
1 

 

 

 

 

 األسباب في ميزان أهل السنة

 خطبة مجعة للشيخ أ.د. صاحل بن عبد العزيز سندي

نَّرشورَّأنػتـوَّومنَّ،َّوكعوذَّبو هلَّمؿ َّ هلَّكمؿ هَّوكتععقـهَّوكتعغػههاحلَّإن َّ

،َّوأصف َّأنََّّٓشقئوتَّأظامفـو،َّمنَّهي هَّا هلَّؾالَّمضلَّفه،َّومنَّيضؾلَّؾالَّهوديَّفه

ََّّٓرشيكَّفهَّإهلَّإَّٓا هلَُّ َّوح ه َّأن َّ، َّصذَّا هلََّّوأصف  َّورشوفه؛ َّظب ه َّحمؿً ا كبقـو

َّوَّبع َّ:أم َََّّّ،هَّوأصموبهَّوشؾ مَّتتؾقاًمَّـثراَّظؾقهَّوظذَّآخ

َّأن َّ َّواظؾؿوا َّا هل، َّظبود َّا هل َّوح ودََّّؾوتؼوا َّواختوذهو َّاألشبوب موضوع

َّوبوضـًَّ وٓشقامَّيفَّهذهَّ،َّهَّؾقهموَّظذَّادتؾمَّأنَّيعػؼ ََّّوَّمنَّأهم َّافععوملَّمعفوَّطوهًها

،َّوأهلَّافتـيَّواجلامظيَّاجلوكمونَّإػَّضهيفَّؽؾوَّأوَّجػوءَّ،َّؾؽمَّادخطئونَّؾقهاألجوم

َّفتؾوكَّمْتَّؼَُّهمَّافذينَُّوؾ َّ ،َّافزيءَّمنَّؾقَّفؾـؼلَّوافعؼل،َّادواَّؾكَّاحلقَّافوشطوا

َّاؾهَّْ َّافعػهيطث َّودم َّإلؾهاط بعون اهلل خالصة  -أيفا الؿوفق-وسلسوق لك ،

َّ.ؾؿيـصًَّإػَّـ؛َّؾلرخَّشؿعكَّواشعكالمفم فقه يف عشر قواعد جامعة

َّ:ر األشقاء بلسبابفا مع غـاه عـفا اهللُ  الؼاعدة األولى ؛َّؾو هلَّجلَّوظالَّيؼدِّ

،َّوهوَّجلَّوظالَّؽـيَّظنَّاألشبوبَّوافعتبىَّفؽـفوَّرَّاألصقوءَّألشبوهبوحلؽؿعهَّيؼ  َّ

ولو تتبَّعـا ما يػقد إثبات األسباب من »:َّؿولَّابنَّافؼقمَّحؽؿيَّفهَّشبموكهَّ،َّ
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، ل ذلك مبالغة بل حؼقؼة، ولم كؼُ والسـة لزاد عؾى عشرة آالف موضع الؼرآن

َّ.«ويؽػي شفادة الحس والعؼل والػَطر

َّ:ََّّلقس كل ما يحصل بسبٍب ال يحصل بدوكه الؼاعدة الثاكقة ًَ ؛َّإذاَّظؾؿ

َّيََُّّأن َّ رَُّؼََّا هل َّأجًضََّّ   َّؾوظؾم َّبلشبوهبو َّأن َّاألصقوء ََّّٓو َّشبٍى َّظذ َّتهتى َّمو َّـل َّفقس ه

،َّوا هلَّؿودٌرَّظذَّؾوفواف انَّشبىَّوجودَّافوف حيصلَّب وكهَّ،َّبلَّؿ َّحيصلَّب وكهَّ؛َّ

ءَّوظقتىَّوكوؿيَّصوفحأنَّيوِج َّافوف َّبالَّواف ين؛َّـامَّأ واف واءَّ،َّوج َّآدمَّوحوا

َّافشػوء َّؿودرٌَّشبى َّوا هل َّدواءَّ، َّبال َّيشػي َّأن َّوظذ َّا هلَّ؛ َّربوبقي َّظذ َّدفقل هذا

هَّ.،َّؾوظظؿعه َّالَّتععؾقَّافؼؾوبَّبتوا

َّ:؛ فالبد من الدكقا واآلخرة مرتبطة باألسباب مصالح الؼاعدة الثالثة

َّوهوَّاحلؽقمَّافعؾقمَّبامَّتحصقؾفا َّأشبوبو، رَّادؼوديهَّوهقئَّهلو َّؾو هلَّجلَّوظالَّؿ   ،

هَّ َّوأخها َّافعب َّأنَّمصوفحَّدكقوه َّظؾِم َّؾنذا ،َّ كصبهَّمنَّاألشبوبَّيفَّادعوشَّوادعود

َّبوألشبوب َّاجعفودًََّّمهتبطي َّأص  َّـون َّإفقفو َّهبو،ادوصؾي َّوافؼقوم َّؾعؾفو َّيف َّا

َّؿول  َوالَ َتْعِجزْ »:
رَّ«اْحرِْص َعَؾى َما َيـَْػُعَك َواْسَتِعْن بِاهللِ ،َّؾو هلَّؿ  

َّبؼ ََّ َّاجلوع َّؿَ ر َّؾُق ؾع ،َّ َّمـفام َّـٍل َّوأشبوب َّوافؼ َّاألـلاخلر َّؿَ رَّر َّوُي ؾع ،

وبوءَّبؼَ رَّافعالجَّوافوؿويي،َّوُي ؾعَّافعطشَّبؼَ رَّافؼبَّ،َّوُي ؾعَّؿَ رَّادهضَّواف

بس،َّوُي ؾعَّؿَ رَّآظع اءَّبؼَ رَّاف ؾوعَّ،َّوُي ؾعَّؿَ رَّافذكىَّبؼَ رَّؿَ رَّافزدَّبؼَ رَّافؾَُّ

َّافعب َّمنَّؿَ رَّا هلَّإػَّؿَ رَّا هلَّ،َّوَّٓؿقومَّدصوفحَّافـوسَّيفَّ افعوبيَّوافطوظيَّ،َّؾقِػهُّ

َّهب َّإٓ َّافؽون َّا هلذاهذا َّحؽؿي َّدشوه ة َّواشع َّبوٌب َّوهذا َّربوبقعهَّ، َّوـامل َّتعوػ

َّواتصوؾهَّبوفع لَّوافؾطفَّوافهمحيَّ.
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َّ:َّؾلهلَّالسبب ممثٌر ولقس عؾًة تامة وال أمارًة محضة الؼاعدة الرابعة ؛

َّافتـيَّمعوشطونَّبغَّهذينَّآظعؼودين،َّؾؾقسَّافتبىَّظؾيَّمتعؼؾيَّبنجيودَّادعؾول؛

يشء،َّبلَّذفكَّ،َّوفقسَّيفَّادخؾوؿوتَّظؾٌيَّتوميَّصَ رَّظـفوَّؾفذاَّمنَّأظظمَّافبفعون

َّيؽونَّ َّأن َّحمضي َّأمورة َّفقس َّافتبى َّأن َّـام َّوخؾؼه، َّا هل َّمشقئي َّظن َّإٓ َّيؽون ٓ

،َّوص قَّؾقفمَّؿولَّمنَّؿولَّمنَّؿغافقءَّظـ هََّّٓبهَّـامَّيؼوفهَّمنَّيؼوفهَّمنَّادعؽؾ

،َّ«تؽؾم قوٌم يف كػي األسباب ؛ فلضحؽوا أهل العؼول عؾى عؼولفم»أهلَّافعؾمَّ

،َّبلَّافتبىَّوهذاَّبوضلَّدونَّصك،َّوََّّٓهبويفَّؿوهلمَّحصلَّافؼطعَّظـ هؾوفتؽغَّ

َّمتعؼاًلَّ ،َّوَّٓوجودَّفتبىَّخمؾوقَّيمرهَّفهَّأثهَّيفَّحصولَّادتب ىَّوفؽـهَّفقسَّأثًها

َّتلثًراَّمتعؼالَّ.

 :؛َّصلنَّمجقعَّاألشبوبَّافعيَّسببقة األشقاء لقست ذاتقة الؼاعدة الخامسة

َّ ،َّؾفوَّافذيَّبَّممرهةَّفؽنَّبؿشقئيَّا هلَّوَّأشبوجعؾفوَّا هلَّشبموكهَّأشبوبوَّأّن 

َّشب َّيَُّوبًَّجعلَّافتبى َّأن َّشبموكه َّصوء َّوفو َّفػعلشببق عََّلَّطَِّبَّْ، َّيشءَّه َّظذَّـل َّؾنكه ،

َّحلؽؿهَّ،َّوفذاَّملَّتؽنَّافـورَّحمهؿيَّإلبهاهقمَّ حوَّصوءَّا هلَّأنََّّؿ يهَّوَّٓراد 

َّ َّافعلثر، َّافـور َّـونيتؾى َّصوء َّؾام َّيؽن، َّمل َّيشل َّمل َّافؼؾوبَّومو َّتععؾق َّؾال َّوظؾقه ؛

هَّ َّافبعيَّ.بقءَّمنَّاألصقوءَّشوا

َّ:َّيمرهَّوجود السبب ال يوِجب حصول الؿسبَّب الؼاعدة السادسة َّٓ ؛

،َّوٓب َّروكًقوَّمنَّهَّوتشورـهإفقهَّؾععووكََُّّشبٌىَّافبعيَّإَّٓبوكضاممَّشبٍىَّآخهَّأوَّأشبوٍبَّ

ؾؿعَّوجودهََّّٓ،َّوٓب َّروفًثوَّمنَّاكعػوءَّاحوكع،َّىحتؼققَّرشوطَّتلثرَّافتبىَّيفَّادتب َّ

َّتلثر َّفؾتبى َّحيصل َّهذا، َّا هلَّوـل َّبؿشقئي َّمعَّمهتبط َّاألشبوب َّصلن َّؾفذا ،

َّ َّأن َّافعمؼقق َّظـ  َّؾغويعه َّظال َّمفام َّشبى َّؾؽل َّؽرَّمتببوهتو، َّشبى َّجزء يؽون
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َّؽرهَّإَّٓافواح َّ،َّوَّٓيتعؼلَّبوفعلثرَّوح هَّدونَّتوؿفَّتلثرهَّظذمتعؼلَّبوفعلثر

هَّ،َّومنَّاظعؼ َّأنَّشبًبوَّيمرافؼوةَّـؾفو،َّؾفوَّافذيَّبق هَّاحلولَّـؾهَّوافؼفورَّشبموكه

،َّوهذاَّبههونَّؿطعيَّظذَّوجوبَّأنَّيـخؾعَّمنَّرشكاشعؼالَّٓظنَّمشقئيَّا هلَّؾؼ َّأ

َّتعؾقَّافهجوءَّواخلوفَّبغرَّا هلَّمفامَّظؾًَّرتبعهَّ افؼؾىَّـلَّتعؾقَّبغرَّا هلَّ،َّوأن 

َّبوضلَّ،َّؾنكهََّّٓحولَّوَّٓؿوةَّإَّٓبو هلَّ.

َّؾامَّ؛ََّّالعباد سبحاكه ال يستؼل باإليجاد والتلثقر إال رب  : الؼاعدة السابعة

،َّؾننَّمجقعَّهيَّادوجبيَّفألصقوءَّظذَّاحلؼقؼيَّ،َّوموَّملَّيشلَّملَّيؽن،َّؾؿشقئعهصوءَّـون

ا هلََّّوهوَّمشقئياألشبوبَّتعتؾتلَّإػَّأنَّتصلَّإػَّادوجىَّفألصقوءَّظذَّاحلؼقؼيَّ؛َّ

.َّ

َّ:؛َّالتوكل هو ترك االعتؿاد عؾى األسباب بعد بذلفا الؼاعدة الثامـة

.َّأوَّهوَّـامَّؿقلَّ:َّوآظعامدَّظذَّا هل،َّبذلَّافتبىَّؾوفعوـلَّجيؿعَّهذينَّاألمهين؛

َّوشؽونَّبالَّارضاب) ،َّ َّشؽون َّبػعلََّّ(اضطهابَّبال ََّّٓتتؽن َّأيَّهوَّحهـي ؛

َّواظعامدٌَّشبوباأل َّإفقه َّورـوٌن َّشبموكه َّادتب ى َّإػ َّوشؽون َّيضطهبََّّ، َّؾال ظؾقه

َّمعه َّؿؾبه  َوالَ »،
َّواحلهص:«َتْعِجزْ اْحرِْص َعَؾى َما َيـَْػُعَك َواْسَتِعْن بِاهللِ بذلََّّ؛

َّأبقح َّؾامَّظذَّافعب َّإَّٓافؼقومَّبوألشبوبَّوآظعامدَّبوفؼؾىَّادتعطوعَّيفَّح ودَّمو ،

ضَّاألمهَّإفقهَّهوَّأوػَّبكَّمـكَّ.َّ َّظذَّادتب ىَّوتػويضَّاألمهَّإفقهَّ،َّؾو 

َّؾوفؾفمَّارزؿـوَّافعوـلَّظؾقكَّحقَّافعوـلَّ.

َّػورَّرحقمَّ.أؿولَّهذاَّوأشعغػهَّا هلَّيلَّوفؽمَّؾوشعغػهوهَّ؛َّإنَّريبَّؽ
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 ةخ ي  ان  لث ٱ ةخ ب  طۡ ۡلخ ٱ
احلؿ َّ هلَّربَّافعودغَّ،َّافهمحنَّافهحقمَّ،َّموفكَّيومَّاف ينَّ،َّوأصهف َّأنََّّٓإهلَّ

،َّصههذَّا هلَّظؾقهههَّصههف َّأنَّكبقـههوَّحمؿههً اَّظبهه هَّورشههوفهإَّٓا هلَّوحهه هََّّٓرشيههكَّفهههَّ،َّوأ

َّ:وَّبع ،َّأم َّوظذَّآخهَّوأصموبهَّأمجعغ

َّ:؛َّيظنَّبعضَّافـوسَّأّنمََّّلقس مشروعاإهؿال األسباب  الؼاعدة التاسعة

َّ َّبذلَّاألشبوبَّأّن  ؾؾهقسَّههذاَّ،َّوههذاَّؽؾهطَّحمهض؛َّمَّهبهذاَّيؽوكهونَّمعهوـؾغإذاَّتهـوا

ومعورضههيَّ،َّا هلَّافؼههظقيَّوشههـيَّا هلَّافؽوكقههيَّ،َّإكههامَّخموفػههٌيَّفتههـيمههنَّافعوـههلَّافؼههظي

،َّؾتهههههههق َّوهههههههه يَّأصهههههههموبهَّ،َّـهههههههامَّأنههههههههَّخمهههههههوفٌفَّهلههههههه يَّافـبهههههههيَّحلؽؿعهههههههه

،َّوـهههههونَّوحػههههههَّاخلـههههه قيفَّجفهههههودهَّادغػههههههَّوافههههه رعَّ،ََّّفهههههبَِسَّادعههههوـؾغَّ

رررَّ ِمررن الؿجررذوِم فِررراَرك ِمررن األَسرردِ »،َّوؿههولَّصهه َّألهؾهههَّؿههوتَّشههـييه
،َّهههذاَّوهههوَّ«فِ

َّ.ََّّأظظمَّافـوسَّتوـالَّواظعامداَّظذَّربهَّ

وإذاَّـوكههًَّافؼههيعيَّؿهه َّجههوءتَّبوختههوذَّاألشههبوبَّؾسـفههوَّؿهه ٌحَّؾقفههوَّ،َّوإذاَّـههونَّ

َّ،بلشهبوهبوَّؾوفؼه حَّيفَّاألشهبوبَّؿه ٌحَّيفَّحؽؿهيَّا هلمنَّحؽؿيَّا هلَّأنَّربطَّادتببوتَّ

ـامَّأنهَّتعطقهٌلَّألمههَّا هلَّورشظههَّألنههَّشهبموكهَّأمههَّبػعهلَّاألشهبوبَّاف يـقهيَّواف كقويهيَّ

َّ:َّافـوؾعيَّ.َّ بيَّمنَّأمهينحؼقؼيَّمهـَّ-ـامَّشبق-وافعوـلَّ

 ،وجلوارحؾعلَّافتبىَّب*

،َّ وتػويضَّافؼؾى*َّ

َّأنَّـهههونَّاألصهههقوءَّمؼههه رةَّيؿـهههعَّـوّنهههوَّمهتبطهههيَّ وافؼهههومَّؿههه َّأخطهههلواَّحهههغَّطـهههوا

رَّاألصهههه رَّأنَّيؽههههونَّبوفسحههههولَّ،َّبلشههههبوهبوَّ،َّؾههههو هلَّؿهههه   رَّافتههههػهَّوؿهههه   قوءَّبلشههههبوهبوَّ؛َّؾؼهههه  
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رَّأنَّيؽههههونَّافوفهههه َّ رَّافوفهههه َّوؿهههه   رَّأنَّيؽههههونَّافهههههّيَّبوفؼههههبَّ،َّوؿهههه   رَّافهههههّيَّوؿهههه   وؿهههه  

َّ.َّؾقهَّؾؿنَّأرادَّادتب ىَّؾعلَّافتبىبوفزواجَّ؛َّوظ

 ٓب َّمنَّمالحظيَّاألمهين:َّ

رَّاألصقوء*  ،َّأنَّا هلَّؿ  

َّأنههَّيؼهول:َّإنَّدظهوىَّافهعخعَّظهنَّاألشهبوبَّ،َّظهذ ووأنهَّيهبطَّاألصههقوءَّبلشههبوهب*

وَّوَّوحًتهَّورشًظهظؼهاًلَََّّّٓيؿؽنَّألح َّضهدههوَّافبعهيَّ،َّؾهسكَّاألشهبوبَّمطؾًؼهوَّمتهعمقُلَّ

هَّ،َّإكههههامَّهههههوَّتههههوركَّفههههبعضَّ ظههههىَّتهههههكَّاألشههههبوبَّمطؾًؼههههوَّؾفههههوَّـههههوذبَّيفَّدظههههوا ،َّومههههنَّاد 

،َّوؾوظهههٌلَّألشهههبوبَّأخههههىَّـثهههرةَّ،َّأخهههقسَّيعهههـػسَّويلـهههلَّفيَّأوَّههههوىاألشهههبوبَّفشهههب

:َّأنَّافه ينَّههوَّإربهوتَّاألشهبوبَّوافوؿهوفَّمعفهوَّؾوحلقَّافذيََّّٓريىَّؾقهه!!َّويشرب

،َّوَّٓيههههعمَّإشههههالمَّإَّٓبههههذفكَّ.َّؾلشههههع َّافـههههوسَّيفَّوافـظهههههَّإفقفههههوَّ،َّوَّٓديههههنَّإَّٓبههههذفك

،َّوأصههؼوهمَّيفَّافههه ارينَّأصههه همَّمَّبوألشههبوبَّادوصهههؾيَّإػَّمصهههوحلفامافهه ارينَّأؿهههومف

،َّوهبوَّتؼهبَّإفقهَّادعؼهبونَّ،َّوهبهوَّ بتعطقالَّألشبوهبامَّ،َّؾبوألشبوبَُّظهفَّا هلَّوهبوَّظَُّ

َّكولَّأوفقوؤهَّرضوهَّ،َّوهبوَُّككَّحزبه،َّوهبوَّاكؼتمَّافـوسَّإػَّشعق َّوصؼيَّ.َّ

ؾؼهههفَّظبهههه َّا هلَّمهههعَّاألشههههبوبَّحقهههٌَُّأمهههههتَّبهههوفوؿوفَّمعفههههوَّ،َّوؾورؿفهههوَّحقههههٌَّ

ُأمهههههتَّبؿػورؿعفههههوَّ،َّواحهههههصَّظههههذَّمههههوَّيـػعههههكَّواشههههععنَّبههههو هلَّوَّٓتع ههههزَّتؽههههنَّمههههنَّ

إكؽررار أن تؽررون األسررباب أسررباًبا بالؽؾقررة قرردٌ  يف »:َّادػؾمههغَّ.َّؿههولَّأهههلَّافعؾههمَّ

الشرع والحؽؿرة ، واإلعرراع عـفرا بؽوكفرا أسرباًبا كؼصراٌن يف العؼرل ، وتـزيؾفرا 

مـازلفا ومدافعة بعضفا ببعض وتسؾقط بعضفا عؾرى بعرض هرو محرض العبوديرة 

َّ«والؿعرفة وإثبات التوحقد والشرع والؼدر والحؽؿة
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َّ:منَُّفبهوبََّّ؛َّإن َّاالعتؿاد عؾى األسباب كؼٌص يف التوحقد الؼاعدة العاشرة

افعوحقهههه َّأنَّتهههههىَّاألمههههورَّـؾفههههوَّمههههنَّا هلَّتعههههوػَّرؤيههههًيَّتؼطههههعَّآفعػههههوتَّإػَّاألشههههبوبَّ

ؾفههههوَّاخلههههوفقَّادهههه بهَّموفههههكَّ،َّاَّيهًَّوافوشههههو طَّ،َّؾههههالَّتهههههىَّاألصههههقوءَّإَّٓمـهههههَّخؾًؼههههوَّوتؼهههه 

ؼهومَّيثؿههَّافعوـهلَّ،َّوههذاَّادمعمهكَّوَّٓيتؽنَّشوـنَّإَّٓبعؼ يهه،َّؾالَّيعمهكَّادؾك

،َّأمههوَّؿكههَّافـظهههَّظههذَّاألشههبوبَّادمتوشههيَّا هلَّوافهضههوَّظـهههَّوافعتههؾقمَّحلؽؿهههَّظههذ

ؾههههـؼٌصَّيفَّاإليهههههامنَّوضهههههعفَّيفَّافعوحقهههه َّ،َّوههههههذاَّحهههههولَّـثههههرَّمهههههنَّافـهههههوسَّ؛َّؾؿععؾهههههقَّ

ؿؾهههوهبمَّاألشهههبوبَّادمتوشهههيَّ،َّٓشهههقامَّمهههعَّضغقهههونَّاحوديهههيَّوضهههعفَّمعههههؾعفمَّبهههو هلَّ

 يف ّٰٱـتهىَّههمٓءَّكعؿهيَّا هلَّإػَّؽهرهَّوكعوتَّجالفهَّوظظهقمَّشهؾطوكهَّ،َّوـهمَّي

هه َّافصههودقَّؾنكهههَّإذاَّؾعههلَّمههوَّؾعههل83َّ]افـمههل: ِّ  لك اك يق ىق [َّ،َّأمههوَّادوح 

،َّوأنَّـههلَّمههوَّرهوَّوشههخههومهنَّاألشههبوبَّـههونَّمشههوهً اَّأنَّا هلَّهههوَّافههذيَّخؾؼفههوَّوؿهه  َّ

َّيفَّافتامواتَّواألرضَّؾو هلَّربهَّوموفؽهَّوخوفؼهَّومتخههَّ،َّوهوَّمػعؼهَّإفقهَّ.َّ

َّادههههممنَّيـػههههذ ـههههونَّ،َّإكهههههَّوإنَّبفوَّوَّٓيععؾههههقَّؿؾبهههههَّهبههههومههههنَّاألشههههبوبَّإػَّمتههههب ََّّإن 

َّبهههَّؾؿععؾههقَّبؿههنَّبقهه هَّمؾؽههوتَّـههلَّيشء،َّأمههوَّؿؾيععوضوهههوَّؾب وارحههه ،َّوفههذاَّؾههالَّحههظ 

 يه ّٰٱيفَّؿؾبههههههههَّهلهههههههوَّبمقهههههههٌَّيههههههههـنَّإفقفهههههههوَّأوَّيععؿههههههه َّظؾقفهههههههوَّ؛َّؾفهههههههذاَّافهههههههذيَّحؼهههههههقَّ

 االلتػررات إلررى األسررباب شرررٌك يف»[َّ.َّؿههولَّبعههضَّافعؾههامء:5َّ]افػوحتههي: ِّجي

التوحقررد ، ومحررو األسررباب أن تؽررون أسررباًبا كؼررٌص يف العؼررل ، واإلعررراع عررن 

األسباب بالؽؾقة قدٌ  يف الشرع، وإكؿا التوكل الؿلمور به مرا يجتؿرع فقره مؼتضرى 

َّ.َّ«التوحقد والعؼل والشرع

َّادوحهه َّادعوـههلََّّٓيؾعػههًَّإػَّاأل َّيثههقَّهبههوَّوَّٓ؛َّأيََّّٓيطؿههئنَّهبههوَّوٓشههبوبإن 

،َّفؽههنَّفهههقسَّؾقهههَّاضهههطهابَّمهههنَّؾغقفهههو،َّوإنَّـههونََّّٓهيؿؾفهههوَّوَّٓيفهههويهجوهههوَّوَّٓفوؾ
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َّؾقفهوَّؾصهع َّمـفهوَّإػَّمتهب بفوَّ؛َّؾخؾهعَّافتهؽونَّ تشويشفوَّوَّٓشؽوٌنَّإفقفو،َّإكامَّتبك 

،َّوظؾِهمَّأّنهوََّّٓتوهَّوَّٓتـػهعَّ،َّإفقههَّوتعؾهقَّبههَّدوّنهو،َّوأخبتههَّافتهؽونَّإفقفوَّمنَّؿؾبه

ودواءههههوَّ،َّوضهههورهوَّكوؾعهههو،َّوأنههههَّإذاَّصهههوءَّجعهههلَّكوؾعفهههوَّضهههوًراَّ،َّمتـهههعَّوَّٓتعطهههيَّوٓ

يفَّافعوحقههه َّورشٌكََّّكؼهههٌصََّّ-ظبهههودَّا هل-،َّؾوٓفعػهههوتَّإػَّاألشهههبوبَّوداءههههوَّدواء،َّداء

؛َّؾهههننَّافعبههه َّمعهههىَّافعػهههًَّإػَّؽهههرَّا هلَّأخهههذَّذفهههكَّآفعػهههوتَّوبهههغَّذفهههكَّيههههقَّويغؾهههظ

،َّؾوفعوحقهههه َّصههههعبيَّمههههنَّؿؾبهههههَّؾههههـؼصَّمههههنَّتوـؾهههههَّظههههذَّا هلَّبؼهههه رَّذهههههوبَّتؾههههكَّافشههههعبي

،َّؾقؽهههههونَّوتعؾهههههقَّاجلهههههوارحَّهبهههههوَّوافعوـهههههلََّّٓيهههههعمَّإَّٓبههههههؾضَّاألشهههههبوبَّظهههههنَّافؼؾهههههى

،َّافـ ههههوةَّوافوصههههولَّإَّٓهبهههههوَّ؛َّيههههلتَّهبهههههوَّإتقههههونَّمههههنََّّٓيهههههىوَّمـفههههوَّمعصههههالَّهبههههومـؼطًعهههه

هلَّفههَّافػهالحَّوَّٓتوصهؾهَّإػَّ ويعوـلَّظذَّا هلَّتوـهلَّمهنَّيههىَّأّنهوََّّٓتـ قههَّوَّٓحتص 

وَّحهًصهوَّواجعفهودا،َّويػههلَّؿؾبههَّمهنَّآظهعامدَّظؾقفهوَّادؼصودَّ،َّؾق هدَّظزمهَّفؾؼقومَّهب

وَّٓخهههوفَّإَّٓ،َّوَّٓافع هههوءَّإَّٓإفقهههه،َّؾهههالَّتوـهههلَّإَّٓظؾقههههَّشهههبموكهوافهـهههونَّإفقفهههوَّ،َّ

،َّوَّٓمؾ لَّوَّٓمـ وَّمـهَّإَّٓإفقهه.َّؾؿهنَّمجهعَّبهغَّههذاَّافعوحقه َّءَّإَّٓؾقه،َّوَّٓرجومـه

طَّادتهعؼقمََّّ،َّووضهحاشهعؼومَّؿؾبههَّظهذَّافتهرَّإػَّا هلَّوبغَّإربوتَّاألشهبوب فههَّافكها

َّافذيَّمهَّظؾقهَّرشلَّا هلَّوأتبوظفمَّ.

؛َّؾوفه ينَّـؾههََّّ«اْحرِْص َعَؾرى َمرا َيـَْػُعرَك َواْسرَتِعْن بِراهللِ َوالَ َتْعِجرزْ »ظبهَ َّا هلَّ:َّ

َّطوهههَّوبوضـهَّرشا عهَّوحؼو ؼهَّحتًَّهذهَّافؽؾامتَّافـبوييَّ،َّوافعوؾققَّبق َّا هلَّ.

َّصههؾقًَّظههذَّآلَّإبهههاهقمَّ،َّوبهههوركَّمهللاَّصههلَّظههذَّحمؿهه َّوأزواجهههَّوذريعههههَّـههام

َّظذَّحمؿ َّوآخهَّوذريعهَّـامَّبورـًَّظذَّآلَّإبهاهقمَّإككَّمحق َّجمق َّ.

َّ


