، مهداسف دازو مهدانع دتشا ، رانلا لهأ نم امهلعجو ، يفاإلراذن

نم ديرت املكو ، قزرلا و تاذللا يف ةعساو يضرأ نإ هيلإ ةفاض باإل مهفرشف 29اآلية:56] توبكنعلا ]﴾ اوُنَمآ َنيِذَّلا َيِداَبِع
. مكنيد يف مكنوتفي نيذلا ، نيدناعملا ؤهالء ببسب اونكمتت نأ قفرلا

اهنم،نإف اوجرخاف ، نامي اإل راهظإ نم ةكمب قيض يف متنك هللانإ لوقي ةكم يملسم ءافعض يف تلزن : يبلكلا و لتاقم قلا
ب ضر يفاأل لمع ريبج:اذإ نب ديعس اهيف.قولا اودهاجو اورجاهف ةعساو يضرأ :نإ دهاجم ةنمآ.قولا ةعساو ةنيدملا

يصاعملا ب اهيف لمعي دلب يف ناك نم لك ىلع بجي اذكو : جارسلا بحاص قلا ةعساو يضرأ اهنم،نإف اوجرخاف ، يصاعملا
نإ ىشخت اولا: ،قو ةكمب ةرجهلا نع اوفلخت موق يف تلزن : ليقو قلا ةدابعلا هل أيهتت ثيح رجاهي كلذ،نأ رييغت هنكمي ،وال
يضرأ هللا:نإ دبع نب فرطم .قولا:قلا جورخلا كرتب مهرذعي هللاهذهاآلةي،ملو لزنأف . ةشيعملا قيضو عوجلا نم انرجاه

. اوجرخاف عساو مكل يقزرو ةعساو
ىلص دمحمو ميهاربإ قيفر ناكو . ةنجلا بجوتسا اربش ناك ولو ضرأ نم هنيدب رف ال:نم سرم يرصبلا نع يبلعثلا ىورو

29اآلية:56] توبكنعلا ]﴾ ِنوُدُبْعاَف َياَّيِإَف ىلا:﴿ عت قلا نتفلا ىلإ ةيدؤم حتفلا لبق ةكمب اإلةماق تناك املو قلا: ملسو هيلع هللا
ناطو األلهواأل ةرجه تناكو ، ةرجهلا ناكب نإو ، نودحوت يأ نودبعاف : ليقو اهيف. نونمأت ضرأ ىلإ ةرجهلا ب ةصاخ يأ

. ةديدش
مل ،نإ ةعساو يضرأ نإ ىنعملا ،ألن فوذحم طرش باوج ءافلا ):نأب بيجأ ) نودبعاف يف ءافلا ىنعم ليق)امف قلا:(نإف

اوبلطي ىتح مامته اال قدصو ةدابعلا ىلع صرحلا ب هدابع هللا رمأ املو قلا: اهريغ يف اهوصلخاف ضرأب ةدابعلا ىلإ اوصلخت

:﴿ُّلُك هلوقب ةرجهلا مهيلع نوهتل ، توملا ب مهفوخ ناوخ اإل ةقرافمو ، ناطو األ كرت مهيلع قشو تطش نإو بلاالد، قفوأ اهيلإ

،نإف اهسنآو هتسنآو هتسبل اندب،طاملا ىتح هتفلأ امل ةقرافم سفن لك 29اآلية:57]يأ توبكنعلا ِْت﴾[ وَمْلا ُةَقِئاَذ ٍسْفَن
ائيش. يفاأللج ةيصعملا اهدزت ملو اهسفن تقبوأ ائيش،إوال نماأللج ةعاطلا اهصقنت ،ملو اهسفن ثحبأ اهبر تعاطأ

درو .دقو توملا ب هفولأم لك قراف اهب، هفولأم ضعب قرافي مل نإ هنإف ، ةرجهلا هيلع تلهس تيم، هنأ ناسن ردقاإل قلا:اذإف
هللق إال ايندلا لمأ نم ريثك يف ركذ ،وال هريثك إال لمعلا نم ليلق يف ركذ ام هنإف ، توملا يأ تاذللا وذاه ركذ نم اورثكأو

يف دهجلا ةياغب دادبتس ىلعاال ثح ءايش، نماأل ءيش صقن عونب هنيد يف هريغت ضرأ نم رذحو ، ةرجهلا رمأ نوه قولا:امل

َنيِذَّلا لمع:﴿َو كالامب يزاجنف هجو، رسيأ ىلع 29اآلية:57] توبكنعلا ]﴾ َنوُعَجْرُت اَنْيَلِإ ىلا:﴿َّمُث عت هلوقب داعملل دوزتلا



اًفَرُغ ِةَّنَجْلا ﴿َنِم مهنلزننل )يأ مهنئوبنل ) مهنامي إل اقيدصت 29اآلية:58] توبكنعلا ]﴾ ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ
عةيلا. اتويب 29اآلية:58]يأ توبكنعلا ]﴾

هنأ مولعملا نمو 29اآلية:58]. توبكنعلا ]﴾ ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت قلا:﴿ ضايرلا إالب قوزت ال علااليل تناك قولا:امل
تناك قولا:امل اهيلع علااليل كلت نم نوفرشيف ، راهنأو ضايرو عورز وأ رابك نيتاسب اهب نوكي ،ال راهنأ عضوم يف نوكي

اهنع نوغبي 29اآلية:58]ال توبكنعلا اَهيِف﴾[ َنيِدِلا :﴿َخ هلوقب هنع ىنك ام ةظحل يف اهعوقول هرجه بجوي اهيف الدكن ةلا حب

اذهاألرج،مث 29اآلية:58]يأ توبكنعلا ]﴾ َنيِلِماَعْلا ُرْجَأ ىلا:﴿َمْعِن عت هلوقب اهرمأ فرشو ، اهردق مظع وحالقلا:مث

مهدنع ترقتسا ىتح ، ةقيقحلا هذه اورجأ 29اآلية:58]يأ توبكنعلا ]﴾ اوُرَبَص َنيِذَّلا ﴿: هلوقب ةرجهلا يف بغري امب مهفصو
يغبني قاش، رمأ نع كفني نأ ،لق قايتش ،نإفاال اهريغو ةرجه نم فيلا كتلا نم قاش لك ىلع اهوعقوأف مهل، ةيجس تناكف ،

نطو وال لهأ ىلع ،ال هدحو مهيلإ نسحملا ( مهبر ىلعو ) هلوقب هيلإ ضيوفتلا ب ةحارتس باال بغر قلا:مث هيلع ربصلا
يف قزرلا رمأ يفاكلا هنأ ىلإ لكوتلا ب راشأ املو هل، ضوفي مهنم لك، ديدجتلا رمتسم اداجيإ لكوتلل نودجوي )يأ نولكوتي )

لهأ. الملاوال ةبرغلا ،و نطولا
نامي ىلإاإل هادهو ، رفكلا نم هذقنأ نمل ردابيلف هاوس، دحأ ىلإ هجوحي هافك،ملو هيلع لكوتم نم نيأكو : هريدقت ىلع افطاع قلا
رخدت ال :يأ اهقزر لمحت نأ قيطت ال )يأ اهقزر لمحت (ال اهريغو ةلقاعلا باودلا نم ريثك ةباد)يأ نم نيأكو ) هاضرل ابلط ،
يهو ، اهفعض اهقزري ىلع مكلا لكب فصتملا ، ةردقو املع طيحملا ليق:(هللا):يأ اهقزري نمف ليق هنأكف ، ىرخأ ةعاسل ائيش
مكتوق ىلع مكل هقزرو ، اهراخدا مدعو اهفعض ىلع اهل هقزر نيب قرف ،ال مكداهتجاو مكراخداب مكتوق )عم مكايإو ) رخدت ال
هب،وال دتعم ريغ همدعو راخد اال راصف ، نودجي ال ةرلتو ، نودجي ةرات نيقيرفلا ،نإف هدحو ببسملا هنإف،وه مكراخداو

.هاـ. مكرئامض يف )امب ميلعلا ) ةعيضلا و رقفلا اوشخت فال مكلا )ألوق عيمسلا وهو هيلإ.( روظنم
نب ،مكلا ةيندملا مامإ بهذم نع ةيهقفلا عورفلا لئاسمو ، ةيعرشلا ماكح األ نيناوق :يف يزج نبا قلا اصلخم جارسلا كالم

الن. صف هيفو رفسلا مكح يف رشع عبارلا بابلا نم سنأ
ةعدبلا راد نم جورخلا راداإلسالم،و ىلإ برحلا راد نم برهلا .امأ بلطو بره نابرض وهو هعاونأ األلو:يف لصفلا

لاهاـ. واأللهوملا ندبلا يف يهو نماإلةياذ، رارفلا و مارحلا اهيلع بلغ ضرأ نم جورخلا ،و

29اآلية: توبكنعلا ]﴾ ْمُهَسُفْنَأ اوُمَلَظ َنيِذَّلا ِنِكاَسَم يِف ْمُتْنَكَسَو ىلا:﴿ عت هلوق دنع نآرقلا قئاقح يف نايبلا سئارع يفو
ىلع عقي ام هيلع عقيو ، ةلطابلا يواعدلا يف ملظلا ةداع هسفن تدوعت ، نيعدملا راوج نم ةدار اإل نمز هسفن جرخي مل نمو [56
بلقلا يف ةرمتسم ةيصعمو قسف ، ةرهاظ ةرورض ريغ نم يصاعملا لهأو قاسفلا ةرواجم : نامثع وبأ .قلا نيبذاكلا نيعدملا

ِهَّللا ُضْرَأ ْنُكَت قفلا:﴿ْمَلَأ اهيف ماقأ نم رذعي ،ملو مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم يف متنكسو قلا: هدابع نم اموق ،ألنهللامذ

، مهلعف يف ةكراشم ، مهترواجمو قسفلا و ىوهلا لهأ ةرشاعم 4اآلية:97]قيولا:نإ ءاسنلا اَهيِف﴾[ اوُرِجاَهُتَف ًةَعِساَو
هاـ. هولبقتسا ام هلعاف لبقتسيو

.امكقلا لبحلا نم ةليحب ال صأ االقتنلا هنكمي ال نم ميقي هل،نأ ةزوجملا ةرورضلا و ةرورض ريغ نم هلوقو (تلق):

ْنَأ ُهَّللا ىَسَع َكِئَلوُأَف اًليِبَس َنوُدَتْهَي اَلَو ًةَليِح َنوُعيِطَتْسَي اَل ِناَدْلِوْلا َو ِءاَسِّنلا ِلاَو َجِّرلا َنِم َنيِفَعْضَتْسُمْلا ىلا:﴿اَّلِإ عت

. حتفلا دعب ةرجه :ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع هملكت دنع سوفنلا ةجهب يف 4اآلية:98-99]قولا ءاسنلا ]﴾ ْمُهْنَع َوُفْعَي
ةرجهلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو رخآ ضراعم هل نكل ، حتفلا دعب تعطقنا دق ةرجهلا نأ ىلع لدي ، ثيدحلا رهاظ

﴾ ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم اهب واإلةماق ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا نأقيلا ملعأ ىلا وهللاعت اهنيب عمجلا و
ىلإ رفكلا راد نم لزي مل قاب كلذف ، ةرجهلا عاونأ نم اهريغ امأو ادبأ. نوكت ال تعطقنا هيدي،دق نيب داهجلا و

هلوق كلذل دهشي كلذ. هيف سيل عضوم ىلإ ركنملا هيف بلغ ناكم نم جورخلا اضيأ كلذكو رلداالسالم،
ىلإ قهاش نم رف نم إال هنيد نيد يذل ملسي ال نامز سانلا ىلع يتأيس ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

.﴾ اهيف كش ال ةرجه هذهف نيدلا لجأ نم قهاش
رارفلا نم مظعأ ةرجه يأو لمع، يأو ، يعم ةرجهلا ك جرهلا يف لمعلا ةرجهلا ملسو هيلع هللا ىلص مثقلا
باوثلا فيعضت األىلو،يف ةرجهلا نيبو اهنيب هيبشتلا عقو امنإ ةرجهلا هذه ،نكل قهاش ىلإ قهاش نم نيدلا ب

ىلا: عت هلوقل ادبأ ةباحصلا ريغل نوكت ،ال ةبحصلا لثم يهو انباحص أل تضم دقف ةرجهلا كلت امأو واألرج،
ٌةَرِفْغَم ْمُهَل اًّقَح َنوُنِمْؤُمْلا ُمُه َكِئَلوُأ اوُرَصَنَو اْوَوآ َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ﴿َو

﴾[األ ْمُكْنِم َكِئَلوُأَف ْمُكَعَم اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو ُدْعَب ْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا ﴾[األفنلا8اآلية:74]مثقلا:﴿َو ٌميِرَك ٌقْزِرَو
عضوم ةفلا،ىلإ خملا هيف ترثك عضوم ،نم رارفلا ىلع امهيف ةدمعلا نأ وهو ، ىنعملا يف ناعمتجي دق فنلا8اآلية:75]معن

، ثيدحلا اذه ريغ يف ملسو هيلع هللا ىلص ربخأ نأقلا:دقو ىلإ ةيفوص ةراشإ ثيدحلا يفو كالم دعب .قولا ريخلا هيف ىجري

وهوربك األ داهجلا ىلإ رغص األ داهجلا نم متطبه ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قولا رغصأو ربكأ ناداهج داهجلا نأب

ام ىرغصلا ،ف ىرغصو ىربك نوكت نأ ةرجهلا يف مزلي كلذكف ، نيمسق ىلع داهجلا ناك اذإف ﴾ سفنلا داهج



لك يف ىلا هللاعت ىلإ اهدرو اهينبو اهناوخإو ، اهتاوهشو اهتافولأم نع سفنلا ةرجه ىربكلا ،و اهركذ مدقت
اهلا. وحأ

ْمُكُجاَوْزَأَو ْمُكُناَوْخِإَو ْمُكُؤاَنْبَأَو ْمُكُؤاَبآ َناَك ْنِإ قلا:﴿ْلُق ثيح باتك يف كلذ ىلع لجو هللازع صن دقو
ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم ْمُكْيَلِإ َّبَحَأ اَهَنْوَضْرَت ُنِكاَسَمَو اَهَداَسَك َنْوَشْخَت ٌةَراَجِتَو اَهوُمُتْفَرَتْقا ٌلا َوْمَأَو ْمُكُتَريِشَعَو

9اآلية:24]هاـ. ةبوت ﴾[لا اوُصَّبَرَتَف ِهِليِبَس يِف ٍداَهِجَو
انلا، ومأ تعاض انرجاه نحن ،نإ اورجاهي ملو اوملسأ نيذلا لوق هذهاآلةي لوزن ببس نأ ىلع نورسفملا قبطأ (تلق):
هذه قاولا نيذلا الء ؤهل دمحم (لق)اي رينملا جارسلا يف اذهقلا .أللج انحاورأ تعطقو ، انرود تجرخو ، انتراجت تبهذو
نوشخت ةراجتو ). اهومتبستكا ):يأ اهومتفرتقا لا ومأو ) مكتبارق ).يأ: مكتريشعو مكجاوزأو مكؤانبأو مكؤابآ ناك ةلا(نإ قملا
):يأ هلوسرو هللا نم مكيلا بحأ ). اهانكس اضر اهنونطوتست :( اهنوضرت نكاسمو اهل.( مكقارفل اهقافن مدع ):يأ اهداسك
مكدنع ىلوأ ةيويندلا حلا صملا هذه ةياعر تناك نإو يأ: داهجلا و ةرجهلا نع كلذ أللج متدعقف :( هليبس يف داهجو ). ةرجهلا

اورضتنا ):يأ اوصبرتف ىلا.( هللاعت ليبس يف ةدهاجملا نمو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاطو ىلا، هللاعت ةعاط نم
بولق يف ةيادهلا قلخي ال ):يأ موقلا يدهي .(وهللاال ةلجآ وأ ةلجاع ةبوقع هللا):يأ رمأ يتأي ىتح غيلب.( ديدهت وهو نيصبرتم
بجو ، ايندلا حلا صمو نيدلا حلا صم ضراعت عقو اذإ هنأ ىلع ليلد اذه يفو مثقلا: هتعاط نع نيجراخلا :( نيقسافلا ). موقلا

هاـ. ايندلا حلا صم ىلع نيدلا حلا صم حيجرت ملسملا ىلع
هللا يضر امكقلا نأاألرم كش هاـ(تلق):وال بلطملا وه هنم بلقلا ولخو ءايش، هذهاأل يف دهزلا :ف ةرمج يبأ نبا مثقلا
اهلك اهنأ ملع .ولو هتافولأم ضعب ةقرافم هتهارك اهنم،إال ةرجهلا بجت يتلا نكام نماأل ةرجهلا نم هعنمي ال نمؤملا هنع،ألن
ءيش نعذئنيح هدصت ال اهنإف اهيف دهز نمو اهيف، دهزل ةرجهلا ب اهضعب قرافي ،نإمل توملا اهلكب اهتقرافم نم الدبهل رورغ

. اهريغو ةرجه نم ةمينغلا الةمو سلا قرط ،نم
نمو هيفاألةم، تدسف يذلا ، نامزلا اذه يف ةيدمحملا ةنسلا ب كسمتلا دارأ نم لك نأ يخأ اي ملعاف اذكه ناكاألرم ثيحو
لتقلا و باألىذ دصقو ، نونظلا هيف تءاسو ، بذكلا ب يمرو بولقلا ىلع ،لقث ركنملا نع يهنلا و فورعملا هيفلألرمب ىدصت
ب مهرمأي نمؤم نم مهيلإ بحأ ، رامح ةفيج نوكت نامز سانلا ىلع يتأي هنع: ىلا هللاعت يضر ةفيذح قلا انركذ املو ،

. ركنملا نع مهاهنيو ، فورعملا
ل نامزلا اذه يف ىدصت ،ألننم ةفيذح هركذ يذلا نامزلا وهل اذه قلا:وهللانإ هفيلأت يف اذهاألرث ءاملعلا ضعب ركذ املو

تءاسو ، بذكلا ب يمرو ، افيطل ناك نإو نويعلا يف جمسو ، افيفخ ناك نإ بولقلا ىلع ،لقث ركنملا نع يهنلا و فورعملا ألرمب
الصهنم، خلا ةيفيك يف ركفلا تملعأو ، ىدرلا يواهم يف يمرو ، هؤاقدصأ تلقو هؤادعأ ترثكو باألىذ، دصقو نونظلا هيف

ْرُمْأَو الهنب:﴿ نامقل ةيصو نع ةياكح ىلا عت هلوق ىلإ رظناو نأقلا: ىلإ هتفأش لا صئتساو هلتق ،لب هتدهاشم نم ةحارلا و

نم هل لعجي ،الدبنأ يهانلا نأاآلرمو ملعت 31اآلية:17] نامقل ]﴾ َكَباَصَأ اَم ىَلَع ْرِبْصاَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َهْناَو ِفوُرْعَمْلا ِب
حالةو بنجتو ، تارارملا نم سوؤك عرجت ىلع هسفن نطوي نأو ، انيمأ اعرد لا االمتح نمو ، انيصح انصح ربصلا

فسأي ال نأو ىلا، هللاعت رظنب هلا وحأ لك يف عنقيو ىلا، هللاعت بنج يف قلخلا رجه ىلع هسفن نرمي نأو ، ةارادملا و تانهادملا
هلا، وحأ عيمج يف هيلإ ضوفيو هيلع، لكوت نم بسح وهف ىلا هللاعت ىلع لكوتيو ، قحلا ةلا فكب قثيو ، كلذل نمقاله ىلع

. ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هيلإ،وهللا اهلك روم األ عوجرل
اذإ هنأو ، اهرييغت مل نكمي ال يتلا ، ةرهاظلا ركانملا لهأ رهظأ نيب ماقأ نمل رسيتي ،ال ةنسلا ب كسمتلا نأ تبثو اذه، ررقت اذإو

ىلا هللاعت يف ضغبلا و بحلا ب اقداص ناك نإ هنأو ، باذعلل اقحتسم امثآ تمالابع راص ، هرجه عم مهيف ميقم وهو رييغتلل دصتي مل
نم الةم سلا بلط اذإو ، نكمم لكب هرارضإ يف اوعس ، ركنملا رييغت هنم اوأرو ىلا، هللاعت يف مهرجه اذإو ، مهرجه نم ،فالدب

نم ،امإ ةداهشلا ب ىلا هللاعت هبيثي كلذ، يف اقداص هنيدب فر5ال4ارا رجاه اذإو ، ةرجهلا نم ةرخ،فالدب واآل خزربلا و ايندلا باذع
. ةداهشلا نم عاونأ اهب هل عمتجت ، ةريثك هوجوب ،وأ ةداهشلا اهب نتلا يتلا هجو نماأل دحاو هجو

هذه ضارغأ نم ضرغ هدص نمم ، رسخأ ،وال هفسأ ،وال لهجأ ،وال قمحأ ال هيلع،هنا رابغ اال روهظ رهظو حضتا اذهف
هلوسرو ىلا هللاعت ىلإ هترجهب نيب،ألهن اعطق تاداهش ،لب ةداهشلا نيلا هدحو ىلا هللاعت دنع يواست ال يتلا ، ةينافلا ةيندلا ايندلا

هفنأ فتح تام اذإف ىلا، هللاعت ليبس يف وهف ، هبيصيو كلذ يف امنيهلا لكف ، سفنلا داهج وه يذلا األربك، داهجلا يف عرش ،
. هنطو نع ابيرغ هنوكل ، اديهش تام

نع عفدي ملا،وه ظلا هلتقف ظملا ملسم هلتاق ءاوس كلذ يف لتقو لتاق نإو ، نامزلا اذه يف ثيدحلا صني اضيأ نيدلا ةبرغلو
ةدار ال ىلا هللاعت ليبس نع هدص ةدارإ ، ةقسفلا ةملظلا هيلع بزحت نمو ، ديهش ركذ ام عيمج يف وهف ، هلهأ وأ نعمهلا وأ هسفن
ىلا هللاعت نم اذإو ديهش. وهف هولتقف مهلتاقف ، كلذب رفاك هلتاق ،وأ ديهش وهف هولتقف هسفن نع اعفاد مهلتاقو هولتاقو ، هسفن الح صا
ءادهش قوفيو ، ءادهشلا تاداس نم اديس ناك تام، مث يغبني امك هفاخو هللا بحأو ىلا، هللاعت ةرضح لوخد ىلإ لوصولا هيلعب
يفو هذهاألةم. داسف دنع ةيدمحملا ةنسلا ب كسمتلا لا،و مكلا ىلا هللاعت هقزر اذإ اذكو اهل، رصح ال بتارمب فبسلا و كرتعملا

. نامي حالةواإل قوذل نوضرلا ملسو باتك
هامس اباتك، مهددع يف يطويسلا فنص قلا:دقو بتعم نباك ، فوخلا و ةبحملا ءادهش مهلضفأ : ةريثك عاونأ مهف ءادهشلا امأو

ءادهشلا نمو نأقلا: ،ىلإ فوخلا و ةبحملا ءادهش ءادهشلا نمو نأقلا: .ىلإ فوخلا و ةبحملا ءادهش ىلإ فوشتلا باتكب
هللا ليبس يف اودهشتسا نيذلا مهنم : ةريثك عاونأ مهو ىلا، هللاعت ليبس يف مهلا ومأو مهسفنأ اولذب نيذلا مهو ، كرتعملا ءادهش



داسف دنع ةنسلا ب كسمتملا مهلضفأ ، اعون نوعبس .مهف هلتقو ركنملا نع هاهنو ، فورعملا ب هرمأو رئاج مامإ ىلإ ماق ىلا،نم عت

اي مهنم وأ ﴾قاولا:انم ديهش ةئام رجأ هل األةم داسف دنع ةنسلا ب كسمتملا الم:﴿ الةوسلا صلا هيلع األةم.قلا

.﴾ مكنم هللا؟قلا:﴿لب لوسر
، ررحتو رهظو ررقتو حضتا اذإو هاـ(تلق): باهولا كلملا دهاش ىتح ، باجحلا هل فشك نم نييبنلا دعب ءادهشلا لضفأو

دهاجمف ، ىوسلا نع ربدملا ىلا، هللاعت ىلع لبقملا ، هسفن الح صاب مئاقلا كلذ يف صلخملا ، هنيدب رافلا ىلا، عت هلل رجاهملا نأ
هيلع لضفتي ، ميركلا هبر كش،نأ فال كلذ ناك ثيحو رم، ،امك امهيف لخاد لب رغص اال داهجلل ضرعتمو األربك، داهجلا

. اهضعب وأ ةداهشلا عاونأ عيمجب
سلا راد ىلإ مارغلا ريثمو ، قاشعلا عراصم ىلإ قاوش األ عراشم باتك بحاص كالم داريإ ،انلف انركذ امك ناكاألرم ثيحو
هيلع تلهس هنم، هل ةاجن ال تيم هنأ ملع نم ،ألهن توملا ب نينمؤملا هدابع فوخ نيح ىلا هللاعت هلمجأ إالام لصف الم،ألهنام

َّنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا َيِداَبِع ىلا:﴿اَي عت .قولا توملا ب هتافولأم لك قراف ، ةرجهلا ب هتافولأم ضعب قرافي مل نإ هنأ هملعل ، ةرجهلا

يعدتست ةرجهلا اآلةي،ألن ريسفت يف مدقت 29اآلية:56]امك توبكنعلا ]﴾ ُةَقِئاَذ ٍسْفَن ُّلُك ِنوُدُبْعاَف َياَّيِإَف ٌةَعِسا َو يِضْرَأ
دعب هركذنس ام ةقرافم ،إال دحاو ءيش ةقرافم نع هدصي ال ناسن ،ألناإل امهوحنو لا وتقلا داهجلا ركذ دنع ركذت كلذلف ، داهجلا

. برغت وأ لتق وأ تومب ،امإ
ةقرافم ، نمحرلا ةرضح لوخدو ، ناوضرلا لينو ، ةنجلا لوخدو ، نارينلا نم ةاجنلا يف بغا رلا نمؤملا بيصي ام ربكأو

ثلاالةث. هذه زواجتي اهلج،ال أل لا تقلا اهيف،وأ توملا ىلا،وأ هللاعت ىلإ ةرجهلا ،ب ةيويندلا هتافولأم ضعب
تومي نأ امإ ،ألهن ةداهش ،ألهن برآملا نم امنيلا ةياغو بلا، طملا سأر وه هيف لتق هبر،ول ليبس يف ابيرغ ارجاهم هنو كو
هلتقي ،وأ ابيرغ تومي موهلا،وأ هلهأ نود همد،وأ نود لتقيو األةم، داسف دنع ةنسلا ب كسمتم وأ ملع طبلا وهو ، هترجه يف
ةبولطم ةداهشلا ،و ةداهش اهنم دحاو لكو اهضعب مدقت الدعي،دقو امم اذه وحنو ، ركنم نع ىهن وأ فورعمب ألهرم رئاج مامإ

. تلصح حلا يأ ىلع ةبولطم ةيفاعلا ،و ةيفاعلا يه ،ألاهن لقاع لكل
مث نمو ، يدبع نظ دنع انأ كلذل دهشيو هبلط، هجو يأ يلع بستنملل ةبسنلا ظفحت ،نأ مركلا ىضتقم ةيقروزلا دعاوقلا يفو
هجو ىلع هءاقل بلطي ناك،لب هجو يأب هنع هاضرو هبر اضر ىوس هل ةجاح يفبالهئ،ذإال رباك نماأل ىلتبا ةيفاع ليق:نإ
يضر نامثعو ، اهيطعأف ةداهشلا بلطي ناك ثيح هنع، ىلا هللاعت يضر باطخلا نب رمع ىرت هفتح.أال هيف ناك نإو ، هاضري
قتلا توملا يف ناك نأبالالامل ىتح كلذ، ريغو هينبو هباحصأ ءاقل ليجعتو ، نيملسملا ءامد نقحل املظ لتقلا راتخأ هنع، هللا
سنت األةمقلا:هللامال هذهل ةمحر هنأ ءابولا ركذ امل ذاعمو ، هبزحو ادمحم األةبح ىقلأ .ادغ هابرطاو قلا:وه هابراو : هتجوز

كلذ. ريغ ىلإ كبحأ ينإ كتزعوف قنخا : لوقيو قيفي مث هيلع يمغي ناكف هفك، يف ةيئابو هتذخأف ، ةمحرلا هذه نم هلهأو اذاعم
ديعس: كنمقلا لضفأ وه نم تلتق قفلا:دق يتقالكل سانلا رخآ ديعس:انأ ىلاقلا هللاعت همحر ريبج نب ديعس جاجحلا لتق املو

ناكف ، هلتقف يسفنب قلعتم يبلق انأو اهنم، مهبرق ىلع سانلا صرحأ اوناك اولا،لب بي ملف ةرخ اآل رادلا يف مهبولق تناك كئلوأ
هاـ. هباستنا بسح ىلع هل قحلا ةلماعمو حهلا، بسحب دحأ لك هبقاع نإو ، قرفلا رهظف هتوعدب هل ليتق رخآ

ننس نع بكانلا ةرجهلا نم هيلع ضرتفا امع بغارلا اهيأ ملعاف األةيدب، ةداعسلل اببس نوكي ىلا هللاعت يف تفلتلا نأ نيبت اذإو
. دارملا لينب داعس، وهللاإل تمرح واإلداعب، درطلل تضرعت دق كنأ ، دادسلا و قيفوتلا

لوط لا،إال وملا سفنلا ىلاب هللاعت ليبس يف كلخبو لا، األطب كراعم نع كماحتقا ةرجهلا نع كماجحا ببس له يرعش تيل
،وأ قيفش كيلع بيرق ،وأ قيقش كل خأ وأ يعلا وأ مادخ دلو،وأ وأ وأملا لهأ نم بوبحم قارف ،وأ لجأ موجه فوخو لمأ
عيفر،وأ بصنم وأ عينم هاج لا،وأ مجو نسح تاذ ةجوز بح صحلااألمعلا،وأ نم دايدزا ،وأ ميمح قيدص وأ ميرك يلو

. دابعلا بر نع كدعبي هاوس ،وال ةرجهلا نع كدعقي اذه ريغ سيل ينه؟ لكأم وأ يهب سبلم ديدم،وأ لظ وأ ديشم ءانب

ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُرِفْنا ُمُكَل َليِق اَذِإ ْمُكَل اَم اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت هلوق عمست ،ملأ ليمجب كنم األخ اهيأ اذه هللاام بو

9اآلية:38]. ةبوتلا ]﴾ ٌليِلَق اَّلِإ ِةَرِخآْلا يِف اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُعاَتَم اَمَف ِةَرِخآْلا َنِم اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ِب ْمُتيِضَرَأ ِضْرَأْلا ىَلِإ ْمُتْلَقاَّثا
ىوس ةرجهلا نع كدعقي ام هنأ ملعتل ، ةعطاسلا نيهاربلا نم كيلع يقلأ امل عمتساو ، ةعطاقلا نماإلمالء كيلع يلمأ امل غصأ
نم زارتح األلج،واال موجه كفوخ األلم،وأ لوط ىلإ كنوكس ،امأ ناطيشلا و سفنلا إال ببس كريخأتل سيلو ، نامرحلا

. هليبس كولس نم الدب يذلا قيرطلا نم قافش ،واال هلوزن نم الدب يتلا توملا

َءاَج اَذِإ ٌلَجَأ ٍةَّمُأ ىلا:﴿ِّلُكِل عت .امكقلا نيرخأتملا رمع ماجح األ ديزي ،امك نيمدقملا رمع نم صقني ال وفهللانإاإلمادق

ٌريِبَخ َوُهَّللا اَهُلَجَأ َءاَج اَذِإ اًسْفَن ُهَّللا َرِّخَؤُي 10اآلية:49]﴿ْنَلَو سنوي ]﴾ َنوُمِدْقَتْسَي اَلَو ًةَعاَس َنوُرِخْأَتْسَي اَلَف ْمُهُلَجَأ
توملل 29اآلية:56]نإ توبكنعلا ]﴾ َنوُعَجْرُت اَنْيَلِإ َّمُث ِتْوَمْلا ُةَقِئاَذ ٍسْفَن 23اآلية:11]﴿ُّلُك نوقفانملا ]﴾ َنوُلَمْعَت اَمِب

لا ؤسل هيف نإو ، نوحلا صلا هنمإال وجني ال اباذع ربقلل نإو ، نورعشت ال نكلو ديدشل علطملا لوه نإو ، نوتفملا اهيأ تاركس
. نيملا ضلا هللا لضيو ةرخ، اآل يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلا ب اونمآ نيذلا هللا تبثي ، نينتافلا نيكلملا

ىشخي كلذ،وال عيمج نم نمآ ديهشلا .و ميحجلا باذع ىلإف يقش امإو ، ميقملا ميعنلا ىلإف ديعس. امإ ميظعلا رطخلا كلذ دعب مث

اهيأ كدعقي ﴾امف ةصرفلا سمك إال لتقلا ملأ ديهشلا دجي :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص دقوقلا كلا هملا هذه نم ائيش
كلذ دعب لا،امو ؤسلا ةنتف نم نمأتو ، بآملا نسحب هللا دنع زوفتو ، باذعلا نم ربقلا يف راجت ،مث ةصرفلا هذه زاهتنا األخنع

واألوهلا. دئادشلا نم



يف مهحاورأ نيرشبتسم ، هلضف هللانم مهاتآ امب نيحرف ، نونزحي والمه مهيلع فوخ ،ال نوقزري مهبر دنع ءايحأ ءادهشلا ف
يلا فطأو يلا مو يلهأ ينقوعي تلق: نإ األميل توملا نيبو ، ميركلا لتقلا اذه نيب مكو ، عنييل يف حرست رضخ ريط فوج

دقو ﴾[أبس34اآلية:47] ىَفْلُز اَنَدْنِع ْمُكُبِّرَقُت يِتَّلا ِب ْمُكُداَلْوَأ اَلَو ْمُكُلا َوْمَأ اَمَو ﴿: ىفخي ال وقالانيب ىلا عت يلا،دقفقلا يعو

ِلْيَخْلا َو ِةَّضِفْلا َو ِبَهَّذلا َنِم ِةَرَطْنَقُمْلا ِريِطاَنَقْلا َو َنيِنَبْلا َو ِءاَسِّنلا َنِم ِتاَوَهَّشلا ُّبُح ِساَّنلِل َنِّيُز ىلا:﴿ عت قلا

امنأ اوملعإ 3اآلية:14] نارمع ﴾[لآ ِبآَمْلا ُنْسُح ُهَدْنِع َوُهَّللا اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُعاَتَم َكِلَذ ِثْرَحْلا َو ِماَعْنَأْلا َو ِةَمَّوَسُمْلا
هارتف جيهي ،مث هتابن رافكلا بجعأ ثيغ لثمك يفاألوملاواألوالد، رثاكتو ، مكنيب رخافتو ةنيزو ، وهلو بعل ايندلا ةايحلا

. رورغلا عاتم إال ايندلا ةايحلا امو . ناوضرو هللا نم ةرفغمو ديدش، باذع ةرخ اآل يفو اماطح نوكي ،مث ارفصم

هيلع هللا ىلص ءام﴾قولا ةعرج ارفاك اهنم ىقس ،ام ةضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا :﴿ول ثيدحلا يفو

وأ ىلا هللاعت ليبس يف ةودغو اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مكدحأ طوس عضوم ﴿: ملسو

يديأ مهقزمت ، تاوم يفاأل نونوكي ليلق نع لهأ ميظعلا كلملا اذه نع كدصي فيكف ﴾ اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحور
نم تضرع ام ىلع دقحلا ،و تائيسلا واألخالقو تاودعلا و ركنملا نم مهنع ردصي ام اآلتاف،عم لزاون مهقرفتو تاتشلا
لآملا يف كنم مهرارف كلذ نم مظعأو األوحلا، ريغت دنع كدو نع مهلوحتو لا، ملا ةلق دنع كايإ مهنارجهو ، توفملا مهقوقح
فيك واألقثلا،مأ بونذلا نم هيلع ام كلمحو اجن، ول دوي مهنم دحاو لك ىتح لا، ؤسلا يف رذلا ليقاثم نع كايإ مهتبساحمو ،
كل رثكي ناك قيدص لك كرجهيو لا، يعلا قرفتيو األخالء هدقف دنع كنم رفني لا، وزلا و باهذلا ضرعم يف وه ملا كدصي
هيفاألوهلا، مظعتو هيفاألفطلا، بيشت لا:موي ؤسلا نم هل ؟ايو هتقفنأ ميفو ؟ هتبستكا نيأ نم لأست ةمايقلا موي لا.مث صولا
، ماقملا كلذ لوه ،نم اهلمح امح تاذ لك عضتو ، تعضرأ امع ةعضرم لك لهذتو ، ماصخلا دتشيو ، ماحزلا هيف رثكيو

، كاغطأ كانغأف رثك ،وأ كانعو كمه رثكأ لق ملا؟نإ ىلع نزحتفأ واألمادق. يصاونلا ب ذخؤيف ، مهاميسب نومرجملا فرعيو
؟وال اهريصم ءانفلا ىلإ سيلأ ، اهريفاذحب ايندلا كل بهو نإ كاردأ امو ، باسحلل فقوم كيدي نيبو ، كادرأ هتكرتو تم نإو

. ميحرلا قيفشلا ونحاألب هيلع تونحو ، ميركلا كدلو تركذت نإو ، اهرورغ ىلإ تنكر نإو اهل، كقارف نم دب

هناحبس 64اآلية:15]وهللاالهلإإالوه نباغتلا ]﴾ ٌميِظَع ٌرْجَأ ُهَدْنِع َوُهَّللا ٌةَنْتِف ْمُكُداَلْوَأَو ْمُكُلا َوْمَأ ىلا:﴿اَمَّنِإ عت دقفقلا
هتفأرو هفطل ديب هبلقو ، ءاشح األ تاملظ يف هتمحر يدثب مهلبق هابر دق وهو ال، فيكو ، همعو هيخأو همأو هيبأ نم دلولا ب محرأ
ميعنلا راد نع كدعقي فيكو . كنودو هنع كدعبو كنونحو كاذ. ذإ هيلع كتقفش تناك نيأف الباآلءاب. صأو ، تاهم األ ماحرأ يف
اميقس ،وأ فئاخ هيلع تنأف احيحص ،وأ مومغم هب تنأف اريبك وأ مومهم هب تنأف اريغص ناك نإ دلو ميركلا برلا راوجو ،
تمدق نماألوالد،نإ داتعملا قوقعلا نم عقوتت ام ،عم دقحو درح هتحصن نإو ، درشو بضغ هتبدأ ،نإ فجار هيلع كبلقف

،دوت ءامعنلا نم هارت تنأو هببلاالء، معو ةنم، اهدعت تنأو ةنتفلا هب تمظع ، كبغر توهز نإو ، كلخب تحمس نإو ، كنبج
لخدتو ، قيطت امال هلجأ نم فلكتت ، كنازيم ةفخب هرانيدو همهرد ةدايزو ، كنارسخب هحبرو ، كنزحب هحرفو ، كمهب هرورس

. قيضم لك يف هببسب
يف هريبدت ىلا هللاعت ىلإ تملسأ لقو . كقزر يذلا ىلع كدعب هقزر يف لكوتو ، هقلخو كقلخ يذلا ىلإ نعبكلا اذه اي هقلأ
امو ضر واأل تاومسلا كلم هللو ؟ ريثك وأ ليلق هريبادت نم كيلإ لهف . تومت ام دعب كدلو ريبدت هيلإ ملست ،وال توكلملا و كلملا
هرمع يف ديزت نأ عيطست ،وال اروشن وال ةايح وال اتوم ارض،وال وال اعفن والهل كسفنل كلمي وهللاال ريصملا هيلإو ، امهنيب
اميتي ك دعب زيزعلا كدلو ريصيو ناريسأ كملعبو اعيرص كربق يف يسمتف ةتغب ةينملا كسرتفت دقو ، اريقن هقزر يفو ، اريسي

. اميقم وأ انعاظ يعكلا قرتفيو ، اميحر وأ ناك اودع كثرإو مكلا مسقيو ،
امب تولخو ، تارسحلا تمظعو تاف، ام تاف تاهيه تاهيه كل .قيفلا اميظع ازوف زوفأف ءادهشلا عم تنك ينتيل :اي لوقنو

ْمُكَّبَر اوُقَّتا ُساَّنلا اَهُّيَأ :﴿اَي رورغلا نم هيف تنأ امم ارذحم ، روفغلا زيزعلا هللا لوق عمساف ، تانسح وأ تائيس نم تمدق

قح،فال هللا دعو ائيش،نإ نعوهدلا زاج وه دولوم 31اآلية:33]وال نامقل ]﴾ ِهِدَلَو ْنَع َوٌدِلا يِزْجَي اَل اًمْوَي اْوَشْخاَو
. رورغلا بهللا مكنرغي وال ايندلا ةايحلا مكنرغت

ةنجلا لهأ عمتجي نماآلن،ال قارفلا نكيلف ءايقش نماأل ناك نإو ، نانجلا هنيبو كنيب عمجيسف ءادعسلا نم كدلو ناك نإو اذه
، هيجنت نأ يف ايعاس هل كقارفب نوكتو هيف، عفشتف ، ةداهشلا كقزري ىلا هللاعت لعلو ، رارش عماأل رايخ ،والاأل رانلا لهأ عم
ذئموي مهنم ءىرما لكل ، هينبو هتبحاصو ، هيبأو همأو هيخأ نم ءرملا رفي هيف،دقف دهجاو ، باذعلا نم كيجني ام ىلع صرحاو
،و بيرقلا األخو قارف يلع قشي تلق نإو ، ميقتسم طارص ‘ىل ءاشي نم يدهي ،وهللا ميظعلا نايبلا وهل اذه نإ هينغي نأش

ةقادصلا تناك ،نإف نيقتملا ودعإال ضعبل مهضعب ،إوالخال نيعمجأ قلخلا ىلع تماق دق ةمايقلا ب كنأكف ، بيبحلا و قيدصلا
. نودلا خ هيف متنأ ميعن يف نويلع امكنيب عمجيسف ىلا عت هلل

يف هايإ هتكراشمل هبوبحم عم ةرخ يفاآل ءرملا ،نأ قافرلا رشحي نأ لبق قارفلا قارفلا ىلا،ف هللاعت ريغل ةبحصلا تناك نإو
ءابرق نماأل رادلا هذه يف عقوتي ام ،عم هادرأو هرض ءايقش نماأل ناك نإو اله، عأو هؤاخإ هعفن ءايقت نماأل ناك ،نإف هبولطم

دنع كايإ مهنارجهو ، كيلإ مهتءاسإو ، كيدل مهريغتو ءافصلا مدعو ردكلا ةرثكو ءافولا ةلقو ، ءافجلا و ررضلا نم ءاقدص واأل
. ضارم واأل للعلا يف مهبولق هنكت امو ، ضارغ األ سكع

، ءانفلا ب ةنورقم مهتاقدص ، ءارضلا ءادعأو ءارسلا ناوخإ كنم اوأربت ةلز يف تعقو نإو كنع، اوفلخت ةدش يف تعقو نإو
دنعا انيقي كل رهظيسف ، نايبلا اذه نم ءيش يف تككش نإو ، كوخأ كوخأ ،امف كولم لقمكلا ،نإ ءانعلا ب ةنوحشم مهتبحصو



امكقلا ادغ امتنأف ؟ كاردأ امو ءافولا خالن نم لخ كاذ؟وأ نيأو ، ءافصلا ناوخا نم خأب مهنم كادي ترفظ نإو ، ناحتم ال

15اآلية:47]. رجحلا ]﴾ َنيِلِباَقَتُم ٍرُرُس ىَلَع اًناَوْخِإ ٍّلِغ ْنِم ْمِهِروُدُص يِف اَم اَنْعَزَنَو ﴿: نيلئاقلا قدصأ
، ميمحلا قيدصلا كنع نابو ، ميظعلا باوثلا كتافف ، بيغملا لبق ام تقرتفا امبرف ، بيرق وأ بيبخ ةرجهلا هذه نع كندعقي فال

تاف. ام ىلع مدنلا كنغي ملف تمدنو ، تاجردلا نم همورت ام تمرحو
تيم كنإف تئش ام شع كل لوقي ىلا هللاعت نإ دمحم :اي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلل المقلا سلا هيلع ليربج نأ ثيدحلا يفو
ركذ ،نم ةريسيلا تاملكلا هذه هيلع تلمتشا ام رظناف هب. ىزجم كنإف تئش، ام لمعاو ، هقرافم كنإف تئش نم ببحأو ،

يندعقيف تلق: نإف راصب ألىلواأل ةربعل كلذ يف نإ راذنإ ، اذهاالراذن دعبأ ىلعاألمعلا، ءازجلا و األةبح قارفو توملا
. عينملا يباجحو يزعو ، عيفرلا يهاجو يبصنم

ناب مهب ام كنع نيبيسو ، كيلع لظ نأ هب،ىلإ طبتغم نع زلا مكو كيلإ لصو نأ ،ىلإ بحم كبصنم قراف مك يرعش تيلف
نم هيف تنأ ام كل مدي ،ملف نازح باأل رومغم كردصو ، دسحلا ب رومعم كبلقو كنالن هقارفب تنأ اذإف ناك، دقو كلذب كنأكو
لثم ، نيلخادلا دعب ةنجلا لخديو ، رانلا نم جرخي نم آلرخ ناك نإو ، ةاجنلا بابسأ نم طهبلا تنأ امب زفت ،ملو هاجلا و بصنملا

هعم. هلا ثمأ ةرشعو ايندلا كولم مظعأ كلم
بصنملا يف امم كيلع ىفخي ،عمامال نيحلا وصلا ءادهشلا ،و نيقيدصلا و نييبنلا نم نيلو األ نيقباسلا عم نوكي نمب كنظ امف
نم مهنطاوب هيلع تلمتشا امو ، داسحلا و ءادع األ ةرثك نم بسكت امو ، بلقنملا ءوسو ةبقاعلا رشو ، بعتلا و بصنلا نم

نم ضارعإو ، كمدخو كمشح رثكأ لا وزو هلا، بقا نم تاف ام ىلع انزح كفهلتو وزهلا، دنع مهتتامشو داقح، واال نئاغضلا
. كمدق ليبقتب رسي ناك

:اي تومي ال يذلا دبعلا ،ىلإ تومي ال يذلا يحلا نم بوتكم ،هيف ميظعلا برلا نم روشنملا كلملا يتأي ةنجلا يف نأ يور دق
ةسمخ هسأر ىلع فق ،نم ةلزنم ةنجلا ࢤىندأ  ࣭ࣧ . نوكيف نك لوقت كتلعج ،دقو نوكيف نك ءيشلل لوقأ انأ يدبع

. برغملا و قرشملا نيب ام ءيضتل ، مهدحأ سأر ىلع ةؤلؤل ىندأ نإو مداخ، فلأ رشع
نم ةبق هل بصنتو ، ةجوز نوعبسو نانثاو فلأ نونامث هل يذلا ةنجلا لهأ ىندأ هحيحص يف هجام نباو ، يذمرتلا ىورو

سالم، باب لك نم مهيلع نولخدي ،وملاالةكئ رافغلا زيزعلا لوق عمساو ، ءاعنص ىلإ ةيباجلا نيب ،امك توقايو دجربزو ؤلؤل
يرصق قارف يلع قشي تلق نإو ، نولماعلا لمعيلف اذه لثملو ، نويعلا هبرقت ام ،تهللاذه رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع
بارتو رجحو نيط، نم تيب مهإال له يرعش تيلف ، همعنو هرورسو ، همدخو هيف همشحو هلحم ولعو ديشملا هئانبو ، هلظو
ءانبلا ب دهاعتي مل نإو ظالهم، دشأ امف جرسي مل نإو ، ةمامقلا هيف ترثك سنكي مل ،نإ بصقو ديرجو بشخو ، ديدحو ردمو ،
همسر ىحميو ىفعيو ، ناطقلا هنع قرفتي . بارتلا ىلإ ريصي بيرق نعو ، بارخلا ىلإ هلآمف هتدهاعت نإو ، همادهنإ عرسأ ،امف

. همسا ىسنيو
اكلم ىلا عت هلل نأ ربخلا يفو ءانفلل ،دلو بارخلل هل:نبا قلا ضر المىلإاأل سلا هيلع مدآ طبهأ امل لجو هللازع نأ يور دقو

اهراونأوةيلا ع اهروصق ؟ ةيقاب رادب هئانف ةعرس عم كرصق رورغملا اهيأ لدبتأ . بارخلل اونباو ، توملل اودل موي لك يداني
ةيلا. وتم اهجاربأو ةيناد اهفوطقو ةيراج اهراهنأو ، ةيهاز

رهوجلا و ؤلؤللا ف اهئابصح نع تلأس نإو ، بصن كالوال اهيف بخص ،ال بهذ نم ةنبلو ، ةضف نم ةنبلف اهتانب نع تلأس نإ
ةؤلؤل نم رصقلا ف اهروصق نع تلأس نإو ، رثوكلا رهنو لسع نم اهراهنأو نبل، نم اهراهنأف ، اهراهنأ نع تلأس نإو ،

ةيواز لك يف نمؤمللو ، ءانبلا عةيلا ءارمح ةتوقاي ،وأ ءانسلا ةرهاب ءارضخ ةدجربزو ، ءاوهلا يماليف نوعبس اهلوط ةفوجم
اهرهاظب كنظ امف اهنئاطب قربتسا نمف ، اهشارف نع تلأس نإو ، ءانفلا ةعسل اضعب مهضعب رصبي ،فال مدخو لهأ اهاياوز نم

. نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقم ننوئكتم اهيلع ةنس،لب وال مون اهيف سيلو ةنس، نوعبرأ نيشارفلا نيب ةعفترم يهو ؟
ةجضن ةهكاف ،لب ماقملا لوطل ةعونمم وال ةعوطقم ال اهرامث ، ماودلا ىلع اهلكأ ةعوضوم اهدئاومف ، اهلكأ نع تلأس نإو
طوغتي ،وال نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو ، كسم هماتخ موتخم قيحر نم اهيف ، نوقسيو نوهتشي امم ريط محلو ، نوريختي امم

. رامجلا ك انولو ، احير كسملا ك مهدولج نم حشري مهلكأ ، نوطخمتي وال نوقصبي ،وال نولوبي وال اهلهأ
مهيلع ، اريبك اكلمو اميعن تيأر مث تيأر اذإو . اروثنم اؤلؤل مهتبسح مهتيأر اذإو ، نودلخملا نادلولا ،ف اهمدخ نع ستلا نإو

. اروكشم مكيعس ناك ءازج مكل ناك اذه نإ اروهط ابارش مهبر مهاقسو ، ةضف نم رواسأ اولحو قربتسإو رضخ سدنس بايث
رشب بلق ىلع رطخ ،وال تعمس نذأ تأر،وال نيع امال ةنجلا يفف ،إوال ربخلا يف ءاج امك وه كل تركذ املكف ةلمجلا بو
ءاحصأ ، نومرهي ال نابش ، نوتومي ال ءايحأ ، نودلا خ ادبأ هيف ،مهف ميسجلا ميركلا ماقملا ،و ميعنلا اذه يف مهئاقب نع تلأس نإو ،
كناحبس اهيف مهاوعد ، نيمأ ماقم يف نونمآ ، درطلا و ةعيطقلا فوخ نم نوطخسي ال نوضار ، نونزحي ال نوحرف ، نومقسي ال

. نيملا علا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو سالم، اهيف مهتيحتو هللام،
وأب ةرجهلا ب هتقراف اذإ رظناو ، ريسيلا ردقلا و ريصقلا رمعلا يذ كرصق نيبو ، ريطخلا ميظعلا كلملا اذه نيب كلقعب سقف
إلصالح ريخأتلا يف بغرأ تلق نإو ، ريبخ لثم كئبني وال رورغل هيف تنأ اميف ماقملا ،نإ ريصت ام ىلإ اعم امهب وأ ةداهشلا

ِبِهَّللا ْمُكَّنَّرُغَي اَلَو اَيْنُّدلا ُةاَيَحْلا ُمُكَّنَّرُغَت اَلَف ٌّقَح ِهَّللا َدْعَو َّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت األلجقلا ريخأت ،تهللااممث لمعلا

35اآلية:5-6] رطاف ]﴾ ِريِعَّسلا ِباَحْصَأ ْنِم اوُنوُكَيِل ُهَبْزِح وُعْدَي اَمَّنِإ اًّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف ٌّوُدَع ْمُكَل َناَطْيَّشلا َّنِإ ُروُرَغْلا
ول نيقداصلا نم تنك ،نإ دصقلا اذه نم كب ىلوأ ، نيعباتلا رايخو ةباحصلا سيلأ ، نيحلا صلا ءايلو األ دصاقم نم كلذ امف
املو األوملا، اوكرتو رئاشعلا و ناطو األ اورجه األوهلا،وامل ميظع ىلا هللاعت يف اوبكترا األلج،امل ريخأت ىلإ اونكر

. راصم بلاالدواأل اوحتتفاو ، رافكلا و نيكرشملا اودهاج



ْمُكِلَذ ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمُكِسُفْنَأَو ْمُكِلا َوْمَأِب اوُدِهاَجَو َقِثَواًلا اًفاَفِخ اوُرِفْنا ىلا:﴿ عت ىلإ ࣮ ࢩ ࣯ ملسو هيلع هللا ىلص

سيلأ ؟ لوبقلا و درلا نيب اددرتم كلمع سيلأ لوقت اميف قداص كنأ بهو 9اآلية:41] ةبوتلا ]﴾ َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ ْمُكَل ٌرْيَخ
ام ملعي ،وهللا كيدري وأ تلمع نإ كلمع كيجني ،له يردت ؟الوهللاام لوهملا رشحلا موي كمادق سيلأ ؟ لوهيو عزفي ام كمامأ

ْنِئَلَو َنوُعَمْجَي اَّمِم ٌرْيَخ ٌةَمْحَرَو ِهَّللا َنِم ٌةَرِفْغَمَل ْمُّتُم ْوَأ ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمُتْلِتُق ْنِئَلَو ىلا:﴿ عت .قلا نونلعت امو نوفخت

يسنأو اهلا، مجو يتجوز قارفب يسفن بيطت ال تلق نإو 3اآلية:158-157] نارمع ﴾[لآ َنوُرَشْحُت ِهَّللا ىَلِإَل ْمُتْلِتُق ْوَأ ْمُّتُم
ةرذق ةفيج اهرخآو ، ةرذم ةفطن اهلوأ سيلأ ، نامزلا لهأ لمجأو ناوسنلا نسحأ كتجوز نأ بهف اهلا، صوب يرورسو اهبرقب
نإو ، اهنيع تشمع لحتكت مل ،نإ اهري نم رثكأ كل اهقوقعو ، اهرمع رطش كعنمي اهضيح ةرذعلا لمحت كلذ نيب اميف يهو ،

، تنتن رهطتت مل نإو ، تلقث بيطتت مل نإو ، اهرون ءىفط نهدت مل نإو ، اهروعش تثعش طشمتت مل نإو ، اهنيش رهظ نيزتت مل
ىلص .امكقلا طخسلا دنع كلذ ركنتف كدهج اهيلإ نسحت ، تمره تزجع نإو ، تسيأ تربك ،نإ للملا ةعيرس للعلا ةريثك

طق﴾ اريخ كنم تيأر :ام قتلا ائيش كنم تأر ،مث رهدلا نهادحإ ىلإ تنسحأ :﴿ول ملسو هيلع هللا
كدروت ، بصنلا و ديدشلا ءاقشلا ،و بعتلا و دكلا ىلع اهبح كلمحي ، اهيفاجت ىشختو اهرجه ىشختو اهيف، ام رذقأ اهنم مورت
تبلطو كترجهو كنع تضرعأ تاف كنم،نإف اهدارمل كدوت ، هكشوأ امو هبالكك اهاوه ىندأ يف ىضرتو ، ةكلهملا دراوملا

. قلطو ينقراف ،وأ قفناو ينلصاو اهلا قم ناسلب حصفت مل حاهلا:نإ ناسلب تلا قالك.قو ترهظأو كتلمو ، كاوس
هذه بح كدعقي فيك : بيجعلل ،يهللا جرح قيض إالعم اهايإ كتبحم مودت ،وال جوع ىلع اهبإال عنمتت نأ نكمي ال ةلمجلا بو

قارف نأ ملعاو . رورسلا و ميعنلا راد يف روحلا و نادلا ولا ،عم روصقلا ظالل يف تأشنو ، رونلا نم تقلخ نم لا صو نع
نم تناك نإ اهلصو نيبو كنيب امو ، عمتجملا معنو امكنيب عمجت هللا ءاش نإ ةنجلا و عقو دق نأكو هنم كلت،الدب كتجوز
بر إال هملعي ،امال نيعلا روحلا نم لمجأ ةرخ يفاآل اهدجتف ، تامملا وهو هيف اهل كقارف نم الدب تقو ،إال تاحلا صلا

.دق ءارذع اركب ءارهز ءانسح ،حكالءجنالء اهقلخ لمكو اهقلخ نسحو اهنم، ءوسي ام اهنم،زولا هركت ام بهذ ،دق نيملا علا
اهرادقم لجو اهراونأ تمظعو ، اهجاهتبا دازو اهجاجوعا .زلا سانج واأل عاون اهنماأل كمركو ، سافنلا و ضيحلا نم ترهط

. رادلا هذه يف اهيلع نهلضفك ، راون لاواأل مجلا يف نيعلا روحلا ىلع تلضفو ،
نع اذه اي كنيهلي هنم،وال كل فالدب ةنجلا لهأ نم تناك نإو ىلا، عتو هناحبس هللا اهنع كضوعيسف هلل، مويلا اهنع ضرعاف
مويلا كتكحضأ نإ .راد مائتلا و عامتجا لحم ماقم،وال رادب يه .وفهللاام رادلا هذه نم ءيش فرخزب ، رارتغ اال رارقلا رلد

نإو ، تبدجأ تبضخأ ،نإ اعيرس مقنلا اهيف تلح اعيمج معنلا اهيف تلح نإو ، ىدرلا اهرورس تبقعأ ترسأ نإو ادغ، كتكبأ
ترفسأ نإو ، ترمض ترمع نإو ، تدابأ تداز نإو ، تنعأ تنغأ نإو ، تصقن تمت نإو تتش، تمض نإو ، تقرف تعمج
اهبيرق اهلا، صف تءاج اهلا صوب تداج نإو اهلا، بوب تمغ اهلا ونب تمع نإو ، تفاج تفاص نإو ، تقارأ تفأر نإو ، تربدأ

و ءاقشلا و قارفلا ،و نيبلا و ناجش واأل مومغلا ،و نازح واأل مومهلا راد ، باذع اهباذعو بارس اهبارش ، ديرط اهبيبحو ديعب
. بعتلا و ةقشملا و بصنلا و بصولا و قاقشلا

تقو وال اهدوهعب ،الةقئ افولا ةميدع افصلا ةليلق ، تارسحلا ةريثك اآلتاف ةريزغ ، ريقح اهليلذو ليلذ، اهزيزعو ليلق اهريثك
جخالن. اهب قثاولا ،و ناهلو اهقشاعو نابعت اهبحم ، اهدوعول

تجرهبو ، اهكارشأ تعضوو اهكابش تبصنو ، اهليطابأب تعدخو ، اهبئاون تفخأو ، اهبئاصم ترثكو اهبئاعم ترتس دق
. اهفيس تدرجو اهتنيز

ملعو حاهلا. ءوس هل ادبو اهلا بح يف عقو اهلا صو مار نمف لا، جرلا اهيأ لا صولا تدانو ، اهحئابق ترتسو اهحئ مال تدبأو
ام هملسأو امد، عمدلا دعب ىكبو امدن، هيدي ضعف اهرمأ رصبتي مل ثيح اهركم هب قلحو اهرش ةلمجب اهرسأ يف عقوو اهلا، كن

. برهلا هنكمأ امف رارفلا يف دهجأو ، بلقنملا ࢣࣷىلإ ࢧ
عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ،وهللا كاكفلا رسعي نأ لبق اهرسأ نم كسفن قلطأو هلاالك ليق اذه اي كسفنل ظقيتف

. بآملا و



ون﴾ سمخ لاناثيولا لصفلا ﴿
نم ةيدمحملا األةلد هذه ىلع ةئراطلا ، لجو زع هبر نع دبعلا عاطقن ال ةبجوملا بابس ركذاأل يف
دبعلا عاطقن ال ةبجوم اهلك اببس، نيتسو ةتسو ةئامث يفثال ةرضحتم يهو ، مهرثك أل روعش ريغ

. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو لوقأف . لجو زع هبر نع

يف دهجأ اذإ دحاولا ىرتف ، لجو هللازع نود نيحلا صلا ركذب نوثيغتسي سانلا ناك هنع:مل هللا يضر هتلأسو : زيرب يفاال قلا
مهريغو يتبسلا سابعلا يبأ يديس ،وأ ىزعي يبأ يديس الين،وأ يجلا رداقلا دبع يديس قحو فالن، يديس قحو : لوقي هنيمي
ةداعسلا ك لأسي نأ دارأو ، ررض هباصأ اذإو فالن، يديسب يل فلحا هل: لوقي هنيمي يف هيلع دكؤيو ، ادحأ فلحي نأ دارأ اذإو ،

ىلا بهللاعت اولسوت مهل: ليق اذإو . لجو هللازع نع نوعطقنم هلك كلذ يف مهو فالن، يديس مساب حرص : سانلا نوففكتي نيذلا
ءايلوأ نم ناويدلا لهأ هنع: ىلا هللاعت يضر كلذ؟قفلا يف ببسلا .امف اعقوم مهنم كلاالم كلذ،العقي وحن هبوأ اوفلحا ،وأ

. ةثيبخ مهتاوذ تراصف ، لجو هللازع نع نيعطقنملا ةرثكو ، تاوذلا الميف ظلا ةوقل ادمع كلذ اولعف ىلا هللاعت
عطقنا اذإ هاعد نم بيجي ىلا ،ألهنعت ةرهاط مهتاوذ نوكت ،نأ هناحبس مهقلا خو مهديس نوركذي نيذلا نوبحي ىلا هللاعت ءايلوأو

ال اذهو ، هعنم اذإ عنملا يف ردقلا رس هل نيبي نأ امإو لأس، ام هيطعي نأ :امإ نيرمأ دحأب نوكت هتباجإو ، ءاعدلا تقو انطاب هيلإ
. نيبوجحملا ءادعبلل نوكي ،وال ءايلو إالللأل نوكي

يف ردقلا رس ىلع اهعطي ،ملو اهعنمو ارمأ هتلأسو ، اهرهاوج لكبو اهقورع عيمجب ىلا عت هيلإ ةيناملظلا تاذلا تهجوت ولف
ام ةحلصملا نم ناكف . اهتجاح ءاضق مدع نم رمأو ىهدأ وه اميف عقتف ، هناحبس قحلا دوجو يف ساوسو اهل عقو امبرل ، عنملا

ال كلذ ،نإف ءايلوأ مهنوك يف ساوسو مهل عقو اذإ ،ألهن نيحلا صلا ىلا هللاعت دابعب سانلا لوقع طبر ،نم ناويدلا لهأ هلعف
هنع. ىلا هللاعت يضر قلا مهرضي

بهذيو ثمال، ةنوزوم نيرشعب هراد نم جرخي دحاولا ىرت ،كنأ مهتاوذ الميف ظلا ةدايزو ، نيعطقنملا ةرثك ىلع كلدي اممو
هنم بلطيو ، قيرطلا يف هاقلي جاتحم ريقف نم مكو ، ةجاح هل يضقيل هدنع اهحرطيف ىلا، هللاعت ءايلوأ نم يلو حيرض ىلإ اهب

. هسأر دنع اهحرطيف يلولل غلبي ىتح ، ادحاو امهرد هيطعي ىلا،فال هللاعت هجول ىلا هللاعت ليبس يف ىلا هللاعت عاتم
.ذإول ميظعلا هدوجوو ميركلا ههجوو ، هئايربكو هتمظعو لجو زع هلل جرخت مل ةقدصلا نأ هببسو ، نوكي ام حبقأ نم اذهو
، هسفنل عفنلا دصق ،وه اهجارخإ ىلإ يعادلا و اهيلع لماحلا ناك امل نكل نهيقل جاتحم لكل اهبحاص اهعفدل ، كلذل تجرخ



يضر قلا اهدنعو . ادوجو عضوملا كلذ عبتي عفنلا نأ هنظل ، عضوم نود اعضوم اهب صخ ، هظوظحو هضارغأ لا مكتساو
نونامث ريناندلا نم وه ،اذإف ءارمحلا ةيقاسلا ىلإ ناسملت باب نم نيحلا صلل يدهأ ،ام مويلا اذه يف تيأر هنع:دقو ىلا هللاعت

هلل جرخأ ،امو نيحلا صلل دحاو موي يف هلك اذه جرخأ ، اروث نوعبسو نانثا رقبلا نمو ةاش، نوتسو ةئامث ثال منغلا نمو ، ارانيد
. مهارد ةرشع مويلا كلذ يف ىلا عت

أل روعش ريغ نم هذهاألةم ىلع ةئراطلا ، لجو هللازع نع عاطقن لإل ةبجوملا بابس نماأل ببس اذهو هنع: هللا يضر قلا
لهو : تلقف .قلا: لجو زع هبر نع دبعلا عاطقن ال ةبجوم اهلك اببس، نيتسو ةتسو ةئامث يفثال ةرصحنم يهو اهب، مهرثك

. بتكأ هنع هللا يضر ؟قفلا ءيش اآلنهنم مكرضح
. لجو هللازع هجو نود قباسلا هجولا ىلع نيحلا صلل ءاده األلو:اإل

تيضق فالن،إالام يديس هللااي هجو كل تمدق : رئازلا لوقيف ةجاحلا اوضقيل ، لجو بهللازع نيحلا صلا ىلإ لسوتلا : يناثلا
لجو زع هلل لسوتي نأ هقح نم ناك هنإف ، ةيضقلا سكعو بجاولا بلق رئازلا ،ألن عاطقن لال ابهس ناك امنإو ، يتجاح يل

. سكعي النأ هئايلوأب
ىلا هللاعت قح وه يذلا اهءاضق كرتف هيلع، هؤاضق بجو تاولص ددعك ضرف نيد رئازلا ىلعو ، نيحلا صلا ةرايز ثلا: ثلا

. ملظلا و عاطقن نماال هيف ام ىفخي صحلا،وال ةرايز ىلإ بهذو هب، همحري يذلا ، هرسو ىلا هللاعت رون يفو ،
عنم ،وأ ينلتق هتيصع نإ ملا،ألين ظلا اذه يصعأ :ال هسفن يف لوقيف امهريغو قزرلا و رمعلا ىلع ملا ظلا نم فوخلا : عبارلا
وه هنأ ملعل ملا، ظلا كلذ يفو هيف، هفرصتو هيعسو ىلا عت قحلا دوجوب ققحت ولو هنم، فوخلا بجوي امم كلذ ريغ وأ يقزر
رظنلا اذه ىوقي ام ردقبو ىلا، عت إالهنم فاخي فال ذئنيحو نماألعفلا. لعف يف هريغ ملاوال ظلا كلذ هكراشي ،ال هدحو لعافلا

. هعاطقناو لجو هللازع نم هدعب نوكي ، مدعني وأ لقي ام ردقبو هبر، نم هبرق ىوقي ، دبعلا يف
كلذ. هنم ردصي ،مل قزارلا وه ىلا هللاعت نأب ققحت ولو ، اقزر هنم نيللا هيلإ برقتي ملا ظلا يف عمطلا : سماخلا

هللازع نع عاطقن اال بابسأ نم هنإف ، هوحنو اقيرط مهل دري ،نأب مهايند يف مهحلا صم مهمهيلف ، نيرفاكلل ةحيصنلا : سداسلا
. ارساخ هرمأ ةبقاع تناكو إال ظاملا حصن نم انيأر امو تلق: قلا: لجو

ةعاسلا هذه هعد ، هظقوت :ال نايفس الةقفلا صلل هظقوي نأ دارأ يذلا هنع،عم هللا يضر يروثلا نايفس ةصق انهه ركذو
اهيف. هرش نمو هنم حرتسن

هل. بهأتلا ب مهرمأي وال مهعفني ام ىريو هنم، زرحتلا ب مهرمأي وال مهرضي ام ىريف ، نيملسملل ةحيصنلا مدع : عباسلا
نم اببس بكترم هنأ ملعيلف ، هسفن نم كلذب سحأ نمف ، لجو هللازع دابع ىلع ايندلا بلط يف ةقشملا و بعتلا الء حتسا : نماثلا

. عاطقن اال بابسأ
اهنم ىلعأ وه امب اهنوبلطي ، مهنع هللا يضر حلا صلا فلسلا ناك دقو ، رقحأو لذأو اهنم نوهأ وه امب ايندلا بلط : عساتلا

،دقف ةثناحلا نامي واأل روجفلا بذكلا ب ايندلا بلط نم امأو الل. حلا بابسأ نم كلذ ريغو ةعارزلا و ةراجتلا و داهجلا ،ك زعأو
وه إالامب كردت ال ايندلا .نإف لجو هللازع ىلإ بتيلف ، هسفن نم كلذب سحأ نمف ، ايندلا نم اهنم،يأ سخأ يه صاعمب اهبلط

اهنم. زعأ
دصقب ،ال هظوظحو هضارغأ ليصحتو هسفن عفن دصقبو هللااهب، همحري نأ دصقب هتاعاطو دبعلا لا معأ نوكت :نأ رشاعلا
هنمب مهنم ىلا هللاعت انلعج . لجو هللازع همحر ،إالنم نامزلا لهأ رثكأ مع دق ببس اذهو ، ميظعلا هدوجوو ميركلا هللا هجو

. هلضفو
ههجول ةصلا خ هدبعي يذلا ةدابع تناكلو ، هدبعي ال نمم هدبعي نم نيبتل اران، وال ةنج هللا قلخي مل ولو هنع: هللا يضر قلا
تقرفت ، رانلا و ةنجلا ركذب اوعمس امل سانلا نكلو هدبع. نمل لماكلا اههجو ىلع ىلا بهللاعت ةفرعملا لصحت ذئنيحو ، ميركلا

. ليبسلا نع اولضف امهوحن مهضارغأ
هبلق: يف هبر،قولا ىلإ تيبلا ةفاضإب ققحت ول دبعلا ،نإف اهوحنو دجاسملا ك ىلا هللاعت تامرح يف يصاعملا : رشع يداحلا

. ةيصعم هيف هنم ردصت مل ىلا هللاعت تيب اذه
هللا مرح امنا : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعمسو هلوق وهو (تلق): هتدسفم ىلا هللاعت ءاش نإ يتأتسو : طاوللا : رشع يناثلا
. اعيمج اوتام ، ةثارحلل حمال سيل وه يذلا ربدلا يف ةطقنلا تعقو اذإف ملاالةكئ نم ددع لجرلا ةفطن نم طقسي ،ألهن طاوللا
يف ةفطنلا تعقو اذإ امأو ؟قلا: ءيش هيف ىقبي ىرتأ علا، شع نم ةرخص ىلع طقس ،اذإ مامحلا خرف ةلزنمب مهنإ قلا: ةرمو
األم ةفطن مالةكئ ددعو األب، ةفطن مالةكئ ددع ملاالةكئ: نم ناددعلا ةفطنلا كلت عم ىقبي هنإف ، ةثارحلا لحم وه يذلا جرفلا
. ءاوحل مدآ صةلا يف رسل ، رثكأ مالهتكئ ةرشعب ديزي لجرلا ،إالنأ امهنيب افاصنأ اكلم نوتسو ةتسو كلذثالئامثة عومجمو ،
لك ومني ملاالةكئ ددع اذكو ، راوط نماأل يقب ،مثام ةغضم ةقلع،مث ريصت ةفطنلا ،نإف نيوكتلا ب ىلا هللاعت ىضق اذإف قلا:
ىلع يذلا ظفاحلا مهريبكو هتاذ، ةظفح مهو ملاالةكئ كئلوأ هعم جرخ ، ايندلا ىلإ دلولا جرخأ .اذإف ةفطنلا ومنت ،امك مهنم دحاو
مالةكئ نيبو ، نوتسو ةتسو ةئامث مهوثال األب تاذ مالةكئ نيب اوئشن كئلوأ كلذك نيباألبواألم، أشن دلولا نأ امكو . نيميلا

األم. تاذ
دبعلا ىلع ررض ،وال نوتوميو محرلا ىلإ اهعم نولزني ملاالةكئ ددع ،نإف ةفطنلا كلت نم دلو نوكي ال هللاهنأ ىضق اذإو قلا:

، تيزلا ب اءولمم ناك ،اذإ ليدنقلا ةليتف نم ةلزانلا تيزلا تارطقب إال ذئنيح مهتهبش قلا:امو كلذ يف هل بسك كلذ،ألهنال يف
. ءىفطنت ىتح ضر ىلإاأل غلبت ،وال ةئيضم لزنتف ، داتعملا ردقلا نم رثكأ

مأ دلو ةفطنلا نم نوكي هللانأ دارأ ،له يردن ،ألانال محرلا نم ينملا جارخإ يف ببستلا زوجي ال اذهلو هنع: هللا يضر قلا



ملاالةكئ. نم ريثك ددع هإالك يف ىعسنف ال،
ةمايقلا موي سانلا نأ كلذ . بسنلا عطق ةهج نم يه امنإو ملاالةكئ، ةهج نم يه تسيلف اهلج، أل انزلا مرح يتلا ةدسفملا امأو

عاو حاكنلا يف داهش باال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ كلذلو ، ةداهشب إال بسن ىوعد كانه لبقت .وال باسن باأل ميظع عفن مهل
الهط. تخاو بسنلا عطق يف عاس وهف ، دحلا هيلع هبألميق رهج ةيفخ،ألهنول كلذإال لعفي ال ينازلا هب،و رهجلا الهنو

. قوقحلا نم هيلع اهل ،امل عاطقن يفاال ببس برضلا كلذلف بنذ، ريغ نم هتأرما لجرلا برض : رشع ثلا ثلا
. ةنملا دصقب اذكو اذك مكيلع تقفنأ : لوقيف ، ةقفنلا لاواأللهب يعلا ىلع ةنملا : رشع عبارلا

يضر هتعمسو هلوق وهو هنم(تلق): يصاعملا غبلا نإو ، دسافملا نم هيف هللاام ءاش نإ يتأيسو : دسحلا : رشع سماخلا
اهغولبو اهنم، اهقورع نكمتو اهيف، اهناصغ دمو دبعلا تاذ يف ةبوتلا خوسر ببس ،نأ نيحلا صلا ضعب نع يكح هنعي هللا

دبعلا يف ةبحملا هذه تناك .قلا:اذإف قرف ريغ نم اعيمج نيرفاكلا ضغبي ،امك قرف ريغ نم اعيمج نينمؤملا ةبحم اهيف ةياغلا
، نينمؤملل هتبحم يف قرفي ال دبعلا نأ كلذ ببسو ةلا. الحم لزنت اهنإف ، اهعفد دارأو اههرك ولو هللا، نم ةبوتلا هيلع تلزن ،
، ةثيبخ كلذ يف هتيوط نوكتف كلذ، وحن وأ ربك وأ دسح نع تأشن هبلق، يف ضغب ةسيسدل ،إال ضعب نود اضعب بحي ىتح

لزنتف هبلق، نع اهلك سئاسدلا تعفترا ،دقف نينمؤملا عيمج بحأ .اذإف ةرهاط ةيوطو ةبيط ضرأب إال لزنت ال حوصنلا ةبوتلا و
. ذئنيح هيلع ةبوتلا

سئاسدلا عيمج بلقلا نم بهذت اهنإف ، بونذلا عيمج وحم يف هيفكت ةماعلا ةبحملا هذهو ، ةبوت ىلإ جاتحي اذهال لثم قلا: ةرمو
مظعأ وه دسحلا نإ انلق امنإو ، ةبحملا هذه عم اعطق ىقبي ال وهو ، دسحلا سئاسدلا كلت مظعأ نمو .قلا: بونذلل ةبجوملا

ما كنم رثكأ هنوكل ، ادحأ ضغبت ال كنإف ، اهعيمج يف ببسلا وهو هنع عرفتت امنإ ، سئاسدلا و يصاعملا عيمج ،ألن سئاسدلا
هدرطت نأ ديرت كنوكل ارفن،إال زعأو ادلوو هنمماال رثكأ تنك هيلع،إالاذإ ربكتت ال اذكو كنم، دسحل كلذإال وحنو ادلوو ال
اذكهو . هسفنب دسحلا وه كلذو هل، ةلزنملا كلت بحت ال كنوكل كاذإال امو هيلع، هبربكتت يذلا ، ربكلا كلذب كتلزنم غولب نع

. دسحلا ىلإ يصاعملا عيمج در يف لوقلا
ناذللا هللا يف ضغبلا هللا؟و يف بحلا نيأف ، قرف ريغ نم نينمؤملا عيمج لجرلا بحأ هنع،اذإف هللا يضر خيشلل تلق مثقلا:
يضر .قفلا هنايصع ىضتقم هللا،خانفلا يف هانببحأ هللا،اذإف يف ضغبي نأ قحتسي يصاعلا ،نإف نامي اإل بعش نم ةبعش امه
روم قلا:فاأل مئادلا هناميإو رهاطلا هبلقو ، ةنمؤملا هتاذ هلا،ال عفأ وه يصاعملا يف هيلإ ضغبلا هجوتي نأ بجي يذلا هنع: هللا
هجوتي هضغبو ، انبولق يف ةنكاسلا يه هتبحم نوكتف ، ةئراط ةضراع هضغب بجوت يتلا بونذلا الةمز،و هتبحم بجوت يتلا

هتاذ بحنف هتاذ، نع ةجراخ ، هبايثب ةطوبرم راجحأ ةل زنمب ، انراكفأ يفو اننيعأ نيب هبونذ لثمن انأ ىتح ، ةضراعلا روم األ وحن
سانلا رثكأو هيلع، ةدايز ريغ ،نم يصاعلا ضغب يف عراشلا هب رمأ يذلا وه ردقلا اذهو ، هبايثب ةطوبرملا راجح األ ضغبنو

اهنوضغبي فيك نوملعي األعفلا،فال اوضغبي نأ نوديريف ، تاذلا ضغب نيبو نتاذلا نع ةجراخلا األعفلا ضغب نيب نوقرفي ال
رمؤن مل ،انإف يصاعلا نمؤملا اهنع،امأ ردصي ام لكو مهتاوذ ضغبنف ، رفاكلا قح يف هب انرمأ .امنإ تاذلا ضغب يف اوعقيف ،
لسرلا عيمجب هناميإ ةبحمو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب هناميإ ةبحمو بهللا، هناميإ ةبحمو هتاذ، ةبحم ئفطي اضغب هضغبب

لكو اآلرخ، مويلا ب هناميإ ةبحمو ، ةيوامسلا بتكلا رئاسب هناميإ ةبحمو الم، الةوسلا صلا مهيلع ءايبن األ عيمجب هناميإ ةبحمو ،
ردقلا ب هناميإ ةبحم الم. الةوسلا صلا مهيلع ملاالةكئ عيمجب هناميإ ةبحمو ، نازيمو طارصو رانو، ةنجو ، رشنو رشح نم هيف ام

. هرشو هريخ
انبولق يف هضغب لخدي نأ نكمي ،مل ةديمحلا لا صخلا هذه ىلع هيف انتبحم تمدقت هيف،اذإف حودمم فصو لك ىلع هبحن اذكهو

، يصاعلا اوضغبي نأ اودارأ اذإ سانلا رثكأو ، ةقيقحلا نيعب هيلإ انرظن نإ اميس ،وال ريخب هل وعدنو هلا عفأ ضغبن امنإو ادبأ،
هضغب نكسيف ، مهلوقع يف اهنورضحتسي ،فال هتبحم بجوت يتلا لا صخلا نع اولفغو ، ضغبلا ب ءيش لك وأاللبق هيلإ اوهجوت

هاـ. ملعأ ىلا ،وهللاعت زوجي وال لحي ال كلذو ، مهرظن يف ةضوغبملا يه نوكتف هتاذ، ىلإ ضغبلا كلذ يرسيو ، مهبولق يف
موي اباذع سانلا دشأ نأ ىلع كلاالم، دنع كلذ نايب هللا ءاش نإ يتأيسو ، اهتفرعم عم ةيصعملا ىلع :اإلمادق رشع سداسلا

.قفلا:وه يديس هل:لقاي تلق ؟ ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نم يردتأ : لوقي هنع هللا يضر هتعمسو ، هلوق وهو (تلق): ةمايقلا
نيمويلا و مويلا لجرلا اذه ىقبي ،مث قزرلا بابسأو شيعلا يف هل دهمو ، ةلماك ةحصو الماكال، قعو ، ةلماك هللااتاذ هاطعأ لجر

ليمي ، عاطقن لكاال ىلا عت هبر نع اعطقنم لا، االصت ةياغ ةيصعملا هتنكمأ اذإو ىلا، عتو هناحبس هبر ببهلا رطخي ،وال رثكأو
هيلإ فوشتيو ، هرشارش عيمجب باذعلا ىلإ عطقني ،نأ ةمايقلا موي اذه ءازج نوكيف الء، حتس ةياغاال اهيلحتسيو ةيصعملل هتيلكب
، هرشارش عيمجب باذعلا ىلإ عطقني ،نأ ةمايقلا موي اذه ءازج نوكيف الء، حتسا ، هيلحتسيو ةدحاولا ةرملا هيف عقيو ، ةيلكلا ب
يضر بوهلا.قلا نوكي كح ام ردق ىلعو ، كحلل بورجملا الء حتسا ، هيلحتسيو ةدحاولا ةرملا هيف عقيو ، ةيلكلا ب هيلإ فوشتيو
ارداق ابر هل نأ ملعي هللا،نأ ىصع اذإ نمؤملل يغبنيف ، ميسج اهرمأو ميظع اهنأش ،نإف ةيصعملا حلا يف اميس هنع:وال هللا

. ملعأ وهللا ةيلكلا ب حامسلا عقي مل ،نإ باذعلا ةروس كلذب هنم رسكنتف ىلا، عت هنم لجولا و فوخلا هل لصحيف هيلع،
. ىفخي ال امك عساتلا هجولا عم رركتي تلق:وال قلا: مارحلا نم ايندلا عمج : رشع عباسلا

جاسلا ناك هنأ ركذو ، يراوهلا دمحم نب رمع يديس هخيش نع يكحي هنع هللا يضر هتعمسف ، نيدلا ولا قوقع : رشع نماثلا
هوبأ هيلع ىبأف ، جحلا ىلإ باهذلا دارأو ، هعدوي هدلو هءاجف ، مزارح يلع يديس ةضور جراخ يه يتلا ، ةردسلا دنع هعم
. رومأ ةعبرأ نيدلا ولا قوقع ةجيتن رمع: يديس يل قفلا هنع ضار ريغ هوبأو بهذف ألهيب، اقاع ناكو قلا: رمع يديس

منهج. نمؤملا ضغبي ،امك هضغبتو هنع بهذت ايندلا :نأ اهدحأ
نع،ا مهبولق هللا فرص ءايش، نماأل ءيش يف نيرضاحلا عم ملكتي لعجو ، عضاوملا نم عضوم يف سلج اذإ :هنأ اهيناث



. مهنيب اتوقمم ريصيو نمكالهم، رونلا و ةكربلا هللا لزنيو كلالهم، عامتس ال
ادبأ. هيلع نوضري ،وال ةمحر ةرظن هيلإ نورظني ،ال فرصتلا و ناويدلا لهأ هللانم ءايلوأ :نأ اهثلا ث

رون بهذي نأ ىلإ كلذك لزي بهللا،مل ذايعلا و ةواقشلا هللاهب دارأ نمف . ائيشف ائيش صقني الزيلا هناميإ رون :نأ اهعبار
كلذ. هللانم انذاعأ نامي اإل صقان تام كلذ، هب دري مل نمو ، ةيفاعلا الةمو هللاسلا لأسن . ارفاك توميف ، ةيلكلا ب لحمضيو هناميإ

يه: رومأ ةعبرأ مهاضر ةجيتنو قلا:
ديزي هناميإ هللا،والزيلا ءايلوأ هيلع نحتو ، سانلا نيب كالهم ولحيو ، ةنجلا نمؤملا بحي امك ايندلا هبحت روم، األ هذهل دادضأ

. نيدلا ولا رب يف يتلا ةعبر األ نساحملا ،و نيدلا ولا قوقع يف يتلا ةعبر األ دسافملا هذه يخأ اي رظناف . قفوملا .وهللا ائيشف ائيش
لصتي هتاذ، يف ةبقث نم جرخي رون، نم اطيخ نمؤملا دبعلا تاذ يف :نإف تاسائرلا يوذل نيبوجحملا ةطلا :خم رشع عساتلا
ةبقثلا دادسناو ال، صأ عاطقن نماال هيلع فاخيو ، اهمدعب لقيو ىلا عت هئايلوأ ةطلا خمب ديزيو ، هناحبس قحلا ةيطعب رونلا كلذ

،ف مهتضبق مكح يفو ، مهرسأ تحت نوكتف هتاذ، ىلع نولوتسي ، مههاجو مهلا ومأو مهتسائرب مهنإف ، تاسئرلا بابرأ ةطلا خمب
،وال هرطاخ واليف هركف يف ىلا عتو هناحبس قحلا ،والعقي ةليوطلا ةدملا كلذ ىلع ىقبيو هبلا، قو هبلقب مهيلإ يغصي الزيلا

يوذ نم ةلصاح ةفآ هذهو ىلا، بهللاعت ذايعلا ال،و صأ ةبقثلا دسنت ىتح ، هعاطقناو هضارغأ اليف سرتسم كلذك زيلا
الةم. سلا ىلا هللاعت لأسن تاسائرلا

هنع، ىلا هللاعت يضر قلا نيعمجأ مهنع ىلا هللاعت يضر يلعو ، نامثعو ، رمعو ركب، يبأ ءافلخلا نيب قيرفتلا : نورشعلا
يفاال ابهس قيرفتلا كلذ ناك امنإو ، ضفاورلا و جراوخلا نأش وه ،امك مهضعب ضغبيو مهضعب بحي ،نأ قيرفتلا ىنعمو
ىلإ يرسي ، ةفيلخلا كلذ ضغبف ، ملسو هيلع هللا ىلص هلا صخ نم ةلصخ ثرو مهنم دحاو ،ألنلك لجو هللازع نع عاطقن

. عاطقن يفاال اببس ناك كلذلف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضغب
يف ناك لجو بهللازع نامي ىلا،نإفاإل بهللاعت نامي اإل ةلصخ هنع؟قفلا: هللا يضر ركب يبأ يف يتلا ةلصخلا ):امف تلقف )

يضر ركب وبأ ثروو ، اوباذل مهريغو ةباحص ضر األ لهأ ىلع تحرط .ول ةصاخ ةيفيك ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
قيطي نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةمأ يف نكي مل كلذ عمو هتاذ، هقيطت ام ردق ىلع يلقالن ائيش ةيفيكلا كلت نم هنع ىلا هللاعت
نم غلب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،ألن ريبكلا حتفلا لهأ نم مهريغ والنم ةباحصلا ،النم هينادي كلذ،والنم يف ركب ابأ
ناك يتلا روحبلا يف ركب يبأ عم ملكتي ناكو ، فاطي وال فيكي ال اغلبم ، نافرعلا قئاقرو ، ةيبوبرلا قئاقحو ، ةيهول األ رارسأ
ملكتي ،ال ةريخ ةنساأل ثلاالنيث يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ عمو ، روكذملا ىقترملا ركب وبأ ىقتراف الم، سلا هيلع اهضوخي

هنع: ىلا هللاعت يضر .قلا بوذي نأ هيلع ةفيخ قئاقحلا كلت يف هعم
رمأ ريبدتو هسفن ىلع مهراثيإو مهل، رظنلا و نينمؤملل ةحيصنلا ةلصخ يهف هنع، هللا يضر رمع يف يتلا ةلصخلا امأو

ىلا هللاعت يضر رمع ثرو دقو . ملسو هيلع هللا ىلص هلا صخ نم ةلصخ هذهو ، مهتصاخو مهتماع رمأ حلصي امو ، مهشويج
هتاذ. هقيطت يذلا ردقلا اهنم هنع

هلا صخ نم ةلصخ هذهو ، محرلا ةلصو ةنانحلا ،و ةمحرلا و ةفأرلا ةلصخ يهف هنع، هللا يضر نامثع يف يتلا ةلصخلا امأو
هتاذ. هقيطت ام نامثع اهنم ثرو دقو الم. سلا هيلع

،دقو ملسو هيلع هللا ىلص هلا صخ ىدحإ يهو ، ةعاجشلا ةلصخ يهف هنع، يضرو هجو هللا مرك ّيلع يف يتلا ةلصخلا امأو
دحاو ،لك مهنع هللا يضر ةباحصلا رئاس اذكو هنع، ىلا هللاعت يضر هتاذ.قلا هقيطت ام هنع ىلا هللاعت يضر ّيلع اهنم ثرو

قلا: لجو هللازع نع عاطقن اال بجوي ناك يباحص يأ يباحص ضغبف . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ائيش اهنم ثرو مهنم
انديس موتخملا خزربلا ،و موتكملا بطقلا ركذ هنع.(تلق):دق هللا يضر تام ىتح ، قباسلا ددعلا ةيقب هنم عمسن ،ملو انقرفت مث
ثروت ، ةلصخ نيرشعو اعبرأ ، يناو األ مظعأب هرحب نم ىلا هللاعت اناقس ، يناجتلا دمحم نب دمحأ انبر ىلإ انتليسوو انخيشو

ىلإ كايإو ىلا هللاعت اندشرأ ملعا هنع: ىلا هللاعت يضر كش،قلا ىلابال هللاعت نع عطقنم يساقلا بلقلا بحاصو ، بلقلا ةواسق
هركذأ اميف ةروصحم ةواسقلا بابسأو . رفكلا دعب اهنم دشأب ابلق ىلا هللاعت لتبي بلاالاي،ملو مظعأ بلقلا ةواسق ،نأ هتياده ليبس
بضغلا األلمو لوطو ناك، بنذ يأ ىلع رارص هذهاإل يهو فلاالح، ىلإ ضهنو ىلا، هللاعت نوعب النهبلق اهبنتجا نمف اآلن،
كحضلا ةرثكو لق، ولو لمعو لوق نم ينعي امال لعفو ، ةسايرلا بحو ايندلا بحو نيملسملا ىلع دقحلا ،و لجو هللازع ريغل

ا رومأ يف ركفتلا نعو ، لجو زع ىلا هللاعت ركذ نع ةلفغلا ،و اهدقف لجأ نم ومغلا ةلجاعلا ظوظحلا ،و حرفلا و حازملا ةرثكو
ىلإ اهروصقو اهروح ،نم اهرورسو اهميعن بورضو ةنجلا رمأو الاهل، غأو اهلا كنأ رئاسو ، رانلا رمأو ربقلا رمأك ةرخ، آل
مهثيدح عامسو ، لمعو لوق نم هيف مه اميف ، بعللا هللاوو لهأ عم ضوخلا و ةواسقلا يف اببس ناك اذه نع ةلفغلا كلذ،ف ريغ

. ةيعرش ةرورض ريغل مهتسلا جمو
تاوهشلا لوانت ةرثكو نءاملا برش ةرثكو عبشلا هباش،و وتملا مارحلا لكأو ، انيدو ال قعو انس ثادح كاأل ءاهفسلا ةبحصو

ةلصخ نورشعو عبرأ هذهف حاهلا. ناسحتساب سفنلا نع اضرلا ،و لجو هللازع ركذ ريغ يف بلقلا ركفت ةرثكو ، مونلا ةرثكو
. نيمآ انع ضار وهو هاقلن ىتح انبر، نيبو اننيب بجحي ام عيمجو ، اهبانتجا انقزري نأ ىلا هللاعت لأسن ،

راضحتسا يف يكحي هنع هللا يضر هتعمسو :مثقلا: لوقنف مدقت، ام بساني امم زيرب نمكالماإل ءيشب لصفلا اذه متخن مثانإ
ىلع فرسم لجر ءاج رمع: يديس قلا:قلا يراوهلا دمحم نب رمع يديس نع ةبيجع ةياكح ، ةيصعملا حلا هناحبس قلا خلا
ردقأ ،ال اهيلع رصم يصاعملا بكترم الص؟انأ خلا فيك يديس هل:اي قفلا رضاح انأو خيشلا ،ىلإ يصاعملا بكترم هسفن

. ردقأ قفلا:ال اهيلإ والدعت يصاعملا كنع كرتأ كبر؟ يصعتأ : كحيو : خيشلا الص؟قفلاهل خلا يف ةليحلا فيكف ، اهكرت ىلع
. ردقأ كبر.قفلا:ال ىلإ بت كحيو : خيشلا قفلا



هل .قفلا يصاعملا بكترم الص؟انأ خلا فيك يديس هل:اي قلا هعادو دارأ املف ، نيموي وأ اموي هدنع ماقأو ، خيشلا هنع لفاغتف
نم هيلإ لصوت امو ، اهحبقو ةيصعملا رضحتساف تئش، ام لعفاو ، رومأ ثالةث رضحتساف كبر، يصعت نأ تدرأ :اذإ خيشلا
ىتم كيلع هتردقو ، هرهقو هتوطسو كبر رضحتساو كبر، نع كضارعإو كتساسخو ، كسفنو كتاذ رضحتساو ، برلا بضغ
بهذف كلقلا: امادب لعفاف ، يغبني امك روم هذهاأل ترضحتسا اذإف ، هرتس ليمج نم كيلع هلبسأ امو كنع هوفع ك،مث دارأ

يديب ىلا هللاعت ذخأ ،دقو يصاعملا بحاص ؟قفلا:انأ تنأ نم تلقف ؟ ينفرعت ام قفلا:وأ يلع ملسف ، هتيقل ةدم دعب ،مث لجرلا
يتبوت ببس كلذ ناكف ، اهيلع تردق اهب،امف يناصوأ يتلا روم األ ترضحتساف ، ةيصعملا تدرأ ينأ كلذو ، خيشلا كالم ةكربب

. ملعأ ىلا وهللاعت
هلسرو هبتكو ىلا،موالهتكئ هللاعت نع بلقلا عاطقنا حةلا يف تلعف ام ةريبكلا نأ يدنع : لوقي هنع هللا يضر هتعمسو قولا:

حةلااال يف ،ألهن ةريبك ةلا حلا هذه يف ةيصعملا تناك امنإو ، هعفني ال هنإف ، ارهاظ كلذب دبعلا قلعت نإو انطاب اآلرخ، مويلا و
هركذي ،وال رجاز هبلق نم هرجزي هتاذ،فال لكبو هيلجرو هديبو هبلبو هبحبو هبلا، قو هبلقب ةيصعملا يف اعقاو دبعلا نوكي ، عاطقن
دبعلا ،نإف هبتكو موالهتكئ هلسر نم هيلإ ةلصوملا روم ،بواأل هناحبس برلا ب بلقلا قلعت حلا تلعف ام ةريغصلا .و ركاذ هبر نم

يف اهتعقاوم حلا يف وهف هبلق، يف يذلا رجازلا اهيف،أللج ضغب ةبئاش عم ةين ريغ ىلع اهيف عقي ذئنيح ، ةيصعم يف عقو اذإ
ةلا حب اهديقي طاالاهق،ملو عم ثيدحلا يف رئابكلا ملسو هيلع هللا ىلص هدع قيرفتلا اذه ىلع لكشي تلقف ىلا. عت هبر نم ءايح

رحسلا ىلا،و بهللاعت كارش اإل رئابكلا ﴿: نيحيحصلا ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص قولا لجو هللازع نع عاطقن اال

اضيأ امهثيدح يف روزلا لوقو اهلدب ملسم دازو ، سومغملا نيميلا ،و يراخبلا ﴾داز سفنلا لتقو ، نيدلا ولا قوقعو ،
يلوتلا ،و ابرلا لكأو ، ميتيلا ملا لكأو ، قحلا هللاإالب مرح يتلا سفنلا لتقو ، رحسلا بهللا،و كرشلا : تاقبوملا عبسلا اوبنتجا ،

. تانمؤملا الت فاغلا تانصحملا لتقو ، فحزلا موي
هناحبس برلا ب بلقلا قلعت ،نإف لجو زع هبر نع اعطقنم ناك ،إالاذإ دبعلا نم ردصت ال يصاعملا هنع:هذه هللا يضر قفلا
هنإف فالن؟ ىلإ ىرت هنع:أال هللا يضر .مثقلا نيثيدحلا نيذه يف روكذم وه امم ائيش ،وال ارحس ىطاعتي وال كرشي ،ال

ائيش لعفي نأ عيطتسي ال ىلا،امفبهلا عت هبرب قلعتم هبلقو ، نيبوبحملا ةلج نم بوبحم اآلن وهو ىلا، هللاعت ءايلوأ نم نوكيس
، لجو هللازع نع عطقنم هبلقو ، مهيلع حوتفملا نم سيل هنإف فالن، ىلإو ؟ رانلا نم هفوخ اهنم فاخيو ، يصاعملا هذه نم

. همركو هنمب الةم سلا ىلا هللاعت لأسن . حئابقلا نم هبكتري ام ىلإ رظناو عفني، ال ناسللا ركذ درجمو
شاعملا بابسأ امنإ : لوقي هنع هللا يضر هتعمس .قولا ىفخت ال ةلصولا لهأ يصاعمو ، ىفخت ال ةعيطقلا لهأ يصاعم قلا:
لزني ال ىلا،هنأ عتو هناحبس برلا ةداع ترج دق هنإف ، ةاعسلا يديأ يف يتلا ليكاشكلا ةلزنمب ، امهريغو ةراجتو ةثارح نم

،اذإف هبابسأ ليكاشك نم لوكشكب هلأسي ىتح هايإ هيطعي ةليح،لبال ريغ نم هدي يف قزرلا هيطعي زنااال،نأب دبعلا ىلع قزرلا
دنع هرظن نوكيف ، ةلزنملا هذهب هببس لزني نأ ببستملا ىلع بجيف ذئنيحو ، هحلصيو هب قيلي هلام عضو ، لوكشكلا دمهل
هلوكشك ىلإ رظني ،وال هنوطعي نيذلا سانلا ىلإ رظني امنإ ، فشكتملا يعاسلا نأ ،امك ببسلا الىلإ لجو زع هبر ىلإ ببسلا

نيبو هنيب ةلصو هببس نوكيف ، لجو زع هبرب هببس حةلا اقلعتم ناك ، لجو زع هبر ىلإ ببسلا دنع هرظن ناك اذإو هدي، يف يذلا
قرف فال ذئنيحو هيف، هبر هل نذأ اببس إال ىطاعتي هبرفال ىلع هدامتعا ناك اذإو هبر، ىلع لب هببس ىلع دمتعي ىلا،فال عت هبر
يف هيطعي ،ام دحاو ببس يف هيطعي نأ ىلع رداق وهو دحاو هناحبس يطعملا ،نإف للقي وأ بابس نماأل رثكي نأ نيب هدنع

. لجو بهللازع نيقلعتملا بابسأ ةفص هذهف ، بلطلا يف لمجيلو ىلا، هللاعت قتيلف . ةديدع بابسأ
ريغ وأ هيف انوذأم ناك ءاوس هوطاعت ،إال بابس نماأل اببس نوري ،وال ةمدخلا ب ببسلا حةلا مهسفنأ نولتقي مهنإف مهريغ امأو
و ايندلا رومأ يف ريبدتلا نولحتسي نيذلا الءمه ؤهف ، ةدسافلا مهتسايسو مهليح بسح نوكي قزرلا نأ نودقتعيو هيف، نوذأم
ىلا. عتو هناحبس هنع مهعاطقنا لا ،مكل هتدابعو لجو هللازع ةعاط ىلع اهبلط يف ةميظعلا قاشملا بوكرو اهيف، بعتلا
نم اولد بحلا،مث مهطاسوأ يف تطبر موق لثمك سانلا لثم امنإ : ىنعملا اذه يف لوقي ىرخأ ةرم هنع هللا يضر هتعمسو
، مهنم الء قعلا امأف . مهرمأ نم كلذ لا ،طو ءاوهلا يف نيقلعم اوكرتف ، ءامسلا و ضر نيباأل اوناك ىتح عةيلا، بجلا قهاوش
هيف طقست يذلا عضولا ىلإ نورظني ةرم : موسقم مهرظن رايغ،لب نماأل ريغ ىلإ مهسفنأ نكست ،وال رارق مهل الرقي مهنإف
راظنأ هذهو ؟ ناكملا كلذ ىلع اوطقس اذإ مهتلا ح نوكت فيكو بلص؟ وأ وخر ناكملا لهو ؟ ديعب وأ بيرق وه لهو ، مهلجرأ
مهنيب لهو قاب؟ تقولا مأ هدي نم هقلطي نأ دارأ هيف،له نوقلعملا لبحلا هدي يف يذلا نورظني ةرمو ، داؤفلا تتفتو األدابك بيذت
مهنيبو هنيب ةمحر وال ةدوم ؟وأال قفرب هيلغ نوطقسي يذلا ناكملا ىلإ مهلزنيو ، مهقلطأ اذإ مهيلع نحيف ، ةمحرو ةدوم هنيبو

نماألمعلا. لمع مهنكمي ،اذإال ليحلا نم ةليحب كلذ مهنكمي ،وال هتاضرم بلط يف نوعسيف ذئنيحو ؟ مهامو فيك ،فالبييلا
ءاش ،نإ راتخم وه هل،مث فعضتسملا هنم فئاخلا رظن هيلإ نيعلا رظنو ، ناسللا عوضخو بلقلا عوشخب نوكي هللامإالنأ

. هباذعو هفوخ نم مهبولق قرتحتف ، بذع ءاش نإو محر،
بلغي ،لب لبحلا هديب يذلا نورظني هيف،وال نوطقسي يذلا ناكملا ىلإ نورظني ال مهنإف ، نيقلعملا كئلوأ الءنم قعلا ريغ امأو
روصقلا و روردلا هيف نونبيف ، اإلةماق بابسأب نولغتشيف . ةماقإ عضوم ذئنيح هيف مه نيذلا عضوملا نأ نونظيو ، نايسنلا مهيلع

يف اوطرف ،دق مهسفنأ اودجو مهب، عطق اذإف . لبحلا رمأب مهل روعش وال ءاوهلا كلذ يف مهو ، ةراجتلا و ةثارحلا نوطاعتيو ،
عوقولل اوبهأت ،وال عرضتلا و ءاعدلا ولوب صالهح بابسأ اوطاعتي هيلإ،وال رظنلا ب اولغتشي مل ثيح هيلإ، نوطقسي يذلا ناكملا

الم. وسلا ةاجنلا هنم اوبلطيو هل، اوعرضتي نأ نع ال ضف ، هوفرع ام مهنإف ، لبحلا هدي يف يذلا يفو هيف،
، توملا ب هعاطقناو رمعلا وه لبحلا ،ف امهل ركاذلا و ةرخ اآل نعو ىلا هللاعت نع لفاغلا حةلا هذهف هنع: ىلا هللاعت يضر قلا
نيذه نم مئاد فوخ يف هب نوفراعلا ىلا،و عتو هناحبس هللا وه لبحلا هدي يف يذلا ران،و امإو ةنج هيف،امإ طقسي يذلا ناكملا و



. ءاقللا موي ةحارلا ب هناحبس قحلا مهباثأف
هاـ. ملعأ وهللا كلذ نم سكعلا ىلعف نولفاغلا امأو

نأ وهو ، ةدحاو ةدحاو ةلصخل ةعاطلا ب مهرمأو ، هلسر دابعلل ىلا هللاعت لسرأ امنإ : لوقي هنع ىلا هللاعت يضر هتعمس قولا:
يفكالهم يتأيسو . ازيزع ابوبحم هللا دنع ناك ، دبعلا نم دوصقملا اذه لصح ىتمف نائيش هب اوكرشي ،وال هودحويف هوفرعي
نع ةرابع وه ،امنإ يصاعملا نع يهنلا نأو ، تاوذلا ىلع قحلا رون هنم لخدي باب حتف يه امنإ تاعاطلا هنع:نأ هللا يضر
باوبأ هتاذ ىلع حتف ،دقف تافلا خملل ابنتجم تاعاطلل ابكترم ناك نمف ، يصاعلا تاذ ىلع لطابلا ظالم اهنم لخدي ، باوبأ دس

دسو ، لطابلا ظالم باوبأ هسفن ىلع حتف ،دقف تافلا خملا بكتراو تاعاطلا كرت نمو ، لطابلا ظالم باوبأ هنع دسو ، قحلا رون
اعم. نايبلا هسفن ىلع حتف اعم،دقف امهلعفو ىصعو عاطأ نمو ، قحلا رون باوبأ اهنع

مايقلا نأ نونظي سانلا رثكأ نكلو ، مدنلا هعفني ال ثيح مدني نأ ،لبق هسفن ىلع هحتف باب يأو وه، ماقم يأ يف دبعلا رظنيلف
ال ،لب كلذك سيلو رشلا باوبأ حتف يف يفكي ، رهاظلا يف تافلا خملا لعف .امكأن قحلا باوبأ حتف يف يفكي ، ارهاظ تاعاطلا ب

: ماسقأ ةعبرأ ذئنيح سانلا ،ف نطابلا رهاظلا قفاوي نأ كلذ يف دب
ةعاطلا لعف حلا ةلفغلا لا وزب هللا عم هنطابو ، هرماو ىلاباالثتملاأل هللاعت عم هرهاظف ، لجو هللازع عم هنطابو هرهاظ مسق

. لجو هللازع دنع بحملا وه اذهف ، ةدهاشملا و ةبقارملا لوصحو ،
. مومذملا وه اذهف الت، بفغلا رومغم هنطابو ، تافلا خملا يف هرهاظف هللا، ريغ عم هنطابو هرهاظ بهللا ذايعلا و مسقو

هدرت مل ثيح اذه ةلعو ، لفاغ هنطابو تاعاطلا يف هرهاظف ىلا، عتو هناحبس هللا ريغ عم هنطابو ىلا، هللاعت عم هرهاظ مسقو
مكحب ال عبطلا عزاو مكحب اهلعفي راصف اهب، هتاذ تسنأتساف ، تاداعلا ةلمج نم هل ةداع تراص ةدابع يأ هبر،اهنأ ىلإ هتدابع
فاخيف ، ريسلا نسحو دهزلا و ةدابعلا ب فورعم سانلا دنع نوكي :نأ يهو ىرخأ ةلع ةلعلا هذه ىلإ فاضنت ،دقو عرشلا عزاو

وه اذهف ، سانلا دنع هتجرد ديزت نأ ىلع اصرح ، هراهنو هليل دبعي هارتف ، سانلا نيعأ نم طقسي ،نأ هتدابع يف هريصقت نم
لهأ نم هئايلوأ رباكأ نم دحاو ،عم مسقلا اذه لهأ ضعب هناحبس عمجي ىلا،دقو عتو هناحبس هللا نم ادعب إال هتدابع هدزت مل يذلا
ماكحتس ال كلذ هيلع ىبأيف ، ةدابعلا رهاظ نم هيلع وه ام ضعب كرتب هرمأيف ، هجلا عي نأ ديريف هتلع يلولا ىريف األلو، مسقلا

ىلا وهللاعت ناك نم ضعب رمأ هنأ كلذو هنع، هللا يضر يماطسبلا ديزي يبأ بحاصل عقو تلق:امك . نيكلا هلا عم كلهيف ، ةلعلا
: ديزي وأ مهل ؟قفلا كتودق يصعتأ كليو ىلا: هللاعت يف هناوخإو هباحصأ قفلا هيلع ىبأف لقن، مايصكرتب ةلا، حلا هذه ىلع ملعأ

. لجو هللازع نيع نم طقس نم اوعد
يصعي هارتف ، هناحبس قحلا ةبقارم يف هنطابو تافلا خملا يف هرهاظف ، هناحبس هللا عم هنطابو ىلا هللاعت ريغ عم هرهاظ مسقو

دنع لضفأ اذهو . امئاد بيئك نيزح وهف ، لبجلا ك هيلع ةعقاو ا هاريو هتيصعم هيلع ربكتف ، هركف نع بيغي ،ال هينيع نيب هبرو
عوضخلا و ةلذلا ب هيدي نيب فوقولا ،و راسكن واال لذلا هدابع نم ىلا هللاعت دوصقم ألن هقوف يذلا مسقلا نم تاجردب ىلا هللاعت

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو باوصلل هنمب قفوملا ىلا هاـوهللاعت هقرف يذلا نود اذهل لصح دقو ،



ون﴾ سمخ ولا لاثثلا لصفلا ﴿
نأو ، هبضغو ىلا هللاعت طخس نم هسفن صلخي نأ ديري فلكم لك ىلع بجي هنأ مهم: عإال يف

اهطورش لا مكتساب تحص اذإ اعطق ةلوبقم اهنأو ، حوصنلا ةبوتلا ىلإ ردابي ،نأ هاضرب زوفي
. قيرطلا ءلوس ىلإ هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف اهبادأو

هلوقف : باتكلا .امأ اهريخأت زوجي ،وال روفلا ىلع ةريغص وأ ةريبك ةيصعم لك ،نم اعامجإو ةنسو اباتك ةبجاو ةبوتلا نأ ملعا

َنَمآَو َباَت ْنَم ىلا:﴿اَّلِإ عت هلوقو 24اآلية:31] رونلا ]﴾ َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل َنوُنِمْؤُمْلا َهُّيَأ اًعيِمَج ِهَّللا ىَلِإ اوُبوُتَو ىلا:﴿ عت

ُهَّنِإَف ىلا:﴿ عت هلوقو ﴾[هط20اآلية:82] َنَمآَو َباَت ْنَمِل ٌراَّفَغَل يِّنِإَو ىلا:﴿ عت هلوقو 19اآلية:60] ميرم ]﴾ َصاًحِلا َلِمَعَو
ِنَع وُفْعَيَو ِهِداَبِع ْنَع َةَبْوَّتلا ُلَبْقَي يِذَّلا َوُهَو ىلا:﴿ عت هلوقو 17اآلية:25] ءارس ﴾[اال اًروُفَغ َنيِباَّوَأْلِل َناَك

اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عت هلوقو 40اآلية:3] رفاغ ]﴾ ِباَقِعْلا ِديِدَش ِبْوَّتلا ِلِباَقَو ىلا:﴿ عت هلوقو 43اآلية:25] ىروشلا ]﴾ ِتاَئِّيَّسلا
رافغتس واال ةبوتلا نأ ىلع لدت يتلا نماآلتاي، كلذ ريغو 66اآلية:8] ميرحتلا ]﴾ اًحوُصَن ًةَبْوَت ِهَّللا ىَلِإ اوُبوُت اوُنَمآ َنيِذَّلا

ْنَمَو هللا:﴿ ظملا.قلا وهف بيرق نع هنم بتي ،مثمل ءيش هللايف ىصع نمو ، تايهنملا نم ءيش هنم ردص نم ىلع بجاو ،

َرَضَح اَذِإ ىَّتَح ِتاَئِّيَّسلا َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِل ُةَبْوَّتلا ِتَسْيَلَو 49اآلية:11]قولا:﴿ تارجحلا ]﴾ َنوُمِلا َّظلا ُمُه َكِئَلوُأَف ْبُتَي ْمَل
4اآلية:18] ءاسنلا ]﴾ اًميِلَأ اًباَذَع ْمُهَل اَنْدَتْعَأ َكِئَلوُأ ٌراَّفُك ْمُهَو َنوُتوُمَي َنيِذَّلا اَلَو َنآْلا ُتْبُت يِّنِإ َقَلا ُتْوَمْلا ُمُهَدَحَأ
يف ةغلا بملل ، ةبوتلا يفن يف رفكلا ىلع تام نم نيبو ، نيرفاكلا و ةقسفلا نم توملا روضح ىلإ ةبوتلا فوسي نم نيب ىوس

. ءاوس ؤهالء ةبوت مدعو ؤهالء، ةبوتو قلا: هنأكو اهب، ةلا حلا كلت يف دادتع مدعاال
مهلا، معأ ءوسو مهرفك فعاضت نوقفانملا تائيسلا نولمعي نيذلا ،بو نينمؤملا ةاصع ءوسلا نولمعي نيذلا ب دارملا : ليقو

. نيقيلا ىلع ةبوت بال اوتام مهنأكف ةرخ، لااآل وحأ لوأ توملا روضحو ، رافكلا نوتومي نيذلا بو

َنيِذَّلِل ِهَّللا ىَلَع ُةَبْوَّتلا اَمَّنِإ ىلا:﴿ هللاعت .قلا ةلوبقم ةبوتف ، موقلحلا حورلا غلبت مل ولو ، توملا كلم ةنياعم لبق بات نم امأو

ب دعو ، مهيلع هللا بوتي كئلوأف ، بيرق نمز نم 4اآلية:17]يأ ءاسنلا ]﴾ ٍبيِرَق ْنِم َنوُبوُتَي َّمُث ٍةَلا َهَجِب َءوُّسلا َنوُلَمْعَي
هللا. ىلع ةبوتلا امنإ هلوقب هسفن ىلع بتكو هب، دعو امب ءافولا

هللا ىلص هلوقو يذمرتلا هاور ﴾ رغرغي اممل دبعلا ةبوتلا لبقي هللا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقف ةنسلا امأو

ءيسم بوتيل راهنلا ب هدي طسبيو راهنلا ءيسم بوتيل ليللا ب هدي طسبي ىلا هللاعت ملسو﴿نإ هيلع

:﴿اي ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ةبوتلا لوبق نع ةرابع : طسبلا .و ملسم هاور ﴾ اهبرغم نم سمشلا علطت اممل ليللا
ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ملسم هاور ةرم﴾ ةئام مويلا يف هيلإ بوت أل ينإ هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ

ينورفغتساف اعيمج بونذلا رفغأ انأو راهنلا و ليللا ب نوئطخت مكنإ يدابع ىلا:﴿اي هللاعت نع ايكاح
هللا بات هنم بات مث هبنذب فرتعا ذإ دبعلا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ملسم هاور ﴾ مكل رفغأ
نم هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب احرف دشأ هللا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو هيلع. قفتم ﴾ هيلع
ىتأف اهنم سيأف ، هبارشو هماعط اهيلعو هنم، تتلفنأف فالة، ضرأب هتلحار ىلع ناك مكدحأ
ذخأف ، هدنع ةمئاق اهب وه ذإ كلذك وه امنيبف ، هتلحار نم سيأ اهلظ،دق يف عجطضاف ةرجش

هلوقو ملسم هاور ﴾ حرفلا ةدش نم أطخأ كبر انأو يدبع تنأ هللام : حرفلا ةدش نم ،مثقلا اهماطخب
رفغي ابر هل نأ يدبع ملع هبر يلقلا رفغاف تبنذأ بر قفلا بنذأ اذإ دبعلا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص
هبر قفلا يل رفغاف تبنذأ بر قفلا رخآ بنذأ هللامث ءاش ام ثكم مث هل رفغف هب ذخأيو بنذلا

هللا ىلص هلوقو هيلع قفتم ءاش﴾ ام لعفيلف يدبعل ترفغ هب ذخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ يدبع ملع



ول مدآ نبا اي يلا كل،والبأ ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدآ نبا ىلا:اي هللاعت :﴿قلا ملسو هيلع
ضر األ بارقب ينتيتأ ول مدآ نبا اي يلا كل،والبأ ترفغ ينترفغتسا ،مث ءامسلا نانع كبونذ تغلب
هيلع هللا ىلص هلوقو يذمرتلا هاور ﴾ ةرفغم اهبارقب كتيت أل ائيش يب كرشت ال تنأو ، ينتيقل مث اياطخ
نم هقزرو ، اجرف مه لك نمو ، اجرخم قيض لك نم هل ىلا هللاعت لعج رافغتس اال مزل نم ﴿: ملسو
نيعبس مويلا يف داع نإو رفغتسا نم رصأ :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو . دمحأ هاور ﴾ بستحي ال ثيح

هبلق، يف ءادوس ةتكن تناك ابنذ، بنذأ اذإ دبعلا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو يذمرتلا هاور ةرم﴾
يف ىلا هللاعت هركذ يذلا نارلا وه كلذلف .﴾ هبلق ولعت ىتح تداز داز نإو هبلق، لقص رفغتساو بات نإف
هللا ىلص هلوقو . هريغو دمحأ هاور 83اآلية:14] نيففطملا ]﴾ َنوُبِسْكَي اوُناَك اَم ْمِهِبوُلُق ىَلَع َناَر ْلَب ىلا:﴿اَّلَك عت هلوق
يف مهحاورأ تماد ،ام كدابع يوغأ حربأ ال بر اي جوالكل كتزعو قلا: ناطيشلا :﴿نإ ملسو هيلع

﴾ ينورفغتسا ام مهل رفغأ الزألا يناكم عافتراو جواليل يتزعو : لجو زع برلا قفلا مهداسجأ
:اي لوقيف ، ةنجلا يف حلا صلا دبعلل ةجردلا عفريل لجو هللازع ملسو﴿نإ هيلع هللا ىلص هلوقو دمحأ هاور

ال نمك ، بنذلا نم بئاتلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو دمحأ هاور ﴾ كرافغتسا : لوقيف اذه؟ يل ىنأ بر
. هريغو هجام نبا هاور هل﴾ بنذ

. لمأتم لقاع لكل عنقم هانركذ اميفو اهلك، اهدرون نأ طرشن ،ملف ىصحت نأ نم رثكأ ، بابلا يف رابخ واأل
،مث بوتي مث بنذي لجرلا 17اآلية:25]يف ءارس ﴾[اال اًروُفَغ َنيِباَّوَأْلِل َناَك ىلا:﴿ُهَّنِإَف عت هلوق بيسملا نب ديعس قلا
مأ يف هنع تيحم هبلق، اهنم لجوف ، اهيلع ماد اهب،يأ ملأ ةئيطخ ركذ :نم امهنع هللا يضر رمع نبا .قولا بوتي يف بنذي
دبع .قولا بنذلا يف هعقوأ مل ينتيل :اي سيلبإ لوقيف ، ةنجلا لخدي ىتح امدان ،فالزيلا بنذلا بنذيل دبعلا .قولا:نإ باتكلا
يحم نيع، ةفرط اهيلع مدن ابنذ،مث لمع اذإ دبعلا ،نإ لزنم باتك وأ لسرم إالنعبني مكثدحأ هنع:ال هللا يضر هللانبسالم

. باتكلا مأ يف هنع
ردق اهريخأتب نيترم فعاضي ، دحاولا بنذلا ىلعو ، اهريخأت ةمرحو اروف اهبوجو ىلع األةم تعمجأ دقف عامج اإل امأو

،مث هدوجو همركو هلضفب ، احوصن ةبوت انقزري نأ هناحبس ىلا هللاعت لأسن . فول واأل نيتئملا و تارشعلا ىلإ اذكهو ، نيتعاس
هبوبحم نيبو هنيب اباجح اهنوكو ، بونذلا ررض ةفرعم وهف : ملعلا ،امأ مزعو حولا ملع نم مظتني ىنعم نع ةرابع ةبوتلا نإ
امأو ، ةفرعملا كلت الء يتسا رون قارشاب ، اإلةيهل ةرضحلا نع ابوجحم هنوك رصبأ ،اذإ بلقلا ملأت وهو مدنلا لاف حلا امأو ،

. ةرمثلا ك كرتلا و ةمدقملا ك ملعلا هنوكل ، هدحو مدنلا ىلع قلطي ام اريثكو لا، حلا كلت ةرمثف مزعلا
و يضاملا ىلع مدنلا :يه مهضعب قولا ةدومحملا ىلإاألوحلا ةمومذملا نماألوحلا االقتنلا ةبوتلا هللا: دبع نب لهس قولا
دجت ،ال بنذلا تركذ قفلا:اذإ ةبوتلا نع يجنشوبلا نسحلا وبأ لئسو . لبقتسملا يف دوعي ال نأ ىلع مزعلا لا،و حلا يف كرتلا

. ربكو كيلإ بوتأو ، كرفغتسأ قفلا:هللامينإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم لخد ايبارعأ رباج:نأ ىورو . بلقلا يف هلحالةو
ريمأ .قفلا:اي نيبذاكلا ةبوت رافغتس باال ناسللا ةعرس هنع:نإ ىلا هللاعت يضر يلع انديس هل صالهتقلا نم غرفأ املف

ملا ظملا درو ةداع، اال ضئارفلا عييضتلو ، ةمادنلا : بونذلا نم يضاملا ىلع ءايشأ ةتس ىلع عقي ؟قفلا:مسا ةبوتلا ام نينمؤملا
نبا .قولا هتكحض كحض لك لدب ءاكبلا ،و ةيصعملا يف اهتبذأو ، ةيصعملا حالةو اهتقذأ ،امك ةعاطلا ةرارم سفنلا ةلق اذإو ،
امك ىلا عت قحلا ىقبيو ، مدعلا لصأ ىلإ عجري ىتح ىلا، هللاعت نود امع ليمو ، ةيهول األ تابثإب ةيرشبلا وحم ةبوتلا : روصنم
األ تابثإب ةيرشبلا وحم ةبوتلا : يسرافلا ملاالذقولا نع اهعطقو تاوهشلا كرتب ، اهتقو سفنلا تإالف ةبوتلا : ليقو لزي مل

2اآلية:54]. ةرقبلا ]﴾ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقاَف ْمُكِئِراَب ىَلِإ اوُبوُتَف ىلا:﴿ هللاعت .قلا ةيهول
دوعي ال ،امك بنذلا ىلإ دوعي ،مثال بوتي نأ حوصنلا ةبوتلا : ذاعمو رمع قفلا اهتقيقح يف اوفلتخا دقف حوصنلا ةبوتلا امأو

ب رفغتسي : يبلكلا هيف.قولا دوعي ال نأ ىلع اعمجم ، ىضم ام ىلع امدان دبعلا نوكي نأ يه : نسحلا .قولا عرضلا ىلإ نبللا
، هتبوت تحص ،ألننم نينمؤملا ةحيصنو سفنلا ةحيصن إالب حصت :ال ىدسلا نعو . ندبلا ب طسميو ، بلقلا ب مدنيو ، ناسللا

ب دوعلا كرت رامضإو ، نادب ،واإلقالعباأل ناسللا ب رافغتس :اال ءايشأ ةعبرأ اهعمجي : يبطرقلا هلثم.قولا سانلا نوكي نأ بحأ
عإو ارس بات هنم ام كرت اهيف ، قدصلا حوصنلا ةبوتلا : فيفخ هللانب دبع وبأ خيشلا .قولا ناوخ اإل ءيس ةرجاهمو ، نانجلا
هتبوت ناك .قولا:نم ارهجو ارس ةيصعملا راثآ اهبحاص ىلع ىقبت ال يتلا حوصنلا ةبوتلا : يطساولا .قولا ةركفو وقوال الان،

هاـ. ىسمأ فيكو حبصأ فيك .ملبيلا احوصن
ةبجاو ةبوتلا ىلا،نأ إالهللاعت دوجولا يف ري ىلا،ملو عت هلل ههجو ملسأ نمم كايإو ىلا هللاعت ينلعج ملعا كلا: سلا ةيغب يف قلا

ىلا. هللاعت ىلإ نيرفاسملا نيكلا سلا قيرط ىلإ عرست يتلا ، باوب أللواأل جولو ،ألاهن هتيادب يهو قيرطلا يف

َهُّيَأ اًعيِمَج ِهَّللا ىَلِإ اوُبوُتَو ىلا:﴿ عت هلوق اإلسالميف لهأ عيمج ىلع ىلا هللاعت اهضرف يتلا ةماعلا ةبوت انه ةبوتلا ب ينعنو

َكِئَلوُأَف ْبُتَي ْمَل ْنَمَو ىلا:﴿ عت قلا تاعاطلا ىلإ يصاعملا نم عوجرلا يهو 24اآلية:31] رونلا ]﴾ َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل َنوُنِمْؤُمْلا
يهو ماقماإلسالم، يف ةبوت : بتارم ثالث ةبوتلل : لوقي هنع هللا يضر يبأ تعمس 49اآلية:11] تارجح ﴾[لا َنوُمِلا َّظلا ُمُه
ماقم :يف ةبوتو . ركذلا باحصتسا ىلإ ةلفغلا نم عوجرلا يهو ، نامي ماقماإل :يف ةبوتو . تاعاطلا ىلإ تافلا خملا نم عوجرلا

. قئاقحلا ىلإ ماهو نماأل عوجرلا يهو ، ناسح اإل



فرتعا اذإ دبعلا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قتلا:قلا اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا ،و ملسم جرخأو

هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر ةريره يبأ نع يذمرتلا جرخأو .﴾ هيلع بات هللا ىلإ بات ،مث هبنذب
داع نإو لقص، باتو رفغتساو عزن وه اذإف ، ءادوس ةتكن هبلق يف تكن أطخأ اذإ دبعلا :﴿نإ ملسو

اوُناَك اَم ْمِهِبوُلُق ىَلَع َناَر ْلَب :﴿اَّلَك هلوق هللايف هركذ يذلا نارلا ﴾هوو هبلق ولعت ىتح اهيف، ديز
تبه اذإ دبعلا نأ كلذو ، ةبوتلا يف بيغرتلا ةنمضتملا ، ةنسلا و باتكلا ةلدأ نم كلذ ريغ 14اآلية:14]ىلإ نيففطم ﴾[لا َنوُبِسْكَي
هب رصبأ ، نامي اإل رون نم سبق ةنطاب يف ءاضأ ، يصاعملا ةركس نم قافأو ، ةلفغلا ةنس نم ظقيتساو ، ةيادهلا مساون هيلع
ةاجنلا ابلا ،طو باتملا صلا هللاخب ىلإ أجلف ، علطملا لوه نم فوخلا ةلسلس هدنع تكرحتو ، اهتاروع ىلع علطاو هسفن بويع

. بونذلا وحمو الص خلا يف ابغارو
تام. ال ظلا لمحت نم ةبوتو ، تامرحملا ب سبلتلا نم ةبوتو ، تابجاولا عييضت نم ةبوت : ماسقأ ثالةث ىلع ةبوتلا هذهو

هيلع بجاولا ب مايقلا كلذ يف ةبوتلا ،ف دبعلا ىلع هب مايقلا هللا بجوأ امم كلذ ريغو ، ةاكزلا الةو صلا كرتك تابجاولا كرت امأ
. ناكم عماإل ءاضقلا ب تئاوفلا هيف،نم ءاضقلا هيلع بجي ام هبماال،تواليف مايقلا ىلع مزعلا حاالو

كلذ،اإلقال يف ةبوتلا ،ف هدابع ىلع ىلا هللاعت همرح امم كلذ ريغو ، بذكلا و انزلا و رمخلا برشك ، تامرحملا ب سبلتلا امأو
االقالعادبأ. باحصتسا ىلع مزعلا ،وأ ناوت ريغ نم روفلا عيف

مزعلا حاال،و كلذ نع كلذاالقالع نم ةبوتلا كلذ،ف وحنو ضرغ وأملا،وأ مدب ةمذلا ةرامع يهو تام: ال ظلا لمحت امأو
. ةرثعلا ةلا هنع،قإو موصخلا ءاضرإ هللايف ىلإ ةعارضلا ،و مولظملل كلذ رجأ ةبهو تاقدصلا لذبو االقالع، باحصتسا ىلع

: ةعبرأف اهطورش امأو ، طورشو بادآ ةبوتللو
. نيباذكلا ربكأ وهو هيلع، ميقمل بنذلا نم ةبوت ،وال اإلةماق داضي اهب،ألناالقالع سبلت بونذلا عيمج نع األلواإلقالع

رارص،و اال داضي مدنلا و ةبوت مدنلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قلا ةبوتلا ةدمع نم دمع وهو تاف، ام ىلع مدنلا : يناثلا

.﴾ نيئزهتسملا مظعأ وهو ، بنذلا ىلع رصمل ةبوت ال
أوسأ وهو اهدقعل تابث ال ةبوت حصت ،وال ددرتلا دض مزعلا ألن هنم باتو هنع، علقأ ،امم ءيشل دوعي نأال ىلع مزعلا ثلا: ثلا

، اهاوه ىلع تضم ، اهمامز اهل ىخرأ امهم ، سفنلا و ةتبلا بنذلل ةدوع ال نأ ىلع سفنلا ةئطوت مزعلا ،و نيبع ال تملا
. اهاعرم يف مئاهبلا لا سرتسا اهتاوهش يف تلسرتساو

، ماهو نماأل كلذ ريغ اهيلع ثعابلا نوكي ،ألهندق هباقع فوخو ةميظعتي ، مويقلا يحلا ةبوتلا ةلماعم ةبوتل با دصقلا : عبارلا
. ةعبرأف اهبادآ امأ اهرادم هيلعو ، طورشلا رئاس بلق وه طرشلا ،اذه ءيش يف لجو هللازع ةلماعم نم تسيل يتلا

هيف مسوتي نم كلذكو ، مهعطاقيو مهنع ضرعيف ، نايصعلا ىلع مهبحصو ، ريصقتلا ىلع مهفلأ نيذلا باحص األ كرت األلو:
قرسي عبطلا مهلا،و وحأب هيلإ نوعدي مهلا،مهف وقأب رشلل اوعدي مل نإو ، مهنم ذوعتلا هللاب هرمأ نيذلا اإلسن، نيطايش ،مهف رشلا

للا﴾ خي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب راشأ ىنعملا اذه ىلإو ، عبطلا نم
مهلا،مهف وقأب هللا ىلإ وعدي مل نإو ،مهف ءاملعلا ك قلخلل ةياده هللا مهماقأ نيذلا اميس ،ال مهتفلا ؤمو ريخلا لهأ ةلصاوم : يناثلا

ةدحولا و ةدحولا نم ريخ حلا صلا سيلجلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةراش كلذاإل ىلإو مهلا، وحأب هيلإ نوعدي

لسرتستو ، تاوهشلا ىلإ كلذب ثعبنت سفنلا ،نإف ةلفغلا وهللاوو ىوهلا عضاوم بانتجا ثلا: ﴾ثلا ءوسلا سيلج نم ريخ
،نإف هعابط ناجيهو كيرحت نم هعدخي ام كلذ يف هعدخي كلذ،وال وحنو ةبرطملا اآلنباآلالت لمعتسملا عامسلا ،ك ةلفغلا يف

. نيدباعلا ليبس نم هل ةحفن ،وال نيكلا سلا قيرط نم هيف قاذم يفخ،ال كرشو ةيعيبط ةعدخ كلذ
كرحتت سفنلا ،نإف ذاذلتس هجواال ىلع تفلس يتلا هتاوهش نم ءيش ببهلا رطخي تلخ،وال يتلا هتاذل ءيش ركذي :نأال عبارلا

هرش نكسيل ، ةبوقعلا ب فيوختلا هجو ىلع هيلع، ديعولا ب انورقم هيف ركفيو كلذ، ركذي نأ ،هلو ةبوتلا هنعب تجرخ ،امل كلذب
. ةبوتلا فئاظو نم هيلع وه ىلإاألنم،امب نكست ،وال هتفرتقا امب اهردق ملعتو ، سفنلا

اوملعا .مث ةئيطخ لك سأر اهبح ،ألن ايندلا بح إال اهيلإ ناسن اإل رجي ،ال تائيسلا و يصاعملا عيمج نأ يناوخإ )اي اوملعاو )
اهببسبو ، بصنلا ب بوشمو ، بعتلا ب صغنم اهرثكأو قاللئ ،مايأ كولملا ةحيصن ،يف كوبسملا ربتلا يف امك ايندلا ةحار نأ

قلااللئ هذهاألماي يف ربصي نأ لقاعلا ىلع ،لب ةياهن هلوال ءانف ال يذلا كلملا ،و ةيقابلا ةمئادلا يه يتلا ةرخ، اآل ةحار توفت
. ءاضقنا بال ةمئاد ةحار ،نيللا

، ةليللا هذه تربص نإو ادبأ، اهارت دوعت ال كنإف ، اهروزت ةليللا هذه يف تنك هل:نإ ليقو ، ةقوشعم ناسن ناكلإل ):ول (ةتكن
ةليل اهنع دبعلا ىلع ربصلا نوهي ، اميلأ اهنع هربصو ، اميظع اهل هقشع ناك نإو هنإف ، بصن وال بعت بال ةليل فلأ كل تملس
امهنيب ةبسن وال ةرخ اآل بنج ءيش يف تسيل ةرخ،لب ةدماآل نم فلأ نم ةدحاو تسيل ايندلا هذهو ةليل، فلأ اهبرق ،نيللا ةدحاو

لا وحأ نم هدرون اآلنامب عنقن انكل اباتك، ايندلا ةفص يف اندرفأ مثقلا:دقو اهلوط مهولا كردي اهل،وال ةياهن ال ةرخ ،ألناآل
. ةلثمأ ةرشع ىلع حاهلا انفصو دقو ، اايندل

توراه نم رحسأ اهنإف ، ايندلا نم اورذحا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .قلا ايندلا رحس لااأللو):يف (ثملا

ةرفان ةبراه يهو ، ةنكاس اهتلخ اهتلمأت اذإو ، ةرقتسم كدنع ةنكاس اهنأ اهرحس لوأو ، تورامو
هتيأر ،اذإ لظلا لثمك ايندلا لثمو ، سفن سفنو ةرذ ةرذ جيردت نع لسنت اهنإو ، ماودلا ىلع كنع



، ةظحل لك صقنيو ، ماودلا ىلع جيردتلا ب رمي ناسن رمعاإل كلذكو ، امئاد رمي وهو ، انكاس هتبسح
.﴾ رعشت ال لهاذو ، ربخت ال لفاغ تنأو كنع، برهتو دعاوت ايندلا كلذكف

ىلع كل ةودع دوعت ،مث كريغ ىلإ كدنع نم لقتنت ال اهنأو ، ةدعاسم اهنأ كيرتو ، اهقشعتل ةبحم كل رهظت ):اهنأ يناثلا لا (ثملا
سلا هيلع ىسيع ىأرو . مهتكلهأو مهتلا تغاف ، اهتيب ىلإ مهتعد اهوقشع اذإ ىتح لا، جرلل ةعادخ ةرجاف ةأرما لثمك اهلثمو ةلفغ،

قفلا: مهترثكل نوصحي تلا:ال ؟قف جوز نم كل ناك اهل:مك قفلا ةمره زوجع ةروص ىلع يهو ، هتافشاكم ضعب يف ايندلا الم
كيف مهو ، كعنص نم مهءو امسي نودهاشي نيذلا ، ىقمحلا الء ؤهل ابجعاو .قفلا: مهتلتق انأ تلا:لب ؟قف كوقلط مأ كنع اوتام

. نوربتعي ال مهريغبو ، نوبغري
نم هاري امب لهاجلا رغتل ، اهنطاب يف اهحئابقو اهنحم يفختو ، اهنساحمب اهرهاظ نيزت اهنأ اهتعداخم نمو ثلا): ثلا لا (ثملا
اذإف ، ديعب نم قلخلا نتفتل ، لمجتتو نيزتتو ، اهبايث نسحأ سبلتو ، اههجو يفخت ، رظنملا ةحيبق زوجع لثمك اهلثمو ، اهرهاظ

. اهحبق نم اونياعو ، اهحئاضف نم اودهاش ،امل اهئيجم ىلع اومدن ، اهرازإ اهنع اوقلأ ،وأ اهرامخ وأ اهءاضعأ اوفشك
اهاف تحتف ،دق هجولا ةشحو ، نيعلا ءاقرز ، ةهوشم ةحيبق زوجع ةروص يف ةمايقلا موي اهب ىتؤي ايندلا :نأ ربخلا يف ءاج دقو

نودساحتت اهيلع متنك يتلا مهل:هذه .قيفلا ةهوشملا ةحيبقلا هذه بهللانم ذوعن القئقاولا: خلا اهآر ،اذإف اهباينأ نع ترشكو ،
: لوقتف ، رانلا ىلإ اهب رمؤي .مث اهفرخزب نورتعتو مكماحرأ نوعطقتو قح، ريغب ءامدلا نوكفستو ، نودقاحتت متنك اهلج ،وأل

اهعم. رانلا ىلإ مهب رمؤيف ؟ يئابحأ نيأ يهلإ
ةدملا هذه ردق مكو ، توملا ب همدع ةدم نوكي مكو ، ايندلا دجوت نأ يفاأللز،لبق ناك مك ناسن اإل بسحي ):نأ عبارلا لا (ثملا
امهنيب اميفو ، دحللا هرخآو دهملا هلوأ ، رفاسملا قيرطك ايندلا ثملا نأ ملعيف ، ايندلا يف هتايح ةدم يهو نيباأللزواألدب، يتلا

نم دحاول ىقبيف امئاد ريسي وهو ةوطخك سفن لكو ، ليمك موي لكو ، خسرفك رهش لكو ، ةلزنمك ةنس لك نأو ، ةدودعم لزانم
ريبدتب لغتشا دقو . حربي ال نطاقو ، حربي ال ميقم هنأك ، لفاغ نكاس لهاذ دعاق وهو ، رثكأ وآلخر لقأ ،واآلرخ خسرف هقيرط

. بارتلا يف مايأ ةرشع دعب لحي امبرو ةنس، نيرشع دعب اهيلإ جاتحي ال لا معأ
لثمك ةرخ، يفاآل اهنودهاشي ىتم ، حئاضفلا نم مهتاذلو مهتاوهشب اهيف، اهلهأ بقتحي امو ايندلا نأ ملعا :( سماخلا لا (ثملا
هسفن ةنوتنو ، هتدعم نمخالل ةحيضف ىأرف ، هتدعم تضاه ، همضه ناح نأ ،ىلإ نيمس ولح ماعط نم هتجاح قوف لكأ ناسنإ
كلذ هل نيبتو ، ايندلا ةذل ناسن اإل فلأ املك كلذلو . هتدعم نمهالك هتحيضف ءاقبو هتذل، باهذ دعب مدنف ، هتجاحو هزارب ةرثكو

، راوجو ةضفو بهذ نم ةريثك معن هل تناك هندب،ألننم نم اهجورخو ، هحور عزن دنع كلذب ىلتباو ، بعصأ هتبقاع تناك
،لب توملا ب لوزي ال باذعلا كلذاألملو ليلق،نإف هلإال سيل نم ملأ نم بعصأو ، هحور قارف ملأ ناك ، ناتسبو مركو ناملغو

. تومي ال ةلا حب بلقلا ،و بلقلا ةفص ةبحملا كلت نم ديزي
نم ناك امبرو ، لوطي ال اهلغش نأو ، ةروصحم ةبيرق ناسن اإل اهنظي ، ودبت ام لوأ ايندلا رومأ نأ ملعا :( سداسلا لا (ثملا

براشك ايندلا الم:﴿طبلا سلا هيلع ىسيع .قلا رمعلا ةعاضب قفنيو رمأ، ةئام نم للستي اهلا،ام وحأو اهلا غشأ ضعب

.﴾ ىوري وال كلهي نأ ىلإ هنم، برشي ،والزيلا اشطع دادزا ابرش دادزا املك ، رحبلا ءام
وعدي ،مث فايض لأل هراد نيزي نأ قيضملا ةداع نمو ، ةدئام ىلإ يعد فيض لثمك ، ايندلا نم لصح نم لثم :( عباسلا لا (ثملا
روخبو دوع اهيف ةضف نم ةرخبمو ، رهاوجلا ب اءولمم ، بهذ نم اقبط هفايضأ يدي نيب عضيو ، جوف دعب اجوف موق دعب اموق هيلإ

، مهاعد امك مهريغ امهل وعديل ، امهكلا مل امهلا مجب ةرخبملا و قبطلا نورداغي ،مث ةحئار بيط مهلا ،نيو اورخبتيو اوبيطتيل ،
، قبطلا و ةرخبملا لوانتي نأ عمطي ،ملو قلطناو نبيطلا و روخبلا كلذ نم هسفن عنم ، ةوعدلا مسرب افراع قاعال ناك نم

ادعأ ،دق ةرخبملا و قبطلا كلذ نأ مهوتي هلبأ، قمحأ ناك نمو ، ادشار فرصناو تيبلا بحاص ركشو هبلق، نم بيطب امهكرتو
ا بلطف هبلق، بعتو هردص قاضف هنم، امهوداعتساف ةرخبملا و قبطلا ذخأ ، جورخلا مهب املف مههلا، وبهي نأ نوديري مهناو هل،

. رادلا يف امب اوعمطي ،وال مهقيرطل اهب اودوزتيل ، ةفايضلا رادك ايندلا هبنذ رهظ اذإ القةلا
رحبلا يف اوبكر موق لثمك اهلا، وهأو ةرخ اآل نايسنو اهلا، وحأب مهمامتهاو اهلا، غشأب مهلا غتشاو ايندلا لهأ لثم :( نماثلا لا (ثملا
تقولا توفي ئلال ثكملا اوبلطت :ال مهيداني يدانملا ،و ةريزجلا ىلإ اولزنف ، ةجاحلا ءاضقو ةراهطلا أللج ةريزج ىلإ اولدعف ،

مل مهنم الء قعلا . اهيحاون يف اورشتناو ، ةريزجلا يف اوقرفتو اوضمف رئاس، بكرملا الة،نإف وصلا ءوضولا ريغب اولغتشت ،فال
نكام األ رهطأو نطاوملا بيطأ يف اوسلجو خةيلا، نكام األ اوباصأف ، بكرملا ىلإ اوداعو ، ةراهطلا ب اوعرسأو ، اوثكمي
اهرامثو اهرهز يف نوهزنتي اوفقوف ، ةريزجلا كلت بئاجع ىلإ اورظن موق مهنمو ، اهعفرأو اهعضاوم بيطأو ، اهقفرأو

،مل بكرملا ىلإ اوداع املف . اهراجحأو ةنولتملا اهئابصح نم نوبجعيو ، اهرايطأ منرت بيط نوعمسيو ، اهراجشأو اهضايرو
. مهقانعأ ىلع راجح كلتاأل نم هوبحصتسا ام اولمحو ، عضاوملا قيضأ يف اودعقف ، اعستم هيف اوأر وال اعضوم اودجي
ماحدز حمالنماال اودجي ،ملف ةحئار حبقأ اهنم حافو ، تدوساو راجح كلتاأل ناولأ تريغت ىتح ، ناموي وأ إالموي ضمي ملو

موق مهنمو ، اولغتشا اهليصحتب اوناك ،ذإ مهقانعأ ىلع راجح كلتاأل لمح نم اولعف ام ىلع اومدنف ، مهقانعأ نم اهلا قثأ اوقليل ،
مهنكامأ يف اوعطقناو ، مهنع دعبف بكرملا راس ىتح ، اوركفتي ملو عوجرلا يف اورخأتو ، ةريزجلا كلت بئاجع عم اوفقو

نونمؤملا نومدنتملا موقلا ف عابسلا هتلكأ نم مهنمو ، عوجلا نم كله نم مهنمف ، اوعمسي ملو يدانملا ىلإ اوضمي ،ذإمل اوفلختو
ةاصعلا ،مهف نوطسوتملا ةعامجلا امأو ةرخ. ىلعاآل ايندلا اوبحتسا نيذلا ، نوكرشملا رافكلا ،مه نوكلا هلا نوفلختملا موقلا ،و
هتجاحو هرقف عم عتمت نم مهنمو ، هتمعنو هانغب عتمت نم مهنمف ، ايندلا نع مهيديأ اوفكي مل مهنكلو ، نامي اإل لصأ اوظفح نيذلا

. مهخاسوأ ترثكو ، مهرازوأ تلقث نأ ،ىلإ



نأ ديرت ةريره قلا:﴿ايابأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلا هللاعت يضر ةريره وبأ ىور :( عساتلا لا (ثملا

اياقبو ، ةاقلم نييمد نماآل سوؤر اهيف ةلبزم ىلع فقو ىتح قلطناو ، يديب ذخأف هللا. لوسر اي :معن تلقف ؟﴾ ايندلا كيرأ
، اهارت يتلا سانلا سوؤر هذه ةريره .قفلا:﴿ايابأ نييمد اآل ةساجنب تثولتو تقزمت بةيلا قرخو ، ةرخان ماظع

نم ايندلا نم نوجري اوناكو لا، ملا عمج ىلع داهتج واال صرحلا نم ةءولمم مكسوؤر لثم تناك
ترخن مويلا .ف نودجت امك ايندلا ةرامع لا ملا عمج يف نودجي اوناكو ، هنوجرت رامع،ام األ لوط

األ راطقأ اهيلع نوفوطي اوناك يتلا ، مهباود ماظع هذهو ىرت، امك مهداسجأ تش توال مهماظع
اهبهنيو ، اهليصحت يف اهيلع نولا تحي اوناك يتلا ، ةذيذللا مهتمعطأ تناك ةساجنلا هذهو ، ضر

دهلشت امك ايندلا ةلمج هذهف ، اهنتن نم دحأ اهبرقي ال يتلا ةحيبقلا هذه اهوقلأ .دق ضعب نم ضعب
ىكبف هنع: ىلا هللاعت يضر ةريره وبأ ﴾قلا ءاكبلا عضوم اهنإف ، كبيلف ايندلا ىلع يكبي نأ دارأ نمف ، ىرتو

. نيرضاحلا ةعامج
انعج اولا:دق قف ازنك اودجوف ، دحاو قيرط يف نورئاس الم،ثالةث سلا امهيلع ميرم نب ىسيع نمز يف ناك :( رشاعلا لا (ثملا
اتوميف الهنم تاقال،كأيل امس ماعطلا يف امهل لعجأ باوصلا .قفلا: ماعطب مهيتأيل مهدحأ ىضمف ، اماعط انل يرتشي اندحأ ضميلف
املف . هنود زنكلا ب ادرفنيو ،تقاله ماعطلا ب امهيلإ لصو اذإ النهنأ جرلا قفتاو ، ماعطلا مسو كلذ لعفف ، امهنود زنكلا ب درفناو ،
ؤهالء؟ :ام نويراوحلا هل قفلا ناكملا كلذب الم سلا هيلع ىسيع رثأتساف ، اتامف ماعطلا تقاله،مثكأالنم ماعطلا هعمو لصو

. مهدعب تيقبو ؤهالءثلاالةث تلتق فيك اورظناف ايندلا هذه قفلا:
رذح . اهببسب يصاعملا و بونذلا باكتراب ، ىلوملا نع رابد ،واإل ايندلا حبق ىلع ،وأللجاإلبقلا ايندلا نم ايندلا بلط نمل ليو
، ةبوتلا ىلإ ةردابملا و ىوقتلا ب مهرمأو ىلا، هللاعت رمأ ةفلا خم نم ناوخ اإل عيمج هب، انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت ير خيشلا
، بونذلا هنمب ةذخاؤملا باقتراو ىلا، هللاعت ىوقتب يايإو مكيصوأ : لئاسرلا لوأ يف هلوقبو ىلا عتو هناحبس هللا ىلإ عوجرلا و

وفعلا ب لباقت ،إالنأ اعطق ةعقاو ةرخ اآل ةبيصمف ةرخ، يفاآل ةدحاوو ايندلا يف ةدحاو ، امهنع ولخي ال نيتبيصم بنذ لكل نإف
محر،وأ ةلص ،وأ نيكسمل ةقدصب ، يهلإ دراو اهعفدي ابنذإالنأ فرتقا نم لكب ةعقاو ايندلا ةبيصمو ىلا، عتو هناحبس هنم

. ةعقاو يهف هل،إوال ناك نإ هنع هوفعب وأ هنمب نيدلا ءاضقب نيدم نع سيفنت
ىلا، هللاعت ىلإ عوجرلا و ةبوتلا ب ةردابملا ،ف موصعم ريغ دبعلا و ةفلا خم تعقو نإو ىلا، هللاعت رمأ ةفلا خم نم رذحلا رذحلا ف
هبلق يف ميدتسيو ، هوفعب هيلع نمي ،غالنأ هبضغل ضرعتم ىلا، عت قحلا نيع يف طقاس هنأ دبعلا ملعيلف ال، جاع كلذ نكي مل نإو
وهف اذه، ىلع دبعلا مادامف . ززعت نود هسفن يف هتبتر طاطحناو نهبلق راسكنا كلذب ميدتسيو ىلا، هللاعت نم اذهل بجوتسم هنأ
نمأ هنأ دبعلا داقتعاب ، بونذلا ةبراقم دنع ىلا، هللاعت ركم نم ةلحاألنم سابل نم ىلا بهللاعت ذايعلا و مكايإو ، ريخلا ليبس ىلع
بهللا. ذايعلا و ارفاك تومي نأ ىلع ليلد وهف ىلا، عت قحلا يدي نيب فقوملا اذه فقو نم كلذ،نإف يف هللاهل ةذخاؤم نم

ِهَّللا ىَلَع ُةَبْوَّتلا اَمَّنِإ ىلا:﴿ عت هلوق يعطق ،هنأ ةبوتلا لوبق ىلع ليلدلا هنع هللا يضر انديس نمكالم يناعملا رهاوج يفو

ُهَّللا ُلِّدَبُي َكِئَلوُأَف َصاًحِلا اًلَمَع َلِمَعَو َنَمآَو َباَت ْنَم ىلا:﴿اَّلِإ عت هلوقو 4اآلية:17] ءاسن ﴾[لا َءوُّسلا َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِل
ْنَع َةَبْوَّتلا ُلَبْقَي يِذَّلا َوُهَو ىلا:﴿ عت هلوقو 25اآلية:70] ناقرفلا ]﴾ اًميِحَر اًروُفَغ ُهَّللا َناَكَو ٍتاَنَسَح ْمِهِتاَئِّيَس

ال هدعوو ، لوبقلا ب بئاتلا دعو ،ألهن يعطق هنأ لوبقلا ىلع ةلا دلا نماآلتاي اذه ريغ 43اآلية:25]ىلإ ىروشلا ]﴾ ِهِداَبِع
األ ضعب يف نوكي نأ نكمي ، دعولا نم ذوخأملا يعطقلا لوبقلا ،نإ روهمجلا بهذم ىلع ليق): (نإف قحلا لهأ دنع فلتخي

. مومعلا هنم مزلي ،وال دارف
ب دعو اذإ ميركلا نإ اضيأو ، رخآ نود درفب اهصوصخ ىلع ليلد ،وال بئاتلا سنج يف ةماع ةروكذملا هذهاآلتاي (تلق):نإ

فلخي لا مكلا نم ،لب صقن هيلع مزلي هلك،وال هكرتي نا مركلا نم هنأف دعوأ ،خبالفاذإ قحلا لهأ دنع هئافو نم األرم،الدب

لوبق ىلع ليلد هل﴾ بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا الم:﴿ الةوسلا صلا هيلع هلوق ةنسلا نم ليلدلا ،و دعولا نود ديعولا

ةراشإ . ثيدحلا ﴾ اوبنذي مل :﴿ول ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يفو . ةبوتلا ىلإ عجر ابنذ، هيلع ىلا هللاعت ردق اذإو ، اعطق هتبوت

ام مهتبوت ىلا هللاعت لبقي مل ولو 2اآلية:222] ةرقب ﴾[لا َنيِباَّوَّتلا ُّبِحُي َهَّللا ىلا:﴿َّنِإ هللاعت قلا كلذلو ، بئاتلا هدبعب هئانتعا ىلإ
نم رهظي امع ملكتن نحن امنإو ، ةبقاعلا بيغم رمأ كلذ ،ألن ةداعسلا ب بئاتلل عطقي ،نأ ةبوتلا لوبق نم مزلي ،وال مهبحأ

. يصاعملا كرتو ، ةعاطلا لعف ىلع ةفقوتم تسيل ةداعسلا ،نإ اضيأ ةنسلا و باتكلا صوصن

هللا؟قلا:والانأ لوسر اي تنأ .قاولا:وال ةنجلا هلمع مكدحأ لخدي :﴿نل ملسو هيلع هللا ىلص قلا كلذلو

امنإو ، لدعلا ضحمب رانلا و لضفلا ضحمب ةنجلا لوخد نأ ىلع ليلد اذهو ﴾ هتمحرب ىلا هللاعت يندمغتي ،إالنأ
هل .امكقلا قباسلا يف اببس نوكي ال ،ألنلاالقح فلا خت دقو األرم سفن قفاوت دقو قبس، ام ىلع رهاظلا يف تام عال لعفلا

ْمُهَسُفْنَأ اوُمَلَظ ْذِإ ْمُهَّنَأ ىلا:﴿ْوَلَو عت هلوق نع رهاوجلا يف هب:امك انعو هاضرأو هنع هللا يضر لأس دقو نيققحملا ضعب

بنذ يف عقو :نم باجأف 4اآلية:64] ءاسنلا ]﴾ اًميِحَر اًباَّوَت َهَّللا اوُدَجَوَل ُلوُسَّرلا ُمُهَل َرَفْغَتْساَو َهَّللا اوُرَفْغَتْساَف َكوُءاَج
. اميحر اروفغ هللا دجول ، ابئاتو ارفغتسم ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ ءاجو

ىلع امهنم لك ردب ،نإ امهب عوطقم نمؤم لك نم لمعلا و ةبوتلا لوبقو ، هتايحك هتوم دعب ملسو هيلع هللا ىلص هل واإلنايت



اهنمو ، هسفن لعفلا تاذ يف نوكي ام اهنم لا، االطب ضراوعو لا، االطب ضراوع نم تملسو نانطابو ارهاظ يعرشلا نوناقلا
بجعلا اعفد،و وأ ابنج قلخلا نم ضرغ أللج نعنصتلا و ءايرلا وه لعفلا تاذ نم ،فيتلا لعفلا تاذ نع ، اجراخ نوكي ام

ىتح رصعلا صالة كرتك ، لعفلا نع ةجراخلا لا اإلطب ضراوعو طقف، ةصاخلا ةصاخل وه ،واذهاألريخ ةنملا دوهش وهو
، هلمع ءافو دعب األريج ةرجأ هلكأكو ، انزلا ب هيمرو ، نصحملا نمؤملا فذقكو مونلا و نايسنلا رذع،ك ريغ نم سمشلا برغت

بهللا. ذايعلا و ةدرلا هنم،و بتي ملو مارحلا لكأ هدمعتكو
يف تاطبحملا نم ناك نم لكو والدعال، افرص هللاهنم لبقي ال ،هنأ ثيدحلا يف ركذ ،امل مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا بسو
. اهمدقت لمع لك طبحت يتلا يه ، لعفلا نع ةجراخلا تاطبحملا ،و هريغل ىدعتت ال هيف تعقو يذلا لمعلا طبحت ، لعفلا تاوذ

َّمُث ُهَسْفَن ْمِلْظَي ْوَأ اًءوُس ْلَمْعَي ْنَمَو ىلا:﴿ عت هلوق ىنعم نع ، رهاوجلا يف امك هب اهنعو هاضرأو هنع هللا يضر ( لئسو )

نم نأ اآلةي ىنعم هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر باجأف 4اآلية:110] ءاسنلا ]﴾ اًميِحَر اًروُفَغ َهَّللا ِدِجَي َهَّللا ِرِفْغَتْسَي
هللا دجو ، هفرتقا يذلا هبنذل ةرفغملا هلأسو هللا، ىلإ عرضتو هبنذ، ةبوقع نم افئاخ هللا ىلإ عجر ،مث اريغص وأ اريبك ابنذ فرتقا

اوبنذت مل :﴿ول ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةداهشب ةرفغملا نم ابئاخ هرافغتسا جرخي ،ملو ليمجلا هدعو بسحب اميحر اروفغ

ىلا عتو هناحبس هلضف راهظإ ديري ﴾ مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ءاجلو مكب هللا بهذل
رفغ ، اقداص هيلإ عرضتو ، هبونذ هللانم رفغتسا نم نأ ،يف ليزج دعوو ميظع ءاجر يفواآلةي هقلخ، ىلع
ال رافغتس اال بلط هذهاآلةي يفو هنع. نولفاغ سانلا ،و ميظع ءاجر هيف دهشملا اذهو ناك. بنذ يأ هللاهل

. اميحر اروفغ ىلا هللاعت دجو ، ةرفغملا بلط يف هيلإ عرضتلا هللاب قدص اذإف ، ةبوت ريغ نم ريغ
ترفغ اهيف، ىلا هللاعت نم ةرفغملا لأس يتلا بونذلا نأ اهيف دجو ، ةمايقلا موي هتفيحص يف رظن اذإ دبعلا نا
باوصلل هنمب قفوملا ىلا .هاـ.وهللاعت نازيملا يف عضو هيف ىلا هللاعت رفغتسي مل ،امو نازيملا يف عضوت ملو

. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو ،



﴾ نوسمخلا و عبار لا لصفلا ﴿
اهب اكربت لصفلا اذه يف اهركذنو هب، انعو هاضرأو هنع هللا يضر هاياصوو كالهم ضعب يف
ههاجب ارفاو اظح انقزري ىلا هللاعت لعل ةفينملا هتاكربو ، ةفيرشلا هتاحفن نم دادمتساو ةدافتساو

. ملسو هيلع هللا ىلص هدج هاجبو هنع، هللا يضر

صنو ، مهريغو هباحصأ ةفاك هب ىصوأ ،امف قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا هللا بو : لوقأف
ةيصو هنع: ىلا هللاعت يضر قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا ةلمسبلا دعب ةيصولا
نيدلا ﴿: ملسو هبحصو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق دح ىلع ةيراجلا هبر ةحيصنو ، هسفن ةحيصن دارأ نمل

.﴾ مهتصاخلو نينمؤملا ةماعلو هباتكلو ، هلوسرلو هللا؟قلا:﴿هلل لوسر اي نمل ﴾.قاولا: ةحيصنلا
ينب مهل:اي هنأقلا وهو ، مهنع هللا يضر ألوالهد ةيصولا يف ةعقاولا الهلإإالوه، يذلا هللا ىوقت كلذ لوأف
و قيدصلا ىلع لدعلا ،و بضغلا و اضرلا يف قحلا ةملكو ، ةداهشلا و بيغلا يف ميظعلا هللا ىوقتب مكيصوأ
نما القح لك طغض نم هيلإ أجللا ىلا،و هللاعت ىلإ عزفلا كلذ دعب ،مث رقفلا يفو ىنغلا يف دصقلا ،و ودعلا
هللا ىلص هلوق دح ىلع يراجلا ىلا، عت هنم ءايحلا ،و هبحاص ةبترم ردق ىلع ىلا هبعت بلقلا قلعتو روم، أل

كلذك كلذ سيل هللقلا:﴿ دمحلا و يحتسن ﴾قاولا: ءايحلا قح ىلا هللاعت نم اويحتسا ﴿: ملسو هيلع
دارأ نمو ىلبلا و توملا ركذتلو ىوح امو نطبلا ظفحتو ىعو امو سأرلا ظفحت نأ ءايحلا نكلو

.﴾ ءايحلا قح ىلا هللاعت نم ايحتسا دقف كلذ لعف نمف ايندلا ةنيز كرت ةرخ اآل
ةماعلا ءايح ،وه مهنع ىلا هللاعت يضر هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب بطاخ يذلا ءايحلا اذهو

: نيفراعلا ضعب الل،امكقلا جلا ةبيه نم حورلا قارطإ وهف ، نيقيدصلا قح يف ءايحلا امأو ،
ـالهل جإ نم تقرطأ ـبــاد ـفـاذإ ــهقا تشأ
هلا مجلـــ ــناـة يصو بـلـهبيـة الـخةفي
يخهلا في ـط مورأو ادلجت ـدعـهن صأو

فـيقإـبهلا وعلاـشي هرابدإ يف توملا ف
نم ىمحلا و كوشلا ىلع ، نويعلا هلب دجس ول نم ناحبس مهنع: ىلا هللاعت يضر نيفراعلا ضعب امكقلا

طسو يف باغو ، اتايبأ دشنأ ،مث رشعلا نم ارشع وال رشعلا ،وال هتمعن رشعم نم رشعلا غلبي االرب،مل
عفر ةنس،ام نيعبرأ ذنم ،هلو صاوخلا ةديبع وبأ يل:وه ليقف هنع تلأسف تافرع فقوم يف ناكو ، قلخلا

عطقو القئ خلا وحمب هللا نم برقتلا ،مث نيفراعلا ءايح وه اذهو ىلا، هللاعت نم ءايح ءامسلا ىلإ هفرط
قحب ام امايق ىلا هللاعت ىلع لتختل ،وال ضرغل ،ال تاظح وملاال تانكاسملا و تاسب ملاال كرتو ، قئاوعلا

ا ةفلا خم نم ءيش ىلتبا نمو ، هتبترو هتمواقم ردق ىلع اذه يف صخش لك نكل ، هتاذل ابحو جوالهل هتمظع
نيب افرتعم . راقتح واال للذتلا ،و راسكن واال رافغتس لا،واال واالهتب ةعارضلا ب ىلا هللاعت ىلإ عجريلف ألرم،

نرارطض واال راقتف اال زكرم ،يف ةنكسملا و لذلا موزلب ىلا هللاعت عم فوقولا ،مث هفعضو هزجعب هللا يدي
لكل لا، عتو هناحبس هل ميلستلا و اضرلا موزلو ، هركم يفخ نم فوخو ، هتوطس تاجعزم نم بلقلا فوخو

. هسفن لا عفأ نم ناك هلاإالام وزل بلط ،وال بارطضاو جاعزنا بال دوجولا يف عقاو
هنأ ملعي ناو ، اعرش هتسب يفمال ءاقبلا لحي ال هنإف ، عرشلا نع هلا عفأ جورخ نم عقو اميف ةبوتلا ىلإ ردابيلف



دابعل عفنلا نم هيدي ىلع يرجي اميف ، هتاقوأ نم اضعب لمعيلو ، ةبوتلا كرت يف هل رذع ىلافال هللاعت مكح نم
قوقحب مامته اال ديدش نكيلو ، طيرفت وال طارفإ ريغ نم برق فاأل برق األ اصوصخ لب امومع ىلا،ال هللاعت

،نإف ةريجه اهلعجي نأ ريغ نم اهنم بجاولا مالةمز نكل اهنع، رخأتلا هنكمي ال يتلا ، هتقيرط يف هناوخإ
هلل ةقيرطلا يف هناوخإ اهيف سلا جي اتاقوأو اهنع، لا رواالغتش خأتلا هنكمي ،ال هبرب اهيف ولخي ا تاقوأ لقاع لكل
هتولخ يف ىرحتي ،مث طيرفت وال طارفإ ريغ نم ملعلا نم هدنع نكي مل ،امم ةدافتسا وأ ميلعت وأ ريكذتل ىلا، عت

صالة ىلإ حبصلا صالة دعبو ، رجفلا عولط ىلإ سانلا مون دعب ليللا طسوك ، ةلضافلا تاقو ىلااأل هللاعت عم
هيلع ردقي ام ةفرعم يفو ، بيرقتلا و ديدستلا كلذب ماعاليف ، ءاشعلا صالة ىلإ رصعلا صالة دعبو ، ىحضلا
نلو رسي، نيدلا اذه :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دح ىلع ايراج ، ارجض سكالوال سفنلل بجوي ،وال
نم ءيشو ، ةحورلا و ةودغلا ب اونيعتساو اورشبو ، اوبراقو اوددسف نهبلغ إال دحأ نيدلا داشي

.﴾ ةجلدلا
هللا ةدابع كسفنل ضغبت ،وال قفرب هيف لغوتف ، نيتم نيدلا اذه ﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

. ثيدحلا ﴾ ىقبأ ارهظ ،وال عطق اضرأ ال تبنملا نإف ىلا، عت
،و اولمت ىتح لمي ال ىلا هللاعت نإف ، نوقيطت ام نماألمعلا اوذخ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو
لا ،واألوخ ةماعلا لخادم يف لوخدلا ىلإ يدؤت يتلا ، ملعلا ذخآمو سلا جملا نم رذحلا لك رذحلا

ةصاخ يف باألذخ همامتها نكيلو ةرخ، يفاآل وال ايندلا يف حلفي ال كلذ عبتت نم نإف ةيزخملا
هللا يضر ﴾قلامكلا هتاقوأ نع لضف ،إالام كلذل لهأ ،نإ مهعفانم يف هناوخ إل لعجي ،وال هسفن
هنإف . همزلا ف كئاسم ىلإ كحابص نم كمزلي ام فرعا نكل نسح قفلا: ملعلا بلط نع لئس هنع:دقو ىلا عت

نمو ، اهكرت يف هحماسي اهب،وال ىلا هللاعت هبلا طي يتلا روم ،نماال هسفن ةصاخ يف صخشلا ىلع دكآ
هناحبس كلإالهللا سيلف كلذ يف قحلا لوقلا ةرخ،و واآل ايندلا رسخ ،دقف ملعلا بلطب ال لعتم كلذ نع ضرعأ

ال،وال طعت هباب نع ضارع ،والىلإاال اعجتنم ءاوس ىلإ كسفنل لعجت ،وال هريغب هنع لغتشت ىلا،فال عتو
هركش ةاعارم نع معنلا رتاوتو ءاخرلا ،واليف أجلم بوركلا و قئاضملا و دئادشلا يف هيلإ شايحن نعاال

. افرصم
نأ :امإ يهو اهل سماخ ال ةعبرأ دبعلا تاقوأ : يسرملا سابعلا يبأ لوقلا ىلع ايراج كلذ يف األرم نكيلو
كنم قحلا ىضتقمف ةدش، تقو يف نوكت نأ امإو . ركشلا دوجو كنم قحلا ىضتقمف ، ةمعن تقو يف نوكت
، ةعاط تقو يف نوكت .وأ ةبوتلا دوجو كنم، قحلا ىضتقمف ، ةيصعم تقو يف نوكت .وأ ربصلا دوجو

ةروكذملا يهو اهلك، دبعلا تاقوأ قارغتسا اهيف اهركذ يتلا دودحلا هذهو . ةنملا دوهش كنم، قحلا ىضتقمف
تكس ﴾مث رفغف ملظو رفغتساف ملظو ربصف يلتباو ركشف يطعأ :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف
مهو األنم مهل كئلوأ هللا؟قلا:﴿ لوسر هلاي اذام : نيسلا جلا ضعب قلا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
. ايندلا يف نودتهم مهو ةرخ، يفاآل ىلا هللاعت باذع نم األنم ملسو هيلع هللا ىلص دارأ ﴾ نودتهم

باحص أل ةيصولا هذهو ىلا، هللاعت ريغ نم ءيش هطلا ىلا،الخي عت هلل اصلا خ هانركذ ام عيمج يف نكيلو
هيلجتو هماقمو هلا حو هتقو هيطعي ام عم وهف اهيف، همدق تخسر ىتح فراعملا هل تفص نم امأو . باجحلا
هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو الم، وسلا رارق ىلا هللاعت ريغ عم ،والهل رايتخا هسفن نع هل سيل ،

هاـ. اميلست ملسو
الم الةوسلا وصلا ةلمسبلا هب:دعب انعو هاضرأو هنع هللا يضر :قلا هصنو ءارقفلا ةفاكل هب) بتك اممو )
،لك ءارقفلا انبابحأ ةفاك ىلإ باتكلا لصي ، هئانث لج ىلا هللاعت دمح دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

يناجتلا دمحم نب دمحأ نم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم ،سلا صيصخت ريغ نم امومع هنيعو همساب دحاو
ىلع ىلا، عتو هناحبس هنم ةبحملا و ةيانعلا روحب مكيلع ضيفي ،نأ مكتصاخو مكتفاكل ىلا هللاعت لأسن دعبو ،
ةوحمم ، مكيواسم عيمج دنع نوكت ىتم ، ةيصوصخلا لهأو هدابع نم نيفراعلا رباكأ كلذ نم حنم ام قبط
هلأسنو اهب، نيلباقم ريغ هنم زواجتلا و حفصلا ب ةلباقم ، مكوهس راثآو مكبونذ عيمجو اهب، نيذخاؤم ريغ
هتيصوصخ لهأو هئ ايلوأ رباكأ هيفإال بتكي ام يذلا ة، داعسلا لهأ ناويد يف اعيمج مكبتكي نأ ىلا عتو هناحبس

نأو يفاأللز، حاور ىلعاأل هشر يذلا ، هرونب مكرئاصب لحكي نأو ، ليدبتلا وال وحملا هيف نكمي ال هجوب ،
هنع فرص اهب، هيلإ رظن نم يتلا ، هتمحر نيعب مكعمج يف رظني نأو ةرخ، واآل ايندلا يف هلضفب مكهجاوي

ةرخ. واآل ايندلا هراكم عيمج



نتلز،وأ ةبيصمب ،امإ نامزلا بئاصم ماهسل ضارغأ ، رادلا هذه يف دابعلا عيمج ،نأ مكملع يف نكيلو اذه
لثم مكنم هب لزن نمف ، هليصفتو هلمجل الدح امم كلذ ريغ ،وأهالكوأ هتومب عجفي بيبحب ،وأ لوزت ةمعنب
لمحت نع هداوج مكنم هبابك نمو ، رادلا هذه يف دابعلا لزن كلذل هنإف ، اهترارم عرجتل ربصلا ربصلا اذه،ف

األلومالةمز لمكأ وهو اعم: امه وأ نيرم األ دحأ مبالةمز هيلعف ، اهئابعأ نم هيلع أرطي ام ةمواقمو ، اهلقث
نم خالهص عرسي كلذب هنإف ، ءاسملا يف افلأو ، حابصلا يف افلأف ردق،إوال صالةنإ لك فلخ افلأ فيطل اي

اهباوث يدهيو ، هرخآ ىلإ قلغأ امل حتافلا ب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع صالة نم ةئام يناثلا .و هتبيصم
ينعأ امهب يونيو . ليللا يف ةئامو احابص ةئامف صالة،إوال لك فلخ ةئام ردق ،نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل
ىلا هللاعت هذقني ،نأ ملسو هيلع هللا ىلص هل اهب ىدهي يتلا ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع الة .وصلا فيطل اي

نيع. ةفرط نم عرسأ يف ةثاغ هلاال عرست هنإف ، هتربك نم خالهص لجعيو ، هتلحو عيمج نم
بابسأ باوبأ هيلع تقلغناو ، هرقف دتشاو يعهلا رثك ،وأ اهئادأ نع زجعو نويدلا هيلع ترثك نم اذكو

هاهد نمو ، بيرق نع ىلا هللاعت نم جرفلا ىري هنإف اعم، امه وأ نيرم األ دحأ نم انركذ ام لعفيف ، شاعملا
هنم دجي ال نيد بحاص نم فوخ ،وأ هتمواقم ىلع ردقي ظملاوال فوخ ،نم هلوزن عقوتم هالك فوخ

األ دحأ نم انركذ ،يفالمزام فوخم نم نيرم هل،وأكالاأل هيدؤي ام لا ملا نم دجي والهمااال،وال ارذع
هعقوتي ام عفد ةينب ، ترثك وأ تلق ةقدصب كلذ نم عرسأ نإو ، بيرق نع هنع عشقني هنإف اعم، امه وأ نيرم

ب اوصاوتو ، جرفلا الصو خلا عارسإ يف ردجأ تناك ، هبركو هملأ الصنم خلا ليجعت ةينب ،وأ فوخلا نم
عفد وأ ةدوم بلج وه ،امم هناوخإ قوقح مكدحأ لمهي نأ مكايإ ،مث مكايإو ، ةمحرملا ب اوصاوتو ، ربصلا

. هبرك ىلع ةناعإ وإ ةرضم
نوع يف ناك ام دبعلا نوع ،وهللايف ةيهول األ قوقح عييضتب ىلتبا ، ناوخ اإل قوقح عييضتب يلتبا نم نإف
وأ هوضغبت ،نأ مكاوه فلا الخي طاب مده ،وأ مكاوه فلا خي اقح لعف ادحأ متيأر اذإ مكبولق اونوصو ، هيخأ
نم ىفخأ يتمأ يف كرشلا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا،دقفقلا دنع كرشلا نم دودعم كلذ ،نإف هوذؤت
هيلع هللا ىلص امكقلا قح﴾وأ ىلع ضغبت وأ لطاب ىلع بحت نأ كلذ لقأو ، افصلا ىلع لمنلا بيبد
هيلع اونثت وأ هوبحت ،نأ مكاوه قباطي اقح مده ال،وأ طاب لعف نمع مكبولق اونوص اذكو اذه هانعم امم ملسو

هب، لمعيو قحلا ماقي نأ بحيو ، هلهأ بحيو قحلا بحي نمؤملا هللا،نإف دنع كرشلا نم دودعم اضيأ هنإف ،
الم. هبوسلا لمعيو لطابلا ماقي نأ ضغبيو ، هلهأ ضغبيو لطابلا ضغبيو

رسيت امب ةفلك،لب وال ،واللقث جرح ريغ يف كلذ نكيلف ، ناوخ اإل قوقح ةاعارم نم انركذ )ام كاردتسا )
عرسيلف ، بلقلا داسف وأ ةعيطقلا و ةوادعلا هيخأ نم فاخي ضراوعلا ضعب يفنوكي ،إالنأ تقولا يف نكمأو

هللا. نم اضرلا بلجتسي كلذ هبلق،نإف إلخالص
ىدأ ، حراوجلا نم ةحراج ىلإ جرخ طقف،نإف بلقلا هلحم كلذ نكيلف ، لطابلا لهأ ضغب نم انركذ ام امأو

الم. وسلا ملسأو ىلوأ حراوجلا ىلإ بلقلا نم هجارخإ كرتف هنم، مظعأ ركنم ىلإ
هللا ىلص يبنلا ىلع الة وصلا ةلمسبلا هنع:دعب هللا يضر :قلا هصنو ةبلطلا ضعب هب)ىلإ بتك اممو )
نم كبلق ةيفصتب ، كتين عوال كرس يف لجو بهللازع كيلع هب، كيصوأو هب كظعأ يذلا دعبو.ف ملسو هيلع

يف هريداقم يراجمل ربصلا ،و كرومأ عيمج يف همكحب اضرلا ،و كبلقب هللا ىلع ليوعتلا ،و هرمأ ةفلا خم
نيعم وهف ، كبلق روضحب ةعاطتس ردقاال ىلع هللا ركذ نم راثك كلذ،باإل عيمج ىلع نعتساو كلا. وحأ عيمج

هب. كيصوأ ام عيمج ىلع كل
، بلقلا روضح عم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يهلاالة ، ةدئاعو ىودج همظعأو ةدئاف هللا ركذ ربكأو
نم ناك اهلا، معتسا نم رثكأ نم نإو ، ءيش لك يف ابلجو اعفد ةرخ، واآل ايندلا بلا طم عيمجب ةفلكتم اهنإف

هللا. ءايفصأ ربكأ

بطقلا الل،وه حلا ،نإف انكسمو اسابلو كأال اعرش ةيلا ملا تامرحملا كرت هب، كيصوأ امم يناثلا واألرم
دوجولا ريثك هنإف ؟ هدجن نيأ لوقت نأ كايإو ، ةدابعلا عيض هعيض نمو ، تادابعلا رئاس فأالك هيلع رودت يذلا
ةرورض ةاعرمو ، انطابو ارهاظ ىلا هللاعت رمأ ةيفوت نع ثحبلا ب دجوي نكل ، نامز لك يفو ضرأ لك يف

، ةيعرشلا ماكح باأل ةفرعم عاستاو ، قيقد هقف ىلإ جاتحي لمحلا اذهو ، حيرصلا الل حلا دجوي مل ،نإ تقولا
اهتياهنو روم األ عيمج ةيادب وهو اذه، دعب هنم الدب يذلا الل،واألرم حلا دوج هيلع بعصي مل اذكه ناك نمو



دبعلا ردق ،نإف اصوصخو امومع هاوس ام لك كرتو هيلإ، عوجرلا و هيلإ شايحن بهللا،باال بلقلا قلعت ،وه
دعب يفالمز ردقي مل نإو ، ةياغلا وهف اسح بلقلا ةكرحب لكحلا، ىلعو هجو لكب هللا، ىلإ بلقلا لا حترا ىلع
كلذ هل ريصي هيلع هسفن لمحيو ، تاولصلا ريغ يف هبلق ىلع هب رمي اعبس،مث ثالاثوأ ءاعدلا صالةاذه لك

ىلعو ، يتقث كبو ، يلكوت كيلعو ، يئاجتلا كيلإو ماليذ، كبو ، يلوعم كيلع اذه:(هللام وه ءاعدلا حاالو
مدعو ، ءيش لك يف كتيمويق نايرسب يرارقإبو ، يئاضر كماكحأ يراجم عيمجبو ، يدامتعا كتوقو كلوح

هاـ). ينوكس ةظحل ىتح ، كرهقو كملع نع لجوأ قد، ءيش جورخ لا متحا
ربصو ، ءاعدلا اذه يناعمب هسفن ركذ ، ءاعدلا اذه قباطي ،امال سفنلا لا وحأ نم ىأر املك كيلع مواد اذإف

هاوس. ام لك ضفرب بهللا، بلقلا ملسو هيلع لهس ، هسفن لمح ىلع
ال صإب كيلعو ، هلمهت فال هردق ملعيو لا، جرلا ملع نم ءيش ىندأ قاذ نم هملعي ، ملعلا نم ريبك باب اذهو
يدي نيب باسحلا ،و ليقث لمحلا ،و دوؤك ةبقعلا ،و ليوط رفسلا ،و ريصق رمعلا ،نإف ةعاطتس ردقاال كسفن ح

روم. هذهاأل نم يجنملا ىلا،وه هللاعت رمأب لمعلا ديدش،و ىلا هللاعت
هنع:نم ىلا عتو هللا يضر كامسلا نب دمحم يديس بهللا فراعلا ، زربملا ردصلا و حلا صلا خيشلا (قلا)
هللا ضرعأ هللا، نع ضرعأ نمو هيلإ، سانلا هوجو فرصو ، هتمحرب هيلع هللا لبقأ ، هبلقب هللا ىلع لبقأ

ام ضفرب ىلا بهللاعت كيلع لصاحلا ام،و اتقو همحرب فهللا ةرمو ةرم ناك نمو ، ةلمج هنع ىلا عتو هناحبس
ربكأو هقلخ، ىلإ ناسح اإل بحي هلل،إفنهللا مهلماعو مهطلا ،خف مهتطلا خمو سانلا ةلماعمب تيلتبا اذإو هاوس،
مظع األ زنكلا يهف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بلقلا روضحب الة، صلا ةرثك وه هيلع كضحأ ام

هاـ. األمخف رخذلا و
لوسر ىلع الة وصلا ةلمسبلا هنع:دعب هللا يضر قلا هصنو ، اوناك امنيأ ناوخ ةفاكاإل هب)ىلإ بتك اممو )
َنيِذَّلا اَنْيَّصَو ْدَقَلَو ىلا:﴿ عتو هناحبس هب:قلا ىلا هللاعت ىصوأ امب مكيصوأف :( دعبو ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا

اَم ِنيِّدلا َنِم ْمُكَل َعَرَش ىلا:﴿ عتو هناحبس 4اآلية:131]قولا ءاسنلا ]﴾ َهَّللا اوُقَّتا ِنَأ ْمُكاَّيِإَو ْمُكِلْبَق ْنِم َباَتِكْلا اوُتوُأ
َرُبَك ِهيِف اوُقَّرَفَتَت اَلَو َنيِّدلا اوُميِقَأ ْنَأ ىَسيِعَو ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإ ِهِب اَنْيَّصَو اَمَو َكْيَلِإ اَنْيَحْوَأ يِذَّلا َو اًحوُن ِهِب ىَّصَو
اَلَو اًعيِمَج ِهَّللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو ىلا:﴿ عتو هناحبس 42اآلية:13]قولا ىروشلا ِهْيَلِإ﴾[ ْمُهوُعْدَت اَم َنيِكِرْشُمْلا ىَلَع
الق65اآلي ﴾[طلا اًرْسُي ِهِرْمَأ ْنِم ُهَل ْلَعْجَي َهَّللا ِقَّتَي ْنَمَو ىلا:﴿ عتو هناحبس 3اآلية:103]قولا نارمع ﴾[لآ اوُقَّرَفَت
نأ نع ادعب، تءانتو اهمارم بعص دق ىوقتلا نأ اوملعا الق65اآلية:5] ﴾[طلا اًرْجَأ ُهَل ْمِظْعُيَو ﴿: هلوق ة:4]ىلإ

ذاشلا درفلا ،إال اهماكتحاو اهساسأ دحأ ديب لصي ،فال اهنود ممهلا تلكو ، اهماكتعاو اهماطخ دحأ ديب دمت
اهلحوو رابتعاو هجو، لكب هرمأ نعو ىلا، هللاعت نع رابد ،نماال سوفنلا و بولقلا هيلع تعبط ،امل ردانلا

ىلع ام لك نم دلب لك يف رصعلا لهأ حلا اذهو هنع، كاكفن يفاال اهل عمطم حوالال ةيرشبلا لا وحأ عتر يف
رحب أمظو ، نتفلا االوهلاو رحب جاه ، اهانركذ ام ببسب ىلا، هللاعت همصع يذلا ردانلا ذاشلا ،إال ضر األ
اهنم، مصعو ةبيصم نم ةاجنلا لأس املك دبعلا راصو ، قرغلا لك هيف سانلا قرغو ، نحملا و بئاصملا

. بئاصم هتفنتكا
قيرغلا ءاعدك ءاعد اهيفإال عفني ،فال نتفلا و نحملا روحب هيف مكارتت ، نامز سانلا ىلع يتأيس ليق اذه يفو

يبنلا ىلع الة وصلا رافغتس اال ةرثك ،وه هنارين ألرثك ءىفطملا ،و انركذ امل ىجنملا األرم مكتمز مال نكلو ،
لوقو ، نيملا ظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الهلإإال ركذو ، ةدرجم الهلإإالهللا ركذو ، ملسو هيلع هللا ىلص
األ رورشو بئاصملا ةرثك دبعلا نع ىءانتتو ، راكذ هذهاأل نم راثك اإل ردقب هنإف ، ليكولا معنو هللا انبسح

. رورشلا و بئاصملا نع هدعب لقي اهنم هليلقت ردقبو ، رازو
مك هل نمل لا، واالهتب عرضتلا ةرثكب مكيلعو ، ةقاطلا ردق ىلع راكذ هذهاأل نم ردق مكنم دحاو لكل نكلو
، عرضتم هيلإ عرضتي نأ النم ضف مظعأو مركأ هنإف ، دودو هدابعب ميحر ىلا هللاعت الل،نإف وجلا االزعل
ابئاخ،وأ هدري هلا،نأ ضفاو همرك ايجار ونهلا، افطعتسم هيدي هيلإ دمو ، نازح واأل بئاصملا هب تطاحأ

فال ىلا هللاعت نم هسفن عيض نمو لا، واالهتب عرضتلا نع ىتح زجع نم زجاعلا ،و هتمحرب هنع ضرعي
هل. رباج

هتاقوأ رورك يف كلذ داتعا نم نإف تاقو األ روركو تاعاسلا رورم ىلع ، تامل ىلا هللاعت بابب مكل نكيلو
اهنع. هل جرخم ال يتلا بئاصملل هملسي يفألقاألاقوت،وأ ولو ، هبابب فوقولا دوعت دق ادبع ىأر ،اذإ
يف ريسيتلا اودجت ، ةليللا و مويلا رورم نم ليلق لقأ يف ولو ، ناديملا اذه يف اوضكراو ، دهعلا اذه اوظفحا



ةليل لك يف هعرضت نوكي نأ ىلع ، مكنم دحاولا ردق ناو ، رورشلا نم ريثك الصيف روم،وخلا األ عيمج
كمكح يفو ، رورشلا و تاريخلا نم دوجولا يف عقو ام لكل نكسملا و كرحملا تنأ انهلإ وهو: ءاعدلا اذهب
انزجعب ملعأ تنأو ، رودقملا ءاضقلا و رادق األ فيراصت كتئيشم نعو كديبو روم، األ عيمجل دقعلا و لحلا

نم هيف عوقولا ديرن امب انلا صتا نعو ، رورشلا نم انب لحي امع ، اندعابت نع انتوقو انلوح باهذو ، انفعضو
كباتعأ ىلع انفقوو ، كبانجل انأجتلا وو كبابب انفقو دقو روم، األ عيمج يف انضارغأ امويالمئ ، تاريخلا

، روهدلا بقاعت هب ىرجي هلاالك،امم نم انب لزني امو ، رورشلا نم انب لحي ام فرص كب،يف نيثغتسم
يذلا ، ميحرلا ديجملا و ميركلا وفعلا تنأو هليو، النع ضف هلط ىلع انل ةردق ،وال هلمحت ىلع انل ةردق ال امم
ميلأ نم ريرض كادان ،وال هتجرف إال هبرك وكشي بوركم كيلإ هجوت ،وال هتثغأ إال ثيغتسم كب ثاغتسا ام
نكو ، كيدي نيب يعرضتو يلذ محراف ، كيلإ ءىجتلملا كبو ثيغتسملا ماقم اذهو ، هتمحرو هتيفاع بالهئإال
لزني امل ةبجاح يبونذ مئاظع لعجت ،وال نازح واأل بئاصملا نم يب لحي ام لكل ، اعفادو ارصانو انوع يل
عيمج يفو ، كنارفغو كوفعب انبونذ عيمج يف انلماعو ، كلوط نم هب انفحنت امل ةعنام ،وال كلضف نم انيلإ

. كناسحاو كتمحرب انتارثعو زالانت
لعجت ،فال نوعرضتم جوالكل كزع لا مكلو ، نولئاس كلا ونلو ، نولوعم كمرك ىلعو ، نوجار كلضفل انإف
، نولئاسلا هبابب فقو نم مركأ كنإف الن، وذخلا درطلا كلضف نم انلنت ،وال نامرحلا و ةبيخلا كنم انظح
ىلعأو امرك مظعأ تنأو األمرك، بانجلا و مظع األ نملا كل .هنإف نوعماطلا هيف عمط نم لك نم ادجم عسوأو

الهلإإال نامرحلا هظح نوكيف ، كيلإ اعرضتم كلا ون دحأ فطعتسي ابئاخ،وأ هدرتف ثيغتسي نأ ،نم ادجم
ةرم. نيرشع ( ميحر اي بر اي دوجلا عساو ،اي ميرك اي ديجم اي ميظع اي يلع اي تنأ

لك يف ءاعدلا اذهل ةموادملا يف ارشع خلا، حتافلا صالة خلا،مث تنأ :الهلإإال كلوق نم ءامس هذهاأل ركذت
ميظع فطل هب لزن ، اهلوزن متحت نأو ، نازح واأل بئاصملا نم اريثك هنع عفدت وأثالاث، اسمخ وأ اعبس ةليل

هاـ. اهيف
ىلص هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا ةلمسبلا :دعب هصنو اوناك امنيأ ناوخ اإل ةفاك هب)ىلإ بتك اممو )

دعب:ف امأ هتاكربو ىلا هللاعت ةمحرو مكيلع الم سلا هنع:دعب ىلا هللاعت يضر هل،قلا دمحلا و ملسو هيلع هللا
. تاكلهم ،ثوالث تايجنم ثالث ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع ةظفاحملا ، يايإو هب مكيصوأ يذلا

رقفلا يف دصقلا و بضغلا و اضرلا يف قحلا ةملكو وعلاالةين، رسلا يف ىلا هللاعت ىوقت يهف : تايجنملا امأف
. ىنغلا و

هيلع هللا ىلص هلوق ىلعو . هيأرب ءرملا باجعاو عبتم، ىوهو عاطم ىوهو عاطم حشف : تاكلهملا امأو
ىلص هلوق ىلعو ﴾ عبتم ىوه نم مظعأ ىلا، هللاعت نود نم دبعي هلإ ءامسلا ةبق تحت :﴿ام ملسو
اونمتت :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلعو ﴾ هينعي امال هكرت ءرملا سإالم نسح :﴿نم ملسو هيلع هللا

. ثيدحلا ﴾ اوربصاف هومتيقل اذإف ، ةيفاعلا ىلا هللاعت اولأساو ودعلا ءاقل
ىنمت ىتمف ، سانلا رش نع حفصلا يف ةنمز هذهاأل يف بلقنم وهف ، رافكلا داهج نيدايم يف درو نإو اذهو
ىلعو ، مهعفد ىلع ردقي ال هجو هيلع،نم ىلا هللاعت مهطلس ، سانلا ىلع هنم رشلا كيرح تش دارأ ،وأ هبلقب
ىلع األ هجولا هنم،ف ببس ريغ نم هيلع كرحت ، مهتنتفو سانلا رش كيرحت نم ةيفاعلا ىلا هللاعت لأسي نأ دبعلا
نارينل ءافطإ مهنم ، وفعلا و حفصلا بف ردقي مل ،نإف مهتءاسإ يف ناسح باإل مهتلباقم ، ملعلا موسر هيضتقت يذلا
نارين هيلع تلعتشا نإو ، مهتياذإ نم ءيش يف كرحتي ،وال رادق األ يراجم توبثل ربصلا بف ردقي مل نإف ةنتفلا

،نإف هناكم نع برهلا و ردق نإ جورخلا ب هيلعف كلذ، دفي مل ،نإف قفرو نيلب نسحأ يه بيتلا عفاديلف ، مهرش
رثكيلو ، ارهاظ كلذ لعفيلف نماإلةياذ، باأللقفاأللق عفاديلف ، هردق دجي لا،ملو نعاالحتر قئاوعلا تقوع

هيلع. ىلا هللاعت جرفي ىتح كلذ، ىلع اموادم هنع مهرش عفد يف ارس لا ىلا،واالهتب هللاعت ىلإ عرضتلا
سانلا رش هيلع كرحت نمل رذحلا رذحلا ،و ملعلا موسر هيضتقت يتلا يه ، اهانركذ يتلا هوجولا هذه نإف

اذهب رشلل ردابملا .نإف هسفن ةزعو هلهج ةملظو ، هعبط ةرارح ىضتقمل ، رشلا ب كرحتلا هيلإب ردابي ،نأ مكنم
ال هتبوقع كلتو ةرخ، واآل ايندلا هلاالكيف اهب قحتسي ، قلخلا نم رشلا روحب هيلع تضاف ، امولظم ناك نإو

هفعضو هزجعب فرتعاو ، ةياكشلا و عرضتلا ىلاب هللاعت ىلإ عزف ول هنإف ىلا.وأال: هللاعت بانج نع هضارتع
نوزجعي لغاشب ىلا هللاعت مهلغشي هيف،وأ بعت ال ببسب ببس،وأ بال قلخلا ررض هنع ىلا ،هللاعت عفادل ،
كلت صصغ دباكيف ، ليمجلا ربصلا وأ ميظعلا فطللا هيلع لزني نأ امإو اذه، هللاهل لعفي نأ امإف هنع،



. ىرخأو ايند اباثم نوكيف ىلا، هللاعت نم جرفلا هيلع دري ىتح ، ربصلا و فطللا نم هيف وه ،امب رورشلا
هدعو يذلا نيرباصلا باوث امأو : هتبتر ردق ىلع قلخلا يف هرصن روهظو ةبقاعلا دمحبف ، ايندلا باوث امأو
7اآلي فارع ﴾[األ اوُرَبَص اَمِب َليِئاَرْسِإ يِنَب ىَلَع ىَنْسُحْلا َكِّبَر ُتَمِلَك ْتَّمَتَو ىلا:﴿ عتو هناحبس قلا ىلا هللاعت
نع ايكاح ىلا عت ﴾[األفنلا8اآلية:46]قولا َنيِرِباَّصلا َعَم َهَّللا َّنِإ اوُرِبْصاَو ىلا:﴿ عتو هناحبس ة:137]قولا

ىلا: عت 12اآلية:90]قولا فسوي ]﴾ َنيِنِسْحُمْلا َرْجَأ ُعيِضُي اَل َهَّللا َّنِإَف ْرِبْصَيَو ِقَّتَي ْنَم المهنإ:﴿ سلا هيلع فسوي
كلذ ريغ 16اآلية:126]ىلإ لحن ﴾[لا َنيِرِباَّصلِل ٌرْيَخ َوُهَل ْمُتْرَبَص ْنِئَلَو ِهِب ْمُتْبِقوُع اَم ِلْثِمِب اوُبِقاَعَف ْمُتْبَقاَع ْنِإَو ﴿

نماآلتاي.
اوعقوو ، اضعب مهضعب رورش ةدباكم ،نم ميظع باذع يف ادبأ سانلا ىري ، انركذ امل سانلا رابتعا مدعلو

ال ةماعلا ،نإف ىلااالةيهل هللاعت نم ةميظع ةيانع هتفح ةرخ،إالنم واآل ايندلا يف ماظعلا كلا هملا يف كلذب
، همكح غبلا نعو هللا ركذ نع مهتبيغل ، مهيلع هكرح يذلا صخشلا ةروص ،إال مهيلع رشلا كيرحت نوري

، رورشلا ةدباكم مهيلع تلا ،طف مهسوفن ناطلس ةلوصو مهلا، يتحاو مهلوحب رورشلا ةلباقم يف اوضهنف
. روهدلا بقاعت ىلع باذعلا نجس يف اوسبحو

ىلع ألدح ةردق ،ال ايهلإ ايلجت هلهب،هآر اوكرحتو سانلا نم رشلا هيلع بصن ،اذإ لقاعلا سيكلا نإف
ءاجتل واال بورهلا ب ىلا هللاعت ىلإ عوجرلا ، هلقعو هملع هيلع لد ام ىضتقم ناكف . يهلأ دييأتب إال هتمواقم

هقلخ.ف ةلباقم بهللايف امصتعم ضهنف ، هفعضو هزجعب فارتع هيدل،واال لا واالهتب عرضتلا عباتتو هيلإ،
لوصولا نع اوزجعل ، قلخلا نم رشلا نارين هيلع تبهتلا هنم،ول بعت بال رورشلا هنع عفدت اذه نأ كش ال

ِقَّتَي ْنَمَو ىلا:﴿ عتو هناحبس .قلا ءىيش هيلع ىوقي ىلا،ال بهللاعت قلعت نم ىلا،نإف بهللاعت هماصتع ال هيلإ
الق65اآلية:3]. ﴾[طلا ُهُبْسَح َوُهَف ﴿: هلوق الق65اآلية:2]ىلإ ﴾[طلا اًجَرْخَم ُهَل ْلَعْجَي َهَّللا

يف دعس جاهنملا اذه ىلع ريسلا مادأ نمف ، تقولا اذه يف هيلإ نوجاتحم قلخلا ،لك هانركذ يذلا بابلا اذهو
هلا لك كلهف هلا، يتحاو هلوحب رورشلا ةلباقم ىلإ ضهنف ، هسفن ىلإ ىلا هللاعت هلكو هقراف نمو ةرخ، واآل ايندلا
ببس،و وأبال ببسب ىلا، هللاعت نم ةدراولا معنلا ركشب مكيلعو ، ةيافك انركذ اميفو . هلجآو هلجاع الكيف

ىندأو دوس نماأل ريخ ةيلك،وإالفاألعقب نوكت نأ ىلع ردق ىلا،نإ هللاعت ةعاطب اهتلباقم يف نوكي ركشلا
يف كلذ ال ،عاف ركشلل ةعماجلا هوجولا كلذب نكيلو ، ناسللا ركش نع زجع نمم زجعأ .فال ناسللا ركش كلذ
ام عيمج ركش قرغتسي اهتو،هنأ دنعتال ونيلو ، اركش هيلع هللا معنأ ام ةلباقم يف ةحتافلا ،تالةو ناسللا ركش
هيدل ةلوهجملا و دبعلا دنع ةمولعملا ،و ةيونعملا و ةيسحلا و ةنطابلا و ةرهاظلا هيلع، همعن هللانم ملع هب طاحأ

ةئام. ىلإ ةرم نم ةحتافلا نم هيلع ردق ام ةينلا هذهب ولتيو . ةعطقنملا و ةرخأتملا و ةمدقتملا واآلةلج ةلجاعلا ،و
. قداصلا هدعو بسحب هتين، ردق ةمئادلا و هيلع همعن نم ديزملا هباوث ناكو ، اركاش هللا هبتك كلذ لعف نمف
ءانث يصحأ :﴿ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لثم ، اهركذب ليطن ال ةريثك يهف ، ةعماجلا دماحملا هوجو امأو
كئامسأو كتافص ،نم كملع هب طاحأ ام لثم ركشلا كل يهلإ :( اهنمو )﴾ كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع

هب، كوركذ ظفل يأب ، كقلخ نم درف لك اهب كدمح كبالكم،ويتلا كسفن اهب تدم ح يتلا ، كدماحم عيمجو
هاـ. يلع كمعن نم كملع هب طاحأ ام ددع ، كقلخ عيمج نمو كنم كلذ نم دمح لك

، ةمعن ىلا هللاعت هلوخ نم لكل مكرذحأو ، معنلا عيمج ىلع ركشلل قرغتسم ، دماحلا عاون أل عماج دمح وهف
يف اهب ةلماعملا يف اهب ديلا دمو ، انزلا يف عوقولا و رمخلا برش لثم ىلا، هللاعت ىضري اميف اهب هدي دمي نأ
مهلا ومأ بهنو ، مهئامد كفس نم نيملسملا ةياذإ يف ،وأ ةنطلسلا و ةسائرلا بلط هوجو يف اهفرص ،وأ ابرلا

بلسل قحتسم هيلع، هللا معنأ روم،امب األ هذهل لعافلا ليلق.نإف لقأب ولو مهتياذإب ،وأ مهميرح كته ،وأ
معنأ ،امب اهضعب وأ روم هذهاأل لعف ،نإف هبضغو ىلا هللاعت تقم نم هل ضرعي ىلا،عمام هللاعت نم ةمعنلا

ىلا هللاعت بضغ هيلع لحي نمم ، هسفن يف ملعيلف ، همعن بلس ىلا هللاعت نم دري هيلع،ملو هب ىلا هللاعت
ةرخ. واآل ايندلا يف هطخسو

هللا نم هبلق يف هيبنتلا ىريو ، ةبوقعلا ليجعت بيرق نع ىري روم، هذهاأل نم ءيش يف عقو اذإ ديعسلا و
ةردق ،وال دارأ اميف هقلخ ماقأ يذلا وه ىلا هللاعت ،نإف ريكنت وأ ضيغبت وأ ةرفانمل ضرعت ريغ ىلا،نم عت

اهب فوطت ةبعك اهنإف ، اهبابسأو ةسائرلل ضرعتلا اوكرتاو هيف، ىلا هللاعت مهماقأ امع قلخلا جرخي ألدح،نأ
ةرخ. واأل ايندلا هلاالكيف رقم يهو ، رورشلا عيمج

ىلا،نإف هللاعت نم جرفلا راظتناب ربصيلف ، ةبئان رورشلا نم هب تلزن هب،وأ تلزن ةبيصمب مكنم ىلتبا نمو



لا، واالهتب عرضتلا ب هيلعف لا، حلا هب قاض نإو . جرخم نم الدبهل برك لكو ةياغ، نم اهل الدب ةدش لك
يف دابعلا لزنأ ام ىلا عتو هناحبس هللا ،نإف تايلبلا و بئاصملا نم اوعزجت ةياغاآلملا،وال جرفلا ب غلبي ىتح
، سؤبلا بلاالءو لجأ نم سوفنلا هب قيضت ،امم ةينابرلا رادق ،واأل اإلةيهل ماكح األ فيراصتل ،إال ايندلا راد
ىلع ،لب ايندلا لكبالءيف نم ةمحرلا ماود نم نكمتلا نم دبعلل ناكمإ اذه،وال نع افرصنم دبعلا دجي ملو

نازحأو ، رورشو تاريخو ، طاسبناو ضابقنا تاعاس ،نم تابقاعتم ادبأ ايندلا لا وحأ ملعي،نأ نأ لقاعلا
اتقو اهل نأ ملعيلف ، ةبئان تقاض وأ ةبيصم تلزن ،نإف رادقملا اذه نع ايندلا نكس نمم دحأ جرخي .ال حارفأو

. رورسلا و حرفلا اهبقعي هيلإ،مث يهتنت
ىلع ركشلا و ءاضقلا ،ب اضرلا و ربصلا ب ةبيصم لك ىقلت ، هايند فيراصت يف ىلا هللاعت نع اذه لقع نمف

. تقولا هيطعي ام بسح ىلع ، هلوصأو عرشلا دعاوق ةظفاحم ىلع ، قاوس األ ةلماعم يف مكيصوأو . ءامعنلا
، عرشلا صنب كلذ هللانم مرح ام ماحتقاو ، نامث األ ميوقت ،يف بذكلا و سيلدتلا و شغلا هوجو عيمج اوبنجتو
،إالنأ أجلم دبعلا دجي ،ملو ةجاحلا تدتشاو ، ةرورضلا أجلأ اذإ هلاالك،مث لك كلهي كلذ يف كمهنملا نإف
يف رطضملا مكح ىلع كلذ، يف ايراج نكيلو ، توقتي ام ردق أجيلف ، قاوس يفاأل اعرش مرح امم هتوق ذخأي

الت ماعملا يف اوتفاهتت نأ مكرذحأو ال. ومتو ابسكت ،ال ةقافلل ادسو بالاغ اهلكأي امنإ هنإف ، ةتيملا لكأ
ا مهنع اوطقسي نأ نوديري ، نيعملا الل حلا دوجو مدعب نيجتحم ، ةماعلا نم ةلهجلا تفاهت ، اعرش تامرحملا
. روزو ىلا هللاعت ىلع بذك وهو ، مهيلع فيلكت ال مهنأك كلذ يف اوراص الت.دقف ماعملا يف ةيعرشلا ماكح أل
﴾ ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَت اَلَو اًبِّيَط َلَحاًلا ِضْرَأْلا يِف اَّمِم اوُلُك ُساَّنلا اَهُّيَأ ىلا:﴿اَي عتو هناحبس هللا دقفقلا

اياضقلا نم هلمتحت ام لك ىلع ةلمتشم يهف ، صاخ بلطم يف تلزن نإو اآلةي، هذهف 2اآلية:168]اآلةي ةرقبلا ]

ألهلج. لزنت مل ،نإ هلمتحت ام لك ةيآ،نم لك نم همكح ذخأي ملا ،وعلا احيولت امإو انمضت ،امإ
ىلع ضراع نمحالل،وأ هدوجو نكمأ ،وهام ضر يفاأل يذلا هذه،نأ انتيضق يف نماآلةي هنم عقاولا و

ناطيشلا تاوطخو ، ةلماعملا باوج يف انلصف ام بسح ىلع األلثمفاأللثم وهو ، تقولا ضراوع بسح
دعمال، اهنع دجي مل دعمال،نإف اهنع دبعلا دجي ثيح . اعرش تامرحملا الت ماعملا ىلا،يه هللاعت ىهن يتلا
تام هنم ذخأي مل نإو ، اعرش مرحملا نم هتوق ذخأي نأ ،ىلإ متحتلا و رهقلا مكحي ، رادق األ ضراوع هتأجلأو
ِنَمَف ىلا:﴿ عت هلوق يف عقاولا وهف ، هريغل ليبسلا دقفو ، تقولا قيضل اعوج يعهلا ضعب تام ،وأ تقولا يف

يف حرلا نب نسحلا ديسلا نع لقن ام ىلإ اوتفتلت 2اآلية:173]وال ةرقبلا ِهْيَلَع﴾[ َمْثِإ اَلَف ٍداَع اَلَو ٍغاَب َرْيَغ َّرُطْضا
طبض نع لفاغت هنوكل ، لطاب لوق وهف حالل. يهف مارحلا ب لماعي اهيف،إالنم دجوي ال ةدقع :لك هلوق

ام :﴿عد ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هل دهشي افنآ، اهلبق هانركذ ام وه اميف قيقحتلا هيف،و ةيعرشلا ةدعاقلا
، متعطتسا ام هنم اولعفاف ، ءيشب مكترمأ :﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ﴾ كبيري امال ىلإ كبيري

﴾ اوُعيِطَأَو اوُعَمْساَو ْمُتْعَطَتْسا اَم َهَّللا اوُقَّتاَف ىلا:﴿ عتو هناحبس هلوقو ﴾ اوهتناف ءيش نع مكتيهن اذإو
: رعاشلا لوقو 64اآلية:16] نباغت [لا

عيطتست ام ىلإ هزواجو هعدف ائيش عطتست مل اذإ
هللا ىلص هللا لوسر ىلع الم الةوسلا الةوصلا وصلا ةلمسبلا :دعب هصنو هئابحأ ضعب هب)ىلإ بتك اممو )

لوغشم تنأو ، اهتاوهشو اهضارغأو ايندلا بلط يف صاوخلا ب كقلعتف دعبو: هنع، هللا يضر قلا ملسو هيلع
هذه يف حبر ىلا،ال هللاعت نع دعبلا يف كمهنمو هللا، يضري ال اميفو ، ةميمنلا و ةبيغلا يف كناسل الق طإب
بارسب رفظلا ديري يذلا اهبك قلعتملا ، عمطلا رحب صاوخلا نإو ، ءيشب اهنم رفظت .فال بعتلا إال ةراجتلا

امإو رفظبولاالةي، لجر :امإ نيلجر هللا،إالدحأ قلخ نم دحأ اهنم نكمتي ،ال اهرارسأو صاوخلا ،امنإ ةعيقب
هيبن ىلع الة صلا يفو ىلا، عتو هناحبس هيلإ هجوتلا ةحص يفو ىلا، هللاعت ركذ يف هتاقوأ رثكأ لعج لجر
هناسل ناصو لا، ونملا اذه ىلع موادو كلذ، ريغ ضرغل ال ميركلا ىلا هللاعت هجول ابلط ، ملسو هيلع هللا ىلص
هسفن ناصو ىضتري امال رئاسو ، ةيرخسلا و بذكلا ،و ةميمنلا و ةبيغلا ،ك اعرش يضرت ال يتلا ليواق نعاأل

كلذ. ريغ ،ىلإ يعرش رمأ ريغل ضغبلا ،و سانلا ملظو ، دسحلا و ربكلا ك ىلا هللاعت يضري ال امع
هديفي ال نيذه ىوس نمو ، صاوخلا رارسأ ضعب كردي هلعل يذلا وه اذلف ىلا عت هلل مئاق هلك اذه يف وهو
ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا نم هلل نيدرو لعجي هتقو،نأ يف هب قيلي يذلا ،و بعتلا إال صاوخلا ب قلعتلا
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة صلا نم درو لك يفو ، راهنلا يف دروو ، ليللا يف درو ملسو هيلع هللا
ريصي ىتح ، كلذك ،مثالزتلا عوبسأ لك يف ةرم نيسمخ ، ةدايزلا دروب جردت مث درو لك يف ةرم ةئامسمخ



. صقنت وال ديزت ،ال ادمرس ادبأ اذكه نيدرولا ىلع موادو درو، لك يف ةرم فلأ درولا
األ كنع جرفنت كلذ ىلع ماودلا ب كنإف ريغ، ال طقف ميركلا هجول ىلا هللاعت ىلإ هجوتلا ةحص كلذب دصقاو
ررض بهللانم ةثاغتس اال كلذب دصقاو ، راهنلا ب افلأو ليللا افلأب فيطل :اي كلوق نم ادرو كلذ عم دزو روم،

الم. وسلا هيف تنأ ام كنع هللا جرفي هيلع، موادو ، رقفلا
هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة وصلا ةلمسبلا :دعب هصنو سافب هئابحأ نم ءاهقفلا ضعب هب)ىلإ بتك اموو )
يف انبحم ىلإ هفطلب هللا هلماع ، يناجتلا دمحم نب دمحأ ، ديمحلا ينغلا وماله ىلإ ديبعلا رقفأ ،نم ملسو هيلع

ةرئادلا ب فرصتلا نم هنع تلأس يذلا دعب:ف امأ هتاكربو ىلا هللاعت ةمحرو مكيلع الم هللافالننبفالن.سلا
يلذاشلا ةرئاد ،نم صاوخلا لهأ بتك يف امب كسمتلا نأ ملعا هيف: باوجلا ،ف اهصاوخو اهئامسأو ةيلذاشلا

ىتح ءام، نآمظلا هبسحي ، ةعيقب بارسك ،هلك لوادجلا و فورحلا و ىلا هللاعت ءامسأو هنع، ىلا هللاعت يضر
نم ىودج ،وال ةدئافلا نم ليلق هيف دجوي ال يذلا ، عمطلا و بعتلا إال اهعيمج يف سيلو ائيش. هدجي مل هءاج اذإ
،ال نيرمأ ىلع فوقولا ب ةطورشم اهنكل عفأواال، عةيلا فيراصت ، ةميظعلا رارس األ كلتل نأ ،ىلإ ةدئاعلا

ائيش. امهنودب دحأ نيلا
،وأ طرش دوجو ىلع فقوتي ال اهبحاصف ، ةينطابلا ةينايعلا ةفرعملا لا مكب دبعلل حتفلا األرماأللو:وه

. بابس األ كلتب هدجوأ ائيش دارأ ىتم عنام وزلا
يدامتلا ةمئاد ، رارس كلتاأل فيرصتب ةمئاق ، ةرهطم ةرهاط ةيولع احاورأ رارس األ كلتل :نأ يناثلا واألرم
اهتيناحور ريخست ىلإ قرطلا كلتب لصوتي ، ةصوصخم قرط اهل ةيناحورلا كلتو ، اهرارسأب فيرصتلا يف

نيع. ةفرط نم عرسأ يف تباجأ ،إال ءيش يف اهب عاد نع فقوتت ال ىتح ،
هذه ىلع نوعلطي ال مهنأ ، بيغلا رهظ يف ءايلو ىلعاأل دهعلا ذخأ ،دقو ءايلو لإاأل اهملعي ال قرطلا هذهو
لهأ نم ادحأ هيلع علطأو ، ءيش يف مهنم ىدعت نمو ، مهظوظح عم نيفقاولا نم ادحأ اهنم ءيش ،وأ رارس األ

. هدلوو مهلا لصأتسي ، قحلا لبق نم دراو هيلع طلسي نأ امإو . ةعينش ةلتقب وأ ةميظع ةيلبب ىلتبا ، ظوظحلا
. رفكلا وأب بلسلا هيلع،وأب ربصلا مدعو ، رقفلا ب ىلا هللاعت هيلتبي نأ امإو

كلذإال ثملا امو هلآو، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هاجب هلك، كلذ نم ةيفاعلا الةمو سلا ىلا هللاعت لأسن
كلذ ىلعو ، ضارغ األ عيمج ةيفوتب يضقي ،امم فحتلا واألوملاو زونكلا نئازخب ءولمم ، ميظع نصحك

. حيتافم وال راوس األ كلتل باوبأ ،وال قيثوتلا و طلغلا نم نوكي ام ةياغ ديدح،يف نم ةميظع راوسأ نصحلا
ةتس ةريسم ىلع نصحلا نم يتأت ، ضر األ تحت ةءوبخم افرطو اباوبأ ، نصحلا كلذو راوس األ كلتل نإ مث

. ضر األ تحت ةعبس وأ مايأ
ذخأ نصحلا لخدو ، ضر األ تحت يذلا نصحلا باب ىلإ هب تضفأ ، قرطلا كلت نم اقيرط كلس نم لك
نمو ، قرطلا كلت باوبأ تعضو اهنم، جرخيو قرطلا كلت نم لخدي ادبأ وهف ، هقيرط نم عجرو ، دارأ املك
يدتهي ،ال باوب األ كلتب ربخي مل نمو رابخ، واأل لقنلا إالب اهيلع فقوي ال ثيحب ، اهيلع ةلدسم ةقلغم جراخ

. نصحلا ىلإ لخدي ،وال قرطلا كلتل
هنم، لمع ريغ نم باوب كلتاأل هنع ،زتلا نصحلا ىلإ ءاج ىتم ، ةفرعملا ب هيلع حوتفملا األلو لجرلا ف

ريخست ىلإ اهب يدتهي يتلا ، قيرطلا ب ءاملعلا مه يناثلا األرم باحصأو . ةقشم ريغ نم اهزونك ىلإ لصوو
قرطلا ىلع نوعلطملا ، يناثلا لا ثملا يف نيذلا ،مه ضرغ لك ىلإ اهب غولبلا اهيف،و فرصتلا و ةيناحورلا
لوح فوطي نم ةلزنمب ، نيرم األ نيذه نع نوجراخلا ةماعلا .و اهباوبأ ةلدسملا ضر األ تحت ةءوبخملا

. بعتلا إال هفاوط نم هل سيلف ، حاتفم وال باب ريغ ،نم زونكلا نم هلخاد يف امم نأنيلا ديري ، نصحلا
تعقو روم، نماأل رمأ يف ةباجإ ، نيلو األ نيرم يفاأل هل الظح يذلا ، يماعلل نايح األ ضعب يف عقي دق معن
ءاوس ائيش، ةحفنلا كلت تقو يف هنم بلط نم لك ىلا،نأ عتو هناحبس هنم ةحفنلا كلت تضتقا ، ةيهلإ ةحفنب
ةداج ىلع ناك ءاوس ؤسهلا، تقولا كلذ يف هيطعي نأ هلهج ،وأ اهتقو ملع ،وأ اهلهج وأ ةحفنلا كلت ملع

لك يف وأ ةعاس لك يف هل درطي ال نكل لامأال، ؤسلا كلذل هأال ناك . ءاوسو باوص ريغ ىلع ،وأ ةميقتسم
هملع اهاضتقا ىلا،ألاهن عتو هناحبس قحلا نم ةزرابلا اإلةيهل ةحفنلا كلت اهتضتقا ةباج، كلتاإل ،ألن بلطم
ةعاس لك يفو بلطم لك يف ةباج مهلاإل درطت ، نيلو األ نيرم األ باحصأ ،نإف ةيصاخلا كلتو ، رسلا كلذب
اوعبتت مهف،فال نمل ةيافك انركذ اميفو ، قافت اال مكحب ةيهلإ ةحفن تعقو ةباج،إالاذإ هلاإل العقت ثلا ثلا اذهو ،

هاـ. عفنأ وهف ةيصولا يف مكل تلق يذلا األرم اومزلا ،و ءيش يف صاوخلا و رارس نماأل مكسفنأ



ةيفاعلا و اهنم الةم سلا ىلا هللاعت لأسن ، ةدرلا اهنم لمعلا تاطبحم هنعقلا: ىلا هللاعت يضر كالهم) نمو )
ا ءاطعا مدعو ، مارحلا لكأ يف لا سرتس ،واال بورغلا ىلإ رصعلا ريخأت اهنمو ، تانصحملا فذق اهنمو ،

بابسأ اهلف اهنم، ىلا بهللاعت ذايعلا و ةدرلا .امأ لمعلا دسفي هنإف ، كدهج بجعلا نم رذحاو ، اهبحاصل ةرج أل
. ةيلعفو ةيلوق ةريثك

. اريبك اولع كلذ ىلا،نع عت ىلوملا ىلإ ثودحلا ةبسنك ، نيملسملا ةماع دنع مولعم وه ام اهنمف ةيلوقلا امأ
ةيردقلا ك هريغل ىلا هللاعت لا عفأ ضعب ةبسنب امإو ، حيرص امإ ىلا هلعت كيرشلا ةبسنك ، امازتلا وأ احيرصت امإ

هجالوأ هتمظعو جباللهللا نواهتلا رودص اهنمو ملا، علا نم ءيش مدقب ،وأ ةلهجلا نم مهانعم يف نمو ،
، دبعلا متش ديري هنم،وأ ىلا بهللاعت ذوعن ، هناحبس قحلا بناج يف ناسللا روهتو ، بسلا و متشلا ،ك ادانع

. هتافص نم ةفص وأ ىلا هللاعت ءامسأ نم امسا ريغيف
، ميركلا دبعو ، قحلا دبعك ىلا: هللاعت ءامس أل ةفاضملا ديبعلا ءامسأ ،يف ةماعلا ةنسلا يف اريثك اندهاش امك

ميحرلا دبعو ، ديمحلا دبعو ، قازرلا دبعو ربلا، دبعو ، ينغلا دبعو ، رداقلا دبعو ، مكحلا دبعو ، نمحرلا دبعو
اهبحاص رذعي ةدر،ملو اهرييغت ،نإف قلخلل ةفاضملا ىلا هللاعت ءامسأ دعت ىتح . روفغلا دبعو ، رافغلا دبعو ،

. هلهجب وال ىلا هللاعت مسا دصق مدعب
نم ضرغل ىلا، هللاعت مكح لدب نميف هبهذم اذكو ، بابلا اذه يف هنع ىلا هللاعت يضر انديس بهذم اذهو
هريغ. اجوز حكنت نأ ريغ األلو،نم اهجوزل ثالاث ةقلطملا ليلحتك هنيع، يف صنلا ناك ،امم هضارغأ

بهللا ذايعلا ،و دترم ىلا هللاعت فاصوأ نم افصو ريغ نمو ىلا، هللاعت فاصوأ نم فصو مكحلا قولا:نإ
ىلا. عت

ام دحج نم اذكو رفك. هيلع اعمجم امرحم لحتسا ،نم مهدنع ةعيرشلا ءاملع ألن هنع هللا يضر قدصو
ناسل روهت وأ متش رودصك وملاالةكئ، ةوبنلا ةبترمب نواهتلا اهنمو الة، صلا ك ةرورض نيدلا نم مولعم وه
. هانعم يف امو مهتاوذ يف بيع ،وأ تايهنملا باكتراك ، ةيلعلا مهبتارم نم اردق طحي ام مهيلإ بسن ،وأ
ةماع ضعب نأ ىتح ، دبعلا ب بئاصملا لوزن دنع طخستلا ،و ردقلا ب اضرلا مدع بابلا اذه يف وه اممو
ةبوتلا مزلت ةدر هذهف : انذاتسأ ؟قلا سانلا نود نم يب اذه تلعف ىتح بر، اي هتلعف ءيش :يأ لوقي نيملسملا
ضعب نم ردصي ام كلذكو ، روجلا و ملظلا نع اريبك اولع هللا ىلا عت هقلا خل ملظلا ةبسن كالهم، نمض اهنم

هللا :ولقاهلا لوقي هنأك . اضيأ ةدرلا لوقلا اذه نمضتي ، يدانملا ولقاهلا اذه لعفأ ،ال بضغلا دنع لا هجلا
اهنم. نيملسملا هجلا رذحيو عفوال، وقال ةعينشلا روم هذهاأل نم نمؤملا رذحيلف ، لوسرلا وأ ىلا عت

ءوس ىلع تومي اهنم، بتي ملو ةدحاو لعف روم.قلا:نم األ ضعب يف فشكلا لهأ ركذ اذهب،ام قحلي اممو
نم درولا ءاطع إل ردصت لا وهو ، ةخيشملا ءاعداو ، بذكلا ولاالةيب ىوعد يهو ىلا. بهللاعت ذايعلا و ةمتاخلا
، ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا و انزلا ةرثكو ، قلخلل اإلةياذ ةرثك كلذكو نذإ، ريغ

. نيدلا ولا قوقعو ةميمنلا ةرثكو
. ةمتاخلا ءوس ىلع تومي اهنم، بتي مل نإ اهلك هذهو

ةيفاعلا الةمو سلا ىلا هللاعت لأسن ءايلو بساأل بابلا اذهب قحلي اممو ، اهعيمج نم ةيفاعلا الةمو هللاسلا لأسن
اريذحت انه اهركذ . ةمتاخلا ءوس ىلع توملا ،و ةدرلا رومأ مظعأ هذهف مهلك، ىلا هللاعت ءايلوأ بس نم

. لقاعلا اهنم برهيل اهيف، عوقولا لبق اهبابسأ هذهو ىلا، عت هلل مهل ةحيصنو
اهنم،إ صلختي ةبوتلا ،ف ةدرلا ريغ تاكلهملا يف امأو اهنم، ةبوتلا اهيف،بف عوقولا دعب اهنم الص خلا امأو

و ةيبوبرلا بناج يف حيرصلا بسلا يف .امأ ةدرلا يف ةبوتلا و مهنم ليلحتلا ،بف دابعلا قوقح نم هيف ناك الام
ريغ يف امأو هللا. ىلإ لوكوم هرمأو ةحيحص هتبوتف ، لتقي ملو بات نإو ادح، لتقلا ةبوتلا عم دادزيف ، ةوبنلا
وأ ةجوز اذ دترملا ناك نإو ارفك، لتق هتدر نم بتي مل نإو هيلع، واللتق ةحيحص هتبوتف ، حيرصلا بسلا

. امهحاكن لطب ، جوز تاذ
فال اعجارت ،نإف خسفلا ب امهنيب مكحي ،لب ةيعجر وال ةنئاب ةقلطب امهنيب مكحي ال ،نأ هاتفتسا نمل يغبنيو

امهدحأ نم رركتي امبر الق، بطلا امهاتفأ نم امأو ، رثكأ ثالاثوأ نيجوزلا دحأ نم نكت نإو ، ةجوزلا مرحت
، حيحص مرحم باكترا ىلإ امهيدؤيف ، عوجرلا نع اربصي ،ملو ناتقلط وأ ةقلط هل تضم نوكت ،وأ ةدرلا
هذهف هللا، مرح ام ليلحت وهو هنم، امهجرخن نأ اندرأ يذلا ، رفكلا نيع يف امهيف ةيجوزلا و ةيلحلا ىوعد عم
نيمآ هاضرب انعتمو ، هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر انديس قلا اذكهو ، هجوزو دترا نم نيب حاكنلا خسف ةتكن



. بآملا و عجرملا هناحبس هيلإو ، باوصلل هنمب قفوملا ىلا وهللاعت

﴾ نوسمخلا و سماخ لا لصفلا ﴿
ق قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف بونذلا رفكي ام ضعب ركذ يف

هب: انعو هاضرأو هنع هللا يضر انخيش لا

هتاملظ تمكارتو هجاومأ ترثكو امط، دق بونذلا رحب ،نإ ماشلا ءارقف ةفاك ىلإ اهلسرأ يتلا ةلا سرلا يف امك
نكمت ؤهالءدقف ادع نمو ، هماقم براقي نم هنم،وأ لجأ وأ قيدص هنع،إال جورخلا نع قلخلا زجع ىتح ،

. بونذلا نع جورخلا نع مهيف زجعلا
عم اهب لغتشا نم ،نإف بونذلا تارفكمب هضرف صالة حيحصت دعب لقاعلا لغتشيلف اذكه، ناكاألرم ثيحف

هناحبس .قلا اهتارفكمب يتأي ،وال بونذلا محتقي يذلا نم ريخ وهو هيلع، بونذلا ةنؤم تفخ ، هبونذ ةرثك
ةئيسب تيتأ :﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ﴾[دوه11اآلية:114]قولا ِتاَئِّيَّسلا َنْبِهْذُي ِتاَنَسَحْلا ىلا:﴿َّنِإ عتو
ديدجت هل عرسي نم ةلزنمب كلذو اذه، هانعم امم ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا ﴾وأ اهحمت ةنسحلا ب اهعبتأف
هيلع بصنت يذلا نم ريخ وهو ، هئاودب عرسأ ، حارج هيلع عقو املكف ءاودلا هلب عرسيف ، هدسجب حارجلا

. ىوادتي فال حارجلا
هنع،إال عفرت فال ةيويندلا ةبوقعلا .امأ ةيورخأ ةبوقعو ةيويند ةبوقع : نيتبوقع نم اهل الدب ةيصعم لكو
. ةيصعملا هنعبالء عفدي اهبف الل، حاللكحلا نمملا اهدعب ىلا عت هلل ةقدص جارخإب .األلو: نيرمأ دحأب

ءاعدلا ب عرضتلا ،و راسكن واال لا،ولذلا واالهتب ةعار ضلا ىلاب هللاعت باب ىلإ عوجرلا : نيرم نماأل يناثلا و
اآل ةبوقع امأو هنع. عفتري كلذ ببسب هنإف ، بونذلا كلت هيلب عفر بلطبو ىلا، عتو هناحبس هنم وفعلا بلطب

وفعلا بابسأو ببس. ريغب وأ ببسب ىلا،امإ عتو هناحبس هنع وفعي اهنم،إالنأ والدب هنع عفترت فال ةرخ
هاـ. ثيدحلا بتك يف اهعلا طيلف اهادرأ ،نم ةريثك

هنكامأ نم كلذ ةلوانم ىلع مهرثك أل ةردق ،وال ثيدحلا بتك يف درو امم ائيش انه اهركذأ نأ تببحأ (تلق):
ىلوم ،نأ نادمح نع ىور ،امم هدنسمو هفنصم يف ةبيش ببأ نبا ىور : قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقأف ،
جورحلا ديري وهو ، ةدراب ةليل ءوضوب هنع ىلا هللاعت يضر نامثع اعد قلا: امهنع ىلا هللاعت يضر نامثع

تعمس ينإف بص، قفلا: دربلا ةديدش ةليللا ،و تغبسأ دق كبسح : تلقف ههجو ىلع ءاملا دادزت رثكأف الة، صلل
.﴾ رخأت امو مدقت ام هبونذ نم هل رفغ إال ءوضولا دحأ غبسي :﴿ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



هنعقلا: ىلا هللاعت يضر صاقو يبأ نب دعس نع حيحصلا هجرختسم يف ينيارفس اال ةناوع وبأ ىورو
عمسي نيح :﴿نمقلا ةياور ؟قفلا:يف نذؤملا عمس نم ملسو هلآو هيلع ىلا هللاعت ىلص هللا لوسر قلا
دهشأ هللا الهلإإال نأ دهشأ هللاقلا لوسر ادمحم نأ دهشأ هللا، الهلإإال نأ دهشأ لوقي نذؤملا
يفو ﴾ ايبن ملسو هيلع هللا ىلص دمحمبو انيد بواإلسالم بهللاابر تيضر هللا لوسر دمحم نأ
هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس اذكه رخأت امو مدقت ام هبنذ نم هل رفغ ال وسر رماع نب دمحم ةياور

،أال كحنمأ ،أال كيطعأ :أال بلطملا دبع نب سابعلل قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنعو . ملسو
هأطخ ، هثيدحو هميدقو ، هرخآو هلوأ كبنذ كل رفغ كلذ، تلعف تنأ اذإ لا صخ رشع كب لعفأ ،أال كوبحأ

. ةروسو باتكلا ةحتافب ةعكر لك يف أرقت تاعكر عبرأ يلصت عوالهتين،نأ هرس ، هريبكو هريغصو ، هدمعو
سمخ ربكأ هلل،والهلإإالهللاوهللا دمحلا هللاو ناحبس تلق: مئاق تنأو ، ةعكر لوأ يف ةءارقلا نم تغرف اذإف
،مث ارشع اهلوقتف دجست ،مث ارشع اهلوقتف كسأر عفرت ،مث عكار تنأو ارشع اهلوقتف عكرت ةرم،مث ةرشع
تاعكر عبرأ يف كلذ لعفت . ةعكر لك يف نوعبسو سمخ كلذف ، ارشع اهلوقتف عفرت ،مث ارشع اهلوقتف عفرت

لك يفف ، لعفت مل ةرم،نإف ةعمج لك يفف ، لعفت مل ،نإف لعفاف ةرم موي لك يف اهيلصت نأ تعطتسا نإو ،
هيلإ راشأو ، دواد وبأ هدروأ اذكه ةرم. كرمع يفف لعفت مل ةرم،نإف ةنس لك يفف لعفت مل ةرم،نإف رهش

. ىرخأ دهاوش هلو ةميزخ نباهدروأو ، يذمرتلا
هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس هنأقلا: هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىورو
نم هل رفغ ملاالةكئ، نيمأت هنيمأت قفاو نمف نمؤت ملاالةكئ نإف ، اونمأف أرقاإلمام :﴿اذإ لوقي ملسو

.﴾ رخأت امو مدقت ام هبنذ
هللا ىلص هللا لوسر تعمس قلا:قلا ههجو ىلا هللاعت مرك يلع نع باوصلا باتك يف سايإ نبا ىورو
ةئام هنع احمو ، ةنسح ةئام هل ىلا هللاعت بتك ، اباستحاو اناميإ نيتعكر لص :﴿نم لوقي ملسو هيلع

نمحرلا دبع وبأ ىورو ﴾ رخأت امو اهنم مدقت اهلك،ام هبونذ هل ترفغو ، ةجرد ةئام هل عفرو ، ةئيس
لبق ةعمجلا موي ملساإلمام اذإ أرق :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر يملسلا

هل رفغ اعبس اعبس سانلا برب ذوعأ لقو دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتاف هيلجر ناث وهو ملكتي نأ
هاور اذكه اآلرخ﴾ مويلا بو ىلا بهللاعت نمآ نم ددعب نماألرج يطعأو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام

. فعض هيفو . يريشقلا وبأاألدعس
ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع،نأ هللا يضر ةريره يبأ نع ، هدنسم يف دمحأ اإلمام ىورو

نم هل رفغ ، اباستحاو اناميإ ناضمر ماق :﴿نم لوقيو ةميزعب انرمأي نأ ريغ ،نم ناضمر مايقب انرمأي
ىلص يبنلا نع هنع، ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نع ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا ىورو ﴾ رخأت امو هبنذ
ةياور يفو ﴾ هبنذ نم مدقت امو هبنذ نم هل رفغ ، اباستحاو اناميإ ناضمر ماق قلا:﴿نم ملسو هيلع هللا

نع يئاسنلا هاور اذكهو . رخأت امو هبنذ نم مدقت هلام رفغ ، اباستحاو اناميإ ردقلا ةليل ماق نمو . رخأت ام ةبتع
. يحي نب دماح هعباتو ةبتع،

ةليل قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع،نأ هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع دمحأ اإلمام ىورو
ام هبنذ نم هل رفغي ىلا عتو كرابت هللا نإف ، نهتبسح ءاغتبا نع ماق ،نم يقاوبلا رشعلا يف ردقلا

قيرط نمو ، تاقث هلا جر ثيدحلا ﴾اذه ةليل رخآ وأ وأثةثلا ةسماخ وأ عبسوأ عست ةليل يهو مدقت
ىلص قفلا ردقلا ةليل نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع،نأ هللا يضر اضيأ ةدابع نع ىرخأ

،وأثالث نيرشعو ىدحإ رتو يف اهنإف ، رخاو األ رشعلا يف اهوسمتلا ف ناضمر :﴿يف ملسو هيلع هللا
اناميإ اهماق نمف ةليل رخآ يف وأ نيرشعو عست ،وأ نيرشعو عبس ،وأ نيرشعو سمخ ،وأ نيرشعو
. هوحن مجعملا يف يناربطلا ركذو ﴾ رخأت امو مدقت ام هبنذ نم هل رفغ هل تعقو مث اباستحاو

ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر رمع نبا نع هلا، يمأ يف ظفاحلا شاقنلا ديعس وبأ ىورو
.﴾ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةفرع ماص :﴿نم ملسو هيلع هللا

هللا لوسر تعمس اهنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةملس مأ نع ،هل ننسلا باتك يف دواد وبأ ىورو
رفغ ، مارحلا دجسملا ىلإ ىصق األ دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب لهأ :﴿نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

دوعسم هللانب دبع نع ةيلحلا يف ميعن وبأ ىور ﴾و ةنجلا هل تبجوو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل



هللا، هجو ديري اجاح ءاج :﴿نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس هنعقلا: ىلا هللاعت يضر
هل﴾. اعد نميف عفشو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

هيلع هللا ىلص هللا لوسر قتلا:قلا اهنع ىلا هللاعت يضر ةشئاع هيلا،نع مأ يف هدنم هللانب دبع وبأ ىورو
عقو هكسن يضقي نأ لبق تام نإف ىلا، هللاعت زرح يف ناكو ، هتيب نم جاحلا جرخ :﴿اذإ ملسو

قافنإو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ هكسن يضقي ىتح يقب نإو ىلا، هللاعت ىلع هرجأ
يف دمحأ اإلمام ىورو هللا﴾. ليبس يف اهاوس اميف فلأ فلأ نيعبرأ لدعي ، تقولا كلذ يف مهردلا

ملسو ، هكسن ىضق :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر رباج نع ، هدنسم
، ريبكلا هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ ﴾و رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ، هناسلو هدي نم نوملسملا
رشحو ، رخأت امو مدقت ام هبنذ نم هل رفغ ، نيتعكر ماقملا فلخ ىلص نم نأ افشلا يف ضايع يضاقلا ركذو

هنعقلا: ىلا هللاعت يضر نبمكلا سنأ نع ، هريسفت يف يبلعثلا قاحسإ وبأ ىورو نينم. نماآل ةمايقلا موي
.﴾ رخأت امو هبنذ نم هل رفغ ، رشحلا ةروس رخآ أرق :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر سنأ األخالق،نع مراكم هباتك نبالليف ركب وبأ ىورو
نع نابح هللانب دبع وبأ ىورو .﴾ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ، ارظن نآرقلا هنبا ملع :﴿نم ملسو
هللا ىلص هللا لوسر اهيلع لخدف ، ةقدصلا الةو وصلا مايصلا رثكت تناكو اهنع، ىلا هللاعت يضر ئناع مأ
ةئامب كلتف ةرم، ةئام ىلا هللاعت نيحبست كلذ، نم ضوع وه امب كربخأس قفلا: اهفعض هل تكشف ، ملسو هيلع
، ةلبقتم اهنيدهت ةللجم ةلدب ةئامب كلتف ةرم، ةئام ىلا هللاعت نيدمحتو ، ةلبقتم ىلا هللاعت هجول اهيقتعت ةيقر،

. رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغي كانه ةرم، ةئام ىلا هللاعت نيربكتو
ام هل رفغ ، ربكي وهو ةجوم نيعبرأ رحبلا يف دع هنأقلا:﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو

باتك يف يعيبرلا نسحلا وبأ ىورو اطح﴾. بونذلا طحتل جاوم األ نإو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت
داق :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر نبمكلا سنأ نع ، ماشلا لئاضف

هللا دمحأ وبأ ىورو .﴾ ةنجلا هل تبجوو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ، ةوطخ نيعبرأ افوفكم
هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا امهنع ىلا هللاعت يضر سابع نبا ،نع حصانلا رسفملا نب دمحم هللا، دبع
رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ، ضقت مل ،وأ تيضق ةجاح يف ملسملا هيخ أل ىعس :﴿نم ملسو

.﴾ قافنلا نم ةءاربو ، رانلا نم ةءارب : ناتءارب هل تبتكو ،
ىلا هللاعت يضر نبمكلا سنأ ،نع اعيمج امهيدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأو ، نايفس نب نسحلا وبأ ىورو
اقرتفي ال يلع نايلصيو ناحفاصتيو نايقتلي نيملسم نم :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع،

نابح. نبا هجرخأ .﴾ ارخأت امو امهنم مدقت ،ام امهبونذ امهل رفغي ىتح ،
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :نأ امهنع ىلا هللاعت يضر ذاعم نب لهس نع ، ناسللا يف دواد وبأ ىورو

وال ينم لوح ريغ نم هينقزرو ، ماعطلا اذه ينمعطأ يذلا هلل دمحلا قفلا: اماعط لكأ قلا:﴿نم
يعباتلا يرصملا ينهجلا ذاعم،وه نب لهسو . نسح هدانسإ ﴾.اذه رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةوق،

هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم عقو يفاإلسالم،دقف ريمعتلا لضف ثيداحأ امأو ، قدصلا ب روهشملا
هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نمو ، سوا نب دادش ثيدح نمو ، نافع نب نامثع ثيدح نمو ، امهنع ىلا عت
هنع يوغبلا هجرخأ ،دقف امهنع ىلا هللاعت يضر قيدصلا ركب يبأ هللانب دبع ثيدح .امأ نيعمجأ مهنع ىلا عت
: عاونأ ثالةث هنع هللا فرص ةنس، نيعبرأ ءرملا غلب :﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا
هقزر ةنس نيتس غلب اذإف ، هبونذ ىلا هللاعت فلخ ةنس، نيسمخ غلب اذإف ، صربلا و ماذجلا و نونجلا
اذإف ﴿، ءامسلا لهأ هتبحأ ةياور يفو .﴾ ءامسلا مالةكئ هتبحأ ةنس نيعبس غلب اذإف اإلةبان، ىلا هللاعت
مدقت ام هل ىلا هللاعت رفغ ةنس، نيعست غلب اذإف ، هتائيس تيحمو ، هتانسح تتبثأ ةنس نينامث غلب
هعفش يوغبلا ريغ ةياور يفو .﴾ هتيب لهأ يف عفشو ، هضرأ يف ىلا هللاعت ريسأ يمسو ، رخأت امو

. ةمايقلا موي هتيب لها يف ىلا هللاعت
هنأقلا: هنع ىلا هللاعت يضر نامثع ةياور نم يذمرتلا ىورف هنع، ىلا هللاعت يضر نامثع ثيدح امأو
نم هتيفاع هنس، نيعبرأ دبعلا غلب اذإ لجو هللازع :﴿قلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
غلب اذإف ، اريسي اباسح هتبساح ةنس نيسمخ غلب اذإف ، صربلا و ماذجلا و نونجلا ثلاالت: بلاالاي



تبتك نينامثلا غلب اذإف ملاالةكئ، هتبحأ ةنس نيعبس غلب اذإف اإلةبان، هيلإ تببح ةنس، نيتس
رفغو ، هضرأ يف ىلا هللاعت ريسأ اذه ملاالةكئ: قتلا ةنس نيعست غلب اذإف ، هتائيس تيقلأو هتانسح

.﴾ هتيب لهأ يف عفشو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل
ركذف ، بابحلا نب ديز قيرط ،نم نابح نبا هجرخأ هنع،دقف ىلا هللاعت يضر سوأ نب دادش ثيدح امأو

لوص،نعأيب األ رداون يف يذمرتلا ميكحلا قفلا هنع ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ ثيدح امأو مدقت. ام وحن
وهو ةنس نيعبرأ غلب اذإ دبعلا :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر ةريره
وهو ةنس نيسمخ غلب اذإو ، صربلا و ماذجلا و نونجلا ثلاالث: لا صخلا نم ىلا هللاعت هنمأ ، رصعلا
اإلةبان ىلا هللاعت هقزر ، هتوق رابدإ وهو ةنس نيتس غلب اذإف ، باسحلا هنع ىلا هللاعت ففخ ، رهدلا
فرخلا وهو نينامثلا غلب اذإف ، ءامسلا لهأ هبحأ بقحلا وهو ةنس نيعبس غلب اذإف ، هبحي اميف هيلإ

امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ، رتفلا وهو ةنس نيعست غلب اذإف ، هتائيس تيحمو هتانسح تتبثأ ،
بيبح يمس ةئام غلب اذإف هضرأ يف ىلا هللاعت ريسأ ءامسلا لهأ هامسو هتيب لهأ يف عفشو ، رخأت

.﴾ هبيبح بذعي ال نأ ىلا هللاعت ىلع قحو ، ضر يفاأل هللا
ىلا هللاعت يضر سابع نبا ،نع دادغب خيرات يف مكاحلا ،قلا امهنع ىلا هللاعت يضر سابع نبا ثيدح امأو
ةنس، رشع عبرأ يف متيو ، نينس عبسل غلاالم رغثي هنأقلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع

قعالإالب كلذ دعب دادزي ال ،مث نيرشعو نامثل هلقع متيو ةنس، نيرشعو ىدح أل هلوط عمتجيو
اذإف ، صربلا و ماذجلا و نونجلا بلاالءو عاونأ نم ىلا هللاعت هافاع ةنس نيعبرأ غلب اذإف . براجتلا

، هئامسو هضرأ لهأ ىلإ ىلا هللاعت هببح نيتسلا غلب اذإف هيلإ، اإلةبان ىلا هللاعت هقزر نيسمخ غلب
هلف سنأ ثيدح ﴾امأ فرحب هنع ملقلا طخي ملو ، هضرأ يف ىلا هللاعت ريسأ راص نيعبسلا غلب اذإف
لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر سنأ هل،نع دهزلا باتك يف يقهيبلا امقهلا اهحصأ نمف ، ةريثك قرط
هنع ىلا هللاعت فرص ةنس،إال نيعبرأ يفاإلسالم رمعي رمعم نم :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا

هللاإلةبان هقزر نيتسلا غلب اذإف ، هباسح هللا نيل نيسمخلا غلب اذإف ، صربلا و ماذجلا و نونجلا
ىلا هللاعت لبق نينامثلا غلب اذإف ، ءامسلا لهأ هبحأو ىلا هللاعت هبحأ نيعبسلا غلب اذإف هيلإ،
ريسأ يمسو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ نيعستلا غلب اذإف ، هتائيس نع زواجتو هتانسح

قلا: ثيدحلا عفري هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ ﴾قولا هتيب لهأ يف عفشو ، ضر يفاأل ىلا هللاعت
ىلع وال هيلع بتكت ةئيس،مل نم لمعامو ، هتدلا وو هدلا ول تبتك ، ةنسح نم لمعي ام ثنحلا غلبي ىتح دولوملا
ةنس نيعبرأ غلب اذإف ، ادهشيو اظفحي هعم،نأ ناذللا ناكلملا رمأو ، ملقلا هيلع ىرج ثنحلا غلب اذإف ، هيدلا و

مدقت. امكف
هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهنع، ىلا هللاعت يضر ةشئاع نع ، نابح نبا هجرخأ ام اذه دهاوش نمو

ام اذه دهاوش نمو . ةنجلا لخدأ ليقو .﴾ بساحي ملو ضرعي األةم،مل هذه نم نينامثلا غلب :﴿نم ملسو
﴾ ٍميِوْقَت ِنَسْحَأ ىلا:﴿يِف عت هلوق يف امهنع ىلا هللاعت يضر سابع نبا نع ، هريسفت يف هيودرم نبا هجرخأ

َنيِذَّلا :﴿اَّلِإ رمعلا لذرأ ينعي 95اآلية:5] نيتلا ]﴾ َنيِلِفاَس َلَفْسَأ ُهاَنْدَدَر قلخ:﴿َّمُث لدعأ يف 95اآلية:4]يأ نيتلا ]

. صوقنم ريغ ينعي 95اآلية:6] نيتلا ]﴾ ٍنوُنْمَم ُرْيَغ ٌرْجَأ ْمُهَلَف ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ
ام هرضي ،ملو هبابشو هتحص يف هل بتك ، معالصاحلا هبابش يف لمعي ناكو ، رمعلا لذرأ نمؤملا غلب اذإف

نبمكلا سنأ نع ، يمليدلا روصنم نبا جرخأو . حيحص هدانسإو اياطخلا هيلع بتكت ،ملو هربك يف لمع
م هلوح رون، نم ارحب لجو زع هلل :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا ىلا هللاعت يضر
يذ ناحبس ، رحبلا كلذ لوح نوحبسي رون، نم بارح مهيديأب رون نم ليخ ىلع رون، نم الةكئ
ملا بر سودق حوبس ، تومي ال يذلا يحلا ناحبس ، توربجلا و ةزعلا يذ ناحبس ، توكلملا و كلملا
رفغ ةرم، هرمع يف وأ ةرم ةنس يف وأ ةرم رهش يف وأ ةرم موي يف قاهلا نمف ، حورلا و الةكئ

رف وأ عجلا لمر لثمو ، رحبلا دبز لثم هبونذ تناك ولو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل ىلا هللاعت
ىلا هللاعت يضر سابع هللانبا دبع ،نع سودرفلا دنسم هباتك يف يمليدلا روصنم وبأ جرخأو .﴾ فحزلا نم
ىلا هللاعت ديحوتو ، هدئاوفو نآرقلا لئاضفب مكئبنأ :﴿أال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا امهنع

ام هل رفغ ، اصلخم هرهد يف ةدحاو ةرم هللانمقاهلا الهلإإال اعضوم ثوالنيث ةتس يف هباتك يف



﴾هاـ. ىدبأ امو ىفخا امو ، نلعأ امو رسأ امو ، رخأت امو هبنذ نم مدقت
ىلا هللاعت يضر خيشلا كالم ىلإ عجرنلف ، ةيافك ردقلا اذه يفو ، ثيدحلا بتك يف ةريثك وفعلا بابسأو تلق:

اهرثكأو اهمظعأف ، بونذلا تارفكم امأو هب: انعو هاضرأو هنع ىلا هللاعت يضر هب،قلا انعو هاضرأو هنع
هللا ىلص هللا لوسر دمحم انديس ىلع الة صلا ةرثك ،وه تائيسلا و بونذلا وحم يف ارطو اهغلبأو ، ارطخ
بتكي ال اهبحاص ،نإف ةصلا خلا ةبحملا إال بونذلا وحم يف اهنم مظعأ ةبرق وال ةليسو ال اهنإف ، ملسو هيلع
نصحلا و ىمظعلا ةريخذلا اهنإف ، ةعاطتس اال بسح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الة بنذ،وصلا هيلع
اهبحاصل ةعافشلا ةلوبقم واآلماث، بونذلا وحمب ةليفك اهنإف ، هتعاطتسا ردقب اهيلع رباث نمل ، ىمح األ عململا

قلالألمان. خلا يدي نيب
ةراهطلا ،و ثدحلا نود ثبخلا نم ةراهطلا الة،إوالف صلا ك ةلماكلا ةراهطلا اهنم: طورش هل اهلا معتساو

، تاينلا رئاس نم اهريغ نود ، هلوسرو ىلا عت واإلجاللهلل ميظعتلا اهبحاص اهب دصقي ،نأ ةيناكملا و ةيندبلا
، اهجهنم ىلع تحص اذإ اهنإف ، ةعمسلا و ءايرلا بئاوش نم اهيف لمعلا الص خإو ، تاينلا وحأااليف اهل نإف

اهنم. ليلقلا رزنلا ربلا،إال هوجو عيمج نم رثكأ مظعلا يف اهتدئاف تناك
ةئامعبرأ لدعت ةوزغ هللا،لك ليبس يف ةوزغ ةئامعبرأ لدعت اهنم ةدحاولا ةرملا اهب،نأ ربخلا تبث اذإ هنإف

. يلصملل اهباوثو ةنسل األ عيمجب ىلا هللاعت حبسي ، مولعملا ىلا هللاعت هقلخي يذلا رئاطلا اذكو ، ةلوبقم ةجح
جرخ ،اذإف ةايحلا رحب يف كلملا كلذ سمغتيف ، ةدحاولا الة صلا نم اكلم قلخي ىلا هللاعت نإ ثيدحلا يف اذكو
بتكتو ، ةمايقلا موي ىلإ يلصملل ىلا هللاعت رفغتسي اكلم هنم، تراط ةرطق لك نم ىلا هللاعت قلخيف ، ضفتني

رشع ىلا عتو هناحبس هبر هيلع ىلصو ، تاجرد رشع عفرو ، تائيس رشع ةرفغمو ، تانسح رشع هل
صال لكبو ، هردق ردقي األرمال اذهو . تاولص رشع دحاو ،لك تاومس عبس مالةكئ هيلع تلصو ، تاولص

اهيف. اذه يفكيو دبعلا صالة نم ةنجلا يف رصقو ، ءاوح ة
عيمج ريفكتب ةليفك اهنإف ، اهركذب ليطن ،فال ثيدحلا بتك يف ةروهشم يهو ، حيبستلا بونذلا تارفكم نمو
،نإف رشحلا ةروس رخآ ةءارق ىلع ماودلا : بونذلا تارفكم نمو ، هتامم ىلإ دبعلا فيلكت ةيادب ،نم بونذلا

. رخأت امو هبنذ نم مدقت هلام رفغي اهبحاص
رصعلا دعب اهمويو ةعمجلا ةليل ةرم نينامث ملسو هللاعلهي ىلص هيلع الة صلا ، بونذلا تارفكم نم اذكو
نينامث بونذ رفكت ، رصعلا دعب راهنلا يف يتلا نإو ةنس، ةئامعبرأ بونذ رفكت ، ليللا يف يتلا نينامثلا ،نإف

والةوقإالبهللا، لوح ،وال ربكأ هلل،والهلإإالهللاوهللا دمحلا هللا،و ناحبس : بونذلا تارفكم نمو ةنس،
ىلا. هللاعت باذع نم دبعلا نمؤتو ، بونذلا عيمج رفكت اهنم، ةدحاولا ةرملا ملع،نإف ام ةنزو ملع ام ءلم
بنذ. هيلع بتكي ،مل امئاد اهأرق نم ،نإف ايشعو ةركب رشعلا تاعبسملا ىلع ةرباثملا : بونذلا تارفكم نمو

بتكي مل همواد نم ،نإف ءاسملا يف ةرمو حابصلا يف ةرم يفيسلا ظفح ةموادم ، اضيأ بونذلا تارفكم نم
خلا. حيبقلا رتسو ليمجلا رهظأ نم :اي ءاعد بونذلا تارفكم نمو بنذ. هيلع

اذه. يفكيو هنم، ةرم لك يف القئ خلا عيمج باوث هبحاص يطعيو ، بونذلا عيمج وحم هنأي تبث ربخلا نإف
ةعطاقملا هلاالكو نيع اهنإف ، بونذلا يف ىلا هللاعت ركم نم ةلحاألنام سابلو مكايإو : لئاسرلا لوأ يف قولا

ىلا، هللاعت يف اولصاوو هللا، يف اوروزو ، ةقيرطلا يف ناوخ اإل نيبو مكنيب كلذ دكؤأو ، قلخلا عيمج عم
بلاالايو نم عقو اميف ىلا، هللاعت رمأ يف ربصلا ب مكيلعو والدك، ريسعت ريغ نم ىلا هللاعت يف اومعطأو
بو اهنتف ةمداصمل ،إال ايندلا يف مدآ ينب هللا لزنأ امو ، رحبلا جاومأك ،بوالاهاي نتفلا راد ايندلا ،نإف نحملا
ردق ىلع لك هلا وحأ بسحب ربصلا ،و ايندلا يف مادام اذه نع جورخلا يف مدآ ينب نم ألدح عمطم الاهاي،فال
اذهلو ، ايندلا تقلخ اذهل نأ ملعيلف ، مكدحأب نحملا بلاالايو تلزن ةولس،اذإ مكسوفن يف اوملعاو ، هعسوو هتقاط

هل، واسم مهدحأك هنأ ملعيلف ، ناديملا اذه يف نوضكار سانلا لكو األرم، اذهل إال يمد اآل اهلزن امو ، تينب
، ريزغلا رطملا ك سانلا ىلع بصنت اهنع، لا صفن نعاال ألدح ةردق ،ال نامزلا اذه يف بونذلا نأ اوملعاو

ةذاف. وال ةذاش بونذلا نم كرتت ال اهنإف ، قلغأ امل حتافلا صالة كلذ دكآو ، اهتارفكم نم اورثكأ نكلو
اذه يف اهقحلي ،فال ءاسملا و حابصلا يف ةئام اهلقأو خلا، حتافلا صالة كلذ نمو : ةيناثلا ةلا سرلا يف قولا

هاـ. لمآ يأ نم لمأ اهتياغ ىلإ يهتني ،وال لماع يأ نم لمع ناديملا
، يبونذ نم عسوأ كترفغم :هللام تارم مويثالث لك ناسن ،يالهمزاإل ىنعملا اذه يف وه اممو مثقلا:

هل،الهلإإالهللا كيرش ال هدحو ،الهلإإالهللا ةليللا و مويلا ةفيظو كلذكو ، يلمع نم يدنع ىجرأ كتمحرو



. ميظعلا يلعلا والةوقإالبهللا لوح ،الهلإإالهللا،وال دمحلا هلو كلملا هل
، كهجو هب تدرأ امل كرفغتسأو هيف، تدع هنم،مث كيلإ تبت امل كرفغتسأ :هللامينإ رافغتس اذهاال كلذكو
ال يذلا هللا رفغتسأو ، كيصاعم ىلع اهب تيوقتف يلع اهب تمعنأ يتلا معنلل كرفغتسأو ، كريغ هيف ينطلا خف

اهتبكترا ةيصعم لكلو ، هتبنذأ بنذ لكل ميحرلا نمحرلا ،وه ةداهشلا و بيغلا ،عملا مويقلا يحلا هلإإالوه،
و عجرملا هناحبس هيلإو . باوصلل هنمب قفوملا ىلا هب.هاـوهللاعت ىلا هللاعت ملع طاحأ هب، تيتأ بنذ لكلو ،

. بآملا
يضقتي ،ألهنال تاعاطلا رئاس نم هريغ ىلع ركذلا فرش نايب ،يف اهنسح ىلا هللاعت لأسن ( ةمتاخلا )

مهنأو ، اهلهأ تافصو اهتافص ضعبو ةنجلا ركذو ةرخ، واآل ايندلا يف نينمؤملل رمتسم وه ،لب ايندلا ءاضقناب
. قيرطلا ءاوس ىلإ هنمب يداهلا وهو ، قيفوتلا ىلا هللاعت بو لوقنف اهيف. ركذلا ىلع نوموادم

اهلهأ ةفصو ةنجلا ركذب هماتتخاو نامي يفاإل ديزت يتلا روم، األ ضعب كرابملا باتكلا اذه ءادتبا )نأ (ملعإ
نيدلا باهش خيشلل ، راكذ واأل ةيعد يفاأل راون األ عماول يفو ، ةكربلا و نميلا و نسحلا لأفلا نم ىفخي ،امال
فصوو ، باقع وال باسح ريغ نم اهلهأ نم ىلا هللاعت انلعج ، ةنجلا ب ةمتاخلا هنع هللا يضر رجح نب دمحأ

ال هنإف هللا، ركذ إال ايندلا ءاضقناب يضقنت تادابعلا رئاس اهيف،ألن ركذلا ىلع نوموادم مهنأو اهيف، اهلهأ
نيركاذلا اهلهأ هللانم انلعج هللا، ءاش نإ هنايب يتأي ةرخ.امك واآل ايندلا يف نينمؤملل رمتسم وه ،لب يضقني

. نونزحي ،والمه مهيلع فوخ ال نيذلا ، نينئمطملا نيحرفلا ، نيزئافلا
عبس رانلا نم دبع راجتسا :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر ةريره يبأ نع
تارم عبس ةنجلا دبع لأس امو ، هرجأف ينم راجتسا دق فالان كدبع نإ بر :اي رانلا ،إالقتلا تارم

طرش ىلع دانسإب ىلعي وبأ هاور ﴾ ةنجلا هلخدأف ينلأس فالان كدبع نإ بر :اي ةنجلا ،إالقتلا
ةنجلا هللا لأس :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر نبمكلا سنأ نعو ، نيخيشلا
هرجأ هللام : رانلا قتلا تارم ثالث رانلا نم راجتسا نمو ، ةنجلا هلخدأ هللام : ةنجلا ثالث،قتلا
لوسر اي هنع.انلق هللا يضر ةريره يبأ نعو ، هحيحص يف نابح نباو ، هجام نباو ، يذمرتلا هاور ﴾ ينم

اهؤابضحو ، كسملا ،موالاهط ةضف نم ةنبلو ، بهذ نم ؟قلا:﴿ةنبل اهؤانب ام ةنجلا نع انثدح هللا،
وال هبايث ىلبت ،ال تومي ال دلخيو ، سأبي ال معني اهلخدي نم ، نارفعزلا اهبارتو ، توقايلا و ؤلؤللا

. دمحأ ﴾رهاو هبابش ىنفي
،قولا كسملا موالاهط ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل ، ةنجلا ىلا هللاعت قلخ قلا:﴿ ديعس يبأ نعو

يناربطلا هجرخأ ﴾ كولملا لزانم كل ىبوط ملاالةكئ: تلا .قف نونمؤملا حلفأ :دق تلا .قف يملكت اهل:
. هظفل اذهو ، رازبلا ،و

ةنجلا يف :﴿نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر صاعلا نب ورمع هللانب دبع نعو
هللا؟ لوسر اي يه نمل : يرعش مكلااأل وبأ ﴾قفلا اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري افرغ،

.( اهباوبأ (يف يناربطلا هاور ﴾ ماين سنلا و امئاق تابو ، ماعطلا معكأو كلاالم، باطأ قفلا:﴿نمل
يضر نبمكلا سنأ نع ، شايع نب ليعامسا نع ، يسو األ زيزعلا دبع انثدح : بيبح نب كلملا دبع قلا

، نيمئاصلل بابو نيلصملل باب ، باوبأ ةينامث ةنجلل قلا:﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع:نأ هللا
و ضيغلا نيماظكلل بابو ، نيعشاخلل بابو ، نيقدصتملل بابو ، نيتناقلل بابو ، نيقداصلل بابو
كلذ ةنزخ اهب هاعد هيلع تبلغ ،دق ةدحاو ةلصخ لجرلا يف تناك اذإف . نيركاذلل بابو ، نيفاعلا
ىلع هنع:ام هللا يضر ركب وبأ ﴾قولا ةنجلا ىلإ باوب األ كلت ةنزخ هاعد اعيمج هيف نك اذإو ، بابلا
نب دسأ ينثدح : كلملا دبع ركب.قلا ايابأ مهنم نوكت نأ وجرأو قفلا: اهلك باوب كلتاأل نم ىعدي نأ لجرلا

ةينامث ةنجلل ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا نسحلا نع ، ملسم نب ديلولا نع ديبع، نب ىسوم
دسأ ينثدحو ﴾قلا: ماحز هيلع سانللو ةنس نيعبرأ ةريسمو ، عارصملا ىلإ ع ارصملا نيب ام باوبأ
نم اهرهاظ ىري ةنجلا باوبأ قفلا:﴿ ةنجلا باوبأ ركذ هنأ نسحلا نع ، ملسم نب ديلولا ،نب ىسوم نب

.﴾ يقلغنا يحتفنا ملكتتف ملكت ، اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب
رحب ةنجلا :﴿يف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس قلا: هيبأ نع ، يريشقلا ةيواعم نبا نعو

باتك يف يقهيبلا هاور ﴾ دعب هنم األراهن ققشت ،مث رمخلل رحبو ، لسعلل رحبو ، نبلل رحبو ، ءاملل



راهنأ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع هللانب دبع نع ، قرطلا
نم احير بيطأو ، لسعلا نم ىلحأو ، نبللا نم اضايب دشأ ، دودخا ريغ نم يرجت اهنويع ةنجلا
هنم لجرلل يرجت ، رفذأ كسم نم األراهن نيطو ، توقايلا و ردلا ضارضر ضرأ ىلع يرجت ، كسملا
نجلا ايندلا لهأ اهدحأب لح ولو ، دجربز نم روصق يف هعبصأب راشأ هيهتشي ثيح ، راهنأو نويع

.﴾ ائيش كلذ نم ضقني ال،ال لحو ايلحو ابارشو اماعط مهعسول سن، إوإل
إال ةرجش ةنجلا يف :﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعقلا:قلا هللا يضر ةريره يبأ نعو
توصب نوعماسلا عمس امف ، رفصتف حير اهل بهتف ، ؤلؤلو دجربز نم اهعورفو ، بهذ نم اهرذج

. ةنجلا ةفص يف ميعن وبأ هاور اهنم﴾ ذلأ طق
بكارلا ريسي ام ردق قاس، ىلع ةنجلا يف ةرجش دودمملا لظلا قلا: امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

قلا: اهلظ يف نوثدحتي ، مهريغو فرغلا لهأ ةنجلا لهأ جرخيف ، اهيحاون يف ماع ةئام اهلظ يف دجملا
. ايندلا يف ناك نول لكب ةرجشلا كلت جرختف ، ةنجلا نم احير ىلا هللاعت لسريف ، ايندلا ركذيو مهضعب يهتشيف

هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص هنع ديعس يبأ نع ، اضيأ ايندلا يبأ نبا ىورو . افوقوم ايندلا يبأ نبا هاور
امهنيب ام ةريسمو ، ضر واأل ءامسلا نيب ام اهعافترا 56اآلية:34]قلا:﴿ ةعقاولا ]﴾ ٍةَعوُفْرَم ٍشُرُفَو ىلا:﴿ عت

قلا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،نأ بيسملا نب ديعس ،نع فرظلا و فحتلا باتك يفو ماع﴾ ةئامسمخ
هل ينب نيرشع اهأرق نمو ، ةنجلا يف رصق هل ينب ةرم، ةرشع ىدحإ دحأ هللا وه لق أرق ﴿نم

. انروصق نرثكتل هللا لوسر رمع:اي ﴾قفلا ةنجلا يف روصق هلثالةث ينب ثالنيث اهأرق نمو ، نارصق
يبنلا تعمس هنعقلا: هللا يضر رمع هللانب دبع نعو .﴾ عسوأ هللا لضف ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قفلا

نم لخدي لجر هللاقلا: لوسر اي ىلب ؟قاولا: ةجرد ةنجلا لهأ لفسأب مكربخأ أال أرقي ملسو هيلع هللا ىلص
ةنس،مث نيعبرأ يبارزلا هل دمتف قلا انروزت نأ كل نآ دق انديسب ابحرم نولوقيف هناملغ هاقلتيف ةنجلا باب

يبارزلا هل دمتف قلا انروزت نأ :كل نولوقيف انهه؟ ام نمل : لوقيف نانجلا ىريف هلا، مشو هنيمي نع رظني
، ىهتنا اذإ ىتح :كل، نولوقيف انهه؟ ام نمل : لوقيف نانجلا ىريف هلا، مشو هنيمي نع رظني ةنس،مث نيعبرأ
أرقاو قرا اباب.قيفلاهل: نوعبس ةبعش لك ،يف ةبعش نوعبس اهل ءارضخ ةدجربزو ، ءارمح ةتوقاي هل تعفر

نم ةفحص نيعبسب هيلإ ىعسيف ، لوضف هيف هل ليم يف ليم هتعس هيلع، أكتإ هكلم ريرس ىلإ ىهتنا اذإ ىتح ،
ةبرش األ ناولأب هيلإ ىعسي ،مث اهلوأ ةذل دجي امك اهرخآ ةذل دجيف ، اهتخأ نول نم اهيف ةفحص اهيف سيل ، بهذ

ةوسكلا ،و مظعلا و ومدلا محللا ءارو نم اهقاس خم ىريف هوكرتا ناملغلا لوقي ،مث يهتشي ام هنم برشيف ،
هرصب فرصني ةنس،ال نيعبرأ اهيلإ رظنيف كل، نئبخ يتلا نيعلا روحلا نم :انأ لوقتف اهيلإ رظنيف كلذ، قوف
، همسا ىلا عتو كرابت برلا مهل ىلجت هنم، لضفأ ميعن ال نأ اونظو غلبم، لك ميعنلا نم غلب ىتح اهنع،
امك يندجم مق دواد :اي لوقي ،مث نمحرلا ليلهتب ينولله ، ةنجلا لهأ :اي لوقيف نمحرلا هجو ىلإ نورظنيف

. ايندلا يبأ نبا هاور . لجو زع هبر دواد دجميف .قلا: ايندلا يف يندجمت تنك
لجو هللازع لوق نع ينربخأ هللا، لوسر اي تلق قتلا: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةملس مأ نعو
ينربخأ هللا لوسر اي تلق .﴾ رسنلا حانج ةلزنمب ، ءاروحلا رعش ماقم نيع ضيب روح نيع؟قلا:﴿ روحو

ا هسمت ال فادص يفاأل ردلا ءافصك نهؤافص ؟قلا:﴿ ناجرملا و توقايلا نهنأك : لجو هللازع لوق نع
راد يف نضبق يتاوللا .قلا:﴿نم ابارتأ ابرع لجو هللازع لوق نع ينربخأف هللا، لوسر اي تلق .﴾ يدي أل
ابارتأ تاببحتم تاقشعتم ابرع ىراذع نهلعجف ، ربكلا دعب هللا نهقلخ ، اطمش اضمر زئاجع ، ايندلا

هللا ىلص ؟قلا نيعلا روحلا مأ لضفأ ايندلا ءاسنأ هللا لوسر تلق:اي .﴾ دحاو نس ،يأ دحاو يمالد ىلع
هللا،ملف لوسر اي تلق .﴾ ةنطابلا ىلع ةرهاظلا لضفك ، نيعلا روحلا نم لضفأ ايندلا ءاسن ﴿: ملسو هيلع
ا ضيب ، روحلا نهداسجأو ونلا نههوجو ، لجو زع هلل نهتدابعو ، نهمايصو النهت كلذ؟قلا:﴿صب
،فال تادلا خلا نحن أال نلقي بهذلا نهطاشمأو ، ؤلؤلا نهرماجم ، ىلحلا رفص بايثلا رضخ ناول أل
انم ةأرملا هللا لوسر اي تلق انل﴾. ناكو هل انك نمل ىبوطو ادبأ. سأين فال تامعانلا نحنو ادبأ، تومن

نوكي نم اهعم ةنجلا يف نولخديو ، ةنجلا لخدتف تومت ،مث ايندلا يف ةعبر وثلاالةثواأل نيلجرلا جوزتت
يعم مهنسحأ ناك اذه نإ بر :اي لوقتف اقلخ، نسح األ راتختف ، ريخت ةملس ؟قلا:﴿ايمأ اهجوز
ريبكلا يناربطلا هجرخأ ةرخ. واآل ايندلا ريخب قلخلا نسح بهذ ةملس ﴾.ايمأ هينجوزف ايندلا راد يف اقلخ



. هظفل اذهو طسو واأل
نم ناتنثا هسأر دنع ،إال ةنجلا لخدي دبع نم قلا:﴿ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،نع ةمامأ يبأ نعو

ديمحتب نكلو ، ناطيشلا ريمازمب سيلو ، نجلا و سن اإل هعمسي توص نسحأب ناينغت ، نيعلا روحلا
ةنجلا يف هنع،نإ ىلا هللاعت يضر ةريره يبأ نعو ، يقهيبلا ،و يناربطلا هجرخأ .﴾ هسيدقتو ىلا هللاعت

يف نوري ام ىتح ةنجلا لهأ هعمسي ، تاوصأ نسحأب نينغي الت، باقتم مايق ىراذعلا هتفاح ، ةنجلا لوط ارهن
برلا ىلع ءانثو ، سيدقتلا و حيبستلا ىلا هللاعت ءاش نإ ؟قلا ءانغلا كاذ امو ، ةريره ايابأ انلق اهلثم ةذل ةنجلا

. يقهيبلا هاور لجو زع
ىلإ ناوخ اإل ضعب قاتشيف ، ةنجلا لهأ لخد :﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا سنأ نعو

امهدحأ لوقيف اذه، ءىكتيو اذه ءىكتيف ، اعيمج اعمتجي ىتح اذه، ريرس ريسيف ، ضعب
هللا انوعدف اذك، عضوم يف اذك موي معن : هبحاص لوقيف انل؟ ىلا هللاعت رفغ ىتم ملعت : هبحاصل

ةنجلا لهأ نكس قلا:﴿اذإ ههجو هللا مرك يلع نعو . زازبلا ،و ايندلا يبأ نبا هجرخأ انل﴾. رفغف لجو زع
ىلا هللاعت رمأيف ، نوعمتجيف ، هوروزت نأ مكرمأ دق ىلا هللاعت ءاش :نإ لوقيف كلم مهاتأ ، ةنجلا
هللا لوسر قاولا:اي دلخلا ةدئام عضوت ،مث حيبستلا و ليلهتلا ب هتوص عفريف الم، سلا هيلع دواد

، نوقسي ،مث نومعطيف برغملا و قرشملا نيب امم عسوأ ، اهاياوز نم ةيواز ؟قلا دلخلا ةدئام امو
راد يف متسل مهل: لا قيف ادجس نورخيف مهل ىلجتيف انبر، هجو يف رظنلا إال قبي :مل نولوقي مث

. ةنجلا ةفص يف ميعن وبأ هاور .﴾ ءازج راد يف متنأ امنإ لمع،
ةنجلا يف ةنجلا لهأ رقتساو ، ةمايقلا موي ناك هنأقلا:﴿اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو

، قدص دعقم ءف ءايلو األ رضحي المنأ سلا هيلع ليربج ىلا هللاعت رمأ ، رانلا يف رانلا لهأو ،
مهل: ىلا هللاعت لوقيف نوجرخيف ، ءايلو األ يدانيف ، مهريصاقم يف ءايلو ،واأل ةنجلا ليربج يتأيف

ميركلا ىلجتيو راتس، األ عفترت كلذ دنعف كالكم، ذيذل عم كتيؤر ديرن ، نولوقيف ؟ نوديرت ام
ادجس اورخ ، ههجو اودهش اذإف ، بابر براأل انأ ،اه بابح واأل ءايلو األ رشعم اي مهيدانيو ، رافغلا
متنأ ، بعت وال بصن موي اذه سيلف ، مكبيبح ىلإ اورظنا ، مكسؤر اوعفرا ىلا: هللاعت لوقيف

، دئاوملا مهل، عضوت ،مث نونزحت متنأ ،وال مكيلع فوخ ال نونم األ متنأ ، يتنج هذهو يتبحأ
مرك طبلا يبأ نب يلع وهو : مهنم لئاق لوقيف . نورظني بيبحلا هجو ىلإ ، نوعتمتيو نولكأيف

اي برشا ييلو قدص ىلا: هللاعت لوقيف انل. يقاسلا تنأ نوكت نأ انتدعو تنك انبر ،اي ههجو هللا
لوقي كبر،مث كدعو يذلا سأكلا انأ يداني همف. ىلع سأكلا إالو يلولا رعشي ،فال ائينه يدبع
سلا هيلع دوادل ىلا هللاعت لوقيف الم. سلا هيلع دواد توص : نولوقيف ؟ ينم نوبحت ام ىلا هللاعت
اهولتي ،ةيآ نويعو تانج يف نيقتملا ،نإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لوقيف . يدابع ىلع الم:لتا

ماع فلأ توكلملا يف نوتهبيف ، نآرقلا ملع نمحرلا ىلا:انأ هللاعت لوقي ماع،مث يتئام اآلةي
قلا: ////// نوربخي تانج ىلا:يف عت هلوق كلذلف . نوعمسي ام حالةو ،نم ايندلا ماوعأ نم اهرادقم
ىلع رطخ ،وال تعمس نذأ تأر،وال نيع امال ىلا هللاعت مهاطعأ ، مهتنج ىلإ ةعجرلا اودارأ اذإف

2 ةرقبلا ]﴾ ُنوُكَيَف ﴿ْنُك ﴾ ءيشلل ىلا عت هلوق وهو . نونلا و فاكلا مهدزيو رشب، بلق
ىلا. هللاعت همحر يزوجلا نب جرفلا وبأ اإلمام هركذ اآلية:117]

هلل، دمحلا هللاو ناحبس : نولوقي ، سفنلا نومهلي امك ، حيبستلا و دمحلا نومهلي ةنجلا لهأ نأ يور دقو
. درابلا ءاملا ىلإ شطعلا ءاد هب نم ذذلتي ،امك نيدبعتم ال نيذذلتم

،ف ديمحتلا و ليلهتلا ةعاط ،إال ةمايقلا موي لوزت تاعاطلا عيمج نأ ملعإ : ليزنتلا رارسأ يف يزارلا قلا
نع ةياكح ىلا عت هلوقل هلل، دمحلا ىلع نوبظاوم مهنأ ىلع لدي نآرقلا ،و مهنع اهلا وز نكمي فيك . لوزت ال

39ا رمزلا ]﴾ ُهَدْعَو اَنَقَدَص يِذَّلا ِهَّلِل ُدْمَحْلا 35اآلية:34]و﴿ رطاف ]﴾ َنَزَحْلا اَّنَع َبَهْذَأ يِذَّلا ِهَّلِل ُدْمَحْلا ﴿: نينمؤملا
يِمَلا َعْلا ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَحْلا ِنَأ ْمُهاَوْعَد ُرِخآَو ٌماَلَس اَهيِف ْمُهُتَّيِحَتَو َّمُهَّللا َكَناَحْبُس اَهيِف ْمُهاَوْعَد ىلا:﴿ عت آلية:74]قولا

دَن

. ركذلا ىلع ةبظاوم ، دمحلا ىلع ةبظاوملا ،و دمحلا ىلع نوبظاوم مهنأ تبثف



ضعب ،دقوقلا ديجمتلا و ديحوتلا و ركذلا ةعاط ،إال ةنجلا لهأ نع ةلئاز تادابعلا عيمج نأ اذه نم انملعف
اهيف،اذإق مهتمدخ نيبو ةنجلا لهأ نيب عالةم اهنإ هللاماآلةي كناحبس اهيف مهاوعد ىلا عت هلوق يف نيرسفملا
، ةفحص فلأ نوعبس ةدئام لك ىلع ليم، يف ليم دئاوملا ىلع نوهتشي ام مهل نورضحي هللام كناحبس اولا:
ىلا عت هلوق كلذف هللا اودمح ، ماعطلا نم اوغرف اذإف ، اضعب اهضعب هبشي ال ماعطلا نم ناولأ ةفحص لك يف
ىرجو ، هزاجنإو هماربإ تقولا اذه يف يل ردق ام ىهتنا ، هئاهتنابو هـا نيملا علا ىلإ كناحبس اهيف مهاوعد
نيضم دعبثالث كلذو ، ىحضلا تقو كرابملا موياألدح هلل دمحلا ،متو هزاربإو هجارخإ ىلا ةهللاعت ئيشمب

ىلع ، ةوبنلا ةرجهلا )1261نم ميجرلا بزح روحن ىلع ميحرلا بزح حامر ماع(يل ناضمر هللا رهش نم
ةيهلإ ةقفاومو ، يقافتا رمأ ، ةيفيكلا هذهب ماعلا اذهب خيراتلا اذه عوقو الم، سلا ىكزأو الة صلا لضفأ اهبحاص
تلق هلا مكإ دعبو ، ميجرلا بزح روحن ىلع ، ميحرلا بزح حامر باتكلا اذه تيمس هيف،ألين يل لا معتسا ال
تدمحف ، ماعلا اذه خيراتل اقباطم هتدجوف ، هتبسحف ميجرلا بزح روحن ىلع ميحرلا بزح حامر :يل يبلق يف

، اضيأ هتوجرو ، همسا ىنعمك نسحلا يف باتكلا لعجي ىلا،نأ هللاعت توجرو ، ةقفاوملا هذه ىلع ىلا هللاعت
هذه يل تعقو املو . ميجرلل يسح بزح روحن ىلع ، ميجرلل يسح بزح يديأ يف ةيسح احامر ينقزري نأ

.1261( ىرشب (مط يناسلو يرطاخ ىلع ىرجف ، ىرخأ اخيرات تلواح ىلا، هللاعت لضف ضحمب ، ةقفاوملا
ميظعلا حبرلا ليصحتب يئاجر يوق ، ةيوق ةمات ةبسانم هبسانيو ، مدقتملا خيراتلا هجتني خيراتلا نأ انملع املو
تلواح ، دحاولا معنملا نم ةمعن ضحم ، اضيأ ةقفاوملا هذه نأب ، ينيقي ملع يل لصحو ، ميركلا برلا نم

(ال يناسلو يرطاخ ىرجف ىلا، هلعت اركش دحاولا معنملا اذهل ةكرشلا يفنو ، ةينادجولا تابثإ بساني اخيرات
. ربخلا طاقسا بابلا اذ يف عاشو الةص: خلا يف قلا عئاش دارملا روهظ 1261العم ربخ فذحو ( كيرش
و دئاوفلا نم هيلإ جاتحي ألمهام اديفم ، لئاضفلا تاتش أل اعماج اباتك كنودف رهظ، هطوقس عم دارملا اذإ
كيبس ،ألهن لثام واأل ءاملعلا رباكأ نم ريخلا هل ىلا هللاعت ءاش نمل ،مث نييناجتلا يناوخ إل ةمدخ ، لئاسملا
هيف هتعمج ،ام تملع اميف دحاو باتك يف عمجي دلااللئ،ملو ررحمو ، قئاقدلا رهظمو ، دضنم ردو ، دجسع

ةمدقمب هيف، انأدتبا اننأ كلذو هيف، انعينص لمأت نمل ، نسحلا لأفلا و نميلا نم هيف ،عمام لضاف األ ءاملعلا نم
لوصف ةقباطم ىلا هللاعت دهجب تءاجف ننامي يفاإل ديزت يتلا لا صخلا نم ةلصخ نيسمخو اسمخ اهيف انركذ

ريغ ،نم اهلهأو ةنجلا ركذ اهيف ةمتاخب هانمتخ ،مث ةيهلإ ةقفاوم يه امنإو ، دصق ريغ نم كرابملا باتكلا اذه
نم نأ انوجرو ، نسح لأف كلذب انل لصحف ىلا، هللاعت نم يقافتا رمأ وه امنإو ، اضيأ ادصق كلذ لعفن نأ

يهتنيو ، ريخب ىلا هللاعت همتخي ىتح ، ةدايز يف هناميإ ،الزتلا لوبقلا ب هاقلتو ، كرابملا باتكلا اذهب كسمت
ةدراش ةدئافب ترفظ ،نإف اناميإ كلذب ىفكو هللا، لضف ضحمب ، باقع وال باسح ريغب ةنجلا لوخد ىلإ هرمأ
هدجت نأو بيع، نم ،فالدب ةرذعملا و زواجتلا باب حتفاف ، ناسل وأ ملق ةلزب ،وأ ةرفغملا و زواجتلا يلب عداف ،
: ءاحلصلا ضعب مهيف قلا نمك نكت حلا،وال صلا امنيهلااألخ كتوفيف ، بويعلا نع ثحبت وال حماسف ،

مل ملب اولغتشاو ملعلا اوعاضأ ارط رصعلا اذه ءاهقف ىرأ
لـموالنـسـلـم ـني فرح ىو ـس فـيـهـم فلت مل مهتر نـظـا اذإ

:( مهضعب لوق ربتعاو )
نـىفـقـط ـحـســـــ موـنلـهلا يذمـاسـءاقــط مـناذلـا
لهـبـط يرـــــ عــلــيــهجــــب يذلا حــمـــــد ىومــــــ ـس

، داقتع واال رظنلا حلا صب هرظنيو ، داقتن واال راكن نيعاإل هنع ضغي نأ اذه انباتك طعلا نم ىلإ بغراو )
، للخلا نم هيف ام فاصناو ملعب حلصيو ، فيفطتلا و ةدايزلا ،و فيرحتلا و فيحصتلا نم هيف ام انل حماسيو
ملع لهأ ،والنم هتياردو ملعلا اذه لهأ نم انسل انإف ، لمعلا نسحو ءاضغ واإل حفصلا ب انلهج لباقيو

: موقلا لئاق لوقي ماقملا اذه يفو ، موللا هنع طقسأ رذعلا ماقأ نمو ، هتعانصو ةيبرعلا
بنذم رذعلا لبقي ال ءىرما لكو هبنذرذعلا احم يناجلا رذتعا اذإ

: رومأ ثالةث كرابملا باتكلا اذه عمج ىلع انلمح امنإو
عمط أل ينإو ، هلضف ةعسو هؤاجر هيلع ينمدقأ ، يفوخو يريصقت ينجعزأ املك يبرب ينظ نسح األلو:

هأالأل ميركلا انبرف ، محرأ هأالألن تسل تنك نإو بلط، نم صخي ال ضيفو ، بضغلا تقبس ةمحر يف
. محري ن

نم وجرأ اهنم،لب إال هلمع عطقنا مدآ نبا تام ذإ يتلا لا، صخلا ىدحإب افصتم نوكأ نأ ةبحم : يناثلا



ميلح. ميرك هنأ ،ىلإ اهعامتجا ميركلا ىلا هللاعت
مركلا لحم ، مهنع ىلا هللاعت يضر ،ألمهن بابح الءاأل ؤهب انقلعتو ، بانجلا اذه ألله يتبحم ةدش ثلا: ثلا

. مهئابحأ ضعب .امكقلا دصي ال مهباب نعو دري، ال مهتحاس يليفطو

ةرخافلا ايازملا و يناعملا اوزاح افصلا لهأ ،مهمـنـيـيت يتداس مه
ةرخ يفاآل يتدا ـس يـهـمـلـهو نأ مهراز شاـالـمـنقـدحـبـمهوأ ـح

: هريغ قلا امكو )
سأ ـب نم هيف ام مكبح ــلنم كو سانلا ىلع لضف لــيبـمـحـبـتـمك

يسافنأو يسفن بلطت ولالمكمل مكريغ نوكلا يف امو يدارم متنأ
سأر لـا ىلع ينم يتداس مكلحم مكترضح دبع ينإف ـي لمهـنو الـت

، هلوط غوبسو هلضف ضحمب ، ةقداص ةبحم مهتبحمب انيلع نم دق ىلا هللاعت نإف ، مهنم نكن مل نإو نحنو
﴾ بحأ نم عم ءرملا ﴿: ةيربلا ريخ لوقل مهب انقحلبو اهيلع انتبثي ،نأ لضفلا كلذ ضحمب ىلا عت هوجرنو

انبجحت ،فال مهتفرعمب وأال انيلع تننم امك ﴾.هللام مهنم ناك اموق بحأ :﴿نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو
بر اي نيمحارلا محرأ اي مهلخدم انلخدتو ، مهلحم انلحت ىتح ، مهنيبو اننيب لحت ،وال مهتيؤرو مهتبحم نع

. نيملا علا
نويعلا هبرقتو ، ارورسو احرف مهبولق يف فذقيو ، ارون نيبلا طلا بسكي ام كرابملا باتكلا اذه انعدوأ دقو

ىلا هللاعت ءاش نإ هب عفتنيو ، عمادملا ب نويعلا هل فرذتو ، عماسلا نذأ هيلحتستو ، نوزحم لك هب ىلستيو
اجاهتبا ،و ارونو ةكرب هب ىفكف ، نوكسانلا و نوكلا سلا هب نعتسيو ، نوكربتملا هب فتكيلف ، عئاطلا و يصاعلا
انحماسو ، نوتفلا األوهلاو رثكت موي مب انمحرو ، نونب ملاوال عفني ال موي هللاهب انعفن . ارورسو نينسحملل

انيديأب ذخأو ، ةينابرلا راون األ بحاص هاجب رايغ، قراأل نم هيف انصلخو ، ةيسفنلا طوطخلا نم هب انبجح امف
كلسو ، قيرفلا كلذ عم انلعجو ، اإلةيهل ةرضحلا نم رارس باأل يئاجلا دمحم ، ةيسدقلا ةرضحلا سورع ىلإ

. قيرطلا جهن كلسم انب
دوعيو ، نيقيلا ملثيو ، نيدلا ملكي ام لك ،نم ةماعلا ةلماشلا هتمحر فنكب ذوعأو ، ةماتلا ةلماكلا هتاملكب ذوعأ
عضوو ، رصبلا عوشخو قنعلا عوضخب هلأسأو ومدلا، محللا ب طونملا نامي يفاإل حدقي ،وأ مدنلا ب ةبقاعلا يف
دمحم األمان ريخب الهيلإ سوتم يفاإلسالم، ببسلا وه يذلا ، هرونب هيلإ اعفشتسم األربك، مظع جلالهلاأل دخلا
يذلا ءايلو األ ديسو الم، ظلا حيباصم هبحصو هلآبو ، ماركلا لسرلا و ءايبن األ هناوخإبو الم، الةوسلا صلا هيلع

ل صحمملا هيبنلا ماقملا و فرشلا ،يذ يناجتلا دمحم نب دمحأ يديس علاالم كلملا ،نم مهددمو مهمتاخ وه
آلماث.

، نيميلا دك نم تيقل امبو ، هبزح هاجبو خيشلا اذه ةقيرطو ، ديجملا هنآرقو ، ميقتسملا هطرصب هلأسأ مث
اهضحادم يف تبثملا اهضماوغ ىلع علطملا ، اهقئاقح نع حصفملا ، باتكلا اذه لمع يف نيبجلا قرعو

إالهيف. دجوت ال يتلا ، اهدئاوفب رثكلا
،نأ عنملا و ءاطع ،واال عفنلا و ررضلا هب يذلا ىلا هللاعت لأساف ، ريصق هحدم لوط يف ريصقتلا ناسلو اذه
وه هنأ ينم لبقتي نأو ، اصلا ق ةمايقلا يف ىحضأ لظلا اذإ هفاطلأب ينكرادتي نأو ، اصلا خ ههجول هلعجي
هلعجي نأو ، ميعنلا و تانج يف يتجرد عفري نأو ، ميرك داوج ،هنأ لوبقلا ب هاقلت نم هب عفني نأو ، ميلعلا عيمسلا

نأو ، ةنوعملا نسحب يندمي نأو ، ةنؤمو بعت لك ينع ففخي نأو ، ميظعلا لضفلا وذ هنأ هدنع يل ةريخذ
ىلع اهب ينحضفي ال نأو ، دانتلا موي يتاطرف نع زواجتيو ، ءوسلا عراصم ينيقيو ، ريخلا ةمتاخ يل بهي
غباسو هلوط عساوب ، هلضف نم ةماقملا راد انلحيو ، يبابحأو يخايشأو ، يبراقأو يدلا وو داهش،انأ األ سوؤر

، ةدافا نم انلوخ ام انع عطقي ال نأ ىلا عتو هناحبس هلأسنو ، ميحرلا فوؤرلا ، ميركلا داوجلا وه .هنإ هدوج
هيلإ باإلةبان انيلع لضفتي نأو ، هئاقل موي ىلإ كلذب انلمع متخي نأو ، هدادماو هبهاوم ضيف انيلع دمرسي نأو
نأو ابيع، وال امول كرتت ال ةرفغمو ابنذ، رداغت ال ةبوت انل بهي نأو هيلع، عمجلا و هاوس امع عاطقن ،واال
نماإلماهل هب معنأ ام ىلع هلل دمحلا ،و هتمحرب نيملسملا رئاسو انمعي نأو ، هتمعن مامتو ، هاضر ماودب انمركي
هلآ ىلعو األةم، عيفشو ةمحرلا يبن دمحم انديس ىلع الم، الةوسلا نماالمكلاواالمامت،وصلا هب نمو ،
بر كبر ناحبس . نيدلا موي ىلإ نابقاعتي .صالةسوالام نيبحملا نم مهيعباتو نيمرك األ هباحصاو ، نيبيطلا



. نيملا علا بر هلل دمحلا .و نيلسرملا ،سوالم نوفصي امع ةزعلا


