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 ًقدًــٞ     

هوقسآْ بفاحتٞ اهقسا١ٝ، ٗٓٛ ًدخى إىل قـسا١ٝ اهقـسآْ اهلـسٍٙ،    تطتفتض قسا١تم 
فاحتـٞ اهلتـاب، ٗ    :ٗزغٍ َقؿَََسٓا، فٔٛ ًلتِصٝ املعاُٛ ٗاهدالالت، ٗقد ُضٌٚت بـ

 ض٘زٝ اذتٌد، ٗاه٘اقٚٞ، ٗاهػافٚٞ، ٗاهطبع املجاُٛ. 
عّ ابّ عباع زقٛ اهلل عٌِٔا، قاي:بٌِٚا )دربٙى( قاعـد عِـد اهـِل ؾـوٟ اهلل     

ضوٍ، مسع ُقٚكا ًّ ف٘قٕ، فسفع زأضٕ، فقاي: "ٓرا باب ًـّ اهطـٌا١ فـتض    عوٕٚ ٗ
اهَٚ٘، مل ٙفتض قط إال اهَٚ٘، فِصي ًِٕ ًوم، فقاي: ٓرا ًوـم ُـصي إىل األز ، مل   
ِٙصي قط إال اهَٚ٘، فطوٍ، ٗقاي: أبػس بِ٘زّٙ أٗتٚتٌٔا، مل ٙؤتٌٔا ُل قبوم: فاحتٞ 

 .1س  ًٌِٔا إال أعطٚتٕ"اهلتاب، ٗخ٘اتٍٚ ض٘زٝ اهبقسٝ، هّ تقسأ حب
ًا أُصهت يف اهت٘زاٝ، ٗال يف اإلصتٚى، ٗال  :" قاي زض٘ي اهلل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ 

يف اهصب٘ز، ٗال يف اهفسقاْ، ًجؤا. ٗإُٔا ضبع ًّ املجـاُٛ، ٗاهقـسآْ اهععـٍٚ اهـرٜ     
 .ًتفق عوٕٚ "أعطٚتٕ
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ٗعّ اهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ إُٔ قاي دتابس بّ عبد اهلل األُؿازٜ: "ٙـا دـابس،   
 أال أعوٌم أفكى ض٘زٝ أُصهلا اهلل يف كتابٕ" ؟ 

فقاي هٕ دابس: بوٟ بأبٛ أُت ٗأًـٛ ٙـا زضـ٘ي اهلل، عوٌِٚٔـا. فعٓوٌـٕ اذتٌـد أَ       
 اهلتاب. 

ٗعّ أبٛ ضعٚد بّ املعوٟ، قـاي: كِـت أؾـوٛ، فـدعاُٛ اهـِل ؾـوٟ اهلل عوٚـٕ        
ٗضوٍ، فوـٍ أدبـٕ، قوـت: ٙازضـ٘ي اهلل إُـٛ كِـت أؾـوٛ، قـاي: "أمل ٙقـى اهلل:          

ََََهوِسُض٘ٔي ٔإذَََا دَََعَََاُكٍط  َٕ ثٍ قاي: "أال أعٓوٌم أععـٍ  ، 24األُفاي " صاْضتََََذُٚبِ٘ا َهٓو
ض٘زٝ يف اهقسآْ، قبى أْ ختسز ًّ املطذد" ؟ فأخر بٚدٜ، فوٌـا أزدُـا أْ جـسز    

 قوت: ٙازض٘ي اهلل، إُم قوت: ألعٓوٌِم أععٍ ض٘زٝ يف اهقسآْ. 
ٌَنيَََطقاي: " َٕ زَََبِّ اِهعَََاَه ٌُْد هٓو ٓٛ اهطـبع املجـاُٛ، ٗاهقـسآْ اهععـٍٚ اهـرٜ      صاِهشَََ
 2أٗتٚتٕ" 

كٌا أْ ض٘زٝ اهفاحتٞ غفا١، ٗزقٚٞ، ٗقد ٗزد يف اذتدٙح عّ أبٛ ضعٚد ارتـدزٜ  
هـدٙؼ   -قاي: كِا يف ًطري هِا، فِصهِا، فذا١ت دازٙٞ فقاهت: إْ ضٚد اذتٛ ضـوٍٚ  

ٗإْ ُفسُا ُغِٚب، فٔى ًِلٍ زاق ؟ فقاَ ًعٔا زدى ًا كِا ُأبِـٕ بسقٚـٞ، فسقـاٖ،     -
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ِـت حتطـّ زقٚـٞ، أٗ    ِّا، فوٌا زدع قوِا هٕ: أكفربأ، فأًس هِا بجالثني غاٝ، ٗضقاُا هب
 : ال، ًا زقٚت إآل بأَ اهلتاب. كِت تسقٛ ؟ قاي

قوِا: ال حتدث٘ا غ٣ّٚا ستٟ ُأتٛ أٗ ُطأي اهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ، فوٌـا َقـَدًِا   
املدِٙٞ ذكسُاٖ هوِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضـوٍ، فقـاي: "ًٗـا كـاْ ٙدزٙـٕ أُٔـا زقٚـٞ،        

 .3بطٍٔ"  اقطٌ٘ا ٗاقسب٘ا هٛ
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 اهباب األٗي
 بسكات اهبطٌوــــٞ

 
 
 
 



 

                ـــٞ ــ٘زٝ  اهفاحتض                        اهتشوٚى اهسٗا٢ــٛ          -اهقسآْ اهلسٙـٍ 
 

11 
 

 ص1ط
ٍٔط ّٔ اهِسَسٚ ٍٔ اهلَل اهِسْسٌ  صَبْط

 
اهبطٌوٞ ٓٛ زدا١ اهربكٞ ًّ اهلل يف أٜ عٌى تقَ٘ بٕ، ٗٓٛ إمياْ ًِـم بـأْ اهلل   
ٌَُى باضٍ زبٕ ألُٕ ًؤًّ أْ اهعٌـى  ٌَُى ُٙبَََط  ضبشإُ ٗتعاىل ٓ٘ ًؿدز اهربكٞ، ٗامُلبَََط
ًُبازكّا ًّ اهلل، ٙلْ٘ ًِصٗع ارتري، ٗباهتاهٛ ٙلـْ٘ بـازدّا، ٗبآتـّا،     اهرٜ الٙلْ٘ 

 الزُٗق فٕٚ، ال ٙبتٔر بٕ ؾاسبٕ، ٗال ٙبتٔر بٕ اهِاع.
اهبطٌوٞ ِٓا ٓٛ ًبازكٞ اهلل تعاىل هوعٌى اهرٜ ِٙذصٖ اإلُطاْ، فٔ٘ عٌٌى تأضـظ  

  تعاىل هعٌوٕ ٓرا. عوٟ اضٍ اهلل، ٗزدا ؾاسبٕ يف ًطتٔى اهقٚاَ بٕ بسكٞ اهلل
هرهم فإْ اهبطٌوٞ ٓٛ ًفتتض اهط٘زٝ األٗىل ًّ اهقسآْ، كٌا أُٔـا ايٙـٞ األٗىل   
ًّ اهط٘زٝ األٗىل يف املؿشف اهرٜ ُقسأٖ، ٗٓـٛ ًـسٝ ٗاسـدٝ يف ضـا٢س اهقـسآْ      
اهلسٍٙ، سٚح الُتػٓلى اهبطٌوٞ ه٘سدٓا آٙٞ ًطتقوٞ يف أٜ ضـ٘زٝ أخـس٠، زغـٍ    

عدا ض٘زٝ اهت٘بـٞ، بٚـد أُٔـا الُتػـٓلى آٙـٞ، ٗز ـا        أُٔا ُتقسأ يف ًطتٔى كى ض٘زٝ
ٙلْ٘ ذهم ألْ اهقازئ ٙلْ٘ قد أعٍدٓا آٙـٞ ًطـتقوٞ يف ًطـتٔى قـسا١ٝ اهقـسآْ،      
ٗهرهم الُتشطب يف اهط٘ز اهتاهٚٞ عوٟ أُٔا آٙٞ، ٗهلِٔا ُذكست ًسٝ ثاُٚـٞ فقـط ،   
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ُٕطًّ ض٘زٝ اهٌِى:  30هلّ قٌّ ايٙٞ  َََٔإُِ  َََ َََا ْٚ ًَّ ُضَو  ُٕ ّٔ    ٔإُِ َََ َٕ اهـِسْس ٍٔ اهٖوـ َبْط
ٍٔ  دْٗ أْ تلْ٘ آٙٞ ًطتقوٞ. صاهِسَسٚ

فأٗي ًا ٙقع ُعسن ًّ كتاب زبـم، ٗأُـت تطـتفتض قـسا١ٝ ايٙـٞ األٗىل، ًـّ       
اهط٘زٝ األٗىل، اهبطٌوٞ املبازكٞ، اهيت ٓٛ فاحتٞ اهلتاب كآٙٞ، ثٍ ٓـٛ فاحتـٞ كـى    

 .كآٙٞض٘زٝ ًّ ض٘ز اهقسآْ اهلسٍٙ، عدا ض٘زٝ اهت٘بــٞ، هٚطت 
ٗٓرا ًّ غإُٔ أْ ٙبح إهٚم غع٘زّا أٗهّٚا بأُـم توـر ًـل اهقـسا١ٝ اهتدبسٙـــٞ،      
ًطتعِّٚا باضٍ زبم، اهرٜ ٙٚطس هم ًلسًــٞ توقـٛ اهقـسا١ٝ، اهـيت ال ٙتوقآـا إآل     

 اهقازئ املتدبس،  ا ٙٚطس هٕ اهلل ًّ ٓرٖ املصٙٞ. 
اهلل  ستبـٞ أْ   اُعس إىل كى سس  ًّ سسٗ  اهبطٌوٞ اهتطعٞ عػس، اهيت ًٚصٓـا 

ًٍـى هفـغ ادتالهـــٞ، اُعـس  اهٚـٞ تِطـٚق         تلْ٘ ايٙٞ األٗىل ًّ كتابٕ اذتلـٍٚ، تأ
 اهلوٌات األزبع.

ٍٔطكى تأًى، كى ُعسٝ، كى قسا١ٝ حتقق سالٗٝ:  ّٔ اهِسَسٚ ٍٔ اهلَل اهِسْسٌ  .صَبْط
مل ٙسغدن اهلل هتق٘ي: بطٍ اهلل، فقط. أٗ: بطٍ اهلل اهـسنّ، فشطـب. زغـٍ أْ     
سنّ أمشى يف ضعٞ اهسنٞ ًّ اهسسٍٚ، ذهـم أْ اهسنـٞ اهعاملٚـٞ اهػـاًوٞ هوِـاع      اه

ٗٓ٘ أٗي اضٍ ًّ أمسا١ اهلل اذُتطِٟ  -اهسنّ  - ٚعّا: ًؤًِني ٗكفازّا، تتشقق يف 
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تقتؿس زنتٕ عوـٟ املـؤًِني فقـط، دْٗ     -اهسسٍٚ  -بعد هفغ ادتالهٞ، يف سني أْ 
   ٗ ًَََّ ٍٓ دُٗٔـٍ، ٗٓـٛ إغـازٝ أ عوـٟ شتتوـف    -ىل بـأْ اهِـاع  ٚعـّا    أْ تػٌى 

حيتادْ٘ إىل زنٞ اهلل باهدزدٞ األٗىل، ٗهلٍ أٗه٘ٙٞ اهسنٞ ًـّ زبٔـٍ:    -ًعتقداتٍٔ 
ٍُط ُّ اهِسَسٚ َََ َََ اهِسْس ُٓ  َٝ َََادَََ َََاهِػ ٍُ اِهػََََْٚب  َََ عَََاَه ُٓ َََ ٔإٖها  ، ٗٓٛ 22اذتػسصاٖهَرٜ َها ٔإَه

ٗٙتشاب٘ا، ٗٙتطاست٘ا، ٍٗٓ ٙػلوْ٘ يف ُٔاٙٞ إغازٝ هوِاع بأْ ٙرتان٘ا فٌٚا بٍِٚٔ، 
األًس سوقٞ اهعا٢وٞ اإلُطاُٚٞ املػرتكٞ، عوٟ شتتوـف ًػـازبٍٔ ًٗـآزبٍٔ ٗأهـ٘أٍُ     

 ٗقً٘ٚاتٍٔ ٗأهطِتٍٔ، ٗٓرا ًا تػتين ٗمتتاش بٕ اهعا٢وٞ اإلُطاُٚٞ.
اهسنّ، ذزٗٝ اهسنٞ اه٘اضعٞ، اهيت ًّ غأُٔا أْ تطع كى غ١ٛ، تطع اهطٌ٘ات 

ًٗا بٌِٚٔا، تػٌى ذُ٘ب اإلُطاْ، ستٟ ه٘ كاُت كصبـد اهبشـس، ٗٓـٛ    ٗاألز ، 
زنٞ تتطع ال هتػفس اهرُب فقط، بى  تتذاٗش ذهم هتشٚى اهـرُ٘ب إىل سطـِات،   
فبٔا ٙطتبدي اهلل ذُ٘بم سطِات، فٚتش٘ي كى ذُب ًّ ذُ٘بم بسنٞ اهـسنّ إىل  

 سطِٞ، ٗكوٌا كاُت ذُ٘بم كجريٝ، غدت سطِاتم أكجس. 
ُٕ أْ جيعى غدؿّا ٙعتقد بإُٔ ضٚلْ٘ ًّ أٓـى ادتِـٞ، ٗذهـم ألُـٕ     ٗٓرا ًّ غأ

آتد٠ بٔدٜ اهلل، ٗاضتػفس هرُبٕ، فٚلْ٘ هطاْ سـاي ٓـرا اهػـدـ بـأْ اهلل إْ     
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اضتبدي كى توم اهرُ٘ب اهععٌٚٞ سطِات، ضتلْ٘ يف كفتٕ سطِات زادشـٞ يف  
 ًٚصاْ اذتطاب، ٗٓ٘ قد آب، ٗٓداٖ اهلل اهؿساط املطتقٍٚ. 

جيعى باب اهت٘بٞ ًػـسعّا أًـاَ أٗه٣ـم اهـرّٙ ثقوـت بٔـٍ ذُـ٘بٍٔ،         ٗٓرا براتٕ
ٌٍا قد ضوف، ٗفتش٘ا ؾفشٞ ددٙـدٝ ًـّ    فاُتبٔ٘ا يف ذتعٞ ٓدٜ ًبازكٞ، ٗتاب٘ا ع
ؾفشات سٚاتٍٔ، ٗحت٘ه٘ا إىل أُاع ؾاذتني ُافعني يف اجملتٌع، ض٘ا١ ًّ ؾٌٍٚ ًوٞ 

 اإلضالَ، أٗ ًّ خازدٕ. 
عؤٍ ٙتدوْ٘ عّ ًاقٍٚٔ املقٚـت، ٗجيعوـٍٔ   ٓؤال١ اهرّٙ غعسٗا بأْ اإلضالَ جي

أُاضّا ؾاذتني ًتصُني، ًتؿاذتني ًٗتطاملني ًع أُفطٍٔ، فٚدخوْ٘ ًوٞ اإلضالَ، اهيت 
تسسب بأٜ داهف إهٚٔا بسنٞ اهسنّ زب اهعـاملني، ٗٓـٍ ٙـدهفْ٘ إىل اإلضـالَ، ال     

طـ٘ا  ذتادٞ اإلضالَ إهٍٚٔ، أٗ ألُٔـٍ ٙبتػـْ٘ تقـدٍٙ ُفـع ه،ضـالَ، بـى ألُٔـٍ مل       
 سادتٍٔ اهقؿ٠٘ إىل اإلضالَ، ٗأٍُٔ ٗددٗا يف اإلضالَ ًا استاد٘ا إهٕٚ. 

ِٓا ميلِم أْ تتأًى ععٌٞ ٗضعٞ اهسنٞ، اهيت ال ً٘قع هوٚأع بٔا، ًٌٔا اتطعت 
 زقعٞ ذُ٘ب اإلُطاْ. 

ٗزد يف ؾشٚض اهبدازٜ: سدثِا عٌس بّ سفـ، سدثِا أبـٛ، سـدثِا األعٌـؼ،    
مسعت أبا ؾاحل، عّ أبٛ ٓسٙسٝ قاي: قاي اهِل ؾوٟ اهلل عوٚـٕ ٗضـوٍ: "ٙقـ٘ي اهلل    
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تعاىل: أُا عِد ظّ عبدٜ بٛ، ٗأُا ًعٕ إذا ذكسُٛ، فإْ ذكسُٛ يف ُفطٕ، ذكستٕ يف 
 ٍٔ. ُفطٛ، ٗإْ ذكسُٛ يف ًأل، ذكستٕ يف ًأل خري ًِ

إذا تقسب إهٛ اهعبد غربّا، تقسبت إهٕٚ ذزاعّا، ٗإذا تقسب إهٛ ذزاعّا، تقسبت ًِٕ 
 زٗاٖ اهبدازٜ ًٗطوٍ. إذا أتاُٛ ًاغّٚا، أتٚتٕ ٓسٗهٞ "باعّا، ٗ

تٍ ٗمما ٙق٘هٕ اهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ يف ٓرا اهت٘دٕ : " ادع٘ا اهلل تعـاىل، ٗأُـ  
 .ً٘قِْ٘ باإلدابٞ"زٗاٖ اهرتًرٜ

أذكس ِٓا إُٔ عِدًا تسن املِافقْ٘ اهِل ٗأؾشابٕ يف )غصٗٝ أسد(، قاي اهلل ٗهعوٛ 
ََٓوِٚـَٞ   طعٍِٔ: ِّ اِهذَََا َٕ َغْٚسَََ اِهشَََـقِّ َظـ َََ َباهٓو ٍْ َََُٙعِّ٘ ُٔ ٍْ َأُُفُط ُٔ ٌِْت َََ ْٞ َقْد َأ آي  صَٗطآ٢ََف
 .154عٌساْ

َٕطٗعّ املِافقني ٗاملػسكني، ٙق٘ي عص ًّ قا٢ى:  ٍْ   اهٖعاُِّنيَََ َباهٖو ٔٔ ١َْ٘ عََََوـْٚ ِّ اهِط َظ
١َْ٘ ُٝ اهِط  .6اهفتض صدَََا٢َسَََ

ٗهرهم، فإْ اهتا٢ب عّ ذُبٕ، إقافٞ إُٔ ٙلـْ٘ كٌـّ ال ذُـب هـٕ، فإُـٕ ٙعفـس       
حبطِات مل ٙفعؤا، ٗمل ٙبري دٔدّا ٗال طاعٞ بٔا، ًٗا ذهم إآل هفسسٞ اهلل بأٗبٞ ٓرا 

ٌٍا قد ض وف ذازفّا دً٘ع اهِـدَ ًـدزازّا،   اهعبد إىل زبٕ تا٢بّا خاغعّا ٙوتٌظ املػفسٝ ع
ٗٓ٘ ٙت٘ضى إىل باز٢ٕ أْ ٙؿفض عِٕ، فٌٌٔا بوػت ذُ٘ب اهعبد ًـّ ععٌـٞ، فإُٔـا    
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ٍ٘ي إىل سطِات  التف٘ق ضعٞ زنٞ اهلل، ٗال متوم ض٠٘ أْ ختكع هسنٞ اهلل، بى تتش
كرهم ُٙذاش٠ بٔا ذان املرُب، ألُٕ ت٘ضى إىل اهلل ُادًّا دْٗ أْ ٙقـِط ًـّ زنـٞ    

ٍٔاهِسْسط ّٔ اهِسَسٚ  . صٌ
إْ ٗدٕ اهقسا١ٝ اهتدبسٙٞ هآلٙٞ األٗىل يف اهتِصٙى اذتلٍٚ، ٙبح إهٚـم إغـازٝ كـٛ    
ٌٍـّ ضـٍبب    ٌٍّ غتٌم، ع تؿفض عّ أٗه٣م اهرّٙ جتاٗشٗا عوٟ سدٗدن، تؿفض ع

َٝ  طهم أذ٠، سٌِٚا ٙأتٚم ًعترزّا طاهبّا اهؿفض، فال ٙلْ٘ قوبم قاضّٚا:  َكاِهَشذَََـازَََ
ْٗ َأغَََّد  َََـا َََِٙػـٖقُق      َأ َََـا َه ِْ ًَ  ِْ َََٔإ َََـاُز،  ُٕ اأَلُْ ِْـ ًَ َََا َََٙتََََفِذُس  َٝ َه َََ اِهَشذَََازَََ ًَ  ِْ َََٔإ  ،ّٝ َََ َقْط

ٌِـا          ُٕ َبػَََاَفـٕى عَََ ًَََـا اهٓوـ َََٗ  ،َٕ َٞ اهٓوـ ّْ خَََْػـَََٚ ًَـ ْٔـَبُط  ٌَََا َََٙ َََٔا َه ِْ ًَ  ِْ َََٗٔإ ٌَََا١،  ُٕ اِه ِْ ًَ َفَََْٚدُسُز 
َََ َََُو٘  .74اهبقسٝصتَََْع

ش عّ أخطا١ اهِاع، ألُم تطأي اهلل أْ ٙتذاٗش عّ أخطا٢م، فتتعٓوٍ كٚف تتذاٗ
فلٚف تطأي اهلل أْ ٙتذاٗش هم عّ أخطا٢م، ٗأُت ُتعاقب اهرّٙ أخطأٗا حبقـم،  
ٗال تتذاٗش هلٍ عّ كبريٝ أٗ ؾػريٝ، تفصعٍٔ يف بٚ٘تٍٔ، تطسق عوٍٚٔ أبـ٘ابٍٔ يف  

       ٍ اهطـذْ٘،   أٗقات غري ًِاضـبٞ، حتـسدٍٔ أًـاَ ع٘ا٢وـٍٔ ٗأًـاَ اهِـاع، ُتدخوـٔ
تطتفٍصٍٓ، ٗأُت يف اه٘قت عِٕٚ تطأي اهلل أْ ٙطرتن، ٗٙعف٘ عِم، ُٗٙبٍدي جتاٗشن 

 عوٟ سدٗدٖ حبطِات.
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ّٔط اهرٜ ٙسسٍ ٗبرات اه٘قت ُٙعٓوٍ اهِاع كٚف ٙرتان٘ا فٌٚـا بٚـٍِٔ،    صاهِسْسٌ
ّٔطٗقد اقتؿس  عوٟ اهلل ٗسدٖ ألْ اإلُطاْ ميلّ هـٕ أْ ٙلـْ٘ زسٌٚـّا،     صاهِسْسٌ

هلِٕ ال ٙطتطٚع أْ ٙلْ٘ زناُّا، هرهم أبقٟ اهلل عٍص ٗدى ٓـرا االضـٍ هراتـٕ، ٗمل    
ٙؿف بٕ أسدّا ًّ عبادٖ، ستٟ األُبٚا١ ًٍِٔ، ٗعِدًا غا١ دـٍى دالهـٕ أْ ٙؿـف    

ٌٍطُبٕٚ، مل ٙقى زؤٗ  زنّ، بى قاي:   4صزَََُؤٌٗ  ِزَسٚ
ّٔطبى ستٟ ًّ جتسأ ٗاختر هٕ اضٍ  ، فقد دعوـٕ اهلل كـرابّا، كٌـا األًـس     صاهِسْسٌ

باهِطبٞ هـ)ًطٚوٌٞ(، اهرٜ ُهؿقت بٕ ؾفٞ اهلرب، ألُٕ جتـسأ ٗجتـاٗش عوـٟ ٓـرا     
 اذتد، ٗقاي بإُٔ زنّ، فال ُٙقاي: ًطٚوٌٞ، ستٟ ُٙقاي: اهلراب. 

زنٞ إُطاُٚٞ ستكٞ، بٚـد  فاإلُطاْ جي٘شهٕ أْ ٙلْ٘ زسٌّٚا، كٌا ٙؿفٕ اهلل، ٗٓٛ 
إُٔ ال ميلّ هٕ أْ ٙلْ٘ زناُّا، بأٜ ًقٚاع ًّ املقاٙٚظ، ٗذهـم هػـٌ٘هٚٞ ًعـاُٛ    

 ٗدالالت ٓرا االضٍ، املقتؿس عوٟ اهلل ٗسدٖ عصٗدى. 
ميازع اإلُطاْ اهسنٞ يف ضو٘كٕ اهًٚ٘ٛ، ٗفق املقٚاع اهبػسٜ، ٗاهطاقٞ ٗاملقدزٝ 

ًَََّ ال َََٙسسٍ ال ُٙـسسٍ" اهبػسٙٞ عوٟ اهسنٞ، فٚقاي كٌا يف األ َََـّ ال َََٙـسسٍ     .ثس:"
ُفطٕ، ٗال َََٙسسٍ غريٖ، ال تطت٘دب هٕ زنٞ اهلل، ٗعِدًا تلْ٘ اهسنٞ بـني اهِـاع   
                                                           

4ٌٍ ًََِنيَََ زَََُؤٌٗ  ِزَسٚ ٌُْؤ ُْٚلٍ َباِه ـٌ عََََو ٍْ سَََٔسٙ َََا عََََِّت  َٕ ْٚ ٍْ عَََٔصٌٙص عََََو ّْ َأُُفَطُل ًِّ ٍْ زَََُضٌ٘ي   . 128صاهت٘بٞ طَهَقْد دَََا١ُك
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يف األز ، حتى عوٍٚٔ زنٞ اهلل ًّ اهطٌا١، فاهرٜ ُتعس  عِٕ ً٘اقف اهسنٞ ٙإًِٔ 
ٍ بٔـا اهِـاع   اهِاع، ٗٙت٘مسْ٘ فٕٚ ارتري، ألْ يف قوبٕ بسكات ًـّ زنـٞ اهلل، ٙـسس   

باهتطاًض، ٗاهعطٚٞ، ٗاهؿوض، ٗاحملبٞ. ٗعوـٟ األغوـب، فـإْ ٗدـٕ ٓـرا اإلُطـاْ       
اهسسَ٘ ٙطتِري  ا بح اهلل إىل فؤادٖ ًّ أُ٘از زنتٕ، فٌٚطٛ ٗدٕٔ ًِازّا، كٌا هـ٘  
إُٔ ًؿباح إهلٛ. هقد أكسًٍٔ اهلل، فعربٗا عـّ غـلسٍٓ هلل، بـأْ أكسًـ٘ا اهِـاع،      

 ب فكى ٗفكٚوٞ بني اهِاع. ٗأسطِ٘ا إهٍٚٔ، ٗغدٗا أؾشا
تؤدٜ اهبطٌوٞ، كرهم، ٗظٚفٞ اهفاؾوٞ بني اهط٘ز اهقسآُٚٞ، فعِـدًا تِتٔـٛ ًـّ    

ٍٔطاهط٘زٝ، تبدأ بـ:  ّٔ اهِسَسٚ ٍٔ اهلَل اهِسْسٌ  صَبْط
يف قسا١ٝ اهط٘زٝ اهتاهٚٞ، فتلْ٘ ًفتاح كى ض٘زٝ، تفـتض بٔـا بـاب اه٘هـ٘ز إىل     

 قسا١ٝ اهط٘زٝ ادتدٙدٝ.
م، ضٚتذوٟ هم: بأُم دْٗ زنٞ اهلل، ضـتقسأ اهقـسآْ دْٗ أْ   إذا تأًوت يف ذه

تبوؼ غ٣ّٚا ًِٕ، ٗدْٗ أْ ٙؿٚبم غ١ٛ ًّ ٓدٕٙ، فـاهسنّ بسنتـٕ اه٘اضـعٞ، اهـيت     
ٗضعتم ٗٗضعت كى ًا أُت بٕ ًّ ذُ٘ب، ٍٙطس هـم أًـس اهقـسا١ٝ، ٗأًـس توقـٛ      
ز د٘اُب ًّ ًده٘الت ٓرٖ اهقسا١ٝ، اهيت تطتِري بٔا ظوٌات ُفطـم. ٗقـد أخـس   
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)اذتاكٍ( يف )ًطتدزكٕ( ًا زٗاٖ )أب٘ داٗد( بإضـِاد ؾـشٚض: أْ اهـِل ؾـوٟ اهلل     
 عوٕٚ ٗضوٍ مل ٙلّ ٙعس  فؿى اهط٘زٝ ستٟ ِٙصي عوٕٚ: بطٍ اهلل اهسنّ اهسسٍٚ. 
ُٗعسّا ملِصهٞ اهبطٌوٞ، فقد أٗؾٟ اهِل بٔا يف ق٘هٕ: "كى أًس ال ٙبدأ فٚـٕ ببطـٍ   

 اهلل اهسنّ اهسسٍٚ، فٔ٘ أدصَ". 
زبٚـب اهـِل ؾـوٟ اهلل عوٚـٕ      -قد ز٠ٗ )ًطوٍ( يف قؿٞ عٌس بّ أبٛ ضـوٌٞ  ٗ

 إُٔ قاي: "قى: بطٍ اهلل، ٗكى بٌِٚٚم، ٗكى مما ٙوٚم".   -ٗضوٍ 
ٗيف زٗاٙٞ اهفسٙقني، ٙق٘ي ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ: "كى أًـس ذٜ بـاي مل ٙبـدأ فٚـٕ     

 باضٍ اهلل، فٔ٘ أبرت".
قاي اهقسطل: )زنّ ايخـسٝ ٗزسـٍٚ اهـدُٚا. ٗقـاي اهكـشان: ألٓـى اهطـٌا١        
ٗاألز . ٗقاي علسًٞ: بسنٞ ٗاسـدٝ ٗ ا٢ـٞ زنـٞ. ٗقـاي املصُـٛ: بِعٌـٞ اهـدُٚا        
ٗاهدّٙ. ٗقاي اهعصٙصٜ: اهسنّ جبٌٚع خوقٕ يف األًطـاز، ُٗعـٍ اذتـ٘اع، ٗاهـِعٍ     

ٍٔ، ٗقاي احملاضل: بسنٞ اهِفـ٘ع  اهعاًٞ، اهسسٍٚ باملؤًِني يف اهلداٙٞ هلٍ ٗاهوطف ب
ٗزنٞ اهقو٘ب. ٗقاي حيٟٚ بّ ًعاذ: ملؿاحل املعاد ٗاملعاؽ. ٗقاي اهؿـادق: خـاف   
اهوفغ بؿٚػٞ عاًٞ يف اهسشق، ٗعاَ اهوفغ بؿٚػٞ خاؾـٞ يف ًػفـسٝ املـؤًّ. ٗقـاي     
ثعوب: اهسنّ أًدح، ٗاهسسٍٚ أهطف، ٗقٚى: اهسنّ املِعٍ  ا ال ٙتؿ٘ز دِطٕ ًّ 
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، ٗاهسسٍٚ املِعٍ  ا ٙتؿ٘ز دِطٕ ًّ اهعباد. ٗقاي أب٘ عوٛ اهفازضٛ: اهسنّ اهعباد
اضٍ عاَ يف  ٚع أُ٘اع اهسنٞ، خيتـ بٕ اهلل، ٗاهسسٍٚ إمنا ٓـ٘ يف دٔـٞ املـؤًِني،    

ًََِنيَََ زََََسٌّٚاطكٌا قاي تعاىل:  ٌُْؤ َََ َباِه  (.43األسصابصََََكا
عّ عٌس بّ ذٍَََز، عّ عطـا١ بـّ   عّ عبد اهلبري بّ املعافٟ بّ عٌساْ، عّ أبٕٚ،  

ٍٔطأبٛ زباح، عّ دابس بّ عبد اهلل، قاي:) ملا ُصي  ّٔ اهِسَسٚ َََ ٍٔ اهلَل اهِسْس ٓسب  صَبْط
اهػٍٚ إىل املػـسق، ٗضـلِت اهسٙـاح، ٗٓـاز اهبشـس، ٗأؾـػت اهبٔـا٢ٍ بآذأُـا،         
ُٗزَدٌت اهػٚاطني ًّ اهطٌا١، ٗسوف اهلل تعاىل بعصتٕ ٗدالهٕ أال ٙطٌٟ امسٕ عوٟ 

 غ١ٛ إال بازن فٕٚ(.
ٗعّ اإلًاَ أند بّ سِبى يف ًطِدٖ:)سدثِا ستٌد بّ دعفس، سدثِا غـعبٞ، عـّ   
عاؾٍ، قاي: مسعت أبا متٌٚٞ حيدخ، عّ زدٙف اهِل ؾوٟ اهلل عوٚـٕ ٗضـوٍ قـاي:    
عجس باهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ، فقوت: تََََعظ اهػٚطاْ. فقاي اهِل ؾوٟ اهلل عوٚـٕ  

ٚطاْ. فإُم إذا قوـت: تعـظ اهػـٚطاْ تعـاظٍ، ٗقـاي:      ٗضوٍ: "ال تقى تعظ اهػ
 بق٘تٛ ؾسعتٕ، ٗإذا قوت: باضٍ اهلل، تؿاغس ستٟ ٙؿري ًجى اهرباب"(.

ٗٓٛ فاحتٞ خري، ُٙطتشب أْ ٙفتتض بٔا اإلُطاْ كى أًس ٓـ٘ ًقبـى عوٚـٕ، فٔـٛ     
تكفٛ اهربكٞ عوٟ ُتا٢ر ًا ٙقَ٘ بٕ اإلُطاْ. ٗذكس اهلل جيٍِب اهػٚطاْ، ًٗا ميلـّ  
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ْ ٙ٘ض٘ع بٕ، ًّٗ غإُٔ أْ ٙلْ٘ سؿاُٞ ه،ُطاْ، كٛ ٙقـَ٘ بعٌوـٕ بػـلى    هٕ أ
دٚد، ٗباهتاهٛ ٙوقٟ ُتا٢ر ٓرا اهعٌى اهرٜ بدأٖ ٗاضتفتشٕ باضٍ زبٕ، ٗٙػٌى ذهم 
ستٟ ادتٌاع، ألْ املس١ عِدًا ٙعاغس سوٚوتٕ، فإْ ُتٚذٞ ذهم تلْ٘ اه٘الدٝ  ػ٣ٚٞ 

ففٛ زٗاٙٞ هوػٚدني عّ ابّ عباع  اهلل، ٗهرهم أٗؾٟ اهِل باهبطٌوٞ عِد ادتٌاع.
إُٔ ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ قاي: " ه٘ أْ أسدكٍ إذا أزاد أْ ٙـأتٛ أٓوـٕ قـاي: بطـٍ     
اهلل، اهؤٍ دِبِا اهػٚطاْ، ٗدٍِب اهػٚطاْ ًا زشقتِا، فإُٕ إْ ُٙقٍدز بٌِٚٔا ٗهـد، مل  

 ٙكسٖ اهػٚطاْ أبدّا". 
اهسسٍ، ٗغـققُت هلـا امسـّا     ٗيف اذتدٙح اهقدضٛ، ق٘هٕ تعاىل:)أُا اهسنّ، خوقُت

ًّ امسٛ، فٌّ ٗؾؤا ٗؾوتٕ، ًّٗ قطعٔا قطعتٕ(. أخسدٕ اهرتًرٜ، ٗؾششٕ عّ 
 عبد اهسنّ بّ ع٘ . 
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 اهباب اهجاُـــــٛ                                
 ؾاســـــب اذتٌــــــد
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 ص2ط
ٌَنيَََط َٕ زَََبِّ اِهعَََاَه ٌُْد هٓو  صاِهشَََ

 
قسا١تم هط٘ز اهقسآْ بفاحتٞ ض٘زٖ، اهيت تلْ٘ هم ًعِّٚا هتٓوقٛ ًـا ضـتقسأ   تفتتض 

 ًّ ض٘ز، ستٟ تبوؼ ختٌٞ اهقسآْ.
إُم تعرب عّ ندن ٗغلسن هلل اهرٜ أُـصي ٓـرا اهلـد٠، ٗأكسًـم بقسا١تـٕ،       

هتطتِري بٕ ظوٌات ُفطم، ٗاذتٌد ٓ٘ غلس، ًٗا ٓـ٘ أبعـد ًـّ اهػـلس يف ذات     
َ هم ُفعّا، فتق٘ي هٕ: غلسّا هـم، هلِـم التقـ٘ي    اه٘قت، فأُت تػلس اهرٜ ُٙقٍد

هٕ: ندّا هم. ذهم أْ اذتٌد ٓ٘ خاف بـاهلل، ألْ الأسـد ٙطـتشق ٓـرٖ اهدزدـٞ      
ًٌٔا  -اهعوٚا ًّ اذتٌد ض٠٘ اهلل، كْ٘ ًا ٙعطٕٚ اهلل تعاىل هم، الميلّ ألٜ إُطاْ

إمنـا ٓـ٘   أْ ُٙعطٕٚ هم، ألْ ًا ميلِٕ أْ ُٙعطٕٚ هم،  -بوػت دزدٞ قسبٕ ٗستبتٕ هم
ًّ اهلل اهرٜ قد أعطـاٖ إٙـاٖ. يف سـني أْ اهلل ميوـم خـصا٢ّ كـى غـ١ٛ، ٗٙعطـٛ         

 بالسطاب. 
هلّ اإلُطاْ ٙػلس اهلل أٙكّا، ٗإذا ُعستَََ إىل ضا٢س آٜ اهتِصٙـى اذتلـٍٚ، تـس٠    

ٍٕ ِٙعٍَََ بٔا اهلل عوٟ اإلُطاْ ًجى:  َََاِهبََََوـُد  طبأْ اهػلس عوٟ األغوب ٙلْ٘ عوٟ َُعَََ
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َََاٖهَرٜ خَََُبـحَََ اَل َََْٙدـُسُز ٔإاٖل ََََُلـدّا َكـرََََهَم ُُؿَََـسُِّ       اهٖطُِّٚب   َٕ ْٔ زَََبِّ ُٕ َبٔإْذ َََْٙدُسُز َََُبَََاُت
 َََ ــُلُسٗ َٕ َََْٙػ ْ٘ ــ ــاَت َهَق ــسا صايَََٙ ٍْ   ط  58َََاألع ــ ُٔ ــسَََاَت َهعَََٖو َََ َََ اهِج ــ ِّ ــٍ  ُٔ َََاْزُشِق

 َََ ٍ صَََْٙػــُلُسٗ ُٕ َأْٙــ     ط37إبــسآٚ ٌََوْتــ َََــا عَََ َََٗ  َٖ َََـــٔس ًَــّ ثَََ ٍْ َأَفَوـــا َهَََــِأُكُو٘ا  ٔٔ َدٙ
َََ َََط35ٙظصَََْٙػُلُسٗ َََػَََأزُب َأَفَوا َََْٙػُلُسٗ َََ ََََََاَفُع  َََا  ٍْ َفٚ ُٔ هلّ اذتٌد  73ٙظصََََه

َََاأَلْز َََ      طٙلْ٘ فٌٚا ٓ٘ أعٍ ٗأمشى ًجى:  َََاَت  َََا َٕ اٖهـَرٜ خََََوـقَََ اهِطـ ٌْـُد َهٓوـ اِهشَََ
َََ َكَفُسِٗا َبسَََبِّ ٍِ اٖهَرٙ َََاهِّ٘زَََ ُث َََاَت  ََََََدَََعَََىَََ اهٗعُو   1األُعاَصٍٔٔ َََْٙعَدُه٘

ّْ َغٍىََََََُصَََْعَََط ِّ  ٍَٓ َََا َفٛ ُؾُدٗٔز َٕ    ا  ٌْـُد َهٓوـ ََََقاُهِ٘ا اِهشَََ َََاُز  ٍُ اأَلُْ ٔٔ ًَّ تَََْشَت تَََْذٔسٜ 
ُٕ َََدَََاَََُا اهٓو  ْْ ْ٘ال َأ َََ َه ْٔتََََد َََا ُكِِا َهَََ َََ َََـرَََا  َََدَََاَََُا َه َََا ط43األعسا صاٖهَرٜ  ٍْ َفٚ ُٓ َََا دَََْع

ــْبشَََاََََُم ا َٕ زَََبِّ   ُض ــ ــُد َهٓو ٌْ ْٔ اِهشَََ ٍْ َأ ُٓ َََا ــ ــُس دَََْع َََآَخ  ٌَ ــاَل ــا ضَََ َََ ٍْ َفٚ ُٔ ــُت َََتََََشِٚ  ٍِ ــ ُٔ هٖو
ٌَنيَََ ُٕ غَََٔسْٙم َفٛ ط10ُٙ٘ظصاِهعَََاَه ََََهٍ َََُٙلّ ٖه ََََهدّا  ٍْ َََِٙتَدْر  َٕ اٖهَرٜ َه ٌُْد َهٓو َََُقٔى اِهشَََ

َََ اهّرِي  ِّ  ٌّ ََََه  ُٕ ٍْ َََُٙلّ ٖه ََََه ٌُِوَم  ُٖ تَََِلَبريّااِه َٕ اٖهَرٜ ط111اإلضسا١صََََكبِّْس ٌُْد َهٖو اِهشَََ
َََدَََا ُٕ َع ٍْ َََْٙذعَََى ٖه ََََه َٖ اِهَلتَََابَََ  َََّ ط1اهلٔـف صَأُصَََيَََ عََََوٟ عَََْبَد َََ َََْٙتَََ َأُتَََ  َفٔإذَََا اْضتَََ

       َٔ ْ٘ ــ َََ اِهَقـ ــ ًَـ ــا  ــَرٜ َََُِذاَََُـ َٕ اٖهـ ــ ــُد َهٖوـ ٌْـ ــٔى اِهشَََ ــَم َفُقـ ــٟ اِهُفِوـ ــَم عََََوـ ًِعَََـ
ٌَنيَََ ُٕ ط28املؤًِْ٘صاهٖعاَه ََََه َََا َفٛ اِهَأْزٔ   َََ َََاَت  َََا َََا َفٛ اهِط  ُٕ َٕ اٖهَرٜ َه ٌُْد َهٖو اِهشَََ

ٍُ اِهدَََـَبريُ  َََ اِهشََََلٚ ُٓ َََ  َٝ ٌُْد َفٛ اِهآَخسَََ َََاَت     ط1ضـبأ صاِهشَََ َََا َٕ َفـاَطٔس اهِطـ ٌْـُد َهٖوـ اِهشَََ



 

                ـــٞ ــ٘زٝ  اهفاحتض                        اهتشوٚى اهسٗا٢ــٛ          -اهقسآْ اهلسٙـٍ 
 

25 
 

ًِ  ُٞ َٞ ُزُضاّل ُأَٗهٛ َأْدَِشَََ ََََوا٢ََل َََا َََاِهَأْزٔ  دَََاَعٔى اِه َََُزبَََاعَََ َََٙٔصُٙد َفٛ اِهدَََِؤق  َََُثَواخَََ  ْجَََٟ 
١ُْٛ َقَدٌٙس َََ عََََوٟ ُكىِّ غَََ ِْ اهٖو َََ٘ َفـاْدُعُٖ٘        ط1فاطسصَََٙػَََا١ُ ٔإ ُٓـ َََٕ ٔإٖهـا  ّٛ َهـا ٔإَهـ َََ٘ اِهشَََـ ُٓـ

ٌَنيَََ َٕ زَََبِّ اِهعَََاَه ٌُْد َهٖو َََ اِهشَََ ُٕ اهدِّٙ فاذتٌـٍد أكجـس َضـعٞ ًـّ     .  65غـافس صًُْدَوَؿنيَََ َه
ٗٙلْ٘ ًقتؿسّا هلل اهرٜ ٙعطٛ ًا الميلّ هػـريٖ أْ ُٙعطٚـٕ، فـإْ نـدتَََ،     اهػلس، 

فرهم ٙعين بأُم غلستَََ يف اهعني ذاتـٕ، بٌِٚـا إْ غـلستَََ، فـرهم الٙعـين أُـم       
ندتَََ أٙكّا، فاهػلس هلل ٙلْ٘ عوٟ أغٚا١، بٌِٚا اذتٌد هلل ٙلْ٘ عوٟ كى غـ١ٛ،  

ٚـم كـى غـ١ٛ، فـاألًس     ٗهرهم الأسد ٙطتشق اذتٌد، ألْ الأسد ميلّ هٕ أْ ٙعط
ٌْـُد  طِٓا: أٙٔا اإلُطاْ اهرٜ أعطان زبم كى غ١ٛ مٓما تِعٍ بٕ، اندٖ ٗقـى:   اِهشَََ

ٌَنيَََ َٕ زَََبِّ اِهعَََاَه  . صَهٖو
ٙأتٛ هفغ ادتالهٞ بعد اذتٌد، دْٗ اضٍ ًّ أمسا٢ٕ اذتطِٟ، ذهم أْ ٓرٖ األمسـا١  

َََا١ اِهُشْطَََٟطاذتطِٟ ًؿدزٓا هفغ ادتالهٞ:  َٕ اأَلْض  .  180األعسا صََََهٓو
إْ قسا١تم املتأُٚٞ ملعاُٛ ٗدالالت قسا١ٝ اهبطٌوٞ، دعوتم تقبـى عوـٟ نـد اهلل،    

ٌَنيَََط . ًٗعِٟ هفغ ادتالهـٞ اهلل ٙعـين: املـأهٖ٘، املعبـ٘د سبـّا ٗتععٌٚـّا.       صزَََبِّ اِهعَََاَه
ًَََّ ُدٌعت فٕٚ ثالثٞ أٗؾا : ارتوق، ٗاملوم، ٗاهتدبري.   ٗاهسب ٓ٘ 
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ٌَنيَََ طمل تقى: اذتٌد هسبـٛ    َٕ زَََبِّ   طزب اهعـاملني، بـى:    صزَََبِّ اِهعَََـاَه ٌْـُد َهٖوـ اِهشَََ
ٌَنيَََ ٌَنيَََط، ذهم أْ اهلل ٓ٘ صاِهعَََاَه ، ٗٓرا ٙػٌى كـى خوـق خوقـٕ اهلل،    صزَََبِّ اِهعَََاَه

فعِدًا تس٠ سٚ٘اُّا، تدزن بأْ اهلل زبٕ، ٗكرا عِدًا تـس٠ ُباتـّا، أٗ  ـادّا. اهـسب     
َٕ   طملعب٘د، ٗاملؿوض. فعِـدًا تقـ٘ي:    عِٟ اهطٍٚد، ٗاملوم، ٗاهجابت، ٗا ٌْـُد َهٖوـ اِهشَََ

ٌَنيَََ . ٙعين ذهم أُم اضتذبت ألًس زبم اهرٜ دعان أْ حتٌـدٖ نـدا،   صزَََبِّ اِهعَََاَه
ٌَنيَََطفقد قاي هم: قى:  َٕ زَََبِّ اِهعَََاَه ٌُْد َهٖو ٗأُت اضتذبت ألًس زبـم فقوـت:   صاِهشَََ

ٌَنيَََط َٕ زَََبِّ اِهعَََاَه ٌُْد َهٖو إمياُم بـاهلل ٗقب٘هـم هلـى ًـا ٙـأتٛ ًِـٕ،       ٗٓرا ٙعين صاِهشَََ
ٗهرهم فال تلتفٛ باذتٌد يف املِافع فقط، بى حتٌـدٖ ستـٟ يف املؿـا٢ب اهـيت تقـع      

 عوٚم، فتلْ٘ ساًدّا هلل عوٟ كى ساي. 
: "اهؤٍ هم اذتٌد، أُـت ُـ٘ز اهطـٌ٘ات    ًّٗ دعا١ اهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ

ت ٗاألز  ًّٗ فّٚٔ، ٗهـم  ٗاألز  ًّٗ فّٚٔ، ٗهم اذتٌد، أُت قَٚ٘ اهطٌ٘ا
اذتٌد، أُت اذتق، ٗٗعدن اذتق، ٗهقاؤن سق، ٗادتِٞ سق، ٗاهِاز سـق، ٗاهِبٚـْ٘   
سق، ٗاهطاعٞ سق، ٗستٌد سق، اهؤٍ هم أضوٌت، ٗبم آًِت، ٗعوٚم ت٘كوت، 
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ٗإهٚم أُبت، ٗبم خاؾٌت، ٗإهٚم ساكٌت. فاغفس هٛ ًا قدًت ًٗـا أخـست،   
 .5هٕ إال أُت"ًٗا أضسزت ًٗا أعوِت، أُت إهلٛ ال إ

ٍْ اهقـَ٘ هٚبعـح اهلل     ٍْ اهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ قـاي: "إ عّ سرٙفٞ بّ اهٌٚاْ أ
َٕ زٍَََب طٍٛ ًّ ؾبٚأٍُ يف اهلتاب بـٍٚٔ اهعراب ستٌّا ًقكّٚا فٚقسأ ؾعو ٌُْد هٖو اِهشَََ

ٌَنيَََ  فٚطٌعٕ اهلل تعاىل فريفع عٍِٔ برهم اهعراب أزبعني ضِٞ". صاِهعَََاَه
ٗسدٖ، ذهم إُٔ ؾاسب اهفكى عوٟ ارتوق  ٚعّا. ٙقـ٘ي اهـِل   إْ اذتٌد ٓ٘ هلل 

ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ: "اهؤٍ هم اذتٌد كوٕ، ٗهم املوم كوٕ، ٗهم ارتوـق كوـٕ،   
ٗإهٚم ٙسدع األًس كوٕ، أضأهم ًّ ارتري كوٕ، ٗأع٘ذ بم ًّ اهػـس كوـٕ" )زٗاٖ   

 اهبٚٔقٛ يف اهطِّ(.
تدزن ِٓا ًطاٗاٝ خوق اهلل  ٚعّا يف عبادٝ اهلل، فلٌا أْ اهِاع  ٚعـّا ٓـٍ عٚـاي    

 اهلل، فإُٔا أز  اهلل اهيت تأٜٗ عٚاهٕ. 
ٗيف اذتدٙح عّ )أُظ بّ ًاهم( زقٛ اهلل عِٕ، أْ زضـ٘ي اهلل ؾـوٟ اهلل عوٚـٕ    
ٗضوٍ قاي: "إْ اهلل هريقٟ عّ اهعبد أْ ٙأكى األكوٞ، فٚشٌدٖ عوٚٔـا، أٗ ٙػـسب   

 . 6اهػسبٞ، فٚشٌدٖ عوٚٔا" 
                                                           

 زٗاٖ اهبدازٜ يف ؾشٚشٕ ًّ سدٙح ابّ عباع5
 (. 2437ؾشٚض ًطوٍ ،كتاب اهركس) 6
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، كٌا قسأت يف اهبطٌوٞ، صاهلل اهسنّ اهسسٍٚطٗستٟ ال تِطٟ، تركسن ايٙٞ بـ 
اهـسنّ  طفٚأخر ذهم غ٣ّٚا ًّ اهرتضٚذ يف ُفطم، فٌعسفتم األٗهٚـٞ هلل ٓـٛ أُـٕ    

 ، ٓلرا أخربتم اهبطٌوٞ، اهيت ٓٛ فاحتٞ، فاحتٞ اهلتاب اذتلٍٚ. صاهسسٍٚ
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 اهجاهـــحاهباب 

ُٞ اهسنـــٞ اإلهلٚــــٞ  َضعــ
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 ص3ط
ٍٔط ّٔ اهِسَسٚ  صاهِسْسٌـ

 
اهسنٞ ِٓا ملّ ميوم ًقً٘ات ًا ٙسسٍ، فإْ قوت عّ غدـ بإُٔ كسٍٙ باملقٚـاع  
اإلُطاُٛ، فرهم ٙعين إُٔ ميوم ًا ميازع ًّ خالهٕ خؿوٞ اهلسَ، فاهرٜ ال ميوـم  

ّٔ  طٗقـد دـا١   –ٗهلل املجـى األعوـٟ    -غ٣ّٚا هٚظ ب٘ضعٕ أْ ميازع اهلـسَ   اهِسْسٌــ
ٍٔ  صاهِسَسٚ

ّٔ   ط:ًطـتقوٞ ِٓـا، ففـٛ اهبـد١     ًستني، ًسٝ يف اهبطٌوٞ، ٗكآٙٞ ٍٔ اهلَل اهـِسْسٌ َبْطـ
ٍٔ  صاهِسَسٚ

ٍٔطبٚاْ ه،ُطاْ بأْ اهلل دى ثِاؤٖ ٓ٘  ّٔ اهِسَسٚ  صاهِسْسٌـ
ٌَنيَََطثٍ  َٕ زَََبِّ اِهعَََاَه ٌُْد هٓو ٍٔ  طنُد  صاِهشَََ ّٔ اهـِسَسٚ ٘   صاهلَل اهـِسْسٌ زَََبِّ طاهـرٜ ٓـ
ٌَنيَََ ّٔطٗ  صاِهعَََاَه ٌَنيَََطبـ  صِزْسٌ بؿفٞ عاًٞ ض٘ا١ أكاُ٘ا ًـؤًِني، أٗ غـري    صاِهعَََاَه

ٍ٘ي غـري املـؤًّ إىل ًـؤًّ، فٔـ٘ بسنـٞ اهلل ُٙؿـبض        ًؤًِني، فو٘ال زنٞ اهلل، َهٌا حت
ٌَنيَََطًؤًِّا، كُٕ٘  ٍٔ طعوٟ شتتوف ًػازبٍٔ ًٗآزبٍٔ، ثٍ  صزَََبِّ اِهعَََاَه ِٓـا   صِزَسـٚ

ّٔطتقتؿس زنتٕ عوٟ املؤًِني، فٔ٘ تبازن ٗتعاىل  كافٞ ًؤًِني ٗغري  باهِاع صِزْسٌ
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ٍٔطًؤًِني، ثٍ  باملؤًِني اهرّٙ آًِـ٘ا بـٕ ٗعٌوـ٘ا اهؿـاذتات. فـإذْ كـى         صِزَسٚ
ّٔطإُطاْ حيتاز أٗي األًس إىل  باهسنٞ املػـٌ٘هٞ، ثـٍ    ستٟ تؿٚبٕ اهلداٙٞ صاهِسْسٌـ

ٍٔطحيتاز إىل   كٌؤًّ باهلل.   صاهِسَسٚ
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 ص4ط
ّٔط َٔ اهدِّٙ ْ٘  صَََاَهَم َََٙ

 
ّٔ طخيربن اهلل بإُٔ  َٔ اهـدِّٙ ْ٘ ، إُٔـا ًولٚـٞ ًطوقـٞ، هـٚظ َهٌـا يف اهـدُٚا       صَََاَهَم َََٙ

ّٔطفشطب، بى َهٌا يف ايخسٝ، ٗ َٔ اهدِّٙ ْ٘ ، ٓ٘ َٙ٘ ادتصا١، فٔـ٘ جيـاشٜ اهِـاع    صَََٙ
بسنتٕ يف اهدُٚا ٗايخسٝ، فتبوػم إغازٝ بأْ زنٞ اهلل ال تلْ٘ يف اهـدُٚا فشطـب،   

ّٔ  طفأخربن اهلل بإُٔ  بى تلْ٘ يف ايخسٝ كرهم، َٔ اهـدِّٙ ْ٘ . اهٚـَ٘ اهـرٜ   صَََاَهَم َََٙـ
ّٔطالِٙفع اإلُطاْ فٕٚ ض٠٘ اهرٜ ميوم اهتؿٍس  كٚفٌا غا١ يف  َٔ اهدِّٙ ْ٘ . ٗكاْ صَََٙ

ّٔطابّ عباع زقٛ اهلل عٌِٔا ٙق٘ي عّ  َٔ اهدِّٙ ْ٘  :)قاقٛ َٙ٘ اذتطاب(. صَََاَهَم َََٙ
 

اهسنٞ ِٓا ملّ ميوم خصا٢ّ كى غ١ٛ، ملّ ٓ٘ باهؼ اهق٘ٝ ٗادتربٗت ٗاملقدزٝ عوٟ 
َٔ طاهسنٞ، ميوم أْ ٙٔب كى غ١ٛ، كٌا ميوم أْ حيذب كى غ١ٛ، ًّٗ ميوم  ْ٘ َََٙ

ّٔ ، ال ٙتشقق هٕ ذهم قبى أْ ٙلْ٘ ًاهلّا َٙ٘ اهدُٚا ًـّ قبـى. ٙقـ٘ي اهـِل     صاهدِّٙ
األز  َٙ٘ اهقٚاًٞ، ٗٙطٜ٘ اهطٌا١ بٌِٕٚٚ،  ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ: "ٙقبض اهلل تعاىل
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. فال ًاهم، ٗال ًوـم، ٗٙتفـٍسد اهلل بأُـٕ    7ثٍ ٙق٘ي: أُا املوم، أّٙ ًو٘ن األز " 
َََ طًاهم ذهم اهَٚ٘ اهععٍٚ:  ًّْ٘ا عََََوٟ اِهَلاَفٔسٙ َََٙ َََ ََََكا  ّٔ َََ ٣ًََََُر اِهشَََّق َهوِسْس ْ٘ ٌُِوُم َََٙ اِه

ٍُٓ ط، 26اهفسقاْصعََََطريّا  َََ ْ٘ ٌُِوُم َََٙ ّٔ اِه َََ ١ٌْٛ هِّ ٍْ غَََ ُٔ ِْ ًَ  َٕ َََ َها َََْٙدَفٟ عََََوٟ اهٖو بَََأزُشٗ
ِٔأز َََاَسَد اِهَق َٕ اِه َََ َهٖو ْ٘  . 16غافسصاِهَََ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (2787ؾشٚض ًطوٍ ، كتاب ؾفات املِافقني )7
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 ص5ط

 صٔإِٙاَن َََُْعُبُد ٗٔإِٙاَن َََُْطتََََعنُيط
 

تقبى عوٟ عبادتٕ عّ ط٘ع، تصٓ٘ إغساقٞ غلس ٗإمياْ ٗطٌأُِٚٞ يف ُفطم، ستٟ 
 صٔإِٙاَن َََُْعُبُدطفتق٘ي: 

، تدفع اهسٙـا١. ثـٍ تـسد :    صٔإِٙاَن َََُْعُبُدطٗسدن زبِا، ٗال أسد غرين ُعبد. ٗ: 
ٗٓـٛ تـدفع اهلربٙـا١. ُطـتعني بـم زبِـا هقكـا١ س٘ا٢ذِـا،         ، صٗإٙان ُطتعنيط

ٗالُطتعني بػرين، فلٌا أُِا ُعبدن، ٗالُعبد غرين، فإُِا ُطتعني بـم، ٗالُطـتعني   
بأسد غرين. اهعب٘دٙٞ ِٓا ٓـٛ ًستبـٞ عوٚـا ًـّ اهلل عوـٟ اإلُطـاْ، فعِـدًا ٙعبـد         

اهلل تعـاىل سبٚبـٕ   اإلُطاْ زبٕ، فرهم الٙلْ٘ إآل بٔداٙٞ اهلل هٕ، فاُعس كٚف ميـدح  
 ًٗؿطفاٖ عوٕٚ اهؿالٝ ٗاهطالَ: 
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َٖ اِهَلتَََابَََط َٕ اٖهَرٜ َأُصيَََ عََََوٟ عَََْبَد ٌُْد َهٖو َٕ ط 1اهلٔف صاِهشَََ َََ عَََْبُد اهٖو ٌِا َقا ُٕ َه ََََأُِ
َٕ َهبَََدّا ْٚ َََ عََََو َٖ َهـْٚال   ط 19ادتّصَََْٙدُعُٖ٘ َكاُدٗا َََُٙلُُ٘٘ َََ اٖهَرٜ َأْضـس٠َََ َبعَََْبـَد  صُضْبشَََا

 1اإلضسا١ 
توٌظ ِٓا حتسزّا ًّ االتلاي عوٟ غري اهلل، ٗارت٘  ًّ غـري اهلل، ٗذهـم حيقـق     

 عالدّا ًّ أًسا  اهلربٙا١، ٗاهعذب باهِفظ، أٗ بايخسّٙ.
 اهعبادٝ ُتسٍضذ اإلُطاْ يف اإلمياْ، ٗتلْ٘ سؿاُٞ هٕ يف ًا ٙوقاٖ ًّ أذ٠ اهِاع:

ٍُ َأَُِم ََََٙكُٚق ؾَََْدُزَنط َََ        ََََهَقْد َََُْعَو ًَـ  ّْ َََُكـ ٌْـَد زَََبِّـَم  َََ  َفطَََـبِّْض َبشَََ َََا َََُٙقُ٘هـ٘ َب
َََاْعُبْد زَََِبَم سَََِتٟ َََِٙأَتََََم اِهََََقنُي   َََ  99-97 اذتذس صاهِطاَدَدٙ
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 اهباب اهسابـــــع
 امُلِعٍَََ عوٚٔـــٍ
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 ص6ط
َََط  صآَدَََُــــا اهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ

 
َََ  طتطتعني بٕ كٛ ٙٔدٙم:   ، ألْ اإلُطـاْ ال حيعـٟ بِعٌـٞ    صاهؿِّـسَََاَط امُلطـتََََقٚ

َََطٓداٙتٕ إىل  ، إآل إذا أُعٍ اهلل  تعـاىل عوٚـٕ، ٗٓـرا ٙػـري بـأْ      صاهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ
اإلُطاْ دْٗ ٓداٙٞ اهلل، إمنا ٓ٘ ضا٢س عوٟ ؾـساط ًوتـ٘، فـال ٙطوـب اهلداٙـٞ إىل      

َََطصؾِّسَََاَطط غري ذٜ اضتقاًٞ، فو٘ صؾِّسَََاَطط ، إآل ذان اهرٜ ٙلْ٘ عوٟصًُطتََََقٚ
َََطصؾِّسَََاَططكاْ عوٟ  َََطهقاي: ثبتِا عوٟ  صًُطتََََقٚ  . صاهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ

ٙق٘ي اهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ البـّ عبـاع: "ٙـاغالَ إُـٛ أعوٌـم كوٌـات،       
اسفغ اهلل حيفعم، اسفغ اهلل جتدٖ جتآم، إذا ضـأهت فاضـأي اهلل، ٗإذا اضـتعِت    
فاضتعّ باهلل". )زٗاٖ أند ٗاهرتًرٜ(. فاهؿساط املطتقٍٚ ٓ٘ ؾساط اهلل اهرٜ ٓـ٘  
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َٕ زَََطكوٕ خري:  َََٖكِوُت عََََوٟ اهٓو ِْ ٔإُِّٛ تَََ َََا ٔإ َََ آَخٌر َبَََاَؾََََٚت ُٓ ُٞ ٔإاٖل  ًَّ دَََآِب ًِا  َََزَََبُِّلٍ  بِّٛ 
 ٍٕ ًّْطـتََََقٚ "هبٚـم  .عـّ اهـِل ؾـوٟ اهلل عوٚـٕ ٗضـوٍ:      56ٓـ٘د صزَََبِّٛ عََََوٟ َؾسَََاُط 

ٗقـد بـٍّٚ اهلل تعـاىل ؾـساطٕ      .ٗضعدٙم، ٗارتري كوٕ بٚدٙم ٗاهػـس هـٚظ إهٚـم"   
املطتقٍٚ يف اإلضالَ، ٗتلوى ٓرا اهبٚاْ اإلهلٛ ٗاكتٌى بِصٗي اهقسآْ اهرٜ ٙٔـدٜ  

 إىل ؾساط اهلل املطتقٍٚ.  
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 ص7ط

َََاَل اهِكاهِّنيَََط  ٍْ ٔٔ ٍْ َغرٔي امَلػُكَ٘ب عََََوٚ ٔٔ َََّ َأُعٌَََتَََ عََََوٚ  صَؾسَََاَط اٖهَرٙ
 

ٍْ طادعوِا اهؤٍ بسنتم عوٟ  ٔٔ َََ َأُعٌَََتَََ عََََوـٚ َأُعٌَََـتَََ  طًـّ قبوِـا   صَؾسَََاَط اٖهَرٙ
ٍْ ٔٔ َََطبــأْ ٓــدٙتٍٔ  صعََََوــٚ فاضــتقاَ بٔــٍ املطــاز، ٗالجتعوِــا  صاهؿِّــسَََاَط امُلطــتََََقٚ
ٍْطًّ ٔٔ ألْ غكبم عوِٚـا ُٙذٍِبِـا زنتـم، ٗالتلوِـا إىل ُف٘ضـِا       صامَلػُكَ٘ب عََََوٚ

ــم  ــازب، فِلــْ٘ دْٗ زنت ــّ ٙ ــاهِّنيَََطً ــرّٙ  صاهِك ٙكــٓوْ٘ عــّ ؾــساطم  اه
َََط  ٗٙوتٜ٘ بٍٔ املطاز.  صامُلطتََََقٚ

ٍْ  طقاي:   ٔٔ َََ َأُعٌَََـتَََ عََََوـٚ ٗمل ٙقـى َغـرٔي  اهـرّٙ غكـبتَََ عوـٍٚٔ،      صَؾسَََاَط اٖهَرٙ
ٍْطبى ٔٔ  أُت ٙا زبصَأُعٌَََتَََ طفاهِعٌٞ ِٓا ٓٛ خاهؿٞ ًّ اهلل، صَغرٔي امَلػُكَ٘ب عََََوٚ
ٍْط ٔٔ ٍْ  طهلّ صعََََوٚ ٔٔ اهـرّٙ مل ٙـِعٍ عوٚـٕ اهلل بِعٌـٞ اهلداٙـٞ إىل       صامَلػُكـَ٘ب عََََوـٚ
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َََط َََطألْ ُقٚض  صامَلػُكَ٘بطٙلْ٘ ًّ  صاهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ ٓ٘  صاهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ
َؾـسَََاُط  طاملوتٜ٘، ٗاهرٜ ميكٛ فٕٚ الٙلـْ٘ كاهـرٜ ميكـٛ عوـٟ       صاهؿِّسَََاَطط

ٍٕ ْٓط:صًّْطتََََقٚ َٕ َأ ٔٔ َََْد ًَُلٍبّا عََََوٟ  ٌَْػٛ  َََٙ َََّ ٍّ٘ٔٙا عََََوـٟ َؾـسَََاُط    َأَف ٌَْػٛ ضَََـ َََٙ ًِّ د٠َََ َأ
ٍٕ فرهم ميكٛ يف اهطسق اهـ٘عسٝ ٗاملِشـدزات، ٗبـرهم ٙلـْ٘      22املومصًّْطتََََقٚ

ًكطسبّا عوٟ اهدٗاَ علظ اهرٜ ميكٛ بجقـٞ كٌـا هـ٘ أُـٕ ًوـم عوـٟ اهؿـساط        
عوٕٚ ٙس٠ كى غ١ٛ يف ساهٞ غكب عوٕٚ، ذهم أُـٕ   صامَلػُكَ٘بطاملطتقٍٚ. ثٍ أْ 

ٓ٘ ذاتٕ قد غَكب عوٟ ُفطٕ بـأْ قادٓـا إىل توـم  املِعسدـات اهـ٘عسٝ، فٚلـْ٘       
َََٕٙ، ًّ أخ٘تٕ، ًّ شٗدٕ، ًّ أبِا٢ٕ، ًـّ أقسبا٢ـٕ،    ًػك٘بّا عوٕٚ ًّ ادتٌٚع، ًّ أب
ًّ د٘ازٖ، بى ستٟ ًّ ُفطـٕ اهـيت تلـْ٘ غاقـبٞ عوٚـٕ، فـرت٠ ٓـرا اهػـدـ         

ٍٕ  ً٘ق٘ت، ِٗٓا تبـدأ ًعاُاتـٕ    ًكطسبّا ستتقِّا عوٟ اهدٗاَ كٌا ه٘ إُٔ ٙقعد عوٟ هػ
ًع االقطسابات اهِفطٚٞ املتؿاعدٝ، ًع اه٘ضـاٗع، ًـع األٗب٣ـٞ اهسٗسٚـٞ، ٗٓـ٘      

عوٕٚ ًّ كى غ١ٛ، فشتـٟ زغـفٞ     صامَلػُكَ٘بطٙعٚؼ يف ٗاقع ٙتذٍسع فٕٚ ًسازٝ 
ِٓا ٙفقـد ستـٟ اهتوـرذ باهطعـاَ، أٗ     املا١ ميلّ هلا أْ تطتفٍصٖ، ستٟ هقٌٞ اهطعاَ، ٗ

اهػساب، أٗ ًتعٞ اإلٙ٘ا١ إىل اهفساؽ، ألُٕ ضٚدخى يف ؾساع ستـٟ ٙػفـ٘، ٗعوـٟ    
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األغوب ٙطتعني بأدٗٙٞ ًٔد٢ٞ، أٗ اهِٔ٘  بإغساقٞ يف اهؿباح، ألْ أسالًٕ تلـْ٘  
 عبازٝ عّ ك٘ابٚظ ًفصعٞ، ِٙتفض ًِٔا بأُفاع ًتقٓطعٞ.   

ٍْامَلػُكَ٘ب طفعِدًا ٙق٘ي اهلل  ٔٔ عوِٚـا أْ ُُـدزن أْ ٓـؤال١ ُٙعـاُْ٘ ٓـرٖ       صعََََوٚ
املعاُاٝ املتفاقٌٞ ٗٙتذٍسعْ٘ عوقٌٔا ذتعـٞ بوشعـٞ، ستـٟ تـس٠ اهػكـب بادٙـّا يف       

ٍْطضشِاتٍٔ، ٗيف أؾ٘اتٍٔ، ٗيف سسكاتٍٔ، فأٗه٣م ٍٓ  ٔٔ فوٍ ٙقى  صامَلػُكَ٘ب عََََوٚ
ستـٟ فطـسٝ    اهلل دى غإُٔ غري اهرّٙ غكبتَََ عوٍٚٔ، ألْ ٓؤال١ ٍٓ اهرّٙ أغكب٘ا

اإلُطاْ فٍٚٔ، فلاْ عوٍٚٔ أْ ٙ٘ادٔ٘ا اهػكب باهػكب. ٙت٘ضى املـؤًّ إىل زبـٕ   
ٍْطًتكسعّا: اهؤٍ الجتعوين ًّ  ٔٔ  صاهِكـاهِّنيَََ طٗالجتعوين زبٛ ًـّ   صامَلػُكَ٘ب عََََوٚ
 اهرّٙ ٙكٓوْ٘ عّ اذتق. 

َََ اهؿِّـسَََاَط  طاألًس ايخس اهرٜ أق٘هٕ هم، ٓ٘ أْ اهرّٙ ٙلُْ٘٘ عوٟ   صامُلطـتََََقٚ
ِٗٙعٍ اهلل عوٍٚٔ، الٙعين ذهم أٍُٔ أؾبش٘ا يف ًأًّ، ٗأْ كى غ١ٛ بات عوٟ ًـا  
ٙساَ، فوعى أسد ٓؤال١ ٙس٠ ذات اهل٘ابٚظ، أٗ ٙعاُٛ بعض توم املعاُاٝ، ِٓا عوٕٚ 
أْ ُٙسادع ذاتٕ ٗٙبشح عّ األضباب اهيت تؤٍدٜ بـٕ إىل ذهـم، فاهِعٌـٞ حتتـاز إىل     

، فإْ ٗٓبم اهلل أبِا١ً، هلِم فػـوتَََ يف تـسبٚتٍٔ، فـرهم    تقدٙسٓا، ٗاذتفاظ عوٚٔا
ٙعين بأٍُٔ ضٚطببْ٘ هم األذ٠، ٗإْ زشقـم اهلل بصٗدـٞ ؾـاذتٞ، هلِـم أضـأت      
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اهتعاًى ًعٔا، فرهم ُٙطبب هم أذ٠، ٗكرهم إْ زشقم اهلل  اي، بٚد أُم أضأت 
ٍ٘ي عوٚم إىل ُقٌٞ، بى ستـٟ أضـِاُم، إْ تسكـت بق    اٙـا  اضتدداَ ٓرا املاي، فٚتش

اهطعاَ فٚٔا، ٗمل تِعفٔا، ضتطبب هم آالًّا، ٗقظ ٓـرا عوـٟ أًـسا  اهلبـد، أٗ     
اهلوٟ، أٗ اهقوب، أٗ املعدٝ، فِعٌٞ اهلل تدَٗ عوٚم إذا سافعت عوٚٔـا، ٗقـٍدزتٔا،   
ٗأسطِت اضتددأًا، ٗهرهم ُٙقاي: )باهػلس تدَٗ اهَِعٍَََ( ٗاهػلس ِٓا ٓ٘ تقـدٙس  

 رٙسٓا.اهَِعٌٞ، ٗاذتفاظ عوٚٔا، ٗجتٍِب تب
ثٍ تق٘ي: )آًني(، ضا٢اّل اهلل عص ٗدى االضتذابٞ، ٗٓٛ هٚطت آٙٞ، ٗال دص١ّا ًّ 
آٙٞ، توفعٔا دْٗ كتابتٔا يف املؿشف. ٗ )آًني(، الٙقتؿس ق٘هلـا يف ُٔاٙـٞ اهفاحتـٞ    
فقط، بى عِـد كـى دعـا١. ٗٓـٛ كٌـّ ٙقـ٘ي يف ُٔاٙـٞ اهـدعا١: اهوـٍٔ أضـأهم           

 االضتذابٞ هدعا٢ٛ.
٘ش عسؽ اهسنّ، كٌا أخرب اهِل ؾوٟ اهلل عوٚـٕ ٗضـوٍ عـّ    اهفاحتٞ، كِص ًّ كِ

 اهلل: 
أعطٚت هم ٗألًتم كِصا ًـّ كِـ٘ش عسغـٛ: فاحتـٞ اهلتـاب، ٗخامتـٞ ضـ٘زٝ        )
 .(اهبقسٝ
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برهم فقد متٚصت ٓرٖ اهط٘زٝ املبازكٞ بأُٔا ًّ أكجس ض٘ز اهقسآْ اهلسٍٙ قـسا١ٝ  
ٗٙطـتعني بٔـا اهِـاع يف    يف اهِاع، ذهم أُٔا ُتقسأ ًع كى زكعـٞ ًـّ اهؿـو٘ات،    

 . شتتوف ًِاضباتٍٔ
دا١ يف سدٙح أبٛ ٓسٙسٝ عّ اهِل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضـوٍ قـاي: قـاي اهلل تعـاىل:     

ٌَنيَََ  ط)قطٌت اهؿالٝ بٚين ٗبّ عبدٜ ُؿفني، إذا قاي:  َٕ زَََبِّ اِهعَََـاَه ٌُْد هٓوـ ، صاِهشَََ
ٍٔطقاي اهلل تعاىل: ندُٛ عبدٜ، ٗإذا قاي:  ّٔ اهِسَسٚ اي اهلل تعـاىل: أثِـٟ   ق صاهِسْسٌـ

ٍٛ عبدٜ، ٗإذا قاي:  ّٔطعو َٔ اهدِّٙ ْ٘ ، قاي اهلل تعـاىل: زتـٍدُٛ عبـدٜ، ٗإذا    صَََاَهَم َََٙ
، قاي اهلل تعاىل: ٓرا بٚين ٗبني عبـدٜ ُؿـفني،    صٔإِٙاَن َََُْعُبُد ٗٔإِٙاَن َََُْطتََََعنُيطقاي: 

َََطٗإذا قاي:  : ٓرا هعبدٜ، ٗهعبدٜ ًا ، قاي اهلل تعاىلصآَدَََُــــا اهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ
  .ضأي

َٕ زَََبِّ   اِهشَََطإذا ُعسُا إىل ٓرا اهتقطٍٚ، ضٚتبني هِـا أْ ايٙـات اهـجالخ:     ٌْـُد هٓوـ
ٌَنيَََ ٍٔط ٗصاِهعَََاَه ّٔ اهِسَسٚ ّٔط ٗصاهِسْسٌـ َٔ اهدِّٙ ْ٘  ، ٓٛ هلل . صَََاَهَم َََٙ
ٓٛ اه٘ضط بـني اهلل ٗبـني اهعبـد. ثـٍ تـأتٛ       صٔإِٙاَن َََُْعُبُد ٗٔإِٙاَن َََُْطتََََعنُيطٗايٙٞ: 

َََطايٙتاْ األخريتاْ، ٗٓٛ هوعبد:  َََ   ط، صآَدَََُــــا اهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ َؾـسَََاَط اٖهـَرٙ
َََاَل اهِكاهِّنيَََ  ٍْ ٔٔ ٍْ َغرٔي امَلػُكَ٘ب عََََوٚ ٔٔ  . صَأُعٌَََتَََ عََََوٚ
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سـدثِا هٚـح   : سدثِا اذتطّ بّ ض٘از أب٘ اهعـال١،  ):ٙق٘ي اإلًاَ أند يف ًطِدٖ
ٙعين ابّ ضعد، عّ ًعاٗٙٞ بّ ؾاحل: أْ عبد اهسنّ بّ دبري بّ ُفري، سدثـٕ عـّ   
أبٕٚ، عّ اهِ٘اع بّ مسعاْ، عّ زض٘ي اهلل ؾوٟ اهلل عوٕٚ ٗضوٍ قاي: "قـسب اهلل  
ًجال ؾساّطا ًطتقٌٚا، ٗعوٟ دِبيت اهؿساط ض٘زاْ فٌٚٔا أبـ٘اب ًفتشـٞ، ٗعوـٟ    

ساط داع ٙقـ٘ي: ٙـا أٙٔـا اهِـاع، ادخوـ٘ا      األب٘اب ضت٘ز ًسخاٝ، ٗعوٟ باب اهؿ
اهؿساط  ٚعا ٗال تع٘د٘ا، ٗداع ٙدع٘ ًّ ف٘ق اهؿساط، فـإذا أزاد اإلُطـاْ أْ   
ٙفتض غ٣ًٚا ًّ توم األبـ٘اب، قـاي: ٗحيـم، ال تفتشـٕن فإُـم إْ تفتشـٕ توذـٕ.        
فاهؿساط اإلضالَ، ٗاهطـ٘زاْ سـدٗد اهلل، ٗاألبـ٘اب املفتشـٞ ستـازَ اهلل، ٗذهـم       

زأع اهؿساط كتاب اهلل، ٗاهداعٛ ًـّ فـ٘ق اهؿـساط ٗاعـغ اهلل يف      اهداعٛ عوٟ
 قوب كى ًطوٍ".

 ض٘زٝ ًرتابطٞ، ًتلاًوٞ، أٗهلا زنٞ، ٗأٗضطٔا ٓداٙٞ، ٗآخسٓا ُعٌٞ. 
َََطعِدًا ٙبوؼ اإلُطاْ  ، فإُٕ ٙبوؼ اهطٌأُِٚٞ، ٗهٚظ ًّ ضـبٚى  صاهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ

ٍَََطإىل اهطٌأُِٚٞ اهسٗسٚٞ، ض٠٘ ضبٚى  .صاهؿِّسَََاَط امُلطتََََقٚ
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