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Kitāb al-ʿAẓama, the section on Hell  منهج ةفص ،ةمظعلا باتك  

 قابط عبس اهلعجو منهج كلذ قوف ىلاعتو كرابت هللا قلخ مث .لصف ٤۰۱
 ىمسو ىرثلاو شرعلا نيب امك ةقبطلا ىلا ةقبطلا نم .ضعب قوف اهضعب
 ةَيِواَهلا اهامس ىلفسلا ةقبطلاف ٤۰۲ .مولعم مساب اهقابط نم ةقبط لك
 .ِراَّنلا َنِم ِلَفْسَألاِ كْرَّدلا يِفَ نيِقِفاَنُْملا َّنإ ىلاعت هلوقل نيقفانملا نكسم يهو

 ةقبطلاو ٤۰٤ .نيرفاكلا نكسم يهو ميِحَجلا اهمسا ةيناثلا ةقبطلاو ٤۰۳
 اهمسا ةعبارلا ةقبطلاو ٤۰٥ .نيطايشلا نكسم يهو ريِعَسلا اهمسا ةثلاثلا
 ىَظَل اهمسا ةسماخلا ةقبطلاو ٤۰٦ .كلذ هبشأ امو جوجامو جوجايل ُرَقَس
 اهمسا ةسداسلا ةقبطلاو ٤۰۷ .نيملاظلاو لاجدلاو دوهيلا نكسم يهو
 ةعباسلا ةقبطلاو ٤۰۸ .هبر هيلع ىضق نمو ىراصنلا نكسم يهو ةَمَطُحلا
.ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم نيئطاخلاو نيصاعلل مَّنَهَج اهمسا

 سور عبس اهل لعجو مئاوق ةعبرأ اهل لعجو باوبأ ةعبس رانلل لعجو ٤۰۹
 نسلأ ةعبس مف لك يف هاوفأ ةعبس هجو لك يف هجوأ ةعبس سأر لك يف
 ةنسلاو ةنس فلأ فلأ فلأ فلأ ةئام نس لك لوط نانسأو سارضأ ةعبسو
 ةعاسلاو ةعاس فالآ ةعبرأ مويلاو موي فالآ ةعبرأ رهشلاو رهش فالآ ةعبرأ
 هيفو الا ربش اهنيب سيل ٤۱۰ .هذه انينس نم ةنس نيعبس اهرادقم ةدحاولا
 الو اهبحاص مسا اهيلع بوتكم ةرجش لك كانه رجش ىلع بوتكم
 .مهبحاص مسا مهيلع بوتكم الا عمقم الو ةينابز الو ةيح الو برقع
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 لاقف ؟اهطسب امف اهكمس اذه هللا دبع اي :هنع هللا يضر نامثع لاقف ٤۱۱
 الو اهضرعل الو اهل ملعي الو كردي ال اهطسب تاهيه تاهيه هللا دبع
 مث ٤۱۲ .اهقلخ يذلا ىلاعت هللا الا كلذ ىهتنم ملعي الو ىهتنم اهرعقل
 عاطم هرمأو قباس هملع نكلو اهقلخ ام هللا ءاش ول :لاقو هللا دبع ىكب
 هنع هللا يضر نامثع ىكبف لاق ٤۱۳ .نيئطاخلاو نيصاعلا نم مقتني اهبو
 هللا لوق نم :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كيكبي ام :هللا دبع لاقف ،اديدش ءاكب
 ْنإ ْمُكِب َالَو يِب ُلَعْفُي اَم يِرْدَأ اَمَو ِلُسُرلا َنِم اًعْدِب ُتْنُك اَم ْلُق لجو زع
 دقف وه امأ :هللا دبع لاقف ٤۱٤ ٌنيِبُم ٌريِذَن َّالإ اَنَأ اََمو ََّيلإ َىحوُي اَم َّالإ ُعِبَّتَأ
 َكَل اَْنحَتَف اَّنإ ىلاعت هلوق كلذ نمو ،رّخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل هللا رفغ
 َكْيَلَع َُهتَمْعِن َّمِتُيَو َرَّخََأت اَمَو َكِبْنَذ ْنِمَ مَّدَقَت اَمُ هللا َكَل َرِفْغَيِل اًنيِبُم اًْحتَف
 يضر نامثع ىكبف ٤۱٥ .انيلع ةمكحم تيقبو اًميِقَتْسُم اًطاَرِص َكَيِْدهَيَو
 هذه عمس نمل تبجع :لاق مث .كلذ نم دشأ اديدش ءاكب هنع هللا
 نا مث :هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع لاق مث ٤۱٦ .حرفي فيك ثيداحألا
 اهجاومأ رانلا نم رحب فلأ فلأ ةئامعست منهج يف لعج ىلاعت هللا
 لك يف قنع فلأ مهنم دحاو لكل لابجلا لثم دوس ةينابزلاو ٤۱۷ مطالتت
 مف لك يف مف فلأ هجو لك يف هجو فلأ سأر لك يف سأر فلا قنع
 نورشع رحب لك يف ٤۱۸ .خسرف ةئامسمخ ةريسم نس لك لوط نانسأ
 فلأ فلأ يتئام ةريزج لك يف ةريزج فلا فلا ةيام ىلا فلا فلا فلا
 سيل ةينابز فلأ فلأ ةئام ةقبط لك يف ةقبط فلأ ةئام جزا لك يف جزا
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 الو يلغي ميِمَح هيف ءانا مهنم دحاو لك ديب ٤۱۹ .اعمأ الو اشحأ مهل
 ىتم :لوقي حيصف ناسلب ملكتي ضعب ىلع هضعب بلقنيو هنايلغ نكسي
 ول عمقم هديبو ٤۲۰ ؟مهنم مقتناو مهنم يفتشاو ةاصعلا فوج ىلإ لخدا
 تتاملو اهرح نم اهلك ايندلا راحب هايم تفشنو هعطقل لبج هب برض
 رخآلا قباطلا ىلا قباطلا نم ٤۲۱ .ةبرضلا كلت ةدش نم اعيمج ضرألا لهأ
 نم ةيدوأ هيفو ٤۲۲ .ةنس فلا فلأ ةئام ىلإ ةنس فلأ فلأ يتئام ةريسم
 رانلا نم ةببج داو لك يفو ةنس فلأ نيسمخ ةريسم هلوط داو لك رانلا
 بج لك يف ةنس فلأ فلأ ةئامسمخ ةريسم مهنم بج لك قمع
 ةرجش فلأ فلأ ةئامسمخ جزا لك يف )؟( جزأ فلأ فلأ ةئامسمخ
 ةئام ينابز لكل ٤۲۳ .ةينابز فلأ فلأ فلأ فلأ ةئامسمخ ةرجش لك يف
 لك يف مف فلأ ةئام هجو لك يف هجو فلأ ةئام سأر لك يف سأر فلأ
 ىلاعت هللا رمأ ول ٤۲٤ .خسرف ةئام ّنس لك لوط نانسالا نم ةئام مف
 نم اهيف ام عيمجب عطقل ةدحاو ةضرق يف ايندلا ضرقي نأ مهدحأل
 داو مهيفو ةيدوأ راجشألا كلت نيبو ٤۲٥ .اهراجحأو اهراجشأو اهلابج
 لبج لك يف لبج ةئامسمخ يداولا كلذ يف نزحلا يداو هل لاقي
 نم عون فلأ فلأ ةئامعبس ةرجش لك ىلع ةرجش فلأ فلأ ةئامسمخ
 همعطو نسح هرمث نول ٤۲٦ .موُّقَزلا رجش مهل لاقي راجشالا كلتو رمثلا
 ايندلا ىلا اهنم ةدود تحرط ول ةدود ةئامسمخ ةرمث لك يف .ثيبخ
 ةرجش لكب طاحأ دق ٤۲۷ .ضرألا يف نم لك تقرحأل اهيف سفنتت ىتح
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 لك لصأ ظلغو ماع ةئامسمخ ةريسم ةكوش لك لوط ديدح نم كوش
 سافنأ ددع راجشألا كلت نم ةرجش لك ىلع ماع فلا ةئامسمخ ةرجش
 ٤۲۸ .رانلا باحصأ نم ناطيش ةئامسمخ ةقرو لك ىلعو قاروأ قئالخلا
 َناَسْنإلا َّنإ ىلاعت هلوق رْسُخ اهمسا ران نم ةعقب ةرجشلاو ةرجشلا نيبو
 ٤۳۰ .رانلا نم داو ةئامسمخ عاقبلا كلت نم ةعقب لك يفو ٤۲۹ ٍرْسُخ يِفَل
 فلأ نورشع مهنم برقع لك فوج يف رفص براقع يداولاو يداولا نيب
 .اهتلتق اهتخأ مهنم تعسل نمف ٤۳۱ اضعب اهضعب عسلت .مسلا نم ةبرق
 نم فانصأ ةرشع ةلوتقملا نطب نم جرخ ىرخألا نهنم ةدحاو تلتق اذإف
 نم براقعلا حيصتف ٤۳۲ .نهبذعيف براقعلا ىلع كلذ ليسيف باذعلا
 مالكلا ولحب كودبع نيذلا نيدرمتملا نيا :حيصف ناسلب نولوقيو كلذ
 ملو كوبقاري ملو مهروتس اوكتهو ءايرلاب مهناوخإل اونيزتو لاعفلا ايرو
 مهب لكو دقو ٤۳۳ .مهنم مقتنن ىتح انيلإ مهب لجع ؟كنم اوحتسي
 مهرخآو مهرخآ ىلإ مهلوأ عمتجي ىتح ةينابزلا نم فلأ فلا ةئامسمخ
 ناحبسف ٤۳٤ .ضعب ىلع اهضعب منغلا يعارلا عمجي ام لثم ،مهلوأ ىلإ
 ام لعفي هللا نكلو كلذ يف نوفرسي اوناك امل هللا ءاش ولو .هتبوقع هذه نم
 .ريدق ءيش لك ىلع وهو ءاشي

 لْيَولا يداو هل لاقي داو كلذ دعب ىلاعتو كرابت هللا قلخ مث .لصف ٤۳٥
 نيب رانلا نم جزا فلأ فلأ بجلاو بجلا نيب بج فلأ فلأ ةئامعست هيف
 لك يف ةراغم فلأ فلأ يداولاو يداولا نيب يداو فلأ فلأ جزالاو جزالا
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 صيمق ينابز لك عم ينابز فلا فلأ ةجوف لك يف ةجوف فلأ فلأ ةراغم
 ميامعو نارطقلاو رانلا نم ليبارسو رانلا نم ءاناو رانلا نم فافخو رانلا نم
 فلأ فلأ ةراغملاو ةراغملا نيبو ٤۳٦ .طْمَخ اهيف رانلا نم قابطأو رانلا نم
 ايندلا مهعمطب نوبلطي نيذلا ءوسلا ءاملع سور نحطت ديدح نم احر
 نيذلاو ابرلا اولكأ نيذلاو ريرحلا اوسبلو ميامعلا اوربك نيذلا ةنيزلا نسحو
 ٤۳۷ مهبذكب اوقدصو ةربابجلا ىلع اولخد نيذلاو ةضفلاو بهذلا اوزنك
 ةربابجلا ىلع اولخد نيذلاو نيملاعلا بر نم اويحتسي ملو مهنم اويحتساو
 اوسبلو لطابلاب سانلا لاومأ لكأ اولحتساو ينامالا مهونمو مهودعوو
 يف يتلا ةينابزلاو رياغملا كلت امأو :لاق ٤۳۸ .مههوجو ىلا اوفرشاو مهبايث
 اودبع نيذلا ةمألا هذه نم ءارقلا مهنم ةعامجل ةدعم يهف تاوجفلا كلت
 مهرامعأ اونفاو مهالوم نيبو مهنيب اميف رتسلا اوكتهو ركذلاب ىلاعت هللا
 اهيف يتلا رياغملا كلت اوأرو اولخد اذإف ٤۳۹ .نيتبخم سانلا نوقلي ايرلاب
 رانلا نم يذلا فافخلا نوسبلي مث بايثلا كلت نوسبلي تاوجفلا
 ٤٤۰ .رانلا نم ةيدرأب نودتريو رانلا نم يذلا ميامعلا كلت نوممعتيو
 رانلا نم انتوسك انافك ام :نولوقيو نوكبيف صاصرلا مهناذآ يف بصيو
 ذذلتي ناك :ةينابزلا مهل لوقتف ؟رانلاو صاصرلا انناذآ يف متببص ىتح
 لاق ٤٤۲ دص بلق لكل اذه لجو زع هللا لعج ٤٤۱ .نودصاقلا مكعمسب
 :نولوقيو مهسفنأ ىلع نوكبي مث .اهيف اوطرف امو ايندلا ىلع نوكبيف
 دقلو ٤٤۳ .نوريجملا نحنو نونمؤملا نحنو مكحلا لوطب نوفورعملا نحن
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 ىلع انتمف رورغلا هللاب انرغو اوهلو ابعل انايند انلعجو انبذكو اذه اندعو
 ٤٤٥ .انسفنأل امول دشأ نحنف اهنم لاقتنا الو انل ةاجن الف ٤٤٤ ،ةبوتلا ريغ
 اباذع لقأ مكنا نودجت ال اذه نم ةلفغ يف متنك دقل :ةينابزلا مهل لوقتف
 ةرشع اهنطب يف برقع مهنم دحاو لكب لكوتيف لاق ٤٤٦ .رانلا لهأ نم
 ةدقع لك يف ٤٤۷ .ةدقع فلأ ةئام امهيف نايانابُز اهل مسلا نم ةبرق فالآ
 لصيف هترصاخ برضتف هنطب تحت قزتلتف ،مسلا نم ةلق فالآ ةرشع
 الو ٤٤۸ .هربد نم كلذ جرخيف هئاعمأو هداؤفو هلاحطو هدبك ىلا مسلا
 .ميِلَألا َباَذَعلا قوذيل هناكم ىلإ هلاحطو هدبك عجري ىتح هرخآ جرخي

 .انلثم دحأ هب بذع ام باذعب انبذع دقل نولوقيو نوجضيو نوكبيف ٤٤۹
.رثأ مكل يقب الو ريخلا مكنع باغ :ةينابزلا مهل لوقتف ٤٥۰
 :ةينابزلا مهل لوقتف رثكأو اذه نم دشأ اباذع نوكي له :نولوقيف ٤٥۱
 ناتّيح مهنم دحاو لكب لكوتيف لاق ٤٥۲ .متلسلس امو متديق ام نآلا متنأ
 مهماظع قشتو مهنادبأ يف مهسور ناتيحلا سرغتف امهب ناحوليف ناتدوس
 كلت نم ةلاقالا نولأسيو ليولاب نودانيف ٤٥۳ .مههوجو يف مسلا خفنتو
 ام ءايقشأ اي :ةينابزلا مهيدانتف ٤٥٤ .باذعلا يقاب ىلع نومضيو تايحلا
 كلت نم اوهتنيف ٤٥٥ .نيتبخم مهومتيقل سانلا متيقل اذاو نوحتست متنك
 ٤٥٦ .ًاّيَغَ نْوَقْلَي َفْوَسَف ىلاعت هللا لاق .لصف .اّيَغ هل لاقي لبج ىلا رياغملا
 هيف ٤٥۷ .ةنس فلأ فلأ ةئامثالث ىلا ةنس فلأ فلأ ةئامثالث هلوط ايغو
 ٤٥۸ ةرجش فلأ فلأ فلأ ةئامثالث ىلا ةرجش فلأ فلأ فلأ ةئامثالث
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 فالآ ةثالث ةرمث لك ىلع ةرمث فلأ فلأ ةئامثالث ةرجش لك ىلع
 قيلاعملا كلت يف نوقلعيف ةمألا هذه نم موق اهيلا نوريصي قالعم
 ينابز ةئامسمخ مهنم دحاو لكل ٤٥۹ .مهيلاوح ةينابزلاو سورلا نيسكنم
 سأر لك يف سأر ةئامسمخ قنع لك يف قنع ةئامسمخ ينابز لكل
 لبج لثم ناسل مف لك يف مف ةئامسمخ هجو لك يف هجو ةئامسمخ
 مهنادبأ نع مهمحل رتنيف ةأرملا وأ لجرلا ىلع ينابزلا ضعي ٤٦۰ .سيبق يبأ

 نم ةبزرم ليشيو مظعلا قرحيو هناكم قرحيف ةقصب هناكم قصبي مث ٤٦۱
 مهلجرأو مهنادبأو مهبكر اهب برضيو ٤٦۲ رانلا اهنم حدقي ديدح
 عجوي ءاكبلا نم نوكي ام دشأ اًديدش ءاكب نوكبيف لاقف مهسورو
 الو انطل الو انينز ام هللاو ةينابزلا رشاعم اي مكحيو :نولوقيو ٤٦۳ .بلقلا
 مارحلا تيبلا انججح دقو ىلاعت هللا مرح ام ىلا انرظن الو ارمخ انبرش
 مهل لوقتف ٤٦٤ باذعلا اذه انب لزن ءيش يألف ناضمر رهش انمصو
 ةخرص مهب خرصيف ٤٦٥ .مكباذعب انرُمأ اننأ الا ملعن ال :مهب نولكوملا
 سيلأ :مهل لاقي ةخرصلا كلت بقع يفو ٤٦٦ .دومج مه اذإف ةميظع
 يذلا ايغ مكؤازج اذه ؟تاوهشلا متعبتاو ةالصلا متعيض نيذلا متنأ
 يف اهومتيلص :مهل نولوقيف ،طق ةالص انتتاف ام :نولوقيف ٤٦۷ .هومتدعو
 راد يف مكلاغشأ ءاضقو مكجئاوح عضومل اهومترّخأو اهومتمدق اهتقو ريغ
 .ٍريِصَّن نِم َنيِِملاَّظلِل اََمف اوُقوَُذف ايندلا

 يداو هل لاقي ىداو يف بج ايغ لبج يف قلخ ىلاعت هللا نا مث ٤٦۸
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 فلأ فلأ ةئامعست ىلا فلاي فلا ةئامعست يداولا كلذ يفو ناركس
 ٤٦۹ ،رانلا نم تيب يا طفس فلأ فلأ ةئامعست يداولاو يداولا نيب يداو
 لك يف ٤۷۰ .ىلاعت هللا الا مهددع ملعي ال تيباوتلا نم ةدع تيب لك يف
 سأر لك يف سأر فالآ ةرشع مهنم ناطيش لكل ناطيش مهنم توبات
 فالآ ةسمخ مف لك يف مف فالآ ةرشع هجو لك يف هجو فالآ ةرشع
 عارذ فلأ اهلوط اهّرجي ةلسلس ناطيش لك قنع يف ٤۷۱ .رانلا نم ناسل
 بكنيف ٤۷۲ .اًعيمج ةلسلسلا كلت يف نافذقيف ةأرملاو لجرلاب ءيجيف
 ٤۷۳ رشلا يف مهليلدو ايندلا يف امهنيرق وهو امهيلع ناطيشلا كلذ
 َتْيَل اَي لوقيف امهيعارذ لكأيو امهيلع قصبيو امهسفريو امهمطليف
 :ةأرملا وأ لجرلا لوقيف ٤۷٤ .ُنِيرَقْلا َسْئِبَف ِْنيَقِرْشَْملاَ دْعُب َكَنْيَبَو ِينْيَب
 انررتغا نيحلاص اننأ نظن انك دقف ٤۷٥ ؟اذه انب لزن ءيش يأب هاروبثاو
 يردن ملو انكلهو نارسخلا لك انرسخو ةلطابلا انلامعابو ةدسافلا انلوقعب
 ءيش يأب نوردت امأ مهب لكوملا ناطيشلا مهل لوقيف ٤۷٦ .انكالهب
 ىلع نوظفاحت متنك امو نوفاخت متنك ام مهل لوقيف ال :نولوقيف ؟متبذع
 ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مهو ٤۷۷ .لوبلا نوقوتت متنك امو ءوضولاب ةالصلا
 .اًروُبُثَ كِلاَنُه اْوَعَدَ نيِنَّرَقُم اًقِّيَض اًناَكَم اَهْنِم اوُقْلُأ اَذإَو :زيزعلا هباتك يف

 دوعص هل لاقي ًالبج يداولا كلذ يف قلخ ىلاعت هللا نا مث .لصف ٤۷۸
 ىلا ءامسلا ترطق ام ددع ةينابزلا نم موق هيلع ماع فلأ نوعبس هلوط
 هذه نم اًموق نودشي رانلا نم عمقم مهنم دحاو لك ديب ٤۷۹ .ضرألا



ʿAẓama, Hell           9      13.03.15

۳

٦

۹

۱۲

۱٥

۱۸

 ىلا اوراص اذإف ٤۸۰ .ادوعص ىلا مهومزليو عماقملا كلتب مهنوبرضي ةمألا
 حامرلاك ديدح نم كاوشأ ىلع نوبلصيو مههوجو تدوسا لبجلا ىلعأ
 لاقيف ؟اذه انب لزن ءيش يأب انليو اي :نولوقيف ٤۸۱ .رانلا نم لاوطلا
 ناينبلاب مكحرفو ٤۸۲ تحسلا مكباستكاو ايندلا راد يف مكحرفب :مهل
 مكعسوو رورغلا هللاب مكرغو مكسفنأ اوه مكعابتاو ناكرألا دييشتو
 ْنَمَفَأ :ىلاعت هلوق كلذف ٤۸۳ .نينمؤملا ريمأ اي مولعملا تقولا ىلإ هملح
 ْمُتْنُك اَم اوُقوُذَ نيِِملاَّظلِل َليِقَو ِةَماَِيقْلا َْموَي ِباَذَعْلا َءوُس ِهِهَْجوِب ِيقَّتَي
 َ.نوُبِسْكَت

 وهو قَلَفلا هل لاقي لبج يداولا كلذ يف ىلاعت هللا قلخ مث .لصف ٤۸٤
 ِقَلَْفلا ِّبَرِب ُذوُعَأ ْلُق :ىلاعت هلوقب زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا هركذ يذلا
 ىظلتيو ضعب ىلع هضعب جوميو ًاضعب هضعب لكأي ٤۸٥ .َقَلَخ اَم ِّرَّشْ نِم
 .هلالج لج رابجلا بضغ نم ضعب ىلع هضعب

 ليولاب نودانيف هيطاش ىلع نوبلصيف ةمألا هذه نم موقب ىتؤيف ٤۸٦
 ؟اذه انب لزن ءيش يأ نم انليو اي ديدشلا ءاكبلاب نوجضيو روبثلاو
 لوسرلا مكفالخو حيبقلا مكلعفو روزلا مكتداهشب :يدانملا مهيدانيف
 .هتنس فالخو

 هلوط تام يداو هل لاقي داو لبجلا كلذ يف ىلاعت هللا قلخ مث .لصف ٤۸۷
 يف ينابز فلأ فلأ ةئامتس ىلا فلأ فلأ ةئامتس هيفو ةنس فلأ ةئامتس
 .رابجلا بضغ نم نيكس مهنم دحاو لك دي
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 يداولا كلذ ئطاش ىلع نوقلعيف ةمألا هذه نم موقب ىتؤيف ٤۸۸
 يدانيو مهفقتلتف رانلا نم تايحلا مههاوفأ ىلا دعصت مث .مهتنسلأب
.نينمؤملا ريمأ اي ةوهشب ناملغلا اولبق نيذلا ءالؤه :يدانم مهيلع

 نَزَحلا يداو هل لاقي ايداو يداولا كلذ يف ىلاعت هللا قلخ مث .لصف ٤۸۹
 جرخي طاسب فلأ فلأ ةئامتس ةراغم لك يف ةراغم فلأ فلأ ةئامتس هيف
 ٤۹۰ .رفصأو قرزأو رمحأو دوسأ ةنولم رانلا نم نسلأ طاسب لك نم
 طسبلا كلت ىلع نوسلجيف رياغملا كلت يف ةمألا هذه نم موق رشحيو
 يأب انليو اي :نولوقيف .مهقولح نم جرختف مهرابدأ يف نسلألا لخدتف
 ناو انمالسإب باوثلا وجرن انكو نيملسم انك دقو ؟اذه انيقحتسا ءيش
 بعللاب مكتالص عطقب كلذ :نودانيف ٤۹۱ .انتالصب باقعلا نم نمان
 اًديدش ًءاكب نوكبيف لاق .راَصَْنأ ْنِم َنيِِملاَّظلِل اَمف َباَذَعلا اوُقوَُذف وهللاو
 كلذ دنعف اوباجي الف ؟ثيغم نم امأ :نولوقيو روبثلاو ليولاب نودانيو
.ىلاعت هللا ءاشي نأ ىلإ رياغملا كلت مهيلع دست

 هيف رَقَس هل لاقيٍ داو يداولا كلذ يف ىلاعت هللا قلخ مث .لصف ٤۹۲
 نم ناسل فلأ فلأ ةئامسمخ بج لك يف بج فلأ فلأ ةئامسمخ
 .رانلا

 كلت نم ناسل ىلع مهنم دحاو لك حرطيف ةمألا هذه نم موقب ىتؤيف ٤۹۳
 انوعد مكليو :مهل نولوقيف ةاحرلا توص رودي امك مهب رودتف نسلألا
 ىلاعت هللا مرح ام متللحتسا مكنإ :ةينابزلا مهل لوقتف ٤۹٤ .حيرتسن
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 يف ىلاعت هللا متبضغأو متلدبو متريغو مارحلا متلعف مكئاسن رابدأب متعتمتو
 نيبو ضعب قوف اهضعب باعشلا مهيلع قبطت مث ٤۹٥ .تامرحملا مكعابتا
 .لبجلا كلذب ةلصتم ةلسلسو لبج فلأ بعشلاو بعشلا

 لسالسلا كلت يف نولسلسي مهنا مث ةمألا هذه نم موقب ىتؤيف ٤۹٦
 نودانيو لسالسلا نم نوعطقتيف كلذ نم نودجي ام رح نم نوريحتيو
 هباتك يف ىلاعت هللا مهفصو نيذلا مهو ٤۹۷ .منهج باوبأ يف مهيلع
 اَهِْنم َنيِجِراَخِب ْمُه اَمَو ِراَّنلا َنِم اوُجُرْخَي ْنَأ َنوُديِرُي ىلاعت هلوقب زيزعلا
 نم ززرب رانلا نم لسالس هيفو رانلا نم داو هيفو ٤۹۸ ٌ.ميِقُم ٌباَذَع ْمُهََلو
 ءامسلا ىلإ اهنم ةدحاوب حول ول .رابجلا بضغ نم ةقلح ةزر لك يف رانلا
 .اهيلع نمو اهلابجو ضرالاو عبسلا تاومسلا تقرتحال ةسداسلا

 قصلتو قلحلا كلت يف مهقانعأ لخدتف ةمألا هذه نم موقب ىتؤيف ٤۹۹
 ىلع دري مث رسيألا دخلا ىلع در نميألا دخلا جضن اذإف مهدودخ رانلاب
 يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مهو ٥۰۰ .ميِلَألا باَذَعلا اوقوذيل نميألا دخلا
 .ِراَّنلا يِف ْمُهُهوُُجوُ بَّلَقُت َْموَي :زيزعلا هباتك
 .ءامسلا موجن ددع بابج يداولا كلذ يف ىلاعت هللا قلخ مث .لصف ٥۰۱
 يف لجر لك بابجلا كلت يف نوحرطيف ةمالا هذه نم موقب ىتؤيف ٥۰۲
 يف مهيلع حتفتو بابجلا كلت مهيلع قبطت مث ،بج يف ةأرما لكو بج
 ليبنز مهيلا نولدي ٥۰۳ .هذه اننينس نم ةنس رادقم مويلاو موي رادقم ةنس
 نم ليبنز يف مهنم دحاو لك قلعتيو ،هيف ام نوذخأيف موُّقَزو ديَِدص هيف
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 سأر ىلإ ليبانزلا يف اوعلط دقو ةينابزلا مهتأر اذإف ٥۰٤ .ليبانزلا كلت
 قبطت مث مههوجو ىلع نوعقيف هلفسأ ىلإ بجلا سأر نم مهوحول بجلا
 اَمَّلُك زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مهو ٥۰٥ .باوبألا مهيلع
.ِقِيرَحلا َباَذَع اوُقوُذ مُهَلَ ليِقَو اَهيِف اوُديِعُأ اَهْنِم اوُُجرَْخي ْنَأ اوُداَرَأ

 يداو لك يف يداو فلأ فلأ كلذ فلخ ىلاعت هللا قلخ مث .لصف ٥۰٦
 .تيربكلا نم رجح فلأ فلأ ةرخص لك يف ةرخص فلأ

 تيربكلا كلت يف نولغيو مهبكر ىلإ نوفذقيف نيرخآ موقب ىتؤيف ٥۰۷
 مهناذآ يف بصي مث .روبثلاو ليولاب نودانيو اهيلع نورجيو ةراجحلاو
 دشأ اًديدش ًءاكب نوكبيف ٥۰۸ ،مهقولح نمو مهئاعمأ نم جرخيف ميمحلا
 :ةينابزلا مهيدانتف !نيملسم ّانك دق انليو اي :نولوقيف ءاكبلا نم نوكي ام
 دب الف ٥۰۹ .مالسإلا قحب مكفافختساو مكبرطو مكرشو رمخلا مكبرشب
 متبرش ام فاعضأ مكرابدأ يف باذعلا لخديو مكقولح نم جرخي نا
 ْنِم آَنَل اَمَف زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مهو ٥۱۰ .متيهلو
 مُكَّنإ َلاَق َكَُّبر اَْنَيَلعِ ضْقَيِل ُكِلاَم اَي اْوَداََنوٍ ميِمَح ٍقيَِدص َالَوَ نيِعِفاَش
 بذعن مك ىلا برضن مك ىلا كلام اي كحيو :نولوقي مث ٥۱۱ َ.نوُثِكاَّم
 بصي مك ىلا موقزلا معطن مك ىلا ميمحلا عرجن مك ىلا بحسن مك ىلا
 قيدص نم امأ ؟ثيغم نم امأ كلام اي ٥۱۲ ؟صاصرلا انرابدأو انناذآ يف
 اي مكحيو :نولوقي مث ٥۱۳ .انباذع لوطأ ام انليو اي ؟انمحري ميمح
 نأ ىسع انبر دنع انل عفشي لعل كلام دنع انل اورفغتسا ةينابزلا رشاعم
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 نيذلا مهو مالس نب هللا دبع لاق ٥۱٤ .باذعلا نم اًموي انع فّفخي
 اوُعْدا َمَّنَهَج ِةَنَزَِخلِ راَّنلا يِف َنيِذَّلاَ لاَقَو زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا مهركذ
 ِ.باَذَعْلاَ نِم اًْموَي اَّنَع ْفِّفَُخي ْمُكَّبَر

 نابرقلا عماج هل لاقي لبج منهج طسو يف ىلاعت هللا قلخ مث .لصف ٥۱٥
 .داو فلأ نوسمخ جزأ لك يف جزأ فلأ ةئامسمخ هيف

 مهءاعمأ نوجرخي مث مهنوطب قشتف ةمألا هذه نم موقب ىتؤيف ٥۱٦
 نع اورتف اذإف .تناك امك تداع اهوطرق املكو اهنوطرقيف مهيديأب
 نورتفي ال ىّتح منهج ران نم ديدح نم ةدمعأب ةينابزلا مهتعصر اهغضم
 ام اذهو نوباتغملا ءالؤه رانلا لها رشاعم :مهيلع دانم يدانيو .اهلكأ نع
 .باذعلا مهيلع اورثكاف مهل هللا دعأ

 جرختو مهنوطب قشتف ةمالا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۱۷
 نع اورتف ناف .ةفيجلا بلكلا لكأي امك اهنولكأيف مهيلا عفدتف مهدابكأ
 :مهيلع دانم يدانيو .رانلا نم ديدح نم عماقمب ةينابزلا مهتبرض اهلكأ
 .مهوجهيو سانلا نومذي نيذلا ءارعشلا نولترملا ءالؤه

 مث ،نيفصن نوّقُشيف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۱۸
 نوعمسي ]اوناك[ نيذلا ءالؤه :مهيلع يدانم يدانيو .امئاد نومحلي
.يناغملا

 قصلتو مهسور فطختف ةمالا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۱۹
 .ةمادنو ةرسح مهنادبأ ىلا نورظنيو نورتفي ال اهب مهف مهلجرأ نيب
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 اؤّيهتو ةقدصلا نم نيكاسملا اوعنم نيذلا ءالؤه دانم مهيلع يدانيو
.بعللا لهأو يناغملل

 دوعت مث مهدولج خلستف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲۰
 دنع ميظعتلاو هاجلا اوبلط نيذلا ءالؤه :دانم مهيلع يدانيو .اهناكم ىلا
 .ايندلا راد يف نيطالسلاو ءارمالا

 مهنم دحاو لك برضيف ةمالا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث لصف ٥۲۱
 يداني يدانمو .رخآ دح فلأ مهذاخفأ ىلع نوبرضي مث دح فلأ
.مهناريج ىلا اوؤاسأ نيذلا ءالؤه :مهيلع

 رّمسيو مهنيعأ علقتف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲۲
 يدانمو .ساحنلاو صاصرلا مهناذآ ىف ّبصيو ران نم ريماسمب اهعضوم
 مهناريج ىلاو ىلاعت هللا مرح ام ىلا اورظن نيذلا ءالؤه :مهيلع يداني
.ةنايخلاب

 .ديدحلا ربز نولمحيف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲۳
 يف مهلاغشال اهورخأو ةالصلا اومدق نيذلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو
 .ايندلا راد

 ىشحيو مهنوطب قشتف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲٤
 :مهيلع يداني يدانمو .اهنولكأيف مهناذآ مهنوطعيو ران نم ةدمعأ اهيف
 اوبغرو ةرجألاب نولصيو نونذؤي نيذلا مهينذؤمو نيملسملا ةمئأ ءالؤه
.باوثلا نم هللا دنع اميف اودهزو سانلا يديأ يف اميف



ʿAẓama, Hell           15      13.03.15

۳

٦

۹

۱۲

۱٥

۱۸

 ةينابزلا مههاوفأ حتفت ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲٥ 
 اهرح نكسي ال منهج ران نم ةرمج اهتحت نوعضوي مث مهتنسلأ نوعفريو
 ىوهلاب اوضق نيذلا ةاضقلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .اهريفز الو
.ءايرلاو

 ىلا مهيديأ لغتف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲٦
 راد يف نولذعي اوناك نيذلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .مهرودص
 كلذ دنعف .ةرخآلا يف مههاج طقسو ايندلا يف مههاج اوماقأ ايندلا
 هباتك يف اربخم مهنع ىلاعت هللا لاق نيذلا مهو نولذعملا ةاضقلا نومولي
 .َنوُمَوَالَتَي ٍضْعَب ىَلَع ْمُهُضْعَب َلَبْقَأَف زيزعلا

 مهسور نيسكنم نوبلصيف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲۷
 :مهيلع يداني يدانمو .رانلا نم صاصرلا مهناذآ يف بصيو تحت ىلا
 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاج اميف نوباترملا ءالؤه

 ليسيو مهريخانم قشتف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲۸
 اونمتو كولملا اوبحتسا نيذلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .مهؤامد اهنم
.نآرقلا نوأرقي مهو مهناكم

 مهسور قوف نم بصيف ةمالا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۲۹
 مهركذ نيذلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .نارطقلاو ساحنلاو صاصرلا
 .ُراَّنلاُ مُهَهوُجُو ىَشْغَتَوٍ ناَرِطَق ْنِّم مُهُليِباَرَس :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا

 يداني يدانمو .اهجراخو اهلخاد مهنادبأ تقرحأ رانلا مهتيشغ اذإف ٥۳۰



ʿAẓama, Hell           16      13.03.15

۳

٦

۹

۱۲

۱٥

۱۸

 اذإو نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذا نيذلا نوساخبلا ءالؤه :مهيلع
.نورسخي مهونزو وأ مهولاك
 ددع هيف داو يف نولخديف ةمالا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۳۱
 مهراصبأو مهعامسأ )؟(حتلت ىتح نوخرصيف ةينابز ءامسلا موجن
 امك ايناث مههاوفأو مهراصبأو مهعامسأو مهبايث ددجت مث مههاوفأو
 نيذلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .ميمحلا مهيلع بصي مث .تناك
 اذهف مهضئارف اوكرتو مهئارشو مهعيبو مهلاغشا يف ةبغرلا مهتذاز
 .مهؤازج
 ةميظع ةرمز يهو ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۳۲
 هللا الا مهددع ملعي الو مهل ددع الو رانلا باوبا نم باب يف نولخديف
 الف مهلامعا تلطبأ نيذلا جمهلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .ىلاعت
َ سْئِبَو منهج مهؤازجف ْمُهَسُفَْنأ اوُرِسَخ دقو اًئيش مهنم ىلاعت هللا لبقي
 ُ.ريِصَملا

 نم لاغبأ ىلع باكر مهو ةمالا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۳۳
 يف اهوعضو دقو ران نم لالغأ مهيديأ يف دوس ةينابز مهلوحو ،ران
 ناذآ اهنأك رانلا نم طايسأ مهيديأبو لسالسلا عم نيبكارلا موقلا قانعأ
 ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .ديدحلا نم ززرب نيلورسم مهو ريزانخلا
 .قحلا ريغب ملظلاو لطابلاب سانلا لاومأ اوذخأ نيذلا مهناوعأو ءارمالا

 ران نم لويخ ىلع باكر ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۳٤
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 رانلا نم طوس مهنم دحاو لك ديبو ةريثك قئالخ مهنم دحاو لك لوحو
 راد يف ملظلاب انل متذخأ ام اودر :مهل نولوقيو باكرلا كلذ مهب نوبرضي
 .مهؤازج اذهو نوملاظلاو نوراشعلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .ايندلا

 تاراكلا مهفاتكأ ىلعو ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۳٥
 يداني يدانمو .ديدحلا عماقمب مهسور ىلع مهبرضت ةينابزلاو لاقثلا
 اذهف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم نيملسملا راتسأ اوكته نيذلا ءالؤه :مهيلع
.مهؤازج اذهو مهباذع

 مهتغمدأ ّتقشنا دقو ةمالا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥۳٦
 يداني يدانمو .مهيفانأ نم جرخيف باذملا رمحألا ساحنلا اهيف ّبصُيف
 .اولمع امب اوبذك نيذلا نوبذكملا ءالؤه :مهيلع

 .هنع هللا يضر نامثع ىكبو هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع ىكب مث ٥۳۷
 ؟اهنم كولملا نياف اهفصو ضعبب رادلا هذه تذخا دقل :نامثع لاقف
 ةقبطلا يهو منهج ىعدت يتلا نيدحوملا راد هذه نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
.منهج فصو ضعب نم هتلق يذلا فصولا اذهو ،ايلعلا

 نوكي ىتح هتقلخ مظعتف كلملا لهأ نم لجرب ىتؤي مث .لصف ٥۳۸
 ةرعشلا ىلا ةرعشلا نم حامرلاك هرعشو ةنس ةئام رادقم هسولج عضوم
 نم لك تقرحأل ضرألا لهأ ىلع مهنم ةدحاو اعفأ تخفن ولف عافأ
 ابرقع نوعبرأ دلجلاو دلجلا نيب ادلج نوعبرأ مهنم دحاو لكل .اهيلع
 .اهنم بلقلا شعتري ةبلجو ةجض مهل عمسي ٥۳۹ اضعب اهضعب نغدلي
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 ىلع تعضو لغلا كلذ نم ةقلح نأ ولو هلثمب لغيو اديق نيعبرأب ديقي مث
 اهلك ضرألا شوحو تتامو اهيلع نم لك تامو تعطقتل ايندلا لابج
 كلذ يف بلقتيو ديقيو لغيو لسلسي مث ٥٤۰ ضرالا راجشا تفجو
 هذخأيف ءاناب ىتؤيف هوقسا :لاقيف !شطعلا ثيغتسي وهو )؟( حامجلا
 ال :لوقيف هدري مث .هسارضأ عم هعباصأ رثانتتو همظع نم همحل رثانتيف
 ثيغتسيف ءامسلا رطق ددعب رانلا نم نابضقب هسأر برضيف ٥٤۱ ديرا
 دق كداؤف يف يذلا اذه عطقي نأ ىسعف ىرخأ ةرم برشا :هل لاقيف
 دمجت مث .هفوج ىلا هيف يف يذلا لزنتف ىرخأ ةعرج برشيف لاق .دمج
 برشا :هب نولكوملا هل لوقيف ٥٤۲ .هقلحو هناسل قرحتف هيف يف ةيناثلا
 مظع نم لوقيف برشا :هل لاقي مث .كيف يف يذلا لزنيل ىرخأ ةعرج
 اذإ ايندلا يف انك دقف اندابكأ هب دربن ماعط نم له كلام اي :باذعلا
 مهل لوقيف ٥٤۳ .شطعلا نم اندابكأ دربتف تادربملا لكأن ائيش انررحُأ
 ىلعو نيطايشلا سور هنأك رامثأ هيف ناف موّقزلا رجش ىلا مهب اوريس كلام
 اوريسيف لاق خسرف ةريسم ةكوش لك لوط ةكوش فلأ نوعبرأ ةرجش لك
 كوشلا كلذ هنيعأ يف اولخديف ناتديقم هالجرو ناتلولغم هاديو لجرلاب
 اهنولو ةرمثلا فطقي مث ٥٤٤ .هقلح يفو هدخ يفو هفنا يفو هناذآ يفو
 لكأيف دود اهنم جرخ اهيلع ضع املكو هيرك ثيبخ اهمعطو نسح
 فوهكو ةيدوا يف اوعقيف اوبرهيف اهنع نولوي مث مهتنسلأو مهسارضأ
 لكاتف براقعلاو تايحلا مهيلا لبقتف براقعلاو تايحلا اهيف رئاغمو
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 ٥٤٥ ،ُلَمْعَن اَّنُك يِذَّلا َرَْيغ اًِحلاَص ْلَمْعَن اَْنجِرْخَأ اَنَّبَر نوداني مهو مهنساحم
ُ مُكَءاَجَو َرَّكَذَت ْنَم ِهيِفُ رَّكَذَتَي اَم مُكْرِّمَعُن ْمَلَوَأ ةنس ةئام دعب مهبيجيف لاق
 :نولوقيو ءاكبلاب نوجضيف لاق ٥٤٦ .ٍريِصَّن نِم َنيِِملاَّظلِل اََمف اوُقوَُذف ُريِذَّنلا
 اندولج تقزمو اندابكأ تجضن دق برضن مك لسلسن مك كلام اي
 كلذ يف اولازي الف اباقحأ مهنع ضرعيف ٥٤۷ .توملاب َكُّبَر اَنْيَلَع ِضْقَيلف
 مهنم تعطقت ام دعب مهبيجي مث ،هيلع مه ام ىلع نيميقم باذعلا
 ىلع مهنم لك ىكب دقو ٥٤۸ .صالخلا نم اوسيأ ام دعب نمو بابسألا
 العو مهؤاكب دتشاو مهبيحن العو اضعب مهضعب ىلع اوكبو هسفن
 .َنوُثِكاَّم مُكَّنإ :يدانم مهيدانيف ،مهخارص
 نينرقم بالكلا روص يف ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٤۹
 نومصاخملا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو ،ضعب ىلا مهضعب لسالسلا يف
.ايندلا ماطح نم اًئيش اوبسكي يكل لطابلا اوعبتاو قحلا اولطبأ نيذلا

 نم بابج مهيلع رقبلا روص ىلع نيرخآ نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥۰
 يداني يدانمو ،مهرودص ىلع مهتنسلأ تلدأ دقو رانلا نم سناربو رانلا
 .مهتنسلأب ايندلا اولكأ نيذلا ءالؤه :مهيلع

 يداني يدانمو ،ران نم ةيدرأ مهيلعو نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥۱
 .لالحلا نوكرتيو مارحلا نوبسكي نيذلاءالؤه مهيلع

 مهلجرأو مهنادبأو مهسور برضتف نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥۲
 روبق نوشابن ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .ران نم ةدمعأب مهيديأو
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 .مهنافكا نم مهورعو نينمؤملا
 ،مهلجرأو مهيديأ عطقتو مهنيعأ علقتف نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥۳
 نينمؤملا ىتوم اوجرخأ نيذلا روبقلا نيشابن ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو
 .مهريغ مهيلع اولخدأو مهماظع اورسكو مهروبق نم

 لك يف نيهجو مهنم دحاو لك سأر يف نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥٤
 نم ةقصبلا بلقتف مهرودص ىلع قصبيف نيناسل مف لك يف نيمف هجو
 يداني يدانمو باذعلا عاونأ نم نوكي ام دشأ باذعلا نم عون اهتعاس
 .نيناسللاو نيهجولا اوذ ءالؤه :مهيلع

 يف نيهوشم ءاسنلا نم ةميظع ةرمز نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥٥
 ىلع نهدالوأ نحرطو نلبح نيذلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو قلخلا
 ةيشخ نهنابلأ نم نهدالوأ نعضريو ندلي نهسفنأ نعدي ملو تايادلا
.نهنسح ريغتي ال ىتح نهسفنأ ىلع نهنم

 دقو ءاسنلاو لاجرلا نم ةميظع ةرمز نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥٦
 .نوباتغملا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو نهرودص ىلع نهتنسلأ نجرخأ

 ىلع نوبحسي مهو مهناولأ ريغتت مل نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥۷
 مه :بوتكم مههابج ىلعو اهب نوموقي لجرأ مهل سيلو مهنوطب
 ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .باذعلا اذه نم نوجرخي الف نودلخملا
 .ايندلا نيطالس ىلإ نيعاسلا

 مهناذآ يفو ةرمج مهنم دحاو لك مف يف نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥۸
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 هللا مرح نيذلا نومامنلا ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو ،رانلا نم تارمج
 .ةنجلا ةحئار مهيلع ىلاعت

 نم خيفانملا مهناذآ يف عضوتو نودعقيف نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٥۹
 ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .مهقولح نم رانلا ةنسلأ جرختف رانلا
 نيمهردب امهردو نيليكب اليكو نيسأرب اسأر اوحبر نيذلا ابرلا نولاّكأ
 .انيبم انارسخ اورسخ دقو نيرانيدب ارانيدو

 نم ةميظع ةرمز يهو ةمألا هذه نم نيرخآ موقب ىتؤي مث .لصف ٥٦۰
 رابشأ ةرشع رفظ لك لوط رمحألا ساحنلا نم ريفاظأ نهلو ءاسنلا
 مدلا ليسيف نهدودخ نشرهيو نهناذآو نهنويع نهريفاظأب نوعلقي
 ءالؤه :مهيلع يداني يدانمو .نهرودصو نههوجو ىلع حيقلاو
 نم دحأ قبي مل ىّتح ٥٦۱ بويجلا تاقاشلاو دودخلا تامطاللاو تاحئانلا
.رانلا لخدي مل ةاصعلا

 ةميظع ّةجض رانلا لهأ نوجضيف باوبألا درتل ةينابزلا ُمدقتف لاق ٥٦۲
 نأ ىلع تمزع دق باوبألا لاب ام كلام اي :نولوقيو اًديدشً ءاكب نوكبيو
 قيضلا ّالا منهج يف سيلف اهريمستو اهّدر نمّ دب ال :لوقيف ٥٦۳ ؟اهدرت
 نوجضيف ٥٦٤ .لاوهألاو لاكنألا ةديدش ةملظم ءادوس يهو لاكنلاو
 ،باذعلا انع ففخي ءيش ىلع انلدت ام كلام اي :نولوقيو ةميظع ةجض
 املكف اوعديف لاق ٥٦٥ .دويقلا مكيلع قيضي ال ىتح مكّبر اوعدا :لوقيف
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 ىتح رانلا ةنسلأ تلواطتو ةينابزلا بضغو ميمحلا مهيلع دتشي اوعد
 امب انبذع انبر اي :مهعمجأب نوثيغتسيف ٥٦٦ ،ديهج دهج يف اونوكي
 ءام انقسا كلام اي :نولوقي مث ٥٦۷ .انيلع بضغت الو تئش فيكو تئش
 ميمحلا ّالا منهج يف سيل ءايقشألا رشاعم اي :لوقيف .اندابكأ هب دربت
 ال وأ اوربصأ لوقيف اذه ىلع ربصن سيل :نولوقيف ٥٦۸ .نيلسغلاو لهملاو
 نوحيصيف لاق ٥٦۹ .نولمعت متنك ام نوزجت امنا مكيلع ءاوس اوربصت
 يأ :ةنس ةئام دعب مهبيجيف ةنس ةئام كلام اي نولوقي مهو مهعمجاب
 لاق ٥۷۰ ،ريرهمزلا ىلا انجرخأ كلام اي نولوقيف ءايقشألا اهيأ اي مكب ءيش
 رياغملاو فوهكلاو ةيدوألاو بابجلا نم ريرهمزلا ىلا ةينابزلا مهجرختف
 ريرهمزلا ىلا مهوقوسي مث .رانلا راحب نم مهوليشيو جاجفلاو تيباوتلاو
 ىلإو جلثلا نم ريرهمز اضيأو جلثلا نم لابج ىلا نيحرف مهو مهنورضحيف
 هللا بضغ نم هلك كلذو ريرهمزلا نم ماجآ ىلإو ريرهمزلا نم بابج
 مهفسنتو مهلمحتف رصرص هل لاقي حير ريرهمزلا كلذ يفو ٥۷۱ .ىلاعت
 لاق ٥۷۲ .ريرهمزلا يف اهحرطتو اهعطقتو مهموحل رثنتف ماجآلا كلت يف
 مهموحل عطقت ةينابزلا لازت ال هديب هللا دبع سفن يذلاو مالس نب هللا دبع
 يف ةافح ةارع مهو مهماسجأ نم ليسي مدلاو رابجلا بضغ نم نيكاكسب
 :نوداني ٥۷٤ .اًدبأ مهباذع ىنفي ال مهيلع نيلكوم ةينابزلاو ٥۷۳ .ريرهمزلا
 ريرهمزلا ءام نم مهسوؤر قوف اوبص ةينابزلل لوقيف لاق .ةنس ةئام كلام اي
 نوجضيو نوخرصيف مهنادبأ ىلع دمجيف كلام هب مهرما ام نولعفيف
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 اي مكلاح ام :لوقيف ةنس ةئام كلام اي :نوداني مث ٥۷٥ ،ةميظع ةجض
 داز دقلف ريرهمزلاب باذعلا انع ففخي نأ انوجر امنإ :نولوقيف ؟ءايقشأ
 ،رانلا ىلا مهودر :ةينابزلل كلام لوقيف ٥۷٦ .رانلا ىلإ اندرف انباذع
 نيعبس تداز دق رانلا اودجو رانلا يف مهلزانم ىلا اولصو اذاف مهودريف
 ام :كلام مهل لوقيف ةنس ةئام ،كلام اي :نودانيف ٥۷۷ .تناك امع افعض
 نب هللا دبع لاق ٥۷۸ !ريرهمزلا ىلا انجرخأ :نولوقيف ؟ءايقشأ اي مكلاح
 .ةنس ةئام انهاهو ةنس ةئام انهاه نوبذعي :هنع هللا يضر مالس
.حيرلا نتم يف اهمظع ىلع اهلعج رانلا قلخ نم غرف امل ىلاعت هللا ناو ٥۷۹


