
0 

  



1 

 
 

 هذا الكتاب

يتصوووال ال أن ا عوا اعوتحوا  ت وتا اة حأواثيع  ت تا اة 

شوصصةع االيصةع    اقةع لاا االااة،  ث  االتية.. ثا  احهها ي  

 قته.ثحقةاألخةه يأاد إلى اآلخهة الت  سعكتشف يةاا جلةع األحه 

ثهووذا ثهك ي ةه  يع ة   يأعةعووا ا  يكا  حأوواثيووع ح حعووا ث  

يووايها ث  حعووايقووا  يرووا اينه الر حعةة ثحووا اينه الكثووال ثحووا اينه 

الرعووايقةة.. ث  يأعةعووا ا  يكا  حة اهووة ال عووع اث حة اهووة العووال.. 

يالله ها لب ال عع ثالعال.. ث  يضوووه ا إ  دخة ي  إحتاهرا اث لك 

 يتخة.

ة الووذي يأعةعووا ها  مووال حأوواثيووع ي  الووتية الووذي  أتقووت  لك

ث أةشووه.. أل  حأاثيع يا  ي  كلا الصووتل الذي اسوول يةه للأقا ت 

ثالثقوه ثاللووولاو.. ثيةوه يلوووه القه  ..ثيةوه  قوة ال تي .. ثيةه 

 اسلت  ظك اإلسقم اللةاسةع ثا ةتصاديع ثا جترااةع ثغةهها.
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 عللللال حقتحع

 و ح سل [التية ثالتجةسلللع ]ارا ا  الأقة الللث  و يرا اشه ا إلى كلا ي  

الى الهجال  ثالتللةك لاك  ثاخذ التية اعاك.. يإ ه   حعاص لعا للتأهف الى اس اب 

التجة الذي االك اه هذ  الرعاج ا   تت ، ال ذثل التاليصةع الر سلع له  ثالت  ا ه اعاا 

 اقحه ثا رته الك ال.ا

اة، الى الايلتتا  االضهثلة الت قةق ي  حةاااك ثحع زاااك ث مالهك ثكلا 

ألا  حنلرا  هاهك يث  التأتية ثالت هيحي  حاازية يلتتا  ايضا ثضأاك ثاإلسقح .. 

حصالثةاك.. ثالذية ثضأاهك جرةأا ي  حاازيعاك.. مك حكراا الةاك اال تاع ..  مع

 ثحكراا الةاك اأتها االضقلع.. ثحكراا الةاك اأت كلا يله االعال.

ل حا ةاحاا اعث[ ا رع الللثةع ي  الرةزا ي  هذ  الللللع ]ثاعاء الى هذا  يلعقام 

اه.. لكعا     هؤ ا   ض، احتا ي  العال.. أل  للعال لااا ثخالقاا  ثها ااهف اأهلاا.. 

ثلاذا  كتث  ا ةا  الت هيثات ثالتضلةقت الت  ثة، يةاا ه  ء األ رع حة غةه ا   تتخة 

اايتاك ثحصةههك.. أل    ي   ةاااك ثحقاصتهك  ث  ي  إيرا اك ثيثههك.. ث  ي   

ثجذثل   ث  يأعةعا هة غثه الله لرة التجة كلا يله   ي تيعا.. يع ة      اة الة 

 ا    ككث    هؤ   ثة، حعاك كلا  ام لك يغثه.. يالغثها  اةت الله.. ث  ة ا ةت الله

 احت ارا لك يألرعا الله اه.الى 

ط  اة ها ثاجب ايضا  لةل حشهثاا يقهذ  الللللع هح  إلةه اثالاتف الذي 

ثادلع ثجااه ه   ثل األدلع الت  يأترتها التةال الللث  اعتحا ي ةح لعثله ا  يقام ااض، 

 ية ااقم األحع ي  حاازيعه الت    ا اي إ  يثع ثاحتة ه  يثع الت هيح.

ثحتى  صاط اك الغتاك ثاسلاااك ي  التثكةه  يلعقت ل حقالع احتهك ي  
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 الألك هذا )ي رة: ثالتأتية ي  هذا الزحا   يقت اثلد ةاله ثجاب ةةام ساق ال هح 

يعثا  اعه ا هيف الغالةة   ثا ت ال الر طلةة   ثاأثية    اتثله خلفية  حة

  (1)ال اهلةة(

   اإلسقح  الألر  الرعاج اصال حة اصةهذا ال تي  مك اقب الةه اقاله: )

 ثثظةثع   اعقط،   حارع ي ةة ا ه كلكك ؛ اسله ااةة حة ثاس   ةااات  اجة حة ثةااتة

هذ  . اهة اتثل األحع : حة الألراء ثاأل رع .يا الى حلقاة جلةرع ثحل ثلةع   اعثت  

الاظةثع ثهذ  الرارع ح عةع الى حا ثلد ي  ال تي  )يعثا  اعه ا هيف الغالةة ثا ت ال 

  (0)الر طلةة ثاأثية ال اهلةة(

 يةف للرللك ا  يرةز اةة الر طة ثالر ق ؟مك لاح و لةقهل حا يهيت و يتلاءل: )

ثيةف له ا  يتلي الى ثجه اللتاد  ثيةف له ا  يترةز له الرتا  حة صاحب ال ق ؟

 (ثالترام : ال اهة حة الأالك

يضق  -لة يكا  له ةتلة الى حا ها اد ى حة كلا مك اجاب الى كلا اقاله: )

هذا الألك الذي . هح ثالتأتية .إ  ضرة ةااات الك ال  -اة الاةاف الى حقةقع كلا 

   ا لالت مك اتات ااايةه ةااات  ُا عى ثا سل ي  اصه اص اب لسال الله 

ا  لك يكا اا يلأل )ثاقأتت ي  اصه الثتعع   يرا ثلد اة اأن التااأةة    ثازدههت

اة اإلسعاد ؛ يلرا ثةأت الثتعع ةالاا : سراا لعا لجالكك   يةعظه إلى اهة اللعع ية خذ 

 االةع – كلا ي  –ثيلرع ااة الر الو(  حتيناك   ثيعظه إلى اهة ال تع يق ي خذ حتيناك

 إلسعاد لقال حة شاء حا شاء(ا لا )  غالةع

هذا ثمك اةة ا  هذا الألك لك يعته اأصه الهثايع  ثإ را ها حرتت لكة زحا   يقال: )

                                         
 (1/59(   ااة ا ت ال ه ي  التراةت )12/029(   ال ةاق  )0/99(  ااة اتي )1)

   للشةخ ال  ال ل  . -اصال ثضاااط-(  ال هح ثالتأتية 0)
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 ةا األاعاء ثيأخذ    الشةاخ اة الطقب ثيتلقا    اللالف اة الصالف ي رلهالألك 

جتاد : دا هة حتايلرع األطهاف   ثحعا ا حتعاح  ال قا ق األ اة األحثاك ثيتعاثله اآلااء 

 اهكيت يرا الألك هذا – يقط –؛ حتى يكترة ي  هذ  األحع دثلها   ثيعتشه  الها . ثلةل 

 تبي الى حقصال ا ه اث   األثل الأصه ي  اث   األثل ال ةة ي  يقط الك ها الرتاهرا 

 كالأل هذا ي رة)  –يرا ثلد ي  ال تي   –ثلكعه حرتت .. ثاألمه ..     ثال تي  اللعع 

 ثلةل   ثالاصال   ثالألا   ا سترهال إلى إشالة ياذ    جةة ية حة اي(  خلف ية حة

رلع لا  ح)ثلحك الله حة ةال :  ..ال ته إلى ثلةل   ا  ثصال إلى ثلةل   ا  قطاع إلى

 ه(الر ااه لصط ت الز ادةع الى الرعاا

هذا  ص حة  صاص ينةهة  هاها ي  الكتب ثالرااة، اتاا إلى إحةاء ية ال هح 

ثالتأتية  اث ال هح ثالت هيح لةرةز الرلتعا  حة الر تتاةة  ثدااة الاتايع حة دااة 

 الضقلع.

اك ثها صااب حة حة  الرثاهةك  ثإ  لك يكة صاااا حة حة  الرصاديق  أل 

لاحاا إلى ية دااةع هتايع ثثحتة .. ثإلى ية حهيص الى األحع.. يهحا ه ارا شاءت لاك 

 اهااؤهك حة اصعاف التضلةة ثالت تي، ثالتكثةه.. اة ثالهح  ي  جاعك..

ث  ة     الياك ي  ية كلا.. ثلذلا يإ  األاقم الذية سعت تا اعاك ي  

حكهحع  ث  خالا  حة ية حعق ع.. اة  قه ا  ا اك االث  حة ية    زاك الللللع   هذ

لاك حكالم ثحعاةب.. يرا  قه و حتأسثةة و اأ  لاك حأايب ثحنالب.. ثاعتحا   ذل حة 

اةاااك ثحنال اك     ذل حعاا لغ ع حعا ي   شه الثضا ح.. ثإ را  ثأة كلا ألجة اقاء 

 ل.التية صايةا  قةا اأةتا اة التجة  يالتية اعت ا اهك حة الهجا

ااقم التأهف الى ي ال الللللع هذ   اثل ا  الاتف الذي  ها ا طقةا حة هذا 

 يا  لاك األمه يةرا ا تا ا  حة حعاج  ثا عا  حة ايكال.الللثةع ثا رتاك الذية 
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ا تا حة جذثلهك األثلى حة اصه الص ااع  يرة اأتهك إلى اصه ا ثه  

اب س لت قق يةاا  ثي  ااث   ال اضه  ثه  اأترت التلاسات الرها طع الةههك الذااةع 

الألة ثجذثل التجة الت  الهات إلةاا  مك ا    اأت كلا ي  التهاا الذي اهيته  

 ثاآلمال الت  ا  هت اعه.

ه  لةلت ح اح  االيصةع ح هدة  ثإ را ه  ح اح  ا قةقةع هرارا ثلذلا 

 األثل يشف التجة ثاس ااه ثالله للت ذيه حعه    لثضح اص ااه.

ألص اب الالع ال الد  ثالأااطف الكاكاع لرا ةت يصتحاك حة هذ  ث أتذل 

أل  ي  الرشااه.. الللللع  أل  ال ق احق ا  يت ،  ثيشف التجة اثلى حة لاايع 

يشف التجة اعقةع للتية  حتى يرةز دية الله اة دية ال شه  ثارةز الشهيأع الرقتسع اة 

 الشهيأع الرت لع.
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 باتكالع حتقح

  يذيه الللثةع الص ااع إ  ثيذيهث  يةاك ثحأاك حأاثيع اة اا  سثةا   حتى 

ا  اااحاك حة ال لطاء يتصالث  ا ه حة اللااقةة األثلةة لإلسقم.. ثيتصالث  ا  

ُةْة إِ َّ َصَقاِ  َثُ ُلكِ  َثَحْ َةاَي َثَحَرااِ  لِلَِّه َلبِّ ﴿: حةااه يلاا يا ت حصتاةا لقاله اأالى

 [160]األ أام:  ﴾اْلَأاَلِرةَة 

احا خط اؤهك  ياك   يذيهث ه إ  ثيشثأا ه االتهض   ثاات ال  خال الر حعةة  

  ثيااح الثتاح  ثاثل حلا ي  اإلسقم  ثصاحب ال لك ثيااب ثح  لسال الله 

 قهيع.. ثغةهها حة الصثات الت  جألت الأاام ي عا  إلةه اينه حة حعةعاك ثالذياء ثالأ

لإلحام ال   ثيتقهاا  حعه اينه حة اقهااك آلل اةت الع اة.. ثيةف يثألا  كلا  ثحأاثيع 

 لحز اعتهك لللعع  ثاهة اةت الع اة لحز اعتهك للهين.

حة ايهاد الص ااع   ثلذلا لك يكتثاا ااات ال  الرا حة ااقم اإلسقم  ث  يهدا

اة جألا  و الى الهغك حة ال ها ك الكنةهة الت  يألاا االلااقةة حة الص ااع و حاح  

حرى الص ااع  اة حاح  حرى اللعع  ثلاا.. ثلاذا   ا ب إ  اات ه ا حأاثيع ها اإلحام 

 األي ه للللثةع.. ياك يغض ا  له اينه حرا يغض ا  لغةه .

التاك الت  ثجااا ااة اةرةع لإلحام ال  اث لثاطرع  ثلا ا  احتا حة العاس  قة

الزههاء اث لغةههرا حة اهة اةت الع اة  ثثجااا لرأاثيع اث  اعه يزيت لقاحت ةةاحع 

الللثةع الى حة يثأة هذا  ثاااك ارا اأاد الللثةع ا  يهحاا اه حصالثةاك حة الهين ثحا 

 يت أه حة األلقاب.

اهك ا   هايات الت  استثادها  ي  هذا الكتاباعاء الى هذا سع اثل ا   ذيه 

 الللثةع حة إحاحاك األثل ثاألي ه حأاثيع اة اا  سثةا   ثالت  اشال إلةاا لسال الله 
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.. ث ت أاا اذيه الأااحة الت  جألت (1) ي  ةاله: )اثل حة ي تل سعت  لجة حة اع  احةع(

 الللثةع يت عا  حأاثيع ثحعاج الثئع ال اغةع.

                                         
(  ثااا  أةك ي  االيخ 62(  ثااة اا  ااصك )25566لثا  ااة اا  شة ع ي  الرصعف ) (1)

 (15/162(  ثااة الايه ي  االيخ دحشق )2/161(  ثااة اتي ي  الكاحة )1/120اص اا  )
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 اعاةن حاةف الللثةع حة الص ااع و  اث  

لع كلا التعاةن اث الصتاع الذي يرالسه كيه ا ي  اجزاء ينةهة حة هذ  الللل

الللثةع اعت حتيناك اة الص ااع.. ياك و اعت التأحة ثال    ال اد ثالصادق و حة اي ه 

ااتا اك  أل  الص ااع ال قةقةةة هك اثلئا اللااقا  الذية ض اا اأ ثلاك ثحالاك ي  

 س ةة الله  ثه  ء   يأةههك الللثةع اي اهترام.. 

الت  يا ت ا نك الى صتل   ثها  اق   ث  الصصهة  يذيهث  ياك   يكادث

يعادي احت احت .. ث  احت يأهف الرصةه الذي صال إلةه  ث  ال ةاة الت  ااشاا اأت ثياة 

 . .ح ة ه لسال الله 

يذيه سرةع الا الت  يا ت اثل شاةتة ي  اإلسقم .. ث  احت يذيه حعاك ث  احت 

زثجاا ياسه الذي يا  اثل الهجال استشاادا ي  س ةة الله .. ث  احت يذيه ااعارا ارالا 

.. أل  كيه  سةشا  الطلقاء  ثسةقلب صث اااك الرعتعع  ثسة أ  ي  جراهةه الرغثلةة 

ك و الذية غهم اا؟ ثية كلا سة ال الطلقاء الل ال ارة ةتله  ثلك ةتله  ثيةف ةتله

 حة ص ااع اجقء إلى ظلرع ثطااغةت.الللثةع و 

يذيه ل ةعع جاليع اع  الر حة الرلتضأثع الرأذاع  ثةت يا ت حة حعاك ث  احت 

اللااقةة إلى اإلسقم  ثاثكيت إيذاء شتيتا .. أل  ي  كيههك لاا ثلكةثةع اأذي اا إحهاجا 

 ال شهيع القاصهة.هك ثحأايةه اكثاكثاة  اكاأهااةتحاهك ي ةها لرة 

اأذااا  وغهحت ااا الللثةع يا ت ةهيش و الت  الت  يذيه ام ا ةل  حعاك ث  احت 

 اذااا شتيتا ه  ثزثجاا ااا ا ةل .. 

يذيه العاتيع الا ال اليع الةرعةع الرلتضأثع الت  يا ت حة حعاك ث  احت 

اا اأذااا  ثاقال: ثالله   اةلأت اعا.. ثهكذا يا  اللااقةة إلى اإلسقم  يكا ت سةتا
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حال ااعتاا الت  اذات حأاا  ث   زال إلى اآل     أهف اسراا ث  اسك ااعتاا  ث  اي 

 ااا. ث تزأيا لاب الطلقاء  ثالللثةع أهف يةه ياثاصةة اعاا ي   ثل الاةت الذي 

 ىيتتاثل الرشهيا  ال ث  احت يذيه ز ةهة الا ال اليع الرلتضأثع الت  يا ت

أل  ي  كيههك لاا اشاياا لقهيش الت   اأذي اا اكة صعاف الأذاب ال ل  ثالرأعاي 

 حالاها جرةأا إلى ص ااع اجقء يترتأا  اكة ا ااع ال صا ع.

ثلك يكتف الللثةع اذلا الت اهة ألثلئا اللااقةة الصادةةة حة الص ااع  اة 

اجااا اع  احةع حعايقةة.. يرة الص ااع الذية حكك ضراا إلةه اات ال ي الهك حة الذية ث

حأتب اة ةشةه األ صالي: : (1)الةاك الللثةع االعثاق ح، يا اك حرة شالو ي  غزثة اتل

 .. ها اتلي ااإلجراع ثها اعتهك حعايق ااإلجراعالذي 

اتلي شات صثةة ح، ال  ثاأخهت ثيااه ثها حت ج اة ارهث الللر  حعاك ث

ااهاا  ح اال ثاااطئاا الى كيه  ي  ): اعهثلغك كلا ةال ااا حااك  و ه 52إلى اام 

الضأثاء يأا  حااك ثااعه ثااة ال ازي إلى اات الذه   ياستتليه الةاك ااة ح ه ي  

 للا  الرةزا  ي  القه  التاس،!(

)ااهاا  ح اال(! ثكيه   :ةال يةه ااا حااكالذي  ئلاةأع اة حلأاد القالثحعاك 

اة ال ازي ثالذه    ثاهرله ال صالي ي  االيصه.. ح، ا ه اتلي  ث اسلك ي  الضأثاء ا

 و.ه 22ثشات اتلًا ثالرشاهت يلاا ثااي  اام   دال األلةك ة ة دخال الع   

ااا حااك لكة ح، كلا ةال اعه  اتلي ثها خلةتة اة ةةل األ صالي  ثحعاك 

األ صالي شات اتلا سرأت خلةتة اة ةةل اة انرا  حة اع   أرا  اة سعا  )الهازي: 

                                         
ا ظه ا نا ي  الرلألع حارا جتا اأعاا  ]ص ااع اتليا  ثلكعاك حعايقا .... هكذا يقال   (1)

 الللثةا ![ للشةخ حلة اة يهحا  الرالك .
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  (1)اا  يقال كلا ثسرأته يقال ها ح اال(

ثح، إةهال اتلي    ثهاحرزة اة ال رةه حة اع  ا ةت اة اتي األ صاليثحعاك 

(  اي ح اال سرأت اا  يقال كلا ثيقال ها ح االاا  حااك اذلا إ  ا ه ةال يةه: )

 الأتالع.. 

اتلي ااارا    ثها األثس     تةاخا   ااا سثةا  اة ال الا اة ةةلثحعاك 

 ..االعثاق

ثغةههك ينةه حة الذية اااراهك االعثاق اث اال االع  ثلاحاا يهحا اك اأتم 

الاماةع  ي   ثل الاةت الذي يكذاا  يةه الى العاس اادااء اتالع جرة، الص ااع.. لكة 

 حقصادهك األثل ي  كلا ها الثئع ال اغةع  ثحة سا تها.

االصتق  اك حة الص ااع الذية شات لاك لسال الله ثهكذا  هى حااةث

ثاإلخقص  ثلكة ال ب يا اك حة الرأالضةة للثئع ال اغةع  هى الت اهة الللث  ي  

حقاك  اة اإلاهاض اعاك  ثاااام ية حة يذيههك االهين ثحا يت أه حة األلقاب 

 ثاألثصاف.

حة الض دحشق  يأة اا  الرقتالةة ظلرا اأذلاء ثحعاك اثلئا الشاتاء الرظلاحةة 

يقالت: حا حرلا الى ةتة اهة اذلاء ح ه  ا ساد  ةال: دخة حأاثيع الى اا شع

ثاص ااه؟ يقال: يا ام الر حعةة  إ   لايت ةتلاك صقحا لألحع  ثاقاءهك يلادا لألحع  

سةقتة اأذلاء  اس يغضب الله لاك  ثاهة : )يقال يقالت: سرأت لسال الله 

  (0)(اللراء

                                         
 .2/122ال هح ثالتأتية:   (1)

 لثا  يأقاب اة سثةا  ثااة الايه.  (0)
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يقالت: يا حأاثيع ةتلت  سأةت اة اا  هقل ا  حأاثيع حج يتخة الى اا شعثاة 

داه ثاص ااه؟ احا ثالله  لقت الغع  ا ه سةقتة اأذلاء س أع  ثه يغضب الله ح ه اة األ

 .(1)لاك ثاهة اللراء

ثح، ة ال الللثةع لاذا ال تي   ثح، يا ه يتل الى غضب الله الى حة ةتة اثلئا 

الشاتاء الرظلاحةة إ  ا اك لك يغض اا لذلا  اة لاحاا يتايأا  اة الطلقاء  ثجها راك 

 ي  حق الص ااع ثغةههك.. 

يأة ليااع اة ا  الطلقاء سةقتلا ه   الذي اخ ه لسال الله ارهث اة ال رق  ثحعاك 

شتاد ال  ل  ا ه خهج ح، ارهث اة ال رق حةة طل ه حأاثيع ةال: يقال ل  يا يالاع ا  القام 

اخ ه   ا  ال ة ثا  ل اشتهو ي  دح   ةال ليااع: يرا اك حتينه  ةاال   إ  لسال الله 

اس ل حتى لايت ااعع الصةة ياداته ثثام ته حةع  يللأته ثادليا  ياحتزثا لاسه  ثيا  اثل

 .(0)اهتي ي  ا سقم

سهيع  يقالاا: يا لسال الله  إ ا  ةال: اأ  لسال الله  ثي  حتي   خه اعه

ح إ كك سترهث  اهجة ص ة: )ا أنعا  ث  لعا زاد ث  طأام  ث  الك لعا االطهيق  يقال

الاجه يطأركك حة الطأام ثيلقةكك حة الشهاب  ثيتلكك الى الطهيق  ثها حة اهة 

يلك يزل القام الى جأة يشةه اأضاك الى اأن  ثيعظهث  ال  يقلت: حالكك   (ال عع

يإ ا  أهف  يشةه اأضكك الى اأن ثاعظهث  إل   يقالاا: ااشه ا شهى الله ثلساله 

  يأخ هث   ارا ةال لاك  يأطأرتاك ثسقةتاك ثزثدااك يةا  أت لسال الله 

هل  ثاثصةتاك اإال  مك مك لجأت الى ا ثخهجت حأاك حتى دللتاك الى الطهيق.

                                         
 لثا  ااة الايه.  (1)

 لثا  ااة الايه.  (0)
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اداا الى شاادة ا    اله : )يقلت: حا الذي اتاا إلةه؟ ةال خهجت إلى لسال الله 

  (ا  الله  ثا   لسال الله ثاةام الصقة  ثايتاء الزياة  ثحج ال ةت  ثصام لحضا 

  ( أك: )يقلت: إكا اج عاو الى هذا يع ة  حعا  الى اهلعا ثدحا عا ثاحاالعا؟ ةال

لرت  مك لجأت الى اهل   يأالرتاك ااسقح   يأسلك الى يتي اشه ينةه حعاك  مك يأس

يا ارهث  هة لا ا  اليا  يع : )ي ةعا ا ا اعت  كات يام يقال هاجهت الى لسال الله 

ال عع  اأية الطأام  ثاشهب الشهاب ثارش  ي  ا سااق؟(  ةلت: الى  اأا  ا ت 

يا ارهث  هة لا ا  : )ثةال ل   ى ال  اة اا  طالبهذا ثةاحه(  ثاشال ال: )ثاح   ةال

اليا  يع العال اأية الطأام  ثاشهب الشهاب  ثارش  ي  ا سااق؟(  ةلت: الى  اأا  

 يلرا ثةأت الثتعع كيهت ةال لسال الله   ثاح   ةال: )هذا( ثاشال الى لجة ا ت

الك  هذا  ةلت: الله ثلساله ايثهلت حة  يع العال الى  يع ال عع  ثيهى اع  احةع ةاال  اأت 

ةال: ثالله  لا يعت ح ها ي  جاف ح ه  ستصهجع  اعا احةع حتى يقتلا    حتمع  اه 

ا  لاس  اثل لاس ا ز  ثي تز ي  ا سقم  ثيعقة حة الت الى  ح ة   لسال الله 

 الت.

 يأةةةل اة خهشع ثح اثلع ه  ء الر هحةة التأهض له  ثحرايع الله له حعاك  ثحعاك 

  ةال: ااايأا الى ح رت اة يزيت اة اا  زياد النقث  ةال: إ  ةةل اة خهشع ةتم الى الع   

يا ةةل  الى ا  يرتو التهه  ا  : )حا جاء حة الله اأالى ثالى ا  اةال اال ق  يقال الع   

يلقاو اأتي حة   التطة، ا  اقال اال ق حأاك(  ةال ةةل: ثالله   ااايأا الى شئ إ  

ثيا  ةةل يأةب زياد اة اا  سثةا   ثااعه   إكا   يضهو اشه(: )ثيةت لا اه  يقال الع   

أالى ثالى ي الى الله اا ةت الله  ي لغ كلا ا ةت الله  يألسة إلةه يقال: ا ت الذي اثته

لساله؟ ةال:    ثلكة إ  شئت اخ هاا ارة يثتهي الى الله ثالى لساله؟ ةال: حة 

كاو؟ ةال: ا ت ثاااو الذي احهيرا  ةال ةةل: ثحا الذي ايتهيت الى الله ثلساله؟ 
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لتألرة الةام ا ا ةت يذات  ا تا   : )ةال:  أك  ةال (ازاك ا ه   يضهو اشه!: )يقال

 .(1)  ةال: يرال ةةل اعت كلا  يرات(الأذاب ثاالأذاباصاحب 

  ثيةاك ص ااع اجقء  يزاك الللثةع يذاا ا اك حاالا  لاك  ح، اهة ال هةثحعاك 

   يأة اياب اة اشةه الرأاثي ا  لسال الله ا اك يقثا  ح، الذية است لاا دحاءهك

ة خةال يقتة ااذ  ال ه) :خهج ي  سثه  يلرا حه ا هة زههة ثةف  ياستهج،  يلألا  يقال

  (0)(احت  اأت اص اا 

ثاة ااة ا اس ةال: جاء اأثية هذ  اآليع الى لاس ستةة سعع:﴿ َثَلْا ُدِخَلْت َاَلةِْاْك ِحْة 

 ( ةال: ألاطاها  يأع 11األحزاب:﴾ )َاْةَطاِلَها ُمكَّ ُسئُِلاا اْلِثتْعََع آَلَاْاَها َثَحا َاَل َّنُاا اَِاا إِ َّ َيِلةهاً 

 .(2)ادخال اع  حالمع اهة الشام الى الرتيعع

ثاة ال لة ةال: لرا يا  يام ال هة ةتة اهة الرتيعع حتى ياد   يعثلت حعاك 

 .(1)احت

ثاة حالا اة ا ل ةال: ةتة يام ال هة س أرا ع لجة حة حرلع القه   حعاك مقمرا ع 

 حة الص ااع  ثكلا ي  حلا يزيت.

اة هذ  ال ادمع  ثاة اأن األحتاا الت  ست تا ي  الرتيعع  ثةت اخ ه 

حرالًا  ثالديع  خلثه   ةال: ليب لسال الله  الرعالة اأت   يأة اا  كلٍّ الغثاليٍّ 

يا ااا كل  الايت إ  اصاب العاس جاٌع شتيت    التطة، ا  اقام حة يهاشا إلى : )ثةال

يا ااا كل  الايت : )  ةال(اأّثف: )ةالحل تو  يةف اصع،؟( ةال: الله ثلساله االك  

                                         
 لثا  الط ها   ثال ةاق .  (1)

 لثا  ال ةاق .  (0)

 لثا  ال ةاق .  (2)

 لثا  ال ةاق .  (1)
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إ  اصاب العاس حاٌت شتيٌت  يكا  ال ةت يةه االأ ت  )يأع : الق ه( و يةف اصع،؟( ةلت: 

يا ااا كل  الايت إ  ةتة العاس اأضاك اأضًا حتى : )  ةال(اص ه: )الله ثلساله االك  ةال

 اةأت ي : )االك  ةال اغهق ح الة الزيت حة التحاء يةف اصع،؟(  ةلت: الله ثلساله

  (يأت حة ا ت حعاك يكة يةاك: )  ةال: يإ  لك ااهو؟ ةال(اةتا  ثاغلق الةا اااا

إكًا اشالياك يةرا هك يةه  ثلكة إ  خشةت ا  يهثاا شأاع : )ةال: يآخذ سقح ؟ ةال

 (1)(اللةف  يألق طهف لدا ا الى ثجاا حتى ي اء اإمره ثإمرا

ثها  و رلهف اة اق عهذ  الاةأع اعت اهجرته لحشةها إلى ةال ااة ح ه ثةت 

 )ثةت اي ش حللك القال ثالثأة اأهة الرتيعع و: ص اا  ظالك حة ةااد يزيت اة حأاثيع

ثاسهف ي  ةتة الك ةه ثالصغةه حتى سرا  حلهيا ثاااح الرتيعع مقمع ايام لذلا 

 ةت لةزيت اة  اك امك لي، القتة ثااي، حة اق  الى ا  ثالألكه يعا ا  ثيقتلا  ثيث هث 

  (0)حأاثيع(

را يلرةه )ثإ : -الذي ينق يةه الللثةع يرا ينقا  ي  ااة ح ه –ثةال ااة ينةه 

يلرا ثلد الرتيعع است احاا مقمع ايام  يقتة ي  غضا  هذ   الللف: حلهف اة اق ع 

  يثزاك اأن الراء الللف ا ه ةتة  يام اشها ينةها حتى ياد   يثلت احت حة اهلاا األ

  (2)ه االك(لغضا  كلا الف اكه ثال

ةتة يام ال هة س أرا ع لجة ): ةاله حام حالاا ت الله اة ثهب اة اإلث قة اة 

  ثكلا ثيا  يةاك مقمع حة اص اب لسال الله  حة حرلع القه    حل ت ا ه ةال:

                                         
 لثا  احرت ثالتهحذي ثال ايك ثااة ح ا .  (1)

 (020/ 6اإلصااع ي  ارةةز الص ااع )  (0)

 .6/060ال تايع ثالعاايع:   (2)
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   (1)ي  خقيع يزيت(

ع ه  ء الص اا)ثةت الق الشةخ حلة اة يهحا  الرالك  الى هذا العص اقاله: 

يثال ةهيش لك يقتلاا حة ) الص ااع( ..  حة ةتلاك غةه سلف الغقة؟ ثلراكا يتكترا ؟

ص ااةًا يقط( ثلكة اع  احةع ةتلاا  92لا، حا ةتة سلثاك. ح راع حا ةتلت ةهيش   ا ) 

ايضًا الشةأع ثال ارةع ) ثالهايضع( ثية خصام الغقة لك . ياق األلف الى اةة حال.

حة ) الص ااع( ص ااةًا   اةعرا سلف الغقة حة اع  احةع حصتثا اهة اتل يقتلاا 

  احةع ةتلاا حة ادلياا حة )اهة اتل عأ  اااةعرا سأةت اة الرلةب يقال   ثالهضاا 

لا لا سلرعا لاك جت ً... ا  ية خصاحاك حة الشةأع ثال ارةع ثاإلااضةع .. ثالهضاا (

ة هب ل ة اكثةه الص اا  ثلأعه اشت ام ةتله؟يكثهث  ) ية الص ااع ثيلأعا اك( يا

هة يلاؤ  اينه حة يلأعه ثيكثه .. ام حة يقتله ثيث ه اعلا ه  :احتيك  ثله  ثلةعظه

ثلراكا حقتيك الى حة يلأة )   اص اا  يرا يأة اح ااكك اعا احةع االص ااع  ثاعااه

ك اع  ح، ا  اح ااك  الص ااع( اينه حة حقتيك الى حة ةتلاا الص ااع ثي هثا اعلا اك

اليت اثلةهًا ثاض ًا حة الغقة... حتى  هاب ال قت الى ةتل .. احةع جرأاا األحهية حأاً 

الذ ب. لكعع    اياك حعاك هذا ال ب للقااة ثالقاة ثالثاجه ثهذا ال غن لقاة 

   (0)(يقط

ة اص ةح ال صالي ثالعص الذي يشةه إلةه الشةخ حلة اة يهحا  ها حا ثلد ي  

اص اب  يلك ا ِق حة -يأع  حقتة انرا   -: ثةأت الثتعع األثلى ةال ةت اة الرلةبسأ

 (2)( يلك ا ِق حة اص اب ال تي ةع احتاً  -يأع  ال هة  -مك ثةأت الثتعع النا ةع  اتل احتًا 

                                         
 .6/060ال تايع ثالعاايع:   (1)

 الشةخ حلة يهحا  الرالك . -خقصات احايع   (0)

 .1/1195ص ةح ال صالي:   (2)
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ثهكذا  هى حاةف ه  ء الطلقاء حة األ صال الذية يتا  الللثةع اأظةراك لاك  

اسةت اة حضةه ك احتقال حةة ياالا  ااتاءهك  ثةت حتا اةعرا هك ي تقهث اك ااظ

إ كك ستلقا  : )ةال لأل صال حةة اياء الله الةه احاال هااز  ا  لسال الله  ثا ل

  (1)اأتي امهة ياص هثا حتى القا   الى ال اض(

ستلقا  اأتي امهة : )ةال لأل صال ثحتا ا ل اة كلا  يذيه ا  لسال الله 

 (0)(ياص هثا حتى القا   الى ال اضحه  ي  القلك ثاأل

  يذيه ا  ااا اياب ااى ثةت حتا حقلك يذيه ثةاع حا اخ ه اعه لسال الله 

ةت  حأاثيع يذيه حاجع له  ي ثا  ثلك يهي، اه لاسا  يقال ااا اياب: احا ا  لسال الله 

ةه ال اض  لخ ه ا ا ه ستصة عا اأت  امهة ةال: ي ك احهيك؟ ةال: احه ا ا   ص ه حتى  هد ا

 .(2)ةال: ياص هثا إكا  يغضب ااا اياب  ثحلف ا    يكلره ااتا

هذ  احنلع اة حااةف الللثةع الرتعاةضع حة الص ااع الذية يزارا  و زثلا ثااتا ا و 

ا اك ياالا  ي  ال ةة الذية يشعا  الةاك ية الاا  ال قت ثالكهاهةع ي  س ةة إلضاء 

 الثئع ال اغةع.

 

                                         
 لثا  ال صالي ثحللك ثاحرت ثال ةاق  ثالتهحذي ثالعلا  .  (1)

 لثا  ال ايك ثااا  أةك.  (0)

 لثا  ال ايك.  (2)
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 ثيع الى القهاءة الللثةع لإلسقمأا مال حما ةا و 

يتصال ال أن ا عا اعتحا  ت تا اة حأاثيع  ت تا اة شصصةع االيصةع    

اقةع لاا االااة،  ث  االتية.. ثا  احهها ي  األخةه يأاد إلى اآلخهة الت  سعكتشف 

 يةاا جلةع األحه ثحقةقته.

ث  يايها ث  حعايقا  يرا ثهذا ثهك ي ةه  يع ة   يأعةعا ا  يكا  حأاثيع ح حعا 

اينه الر حعةة ثحا اينه الكثال ثحا اينه الرعايقةة.. ث  يأعةعا ا  يكا  حة اهة ال عع اث 

 حة اهة العال.. يالله ها لب ال عع ثالعال.. ث  يضه ا إ  دخة ي  إحتاهرا اث لك يتخة.

ا    حأاثيع يلكة الذي يأعةعا ها  مال حأاثيع ي  التية الذي  أتقت  ث أةشه.. أل

ي  كلا الصتل الذي اسل يةه للأقا ت ثالثقه ثالللاو.. ثيةه يله القه  ..ثيةه  قة 

 ال تي .. ثيةه اسلت  ظك اإلسقم اللةاسةع ثا ةتصاديع ثا جترااةع ثغةهها.

ثداااعا لل    ي  احه  ث مال  ي  التية ه   ثل داااعا للرلة ةةة ي  ال    

الرلة ةع.. ثها  ثل داااعا لكة اهة دية اأهض للت هيف   ي  شأ  االل ثاأمةه  ي 

لل    اة جذثل الت هيف ثحصادل  ثالت قةق يةاا  أل ه   يركة حأهيع ال قةقع حة 

دث  كلا.. ث  يركة حأهيع ال قةقع ث  ة  ض، ال صا ع التيعةع لكة الرشكاو يةاك 

 ثي   مالهك.

. ياة امه حأاثيع ي  الثاك الللث  ثلذلا يإ  اهتراحعا اه  اا، حة هذ  اآلمال.

للتية اقةره ث ظره ثحأا ةه.. ام ا ه يا  يهدا ااديا الةطا  جة حا ي  األحه ا ه يا  ااشقا 

للللطع  مك اا ها يرا اا ها سا ه الرلاو ثاللقطةة.. ثلذلا يإ  خطأ  حع صه ي  

 كلا  ثي  الا الثتهة التاليصةع الت  اا ها.

ى هذ  األسئلع ا ه إاهاز  مال حأاثيع الى الثاك الللث  للتية سع اثل اإلجااع ال
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 حة خقل ال ااب التالةع.

  مال حأاثيع الى صالة الشصصةع اإلسقحةع: و  1

الشصصةع اإلسقحةع ال قةقةع ه  الت  التلاك ح اد اا العظهيع ثالأرلةع حة لسال 

 َياَ  َلُكْك َلَقتْ  ﴿ل الله اأالى يةه: ااات ال  الرنلى األالى  ثالقتثة األي ه الذي ةا الله 

َه َينِةًها َه َثاْلَةْاَم اآْلِخَه َثَكَيَه اللَّ ِه ُاْسَاٌة َحَلعٌَع لَِرْة َياَ  َيْهُجا اللَّ اب: ]األحز ﴾يِ  َلُساِل اللَّ

01] 

مك ه  اأت كلا و لتأيةت الا الرأا   ثاقايتاا و التلاك حة اللااقةة األثلةة حة 

  ثحنلا  ي  األ صال الذية حلعت ص  تاك ثالرذااك الى لسال الله الرااجهية ث

 جرة، القةك الت  جاء ااا خةه ارنةة  ثحاااا الى كلا.

ثهك الذية ثلدت ي  حقاك اآليات الكهيرع اعا  اثضلاك  ثحكا تاك  ثةت 

  يرا الى احتًا يش ااك حعكك لقت لايت اص اب ح رت ثصثاك اإلحام ال   يقال: )

يا اا يص  ا  شأنًا غ هًا  ثةت ااااا سّ تًا ثةةاحًا يهاثحا  اةة ج اِهِاك ثختثدهك لقت 

ثيقثا  الى حنة ال ره حة كيه حأادهك  يأ  اةة ااةعاك ُليب الرأزى حة طال 

الش ه يام  س ادهك  إكا كيه الله هرلت ااةعاك حتى اُ ةَّ جةاااك  ثحادثا يرا يرةت

 (1) ب ثلجاًء للنااب(الهيح الأاصف  خايًا حة الأقا

لكة الللثةع  ثااات الهك الطلقاء ثغةههك حة الص ااع  شاهاا الشصصةع 

اإلسقحةع اشاياا اظةرا  حة اجة ال ثاظ الى سرأع حة سراهك يذاا ثزثلا ص ااع 

 .. ثاقحةذ لهسال الله 

ثلاذا  هاهك   يكتثا  االقال اع اة حأاثيع  ث  اكا ه يهدا حة ايهاد الص ااع  

                                         
 .192و  159ص: 1 اج ال قغع ج: (1)
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اة لاحاا يضرا  إلى كلا حا ها اخطه اكنةه  ثها اات ال  سةتا ثةتثة ثصاحب 

شصصةع ةايع يركة للر حعةة ال لطاء ا  يلت تلاا ااا شصصةع ارال ثاقل ثاا  كل 

ياةت  الرذة حأاثيع القصةهة لهسال الله  ثةتادة ثغةههك حة ي ال الص ااع.. ثيأ 

 الرذة اثلئا اللااقةة حة الرااجهية ثاأل صال.

يا   حا لايت احتا اأت لسال الله ثهك يهثث  لتأيةت هذا اة ااة اره ةاله: 

اخةه حعه   -ثالله  -َاْسَاَد حة حأاثيع  ةال: ةلت: ها يا  اساد حة اا  اكه؟ ةال: ها 

 -ساد حة اا  اكه  ةال: ةلت: ياا يا  اساد حة اره؟ ةال: اره يا  ا -ثالله  -ثها 

اساد حة اره  ةال: ةلت: ها يا  اساد حة انرا ؟  -ثالله  -يا  اخةه حعه  ثها  -ثالله 

  (1)إ  يا  انرا  للةتا  ثها يا  اساد حعه( -ثالله  -ةال 

ة ةصع اة جااه األستي ةاله: ا  اخ هيك حة ص  ت؟ ص  ت اره  ثللثا اة

اة الصطاب يرا لايت لجقً ايقه يقاًا ث  احلة حتالسع حعه  مك ص  ت طل ع اة ا ةت 

الله  يرا لايت لجقً ااطى لل زية حة غةه حلألع حعه ؛ مك ص  ت حأاثيع يرا لايت 

  (0)(لجًق احب ليةقًا  ث  اش ه سهيهة اأق ةع حعه

حا لايت احتًا ااظك حلرًا ث  اينه س ددًا ث  ااأت ا اة ث  الةة ثلثثا اعه ةاله: )

  (2)(حصهجًا ث  الحب اااًا االرأهثف حة حأاثيع

ثللت ادلي يةف صال حأاثيع ااذ  األخقق الأالةع  ثاللةادة الهيةأع الت  س ق 

 األ صال  ثها لك يتتلرذ ياحايةاا و حلب اصالهك و اللااقةة األثلةة حة الرااجهية ث

 .. اة يا  حة الت ااتا ه ها ثاسهاه جرةأا حعذ ص ا  ال ايه.ثاحتا الى لسال الله 

                                         
 .2/151سةه ااقم الع قء   (1)

 (.195/  9( ثاثلد هذا الص ه ال صالي ي  التاليخ الكةه )229/ 5االيخ الط هي ) (0)

 (.125/  5ال تايع ثالعاايع ) (2)
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يقال الشةخ حلة اة يهحا  حألقا الى كلا الأشق ثالاةام الذي يقااة اه الللثةع 

يرتحا   - يتاا  ا اك ي  ا  الع    -اا ب حعاك ا اس شةصاك ثإحاحاك حأاثيع: )

ثاهة اةته ثص ااته الى حتى مرا ةة  صاصًا ايعاا اارالهك ي  حهب لسال الله اش

يقت ثلت حأاثيع ة ة ال أنع اصرل سعةة  ثلض، اغن الع   حعذ الص ا  يأاا  ااا   ااحا

ي   -لقت يا  حأاثيع . سثةا   ثاحه هعت اعت ات ع  يلع ي ت حرزة  ثارته حرالع ال طب.

ا الص ةع الذية يا ت ةهيش اللطاك الى اكيع لسال الله  حة اثلئ -اثل الأات الرك  

ثشالو ش اااك ي  اقةع الأات الرك   مك اشتهو ح، ااةه ي  حهب الع   ي  الا 

ال هثب  ثيا  يةاا حقتة اخةه حعظلع ا تل )ةتله ال (  ثحقتة جتيه ات ع ثشة ع ثخاله 

تزل عةة حعايقًا  يقت يا  حرة ااثاشتهو ي  غزثة ح.. مك اسلك  ثاةًا يام يتح حكع ..الالةت

ح، ااةه ياق اّة ثةال حأه: )اطة الل ه الةام( ! مك ةام ها ثااا  يام حعةة الهةع جرة 

االركا   لأ از حللرع  ياشتكتارا إلى الع    يأ كها ثحلثا  يأخ ه الاح  الع   

ك م. سقم.الذي اخثةا يةه ال رة  يااصارا ثلّد ال رة الى الأ از ثاألثارا الى اإل

.. (1) ي  اق ع ا او  ثلكة الله سلك يا  حأاثيع ي  ا او  ثحاثل ح، ااةه اغتةال الع   

ثي  اات ال   مك ي  اات انرا  اجتات ي  يعز األحاال ثاضطااد الصال ةة ثالهاا..

حة اص اب اةأع الهضاا  اصثةة. مك ي  اات   لأة الةاً الى  022اتليا ث  ا  05ةتة 

ضطات األ صال  ث  ش ة ه حرزة  ثاحه احت الأرال اضهب ةتم حرزة الذي الرعااه  ثا

ةتة جت  ات ع  يا  أ  التم حة ةتحه. ثالاد اصهيب حع ه الع   حهاةة  يأظلرت اللراء  

يتهو كلا  ثكهب إلى األاااء لةع ش ة ه ام الع    ثيطهحه ي  ائه  يأصااه الله االلقاة  

                                         
اا اَِرا َلْك َيعَاُلاا}ةصع ح اثلع ا غتةال ه  الا كيهها الله ي  ةاله  (1) [ ثيا  91]التااع:  {َثَهرُّ

  يلأعاك  مك اأت اادة الع   حة غزثة ا او  اخهج ح، اا  سثةا  ثحأاثيع  خهث  الغاا الاأع اشه لجقً 

 الذية حاثلاا اغتةاله حة الرل ت  ثلأعاك  ثيا  حعاك ااا سثةا  ثااعا  حأاثيع ثات ع  ثسعتها ص ةح.
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قق يةه ةال الع   )يرات حأاثيع الى غةه حلت (  مك يا ت خاارته ا ه ا . يتاةف.

ثا قق . ثال تي  ص ةح الى شهط حللك  ثةت ص  ت ال تي  جاحأع ام القهى.

يأصااته التاةلع )ةهحع ي ةهة( يا غهست ي  ظاه   (1) يةه ال تي  اآلخه )حتي  التاةله(

 (0)(ثخهجت حة صتل   ثاق  حأذاًا ااا سعع ياحلع

هذا ها ا لكك حأاثيع الذي حألاك ارتحه الت ةا  ثلا لك مك ختك كلا اقاله: )

)يرات حأاثيع الى غةه حلت ( لكثى اذلا كحًا. ثهذا  :يكة يةه إ  ال تي  الص ةح

ال تي  يقط، ية جتل  ثلجاله مقات ام ات سر، اأضاك حة اأن  ثص  ه 

 ح رااع حة اهة ال تي  الى شهط حللك  حعاك الر تا ح رت ازثز الرك  ثااة

 (2) (اقةة

ثلك يكتف الللثةع اكة كلا  اة إ اك ألجة ال ثاظ الى الركا ع الهيةأع لرأاثيع 

ثحة حأه حة الثئع ال اغةع  لاحاا يقتحا  و شأهثا اث لك يشأهثا و حأاثيع الى ية 

 الص ااع  ثحتى الى اللااقةة حعاك.

 كلّ ثاا  ثحة األحنلع الى كلا ا اك ي  الصقف الصطةه الذي جهى اةة حأاثيع 

 هاهك يقتحا  حأاثيع  ثيأت هث ه الر ق  ثيأت هث  ااا كل جا ةا اإ كال  الى الغثالي 

حأاثيع  ثيلترلا  ية الر هلات الت  ا ثظ حاء ثجه حأاثيع  ثلا اإلاةع حاء ثجه اا  

                                         
يث  ص ةح حللك حة حتي  ةةل اة ا اد اة ارال: )مرا ةع اكثةكاك التاةلع: حهض يظاه  (1)

 يلتتقذ ية لداء  حتى ا اك جألاا له لداء حة حااصة ي  ظاالهك يةع ك حة صتثلهك(  ثيا   

الطةه  ياستنقله ث كا   ثلرا طال حهضه ثااةا    ص ه ط ةب ال ل الصلةب  ثال هاءة حة دية ح رت  

 يثأة ثحات  ا ظه: لسالع اأعاا : حتي  التاةلع للشةخ حلة اة يهحا  الرالك .

 ه الت ةا!(حة حقال اأعاا : )هذا حأاثيه الذي حألاك ا (0)

 حة حقال اأعاا : )هذا حأاثيه الذي حألاك اه الت ةا!( (2)
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 كل.

حا اخ ه اة صتق اا  كل  ثيا ه ااتقء لرة اأت   يقال: ) ح، ا  لسال الله 

  (1)اُء ث  اَظّلت الصضهاُء حة لجة اصتق لا ع حة اا  كّل(اَةّلت الَغْ ه

ثسع ك  هعا ااختصال ةصع الصقف  ثحا ا  ه اعاا حة  ث  اا  كل إلى الهاذة 

ال صالي ي  ص ة ه اة زيت اة ثهب  ةال: ه  حا لثا  القصع لةرات يةاا شاةتا  ث

ا هذا؟ ةال: يعت االشام  )حهلت االهَاَذة يإكا ا ا اأا  كل  يقلت له: حا ا زلا حعزل

َع َثَ  ُيعِْثُقاَ َاا يِ  َس ِةِة اللَِّه ﴿ ياختلثت ا ا ثحأاثيع ي : َهَب َثاْلِثضَّ ِذيَة َيْكعُِزثَ  الذَّ َثالَّ

ْهُهْك اَِأَذاٍب َالِةكٍ  ةال حأاثيع:  زلت ي  اهة الكتاب  يقلت:  زلت   [21]التااع:  ﴾َيَ شِّ

   كاو  ثيتب إلى انرا  يشكا    يكتب إل  انرا : ا يةعا ثيةاك  يكا  اةع  ثاةعه ي

اةتم الرتيعع يقتحتاا  يكنه ال  العاس حتى يأ اك لك يهث   ة ة كلا  يذيهت كاو 

يقال ل : إ  شئت اع ةت  يكعت ةهي ا  يذاو الذي ا زلع  هذا الرعزل  ثلا احهثا   لأنرا 

 (0) ال  ح شةا للرأت ثاطأت(

يقحظ الا ااا كل ا  اارق حة كلا  يقت يا  ثةت لثي ا  س ب الصقف ي

ا حا ع  أ  إلةه حأاثيع انقي  الةهيعكه الت هيثات الصطةهة الت  ةام ااا حأاثيع  ثيا  

إ  يا  حة اطا   الذي حهحترا ةه ااح  هذا ة لتاا  ثإ  يا ت صلع يق )ديعال  يقال: 

 (حاجع ل  يةاا

يا حأاثيع ! إ  يا ت هذ  التال )قال: اعى حأاثيع ةصه  الصضهاء اتحشق  ياعتحا ث

  (حة حال الله يا  الصةا ع  ثإ  يا ت حة حالا ياذا ا سهاف

                                         
 6/190احرت:  (1)

 . 0/129ال صالي:  (0)
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ثالله لقت حتمت اارال حا ااهياا  ثالله حا ه  ي  يتاب الله ث  )ثيا  يقال: 

لى حقا يطثأ ثااطق ي ةى  ثصادةا يكذب  ثامه  اغةه اقى  سعع   ةه  ثالله ا   أل

ثيا  العاس ي ترأا  الةه  يعادى حعادي حأاثيع ا  ي الله (  الةه حلتأمها ثصال ا

  .(1)احت

ثي  لثايع ا  حأاثيع اأ  إلةه األف ديعال ي  جعح اللةة يأ ثقاا  يلرا صلى حأاثيع 

الص ح  داا لساله يقال: اكهب إلى اا  كل  يقة: ا قذ جلتي حة اذاب حأاثيع  يإ   

ل لا ااا كل: ثالله حا اص ح اعت ا حعه ديعال ثلكة ا ظه ا اخطأت. ةال: يا اع   ةة له: يقا

مقما حتى   ر، لا د ا ةهو  يلرا لاى حأاثيع ا  ةاله صتق يأله  يتب إلى انرا : احا 

اأت  يإ  يا  لا االشام حاجع اث اأهله  يااأ  إلى اا  كل يإ ه ثغة صتثل العاس... 

 .(0)ال تي 

يلترلاا ية ال ةة لت ه ع حأاثيع ثحهثا    ثةت حاثل الللثةع سلثاك ثخلثاك ا 

ثإلصاق ية التاك اأا  كل غةه حهااةة ح ره ي  الص ااع  ث  اس قةته لإلسقم  اة 

 ةتحاا الةه الطلقاء ثااعاء الطلقاء.

)ثاحا ةاله: إ ه  ثى ااا كل إلى ثحة الا ا اتذلات حا ا ه اعه ااة اةرةع اقاله: 

ةال ي  حقه: )حا اةلت الغ هاء ث  اظلت  ا  الع   الهاذة ثضهاه ضهاا ثجةأا  ح، 

ثةال: )إ  الله اثحى إل  ا ه ي ب الاأع   الصضهاء الى كي لا ع اصتق حة اا  كل(

حة اص اا  ثاحه   ا  اك. يقةة له: حة هك يا لسال الله؟ ةال: ال  سةتهك  ثسلرا   

ت ااا لل ب حا يا  يق، اةعه يال ااب: اّ  ااا كل سكة الّهاذة ثحا  ثالرقتاد  ثااا كل(

                                         
 .009/  1ااة سأت  (1)

 .52/  0سةه ااقم الع قء  (0)
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ثاةة العاس  يإ  ااا كل يا  لجق صال ا زاهتًا  ثيا  حة حذه ه ا  الّزهت ثاجب  ثا  

حا احلكه اإل لا  ياضق اة حاجته ياا يعز يكاى اه ي  العال  ثاحتج الى كلا ارا   

ِذيَة َيْكعُِزثَ  ا﴿ح ع يةه حة الكتاب ثاللعع. احتج اقاله اأالى:  َع ثَ َثالَّ َهَب َثاْلِثضَّ َ  لذَّ

ْهُهْك اَِأَذاٍب َالِةكٍ  ِه َي َشِّ   ثجأة الكعز حا يثضة اة [21]التااع:  ﴾ُيعِْثُقاَ َاا يِ  َس ِةِة اللَّ

ها ا ه ةال: )يا ااا كل حا احب ا  ل  حنة احت  ال اجع  ثاحتج ارا سرأه حة الع   

لا الصت  لَتية(. ثا ه ةال: )األينهث  هك كه ا يرض  الةه مالنع ثاعتي حعه ديعال  إ  ديعا

ثلرا ااي  ا ت الهحرة اة ااف   األةلا  يام القةاحع  إ  حة ةال االرال هكذا ثهكذا(

ثخلف حا   جأة ااا كل كلا حة الكعز الذي يأاةب الةه  ثانرا  يعاظه  ي  كلا  

ام ااذا أاثيع االشحتى دخة يأب ثثايق انرا   يضهاه ااا كل  ثيا  ةت ثة، اةعه ثاةة ح

ثيا  ااا كل يهيت ا  ياجب الى العاس حا لك ياجب الله الةاك  ثيذحاك الى   الل ب

حا لك يذحاك الله الةه  ح، ا ه ح تات ي  كلا  حناب الى طااته لض  الله اعه يلا ه 

يلرا يا  ي  خقيع انرا  ااس، األغعةاء ي  الت ةا  حتى زاد .. ..الر تاتية حة احناله

ه حعاك الى ةتل الر اح ي  الرقتال ثالعاع  ثااس، ااا كل ي  اإل كال حتى  ااهك اة ينة

ك يكا  ااتزال اا  كل لاذا الل ب  ثل  الر احات. ثهذا حة اس اب الثتة اةة الطا ثتةة

  (1)يكة لأنرا  ح، اا  كل غهض حة األغهاض(

قتيك حةة   يكتث  اتثهكذا  هى ااة اةرةع يألك ااا كل حاكا يثأة  اة  ها  ياةعه 

حأاثيع الةه  اة يقتم الةه يأب األح ال  ثله  ثيأ  يأ ا ثحأاثيع االك االتية حة اا  

 اة صتةه.. اة احه ا  ه. كل الذي اخ ه لسال الله 

ثهكذا  تلو ا  سلف الللثةع األثا ة لةلاا الص ااع اللااقةة  ثإ را ه  ء 

                                         
 6/091حعااج اللعّع الع ايع  (1)
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للااقةة  مك ثجتثا حة الثقااء ثحة حتأخهي الطلقاء الذية است تثا ااألحه حة دث  ا

 الص ااع حة سا تهك ثايتهك  يأص  اا الررنلةة الشهاةةة للتية.

ث ثل األحه يقال ي  حاةثاك حة ارال اة ياسه  ياك يقتحا  الةه حأاثيع  

ثيضهاا  ااألحادي  الاالدة ي  يضله ثيا ه حقتا  حة طهف الثئع ال اغةع اهض 

 ال ا ط.

ية حا ثلد حة  صاص ي  كلا اأثيق ا ة ا  ياذا التأثية الذي  ها   ياك ي ثلا 

  )لثى ال صالي ثحللك ثغةههراحة اأن الللثةةة األياديرةةة الرأاصهية  يقت ةال: 

ال اغةع( ثيا  ارال ح، اهة الأهاق  ثةت ةتله اهة  ةال: )إ  ارالا اقتله الثئع ا  الع   

ا  الثئع ال اغةع ه  الت  اقتة ارالا  ثحة الر ترة الشام ي  صّثةة  يال تي  دّل الى 

 الت  حرلت -الثئع -ا  ال تي    يشرة ية اهة الشام  ثإ را اليت اه الا الأصااع

ه  طا ثع حة الألكه  ثلثي ا  حأاثيع اأّثل الطا ثع الت  ةتلت ث الى ارال حتى ةتلته 

اقاله: )يالرللرا  إك  هك الذية ارالا اأ اا ه  الطا ثع الت  جاءت اه  يهّد الةه ال  

لةه حأاثيع ضأةف  ثا  حا إةتلاا حرزة ثلةل الرشهيا (  ثاعت ااة اةرةع ا  حا كهب 

ةاله ال  ها الصااب.. لكة   يغةب اة ال ال ا  ي  الطا ثتةة اغاة  يالذية ةتلاا ارالا 

حة ه  ء  ثهك  اغاة ثهك حة اهة الشام  ثالذية ةتلاا الصلةثع انرا  ااظك اغةا ثجهحا

ح، جةش الأهاق  حرا ي أة حا كهب إلةه حأاثيع اة اا  سثةا  له ثجه حة الص ع  يقتلع 

انرا  هك الل ب ي  ح  ء ارال ثغةه . ثي  هذا األحه يهى ال اح  ح ب التية 

الصطةب ا  ةتلع انرا  هك الثئع ال اغةع  يكة حقتال يام ال رة ثصثةة يإمره الةاك 

اج اا  ال الثتعع اةة الرللرةة  ااتتاء اأنرا  ثا تااء األ  ثحهثلا أل اك هك الذية 
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 (1)اطل ع ثالزاةه ثارال(

مك )إ  ارالا اقتله الثئع ال اغةع( لةل  صا ي  ا  هذا اللثظ )اةرةع: ثة له ةال ااة 

لرأاثيع ثاص ااه ؛ اة يركة ا ه اليت اه الا الأصااع الت  حرلت الةه حتى ةتلته  ثه  

ثحة الرألام ا ه يا  ي    ة الألكه  ثحة لض  اقتة ارال يا  حكره حكرااطا ثع ح

الرألكه حة لك يهض اقتة ارال: يأ ت الله اة ارهث اة الأاص ثغةه  ؛ اة ية العاس 

 (0)(يا اا حعكهية لقتة ارال  حتى حأاثيع  ثارهث

ال   اة إ عا اعتحا  تأحة يلراااك ثحااةثاك   تهك يقتحا  حأاثيع الى اإلحام

  ثله  غةه حهااةة ص  ه  ث  اس قةته لإلسقم  ث  ية حا ثلد ي  شأ ه.

يا  يطالب االقصاص حة ثا ه يا  ثل  دم انرا   ثلاذا يصالث  حأاثيع ا ه 

. ثا  اإلحام ال  يا  يركعه ا  يتثادى الرشكلع  لا ا ه ةتلته الذية الت قاا ا ةش ال .

 دي، لاك القتلع..

لرا لاى ال  ثاص ااه ا ه ي ب الةاك طااته ثح ايأته  إك   )ااة اةرةع: يقال 

يكا  للرللرةة إ  خلةثع ثاحت  ثا اك خالجا  اة طااته يرتعأا  اة هذا الااجب  

  ثهك اهة شايع  لاى ا  يقاالاك حتى ي دثا هذا الااجب  يت صة الطااع ثال رااع

 كلا الى ةاالاا إكا ثا اك  الةاك ي ب   كلا إ : ةالاا - ثاص ااه حأاثيع اي–ثهك 

ه ال   ةتلته ي  الكث  الرللرةة اااثاق حظلاحا ةتة انرا  أل : ةالاا  حظلاحةة يا اا

ثهك غال ا  لاك شايع  يإكا احتعأعا  ظلرا ا ثااتتثا الةعا. ثال    يركعه ديأاك  يرا 

ذل لعا يعصثعا  ثي لك يركعه التي، اة انرا  ؛ ثإ را الةعا ا    اي، خلةثع يقتل الى ا  

                                         
 -د. خالت ي ةه اقل  دلاسات  قتيع هاديع اة حااةف الص ااع اأت ثياة الهسال الكهيك  (1)

 -ةضةع الت كةك ي  حاةأع صّثةة اةة ال قا ق ثاألااطةة

 (99/  25ح راع الثتاثى ) (0)
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 (1)(اإل صاف

 نرا ا ةتلع يأع  –لكة ةاالاا ح، حأاثيع لظعاك ا  الكه ال  يةه ظلرع ) ثةال:

 (0) الةاك( لصةالاك ديأا يقاالا اك ثا اك  انرا  الى ااتتثا يرا الةاك يأتتث  -

هذ  اأن العراج ثاألحنلع اة حااةف الللثةع الت هيهيع لكة جها ك حأاثيع ي  حق 

 ثله ثحق الرللرةة ثحق اإلسقم.. ثالرشكلع األي ه ي  الا الت هيهات ا اا صالت 

 الشصصةع اإلسقحةع اصالة حتعاةضع اراحا ح، الصالة الت  الاد اإلسقم اكايعاا.

يالصالة الرنالةع للرللك ه  صالة اثلئا الص ااع اللااقةة الذية حنلاك اإلحام 

االر ادئ ة ة الرصالح  ثاالقةك ة ة الرعاي،.. لكة ال  احلة ارنةة  ثالت  ااتاك 

الصالة ال تيتة الت  اكا ت لتى الللثةع ال ب ث  اك لرأاثيع ه  صالة الرللك 

 ال هاغراا  الرصل   الذي   ياره ساى الصأاد  ث  ياك اي سلك يصأت الةه.

ااّتله )يا  ال ٌّ  يلتأرة ي  حهاه إ  ح اث يرا ا ه اة كلا ال احظ اقاله:

ثثايق يةه الكتاب ثاللعع  ثيا  حأاثيع يلتأرة خقف الكتاب ثاللعع  ثيلتأرة جرة، 

الركايت  ثجرة، الصتع  حقلاا ثحهاحاا  ثيلةه ي  ال هب سةهة حلا الاعت إكا  ةى 

يلهى  ثخاةا  إكا  ةى ز  ةة  ثيعغال إكا  ةى الراهاج  ثالّ  يقال:  ا تؤثهك اقتة 

 (2)  ات أاا حتاهًا ث  ا ازثا الى جهيح  ث  اثت اا اااًا حغلقًا(حتى ي تؤثيك  ث

إ  حأاثيع ثزحةله ارهًا لك يغل ا الةاً أل ارا ) ثا ه اأت  سةت ةطب اة كلا  يقال:

ااهف حعه اتخا ة العثاس  ثاخ ه حعه االتصهف العاي، ي  الظهف الرعاسب. ثلكة 

ةت اأخقةه ي  اختةال ثسا ة الصهاع. أل ارا طلةقا  ي  استصتام ية سقح  ثها حق

                                         
 (92-90/  25ح راع الثتاثى ) (1)

 (252/ 1حعااج اللعع ) (0)

 اللةاسةع () الهسا ة  265لسا ة ال احظ ص  (2)
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ثحةة يهية حأاثيع ثزحةله ارهث إلى الكذب ثالغش ثالصتيأع ثالعثاق ثالهشاة ثشهاء 

ه ثإ  يتتلى إلى هذا التلو األسثة.يق ا ب يع  ا  ثيثشة  الذحك   يرلا الى ا 

 لثشة اشهف حة ية   اح. الى ا  غل ع حأاثيع الى ال   يا ت ألس اب اي ه حة

الهجلةة: يا ت غل ع جةة الى جةة  ثاصه الى اصه  ثاا ا  الى اا ا . يا  حت 

الكنةهث  حة الأهب إلى الرع تل الذي  اإلسقح  الأال  ةت اخذ يع له. ثالات الهثح

اةعرا اق  ال  ي  القرع   يت ، هذا ا   لال  ث  يهضى اأ  ي هيه  ليأاك حعه اإلسقم 

 (1) ه  ثه  هزيرع اشهف حة ية ا تصال(التةال. حة هعا يا ت هزيرت

  رعاةب حأاثيعالى كيه  اعت اأتيتهك لالللثةع ي هص ث  ب ا   الد هعا حنا  

  ااة اا  حلةكعثخاصع ا  الذي لثا  ها ال صالي صاحب الص ةح  ثها حا لثا  اة 

اب اص) :ةةة  اة ا اس: هة لا ي  احةه الر حعةة حأاثيع يإ ه حا اثاه إ  اااحتة؟ ةال

  (0) ه(إ ه يقة

ثلألسف يإ  الللثةع يق لا  هذ  الهثايع اة ااة ا اس  ثيأهضا  اة اشهات 

غةهها يذم يةاا ااة ا اس حأاثيع.. ح، ا  هذ  الهثايع  ثلاا   اأ ه إ  اة صالة كلا 

الرتكاسة الر تال الذي   يصل  حة اللةة إ  ليأع ثاحتة ي   ثل الاةت الذي 

اثلئا اللااقةة الذية يا اا حة اثل اإلسقم يقاحا  اللةة  صثه ثملنه  ااهضاا يةه اة 

 اة حتى ملنةه  اة حتى اللةة جرةأا.

و ثها حة الراماةةة لتى الللثةع و اثلد لثايع اخهى اتل الى إلحام الط اثي اة إ  ا

اة اكهحع ا ه ةال: ا  حقالع ااة ا اس لك اكة ساى ااكرا ثسصهيع  يقت لثى العت  

                                         
 .012 – 010يتب ثشصصةات  ص  (1)

 ( 1292ص  2ا قةق : د. حصطثى ديب ال غا ) ج -ص ةح ال صالي  (0)
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يقام حأاثيع يهي،   ت ح، ااة ا اس اعت حأاثيع  ت تا حتى كهب هزي، حة اللةةيع

 (1) (حة اية اهى اخذها ال رال)يقال ااة ا اس:   ليأع ثاحتة

ثةت ي از ا  يكا  ثةت الق الط اثي الى الهثايع الت  اثلدها ال صالي اقاله: )

 (الى التقةع له (اصاب حأاثيع)ةال ااة ا اس 

 يع الى العظام اللةاس  ثا ةتصادي اإلسقح : مال حأاثو  0

يرا ا  اإلسقم جاء لة ع  الشصصةع اللايع الر حعع الررتلئع االالع ثالتقاى  

ثالت  شاهاا الللثةع اتلا العراكج ال تيتة الت  است تلاا ااا التهاةع الع ايع  االتهاةع 

اك يذلا لاحاا إلى اهك الررتلئع ااألهااء  ا ت ح ع الص ااع ثاحتهام الص ااع  يإ 

ال اا ب ي  اإلسقم  ثها جا ب الأتالع ي  اللةاسع ثا ةتصاد  لةلت تلا  و ا ه اق لاك 

 لعراكج حأاثيع ثدياااك اعه و إلى ال ال ثالظلك ثا ست تاد ااسك اإلسقم.

ثلذلا  هاهك يضهاا  اكة العصاص الت  ثلدت ي  اغةه  ظام ال كك 

ا اضاض  ثا ثصال القه   اة الللطا  اهض ال ا ط  اإلسقح   ثا اله إلى حل

حة  يأت هث  حأاثيع خلةثع ثحايرا ااد  لغك ا ف الااة،  ثلغك ا ف ية الا 

 العصاص الت  يص  ا اا.

ل )ثيا ت سةهة حأاثيع ح، لاةته حة خةا يااة اةرةع و حنق و يقال ي  سةهة حأاثيع:

ا ه ةال: )خةال ا رتكك  لص ةح اة الع   سةه الا ة ثيا  لاةته ي  ا ه ثةت م ت ي  ا

الذية ا  ا اك ثي  ا كك ثاصلا  الةاك ثيصلا  الةكك ثشهال ا رتكك الذية 

  (0)ا غضا اك ثي غضا كك ثالأعا اك ثيلأعا كك(

                                         
 1902  لةك: 059: 1شهح حشكة اآلمال (1)

 [ ثال تي  لثا  احرت ثحللك. 019/  6حعااج اللعع ]  (0)
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ثااثق الألراء الى ا  حأاثيع ايضة حلاو هذ  األحع  يإ  األلاأع ة له ): ثيقال

 (1) (الرلاو  يا  حلكه حلكًا ثلحرعيا اا خلثاء   اة  ثها اثل 

يلك يكة حة حلاو الرللرةة خةه حة حأاثيع  ث  يا  العاس ي  زحا  ): ثيقال

 (0) (حلا حة الرلاو خةهًا حعاك ي  زحا  حأاثيع

ثاجرأت الهاايا الى اةأته ي  سعع ): ته لهي  اهجريقال ااة ينةه ثهكذا  هى 

ه ي  هذ  الرتة إلى هذ  اللعع الت  يا ت يةاا إحتى ثالاأةة.. يلك يزل حلتققً ااألح

ثيااه  ثال ااد ي  اقد الأتث ةا ك ثيلرع الله االةع  ثالغعا ك اهد إلةه حة اطهاف األلض  

 (2) (ثالرللرا  حأه ي  لاحع ثاتل ثصثح ثاثا

ه ثي  يتاب الأقةتة الذي يت عا  الللثةا   ثالى اساس  ااة اا  الأز ال عث اة إ  

ثاثل حلاو الرللرةة حأاثيع ثها خةه حلاو ) األحع ثيضللا اا يقال:ي تاا  

  (1)(الرللرةة

   ثيقال:(5) (احةه الر حعةة حلا اإلسقم) له:الذه   ي  اهجرته ثهكذا يقال 

 (6) (ثحأاثيع حة خةال الرلاو الذية غلب اتلاك الى ظلراك)

ق ل  يا  يع غ  ا  ال إ  دثلع حأاثيع ثاخ اثيعقة ااة الأها  اة اأضاك ةاله: )

                                         
 (195/  1ح راع الثتاثى ) (1)

 (020/  6حعااج اللعع ) (0)

 (119/  5ال تايع ثالعاايع ) (2)

 (900شهح الأقةتة الط اثيع )ص  (1)

 (102/  2سةه ااقم الع قء ) (5)

 (159/  2سةه ااقم الع قء ) (6)
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 (1) (اتثل الصلثاء الهاشتية ثاخ الهك  ياا االةاك ي  الثضة ثالأتالع ثالص  ع

ثلك يكتثاا اذلا  اة لاحاا يهثث  اث يعل ا  إلى سلثاك األثل ية ا ااع التر ةت 

ارة حأاثيع الةهة ): ةالهاة الزههي لعظام ال كك الذي اسله حأاثيع  يقت ةت لثثا 

  (0)(الصطاب سعةة   يصهم حعاا شةئاً اره اة 

: سرأت ااة ا اس يقال: )حا لايت لجقً يا  اخلق ةالهاة هرام اة حع ه لثثا ث

 (2)االرلا حة حأاثيع(

اة األارش ا ه كيه اعت  اره اة ا ت الأزيز ثاتله  يقال: يكةف لا لثثا ث

 . (1)له اة ي  اتلهادليتك حأاثيع؟ ةالاا: يا ااا ح رت يأع  ي  حلره؟ ةال:   ثال

ثهكذا  هى الرتأمهية االللثةع حة اإلخاا  الرللرةة ثغةههك ي تاتث  ي  

يا  لةة ا ي الذيأة حعةه الغض ا  التلته الى جها ك حأاثيع  اة ا هيهها ثشهاعتاا  يرا 

لإلخاا  الرللرةة ي  ساليا  يقت يتب يتااا حال حأاثيع ينع  الةه سرا  )حأاثيع اة 

ص اا  ي ةه ثحلا ح اهت(  ةال ي  حقتحته: )حا ااتقت ا  شصصةع ي  اا  سثةا  

 االيصعا اإلسقح  ثحة الهاةة األثل حة الص ااع الذية اهااا الى يتي لسال الله 

 ثااشاا ثح  اللراء ةت  الاا حة التشايه ثالتس ثا يتهاء حا  ال حأاثيع اة اا  سثةا ..

 اكها  العاس   اق ة الشا ث  اق ة ال تل    لقت اص ح ينةه حة الرألاحات مااتع ي 

ثصالة حأاثيع ي  اكها  العاس   اتعاسب ااتًا ثالرلتاى الق ق اص ااع لسال الله 

ا ه طالب سلطع ثسةاس  االع ث ااز للثهص   يهااي اة ش ء ي  س ةة الاصال إلى 

                                         
 (012الأااصك حة القااصك )ص (1)

 (.0/111الصقل ي  يتاب اللعع ) (0)

 [ 129/  5[  ال تايع ]  069/  2[  الط هي ي  التاليخ ]  112اللعع للصقل ]  (2)

 (129/  1اللعع للصقل ) (1)



35 

 

صالع حة اجة الللطع ثسأى إلى ةتة اشهات األلاف حة العاس لك  يصة  .ال كك

إلى الصقيع  ثهذا الصالة اتعايى ح، حل الرللك ثيطهاه  لكعه   ي ت لاا اتيًق  يكتب 

التاليخ اذيه كلا  ثاعتحا جاء الر لخا  الر تما  ثيت اا اة حأاثيع  زادثا الطةة 

العاس ثزادثهك ةعااع ااا  يكا    ات حة الكتااع الع  ثيهساا هذ  الرثاهةك ي  اكها  

  (1)اة حأاثيع اة اا  سثةا (

هذا هتيه حة الكتاب  ثةت حاثل ا  ي هل يةه ية جها ك حأاثيع  ثية جها ك يزيت 

حة اأت   ثها حا يأط  جهاات يايةع لإللهااةةة لةلتعاا العع اخطه إلهااةةة ي  التاليخ 

 حأاثيع ثيزيت.

ثلذلا  هاهك يهحا  اال تاع ثالضقلع اة االكثه ية حة اكلك ي  جها ك حأاثيع 

الت  سعاا ي   ظام ال كك ثا ةتصاد  ثالت  شهااا ثاهلها الثقه الللث  الذي ي يت ية 

 طاغةع  ثيقف ثلاء ية حلت ت.

ثةت اشال الشةخ حلة اة يهحا  الرالك  إلى اأن الا اللعة الت  سعاا حأاثيع 

ا تااو  .التغةةه ي  االى الاهم )الللطع(.أه حة الثئع ال اغةع ي  األحع  يذيه حعاا: )ثحة ا 

طال إا. الالامع.. الرلا الأضاض.. الأص ةع الق ةلع.. اإلةطااةع.. ثاس، لل قاق.

  الغلا ي.. الطااع الطلقع.. اقةتة ال  ه.. استصتام ا سقم لصتحع الللطع.. الشالى

اشهي،  .اثهيق الرللرةة طاا ف ثيهق... التكثةه.. األ  ةاء ثالصال ةةسب . الصلثاء.

 اصطعاع. الهشاة ثالثلاد.. يهض الأقا ت ثاألحكام... استاتاف الرقتسات.. الرظالك

ا ستئنال ثا ستتغقل ثا ست ااك الى اخصب .. الهجال االركه ثالرال ثالرعزلع.

اص  ت اقد الرللرةة حتى ية ش ء يهض الضها ب الى .. األلاض  ثا ث، األحاال

                                         
 .5حأاثيع اة اا  سثةا  ص اا  ي ةه ثحلا ح اهت  حعةه ح رت الغض ا   ص  (1)



36 

 

حنة ختك األاعاق ثاأليتي حصة ح، ي ال حة الص ااع   إك ل العاس.. حزلاع ي ةهة

. احتقال الراة... يهاهةع الشأاب ثظلراك اسلراا اث لك يللراا.. ثااحع الثقحةة

شة ال هثب حة اجة الغعةرع . ا اية اةت حال الرللرةة إلى خزيعع للللطا .

لةط ال ةاا ات ال  ثاألةق العلاء حة امتا اة حنةالرصتلثع التأذيب ثاصعايه . .ثالتاس،

 سرة األاةة  ثالتية حةاً   ثاقطة، ال لت ةطأع ةطأع  ثالرثتهسع الى الرأذاةة

  اإللقاء حة الر ا   الأالةع  ثاته األطهاف  ثحتى يشهاعا ( )ث ل اا كلا للهسال 

ى إج ال ال هاه ال  ثاألطثال احام ثالتياك ارتاً  كاح  ثس   الرللرات  ثةط، األللععث

  (1)( ااعحرة لؤثس الص  ثاة،  لا اك ثااعا اك ي  حال التقصةه ي  ضهي ع غةه ثاج ع

يةف يتصذ الغقة ه  ء ثةت الق الشةخ حلة الى هذ  ال ها ك ثغةهها  اقاله: )

  الله ثيتأ تث  الأقا تثيعاي ا  اعاك ثي ت ا  ارظالراك ي  يتب   الظلرع ا رع هتى

ثيت أا  سعتاك   يةف يتصذ الغقة ه  ء ةتثة لاك.. ارظالراك ثيذااك ثي الهك

ح، ا  ه  ء الظلرع لك يكا اا ي حعاا اأ  الله  ثيأهضا  اة سعع لسال الله 

. لقت اشاع اعا احةع ثثااظاك ا  الصلةثع لةل الةه حلاب ث  اقاب .سة اسب الصلةثع

كةف ي  ع ايام ثاأضاك ةال الاأةة ياحًا! ثيضلاا الصلثاء الى األ  ةاءإكا حكك مقم

يتصذهك الغقة ةتثة لاك حة دث  يتاب الله ثحة دث  سعع لسال الله؟ يةف يهضا  

   (0) (ااذا ثهك يأهيا  حعاك كلا

ثحا كيه  الشةخ حلة ص ةح  يإلى اآل    زال الللثةع يأت هث  ية حا ةام اه اعا 

لاساك حأاثيع حة جها ك اجتاادا ي جهث  الةه.. يال ايك اعتهك   يلأل ث  احةع ثالى 

                                         
 خقصات احايع  حلة الرالك . (1)

 خقصات احايع  حلة الرالك . (0)
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 ي اسب  اة ها ياق كلا يله.

ثةت اشال سةت ةطب إلى هذا اعت األيصه لق  هايات الت  ا  هيت االعظام 

ع حضى انرا  إلى لحراللةاس  ثا ةتصادي اإلسقح  إلى ال ال اتل الأتالع  يقال: )

ثلع األحايع ةا رع االثأة اثضة حا حكة لاا ي  األلض  ثاصاصع ي  لاه  ثةت خلف الت

الشام  ثاثضة حا حكة للر ادئ األحايع الر ايةع لهثح اإلسقم  حة إةاحع الرلا الالام  

ثا ستئنال االرغا ك ثاألحاال ثالرعاي،  حرا احتا خلصلع ي  الهثح اإلسقح  الأام. 

و إ  حقًا ثإ  ااطق و ا  الصلةثع ي مه اهله   ثلةل االقلةة حا يشة، ي   ثل الهاةع

لةال  ااتاء لسال الله ؛ ثي أت  ثيرع اك حئات األلاف ؛ثيأزل اص اب لسال الله 

حنة اا  كل أل ه ا كه يعوز األحاال  ثا كه التهف الذي يصب يةه األمهياء  ثداا إلى حنة 

نة يإ  العتة ع الط ةأةع لشةاع ححة اإل ثاق ثال ه ثالتأثف..  حا يا  يتاا إلةه الهسال 

هذ  األيكال  إ  حقًا ثإ  ااطق  ا  انال العثاس  ثا  اع ة  ثاس.انال الذية اشهات 

 ثاساك لثح التية إ كالًا ثاأمرا  ثاع ة  ثاس الذية ل لاا اإلسقم لداء  ثلك اصالط 

ه ةت ل. ثهذا يلاشاشته ةلاااك  ثالذية ا هياك حطاح، الت ةا  ثيهث  ا   تال ح، التةا

 (1)(يا  ي  اثاخه اات انرا 

ة يا  إيرا  انرا  ثثلاه ئثةال: )ثحضى ال  إلى لحرع لاه ثجاء اعا احةع. يل

ثلةته  يا ت اقف حاجزًا احام اع  احةع.. لقت ا اال هذا ال اجز.. ثا ثتح الطهيق 

  ل. ثلالق  هاف. لقت االأت لةأع اإلسقم يةرا اأت  ثلكة لثحه ا  لهت اق جتا

ةاة ياحعع ي  ط ةأع هذا التية  ثيةن االم ي  طاةته الهثحةع  لكا ت ايام احةع يثةلع 

اتغةةه ح ها  األصةة.ثلكة لثحه ظلت اقاثم ثاغالب ثحا ازال يةاا الطاةع الكاحعع 

                                         
 .161الأتالع ا جترااّةع ي  اإلسقم: ص (1)
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للغلب ثا  تصال.غةه ا ه حعذ احةع ا لاحت حتثد اةت حال الرللرةة  يصال  ا ًا ح احًا 

 اشةع ثالرترلقةة  ثاصلصلت ةااات الأتل اإلسقح  الصالم  يأص ح للرلاو ثال

للط قع ال ايرع احتةازات ثألكيالاا حعاي، ثل اشةتاا لسام  ثا قل ت الصقيع حلكاً ثحلكًا 

ي  ثم ع حة ثم ات ا ستشثاف الهثح  الأرةق.  اضاضًا  يرا ةال اعه لسال الله 

اةة ثالرطهاةة  يةاب احت حلاو احةع امع  اشه ثات ا  لر، اة الا ات للرترلقةة ثالرل

الف ديعال لرأ ت  ثياب هالث  الهشةت و حة حلاو الأ اسةةة و إسرااةة اة جاح، الرغع  

ي  صات ثاحت الاأع   ف ديعال  ثحعز ً  ثةل األماا ثالهياش.. ثاعطلق الراجع ي  

 (1)(طهيقاا   اقف إ  يتهة اةة ال ةة ثال ةة

ات ال حأاثيع اثل ح سل للألرا ةع التيتاااليع الرلت تة ي  ثلذلا يركة ا

كايع يا اهة ال) يقال:  ي  اهة الكايع اأت الصلحاإلسقم  يرا اشال إلى كلا ي  خط ته 

! ااها   ةاالتكك الى الصقة ثالزياة ثال ج  ثةت الرت ا كك اصلا   ثازيا  

ةت  اا   الله كلا  ثا تك ثا  ا ؟ ثلكع  ةاالتكك ألاأحهالةكك ثالى لةااكك  ث

يالها . ا  إ  ية حال اث دم اصةب ي  هذ  الثتعع يرطلال  ثية شهط شهطته  يت ت 

  (0)(ةتح  هااةة

ا  الأ ادات ةت يصلت اة القةادة ثاللةاسع  حعه او )إاق  صهيح ياذ  الصط ع 

ا ه . ثاا.ا ا حه يةياألثلى لكك يةاا اا اع الشهع ثحا ةال الله ثةال الهسال  ثالنا ةع ل  ث

 ا  العاس يالها  له ي  كلا  إك. ثةااة العاس لةتأحه الةاك  ثيأخذ القةادة ا ت اللةف.

اصلص حة ية الأااد ثالراامةق ثالشهثط الت  . ثا ه لك يكة حا يأله ي ظى اذلة لضا.

                                         
 165و 161الأتالع ا جترااةع ي  اإلسقم  ص (1)

 .002/  6الكاحة  اة األمةه:  (0)
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ةطأاا الى  ثله ح، اإلحام ال لة ثح، األشصاص ثالق ا ة  ثا  التحاء الت  اليقت ي  

ةتة يةاا اشهات األلاف حة الرللرةة    س ةة ثصاله إلى الللطع  ثالرأالو الت 

حلاب الةاا ث  ةاد ث  اقاب  ثالى األحع إك  ا  اعلى حا يا   ثا تا صث ع جتيتة 

 (1)(حة االيصاا  الذي ست تا احتامه ثيق اصال جتيت  ثسةاسع حغايهة

 اسل  حة  )النالة الرضادةثاذلا يكا  حأاثيع ةت اسل لرا يركة الرةته 

 األحادي   ثلثق جاازا لتشايه اهة ال ق  ث خه لتصثةع الرأالضةة جلتيا  ثاختهع

التثاسةه  ثا شأ الثهق الثكهيع الرأالضع  ث شه اةة الرللرةة اللكات الى الظلك 

 ثالظالرةة اة ثاأيةتهك  ثا  األسلك لاك اعت احتتام الرأهيع اةة ال ق ثال اطة الثهال

لى لؤثس ال  ال خشةع الثتعع  ثالهب اآلحعةة حة العاس  ثصادل احاال الرأالضةة إ

ظلرا ثاتثا ا  ثاغتق احاال التثلع الى حزاه ثح يتيه  ثاطة ال تثد ثاثةف الشهع  

  (0)(ي  التية الى الع ا الرثصة ي  االيصعا ثااتتع

تيا  ا أة الغايع ه يرا ا ه يركة اات ال  اثل حة اسل للرايثةلةع اإلسقحةع الت 

ي  ثصثه ا اس ح راد الأقاد  ثإلى هذا اشالثية حا ي دي إلةاا حة خةه ثشه ثسةلع  

ك اكة )يل[: ا قهيع اإلحام]ي  يتااه للعظام اللةاس  الذي ااتتاه حأاثيع  حة  ةال 

  الرلألع خقيا اةة ال  ثحأاثيع الى ش ء ثاحت يع لك يةه العزاع اا تصال هذا اث كاو

عاا يا ت خقيا اةة  ظاحةة حتقاالةة ثاالرةة حتعايلةة: احتهرا يترهد ث  يلتقه  ثلك

ت ث ه  يا . اخه يق ة ال كاحع يرا است تت ثيرةة يةاا الى ال قاء ثا ستقهال.ثاآل

صهااا اةة الصقيع التيعةع يرا ارنلت ي  ال  اة اا  طالب  ثالتثلع الت ةايع يرا 

                                         
 115ا حاحع ثالقةادة  التيتال احرت از التية  ص  (1)

 115ا حاحع ثالقةادة  التيتال احرت از التية  ص  (0)
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 (1)ةا (ارنلت ي  حأاثيع اة اا  سث

و ثها حة الر تمةة الذية يأت ههك ينةه حة  لشةت لضاثاشال إلةه الشةخ ح رت 

ا ع )ةال احت ي ال الراء األلرا  ي  األستالللثةع و يقت ةال ي  حااض، حصتلثع حة يت ه: 

ل أن الرللرةة ثيةاك احت شهياء حكع: إ ه يع غ  لعا ا   قةك ارنا  حة الذهب لرأاثيع 

ي  حةتا  يذا حة ااصرتعا )اهلةة( ةةة له: لراكا؟ ةال: أل ه ها الذي حال اة اا  سثةا  

 ظام ال كك اإلسقح  اة ةااتاه التيرقهاطةع إلى اص ةع الغلب  ثلا  كلا لأك 

  (0)اإلسقم الأالك يله  ثلكعا   ة األلرا  ثسا ه شأاب اثلاع اهاا ثحللرةة(

اة اشال إلى كلا اصهاحع ثثضاح األديب الك ةه ارهث اة ا ه ال احظ  ثةت 

يا  ةهيب الأات حة حأاثيع ثحة الثتهة الت  االى يةاا األحايا   ثلاى اأةعه اتهال 

)يأعتحا استاى حأاثيع الى الرلا  ثاست ت الى اقةع العظام اللةاس  اإلسقح   يقال: 

أل صال ثالرااجهية ي  الأام الذي سرا  اام الشالى  ثالى جرااع الرللرةة حة ا

ثحايا  اام جرااع اة يا  اام يهةٍع ثةاه ثج هيع ثغل ع  ثالأام الذي ا الت  ال رااع 

  ثلك يأت كلا اجر، الضقل ثالثلاق  يةه اإلحاحع حلكاً يلهثيا  ثالصقيع حعص اً ةةصهياً 

عا حتى لّد ةضةع لسال الله مك حازالت حأاصةه حة جعل حا حكةعا  ثالى حعازل حا لا 

  لدًا حكشايًا  ثج ت حكره ج تًا ظاههًا ي  ثلت الثهاش ثحاي ب للأاهه حة إجراع

األحع الى اّ  سرةع لك اكة ألا  سثةا  يهاشًا  ثا ه إ را يا  ااا ااههًا  يصهج اذلا حة 

  (2)لى حكك الكثال(إحكك الث ال 

                                         
 52ا قهيع اإلحام ص (1)

 -  ثكيه ال كايع  ثلاا ي  حقال له ا ت اعاا  ) مالة يللطةة 011ص11اثلةه الرعال: ج (0)

 اس اااا ث تا  اا ( ي  ح لته الرعال.

 ) الهسا ة الكقحةع ( 011لسا ة ال احظ ص (2)
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  مال حأاثيع الى القةك اإلسقحةع:و  2

يكتف حأاثيع ث  ا صال  حة الللثةع اتشايه الشصصةع اإلسقحةع  ث  اعظام  لك

ال كك اإلسقح  الر ع  الى الأتالع  ثإ را لاحاا ياق كلا يله يشاها  ية الا 

 الرأا   ثالقةك ثالع ةلع الت  جاء ااا اإلسقم  ثالت  اضرعتاا حصادل  الرقتسع.

اايةه ية الثهص للةااد الذية لاحاا  ثحة اآللةات الت   ثذ ااا كلا التشايه

يثلهث  القه   الكهيك  ثيشاها  حأا ةه ا ه اشايه الا العراكج الطاههة حة األ  ةاء 

 الكهام الذية طلب حة الر حعةة ا  يتصذثهك ةتثة ثاساة.

ثلذلا يا ت الرلاجت حثتاحع للةااد ثاقحةذهك ي  اصه حأاثيع ثيةرا اأت  حة 

األح ال ثثهب اة الرع ه ثغةههرا الكنةه حة الطل ع ثالتقحةذ الأصال  لةكتلب يأب 

  الذية يأخذث  اعاك  يتصتلط لثاياااك جرةأا االقه   الكهيك  ثا تي  لسال الله 

حتى اص ح الا الأ ةعع الرهي ع حة األهااء ثالرقتسات ا ةعع اتلقثاا ية األجةال 

 ااات الها دية الله.

  حة الر حعةة  يقت زج ااك يةرا يلرا ه يذاا احا اثلئا الصادةا  الرصلصا

ثزثلا يتاحات إسقحةع  ثهة يركة لهجة يشا  اإلسقم ثيشا  ية ةةره ا  يقام ارنة 

هذ  الثتاحات  الت  لك اكة ساى  زاع ااسأةع   اصتلف اة العزاات التاسأةع الت  

 احتألت ااا ةلاب األااطهة ثالظلرع ا ه التاليخ.

لرقالع الت  يهددها الللثةا  ثحة يت أاك حة ال هيات ثلذلا يإ  الا ا

اإلسقحةع حة ا  حأاثيع يا  حة الثاا ةة  ثا  كلا ثحت  ياف ي  يضله    حأعى لاا  

أل  هذا التية ارصادل  الرقتسع جاء لة ة  الرأا   اإل لا ةع الع ةلع الطاههة  ثلك يأت 

 لكهي.لةقت ة اث لةذاح اث لةقام اتاس، الى اي اساس ا

ثحة اخطه الكذاات ي  هذا الا الهثايع الت  اشاااها  ثالى اساساا حكراا 
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 لرأاثيع ثااعه يزيت االغثها  ثالهضاا  ثال عا .. 

)اثل جةش و ه   (1)ثهذ  الهثايع و الت  اشتهو الكنةه حة اا اع حأاثيع ي  لثايتاا

 ها  مك يأق ا  الى كلا اأ  يزيت اة حأاثيع (0)حة احت  يغزث  حتيعع ةةصه حغثال لاك(

 ..اثل حة غزاها

ثحة الأ ب ا  يأرلاا هذ  الع اءة  ثيتغايلا  اة اشهات الع اءات الت  اص ه 

 اة الرظالك الت  يهاك اا ال ةت األحاي ي  حق األحع.

: )  ثيتأاحا  اة يا  يزيت ها صاحب ثةأع ال هة الت  يصتق يةاا ةاله 

 َيكةت اهة 
ِ
)حة اخاف اهة   ثةاله: (2) (الرتيعع احت إ  ا راع يرا يعراع الرلح ي  الَراء

الرتيعع يألةه لأعع الله ثالرق كع ثالعاس اجرأةة    يق ة الله حعه صهيا ث  ات   حة 

 اخاياا يقت اخاف حا اةة هذية ] ثاشال إلى حا اةة جع ةه[(

ح اك الراهام للص ااع ثلرأاثيع ثحة الا التشاياات الصطةهة الت  جههك إلةاا 

تة ةااات ال  ص ااةا  حتغايلةة اة دثل  ي   له اة الطاةثالثئع ال اغةع حأه اأظةراك ل 

  يرا اعص الى كلا الص ااع ثااعاء الص ااع ثهتم دثلهك ثس ى الص ااةات

 حصادلهك الت  يأترتث اا.

 هاةة ااطةت لهثلكعه ال ب يا ه حة الثئع ال اغةع ثحة اص اب حأاثيع الرق

 ال صا ع الصاصع الت  ا رةه حة العقت ثالت هيح.

                                         
يقت اشتهو ي  لثايتاا: األساد ثخالت اة حأتا  ثمال اة يزيت  ثالنقمع  ااصب ي  ال رلع    (1)

ثالعااصب ي  ا  حأاثيع ثيضأا  ي  يضله األحادي  اث يهثث اا ارأعى حغايه ثهذ  حعاا ]ا ظه ا نا 

 حثصق ي  ال تي  للشةخ حلة اة يهحا  الرالك [

 (.59|12)(. ثحللك 00|6ال صالي ح، الثتح )  (0)

 .لثا  ال صالي ثحللك. (2)



43 

 

ت ةنك ثا ت الهحرة ااع  ا ةا ه ةتة  احرت ثالتهحذي ثااا داثد ثالعلا   يقت لثى

 (1)  احام احارااصغةهثهرا ثلتا  الله اة الأ اس 

 اهة  ي حأاثيع احةه الأاحهي الطاة اة اله)ي  اهجرته: ااة الأراد ال ع ل  يقال 

 ثةتة ل ا ي  شعةأع اخ ال له ثيا ت األخاديت  لاك خت حتى ثالتشهيت  القتة حة ال ةت

لله اة ا اس ثهرا صغةها  الى يتي احارا  يثقتت اقلاا  ثهاحت الى ا ا ةت ثلتي

 (0)ثجااا  يتاا الةه ال  ا  يطةة الله اره   ثيذهب اقله  يكا  يذلا(

)اله اة الطاة )اث ااة اا  الطاة( الأاحهي القهش   ااا ا ت  :الزليل ثيقال 

الهحرة: ةا ت يتاو حة ال  الية. ثلت اركع ة ة الا هة ثاسلك صغةها  ثلثى اة الع   

  .حتينةة )ي  حلعت احرت( مك يا  حة لجال حأاثيع اة اا  سثةا . ثشات يتح حصه

ع  يأخضأاا  ثإلى حكع ياحتلاا  ثإلى هو ي  مقمع   ف إلى الرتيع29ثثجاه حأاثيع سعع 

الةرة يتخلاا. ثيا  حأاثيع ةت احه  اأ  ياة، ارة يها  حة اص اب ال   يقتة حعاك 

هو اأت حقتة ال  ثصلح 11جرأا. ثااد إلى الشام  يا   حأاثيع الى ال صهة سعع 

 (2) ال لة  يرك  يلةها ثااد إلى الشام  يا   ال  ه(

اص اب حأاثيع الذية يلزحعا الللثةع ا   أظراك   ياذا  راكج اة صاحب حة

ثا   أطةاك حة القتاسع ثال هحع حا  أطةه لإلحام ال  اث لأرال اة ياسه.. اة يلزحا عا 

ي  حال التصةةه اةعارا ا   صتال  أل ه   شا ي  يا ه الى سعع حأاثيع ثاح ااه حة الثئع 

 ال اغةع.

                                         
ةال األل ا  :  1152( ح 52/ 1ثةت ص ح ال تي  األل ا    ا ظه: سعة التهحذي ت شايه ) (1)

 )ص ةح( ثحنله األل  ثط ثالاهثي ي  الرهةاة.

 (.099/ 1شذلات الذهب ي  اخ ال حة كهب   ) (0)

 (51/ 0األاقم: ) (2)
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  مال حأاثيع الى الاحتة اإلسقحةع:و  1

ثهذ  حة اللعة الت  سعاا حأاثيع  ثالت    ازال  مالها إلى الةام  ثه  سعع 

يهاا ةع  ا يت يا  حأاثيع يهاا  هذ  األحع  يرا ثلدت األحادي  الشهيثع اذلا يرا 

 سعهى.

يق يزال الللثةع إلى الةام يأت هث  حأاثيع و   الةا و ةلةرا لل عع ثالعال  ي ه يرت ة 

ذا  هاهك ي لثا  الكتب الكنةهة ي  يضة حأاثيع  ثها الطلةق اة ثلااللع  اعتهك  

  ها ثااا  ثاحه ثاهله جرةأا الطلةق الذي ةضى حةااه يلاا ي  حهب لسال الله 

لكعاك لك ي لثاا ث   صف يتاب ي  ارال اة ياسه  كلا الهجة الأظةك الذي اات ه  

ح كا ثحأةالا لترةةز الثئع ال اغةع الظالرع حة الثئع الر ايظع الى دية الله  لسال الله 

  اة إ اك يأت هث  ارالا ض ةع  اة اللاداء  ثللرصططات الةااديع الت  األصةة

 ا  هيت ااإلسقم.

ثلاذا  هاهك ي  يتب الأقا ت الت  ثضأاا سلثاك ي ألا  الأقةتة ي  حأاثيع إلى 

ره )حأاثيع لح: (الشهيأعي  )اآلجهي يرا ةال   ه ثلسله ثحق كتهجا ب الأقةتة ي  الل

الى ثح  الله از ثجة ثها القه   اأحه الله از ثجة ثصاحب  الله يااب لسال الله 

ا  يقةه الأذاب ثداا له ا  يألره الله الكتاب ثيركة  ثحة داا له الع    لسال الله 

ثها حرة ةال الله از ثجة ﴿ َيْاَم   ُيْصِزي اللَُّه .. له ي  ال قد ثا  ي أله هاديًا حاتياً 

ِذيَة  َحُعاا َحَأُه ﴾ )الت هيك ( يقت ضرة الله الكهيك له ا    يصزيه أل ه حرة 5: العَّ ِ َّ َثالَّ

  )(1) حة اهسال الله 

)اتهحك الى اا  ا ت الهحرة حأاثيع اة اا  : (اإلاا ع الصغهى)ثةال ااة اطع ي  

                                         
 .196/  2الشهيأع:   (1)
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خال الر حعةة اجرأةة ثيااب الاح  ثاذيه  م ح ة ع زثج الع   سثةا  اخ  ا

  (1)يضا له(

ثلاذا و ايضا و  هاهك ي ةزث   قت ارال ثالطأة يةه ثاأثية حا ثلد ي  يضله حة 

 ثاتاع لةل  ثز تةع اظرى  اةعرا يأت هث  الكقم ي  حأاثيع طاحع ي هى   صاص

 . ث  لاد لقهال   الذي ةهل كلاأل  سلثاك ها .. لصاح اا ةهال ساى ي  العال

  يرة لايعا  حأاثيع اعت ا ح عع): ةالها ت الله اة الر الو يقت لثثا اة سلثاك 

  )(0) ااع  الى اص اب ح رت  ااارعا  الى القام؛ يعظه إلى حأاثيع َشْزلاً 

حأاثيع اة اا  سثةا  سته اص اب لسال الله ): ةالهالهاة، اة  اي، ثلثثا اة 

 (2)(شف الهجة اللته اجتهئ الى حا ثلاء يإكا ي  

إ را اإلسقم يتال لاا ): يقال  ُسِئَة اة حأاثيعا ه العلا   ثلثثا يذاا ثزثلا اة 

ا يرة  قه ال اب إ ر  ي اب اإلسقم الص ااع يرة  كى الص ااع إ را الاد اإلسقم  ااب

  (1)(يإ را الاد الص ااع؛ يرة الاد حأاثيع: ةال  يهيت دخال التال

يإ اك يثهضا  الى الرللك اأثيله حتى   احا حا ثلد حة العصاص ي  التااء الةه

  له اطعه  اش ، ال: يله  اأن الر  ةة ةال.. ): ةال األل ا    يصةه حة الثهةع العاجةع

ةا اطال العاس ش أا ي  الت ):   الص ه اعه ا ه ةالأل  حتى   يكا  حرة ي اع يام القةاحع

                                         
 .099اإلاا ع الصغهى  ص:  (1)

 .59/029االيخ دحشق (0)

 .1/029االيخ اغتاد  (2)

  ثهذا حة الكذب الةه  أل  الر لخةة يذيهث  اأهضه 212-1/229ااذيب الكرال  (1)

لر عع س  اا يتااه ي  ي  يضة اإلحام ال  اة اا  طالب الذي جر، يةه ا حادي  الاالدة ي  يضة 

 ا حام ال  ثاهة اةته..
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ثةت يلتغة اأن الثهق هذا ال تي  لةتصذثا حعه حطأعًا .. (1)(يام القةاحعاطالاك جااا 

ح إ ه اص)ثلذلا ةال ال ايظ ااة الايه .. ثلةل يةه حا يلااتهك الى كلا  ي  حأاثيع

اة ها حا جهت اه   غةه حقصاد يالظاهه ا  هذا التااء حعه  (حا ثلد ي  يضة حأاثيع

اهات )ث (اقهى حلقى)ي  اأن  لا ه  قاله اادة الأهب ي  ثصة يقحاا اق  ةع ي

ا اا  ال شهيع الت  ايصح اعاا ها  ثله الةه  ثيركة ا  يكا  كلا حعه   (يرةعا

 دخة الى لسال الله ): حعاا حتي  اا شع ةالت  اللقم ي  احادي  ينةهة حتاااهة

ا ي: ةلتيلرا خهجا   يلأعارا ثس ارا  يكلرا  اش ء   ادلي حا ها يأغض ا   لجق 

ارا لأعت: ةلت: ةالت؟ ثحا كاو: ةال؟ لسال الله حة اصاب حة الصةه شةئا حا اصااه هذا 

يأي   اللاك إ را ا ا اشه: ةلت؟ اث حا الرت حا شالطت الةه لا ): ةال  ثس  تارا

 (0)(الرللرةة لأعته اث س  ته ياجأله له زياة ثاجهاً 

تراء حة ا  ةه حة الراء الرللرةة اة إ اك ثلر الغتاك ي  شأ  حأاثيع حهحاا الكن

 . للثهةع العاجةع ال ب  قتهك لرأاثيع ث ست تاد  ثطغةا ه

ثحة احنلع كلا الا ا  تقادات الشتيتة للةت ةطب ال ب  قت الر  الةط كيه  

)إ  : ةهةال ي  ثارهث اة الأاص  اة حأاثيع اة اا  سثةا  (يتب ثشصصةات)ي  يتااه 

هف ثاخ ه حعه االتص  يغل ا الةًا أل ارا ااهف حعه اتخا ة العثاس حأاثيع ثزحةله ارهًا لك

 ثها حقةت  ثلكة أل ارا طلةقا  ي  استصتام ية سقح  العاي، ي  الظهف الرعاسب

ثحةة يهية حأاثيع ثزحةله إلى الكذب ثالغش . اأخقةه ي  اختةال ثسا ة الصهاع

    يتتلى إلى هذا التلو األسثةثالصتيأع ثالعثاق ثالهشاة ثشهاء الذحك  يرلا ال  ا

                                         
 .2/102لثا  التهحذي ثااة حاجع ثها حتي  ةاي اشااهت   يرا ي  سةه ااقم الع قء  (1)

 .1/161451الللللع الص ة ع:  (0)
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  (1)ثإ ه لثشة اشهف حة ية   اح(. يق ا ب يع  ا  ثيثشة

قق اقحةذ ثا  اخ  ثها يقم ط ةأ  ي ةة يةه سةت ةطب يضة اللااق الى الطلةق

أل    لكة الللثةع لك يأ  اك هذا..   يركة ا  يأادلاا احت غةههك لسال الله 

  جألاك يثضلا  حة حة    يشأهث  حأاثيع الى ال  العصب الذي ثلما  حة اسقياك

اةعرا يا  ال  اة   أل  حأاثيع ها الذي  ثى سلثاك ااا ههيهة ثيأب األح ال ثغةههرا

 . اا  طالب ها اتث سلثاك حة الةااد ثاقحةذ الةااد

)هذا  :األةقا الى العص الذي اثلد ا  للةت ةطب الشةخ ا ت الأزيز اة اازيقال 

.. ثيقم حعكه  ية هذا يقم ة ةح؛ سب لرأاثيع ثسب لأرهث اة الأاص يقم ة ةح

ثالر تاتث  إكااخطأثايالله يأثاا اعا . حأاثيع ثارهث ثحة حأارا ح تاتث  اخطأثا

 . ثاعاك(

يع غ  ا  ): اجاب؟ ا  يعاى اة هذ  الكتب الت  يةاا هذاالكقم: ثاعتحا سئة

ب سةت اة ال  ح، ا ه ها  ثله ينع  ثي قق الكتب الررتلئع الب األ  ةاء (0)(ارزق

 . األ  ةاء 

ثلا ط قعا هذ  الرأايةه الت  اأاحة ااا الللثةع ح، سةت ةطب ثغةه  ح، الص ااع 

ا ثلاك  اث ح، الللف األثل الذية يتا  الللثةع ا تلاااك لاك  لهايعا حقةقع الللف 

 الذية يقصتهك الللثةع.

 ب ا   الد هعا اأن العراكج اة الراء ثح تمةة ثيقااء ي ال حة الرتلسع ث 

اللعةع  ااثقاا جرةأا الى كم حأاثيع  ثاةا  اظك الثتعع الت  اثةأاا ي  األحع  ثكلا لدا 

                                         
 .010يتب ثشصصةات  ص (1)

 .15/9/1116شهح لياض الصال ةة  اتاليخ يام األحت  (0)
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 خاص االشةأع.. كحهالى حة يتصال ا  

ك هيرة الر تمةة الرتقتحةة الذية كحاا حأاثيع ثحا يأله ااألحع  ثها حرة يأت ه

ثها و   ال ايظ جهيه اة ا ت ال رةتالللثةع سلثاك األثل  ثحة اليا  الهثايع ثالتلايع: 

ال صالي ثحللك ثالتهحذي ثالعلا   ثااا داثد )مقع اادل حة لجال اللتع يرا يذيهث  و 

)ثةال الصلةل  ي  ا لشاد: مقع حتثق  ااة ح ه الألقق  :يةه ةال   ثةت (ثااة حاجه

 (1)  ع: حتمعا جهيه ال ايظ الرقّتم  لكع  سرأته يشتك حأاثيع اق ةع(الةه. ثةال ةتة

الي ال ص)النقع الأتل ال ايظ حة لجال اللتع   ثها ل ايظ الثضة اة ديةةثحعاك ا

لةة ال اة ال ايظ الذه     يقت لثى (ثحللك ثالتهحذي ثالعلا   ثااا داثد ثااة حاجه

الغازي ةال: سألت ال صالي اة اا  غلا  ةال: ثاراكا الأل؟ ةلت: التشة،  يقال: ها 

هة الت   ثلا لايتك ا ةت الله اة حاسى  ثااا  أةك  ثجرااع حشايصعا االى حذهب 

 الذه  : ثةت يا  ااا أةك ثا ةت الله  حأّظرةةةال الكايةةة  لرا سألترا ا اة اا  غلا . 

  (0) ثا را يا ا يعا   حة حأاثيع ثكثيه  لض  الله اة جرة، الص ااع(  ا  اكه ثاره 

رش االذه  : )األ يةه ةالالذي ارش ال ايظ الك ةه سلةرا  اة حاها  األثحعاك 

سلةرا  اة حاها   ا حام  شةخ ا سقم  شةخ الرقه ةة ثالر تمةة ااا ح رت ا ستي 

 (2) الكاهل  حا هك الكاي  ال ايظ...(

العت ص ةح ةال: )ثحتمع  ا ت الله  [ا لاب األشهاف]لثى ال قكلي ي   ثةت

اة صالح الأ ل  اة ا ةت الله اة حاسى ةال كيه حأاثيع اعت ا ارش يقالاا: يا  

 ةح انرا  اتم – زاك –حلةرا  يقال ا ارش: يةف يكا  حلةرا ثةت ةااة الةا ثطلب 

                                         
 095ص 1ااذيب التاذيب ج (1)

 12/122سةه ااقم الع قء:  (0)

 112لةك 006ص 6الع قء جسةه ااقم  (2)
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ثحتمت اة شهيا اة .. اأنرا  حعه   اثلىيا ثغةه   انرا  ثدم ها ثحا  يقتله لك

 (1) ا ارش ا ه ةال: يةف ُيَأتُّ حأاثيع حلةرا ثةت ةااة ال  اة اا  طالب.(

)حلهثق ااة ا جتع   الذه  :يةه ةال   الذي جتعحلهثق اة األ ثحعاك اإلحام

 ا حام  القتثة  الألك  ااا اا شع الاادا  الارتا   الكاي ... ثاتاد  ي  ي ال التااأةة

 )(0)ثي  الرصضهحةة الذية اسلراا ي  حةاة الع   

: )ثحتمعا ياسف ثاس اق ةا : ]ا لاب األشهاف[  ةاللثى ال قكلي ي  ثةت 

جهيه اة ا ارش اة اا  ثا ة ةال: يعت ح، حلهثق االللللع يرهت اه سثا ة يةه 

ت ثالاعت اللعصعام صثه ارامةة الهجال  يلألاك اعاا يقالاا: اأ  ااا حأاثيع الى الض ا

ك   يأذاا   ماخاف اا اك يقتلا ع  لغهةتاا  ثلكع  أا اع له يقال حلهثق: لا االر

ا  خهة ياا يترت، حة الت ةي الهجلةة حأاثيع  الجة يئل حة اآلادلي ايثتعا    ثالله حا 

  (2) م لجة زية له ساء ارله(ا

)شهيا اة ا ت الله يةه الذه  : ةال   الذي ال ايظ شهيا اة ا ت اللهثحعاك 

 (1) الأقحع ال ايظ القاض  ااا ا ت الله العصأ  احت ا اقم..(

ّ  ةاحا كيهثا حأاثيع اعت شهيا ا)ثلثي  :[حةزا  ا اتتال]ي  اعه ةال ثةت 

َه ال ق ثةااة الةا.. ت يا  ةلت: ة يقةة: يا  حلةرا. يقال شهيا: لةل ا لةك َحْة َسثَّ

 (5) ثاةع الألك(اشهيا حة 

                                         
 129ص 5ا لاب األشهاف ج (1)

 19لةك 62ص 1سةه ااقم الع قء ج (0)

 129ص 5ا لاب األشهاف ج (2)

 29ص 5سةه ااقم الع قء ج (1)

 091ص 0حةزا  اإلاتتال ج (5)



50 

 

لثى الط هي ثااة األمةه ثااة ال ازي ثاا  الثتاء   يقت ال لة ال صهيحعاك ث

الا، خصال يّة ي  حأاثيع لا لك يكة يةه حعاّة إ  ثاحتة ): ه ةالهثااة ينةه ثغةههك اع

لكا ت حااقع  ا تزاؤُ  الى هذ  ا حع االلثااء حتى ااتزها احهها اغةه حشالة حعاك  ثيةاك 

اقايا الص ااع ثكثث الثضةلع  ثاستصقيه ااعه اأت  سكةهًا خرةهًا يل ل ال هيه ثيضهب 

  ثةتله (ثللأاهه ال  ه  الالت للثهاش: )ال الله االطعااةه  ثادااؤُ  زيادًا ثةت ةال لس

 (1) ح هًا  ثيقً له حة ح ه ثاص اب ح ه  حهاةة(

: )إكا لايتك حأاثيع الى حع هي : ةال لسال الله ةاله اة ال لة ال قكليثلثى 

 . (0)  يتهياا احه  يلك يثل اا ثلك يع  اا(ياةتلا 

  يقت لثى الصقل ي   صاليالثها حة حشايخ ا ةت الله اة حاسى ثحعاك 

  ل،يعا اركع ي  سعع ا :سرأت ح رت اة ا ةتالله اة يزيت الرعادي يقال]اللعع[  ةال: 

  عيلأة حأاثي  يره حتي  لرأاثيع  ي تا ي  الطهيق  ثيا  حأعا ا ةتالله اة حاسى

ه حتأتي يا ااا جأث :يأخ هت احرت اة حع ة يقال :ةال ااة الرعادي  ثلأة حة   يلأعه

يأخ ه   ح رت اة اا  هالث  ا  ح ةش اة سعتي حتماك ا  ااا ا تالله كيه له حتي  

حا احلب ها اأهة ا  ي تا اعه ثض، الطأة الى اص اب  :ا ةتالله اة حاسى يقال

ثلقت حتمع  حعذ ايام لجة حة اص ااعا الجا ا  يكا  صتثةا ا ه يا   لسال الله 

 ثلأة حة     أك لأعه الله: )يقال  حأاثيع حأه ي  طهيق حكع ي تا ا تي  لأة يةه

ياذا اهة ي تا اعه ال  اإل كال حة اا  ا تالله اي إ ه لةل اأهة ي تا اعه  ( يلأعه

                                         
  الرعتظك  اة  159ص 2  الكاحة ي  التاليخ  اة ا مةه ج 025ص 1االيخ الط هي ج (1)

 012ص 5ال ازي ج

 (0/101ا لاب األشهاف ) (0)



51 

 

 (1)إسعاد  حلة(

ثها حة لجال [  حلعت ال  اة ال أت]صاحب   ثها ال  اة ال أتثحعاك 

االى اعتو؟ ال  اة : ةلت  ا  داثد: ايرا اعه اآلجهي  يقت ةال ال صالي ثااا داثد

ال  اة ال أت ثسك ارةلك ساء  ال أت اث ارهث اة حهزثق؟ يقال: ارهث االى اعت ا.

ثةال: ااة اره كاو الص  . ثةال ااا جأثه الأقةل :  ةال: حا ضه   ا  يأذب الله حأاثيع.

ا  ا   ااي ا)يقال:  ةلت لأ ت الله اة احرت اة حع ة: لك لك اكتب اة ال  اة ال أت؟

 )(0)إلةه  ثيا  ي لغه اعه ا ه يتعاثل اص اب لسال الله  اكهب

: )ثلثَي اة الشايأ  اعه ةال ااا الثتاء ي  االيصه  يقت  حام الشايأ ثحعاك ا

ثيع حأا :لحره الله اأالى ّا ه اسّه إالى الهاة، ا ه  يق ة شاادة الاأع حة الص ااع ثهك

 (2) ثارهث اة الأاص ثالرغةهة ثزياد(

يقت كيه الر لخا  ا ه اأت حام العلا    الر تا الك ةه صاحب اللعة  ثحعاك اإل

ا  اهو حصه ي  اثاخه اره  ةصت دحشق ث زلاا  ياجت الكنةه حة اهلاا حع هيةة اة 

ا حام ال  اة اا  طالب  يأخذ الى  ثله ثض، يتاب يضك حعاة ه ثيضا له لجاء ا  

اه ثالقا  الى حلاحأاك اصالة دلثس ياتتي اه حة يطالأه اث يلقى إلةه سرأه  يأاى 

حتااصلع.. ثاأت ا  يهغ حعه سئة اة حأاثيع ثحا لثي حة يضا له  يقال: )احا يهضى 

حأاثيع ا  يصهج لاسا اهاس حتى يثضة؟(  ثي  لثايع: )حا ااهف له يضةلع إ    اش ، 

  حكع الله اطعا(  يا راا الةه ثداسا  حتى اخهجا  حة الرل ت  يقال: احرلا   إلى

                                         
 525لةك  525ص 2اللعع للصقل ج (1)

 261ص 11  االيخ اغتاد ج 219ص 02ااذيب الكرال ج (0)

  ثلثا  ال غتادي ي  خزا ع  059ص 1االيخ اا  الثتاء الرلرى الرصتصه ي  اخ ال ال شه ج (2)

 51ص 6األدب ج
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 .  (1)ي رة إلةاا  يتايى ااا

ة اة اا: )ال الذه  الر تا الك ةه الرأهثف  يقت ةال ايك العةلااالي ثحعاك 

طاهه: ا ه سأل ااا إسرااةة ا ت الله اة ح رت الاهثي  اة اا  ا ت الله ال ايك  يقال: 

ة طاهه: ةال اا. .ةلت: يق لةل ها لايضةا  الى يتشة،. مقع ي  ال تي   لايض  خ ة .

يا  شتيت التأصب للشةأع ي  ال اطة  ثيا  يظاه التلعة ي  التقتيك ثالصقيع  ثيا  

حع هيا غالةا اة حأاثيع لض  الله اعه ثاة اهة اةته  يتظاهه اذلا  ث  يأتذل حعه  

يلرأت ااا الثتح سركايه ااهاة  سرأت ا ت الااحت الرلة    سرأت ااا ا ت الهحرة 

الصهثج إلى الرل ت حة  الى ال ايك ثها ي  دال     يركعهالللر  يقال: دخلت 

اص اب اا  ا ت الله اة يهام  ثكلا ا اك يلهثا حع ه   ثحعأا  حة الصهثج  يقلت له: 

لا خهجت ثاحلةت ي  يضا ة هذا الهجة حتينا   ستهحت حة الر عع  يقال:   ي ئ 

  (0)حة ةل      ي ئ حة ةل  (

ها حة ي ال الألراء ثحة لجال اللتع و ثا ت الهزاق الصعأا   ثحعاك اإلحام 

ةال ال ايظ ااة ح ه   )ال صالي ثحللك ثالتهحذي ثالعلا   ثااا داثد ثااة حاجه(

ض ارأاثيع(  (2) الألقق  : )ةال ااا داثد: ثيا  ا ت الهزاق يأهِّ

 أاثيع : يعت اعت ا ت الهزاق يذيه لجة حةالهحصلت الشأةهي اة الذه   ثلثى 

  (1)   اقذل ح للعا اذيه ثلت اا  سثةا ()يقال: 

                                         
ثالرقثى  99ص 1األاةا   اة خلكا  ج ثثيةات 699ا ظه: اذيهة ال ثاظ للذه   ص (1)

 ثغةهها ينةه 101ص 11  ثال تايع ثالعاايع  اة ينةه ج120ص 1الك ةه للرقهيزي ج

 191ص 19سةه ااق م الع قء ج (0)

 591ص 0ااذيب التاذيب ج (2)

 612ص 0حةزا  ا اتتال ج (1)
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ثالى  اج ه  ء الرتقتحةة سال الكنةه حة الر تمةة ثالثقااء الرتأخهية الك ال  

ال ااب ]ةال ي  يتااه ثها صاي  حالك  اشأهي  يقت حرت الغرالي اال ايظ ثحعاك 

ةال:    الةه اللقم: )ثي  الص ةح  ص ةح حللك اة ال[الرثةت لللا ة ثالرلتثةت

ا ه   ي  ع  ا  ح حة ث   ثالذي يلق ال  ع اها العلرع ا ه لأت اات  ال  لسال الله 

ثي  ص ةح ال ايك ثغةه : َحْة سبَّ الةا يقت س ع  ثحة س ع  يقت   ي غضع  ا  حعايق

سب الله؟ ثحة سب الله يقت يثه  ثي  الص ةح ثغةه  حرا ااااه ااااها حقطااا اه:حة 

يعت حا   يأل  حا   اللاك ثال حة ثا   ثااد حة ااد   ثهذا ال تي  ةت جر، 

ة ع حادي  الص ثالرقصاد حة هذ  األ اسا ةت  ااة جهيه الط هي ي  ح لتية لكنهااا..

لى إالرتثق الةاا ح، حا ااااه حة لأة حأاثيع لأل  الى الرع ه طال حةااه  ثحةاة دثلته 

حادي   ه حعايق يايه  يا  ح يتة لتلا األاثاغضه  يطل، حعه  اره اة ا ت الأزيز ثةتاله

   كلا )ااع  لأة حأايع لأل ( يا  اجتاادا  ح، ا  الع   اثيزاك العااصب   خهى األ

يإكا يا  ا جتااد يتخة اللأة ثالاكاب  ( يقال ي  حطلق العاس: ) لأة الر حة يقتله

يكا  ح تاتا  يق حت ي  الت ةا ث    ايكة سالق ثزا  ثشالب ثةااة ي از   الك ا ه

 (1) خهة(اقاَب ي  اآل

يتك حأاثيع الى حع هي اكا ل]إحتي  [ األةقا الى ج  ع الأطال]ثةال ي  يتااه 

: )ثهذا حتي  ص ةح الى شهط حللك  ثها يهي، ية غرع اة الر حة الرت ةه [ياةتلا 

الرراها  ي  حقه ثحة ي  شأ  هذا الطاغةع ة  ه الله  ثيقض  الى ية حا يرا  اه 

  هذا ال تي  خهجه ينةه حة ال ثاظ ي  حصعثاااك ثحأاجراك اا ب حا الرأه ا

ث  يصهحا  ااسك اللأةة حأاثيع  ستها الةه  ( ثلكعاك يقالا : )يطل، لجة  الرشاالة

                                         
 .59ال ااب الرثةت لللا ة ثالرلتثةت ص (1)
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  ثلا اهي، حعال ااتاءهك  ل ال ةت ثالى حذاه اك الضقلةع ي  العصب ثهضك حقاق 

 (1) (حثظ هذ  الشهيأع لغك الى دس التساسةة ثحثظ الر طلةة يال رت لله الذي

يتب يتااةة ي  كم حأاثيع   يقت اللةت ح رت اة اقةة الألاي الشايأ ثحعاك 

  اةارا ثةت ام ت ي[  يرا اقايع اإل]خه ثاآل[  العصا ح الكايةع لرة يتالى حأاثيع]ثهرا: 

  الةه التهض كم حأاثيع  ثاتم جااز اللادة الشايأةع الألايع االةرة يلاك حتثقا  الى 

 .لأعه ثالت هي حعهةال ااجاب اة 

العصا ح الكايةع لرة يتالى ]ي  يتااه  ثحة اصهي ااه التالع الى كلا ةاله

  جهى ال    اةع  ثاةعه ي  حلألع ا: )ةال ل  اأن الراء حضهحات ياحا اأت [حأاثيع

سقيا اللادة اّ  )إثجاب اغن حأاثيع ثجااز لأعه ثحع، التهض  اعه ثالايت : 

الألايةة ال لةعةة يلاك سعةا  اشأهيا  اقةتة  شايأةا  حذه ا  ثهك حة الألك ثالأرة 

ك اثالزهت ثالالع ارقام سام ثحها ع االةع يكةف خالثتاك اأةاالا ثااتقادو ااهى ا 

  اللادة الألايةة لض  الله اعاك لكرا )إيأج ته: (  اخطأثا ثاص ت ام ا حه االأكل

كيهت حة يرال الألك ثالرأهيع االله ثسلاو الطهيق الرلتقةك ثاقا تهك ه  اقا ت 

  ي ةتث  اة الا الطهيقع ث  يت ققا  ا  .. سقياك الراتتية اجتادهك الرطاهية ثا

ع اا ال لة ا شأهي ي  يت ه الكقحةاينه حا دث ه اق ااتقادهك ثةت ثاي.. اتلا ال قةقع

الات   لاك اختةا  إثهك شايأةا الرذهب ي  الثهثع الثقاةع   شأهيا  ااذا الرأعىاياك 

ش اهه ايقال الكنةه حعاك اا تثاء اتالع حأاثيع ث.. شأهيع يأةع ثاألاثا ظال خالثاا يةاا الش

  إلع أ اك   يصاضا  ي  الرلاالتهض  اعاك  الى ثاغضاك ي  الله ثحع، الايتهك ث

دليعاهك اي  ح اللاك الصاصع ااك ثلقت كايهت حعاك لجا  ينةهة حة يضقء حة 

                                         
 151ص 0ج  ع الأطال ج (1)
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شااهة ثالرااهيتيع ي  هذ  الرلا ة   يةرا يقال األلةه ثحة الراجادية اآلإثااياهك الله 

ذيهت عت استاك تاك لثلا ي    خةثت يتععإلى اللكات إثيلاك يهيضه ثيأاا  ثيشةه 

  قعث  ايتهاق ي  الطهي  يلةل اةع  ثاةعاك خقف ي  الأقةتة  سراءهك ثاحتا يااحتاا

 (1) (تحشالثا ثاثض اا ثاهضاا ثصهاجرلاا ثاةعت ثاالعت ثاسهثا ثا را إث

ت يق  ثها حة الراء ال عثةع الك ال  احرت خةهي الكامهيثحعاك الأقحع الك ةه 

األلجازة حأاثيع ي  حق اإلسقم الجازة خصاا اذلا  سراها ] جها كيتب ي  اأتاد 

  :  ثحرا جاء يةاا ةاله(0)[اللطةثع

 يووأثل الوروأووتثد يوو  الطغووام 

 

 ثال الب اللووواء إلى اإلسوووقم  

 الوورلووووتووأووةووة دا وورووا اووالووزثل  

 

 ثالورورتط  حهايووب الشوووهثل  

 يو وةوه اهووة الزيغ ثالضوووقل  

 

 لووأووةووة كي اإليووهام ثالوو ووقل  

 خصووووةووك  ل سووووةووت الوواجوواد  

 

 طهيووت  اة حاضوووووه الرالثد  

 ااع  طلةق اللووةف اي حأاثيع  

 

 حة اطعوه ي  يوة جاف خواثيع  

 يووا ظه لاوواو اللووه ي  اةاالووه  

 

 ثاا و  هوتاو اللوه اة ايأواله  

 اهى الصتاع ثالعثاق ثالكذب  

 

 حو، الوث ال ثالهيوواء ثاللأووب  

 ثيصووذل الشووواةووت كا العالية  

 

 ثيووصووتع الووعوواس اووكووة حووةووة  

 ثةووتووة اوورووال ثحووا اوورووال  

 

 حة ةووال يةووه اللوووةووت الرصتووال  

 حا ي  الص ة ةة ااى ثاشتاها  

 

 ثاووت  اللوووووةوواطوو  اوواااووها  

 يووالو وغو  حكك ةوواالةووه ةطأووا  

 

 ثاللأة حكك ال غ  كاو شوووهاا  

 هذا ثيةف العاس ياحا اعلوووى  

 

 ةتووة اثيل يووا لاووا حة اووأسووووا  

 
                                         

 .229العصا ح الكايةع لرة يتالى حأاثيع ص (1)

 .9األلجازة اللطةثع ص  (0)
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 ثغووتل  لوللووو ط اأووت الأاووت 

 

 ثجووواوووه  اوووأ وووه اوووالضووووووت  

 ثسووووو ووه ااووا اووهاب ثحووأووه  

 

 كليووع ثصوووو وو ووع حووا ايووظووأووه  

 ثإ  اهد دلةووة كا يووا صوووواح    

 

 ي  حلووولك يوا ظه  ي  الرعاةب  

ك مك إ     ثةوتولووه اللووو ط الوووُ

 

 او وقوق األحووه ثجوواء  اطرووأ   

 ثحووا الشووورووات احووه  حووعكال  

 

 ثةووت اووتا اللووو واد ثالوتوك ةه   

ُه لرووا حز     لا  العلووووواء ُلرعووَ

 

 ث  استره حظاها اغن ال لة  

 ثةتوة ح ه ثصووو واب سوووتع  

 

 حوة غوةه ك ووب حووا جعا  ال تووع  

 اووأوون ك وواب كلووا الوولووئووةووك  

 

 حةوو  ااووا ةووت صووووال لل  ةك  

 ثغشوووووه لوولهجووة الرلوووكةة  

 

 ثالوغوش لةل حة احال الووتية  

 حووتووى اووعووال زثجووه اليووعووب  

 

 ثيوو  الووطووقق لووةووزيووت حووألب  

 لا  ال لوووةة جوواء  اهحرتووه  

 

 لرووات غرووا زثجاووا ا لوووهاووه  

 ثإ  اووهد يوو ووةووهة الووكوو ووا ووه  

 

 ثإ  اوكة صوووغةهة الصوووغووا ه   

 يوأواووت  لوولثوواسوووق الرصرال  

 

 غووقحووه اوو ووت الوواوواى ثالووزثل  

 ااوع  يزيووتا لأعووع اللووه الأل   

 

 اوولووةوواوورووا حووا ةووام لوولووه ثلووِ   

شةأةا ث  لايضةا ث  ح اسةا  إلى  خه األلجازة.. ح، الألك ا  صاح اا لك يكة  

اة يا  سعةا حااهيتيا  ثيا  الرةذا   ة ا لأتث الللثةع األي ه ي  هذا الأصه الشةخ ح رت 

 زاهت الكامهي.

هذ  اأن العراكج ثاألحنلع اة الراء ي ال حة الرتلسع اللعةع كحاا حأاثيع  ثةت 

 ا الللثةع ية حةة ت الةعا اي احت اتلا العصاص الت  يذيههيكيهااا حتى   يزا

ئا ثسعهى ي  ااة  يصال الكتاب اثلالتأهض لرأاثيع ز تةع ثضق ..  اثيأت هث  يةا

األ رع الذية  قلاا اعاك الا الرقا ت لعهى حظاك حة الألك ثالتية ثال هص الى 
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 اإلسقم.
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 الللثةع ارأاثيع ثالثئع ال اغةع و اااحة اأمها لنما

تيت الذي ثة، يةه الللثةع سلثاك ثخلثاك اعت اأحة اس اب كلا التألق الش

ارأاثيع ثاغةه  حة الثئع ال اغةع حة الطلقاء إاهاضاك اة مقمع حصادل ي هى لل قةقع  

طالرا صالثا للأالك ا اا حقاك ثحتهك  ثا اك ثحتهك الرلتأمهث  ااا حة دث  

 الر حعةة.. ثه  القه   الكهيك  ثاللعع الرطاهة  ثالص ااع الك ال.

ذ  الرصادل جرةأا ال ق الااضح ال ل  الذي ي ةة حقةقع اثلئا الطلقاء يث  ه

 الذية ا قل اا الى اإلسقم اإللا   ثحالا  إلى إسقم اشهي حرأة ي  ا   هاف.

ثسعتعاثل هعا  راكج اة هذ  الرصادل  لعكتشف حقةقع الصتاع الك هى الت  

 يأةشاا الللثةع ال ب ا عةاك لرأاثيع ثإسقحه األحاي.

 اإلاهاض اة الهجاع للقه   الكهيك ي  احتاا الثتععو  1

ح، ا  الللثةع ي حعا  و يرا ي حة سا ه الر حعةة و اأ  القه   الكهيك ي اي ية 

ال قا ق الت  حة األق ااا ثاهتتى ااتياا لة يضة ااتا  إ  ا اك ي  الااة، حة اينه العاس 

 إاهاضا اة اثأةله ي  اهك اثةات ال اجع إلةه.

ثحة حصاديق كلا التأطةة اإلاهاض اة اتاه اآليات القه  ةع الكنةهة الت  اص ه 

اة حقةقع اثلئا الطلقاء الذية ا الاا اةة اشةع ثض اها إلى ةادة ثسادة ثحكام الى 

 األحع  اة ا الاا إلى حتاهية ألحال ديعاا ثد ةاها.

َاَلى َاْيَنِهِهْك َيُاْك َ  ُيْ ِحعُاَ   َلَقْت َحقَّ اْلَقْاُل ﴿ثحة الا اآليات الكهيرع ةاله اأالى:

( َثَجَأْلعَا ِحْة َاةِْة 5( إِ َّا َجَأْلعَا يِ  َاْاعَاِةِاْك َاْغَقً  َيِاَ  إَِلى اأْلَْكَةاِ  َيُاْك ُحْقَرُ اَ  )9)

ا َيَأْغَشْةعَاُهْك َيُاْك َ  ُيْ ِصُهثَ  ) ا َثِحْة َخْلِثِاْك َستًّ َسَااٌء َاَلْةِاْك َاَاْ َذْلَاُاْك َاْم ( ثَ 9َاْيِتيِاْك َستًّ

 [12 - 9]يل:  ﴾َلْك ُاعِْذْلُهْك َ  ُيْ ِحعُا َ 
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ياذ  اآليات و اااثاق جرة، الرثلهية و  زلت ي  يثال ةهيش  ثه  اقصت و اثل حا 

اقصت و لؤساءهك الك ال الذية حالاك الللثةع إلى ح حعةة صادةةة  اة ص ااع اجقء  

 كهيك اخ ه ا ه سااء ا ذلثا اثلك يعذلثا  يإ اك   ي حعا .. ح، ا  القه   ال

ث  ة ي  كلا اةة ا   صتق القه   الكهيك  ثإخ الااه الغة ةع  ثإحا ا   صتق 

الا الرقا ت الللثةع الت  خالثت القه   حصالثع شتيتة حةة لك اكتف اإم ات اإليرا  

را اضايت إلةه التياع اعاك  ثاات الهك ألثلئا الذية اخ ه الله اأالى ا اك لة ي حعاا  ثإ 

 حة اليا  التية ثاارتاه  اة اخهجت حة الرلع حة لك ي حة اذلا.

 َثَيُقاُلاَ  َحتَى َهَذا اْلَثتُْح ﴿ثحة اآليات الكهيرع التالع الى هذا الرأعى ةاله اأالى: 

( 09يَة َيَثُهثا إِيَراُ ُاْك َثَ  ُهْك ُيعَْظُهثَ  )( ُةْة َيْاَم اْلَثتِْح َ  َيعَْثُ، الَّذِ 05إِْ  ُيعْتُْك َصاِدِةةَة )

ُاْك ُحعْتَظُِهثَ    [22 - 05]الل تة:  ﴾َيَأْاِهْض َاعُْاْك َثاْ َتظِْه إِ َّ

يرة حصاديق الثتح ي  هذ  اآليع و ثا لب التثلةه القه    الذي ها اهك التثاسةه 

ه ال تي ةع  حةت اسهع الكنةثادةاا ثاص اا و يتح حكع  اث الثتح الذي حصة اأت صلح 

إلى اإلسقم   ةعااع اه  ثإ را ال ب ا تصالااه  يأسلراا لغ ع اث له ع  ثلك يللراا ةعااع 

 ثإكاا ا.

ثلألسف يإ  الللثةع ات عى اثلئا الذية اسلراا اأت الثتح  اث اأت صلح ال تي ةع 

لثهق لقه   الكهيك إلى ااينه حرا ات عى غةههك حة اللااقةة  ح، ا  الله اأالى اشال ي  ا

 الك ةه اةعارا.

ثاعاء الى هذا ي تات الللثةع ي   ث  الا اط اآليات الكهيرع اثتح حكع ح، ثلثد 

الكنةه حة الهثايات اة الللف الذية يأترتث اك ي  الت لع الى كلا  ثةت ةال ااة ينةه 

).. ثحة زاك ا  الرهاد حة هذا الثتح يتح حكع يقت ااأت حأ ها اة ثجاع العظه الللثةع: 

إسقم الطلقاء  ثةت يا اا  الع أع  ثاخطأ يأي ش  يإ  يام الثتح ةت ة ة لسال الله 
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 (1)ةهي ا حة الثةة  ثلا يا  الرهاد يتح حكع لرا ة ة إسقحاك(

يا  يق ة إسقم اي يا  حة غةه ا   ي   ثهذا ا هيه ا ةب  يهسال الله 

ااطعه  ثلذلا ة ة إسقم الرعايقةة  ثاأاحة حأاك يرا يتأاحة ح، الرللرةة ا ثلاك  ح، 

 الره ا اطعاك  ثاكثههك  اة اكا اك اشت يثها حة الكثال الصهحاء ا ثلاك.

ثحشكلع الللثةع ه  ا اا اتصال ا  ةهيشا   يركة ا  اعايق.. ثا  العثاق خاص 

الله اة اا  اة سلال  ايق اعتحا دخة لسال ااألثس ثالصزلج  يلذلا يذيهث  ا  ا ت 

الرتيعع حهصا الى  ثله ثحصال ه.. ث  يتصالث  ا  ااا سثةا  اث حأاثيع اث  الله 

حكع.. ثللت ادلي التلةة  غةههرا حة صعاديت ةهيش  ايقاا اأت دخال لسال الله 

لع الااةأةع الذي خصاا اه العثاق ي  اهة الرتيعع  ثاصراا حعه اهة حكع  ح، ا  األد

 الكنةهة اتل الى ا  صعاديت ةهيش يا اا اينه اتاا ثطغةا ا حة صعاديت الرتيعع.

حة  :له ثيقالثةت اقب الشةخ حلة الرالك  الى ةال ااة ينةه اللااق اقاله: )

يق ة حة العاس  يأاحة العاس ارا ي  القلاب؟ يالع    ةال لا يا ااة ينةه اأ  الع   

ال اطة  ثالله ي  اآليع يص ه اة ال اطة ثال قةقع إ  صح يا اا ي   الظاهه حتى ثلا الك

ةت  ا  يثأة؟ ا  يقتلاك حنق؟ يا  الع    يتح حكع  ثحاكا يهيت ااة ينةه حة الع   

ثلك   ()اطة الل ه الةام :)اكه اا يأ تك الطلقاء( ة ة ا  يللراا  ثصاحاا يام حعةة :ةال

يأاة اك  ثحاثلاا اغتةاله اينه حة حهة ثلك يأاة اك  ياة إسقحاك حق ال ي  ية هذ  

 َلَقْت َحقَّ اْلَقْاُل َاَلى َاْيَنِهِهْك َيُاْك َ   ﴿ :الرااةف؟ مك حاكا سةقال ااة ينةه ي  ةاله اأالى

ثلايع اث اتعاثلاك ااأل  ؟ ثهذ   زلت ي  ةهيش ي  الأات الرك [9]يل:  ﴾ُيْ ِحُعا َ 

                                         
 .291/ ص  6اثلةه ااة ينةه: ج  (1)



61 

 

  (1)(حلب سةاق اآليات

ثحة اآليات القه  ةع الااض ع ثالصهي ع ي  شتة يثه ي ال يثال ةهيش  ثا اك   

يصتلثا  اة ي ال ةام ااد ثمراد  الا اآليات الت  اذيه شهثطاك لإليرا   ااات الها 

ْيعَا لِلعَّاسِ ﴿شهثطا اأ ةزيع   يركة ا ققاا  ثحعاا ةاله اأالى:  َذا اْلُقْه ِ  يِ  هَ  َثَلَقْت َصهَّ

( َثَةاُلاا َلْة ُ ْ ِحَة َلَا َحتَّى َاْثُ َه َلعَا ِحَة اأْلَْلِض 59ِحْة ُيةِّ َحنٍَة َيَأَاى َاْيَنُه العَّاِس إِ َّ ُيُثاًلا )

َه اأْلَْ َااَل ِخَقَلَاا اَ 92َيعُْ اًاا ) ( َاْث 91ْثِ ةًها )( َاْث َاُكاَ  َلَا َجعٌَّع ِحْة َ ِصةٍة َثِاعٍَب َيُتَث ِّ

ِه َثاْلَرَق َِكِع َة ِةًق ) َراَء َيَرا َزَاْرَت َاَلةْعَا يَِلًثا َاْث َاْأاَِ  اِاللَّ ( َاْث َيُكاَ  َلَا 90ُاْلِقَط اللَّ

َل َاَلْةعَا يَِتااً   َثَلْة ُ ْ ِحَة لُِهِةةَِّا َحتَّى ُاعَزِّ
ِ
َراء َهُؤُ  ُةْة ا َ قْ َاْةٌت ِحْة ُزْخُهٍف َاْث َاْهَةى يِ  اللَّ

( َثَحا َحعََ، العَّاَس َاْ  ُيْ ِحُعاا إِْك َجاَءُهُك اْلُاَتى 92ُسْ َ اَ  َلاِّ  َهْة ُيعُْت إِ َّ َاَشًها َلُساً  )

ُه َاَشًها َلُساً    [91 - 59]اإلسهاء:  ﴾إِ َّ َاْ  َةاُلاا َاَاَأَ  اللَّ

 ةة يتب ال تي  ثاللةهة  ثالت  اثي يت هذا الا الاةا ، التاليصةع الرل لع ي  

اأعت لؤثس الشهو و ارة يةاك ال ةت اللثةا    ثله و احام الرأ زات ثالصاالق الت  

 .يا  يظاهها الله الى يتي   ةه 

ياة يركة لرة لاى القره حعشقا ي  اللراء و يرا دلت الى كلا الهثايات الكنةهة 

اة يزداد يثها ثاتاا  اة يضةف إلى كلا ية و مك   ي حة   (0)الت  ي تع الللثةع حعكهها

                                         
 .15ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)

ثلدت ةّصع ا شقاق القره حة حتي  ااة حلأاد  لثا  اإلحام احرت ثالشةصا  ثال ةاق  ثااا  (0)

 أةك حة طهق اة ااة اره  ثلثا  الشةصا  ثال ةاق  اة ج ةه اة حطأك ثلثا  اإلحام احرت ثالتهحذي 

هيه ثااا جثااة جهيه ثال ايك ثال ةاق  اة حذيثع اة الةرا  ثلثا  ااة اا  شة ع ثا ت اة حرةت ثااة 

 أةك ا أن هذ  القصع اة ااة ا اس ثلثا  اإلحام احرت ثالشةصا  ثااة جهيه ثااا  أةك حة طهق 
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ا ااع الصت اة س ةة الله.. هة يركة لرة يا  هذا حاله ا  ي حة  ثي لة إيرا ه اعتحا 

 يهى جةش الرللرةة داخق إلى الت   ثلةل له اي حةلع ي  صت ؟

ثحة اآليات القه  ةع الرص هة اة حلتق ة يثال ةهيش الذية ثاجااا لسال الله 

 اَاُع ﴿اع ثالصت ةاله اأالى: االر ال ِذيَة َيَثُهثا يِ  ِحْهَيٍع ِحعُْه َحتَّى َاْأاَِةُاُك اللَّ َثَ  َيَزاُل الَّ

 [ 55]ال ج:  ﴾َاْغَتًع َاْث َيْأاِةَُاْك َاَذاُب َيْاٍم َاِقةٍك 

ثه  إخ ال حة الله اأالى اأ  اثلئا الرشهيةة ختك الى ةلاااك  ثا اك   

. . الثهذا إخاللااع  ثةت الق الةاا الشةخ حلة الرالك  اقاله: )ي حعا  حتى اأاةاك 

ثإخ ال الله صادق   يذب يةه.. ثالذي يقها سةهة اا  سثةا  ثحأاثيع يأهف ا  هذ  

الرهيع لك اثالق ةلاااك.. ثةت  زلت ثهك حة ي ال ه  ء الرقصادية ي  اآليع ثال قةع ا ، 

ا اااام ال قةع حة ااب األثلى ي طة حأعى اآليع  اةعر لاك  ثإكا ارت ا ه ع الهاس ا أه ا ه ع

  (1)(الهاس ي ق  حأه اأن األا اع ية قى حأعى اآليع

ثحة اآليات القه  ةع الرص هة اة حاةف يثال ةهيش حة القه   الكهيك  ثسأةاك 

ِذيَة َيَثُهثا َ  َاْلَرُأاا لَِاذَ ﴿التؤثب لرأالضته ثح الاته ةاله اأالى:  ْه ِ  ا اْلقُ َثَةاَل الَّ

ِذيَة َيَثُهثا َاَذاًاا َشِتيًتا َثَلعَْ ِزَيعَُّاْك َاْسَاَا الَِّذي 06َثاْلَغْاا يِةِه َلَألَُّكْك َاْغلُِ اَ  ) ( َيَلعُِذيَقةَّ الَّ

ِه العَّاُل َلُاْك يِةَاا َداُل اْلُصْلِت َجَزاًء اِ 09َياُ اا َيْأَرُلاَ  )  اللَّ
ِ
َرا َياُ اا اِآَيااِعَا ( َكلَِا َجَزاُء َاْاَتاء

 [ 05 - 06]يصلت:  ﴾َيْ َ ُتث َ 

ثه  ي  اط ةقاا التاليص    اع صه ي  حكع الركهحع  ث  ي  اثلئا الصعاديت 

حة الرشهيةة  ثإ را ارتت إلى الثتهة الت  ةام يةاا اثلئا الصعاديت ثااعاءهك اا  ققب 

                                         
ثا ل اة حالا ثلثا  اإلحام احرت ثالشةصا  ثااا  أةك  ا ظه: س ة الاتى ثالهشاد ي  سةهة خةه الأ اد 

(9 /122) 

 .01ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)
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استره حأاثيع ي  صت الرللرةة اة يتاب الله )قت الى اإلسقم الر رتي األصةة  ي

  (1)ها(ثغةهاة طهيق إغهاةاك االهثايات اإلسها ةلةع ثال  هيع ثالشأه ثالأص ةات.. 

 ث  يزال اأمةه كلا إلى الةام.

 ثحة اآليات القه  ةع الرص هة اة ط ، الله الى ةلاب الر الاةة لهسال الله 

َه َ  َكلَِا اِ ﴿اأالى: حة يثال ةهيش  ةاله  ْ َةا َاَلى اآْلِخَهِة َثَا َّ اللَّ ُاُك اْسَتَ  ُّاا اْلَ َةاَة التُّ َأ َّ

ِذيَة َطَ َ، اللَُّه َاَلى ُةُلااِِاْك َثَسْرِأِاْك َثَاْاَصاِلِهْك 129َيْاِتي اْلَقْاَم اْلَكايِِهيَة ) ( ُاثَلئَِا الَّ

( ُمكَّ إِ َّ َلاََّا 129ُاْك يِ  اآْلِخَهِة ُهُك اْلَصاِسُهثَ  )( َ  َجَهَم َا َّ 125َثُاثَلئَِا ُهُك اْلَغايُِلاَ  )

( 112لِلَِّذيَة َهاَجُهثا ِحْة َاْأِت َحا ُيتِعُاا ُمكَّ َجاَهُتثا َثَص َُهثا إِ َّ َلاََّا ِحْة َاْأِتَها َلَغُثاٌل َلِحةٌك )

 [112 - 129]الع ة:  ﴾

 ..لك التنة إ  الرااجهيةو يرا يذيه الشةخ حلة الرالك  و )ثهذ  اآليات 

ياك ثاةأا  ا ت الااةت  ..الةلاا حااجهية ث  ا صال  ثحألام ا  الطلقاء ةلك مال 

 (0) (. ثإكا شذ القلةة يالشاك   حكك له.ثخاصع لؤساؤهك ثي الهك

 ثحة اآليات القه  ةع الرص هة اة ط ، الله الى ةلاب الر الاةة لهسال الله 

ِذيَة َيَثُهثا َسَااٌء َاَلةِْاْك َاَاْ َذْلَاُاْك َاْم َلْك ُاعِْذْلُهْك َ  ﴿ الى:اأحة يثال ةهيش  ةاله  إِ َّ الَّ

ُه َاَلى ُةُلااِِاْك َثَاَلى َسْرِأِاْك َثَاَلى َاْاَصاِلِهْك ِغَشاَثٌة َثَلُاْك َاَذاٌب 6ُيْ ِحُعاَ  ) ( َختََك اللَّ

 [9  6]ال قهة:  ﴾َاظِةٌك 

ع و ااات الها حة اثا ة حا  زل االرتيعع الرعالة و هك يثال ثاثل الرقصادية ااآلي

ثالر حعةة حأه حة حكع الركهحع  ثاآليات ثاض ع  ةهيش الذية اخهجاا لسال الله 

                                         
 .01ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)

 .05ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (0)
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 ي  يا  الله ط ، الى ةلاااك  ثختك الةاا  يلذلا يلت ةة ا  ي حعاا.

ال ثهذا اأيةت لرا س ق ي  الليقال الشةخ حلة الرالك  ي  اةا  ثجه د لتاا: )

الركةع  ثية  يع ي  الذية يثهثا اتعاثل يثال ةهيش ااألثلايع سااع  زثل اآليات  

ثاتعاثل لؤثساك ة ة الوأاحع  أل اك األاتاء األساسةا   ثهك حة ةاحت الةاك ال  ع 

 ،ثهك حة ا اثل ثاا ت ثيااه ثاآحه ثاصه حتى لا  الى ةلاااك حا يا اا يكل ا   يط 

الى ةلاااك اكنهة الأعاد  أل  الاتايع غالةع ث  يأهضاا الله دا را  اة لاةت مك يهيأاا 

أل  الرصاطب يكا  ةت اخذ  صة ه حة الاةت ثال  ع  ثالله ها الأتل  يرة اهضت 

الةه ال  ج اشهية سعع ثها يأااها ثي الااا ثي الب صاح اا   يكا  حلت قا لثضة 

إلى احت  ثإ را ي تل  ثيصت ه  ثا خت ال سعع ثاحتة يا  يايةا  الاتايع  يالله   يتاسة

  (1) (ألهة األاطح

ثاقب الى كلا التقاب الذي حالسته اللةاسع لتصهج ااا سثةا  ثحأاثيع ثي ال 

ه اللةاسع ه  حة حصيثال ةهيش حة اثلئا الذية اخ هت اآليات الكهيرع اعاك  يقال: )

  لرقتالةة يام اتل لةلاا ي  اتاثة اا  سثةا  للع   ه  ء االرقتالةة! ح، ا  اينه ا

ث  ي  الاغه اال  ع ث  ي  ياره لاا ثاعاد  ثي ه  ثصت  اة س ةة الله.. ثاآليع إ  لك 

اكة ي  الزاراء الرت ااةة يلة اكا  ي  الهااة التااأةة  اتل الله يأاى هذا  ثحعاج 

األثلى  ثيا  ااا سثةا  حة ه  ء الزاراء  القه   يأاا   يالقه   يتعاثل الزاراء االتلجع

ثها الاحةت الذي حزب األحزاب  يلك  اق شا  اة ها زاةك ال هثب ضت الع   

يكة يام اتل احزاب  ثإ را يا ت ةهيش يقط  ثحة هعا يت ةة لعا الرللا اللةاس  

لى ا)األحاي خاصع( ي  اصصةص القه   ارا يرةت  يااه ثي صهها ي  حا   يا تة يةه 

                                         
 .09ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)
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الرلتاى الثكهي اعت الرللرةة  إك لا يا ت مقايع القه   حلتقهة ي  اقال الرللرةة 

اأ  ااا سثةا  حعاك  يقات ا  ينةه هذا ا اتقاد اأن التلاؤ ت اة امه اا  سثةا  الى 

اللةاسع الأاحع للرللرةة  ثامه ااعه حأاثيع ي  صهف د  ت القه   إلى اتث حةت! 

ث حات! ثا  يقم الله لةل الى إطقةه! اث ا ه غةه ص ةح! يالله لك لةطرئعاا اأ  الأت

يصتك الى ةلاب لؤثس الكثه حة ةهيش  ثا  التاليخ ام ت ا  حا يص ه اه الله لةل 

ا حا هذ ..االضهثلة ا  يكا  ص ة ا ث  حطااقا  ثالى هذا يالقه   ااةأات ح رت يقط

 أت لةثع حأاثيع( اتتية اهاي حأاثيع  ثالتيهيت حأاثيع ثاحناله ا  ين تا   ثالللثةع )ح

ص ع حنة هذ  اآليات ثلا احترا .. اصالثا ! حتى ح هد ا حترال ا  ااا سثةا  حة 

ه  ء حلت أت ي  الثكه الللث   لةل أل  الله لك يقة ثيكهل  ثلكة أل  حأاثيع لك يهد 

  جعت ي عت كلا  ثخثاء التثل اللةاس  الى ال رقى  يق حكه يركه الللطا   ث

 (1) ال رقى  يإكا اجترأا لك يهدهرا ش ء(

حة يثال  ثحة اآليات القه  ةع الرص هة اة حلتق ة الر الاةة لهسال الله 

ةهيش  اآليات الكهيرع الت  اش ااك اكثال األحك حة ة لاك  أل  سعع الله يةاك جرةأا 

ِذيَة َيَثُهثا َلْة اُ ﴿ :ثاحتة  ثحعاا ةاله اأالى ِه إِ َّ الَّ ْغعَِ  َاعُْاْك َاْحَااُلُاْك َثَ  َاْثَ ُدُهْك ِحَة اللَّ

ُااا اِآَيااِعَا 12َشْةًئا َثُاثَلئَِا ُهْك َثُةاُد العَّاِل ) ِذيَة ِحْة َةْ لِِاْك َيذَّ ( َيَتْاِب  ِل يِْهَاْاَ  َثالَّ

ُه اُِذُ ااِِاْك َثاللَُّه َشِتيُت اْلِأَقاِب ) ْة لِلَِّذيَة َيَثُهثا َسُتْغَلُ اَ  َثُاْ َشُهثَ  إَِلى ( ةُ 11َيَأَخَذُهُك اللَّ

 [ 10 - 12] ل ارها :  ﴾َجَاعََّك َثاِْئَل اْلِرَاادُ 

ثاآليع األخةهة ثاض ع الت لع ي  اةا  حلتق ة اثلئا الرشهيةة  سااء ي  الت ةا 

اآليات   اث ي  اآلخهة  يقال الشةخ حلة الرالك  و ي  اةا  اأاحة الللثةع ح، احنال هذ

                                         
 .09ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)
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هعا ثاةتا  حة الله ا قق احتهرا ي  الت ةا  ثالللثةع   يهث  النا   إ  ااةأا خاطئا! و: )

الةل هذا يتعاثل زاراء ال هب الى  ..ةهيشا تيرة الرصاط ا  سااع  زثل اآليع؟ الةل

هذ  .. األةة حرة ااهةاا ي  الر الاع ثالت زيب ثالتصتل ثالر الغع ي  حأاداة الع   

يع ثاحنالاا اعت الللثةع لاحت ه اء حعنالا اإظاال اا  سثةا  ثحأاثيع اإلسقم خايا اآل

 (1) (ح، م ات اقا ارا الى الكثه ي  اينه حة حعاس ع  حة اللةف

هذ  ح هد  راكج اة إاهاض الللثةع اة اط ةق اآليات القه  ةع الكنةهة الى يثال 

الرشهيةة الذية اظاهثا إسقحاك  ثاخثاا ةهيش  حهصا الى حأاثيع ثااةه ثاحه ثي ال 

اتاثااك لإلسقم إلى ا  جاءااك الثهصع لةعقل اا الةه.. ثلألسف ختع الللثةع اذلا 

اإلسقم الظاهه.. ثاهياا اثلئا الذية صتةاا ي  إسقحاك  ثض اا ي  س ةله  ثااااهك 

 االطلقاء.

 اإلاهاض اة الهجاع لللعع الرطاهة ي  احتاا الثتععو  0

ك يكتف الللثةع ااإلاهاض اة اآليات الكهيرع الااض ع  ثالت  ا ةة حقةقع ل

اثلئا األداةاء الذية ا  هياا االتية  اة لاحاا ي  ا ت ا ةب يهدث  احادي  لسال 

  ثلاا  ثي ثلا اا اأثيق ا ة ا ي  س ةة ا  يللك لاك حأاثيع ثالثئع ال اغةع حأه. الله 

لت  األحادي  الص ة ع الكنةهة ااةثا سل ةا حة ية يقت ثةثاا و سلثاك ثخلثاك و ح

احته  ثحذلها يةاا حة ا  ي صة لاا حا حصة لألحك حة   صح ااا لسال الله 

الى احته  إ  ا   الت هيثات  ثه  حة حقتضى الهسالع  ثحقتضى حهص لسال الله 

 ضاء ثالغلةالللثةع   يلقا  لاذا العاع حة األحادي  اي اهترام  اة إ  احادي  الا

 اعتهك اهك حة الا األحادي ..

                                         
 .09ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)
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يلذلا لاحاا يتقا ا  ااا  ثيشككا  ي  ص تاا  ثي ثلا  حا لك يقتلثا الى 

 اضأةثه.

 ااع يةرا صح ي  حعاةب الص)اقاله:  ااة القةكالتقاب الللث   ثةت ا ه اة كلا

  (1)(الى الأرام ثحعاةب ةهيش يرأاثيع لض  الله اعه داخة يةه

يةف اهف ا ه داخة ي  الا الرعاةب.. ثاأي ح ع  ثهة اطل، الى  ثللت ادلي

 حةة  طق اتلا الرعاةب. اللاح الر ثاظ اث الى حا ي  ةلب لسال الله 

ثلكنهة حا ثلد ي  حأاثيع ثالت ذيه حعه ثحة الثتعع الأظةرع الت  احتماا ي  األحع 

 احادي  ثلدت ي   كتث  هعا اعقة اأن حا اثلد الشةخ حلة اة يهحا  الرالك  حة

 .(0)يتب اللعع الرأترتة  ثه    اعط ق إ  الى حأاثيع  ثالى الثئع ال اغةع الت  اا أته

ثه  اينه حة اشهية حتينا الف الشةخ الرالك  ي   حادها الكتب ثالهسا ة الت  

اتلس اسا ةتها  ثاذيه طهةاا  ثا ةة حتى ةاااا  ثيةثةع اقاب الللثةةة ااا حهصا 

 إحاحاك الذي يتل الى اغةه ثا  هايه ثا هيثه ية ش ء.الى 

هذ  اشهث  حتينًا حأطلع  اطلاا حراة ةال اأت كيه  لاا ي  اأن يت ه: ) ةتث

ثلةل القه  ةا  ث  الرأتزلع.. اطلاها ثاكتراا الةاا  ثارعاا لا ا   ..اللعع ثدااااا

سكت  يلك يص ه اش ء ثلك ي ذل حة ش ء  ثهذا  ثاق  أل ه حة التقتم اةة  الع   

ي تاي الى  يتي الله ثلساله  اة ها اساا  إ  هذ  الكهاهةع ل أن حا جاء اه الع   

 اةضةة حة  ااةن اإلسقم الأشهة الت  اثلدها الشةخ ح رت اة ا ت الاهاب    لش ء 

ثااليصاك ثشصصةاااك ثحعا اك ثسلاياك.. إ  أل اا ثلدت ي  حق إحام اقا تهك 

                                         
 (.92الرعال الرعةف ) (1)

 ثةت جرأاا ي  سلللع اأعاا  ]سلللع حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع[ (0)



68 

 

ثال رقى يقصهث  اة ايتشاف دثاي، التهاة ثةاة حكههك؛ يةقأا  ض ايا اتلاةط 

الاالع احام اةتام ه  ء دهاة الطغاة  ثيقتحا  لاك اإلسقم الى ط ق حة كهب  

  (1)(لةصتحاك ي  اي احه اث  ازلع

ئع ال اغةع  يتااهك إلى ال عع  )ثيح ارال اقتله الث: ثحة الا األحادي  ةاله 

ةااة ارال ثسال ه ي  العال(  ثله ). ثحنله حتي  .(0)ثيتاا ه إلى العال(  ثها حتاااه

اسا ةت ةايع  ثةت ص  ه األل ا    ث  ليب ا  حة ثض، ال ا زة لرة يأا  اهاس ارال 

حام ا الى اإل  اة ها اثل داع له ال ب ال هب الت  االعاحشالو ي  القتةو ثها حأاثيع و 

 ال .

 راحاحغايها الكة الللثةع ح، ثضاح هذا ال تي  اثلا  اأثيق ا ة ا  اة جألا  

ثالذي ةصت اه  صة ةع األحع حتى يكا  ارال اقحع ارةز الثئع ال اغةع اة  لت ذيه  

 الثئع الر ايظع الى التية األصةة.

تي   تي : )ثهذا ال ي  شهحه للو الرةذ ااة اةرةع الع ةب و لقت ةال ااة ينةه 

ثةت ةتله اهة الشام ي    اة ارال ا ه اقتله الثئع ال اغةع حة د  ة الع اة حة  اخ ه 

ثارال ح، ال  ثاهة الأهاق.. ثةت يا  ال  احق ااألحه حة حأاثيع.. ث    ثةأع صثةة

ع أيرا ي اثله جالع الثهةع الضالع حة الشة  يلزم حة الرةع اص اب حأاثيع اغاة اكثةههك

ثإ  يا اا اغاة ي   ثل األحه  يإ اك يا اا ح تاتية يةرا اأاطا  حة   ثغةههك  أل اك

                                         
 .1/06حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (1)

ةال الشةخ حلة حألقا الى هذا ال تي : )ثهذا ال تي  ثضأت يةه يتااًا حتاسطًا ةت  (0)

يت اثز األلا، حا ع صث ع  ي  طهةه ثاسا ةت  ثحااةف العاس حعه  ح، ااس، ي  حهج العااصب حعه 

 حة د  ة الع اة الك هى( ثح اث ااك الكنةهة إلاطال حأعا  ثالهد الةاا  ثها
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 (1)القتال  ثلةل ية ح تات حصة ا  اة الرصةب له اجها   ثالرصطئ له اجه(

و يرا يثأة ية الللثةع و ال تي  اة حلال  اراحا  حة  ااة ينةه ثهكذا حال 

 ال . اإلحام ال هب الت  اةاحاها ي  ثجه ا  لرأاثيع ثجةشه اجها الى الا زاراا 

د ل  يقت إلى ال عع  ثيتاا ه إلى العال( اترع ال تي : )يتااهكثهكذا يألاا ح، 

ااة ينةه الى هذا  يقال: )يإ  ارالا ثاص ااه يتاا  اهة الشام إلى األلثع ثاجتراع 

ثا  يكا  العاس   ثاهة الشام يهيتث  ا  يلتأمهثا ااألحه دث  حة ها احق اه  الكلرع

ثاختقف األحع  ياا   ثهذا ي دي إلى ايتهاق الكلرع  اثزااا الى ية ةطه إحام اهاسه

 (0) ثإ  يا اا   يقصتث ه(   زم حذه اك ث اشئ اة حللكاك

ثحة الا األحادي  الااض ع  ثالت    يركة اأثيلاا اث التشكةا ي  م اااا ةاله 

 :ث  شا ي  ثةت ص  ه األل ا      (2)حةع()اثل حة ي تل سعت  لجة حة اع  ا

  .. ثاثلةات حأاثيع يلك يأت ا تيتيا  اااأا ألاةه  ثأل  يزيت ا ط اةه الى حأاثيع.. 

اغةةه اللعة ينةهة جتا  ثاثلاا ثااظراا اغةةه  ظام ال كك اإلسقح .. يرا لايعا كلا ي  

 هذا الر   .

  )الصقيع مقما  ااحاً : ه ةاله ثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعت

  ثةت اقاب الللثةع ااذا ال تي  ارا شاءت لاك (1)مك يكا  الرلا الأضاض(

                                         
 (.1/525ال تايع ثالعاايع  ) (1)

 (.1/525ال تايع ثالعاايع  ) (0)

(  ثااا  أةك ي  االيخ 62(  ثااة اا  ااصك )25566لثا  ااة اا  شة ع ي  الرصعف ) (2)

 (15/162(  ثااة الايه ي  االيخ دحشق )2/161(  ثااة اتي ي  الكاحة )1/120اص اا  )

لقحام احرت اة حع ة  -  يضا ة الص ااع5/26وو سعة اا  داثثد:  1/126سعة التهحذي:  (1)

 .001ص  5  حلعت احرت ج 19ص 



70 

 

اهااؤهك  يهثثا ي   قضه احادي  اخهى اةة حعه دلجع  لكعاك ةتحاها الةه  يرا ها 

 شأ اك ي  التقاب االعصاص.

اثل هذا األحه   اة ثلحرع  ثحعاا هذ  الهثايع الأ ة ع الت  اعطق الثاظاا اكذااا: )

مك يكا  خقيع ثلحرع  مك يكا  حلًكا ثلحرع  مك يتكادحا  الةاا اكادم ال رةه  

 (1) (يألةكك اال ااد  ثإ  ايضة جااديك الهااط  ثإ  ايضة لااطكك القق 

ا ت الله اة ارهث ثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعته حا حتا اه 

يطل، الةكك حة هذا الثج لجة ) :يقال جاللا اعت لسال الله  يعت اة الأاص ةال:

ال يكعت ي اال ال  ا ةال: ثيعت اهيت اا  ةت ثض، له ثضاء ( يرات الى غةه حلتى

  (0)(هذا ها): يقال الع     يطل، حأاثيع :ةال  حصايع ا  ي ىء

ثها ص ةح اإلسعاد ثيق حعاج اهة ةال الشةخ حلة اة يهحا  حألقا الةه: )

ال تي   إ  ا  اأضاك إكا لك يلتزم ارعا ه الذي الاضا  ياذا شأ ه  يأي جرااع اث 

ا مك   اط قه الى الثاستية ياذ  دثلع  يإكا ثضأت دثلع لاا ةا ا ًا يةه حأايةه الثلاد

ثال تي  ةت لثي اأسا ةت الى شهط الص ةح  ي    شأ اا  ث  يأع  ا اك غةه ياستية

اللعت  ثلجاله يلاك لجال الشةصةة  ثاشاه طهةه طهيق ا ت  ةاة الهجال ثا اصال ي 

الله اة ارهث اة الأاص )ثالجح ا ه اكااه اأت حات حأاثيع ثاأت اااته الى يت ال لةة 

اة ال  اركع ي  اثاخه اات حأاثيع(  ثةت لثي اأسا ةت اةة ص ع اة جااه اة ا ت الله 

ة اره )ثال ب كلا هتد حأاثيع اقتة ثا ت الله اة اره  ثله شااهت حة طهيق  خه اة اا

 (2) (اره(  ثلا يا  هعاو إ صاف لكا  حة اقحات الع اة

                                         
 لثا  الط ها   (1)

 ( ثغةه .1995/  5ال قكلي ي  يتااه جرة حة ا لاب األشهاف ) (0)

 .1/19حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (2)
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حتي : )لأة الله : ثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعته ةاله 

 ةال: اة ة ااا سثةا  ثحأه حأاثيع  يقال  أة ال هاء اة اازب  يالهايب ثالقا ت ثاللا ق(

اء ألاةه: يقال ااة ال ه  الأة التاا، ثالرت اع اللاك الةا ااألةةأل(: )اللاك لسال الله 

 .(1)حة األةةأل؟ ةال: حأاثيع

لد ي  حأاثيع ثااةه )ث ثةت ةال الشةخ حلة اة يهحا  الرالك  األةقا الةه:

ثاخةه  ثله طهق ينةهة جتًا  اغل اا ص ةح لذااه  ثيق حعاج اهة ال تي   اة ةت يصة 

اه  ياا حهثي حة طهق سثةعع ثال لة اة ال  ثال هاء اة اازب هذا ال تي  للتاا

ثااصك اللةن  ثااة اره ثالرااجه اة ةعثذ  ثية هذ  الطهق ص ة ع األسا ةت ح، اةهال 

اأن اص اب حأاثيع يأرهث اة الأاص ثالرغةهة اة شأ ع  يال تي  يقتهب حة التاااه 

ء الغقة ةطأًا اص ع األسا ةت  أل  الطهق يلاا اةة الص ةح ثال لة  ثسةتثاجأ ه  

مك يعظهث  هة ي قى لعا حتي  ينةه اأت   ثإكا ضأثاها يأ ا حأاك اشهط ا   طهد كلا

  (0) (هذا التشتد

سأةت اة ارهث اة ثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعته حا لثا  

هة يقال:   يلرأت ااا ههيالأاص ةال: يعت ح، حهثا  ثاا  ههيهة ي  حل ت الع   

هقو احت  الى يتي اغةلرع حة ةهيش  يقال حهثا : )سرأت الصادق الرصتثق يقال: 

  (2)(إ  شئت ا  اسرةاك اع  يق  ثاع  يق )غلرع  ةال ااا ههيهة: 

ثالل ال: يا اهى حة هك ثةت الق الشةخ حلة اة يهحا  الى ال تي  اقاله: )

سااء الاقو الرادي اث الرأعاي؟ ياة  ق ت   ه  ء الذية يكا  هقو األحع الى ايتياك

                                         
 .019ثةأع صثةة: (1)

 .1/15حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (0)

 (.1/010( ثال صالي )0/201احرت ) (2)
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اعاك الللثةع الر تمع لتأهف س ب اقء هذ  األحع ثهقياا؟ هة اهتراا ااذا ال تي  

يرا اهتراا اأسطالة ا ت الله اة س أ ثالثهق الضالع ثكم الأقة ثالهاي ثغةهها حة األحال 

يص ه ا اأصة الضقل  له الت  لك ي ذل حعاا   يتاب ث  سعع؟ يق.. إك  ياذا     ال

ثال تاع ثالثتعع الذي اصاب هذ  األحع  ثةال لعا اصهاحع ثثضاح ث صة ع  وثالاق

إ  س ب كلا سثااء حة ةهيش يكا  يلاد ثهقو األحع اهحتاا الى ايتياك  ثح،  :ااحع

كلا ا ت الللثةع الر تمع اذهب إلى ا  الصطه الذي ادى إلى يلاد األحع ها ا ت الله 

 أ ثالأقة ثالرعطق ثالثللثع ثالثهق الضالع ثاهة الهاي ثالصايةع ثالشةأع اة س

  (1)ثالرأتزلع ثال ارةع...الخ! ث  يأاا  الى كيه سثااء ةهيش ا هف ثاحت(

مك لاح يصاطب الأقة الللث  الذي استاا  ارنة هذ  العصاص الصطةهة  

الى ية حال: حا زالت ال: )ثااهض اعاا إلى حا ةاله سلثه الراالا  للثئع ال اغةع  يق

ثهة يا  له   ثا ظهثا حتى اتا الرلا الأضاض.. الثهصع ةا رع  يادلساا هذا ال تي 

امه  الى الثكه ثالتية ثالأقة ثالتتاه ثالأقة الرللك ثالعثلةع الرللرع.. ام  .. اث 

  يتلي حا يصهج حا يقال  ثا  سلثكك الصالح ها االك  إ  لسال الله  :ةالاا

  ثإ  ةلتك حاشا ثيق ا   قال كلا   ااطة الصطه ثا صح لألحع حة لسال اللهار

يألي ا ا حة يترعا ثإيلاد ا ثإهقيعا ارعاج ه  ء األحهاء اللثااء الذية اخ ه الصادق 

الرصتثق اأ  يلاد األحع الى ايتياك  لةل هعاو طهيق مال   إحا ا  اقالاا اأ كك االك 

د ثالاقو حة اية ااى  ثإحا ا  اقهثا اأ  سلثكك ختاكك حة لسال الله ااذا الثلا

اتصايه الصطه ي  حكا   خه  ثصهيكك اة ثصةع لسال الله  حتى ا  احتيك لاُ سئة 

اة حكرة ال قء األثل لصهجتك اصرلةة جاااًا خاطئًا ثاشهية جاااًا يهاةًا  ثاهيتك 

                                         
 .1/15حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (1)
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ذا اإلاهاض اة يتاب الل ب األصل  الذي اثهات اعه ية األحهاض  ية هذا ال ب ه

الت  اصهجا عا حعاا ي  الةام اشه حهات  مك إ  اخت ه ايك ارنة  الله ثسعع لسال الله 

هذا ال تي  لك   ت احتًا حة سلثكك صعف يتااًا ي  سثااء ةهيش  ث  حاثل حأهيتاك  

ى لاةعرا هعاو الرئات ثلارا اآل ف حة الر لثات الت  اأةت اس اب يلاد األحع ثهقياا إ

احال حأظراا ااطة  ثةت يكا  اأضاا ما ايًا  ثإ  اصاااا ي  القلةة النا اي يرا ها إ  

 تة ع ط ةأةع لل قء األصل  الذي اهرلترا  اراحًا حرايع لا  ء اللثااء  اث أل كك ا تك 

جزء حة هذا الثلاد القتيك  ث تة ع ط ةأةع له  يأ تك حة حرة الثلاد الى ظااليك 

  إلى ةرع التية يلال ديعكك يلاداً ثجاقً ثظلرًا  ثاق  دية الله ح ثاظًا ثا شتك إصأاد

 (1) (ي  القرع ي  حكا  لك ااتتثا إلةه

ثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعته األحادي  التااةع  اتزال الثئع 

  اة ااالذي لثا  ال صالي ي  ص ة ه  ال اغةع  ثاتم التأاث  حعاا  ثحعاا ةاله 

 ؟ةالاا: يرا اأحه ا ( يالا العاس هذا ال ى حة ةهيش): ههيهة ةال: ةال لسال الله 

 (0)(لا ا  العاس ااتزلاهك؟) :ةال

الى يةثةع التأاحة ح، الثئع ال اغةع  ثهذا ال تي  ح، احادي  اخهى د له حعه 

اأت ا  يت قق  صهها الى الثئع الر حعع الصادةع  ثه  القةام اعاع حة الأصةا  الرت   

 ا اهاا حتى   يرتت اأمةهها ل اة  ش ث  ال ةاة  اأت ا  احتت لللةاسع ثا ةتصاد.

 ة الا الكة الللثةع لألسف لك يلقاا لاذا ال تي  اا   اة لاحاا يعشهث  يض

 الثئع  ثيتايأا  اعاا  ثيتقهاا  إلةاا.

                                         
 .61دلاسع حثصلع حال حتي  التاةلع  ص (1)

 (010/  1ص ةح ال صالي:  (0)
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  لكة اينه األحع لك يأتزلاهكيقال الشةخ حلة الرالك  األةقا الى ال تي : )

ثثضأاا ي  يضا لاك األحادي  ثدخة هذا الذم الص ةح ح،   اة ااا اهك ثساغاا لاك

حأالك  تكلا الاض، الق ةح ي  يتب الص ةح! ثهعا يتك إيلاد حتي  ا تي ! ثاضطها

التية ثاثاحه الشهيأع  ثهذا  تة ع ط ةأةع لل لف اةة الغثلع ثالظلك  يلا ا  سلثكك 

ااتزل الظالرةة حة سثااء ةهيش )األحهاء( يرا اثصى هذا ال تي  ألحكة اإلاقاء الى 

التية صايةًا اعت الألراء ثالثقااء ثالصال ةة  اق خشةع حة اأمةه الللطع ث  ا تقاء ث  

ا هيف يضًق اة الاض، الذي يشات التية ثالأقة ثالااة، ا طق ه  ا تك ي ب اته ث  

ا  اأتهياا اأ  اقالكك صغال  ثلذلا لحركك الشهع ثاحهيك اأحه يا اتزال أل  الشهع 

يأهف ا  اإل لا  خلق ضأةثًا  لكعاك ةلتك:  .. لة  صشى ي  الله لاحع   ك  ثلة 

ى ا ثلكك يضللتك اضقلاك ثظلرتاك اظلراك يلتطةأاا إضقلعا  يايلكك الله إل

ثايلتاك اإيلادهك ثاهلكتك ااقيك  ثحة اهو التاية الى الله ثاعثةذ اثاحه  حهيةًا 

 (1)(ثيله الله إلى  ثله  يكا  الااى إلةه اةهب ثالضأف اه الصق

 :ثةت لد الشةخ حلة الى ية ا حترا ت الت  ةت ي ثل ااا ال تي   يقال

ع اي  اتزال سثااء ةهيش ثظلرتاك لك يكة الرقصاد اه حعايق  األ صال ثهذا ال ة ال)

ةطأًا  أل   ص ال تي  يعص الى ةهيش  ث  يهاد اه يثال ةهيش الرقتالةة ا تل ةطأًا 

أل  الت ذيه حلتق ل   ثاة سثااء ةهيش   يثالها  يإكا ةلعا اأتالع الصلثاء األلاأع ي  

 عاحة اع  سثااء إ  ي ق يلك -حأاثيع يا  انرا  ياما الثأل  ال ايك ا  ح، –ال رلع 

 حة ا ثد ة ديعاً  األحع يالكا  الذية ةهيش سثااء حة ي تا  هعا حة يال قء اثلاك  ثحأاثيع

 اءج ياة الأضاض  الرلا ثسة الشهيأع ثاحكام التية حأالك ثاأطةة اللعة ا تية

                                         
 .0/51حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (1)
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احهص األحع ثادلاا الى ااااب اللقحع؟ ال ااب  للا  الى حعاك الصاص الت ذيه

 أك  ثلكة اهة الهثايع اأت ا  ه هثا يتاب الله حرلاا األحادي  الى ظاالهك ي ع  

إسها ةة.. يق يرأعا  ي  حأعى ال تي  الص ةح  ث  ياتتث  لألة ال تي  الضأةف  

 (1)(ه ثاأليكالثهذا حهجأه إلى ه ه الكتاب ثضأف الأقة ثالثع اللا ت حة الرأاية

  ثةت [حتي  التاةلعثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعته حا يلرى ]

إشالة ثاض ع لعثاق حأاثيع  و يرا يذيه حلة اة يهحا  و ) لثا  حللك ي  ص ة ه  ثيةه

ث  يأهف هذا إ  حة اتاه ال تي  ااتثء  يقت ةاله ارال ثها حت ه إلى ةتال اهة الشام 

ةةل اة ا اد  ثال تي  يثةت التصلةت ي  العال  أل  يةه )  يتخلا  ال عع  جاااًا الى

ثها لاي لاثي ال تي  ارال اة ياسه  ثاه احتج .حتى يلج ال رة ي  سك الصةاط(.

 (0) (ثها حعطلق لقتال حأاثيع

اة اا   ضهة اة ةةل ةال: ةلُت  ص ةح حللك()ث ص ال تي  يرا لثي ي  

لأرال الايتك صعةأكك هذا الذي صعأتك ي  احه ال : الايًا لايترا  اث شةئًا اات  إلةكك 

شةئًا لك يأات  إلى العاس يايع ثلكة  ؟ يقال: حا اات إلةعا لسال الله لسال الله 

 يقًا يةاك مرا ةع: )ي  اص اا  امعا اشه حعاةال: ةال الع    حذيثع اخ ه   اة الع   

  يتخلا  ال عع حتى يلج ال رة ي  سك الصةاط  مرا ةع حعاك اكثةكاك: التاةلع  ثالاأع 

 (2) لك احثظ حا ةال شأ ع يةاك(

)ي  احت  امعا اشه حعايقًا :   ةال لسال الله ي  ص ةح حللكثي  لثايع اخهى 

اط مرا ةع حعاك   يتخلا  ال عع ث  ي تث  لي اا حتى يلج ال رة ي  سك الصة

                                         
 .0/52حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (1)

 .1/15حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (0)

 1/0112ص ةح حللك( (2)
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 اكثةكاك: التاةلع سهاج حة العال يظاه ي  ايتاياك حتى يع ك حة صتثلهك(

ثةت لثي ال تي  اهثايات اخهى س ب ثلثد ال تي   ثيا  حأاثيع حة 

ة حذيثع ةال: يعت  خذًا ازحام  اةع لسال   يأالرعايقةة الذية هراا اقتة لسال الله 

د ثا ا اساق اه إك استق لعا امعا اشه لجقً حتلنرةة اةاد ثارال يلاق اث ارال يقا الله 

ةال: ه  ء الرعايقا  إلى يام القةاحع  ةلُت: يا لسال الله ا  ا أ  إلى ية لجة حعاك 

يتقتله؟ يقال: ايه  ا  يت تا العاس ا  ح رتًا يقتة اص ااه ثالى يكثةعةاك التاةلع  

 (1)  ةاط ةلب احتهك يةقتله(ةلعا: ثحا التاةلع؟ ةال: شااب حة  ال ياض، الى 

ثةت م ت االيصةا ثحة خقل حصادل اللعع ا  حأاثيع حأاثيع اصةب االتاةلع  

اا  اهدة اة اا  حاسى ةال: دخلت الى  ثحات ااا  ثحة الا الهثايات حا لثي اة

حأاثيع اة اا  سثةا  ثاه ةهحع اظاه  ثها يتأث  حعاا اأثهًا شتيتا ً يقلت: اية هذا حة 

يقال: )حا حة حللك  قال: حا يله   ا  هذا التأث  لك يكة سرأت لسال الله هذ ؟ ي

 (0) يصة ه اكى ي  جلت  إ  يا  يثالة لصطايا ( ثهذا اشت األكى(

ثالللثةع يذيهث  اثصه اظةك حا كيه  حأاثيع حة األجه الرها ط االرهض  

 اعثاةاك. ه ثيعلا  حتي  حذيثع ثارال  ثاص اب التالةع الذية اخ ه لسال الل

حتي  ا ادة اة الصاحت ي  ثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعته 

إسرااةة   ثها حا لثا  ثةلك ا ادة ا  حأاثيع حعاك احهاء اللاء الذية حذل حعاك الع   

اة ا ةت اة ليااع  اة ااةه  ا  ا ادة اة الصاحت  ةام ةا را ي  ثسط دال احةه الر حعةة 

ح رتا ااا القاسك يقال:  انرا  اة اثا  لض  الله اعه يقال: إ   سرأت لسال الله 

                                         
 111-1/129)ح ر، الزثا ت(  لثا  الط ها   ي  )األثسط( (1)

 6/95الرأ ك األثسط( للط ها   (0)
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سةل  احاليك حة اأتي لجال يأهيا كك حا اعكهث   ثيعكهث  الةكك حا اأهيا   يق )

  يرا (لله  يق اأت اا ا ثلكك  ياالذي  ثل  اةت   إ  حأاثيع حة اثلئاطااع لرة اصى ا

 (1)(لاجأه انرا  حهيا

ثسعت  حلة  ثا ادة اة الصاحت ثةت الق الةه الشةخ حلة الرالك  اقاله: )

اتلي ي ةه  لةل حة الطلقاء ث  األاهاب ث  الرعايقةة حتى  تاره ي  لثايته اث اثلةه  

يإكا لك يكة ياره لاذا ال تي  حة ياك الللف الصالح يأية  لل تي   ثالى ية حال

سع ت ياك الللف الصالح؟ ثال تي  لثا  الشاش  ي  حلعت  ثال ايك ي  الرلتتلو 

  (0) (ياحًق ثلثا  احرت ح تالاً 

حتي  )حأاثيع يهاا  هذ  ثحة الا األحادي  الت  ا ذل حة حأاثيع ثيتعته 

 األحع(

لكة : )ةال: ةال لسال الله قل ثغةه  اة ااة اره ثحة لثايااه حا لثا  الص

                                         
( مك احرت ي  الرلعت 9/161( ثال زال )2/190( ثالشاش  )120  2/121لثا  ال ايك ) (1)

ةصع –ةال الشةخ حلة: )ةت ا هع اأن الر تمةة يأحرت ي ذف اثل ال تي   -ح، اته  –( 5/115)

ثالى  –ثحذف  خه  )ةال ا ادة: ثالله إ  حأاثيع لرعاك(!! ثهذ  حة اخطاء احرت  -اقه لثايا الصره

ء ثه   -ةصه سثةا  اة اةةعع ثالرةذ  ال صالي لكة اهة ال هح ثالتأتية   يتكلرا !حعا ه ش

الر تما  ي ذيا  حة ال تي  حايصالف اقةتااك! يكة حا يصشا  ا ه ةتح ي  يق  اث يق ! اث حا 

يصشا  ا  ي تج اه الةاك الرصالثا   حذيا  اث اتهث  ثهك يأتهيا  ااذا ث  يهث  ي  كلا ضهلًا  

اعتحا  -حذف ةصع الصره–ة ي هؤ الى اضأةثاك؟ ثةت صهح احرت ي  هذا ال تي  اال ذف ير

!! ياا يلرح إلى ا  ال تي  حأهثف اعت اهة ال تي  لكعه ا هج حة إيهاد هذا( -ةال(يذيه ال تي (

 .[1/116]حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع: 

 .1/02حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (0)
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 (1)(اا  سثةا  احع يهاا   ثيهاا  هذ  األحع حأاثيع اة

حا اةة اااات حأاثيع )اره ةال:   صه اة حزاحك اة ا ت الله اةثحعاا حا لثا  

  (0)(لاكك األالى ا ا)ثحا ا صثضت الا التلجع إ  ا ه ةال:   ثاااات يهاا  إ  دلجع

ةلت لرأاثيع  احا ا ا يأشات إ   سرأت  :ا  كل ةالااألص اا   اة ا حا لثا  ثحعا

 .(2)احا ا ا يق :يقال: إ  احت ا يهاا  هذ  األحع  يقال حأاثيع لسال الله 

ثغةهها حة الهثايات الت  خصاا الشةخ حلة الرالك  اتلاسع حارع كيه يةاا 

القتيك ثال تي  اه  ثحرا جاء ي  طهق ال تي  ثاسا ةت   ثيةف اقاب الللثةا  ي  

هة لاذ  األحع يهاا ؟ اات األحادي  اللعةع اهجلةة  ثلدت ي  ية حقتحته ةاله: )

ثهرا ااا جاة ثحأاثيع  إ  ا  ال تي  ي  اا    األحع حعارا احادي  اأ ه يهاا  هذ 

ثال عاد ثالل هة  ثال تي  ي   جاة ضأةف حعقط، ث  ثاة، له حة حة  الللطع

ثا ضطااد  يع ص ةح اإلسعاد ثيتاره الااة، حة حة  الرلا ثال عاد ثالل هةحأاث

ثيا  حتي  حأاثيع حتتاث ً يأهيه خااص اهة الألك ي  الاسط  ثاثهيق األحع شةأًا..

العك ع النقايةع األخةهة ي  اات الرتاية  اللع  إ  شاهاه اذاة ح، الزحة حتى يا ت

ي  ثاألحتاا الرتتاثلع ة لاا  حتى اص ح يأضاات ينةهًا حة األحاد  الأ اس 

ةقً إلى اللعع ثيا  ةل حشاالها غهي ًا  يالرهحلع الرتايلةع  صهت الشق العاص   ي  اهة

االغ حت حركة  ثيا ت  تة ع هذ  الرهحلع الرتايلةع ا  ةادت الللثةُع الر تمُع اهَة 

ةات ها لع عةف  ح، ارلاللعع إلى ا  غقق ثالتقاة، ثالتأصب الشتيت ثالتكثةه ثالتص

                                         
 .1/20الرعتصب حة الة الصقل:  (1)

 .011/ ص  1ثةأع صثةة: ج  (0)

(  ثهذا اأهين حة اا  كل ارأاثيع  ثةت يذب حأاثيع اعتحا 12/ص9اخ ال اص اا  )ج (2)

 ةلب ال تي  إلى اا  كل  ياا يألك ا  ااى كل ااأت اة ا  يكا  يهاا  هذ  األحع.
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اال تي  حة اإلخثاء لألحادي  غةه الرهغاب يةاا ثال ته لاا ثا هيثاا  حة الأ  

  (1)(ثاقايع حا يضادها ثلا يا  حاضاااً 

ثةال ي  حاض، كايها حتى ةااه  ثيةف حاثل الللثةع ا هيثه ثا اهله: )ثها 

ه  ثاسا ةت  ص ة ع ثله شاهت حة حتي  ااة اره حة مقا طهق اع  حة حتي  اا  كل

ي  ال رلع  ثه  اصح حة الا الت  ي  اا  جاة الى األةة  ح، اايه التثاا  الى 

يتك األثلى ث شه النا ةع  مك له شااهت ي تي  التااات ثالرات الى غةه الرلع ثالتااة 

إلى العال.. ثية حنالب حأاثيع اشات ل أضاا  يلاا  ثاق ثاغ  ث ال ثظلك ثيهاعع.. ثةت 

اأن اهة ال تي  زحلقع هذا ال تي  إلى اا  جاة ثاللعت ي  كلا حعقط،  حاثل 

ثااا جاة   يش ه يهاا    ي  سلطا ه ث  س هاه! ثلةل له امه ي  األحع  إ را كلا 

حأاثيع  خاصع ح، ص ع األسا ةت ي  كلا  ثيركة للت قق حة كلا استأهاض اآليات 

ع، الللثةع ث  ير  ثيع  ثسةعتهش الرتتاهالت  ا تمت اة يهاا   مك العظه ي  سةهة حأا

حة التص ةح إ  الثتاك للرألاف ثثحشتاك حة الغهيب  ح، ااتهاياك اأ  ال ق سةأاد 

غهي اً ح، غهاع اإلسقم  ثله  يالغهاع ةت اكا  حة حأايةه الص ع ثلةل الأكل  ثةت ياك 

هاا  ه ال  اثالعااصب هذا ال تي  ي  حأاثيع  يلذلا حاثل اأضاك حأالضته ثاش ة

ثهذ  طهيقع ااة اةرةع  يكة األثصاف الت  ااب (0)ات ً حة حأاثيع؛ يرا يأة ااة اةرةع

ااا الةًا ي  حعااج اللعع إ را ثجتها ثا قق ا اا ي  حأاثيع  يلذلا الاد ةط، الطهيق 

الى حة الال له  ثله اااام حأاثيع  اتاتيت  اأ  هذا الاصف اث كاو اةهب إلى ال  اة 

طالب  يآك  الله االر الاع يرأاثيع  حالاه حأاثيع االلةف اتااى دم انرا  اا  

                                         
 .5  األحع(  صدلاسع حتينةع حاسأع ل تي  )حأاثيع يهاا  هذ (1)

 (090/ 1حعااج اللعع ) (0)
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ثحالاه ااة اةرةع االقلك اتااى الللثةع  ثا معا  حة التهاة  اخذ األثل اينه األحع ي  

 -القهث  األثلى  ثاخذ النا    صف األحع ي  القهث  األخةهة! يإكا يا  هذا دهاء الثقةه 

ثها ااة اةرةع ي  ح الاع اإلحام ال   ثةت اخذ  صف األحع حأه   -الذي لةل حأه دثلع 

يكةف اتهاء الرعايق الذي اةت  التثلع ثالرا اا ثةصاصاا ثجةاشاا؟   ات ا  يكا  

 (1)(امه  ي ةهًا جتًا اعت اينه األحع ثلا ارلتايات حتثاثاع

هذ  اأن األحادي  الت  ثلدت ي  شأ  حأاثيع  ا ذل حعه  ثا ةة خطالة 

الى هذ   الت هيف الذي جاء اه.. ثه  احادي  حتثقع اراحا ح، حهص لسال الله 

األحع  ثحة الأ ب ا  ياتك الللثةع اأحادي  الت ذيه حة التجال  ثي الغا  يةاا ثي  

الكنةه حة األساطةه الرها طع ااا  اةعرا يتغايلا  الى احنال هذ  األحادي  الت  اها ط 

  ةلع الت  جاء ااا.االتية  ثله  ثاالقةك الع

ث  ة    قال لاك: هذ  األحادي  ص ة ع جرةأا.. ث  ا اا ص ة ع لغك 

ا ايكك.. ثلكة  تااهك إلى اهو كثاااك  ثاتم التقتيك اةة يتي الله ثلساله  ثالتأاحة 

ح، هذ  األحادي  ارنة حا يتأاحلا  اه ح، احادي  الت لةك ثات ةل األ  ةاء الت  

 ث  ا  هذ  األحادي  اينه ةاة ثثاةأةع يكة ش ء يتل الةاا.يتايأا  اعاا  ثسةه

 اإلاهاض اة الهجاع للص ااع اللااقةة ي  احتاا الثتعع:و  2

حة اي ه الت  ة التالع الى يا  الللثةع حة الثئع ال اغةع  ثا  ا رتاك هك ا رع الثئع 

الذية االعت ال اغةع إاهاضاك اة العصاص الكنةهة الاالدة اة الص ااع الك ال حة 

 الةاك الثئع ال اغةع ال هب.

ثه   صاص حاجادة ي  يتب اللعع ثالتاليخ  ث  يركعاك ا اهلاا  ث  ا اهة 

                                         
 .1/02حنالب حأاثيع ي  األحادي  الص ة ع:  (1)
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اص اااا  أل اك حة الص ااع الك ال الذية اةاحاا الت ةا ثاةأتثها حة اجلاك.. لكعاك 

 اعتحا يصالثا اك ي  اهاا اك يضهاا  اأةاالاك اهض ال ا ط.

ن العراكج اة كلا  لعهى حااةثاك حاله  ث هى هة يهج، ثسعقت ل هعا اأ

الللثةع حقةقع ي  ال هح ثالتأتية للص ااع ثالتااأةة.. ام ا اك ي مهث  اهااءهك 

الةاك.. يةقتحا  ةال ااة اطع ثااة حأةة الى اةاال ارال اة ياسه ثاا  كل الغثالي 

 ثغةههرا؟

 ةق احكاحاك الى ه  ء ث  ة  تااهك حة خقل هذ  اآلمال ثالعصاص إلى اط

الص ااع األجقء  لةصهجاهك حة اهة اللعع ال ب حاةثاك حة حأاثيع يرا اخهجاا سةت 

 ةطب ثالغرالي ثالأقاد ثغةههك.

يرة الص ااع الك ال الذية ثلدت األحادي  ي  يضلاك ثصتةاك ثس قاك ارال 

 هيك حأاثيع كتث  اتاة ياسه.. ثةت ثلدت اعه ي  يتب اللعع الهثايات الكنةهة الت    ا

 يقط  ثإ را اتاره االكثه ثالعثاق.

الط ها   اة سأت اة حذيثع اة الةرا  ةال: ةال ارال اة ثحة الا اآلمال حا لثا  

ثلكة استللراا   ثالله حا اسلراا)ثكيه احههك ثاحه الصلح يقال:   ياسه يام صثةة

 (1) ثاسهثا الكثه يلرا لاثا الةه اااا ًا اظاهث (

ةح اللعت ص الق الشةخ حلة اة يهحا  الى هذا ال تي  الصطةه اقاله: )ثةت 

الى شهط الشةصةة إ  سأت اة حذيثع اة الةرا  ثها اااأ  ي ةه مقع  اة ي ترة ا  له 

ياللعت ص ةح ثلجاله يلاك مقات سر، اأضاك حة اأن.. ثاعأعع األارش  ..ص  ع

                                         
/  0لثا  الط ها   ي  الك ةه  ثلثا  ااة اا  خةنرع ي  االيصه الرلرى االيخ ااة اا  خةنرع:  (1)

 (1/115(  ثا ظه: الاةنر  ي  ح ر، الزثا ت )991
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 صثةة  ثحأعا  ثاضح؛ يأرال اة ياسه ي  الص ة ةة  ثهذا القال ةاله ارال اة ياسه يام

حةزا  الا ال هثب يقلك االله ا  حأاثيع ثاحناله حة لحاز اهة الشام لك يللراا يام يتح 

ثإ را استللراا ثخضأاا حتى ي تثا الى ال ق اااا ًا  ثله شاهت حة حتي  ااة   حكع

يةه  تى دخلتك)اثلى ااذا األحه حة ضهاا ثاااو الى اإلسقم ح :اره ي  ةصع الت كةك

ِذيَة َيَثُهثا َسَااٌء ﴿ :يههًا( ثاصله ي  ص ةح ال صالي  ثيتل الى هذا القه   الكهيك إِ َّ الَّ

ثاحنالاا حة اآليات الت  ستتعاثل  [6]ال قهة:  ﴾َاَلْةِاْك َاَاْ َذْلَاُاْك َاْم َلْك ُاعِْذْلُهْك َ  ُيْ ِحُعا َ 

 (1)(لله يقال هكذالؤثس الكثه اينه حة اعاثله اااحاك  اتل ا

)يا اهة اإلسقم ااهيتث  ا  اعظهثا إلى حة اادى ا  ارال اة ياسه ةال:  ثحعاا

يأسلك  الله ثلساله ثجاهتهرا يلرا الاد الله ا  يعصه ديعه ثيعصه لساله ااى الع   

ثإ ا ثالله لعأهيه اأتاثة  ثها الله يةرا ُيهى لاهب غةه لاغب ثة ن لسال الله 

ة الر هم! ا  ثإ ه حأاثيع يالأعا  لأعه الله ثةاالا  يإ ه حرة يطث   ال الله الرللك ثحاد

  (0)ثيظاهه ااتاء الله(

لثا  ااا داثد الطةالل  ثااا اكه اة اا  شة ع ثاإلحام احرت ي  الرلعت  ثحعاا حا 

ثال قكلي ي  األ لاب  ثااا يألى ي  حلعت   ثااة ح ا  ي  ص ة ه ثالط ها   ي  

صًا : لايت ارالًا يام صثةة شةةالا ت الله اة سلرع اة  ثال ايك ي  الرلتتلو الك ةه 

 ثالذي  ثل  اةت  لقت ةاالت صاحب)ي ةهًا  دم طاا ً اخذ ال هاع اةت  ثيت  اهات يقال: 

ثالذي  ثل  اةت  لا ضهاا ا   مقا حهات ثهذ  الهااأع هذ  الهايع ح، لسال الله 

  (2)(يت ا  حصل ةعا الى ال ق ثا اك الى الضقلعحتى ي لغا ا سأثات ه ه لأه

                                         
 .69ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)

 (50/  2(  االيخ الط هي: 012 صه )ص (0)

(: لثا  احرت ثالط ها   ثلجال احرت لجال 195/ ص  9ةال الاةنر  ي  ح ر، الزثا ت )ج  (2)
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اة ا ت الله اة سلرع  ةال: يعا اعت ارال اصثةة ثاعت  ثحعاا حا لثا  ال قكلي 

شااه يعشت  ه اء ي  حأاثيع ثارهث؛ ثارال يقال له: الصق االأ ازية يقال له لجة: 

إ  )ال: ثيلب اص اب اتل؟! يق ايقال الشأه اعتيك ثيلب اص اب لسال الله 

يإ  حأاثيع ثارهًا ةأتا ال ةة الله يصتا  اعه  يالله   ثإ  شئت ياكهب  شئت ياسر،

يقال: ةالاا  سااارا ثية حللك  ثإ ه لرا ه ا ا الرشهيا  شكا ا كلا إلى لسال الله 

 (1) (لاك يرا يقالا  لكك يإ  يعا لعألره اإلحاء االرتيعع

الى  رال الذي لاا  لسال الله ثحة الا الهثايات  ثه  اتل الى شصصةع ا

اة  ا ت الرلاحا حتا اه يت  ثيا  حة    اء اص ااه  ثحة التقحةذ الصادةةة للع اة  

اللاك إ ا األك ا   لا االك )اا  حهة ال عث   ا  ارال اة ياسه خهج إلى العاس  يقال: 

ا  لضاو  ا االكا  لضاو ي  ا  اةذف اعثل  ي  هذا ال  ه لثألته  اللاك إ ا األك ا   ل

ي  ا  اض، ظ ع سةث  ي  صتلي مك ا  ع  الةاا حتى اصهج حة ظاهت لثألت  ثإ   

  االك الةام ارقً ها الضى لا حة جااد ه  ء الثاسقةة  ثلا االك ا  ارقً حة 

 (0)(األارال ها الض لا حعه لثألته

ئع ال اغةع  ثا صال الثثحة الا الهثايات الت  يتلته الةاا الللثةع اح اب حأاثيع  

هذ  الهثايع الصطةهة الت  اصال ثاة، النالة الرضادة الت  ةام ااا حأاثيع  ثثا  اللااقةة 

 حة الص ااع لذلا.

يعا اصثةة ح، الى اة ااى طالب ا ت  اسراء اة ال كك الثزالى ةال:يقت حتا 

                                         
الص ةح غةه ا ت الله اة سلرع ثها مقع  ثةال ال اصةهي ي  يتااه: )إا اف الصةهة الراهة ازثا ت 

 (: لثا  اااداثد الطةالل  ثااا يألى ثاحرت اة حع ة العت ص ةح.5/ ص  5الرلا ةت الأشهة( )ج 

 (205/  1ا لاب األشهاف:  (1)

 (96/ ص  2االيخ الهسة ثالرلاو: ج  (0)
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الصف  جة يلتقهىاستظللعا ا هد احره  إك اة ة ل -لايع ارال اة ياسه  الاثاع الض ى 

 ةال: ااا يقال ارال اة ياسه: هذا ارال. حتى ا تاى إلةعا يقال: ايكك ارال اة ياسه؟

ا ةال: اخته لعثل ةال: إ  لى حاجع إلةا يأ طق ااا اق ةع اث سها؟ الةقظا ؟ ةال:  أك.

ةال: إ   خهجت حة اهل  حلت صهًا ي   ةال: يا طق. ةال:    اة اق ةع. اي كلا شئت.

ق الذى   ة الةه   اشا ي  ضقلع ه  ء القام ثا اك الى ال اطة  يلك ازل الى ال 

كلا حلت صهًا حتى يا  لةلت  هذ  ص اح ياحعا هذا  يتقتم حعاديعا يشات ا  إله إ  الله 

ثا  ح رتا لسال الله  ث ادى االصقة  يعادى حعادياك ارنة كلا  مك اةةرت الصقة 

 ا دااة ثاحتة  ثالا ا يتااا ثاحتا  ثلسالعا ثاحت  يأدليع  يصلةعا صقة ثاحتة  ثداا

الشا ي  لةلت  هذ   ي ت الةلع   يألراا إ  الله حتى اص  ت  يأاةت احةه الر حعةة 

ةال: يالقه يا ظه حا يقال لا  يذيهت كلا له يقال: هة لقةت ارال اة ياسه؟ ةلت:  .

ع احب الهايع اللاداء الرقاالتى يإ اا لايةال له ارال: هة اأهف ص ياا أه  ي ئتا لذلا.

مقا حهات  ثهذ  الهااأع حا ه  اصةههة  ارهث اة الأاص  ةاالتاا ح، لسال الله 

ث  ااههة  اة ه  شههة ثاي ههة  اشاتَت اتلا ثاحتا ثحعةعا اث شاتها لا اب 

اتل  ثيام  يام ةال: يإ  حهايز ا الى حهايز لايات لسال الله  يةص هو اعاا؟ ةال:  .

احت  ثيام حعةة  ثإ  ه  ء الى حهايز لايات الرشهيةة حة األحزاب  هة اهى هذا 

الألكه ثحة يةه؟ ياالله لاددت ا  جرة، حة اة ة ح، حأاثيع حرة يهيت ةتالعا حثالةا 

للذي   ة الةه يا اا خلقا ثاحتا يقطأته ثكا ته  ثالله لتحاؤهك جرةأا احة حة دم 

صثال حهاحا؟ ةال:    اة حقل  ةال: يإ اك يذلا حقل دحاؤهك  اصثال  ايتهى دم ا

لهجة ةال: يا صهف ا ااها   اةعت لا؟ ةال: ةت اةعت لى  ةال: ياخته اي كلا اح  ت.

مك داا  ارال اة ياسه يقال: احا إ اك سةضهاا عا اأسةاياك حتى يهااب الر طلا  حعكك 

ا  ثالله حا هك حة ال ق الى حا يقذى اةة يةقالا : لا لك يكا اا الى حق حا ظاهثا الةع
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كااب  ثالله لا ضهاا ا اأسةاياك حتى ي لغا ا سأثات ه ه لأهيت ا ا الى حق ثهك 

الى ااطة  ثايك الله   يكا  سلرا سالرا ااتا حتى ي اء احت الثهيقةة الى ا ثلاك اأ اك 

ع   ةتقهك ي  ال عيا اا يايهية  ثحتى يشاتثا الى الثهيق اآلخه اأ اك الى ال ق ثا

ثحاااهك  ث  يعصهم ايام الت ةا حتى يشاتثا اأ  حاااهك ثةتقهك ي  ال عع  ثا  حااى 

 .(1)ااتا اك ثةتقهك ي  العال  ثيا  احةاؤهك الى ال اطة

هذ  الهثايع الصطةهة الت  يصتةاا ية ش ء اتل الى حاةف اللااقةة الصادةةة 

أاثيع ثحة حأه حة الثئع ال اغةع  ثا اا لك اكة ةاصهة حة الص ااع حة الثتعع الت  احتماا ح

الى حاةف سةاس  اث الى حطالب الةطع  ثإ را يا  الاتف حعاا ا هيف التية ثاغةةه  

 اراحا.

إلى حا كيه  ارال اة ياسه ي  ال تي  الرشاال الذي  ثةت اشال لسال الله 

ة اا  الكهيك  يث  ال تي  اخ ه يةه اة ةتال اإلحام ال  لرة يهيتث  ا هيف القه   ا

يصهج إلةعا ةت ا قط، شل،  أله    سأةت الصتلي ةال: يعا جلاسا  عتظه لسال الله 

إ  حعكك لجق يقااة العاس الى اأثية القه    يرا ةاالت الى )يهحى اه إلى ال   يقال: 

 (0) (ة   ثلكة خاصف العأ)  ةال ااا اكه: ا ا  ةال:    ةال اره: ا ا  ةال: (اعزيله

  يا قط، شل،  أله  يتعاثلاا اة اا  سأةت ةال: يعا  رش  ح، الع   ثي  لثايع 

ال  يصل اا  مك حشى  يقال: إ  حعكك لرة يقااة الى اأثية القه    يرا ةاالت الى 

  يلك يك ه اه يهحا  يأ ه ةت اعزيله  ةال ااا سأةت: يصهجت ي شهاه ارا ةال لسال الله 

                                         
 (202/ ص  1 صه اة حزاحك ي  يتااه ي  ثةأع صثةة: ج  (1)

 .55ااذيب الصصا ص ص  (0)
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 .(1)سرأه

 ع ه هعا إلى ا ه   اعاةن اةة هذ  الهثايات ثاةة حا لثي حة اتم اكثةه ث  ب ا  

  أل  الكنةه حعاك يا  حة الرغهل (0)ارال اة ياسه ألهة الشام الذية حالااا اإلحام ال 

 ااك  ثال ر، اةعارا ساة يلةه.

  ثةال الشةخ حلة اة يهحا  الرالك  اأت إيهاد  لكق العااةة حة الهثايات: )

ض هعا اةة اااام حأاثيع ثاحناله حة الهحاز حرة يقصتهك ارال ثاثلةق ااحع اهة اأال

الشام ثظلراك  ثحة ااهك التأالض ةتحعا األصح اة ارال ثها ال كك الى ه  ء 

اأ اك استللراا ثلك يللراا ةط.. لكة االتثصةة يصح األحه أل  ي  جةش اهة الشام 

  (2)(ل ق األ  اعتحا ا ةة له ال قالرغهل اه ثاألحرق ثدلةة كلا إ  اأضاك 

ث  ب ا   ع ه يذلا إلى ا  احادي  ارال الكنةهة ي  حأاثيع ثحاايقع ي ال 

الص ااع ارا يةاك اإلحام ال  الةاا  يتل الى حا يلرةه الللثةع إجرااا سكااةا.. ثكلا 

ع ر ايظاات ه ارالا اقحع حرةزة اةة الثئع الصادةع ال لألك الص ااع اكا  لسال الله 

 الى اصالع التية ثالثئع ال اغةع صاح ع النالة الرضادة.

ا ت الهحرة الللر  ةال: شات ا ح، ال  صثةة ثيتل الى كلا حا حا حتا اه ااا 

                                         
  الرلتتلو 50/  2  ثا ظه: حلعت اإلحام احرت 609/  0يضا ة الص ااع لإلحام احرت:  (1)

 .100/  2لل ايك 

( اة زياد اة ال الا ةال: يعت 5/900ثحة الا الهثيات حا ثلد ي  حصعف ااة اا  شة ع ) (0)

إلى جعب ارال اة ياسه اصثةة  ثلي ت  ارل لي ته  يقال لجة: يثه اهة الشام  يقال ارال:   اقالاا 

لةعا ا  اكلا   ةعا ث  ةاك ثاحت  ثة لتعا ثة لتاك ثاحتة  ثلكعاك ةام حثتا ا  جالثا اة ال ق  ي ق 

  قاالاك حتى يهجأاا إلةه.

 .55ا   ي  اسقم حأاثيع  ص (2)
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يهايت ارال اة ياسه   يأخذ ي   احةع ث  ثاد حة اثديع صثةة إ  لايت اص اب ح رت 

 (1)يت أا ه يأ ه الك لاك. 

ثاللعت ص ةح الى شهط رالك  الى ال تي  اقاله: )ثةت الق الشةخ حلة ال

الشةصةة  ثالى هذا يقت يا  الى لاي ارال مرا ا  حة اهة اتل ثمرا را ع حة اص اب 

اةأع الهضاا   ثهذ  الللثةع الأتةقع    اقاثحاا سلثةع ااة اره ث  غةه   ح، ا  حا م ت 

 تم الرأتزلا  ثااهزهك  تثة اة الرأتزلةة ثهك ةلع سأت ثااة اره يتثق ح، ال  ثارال

سأت ثااة اره  ح، ا  ااة اره لةل اتليًا.. إ  ا  الللثةع الر تمع غلت يةه ال ب 

حهصه الى اةأع يزيت ثاهدد  ي  اةأع ال  ثهذ  حة اخطا ه لحره الله ثساح ه.. إ  

تيت اا اك   يعقلا   تحه الى اهو القتال ح، ال   ث  ا تينه ا تي  لأة حأاثيع ث  ا

  (0)(حأاثيع له االقتة إ  لثى حنة هذ  األحادي 

 اةسأةت اة زيت ثحة الص ااع الذية لثي اعاك حنلرا لثي اة ارال اة ياسه 

اة  ح البالر شهية اال عع  يقت حتا  احت الأشهة ارهث  ثها حرة يأت ههك الللثةع

يأحه العاس ا  ي ايأاا لةزيت ثالسة إلى سأةت اة زيت   يا  حهثا  الى الرتيعع :دمال ةال

يصهج لجة اشأ  اغ ه لا الاةئع  :ةال  اة ارهث اة  ثةة اهة الشام يتاا  إلى ال ةأع

يأحه   حهثا  ا  اااي، لقام ضهاتاك الةث  حتى اسلراا ثلكة استللراا يقال ) يقال:

 (2) (اهة الشام ح عا 

حة اهة  يقال لجة  هثا  االرتيعع ي اي،  اعه يزيتإلى حيتب حأاثيع ثي  لثايع ا  

الشام حا ي  لا؟ ةال حتى ي ئ سأةت اة زيت ية اي، يإ ه سةت اهة ال لت إكا ااي، ااي، 

                                         
 (250/ ص  1ا ستةأاب: ج  (1)

 .56ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (0)

 (59/ ص  01االيخ دحشق: ج  (2)
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ق ي اي، ا طل :ي اء الشاح  ثا ا ح، اا  ي  التال ةال :ةال  اةا اهآايق اكهب ي :العاس ةال

ياالله  اضهب اعق ؟) :ضهب اعقا ةاللتعطلقة اث أل :ا طلق يلأجئ يأااي، يقال :ةال

قال له ي  يهج، إلى حهثا  يأخ ه  :ةال  إ ا لتتاا   إلى ةام ا ا ةاالتاك الى اإلسقم

 .(1)اسكت :حهثا 

ثحة الص ااع الذية لثي اعاك حنلرا لثي اة ارال اة ياسه ا ت الله اة اره اة 

الى حثصع   اة ااة اره ةال: دخلتال صالي ي  ص ة ه الصطاب  يقت لثى 

ث اساااا اعطف  ةلت: ةت يا  حة احه العاس حا اهية  يك ي أة ل  حة األحه ش ء. يقال: 

ال ق  يإ اك يعتظهث ا  ثاخشى ا  يكا  ي  احت اسا اعاك يهةع  يلك اتاه حتى 

كهب. يلرا اثهق العاس خطب حأاثيع يقال: حة يا  يهيت ا  يتكلك ي  هذا األحه يلةطل، 

احق اه حعه ثحة ااةه. ةال ح ةب اة حللرع: ياق اج ته؟ ةال ا ت الله:  لعا ةه ه  يلع ة

ي للت ح اا   ثهررت ا  اةال: احق ااذا األحه حعا حة ةاالا ثاااو الى اإلسقم  

 التم  ثا رة الى غةه كلا. يذيهت يصشةت ا  اةال يلرع اثهق اةة ال رة،  ثالثا

 .(0)ثاصرتحا اات الله ي  ال عا . ةال ح ةب: حثظت 

ثال تي  ثاضح ثصهيح  ثياق كلا ها ي  ص ةح ال صالي  ثياق كلا يله 

 هى حأاثيع يةه يةف يتا ك الى ي ال الص ااع حة احنال اره ثااة اره  اة يهى  ثله 

 اثلى اال كك حعاك.

  ادلي لراكا   اغضب ثةت ةال الشةخ حلة الرالك  األةقا الى ال تي : )

اة الصطاب هعا  يرأاثيع يهى  ثله اثلى حة ااة اره ثحة اره الللثةع الر تمع لأره 

                                         
 (55/ ص  01االيخ دحشق: ج  (1)

 (0205/  1ص ةح ال صالي: ) (0)
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 يرأاثيع -اخهى الثاظ ي  يرا –اة إ  يا ت القصع ي  الرتيعع ألجة اةأع يزيت   االصقيع

ع حأاثي حة شتيت ا تقاص ثهذا  االصقيع اره ثااة اره حة اثلى حأاثيع اة يزيت يهى

ااء ايا  يهى  ثله اثلى حة اره اث يا  س  لأره اة الصطاب الذي ث   ثاحلة الظة اه

ي ذيهى ااعه يزيت اثلى حة اره.. ثح، كلا   ي هو العااصب سايعًا اعت هذا ال تي  ال

  (1)(ثلةل ي  لثايات شةأع ث  حأتزلع  ها ي  ص ةح ال صالي

ثحة الص ااع الذية لثي اعاك حنلرا لثي اة ارال اة ياسه اإلحام ال  الذي 

ية احادينه ي  الثتعع  اة ثضأا  ح، الطلقاء ثاهة ال غ  ي  ح ة ثاحت  ا اهة الللثةع 

 ثيأ ارا خصرا  حتلاثيا  حتأاد  .

اة  هاهك يثضلا  حأاثيع الةه حةة يهحا  االكذب ثال اتا  ية حة يت تا 

اثضا ة اإلحام ال   اث ية حة يهثي احادينه ثيعقة خط ه  ااات ال  شةأةا  اةعرا   

 ة يا  ح، حأاثيع ثي  الرألكه الرأادي لإلحام ال .يتارا  اذلا ح

ثلذلا  هاهك يتارا  ية حة يهثي حنة هذ  األحادي  الاالدة اعه ي  الثتعع 

اكا ه شةأةا  ثحأعى يا ه شةأةا ي  الت قةق التاليص  ها يا ه يا  ي  جةش اإلحام ال  

اإلحام ال   ثها  ي  صثةة اث ة لاا اث اأتها  ثهة يركة اقق ا  يهثي احت احادي 

لك يكة حأه ي  جةشه؟ ثهة يركة ألهة الشام الذية حأل حأاثيع ةلاااك حقتا الى اإلحام 

 ال  ا  يهثثا حنة الا األحادي .

ثلاذا سعذيه هعا حا ثلد حة لثايات اعه ي  يتب اللعع ثغةهها  ث  يارعا الراةف 

 ثاا.لثئع ال اغةع  ثحة سال ي  صالللث  الذي   يطرئة إ  ألثلئا الهثاة الذية ثمقتاك ا

ا إلى ا ثهثا اع  ا ثهثا اعا إلى اقةع األحزاب)ال : يرة الا الهثايات ةال اإلحام 

                                         
 .92ا   ي  إسقم حأاثيع  ص (1)
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  .(1)(ثيقالا : يذب الله ثلساله  صتق الله ثلساله :إ ا  قال  حا ةال الله ثلساله

ه الل ا ثهثا إلى اقةع األحزاب إلى حة يقال: يذب  ا ثهثا إلى يذا): ثحعاا ةاله

 (0) (ثلساله ث  ة  قال: صتق الله ثلساله

ثلكة استللراا ثاسهثا   : )ثالذي يلق ال  ع ثاها العلرع حا اسلرااثحعاا ةاله

 (2) يلرا ثجتثا اااا ا لجأاا إلى اتاثااك حعا إ  ا اك لك يتااا الصقة(  الكثه

اأت  الرضادةثحعاا هذ  الهثايع الصطةهة الت  ا ةة سعع الله ي  حصال النالات 

جاء إلى الى يقال: يا احةه الر حعةة  األ  ةاء الةاك الصقة ثاللقم  ثيةاا ا  لجق 

ه  ء القام الذية  قاالاك: التااة ثاحتة  ثالهسال ثاحت  ثالصقة ثاحتة  ثال ج 

ةال: حا ية حا ي  الكتاب  الرةاك ارا سراهك الله ي  يتااه. ثاحت ي ك  لرةاك؟ ةال:

ْلعَا َاْأَضُاْك َاَلى َاْأٍن ِحعُْاْك َحْة َيلََّك ﴿احا سرأت الله ةال: )ةال:  االره. ُسُة َيضَّ اِْلَا الهُّ

ْتَ اُ  اُِهثِح اْلُقُتِس َثَلْا  ُه َثَلَيَ، َاْأَضُاْك َدَلَجاٍت َث َاْةعَا ِاةَلى اْاَة َحْهَيَك اْلَ ةِّعَاِت َثَايَّ اَء َش اللَّ

ُه َحا اْةَتتََة الَّ  ِذيَة ِحْة َاْأِتِهْك ِحْة َاْأِت َحا َجاَءْاُاُك اْلَ ةِّعَاُت َثَلكِِة اْختََلُثاا َيِرعُْاْك َحْة  َحَة اللَّ

َه َيْثَأُة َحا ُيِهيتُ  ُه َحا اْةَتَتُلاا َثَلكِةَّ اللَّ   يلرا ثة، [052]ال قهة:  ﴾َثِحعُْاْك َحْة َيَثَه َثَلْا َشاَء اللَّ

لله ثاالكتاب ثاالع   ثاال ق  يع ة الذية  حعاا  ثهك الذية ا ختقف يعا   ة اثلى اا

 (1)(يثهثا  ثشاء الله ةتالاك يقاالعاهك هتى  ارشةئع الله لاعا ثإلاداه

: )احا اأت  يإ ا يعا   ة ثا تك الى حا كيهت يقال يةه إلى حأاثيعثحعاا يتاب يت ه 

عتك  ثهاك  ثالةام ا ا استقرعا ثيتحة ا لثع ثال رااع  يثهق اةععا ثاةعكك احل ا ا  حعا ثي

                                         
 (191/  0حلعت ال زال ) (1)

 (052/ ص  2اللعع لأ ت الله اة احرت: ج  (0)

 (015ثةأع صثةة )ص (2)

 (200/ ص  1ثةأع صثةة: ج  (1)
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 (1) حهاا(  ثحا اسلك حللركك إ  يهها  ثاأت ا  يا  ا ف ا سقم يله لهسال الله

مك ااا   العاس ثا ا حأتزل ) ثحة خط ع له يام صثةة ي  حاال  ح، ثيت حأاثيع:

 اا!  ثإ ا  احالهك  يقالاا ل : ااي،  يأاةت الةاك  يقالاا ل : ااي،  يإ  األحع   اهضى إ

 صاف إ  لك اثأة ا  يثتهق العاس  ي ايأتاك  يلك يهاع  إ  شقاق لجلةة ةت اايأا    

ثخقف حأاثيع الذي لك ي أة الله از ثجة له سااقع ي  التية  ث  سلف صتق ي  

اإلسقم  طلةق ااة طلةق  حزب حة هذ  األحزاب  لك يزل لله از ثجة ثلهساله ص 

اا  حتى دخق ي  اإلسقم يالهةة  يق غهث إ  خقيكك حأه  ثللرللرةة اتثا ها ثا

ثا قةاديك له  ثاتاا   ل   ةكك ص الذية   يع غ  لكك شقاةاك ث  خقياك  ث  ا  

اأتلاا ااك حة العاس احتا ا  إ   اداايك إلى يتاب الله از ثجة ثسعع   ةه ص ثإحااع 

استغثه الله ل  ثلكك  ثلكة حاحة ال اطة  ثإحةاء حأالك التية  اةال ةال  هذا ث

 (0)(ثح حعع  ثحللك ثحللره

)لةل احةع يااشك  ث  حهب يأ ت الرطلب  ث  : ثحة يتاب له إلى حأاثيع

اااسثةا  يأا  طالب  ث  الرااجه يالطلةق  ث  الصهيح ياللصةق  ث  الر ق 

 ك..(ال جاعيالر طة  ث  الر حة يالرتغة  ثل ئل الصلف خلف يت ، سلثا هاى ي   

(2) 

 ال لة اة ال ثحة الص ااع الذية لثي اعاك حنلرا لثي اة ارال اة ياسه 

ثسةت ش اب اهة ال عع  يقت ثلدت الهثايات الكنةهة اعه  ثالت   س ط لسال الله 

ح ةب اة اا  ماات  اتل الى حاةثه حة حأاثيع  ثحة الثئع ال اغةع حأه  ثحعاا حا لثا  

                                         
 ( 052/  19شهح  اج ال قغع:  (1)

 (5/ 5االيخ الط هي ) (0)

 (119/  15شهح  اج ال قغع:  (2)
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خطب يذيه الةا  يعال حعه  ث ال حة ال لة  يقام ال لةة لةهد ةال: لرا ااي، حأاثيع 

اياا الذايه الةا  ا ا ال لة  ثاا  ال    الةه يأخذ ال لة اةت  يأجلله  مك ةام يقال:

  ثجتو ثجتي لسال الله  ثاح  ياطرع  ثاحا هعت  ثا ت حأاثيع  ثاااو صصه 

يها  ثاألحعا حل ا  ثشه ا يلأة الله اخرلعا ك ثجتا  ختي ع  ثجتاا ةتةلع  حهب 

  (1) (يقال طاا ف حة اهة الرل ت:  حةة ةتحا  ثاةتحعا يثها ث ثاةا.

ثةت اأ  عا لتامب الرتام ةة الةعا ي  حقعا  ): جاء يةهحأاثيع ثحة يتاب له 

ثإ  يا اا كثي يضةلع ثسااقع ي  اإلسقم  يأحلكعا اة حعازاتاك  ثسلطا    ّةعا 

ت الرعايقا  ثاألحزاب اذلا حغرزا ينلرا ه اه  اث يكا  لاك حصايع الى التية ا  ي 

اذلا س ب لرا الادثا اه حة يلاد   يالةام يلةأ ب الرتأ ب حة ااّم ا يا حأاثيع الى 

احه للت حة اهله    اثضة ي  التية حأهثف  ث  امه ي  اإلسقم ح راد  ثا ت ااة 

ثلكّة الله خّة ا ثستهّد يتألك   حزب حة األحزاب  ثااة ااتى ةهيش لهسال الله 

لرة اق ى التال  االله لتلقةّة اة ةلةة لّاا  مك لة زيعّا ارا ةتحت يتاو  ثحا الله اظّقم 

 (0) (للأ ةت

ثحة الص ااع الذية لثي اعاك حنلرا لثي اة ارال اة ياسه اإلحام ال لةة اة 

اا: يقال ية حأاثيعإلى لسالع ثسةت ش اب اهة ال عع  يقت السة  ال  س ط لسال الله 

اللت ةااة ح ه اة اتي ثاص ااه الرصلةة الأااتية  الذية يعكهث  الظلك )..

ثيلتأظرا  ال تع  ث  يصايا  ي  الله لاحع   ك  ظلرا ثاتثا ا  اأت إاطا اك األحا  

الذي  االراامةق ثاأليرا  الرغلظع؟ اث للت ةااة ارهث اة ال رق صاحب لسال الله 

                                         
 (1/19األص اا   ي  حقااة الطال ةةة ) (1)

 (65حقااة الطال ةةة )ص:  (0)
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 ادة ثصثهت لا ه ثا  لت جلره؟! اث للت الرتا  زياد اة سرةع الرالاد االته الأ

الالت للثهاش ): الى يهاش ا ةت ا ت مقةف  ثزارت ا ه ااة ااةا ثةت ةال لسال الله 

ثخالثت احه  حتأرتا  ثااتأت هااو    يتهيت سعع لسال الله (ثللأاهه ال  ه

ةةة يقط، ايتي الرللرةة ثسرة ااةعاك  حكذاا  اغةه هتى حة الله  مك سلطته الى الأها

ثصل اك الى جذثع العصة  يأ ا للت حة األحع ثيأ اا لةلت حعا  ثةت ةال لسال 

  اث للت صاحب ال ضهحةةة الذية (حة ال ق اقام  ل ا لةل لاك ياا حلأا ): الله 

يه  ايتب إلةا ااة سرةع ا اك الى دية ال   يكت ت إلةه: اةتة حة يا  الى دية ال  ثل

الذي يا  يضهب الةه اااو  ثالذي  يقتلاك ثحنة ااك اأحهو  ثدية ال  دية ح رت 

ا ت الا إيا  اجللا ح للا هذا  ثلا  ها يا  ايضة شهيا ا شك الهحلتةة ي  

طلب الصرال  ثةلت: ا ظه لعثلا ثديعا ثاألحع ثااق شق اصا األلثع ثا  اهد العاس 

حع ااظك حة ث يتا الةاا  ث  االك  ظها لعثل  ثديع  إلى الثتعع  يق االك يتعع الى األ

ايضة حة جاادو  يإ  ايأله ياا ةهاع إلى لا   ثإ  ااهيه يذ ب استغثه الله حعه ي  ينةه 

حة اقصةهي  ثاسأل الله اايةق  أللشت احالي؛ ثاحا يةتو إياي يلةل يكا  الى احت 

اا اك اأت الصلح حة غةه ا  يكا اضه حعه الةا  يثألا اا  ء العثه ةتلتاك ثحنلت ا

ةاالاو ث   قضاا ااتو  إ  حصايع احه لا لك اقتلاك حت ة ة ا  يثألا   ثاحاااا ة ة ا  

يتليا   يأاشه يا حأاثيع االقصاص  ثايقة اال لاب  ثاالك ا  الله يتااا   يغادل صغةهة 

ع ثلةاء  الى الش اث  ي ةهة إ  احصاها  ثلةل الله اعاس لا اخذو االظعع  ثةتلا ا

ثالتارع  ثاخذو العاس اال ةأع  اعا  غقم سثةه يشهب الشهاب  ثيلأب االكقب  ث  

االرا إ  خلهت  ثلا  ثاثاقت ديعا  ثايلت احا تا  ثغششت لاةتا  ثا اات 
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  (1)(حقأتو حة العال ي أتا للقام الظالرةة

  ا ت الله اة ا اسه ثحة الص ااع الذية لثي اعاك حنلرا لثي اة ارال اة ياس

ياا العاس  استأتثا للرلةه إلى إحاحكك  )ا: جاء يةااي  ال صهة  االقاهيرة خط ع له 

ثا ثهثا ي  س ةة الله خثايا ثمقا   ثجاهتثا اأحاالكك ثا ثلكك  يإ كك اقاالا  

ث  يأهيا  حكك الكتاب  ث  يتيعا  دية  الر لةة القاسطةة  الذية   يقهءث  القه  

  اآلحه االرأهثف  ثالعاه  اة الرعكه ق  ح، احةه الر حعةة ثااة اك لسال الله ال 

ثالصادع اال ق  ثالقةك االاتى  ثال ايك ا كك الكتاب  الذى   يهاشى ي  ال كك  

يقام األحعف اة ةةل يقال:  أك  ثالله  ( ث  يتاهة الث ال  ث  اأخذ  ي  الله لاحع   ك

لى الأله ثالةله  ثالهضا ثالكه     تلب ي  كلا الصةه  لع ة عا  ثلعصهجة حأا ا

 .(0)ث أحة حة الله الأظةك حة األجه

إ  ااة  يلع األي اد ةت ثجت حة طغام اهة الشام اااا ا )اصثةة: له حة خط ع ث

ثصاه   ثاثل كيه صلى حأه  اتلي ةت  الى ال  اة اا  طالب ااة اك لسال الله 

ية حشاهت  الت  يةاا الثضة  ثحأاثيع ثااا سثةا  حشهيا   شات ح، لسال الله 

يأ تا  األصعام  ثاالراا: ثالله الذي حلا الرلا ثحت  ي ا  اه ثيا  اهله  لقت ةااة 

  ثال  يقال: صتق الله ثلساله  ثحأاثيع ثااا ال  اة اا  طالب ح، لسال الله 

 اه ث  ااقى ث  الشت ث  اصابسثةا  يقا  : يذب الله ثلساله. يرا حأاثيع ي  هذ  اأ

حعه ي  الكك  يألةكك اتقاى الله ثال ت ثال زم ثالص ه  ثإ كك لألى ال ق ثإ  القام 

                                         
ا ظه: ط قات ااة سأت )اهجرع ال لةة(  ثاألخ ال الطاال للتيعالي  ثااليخ دحشق   (1)

ثااذيب الرزي  ث  قء الذه    ثال تايع  اة ينةه ثغةههك  ثايرة صةغع للهسالع لثاها ال قكلي ي  

 (119/ ص  0ا لاب األشهاف )ج 

 (116ثةأع صثةة )ص:  (0)
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 (1) (لألى ال اطة

ثهكذا يا  حاةف ي ال التااأةة الذية اةصتاك الثئع ال اغةع لاةاياك ح، اإلحام 

رة و ي اء اعت ارةلسراال  ثااة اإلحام لاةب و ح رت اة اا  اكه ال   ثحة اةعاك 

)ثا ت اللأةة ااة اللأةة  لك ازل ا ت ثاااو  حشاالة جاء يةاا: علسالاةااله ي  حأاثيع 

الغاا ة  ثا اتا  ي  إطثاء  ال الله  ا رأا  الى كلا ال راع   ا غةا  لهسال الله 

ةت اثا ذ   يةه الرال  ثا ل ا  الةه الق ا ة  ثالى كلا حات اااو  ثالةه خلثته  ثالش

 (0) الةا حة ات   ثيل أ إلةا حة اقةع األحزاب ثلؤساء العثاق..(

 -حكع اهة ااى يأع  –)لرا اااهك  الذي لثي اعه ةاله:ح رت اة ال عثةع اك ثحع 

 ثجتثا حتى استللراا يتا ب األثديع ثحأل اسثله ثحة الاادي االى حة  الله لسال

  (2) (اااا ا

ثلكة الللثةع يضهاا  ية ه  ء الللف اأثلئا الذية ةهااك حأاثيع  ثاد اهك  

ةتادة ةال: )لا ثثهب لاك حة الصقت حا جألاك يل  ا  ا رت  حتى ا  اأضاك  ثها 

  (1) (اص  تك ي  حنة ارة حأاثيع لقال اينهيك هذا الراتي

 (5) (ذا الراتي: )لا لايتك حأاثيع لقلتك هالذي يهثث  اعه ةالهح اهت ثحنله 

: )ارة حأاثيع الةهة اره اة الصطاب سعةة الذي يهثث  اعه ةالهالزههي ثحنله 

                                         
 (215صثةة )ص:  ثةأع (1)

 (250/  1حهثج الذهب:  (0)

 (016ثةأع صثةة)ص (2)

 (1/125اللعع؛ للصقل ) (1)

 (1/125اللعع؛ للصقل ) (5)
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  (1)(  يصهم حعاا شةئاً 

كيه اعت  اره اة ا تالأزيز ثاتله يقال: )يكةف لا ادليتك الذي األارش ثحنله 

  (0) (حأاثيع؟ ةالاا: يا ااا ح رت يأع  ي  حلره؟ ةال:   ثالله  اة ي  اتله

: حأاثيع ايضة اث اره اة ا تالأزيز؟ يقال: )يا  الذي ةةة لهالرأايى ثحنله 

 (2) (حأاثيع ايضة حة سترا ع حنة اره اة ا تالأزيز

يالللثةع يق لا  هذ  الهثايات ثي ثظا اا  ثيعشهث اا  لكة لثايات ي ال 

 قالا  اأتي الص ااع  ثي ال التااأةة  ثي ال اهة اةت الع اة يهحا  ااا اهض ال تال  مك

كلا: للعا حة الثئع ال اغةع.. ثهة هعاو اغ  ااظك حة ال غ  الى ي ال الص ااع 

ثالتااأةة.. ثهة هعاو اغ  ااظك حة ال غ  الى اهة اةت الع اة الذية احه ا االترلا 

 ااك؟ 

                                         
 (1/111اللعع؛ للصقل ) (1)

 (1/129اللعع؛ للصقل ) (0)

 (1/125اللعع؛ للصقل ) (2)
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 هذا الكتاب

يتصوال ال أن ا عا اعتحا  ت تا اة حأاثيع  ت تا اة شصصةع 

االااة،  ث  االتية.. ثا  احهها ي  األخةه يأاد اواليصةوع    اقةوع لاوا 

 إلى اآلخهة الت  سعكتشف يةاا جلةع األحه ثحقةقته.

ثهوذا ثهك ي ةه  يع ة   يأعةعوا ا  يكا  حأواثيوع ح حعوا ث  يايها 

ث  حعوايقوا  يروا اينه الر حعةة ثحوا اينه الكثال ثحا اينه الرعايقةة.. ث  

ث حة اهووة العووال.. يوواللووه ها لب ال عووع يأعةعووا ا  يكا  حة اهووة ال عووع ا

 ثالعال.. ث  يضه ا إ  دخة ي  إحتاهرا اث لك يتخة.

لكة الذي يأعةعا ها  مال حأاثيع ي  التية الذي  أتقت  ث أةشه.. أل  

حأاثيع يا  ي  كلا الصتل الذي اسل يةه للأقا ت ثالثقه ثالللاو.. 

لةاسةع  ظك اإلسقم الثيةه يله القه  ..ثيةه  قة ال تي .. ثيةه اسلت 

 ثا ةتصاديع ثا جترااةع ثغةهها.
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