


 

 5 اٌشمحخ ثبألؼفبي
 

 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُُ
 ادلمذِخ

 اٌشمحخ ثبألؼفبي ِٓ ادلٕظىس اٌششػٍ
اغبٝل  ا٘نٌ ٔزت لًٙ ٣ٍَ٠ ا٘وضبخ، وأصٍٙ وأٍٙٛ لًٙ 

ّٝب.  ٜٟ ٔبٞ ثبؼبإ١ُٜت هؤوٌب هؽُ
 وثؼذ:

ٌاٞ ا٘وضبخ فُٙ لفُٛ وؼجك ٠جُٗ ال َزصً هبب ئال ا٘مفٝبء، 
ل ارصً ا٘وة عٗ وال َزقًٙ ل١هب ئال اعبجبثوح األمالء؛ و٘نا ٌّ

ؤب٠ذ ظبخ ثبهىح يف كَٟ  ولال هبب، وهبب ارصً اؼبصؽًٍ 
 اغب١ٍُُخ اَ٘ٝؾخ، وارصً هبب لجبك ا اؼبإ١ٜىٞ ا٘صبكِىٞ.

 وإٌُه ثُبْ رٌه يف ٔمبغ سلزصشح:
 اٌشمحخ ِٓ صفبد اهلل ػض وجً: -1

ًْ ﴿ِبٖ رمبىل:  َْ ِثَأََبِرَٕب َفُم ُِِٕى َٓ َُِؤ َْ  َوِإَرا َجبَءَن اٌَِّزَ َعٍَب
ُِ ُعىًءا  ُِٕى ِِ  ًَ ِّ ِٓ َػ َِ  ُٗ ََّخ َؤَّٔ ِٗ اٌشَِّد ُِ َػًٍَ َْٔفِغ ُِ َوَزَت َسثُُّى ُُِى َػٍَ

 ُْ ُٗ َغُفىْس َسِدُ ِٖ َوَؤِصٍََخ َفَإَّٔ ِٓ َثِؼِذ ِِ َّ َربَة  ]األ٠مبٚ:  ﴾ِثَجَهبٌٍَخ ُث
55.] 

ّّب ﴿وَّىٖ عٗ ولال:  ِِِٕنَي َسِدُ ُِّؤ َْ ِثبٌْ ]األؽياة:  ﴾ َوَوب
[ ولٟ لٝو ثٟ اػبؽبة هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: ِلٚ ٍيب لًٙ ا١٘يب 53
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 َ٘ب يف يب ربٙت صلَهب رٍَّ ئما وعلد صجًٌُّاما اٜوأح ٜٟ ا

ؤرشوْ : » أفنر٣ ٌأ٘صّز٣ ثجؽ١هب وأهظمز٣، ٌّبٖ ١٘ب ا١٘يب اَ٘يب
١ِٙب: ال و٤ٍ رّله لًٙ أٞ ال « ٘زٖ ؼبسدخ وٌذ٘ب يف إٌبس؟

 هوا٢ ا٘جقبهٌ.« بدٖ ِٓ ٘زٖ ثىٌذ٘بهلل ؤسدُ ثؼج»رؽوؽ٣، ٌّبٖ: 
 ولٟ أيب ٤وَوح هظٍ ا ل٣١، ِبٖ: ظبمذ هٍىٖ ا 

جؼً اهلل اٌشمحخ يف ِبئخ جضء، فإِغه ػٕذٖ رغؼخ »َّىٖ: 
ورغؼني، وؤٔضي يف األسض جضًءا وادّذا فّٓ رٌه اجلضء رزشادُ 

هوا٢ « اخلٍك دىت رشفغ اٌفشط دبفش٘ب ػٓ وٌذ٘ب خشُخ ؤْ رصُجٗ
 .ا٘جقبهٌ

ٌهن٢ ا١٘صىص كُ٘ٗ لًٙ أٞ ا هؽُٛ َزصً ثب٘وضبخ لًٙ 
 ا٘ىع٣ ا٘الئُ جبال٣٘ ولفٝز٣ ٍجؾب٣٠ ورمبىل.

وٕٟ٘ ١َجىٍ ا٘ز١ج٣ُ أ٣٠ ال ١َجىٍ َ٘ٙٝٙٛ أٞ َّك يف اؼبمبصٍ 
 لًٙ هضبخ ا، ٌاٞ ٜٟ صٍبد ا ٔن٘ٓ أ٣٠ شلَل ا٘مّبة. ارٕبال

َّ  َٔجِّْئ ِػَجبِدٌ َؤٍِّٔ َؤَٔب ﴿ِبٖ رمبىل:  ُُ * َوَؤ اٌَْغُفىُس اٌشَِّدُ
 ُُ َُ٘ى اٌَْؼَزاُة اٌَْإٌُِ  [.55، 59]اغبغو:  ﴾َػَزاِثٍ 

ٍب ٜٟ لناة ا وأُ٘ٛ لّبث٣  ٌُٙؾنه اؼبَٙٛ، وُٕٟ٘ فبئ
 هاعُّب ٜىٍور٣ وهضبز٣.
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ُِّذِغِٕنَي  ﴿ِبٖ رمبىل:  َٓ اٌْ ِِ ِٗ َلِشَْت  ََّخ اٌَّ َّ َسِد  ﴾ِإ
َٓ  ﴿[ وِبٖ ٍجؾب٣٠: 56]األلواي:  َِ ِٓ َربَة َوَآ َّ َوِإٍِّٔ ٌََغفَّبْس ٌِ

َِ٘زَذي  َّ ا ًَ َصبٌِّذب ُث ِّ  [.88]ؼ٣:  ﴾َوَػ
 :سمحخ إٌيب  -2

خبُٙ  ّ٘ل وصً ا ٠ج١ُب وؽجُج١ب وِلور١ب ٍُل و٘ل آكٚ 
ا٘وضبخ وا٘وأٌخ وا٘شٍّخ وُ٘ت اعبب٠ت، و٤نا كُ٘ٗ لًٙ أٞ ٤نا اػبُٙ 

 ل٣١ ئال األِياٚ ا١٘نالء. ال َزصً ث٣ ئال ا٘مفٝبء، وال َزقًٙ
ُِ  ﴿: ِبٖ ا لٟ ٠ج٣ُ   ِٓ َؤُِٔفِغُى ِِ ُِ َسُعىٌي  ٌََمِذ َجبَءُو

 ُْ ِِِٕنَي َسُءوْف َسِدُ ُِّؤ ُِ ِثبٌْ ُُِى ُِ َدِشَْص َػٍَ َِب َػِٕزُّ  ِٗ ُِ ٍَ  ﴾َػِضَْض َػ
 [.888]ا٘زىثخ: 

ُِ َوٌَِى ﴿وِبٖ رمبىل:  َِٕذ ٌَُه ٌِ ِٗ َٓ اٌَّ ِِ ٍَّخ  َّب َسِد ُوَِٕذ َفظًّب  َفِج
ِٓ َدِىٌَِه  ِِ ٍِْت ٌَبَِٔفعُّىا   [.859]آٖ لٝواٞ:  ﴾َغٍَُِظ اٌَْم

 اإلعالَ دَٓ اٌشمحخ واٌُغش: -3
ِّنَي  ﴿ِبٖ رمبىل:  ٍَْؼبٌَ ًَّخ ٌِ ٍَْٕبَن ِإٌَّب َسِد َِب َؤِسَع ]األ٠جُبء:  ﴾َو

ِٓ َدَشٍج ﴿[ وِبٖ رمبىل: 857 ِِ  ِٓ ُِ ِفٍ اٌذَِّ ُُِى ًَ َػٍَ َِب َجَؼ  ﴾ َو
 [.78]اغبظ: 

ُِ  ﴿وِبٖ رمبىل:  ِٓ َسثُِّى ِِ َِِىِػَظٌخ   ُِ ََب َؤََُّهب إٌَّبُط َلِذ َجبَءِرُى
 ِٗ ًِ اٌَّ ًْ ِثَفِع ِِِٕنَي * ُل ُِّؤ ٍْ ٌَّخ ٌِ ُّ٘ذي َوَسِد َّب ِفٍ اٌصُُّذوِس َو َوِشَفبٌء ٌِ
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 َْ َُّؼى َّّب ََِج ِِ َُ٘ى َخُِْش  ٍَُْْفَشُدىا  ِٗ َفِجَزٌَِه َف َِّز ، 57َى٠ٌ: ] ﴾َوِثَشِد
58.] 

إْ اٌذَٓ َغش، وٌٓ َشبد اٌذَٓ ؤدذ إال غٍجٗ، : »وِبٖ 
فغذدوا ولبسثىا وؤثششوا، واعزؼُٕىا ثبٌغذوح واٌشودخ وشٍء ِٓ 

 هوا٢ ا٘جقبهٌ.« اٌذجلخ
 اٌشمحخ ِٓ صفبد ادلؤِٕني: -4

       ِبٖ رمبىل: ؛وصً ا لجبك٢ اؼبإ١ُٜت هبنا اػبُٙ ا١٘جُٗ
َّْذ َسُعىُي ا ﴿ َّبُء َُِذ ُٗ َؤِشذَّاُء َػًٍَ اٌُْىفَّبِس ُسَد ََِؼ  َٓ ِٗ َواٌَِّزَ ٌَّ

ُِ َُُِٕه  [.89]اٍ٘زؼ:  ﴾..َث
ُٗ َؤِرٌٍَّخ  ﴿وِبٖ رمبىل:  ُِ َوَُِذجُّىَٔ ٍَ َُِذجُُّه ُٗ ِثَمِى َفَغِىَف ََْإِرٍ اٌَّ

ًِ اٌَّ َْ ِفٍ َعِجُ ُِ٘ذو َٓ ََُجب ِِِٕنَي َؤِػضٍَّح َػًٍَ اٌَْىبِفِشَ ُِّؤ ِٗ َوٌَب َػًٍَ اٌْ
 ٍُ ََِخ ٌَبِئ َْ ٌَِى  [.55]اؼببئلح:  ﴾َََخبُفى

ِثً ادلؤِٕني يف رىادُ٘ ورشامحهُ ورؼبؼفهُ : »وِبٖ 
ِثً اجلغذ، إرا اشزىً ِٕٗ ػعى رذاػً ٌٗ عبئش اجلغذ ثبٌغهش 

 ٜزٍُ ل٣ُٙ.« واحلًّ
و٤نا َلٖ لًٙ ا٘زىاك وا٘زواؽٛ ثُت اؼبإ١ُٜت، أٜب لًٙ 

ح، ؤٙٝب ٔبٞ اإلديبٞ يف ِٙت اؼبإٜٟ إ٘بٌوَٟ ٌهى ا٘شلح وا٘مي
ٔٝٙذ هضبز٣ ثمجبك ا لي وعٗ، ثٗ ؽىت ثبغبُىاٞ ٌاٞ اؼبإٜٟ 

 َوضب٣ و٣٘ ثن٘ٓ أعو ٔٝب يف اغبلَش.
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ثُّٕب سجً ميشٍ ثؽشَك اشزذ ػٍُٗ اٌؼؽش، : »ِبٖ 
فىجذ ثئّشا فزني فُهب فششة مث خشج، فئرا وٍت ٍَهث َإوً 

ثٍغ ٘زا اٌىٍت ِٓ اٌؼؽش اٌثشي ِٓ اٌؼؽش، فمبي اٌشجً ٌمذ 
ِثً اٌزٌ ثٍغ ِين، فزني اٌجئش فّأل خفٗ ِبًء، مث ؤِغىٗ ثفُٗ دىت 

ٌّب٘ىا َب هٍىٖ ا ئٞ « سلٍ فغمً اٌىٍت فشىش اهلل ٌٗ فغفش ٌٗ
 ٜزٍُ ل٣ُٙ.« يف وً وجذ سؼجخ ؤجش»١٘ب يف ا٘جهبئٛ أعّوا ٌّبٖ: 

ٌهنا ٤ى كَٟ اإلٍالٚ كَٟ ا٘وضبخ وا٘شٍّخ ثبإل٠َبٞ ثٗ 
غبُىاٞ، وِل ٍجُ أصؾبة صبمُبد ا٘وٌُ ثبغبُىاٞ اؼبيلىٜخ، وِزٙخ ا

 اإل٠َبٞ ورشوَل األؼٍبٖ وا١َ٘بء.
 دبجخ ادلشيب إىل اٌشمحخ:

ؼبب ٔبٞ األ٠جُبء لُٙهٛ ٜٟ ا أٌعٗ ا٘صالح وأًب ا٘زَُٙٛ 
ٜمُٙٝت وٜوثُت وكلبح ئىل ا وٜصٙؾُت، هثب٤ٛ ا وص١مهٛ لًٙ 

ّب وأٔضو٤ٛ هضبخ وشٍّخ، وؼبب ل٣١ُ، وعمٙهٛ ٜٟ أؽَٟ ا١٘ بً فٙ
٘ولٍ ا٘ى١ٛ ٜٟ أصو يف هتنَت ا١ٌٍ٘ وروُُِ ا٘ؽجك ثمٌٕ ٜب ل٣ُٙ 
هلبح اإلثٗ ٜٟ إ٘رب وعٍبء ا٘ؽجك أؽبٛ ا األ٠جُبء هلٍ ا٘ى١ٛ، 

ٌّبٖ أصؾبث٣ وأ٠ذ؟ « ب إال سػً اٌغُٕاهلل ٔجُِِّب ثؼث : »َّىٖ
 هوا٢ ا٘جقبهٌ.« ٔؼُ وٕذ ؤسػب٘ب ػًٍ لشاسَػ ألً٘ ِىخ»ٌّبٖ: 

ِبٖ اثٟ ؽغو هضب٣ ا يف شوػ ٤نا اغبلَش ِبٖ ا٘مٙٝبء: 
اغبٕٝخ يف ئؽببٚ األ٠جُبء ٜٟ هلٍ ا٘ى١ٛ ِجٗ ا١٘جىح أٞ حيصٗ ؽبٛ 
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ا٘زٝوٞ ثولُهب لًٙ ٜب ٍَٕٙى٣٠ ٜٟ اُّ٘بٚ ثأٜو أٜزهٛ؛ وألٞ يف 

 ٤ـ..ـبب٘ؽزهب ٜب حيصٗ ؽبٛ ٜٟ اغبٙٛ وا٘شٍّخ ا
ّب وأ٠جٙهٛ ؼجّمب ٜٟ ألف وّ٘ل ٔبٞ ٠ج١ُب  ٛ ا١٘بً فٙ
ِٗ  ﴿ِبٖ ا رمبىل:  وأٔضو٤ٛ شٍّخ وهضبخ  َٓ اٌَّ ِِ ٍَّخ  َّب َسِد َفِج

ِٓ َدِىٌَِه  ِِ ٍِْت ٌَبَِٔفعُّىا  ُِ َوٌَِى ُوَِٕذ َفظًّب َغٍَُِظ اٌَْم َِٕذ ٌَُه ]آٖ  ﴾ٌِ
 [.859لٝواٞ: 

ب إَل ٜٟ هث٣ ثبؼبمغياد ٘ى ٔبٞ ًٌفاؼب ٌهنا اؼبصؽًٍ 
؟ ٌٝب أؽىط ٠ٍط ا١٘بً ل٣١ ورؤى٢ ًٌُٕ ثىَت٢ٙت الوُٙؿ اّ٘

اؼبويب ئىل األفالَ ا٘ؽُجخ ٜٟ ا٘وضبخ وا٘شٍّخ وا٘وٌُ واغبٙٛ واأل٠بح 
 ووَت٤ب ٜٟ ٔومي األفالَ وُ٘ت ا٘ؽجبق.

وفبصخ ٜٟ َزمبٜٗ ٜك األؼٍبٖ ٌهٛ أؽىط ا١٘بً ئىل ا٘ٙؽً 
ؽُمىٞ وا٘شٍّخ وا٘وٌُ وا٘وضبخ ألهنٛ ٜٟ اؼبَزعمٍُت ا٘نَٟ ال ََز

 ؽُٙخ وال َهزلوٞ ٍجُال.
ل١بَخ فبصخ وهلبَخ ؽب٠ُخ، َّىٖ أ٠ٌ  و٘نا أوال٤ٛ ا١٘يب 

« ٜب هأَذ أؽّلا أهؽٛ ثب٘مُبٖ ٜٟ هٍىٖ ا »هظٍ ا ل٣١: 
 هوا٢ َٜٙٛ.

ٟ ؽبثٌ هأي ا١٘يب ثولٟ أيب ٤وَوح هظٍ ا ل٣١ أٞ األِوق 
  ١ٜهٛ َّجٗ اغبَٟ، ٌّبٖ: ئٞ يل لشوح ٜٟ ا٘ى٘ل ٜب ِجٙذ

هوا٢ َٜٙٛ « ِٓ ال َشدُ ال َشدُ: »واؽّلا، ٌّبٖ هٍىٖ ا 
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صؾُؼ « ٌُظ ِٕب ِٓ ال َشدُ صغرئب وَىلش وجرئب: »وِبٖ 
 اعببٜك ا٘صىَت.
ا ثٟ ثوَلح لٟ أث٣ُ هظٍ ا ل١هب ِبٖ: هأَذ ا١٘يب لٟ لجل

  ٞخيؽت ٌغبء اغبَٟ واغبَُت هظٍ ا ل١هٝب ولُٙهٝب ُِٝصب
ٌؾٝٙهٝب ووظمهٝب ثُت َل٣َ  بٞ وَمضواٞ ًٌتٖ ا١٘يب أضبواٞ ديشُ

إمنب ؤِىاٌىُ وؤوالدوُ فزٕخ، ٔظشد إىل ٘زَٓ اٌصجُني »وِبٖ: 
هوا٢ « ميشُبْ وَؼثشاْ، فٍُ ؤصّّ دىت لؽؼذ دذَثٍ وسفؼزهّب

 ا٘زوٜنٌ.
إين : »ولٟ أ٠ٌ هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: ِبٖ هٍىٖ ا 

غ ثىبء اٌصيب فإوجىص يف ألدخً يف اٌصالح وؤٔب ؤسَذ إؼبٌزهب، فإمس
 ٜزٍُ ل٣ُٙ. « صاليت شلب ؤػٍُ ِٓ َوِجِذ ؤِٗ ِٓ ثىبئٗ
وهاؽز٣ َزغىى ٌُهب ئما  ا أٔرب، ا٘صالح ِوح لُت ا١٘يب 

 .ظبك ثٕبء ا٘صيب، ئهنب ا٘وضبخ ا٘يت أوكلذ ِٙج٣ ا٘مفُٛ 
ولٟ لبئشخ هظٍ ا ل١هب ِب٘ذ: عبءرٍت ١َُٕٜخ ربٝٗ 

س سبواد، ٌألؽذ ٔٗ واؽلح ١ٜهٝب سبوح، اث١زُت ؽبب ٌأؼمٝزهب صال
وهٌمذ ئىل ٌُهب سبوح ٘زأٔٙهب ٌبٍزؽمٝهب اث١زب٤ب، ٌشّذ ا٘زٝوح ا٘يت 
روَل أٞ رأٔٙهب ث١ُهٝب، ٌألغجٍت شأهنب، ٌنٔود م٘ٓ ٘وٍىٖ ا 

  :ٖإْ اهلل لذ ؤوجت ذلب هبب اجلٕخ، ؤو ؤػزمهب ِٓ إٌبس»ٌّب »
 هوا٢ َٜٙٛ.
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ّٝب ١ٌُجىٍ ٘ٙٝويب أٞ َزقُٙ ثب ألفالَ اغب١َخ، وأٞ َٕىٞ هؽُ
ّٝب صجىّها ٍهال ّب ؽُٙ ّب شٍُ ١ُّ٘ب ِوَّجب ٜٟ اؼبزمٙٛ ؽوَّصب ل٣ُٙ  هٌُ

 ٠بصّؾب ٣٘. 
وثنا َّىٚ ثزٙٓ األٜب٠خ ا٘مفُٝخ، وَإكَهب فَت أكاء، و١ٍَك ا 

يف ٌعٗ  ثزم٣ُٝٙ وروثُز٣. وئُ٘ٓ ؼوِب ٜٟ أؽبكَش اؼبصؽًٍ 
ّمب ١٘ب يف ؾبب٤لح ا١ٌٍ٘ يف ا٘زقُٙ ؽَٟ اػبُٙ ٘مٗ م٘ٓ َٕىٞ كاٌ

ثبألفالَ اغب١َخ، ٌامنب ا٘مٙٛ ثب٘زمٙٛ واغبٙٛ ثب٘زؾٙٛ، وٜٟ َزصرب 
 َصرب٢ ا.
ِب ِٓ شٍء ؤثمً يف ُِضاْ اٌؼجذ ادلؤِٓ َىَ : »ِبٖ 

هوا٢ ا٘زوٜنٌ، وِبٖ ؽلَش ؽَٟ « اٌمُبِخ ِٓ دغٓ اخلٍك..
 صؾُؼ.

اٌصبئُ  إْ ادلؤِٓ ٌُذسن حبغٓ خٍمٗ دسجخ: »وَّىٖ 
 هوا٢ أثى كاوك.« اٌمبئُ

إْ اهلل سفُك حيت اٌشفك، وَؼؽٍ ػًٍ اٌشفك ِب : »وَّىٖ 
 هوا٢ َٜٙٛ.« ال َؼؽٍ ػًٍ اٌؼٕف، وِب ال َؼؽٍ ػًٍ ِب عىاٖ

ؤال ؤخّّوُ مبٓ حيشَ ػًٍ إٌبس ؤو مبٓ حتشَ : »وَّىٖ 
 هوا٢ ا٘زوٜنٌ.« ػٍُٗ إٌبس؟ حتشَ ػًٍ وً لشَت ٘ني ٌني عهً

ٌُظ اٌشذَذ ثبٌصشػخ، إمنب اٌشذَذ اٌزٌ »: وَّىٖ 
 ٜزٍُ ل٣ُٙ.« ميٍه ٔفغٗ ػٕذ اٌغعت
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ؤوًّ ادلؤِٕني إميبّٔب ؤدغٕهُ خًٍمب، وخُبسوُ : »وَّىٖ 
 هوا٢ ا٘زوٜنٌ وِبٖ ؽلَش ؽَٟ صؾُؼ.« خُبسوُ ٌٕغبئهُ

إْ ِٓ ؤدجىُ إيل وؤلشثىُ ِين رلٍّغب َىَ : »وَّىٖ 
 ٜنٌ وِبٖ ؽلَش ؽَٟ.هوا٢ ا٘زو« اٌمُبِخ ؤدبعٕىُ ؤخالًلب

إْ فُه خصٍزني حيجهّب اهلل »اٌُّ٘: : ألشظ لجلوِبٖ 
 هوا٢ َٜٙٛ.« وسعىٌٗ احلٍُ واألٔبح

 وِلدّيب ُِٗ: اغبٙٛ ٍُل األفالَ.
 ثبألؼفبي: ا٘زّبَ إٌيب 

ٜك األؼٍبٖ، وا٤زٝب٣ٜ هبٛ  ئٞ اؼبالِؽؿ ََ٘تح اؼبصؽًٍ 
 األؼٍبٖ وومى٤ٛ، ال ٤ٛ ٣٘ وال شأٞ ٣٘ ئال ُ٘قُٗ ئ٣ُ٘ أٞ ا١٘يب 

ٜك أ٣٠ حيٝٗ ومىٚ األٜخ ٔٙهب يف كلىهتب ئىل ا ورمُٙٝهب ورئُزهب 
ُِ َفَإِِٔزِس  ََب ﴿ٌهى ا٘نٌ أ٠يٖ ل٣ُٙ  ُّذَّثُِّش * ُل    :  وأ٠يٖ ل٣ُٙ  ﴾َؤََُّهب اٌْ

َُِه َلِىًٌب َثِمًٍُب  ﴿ ٍِْمٍ َػٍَ ََب َؤََُّهب اٌشَُّعىُي  ﴿وأ٠يٖ ل٣ُٙ  ﴾ِإَّٔب َعُٕ
ُٗ َثِّ َّب َثَِّغَذ ِسَعبٌََز ًْ َف ُِ َرْفَؼ ٌَ ْْ ِٓ َسثَِّه َوِإ ِِ َُِه  َِب ُؤِِٔضَي ِإٌَ  ﴾ْغ 

َُّٕبِفِمنَي َواْغٍُْظ  ﴿وأ٠يٖ ل٣ُٙ:  ِِ٘ذ اٌُْىفَّبَس َواٌْ ُّ َجب ََب َؤََُّهب إٌَِّج
 ُِ ُِِه ٍَ ّٜب  ألجبًء ووَت٤ب ٜٟ اَِبد ا٘يت رب٣ٙٝ  ﴾َػ ورٕبًُ٘ عَب

ّٜب ٠بءد حبٝ  ٙهب اَ٘ٝىاد واألهض واعبجبٖ وأشٍّٟ ١ٜهب.لفب
وٜك م٘ٓ ٌٙٙؽٍٗ ٜٟ ِٙج٣ ا٘مفُٛ ٠صُت، و٣٘ يف ِٙج٣ ا٘وؽُٛ 
ٜٕبٞ؛ ألٞ ؼٍٗ اُ٘ىٚ هعٗ ا٘ىل، ٌاما ا٤زٛ هبنا ا٘ؽٍٗ ١ٜن ٠مىٜخ 
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أـٍبه٢ وٍالٜخ ِٙج٣ وٌؽور٣، وهيب ا٘زوثُخ ا٘صؾُؾخ و٠شأ ا١٘شأح 

 لًٙ ا٘صالػ وا٘زّىي. ٠ٍم٣ ا ثزٙٓ ا٘زوثُخ واٍزّبٚ - اَُ٘ٙٝخ
 ِبٖ ا٘شبلو:

ِبٖ ِزبكح هضب٣ ا: )اغبٍؿ يف ا٘صىو ٔب١ّ٘ش يف اغبغو( 
 (.5/875ٍَت ألالٚ ا١٘جالء )

ثبألؼٍبٖ وثشإوهنٛ وومى٤ٛ ٜلالجخ ا٤زٛ  و٘نا قبل ا١٘يب 
ّٝب يف هضبخ وشٍّخ و٘ؽً وهٌُ وُ٘ت   .وروثُخ ورمُٙ

وٜٟ ا٘مغت أٞ ثمط ا٘للبح وؼالة ا٘مٙٛ فبٟ اشزىٗ 
و٤ٛ  - ثب٘للىح أو ثب٘زمُٙٛ أو ا٘زأًُ٘ وكبى م٘ٓ ٜٟ أٌمبٖ اػبَت

ِصَّووا يف ؽُ أ٤ُٙهٛ وأٍو٤ٛ  - لًٙ فَت وكبَجهٛ ٔن٘ٓ
٣ٙ ٜٟ ا٤زٝب٣ٜ ئال اََُ٘ت ئٞ وعل؛ أل٣٠ ٜشىىٖ وأؼٍبؽبٛ، ٌٌُٙ ٘ؽٍ

ووِز٣ ال ََٝؼ ثن٘ٓ، وٜٟ اؼبمٙىٚ أ٣٠ ال ديٕٟ ألؽل أٞ َٕىٞ 
ّٜب ثب٘للىح أو ا٘زمُٙٛ ٜٟ ؿبٝل  أفشً ا١٘بً   أٔضو ا٤زٝب

، وٜك م٘ٓ ٌٙألؼٍبٖ يف ِٙج٣ وأرّب٤ٛ وألٙٝهٛ ثب وأىٔب٤ٛ 
 ٜٕبٞ، وأل٣ٙ٤ ٜٟ ا٤زٝب٣ٜ ٠صُت.

  لذ َٕفغ األدة األوالد يف صغٍش
 وٌُظ َٕفؼهُ ِٓ ثؼذٖ ؤدُة 

  إْ اٌغصىْ إرا ػذٌزهب اػزذٌِذ
 وال ٍَنُي وٌى ٌُٕزٗ اخلشُت  
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هوا٢ « خريوُ خرين ألٍ٘ٗ وؤٔب خريوُ ألٍٍ٘»ٗ: و٤ى اّ٘بئ
 اثٟ ٜبعخ واثٟ ؽجبٞ.

ٌب٘ىاعت لًٙ اؼبوثُت واؼبمُٙٝت وا٘للبح واؼبصٙؾُت أٞ َهزلوا 
 .هبل٣َ وَّزلوا ث١َز٣ وَََتوا لًٙ هنغ٣ 

ِٗ ُؤِعَىٌح َدَغٌَٕخ  ﴿ِبٖ رمبىل:  ُِ ِفٍ َسُعىِي اٌَّ َْ ٌَُى ٌََمِذ َوب
َْ ََِشُجى اٌ ِٓ َوب َّ َٗ َوِثرّيا ٌِ ََ اٌَْأِخَش َوَرَوَش اٌَّ َٗ َواٌَُِْى ]األؽياة:  ﴾َّ

88.] 
ٌُٙأفنوا ٜٟ ٜمُت ا٘زوثُخ ا٘صبيف فبٟ ال ١َؽُ لٟ اؽبىي ئٞ 

وا٘نٌ زبوط لًٙ َل٣َ  ٤ى ئال وؽٍ َىؽً، ٜٟ ٜمٙٛ ا٘جشوَخ 
فَت اّ٘ووٞ وأٌعٙهٛ صؾبثز٣ هظٍ ا ل١هٛ، ا٘نَٟ ٜب لوي لًٙ 

٠جُبء أٌعٗ ١ٜهٛ هظٍ ا ل١هٛ وأهظب٤ٛ.. وع٣ األهض ثمل األ
 وصؾج٣ إ٘واٚ. ١ٌٙأفن أصىٖ ا٘زوثُخ وا٘زمُٙٛ ٜٟ ؿبٝل 

َّىٖ اإلٜبٚ ٜب٘ٓ هضب٣ ا: )ال َصٙؼ آفو ٤ن٢ األٜخ ئال دبب 
 صٙؼ ث٣ أوؽبب(.

ُِ ِإٌَّب  ﴿و١٘لق ل١ب إٌٔبه و٠فوَبد ِىٚ ال فالَ ؽبٛ  ُ٘  ْْ ِإ
ُِ َؤَظ ُ٘  ًْ َِ َث [ َىصٍىٞ يف ا٘ل٠ُب 55]اٍ٘وِبٞ:  ﴾ُّ َعِجًٍُب َوبٌَْإَِٔؼب

َُّغ  ﴿ثأهنٛ أصؾبة إٍ٘و وا٘مّٗ ويف اِفوح:  َوَلبٌُىا ٌَِى ُوَّٕب َِٔغ
َِب ُوَّٕب ِفٍ َؤِصَذبِة اٌغَِّؼرِي   ًُ [ ١ٌٙمل ََ٘تح 85]اؼبٙٓ:  ﴾َؤِو َِٔؼِم

١٘هزلٌ هبل٣َ، و٠ََت لًٙ هنغ٣، و٠َزٙهٛ ٣١ٜ ؼوَ ا٘زوثُخ  ٠ج١ُب 
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ّٝب، وأقبؾهٛ روثُخ وأ صىؽبب، ٌهى ٜمٙٛ ا٘جشوَخ أؽَٟ ا١٘بً رمُٙ

 ب.َّجورأك
فجإيب ٘ى وؤٍِ ِب سؤَذ : »َّىٖ ٜمبوَخ ثٟ اغبٕٛ ل٣١ 

ّّب ِٕٗ.. ّّب لجٍٗ وال ثؼذٖ ؤدغٓ رؼٍُ ٌٍٍ ٍَتح  ،هوا٢ َٜٙٛ« ِؼٍ
وٍَت أصؾبث٣ واًَ٘ٙ ا٘صبحل و١ُخ لٟ إٌٔبه أو٘ئٓ  ٠ج١ُب 

 و٣ٍٍ أؽالٜهٛ.
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 ِغ األؼفبي ٓ رؼبًِ إٌيب صىس ِ
 وسمحزٗ هبُ

 اٌغالَ ػٍُهُ: -1
اَ٘الٚ اٍٛ ٜٟ أظببء ا لي وعٗ ٣ٌُ ا٘ربٔخ واػبَت واألٜبٞ 
ٜٟ ٔٗ آٌخ وشو، ٠شو٢ وئٌشبؤ٢ يف اجملزٝك َإكٌ ئىل ا٘زؾبة 

ال رذخٍىا اجلٕخ دىت رؤِٕىا، وال : »وا٘زىاك واألٍ٘خ، َّىٖ 
ػًٍ شٍء إرا فؼٍّىٖ حتبثجزُ؟  رؤِٕىا دىت حتبثىا، ؤو ال ؤدٌىُ

 هوا٢ َٜٙٛ.« ؤفشىا اٌغالَ ثُٕىُ
اَ٘الٚ لًٙ ا٘صجُبٞ، لٟ أ٠ٌ هظٍ  و٘نا ٔبٞ ٜٟ ٤ل٣َ 

ٍَم٣ٙ.  ا ل٣١ أ٣٠ ٜو ثصجُبٞ ٌَٙٛ لُٙهٛ، وِبٖ: ٔبٞ ا١٘يب 
 ٜزٍُ ل٣ُٙ.

٣ٍَ ئما ٍٙٛ ٌٕٛ ٍُٕىٞ َ٘ٙالٚ لًٙ ا٘صيب ٜٟ أصو يف ٠
ٓ اؼبمٙٛ واإلصىبء ٍُىهس ٜٟ اغبت ٘ن٘ !! ؤٛل٣ُٙ اؼبمٙٛ واؼبويب
 !!١٘صؾ٣ ورىعُه٣

١ٌُجىٍ لًٙ اؼبمٙٛ ئما كفٗ اٍ٘صٗ و٘ى يف ا٘صٍىي األوُ٘خ  
أو ٜب ِجٗ م٘ٓ أٞ ََٙٛ لًٙ ؼالث٣ ا٘صىبه، وئما ٜو هبٛ ٌَُٙٙٛ 

 .ثبؼبصؽًٍ  اِزلاًء
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 ِغ اٌصجُبْ وِذاػجزهُ: ٌؼت إٌيب  -2

ّٝب ، وئٞ ١ٔب ٠وا٢ ٘مّجب وؽبّىا، ئٞ ٘ٙمت ل١ل األؼٍبٖ شأ٠ّب لفُ
ئال أ٣٠ ل١ل٤ٛ عل وؽيٚ، و٤ى يف وَت ٜأٍب ٣ٌُ ٌىائل ٔضَتح ٘ٙؽٍٗ، 
٣ٌٍُ ا٘زَُٙخ واؼبزمخ وا٘زلهَت ورّىَخ اعبَٛ واالثزٕبه واإلثلاق 

 وأزَبة اؼبهبهاد ورٍزُ ا٘ن٤ٟ وا٘مّٗ.
ٌاَبْ أٞ رَزهُت ث٣، ٌزصبكٚ ٌؽو٤ٛ ورصبكه ؽوَبهتٛ، وؽبنا 

شئزهٛ، ٌب٘ٙمت عيء ٜٟ ؽُبح ا٘ؽٍٗ، وأصٗ ٜٟ أصو٢ لًٙ ر١
أصىؽبب، واؼبويب ا١٘بعؼ ٜٟ أة وٜمٙٛ ٤ى ا٘نٌ َمزوي ثٙمت 
األؼٍبٖ وحيزو٣ٜ، ثٗ َشبهْ األؼٍبٖ ٘مجهٛ، و٣١ٕ٘ َىعه٣ ئىل 
ا٘ٙمت اؼبٍُل، وَجمل٤ٛ لٟ األ٘مبة ا٘عبهح يف ا٘لَٟ أو ا٘ل٠ُب، ٌٟٝ 

وثُخ، ٌب٘زوثُخ ٘ألؼٍبٖ ثبة ا٘ٙمت وأص١بء ا٘ٙمت َٕىٞ ا٘زىع٣ُ وا٘ز
َُ٘ذ ؿببظوح رّبٖ وال ٔٙٝخ لبثوح و١َزهٍ األٜو ل١ل م٘ٓ، ثٗ 
ا٘زوثُخ ُٜلاهنب أوٍك وؾببؽبب أهؽت، ٌب٘ٙمت ٜٟ ُٜبك١َهب، وا٘وؽٙخ 

 واً٘ت٤خ واؼبىاًِ وا٘ىِبئك ٜٟ أهؽت ُٜبك١َهب وأوٍمهب.
وٜوثُهب ا٤زٛ ثٙمت األؼٍبٖ ثٗ  ٌٙنا قبل ٜمٙٛ ا٘جشوَخ 

 . ٘مجهٛ شبهٔهٛ يف
ُ٘ل٘ك  ٌمٟ أيب ٤وَوح هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: ٔبٞ هٍىٖ ا 

َ٘ب٣٠ ٘ٙؾَٟ ثٟ لٍٙ ٌَتي ا٘صيب ضبوح َ٘ب٣٠ ٌُهش ٣٘ ٍَٙٙخ 
 (.75األؽبكَش ا٘صؾُؾخ )
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ولٟ لٝو هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: هأَذ اغبَٟ واغبَُت هظٍ 
ٌّٙذ: ٠مٛ اٍ٘وً ربزٕٝب، ٌّبٖ  ا ل١هٝب لًٙ لبرٍّ ا١٘يب 

 هوا٢ أثى َمًٙ.« ؤؼُ اٌفبسعبْ مهب»٘صالح واَ٘الٚ. ل٣ُٙ ا
ا ثٟ اغببهس هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: ٔبٞ هٍىٖ ا ولٟ لجل

 ا ؤضَت ثٍت ا٘مجبً هظٍ ا ل١هٛ، ٍب َصً لجلا ولجُل
َّىٖ ٜٟ ٍجُ ٣ٌٙ ٔنا ؤنا، ِبٖ ٌَُزجّىٞ ئ٣ُ٘، ٌُّمىٞ لًٙ 

 ل.ـهو٢ وصله٢، ٌُّجٙهٛ وَٙزيٜهٛ. هوا٢ أضب
رٙمت ثب٘ج١بد ؤبٞ ا١٘يب »ؤب٠ذ لبئشخ هظٍ ا ل١هب  
 ٟٜزٍُ ل٣ُٙ.« ََوهبٟ ئُ٘هب ٘زٙمت ٜمه 

ؾبخ ؾبهب  ولٟ ؿبٝىك ثٟ ا٘وثُك ِبٖ: لّٙذ ٜٟ هٍىٖ ا 
يف وعهٍ ٜٟ ك٘ى ثئو ٔب٠ذ يف كاه٠ب، وأ٠ب اثٟ طبٌ ١ٍُت. هوا٢ 

 ا٘جقبهٌ وَٜٙٛ.
: َ ٌّبٖ لًٙ ٠ٍو ٜٟ أٍٙٛ ١َزعٙىٞ ثبَ٘ى وٜو 

اسِىا ثين إمسبػًُ فئْ ؤثبوُ وبْ ساُِّب، اسِىا وؤٔب ِغ ثين »
ِب ٌىُ ال  :، فمبي ٌأَٜٓ أؽل اٍ٘وَُّت لٟ ا٘وٍٜفالْ، 
فمبي: اسِىا وؤٔب ِؼىُ  ٌّب٘ىا: ًُٔ ٠وٍٜ وأ٠ذ ٜمهٛ؟رشِىْ؟ 
 هوا٢ ا٘جقبهٌ.« وٍىُ

ِبلخ ٌاىل أو٘ئٓ ا٘نَٟ ال َموٌىٞ ٜٟ ا٘زمُٙٛ وا٘زوثُخ ئال ٜب يف 
ابظواد وكافٗ اٍ٘صىٖ، وهدبب ثمجبهاد عبٌخ ؤٙٝبد ٠بثُخ، 
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وئىل أو٘ئٓ ا٘نَٟ شىٙىا ثب٘للىح وا٘زمُٙٛ لٟ أ٤ُٙهٛ وأٍو٤ٛ 

ٍّذ ٤ن٢ ا١٘صىص؛ ُ٘مٙٝىا أٞ ُٜلاٞ  - وا٘ٙمت ٜك أؼٍبؽبٛ
ا٘زوثُخ وا٘زمُٙٛ أوٍك وأهؽت ٜٟ اٍ٘صىٖ وِبلبد ابظواد، 

ا٘ؽٍٗ وروثُز٣، واعبَٙخ ٜك  ٌب٘ٙمت أٍٙىة ٜٟ أٍبُ٘ت رمُٙٛ
 األ٤ٗ واألٍوح أٍٙىة ٜٟ أٍبُ٘ت ا٘للىح وا٘زىع٣ُ وا٘زوثُخ.

ِٗ ُؤِعَىٌح َدَغٌَٕخ ﴿ِبٖ رمبىل:  ُِ ِفٍ َسُعىِي اٌَّ َْ ٌَُى  ﴾..ٌََمِذ َوب
 [.88األؽياة: 

وّ٘ل اِزلي ث٣ أصؾبة هظٍ ا ل١هٛ ٌهنا اٍ٘بهوَ لٝو 
َٕىٞ يف أ٣ٙ٤ ٔب٘صيب، ٌاما هظٍ ا ل٣١ َّىٖ: ١َجىٍ ٘ٙوعٗ أٞ 

أٌ َٕىٞ يف  ،هوا٢ اثٟ أيب ا٘ل٠ُب« اُ٘زٌٝ ٜب ل١ل٢ ُوعل هعال
األ٠ٌ وؼالِخ ا٘ىع٣ واػبُٙ إ٘ومي واؼبلالجخ ألوالك٢ ٔب٘صيب، ٌاما 

 اؽزبط األؼٍبٖ ٘ألكة ٌاما ٤ى هعٗ. 
 ِشاػبح األؼفبي واال٘زّبَ ثشؤوهنُ وػذَ ادزمبسُ٘: -3

وال َّٙٗ ٜٟ شأهنٛ و٘ى يف األٜىه  ال حيزّو األؼٍبٖ ٔبٞ 
اَ٘هٙخ ا٘جَُؽخ ٌهٍ ل١ل إ٘جبه أٜىه ربٌهخ ال َإث٣ ؽبب، ٕٟ٘ ؽبب ل١ل 

ّٝب؛ و٘نا ٔبٞ   ََأٖ لٟ ا٘ؽٍٗ ولٟ ا٤زٝبٜبر٣. ا٘صىَت شأ٠ّب لفُ
َلفٗ ل١ُٙب  ٌمٟ أ٠ٌ هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: ٔبٞ هٍىٖ ا 

َٙمت ث٣ ٌٝبد،  ويل أؿ صىَت ٌَٕت أثب لَٝت، ؤبٞ ٣٘ ٠ىو صىَت
ماد َىٚ ٌوآ٢ ؽي١َّب، ٌّبٖ ٜب شأ٣٠؟ ِب٘ىا:  ٌلفٗ ل١ُٙب ا١٘يب 

 ٜبد ٠ىو٢، ٌّبٖ َب أثب لَٝت ٜب ٌمٗ ا١٘ىَت؟ هوا٢ ا٘جقبهٌ وَٜٙٛ.



 

 88 اٌشمحخ ثبألؼفبي
 

أٌب ثشواة ٌشوة  ولٟ ٍهٗ ثٟ ٍمل أٞ هٍىٖ ا 
ولٟ ََبه٢  أصىو اّ٘ىٚ، ٣١ٜ، ولٟ دي٣١ُ والٚ، ويف هواَخ:

 ٌّبٖ ا٘ىالٚ:« أرأمٞ يل أٞ ألؽٍ ٤إالء؟»ٚ: األشُبؿ، ٌّبٖ ٘ٙىال
يف  ٌز٣ٙ هٍىٖ ا  وا َب هٍىٖ ا ال أوصو ث١صُيب ١ٜٓ أؽّلا،

 َل٢.  
ا أٔرب، ا١٘يب ََزأمٞ والّٜب صىَّتا، وِل وهك أ٣٠ اثٟ لجبً 

أؽّلا،  هظٍ ا ل١هٝب، وٜك م٘ٓ ال َإصو ث١صُج٣ ٜٟ ا١٘يب 
الٚ، ٔٛ ؽبنا ٜٟ أصو يف ٠ٌٍ ٤نا ل١ل هوجخ ا٘ى وًَّ ا١٘يب 

ا٘ىالٚ ٜٟ ئشمبه٢ أ٣٠ هعٗ، وأ٣٠ ََزأمٞ، وأٞ ٣٘ ُِٝز٣ وأومُز٣ يف 
 اجملزٝك !!

و٘نا أصود ٤ن٢ ا٘زوثُخ يف ٠ٍَُخ اثٟ لجبً هظٍ ا ل١هٝب، 
ٌقًٙ األشُبؿ يف ا٘مٙٛ وا٘زمُٙٛ وا٘زوثُخ، ٌٕبٞ هظٍ ا ل١هٝب 

٘مٙٛ، وروصببٞ اّ٘وآٞ هظٍ ا لبمل األٜخ وؽرب٤ب وحبو٤ب ا٘يافو ثب
 ل٣١ وأهظب٢.

وؼبب مل جيل ٔضَت ٜٟ شجبث١ب اُ٘ىٚ ٜضٗ ٤نا اال٤زٝبٚ ٜٟ اؼبويب 
 ٜٟ أة وٜمٙٛ ؽبوٖ أٞ َمرب لٟ ُِٝز٣ وأومُز٣، وأ٣٠ أصجؼ هعال

ثب٘زلفُت ربهح وا٘زٍؾُػ أفوي، أو ا٘زٝوك لًٙ ا٘ىا٘لَٟ واؼبمٙٛ، أو 
ٛ، ووَت م٘ٓ ٜٟ ا٘زصوٌبد ظوة ئفىا٣٠ ا٘صىبه واَُ٘ؽوح لُٙه

 ُ٘شمو اجملزٝك واألٍوح أ٣٠ هعٗ ٣٘ ُِٝز٣ وأومُز٣.
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وٜب ٤ٕنا َب ٍمل رىهك اإلثٗ، و١ٕ٘هب ا٘زوثُخ اٍ٘بشٙخ يف 
ربؽُٛ ا٘ؽٍٗ وللٚ اال٤زٝبٚ ث٣ وثب٤زٝبٜبر٣، وئمنب ٤ى ا٘زؾؽُٛ 
واإل٤ب٠خ ٌهٕنا ٠شأ، ١ٌُجىٍ ٘ٙٝويب واؼبمٙٛ اؽزواٚ ا٘ؽٍٗ واؽزواٚ 

 ٣ وُٜى٣٘ وهوجبر٣ ورىعُههب ا٘ىعهخ ا٘صؾُؾخ.ا٤زٝبٜبر
ِبٖ مو اإلصجك ا٘ملواين الث٣١ يف وصُخ ٣٘: )وأٔوٚ صىبه٤ٛ 
ٔٝب رٕوٚ ٔجبه٤ٛ، َٕوٜٓ ٔجبه٤ٛ، وَٕرب لًٙ ٜىكرٓ 

 ٤ـ..صىبه٤ٛ( ا

٢ و٘مٗ ٤نا ١ََؾت لًٙ األؼٍبٖ، ٌٟٝ اؽزوٜهٛ اؽزوٜى
وأؽجى٢ واٍزٍبكوا ٜٟ روثُز٣ ورم٣ُٝٙ، وٜٟ ؽّو٤ٛ ؽّوو٢ ومل 

ّٝب.  َصىىا ١٘صؾ٣ ورىعُه٣ ٜهٝب ٔبٞ أّثب أو ٜمٙ
 رؼٍُُ اٌؽفً ورإدَجٗ: -4

ثزمُٙٛ ا٘صىبه ورأكَجهٛ ٜب كاٜىا فبُيَٟ، ٌهى اّ٘بئٗ  ا٤زٛ 
« : ُِ٘شوا ؤثٕبءوُ ثبٌصالح وُ٘ ؤثٕبء عجغ عٕني، واظشثى

ؽلَش ؽَٟ « شش، وفشلىا ثُٕهُ يف ادلعبجغػٍُهب وُ٘ ؤثٕبء ػ
 هوا٢ أثى كاوك.
ب ٘إلٍالٚ و٤ى اثٟ لشو ١ٍُت، وَّىٖ الثٟ لًُّٙ وكلب 

ادفظ اهلل »لجبً هظٍ ا ل١هٝب َب والٚ ئين ألٙٝٓ ٔٙٝبد: 

 وِننٓ ٘ننبة اٌشجننبي  ُجننىٖ
 

 
 وِٓ دمش اٌشجنبي فٍنٓ َهنبة    
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اغبلَش هوا٢ ا٘زوٜنٌ، واثٟ « حيفظه ادفظ اهلل وجذٖ وجب٘ه..
٘جٙىن؛ ألٞ ا٘ىالٚ اْ ٔبٞ ِجٗ ا لجبً هظٍ ا ل١هٝب لٝو٢ ئم

 َؽُٙ لًٙ ا٘صيب ٜٟ اٍ٘ؽبٚ ئىل ا٘جٙىن، وٜك م٘ٓ ل٣ٝٙ ا١٘يب 
 ٤ن٢ إ٘ٙٝبد ا٘مفُٝخ. 

ولٟ أيب ٤وَوح هظٍ ا ل٣١ أٞ اغبَٟ ثٟ لٍٙ أفن سبوح ٜٟ 
وخ وخ ؤِب رؼشف ؤٔب : »سبو ا٘صلِخ ٌغمٙهب يف ٣ٌُ ٌّبٖ ا١٘يب 

 ا٘جقبهٌ.« ال ٔإوً اٌصذلخ
هظٍ ا ل١هب ِبٖ: ١ٔذ والّٜب يف  ولٟ لٝو ثٟ أيب ٍٙٝخ

ؤب٠ذ َلٌ رؽُش يف ا٘صؾٍخ ٌّبٖ يل هٍىٖ ا  ؽغو ا١٘يب 
« : .ِبٖ: ٌٝب َب غالَ عُ اهلل ووً ثُُّٕه ووً شلب ٍَُه

 ٜزٍُ ل٣ُٙ؟« ىا٘ذ رٙٓ ؼمٝيت
و٤ٕنا ا٘زمُٙٛ يف هٌُ وشٍّخ، ٜب ىعو٢ وٜب هنو٢، ثٗ ثٕٗ 

ٌٝب ىا٘ذ »ك ٜٟ ٤نا األكة: هٌُ )َب والٚ ٍٛ ا( وؽبنا اٍزٍب
 «.رٙٓ ؼمٝيت

أؽَٟ ا١٘بً  ٔبٞ هٍىٖ ا »َّىٖ أ٠ٌ هظٍ ا ل٣١: 
ّب  ٜزٍُ ل٣ُٙ.«. فٙ

لشو ١ٍُت ٜب ِبٖ يل   وّ٘ل فلٜذ هٍىٖ ا »وَّىٖ: 
أي ِػ، وال ِبٖ ٘شٍء ٌمٙز٣ مل ٌمٙز٣، وال ٘شٍء مل أٌم٣ٙ أال ٌمٙذ 

 ٜزٍُ ل٣ُٙ.« ٔنا
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و٤ى والٚ لٝو٢  وأ٠ٌ هظٍ ا ل٣١ ثلأ يف فلٜخ ا١٘يب 

لشو ١ٍُت ٌهٗ َزصىه أٞ والّٜب لٝو٢ لشو ١ٍُت ال خيؽئ؟ و٣١ٕ٘ 
 اػبُٙ إ٘ومي وا٘صٍؼ اعبُٝٗ لٝب ديٕٟ ا٘صٍؼ ل٣١.

ىاك اؼبََت « ٜب اٍزّصٍ ٔومي ِػ»َّىٖ اغبَٟ هضب٣ ا: 
(8/359.) 

بِٗ ٤ى اٍ٘ؽٟ اؼبزىبٌٗ( وَّىٖ ا٘شبٌمٍ هضب٣ ا: )ا٘ٙجُت ا٘م 
أٌ ٍَؽٟ ٘ألفؽبء وَزىبٌٗ ل١هب ٔأٞ مل رٕٟ، و٤نا يف األفؽبء 

 ا٘يت رّجٗ ا٘مٍى وا٘زَبٜؼ.
ٜب ىاٖ ا٘زىبٌٗ ٜٟ شُٛ »وَّىٖ ٍٍُبٞ ا٘ضىهٌ هضب٣ ا:  
 (.88/85صٍىح ا٘زٍبٍَت )« إ٘واٚ

 ِبٖ ا٘شبلو: 

 أو٘ئٓ ا٘نَٟ َجؾضىٞ لٟ ا٘يالد ثبؼب١بُِش، وَُٕٙىٞ ٌاىل
ا٘صبق صبلُت، وَوكوٞ اَُ٘ئخ ثأِجؼ ١ٜهب، َ٘تعمىا ئىل ٤لٌ ٍُل 
األ٠بٚ، و٤لٌ إ٘واٚ اؼبزىبٌُٙت لٟ ا٘يالد وأ٤ٗ ا٘صٍؼ لٟ 

 اَُ٘ئبد.
و٤ٛ أ٤ٗ  - ٌاٞ رّصٍ ا٘يالد لبٜخ، وىالد األؼٍبٖ فبصخ

ً ٔٗ صىَتح ؤجَتح، ورىثُقهٛ وٜمبِجزهٛ لٙ - ى٘ٗ وفؽأ
جيمٙهٛ َأٍ٘ىٞ ا٘مزبة وا٘مّبة ٌال َزىهلىٞ ثمل م٘ٓ لٟ اػبؽأ 

 ٌُظ اٌغيب ثغُذ يف لىِنٗ 
 

 ٌىٓ عُذ لىِنٗ ادلزغنبيب   
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وا٘ي٘ٗ، و٘نا ال ثل ٜٟ ا٘زىبٌٗ لٝب ديٕٟ ا٘زىبٌٗ ل٣١، وا٘ز١ج٣ُ ثمل 
 كلً ّ٘ٙجىٖ ثامٞ ا.أم٘ٓ ثؽوَُ وَت ٜجبشو، ٌهنا 
وال رٕضو ل٣ُٙ ا٘مزبة يف ٔٗ ؽُت، »ِبٖ ا٘ىيايل هضب٣ ا: 

ل٣ُٙ ظببق اؼبالٜخ وهٔىة اّ٘جبئؼ، وََّػ وِك إ٘الٚ  ٌا٣٠ َهىٞ
« ٜٟ ِٙج٣، وُٕٟ٘ األة ؽبٌفب ٤ُجخ إ٘الٚ ٜم٣ ال َىخب٣ ئال أؽُب٠ّب

 (.88أِىاٖ يف روثُخ األوالك، صبك ؿبٝل اؼب١َل )
 احملبفظخ ػًٍ فؽشح اٌؽفً وؤخاللٗ: -5

وً ِىٌىد َىٌذ ػًٍ اٌفؽشح، فإثىاٖ َهىدأٗ : » َّىٖ 
 ٜزٍُ ل٣ُٙ. « أٗ ؤو ميجغبٔٗؤو َٕصش

يف ثُز١ب وأ٠ب  ا ثٟ لبٜو ِبٖ: أرً هٍىٖ ا لٟ لجل
ا رمبٖ ألؽٓ. ذ أفوط أل٘مت، ٌّب٘ذ أٍٜ: َب لجلصيب، ٌن٤ج

إِب إٔه ٌى مل »ِب٘ذ: سبّوا. ِبٖ: « ِب ؤسدد ؤْ رؼؽُٗ: »ِبٖ 
 هوا٢ أثى كاوك.« رؼؽُٗ شًُئب وزجذ ػٍُه وزثخ

هوا٢ « واٌذ وٌّذا ؤفعً ِٓ ؤدة دغٓ ِب حنً: »وَّىٖ 
 أثى كاوك.

هوا٢ اثٟ « ؤوشِىا ؤوالدوُ وؤدغٕىا ؤدهبُ: »وَّىٖ 
 .٣ٜبع

وَّىٖ ٍمل ثٟ أيب وِبص هظٍ ا ل٣١ )١ٔب ٠مٙٛ أوالك٠ب 
ٔٝب ٠مٙٝهٛ اَ٘ىهح ٜٟ اّ٘وآٞ( ٌهن٢  ٜىبىٌ هٍىٖ ا 
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ً و٣ُ٘ ا١٘صىص كُ٘ٗ لًٙ أٞ اؼبى٘ىك َى٘ل لًٙ اٍ٘ؽوح، ورىعت لٙ

ابٌفخ لًٙ رٙٓ اٍ٘ؽوح ثبألكة اغبَٟ، وا٘جمل لٟ  ٜٟ أة وٜوةٍّ
األفالَ ا٘ومَٙخ، وللٚ ارصبي اؼبويب ثن٘ٓ؛ أل٣٠ ِلوح َّزلٌ ث٣ 
ا٘ؽٍٗ، وثمط اِثبء واؼبوثُت ال َزىهق لٟ إ٘نة لًٙ ا٘ؽٍٗ أو 
ئفالي ا٘ىلل ٜم٣، و٤نا أشل ٜٟ إ٘نة لًٙ إ٘جَت وئفالي 

ٕ٘جَت ِل َّله ا٘فووي، وئٞ مل َّله ٌال أِٗ أٞ ا٘ىلل ٜم٣؛ ألٞ ا
 .َموي أهنب ى٘خ وفؽأ، ٌال َّزلٌ ثصبؽجهب

أٜب ا٘صىَت ٌَتي وا٘ل٢ ووا٘لر٣ وٜم٣ٝٙ وٜوث٣ُ ِلوح يف ٔٗ 
رٙٓ األٚ  ٜب َّىٖ وٍَمٗ ؽ١َّب ٔبٞ أو ٍُئب، و٘نا ؽنه ا١٘يب 

 ٜٟ إ٘نة لًٙ اث١هب، وأهنب ٘ى مل رمؽ٣ ٔزجذ لُٙهب ٔنثخ.
 اإل٘ذاء ٌألؼفبي ورشجُؼهُ: -6

األؼٍبٖ ٜٟ أشل ا١٘بً رأصّوا ثبؽبلَخ وا٘زشغُك وإ٘ٙٝخ اغبب٠ُخ 
 ا٘ؽُجخ، ٌٕٛ رإصو يف ٠ٍىٍهٛ أشل فبب رإصو اَُ٘بغ يف عٙىك٤ٛ.

ٔبٞ َإٌب  لٟ أيب ٤وَوح هظٍ ا ل٣١: أٞ هٍىٖ ا 
ُِذٔب ويف ثأوٖ ا٘ضٝو، ٌُّىٖ: ا ٌٍهُ ثبسن ٌٕب يف ِذَٕزٕب، ويف 

« ، ٍب َمؽ٣ُ أصىو ٜٟ حيعو٢ ٜٟ ا٘ى٘لاٞصبػٕب، ثشوخ ػًٍ ثشوخ
 هوا٢ َٜٙٛ.

ومٔو اػبؽُت يف شوي أصؾبة اغبلَش ِبٖ: )هوي ا١٘عو 
ِبٖ: ظبمذ ئثوا٤ُٛ ثٟ أك٤ٛ َّىٖ: ِبٖ يل أيب: َب ثٍت اؼٙت 
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اغبلَش، ٌٕٙٝب ظبمذ ؽلَضب وؽٍفز٣ ٌٙٓ كه٤ٛ، ٌؽٙجذ اغبلَش 
 لًٙ م٘ٓ.

زمٝٗ اؽبلَخ و٘ى ِٙذ ٌٙهب أصو٤ب، ١ٌُجىٍ ٘ٙٝويب أٞ ََ
َب ثٍت َب أفٍ َب وإ٘ٙٝخ ا٘ؽُجخ ٌهٍ صلِخ، واألٍ٘بؾ اججخ كبى: 

َب ِؼبر واهلل إين ؤدجه، مث : »ٔٝب ِبٖ  ،والٚ، ئين أؽجٓ
ؤوصُه، َب ِؼبر ال رذػٓ يف دثش وً صالح ؤْ رمىي؛ اٌٍهُ ؤػين 

 بئٍ.هوا٢ أثى كاوك وا١َ٘« ػًٍ روشن وشىشن ودغٓ ػجبدره
ٔٝب ِبٖ ا لٟ ٤ىك ل٣ُٙ اَ٘الٚ  ،وَّىٖ ٣٘: ئين ٘ٓ ٠بصؼ

ِِنْي ﴿أ٣٠ ِبٖ ّ٘ى٣ٜ:  ُِ َٔبِصْخ َؤ ، أو ص 68األلواي:  ﴾ َوَؤَٔب ٌَُى
ا ثٟ َٜمىك هظٍ ل٢ أو ديَؼ لًٙ هأ٣ٍ ٔٝب ِبٖ لجلديَٓ ثُ

ا٘زشهل ٍٍٔ ثُت ٣ٍُٔ ٔٝب َمٍٙٝت   ا ل٣١: لٍٙٝت هٍىٖ ا 
 هوا٢ ا٘جقبهٌ.« ّوآٞاَ٘ىهح ٜٟ ا٘

ٌٝضٗ ٤ن٢ إ٘ٙٝبد ا٘ؽُجخ واَ٘ٙٝبد اغبب٠ُخ ؽبب أصو٤ب لًٙ 
ّٜب ولًٙ ا٘ؽٍٗ فصىّصب، ولًٙ اؼبويب واؼبمٙٛ أٞ َجمل  اؼبزمٙٛ لٝى

، وال لٟ األٍ٘بؾ اَُ٘ئخ ا٘يت ال رُُٙ أٞ زبوط ٜٟ ٣ٌُ ٔٝمٙٛ وٜوةٍّ
ب٠ّب رُُٙ أٞ َىصً هبب اؼبزمٙٛ، ول٣ُٙ أٞ َزىبٌٗ لٟ ا٘يالد أؽُ

 وَموِّض ثن٘ٓ ٜب اٍزؽبق ئىل م٘ٓ ٍجُال.
َّىٖ ا٘ىيايل هضب٣ ا: )ئٞ ٜٟ آكاة اؼبمٙٛ أٞ َيعو اؼبزمٙٛ 
لٟ ٍُئ األفالَ ثؽوَُ ا٘زموَط ٜب أٜٕٟ وال َصوػ، وثؽوَُ 

 ا٘وضبخ ال ثؽوَُ ا٘زىثُـ(.
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 ظشة األؼفبي ِٓ اٌىجهخ اٌششػُخ:
ٍبد وِل ا٘عوة لالط ٘جمط ا١ٍ٘ىً، وعياء ٘جمط اؼبقب٘

أِو٢ اإلٍالٚ يف ثمط اغبلوك ٔب٘ي٠ب، واّ٘ني، ويف ٔضَت ٜٟ 
َّب  ﴿ا٘زميَواد ِبٖ رمبىل:  ُِٕه ِِ َّ َواِدٍذ  اٌضَّأَُُِخ َواٌضَّأٍِ َفبِجٍُِذوا ُو

 ِٗ ِٓ اٌَّ َّب َسْؤَفٌخ ِفٍ ِدَ ُِ ِثِه ٍَْذٍح َوٌَب َرْإُخْزُو [ وِبٖ 8]ا١٘ىه:  ﴾َِِئَخ َج
ُِ ََْإُرىا ِثَإِسَثَؼِخ َواٌَّ ﴿         رمبىل: ٌَ َّ ُِّذَصَٕبِد ُث َْ اٌْ ُِى َٓ ََِش ِزَ

ٍَْذًح  َّبِٔنَي َج ُِ َث ُ٘ [ ٌٙنا ال جيىى ئ٠ٕبه٢ 5]ا١٘ىه:  ﴾ُشَهَذاَء َفبِجٍُِذو
َٛ ٜٟ كَٟ اإلٍالٚ ثب٘عووهح.  ْٛ ُلِٙ  أل٣٠ ؽٕ

أٜب يف ؾببٖ ا٘زوثُخ وا٘زمُٙٛ ٌٌُٙ ٤ى اَ٘ٝخ ا٘جبهىح وال 
خ، ٌبألصٗ يف ا٘زمُٙٛ وا٘زوثُخ ا٘ىلؿ واإلهشبك ا٘ىٍُٙخ ا٘لاهع

وا٘ز١ٍَت ٜٟ اَ٘ٙىْ اَُ٘ئ،  ،وا٘زىع٣ُ وا٘زشغُك ورميَي اَ٘ٙىْ
َُّٕو  ٍَ َْٙغُأ ئ٣ُ٘ ئال يف ؽلوك ظُّخ وثشووغ ٜم١ُخ، وآفو ٜب َُ وال َُ
٣ٌُ ٌهى كواء ٜو، وا٘لواء اؼبو آفو ا٘مالط ٔٝب ُِٗ: )آفو ا٘لواء 

 إٍ٘(.
َّ َواٌ﴿ِبٖ رمبىل:  ُ٘ ُِ٘جُشو َّ َوا ُ٘ َّ َفِؼُظى ُ٘ َْ ُُٔشىَص َّبِرٍ َرَخبُفى

َّ َعِجًٍُب  ُِِه ٍَب َرِجُغىا َػٍَ ُِ َف ْْ َؤَؼِؼَُٕى َّ َفِئ ُ٘ ََّعبِجِغ َواِظِشُثى  ﴾ِفٍ اٌْ
 [.35]ا١َ٘بء: 
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ٌٍٍ ٤ن٢ اَِخ إ٘وديخ َجُت ا عٗ ولال أٞ آفو ٜب َٙغأ ئ٣ُ٘ 
ل ا٘ىلؿ واإلهشبك، ٍب اؽبغو، ا٘يوط يف رأكَت ىوعز٣ ا٘عوة، ثم

 ٌاما مل َُِغِل شُئب، ٣ٌٙ ثمل م٘ٓ ا٘عوة وَت اؼبربػ.
ِشو ؤثٕبءوُ ثبٌصالح وُ٘ ؤثٕبء عجغ عٕني، : »وَّىٖ 

واظشثىُ٘ ػٍُهب وُ٘ ؤثٕبء ػشش عٕني، وفشلىا ثُٕهُ يف 
 هوا٢ أثى كاوك ثا١ٍبك ؽَٟ.« ادلعبجغ

ك ثب٘صالح، ثأٜو األوال ٌٍٍ ٤نا اغبلَش ا٘شوًَ أٜو٠ب 
و٤ٛ أث١بء ٍجك ١ٍُت و٤نا األٜو ٣ٌُ ا٘ىلؿ واإلهشبك وا٘زىع٣ُ، 
وثُبٞ ٌعبئٗ ا٘صالح وا٘زؾنَو ٜٟ رؤهب وا٘زهبوٞ هبب، وثُبٞ لّىثخ 
ٜٟ ٌمٗ م٘ٓ، ٤نا ٣ٙٔ فالٖ صالس ١ٍُت، وثمل٤ب ٍىي حيت 
ا٘ؽٍٗ ا٘صالح وحيبٌؿ لُٙهب، وٕٟ٘ ثمط ا١ٍ٘ىً ِل ال رَزغُت 

ل ٜٟ ا٘زأكَت و٘ى ثب٘عوة، وٕٟ٘ ثمل أٞ َجٙه ٘ن٘ٓ، ٌه١ب ال ث
لشو ١ٍُت، ٌهنا َلٖ لًٙ أ٣٠ ال َُعوة لًٙ شٍء ٜٟ األواٜو 
و٤ى أِٗ ٜٟ لشو ١ٍُت؛ ألٞ ا٘صالح ٤ٍ آٔل األواٜو ا٘شولُخ، 

 وٜك م٘ٓ ال َعوة لُٙهب ئال و٤ى اثٟ لشو ١ٍُت.
ا اإلٜبٚ أضبل هضب٣ ا لٟ ظوة اؼبمٙٛ ٍئٗ أثى لجل

لًٙ ِله م٠ىهبٛ، وَزىًِ جبهل٢ ا٘عوة، وئٞ »ٌّبٖ:  ٘ٙصجُبٞ
 اِكاة ا٘شولُخ الثٟ ٍٜٙؼ.« ٔبٞ صىَّتا ال َمّٗ ٌال َعوث٣

يف ا٘زمُٙٛ وا٘زوثُخ للٚ ا٘عوة، ثٗ ا٘زمُٙٛ  وٜٟ ٤ل٣َ 
ّب يف ِصخ لٝو  وا٘زأكَت ثبغبٌَت وإ٘الٚ ا٘ؽُت، ٔٝب ٜو ٜم١ب ٍبث
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ٜٟ ا٘صلِخ ووَت م٘ٓ، ثٟ أيب ٍٙٝخ واغبَٟ ل١لٜب أٔٗ ا٘زٝوح ا

 شل األمٞ. وأٔضو ٜب وصٗ ئ٣ُ٘ ا١٘يب 
ثّؽً  ثمضزٍت أٍٜ ئىل هٍىٖ ا »ا ثٟ ثَو: َّىٖ لجل

، ٌٙٝب عئذ ٜٟ ل١ت ٌأٔٙذ ٣١ٜ ِجٗ أٞ أثٙى٣ ئىل هٍىٖ ا 
 ٔزبة اثٟ اٍَ٘ت.« َب غذس :أفن ثأمين وِبٖ

 ثُل٢ ٜب ظوة هٍىٖ ا »رّىٖ لبئشخ هظٍ ا ل١هب: 
ّٜب وال اٜوأح « شُئب ِػ، ئال أٞ جيب٤ل يف ٍجُٗ ا، وال ظوة فبك

 ا٘شٝبئٗ اٝلَخ ٘ٙزوٜنٌ.
 ظىاثػ اٌعشة: 

ا٘عوة لالط ال َُٙغأ ئ٣ُ٘ ئال يف ؽلوك ظُّخ، وظىاثػ 
وشووغ ٜم١ُخ، ٌاٞ ؼجّذ رٙٓ ا٘عىاثػ ٠ٍك ا ث٣، وئال ٔبٞ 

ّٜب ئما مل ر زجك ٣ٌُ ئهشبكاد ظوه٢ أٔرب ٜٟ ٠ٍم٣، ٌهى ٔب٘لواء سبب
 ا٘ؽجُت ٔبٞ ظوه٢ أٔرب ٜٟ ٠ٍم٣، وهدبب ِزٗ.

 - وا٘عوة ثلوٞ ظىاثػ ِل َّزٗ، وال أِىٖ َّزٗ اعبَٛ
و٣١ٕ٘ َّزٗ ا٘شقصُخ، وَّزٗ اؼبىا٤ت،  - وئٞ ٔبٞ ٤نا ٜزىِّمب

وئما رمىك ل٣ُٙ ا٘ؽٍٗ اٍزهبٞ ث٣ وأصجؼ ال َزأصو ث٣ وال َأث٣ ٣٘، 
ّٝب، ٍب وع١ؼ ث٣ م٘ٓ ئىل ا٘ملوا٠ُخ ؤوا٤ ُخ اؼبويب ٣٘ واّ٘لا أو ٜمٙ

 ثٗ وَم٣ٝٝ لًٙ اجملزٝك أصبك. ،َمٝٛ م٘ٓ لًٙ ٔٗ ٜوة
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إْ اهلل وزت اإلدغبْ ػًٍ وً شٍء، »َّىٖ:  وا١٘يب 
فئرا لزٍزُ فإدغٕىا اٌمزٍخ، وإرا رحبزُ فإدغٕىا اٌزحبخ، وٌُذذ 

 هوا٢ َٜٙٛ.« ؤدذوُ شفشرٗ وٌريح رثُذزٗ
ؽَبٞ يف ٔٗ شٍء ؽىت ٜٟ ٌهنا اغبلَش َلٖ لًٙ لٝىٚ اإل

َّزٗ وٜٟ َنثؼ جيت أٞ حيَٟ م٘ٓ، ئما ا٘عوة َلفٗ يف ٤نا 
ا٘مٝىٚ ٌُغت ٣ٌُ اإلؽَبٞ، وئما ٔبٞ ا٘عوة ثعىاثؽ٣ ا٘شولُخ 
ٔبٞ ٣ٌُ ئؽَبٞ ئىل اؼبعووة ثٗ وهضبخ ث٣، أل٣٠ ١َزٍك ث٣ ٔٝب 

 ١َزٍك ثب٘لواء ئما أؽَٟ اٍزمٝب٣٘.

 وإٌُه ثؼط ٘زٖ اٌعىاثػ:
 أٞ َٕىٞ ا٘عوة ٘ٙزأكَت ال ٘ٙزمنَت واال٠زّبٚ. -8
: أٞ َٕىٞ ا٘ؽٍٗ َمّٗ وَلهٌ ٌُٝب ظوة َّىٖ  -8

ِشوا ؤثٕبءوُ ثبٌصالح وُ٘ ؤثٕبء عجغ عٕني واظشثىُ٘ ػٍُهب »
اغبلَش، ٌب١٘يب ل٣ُٙ ا٘صالح واَ٘الٚ مل « وُ٘ ؤثٕبء ػشش عٕني

ٜو ثب٘عوة لًٙ ٤ن٢ اٍ٘وَعخ ا٘مفُٝخ ئال ثمل ا٘مشو. وٍئٗ َأ
اإلٜبٚ أضبل هضب٣ ا لٟ ظوة اؼبمٙٛ ٘ٙصجُبٞ ٌّبٖ: ).. وئٞ ٔبٞ 

 اِكاة ا٘شولُخ. ؛صىَّتا ال َمّٗ ٌال َعوث٣(
 أٞ َٕىٞ ثمل ا٘ىلؿ واإلهشبك وِل رّلٚ ثُبٞ م٘ٓ. -3

ِّنب    لغب ٌُضدجشوا وِٓ َنه دبص
 

 
ُ   فٍُ   مظ ؤدُبّٔب ػٍنً ِنٓ َنشد
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ت أٞ ال َٕىٞ وِذ ا٘ىعت أل٣٠ ثن٘ٓ ال َٕىٞ ٘ٙزأكَ -5

وئمنب َٕىٞ ٘ال٠زّبٚ وشٍبء ا٘ىُٙٗ، وألٞ ا٘ىعجبٞ ِل ََزوٍٗ يف 
 ا٘عوة ٌُعو اؼبعووة.

لٟ أيب َٜمىك ا٘جلهٌ هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: ١ٔذ أظوة 
والّٜب يل ثبَ٘ىغ ٌَٝمذ صىّرب ٜٟ فٍٍٙ: الٙٛ أثب َٜمىك، ٌٙٛ 
أٌهٛ ا٘صىد ٜٟ شلح ا٘ىعت ِبٖ: ٌٙٝب ك٠ب ٍٜت، ٌاما هٍىٖ ا 

 َ ٌأُّ٘ذ  « اػٍُ ؤثب ِغؼىد، اػٍُ ؤثب ِغؼىد»ّىٖ: ٌاما ٤ى
اَ٘ىغ ٜٟ َلٌ، ويف هواَخ: ٌَّػ اَ٘ىغ ٜٟ َلٌ ٜٟ ٤ُجز٣، 

اػٍُ ؤثب ِغؼىد ؤْ اهلل ؤلذس ػٍُه ِٕه ػًٍ ٘زا »ٌّبٖ: 
ٔب ثمل٢ أثّلا، ويف هواَخ ِٙذ: َب «  اٌغالَ ٌّٙذ: ال أظوة فبٙى

فؼً ٌٍفذزه إٌبس، ؤِب ٌى مل ر»هٍىٖ ا ٤ى ؽو ٘ىع٣ ا ٌّبٖ: 
 َٜٙٛ.« ؤو دلغزه إٌبس

وٜك أٞ ظوة اؼبٝٙىْ ٘ٙزأكَت عبئي، و٣١ٕ٘ ؼبب اشزل وعج٣ 
 هظٍ ا ل٣١ اشزل ظوث٣ ٌّبٖ ٣٘ ا١٘يب ٜب ِبٖ.

ا٘ميَي هظٍ ا ل٣١ ثعوة ئ٠َبٞ ٍب رو٣ٔ و٤ٛ لٝو ثٟ لجل
وعلد يف ٠ٍٍَ ل٣ُٙ وعّجب، ٌٕو٤ذ أٞ أظوث٣ وأ٠ب »ٌّبٖ: 
 «.وعجبٞ

ال َيَل ٌىَ لشو عٙلاد، ؼبب هوي ا٘جقبهٌ لٟ أيب  أٞ -5
ال جيٍذ فىق ػشش : » ٤وَوح هظٍ ا ل٣١ ِبٖ: ِبٖ هٍىٖ ا 

 ٜزٍُ ل٣ُٙ.« جٍذاد إال يف دذ ِٓ دذود اهلل
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ويف اؼبَأ٘خ فالي ثُت أ٤ٗ ا٘مٙٛ، وا٘واعؼ للٚ ا٘يَبكح ِبٖ 
رجبّلب صبؽت اؼبىٍت ).. ثٗ اؼبن٤ت أ٣٠ ال َياك لًٙ لشو عٙلاد ا

 وٌُ٘ ٤نا ٜىظك حبش ٤ن٢ اؼبَأ٘خ. ،صو( واٍزضٌت ثمط٘أل
ثٗ َوي ثمط ا٘مٙٝبء أٞ ال َياك لًٙ صالصخ أٍىاغ ٘زأكَت 

ِبٖ اثٟ أيب ىَل يف ٔزبث٣ ؽٕٛ اؼبمُٙٝت واؼبزمُٙٝت: )ال  ،اؼبزمٙٛ
١َجىٍ ؼبإكة ا٘صجُبٞ أٞ َيَل يف ظوهبٛ ئما اؽزبعىا ئ٣ُ٘ لًٙ صالصخ 

 أٍىاغ(.
ٍ شوَؼ هضب٣ ا: )أال َعوة ا٘صيب لًٙ وَوي اّ٘بظ

 (.8/878اّ٘وآٞ ئال صالصب( ا٘ووض األ٠ً َ٘ٙهٍُٙ )
كاح ا٘عوة: ِبٖ اثٟ ِلاٜخ هضب٣ ا: )اؼبَأ٘خ ا٘ضب٘ضخ أٞ أ -6

( ٍب 88/558ا٘عوة ثبَ٘ىغ ال ٠مٙٛ فالٌب يف ٤نا..( اؼبىٍت )
ٞ مٔو هضب٣ ا صٍخ ٤نا اَ٘ىغ، ٌّبٖ: ).. ئما صجذ ٤نا ٌا

ّب ٌُّٗ أؼب٣، ؼبب  اَ٘ىغ َٕىٞ وٍؽب، ال علَّلا ٌُغوػ، وال فٙ
، ٌللب ٣٘ هٍىٖ بثب٘ي٠ الزوي ل١ل هٍىٖ ا  هوٌ أٞ هعال

ا ثَىغ، ٌأرً ثَىغ َٜٕىه، ٌّبٖ: ٌىَ ٤نا، ٌأرً ثَىغ 
هوا٢ ٜب٘ٓ لٟ ىَل ثٟ « ثني ٘زَٓ»علَل مل رَٕو شبور٣، ٌّبٖ: 

اؼبىٍت:  ؛وح هظٍ ا ل٣١ ١َّٜلا، وهوٌ لٟ أيب ٤وَأٍٙٛ ٜوٍال
(88/585.) 
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: ٍُُٔخ ا٘عوة: أٞ َٕىٞ ا٘عوة وَت ٜربػ ِبٖ  -7

هوا٢ َٜٙٛ. ِبٖ اغبَٟ هضب٣ « .. واظشثى٘ٓ ظشّثب غري ِّّح»
 (.8/895ا: )وَت ٜإصو( رٍََت اثٟ ٔضَت )

 .ؤبٞ لٝو هظٍ ا ل٣١ َّىٖ: )ال روٌك ئثؽٓ( 
ال َوٌك ثبل٣ ٔٗ ا٘وٌك، وال ِبٖ اثٟ ِلاٜخ هضب٣ ا: )و

حيؽ٣، ٌال َإمل. ِبٖ أضبل: ال َجلٌ ئثؽ٣ يف شٍء ٜٟ اغبلوك َمٍت 
 (.88/585اؼبىٍت ) ؛ال َجب٘ه يف هٌك َل٣َ، ٌاٞ اؼبّصىك أكث٣ ال ِز٣ٙ

: وجيت ل٣ُٙ ذب١ت ا٘وأً وا٘ىع٣ واأللعبء اغبَبٍخ ِبٖ 
وة يف هوا٢ أثى كاوك. وألٞ ا٘ع« إرا ظشة ؤدذوُ فٍُزك اٌىجٗ»

٤ن٢ األلعبء ِل َعو، واؼبّصىك األكة ال ا٘عوه، وال جيىى ٜل٢ 
 وال هثؽ٣ وال ذبوَل٢. 

ِبٖ اثٟ ِلاٜخ هضب٣ ا: )اؼبَأ٘خ ا٘ضب٠ُخ: أ٣٠ ال ديل وال َوثػ، 
وال ٠مٙٛ ل١هٛ يف ٤نا فالٌب، ِبٖ اثٟ َٜمىك: ٌُ٘ يف ك١١َب ٜل 

 (.88/558وال ُِل وال ذبوَل ( اؼبىٍت: )
َزجُت ١٘ب أ٣٠ ال جيىى ا٘وثػ واؼبل، و٤ى ٜب َموي يف  ٌٝٝب ٍجُ

ثمط اؼبلاهً ِلدّيب ثبٍٛ )إٍ٘ٙخ( ؤنا ال جيىى ا٘ؤٗ ثبألهعٗ 
وإ٘ٙٛ ثبألَلٌ ٜٟ أٌ ٜىظك ؼبشذ ا٘وعٗ أو اُ٘ل، أو ا٘عوة 

 ثب١٘مبٖ ٌاٞ ٣ٌُ ئ٤ب٠خ.



 

 35 اٌشمحخ ثبألؼفبي
 

ّب يف ا٘عوة يف اغبلوك، ًٌُٕ  وفبب مٔو ٜٟ ا١٘صىص ٍبث
م٘ٓ ٜٟ األفؽبء ا٘يت رموض ٘ٙٝزمُٙٝت وبّ٘جب ثب٘عوة ٌُٝب كوٞ 
 فبصخ األؼٍبٖ ١ٜهٛ.

أٞ َزغ١ت األٍ٘بؾ ا٘جنَئخ: جيت لًٙ اؼبويب أٞ َزغ١ت  -8
األٍ٘بؾ ا٘جنَئخ واَ٘ت وا٘شزٛ، و٘ى ؽبٖ ا٘زأكَت وا٘عوة، 
ٌُٕٙوٚ ٣ٍَ٠ لٝب ال َُُٙ دبض٣ٙ ٔٝوة وٜمٙٛ، وَٕوٚ اؼبزمٙٛ لٟ 

ثعوث٣ ا٘زأكَت ال ا٘زؾَّت وص٣ٍ ثزٙٓ األوصبي، ٌا٣٠ َّصل 
واإل٤ب٠خ واإلمالٖ ٘ٙٝزمٙٛ، ٌهى ٔب٘ؽجُت ا٘نٌ َمبجل اؼبوَط دبب ِل 

 َإؼب٣ و٤ى ٜشٍُ ل٣ُٙ هاؽٛ ٣٘؛ أل٣٠ َوَل شٍبء٢ ثامٞ ا.
ٔبٞ لًٙ لهل  ولٟ لٝو ثٟ اػبؽبة هظٍ ا ل٣١ أٞ هعال

 ا، ؤبٞ َّٙت ضببّها، ؤبٞ َعؾٓ ا١٘يبٔبٞ اظب٣ لجل ا١٘يب 
،  ؤبٞ ا١٘يب  ّٜب ٌأٜو ث٣ ِل عٙل٢ يف ا٘شواة، ٌأرً ث٣ َى

ٌغٙل، ٌّبٖ هعٗ ٜٟ اّ٘ىٚ: ا٘ٙهٛ ا٘م٣١، ٜب أٔضو ٜب َإرً ث٣، ٌّبٖ 
« ٔٗ حيت اهلل وسعىٌٗإال ؤال رٍؼٕىٖ فىاهلل ِب ػٍّذ : »ا١٘يب 

 هوا٢ ا٘جقبهٌ.
٣٠ حيت ا وهٍى٣٘ وِل رٕٙٛ اثٟ ؽغو هضب٣ ا أواؼبمٌت 

( ٌُ٘ ٤نا ٜىظّمب ٘جَػ 88/95( ثٕالٚ ؼىَٗ يف اٍ٘زؼ )لٟ )ٜب
 اغبلَش ل١هب.

وَه١ٝب يف ٤نا اغبلَش أٞ ٤نا ا٘وعٗ لًٙ ٔضوح شوث٣ ٘ٙقٝو 
 لٟ ٘م٣١، وثُت أ٣٠ حيت ا وهٍى٣٘. وئِبٜخ اغبل ل٣ُٙ هنً ا١٘يب 
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: ؼبب ِبٖ هعٗ ٣٘: ويف ؽلَش آفو هوا٢ ا٘جقبهٌ ِبٖ  

 «.ىٔىا ػىْ اٌشُؽبْ ػًٍ ؤخُىُال رى: »أفيا٢ ا ٌّبٖ 
هنً لٟ ٘مٟ شبهة اػبٝو، وِل رٕوه ٣١ٜ،  ٌاما ٔبٞ ا١٘يب 

ولٟ ا٘للبء ل٣ُٙ ثأٞ خيي٣َ ا، ٌب٘ؽب٘ت ا٘نٌ ٜب وصٗ فؽإ٢ ئىل 
 ٤نا وال ِوَّجب ٣١ٜ ٜٟ ثبة أوىل.

وٜٟ ابمَو ا٘يت رّك ٔضَّتا وحيوط أٜبٜهب اؼبمٙٛ ل١لٜب َوك 
ٌ اٍ٘ٙؿ ا٘نٌ رٍٙؿ ث٣ ل٣ُٙ، ٌّل َّىٖ ا٘ؽب٘ت لًٙ أٍزبم٢ ث١ٍ

اؼبمٙٛ َب ٔنا.. ٌُّىٖ ا٘ؽب٘ت وأ٠ذ ٔنا.. ٌٝب ٜىًِ اؼبمٙٛ ٜٟ 
 ٤نا؟

أٌُ٘ ئؽواّعب ٣٘ أٜبٚ ؼالث٣، وِل َٕىٞ أٜبٚ ىٜالئ٣ أَّعب؟ 
ٌهى يف وٌت لٟ ٤نا، ١ٌُجىٍ ٘ٙٝمٙٛ أٞ َٕوٚ َ٘ب٣٠ لٟ ٜضٗ ٤نا، 

ويب ١َعؼ ثب٘مٙٛ وإ٘الٚ ؤٝب ُِٗ ٔٗ ئ٠بء دبب ٣ٌُ ١َعؼ، ٌبؼبمٙٛ اؼب
 ا٘ؽُت اغبَٟ.

أفن ا٘منه ِجٗ ا٘عوة وِجى٣٘ ئٞ ٔبٞ وعُّهب وا٘زؾُّ،  -9
َللى ؽبؼت ثٟ أيب ثٙزمخ هظٍ ا ل٣١ ل١لٜب أهٍٗ  ٌهنا ا١٘يب 

ئُ٘هٛ ٍ٘زؼ ٜٕخ،  ٔزبّثب ئىل أ٤ٗ ٜٕخ خيرب٤ٛ ٣ٌُ دبََت ا١٘يب 
ؼبشؤُت، وٜك و٤ن٢ فُب٠خ لفُٝخ وئٌشبء َ٘و اؼبَُٙٝت ٘ملو٤ٛ ا

ِبٖ: وا ٜب يب ِب محٍه ػًٍ ِب فؼٍذ؟ »٣٘:  م٘ٓ َّىٖ ا١٘يب 
ئال أٞ أٔىٞ ٜإ١ّٜب ثب وهٍى٣٘، أهكد أٞ رٕىٞ يل ل١ل اّ٘ىٚ َل 
َلٌك ا هبب لٟ أ٤ٍٙ وٜبيل، وٌُ٘ أؽل ٜٟ أصؾبثٓ ئال ٣٘ 
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: ٌّبٖ « ١٤ب٘ٓ ٜٟ لشَتر٣ ٜٟ َلٌك ا ث٣ لٟ أ٣ٙ٤ وٜب٣٘
ٌّبٖ لٝو هظٍ ا ل٣١ ئ٣٠ ِل فبٞ « ٌىا إال خرّياصذق ال رمى»

ؤٌُظ ِٓ ؤً٘ »ا وهٍى٣٘ واؼبإ١ُٜت ٌللٍت ٌألظوة ل٣ّ١ ٌّبٖ: 
ثذس؟ ٌؼً اهلل اؼٍغ ػًٍ ؤً٘ ثذس فمبي: اػٍّىا ِب شئزُ فمذ 

 ٜزٍُ ل٣ُٙ.« ؤو لذ غفشد ٌىُ ،وججذ ٌىُ
 ٌلٜمذ ل١ُب لٝو وِبٖ: ا وهٍى٣٘ ألٙٛ. 

ا٘منه ٜٟ ؽبؼت هظٍ ا  ن ا١٘يب ٌٍٍ ٤ن٢ اّ٘صخ أف
ل٣١ ِجٗ أٞ َمبِج٣، ٍب ِج٣ٙ ٣١ٜ لًٙ لفٛ اعبوٚ ؼبب هأي ٜٟ صل٣ِ 
وِىح ا٘لاٌك ٣٘ لًٙ م٘ٓ، ٍب شٍك ٣٘ ٍبثّز٣ ئىل اإلٍالٚ وشهىك٢ 

 ثلّها.
ٌمًٙ اؼبمٙٛ واؼبويب أٞ ََأٖ رُٙٝن٢ لٟ ٍجت اػبؽأ، ٌاٞ هآ٢ 

ٌٙزشٍك ٣٘ ل١ل٢، وئٞ  وعُّهب ِج٣ٙ ٣١ٜ، ؤن٘ٓ ئٞ ٔبٞ ٣٘ ؽ١َبد
ٔبٞ ُِٙٗ اػبؽأ ٜمووٌب ثبألكة واألفالَ ا٘ؽُجخ، ٌُٙصٍؼ ل٣١ ٔٝب 

ؤلٍُىا روٌ اذلُئبد ػثشا ُ إال »عبء يف اغبلَش ا٘صؾُؼ 
 صؾُؼ اعببٜك ا٘صىَت.« احلذود

 ِبٖ ا٘شبلو:
 وإرا احلجُت ؤرً ثنزٔت وادنذ  

 
 

 جننبءد زلبعننٕٗ ثننإٌف شننفُغ 
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٘مٍى أو مٔو ا، ١ٌُجىٍ أٞ ئما صلَ يف لنه٢ وؼٙت ا -85

إرا ظشة ؤدذوُ خبدِٗ فزوش اهلل فبسفؼىا : »َمًٍ ل٣١ ِبٖ 
هوا٢ ا٘زوٜنٌ. ؼبب يف م٘ٓ ٜٟ رمفُٛ ا لي وعٗ « ؤَذَىُ

وئعال٣٘، ٌاٞ ا٘ؽب٘ت ئما اٍزغبه ثب أو مٔوْ ثب ا٘مٍى وا٘صٍؼ 
روثُخ ٔبٞ يف م٘ٓ روثُخ ٘ٓ ووِىٌب ل١ل ؽلوك ا، و ،ٌمٍىد ل٣١

٘ٙؽب٘ت يف رمفُٛ شمبئو ا، وَنٔو٢ م٘ٓ ثب٘ٙغىء ئىل ا يف ٔٗ 
 ٠بئجخ ر١ىث٣، ؤٗ ٜشٕٙخ رموض ٣٘.

ويف صؾُؼ ا٘جقبهٌ ِصخ ل١ُُخ ثٟ ؽصٟ ؼبب ِبٖ ٘مٝو هظٍ 
ا ل٣١: ٤ٍ َب اثٟ اػبؽبة، ٌىا ٜب رمؽ١ُب اعبيٖ، وال ربٕٛ ث١١ُب 

َىِك ث٣، ٌّبٖ اغبو ثٟ ثب٘ملٖ، ٌىعت لٝو هظٍ ا ل٣١، و٤ٛ أٞ 
ُِِش ِثبٌُْؼِشِف  ﴿ٌُِ: َب أَٜت اؼبإ١ُٜت، ِبٖ ا ١٘ج٣ُ:  ُخِز اٌَْؼْفَى َوْؤ

ٍِنَي  ِ٘ ِٓ اٌَْجب وئٞ ٤نا ٜٟ اعبب٤ُٙت، وا ٜب عبوى٤ب  ،﴾َوَؤِػِشِض َػ
لٝو ؽُت رال٤ب ل٣ُٙ، ؤبٞ وِبٌب ل١ل ٔزبة ا لي وعٗ، 

 (.5658واّ٘صخ ثؽىؽبب يف صؾُؼ ا٘جقبهٌ )
و٤نا ٜب ١َجىٍ أٞ َٕىٞ ل٣ُٙ اؼبويب ٜٟ اغبٙٛ وا٘وٌُ وا٘صٍؼ 

 وِجىٖ األلناه، ثٗ ئٞ ئفالي ا٘ىلُل ٜٟ شُٛ إ٘واٚ.
ِبٖ ا٘شبلو ٜبكّؽب ٣ٍَ٠ يف ا٘زيا٣ٜ ثز١ٍُن ا٘ىلل وئفالي 

 ا٘ىلُل:
 وإين وإْ ؤوػذرننننٗ ؤو وػذرننننٗ

 
 

  ٌ  دلٕجننض ُِؼننبدٌ وسلٍننف ِىػننذ
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زؾُّ ٜٟ ا٘ن٠ت، ِبٖ رمبىل: وفبب جيت ٔن٘ٓ ِجٗ ا٘مّبة ا٘
ْْ ُرِصُُجىا  ﴿ ُِ َفبِعْك ِثََٕجٍإ َفَزَجَُُّٕىا َؤ ْْ َجبَءُو َُِٕىا ِإ َٓ َآ ََب َؤََُّهب اٌَِّزَ

ِِنَي  ُِ َٔبِد ٍُْز َِب َفَؼ ِّب ِثَجَهبٌٍَخ َفُزِصِجُذىا َػًٍَ  [ 6]اغبغواد:  ﴾َلِى
 وٜمٌت رج١ُىا أٌ رضجزىا.

وىل ا٘مٍى، ٌاٞ اػبؽأ يف ول١ل االشزجب٢ وللٚ ا٘زؾُُّ ٌبأل
ا٘مٍى أفً ثٕضَت ٜٟ اػبؽأ يف ا٘مّىثخ، و٘ززصىه ؼٍال لىِت و٘ى 
لّىثخ َََتح ثن٠ت مل ٍَم٣ٙ، ٔٛ ٍُإصو لًٙ ٠ٍَُز٣ ثٗ لًٙ 
رصو٣ٌ ثمل م٘ٓ وللٚ رضجز٣ ٜٟ أٌ أٜو؛ أل٣٠ هأي ٜم٣ٝٙ وٜوث٣ُ 

 وِلور٣ ٔن٘ٓ. 
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 اخلبمتخ

ٍب ٔبٞ أؽىط ئ ىل ا٘وضبخ أٔضو، ئٞ اإل٠َبٞ ٔٙٝب ٔبٞ ظمُ
وئٞ ا٘ؽٍٗ ٜٟ اؼبَزعمٍُت ا٘نَٟ ال ََزؽُمىٞ ؽُٙخ وال َهزلوٞ 

، ٌٝب أؽىع٣ ئىل ا٘وضبخ وٜب أؽىع٣ ئىل ا٘ولبَخ ا٘شبٜٙخ وئىل ٍجُال
اّ٘ٙت ا٘وؽُٛ وئىل اُ٘ل اغبب٠ُخ واغبٕٝخ ا٘ؽُجخ اؽببكئخ، وئىل ٜٟ 

ب ل١ل٢ َزٍهٛ ٠ٍَُز٣ وَّله ا٤زٝبٜبر٣ ا٘صىَتح يف ٘مج٣ وؽبى٢، ٌٙه
شأٞ ٔجَت، وئىل ٜٟ َإا٣َ٠ وَعبؽ٣ٕ وَشبه٣ٔ يف ٘مج٣ وَزصبىب 
ٜم٣، وال َصبكٚ ٌؽور٣ وال َمبٌٔ عجٙز٣، وٕٟ٘ َىعههب وَهنهبب، 
َمؽ٣ُ ُِٝز٣، وَشمو٢ ثأومُز٣، َمٍى لٟ أفؽبئ٣، وَزىبٌٗ لٟ ىالر٣ 
ا٘مٍىَخ ا٘يت ربصٗ ؼبٟ ٔبٞ يف ٣١ٍ ٜٟ واِك ؼٍى٘ز٣ وثواءر٣، وئٞ 

ٜٟ لّبة لًٙ فؽأ ال ديٕٟ ا٘زَبٜؼ ل٣١ وال ا٘زىبٌٗ ٔبٞ ال ثل 
ل٣١، ٌمّبة ا٘وؽُٛ ا٘وٌُُ ثعىاثؽ٣ ا٘شولُخ، َِىح يف هضبخ وُ٘ت 

ب فبُّ٘ب ٜٟ ٤نا ا٘ؽٍٗ ثزىٌُُ ا هعال ٍىًَّ يف ؽيٚ، ثنا َزقوط
ب ألٍور٣ وؾبزٝم٣ وٜم٣ٝٙ َُخ، ؿبجًّاألٜواض ا٘مصجُخ وا٘مّل ا١ٍ٘

 غبَل وا٘م١ً وا٘ملوا٠ُخ وؽت اال٠زّبٚ.وٜوث٣ُ، ثمُّلا لٟ ا٘ىٗ وا
أٜضبٖ  و٤ٕنا فوط ا٘وعبٖ ا٘نَٟ روثىا يف ؽغو ا١٘يب 

اغبَٟ واغبَُت وأ٠ٌ ثٟ ٜب٘ٓ ولٝو ثٟ أيب ٍٙٝخ واثٟ لجبً 
 وأٍبٜخ ثٟ ىَل ووَت٤ٛ هظٍ ا ل١هٛ وأهظب٤ٛ.

٠َزٙهٛ ١ٜهب ٜمُت ا٘زوثُخ ا٘صبيف يف  ٌاىل ٍَتح اؼبصؽًٍ 
     األفالَ، ٘زٕىٞ فَت أٜخ أفوعذ ١ٙ٘بً:اَ٘ٙىْ واِكاة و
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﴿  َٗ َْ ََِشُجى اٌٍَّ ِٓ َوب َّ ِٗ ُؤِعَىٌح َدَغٌَٕخ ٌِ ُِ ِفٍ َسُعىِي اٌَّ َْ ٌَُى ٌََمِذ َوب
َٗ َوِثرّيا  ََ اٌَْأِخَش َوَرَوَش اٌَّ  [.88]األؽياة:  ﴾َواٌَُِْى

وصٍٙ ا وٍٙٛ لًٙ ٠يب ا٘وضبخ، ولًٙ آ٣٘ وصؾج٣ وٍٙٛ 
ّٝب ٔضَّت  ا.رَُٙ
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