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ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُُ 
و٣وىم ثبهلل ٢ٟ شووه  احل٠ل هلل ضل٠ل٥ و٣َزو٦٤ُ، و٣َزٌِو٥،

و٢ٟ َؼٜٚ ُال  ٦ٛ، ٢ٟ َهل٥ اهلل ُال ٟؼٚ ٍُأد ؤه٠ب٤ٛب، وؤ٤َِ٣ب،
وؤشهل ؤ١ ال ب٦ٛ بال اهلل وؽل٥ ال شوَٖ ٦ٛ،وؤشهل ؤ١ زل٠لا ، ٧بكٌ ٦ٛ

 . هجل٥ وهٍى٦ٛ

أَهـب اٌزَٓ إِٓـىا ارمـىا اٌٍــٗ دك رمبرــٗ  َـب "
" .  وال متىرـٓ إال وأٔزــُ ِغٍّـىْ

َـب أَهـب إٌـبط ارمـىا سثىـُ اٌزٌ خٍمىُ ِٓ "
ٔفظ وادـذح وخٍك ِٕـهب صوجهب وثش ِٕهّب سجـبال وضريا 

ؤغبء وارمىا اهلل اٌزٌ رغبءٌىْ ثٗ واالسدبَ إْ اهلل وبْ ػٍُىُ 
" . سلُجب

َب أَهب اٌزَٓ إِٓىا ارمىا اهلل ولىٌىا لىال عذَذا َصٍخ "
 ٌىُ أػّبٌىُ وَغفش ٌىُ رٔىثىُ وِٓ َؽغ اهلل وسعىٌٗ فمذ فبص فىصا

"ػظُُ
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ُبهٜٞ ؤَهب ادلَٜٞ ؤ١ اهلل رجبهٕ وروبذل ٓل ؤ٣يٙ  : أِب ثؼذ
وعو٦ٜ ٣ىها َهلٌ ث٦ ٢ٟ  ،اٛٔوآ١ اٛ٘وًن هًٜ هجل٥ وهٍى٦ٛ زل٠ل

وٌىٓ جؼٍٕبٖ ٔىسا هنذٌ ثٗ ِٓ ٔشبء ِٓ :"ٓبٙ روبذل َشبء ٢ٟ هجبك٥،
 ."ػجبدٔب

 دل ؤ١ اال٧زلاء هبنا ا٤ٛىه ٟزىَٓ هًٜ األفن ثب٤َٛخ،مٍب ا
وأٔضٌٕب ": ٓبٙ روبذل، وعوٜهب ثُب٣ب ٛ٘زبث٦ اٛيت ؤوؽب٧ب اهلل بذل ٣ج٦ُ ؤَؼب،

 ."إٌُه اٌزوش ٌزجني ٌٍٕبط ِب ٔضي إٌُهُ وٌؼٍهُ َزفىشوْ

 -هبئشخ  وٓل ٍإٙ ٍول ث٢ ٧شبٝ ث٢ هبٟو ؤٝ ادلا٤ٌٟن
ؤَٛذ رٔوؤ " :ٓبٛذ   ه٢ فْٜ هٍىٙ اهلل-هػٍ اهلل ه٤هب 

 ،"ٗب١ اٛٔوآ١اهلل ُة١ فْٜ ٣يب" :ٓبٛذ ،"ثًٜ" :ٜٓذ ،"اٛٔـوآ١؟
".  1ُه٠٠ذ ؤ١ ؤٓىٝ وال ؤٍإٙ ؤؽلا ه٢ شٍء ؽىت ؤٟىد" :ٓبٙ ٧شبٝ

واٛٔوآ١ اٛ٘وًن ٦ُُ ٠ٗبٙ   ٦ُُ ٠ٗبٙ اٛو٠ٚ،ُقْٜ ا٤ٛيب 
.  ُبٛزًٔ ا٠٘ٛبال١  اٛوٜٞ،

                                     
. هوا٥ َٟٜٞ ُب ٗزبة طالح ادلَبُو٢َ،ثبة عبٟن طالح اُٜٛٚ  1
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 ٟو٤ب٥ اٛو٠ٚ ث٦،" :ٓبٙ ا٤ٛىوٌ همح٦ اهلل شبهؽب بَب٥
 واالهزجبه ثإٟضب٦ٛ وٓظظ٦، واٛزإكة ثأكاث٦، واٛىٓىٍ ه٤ل ؽلوك٥،
. 1"ورلثو٥ وؽ٢َ رالور٦

و٢ٟ ٤٧ب ُال ٍجُٚ بذل ٍٜىٕ اٛظواؽ ادلَزُٔٞ اٛنٌ اُزوع 
بال  وؿٜت اذللاَخ ب٦ُٛ ُب ٗٚ هٗوخ ٢ٟ طٜىار٤ب، اهلل روبذل ه٤ُٜب ارجبه٦،

ٓبٙ  مٖٛ ؤ١ طواؽ اهلل واؽل ًًن ٟزولك، ثبرجبم ٧نا ا٤ٛيب اٛ٘وًن،
وأْ ٘زا صشاؼٍ ِغزمُّب فبرجؼىٖ وال رزجؼىا اٌغجً : "روبذل

. "فزـفشق ثىُ ػٓ عجٍُٗ
بمنب ٧ــى طواؽ  وأل١ اٛظواؽ ادلىطٚ بذل اهلل روبذل،

وإٔه ٌزهذٌ إىل صشاغ ِغزمُُ صشاغ  ":٠ٗب ٓبٙ روبذل هٍى٦ٛ
ؤو  ٢٠ُ ؤ٣٘و ا٤َٛخ، ،"اهلل اٌزٌ ٌٗ ِب يف اٌغّىاد وِب يف االسض

وَشَذوْ أْ َفشلىا ثني اهلل " :شُئب ٤ٟهب ؽبى وطَ ٢ٟ ٓبٙ اهلل ُُهٞ
".  وسعٍٗ

٠ٗب ؤوػؼ رِبطُٚ  ٓل ثٌن ٟوبدل اٛظواؽ،ب١ ا٤ٛيب
 وال شوا بال ؽنه ٦٤ٟ، ُة٦٣ ٟب روٕ فًنا بال وؤهشل ب٦ُٛ، اٛظواؽ،

                                     
.  6/26 شوػ طؾُؼ َٟٜٞ ٤ٜٛىوٌ 1
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ٍب ٧لا٥ ُب   ٢ٟ ٧لا٥ اهلل بذل اٛظواؽ،؛وؤٍول ا٤ٛبً ثشوَوزـ٦
وٓل ٓبٙ  ؤهين ٧لا٥ بذل اإلٍالٝ ُب مجٜز٦ ورِظ٦ُٜ، اٛظواؽ،

واروش  لً اٌٍهُ ا٘ذين وعذدين،" :هػٍ اهلل ه٤ـ٦ ٛوٍٜا٤ٛيب
واَٛلاك  ،1" عذاد اٌغهُ؛وثبٌغذاد  ٘ذاَزه اٌؽشَك،؛ثبذلذي

وادلوىن بما ٍإٛذ اهلل اذللٌ " :ٓبٙ اث٢ األصًن، بطبثخ اٛٔظل ٓىال وُوال
٠ٗب رزؾوا٥ ُب  وٍٚ اهلل االٍزٔبٟخ ٦ُُ، ُإفـو ثٜٔجٖ ٧لاَخ اٛـوَْ،

أل١ ٍبٖٛ اِٛالح َٜيٝ اجلبكح ال َِبهٓهب فىُب ٢ٟ  ٍٜىٕ اٛـوَْ،
. 2"وٗنٖٛ اٛواٍٟ بما هًٟ شُئب ٍلك اَٛهٞ ضلى٥ ُٛظُج٦،،، اٛؼالٙ،

ال َزٞ بال ثبرجبه٦ ُب اجل٠ٜخ ؛  ورىؽُل ادلزبثوخ ٤ٜٛيب
 و٠ُِٗب ٗب٣ذ ٤ٟيٛز٦، ال ؤؽل ََزٌين ه٢ ارجبه٦ ُب شٍء، واٛزِظُٚ،

ٌى وبْ ِىعً " :ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ وٓل ٓبٙ ؽىت األ٣جُبء واٛوٍٚ،
. 3"دُب ثني أظهشوُ ِب دً ٌٗ إال ارجبػٍ

                                     
. هوا٥ َٟٜٞ،ُب ثبة اٛزوىم ٢ٟ شو ٟب ه٠ٚ و٢ٟ شو ٟب دل َو٠ٚ  1
 . ا٤ٛهبَخ ُب ًوَت احللَش واألصو،ٟبكح ٧لا  2
٦ُُ :و٦ُُ رلبٛل ث٢ ٍوُل،ٓبٙ احلبُق،61:هوا٥ ؤثى َوًٜ ه٢ عبثو،ا٤ٛض 3

. 13/284ػوَ،وروعٞ اٛجقبهٌ ثـو٦ُ،ا٣لو ُزؼ اٛجبهٌ
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ؤرًٔ ا٤ٛبً هلل،وؤهوُهٞ -ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ- وٓل ٗب١ 
 وؤًب ث٦ هًٜ هجبك٥ ٣و٠ز٦،  ؽىت ؤ٠ٗٚ اهلل ٦ٛ ك٦٤َ،رىَب اهلل ٣ج٦ُث٦،وٟب 

اٌُىَ أوٍّذ ٌىُ دَٕىُ وأمتّذ ػٍُىُ ٔؼّيت  ":ٓبٙ روبذل
ؤفرب " : هػٍ اهلل ه٤ه٠باٙ اث٢ هجبً، ّ"وسظُذ ٌىُ اإلعالَ دَٕب

 ُال ربزبعى١ بذل ىَبكح ؤثلا، اهلل ٣ج٦ُ وادلا٤ٌٟن ؤ٦٣ ؤ٠ٗٚ ذلٞ اإلديب١،
 . 1"وٓل هػ٦ُ ُال ََقـ٦ وٓل ؤسب٦ ُال ٤َٔض ؤثلا،

 وال ؤٟو ث٦، ، ا٤ٛيبدل َِو٢ٟ٦ٜ اٛوجبكاد ٢٠ُ افزوم شُئب 
ُة١ الىٝ ُو٦ٜ ؛ ؤو ؽوٝ شُئب دل حيو٦ٟ وىهٞ ؤ٦٣ َزٔوة ث٦ بذل اهلل،

٣وىم ث٦ روبذل ٢ٟ  وٓل ؤفرب اهلل ث٠٘ب٦ٛ، ٣َجخ ا٤ٛٔض بذل شوه٦،
.  واِٛ٘و واَِٛىّ واٛوظُب١ اخلنال١،

و٢ٟ ٤٧ب ُال َوز٠ل ُب اٛوٜٞ اٛشوهٍ اٛنٌ رووٍ ث٦ 
األؽ٘بٝ اٛو٠ُٜخ واٛو٠ُٜخ ٢ٟ وعىة و٣لة وٗوا٧خ وبثبؽخ وطؾخ 

 وَِوّ ث٦ ثٌن زلبة اهلل وَٟبفـ٦، وَُبك واهزٔبك وًًن مٖٛ،
ال َوز٠ل بال ٗزبة اهلل و٤ٍخ هٍى٦ٛ وبمجبم األٟخ  وؿبهبر٦ وٟوبط٦ُ،

ٟن االٍزوشبك ُب ُهٞ اٛ٘زبة  ، ُب رلب٦ٛواُٛٔبً اٛظؾُؼ ادلَز٢ُٔ،
                                     

 .3/17اٛله ادل٤ضىه ُب اٛزًَِن ثبدلإصىه َُٜٛىؿٍ  1
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ُةهنٞ  وٟب ٗب١ ه٦ُٜ اٛو٠ٚ ُب هظو٧ٞ، وا٤َٛخ ثإٓىاٙ اٛظؾبثخ،
 وٓل ؤصىن اهلل روبذل هُٜهٞ،، َُٗ ال ؤهوٍ ا٤ٛبً دبواك اهلل وهٍى٦ٛ،

. ؟ وه٢٠ ارجوهٞ ثةؽَب١  وؤفرب ؤ٦٣ هػٍ ه٤هٞ،
واٌغبثمىْ االوٌىْ ِٓ ادلهـبجشَــٓ  ":ٓبٙ روبذل

 ،"واألٔصبس واٌزَٓ ارجؼىُ٘ ثئدغبْ سظٍ اهلل ػٕهُ وسظىا ػٕٗ
وؤفرب ؤ١ اِٛوٓخ ا٤ٛبعُخ ٧ٍ اٛيت  ٓل ىٗب٧ٞ، وأل١ هٍىٙ اهلل

ثٚ وؤٟو٣ب ثبٛزياٝ ٤ٍخ اخلِٜبء  ،1رَز٠َٖ دبب ٗب١ ه٦ُٜ ٧ى وؤطؾبث٦
 هػٍ اهلل ه٢ اٛظؾبثخ ،3وفض ثبإلٓزلاء ؤثب ث٘و وه٠و ،2اٛواشل٢َ
. ؤمجوٌن 

                                     
بشبهح بٛـً ؽلَش اُزواّ األٟخ بٛـً صالس وٍجوٌن ٟٜخ ٜٗهٞ ُب ا٤ٛبه بال  1

٧نا :ٟب ؤ٣ب ه٦ُٜ وؤطؾبيب،هوا٥ اٛزوٟنٌ ه٢ ه٠وو ث٢ اٛوبص،ثبة اُزواّ ٧ن٥ األٟخ،وٓبٙ:واؽلح
.   ،و٧ى ُب طؾُؼ اجلبٟن اٛظًٌن "ؽلَش ًوَت َِٟو

طؾؾ٦ اٛجياه،واث٢ ،4607بشبهح بٛـً ؽلَش اٛووثبع ث٢ ٍبهَخ ه٤ل ؤيب كاوك 2

.  و٧ى ُب طؾُؼ ؤيب كاوك ٛألٛجبين ،2/182:عبٟن ثُب١ اٛوٜٞ وُؼ٦ٜ:هجل اٛرب
آزلوا :"بشبهح بٛـً ٟب هوا٥ اٛزوٟنٌ ُب ادل٤بٓت وؽ٦٤َ ه٢ ؽنَِخ ٟوُىهب 3

.      ،و٧ى ُب طؾُؼ اجلبٟن اٛظًٌن ٛألٛجبين "ثبٜٛن٢َ ٢ٟ ثولٌ ؤيب ث٘و وه٠و



 

 

 

8 

بما ر٤بىم اخلربا١ ه٢ هٍىٙ " :ٓبٙ ؤثى كاوك همح٦ اهلل 
 . 1" ٣لو بذل ٟب ه٠ٚ ث٦ ؤطؾبث٦ ٢ٟ ثول٥ اهلل

٠ُغوك آهاء، ب١ طلهد  وٟب هلا ٟب رٔلٝ ٢ٟ االٍزلالٙ،
ًًن  ارجوهب ٢ٟ آز٤ن هبب،كُٛال؛ ودل زببَٛ  شل٢ ٧ى ؤ٧ٚ ٛالعزهبك،

ؤٟب ب١ طلهد  وكو١ ؤ١ َ٘ى١ مٖٛ هًٜ وع٦ اٜٛيوٝ، ٟزوظت ذلب،
ُةهنب ٢ٟ اٛٔىٙ هًٜ اهلل ثال ؛ ه٢٠ دل ََزىٍ شووؽ االعزهبك ادلٔوهح

. هٜٞ 
٧ٍ ؤٓىاٙ ؛ وا٤َٛخ اٛيت عوٜهب اهلل روبذل ثُب٣ب ٜٛٔوآ١ اٛ٘وًن

وواػؼ ؤ١ اٛـ٠واك ٟب ٗب١ ٤ٟهـب ثول  وؤُوب٦ٛ ورٔوَوار٦، ،ا٤ٛيب
ُة١ ٦ُُ ٟووُخ ه٤بَخ اهلل روبذل ، ٢٘ٛ ٟب ٓجٜهب زلزبط ب٦ُٛ  ؤَؼب اٛجوضخ،

وٜٛظِبد  وٓل َ٘ى١ ذلنا اَٛٔٞ  وٟووُخ ؽُبر٦ وًٍنر٦،ث٤ج٦ُ
اخلُٜٔخ واخلُٜٔخ اٛيت َؼُِهب احمللصى١ بذل األٓىاٙ واألُوبٙ واٛزٔوَواد 

. هالٓخ ثبالٍز٤جبؽ ؤَؼــــب 
.         ُب٤َٛخ ٓىٙ وُوٚ ورٔوَو

.            واألٓىاٙ ؤفجبه وؤواٟو و٣ىا٥ 
                                     

 . 720 ٢٤ٍ ؤيب كاوك احللَش 1

Commentaire [1ازا :] 



 

 

 

9 

ُبألفجبه ر٘ى١ ه٢ ًُت ٟبع ؤو آد ثب٤َٛجخ  ٛي٢ٟ 
. وه٢ ؽ٘ٞ شوهٍ  اٛوٍبٛـخ،٠ٗب ر٘ى١ ه٢ وآن،

 وزبوط ه٦٤ بذل ا٤ٛلة، واألواٟو رلٙ هًٜ اإلجيبة،
. وًًن٧ب ثبٛلُٛٚ  واٛزهلَل،   واإلثبؽخ،،واإلهشبك

وزبوط ه٤هب ثبٛلُٛٚ بذل  ٠ٗب ؤ١ ا٤ٛىا٧ٍ رلٙ هًٜ احلوٟخ،
بال بما كٙ اٛلُٛٚ هًٜ  ثبإلػبُخ بذل كالٛزهب هًٜ اٛجـال١، اٛ٘وا٧خ،

.   فالٍ مٖٛ
اٛلالٛخ هًٜ االٍزؾجبة ٟىت كهو ُُهب            واألطٚ ُب ؤُوب٦ٛ

. وبال كٛذ هًٜ اإلم١ ٟب دل ر٢٘ ٢ٟ اخلظبئض  ٓظل اٛٔوثخ،
و٢ٟ مٖٛ ٟب   ُهٍ واعجخ،؛       ُة١ ٗب٣ذ ثُب٣ب ألٟو صجذ وعىث٦

ٟب دل َلٙ اٛلُٛٚ هًٜ  ُب اٛظالح واحلظ، ؤؽُٚ ه٦ُٜ ثبألٟو ٗإُوب٦ٛ
.   فالٍ مٖٛ

 ٗإُوب٦ٛ ُب االٓزلاء هًٜ اٛزِظُٚ اٛنٌ َإٌب ُب وروو٦ٗ
.  وا٣زِبء ادلىا٣ن  وعىك ادلٔزؼُبد،

.    وهًٜ األٓىاٙ  واإلٓواه َ٘ى١ هًٜ األُوبٙ،
ودل ؤه ٠ُُب ثٌٜين   ٢ٟ مجٜخ ا٤َٛخ،ودلب ٗب٣ذ رووٕ ا٤ٛيب

وب١ ٗب١ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ دل ٌَِٜىا احللَش  - ٢ٟ اٛوٜٞ ٢ٟ فظهب ثبٛزإَُٛ
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 ٠ٓذ هبنا اجلهل اًَُٛن فلٟخ -ه٤هب ُب ؤص٤بء اٛ٘الٝ هًٜ األُوبٙ 
و٢ٟ ٍب هلٝ اٛزياٟهٞ  الهزٔبكٌ ؤ١ عهٚ ا٤ٛبً ثب٤َٛخ اٛزوُٗخ، ٜٛؾْ،

.  وهاء ٟولٞ اٛجلم واٛؼالالد بَب٧ب ٗلُٛٚ ٢ٟ ؤكٛخ األؽ٘بٝ،
وٓل وعلد شُـ اإلٍالٝ اث٢ ر٠ُُخ همح٦ اهلل ٓل ؤشبه ُب 

 بذل ادلَإٛخ،1ٗزبث٦ آزؼبء اٛظواؽ ادلَزُٔٞ سلبِٛخ ؤطؾبة اجلؾُٞ
وذلنا ؤحلٔذ ثبٛجؾش ٟب رَُو ٦٤ٟ  وٗال٦ٟ  هًٜ آزؼبث٦ ٣بُن علا،

ؽُش مٗو  ،2 اإلٟبٝ اٛشبؿيب ُب ادلىأُبد، وٟض٦ِٜٟوٓب حبَت ادلٔبٝ
.     ُبٍزِلد شلب مٗو٥  ؤَٓبٝ اٛزووٕ،

 وبما ٗب١ ٢ٟ اٛوًَن ه٤ُٜب ؤ١ ٣وطل ؤشقبص اٛجلم ومواهتب،
ورلٙ  بم ؤ١ هغٜخ اإلؽلاس ُب اٛل٢َ ال رزىَٓ،٠ٗب َشهل ث٦ اٛىآن،

ؤ١ ٣زغ٦ بذل ٦ُٔ األطٚ َُٛزوٌن ث٦  ُة١ ادلَُىه بذل ؽل ٟب ه٦ُٜ اِصبه،
ٟىت ٗب١ مه٦  وًًن ادلشووم، ٢ٟ هًت ُب اٛزِوَْ ثٌن ادلشووم

: وٓل ُٓٚ ُب ٧نا ادلوىن وروٕ االثزلام، االرجبم،
 رؼُن بما دل رب٠ه٢ ؤطىٙ* وٗبئ٢ هؤ٤َب ٢ٟ ُووم ٗضًنح 

                                     
 281 ـ 267ص  1
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واهٜٞ َب ؤفٍ ؤ١ اِٛووم ال ؽل ذلب " :1وٓبٙ اث٢ هجل اٛرب   
ُٔل ؛ ٢٠ُ هاٝ ؤ١ حيُؾ ثأهاء اٛوعبٙ وٛنٖٛ رشوجذ، ر٤زهٍ ب٦ُٛ ؤثلا،

 أل٦٣ ال َياٙ َوك ه٦ُٜ ٟب ال ٠ََن، هاٝ ٟب ال ٍجُٚ ٦ٛ وال ًٌٛن٥ ب٦ُٛ،
ُُؾزبط ؤ١ َوعن بذل  وٛو٦ٜ ؤ١ ٤ًََ ؤوٙ مٖٛ ثأفو٥ ٛ٘ضور٦،

".  االٍز٤جبؽ ،،،
دسء اٌشىىن ػٓ )اٛيت مسُزهب  وبم ؤٓلٝ ٧ن٥ اٛوٍبٛخ 

 ورلُْٓ ؤهلٞ، ُةين شبهو حببعزهب بذل رِظُٚ ؤٗرب،؛ (أدىبَ اٌزشون
ُة١ ؤه٠بٙ اٛجشو ًًن  وال هَت ؤ١ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ جيلو١ ُُهب ٟب َزؤت،

.  ادلوظىٌٟن ٧نا شإهنب 
 واألؽبكَش اٛيت اٍزلٜٛذ هبب ٧ٍ ُب اٛظؾُؾٌن ؤو ؤؽلمهب،

 ثبالهز٠بك هًٜ ؤ٧ٚ ٧نا ا٢ِٛ، ث٤ُذ ٟب ٦ُُ،؛ وٟب دل ٢َ٘ ُُه٠ب
و٤ٟهغٍ ؤ١ ؤٗزٍِ ثبإلشبهح بذل ثوغ ٢ٟ هوي اِٜٛق اٛنٌ ٍٔز٦ ؤو 

ُة١ اٛـؤَخ اٛيت كؤة هُٜهب ثوغ ٗزبة اٛوٍبئٚ  ؤشود بذل ٟو٤ب٥،
. وٓل ُٓٚ ٛ٘ٚ ٟٔبٝ ٟٔبٙ  ٢ٟ االٍز٘ضبه ٢ٟ اٛزقبهَظ ال ؤهرؼُهب،
                                     

 172ـ2/171 عبٟن ثُب١ اٛوٜٞ وُؼ٦ٜ 1 
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وَٜٛجت ٦َِ٣؛ ذب٤جذ ؤ١ ؤوهك ُب ٧ن٥ اٛوٍبٛخ ٢ٟ اخلالٍ 
ُة١ ٟلب١  وَِىد ٟب ؤٟٜز٦ ٢ٟ االٍزِبكح، ٟب َشزذ م٢٧ اٛٔبهت،

٢٠ُ ؤهاك اٛزىٍن  ادلَبئٚ األطىُٛخ واِٛٔهُخ اٛيت ؤحملذ بُٛهب ٟوووٍ،
.  ُُهب ُُِٜوٚ 

ُوًَ ؤ١ ٤َِن اهلل روبذل هبنا اٛو٠ٚ ادلزىاػن ٢ٟ ٗزت ٛـ٦ 
وؤ١ َزغبوى ٍجؾب٦٣ ه٠ب ٦ُُ ٟــ٢ رٔظًن ؤو ٍهى  اذللاَخ ٢ٟ هجبك٥،

َىَ ال َٕفغ ِبي وال ثٕىْ إال ِٓ ارً اهلل "وؤ١ َضُجين ه٦ُٜ  ؤو فــة،
 "وِب رىفُمٍ إال ثبهلل،ػٍُٗ رىوٍذ،وإٌُٗ أُٔت"،"ثمٍت عٍُُ

: ادلمصىد ثبٌغٕخ اٌزشوُخ
ؤٟو بجيبة ؤو   رجٌن ؤ١ ا٤َٛخ ٧ٍ ٟب ؤٟو ث٦ ا٤ٛيب

ؤو ؤٓو  ؤو ُو٦ٜ ودل ٢َ٘ ٢ٟ اخلظبئض وال ٢ٟ اجلجُٜبد، اٍزؾجبة،
ثبهزجبه ٟشووهُخ  ُهنا ٦ٜٗ دي٢٘ ؤ١ ٣ـْٜ ه٦ُٜ ا٤َٛخ اِٛوُٜخ، ه٦ُٜ،

.  ؤو ؤٓو ه٦ُٜ اِٛوٚ اٛنٌ ُو٦ٜ ؤو ؤٟو ث٦،
٢٘٠ُُ ؤ١ ٦ُ٠َ٣ ٤ٍخ  ؤَن ُب ٟٔبث٦ٜ ٟب ال َشوم ُو٦ٜ،

. ؤو رو٦ٗ ُٜٞ َِو٦ٜ  و٧ى ٟب هنً ه٦٤ هنٍ رـ٤ي٦َ ؤو ربوًن، روُٗخ،
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٢٘ٛ ٟب هنً ه٦٤ ؤٟو٥ واػؼ ال َ٘بك ا٤ٛبً خيزِٜى١ ٦ُُ بال 
ا ٦ٛ ٢ٟ دلؤو  ٢ٟ ؽُش كالٛخ ا٤ٛهٍ هًٜ اٛزؾوًن ؤو اٛ٘وا٧خ ؤو ًًنمهب،

 ٧ى ٟب رو٦ٗ،؛وبمنب اٛنٌ حيزبط بذل ؤ١ َزؾلس ه٦٤ هًٜ ؽلح ٟوبهع،
ُُٔوى١ ثَجت اجلهٚ ث٦ ُـٍ  ُة٦٣ شلب خيًِ هًٜ ٗضًن ٢ٟ ا٤ٛبً،

أل٦٣ ٌَٜت هًٜ ُهىٟهٞ ؤ١ ادلقبِٛخ بٟب ؤ١ ر٘ى١ ٤ٜٛهٍ  سلبِٛخ ا٤َٛخ،
ؤو ِٜٛوٚ ثزوٕ ُوٚ ٟضٚ  ؤو ٛألٟو ثزوٕ ادلإٟىه ث٦، ثِوٚ ادل٤هٍ ه٦٤،

 ؤٟب اٛزوٕ ُة١ األطٚ ٦ُُ ؤ٦٣ ؤٟو ٍٜيب هلٍٟ َٔن ٦ُُ االٛزجبً،، ُو٦ٜ
اٜٛهٞ بال ُب ثوغ اٛوجبكاد  ُال َِهٞ ٠ٜٛقبِٛخ ٦ُُ ثوغ ا٤ٛبً وعهب،

ال ٠ٍُب بما هؼل ٧نا االٛزجبً االهز٠بك هًٜ ٟب ُب ا٤ٛظىص  احملؼخ،
َُُ٘ بما ا٣ؼٞ  كو١ ٟواهبح ا٤َٛخ ُوال وروٗب، ٢ٟ بؿالّ وه٠ىٝ،

   .بذل مٖٛ اٛوؤٌ واالٍزؾَب١ واٛنوّ وادلظٜؾخ ادلى٧ىٟخ وًًن٧ب؟
وال  بما روٕ شُئب ُٜٞ َِو٦ٜ،  واٛنٌ ٤َجٌٍ ر٦٤ُٔ ؤ١ ا٤ٛيب

٠ٗب ؤ١ اإلٓزلاء ثِو٦ٜ  ُة١ اإلٓزلاء ث٦ َٔزؼٍ روٕ مٖٛ األٟو، ؤٟو ث٦،
.   َٔزؼٍ ُوٚ ٟضٚ ُو٦ٜ

ُب١  ٢٘ٛ دلب ٗب١ اإلٓزلاء ال َٜيٝ ث٘ٚ األُوبٙ ٠ٗب ٍجْ،
. االٓزلاء ال َ٘ى١ ث٘ٚ اٛزووٕ ؤَؼب 
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وهبنا َلهو ؤ١ ادلواك ثب٤َٛخ اٛزوُٗخ ٧ب٤٧ب ٧ى ٟب رو٦ٗ 
وادلواك ثبدلٔزؼٍ ٟب َلهى بذل  شلب ٓبٝ ٟٔزؼ٦ُ وا٣زًِ ٟب٣و٦، ،ا٤ٛيب

. هًٞ ُٓبٝ ٟٔزؼ٦ُ  وادلواك ثبدلب٣ن ٟب حيىٙ كو١ اِٛوٚ، اِٛوٚ،
:     دجُـخ اٌغٕخ اٌزشوُخ

ال حيزبط ُب بصجبد ؽغُخ ا٤َٛخ اٛزوُٗخ بذل ؤٗضو ٢ٟ  بصجبد 
.    ٣لوا بذل ؤ١ ؽغُخ ا٤َٛخ صبثزخ ثبٛ٘زبة واإلمجبم ١ مجٜخ ا٤َٛخ،ٝؤهنب 

وهنً  وشوم االئزَبء ث٦،وٓـل ؤٟو اهلل روبذل ثبرجبم ا٤ٛيب
 واالرجبم واالئزَبء َش٠ال١ اِٛوٚ واٛزوٕ، ه٢ ادلقبِٛخ ه٢ ؤٟو٥،

 ؤٌ َوػً ٤َِٛـ٦ ٟب هػ٦ُ ؤَزلٌ ث٦، ُال١ َإرٍَ ثِال١، :َٔبٙ
   .1وٗب١ ُب ٟضٚ ؽب٦ٛ

ال َظلّ ه٦ُٜ ؤ٦٣  و٢ٟ ُوٚ ٟب دل َِو٦ٜ ادلٔزلي ث٦،
ثوض٤ب  ثٚ ب٤٣ب بما رإ٤ٜٟب ٟوىن االٓزلاء ثبِٛوٚ، وال ٟارٌ، ٟزجــن،

وٛنٖٛ ٗب١ ه٤ل  مٖٛ هًٜ االهزٔبك ثإ١ االٓزلاء ثبٛزوٕ الىٝ ٦ٛ،
. 2اجل٠هىه ٢ٟ ٟبطلٓبد اِٛوٚ

                                     
 . ا٣لو َٛب١ اٛووة،ٟبكح ؤٍب 1
 .299:ا٣لو ُٜٗبد ؤيب اٛجٔبء  2
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   ِٗو٦ٜ ٛـ٦،  ٜٛشٍءرو٦ٗ" :همح٦ اهلل ٓبٙ اٛشىٗبين
 . 1"ُب اٛزإٍٍ ثـ٦ ٦ُُ

َب  ":وٓبٙ روبذل ،"وارجؼىٖ ٌؼٍىُ هتزذوْ" :وٓبٙ اهلل روبذل
وا٤ٛهٍ ه٢ اٛزٔلًن  ،"ٖأَهب اٌزَٓ إِٓىا ال رمذِىا ثني َذٌ اهلل وسعىي

شلب اٛشإ١ ٦ُُ  ؤو ثبإلٓواه، َش٠ٚ ُوٚ ٟب دل َشوه٦ ثبٛٔىٙ ؤو ثبِٛوٚ،
. اٛزشوَن 

 ،"ال رمذِىا ثني َذٌ اهلل وسعىٌٗ ":2ٓبٙ ٍُِب١ اٛضىهٌ
. ٠ُب ٗب١ ُو٦ٜ ٦ُُ زلٚ رشوَن ُزو٦ٗ ٟض٦ٜ  ،"ثٔىٙ وال ُوٚ

فٍُذزس اٌزَٓ خيبٌفىْ ػٓ اِشٖ أْ رصُجهُ  ":   وٓبٙ روبذل
ؤٟو  "ػٓ اِشٖ ":وادلواك ثٔى٦ٛ روبذل ،"فزٕخ أو َصُجهُ ػزاة اٌُُ

ٍج٦ُٜ و٤ٟهبع٦ وؿؤَز٦ " و٧ى ٠ٗب ٓبٙ اث٢ ٗضًن  همح٦ اهللا٤ٛيب
ُزىى١ األٓىاٙ واأله٠بٙ ثإٓىا٦ٛ وؤه٠ب٦ٛ ٠ُب واُْ  و٤ٍز٦ وشوَوز٦،

                                     
. 42 /بهشبك اِٛؾىٙ 1
.  6/366رًَِن اث٢ ٗضًن 2
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وٟب فب٦ِٛ ُهى ٟوكوك هًٜ ٓبئ٦ٜ وُبه٦ٜ ٗبئ٤ب ٢ٟ  مٖٛ ٓجٚ،
.   1"ٗب١،،،

فؼٍُىُ ثغٕيت وعٕخ اخلٍفبء " :وٓبٙ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ
ادلهذَني اٌشاشذَٓ متغىىا هبب،وػعىا ػٍُهب ثبٌٕىاجز،وإَبوُ 

.  ،،، احللَشوحمذصبد األِىس
 رش٠ٚ ُوٚ ٟب دل َِو٦ٜ،" وزللصبد األٟىه اٛيت ؽنه٣ب ٤ٟهب

ُبدلـٜىة بم١ ٧ى ٟزبثوز٦ ٠ُُب  وروٕ ٟب ُو٦ٜ ؤو ؤٟو ث٦، وٟب دل َإٟو ث٦،
 . 2"طله ه٦٤ ٢ٟ ُوٚ وروٕ 
ٍُِ   رل٠ىم ٟب ُو٦ٜ وٟب رو٦ٗ ٤ٍخ،وٓل مسً ا٤ٛيب

 ٠ُٜب ؤفربوا هبب ٗإهنٞ رٔبٛى٧ب، ؽلَش اٛو٧ؾ اٛن٢َ ٍإٛىا ه٢ هجبكر٦،
 ٓل ًِو ٦ٛ ٟب رٔلٝ ٢ٟ م٣ج٦ وٟب رإفو،، ؟ؤ٢َ ضل٢ ٢ٟ ا٤ٛيب :ُٔبٛىا

وؤ٣ب ؤطىٝ اٛل٧و  :ؤٟب ؤ٣ب ُإطٍٜ اُٜٛٚ ؤثلا،وٓبٙ اِفو :ٓبٙ ؤؽل٧ٞ
ُغبء هٍىٙ  ؤ٣ب ؤهزيٙ ا٤َٛبء ُال ؤريوط ؤثلا، :وٓبٙ اِفو وال ؤُـو،

ٟب واهلل بين ألفشبٗٞ هلل ، ؤوٗنا؟ ؤ٣زٞ اٛن٢َ ٜٓزٞ ٗنا" :ُٔبٙ اهلل
                                     

 5/131 رًَِن اث٢ ٗضًن 1
 138صاحملْٔ ٢ٟ هٜٞ األطىٙ،٠ُُب َزوْٜ ثإُوبٙ اٛوٍىٙ،أليب شبٟخ  2
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٢٠ُ  وؤريوط ا٤َٛبء، وؤطٍٜ وؤهٓل، ٛ٘ين ؤطىٝ وؤُـو، وؤرٔبٗٞ ٦ٛ،
.  1"هًت ه٢ ٤ٍيت ٌُُٜ ٟين

ثٚ ب٦٣ ٤٧ب ُب  ُٔل ؤؿْٜ ٤ٍز٦ هًٜ ٟب ُو٦ٜ وهًٜ ٟب رو٦ٗ،
 ٣َإٙ اهلل روبذل اَٛالٟخ، وٓـن طٜز٦ ثبٛواًت ه٤هب، اٛزووٕ ؤكهو،

 ٢٘ٛ ٧نا اٛٔـن ٓل َجٜي ٟلا٥ بما فبَٛ ادلوء ا٤َٛخ هاًجب ه٤هب،
 ؤو رإوال،، وٓل َ٘ى١ كو١ مٖٛ ٗإ١ َزوٗهب َٗال َٟزقِب هبب،

. و٧االء ا٤ِٛو ٗب٣ىا ٟزإوٌٛن ٠ٗب ٧ى واػؼ 
وٓل ٗب١ ثوغ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ َ٘و٧ى١ ؤ١ ََِو ٧نا احللَش دبب  

وؤكهً بذل  ٛ٘ى١ ِٛل٦ ؤٓىي ُب اٛزو٧ُت، َشوو خبِخ ادلقبِٛخ ٤َٜٛخ،
. وٟب ؤٗضو ع٤بَخ ثوغ اٛشووػ هًٜ ا٤ٛظىص  اٛزهُت،

 همح٦ اهلل وٗب١ ٍُِب١ ث٢ ه٤ُُخ" :همح٦ اهلل ٓبٙ ا٤ٛىوٌ
. 2"…ثئٌ ٧نا اٛٔىٙ،:ؤَىٙ ٌُٛ هًٜ ٧ل٤َب، :َ٘و٥ ٢ٟ ََِو٥

وٓل صجذ اٍزلالٙ اٛظؾبثخ هػٍ اهلل ه٤هٞ ثزوو٦ٗ هًٜ 
وٗب١ ثوؼهٞ َنٗو ُب ٟووع  هلٝ ٟشووهُخ اِٛوٚ اٛنٌ دل َِو٦ٜ،

                                     
  . هوا٥ اٛشُقب١ ٢ٟ ؽلَش ؤ٣ٌ 1
 .2/108طؾُؼ َٟٜٞ ثشوػ ا٤ٛىوٌ  2
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و٧ن٥  ،"ٌمذ وبْ ٌىُ يف سعىي اهلل إعىح دغٕخ ":مٖٛ ٓى٦ٛ روبذل
:                    ؤٟضٜخ ه٢ اٍزلالذلٞ ثبٛزووٕ

٤٠ُهب ؤ١ ه٠و ث٢ اخلـبة آزوػ هًٜ ؤيب ث٘و اٛظلَْ        -
 ثول ٟىد اٛٔواء، فىُب ٢ٟ م٧بة ثوؼ٦، هػٍ اهلل ه٤ه٠بمجن اٛٔوآ١،

ُٔبٙ  ؟،"َُٗ ؤُوٚ شُئب دل َِو٦ٜ هٍىٙ اهلل" :ُٔبٙ ٦ٛ ؤثى ث٘و
ؽىت شوػ اهلل طله٥  ودل َيٙ ث٦ َواعو٦، ،"٧نا واهلل فًن:"ه٠و

هػٍ اهلل  ودلب هوع ؤثى ث٘و اٛظلَْ األٟو هًٜ ىَل ث٢ صبثذ ٛنٖٛ،
ٍب هاعو٦ ُشوػ اهلل طله٥ دلضٚ ٟب  ٓبٙ ٟضٚ ٓىٙ ؤيب ث٘و ٛو٠و، ه٦٤

. 1شوػ ٦ٛ طلوه اخلُِٜزٌن
ٟن ؤ١ ٟٔزؼٍ اِٛوٚ دل  دل َِو٦ٜ،وٟب روككوا بال أل١ ا٤ٛيب

٢٘ٛ األٟو ٗب١  ٢َ٘ ٓبئ٠ب ُب ؽُبر٦ ٠ٗب ٍُزجٌن ٤ٛب مٖٛ ب١ شبء اهلل،
 شلب َلٙ هًٜ ؽوطهٞ هًٜ هلٝ ُوٚ ٟب دل َِو٦ٜ، زلزبعب بذل روو،

ؽىت اٍزجب١  ُواعن ثوؼهٞ ثوؼب، ٛ٘ى١ األطٚ ٦ُُ هلٝ ادلشووهُخ،
و٧نا ٓل ؽظٚ ٟب َشجه٦ ؽٌن وٍن هض٠ب١ ث٢  ذلٞ وع٦ اٛظىاة،

                                     
مجن اٛٔوآ٢ٟ،١ ٗزبة :٧ى ٟوىن ؽلَش هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ ىَل ث٢ صبثذ ُب ثبة 1
.  ُؼبئٚ اٛٔوآ١ 
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وؤكفٚ هًٜ ٟىاك ث٤بئ٦ شُئب ٢ٟ  ادلَغل ا٤ٛجىٌ، ه٦٤ هِب١ هػٍ اهلل
. اٛزولَٚ 

هؤي ؤ٣بٍب ََجؾى١  هػٍ اهلل ه٤ه٠ب و٤ٟهب ؤ١ اث٢ ه٠و -
طؾجذ هٍـىٙ  :ٛى ٤ٗذ َٟجؾب ؤسب٠ذ طالٌب" :ُٔبٙ ُب اَِٛو،

ومٗو ٟضٚ  ؽىت ٓجؼ٦ اهلل، ُٜٞ َيك هًٜ هٗوزٌن ُب اَِٛو، اهلل
 :ٓبٙ اهلل"  :وٓبٙ هػٍ اهلل ه٤هٞ، مٖٛ ه٢ ؤيب ث٘و وه٠و وهض٠ب١

ُٜٞ َوز٠ل هًٜ  ،1"ٌمذ وبْ  ٌىُ يف سعىي اهلل إعىح دغٕخ"
ثٚ آصو األفض هًٜ  اٛو٠ىٟبد اٛٔبػُخ دبشووهُخ اٛووارت ٟــٜٔب،

.   األهٞ
وٛى ُٓٚ ٧نا  و٧نا ٢ٟ اٛزؾوٌ اٛولُٞ ٤َٜٛخ ه٤ل اث٢ ه٠و،

 ٧نا ال شٍء ٦ُُ، :َٛبهم بذل اجلىاة ادلوووٍ؛ ٛجوغ ا٤ٛبً اُٛىٝ
. وهًٜ ٗٚ ؽبٙ ُة١ ادلَإٛخ فالُُخ 

و٤ٟهب ٓى٦ٛ ؤَؼب دل٢ ٍإ٦ٛ ه٢ هعٚ ؿبٍ ثبٛجُذ ُب  -
ٓلٝ هٍىٙ " :ُٔبٙ ؤَإٌب اٟوؤر٦؟، ودل َـَ ثٌن اٛظِب و ادلووح، ه٠وح،

                                     
. هوا٥ َٟٜٞ ه٢ اث٢ ه٠و ُب ٗزبة طالح ادلَبُو٢َ وٓظو٧ب  1

.  ،ؤٌ َظٜى١ ا٤ٛبُٜخ"ََجؾى١"وٓى٦ٛ 
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وؿبٍ ثٌن  وطًٜ فَٜ ادلٔبٝ هٗوزٌن، ُـبٍ ثبٛجُذ ٍجوب، اهلل
 . 1وٓل ٗب١ ٛ٘ٞ ُب هٍىٙ اهلل بٍىح ؽ٤َخ اٛظِب وادلووح ٍجوب،

وٟواك اث٢ ه٠و ؤ١ ٧نا اٛنٌ رَإٙ ه٦٤ دل َِو٦ٜ ه٦ُٜ 
ُبٗزًِ ُب االٍزلالٙ ثجُب١ هلٝ  وؤ٣ذ ٟـبٛت ثبإلٓزلاء ث٦، اَٛالٝ،
.   ُو٦ٜ ٦ٛ

 وٓل ٍئٚ عبثو ث٢ هجل اهلل هػٍ اهلل ه٦٤ ه٢ ادلَإٛخ ٣َِهب،
 ُظوػ ثبٛزؾوًن،، 2"ال َٔوث٤هب ؽىت َـىٍ ثٌن اٛظِب وادلووح" :ُٔبٙ

. وعبثو ؤُزب٧ٞ ثبحل٘ٞ  اث٢ ه٠و ؤشبه بذل االرجبم، :ٓبٙ احلبُق
مه٠ذ ؤ١ ال ؤكم ُُهب " :و٤ٟهب ٓىٙ ه٠و ث٢ اخلـبة -

َوَل األٟىاٙ اٛيت ٗب٣ذ ، "طِواء و ال ثُؼبء بال ٠َٓزهب ثٌن ادل٠ٌَٜن
ُٔبٙ ٦ٛ شُجخ ث٢ هض٠ب١ ث٢  ُب اٛ٘وجخ ادلشوُخ ٢ٟ اٛن٧ت واِٛؼخ،

                                     
هوا٥  اٛجقبهٌ ه٢ ه٠وو ث٢ ك٤َبه ه٢ اث٢ ه٠و،ُب ٗزبة احلظ،ثبة ٟىت حيٚ  1

  .3/486ادلوز٠و ، ُزؼ اٛجبهٌ 
. ادلوعن اَٛبثْ  2
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مهب :" ٓبٙ دل َِو٦ٜ طبؽجبٕ، :ٜٓذ دل؟، :ٓبٙ ٟب ؤ٣ذ ثِبهٚ، :ؿٜؾخ
 . 1"ادلوآ١ َٔزلي هب٠ب

ؤو َٛذ روي َُٗ ٗب١ شُجخ ٟزإٗلا ٢ٟ ؤ١ ه٠و ٢ٛ َِوٚ 
شلب  ،؟دل َِوال٥- ،وؤثب ث٘و  َوين ا٤ٛيب - ٛ٘ى١ طبؽج٦ُ ٟب ٧ٞ ث٦،

وٛو٦ٜ ٗب١ َوي ؤ١  واهز٠بك٧ٞ هُٜهب، َوين ُشى اٍزلالذلٞ ثبٛزووٕ،
و٧ٍ فىٍ اِٛز٤خ حللاصخ  اٛوٜخ اٛيت ٤ٟوزه٠ب ٢ٟ اِٛوٚ ٟب رياٙ ٓبئ٠خ،

. ا٤ٛبً ثبإلٍالٝ 
 :ٓــبٙ هػٍ اهلل ه٤ه٠ب وُب اٛظؾُؼ ه٢ اث٢ ه٠و-

ال ؤٛج٦َ " :٤ُجن٥ ُٔبٙ َٜجٌ فبسبب ٢ٟ م٧ت،  ٗب١ هٍىٙ اهلل"
 . 2"٤ُجن ا٤ٛبً فىاسبهٞ ،"ؤثلا

:  ألغـبَ رشووٗ
: ٤ََٔٞ اٛزوٕ ٠ٌَٓن

                                     
 هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ شُجخ ث٢ هض٠ب١ ث٢ ؿٜؾخ ُب ٗزبة االهزظبٝ ثبٛ٘زبة وا٤َٛخ، 1

  .ثبة االٓزلاء ث٢٤َ ا٤ٛيب
. (ثلو١ رومجخ) ثبة  هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ اث٢ ه٠و ُب ٗزبة اٜٛجبً،2
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َز٠ضٚ ُب َٗ ا٤ٌِٛ و٤ٟوهب ٢ٟ  ؤٟو وعىكٌ، :أوذلّب
وُب ٟوىن ٧نا اَٛٔٞ ٢ٟ ؽُش اٛىعىك  ٗزوٕ ادل٘وو٥ واحملوٝ، اِٛوٚ،

. ٟب ر٘و٦٧ ا٤ٌِٛ ثـجوهب 
ثٚ ٍَِ٘ ٦ُُ  و٧نا ٌُٛ ؤٟوا وعىكَب، هلٝ زلغ،: وصبُٔهّب

. 1هلٝ وعىك ادلٔزؼٍ ِٜٛوٚ
٠ٗب بما   دي٢٘ ؤ١ ر٘ى١ ٢ٟ اَٛٔٞ األوٙ،ورووٕ ا٤ٛيب
ؤو  ؤو ه٦ُٜ وهًٜ ؤٟز٦، ه٦ُٜ وؽل٥،ؽوٝ  أل٦٣ ،روٕ ؤٟوا ٗب١ ٟجبؽب
. روٕ ٟب روب٦ُ ٦َِ٣ 

ودي٢٘ ؤ١ ر٘ى١ ٢ٟ ااَٛٔٞ اٛضبين،ٌٗبٛت ؤ٣ىام اٛزووٕ اٛيت 
. ألهنب ٧ٍ ادلٔظىكح ٤٧ب  ٍإربلس ه٤هب،

وَ٘ى٣ب١ ٢ٟ ٍب زلٚ  وٗال ا٠ٌَٔٛن َلفال١ ُب اٛزشوَن،
٠ٗب ٧ى ٟوٜىٝ ٢ٟ  ُبألوٙ َاعو ادلوء هًٜ رو٦ٗ اٟزضبال،: ٓلوح

واٛضبين بمنب َزوْٜ األعو ، رووََ ؤ٧ٚ األطىٙ ٠ٜٛؾوٝ وادل٘وو٥
.  واٛىىه ثِو٦ٜ  ثزو٦ٗ،

                                     
بًبصخ اٜٛهِب١ ٢ٟ ٟظبَل ) ا٣لو بشبهح اث٢ اُٛٔٞ بذل ٧ن٢َ ا٠ٌَٔٛن ُب ٗزبث1٦

   .299، 298:و ُٜٗبد ؤيب اٛجٔبء،2/93(اٛشُـب١
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 وفزالٍ ُب اٛزوٕ ٧ٚ ٧ى ُوٚ ؤالوؤ٧ٚ األطىٙ بما مٗووا ا
و٧ى ه٤ل ُوَْ ٤ٟهٞ  ُةمنب َٔظلو١ ا٤ٛىم األوٙ ادلإفىم ٢ٟ ا٤ٛهٍ، ال،

 همح٦ اهلل هًٜ مٖٛ ثإكٛخ ٤ٟهب ٓىٙ ثوغ 1وٓل اٍزلٙ اَٛجٍ٘ ُوٚ،
  :ؽُش اهزربوا اٛٔوىك ه٢ اٛو٠ٚ ه٠ال اٛظؾبثخ

 ٛنإ ٤ٟب اٛو٠ٚ ادلؼٜٚ  *ٛئ٢ ٓول٣ب وا٤ٛيب َو٠ٚ 
: وٓبٙ طبؽت ادلوآٍ

 واَٛ٘ ُوٚ ُب طؾُؼ ادلن٧ت   *٤ُِ٘ب ثب٤ٛهٍ ٟـٜىة ا٤ٛيب           
أل١  َُٛذ ٜٗهب زلٚ ؤٍىح، و٢ٟ ادلوٜىٝ ؤ١ ؤُوبٙ ا٤ٛيب

و٤ٟهب ٟب طله ه٦٤  ٤ٟهب ٟب ٧ى سلزض ث٦ بما صجذ االفزظبص ثبٛلُٛٚ،
وروو٦ٗ ٗنٖٛ َُٛذ ٜٗهب زلٚ آزلاء،٠ٗب  حب٘ٞ عجٜز٦ وؿجو٦،

.   ٍُإٌب رىػُؾ٦
و٠ٗب ؤ١ األطٚ ٠ُُب ُو٦ٜ اٛلالٛخ هًٜ اإلم١ ؤو 

 وبٟب زلوٟب، ُة١ األطٚ ٠ُُب رو٦ٗ ؤ١ َ٘ى١ بٟب ٟ٘وو٧ب،؛ االٍزؾجبة
وثول اٛزإٗل ٢ٟ ٗى١ ٟٔزؼٍ اِٛوٚ  ثول ربوَو ٗى١ اٛزوٕ ٦ُُ ٓلوح،

. وادلب٣ن ٗب١ ِٟٔىكا  ٗب١ ٓبئ٠ب،

                                     
 .  64و ٣63شو اٛج٤ىك هًٜ ٟوآٍ اَٛوىك ٜٛشُـ هجل اهلل ث٢ بثوا٧ُٞ، ص  1
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ُبجلىاة ؤ١ ؛ ٓل َزوٕ ادل٤لوة ؤؽُب٣ب  ا٤ٛيبوبما ُٓٚ ب١
ادلَىى ٛنٖٛ ُب ؽ٦ٔ ٗى١ اٛزوٕ رشوَوب وثُب٣ب ثإ١ ادلزووٕ ٌُٛ 

 1.و٦ُُ حبش ٠ٗب ُٓٚ مٖٛ ُب ُوٚ ا٤ٔٛىد ورو٦ٗ، ثىاعت،
و٧نا وب١  َٔبٙ ُب ُوٚ ٠ٜٛ٘وو٥،؛ وٟب ُٓٚ ُب روٕ ادل٤لوة

ُة١ ٟظٜؾخ اٛجُب١  ٗب١ شلب رَزضٔٚ ا٤ٌِٛ ٓى٦ٛ ُب ؽ٦ٔ ثإيب ٧ى وؤٍٟ،
.  بما رىِٓذ هًٜ اِٛوٚ واٛزوٕ ٌٟٜجخ 

َوين شلب )اٛواثن " :ٓبٙ ؤثى هجل اٛومح٢ ث٢ بمسبهُٚ ادلٔلٍٍ
ُُ٘ى١ رو٦ٗ  ؤ١ َزوٕ ه٠لا ٟب ك٢ ٛيو٦ٟ، (َلٙ هًٜ ٗى١ اِٛوٚ ثُب٣ب

  ثُب٣ب،ٓل َ٘ى١ رو٦ٗ" :ٓبٙ ؤثى احلٌَن اٛجظوٌ ثُب٣ب ؤ٦٣ ًًن الىٝ،
ُُوٜٞ ؤهنب  ضلى ؤ١ َزوٕ اجلَٜخ ُب اٛوٗوخ اٛضب٣ُخ َُُجؼ ث٦ ُال َوعن،

 2".ًًن ه٢ٗ ُب اٛظالح
وبال  وعالٛخ ٓله٥، وبمنب جيوٌ ٧نا ُب ؽ٦ٔ ٛولُٞ ٤ٟيٛز٦،

. ُة١ ُوٚ ادل٘وو٥ وروٕ ادلَزؾت ؤؽُب٣ب ال ؽوط ٦ُُ 
                                     

احملْٔ ٢ٟ هٜٞ األطىٙ،٠ُُب َزوْٜ ثإُوبٙ اٛوٍىٙ ٛوجل اٛومح٢ ث٢ بمسبهُٚ  1

.  161/اٛٔلٍٍ،ادلوووٍ ثإيب شبٟخ ص
. 160/ادلوعن اَٛبثْ،ص 2
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 ٍٗ و٤َٛزووع ا١ِ ؤَٓبٝ اٛزووٕ ثشٍء ٢ٟ اٛزِظُٚ،
وٓل مٗو اٛشبؿيب ، شلب ٌُٛ ٗنٖٛ َز٠ُي ٟب ٗب١ ٤ٟهب زلٚ ؤٍىح،

رووٍ  وؤػِذ بُٛهب ؤَٓبٟب وؤٟضٜخ دل َنٗو٧ب، ،1شُئب ٢ٟ األَٓبٝ
: ثبدلٔبه٣خ

 ٗزو٦ٗ ؤٗٚ اٛؼت، ٟب رو٦ٗ ثَجت ٗوا٧خ ؿجو٦ ٦ٛ،  -1
ُهنا ، 2"إٔٗ مل َىٓ ثأسض لىٍِ فأجذين أػبفٗ" :وهٜٚ مٖٛ ثٔى٦ٛ

ُال ٓلوح  اٛزوٕ َٔبثٚ ؤُوب٦ٛ ااٛيت طلهد ه٦٤ دبٔزؼً اجلجٜخ واٛـجن،
 ؤٌ دل٢ َوب٦ُ، ب١ ٦ُُ ٓلوح دل٢ ٗب١ ُب ٟضٚ ؽب٦ٛ، : وٓل َٔبٙ،٦ُُ

 .  3وه٦ُٜ حي٠ٚ ا٤ٛهٍ اٛىاهك ه٢ ؤٗٚ حلٞ اٛؼت
 ،4"وِب أدت أْ أوزىٌ":  ا٤ٛيبوٌُٛ ٢ٟ ع٦َ٤ ٓىٙ

وأهنً أِيت " :ثلُٛٚ ٓى٦ٛ ُة١ ٗوا٧ز٦ ٛالٗزىاء َُٛذ ؿجوُخ ُؾَت،

                                     
 . 63 ـ 4/59 ادلىأُبد1
.   هوا٥ اٛجقبهٌ ُب ٗزبة اٛنثبئؼ ٢ٟ ؽلَش فبٛل ث٢ اٛىُٛل 2
،وؽ٦٤َ احلبُق ُب 3796/ه٢ هجل  اٛومح٢ ث٢ شجٚ ،ػ  هوا٥ ؤثى كاوك 3

. و٧ى ُب طؾُؼ ؤيب كاوك  ٛألٛجبين  ،9/547)اِٛزؼ
 هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ عبثو ث٢ هجل اهلل ُب ٗزبة اٛـت،ثبة اٛلواء ثبٛوَٚ،وٓىٙ اهلل 4

". ٦ُُ شِبء ٤ٜٛبً: "روبٛـً
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 ،1ٟن ؤ٦٣ مٗو االٗزىاء ػ٢٠ األٟىه اٛضالصخ اٛيت ُُهب شِبء ،"ػٓ اٌىٍ
حبُش دل ََز٤ِن اٛزلاوٌ ثًٌن٥   ُُؾ٠ٚ ا٤ٛهٍ هًٜ ٟب بما دل َؼـو ب٦ُٛ،

وعو٦ٜ  ٟب رو٦ٗ ٛ٘ى٦٣ زلوٟب ُب ؽ٦ٔ ؤو ٟ٘وو٧ب، - 2 
ُهنا  ٗزو٦ٗ ؤٗٚ اٛضىٝ واٛجظٚ، اٛشبؿيب شلب رو٦ٗ ٟواهبح حلْ اًٌٛن،

 بم صجذ ه٦٤ ؤٟو ًًن٥ ثإ٦ٜٗ، ال ٓلوح ٦ُُ ؤَؼب ٛ٘ى٦٣ ٢ٟ فظبئظ٦،
وً فئين " : ٗٞ ُب ٓى٦ٛ ٛجوغ اطؾبث٦و٧ى ؤٟو ٛإلم١ واإلثبؽخ،

، ؤٟب هنٍ ٢ٟ ؤٗٚ اٛضىٝ ه٢ ٓوثب١ ادلَغل ُهنا 2"أٔبجٍ ِٓ ال رٕبجٍ
.  ؤٟو آفو

 ٗزو٦ٗ االٍز٠واه ٟب رو٦ٗ فشُخ ؤ١ َِوع هًٜ ؤٟز٦، -3 
ثول ؤ١ طًٜ هبٞ صالس  هًٜ اٛظالح ثب٤ٛبً مجبهخ ُب ُٛبرل هٟؼب١،

ه٦ُٜ اٛظالح -٠ٗب طؼ مٖٛ ه٦٤ ٧نا بمنب رو٦ٗ فشُخ االُزواع، ُٛبٙ،
٠ُٜب " :٢ٟ ؽلَش هبئشخ ـ هػٍ اهلل ه٤هب ـ و٦ُُ ٓىذلب- واَٛالٝ

                                     
.   هوا٥ اٛجقبهٌ ٢ٟ ؽلَش اث٢ هجبً ُب ٗزبة اٛـت،ثبة اٛشِبء ُب صالس 1
 هوا٥ َٟٜٞ ه٢ عبثو،ُب ٗزبة ادلَبعل وٟىاػن اٛظالح،ثبة هنٍ آٗٚ اٛضىٝ 2

. واٛجظٚ وضلىمهب ه٢ ؽؼىه ادلَغل 
    .   هوا٥  اٛجقبهٌ ُب ٗزبة اٛظىٝ،ثبة طالح اٛزواوَؼ2
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ؽىت فوط ٛظالح  ٗب٣ذ اُٜٜٛخ اٛواثوخ هغي ادلَغل ه٢ ؤ٦ٜ٧،
ؤٟب  :ٍب ٓبٙ ؤٓجٚ هًٜ ا٤ٛبً ُزشهل، ٠ُٜب ٓؼً اِٛغو،، اٛظجـؼ

 وٛ٘ين فشُذ ؤ١ رِوع هُٜ٘ٞ، ُة٦٣ دل خيَ هٍٜ ٟ٘ب٣٘ٞ،:ثول
". ُزوغيوا ه٤هب

و٧ى ٤٧ب  ُهنا وٟب ٗب١ ٟض٦ٜ َظجؼ ٟشووهب ٟىت ىاٙ ادلب٣ن،
ُال ؽغخ ٦ُُ دل٢ م٧جىا بذل رَُٔٞ اٛجلم  ،دبىر٦ ا٣زهبء ههل اٛزشوَن

. بذل ؤَٓبٝ مخَخ 
ُة١  و٧نا ؤهٞ ٢ٟ اَٛبثْ، ٟب رو٦ٗ بشِبٓب هًٜ ؤٟز٦،  -4

 ُُشْ مٖٛ هُٜهٞ، اإلشِبّ ٓل َ٘ى١ ٛو٦٠ٜ حبوطهٞ هًٜ اإلٓزلاء ث٦،
و٢ٟ ؤٟضٜز٦ رإفًن٥ اٛوشبء ه٢ ؤوٙ وٓزهب  وب١ دل خيش اُزواػ٦ هُٜهٞ،

٦٤٘ٛ دل َلاوٝ  ؤؽُب٣ب كو١ هنه،هًٜ فالٍ األٟو ُب ثُٔخ اٛظٜىاد،
. هًٜ مٖٛ 

ؤهزٞ " :هوي َٟٜٞ ه٢ هبئشخ ـ هػٍ اهلل ه٤هب ـ ٓبٛذ
ٍب  وؽىت ٣بٝ ؤ٧ٚ ادلَغل، ماد ُٜٛخ ؽىت م٧ت هبٟخ اُٜٛٚ،ا٤ٛيب 

 1". ب٦٣ ٛىٓزهب،ٛىال ؤ١ اشْ هًٜ ؤٟيت" :فوط ُظًٜ،ُٔبٙ

                                     
.   ٗزبة ادلَبعل وٟىاػن اٛظالح،ثبة وٓذ اٛوشبء ورإفًن٧ب1
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أل١  وٓل َ٘ى١ ٧نا اإلشِبّ ٟز٠ضال ُب رو٦ٗ األٟو ثبٛشٍء،
ٟن ؤ٦٣  ٗزو٦ٗ األٟو ثبَٛىإ ه٤ل ٗٚ طالح ، األٟو ث٦ َوين وعىث٦،

  1.ٗب١ َِو٦ٜ
٢٘ٛ بما روْٜ اِٛوٚ  ٓزلاء ث٦ ٦ُُ ٓبئٞ،الو٧نا اَٛٔٞ ا

ؤٟب بما ٗب١ ٟن ًًن٥ ٗزإفًن طالح   ثبدلَٜ٘ وؽل٥ ُإٟو٥ واػؼ،
ُة١ اٛوٜخ ٓبئ٠خ ا١ِ هدبب ؤٗضو ٢ٟ ُٓبٟهب ُب  اٛوشبء ُب ادلَبعل اٛوبٟخ،

-. ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ -ههل٥
 بشِبٓب ٢٘ٛ ٤َجٌٍ ؤ١ روٜٞ ؤَهب اٛٔبهت ؤ١ ٟب رو٦ٗ ا٤ٛيب

حبُش َظًن ًـبء رَزو  ٌُٛ ٟزووٗب ٜٛزٔىالد واٛلهبوٌ، هًٜ ؤٟز٦
بمنب روٕ ٧نا األٟو ؤو مإ  وَيهٞ زللصى٧ب ؤ١ ا٤ٛيب ث٦ احمللصبد،

ٛوٍٜ  وذلنا ٍإؽبوٙ ؤ١ ؤُوك ٧نا ا٤ٛىم ثبحللَش،!بشِبٓب هًٜ ؤٟز٦ 
. ؤسب٢٘ ٢ٟ وػن ػبثؾ ٦ٛ ب١ شبء اهلل 

 ٟب رو٦ٗ شلب ال ؽوط ُب ُو٦ٜ ثب٤ٛلو بذل عيئ٦،  -5
 ٟن ؤ٦٣ دل ٤َهه٠ب، ٗةهواػ٦ ه٢ مسبم اجلبهَزٌن ُب ثُز٦ َىٝ اٛوُل،

                                     
،هوا٥ اٛجقبهٌ "ٛىال ؤ١ ؤشْ هًٜ ؤٟيت ألٟوهتٞ ثبَٛىإ ٟن ٗٚ طالح"ؽلَش  1

 .ه٢ ؤيب ٧وَوح ُب ٗزبة اجل٠وخ،ثبة اَٛىإ َىٝ اجل٠وخ 
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ودل َٔو ؤثب ث٘و  ُ٘ب١ مٖٛ ٦٤ٟ رٔوَوا هًٜ ُوٚ ٟب ُوٜزب٥ َىٝ اٛوُل،
: و٧ٍ صالصخ ٟشووهخ،، ٦ُُِ ؤهثوخ  ؤٟىه 1هًٜ اإل٣٘به هُٜه٠ب،
.  ه٢ ا٠َٛبم ـ بهواػ٦

ُة١  ـ رٔوَو٥ ؤثب ث٘و هًٜ ر٠َُخ ا٤ٌٛبء دبيٟىه اٛشُـب١،
. و٧ى َلٙ هًٜ اٛزؾوًن  ٧نا ٧ى ؤط٦ٜ،

ـ رٔوَو اجلبهَزٌن هًٜ ا٤ٌٛبء َىٝ اٛوُل ثبُٛٔىك ادلنٗىهح ُب 
.  احللَش

.  ـ وواؽل ًًن ٟشووم و٧ى اإل٣٘به
رو٦ٗ بذل ٟب  ٟب رو٦ٗ ٢ٟ ادلجبؽبد اٛيت ال شبئجخ ُُهب،  -6

٠ٗب بما ٤ٜٓب ب١ اَٛٔٞ ثٌن اٛيوعبد دل  ٧ى ؤُؼٚ وؤوُْ دبٔب٦ٟ اٛ٘وًن،
 :وٓل َافن مٖٛ ٢ٟ ٓى٦ٛ روبٛـً ٦٤٘ٛ اٛـزي٦ٟ، ٢َ٘ واعجب ه٦ُٜ،

ُة٦٣ ؤهٞ ٢ٟ ؤ١  ،"رشجٍ ِٓ رشبء ِٕهٓ ورؤوٌ إٌُه ِٓ رشبء"
ٗزقًُن٥ ُب ٓجىٙ اذلجخ ُب  َٔظو هًٜ ٟب مٗو ٢ٟ ؤٓىاٙ ُب رًَِن٥،

ؤَى٦َ ٟب ٦ٛ ُب 2و اٛزقًُن ُب اَٛٔٞ، واإلَٟبٕ واٛـالّ، ا٤ٛ٘بػ،
                                     

.  هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ هبئشخ ُب ٗزبة اٛوُل٢َ،ثبة ٤ٍخ اٛوُل٢َ أل٧ٚ اإلٍالٝ 1
  .8/427ا٣لو اِٛزؼ 2
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 وًًن٧ب، واذلجخ ُب ا٤ٛ٘بػ ٧نا اٛجبة ٢ٟ اخلظبئض،ٗبخلٜىح ثبدلا٤ٟخ،
ؽىت ب٦٣ ُب ٟوػ٦ اٛنٌ رىُب ٦ُُ  وٟن مٖٛ ٗب١ ََٔٞ ث٤ُه٢،
٢٠ُ آزلي ث٦ ُب ٟضٚ ، -هػٍ اهلل ه٤هب-اٍزإمهن٢ ؤ١ َُٔٞ ه٤ل هبئشخ
. ُهى فًن ٦ٛ  ٢ٟ ًًن ؤ١ َوا٥ شوهب الىٟب، ٧نا بَضبها ًٌٛن٥ هًٜ ٦َِ٣،

وؤثوى  ٟب رو٦ٗ فىُب ٢ٟ رورت َِٟلح هًٜ ُو٦ٜ، - 7 
-ه٦ُٜ اَٛالٝ-ٟضبٙ ٦ٛ رو٦ٗ بٓبٟخ اٛ٘وجخ ادلشوُخ هًٜ ٓىاهل بثوا٧ُٞ

 1.ورو٦ُٜٜ مٖٛ ث٘ى١ ا٤ٛبً ؽلَضٍ ههل ثِ٘و 
وهٜٚ  وٗزو٦ٗ ٓزٚ ٢ٟ ٓبٙ ُب ؽ٦ٔ ٟب ََزىعت اٛؤىثخ،

. زل٠ل َٔزٚ ؤطؾبث٦ مٖٛ ثبخلىٍ ٢ٟ ؤ١ َٔىٙ ا٤ٛبً
٢٘ٛ ٤َجٌٍ ؤ١ َوٜٞ ؤ١ األؽ٘بٝ اٛشوهُخ ٠ُِٗب ٗب٣ذ ٟٔبٟخ 

ه٤ٜٔب مٖٛ ؤو دل  وكهء ادلؼبه وادلِبٍل، هًٜ عٜت ادلظبحل وادل٤بُن،
٢٘ٛ ادلىاى٣خ ثٌن  ُبالٓزلاء ث٦ ٢ٟ ؽُش ادلجلؤ ُب ٧نا األٟو ٓبئٞ، ٣و٦ٜٔ،

                                     
و٧ى ُب ٟىاػن ٢ٟ طؾُؼ اٛجقبهٌ ٤ٟهب ٗزبة  ٟزِْ ه٦ُٜ ٢ٟ ؽلَش هبئشخ، 1

وَٟٜٞ ُب  ُُٔوىا ُب ؤشل ٦٤ٟ، ثبة ٢ٟ روٕ ثوغ االفزُبه سلبُخ ؤ١ َٔظو ثوغ ا٤ٛبً ه٦٤، اٛوٜٞ،
   . ثبة ٣ٔغ اٛ٘وجخ وثـ٤بئهب  ٗزبة احلظ،
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وٌُٛ ٢ٟ  ادلظبحل وادلِبٍل ادلزيامحخ شلب َشزل افزالٍ ا٤ٛبً ٦ُُ،
 وٟظٜؾز٦ ٟٔـىم هبب ُب اجل٠ٜخ، اًَُٛن اٛٔىٙ ثزوٕ اٛىاعت ٟضال،

وَِٟلر٦  وٗنا اإلٓلاٝ هًٜ ُوٚ احملوٝ، دلَِلح ٟل٤ى٣خ ؤو ٟى٧ىٟخ،
وٗضًن ٢ٟ ا٤ٛبً بمنب ؤهوػىا ه٢ اذللٌ  دلظٜؾخ ٟيهىٟخ، َٟز٤ُٔخ

ًٛنشلوا  وؤهٍٚ ه٦ٍٜ، ربذ ًـبء ادلظبحل اٛيت بمنب ؤ٣يٙ اهلل ٗزج٦،
ُةهنٞ ُب ٟولٞ األؽىاٙ بمنب َزِٔى١ ٢ٟ  ا٤ٛبً بذل ؤٓىٝ اٛـوّ بُٛهب،

ؽىت بما ٣يٛىا بذل ٍبؽبد  وؤؽُب٣ب هًٜ االٍٞ، ادلظبحل هًٜ ادلجلب،
ٍب  وافزِٜذ ٤ٟبؽٍ رًِ٘ن٧ٞ ورٔىديهٞ، اٛزـجُْ اػـوثذ ؤ٣لبه٧ٞ،

وذلنا ُة١ ٢ٟ اٛزيٝ  بهنٞ ال َووُى١ ٟظبحلهٞ هًٜ وع٦ اإلؽبؿخ ؤثلا،
.    واٍز٠َٖ ثبٌُٛٔن ثلٙ اٛزق٠ٌن ٧لٌ ا٤ٛظىص،اهزظٞ ثبحلجٚ ادلزٌن،

ُةما ه٤٠ٜب ؤ١ ُو٦ٜ  ٟب رو٦ٗ ثول ؤ١ ُو٦ٜ ودل َول ب٦ُٛ، - 8
وٟضب٦ٛ هًٜ ؤؽل  ُهنا َارًَ ث٦ ٦ُُ، ؤ٤َٔب ؤ١ رو٦ٗ ٣َـ،؛ ٗب١ واعجب

ٗب١ آفو " :ُٔل ٓبٙ عبثو اٛىعهٌن رو٦ٗ اٛىػىء شلب َٟذ ا٤ٛبه،
و٧نا ث٤بء 1،"روٕ اٛىػىء شلب َٟذ ا٤ٛبهاألٟو٢َ ٢ٟ هٍىٙ اهلل 

.  هًٜ ؤ١ ٧نا اٛزوٕ روٕ هنبئٍ 
                                     

 . ،و٧ى ُب اٛظؾُؼ ٦٤ٟ ٛألٛجبين 192/ هوا٥ ؤثى كاوك،ػ 1
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واٛزوٕ  واٛٔىٙ اِفو ؤ١ اٛىػىء شلب َٟذ ا٤ٛبه َٟزؾت،
ٓبٙ ؤثى كاوك هٔت  و٧ى روٕ ُب وآوخ سلظىطخ، ٟشوو ثنٖٛ،
َشًن ثنٖٛ بذل  ،"٧نا افزظبه ٢ٟ احللَش األوٙ" :ؽلَش عبثو
 :و٧ى ؽلَش عبثو ٦َِ٣ ُة١ ُب احللَش اٛنٌ ٓج٦ٜ اٛٔىٙ اٛضبين،

ٍب طًٜ  ُإٗٚ ٍب كهب ثىػىء ُزىػإ،  فجيا وحل٠ب،ٓوثذ ٤ٜٛيب "
.   1"ُإٗٚ ٍب ٓبٝ بذل اٛظالح ودل َزىػإ  ٍب كهب ثِؼٚ ؿوب٦ٟ، اٛلهو،

وؤٟو٥ ؤطؾبث٦ ثبجلٜىً ثول  و٢ٟ مٖٛ رو٦ٗ اُٛٔبٝ ٜٛغ٤بىح،
. وٛوٚ مٖٛ دلقبِٛخ اُٛهىك 2ؤ١ ٗب١ َٔىٝ وَإٟو ثبُٛٔبٝ،

حبُش ُوٚ ٧نا ربهح واِفو ربهح  ٟب رو٦ٗ بذل ثلٙ، - 9
 و٧نا شإ١ ٗضًن ٢ٟ ا٢٤َٛ اٛيت عبءد هًٜ ؤ٣ىام ٜٛزىٍوخ، ؤفوي،

 ُزؼُْ طلوه٧ٞ ثبدلقبَٛ، وَل٤هب ثوغ ا٤ٛبً ٢ٟ افزالٍ اٛزؼبك،
ٗبٛـهبهح  وٟولٞ ٧نا اَٛٔٞ ُب اٛوجبكاد احملؼخ، و٤َ٘وو١ ه٦ُٜ،

واألُؼٚ ٦ُُ ؤ١ َِوٚ ادلَٜٞ ٟب ه٦٠ٜ ٢ٟ ، وؤٟضٜز٦ ال زبًِ واٛظالح،
                                     

  .191/هوا٥ ؤثى كاوك 1
وهك مٖٛ ُب ؽلَش هٍٜ ـ هػٍ اهلل ه٦٤ ـ ثإِٛبف سلزِٜخ،ُوال وروٗب،ؤٟوا   2

 . 100/وهنُب،ؤمجوهب ٟب هوا٥  ؤمحل ه٦٤،ا٣لو ؤؽ٘بٝ اجل٤بئي وثلههب ٜٛألٛجبين ص
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وال ػًن ٟن مٖٛ ؤ١  دلب ُب ٧نا األٟو ٢ٟ ادل٤بُن، ٧ن٥ ا٢٤َٛ ٜٗهب،
: َ٘ى١ ثوؼهب ؤُؼٚ ٢ٟ ثوغ

.  ُة١ ٦ُُ محال ٤ٌِٜٛ هًٜ ٟيَل ٢ٟ اٛزَُٜٞ واإلرجبم 
ؽىت ال   و٦ُُ ؽغ ذلب هًٜ اٛزُٔق ٛلي اُٛٔبٝ ثبألُوبٙ،

ٌَلو اُٛٔبٝ هبب كو١ اٍزؾؼبه ادلزبثوخ واٍزشوبه اٛـبهخ ُب رٜٖ 
. اٛزِبطُٚ 

و٧ى ٢ٟ شو ٟب   و٦ُُ ٓـن حلجٚ اٛزوظت  ًٌٛن ادلوظىٝ،
.  ؤطُت ث٦ ادل٠َٜى١ ثول اٛٔوو١ اِٛبػٜخ 

ال٠ٍُب بما ٗب١  ثزإَُٛ ٜٓىهبب،  و٦ُُ ٟظٜؾخ اجل٠بهخ،
. اِٛبهٚ ُب ٟىٓن ُٓبكح ٗإئ٠خ ادلَبعل 

.    ٢٘ٛ ال ٤َجٌٍ ؤ١ جي٠ن ثٌن رٜٖ األ٣ىام ُب ٟٔبٝ واؽل 
ورو٦ٗ ُب ٟىاؿ٢  ٟب ُو٦ٜ ُب ٟىؿ٢ ؤو ٟىاؿ٢، - 10

. وب١ ٗب١ ٓوَجب ٦٤ٟ  و٧ى خيزَٜ ه٠ب ُو٦ٜ ودل َىاكت ه٦ُٜ، ؤفوي،
-ُة٦٣ ٓل صجذ ؤ٦٣   هُن اُٛل٢َ ه٤ل اٛلهبء،وِٓ أِضٍخ األوي

 ٤ٟهب اٛظِب وادلووح،وهوُخ، هُن َل٦َ ُب ٟىاؿ٢،-ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ
 وه٤ل اجل٠ورٌن اٛظٌوي واٛىٍـً، وُب االٍزَٔبء، وادلشوو احلواٝ،
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٦٤٘ٛ دل َضجذ  وًًن مٖٛ،ؽىت ٟضٚ ث٦ ه٠ٜبء احللَش ٠ٜٛزىارو ادلو٤ىٌ،
ٟن رىُو  وال ُب ؤكثبه اٛظٜىاد ادل٘زىثخ، ه٦٤ اٛوُن ُب فـجخ اجل٠وخ،
٢٠ُ سببٝ االئزَبء ث٦ اٛزياٝ ٧ل٦َ ُوال  اٛلواهٍ هًٜ ٦ٜٔ٣ ٛى ُو٦ٜ،

وهلٝ االهز٠بك هًٜ اٛو٠ىٟبد واإلؿالٓبد اٛىاهكح ُب  وروٗب،
 ب١ هث٘ٞ رجبهٕ وروبذل ٗٔى٦ٛ ٟشووهُخ هُن اُٛل٢َ ه٤ل اٛلهبء،

 1".ََزؾٍ ٢ٟ هجل٥ بما هُن َل٦َ ب٦ُٛ ؤ١ َوكمهب طِوا ؽٍُ ٗوًن،
 واٛنٌ ؤوٓن ثوغ ا٤ٛبً ُب اٛى٧ٞ ُب ٧نا األٟو اٛلُْٓ،

ال  ؤو ٢ٟ ََإٙ رِٔهب، اٛنٌ ال ٤َجٌٍ اٛزؾلس ٦ُُ ٟن ًًن ؤ٧ٚ اٛوٜٞ،
ك٤هٞ ؤ١ ٤٧بٕ رالىٟب ثٌن اٛلهبء وثٌن  دلب َزورت ه٦ُٜ ٢ٟ اِٛنت، رو٤زب،

ٗبٛلهبء ُب اٛوٗىم واَٛغىك وُب اٛزشهل  واحلْ فال٦ُ، هُن اُٛل٢َ،
.   وًًن٧ب

ُهٚ " :ٓبٙ ٍؾ٤ى١ ََإٙ اث٢ اٛٔبٍٞ ـ همحه٠ب اهلل ـ 
َوين اجل٠وح اٛظٌوي )؟"ٗب١ ٟبٖٛ َإٟو ثبدلٔبٝ ه٤ل اجل٠ورٌن

٧ٚ ٗب١ ٟبٖٛ َإٟو ثوُن اُٛل٢َ ُب " :ٜٓذ ،"٣وٞ" :ٓبٙ ،(واٛىٍـً

                                     
ؽ٢َ ًوَت : وٓبٙ اٛزوٟنٌ،1488/هوا٥ ؤثى كاوك،ه٢ ٠ٍٜب١ اِٛبهٍٍ،ػ  1
 . وطؾؾ٦ األٛجبين



 

 

 

35 

 ،1"دل ٢َ٘ َووٍ هُن اُٛل٢َ ٤٧بٕ" :ٓبٙ، ؟"ادلٔبٌٟن ه٤ل اجل٠ورٌن
ُوًٞ ؿىٙ اٛىٓذ اٛنٌ ٤َجٌٍ ؤ١ ََزٌو٦ٓ اٛىآَ ٧ب٤٧ب ُب اٛنٗو 

. واٛلهبء دل ٢َ٘ ٟبٖٛ ـ همح٦ اهلل ـ َوي ٦ٛ ؤ١ َوُن َل٦َ 
واٛوربح ٦٤ٟ ؤ١ ٟبٛ٘ب ؽُش دل َج٦ٌٜ ـ ٠ُُب َجلو ـ احللَش 

ومٖٛ كب٧و ٢ٟ 2 َل٦َ ه٤ل اجل٠ورٌن،اٛظؾُؼ اٛنٌ ٦ُُ هُن ا٤ٛيب
 دل َو ٧نا اٛوُن، ،"دل ٢َ٘ َووٍ هُن اُٛل٢َ ٤٧بٕ" :ٓىٙ اث٢ اٛٔبٍٞ

ُٜٞ  وربِل٦ ٠ُُب َزوجل اهلل ث٦، و٧ى كُٛٚ ثبٛي هًٜ ربو٦َ االرجبم،
. وال ؤفن ثبإلؿالٓبد واٛو٠ىٟبد  َوز٠ل  اُٛٔبً،

ال ٣وٜٞ دلب رؼ٦٤٠ ؽلَش اث٢ ه٠و ٧نا " :ٓبٙ اث٢ ٓلاٟخ
سلبِٛب بال ٟب هوٌ ه٢ ٟبٖٛ ٢ٟ روٕ هُن اُٛل٢َ ه٤ل اٛلهبء ثول هٍٟ 

      .3"اجل٠به

                                     
 . 1/325  ادللو٣خ اٛ٘ربي1
 . هوا٥ اٛجقبهٌ ُب ٗزبة احلظ،ثبة هُن اُٛل٢َ ه٤ل مجوح اٛل٣ُب واٛىٍـً 2

 
.  3/460 ُزؼ اٛجبهٌ  3
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 و٢ٟ األٟضٜخ هًٜ اٍزو٠بٙ ادلشووم ُب ًًن ٟىػو٦ اٛزٜجُخ،
 طبحل أل١ َوكك٥ ادلَٜٞ ثظلك ؤٌ هجبكح، ُة١ ِٛلهب ٢ٟ ؽُش ا٤ٛلو؛

ٛجُٖ وٍولَٖ واخلًن "َلٙ هًٜ مٖٛ اشزواههب ػ٢٠ ؤمٗبه اٛظالح 
٢٘ٛ اٛزٜجُخ ثبِٜٛق ادلوووٍ بمنب  ،1"٦ٜٗ ُب َلَٖ واٛشو ٌُٛ بُٖٛ

وٓل اهزرب ٟبٖٛ ٢ٟ  ُهٍ مٗو فبص هب٠ب، رشوم ُب احلظ واٛو٠وح،
ٜٓذ الث٢  :ٓبٙ ٍؾ٤ى١ ؤفوّ، مٗو اهلل هبنا اٛنٗو ُب ًًن ٣َٖ؛

ٓبٙ ، ٧ٚ ٗب١ ٟبٖٛ َ٘و٥ ؤ١ َٜيب اٛوعٚ و٧ى ال َوَل احلظ؟ :اٛٔبٍٞ
 . 2"وَوا٥ فوٓب شل٢ ُو٦ٜ ٣وٞ ٗب١ َ٘و٦٧،

هًٜ كب٧و   اٛووارت ُب اَِٛو،و٢ٟ ؤٟضٜز٦ ؤَؼب رو٦ٗ
هًٜ  ٟن ؤ٦٣ ٗب١ َىاكت هُٜهب ُب احلؼو، ؽلَش اث٢ ه٠و ادلزٔلٝ،

. فالٍ ثٌن ؤ٧ٚ اٛوٜٞ ُب ادلَإٛخ 

                                     
 .  وكهبئ٦ ثبُٜٚٛهوا٥ َٟٜٞ ه٢ هٍٜ ث٢ ؤيب ؿبٛت،ثبة طالح ا٤ٛيب  1
.     ،واخلوّ ثؼٞ اخلبء احل٠ْ واجلهٚ  1/298ادللو٣خ اٛ٘ربي،  2
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رو٦ٗ ؛ ؤٌ ٟب ُو٦ٜ ودل َىاكت ه٦ُٜ ،وِٓ أِضٍخ اٌضبين
 . 1ادللاوٟخ هًٜ ادلىهلخ فىُب هٜـً ؤطؾبث٦ ؤ١ ديٜىا
بٟب ُٛجٌن ؤ١ ، 2و٦٤ٟ عهو٥ ؤؽُب٣ب ثبَِخ ُب اٛظالح اَٛوَخ

وحيز٠ٚ ـ واهلل ؤهٜٞ ـ ؤ١ َ٘ى١  اٛزياٝ اَٛو ُُهب ٌُٛ واعجب،
ؤو ُٛو٠ٜهٞ ثبَٛىهح  ٛزؾوَٖ ا٣زجب٥ ادلإٟىٝ ؽىت ال ٌَُت ه٢ اٛظالح،

.    اٛيت َٔوئ٧ب
وحيز٠ٚ ؤ١ اجلهو ثبَِخ ٗب١ حيظٚ ثَجْ " :وٓبٙ ا٤ٛىوٌ

ُة١ ؤُوب٦ٛ ُب اٛظالح  و٧نا ٟب ؤٍزجول٥،، 3"اَٜٛب١ ٛالٍزٌواّ ُب اٛزلثو
.  ؽىت َلٙ اٛلُٛٚ هًٜ فالُهب  هًٜ ادلشووهُخ،

وُب اٛوُن ٢ٟ  و٦٤ٟ هُن اُٛل٢َ ه٤ل اُٛٔبٝ ٢ٟ اص٤زٌن،
.   وضلى٧ب  وُب ٗٚ فِغ وهُن، اَٛغىك،

                                     
َزقىذلٞ ثبدلىهلخ ٍٗ ال  ثبة ٟب ٗب١ ا٤ٛيب  هوا٥  اٛجقبهٌ ُب ٗزبة اٛوٜٞ ، 1

 .٤َِووا 
  .هوا٥ َٟٜٞ ه٢ ؤيب ٍوُل،ُب ٗزبة اٛظالح،ثبة اٛٔواءح ُب اٛلهو واٛوظو 2
 4/175 شوػ ا٤ٛىوٌ هًٜ طؾُؼ َٟٜٞ  3
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و٧نا بما  ٟب اٛزيٝ ٦ُُ ٟٔلاها ٟو٤ُب وروٕ ٟب ىاك ه٦ُٜ، -11
. ب١ األوذل روٕ ٧نا اٛيائل  ٗب١ ُب اٛوجبكاد ُة١ ؤٓٚ ٟب َٔبٙ ٦ُُ

هػٍ اهلل -ُٔل طؼ ه٢ هبئشخ و٢ٟ ؤٟضٜز٦ طالح اُٜٛٚ،
 ،"ٟب ىاك ُب هٟؼب١ وال ُب ًًن٥ هًٜ بؽلي هشوح هٗوخ"ؤ٦٣ -ه٤هب

. ُهنا ٧ى ًبٛت ؤؽىا٦ٛ ُب طالح اُٜٛٚ 
وٓل َٔبٙ ب٦٣ وهك ٟب َلٙ هًٜ ىَبكر٦ هًٜ ٧نا اٛولك 

ذلب زلبٟٚ، واجلىاة ؤ١ اٛيَبكح هًٜ ٟب ُب ؽلَش هبئشخ ، ؤؽُب٣ب
٢٘٠ُُ ؤ١ ر٘ى١ اٛضالس هشوح اٛضبثزخ حبلَضهب وؽلَش اث٢ هجبً ٓل 

ثول ٟووه وٓزهب ادلوزبك، وبٟب  (ٓؼبء)كفٜذ ُُهب هارجخ اٛوشبء، بٟب 
احلل األهًٜ اٛنٌ طال٥ ثول ؤهنب اؽزَجذ ٢ٟ مجٜخ اٛولك هؤٍب، و

، هًٜ 1اجل٠ن ثٌن اٛوواَبد ادلقزِٜخ ال َيَل هًٜ مخٌ هشوح هٗوخ
ٓىٙ ثوؼهٞ، و٧نا ٦ُُ ٟب رٔلٝ، ثبإلػبُخ بذل اٛوٗوزٌن اٜٛزٌن ٗب١ 

وادلٔظىك ٤٧ب ؤ١ األوذل اٛزياٝ ٟب افزبه٥ َإٌب هب٠ب ثول اٛىرو، 

                                     
ُب  ثبة طالح اُٜٛٚ وهلك هٗوبد ا٤ٛيب: ا٣لو شوػ ا٤ٛىوٌ هًٜ طؾُؼ 1َٜٟٞ

 .اُٜٛٚ 
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وال  ٦َِ٤ٛ ُب ؽل٦َ األهًٜ واألكىن ؽَت االٍزـبهخ،ا٤ٛيب
ُة٦٣ ثول  َوبهع ٧نا  ثِوٚ ثوغ اََٜٛ اٛن٢َ ُٓٚ بهنٞ ىاكوا ه٦ُٜ،

ال َلٙ هًٜ ؤٗضو ٢ٟ ؤ١  األٟو ٦ُُ ٍوخ ٠ٗب ؛ اٛزإٗل ٢ٟ صجىر٦ ه٤هٞ
. ٓبٙ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ 

وٓل هبهع ثوغ ا٤ٛبً ٧نا ثإ١ طالح اُٜٛٚ ٗب٣ذ واعجخ 
 و٢ٟ شإ١ اٛىاعت ٠ٗب ٓبٙ ؤ١ َ٘ى١ زللوكا ثولك،،  هًٜ ا٤ٛيب

ُب ؽ٤ٔب ؤٌ ال ٤َجٌٍ ُٓبً ا٤ِٛٚ  و٢ٟ ٍب ُال َ٘ى١ اٛولك زلٚ ؤٍىح،
وبما ٤٠ٍٜب ثإ١ اٛزهغل ٗب١ واعجب ه٦ُٜ ٛلب٧و  ُب ؽ٦ٔ، هًٜ اِٛوع

ُة٦٣ ال َٜيٝ ٢ٟ وعىة اٛزهغل ه٦ُٜ  األٟو ُب ٍىهٌب ادليٟٚ واإلٍواء،
ه٦ُٜ اٛظالح  - َلٙ ه٦ُٜ ٟب صجذ ه٦٤ ؤ١ ر٘ى١ هٗوبر٦ زللكح ثولك،

وٗب١ بما ٤ٟو٦  ؤ٦٣ طًٜ ؤٓٚ ٢ٟ بؽلي هشوح هٗوخ، - واَٛالٝ
ُهنا ََزلٙ ث٦ هًٜ هلٝ  ٟوع طًٜ ثب٤ٛهبه ص٤يت هشوح هٗوخ،

بم ٛى ٗب٣ذ واعجخ ألكا٧ب ٠ٗب َاكٌ  وعىة طالح اُٜٛٚ ه٦ُٜ ؤطال،
ثٚ ب١ ُب ٍجت ٣يوٙ  ادلوَغ اِٛوَؼخ ٓبئ٠ب ؤو ٓبهلا ؤو هًٜ ع٤ت،



 

 

 

40 

ٍىهح اٛؼؾً و٧ٍ شلب ٣يٙ ُب ادلواؽٚ اِوذل ٟب َلٙ هًٜ رو٦ٗ اُٛٔبٝ 
 . 1وٓل روعٞ اٛجقبهٌ ثنٖٛ ُب ثوغ اُٜٛبرل،

٠ُب ادلب٣ن ٢ٟ ؛ وٛى ٓله٣ب ؤ٦٣ ٗب١ ٟـبٛجب ثولك زللوك
وٓل ههل٣ب اٛشبهم ُب اٛووارت اٛيت ٧ٍ ؤٓٚ ، االئزَبء ث٦ ُب مٖٛ؟

َُُ٘ ال َ٘ى١ ُب شوه٦ ٟب َلٙ  كهعخ ٢ٟ طالح اُٜٛٚ حيل٧ب ثولك،
و٧ٍ ؤُؼٚ اٛظالح ثول اِٛوَؼخ ٠ٗب طؼ  هًٜ مٖٛ ُب طالح اُٜٛٚ،

، ٠ُب ٗب١ كُٛال هًٜ اٛزؾلَل ُب اٛووارت، وٌُٛ ٧ى ثنٖٛ احللَش ؟
بال اِٛوٚ، بم ال هنٍ ه٢ اٛيَبكح ٠ُُب ؤهٜٞ؛ ُهى اٛلُٛٚ هًٜ اٛزؾلَل 

  .  ُب طالح اُٜٛٚ 
 حل٢َ ث٢ هٍٜ ـ هػٍ اهلل ه٤ه٠ب و٢ٟ ؤٟضٜز٦ روُٜٞ ا٤ٛيب
 اٜٛهٞ ا٧لين ٢٠ُُ ٧لَذ،" :و٧ى ـ اٛلهبء اٛنٌ َٔى٦ٛ ُب اٛىرو،

 وثبهٕ رل ٠ُُب ؤهـُذ، وهبُين ٢٠ُُ هبُُذ،ورىٛين ٢٠ُُ رىُٛذ،
وب٦٣ ال َنٙ ٢ٟ  ُة٣ٖ رٔؼٍ وال َٔؼً هُٜٖ، وٓين شو ٟب ٓؼُذ،

                                     
 ا٣لو طؾُؼ اٛجقبهٌ،ثبة روٕ اُٛٔبٝ ٠ٜٛوَغ،٢ٟ ٗزبة اٛظالح،وٗزبة 1

.  اٛزًَِن،ثبة ٍىهح اٛؼؾً
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ُة١ ا٤َٛخ االٗزِبء ثنٖٛ وهلٝ ، 1"رجبهٗذ هث٤ب وروبُٛذ واُٛذ،
 :ٛٔبٙ ٦ٛ ثول مٖٛ؛ بم ؤ١ اٛيَبكح ٛى ٗب٣ذ ٟشووهخ اٛيَبكح ه٦ُٜ،

: وٓل ٓبٙ مٖٛ ه٢ اٛلهبء ثول اٛزشهل، َُٗ ال، واكم دبب شئذ ٟضال
 2".مث َزخري ِٓ اٌذػبء أػججٗ إٌُٗ فُذػى"

وأِب اٌغجىد فبجزهذوا يف " وٓبٙ ه٢ اٛلهبء ُب اَٛغىك 
،وب١ ٗب١ ٓل ال َافن ٢ٟ األٟو 3"اٌذػبء فمّٓ أْ َغزجبة ٌىُ

.   ثبالعزهبك روٕ افزُبه اٛلهبء ٠َٜٜٛ٘ 
و٢ٟ ؤٟضٜز٦ ؤ٦٣ دل ٢َ٘ َظٍٜ  ٓجٚ  ٟب دل َِو٦ٜ ؤطال، -12

ودل ٢َ٘ َظبُؼ  ودل َشوم ؤما٣ب وال بٓبٟخ ذلب، طالح اٛوُل وال ثول٧ب،
 وال ٗب١ َـُٚ اجلٜىً َٟزلثوا ادلاسبٌن، وال هبة ؿوبٟب، ا٤َٛبء،

ُال شٖ ؤ٦٣ شلب َش٠ٜــ٦ االئزَبء ؛ و٧نا بما ٗب١ ُب ٣ـبّ اٛوجبكاد
  ٟب٣ن، وأل٦٣ بما ٤ٟو٦ ٢ٟ ُوٜــ٦ ٛ٘ى١ ٟٔزؼ٦ُ ٓبئ٠ب، ٤ُُجٌٍ رو٦ٗ،

                                     
 .  هوا٥ اٛزوٟنٌ وؽ٦٤َ ُب ثبة ا٤ٔٛىد ُب اٛىرو 1
.  هوا٥ اٛجقبهٌ ُب ؤثىاة طِخ اٛظالح،ثبة ٟب َزقًن ٢ٟ اٛلهبء ثول اٛزشهل  2
  876/هوا٥ َٟٜٞ ه٢ اث٢ هجبً،و٧نا ِٛق ؤيب كاوك،ػ 3
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ثول ؤ١ َجٌن هٜخ رو٦ٗ  ؤو َِوٜـ٦ ٍب َزو٦ٗ، ُال ثل ؤ١ َشًن ب٦ُٛ ثٔى٦ٛ،
.    ٠ٗب رٔلٝ 

و٢ٟ   ـ ٟب ٗب١ ُو٦ٜ ؤو رو٦ٗ حبَت احلبٛخ اٛيت ٧ى هُٜهب،13
٠ٗب هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ ؤ٣ٌ ث٢   ُب ا٤ٛوبٙ،ؤٟضٜز٦ ُب ٣لوٌ طالر٦

ُُؾ٠ٚ هًٜ ؤ٦٣ دل ٢َ٘ 2ُة٦٣ طؼ ؤَؼب ؤ٦٣ طًٜ ؽبُُب و٤ٟزوال،1ٟبٖٛ
ثٚ َظًٜ هًٜ احلبٙ  َزَٜ٘ ٛجٌ ا٤ٛوبٙ وال فٜوهب ألعٚ اٛظالح،

 ه٠ٜب ثإ١ ادلَبعل َىٟئن ٗب٣ذ زلظجخ، اٛيت ربؼو اٛظالح و٧ى هُٜهب،
. ُلٙ ٧نا هًٜ عىاى األٟو٢َ  ؤو ٟزوثخ،

فبِٛىا اُٛهىك ُةهنٞ ال َظٜى١ " :ُة١ ُٓٚ ٠ُب رِوٚ ثٔى٦ٛ
.  ُة١ ٧نا ؤٟو ٟٔظىك ، ؟3"ُب ٣وبذلٞ وال فِبُهٞ

                                     
٣وٞ،ا٣لو : َظٍٜ ُب ٣و٦ُٜ؟ٓبٙؤٗب١ ا٤ٛيب: ؽُش ٍإ٦ٛ ٍوُل ث٢ َيَل األىك1ٌ

. ٗزبة اٛظالح،ثبة اٛظالح ُب اٛـ٤وبٙ 
هؤَذ هٍىٙ اهلل : ه٢ ه٠وو ث٢ شوُت ه٢ ؤث٦ُ ه٢ عل٥ ٓب653ٙ/ هوي ؤثى كاوك2

َظٍٜ ؽبُُب و٤ٟزوال   .
 هوا٥ ؤثى كاوك ه٢ شلاك ث٢ ؤوً ه٢ ؤث٦ُ،ٍ٘ذ ه٦ُٜ احلبُق ُب 3

،و٧ى ُب طؾُؼ ؤيب كاوك ٛألٛجبين  1/393اِٛزؼ،
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ُٓٚ ٧نا حيظٚ دبب بما طًٜ ادلوء هًٜ احلبٙ اٛيت رله٦ٗ ُُهب 
ُة١ ٗب١  كو١ ؤ١ َزَٜ٘ سلبِٛخ ٟب ٧ى ه٦ُٜ، اٛظالح ؽبُُب ؤو ٤ٟزوال،

جيل ُب ٦َِ٣ ؽوعب ٢ٟ اٛظالح ُب ا٤ٛوبٙ،٤ُُجٌٍ ؤ١ ََ٘و ٍىهح 
٠ٗب ٓبٙ اٛو٠ٜبء مٖٛ ٢٠ُُ َزؾوط ٢ٟ  اٛزشلك ثبٛظالح ُُهب ٓظلا،

ؤو َِوٚ مٖٛ ثٔظل سلبِٛخ اُٛهىك اٛن٢َ هوُىا  ادلَؼ هًٜ اخلَ،
 . ثبٛز٤ـن 

                                                  :ػاللخ اٌفؼً ثبدلمزعٍ وادلبٔغ
بما ٣لو٣ب بذل اِٛوٚ ُب هالٓز٦ ثبدلٔزؼٍ وادلب٣ن ؤ٤ُِٛب٥  

:                                                                                                             ؤَٓبٟب صالصخ
. وا٣زًِ ادلب٣ن ٤ٟــ٦  ٟب وعل ٟٔزؼ٦ُ، -ا 

.  و٤ٟــن ٦٤ٟ ٟب٣ـــن ٟب وعل ٟٔزؼ٦ُ، -ة 
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.                                                                          ٟب دل َىعل ٟٔزؼ٦ُ  -ط 
:  وٍإر٤بوٙ األَٓبٝ اٛضالصخ ثشٍء ٢ٟ اٛزىػُؼ 

وجىد ادلمزعٍ وأزفبء ادلبٔغ     :أوال
ُال ثل ؤ١ َِو٦ٜ ؛ وا٣زًِ ادلب٣ن ٦٤ٟ بما وعل ٟٔزؼٍ اِٛوٚ،

ُة١ ٗب١ ٦ٛ وٓذ دل َإد ثول سبىن ُو٦ٜ بصجبرب دلشووهُز٦ ٠ٗب  ،ا٤ٛيب
ثول ؤ١ ؤٟو ٢ٟ   ودل َِو٦ٜ َٛى٦ٓ اذللٌ،،1سبىن اٛز٠زن ثبٛو٠وح بذل احلظ

.  دل ََْ اذللٌ ٢ٟ ؤطؾبث٦ ثبٛزؾٜٚ
ٛ٘ى٦٣ رىُب  ودل َِو٦ٜ، ،2و٠ٗب سبىن  طىٝ اٛزبٍن ٢ٟ احملوٝ

.  ٓجٚ رلٍء مٖٛ اُٛىٝ ٢ٟ اٛوبٝ ادلىارل 
؛ ودل َإٟو ث٦ ؤٟو بجيبة ؤو اٍزؾجبة؛ ُة١ دل َِو٦ٜ ودل َز٦٤٠

وٗب١ ادلَٜٞ ٟـبٛجب ثبإلٓزلاء ث٦ ُب  كٙ رو٦ٗ ٦ٛ هًٜ ؤ٦٣ ًًن ٟشووم،
.  ٧نا اٛزوٕ

                                     
ثبة اٛز٠زن : هوا٥ اٛشُقب١ ٢ٟ ؽلَش عبثو ُب ٗزبة احلظ،اٛجقبه1ٌ
 .ثبة ؽغخ ا٤ٛيب :واٛٔوا١،وَٟٜٞ
 .هوا٥ َٟٜٞ ه٢ اث٢ هجبً   2
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وؤؽلس  وذلنا ُة١ ٢ٟ ُوٚ ٟب ٧نا شإ٦٣ ُٔل فبَٛ ا٤َٛخ،
٠ٗب  َظلّ مٖٛ هًٜ ٢ٟ ؤؽلس اِٛوٚ ٢ٟ ؤطٜـ٦، ُب اٛل٢َ،

ؤو هثـ٦  َظلّ هًٜ ٢ٟ ؤؽلس ٦ُُ وطِب،ٗإ١ عو٦ٜ هلكا ٟو٤ُب،
و٠ًََ األوٙ ه٤ل ثوغ  ؤو ُٓل٥ ثُٔل ٌُٛ ه٦ُٜ ؤصبهح ٢ٟ هٜٞ، ثي٢ٟ،

و٧ى ٗضًن ُب ؽُبح  واٛضبين ثلهخ بػبُُخ، اٛو٠ٜبء ثلهخ ؽُُٔٔخ،
ٛ٘ى١ األطٚ  واالثزلام ٦ُُ ؤََو، أل١ اٛشجهخ ٦ُُ ؤٓىي، ادل٠ٌَٜن،
 وٓل ال َزِـ٢ ٦ٛ ؽىت ثوغ ٢ٟ عوٚ اإلرجبم ٦ٛ كَل٣ب، ٟشووهب،

وؽ٘ٞ اٛوبكاد  َُُ٘ دب٢ ًٜت اٛوؤٌ واالٍزؾَب١ واٛنوّ،
ٍب  اٛيت ٗضًنا ٟب ٤َظبم ا٤ٛبً ذلب كو١ ُؾض وال حبش، واٛزٔبُٛل

ؽىت ٟن اٛوٜٞ ث٘ىهنب َُٛذ ٤ٍخ ٠ٗب ٧ى  َظوت اال٣زٔبٙ ه٤هب،
. ٟشب٧ل؟

وٓل ؤدلن شُـ اإلٍالٝ اث٢ ر٠ُُخ ـ همح٦ اهلل ـ بذل ٧نا 
ُ٘ٚ ؤٟو َ٘ى١ ادلٔزؼٍ ِٛو٦ٜ هًٜ ههل " :اَٛٔٞ ثبفزظبه ؽُش ٓبٙ

َوٜٞ ؤ٦٣ ٌُٛ  ودل َِوٚ، وعىكا ٛى ٗب١ ٟظٜؾخ، هٍىٙ اهلل 
. و٧ى َوَل ا٣زِبء ادلب٣ن ٟن مٖٛ  ،"دبظٜؾخ

ُإٟب ٟب ٗب١ ادلٔزؼٍ ِٛو٦ٜ ٟىعىكا ٛى ٗب١ " :وٓبٙ ؤَؼب
وبمنب ؤكف٦ٜ  ُىػو٦ رًٌُن ٛل٢َ اهلل،؛ و٧ى ٟن ٧نا دل َشوه٦ ٟظٜؾخ،
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٦ُُ ٢ٟ ٣َت بذل رًٌُن اٛل٢َ ٢ٟ ادلٜىٕ واٛو٠ٜبء واٛوجبك ؤو ٢ٟ ىٙ 
   .1"٤ٟهٞ ثبعزهبك

ُبألٓجؼ ٤ٟهب ٧نا ؛ وبما ٗب٣ذ ٟوبهػخ ا٢٤َٛ ثبِهاء ٓجُؾخ
أَ ذلُ ششوبء ششػىا ذلُ ِٓ اٌذَٓ :ٓبٙ روبذل اٛنٌ َشج٦ اٛزشوَن،

وال ٤َجٌٍ ؤ١ َوزوع هًٜ االٍزلالٙ ثإ٦٣ ُب ، ِب مل َبرْ ثٗ اهلل
ُة١ ٗى٦٣ ُُهٞ ال دي٤ن االٍزلالٙ ث٦ هًٜ ٟب َِو٦ٜ ادل٠َٜى١  ادلشوٌٗن،

واٛو٠ٜبء ٤ٟن ههل اٛظؾبثخ ٟب  ٢ٟ ؤه٠بٙ رشج٦ ؤه٠بٙ ًًن ادل٠ٌَٜن،
ٟن اٛزِوَْ والثل ثٌن ادلَٜٞ  ُزئىا ََزلٛى١ ثب٤ٛظىص اٛيت ٧نا شإهنب،

ٟب كاٝ دل  ُة١ ؤ٧ٚ ا٤َٛخ واجل٠بهخ ال َِ٘وو١ ٠َٜٟب دبوظُخ، وًًن٥،
  ،ؤو حيوٝ ٟب هٜٞ ؽ٦ٜ ََزؾٚ ٟب ه٠ٜذ ؽوٟز٦ ٢ٟ اٛل٢َ ثبٛؼووهح،

٢٠ُ اؽزظ ثو٠ٚ اِثبء واألعلاك ُب ٟٔبثٚ ٣ظىص اٛ٘زبة وا٤َٛخ ُة١ 
وإرا لًُ ذلُ ارجؼىا ِب أٔضي اهلل لبٌىا ثً " :٦ٛ شجهب دب٢ ٓبٙ اهلل ُُهٞ 
". ٔزجغ ِب أٌفُٕب ػٍُٗ آثبءٔب

                                     
 279/  آزؼبء اٛظواؽ ادلَزُٔٞ ص1
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 :  و٢ٟ ٗزٞ اٛوٜٞ اٛىاعت رج٦ٌُٜ ُة١ ٦ٛ طٜخ دب٢ ٓبٙ اهلل ُُهٞ
إْ اٌزَٓ َىزّىْ ِب أٔضٌٕب ِٓ اٌجُٕبد واذلذي ِٓ ثؼذ ِب ثُٕبٖ "

وؽَجٖ وؤ١ ؤثب ٧وَوح ٗب١ َجٜي فىُب ٢ٟ  اَِخ،"ٌٍٕبط يف اٌىزبة
.  اٛىهُل اٛنٌ ُُهب

ؤو هٜٞ ودل َو٠ٚ  و٢ٟ ه٠ٚ هًٜ ًًن هٜٞ ٢ٟ ادل٠ٌَٜن،
غري ادلغعىة ػٍُهُ " :ُة١ ٦ٛ شجهب دب٢ ٓبٙ اهلل ُُهٞ هًٜ وُْ ه٦٠ٜ،

". وال اٌعبٌني
 وٓل ٗب١ ه٠و ث٢ اخلـبة ثزوٕ اٛزىٍن ُب ثوغ ادلجبؽبد،

 :ؤفبٍ ؤ١ ؤٗى١ ٗبٛن٢َ ٓبٙ اهلل ذلٞ َىخبهٞ ؤَوههٞ ":ؤَىٙ
أر٘جزُ ؼُجبرىُ يف دُبرىُ اٌذُٔب واعزّزؼزُ هبب 

1 
و٧ى  ادلزقن هلل شوَ٘ب ٟشوٕ ث٦،" : ٓبٙ ثوغ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ

ُة١ ٧نا الىٝ  وادلجزلم ٤ٟزٔض ٜٛوٍىٙ وال ثل، ٤ٟزٔض هلل ثبٛشوٕ،
 2".وب١ ىهٞ ًًن مٖٛ ُو٦ٜ،

                                     
  6/286رًَِن اث٢ ٗضًن  1
 1/51: بًبصخ اٜٛهِب١ الث٢ ا2ُٞٔٛ
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هًٜ ؤ١ ٤٧بٕ ٢ٟ اا٤ٛظىص اٛ٘ضًنح اٛظوحيخ ٟب َشٍِ 
ِٓ أدذس يف أِشٔب ٘زا ِب -:"ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ-ٗٔى٦ٛ وٍَِ٘،

 1".ٌُظ ِٕٗ،فهى سد
أل٦٣ دل  وٓل َيهٞ ثوؼهٞ ؤ٦٣ دب٤إي ه٠ب ُب ٧نا احللَش،

 بمنب هك اٛشبهم اٛو٠ٚ ٛ٘ى٦٣ زللصب،:ُُٔبٙ ٦ٛ ثٚ ٧ى ٟزجن، حيلس،
ُة١ ؤثُذ  وب١ ٗب١ وىه احمللس ٟؼبهِب، ثٔـن ا٤ٛلو ه٢ زللص٦،

 ُبٍز٠ن بذل هواَخ ؤفوي ه٤ل َٟٜٞ اذبهذ بذل اٛوبٟٚ ال بذل احمللس،
". ِٓ ػًّ ػّال ٌُظ ػٍُٗ أِشٔب،فهى سد:"ُةهنب ٓبؿوخ ٛ٘ٚ رٔىٙ

،وؤطؾبث٦ ؤ١ ا٤ٛيب؛ و٢ٟ ؤٟضٜخ ا٤َٛخ اٛزوُٗخ ذلنا اَٛٔٞ
وًًن٧ب ُب  دل َٔىٟىا ثةؽُبء شٍء ٢ٟ اٛنٗوَبد ا٤َٛىَخ ٢ٟ ثول٥

اٛيت عود ُُهب ؤؽلاس عَبٝ ُب ربهَـ اإلٍالٝ  ادل٤بٍجبد اٛول٠ُخ
وُب األفجبه  ٤ٟهب ٟشبه ب٦ُٛ ُب اٛٔوآ١ اٛ٘وًن، وٗضًن األوٙ،

ه٦ُٜ اٛظالح -وٟىٛل٥ ٤٠ٗبٍجخ اثزلاء ٣يوٙ اٛٔوآ١ اٛ٘وًن، اٛظؾُؾخ،
وُزؼ  واذلغوح،وًيوح ثله، واإلٍواء وادلوواط، ،-واَٛالٝ

                                     
اٛجقبهٌ ُب ٗزبة اٛظٜؼ، ثبة بما اطـٜؾىا هًٜ :ٟزِْ ه٦ُٜ ٢ٟ ؽلَش هبئشخ 1

   . طٜؼ عىه ُبٛظٜؼ ٟوكوك،وَٟٜٞ ُب ثبة ٣ٔغ األؽ٘بٝ اٛجبؿٜخ وهك زللصبد األٟىه 
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و٢ٟ مٖٛ ؤهنٞ دل َ٘ى٣ىا َٔظلو١ األٟب٢ٗ اٛيت شهلد ، ٟ٘خ،وًًن٧ب
دل َ٘ى٣ىا َٔظلوهنب ىائو٢َ،  ؤؽلاصب ذلب وى١ هلُٞ ُب ربهَـ اٛلهىح،

ٌٗبه  و٧ٍ ٟنٗىهح ُب اٛٔوآ١ ؤَؼب، َـٜجى١ ُؼُٜخ ادل٘ب١ وثوٗز٦،
-وًبه صىه اٛنٌ اؽزؼ٢ ا٤ٛيب ؽواء  اٛنٌ ٣يٙ ٦ُُ ؤوٙ اٛىؽٍ،

وشغوح ثُوخ  ومهب ُب ؿؤَه٠ب بذل ادلل٤َخ،-هػٍ اهلل ه٦٤-وؤثب ث٘و
ه٦ُٜ -و٤ٟهب عجٚ اٛـىه اٛنٌ ٜٗٞ اهلل روبذل ٦ُُ ٟىًٍ اٛوػىا١،

واٛظقوح اٛيت ٧ٍ ٓجٜخ   واٛلاه اٛيت وٛل ُُهب هٍىٙ اهلل ،-اَٛالٝ
. وًًن مٖٛ  ادل٠ٌَٜن اِوذل،

ُٛٔذ ؤثب ثظوح طبؽت " :٣وٞ ٓل صجذ ه٢ ؤيب ٧وَوح ٓبٙ
٢ٟ اٛـىه ؽُش ٜٗٞ : ٢ٟ ؤ٢َ ؤٓجٜذ؟ ٜٓذ : ُٔبٙ رلهٍىٙ اهلل

ٛى ُٛٔزٖ ٓجٚ ؤ١ رن٧ت ؤفربرٖ، مسوذ هٍىٙ  ":ُٔبٙ اهلل ٟىًٍ،
 1".ال رشل اٛوؽبٙ بال بذل صالصخ َٟبعل احللَش:" َٔىٙاهلل

ُبر٦ ٧نا  ُهنا ؤثى ٧وَوح و٧ى ؤٗضو اٛظؾبثخ هواَخ ٤َٜٛخ،
 ٤ُجه٦ ؤثى ثظوح،وعيٝ ثإ٦٣ ٛى ٦ُٔٛ ٓجٚ اٛن٧بة دل َن٧ت، احللَش،

                                     
هوا٥ اٛشُقب١ ه٢ ؤيب ٍوُل،ؤٟب اٛٔظخ ُٔل هوا٧ب اٛـؾبوٌ ُب ٟوبين اِصبه،ا٣لو  1

 .  773اإلهواء ٛألٛجبين،احللَش
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ٛو٦٠ٜ ؤ٦٣ ال خيبَٛ ا٤ٛهٍ اٛضبثذ ه٢ شل اٛوؽبٙ بذل ًًن ادلَبعل 
و٧نا ٣لًن ٟب رٔلٝ ٢ٟ  وٓل ؽ٘ب٥ ؤثى ٧وَوح ثلو١ ًؼبػخ، اٛضالصخ،

.  ٓىٙ ٧شبٝ ث٢ ؿٜؾخ ٛو٠وـ هػٍ اهلل ه٤ه٠ب ـ ُب ٤ٗي اٛ٘وجخ 
ث٦ٌٜ ؤ١ ٓىٟب َإرى١ -  هػٍ اهلل ه٦٤-وٓل وهك ؤ١ ه٠و

اٛشغوح اٛيت ثبَن ادل٠َٜى١ ربزهب هٍىٙ اهلل ـ طًٜ اهلل ه٦ُٜ وٍٜٞ 
ٍب ؤٟو  ُُظٜى١ ه٤ل٧ب ُزىهل٧ٞ، ـ ومٗو٧ب اهلل ُب اٛٔوآ١ اٛ٘وًن،

   . ، وُٓٚ بهنٞ دل َؤٜىا ٟ٘بهنب محبَخ ٢ٟ اهلل روبذل ألوُٛبئ٦ 1ثٔـوهب
 َظٍٜ  ٠ٗب هنً ا٤ٛبً ؤ١ َززجوىا األٟب٢ٗ اٛيت ٗب١ ا٤ٛيب

ؤروَلو١ ؤ١ رزقنوا آصبه األ٣جُبء " :وٓبٙ و٧ى ُب ؿو٦َٔ بذل ٟ٘خ، ُُهب،
و٧ن٥ محبَخ  ،2"وبال ٠ُُٜغ ٢ٟ ٗب١ ٤ٟ٘ٞ ٟظُٜب ُُٜظٚ، َٟبعل؟،
وٍل اٛنهَوخ بذل ٟب َو٘و ه٦ُٜ ٟن فًن اٛٔوو١ َُُ٘ ث٤ب  ٜٛزىؽُل،

. ضل٢ اُٛىٝ ؟ 
                                     

 وا٣لو االٓزؼبء 7/361 هوا٥ اث٢ ٍول ه٢ ٣بُن،وطؾؼ احلبُق ب٤ٍبك٥ ُب اِٛزؼ1
    .386:الث٢ ر٠ُُخ

،وٓبٙ 1/450،واِٛزؼ386: هيا٥ اث٢ ر٠ُُخ َٛوُل ث٢ ٤ٟظىه،ا٣لو االٓزؼبء 2
. ب٦٣ صجذ مٖٛ ه٢ ه٠و : احلبُق
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ثبَِٛو ب٦ُٛ ؿٜجب ٛربٗخ  ُٔظل ؤٌ ٟ٘ب١ ًًن ادلَبعل اٛضالصخ،
 و٧ى هنٍ هبٝ، ٛىهوك ا٤ٛهٍ ه٢ مٖٛ، ادل٘ب١ وُؼُٜز٦ ٢ٟ ادلقبِٛبد،

ُة١ األٍِبه ادلقزِٜخ ٛـٜت  ٌُٛ دل٢ ٓبٙ ثزقظُظ٦ كُٛٚ ٣ب٧غ،
وٟشب٧لح اِصبه ٛالروبف  واٛزغبهح، وٛظٜخ اٛوؽٞ، وٜٛوثبؽ، اٛوٜٞ،

ال ٤َـجْ هًٜ شٍء ٤ٟهب ؤ١ اٌٛوع ٦٤ٟ ؿٜت ُؼُٜخ ادل٘ب١  واالهزجبه،
.  ُال َوزوع ثشٍء ٤ٟهب هًٜ مٖٛ اٛو٠ىٝ  ٠ٗب ٧ى واػؼ،

ٛ٘ب١ هلٝ ُوٚ اََٜٛ ٗبُُب ؛ ٛى دل َوك ٧نا ا٤ٛهٍو
. وا٣زِبء ادلب٣ن ومٖٛ ُٛٔبٝ ٟٔزؼٍ اِٛوٚ، ٠ٜٛز٠َٖ ثولٝ ادلشووهُخ،

ُة٦٣ بما ٗب١ ادلٔظىك ٢ٟ االؽزِبٙ ثزٜٖ ؛ ؤٟب ادلٔزؼٍ
ُة١ اٛوهُٚ األوٙ ؤكهي ٤ٟب هبنا  واٛز٤ى٦َ ثشإهنب، ادل٤بٍجبد رول٠ُهب،

ثٚ ٓل َٔبٙ بهنٞ ٗب٣ىا  وؤؽوص ه٦ُٜ ٛى ٗب١ ٟشووهب، اٛزولُٞ،
ُة١ ٧نا ٓل كُن ث٦ ثوغ  ؤؽىط ب٦ُٛ ٤ٟب ٛٔوة ههل ا٤ٛبً ثبِٛ٘و،

ب١ ٧نا بمنب :وٓبٛىا ا٤ٛبً ُب وع٦ األكٛخ اٛلاٛخ هًٜ ادل٤ن ٢ٟ اٛزظىَو،
ؤٟب ا١ِ ُٔل ىاٙ ٧نا  ٗب١ ٛٔوة ههل ا٤ٛبً ثبٛشوٕ وهجبكح األوصب١،

 .!!األٟو 

بم ٟب اٛنٌ دي٤ن  ُة٦٣ ٗب١ ِٟٔىكا ثال هَت،؛ وؤٟب ادلب٣ن
ؤ١ َشوم مٖٛ ثٔى٦ٛ ؤو ثِو٦ٜ ٛى ٗب١ ٦ُُ   طبؽت اٛشوَوخ
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 :ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ-وٓل ٓبٙ، ؤو ٗب١ شلب َٔوة بذل اهلل؟ ٟظٜؾخ،
ب٦٣ دل ٢َ٘ ٣يب ٓجٍٜ بال ٗب١ ؽٔب ؤ١ َلٙ ٓى٦ٟ هًٜ فًن ٟب َو٦٠ٜ 1"

وٍُب٦ٓ َلٙ هًٜ ؤ٦٣ ؤهٞ  احللَش،…"ذلٞ،و٤َنه٧ٞ شو ٟب َو٦٠ٜ ذلٞ
 ُة٦٣ عبء ثظلك مٗو اِٛنت اٛيت ٓله اهلل ؤ١ ر٘ى١، شلب ٤ٍٔب٥ ٢ٟ ؤع٦ٜ،

ُةما ٗب١ اإلفجبه ثبِٛنت واٛزؾنَو ٤ٟهب ٢ٟ ثٌن ٟب ٗب١ ؽٔب هًٜ 
َُُ٘ ال َجٌن ٤ٛب  ٤ُٛغى ٢ٟ ٗزت اهلل روبذل ٦ٛ ا٤ٛغبح، ؤ١ َج٦٤ُ،٣ج٤ُب

. وبؽُبء رٜٖ ادل٤بٍجبد؟  رٜٖ اِٛؼبئٚ ادلزورجخ هًٜ رٜٖ اٛيَبهاد،
بم َُٗ  وٛو٠ٜىا هبب، وٛى شوههب ٛو٠ٜهـب ؤطؾبث٦،

وَؼُن ٤ٟهٞ مجُوب شٍء ٢ٟ اٛل٢َ اٛنٌ رىذل اهلل  َِوؿى١ ٠ُُب شوه٦،
ٟشووهُخ مٖٛ وٛى ُه٠ىا ٢ٟ ٟٔبطل اٛشوم وٟوا٦ُٟ ، روبذل ؽِل٦؟

٠ُب ادلب٣ن ذلٞ ٢ٟ  و٧ٞ ؤكهي ٤ٟب دبووُخ رٜٖ ادلٔبطل، ،٥عـىاىو
وٓل ٗب٣ذ ، ُةهنٞ دل َ٘ى٣ىا ٟٔهىه٢َ رلرب٢َ هًٜ ٧نا اٛزوٕ، ُو٦ٜ؟

وشوَوز٦ ٓبئ٠خ ؤهلٞ ٢ٟ ُٓبٟهب ٢٠ُُ  ثُؼخ اإلٍالٝ ُب ههل٧ٞ زل٠ُخ،
. رال٧ٞ 

                                     
 هوا٥ َٟٜٞ ٢ٟ ؽلَش ه٠وو ث٢ اٛوبص ُب ٗزبة اإلٟبهح ثبة وعىة اٛىُبء ثجُوخ 1

."   اإلٟبٝ األوٙ ُبألوٙ 
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ٓل كفٚ ُب  ب١ ٟب مٗور٦ وًًن٥ شلب دل رنٗو٥، :فئْ لًُ
وذلنا ُة٦٣ جيوٌ رلوي  وطبه ٢ٟ ٟلب٧و ادلٜٖ وؤهبز٦، ٟواٍُٞ اٛلوٙ،

ٗوثؾ  ٟن ٟب ُب مٖٛ ٢ٟ ادلظبحل وادل٤بُن، ال رلوي اٛٔوثبد، اٛوبكاد،
 ثيَبهح رٜٖ األٟب٢ٗ، ا٤ٛبً ال٠ٍُب ا٤ٛبشئخ ثزبهَـ اإلٍالٝ وؤرلبك٥،

 ؤ٦٣ ٢ٟ اٛوًَن ؤ١ رَٜٖ ٧ن٥ األٟىه فبجلىاة، وبؽُبء رٜٖ ادل٤بٍجبد
وادلب٣ن ؤ١  وٛى ؽظٚ مٖٛ وآز٤و٤ب ث٦ الٍزوؽ٤ب، ُب ٍٜٖ اٛوبكاد،

وبما ٗب١ رولُٞ احملزِٚ ث٦ ٢ٟ  عب٣ت اٛزوجل ُُهب كب٧و ؤو ًبٛت،
بم ٟب َزوجل ث٦ اهلل  األشقبص واألٟب٢ٗ واألى٤ٟخ واعجب ؤو َٟزؾجب،

َُُ٘ َ٘ى١ ٣ٌِ االؽزِبٙ هبكح  روبذل ال خيوط ه٢ ٧ن٢َ ا٠ٌَٔٛن،
ٍب ب١ اٛوربح ث٤لو ا٤ٛبً  ثٚ َُٗ ََىى افزوام وٍُٜخ اٛزولُٞ ؟، ؟،

و٧ٞ  ُةهنٞ بمنب َِوٜى١ مٖٛ ٛ٘ى٦٣ ٓوثخ، اٛن٢َ حيزِٜى١ وَيوهو١،
َُُ٘ دب٢ َوزوع  وَٜىٟى١ ٢ٟ ال َِوٜهب، ٠ََىهنب ؤهُبكا ك٤َُخ،

وأل١  وًِٗ هبن٥ اٛز٠َُخ و٧نا االهزٔبك كُٛال هًٜ ٟب ٤ٜٓب٥،، هُٜهب؟
. ٠ٗب ٧ى ٟوٜىٝ  اٛوبكح رظًن ثلهخ بما ٓظل هبب اٛزوجل،

ٍب َُٗ ٣يهٞ ؤ٤٣ب ٣ىصْ طٜخ ا٤ٛبً ثل٤َهٞ ثىٍبؿخ ٧ن٥ 
وال ٣وًن  هًٜ ؤؽ٢َ االؽز٠بالد، ؤو ادلقزَٜ ُُهب األٟىه احمللصخ،
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ثبحلوص هًٜ ؤهٗب٦٣  اال٧ز٠بٝ اٛالىٝ دلب َوثـهٞ ُوال ثبإلٍالٝ،
. واٛزؾنَو ٢ٟ ٗجبئو اِٛىاؽش واِصبٝ؟  اٛولبٝ،

ب٣ين ال ؤك٢ احلوص هًٜ اُٛٔبٝ دبضٚ ٧ن٥ األه٠بٙ ٢ٟ األُواك 
بال  ٟن رِوَـهب ٠ُُب ٧ى ٟـٜىة ٤ٟهب حب٘ٞ َٟئىُٛزهب، ؤو ادلهُأد،

وطجي احلُبح ُب عىا٣جهب  رٌـُخ ٛزٔظًن٣ب اِٛبؽش ُب ربُ٘ٞ اٛشوم،
 .و٧ى ٟب َز٠ُي ث٦ احلبٗٞ ادلَٜٞ ه٢ ًًن٥  ادلقزِٜخ ث٦،

وجىد ادلمزعٍ وادلبٔغ ِؼب : صبُٔب
: و٧نا ا٤ٛىم ٠َٓب١ 

ٟن بشبهر٦ بذل ادلب٣ن ٦ٛ  ؤطال،اٛنٌ دل َِو٦ٜ ا٤ٛيب : أوذلّب
. بم ؤ٦٣ بمنب َووٍ ثنٖٛ  ٢ٟ ُو٦ٜ،

ٟن ثُب١ ادلب٣ن ٦ٛ  اٛنٌ ُو٦ٜ ٟوح ؤ وؤٗضو ٍب رو٦ٗ، : وصبُٔهّب
: ٤ُٜٔٚ ٠ٜٗخ ُب ٗٚ ٤ٟه٠ب ٢ٟ االٍز٠واه هًٜ ُو٦ٜ،

:  ِب مل َفؼٍٗ أصال :األوي
-وؤثوى ٟضبٙ ٦ٛ رو٦ٗ بهبكح ث٤بء اٛ٘وجخ هًٜ ٓىاهل بثوا٧ُٞ

و٧ى اٛوعىم ثبحلظ  ٟن ُٓبٝ ٟٔزؼٍ مٖٛ،-هُٜه٠ب اٛظالح واَٛالٝ
ومٖٛ  ،-ه٦ُٜ اَٛالٝ-و٤ٟب٦ٍ٘ بذل ٟب ٗب٣ذ ه٦ُٜ ُب ههل بثوا٧ُٞ
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وُب ىٟب٦٣  ثةىاٛخ ٟب ؤؽلص٦ ؤ٧ٚ اجلب٧ُٜخ ٢ٟ رًٌُن ُب ثوغ ؤ٤ٟ٘ز٦،
واٟز٤بههٞ ٢ٟ اٛو٠وح ُب  رجوب دلظبحلهٞ ادليهىٟخ، ثبٛزٔلًن واٛزإفًن،

. وؿىاٍ ثوؼهٞ هواح  ؤشهو احلظ،
ٗةىاٛزهٞ  بٟب ثبفزُبه٧ٞ واٛ٘وجخ ٢ٟ ثٌن ٟب حل٦ٔ اٛزًٌُن،

ُُلفٜـى١ ٢ٟ  ؤؽل اٛجـبثٌن ؽىت َزؾ٠٘ـىا ُب اٛلافٜـٌن،
و٧ى  وثوغ اٛزًٌُن ٗب٣ىا ب٦ُٛ ٟؼـو٢َ، ودي٤وى١ ٢ٟ شبءوا، ؤهاكوا،

 وادلب٣ن ذلٞ ٢ٟ مٖٛ ٜٓخ ادلبٙ، هلٝ بٓبٟخ اٛ٘وجخ هًٜ ؤطٜهب األوٙ،
هػٍ اهلل -٠ٗب َشًن ب٦ُٛ ٓى٦ٛ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ ألٝ ادلا٤ٌٟن هبئشخ

آزظووا ه٢ ٓىاهل ؛ ؤدل روٌ ؤ١ ٓىٟٖ ؽٌن ث٤ىا اٛ٘وجخ" -:ه٤هب
ُٜٔــذ َب هٍىٙ اهلل ؤُال ٣وك٧ب هًٜ ٓىاهل  :ٓبٛذ ؟،"بثوا٧ُٞ

 :وُب هواَخ ،"ٛىال ؽلصب١ ٓىٟٖ ثبِٛ٘و ِٛوٜذ" :ُٔبٙ بثوا٧ُٞ؟،
وألكفٜذ  وجلوٜذ ثبهبب ثبألهع، أل٣ِٔذ ٤ٗي اٛ٘وجخ ُب ٍجُٚ اهلل،"

وُب احللَش ثُب١ ادلب٣ن ٦ٛ ٢ٟ بٓبٟخ اٛ٘وجخ هًٜ ، 1"ُُهب ٢ٟ احلغو
                                     

دل ٠َُٔىا اٛ٘وجخ هُٜهب ؽٌن ؤهبكوا ث٤بء٧ب،واحللصب١ :آزظووا ه٢ ٓىاهل بثوا٧ُٞ  1
ثَ٘و احلبء احلبئؾ اٛٔظًن اٛىآن ُب اجلهخ اٛش٠بُٛخ ٢ٟ :ثَ٘و َُ٘ى١ اٛٔوة،واحلغو

اٛ٘وجخ،وٓىاهل بثوا٧ُٞ ال رش٦ٜ٠ ٦ٜٗ،وٓل ثٌن ٟٔلاه ٟب ٦ُُ ٢ٟ اٛ٘وجخ ُب األؽبكَش 
.  اٛظؾُؾخ،ومٖٛ ٟب ثٌن مخَخ وٍجوخ ؤمهم 
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ُة١  و٧ى ٟب فش٦ُ ٢ٟ اِٛز٤خ هًٜ ٢ٟ ؤٍٜٞ ؽلَضب، ٓىاهل بثوا٧ُٞ،
 ُهنا ٧ى ادلب٣ن ٢ٟ اِٛوٚ، رًٌُن ث٤بئهب ٢ٟ األٟىه اٛيت ََزول٠هب ا٤ٛبً،

. بم ؤ١ رولك ادلب٣ن شل٢٘ وٓل ٤َؼٞ ب٦ُٛ ؤٟو آفو،
و٢ٟ مٖٛ روٕ ب٣ِبّ ٤ٗي اٛ٘وجخ ُب ٍجُٚ اهلل ٠ٜٛب٣ن 

وؤ٠ُٓذ اٛ٘وجخ هًٜ ٓىاهل  ٠ُٜب ىاٙ ادلب٣ن ؤ٣ِْ مٖٛ ا٤٘ٛي، اَٛبثْ،
ٍب رواعن ٛزٌُٜج٦  وٓل ٍجْ ؤ١ ه٠و ٧ٞ ثة٣ِب٦ٓ،- ه٦ُٜ اَٛالٝ-بثوا٧ُٞ

.  وٛٔوة اٛوهل ؤَؼب  عب٣ت اإلٓزلاء ثبٛزوٕ،
ُٔل ؤٓب٦ٟ هًٜ ٓىاهل بثوا٧ُٞ هجل اهلل ث٢ اٛيثـًن ؛ ؤٟب اٛج٤بء

وٗب١ اث٢ هجبً َوي ؤ١ بثٔبء األٟو هًٜ ٟب  ُب فالُز٦ ٛيواٙ ادلب٣ن،
 :وطؼ ه٢ هجل اهلل ث٢ اٛيثًن ٓى٦ٛ خلربر٦ ثإؽىاٙ ا٤ٛبً، ٧ى ه٦ُٜ ؤوذل،

٢٘ٛ اَُٛبٍخ ُوٜذ  ،"وَٛذ ؤفبٍ ا٤ٛبً ُإ٣ب اُٛىٝ ؤعل ٟب ؤ٣ِْ،"
ُة٦٣ ٟب ب١ ٓزٚ هجل اهلل ؽىت ؤهُلد اٛ٘وجخ بذل ٟب ٗب٣ذ  األُبهُٚ،

ورظوٍ احل٘بٝ َىؽٍ ثإهنٞ ك٤ىا افزالّ هجل اهلل  ه٦ُٜ ٢ٟ ٓجٚ،
. ٜٛؾلَش ؽبشب٥،ٍب بهنٞ سب٤ىا ؤ١ ٛى روٗىا هجل اهلل وٟب ط٤ن 
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َٟزظىثب ٟب ُو٦ٜ هجل اهلل ث٢ -همح٦ اهلل-ٓبٙ اث٢ ٗضـًن
وعبءد ُب ًبَخ اٛجهبء واحل٢َ وا٤َٛبء هًٜ  ":هػٍ اهلل ه٤ه٠ب-اٛيثًن

 . 1"…ذلب ثبثب١ ٟٜزظٔب١ ثبألهع ٓىاهل بثوا٧ُٞ اخلُٜٚ،
وال  ُب ٧نا ا٤ٛىم ٌُٛ اٛزوٕ ثةؿالّ، و االئزَبء ثب٤ٛيب

وادلب٣ن   شوم اإلٓزلاء،؛ ٠ُىت ىاٙ؛ثٚ ٤َلو بذل ادلب٣ن اِٛوٚ ثةؿالّ،
همح٦ -وٗب١ ٟبٖٛ  وٓل ه٠ٜذ ٟن٧ت اث٢ هجبً، ٠ٗب روي ٓل ىاٙ،

. َوي اٛوؤٌ مار٦ ؽٌن اٍزشبه٥ ثوغ اخلِٜبء -اهلل
وٗنٖٛ ب١ ٗب١ ادلٔزؼٍ ِٛو٦ٜ ٓبئ٠ب هًٜ :"ٓبٙ اث٢ ر٠ُُخ 

   .2" دلوبهع ٓل ىاٙ دبىر٦ ٢٘ٛ رو٦ٗ ا٤ٛيبههل هٍىٙ اهلل
ما فعله ثم تركه  : الثاني

وؤثوى  ٧نا ٧ى اٛؼوة اٛضبين شلب ٓبٝ ٟٔزؼ٦ُ و٤ٟن ٦٤ٟ ٟب٣ن،
ُٔل طؼ ه٦٤ ؤ٦٣  ثب٤ٛبً ُب ثوغ ُٛبرل هٟؼب١،  األٟضٜخ ٦ٛ طالر٦

 وطًٜ هعبٙ ثظالر٦، ُظًٜ ُب ادلَغل، فوط ُب عىٍ اُٜٛٚ،

                                     
 .1/282اًَٛنح 1
 279/ص آزؼبء اٛظواؽ ادلَزُٔٞ سلبِٛخ ؤطؾبة اجلؾُٞ، 2
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ُإطجؼ ا٤ٛبً  ُبعز٠ن اٗضو ٤ٟهٞ ُظٜىا ٟو٦، ُإطجؼ ا٤ٛبً ُزؾلصىا،
   ُقوط هٍىٙ اهلل ُ٘ضو ؤ٧ٚ ادلَغل ٢ٟ اُٜٜٛخ اٛضبٛضخ، ُزؾلصىا،

ؽىت  ٠ُٜب ٗب٣ذ اٛواثوــخ هغي ادلَغل ه٢ ؤ٦ٜ٧، ُظٜىا ثظالر٦،
ٍب  ؤٓجٚ هًٜ ا٤ٛبً ُزشهل، ٠ُٜب طًٜ اِٛغو، فوط ٛظالح اٛظجؼ،

و٢٘ٛ فشُذ ؤ١ رِوع  ُة٦٣ دل خيَ هٍٜ ٟ٘ب٣٘ٞ، ":ؤٟب ثول" :ٓبٙ
-ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ-ُزىُب هٍىٙ اهلل  ،"هُٜ٘ٞ ُزوغيوا ه٤هب

. واألٟو هًٜ مٖٛ
ُهنا ٟضبٙ دلب ُو٦ٜ ثوغ اٛىٓذ،ٍب رو٦ٗ دلب٣ن ٤ٟو٦ ٢ٟ 

٠ٗب ٧ى اٛشإ١  وادلب٣ن ٤٧ب ال َزظىه ثٔبئ٥ ثول وُبر٦، االٍز٠واه ه٦ُٜ،
ُة١ ههل اٛزشوَن ا٣زهً  ُب ادلب٣ن ٢ٟ بٓبٟخ اٛ٘وجخ هًٜ ٓىاهل بثوا٧ُٞ،

٤٘ٛهب دل  ٠ُٜب ىاٙ ادلب٣ن ٓبٟذ ٟشووهُخ ٧ن٥ اٛظالح، ثىُبر٦ ثبإلمجبم،
وطلها ٢ٟ فالُخ  رٔٞ مجبهخ فَٜ ٓبهت واؽل ؿُٜخ فالُخ اٛظلَْ،

 َظٍٜ اٛوعٚ ٦َِ٤ٛ، :وبمنب ٗب١ ا٤ٛبً َظٜى١ هػٍ اهلل ه٤ه٠ب، ه٠و،
ُةٓبٟخ ٧ن٥  ٧٘نا ُب اٛظؾُؼ، وَظٍٜ اٛوعٚ ُُظٍٜ ثظالر٦ اٛو٧ؾ،

بين ؤهي ٛى مجوذ " :٠ُٜب هؤي ه٠و مٖٛ ٓبٙ اٛظالح ٗب١ ٟوووُب،
ٍب هيٝ ُغ٠وهٞ هًٜ ؤيب ث٢  ،"٧االء هًٜ ٓبهت واؽل ٛ٘ب١ ؤٟضٚ

ٓبٙ هجل اٛومح٢ ث٢ هجل  هػٍ اهلل ه٤هٞ، ٗوت ؤٓوب اٛظؾبثخ،
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وا٤ٛبً َظٜى١ ثظالح ٓبهئهٞ ُٔبٙ  وفوعذ ٟو٦ ُٜٛخ ؤفوي" :اٛٔبهت
". واٛيت ٤َبٟى١ ه٤هب ؤُؼٚ ٢ٟ اٛيت َٔىٟى١ ٣وٞ اٛجلهخ ٧ن٥،" :ه٠و

وؤ١ اٛنٌ  ُٔل ارؼؼ ٢ٟ ٧نا اخلرب ؤ١ ا٤ٛبً ٗب٣ىا َظٜى١،
 ُب رٜٖ اُٜٛبرل اٛضالصخ، ٗب١ ٤َٔظهٞ بمنب ٧ى اٛوىكح بذل ٟب ُو٦ٜ ا٤ٛيب

وٗزت اهلل رجبهٕ وروبذل ؤ١ رزٞ بٓبٟخ ٧ن٥  ٍب رو٦ٗ ٠ٜٛب٣ن ادلوووٍ،
ُٜو٦ٜ بمنب  ٠ُٜب ُوٚ مٖٛ مسب٥ ثلهخ، ا٤َٛخ ٢ٟ علَل هًٜ َل ه٠و،

مسب٥ ٗنٖٛ ثبهزجبه اٛي٢ٟ اِٛبطٚ ثٌن اشزواههب وثٌن بهبكح ثوضهب ٢ٟ 
 ٢ٟ ادللاوٟخ  وٓل ٤ٟن ا ا٤ٛيب ؤو ثب٤ٛلو بذل ادللاوٟخ هُٜهب، علَل،

و٢ٟ ادلَزجول علا ؤ١ َ٘ى١ ه٠و دل َـٜن هًٜ بٓبٟخ  ٟب ه٠ٜذ،
ٍب ٠ٍََ مجن ا٤ٛبً هًٜ ٓبهت  ٧ن٥ اٛظالح ُب رٜٖ اُٜٛبرل، ا٤ٛيب

ٍب َ٘ى١ ُب رٜٖ ا٠ٜ٘ٛخ ٟٜغإ ٠ٜٛغزوئٌن  واؽل اعزهبكا ٦٤ٟ  دبب مسب٥،
وه٤٠ٜب  هًٜ ؤ٤٣ب ٛى اُزوػ٤ب ٧نا ادلَزجول،، َزلصوو١ هبب، هًٜ اٛجلم

 ُةهنب ال ر٘ى١ ثلهخ حببٙ،؛ ارِبّ اٛظؾبثخ هًٜ بٓبٟخ ٧ن٥ اٛظالح
وأل١  وٛ٘ى١ بمجبههٞ ٧ى اٛنٌ ؽؼٍ ثبإلمجبم، دليَزهٞ ادلوووُخ،

وال ٠ٍُب ُب ٧نا األٟو اٛنٌ وا٦ُٔ  اإلٓزلاء ثو٠و ٟإٟىه ث٦ ٠ٗب رٔلٝ،
. ه٦ُٜ اٛظؾبثخ
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دلب ٗب١ -هػٍ اهلل ه٦٤ -وم٧ت ثوغ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ بذل ؤ١ ه٠و
ٍب ؤٟو ؤثُب دبب  ال ؤو٦ٛ، ٢ٟ هبكر٦ ؤ١ َظٍٜ ٢ٟ اُٜٛٚ ثول ؤ١ ََزُٔق،

واٛيت " :وَاَل ٧نا االذبب٥ ٓى٦ٛ ؤؿْٜ ِٛق اٛجلهخ هبنا االهزجبه،؛ ؤٟو٥ ث٦
". ٤َبٟى١ ه٤هب ؤُؼٚ

وؤَب ٟب ٗب١ ُال ٤َجٌٍ دلَٜٞ ََزربت ٛل٦٤َ وهوػ٦ ؤ١ َوز٠ل 
وحي٢َ ث٦ ٟب ؤهاك ٢ٟ  هًٜ ٧نا اٛٔىٙ ٢ٟ ه٠و ٌُٛـٍ ث٦ ادلقبِٛبد،

ُة١ روُْٜ ه٠و بمنب ٗب١ هًٜ طالح اٛزواوَؼ اٛضبثذ االعز٠بم  اٛجلم،
ٟن ٗىهنب ٟشووهخ ثب٤َٛخ  ُُهب هًٜ ٓبهت واؽل ثب٤َٛخ اِٛوُٜخ،

. اٛٔىُٛخ
دىُ اٌفؼً اٌزٌ صاي ِمزعُٗ 

َشوم ُو٦ٜ ٟىت  رٔلٝ ؤ١ اِٛوٚ اٛنٌ ٤ٟن ٦٤ٟ ٟب٣ن ثب٤ٛض،
 ؤو ؤٟو ث٦ َٛجت ٟوٌن، ،ا٤ٛيبو٧٘نا اِٛوٚ اٛنٌ ُو٦ٜ ىاٙ ادلب٣ن،

. ُة١ األطٚ ا٣زهبء ٟشووهُخ ُو٦ٜ ٟىت ىاٙ اَٛجت 
ؽىت ٟن ىواٙ  و٢ٟ اٛو٠ٜبء ٢ٟ ٓبٙ ثظالؽُز٦ ٛإلٓزلاء،

ٗب١ بما ُوٚ ُوال ؤصجز٠ٗ،٦ب ٧ى اَٛجت،وٛوٜهٞ ٣لووا بذل ؤ١ ا٤ٛيب 
 ُظال٧ب ثول اٛوظو، بم شٌٚ ه٤هب، اٛشإ١ ُب طالر٦ هارجخ اٛلهو،
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وٟن مٖٛ  ُلاوٝ هُٜهب،وأل١ ثوغ األُوبٙ ٓل ا٣زهذ ٟٔزؼُبهتب،
ؤ١ ادلشووهُخ ر٤زهٍ -واهلل ؤهٜٞ-واٛنٌ َلهو، اٍز٠و هًٜ ُوٜهب

ٓل ثإ٦٣ ثب٣زهبء اَٛجت،بال ؤ١ َلٙ كُٛٚ هًٜ فالٍ ٧نا،وَزؼؼ مٖٛ 
ؤٟو ؤطؾبث٦ ُب ه٠وح اٛٔؼبء ؤ١ َوٟٜىا األشىاؽ  طؼ ؤ١ ا٤ٛيب

وطؼ روُٜٚ مٖٛ  وؤ١ ديشىا ثٌن اٛو٤ٌٗن، اٛضالصخ األوٙ ُب اٛـىاٍ،
ب٦٣ َٔلٝ هُٜ٘ٞ  وُل و٤٧زهٞ محً َضوة،وٛٔىا ٤ٟهب " :ثٔىٙ ادلشوٌٗن

ُإٟو ؤطؾبث٦ ثبٛوٟٚ ُب  ُإؿٜن اهلل روبذل ٣ج٦ُ هًٜ ٟب ٓبٛى٥، ،"شوا
 . 1األشىاؽ اٛضالصخ

٠ٗب ىاٙ ادلٔزؼٍ  وٟوٜىٝ ؤ١ ادلٔزؼٍ ذلنا اٛوٟٚ ٓل ىاٙ،
وٗب١  وٟن مٖٛ ُةهن٠ب كال ٟشووهٌن ٠ٗب ال خيًِ، ٛالػـجبم،

ُٔل ٍوً  بال ؤ٦٣ ٓل كٙ اٛلُٛٚ هًٜ ثٔبئه٠ب، األطٚ ؤ١ ٤َزهٍ مٖٛ،
و٧نا ثول ىواٙ ، 2وٟشً ؤهثوخ ُب احلظ واٛو٠وح صالصخ ؤشىاؽ، ا٤ٛيب

، و٧ى ُب اٛظؾُؼ وٗب١ اث٢ هجبً َوي ؤ١ مٖٛ ٌُٛ ث٤َخ، ادلٔزؼٍ،

                                     
.  هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ اث٢ هجبً،ٗزبة ادلٌبىٌ،ثبة ه٠وح اٛٔؼبء  1
 هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ اث٢ ه٠و،ٗزبة احلظ،ثبة اٛوٟٚ ُب احلظ واٛو٠وح  2
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 ،1َٚ ه٦٤ اهزجبه مٖٛ ٤ٍخ٢ٍ٘ٛ هوي ؤثى كاوك ٢ٟ ؿوَْ ؤيب اٛؾ.
ُب ؽغخ   ثول ؤ١ ث٦ٌٜ ُوٚ ا٤ٛيب واٛلب٧و ؤ١ ٧نا آفو ٓى٦ُٛ،

ُٔل عبء ه٦٤  وٟى٦ِٓ ٧ب٤٧ب شج٦ُ دبى٦ِٓ ٢ٟ ًَٚ َىٝ اجل٠وخ،، اٛىكام
وروُٜٚ اٌَٛٚ دبب هٜٜز٦ ث٦ هبئشخ ـ هػٍ اهلل  اٛٔىٙ ثولٝ اٛىعىة،

ُشوم اٌَٛٚ ٛزًٌن  ،2ه٤ه٠ب ـ و٧ى ؤ١ ا٤ٛبً ٗب٣ىا ٟهب١ ؤ٣َِهٞ
ُُ٘ى١ االًزَبٙ ثلو١ ٧ن٥ اٛوٜخ  وؤٟووا ثبالًزَبٙ، هائؾخ ؤثلاهنٞ،

 ُٔبٛىا ثىعىة اٌَٛٚ، وٓل هاهً ثوغ اٛو٠ٜبء ٧ن٥ اٛوٜخ،، َٟزؾجب
وٟوٜىٝ ؤ١ اٌَٛٚ ٟـٜىة ه٤ل  ،3واٍزؾجبث٦ ؽَت ؽبٛخ اجلَٞ

ُة١ ٗب١ ٟٔزؼ٦ُ  مجهىه اٛو٠ٜبء ؿٜت اٍزؾجبة ؤو وعىة كو١ ُٓل،
ُ٘ب١ ُب  ٢٠ُ ادل٢٘٠ ؤ١ َ٘ى١ ٓل رلهط ُب اشزواه٦، األٟو  ادلنٗىه،

. ؤوٙ األٟو ٟـٜىثب شل٢ ٓبٝ ث٦ ٍجج٦ ٍب شوم ثةؿالّ 
ه٢ اإلٓزلاء ثول -هػٍ اهلل ه٦٤-   وٓل هرب ه٠و ث٢ اخلـبة

ُُٞ اٛوٟال١ اُٛىٝ واٛ٘شَ ه٢ ادل٤بٗت وٓل " :ىواٙ ادلٔزؼٍ ثٔى٦ٛ
                                     

. 1889:احللَش 1
ٛى اًزَٜزٞ،ٟزِْ :ٗب١ ا٤ٛبً ٟهب١ ؤ٣َِهٞ،ُُٔٚ ذلٞ "  ٧ن٥ بشبهح بذل ٓىذلب2

  .353ه٦ُٜ،وادلهب١ مجن ٟب٢٧،و٧ى اخلبكٝ،وؤصو اث٢ هجبً هوا٥ ؤثى كاوك،احللَش 
 . 1/185ثبة اجل٠وخ:  ا٣لو شوػ اٛلهكَو ٟن ؽبشُخ اٛلٍىٍٓ هًٜ سلزظو ف3ُٜٚ



 

 

 

63 

و٢٘ٛ ال ٣لم شُئب ٤ٗب ٣ِو٦ٜ  و٣ًِ اِٛ٘و وؤ٦ٜ٧؟، ؤؿإ اهلل اإلٍالٝ،
 . " 1هًٜ ههل هٍــىٙ اهلل

ٓى٦ٛ و٧ى َٔجٚ ؛ و٣لًن ٧نا ُب رو٦ٗ االٛزِبد بذل اٛزوُٜٚ
 ؤٟب واهلل بين ألهٜٞ ؤ٣ٖ ؽغو ال رؼو وال ر٤ِن،"  :احلغو األٍىك

 . 2" اٍز٠ٜٖ ٟب اٍز٠ٜزٖوٛىال ؤين هؤَذ ا٤ٛيب
وال خيًِ ؤ١ ثوغ ؤه٠بٙ احلظ واٛو٠وح اٍز٠واه دلب ُو٦ٜ 

 واٛىٓىٍ ثووُخ، ثوغ األ٣جُبء واٛظبحلٌن ٗبَٛوٍ ثٌن اٛظِب وادلووح،
اجملوي رنًٗنا دبب ؤعوَب ٧نا اٛوٟال١ واالػـجبم ٛوٚ ٍ وهٍٟ اجل٠به،

. وطؾبثز٦ اٛ٘واٝ ُب ه٠وح اٛٔؼبء واهلل ؤهٜٞ  ُو٦ٜ ا٤ٛيب
و٢ٟ اٛىاػؼ ؤ١ ٗال٤ٟب ٌُٛ بال ُب ادلٔزؼٍ اٛنٌ ىاٙ هنبئُب 

ُإٟب اٛنٌ حيؼو وٌَُت ٠ٗب ٧ى اٛشإ١ ُب  ٠ٗب ٧ى ُب ٧ن٥ األٟضٜخ،
روُٜٚ ا٤ٛهٍ ه٢ اكفبه حلىٝ األػبؽٍ ثول صالس ه٤ل ٢ٟ هآ٥ ًًن 

. ُ٘ال٤ٟب ٌُٛ ٦ُُ  وضلى٥، ٤َٟىؿ،

                                     
ِٛق ؤيب كاوك،وطؾؾ٦ األٛجبين،و٧ى ُب طؾُؼ اٛجقبهٌ ث٤ؾى٥،ثبة اٛوٟٚ ُب  1

 . احلظ واٛو٠وح  
.  هوا٥ اٛجقبهٌ ا٣لو ادلوعن اَٛبثْ 2
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: ظبثػ ادلزشون إشفبلب ػًٍ األِخ
 ٗب١" :طؼ ه٢ هبئشخ ـ هػٍ اهلل ه٤هب ـ ؤهنب ٓبٛذ

 فشُخ ؤ١ َو٠ٚ ث٦ ا٤ٛبً، و٧ى حيت ؤ١ َو٠ٚ ث٦، ُٛلم اٛو٠ٚ،
 . 1"ُُِوع هُٜهٞ

٠ٗب ٧ى  وهمحز٦ هبب، و٧نا ٢ٟ هلُٞ بشِب٦ٓ هًٜ ؤٟز٦،
 اٛشإ١ ُب ٍاا٦ٛ هث٦ ؤ١ َىٍن هُٜهٞ ُب األؽوٍ اٛيت َٔوؤ هبب اٛٔوآ١،

وُب اٛزقَُِ ه٤هٞ ُب هلك اٛظٜىاد  ُىٍن ٦ٛ بذل ٍجوخ ؤؽوٍ،
ادلِووػبد ثةشبهح  ٢ٟ ٟىًٍ ـ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ ـ ُقَِ 

.     اهلل ه٤هٞ 
: واحللَش حيز٠ٚ ؤٟو٢َ 

ؤ١ َ٘ى١ ادلوىن ؤ٦٣ ٗب١ َوَل ؤ١ َٔىٝ ثجوغ : أدذمهب
و٧نا بما ؤؿٜن ه٦ُٜ  فشُخ االُزواع، األه٠بٙ ُال َو٠ٜهب ؤطال،

َٗبئو ٟب   ُٔل طبه ٟشووهب ثز٦ُ٤٠ بَب٥،- هػٍ اهلل ه٤هب -هبئشخ 
.  سب٤ب٥ 

                                     
هًٜ طالح اُٜٛٚ هوا٥ اٛشُقب١،اٛجقبهٌ ُب ٗزبة اٛزهغل،ثبة ربوَغ ا٤ٛيب 1

   .وا٤ٛىاُٚ ٢ٟ ًًن بجيبة،وَٟٜٞ ُب ٗزبة طالح ادلَبُو٢َ،ثبة اٍزؾجبة طالح اٛؼؾً 
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ؤو ال  ؤ٦٣ ٗب١ ال َلاوٝ هًٜ ثوغ األه٠بٙ،: واٌضبين
. و٧نا االؽز٠بٙ ٧ى اٛواعؼ  َٜٛجت ادلنٗىه، َلهو٧ب،

  و٠ُِٗب ٗب١ األٟو ُة١ اٛو٠ٚ بما دل ٤َٔٚ ب٤ُٛب ثإ٦٣ ٓل 
 . ٢٠ُ ؤ٢َ ٤ٛب ؤ١ ٣ووٍ ؤ٦٣ ٟشووم ؟ ؤو سب٤ب٥، ه٦ٜ٠،

ُة٦٣ ربذ ىهٞ  وذلنا ٗب٣ذ ٧ن٥ ادلَإٛخ هل٠ُخ األمهُخ،
وٓل َٔبٙ  رٔجن ثوغ اٛجلم واٛؼالالد، اٛزوٕ بشِبٓب هًٜ األٟخ،

وؽُش ب١ ٧ن٥  ؤَؼب ب١ اِٛوٚ اِٛالين بمنب رو٦ٗ فشُخ االُزواع،
. !ُال ثإً ثِوٚ ٟب دل َِو٦ٜ  اخلشُخ ٓل ؤ٤ٟذ ثول وُبر٦،

وؤ٣ذ روي ثإهنٞ ُب اٛىٓذ اٛنٌ َٔوو١ ٦ُُ ٟن ًًن٧ٞ ٢ٟ 
 َوىكو١ دلب ٓبٛىا، ،ادل٠ٌَٜن؛ثإ١ ههل اٛزشوَن ا٣زهً ثىُبح ا٤ٛيب

ٍب َوٍٜى١ هُٜهب ًـبء  ُُلفٜى١ ٟب حيٜى ذلٞ ُب اٛل٢َ ثأهائهٞ،
رظ  َؼوٓل هؤَذ ثوغ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ ا٤ٛبطؾٌن،، اإلشِبّ هًٜ األٟخ

 شووهُخ اإلٗضبه ٢ٟ اٛنٗو ورالوح اٛٔوآ١ واٛظالح ُب ثوغ اٛشهىه،دل
ُزواع عياء اٛظُل ُب ؽوٝ ادلل٤َخ  اا ثٚ وهٜٚ رو٦ٗ دبب ٤ٜٓب٥،

ُهى ٗب٠ٌُٛن  ؤو ؤ٦٣ رو٦ٗ ٛولٞ اجلوٝ، ادل٤ىهح ثبإلشِبّ هًٜ األٟخ،
وؤؽَت ؤ١ اٛنٌ ٍبّ بذل ٧نا بمنب ٧ى ٣ظوح ٟن٧ت ٢ٟ ، ا٠ٌٛىً
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ودلب ٗب١ عياء اٛظُل ُب  َوي رِؼُٚ ادلل٤َخ ادل٤ىهح هًٜ ٟ٘خ ادل٘وٟخ،
هٜٚ روٕ اُزواع عياء اٛظُل ُب ادلل٤َخ دبب  ؽوٝ ٟ٘خ ٓل صجذ ثب٤ٛض،

هكا هًٜ ٢ٟ ٓل ََزلٙ  ثىعىة عياء اٛظُل ُب ٟ٘خ هًٜ  ه٦ٜٜ ث٦
واٛظىاة ؤ١ ٗٚ ٟب شوه٦ اهلل ُب ٗزبث٦ ؤو شوه٦ هٍى٦ٛ ، 1ؤُؼُٜزهب 
 وٟب ٗب١ ٦ُُ ٢ٟ  ٧ى ٟظٜؾخ ٤ٜٛبً،؛ ثٔى٦ٛ ؤو ُو٦ٜ ؤو رٔوَو٥

ُةهنٞ جيلو١ ُب اٛشوم اٛزًَُن -ٛلووُهٞ اخلبطخ-ٟشٔخ هًٜ ثوؼهٞ 
.  اخلبص هبٞ 

ثبإلشِبّ هًٜ األٟخ ٢ٟ ًًن   ؤٟب ب١ ه٤ٜٜب ٟب رو٦ٗ ا٤ٛيب
ُة٤٣ب ثنٖٛ ٣ِزؼ ثبة اٛزٔىٙ ُب اٛل٢َ هًٜ ؛ ؤ١ ٣َز٤ل بذل كُٛٚ

َُُ٘ بما ؤػ٤ِب بذل ٟب رٔلٝ اٛٔىٙ دبشووهُخ مٖٛ اٛنٌ  ٟظواه٦ُ،
. رو٦ٗ ؟

ُوٚ اٛشٍء ثول ؤ١  ُة٦٣ ال ََىى روُٜٚ روٕ ا٤ٛيب وذلنا
ٍىاء ؤٗب١ اٛزوُٜٚ ثبإلشِبّ ؤو  ثإ١ َٔبٙ بمنب رو٦ٗ ثَجت ٗنا، َِو٦ٜ

اٜٛهٞ بال ؤ١ ر٘ى١ اٛوٜخ ٤ٟظىطخ ؤو َٟز٤جـخ هًٜ وُْ اٛٔىاهل  ثًٌن٥،
                                     

     4 ـ 2/3ا٣لو ادللفٚ الث٢ احلبط ـ همح٦ اهلل ـ  1
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ال جيىى روُٜٚ ٟب دل َِو٦ٜ ١ و٢ٟ ثبة ؤوذل ؤ ، ُب هٜٞ األطىٙادلٔوهح
 .   !وذلنا َشوم ُوٚ مٖٛ ادلزووٕ ٍب َٔبٙ بهنب ىاٛذ، ؤطال ثوٜخ،

ٍب  َوٜٞ ؤ٦٣ بما ؤهاك ؤ١ َشوم ه٠ال ٟب،وادلززجن ألؽىا٦ٛ
٠ٗب ٧ى شإ١ اَٛىإ ه٤ل  ُو٦ٜ ودل َإٟو ث٦، فشٍ ؤ١ َشْ هًٜ ؤٟز٦؛

وروُٜٚ  ٢٘ٛ روٕ األٟو ث٦ ٤ٟظىص، ٗٚ طالح وه٤ل ٗٚ وػىء،
. اٛزوٕ ٗنٖٛ 

٠ٗب ؤ٦٣ ـ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ ـ بما فشٍ ؤ١ َِوع 
٠ٗب  ٍب رو٦ٗ، ُو٦ٜ ٛزضجذ ٟشووهُز٦،؛ هًٜ ؤٟز٦ ه٠ٚ دللاوٟز٦ ه٦ُٜ

وٓل ٣ض هًٜ هٜخ روٕ ٟلاوٟز٦  رٔلٝ رىػُؾ٦ ُب طالح اُٜٛٚ مجبهخ،
. هُٜهب 

ُٛجٌن  و٢ٟ مٖٛ رإفًن اٛوشبء ُٔل ؤفو٧ب ٟوح ؤو ؤٗضو،
 ب٦٣ ٛىٓزهب،" :٦٤٘ٛ هٜٚ اٛزوٕ ثٔى٦ٛ ٍب روٕ مٖٛ، ٟشووهُخ اٛزإفًن،

" . ٛىال ؤ١ ؤشْ هًٜ ؤٟيت
وروُٜٚ ٧نا األٟو   ثبإلثواك ثظالح اٛلهو، ؤَبث٦ٜ ؤٟو٥

 . 1" ُة١ شلح احلو ٢ٟ ُُؼ عه٤ٞ" :٤ٟظىص ثٔى٦ٛ

                                     
.   ٟزِْ ه٦ُٜ ٢ٟ ؽلَش ؤيب ٧وَوح  1
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فشُخ  و٢ٟ مٖٛ رو٦ٗ اخلووط ٟن ٗٚ عُش خيوط ٜٛغهبك،
ؤو  ُُشْ مٖٛ هُٜهٞ، ؤ١ رب٠ٚ اٛٔلوح ث٦ ثوغ ا٤ٛبً هًٜ اخلووط،

 . 1روـٚ ادلظبحل األفوي 
ٟن ؤ١ اٛو٠وح ٦ُُ  وٓل ُٓٚ ب١ ٦٤ٟ روٕ االهز٠به ُب هٟؼب١،

وبثـبال دلب ٗب١ ه٦ُٜ ادلشوٗى١ ٢ٟ ؤ١  شِٔخ هًٜ ؤٟز٦،؛ 2رولٙ ؽغخ
ُُ٘ى١ االهز٠به ُُهب ؤُؼٚ  اٛو٠وح ُب ؤشهو احلظ ٢ٟ ؤُغو اِٛغىه،

.  وُب هٟؼب١ ؤُؼٚ ثب٤َٛجخ ًٌٛن٥  ،ثب٤َٛجخ ٤ٜٛيب
 ثول هي٦ٟ هًٜ اٛزـىَٚ، و٦٤ٟ رو٦ٗ اٛزـىَٚ ُب اٛظالح،

 بين ألكفٚ ُب اٛظالح ُـإهَل بؿبٛزهب،" :٠ٗب ٓبٙ و٦٤٘ٛ ثٌن اَٛجت،
 3"شلب ؤهٜٞ ٢ٟ شلح وعل ؤ٦ٟ ٢ٟ ث٘بئ٦ ُإذبىى، ُإمسن ث٘بء اٛظيب،

واٛزـىَٚ  ثَجت ث٘بء اٛظيب، ُهنا روٕ ٜٛزـىَٚ اادل٤بٍت ٜٛغ٠بهخ،
بما " -:ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ-وٓل ٓبٙ واٛزقَُِ ٢ٟ األٟىه ا٤َٛجُخ،

".  ؤٝ ؤؽلٗٞ ُُٜقَِ
                                     

وٛىال ؤ١ ؤشْ هًٜ ؤٟيت ٟب :"  بشبهح بٛـً ؽلَش ؤيب ٧وَوح ادلزِْ ه٦ُٜ،و1٦ُُ
.  ،وٓل هوا٥ اٛجقبهٌ ُب ٗزبيب اإلديب١ واجلهبك ،وَٟٜٞ ُب ٗزبة اإلٟبهح "زبِٜذ فَٜ ٍوَخ 
"  ُة١ ه٠وح ُب هٟؼب١ ؽغخ: بشبهح بذل ؽلَش اث٢ هجبً ٟوُىهب،و2٦ُُ
  .هوا٥ اٛجقبهٌ ُب ثبة ٢ٟ ؤفَ اٛظالح ه٤ل ث٘بء اٛظيب  3
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و٧٘نا َزجٌن ٤ٛب ؤ١ األٟو بما ٗب١ شلب ٤َجٌٍ اشزواه٦ ُال ثل 
ُة١ ٤ٟو٦ ٢ٟ  ؤو َإٟو ث٦،-ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ-ؤ١ َِو٦ٜ ا٤ٛيب

ؤو  ؤو ٟب٣ن فشُخ االُزواع، االٍز٠واه ه٦ُٜ ٟب٣ن اإلشِبّ هًٜ األٟخ،
و٧نا ٢ٟ سببٝ ؽِق اٛل٢َ ٢ٟ  ًًنمهب رو٦ٗ وثٌن ٟىعت اٛزوٕ،

.  ٣لوا بذل ؤ١ اٛزوٕ ٠ٗب رجٌن ٤ٛب ٢ٟ ٓجٚ رشوَن  اٛزالهت،
. ُة١ ٟب رو٦ٗ فشُخ االُزواع َِوٚ ثول وُبر٦  بما رجٌن ٧نا،

. وٟب رو٦ٗ فىٍ ادلشٔخ ُبدلوعن ٦ُُ ٟواهبح ؤؽىاٙ ا٤ٛبً 
وُب ٗٚ األؽىاٙ،ال ََىى اإلٓلاٝ هًٜ روُٜٚ ٟب رو٦ٗ 

 ثإ٦٣ بمنب رو٦ٗ ًشِبٓب هًٜ ؤٟز٦، ٍب وٗنا ٟب رو٦ٗ ثول ُو٦ٜ، ؤطال،
. واهلل ؤهٜٞ  شووهُخ ُوٚ ادلزووٕ،دلؽغخ  ٤َظت ٧نا اٛوزوُٜٚ ادلقزْٜ 

: ِب مل َىجــذ ِمزعُـٗ-ط
٧نا ٧ى اَٛٔٞ اٛضبٛش ٢ٟ ؤَٓبٝ اِٛوٚ ثبهزجبه ادلٔزؼٍ 

ُـــة١ ٟب ٗب١ ٓوثخ ٢ٟ  و٧ى ؤٜٓهب وعىكا، وادلب٣ن وعىكا وهلٟب،
٢٘ٛ اٛنٌ دل َىعل ٟٔزؼ٦ُ ُب ؽُبر٦ ، ال ثل ؤ١ َِو٦ٜ ا٤ٛيب األُوبٙ،
: ٠َٓب١ 
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٠ُب  ،٧1ى اٛنٌ شوه٦ ثإٟو٥ ؤو ثز٦ُ٤٠ ؤو ثبإلفجبه ث٦ :األوي
ُٜى  ٛ٘ى٦٣ ٟؤٜب ثي٢ٟ ؤو ثَجت دل َإرُب ثول، ٗب١ ٗنٖٛ دل َِو٦ٜ،

اُزوػ٤ب ؤ٦٣ دل َظٚ طالح اَٛ٘ىٍ ٟن ؤٟو٣ب ثنٖٛ بما ٗب١ َٗىٍ 
ٛ٘ب١ ٧نا ٢ٟ مٖٛ ؛ "ُةما هؤَزٞ مٖٛ،ُبُيهىا بذل اٛظالح" :ثٔى٦ٛ

ودي٢٘ اٛز٠ضُٚ ٦ٛ ثٔزبٙ اٛـبئِخ اٛجبًُخ ، ؤٌ ٢ٟ َٓٞ ٟب ؤٟو ث٦ اٛٔجُٚ،
واخلىاهط  وٗنا ٓزبٙ ٟب٣وٍ اٛيٗبح، ادلشووم ٓزبذلب ثبٛٔوآ١ اٛ٘وًن،

ًًن ؤ٦٣  وًًن مٖٛ شلب ٧ى ٟشووم ثب٤ٛظىص، ادلشووم ٓزبذلٞ ثب٤َٛخ،
. َُُ٘ َِوٚ؟ دل َىعل ٟٔزؼ٦ُ ُب ههل اٛوٍبٛخ،

ٟب دل َإٟو ث٦ وال سب٤ب٥ وال ؤفرب ث٦ هًٜ ا٤ٛؾى  :واٌضبين
ُهنا ٟىػن ٣لو ؤ٧ٚ اٛوٜٞ  و٦٤٘ٛ ؽلس ٟٔزؼ٦ُ ثول وُبر٦، اَٛبثْ،

وؤٟب ٟب ؽلس ادلٔزؼٍ ٦ٛ ثول ٟىر٦ ٢ٟ " :ٓبٙ اث٢ ر٠ُُخ، واالعزهبك
: ٍب ٤٧ب ِٜٛٔهبء ؿؤَب١  ًًن ٟوظُخ اخلبْٛ ُٔل َ٘ى١ ٟظٜؾخ،

و٧نا ٓىٙ اٛٔبئٌٜن  ؤ١ مٖٛ َِوٚ ٟب دل ٦٤َ ه٦٤، :ؤؽلمهب
. ثبدلظبحل ادلوٍٜخ 

                                     
ٟب ؤفرب ث٦؛ب١ ٗب١ ٟن ٟلؽ٦ ُهى ٟشووم،وب١ ٗب١ رلوكا ُبٛظىاة ؤ٦٣ ٟشووم 1

. ٟب دل  ٢َ٘ ٤ٟهُب ه٦٤ 
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و٧ى ٓىٙ ٢ٟ ال  ؤ١ مٖٛ ال َِوٚ ٟب دل َإٟو ث٦، :واٛضبين
 . 1"َوي بصجبد األؽ٘بٝ ثبدلظبحل ادلوٍٜخ 

،ال "ب١ مٖٛ ال َِوٚ ٟب دل َإٟو ث٦"  :وٓىٙ اإلٟبٝ اث٢ ر٠ُُخ
أل١ ٣يام اٛو٠ٜبء  ،"٢ٟ ًًن ٟوظُخ اخلبْٛ" :َزِْ ٟن ادلِزوع ُب ٓى٦ٛ

٠ٗب  اٛنٌ دل حيؼو ٍجج٦ ُب وٓز٦، ال ٤َجٌٍ ؤ١ َ٘ى١ ُب ادلإٟىه ث٦،
. بال ؤ١ َ٘ى١ ٟواك٥ ثبدلإٟىه ث٦ ادلَزؾت  ثٚ ُب ادلَ٘ىد ه٦٤، رٔلٝ،

و٢ٟ ٤٧ب ُة١ ٗٚ ٟب ؤؽلس شلب َٔظل ث٦ اٛزٔوة بذل اهلل 
.  ذلنا االهزجبه ٧ى ٢ٟ اٛجلم، روبذل ثشقظ٦ ؤو ثىط٦ِ،

ؤٟب ٟب دل ٢َ٘ ٗنٖٛ شلب روزرب ٟٔزؼُبر٦ ٟزغلكح حبَت 
ورو٦ُٓ ُب اٗزشبٍ ٣ىاٌُٟ ٧نا اٛ٘ى١  رـىه ؽبعبد اإل٣َب١،

ودل دي٤ن ٦٤ٟ  وطىال بذل رَقًن ٟب عو٦ٜ اهلل روبذل ُب كائوح اٛزَقًن،
ورـىه احلُبح ُب ادلأٗٚ  وٟض٦ٜ افزالٍ اٛوبكاد واألهواٍ، اٛشوم،

ورًٌن  ووٍبئٚ اٛزوُٜٞ، واالرظبٙ، وادلشبهة واألىَبء وادلواٗت،
ُة٦٣ ٟىت اؽزُظ بذل شٍء ٦٤ٟ  ٟٔبطل ا٤ٛبً ثبألِٛبف ُب ادلوبٟالد،

ٟب دل  وال ؽغو هًٜ ا٤ٛبً ُب شٍء ٦٤ٟ، وٟىت رًٌن اٛووٍ اهزرب، ُوٚ،

                                     
  .279 آزؼبء اٛظواؽ ادلَزُٔٞ سلبِٛخ ؤطؾبة اجلؾُٞ 1
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أل١ األطٚ ُب ٧ن٥ ادلَبئٚ اجلىاى  دي٤ن ٦٤ٟ اٛلُٛٚ اخلبص،
 واحلبٛخ اٛىاؽلح، ُة١ اٛزياٝ اٛيٌ اٛىاؽل،" :ٓبٙ اٛشبؿيب، َُُزظؾت

الفزالٍ األفالّ واألى٤ٟخ  ٦ُُ روت وٟشٔخ، واٛوبكح اٛىاؽلح،
واٛشوَوخ رإىب اٛزؼُُْ واحلوط ٠ُُب كٙ اٛشوم  واٛجٔبم واألؽىاٙ،

 . 1"ودل ٢َ٘ ٍب ٟوبهع هًٜ عىاى٥،
٢٘ٛ ٤َجٌٍ ؤ١ َوٜٞ ؤ١ ٧نا اجملبٙ اٛىاٍن اٛنٌ رو٦ٗ اٛشوم 

ُة٦٣  ٌُٛ طؾواء ال ٟوبدل َهزلي هبب ُُهب، احل٤َُ ٤ٜٛبً همحخ هبٞ،
 وعيئُبد اٛٔؼبَب، وب١ فال ٢ٟ األكٛخ اٛيت رز٤بوٙ ؤشقبص ادلَبئٚ،

بال ؤ٦٣ ُٟٔل ثبألطىٙ وادلٔبطل اٛوبٟخ اٛيت ٧ٍ اَُٛبط اٛىآٍ ٛإل٣َب١ 
٢ٟ ؤ١ ر٤ٜٔت ؽوَز٦ ػل ٟظبحل٦ و٤ٟبُو٦ احلُُٔٔخ اٛيت ال ََزٔٚ سببٝ 

وادلوعن ٦ُُ ؤ٧ٚ اإلفزظبص  االٍزٔالٙ ثةكهاٗهب هًٜ اٛىع٦ األ٠ٗٚ،
أال َؼٍُ ِٓ خٍك و٘ى :ٓبٙ روبذل ادلاؿو٢َ ثبِٛٔهبء، ٢ٟ ادل٠ٌَٜن،

 . اٌٍؽُف اخلجري
٣وٞ ال ثل ٢ٟ احملبُلخ ُب " :و٢ٟ سببٝ ٗالٝ اٛشبؿيب اَٛبثْ

". هًٜ اٛ٘زبة وا٤َٛخ اٛوىائل هًٜ احللوك اٛشوهُخ واٛٔىا٣ٌن اجلبهَخ،

                                     
  .2/78 االهزظبٝ،1
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ؽىت ال  ب١ ٧نا األطٚ هلُٞ َـ٤جٌٍ اٛو٤بَخ ث٦ ؤُه٦،
٤َقلم ادلا٢ٟ اٛجبؽش ه٢ احلْ ثزهىَٚ ثوغ اجملبىٌُن اٛن٢َ بما ٣جهىا 

اهزوػىا عبك٢َ ؤو ٧بىٌٛن دبب ؿوؤ وَـوؤ هًٜ  بذل شٍء ٢ٟ احمللصبد،
اٛوبكاد واألهواٍ ورلبالد احلُبح ادلقزِٜخ ٢ٟ رًٌناد ال رظبكٝ 

وبال ٣َجى٥ بذل  وؤٛيٟىا ادلز٢٤َ ثزوٗهب ىاه٠ٌن ؤهنب ثلم، اٛشوم،
ُة٦٣ ٢ٟ ٍىء  ؤال ُُٜوٜٞ ؤ١ ٧نا اٛل٢ هدبب ؤهكي ؤطؾبث٦،، اٛز٤بٓغ

وعو٦ٜ واُُب دبظبحلهٞ  اٛل٢ ثبهلل روبذل وثشوه٦ اٛنٌ اهرؼب٥ خل٦ٜٔ،
وٓل َ٘ى١ شوجخ ٢ٟ شوت االهزٔبك دب٤ب٧ؼخ اٛل٢َ ٛ٘ٚ  وؽبعبهتٞ،

. رـىه و٧ى ٢ٟ اجلهٚ اِٛبػؼ 
وشلب َو٤ُٖ هًٜ رجٌن ٧نا األٟو،ؤ١ روٜٞ ؤَهب ادلا٢ٟ ؤ١ ٟب 

: َـوؤ هًٜ ؤؽىاٙ ا٤ٛبً ٢ٟ رٌـًن ال َولو ؤَٓبٟب ؤهثوخ 
ٛ٘ى٦٣ هًٜ فالٍ  ٟب َ٘ى١ اٛزًٌن ٦ُُ سلبِٛب ٜٛشوم،: أوذلب
ُهنا ٟوكوك ال ٗالٝ ٦ُُ،وال حيزبط بذل ؤ١ َنٗو ٦ٛ  األٟو ؤو ا٤ٛهٍ،

.  ٟضبٙ
٠ٗب ٧ى اٛشإ١  ٟب ٗب١ اٛشوم ٟزشىُب بذل رًٌُن٥،: وصبُٔهب
. ُب ربوَو األهٓبء 
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ٟب ٗب١ اٛشوم ٟزشىُب بذل رب٦٤َُ أل١ ُب ٧نا : وصبٌضهب
اٛزؾٌَن ربُٔٔب ٠ٜٛـٜىة اٛشوهٍ ٢ٟ وعىك مٖٛ اٛشٍء هًٜ وع٦ 

.   ؤ٠ٗٚ
وٟضب٦ٛ ؤ١ اخلُٚ ٗب٣ذ ذلب ٟ٘ب٣خ ٟوٟىٓخ ُب اجلهبك هًٜ ههل 

 عوٚ ِٜٛبهً صالصخ ؤٍهٞ ُب ا٠ُ٤ٌٛخ،ا٤ٛجىح وٟب رال٥،ؽىت ب١ ا٤ٛيب
. وٟب مٖٛ بال جللوي اخلُٚ ُب اٛٔزبٙ  وٜٛواعٚ ٍهٞ واؽل،

 ٢٘ٛ اٛشبهم ٟزشىٍ ثال هَت بذل بهلاك اٛٔىح ادلَزـبهخ،
وأػذوا ذلُ ِب اعزؽؼزُ ِٓ  :ٓبٙ روبذل و٧ٍ زبزَٜ ٢ٟ ى٢ٟ ِفو،

 ،(صالصب)، 1"أال إْ اٌمىح اٌشٍِ-"ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ-،وٓبٙلـىح
ُهٚ َٔىٙ هبٓٚ ثول ٧نا ب١ اٛلثبثخ واٛـبئوح واٛظبهوؿ وًًن٧ب ٢ٟ 

. وؤ١ احلظب١ فًن ٤ٟهب ؟ وٍبئٚ احلوة احللَضخ ثلهخ،
وال اٛشوم ٟزشىٍ  ٟب ٌُٛ ٦ُُ ٤ٟب٧ؼخ ٜٛشوم،: وساثؼهب

و٧نا شإ١ ادلجبؽبد ُب ادلأٗٚ وادلالثٌ  بذل رًٌُن٥ وال بذل هل٦ٟ،
وٟب َظـٜؼ ه٦ُٜ ا٤ٛبً ُب ٟوبٟالهتٞ ووطبَب٧ٞ  وادلواٗت،

                                     
 هوا٥ َٟٜٞ ه٢ هٔجخ ث٢ هبٟو،ثبة ُؼٚ اٛوٍٟ واحلش ه٦ُٜ،ومٝ ٢ٟ ه٦٠ٜ ٍب 1

٦َُ٣     .
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٢٘ٛ ب١ ٗب١ ُب شٍء ٢ٟ مٖٛ  ؤٟبطل٧ٞ ثبألِٛبف وضلى مٖٛ،
وربٌَن ألوػبم ادلوُشخ كو١ ٍوٍ ٗزؾٌَن  زبَُِ ٠ٜٛشبّ،

ُة١ اٛشبهم َزشىٍ بُٛهب دلب ُُهب ٢ٟ  وٍبئٚ اَِٛو واالرظبٙ ٟضال،
. وٍوهخ االرظبٙ  رٔوَت اٛشٔخ،

وٟضب٦ٛ ؤ١ اٛشبهم ؤوعت ُب ىٗبح اِٛـو طبهب ٢ٟ ؤط٤بٍ 
٦٤٘ٛ ٌُٛ ٦ٛ ؽ٘ٞ َٜيٝ ا٤ٛبً االٓزُبد ثشٍء ٟوٌن كو١  ٟو٤ُخ مسب٧ب،

ُةما دل رول رٜٖ األط٤بٍ  ٟب كاٝ اجل٠ُن ٟش٠ىال ثبحلٚ، ًًن٥،
ؤو رًٌند هبكاد  ؤو ا٣ٔوػذ ٢ٟ هًٜ ٧ن٥ األهع، ٟىعىكح ُب ثٜل،

ُهٚ َٔبٙ ب١ ٧نا اٛزًٌن سلبَٛ  ا٤ٛبً ُٜٞ رول ٢ٟ ثٌن ٟب َإٜٗى١،
ُُوًِ ا٤ٛبً ٢ٟ بفواط ًًن رٜٖ األط٤بٍ ٠ُِٗب ٗب١؟٧نا  ٜٛشوم،
بال ؤ١ هبكاد ا٤ٛبً  وٛى ٓله٣ب وعىك رٜٖ األط٤بٍ،، َٟزجول
 حبُش دل َوىكوا َٔىٟى١ ثةهلاك ثوغ ؤ٣ىام اٛـوبٝ ُب ثُىهتٞ، رًٌند،

ُة١ ٧نا ٌُٛ ٤ٟب٧ؼب  وعود هبكاهتٞ ثشوائ٦ ٢ٟ احملالد عب٧يا،
و٢ٟ ٍب ُة١ ٢ٟ اإلؽَب١ بذل اًِٛٔن ؤ١ ٣وـ٦ُ ٠ُٓخ  ٜٛشوم ٗنٖٛ،

ُٛٔىٝ  ثلٙ ؤ١ ٣وـ٦ُ ٠ٓؾب ؤو شوًنا ب١ وعل٣بمهب، ىٗبح اِٛـو ٣ٔلا،
. ؽىت حيظٚ هًٜ ا٤ٛٔىك  ٧ى ثبٛجُن ٢ٟ علَل،



 

 

 

76 

وادلَبئٚ  و٧ن٥ األٟضٜخ ٠ٗب روي ذلب طٜخ ثبٛوجبكاد،
وٟب ؿوؤ هًٜ اٛوبكاد ٢ٟ  ٢٘ٛ ٟواهبح ٟٔبطل اٛشوم، ادل٤ظىطبد،

َُُ٘ دبب ٗب١ ٢ٟ زلغ  ؤُؼً بذل ٧نا، رًٌن ال سلبِٛخ ٦ُُ ٜٛشوم،
. اٛوبكاد؟

: وً ثذػـخ ظـالٌـخ
ال َٜؾ٦ٔ  اهٜٞ ؤَهب ادلا٢ٟ ؤ١ ه٠ىٝ ٧ن٥ اُٜٛ٘خ زلِىف،

ووٓن ٦ُُ ٢ٟ اخلٜؾ  ٦٤٘ٛ ٓل اٛزجٌ ؤٟو٥ هًٜ ثوغ ا٤ٛبً، اٍزض٤بء،
وؽلوك احلْ  وٟن مٖٛ كٜذ ٟوبدل٦ واػؾخ، وٜٓخ اٛؼجؾ شٍء ٗضًن،
و٢ٟ سبَٖ ثبألطٚ ُٜٞ َزيؽيػ ه٦٤ بال  ٦ُُ دل٢ و٦ُٔ اهلل الئؾخ،

و٢ٟ وٓن ُب شٍء ٢ٟ  ُهى ادلظُت ادلِٜؼ ادلَزربت ٛل٦٤َ، ثبٛلُٛٚ،
واهلل ؤهٜٞ  ُة٦٣ ٟإعىه ؤعو االعزهبك، ادلقبِٛخ شل٢ اعزهل و٣ظؼ،

 ٢٘ٛ ال ََىى ٟزبثوخ اٛوبدل ٠ُُب م٧ت ب٦ُٛ دل٢ رجٌن ٦ٛ فـا٥، ثبدلواك،
ودل ٤َلو ُب  ؤٟب ٢ٟ ارجن ادلزشبث٦ وػوة ث٦ احمل٘ٞ ٢ٟ اٛ٘زبة وا٤َٛخ،

فأِب اٌزَٓ  :٠ٗب ٓبٙ روبذل ُة١ احلنه ٦٤ٟ ٟـٜىة، ؤه٠بٙ اََٜٛ،
يف لٍىهبُ صَغ،فُزجؼىْ ِب رشبثٗ ِٕٗ اثزغبء اٌفزٕخ،واثزغبء رأوٍَٗ إال 

اهلل واٌشاعخىْ يف اٌؼٍُ َمىٌىْ إِٓب ثٗ وً ِٓ ػٕذ سثٕب وِب َزوش 
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 :ٓبٙ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ ثول ؤ١ رال ٧ن٥ اَِخ، إال أوٌى االٌجبة
إرا سأَزُ اٌزَٓ َزجؼىْ ِب رشبثٗ ِٕٗ فأوٌئه اٌزَٓ مسً "

 1".اهلل،فبدزسوُ٘
  وهلل كه اإلٟبٝ َٟٜٞ ُٔل طله ٗزبة اٛوٜٞ هبنا احللَش،

ُ٘إ٦٣ َوَل  و٧ى ٌُٛ ُب ٗزبة اٛٔله ٠ٗب ٓبٙ اث٢ ٗضًن ُب اٛزًَِن،
و٧٘نا  ؤ١ َٔىٙ ب١ ٢ٟ  ارجن ادلزشبث٦ وهوٍ ٦٤ٟ مٖٛ ٌُٛ ثوبدل،

إْ أثغط اٌشجبي " :واٛنٌ ٦ُُ مٗو ٧نا اإلٟبٝ ٜٛؾلَش ادلزِْ ه٦ُٜ،
واٛوىط ٤٧ب  ُة١ األٛل ُب اٌٜٛخ ٧ى  األهىط، ،"إىل اهلل األٌذ اخلصُ

واخلظٞ اٛشلَل  هىط اِٛ٘و وهلٝ االٍزٔبٟخ هًٜ ؿوَْ اٛجؾش،
و٧نا شإ١ ا٤ٛبُْ ُب ؽبٙ فظىٟز٦ ٠ٗب وهك ثنٖٛ  اخلظىٟخ،

.    ٌُُٜ ثوبدل ٢ٟ ٗب١ ٧نا شإ٦٣  ،"وإرا خبصُ فجش" :احللَش
وٓل عوٚ اهلل روبذل ٟزجوٍ ادلزشبث٦ ُب ٟٔبثٚ اٛواٍقٌن ُب 

٢٘ٛ  و٧نا ٗبٍ ُب اٛزؾنَو ٤ٟهٞ، وثٌن ؤ١ ُب ٜٓىهبٞ ىٌَب، اٛوٜٞ،
.  أل١ ىٌَهٞ ًًن ٓبطو هُٜهٞ   طوػ ثنٖٛ،ا٤ٛيب

                                     
.   ٟزِْ ه٦ُٜ و٧نا ِٛق َٟٜٞ ُب ؤوٙ ٗزبة اٛوٜٞ 1
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رِبود ؤ٣لبه ا٤ٛبً ُب  و٢ٟ ؤٍجبة االفزالٍ ُب ٧نا األٟو؛
واحلل اِٛبطٚ ثٌن اٛجلهخ ُب اٛشوم واٛجلهخ  اٛزؾلَل اٛلُْٓ ٜٛجلهخ،

و٢ٟ ٍب افزالُهٞ ُب رظ٤َُ ثوغ األه٠بٙ اٛيت ؽلصذ ُب  ُب اٌٜٛخ،
ٗغ٠وهٞ  ههل اٛظؾبثخ و٧ٞ ؤهوٍ ا٤ٛبً ثبدل٤َى١ وادلجزلم،

وًًن مٖٛ شلب  وارِبٓهٞ هًٜ ؽل شبهة اخل٠و، ادلظؾَ اٛشوََ،
وث٤ُىا ؤ٦٣ ٌُٛ شلب َظلّ ه٦ُٜ  ال٠ٍُب اٛشبؿيب، مٗو٥ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ،
ؽىت َوز٠ل ه٦ُٜ ُب اٛٔىٙ ثإ١ ٢ٟ اٛجلم ٟب ٧ى ؽ٢َ   وطَ االثزلام،

وادلب٣ن ٢ٟ اهزجبه رٜٖ األٟىه ثلهب بٟب أل١ ٟشووهُزهب 
 وبٟب ألهنب شلب ال َزٞ اٛىاعت اٛضبثذ وعىث٦ بال ث٦، ٤ٟظىص هُٜهب،

و٧ٍ ٟب دل َشهل ٦ٛ ٣ض فبص ثبالهزجبه  وبٟب أل٦٣ ٢ٟ ادلظبحل ادلوٍٜخ،
بٟب  و٧ن٥ ادلظبحل ٟوز٠لح ه٤ل ٟولٞ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ، وال ثبإلٌٛبء،

وبٟب ثب٤ٛلو بذل ٤ٟؾب٧ٞ االعزهبكٌ اٛنٌ  ثز٤ظُظهٞ هًٜ اهزجبه٧ب،
. َزجٌن ٦٤ٟ ٟواهبهتٞ بَب٧ب

هػٍ اهلل -وشلب ََزلٙ ث٦ ثوؼهٞ ُب ٧نا اٛظلك ٓىٙ ه٠و
ٔؼُ " :ؽٌن مجن ا٤ٛبً هًٜ ٓبهت واؽل ه٢ طالح اٛزواوَؼ،-ه٦٤

. وٓل رٔلٝ اٛ٘الٝ ه٦ُٜ  ،"اٌجذػخ ٘زٖ
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وٌُٛ ًوػٍ ٤٧ب ؤ١ ؤرووع ثبٛزِظُٚ ذلنا اٛنٌ ؤشود 
ثٚ ؤهَل ؤ١ ؤَٓ ُٜٓال ه٤ل ثوغ ا٤ٛظىص ادلزوبهػخ ؽَت  ب٦ُٛ،

دلب هؤَذ ٢ٟ ٗضوح اهزواع ثوغ ا٤ٛبً ث٦  اٛلب٧و ُب ٧نا ادلىػىم،
٠ٜٗب مٗوهتٞ ثزٜٖ اُٜٛ٘خ اٛيت  وٗضوح اَٛبئٌٜن ه٦٤ هًٜ رٜٖ اُٜٛ٘خ،

. ر٤وذ ٗٚ زللصخ ثإهنب ثلهخ 
ؤ١ هٍىٙ  هوي اث٢ ٟبع٦ ٢ٟ ؽلَش هجل اهلل ث٢ َٟوىك

اٌىالَ واذلذٌ، فأدغٓ اٌىالَ والَ  :إمنب مهب اصٕزبْ" :ٓبٙاهلل
أال و إَبوُ وحمذصبد األِىس،فئْ  وأدغٓ اذلذٌ ٘ذٌ حمّذ، اهلل،

. 1"شش األِىس حمذصبهتب،ووً حمذصخ ثذػخ،ووً ثذػخ ظالٌخ
: وٓل عبءد ؤِٛبك٦ بال اِٛٔوح األوذل ٦٤ٟ ُب ؤؽبكَش ؤفوي

واث٢ ؤيب  واث٢ ٟبع٦،، 2ـ ٤ٟهب ؽلَش عبثو ه٤ل َٟٜٞ
 واث٢ 2واٛزوٟن1ٌ و٤ٟهب ؽلَش اٛووثبع ه٤ـل ؤيب كاوك ،3هبطٞ

:  و٣َٔ ٦ُُ ه٤ل األٟىه اِرُخ، ٟبع٦ وًًن٧ٞ

                                     
ادلٔلٟخ،ثبة اعز٤بة اٛجلم واجللٙ،وٓل ٓبٙ اٛووآٍ ب٤ٍبك٥ عُل،ا٣ؼو ُُغ  1

  .اٛٔلَو ٛـ٤٠ٜبوٌ 
 ٗزبة اجل٠وخ،ثبة زبَُِ اخلـجخ  2
.   ه٢ زللصبد األٟىه وربنَو٥ ٤ٟهب ىعو ا٤ٛيب(٢ٟ) ثبة ٟب مٗو3
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بم دل َزٔلٝ دلوعن  ٦ُُ رشىَْ، ،"إمنب مهب اصٕزبْ" :ُٔى٦ٛ -
ُة١  ورإ٣ُض٦ َلٙ هًٜ ؤ١ ادلٔظىك ث٦ فظٜزب١، ػ٠ًن ادلضىن ٦ُُ مٗو،

. وٓل َُورب ثبٛ٘الٝ واذللٌ  اخلظٜخ ٗبخلٜخ رـْٜ هًٜ اِٛؼُٜخ ًبٛجب،
ه٦ُٜ -ُهى ٗٔى٦ٛ وادلوىن ؤ١ ٟلاه اِٛالػ وا٤ٛغبػ هُٜه٠ب،

وزبة اهلل : رشوذ فُىُ شُئني ٌٓ رعٍىا ثؼذمهب-"اٛظالح واَٛالٝ
ِضً ِب ثؼضين :"وٓى٦ٛ، 3"وٌٓ َزفشلب دىت َشدا ػٍٍ احلىض وعٕيت،

.  ،،،احللَش4"اهلل ثٗ ِٓ اذلذي واٌؼٍُ وّضً اٌغُش أصبة أسظب
ُة١  ادلٔظىك اٛوٜٞ واٛو٠ٚ،؛ "اٌىالَ واذلذٌ" :وٓى٦ٛ-

وأل١ ا٤َٛخ  وب١ اذللٌ ثبٛو٠ٚ واٛزـجُْ ؤوُْ، اٛ٘الٝ بذل اٛوٜٞ ؤٓوة،
وبمنب ادلواك ؤهنب  كو١ ؤ١ َوين مٖٛ ؤهنب َُٛذ ه٠ٜب، ثُب١ ه٠ٍٜ ٜٛٔوآ١،
و٢ٟ هوٍ اٛٔوآ١ ادلووُخ اٛظؾُؾخ  وٟوعوهب ب٦ُٛ، ٓبئ٠خ هًٜ اٛٔوآ١،

.  اٍز٠َٖ ثب٤َٛخ االٍز٠َبٕ احلْ 
                                                                 

 ٍجْ ُب ادلٔلٟخ   1
   ؤثىاة اٛوٜٞ،ثبة األفن ثب٤َٛخ واعز٤بة اٛجلهخ 2
.  2937/هوا٥ احلبٗٞ ه٢ ؤيب ٧وَوح،وا٣لو طؾُؼ اجلبٟن ٛألٛجبين،ػ 3
اٛجقبهٌ ُب ٗزبة اٛوٜٞ،ثبة ُؼٚ ٢ٟ هٜٞ وهٜٞ،وَٟٜٞ ُب ٗزبة : ٟزِْ ه4٦ُٜ

   .اِٛؼبئٚ 



 

 

 

81 

وأدغٓ اذلذٌ ٘ذٌ  فأدغٓ اٌىالَ والَ اهلل،" :وٓى٦ٛ-
 ثُب١ ألهًٓ ٟب ٤َجٌٍ ٠َٜٜٛٞ ؤ١ جيو٦ٜ ًبَز٦ ُب ؤٟو ك٦٤َ ه٠ٜب ؛"حمّذ

وال ؤؽ٢َ ُب اذللٌ ٢ٟ  بم ال ؤؽ٢َ ُب اٛ٘الٝ ٢ٟ ٗالٝ اهلل، وه٠ال،
 و٧ى اٛٔوآ١، ُزؼ٢٠ ٧نا ادلٔـن ٠ٗبٙ اٛوٜٞ، ،٧لٌ هٍىٙ اهلل

. ُهٚ ٢ٟ هاًت ؟  و٧ى ا٤َٛخ، و٠ٗبٙ اٛو٠ٚ
واٛزوجًن ثإُوٚ اٛزِؼُٚ ُب ٧نا ادلٔبٝ اٛنٌ ٧ى سبهُل -

ٗإ٦٣ بشبهح بذل روٕ ٟب ٓل ََزؾ٦٤َ ادلوء ٢ٟ  ٜٛزؾنَو ٢ٟ احمللصبد،
ُة٦٣ بما ٗب١ ٟجزٌب٥ احلْ َُُ٘ َزوٕ األؽ٢َ بذل  ه٤لَز٦ ٠ُِٗب ٗب١،

ُة١ ٧نا ٌُٛ بال حبَت  وٓل ال َ٘ى١ ٗنٖٛ ُب وآن األٟو،، احل٢َ؟
وثٌن ًًنمهب ٢ٟ  وبال ُة٦٣ ال ٟٔبه٣خ ثٌن اٛ٘زبة وا٤َٛخ، ٟب َوي،

وٟوٜىٝ ؤ١ اٛجلم ٜٗهب بمنب رىٛلد ٢ٟ اٛزؾٌَن اٛنٌ  اِهاء واٛل٤ى١،
ؤو اؽز٠بٙ ٟوعىػ ُب  ؤو ََز٤ل بذل شجهخ، ال ََز٤ل بذل اٛلُٛٚ،

.  اٛلُٛٚ
ربنَو ٢ٟ ٗٚ زللس ؛ "وإَبوُ وحمذصبد األِىس" :وٓى٦ٛ-

و٧نا َزؼ٢٠ رىُٗل ا٤ٛهٍ ه٢  ٓىال ٗب١ ؤو ُوال ؤو اهزٔبكا، ُب اٛل٢َ،
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 ُة١ اٛزؾنَو ه٤ل ؤ٧ٚ اٛوٜٞ َٔن ُب ٟٔبثٚ اإلًواء، اإلؽلاس ُب اٛل٢َ،
. واٛزؾنَو ر٤ًِن ٦٤ٟ  و٧ى ربوَغ هًٜ اِٛوٚ،

و٧ٍ  ؤٌ األٟىه احمللصخ، و٦ُُ بػبُخ اٛظِخ بذل ادلىطىٍ،
أل١ اٛشبهم ال حينه ٢ٟ ٗٚ  ُة١ ٧نا ٧ى ٟظت اٛزؾنَو، ؤٟىه اٛل٢َ،

ِٓ أدذس يف أِشٔب ٘زا ِب ٌُظ ِٕٗ فهى : "وذلنا ٓبٙ زللس ثةؿالّ،
 ُبحمل٘ىٝ ه٦ُٜ ثبٛوك ٧ى ٟب ٗب١ ٢ٟ ؤٟو اٛل٢َ ه٤ل زللص٦ ؤو ُبه٦ٜ،، سد

هًٜ ًواه اإلػبُخ ُب ٓى٦ٛ هي   األٟو بذل ٦َِ٣،وذلنا ؤػبٍ ا٤ٛيب 
فٍُذزس اٌزَٓ خيبٌفىْ ػٓ اِشٖ أْ رصُجهُ فزٕخ أو َصُجهُ :وعٚ

. ػزاة اٌُُ
ػٓ  :وٓل رَٜ٘ ٢ٟ م٧ت بذل ؤ١ اٛؼ٠ًن ُب ٓى٦ٛ روبذل

ٍب اكهً ؤ١ األٟو ٧ب٤٧ب ٧ى ٟب كٙ ه٦ُٜ  َوعن ب٦ُٛ ٍجؾب٦٣،؛ ٖاِش
ٛ٘ى١ ا٤ٛهٍ ه٢  ،ال جتؼٍىا دػبء اٌشعىي:ا٤ٛهٍ ُب ٓى٦ٛ روبذل
 واٛظىاة ؤ١ ٧نا األٟو ٌُٛ ٧ى ؿٜت اِٛوٚ،، .!!اٛشٍء ؤٟوا ثؼل٥ 

أل١ اَُٛبّ ُب  وؤ١ اٛؼ٠ًن هاعن بذل اٛوٍىٙ ثٚ ٧ى ؤهٞ ٦٤ٟ،
. وا٤ٛهٍ ه٢ عوٚ كهبئ٦ ٗلهبء ًًن٥  اٍزئنا٦٣،
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ر٤ًِن ٢ٟ ادل٤هٍ ه٦٤  ؛ "فئْ شش األِىس حمذصبهتب" :وٓى٦ٛ-
ُهٍ ذلنا علَوح  و٧ى ٗى١ احمللصبد شو األٟىه، ثجُب١ ػوه٥،

ٓل َو٦٠ٜ اٛشقض وٓل ال ؛ وٗى١ احمللصبد شو األٟىه، ثبالعز٤بة
بم ٗضًنا ٟب رإٌب ا٢٤َٛ هًٜ فالٍ  ثٚ ٓل َوي ؤ١ اخلًن ُُهب، َو٦٠ٜ،

وٓل ٓبٙ هجل اهلل ث٢ ه٠و ٛوعٚ ٍإ٦ٛ ه٢  اٛوؤٌ ٠ٗب عبء ُب األصو،
ؤهؤَذ  ":ُٔبٙ اٛوعٚ ،" ََز٦٠ٜ ؤَج٦ٜ  هؤَذ هٍىٙ اهلل" :احلغو 

كم ؤهؤَذ  :"ُٔبٙ ٦ٛ اث٢ ه٠و ؤهؤَذ ب١ ًٜجذ؟، ،؟ب١ ىمحذ
وبال ُة١ اَٛااٙ  وٗإ٦٣ ُهٞ ٦٤ٟ ٟوبهػخ ا٤َٛخ ثبٛوؤٌ،، 1"ثب٢٠ُٛ

. ٟشووم 
٢٠ُ همحخ اهلل روبذل ثوجبك٥ ادلا٤ٌٟن ؤ١ وُو هُٜهٞ ا٤ٛظت ُب 

ؽىت دي٤٘هٞ ؤ١ َٔوهوا ثول مٖٛ  اٛجؾش ه٢ ٟؼبه ٗٚ شٍء و٤ٟبُو٦،
٧ى  بم ؤ١ ٗٚ ٟب ؤوعج٦ ؤو ٣لة ب٦ُٛ ؤو ؤثبؽ٦، ؤو اَٛ٘ ه٦٤، ُو٦ٜ،
ػبه ًًن  ٧ى شو، وٗٚ ٟب ؽو٦ٟ ؤو ٗو٦٧، و٣بُن ًًن ػبه، فًن،
. ٣بُن 

                                     
.  ٗزبة احلظ،ثبة رٔجُٚ احلغو : اٛجقبه1ٌ
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وال  وٗضًن ٢ٟ األواٟو وا٤ٛىا٧ٍ ال َٔزو١ هبب ثُب١ ادلظٜؾخ،
ُة١ ٓلٝ اإلٍالٝ  اٗزِبء ثبٛزَُٜٞ اٛنٌ ٧ى ؤٍبً اٛل٢َ، ثُب١ ادلَِلح،

ادلظٜؾخ ٠ُُب هٜٞ ادلَٜٞ  وؿبهخ اهلل وهٍى٦ٛ واعجخ، ه٦ُٜ،بال ال رٔىٝ 
ٗب١  ٢٘ٛ دلب ٗب١ ٟٔبٝ االثزلام ٦ُُ اشزجب٥، ،اؤو عه٦ٜشوم ٦ٛ 

وادلٔظىك ؤ١ احمللس ُب اٛل٢َ  اٛز٤ظُض هًٜ ؤ١ شو األٟىه زللصبهتب،
.   ٟه٠ب ٗب١ وال ٟظٜؾخ، ال فًن ٦ُُ،
أل١  بمنب ٗب٣ذ ٗنٖٛ، ، "وشش األِىس حمذصبهتب" :وٓى٦ٛ-

و٧ى  وهًٜ ٠ٗبٙ اٛو٠ٚ، و٧ى اٛٔوآ١، ُُهب اُزُبرب هًٜ ٠ٗبٙ اٛوٜٞ،
. واالُزُبد ال َ٘ى١ بال ٟن شبئجخ اٛزشوَن و٧ى االثزلام  ا٤َٛخ،

٢٘ٛ ه٠ىٝ    واألٟىه شبٟٜخ ٛ٘ٚ ٟب فىَٛ ٦ُُ احلْ،
ُهى ٣لًن ٟب عبء ُب احللَش  األٟىه ٧ب٤٧ب ه٠ىٝ ٣ىهٍ ال ع٤ٍَ،

 ٗب١ اٛنٌ هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ عبثو ـ هػٍ اهلل ه٦٤ ـ ؤ١ ا٤ٛيب
ُة١ االٍزقبهح بمنب ر٘ى١ ُب  َو٠ٜهٞ االٍزقبهح ُب األٟىه ٜٗهب،

، ؤٟب اٛىاعجبد واحملوٟبد وادل٘وو٧بد وادل٤لوثبد ُٔل افزبه ادلجبؽبد
.  ٤ٛب هث٤ب ُُهب ُإٟو٣ب وهنب٣ب 
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 ؤو ُوٚ احمللىه، وسلبِٛخ احلْ بٟب ؤ١ ر٘ى١ ثزوٕ ادلإٟىه،
                               ،دل َشوه٦ اهلل وهٍى٦ٛ وبٟب ؤ١ ر٘ى١ ثةؽلاس ٟب

هًٜ ٟب ٗب١ ٢ٟ ؛ "وشش األِىس حمذصبهتب" :وًًن ٍبئي محٚ ٓى٦ٛ
٧نا روـُٚ : "ٓبٙ اإلٟبٝ  اث٢ ر٠ُُخ اٛجلم ادل٤هٍ ه٤هب خبظىطهب،

ٌُٛ ٢ٟ ٣ىم اٛزإوَٚ  ٢ٟ ٣ىم اٛزؾوََ واإلحلبك، ٤ٜٛظىص،
 وٓل هك ـ همح٦ اهلل ـ مٖٛ احل٠ٚ ٢ٟ مخَخ وعى٥، ،1"اَٛبئي،،،
و٢ٟ ٍب َ٘ى١ ٦ُُ كالٛخ هًٜ ؤ١ اٛجلم شو ٢ٟ ادلوبطٍ ، ُب٣لو٧ب
: ٛولح اهزجبهاد اخلبٛظخ،

 ثبهزجبه ٟب ُُهب ٢ٟ عواءح هًٜ آزؾبٝ محً أوذلبـ 
. و٧ى هجبكح اهلل روبذل دبب دل َإم١ ث٦  اٛزشوَن،

.  ٛ٘ىهنب رزؼ٢٠ اٛٔىٙ هًٜ اهلل ثًٌن هٜٞ وصبُٔهبـ 

                                     
.   273:آزؼبء اٛظواؽ ادلَزُٔٞ سلبِٛخ ؤطؾبة اجلؾُٞ 1
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 أل١ ٟور٘ت ادلوظُخ ؤٓوة بذل اٛزىثخ ٢ٟ رلزوػ وصبٌضهبـ 
ورلٙ ه٦ُٜ  بم ٤َله ؤ١ َزىة ادلجزلم ٠ٗب َشهل ث٦ اٛىآن، اٛجلهخ،
 . 1اِصبه

 رووََ عبٟن ٟب٣ن ٜٛجلهخ،؛ "ووً حمذصخ ثذػخ" :وٓى٦ٛ ـ
وٟوٜىٝ ؤ١  واٛجلهخ ُب اٛشوم، و٧ى طبحل أل١ َش٠ٚ اٛجلهخ اٌٜٛىَخ،

٢٘ٛ دلب ٗب١ اٛشبهم بمنب َهزٞ ثجُب١  اٛجلهخ اٌٜٛىَخ ؤهٞ ٢ٟ اٛشوهُخ،
. اهزرب ٧نا ؽ٠٘ب ٦٤ٟ هًٜ احمللصبد ُب اٛل٢َ ال ًًن  احلٔبئْ اٛشوهُخ،

اؽزبعذ  ودلب ؤفرب ه٢ احمللصخ ثبٛجلهخ وٗب١ ٟو٤بمهب ٟزٔبهثب،
بم    ُبهزربد سبهُلا ٛنٗو اُٜٛ٘خ اٛيت ثول٧ب،،٧ن٥ اجل٠ٜخ بذل ٟيَل ثُب١

اٍزٌىن ه٢ ٧نا اٛز٠هُل ُب –واهلل ؤهٜٞ –وٛنٖٛ ، ؤهنب ٧ٍ ادلٔظىكح
 ،"فئْ وً ثذػخ ظالٌخ" :بم ثول اٛزؾنَو ٓبٙ هواَخ عبثو ه٤ل َٟٜٞ،

. وٗنٖٛ ُب ثوغ هواَبد ؽلَش اٛووثبع ه٤ل اث٢ ؤيب هبطٞ 

                                     
،ٗزبة ا٤َٛخ " ب١ اهلل ؽغي ـ ؤو ٓبٙ ؽغت ـ  اٛزىثخ ه٢ ٗٚ طبؽت ثلهخ1

 . 37/الث٢ ؤيب هبطٞ، ا٤ٛض
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وُب هواَخ ؤفوي الث٢ ؤيب هبطٞ اٍزٌين ه٢ وطَ احمللصخ 
". فئْ وً حمذصخ ظالٌخ" :ُجول اٛزؾنَو ٓبٙ ثبٛجلهخ،

ُة١ ادلووٌُن  ُهنا رووََ ٜٛجلهخ ال حيزبط ٟو٦ بذل ًًن٥،
و٤ٟهٞ  ٤ٟهٞ ٢ٟ رىٍن ُب اٛزووََ ؽىت عو٦ٜ شبٟال ٜٛوبكاد ُإُوؽ،

واحللَش طبحل أل١ َش٠ٚ ٟب ؤؽلس  ٢ٟ ٓظو٥ هًٜ اٛوجبكاد ُِوؽ،
. وٟب ٓظل ث٦ اٛزوجل ٢ٟ اٛوبكاد  ٢ٟ اٛوجبكاد،

 :ُب روو٦َِ اٛضبين ذلب  ثٔى٦ٛ-وٓل ؤؽ٢َ اٛشبؿيب ـومح٦ اهلل
َمصذ ثبٌغٍىن  رعبٍ٘ اٌششػُخ، اٌجذػخ ؼشَمخ يف اٌذَٓ خمزشػخ،"

 . 1"ػٍُهب ِب َمصذ ثبٌؽشَمخ اٌششػُخ
ؽ٘ٞ هبٝ هًٜ اٛجلم ثإهنب ؛ "ووً ثذػخ ظالٌخ" :وُب ٓى٦ٛ        -
ؤهًٜ ؤِٛبف (ٗٚ)ُة١ ِٛق حبُش ال ََزضىن ٤ٟهب شٍء، ػالالد،

ٌُٛ ُب ٗالٝ اٛووة " :ٓبٙ اٛٔبػٍ هجل اٛى٧بة ٢ٟ ادلبُٛ٘خ اٛو٠ىٝ،
 . 2"٠ٜٗخ ؤهٞ ٤ٟهب(ٗٚ)ثول

                                     
  .  1/28 االهزظبٝ 1
.    بهشبك اِٛؾىٙ ٜٛشىٗبين،اٛو٠ىٝ،ادلَإٛخ اَٛبكٍخ،اِٛوم اٛضبٛش  2



 

 

 

88 

هًٜ اشزوإ اٛجلم ُب ، "ووً ثذػخ ظالٌخ" :وَلٙ ٓى٦ٛ-
ُة١ ؤٟىه اٛل٢َ بما دل ر٢٘ ٤٤ٍب ُةهنب  وطَ اٛؼالٙ و٧ى ػل اذللي،

ُةهنب ٟزِبورخ  ٢٘ٛ اٛجلم وب١ اشزوٗذ ُب ٧نا اٛىطَ،، ر٘ى١ ثلهب
: ٛزِبوهتب ٠ُُب َزورت هُٜهب ٢ٟ ؤصو  اٛؼوه،

. ـ ٤٠ُهب ٟب ٧ى ُب اٛؤبئل 
. ـ و٤ٟهب ٟب ٧ى ُب األٓىاٙ 
. ـ و٤ٟهب ٟب ٧ى ُب األُوبٙ 

. ورِبود رإصًن ٧ن٥ ااأل٣ىام ٟوووٍ 
. ـ و٤ٟهب اٛجلم احلُُٔٔخ 
واِٛز٤خ ُُهب  واٛشجهخ ُُهب ؤهلٞ، ـ و٤ٟهب اٛجلم اإلػبُُخ،

.  ؤشل 
. ـ و٤ٟهب ٟب ٧ى عيئٍ 
ٛ٘ى٦٣ ؤٍبٍب جمل٠ىهخ ٢ٟ اٛجلم  ـ و٤ٟهب ٟب ٧ى ٍٜٗ،

.  رىٛلد ه٦٤
٠ٗب ٓبٙ  ٢٘ٛ وطَ اٛؼالٙ َش٠ٜهب هًٜ رِبوهتب،

.  فّب را ثؼذ احلك إال اٌعالي:روبذل
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 َُِل ؤ١ اٛجلهخ ُب ا٤ٛبه،؛ "ووً ظالٌخ يف إٌبس" :ـ وٓى٦ٛ
وبما ٗب٣ذ  وٓل عوٜهب فبسبخ ٟـبٍ ٧ن٥ اََٜٛخ ٢ٟ اُٜٛ٘بد،

َُُ٘ دبؾلس  ُب ا٤ٛبه،ُبه٦ٜ اٛؼالٛخ و٧ٍ رلوك وطَ َزٜجٌ ث٦ 
. اٛؼالٛخ واٛلاهٍ بُٛهب واٛوبٟٚ هًٜ ؤُهب ؟

أل١ ادلوء ٓل  ُب ٧نا ادلٔبٝ، وٛو٦ٜ دل َٔٚ اٛؼبٛى١ ُب ا٤ٛبه
وال َ٘ى١ مٖٛ َٟزىعجب  َؼٚ ه٢ احلْ ُب َٟإٛخ ؤو مجٜخ َٟبئٚ،

. ودل َز٢٘٠ ٢ٟ اٛوٜٞ ث٦  بما ٗب١ ٟواك٥ ارجبم احلْ، كفى٦ٛ ا٤ٛبه،
ؤو َو٠ٜهب  وُب ٟٔبثٚ مٖٛ ٓل َجزلم اٛشقض ثلهخ واؽلح،

. ٟظوا هُٜهب ُُقزَٜ ه٢ اَٛبثْ 
وادلٔظىك ؤ١ ٧ن٥ اُٜٛ٘خ ُُهب ر٤ًِن شلَل ٢ٟ االثزلام ثجُب١ 

وٓل  ُبدلجزلهخ وؤ٧ٚ األ٧ىاء ٗنٖٛ ٢ٟ ثبة ؤوذل، ؤ١ اٛجلم ُب ا٤ٛبه،
وٍهب يف "ٍجْ ٓى٦ٛ ـ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ ـ ُب ؽلَش اِٛوّ ـ 

وٟب ٢ٟ ُوٓخ فبِٛذ ٧ل٦َ  ،"ِب أٔب ػٍُٗ وأصذبيب :إٌبس إال وادذح
. و٧لٌ ؤطؾبث٦ بال وُُهب اثزلام ٓٚ ؤو ٗضو 
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ِب أعفً " وشلب َشبٗٚ ٧نا ٓى٦ٛ ـ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ ـ
ُة٦٣ بما ٗب١ اٛضىة ادلزغبوى ث٦ ، 1"ِٓ اٌىؼجني ِٓ اإلصاس يف إٌبس

وال ٟب٣ن ؤ١ َ٘ى١ ٗٚ ٟب ، َُُ٘ ثالث٦َ؟ احلل ادلشووم ُب ا٤ٛبه،
 وب١ ٛ٘ى٦٣ فجُضب، ٌُٛ حبْ ٢ٟ اٛظِبد وًًن٧ب شلب َوًٟ ُب ا٤ٛبه،

ٌُُّض اهلل " :وٓل ٓبٙ روبذلٗب١ ادلواك ٟالثٌ اٛظِخ ؤو ُبهٚ اِٛوٚ، 
اخلجُش ِٓ اٌؽُت وجيؼً اخلجُش ثؼعٗ ػًٍ ثؼط فريوّٗ مجُؼب 

". فُجؼٍٗ يف جهُٕ
َؼ٤٠هب ِٟززؼ    ـ ب١ ٧ن٥ اُٜٛ٘خ ٗب١ هٍىٙ اهلل

 وَ٘وه٧ب ثو٠ىٟهب، ُب ؽلَش عبثو، "ٗب١" ٠ٗب َشوو ث٦ ِٛق فـج٦،
 شلب َٔـن ٟو٦ ؤ١ ه٠ىٟهب زلِىف ًًن سلظىص، ودل َٜؾْ هبب اٍزض٤بء،

ٓل رٔوه ُب األطىٙ اٛو٠ُٜخ " :ؽُش ٓبٙ وٓل ؤشبه بذل مٖٛ اٛشبؿيب،
بما ر٘وهد ُب ٟىاػن  ؤو كُٛٚ شوهٍ ٍٜٗ، ؤ١ ٗٚ ٓبهلح ُٜٗخ،

ودل َٔزو١ هبب  وؤرً هبب شىا٧ل هًٜ ٟوب١ ؤطىُٛخ ؤو ُوهُخ، ٗضًنح،

                                     
 هوا٥ اٛجقبهٌ ه٢ ؤيب ٧وَوح ُب ٗزبة اٜٛجبً،ثبة ٟب ؤٍِٚ ٢ٟ اٛ٘وجٌن ُهى ُب 1

.  ا٤ٛبه 
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ُنٖٛ كُٛٚ ؛ وبهبكح رٔوه٧ب ٟن بهبكح ر٘وه٧ب، وال زبظُض، رُُٔل،
 . 1"هًٜ ثٔبئهب هًٜ ٟٔزؼً ِٛلهب ٢ٟ اٛو٠ىٝ

؛ ٗب١ َؼ٢٠ رٜٖ اُٜٛ٘خ فـج٦  وىَبكح هًٜ ٗى٦٣ -
و٢ٟ األكٛخ هًٜ مٖٛ  ُة٦٣ ٗب١ َنٗو٧ب ُب ادلىاهق ًًن اخلـت،

ٟىهلخ  وهل٤ب هٍىٙ اهلل" :ؽلَش اٛووثبع ث٢ ٍبهَخ اٛنٌ ٦ُُ
ه٦ُٜ اٛظالح -و٦ُُ ٓى٦ٛ ،"وعٜذ ٤ٟهب اٜٛٔىة ومهُذ ٤ٟهب اٛوُى١ 

". ُة١ ٗٚ ثلهخ ػالٛخ -: واَٛالٝ
وشلب َالؽق ؤ١ األٍٜىة ُب احللَش دل جيو هًٜ ٣َْ  -

وٗٚ ٧لٌ  ٗٚ ٗالٝ ُ٘الٝ اهلل ؤؽ٢َ ٦٤ٟ، ":ٗإ١ َٔىٙ واؽل،
ثٚ ب٦٣ دلب ٗب١ ُب ادلٔبٝ اٛنٌ ال  اخل،…فًن ٦٤ٟ  ُهلٌ زل٠ل

وب١  ٢ٟ ؽُش ادلجلؤ ٠ٗب َٔبٙ، خيزَٜ ادل٠َٜى١ ٦ُُ ٤ٍُهٞ وثلهُهٞ،
اٗزًِ ثظٌُخ  دلب ٗب١ ُب ٧نا ادلىَٓ، كٛذ ؤه٠بذلٞ هًٜ سلبِٛخ ادلجلب،

وال  ٟن ؤ٦٣ ال رلبٙ ٠ٜٛٔبه٣خ ثٌن ٗالٝ اهلل روبذل وٗالٝ ًًن٥، اٛزِؼُٚ،
٠ُٜب ؤرً ادلىػن اٛنٌ ٦ُُ  و٧لٌ ًًن٥،ثٌن ٧لٌ هٍىٙ اهلل

                                     
  .1/141  االهزظبٝ 1
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 واٍزو٠ٚ ؤٓظً ؤِٛبف اٛو٠ىٝ ه٤ل اٛووة، االشزجب٥ ًًن األٍٜىة،
: وٗوه٥ صالس ٟواد

".  ٗٚ زللصخ ثلهخ" :ـ ُب اٛزووََ ثبحمللصبد
". ٗٚ ثلهخ ػالٛخ" :ـ وُب احل٘ٞ هُٜهب ثبٛؼالٙ
". ٗٚ ػالٛخ ُب ا٤ٛبه" :ـ وؤفًنا ثجُب١ ؤهنب ُب ا٤ٛبه

.  واهلل ادلَزوب١ ورىُٗلا ٜٛجُب١، ٗٚ ٧نا بٟوب٣ب ُب اٛجالى،
ُٔل م٧ت ثوغ ؤ٧ٚ اٛوٜٞ بذل ؛ وٟن ٗٚ ٧نا اٛنٌ هؤَذ

همح٦  -ٓبٙ ا٤ٛىوٌ ، ثٚ ٧ى سلظىص ؤ١ ه٠ىٝ احللَش ًًن زلِىف،
 ادلواك ٢ٟ شو األٟىه،…وشو األٟىه" -:ه٦ُٜ اَٛالٝ-ب١ ٓى٦ٛ  - اهلل

شو٢ٟ ٗضًن ٢ٟ (َٔظل اَٛبثٔخ هًٜ اإلٍالٝ)وبال ُجوغ األٟىه اَٛبثٔخ
 وٌُٛ دبَزُٔٞ، وٓل ربثن ا٤ٛىوٌ هًٜ ٧نا ثوغ ا٤ٛبً،، 1"احمللصبد

وبؽلاص٦ ٍبثْ هًٜ ى٢ٟ  وٟواك٧ٞ ثنٖٛ ؤ١ اٛشوٕ ٟضال شو احمللصبد،
. اخلـبة هبنا احللَش ُال ٤َزهغ اٛٔىٙ ثو٠ى٦ٟ 

وب١ ٗب١ ٤٧ب حينه ؤٟز٦ ٌٟجخ اٛىٓىم ُب واجلىاة ؤ١ ا٤ٛيب
ٌُُٜ مٖٛ دبب٣ن ؤ١ َ٘ى١ ؽ٦٠٘ هًٜ احمللصبد ثإهنب  اٛجلم َٟزٔجال،

                                     
  شوػ ا٤ٛىوٌ هًٜ طؾُؼ َٟٜٞ 1
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وادل٠ٌَٜن بما ُوٜىا ٢ٟ اٛجلم ٟب  شو األٟىه ٟز٤بوال ٠ٜٛبػٍ ؤَؼب،
واٛشوٕ  ٌُُٜ مٖٛ دبقوط ؤه٠بذلٞ ه٢ االثزلام، رٔلٟهٞ ا٤ٛبً ب٦ُٛ،

ُة١ اهلل روبذل ُـو هجبك٥ هًٜ احلْ  ٢ٟ مجٜخ ٟب ؤؽلس ثال هَت،
٠ٗب ٓبٙ ه٦ُٜ اٛظالح  ُبعزبٛزهٞ اٛشُبؿٌن ه٢ ك٤َهٞ، وفٜٔهٞ ؽ٤ِبء،

ُزجٌن ؤ١ ٧نا  احللَش،…1وً ِىٌىد َىٌذ ػًٍ اٌفؽشح" :واَٛالٝ
. اٛو٠ىٝ ٌُٛ دبقظىص
٧نا  ،"وٗٚ ثلهخ ػالٛخ" :ؤَؼب- همح٦ اهلل - وٓبٙ ا٤ٛىوٌ

٧ٍ ٗٚ شٍء ه٠ٚ :ٓبٙ ؤ٧ٚ اٌٜٛخ وادلواك ًبٛت اٛجلم، هبٝ سلظىص،
ومٗو ؤٟضٜخ  اٛجلهخ مخَخ ؤَٓبٝ،:ٓبٙ اٛو٠ٜبء هًٜ ًًن ٟضبٙ ٍبثْ،

٣وٞ " :وؤَل ٟب م٧ت ب٦ُٛ ثٔىٙ ه٠و اَٛبثْ ٜٛجلهخ ادل٤لوثخ وادلجبؽخ،
٠ٗب ؤَل بٟ٘ب٣ُخ كفىٙ اٛزقظُض ٜٛؾلَش ٟن وهوك٥  ،"اٛجلهخ ٧ن٥
،َوين ٟن ؤ١ رٜٖ اٛوَؼ دل رذِش وً شٍء :ثٔى٦ٛ روبذل ثِٜق ٗٚ،

 . 2رلٟو ٗٚ شٍء

                                     
 ٟزِْ ه٦ُٜ ٢ٟ ؽلَش ؤيب ٧وَوح،اٛجقبهٌ ُب ٗزبة اجل٤بئي،وَٟٜٞ ُب ٗزبة 1 

اٛٔله  
  6/154 شوػ طؾُؼ 2َٜٟٞ
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واإلٟبٝ ا٤ٛىوٌ ٌُٛ اٛىؽُل اٛنٌ ٓبٙ ثب٣َٔبٝ اٛجلم مخَخ 
 ُٔل ضلب ٧نا ا٤ٛؾى ٢ٟ ٓج٦ٜ ٍٜـب١ اٛو٠ٜبء اٛوي ث٢ هجل اَٛالٝ، ؤَٓبٝ،

 ٠ٗب ٧ى ٟنٗىه ُب ٗزبث٦ اُٛٔٞ ٓىاهل األؽ٘بٝ ُب ٟظبحل األ٣بٝ،
و٣ٔٚ ه٢  وم٧ت بذل مٖٛ ؤَؼب احلبُق اث٢ ؽغو و اَُٛىؿٍ،

٠ُب واُْ ا٤َٛخ ُهى : اٛجلهخ ثلهزب١" :اٛشبُوٍ ـ همح٦ اهلل ـإ٦٣ ٓبٙ
ُةٟب  ُبشزوؽ ٟىأُخ ا٤َٛخ،، 1"وٟب فبَٛ ا٤َٛخ ُهى ٟنٟىٝ زل٠ىك،

وبال  وٟن ٧نا ال بش٘بٙ، ؤ٦٣ َٔظل اٛجلهخ اٛيت ٧ٍ ؤهٞ ٢ٟ اٛشوهُخ،
.  ُب٤ٛيام  ُب ادلىأُخ وادلقبِٛخ ٤َٜٛخ 

٢٘ٛ ٌُٛ ٢ٟ  وه٠ٜبء ادل٠ٌَٜن ٤َجٌٍ ؤ١ َووٍ ذلٞ ٓله٧ٞ،
دل٢ رجٌن ٦ٛ احلْ ُب فالٍ ٟب  اٛالىٝ ٟزبثوزهٞ ُب ٗٚ ٟب م٧جىا ب٦ُٛ،

. م٧جىا ب٦ُٛ 
وٟولٞ االفزالٍ بمنب َوعن بذل ُُِٗخ رظ٤َُ ثوغ 

ُبٛٔبئٜى١ ثزٜٖ األَٓبٝ َوو١  األه٠بٙ ثول االرِبّ هًٜ ٟشووهُزهب،
 وٛوٜهٞ ًٜجىا وطَ اجللح، ؤ١ رٜٖ األه٠بٙ ٢ٟ اٛجلم ااحل٤َخ،

ٛىعىك اٛلُٛٚ  واِٛوَْ اِفو َوي ؤهنب َُٛذ ٢ٟ اٛجلم ُب شٍء،
                                     

 . 13/213: ُزؼ اٛجبه1ٌ
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هًٜ ؤ١ االفزالٍ وآن ثٌن اِٛؤٌَن ُب  و٧نا ٧ى اٛظىاة، هُٜهب،
. ٟشووهُخ ثوغ األه٠بٙ ؤَؼب 

و٧ى ادلضبٙ اٛنٌ مٗو٥ ا٤ٛىوٌ -٠ُضال رظ٤َُ ٗزت اٛوٜٞ
ثٚ ب٦٣ بٟب ٢ٟ اٛىٍبئٚ  ٌُٛ ٤ٟهب ُب شٍء،-ٜٛجلهخ ادلَزؾجخ 

وٛولٝ اٛلُٛٚ هًٜ ادل٤ن  ُُوـً ؽ٘ٞ ادلٔبطل و اٌٛبَبد، وادلٔلٟبد،
 وال خيزَٜ األٟو ٠ُُب مٗو٥ اٛوي ٟضبال ٜٛجلهخ اٛىاعجخ، ٦٤ٟ ٠ٗب رٔلٝ،

و٢ٟ اٛوغت ؤ١ َٔىٙ ٟن اهزجبه٥ بَب٥ ثلهخ  و٧ى رظ٤َُ ٗزت ا٤ٛؾى،
وؤهغت ٦٤ٟ ؤ١ َنٗو االعز٠بم  ،"ب٦٣ ٢ٟ ٟٔلٟخ اٛىاعت" :واعجخ

ومٗو  وٓل رٔلٝ رىػُؾ٦، هًٜ طالح اٛزواوَؼ ٟضبال ٜٛجلهخ ادلَزؾجخ،
 وال خيًِ ثول٥، ٟضبال ٜٛجلهخ ادلجبؽخ ادلظبُؾخ هٔت اٛظجؼ واٛوظو،

بم ؤ١ ٧نا  ُة٦٣ ٌُٛ ثلهخ ٟجبؽخ، وٗنٖٛ اٛزجَؾ ُب ؤ٣ىام األؿو٠خ،
 وٗٚ ى٢ٟ َ٘ى١ اٛزجَؾ ٦ُُ حبَج٦، ٗب١ ٟىعىكا ُب اٛوهل األوٙ،

لً ِٓ دشَ صَٕخ اهلل اٌيت أخشط ٌؼجبدٖ  :وٓل ٓبٙ اهلل روبذل
ووٍىا واششثىا وال  :وٛو٠ىٝ ٓى٦ٛ روبذل ،واٌؽُجبد ِٓ اٌشصق

. رغشفىا
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وٓل رىهم ؤًٟن ادلا٤ٌٟن ه٠و ث٢ اخلـبة ه٢ " :ٓبٙ اث٢ ٗضًن
بين ؤفبٍ ؤ١ " :ور٤ي٥ ه٤هب ؤَىٙ ٗضًن ٢ٟ ؿُجبد ادلأٗٚ وادلشبهة،

أر٘جزُ ؼُجبرىُ يف دُبرىُ  :ؤٗى١ ٗبٛن٢َ ٓبٙ اهلل وخبهٞ وٓوههٞ
 اٌذُٔب واعزّزؼزُ هبب

1 .
وهدبب اهزرب ٓىٙ ه٠و ٧نا كُٛال ٠ٜٛقبَٛ ٛ٘ى٦٣ دل َِوٚ 

مٖٛ،و٦٤٘ٛ ٢ٟ عهخ ؤفوي َلٙ هًٜ ؤ١ رٜٖ األٟىه ٗب٣ذ ٟوووُخ 
. ه٤ل٧ٞ 

ُٔل رجٌن ؛ ه٢ طالح اٛزواوَؼ-هػٍ اهلل ه٦٤-ؤٟب ٓىٙ ه٠و
٤ٛب ٢ٟ ٓجٚ وع٦ وطَ ٟب ٓـبٝ ث٦ ٢ٟ مجن ا٤ٛبً هًٜ ٓبهت واؽل 

ثبٛجلهخ،وضل٢ ٣ٔجٚ ٢ٟ ٗٚ ؤؽل ؤ١ َٔىٙ ه٢ ؤٌ ٤ٍخ روٗهب 
دلب٣ن،٠ٗب ٍجْ ثُب٦٣،ؤو ر٤بٍب٧ب ا٤ٛبً ُٜٞ َو٠ٜىا هبب،ٍب ؤؽُب ا٤ٛيب

هػٍ -ُزوُْٜ ه٠و ٣وٞ اٛجلهخ ٧ن٥،:اٛو٠ٚ هبب ؤؽل٧ٞ،ؤ١ َٔىٙ ه٤هب
بمنب ٗب١ هًٜ شٍء ٤َٟى١ ثال فالٍ،َُُ٘ ََزلٙ ث٦ هًٜ -اهلل ه٦٤

 . ٟب ٦ُُ شج٦ افزالٍ؟

                                     
  448 ـ 7/445،وا٣لو اٛله ادل٤ضىه اَُٛىؿ6/285،286ٍ رًَِن اٛٔوآ١ اٛولُٞ 1
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   رذِش وً شٍء ثأِش سهبب :ؤٟب ٓىٙ اهلل رجبهٕ وروبذل
 ُة١ اٛوَؼ طبحلخ ٛزلًٟن ٗٚ شٍء، ُال ؽغخ ٦ُُ هًٜ ٟب ٓب٦ٛ اا٤ٛىوٌ،

وٓل هوٌ ه٢ اث٢  ٢٘ٛ اهلل روبذل بمنب ؤم١ ذلب ُب رلًٟن ٟب شبء رلًٟن٥،
،ُُلهو ٟـ٢ ٓى٦ٛ ٧نا ؤ٦٣ "رلٟو ٗٚ شٍء ثوضذ ٦ٛ:"هجبً ٓى٦ٛ

ُة٦٣  ،ثأِش سهبب:و٧ى ٓى٦ٛ روبذل ثشج٦ اجل٠ٜخ ثول٥،"ٗٚ شٍء"ُٓل
بال ؤ٦٣ ُب ٟوىن رلٟو ٗٚ شٍء ٟإمو١  وب١ ٗب١ ؽبال ٢ٟ ُبهٚ رلٟو،

ثٚ ُب  ،"ٗٚ"وأل١ اخلالٍ ٌُٛ ُب عىاى زبظُض ِٛق ذلب ثزلًٟن٥،
. و٧ى ُب اَِخ ٓل كهو،ُإ٢َ ٧ى ُب احللَش؟  وعىك ادلقظض،

ُبحلبطٚ ؤ١ األٟىه اٛيت اٍزلٙ هبب ا٤ٛىوٌ وًًن٥ هًٜ رَُٔٞ 
وبٟب  اٛجلم بذل ؽ٤َخ وٍُئخ بٟب ؤهنب ال َظلّ هُٜهب وطَ اٛجلهخ،

٠ٗب ٧ى اٛشإ١ ، ثب٤ٛض ؤو اإلمجبم ؤهنب شلب كٙ اٛلُٛٚ هًٜ ٟشووهُز٦
.   ُال رظٜؼ ٛزقظُض رٜٖ اُٜٛ٘خ  ُب مجن ادلظؾَ،
ِٓ عٓ يف " :ب١ ادلقظض ٧ى ٓىٙ هٍىٙ اهلل :فئْ لًُ

وأجش ِٓ ػًّ هبب ثؼذٖ ِٓ غري أْ  فٍٗ أجش٘ب،؛ اإلعالَ عٕخ دغٕخ
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 هًٜ ؤ٦٣ وٓل ٣ض ا٤ٛىوٌ ؤَؼب ،1احللَش" َٕمص ِٓ أجىسُ٘ شٍء
وبُٖٛ  ٟب ٧نا ثظبحل ٜٛزقظُض، ال واهلل، :لٍذسلظض ٛزٜٖ اُٜٛ٘خ، 

:  ثوغ ٟب رـ٠ئ٢ ب٦ُٛ ٣َِٖ 
وٟووُخ ٍجت اٛىهوك  ب١ ؽلَش ا٢َٛ واهك هًٜ ٍجت، -

 ُهٞ ادلواك ٢ٟ ا٤ٛظىص، دبضبثخ ٟووُخ ٍجت ا٤ٛيوٙ ُب اإلهب٣خ هًٜ
و٧ى عبٌٛ ٟن   وفالطز٦ ؤ١ مجبهخ ُٔواء وُلوا هًٜ ا٤ٛيب

ٍب  ُإٟو ثالال ُإم١، ٠ُٜب هؤي ٟب هبٞ ٢ٟ ُبٓخ سبوو وعه٦، ؤطؾبث٦،
َب أَهب إٌبط ارمىا سثىُ اٌزٌ  :ٍب فـت ُٔبٙ ؤٓبٝ ُظًٜ،

َب :ٍب ٓوؤ اَِخ اٛيت ُب ٍىهح احلشو اَِخ،خٍمىُ ِٓ ٔفظ وادذح
 :وٓبٙ اَِخ، أَهب اٌزَٓ إِٓىا ارمىا اهلل وٌزٕظش ٔفظ ِب لذِذ ٌغذ

ِٓ  ِٓ صبع ثشٖ، ِٓ صىثٗ، ِٓ دسمهٗ، رصذق سجً ِٓ دَٕبسٖ،"
ُغبء هعٚ ٢ٟ  :ٓبٙ اٛواوٌ ،وٌى ثشك متشح :دىت لبي صبع متشٖ،

ٓبٙ ٍب  ثٚ ٓل هغيد، األ٣ظبه ثظوح ؽىت ٗبكد ٦ِٗ روغي ه٤هب،

                                     
هوا٥ َٟٜٞ ه٢ عوَو ث٢ هجل اهلل اٛجغٍٜ ُب ٗزبة اٛيٗبح،ثبة احلش هًٜ اٛظلٓخ 1

 . "وؤ٣ىاههب وؤهنب ؽغبة ٢ٟ ا٤ٛبه
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ؽىت هؤَذ وع٦  رزبثن ا٤ٛبً ؽىت هؤَذ ٗىٌٟن ٢ٟ ؿوبٝ وصُبة،
 . 1ٍب مٗو احللَش َزهٜٚ ٗإ٦٣ ٟن٧جخ، ا٤ٛيب

وٌُٛ ٟوىن اإلشبهح بذل ٍجت وهوك احللَش اٛٔىٙ ثٔظـو 
وبمنب  ُة١ اٛوربح ثو٠ىٝ ِٛل٦ ٠ٗب ه٦ُٜ مجهىه ؤ٧ٚ اٛوٜٞ، ا٤ٛض ه٦ُٜ،

 شلب ٧ى ٟشووم ثبٛلُٛٚ ادلٔظىك ؤ١ َٔبٙ ث٦ ُب ٗٚ ٟب شبث٦ اَٛجت،
ُة١ ٗب١ ٢ٟ ًًن٧ب  ثشقظ٦ ووطِــ٦ ب١ ٗب١ ٢ٟ اٛوجبكاد،

ثإ١  ؤو ثِوٜهب، ُ٘ٚ ٢ٟ ؤؽُب ٤ٍخ ثبٛلهىح بُٛهب، ُبألٟو ٓل خيزَٜ،
طلّ ه٦ُٜ ؛ حبٜىٙ اٛجلهخ زلٜهب ؤو سلبِٛخ، ٗب٣ذ ٤َُٟخ ؤو رلهىٛخ،

 ،"٦ُٜ ٟضٚ ؤعو ُبه٦ٜ؛ ٢ٟ كٙ هًٜ فًن" :ٓى٦ٛ ُهى ٣لًن احللَش،
 ُبدلٔظىك األوٙ ثبحللَش اٛز٤ى٦َ ثولٞ ؤعو اٛجبكت ثبخلًن ادلشووم ُو٦ٜ 

–همح٦ اهلل -و٧نا اٛنٌ ٜٓز٦، ٧ى ٟب ٓوه٥ ا٤ٛىوٌ ٦َِ٣ 
 و٢ٍ ا٢٤َٛ احل٤َبد، ٦ُُ احلش هًٜ االثزلاء ثبخلًناد،" :ٓبٙ ؽُش

وٍجت ٧نا اٛ٘الٝ ُب  واٛزؾنَو ٢ٟ افزوام األثبؿُٚ وادلَزٔجؾبد،

                                     
ؤط٦ٜ ٢ٟ االهرِبم،وادلواك شٍء ٗضًن  (ثِزؼ اٛ٘بٍ) اِٛبٓخ احلبعخ اٛشلَلح،اٛ٘ى1ٝ

. شلى٧خ ثبٛن٧ت :ََز٤ًن،ٟن٧جخ:٢ٟ اٛضُبة واٛـوبٝ،َزهٜٚ
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ُغبء هعٚ ثظوح ٗبكد ٦ِٗ روغي  ":٧نا احللَش ؤ٦٣ ٓبٙ ُب ؤو٦ٛ
واِٛبرؼ  وٗب١ اِٛؼٚ اٛولُٞ ٜٛجبكٌ هبنا اخلًن، ُززبثن ا٤ٛبً، ه٤هب،

وً " :و٦ُُ زبظُض ٓى٦ٛ" :٦٤٘ٛ ؤػبٍ ،"ٛجبة ٧نا اإلؽَب١
وؤ١ ادلواك ث٦ احمللصبد اٛجبؿٜخ واٛجلم  ،"حمذصخ ثذػخ،ووً ثذػخ ظالٌخ

 . 1"ادلنٟىٟخ
٧ى ادلُٔل ؤو ؛ "ا٢َٛ"ٜٓذ اٛنٌ ال هَت ٦ُُ ؤ١ ؽلَش

رجٌن ٤ٛب ؤ١ ه٠ىٟهب  وٓل ،"وٗٚ ثلهخ ػالٛخ" :ادلقظىص ثزٜٖ اُٜٛ٘خ
ب١ شئذ ٜٓذ ب١ ٧نا احللَش ًًن شل٢٘ شوهب ؤ١ َواك ث٦  وزلِىف،

و٧نا ثبٛؼووهح اٛشوهُخ  وال اإلؿالّ ٠ُُب ٢ََ، اٛو٠ىٝ ٢٠ُُ ٢ََ،
: وبُٖٛ اٛجُب١ اٛيت ال ديبهٌ ُُهب َٟٜٞ،

ُأل٦٣ ٍٛ٘ َٔجٚ ٢ٟ ؛ ؤٟب ؤ٦٣ ٌُٛ هًٜ ه٠ى٦ٟ ٢٠ُُ ٢ََ        -
هبهُب ثبجملبٙ اٛنٌ  ،٤َ٥جٌٍ ؤ١ َ٘ى١ هبدلب دبب ٢ََ؛ اٛشقض ؤ١ ٢ََ
ُُٔظو ٟضال  ُوٜٞ ٢ٟ ٧نا ؤ١ ٌُٛ ادلواك ٦٤ٟ اٛو٠ىٝ، َزإرً ٦ُُ ا٢َٛ،

 وٗٚ َٟٜٞ هبدل دبب ٧ى ػووٌ ٢ٟ اٛل٢َ، وٗضًن ٤ٟهٞ هًٜ اٛو٠ٜبء،
َوٜٞ ادلشهىهاد ًًن اٛؼووهَخ، وُب اٛل٢َ ؤٟىه فُِخ ال َو٠ٜهب بال 

                                     
.  7/104 شوػ طؾُؼ 1َٜٟٞ
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٣ب٧ُٖ  اٛن٢َ عوٜىا اٛجلم ؤَٓبٟب ٤َبىهى١ ُب ٧نا، وال ؤك٢اُٜٛٔٚ، 
. و٧ى ؤٟو ثو٧بين ال ٤ٟبص ٢ٟ بٓواه ادلقبَٛ ث٦ ه٢ ًًن٧ٞ،

ٍب َزجٌن ؤ٦٣  ٢ََ و٧ى ًًن هبدل دبشووهُخ ٟب ٦٤ٍ، :فئْ لًُ
 ؤ٦٣ َ٘ى١ فبجلىاة ؛ٓل واُْ  احلْ ُُاعو ٧ى وَاعو ٢ٟ ه٠ٚ دبب ٦٤ٍ

ُإىن  الٓزِبئ٦ ٟب ال هٜٞ ٦ٛ ث٦، ال ٟإعىها، ٟٜىٟب وٛى ؤطبة احلْ،
وال رمف ِب ٌُظ  :ٓبٙ روبذل، َ٘ى١ ٦ٛ ؤعو ا٢َٛ وؤعو اٛوبٟٚ ث٦؟

.   ٧نا بما اُزوػ٤ب ؤ٦٣ ؤطبة احلْ َُُ٘ بما دل َظج٦ ؟ ،ٌه ثٗ ػٍُ
ُهنا رل٠ن ه٦ُٜ ثٌن ؛  وؤٟب ؤ٦٣ ٌُٛ هًٜ بؿال٦ٓ ٠ُُب ٢ََ

و٢ٟ ؤ٢َ َوٜٞ  وأل١ ا٤َٛخ ُب احللَش ُٟٔلح ث٘ىهنب ؽ٤َخ،، ادل٠ٌَٜن
. ال َواك هبب اٛو٠ىٝ " ٢ٟ"ُبٍز٤ُٔب ؤ١  ٗىهنب ٗنٖٛ؟،

ُبجلىاة ؤ١ اٛؤٚ دي٢٘ ؤ١ ؛  َووٍ احل٢َ ثبٛؤٚ:ُة١ ُٓٚ
 ٦٤٘ٛ ال َٔؼٍ ،ُُؾ٢َ ؤَجؼ وٟب ال َالئٞ،اٛـجن َلهٕ ٟب َالئٞ 

َيهٞ ؤ٦٣ واٛؤبة هًٜ ُوٚ  ؽ٢َ،َيهٞ ؤ٦٣ ثزورت اٛضىاة هًٜ ُوٚ 
واحللَش هرت هًٜ ٢ٍ  وٗال٤ٟب ٠ُُب ٧نا شإ٦٣، ، دبغوك اٛؤٚٓجُؼ

 .  رٜٖ احل٤َخ األعو
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ال ٤ٟبص ٠ٜٛقـبَٛ بما دل َٔٚ دبب ٤ٜٓب ؤ١ َِزؼ اٛجبة ؤٟبٝ 
ُب اٛوجبكاد وادلوبٟالد هًٜ  اٛزؾٌَن واٛزٔجُؼ اٛؤٌُٜن ُب اٛل٢َ،

وٓل ا٣ِزؼ ثَجت رٜٖ  ُة١ احللوك ث٤ُه٠ب رؼُْ ؤؽُب٣ب، اَٛىاء،
بصجبد ؤ١ ٓظىك وادل، األٓىاٙ وًًن٧ب فوّ هلُٞ ُب اٛل٢َ ثبِٛوٚ

ُة١  خبالٍ رٜٖ اُٜٛ٘خ، ه٠ىٝ ٧نا احللَش ًًن زلِىف ثبالرِبّ،
وٟب ٗب١ ٟىػن ارِبّ ٟٔلٝ هًٜ  ؤو ٧ى زلٚ ٣يام، ه٠ىٟهب زلِىف،

.     ًًن٥ 
ثٚ ثٌن رٜٖ  وبما دل َٔجٚ ادلقبِٛى١ ثبجل٠ن ثٌن احللَضٌن،

  اٛٔبهلح وثٌن ؽلَش ا٢َٛ هًٜ ا٤ٛؾى اٛنٌ مٗور٦ ٠ٗب ٧ى احلْ،
ثٚ ٛى  ُة١ ادلالم ؽ٤ُئن اٛزؾبٗٞ بذل اٛزوعُؼ ٛولٝ ٟووُخ اٛزإهَـ،

 ٛز٘واه اٛلُٛٚ ادلب٣ن ٠ٗب رٔلٝ، دلب ٗب١ ٜٛٔىٙ ثب٤َٛـ ٍجُٚ، هوٍ،
وبما ثٜي األٟو ٧ن٥ ، وا٤ٛيام ُب ٣َـ األفجبه ٟوووٍ وألهن٠ب فربا١،

: ُة١ اُٜٛ٘خ ادلنٗىهح ٧ٍ اٛواعؾخ ثبدلوعؾبد اِرُخ ؛ ادلوؽٜخ
ؤٟب ه٠ىٝ ٟوبهػهب  ٗى١ ه٠ىٟهب زلِىكب ٠ٗب رجٌن، -

واٛو٠ىٝ احملِىف ٟٔلٝ  ٢٠ُُ ٢ََ و٠ُُب ٢ََ، ٠ُقظىص ثبإلمجبم،
. هًٜ اٛو٠ىٝ ادلقظىص 
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وٟوبهػهب واهك هًٜ  ٗىهنب َُٛذ واهكح هًٜ ٍجت، -
ُُٔلٝ هًٜ ٟوبهػ٦  وًًن اٛىاهك هًٜ ٍجت ؤوًٚ ُب اٛش٠ىٙ، ٍجت،

ؽىت ٓبٙ ثوغ اٛو٠ٜبء ب١ اٛىاهك هًٜ ٍجت َٔظو  اٛىاهك هًٜ ٍجت،
. و٣لًن٥ بمنب َٜؾْ ث٦ ثبُٛٔبً  ه٦ُٜ،

واٛلُٛٚ احلبكو  ؤٟبثٜهب رلُي، ٗى١ رٜٖ اُٜٛ٘خ ٟب٣وخ، -
. ٟٔلٝ هًٜ عٜت ٠ٜٛظبحل  ُة١ كهء ادلِبٍل ٟٔلٝ هًٜ اٛلُٛٚ ادلجُؼ،

ورٜٖ اُٜٛ٘خ هًٜ وُْ  ٗى١ األطٚ ُب اٛوجبكاد ادل٤ن، -
وٟولٞ ا٤ٛيام اٛىآن ُب احمللصبد  ٟٔظىه  وادلٔبثٚ هًٜ فال٦ُ، ادل٤ن،

. هًٜ ٟب َٔظل ث٦ اٛزوجل 
ٟب ؤََو ٢ٟ ُوٚ  ادلزووٕ؛ روٕ ٢ٟ ًًن ى٧ل ُباٙٗى١  -

وٍجُٚ ُوٚ ادلزووٕ ُوٚ  روٕ األواٟو،األوٙ أل١ ٍجُٚ  ،٤َجٌٍ ؤ١ َزوٕ
وؤ١ صلز٤ت  وضل٢ ٟإٟىهو١ ؤ١ ٣إٌب ٢ٟ األواٟو ٟب اٍزـو٤ب، ا٤ٛىا٧ٍ،

فئرا هنُزىُ ػٓ " :ٓبٙ ـ ه٦ُٜ اٛظالح واَٛالٝ ـ  ا٤ٛىا٧ٍ كو١ ُٓل،
. 1"فأرىا ِٕٗ ِب اعزؽؼزُ؛ وإرا أِشرىُ ثأِش شٍء  فبجزٕجىٖ،

                                     
.  هوا٥ اٛشُقب١ ٢ٟ ؽلَش ؤيب ٧وَوح 1
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وٍجؾب٣ٖ اٜٛهٞ و حب٠لٕ،ؤشهل ؤ١ ال ب٦ٛ بال ؤ٣ذ ؤٍزٌِوٕ 
                                                       . وؤرىة بُٖٛ،واحل٠ل هلل هة اٛوبدلٌن

                               
وكتبه بن حنفية العابدين                         

ن بن حمي الدي                                  

عفا اهلل عنه                                 
                                      

ؿجن اٛ٘زبة هًٜ َل كاه اإلٟبٝ ٟبٖٛ ثبجليائو 
ٝ 2000/  ٧ـ 1421       ٤ٍخ  
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