كزبة انصالح ػهٗ انُج ٙصهٗ هللا ػهٔ ّٛآنّ ٔؿهى ص 252
جٕاة أْم انؼهى ٔانغشبص نًٍ صأثّ االػزغاض ٔاالَزمبص
لض ٚمٕل ثؼط انُبؽ  :يبنك رأر ٙف ٙكزجك ثجؼط أدبصٚش فٓٛب ظؼف ؟!
فبنجٕاة ػٍ طنك  :أَُ ٙأجغ٘ ف ٙطنك ػهٗ يُٓبط جًٕٓع ػهًبء انذضٚش
انؼهًٔ ٙانؼًهٔ ، ٙالشك أٌ انذك ْٕ يغ انجًٕٓع ٚٔ ،ض هللا رؼبنٗ ػهٗ
انجًبػخ .
أيب يُٓبط جًٕٓع انًذضص ٍٛانؼهً ٙانظ٘ اَزٓجِٕ فٕٓ  :كًب ث ُّٛانذبفظ
انـشبٔ٘ ف ٙسبرًخ كزبثّ [ انمٕل انجضٚغ ف ٙانصالح ػهٗ انذجٛت انشفٛغ
صهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى ] دٛش لبل ف ٙصفذخ : 258 :
لبل شٛز اإلؿالو أثٕ ػكغٚب انُٕٔ٘ عدًّ هللا رؼبنٗ ف [ ٙاألطكبع ] :
لبل انؼهًبء يٍ انًذضصٔ ٍٛانفمٓبء ٔغٛغْى :
ٚجٕػ ٔٚـزذت انؼًم ف ٙانفعبئم ٔانزغغٛت ٔانزغْٛت ثبنذضٚش انعؼٛف
يب نى ٚكٍ يٕظٕػبً ٔ ،أيب األدكبو كبنذالل ٔانذغاو ٔانجٛغ ٔانُكبح
ٔ انطالق ٔغٛغ طنك فال ٚؼًم فٓٛب إال ثبنذضٚش انصذٛخ أٔ انذـٍ  ،إال أٌ
ٚكٌٕ ف ٙادزٛبغ ف ٙشٙء يٍ طنك  :كًب إطا ٔعص دضٚش ظؼٛف ثكغاْخ
ثؼط انجٕٛع أٔ األَكذخ  ،فئٌ انًـزذت أٌ ٚزُؼِ ػُّ ٔنكٍ ال ٚجت  .اْـ
لبل – أ٘ أثٕ
لبل انذبفظ انـشبٔ٘ ٔ :رانف اثٍ انؼغث ٙانًبنك ٙف ٙطنك ف
ثكغ اثٍ انؼغث : - ٙإٌ انذضٚش انعؼٛف ال ٚؼًم ثّ يطهمبً .اْـ
لبل انذبفظ انـشبٔ٘ ٔ :لض ؿًؼذ شٛشُب – ٚؼُ ٙانذبفظ اثٍ دجغ عدًّ
هللا رؼبنٗ – يغاعاً ٚمٕل – ٔكزجّ ن ٙثشطّ – إٌ شغائػ انؼًم ثبنعؼٛف
صالصخ :
األٔل  :يزفك ػه – ّٛأ٘ انشغغ األٔل يزفك ػه – ّٛأٌ ٚكٌٕ انعؼف غٛغ
شضٚض  ،فشغط ثّ يٍ اَفغص ثّ أدض يٍ انكظاثٔ ، ٍٛانًزًٓ ٍٛثبنكظة ٔ ،يٍ
فذش غهطّ .

انضبَ : ٙأٌ ٚكٌٕ يُضعجبً رذذ أصم ػبو  ،فٛشغط يب ٚشزغع  ،ثذٛش ال
ٚكٌٕ نّ أصم أصالً .
انضبنش  :أٌ ال ٚؼزمض ػُض انؼًم ثّ صجٕرّ  ،نئال ُٚـت إنٗ انُج ٙصهٗ هللا
ػهٔ ّٛؿهى يب نى ٚمهّ .
لبل – ٚؼُ ٙانذبفظ اثٍ دجغ ٔ : -األسٛغاٌ – أ٘ انشغغبٌ األسٛغاٌ -
ػٍ اثٍ ػجض انـالو ٔػٍ صبدجّ اثٍ صلٛك انؼٛض ٔ ،األٔل َمم انؼالئٙ
االرفبق ػه . ّٛاْـ
لبل انذبفظ انـشبٔ٘  :لهذ ٔ :لض َمم ػٍ اإليبو أدًض أَّ ٚؼًم ثبنعؼٛف
إطا نى ٕٚجض غٛغِ ٔ ،نى ٚكٌ صى يب ٚؼبعظّ ٔ ،ف ٙعٔاٚخ ػُّ – أ٘ ػٍ
اإليبو أدًض – أٌ ظؼٛف انذضٚش أدت إنُٛب يٍ عأ٘ انغجبل ٔ ،كظا طكغ
اثٍ دؼو أٌ جًغ انذُفٛخ يجًؼٌٕ ػهٗ أٌ يظْت أث ٙدُٛفخ عظ ٙهللا
رؼبنٗ ػُّ أٌ ظؼٛف انذضٚش أٔنٗ ػُضِ يٍ انغأ٘ ٔانمٛبؽ .
ٔؿئم أدًض ػٍ انغجم ٚكٌٕ ثجهض ال ٕٚجض فٓٛب إال صبدت دضٚش ال ٚضع٘
صذٛذّ يٍ ؿمٔ ، ًّٛصبدت عأ٘  :فًٍ ٚـأل ؟.
لبل ٚ :ـأل صبدت انذضٚش ٔال ٚـأل صبدت انغأ٘ .
لبل انذبفظ انـشبٔ٘ َٔ :مم ػجض هللا اثٍ يُضِ ػٍ أث ٙصأص صبدت انـٍُ
– ْٕٔ يٍ راليظح اإليبو أدًض عظ ٙهللا ػًُٓب – أَّ ٚشغط اإلؿُبص
انعؼٛف إطا نى ٚجض ف ٙانجبة غٛغِ ٔ ،أَّ ألٕٖ ػُضِ يٍ عأ٘ انغجبل .اْـ
فزذصم أٌ ف ٙانعؼٛف صالصخ يظاْت :
أٔنٓب  :ال ٚؼًم ثّ يطهمبً .
صبَٓٛب ٚ :ؼًم ثّ يطهمبً إطا نى ٚكٍ ف ٙانجبة غٛغِ .
صبنضٓب  ْٕٔ :انظ٘ ػه ّٛانجًٕٓعٚ :ؼًم ثّ ف ٙانفعبئم صٌٔ األدكبو كًب
رمضو ثشغٔغّ .

لبل – أ٘ انذبفظ انـشبٔ٘ ٔ : -أيب انًٕظٕع فال ٚجٕػ انؼًم ثّ ثذبل ،
ٔكظا عٔاٚزّ إال إٌ لغَذ ثجٛبَّ  ،نمٕنّ صهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى فًٛب عٔاِ يـهى
ف [ ٙصذٛذّ ] يٍ دضٚش ؿًغح عظ ٙهللا ػُّ لبل  :لبل صهٗ هللا ػهّٛ
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ٔؿهى  [:يٍ دضس ثذضٚش ػُٚ ٙغٖ أَّ كظة فٕٓ أدض انكبطث] ٍٛ
لبل ٔ :كفٗ ثٓظِ انجًهخ ٔػٛضاً شضٚضاً ف ٙدك يٍ عٖٔ انذضٚش ْٕٔ ٚظٍ
أَّ كظة فعالً عٌ أٌ ٚزذمك طنك ٔال ٚج ، ُّٛألَّ صهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى جؼم
انًذضس ثظنك يشبعكبً نكبطثّ فٔ ٙظؼّ .
صى لبل انذبفظ انـشبٔ٘  :لبل اثٍ انصالح عدًّ هللا رؼبنٗ يب نفظّ ثؼض
رؼغٚفّ انصذٙح ف [ ٙػهٕيّ ] ٔ :يزٗ لبنٕا ْ :ظا دضٚش صذٛخ  ،فًؼُبِ
أَّ ارصم ؿُضِ يغ ؽائغ األٔصبف انًظكٕعح ٔ ،نٛؾ يٍ شغغّ أٌ ٚكٌٕ
يمطٕػبً ثّ فَ ٙفؾ األيغ  ،إنٗ أٌ لبل – ٚؼُ ٙاثٍ انصالح ٔ : -كظنك إطا
لبنٕا ف ٙدضٚش  :إَّ غٛغ صذٛخ  ،فهٛؾ طنك لطؼبً ثأَّ كظة فَ ٙفؾ
األيغ  ،إط لض ٚكٌٕ صضلبً فَ ٙفؾ األيغ ٔ ،إًَب انًغاص أَّ نى ٚصخ إؿُبصِ
ػهٗ انشغغ انًظكٕع ٔ .هللا رؼبنٗ أػهى .
لبل انذبفظ انـشبٔ٘ ُٚٔ :جغ – ٙكًب لبل انُٕٔ٘ عدًّ هللا رؼبنٗ أٚعبً –
نًٍ ثهغّ شٙء يٍ فعبئم األػًبل أٌ ٚؼًم ثّ ٔنٕ يغح نٛكٌٕ يٍ أْهّ ،
يطمبً ثم ٚأر ٙثًب رٛـغ يُّ  ،نمٕنّ صهٗ هللا ػهّٛ
ٔال ُٚجغ ٙأٌ ٚزغكّ ل
ٔؿهى ف ٙانذضٚش انًزفك ػهٗ صذزّ  [:فئطا أيغركى ثشٙء فبفؼهٕا يُّ يب
اؿزطؼزى ]
صى عٖٔ انذبفظ انـشبٔ٘ ف [ ٙجؼء انذـٍ ثٍ ػغفخ ] ثـُضِ إنٗ أث ٙؿهًخ
ٔجبثغ عظ ٙهللا ػًُٓب لبال  :لبل عؿٕل هللا صهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى  [:يٍ
ثهغّ ػٍ هللا ػؼ ٔجم شٙء ف ّٛفعٛهخ فأسظ ثّ إًٚبَبً ٔعجبء صٕاثّ أػطبِ
هللا طنك ٔإٌ نى ٚكٍ كظنك ]

لبل انذبفظ ٚ [:غٖ ] يعجٕغخ ثعى انٛبء ثًؼُٗ ٚظٍ ٔ ،ف [ ٙانكبطث ] ٍٛعٔاٚزبٌ أدضًْب ثفزخ
انجبء  ،ػهٗ إعاصح انزضُٛخ ٔ ،األسغٖ ثكـغْب ػهٗ صٛغخ انجًغ اْـ
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صى لبل ٔ :كظا أسغجّ أثٕ ٚؼهٗ ثـُض ظؼٛف ػٍ أَؾ ثهفظ  [ :يٍ ثهغّ ػٍ
هللا فعٛهخ فهى ٚصضق ثٓب نى ُٚهٓب ]
لبل انـشبٔ٘ ٔ :نٓظا انذضٚش شٕاْض يٍ دضٚش اثٍ ػجبؽ ٔاثٍ ػًغ ٔأثٙ
ْغٚغح عظ ٙهللا ػُٓى ٔػٍ ؿبئغ انصذبثخ أجًؼ ٍٛاْـ .
ٔانجذش ف ٙاألصنخ ػهٗ جٕاػ انؼًم ثبنعؼٛف يفصالً ٚأر ٙف ٙيٕظؼّ ،
ٔلض طكغَب جبَجبً يٍ انكالو ػه ّٛف [ ٙشغدُب ػهٗ انًُظٕيخ انجٛمَٕٛخ ] .
ٔأيب يُٓبط جًٕٓع انًذضص ٍٛانؼًه : ٙفئٌ أئًخ انذضٚش لض أٔعصٔا فٙ
يصُفبرٓى انذضٚضٛخ جًهخ يٍ األدبصٚش انعؼٛفخ  ،رزؼهك ثفعبئم األػًبل ،
ٔانزغغٛت ٔانزغْٛت ٔانًُبلت  ،يـزضن ٍٛثٓب ٔيـزشٓض ٍٚػهٗ طنك  ،فًُٓى
:
اإليبو انجشبع٘ ف ٙكزبة [ األصة انًفغص ] ٔ ،اإليبو انزغيظ٘ ف [ ٙجبيؼّ ]
ٔ ،اإليبو أثٕ صأص ف [ ٙؿُُّ ] ٔ ،اإليبو انُـبا٘ ف [ ٙؿُُّ ] ٔ ،اإليبو اثٍ
يبجّ ف ٙؿُُّ ٔ ،اإليبو أدًض ف [ ٙيـُضِ ] ٔ ،غٛغ ْؤالء يٍ أئًخ انذضٚش
أصذبة انـٍُ ٔانًـبَٛض ٔانًؼبجى ٔاألجؼاء  ،فكهٓى جغٔا ػهٗ إٚغاص
انذضٚش انعؼٛف ف ٙانفعبئم ٔانزغْٛت ٔانزغغٛت ٔانًُبلت  ،يـزشٓضٍٚ
ثٓب رذذ ػُٕاٌ  :أثٕاة أٔ فصٕل أٔ غٛغ طنك .
لبل أثٕ ػجض هللا انغصبع انًبنك ٙف [ ٙرذفخ األسٛبع ف ٙفعم انصالح ػهٗ
انُج ٙانًشزبع ] ثؼض أٌ طكغ جًهخ يٍ األدبصٚش انٕاعصح ف ٙفعم انصالح
ٔانزـهٛى ػهٗ انُج ٙصهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى :
لبل  :عثًب َظغ ثؼط ظؼفبء اإلًٚبٌ ف ٙثؼط ْظِ األدبصٚش  ،فٛمضح فٓٛب
ٔٚمٕل  :إَٓب نى رغص ف ٙانصذبح  ْٕٔ ،يٍ ؿٕء انؼمٛضح ٔ ،انمضح فٙ
شغٚؼخ ؿٛض انًغؿه ٍٛصهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى  ،ثم انصٕاة رهم ٙيب رهمبِ
انؼهًبء ثبنمجٕل  ،ألٌ ػضانخ أيزّ صهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى رًُؼٓى يٍ انكظة
ػهٗ ؿٛضَب عؿٕل هللا صهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى ٔ ،لض لبل صهٗ هللا ػهٔ ّٛؽنى :
[ يٍ كظة ػه ٙيزؼًضاً فهٛزجٕأ يمؼضِ يٍ انُبع ]

لبل ٔ :دبشب أْم انؼهى انشبئف ٍٛيٍ هللا رؼبنٗ أٌ ٚزؼًضٔا انكظة ػهٗ عؿٕل
هللا صهٗ هللا ػهٔ ّٛؿهى ٔ ،أدبصٚش انزغغٛت يؼهٕو يب فٓٛب ػُض انؼهًبء .
صى إٌ ْظِ األدبصٚش اشزغكذ كهٓب ف ٙفعم انصالح ػهٗ َج ٙهللا رؼبلٖ
ٔػؼٚؼ انمضع ػٍص هللا رؼبنٗ ْٔ ،ظا أيغ يمطٕع ثّ ٔ ،ال ٚشك ػبلم ف، ّٛ
ٔإًَب رمغ انؼٚبصح ٔاسزالف انغٔاٚبد ف ٙلضع انضٕاة ٔعفغ انضعجبد  .اْـ
يٍ كزبة [ ؿؼبصح انضاع ] ٍٚنفعٛهخ انؼبنى انؼبعف ثبهلل رؼبنٗ  ،انؼبشك
نذجٛت هللا رؼبنٗ  ،انـبثخ ف ٙثذٕع أْم هللا رؼبنٗ انشٛز ٕٚؿف انُجٓبَٙ
عدًّ هللا رؼبنٗ َٔفؼُب ثجغكبرّ .

