
 1 

 

 ِٓ أؽىبَ األػؾ١خ
 

ؽبهق ؽبؽّٟ . كثمٍُ 

  

  

  

لبي اإلِبَ اثٓ ثطبي، هؽّٗ هللا، فٟ ثبة ٍٕخ األػؾ١خ ِٓ شوؽٗ ػٍٝ 

: طؾ١ؼ اٌجقبهٞ

 ٠ِٕٛب ٘نا أْ ٔظٍٝ، صُ فٟإْ أٚي ِب ٔجلأ ثٗ » :لبي ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌَالَ

ٔوعغ فٕٕؾو، ِٓ فؼٍٗ فمل أطبة ٍٕزٕب، ِٚٓ مثؼ لجً مٌه، فئّٔب ٘ٛ ٌؾُ 

، فمبَ أثٛ ثوكح ثٓ ١ٔبه، ٚلل مثؼ، « شٝءفٟللِٗ ألٍ٘ٗ، ١ٌٌ ِٓ إٌَه 

. «امثؾٙب، ٌٚٓ رغيٜ ػٓ أؽل ثؼلن»:إْ ػٕلٜ عنػخ، فمبي: فمبي

ِٓ مثؼ ثؼل اٌظالح رُ َٔىٗ، »:ٚلبي اٌجواء ِوح، ػٓ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ

. « أطبة ٍٕخ ا١ٌٍَّّٓ

. ِضٍٗ- ػ١ٍٗ اٌَالَ -إٌجٟٚهٜٚ أٌٔ ػٓ 

. إٔٙب ٚاعجخ:  ٚعٛة األػؾ١خ، فمبي أثٛ ؽ١ٕفخ ِٚؾّلفٟافزٍف اٌؼٍّبء 

. األػؾٝ ٚاعت ػٍٝ أً٘ األِظبه ِب فال اٌؾبط: ٚهٜٚ ػٓ إٌقؼٝ أٔٗ لبي

. األػؾ١خ ٍٕخ ال هفظخ ألؽل فٝ رووٙب: ٚموو اثٓ ؽج١ت ػٓ ِبٌه أٔٗ لبي

ِٓ اشزوٜ أػؾ١خ فؾجَٙب ؽ١خ ؽزٝ م٘جذ أ٠بَ اٌنثؼ أٔٗ : ٚفٝ اٌّلٚٔخ

. آصُ؛ إم ٌُ ٠ؼؼ ثٙب

. ٚهٜٚ ػٕٗ أٔٗ إْ رووٙب ثئٌ ِب طٕغ

. ٚ٘ٛ لٛي هث١ؼخ ٚا١ٌٍش. ٚ٘نا إّٔب ٠طٍك فٝ رون اٌٛاعت

. ٚإْ ٚعل اٌفم١و ِٓ ٠ٍَفٗ صّٕٙب ف١ٍَزٍف: لبي ِبٌه

ٚهٚٞ ػٓ ٍؼ١ل اثٓ ا١ٌَّت، ٚػٍمّخ، ٚاألٍٛك، أٔٗ وبٔٛا ال ٠ٛعجٛٔٙب، ٚ٘ٛ 

. لٛي أثٝ ٠ٍٛف

األػؾ١خ ٍٕخ ٚرطٛع، ١ٌَٚذ ثٛاعجخ، ٚ٘ٛ لٛي أؽّل ٚأثٝ : ٚلبي اٌشبفؼٝ

. صٛه

ال ثأً ثزووٙب، ٚلل هٜٚ ػٓ اٌظؾبثخ ِب ٠لي أٔٙب ١ٌَذ ثٛاعجخ : ٚلبي اٌضٛهٜ

. ٚال ثأً ثزووٙب



 2 

موو ػجل اٌوىاق، ػٓ اٌضٛهٜ، ػٓ إٍّبػ١ً، ػٓ اٌشؼجٝ، ػٓ أثٝ ٍو٠ؾخ 

. هأ٠ذ أثب ثىو ٚػّو ِٚب ٠ؼؾ١بْ: لبي

.. ِٓ شبء ػؾٝ ِٚٓ شبء ٌُ ٠ؼؼ: ٚػٓ اثٓ ػّو

أهٍٍٕٝ اثٓ : ٚهٜٚ اٌضٛهٜ، ػٓ أثٝ ِؼشو، ػٓ ٌِٛٝ الثٓ ػجبً لبي

ب ثلهُ٘، ٚلبي ًّ . ٘نٖ أػؾ١خ اثٓ ػجبً: لً: ػجبً أشزوٜ ٌٗ ٌؾ

ًّب ػٍٝ: لبي ػٍمّخ: ٚلبي إٌقؼٝ . ألْ ال أػؾٝ أؽت إٌٝ ِٓ أْ أهاٖ ؽز

. ٚ٘ٛ لٛي أثٝ َِؼٛك اٌجلهٜ، ٍٚؼل، ٚثالي

إٔٙب رغيا ػٕه، »:ٚاؽزظ اٌىٛف١ْٛ ػٍٝ ٚعٛثٙب ثمٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ ألثٝ ثوكح

. «ٌٚٓ رغيا ػٓ أؽل ثؼلن

ل١ً . وبْ أٚعجٙب فأرٍفٙب، فٍنٌه أٚعت ػ١ٍٗ إػبكرٙب: فئْ ل١ً: لبي اٌطؾبٜٚ

أهاك ٘نا ١ٌؼوفٗ ل١ّخ اٌّزٍفخ ١ٌأِوٖ ثّضٍٙب، فٍّب ٌُ ٠زؼوف مٌه كي أٔٗ ٌُ : ٌٗ

. ٠مظل إٌٝ ِب موود

أٚي ِب ٔجلأ ثٗ فٝ ٠ِٕٛب ٘نا أْ »:ٚاؽزظ ِٓ ٌُ ٠ٛعجٙب ثمٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ

، ِٚب وبْ ٍٕخ ف١ٌٍ «ٔظٍٝ، صُ ٕٔؾو، فّٓ فؼً مٌه فمل أطبة ٍٕزٕب

إما كفً ػشو مٜ اٌؾغخ فأهاك أؽلوُ أْ »:ثٛاعت، ٚثمٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ

. «..٠ؼؾٝ

. فٍٛ وبٔذ ٚاعجخ ٌُ ٠غؼٍٙب إٌٝ إهاكح اٌّؼؾٝ: لبي اثٓ إٌّنه

فمبي هث١ؼخ، ٚأثٛ اٌئبك، : ٚافزٍفٛا فٝ رفظ١ً اٌظللخ ػٍٝ األػؾ١خ

. ٚهٜٚ ػٓ ؽبًٚ ِضٍٗ. اٌؼؾ١خ أفؼً: ٚاٌىٛف١ْٛ

ِب أثبٌٝ أْ ال أػؾٝ إال ثل٠ه، ٚألْ أػؼٗ فٟ فٟ : ٚهٜٚ ػٓ ثالي أٔٗ لبي

. ٠ز١ُ لل روة أؽت إٌٝ ِٓ أْ أػؾٝ ثٗ

ٚ٘ٛ لٛي ِبٌه ٚأثٝ صٛه، مووٖ اثٓ إٌّنه، . اٌظللخ أفؼً: ٚلبي اٌشؼجٝ

. ٚاٌّؼوٚف ِٓ ِن٘ت ِبٌه ػٕل أطؾبثٗ أْ اٌؼؾ١خ أفؼً ِٓ اٌظللخ

أْ اٌظللخ ثضّٕٙب أؽت إٌٝ اٌؾبط ِٓ أْ ٠ؼؾٝ؛ : ٚهٜٚ اثٓ ٚ٘ت ػٓ ِبٌه

. فٙنا ٠لي أْ اٌؼؾ١خ ػٕلٖ ٌغ١و اٌؾبط أفؼً ِٓ اٌظللخ

٘ٝ أفؼً ِٓ اٌؼزك ِٚٓ ػظ١ُ اٌظللخ؛ ألْ إؽ١بء إٌَخ : لبي اثٓ ؽج١ت

. أفؼً ِٓ اٌزطٛع

. ٘ٝ أفؼً ِٓ طللخ ٍجؼ١ٓ ك٠ٕبًها: ٚلبي هث١ؼخ

ٌُٚ ٠ؾفع ػٓ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ أٔٗ رون األػؾٝ ؽٛي ػّوٖ : لبي غ١وٖ

إْ اٌظللخ ثضّٕٙب أفؼً : ٚٔلة أِزٗ إ١ٌٙب، فال ٠ٕجغٝ ٌٍّٛو رووٙب، ٚإّٔب لبي

 .ٌٍؾبط ثّٕٝ ِٓ أعً أٔٗ ال ٠وٜ ٌٍؾبعخ أػؾ١خ
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َّٕبًِ  َٓ اٌ َّٝ ث١َْ َِ األَػبِؽ ب َِ ِخ اإل َّ َْ ثَبة لِ

َُ : ف١ٗ ََ و، َل ِِ ِٓ َػب ِٗ َػَؾب٠َب، َفَظبَهْد إٌجُٟػْمجََخ ْث َٓ أَْطَؾبثِ الَ ث١َْ ََّ  ػ١ٍٗ اٌ

ٍْذُ  ، َفُم ، َطبَهْد : ٌُِؼْمجََخ َعَنَػخٌة ِٗ َٛي اٌٍَّ ٍُ ، َلبيَ ٠ٌَٟب َه ب » : َعَنَػخٌة َٙ . «َػؼِّ ثِ

ٚأِب لَّخ اٌوٍٛي اٌؼؾب٠ب ث١ٓ أطؾبثٗ، فئْ وبْ لَّٙب ث١ٓ األغ١ٕبء ٌىبٔذ 

 أٚ ِب ٠غوٜ ِغواٖ ِّب ٠غٛى أفن٘ب ٌألغ١ٕبء، ٚإْ وبْ إّٔب لَّٙب اٌفٟءِٓ 

. ث١ٓ فموائُٙ فبطخ فىبٔذ ِٓ اٌظللخ

 ػ١ٍٗ اٌَالَ إٌجٟٚإّٔب أهاك اٌجقبهٜ ثٙنا اٌجبة ٚهللا أػٍُ ١ٌو٠ه أْ إػطبء 

. اٌؼؾب٠ب ألطؾبثٗ ك١ًٌ ػٍٝ رأو١ل٘ب ٚٔلثُٙ إ١ٌٙب

ٌٛ وبْ وّب ىػّذ ٌُ ٠قف مٌه ػٓ اٌظؾبثخ اٌن٠ٓ لظلٚا رووٙب : فئْ ل١ً

. ُٚ٘ ٍِٛوْٚ

١ٌٌ وّب رّٛ٘ذ ٌُٚ ٠زووٙب ِٓ رووٙب ُِٕٙ؛ ألٔٙب غ١و ٚو١لح ٚال ِوغت : ل١ً

لبي أثٛ : ف١ٙب، ٚإّٔب رووٙب ٌّب هٜٚ ػٓ ِؼّو ٚاٌضٛهٜ ػٓ أثٝ ٚائً لبي

 ألكع األػؾٝ ٚأٔب ٍِٛو؛ ِقبفخ أْ ٠وٜ ع١وأٝ أٔٗ إٟٔ: َِؼٛك األٔظبهٜ

. ؽزُ ػٍٝ

ألْ ال : ٚهٜٚ اٌضٛهٜ، ػٓ إثوا١ُ٘، ػٓ ِٙبعو، ػٓ إٌقؼٝ، ػٓ ػٍمّخ لبي

. أػؾٝ أؽت إٌٝ ِٓ أهاٖ ؽزّب ػٍٝ

ٚ٘ىنا ٠ٕجغٝ ٌٍؼبٌُ اٌنٜ ٠مزلٜ ثٗ إما فشٝ ِٓ اٌؼبِخ أْ ٠ٍزيِٛا إٌَٓ 

اٌزياَ اٌفوائغ أْ ٠زون فؼٍٙب ١ٌزأٍٝ ثٗ ف١ٙب ٌٚئال ٠قٍؾ ػٍٝ إٌبً أِو 

. ك٠ُٕٙ فال ٠فولٛا ث١ٓ فوػٗ ٚٔفٍٗ

أٔٗ رغٛى اٌؼؾب٠ب ثّب رٙلٜ إ١ٌه ٚثّب ٌُ رشزوٖ، : ٚفٝ ؽل٠ش ػمجخ ِٓ اٌفمٗ

. ثقالف ِب ٠ؼزملٖ ػبِخ إٌبً

بِء  ََ َٚإٌِّ بفِوِ  ََ ُّ ٍْ ثَبة األْػِؾ١َِّخ ٌِ

ِوَف : ف١ٗ ََ ََٚؽبَػْذ ثِ ب  َٙ ًَ َػ١ٍَْ َّْ اٌوٍٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ َكَف َػبئَِشَخ، أَ

َٝ رَْجىِٝ، َفَمبيَ  ِ٘ َٚ ىََّخ  َِ  ًَ ْْ رَْلُف ًَ أَ ِذ » :َلْج َْ ب ٌَِه، أََِٔف ، َلبيَ :   َلبٌَذْ « َِ ُْ » :ََٔؼ

ْْ ال  ٌَْؾبطُّ َغ١َْو أَ ب ٠َْمِؼٝ ا َِ ، َفبْلِؼٝ  ََ َٕبدِ آَك ُٗ َػٍَٝ ثَ ُٗ اٌٍَّ وٌة َوَزجَ ِْ َنا أَ َ٘  َّْ إِ

ٌْج١َِْذ  ٍْذُ «رَطُٛفِٝ ثِب ُِ ثََموٍر، َفُم ًٕٝ ُأر١ُِذ ثٍَِْؾ ِّ َّٕب ثِ ب ُو َّّ َنا  َلبٌُٛا: ، َفٍَ َ٘ ب  َػؾَّٝ : َِ

ٌْجََموِ  ِٗ ثِب َٚاِع ْٓ أَْى ِٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ َػ ُٛي اٌٍَّ ٍُ . َه

افزٍف اٌؼٍّبء فٝ اٌَّبفو ً٘ رغت ػ١ٍٗ أػؾ١خ  

ٚثٗ . اٌؼؾ١خ ٍٕخ ػٍٝ ع١ّغ إٌبً، ٚػٍٝ اٌؾبط ثّٕٝ: فمبي اٌشبفؼٝ

. لبي أثٛ صٛه

. األػؾ١خ ػٍٝ اٌَّبفو، ٚال ٠ؤِو ثزووٙب إال اٌؾبط ثّٕٝ: ٚلبي ِبٌه

. أْ ِٓ ٌُ ٠ؾظ ِٓ أً٘ ِىخ ِٕٚٝ ف١ٍؼؼ: ٚموو اثٓ اٌّٛاى ػٓ ِبٌه

. ِٚن٘ت اثٓ ػّو أْ اٌؼؾ١خ رٍيَ اٌَّبفو ٚ٘ٛ لٛي األٚىاػٝ ٚا١ٌٍش
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. ال رغت اٌؼؾ١خ ػٍٝ اٌَّبفو: ٚلبي أثٛ ؽ١ٕفخ

. هفض ٌٍؾبط ٚ اٌَّبفو فٝ أْ ال ٠ؼؾٝ: ٚهٜٚ ػٓ إٌقؼٝ أٔٗ لبي

ػؾٝ هٍٛي هللا طٍٝ هللا »:ٚؽغخ اٌشبفؼٝ ظب٘و ٘نا اٌؾل٠ش ٚ٘ٛ لٌٛٗ

. ، ٚوبٔٛا فٝ اٌؾظ ٚفٝ ؽبي ٍفو«ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ػٓ أىٚاعٗ

أْ ا١ٌٍَّّٓ : ٚاٌؾغخ ٌّبٌه فٝ ٚعٛثٙب ػٍٝ اٌَّبفو٠ٓ: لبي األثٙوٜ

وٍُٙ ِٕلٚثْٛ إ١ٌٙب ٚإٌٝ غ١و٘ب ِٓ إٌَٓ فؼ١ٍُٙ فؼٍٙب، ٚال فوق فٝ مٌه 

ث١ٓ ؽؼوٜ ٚال ثلٜٚ؛ وّب ال فوق ث١ُٕٙ فٝ اٌفوائغ، ٚؽغزٗ أٔٙب ال رٍيَ 

اٌؾبط ثّٕٝ أْ ِٕٝ إّٔب رنثؼ ف١ٙب اٌٙلا٠ب ال اٌؼؾب٠ب، ٚ٘ٝ ِقظٛطخ 

. ثبٌٙلا٠ب، ٚاٌٙلٜ ٘ٛ ِب ١ٍك ِٓ اٌؾً إٌٝ اٌؾواَ، ١ٌٌٚ ونٌه األػؾ١خ

وٕب ٔؾظ ِغ : ٚموو اثٓ ٚ٘ت، ػٓ أفٍؼ ثٓ ؽ١ّل، ػٓ اٌمبٍُ ثٓ ِؾّل لبي

ٚػٓ ػّو ثٓ اٌقطبة أٔٗ وبْ ٠ؾظ ٚال . ػبئشخ فٍُ ٠ىٓ ٠ؼؾٝ ِٕب أؽل

. ٚػٓ اثٓ ػّو ِضٍٗ. ٠ؼؾٝ

ٚأفجؤٝ هعً ِٓ أً٘ اٌؼٍُ أْ ػجل هللا ثٓ ػجبً ٍٚبٌُ ثٓ ػجل هللا : لبي

. ٚعّبػخ وبْٔٛ ٠ؾغْٛ ٚال ٠ؼؾْٛ

. ٚػٓ إٌقؼٝ أْ أثب ثىو ٚػّو وبٔب ٠ؾغبْ ٚال ٠ؼؾ١بْ

ٚؽغخ أثٝ ؽ١ٕفخ فٝ ٍمٛؽٙب ػٓ اٌَّبفو٠ٓ أٔٗ ٌّب ٍمطذ اٌغّؼخ 

ال : ٚاٌؼ١لاْ ػُٕٙ ٍمطذ اٌؼؾ١خ، ٚهٚاٖ ػٓ ػٍٝ ثٓ أثٝ ؽبٌت أٔٗ لبي

. عّؼخ ٚال رشو٠ك إال فٝ ِظو عبِغ

ٚأِب إٌَبء فئْ ِٓ أٚعت اٌؼؾب٠ب أٚعجٙب ػ١ٍٙٓ، ِٚٓ ٌُ ٠ٛعجٙب اٍزؾجٙب 

. ٌٙٓ وبٌوعبي، ٚهللا أػٍُ

َّْٕؾوِ  ََ اٌ ْٛ َ٠ ُِ َٓ اٌٍَّْؾ ِِ  َٝٙ ب ٠ُْشَز َِ ثَبة 

َّْٕؾوِ : ف١ٗ ََ اٌ ْٛ ، ػ١ٍٗ اٌَالَ، ٠َ ُّٝ َّٕجِ ًَ اٌظَّالِح » :أٌََِٔ، َلبَي اٌ َْ َمثََؼ َلْج ْٓ َوب َِ
١ٍُِْؼْل  ، َفَمبيَ «َف ًٌة ََ َهُع ، : ، َفَمب ُُ ِٗ اٌٍَّْؾ َٙٝ ف١ِ ٌَة ٠ُْشَز ْٛ َنا ٠َ َ٘  َّْ ، إِ ِٗ َٛي اٌٍَّ ٍُ ٠َب َه

ُٗ فِٝ َمٌَِه، َفال  ، َفَوفََّض ٌَ ٍُر ْٝ ٌَْؾ ْٓ َشبرَ ِِ ِلٜ َعَنَػخٌة َف١ْوٌة  ْٕ َِٚػ  ، ُٗ َفَنَوَو ِٓ ِع١َوأَ

ُّٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  َّٕجِ َْٔىَفأَ اٌ َُّ ا َْ ال  صُ ُٖ أَ ا َٛ ٍِ  ْٓ َِ أَْكِهٜ ثٍَََغِذ اٌوُّْفَظُخ 

ْٚ َلبيَ  ب، أَ َ٘ َٛىَُّػٛ خٍر َفَز َّ ١ْ َٕ ًُ إٌَِٝ ُغ َّٕب ََ اٌ ََٚلب ب،  َّ ُٙ ، َفَنثََؾ ِٓ ب: إٌَِٝ َوْجَش١ْ َ٘ . َفَزَغيَُّػٛ

ِٓ اٍزؼغً ش١ئب لجً ٚلزٗ فؼمٛثزٗ أْ ٠ّٕغ مٌه اٌشٝء، : لبي اٌٍّٙت

ٚ٘نا أثٛ ثوكح اٍزؼغً اٌنثؼ لجً ٚلزٗ؛ فؾوَ أْ رغيا ػٕٗ ِوح أفوٜ، ٌٚٛال 

أٔٗ موو ِٓ ع١وأٗ عٛػخ ِٚشمخ أهاك إؽؼبُِٙ ٍٚل عٛػزُٙ ٚفٍزُٙ ٌّب 

ػنهٖ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٚعٛى ٌٗ اٌؼؾ١خ ثغنػخ ِٓ اٌّؼي، ٠ٚلي ػٍٝ مٌه 

، فٍُ ٠ىٓ «ٌٚٓ رغيا أؽلا ثؼلن»:لٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ فٝ غ١و ٘نٖ اٌوٚا٠خ

فٝ اٌؾل٠ش شٝء ٠ّىٓ أْ ٠زٕبٚي ِٕٗ ِؼٕٝ افزظبص إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ 

. إ٠بٖ ثئعبىح اٌغنػخ إال ِب موو ِٓ ؽبعخ ع١وأٗ ٚعٛػُٙ

ٚف١ٗ أْ ِٓ اشزٙٝ اٌٍؾُ ٠َٛ إٌؾو أٔٗ ال ؽوط ػ١ٍٗ، ٚال ٠زٛعٗ : لبي اٌّؤٌف

إ١ٌٗ ِب لبي ػّو ثٓ اٌقطبة ؽ١ٓ ٌمٝ عبثو ثٓ ػجل هللا ِٚؼٗ ؽّبي ٌؾُ 

: فمبي ٌٗ. ٠ب أ١ِو اٌّؤ١ِٕٓ، لوِٕب إٌٝ اٌٍؾُ: ِب ٘نا  فمبي: ثلهُ٘، فمبي ٌٗ
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؛ ألْ (أم٘جزُ ؽ١جبرىُ فٝ ؽ١برىُ اٌل١ٔب ٚاٍزّزؼزُ ثٙب):أ٠ٓ رن٘ت ٘نٖ ا٠٢خ

١ٌنووٚا اٍُ ):٠َٛ إٌؾو ِقظٛص ثأوً اٌٍؾُ ٚاالٌزنام ثبٌؾالي، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ

. (هللا ػٍٝ ِب هىلُٙ ِٓ ث١ّٙخ األٔؼبَ

ٚأِب فٝ غ١و ٚلذ إٌؾو فأوً اٌٍؾُ ِجبػ، إال أْ اٌٍَف وبٔٛا ال ٠ٛاظجْٛ 

ب، ٍٚزأرٝ ١ٍورُٙ فٝ أوٍُٙ ٚأفنُ٘ ِٓ اٌل١ٔب فٝ وزبة  ًّ ػٍٝ أوٍٗ كائ

. األؽؼّخ، ٚوزبة اٌولبئك إْ شبء هللا

ِب وبْ ػ١ٍٗ ٍٍف ٘نٖ األِخ ِٓ ِٛاٍبرُٙ ٌغ١وأُٙ ِّب هىلُٙ هللا، : ٚف١ٗ

ٚرون االٍزئضبه ػ١ٍُٙ، أال روٜ ؽوص أثٝ ثوكح رؼغ١ً اٌنثؼ ِٓ أعً فٍخ 

. ع١وأٗ، ٌُٚ ٠زؼوف إْ وبْ مٌه ٠غيا أَ ال

: ٘ٛ ِضً رٛىػٛ٘ب ٚرمَّٛ٘ب، لبي طبؽت اٌؼ١ٓ اٌغيع« فزغيػٛ٘ب» :لٌٛٗ

. اٌمطغ

فمل ث١ٓ أْ اٌوفظخ ٌُ « ال أكهٜ أثٍغذ اٌوفظخ ِٓ ٍٛاٖ أَ ال » :ٚلٛي أٌٔ

. «ٌٚٓ رغيا أؽًلا ثؼلن»:رىٓ ألؽل غ١وٖ؛ لٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ فٝ ؽل٠ش اٌجواء

َّْٕؾوِ  َُ اٌ ْٛ ْٓ َلبَي األْػَؾٝ ٠َ َِ ثَبة 

الَ، َلبيَ : ف١ٗ ََّ ّ، ػ١ٍٗ اٌ ِٝ َّٕجِ ِٓ اٌ ََ » :أَُثٛ ثَْىَوَح، َػ ْٛ َ٠ ِٗ ١َْئزِ َٙ َزَلاَه َو ٍْ َْ َلِل ا ب َِ اٌيَّ

، صاَلسٌة  ٌَة ب أَْهثََؼخٌة ُؽُو َٙ ْٕ ِِ ًوا  ْٙ َٕب َػَشَو َش َُٕخ اْص ََّ َٚاألْهَع، اٌ َٛادِ  َّ ََّ ُٗ اٌ َفٍََك اٌٍَّ

َّبَكٜ  َٓ ُع َؼَو اٌَِّنٜ ث١َْ ُِ ََٚهَعُت   ، َُ َؾوَّ ُّ ٌْ ا َٚ ِخ  ٌِْؾغَّ َُٚمٚ ا ٌَْمْؼَلِح  َٛا١ٌَِبدٌة ُمٚ ا َز ُِ
َنا  َ٘ وٍر  ْٙ ُّٜ َش ، أَ َْ َٕب« ََٚشْؼجَب ٍْ ُٗ :   ُل َّٕب أََّٔ َٕ َىَذ َؽزَّٝ ظَ ََ ، َف ُُ ُٗ أَْػٍَ ٌُٛ ٍُ ََٚه  ُٗ اٌٍَّ

، َلبيَ  ِٗ ِّ ٍْ ِٗ ثَِغ١ِْو ا ١ّ ِّ ََ ١ُ ِخ » :ٍَ ٌِْؾغَّ ٌَ َما ا َٕب« أ١ٌََْ ٍْ ُّٜ ثٍََلٍر » :ثٍََٝ، َلبيَ :   ُل أَ

َنا  َٕب« َ٘ ٍْ ِٗ ثَِغ١ِْو :   ُل ١ّ ِّ ََ ١ُ ٍَ  ُٗ َّٕب أََّٔ َٕ َىَذ َؽزَّٝ ظَ ََ ، َف ُُ ُٗ أَْػٍَ ٌُٛ ٍُ ََٚه  ُٗ اٌٍَّ

، َلبيَ  ِٗ ِّ ٍْ ٍَْلَح » :ا ٌْجَ ٌَ ا َٕب« أ١ٌََْ ٍْ َنا » :ثٍََٝ، َلبيَ :   ُل َ٘ ٍَر  ْٛ َ٠ ُّٜ َٕب« َفأَ ٍْ ُٗ :   ُل اٌٍَّ

، َلبيَ  ِٗ ِّ ٍْ ِٗ ثَِغ١ِْو ا ١ّ ِّ ََ ١ُ ٍَ  ُٗ َّٕب أََّٔ َٕ َىَذ َؽزَّٝ ظَ ََ ، َف ُُ ُٗ أَْػٍَ ٌُٛ ٍُ ََ » :ََٚه ْٛ َ٠ ٌَ أ١ٌََْ

َّْٕؾوِ  َٕب«اٌ ٍْ ُْ » :ثٍََٝ، َلبيَ :   ُل َٛاٌَُى ِْ أَ َٚ  ُْ بَءُو َِ َّْ ِك . «..... َفئِ

افزٍف اٌؼٍّبء فٝ أ٠بَ األػؾٝ، فمبي ِبٌه ٚأثٛ ؽ١ٕفخ ٚأطؾبثٗ ٚاٌضٛهٜ 

هٜٚ مٌه ػٓ ػّو، ٚػٍٝ، . األػؾٝ ٠َٛ إٌؾو ٠ِٚٛبْ ثؼلٖ: ٚأؽّل اثٓ ؽٕجً

ٚاثٓ ػّو، ٚاثٓ ػجبً، ٚأثٝ ٘و٠وح، ٚأٌٔ، مووٖ اثٓ اٌمظبه، ٚمووٖ اثٓ 

. ٚ٘ت ػٓ اثٓ َِؼٛك

األػؾٝ ٠َٛ : ٚلبي ػطبء ٚاٌؾَٓ اٌجظوٜ ٚاألٚىاػٝ ٚاٌشبفؼٝ ٚ أثٛ صٛه

أ٠بَ إٌؾو األ٠بَ : ٚهٜٚ مٌه ػٓ ػٍٝ ٚاثٓ ػجبً لبال. إٌؾو ٚصالصخ أ٠بَ ثؼلٖ

. اٌّؼٍِٛبد

ٚ٘ٛ افزالف ِٓ لٌّٛٙب، ١ٌٌٚ ػٓ اٌظؾبثخ غ١و ٘ن٠ٓ اٌم١ٌٛٓ، ٚ ثّٙب لبي 

. أئّخ اٌفزٜٛ، ٌٍٚزبثؼ١ٓ ف١ٙب شنٚم

. ٠ؼٕٝ ٠َٛ إٌؾو، ٚثنٌه روعُ اٌجقبهٜ. األػؾٝ ٠َٛ ٚاؽل: لبي اثٓ ١ٍو٠ٓ

إٌؾو فٝ األِظبه ٠َٛ ٚاؽل، ٚفٝ ِٕٝ : ٚلبي ٍؼ١ل ثٓ عج١و، ٚعبثو ثٓ ى٠ل

. صالصخ أ٠بَ
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. إٌؾو إٌٝ آفو ٠َٛ ِٓ مٜ اٌؾغخ: ٚهٜٚ ػٓ اٌؾَٓ اٌجظوٜ

. ٠َٛ إٌؾو ٍٚزخ أ٠بَ ثؼلٖ: ٚلبي لزبكح

ٚ٘نٖ األلٛاي ال أطً ٌٙب فٝ إٌَخ، ٚال فٝ ألٛاي اٌظؾبثخ، ١ٌٌٚ اٍزلالي 

أٔٗ ال ٠ىْٛ ٔؾو ٚال « أ١ٌٌ ٠َٛ إٌؾو » :ِٓ اٍزلي ِٓ لٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ

مثؼ فٝ غ١وٖ ثشٝء؛ ألْ إٌؾو فٝ أ٠بَ ِٕٝ لل ٔمٍٗ اٌقٍف ػٓ اٌٍَف، 

٠ٚنووٚا اٍُ ):ٚعوٜ ػ١ٍٗ اٌؼًّ فٝ ع١ّغ األِظبه، فال ؽغخ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ

لبي فنوو األ٠بَ كْٚ  (هللا فٝ أ٠بَ ِؼٍِٛبد ػٍٝ ِب هىلُٙ ِٓ ث١ّٙخ األٔؼبَ

. ا١ٌٍبٌٝ

رؼبٌٝ - ال ثأً ثبٌنثؼ ١ٌال فٝ أ٠بَ إٌؾو؛ ألْ هللا : ٚلبي أثٛ ؽ١ٕفخ ٚاٌشبفؼٝ

إما موو األ٠بَ فب١ٌٍبٌٝ رجغ ٌٙب، ٚإما موو ا١ٌٍبٌٝ فبأل٠بَ رجغ ٌٙب، ٚثٗ لبي - 

. أشٙت ٚإٍؾبق ٚأثٛ صٛه

ٚأعّؼٛا أٔٗ ال ٠غٛى أْ ٠ؼؾٝ لجً ؽٍٛع اٌفغو ِٓ ٠َٛ إٌؾو، ٚلل رملَ فٝ 

وزبة طالح اٌؼ١ل٠ٓ افزالف اٌؼٍّبء فٝ األ٠بَ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼلٚكاد، ٚاٌؾّل 

. هلل

إْ اٌيِبْ لل اٍزلاه و١ٙئزٗ ٠َٛ فٍك هللا » :لٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ: ٚلبي أثٛ ػج١ل

إْ ثلء مٌه وبْ ٚهللا أػٍُ أْ اٌؼوة وبٔذ رؾوَ : ٠مبي« اٌَّٛاد ٚاألهع 

اٌشٙٛه األهثؼخ، ٚوبْ ٘نا ِّب رَّىذ ثٗ ِٓ ٍِخ إثوا١ُ٘، فوثّب اؽزبعٛا 

إٌٝ رؾ١ًٍ اٌّؾوَ ٌٍؾوة رىْٛ ث١ُٕٙ؛ ف١ىوْ٘ٛ أْ ٠َزؾٍٖٛ ٚ ٠ىوْ٘ٛ 

رأف١و ؽوثُٙ، ف١ؤفوْٚ رؾو٠ُ اٌّؾوَ إٌٝ طفو، ف١ؾوِٛٔٗ ٠َٚزؾٍْٛ 

إّٔب إٌَٝء ى٠بكح فٝ ):اٌّؾوَ، ٚ٘نا ٘ٛ إٌَٝء اٌنٜ لبي هللا رؼبٌٝ

. ا٠٢خ، ٚوبْ مٌه فٝ وزبثٗ (اٌىفو

فىبٔٛا ٠ؾوِْٛ طفو . ثؼذ اٌشٝء ث١َٕئخ: ٚإٌَٝء ٘ٛ اٌزأف١و، ِٕٚٗ ل١ً

. ٘ٛ أؽل اٌظفو٠ٓ: ٠و٠لْٚ ثٗ اٌّؾوَ، ٠ٚمٌْٛٛ

ػٍٝ « ٚال طفو»:ٚلل رأٚي ثؼغ إٌبً فٝ لٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ: لبي أثٛ ػج١ل

٘نا، صُ ٠ؾزبعْٛ أ٠ًؼب إٌٝ رأف١و طفو إٌٝ اٌشٙو اٌنٜ ثؼلٖ وؾبعزُٙ إٌٝ 

رأف١و اٌّؾوَ، ف١ؤفوْٚ رؾو٠ّٗ إٌٝ هث١غ، صُ ٠ّىضْٛ ثنٌه ِب شبء هللا، صُ 

٠ؾزبعْٛ إٌٝ ِضٍٗ، صُ ونٌه، فىنٌه ٠زلافغ شًٙوا ثؼل شٙو ؽزٝ اٍزلاه 

اٌزؾو٠ُ ػٍٝ إٌَخ وٍٙب، فمبَ اإلٍالَ ٚلل هعغ اٌّؾوَ إٌٝ ِٛػؼٗ اٌنٜ 

. ٚطفٗ هللا ثٗ، ٚمٌه ثؼل ك٘و ؽ٠ًٛ

ٚىػُ ثؼغ إٌبً أُٔٙ وبٔٛا ٠َزؾٍْٛ اٌّؾوَ ػبِب، فئما وبْ لبثً هكٖٚ إٌٝ 

إْ اٌيِبْ لل اٍزلاه »:رؾو٠ّٗ، ٚاٌزف١َو األٚي أؽت إٌٝ ٌمٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ

، ١ٌٌٚ فٝ اٌزف١َو األف١و اٍزلاهح، «و١ٙئزٗ ٠َٛ فٍك هللا اٌَّٛاد ٚاألهع

ًِب):ٚػٍٝ ٘نا اٌنٜ فَؤبٖ ٠ىْٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ ب ٠ٚؾوِٛٔٗ ػب ًِ  (٠ؾٍٛٔٗ ػب

ِظللب ٌٗ؛ ألُٔٙ إما ؽوِٛا فٝ اٌؼبَ اٌّؾوَ ٚفٝ لبثً طفو، صُ اؽزبعٛا ثؼل 

: مٌه إٌٝ رؾ١ًٍ طفو أ٠ؼب أؽٍٖٛ، ٚؽوِٛا اٌنٜ ثؼلٖ، فٙنا رأ٠ًٚ لٌٛٗ رؼبٌٝ

ب) ًِ ب ٠ٚؾوِٛٔٗ ػب ًِ . (٠ؾٍٛٔٗ ػب
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إٔٗ فٝ اٌؾظ، ؽلصٕبٖ ٍف١بْ ثٓ : ٚفٝ ٘نا رف١َو آفو، ٠مبي: لبي أثٛ ػج١ل

 (ٚال علاي فٝ اٌؾظ):ػ١١ٕخ، ػٓ اثٓ أثٝ ٔغ١ؼ، ػٓ ِغب٘ل فٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ

. لل اٍزمو اٌؾظ فٝ مٜ اٌؾغخ ال علاي ف١ٗ: لبي

: ٚفٝ غ١و ؽل٠ش ٍف١بْ ٠وٜٚ ػٓ ِؼّو، ػٓ اثٓ أثٝ ٔغ١ؼ، ػٓ ِغب٘ل لبي

وبٔذ اٌؼوة فٝ اٌغب١ٍ٘خ ٠ؾغْٛ ػب١ِٓ فٝ مٜ اٌمؼلح، ٚػب١ِٓ فٝ مٜ 

اٌؾغخ، فٍّب وبٔذ إٌَخ اٌزٝ ؽظ ف١ٙب أثٛ ثىو لجً ؽغخ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ 

وبْ اٌؾظ فٝ إٌَخ اٌضب١ٔخ ِٓ مٜ اٌمؼلح، فٍّب وبٔذ إٌَخ اٌزٝ ؽظ ف١ٙب 

. إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ فٝ اٌؼبَ اٌّمجً ػبك اٌؾظ إٌٝ مٜ اٌؾغخ

ؽلصٕٝ أثٛ ثشو، ػٓ ِغب٘ل : هٜٚ ٍف١بْ ثٓ ؽ١َٓ لبي: ٚلبي صبثذ ثٓ ؽيَ

. ؽظ أثٛ ثىو فٝ مٜ اٌؾغخ: لبي

« أ١ٌٌ اٌجٍلح  » :ٚموو صبثذ فٝ غو٠ت اٌؾل٠ش ؽل٠ش أثٝ ثىوح ٚلبي ف١ٗ

ِٕٚٝ أ٠ًؼب ٠َّٛٔٙب اٌجٍلح، ٚلل موو هللا ِىخ فٝ وزبثٗ : ثفزؼ اٌالَ، لبي

ثئٍىبْ اٌالَ، فال أػوف ِب لبي صبثذ  (إّٔب أِود أْ أػجل هة ٘نٖ اٌجٍلح):فمبي

. إال أْ رىْٛ ٌغخ ٌٍؼوة أ٠ؼب ثفزؼ اٌالَ

َظٍَّٝ  ُّ ٌْ َؾوِ ثِب ْٕ َّ ٌْ ا َٚ ثَبة األْػَؾٝ 

الَ: ف١ٗ ََّ ّ، ػ١ٍٗ اٌ ِٝ َّٕجِ َؾَو اٌ ْٕ َِ َؾِو، ٠َْؼِٕٝ  ْٕ َّ ٌْ َؾُو فِٝ ا ْٕ َ٠ َْ ُٗ َوب َو، أََّٔ َّ . اْثٓ ُػ

وَ  َّ َظٍَّٝ: ٚلبي اْثٓ ُػ ُّ ٌْ ٠ََْٚنثَُؼ ثِب َؾُو  ْٕ َ٠ َْ الَ، َوب ََّ ّٝ، ػ١ٍٗ اٌ َّٕجِ . إْ اٌ

إّٔب ٘نا ٍٕخ اإلِبَ فبطخ أْ ٠نثؼ أػؾ١زٗ أٚ ٠ٕؾو ثبٌّظٍٝ، ٚػٍٝ مٌه 

عوٜ اٌؼًّ فٝ أِظبه ا١ٌٍَّّٓ، ٚوبْ اثٓ ػّو ٠نثؼ ثبٌّظٍٝ، ٌُٚ ٠و مٌه 

. ِبٌه ٌغ١و اإلِبَ

ٚإّٔب ٠نثؼ اإلِبَ ثبٌّظٍٝ ١ٌواٖ إٌبً ف١نثؾْٛ ػٍٝ ٠م١ٓ : ٚلبي اٌٍّٙت

ثؼل مثؾٗ، ٠ٚشب٘لْٚ طفخ مثؾٗ؛ ألٔٗ ِّب ٠ؾزبط ف١ٗ إٌٝ اٌؼ١بْ، ١ٌٚزأفو 

أٚي ِب ٔجلأ ثٗ أْ ٔظٍٝ صُ ٕٔظوف » :اٌنثؼ ثؼل اٌظالح وّب لبي فٝ اٌقطجخ

. « فٕٕؾو 

ِٓ هٚا٠خ اثٓ . إّٔب ٠نثؼ اإلِبَ فٝ اٌّظٍٝ ٌئال ٠نثؼ أؽل لجٍٗ: لبي ِبٌه

. ٚ٘ت

 ، ِٓ ِٓ أَْلَو١َْٔ الَ، ثَِىْجَش١ْ ََّ ّ، ػ١ٍٗ اٌ ِٝ َّٕجِ ثَبة فِٝ ُأْػِؾ١َِّخ اٌ
 ِٓ ١َْٕ ١ ِّ ٍَ ٠َُْٚنَوُو 

ً ْثٓ ؽ١ٕف ْٙ ٍَ َْ : ََٚلبَي  ٛ ُّ ٍِ َْ ُّ ٌْ َْ ا ََٚوب َِٕخ،  ِل٠ َّ ٌْ ُٓ األْػِؾ١ََّخ ثِب ّ ِّ ََ َّٕب ُٔ ُو

 َْ ٛ ُٕ ّ ِّ ََ ٠ُ .

ِٓ : ف١ٗ َٚأََٔب ُأَػِؾّٝ ثَِىْجَش١ْ  ، ِٓ الَ، ٠َُؼِؾّٝ ثَِىْجَش١ْ ََّ ، ػ١ٍٗ اٌ ُّٝ َّٕجِ َْ اٌ . أٌََٔ، َوب

ب : ََٚلبَي أٌََٔ َّ ُٙ ِٓ َفَنثََؾ ٍََؾ١ْ ِْ
ِٓ أَ ِٓ أَْلَو١َْٔ الَ، إٌَِٝ َوْجَش١ْ ََّ ّٝ، ػ١ٍٗ اٌ َّٕجِ َْٔىَفأَ اٌ ا

 ِٖ . ث١َِِل
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ب َػٍَٝ : ٚف١ٗ َٙ ُّ َِ ب ٠َْم ًّ َٕ ُٖ َغ الَ، أَْػطَب ََّ ، ػ١ٍٗ اٌ َّٝ َّٕجِ َّْ اٌ وٍر، أَ ِِ ِٓ َػب ُػْمجََخ ْث

الَ، َفَمبيَ  ََّ ّ، ػ١ٍٗ اٌ ِٝ َّٕجِ ٌٍِ ُٖ َٝ َػُزٛكٌة، َفَنَوَو ِٗ َػَؾب٠َب، َفجَِم ِٗ » :أََطَؾبثِ َْٔذ ثِ َػؼِّ أَ

 .»

هٜٚ ػٓ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ أٔٗ ػؾٝ ثىجش١ٓ، أؽلّ٘ب ػٕٗ : لبي اٌّؤٌف

ٚػٓ أً٘ ث١زٗ، ٚاٌضبٔٝ ػٓ أِزٗ، ٚهٜٚ ػٕٗ ِٓ ؽوق ِزٛاروح أٔٗ ػؾٝ 

. ثىجش١ٓ

ٚهٜٚ اثٓ ٚ٘ت ػٓ ؽ١ٛح، ػٓ أثٝ طقو، ػٓ اثٓ ٔش١ؾ، ػٓ ػوٚح، ػٓ 

أْ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ أِو ثىجش ألوْ ٠طأ فٝ ٍٛاك، ٠ٕٚظو فٝ » ػبئشخ

ثَُ هللا، اٌٍُٙ رمجً ِٓ ِؾّل ٚآي : ٍٛاك، ٠ٚجون فٝ ٍٛاك، صُ مثؾٗ، ٚلبي

. ، مووٖ اثٓ إٌّنه«ِؾّل، ِٚٓ أِزٗ، صُ ػؾٝ ثٗ 

ٚموو اثٓ ٚ٘ت ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػجل هللا ثٓ ٍبٌُ ٠ٚؼمٛة ثٓ ػجل اٌوؽّٓ، ػٓ 

أْ » :ػّوٚ ٌِٛٝ اٌّطٍت، ػٓ اٌّطٍت ثٓ ػجل هللا، ػٓ عبثو ثٓ ػجل هللا

ثَُ هللا ٚهللا أوجو، اٌٍُٙ ػٕٝ : إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ كػب ثىجشٗ فنثؾٗ، ٚلبي

. « ٚػٓ ِٓ ٌُ ٠ؼؼ ِٓ أِزٝ 

ٚموو اٌطؾبٜٚ ؽل٠ش ػبئشخ ٚؽل٠ش عبثو ٚموو ِضٍٗ ِٓ ؽل٠ش أثٝ ٍؼ١ل 

اٌقلهٜ، ٚ٘نٖ ا٢صبه ِج١ٕخ ٌّؼٕٝ ؽل٠ش أٌٔ، ِٚفَوح ٌٗ ٚافزالفٙب ٠لي 

ػٍٝ أْ األِو فٝ مٌه ٚاٍغ، فّٓ أهاك أْ ٠ؼؾٝ ػٓ ٔفَٗ ثبص١ٕٓ ٚصالصخ، 

فٙٛ أى٠ل فٝ أعوٖ إما أهاك ثنٌه ٚعٗ هللا ٚإؽؼبَ اٌَّبو١ٓ، ٚم٘ت ِبٌه 

ٚا١ٌٍش ٚاألٚىاػٝ ٚاٌشبفؼٝ ٚأؽّل ٚإٍؾبق ٚأثٛ صٛه إٌٝ أٔٗ ٠غٛى ٌٍوعً 

أْ ٠ؼؾٝ ثبٌشبح اٌٛاؽلح ػٕٗ ٚػٓ أً٘ ث١زٗ، ٚهٜٚ ِضٍٗ ػٓ أثٝ ٘و٠وح 

ٚووٖ : ٚاثٓ ػّو، ٚاؽزظ أؽّل ثٓ ؽٕجً ثنثؼ إٌجٝ ػٓ أِزٗ، لبي اثٓ إٌّنه

. مٌه اٌضٛهٜ ٚأثٛ ؽ١ٕفخ ٚأطؾبثٗ

إْ ِب هٜٚ : ال ٠غٛى أْ ٠ؼؾٝ ثشبح ٚاؽلح ػٓ اص١ٕٓ، ٚلبٌٛا: ٚلبي اٌطؾبٜٚ

ػٓ إٌجٝ أٔٗ مثؼ ػٕٗ ٚػٓ أِزٗ َِٕٛؿ أٚ ِقظٛص، ِّٚب ٠لي ػٍٝ مٌه 

أٔٗ ٌٛ وبْ اٌىجش ٠غيا ػٓ غ١و ٚاؽل، ٚال ٚلذ ٚال ػلك فٝ مٌه ٌىبٔذ اٌجلٔخ 

ٚاٌجموح أؽوٜ أْ رىٛٔب ونٌه، ٌّٚب هأ٠ٕب إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٚلذ فٝ اٌجلْ 

ٚاٌجمو، فٕؾو فٝ اٌؾل٠ج١خ وً ٚاؽلح ػٓ ٍجؼخ، كي أٔٗ ال رغيا فٝ اٌجلٔخ 

. ٚاٌجموح ػٓ أوضو ِّٓ مثؾذ ػٕٗ ٠ِٛئن؛ ٚمٌه ٍجؼخ، ٚاٌشبح أؽوٜ ثنٌه

. ٚاٌمٛي األٚي أٌٚٝ؛ ٌٍضبثذ ػٓ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ: لبي اثٓ إٌّنه

ٚإٌَـ ال ٠ىْٛ ثبٌلػٜٛ إال ثبٌٕمً اٌضبثذ، ٚاٍزؼّبي إٌَٓ : لبي اٌّؤٌف

أٌٚٝ ِٓ إٍمبؽ ثؼؼٙب، ٚال ٍٍف ٌٍىٛف١١ٓ فٝ لٌُٛٙ ثبٌَٕـ فٝ مٌه، ٚلل 

. رملَ ؽل٠ش ػمجخ فٝ ثبة لَّخ اإلِبَ األػبؽٝ ث١ٓ أطؾبثٗ

اٌغنع ِٓ اٌّؼي، ٚ٘ٛ اثٓ فَّخ أشٙو، ٚال ٠غٛى اٌغنع ِٓ اٌّؼي : ٚاٌَؼُزٛك

فٝ اٌؼؾب٠ب، ٚإّٔب ٠غٛى ف١ٙب اٌضٕٝ، ٚ٘ٛ ثؼل كفٌٛٗ فٝ إٌَخ اٌضب١ٔخ، 

ٚاٌؾل٠ش فبص ٌؼمجخ ال ٠غٛى ٌغ١وٖ إال ألثٝ ثوكح ثٓ ١ٔبه، ٚاٌنٜ هفض ٌٗ 

. إٌجٝ فٝ ِضٍٗ، ٚال ٠غٛى ٌغ١وّ٘ب

. ٠ؼٕٝ أّٔٙب ثٍْٛ اٌٍّؼ، ػٓ اٌطجوٜ« أٍِؾ١ٓ » :ٚلٌٛٗ

ث١بع ٠شٛثٗ شٝء ِٓ ٍٛاك، ٚوجش : اٌٍّؾخ ٚاٌٍّؼ: ٚلبي طبؽت اٌؼ١ٓ

. ػوة ِٕٗ فٝ ؽجٗ ؽٛي: أٍِؼ ٚػٕت ِالؽٝ
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األٍِؼ اٌنٜ ف١ٗ ث١بع ٍٚٛاك، ٠ٚىْٛ : ٚلبي أثٛ ػج١ل ػٓ اٌىَبئٝ ٚأثٝ ى٠ل

. اٌج١بع أوضو

فمل لبي اثٓ ػجبً فٝ لٌٛٗ « وٕب َّٔٓ األػؾ١خ ثبٌّل٠ٕخ » :ٚلٛي ًٍٙ

فٝ االٍزَّبْ : لبي (ِٚٓ ٠ؼظُ شؼبئو هللا فئٔٙب ِٓ رمٜٛ اٌمٍٛة): رؼبٌٝ

. ٚاالٍزؼظبَ ٚاالٍزؾَبْ

ِّٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ألثِٝ ُثْوَكحَ  َّٕجِ ِي اٌ ْٛ َٓ » :ثَبة َل ِِ ٌَْغَنعِ  َػؼِّ ثِب
ْٓ أََؽلٍر ثَْؼَلَن  َٜ َػ ْٓ رَْغِي ٌََٚ َؼِي  َّ ٌْ « ا

ٌْجََواء، َلبيَ : ف١ٗ ُٗ : ا ُٛي : َػؾَّٝ َفبيٌة ٌِٝ ٠َُمبُي ٌَ ٍُ ُٗ َه ًَ اٌظَّالِح، َفَمبَي ٌَ أَُثٛ ُثْوَكَح َلْج

ِٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٍُر » :اٌٍَّ َّْ : ، َفَمبيَ «َشبرَُه َشبُح ٌَْؾ ، إِ ِٗ َٛي اٌٍَّ ٍُ ٠َب َه

َؼِي، َلبيَ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ ًٕب َعَنَػًخ  ِلٜ َكاِع ْٕ ْٓ رَْظٍَُؼ ٌَِغ١ِْونَ » :ِػ ٌََٚ ب  َٙ . اٌؾل٠ش« ....اْمثَْؾ

َٕبقٌة َعَنَػخ، َلبيَ : ٚلبي ِوح ، َٚػ ٍٓر َٕبُق ٌَجَ ْٓ أََؽلٍر » :َػ ْٓ رَْغِيَا َػ ٌََٚ ب،  َٙ َىبَٔ َِ ب  َٙ ٍْ اْعَؼ

. « ثَْؼَلَن 

اٌؼٍّبء ِغّؼْٛ ػٍٝ اٌمٛي ثظب٘و ٘نا اٌؾل٠ش، ٚلل رملَ اٌىالَ ف١ٗ فٝ 

ثبة ِب ٠شزٙٝ ِٓ اٌٍؾُ ٠َٛ إٌؾو، ٚاٌؼٕبق ِٓ اٌّؼي اثٓ فَّخ أشٙو أٚ 

ٔؾٛ٘ب، ٚ٘ٛ عنػخ، ٚال ٠غٛى فٝ اٌؼؾب٠ب ثئعّبع، ٚإّٔب ٠غٛى ِٓ اٌّؼي اٌضٕٝ 

فّب فٛلٗ، ٚ٘ٛ صٕٝ إما رُ ٌٗ ٍٕخ ٚكفً فٝ اٌضب١ٔخ، ٚإّٔب ٠غٛى اٌغنع ِٓ 

. ٚل١ً إما أوٍّٙب. إما كفً ف١ٙب: اٌؼأْ فمؾ، ٚ٘ٛ اثٓ ٍجؼخ أشٙو، ل١ً

إٔٗ لل : ٚػالِزٗ أْ ٠ولل طٛف ظٙوٖ ثؼل ل١بِٗ، ٚإما وبْ ونٌه لبٌذ اٌؼوة

ٚال ٠غٛى ِٓ ٍبئو األىٚاط اٌضّب١ٔخ ِٓ األٔؼبَ إال اٌضٕٝ فّب فٛلٗ، فضٕٝ . أعنع

اٌجمو إما وًّ ٌٗ ٍٕزبْ ٚكفً فٝ اٌضبٌضخ، ٚصٕٝ اإلثً إما وًّ ٌٗ فٌّ 

. ١ٍٕٓ ٚكفً فٝ اٌَبكٍخ

 ِٖ َّٝ ث١َِِل ْٓ َمثََؼ األَػبِؽ َِ ثَبة 

ُٗ : ف١ٗ َِ َٚاِػًؼب َلَل  ُٗ ، َفَوأ٠َُْز ِٓ ٍََؾ١ْ ِْ
ِٓ أَ الَ، ثَِىْجَش١ْ ََّ ، ػ١ٍٗ اٌ ُّٝ َّٕجِ أٌََٔ، َػؾَّٝ اٌ

 ِٖ ب ث١َِِل َّ ُٙ ٠ََُٚىجُِّو، َفَنثََؾ  ِّّٝ ََ ب ٠ُ َّ ِٙ . َػٍَٝ ِطَفبِؽ

مثؼ اٌوعً أػؾ١زٗ ث١لٖ ٘ٝ إٌَخ، ٚاٌؼٍّبء ٠َزؾجْٛ مٌه، لبي أثٛ إٍؾبق 

. وبْ أطؾبة ِؾّل ٠نثؾْٛ ػؾب٠بُ٘ ثأ٠ل٠ُٙ: اٌَج١ؼٝ

ٚمٌه ِٓ اٌزٛاػغ هلل رؼبٌٝ ٚأْ هٍٛي هللا وبْ ٠فؼٍٗ، فئْ أِو : لبي ِبٌه

ب أعيأرٗ ٚثئٌ ِب طٕغ ًّ ٚونٌه اٌٙلٜ، ٚلل وبْ أثٛ ٍِٛٝ . ثنٌه ٍَِ

. األشؼوٜ ٠أِو ثٕبرٗ أْ ٠نثؾٓ َٔىٙٓ ثأ٠ل٠ٙٓ

اشٙلٜ » :ٚهٜٚ اٌي٘وٜ ػٓ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ أٔٗ لبي ٌؼبئشخ أٚ ٌفبؽّخ

، ٚروعُ ٌٗ ثبة ٚػغ اٌملَ «١َٔىزه، فئٔٗ ٠غفو ٌه ػٕل أٚي لطوح ِٓ كِٙب 

. ػٍٝ طفؾخ اٌنث١ؾخ

ِٚؼٕٝ مٌه ٚهللا أػٍُ ١ٌمٜٛ ػٍٝ اإلعٙبى ػ١ٍٙب، ٠ٚىْٛ أٍوع ٌّٛرٙب، ٌمٌٛٗ 

إما مثؾزُ فأؽَٕٛا اٌنثؼ، ١ٌٚؾل أؽلوُ شفورٗ، ١ٌٚوػ مث١ؾزٗ » :ػ١ٍٗ اٌَالَ

. ١ٌٌٚ مٌه ِٓ رؼن٠جٙب إٌّٙٝ ػٕٗ، إم ال ٠مله ػٍٝ مثؾٙب إال ثزفبلٙب« 
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اٌظٛاة أْ ٠ؼغؼٙب ػٍٝ شمٙب األ٠َو، ٚػٍٝ مٌه ِؼٝ : ٚلبي اثٓ اٌمبٍُ

. ػًّ ا١ٌٍَّّٓ، فئْ عًٙ فأػغؼٙب ػٍٝ اٌشك ا٢فو ٌُ ٠ؾوَ ػ١ٍٗ أوٍٙب

. ٚروعُ ٌٗ ثبة اٌزىج١و ػٕل اٌنثؼ

ٌٚزىجوٚا هللا ػٍٝ ِب ): اٌزىج١و ػٕل اٌنثؼ ِّب أِو هللا ثٗ ٌمٌٛٗ: لبي اٌٍّٙت

ٚ٘نا ػٍٝ إٌلة ٚاالٍزٕبْ، ِٚؼٕبٖ إؽؼبه ا١ٌٕخ هلل رؼبٌٝ ال ٌشٝء  (٘لاوُ

ِٓ اٌّؼجٛكاد اٌزٝ وبٔذ اٌغب١ٍ٘خ رنثؼ ٌٙب، ٚوبْ اٌؾَٓ اٌجظوٜ ٠مٛي ػٕل 

. ثَُ هللا ٚهللا أوجو، ٘نا ِٕه ٌٚه اٌٍُٙ رمجً ِٓ فالْ: مثؼ أػؾ١زٗ

اٌٍُٙ رمجً ِٓ فالْ ػٕل : ٚووٖ أثٛ ؽ١ٕفخ أْ ٠نوو ِغ اٍُ هللا غ١وٖ، أْ ٠مٛي

. اٌنثؼ، ٚال ثأً ثنٌه لجً اٌز١َّخ ٚلجً اٌنثؼ

ثَُ هللا ٚهللا أوجو، ١ٌٌٚ ثّٛػغ طالح ػٍٝ : ١ٌمً اٌناثؼ: ٚلبي اثٓ اٌمبٍُ

: ٚ٘ٛ لٛي ا١ٌٍش، ٚوبْ اثٓ ػّو ٠مٛي. إٌجٝ، ٚال ٠نوو ٕ٘بن إال هللا ٚؽلٖ

. ثَُ هللا ٚهللا أوجو

. اٌٍُٙ رمجً ِٕٝ: ٚإْ ٍّٝ هللا أعيأٖ، ٚإْ شبء لبي: لبي اثٓ اٌمبٍُ

. اٌٍُٙ ِٕه ٚإ١ٌه: ٚأٔىو ِبٌه لٌُٛٙ

اٌز١َّخ ػٍٝ اٌنث١ؾخ ثَُ هللا، فئْ ىاك ثؼل مٌه ش١ًئب ِٓ : ٚلبي اٌشبفؼٝ

. اٌٍُٙ رمجً ِٕٝ، فال ثأً: موو هللا أٚ طٍٝ ػٍٝ ِؾّل ٌُ أوو٘ٗ، ٚإْ لبي

ٍجؾبْ هللا : اٌؾّل هلل، أٚ لبي: إْ مثؼ شبح فمبي: ٚلبي ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ

: ٚهللا أوجو، ٠و٠ل ثنٌه اٌز١َّخ، فال ثأً، ٚ٘نا وٍٗ ر١َّخ، لبي ٚإْ لبي

اٌؾّل هلل، ٠و٠ل أْ ٠ؾّلٖ، ٚال ٠و٠ل ثٗ اٌز١َّخ، فال ٠غيا شٝء ػٓ اٌز١َّخ، 

. ٚال ٠ؤوً ٚثٗ لبي أثٛ صٛه

َو أَُثٛ  َِ َٚأَ ، ِٗ َو فِٝ ثََلَٔزِ َّ َٓ ُػ ًٌة اْث َْ َهُع َٚأََػب  ِٖ ْٓ َمثََؼ َػِؾ١ََّخ َغ١ِْو َِ ثَبة 
 َّٓ ِٙ ٠ِْل٠

َٓ ثِأَ ١ ْْ ٠َُؼِؾّ ِٗ أَ َٕبرِ ٝ ثَ ٍَ ٛ ُِ

َٚأََٔب : َػبئَِشَخ، َلبٌَذْ : ف١ٗ ِوَف  ََ ِٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ثِ ُٛي اٌٍَّ ٍُ َّٝ َه ًَ َػٍَ َكَف

ذِ » :أَْثىِٝ، َفَمبيَ  َْ ب ٌَِه، أََِٔف ٍْذُ « َِ ، َلبيَ :   ُل ُْ ُٗ َػٍَٝ » :ََٔؼ ُٗ اٌٍَّ وٌة َوَزجَ ِْ َنا أَ َ٘

ٌْج١َِْذ  ْْ ال رَطُٛفِٝ ثِب ٌَْؾبطُّ َغ١َْو أَ ب ٠َْمِؼٝ ا َِ ، َفبْلِؼٝ  ََ َٕبدِ آَك ُٛي «ثَ ٍُ ََٚػؾَّٝ َه  ،

ٌْجََموِ  ِٗ ثِب بئِ ََ ِٔ ْٓ ِٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ َػ . اٌٍَّ

فٝ ٘نا اٌؾل٠ش ؽغخ ٌوٚا٠خ اثٓ ػجل اٌؾىُ ػٓ ِبٌه أٔٗ إْ مثؼ : لبي اٌٍّٙت

ٌوعً أػؾ١زٗ ثغ١و أِوٖ ِٓ ٠مَٛ ثقلِزٗ ِٓ اٌٌٛل أٚ ثؼغ ػ١بٌٗ، ٚمثؾٙب 

. ػٍٝ ٚعٗ اٌىفب٠خ، أٔٙب رغيا ػٕٗ، وّب مثؼ اٌوٍٛي ػٓ أىٚاعٗ اٌجمو

إما مثؾٙب ِٓ ٠مَٛ ثأِوٖ وبألؿ ٚاٌٛو١ً ف١غٛى، ألٔٗ ٔبة ػٕٗ : ٚلبي األثٙوٜ

. ٚمثؼ ػٕٗ

ٚافزٍفٛا إْ أِو ثنثؾٙب غ١و ٍَُِ، فىوٖ مٌه ػٍٝ ثٓ أثٝ ؽبٌت، ٚاثٓ 

اثٓ ١ٍو٠ٓ، ٚاٌشؼجٝ، ٚاٌؾَٓ، ٚهث١ؼخ، ٚلبٌٗ : ػجبً، ٚعبثو، ِٚٓ اٌزبثؼ١ٓ

. ا١ٌٍش

أهٜ أْ ٠جلٌٙب ثأفوٜ ؽزٝ ٠نثؾٙب ٘ٛ ثٕفَٗ طبغًوا، فئْ مٌه ِٓ : ٚلبي ِبٌه

ٚووٖ مٌه اٌضٛهٜ ٚاٌىٛف١ْٛ . اٌزٛاػغ، ٚوبْ هٍٛي هللا ٠نثؼ ثٕفَٗ
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ٚاٌشبفؼٝ ٚأشٙت طبؽت ِبٌه، فئْ ٚلغ أعيأ مٌه ػٕلُ٘، ٚأعبى مٌه 

. ػطبء

ٚعٗ ٘نٖ اٌّمبٌخ أْ هللا أثبػ ٌٕب مثبئؾُٙ، ٚإما وبْ ٌٕب أْ ٌٔٛٝ مثبئؾٕب ِٓ 

رؾً ٌٕب مث١ؾزٗ ِٓ ا١ٌٍَّّٓ، وبْ ع١ّغ ِٓ ؽٍذ ٌٕب مث١ؾزٗ ِٓ ا١ٌٍَّّٓ، 

. فٝ ِؼٕبٖ فٝ أٔٗ ٠مَٛ ِمبِٗ ٚال فوق ث١ٓ مٌه

ِٚٓ وو٘ٗ، فئّٔب ٘ٛ ػٍٝ ٚعٗ االٍزؾجبة ال ػٍٝ ٚعٗ : لبي اثٓ إٌّنه

. اٌزؾو٠ُ

فئْ مثؾٙب أعٕجٝ ٍَُِ ثغ١و أِوٖ، ٌُ رغي ػٕٗ، ٚ٘ٛ ػبِٓ ٌٙب، : لبي ِبٌه

. ٚأعبى مٌه أثٛ ؽ١ٕفخ ٚاٌشبفؼٝ

ٚؽغخ ِٓ أعبى٘ب أْ ِٓ أطٌُٛٙ أْ اٌؼؾ١خ رغت ػٕلُ٘ ثبٌشواء ل١بٍب 

ػٍٝ ِب ارفمٛا ػ١ٍٗ ِٓ اٌٙلٜ إما ثٍغ ِؾٍٗ فنثؾٗ ماثؼ ثغ١و أِوٖ أٔٗ ٠غيا 

ػٕٗ، ألٔٗ شٝء فوط ِٓ ِبٌٗ هلل فىأْ اٌناثؼ مثؾٗ ٌٍَّبو١ٓ اٌَّزؾم١ٓ 

ٌٗ .

ٚأِب ِبٌه فبٌٙلٞ ػٕلٖ ِقبٌف ٌٍؼؾب٠ب، فزغت اٌؼؾب٠ب ػٕلٖ ثبٌنثؼ ال 

ثبٌشواء، ألٔٗ ٠غ١ي ٌٍّؼؾٝ أْ ٠جلي أػؾ١زٗ ثأفؼً ِٕٙب ٚأٍّٓ، فٙٝ 

ِفزموح إٌٝ ١ٔخ، فٍنٌه ٌُ ٠غي أْ ٠نثؾٙب أؽل ػٕٗ ثغ١و أِوٖ، ٚلٛي ِبٌه أٌٚٝ 

. ثبٌؾل٠ش ٚهللا أػٍُ ١ٌٌٚ ألؽل ػٕلٖ أْ ٠جلي ٘ل٠ٗ

ْثؼِ ثَْؼَل اٌظَّالِح  ثَبة اٌنَّ

الَ، ٠َْقطُُت، َفَمبيَ : ف١ٗ ََّ ، ػ١ٍٗ اٌ َّٝ َّٕجِ ْؼُذ اٌ ِّ ٍَ ٌْجََواء،  ِٗ » :ا ب َْٔجَلُأ ثِ َِ ََّٚي  َّْ أَ إِ

َٕب  ََّٕز ٍُ َنا، َفَمْل أََطبَة  َ٘  ًَ ْٓ َفَؼ َّ َؾَو، َف ْٕ َٕ َُّ َْٔوِعَغ َف ، صُ َٝ ّ ْْ َُٔظٍِ َنا أَ َ٘ َٕب  ِِ ْٛ َ٠ ْٓ ِِ
ءٍر  ْٝ ِه فِٝ َش َُ ُّٕ َٓ اٌ ِِ  ٌَ ١ٌَْ ِٗ ٍِ ْ٘ ُٗ أل ُِ ٌُة ٠َُمِلّ َٛ ٌَْؾ ُ٘ ب  َّ ْٓ ََٔؾَو، َفئَِّٔ َِ ، َفَمبَي أَُثٛ «َٚ

َّٕخٍر  : ُثْوَكحَ  َِ ُِ  ْٓ ِِ ِلٜ َعَنَػخٌة َف١ْوٌة  ْٕ َِٚػ  َٝ ّ ْْ ُأَطٍِ ًَ أَ ، َمثَْؾُذ َلْج ِٗ َٛي اٌٍَّ ٍُ ٠َب َه

ْٓ أََؽلٍر ثَْؼَلنَ » :َلبيَ  ْٓ رَْغِيَا َػ ٌََٚ ب  َٙ َىبَٔ َِ ب  َٙ ٍْ . «اْعَؼ

. ِٓ مثؼ لجً اٌظالح أػبك: ثبة: ٚروعُ ٌٗ

، َلبيَ : ٚىاك ف١ٗ َّٝ ٌْجََغٍِ َْ ا ْف١َب ٍُ  َٓ َلَة اْث ْٕ الَ، : ؽل٠ش ُع ََّ ، ػ١ٍٗ اٌ َّٝ َّٕجِ ْلُد اٌ ِٙ َش

َّْٕؾِو، َفَمبيَ  ََ اٌ ْٛ ُْ ٠َْنثَْؼ » :٠َ ٌَ ْٓ َِ َٚ ب ُأْفَوٜ،  َٙ َىبَٔ َِ ١ٍُِْؼْل  َٝ َف ّ ْْ ٠َُظٍِ ًَ أَ ْٓ َمثََؼ َلْج َِ
١ٍَْْنثَْؼ  . «َف

ٍٕخ اٌنثؼ ثؼل اٌظالح، ٚأعّغ اٌؼٍّبء أْ ِٓ مثؼ لجً اٌظالح : لبي اٌّؤٌف

فؼ١ٍٗ اإلػبكح، ألٔٗ مثؼ لجً ٚلزٗ، ٚافزٍفٛا ف١ّٓ مثؼ ثؼل اٌظالح ٚلجً مثؼ 

: اإلِبَ

فن٘ت أثٛ ؽ١ٕفخ ٚاٌضٛهٜ ٚا١ٌٍش إٌٝ أٔٗ ٠غٛى مٌه، ٚاؽزغٛا ثؾل٠ش اٌجواء أْ 

أٚي ِب ٔجلأ ثٗ فٝ ٠ِٕٛب ٘نا أْ ٔظٍٝ، صُ ٔوعغ » :إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ لبي

ِٓ مثؼ لجً أْ ٠ظٍٝ » :ٚثمٌٛٗ فٝ ؽل٠ش عٕلة اثٓ ٍف١بْ« فٕٕؾو 

فئما ؽً ٌإلِبَ اٌنثؼ ثزّبَ اٌظالح، ؽً ٌغ١وح، ٚال ِؼٕٝ : لبٌٛا« ف١ٍؼل

. الٔزظبهٖ

ال ٠غٛى ألؽل أْ ٠نثؼ لجً اإلِبَ، ٚاؽزغٛا : ٚلبي ِبٌه ٚاألٚىاػٝ ٚاٌشبفؼٝ

أْ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ طٍٝ ٠َٛ » :ثؾل٠ش اثٓ عو٠ظ، ػٓ أثٝ اٌيث١و، ػٓ عبثو
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إٌؾو ثبٌّل٠ٕخ، فزملَ هعبي فٕؾوٚا ٚظٕٛا أْ إٌجٝ لل ٔؾو، فأِوُ٘ أْ 

. «٠ؼ١لٚا

٠ب أ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٓٛا ال رملِٛا ث١ٓ ٠لٜ هللا ):ٚلبي اٌؾَٓ فٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ

. ٔيٌذ فٝ لَٛ ٔؾوٚا لجً أْ ٠ٕؾو إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ: لبي (ٚهٌٍٛٗ

هٚاٖ ؽّبك ثٓ : ٚكفغ اٌطؾبٜٚ ؽل٠ش اثٓ عو٠ظ ػٓ أثٝ اٌيث١و، ػٓ عبثو، ٚلبي

أْ هعال مثؼ لجً أْ ٠ظٍٝ إٌجٝ ػ١ٍٗ »:ٍٍّخ، ػٓ أثٝ اٌيث١و، ػٓ عبثو

ففٝ ٘نا اٌؾل٠ش أْ : لبي« اٌَالَ فٕٙٝ هٍٛي هللا أْ ٠نثؼ أؽل لجً اٌظالح

إٌٙٝ ِٓ إٌجٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ إّٔب لظل ثٗ إٌٝ إٌٙٝ لجً اٌظالح ال لجً 

مثؾٗ ٘ٛ، ٚال ٠غٛى أْ ٠ٕٙبُ٘ ػٓ اٌنثؼ لجً أْ ٠ظٍٝ إال ٚ٘ٛ ٠و٠ل ثنٌه 

. إػالُِٙ إثبؽخ اٌنثؼ ٌُٙ ثؼلِب ٠ظٍٝ، ٚإال ٌُ ٠ىٓ ٌنوو اٌظالح ِؼٕٝ

إْ أٚي َٔىٕب فٝ » :٠ٚشٙل ٌٙنا لٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ فٝ ؽل٠ش اٌجواء: لبٌٛا

فأفجو أْ إٌَه ٠َٛ إٌؾو إّٔب ٘ٛ « ٠ِٕٛب ٘نا أْ ٔجلأ ثبٌظالح، صُ ٔوعغ فٕؾو

اٌظالح، صُ اٌنثؼ ثؼل٘ب، فلي مٌه ػٍٝ أْ ِب ٠ؾً ثٗ اٌنثؼ ٘ٛ اٌظالح ال ٔؾو 

اإلِبَ اٌنٜ ٠ىْٛ ثؼل٘ب، ٚأْ ؽىُ إٌؾو لجً اٌظالح فالف ؽىّٗ ثؼل٘ب، ٚأِب 

ِٓ ؽو٠ك إٌظو فئٔب هأ٠ٕب اإلِبَ ٌٛ ٌُ ٠ٕؾو أطال ٌُ ٠ىٓ مٌه ثَّمؾ ػٓ 

إٌبً إٌؾو، ٚال ِبٔغ ٌُٙ ِٕٗ، ٌٚٛ أْ إِبِب رشبغً ٠َٛ إٌؾو ثمزبي ػلٚ أٚ 

١ٌٌ ٌٗ أْ : غ١وٖ فٍُ ٠ٕؾو؛ أْ ٌغ١وٖ ِّٓ أهاك اٌؼؾ١خ أْ ٠ؼؾٝ، فئْ لبي

ٌُٙ أْ ٠ؼؾٛا ثؼل ىٚاي : فوط ِٓ لٛي ع١ّغ األئّخ، ٚإْ لبي. ٠ؼؾٝ

فلي أْ ِب ؽً ثٗ إٌؾو ِب وبْ ٚلذ طالح اٌؼ١ل، . اٌشٌّ ٌن٘بة ٚلذ اٌظالح

إّٔب ٘ٛ اٌظالح ال ٔؾو اإلِبَ، أال روٜ أْ اإلِبَ ٌٛ ٔؾو لجً أْ ٠ظٍٝ ٌُ ٠غيئٗ 

مٌه  ٚونٌه ٍبئو إٌبً، فىبْ ؽىُ اإلِبَ ٚإٌبً فٝ اٌنثؼ لجً اٌظالح 

ٍٛاء فٝ أْ ال ٠غيئُٙ، فبٌٕظو ػٍٝ مٌه أْ ٠ىْٛ اإلِبَ ٍٚبئو إٌبً ٍٛاء 

. فٝ اٌنثؼ ثؼل اٌظالح، أٔٗ ٠غيئُٙ وٍُٙ

إّٔب ووٖ اٌنثؼ لجً اإلِبَ ٚهللا أػٍُ ٌئال ٠شزغً إٌبً ػٓ : لبي اٌٍّٙت

اٌظالح ٠ٚؾوِٙب اٌَّبو١ٓ ِغ اٌّشزغ١ٍٓ ثبٌنثؼ، أال روٜ أْ إٌجٝ لل أِو 

ثئفواط اٌؼٛائك ٚغ١و٘ٓ ١ٌشٙلٚا ثووخ كػٛح ا١ٌٍَّّٓ  

٠نثؼ أً٘ اٌجٛاكٜ إما ٔؾو : ٚافزٍفٛا فٝ ٚلذ مثؼ أً٘ اٌجبك٠خ، فمبي ِبٌه

. ألوة أئّخ اٌموٜ إ١ٌُٙ فئْ أفطئٛا ٚمثؾٛا لجٍٗ أعيأُ٘

. ٠نثؼ أً٘ اٌموٜ ثؼل ؽٍٛع اٌشٌّ: ٚلبي ػطبء

ٚلذ اٌنثؼ ٚلذ طالح إٌجٝ ِٓ ؽ١ش ؽٍذ اٌظالح، ٚلذ : ٚلبي اٌشبفؼٝ

. ٚثٗ لبي أؽّل. فطجز١ٓ، ٚأِب طالح ِٓ ثؼلٖ ف١ٌٍ ف١ٙب ٚلذ

ِٓ مثؼ ِٓ أً٘ اٌَٛاك ثؼل ؽٍٛع اٌفغو أعيأٖ؛ : ٚلبي أثٛ ؽ١ٕفخ ٚأطؾبثٗ

. ٚ٘ٛ لٛي اٌضٛهٜ ٚإٍؾبق. ألٔٗ ١ٌٌ ػ١ٍُٙ طالح اٌؼ١ل

 

 

، شوػ "٘ٝ ٍٕخ ِٚؼوٚف: لبي اثٓ ػّو"وزبة األػبؽٝ، ثبة ٍٕخ األػؾ١خ، 

طؾ١ؼ اٌجقبهٞ الثٓ ثطبي، ألثٟ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ فٍف ثٓ ػجل اٌٍّه ثٓ 

: اٌو٠بع/ ، ِىزجخ اٌوشل اٌَؼٛك٠خ(٘ـ449د )ثطبي اٌجىوٞ اٌموؽجٟ 
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 ػٓ ِٛلغ ِووي اٌلهاٍبد ٚ األثؾبس فٟ إؽ١بء اٌزواس

 


