األسباب في ميزان أهل السنة
خطبة مجعة للشيخ أ.د .صاحل بن عبد العزيز سندي
إنََّّاحلؿ َّ هلَّكمؿ هَّوكتععقـهَّوكتعغػههَّ،وكعوذَّبو هلَّمنَّرشورَّأنػتـوَّومنَّ
شقئوتَّأظامفـوَّ،منَّهي هَّا هلَّؾالَّمضلَّفهَّ،ومنَّيضؾلَّؾالَّهوديَّفهَّ،وأصف َّأنََّّٓ
إهلَّإَّٓا هل َّوح هََّّٓرشيكَّفهَّ،وأصف َّأنَّ َّكبقـوَّحمؿ ً اَّظب هَّورشوفه؛َّصذَّا هلَّ
َُّ
َّتتؾقامَّـثراَََّّّ،أمَّوَّبع َّ:
ظؾقهَّوظذَّآخهَّوأصموبهَّوشؾم
ً

َّ

ؾوتؼوا َّا هل َّظبود َّا هلَّ ،واظؾؿوا َّأنَّ َّموضوع َّاألشبوب َّواختوذهو َّوح ودَّ
افععوملَّمعفوَّطوهها َّوبوض َّـًوَّمنَّأهمَّ َّموَّظذَّادتؾمَّأنَّيعػؼَّهَّؾقهَّ،وٓشقامَّيفَّهذهَّ
ً
األجومَّ،ؾؽمَّادخطئونَّؾقهَّاجلوكمونَّإػَّضهيفَّؽؾوَّأوَّجػوءَّ،وأهلَّافتـيَّواجلامظيَّ
َّفتؾوكَّمتؾكَّاحلقَّافوشطَّ،ادواَّؾقَّفؾـؼلَّوافعؼلَّ،افزيءَّمنَّ
ْ َّ
همَّافذينَّوؾَّ َُّؼوا
ُ
ؾهث َّاإلؾهاط َّودم َّافعػهيطَّ ،وسلسوق لك -أيفا الؿوفق -بعون اهلل خالصة
َّْ
كالمفم فقه يف عشر قواعد جامعة؛َّؾلرخَّشؿعكَّواشعـصًَّإػَّـؾؿي.

َّ

َّالؼاعدة األولى :اهللُ يؼدِّ ر األشقاء بلسبابفا مع غـاه عـفا؛َّؾو هلَّجلَّوظالَّ
حلؽؿعهَّيؼ َّرَّاألصقوءَّألشبوهبوَّ،وهوَّجلَّوظالَّؽـيَّظنَّاألشبوبَّوافعتبىَّفؽـفوَّ
حؽؿيَّفهَّشبموكهََّّ،ؿولَّابنَّافؼقمَّ«َّ:ولو تت َّبعـا ما يػقد إثبات األسباب من
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الؼرآن والسـة لزاد عؾى عشرة آالف موضع ،ولم ك ُؼل ذلك مبالغة بل حؼقؼة،
ويؽػي شفادة الحس والعؼل والػ َطر».

َّ

ٍ
؛َّإذاَّظؾؿًَّ
بسبب ال يحصل بدوكهَّ
َّالؼاعدة الثاكقة :لقس كل ما يحصل
َ
ٍ
َّشبى ََّّٓ
َّأجضو َّأنَّه َّفقس َّـل َّمو َّتهتى َّظذ
أنَّ َّا هل َّ ُيَّ ََّؼ َُّر َّاألصقوء َّبلشبوهبو َّؾوظؾم ً َّ
َّ،وا هلَّؿودرَّظذَّ
حيصلَّب وكهََّّ،بلَّؿ َّحيصلَّب وكهَّ؛َّؾوفواف انَّشبىَّوجودَّافوف
ٌ
ِ
أنَّيوج َّافوف َّبالَّواف ين؛َّـامَّأوج َّآدمَّوحواءَّوظقتىَّوكوؿيَّصوفحَّ،واف واءَّ
َّؿودر َّظذ َّأن َّيشػي َّبال َّدواء؛ َّوهذا َّدفقل َّظذ َّربوبقي َّا هلَّ
شبى َّافشػوءَّ ،وا هل ٌَّ
َّ

وظظؿعهَّ،ؾالَّتععؾقَّافؼؾوبَّبتوا هَّ.

َّ الؼاعدة الثالثة :مصالح الدكقا واآلخرة مرتبطة باألسباب؛ فالبد من
تحصقؾفاَّ،ؾو هلَّجلَّوظالَّؿ رَّادؼوديهَّوهقئَّهلوَّأشبوبوَّ،وهوَّاحلؽقمَّافعؾقمَّبامَّ
كصبهَّمنَّاألشبوبَّيفَّادعوشَّوادعودََّّ،ؾنذاَّظؾِمَّافعب َّأنَّمصوفحَّدكقوهَّوأخها هَّ
مهتبطي َّبوألشبوب َّادوصؾي َّإفقفو َّـون َّأص َّاجعفو ًَّدا َّيف َّؾعؾفو َّوافؼقوم َّهبوَّ،
ك َو ْاست َِع ْن بِاهللِ َوالَ َت ْع ِ
احرِ ْص َع َؾى َما َي ْـ َػ ُع َ
جزْ »َّ،ؾو هلَّؿ رَّ
ؿولْ «َّ:
اخلر َّوافؼ َّوأشبوب ٍ
َّـل َّمـفام ََّّ ،ؾ ُق ؾع َّؿ َ ر َّاجلوع َّبؼ ََّر َّاألـلَّ ،و ُي ؾع َّؿ َ رَّ
افعطشَّبؼ َ رَّافؼبََّّ،و ُي ؾعَّؿ َ رَّادهضَّوافوبوءَّبؼ َ رَّافعالجَّوافوؿوييَّ،و ُي ؾعَّ
ؿ َ رَّافزدَّبؼ َ رَّاف َُّؾبسَّ،و ُي ؾعَّؿ َ رَّآظع اءَّبؼ َ رَّاف ؾوعََّّ،و ُي ؾعَّؿ َ رَّافذكىَّبؼ َ رَّ
ِ
افعوبيَّوافطوظيََّّ،ؾقػ ُّه َّافعب َّمنَّؿ َ رَّا هلَّإػَّؿ َ رَّا هلََّّ،وَّٓؿقومَّدصوفحَّافـوسَّيفَّ
َّبوب َّواشع َّدشوه ة َّحؽؿي َّا هل َّتعوػ َّوـامل َّربوبقعهَّ
هذا َّافؽون َّإٓ َّهبذاَّ ،وهذا ٌ
َّ

واتصوؾهَّبوفع لَّوافؾطفَّوافهمحيَّ.
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ممثر ولقس عؾ ًة تامة وال أمار ًة محضة؛َّؾلهلَّ
َّ الؼاعدة الرابعة :السبب ٌ
افتـيَّمعوشطونَّبغَّهذينَّآظعؼودينَّ،ؾؾقسَّافتبىَّظؾيَّمتعؼؾيَّبنجيودَّادعؾول؛َّ
ؾفذاَّمنَّأظظمَّافبفعونَّ،وفقسَّيفَّادخؾوؿوتَّظؾ ٌي َّتوميَّص َ رَّظـفوَّيشءَّ،بلَّذفكَّ
ٓ َّيؽون َّإٓ َّظن َّمشقئي َّا هل َّوخؾؼهَّ ،ـام َّأن َّافتبى َّفقس َّأمورة َّحمضي َّأن َّيؽونَّ
افقءَّظـ هََّّٓبهَّـامَّيؼوفهَّمنَّيؼوفهَّمنَّادعؽؾؿغَّ،وص قَّؾقفمَّؿولَّمنَّؿولَّمنَّ
أهلَّافعؾمَّ«تؽؾم قو ٌم يف كػي األسباب ؛ فلضحؽوا أهل العؼول عؾى عؼولفم»َّ،
ؾوفتؽغَّيفَّؿوهلمَّحصلَّافؼطعَّظـ هوََّّٓهبوَّ،وهذاَّبوضلَّدونَّصكَّ،بلَّافتبىَّ
َّمتعؼالَّ،وَّٓوجودَّفتبىَّخمؾوقَّيمرهَّ
ً َّ
ىَّوفؽـهَّفقسَّأثها
فهَّأثهَّيفَّحصولَّادتب
ً
تلثراَّمتعؼالَّ.
ً

َّ

 الؼاعدة الخامسة :سببقة األشقاء لقست ذاتقة؛َّصلنَّمجقعَّاألشبوبَّافعيَّ
جعؾفوَّا هلَّشبموكهَّأشبوبوَّأّنَّوَّأشبوبَّممرهةَّفؽنَّبؿشقئيَّا هلََّّ،ؾفوَّافذيَّ
ل َّشببقعه َّفػعلَّ ،ؾنكه َّظذ َّـل َّيشءَّ
جعل َّافتبى َّشب ًَّبوَّ ،وفو َّصوء َّشبموكه َّأن َّ َُّي َّْب َِّط َ َّ
ؿ يهَّوَّٓراد َّحلؽؿهََّّ،وفذاَّملَّتؽنَّافـورَّحمهؿيَّإلبهاهقمََّّ حوَّصوءَّا هلَّأنَّ
يتؾى َّافـور َّافعلثرَّ ،ؾام َّصوء َّـونَّ ،ومو َّمل َّيشل َّمل َّيؽن؛ َّوظؾقه َّؾال َّتععؾق َّافؼؾوبَّ
بقءَّمنَّاألصقوءَّشوا هَّافبعيَّ.

َّ

َّ الؼاعدة السادسة :وجود السبب ال ِ
يوجب حصول الؿس َّبب؛ َّٓ َّيمرهَّ
ٍ
َّآخهَّأوَّأشبوبَّإفقهَّؾععوو َُّكهَّوتشورـهَّ،وٓب َّروك ًقوَّمنَّ
ٍ َّ
َّافبعيَّإَّٓبوكضاممَّشبى
شبى
ٌ
حتؼققَّرشوطَّتلثرَّافتبىَّيفَّادتبَّىَّ،وٓب َّروف ًثوَّمنَّاكعػوءَّاحوكعَّ،ؾؿعَّوجودهََّّٓ
حيصل َّفؾتبى َّتلثرَّ ،وـل َّهذا َّمهتبط َّبؿشقئي َّا هلَّ ،ؾفذا َّصلن َّاألشبوب َّمعَّ
متببوهتوَّ ،ؾؽل َّشبى َّمفام َّظال َّؾغويعه َّظـ َّافعمؼقق َّأن َّيؽون َّجزء َّشبى َّؽرَّ
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متعؼلَّبوفعلثرَّ،وَّٓيتعؼلَّبوفعلثرَّوح هَّدونَّتوؿفَّتلثرهَّظذ َّؽرهَّإَّٓافواح َّ
افؼفورَّشبموكهَّ،ؾفوَّافذيَّبق هَّاحلولَّـؾهَّوافؼوةَّـؾفوَّ،ومنَّاظعؼ َّأنَّشب ًبوَّيمرهَّ
اشعؼالَّٓظنَّمشقئيَّا هلَّؾؼ َّأرشكَّ،وهذاَّبههونَّؿطعيَّظذَّوجوبَّأنَّيـخؾعَّمنَّ
افؼؾىَّـلَّتعؾقَّبغرَّا هلََّّ،وأن َّتعؾقَّافهجوءَّواخلوفَّبغرَّا هلَّمفامَّظؾًَّرتبعهَّ
َّ

بوضلََّّ،ؾنكهََّّٓحولَّوَّٓؿوةَّإَّٓبو هلَّ.

َّ الؼاعدة السابعة :ال يستؼل باإليجاد والتلثقر إال رب العباد سبحاكه َّ؛َّؾامَّ
صوءَّـونَّ،وموَّملَّيشلَّملَّيؽنَّ،ؾؿشقئعه َّهيَّادوجبيَّفألصقوءَّظذَّاحلؼقؼيَّ،ؾننَّمجقعَّ
األشبوبَّتعتؾتلَّإػَّأنَّتصلَّإػَّادوجىَّفألصقوءَّظذَّاحلؼقؼيَّ؛َّوهوَّمشقئيَّا هلَّ
.

َّ

َّ الؼاعدة الثامـة :التوكل هو ترك االعتؿاد عؾى األسباب بعد بذلفا؛َّ
ؾوفعوـلَّجيؿعَّهذينَّاألمهين؛ َّبذلَّافتبىَّ،وآظعامدَّظذَّا هلَّ.أوَّهوَّـامَّؿقلََّّ:
(اضطهاب َّبال َّشؽون ََّّ ،وشؽون َّبال َّارضا ب) َّ؛ َّأي َّهو َّحهـي َّٓ َّتتؽن َّبػعلَّ
ٌ
َّورـون َّإفقه َّواظعام ٌَّد َّظؾقه َّؾال َّيضطهبَّ
األشبوبَّ ،وشؽون َّإػ َّادتبى َّشبموكه
ك َو ْاست َِع ْن بِاهللِ َوالَ َت ْع ِ
احرِ ْص َع َؾى َما َيـْ َػ ُع َ
جزْ »؛ َّواحلهصَّ :بذلَّ
ؿؾبه َّمعهْ «َّ ،
ادتعطوعَّيفَّح ودَّموَّأبقحَّ،ؾامَّظذَّافعب َّإَّٓافؼقومَّبوألشبوبَّوآظعامدَّبوفؼؾىَّ
ظذَّادتبىَّوتػويضَّاألمهَّإفقهََّّ،ؾوضَّاألمهَّإفقهَّهوَّأوػَّبكَّمـكََّّ.
ؾوفؾفمَّارزؿـوَّافعوـلَّظؾقكَّحقَّافعوـلَّ.

َّ

أؿولَّهذاَّوأشعغػهَّا هلَّيلَّوفؽمَّؾوشعغػهوهَّ؛َّإنَّريبَّؽػورَّرحقمَّ.
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َّ
َّ

ۡخ ۡ خ ث خ
ٱلطبة ٱلانية
احلؿ َّ هلَّربَّافعودغََّّ،افهمحنَّافهحقمََّّ،موفكَّيومَّاف ينََّّ،وأصهف َّأنََّّٓإهلَّ
إَّٓا هلَّوحه هََّّٓرشيهكَّفههََّّ،وأصههف َّأنَّكبقـهوَّحمؿه ً اَّظبه هَّورشههوفهَّ،صهذَّا هلَّظؾقههَّ
َّ

وظذَّآخهَّوأصموبهَّأمجعغَّ،أمَّوَّبع :

َّالؼاعدة التاسعة :إهؿال األسباب لقس مشروعاَّ؛َّيظنَّبعضَّافـوسَّأّنمَّ
إذاَّتهـواَّبذلَّاألشبوبَّأّنَّمَّهبهذاَّيؽوكهونَّمعهوـؾغ؛َّوههذاَّؽؾهطَّحمهضَّ،ؾؾهقسَّههذاَّ
م هنَّافعوـ هلَّافؼههظيَّ،إك هامَّخموفػ ه ٌيَّفتههـيَّا هلَّافؼههظقيَّوشههـيَّا هلَّافؽوكقههيَّ،ومعورض هيَّ
هوففَّهله ه ه يَّافـبه ه هيََّّوهه ه ه يَّأص ه ههموبهَّ،ؾت ه ههق َّ
حلؽؿع ه هههَّ،ـه ه هامَّأنه ه ههَّخم ه ه ٌ
سَّيفَّجفه ههودهَّادغػه ههَّوافه ه رعََّّ،وحػه ههَّاخلـه ه قَّ،وـه ههونَّ
ادع ههوـؾغَّفه ههبِ َ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
األسر ِرد»َّ،هههذاَّوههوَّ
ررارك مررن َ
يهصه َّألهؾههَّؿههوتَّشههـيَّ،وؿههولَّ«فر َّرر مررن الؿجررذو ِم فر َ
أظظمَّافـوسَّتوـالَّواظعامداَّظذَّربهََّّ.َّ

َّ

وإذاَّـوك هًَّافؼههيعيَّؿ ه َّجههوءتَّبوختههوذَّاألشههبوبَّؾسـف هوَّؿ ه ٌحَّؾقف هوََّّ،وإذاَّـههونَّ
منَّحؽؿيَّا هلَّأنَّربطَّادتببوتَّبلشهبوهبوَّؾوفؼه حَّيفَّاألشهبوبَّؿه ٌحَّيفَّحؽؿهيَّا هلَّ،
ـامَّأنهَّتعطق ٌهلَّألمههَّا هلَّورشظههَّألنههَّشهبموكهَّأمههَّبػعهلَّاألشهبوبَّاف يـقهيَّواف كقويهيَّ
افـوؾعيََّّ.وافعوـلَّ-ـامَّشبقَّ-حؼقؼيَّمهـبيَّمنَّأمهينَّ:

َّ

*ؾعلَّافتبىَّبوجلوارح،
َّ*وتػويضَّافؼؾى،

َّ

وافؼ ههومَّؿ ه َّأخط ههلواَّح هغَّطـ ههواَّأنَّـ ههونَّاألص ههقوءَّمؼ ه رةَّيؿـ هعَّـوّن هوَّمهتبط هيَّ
بلش ههبوهبوََّّ،ؾ ههو هلَّؿه ه رَّاألصه هقوءَّبلش ههبوهبوَّ؛َّؾؼه ه رَّافت ههػهَّوؿه ه رَّأنَّيؽ ههونَّبوفسح ههولََّّ،
5

ههيَّبوفؼه هبََّّ،وؿه ه رَّافوفه ه َّوؿه ه رَّأنَّيؽ ههونَّافوفه ه َّ
ههيَّوؿه ه رَّأنَّيؽ ههونَّاف ه ّ
وؿ ه رَّاف ه ّ
بوفزواجَّ؛َّوظؾقهَّؾؿنَّأرادَّادتبىَّؾعلَّافتبىَّ.

َّ

ٓب َّمنَّمالحظيَّاألمهينَّ:
*أنَّا هلَّؿ رَّاألصقوءَّ،
*وأنهَّيهبطَّاألصههقوءَّبلشههبوهبوَّ،ظهذَّأنههَّيؼهولَّ:إنَّدظهوىَّافهعخعَّظهنَّاألشهبوبَّ
َّوحتهوَّ
هالَّورش ًظهو
هعمقلَّظؼ ً َّ
َّٓيؿؽنَّألح َّضهدههوَّافبعهيََّّ،ؾهسكَّاألشهبوبَّمطؾ ًؼهوَّمت ُ َّ
ً
َّ،وم هنَّادظ هىَّت هههكَّاألش ههبوبَّمطؾ ًؼه هوَّؾفه هوَّـ ههوذبَّيفَّدظ ههوا هََّّ،إكه هامَّهه هوَّت ههوركَّف ههبعضَّ
األش ههبوبَّفش ههبفيَّأوَّه ههوىَّ،وؾوظ ه ٌهلَّألش ههبوبَّأخ هههىَّـث ههرةََّّ،أخ ههقسَّيع ههـػسَّويلـ هلَّ
ويشرب!!َّؾوحلقَّافذيََّّٓريىَّؾقههَّ:أنَّافه ينَّههوَّإربهوتَّاألشهبوبَّوافوؿهوفَّمعفهوَّ
وافـظه ههَّإفقفه هوََّّ،وَّٓديه هنَّإَّٓب ههذفكَّ،وَّٓي ههعمَّإش ههالمَّإَّٓب ههذفكََّّ.ؾلش ههع َّافـ ههوسَّيفَّ
اف ه ارينَّأؿههومفمَّبوألشههبوبَّادوصههؾيَّإػَّمصههوحلفامَّ،وأصههؼوهمَّيفَّاف ه ارينَّأص ه همَّ
َّظب َّ،وهبوَّتؼهبَّإفقهَّادعؼهبونََّّ،وهبهوَّ
َّظهفَّا هلَّوهبو َُّ
تعطقالَّألشبوهبامََّّ،ؾبوألشبوب ُ
كولَّأوفقوؤهَّرضوهََّّ،وهبوَّ ُككَّحزبهَّ،وهبوَّاكؼتمَّافـوسَّإػَّشعق َّوصؼيََّّ.

َّ

ؾؼ هفَّظب ه َّا هلَّم هعَّاألش ههبوبَّحق هٌَّ ُأم هههتَّب ههوفوؿوفَّمعفه هوََّّ،وؾورؿف هوَّحق هٌَّ
ُأم هههتَّبؿػورؿعفه هوََّّ،واح هههصَّظه هذَّمه هوَّيـػعه هكَّواش ههععنَّب ههو هلَّوَّٓتع ه هزَّتؽه هنَّمه هنَّ
ادػؾمهغََّّ.ؿههولَّأههلَّافعؾهمَّ«َّ:إكؽررار أن تؽررون األسررباب أسرربا ًبا بالؽؾقررة قررد ٌ يف
كؼصران يف العؼرل  ،وتـزيؾفرا
الشرع والحؽؿرة  ،واإلعرراع عـفرا بؽوكفرا أسربا ًبا
ٌ
مـازلفا ومدافعة بعضفا ببعض وتسؾقط بعضفا عؾرى بعرض هرو محرض العبوديرة
والؿعرفة وإثبات التوحقد والشرع والؼدر والحؽؿة»
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َّ

كؼص يف التوحقد؛َّإنََّّمنَّ ُفبهوبَّ
َّالؼاعدة العاشرة :االعتؿاد عؾى األسباب ٌ
افعوحقه ه َّأنَّت هههىَّاألم ههورَّـؾفه هوَّمه هنَّا هلَّتع ههوػَّرؤيه ه ًيَّتؼطه هعَّآفعػ ههوتَّإػَّاألش ههبوبَّ
يهاََّّ،ؾفه هوَّاخل ههوفقَّاده ه بهَّموفه هكَّ
وافوش ههو طََّّ،ؾه هالَّت هههىَّاألص ههقوءَّإَّٓمـه ههَّخؾ ًؼه هوَّوتؼه ه ًَّ
ادؾكَّ،ؾالَّيعمهكَّمعمهكَّوَّٓيتؽنَّشوـنَّإَّٓبعؼ يههَّ،وههذاَّادؼهومَّيثؿههَّافعوـهلَّ
ظههذَّا هلَّوافهض هوَّظـ ههَّوافعتههؾقمَّحلؽؿهههَّ،أم هوَّؿك هَّافـظ ههَّظ هذَّاألشههبوبَّادمتوش هيَّ
هـؼصَّيفَّاإلي ههامنَّوض ههعفَّيفَّافعوحقه ه ََّّ،وهه ههذاَّحه ههولَّـثه هرَّمه هنَّافـه ههوسَّ؛َّؾؿععؾه هقَّ
ؾه ٌ
ؿؾ ههوهبمَّاألش ههبوبَّادمتوش هيََّّٓ،ش ههقامَّم هعَّضغق ههونَّاحودي هيَّوض ههعفَّمع هههؾعفمَّب ههو هلَّ
وكعوتَّجالفهَّوظظهقمَّشهؾطوكهََّّ،وـهمَّيـتهىَّههمٓءَّكعؿهيَّا هلَّإػَّؽهرهَّﱣﭐﱽ

ﱾﱿﲀﲁﱢ[افـمههلَّ،َّ]83:أم هوَّادوح ه َّافصههودقَّؾنك ههَّإذاَّؾع هلَّم هوَّؾع هلَّ
مهنَّاألشههبوبَّـههونَّمشههوه ً اَّأنَّا هلَّههوَّافههذيَّخؾؼفهوَّوؿه َّرهوَّوشههخههوَّ،وأنَّـهلَّمهوَّ
يفَّافتامواتَّواألرضَّؾو هلَّربهَّوموفؽهَّوخوفؼهَّومتخههََّّ،وهوَّمػعؼهَّإفقهََّّ.
إنَّاد ههممنَّيـػ ههذَّمه هنَّاألش ههبوبَّإػَّمت ههبَّبفوَّوَّٓيععؾه هقَّؿؾبه ههَّهب ههوَّ،إكه ههَّوإنَّـ ههونَّ
يععوضوههوَّؾب وارحهههَّ،أمهوَّؿؾبههَّؾؿععؾهقَّبؿهنَّبقه هَّمؾؽههوتَّـهلَّيشءَّ،وفههذاَّؾهالَّحههظَّ
يفَّؿؾبه ه ههَّهله ه هوَّبمقه ه هٌَّي ه هههـنَّإفقفه ه هوَّأوَّيععؿه ه ه

َّظؾقفه ه هوَّ؛َّؾف ه ههذاَّاف ه ههذيَّحؼه ه هقَّﱣﭐﱔ

ٌ
شرررك يف
ﱕﱢ[افػوحتههيَّ.َّ]5:ؿههولَّبع هضَّافعؾههامء«َّ:االلتػررات إلررى األسررباب
رص يف العؼررل  ،واإلعررراع عررن
التوحقررد  ،ومحررو األسررباب أن تؽررون أسرربا ًبا كؼر ٌ
األسباب بالؽؾقة قد ٌ يف الشرع ،وإكؿا التوكل الؿلمور به مرا يجتؿرع فقره مؼتضرى
التوحقد والعؼل والشرع»َّ.

َّ

إنَّادوحه َّادعوـهلََّّٓيؾعػهًَّإػَّاألشههبوب؛َّأيََّّٓيطؿههئنَّهبهوَّوَّٓيثهقَّهبهوَّوَّٓ
يهجوه هوَّوَّٓفوؾفههوَّ،وإنَّـههونََّّٓهيؿؾف هوَّوَّٓيؾغقفههوَّ،فؽ هنَّفههقسَّؾق ههَّاضههطها بَّم هنَّ
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َّ

ٌ
َّشؽونَّإفقفوَّ،إكامَّتبكَّؾقفهوَّؾصهع َّمـفهوَّإػَّمتهببفوَّ؛َّؾخؾهعَّافتهؽونَّ
تشويشفوَّوٓ
إفقفوَّمنَّؿؾبهَّ،وأخبتههَّافتهؽونَّإفقههَّوتعؾهقَّبههَّدوّنهوَّ،وظؾِهمَّأّنهوََّّٓتوهَّوَّٓتـػهعََّّ،
هوراََّّ،وض ههورهوَّكوؾع ههوَّ،ودواءه هوَّ
وَّٓتعط هيَّوَّٓمتـ ههعَّ،وأن ههَّإذاَّص ههوءَّجع هلَّكوؾعف هوَّض ه ً
ٌ
َّورشكَّ
هصَّيفَّافعوحق ه
داءَّ،وداءه هوَّدواءَّ،ؾوٓفعػههوتَّإػَّاألش ههبوبَّ-ظبههودَّا هلَّ-كؼه ٌ َّ
ي هههقَّويغؾ ههظَّوب هغَّذف ههك؛َّؾ ههننَّافعب ه َّمع هىَّافعػ هًَّإػَّؽ هرَّا هلَّأخ هذَّذف هكَّآفعػ ههوتَّ
ص ههعبيَّمه هنَّؿؾبه ههَّؾ ههـؼصَّمه هنَّتوـؾه ههَّظه هذَّا هلَّبؼه ه رَّذه ههوبَّتؾه هكَّافش ههعبيَّ،ؾوفعوحقه ه َّ
وافعوـه هلََّّٓيه ههعمَّإَّٓبه هههؾضَّاألشه ههبوبَّظ ه هنَّافؼؾه ههىَّوتعؾه هقَّاجله ههوارحَّهبه ههوَّ،ؾقؽه ههونَّ
مـؼط ًعه هوَّمـفه هوَّمعصه هالَّهب ههو؛َّي ههلتَّهبه هوَّإتق ههونَّمه هنََّّٓي هههىَّافـ ههوةَّوافوص ههولَّإَّٓهبه ههوَّ،
ويعوـلَّظذَّا هلَّتوـهلَّمهنَّيههىَّأّنهوََّّٓتـ قههَّوَّٓحتصهلَّفههَّافػهالحَّوَّٓتوصهؾهَّإػَّ
َّحهصهوَّواجعفهوداَّ،ويػههلَّؿؾبههَّمهنَّآظهعامدَّظؾقفهوَّ
ادؼصودََّّ،ؾق هدَّظزمهَّفؾؼقومَّهبو
ً
وافهـ ههونَّإفقف هوََّّ،ؾ هالَّتوـ هلَّإَّٓظؾق ههَّش ههبموكهَّ،وَّٓافع ههوءَّإَّٓإفق هههَّ،وَّٓخ ههوفَّإَّٓ
مـهَّ،وَّٓرجوءَّإَّٓؾقهَّ،وَّٓمؾ لَّوَّٓمـ وَّمـهَّإَّٓإفقههَّ.ؾؿهنَّمجهعَّبهغَّههذاَّافعوحقه َّ
وبغَّإربوتَّاألشهبوبَّاشهعؼومَّؿؾبههَّظهذَّافتهرَّإػَّا هلَّ،ووضهحَّفههَّافكها طَّادتهعؼقمَّ
َّ

افذيَّمهَّظؾقهَّرشلَّا هلَّوأتبوظفمَّ.

رك َو ْاسرت َِع ْن بِراهللِ َوالَ َت ْع ِ
احرِ ْص َع َؾرى َمرا َيـْ َػ ُع َ
جرزْ »َّ؛َّؾوفه ينَّـؾههَّ
ظبه َ َّا هلَّْ «َّ:
طوهههَّوبوضـهَّرشا عهَّوحؼو ؼهَّحتًَّهذهَّافؽؾامتَّافـبوييََّّ،وافعوؾققَّبق َّا هلَّ.
مهللاَّص هلَّظ هذَّحمؿ ه َّوأزواج ههَّوذريع ههَّـههامَّصههؾقًَّظ هذَّآلَّإبهههاهقمََّّ،وبههوركَّ
ظذَّحمؿ َّوآخهَّوذريعهَّـامَّبورـًَّظذَّآلَّإبهاهقمَّإككَّمحق َّجمق َّ.
َّ

8

َّ

َّ

