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ادلملِخ
اضتّذ هلل ،واٌقالح واٌغالَ ًٍّ سعىي اهلل ،وًٍّ آٌٗ وفؾجٗ
وِٓ واالٖ.
ؤِب ثؼل :فبْ اٌىلذَ ٘ى سأط ِبي ؽبمش ،ديزٍىٗ اإلٔغابْ -
أٌ أغبْ  -يف ٘زٖ اضتُبح؛ رٌه ألٔٗ غتابي األّّابس ،ولاشاسح
األلذاس ،ؤّْخ أّْٔهب اهلل ًٍّ اطتٍك يف اًٌٍُ وإٌهبس؛ فّٓ أؽغٓ
اعزضّبس٘ب فهى اظتّٕىْ ،وِٓ مََُّْهب فهى اظتغجىْ؛ فْٓ اثٓ ّجبط -
سمٍ اهلل ّٕهّب  -لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّاٗ وعاٍُ:
«ٔؼّزبْ ِغجىْ فُهّب وضَت ِٓ إٌبً :اٌظؾخ واٌفواؽ»(.)1
ففٍ لىٌٗ فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ « :وضَت ِٓ إٌـبً» اؽابسح
وامؾخ اىل أْ اٌمًٍُ ِٓ إٌبط ُ٘ اٌزَٓ َىفَّمىْ اىل اضتفبً ًٍّ
أولبهتُ ،وأْ األغٍجُخ اٌىضَتح ِٕهُ ال َؾىشوْ ٘ازٖ إٌّْاخ وال
َذسوىْ لُّزَهب يف اٌذُٔب واِخشح؛ ٌزٌه غجٕىا وخذّىا فُهب؛ فٍُ
َغزضّشو٘ب فُّب َْىد ٍُّهُ ثبٌٕفِ واٌقالػ.
ويف ٘زا اٌىزبة ِٓ اٌىعبئً إٌبفْخ اٌيت رذي ًٍّ اضتفبً ًٍّ
األولبد ِب فُٗ غُٕخ ووفبَخ ٌٍمبسة اٌىشمي؛ فمذ عُمْٕب فُٗ ِب َمبسة
اٌضالصُت وعٍُخ العزضّبس األولبد فُّب َْىد ثبٌٕفِ ٍّاً اٌإفظ
واٌشوػ واألً٘ وآّزِّ واٌجذْ.
ولذ لَقَذِٔب ثزٌه اٌذالٌخ ًٍّ اطتَت ،واسؽبد اظتغٍُّت اىل ِاب
) (1سواٖ اٌجخبسٌ.
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فُٗ فالؽهُ ،ورىعُههُ اىل فشف األّّبس يف اٌفنبئً واٌاّّ،
واهلل ويلُّ اٌزَّىفُك.

اٌؼٍُ حبمُمخ اٌىلذ

وال ديىٓ ٌإلٔغبْ أْ َذسن أَّْ اٌىلذَ ِٓ أٔفظ إٌُّْْ وأعٍِّهب
اال ارا ّشف لُّزٗ يف ؽُبرٗ ،وٍُّ ِاشدودٖ وذتشراٗ يف اٌاذُٔب
واِخشح؛ فبرا أدسن اظتغٍُ رٌه ؽكَّ اإلدسان فؾُٕئز رزؾّظ ٔفغٗ
ورزمىي ّضديزٗ ورٍْى مهزٗ العزضّبس ٘زٖ إٌّْخ اصتٍٍُخ وفشفهب يف
اطتَت وفبحل األّّبي.
ؽمُمخ اٌىلذ :فبٌىلذ ثغٕىارٗ وؽهىسٖ وأعبثُْٗ وعبّبرٗ ٘ى
ّّش اإلٔغبْ وغتبي ؽُبرٗ ،وػتيبد ُّؾٗ وضتَبرٗ ،وؽتُض عاَتٖ
ورمٍجبرٗ ،ووٍّب ِشد ضتَخ اال وِش ِْهب عَت اٌّْش ؿتاى إٌهبَاخ
احملزىِخ.
اشٖ
اش ّّا
ات ٍها
اش اال ساوا
اب اظتا
وِا
اهش
ابٌُىَ واٌؾا
اٗ ثا
افش َفُٕا
اً عا
ٍّا
اخ
اىَ وٌٍُا
اً َا
اؾٍ وا
اذ وَنا
َجُا
اّّ
اب اىل اٌما
اذُٔب لشَجّا
آ اٌا
اذّا ّا
ثُْا
لبي اثٓ اٌمُُ  -همحٗ اهلل رؼبىل :ولذ اإلٔغبْ ٘ى ّّاشٖ يف
اضتمُمخ ،و٘ى ِبدح ؽُبرٗ األثذَخ يف إٌُُْ اظتمُُ ،وِابدح ُّؾاٗ
اٌنٕه يف اٌْزاة األٌُُ ،و٘ى ديش ِش اٌغؾبة؛ فّب وبْ ِٓ ولزٗ
هلل وثبهلل فهى ؽُبرٗ وّّشٖ ،وغَت رٌه ٌُظ ػتغىثّب ِٓ ؽُبرٗ ،واْ
ّبػ فُٗ ُّؼ اٌجهبئُ ،فبرا ليِ ولزٗ يف اٌغفٍخ واٌغهى واألِاب
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اٌجبىٍخ ،ووبْ خَت ِب ليْٗ ثٗ إٌىَ واٌجيبٌخ ،فّىد ٘زا خَت ِٓ
ؽُبرٗ (. )1
فّٓ أدسن ؽمُمخ اٌىلذ ًٍّ ٘زا اظتٕىاي ،وعبسُ اىل اعزضّبس
ضتَبرٗ يف فبحل األّّبي ،فمذ عٍه عجًُ إٌغبػ يف اٌذُٔب وإٌغبح
يف اظتآي؛ فىبٔذ أولبرٗ ّجبداد ورفىُّش ،وضتَبرٗ لشثبد ورازوُّش؛
فال رشاٖ اال لبئّّب ثبٌفشائل واٌىاعجبد ،ؽشَقّب ًٍّ لنب فشاغٗ يف
اٌيبّبدِ ،الصِّب ٌٍغذ واالعزهبدِ ،ىاٍجّب ًٍّ آّب٘ذح واصتهابد،
رىَّالخ ٔفغٗ ٌٍضىاة اٌَُُْ ّٕذ اهلل رْبىل َىَ اظتْبد.
وِب مَََُِّ اإلٔغبْ ضتَبد ّّشٖ يف اٌغفبعف واٌٍهى اال صتهٍٗ
حبمُمخ اٌىلذ وِبُ٘زٗ وذتشرٗ ،ولذ َىىْ عهٍٗ ٔبجتًب ّٓ ثُِْذٖ ّآ
اٌٍُْ واظتْشفخ ،ولذ َىىْ ٔبجتًب ّٓ مْف اديبٔٗ ولٍخ َمُٕٗ والجابي
اظتزِىَ ًٍّ اٌذُٔب.
ولذ أسؽذ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعاٍُ أِزَاٗ الغزٕابَ
األولبد لجً ؽقىي اظتّبد ،فمبي« :اغْزَُٕ مخَّب لجـً مخـٌ:
شجبثه لجً ٘وِه ،وطؾزه لجً ٍمّه ،وغٕبن لجً فمـون،
وفواغه لجً شغٍه ،وؽُبره لجً ِىره»(. )8
فهزا اضتذَش َىمؼ أَّْ اٌىلذَ غُّٕخٌ ؽبمشحٌ عب٘ضحٌ ديزٍىهاب
وًُّ أغبْ؛ ثُذ أَّْ اغزٕبَِهب واالعزفبدحَ ِٕهب حيزابط اىل ِغابسّخ
وغتبَ٘ذَح وؽىّخ؛ فبظتغبسّخ حتًّ ًٍّ اعازغالي اٌفاشآ لجاً
) (1اصتىاة اٌىبيف (.)184
) (2سواٖ اضتبوُ وفؾؾٗ ووافمٗ اٌز٘يب.
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االٔؾغبي.
وآّب٘ذح رُؾًِّ ًٍّ رىٍف األّّبي وحتًُّّ ِؾبلِّهب و ّىائمهب
يف أولبد اٌّْش.
واضتىّخ حتًّ ًٍّ عًْ اًٌّْ اظتٕبعت يف اٌىلذ اظتٕبعت.
ثاابدس اٌفشفااخ واؽاازس فىهتااب
فجٍااىٓ اٌْااض يف ُٔااً اٌفااشؿ
واغزاإُ ّّااشن اثاابْ اٌقااجب
فهااى اْ صاد ِااِ اٌؾااُت ٔمااـ
واثزاازس ِغااْبن واٍّااُ أْ َِاآ
ثاابدس اٌقااُذَ ِااِ اٌفغااش لاإـ
لبي ّّش ثٓ اطتيبة سمٍ اهلل ّٕاٗ« :ا ألواشٖ أْ أسي
أؽذوُ عجهٍالً .أٌ :فبسغًب الُّ٘ب ال يف ًّّ دُٔاب وال يف ّّاً
اِخشح».
ووبٔذ ؽفقخ ثٕذ عَتَٓ رٕقؼ اٌؾجبة ورمىيَ :ب ِْؾاش
اٌؾجبة خزوا ِٓ أٔفغىُ واغزّٕىا ولزىُ وأٔزُ ؽجبة؛ فب ِاب
سأَذ اًٌّْ اال يف اٌؾجبة.
ؤفٍ اٌىومي :رزوَّش أْ ؽُبرَه ضتَبد ،وأَّْ وًَّ ضتَخ أمنذ
أمنً ِْهب ّّشُن؛ فبْ وٕذَ فشفزَهب يف خَت فهى ٌه ،واْ وٕذ
فشفزَهب يف ؽش فٍُْه.
واٍُّ أْ اٌفشآَ يف ؽمُمزٗ ؽغً َؾًّ اطتَت واٌؾش؛ فّب ِٓ
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ضتَخ دتش ِٓ ؽُبره اال وٌه فُهب ؽغً ،ؽْشد ثزٌه أَ مل رؾْش،
فبعزهذ أْ جتًْ ِٓ ولزه فٕذوق أّّبي فبضتخ رٍمً ّٔب اهلل َىَ
اٌْشك ٍُّٗ؛ فبٔه ِغئوي ّٓ ّّشن وولزه وِىلفاخ لاذِه
ٌٍؾغبة ًٍّ وً ضتَخ ِشد ٍُّه يف اٌذُٔب؛ فْٓ ِْبر ثٓ عجً
سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ« :ال ريوي
َإَيَ ػٓ ؤهثغ فظبي :ػٓ ػّوٖ فُّب
للِب ػجل َىَ اٌمُبِخ ؽىت َُ ِ
ؤفٕبٖ ،وػٓ شجبثٗ فُّب ؤثالٖ ،وػٓ ِبٌٗ ِٓ ؤَٓ اوزَـجٗ وفـُُ
ؤٔفمٗ ،وػٓ ػٍّٗ ِبما ػًّ فُٗ».
دلَّاابدُ لٍاات اظتااش لبئٍااخ ٌااٗ
اْ اضتُااابح دلااابئك وصاااىاْ
فبسفِ ٌٕفغاه ثْاذ ِىراه روش٘اب
فبٌاازوش ٌإلٔغاابْ ّّااش صاابْ

اٌمُبَ ثبٌفوائغ اٌىاعجبد

أخٍ اٌىشمي :اْ أويَ ِب َٕجغٍ أْ رفٍت ّّشَن فُٗ ٘ى ىبّخ اهلل
 عً وّال  ،وأوىل ِب جيت ٍُّه ِٓ اٌيبّابد أدا اٌفاشائلواٌىاعجبد؛ ألْ اهلل  -عً وّال  -امنب خٍمه ٌْجبدراٗ وؽاذَٖ
وىبّزٗ مبب أِشن؛ لبي  -رْبىل :وََِب فٍََمْذُ اٌْغَِّٓ وَاٌْـٌَِِٔ ٌِاـب
ظُتَ ٌَُٗ
ٌَُِؼُِجلُوِْ ،ولبي  -عجؾبٔٗ :وََِب ؤُِوُوا ٌِاب ٌَُِؼُِجلُوا اهللَ ُِقٍِِ ِ
اٌلََِّٓ.
وظتَّب وبْ اعتذفُ األشتً ِٓ وعىدن ًٍّ ٘زٖ اٌجغاُيخ ٘اى
ّجبدح اهلل مبب أِش؛ فبٔٗ ال حيً ٌه ثؤٌ ؽبي أْ رمذَ ًٍّ اٌفشائل
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واٌىاعجبد اٌؾشُّخ ؽُئًب ِٓ األّّبي ِهّب وبْ ٔزبعهب اٌذُٔىٌ،
وِٓ ٕ٘ب وبْ اٌفمٗ ثزىلُذ اٌْجبداد وأداإ٘ب يف ولزهب ٘ى اٌفهاُ
اٌغٍُُ ٌٍؾفبً ًٍّ األولبد واعزضّبس٘ب ًٍّ اٌىعٗ اٌزٌ َشمٍ
اهلل عجؾبٔٗ.
ولذ عًْ اهلل  -عً وّال ٌٍ -فشائل ولزّب ٍِْىِّب ال َمجٍهب يف
غَتٖ؛ لبي رْبىلِْ :ا اٌظٍََّبحَ وَبَٔذِ ػًٍََ اٌْ ُّؤِ ُِِٕتَ وِزَبثّب َِىِلُىرّـب،
ولبي رْبىل :اٌْؾَظُّ ؤَ ِش ُهوْ َِؼٍُِىَِبدْ ،ولبي رْبىلَ  :ش ِهوُ هََِؼَبَْ

ااٌنٌِ ُؤِٔيِيَ فُِِٗ اٌْ ُموِآُْ ُ٘لّي ٌٍَِّٕبًِ َوثََُِّٕبدٍ َِٓ اٌْ ُهلَي وَاٌْ ُفوِلَبِْ فََِّٓ
اٌش ِهوَ فٍََُْظُُِّٗ.
َش ِهلَ ِِٕ ُىُُ َّ

وظتب وبٔذ اٌْجبداد اٌىاعجخ ِىلىرخً ثىلذ ٍِْىَ ،وبْ ٍّاً
اظتغٍُ أْ حيفٌ وً ؽَْتح ِٓ اٌؾْبئش يف ولزهب؛ فال َمذَ ٍُّهاب
أٌَّ ًّّ ِهّب وبٔذ غبَزٗ وذتشرٗ ،واٌمُبَ ثبٌفشائل واٌىاعجابد
ٌُظ وعٍُخ ضتفٌ اٌىلذ؛ وامنب ٍ٘ ّجبداد عٍٍُخ رْجَّذَٔب اهلل ّٔاب،
وأِشٔب أْ ٔقشف أولبرٕب فُهب لجً أٌ ًّّ آخش؛ وامنب عٍْٕب٘ب ٕ٘ب
وعٍُخ ضتفٌ اٌىلذ؛ ألْ رٌه حيقً ثبإلٌضاَ واٌنشوسح؛ فبْ اٌمبئُ
ثؤواِش اهلل حيفَٗ اهلل يف دَٕٗ وسوؽٗ وعغّٗ وولزٗ؛ فهاى حيفاٌ
ولزٗ يف فالرٗ ،واهلل حيفَٗ يف أولبرٗ.
وأُ٘ فشك جيت اٌمُبَ ثٗ اٌقالح؛ فمذ رْجَّذَٔب اهلل  -عً وّال
 ّٔب يف ستغخ أولبد ٍِْىِخ يف اٌُىَ واٌٍٍُخ ،وعًْ ٌىً فاالحولزّب ال رُمْجًَ اٌَّب فُٗ ِب ّذا يف ؽبالد خبفخ؛ وابظتشك واٌغافش
واظتيش.
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و٘زٖ األولبد ٍَّّّهب عًَّّ  ٍُّٗ -اٌغالَ – إٌيب؛ ؽُاش
ٔضي فَقًٍََّ ثبٌشعىي فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ ؽىي اٌىْجخ فالح اٌقجؼ
ّٕذِب ىٍِ اٌفغشٍ ،ب ٔضي فقًٍ ثٗ فالح اٌْقش ثْذِب فبس ٍاً
وً ؽٍ ِضٍٍُٗ ،ب ٔضي فقًٍ ثٗ فالح اظتغاشة ثْاذ غاشوة
اٌؾّظٍ ،ب ٔضي فقًٍ اٌْؾب َ ثْذ ر٘بة اٌؾَّفَك األزتشٍ ،ب عاب ٖ
ِٓ اٌغذ ؽُت أعفش عذّا فمبي :لُ فقًٍ ،ب عب ٖ اٌَهش ؽُت فبس
ًٍ وً ؽٍ ِضٍٗ ،فمبي :لُ فقًٍ ،ب عب اٌْقش ؽُت فبس ًٍ
وً ؽٍ ِضٍُٗ فمبي :لُ فقًٍ ،ب عب اظتغشة ولزّب واؽذّا ومل َضي
ٍّٕٗ ،ب عب ٖ اٌْؾب ؽُت ر٘ت صٍش اًٌٍُ أو ٔقفٗ ،لابي :لاُ
فقً ،فقًٍ اٌْؾب ٍ ،ب لبي ٌِٗ" :ب ثُت ٘زَٓ ولذ"َ .شَذ ثمىٌٗ
"ِب ثُت ٘زَٓ ولذ" :أٌ أْ ٌٍقالح ولزُت :اخزُبسَِّب و٘اى األوي،
ومشوسَِّب و٘ى اٌضب (.)1
ؤفٍ اٌىوميٌ :مذ رّْذدُ أْ أعىقَ ٌه ؽاذَش ِىالُاذ
اٌقالح؛ ٌززقىس ثٕفغه ؽشِخ أولبهتب ّٕذ اهلل عً وّال ،وٌاى مل
رىٓ ؽشِزهب َُّّخ ظتب ٔضي عًَّّ ٍُّٗ اٌغالَ ثٕفغٗ ٍَُْ سعىي
اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ أولبد اٌقالح ،وَجُت ٌٗ ولاذ دخىعتاب
وخشوعهب ،وٌٍُُْ اظتغٍّىْ ىىاي اٌزبسَخ أْ ؽفٌ ولذ اٌقاالح
٘ى سأط اٌفالػ وّّىدٖ؛ فّٓ ؽفٌ ولزٗ فُهب فمذ ؽفاٌ ولزاٗ
ؽمًب ،وِٓ مَُِّ أولبهتب فمذ مُِ ٔفغٗ وأولبرٗ وٍهب وٌى أؾتض فُهب
َّبئُ اإلؾتبصاد واألّّبي ،فزؤًِ.
) (1سواٖ ِغٍُ ّٓ أيب ِىعً األؽْشٌ.
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اً
ال
اذ فْا
ابَ اٌىلا
اذ اغزٕا
ابْ سِا
فا
االػ
اً اٌفا
اٍ ٍّا
اذ ؽا
اَت اٌىلا
فخا
فبؽشؿ ؽفَه اهلل ًٍّ أولبد اٌقٍىاد ،واعٍْهب ٔقات
ُُّٕه ضتَخ ثٍؾَخ َجبسن اهلل ٌه يف أولبره وحيفَه يف اٌاذُٔب
واِخشح.
واٍُّ  -أخٍ اٌىشمي  -أْ األّّبي ًٍّ دسعبد ِزفبورخ ِٓ
ؽُش وعىّٔب واعزؾجبّٔب واثبؽزهبٌ ،زٌه فٍُْه أْ رغزهً َىِه
ثؤدا واعجبره اٌُىُِخ أوالً! و٘زا َغزٍضَ ِٕه حتذَاذ أّّبٌاه
اظتهّخ لجً اٌؾشوُ فُهب ؽىت ال ختزٍو ٍُّه األّّبي واألولابد،
وؽىت ال رمذَ ِغزؾجِّب ًٍّ واعت ،وال ِجبؽّب ًٍّ ِغزؾت.
وثْذ أدا ِب ٍُّه ِٓ اٌفشائل واٌىاعجبد ال ثؤط أْ رإَُ
ولزه يف اٌيبّبد واٌمشثبد وغَت٘ب ؽتب َٕفِ يف اٌذُٔب واِخاشح،
أوَّالً ثؤوَّي.
ؽُبرااه أٔفاابط رْااذ ووٍّااب
ِنااً ٔفااظ أمنااذ ثااٗ عااض ا

اال٘زّبَ ثبألٍوح وموٌ اٌموىب

وِٓ أشتً وعبئً ؽفٌ األولبد واالعزفبدح ِٕاهب يف اطتاَت
اال٘زّبَ ثبألً٘ وروٌ اٌمشىب؛ وَؾًّ رٌه ثش اٌىاٌذَٓ وخذِزهّب
واإلؽغبْ اىل األً٘ ورشثُخ األثٕب  ،وفٍخ األسؽابَ؛ فابْ ٘ازٖ
األّّبي ِٓ أُ٘ ِب َٕجغٍ االؽزغبي ثٗ وفشف اٌّْش فُٗ وؽفاٌ
األولبد.
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 -8فلِخ اٌىاٌلَٓ :فبْ ِٓ دتبَ اإلؽغبْ ثبٌىاٌذَٓ أْ حيفٌ
اظتغٍُ ولزٗ يف خذِزهّب وٍّب رُغش ٌٗ رٌه ،وامنب َىاىْ رٌاه
ثزفمُّذ أؽىاعتّب وِب حيزبعبْ اٌُٗ ِٓ خذِبد ِبدَخ واعزّبُّخ؛ واْ
مل َقشؽب ثزٌه لىال؛ اال أْ اظتغٍُ اٌجبس اٌٍجُت ٘ى ِآ َفماٗ
ؽبعزهّب وٍَيب سغجبهتّب وػتبّّٔب ِٓ غَت عئاي وال أِش وال ىٍت.
لبي رْبىلَ  :وثِبٌْىَاٌِ َلَِِٓ ِؽََِـبّٔب[ إٌغاب  ]36 :ولابي:

َ ووَطََُِّٕب أٌََِِْبَْ ِثىَاٌِ َلَِِٗ ؽٍَََّزُِٗ ؤُُُِّٗ َوِّٕ٘ب ػًٍََ َوٍِ٘ٓ وَفِظَـبٌُُٗ فِـٍ
ػَبَُِِ ِٓ َؤِْ اشِ ُىوِ ٌٍِ َوٌِىَاٌِ َلَِهٌَ[ مّبْ.]14 :

وّٓ ّجذ اهلل ثٓ ِغْىد سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :عؤٌذ إٌيب فًٍ
اهلل ٍُّٗ وعٍُ" :أٌ اًٌّْ أؽت اىل اهلل رْبىل؟" لبي« :اٌظـالح
ػًٍ ولزهب» .لٍذٍ :ب أٌ؟ لبي« :ثو اٌىاٌـلَٓ» لٍاذٍ :ب أٌ؟
لبي« :اجلهبك يف ٍجًُ اهلل»(. )1
و٘زا اضتذَش َذيُّ ًٍّ أِشَٓ َُُّّت فُّب خيـ األولابد
واألّّبي ومهب:
 -1أْ ؽفٌ األولبد جيت أْ َىىْ أوًٌَّب يف أدا اٌفاشائل
وأمههب اٌقالح ،و٘زا اٌزٌ أؽشٔب اٌُٗ يف اٌىعٍُخ األوىل ِٓ ٘ازا
اٌىزبة.
 -2أْ ثش اٌىاٌذَٓ َؤٌب يف اٌذسعخ اٌضبُٔخ يف ؽفٌ األولابد؛
فال َٕجغٍ فشف األولبد ثْذ أدا اٌفشائل يف ًّّ َمذَ ًٍّ ّْثش
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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اٌىاٌذَٓ وخذِزهّب .وَؾًّ ؽفٌ األولبد يف ثشمهب ِب ٍٍَ:
 -1رفمُّذ أؽىاعتّب ثبٌضَبسح واٌغئاي.
 -2اٌمُبَ ثبألّّبي اٌيت جتٍت عتّب اٌجهغخ واٌغشوس.
 -3اًٌّْ ًٍّ وغىهتّب واىْبِهّب ِىت اؽزبعب اىل رٌه؛ ال
عُّب ارا وّّا ومل َىٓ ٕ٘بن ِٓ َغهش ًٍّ اىْبِهّب ووغىهتّب؛
فُغت ًٍّ اظتغٍُ اٌقّّ وغتب٘ذح إٌفظ يف اٌزفشٓ ظتقبضتهّب أَِّاب
وبْ ٔىّهب أو ؽىٍهب ،دوْ رؤفُّف أو مغش؛ ِب مل َىٓ يف رٌاه
ِْقُخ.
 -4اِزضبي أِشمهب واعزٕبة هنُهّب ثبظتْشوف.
 -5اعبثخ دّىهتّب وثغو اصتٕبػ عتّاب وريُُات اضتاذَش
واٌىالَ ِْهّب.
ؤفٍ اٌىومي :واٍُّ أْ أولبره اٌيت رمناُهب يف ٘ازا اٌاّّ
واإلؽغبْ ٍ٘ أولبد عهبد َُُّ ،وأْ فّّن ًٍّ ٘زا اصتهابد
أَُّ ِٓ فّّن ًٍّ فىٌخ اٌْذو وثيؾٗ ،وفزٕخ اٌغُف وىُؾاٗ؛
فْٓ ّجذ اهلل ثٓ ّّشو ثٓ اٌْبؿ ،لبي :عب سعً اىل سعاىي اهلل
فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ فبعزؤرٔٗ يف اصتهبد فمبي :أؽٍّّ واٌذان؟ لبي:
ُْٔ ،لبي ففُهّب فغب٘ذ»(. )1
 -3اال٘زّبَ ثبٌيوط :واٌْبلً ٘ى ِٓ َقشف ا٘زّبِاٗ اىل
ثُزٗ ،فُمزيِ ِٓ ولزٗ عض ا وبفُّب ٌزفمُّذ أؽىاي أٍ٘ٗ؛ فْٓ أيب ٘شَشح
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ« :ؤوّـً
ادلؤُِٕت ِميبّٔب ؤؽَٕهُ فٍمًب ،وفُبهوُ فُبهوُ ٌَٕبئهُ»(. )1
ولذ وبْ رفمُّذ األً٘ واٌْؾَتح دأة اٌإيبّْ فاًٍ اهلل ٍُّاٗ
وعٍُ؛ فمذ وبْ َزفمذ أؽىاي أصواعٗ وجيّْهُ ٍّاً ىْابِهُ،
وَجزي عتُ ِٓ ولزٗ وعهذٖ ًٍّ وضشح أؽغبٌٗ وا٘زّبِبرٗ فًٍ اهلل
ٍُّٗ وعٍُ ،و٘زا األِش َٕيجك ًٍّ إٌغب وّاب َٕيجاك ٍّاً
اٌشعبي؛ فبْ أُ٘ ِب رقشف األخذ اظتغٍّخ ّّش٘ب فُٗ أْ رغاهش
ًٍّ ساؽخ صوعهب وخذِزٗ؛ فبْ سمب اهلل ّٕهب يف سمبٖ؛ فْآ أَ
عٍّخ سمٍ اهلل ّٕهب لبٌذ :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعاٍُ:
«ؤَُّّب اِوؤح ِبرذ وىوعهب ػٕهب هاع كفٍذ اجلٕخ »(. )8
 -4اٌزوثُخ واٌزىعُٗ :واًٌّْ ًٍّ رشثُخ األثٕب وراىعُههُ
ٌٍخَت واٌفنبئً ِٓ اظتهّبد اصتٍٍُخ اٌيت جيت ٍُّه  -أخٍ اٌىشمي
 أْ حتفٌ أولبره فُهب؛ فهُ أِبٔخ اعزشّبن اهلل فُهب واثزالن ّٔب؛فْٓ اثٓ ّّش  -سمٍ اهلل ّٕهّب  ّٓ -إٌيب فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ
لبي« :وٍىُ هاع ،ووٍىُ َِؤوي ػٓ هػُزٗ ،واألِـَت هاع،
واٌوعً هاع ػًٍ ؤً٘ ثُزٗ ،وادلوؤح هاػُخ ػًٍ ثُـذ ىوعهـب
ووٌلٖ ،ووٍىُ هاع ووٍىُ َِؤوي ػٓ هػُزٗ» (. )3
فبؽشؿ ًٍّ رٍُُْ أثٕبئه اٌقالح وعبئش اٌْجبداد ودٌَّهُ ًٍّ
) (1سواٖ اٌزشِزٌ ولبي :ؽذَش ؽغٓ فؾُؼ.
) (2سواٖ اٌزشِزٌ ولبي :ؽذَش ؽغٓ.
) (3سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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ىشَك اطتَت وؽزسُ٘ ِٓ ِٕىشاد األفْبي واأللاىاي ،واَابن أْ
رؾغً ّٕهُ فُٕهذَ ثُزه ثْذ عهذ وثٕب .
 -5طٍخ األهؽبَ :وِٓ وعبئً ؽفٌ األولبد واعازضّبس٘ب
فٍخ اٌشؽُ وروٌ اٌمشىب؛ فبهنب ِٓ أَُّ اٌمشثبد وأعٍِّهب ،وِآ
إَْٔهب ذتبسّا يف اٌذُٔب واِخشح؛ فهٍ غتٍجخ ٌٍشصق ِجبسوخ ٌٍّْش؛ فْٓ
أٔظ ثٓ ِبٌه  -سمٍ اهلل ّٕٗ – لبي :لبي سعىي اهلل فاًٍ اهلل
ٍُّٗ وعٍُ َِِٓ« :ؤَؽَتَّ ؤْ َُجََِؾَ ٌٗ يف هىلٗ ،وََٕإ ٌٗ يف ؤصـوٖ
فٍُظً همحٗ»(. )1
فبؽشؿ  -أخٍ اٌىشمي  ًٍّ -ثزي أولبره يف ٘زٖ اٌيبّبد،
واعٍْهب ٔقت ُُّٕه وٍّب رُغش ٌه األِش.

االشزغبي ثبٌؼٍُ واٌزؼٍُ

 -6ؿٍت اٌؼٍُ :وِٓ أٔفاظ وعابئً ؽفاٌ األولابد
واعزضّبس٘ب ىٍت اٌٍُْ إٌبفِ ،وثزي اصتهذ يف حتقٍُٗ ؤٍُٗ؛ فهاى
ؽشف يف اٌذُٔب وسفْخ يف اِخشح؛ فجٗ رغزَٕت اٌْماىي ،وهتزاذٌ
اٌمٍىة ،ورغزمُُ األفىبس ورجزهظ إٌفىط؛ فهى رخَتح ال رفٌت ووًت
ال َجًٍ ،ىىًَ دسثٗ َُُّ ،حبشٖ ،ال َغٍىٗ اال ِٓ ٍّاذ مهزاٗ
واؽزذد ّضديزٗ ،وففذ ِٓ األخاله فىشرٗ ،وِٓ األوذاس هنّزٗ،
فّنً ثيّىؽٗ اٌىصَّبة َغبٌت اٌؾذائذ واٌقْبة ،وَقبثش ثقذق
ّضَ وففب ُٔخ ٔفغَٗ وأولبرٗ؛ ٌُغٍْهب سُٕ٘خ اٌٍْاُ واٌْشفابْ يف
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.

 88وٍُـٍخ الٍزغالي اٌىلذ

17

اظتٍىاْ (. )1
وٌُظ ثغشَت ًٍّ روٌ اعتُّ اٌْبٌُخ أْ َُقَشّْفىا أولبهتُ ًٌٍُاب
وهنبسّا يف عجًُ اٌٍُْ؛ فهُ َذسوىْ أْ عاَُْهُ ِؾاىىس ،وأْ
عهذَُ٘ ِؤعىسْ ِّّوسْ؛ فهُ ىبِْىْ يف اٌىًت إٌفُظ اٌزٌ رشواٗ
األٔجُب واظتشعٍىْ؛ فهُ اظتغزؾمُّىْ إلسصهُ؛ ال ٌمشاثاخ أو فاٍخ؛
وٌىٓ ثغجت ِب ثزٌىٖ ِٓ اصتهذ يف اٌيٍات واٌازٍََُُّّْ؛ فْآ أيب
اٌذسدا سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :شتْذ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ
َهًَ اهلل ٌٗ ؿوَمًـب ِىل
َمىيٍٍ ِٓ« :ه ؿوَمًب َجزغٍ فُٗ ػٍّّب ٍ َّ
اجلٕخ ،وِْ ادلالئىخ ٌزؼغ ؤعٕؾزهب ٌـبٌت اٌؼٍُ هػً مبب َظٕغ،
وِْ اٌؼبمل ٌَُزغفو ٌٗ ِٓ يف اٌَّىاد وِـٓ يف األهع ؽـىت
احلُزبْ يف ادلبء ،وفؼً اٌؼبمل ػًٍ اٌؼبثل وفؼً اٌمّو ػًٍ ٍبئو
اٌىىاوت ،وِْ اٌؼٍّبء وهصخ األٔجُبء ،وِْ األٔجُبء مل َىهِّصىا كَٕبهّا
وال كهمهب وِمنب وهصىا اٌؼٍُ فّٓ ؤفنٖ ؤفن حبظ وافو»(. )8
فبفشف أخٍ اٌىشمي أولبره يف ٘زٖ اٌزغبسح اٌشاحبخ واٌْؾَا ِك
ثمبفٍخ اٌىسصخ ِٓ أً٘ اٌٍُْ األفزار ،وَأدِي ثذٌىن يف حبشُ٘.
وِااب ىٍاات اظتُْؾااخ ثاابٌزٍّت
وٌىاآ أٌااك دٌااىن يف اٌااذال
واؽشؿ سّبن اهلل ًٍّ اضتفٌ واظتيبٌْخ وؽناىس ؽٍمابد
اٌٍّْب اٌقبضتُت ،واالعزضادح ِٓ اٌٍُْ يف وً ولذ وؽُت.
) (1اظتٍىاْ :أٌ اًٌٍُ وإٌهبس.
) (2سواٖ أثى داود واٌزشِزٌ واثٓ ؽجبْ وفؾؾٗ.
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 -7ادلـبٌؼخ وادلواعؼخ واحلفظ :فبٌىزبة أٔاُظ ال َغُات
وعٍُظ ال ديً ؽذَضٗ ووالِٗ؛ فهى خَتُ ِب رُجِزَي فُاٗ األولابد
وجتهذ فُٗ إٌفىط واٌيبلبد؛ لبي اثٓ اصتىصٌ  -سزتٗ اهلل رْابىل:
فغجًُ ىبٌت اٌىّبي يف ىٍت اٌٍُْ :االىِّالُ ًٍّ اٌىزت اٌيت لذ
ختٍفذ ِٓ اظتقٕفبد ِٓ اظتيبٌْخ؛ فبٔٗ َشي ِٓ ٍّى مهّهاُ ِاب
َؾؾز خبىشٖ وحيشن ّضديزٗ ٌٍغذ ،وِب خيٍى وزبة ِٓ فبئذح؛ فبهلل
اهلل ،وٍُّىُ مبالؽَخ عَت اٌغٍَّف ،وِيبٌْخ رقبُٔفهُ وأخجبسُ٘؛
فبالعزىضبس ِٓ ِيبٌْخ وزجهُ سإَخ عتُ ،وّب لًُ:
فااابرٍت أْ أسي اٌاااذَبس ثياااشيف
فٍٍْاااٍ أسي اٌاااذَبس ثغاااٍّْ
وا أخّّ ّٓ ؽبيل ِب أؽجِ ِٓ ِيبٌْخ اٌىزت ،وارا سأَاذ
وزبثّب مل أسٖ؛ فىؤ ولْذُ ًٍّ وًت ،وٌى لٍذ :ا ىبٌْذ ّؾشَٓ
أٌف غتٍذ وبْ أوضش ،وأٔب ثْذ يف اٌيٍت.
فبَٔش ؽفَه اهلل يف عَتح ٘زا اٌشعً؛ وُف وبٔذ اظتيبٌْاخ
هنّزٗ ،واظتشاعْخ مهزٗ؛ فٍُ َضي ِىاٍجّب ًٍّ اٌزؾقًُ واٌيٍت ؽىت
فبق األلشاْ وفبس ٍّّّب يف األصِبْ ،وِٓ ىشائف ؽفٌ األولبد يف
اظتيبٌْخ واضتفٌ أْ اصتبؽٌ وبْ َىزشٌ اٌذوبوُت ِٓ اٌاىَسَّالُت،
وَجُذ فُهب ٌٍَٕش يف اٌىزت.
فؤؽغً أخٍ اٌىشمي ولزَه يف اٌمشآْ واظتيبٌْخ؛ فبْ رٌه ٘اى
ىشَك اوزغبة األدة واٌْمً واعتذي ..فّب اٌىزبة اال عٍاُظ
ٔبفؼ:
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ٌٕااب عٍغااب ِااب منااً ؽااذَضَهُ
أٌجااب ِااؤِىٔىْ غُجّااب وِؾااهذّا
َفُذؤٕب ِٓ ٍّّهُ ٍّاُ ِاب ِناً
وّمااالً ورؤدَجااب وسأَّااب ِغااذدّا
 -8االٍزفبكح ِٓ األشوؿخ إٌبفؼخ :فىٍّب سأَذَ أخٍ اٌىشمي
ِٓ ٔفغه ٍِال ّٓ اٌمشا ح واظتيبٌْخ فبّّذ اىل شتبُ ِب َفُذن ِٓ
األؽشىخ اإلعالُِخ إٌبفْخ ،فبؽشؿ ًٍّ الزٕب اٌذسوط اٌٍُّْاخ،
وأؽشىخ اٌىٌّ واٌشلبئك واطتيت واٌزىعُهبد وإٌقبئؼ ،ورفاشٓ
ثٕفغه العزّبّهب واالعزفبدح ِٓ ٍّىِهب؛ فبْ رٌه ِآ أ٘اُ
وعبئً اٌزؾقًُ وؽفٌ األولبد يف ٘زا اٌضِبْ.
 -9ؽنىس إٌذاواد واحملبمشاد :فهٍ ِٓ اٌىعبئً اظتفُذح يف
اؽغبي إٌفظ مبب َْىد ٍُّهب ثبٌٕفِ ،ال عُّب وٍ٘ حتزىٌ مبنّىهنب
ًٍّ اٌفىائذ واٌّّْ واٌزىعُهبد واظتٍؼ واٌفماٗ اٌغاٍُُ ٌٍؾُابح
اظتْبفشح ،ومنو ِىاعهخ ِب فُهب ِٓ اٌزؾذَبد واٌقاْىثبد اٌايت
رىاعٗ اإلعالَ واظتغٍُّت ،واؽشؿ  -سّبن اهلل  ًٍّ -إٌبفِ ِٕهب
ؽتب َمىَ ثٗ اٌٍّْب وىٍجخ اٌٍُْ واٌغُىسوْ ًٍّ دَٓ اهلل رْبىل.
 -11اٌزؼٍُُ وادلناووح :وارا وٕذ ؽتٓ وََ٘جَهَ اهلل اٌماذسح
ًٍّ اٌزٍُُْ ،فبعًْ ِٕٗ وعٍُخً ٌٍؾفبً ًٍّ ولزه ،وأؽغً ٔفغه
ثزٍُُْ اظتغٍُّت اطتَت؛ فْٓ أيب ٘شَشح  -سمٍ اهلل ّٕٗ – لبي :لبي
سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ ِٓ« :كػب ِىل ٘لي وبْ ٌٗ ِـٓ
األعو ِضً ؤعىه ِٓ رجؼٗ ال َٕمض مٌه ِٓ ؤعىهُ٘ شُئًب»(. )1
) (1سواٖ ِغٍُ.
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احلوص ػًٍ فؼبئً األػّبي
وثبة فنبئً األّّبي ثبة واعِ َؾًّ وً ثش وِْشوف؛ ال
عُّب ِب وبْ فُٗ ٔفِ ٌإلعالَ واظتغٍُّت؛ فىٓ  -ؽفَاه اهلل -
عجَّبلًب ٌٍخَت ثبرًٌب فُٗ ولزه وعهذن ،ورزوَّش أْ وً خيىح ختيى٘ب
يف اظتْشوف رىىْ ٌه رخشّا ّٕذ اهلل وصىاثّب.
وأٗ ظتٓ غشائت األِىس أْ َؾزىٍ اٌْجذ اظتئِٓ ِٓ فشآ ولزٗ،
وثبة اطتَت ِفزىػ ًٍّ ِقشاُّٗ َٕبدَٗ وَٕبؽذٖ؛ فىُ ٍ٘ واضَتح
َأ ِو ُعُٗ اٌّّ ..ووُ ٍ٘ عهٍخ أّّبي اٌفنً واطتَت ..وٌىٓ ال َىفَّك
اٌُهب اال ِٓ أَََّذَٖ اهلل ثْىٔٗ ،و٘ذاٖ اىل فشف أولبراٗ وّّاشٖ يف
حتقٍُهب؛ وِٓ رٌه :صَبسح اظتشمً ،واعبثاخ اٌاذّىح ،واغبصاخ
اظتٍهىف ،واىْبَ اٌفمَت ،واٌغٍْ ًٍّ األساًِ واألَزبَ ،واٌضَابسح
اٌؾشُّخ ،وارجبُ اصتٕبئض ،ولنب ؽىائظ اظتغٍُّت ..وغَت٘اب ِآ
األّّبي اٌيت رٕفِ اٌْجبد ورْىد ثبٌٕفِ ًٍّ اظتغٍُ َىَ اظتْبد؛ فْآ
أيب ثىشح سمٍ اهلل ّٕٗ أْ سعالً لبيَ :ب سعاىي اهلل! أٌُّ إٌابط
خَت؟ لبي ِٓ« :ؿبي ػّوُٖ وؽَٓ ػٍُّٗ» .لبي :فؤٌُّ إٌبط ؽشّّ؟
لبي ِٓ« :ؿبي ػّوٖ وٍبء ػٍّٗ»(. )1
وِٓ آوذ وعبئً ؽفٌ األولبد ثفنبئً األّّبي:
ُّ -11بدح اظتشَل :وٌئٓ وبٔذ أولبد ُّبدح اظتشَل لٍٍُاخ
ٔبدسح ،اال أْ ذتبسَ٘ب ّٕذ اهلل َُّّخٌ عٍٍُخٌ؛ فْٓ صىثبْ أْ إٌيبَّ فًٍ
) (1سواٖ اٌزشِزٌ ولبي :ؽذَش ؽغٓ فؾُؼ.
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اهلل ٍُّٗ وعٍُ لبي ِٓ« :ػبك ِوَؼّب مل َيي يف فوفخ اجلٕخ» .لًُ:
َب سعىي اهللِ ،ب خشفخ اصتٕخ؟ لبي« :عٕب٘ب»(. )1
فزؤًَِّ أخٍ اٌىشمي يف ذتشح ؽفٌ األولبد يف فبحل األّّابي؛
فبْ صَبسح اظتشَل ِٓ أعهً األّّبي ًٍّ إٌفظ ،وسمبب مل رىٍاف
ِٓ اٌىلذ اال اٌمًٍُ ،ولذ عًْ اهلل ٌٍْبئذ صىاثّب َُّّّب ًٍّ رٌه؛
فهى ؽُّٕب َْىد اظتشَل امنب َُؾَقًّْ ِٓ عٕبد إٌُُْ عض ا جياذٖ
ّٕذ اهلل  -عً وّال َ -ىَ ٍَمبٖ.
فال َفىرٕه  -أخٍ اٌىشمي ٘ -زا اٌفنً؛ فبْ اضتشؿَ ٍُّاٗ
ؽفٌٌ ٌٍىلذ يف اٌذُٔب وؾتبحٌ ٌٍٕفظ َىَ اٌمُبِخ؛ فمذ لبي سعىي اهلل
فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ ِْ« :اهلل َمىي َىَ اٌمُبِخَ :ـب اثـٓ آكَ
ِوػذُ فٍُ رَؼُلِين! لبيَ :ب هة ،وُـ ؤػـىكن وؤٔـذ هة
اٌؼبدلُت؟ لبي :ؤِب ػٍّذ ؤْ ػجلٌ فالّٔب ِوع فٍُ رؼـلٖ! ؤِـب
ػٍّذ ؤٔه ٌى ػلرَٗ ٌىعلرٍت ػٕلٖ»(. )8
ِااشوس اٌىلااذ ٔمااـ يف اضتُااب
ح وعَااذُّ األِااش خاابي ِاآ ِااضاػ
اؾً
اش َنا
ابْ اٌّْا
إُ صِا
آ َغا
فّا
ِمُّّاااب يف عاااشوس وأؾاااشاػ
 -18اٌيَبهح يف اهلل رؼبىل :فضَبسح اإلخىاْ يف اهلل رْبىل ِآ
أؽت اٌمشثبد اىل اهلل؛ فهٍ ٌُغذ ِنُْخ وال ِيُاخ اىل ٘اذس
) (1سواٖ ِغٍُ.
) (2سواٖ ِغٍُ.
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األولبد واألّّبس ارا ٔىي اٌضائش ّٔب وعٗ اهلل رْابىل ،واٌزاضَ يف
صَبسرٗ اِداة اظتؾشوّخ ِٓ ؽغٓ اطتٍك وثؾبؽخ اٌىعٗ وىُات
اٌىالَ واٌزٕبفؼ واٌزْبوْ ..فال رَٓ أخٍ اٌىشمي أَّْ رَفَمُّذَ اإلخىاْ
اٌقبضتُت ِٓ ؽُُ اظتنُُّْْت ٌألولبد؛ ثً اهنب ِٓ أٔفظ ِب َجزي ٌٗ
اٌىلذ؛ وّب ديَّ ًٍّ رٌه ؽذَش أيب ٘شَشح  -سمٍ اهلل ّٕاٗ -
لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ َِِٓ« :ػبك ِوَؼّب ؤو ىاه
د
ؤفّب ٌٗ يف اهلل رؼبىلٔ ،بكاٖ ِٕبك ؤْ ؿجذ وؿبة ممشبن ورَجَـىَّؤْ َ
ِٓ اجلٕخ ًِتالً»(. )1
فبغزُٕ ولزَه يف ٘زا اطتٍك إٌجًُ واعٍْٗ وعٍُخ ضتفٌ ضتَبد
ّّشن ،واٌزضَ أدثٗ َىٓ ٌه خَت ُِْت ًٍّ اعزضّبس ؽُبره.
ِنً أِغه اظتبماٍ ؽاهُذّا ِْاذال
وأفااجؾذ يف َااىَ ٍُّااه ؽااهُذ
فبْ وٕاذ ثابألِظ الزشفاذ اعاب ح
فااضٓ ثبؽغاابْ وأٔااذ زتُااذ
 -13لؼبء ؽىائظ ادلٍَُّت :و٘زٖ أَنّب ِٓ َأعًَِّ ِب َٕجغٍ
اظتغبسّخ اٌُٗ ،وثزي إٌفظ واٌىلذ واظتبي فُٗ ،و٘زٖ اٌىعٍُخ رزفشَُّ
َِّٕهب أّّبي وضَتح عٍٍُخ ،وختزٍف ثبخزالف اضتبعبد واألؽاىاي
واٌمذساد؛ َفىَىِّٓ ٔفغَه أخٍ اٌىشمي ًٍّ اغزٕبَ ولزه يف لناب
َغشَٖ اهلل ٌه ِٓ عهذ وفؾَّخ وفشآ؛ فماذ
ؽبعبد اخىأه مبب َ َّ
لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ« :ؤَؽَتُّ إٌبً ِىل اهلل – رؼبىل
) (1سواٖ اٌزشِزٌ ولبي ؽذَش ؽغٓ.
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 ؤٔفؼُهُ ٌٍٕبً ،وؤؽتُّ األػّبي ِىل اهلل  -ػي وعً ٍ -ـوو ْهرُلِفٍٗ ػًٍ ٍَُِ ،ؤو رىش ػٕٗ ووثخ ،ؤو رمؼٍ ػٕٗ كَّٕب ،ؤو
رـوك ػٕٗ عىػّب ،وألْ ؤِشٍ ِغ ؤؿ يف ؽبعخ ؤؽتُّ ِيلا ِـٓ ؤْ
ؤػزى َ يف ٘نا ادلَغل – اؽبسح اىل اظتغغذ إٌجىٌ – شـهوّا،
وَِِٓ وَ َّ غَؼَجَٗ ٍََزوَ اهللُ ػىهرَٗ ،وِٓ وَظََُ غُظَٗ وٌى شـبء ؤْ
ميؼُٗ ؤِؼبٖ ِأل اهلل لٍجٗ وعبءً َىَ اٌمُبِخ ،وِٓ ِشً ِغ ؤفُٗ
يف ؽبعخ ؽىت رزهُإ ٌٗ ؤصجذ اهلل للَِٗ َىَ رـيوي األلـلاَ ،وِ اْ
خلٍُك َُفَْل اٌؼًّ وّب َفَل اخلً اٌؼًَ»(. )1
ٍىءَ ا ُ
لبي ّجذ اهلل ثٓ ّضّبْ (ؽُخ اٌجخبسٌ)ِ" :ب عؤٌٍت أؽذْ ؽبع ًخ
اال لِّذُ ثٗ ثٕفغٍ ،فبْ رََُّ واال لّذ ثٗ مببيل ،فبْ ًب واال اعزْٕذ
ٌٗ ثبإلخىاْ ،فبْ ًب واال اعزْٕذ ٌٗ ثبٌغٍيبْ".
فبؽفٌ ولزَه يف لنب ؽىائظ اظتغٍُّت رىٓ أؽتَّ إٌَّبط اىل
اهلل رْبىل.
ٌّْااشن ِااب األَاابَ اال ِْاابسح
فّب اعازيْذ ِآ ِْشوفهاب فزاضود

اال٘زّبَ ثبٌٕفٌ واٌلػىح ِىل اهلل

 -14األِو ثبدلؼووف وإٌهٍ ػٓ ادلٕىو:
فبظتغٍُُ اٌقبدقُ ال َْشف اٌغىىْ يف ؽُبرٗ ،وال َْشف اٌفشآ
يف ولزٗ؛ فهى دائت اضتشوخ ِالصَ اٌغَت يف اٌذّىح اىل اهلل واألِاش
) (1اٌغٍغٍخ اٌقؾُؾخ ٌألٌجب سزتٗ اهلل (.)916
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ثبظتْشوف وإٌهٍ ّٓ اظتٕىش؛ فىٍّب ٍهش ٌٗ ِٕىش أؽغً فُٗ ولزاٗ،
وثزي ٌٗ عهذٖ ،وساػ َغُّْشٖ مبب اعزيبُ اىل رٌه عجُال.
واٍُّ  -أخٍ اٌىشمي  -أْ ٘زا اطتٍكَ إٌَّجًُ ٘ى عهبد وّجبدح،
وٌُظ ِنُْخً ٌٍىلذ أو فنىال يف اٌغٍىن؛ ثً اَّْ ِذاسَ اٌفاالػ و
إٌغبح ٍُّٗ؛ لبي رْبىلَ  :وٌْزَىُِٓ ِِٕ ُىُِ ؤَُِّخٌ ََـلِػُىَْ ٌَِـً اٌْقَُِـوِ
َوَإْ ُِوُوَْ ثِبٌَّْ ِؼوُوفِ َوَ ِٕ َه ِىَْ ػَِٓ إٌُِّْ َىوِ َوؤُوٌَئِهَ ُ٘ـُُ اٌُّْفٍِْؾُـىَْ
[آي ّّشاْ ،]114 :وّٓ أيب عُْذ اطتذسٌ  -سمٍ اهلل ّٕاٗ -
لبي :شتْذ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ َمىي َِِٓ« :هؤي ِٕىُ
ِٕىوّا َفٍُْغَُِّوِٖ ثُلٖ ،فِْ مل ََزـغ فجٍَبٔٗ ،فِْ مل ََزـغ فجمٍجٗ
ومٌه ؤػؼ اإلميبْ»(. )1
وّٓ عْفش ثٓ عٍُّبْ لبي« :شتْذ ِبٌه ثٓ دَٕبس َمىيٌ :ى
اعزيْذ أْ ال أٔبَ مل أًل؛ ؼتبفخ أْ ًَتي اٌْزاة وأٔب ٔبئُ ،وٌاى
وعذد أّىأّب ٌفشلزهُ َٕبدوْ يف عبئش اٌذُٔب وٍهبَ :ب أَهب إٌابط
إٌبس إٌبس.
وّٓ ؽغبُ ثٓ اٌىٌُذ لبي :وٕذ أخشط ِِ عفُبْ اٌضَّاىسٌ،
فّب َىبد ٌغبٔٗ َفزش ّٓ األِش ثبظتْشوف وإٌهٍ ّٓ اظتٕىش را٘جّاب
وساعّْب».
ـخ
ـوو ٔبفٍـ
ـب ػّـ
ـبدلؼووف َـ
ـو ثـ
األِـ
واٌمـــبئّىْ ثـــٗ هلل ؤٔظـــبه
) (1سواٖ ِغٍُ.

 88وٍُـٍخ الٍزغالي اٌىلذ

25

فبؽشؿ  -ؽفَه اهلل عً وّال  -أْ رجزي عتازٖ إٌبفٍاخ
ولزَه ،ووٓ داُّخً هلل ال َْشف ّّشن اٌفشآ ،رذّى اىل اطتاَت يف
ر٘بثه واَبثه وفشاغه وؽغٍه ووَذّْن وعُْه ،وافّّ ًٍّ ِاب
وؽابق
ّّ
جتذٖ يف ٘زا اٌيشَك ِٓ أوؽبي؛ فبْ ىشَكَ اٌذَّ ِّىَح ىىًٌَ
ؽتٍى ٌ ثبألؽىان واٌقّْْبة ،ال رزؾٍّٗ اال ٔفىط اٌشعبي ،وال رمىَ
ثٗ اال مهُ اٌقبدلُت األثيبي ،وال رمذس ًٍّ ِىافٍخ اٌغاَت فُاٗ
إٌفىط اظتشَنخ اظتزشٍ٘خ ؽتٓ أفبّٔب وََُ٘ٓ اٌْضديخ ،ؤنات ولاىد
اإلديبْ فُهب؛ فهزا اٌيشَك ٘ى ىشَكُ األٔجُب ؛ فُٗ رْت آدَ ،ؤابػ
ألعٍٗ ٔىػ ،وسٍِ يف إٌبس اطتًٍُ ،وأخشط ٌٍزَّثِؼ اشتبًُّ ،وثُاِ
َىعف ثضّٓ ثَخِظ ،ولبعً اظتشك أَىة ،ووزا عاَتح األٔجُاب
وعُذ اظتشعٍُت.
 -15كالٌخ إٌبً ػًٍ اخلَت :فىٍَّّب وعذدَ  -أخٍ اٌىشمي
 يف ولزه ِزَّغَّْب فبثزٌٗ يف ٔقؼ اظتغٍُّت واسؽبدُ٘ اىل ِب فُاٗخَت اٌذُٔب واِخشح ،ودالٌزهُ ًٍّ اعتذي واٌزُّمً ،ورىعُههُ اىل ِب
َقٍؼ دُٔبُ٘ وأخشاُ٘.
فْٓ عشَش ثٓ ّجذ اهلل سمٍ اهلل ّٕٗ لبي« :ثبَْذ سعىي اهلل
فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ ًٍّ البَ اٌقالح واَزب اٌضوبح وإٌقؼ ٌىاً
ِغٍُ»(. )1
ولذ ؽىٍ ّٓ اٌفمُٗ اٌؾُخ اٌضا٘ذ ػتّذ ثٓ أزتذ اٌذثبٍ٘ أٔٗ
الصَ اٌْجبدح واًٌّْ اٌذائت واصتذ واعزغشق أولبرٗ يف اطتَت ،فٍت
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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يف اٌذَٓ ،وَٕقؼ اإلخىاْ ،وارا سآٖ أغبْ ّشف اصتذ يف وعهٗ.
ؿتاآ يف رٌ اضتُاابح سواات عاافبس
َقاااً اٌالؽماااُت ثبظتبمااإُب
لااذ ٘ااذأب اٌغااجًُ ِاآ عااجمىٔب
وٍُّٕااااب ٘ذاَااااخ اِرُٕااااب
وّٓ ّجذ اٌىشمي ثٓ أُِخ لبيَ :ألْْ أَسُدَّ سعالً ّٓ سأٌ عاٍ
أؽتُّ ايلَّ ِٓ أْ أّزىفَ ؽهشّا .ووبْ اٌٍُش ثٓ عْذ  -سزتٗ اهلل
 جيٍظ ٌٍّغبئً َغؾبٖ إٌبط فُغؤٌىٔٗ ،وجيٍظ ضتىائظ إٌابط الَغؤٌٗ أؽذ ِٓ إٌبط فَتدَّٖ؛ وّّد ؽبعزٗ أَ فغشد.
فبعًْ ِٓ أولبره أولبد ٔقؼ وِْشوف ودالٌخ ًٍّ اطتاَت
واعتذي؛ ثبٌىٍّخ اٌيُجخ واضتىّخ واظتىَّخ واٌمذوح اضتغٕخ ،واٌجُبْ
واٌجالٓ ،واعتذَخ واٌىزبة واٌؾشَو.
فْٓ أيب ِغْىد ّمجخ ثٓ ّّشو األٔقبسٌ اٌجذسٌ سماٍ اهلل
ّٕٗ لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ َِٓ« :كَيا ػًٍ فَت
فٍٗ ِضً ؤعو فبػٍٗ»(.)1
 -16احلوص ػًٍ رلبٌَخ اٌظبحلُت :ورٌاه ألْ غتبٌغا َخ
اٌشعً اٌقبحل ال َنُِ فُهب ولذ ،وال حيقً ّٔب فىد؛ فهٍ ِآ
أعجبة حتقًُ اطتَت ؤٍُٗ؛ فْٓ أيب ِىعً األؽْشٌ سمٍ اهلل ّٕٗ
أْ إٌيب فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ لبيِ« :منب ِضـً اجلٍـٌُ اٌظـب
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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وعٌٍُ اٌَىء وؾبًِ ادلَه ؤبفـ اٌىَت فؾبًِ ادلَه ِِـب
ؤْ حينََه وِِب ؤْ رجزبع ِٕٗ ،وِِب ؤْ جتل ِٕٗ هحيّب ؿُِّجخ ،ؤـبفـ
اٌىَت ِِب ؤْ حيوق صُبثه ،وِِب ؤْ جتل ِٕٗ هحيّب ِٕزٕخ»(.)1
 -17اٌزووَؼ ػٓ إٌفٌ :فال ثذ ثْذ اصتهذ ِٓ ساؽخ وٌاى
ٌىٍ٘خ َغَتح؛ رٌه ألْ اظتًٍَ ِٓ ِْب اإلٔغبُٔخ يف اٌجؾش؛ فال ثاذ
ِٓ اٌزشوَؼ ّٓ إٌفظ عبّخ عبّخ ،وعٍْهب رغزشعِ اعتّخ واصتاذ
ِٓ خالي رفىش ورزوش ،وأجغبه وأؾشاػ؛ فٍّبرا ال َفىش اٌؾبة
اظتغٍُ يف رتِ أفشاد أعشرٗ أو خَتح أفؾبثٗ واخىأٗ يف اعازشاؽخ
وٌى يف ٌٍُخ واؽذح ،وجيٍْهب وعٍُخ ٌٍزشوَؼ ّٓ ٔفغٗ وؽفٌ ولزٗ؛
ال عُّب ارا وبٔذ رزخٍٍَّهب ِغبثمبد وثشاِظ رْىد ثبٌَّٕفِْ واٌقالػ.
فّٓ اظتئعف أْ رشي اٌؾبةَّ اظتغٍُ ارا أفبثٗ اظتًٍ يف ىٍات
اٌٍُْ أو اٌذّىح أو غَت٘ب اٌزفذ اىل اظتغشَبد واٌؾهىاد و٘ذس فُهب
ولزٗ وعهذٖ ،ومل ًَٕ ِٕهب عىي األِشاك اٌفزبوخ واٌىعبوط اٌيت
رئدٌ ثٗ اىل اعتالن.
فبؽشؿ  -ؽفَه اهلل  -أْ َىىْ ٌه ولذ ساؽخ ؽاىت ال
َْزشَه اظتًٍ واٌنغش ،واعزٕت سفمب اٌغى ؽتٓ َمنىْ أولبهتُ يف
اٌغهشاد اظتبعٕخ أِبَ اٌمٕىاد اعتبثيخ واألفالَ اٌغبليخ ،وََٕاىْ
ثزٌه أهنُ َشوؽىْ ّٓ إٌفظ وِب ُ٘ اال يف أِاشاك وأخااله
جيٕىْ ذتبس٘ب اظتشح يف اٌمشَت.
 -18ممبهٍخ اٌوَبػبد إٌبفؼخ :وال خيفً ًٍّ اٌْبلاً ِاب
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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ٌٍشَبمخ ِٓ ٔفِ ٔفغٍ وثذ ؛ فهٍ رىٌِّذ إٌؾبه واضتُىَخ ورماىٌّْ
اصتغُ ورؾذُّ أَصِسَٖ ،ورجْش ًٍّ اٌؾغبّخ واإللذاَ وؽغٓ اٌاجال
ؽُت االؽزذاَ.
فْٓ أٔظ سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :وبْ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّاٗ
وعٍُ "أؽغٓ إٌبط ،ووبْ أعىد إٌبط ،ووبْ أؽاغِ إٌابط،
وٌمذ فضُ أً٘ اظتذَٕخ راد ٌٍُخ فبٔيٍك إٌبط لجً اٌقىد فزٍمبُ٘
سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ ساعّْب ولذ عجمهُ اىل اٌقاىد،
و٘ى ًٍّ فشط أليب ىٍؾخ ّشيب ويف ّٕمٗ اٌغُف و٘ى َمىي« :مل
رشاّىا ..مل رشاّىا. )1( »..

ادلَبهػخ ِىل اٌموثبد

وِٓ وعبئً ؽفٌ األولبد واعزضّبس٘ب :اٌزفاشٓ ٌٍْجابداد
وغتب٘ذح إٌفظ يف االعزضادح ِٓ اطتَت واٌمشثبد؛ فبْ فنً اٌْجبدح
ال َنبً٘ ،وخَت٘ب ّٕذ اهلل ال َزٕبً٘ ،وثبّٔب واعِ ال َُشَدُّ ،وحبشُ٘ب
ُّّكْ ال َُؾَذُّ .وِٓ رٌه:
ُ
َاى ُ
 -19ؤكاء إٌىافً واٌووارت :فبٌْجبدح واٌزَّجَزُّاً واٌزَّي ُّ
واٌزََّٕفًُّ ِٓ أوعِ ىشق اصتٕخ وأَّّهب؛ فمذ سَغَّتَ سعىي اهلل فًٍ
اهلل ٍُّٗ وعٍُ رشغُجّب يف اضتفبً ًٍّ اٌشوارت و اظتذاوِاخ ٍُّهاب
واٌزفشٓ ألدائهب وً ولذ وؽُت؛ فْٓ أَ ؽجُجخ صوط إٌيب فًٍ اهلل
ٍُّٗ وعٍُ أهنب لبٌذ :شتْذ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ َمىي:
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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«ِب ِٓ ػجل ٍَُِ َظٍٍ هلل وً َىَ اصٕيت ػشوح هوؼخ رـىػّـب
غَت فوَؼخ ِال ثٌت اهلل ٌٗ ثُزّب يف اجلٕخ» .أوِ« :ال ثٍت ٌٗ ثُـذ يف
اجلٕخ» .لبٌذ أَ ؽجُجخ :فّب ثشؽذ أفٍُهٓ ثْذ(.)1
فبؽشؿ  -أخٍ اٌىشمي  ًٍّ -ؽفٌ ولزاه يف أدا ٘ازٖ
اٌشوارت؛ فبهنب عجت إلسس ثُذ يف اصتٕخ ،وعجت اٌْيب واظتٕاخ،
وٌمذ عًُْ اٌزيىُ وِب فُٗ ِٓ عٕٓ سارجخ عّّّا ٌٍٕمـ اٌزٌ َىىْ
ربِخً اال ارا اعزىفذ ؽاشوه
يف أدا اٌفشائل؛ فبٌفشائل ال رىزت َّ
أدائهب ِٓ ىهبسح وخؾىُ وؽغٓ الجبي ًٍّ اهلل ،فبْ وبٔذ ربِ ًخ
فهى اٌفالػ وإٌغبػ ،واْ وبٔذ ٔبلقخً فبٌزَّيَىُُّ ٌٍْٗ َُزُُّ اٌإمـ
اٌزٌ وبْ يف أدائهب.
ولذ ثُت اٌشعىي فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ أولبد ٘زٖ اٌشوارات
وؽَشَّ ًٍّ اٌمُبَ ّٔب؛ فْٓ ّبئؾخ  -سمٍ اهلل ّٕهب  -لبٌذ :لبي
سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ َِِٓ« :صبثو ػًٍ اصٕيت ػشوح هوؼخ
ِٓ إٌَخ ثٌت اهلل ٌٗ ثُزّب يف اجلٕخ ؤهثغ هوؼبد لجـً اٌظهـو،
وهوؼزُت ثؼل٘ب ،وهوؼزُت ثؼل ادلغوة ،وهوؼزُت ثؼـل اٌؼشـبء،
وهوؼزُت لجً اٌفغو»(. )8
اغزاإُ يف اٌفااشآ فنااً سوااىُ
فْغااً أْ َىااىْ ِىرااه ثغزااخ
وُ فؾُؼ سأَاذ ِآ غاَت عامُ
ر٘جااذ ٔفغااٗ اٌقااؾُؾخ فٍزااٗ
) (1سواٖ ِغٍُ.
) (2سواٖ اٌزشِزٌ و٘ى ؽذَش ؽغٓ.
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فبغزُٕ  -ؽفَه اهلل  -ولزَه يف اضتفابً ٍّاً اٌشَّوارات
واظتىاٍجخ ٍُّهب ،واعزهذ يف أدا إٌىافً يف عبئش األولابد؛ فبهناب
عجتْ حملجَّخ اهلل ٌه؛ فْٓ أيب ٘شَشح  -سمٍ اهلل ّٕٗ  ّٓ -اٌإيب
فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ فُّب حيىُٗ ّٓ سثٗ  -رجبسن ورْبىل  -لابي:
«ِٓ ػبكي يل وٌُّب فمل آمٔزُٗ ثبحلوة ،وِب رمـوَّة ِيلا ػجـلٌ
ثشٍء ؤؽت ِيلا ِٓ ؤكاء ِب افزوػزٗ ػٍُٗ ،وال َـياي ػجـلٌ
َزموة ِيل ثبٌٕىافً ؽىت ؤؽجٗ»(.)1
 -81رالوح اٌموآْ وؽفظٗ :فبْ ؽفٌَ األولبد يف راالوح
وزبة اهلل رْبىل ٍ٘ اٌزغبسح اٌشاحبخ اٌيت ال َْزشَهب اٌجىاس ،وال هتذس
فُهب األولبد واألّّبس؛ ثً اْ اٌمبسةَ ٌٍمشآْ اٌىشمي حيقً ٌٗ ِٓ
األعش واٌضىاة اٌَُُْ ِب ال خييش ٌٗ ًٍّ ثبي؛ لبي فًٍ اهلل ٍُّاٗ
وعٍَُ َِِٓ« :لوَؤَ ؽوفًب ِٓ وزبة اهلل فٍٗ ثٗ ؽَٕخ واحلَٕخ ثؼشو
ؤِضبذلب ال ؤلىي امل ؽوف وٌىٓ ؤٌ ؽوف ،والَ ؽوف ،وُُِ
ؽوف»(.)8
فبعزهذ  -سّبن اهلل  -يف رذثُّش وزبة اهلل ورالورٗ ،ورفشٓ ٌٗ
ثبالٔنّبَ اىل ؽٍمبد اٌزؾفٌُ يف اظتغبعذ ودوس اٌمشآْ ،وعب٘ذ
ٔفغه يف ؽفَٗ وارمبٔٗ ،رؤٌب َىَ اٌمُبِخ ِِ اٌّّسح ،وَىىْ ٌاه
ؽفُّْب ّٕذ اهلل.
اشٖ
اٗ وأٔؾا
اذ أىىَا
ازٌ وٕا
ازا اٌا
٘ا
اٗ
اذ آٍِا
اب وٕا
اٗ ِا
اذ ثا
اىت ثٍغا
ؽا
) (1سواٖ اٌجخبسٌ ِيىال.
) (2سواٖ اٌزشِزٌ واضتذَش فؾُؼ.
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فشافمزااٗ وفاابسق ِاآ َفبسلااٗ
فبٌىؽٍ أٔفاظ ؽاٍ أٔاذ ؽبٍِاٗ
واٍُّ  -أخٍ اٌىشمي  -أْ رالوحَ اٌمشآْ ورٍَََُّّْٗ خاَتُ ّّاً
َمىَ ثٗ اظتغٍُ؛ لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ« :فَتوُ َِ ِٓ
رَ َؼٍاُ اٌموآْ و َػٍاَّٗ»(. )1
وولزااه َااب فااىت غاابي ٔفااُظ
ففااٍ اطتااَتاد فبثزٌااٗ َااب فاابػ
ؽااْبسن فبعْااً اٌمااشآْ دوِّااب
ورغااجُؼ اظتغااب ِااِ اٌقااجبػ
 -81االشزغبي ثنوو اهلل ػي وعً :وروش اهلل ِآ أَغاش
اٌْجبداد وأعهٍهب ًٍّ اإلىالق؛ فهى عذَش ثؤْ رُجِزَيَ فُٗ اٌيَّبلبد،
ورمنً يف االؽزغبي ثٗ األولبد؛ ال عُّب وفنٍٗ ّٕذ اهلل َّاُُ،
وخَتٖ عضًَ وشمي؛ فزوش اهلل  -عً وّال  -أدارُٗ اٌٍغبْ ،وؽشوخ
اٌٍغبْ أخفُّ ؽشوبد اصتىاسػ وأَغشُ٘ب؛ ٌى حتاشن ّناى ِآ
اإلٔغبْ يف اٌُىَ واٌٍٍُخ ثمذس ؽشوخ اٌٍغبٌْ ،ؾك ٍُّٗ غبَخ اظتؾمخ؛
ثً ال ديىٕٗ رٌهٌ ،زا فبْ روش اهلل أَغش اٌْجبداد وأعٍُّهب وأفنٍهب.
فجبدس  -أخٍ اٌىشمي  -اىل ٘زا اطتَت اٌَُُْ ،واؽغً ٔفغاه
ثزوش اهلل وؽىشٖ ،واٍُّ أْ اٌزوش عجتْ ٌيّؤُٕٔخ إٌفىط وساؽخ
اٌمٍىة واألثذاْ؛ لبي رْبىلَ :ؤٌَب ِث ِن ْووِ اهللِ َرـَّْـئُِّٓ اٌْمٍُُـىةُ،
واٌزِّ ْوشُ ال َؤخز ِٓ األولبد اال اٌمًٍُ؛ وٌىٓ صىاثَٗ ّٕذ اهلل َُُّ
) (1سواٖ اٌجخبسٌ.
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عًٍُ؛ فْٓ أيب ٘شَشح سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل
ٍُّٗ وعٍُ ِٓ« :لبي" :ال ٌِٗ ِال اهلل وؽلٖ ال شوَه ٌـٌٗ ،ـٗ
ادلٍه وٌٗ احلّل و٘ى ػًٍ وً شٍء للَو" يف َىَ ِبئـخ ِـوح،
وبٔذ ٌٗ ػلي ػشو هلبة ،ووزجذ ٌٗ ِبئخ ؽَٕخ ،وزلُذ ػٕـٗ
ِبئخ ٍُئخ ،ووبٔذ ٌٗ ؽوىّا ِٓ اٌشُـبْ َىِٗ مٌه ؽىت ميٍَ،
ومل َإد ؤؽل ثإفؼً ممب عبء ثٗ ِال هعً ػًّ ؤوضو ِٕٗ ،وِـٓ
لبيٍ" :جؾبْ اهلل وحبّلٖ" يف َىَ ِبئخ ِوح ،ؽُ اـذِ ػٕٗ فـبَـبٖ
وِْ وبٔذ ِضً ىثل اٌجؾو»(. )1
وّٕٗ سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ:
«ألْ ؤلىي "ٍجؾبْ اهلل واحلّل هلل وال ٌِـٗ ِال اهلل واهلل ؤوـّّ"
يل ممب ؿٍؼذ ػٍُٗ اٌشٌّ»(. )8
ؤَؽَتُّ ِ ا
ؤفٍ اٌىومي :فبغزُٕ ولزه يف روش اهلل  -عاً وّاال  -يف
اطتشوط واٌذخىي ،وّٕذ إٌىَ واٌُمَخ ،ويف ىشَماه وؽناشن
وعفشن ،ويف اٌغىق ويف اًٌّْ ،ووٓ ِالصِّب ٌألروبس يف عابئش
األؽىاي:
عااؤٔفك سَْاابْ اٌؾااجُجخ دائجّااب
ًٍّ ىٍات اٌٍُْاب أو ىٍات األعاش
أٌااُظ ِاآ اطتغااشاْ أْ ٌُبٌُااب
دتش ثاال ٔفاِ وحتغات ِآ ّّاشٌ
واألروبس اٌيت َٕجغٍ اضتشؿ ٍُّهب وضَتح عذا َغزؾغٓ ؽفَهب
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
) (2سواٖ ِغٍُ.
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ِٓ اٌىزت اصتبِْخ ٌألروبس ؿتى وزبة اٌىاثً اٌقُت ِآ اٌىٍاُ
اٌيُت الثٓ لُُ اصتىصَخ سزتٗ اهلل رْبىل ،وامنب لقذٔب ٕ٘ب اإلؽابسح
اىل فشف أولبد اٌفشآ ثزوش اهلل ثبٌزغجُؼ واٌزهًٍُ واالعازغفبس
واٌزىثخ ولشا ح اٌمشآْ؛ فبْ رٌه ِٓ أعجبة اٌغاْبدح يف اٌاذُٔب
واٌفالػ يف اِخشح ،واهلل ِٓ وسا اٌمقذ.
 -88لُبَ اًٌٍُ :فبرا وبٔذ اظتذاسَعخ يف إٌهبس رغزٌ اٌْمىي
واألفىبس؛ فبْ اًٌٍَُ ِذسعخٌ هتزِّة اٌشوػ ورىغاى٘ب اٌيّؤُٕٔاخ
واٌقفب ٌ ،زٌه فبْ دلبئمٗ غبٌُخ ذتُٕخ َْض رْىَنهب يف إٌهبس.
فبرا وعذد أخٍ اٌىشمي ِٓ ٌٍُه ولزّب فال رنُِّْْٗ يف اٌغَّاهَش
رجذدِٖ أِبَ فغىق اٌزٍفبص واٌمٕىاد اٌفنبئُخ ،وال رْجش
واٌغفٍخ ،وال ّْ
ثٗ ِِ إٌفىط اٌذََُّّٔخ؛ فؤولبد اًٌٍُ ضتَبد ِجبسوخ ىُجخ ،عذَش ثه
أْ حتفَهب ثبٌمُبَ واالعزغفبس واٌذّب ؛ فْٓ أيب ٘شَشح سمٍ اهلل ّٕٗ
أْ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ لبيًَ« :تي هثُّٕب رجبهن ورؼـبىل
وً ٌٍُخ ِىل اٌَّبء اٌلُٔب ؽىت َجمً صٍشُ اًٌٍُ اِفو فُمىيِٓ :
َلػىين فإٍزغُت ٌٗ؟ ِٓ ََإٌٍت فإػـُٗ؟ ِٓ ََزغفوين فـإغفو
ٌٗ»(.)1
و٘زا اٌؾبفٍُّْ  -سزتٗ اهلل  -وبْ ِٓ أؽغٓ إٌبط اغزٕبِّاب
َض َ  -سزتٗ اهلل  -اًٌٍَُ صالصخَ أعاضا ؛ اٌضٍاش
ألولبد ٌٍُٗ؛ فمذ ع َّ
األوي َىزت فُٗ ،واٌضٍش اٌضب َقٍٍ ،واٌضٍش اٌضبٌش َٕبَ.
فبغزُٕ ؽفَه اهلل أولبد ٌٍُه يف اٌزوش واٌاذّب واٌْجابدح
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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واٌزَّجَزًُّ ،واٍُّ أْ لذورَه سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعاٍُ وابْ
َمىَ ؽىت َرىَسََِّذِ لذِبٖ ،وليش ِٕهب اٌذَ؛ و٘ى اٌزٌ لذ غفش اهلل ٌٗ
ِب رمذَ ِٓ رٔجٗ وِب رَؤَخَّش.
 -83اٌلُّػبء واٌزَّؼَوُّع ِىل اهلل :واٌذّب ِٓ َأؽَتّْ اٌْجبداد
اىل اهلل وأوعت ِب َٕجغٍ ؽفٌ األولبد ثٗ؛ فهى دالٌخ ًٍّ اٌْجىدَخ
واٌزُّيِّ واضتتّْ واٌيِّ فُّب ّٕذ اهلل ِٓ عضًَ اٌْيب ووشمي اٌضىاة
واصتضا ؛ لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُِ« :ب ِٓ ٍَُِ َلػى
اهلل ثلػىح ٌٌُ فُهب ِإمث وال لـُؼخ هؽُ ِال ؤػـبٖ ِؽلي صالس:
ِِب ؤْ ََزغُت ٌٗ كػىرٗ ،ؤو َظوف ػٕٗ ِٓ اٌَىء ِضٍـهب ،ؤو
ََلَّفو ٌٗ ِٓ األعو ِضٍهب»(.)1
فبثزي عهذن  -سزته اهلل  -يف أْ رىىْ عَئوًٌب هلل  -عاً
وّال ٍِ -ؾبؽّب يف دّبئٗ واالعزغبصخ ثٗ ،واٍهبس اٌفمش واٌزي ثاُت
َذَٗ ،وال رْغض أْ رغؤي اهلل ِٓ خَت اٌذُٔب واِخشح؛ فبْ اٌْغا َض
وًَّ اٌْغض أْ رغزضمً اٌذّب ورغزْغً اإلعبثخ؛ لبي سعاىي اهلل
فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ« :ؤػغي إٌبً ِٓ ػغي ػٓ اٌلػبء»(.)8
واؽشؿ أْ َىىْ دّبإن يف األولبد اٌفبماٍخ اٌايت عاب
اٌزَِّٕقُـُ ًٍّ أهنب أولبدُ اعزغبثخ؛ وؤدثبس اٌقٍىاد اظتىزىثخ ،وثُت
األراْ واإللبِخ ،واٌضٍش األخَت ِٓ اًٌٍُ ،وّٕذ ٔضوي اٌغُاش ،ويف
اظتشك واٌغفش وغَت٘ب ِٓ األولبد اٌفبمٍخ ،واٍُّ أْ اهلل  -عاً
) (1سواٖ اضتبوُ وفؾؾٗ.
) (2سواٖ اٌيّّا يف األوعو وفؾؾٗ األٌجب يف فؾُؼ اصتبِِ (.)1155
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وّال  -لشَتْ ِٕه َغّْه وجيُتُ دّب ن؛ لابي رْابىلَ  :وِمَا
ٍََإٌَهَ ػِجَبكٌِ ػٍَِّٕ فٍَِِِّٔ َلوَِتْ ؤُعُِتُ كَ ِػىَحَ اٌلَّاعِ ِمَا كَػَبِْ.

ِما مل َىــٓ ػــىْ ِــٓ اهلل ٌٍفــىت
ـهبكٖ
ـٗ اعزـ
ـٍ ػٍُـ
ـب َمؼـ
ـإوي ِـ
فـ

 -84اإلوضبه ِٓ اٌَغىك :و٘زٖ ِٓ أٔفظ ِب ٔقاؼ ثاٗ
اٌشعىي فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ أَِّزَٗ ،فبؽفَهب أخٍ اٌىشمي واعٍْاهب
ٔقت ُُّٕه؛ وٍّب َرهََُّؤَ ٌه ولذ عبسّذ اىل اٌزيىُ واٌقالح،
وثبدسد اىل اٌزمشة اىل اهلل ثبٌشوىُ واٌغغىد؛ فبْ رٌاه ِآ
ِىعجبد سزتزٗ وؽفَٗ واٌفىص جبٕزٗ؛ فْٓ أيب فشاط سثُْخ ثٓ وْت
األعٍٍّ خبدَ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ ّٕٗ لابي :وٕاذ
أثُذ ِِ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ فآرُٗ ثىمىئٗ وؽبعزاٗ
فمبي :عٍٍت .فمٍذ :أعؤٌه ِشافمزَه يف اصتٕخ .فمبيَ :أوَ غَت رٌه؟
لٍذ٘ :ى ران .لبي :فؤٍّّْٕ ًٍّ ٔفغه ثىضشح اٌغغىد(. )1
واٍُّ أْ عغىدَن هلل عجتْ ضتوِّ اطتيبَب واٌغاُئبد وسفاِ
اٌذسعبد يف اصتٕبد؛ فْٓ صىثبْ ِىىل سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّاٗ
وعٍُ لبي :شتْذ سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ َمىيٍُّ« :اه
ثىضشح اٌغغىد؛ فبٔه ٌٓ رغغذ هلل عغذح اال سفْه اهلل ّٔب دسعخ،
وؽو ّٕه ّٔب خيُئخ»(. )8
وِب ألاجؼ اٌزفاشَو يف صِآ اٌقاجب
فىُف ثاٗ واٌؾاُت يف اٌاشأط ٔابصي
) (1سواٖ ِغٍُ.
) (2سواٖ ِغٍُ.
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رشؽً ّآ اٌاذُٔب ثاضاد ِآ اٌزماً
فّْاااشن أَااابَ رْاااذ لالئاااً
فبؽشؿ  -سزته اهلل ٍّ -اً فاالح اٌنُّاؾً واٌغُّإٓ
واٌشوارت ،وسوْزُت ثْذ اٌزوش وؽشوق اٌؾّظ يف اظتغغذ ،ووٓ
ِالصِّب ٌٍزَّيَىُُّ يف غَت أولبد إٌهٍ اظتْشوفخ َشفاِ اهلل رواشن يف
اٌذُٔب واِخشح.
 -25اضتشؿ ًٍّ اٌّْشح ورىشاس اضتظ وصَبسح اظتغغذ إٌجىٌ؛
فبرا وعذد أخٍ اٌىشمي ِزَّغَّْب يف ولزه فال ثؤط أْ دتاألٖ مباب
َمشّْثُه ِٓ اهلل رْبىل؛ وّْبودح أدا اضتظ واٌّْشح ،واٌمُبَ ثضَابسح
اظتغغذ إٌجىٌ اٌؾشَف؛ فبْ ٘زٖ األّّبي ِٓ اٌفنبئً اٌَُّْاخ
اٌيت َغفش اهلل ّٔب اٌزٔت وَُفَشّْط ّٔب اٌؾذح واٌىاشة ،وَشفاِ ّٔاب
اٌذسعبد َىَ اظتْبد؛ لبي سعىي اهلل فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ« :اٌؼّوح
ِىل اٌؼّوح وَفابهحٌ دلب ثُٕهّب ،واحلظ ادلّّوه ٌٌُ ٌـٗ عـياء ِال
اجلٕخ»(. )1
وٌمذ سوٌ أْ أثب اٌذسدا  -أو أثب رس سمٍ اهلل ّٕهّب  -ولف
راد َىَ أِبَ اٌىْجخ ٍب لبي ألفؾبثٗ :أٌُظ ارا أساد أؽذُوُ عفشّا
َغزْذُّ ٌٗ ثضاد؟ لبٌىا .ُْٔ :لبي :فغفش اِخشح أثْذُ ؽتب رغابفشوْ!
فمبٌىا :دٌَُّٕب ًٍّ صادٖ.
فمبي :ؽغُّىا ٌَْبئُ األِىس وفٍُّىا سوْزُت يف ٍٍّاخ اٌٍُاً
) (1سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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ٌىؽؾخ اٌمجىس ،وفىِىا َىِّب ؽذَذ ؽشٖ ٌيىي َىَ إٌؾىس .
كػــبُ٘ ِىل اٌجُــذ اٌؼزُــك ىَــبهح
فُــب ِوؽجّــب ثــبٌيائوَٓ وؤوــوَُ
فٍٍــٗ ِــب ؤيــً ىَــبه ُ ٌــٗ
ولل ؽظـٍذ رٍـه اجلـىائي رمَـُُ
وهلل ؤفؼـــبي ٕ٘ـــبن ؤؼّـــخ
وثــو وِؽَــبْ وعــىك وِــوؽُ
َّشِ  -ؽفَه اهلل ٌ -منب ولزه يف ٘زٖ اٌْجبداد ،واَبن
فَؾ ّْ
أْ رَغِزَشَّ ثشّبُ إٌبط ؽتٓ اعزبٌزهُ ِىبرت اٌغُبؽخ واٌغىاَخ فشاؽىا
َجزٌىْ األِىاي واألولبد يف أووبس اٌفغابد يف ّىافاُ اٌىفاش
واٌنالي ثبعُ اٌغُبؽخ واٌزشوَؼ ّٓ إٌفظ ،وِب رٌه اال ماالي
وفغىس ِجَُّذ ٌٍّغٍُّت ِٓ صِٓ ثُْذ فزؤًِ.
فّب ٍ٘ اال عابّخ وعاىف رٕمناٍ
وَذسن غت اٌغاَت ِآ ٘اى فابثشُ
 -86ادللاوِخ ػًٍ ؤموبه اٌظجبػ وادلَبء :ورٌه ثْذ فالح
اٌفغش ،وفالح اٌْقش؛ فبْ اظتذاوِخَ ًٍّ رٌه عجتْ ضتفٌ اٌْماً
واظتبي وإٌفظ ،وغتٍجخٌ ٌٍخَت وثشوخٌ يف اٌّْش ،وفىصْ َىَ اٌمُبِاخ؛
لبي رْبىل :وٍََجِّؼِ ثِؾَ ِّلِ هَثِّهَ لَ ِجًَ ؿٍُُىعِ اٌشَّ ٌِِّ وَلَ ِجًَ ُغوُوِثهَـب
[ىٗ ،]131 :ولبي رْبىلََ :ب ؤََُّهَب ااٌنََِٓ إَُِٓىا ا ْم ُووُوا اهللَ ِموْـوّا
وَِضَتّا * وٍََجِّؾُىُٖ ثُ ْىوَحً َوَؤطًٍُِب[ األؽضاة.]42 :
ولذ وَ َسدَد يف اٌغٕخ أروبسْ رمبي يف وً فجبػ وِغب ؛ فًٍْ
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َّشَ يف ؽفَهب واًٌّْ ّٔب؛ وٍ٘ ِزذاوٌَخٌ واضتّذ هلل يف
اظتغٍُ أْ َُؾ ّْ
وزت األروبس واألدُّخ ،وٍ٘ ًٍّ عهىٌزهب وَغش٘ب رضّاش ذتابسّا
ٍِؾىٍخ َبْٔخ ِٓ ففب اٌز٘ٓ وىّؤُٕٔخ إٌفظ ولىح اٌْمً وعالِخ
اٌجذْ ،فبؽشؿ  -ؽفَه اهلل  ًٍّ -اظتذاوِخ ٍُّهب وؽفٌ ولزه
اٌضُّت فُهب؛ فٍؾَبد اإلؽشاق أولبد ديٓ وثشواخ فُهاب رمغاُ
األسصاق وَغزغبة اٌذّب  ،واَبن أْ رُفَىّْدَ ًٍّ ٔفغاه أعاشّا
َُّّّب ثْذ روش اٌقجبػ؛ فبٌجش  -ؽفَه اهلل  -راوشّا ثْذ فالح
اٌفغشٍ ،ب فًَِّ سوْزُت ثْذ اٌؾشوق؛ فبهنب وؤعش ؽغَّاخ وّّاشح
ربِخ؛ فْٓ أٔظ  -سمٍ اهلل ّٕٗ  -لبي :لبي سعىي اهلل فاًٍ اهلل
ٍُّٗ وعٍُ ِٓ« :طًٍ اٌفغو يف مجبػخ مث لؼل َنوو اهلل رؼـبىل
ؽىت رـٍغ اٌشٌّ ،مث طًٍ هوؼزُت ،وبٔذ وإعو ؽغخ وػّوح
ربِخ ربِخ ربِخ»(. )1
َىوُ يف آَبد اهلل رؼبىل :و٘زا خٍُكْ ٔجًٌُ اِزاذػ اهلل
 -87اٌزَّف ُّ
ثٗ ّجبدٖ اظتئُِٕت؛ فؾمُك ثه  -أخٍ اٌىشمي  -أْ رَجِزيَ فُٗ ولزَه؛
ٌُضداد اديبٔه وَمُٕه ورزمىَّي ّضديزُه ًٍّ االعزمبِخ واٌيبّاخ و
آّب٘ذح؛ لبي رْبىلِْ :ا فٍِ فٍَْكِ اٌَََّّبوَادِ وَاٌْـَإ ِهعِ وَافِزٍَِـبفِ

َإٌهَبهِ ٌَأََبدٍ ٌِإُوٌٍِ اٌَْإٌْجَبةِ * ااٌنََِٓ َ ْن ُووُوَْ اهللَ لَُِبِّب وَلُؼُىكّا
اٌٍ ًُِِ و َّ
وَػًٍََ عُُٕىِث ِهُِ َوَزَفَ اىوُوَْ فٍِ فٍَْكِ اٌَََّّبوَادِ وَاٌْـَإ ِهعِ هَثََّٕـب َِـب
فٍََمْذَ َ٘نَا ثَبؿًٍِب ٍُجِؾَبَٔهَ[ آي ّّشاْ.]191 ،191 :
ولبي رْبىل :ؤَفٍََب َ ِٕ ُظوُوَْ ًٌَِ اٌِِْثًِ وَُِـ َ فٍُِمَـذِ * َوٌَِـً
) (1سواٖ اٌزشِزٌ ولبي ؽذَش ؽغٓ.
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اٌَََّّبءِ وَُِ َ هُفِؼَذِ * َوًٌَِ اٌْغِجَبيِ وَ ُِ َ ُٔظِجَذِ * َوٌَِـً اٌْـَإ ِهعِ
َووْ[ اٌغبؽُخ.]18 ،17 :
َووِ ََِِّّٔب َؤِٔذَ ُِن ِّ
وَُِ َ ٍُـِؾَذِ * َفن ِّ

واٍُّ  -أخٍ اٌىشمي  -أْ اٌزفىش يف ٍِىىد اهلل وؼتٍىلبراٗ
جيذد يف إٌفظ اإلديبْ وَز٘ت اطتىاىش واٌىعبوط ،وَؾغً إٌفظ
واٌىلذ يف إٌفِ واٌقالػ.
 -88ىَبهح اٌمجىه وارجبع اجلٕبئي :وؽتب َٕجغاٍ ٌٍّغاٍُ أْ
حيشؿ ٍُّٗ صَبسح اٌمجىس؛ فبهنب ِٓ أعجبة األروبس واٌقاّّ ٍّاً
ِىبسٖ اٌيشَك؛ فْٓ ثشَذح سمٍ اهلل ّٕٗ لبي :لبي سعىي اهلل فًٍ
اهلل ٍُّٗ وعٍُ« :وٕذ هنُزىُ ػٓ ىَبهح اٌمجىه فيوهو٘ب»(. )1
فبؽشؿ  -سّبن اهلل  ًٍّ -ؽفٌ ولزه يف ٘زٖ اٌْجبدح؛ فبهنب
رفىش ورزوش ،واَمبً ِٓ اٌغفٍخ واٌغهى ،وؽاجظ ٌٍإفظ ّآ
اٌؾهىاد واعتىي ،وِذّبح اىل اٌزضاَ اٌزمىي واعتذي.
ووٓ ؽشَقّب ًٍّ ؽفٌ ولزه يف اٌقالح ًٍّ اصتٕبئض وارجبّهب
ؽىت رذفٓ؛ فبْ رٌه عجًُ ٌٍؾقىي ًٍّ صىاة اهلل وسزتزٗ؛ لابي
فًٍ اهلل ٍُّٗ وعٍُ ِٓ« :شهل اجلٕبىح ؽىت َظٍٍ ػٍُهـب فٍـٗ
لَتاؽ ،وِٓ شهل٘ب ؽىت رلفٓ فٍٗ لَتاؿبْ .لًُ :وِب اٌمَتاىبْ؟
لبيِ :ضً اجلجٍُت اٌؼظُُّت»(. )8
ؤفٍ اٌىومي :فغب٘ذ ٔفغه ؽفَه اهلل يف اعازضّبس ٘ازٖ
اٌىعبئً يف ؽفٌ ولزه ورقّّ يف اٌضجبد ٍُّهب وحتاً ثبٌزىواً
) (1سواٖ ِغٍُ.
) (2سواٖ اٌجخبسٌ وِغٍُ.
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واٌْضَ؛ فبْ اٌىلذَ أِبٔخٌ َؾك ًٍّ إٌفظ أداإ٘ب وّب أِش اهلل ،واهلل
ويل اٌزىفُك وفًٍ اهلل وعٍُ ًٍّ ػتّذ وًٍّ آٌٗ وفؾجٗ أرتُْت.

وزجٗ ؤثى احلَٓ اثٓ اٌفمُٗ

