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 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

 

 ِملِخ 

ؽّلاً هلل، ٕٚالحً ٍٚالالِبً لٍالٝ ٔج١الٗ ٚ ٌالٗ ٕٚالؾجٗ ِٚالٓ ٚالٖ، ٚلٍالٝ والً ِالٓ ا٘زاللٜ 

 ثٙلاٖ. 

رأ١ٌؿ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٚإفواعٙب ٌٍٕالبً ٤ٚي ِالوح، رؾم١الك أِب ثعل : ـمل وبْ اٌجبلش لٍٝ 

 -عالياٖ هللا ف١الواً  -هؼجخ أف١ٕب ـٟ هللا رجبهن ٚرعالبٌٝ ا٤ٍالزبم لجالل اٌالوؽّٓ أٌجالبٟٔ، ـ ٔالٗ

الزالالوػ رأ١ٌفٙالالب ثّٕبٍالالجخ ثٕب الالٗ لٍالالٝ ىٚعالالٗ، ـفعٍالالذ، صالالُ لالالبَ ٘الالٛ ث جعٙالالب لٍالالٝ ٔفمزالالٗ ، 

ِالالٓ رٛى٠الالس اٌَالالىبوو  ٚٚىلٙالالب ِغبٔالالبً ـالالٟ ؽفٍالالخ ىـبـالالٗ، ِىالالبْ ِالالب عالالوٜ إٌالالبً ل١ٍالالٗ

ٚاٌؾ٠ٍٛبد ٚؼ١و٘ب، ِّب ل ٠جمٝ أصوٖ ٚل ٠لَٚ ٔفعالٗ، ـىالبْ مٌاله ِٕالٗ ٍالٕخ ؽَالٕخ، ِالٓ 

ِالب أؽالٛط اٌَّال١ٍّٓ إٌالٝ اللزاللا  ثالٗ ـ١ٙالب، ٚاٌَال١و لٍالٝ  -إْ ّالب  هللا -ؽَٕبرٗ اٌىض١وح

 ِٕٛاٌٙب. 

 صُ ٌّب ٔفلد َٔـ اٌ جعخ ا٤ٌٚٝ، ٚوبْ ِٓ رّبَ 

[6] 

و٘ب لٍالالالٝ إٌالالبً ـالالالٟ ِقزٍالالؿ ا٤ل الالالبه ٚا٤ِٖالالالبه، هأٜ الٍالالزفبكح ِٕٙالالالب، رعّالال١ُ ْٔالالال

ّٟ ثبٌ ٍالالت، ـبٍالالزغجذ ٌالالنٌه، ٚرفوؼالالذ ٌالالٗ ثعالال٘  وض١الالوْٚ إلالالبكح ٛجعٙالالب، ٚأٌؾالالٛا لٍالال

اٌٛلذ، ـأٙفذ إ١ٌٙب ى٠بكاد وض١وح، ـبرٕٟ إ٠واك٘ب ـالٟ اٌ جعالخ ا٤ٌٚالٝ ثَالجت اٌَالولخ 

 اٌزٟ رُ ثٙب رأ١ٌفٙب ٚإفواعٙب. 

 ً اٌٙبِخ اٌزٟ أٍب  ثع٘ إٌالبً ـّٙٙالب ـالٟ ٚلل هأ٠ذ أْ أٍٚس اٌىالَ ـٟ ثع٘ اٌَّب

ف الالأُ٘ ـ١ٙالالب، ٚثعاللُ٘ لالالٓ اٌٖالالٛاة ـ١ّالالب  -ِالب اٍالالز عذ -٘النا اٌعٖالالو أٚ لجٍالالٗ، ـج١ٕالالذ

لالالبٌٖٛ ؽٌٛٙالالب، ٚمٌالاله ثبٌؾغالالخ ٚاٌجو٘الالبْ، ١ٌىالالْٛ اٌمالالبهي اٌىالالو٠ُ لٍالالٝ ث١ٕالالخ ِالالٓ أِالالوٖ، 

ـالٟ ٚث١ٖوح ِٓ ك٠ٕٗ، ـال ٠زالأصو ثْالجٙبد اٌْالبو١ٓ، ٚعاللاي اٌّج ٍال١ٓ، ٚلٍالخ اٌَالبٌى١ٓ، 

ىِٓ إٔجؼ اٌزَّه ـ١ٗ ثبٌَٕخ ؼو٠جبً ـالٟ ثٕالٟ ك٠ٕالٗ اٌّؾالب١ٌٚٓ اٌزَّاله ثالٗ، ـى١الؿ ٘الٛ 

 ـٟ اٌّقبٌف١ٓ ٌٗ، اٌٖبك٠ٓ لٕٗ؟!

أٍأي هللا رجبهن ٚرعبٌٝ أْ ٠غعٍٕب ِٓ لجبكٖ اٌم١ًٍ اٌن٠ٓ لالبي ـال١ُٙ ٔج١الٗ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ 

 :ٍٍُٚ 

ّْ ا٦ٍالَ ثلأ ؼو٠جبً، ١ٍٚعٛك ؼو٠جبً وّب ثلأ   ٚإ

[7] 

 ٍَُِ .  (( ٌٍؽوثب  ـ ٛثٝ

ٚأللَ ث١ٓ ٠اللٞ اٌوٍالبٌخ اٌىٍّالخ اٌٙبِالخ اٌزالٟ والبْ اٌعالِالخ اٌْال١ـ ِؾالت اٌالل٠ٓ اٌق ١الت 

رفًٚ ثىزبثزٙب ٚٛجعٙب ـٟ ِملِخ اٌ جعالخ ا٤ٌٚالٝ، ٌّالب ـ١ٙالب ِالٓ ـٛا الل ِٚالٛال ، ٚ٘الٟ 

ـٟ هأ٠ٟ ر١ّٙل لٛٞ ٌَٕب  ٘نا اٌعٖو ٌىٟ ٠ز١َو ٌٙٓ اٌعًّ ثّب عب  ـٟ ٘نٖ اٌوٍالبٌخ 

أٌفٕٗ، ثً ٌُٚ ٠َّعٓ ثٗ ِٓ لجً، ـبٌٍُٙ أهٔب اٌؾالك ؽمالبً ٚاهىلٕالب ارجبلالٗ، ٚأهٔالب ِّب ٌُ ٠

 اٌجبًٛ ثبٛالً ٚاهىلٕب اعزٕبثٗ، إٔه ١ٍّس ِغ١ت. 

 ٘ـ . 25/10/1376كِْك ـٟ 
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[9] 

 ِملِخ اٌ جعخ ا٤ٌٚٝ 

 ثمٍُ ـ١ٍٚخ ا١ٌْـ ِؾت اٌل٠ٓ اٌق ١ت     

 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

ٚل هة ٌُٙ ؼ١وٖ، ٚل ٠ بع ـالٟ اٌَالو ٚاٌعٍالٓ ٍالٛاٖ، ٕٚالٍٝ  اٌؾّل هلل هة اٌعب١ٌّٓ،

هللا لٍٝ ِعٍُ إٌبً اٌق١و ِؾٍّل ٘البكٞ ا٦َٔالب١ٔخ إٌالٝ ٍالٕخ اٌؾالك، ٚلٍالٝ  ٌالٗ ٕٚالؾجٗ 

.ٍٍُٚ 

ٚثعالالُلف ـالال ْ عّالالب١٘و اٌَّالال١ٍّٓ ل ٠ياٌالالْٛ ـالالٟ ِضالالً لمالالٛي ا٤ٛفالالبيف ٠ٍٙالال١ُٙ ِالالب ٠ٍٙالالٟ 

ظ اٌق١الو ٚأ٘اللاؾ اٌؾالك والً ِالب ا٤ٛفبي، ١ٍٙ٠ُٙ ِب ٠ٍٟٙ ا٤ٛفبي، ٠ٖٚوـُٙ لٓ ِٕالب٘

٠ٖوؾ ا٤ٛفبي ِٓ ألل١ت ٚرٛاـٗ ٚأٚ٘بَ، ؽزٝ ٠زؾوٚا ٍٕخ ا٦ٍالالَ ـالٟ اللزاللاي، 

ٚ٘لا٠زالالٗ ـالالٟ اٌزؾالالوه ِالالٓ والالً ِالالب اٍالالزعجلٚا ٌالالٗ ِالالٓ اٌّال٘الالٟ ٚاٌَفبٍالالؿ ٚاٌيفالالبهؾ 

 ٚاٌْٙٛاد، ٚؽ١ٕئن

[10] 

ٚعٙالٛكُ٘، ٠وععْٛ إٌٝ هثُٙ، ـ١ؾف  ٌُٙ لمٌُٛٙ، ٠ٚجبهن ٌُٙ ـالٟ أٚلالبرُٙ ٚألّالبٌُٙ 

٠ٚالاللفو ٌٙالالُ صالالوٚرُٙ ٚأٍالالجبة لالالٛرُٙ، ـ١َالالزعٍّٛٔٙب ـ١ّالالب ٠الالٕفعُٙ، ٠ٚىالالْٛ ثٙالالُ لالاليُ٘، 

 ٠ٚعٍٛ ثٗ ٍٍ بُٔٙ. 

ٚرؾوٞ ٍٕخ ا٦ٍالَ ـٟ اللزاللاي، ٚالٔزفالبع ثٙلا٠زالٗ ـالٟ اٌزؾالوه ِالٓ اٌَفبٍالؿ اٌزالٟ 

 ٕبه اٌٍَّّْٛ َِزعجل٠ٓ ٌٙب ِٕن أوضو ِٓ أٌؿ ٍٕخ، ٠زٛلؿ لٍٝ أِو٠ٓ: 

عٍّالب  اٌعالب١ٍِٓ اٌالن٠ٓ ٠ج١ٕالْٛ ٥ٌِالخ ٍالٕٓ ك٠ٕٙالب ـالٟ والً ٔبؽ١الخ ِالٓ أؽلّ٘ب: إفالالٓ اٌ

 إٌٛاؽٟ اٌزٟ رزٕبٌٚٙب هٍبٌخ ا٦ٍالَ. 

ٚاٌضالالبٟٔ: اىك٠الالبك لالاللك اٌَّالال١ٍّٓ اٌالالن٠ٓ ٠ٕٛٛالالْٛ أٔفَالالُٙ ـالالٟ روك٠الالل مٌالاله اٌج١الالبْ اٌعٍّالالٟ 

 ثبٌعًّ ثٗ، ؽزٝ ٠زٍمبٖ لُٕٙ ثبٌملٚح ِٓ ل ٠ز١َو ٌُٙ رٍم١ٗ ثبٌلهً ٚاٌزعٍُ. 

بٌخ اٌٍ ١فخ ّٔٛمط ٌٕبؽ١خ ِٓ إٌالٛاؽٟ اٌزالٟ رٕبٌٚزٙالب هٍالبٌخ ا٦ٍالالَ ثبٌَالٕٓ ٚ٘نٖ اٌوٍ

 اٌٖؾ١ؾخ لٓ ِعٍُ

[11] 

إٌبً اٌق١و ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ، ـٟ ؽفالد اٌيـبؾ ٚ كاثالٗ ٚٚل ّالٗ، ٚ٘الٟ إٌبؽ١الخ 

اٌزالالٟ أٍالالوؾ ـ١ٙالالب اٌَّالالٍّْٛ ثبٌجعالالل لالالٓ ٍالالٕٓ ا٦ٍالالالَ، ؽزالالٝ أٚؼٍالالٛا ل ـالالٟ اٌغب١ٍ٘الالخ 

ثف وح اٌعوٚثخ ٚرؾوه٘ب ِٓ ثنؿ اٌّزوـ١ٓ، ثالً  -ـٟ ٘نٖ إٌبؽ١خ -زبىدا٤ٌٚٝ اٌزٟ اِ

ـٟ اٌغب١ٍ٘خ اٌ به خ اٌزٟ رْجٙذ ـ١ٙب وً ٛجمالخ ثبٌ جمالخ اٌزالٟ ٍالجمزٙب إٌالٝ إٌالبه، ؽزالٝ 

ٚ٘الٛ ـالٟ  -إٔجؾذ ألجب  اٌاليٚاط ٚرىب١ٌفالٗ ـالٛق ٛبلالخ إٌالبً، ـىالبكٚا ٠ٕٖالوـْٛ لٕالٗ

ٍالٕٓ ا٦ٍالالَ، ـالأٚلعُٙ مٌاله ـالٟ ّالو ٤ٔٙالُ أٖالوـٛا ـ١الٗ لالٓ  -ٔفَٗ ِٓ ٍٕخ ا٦ٍالالَ

 أٔٛاع اٌغب١ٍ٘خ. 

ٚثعالالل أْ ر١ٙالالأد ٌٙالالنٖ اٌوٍالالبٌخ إٌّبٍالالجخ اٌزالالٟ ل١ٕالالذ ِٛٙالالٛلٙب ، ر١ٙالالأ ٌٙالالب ِ ٌالالؿ ِالالٓ 

كلبح إٌَخ اٌن٠ٓ ٚلفٛا ؽ١برُٙ لٍٝ اٌعًّ ٦ؽ١ب ٙب، ٚ٘ٛ أفٛٔب ثبٌؽ١ت ا١ٌْـ أثالٛ لجالل 

َالال١ٍّٓ إٌٖالالٛٓ اٌالالوؽّٓ ِؾّالالل ٔبٕالالو ٔالالٛػ ٔغالالبرٟ ا٤ٌجالالبٟٔ، ـٛٙالالس ثالال١ٓ أ٠الاللٞ اٌّ

اٌٖؾ١ؾخ ٚاٌؾَٕخ ِٓ ٍٕخ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ ـالٟ  كاة اٌيـالبؾ، ٚؽجالنا 

wٌٛ وبْ لل ارَّس ٌٗ اٌٛلذ ٚٚارزالٗ ا٤ٍالجبة، ـبٍزمٖالٝ والً ِالبٚهك ِالٓ مٌاله ـالٟ اٌؾ١البح 
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اٌيٚع١الالخ، ٚ كاة اٌج١الالذ، ِٚالالب ٠ٕجؽالالٟ أْ رىالالْٛ ل١ٍالالٗ ا٤ٍالالوح ا٦ٍالالال١ِخ. ٌٚىالالٓ  ٙالالٛه 

 اٌٙالي ـٟ

[12] 

 ا٤ٌٚٝ، لل ٠ْعو ثّب ١ٍ٠ٗ ِٓ ِ بٌس ٕفؾبد اٌمّو ؽزٝ ٠ىْٛ ثلهاً وبِالً. ١ٌٍزٗ 

ٚوّالالب ر١ٙالالأ ٌٙالالنٖ اٌوٍالالبٌخ ِٛٙالالٛلٙب ٚاٌّ ٌالالؿ اٌالالنٞ ٠َالالزٛـ١ٗ، ر١ٙالالأ ٌٙالالب والالنٌه اٌَّالالٍُ 

ا٤ٚي ٚاٌٍَّّخ ا٤ٌٚٝ اٌٍناْ  ١ٌب أْ ٠ىٛٔب لاللٚح ٌٍَّال١ٍّٓ ـالٟ اللزاللاي ٚاٌزؾالوه ِالٓ 

اٌعبكاد، لٕاللِب اٍالزقبها هللا، ـقالبه ٌّٙالب أْ ٠ج١ٕالب  اٌعجٛك٠خ ٌٍَفبٍؿ ٚاٌّالٟ٘ ٚرٛاـٗ

اٌج١ذ اٌٍَُّ اٌ ب٘و، ٚا٤ٍوح ا٦ٍال١ِخ اٌّزؾوهح ِالٓ رمب١ٌالل اٌغب١ٍ٘الخ ا٤عٕج١الخ لٕالب، 

ٚاٌ به خ ل١ٍٕب. ـأهعٛ هللا لي ٚعً أْ ٠أفن ث١ل أفالٟ اٌّال ِٓ اٌّغب٘الل ا٤ٍالزبم اٌَال١ل 

ٌٗ  ِبٌٗ، ٍِزيِالبً ٍالٕخ ا٦ٍالالَ  لجل اٌوؽّٓ اٌجبٟٔ ـٟ ع١ّس ِواؽً ؽ١برٗ، ؽزٝ ٠ؾمك

 ـٟ مٌه ِب اٍز بع. 

ٚأفزُ ٘نٖ اٌىٍّخ ثأْ أٙوة ٌعوٍٚٗ اٌٍَّّخ اٌفبٍٙخ ِضالً ِٓ رالبه٠ـ َٔالب  اٌعوٚثالخ 

 ٚا٦ٍالَ، ٠ٕجؽٟ ٌىً ٍَِّخ أْ رغعٍٗ ٖٔت ل١ٕ١ٙب، ٌزىْٛ ِٓ اٌقبٌلاد إْ ّب  هللا. 

 إْ ـبّٛخ ثٕذ أ١ِو اٌّ ١ِٕٓ لجل اٌٍّه ثٓ ِوٚاْ

[13] 

اٌَالالٍ بْ ا٤ل الالُ لٍالالٝ اٌْالالبَ ٚاٌعالالواق ٚاٌؾغالالبى ٚاٌالال١ّٓ  -٠الالَٛ ريٚعالالذ -والالبْ ٤ث١ٙالالب

ٚإ٠واْ ٚإٌَل ٚلفمب١ٍب ٚاٌموَ ِٚب ٚها  إٌٙو إٌٝ ٔغبها ٚعٕٛح ّالولبً، ٚلٍالٝ ِٖالو 

ٚاٌَٛكاْ ١ٌٚج١ب ٚرٌٛٔ ٚاٌغيا و ٚاٌّؽوة ا٤لٖٝ ٚإٍالجب١ٔب ؼوثالبً. ٌٚالُ رىالٓ ـبّٛالخ 

وبٔالالذ والالنٌه أفالالذ أهثعالالخ ِالالٓ ـؾالالٛي فٍفالالب   ٘الالنٖ ثٕالالذ اٌق١ٍفالالخ ا٤ل الالُ ٚؽَالالت، ثالالً

ا٦ٍالَ، ُٚ٘: ا١ٌٌٛل ثٓ لجالل اٌٍّاله، ٍٚال١ٍّبْ ثالٓ لجالل اٌٍّاله، ٠ٚي٠الل ثالٓ لجالل اٌٍّاله، 

ْٚ٘بَ ثٓ لجل اٌٍّه، ٠ٚي٠ل ثٓ لجالل اٌٍّاله، ْٚ٘البَ ثالٓ لجالل اٌٍّاله، ٚوبٔالذ ـ١ّالب ثال١ٓ 

١ِٕٓ مٌه ىٚعخ أل ُ ف١ٍفخ لوـٗ ا٦ٍالالَ ثعالل فٍفالب  اٌٖالله ا٤ٚي، ٚ٘الٛ أ١ِالو اٌّال 

 لّو ثٓ لجل اٌعي٠ي.

ٚ٘نٖ ا١ٌَلح اٌزٟ وبٔذ ثٕذ ف١ٍفخ، ٚىٚعخ ف١ٍفخ، ٚأفذ أهثعخ ِالٓ اٌقٍفالب ، فوعالذ 

ِٓ ث١ذ أث١ٙب إٌٝ ث١ذ ىٚعٙب ٠الَٛ ىـالذ إ١ٌالٗ ٚ٘الٟ ِضمٍالخ ثالأصّٓ ِالب رٍّىالٗ اِالوأح لٍالٝ 

ٚعٗ ا٤هٗ ِٓ اٌؾٍٟ ٚاٌّغٛ٘واد، ٠ٚمبي: إْ ِٓ ٘نٖ اٌؾٍالٟ لوٛالٟ ِبه٠الخ اٌٍالن٠ٓ 

ٌزبه٠ـ، ٚرؽٕٝ ثّٙب اٌْعوا ، ٚوبٔب ٚؽاللّ٘ب ٠َالب٠ٚبْ وٕالياً. ِٚالٓ ـٚالٛي اّزٙوا ـٟ ا

 اٌمٛي أْ أ١ّو إٌٝ أْ لوًٚ لّو ثٓ 

[14] 

لجل اٌعي٠ي وبٔذ ـٟ ث١ذ أث١ٙب رع١ِ ـٟ ٔعّخ ل رعٍٛا ل١ٍٙالب ل١ْالخ اِالوأح أفالوٜ ـالٟ 

اٌل١ٔب ٌنٌه اٌعٙل، ٌٚٛ أٔٙب اٍزّود ـٟ ث١ذ ىٚعٙب رعال١ِ وّالب وبٔالذ رعال١ِ لجالً مٌاله 

ز٥ّ ووّٙب ـٟ والً ٠الَٛ ٚـالٟ والً ٍالبلخ ثأكٍالُ اٌّالأوٛلد ٚأٔالله٘ب ٚأؼال٘الب، ٚرالٕعُ ٌ

ٔفَٙب ثىً أٔٛاع إٌع١ُ اٌالنٞ لوـالٗ اٌجْالو، لٍالز بلذ مٌاله. إل أٔالٟ ل أم٠الس ِغٙالٛلً 

ث١ٓ إٌبً إْ لٍذ: إْ ل١ْالخ اٌجالنؿ ٚاٌزالوؾ لالل رٚالو٘ب ـالٟ ٕالؾزٙب ِالٓ ؽ١الش ٠زّزالس 

ٌع١ْالخ اٌؾمالل ٚاٌؾَالل ٚاٌىوا١٘الخ ِالٓ أ٘الً اٌفبلالخ ثبٌعبـ١خ اٌّعزلٌْٛ، ٚلل رىَالجٙب ٘النٖ ا

ٚاٌّعالل١ِٓ، ىك لٍالٝ مٌالاله أْ اٌع١ْالخ ِّٙالب افزٍفالالذ أٌٛأٙالب رىالْٛ ِالالس اللز١البك ِأٌٛـالالخ 

wٌٍِّٚٛخ، ٚاٌن٠ٓ ثٍؽٛا ِٓ إٌع١ُ ألٖبٖ ٠ٖلِْٛ ثبٌفبلخ لٕلِب ر ٍت أٔفَالُٙ ِالب هٚاٖ 
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ُ ٚها  اٌالنٞ ٘الُ ـ١الٗ، مٌه، ـال ٠غلٚٔٗ، ث١ّٕالب اٌّعزاللٌْٛ ٠عٍّالْٛ أْ ـالٟ ِزٕالبٚي أ٠الل٠ٙ

ٚأٔٙالالُ ٠غلٚٔالالٗ ِزالالٝ ّالالب ٚا، ؼ١الالو أٔٙالالُ افزالالبهٚا اٌزؾالالوه ِٕالالٗ ِٚالالٓ ٍالالب و اٌىّب١ٌالالبد، 

١ٌىٛٔٛا أهـس ِٕٙب، ١ٌٚىٛٔٛا ؼ١الو َِالزعجل٠ٓ ٌْالٙٛارٙب، ٌٚالنٌه افزالبه اٌق١ٍفالخ ا٤ل الُ 

 أْ -ـٟ اٌٛلذ اٌنٞ وبْ ـ١ٗ أل ُ ٍِٛن ا٤هٗ -لّو ثٓ لجل اٌعي٠ي

[15] 

كهاُ٘ ـٟ ا١ٌَٛ، ٚه١ٙذ ثنٌه ىٚعالخ اٌق١ٍفالخ اٌزالٟ وبٔالذ ثٕالذ رىْٛ ٔفمخ ث١زٗ ثٚعخ 

ف١ٍفخ ٚأفذ أهثعخ ِٓ اٌقٍفب ، ـىبٔذ ِؽزج الخ ثالنٌهف ٤ٔٙالب رالنٚلذ اٌمٕبلالخ، ٚرّزعالذ 

ثؾالٚح اللزلاي، ـٖبهد ٘نٖ اٌٍنح ٚ٘نٖ اٌؾالٚح أ١ٛت ٌٙب ٚأهٙالٝ ٌٕفَالٙب ِالٓ والً 

الزالوػ ل١ٍٙالب ىٚعٙالب أْ  ِب وبٔذ رعوـٗ لجً مٌه ِٓ ٕٕٛؾ اٌجنؿ ٚأٌٛاْ اٌزوؾ. ثً

رزوـس لٓ لم١ٍخ اٌ فٌٛخ ـزقوط لٓ ٘نٖ ا٤لل١ت ٚاٌَفبٍؿ اٌزالٟ وبٔالذ رجٙالوط ثٙالب 

أم١ٔٙب ٚلٕٙب ّٚالعو٘ب ِٚعٖال١ّٙب ِّالب ل ٠َالّٓ ٚل ٠ؽٕالٟ ِالٓ عالٛع، ٌٚالٛ ث١الس ٤ّالجس 

صّٕٗ ث ْٛ ّعت ثوعبٌٗ َٚٔب ٗ ٚأٛفبٌٗ، ـبٍزغبثذ ٌٗ، ٚاٍالزواؽذ ِالٓ أصمالبي اٌؾٍالٟ 

٣ٌٟ  ٚاٌلهه اٌزٟ ؽٍّزٙب ِعٙب ِٓ ث١ذ أث١ٙب، ـجعضالذ ثالنٌه وٍالٗ إٌالٝ ٚاٌّغٛ٘واد ٚاٌ

ث١ذ ِبي ا١ٌٍَّّٓ. ٚرٛـٟ لمت مٌه أ١ِو اٌّ ١ِٕٓ لّالو ثالٓ لجالل اٌعي٠الي ٌٚالُ ٠قٍالؿ 

ٌيٚعزٗ ٚأٚلكٖ ١ّئبً، ـغب ٘ب أ١ِٓ ث١ذ اٌّبي، ٚلبي ٌٙالب: إْ ِغٛ٘واراله ٠الب ٍال١لرٟ ل 

زٙالب ٌٙالنا ا١ٌالَٛ، ٚلالل عئالذ أٍالزأمٔه ـالٟ رياي وّب ٟ٘، ٚإٟٔ الزجورٙب أِبٔخ ٌاله، ٚؽف 

 إؽٚبه٘ب. ـأعبثزٗ ثأٔٙب ٚ٘جزٙب ٌج١ذ ِبي ا١ٌٍَّّٓ ٛبلخ 

[16] 

. ٚأثالذ أْ رَالزوك (( ِٚب وٕذ ١ٛ٤عٗ ؽ١بً ٚألٖال١ٗ ١ِزالبً ))١ِ٤و اٌّ ١ِٕٓ ، صُ لبٌذ: 

ِٓ ِبٌٙب اٌؾالي اٌّٛهٚس ِب ٠َبٚٞ اٌّال١٠ٓ اٌىض١وح، ـٟ اٌٛلذ اٌنٞ وبٔالذ ِؾزبعالخ 

ٝ كه٠ّٙبد، ٚثنٌه وزت هللا ٌٙالب اٌقٍالٛك، ٚ٘الب ٔؾالٓ ٔزؾاللس لالٓ ّالوؾ ِعاللٔٙب، ـ١ٗ إٌ

 ٚهـ١س ِٕيٌزٙب ثعل لٖٛه ٚلٖٛه، هؽّٙب هللا، ٚألٍٝ ِمبِّٙب ـٟ عٕبد إٌع١ُ. 

إْ إٔ٘أ اٌع١ِ ٘ٛ اٌعال١ِ اٌّعزاللي ـالٟ والً ّالٟ ، ٚوالً لال١ِ ِّٙالب فْالٓ أٚ ٔعالُ، إما 

اٌوٙب، ٚاٌؾو ٘ٛ اٌنٞ ٠زؾوه ِالٓ والً الزبكٖ أٍ٘ٗ أٌفٖٛ ٚاهربؽٛا إ١ٌٗ، ٚاٌَعبكح ٟ٘ 

ِالالب ٠َالالز ١س الٍالالزؽٕب  لٕالالٗ، ٚمٌالاله ٘الالٛ اٌؽٕالالٝ ثالالبٌّعٕٝ ا٦ٍالالالِٟ ٚاٌّعٕالالٝ ا٦َٔالالبٟٔ، 

 ععٍٕب هللا ِٓ أٍ٘ٗ. 

 ٘ـ1371مٞ اٌؾغخ ٍٕخ 17

 َ 1952ٍـجزّجو ٍـٕخ 7

 ِؾت اٌل٠ٓ اٌق ١ت        
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[17] 

 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ 

﴿ِٚالٓ  ٠برالٗ أْ فٍالك ٌىالُ ِالٓ أٔفَالىُ أىٚاعالبً ٌزَالىٕٛا : اٌؾّل هلل اٌمب ً ـٟ ِؾىُ وزبثٗ

[. ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ لٍٝ ٔج١ٗ ِؾّل اٌالنٞ 21﴾ ]اٌوَٚ: إ١ٌٙب ٚععً ث١ٕىُ ِّٛكح ٚهؽّخ

عٛا اٌٛكٚك اٌٌٛالٛك، ـال ٟٔ ِىالبصو ثىالُ ا٤ٔج١الب  ٠الَٛ ))ٚهك لٕٗ ـ١ّب صجذ ِٓ ؽل٠ضٗ:  ّٚ ري

 هٚاٖ أؽّل ٚاٌ جوأٟ ثَٕل ٕؾ١ؼ.  (( اٌم١بِخ

ـ ْ ٌّٓ ريٚط ٚأهاك اٌلفٛي ثأٍ٘ٗ  كاثالبً ـالٟ ا٦ٍالالَ، لالل م٘الً لٕٙالب، أٚ عٍٙٙالب  ٚثعلف

أوضالالو إٌالالبً، ؽزالالٝ اٌّزعجالالل٠ٓ ِالالُٕٙ، ـأؽججالالذ أْ أٙالالس ـالالٟ ث١بٔٙالالب ٘الالنٖ اٌوٍالالبٌخ اٌّف١الاللح 

ثّٕبٍالالجخ ىـالالبؾ أؽالالل ا٤ؽجالالخ، إلبٔالالخ ٌالالٗ ٌٚؽ١الالوٖ ِالالٓ ا٦فالالٛح اٌّالال ١ِٕٓ، لٍالالٝ اٌم١الالبَ ثّالالب 

 ّولٗ ١ٍل اٌّو١ٍٍٓ. 

[18] 

اٌعالالب١ٌّٓ ، ٚلمجزٙالالب ثبٌزٕج١الالٗ لٍالالٝ ثعالال٘ ا٤ِالالٛه اٌزالالٟ رٙالالُ والالً ِزالاليٚط، ٚلالالل  لالالٓ هة

 اثزٍُٟ ثٙب وض١و ِٓ اٌيٚعبد. 

 اٍأي هللا رعبٌٝ أْ ٠ٕفس ثٙب، ٚأْ ٠غعٍٙب فبٌٖخ ٌٛعٙٗ اٌىو٠ُ، إٔٗ ٘ٛ اٌجو اٌوؽ١ُ. 

١ٌٚعٍُ أْ  كاة اٌيـبؾ وض١وح، ٚإّٔالب ٠ع١ٕٕالٟ ِٕٙالب ـالٟ ٘النٖ اٌعغبٌالخف ِالب صجالذ ِٕٙالب ـالٟ 

ٌَٕخ اٌّؾّل٠خ، ِّب ل ِغبي ٦ٔىبه٘ب ِٓ ؽ١ش إٍٕبك٘ب، أٚ ِؾبٌٚخ اٌزْى١ه ـ١ٙب ِالٓ ا

عٙخ ِجٕب٘بف ؽزٝ ٠ىْٛ اٌمب ُ ثٙب لٍٝ ث١ٖوح ِٓ ك٠ٕٗ، ٚصمخ ِالٓ أِالوٖ، ٚإٔالٟ ٤هعالٛ 

أْ ٠قزُ هللا ٌٗ ثبٌَعبكح، عاليا  اـززبؽالٗ ؽ١برالٗ اٌيٚعالخ ثّزبثعالخ اٌَالٕخ، ٚأْ ٠غعٍالٗ ِالٓ 

﴿هثٕالالب ٘الالت ٌٕالالب ِالالٓ أىٚاعٕالالب ٚمه٠برٕالالب لالالّوح ألالال١ٓ ِالالٓ لالالٌُٛٙ: لجالالبكٖ اٌالالن٠ٓ ٕٚالالفُٙ ثالالأْ 

﴿إْ [. ٚاٌعبلجالخ ٌٍّزمال١ٓ وّالب لالبي هة اٌعالب١ٌّٓ: 74﴾. ]اٌفولالبْ: ٚاععٍٕب ٌٍّزمال١ٓ إِبِالب

ٚـٛاوٗ ِّب ٠ْزْٙٛ. وٍٛا ٚاّوثٛا ١ٕ٘ئبً ثّب وٕالزُ رعٍّالْٛ . اٌّزم١ٓ ـٟ  الي ٚل١ْٛ. 

 . [44 -41: ]اٌّوٍالد ﴾إٔب ونٌه ٔغيٞ اٌّؾ١َٕٓ

 ٚ٘بن رٍه ا٢كاة: 

[19] 

 ِالٛفخ اٌيٚعخ لٕل اٌجٕب  ثٙب:  -1

٠َزؾت ٌٗ إما كفً لٍٝ ىٚعزٗ أْ ٠الٛفٙب، وأْ ٠ملَ إ١ٌٙب ١ّئبً ِالٓ اٌْالواة ٚٔؾالٖٛف 

 ٌؾل٠ش أٍّب  ثٕذ ٠ي٠ل ثٓ اٌَىٓ، لبٌذ: 

إٟٔ ل١ّٕذ))
 (1 )

لب ْخ ٌوٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ، صُ عئزٗ ـللٛرٗ ٌغٍٛرٙالب 
 (2 )

 ،

ـغب ، ـغٌٍ إٌٝ عٕجٙب، ـالأرٟ ثُعالٌ
 (3 )

ٌالجٓ، ـْالوة، صالُ ٔبٌٚٙالب إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ  

ٍٍُٚ ـقٚذ هأٍٙب ٚاٍزؾ١ذ، لبٌذ أٍّب : ـبٔزٙورٙب، ٚلٍذ ٌٙب: فنٞ ِٓ ٠الل إٌجالٟ 

ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ، لبٌذ: ـأفند، ـْالوثذ ّال١ئبً، صالُ لالبي ٌٙالب إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ 

ٍٍُٚ: أل الٟ روثاله
 (4 )

بٌالذ أٍالّب : ـمٍالذ: ٠الب هٍالٛي هللا! ثالً فالنٖ ـبّالوة ِٕالٗ صالُ ، ل

                                                 

(
1
 ( أٞ : ى٠ٕذ.  

(
2
 ِىْٛـخ.  (أٞ : ٌٍٕ و إ١ٌٙب ِغٍٛح 

(
3
 ( ٘ٛ اٌملػ اٌىج١و.  

(
4
w ( أٞ : ٕل٠مزه.  
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ٔب١ٌٕٚالالٗ ِالالٓ ٠الاللن، ـأفالالنٖ ـْالالوة ِٕالالٗ صالالُ ٔب١ٌٕٚالالٗ، لبٌالالذ: ـغٍَالالذ ، صالالُ ٚٙالالعزٗ لٍالالٝ 

 هوجزٟ، صُ ٛفمذ أك٠وٖ ٚأرجعٗ ثْفزٟ

[20] 

، (( ٔالب١ٌٚٙٓ))١ٕ٤ت ِٕٗ ّالوة إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ، صالُ لالبي ٌَٕالٛح لٕاللٞ: 

أفوعالٗ أؽّالل (( ل رغّعالٓ عٛلالبً ٚوالنثبً ))ٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ: ـمٍٓ: ل ْٔز١ٗ! ـمبي ٍٕ

 ث ٍٕبك٠ٓ ٠مٛٞ أؽلّ٘ب ا٢فو. ٚاٌؾ١ّلٞ ـٟ َِٕلٖ. ٌٚٗ ّب٘ل ـٟ اٌ جوأٟ.

 ٚٙس ا١ٌل لٍٝ هأً اٌيٚعخ ٚاٌللب  ٌٙب:  -2

٠ٕٚجؽالالٟ أْ ٠ٚالالس ٠الاللٖ لٍالالٝ ِملِالالخ هأٍالالٙب لٕالالل اٌجٕالالب  ثٙالالب أٚ لجالالً مٌالاله، ٚأْ ٠َالالّٟ هللا 

 للٛ ثبٌجووخ، ٠ٚمٛي ِب عب  ـٟ لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: رجبهن ٚرعبٌٝ، ٠ٚ

إما راليٚط أؽالاللوُ اِالالوأح، أٚ اّالزوٜ فبكِالالبً، ]ـ١ٍأفالالن ثٕبٕال١زٙب[))
 (5 )

، ]١ٌَٚالالُ هللا لالالي 

 ٚعً[، ]١ٌٚلع ثبٌجووخ[، ١ٌٚمً: 

[20] 

اٌٍُٙ إٟٔ أٍأٌه ِٓ ف١و٘ب ٚف١و ِب عجٍزٙب ل١ٍٗ، ٚألٛم ثه ِٓ ّّو٘ب ّٚو ِب عجٍزٙب 

  ل١ٍٗ. 

. اٌجقبهٞ ٚأثٛ كاٚك ٚاثالٓ (( ]ٚإما اّزوٜ ثع١واً ـ١ٍأفن ثنهٖٚ ٍٕبِٗ، ١ٌٚمً ِضً مٌه[

 ِبعٗ ٚاٌؾبوُ ٚاٌج١ٙمٟ. 

[22] 

 ٕالح اٌيٚع١ٓ ِعبً:  -3

 ٠َٚزؾت ٌّٙب أْ ١ٍٖ٠ب هوعز١ٓ ِعبً، ٤ٔٗ ِٕمٛي لٓ اٌٍَؿ. ٚـ١ٗ أصواْ: 

 ا٤ٚي: لٓ أثٟ ٍع١ل ٌِٛٝ أثٟ أ١ٍل لبي: 

ٍٛن، ـللٛد ٔفواً ِٓ إٔؾبة إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـال١ُٙ اثالٓ ريٚعذ ٚأٔب ِّ))

َِالالعٛك ٚأثالالٛ مه ٚؽن٠فالالخ، لالالبي: ٚأل١ّالالذ اٌٖالالالح، لالالبي: ـالالن٘ت أثالالٛ مه ١ٌزمالاللَ، ـمالالبٌٛا: 

 إ١ٌه! لبي: أٚ ونٌه؟ لبٌٛا: ٔعُ، لبي: ـزملِذ ثُٙ ٚأٔب لجل ٍِّٛن، ٚلٍّٟٛٔ ـمبٌٛا: 

 ِٓ ف١و ِب كفً ل١ٍه، ٚرعٛم ثٗ ِالٓ إما كفً ل١ٍه أٍ٘ه ـًٖ هوعز١ٓ، صُ ًٍ هللا))

 . أثٛ ثىو ثٓ أثٟ ١ّجخ ـٟ اٌّٖٕؿ. ٚلجل اٌوىاق. (( ّوٖ، صُ ّأٔه ّٚأْ أٍ٘ه

[23] 

 اٌضبٟٔ: لٓ ّم١ك لبي: 

عب  هعً ٠مبي ٌٗ: أثٛ ؽو٠ي، ـمبي: إٟٔ ريٚعذ عبه٠خ ّالبثخ ]ثىالواً[، ٚإٔالٟ أفالبؾ ))

 أْ رفووٕٟ، ـمبي لجل هللا ) ٠عٕٟ اثٓ َِعٛك (: 

[42] 

إْ ا٦ٌؿ ِٓ هللا، ٚاٌفالون ِالٓ اٌْال١ بْ، ٠و٠الل أْ ٠ىالّوٖ إٌال١ىُ ِالب أؽالً هللا ٌىالُف ـال ما ))

 . ىاك ـٟ هٚا٠خ أفوٜ لٓ اثٓ َِعٛك: (( أرزه ـأِو٘ب أْ رٍٖٟ ٚها ن هوعز١ٓ

، اٌٍٙالُ اعّالس ث١ٕٕالب ِالب عّعالذ ثق١الوف )) ّٟ ٚلً: اٌٍُٙ ثبهن ٌٟ ـٟ أٍ٘الٟ، ٚثالبهن ٌٙالُ ـال

. ٚلجالل اٌالوىاق ٍٚالٕلٖ ٕالؾ١ؼ، ٚاٌ جوأالٟ ثَالٕل٠ٓ (( ١الوٚـوق ث١ٕٕب إما ـولذ إٌالٝ ف

 ٕؾ١ؾ١ٓ.

 
                                                 

(
5
w إٌب١ٕخ: ِٕجذ اٌْعو ـٟ ِملَ اٌوأًف وّب ـٟ ))اٌٍَبْ((.  (
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[26] 

 ِب ٠مٛي ؽ١ٓ ٠غبِعٙب:  -4

 ٠ٕٚجؽٟ أْ ٠مٛي ؽ١ٓ ٠أرٟ أٍ٘ٗ: 

 .  (( ثَُ هللا، اٌٍُٙ عٕجٕب ا١ٌْ بْ، ٚعٕت ا١ٌْ بْ ِب هىلزٕب))

 لبي ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : 

اٌجقالبهٞ ٚثم١الخ إٔالؾبة اٌَالٕٓ  (( ـ ْ لٚٝ هللا ث١ّٕب ٌٚلاًف ٌُ ٠ٚوٖ اٌْال١ بْ أثاللاً ))

 إل إٌَب ٟ. 

[27] 

 و١ؿ ٠أر١ٙب:  -5

٠ٚغالالٛى ٌالالٗ أْ ٠أر١ٙالالب ـالالٟ لُجٍُٙالالب ِالالٓ أٞ عٙالالخ ّالالب ، ِالالٓ فٍفٙالالب أٚ ِالالٓ أِبِٙالالب، ٌمالالٛي هللا 

﴾، أٞ: و١الالؿ ّالالئزُف ِمجٍالالخ ﴿َٔالالب وُ ؽالالوس ٌىالالُ ـالالأرٛا ؽالالوصىُ أٔاّلالٝ ّالالئزُرجالالبهن ٚرعالالبٌٝ: 

   ِٚلثوح، ٚـٟ مٌه أؽبك٠ش أوزفٟ ثبص١ٕٓ ِٕٙب:

 ا٤ٚي لٓ عبثو هٟٙ هللا لٕٗ لبي: 

وبٔالالذ ا١ٌٙالالٛك رمٌٛالاله إما أرالالٝ اٌوعالالً اِوأرالالٗ ِالالٓ كثو٘الالب ـالالٟ لجٍٙالالب والالبْ اٌٌٛالالل أؽالالٛي! ))

﴾ ]ـمالبي هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ﴿َٔب وُ ؽوٌس ٌىالُ ـالأرٛا ؽالوصىُ أٔاّلٝ ّالئزُـٕيٌذ: 

 .  . اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚإٌَب ٟ(( ٍٍُٚ : ِمجٍخ ِٚلثوح إما وبْ مٌه ـٟ اٌفوط[ 

[28] 

 اٌضبٟٔ: لٓ اثٓ لجبً، لبي: 

والالبْ ٘الالنا اٌؾالالٟ ِالالٓ ا٤ٖٔالالبهف ٚ٘الالُ أ٘الالً ٚصالالٓ، ِالالس ٘الالنا اٌؾالالٟ ِالالٓ ٠ٙالالٛك، ٚ٘الالُ أ٘الالً ))

وزبة، ٚوبٔٛا ٠وْٚ ٌُٙ ـٚالً ل١ٍُٙ ـٟ اٌعٍُ، ـىبٔٛا ٠مزلْٚ ثىض١الو ِالٓ ـعٍٙالُ، ٚوالبْ 

ح، ِٓ أِو أً٘ اٌىزبة أْ ل ٠أرٛا إٌَالب  إل لٍالٝ ؽالوؾ، ٚمٌاله أٍالزو ِالب رىالْٛ اٌّالوأ

ـىبْ ٘نا اٌؾالٟ ِالٓ ا٤ٖٔالبه لالل أفالنٚا ثالنٌه ِالٓ ـعٍٙالُ، ٚوالبْ ٘النا اٌؾالٟ ِالٓ لالو٠ِ 

٠ْوؽْٛ إٌَب  ّوؽبً ِٕىواً، ٠ٚزٍنمْٚ ِٕٙٓ ِمجالد ِٚلثواد َِٚزٍم١بدف ـٍّب لاللَ 

اٌّٙالالبعوْٚ اٌّل٠ٕالالخ، رالاليٚط هعالالً ِالالُٕٙ اِالالوأح ِالالٓ ا٤ٖٔالالبه، ـالالن٘ت ٠ٖالالٕس ثٙالالب مٌالاله، 

لٍالٝ ؽالوؾ، ـبٕالٕس مٌاله ٚإل ـالبعزٕجٕٟ، ؽزالٝ  ـأٔىورٗ ل١ٍالٗ، ٚلبٌالذ: إّٔالب وٕالب ٔاُل رٝ

﴿َٔالب وُ ّوٞ أِو٘ب، ـجٍػ مٌه هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ـأٔيي هللا لي ٚعالً: 

﴾. أٞ: ِمالالجالد ِٚالاللثواد َِٚالالزٍم١بد، ٠عٕالالٟ ثالالنٌه ؽالالوٌس ٌىالالُ ـالالأرٛا ؽالالوصىُ أٔاّلالٝ ّالالئزُ

 أثٛ كاٚك ٚاٌؾبوُ.(( ِٛٙس اٌٌٛل

[29] 

 رؾو٠ُ اٌلثو:  -6

﴿َٔب وُ ؽوٌس ٌىُ ـأرٛا ؽالوصىُ ٠أر١ٙب ـٟ كثو٘ب ٌّفَٙٛ ا٠٢خ اٌَبثمخ: ٠ٚؾوَ ل١ٍٗ أْ 

 ﴾، أّٔٝ ّئزُ

[30] 

 ٚا٤ؽبك٠ش اٌّزملِخ، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش أفوٜ: 

 ا٤ٚي: لٓ أَ ٍٍّخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

ٌّب للَ اٌّٙالبعوْٚ اٌّل٠ٕالخ لٍالٝ ا٤ٖٔالبه ريٚعالٛا ِالٓ َٔالب ُٙ، ٚوالبْ اٌّٙالبعوْٚ ))

wه ل رغجّٟ، ـأهاك هعً ِٓ اٌّٙبعو٠ٓ اِوأرٗ لٍٝ مٌاله، ـأثالذ ٠غجّْٛ، ٚوبٔذ ا٤ٖٔب
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ل١ٍالٗ ؽزالٝ رَالأي هٍالالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ، لبٌالالذ: ـأرزالٗ، ـبٍالزؾ١ذ أْ رَالالأٌٗ، 

﴾، ٚلالبي: لف إل ـالٟ ﴿َٔب وُ ؽوس ٌىُ ـأرٛا ؽوصىُ أّٔٝ ّئزُـَأٌزٗ أَ ٍٍّخ، ـٕيٌذ: 

اٌج١ٙمالٟ ٚإٍالٕبكٖ ٕالؾ١ؼ لٍالٝ أؽّل،ٚاٌزوِنٞ ٕٚؾؾٗ، ٚأثٛ ٠عٍالٝ، ٚ(( ّٕبَ ٚاؽل

 ّوٛ ٍَُِ.

[31] 

 اٌضبٟٔ: لٓ اثٓ لجبً هٟٙ هللا لٕٗ لبي: 

عالالب  لّالالو ثالالٓ اٌق الالبة إٌالالٝ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ـمالالبي: ٠الالب هٍالالٛي هللا! ))

ٍ٘ىذ. لبي: ِٚب اٌنٞ أٍ٘ىه؟ لالبي: ؽٌٛالذ هؽٍالٟ ا١ٌٍٍالخ، ـٍالُ ٠الوك ل١ٍالٗ ّال١ئبً، ـالأٚؽٟ 

﴿َٔالب وُ ؽالوٌس ٌىالُ ـالأرٛا ؽالوصىُ أٔاّلٝ ٍٚالٍُ ٘النٖ ا٠٢الخ: إٌٝ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ 

ًْ ٚأكثاِلالْو، ٚارمالالً اٌالاللثو ٚاٌؾ١ٚالالخّالالئزُ إٌَالالب ٟ ٚاٌزوِالالنٞ ٚاٌ جوأالالٟ (( ﴾، ٠مالالٛي: ألجاِلال

 ٚاٌٛاؽلٞ ثَٕل ؽَٓ.ٚؽَٕٗ اٌزوِنٞ. 

[32] 

 اٌضبٌش: لٓ في٠ّخ ثٓ صبثذ هٟٙ هللا لٕٗ : 

إٌَالب  ـالٟ أكثالبه٘ٓ، أٚ إر١البْ  أْ هعالً ٍأي إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ لالٓ إر١البْ))

اٌوعً اِوأرٗ ـٟ كثو٘ب؟ ـمبي ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: ؽالي. ـٍّب ٌٚاّلٝ اٌوعالً كلالبٖ، أٚ 

أِالالو ثالالٗ ـالالللٟ، ـمالالبي: و١الالؿ لٍالالذ؟ ـالالٟ أٞ اٌقالالوثز١ٓ، أٚـالالٟ اٌقالالوىر١ٓ، أٚ ـالالٟ أٞ 

اٌقٖالالفز١ٓ؟ أِالالٓ كثو٘الالب ـالالٟ لجٍٙالالب؟ ـالالٕعُ، أَ ِالالٓ كثو٘الالب ـالالٟ كثو٘الالب؟ ـالالال، ـالال ْ هللا ل 

اٌْالالالالالالبـعٟ ٚلالالالالالالٛاٖ، (( ِالالالالالالٓ اٌؾالالالالالالك، ل رالالالالالالأرٛا إٌَالالالالالالب  ـالالالالالالٟ أكثالالالالالالبه٘ٓ ٠َالالالالالالزؾٟ

 ٚاٌلاهِٟ،ٚاٌ ؾبٚٞ، ٚاٌق بثٟ ٍٕٚلٖ ٕؾ١ؼ .

[33] 

ًٍ ٠الأرٟ اِوأرالٗ ـالٟ كثو٘الب))اٌواثس:  . إٌَالب ٟ ٚاٌزوِالنٞ ٚاثالٓ (( ل ٠ٕ الو هللا إٌالٝ هعال

 ؽجبْ ٍٕٚلٖ ؽَٓ، ٚؽَٕٗ اٌزوِنٞ، ٕٚؾؾٗ اثٓ ها٠ٛ٘ٗ. 

الٙٓ. ٠عٕالٟ : أكثالبهٍِ٘ٓعْٛ ِٓ ٠أرٟ إٌ))اٌقبٌِ:  ّّ .اثالٓ لاللٞ ثَالٕل (( َالب  ـالٟ ِؾب

 ؽَٓ. 

ِٓ أرٝ ؽب ٚبً، أٚ اِوأح ـٟ كثو٘ب، أٚ وبٕ٘البً ـٖالللٗ ثّالب ٠مالٛيف ـمالل وفالو ))اٌَبكً: 

 إٔؾبة إٌَٓ إل إٌَب ٟ.  (( ثّب أُٔيي لٍٝ ِؾّل

[35] 

 اٌٛٙٛ  ث١ٓ اٌغّبل١ٓ:  -7

١ٙالالب رٛٙالالأ ٌمٌٛالالٗ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٚإما أرب٘الالب ـالالٟ اٌّؾالالً اٌّْالالوٚع، صالالُ أهاك أْ ٠عالالٛك إٌ

 :ٍٍُٚ 

إما أرالالٝ أؽالاللوُ أٍ٘الالٗ، صالالُ أهاك أْ ٠عالالٛك، ـ١ٍزٛٙالالأ ]ث١ّٕٙالالب ٚٙالالٛ اً[ ) ٚـالالٟ هٚا٠الالخ: ))

َِالٍُ ٚاثالٓ أثالٟ ّال١جخ، ٚأؽّالل ٚأثالٛ ٔعال١ُ  (( ٚٙٛ ٖ ٌٍٖالح ( ]ـ ٔٗ أْٜٔ ـٟ اٌعٛك[ 

 ٚاٌي٠بكح ٌٗ.

 اٌؽًَ أـًٚ:  -8

أْ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ٛالبؾ  ٌىٓ اٌؽًَ أـًٚ ِٓ اٌٛٙٛ  ٌؾل٠ش أثٟ هاـس

ماد ٠َٛ لٍالٝ َٔالب ٗ، ٠ؽزَالً لٕالل ٘النٖ ٚلٕالل ٘النٖ، لالبي: ـمٍالذ ٌالٗ : ٠الب هٍالٛي هللا! أل 

w رغعٍٗ ؼَالً ٚاؽلاً؟ لبي: 
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[63] 

 . أثٛ كاٚك ، ٚإٌَب ٟ، ٚاٌ جوأٟ، (( ٘نا أىوٝ ٚأ١ٛت ٚأٛٙو))

 اؼزَبي اٌيٚع١ٓ ِعبً :  -9

 ىبْ ٚاؽل، ٌٚٛ هأٜ ِٕٗ ٚهأد ِٕٗ، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: ٠ٚغٛى ٌّٙب أْ ٠ؽزَال ِعبً ـٟ ِ

 ا٤ٚي: لٓ لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

وٕذ اؼزًَ أٔب ٚهٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ِٓ إٔالب  ث١ٕالٟ ٚث١ٕالٗ ٚاؽالل ]رقزٍالؿ ))

اٌجقبهٞ َِٚالٍُ (( أ٠ل٠ٕب ـ١ٗ[، ـ١جبكهٟٔ ؽزٝ ألٛي : كع ٌٟ، كع ٌٟ، لبٌذ: ّ٘ب عٕجبْ

 .  (( ؾبؽُٕٙ))ٚأثٛ لٛأخ ـٟ 

[39] 

 اٌضبٟٔ: لٓ ِعب٠ٚخ ثٓ ؽ١لح لبي:  -10

اؽفالال  لٛهرالاله إل ِالالٓ ))لٍالالذ: ٠الالب هٍالالٛي هللا! لٛهارٕالالب ِالالب ٔالالأرٟ ِٕٙالالب ِٚالالب ٔالالنه؟ لالالبي: 

 .لبي: (( ىٚعزه أٚ ِب ٍِىذ ١ّ٠ٕه

[40] 

 لٍذ: ٠ب هٍٛي هللا! إما وبْ اٌمَٛ ثعُٚٙ ـٟ ثع٘؟ لبي: 

 .  (( إْ اٍز عذ أْ ل ٠و٠ٕٙب أؽل، ـال ٠و٠ٕٙب))

 لبي: 

 ـمٍذ: ٠ب هٍٛي هللا! إما وبْ أؽلٔب فب١ٌبً؟ لبي: 

 هٚاٖ إٔؾبة إٌَٓ إل إٌَب ٟ. (( هللا أؽك أْ ٠َزؾ١ٝ ِٕٗ ِٓ إٌبً))

[41] 

 رٛٙ  اٌغٕت لجً إٌَٛ:  -10

 ٚل ٠ٕبِبْ ُعٕج١ٓ إل إما رٛٙأ، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: 

 ا٤ٚي: لٓ لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

 ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ إما أهاك أْ ]٠أوالالً أٚ[ ٠ٕالالبَ ٚ٘الالٛ عٕالالت ؼَالالً والالبْ هٍالالٛي هللا))

 اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚأثٛ لٛأخ .  (( ـوعٗ، ٚرٛٙأ ٚٙٛ ٖ ٌٍٖالح

 اٌضبٟٔ: لٓ اثٓ لّو هٟٙ هللا لّٕٙب: 

 أْ لّو لبي: ٠ب هٍٛي هللا! أ٠ٕبَ أؽلٔب ٚ٘ٛ))

[42] 

 ، ٚـٟ هٚا٠خ: (( عٕت؟ لبي: ٔعُ إما رٛٙأ

 . ٚـٟ هٚا٠خ: (( ن، صُ ُٔرٛٙأ ٚاؼًَ موو))

 .  (( ٔعُ، ١ٌزٛٙأ صُ ١ٌُٕ ؽزٝ ٠ؽزًَ إما ّب ))

 ٚـٟ أفوٜ: 

 أفوعٗ اٌضالصخ ـٟ ٕؾبؽُٙ.  (( ٔعُ، ٠ٚزٛٙأ إْ ّب ))

 اٌضبٌش: لٓ لّبه ثٓ ٠بٍو هٟٙ هللا لٕٗ أْ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لبي:

 صبٌضخ ل رموثُٙ اٌّال ىخ: ع١فخ اٌىبـو، ٚاٌّزّٚـ ))

[43] 
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ثالالالبٌقٍٛق
 (6 )

ؽالالالل٠ش ؽَالالالٓ أثالالالٛ كاٚك ٚأؽّالالالل ٚاٌ ؾالالالبٚٞ (( ، ٚاٌغٕالالالت إل أْ ٠زٛٙالالالأ

 ٚاٌج١ٙمٟ.

 ؽىُ ٘نا اٌٛٙٛ :  -11

١ٌٌٚ مٌه لٍٝ اٌٛعٛة، ٚإّٔب ٌالٍزؾجبة اٌّ ول، ٌؾالل٠ش لّالو أٔالٗ ٍالأي هٍالٛي هللا 

 ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: أ٠ٕبَ أؽلٔب ٚ٘ٛ عٕت؟ ـمبي: 

 ْ ـٟ ٕؾ١ؾٗ. اثٓ ؽجب(( ٔعُ، ٠ٚزٛٙأ إْ ّب ))

[44] 

 ٠ٚ ٠لٖ ؽل٠ش لب ْخ لبٌذ: 

وبْ هٍٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ٠ٕالبَ ٚ٘الٛ عٕالت ِالٓ ؼ١الو أْ ٠ّالٌ ِالبً  ]ؽزالٝ ))

 اثٓ أثٟ ١ّجخ ٚإٔؾبة إٌَٓ إل إٌَب ٟ.(( ٠مَٛ ثعل مٌه ـ١ؽزًَ[ 

[45] 

 ٚـٟ هٚا٠خ لّٕٙب: 

زَالً، ـالأٔ و إٌالٝ رؾالله اٌّالب  وبْ ٠ج١ذ عٕجبً ـ١أر١ٗ ثالي، ـ١ مٔٗ ثبٌٖالح، ـ١مَٛ ـ١ؽ))

ِٓ هأٍٗ، صالُ ٠قالوط ـأٍالّس ٕالٛرٗ ـالٟ ٕالالح اٌفغالو، صالُ ٠ الً ٕالب ّبً. لالبي ِ الوؾ: 

اثالٓ أثالٟ ّال١جخ ٍٚالٕلٖ  (( ـمٍذ ٌعبِو: ـٟ هِٚبْ؟ لبي: ٔعُ، ٍٛا  هِٚبْ أٚ ؼ١الوٖ

 ٕؾ١ؼ ٚأثٛ ٠عٍٝ. 

 ر١ُّ اٌغٕت ثلي اٌٛٙٛ :  -12

 ب ْخ لبٌذ: ٠ٚغٛى ٌّٙب اٌز١ُّ ثلي اٌٛٙٛ  أؽ١بٔبً ٌؾل٠ش ل

 وبْ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ إما أعٕت ـأهاك أْ ٠ٕبَ رٛٙأ، ))

[46] 

 إٍٕبكٖ ؽَٓ.  (( اٌفزؼ))اٌج١ٙمٟ لبي ٌؾبـ  ـٟ  (( أٚ ر١ُّ

 اؼزَبٌٗ لجً إٌَٛ أـًٚ:  -13

 ٚاؼزَبٌّٙب أـًٚ، ٌؾل٠ش لجل هللا ثٓ ل١ٌ لبي: 

[24] 

ٍٚالٍُ ٠ٖالٕس ـالٟ اٌغٕبثالخ؟ أوالبْ ٠ؽزَالً  ٍأٌذ لب ْخ لٍذ: و١ؿ وبْ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ))

لجً أْ ٠ٕبَ، أَ ٠ٕبَ لجً أْ ٠ؽزَالً؟ لبٌالذ: والً مٌاله لالل والبْ ٠فعالً، هثّالب اؼزَالً ـٕالبَ، 

َِالالٍُ ٚأثالالٛ لٛأالالخ  (( ٚهثّالالب رٛٙالالأ ـٕالالبَ، لٍالالذ: اٌؾّالالل هلل اٌالالنٞ ععالالً ـالالٟ ا٤ِالالو ٍالالعخ

 ٚأؽّل. 

 رؾو٠ُ إر١بْ اٌؾب ٘:  -14

﴿٠َٚالأٌٛٔه لالٓ اٌّؾال١٘ لالً بهن ٚرعالبٌٝ: ٠ٚؾوَ ل١ٍٗ أْ ٠أر١ٙب ـٟ ؽ١ٚٙب ٌمٌٛٗ رجال

 ٘ٛ أمٜ ـبلزيٌٛا 

[48] 

ـٟ اٌّؾ١٘ ٚل رموثٛ٘ٓ ؽزٝ ٠ ٙوْ ـال ما ر ٙالوْ ـالأرٛ٘ٓ ِالٓ ؽ١الش أِالووُ إٌَب  

 ﴾. هللا إْ هللا ٠ؾت اٌزٛاث١ٓ ٠ٚؾّت اٌّز ٙو٠ٓ

 ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: 
                                                 

(
6
( أٞ اٌّىضو اٌ ٍـ ثـ)اٌقٍٛق( ثفزؼ اٌّعغّخ لبي اثٓ ا٤ص١و ٚ٘ٛ ١ٛت ِعوٚؾ  

w  ِووت ِٓ اٌيلفواْ ٚؼ١وٖ ِٓ أٔٛاع اٌ ١ت ٚإّٔب ٟٔٙ لٕٗ ٤ٔٗ ِٓ ١ٛت إٌَب .
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 ا٤ٚي: ِٓ لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: 

 ، أٚ وبٕ٘بًف ِٓ أرٝ ؽب ٚبً، أٚ اِوأح ـٟ كثو٘ب))

[49] 

ؽالالل٠ش ٕالالؾ١ؼ. هٚاٖ إٔالالؾبة  (( ـٖالالللٗ ثّالالب ٠مالالٛيف ـمالالل وفالالو ثّالالب أٔالاليي لٍالالٝ ِؾّالالل

 إٌَٓ ٚؼ١وُ٘. 

 اٌضبٟٔ: لٓ أٌٔ ثٓ ِبٌه لبي:

) إْ ا١ٌٙالالٛك وبٔالالذ إما ؽبٙالالذ ِالالُٕٙ اٌّالالوأح أفوعٛ٘الالب ِالالٓ اٌج١الالذ،ٌُٚ ٠ اوٍٛ٘الالب، ٌٚالالُ 

 ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ لالٓ مٌاله، ٠ْبهثٛ٘ب،ٌُٚ ٠غبِعٛ٘ب ـٟ اٌج١الذ، ـَالئً هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا

ـالالٟ ﴿٠َٚالالأٌٛٔه لالالٓ اٌّؾالال١٘ لالالً ٘الالٛ أمٜ ـالالبلزيٌٛا إٌَالالب  ـالالأٔيي هللا رعالالبٌٝ موالالوٖ 

: عالالبِعٛ٘ٓ ـالالٟ  هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ﴾ إٌالالٝ  فالالو ا٠٢الالخ، ـمالالبي اٌّؾالال١٘

اٌج١ٛد، ٚإٕعٛا وً ّٟ ف ؼ١و إٌىبػ، ـمبٌالذ ا١ٌٙالٛك: ِالب ٠و٠الل ٘النا اٌوعالً أل ٠اللع 

فبٌفٕب ـ١ٗ، ـغب  أ١ٍل ثٓ ؽ١ٚو ٚلجّبك ثٓ ثْو إٌٝ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ١ّئبً ِٓ أِؤب إل 

ّٓ ـالٟ اٌّؾال١٘؟  ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ـمبل ٠ب هٍٛي هللا! إْ ا١ٌٙٛك رمٛي ونا ٚونا، أـالال ٔالٕىؾٙ

ـزّّعو ٚعالٗ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ؽزالٝ  ٕٕاّلب أْ لالل ٚعالل ل١ٍّٙالب، ـقوعالب، 

ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ، ـجعالالش ـالالٟ  صبهّ٘الالب ـبٍالالزمجٍزّٙب ٘ل٠الالخ ِالالٓ ٌالالجٓ إٌالالٝ هٍالالٛي هللا 

 . ٍَُِ ٚأثٛ لٛأخ ٚأثٛ كٚاك ـٟ ٕؾبؽُٙ. (( ـَمبّ٘ب، ـ ٕٕب أٔٗ ٌُ ٠غل ل١ٍّٙب

[50] 

 وفبهح ِٓ عبِس اٌؾب ٘:  -15

ِالالٓ ؼٍزالالٗ ٔفَالالٗ ـالالأرٝ اٌؾالالب ٘ لجالالً أْ ر ٙالالو ِالالٓ ؽ١ٚالالٙب، ـع١ٍالالٗ أْ ٠زٖالاللق ثٕٖالالؿ 

 ثالٓ لجالبً هٙالٟ هللا لٕالٗ لالٓ ع١ٕٗ م٘الت إٔى١ٍاليٞ رمو٠جالبً أٚ هثعٙالب، ٌؾالل٠ش لجالل هللا

 إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـٟ اٌنٞ ٠أرٟ اِوأرٗ ٟٚ٘ ؽب ٘، لبي: 

أفوعالالٗ إٔالالؾبة اٌَالالٕٓ ٚاٌ جوأالالٟ ٚاٌالاللاهِٟ  (( ٠زٖالاللق ثالالل٠ٕبه أٚ ٖٔالالؿ ك٠ٕالالبه))

 ٚاٌؾبوُ. 

[51] 

 ِب ٠ؾً ٌٗ ِٓ اٌؾب ٘:  -16

 ٠ٚغٛى ٌٗ أْ ٠زّزس ثّب كْٚ اٌفوط ِٓ اٌؾب ٘، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: 

 ٤ٚي: لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: ا

 .  (( ... ٚإٕعٛا وً ّٟ  إل إٌىبػ ))

[52] 

 اٌضبٟٔ: لٓ لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

والالبْ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ٠الالأِو إؽالاللأب إما وبٔالالذ ؽب ٚالالبً أْ رزاّلاليه، صالالُ ))

 اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚأثٛ لٛأخ. (( ٠ٚبععٙب ىٚعٙب، ٚلبٌذ ِوح: ٠جبّو٘ب

[53] 

اٌضبٌش: لٓ ثعال٘ أىٚاط إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ لبٌالذ: إْ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ 

: ٍٍُٚ 

أثالٛ كاٚك (( وبْ إما أهاك ِٓ اٌؾب ٘ ١ّئبً أٌمٝ لٍٝ ـوعٙب صٛثبً] صُ ٕٕس ِالب أهاك[ ))

w ٍٕٚلٖ ٕؾ١ؼ لٍٝ ّوٛ ٍَُِ. 
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 ِزٝ ٠غٛى إر١بٔٙب إما ٛٙود:  -17

ٙب، عبى ٌٗ ٚٛ ٘ب ثعل أْ رؽًَ ِٛٙالس اٌاللَ ـ ما ٛٙود ِٓ ؽ١ٚٙب، ٚأم س اٌلَ لٕ

 ِٕٙب ـمٜ، أٚ رزٛٙأ أٚ رؽزًَ، أٞ مٌه ـعٍذ، عبى ٌٗ إر١بٔٙب، ٌمٌٛٗ رجبهن 

[54] 

 ٚرعبٌٝ ـٟ ا٠٢خ اٌَبثمخ: 

[55] 

 ﴾.ـ ما ر ٙوْ ـأرٛ٘ٓ ِٓ ؽ١ش أِووُ هللا إْ هللا ٠ؾت اٌزٛاث١ٓ ٠ٚؾّت اٌّز ٙو٠ٓ﴿

[58] 

 عٛاى اٌعيي:  -18

 عيي لٕٙب ِب ٖ، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: ٠ٚغٛ ٌٗ أْ ٠

 ا٤ٚي: لٓ عبثو هٟٙ هللا لٕٗ لبي: 

 ، ٚـٟ هٚا٠خ: (( وٕب ٔعيي ٚاٌمو ْ ٠ٕيي))

وٕالب ٔعالاليي لٍالالٝ لٙالل هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالالٍُ، ـجٍالالػ مٌاله ٔجالالٟ هللا ٕالالٍٝ هللا ))

 اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚإٌَب ٟ ٚاٌزوِنٞ. (( ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ـٍُ ٠ٕٕٙب

 اٌقلهٞ لبي: اٌضبٟٔ: لٓ أثٟ ٍع١ل 

عب  هعً إٌٝ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـمبي: إْ ٌٟ ١ٌٚلح، ٚأٔالب ألاليي لٕٙالب، ))

، (( أْ اٌّالالٛ ٚكح اٌٖالالؽوٜ اٌعالاليي))ٚأٔالالب أه٠الالل ِالالب ٠و٠الالل اٌوعالالً، ٚإْ ا١ٌٙالالٛك ىلّالالٛا: 

والنثذ ٠ٙالٛك، ]والنثذ ٠ٙالٛك[، ٌالٛ أهاك هللا أْ ))ـمبي هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ : 

 إٌَب ٟ، ٚأثٛ كاٚك ٚاٌزوِنٞ.  (( س أْ رٖوـ٠ٗقٍمٗ ٌُ رَز 

[59] 

اٌضبٌش: لٓ عبثو أْ هعالالً أرالٝ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ـمالبي: إْ ٌالٟ عبه٠الخ 

 ٟ٘ فبك١ِٕب ٍٚب١ٔزٕب، ٚأٔب أٛٛؾ ل١ٍٙب، ٚأٔب أووٖ أْ رؾًّ، ـمبي: 

ـمالالبي: إْ  ، ـٍجالالش اٌوعالً، صالُ أرالبٖ(( الاليي لٕٙالب إْ ّالئذ، ـ ٔالٗ ٍالال١أر١ٙب ِالب لالله ٌٙالب))

 اٌغبه٠خ لل ؽجٍذ! ـمبي: 

 ٍَُِ ٚأثٛ كاٚك ٚأؽّل .  (( لل أفجوره أٔٗ ١ٍأر١ٙب ِب لله ٌٙب))

[60] 

 ا٤ٌٚٝ رون اٌعيي:  -19

 ٌٚىٓ رووٗ أٌٚٝ ٤ِٛه: 

ا٤ٚي: أْ ـ١ٗ إكفبي ٙوه لٍٝ اٌّوأح ٌّب ـ١ٗ ِٓ رف٠ٛذ ٌنرٙب، ـ ْ ٚاـمذ ل١ٍالٗ ـف١الٗ 

 ِب ٠أرٟ، ٚ٘ٛ: 

د ثع٘ ِمبٕل إٌىبػ، ٚ٘ٛ رىض١و ًَٔ أِخ ٔج١ٕب ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، اٌضبٟٔ: أٔٗ ٠فٛ

 ٚمٌه لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: 

ؽالالالل٠ش ٕالالالؾ١ؼ، هٚاٖ أثالالالٛ كاٚك  (( ريٚعالالالٛا اٌالالالٛكٚك اٌٌٛالالالل ـالالال ٟٔ ِىالالالبصو ثىالالالُ ا٤ِالالالُ))

 ٚإٌَب ٟ.

[61] 

 ٌٚنٌه ٕٚفٗ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ثبٌٛأك اٌقفٟ ؽ١ٓ ٍأٌٖٛ لٓ اٌعيي، ـمبي: 

w .ٍَُِ ٚاٌ ؾبٚٞ ٚأؽّل ٚاٌج١ٙمٟ. (( مٌه اٌٛأك اٌقفٟ))
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[61] 

ٌٚٙنا أّبه ٍٕٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ إٌالٝ أْ ا٤ٌٚالٝ رووالٗ ـالٟ ؽالل٠ش أثالٟ ٍالع١ل اٌقاللهٞ 

 أ٠ٚبً، لبي: 

[63] 

ٌٚالُ  -ُموو اٌعيي لٕل هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ـمبي: ٌُٚ ٠فعً مٌه أؽاللوُ؟! ))

ٔالٗ ١ٌَالذ ٔفالٌ ِقٍٛلالخ إل هللا فبٌمٙالب. ) ٚـالٟ هٚا٠الخ (، ـ  -٠مً: ـالال ٠فعالً مٌاله أؽاللوُ

ـمالالبي: ٚإٔىالالُ ٌزفعٍالالْٛ، ٚإٔىالالُ ٌزفعٍالالْٛ، ٚإٔىالالُ ٌزفعٍالالْٛ؟ ِالالب ِالالٓ َٔالالّخ وب ٕالالخ إٌالالٝ ٠الالَٛ 

 ٍَُِ ٚإٌَب ٟ، ٚاثٓ ِٕلٖ ٚاٌجقبهٞ.  (( اٌم١بِخ إل ٟ٘ وب ٕخ

[65] 

 ِب ٠ٕٛ٠بْ ثبٌٕىبػ:  -20

ّٙب، ٚإؽٖبّٔٙب ِٓ اٌٛلالٛع ـ١ّالب ؽالوَ هللا ٠ٕٚجؽٟ ٌّٙب أْ ٠ٕٛ٠ب ثٕىبؽّٙب إلفبؾ ٔف١َ

 ل١ٍّٙب، ـ ٔٗ رىزت ِجبٙعزّٙب ٕللخ ٌّٙب، ٌؾل٠ش أثٟ مه هٟٙ هللا لٕٗ: 

أْ أٔبٍبً ِٓ إٔؾبة إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لبٌٛا ٌٍٕجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : ٠ب ))

 هٍٛي هللا! م٘ت أً٘ اٌلصٛه ثالب٤عٛه، ٠ٖالٍْٛ وّالب ٖٔالٍٟ، ٠ٖٚالِْٛٛ وّالب ٖٔالَٛ،

٠ٚزٖالالللْٛ ثفٚالالٛي أِالالٛاٌُٙ، لالالبي: أٚ ٌالال١ٌ لالالل ععالالً هللا ٌىالالُ ِالالب رٖالالللْٛ؟ إْ ثىالالً 

رَج١ؾخ ٕللخ، ]ٚثىً رىج١و ٕللخ، ٚثىً ر١ٍٍٙخ ٕللخ، ٚثىً رؾ١ّلح ٕالللخ[، ٚأِالو 

ثبٌّعوٚؾ ٕللخ، ٟٚٔٙ لٓ ِٕىو ٕللخ، ٚـٟ ثُٚس أؽلوُ ٕللخ! لالبٌٛا: ٠الب هٍالٛي 

؟! لبي: أهأ٠الزُ ٌالٛ ٚٙالعٙب ـالٟ ؽالواَ أوالبْ هللا! أ٠أرٟ أؽلٔب ّٙٛرٗ ٠ٚىْٛ ٌٗ ـ١ٙب أعو 

ل١ٍٙب ـ١ٙب ٚىه؟ ]لبٌٛا: ثٍٝ، لبي:[ ـىنٌه إما ٚٙعٙب ـٟ اٌؾالي وبْ ٌٗ ]ـ١ٙب[ أعالو، 

َِالٍُ  (( ]ٚموو أ١ّب : ٕللخ، ٕللخ، صُ لبي: ٠ٚغيي ِٓ ٘النا وٍالٗ هوعزالب اٌٚالؾٝ[ 

 ٚإٌَب ٟ ٚأؽّل. 

[66] 

 ِب ٠فعً ٕج١ؾخ ثٕب ٗ:  -21

ب الالٗ ثأٍ٘الالٗ أْ ٠الالأرٟ ألبهثالالٗ اٌالالن٠ٓ أرالالٖٛ ـالالٟ كاهٖ، ٠َٚالالٍُ لٍالال١ُٙ، ٠َُٚالالزؾت ٌالالٗ ٕالالج١ؾخ ثٕ

 ٠ٚللٛ ٌُٙ، ٚأْ ٠مبثٍٖٛ ثبٌّضً ٌؾل٠ش أٌٔ هٟٙ هللا لٕٗ لبي: 

أٌُٚ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ إم ثٕٝ ثي٠ٕت، ـأّجس ا١ٌٍَّّٓ فجياً ٌٚؾّبً، صالُ ))

كلالْٛ ٌالٗ، ـىالبْ فوط إٌٝ أِٙبد اٌّال ١ِٕٓ ـَالٍُ لٍال١ٙٓ، ٚكلالب ٌٙالٓ، ٍٚالٍّٓ ل١ٍالٗ ٚ

 أفوعٗ اٌؾبوُ ٚاٌزوِنٞ ٚإٌَب ٟ ٚأؽّل.  (( ٠فعً مٌه ٕج١ؾخ ثٕب ٗ

[67] 

بَ ـٟ اٌلاه:  -22 ّّ  ٚعٛة ارقبم اٌؾ

٠ٚغت ل١ٍّٙب أْ ٠زقنا ؽّبِبً ـٟ كاهّ٘ب، ٚل ٠َّؼ ٌٙالب أْ راللفً ؽّالبَ اٌَالٛق، ـال ْ 

 مٌه ؽواَ، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: 

 ي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : ا٤ٚي: لٓ عبثو هٟٙ هللا لٕٗ لبي: لبي هٍٛ

ِالالٓ والالبْ ٠الال ِٓ ثالالبهلل ٚا١ٌالالَٛ ا٢فالالو ـالالال ٠الاللفً ؽ١ٍٍزالالٗ اٌؾّالالبَ، ِٚالالٓ والالبْ ٠الال ِٓ ثالالبهلل ))

ٚا١ٌالالَٛ ا٢فالالو ـالالال ٠الاللفً اٌؾّالالبَ إل ثّئالاليه، ِٚالالٓ والالبْ ٠الال ِّٓ ثالالبهلل ٚا١ٌالالَٛ ا٢فالالو ـالالال 

 اٌؾبوُ ٚاٌزوِنٞ ٚإٌَب ٟ.  (( ٠غٌٍ لٍٝ ِب لح ٠لاه ل١ٍٙب اٌقّو
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 لٓ أَ اٌلهكا  لبٌذ:  اٌضبٟٔ:

فوعالالذ ِالالٓ اٌؾّالالبَ، ـٍم١ٕالالٟ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ، ـمالالبي: ِالالٓ أ٠الالٓ ٠الالب أَ 

 اٌلهكا ؟ لبٌذ: ِٓ اٌؾّبَ، ـمبي: 

ٚاٌنٞ ٔفَٟ ث١لٖ، ِب ِٓ أِوأح رٚس ص١بثٙب ـٟ ؼ١و ث١ذ أؽالل ِالٓ أِٙبرٙالب، إل ٚ٘الٟ ))

ٕبك٠ٓ لٕٙالالب ف أؽالاللّ٘ب أؽّالالل ٚاٌالاللٚلثٟ ث ٍالال (( ٘برىالالخ والالً ٍالالزو ث١ٕٙالالب ٚثالال١ٓ اٌالالوؽّٓ

 ٕؾ١ؼ. 

[69] 

 اٌضبٌش: لٓ أثٟ ا١ٌٍّؼ لبي: 

كفً َٔٛح ِٓ أً٘ اٌْالبَ لٍالٝ لب ْالخ هٙالٟ هللا لٕٙالب، ـمبٌالذ: ِّالٓ أٔالزٓ؟ لٍالٓ: ِالٓ 

أً٘ اٌْبَ، لبٌذ: ٌعٍىٓ ِٓ اٌىٛهح اٌزالٟ راللفً َٔالب ٘ب اٌؾّالبَ؟ لٍالٓ: ٔعالُ، لبٌالذ: أِالب 

 إٟٔ ٍّعذ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٠مٛي: 

. (( ِالالب ِالالٓ اِالالوأح رقٍالالس ص١بثٙالالب ـالالٟ ؼ١الالو ث١زٙالالب إل ٘زىالالذ ِالالب ث١ٕٙالالب ٚثالال١ٓ هللا رعالالبٌٝ))

 إٔؾبة إٌَٓ إل إٌَب ٟ، ٚاٌلاهِٟ ٚاٌ ١بٌَٟ، ٚأؽّل . 

[70] 

 رؾو٠ُ ْٔو أٍواه الٍزّزبع:  -23

 ٠ٚؾوَ لٍٝ وً ِّٕٙب أْ ٠ْٕو ا٤ٍواه اٌّزعٍمخ ثبٌٛلبع، ٚـ١ٗ ؽل٠ضبْ: 

 ١ٍٗ ٍٍُٚ : ا٤ٚي: لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل

إْ ِٓ أّالو إٌالبً لٕالل هللا ِٕيٌالخ ٠الَٛ اٌم١بِالخ اٌوعالً ٠فٚالٟ إٌالٝ اِوأرالٗ، ٚرفٚالٟ ))

 اثٓ أثٟ ١ّجخ، ِٚٓ ٛو٠مٗ ٍَُِ، ٚأؽّل ٚأثٛ ٔع١ُ.  (( إ١ٌٗ، صُ ٠ْٕو ٍو٘ب

[71] 

اٌضبٟٔ: لٓ أٍّب  ثٕذ ٠ي٠ل أٔٙب وبٔذ لٕل هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ، ٚاٌوعالبي 

 ي: ٚإٌَب  لعٛك، ـمب

(( َّ ٌعالالً هعالالالً ٠مالالٛي ِالالب ٠فعالالً ثأٍ٘الالٗ، ٌٚعالالً اِالالوأح رقجالالو ثّالالب ـعٍالالذ ِالالس ىٚعٙالالب؟! ـالالأه

 اٌمَٛ، ـمٍذ: إٞ ٚهللا ٠ب هٍٛي هللا! إٔٙٓ ١ٌفعٍٓ، ٚإُٔٙ ١ٌفعٍْٛ. لبي: 

 ـال رفعٍٛا، ـ ّٔب مٌه ِضً ا١ٌْ بْ ٌمٟ ١ّ بٔخ ـٟ ٛو٠ك، ـؽ١ْٙب ٚإٌبً ٠ٕ الوْٚ))

 ١ّجخ، ٚأثٟ كاٚك، ٚاٌج١ٙمٟ ، ٚاثٓ إٌَٟ.  أؽّل ٌٚٗ ّب٘ل ِٓ لٕل اثٓ أثٟ ((

[72] 

 ٚعٛة ا١ٌٌّٛخ:  -24

ٚل ثل ٌٗ ِٓ لًّ ١ٌّٚخ ثعل اٌلفٛيف ٤ِالو إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ لجالل اٌالوؽّٓ 

 ثٓ لٛؾ ثٙب وّب ٠أرٟ، ٌٚؾل٠ش ثو٠لح اثٓ اٌؾ١ٖت، لبي: 

 ٗ ٍٍُٚ: ٌّب ف ت لٍٟ ـبّٛخ هٟٙ هللا لٕٗ لبي: لبي هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍ

أؽّالالالل ٚاٌ جوأالالالٟ  - (( إٔالالالٗ ل ثالالالل ٌٍعالالالوً)  ٚـالالالٟ هٚا٠الالالخ ٌٍعالالالوًٚ ( ِالالالٓ ١ٌّٚالالالخ ))

 .   -(( ل ثأً ثٗ))ٚاٌ ؾبٚٞ. ٚإٍٕبكٖ وّب لبي اٌؾبـ  ـٟ اٌفزؼ: 

[73] 

لبي: ـمبي ٍعل لٍٟ وجِ، ٚلبي ـالْ: لٍٟ ونا ٚونا ِٓ مهح، ٚـالٟ اٌوٚا٠الخ ا٤فالوٜ: 

 .  (( ٚعّس ٌٗ هٜ٘ ِٓ ا٤ٖٔبه إٔٛلبً مهح))

w إٌَخ ـٟ ا١ٌٌّٛخ:  -25
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 ٠ٕٚجؽٟ أْ ٠الؽ  ـ١ٙب أِٛهاً: 

ا٤ٚي: أْ رىْٛ صالصخ أ٠بَ لمت اٌاللفٛي، ٤ٔالٗ ٘الٛ إٌّمالٛي لالٓ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ 

 ٍٍُٚ، ـعٓ أٌٔ هٟٙ هللا لٕٗ لبي: 

 (( ثٕٝ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ثبِوأح، ـأهٍٍٕٟ ـللٛد هعبلً لٍالٝ اٌ عالبَ))

 ٌج١ٙمٟ. اٌجقبهٞ ٚا

[74] 

 ٚلٕٗ لبي: 

ريٚط إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٕف١خ، ٚععً لزمٙب ٕلالٙب، ٚععً ا١ٌٌّٛالخ صالصالخ ))

 ثّعٕبٖ.  (( ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ))أثٛ ٠عٍٝ ثَٕل ؽَٓ ٚ٘ٛ ـٟ  (( أ٠بَ

 اٌضبٟٔ: أْ ٠للٛ اٌٖبٌؾ١ٓ إ١ٌٙب، ـموا  وبٔٛا أٚ أؼ١ٕب ، ٌمٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: 

أثالالٛ كاٚك ٚاٌزوِالالنٞ، ٚاٌؾالالبوُ،  ((  ِ ِٕالالبً، ٚل ٠أوالالً ٛعبِالاله إل رمالالٟل رٖالالبؽت إل))

 ٚٚاـمٗ اٌن٘جٟ. (( ٕؾ١ؼ ا٦ٍٕبك))ٚأؽّل.ٚلبي اٌؾبوُ: 

 اٌضبٌش: أْ ٠ٌُٛ ثْبح أٚ أوضو إْ ٚعل ٍعخ، 

[75] 

 ٌؾل٠ش أٌٔ هٟٙ هللا لٕٗ لبي: 

ٍٚالٍُ ث١ٕالٗ  إْ لجل اٌوؽّٓ ثٓ لٛؾ لاللَ اٌّل٠ٕالخ، ـال فٝ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ))

ٚث١ٓ ٍعل ثٓ اٌوث١س ا٤ٖٔبهٞ ]ـبٔ ٍك ثٗ ٍعل إٌٝ ِٕيٌٗ، ـللب ث عبَ ـالأوال[، ـمالبي 

ٌٗ ٍالعل: أٞ أفالٟ! أٔالب أوضالو أ٘الً اٌّل٠ٕالخ ) ٚـالٟ هٚا٠الخ: أوضالو ا٤ٖٔالبه (ِالبلً، ـالبٔ و 

، ٚرؾزٟ اِوأربْ ]ٚأٔالذ (( ّ و ِبٌٟ ـقنٖ ) ٚـٟ هٚا٠خ: ٍُ٘ إٌٝ ؽل٠مزٟ أّبٛووٙب

اِوأح ٌه[، ـبٔ و أ٠ّٙالب ألغالت إ١ٌاله ]ـَالّٙب ٌالٟ[ ؽزالٝ أٍٛمٙالب ]ٌاله[  أفٟ ـٟ هللا، ل

]ـ ما أمٚذ للرٙب ـزيٚعٙب[، ـمالبي لجالل اٌالوؽّٓ: ]ل ٚهللا[، ثالبهن هللا ٌاله ـالٟ أٍ٘اله 

ِٚبٌه، كٌٟٛٔ لٍالٝ اٌَالٛق، ـاللٌٖٛ لٍالٝ اٌَالٛق، ـالن٘ت، ـبّالزوٜ ٚثالبع، ٚهثالؼ، ]صالُ 

 ٍٜ ٍٚالالّٓ ]لالالل  -َالالزغو ٠ الالجـ ثالالٌٗالالجٓ ِغفالالؿ ٠الالبثٌ ِ -رالالبثس اٌؽالاللٚ[ ـغالالب  ثْالالٟ  ِالالٓ ألاِلال

أـٍٚٗ[ ]ـأرٝ ثٗ أً٘ ِٕيٌٗ[، صُ ٌجش ِب ّب  هللا أْ ٠ٍجش، ـغب  ٚل١ٍالٗ هكع ىلفالواْ 

 ) ٚـٟ هٚا٠خ: ٚٙو ِٓ فٍٛق (، 

[76] 

١َُْٙ؟ ـمبي: ٠الب هٍالٛي هللا! ريٚعالذ اِالوأح ]ِالٓ  ـمبي هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : ِ

ِالٓ م٘الت، لالبي: ]ـجالبهن هللا ٌاله[ أٌٚالُ  ا٤ٖٔبه[، ـمبي: ِالب إٔالللزٙب؟ لالبي: ٚىْ ٔالٛاح

ٌٚٛ ثْبح، ]ـأعبى مٌه[. لبي لجل اٌوؽّٓ: ـٍمل هأ٠زٕالٟ ٌٚالٛ هـعالذ ؽغالواً ٌوعالٛد أْ 

الُ ٌىالً أِالوأح ِالٓ َٔالب ٗ ثعالل  َِ أ١ٕت ]رؾزٗ[ ]م٘جبً أٚ ـٚالخ[، ]لالبي أٔالٌ: ٌمالل هأ٠زالٗ لُ

 اٌجقبهٞ، ٚإٌَب ٟ، ٚاثٓ ٍعل، ٚاٌج١ٙمٟ. (( ِٛرٗ ِب خ أٌؿ ك٠ٕبه[ 

[78] 

 ٚلٓ أٌٔ أ٠ٚبً: 

ِب هأ٠ذ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ أٌٚالُ لٍالٝ اِالوأح ِالٓ َٔالب ٗ ِالب أٌٚالُ لٍالٝ ))

 اٌجقبهٞ ٍَُِٚ .  (( ى٠ٕت، ـ ْ مثؼ ّبح، ]لبي: أٛعُّٙ فجياً ٌٚؾّبً ؽزٝ رووٖٛ[ 

[79] 

w عٛاى ا١ٌٌّٛخ ثؽ١و ٌؾُ:  -26
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، ٌؾل٠ش أٔالٌ هٙالٟ هللا ٠ٚغٛى أْ ر كٜ ا١ٌٌّٛخ ثأٞ ٛعبَ ر١َو، ٌُٚ ٌُ ٠ىٓ ـ١ٗ ٌؾُ

 لٕٗ لبي: 

ألالبَ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ثال١ٓ ف١جالو ٚاٌّل٠ٕالخ صالالس ١ٌالبي ٠جٕالٟ ل١ٍالٗ ثٖالف١خ، ))

ـللٛد ا١ٌٍَّّٓ إٌٝ ١ٌّٚزالٗ، ِٚالب والبْ ـ١ٙالب ِالٓ فجالي ٚل ٌؾالُ، ِٚالب والبْ ـ١ٙالب إل أْ 

أِالالو ثب٤ٔ الالبع ـجَالال ذ)  ٚـالالٟ هٚا٠الالخ: ـؾٖالالذ ا٤هٗ أـالالبؽ١ٔ، ٚعالالٟ  ثب٤ٔ الالبع 

 اٌجقبهٞ ٍَُِٚ.  (( ١ٙب ( ، ـأٌمٟ ل١ٍٙب اٌزّو ٚا٤لٜ ٚآٌَّ ]ـْجس إٌبً[ـٛٙعذ ـ

[80] 

 ِْبهوخ ا٤ؼ١ٕب  ثّبٌُٙ ـٟ ا١ٌٌّٛخ:  -27

٠َٚزؾت أْ ٠ْبهن مٚٚ اٌفًٚ ٚاٌَعخ ـالٟ إلاللاك٘بف ٌؾالل٠ش أٔالٌ ـالٟ لٖالخ ىٚاعالٗ 

 ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ثٖف١خ لبي: 

ـأ٘لرٙب ٌٗ ِٓ ا١ًٌٍ، ـإٔالجؼ إٌجالٟ ٕالٍٝ  ؽزٝ إما وبْ ثبٌ و٠ك عٙيرٙب ٌٗ أَ ١ٍٍُ،))

 هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لوٍٚبً، ـمبي: 

ِٓ وبْ لٕاللٖ ّالٟ  ـ١ٍغاله ثالٗ، ) ٚـالٟ هٚا٠الخ: ِالٓ والبْ لٕاللٖ ـٚالً ىاك ـ١ٍأرٕالب ثالٗ (، 

لالالبي: ٚثَالالٜ ٔ عالالبً، ـغعالالً اٌوعالالً ٠غالاله ثالالب٤لٜ، ٚععالالً اٌوعالالً ٠غالالٟ  ثالالبٌزّو، ٚععالالً 

ِالٓ مٌالاله اٌؾال١ٌ ٠ْٚالالوثْٛ ِالالٓ  اٌوعالً ٠الالأرٟ ثبٌَالّٓ، ـؾبٍالالٛا ؽ١َالبً ]ـغعٍالالٛا ٠الالأوٍْٛ

 (( ؽ١بٗ إٌٝ عٕجُٙ ِٓ ِب  اٌَالّب [، ـىبٔالذ ١ٌّٚالخ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ

 ا١ٌْقبْ ٚأؽّل. 

[81] 

 رؾو٠ُ رق١ٖٔ ا٤ؼ١ٕب  ثبٌللٛح:  -28

 ٚل ٠غٛى أْ ٠قٔ ثبٌللٛح ا٤ؼ١ٕب  كْٚ اٌفموا ف ٌمٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : 

٠الالللٝ ٌٙالالب ا٤ؼ١ٕالالب ، ٠ّٕٚعٙالالب اٌَّالالبو١ٓ، ِٚالالٓ ٌالالُ ٠غالالت ّالالو اٌ عالالبَ ٛعالالبَ ا١ٌٌّٛالالخ، ))

َِالٍُ، ٚاٌج١ٙمالٟ، ٚ٘الٛ لٕالل اٌجقالبهٞ ِٛلٛـالبً لٍالٝ  (( اٌللٛح ـمٜ لٖٝ هللا ٚهٍالٌٛٗ

 أثٟ ٘و٠وح. 

 ٚعٛة إعبثخ اٌللٛح:  -29

 ٠ٚغت لٍٝ ِٓ كلٟ إ١ٌٙب أْ ٠ؾٚو٘ب، ٚـ١ٙب ؽل٠ضبْ: 

[82] 

 اٌجقبهٞ .  (( ّو٠٘ا٤ٚي: ـىٛا اٌعبٟٔ، ٚأع١جٛا اٌلالٟ، ٚلٛكٚا اٌ

إما كلالٟ أؽاللوُ إٌالٝ ا١ٌٌّٛالخ ـ١ٍأرٙالب] لوٍالبً والبْ أٚ ٔؾالٖٛ[، ]ِٚالٓ ٌالُ ٠غالت ))اٌضبٟٔ: 

 اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚأؽّل ٚاٌج١ٙمٟ. (( اٌللٛح، ـمل لٖٝ هللا ٚهٌٍٛٗ[ 

 ا٦عبثخ ٌٚٛ وبْ ٕب ّبً:  -30

 ٠ٕٚجؽٟ أْ ٠غ١ت ٌٚٛ وبْ ٕب ّبً، ٌمٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : 

[83] 

ا كلٟ أؽلوُ إٌٝ ٛعبَ ـ١ٍغت، ـ ْ وبْ ِف واً ـ١ٍ عُ، ٚإْ وبْ ٕب ّبً ـ١ٍٖالً. إم))

 ٍَُِ ٚإٌَب ٟ ٚأؽّل ٚاٌج١ٙمٟ.  (( ٠عٕٟ: اٌللب 

 ا٦ـ به ِٓ أعً اٌلالٟ:  -31

ٌٚالالٗ أْ ٠ف الالو إما والالبْ ِز ٛلالالبً ـالالٟ ٕالال١بِٗ، ٚل ٍالال١ّب إما أٌالالؼ ل١ٍالالٗ اٌالاللالٟ، ٚـ١الالٗ 
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َِالالٍُ  (( ٛعالبَ ـ١ٍُغالت، ـالال ْ ّالب  ٛعالُ، ٚإْ ّالالب  رالون إما كلالٟ أؽاللوُ إٌالالٝ))ا٤ٚي: 

 ٚأؽّل ٚاٌ ؾبٚٞ. 

[84] 

إٌَالالب ٟ،  (( اٌٖالالب ُ اٌّز الالٛع أ١ِالالو ٔفَالالٗ، إْ ّالالب  ٕالالبَ، ٚإْ ّالالب  أـ الالو))اٌضالالبٟٔ: 

 ٚٚاـمٗ اٌن٘جٟ.  (( ٕؾ١ؼ ا٦ٍٕبك))ٚاٌؾبوُ، ٚاٌج١ٙمٟ. ٚلبي اٌؾبوُ 

[86] 

 اٌضبٌش: ؽل٠ش لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

لٍٟ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٠ِٛبً ـمبي: ً٘ لٕلوُ ّٟ ؟ ـمٍذ: ل. لالبي: كفً 

ـ ٟٔ ٕب ُ. صُ ِّو ثٟ ثعل مٌه ا١ٌَٛ ٚلل أ٘لٞ إٌٟ ؽ١ٌ، ـقجأد ٌٗ ِٕالٗ، ٚوالبْ ٠ؾالت 

اٌؾ١ٌ، لبٌذ: ٠ب هٍٛي هللا! إٔٗ أ٘لٞ ٌٕب ؽ١ٌ ـقجأد ٌه ِٕٗ. لبي: أك١ٔٗف أِب إٟٔ لالل 

 ، صُ لبي: إٔجؾذ ٚأٔب ٕب ُ. ـأوً ِٕٗ

[54] 

إّٔب ِضً ٕالَٛ اٌّز الٛع ِضالً اٌوعالً ٠قالوط ِالٓ ِبٌالٗ اٌٖالللخ، ـال ْ ّالب  أِٚالب٘ب، ))

 إٌَب ٟ ث ٍٕبك ٕؾ١ؼ.  (( ٚإْ ّب  ؽجَٙب

 ل ٠غت لٚب  ٠َٛ إٌفً:  -32

 ٚل ٠غت ل١ٍٗ لٚب  مٌه ا١ٌَٛ ، ٚـ١ٗ ؽل٠ضبْ: 

١ٍٗ ٍٚالٍُ ٛعبِالبً، ٕٕعذ ٌوٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل))ا٤ٚي: لٓ أثٟ ٍع١ل اٌقلهٞ لبي: 

ـأربٟٔ ٘ٛ ٚإٔؾبثٗ، ـٍّب ٚٙس اٌ عبَ لبي هعً ِٓ اٌمالَٛ: إٔالٟ ٕالب ُ، ـمالبي هٍالٛي 

هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ : كلالبوُ أفالٛوُ ٚرىٍالؿ ٌىالُ! صالُ لالبي ٌالٗ: أـ الو ٕٚالُ ِىبٔالٗ 

 اٌج١ٙمٟ ث ٍٕبك ؽَٓ.(( ٠ِٛبً إْ ّئذ

[89] 

ُ  فالٝ ثال١ٓ ٍالٍّبْ ٚثال١ٓ أثالٟ اٌضبٟٔ: لٓ أثٟ عؾ١فخ أْ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍ

اٌالاللهكا ، لالالبي: ـغالالب ٖ ٍالالٍّبْ ٠الاليٚهٖ، ـالال ما أَ اٌالاللهكا  ِزجَّنٌالالخ، ـمالالبي: ِالالب ّالالأٔه ٠الالب أَ 

اٌلهكا ؟ لبٌذ: إْ أفبن أثب اٌلهكا  ٠مَٛ ا١ًٌٍ ٠َٖٚٛ إٌٙبه، ١ٌٌٚ ٌٗ ـالٟ ّالٟ  ِالٓ 

عالُ، اٌل١ٔب ؽبعخ! ـغب  أثٛ اٌلهكا  ـوؽت ثٗ، ٚلالوة إ١ٌالٗ ٛعبِالبً، ـمالبي ٌالٗ ٍالٍّبْ: اٛ

لبي: إٟٔ ٕب ُ، لبي: ألَّذ ل١ٍاله ٌزف ؤالٗ، ِالب أٔالب ث والً ؽزالٝ رأوالً، ـأوالً ِعالٗ، صالُ 

ثبد لٕلٖ، ـٍّب وبْ ِٓ ا١ٌٍالً أهاك أثالٛ اٌاللهكا  أْ ٠مالَٛ، ـّٕالٗ ٍالٍّبْ ٚلالبي ٌالٗ: ٠الب أثالب 

اٌالاللهكا ! إْ ٌغَالاللن ل١ٍالاله ؽمالالبً، ٌٚوثالاله ل١ٍالاله ؽمالالبً، ]ٌٚٚالال١فه ل١ٍالاله ؽمالالب[، ٤ٍٚ٘الاله 

، ٚا ذ أٍ٘اله، ٚألالٜ والً مٞ ؽالك ؽمالٗ، ـٍّالب والبْ ـالٟ ل١ٍه ؽمبً، ُٕ، ٚأـ و، ٕٚ ًّ

ٚعالالٗ اٌٖالالجؼ، لالالبي: لالالُ ا٢ْ إْ ّالالئذ، لالالبي: ـمبِالالب ـزٛٙالال ، صالالُ هوعالالب، صالالُ فوعالالب إٌالالٝ 

اٌٖالح، ـلٔب أثٛ اٌلهكا  ١ٌقجالو هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ثبٌالنٞ أِالوٖ ٍالٍّبْ، 

لن ل١ٍه ؽمبً، ِضالً ِالب ـمبي ٌٗ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : ٠ب أثب اٌلهكا ! إْ ٌغَ

 لبي ٍٍّبْ) ٚـٟ هٚا٠خ: ٕلق ٍٍّبْ ( اٌجقبهٞ ٚاٌزوِنٞ، ٚاٌج١ٙمٟ.

[89] 

 رون ؽٚٛه اٌللٛح اٌزٟ ـ١ٙب ِع١ٖخ:  -33

ٚل ٠غٛى ؽٚالٛه اٌالللٛح إما اّالزٍّذ لٍالٝ ِعٖال١خ، إل أْ ٠مٖالل إٔىبه٘الب ِٚؾبٌٚالخ 

w إىاٌزٙب، ـ ْ أُى٠ٍذف ٚإل ٚعت اٌوعٛع، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: 
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 لٓ لٍٟ لبي: ا٤ٚي: 

ٕالالٕعذ ٛعبِالالبً ـالالللٛد هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ، ـغالالب  ـالالوأٜ ـالالٟ اٌج١الالذ ))

رٖب٠ٚو، ـوعس ]لبي: ـمٍذ: ٠ب هٍٛي هللا! ِالب أهععاله ثالأثٟ أٔالذ ٚأِالٟ؟ لالبي: إْ ـالٟ 

اثٓ ِبعالٗ، ٚأثالٛ  (( اٌج١ذ ٍزواً ـ١ٗ رٖب٠ٚو، ٚإْ اٌّال ىخ ل رلفً ث١زبً ـ١ٗ رٖب٠ٚو[ 

 ٠عٍٝ ثَٕل ٕؾ١ؼ. 

[90] 

اٌضبٟٔ: لٓ لب ْخ أٔٙالب اّالزود ُُّٔولالخ ـ١ٙالب رٖالب٠ٚو، ـٍّالب ه ٘الب هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا 

ل١ٍٗ ٍٍُٚ لبَ لٍٝ اٌجالبة، ـٍالُ ٠اللفً، ـعوـالذ ـالٟ ٚعٙالٗ اٌىوا١٘الخ، ـمٍالذ: ٠الب هٍالٛي 

هللا! أرٛة إٌٝ هللا ٚإٌٝ هٌٍٛٗ، ِالبما أمٔجالذ؟ ـمالبي ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ: ِالب ثالبي ٘النٖ 

 ٙب ٌه ٌزمعل ل١ٍٙب ٚرٍٛل٘ب، ـمبي ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : إٌّولخ؟ ـمٍذ: اّزو٠ز

إْ إٔؾبة ٘نٖ اٌٖالٛه)  ٚـالٟ هٚا٠الخ: إْ اٌالن٠ٓ ٠عٍّالْٛ ٘النٖ اٌزٖالب٠ٚو ( ٠عالنثْٛ ))

٠َٛ اٌم١بِالخ، ٠ٚمالبي ٌٙالُ: أؽ١الٛا ِالب فٍمالزُ، ٚإْ اٌج١الذ اٌالنٞ ـ١الٗ ]ِضالً ٘النٖ[ اٌٖالٛه ل 

 هٞ ٍَُِٚ . اٌجقب (( رلفٍٗ اٌّال ىخ] لبٌذ : ـّب كفً ؽزٝ أفوعزٙب[

[91] 

اٌضبٌش: لبي: ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : ) ِٓ وبْ ٠ ِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢فوف ـال ٠معلْ لٍٝ 

 .  (( ِب لح ٠لاه ل١ٍٙب ثبٌقّو

[92] 

ٚلٍٝ ِب موؤب عوٜ ل١ٍٗ لًّ اٌٍَؿ اٌٖبٌؼ هٙالٟ هللا لالُٕٙ، ٚا٤ِضٍالخ لٍالٝ مٌاله 

 وض١وح علاً، ـألزٖو لٍٝ ِب ٠ؾٚؤٟ ا٢ْ ِٕٙب: 

أْ لّو ثٓ اٌق بة هٟٙ هللا لٕٗ ؽ١ٓ لاللَ اٌْالبَ، ـٖالٕس  -ٌِٛٝ لّو–أٍٍُ لٓ  -أ

–ٌٗ هعً ِٓ إٌٖبهٜ، ـمبي ٌعّو: إٟٔ أؽالت أْ رغ١ئٕالٟ ٚرىوِٕالٟ أٔالذ ٚإٔالؾبثه 

 ـمبي ٌٗ لّو هٟٙ هللا لٕٗ :  -ٚ٘ٛ هعً ِٓ ل ّب  اٌْبَ

 اٌج١ٙمٟ ثَٕل ٕؾ١ؼ.  (( إٔب ل ٔلفً وٕب َىُ ِٓ أعً اٌٖٛه اٌزٟ ـ١ٙب))

[93] 

أْ هعالالً ٕالٕس ٌالٗ ٛعبِالبً، ـالللبٖ، ـمالبي: أـالٟ  -لمجخ ثالٓ لّالوٚ -لٓ أثٟ َِعٛك  -ة

اٌج١ذ ٕالٛهح؟ لالبي: ٔعالُ، ـالأثٝ أْ ٠اللفً ؽزالٝ وَالو اٌٖالٛهح صالُ كفالً. اٌج١ٙمالٟ ٍالٕلٖ 

 ٕؾ١ؼ.

 لبي ا٦ِبَ ا٤ٚىالٟ:  -ط

 أثٛ اٌؾَٓ اٌؾوثٟ. (( ل ٔلفً ١ٌّٚخ ـ١ٙب ٛجً ٚل ِعياؾ))

[94] 

 ؽٚو اٌللٛح:  ِب ٠َزؾت ٌّٓ -34

 ٠َٚزؾت ٌّٓ ؽٚو اٌللٛح أِواْ: 

 ا٤ٚي: أْ ٠للٛ ٌٖبؽجٙب ثعل اٌفواغ ثّب عب  لٕٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٚ٘ٛ أٔٛاع: 

لٓ لجالل هللا ثالٓ ثَالو أْ أثالبٖ ٕالٕس ٌٍٕجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ٛعبِالبً، ـالللبٖ،  -أ

 ـأعبثٗ، ـٍّب ـوغ ِٓ ٛعبِٗ لبي: 

اثالٓ أثالٟ ّال١جخ، َِٚالٍُ، ٚأثالٛ  (( بهن ٌُٙ ـ١ّب هىلزُٙاٌٍُٙ اؼفو ٌُٙ، ٚاهؽُّٙ، ٚث))
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[95] 

لالالٓ اٌّمالاللاك ثالالٓ ا٤ٍالالٛك لالالبي: لالاللِذ أٔالالب ٕٚالالبؽجبْ ٌالالٟ لٍالالٝ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا  -ة

ل١ٍٗ ٍٍُٚ. ـإٔبثٕب عٛع ّل٠ل، ـزعوٕٙب ٌٍٕبً، ـٍالُ ٠ٚالفٕب أؽالل، ـالبٔ ٍك ثٕالب هٍالٛي 

ي، ـمبي ٌٟ: ٠ب ِماللاك عاليي أٌجبٔٙالب هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ إٌٝ ِٕيٌٗف ٚلٕلٖ أهثس ألٕ

ث١ٕٕب أهثبلبً، ـىٕذ أعي ٗ ث١ٕٕب أهثبلبً، ]ـ١ْوة وً إَٔبْ ١ٖٔجٗ، ٚٔوـالس ٌوٍالٛي هللا 

ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ٖٔالال١جٗ[، ـالالبؽزجٌ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ماد ١ٌٍالالخ، 

س، ـؾلصذ أْ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ لالل أرالٝ ثعال٘ ا٤ٖٔالبه، ـأوالً ؽزالٝ ّالج

ّٚالالوة ؽزالالٝ هٚٞ، ـٍالالٛ ّالالوثذ ٖٔالال١جٗ ) ! ( ـٍالالُ أىي والالنٌه ؽزالالٝ لّالالذ إٌالالٝ ٖٔالال١جٗ 

ـْالالوثزٗ) ! ( صالالُ ؼ ١الالذ اٌمالاللػ، ـٍّالالب ـوؼالالذ أفالالنٟٔ ِالالب لالالُلَ ِٚالالب ؽالاللس، ـمٍالالذ: ٠غالالٟ  

هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ عب عبً ٚل ٠غل ١ّئبً، ـزَّغ١ذ، ]لالبي: ٚلٍالٟ ّالٍّخ ِالٓ 

ما أهٍٍذ لٍٝ للِٟ فالوط هأٍالٟ، ٕٛؾ وٍّب هـعذ لٍٝ هأٍٟ فوعذ للِبٞ، ٚإ

لبي:[ ]ٚععً ل ٠غ١ئٕالٟ إٌالَٛ[، ٚععٍالذ أؽاللس ٔفَالٟ، ]لالبي: ٚأِالب ٕالبؽجبٞ ـٕبِالب[، 

 ـج١ٕب أٔب ونٌهف 

[96] 

إم كفً هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ـٍَُ ر١ٍَّخ ٠َّس ا١ٌم البْ، ٚل ٠الٛل  إٌالب ُ، 

 ، ـمبي: ]صُ أرٝ اٌَّغل ـٍٖٝ[، صُ أرٝ اٌملػ ـىْفٗ، ـٍُ ٠و ١ّئبً 

))اٌٍٙالالُ أٛعالالُ ِالالٓ أٛعّٕالالٟ، ٚاٍالالك ِالالٓ ٍالالمبٟٔ ((، ٚاؼزّٕالالذ اٌالالللٛح، ]ـعّالاللد إٌالالٝ 

الٙب  َّ اٌٍّْخ ـْلكرٙب لٍالٟ[، ـمّالذ إٌالٝ اٌْالفوح ـأفالنرٙب، صالُ أر١الذ ا٤لٕالي، ـغعٍالذ أعز

أ٠ٙب آٍّف ]ـأمثؼ ٌوٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ[، ـال رّو ٠لٞ لٍالٝ ٙالوع ٚاؽاللح 

إٌالالٝ إٔالالب  ٢ي ِؾّالالل ِالالب والالبٔٛا ٠ عّالالْٛ أْ ٠ؾٍجالالٛا ـ١الالٗ[،  إل ٚعالاللرٙب ؽالالبـالً، ]ـعّالاللد

ـؾٍجالالذ ؽزالالٝ ٥ِالالـ اٌمالاللػ، صالالُ أر١الالذ ]ثالالٗ[ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ، ]ـمالالبي: أِالالب 

ّوثزُ ّالواثىُ ا١ٌٍٍالخ ٠الب ِماللاك؟ لالبي:[ ـمٍالذ: اّالوة ٠الب هٍالٛي هللا! ـوـالس هأٍالٗ إٌالٟ، 

و، ـْالوة ؽزالٝ هٚٞ، صالُ ـمبي: ثع٘ ٍٛ ره ٠ب ِملاك، ِب اٌقجو؟ لٍذ: اّوة صُ اٌقج

 ٔبٌٕٟٚ ـْوثذ، ـٍّب 

[97] 

لوـذ أْ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لل هٚٞ ٚإٔبثزٕٟ كلٛرالٗ، ٙالؾىذ، ؽزالٝ 

أٌم١ذ إٌٝ ا٤هٗ، ـمبي: ِب اٌقجو؟ ـأفجورٗ، ـمبي: ٘نٖ ثووخ ٔيٌذ ِٓ اٌَالّب ، ـٙالال 

ٚإ٠الالبن  ألٍّزٕالالٟ ؽزالالٝ َٔالالمٟ ٕالالبؽج١ٕب؟ ـمٍالالذ: ]ٚاٌالالنٞ ثعضالاله ثالالبٌؾك[، إما إٔالالبثزٕٟ

 اٌجووخ، ـّب أثبٌٟ ِٓ أف أد!. ٍَُِ ٚأؽّل ٚاثٓ ٍعل ٚثعٚٗ اٌزوِنٞ ٕٚؾؾٗ.

اٌضبٟٔ: لٓ أٔالٌ أٚ ؼ١الوٖ أْ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ] والبْ ٠اليٚه ا٤ٖٔالبه، 

ـ ما عب  إٌٝ كٚه ا٤ٖٔبه عب  ٕج١بْ ا٤ٖٔبه ٠لٚهْٚ ؽٌٛٗ، ـ١الللٛا ٌٙالُ، ٠َّٚالؼ 

ة ٍالالعل ثالالٓ لجالالبكح ـالالـ[ اٍالالزأمْ لٍالالٝ ٍالالعل ـمالالبي: ه ٍٚالالُٙ ٠َٚالالٍُ لٍالال١ُٙ، ـالالأرٝ إٌالالٝ ثالالب

اٌَالَ ل١ٍىُ ٚهؽّخ هللا، ـمبي ٍعل: ٚل١ٍه اٌَالَ ٚهؽّخ هللا، ٌُٚ ٠َُّس إٌجٟ ٍٕٝ 

هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ؽزٝ ٍٍُ صالصبً، ٚهك ل١ٍالٗ ٍالعل صالصالبً، ٌٚالُ ٠َُالّعٗ، ]ٚوالبْ إٌجالٟ ٕالٍٝ 

 هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ل ٠ي٠ل ـٛق صالس ر١ٍَّبد، ـ ْ أمْ ٌٗ،

[98] w
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ٚإل أٖوؾ[، ـوعس إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ٚارجعالٗ ٍالعل، ـمالبي: ٠الب هٍالٛي هللا!  

ثأثٟ أٔذ ٚأِٟ ِب ٍٍّذ ر١ٍَّخ إل ٟ٘ ثأمٟٔ، ٌٚمل هككد ل١ٍه ٌُٚ أٍّعه، أؽججالذ 

أْ أٍزىضو ِٓ ٍالِه ِٚٓ اٌجووخ، ]ـبكفً ٠ب هٍٛي هللا[، صُ أكفٍٗ اٌج١الذ، ـمالوة ٌالٗ 

 هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ـٍّب ـوغ لبي:  ىث١جبً، ـأوً ٔجٟ هللا ٍٕٝ

))أوً ٛعبِىُ ا٤ثالواه، ٕٚالٍذ لٍال١ىُ اٌّال ىالخ، ٚأـ الو لٕاللوُ اٌٖالب ّْٛ ((. أؽّالل 

 ٚاٌ ؾبٚٞ ٚاٌج١ٙمٟ ٚاثٓ لَبوو ٚإٍٕبكُ٘ ٕؾ١ؼ.

[100] 

 ا٤ِو اٌضبٟٔ: اٌللب  ٌٗ ٌٚيٚعٗ ثبٌق١و ٚاٌجووخ، ٚـ١ٗ أؽبك٠ش: 

 ب لبي: ا٤ٚي: لٓ عبثو ثٓ لجل هللا هٟٙ هللا لّٕٙ

ٍ٘ه أثالٟ، ٚرالون ٍالجس ثٕالبد أٚ رَالس ثٕالبد، ـزيٚعالذ اِالوأح ص١جالبً، ـمالبي ٌالٟ هٍالٛي هللا 

ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : ريٚعذ ٠ب عبثو؟ ـمٍذ: ٔعُ، ـمبي: أثىواً أَ ص١جبً، لٍذ: ثالً ص١جالبً، 

لبي: ـٙال عبه٠خ راللجٙب ٚراللجه، ٚرٚبؽىٙب ٚرٚبؽىه؟ ـمٍذ ٌٗ: إْ لجالل هللا ٍ٘اله 

ٍالالجس[ ثٕالالبد، ٚإٔالالٟ وو٘الالذ أْ أع١الالئٙٓ ثّالالضٍٙٓ، ـزيٚعالالذ اِالالوأح رمالالَٛ ٚرالالون ]رَالالس أٚ 

 ل١ٍٙٓ ٚرٍٖؾٙٓ، ـمبي: 

 ))ثبهن هللا ٌه ((، أٚ لبي ٌٟ ف١واً. اٌجقبهٞ ٍَُِٚ . 

[101] 

اٌضبٟٔ: لٓ ثو٠لح هٟٙ هللا لٕٗ لبي: لبي ٔفو ِٓ ا٤ٖٔبه ٌعٍٟ: لٕاللن ـبّٛالخ، ـالأرٝ 

مالبي: ِالب ؽبعالخ اثالٓ أثالٟ ٛبٌالت؟ ـمالبي: ٠الب هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـٍَُ ل١ٍالٗ، ـ

هٍٛي هللا! موود ـبّٛخ ثٕذ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ـمبي: ِوؽجبً ٚأ٘الً، ٌالُ 

٠يك ل١ٍّٙب، ـقوط لٍالٟ ثالٓ أثالٟ ٛبٌالت لٍالٝ أٌٚئاله اٌالوٜ٘ ِالٓ ا٤ٖٔالبه ٠ٕز وٚٔالٗ، 

ىف١اله ِالٓ لبٌٛا: ِالب ٚها ن؟ لالبي: ِالب أكهٞ ؼ١الو أٔالٗ لالبي ٌالٟ: ِوؽجالبً ٚأ٘الالً، ـمالبٌٛا: ٠

هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ إؽلاّ٘ب، أل بن ا٤ً٘ ٚاٌّوؽت، ـٍّب وبْ ثعل مٌاله، 

ثعلِب ىٚعٗ لبي: ٠ب لٍٟ إٔٗ ل ثل ٌٍعوًٚ ِالٓ ١ٌّٚالخ، ـمالبي ٍالعل: لٕالل والجِ، ٚعّالس 

ٌٗ هٜ٘ ِٓ ا٤ٖٔبه إٔٛلبً ِٓ مهح، ـٍّب وبٔذ ١ٌٍخ اٌجٕب ، لبي: ل رؾلس ّال١ئبً ؽزالٝ 

هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ثّالب ـزٛٙالأ ـ١الٗ، صالُ أـوؼالٗ لٍالٝ لٍالٟ، رٍمبٟٔ، ـالللب هٍالٛي 

 ـمبي: 

 ))اٌٍُٙ ثبهن ـ١ّٙب، ٚثبهن ٌّٙب ـٟ ثٕب ّٙب ((. 

[102] 

 اٌضبٌش: لٓ لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

ريٚعٕالالٟ إٌجالالٟ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ، ـالالأرزٕٟ أِالالٟ، ـالالأكفٍزٕٟ اٌالاللاه، ـالال ما َٔالالٛح ِالالٓ 

 ا٤ٖٔبه ـٟ اٌج١ذ، ـمٍٓ: 

 لٍٝ اٌق١و ٚاٌجووخ، ٚلٍٝ ف١و ٛب و ((. ))

اٌقبٌِ: لٓ أثٟ ٘و٠وح أْ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ وبْ إما هـاّلأ ا٦َٔالبْ إما راليٚط 

 لبي:

))ثالالبهن اٌالالٗ ٌالاله، ٚثالالبهن ل١ٍالاله، ٚعّالالس ث١ٕىّالالب ـالالٟ ) ٚـالالٟ هٚا٠الالخ: لٍالالٝ ( ف١الالو (( أثالالٛ 

ؾالالالبوُ كاٚك، ٚاٌزوِالالالنٞ، ٚوالالالنا أثالالالٛ لٍالالالٟ اٌ ٍٛالالالٟ ٕٚالالالؾؾبٖ، ٚاٌالالاللاهِٟ ٚأؽّالالالل ٚاٌ

w ٚاٌج١ٙمٟ. 
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[103] 

 ثبٌوـب  ٚاٌج١ٕٓ رٕٙئخ اٌغب١ٍ٘خ:  -35

ٚل ٠مٛي: ))ثبٌوـب  ٚاٌج١ٕٓ ((ف وّالب ٠فعالً اٌالن٠ٓ ل ٠عٍّالْٛ، ـ ٔالٗ ِالٓ لّالً اٌغب١ٍ٘الخ، 

ٚلل ُٟٔٙ لٕٗ ـٟ أؽبك٠ش، ِٕٙب: لٓ اٌؾَٓ أْ لم١ً ثالٓ أثالٟ ٛبٌالت راليٚط اِالوأح ِالٓ 

ٓ، ـمالبي: ل رفعٍالٛا مٌاله ]ـال ْ هٍالٛي هللا عُْ، ـلفً ل١ٍٗ اٌمَٛ، ـمبٌٛا: ثبٌوـب  ٚاٌجٕال١

 ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٔٙٝ لٓ مٌه[، لبٌٛا: ـّب ٔمٛي ٠ب أثب ى٠ل؟ لبي: لٌٛٛا: ثبهن هللا 

[104] 

ٌىُ، ٚثبهن ل١ٍىُ، إٔب ونٌه وٕب ٔ ِو. اثٓ أثالٟ ّال١جخ، ٚلجالل اٌالوىاق، ٚإٌَالب ٟ،ٚاثٓ 

 ِبعٗ، ٚاٌلاهِٟ.

 ل١بَ اٌعوًٚ لٍٝ فلِخ اٌوعبي:  -36

ل ثأً ِٓ أْ رمَٛ لٍالٝ فلِالخ اٌّاللل٠ٛٓ اٌعالوًٚ ٔفَالٙب إما وبٔالذ ِزَالزوح ٚإِٔالذ ٚ

 اٌفزٕخ، ٌؾل٠ش ًٍٙ ثٓ ٍعل لبي: 

[106] 

))ٌّب لوً أثٛ أ١ٍل اٌَبللٞ كلالب إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ٚإٔالؾبثٗ، ـّالب ٕالٕس 

ّواد ـالٟ ٌُٙ ٛعبِبً، ٚل للِٗ إ١ٌُٙ، إل اِوأرٗ أَ أ١ٍل، ثٍّذ ) ٚـٟ هٚا٠خ: أٔمعذ ( ر

رٛه ِٓ ؽغبهح ِٓ ا١ًٌٍ، ـٍّب ـالوغ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ِالٓ اٌ عالبَ أِبصزالٗ ٌالٗ 

ـَالالمزٗ، رزؾفالالٗ ثالالنٌه، ]ـىبٔالالذ اِوأرالالٗ ٠ِٛئالالن فالالبكُِٙ ٚ٘الالٟ اٌعالالوًٚ[  ((. اٌجقالالبهٞ 

 .ٍَُِٚ 

[107] 

 اٌؽٕب  ٚاٌٚوة ثبٌلؾ:  -37

لؾ ـمالالٜ، ٠ٚغالالٛى ٌالالٗ أْ ٠َالالّؼ ٌٍَٕالالب  ـالالٟ اٌعالالوً ثالال لالْ إٌىالالبػ ثبٌٚالالوة لٍالالٝ اٌالال

 ٚثبٌؽٕب  اٌّجبػ اٌنٞ ١ٌٌ ـ١ٗ ٕٚؿ اٌغّبي ٚموو اٌفغٛه، ٚـٟ مٌه أؽبك٠ش: 

[108] 

 ا٤ٚي: لٓ اٌوث١س ثٕذ ِعٛم لبٌذ: 

))عب  إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٠اللفً ؽال١ٓ ثُٕالٟ لٍالٟ، ـغٍالٌ لٍالٝ ـواّالٟ ِغٍَاله 

لزالً  ِٕٟ، ) اٌق بة ٌٍواٚٞ لٕٙب (، ـغعٍذ ع٠ٛواد ٌٕب ٠ٚوثٓ ثبٌلؾ، ٠ٕٚاللثٓ ِالٓ

ِٓ  ثب ٟ ٠َٛ ثله، إم لبٌذ إؽلا٘ٓ: ٚـ١ٕب ٔجٟ ٠عٍُ ِب ـٟ ؼل. ـمبي: كلالٟ ٘النٖ ٚلالٌٟٛ 

ثبٌالالنٞ وٕالالذ رمالال١ٌٛٓ ((. اٌجقالالبهٞ ٚاٌج١ٙمالالٟ ٚأؽّالالل ٚاٌّؾالالبٍِٟ ـالالٟ ٕالالالح اٌع١الالل٠ٓ. 

 ٚؼ١وُ٘.

اٌضبٟٔ: لالٓ لب ْالخ أٔٙالب ىـالذ اِالوأح إٌالٝ هعالً ِالٓ ا٤ٖٔالبه، ـمالبي ٔجالٟ هللا ٕالٍٝ هللا 

ب ْخ! ِب وبْ ِعىُ ٌٙٛ، ـال ْ ا٤ٖٔالبه ٠عغالجُٙ اٌٍٙالٛ؟ (( اٌجقالبهٞ ل١ٍٗ ٍٍُٚ : ))٠ب ل

 ٚاٌؾبوُ ٚلٕٗ اٌج١ٙمٟ.

[109] 

 ٚـٟ هٚا٠خ ثٍف : 

 ))ـمبي: ـًٙ ثعضزُ ِعٙب عبه٠خ رٚوة ثبٌلؾ ٚرؽٕٟ؟ لٍذ: ِبما رمٛي؟ لبي: رمٛي:

 ـؾ١ـٛٔب ٔؾ١١ـىـُ أر١ٕبوُ أر١ٕبوـُ

w ـو ِب ؽٍذ ثٛاك٠ىُ ٌٛل اٌن٘ت ا٤ؽّـ
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   ِب ٍّٕذ لناه٠ىُ (( ؾٕ خ اٌَّواٌٛل اٌ

 اٌضبٌش: لٕٙب أ٠ٚبً: 

 ))أْ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٍّس ٔبٍبً ٠ؽْٕٛ ـٟ لوً ُٚ٘ ٠مٌْٛٛ: 

 ٠جؾجؾٓ ـٟ اٌّوثـل ٚأ٘ـلٞ ٌٙب أوجِ

 ٠ٚعٍُ ِب ـٟ ؼـل ٚؽجه ـٟ إٌـبكٞ

 ٚـٟ هٚا٠خ: 

[110] 

 ٠ٚعٍُ ِب ـٟ ؼـل ٚىٚعـه ـٟ إٌبكٞ

 ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالالٍُ: ))ل ٠عٍالُ ِالب ـالٟ ؼالل إل هللا ٍالالجؾبٔٗ ((. لبٌالذ: ـمالبي هٍالٛي هللا

أفوعالالٗ اٌ جوأفالالٟ ـالالٟ اٌٖالالؽ١و ٚاٌؾالالبوُ، اٌج١ٙمالالٟ، ٚلالالبي اٌؾبوُ:ٕالالؾ١ؼ لٍالالٝ ّالالوٛ 

 .ٍَُِ 

 اٌواثس: لٓ لبِو ثٓ ٍعل اٌجغٍٟ، لبي: 

ٚعالالٛاهٞ  -م٘الالت لٍالالٟ -))كفٍالالذ لٍالالٝ لو الالخ ثٕالالذ وعالالت ٚأثالالٟ َِالالعٛك، ٚموالالو صبٌضالالبً 

ٓ، ـمٍذ: رموْٚ لٍٝ ٚأٔزُ إٔؾبة ِؾّل ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ؟ ٠ٚوثٓ ثبٌلؾ ٠ٚؽ١ٕ

 لبٌٛا: إٔٗ لل هفٔ ٌٕب ـٟ اٌعوٍبد، ٚا١ٌٕبؽخ لٕل ا١ٌّٖجخ ((، ٚـٟ هٚا٠خ: 

))ٚـالالٟ اٌجىالالب  لٍالالٝ ا١ٌّالالذ ـالالٟ ؼ١الالو ١ٔبؽالالخ (( أفوعالالٗ اٌؾالالبوُ، ٚاٌج١ٙمالالٟ، ٚإٌَالالب ٟ، 

 ٚاٌ ١بٌَٟ.

[111] 

 اٌقبٌِ: لٓ أثٟ ثٍظ ٠ؾ١ٝ ثٓ ١ٍٍُ لبي: 

)لٍذ ٌّؾّل ثٓ ؽبٛت: ريٚعذ اِوأر١ٓ ِب وبْ ـٟ ٚاؽلح ِّٕٙب ٕٛد، ٠عٕالٟ كـالبً، )

 ـمبي ِؾّل هٟٙ هللا لٕٗ: لبي هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: 

))ـًٖ ِب ث١ٓ اٌؾالي ٚاٌؾواَ اٌٖٛد ثبٌاللؾ ((. إٌَالب ٟ، ٚاٌزوِالنٞ ٚلالبي: ؽالل٠ش 

 ؽَٓ ، ٚاثٓ ِبعٗ .ٚؼ١وُ٘. 

 . اثٓ ؽجبْ ٚاٌ جوأٟ. اٌَبكً: ))ألٍٕٛا إٌىبػ ((

[112] 

 الِزٕبع ِٓ ِقبٌفخ اٌْوع:  -38

٠ٚغت ل١ٍٗ أْ ٠ّزٕس ِٓ وً ِب ـ١ٗ ِقبٌفخ ٌٍْوع، ٚفبٕخ ِب الزالبكٖ إٌالبً ـالٟ ِضالً 

أْ ل ثالأً ـ١ٙالب، ٚأٔالب أٔجالٗ  -ثَجت ٍالىٛد اٌعٍّالب  -٘نٖ إٌّبٍجخ، ؽزٝ  ٓ وض١و ُِٕٙ

 ٕ٘ب لٍٝ أِٛه ٘بِخ ِٕٙب: 

[113] 

 ٛه: رع١ٍك اٌٖ -1ً

ا٤ٚي: رع١ٍك اٌٖٛه لٍٝ اٌغلهاْ، ٍٛا  وبٔذ ِغَّخ أٚ ؼ١و ِغَّخ، ٌٙب  الً، أٚ 

ل  الالً ٌٙالالب، ٠ل٠ٚالالخ أٚ ـٛرٛؼواـ١الالخ، ـالال ْ مٌالاله وٍالالٗ ل ٠غالالٛى، ٠ٚغالالت لٍالالٝ اٌَّالالز ١س 

 ٔيلٙب إْ ٌُ ٠َز س رّي٠مٙب، ٚـٟ أؽبك٠ش: 

 لٓ لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ:  -1
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ٍٍُٚ ٚلل ٍزود ٍٙٛحً ٌالٟ ثمالواَ ـ١الٗ رّبص١الً، ) ))كفً لٍٟ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ 

ٚـالالٟ هٚا٠الالخ: ـ١الالٗ اٌق١الالً مٚاد ا٤عٕؾالالخ (، ـٍّالالب ه ٖ ٘زىالالخ، ٚرٍالالْٛ ٚعٙالالٗ، ٚلالالبي: ٠الالب 

 لب ْخ! أّل إٌبً لناثبً لٕل هللا ٠َٛ اٌم١بِخ اٌن٠ٓ ٠ٚبْ٘ٛ ثقٍك هللا، 

[114] 

ُ، صالُ لالبي: ) ٚـٟ هٚا٠خ: إْ إٔؾبة ٘نٖ اٌٖٛه ٠عنثْٛ، ٠ٚمالبي ٌٙالُ: أؽ١الٛا ِالب فٍمالز

إْ اٌج١الالذ اٌالالنٞ ـ١الالٗ اٌٖالالٛه ل رلفٍالالٗ اٌّال ىالالخ (، لبٌالالذ: لب ْالالخ: ـم عٕالالبٖ ـغعٍٕالالب ِٕالالٗ 

 ٍٚبكح أٚ ٍٚبكر١ٓ، ]ـمل هأ٠زٗ ِزىئبً لٍٝ إؽلاّ٘ب ٚـ١ٙب ٕٛهح[  ((.اٌجقبهٞ ٍَُِٚ. 

[117] 

 ٚلٕٙب لبٌذ:  -2

َ ثال١ٓ اٌجالبث١ٓ، ))ؽْٛد ٍٚبكح ٌٍٕجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـ١ٙب رّبص١ً وأٔٙب ّٔولخ، ـمالب

ٚععً ٠زؽ١و ٚعٙٗ، ـمٍذ: ِب ٌٕب ٠الب هٍالٛي هللا؟ ]أرالٛة إٌالٝ هللا ِّالب أمٔجالذ[، لالبي: ِالب 

ثبي ٘نٖ اٌٍٛبكح؟ لبٌذ: لٍذ: ٍٚبكح ععٍزٙب ٌاله ٌزٚال غس ل١ٍٙالب، لالبي: أِالب لٍّالذ أْ 

اٌّال ىخ ل راللفً ث١زالبً ـ١الٗ ٕالٛهح، ٚأْ ِالٓ ٕالٕس اٌٖالٛه ٠عالنة ٠الَٛ اٌم١بِالخ، ـ١مالبي: 

زُ؟! ٚـٟ هٚا٠خ: إْ إٔؾبة ٘نٖ اٌٖٛه ٠عنثْٛ ٠َٛ اٌم١بِالخ ]لبٌالذ: ـّالب أؽ١ٛا ِب فٍم

 كفً ؽزٝ أفوعزٙب[  (( اٌجقبهٞ ٚأثٛ ثىو اٌْبـعٟ. 

[118] 

 لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ :  -3

))أربٟٔ عجو٠ً ل١ٍٗ اٌَالَ، ـمبي ٌٟ: أر١زاله اٌجبهؽالخ، ـٍالُ ٠ّٕعٕالٟ أْ أوالْٛ كفٍالذ إل 

 عبي[، ٚوبْ ـٟ اٌج١ذ لواَ ٍزٍو ـ١ٗ رّبص١ً، أٔٗ وبْ لٍٝ اٌجبة رّضبي ]اٌو

[119] 

ٚوبْ ـٟ اٌج١ذ وٍت، ـّو ثوأً اٌزّضبي اٌنٞ ـٟ اٌج١ذ ٠م س ـ١ٖال١و و١ٙئالخ اٌْالغوح، 

ُِو ثبٌَزو ـ١ٍم س،  ٚ 

[124] 

ـ١ٍغعً ِٕٗ ٍٚبكر١ٓ رٛٛ ْ، ِٚو ثبٌىٍت ـ١ٍقالوط ]ـ ٔالب ل ٔاللفً ث١زالبً ـ١الٗ ٕالٛهح ٚل 

أٚ ؽ١َٓ، وبٔذ رؾذ ٔٚل ٌُٙ ) ٚـالٟ هٚا٠الخ: رؾالذ وٍت[، ٚإما اٌىٍت ]عوٚ[ ٌؾَٓ 

ٍو٠وٖ (، ]ـمالبي ٠الب لب ْالخ! ِزالٝ كفالً ٘النا اٌىٍالت؟ ـمبٌالذ: ٚهللا ِالب كه٠الذ[، ـالأِو ثالٗ 

 ـأفوط ]صُ أفن ث١لٖ ِبً  ـٕٚؼ ِىبٔٗ[  ((ؽل٠ش ٕؾ١ؼ. 

[125] 

 ٍزو اٌغلهاْ ثبٌَغبك:  -2ً

ٖ، ٌٚالٛ ِالٓ ؼ١الو اٌؾو٠الو، ا٤ِو اٌضبٟٔ ِّب ٠ٕجؽٟ اعزٕبثٗ: ٍالزو اٌغاللاه ثبٌَالغبك ٚٔؾالٛ

 ٤ٔٗ ٍوؾ ٚى٠ٕخ ؼ١و ِْوٚلخف ٌؾل٠ش لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

[126] 

))والالبْ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ؼب جالالبً ـالالٟ ؼالالياح ؼيا٘الالب، ـٍّالالب رؾ١ٕالالذ لفٌٛالالٗ، 

أفند ّٔ بّ ]ـ١الٗ ٕالٛهح[وبٔذ ٌالٟ، ـَالزود ثالٗ لٍالٝ اٌعالوٗ، ـٍّالب كفالً هٍالٛي هللا 

ٗ ـالالٟ اٌؾغالالوح، ـمٍالالذ: اٌَالالالَ ل١ٍالاله ٠الالب هٍالالٛي ٚهؽّالالخ هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ رٍم١زالال

 ٚثووبرٗ، اٌؾّل هلل اٌنٞ ألي]ن[ ـٕٖون، 
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ٚألو ل١ٕ١ه ٚأووِه، لبٌالذ: ـٍالُ ٠ىٍّٕالٟ! ٚلوـالذ ـالٟ ٚعٙالٗ اٌؽٚالت، ٚكفالً اٌج١الذ 

َِولبً، ٚأفن إٌّٜ ث١لٖ، ـغنثٗ ؽزٝ ٘زىٗ، صُ لالبي: ]أرَالزو٠ٓ اٌغاللاه؟![ ]ثَالزو ـ١الٗ 

هللا ٌُ ٠أِؤب ـ١ّب هىلٕب أْ ٔىَٛ اٌؾغبهح]ٚاٌ ١ٓ. لبٌذ: ـم عٕب ِٕالٗ رٖب٠ٚو؟![، إْ 

 ] ّٟ  ٍٚبكر١ٓ، ٚؽْٛرّٙب ١ٌفبً، ـٍُ ٠عت مٌه لٍ

[128] 

 ]لبٌذ: ـىبْ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٠ورفك ل١ٍّٙب[  (( ٍَُِ ٚأثٛ لٛأخ ٚأؽّل . 

ثالٓ لجالل  ٌٚٙنا وبْ ثع٘ اٌٍَؿ ٠زّٕس ِٓ كفٛي اٌج١ٛد اٌَّزٛهح عالله٘ب، لالبي ٍالبٌُ

 هللا:

[129 ] 

))ألوٍذ ـٟ لٙل أثٟ، ـ مْ أثٟ إٌبً، ٚوبْ أثٛ أ٠ٛة ـ١ّٓ  مّٔب، ٚلالل ٍالزوٚا ث١زالٟ 

ثٕغبك أفٚو، ـألجً أثٛ أ٠ٛة ـلفً، ـو ٟٔ لب ّالبً، ٚاٍٛالس ـالوأٜ اٌج١الذ َِالززواً ثٕغالبك 

ؼٍجٕالب إٌَالب  أثالب  -ٚاٍالزؾ١ٝ -أفٚو، ـمبي: ٠ب لجل هللا! أرَزوْٚ اٌغالله؟! لالبي: أثالٟ: 

٠ٛة! ـمبي: ِٓ ]وٕذ[ أفْالٝ ]ل١ٍالٗ[ أْ رؽٍجٕالٗ إٌَالب  ـٍُ]أوالٓ[ أفْالٝ ]ل١ٍاله[ أْ أ

رؽٍجٕالاله! صالالُ لالالبي: ل أٛعالالُ ٌىالالُ ٛعبِالالبً، ٚل أكفالالً ٌىالالُ ث١زالالبً. صالالُ فالالوط هؽّالالٗ هللا (( 

 اٌ جوأٟ ٚاثٓ لَبوو . 

 ٔزؿ اٌؾٛاعت ٚؼ١و٘ب! -3

أٚ اٌٙالالالي، اٌضبٌالش: ِالالب رفعٍالالٗ ثعالال٘ إٌَالالٛح ِالالٓ ٔالالزفٙٓ ؽالالٛاعجٙٓ ؽزالالٝ رىالالْٛ والالبٌمًٛ 

 ٠فعٍٓ مٌه رغّالً ثيلّٙٓ!

[130] 

 ٚ٘نا ِّب ؽوِٗ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٌٚعٓ ـبلٍٗ ثمٌٛٗ:  

))ٌعالالالالالالٓ هللا اٌٛاّالالالالالالّبد ، ٚاٌَّزّٛالالالالالالّبد
 (7 )

، ]ٚاٌٛإالالالالالالالد[، ٚإٌبِٖالالالالالالبد
 (8 )

 ،

ٚاٌّزّٕٖالالبد، ٚاٌّزفٍغالالبد ٌٍؾَالالٓ
 (9 )

ف اٌّؽ١الالواد فٍالالك هللا ((اٌجقالالبهٞ َِٚالالٍُ ٚأثالالٛ 

 ٌزوِنٞ ٕٚؾؾٗ ٚؼ١وُ٘.كاٚك، ٚا

[132] 

 رل١ُِ ا٤ فبه ٚإٛبٌزٙب:  -4

اٌواثالالس: ٘الالنٖ اٌعالالبكح اٌمج١ؾالالخ ا٤فالالوٜ اٌزالالٟ رَالالوثذ ِالالٓ ـالالبعواد أٚهثالالب إٌالالٝ وض١الالو ِالالٓ 

 اٌٍَّّبد، ٟٚ٘ رل١ِّٙٓ ٤ فبه٘ٓ ثبٌّٖػ ا٤ؽّو اٌّعوٚؾ ا١ٌَٛ ثـ) ١ٕ١ِىٛه (، 

[133] 

 ْ ٘نا ِس ِب ـ١ٗ ِالٓ رؽ١الو ٌقٍالك ـ -ٚلل ٠فعٍٙب ثع٘ اٌْجبة أ٠ٚبً  -ٚإٛبٌزٙٓ ٌجعٚٙب

هللا اٌَّزٍيَ ٌعٓ ـبلٍٗ وّب لٍّذ  ٔفبً، ِٚٓ اٌزْجٗ ثبٌىبـواد إٌّٟٙ لٕٗ ـٟ أؽبك٠ش 
                                                 

(
7
( ِٓ اٌُّٛ: ؼوى ا٦ثوح ٚٔؾٛ٘ب ـٟ اٌغٍل ؽزٝ ١َ٠ً اٌلَ، صُ ؽْٖٛ ثبٌىؾً أٚ ِب  

 ّبثٗ ـ١قٚو. 

 ٚاٌَّزّّٛخ: اٌزٟ ر ٍت اٌُّٛ. 

(
8
( عّس ٔبِٖخ ٟٚ٘ اٌزٟ رفعً إٌّبٓ، ٚإٌّبٓ: إىاٌخ ّعو اٌٛعٗ ثبٌّٕمبُ وّب  

 ـٟ ))إٌٙب٠خ(( ٚؼ١وٖ.

(
9
 ٍت اٌفٍظ، ٚ٘ٛـوعخ ِب ث١ٓ اٌضٕب٠ب ( أٞ ٤عً اٌؾَٓ، اٌّزفٍغخ: اٌزٟ ر 

w ٚاٌوثبل١بد،ٚاٌزفٍظ أْ ٠فوط ث١ٓ اٌّزالٕم١ٓ ثبٌّجوك ٚٔؾٖٛ. 
w
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وض١وح اٌزٟ ِٕٙب لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ : ))... ِٚالٓ رْالجٗ ثمالَٛ ـٙالٛ ِالُٕٙ ((ف ـ ٔالٗ 

هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ  ﴾، ٚلل لبي ٍٕٝ﴿ـ وح هللا اٌزٟ ـ و إٌبً ل١ٍٙبأ٠ٚبً ِقبٌؿ ٌٍف وح 

 : 

 ))اٌف وح فٌّ: الفززبْ، ٚالٍزؾلاك، 

[135] 

 ) ٚـٟ هٚا٠خ: ؽٍك اٌعبٔخ (، ٚلٔ اٌْبهة، ٚرم١ٍُ ا٤ فبه، ٚٔزؿ ا٦ثٜ ((. 

 ٚلبي أٌٔ هٟٙ هللا لٕٗ : 

لِّالالَذ ٌٕالالب ) ٚـالالٟ هٚا٠الالخ: ٚلرالالَذ ٌٕالالب هٍالالٛي هللا ( ـالالٟ لالالٔ اٌْالالبهة، ٚرمٍالال١ُ ا٤ فالالبه،  ُٚ ((

ٌعبٔخ، أْ ل رزون أوضو ِٓ أهثع١ٓ ١ٌٍخ ((ٍَُِ ٚأثالٛ لٛأالخ ٚأثالٛ ٚٔزؿ ا٦ثٜ، ٚؽٍك ا

 كاٚك. 

 ؽٍك اٌٍؾٝ:  -5ً

ِب اثزٍُٟ ثالٗ  -إْ ٌُ رىٓ ألجؼ ِٕٙب لٕل مٚٞ اٌف وح ا١ٌٍَّخ–اٌقبٌِ: ِٚضٍٙب ـٟ اٌمجؼ 

أوضو اٌوعبي ِٓ اٌزي٠ٓ ثؾٍك اٌٍؾ١خ ثؾىُ رم١ٍاللُ٘ ٥ٌٚهث١ال١ٓ اٌىفالبه، ؽزالٝ ٕالبه ِالٓ 

٠الاللفً اٌعالالوًٚ لٍالالٝ لوٍٚالالٗ ٚ٘الالٛ ؼ١الالو ؽ١ٍالالك! ٚـالالٟ مٌالاله لالاللح  اٌعالالبه لٕالاللُ٘ أْ

 ِقبٌفبد: 

[136] 

 رؽ١١و فٍك هللا، لبي رعبٌٝ ـٟ ؽك ا١ٌْ بْ:  -أ

﴿ٌعٕالٗ هللا ٚلالالبي لرقالالّنْ ِالالٓ لجالالبكن ٖٔالال١جبً ِفوٚٙالالبً، ٤ٚٙالالٍُّٕٙ ١ِٕ٤ٚالالُٕٙ ٢ِٚالالؤُٙ 

ّْ فٍك هللا، ِٚٓ ٠زقن اٌْال١ بْ ٌٚ ِالٓ كْٚ هللا ١البً ـ١ٍجزىٓ  ماْ ا٤ٔعبَ ٢ِٚؤُٙ ـ١ٍؽ١و

 ﴾. ـمل فَو فَوأبً ِج١ٕبً 

ـٙنا ٔٔ ٕو٠ؼ ـالٟ أْ رؽ١١الو فٍالك هللا كْٚ إمْ ِٕالٗ رعالبٌٝ، إٛبلالخ ٤ِالو اٌْال١ بْ، 

ٚلٖالال١بْ ٌٍالالوؽّٓ عالالً عالٌالالٗ، ـالالال عالالوَ أْ ٌعالالٓ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ 

ـالٟ اٌّؽ١واد فٍك هللا ٌٍؾَٓ وّب ٍجك لوثالبً، ٚل ّاله ـالٟ كفالٛي اٌٍؾ١الخ ٌٍُؾَالٓ) ! ( 

اٌٍعٓ اٌّنوٛه ثغبِس الّزوان ـٟ اٌعٍخ وّب ل ٠قفٝ، ٚإّٔالب لٍالذ: ))كْٚ إمْ ِالٓ هللا 

رعبٌٝ ((، ٌىٟ ل ٠ُزُٛ٘، أٔٗ ٠لفً ـٟ اٌزؽ١١الو اٌّالنوٛه ِضالً ؽٍالك اٌعبٔالخ ٚٔؾٛ٘الب ِّالب 

 أمْ ـ١ٗ اٌْبهع، ثً اٍزؾجٗ، أٚ أٚعجٗ. 

 ِقبٌفخ أِوٖ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٚ٘ٛ لٌٛٗ:  -ة

[137] 

 ىٛا اٌْٛاهة، ٚألفٛا اٌٍؾٝ ((اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚأثٛ لٛأخ ٚؼ١وُ٘. ))أٔٙ

 ِٚٓ اٌّعٍَٛ أْ ا٤ِو ٠ف١ل اٌٛعٛة إل ٌمو٠ٕخ ٚاٌمو٠ٕخ ٕ٘ب ِ ولح ٌٍٛعٛة، ٚ٘ٛ: 

 اٌزْجٗ ثبٌىفبه، لبي ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ :  -ط

))عالالاليٚا اٌْالالالٛاهة، ٚأهفالالالٛا اٌٍؾالالالٝ، فالالالبٌفٛا اٌّغالالالًٛ (( َِالالالٍُ ٚأثالالالٛ لٛأالالالخ ـالالالٟ 

 ّب. ٕؾ١ؾ١ٙ

[138] 

 ٠ٚ ٠ل اٌٛعٛة أ٠ٚبً: 

w اٌزْجٗ ثبٌَٕب ، ـمل:  -ك
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))ٌعٓ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ اٌّزْج١ٙٓ ِٓ اٌوعبي ثبٌَٕب ، ٚاٌّزْجٙبد ِالٓ 

 إٌَب  ثبٌوعبي ((. اٌجقبهٞ، ٚاٌزوِنٞ ٕٚؾؾٗ. 

[140] 

جٗ ثٙالب، أوجالو رْال -اٌزالٟ ١ِاليٖ هللا ثٙالب لٍالٝ اٌّالوأح -ٚل ٠قفٝ أْ ـٟ ؽٍك اٌوعً ٌؾ١زالٗ

ـٍعً ـ١ّب أٚهكٔب ِٓ ا٤كٌخ ِب ٠مٕس اٌّجز١ٍٓ ثٙنٖ اٌّقبٌفخ، لبـبٔب هللا ٚإ٠بُ٘ ِٓ والً ِالب 

 ل ٠ؾجٗ ٚل ٠وٙبٖ. 

 فبرُ اٌق جخ:  -6ً

اٌَبكً: ٌجٌ ثع٘ اٌوعبي فبرُ اٌن٘ت اٌنٞ ٠َالّٛٔٗ ثالـ))فبرُ اٌق جالخ ((، ـٙالنا ِالس 

  -إ١ٌُٙ ِٓ إٌٖبه٤ْٜ ٘نٖ اٌعبكح ٍود  -ِب ـ١ٗ ِٓ رم١ٍل اٌىفبه أ٠ٚبً 

[142] 

ـف١ٗ ِقبٌفخ ٕو٠ؾخ ٌٕٖٛٓ ٕؾ١ؾخ رؾوَ فبرُ اٌن٘ت لٍٝ اٌوعبي ٚلٍالٝ إٌَالب  

 أ٠ٚبً وّب ٍزعٍّٗ، ٚإ١ٌه ثع٘ ٘نٖ إٌٖٛٓ: 

 أٚلً: ))ٔٙٝ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لٓ فبرُ اٌن٘ت ((. 

ـالٟ ٠الل صب١ٔبً: لٓ اثٓ لجبً أْ هٍٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ هأٜ فبرّالبً ِالٓ م٘الت 

 هعً، ـٕيلٗ ـ وؽٗ، ٚلبي: 

[143] 

 ))٠عّل أؽلوُ إٌٝ عّوح ِٓ ٔبه ـ١غعٍٙب ـٟ ٠لٖ ؟! ((. 

ـم١ً ٌٍوعً ثعلِب م٘ت هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: فن فبرّه ٚأزفس ثٗ، لالبي: ل 

 ٚهللا ل  فنٖ أثلاً ٚلل ٛوؽٗ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ . 

أْ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ أثٖالو ـالٟ ٠اللٖ فبرّالبً ِالٓ صبٌضبً لالٓ أثالٟ صعٍجالخ اٌقْالٕٟ 

م٘ت، ـغعً ٠مولٗ ثم١ٚت ِعٗ، ـٍّب ؼفالً إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ أٌمالبٖ، ]ـٕ الو 

إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـٍُ ٠وٖ ـٟ ٠لٖ ــ[لبي: ِب أهأب إل لالل أٚععٕالبن ٚأؼوِٕالبن. 

 إٌَب ٟ ٚأؽّل ٚاثٓ ٍعل ٚأثٛ ٔع١ُ ـٟ ))إٔجٙبْ ((. 

[145] 

هاثعبً: لٓ لجل هللا ثٓ لّوٚ أْ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ هأٜ لٍالٝ ثعال٘ إٔالؾبثٗ 

فبرّبً ِٓ م٘الت، ـالألوٗ لٕالٗ، ـأٌمالبٖ، ٚارّقالن فبرّالبً ِالٓ ؽل٠الل، ـمالبي: ٘النا ّالو، ٘النا 

ِهق َٚ ـَالىذ لٕالٗ. ؽالل٠ش ٕالؾ١ؼ  -أٞ ـٚخ -ؽ١ٍخ أً٘ إٌبه، ـأٌفبٖ ، ـبرقن فبرّبً ِٓ 

 )ا٤كة اٌّفوك ((.هٚاٖ أؽّل. ٚاٌجقبهٞ ـٟ )

[150] 

فبَِبً: ))ِٓ والبْ ٠ال ِٓ ثالبهلل ٚا١ٌالَٛ ا٢فالو ـالال ٠ٍالجٌ ؽو٠الواً ٚل م٘جالبً ((أؽّالل ثَالٕل 

 ؽَٓ. 

ٍبكٍب: ))ِٓ ٌجٌ اٌن٘ت ِٓ أِزٟ، ـّالبد ٚ٘الٛ ٠ٍجَالٗ ؽالوَ هللا ل١ٍالٗ م٘الت اٌغٕالخ ((. 

 أؽّل ثَٕل ٕؾ١ؼ. 

 رؾو٠ُ فبرُ اٌن٘ت ٚٔؾٖٛ لٍٝ إٌَب :  -39

٠ْالالزووٓ ِالالس اٌوعالالبي ـالالٟ ؽالالو٠ُ فالالبرُ اٌالالن٘ت لٍالال١ٙٓ، ِٚضٍالالٗ اٌَالالٛاه ٚالٍالالُ أْ إٌَالالب  

 ٚاٌ ٛق ِٓ اٌن٘تف 
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٤ؽبك٠ش فبٕخ ٚهكد ـ١ٙٓ، ـ١لفٍٓ ٌنٌه ـٟ ثع٘ إٌٖٛٓ اٌّ ٍمالخ اٌزالٟ ٌالُ رم١الل 

ثبٌوعبي، ِضً اٌؾالل٠ش ا٤ٚي اٌّزماللَ  ٔفالبً، ٚإ١ٌاله ا٢ْ ِالب ٕالؼ ِالٓ ا٤ؽبك٠الش اٌّْالبه 

 إ١ٌٙب: 

ؾٍِّك ؽج١جٗ ثؾٍمخ ِٓ ٔبه ـ١ٍؾٍّمٗ ؽٍمخ ِٓ م٘ت، ِٚٓ أؽالت أْ ا٤ٚي: ))ِٓ أؽت أْ ٠

ه ؽج١جالٗ ٍالٛاهاً  ّٛ ٠ ٛق ؽج١جٗ ٛٛلبً ِٓ ٔبه ـ١ٍ ٛلٗ ٛٛلبً ِٓ م٘ت، ِٚٓ أؽت أْ ٠َ

ِالالٓ ٔالالبه ـ١ٍ ٛلالالٗ ٛٛلالالبً ) ٠ٚفالالٟ هٚا٠الالخ: ـ١ٍَالالٛهٖ ٍالالٛاهاً ( ِالالٓ م٘الالت، ٌٚىالالٓ لٍالال١ىُ 

 اٚك، ٚأؽّل ثَٕل ع١ل. ثبٌفٚخ، ـبٌعجٛ ثٙب ]اٌعجٛا ثٙب، اٌعجٛا ثٙب[ ((أثٛ ك

[158] 

 اٌضبٟٔ: لٓ صٛثبْ هٟٙ هللا لٕٗ لبي:

))عب د ثٕذ ٘ج١الوح إٌالٝ إٌجالٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ٚـالٟ ٠الل٘ب ـالزـ ]ِالٓ م٘الت[ ]أٞ 

فٛار١ُ وجبه[، ـغعً إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٠ٚوة ٠ل٘ب ]ثعٖال١خ ِعالٗ ٠مالٛي ٌٙالب: 

رذ ـبّٛخ رْالىٛ إ١ٌٙالب، لالبي صٛثالبْ: أ٠َون أْ ٠غعً هللا ـٟ ٠لن فٛار١ُ ِٓ ٔبه؟![، ـأ

ـلفً إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لٍٝ ـبّٛالخ ٚأٔالب ِعالٗف ٚلالل أفالند ِالٓ لٕمٙالب ٍٍَالٍخ 

ٚـالٟ  -ِٓ م٘ت، ـمبٌذ: ٘نا أ٘لٜ ٌٟ أثٛ ؽَٓ ) رعٕٟ ىٚعٙب ل١ٍالبً هٙالٟ هللا لٕالٗ (

ـمالالبي إٌجالالٟ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ: ٠الالب ـبّٛالالخ! أ٠َالالون أْ ٠مالالٛي إٌالالبً:  -٠الالل٘ب اٌٍََالالٍخ

ـبّٛخ ثٕذ ِؾّل ـٟ ٠ل٘ب ٍٍٍَخ ِٓ ٔبه؟! ]صُ لنِٙب لنِبً ّل٠لاً[، ـقوط ٌٚالُ ٠معالل، 

ـعّلد ـبّٛخ إٌٝ اٌٍٍََخ ـجبلزٙب ـبّزود ثٙب َّٔخ، ـألزمزٙب، ـجٍػ مٌه إٌجالٟ ٕالٍٝ 

هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ، ـمالالبي: اٌؾّالالل هلل اٌالالنٞ ّٔغالالٝ ـبّٛالالخ ِالالٓ إٌالالبه (( إٌَالالب ٟ ٚاٌ ١بٌَالالٟ 

 ٚاٌ جوأٟ. 

[160] 

ٌش لٓ لب ْخ أْ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ هأٜ ـالٟ ٠الل لب ْالخ لٍُجال١ٓ ٍِال١٠ٛٓ ِالٓ اٌضب

م٘الالت، ـمالالبي: أٌم١ّٙالالب لٕالاله، ٚاععٍالالٟ لٍجالال١ٓ ِالالٓ ـٚالالخ، ٕٚالالفو٠ٙب ثيلفالالواْ. اٌمبٍالالُ 

 اٌَولَ ٟ ثَٕل ٕؾ١ؼ، ٚإٌَب ٟ ٚاٌق ١ت، ٚاٌجياه ٔؾٖٛ. 

[161] 

 اٌواثس: لٓ أَ ٍٍّخ ىٚط إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لبٌذ: 

))ععٍالالذ ّالالعب و ِالالٓ م٘الالت ـالالٟ هلجزٙالالب، ـالاللفً إٌجالالٟ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ، ـالالألوٗ 

لٕٙب، ـمٍذ: أل رٕ و إٌٝ ى٠ٕزٙب، ـمبي: لالٓ ى٠ٕزاله أُلالوٗ، ]لبٌالذ: ـم عزٙالب، ـألجالً 

الور إؽاللاوٓ ٌالٛ ععٍالذ فوٕالبً ِالٓ ٚهق، صالُ  َٙ لٍٟ ثٛعٙٗ[. لبي: ىلّٛا أٔٗ لالبي: ِالب 

 ععٍزٗ ثيلفواْ ((. 

[164] 

   ثٕذ ٠ي٠ل ـٟ لٖخ أفوٜ ٔؾٖٛ: ٚـٟ ؽل٠ش أٍّب

))... ٚرزقن ٌٙب ُعّبٔز١ٓ ِٓ ـٚخ، ـزلهعالٗ ثال١ٓ أٔبٍِٙالب ثْالٟ  ِالٓ ىلفالواْ، ـال ما ٘الٛ 

 وبٌن٘ت ٠جوق ((أفوعٗ أؽّل ٚأثٛ ٔع١ُ ٚاثٓ لَبوو.

[165] 

 ّجٙبد ؽٛي رؾو٠ُ اٌن٘ت اٌّؾٍك، ٚعٛاثٙب

ٙبد لبِالذ ٌالل٠ُٙ ٚالٍُ أْ وض١واً ِٓ لٍّب  ألوٙالٛا لالٓ اٌعّالً ثٙالنٖ ا٤ؽبك٠الشف ٌْالج

w  ٕٛ٘ب أكٌخ، ٚل ٠ياي 
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[166] 

وض١الالوْٚ ِالالُٕٙ ٠زَّالالىْٛ ثٙالالب لٍالالٝ أٔٙالالب ؽغالالظ رَالالٛغ ٌٙالالُ رالالون ٘الالنٖ ا٤ؽبك٠الالش، ٌٚالالنٌه 

هأ٠ذ أٔٗ ل ثل ِٓ ؽىب٠خ رٍه اٌْجٙبد ٚاٌوك ل١ٍٙب، وٟ ل ٠ؽزالو ثٙالب ِالٓ ل لٍالُ لٕاللٖ 

، ثالاللْٚ ث الالوق اٌغّالالس ثالال١ٓ ا٤ؽبك٠الالش، ـ١مالالس ـالالٟ ِقبٌفالالخ ا٤ؽبك٠الالش اٌٖالالؾ١ؾخ اٌّؾىّالالخ

 ؽغخ أٚ ث١ٕخ، ـألٛي: 

 كلٜٛ ا٦عّبع لٍٝ إثبؽخ اٌن٘ت ِ ٍمبً ٌٍَٕب ، ٚهك٘ب

 اكلٝ ثعُٚٙ ا٦عّبع لٍٝ إثبؽخ اٌن٘ت ِ ٍمبً ٌٍَٕب ، ٚ٘نا ِوكٚك ِٓ ٚعٖٛ:  -1

 ا٦عّبع اٌٖؾ١ؼ: 

ا٤ٚي: أٔٗ ل ٠ّىٓ إصجبد ٕؾخ ا٦عّبع ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ، ٚإْ ٔمٍٗ اٌج١ٙمٟ ـٟ ))ٍٕٕٗ 

( ٚؼ١الالوٖ، ِضالالً اٌؾالالبـ  اثالالٓ ؽغالالو ـالالٟ ))اٌفالالزؼ ((، ٌٚىالالٓ ٘الالنا وأٔالالٗ أّالالبه  4/124(( ) 

 ( ـٟ ثؾش فبرُ اٌن٘ت:  10/260ٌعلَ صجٛرٗ ؽ١ٓ لبي: ) 

))ـمل ٔمً ا٦عّبع لٍٝ إثبؽزٗ ٌٍَٕالب  ((، ٠ٚالأرٟ لو٠جالبً ِالب ٠ج الً ٘النا ا٦عّالبع، ٚمٌاله 

 ٤ٔٗ ل ٠َز ١س أؽل 

[167] 

بٌٚالالوٚهح، ٚؼ١الالو ٘الالنا ا٦عّالالبع ِّالالب ل ٠ّىالالٓ أْ ٠الالللٟ أٔالالٗ إعّالالبع ِعٍالالَٛ ِالالٓ اٌالالل٠ٓ ث

 رٖٛهٖ، ـٚالً لٓ ٚلٛلٗ، ٌٚٙنا لبي ا٦ِبَ أؽّل هٟٙ هللا لٕٗ: 

 ))ِٓ اكلٝ ا٦عّبع ـٙٛ وبمة، ]ِٚب ٠له٠ٗ؟[، ٌعً إٌبً افزٍفٛا ((. 

 (.   390هٚاٖ اثٕٗ لجل هللا ـٟ ))َِب ٍٗ (( ) ٓ

، ـ١ٍواعالالس ِالالٓ ّالالب  ٚرفٖالال١ً اٌمالالٛي ـالالٟ ٘الالنا اٌّٛٙالالٛع اٌق ١الالو ٌالال١ٌ ٘الالنا ِٛٙالالعٗ

اٌزؾم١ك ثع٘ وزت لٍُ إٔٛي اٌفمالٗ اٌزالٟ ل ٠مٍالل ِ ٌفٛ٘الب ِالٓ لالجٍُٙ! ِضالً: ))إٔالٛي 

 (، ٚ))إهّبك اٌفؾٛي (( ٌٍْٛوبٟٔ، ٚٔؾّٛ٘ب.  144 -4/128ا٤ؽىبَ (( لثٓ ؽيَ ) 

 اٍزؾبٌخ ٚعٛك إعّبع ٕؾ١ؼ لٍٝ فالؾ ؽل٠ش ٕؾ١ؼ كْٚ ٚعٛك ٔبٍـ ٕؾ١ؼ

عّالالبع ـالالٟ اٌغٍّالالخ، ٌىالالبْ اكلالالب ٖ ـالالٟ فٖالالٛٓ ٘الالنٖ اٌضالالبٟٔ: ٌالالٛ والالبْ ٠ّىالالٓ إصجالالبد ا٦

اٌَّأٌخ ؼ١و ٕؾ١ؼ، ٤ٔٗ ِٕبل٘ ٌٍَٕخ اٌٖؾ١ؾخ، ٚ٘نا ِّب ل ٠ّىٓ رٖالٛهٖ أ٠ٚالبًف 

 ٤ٔٗ ٠ٍيَ ِٕٗ اعزّبع ا٤ِخ لٍٝ ٙالي، ٚ٘نا 

[168] 

َِالالزؾ١ً ٌمٌٛالالٗ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ: ))ل رغزّالالس أِزالالٟ لٍالالٝ ٙالالالٌخ ((، ِٚضالالً ٘الالنا 

ل ـٟ اٌن٘ٓ ٚاٌق١بي، ٚل إًٔ ٌٗ ـٟ اٌٛعٛك ٚاٌٛالالس، لالبي أثالٛ ا٦عّبع ل ٚعٛك ٌٗ إ

 (:   72 -2/71ِؾّل ثٓ ؽيَ هؽّٗ هللا رعبٌٝ ـٟ ))إٔٛي ا٤ؽىبَ (( ) 

))ٚلالالل أعالالبى ثعالال٘ إٔالالؾبثٕب أْ ٠الالوك ؽالالل٠ش ٕالالؾ١ؼ لالالٓ إٌجالالٟ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ 

ف الالأ  ٠ٚىالالْٛ ا٦عّالالبع لٍالالٝ فالـالالٗ، لالالبي: ٚمٌالاله ك١ٌالالً لٍالالٝ أٔالالٗ َِٕالالٛؿ. ٚ٘الالنا لٕالاللٔب

 ـبؽِ ِز١مٓ ٌٛع١ٙٓ ثو٘ب١١ٔٓ ٙوٚه١٠ٓ : 

أؽلّ٘ب: أْ ٚهٚك ؽل٠ش ٕؾ١ؼ ٠ىالْٛ ا٦عّالبع لٍالٝ فالـالٗ ِعاللَٚ ٌالُ ٠ىالٓ لالٜ، ٚل 

 إٌٝ ٚعٛكٖ أثلاً.  -ٚهللا -٘ٛ ـٟ اٌعبٌُ، ـّٓ اكلٝ أٔٗ ِٛعٛك ـ١ٍنووٖ ٌٕب، ٚل ٍج١ً ٌٗ

﴾، ـّٚالّْٛ لٕالل ٌؾالبـ ْٛ ٔيٌٕب اٌنوو ٚإٔب ٌالٗ ٔؾٓ ﴿إٔبٚاٌضبٟٔ: أْ هللا رعبٌٝ لل لبي: 

wوً ِٓ ٠ ِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢فو أْ ِب رىفً هللا لي ٚعً ثؾف ٗ ـٙٛ ؼ١الو ٙالب س أثاللاً، 
w
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﴿ِٚالب ل ٠ْه ـٟ مٌه ٍَُِ، ٚوالَ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ وٍالٗ ٚؽالٟ ثمٌٛالٗ رعالبٌٝ: 

ٌٟ ٠ٛؽٝ  ﴾، ٚاٌٛؽٟ موٌو ث عّبع ا٤ِخ وٍٙب،٠ٕ ك لٓ اٌٜٙٛ، إْ ٘ٛ إل ٚؽ

[169] 

نوو ِؾفالالٛ  ثالالبٌٕٔ، ـىالِالالٗ ل١ٍالالٗ اٌَالالالَ ِؾفالالٛ  ثؾفالال  هللا رعالالبٌٝ لالالي ٚعالالً ٚاٌالال 

ٙوٚهح، ِٕمٛي وٍٗ إ١ٌٕب ل ثل ِٓ مٌه ، ـٍٛ وبْ ٘نا اٌؾالل٠ش اٌالنٞ اّكلالٝ ٘النا اٌمب الً 

أٔٗ ِغّس لٍٝ رووٗ، ٚأٔٗ َِٕٛؿ وّب موو، ٌىالبْ ٔبٍالقٗ اٌالنٞ ارفمالٛا ل١ٍالٗ لالل ٙالبع 

ؽبـ  ٌٍنوو وٍٗ، ٌٚٛ وبْ مٌه ٌَمٜ وض١الو  ٌُٚ ٠ؾف ، ٚ٘نا رىن٠ت هلل لي ٚعً ـٟ أٔٗ

ِّب ثٍّػ ل١ٍٗ اٌَالَ لٓ هثٗ، ٚلل أث ً مٌه هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ ـالٟ لٌٛالٗ 

 ـٟ ؽغخ اٌٛكاع: اٌٍُٙ ً٘ ثٍؽذ؟ ((. لبي: 

))ٌَٚالالٕب ٕٔىالالو أْ ٠ىالالْٛ ؽالالل٠ش ٕالالؾ١ؼ، ٚ ٠الالخ ٕالالؾ١ؾخ اٌالالزالٚح َِٕالالٛف١ٓ إِالالب ثؾالالل٠ش 

٠ىالْٛ الرفالبق لٍالٝ إٌَالـ اٌّالنوٛه لالل صجالذ، ثالً ٘الٛ  فو ٕؾ١ؼ، ،ٚإِب ث ٠خ ِزٍٛح، ٚ

ِٛعٛك لٕلٔب إل إٔٔب ٔمالٛي: ل ثالل أْ ٠ىالْٛ إٌبٍالـ ٌّٙالب ِٛعالٛكاً أ٠ٚالبً لٕاللٔب، ِٕمالٛلً 

إ١ٌٕب، ِؾفٛ بً لٕلٔب، ِجٍؽبً ٔؾٛٔب ثٍف ٗ، لب ُ إٌٔ ٌالل٠ٕب، ل ثالل ِالٓ مٌاله، ٚإّٔالب اٌالنٞ 

ِجٍؽبً إ١ٌٕب، ٠ٚىْٛ إٌبٍـ ٌٗ لالل ٍالمٜ  ِٕعٕب ِٕٗ ـٙٛ أْ ٠ىْٛ إٌَّٛؿ ِؾفٛ بً ِٕمٛلً 

ٌُٚ ٠ٕمً إ١ٌٕب ٌف ٗ، ـٙالنا ثبٛالً لٕاللٔب، ل ٍالج١ً إٌالٝ ٚعالٛكٖ ـالٟ اٌعالبٌُ أثالل ا٤ثالل، ٤ٔالٗ 

 ثأٔٗ ؼ١و –ِعلَٚ اٌجزخ، لل كفً 

[170] 

 ـٟ ثبة اٌّؾبي، ٚاٌّّزٕس لٕلٔب، ٚثبهلل رعبٌٝ اٌزٛـ١ك ((.  -وب ٓ

 وزبة أٚ ٍٕخ رمل٠ُ إٌَخ لٍٝ ا٦عّبع اٌنٞ ١ٌٌ ِعٗ

 ٚلبي اٌعالِخ اٌّؾمك اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ هؽّٗ هللا رعبٌٝ: 

))ٌُٚ ٠يي أ ّخ ا٦ٍالَ لٍٝ رمل٠ُ اٌىزبة لٍالٝ اٌَالٕخ، ٚاٌَالٕخ لٍالٝ ا٦عّالبع، ٚععالً 

ا٦عّالالبع ـالالٟ اٌّورجالالخ اٌضبٌضالالخ. لالالبي اٌْالالبـعٟ: اٌؾغالالخ وزالالبة هللا ٍٚالالٕخ هٍالالٌٛٗ ٚارفالالبق 

 ((:   ا٤ ّخ، ٚلبي ـٟ ))وزبة افزالـٗ ِس ِبٌه

))ٚاٌعٍُ ٛجمبد:ا٤ٌٚٝ اٌىزبة ٚإٌَخ اٌضبثزخ، صالُ ا٦عّالبع ـ١ّالب ٌال١ٌ وزبثالبً ٚل ٍالٕخ... 

  .)) 

 ٚلبي اثٓ اٌم١ُ أ٠ٚبً ـٟ ٕلك ث١بْ إٔٛي ـزبٜٚ ا٦ِبَ أؽّل: 

))ٌُٚ ٠ىٓ ) ٠عٕٟ ا٦ِبَ أؽّل ( ٠ملَ لٍٝ اٌؾالل٠ش اٌٖالؾ١ؼ لّالالً ٚل هأ٠البً ٚل ل١بٍالبً 

ٍّالالٗ ثبٌّقالالبٌؿ اٌالالنٞ ٠َالال١ّٗ وض١الالو ِالالٓ إٌالالبً إعّبلالالبً ٚل لالالٛي ٕالالبؽت، ٚل لالاللَ ل

 ٠ٚملِٛٔٗ لٍٝ اٌؾل٠ش اٌٖؾ١ؼ! ٚلل وّنة أؽّل ِٓ 

[171] 

اكلالالالٝ ٘الالالنا ا٦عّالالالبع، ٌٚالالالُ ٠َالالالػ رمل٠ّالالالٗ لٍالالالٝ اٌؾالالالل٠ش اٌضبثالالالذ، ٚوالالالنٌه اٌْالالالبـعٟ ... 

ًّ لٕالل ا٦ِالبَ أؽّالل ٍٚالب و أ ّالخ اٌؾالل٠ش  ٖٚٔٛٓ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ أع

١ٍٙالب رالُٛ٘ إعّالبع ِٚالّٛٔٗ لاللَ اٌعٍالُ ثبٌّقالبٌؿ، ٌٚالٛ ٍالبغ ٌزع ٍالذ ِٓ أْ ٠ماللِٛا ل

إٌٖٛٓ، ٍٚبغ ٌىً ِٓ ٌُ ٠عٍُ ِقبٌفبً ـٟ ؽىُ َِأٌخ أْ ٠ملَ عٍٙالٗ ثبٌّقالبٌؿ لٍالٝ 

 إٌٖٛٓ ((. 

لٍذ: ٚ٘نا ِب ـعٍٗ اٌجع٘ ٕ٘ب، ـماللِٛا ِالب ىلّالٖٛ إعّبلالبً لٍالٝ إٌٖالٛٓ اٌّزملِالخ، 

w عٗ اٌزبٌٟ: ِس أٔٗ ل إعّبع ـٟ مٌه، ٚث١بٔٗ ـٟ اٌٛ
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اٌضبٌالالش: أٔالالٗ لالالل صجالالذ ِالالب ٠الالٕم٘ ثب٦عّالالبع اٌّيلالالَٛ، ٚ٘الالٛ ِالالب هٜٚ لجالالل اٌالالوىاق ـالالٟ 

ٚ٘الالٛ  -35/1(، ٚاثالالٓ ٕالالبلل ـالالٟ ))ؽل٠ضالالٗ (( )  19935/ 70/ 11))اٌّٖالالٕؿ (( ) 

(، ثَالالٕل ٕالالؾ١ؼ لالالٓ ِؾّالالل ثالالٓ  10/82ثقالالٜ اٌؾالالبـ  اثالالٓ لَالالبوو (، ٚاثالالٓ ؽالاليَ)  

 ١ٍو٠ٓف أٔٗ ٍّس أثب ٘و٠وح ٠مٛي لثٕزٗ: 

[172] 

 ))ل رٍجَٟ اٌن٘تف إٟٔ أفْٝ ل١ٍه اٌٍٙت ((. 

( ِٓ ٛو٠م١ٓ  فو٠ٓ أْ اثٕخً ٤ثٟ ٘و٠الوح لبٌالذ ٌالٗ:  19/124/2ٚهٜٚ اثٓ لَبوو ) 

 إْ اٌغٛاهٞ ٠ُع١ّؤٕٟ، ٠مٍٓ: إْ أثبن ل ٠ؾ١ٍه اٌن٘ت! ـمبي: 

 لٌٟٛ ٌٙٓ: إٟٔ أثٟ ل ٠ؾ١ٍٕٟ اٌن٘تف ٠قْٝ لٍٟ ِٓ اٌٍٙت. 

 210/ 3( ٔؾٖٛ، ٚلٍمٗ اٌجؽٛٞ ـٟ ))ّالوػ اٌَالٕخ (( )  19938ٚهٚاٖ لجل اٌوىاق ) 

(، ٚؽىٝ اٌقالؾ ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ، ـ ٔالٗ ثعالل أْ موالو إثبؽالخ فالبرُ اٌالن٘ت ٌٍَٕالب   82/ 

 ٚرؾ١ٍٙٓ ثٗ لٕل ا٤وضو٠ٓف لبي: 

 ))ٚووٖ مٌه لَٛ ((. 

(ٚرّبِالالٗ ـالالٟ  236صالالُ ٍالالبق ؽالالل٠ش أٍالالّب  ثٕالالذ ٠ي٠الالل اٌّزمالاللَ ثعٚالالٗ ـالالٟ اٌّالالزٓ ) ٓ

 (.  237اٌزع١ٍك) 

ِٚب ؽىبٖ اٌجؽٛٞ هؽّٗ هللا ِٓ اٌىوا٘خ لٓ أٌٚئه اٌن٠ٓ أّبه إ١ٌُٙ ِالٓ اٌعٍّالب ، ـٙالٟ 

اٌىوا٘خ اٌزؾو١ّ٠خ، ٤ٔٗ اٌّعالوٚؾ ـالٟ إال الػ اٌَالٍؿف رجعالبً ٥ٌٍالٍٛة اٌمو ٔالٟ ـالٟ 

 لل٠ل ِٓ ا٠٢بد اٌىو٠ّخف 

[173] 

 ﴾. اٌىفو ٚاٌفَٛق ٚاٌع١ٖبْ ُ﴿ٚوّوٖ إ١ٌىومٌٛٗ رعبٌٝ: 

ٖ اٌَّالأٌخ اٌٙبِالخ ـالٟ وزالبثٟ: ))رؾالن٠و اٌَالبعل ِالٓ ارقالبم اٌمجالٛه ٚلالل وٕالذ ّالوؽذ ٘الن

 (، ٚموود ٕ٘بن ثع٘ ا٤ِضٍخ، ـٍزواعس.  55 -48َِبعل (( ) ٓ 

ٚث١ٓ أ٠ل٠ٕب ِضبي  فو لو٠ت إٌّبي، ٚ٘ٛ ِب رملَ ـالٟ ثؾالش ) فالبرُ اٌق جالخ ( أْ ا٦ِالبَ 

وا٘الخ ٌٍزؾالو٠ُ أؽّل، ٚا٦ِبَ إٍؾبق ثٓ ها٠ٛ٘الٗ وو٘الب فالبرُ اٌالن٘ت ٌٍوعالبي، ـٙالنٖ اٌى

أ٠ٚالالبً، ٌزٖالالو٠ؼ ا٤ؽبك٠الالش اٌّزملِالالخ ٕ٘الالبن ثالالٗ، ٚوالالنٌه ا٤ِالالو ـالالٟ رؾالالو٠ُ فالالبرُ اٌالالن٘ت 

لٍٝ إٌَب ف ٤ْ ا٤كٌخ ٕو٠ؾخ أ٠ٚبً، ـّٓ أٍٛك ووا٘زٗ ل١ٍٙٓ، ـ ّٔب ٠عٕٟ اٌىوا٘الخ 

 اٌْول١خ، ٟٚ٘ اٌزؾو٠ُ، ـزأًِ ِٕٖفبً. 

( أْ اثٕالخ لّالو  163ٚموو اثٓ لجل اٌؾىُ ـالٟ ))ٍال١وح لّالو ثالٓ لجالل اٌعي٠الي (( ) ٓ

ثعضذ إ١ٌٗ ثٍ ٌ ح ٚلبٌذ ٌٗ: إْ هأ٠الذ أْ رجعالش ٌالٟ ثأفالذ ٌٙالب ؽزالٝ أععٍٙالب ـالٟ أمٔالٟ، 

ـأهًٍ إ١ٌٙب صُ لبي ٌٙب: إْ اٍز عذ أْ رغعٍالٟ ٘البر١ٓ اٌغّالور١ٓ ـالٟ أم١ٔاله ثعضالذ ٌاله 

 ثأفذ ٌٙب! 

[174] 

بكح إل ِٚٓ اٌ ب٘و أْ اٌٍ ٌ ح وبٔذ ِؾالح ثبٌن٘ت، ٤ٔٙب ل رمَٛ ثٕفَٙب، ٚل رؾٍالٝ لال

ثٙالالب، ٠ٚ ٠الالل مٌالاله ٌف الالخ: ))اٌغّالالور١ٓ ((، ـ ٔٙالالب َِالالزٛؽبح ِالالٓ ثعالال٘ أؽبك٠الالش اٌزؾالالو٠ُ 

 اٌّزملِخ وؾل٠ش ثٕذ ٘ج١وح، ـضجذ ث الْ كلٜٛ ا٦عّبع ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ. 

w كلٜٛ َٔـ ا٤ؽبك٠ش اٌّزملِخ ، ٚإث بٌٙب
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ٚاكلالالٝ  فالالوْٚ َٔالالـ ٘الالنٖ ا٤ؽبك٠الالش اٌّؾوِالالخ ثّضالالً لٌٛالالٗ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ :  -2

))أؽً اٌن٘ت ٚاٌؾو٠و ٦ٔبس أِزٟ ...  ((، ٚ٘ٛ ؽل٠ش ٕالؾ١ؼ ثّغّالٛع ٛولالٗ، ٚلالل 

(، صالُ ؽممزالٗ ـالٟ رقالو٠ظ وزالبة  225 -4/222موو٘ب اٌي٠عٍٟ ـٟ ))ٖٔت اٌوا٠خ (( ) 

(، ٚ٘الٛ اكلالب  ثبٛالً، ٤ْ ٌٍَٕالـ  78))اٌؾالي ٚاٌؾواَ (( ٥ٌٍالزبم اٌموٙالبٚٞ ) هلالُ

ْ ٠ىالالْٛ اٌق الالبة إٌبٍالالـ ِزواف١الالبً لالالٓ ّالالوٚٛبً وض١الالوح ِعوٚـالالخ لٕالالل اٌعٍّالالب ف ِٕٙالالب أ

إٌَّٛؿ، ِٕٚٙب أْ ل ٠ّىالٓ اٌغّالس ث١ّٕٙالب، ٚ٘الناْ اٌْالوٛبْ ِٕف١البْ ٕ٘الب، أِالب ا٤ٚيف 

 ـ٥ٔٗ ل ٠ُعٍُ رأفو ٘نا اٌؾل٠ش اٌّج١ؼ لٓ 

[175] 

أؽبك٠ش اٌزؾو٠ُ، ٚأِب اٌضبٟٔف ـ٥ْ اٌغّس ِّىٓ ثٌَٙٛخ ث١ٓ اٌؾل٠ش اٌّنوٛه ِٚب ـالٟ 

اٌّزملِخ، مٌه ٤ْ اٌؾل٠ش ِ ٍك، ٚرٍه ِم١لح ثبٌن٘ت اٌنٞ ٘الٛ  ِعٕبٖ، ٚث١ٓ ا٤ؽبك٠ش

ٛٛق أٚ ٍٛاه أٚ ؽٍمخ، ـٙنا ٘ٛ اٌّؾالوَ لٍال١ٙٓ، ِٚالب ٍالٜٛ مٌاله ِالٓ اٌالن٘ت اٌّم الس 

ًّ اٌالالن٘ت ٌٙالالٓ، ـٙالالٛ ِ ٍالالك ِم١الالل ثب٤ؽبك٠الالش  ـٙالالٛ اٌّجالالبػ ٌٙالالٓ، ٚ٘الالٛ اٌّالالواك ثؾالالل٠ش ؽالال

 اٌّْبه إ١ٌٙب، ـال رعبهٗ ٚثبٌزبٌٟ ـال َٔـ. 

أؽلاً ِّٓ أٌالؿ ـالٟ إٌبٍالـ ٚإٌَّالٛؿ أٚهك ا٤ؽبك٠الش اٌّالنوٛهح ـ١ّالب ٘الٛ ٌٚنٌه ٌُ ٔو 

َِٕٛؿ، وبٌؾبـ  أثٟ اٌفوط اثٓ اٌغالٛىٞ ـالٟ هٍالبٌخ ))إفجالبه أ٘الً اٌوٍالٛؿ ـالٟ اٌفمالٗ 

ٚاٌزؾالالل٠ش ثّمالاللاه إٌَّالالٛؿ ـالالٟ اٌؾالالل٠ش ((، ٚاٌؾالالبـ  أثالالٟ ثىالالو اٌؾالالبىِٟ ـالالٟ وزبثالالٗ 

ّ٘الب، ثالً لالل أّالبه اثالٓ اٌغالٛىٞ ))اللزجبه ـٟ إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ ِالٓ ا٢صالبه ((، ٚؼ١و

 هؽّٗ هللا ـٟ ِملِخ هٍبٌزٗ اٌّْبهح إ١ٌٙب إٌٝ هك كلٜٛ َٔـ ٘نٖ ا٤ؽبك٠ش، ـمبي: 

))أـوكد ـٟ ٘نا اٌىزبة لله ِب ٕؼ َٔقٗ أٚ اؽزًّ، ٚألوٙذ لّب ل ٚعالٗ ٌَٕالقٗ 

 ٚل اؽزّبي، ـّٓ 

[176] 

ٍاله اٌالللٜٛ، ٚلالل ٍّس ثقجو ٠للٝ ل١ٍٗ إٌَالـ ٌٚال١ٌ ـالٟ ٘النا اٌىزالبة، ـٍال١عٍُ ٚ٘الب  ر

 رلثورٗ ـ ما ـ١ٗ أؽل ٚلْوْٚ ؽل٠ضب ((. 

 (:  3/458ثً لبي اٌّؾمك اثٓ اٌم١ُ ـٟ ))ا٤لالَ (( ) 

))إْ إٌَالالـ اٌٛالالالس ـالالٟ ا٤ؽبك٠الالش اٌالالنٞ أعّعالالذ ل١ٍالالٗ ا٤ِالالخف ل ٠جٍالالػ لْالالوح أؽبك٠الالش 

 اٌجزخ، ٚل ّ و٘ب ((!

ذ ٙالالعؿ اكلالالب  لٍالالذ: صالالُ ٍالالبلٙب، ٌٚالال١ٌ ـ١ٙالالب ّالالٟ  ِالالٓ ٘الالنٖ ا٤ؽبك٠الالش اٌَالالبثمخ، ـضجالال

اؽزّالالبي َٔالالقٙب، ـى١الالؿ اٌغالاليَ ثَٕالالقٙب؟ ٚلالالل أّالالبه ٌٚالالعؿ كلالالٜٛ إٌَالالـ اثالالٓ ا٤ص١الالو 

 ـٟ))إٌٙب٠خ ((، ثمٌٛٗ رع١ٍمب لٍٝ ؽل٠ش أٍّب  اٌّْبه إ١ٌٗ  ٔفبً: 

 ))ل١ً: وبْ ٘نا لجً إٌَـ، ـ ٔٗ لل صجذ إثبؽخ اٌن٘ت ٌٍَٕب  ((. 

 ـ ْ ٌف خ: ))ل١ً (( ٌٍزّو٠٘ وّب ٘ٛ ِعوٚؾ. 

عالِخ ٕله اٌل٠ٓ لٍٟ ثٓ لال  اٌؾٕفٟ ثعل أْ ؽىٝ والَ اثٓ اٌغٛىٞ ا٢ٔالؿ ٚلبي اٌ

 اٌنوو:

 ِٓ ٍُِ ٍَ  ))ٚ٘نا ٘ٛ اٌنٞ ٠ْٙل اٌعمً ثٖللٗ إما 

[177] 

اٌٜٙٛ، ٚلل اكلٝ وض١و ِٓ اٌفمٙب  ـٟ وض١و ِٓ إٌَخ أٔٙب َِٕٛفخ، ٚمٌاله إِالب ٌعغاليٖ 

wّٗ ثالج الْ مٌاله اٌّعالبهٗ، لٓ اٌغّس ث١ٕٙب ٚث١ٓ ِب ٠ ٓ أٔٗ ٠عبهٙٙب، ٚإِب ٌعلَ لٍ
w
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ٚإِالب ٌزٖالالؾ١ؼ ِن٘جالالٗ ٚكـالالس ِالالب ٠الالوك ل١ٍالالٗ ِالٓ عٙالالخ ِقبٌفالالخ، ٌٚىالالٓ ٔغالالل ؼ١الالوٖ لالالل ثالال١ٓ 

 اٌٖٛاة ـٟ مٌه، ٤ْ ٘نا اٌل٠ٓ ِؾفٛ ، ٚل رغزّس ٘نٖ ا٤ِخ لٍٝ ٙالٌخ ((. 

ٌٚمالالل ٕالاللق هؽّالالٗ هللا ـالالٟ والالً ِالالب موالالوٖ، ـأٔالالذ رالالوٜ أْ ٘الالنٖ ا٤ؽبك٠الالش اٌّؾوِالالخ ل 

ؽً اٌن٘ت ٌٍَٕب ، ٤ٔٗ لبَ، ٚرٍه فبٕالخ، ٚاٌقالبٓ ِماللَ  رزعبهٗ ِ ٍمبً ِس ؽل٠ش

لٍٝ اٌعبَ وّب ٘ٛ ِموه ـٟ لٍُ ا٤ٕٛي، ٌٚٙنٖ اٌمبلاللح هعالؼ ا٦ِالبَ إٌالٛٚٞ هٙالٟ 

هللا لٕٗ ـٟ ))ّوػ ٍَُِ (( ٚ))اٌّغّٛع (( ٚعٛة اٌٛٙٛ  ِٓ أوالً ٌؾالُ ا٦ثالً، ِالس 

ٟ ٘النا اٌعٖالو أٔٗ ِقبٌؿ ٌّن٘جٗ، ثً ِٚن٘ت اٌغّٙٛه، ؽزٝ  ٓ ثع٘ اٌّزعب١ٌّٓ ـال

 أٔٗ ل ٠مٛي ثبٌٛٙٛ  ِٕٗ لبٌُ ِٓ لٍّب  ا١ٌٍَّّٓ! وّب ْٔو مٌه ـٟ 

[178] 

 ٘ـ رمو٠جبً. 1386ثع٘ اٌغوا ل اٌلِْم١خ ٍٕخ 

( ثعالالل أْ موالالو  2/190ٌِّٚالالب موؤالالب لالالبي ٌٚالالٟ هللا اٌالاللٍ٘ٛٞ ـالالٟ ))ؽغالالخ هللا اٌجبٌؽالالخ (( ) 

 أؽبك٠ش اٌزؾو٠ُ ٚؽل٠ش اٌؾً: 

٘نا ِب ٠ٛعجٗ ِفَٙٛ ٘نٖ ا٤ؽبك٠الش، ٌٚالُ أعالل ٌٙالب ِعبهٙالبً ))ِعٕبٖ اٌؾً ـٟ اٌغٍّخ، ٚ

  .)) 

 (.  218 -2/217ٚألوٖ ٕل٠ك ؽَٓ فبْ ـٟ ))اٌوٚٙخ إٌل٠خ (( ) 

ٚلالالل  -لٍالالذ: ِّٚالالب ٠الاللٌه لٍالالٝ ٙالالعؿ كلالالٜٛ إٌَالالـ ٘الالنٖف أْ ثعالال٘ ِزعٖالالجخ اٌؾٕف١الالخ

 ٌالُ ٠ٕ الو إ١ٌٙالب ثعال١ٓ اٌوٙالب، ِالس أٔالٗ ؽىب٘الب لالٓ اٌغّٙالٛه اٌالن٠ٓ -ٍجمذ ا٦ّبهح إ١ٌالٗ

 :   -ٚلل ٚـك ـ١ٗ -٠مٍلُ٘ ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ، ٚاؽزظ لٍٝ مٌه ثمٌٛٗ

))إْ إٌَـ ل ٠ٍُغأ إٌالٝ اٌمالٛي ثالٗ ِالب كاَ اٌزٛـ١الك ثال١ٓ ا٤ؽبك٠الش ِّىٕالبً، ثؾ١الش ل ٠الوك 

 ّٟ  ِٓ ا٤كٌخ ((، ٚ٘نا ؽك ل ه٠ت ـ١ٗ، ٚ٘ٛ ِٓ اٌّموه ـٟ لٍُ ا٤ٕٛي. 

 ٌٚىٕٗ ِس ا٤ٍؿ ٌُ ٠َزمو ل١ٍٗ اٌلوزٛه، ثً هعس 

[179] 

 إٌٝ اكلب  إٌَـ ِعبهٙبً ثنٌه ا٤فن ثأؽبك٠ش اٌزؾو٠ُ، ـمبي: 

))إْ اٌفالالو٠م١ٓ ٌّالالب رغبمثالالب كلالالٜٛ إٌَالالـ اؽزغٕالالب إٌالالٝ إٌ الالو ـالالٟ اٌزالالبه٠ـ ٌٍزالالوع١ؼ ثالال١ٓ 

 اٌّن٘ج١ٓ، ٚرع١١ٓ إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ، ٚاٌزبه٠ـ ٠ ٠ل ٔ و اٌغّٙٛه ) ! (. 

ا ـالٟ أِالٌ اٌؾبعالخ ٌٍّالبي... ٌٚمالل ـ ٔٗ ل ّه ـٟ أْ اٌٖالؾبثخ ـالٟ اثزاللا  ا٦ٍالالَ والبٔٛ

لَُ ا٤ٖٔبه أِالٛاٌُٙ ِٕبٕالفخ ث١الُٕٙ ٚثال١ٓ اٌّٙالبعو٠ٓ، ـىالبْ اٌزقالزُ ثبٌالن٘ت ـالٟ رٍاله 

اٌفزوح ث واً ٚروـبً، ـٍّب ِٚذ ا٠٤بَ ، ٚـزؾالذ لٍالٝ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ 

 اٌفزٛؽبد ٕبه إٌبً ـٟ هفب  اٌع١ِ ـأثبػ إٌجٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ٌالجٌ اٌالن٘ت

 ٌيٚاي اٌّبٔس ((!

 لٍذ: ٚعٛاثٟ ل١ٍٗ ِٓ ٚعٖٛ: 

ا٤ٚي: أٔالالٗ ٌالالُ ٠الالنوو ٖٔالالبً ربه٠ق١الالبً ٠ ٠الالل رالالأفو اٌّجالال١ؼ لالالٓ اٌؾالالب و، ٠الالوعؼ ثالالٗ ٔ الالو 

اٌغّٙٛه، ٚإّٔب ٘الٛ ِغالوك اٌالللٜٛ أْ ا٦ثبؽالخ وبٔالذ ثعالل هفالب  اٌعال١ِ، ـالأ٠ٓ اٌالل١ًٌ 

 ل١ٍٙب؟!

[180] 

اٌالالن٘ت لٍالالٝ اٌوعالالبي لالالل اٌضالالبٟٔ: ٘الالنٖ اٌالالللٜٛ ٌالالٛ ٕالالؾذ، ٌالاليَ ِٕٙالالب أْ ٠ىالالْٛ رؾالالو٠ُ 

wّوع ـٟ اٌٛلذ اٌنٞ ؽالوَ لٍالٝ إٌَالب ، إْ ٌالُ ٠ىالٓ رماللَ ل١ٍالٗ، ٚوالً لبلالً ٠فٙالُ ِالٓ 
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لٌٛٗ: ))ـٟ اثزلا  ا٦ٍالَ ((، أٔٗ ٠عٕٟ ـٟ ِىخ، أٚ ـٟ أٚي اٌٙغالوح لٍالٝ أثعالل رمالل٠و، 

ٚإما وبْ ونٌه، ـٕؾٓ ٔم س ثج الْ ٘نٖ اٌللٜٛف ٤ْ رؾو٠ُ اٌن٘ت لٍٝ اٌوعبي إّٔالب 

ٚافو ا٤ِو، وّب ٔٔ لٍٝ مٌه اٌؾبـ  اٌالن٘جٟ ـالٟ ))رٍقال١ٔ اٌَّالزلهن (( وبْ ـٟ أ

(، ِّٚب ٠ْٙل ٌٗ ِب أفوعالٗ اٌجقالبهٞ ـالٟ ))اٌٍجالبً (( ٚأؽّالل ـالٟ ))اٌَّالٕل  3/231) 

 ( لٓ اٌَّٛه ثٓ ِقوِخ:  4/328(( ) 

))أْ أثبٖ ِقوِخ لبي ٌٗ: ٠ب ثٕٟ! إٔٗ ثٍؽٕٟ أْ إٌجٟ ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ لاللِذ ل١ٍالٗ 

خ، ـٙٛ ٠مَّٙب، ـبم٘ت ثٕب إ١ٌٗ، ـن٘جٕب إ١ٌٗ ... ـقوط ٚل١ٍٗ لجب  ِٓ اٌل٠جبط ِاليهه ألج١

 ثبٌن٘ت، ـمبي: ٠ب ِقوِخ ٘نا فجأرٗ ٌه، ـأل بٖ إ٠بٖ ((. 

ٚإّٔب أٍٍُ ِقوِخ لبَ اٌفزؼ، ٚمٌاله ثعالل صّالبْ ٍال١ٕٓ ٖٚٔالؿ ِالٓ اٌٙغالوح، ـٙالنا ٔالٔ 

١ٗ ٍٍُٚ ثَٕخ ٖٚٔالؿ رمو٠جالبً، لٍٝ أْ اٌن٘ت وبْ ِجبؽبً إٌٝ ِب لجً ٚـبرٗ ٍٕٝ هللا لٍ

ٌٚالالٛل مٌالاله ٌالالُ ٠ٍالالجٌ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ اٌمجالالب  اٌّالاليهه ثبٌالالن٘ت، ٚل ٚىلالالٗ لٍالالٝ 

 إٔؾبثٗ وّب ٘ٛ  ب٘و. 

[181] 

اٌضبٌش: أٔٗ ٌٛ ٕؼ لٌٛٗ: ))ـأثبػ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٌجٌ اٌن٘ت ٌاليٚاي اٌّالبٔس 

أ٠ٚبً! ٚ٘نا ثبًٛ ل ٠مٌٛٗ لالبٌُ، ((، ٌيَ ِٕٗ إثبؽخ اٌن٘ت ٌٍوعبي أ٠ٚبً ٌيٚاي اٌّبٔس 

 ِٚب ٌيَ ِٕٗ ثبًٛف ـٙٛ ثبًٛ. 

ـ ْ لبي: ٘نا ؼ١و لىَ، ٤ْ لٍخ رؾو٠ُ اٌن٘ت لٍٝ اٌوعبي، ؼ١الو لٍالخ رؾو٠ّالٗ لٍالٝ 

 إٌَب . 

لٍٕب: ِب ١٘ٗ؟ ٚل ٍج١ً ٌٗ إٌٝ إصجبرٙب أثلاً، إل ثّضً ٘نٖ اٌللٜٛ اٌزالٟ أصجالذ ثٙالب أفزٙالب! 

 ثٗ اٌلوزٛه ـٟ  فو اٌيِبْ! ١ٌَٚذ ٟ٘ إل ِغوك هأٞ رفوك

ِٚالالب ٠ٍُغالاله ثعالال٘ إٌالالبً إٌالالٝ ِضالالً ٘الالنٖ اٌّٚالالب٠ك ٚا٢ها ، إل ِؾالالبٌٚزُٙ اٌالالزقٍٔ ِالالٓ 

ِعبهٙالالخ اٌالالٕٔ اٌْالالولٟ ٌّقبٌفزالالٗ ٌّالالن٘جُٙ، ٚرم١ٍالاللُ٘، ٚلالالبكارُٙ، ـ١معالالْٛ ـ١ّالالب ٘الالٛ 

ٌىالبْ  -وّب ٘ٛ اٌّفوٚٗ ـٟ اٌَّالٍُ -أل ُ ِٕٗ! ٌٚٛ أُٔٙ اٍزٍَّٛا ٌؾىُ هللا ٚهٌٍٛٗ

 ُ، ٌُٚ ٠معٛا ـٟ ِضً مٌه. ف١واً ٌٙ

[182] 

ٚفالٕخ اٌجؾش: أْ اٌمٛي ثَٕـ ا٤ؽبك٠ش اٌّؾوِالخ ٌٍالن٘ت لٍالٝ إٌَالب  ِّالب ل ك١ٌالً 

ل١ٍالٗ، ثالً ٘الٛ ِقالبٌؿ ٌعٍالُ ا٤ٕالالٛي، ٚاٌٛاعالت اٌغّالس ث١ٕٙالب ٚثال١ٓ ا٤ؽبك٠الش اٌّج١ؾالالخ 

ٌٍن٘ت ل١ٍٙٓ، ٚمٌه ثؾًّ اٌّ ٍك لٍالٝ اٌّم١الل، أٚ اٌعالبَ لٍالٝ اٌقالبٓ، وّالب ّالوؽٕب، 

ظ ِٕالالٗ أْ اٌالالن٘ت وٍالالٗ ؽالالالي لٍالالٝ إٌَالالب ، إل اٌّؾٍالالك ِٕالالٗ، وّالالب ٠ؾالالوَ لٍالال١ٙٓ ٠ٕٚالالز

اٍزعّبي أٚأٟ اٌن٘ت ٚاٌفٚخ ارفبلبً، ـال َٔـ لٕلٔبف فالـالبً ٌّالب ـّٙالٗ اٌاللوزٛه، ٚأكاه 

وً ثؾضٗ ـٟ وزبثٗ ل١ٍٗ، وّالب ٠ٕجئاله ثالٗ والِالٗ اٌَالبثك ـالٟ اٌّعبهٙالخ اٌّيلِٛالخ. ٚهللا 

 اٌٙبكٞ، ل هة ٍٛاٖ. 

 ٠ش اٌّزملِخ ثأؽبك٠ش ِج١ؾخ، ٚاٌغٛاة لٕٙبهك ا٤ؽبك

ٚلالل ٠الالوّك ثعٚالالُٙ ٘الالنٖ ا٤ؽبك٠الالش ثأؽبك٠الالش أفالالوٜ، ـ١ٙالالب إثبؽالالخ اٌّؾٍالالك ِالالٓ اٌالالن٘ت  -3

 لٍٝ إٌَب ، ٚاٌغٛاة أْ ٘نا وبْ لجً اٌزؾو٠ُ ؽزّبً، ٚث١بٔٗ: 

أْ ِٓ اٌّعٍَٛ ثلا٘خ أْ إٌٟٙ لٓ اٌْالٟ  ِّالب ٠ؾزّالً اٌزؾ١ٍالً ٚاٌزؾالو٠ُف ل ٠ىالْٛ إل 

w ٠ىْٛ َِجٛلبً ثب٦ثبؽخ، ـبٌزَّه ثٙب ؽ١ٕئن ـ١ٗ ِقبٌفخ ٕو٠ؾخ ثعل أْ 
w
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[183] 

ٌّٕ الالٛق ا٤ؽبك٠الالش اٌّؾّوِالالخ، ِّٚالالب ٠مالالوة ٘الالنا إٌالالٝ إٌّٖالالف١ٓ إْ ّالالب  هللا رعالالبٌٝ أْ 

ٕ٘بن أؽبك٠ش ٠َزفبك ِٕٙب إثبؽخ اٌن٘ت لٍٝ اٌوعبي أ٠ٚبً، ِٚس مٌه ـٍُ ٠أفن ثٙالب أؽالل 

ٍالجك موالو ثعٚالٙب، ثالً م٘جالٛا إٌالٝ أٔٙالب ِٓ اٌعٍّب ، ٌّغٟ  إٌٖٛٓ اٌّؾوِخ، ٚلالل 

وبٔذ لجً اٌزؾو٠ُ، ٚونٌه ٔمٛي ٔؾٓ ـٟ ا٤ؽبك٠ش اٌّج١ؾخ ٌٍن٘ت اٌّؾٍك ٌٍَٕالب ، ٚل 

 ـوق أٔٙب وبٔذ لجً اٌزؾو٠ُ، ِٚٓ ـوق ث١ٓ ٘نٖ ٚرٍه، ـٙٛ ِزٕبل٘ أٚ ِزاللت!

 رم١١ل ا٤ؽبك٠ش اٌّزملِخ ثّٓ ٌُ ٠ ك اٌيوبح، ٚهّكٖ

اٌٛاهك ـالٟ ا٤ؽبك٠الش اٌّزملِالخ إّٔالب ٘الٛ ـالٟ ؽالك ِالٓ ل  ٚأعبة ثعُٚٙ ثأْ اٌٛل١ل -4

 ٠ كٞ ىوبح رٍه اٌؾٍٟف كْٚ ِٓ أكا٘ب، ٚاٍزلي ل١ٍٗ ثؾل٠ش لّوٚ ثٓ 

[184] 

ّع١ت لٓ أث١ٗ لٓ علٖ أْ اِوأح أرذ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ِٚعٙب اثٕالخ ٌٙالب، 

أرع الال١ٓ ىوالالبح ٚـالالٟ ٠الالل اثٕزٙالالب َِالالىزبْ ) أٞ ٍالالٛاهاْ ( ؼ١ٍ زالالبْ ِالالٓ م٘الالت، ـمالالبي ٌٙالالب: 

هن هللا ثّٙالب ٠الَٛ اٌم١بِالخ ٍالٛاه٠ٓ ِالٓ ٔبه؟!لالبي:  ّٛ ٘نا؟ لبٌذ: ل، لالبي: أ٠َالون أْ ٠َال

 ـقٍعزّٙب، ـأٌمزّٙب إٌٝ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ٚلبٌذ: ّ٘ب هلل لي ٌٚوٌٍٛٗ. 

(، ٚأثالالٛ لج١الالل ـالالٟ ))ا٤ِالالٛاي (( )  1/343(، ٚإٌَالالب ٟ)  1/244أفوعالالٗ أثالالٛ كاٚك )  

(، ٚرٚالع١ؿ اثالٓ اٌغالٛىٞ  65/1بكٖ ؽَٓ، ٕٚؾؾٗ اثٓ اٌٍّمٓ ) (، ٚإٍٕ 1260هلُ

 (، ِوكٚك ل١ٍٗ.  6/197/1ٌٗ ـٟ ))اٌزؾم١ك (( ) 

( لٓ لّالوٚ ثالٓ ّالع١ت ثالٗ ِٕٛالٛلً،  5/1ٚهٚاٖ إٌَب ٟ ـٟ ))إٌَٓ اٌىجوٜ (( ) ق

 صُ هٚاٖ لٕٗ ِوٍالً، ٚلبي: 

 ))إٌّٛٛي أٌٚٝ ثبٌٖٛاة ((. 

لاً، ٤ْ اٌوٍٛي ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٌُ ٠ٕىالو ـالٟ ٚاٌغٛاة: إْ ٘نا اٍزللي ٙع١ؿ ع

 ٘نٖ اٌمٖخ ٌجٌ اٌَٛاه٠ٓ، 

[185] 

ٚإّٔب أٔىالو لاللَ إفالواط ىوبرّٙالب، ثقالالؾ ا٤ؽبك٠الش اٌّزملِالخ، ـ ٔالٗ أٔىالو اٌٍالجٌ، ٌٚالُ 

٠زعوٗ ٠٦غبة اٌيوبح ل١ٍٙب، ٚاٌ ب٘و أْ ٘نٖ اٌمٖخ وبٔذ ـٟ ٚلالذ ا٦ثبؽالخ، ـىأٔالٗ 

٠ّٙب، ـأٚعالت اٌيوالبح ل١ٍٙالب أٚلً، صالُ ؽوِٙالب، وّالب ٘الٛ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ رلهط ٌزؾو

 ٕو٠ؼ ا٤ؽبك٠ش اٌَبثمخ، ٚل ١ٍّب اٌؾل٠ش ا٤ٚي ِٓ هٚا٠خ أثٟ ٘و٠وح ِوـٛلبً: 

))ِٓ أؽت أْ ٠ؾٍك ؽج١جالٗ ثؾٍمالخ ِالٓ ٔالبه ـ١ٍؾٍمالٗ ؽٍمالخ ِالٓ م٘الت ... (( إٌالـ، ـ ٔالٗ ل 

 علَ إفواط ىوبرٙب. ٠لي كلٌخ لبٛعخ أْ اٌزؾو٠ُ ٌٕفٌ اٌزؾ١ٍك ِٚب لوْ ِعٗ، ل ٌ

ٚاٌؾك أْ ٘نٖ اٌمٖخ أـبكد ٚعٛة اٌيوبح لٍٝ اٌؾٍٟ، ِٚضٍٙب لٖخ لب ْخ ا٢ر١الخ ـالٟ 

ىوبح فٛار١ُ اٌفٚخ، ـٙنٖ ٚرٍه ل رلي لٍٝ رؾو٠ُ الٍالزعّبي، ثالً لٍالٝ ٚعالٛة ىوالبح 

اٌَّالالزعًّف ـالالبٌزؾو٠ُ ٚلىَالالٗ ٠ فالالن ِالالٓ أكٌالالخ أفالالوٜ، ـأفالالنٔب رؾالالو٠ُ اٌالالن٘ت اٌّؾٍالالك 

زملِخ، ٚأفنٔب إثبؽخ اٌفٚالخ ِالٓ ؽالل٠ش أثالٟ ٘و٠الوح اٌّزماللَ، ِٚالٓ ل١ٍٙٓ ا٤ؽبك٠ش اٌّ

 ؽل٠ش لب ْخ اٌّْبه إ١ٌٙب ٚؼ١و٘ب. 

[186] 

ٚعٍّخ اٌمٛيف أْ ٘نا اٌؾل٠ش ل ؽغخ ـ١ٗ لٍالٝ ِالب موالوٖ إٌّالنهٞ، ٤ٔالٗ ٌالُ ٠الٕٔ ـ١الٗ 

wلٍٝ رؾو٠ُ اٌَٛاه، إّٔب وبْ ٤ٔٗ ٌُ ٠ ك ىوبرٗ ؽزٝ ٠ّىٓ أْ ٠مبي: إٔٗ ِفٖالً، ٚرٍاله 
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ش ِغٍّخ، ـ١ؾًّ اٌّغًّ لٍٝ اٌّفًٖ، ٚإّٔب ٘الٟ ٚالعالخ لال١ٓ أـالبكد ٚعالٛة ا٤ؽبك٠

 ىوبح اٌؾٍٟ، ـال ٠عبهٗ ِب أـبكرٗ ا٤ؽبك٠ش اٌَبثمخ ِٓ اٌزؾو٠ُ. 

 رم١١ل  فو ٥ٌؽبك٠ش ، ٚاٌغٛاة لٕٗ

ٚأعبة ٘نا اٌجع٘ أ٠ٚبً ثغٛاة  فو ـمالبي: إْ اٌٛل١الل اٌّالنوٛه إّٔالب ٘الٛ ـالٟ ؽالك  -5

زلة ٌّالب هٚاٖ إٌَالب ٟ ٚأثالٛ كاٚك لالٓ هثعالٟ ثالٓ ؽالواُ ِٓ ري٠ٕذ ثٗ ٚأ ٙورٗ، ٚاٍال

 لٓ اِوأرٗ لٓ أفذ ٌؾن٠فخ أْ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ لبي: 

[187] 

))٠ب ِعْو إٌَب ! أِب ٌىٓ ـٟ اٌفٚخ ِالب رؾٍال١ٓ ثالٗ؟ أِالب إٔالٗ ٌال١ٌ ِالٕىٓ اِالوأح رزؾٍالٝ 

 م٘جبً ر ٙوٖ إل لنثذ ثٗ ((. 

 ٚاٌغٛاة ِٓ ٚع١ٙٓ: 

ِٓ إٍٔٗ ٌعلَ صجٛرٗ، ـ ْ ـٟ ٍٕلٖ اِوأح هثعٟ ٚ٘الٟ ِغٌٙٛالخ وّالب  ا٤ٚي: هك اٌؾل٠ش

 (.  4403(ف ٌٚنٌه ٙعفزٗ ـٟ ))اٌّْىبح (( )  10/83لبي اثٓ ؽيَ)  

صب١ٔالالبً: ٌالالالٛ وبٔالالالذ اٌعٍالالالخ ٘الالٟ ا٦ ٙالالالبهف ٌىالالالبْ ل ـالالالوق ـالالٟ مٌالالاله ثالالال١ٓ اٌالالالن٘ت ٚاٌفٚالالالخ 

ً ثؾوِخ فالبرُ لّزواوّٙب ـٟ اٌعٍخ، ِس أْ اٌؾل٠ش ٕو٠ؼ ـٟ اٌزفو٠ك ث١ّٕٙب، ٚل لب 

اٌفٚالخ لٍالٝ اٌّالالوأح ِالس  ٙالالٛهٖ، ـضجالذ ث الالالْ اٌزَّاله ثعٍالالخ ا٦ ٙالبه. ٌٚٙالالنا لالبي أثالالٛ 

 اٌؾَٓ إٌَلٞ: 

)) ) ر ٙالالوٖ (ف ٠ؾزّالالً أْ رىالالْٛ اٌىوا٘الالخ إما  ٙالالود ٚاـزقالالود ثالالٗ، ٌىالالٓ اٌفٚالالخ ِضالالً 

اٌن٘ت ـٟ مٌه، ـبٌ ب٘و أْ ٘نا ٌي٠بكح اٌزمج١ؼ ٚاٌزٛث١ـ، ٚاٌىالَ ٦ـالبكح ؽوِالخ اٌالن٘ت 

 ٕٟ : اٌّؾٍك ( لٍٝ ا ٌَٕب ، ِس ل س إٌ و لٓ ا٦ ٙبه ٚالـزقبه ((. ) ٠ع

[188] 

ٚ٘نا وٍٗ ٠مبي لٍٝ اـزواٗ ٕؾخ اٌؾل٠ش، ٚإل ـمل لوـذ ٙالعفٗ، ـَالمٜ الٍالزللي 

 ثٗ إٔالً. 

 هك ا٤ؽبك٠ش ثفعً لب ْخ، ٚاٌغٛاة لٕٗ

 ف١خ: ِٚٓ ألغت ِب ُهّكد ثٗ ٘نٖ ا٤ؽبك٠ش اٌٖؾ١ؾخف لٛي ثع٘ ِزعٖجخ اٌؾٕ -6

))إْ لب ْالالخ هٙالالٟ هللا لٕٙالالب وبٔالالذ رٍالالجٌ اٌقالالٛار١ُ ِالالٓ اٌالالن٘ت، وّالالب ه ٘الالب اثالالٓ أفزٙالالب 

 اٌمبٍُ ثٓ ِؾّل ٚؽلس ثنٌه، ٚ٘نا اٌقجو لٓ لب ْخ هٚاٖ اٌجقبهٞ ـٟ ٕؾ١ؾٗ ((. 

ٚألالالٛي : إٛالالالق لالاليٚ ٘الالنا ا٤صالالو ٌٍجقالالبهٞ ـ١الالٗ ٔ الالو، ٤ْ اٌّعالالوٚؾ لٕالالل اٌعٍّالالب  أْ 

ٔالٗ ـالٟ ))ٕالؾ١ؾٗ (( َِالٕل، ٌٚال١ٌ والنٌه أِالو ٘النا اٌعيٚ إٌالٝ اٌجقالبهٞ ِ ٍمالبً ِعٕالبٖ أ

( أٔالٗ  10/271ا٤صو، ـ ٔٗ إّٔب مووٖ ِعٍمبً ثلْٚ إٍٕبك! ٚموو اٌؾبـ  ـٟ ))اٌفالزؼ (( ) 

ٍٕٚٗ اثٓ ٍعل ـٟ ))اٌ جمبد ((. ٍٚىذ لٓ ٍٕلٖ، ٚ٘ٛ لٕلٞ ؽَٓ، ـمبي اثالٓ ٍالعل 

ٓ ِؾّل لٓ لّالوٚ (: أفجؤب لجل هللا ثٓ ٍَِّخ ثٓ لعٕت: ؽلصٕب لجل اٌعي٠ي ث 8/48) 

 ثٓ أثٟ 

[189] 

لّالالوٚ لالالبي: ٍالالأٌذ اٌمبٍالالُ ثالالٓ ِؾّالالل لٍالالذ: إْ ٔبٍالالبً ٠يلّالالْٛ أْ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا 

ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٔٙٝ لٓ ا٤ؽّو٠ٓ: اٌّعٖفو ٚاٌن٘ت، ـمبي: ونثٛا ٚهللا، ٌمل هأ٠ذ لب ْالخ 

w رٍجٌ اٌّعٖفواد، ٚرٍجٌ فٛارُ اٌن٘ت. 
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٤ؽّالالو٠ٓ: اٌّالالن٘ت ٚاٌّعٖالالفو ((. ٌىالالٓ هٚاٖ ؼ١الالو لجالالل اٌعي٠الالي ثٍفالال : وبٔالالذ رٍالالجٌ ا

أفوعٗ اثٓ ٍعل أ٠ٚالبً: ٚأفجؤالب أثالٛ ثىالو ثالٓ لجالل هللا ثالٓ اثالٟ أ٠ٚالٌ لالٓ ٍال١ٍّبْ ثالٓ 

ثالي لٓ لّوٚ ثٗ، ٚ٘نا ا٦ٍٕبك إٔؼ، ٤ْ ١ٍٍّبْ ٘النا أؽفال  ِالٓ لجالل اٌعي٠الي. ـال ْ 

 صجذ موو اٌقبرُ ـٟ ٘نا ا٤صو لٓ لب ْخ ـبٌغٛاة ِب ١ٍأرٟ، ٚإل ـال ؽغخ ـ١ٗ ِ ٍمبً،

ل موالو ٌٍقالبرُ ـ١ٙالب، ـٙالٛ لٍالٝ ٘النا ِضالً ؽالل٠ضٙب  -ٚ٘الٟ ا٤ٕالؼ -٤ْ اٌوٚا٠خ ا٤فالوٜ

ا٢فو ِٓ ٛو٠ك اٌمبٍُ أ٠ٚبً أْ لب ْخ وبٔذ رؾٍالٟ ثٕالبد أفزٙالب اٌالن٘ت صالُ ل ريو١الٗ. 

 (، ٍٕٚلٖ ٕؾ١ؼ، ـٙنا ِؾّٛي لٍٝ اٌن٘ت  145هٚاٖ أؽّل ـٟ َِب ً لجل هللا ) ٓ

[190] 

 . اٌّم س، ٚ٘ٛ عب ي ٌٙٓ ارفبلبً 

 صُ لبي مان اٌّنوٛه: 

) ل ٠زٖالٛه أْ رٍالالجٌ لب ْالخ هٙالالٟ هللا لٕٙالب اٌالالن٘ت اٌٍّؾالك، ٚهٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا 

 ل١ٍٗ ٍٍُٚ وً ٠َٛ ِعٙب ٚـٟ ث١زٙب، صُ ل ٠ٕٙب٘ب لٕٗ ((. 

إم ٌال١ٌ ـالٟ ا٤صالو اٌّزماللَ أْ لب ْالخ  -لٍذ: ٘نٖ ِؽبٌ خ  ب٘وح_ٌٚعٍٙب ؼ١الو ِمٖالٛكح

١الٗ ٍٚالالٍُ، ثالً ـ١الٗ أْ اٌمبٍالُ ثالٓ ِؾّالل ه ٘الب رٍجَالالٗ، ٌجَالزٗ لٍالٝ لٍالُ ِٕالٗ ٕالٍٝ هللا لٍ

ـّعٕالالٝ مٌالاله أْ ٌجَالالٙب إ٠الالبٖ إّٔالالب والالبْ ثعالالل ٚـبرالالٗ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ، ٤ْ اٌمبٍالالُ ٌالالُ 

 ٠لهوٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ . 

 صُ لبي ل فبً لٍٝ ِب ٍجك: 

َٚ ٠ٕٙٝ لٕٗ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ٚل ٠جٍؽّٙب؟! ـٙنا َِزؾ١ً ل عبً ((  .  ))أ

لٍذ: ل اٍزؾبٌخ ـٟ مٌه إل ٔ واً، ٚ٘نا ١ٌٌ ٠ّٕٙب، ٤ْ اٌٛالالس فالـالٗ، ـىالُ ِالٓ ٍالٕٓ 

ـع١ٍخ، ٚألٛاي ٔج٠ٛخف فف١ذ لٍٝ وجبه اٌٖالؾبثخ هٙالٟ هللا لالُٕٙ، ٌٚالٛل ٕالؾخ اٌَالٕل 

 ثنٌه لُٕٙ، ٌمٍٕب وّب لبي اٌّ ِأ إ١ٌٗ 

[191] 

 ٖو لٍٝ ِضب١ٌٓ ِٕٙب: ٘بٕ٘ب، ٚل ٠زؾًّ ٘نا اٌزع١ٍك ا٦وضبه ِٓ أِضٍخ مٌه، ـٍٕمز

أْ لب ْالالخ رالالوٜ أْ ا٤لالالوا  إّٔالالب ٘الالٟ ا٤ٛٙالالبه، وّالالب لالالبي أؽّالالل ـالالٟ ))اٌَّالالب ً ( )  -1

 ( ثَٕل ٕؾ١ؼ علاً لٕٙب أٔٙب لبٌذ:  2/96(، ٚهٜٚ ِبٌه ـٟ ))اٌّٛٛأ (( )  185

 ))رلهْٚ ِب ا٤لوا ؟ إّٔب ا٤لوا  ا٤ٛٙبه ((. 

 (.  231) ٓٚٔؾٖٛ ـٟ َِب ً ا٦ِبَ أؽّل لثٕٗ لجل هللا 

ألٛي: ٚلل صجذ ـٟ إٌَخ أْ اٌمو  إّٔب ٘ٛ اٌؾال١٘، ٚثالٗ لالبي اٌؾٕف١الخ، ٚاٌوعالً ِالُٕٙ، 

ـٙالالً ٠الالوك ؽٚالالورٗ ِن٘جالالٗ، ٚل ٍالال١ّب أٔالالٗ ِٛاـالالك ٌٍَالالٕخ ِالالٓ أعالالً لالالٛي لب ْالالخ ٘الالنا؟ أَ 

 ٠غعً لٌٛٙب ك١ٌالً لٍٝ َٔـ مٌه وّب ـعً ـٟ َِأٌزٕب ٘نٖ ؟! 

 ٍٕٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ـالوأٜ ـالٟ ٠اللٞ لبٌذ لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب: كفً هٍٛي هللا -2

ـزقبد ِٓ ٚهق، ـمبي : ِب ٘النا ٠الب لب ْالخ؟ ـمٍالذ: ٕالٕعزٙٓ أرالي٠ٓ ٌاله ٠الب هٍالٛي هللا! 

 لبي: أر ك٠ٓ ىوبرٙٓ؟ لٍذ: ل، أٚ ِب ّب  هللا، لبي: ٘ٛ ؽَجه ِٓ إٌبه. 

[192] 

( ٚؼ١وٖ، ٚإٍٕبكٖ لٍٝ ّوٛ اٌٖؾ١ؼ وّب لبي اٌؾالبـ  ـالٟ  1/244أفوعٗ أثٛ كاٚك ) 

(، ِٚؾّل ثٓ ل ب  اٌنٞ ـٟ إٍالٕبكٖ ٘الٛ ِؾّالل ثالٓ لّالوٚ ثالٓ  6/19))اٌزق١ٍٔ (( ) 

wل ب ف صمخ ِؾزظ ثٗ ـٟ ))اٌٖؾ١ؾ١ٓ (( وّالب ـالٟ ))اٌزوؼ١الت ((، ٚ ٕالٗ اثالٓ اٌغالٛىٞ 
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( هعالً  فو ـغٍٙٗ، ٚٙعؿ اٌؾل٠ش ِٓ أعً مٌه، ـالال  1/198/1ـٟ ))اٌزؾم١ك (( ) 

 ٠ٍزفذ إ١ٌٗ. 

ٌيوبح لٍٝ اٌؾٍٟ، ٚ٘ٛ ؽغخ اٌن٠ٓ م٘جٛا إٌٝ إ٠غبثالٗ، ـٙنا اٌؾل٠ش ٕو٠ؼ ـٟ إ٠غبة ا

 ُِٕٚٙ اٌؾٕف١خ. 

صالالُ إٔالالٗ لالالل ٚهك لالالٓ لب ْالالخ ٔفَالالٙب ِالالب ٠عالالبهٗ ٘الالنا اٌؾالالل٠ش، ٚ٘الالٛ ِالالب أفوعالالٗ ِبٌالاله ) 

( لالالٓ اٌمبٍالالُ اثالالٓ ِؾّالالل ) هاٚٞ ؽالالل٠ش اٌقالالبرُ! ( أْ لب ْالالخ وبٔالالذ رالالً ثٕالالبد  1/245

اٌيوالبح. ٍالٕلٖ ٕالؾ١ؼ عاللاً، أف١ٙب ٠زبِٝ ـٟ ؽغو٘ب ٌٙٓ اٌؾٍٟ، ـال رقوط ِٓ ؽٍال١ٙٓ 

 ٚرملَ ٔؾٖٛ ِٓ هٚا٠خ أؽّل. 

[193] 

ـٙالالنٖ ِقبـالالخ ٕالالو٠ؾخ لالالٓ لب ْالالخ هٙالالٟ هللا لٕٙالالب ٌؾالالل٠ضٙب ـالال ما عالالبى ـالالٟ ؽمٙالالب مٌالاله، 

ـجب٤ؽوٜ أْ رقبٌؿ ؽل٠ش ؼ١و٘ب، ٌُ روٖٚ ٟ٘، ٟٚ٘ لٍٝ والً ؽالبي ِالأعٛهح، ـّالبما 

ٙب، أَ ٠زَّاله ثبٌؾالل٠ش ٠مٛي اٌّْبه إ١ٌٗ ـٟ ٘نٖ اٌّقبٌفخ؟ أ٠لع اٌؾل٠ش ٚاٌّن٘ت ٌمٌٛ

 ٠ٚلع لٌٛٙبً ِعزنهاً لٕٙب ثأٞ لنه ِمجٛي وّب ٘ٛ اٌٛاعت؟ 

ٚلٍٝ وً ؽبي ـمل  ٙو ٌىً ِٓ ٌٗ لٍت أْ ِب والبْ ٠ ٕالٗ ِّالب )) ل ٠زٖالٛه (( أٚ أٔالٗ 

))َِزؾ١ً ل عبً ((ف لل أصجزٕبٖ ثب٤ٍب١ٔل اٌٖؾ١ؾخ، ٚلىَ مٌه أْ ل ٠زٍفذ اٌَّالٍُ إٌالٝ 

ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ، ِّٙالب والبْ ّالأْ لب ٍالٗ ـٚالالً ٚلٍّالبً  أٞ لٛي ٠قبٌؿ ِب صجذ لٕٗ

ٕٚالؽبًف لٔزفب  اٌعّٖخ، ٚ٘نا ِٓ ا٤ٍجبة اٌزٟ رْغعٕب لٍٝ الٍزّواه ـالٟ ف زٕالب 

 ِٓ اٌزَّه ثبٌىزبة ٚإٌَخ، ٚللَ اللزلاك ثّب ٍٛاّ٘ب،

[194] 

ثٙالب، ٚثىالً  وّب ٕٕعٕب ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ اٌزٟ أٍأي هللا رعبٌٝ أْ ٠ٛـك اٌَّال١ٍّٓ ٌٍعّالً 

 ِب صجذ لٕٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ. 

 رون ا٤ؽبك٠ش ٌعلَ اٌعٍُ ثٙب ثّٓ لًّ ثٙب، ٚعٛاثٗ 

٘نا، ٌٚعً ـ١ّٓ ٠ٕٖو إٌَخ ٠ٚعًّ ثٙالب ٠ٚالللٛ إ١ٌٙالب ِالٓ ٠زٛلالؿ لالٓ اٌعّالً ثٙالنٖ  -6

ا٤ؽبك٠الالشف ثعالالنه أٔالالٗ ل ٠عٍالالُ أؽالاللاً ِالالٓ اٌَالالٍؿ لالالبي ثٙالالب، ـٍالال١عٍُ ٘الال ل  ا٤ؽجالالخ أْ ٘الالنا 

ْ ِمجٛلً ـٟ ثع٘ اٌَّب ً اٌزٟ ٠ىْٛ ٛو٠ك رمو٠و٘ب إّٔب ٘الٛ الٍالزٕجبٛ اٌعنه لل ٠ىٛ

ٚالعزٙبك ـؾَت، ٤ْ إٌفٌ ؽ١ٕئن ل ر ّئٓ ٌٙب ف١ْخ أْ ٠ىْٛ الٍالزٕجبٛ ف الأ، ٚل 

١ٍّب إما وبْ اٌَّزٕجٜ ِٓ ٘ ل  اٌّزأفو٠ٓ اٌن٠ٓ ٠موهْٚ أِٛهاً ٌالُ ٠مالً ثٙالب أؽالل ِالٓ 

رْالالو٠عٙب، كْٚ أْ ٠ٕ الالوٚا إٌالالٝ ِٛاـمزٙالالب اٌَّالال١ٍّٓ ف ثالالللٜٛ أْ اٌّٖالالٍؾخ رمزٚالالٟ 

ٌٕٖالالٛٓ اٌْالالوع أٚلً، ِضالالً إثبؽالالخ ثعٚالالُٙ ٌٍوثالالب اٌالالنٞ ٍالالّبٖ ثالالـ) اٌوثالالب الٍالالزٙالوٟ ( 

ٚٔؾّٛ٘ب! أِب َِٚأٌزٕب ١ٌَذ ِٓ ٘النا اٌمج١الً، ـال ْ ـ١ٙالب  -ىلّٛا–ٚا١ٌب١ٖٔت اٌق١وٞ 

 ـالال ٠غالٛى رالون اٌعّالً -وّالب ٍالجك ث١بٔالٗ -ٖٕٔٛبً ٕو٠ؾخ ِؾىّخ ٌُ ٠أد ِالب ٠َٕالقٙب

 ثٙب ٌٍعنه اٌّنوٛه، ٚل ١ٍّب إٔٔب لل موؤب ِٓ لبي ثٙب ِضً 

[196] 

أثالالٟ ٘و٠الالوح هٙالالٟ هللا لٕالالٗ، ٌٚٚالالٟ هللا اٌالاللٍ٘ٛٞ ٚؼ١وّ٘الالب وّالالب رمالاللَ، ٚل ثالاللأْ ٠ىالالْٛ 

ٕ٘الالبن ؼ١الالو ٘الال ل  ِّالالٓ لّالالً ثٙالالنٖ ا٤ؽبك٠الالش ٌالالُ ٔعالالوـُٙف ٤ْ هللا رعالالبٌٝ ٌالالُ ٠زعٙالالل ٌٕالالب 

ّٔ ِالب ِالٓ وزالبة أٚ ٍال wٕخ، ٚإّٔالب رعٙالل ثؾف ٙالب ـمالٜ وّالب ثؾف  أٍّب  وً ِالٓ لّالً ثالٕ
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﴾، ـٛعالت اٌعّالً ثالبٌٕٔ ٍالٛ ا لٍّٕالب ِالٓ ﴿إٔب ٔؾٓ ٔيٌٕب اٌالنوو ٚإٔالب ٌالٗ ٌؾالبـ ْٛلبي: 

 لبي ثٗ أٚ ٌُ ٔعٍُ، ِب كاَ ٌُ ٠ضجذ َٔقٗ وّب ٘ٛ اٌْأْ ـٟ َِأٌزٕب ٘نٖ. 

ٚأفزُ ٘نا اٌجؾش ثىٍّخ ١ٛجخ ٌٍعالِالخ اٌّؾمالك اثالٓ اٌمال١ُ هؽّالٗ هللا رعالبٌٝف ٌٙالب َِالبً 

 (:  465 -3/464ثّب ٔؾٓ ـ١ٗ، لبي: ـٟ ))إلالَ اٌّٛلع١ٓ (( )  وج١و

))ٚلل وبْ اٌٍَؿ اٌ ١ت ٠ْزل ٔى١وُ٘ ٚؼٚالجُٙ لٍالٝ ِالٓ لالبهٗ ؽالل٠ش هٍالٛي هللا 

ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ثوأٞ أٚ ل١بً أٚ اٍزؾَبْ أٚ لٛي أؽل ِٓ إٌبً وب ٕبً ِٓ والبْ، 

ل ٠َالالٛؼْٛ ؼ١الالو ٠ٚٙغالالوْٚ ـبلالالً مٌالاله، ٠ٕٚىالالوْٚ لٍالالٝ ِالالٓ ٠ٚالالوة ٌالالٗ ا٤ِضالالبي، ٚ

الٔم١بك ٌٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ، ٚاٌز١ٍَُ ٚاٌزٍمٟ ثبٌَّس ٚاٌ بلخ، ٚل ٠ق الو ثمٍالٛثُٙ 

اٌزٛلؿ ـٟ لجٌٛٗ ؽزٝ ٠ْٙل ٌٗ لًّ أٚ ل١بً ، أٚ ٠ٛاـالك لالٛي ـالالْ ٚـالالْ، ثالً والبٔٛا 

﴿ِٚب وبْ ٌّ ِٓ ٚل ِ ِٕخ إما لٚٝ هللا ٚهٌٍٛٗ أِالواً أْ ٠ىالْٛ لب١ٍِٓ ثمٌٛٗ رعبٌٝ: 

﴿ـال ٚهثّه ل ٠ ِْٕٛ ؽزٝ ٠ؾىّٛن ـ١ّب ّالغو ﴾، ٚثمٌٛٗ رعبٌٝ: ٌق١وح ِٓ أِوٌُُ٘ٙ ا

﴾، ٚثمٌٛالالٗ رعالالبٌٝ: ث١الالُٕٙ صالالُ ل ٠غالاللٚا ـالالٟ أٔفَالالُٙ ؽوعالالبً ِّالالب لٚالال١ذ ٠َُٚالالٍّٛا رَالال١ٍّبً 

﴾، ٚأِضبٌٙالب، ﴿ارّجعٛا ِب أٔيي إ١ٌىُ ِٓ هثىُ ٚل رزجعٛا ِٓ كٚٔٗ أ١ٌٚب  ل١ٍالً ِب رالنّووْٚ

١الالً ٤ؽاللُ٘: صجالالذ لالالٓ إٌجالٟ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالالٍُ أٔالٗ لالالبي والالنا ـاللـعٕب إٌالالٝ ىِالبْ إما ل

ٚونا، ٠مٛي: ِٓ لبي ٘نا؟ كـعبً ـالٟ ٕالله اٌؾالل٠ش، ٠ٚغعالً عٍٙالٗ ثبٌمب الً ؽغالخ ٌالٗ ـالٟ 

ِقبٌفزٗ ٚرون اٌعًّ ثٗ، ٌٚٛ ٖٔؼ ٔفَٗ ٌعٍُ أْ ٘نا اٌىالَ ِٓ أل ُ اٌجبٛالً، ٚأٔالٗ ل 

٘النا اٌغٙالً، ٚألالجؼ ِالٓ مٌاله  ٠ؾً ٌالٗ كـالس ٍالٕٓ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ثّضالً

لنهٖ ـٟ عٍٙٗ، إم ٠عزمل أْ ا٦عّالبع ِٕعمالل لٍالٝ ِقبٌفالخ رٍاله اٌَالٕخ، ٚ٘النا ٍالٛ   الٓ 

ثغّبلخ ا١ٌٍَّّٓف إم ٠َٕجُٙ إٌٝ ارفالبلُٙ لٍالٝ ِقبٌفالخ ٍالٕخ هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ 

ٍٍُٚ ، ٚألجؼ ِٓ مٌه لنهٖ ـٟ كلٜٛ ٘نا ا٦عّبع، ٚ٘ٛ عٍٙٗ ٚللَ لٍّالٗ ثّالٓ لالبي 

 ش، ـعبك ا٤ِو إٌٝ رمل٠ُ عٍٙٗ لٍٝ إٌَخ. ٚهللا اٌَّزعبْ ((. ثبٌؾل٠

[197] 

 ٚعٛة إؽَبْ لْوح اٌيٚعخ:  -40

، ٚل  -ل ـ١ّالالب ؽالالوَ –٠ٚغالالت ل١ٍالالٗ أْ ٠ؾَالالٓ لْالالورٙب، ٠َٚالالب٠و٘ب ـ١ّالالب أؽالالً هللا ٌٙالالب 

 ١ٍّب إما وبٔذ ؽل٠ضخ آٌَ، ٚـٟ مٌه أؽبك٠ش: 

 ا٤ٚي: لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: 

وُ ٤ٍ٘الالالالٗ،ٚأٔب ف١الالالالووُ ٤ٍ٘الالالالٟ ((اٌ ؾالالالالبٚٞ ّٚالالالال وٖ ا٤ٚي اٌؾالالالالبوُ ))ف١الالالالووُ ف١الالالالو

 ٕٚؾؾٗ.

 اٌضبٟٔ: لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـٟ ف جخ ؽغخ اٌٛكاع: 

[198] 

)) ... أل ٚاٍزٕٛٛا ثبٌَٕب  ف١واً، ـ ٔٙٓ لٛاْ لٕلوُ، ١ٌٌ رٍّىْٛ ِالٕٙٓ ّال١ئبً ؼ١الو 

ٚالالبعس، ٚاٙالالوثٛ٘ٓ مٌالالهف إل أْ ٠الالأر١ٓ ثفبؽْالالخ ِج١ٕالالخ، ـالال ْ ـعٍالالٓ ـالالب٘غوٚ٘ٓ ـالالٟ اٌّ

ٙوثبً ؼ١و ِجوػ، ـ ْ أٛعٕىُ ـالال رجؽالٛا لٍال١ٙٓ ٍالج١الً. إل إْ ٌىالُ لٍالٝ َٔالب ىُ ؽمالبً، 

ٌَٕٚب ىُ لٍال١ىُ ؽمالبً، ـأِالب ؽمىالُ لٍالٝ َٔالب ىُف ـالال ٠الٛٛئٓ ـوّالىُ ِالٓ رىالوٚ٘ٓ، ٚل 

ّْ ـالالٟ ث١الالٛرىُ ٌّالالٓ رىو٘الالْٛ، أل ٚؽمٙالالٓ لٍالال١ىُ أْ رؾَالالٕٛا إٌالال١ٙٓ ـالالٟ وَالالٛرٙٓ  ٠الالأم

 زوِنٞ ٚلبي ؽَٓ ٕؾ١ؼ، ٚاثٓ ِبعٗ،ٕٚؾؾٗ اثٓ اٌم١ُ. ٚٛعبِٙٓ ((أفوعٗ اٌ
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 اٌضبٌش:لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : 

ٌٓ ِ ِٕخ، إْ ووٖ ِٕٙب فٍمبً هٟٙ ِٕٙالب  فالو (( َِالٍُ  ))ل ٠فون) أٞ ل ٠جؽ٘ ( ِ ِ

 ٚؼ١وٖ.

 اٌواثس: لٌٛٗ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ: 

ُ٘ ٌَٕالب ُٙ ((. اٌزوِالنٞ ٚأؽّالل. ))أوًّ اٌّ ١ِٕٓ إ٠ّبٔبً أؽَُٕٙ فٍمبً، ٚف١البهُ٘ ف١البه

 ٚ٘ٛ ؽَٓ ا٦ٍٕبك. 

[200] 

 اٌقبٌِ: لٓ لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب لبٌذ: 

))كلبٟٔ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ]ٚاٌؾجْخ ٠ٍعجْٛ ثؾواثُٙ ـٟ اٌَّغل[، ]ـالٟ 

 ٠َٛ ل١ل[، ـمبي ٌٟ: ]٠ب ؽ١ّوا  أرؾج١ٓ أْ رٕ وٞ إ١ٌُٙ؟ ـمٍذ: ٔعُ[ 

[201] 

ـ أٛالالالأ ٌالالالٟ ِٕىج١الالالٗ ٤ٔ الالالو إٌالالال١ُٙ، ]ـٛٙالالالعذ ملٕالالالٟ لٍالالالٝ لبرمالالالٗ،  ]ـألالالالبِٕٟ ٚها ٖ[،

ٚإٍٔلد ٚعٟٙ إٌٝ فلٖ[، ـٕ ود ِٓ ـٛق ِٕىج١ٗ ) ٚـٟ هٚا٠خ: ِٓ ث١ٓ أمٔٗ ٚلبرمالٗ 

( ]ٚ٘الالٛ ٠مالالٛي: كٚٔالاله ٠الالب ثٕالالٟ أهـالاللٖ[ ـغعالالً ٠مالالٛي: ٠الالب لب ْالالخ! ِالالب ّالالجعذ! ـالالألٛي: ل، 

 ٤ٔ و ِٕيٌزٟ لٕلٖ[ ؽزٝ ّجعذ.

[202] 

ن: أثب اٌمبٍُ ١ٛجبً[ ٚـٟ هٚا٠خ: ))ؽزٝ إما ٍٍِذ، لالبي: ؽَالجه؟ ]لبٌذ: ِٚٓ لٌُٛٙ ٠ِٛئ

لٍذ ٔعُ، لبي: ـبم٘جٟ ((، ٚـٟ أفوٜ: ))لٍالذ: ل رعغالً، ـمالبَ ٌالٟ، صالُ لالبي : ؽَالجه؟ 

لٍذ: ل رعغً، ]ٌٚمل هأ٠زٗ ٠وٚاػ ث١ٓ لل١ِٗ[، لبٌذ: ِالب ثالٟ ؽالت إٌ الو إٌال١ُٙ، ٌٚىالٓ 

الالالٗ ٌالالالٟ، ِٚىالالالبٟٔ ِٕالالالٗ]  ُِ ٚأٔالالالب عبه٠الالالخ[، ]ـبلالالاللهٚا لالالالله أؽججالالالذ أْ ٠جٍالالالَػ إٌَالالالب  ِمب

اٌغبه٠خ]اٌعوثالالخ[ اٌؾل٠ضالالخ اٌَالالٓ، اٌؾو٠ٖالالخ لٍالالٝ اٌٍٙالالٛ[، ]لبٌالالذ: ـ ٍالالس لّالالو، ـزفالالوق 

إٌبً لٕٙب ٚاٌٖج١بْ، ـمبي إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : هأ٠ذ ١ّب١ٛٓ ا٦ٔالٌ ٚاٌغالٓ 

ـوٚا ِالٓ لّالو[، ]لبٌالذ لب ْالخ: لالبي ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ٠ِٛئالٍن: ٌالزعٍُ ٠ٙالٛك أْ ـالٟ 

 ـَؾخ[  ((. اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚؼ١وُ٘. ك٠ٕٕب

[203] 

 اٌَبكً: لٕٙب أ٠ٚبً لبٌذ: 

))للَ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ِالٓ ؼاليٚح رجالٛن أٚ ف١جالو، ٚـالٟ ٍالٙٛرٙب ٍالزو، 

ـٙجذ ه٠ؼ، ـىْفذ ٔبؽ١خ اٌَزو لٓ ثٕبد ٌعب ْخ ٌَُعت، ـمالبي : ِالب ٘النا لب ْالخ؟ لبٌالذ: 

ع، ـمالالبي: ِالالب ٘الالنا اٌالالنٞ أهٜ ٍٚالال ٙٓ؟ ثٕالالبرٟ، ٚهأٜ ث١الالٕٙٓ ـوٍالالبً ٌالالٗ عٕبؽالالبْ ِالالٓ هلالالب

لبٌذ: ـوً، لبي: ِٚب ٘نا اٌنٞ ل١ٍالٗ؟ لالبي: عٕبؽالبْ، لالبي: ـالوً ٌالٗ عٕبؽالبْ؟ لبٌالذ: 

أِالالب ٍالالّعذ أْ ٌَالال١ٍّبْ فالال١الً ٌٙالالب أعٕؾالالخ؟ لبٌالالذ: ـٚالالؾه ؽزالالٝ هأ٠الالذ ٔٛاعالالنٖ ((. أثالالٛ 

 كاٚك ٚإٌَب ٟ ثَٕل ٕؾ١ؼ. 

[204] 

 اٌَبثس : لٕٙب أ٠ٚبً: 

 ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ ٍٚالٍُ ـالٟ ٍالفوٖ، ٚ٘الٟ عبه٠الخ ]لبٌالذ: ٌالُ )) أٔٙب وبٔذ ِالس هٍالٛي هللا

أؽًّ اٌٍؾُ، ٌٚالُ أثاللْ[، ـمالبي ٤ٕالؾبثٗ: رماللِٛا، ]ـزماللِٛا[، صالُ لالبي: رعالبٌٟ أٍالبثمه، 

wـَبثمزٗ، ـَجمزٗ لٍالٝ هعٍالٟ، ـٍّالب والبْ ثعالل، فوعالذ ِعالٗ ـالٟ ٍالفو، ـمالبي ٤ٕالؾبثٗ: 
w
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ٍؾالُ، ]ٚثالّلٔذ[، ـمٍالذ: رملِٛا، صُ لبي: رعبٌٟ أٍبثمه، ١َٔٚذ اٌنٞ وبْ، ٚلل ؽٍّالذ اٌ

و١ؿ أٍبثمه ٠ب هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٚالٍُ ٚأٔالب لٍالٝ ٘النٖ اٌؾالبي؟ ـمالبي : ٌالزفعٍٓ، 

 ـَبثمزٗ، ـَجمٕٟ، ــ]ععً ٠ٚؾه، ٚ[ لبي : ٘نٖ ثزٍه اٌَجمخ ((. 

 اٌؾ١ّلٞ ـٟ َِٕلٖ ٚأثٛ كاٚك ٚإٌَب ٟ ٚاٌ جوأٟ. 

[205] 

 اٌضبِٓ: لٕٙب أ٠ٚبً لبٌذ: 

 ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ١ٌ رٝ ثب٦ٔب ، ـأّالوة ِٕالٗ ٚأٔالب ؽالب ٘، صالُ ))إْ وبْ هٍٛي هللا

، ٚإْ وٕذ ٢فن اٌعوق ـ وً ِٕٗ، صُ ٠أفنٖ ـ١ٚس ـالبٖ  ّٟ ٠أفنٖ ـ١ٚس ـبٖ لٍٝ ِٛٙس ـ

ّٟ ((. ٍَُِ ٚأؽّل ٚؼ١وّ٘ب.   لٍٝ ِٛٙس ـ

اٌزبٍس: لٓ عبثو ثٓ لجل هللا، ٚعالبثو ثالٓ ل١ّالو، لالبل: لالبي هٍالٛي هللا ٕالٍٝ هللا ل١ٍالٗ 

ٍٍُٚ   : 

[ ٍٚالٙٛ ٌٚعالت، إل أهثالس ]فٖالبي[: ِاللجالخ  ٌٛ ))وً ّٟ  ١ٌٌ ـ١الٗ موالو هللا، ـٙالٛ ]ٌؽال

اٌوعً اِوأرٗ، ٚرأك٠ت اٌوعً ـوٍالٗ، ِْٚال١ٗ ثال١ٓ اٌؽوٙال١ٓ، ٚرعٍال١ُ اٌوعالً اٌَالجبؽخ 

 (( إٌَب ٟ ٚاٌ جوأٟ ٚأثٛ ٔع١ُ ث ٍٕبك ٕؾ١ؼ. 

[206] 

 ٕٚب٠ب إٌٝ اٌيٚع١ٓ:  -41

 ٚفزبِبً إٟٔٚ اٌيٚع١ٓ:

٠ز بٚلالالب ٠ٚزٕبٕالالؾب ث بلالالخ هللا رجالالبهن ٚرعالالبٌٝ، ٚارجالالبع أؽىبِالالٗ اٌضبثزالالخ ـالالٟ  أٚلً: أْ

اٌىزبة ٚإٌَخ، ٚل ٠ملِب ل١ٍٙب رم١ٍلاً أٚ لبكح ؼٍجذ لٍٝ إٌبً، أٚ ِن٘جبً ـمل لبي لالي 

ُ اٌق١وح ِالٓ ﴿ِٚب وبْ ٌّ ِٓ ٚل ِ ِٕخ إما لٚٝ هللا ٚهٌٍٛٗ أِواً أْ ٠ىْٛ ٌُٙ ٚعً: 

 [. 36﴾ ]ا٤ؽياة: ـمل ًٙ ٙاللً ِج١ٕبً  أِوُ٘ ِٚٓ ٠عٔ هللا ٚهٌٍٛٗ

صب١ٔبً: أْ ٠ٍزيَ وً ٚاؽل ِّٕٙب اٌم١بَ ثّب ـالوٗ هللا ل١ٍالٗ ِالٓ اٌٛاعجالبد ٚاٌؾمالٛق رغالبٖ 

أْ رَالالبٚٞ اٌوعالالً ـالالٟ ع١ّالالس ؽمٛلالالٗ، ٚل ٠َالالزؽً  -ِالالضالً  -ا٢فالالو، ـالالال ر ٍالالت اٌيٚعالالخ

 اٌوعً ِب ـٍٚٗ هللا رعبٌٝ ثٗ ل١ٍٙب ِٓ ا١ٌَبكح 

[207] 

  ٍّٙب، ٠ٚٚوثٙب ثلْٚ ؽك، ـمل لبي هللا لي ٚعً: ٚاٌو٠بٍخ ف ـ١

﴾ ]اٌجمالوح: ﴿ٌٚٙٓ ِضً اٌنٞ ل١ٍٙٓ ثبٌّعوٚؾ ٌٍٚوعبي ل١ٍٙٓ كهعخ ٚهللا لي٠الي ؽىال١ُ

 [، ٚلبي: 228

ُْ ا﴿ ُٙ َٚ ًَ هللّاُ ثَْع ٚر ب ـَ َّ ب  ثِ ََ َْ َلٍَٝ إٌِّ ٛ ُِ ا ٛر َعبُي لَ ُْ لَ ٌوِّ ِٙ اٌِ َٛ ال ِْ ْٓ أَ ال ِِ ب أَٔفَمُْٛا  َّ ثِ َٚ  ٍ٘  ٍَٝ ثَْع

بٌَِؾبُد  ٖر َْ لَ ـَبٌ اٌالرراِلٟ رََقالبـُٛ َٚ الب َؽفاِل َ هللّاُ  َّ ٍَْؽ١ْالِت ثِ ٓر ُٔ بِٔزَبٌد َؽبـِ َبٌد ٌِّ ٓر ـَِع اُلُٛ٘ الَٛىُ٘ ُْ

بِعِس  َٚ َّ ٌْ ٓر ـِٟ ا ُْ٘غُوُٚ٘ ا الج١ِالً َٚ َٚ ٍَ ٓر  ِٙ ُْ ـاَلَ رَْجُؽْٛا َلٍاَل١ْ ْْ أََْٛعَُٕى ِ ٓر ـَ  ِوثُُٛ٘ ْٙ َْ إِ ا ْر هللّاَ َوالب

 [. 34﴾ ]إٌَب : ج١ِواً َل١ًٍِّب وَ 

[208] 

ٚلل لبي ِعب٠ٚالخ ثالٓ ؽ١اللح هٙالٟ هللا لٕالٗ: ٠الب هٍالٛي هللا! ِالب ؽالك ىٚعالخ أؽاللٔب ل١ٍالٗ؟ 

لالالبي: أْ ر عّٙالالب إما ٛعّالالذ، ٚرىَالالٛ٘ب إما اوزَالال١ذ، ٚل رمالالجؼ اٌٛعالالٗ، ٚل رٚالالوة، 

]ٚل رٙغو إل ـٟ اٌج١ذ، و١ؿ ٚلل أـٚٝ ثعٚىُ إٌٝ ثع٘ف إل ثّب ؽالً لٍال١ٙٓ[ أثالٛ 

w ؾبوُ ٚأؽّل ثَٕل ؽَٓ. كاٚك ٚاٌ
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 ٚلبي ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ : 

 -ٚوٍزالب ٠ل٠الٗ ٠ّال١ٓ -))اٌَّم ْٛ ٠َٛ اٌم١بِالخ لٍالٝ ِٕالبثو ِالٓ ٔالٛه لٍالٝ ٠ّال١ٓ اٌالوؽّٓ

 اٌن٠ٓ ٠علٌْٛ ـٟ 

[209] 

 ؽىُّٙ ٚأ١ٍُ٘ٙ ِٚب ٌٚٛا ((. ٍَُِ ٚاثٓ ِٕلٖ ٚلبي: ))ؽل٠ش ٕؾ١ؼ ((. 

ِالب لبّالب  -هن ٚرعبٌٝ ؽ١بح ١ٛجخ، ٚلبّالبـ ما ّ٘ب لوـب مٌه ٚلّالً ثٗ، أؽ١بّ٘ب هللا رجب

﴿ِالٓ لّالً ٕالبٌؾبً ِالٓ موالو أٚ أٔضالٝ ٚ٘الٛ ـٟ ٕ٘ب  ٍٚعبكح، ـمالل لالبي لالي ٚعالً:  -ِعبً 

 [. 97﴾ ]إٌؾً: بح ١ٛجخ ٌٕٚغي٠ُٕٙ أعوُ٘ أؽَٓ ِب وبٔٛا ٠ع١ٍِّْٛ ِٓ ـٍٕؾ١١ٕٗ ؽ

صبٌضالالالبً: ٚلٍالالالٝ اٌّالالالوأح ثٖالالالٛهح فبٕالالالخ أْ ر ١الالالس ىٚعٙالالالب ـ١ّالالالب ٠أِو٘الالالب ثالالالٗ ـالالالٟ ؽالالاللٚك 

بلزٙب، ـ ْ ٘نا ِّب ـًٚ هللا ثالٗ اٌوعالبي لٍالٝ إٌَالب  وّالب ـالٟ ا٠٢زال١ٓ اٌَالبثمز١ٓ: اٍز 

﴾، ٚلالل عالب د أؽبك٠الش وض١الوح ﴿ٌٍٚوعالبي لٍال١ٙٓ كهعالخ﴾، ﴿اٌوعبي لٛاِْٛ لٍٝ إٌَب 

ٕؾ١ؾخ ِ ولح ٌٙنا اٌّعٕٝ، ِٚج١ٕخ ثٛٙالٛػ ِالب ٌٍّالوأح، ِٚالب ل١ٍٙالبف إما ٘الٟ أٛبلالذ 

 ، ٌعً ىٚعٙب أٚ لٖزٗ، ـال ثل ِٓ إ٠واك ثعٚٙب

[210] 

 ﴾. ﴿ٚموو ـ ْ اٌنووٜ رٕفس اٌّ ١ِٕٓـ١ٙب رنو١واً ٌَٕب  ىِبٕٔب، ـمل لبي رعبٌٝ: 

اٌؾل٠ش ا٤ٚي: ))ل ٠ؾالً ٤ِالوأح أْ رٖالَٛ ) ٚـالٟ هٚا٠الخ: ل رٖالُ اٌّالوأح ( ٚىٚعٙالب 

ّالالالب٘ل إل ث مٔالالالٗ]ؼ١و هِٚالالالبْ[، ٚل رالالالأمْ ـالالالٟ ث١زالالالٗ إل ث مٔالالالٗ ((اٌجقالالالبهٞ َِٚالالالٍُ 

 ٚؼ١وّ٘ب. 

[211] 

))إما كلالالب اٌوعالالً اِوأرالالٗ إٌالالٝ ـواّالالٗ ـٍالالُ رأرالالٗ، ـجالالبد ؼٚالالجبْ ل١ٍٙالالب ، ٌعٕزٙالالب  اٌضالالبٟٔ:

اٌّال ىخ ؽزٝ رٖجؼ، ) ٚـٟ هٚا٠خ: أٚ ؽزٝ روعس، ٚـٟ أفوٜ: ؽزٝ ٠وٙالٝ لٕٙالب (  

  .)) 

اٌضبٌش: ))ٚاٌنٞ ٔفَٟ ِؾّل ث١لٖ، ل ر كٞ اٌّوأح ؽك هثٙب ؽزالٝ رال كٞ ؽالك ىٚعٙالب، 

ٗ ِالٓ ]ٔفَالٙب[  ((ؽالل٠ش ٕالؾ١ؼ. هٚاٖ اثالٓ ٌٚٛ ٍأٌٙب ٔفَالٙب ٚ٘الٟ لٍالٝ لزالت ٌالُ رّٕعال

 ِبعٗ ٚؼ١وٖ. 

[212] 

اٌواثس: ))ل ر مٞ اِوأح ىٚعٙب ـٟ اٌل١ٔب إل لبٌذ ىٚعزٗ ِالٓ اٌؾالٛه اٌعال١ٓ: ل ر م٠الٗ 

 لبرٍه هللا، ـ ّٔب ٘ٛ لٕلن كف١ً ٠ّٛه أْ ٠فبهله إ١ٌٕب ((. 

[213] 

 اٌقبٌِ: لٓ ؽ١ٖٓ ثٓ ِؾٖٓ لبي: ؽلصزٕٟ لّزٟ لبٌذ: 

ي هللا ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ـٟ ثعال٘ اٌؾبعالخ، ـمالبي: أٞ ٘النٖ! أماد ثعالً؟ ))أر١ذ هٍٛ

لٍذ: ٔعُ، لبي: و١ؿ أٔذ ٌٗ؟ لبٌذ: ِب  ٌٖٛف إل ِب لغيد لٕٗ، لالبي: ]ـالبٔ وٞ[ أ٠الٓ 

أٔالالذ ِٕالالٗ؟ ـ ّٔالالب ٘الالٛ عٕزالاله ٚٔالالبهن ((هٚاٖ اثالالٓ أثالالٟ ّالال١جخ، ٚاثالالٓ ٍالالعل، ٚإٌَالالب ٟ، 

 ٚاٌ جوأٟ. 

[214] 

ٙب، ٚؽٖالٕذ ـوعٙالب، ٚأٛبلالذ ثعٍٙالب، كفٍالذ ِالٓ أٞ اٌَبكً: إما ٍٕذ اٌّوأح فَّال

w أثٛاة اٌغٕخ ّب د ((. ؽل٠ش ؽَٓ أٚ ٕؾ١ؼ ٌٗ ٛوق. 
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 ٚعٛة فلِخ اٌّوأح ٌيٚعٙب 

لٍالالذ: ٚثعالال٘ ا٤ؽبك٠الالش اٌّالالنوٛهح  ٔفالالبً  الالب٘وح اٌللٌالالخ لٍالالٝ ٚعالالٛة ٛبلالالخ اٌيٚعالالخ 

ـالٟ ٌيٚعٙب ٚفلِزٙب إ٠بٖ ـٟ ؽلٚك اٍز بلزٙب، ِّٚب ل ّه ـ١ٙب أْ ِٓ أٚي ِب ٠اللفً 

مٌه اٌقلِخ ـٟ ِٕيٌٗ، ِٚب ٠زعٍك ثٗ ِٓ روث١خ أٚلكٖ ٚٔؾٛ مٌه ، ٚلالل افزٍالؿ اٌعٍّالب  

 (:  235 -2/234ـٟ ٘نا، ـمبي ١ّـ ا٦ٍالَ اثٓ ر١ّ١خ ـٟ ))اٌفزبٜٚ (( ) 

[215] 

))ٚرٕالالبىع اٌعٍّالالب ، ٘الالً ل١ٍٙالالب أْ رقلِالالٗ ـالالٟ ِضالالً ـالالواُ إٌّالاليي، ِٕٚبٌٚالالخ اٌ عالالبَ 

َ ٌّّبٌى١الٗ ٚثٙب ّالٗ، ِضالً لٍالؿ كاثزالٗ ٚٔؾالٛ مٌاله ؟ ٚاٌْواة، ٚاٌقجي ٚاٌ ؾٓ ٚاٌ عب

 ـُّٕٙ ِٓ لبي: 

ل رغت اٌقلِالخ. ٚ٘النا اٌمالٛي ٙالع١ؿ، وٚالعؿ لالٛي ِالٓ لالبي: ل رغالت ل١ٍالٗ اٌعْالوح 

ٚاٌٛٛ ! ـ ْ ٘نا ١ٌٌ ِعبّوح ٌٗ ثبٌّعوٚؾ، ثً اٌٖبؽت ـٟ اٌَالفو اٌالنٞ ٘الٛ ٔ ١الو 

ٓ لالالل لبّالالوٖ ا٦َٔالالبْ ٕٚالالبؽجٗ ـالالٟ اٌَّالالىٓف إْ ٌالالُ ٠عبٚٔالالٗ لٍالالٝ ِٖالالٍؾزٗف ٌالالُ ٠ىالال

 ثبٌّعوٚؾ. 

: ٚعٛة اٌقلِخ، ـ ْ اٌيٚط ٍال١ل٘ب ـالٟ وزالبة هللا، ٚ٘الٟ لب١ٔالخ  -ٚ٘ٛ اٌٖٛاة -ٚل١ً

(، ٚلٍالالٝ اٌعالالبٟٔ  270لٕالاللٖ ثَالالٕخ هٍالالٛي هللا ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُف ) وّالالب رمالاللَ ٓ 

 ٚاٌعجل اٌقلِخ، ٤ْٚ مٌه ٘ٛ اٌّعوٚؾ. 

ْٓ ٘ ل  ِٓ لبي: رغت اٌقلِخ ا١َ١ٌوح، ُِٕٚٙ ِٓ ل ِِ بي: رغت اٌقلِخ ثالبٌّعوٚؾ. صُ 

 ٚ٘نا ٘ٛ اٌٖٛاة، ـع١ٍٙب أْ رقلِٗ اٌقلِخ اٌّعوٚـخ ِٓ ِضٍٙب 

[216] 

ٌّضٍٗ، ٠ٚزٕٛع مٌه ثزٕٛع ا٤ؽٛاي، ـقلِخ اٌجل٠ٚخ ١ٌَذ وقلِخ اٌم٠ٛخ، ٚفلِالخ اٌم٠ٛالخ 

 ١ٌَذ وقلِخ اٌٚع١فخ ((. 

١الذ، ٚ٘الٛ لالٛي لٍذ: ٚ٘نا ٘ٛ اٌؾك إْ ّب  هللا رعبٌٝف أٔٗ ٠غت لٍالٝ اٌّالوأح فلِالخ اٌج

(، ٚأثالالالٟ ثىالالالو ثالالالٓ أثالالالٟ ّالالال١جخ، ٚوالالالنا  9/418ِبٌالالاله ٚإٔالالالجػ وّالالالب ـالالالٟ ))اٌفالالالزؼ (( ) 

(، ٚٛب فالالخ ِالالٓ اٌَالالٍؿ  145اٌغٛىعالالبٟٔ ِالالٓ اٌؾٕبثٍالالخ وّالالب ـالالٟ ))الفز١الالبهاد (( ) ٓ

 (، ٌُٚ ٔغل ٌّٓ لبي ثعلَ اٌٛعٛة ك١ٌالً ٕبٌؾبً.  4/46ٚاٌقٍؿ، وّب ـٟ ))اٌياك (( ) 

ػ إّٔالالب الزٚالالٝ الٍالالزّزبع ل الٍالالزقلاَ، ِالالوكٚك ثالالأْ ٚلالالٛي ثعٚالالُٙ: ))إْ لمالالل إٌىالالب

الٍزّزبع ؽبًٕ ٌٍّوأح أ٠ٚبً ثيٚعٙب، ـّٙب ِزَب٠ٚبْ ـٟ ٘نٖ إٌبؽ١خ، ِٚالٓ اٌّعٍالَٛ 

أْ هللا رجالالالبهن ٚرعالالالبٌٝ لالالالل أٚعالالالت لٍالالالٝ اٌالالاليٚط ّالالال١ئبً  فالالالو ٌيٚعزالالالٗ، أل ٚ٘الالالٛ ٔفمزٙالالالب 

و أ٠ٚالالبً ٚوَالالٛرٙب َِٚالالىٕٙب، ـبٌعالاللي ٠مزٚالالٟ أْ ٠غالالت ل١ٍٙالالب ِمبثالالً مٌالاله ّالالٟ   فالال

اَ ل١ٍٙالب ثالٕٔ اٌمالو ْ اٌىالو٠ُ وّالب  ّٛ ٌيٚعٙب، ِٚب ٘ٛ إل فلِزٙب إ٠بٖ، ٚل ١ٍّب أٔالٗ اٌمال

 ٍجك، ٚإما ٌُ رمُ ٟ٘ 

[217] 

ثبٌقلِالخ ـ١َٚالال و ٘الٛ إٌالالٝ فاللِزٙب ـالالٟ ث١زٙالب، ٚ٘الالنا ٠غعٍٙالب ٘الالٟ اٌمٛاِالخ ل١ٍالالٗ، ٚ٘الالٛ 

 اٌّواك.  لىٌ ٠٣ٌخ اٌمو ١ٔخ وّب ل ٠قفٝ، ـضجذ أٔٗ ل ثل ٌٙب ِٓ فلِزٗ، ٚ٘نا ٘ٛ

ٚأ٠ٚبًف ـال ْ ل١البَ اٌوعالً ثبٌقلِالخ ٠ال كٞ إٌالٝ أِالو٠ٓ ِزجالب١ٕ٠ٓ رّالبَ اٌزجالب٠ٓف أْ ٠ْٕالؽً 

اٌوعً ثبٌقلِخ لٓ اٌَالعٟ ٚها  اٌالوىق ٚؼ١الو مٌاله ِالٓ اٌّٖالبٌؼ، ٚرجمالٝ اٌّالوأح ـالٟ 

wث١زٙالب ل الالالً لالالٓ أٞ لّالالً ٞ ل١ٍٙالب اٌم١الالبَ ثالالٗ، ٚل ٠قفالالٝ ـَالبك ٘الالنا ـالالٟ اٌْالالو٠عخ اٌزالالٟ 
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مالالٛق، ثالالً ٚـٚالالٍذ اٌوعالالً ل١ٍٙالالب كهعالالخ، ٌٚٙالالنا ٌالالُ ٠اُلالِيِي ٍالالٛد ثالال١ٓ اٌالاليٚع١ٓ ـالالٟ اٌؾ

 اٌوٍٛي ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ّىٜٛ اثٕزٗ ـبّٛخ ل١ٍٙب اٌَالَ ؽ١ّٕب: 

))أرذ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ رْىٛ إ١ٌٗ ِالب رٍمالٝ ـالٟ ٠الل٘ب ِالٓ اٌوؽالٝ، ٚثٍؽٙالب أٔالٗ 

ٍالٟ هٙالٟ عب ٖ هل١ك، ـٍُ رٖبكـٗ، ـنوود ٌعب ْخ، ـٍّب عب ، أفجورٗ لب ْالخ، لالبي ل

هللا لٕٗ: ـغب ٔب ٚلالل أفالنٔب ِٚالبععٕب، ـالن٘جٕب ٔمالَٛ، ـمالبي: لٍالٝ ِىبٔىّالب، ـغالب ، ـمعالل 

ث١ٕٟ ٚث١ٕٙب ؽزٝ ٚعلد ثوك لل١ِٗ لٍٝ ث ٕٟ، ـمبي: أل أكٌىّب لٍٝ ف١و ِّالب ٍالأٌزّب؟ 

 إما أفنرّب ِٚبععىّب، أٚ أ٠ٚزّب إٌٝ ـواّىّب، ـَجؾب صالصبً ٚصالص١ٓ، ٚاؽّلا صالصب 

[218] 

ٓ، ٚوجوا أهثعالبً ٚصالصال١ٓ، ـٙالٛ ف١الو ٌىّالب ِالٓ فبكَ]لالبي لٍالٟ: ـّالب رووزٙالب ثعالل، ٚصالص١

 ل١ً: ٚل ١ٌٍخ ٕف١ٓ؟ لبي: ٚل ١ٌٍخ ٕف١ٓ![ ((. 

 (.  418 -9/417هٚاٖ اٌجقبهٞ)  

ـأٔالالذ رالالوٜ أْ إٌجالالٟ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ٌالالُ ٠مالالً ٌعٍالالٟ: ل فلِالالخ ل١ٍٙالالب، ٚإّٔالالب ٘الالٟ 

ثٟ ـٟ اٌؾىُ أؽلاً وّب لبي اثٓ اٌمال١ُ هٙالٟ هللا ل١ٍه، ٚ٘ٛ ٍٕٝ هللا ل١ٍٗ ٍٍُٚ ل ٠ؾب

لٕٗ ، ِٚٓ ّب  ى٠بكح اٌجؾش ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ ـ١ٍوعس إٌٝ وزبثٗ اٌم١ُ ))ىاك اٌّعبك (( ) 

4/45- 46   .) 

٘الالنا ٌٚالال١ٌ ـ١ّالالب ٍالالجك ِالالٓ ٚعالالٛة فلِالالخ اٌّالالوأح ٌيٚعٙالالب ِالالب ٠ٕالالبـٟ اٍالالزؾجبة ِْالالبهوخ 

نا ِالالٓ ؽَالالٓ اٌّعبّالالوح ثالال١ٓ اٌوعالالً ٌٙالالب ـالالٟ مٌالاله ، إما ٚعالالل اٌفالالواغ ٚاٌٛلالالذ ، ثالالً ٘الال

 اٌيٚع١ٓ، ٌٚنٌه لبٌذ ا١ٌَلح لب ْخ هٟٙ هللا لٕٙب: 

))والالبْ ٕالالٍٝ هللا ل١ٍالالٗ ٍٚالالٍُ ٠ىالالْٛ ـالالٟ ِٕٙالالخ أٍ٘الالٗ، ٠عٕالالٟ فلِالالخ أٍ٘الالٗ، ـالال ما ؽٚالالود 

 اٌٖالح فوط إٌٝ اٌٖالح ((. 

(، ٕٚالالؾؾٗ، ٚاٌّقٍاّلالٔ  3/314(، ٚاٌزوِالالنٞ )  9/418ٚ 2/129هٚاٖ اٌجقالالبهٞ ) 

 ِٓ اٌضبٌش ِٓ 

[219] 

(. ٚهٚاٖ ـالالالالالٟ  1/366(، ٚاثالالالالالٓ ٍالالالالالعل )  66/1اٌَالالالالالبكً ِالالالالالٓ ))اٌّقٍّٖالالالالال١بد (( ) 

 ( ِٓ ٛو٠ك أفوٜ لٕٙب ثٍف :  2/185))اٌّْب ً (( ) 

 ))وبْ ثْواً ِٓ اٌجْوف ٠فٍٟ صٛثٗ، ٠ٚؾٍت ّبرٗ، ٠ٚقلَ ٔفَٗ ((. 

ٚهعبٌٗ هعبي اٌٖؾ١ؼ، ٚـٟ ثعُٚٙ ٙعؿ. ٌىٓ هٚاٖ أؽّل ٚأثٛ ثىو اٌْبـعٟ ثَالٕل 

 (، ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛـ١ك.  670زٗ ـٟ ))ٍٍٍَخ ا٤ؽبك٠ش اٌٖؾ١ؾخ (( ) هلُ لٛٞ وّب ؽمم

ٚ٘الالنا  فالالو ِالالب ٚـمٕالالب هللا رجالالبهن ٚرعالالبٌٝ ٌالالنووٖ ِالالٓ  كاة اٌيـالالبؾ ـالالٟ ٘الالنٖ اٌوٍالالبٌخ. 

 ٚ))ٍجؾبٔه اٌٍُٙ ٚثؾّلن، أّٙل أْ ل إٌٗ إل أٔذ، أٍزؽفون ٚأرٛة إ١ٌه ((. 
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