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 َكدَــ١ 

 
تضتفتس قزا٤تـو يًكـزإٓ بفاحتـ١ ايكـزا٠٤، ٖٚـٞ َـدقٌ ءة قـزا٠٤        

ٚرغِ ٔقَؾزٖا، فٗٞ َهتٓش٠ املعاْٞ ٚايـدالال،، ٚقـد   ايكزإٓ ايهزِٜ، 
فاحت١ ايهتاب، ٚ صٛر٠ اذتُد، ٚايٛاق١ٝ، ٚايغاف١ٝ، ٚايضبع  :ُصُٝت بـ
 املثاْٞ. 

عٔ ابٔ عباظ رفٞ اهلل عُٓٗا، قاٍ:بُٝٓا تجربٌٜ( قاعد عٓـد ايـٓ    
ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ، مسع ْكٝقا َٔ فٛق٘، فزفع رأصـ٘، فكـاٍ: ذٖـذا    

ا٤ فتس ايّٝٛ، مل ٜفتس قـ  ءال ايٝـّٛ، فٓـشٍ َٓـ٘ ًَـو،      باب َٔ ايضُ
فكاٍ: ٖذا ًَو ْشٍ ءة ا رض، مل ٜٓشٍ ق  ءال ايّٝٛ، فضًِ، ٚقـاٍ:  
أبغز بٓٛرٜٔ أٚتٝتُٗا، مل ٜؤتُٗا ْ  قبًو: فاحتـ١ ايهتـاب، ٚقـٛاتِٝ    

 .1صٛر٠ ايبكز٠، ئ تكزأ عزف َُٓٗا ءال أعطٝت٘ذ
َا أْشيت يف ايتٛرا٠، ٚال يف  :" قاٍ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ 

اإلصتٌٝ، ٚال يف ايشبٛر، ٚال يف ايفزقإ، َثًٗا. ٚءْٗا صبع َـٔ املثـاْٞ،   
 .َتفل عًٝ٘ "ٚايكزإٓ ايععِٝ ايذٟ أعطٝت٘
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ٚعٔ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ أْ٘ قاٍ دتابز بٔ عبد اهلل ا ْؾارٟ: 
 ؟  ذٜا جابز، أال أعًُو أفقٌ صٛر٠ أْشهلا اهلل يف نتاب٘ذ

فكاٍ ي٘ جابز: ب٢ً بأبٞ أْت ٚأَٞ ٜـا رصـٍٛ اهلل، عًُٓٝٗـا. فعًٍُـ٘     
 اذتُد أّ ايهتاب. 

ٚعٔ أبٞ صعٝد بٔ املع٢ً، قاٍ: نٓت أؽًٞ، فدعاْٞ ايٓ  ؽ٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚصًِ، فًِ أجب٘، قًت: ٜارصٍٛ اهلل ءْٞ نٓت أؽـًٞ، قـاٍ: ذأمل   

ٍَ َء َ شٜكٌ اهلل:  َٚٔيًٖزُصـٛ  ٔ٘ ًٍ ِ اِصَتٔحُٝبْٛا ٔي ثـِ  ، 24ا ْفـاٍ  ذ زا َدَعـانم
قاٍ: ذأال أعًٍُو أععِ صٛر٠ يف ايكزإٓ، قبٌ إٔ ختزد َٔ املضحدذ ؟ 
فأقذ بٝدٟ، فًُا أردْـا إٔ رـزد قًـت: ٜارصـٍٛ اهلل، ءْـو قًـت:       

  عًٍُٓو أععِ صٛر٠ يف ايكزإٓ. 
ُٔنَيشقاٍ: ذ ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي ُُِد يًٍ ٖٞ ايضبع املثاْٞ، ٚايكزإٓ ايععِٝ زاْيَر

 2ايذٟ أٚتٝت٘ذ 
نُا إٔ صٛر٠ ايفاحت١ عفا٤، ٚرق١ٝ، ٚقـد ٚرد يف اذتـدٜع عـٔ أبـٞ     
صعٝد ارتدرٟ قاٍ: نٓا يف َضري يٓا، فٓشيٓا، فحا٤، جار١ٜ فكايت: ءٕ 

ٚءٕ ْفزْا غمٖٝب، فٗـٌ َـٓهِ رام ؟ فكـاّ     -يدٜغ  -صٝد اذتٞ صًِٝ 
َعٗا رجٌ َا نٓا ْأبٓ٘ بزق١ٝ، فزقاٙ، فربأ، فأَز يٓا بثالثني عا٠، ٚصكاْا 

                                                           
 (.  5006ؽرٝس ايبخارٟ ، فقا٥ٌ ايكزإٓ ت 2



6 
 

ًٓا، فًُا رجع قًٓا ي٘: أنٓت حتضٔ رق١ٝ، أٚ نٓت تزقـٞ ؟ قـاٍ: ال،   يب
 َا رقٝت ءاٍل بأّ ايهتاب. 

قًٓا: ال حتدثٛا ع٦ًٝا ذت٢ ْأتٞ أٚ ْضأٍ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصـًِ،  
فًُا َقٔدَٓا املد١ٜٓ  نزْاٙ يًٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ، فكاٍ: ذَٚا نـإ  

 .3بضِٗذ  ٜدرٜ٘ أْٗا رق١ٝ، اقضُٛا ٚافزبٛا يٞ
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 ايباب ا ٍٚ
 بزنا، ايبضًُــــ١
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 ز1ش
َِش َٔ ايٖزٔذٝ َِ اهلٔل ايٖزِذُ  زٔبِض

 
ايبض١ًُ ٖٞ رجا٤ ايربن١ َٔ اهلل يف أٟ عٌُ تكّٛ بـ٘، ٖٚـٞ ءنـإ    

ٌُ ُٔ ٌُ باصِ  َٓو بإٔ اهلل صبراْ٘ ٚتعاة ٖٛ َؾدر ايربن١، ٚاملمَبض ُٔ َُٜبض
َُبارنًا َٔ اهلل، ٜهـٕٛ َٓـشٚ     رب٘  ْ٘ َؤَٔ إٔ ايعٌُ ايذٟ الٜهٕٛ 
ارتري، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ باردًا، ٚباٖتًا، الرْٚل فٝ٘، ال ٜبتٗخ بـ٘ ؽـاذب٘،   

 ٚال ٜبتٗخ ب٘ ايٓاظ.
ايبض١ًُ ٖٓا ٖٞ َبارن١ اهلل تعاة يًعٌُ ايذٟ ٜٓحشٙ اإلْضإ، فٗـٛ  
ٌْ تأصط ع٢ً اصِ اهلل، ٚرجا ؽاذب٘ يف َضتٌٗ ايكٝاّ ب٘ بزن١ اهلل  عُ

 تعاة يعًُ٘ ٖذا. 
يذيو فإٕ ايبض١ًُ ٖٞ َفتتس ايضٛر٠ ا ٚة َٔ ايكزإٓ، نُـا أْٗـا   

ٖٚـٞ َـز٠    اآل١ٜ ا ٚة َٔ ايضٛر٠ ا ٚة يف املؾـرف ايـذٟ ْكـزأٙ،   
ٚاذد٠ يف صا٥ز ايكزإٓ ايهزِٜ، ذٝع الُتغٍهٌ ايبض١ًُ يٛذـدٖا آٜـ١   
َضتك١ً يف أٟ صٛر٠ أقز٣، رغِ أْٗا ُتكزأ يف َضتٌٗ نٌ صٛر٠ عـدا  
صٛر٠ ايتٛب١، بٝد أْٗا الُتغٍهٌ آٜـ١، ٚراـا ٜهـٕٛ  يـو  ٕ ايكـار       
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ٜهــٕٛ قــد أعــٓدٖا آٜــ١ َضــتك١ً يف َضــتٌٗ قــزا٠٤ ايكــزإٓ، ٚيــذيو 
 ايضٛر ايتاي١ٝ ع٢ً أْٗا آ١ٜ، ٚيهٓٗا ُ نز، َز٠ ثا١ْٝ فك  الُترضب يف

َِ   َٔ صٛر٠ ايٌُٓ: ش 30، يهٔ فُٔ اآل١ٜ  ُ٘ ٔبِضـ ََٚءْٖـ  َٕ َُا ِٝ َٔٔ ُصًَ  ُ٘ َءْٖ
َِ َٔ ايٖزٔذٝ َُ ٘ٔ ايٖزِذ  ز دٕٚ إٔ تهٕٛ آ١ٜ َضتك١ً.ايًِ

فأٍٚ َا ٜكع ْعزى َٔ نتـاب ربـو، ٚأْـت تضـتفتس قـزا٠٤ اآلٜـ١       
ضٛر٠ ا ٚة، ايبض١ًُ املبارن١، اييت ٖـٞ فاحتـ١ ايهتـاب    ا ٚة، َٔ اي

نآ١ٜ، ثِ ٖٞ فاحت١ نٌ صٛر٠ َٔ صـٛر ايكـزإٓ ايهـزِٜ، عـدا صـٛر٠      
 .ايتٛبــ١، يٝضت نآ١ٜ

ٖٚذا َٔ عأْ٘ إٔ ٜبع ءيٝو ععٛرًا أٚيٝـًا بأْـو تًـخ َـق ايكـزا٠٤      
ايتدبزٜــ١، َضـتعًٝٓا باصـِ ربـو، ايـذٟ ٜٝضـز يـو َهزَـــ١ تًكـٞ         

اييت ال ٜتًكاٖا ءاٍل ايكار  املتدبز، اـا ٜٝضـز يـ٘ اهلل َـٔ ٖـذٙ      ايكزا٠٤، 
 املش١ٜ. 

اْعز ءة نٌ ذزف َٔ ذزٚف ايبض١ًُ ايتضع١ عغـز، ايـيت َٝشٖـا    
ٌَٓ يفغ ادتاليــ١،  اهلل ازتب١ إٔ تهٕٛ اآل١ٜ ا ٚة َٔ نتاب٘ اذتهِٝ، تأ

 اْعز مجاي١ٝ تٓضٝل ايهًُا، ا ربع.
َٔ   حتكل ذـال٠ٚ: ش  نٌ تأٌَ، نٌ ْعز٠، نٌ قزا٠٤ َِ اهلٔل ايـٖزِذُ ٔبِضـ

َِ  ز.ايٖزٔذٝ
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ــز ٔ،      ــِ اهلل اي ــ . أٚ: بض ــِ اهلل، فك ــٍٛ: بض ــدى اهلل يتك مل ٜزع
فرضب. رغِ إٔ ايز ٔ أمشٌ يف صع١ ايز ـ١ َـٔ ايـزذِٝ،  يـو إٔ     
 -ايز ١ ايعامل١ٝ ايغـا١ًَ يًٓـاظ مجٝعـًا: َـؤَٓني ٚنفـارًا، تتركـل يف       

مسا٤ اهلل اذتمضـ٢ٓ بعـد يفـغ ادتاليـ١، يف     ٖٚٛ أٍٚ اصِ َٔ أ -ايز ٔ 
تكتؾز ر ت٘ ع٢ً املؤَٓني فك ، دٕٚ إٔ تغـٌُ   -ايزذِٝ  -ذني إٔ 

عًـ٢ شتتًـف    -ََٔ ِٖ دِْٚٗ، ٖٚـٞ ءعـار٠ أٚة بـإٔ ايٓـاظ مجٝعـًا      
حيتاجٕٛ ءة ر ١ اهلل بايدرج١ ا ٚة، ٚهلِ أٚي١ٜٛ ايز ١  -َعتكداتِٗ 
َ٘ َءَٔ ربِٗ: ش ُٔ    اِئذٟ َيا َءَي َُ َٛ ايـٖزِذ ُٖـ َٗاَد٠ٔ  َٚايٖغـ ُِ اْيَغِٝٔب  َٛ َعأي ُٖ ِيا 

ُِ ، ٖٚـٞ ءعـار٠ يًٓـاظ بـإٔ ٜرتا ـٛا فُٝـا بٝـِٓٗ،        22زاذتغزايٖزٔذٝ
ٜٚترابٛا، ٜٚتضـاستٛا، ٖٚـِ ٜغـهًٕٛ يف ْٗاٜـ١ ا َـز ذًكـ١ ايعا٥ًـ١        
اإلْضا١ْٝ املغرتن١، ع٢ً شتتًف َغاربِٗ َٚآربِٗ ٚأيٛاِْٗ ٚقَٛٝاتِٗ 

 ٖٚذا َا تغتين ٚمتتاس ب٘ ايعا١ً٥ اإلْضا١ْٝ.ٚأيضٓتِٗ، 
ايز ٔ،  ر٠ٚ ايز ١ ايٛاصع١، اييت َٔ عـأْٗا إٔ تضـع نـٌ عـ٤ٞ،     
تضع ايضُٛا، ٚا رض، َٚا بُٝٓٗا، تغٌُ  ْٛب اإلْضإ، ذت٢ يـٛ  
ناْت نشبد ايبرـز، ٖٚـٞ ر ـ١ تتضـع ال يتغفـز ايـذْب فكـ ، بـٌ          

تبدٍ اهلل  ْٛبـو  تتحاٚس  يو يترٌٝ ايذْٛب ءة ذضـٓا،، فبٗـا ٜضـ   
ذضٓا،، فٝترٍٛ نٌ  ْـب َـٔ  ْٛبـو بز ـ١ ايـز ٔ ءة ذضـ١ٓ،       

 ٚنًُا ناْت  ْٛبو نثري٠، غد، ذضٓاتو أنثز. 
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ٖٚذا َٔ عأْ٘ إٔ جيعٌ عخؾًا ٜعتكد بأْ٘ صٝهٕٛ َـٔ أٖـٌ ادتٓـ١،    
ٚ يو  ْ٘ اٖتد٣ بٗدٟ اهلل، ٚاصتغفز يذْب٘، فٝهٕٛ يضإ ذاٍ ٖـذا  

ٌ تًـو ايـذْٛب ايععُٝـ١ ذضـٓا،،     ايغخؿ بإٔ اهلل ءٕ اصتبدٍ نـ 
صتهٕٛ يف نفت٘ ذضٓا، راجر١ يف َٝشإ اذتضـاب، ٖٚـٛ قـد آب،    

 ٖٚداٙ اهلل ايؾزاط املضتكِٝ. 
ٖٚذا بذات٘ جيعٌ باب ايتٛب١ َغزعًا أَاّ أٚي٦ـو ايـذٜٔ ثكًـت بٗـِ     
ُٓا قد صًف، ٚفترٛا   ْٛبِٗ، فاْتبٗٛا يف ذتع١ ٖدٟ َبارن١، ٚتابٛا ع

ٝاتِٗ، ٚحتٛيٛا ءة أْاظ ؽاذتني ْـافعني  ؽفر١ جدٜد٠ َٔ ؽفرا، ذ
 يف اّتُع، صٛا٤ َٔ ؽُِٝ ١ًَ اإلصالّ، أٚ َٔ قارج٘. 

ٖؤال٤ ايذٜٔ عـعزٚا بـإٔ اإلصـالّ جيعًـِٗ ٜتخًـٕٛ عـٔ َافـِٝٗ        
املكٝــت، ٚجيعًــِٗ أْاصــًا ؽــاذتني َتــشْني، َتؾــاذتني َٚتضــاملني َــع 

ا بز ـ١  أْفضِٗ، فٝدقًٕٛ ١ًَ اإلصالّ، اييت تزذب بـأٟ دايـف ءيٝٗـ   
ايز ٔ رب ايعـاملني، ٖٚـِ ٜـديفٕٛ ءة اإلصـالّ، ال ذتاجـ١ اإلصـالّ       
ءيِٝٗ، أٚ  ِْٗ ٜبتغٕٛ تكدِٜ ْفع يإلصالّ، بٌ  ِْٗ ملضـٛا ذـاجتِٗ   

 ايكؾ٣ٛ ءة اإلصالّ، ٚأِْٗ ٚجدٚا يف اإلصالّ َا اذتاجٛا ءيٝ٘. 
ٖٓا نهٓو إٔ تتأٌَ عع١ُ ٚصع١ ايز ١، اييت ال َٛفع يًٝأظ بٗـا،  

 ُٗا اتضعت رقع١  ْٛب اإلْضإ. َ
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ٚرد يف ؽرٝس ايبخارٟ: ذدثٓا عُز بٔ ذفؿ، ذدثٓا أبٞ، ذـدثٓا  
ا عُػ، مسعت أبا ؽاحل، عٔ أبٞ ٖزٜز٠ قـاٍ: قـاٍ ايـٓ  ؽـ٢ً اهلل     
عًٝ٘ ٚصًِ: ذٜكٍٛ اهلل تعاة: أْا عٓد ظـٔ عبـدٟ بـٞ، ٚأْـا َعـ٘ ء ا      
 نزْٞ، فإٕ  نزْٞ يف ْفض٘،  نزت٘ يف ْفضٞ، ٚءٕ  نزْـٞ يف َـ ،   

 ِٗ.  نزت٘ يف َ  قري َٓ
ء ا تكزب ءيٞ ايعبد عربًا، تكزبت ءيٝ٘  راعًا، ٚء ا تكزب ءيٞ  راعًا، 
تكزبـت َٓـ٘ باعـًا، ٚء ا أتـاْٞ َاعـًٝا، أتٝتـ٘ ٖزٚيـ١ ذ رٚاٙ ايبخـارٟ         

 َٚضًِ.
ٚمما ٜكٛي٘ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ يف ٖـذا ايتٛجـ٘ : ذ ادعـٛا اهلل    

 تعاة، ٚأْتِ َٛقٕٓٛ باإلجاب١ذرٚاٙ ايرتَذٟ.
أ نز ٖٓا أْ٘ عٓدَا تزى املٓافكٕٛ ايـٓ  ٚأؽـراب٘ يف تغـش٠ٚ    ٚيعًٞ 

٘ٔ َغِٝـَز   شأذد(، قاٍ اهلل عِٓٗ: َٕ ٔبايًٍـ ِِ َٜعمٓٗٛ ُٗ ِِ َأْفمُض ُٗ ُِٖت َٖ َٚطآ٥َٔف١ٌ َقِد َأ
١ًٖٔٝٔ ٖٔ ٖٔ اْيَحا  .154ز آٍ عُزإاْيَرلِّ َظ

ٖٔ   ايِعـاِّْنَي ٔبايًِـ٘ٔ  شٚعٔ املٓافكني ٚاملغزنني، ٜكٍٛ عش َٔ قا٥ٌ:  َظـ
٤ِٔٛ ِِ َدا٥َٔز٠م ايٖض َٗ ِٝ ًَ ٤ِٔٛ َع  .6زايفتس ايٖض

ٚيذيو، فإٕ ايتا٥ب عٔ  ْب٘، ءفاف١ أْ٘ ٜهـٕٛ نُـٔ ال  ْـب يـ٘،     
فإْ٘ ٜعفز عضٓا، مل ٜفعًٗا، ٚمل ٜبذٍ جٗدًا ٚال طاع١ بٗا، َٚـا  يـو   
ُٓـا    ءاٍل يفزذ١ اهلل بأٚب١ ٖذا ايعبد ءة رب٘ تا٥بًا قاععًا ًٜتُط املغفـز٠ ع



13 
 

ًف  ارفًا دَٛ  ايٓدّ َدرارًا، ٖٚٛ ٜتٛصٌ ءة بار٥ـ٘ إٔ ٜؾـفس   قد ص
عٓ٘، فُُٗا بًغت  ْٛب ايعبد َٔ عع١ُ، فإْٗا التفٛم صع١ ر ١ اهلل، 
ٍٛٓ ءة ذضـٓا، نـذيو     ٚال متًو ص٣ٛ إٔ ختقع يز ١ اهلل، بٌ تترـ
ُٜحاس٣ بٗا  اى املذْب،  ْ٘ تٛصـٌ ءة اهلل ْادَـًا دٕٚ إٔ ٜكـٓ  َـٔ     

َِايٖزِذر ١ ش َٔ ايٖزٔذٝ  ز. ُ
ءٕ ٚج٘ ايكزا٠٤ ايتدبز١ٜ يآل١ٜ ا ٚة يف ايتٓشٌٜ اذتهِٝ، ٜبع ءيٝـو  
 ُٔٓ ءعار٠ نٞ تؾفس عٔ أٚي٦و ايذٜٔ جتاٚسٚا ع٢ً ذدٚدى، تؾفس ع
ُٓٔ صٓبب يو أ ٣، ذُٝٓا ٜأتٝو َعتذرًا طايبًا ايؾفس، فـال   عتُو، ع

َٜٛهٕٛ قًبو قاصًٝا: ش ِٚ َأَعٗد َقِض َُا َناْئرَحاَر٠ٔ َأ َٔ اْئرَحاَر٠ٔ َي َٔ  ٖٕ ََٚء  ،٠ً
َٗـا    ِٓ َٔ  ٖٕ ََٚء َُـا٤،  ُ٘ اْي ِٓ َٔ َُا َٜٖغِكُل َفَِٝخُزُد  َٗا َي ِٓ َٔ  ٖٕ ََٚء َٗاُر،  ُ٘ اَ ِْ ِٓ َٔ ََٜتَفٖحُز 

َٕ ًمٛ َُ ُٖا َتِع ٌُ َع ُ٘ ٔبَغأف ََا ايًٍ َٚ  ،ٔ٘ ِٔ َقِغ١َٔٝ ايًٍ َٔ ِٗٔب م  َُا َٜ  .74زايبكز٠َي
أقطا٤ ايٓاظ،  ْو تضـأٍ اهلل إٔ ٜتحـاٚس   فتتعًٍِ نٝف تتحاٚس عٔ 

عٔ أقطا٥و، فهٝف تضأٍ اهلل إٔ ٜتحاٚس يو عـٔ أقطا٥ـو، ٚأْـت    
ُتعاقب ايذٜٔ أقطأٚا عكو، ٚال تتحـاٚس هلـِ عـٔ نـبري٠ أٚ ؽـغري٠،      
تفشعِٗ يف بٝـٛتِٗ، تطـزم عًـِٝٗ أبـٛابِٗ يف أٚقـا، غـري َٓاصـب١،        

ٕٛ، تضـتفٓشِٖ،  حتزجِٗ أَاّ عٛا٥ًِٗ ٚأَـاّ ايٓـاظ، ُتدقًـِٗ ايضـح    
ٚأْت يف ايٛقـت عٝٓـ٘ تضـأٍ اهلل إٔ ٜضـرتى، ٜٚعفـٛ عٓـو، ُٜٚبـٓدٍ        

 جتاٚسى ع٢ً ذدٚدٙ عضٓا،.
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َٔش ز ايذٟ ٜزذِ ٚبذا، ايٛقت ُٜعًٍِ ايٓاظ نٝـف ٜرتا ـٛا   ايٖزِذُ
َٔفُٝا بِٝٓٗ، ٚقد اقتؾز ش ز ع٢ً اهلل ٚذدٙ  ٕ اإلْضإ نهٔ ايٖزِذُ

ع إٔ ٜهٕٛ ر اًْا، يذيو أبكـ٢ اهلل  ي٘ إٔ ٜهٕٛ رذًُٝا، يهٓ٘ ال ٜضتطٝ
عٓش ٚجٌ ٖذا االصِ يذات٘، ٚمل ٜؾف ب٘ أذدًا َٔ عبادٙ، ذت٢ ا ْبٝـا٤  
ٌٓ جالي٘ إٔ ٜؾف ْبٝ٘، مل ٜكٌ رؤٚف ر ٔ، بـٌ   َِٓٗ، ٚعٓدَا عا٤ ج

ِْقاٍ: ش  4زَرُؤْٚف ٖرٔذٝ
َٔبٌ ذت٢ َٔ جتزأ ٚاختذ ي٘ اصِ ش ز، فكد جعًـ٘ اهلل نـذابًا،   ايٖزِذُ

نُا ا َز بايٓضب١ يـتَض١ًُٝ(، ايذٟ يمؾكت ب٘ ؽـف١ ايهـذب،  ْـ٘    
جتزأ ٚجتاٚس ع٢ً ٖذا اذتد، ٚقاٍ بأْ٘ ر ٔ، فال ُٜكاٍ: َض١ًُٝ، ذتـ٢  

 ُٜكاٍ: ايهذاب. 
فاإلْضإ جيٛسي٘ إٔ ٜهٕٛ رذًُٝا، نُا ٜؾف٘ اهلل، ٖٚٞ ر ١ ءْضا١ْٝ 

ٕ ٜهٕٛ ر اًْا، بأٟ َكٝـاظ َـٔ املكـاٜٝط،    ستق١، بٝد أْ٘ ال نهٔ ي٘ أ
ٚ يو يغُٛي١ٝ َعاْٞ ٚدالال، ٖذا االصِ، املكتؾـز عًـ٢ اهلل ٚذـدٙ    

 عشٚجٌ. 
نارظ اإلْضإ ايز ١ يف صـًٛن٘ ايٝـَٛٞ، ٚفـل املكٝـاظ ايبغـزٟ،      
ََٔ ال       ٚايطاق١ ٚاملكدر٠ ايبغز١ٜ عًـ٢ ايز ـ١، فٝكـاٍ نُـا يف ا ثـز:ذ

                                                           
4ِْ َٔٓٔنَي َرُؤْٚف ٖرٔذٝ ُُِؤ ِٝهمِ ٔباْي ِِ َذَزْٜؿ َعًَ ََا َعٓٔٗت  ٔ٘ ِٝ ِِ َعَشْٜش َعًَ ِٔ َأْفمٔضهم َِّ  ٍْ ِِ َرُصٛ  . 128زايتٛب١ شَيَكِد َجا٤نم
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زذِ ْفض٘، ٚال َٜزذِ غريٙ، ال تضتٛجب ي٘ ََٔ ال َٜ  .َٜزذِ ال ُٜزذِذ
ر ١ اهلل، ٚعٓدَا تهٕٛ ايز ١ بني ايٓاظ يف ا رض، حتٌ عًِٝٗ ر ـ١  
اهلل َــٔ ايضــُا٤، فايــذٟ ُتعــزف عٓــ٘ َٛاقــف ايز ــ١ ٜأَٓــ٘ ايٓــاظ، 
ٜٚتٛمسٕٛ فٝ٘ ارتري،  ٕ يف قًب٘ بزنا، َٔ ر ١ اهلل، ٜزذِ بٗا ايٓاظ 

ٚاحملب١. ٚع٢ً ا غًب، فـإٕ ٚجـ٘ ٖـذا    بايتضاَس، ٚايعط١ٝ، ٚايؾًس، 
اإلْضإ ايزذّٛ ٜضتٓري اا بع اهلل ءة فؤادٙ َٔ أْٛار ر تـ٘، فُٝضـٞ   
ٚجٗ٘ َٓارًا، نُا يٛ أْ٘ َؾباح ءهلٞ. يكـد أنـزَِٗ اهلل، فعـربٚا عـٔ     
عهزِٖ هلل، بإٔ أنزَٛا ايٓـاظ، ٚأذضـٓٛا ءيـِٝٗ، ٚغـدٚا أؽـراب      

 فقٌ ٚفق١ًٝ بني ايٓاظ. 
نذيو، ٚظٝف١ ايفاؽ١ً بني ايضٛر ايكزآ١ْٝ، فعٓـدَا  تؤدٟ ايبض١ًُ، 

َِتٓتٗٞ َٔ ايضٛر٠، تبدأ بـ: ش َٔ ايٖزٔذٝ َِ اهلٔل ايٖزِذُ  زٔبِض
يف قزا٠٤ ايضٛر٠ ايتاي١ٝ، فتهٕٛ َفتاح نٌ صـٛر٠، تفـتس بٗـا بـاب     

 ايٛيٛد ءة قزا٠٤ ايضٛر٠ ادتدٜد٠.
 ء ا تأًَت يف  يـو، صـٝتح٢ً يـو: بأْـو دٕٚ ر ـ١ اهلل، صـتكزأ      
ايكزإٓ دٕٚ إٔ تبًغ ع٦ًٝا َٓـ٘، ٚدٕٚ إٔ ٜؾـٝبو عـ٤ٞ َـٔ ٖدٜـ٘،      
فايز ٔ بز ت٘ ايٛاصع١، اييت ٚصعتو ٚٚصعت نـٌ َـا أْـت بـ٘ َـٔ      
 ْٛب، ٜٓضز يو أَز ايكزا٠٤، ٚأَز تًكٞ جٛاْب َـٔ َـديٛال، ٖـذٙ    
ايكزا٠٤، اييت تضتٓري بٗـا ظًُـا، ْفضـو. ٚقـد أقـزد تاذتـانِ( يف       
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ٚد( بإصـٓاد ؽـرٝس: إٔ ايـٓ  ؽـ٢ً اهلل     تَضتدرن٘( َا رٚاٙ تأبٛ دا
عًٝ٘ ٚصًِ مل ٜهٔ ٜعزف فؾٌ ايضـٛر٠ ذتـ٢ ٜٓـشٍ عًٝـ٘: بضـِ اهلل      

 ايز ٔ ايزذِٝ. 
ْٚعزًا ملٓشي١ ايبض١ًُ، فكد أٚؽ٢ ايٓ  بٗا يف قٛي٘: ذنٌ أَز ال ٜبدأ 

 فٝ٘ ببضِ اهلل ايز ٔ ايزذِٝ، فٗٛ أجشّذ. 
ربٝب ايـٓ  ؽـ٢ً    -ٚقد ر٣ٚ تَضًِ( يف قؾ١ عُز بٔ أبٞ ص١ًُ 

أْ٘ قاٍ: ذقٌ: بضِ اهلل، ٚنـٌ بُٝٝٓـو، ٚنـٌ ممـا       -اهلل عًٝ٘ ٚصًِ 
 ًٜٝوذ.  

ٚيف رٚا١ٜ ايفزٜكني، ٜكٍٛ ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: ذنٌ أَز  ٟ باٍ مل 
 ٜبدأ فٝ٘ باصِ اهلل، فٗٛ أبرتذ.

قاٍ ايكزط : تر ٔ اآلقز٠ ٚرذِٝ ايدْٝا. ٚقـاٍ ايقـراى:  ٖـٌ    
عهزَـ١: بز ـ١ ٚاذـد٠ ٚاا٥ـ١ ر ـ١. ٚقـاٍ        ايضُا٤ ٚا رض. ٚقاٍ

املشْٞ: بٓع١ُ ايدْٝا ٚايدٜٔ. ٚقاٍ ايعشٜـشٟ: ايـز ٔ ظُٝـع قًكـ٘ يف     
ا َطار، ْٚعِ اذتٛاظ، ٚايٓعِ ايعا١َ، ايزذِٝ باملؤَٓني يف اهلداٜـ١ هلـِ   
ٚايًطف بِٗ، ٚقاٍ احملاص : بز ١ ايٓفٛظ ٚر ١ ايكًٛب. ٚقاٍ حي٢ٝ 

د ٚاملعاؼ. ٚقاٍ ايؾادم: قـاـ ايًفـغ بؾـٝغ١    بٔ َعا : ملؾاحل املعا
عا١َ يف ايزسم، ٚعاّ ايًفغ بؾـٝغ١ قاؽـ١ يف َغفـز٠ املـؤَٔ. ٚقـاٍ      
ثعًب: ايز ٔ أَدح، ٚايـزذِٝ أيطـف، ٚقٝـٌ: ايـز ٔ املـٓعِ اـا ال       
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ٜتؾٛر جٓض٘ َٔ ايعباد، ٚايزذِٝ املٓعِ اا ٜتؾٛر جٓض٘ َـٔ ايعبـاد.   
اّ يف مجٝع أْٛا  ايز ١، خيـتؿ  ٚقاٍ أبٛ عًٞ ايفارصٞ: ايز ٔ اصِ ع

َٕ  شب٘ اهلل، ٚايزذِٝ ءمنا ٖٛ يف ج١ٗ املـؤَٓني، نُـا قـاٍ تعـاة:      ََٚنـا
َٔٓٔنَي َرٔذًُٝا ُُِؤ  (.43زا ذشابٔباْي

عٔ عبد ايهبري بٔ املعاف٢ بٔ عُزإ، عٔ أبٝ٘، عـٔ عُـز بـٔ َ ٓر،     
َِ  عٔ عطا٤ بٔ أبٞ رباح، عٔ جابز بٔ عبد اهلل، قاٍ:ت ملـا ْـشٍ ش   ٔبِضـ

َِ َٔ ايٖزٔذٝ َُ ز ٖزب ايغِٝ ءة املغزم، ٚصهٓت ايزٜاح، ٖٚاد اهلٔل ايٖزِذ
ايبرز، ٚأؽغت ايبٗـا٥ِ بآ اْٗـا، ُٚرٔجُـت ايغـٝاطني َـٔ ايضـُا٤،       
ٚذًف اهلل تعاة بعشت٘ ٚجالي٘ أال ٜضـ٢ُ امسـ٘ عًـ٢ عـ٤ٞ ءال بـارى      

 فٝ٘(.
ذـدثٓا  ٚعٔ اإلَاّ أ د بٔ ذٓبٌ يف َضٓدٙ:تذدثٓا ستُد بٔ جعفز، 

ععب١، عٔ عاؽِ، قاٍ: مسعت أبا مت١ُٝ حيدث، عٔ ردٜف ايٓ  ؽـ٢ً  
اهلل عًٝ٘ ٚصًِ قاٍ: عثز بايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚصـًِ، فكًـت: َتٔعـط     
ايغٝطإ. فكاٍ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: ذال تكـٌ تعـط ايغـٝطإ.    
فإْو ء ا قًت: تعط ايغـٝطإ تعـاظِ، ٚقـاٍ: بكـٛتٞ ؽـزعت٘، ٚء ا      

 اهلل، تؾاغز ذت٢ ٜؾري َثٌ ايذبابذ(.قًت: باصِ 
ٖٚٞ فاحت١ قري، ُٜضترب إٔ ٜفتتس بٗا اإلْضإ نٌ أَـز ٖـٛ َكبـٌ    
عًٝ٘، فٗٞ تقفٞ ايربن١ ع٢ً ْتا٥خ َا ٜكـّٛ بـ٘ اإلْضـإ. ٚ نـز اهلل     
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جيٓٓب ايغٝطإ، َٚا نهٔ يـ٘ إٔ ٜٛصـٛظ بـ٘، َٚـٔ عـأْ٘ إٔ ٜهـٕٛ       
ايٞ ًٜك٢ ْتا٥خ ٖذا ذؾا١ْ يإلْضإ، نٞ ٜكّٛ بعًُ٘ بغهٌ جٝد، ٚبايت

ايعٌُ ايذٟ بدأٙ ٚاصتفتر٘ باصِ رب٘، ٜٚغٌُ  يو ذت٢ ادتُا ،  ٕ 
املز٤ عٓدَا ٜعاعز ذًًٝت٘، فإٕ ْتٝح١  يو تهٕٛ ايـٛالد٠ اغـ١٦ٝ اهلل،   
ٚيذيو أٚؽ٢ ايٓ  بايبض١ًُ عٓد ادتُا . ففٞ رٚاٜـ١ يًغـٝخني عـٔ    

ء ا أراد إٔ ابٔ عباظ أْ٘ ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ قاٍ: ذ يـٛ إٔ أذـدنِ   
ٜأتٞ أًٖ٘ قاٍ: بضِ اهلل، ايًِٗ جٓبٓا ايغـٝطإ، ٚجٓٓـب ايغـٝطإ َـا     

 رسقتٓا، فإْ٘ ءٕ ُٜكٓدر بُٝٓٗا ٚيد، مل ٜقزٙ ايغٝطإ أبدًاذ. 
ٚيف اذتــدٜع ايكدصــٞ، قٛيــ٘ تعاة:تأْــا ايــز ٔ، قًكــُت ايــزذِ،  
ٚعككُت هلا امسًا َٔ امسٞ، فُٔ ٚؽًٗا ٚؽًت٘، َٚـٔ قطعٗـا قطعتـ٘(.    

 ٘ ايرتَذٟ، ٚؽرر٘ عٔ عبد ايز ٔ بٔ عٛف. أقزج
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 ايباب ايثاْـــــٞ                          
 
 

 ؽاذـــــب اذتُــــــد
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ز2ش
ُٔنَيش ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي ُُِد يًٍ  زاْيَر

 
تفتتس قزا٤تو يضٛر ايكزإٓ بفاحت١ صٛرٙ، اييت تهٕٛ يو َعًٝٓا يتًٍكٞ 

 صٛر، ذت٢ تبًغ قت١ُ ايكزإٓ.َا صتكزأ َٔ 
ءْو تعرب عٔ  دى ٚعهزى هلل ايذٟ أْشٍ ٖذا اهلـد٣، ٚأنزَـو    

بكزا٤ت٘، يتضتٓري ب٘ ظًُا، ْفضو، ٚاذتُد ٖٛ عهز، َٚـا ٖـٛ أبعـد    
َٔ ايغهز يف  ا، ايٛقت، فأْت تغهز ايذٟ ُٜكٓدّ يو ْفعـًا، فتكـٍٛ   

ي٘:  دًا يو.  يو إٔ اذتُد ٖٛ قـاـ   ي٘: عهزًا يو، يهٓو التكٍٛ
باهلل،  ٕ الأذد ٜضترل ٖذٙ ايدرج١ ايعًٝا َٔ اذتُد ص٣ٛ اهلل، نٕٛ 

َُٗا بًغـت درجـ١ قزبـ٘     -َا ٜعطٝ٘ اهلل تعاة يو، النهٔ  ٟ ءْضإ
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إٔ ُٜعطٝ٘ يو،  ٕ َا نهٓ٘ إٔ ُٜعطٝ٘ يو، ءمنا ٖٛ َٔ اهلل  -ٚستبت٘ يو
إٔ اهلل نًو قشا٥ٔ نـٌ عـ٤ٞ، ٜٚعطـٞ    ايذٟ قد أعطاٙ ءٜاٙ. يف ذني 

 بالذضاب. 
يهٔ اإلْضإ ٜغـهز اهلل أٜقـًا، ٚء ا ْعـزَ، ءة صـا٥ز آٟ ايتٓشٜـٌ      
ُِ ٜـَٓعِ بٗـا اهلل      اذتهِٝ، تز٣ بإٔ ايغهز ع٢ً ا غًب ٜهٕٛ عًـ٢ َْٔعـ

َٚاِئذٟ ع٢ً اإلْضإ َثٌ: ش  ٔ٘ َٕ َربِّ ُ٘ ٔبَإِ  ًَُد ايِطُِّٝب َِٜخُزُد ََْباُت َقُبَع َٚاْيَب
     ُّ ِٛ ــ ــأ، ٔيَكــ ــزُِّف اآلَٜــ ــَذٔيَو َُْؾــ ــدًا َنــ ــُزُد َءاِل َْٔهــ اَل َِٜخــ

َٕ ِِ ش  58َزا عـــزافَِٜغـــهمُزٚ ُٗـــ َُـــَزأ، َيَعًِ َٔ ايٖث ِّـــ ُٗـــِ  َٚاِرُسْق
َٕ ًَـا       ش37زءبزاَِِٖٜٝغهمُزٚ ِِ َأَف َٗ ُ٘ َأِٜـٔدٜ ًَِتـ ُٔ ََـا َع َٚ  ٔٙ َُـَز َٔـٔ َث ٔيَْٝأنمًمٛا 
َٕ َٗش35زٜطَِٜغهمُزٚ ِِ ٔفٝ ُٗ َََٕٚي ًَا َِٜغهمُزٚ َََغاَرُب َأَف َٚ َََٓأفُع   73زٜطا 

٘ٔ اِيـٔذٟ َقًَـَل   يهٔ اذتُد ٜهٕٛ فُٝا ٖٛ أعِ ٚأمشٌ َثٌ: ش ًٍ ُُِد ٔي اْيَر
   َِٗ َٔ َنَفـُزْٚا ٔبـَزبِّ ِٖ اِئذٜ َٚايَٓٗٛر ُث َُأ،  ٌَ ايّعًم ََٚجَع َٚاَ ِرَض  َٚأ،  َُا ايٖض

َٕ  1زا ْعاَِّٜعٔديمٛ
ََا ٔفش ََٚقـايمْٛا  َََْٚشِعَٓا  َٗاُر  ُِ اَ ِْ َٗ َٔٔ َتِرٔت ٌٓ َتِحَزٟ  ِٔ ٔغ ِّ  ِٖٔ ٞ ُؽُدَٚر

َٖـَداَْا            ِٕ ِٛال َأ َٟ َيـ َِٗتـٔد ََـا نمٖٓـا ٔيَٓ َٚ َٗــَذا  َٖـَداَْا ٔي ٘ٔ اِيـٔذٟ  ًٍـ ُُِد ٔي اْيَر
ُ٘ ّْ ش43زا عزافايًٍ َٗا َصاَل ِِ ٔفٝ ُٗ ََٚتٔرُٖٝت  ِٖ ُٗ َٗا ُصِبَراََْو ايًِ ِِ ٔفٝ ُٖ َٛا َدِع

ُٔنَي َٚآٔقُز ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي ًٍ ُُِد ٔي َٕ اْيَر ِِ َأ ُٖ َٛا ُِـُد   ش10زْٜٛطَدِع ٌَ اْيَر َٚقمـ
   ُ٘ ِِ َٜهمـٔ ِيـ ََٚي ًْٔو  ُُ ُ٘ َعَزٌٜو ٔفٞ اْي ََٚيِ َٜهمٔ ِي ََٚيدًا  ِِ َٜٖتٔخِذ  ٘ٔ اِئذٟ َي ًٍ ٔي
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ُٙ َتْهٔبريًا ََٚنبِِّز  ٍٖ َٔ ايٗذ ِّ  ٌّ ٘ٔ اِيـ  ش111زاإلصزا٤َٚٔي ُُِد ٔيًِـ ٍَ  اْيَر ٔذٟ َأْـَش
ََٛجا ُ٘ ٔع ِِ َِٜحَعٌ ِي ََٚي ٙٔ اْئهَتاَب  ََِٜٛت َأَْت ش1زايهٗفَع٢ًَ َعِبٔد َفَإَ ا اِصَت

          َّ ِٛ َٔ اْيَكـ َٔـ ٘ٔ اِيـٔذٟ َْٖحاَْـا  ُِـُد ٔيًِـ ٌَ اْيَر ًْـٔو َفكمـ ََٖعَو َعًَـ٢ اْيفم  ََٔ َٚ
ُٔنَي ََا ٔفٞ ايٖضش28زاملؤَٕٓٛايِعأي  ُ٘ ٘ٔ اِئذٟ َي ُُِد ٔيًِ ََا ٔفٞ اْيَر َٚ َٚأ،  َُا

ُِ اْيَخٔبرُي َٛ اْيَرٔهٝ ُٖ َٚ ُُِد ٔفٞ اْيآٔقَز٠ٔ  ُ٘ اْيَر ََٚي ٘ٔ ش1زصبأاْيَأِرَض  ُُِد ٔيًِ اْيَر
َِٖثَٓـ٢      ًَا٥َٔه١ٔ ُرُصـاًل أمٚٔيـٞ َأِجَٓٔرـ١ٕ  َُ ٌَ اْي َٚاْيَأِرَض َجأع َٚأ،  َُا َفأطَز ايٖض

ََـا ََٜغـ     ًْـَل  َُٚرَباَ  ََٜشُٜد ٔفـٞ اْيَخ ًَاَث  ٤ِٕٞ     َُٚث ِّ َعـ َ٘ َعًَـ٢ نمـ ٕٖ ايًِـ ا٤ُ َء
ُُِد ش1زفاطزَقٔدْٜز َٔ اْيَر ُ٘ ايدِّٜ َُِخًٔٔؾنَي َي َٛ َفاِدُعُٛٙ  ُٖ َ٘ َءِيا  ٞٗ َيا َءَي َٛ اْيَر ُٖ

ُٔنَي ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي فاذتُٓد أنثز ٔصع١ َـٔ ايغـهز، ٜٚهـٕٛ    .  65زغافزٔيًِ
إٕ  ـدَ،، فـذيو   َكتؾزًا هلل ايذٟ ٜعطٞ َا النهٔ يغريٙ إٔ ُٜعطٝ٘، ف

ٜعين بأْو عهزَ، يف ايعني  ات٘، بُٝٓا ءٕ عهزَ،، فذيو الٜعين أْـو  
 دَ، أٜقًا، فايغهز هلل ٜهٕٛ ع٢ً أعٝا٤، بُٝٓا اذتُد هلل ٜهٕٛ عًـ٢  
نٌ ع٤ٞ، ٚيذيو الأذـد ٜضـترل اذتُـد،  ٕ الأذـد نهـٔ يـ٘ إٔ       
ٜعطٝو نٌ ع٤ٞ، فا َز ٖٓا: أٜٗا اإلْضإ ايـذٟ أعطـاى ربـو نـٌ     

ُٔنَي٤ مٍما تٓعِ ب٘، ا دٙ ٚقٌ: شعٞ ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي ُُِد ٔيًِ  ز. اْيَر
ٜأتٞ يفغ ادتالي١ بعد اذتُد، دٕٚ اصِ َٔ أمسا٥٘ اذتض٢ٓ،  يـو إٔ  

ــ١:    ــغ ادتالي ــ٢ٓ َؾــدرٖا يف ــا٤ اذتض ــذٙ ا مس َُا٤ شٖ ــ ٘ٔ اَ ِص ــ ًٍ َٚٔي
 .  180زا عزافاْيُرِض٢َٓ
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يبض١ًُ، جعًتو تكبٌ ع٢ً ءٕ قزا٤تو املتأ١ْٝ ملعاْٞ ٚدالال، قزا٠٤ ا
ُٔنَيش د اهلل،  ز. َٚع٢ٓ يفغ ادتالي١ اهلل ٜعين: املأيٛٙ، املعبٛد َربِّ اْيَعاَي

ََـٔ ُجُعـت فٝـ٘ ثالثـ١ أٚؽـاف: ارتًـل،         ذبًا ٚتععًُٝا. ٚايزب ٖـٛ 
 ٚاملًو، ٚايتدبري. 

ُٔنَيشمل تكٌ: اذتُد يزبٞ   ٘ٔشز رب ايعاملني، بٌ: َربِّ اْيَعاَي ُُِد ٔيًِ  اْيَر
ُٔنَي ُٔنَيشز،  يو إٔ اهلل ٖٛ َربِّ اْيَعاَي ز، ٖٚذا ٜغـٌُ نـٌ   َربِّ اْيَعاَي

قًل قًك٘ اهلل، فعٓدَا تز٣ ذٝٛاًْا، تدرى بإٔ اهلل ربـ٘، ٚنـذا عٓـدَا    
تز٣ ْباتًا، أٚ مجادًا. ايزب اع٢ٓ ايضٝٓد، ٚاملًـو، ٚايثابـت، ٚاملعبـٛد،    

٘ٔ َربِّ اشٚاملؾًس. فعٓدَا تكٍٛ:  ُُِد ٔيًِ ُٔنَياْيَر ز. ٜعين  يو أْـو  ْيَعاَي
اصتحبت  َز ربو ايذٟ دعاى إٔ حتُدٙ  دا، فكد قـاٍ يـو: قـٌ:    

ُٔنَيش ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي ُُِد ٔيًِ ُُِد شزٚأْت اصتحبت  َز ربو فكًت: اْيَر اْيَر
ُٔنَي ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي زٖٚذا ٜعين ءناْو باهلل ٚقبٛيو يهٌ َـا ٜـأتٞ َٓـ٘،    ٔيًِ

ُد يف املٓافع فك ، بٌ حتُدٙ ذتـ٢ يف املؾـا٥ب   ٚيذيو فال تهتفٞ باذت
 اييت تكع عًٝو، فتهٕٛ ذاَدًا هلل ع٢ً نٌ ذاٍ. 

: ذايًِٗ يو اذتُد، أْـت ْـٛر   َٚٔ دعا٤ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ
ايضُٛا، ٚا رض َٚٔ فٝٗٔ، ٚيـو اذتُـد، أْـت قٝـّٛ ايضـُٛا،      

ؤى ٚا رض َٚٔ فٝٗٔ، ٚيو اذتُد، أْت اذتل، ٚٚعدى اذتـل، ٚيكـا  
ذل، ٚادت١ٓ ذل، ٚايٓار ذل، ٚايٓبٝـٕٛ ذـل، ٚايضـاع١ ذـل، ٚستُـد      
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ذل، ايًِٗ يو أصًُت، ٚبو آَٓت، ٚعًٝو تٛنًت، ٚءيٝو أْبـت،  
ٚبو قاؽُت، ٚءيٝو ذانُت. فاغفز يٞ َا قدَت َٚا أقز،، َٚا 

 .5أصزر، َٚا أعًٓت، أْت ءهلٞ ال ءي٘ ءال أْتذ
ٕٓ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٕٓ ايكـّٛ   عٔ ذذٜف١ بٔ ايُٝإ أ ٚصًِ قاٍ: ذء

يٝبعع اهلل عًِٝٗ ايعذاب ذتًُا َكقـًٝا فٝكـزأ ؽـٓ  َـٔ ؽـبٝاِْٗ يف      
ُٔنَيايهتاب ش ٘ٔ َرٓب اْيَعاَي ُُِد يًِ ز فٝضـُع٘ اهلل تعـاة فريفـع عـِٓٗ     اْيَر

 بذيو ايعذاب أربعني ص١ٓذ.
ءٕ اذتُد ٖٛ هلل ٚذدٙ،  يو أْ٘ ؽاذب ايفقٌ ع٢ً ارتًل مجٝعـًا.  

اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: ذايًِٗ يو اذتُد نً٘، ٚيـو املًـو    ٜكٍٛ ايٓ  ؽ٢ً
نً٘، ٚيو ارتًل نً٘، ٚءيٝو ٜزجع ا َز نً٘، أصأيو َٔ ارتري نً٘، 

 ٚأعٛ  بو َٔ ايغز نً٘ذ ترٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايضٓٔ(.
تدرى ٖٓا َضاٚا٠ قًل اهلل مجٝعًا يف عباد٠ اهلل، فهُا إٔ ايٓاظ مجٝعـًا  

 يت تأٟٚ عٝاي٘. ِٖ عٝاٍ اهلل، فإْٗا أرض اهلل اي
ٚيف اذتدٜع عٔ تأْط بٔ َايو( رفٞ اهلل عٓ٘، إٔ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚصـًِ قـاٍ: ذءٕ اهلل يريفـ٢ عـٔ ايعبـد إٔ ٜأنـٌ ا نًـ١،        

 . 6فٝرُدٙ عًٝٗا، أٚ ٜغزب ايغزب١، فٝرُدٙ عًٝٗاذ 
                                                           

 رٚاٙ ايبخارٟ يف ؽرٝر٘ َٔ ذدٜع ابٔ عباظ5
 (. 2437ؽرٝس َضًِ ،نتاب ايذنزت 6
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، نُا قزأ، زاهلل ايز ٔ ايزذِٝشٚذت٢ ال تٓض٢، تذنزى اآل١ٜ بـ 
ٝأقـذ  يـو عـ٦ًٝا َـٔ ايرتصـٝف يف ْفضـو، فُعزفتـو        يف ايبض١ًُ، ف

، ٖهذا أقربتـو ايبضـ١ًُ، ايـيت    زايز ٔ ايزذِٝشا ٚي١ٝ هلل ٖٞ أْ٘ 
 ٖٞ فاحت١، فاحت١ ايهتاب اذتهِٝ. 
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 ايباب ايثايـــع
 ٔصعــ١م ايز ـــ١ اإلهلٝــــ١
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 ز3ش

َِش َٔ ايٖزٔذٝ  زايٖزِذُـ
 

ايز ١ ٖٓا ملٔ نًو َكَٛا، َا ٜزذِ، فإٕ قًـت عـٔ عـخؿ بأْـ٘     
نزِٜ باملكٝاظ اإلْضاْٞ، فذيو ٜعين أْ٘ نًـو َـا نـارظ َـٔ قاليـ٘      
 -قؾ١ً ايهزّ، فايذٟ ال نًو ع٦ًٝا يـٝط بٛصـع٘ إٔ نـارظ ايهـزّ     

َِشٚقد جا٤ –ٚهلل املثٌ ا ع٢ً  َٔ ايٖزٔذٝ  زايٖزِذُـ
َِ اهلٔل  :شَضتك١ً ٖٓا، ففـٞ ايبـد٤   َزتني، َز٠ يف ايبض١ًُ، ٚنآ١ٜ ٔبِضـ

َِ َٔ ايٖزٔذٝ  زايٖزِذُ
َِبٝإ يإلْضإ بإٔ اهلل جٌ ثٓاؤٙ ٖٛ ش َٔ ايٖزٔذٝ  زايٖزِذُـ

ُٔنَيشثِ  ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي ُُِد يًٍ َِز  ـُد ش اْيَر َٔ ايٖزٔذٝ ز ايـذٟ  اهلٔل ايٖزِذُ
ُٔنَيٖٛش َٔز ٚ شَربِّ اْيَعاَي ُٔنَيز بـ شٖرِذُ بؾـف١ عاَـ١ صـٛا٤    ز اْيَعاَي

ٍٛٓ غري املؤَٔ ءة  أناْٛا َؤَٓني، أٚ غري َؤَٓني، فًٛال ر ١ اهلل، َيُا حت
ُٔنَيَؤَٔ، فٗٛ بز ١ اهلل ُٜؾبس َؤًَٓا، نْٛ٘ ش ز ع٢ً شتتًف َربِّ اْيَعاَي

ََِغاربِٗ َٚآربِٗ، ثِ ش ز ٖٓا تكتؾز ر ت٘ ع٢ً املؤَٓني، فٗـٛ  ٖرٔذٝ
َٔتبـارى ٚتعـاة ش   نافــ١ َـؤَٓني ٚغــري َـؤَٓني، ثــِ   ز بايٓـاظ  ٖرِذُــ

َِش ز  باملؤَٓني ايذٜٔ آَٓٛا بـ٘ ٚعًُـٛا ايؾـاذتا،. فـإ ٕ نـٌ      ٖرٔذٝ
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َٔشءْضإ حيتاد أٍٚ ا َز ءة  بايز ـ١   ز ذت٢ تؾـٝب٘ اهلداٜـ١  ايٖزِذُـ
َِشاملغُٛي١، ثِ حيتاد ءة   نُؤَٔ باهلل.   زايٖزٔذٝ

 
 ز4ش

َٔش َّ ايدِّٜ ِٛ  زََأئو َٜ
 

َٔخيربى اهلل بأْ٘ ش َّ ايدِّٜ ِٛ ز، ءْٗا ًَه١ٝ َطًك١، يٝط ٔيُـا يف  ََأئو َٜ
َٔايدْٝا فرضب، بٌ ٔيُا يف اآلقز٠، ٚش َّ ايدِّٜ ِٛ ز، ٖـٛ ٜـّٛ ادتـشا٤،    َٜ

فٗٛ جياسٟ ايٓاظ بز ت٘ يف ايدْٝا ٚاآلقز٠، فتبًغو ءعار٠ بإٔ ر ١ اهلل 
ال تهٕٛ يف ايدْٝا فرضب، بٌ تهٕٛ يف اآلقز٠ نـذيو، فـأقربى اهلل   

َٔش بأْ٘ َّ ايدِّٜ ِٛ ز. ايّٝٛ ايذٟ الٜٓفع اإلْضإ فٝ٘ ص٣ٛ ايـذٟ  ََأئو َٜ
َٔنًو ايتؾٓزف نٝفُا عا٤ يف ش َّ ايدِّٜ ِٛ ز. ٚنإ ابٔ عبـاظ رفـٞ   َٜ

َٔاهلل عُٓٗا ٜكٍٛ عٔ ش َّ ايدِّٜ ِٛ  ز:تقافٞ ّٜٛ اذتضاب(. ََأئو َٜ
 

 ايز ١ ٖٓا ملٔ نًو قشا٥ٔ نٌ ع٤ٞ، ملٔ ٖٛ بايغ ايكـ٠ٛ ٚادتـربٚ،  
ٚاملكدر٠ ع٢ً ايز ١، نًو إٔ ٜٗب نٌ ع٤ٞ، نُا نًـو إٔ حيحـب   

َٔنٌ ع٤ٞ، َٚٔ نًو ش َّ ايدِّٜ ِٛ ز، ال ٜتركل ي٘  يو قبٌ إٔ ٜهـٕٛ  َٜ
َايهًا ّٜٛ ايدْٝا َٔ قبٌ. ٜكٍٛ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: ذٜكبض اهلل 
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 تعاة ا رض ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜٚطٟٛ ايضُا٤ بُٝٝٓ٘، ثِ ٜكٍٛ: أْا املًـو، 
. فال َايو، ٚال ًَو، ٜٚتفٓزد اهلل بأْ٘ َايو  يو 7أٜٔ ًَٛى ا رضذ 
َٔ ايّٝٛ ايععِٝ: ش ًَِٛا َع٢ًَ اْيَهأفَزٜ َٜ َٕ ََٚنا  َٔ َُ ٦ََٕٔذ اْيَرٗل ٔيًٖزِذ ِٛ ًْوم َٜ ُُ اْي

٤ِْٞ  ، ش26زايفزقإَعٔضريًا ِِ َعـ ُٗ ِٓ َٔ  ٔ٘ َٕ َيا َِٜخَف٢ َع٢ًَ ايًِ ُِٖ َباَرُسٚ  َّ ِٛ َٜ
َٔ اْي َُ ٖٗاَريِّ َٛأذٔد اْيَك ٘ٔ اْي َّ ٔيًِ ِٛ ًْوم اْيَٝ  . 16زغافزُُ
 

 ز5ش
 زَءٜٖاَى َِْعُبُد َٚءٜٖاَى َِْضَتٔعنُيش

 
تشٖٛ ءعزاق١ عهز ٚءنـإ ٚطُأْٝٓـ١ يف ْفضـو، ذتـ٢ تكبـٌ عًـ٢       

 زَءٜٖاَى َِْعُبُدعبادت٘ عٔ طٛ ، فتكٍٛ: ش
دفع ايزٜا٤. ثِ ز، تَءٜٖاَى َِْعُبُدٚذدى ربٓا، ٚال أذد غريى ْعبد. ٚ: ش

ٖٚـٞ تـدفع ايهربٜـا٤. ْضـتعني بـو ربٓـا       ، زٚءٜاى ْضتعنيتزدف: ش
يكقا٤ ذٛا٥حٓا، ٚالْضتعني بغريى، فهُا أْٓا ْعبدى، ٚالْعبـد غـريى،   
فإْٓا ْضتعني بو، ٚالْضتعني بأذد غريى. ايعبٛد١ٜ ٖٓا ٖٞ َزتب١ عًٝـا  

    ٕ ءاٍل  َٔ اهلل ع٢ً اإلْضإ، فعٓدَا ٜعبد اإلْضـإ ربـ٘، فـذيو الٜهـٛ

                                                           
 (2787ؽرٝس َضًِ ، نتاب ؽفا، املٓافكني ت7
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بٗدا١ٜ اهلل ي٘، فاْعز نٝف ندح اهلل تعاة ذبٝب٘ َٚؾطفاٙ عًٝ٘ ايؾال٠ 
 ٚايضالّ: 

ٙٔ اْئهَتاَبش ٍَ َع٢ًَ َعِبٔد ٘ٔ اِئذٟ َأْش ُُِد ٔيًِ ُٖـا  ش 1زايهٗف اْيَر ُ٘ َي ََٚأْٖ
٘ٔ ٔيَبـداً   ِٝـ ًَ َٕ َع ٘ٔ َِٜدُعُٛٙ َناُدٚا َٜهمُْٛٛ َّ َعِبُد ايًِ ٔ َقا َٕ  ش 19زادتـ ُصـِبَرا

ِٝال ٙٔ َي  1ز اإلصزا٤ اِئذٟ َأِصَز٣ ٔبَعِبٔد
تًُط ٖٓا حتزرًا َٔ االتهاٍ ع٢ً غري اهلل، ٚارتـٛف َـٔ غـري اهلل،     

ٚ يــو حيكــل عالجــًا َــٔ أَــزاض ايهربٜــا٤، ٚايعحــب بــايٓفط، أٚ  
 باآلقزٜٔ.

ايعباد٠ ُتزٓصف اإلْضإ يف اإلنإ، ٚتهٕٛ ذؾا١ْ ي٘ يف َا ًٜكـاٙ َـٔ   
 أ ٣ ايٓاظ:

ُِـٔد َربِّـَو     ََٚيَكِدش َٕ* َفَضـبِِّس ٔبَر َُا َٜكمٛيمٛ ُِ َأَْٖو َٜٔقُٝل َؽِدُرَى ٔب ًَ َِْع
َٚاِعُبِد َرٖبَو َذٖت٢ َْٜأٔتََٝو اْيـَٝٔكنيُ   *َٔ َٔ ايٖضأجٔدٜ َٔ  ِٔ -97 ز اذتحـز َٚنم
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 ايباب ايزابـــــع
 املمَٓعِ عًٝٗـــِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 

 ز6ش
َِأٖدَْــــا ايؾَِّزاَط ش  زاملمضَتٔكٝ

 
َِ  تضتعني ب٘ نـٞ ٜٗـدٜو: ش    ز،  ٕ اإلْضـإ ال  ايؾِّـَزاَط املمضـَتٔكٝ

َِ حيع٢ بٓع١ُ ٖداٜت٘ ءة ش ز، ءاٍل ء ا أْعـِ اهلل  تعـاة   ايؾَِّزاَط املمضـَتٔكٝ
عًٝ٘، ٖٚذا ٜغري بإٔ اإلْضـإ دٕٚ ٖداٜـ١ اهلل، ءمنـا ٖـٛ صـا٥ز عًـ٢       

َِ شزؽِّـَزاطَ ؽزاط ًَتٛ، فال ٜطًب اهلداٜـ١ ءة ش  ز، ءاٍل  اى َُضـَتٔكٝ
زغــري  ٟ اصــتكا١َ، فًــٛ نــإ عًــ٢ ؽِّــَزاَطايــذٟ ٜهــٕٛ عًــ٢ ش

َِزشؽَِّزاَطش َِز يكاٍ: ثبتٓا ع٢ً شَُضَتٔكٝ  ز. ايؾَِّزاَط املمضَتٔكٝ
ٜكٍٛ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ البٔ عباظ: ذٜـاغالّ ءْـٞ أعًُـو    

فاصأٍ نًُا،، اذفغ اهلل حيفعو، اذفغ اهلل جتدٙ جتاٖو، ء ا صأيت 
اهلل، ٚء ا اصتعٓت فاصتعٔ بـاهللذ. ترٚاٙ أ ـد ٚايرتَـذٟ(. فايؾـزاط     

٘ٔ    املضتكِٝ ٖٛ ؽزاط اهلل ايذٟ ٖٛ نً٘ قري: ش ًْـُت َعًَـ٢ ايًٍـ َِٛن َءِّْٞ َت
ٕٖ َربِّـٞ َعًَـ٢ ٔؽـَزإط     َٗا َء َٛ آٔقْذ ٔبَٓأؽَٝٔت ُٖ َٔٔ َدآٖب١ٕ َءاِل  َٖا  ََٚربِّهمِ  َربِّٞ 

ُِ ذيبٝـو ٚصـعدٜو،   عٔ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: .56زٖٛدَِٗضَتٔكٝ
ٚقـد بـٝٓٔ اهلل تعـاة ؽـزاط٘      .ٚارتري نً٘ بٝدٜو ٚايغز يـٝط ءيٝـوذ  
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املضتكِٝ يف اإلصالّ، ٚتهًٌ ٖذا ايبٝإ اإلهلٞ ٚانتٌُ بٓـشٍٚ ايكـزإٓ   
 ايذٟ ٜٗدٟ ءة ؽزاط اهلل املضتكِٝ.  

 
 ز7ش

ِِ َغرَي امَلش َٗ َٔ َأَْعَُت َعًَٝ َٚاَل ايٖقايِّنَئؽَزاَط اِئذٜ  ِِ َٗ  زغُقٛٔب َعًَٝ
 

ِِ    اجعًٓا ايًِٗ بز تو ع٢ً ش َٗ َٔ َأَْعُـَت َعًَـٝ ز َـٔ  ٔؽـَزاَط اِيـٔذٜ
ِِقبًٓاش َٗ ًَٝ َِز بإٔ ٖدٜتِٗ شَأَْعَُت َع ز فاصتكاّ بٗـِ  ايؾَِّزاَط املمضَتٔكٝ

ِِ  املضار، ٚالجتعًٓا َٔش َٗ ز  ٕ غقـبو عًٝٓـا ُٜحٓٓبٓـا    امَلغُقـٛٔب َعًَـٝ
ــو،  ــو  ر تـ ــٕٛ دٕٚ ر تـ ــارب، فٓهـ ــٓا ٜـ ــا ءة ْفٛصـ  ٚالتهًٓـ

َِز ايذٜٔ ٜقًٍٕٛ عٔ ؽزاطو شايٖقايِّنَئَش ز ًٜٚتـٟٛ بٗـِ   املمضَتٔكٝ
 املضار. 

ِِقاٍ:  ش َٗ ًَٝ َٔ َأَْعَُت َع زٚمل ٜكٌ َغـرَي  ايـذٜٔ غقـبَت    ٔؽَزاَط اِئذٜ
ِِ عًِٝٗ، بٌشَغرَي َٗ ًَٝ  ز فايٓع١ُ ٖٓا ٖٞ قايؾ١ َـٔ اهلل،ش امَلغُقٛٔب َع

ِِش زأْت ٜا ربَأَْعَُت َٗ ًَٝ ِِزيهٔ شَع َٗ ًَٝ ز ايذٜٔ مل ٜٓعِ امَلغُقٛٔب َع
َِ عًٝــ٘ اهلل بٓعُــ١ اهلداٜــ١ ءة ش   ز ٜهــٕٛ َــٔ  ايؾِّــَزاَط املمضــَتٔكٝ

َِز  ٕ ْكــٝض شامَلغُقــٛٔبش ز  ايؾِّــَزاَطز ٖــٛ شايؾِّــَزاَط املمضــَتٔكٝ
ٔؽـَزإط  املًتٟٛ، ٚايذٟ نقـٞ فٝـ٘ الٜهـٕٛ نايـذٟ نقـٞ عًـ٢ ش      
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َُِٗ ًَٜٛٓا َع٢ًَ ز:شِضَتٔكٝ ُِٔغٞ َص َٜ َٖٔ َِٖد٣ َأ ٘ٔ َأ َٗ َِٚج َُٔهٓبًا َع٢ًَ  ُِٔغٞ  َٜ َُٔ َأَف
 ُِ َِٗضــَتٔكٝ فــذيو نقــٞ يف ايطــزم ايــٛعز٠     22زاملًــؤؽــَزإط 

ٚاملٓردرا،، ٚبذيو ٜهٕٛ َقطزبًا ع٢ً ايدٚاّ عهط ايـذٟ نقـٞ   
ز عًٝ٘ ٛٔبامَلغُقبثك١ نُا يٛ أْ٘ ًَو ع٢ً ايؾزاط املضتكِٝ. ثِ إٔ ش

ٜز٣ نٌ ع٤ٞ يف ذاي١ غقب عًٝ٘،  يو أْ٘ ٖٛ  ات٘ قد غٔقب ع٢ً 
ْفض٘ بإٔ قادٖا ءة تًو  املٓعزجا، ايٛعز٠، فٝهٕٛ َغقٛبًا عًٝ٘ َـٔ  
َٜٛ٘، َٔ أقٛت٘، َٔ سٚج٘، َٔ أبٓا٥٘، َـٔ أقزبا٥ـ٘، َـٔ     ادتُٝع، َٔ أب
جٛارٙ، بٌ ذت٢ َٔ ْفض٘ اييت تهٕٛ غافب١ عًٝ٘، فرت٣ ٖذا ايغخؿ 

ُِ  َٛقـٛ،، ٖٚٓـا   َق طزبًا ستتكًٓا ع٢ً ايدٚاّ نُا يٛ أْ٘ ٜكعد ع٢ً يغ
تبدأ َعاْات٘ َع االفطزابا، ايٓفض١ٝ املتؾـاعد٠، َـع ايٛصـاٚظ، َـع     

ز  امَلغُقـٛبٔ ا ٚب١٦ ايزٚذ١ٝ، ٖٚٛ ٜعٝػ يف ٚاقع ٜتحٓز  فٝ٘ َـزار٠ ش 
عًٝ٘ َٔ نٌ ع٤ٞ، فرت٢ رعف١ املا٤ نهٔ هلا إٔ تضتفٓشٙ، ذتـ٢ يكُـ١   

ّ، ٖٚٓا ٜفكد ذت٢ ايتًذ  بايطعاّ، أٚ ايغـزاب، أٚ َتعـ١ اإلٜـٛا٤    ايطعا
ءة ايفزاؼ،  ْ٘ صٝدقٌ يف ؽزا  ذت٢ ٜغفٛ، ٚع٢ً ا غًب ٜضـتعني  
بأد١ٜٚ َٗد١٥، أٚ ايٓٗـٛض بإعـزاق١ يف ايؾـباح،  ٕ أذالَـ٘ تهـٕٛ      

 عبار٠ عٔ نٛابٝط َفشع١، ٜٓتفض َٓٗا بأْفاظ َتكٍطع١.   
ِِ امَلغُقـ فعٓدَا ٜكٍٛ اهلل ش َٗ ز عًٝٓـا إٔ ُْـدرى إٔ ٖـؤال٤    ٛٔب َعًَـٝ

ُٜعإْٛ ٖذٙ املعاْا٠ املتفاق١ُ ٜٚتحٓزعٕٛ عًكُٗـا ذتعـ١ بًرعـ١، ذتـ٢     
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تز٣ ايغقب بادًٜا يف صرٓاتِٗ، ٚيف أؽٛاتِٗ، ٚيف ذزناتِٗ، فأٚي٦و 
ِِِٖ ش َٗ ًَٝ ز فًِ ٜكٌ اهلل جـٌ عـأْ٘ غـري ايـذٜٔ غقـبَت      امَلغُقٛٔب َع

قبٛا ذت٢ فطز٠ اإلْضإ فِٝٗ، فهـإ  عًِٝٗ،  ٕ ٖؤال٤ ِٖ ايذٜٔ أغ
عًِٝٗ إٔ ٜٛاجٗٛا ايغقب بايغقب. ٜتٛصٌ املؤَٔ ءة رب٘ َتقـزعًا:  

ِِايًِٗ الجتعًين َٔ ش َٗ ًَٝ ز ايٖقايِّنَيز ٚالجتعًين ربٞ َٔ شامَلغُقٛٔب َع
 ايذٜٔ ٜقًٍٕٛ عٔ اذتل. 

ايؾِّـَزاَط  ا َز اآلقز ايذٟ أقٛي٘ يو، ٖٛ إٔ ايذٜٔ ٜهْٕٛٛ ع٢ً ش
َِاملم ز ٜٚٓعِ اهلل عًِٝٗ، الٜعين  يو أِْٗ أؽبرٛا يف َـأَٔ، ٚإٔ  ضَتٔكٝ

نٌ ع٤ٞ با، ع٢ً َا ٜزاّ، فًعٌ أذد ٖؤال٤ ٜـز٣  ا، ايهـٛابٝط،   
أٚ ٜعاْٞ بعض تًو املعاْا٠، ٖٓـا عًٝـ٘ إٔ ُٜزاجـع  اتـ٘ ٜٚبرـع عـٔ       
ا صباب اييت تؤٓدٟ ب٘ ءة  يو، فايٓع١ُ حتتاد ءة تكـدٜزٖا، ٚاذتفـاظ   

ٕ ٖٚبو اهلل أبٓا٤ّ، يهٓو فغـًَت يف تـزبٝتِٗ، فـذيو ٜعـين     عًٝٗا، فإ
بأِْٗ صٝضببٕٛ يـو ا  ٣، ٚءٕ رسقـو اهلل بشٚجـ١ ؽـاذت١، يهٓـو      
أصأ، ايتعاٌَ َعٗا، فذيو ُٜضبب يـو أ ٣، ٚنـذيو ءٕ رسقـو اهلل    
ٍٛٓ عًٝو ءة ْك١ُ، بٌ  ااٍ، بٝد أْو أصأ، اصتخداّ ٖذا املاٍ، فٝتر

ايطعاّ فٝٗا، ٚمل تٓعفٗـا، صتضـبب يـو    ذت٢ أصٓاْو، ءٕ تزنت بكاٜا 
آالًَا، ٚقط ٖذا ع٢ً أَزاض ايهبد، أٚ ايه٢ً، أٚ ايكًب، أٚ املعـد٠،  
ــٓدرتٗا، ٚأذضــٓت    ــدّٚ عًٝــو ء ا ذافعــت عًٝٗــا، ٚق فٓعُــ١ اهلل ت
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اصتخداَٗا، ٚيذيو ُٜكاٍ: تبايغهز تـدّٚ ايـَٓٔعِ( ٚايغـهز ٖٓـا ٖـٛ      
 ا.تكدٜز ايٓٔع١ُ، ٚاذتفاظ عًٝٗا، ٚجتٓٓب تبذٜزٖ

ثِ تكٍٛ: تآَني(، صا٥اًل اهلل عش ٚجٌ االصتحاب١، ٖٚٞ يٝضت آٜـ١،  
ٚال جــش٤ًا َــٔ آٜــ١، تًفعٗــا دٕٚ نتابتٗــا يف املؾــرف. ٚ تآَــني(، 
الٜكتؾز قٛهلا يف ْٗا١ٜ ايفاحت١ فك ، بٌ عٓد نـٌ دعـا٤. ٖٚـٞ نُـٔ     

 ٜكٍٛ يف ْٗا١ٜ ايدعا٤: ايًِٗ أصأيو االصتحاب١ يدعا٥ٞ.
زؼ ايز ٔ، نُا أقرب ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝـ٘  ايفاحت١، نٓش َٔ نٓٛس ع

 ٚصًِ عٔ اهلل: 
أعطٝت يو ٚ َتو نٓشا َٔ نٓٛس عزعٞ: فاحت١ ايهتاب، ٚقامتـ١  ت

 .(صٛر٠ ايبكز٠
بذيو فكد متٝش، ٖذٙ ايضٛر٠ املبارن١ بأْٗا َٔ أنثز صـٛر ايكـزإٓ   
ايهزِٜ قزا٠٤ يف ايٓاظ،  يو أْٗا ُتكزأ َع نٌ رنعـ١ َـٔ ايؾـًٛا،،    

 . بٗا ايٓاظ يف شتتًف َٓاصباتِٜٗٚضتعني 
جا٤ يف ذدٜع أبٞ ٖزٜز٠ عٔ ايٓ  ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ قـاٍ: قـاٍ   

ُِـُد  اهلل تعاة: تقضُت ايؾال٠ بٝين ٚبٔ عبدٟ ْؾفني، ء ا قاٍ: ش اْيَر
ُٔنيَ  ــاَي ٘ٔ َربِّ اْيَع ــ ــاٍ:   يًٍ ــدٟ، ٚء ا ق ــدْٞ عب ــاة:   ــاٍ اهلل تع ز، ق

َِش َٔ ايٖزٔذٝ ٞٓ عبـدٟ، ٚء ا قـاٍ:      ز قـاٍ اهلل  ايٖزِذُـ تعـاة: أثٓـ٢ عًـ
َٔش َّ ايدِّٜ ِٛ َءٜٖـاَى  ز، قاٍ اهلل تعاة: زتٓدْٞ عبدٟ، ٚء ا قـاٍ: ش ََأئو َٜ
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ز ، قاٍ اهلل تعاة: ٖذا بٝين ٚبـني عبـدٟ ْؾـفني،    َِْعُبُد َٚءٜٖاَى َِْضَتٔعنُي
َِٚء ا قاٍ: ش بدٟ، ز، قاٍ اهلل تعاة: ٖذا يعأٖدَْــــا ايؾَِّزاَط املمضَتٔكٝ

 ٚيعبدٟ َا صأٍ 
ُِـُد  ء ا ْعزْا ءة ٖذا ايتكضِٝ، صٝتبني يٓا إٔ اآلٜا، ايـثالث: ش  اْيَر

َِ َٔ ايٖزٔذٝ ُٔنَي ، ايٖزِذُـ ٘ٔ َربِّ اْيَعاَي َٔش، زيًٍ َّ ايدِّٜ ِٛ  ز، ٖٞ هلل . ََأئو َٜ
 ز ٖٞ ايٛص  بني اهلل ٚبني ايعبـد. َءٜٖاَى َِْعُبُد َٚءٜٖاَى َِْضَتٔعنُيٚاآل١ٜ: ش

ــد: ش  ــإ، ٖٚــٞ يًعب ــإ ا قريت ــأتٞ اآلٜت ــِ ت ــَزاَط ث ـــا ايؾِّ أٖدَْـــ
َِ َٚاَل   ش، زاملمضَتٔكٝ  ِِ َٗ ِِ َغرَي امَلغُقـٛٔب َعًَـٝ َٗ ًَٝ َٔ َأَْعَُت َع ٔؽَزاَط اِئذٜ
 . ايٖقايِّنَيز

: ذدثٓا اذتضٔ بٔ صـٛار أبـٛ ايعـال٤،    ت:ٜكٍٛ اإلَاّ أ د يف َضٓدٙ
ذدثٓا يٝع ٜعين ابٔ صعد، عٔ َعا١ٜٚ بٔ ؽاحل: إٔ عبـد ايـز ٔ بـٔ    
جبري بٔ ْفري، ذدث٘ عٔ أبٝ٘، عٔ ايٓٛاظ بٔ مسعـإ، عـٔ رصـٍٛ اهلل    
ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ قاٍ: ذفزب اهلل َثال ؽـزاًطا َضـتكُٝا، ٚعًـ٢    

٢ ا بـٛاب صـتٛر   جٓبيت ايؾزاط صٛرإ فُٝٗا أبـٛاب َفترـ١، ٚعًـ   
َزقا٠، ٚع٢ً باب ايؾزاط دا  ٜكٍٛ: ٜا أٜٗا ايٓاظ، ادقًٛا ايؾزاط 
مجٝعا ٚال تعٛجٛا، ٚدا  ٜدعٛ َٔ فٛم ايؾزاط، فإ ا أراد اإلْضإ إٔ 
ٜفتس ع٦ّٝا َٔ تًو ا بٛاب، قاٍ: ٚحيو، ال تفتر٘؛ فإْـو ءٕ تفترـ٘   

ملفترـ١  تًح٘. فايؾزاط اإلصـالّ، ٚايضـٛرإ ذـدٚد اهلل، ٚا بـٛاب ا    
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ستارّ اهلل، ٚ يو ايداعٞ ع٢ً رأظ ايؾزاط نتاب اهلل، ٚايـداعٞ َـٔ   
 فٛم ايؾزاط ٚاعغ اهلل يف قًب نٌ َضًِذ.

 صٛر٠ َرتابط١، َتها١ًَ، أٚهلا ر ١، ٚأٚصطٗا ٖدا١ٜ، ٚآقزٖا ْع١ُ. 
َِ  عٓدَا ٜبًغ اإلْضإ ش ز، فإْـ٘ ٜبًـغ ايطُأْٝٓـ١،    ايؾِّـَزاَط املمضـَتٔكٝ
ايؾِّــَزاَط طُأْٝٓــ١ ايزٚذٝــ١، صــ٣ٛ صــبٌٝشٚيــٝط َــٔ صــبٌٝ ءة اي

َِ  ز.املمضَتٔكٝ
 

 


