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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
ٖ8441/4/81ـ

اضتفاع األغعاض
تََٛنًِٖتُ فٔ ٞضٔظِقٔ ٞعًََ ٢اهللٔ خَائكٔٞ
َََٚاَٜوُ َِٔٔ ضٔظِمٕ فًََِٝؼَ ُٜفَُٛتُٓٔٞ

َٚأَِٜكَِٓتُ إََّٔ اهللَ الؾَوٖ ضَاظٔقٔٔٞ
َٚيَ ِٛنَإَ فٔ ٞقاع ايبٔشَاضٔ ايِعَٛأَلٔ

نجَط ََا َٜؿِػٌَُ ايَّٓاؽُ فَٖٔ ٞصٔ ٔٙاألٜاّ ََٜٚ،أِخُصُ أ ِٖتَُٔاََ ُِِٗ  ُِّٖ ٖٛ،ايطظم
إٕ أَ ِ
ٚتٛفريٚ ،ٙططمُ اذتص ٍٛعًٚ ٘ٝارتٛفُ َٔ ظٚاي٘ٚ ،نإٔ ؾبحَ ايفكط قازّ،
ٚادتٛعَ قس ضطب أطٓاب٘ ٚ ،تٓاغ ٢أٚي٦و إٔ اهلل قس خًل ارتًل ٚأسصاِٖ
عسزّاٚ ،قػِ أضظاقِٗ فًِ ٜٓؼ َِٓٗ أسسّا  ،شنط ايطظم ٚأْ٘ بٝس ٙيف أنجط َٔ
آ ١ٜيف نتاب٘ ﴿ َوَما ِمن َدآبٍَّة ِِف األ َْر ِ
ض إِالَّ َعلَى اللّ ِه ِرْزقُ َها﴾ ٚشنط ايفكط يف آٚ ١ٜاسس٠
ٚ ،بني أْ٘ َٔ ختٜٛف ايؿٝطإ ﴿الشَّْيطَا ُن يَعِ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر َويَأْ ُمُرُكم بِالْ َف ْح َشاء﴾ ٚضغٍٛ
اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مل خيـ ايفكط عً ٢أَت٘ سٝح قاٍ «أَبِؿٔطُٚا ٚأًََُِّٛا َا
هِِ».
نِِ ،ف ٛايًٖ٘ٔ َا ايفكِطَ أَخِؿَ ٢عًََُ ِٝ
َٜػطُّ ُ
ضي ِ
ِ ِ
ت َّ
الص ََلةُ
عباز اهلل  :طًبُ ايطظم ٚ،ايػع ُٞيف حتصَ ،ً٘ٝطًبْ ؾطع﴿ ٞفَإذَا قُ َ

فَانْتَ ِشُروا ِِف ْاأل َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه﴾ ٚيطًب ايطظم أغبابا ٚأبٛابا َٔ أُٖٗا :
ض َوابْتَ غُوا ِم ْن فَ ْ
َن أَهل الْ ُقرى آمنُوا واتَّ َقوا لََفَتحنَا علَي ِهم ب رَك ٍ
ات
اإلميإ باهلل ٚتكٛا ،ٙقاٍ غبشاْ٘ ﴿ َولَ ْو أ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ث ال
ِم َن َّ
ض﴾ ٚقاٍ تعاىل ﴿ َوَم ْن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َع ْل لَهُ مََْرجاً َ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َحْي ُ
ِ
ب﴾ جيعٌ ي٘ فطَداّ َٔ نٌ ؾسٜٚ ، ٠ػٛم إي ٘ٝايطظم َٔ ٚد٘ ال ٜتٛقع٘ .
ََْيتَس ُ
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 َٔٚاألغباب  :االغتػفاض ٚايتٛبٜ : ١ك ٍٛتعاىل إخباضاّ عٔ ْٛح عً ٘ٝايػالّ
ِ
ِ
ِ
ني
استَ ْغ ِفُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن َغفَّاراً  ،يُْرِس ِل َّ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم م ْد َراراً َ ،وُيُْد ْد ُك ْم بِأ َْم َو ٍال َوبَن َ
﴿فَ ُق ْل ُ
ت ْ
وََيعل لَ ُكم جن ٍ
َّات َوََْي َع ْل لَ ُك ْم أَنْ َهاراً﴾
َ َْ ْ ْ َ
 َٔٚأغباب غع ١ايطظم  :تطى املعاصٚ ٞاالغتكاَ ١عً ٢ز ٜٔاهلل ٚايعٌُ بايطاع١
ِ
اه ْم َماءً َغ َدقاً﴾
َس َقْي نَ ُ
استَ َق ُاموا َعلَى الطَِّري َقة َأل ْ
قاٍ تعاىل ﴿ َوأَلَّ ِو ْ
 َٔٚاألغباب  :ايتٛنٌ عً ٢اهلل تعاىل ،قاٍ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ «ي ٛأْهِ
تٛنً ٕٛعً ٢اهلل سل تٛنً٘ يطظقهِ نُا ٜطظم ايطري ،تػس ٚمخاصاّٚ ،تطٚح
بطاْاّ» ٚايتٛنٌ عً ٢اهلل تعاىل ال ٜكتض ٞتطى األخص باألغباب
 َٔٚأغباب غع ١ايطظم  :صً ١ايطسِ  :فعٓس أمحس َٔ سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠قاٍ:
قاٍ « :تعًُٓٛا َٔ أْػابهِ َا تصً ٕٛب٘ أضساَهِ ،فإٕ صً ١ايطسِ حمب ْ١يف
األٌَٖ ،جطا ْ٠يف املآٍَ ،ػأ ْ٠يف ايعُط»
 َٔٚاألغباب  :املتابع ١بني اذتر ٚايعُط : ٠فعٔ ابٔ َػعٛز قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل
«تابعٛا بني اذتر ٚايعُط ،٠فإُْٗا ٜٓفٝإ ايفكط ٚايصْٛب نُا ٜٓف ٞايهري خبح
اذتسٜس ٚايصٖب ٚايفضٚ ،١يٝؼ يًشذ ١املربٚض ٠ثٛاب إال ادتٓ »١ضٚا ٙايرتَصٟ
 َٔٚأغباب غع ١ايطظم  :ايًذ ٤ٛإىل اهلل عٓس ايفاق ١فكس قاٍ صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِْ َٔ« :عيت ب٘ فاق ْ١فأْعهلا بايٓاؽ مل تػس فاقتْ٘ َٔٚ ،عيت ب٘ فاق١
فأْعهلا باهلل فٛٝؾو اهلل ي٘ بطظم عادٌ أ ٚآدٌ» ضٚا ٙايرتَصٟ
ٚايسعا َٔ ٤أععِ َا ٜػتذًب ب٘ ايطظم  ،قاٍ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ألب ٞأَاَ:١
« أال أعًُو نًُات إشا قًتٗٔ أشٖب اهلل ُٖو ٚقض ٢زٜٓو قاٍ  :بًٜ ٢ا ضغٍٛ
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اهلل  ،قاٍ  :قٌ إشا أصبشت ٚأَػٝت  :ايًِٗ إْ ٞأعٛش بو َٔ اهلِ ٚاذتعٕ ،
ٚأعٛش بو َٔ ايعذع ٚايهػٌ ٚ ،أعٛش بو َٔ ادتنب ٚايبدٌٚ ،أعٛش بو َٔ
غًب ١ايسٚ ٜٔقٗط ايطداٍ» قاٍ  :فكًتٗٔ فأشٖب اهلل ُٖٚ ٞقض ٢زٜين" ضٚا ٙأبٛ
زاٚز
 َٔٚاألغباب  :ايعٚاز فكس قاٍ تعاىل﴿ :وأَنْ ِكحوا ْاألَيامى ِمْن ُكم و َّ ِِ
ني ِم ْن ِعبَ ِاد ُك ْم
الصاِل َ
َ ُ ََ
َْ
ِ ِ
وإِمائِ ُكم إِ ْن ي ُكونُوا فُ َقراء ي ْغنِ ِهم اللَّه ِمن فَ ْ ِ ِ
يم﴾ ٚنإ عُط بٔ ارتطاب
ََ ُ ُ ُ ْ
ََ ْ َ
ضله َواللَّهُ َواس ٌع َعل ٌ
ٜك :ٍٛعذباّ ملٔ مل ًٜتُؼ ايػٓ ٢يف ايٓهاح.
فاتكٛا اهلل عباز اهلل ٚال ٜػتدفٓهِ أعساٖ ُ٤ص ٙايبالز ،ايػاع ٕٛيسَاضٖا ،
فػٝذتٗس ٕٚبهٌ ٚغ١ًٝ؛ إلٜػاٍ صسٚضنِ عًٚ ٢ال ٠أَطنِٚ ،غٝػتػًٖ ٕٛصٙ
األسساخ ؛ يًٛقٝع ١بٓٝهِ ٚب ، ِٗٓٝفعًٝهِ اذتصض ،فإمنا ٖصا بإشٕ اهلل أَط
عاضض ٚ ،ؾس ٠ئ تسٚ ، ّٚايعَٛا ايسعاٚ ٤ايصرب ،فكس قاٍ عً ٘ٝايصال٠
ٚايػالّ «اصربٚا ست ٢تًك ْٞٛعً ٢اذتٛض».

اذتُس هلل :
ٚألٕ يف احملٔ َٓشا ٚ،يف املصا٥ب َعتربا  ،فعػ ٢إٔ ٜه ٕٛيف ٖص ٙاملتػريات ؛
ٚقف َ ١تأٌَ ٚحماغب ّ١ألْفػٓا ،فهِ اقرتفٓا َٔ املعاصٚ، ٞنِ فططٓا يف دٓب
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ت ِآمنَةً ُّمطْ َمئِنَّةً يَأْتِ َيها ِرْزقُ َها
ب اللّهُ َمثََلً قَ ْريَةً َكانَ ْ
اهلل ٚ،يٓتصنط ق ٍٛاهلل تعاىل ﴿ َو َ
ضَر َ
ان فَ َك َفرت بِأَنْع ِم اللّ ِه فَأَ َذاقَها اللّه لِ
وع و ْ ِ ِ
ر َغ ًدا ِّمن ُك ِّل م َك ٍ
صنَ ُعون﴾
اْل
اس
ب
ِ
ْ
اْلَْوف ِبَا َكانُواْ يَ ْ
َْ ُ
َ
َ َُ َ ُ َ
َ
عػ ٢إٔ ٜه ٕٛفٗٝا نبشا دتُاح املتعاٖط ٜٔظضٚا بايػٓا ،٤املتًبػني نصبا
بسثاض ايجطا َ ،٤ا إٕ تأت ٞاإلداظ ٠إال  ُِٜٝٚأسسِٖ ٚد٘ ،ؾطط زٚي ١ؾطق ١ٝأٚ
غطب ، ١ٝإغالَ ١ٝأ ٚغري إغالَٜٓ ،١ٝفل فٗٝا َاي٘ ٜٚ ،تعب فٗٝا دػسٚ ،ٙضمبا
فطط يف ؾ َٔ ٤ٞز ،ٜ٘ٓثِ اشا خٜٛت دٛٝبِْٗٚ ،فست ْكٛزِٖٚ ،نًت أقساَِٗ
 ،ضدعٛا قاً٥ني ايطاتب ال ٜهف ٞاذتادَ .١ع أْ٘ ٜٓفل يف إداظٚ ٠اسس ٠أضعاف
َا فُطض عً َٔ ٘ٝظٜازات خالٍ عاّ ناٌَ.
عػ ٢إٔ ٜه ٕٛفٗٝا تأزٜبا ألٌٖ املعاٖط ايهاشب ١ادتٛفا، ٤ايصٜ ٜٔتعامح ٕٛيف
األغٛام  ،يؿطا ٤دسٜس ادتٛاالتَٚ ،ا طاب َٔ غاي ٞاملاضنات ٜ ،تػابكٕٛ
إيٗٝا بطغِ عسّ سادتِٗ هلاٚ ،ال قسضتِٗ عًٗٝاٚ ،يهٔ يٝكاٍ شاى عٓس فالْ.١
عػ ٢إٔ ٜه ٕٛفٗٝا تطب ّ١ٝألٌٖ ايبط ٕٛارتا ،١ٜٚايصَ ٜٔا تطنٛا َطعُا إال
زخًٚ ،ٙٛال أنً ١أال دطبٖٛا ،فاي ّٛٝأنً ١صٚ ،١ٝٓٝغسا إٜطايٖ ،١ٝذطٚا طبذ
ايبٛٝت  ،فدػطٚا األَٛاٍٚ ،تعطضٛا يألَطاض.
عػ ٢إٔ ٜه ٕٛفٗٝا إٜكاظا ألٌٖ ايبصر ٚاالغطاف ،يف ايٛالٚ ِ٥األعطاؽ ،
اٚي٦و ايص ٜٔظعُٛا اِْٗ غًبٛا سامتا يف ايهطّ ،فرتاٜ ٙسعٛا ؾدصا ٚاسسا
،فٓٝشط اإلبٌ ٜٚ ،ضع سٛهلا ارتطافٚ ،يف اسؿاٗ٥ا ايطٛٝض ،ثِ بعتصض بعس شيو
عٔ ايتكصريًٜٚ ،ك ٞبك ١ٝاألنٌ يف َهبات ايعبا ، ٌ٥يف نفط صطٜح بايٓعُ١
ٚبطط باملاٍ.
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عػ ٢إ ٜه ٕٛفٗٝا تطب ّ١ٝملٔ أفطط يف تطب ١ٝاألبٓا ، ٤فعٓٗا يف تٛفري نٌ
املطايب ،فُا إٕ ٜبسأ طفًُ٘ يف أٚىل ارتطٛات  ،ستٜٛ ٢فط ي٘ دٛاال ٜٓ ،فل
ايػاي ٞيؿطا ،٘٥ثِ ٜعاْ َٔ ٞتػسٜس فٛاتريَٚ ، ٙا إٕ ٜبًؼ اذتًِ ستٜ ٢ؿرت ٟي٘
غٝاض ٠ال ذتاد ،١يهٓٗا اجملاضا ٠يألقطإ.
عػ ٢إٔ ٜه ٕٛيف ٖص ٙاألظَٓ ١ؾشصا هلُِ ايؿباب ،ايص ٜٔال ِٖٓ ألنجطِٖ إال
ْع ١َٛأدػاَِٗ ٚ ،قصات ؾعٛضِٖٚ ،أطكِ أْسٜتِٗ ،تٛدٗٛا يًعٌُ اذتط ٜا
ؾبابٚ ،اقصسٚا األغٛام  ،تادطٚا فُٝا أسٌ اهلل ٚ ،يٝهٔ قسٚتهِ
عبسايطمحٔ بٔ عٛف ضض ٞاهلل عٓ٘ ،سُٓٝا خطز َٗادطا َٔ َه ١إىل املس، ١ٜٓ
تاضنا خًف٘ أَٛاي٘ ٚيٝؼ َع٘ ؾ ، ٤ٞفكاٍ زي ْٞٛعً ٢ايػٛم فاؾرت ٚ ٣باع
ست ٢أصبح َٔ أغٓ ٢أغٓٝا ٤ايصشاب ١ضض ٞاهلل عِٓٗ ،فاْفضٛا غباض ايهػٌ ،
ٚبازضٚا بايعٌُ ٚ ،خففٛا عٔ آبا٥هِ تهايٝف اذتٝا.٠

