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  : ولُقُي -لَبـن ح بنِدمح مبنِ دمحأَ -  اِهللادبا عبأَ تعمس:لَقاَ

ـ لَ ع انَكَ ام بِ كسمالت:انعند ةنـ الس أصولُ � يـ  أَ ه صحاب 
الرولِس-ى اهللاُ لَّص لَ عيه و لَّسقْاِإل،–متهِبِ اُءدم،وترالبِ ك عِد،بِ لُّكُو ـ د عة 
ـ اجلُ] تـرك [و اتومص اخلُ كرتو،ةٌاللَض يهِفَ ـ  وسِلُ م ـ  أَ ع صابِح 

  .ينِالدي  فاتومصاخلُو،الِد واجلاِءر املكرتو،اِءوهاَأل
� ـوالسةُن ع ندآثَ :انار ر اهللاِ ولِس -ى اهللاُ لَّص لَ عيه ـ  و لَّسم–

ـ ق ةنالسي   ف سِيلَو،آنرالقُ لُالئ د يهو،آنَر القُ رسفَ ت ةُنالسو، ياس،ال و
تضرلَ ب ا األَ هالُثَمال،و تدرك ولِقُبالع اَألال  وهاِءو،إنم ا هـ  و ـاإلتباع 

وتراهلَ كىو.  
ـ  هن م كر ت ني م تالَّ مةالزِ الَّ ةنالسومن   � ا خةًلَص - قْمل يـ لْب اه 

ـ  ،هرش و هرِي خ رِدالقَ بِ انُاإلمي:اهلهأَ ن م نكُم ي لَ- اهبِ نمؤيو والت صديق 
ـ  وا ه مإن ؟فيكَالو؟ مل:الُقَال ي  اه بِ انُمياِإلو،يه ف يثادحاَألبِ الت صديق 
  .]اهبِ[انُاإلمي واهبِ

� وملَ ن م ي رِعف ِسفْ تياحلَ ر يدث بلُويغه لُقْ عد كُ قَفَ هفـ  ذَ ي لك 
ـ  و ه بِ انُمي اإلِ هيلَعفَ،ه لَ مكحوأُ التسلـ  يم ـ  ثلَم،ه لَ ح ديث:] الـصقِاد 
ا وإن   أحاديث الرؤية كُلِّه   لَثْمو،رِده يف القَ  لَثْ م انَا كَ  م ثلَ وم ]وقِدصاملَ

    م شوحتاعِ واسمنِ األسع تبننه عمانُ بِ   ،فا املُستاإلمي لَيها عمإنا ، هنْأَو 
م درال ينهرداًا حاحفاً و  عن الثِّقَات اتاملَأْثُور يثاداَألح نا موغَريِه.  

فإنَّ  يتعلَّم اجلدالَ،  اصم أَحداً وال يناظره،وال    ال يخ  ] وأَنْ [  �
 ،نه ع ينهِم روهمكْ نِنس ال نا م هرِي وغَ آنرالقُ و يةالرؤوالكَالم يف القَدرِ    

الو ونُكُي ص احبنْإِ -ه ابكَ بِ أَصالمال هسةَن-مأَ ن لِه الس نة ح ت ى يدع 
اجلالَدوي لِّسم،ويؤماآلثَارِبِ ن.  
 سيلَ:ولَقُ ي نْ أَ فعض ي وال قٍولُخم بِ سي ولَ  اهللاِ الم كَ رآنُوالقُ �

ـ  م نٍائب بِ سيلَمنه و   اهللاِ الم كَ فإنَّ:لَاقَ،وقٍلُخمبِ نهلَ،ويس ـ  م نـ  ه يٌء ش 
ملُخوق،وإياك وم اظَنةُر م أَ ن حثَد فيه ومفْاللَّ بِ الَ قَ نظ غَ ورِيه ـ ، و من 
قَوف ف ال أَ :الَقَفَ يهيرِد،ملُخأَ وق لَ و يبِ س ماوإمنَ وقٍلُخ هـ  و   اهللاِ الم كَ
ـ  منوإِ وقلُخ م وه:الَ قَ ن م لَثْ م ةعد بِ باحص[ا  ذَهفَ ا هـ  و  ] اهللاِ الم كَ
لَويبِس موقٍلُخ.  

� اِإلوبِ انُمي الرؤية ي ومالق يامكَة ميِوِا رنِ عبِ النـ - ي ى اُهللالَّص 
لَعيهو لَّساَأل يف -محاديثالص احِح.  

 نعورثُأْ م هنإِفَ،هبى ر أَ ر دقَ-ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّص-يبِ الن نَّوأَ �
راهللاِ ولِس -ى اهللاُ لَّص لَ عيه و لَّسم–صحيح،]قَد[روقَ اه تةُاد ع ن ـ رِكْ ع ةَم 

نِع نِ اب ع سٍابو،روكَ احلَ اهب مأَ ن انَب ن   عرِكْعةَمنِ ع نِابـ  ع اسٍبو،رواه 
عليبن ز يدع ني وسبنِف م هانَرنِ عنِ ابع اسٍب.  

� احلَويثُد ع ندن ى ظَ لَا عرِاهكَ هم اَءا ج نِ ع بِ النـ -ي ى اهللاُ لَّص 
لَعيه ولَّسم-الكَوالم ف بِ يه دةٌع،لَوكن ن ؤمبِ ن كَ ه م اَءا ج ى ظَ لَ عرِاهه ال و
نناظرف أَيه داًح.  

� اِإلوبِ انُميامليزان يوم الق يامكَ،ةم اَءا ج ]ينُوز ـ  الع بـ  د ي وم 
القيامفَ ة  نُزِال ي ج ناح ب عوضة [،وتأَ نُوز عالُم الع بـ  كَ اد ـ  ام يف  اَء ج 
ـ  ذَ د ر ن م ن ع اضراإلعو]هبِ[ يقدص والت ه بِ انُاإلميوِ،رِثَاَأل لك ـ  و ترك 
مجلَادته،اهللاَ نَّأَو -تبارك و تىالَع-لِّكَيم الع بادي ومالق يامـ ة ـ  بسي لَ ينهم 
وبينه ت رجانُم،بِ انُواإلمي ه و التصدبِ يق ه،واحلَ بِ انُاإلميضِو،نَّأَو ل رولِس 

 لُثْ م هضر،عهتم أُ هيلَ ع درِ ت ةامي الق مو ي اًضوح-ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّص-اِهللا
 اربخ األَ ه بِ تحا ص ى م لَ ع اِءم الس ومِج ن ددع كَ هتي،آنِرٍه ش ةُريِس م هولطُ
مغَ ن رِي و جه،وبِ انُاإلمي القَ ابِذَع رِب،نَّأَو ه ذاألُ ه ةَم ـ  ت ـ ورِب يف قُ  نتفْ ا ه
وتلُأَس نِ ع اإلمي ان اِإل والمِسو،مرِ ن ب؟هومن بِ ني؟ه،وأْيتيه م كَنر و ـ ن كري 
  .ه بِيقدصالت وه بِانُاإلميو،دارر أَفيكَو،-لَّج وزع- اُهللااَء شفيكَ
� وبِ انُاإلمي فَشاعة بِ النـ -ي ى اهللاُ لَّص ـ لَ ع يه ـ  و لَّسبِ-مـ و  مٍوقَ

يخرونَج م ن ارِ الن ب عدم ا احتقُر وا وصوا فَ ار؛فَماًحيؤمهِ بِ رلَ إِ م ـ ى ن رٍه 
لَع اجلَ ابِى ب نكَ،ةم كَ،رِثَ يف األَ  اَءا جيف اهللاُ اَء ش  كَ وم إِ،اَءا شنـ  م ا هو 

انُاإلميبِه و التصدبِيق ه. 

� وِس املَ نَّ أَ انُاإلمييح الد الَج ارِ خج ـ كْ م تـ  وب ب ين ع يـ ن يه 
ـ  ذَ نَّأَ بِ انُاإلمي،ويه ف تـاَءي ج ت الَّ يثُادحاَأل،ورافكَ لـ  ك  نَّأَو،نائ كَ
عىيس ]ابنم ريم[-لَعيهالس الم–يفَ،لُزِنقْيلَتبِه لُابِب د.  

� وقَ:انُاإلميلٌو و علٌم،زِييد و يقُنكَ،صم يف اخلَ  اَءا ج كْأَ[رِبلُم 
 ن م سيلَ[و]رفَ كَ دقَ فَ الةَ الص كر ت نمو[،]قاًلُ خ مهنسح أَ اناًميإِ،نينِمؤاملُ
  اهللاُ لَّح أَ دقَو،راف كَ وها فَ هكَر ت نم]الةُال الص  إِ رفْ كُ هكُر ت يٌء ش الِمعاَأل
 .هلَتقَ

� وخير ه ذاألُ ه مة ب عد بِ نيأَ:اهب رٍكْو ب الص دثُ،يقم ـ  ع مر  بـن  
 ابحص أَ مهمدا قَ م كَ ةالثَلثَّ ا الِءؤ ه مدقَن، بن عفَّانَ  انُمثْ ع م، ثُ ابِطَّاخلَ
راهللاِ ولِس -ى اهللاُ لَّص لَ عيه و لَّسملْ،-م ي ختوا يف ذَ  فُللمثَّ،ك ب عـ  د ه الِءؤ 
ـ يب طَ  أَ  بـن  يلع:ةُسمى اخلَ ور الش ابحص أَ ةالثَالثَّ ـ لْطَو , بٍالَ ةُح ،
والزبيرو،عبد الر حنِم بن  ع وف و ،سعقَّاصٍ  [دأَبِي و بن[لُّكُ،وهم ي لُصح 
لْلالفَخوكلُّ،ةهإِ م مام،وذْنهإِ ب ىل حيدابنِ ث  ع مكُ ":رن ا نعد و رولُس 

 مثُ،رم ع م ثُ رٍكْوببأَ:ونَرافوت م هابحصأَ و يح-ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّص- اِهللا
ثْعثُ ،انُمم ن كُسثُ"تم]نم[بعأَ د صابِح الش ـ ى أَ ور ـ  لُه ب ـ  رٍد م ن 
 ى اهللاُ لَّ ص - اهللاِ ولِس ر ابِحص أَ ن م ارِصن األَ ن م رٍدب لُهأَ مثُ ،ينرِاجِهاملُ
لَعيه و لَّسم-ى قَ لَعرِد اهل جرة و قَابِالسأَ ة أَ فَ الًوفْ أَ مثَّ،الًولُض اسِ الن ـ  ب عد 
هأَ الِءؤ صحاب ر اهللاِ ولِس - ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه و لَّسالقَ- مالَّ نُر ذ ـ ي ب ثَع 
لُّكُ،ميهِف م نص حبهس أَةًن وش أَراًه وي وأَاًم وس أَةًًاع ور ـ  فَآه هـ و م ن 
 عمس و هع م هتقَابِ س تانكَ،وهبحا ص  م رِدى قَ لَ ع ةبح الص ن م ه لَ هابِحصأَ
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ـ  ينذ الَّ نر القَ ن م لُضفْ أَ و ه ةًبح ص ماهندأَفَ،]ةًرظْن[ هيلَ إِ رظَن و هيلَإِ  م لَ
يروه،لَوبِ و اهللاَ قُ لَ و جاألَ يعِم عانَ؛ كَ الِم ه الَّ الِءؤ ذين ص حب ـ وا الن -يبِ

ى اهللاُ لَّص لَ عيه و لَّسم-،وأَروه و سمع وا منه،ومن ر بِ آه عنِيه و آمبِ ن ه لَ وو 
سفْ أَةًاعلُضل صحبتهم نابِ التعنيلَ ووع أَلَّوا كُلُم عاخلَالِم رِي .  
� والسمع الطَّ وةُاع َأل لئمة،أَوماملُ ري ؤنِمني،البر اجِالفَ وـر،ومن 

ولي فَ،ةَالفَ اخلاجتمع الن اس لَ عيه،وروا بِ ضهو،ملَغَ نبهبِ م السيف ـ  ح ىت 
صارخ ةًيفَل ]وسمأَ]ي ماملُري ؤنِمني.  
� الْوغزو اضٍ م م األُ ع ملَ إِ اِءر ى يمِو الق ـ ي امة،البر ـ  و ال ،راجِالفَ

يترك،وقسالفَ ةُم ِءيقَإِ،واحلُ ةُام دى األَ لَ إِ ودئمـ  ة لَ،اضٍ ميـ  ألَ س حنْ أَ د 
طْيعن لَ عهِيم،و ال يازِنعهم،وفْدع الص قَدلَ إِ اتهِيـ  م ج ائةٌز وـ ن ةٌذَاف،من 
فَدعلَا إِ ههِيأَ م جأَزت ع نه،بأَ انَ كَ اًر راًاجِ فَ و،واجلُ الةُص معة فَلْ خهو،لْخف 
من و اله ج ائةٌز ب اقةٌي ت ةٌام كْ رعتنِيم،أَ ن عادـ ه ـ ا فَ م هو م ـ ب تدعارِ،تك 
ارِآلثَل،مخالف ل لسنلَة،يلَ س ه م فَ ن اجلُ لِض معة لَ اذَإِ؛يٌء ش مي ر الةَ الـص 

لْخاألَ ف ئموا  ةكَان نم :بهم فَ هم وفاجرِ ر الـسـ  نْ أَ ةُن تلِّصي م ـ ع هم 
كْرعتنِي،]مأَ ن عادها فَ مهو م بتدع[،ويدأَ بِ يننه ـ ا ت امت،كُاليـ  ن ي  ف
صرِدك م ذَ ن لك ش ك،ومن خ رج ى إِ لَ عامٍم ]مأَ ن ئمـ  ]ة  دقَو،نيملس املُ
ـ الر بِ انَ كَ هج و يأَبِ،ةفَالاخل بِ هوا لَ رقَأَو،هيلَوا ع عمت اج اس الن انَكَ ا أَ ضو 
ـ  ر ن ع ار اآلثَ فالَخو،نيملسا املُ ص ع جارِا اخلَ ذَ ه ق ش دقَ فَ ةبلَالغبِ ولِس 

ال و،ةًيلاه ج ةًيت م ات م هيلَ ع جارِ اخلَ ات م نْإِفَ-ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّص-اِهللا
يلُّح ق الُت طَلْ السان ال اخلُ  وروج لَعيألَ ه حد م ن فَ،اسِ النمفَ ن ـ  ذَ لَع لك 
  .يقِرِالطَّ وةن السرِيى غَلَ ععدتب موهفَ

� وقاللُّ الُت وصِص اخلَ وجِارِو ج ائذَ إِ ز ا عرض وا للرلِج ف  ِسفْي نه 
وماللَفَ،هنْ أَ ه قَ يـ  لَات ع ن ـ  ن ـ ،وهالم و هِسفْ يفَدع ع ـ ن ـ ا بِ ه ـ  لِّكُ ا  م
قْيدر]لَعيه[لَ،ويلَ س ـ  ذَ إِ ه ـ ر ت و أَ وهقُارا فَ ـ طْ ي نْ أَ وهكُ ـ تال ي،ومهبلُ  عبِ
ـ  نْ أَ ها لَ منإِ،نيملس املُ الة و و أَ اممال اإلِ  إِ دح ألَ سي،لَمهارآثَ ي فَدـ  ع ع ن 
ِسفْنه ف  قَي مامذَ ه لكو،يي بِ وِنجهدنْ أَ ه  قْ ال يأَ لَت أتى نْإِ؛فَداًحلَعيه ي ف
فْدعه ع ن ِسفْ نه ي املَ  فعكَرأَ فَ ةبعقْ املَ  اهللاُ دقُ نْإَِ،ولَت لَت ذَ ه ي  ا فلْتالِ احلَ ك 
وهو يفَدعع نِسفْ نهو مالهر جلَوت هالش هكَةَاد ماَءا جي اَأل فحاديث.  

وجمارِ اآلثَ يع ف  ا إِذَي هنا أُممبِر قتالهلَ،ومأْ يمقَ بِرتله،وال اتـ ب اعهال ،و
يهِجز لَ عينْ إِ ه رِ صأَ ع انَ كَ و رِ جاًحيأَ نْإِ،و ذَخأَ ه لَ فَ رياًسيلَ س نْ أَ ه قْ يلَته ،
وال يقيملَ عياحلَه دلَ،وكني رفأَع مرلَ إِهى منو فَ اُهللااله يكُحمف يه.  

� و ال نشهد أَ[ى  لَ عحد م أَ ]ن لِه الق لَببِ ة علٍم ي علُمبِ ه جنال ةو 
ارٍن،نرج و للصحِال ونخاف لَ عيه،ونخاف بِنِذْ املُ يِءِسى املُ لَ ع ونرو لَ جه 
رحاِهللاةَم .  

� وملَ ن قذَ بِ  اهللاَ يبٍن جِتلَ ب بِ ه ه الن ار-تغَ باًائ ير م رٍص لَ عيه-
ـ  فُعي و هادب ع ن ع ةَبو الت لُبقْيو،هيلَ ع وبت ي -لَّج و زع-  اهللاَ نَّإِفَ، نِو ع 

السئَيات. 

وملَ ن قيه قَوأُ د قيم لَ عيه ح ـ  ذَ د لالـذَّ  ك ـ  بِن ف   ي الـدنفَ،ايهو 
 .-ملَّس وهيلَ عى اُهللالَّص- اِهللاولِس رن عرِبي اخلَ فاَءا جمكَ،هتارفَّكَ

وملَ ن قيه م صغَ اًر ير ت بٍائ م الذُّ ن الَّ وبِن قَ[ي  تد[ اس توجـ  بِ ب ا ه
قُالعأَ؛فَةَوبمرى اِهللالَ إِه-عزو نْ إِ-لَّجاَء شذَّ عبهنْإِ وفَ غَاَء شلَر ه.  

وملَن قيهم كَن رٍافذَّ عبهلَ ومي غفلَر ه.  
� والرجم ح ق لَ ع ى من ز ن قَا وأُ د حصذَ إِ ن ا اعترأَ ف ـ  قَ و امت 

لَعيه ب يةٌن،قَود ر جم ر اهللاِ ولُس -ى اهللاُ لَّص لَ عيه و لَّسم-،قَود ر ـ ج مت 
  .ونَداش الرةُمئاَأل
� ونِم ان قَتأَ ص داًح م أَ ن صابِح ر اهللاِ ولِس -ى اهللاُ لَّص ـ لَ ع يه 

ولَّسأَ،-مأَ و بغضه لحدانَ كَ ث م نأَ،هكَذَ ور م ئَاوِسانَكَ،ه م بتعاًد ح ى ت
يترحملَ عهِيمج يعاًمو،لْ قَونُكُيبلَه همس يماًل.  

� وفَالناق ه فْ الكُ ونْأَ:ر فُكْ ياِهللا بِ ر و يعبغَ د يرهو،هِظْياإلِ ر سالم 
ي ال فالنِعيةاملُ لَثْ،م نافقالَّ ني ذكَ ين ان لَوا ع ى عهد ر ـ - اهللاِ ولِس ى اهللاُ لَّص 
لَعيهو لَّسم- .  

� وهذاألَ ه حالَّ يثُاد ي  تاَءجالثٌثَ[:ت م ن  ف كُن فَ يه هو م نافق[ 
ذَهلَا عى التغليظ،نوِرا كَيهماَءا جتو،فَال نسراه.  

� ولُقَوه- ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه و لَّسم- :]  ال تجِرع وا بعـ ي كُ د  اراًفَّ
]الًالَّض[يرِضب ب عكُضقَ رِ ماب ب ضٍع[،ولُثْم:] ِا الْ ذَإـ ت ـ  قَ  انملسى املُ
ـ  مِلس املُ اببس[:لُثْمو،]ارِي الن  ف ولُتـقْاملَ و لُاتالقَا فَ مهِيفَيسبِ  وقس فُ
وقالُتفْ كُ هر[،ولُثْم:]مألَ الَ قَ ن خيه:ا كَ يافقَفَ،رد ـ  بِ اَء ب ـ ا أَ ه حدهام[ 
وفْكُ[:لُثْماِهللا بِ ر ت برؤ م ن ن بٍس نْإِ و د ق[،ونحو ه ذاألَ ه حاديث ـ  م ا م
ال و،يه ف ملَّكَتال ن و،اهريِسفْ ت ملَع ن ملَ نْإِ،وه لَ ملِّسا ن نإِ،فَظَفح و حص دقَ
نجلُاد ]فيه[و، فَال نسر ه ذاَأله حبِ الَّ إِيثَادلِثْمم اَءا جتو،ال نرـ د ا ه
  .اهن مقحأَال بِإِ

� اجلَوةُن و النار م وقَلُختا  انقَتلخ كَ قَدم اَءا ج ع نـ  ر اِهللاولِس -
ى اهللاُ لَّص لَ عيه و لَّسم-:]دلْخاجلَ ت فَ ةَن أَريقَ ت راًص[،]وأَريالكَ ت ثَور[ 
ـ له أَ رثَكْ أَ تيأَر فَ ةني اجلَ  ف تعلَاطَّ[ ـ .....اه ـ لَاطَّو[،]اذَكَ عـ  ت ي  ف
فَ،ارِالنأَرياذَكَ.....ت و أَريفَ]اذَ كَ ت،من ز عأَ م نهلَ امم ت ـ لَخ ـ ا فَ قَ هو 
ذِّكَمالقُ بِ برآن ،أَوحيثُاد ر اهللاِ ولِس -ى اهللاُ لَّص ـ لَ ع يه ـ  و لَّسم-ال ،و
  .ارِالن وةناجلَ بِنمؤ يهبسحأَ

� ومن م ات م أَ ن لِه الق لَبة م وداًح،يلَّص لَى عيه و يستفَغـ  ر ، ه لَ
]و ال يحجب ع نه االس تفَغار[ال،و ن ترك الةَ الص لَعيه ذَ لذْ أَ بٍننبه-صرياًغ 
   .- لَّج وزع -ى اِهللالَ إِهرمأَو-رياًبِ كَو أَانَكَ

β  

3 

4 


