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 بج َّع َّالت َّ

 التََّعجُّب

 بقلم: د. محمد بن إبراهيم الحمد

 ايتعذب َؿدز ايفعٌ تعذَّب ٜتعذَّب َتَعذُّبّا. 

ٚايتعذببب: اْفعبباٍ يفببدخ س ايببٓفظ; دببسا٤ ايػببعٛز   بب َس  فبب٢  

ضبب٘، أٚ زؤ١ٍٜ، أٚ مساٍع يػ٤ٞ خازز عٔ ْعا٥سٙ; فٝٓتر عٓ٘ إظٗاز 

 يريو االْفعاٍ، ٖٚٛ َا ٜعسف  ايعذب، أٚ ايتعذب. 

ٚقببد ٜهببٕٛ  اعببح ايتعذببب خٛفببّا، أٚ فسسببّا، أٚ  ٖػبب١ّ، أٚ       

ّا ملهسَبب١، أٚ اضببتبعا ّا  اضببتػسا ّا، أٚ إْهببازّا، أٚ ًس ببّا، أٚ اٖتببصاش   

 حلدٚخ أٍَس َا، أٚ سلٛ ذيو. 

ٚيًتعذب س ايًػ١ ايعس ١ٝ أضًٛ إ: أسدُٖا: مسباعٞ، ٖٚبٛ َبا    

 ال ضا ط ي٘; فال َتِشُهُ٘ قاعد٠ َع١ٓٝ، ٚال ٚشٕ ٜكاع عًٝ٘. 

ٌُ ذيو إىل َسا  املتهًِ، َٚا أٚتٞ َٔ  الغب١، ٚفؿباس١،     ٌ َُٜٛن

: ضبشإ اهلل، أٚ َبا غبا٤ اهلل، أٚ   ُٜٚفِٗ َٔ قسا٥ٔ تدٍ عًٝ٘، نكٍٛ

تبازى اهلل، أٚ ٜا ي٘ َٔ نرا، أٚ عذب، أٚ عذٝب، أٚ هلل أْب،، أٚ  

 ى. زُّهلل أ ٛى، أٚ هلل َ 
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 ٌ قد ٜهٕٛ َٔ خالٍ إغاز٠، أٚ إًساقب١، أٚ ٚقبٍٛف، أٚ يسٜبو    

ٗ ُس ايتعذب.   زأٍع تؿعٝدّا أٚ تؿٜٛبّا، إىل غري ذيو مما ُِٜع

كٝاضٞ، ٚي٘ ؾٝػتإ َعسٚفتإ عٓد ايٓشا٠ ٚاألضًٛب اآلخس ٖٚٛ اي

إسداُٖا: َا أِفَعًَ٘، َٚبٔ أَجًتٗبا: َبا أ،ًب٘، َٚبا أزٚعب٘، ٚسلبٛ        

 ذيو. 

ِ٘، َٚٔ أَجًتٗا: أنبسّ  فبالٕ، ٚأْعبِ  ب٘، َٚبا        ِ ٌِ ٚاألخس٣: أِفِع

 دس٣ دلس٣ ذيو. 

ٚهلاتني ايؿٝػتني غسٚط، ٚأسهاّ ُتعسف تفؿٝاّل س َٛاضعٗا َٔ 

 ف، ٚايبالغ١. نتب ايٓشٛ، ٚايؿس

ٚيٝظ ٖبرا َٛضبا ايهبالّ سٛهلبا، ٚإربا َسَباٙ ٖٗٓبا  ا٥بس سبٍٛ          

إظٗاز ايتعذب، ٚعدّ إظٗبازٙ; ذيبو إٔ َبٔ ،ٝبٌ األ ب، َٚبٔ      

ٗ س اإلْطبإ ايتعذبب    عالَات ايرٚم، ٚأَازات سطٔ ايفِٗ _ إٔ ُِٜع

إذا زأ٣ َا َُٜتَعذَّب َٓب٘ سكابا، ضبٛا٤ نبإ ذيبو غبعسّا، أٚ ْجبسّا، أٚ        

 فا٥د٠ ع١ًُٝ، أٚ َٛقف َس٠٤ٚ ٚغٗا١َ.  خربّا، أٚ
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أٚ نإ خبالف ذيو مما ٜجري االضتػساب، أٚ ايفسح، أٚ اخلٛف، أٚ 

ايدٖػ١; فُبٔ املطتشطبٔ س َجبٌ تًبو األسبٛاٍ إٔ ٜعٗبس اإلْطبإ        

 ايتعذب، فٝعرب عٓ٘ مبا ٜال٥ِ املكاّ. 

ٌُ فِٗ، ٚذٚم، ٚنسّ، ٚيطف.   ٚإظٗاز ايتعذب  يٝ

َُِٚػبٍس  باييقٞ س َبدازز ايهُباالِت،     ٖٚٛ  اعبح عًب٢ املهبازّ،    

 ْٚاغس يًبٗذ١ ٚايطسٚز س اجملايظ. 

ٚيكد عب  ايكبس ٕ ايهبسِٜ  ايتعذبب، س أضبايَٝب غبت٢; ٚ ٜباُت        

ايهتاِب ايعصٜص ساف١ً  ريو; فتاز٠ ٜب تٞ ايتعذبب س إسبد٣ ؾبٝػتٝ٘     

ِِ َع٢ًَ ايَّٓاز طايكٝاضٝتني نُا س قٛي٘ _تعاىل_:  ُٖ َُا َأِؾَبَس ايبكبس٠:   صَف

ُِِاط، ٚقٛي٘: 175 ََٚأِض  ِ٘  .26ايهٗف:  صَأِ ِؿِس ِ 

َٜبا  طٚتاز٠ ٜ تٞ  ايتعذب عرب أضًٛب ايٓدا٤ نُا س قٛي٘ _تعاىل_: 

ََٖرا ُغالٌّ  صَٜا َسِطَس٠ّ َعًَب٢ اِيِعَببا ِ  ط، ٚقٛي٘: 19ٜٛضف: صُ ِػَس٣ 

 . 30ٜظ:

، ٚتاز٠ ٜ تٞ ايتعذب س أضًٛب االضتفٗاّ  طبا٥س أ ٚاتب٘ نباهلُص٠   

َٖبَرا َ ِعًِبٞ       طنُا س قٛي٘ _تعاىل_:  َٚ َٚأََْبا َعُذبٌٛش  ًََتبا َأَأِيبُد  َِٜٚ َقاَيِ، َٜا 

 .  72ٖٛ : صَغِٝدّا
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ُ٘   طٚ اضتعُاٍ )أٟ( نُا س قٛيب٘ _تعباىل_:    ٤ٍِٞ َخًََكب ٟ  َغب ِٔ َأ  صَِب

 . 15عبظ: 

ََا اِيَشاق1١َُّاِيَشاق١َُّ )طأٚ  اضتعُاٍ )َا( نُا س قٛي٘ _تعاىل_:   ص( 

ُِني ط، ٚقٛيبب٘: 2_1اقبب١: احل ََببا َأِؾببَشاُب اِيببَٝ ُِني    صََٚأِؾببَشاُب اِيببَٝ

 . 27ايٛاقع١: 

ٚقببد ٜهببٕٛ ايتعبببري عببٔ ايتعذببب عببرب اضببتعُاٍ َببا ٠ )عذببب(    

مبدتًف تؿازٜفٗا، ٚذيو نجري س ايكس ٕ، نُا س قٛي٘ _تعاىل_ رلربّا 

ُِِعَٓا ُقِس ّْا َعَذبب طعٔ اجلٔ ملا اضتُعٛا ايكس ٕ:  ، 1اجلبٔ:   صّاإ َّْا َض

ِِطٚنُببا س قٛيبب٘ _تعبباىل_:  ِٔ َز  ُهبب َِبب ِِ ِذِنببٌس  ِٕ َدببا٤َُن ِِ َأ ََٚعِذِبببُت  صَأ

ٌٍ       ط، ٚقٛي٘: 63األعساف: َِٚسَِٝٓبا إ َيب٢ َزُدب ِٕ َأ َٕ ِيًَّٓباع  َعَذببّا َأ َأَنبا

ِِ ُٗ ِ٘     ط، ٚقٛي٘: 2ْٜٛظ: صَِِٓ َِبس  ايًَّب ِٔ َأ َِب ٖبٛ :   صَقباُيٛا َأَتِعَذبِبنَي 

ِٕط، ٚقٛي٘: 73 ِِ    َٚإ  ُٗ ُِٛي ، ٚقٛيب٘:  5ايسعبد:   صَتِعَذبِب َفَعَذبٌب َقب

َٕط ََِٜٚطَدُسٚ ٌِ َعِذِبَ،  ِٕ ط، ٚقٛي٘: 12ايؿافات:  صَ  ٌِ َعِذُبٛا َأ  َ

٤ٌِٞ َعِذٌٝب ََٖرا َغ  َٕ ٍَ اِيَهاِفُسٚ ِِ َفَكا ُٗ َِِٓ َُِِٓرٌز   ِِ ُٖ  . 2م:  صَدا٤َ



 
5 

 

 بج َّع َّالت َّ

ٌِ  طٚ اضتدداّ إسد٣ ايؿٝؼ ايطبُاع١ٝ نُبا س قٛيب٘ _تعباىل_:      ُقب

ٌِ ُنٓبُ، إ الَّ َ َػبسّا َزُضبٛالّ      َٖب َٕ َز  بٞ  ، ٚقٛيب٘:  93اإلضبسا٤:   صُضِبَشا

ُِني ط ِٔ َأِؾَشاِب اِيَٝ َِ  . 91ايٛاقع١: صَفَطالٌّ َيَو 

ٚيكد نإ َٔ ٖدٟ ْبٝٓبا ذلُبد ا ايتعذبب، ٚإظٗباز ذيبو عٓبد       

ُٔ س تٓعًُِّبب٘،     ُّ سببدٚخ َكتهببٝ٘، َٚببٔ ذيببو أْبب٘ نببإ ٜعذببب٘ ايتَّببَٝ

 ٘ نً٘. ٚتسدًُِّ٘، ٚغ ْ

ٚنإ _ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ_ ال  فٞ إعذا ب٘  ببعا ايٓباع، أٚ    

 عا املٛاقف،  ٌ ٜعٗس ذيو، ٜٚطُع٘ َٔ ٜطبتشك٘، نكٛيب٘ أل بٞ    

َٛض٢ األغعسٟ _زضبٞ اهلل عٓب٘ _ ملبا مسبا تالٚتب٘: أيكبد ُأِٚتٝبَ،        

 َصَازّا َٔ َصاَري  ٍ  اٚ +. 

ٚأزا  َصٜبد   ٚقٛي٘ ال ٔ عُس _زضٞ اهلل عُٓٗا_ ٚقد أعذب٘ مست٘،

ٍٍ ي٘: أْعِ ايسدٌ عبداهلل يٛ نإ ٜكّٛ َٔ ايًٌٝ+.  نُا

ٚيكد أْػد نعُب  ٔ شٖري قؿٝدت٘ املػٗٛز٠ ) اْ، ضعا ( أَاّ 

ايٓيبا فهإ يًٓيبا ٚقفات أثٓا٤ إيكا٤ ايكؿٝد٠ يفاٚز قا٥ًٗا، 

 ٚأؾشاَ ٘ فٝٗا، َٚٔ ذيو إٔ نعبّا ملا  ًؼ إىل ٚؾف زاسًت٘، فكاٍ:
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 يًبؿببببري  ٗببببا قٓببببٛا٤ س سستٝٗببببا

 

 

    ٌ  ِعِتبببٌل َببببنٌي ٚس اخلبببدٜٔ تطبببٗٝ

قاٍ زضٍٛ اهلل ا ألؾشا ٘: َا سستاٖا؟ فكاٍ  عهِٗ: عٝٓاٖا،  

 ٚضه،  عهِٗ، فكاٍ زضٍٛ اهلل ا: ُٖا أذْاٖا.

 ٚملا  ًؼ نعب قٛي٘ س َدح املٗادسٜٔ: 

 ِ  ال ٜكببببا ايطعببببٔ إال س سلببببٛزٖ

 

 

      ٌ  َٚا هلبِ عبٔ سٝبامل املبٛت تًٗٝب

ِٔ ٧َٜٛ إيِٝٗ إٔ ََْعَس زضٍٛ   ََ اهلل اإىل َٔ سٛي٘ َٔ قسٜؼ ََْعَس 

 امسعٛا ٖرا املدح.

ٚيكد  ًؼ َٔ إعذا ٘ _عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ_  تًو ايكؿٝد٠ إٔ عفا 

َّ عًٝ٘  رب ت٘. عٔ نعب  عد إٔ نإ قد أٖدز  َ٘، َٚ 

أٚقد اغي٣ تًو ايرب ٠ َٓ٘ ×: ٜكٍٛ ايػٝذ عبداحلٞ ايهتاْٞ

ٌ  ًَه٘ ٚأععِ.َعا١ٜٚ  جالثني أيف    زِٖ، ٚناْ، عٓدٙ َٔ َأَد

ٚناْبب، أَببسا٤  بب  أَٝبب١ ٜتربنببٕٛ  ًبطببٗا س األعٝببا  ٚاملٛاضببِ،    

 ٜٚعدْٚٗا أفدس يباع، ست٢ ٚؾً، َا ايدٚي١ يب  ايعباع.
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ٚنإ يأل١َ اإلضبال١َٝ نببري اعتٓبا٤  ٗبرٙ ايكؿبٝد٠ ايالَٝب١ ايبدٜعب١        

 سفعّا، ٚاضتٓػا ّا، ٚغسسّا، َٚعازض١.

قاٍ ايػٝذ األ ٜب أ بٛ دعفبس ايبؿبري األيببريٟ األْديطبٞ ملبا ذنبس        

ايهعب١ٝ ٖرٙ: ٖٚرٙ ايكؿٝد٠ هلا ايػسف ايساضبذ، ٚاحلهبِ ايبرٟ      

ٜٛدد ي٘ ْاضذ، أْػدٖا نعب س َطذدٙ _عًٝب٘ ايطبالّ_ رهبست٘،    

ٚسهس٠ أؾشا ٘، ٚتٛضٌ  ٗا فٛؾٌ إىل ايعفٛ عٔ عكا ٘، فطدا 

ِٔ أزا ٙ، ٚأ ًػ٘ س ْفطب٘  خًت٘، ٚخًا عًٝ٘ ُسَّت٘، َٚن ََ فَّ عٓ٘ َنفَّ 

ٚأًٖ٘ َسا ٙ، ٚذيو  عد إٖداز  َ٘، َٚا ضبل َٔ ٖدز نًُ٘، ذلب،  

 . (1)سطٓاتٗا تًو ايرْٛب، ٚضي ذلاضُٓٗا ٚدَ٘ تًو ايعٝٛب+

قاٍ: أدايط، زضٍٛ اهلل اأنجس َٔ ÷ ٚعٔ دا س  ٔ مسس٠ 

أغٝا٤ َٔ أَس َا١٥ َس٠، ٚنإ أؾشا ٘ ٜتٓاغدٕٚ ايػعس، ٜٚترانسٕٚ 

 . (2)اجلا١ًٖٝ ٖٚٛ ضان،، فسمبا ٜبتطِ َعِٗ+

ٚزمبا ُأِِْػد ايػ عُس، فتُجٌ س  عا َا ُأِِْػَد أَاَ٘، فعٔ األعػ٢ 

 املاشْٞ قاٍ:

                                                 

 .1/213_ ايياتٝب اإل از١ٜ يًػٝذ عبداحلٞ ايهتاْٞ  1

 سطٔ ؾشٝض+.( ٚقاٍ: أٖرا سدٜح 2850_ اييَرٟ ) 2
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 أأتٝ، ايٓيباف ْػدت٘:

َٕ ايعبببسب  ٜبببا َايبببو ايٓببباع ٚ ٜبببا

 

 

 إْببٞ يكٝبب، ِذِز بب١ّ َببٔ ايببر زب     

 أخًفببِ، ايٛعببَد َٚيطَّبب،  ايببرْب    

 

 

 ايبببٍب ملبببٔ غًببببٖٚبببٔ غبببسُّ غ  

 . (1)ٜتُجًٗا، ٜٚكٍٛ: ٖٚٔ غسُّ غايٍب ملٔ غًب+ فذعٌا 

ٚض ي٘ عٔ َكؿٛ ٙ  ٚزمبا أْػدٙ أسد ايػعسا٤، فاضتٛقف٘، ٚساٚزٙ،

س أسد األ ٝات، ٚزمبا  عا ي٘، فعٔ ٜع٢ً  ٔ األغدم قاٍ: مسع، 

 ايٓا ػ١ اجلعدٟ ٜكٍٛ: أْػدت ايٓيبا:

  ًػٓبببا ايطبببُا٤َ دلبببدْا ٚدبببدٚ ْا   

 

 
 يٓسدببٛ فببٛم ذيببو َعٗببسا ٚإْببا  

 فكاٍ: أأٜٔ املعٗس ٜا أ ا ي٢ًٝ؟+. 

 : اجل١ٓ، قاٍ: أأدٌ إٕ غا٤ اهلل+.قً،

 ثِ قاٍ:

   ٘  ٚال خببري س سًببِ إذا   ٜهببٔ يبب

 

 

  ببٛا ُز يُببٞ ؾببفٛٙ إٔ ٜهببدزا    

                                                  

 (.20904( ٚايبٝٗكٞ س ايطٓٔ ايهرب٣)6884_ أخسد٘ أمحد ) 1
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  ٘  ٚال خببري س دٗببٌ إذا   ٜهببٔ يبب

 

 

ٌِ إذا َببا أٚز  األَببَس أؾببدزا   سًببٝ

 فاى َستني+.فكاٍ زضٍٛ اهللا: أال ٜفها  اهلل  

ٜٚس٣ٚ إٔ ايٓا ػ١ نإ أسطٔ ايٓاع ثػسّا، ٚأْ٘ عاؽ َا١٥ ٚثالثني 

 . (1) ض١ٓ، فهإ إذا ضكط، ي٘ ث١ٝٓ ْبت، َهاْٗا أخس٣

فعٔ عُسٚ  ٔ  ٚزمبا اضتٓػد _عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ_ أسد دالض٘;

ايػسٜد عٔ أ ٝ٘ قاٍ: أاضتٓػدْٞ ايٓيبا َٔ غعس أ١َٝ  ٔ أ ٞ 

 (2)ايؿً،; ف ْػدت٘ َا١٥ قاف١ٝ ٚ ٝ،+.

ففٞ ايؿشٝشني عٔ دٓدب  ٔ  ٚزمبا متجٌ  ايػعس س دلًط٘;

َِٝ،.÷ عبداهلل  قاٍ: أؾا ، أؾبُا ايٓيبا غ٦ّٝا، فَد

ٖد إذ ٚس يفغ:  ُٝٓا سلٔ دًٛع َا زضٍٛ اهللا س  عا املػا

 أؾا ٘ سذس، فعجس، فدَٝ، أؾبع٘ فكاٍ:

َِٝبببب،     ٖببببٌ أْبببب، إال َأِؾببببُبٌا َ 

 

 

 (3)ٚس ضبببببٌٝ اهلل َببببا يكٝبببب،   

                                                  

 .9/349( ٚضبٌ ايسغا  يًؿاحلٞ 894_ اْعس َطٓد احلازخ )شٚا٥د اهلٝجُٞ ) 1

 (.2429( ٚايطرباْٞ س األٚضط )3758( ٚا ٔ َاد٘ )19474_ أخسد٘ أمحد ) 2

 (.1796( َٚطًِ )5794_ ايبدازٟ ) 3
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ٚعٔ عهس١َ قاٍ: ض ي، عا٥ػ١ _زضٞ اهلل عٓٗا_: ٌٖ مسع، 

 زضٍٛ اهللا ٜتُجٌ غعسّا قط؟

ٜٚ تٝببو  األخببباز َببٔ    فكايبب،: أسٝاْببّا إذا  خببٌ  ٝتبب٘ ٜكببٍٛ: أ  

 . (1)+تصِٚ 

أٜٚ تٝو  األخباز َٔ   تصٚ + ٖرا عذص  ٝ، يطسف١  ٔ ٚقٛي٘: 

 ايعبد س َعًكت٘ املػٗٛز٠، ٚؾدزٙ:

 ضتبدٟ يو األٜاّ َبا نٓب، دباٖالّ   

 

       ........................................ 

 ٚاألَج١ً َٔ ٖرا ايكبٌٝ س نتب ايط١ٓ، ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ نجري٠ ددّا.  

ٚنتببب ايطببري، ٚاأل ب، ٚاييادببِ سافًبب١  ببريو، ٚال شاٍ نببساّ     

ايٓاع، ٚأنا سِٖ ٜتعذبٕٛ مما ٜتعذب َٓ٘; فريو َبٔ ،ًب١ املٓاقبب،    

 ٚ ال٥ٌ اخلري١ٜ.  

َٚٔ األَج١ً ع٢ً ذيو َا نإ َٔ غ ٕ أَري املؤَٓني عُس  بٔ اخلطباب   

ٜعذبب  بصٖري، ٜٚفه بً٘ عًب٢     ÷ َا شٖري  ٔ أ ٞ ض٢ًُ; فكبد نبإ   

 ٚنإ ٜتُجٌ  كٛي٘:، غريٙ

 فبببببقٕ احلبببببل َكطعببببب٘ ثبببببالخٌ  

 

 

 ميبببببببني أٚ ْفببببببباٌز أٚ دبببببببال٤ 

                                                  

( ٚقبباٍ األيبباْٞ س ؾبشٝض األ ب املفببس    792األ ب املفبس  )  _ أخسدب٘ ايبدبازٟ س   1

 (: أؾشٝض+.608)
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 بج َّع َّالت َّ

فُٓٗا ْفاز: أٟ تٓافٌس إىل زدٌ ٜتبَّٝٔ سذر  ;ٜسٜد ثالخ خؿاٍ

ٚيفهِ  ِٝٓٗ، َٚٓٗا ميني، َٚٓٗا دال٤: ٖٚٛ إٔ ٜٓهػف اخلؿّٛ، 

َِ  سكٝكت٘، َفُِٝكَه٢  ٘ يؿاسب٘  ٕٚ خؿاّ األَس، ٜٚتذ٢ً، َفُتِعًَ

 ٚال ميني.

نُبا ٜكبٍٛ    _ٜتعذب َبٔ َعسفتب٘ مبكباًا احلكبٛم     ÷ إ عُس فه

 . _ايٜٓٛسٟ

 قٍٛ شٖري:÷ ملا مسا عُس : أ ×ٚقاٍ ا ٔ ٖػاّ 

 فبببببقٕ احلبببببل َكطعببببب٘ ثبببببالخٌ  

 

 

 ميبببببببني أٚ ْفببببببباٌز أٚ دبببببببال٤ 

 قاٍ: يٛ أ زنت٘ يٛيَّٝت٘ ايكها٤; ملعسفت٘ َا تجب،  ٘ احلكٛم. 

َٞ أ قبباٍ ا ببٔ زغببٝل ايكريٚاْببٞ: ايػببعسا٤  ٗببرا ٚمسببٞ شٖببري قاضبب

 .+ايبٝ،

ُِس  ٔ ضا  املايكٞ أْػد س دلًظ أ ٞ ذلُد  َٚٔ ذيو _أٜهّا_ إٔ َع

 عبدايٖٛاب أ ٝاتّا يبعا األْديطٝني، َٚٓٗا: 

 ِ  ٚزأٚا سؿ٢ ايٝاقِٛت  ٕٚ ؾبدٚزٖ

 

 

ّ  عكبببٛ ا    َِٗب ايٓذبببٛ  فتكًبببدٚا ُغببب

فؿاز أ ٛ ذلُد س ساٍ َٔ اإلعذاب ست٢ تؿببب عسقبّا، ٚقباٍ:     

 أإٕ مما ٜكٗسْٞ ٚال أًَو ْفطٞ عٓدٙ: ايػعَس املطبٛع+. 
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ٚز٣ٚ محا   ٔ إضشام إٔ أ اٙ قاٍ ي٘: نبإ ايعبباع  بٔ األسٓبف     

إذا مسا غ٦ّٝا اضتشطٓ٘ أًسف   ٘، ٚأفعٌ َع٘ َجبٌ ذيبو; فذبا٤ْٞ    

ت عببداهلل  بٔ ايدَٝٓب١ س  ايٝتب٘     َّٜٛا ٚٚقف  ني ايبا ني، ٚأْػبد أ ٝبا  

 املػٗٛز٠: 

 أال ٜا ؾببا زلبد َتب٢ ٖذب، َبٔ زلبد      

 

 

َِٚدبدِ    فكد شا ْٞ َطساى ٚددّا ع٢ً 

 ثِ تسْض ضاع١، ٚقاٍ: أاْطض ايعُٛ  َٔ سطٔ ٖرا ايبٝ،؟+.   

 فكً،: أال، ازفل  ٓفطو+. 

ٚنجريّا َا ٜؿٌ اإلعذاب رطٔ املٓطل إىل إٔ ٜهٕٛ ضببّا س إزلباح  

ًِالِب ايطًََِّب١ِ، ٚيكٝل املسا . املٗ  ١ُ، ٚإ

ٚمما ٜرنس َٔ ذيو َا دا٤ س أخباز ا بٔ غبسف َبٔ إٔ أسبد عُباٍ      

َٛز  ا ٔ غسف عًب٢ املعتؿبِ غبانّٝا ٖبرا      املعتؿِ ْاقػ٘ س قس١ٜ ي٘; َف

 ايعاٌَ، ٚأْػد  ني ٜدٜ٘ قؿٝد٠ س ايػسمل، ٚملا  ًؼ قٛي٘:

   ٜبببببَل يًذببببٛز س أٜبببباَِٗ أثببببس   

 

 

َٛز     إال ايرٟ    س عٝبٕٛ ايػٝبد َبٔ َسب
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 بج َّع َّالت َّ

قاٍ املعتؿِ: نِ س ايكس١ٜ اييت يسخ فٝٗبا َبٔ  ٝب،؟ قباٍ: فٝٗبا      

مخطببٕٛ  ٝتببّا; فكبباٍ يبب٘ املعتؿببِ: أضببٛغو ،ٝعٗببا هلببرا ايبٝبب،    

 ايٛاسد، ثِ ٚقَّا ي٘  ٗا، ٚعصٍ عٓٗا نٌ ٚاٍ. 

املػٗٛز ذلُد  ٔ َٚٔ ٖرا ايكبٌٝ َا دا٤ س َٓاقب ٚشٜس األْديظ 

قاٍ عٓد ضفازت٘ اخلطٝب ايطًُاْٞ املعسٚف  ًطإ ايدٜٔ  ٔ اخلطٝب; إذ 

عٓإ  أ ٞاملػسب  ضًطإإىل  ذلُد  ٔ أ ٞ احلذاز غسْا١ً ضًطإعٔ 

 :فٝٗا  ، ٚاييت ٜكٍٛأ ٝات٘ املػٗٛز٠ اييت ازجتًٗا عٓد ايدخٍٛ عًٝ٘

 ايبكببببببدُز اهلل ضباعببببببَد خًٝفببببب١َ

 

 قُبببس ٢دالى َبببا الح س ايبببدُّ ُعببب 
 

 ٘  ٚ افعبببب، عٓببببَو نببببفُّ ُقِدَزِتبببب

 

ُ٘  ػببببُس   َببببا يببببٝظ َِٜطببببطٝا َ ِفَعبببب
 

ًُببب   ا  ببب زمل أْديببببظ سَّٚايٓببباع 

 

 َّ  ٓببببٛا ٚال عُببببسٚايببببٛالى َببببا ٚ
 

ُٗببببببٚقببببببد أُٖببببببتِٗ ْبفبُٛض ُِب  ب

 

 عببببببسٚاتفٛدٗبببببْٛٞ إيٝبببببو ٚاْ  
 

  ٌٔ ًَببببب َٚ  ٚ،ًببببب١ُ األَبببببس  أْببببب٘ 

 

 س غببببري عًٝبببباى َببببا يبببب٘ ًٚببببسُ    
 

َّ َبًؼ، ٚقاٍ فاٖتص ايطًطإ أ ٛ عٓإ  هلرٙ األ ٝات، ٚ ًػ، َٓ٘ ن

ٚأذٕ ي٘ س  ،َا تسدا إيِٝٗ إال جبُٝا َطايبِٗ ال ٔ اخلطٝب:

 فطًِ عًٝ٘. ،اجلًٛع

  أ _: ٚنبإ َبٔ ،ًب١ ايٛفبد     _قاٍ ايكاضٞ أ ٛ ايكاضِ ايػسٜف 

 .+ضفازت٘ قبٌ إٔ ٜطًِ ع٢ً ايطًطإ إال ٖرا ٢ْطُا  طفري قه
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ب مما ٜتعذب َٓ٘، ٚاألَج١ً عًٝ٘ ٜطري٠ َٔ أخباز ايتعذ ٌاُُبُيفٗرٙ 

 ال تها  يؿ٢ نجس٠; مما ٜدٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ذيو، ٚععِ َٛقع٘. 

ٚأَا تسى ايتعذب َٔ ايعذب فآف١ َر١ََٛ، ٚخؿ١ً قبٝش١ تدخٌ 

 س عُّٛ املؿا٥ب اييت ٜبت٢ً  ٗا ايٓاع. 

ٚذيببو نؿببٓٝا  عببا ايٓبباع ممببٔ تطببام هلببِ األخببباز ايطبباز٠،    

ا٥بب األخبباز، ٚزٚا٥با األغبعاز،     ٜٚطُعٕٛ َٔ ْفا٥ظ ايعًبِ ٚغس 

 َٚطبببتذا ات األدبببٛا ; فبببال تبببساِٖ ٜتعذببببٕٛ، ٚال ٜطس بببٕٛ،   

ٚال ٜعٗببسٕٚ أٟ تبب ثس ملببا ٜطببُعٕٛ أٚ ٜػبباٖدٕٚ; فهبب ِْٗ خػببب    

َطٓد٠; ال يظ هلِ ٚدب١ ٚال تطُا هلِ زنصّا َبٔ دفبا٤ ًبباعِٗ،    

 ٚدفاف َػاعسِٖ; فه ِْٗ: 

 ْفبببببببببسٚا عٓٗبببببببببا يبببببببببٛاذّا ٚإذا 

 

 

ٔ  ايُّٓبببُرِزدبببفَّ ًببببُا املبببس٤      ُتِػببب

ٖٚرا َا دعٌ عًٞ  ٔ ايُػَدٜ س ايػٟٓٛ ٜس٣ ذيو األَس َٔ اهلبالى،   

 سٝح قاٍ _َٚا أ،ٌ َا قاٍ_:

ًِببُو ايفتبب٢ أال َٜببساَح إىل ايٓببد٣ ُٖ ٚ 

 

 

 ٚأال ٜببس٣ غبب٦ّٝا عذٝبببّا فٝعذبببا   

 



 
15 

 

 بج َّع َّالت َّ

ٖٚٛ َا سدا  بهس  ٔ عبداهلل املصْٞ إٔ ٜكٍٛ: أنٓا ْتعذب َٔ  ٖبس  

ال ٜتعذب أًٖ٘ َبٔ ايعذبب; فكبد ؾبسْا س  ٖبس ال ٜطتشطبٔ أًٖب٘        

 احلطٔ، َٚٔ ال ٜطتشطٔ احلطٔ ال ٜطتكبض ايكبٝض+. 

ٚذنس ا ٔ قتٝب١  طبٓدٙ عبٔ أ بٞ ايصْبا  عبٔ أ ٝب٘ قباٍ: أال ٜبصاٍ س         

 . ايٓاع  ك١ٝ َا ُتُعذ َب َٔ ايعذب+

َا ُٜتعذب  ٜع  إٔ ايٓاع ال ٜصايٕٛ خبري َا تعذبٛا إذا زأٚا أٚ مسعٛا

 َٓ٘; فقذا زأٚا أٚ مسعٛا َا ٜتعذب َٓ٘، ٚ  ٜتعذبٛا ًٖهٛا.  

 ٚقاٍ  عهِٗ: أايعذب ممٔ ال ٜتعذب َٔ ايعذب+. 

ٚدا٤ س أخباز أ ٞ ايكاضِ ايصدادٞ َبا ْؿب٘: أأخربْبا ا بٔ  زٜبد      

ؾُعٞ عٔ أ ٞ عُبسٚ  بٔ ايعبال٤  ب ٕ     قاٍ سدثٓا ايطذطتاْٞ عٔ األ

ايعال٤ قاٍ: قٌٝ يسدٌ َٔ     هس  ٔ ٚا٥ٌ قد َنِبس ستب٢ ذٖبب َٓب٘    

 ير٠ امل نٌ ٚاملػسب ٚايٓهاح: أيب إٔ متٛت؟ 

قبباٍ: ال، قٝببٌ فُببا  كببٞ َببٔ يرا٥ببرى س ايببدْٝا؟ قبباٍ: أمسببا       

 ايعذا٥ب، ٚأْػد ٜكٍٛ:

ًِبببُو ايفتببب٢ أال َٜبببساَح إىل ايٓبببد٣ ُٖ ٚ 

 

 

 ٚأال ٜبببس٣ غببب٦ّٝا عذٝببببّا فٝعذببببا   
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َٚعٓبب٢ ٜببساح: ٜستبباح، َٚعٓبب٢ ايهببالّ: ٚإٔ ال ٜعذببب إذا زأ٣  

 ايعذب+. 

ٚاحلاؾٌ إٔ تسى ايتعذب َٔ ايعذب  ال ٠ س احلظ، ٚ بسٚ ٠ س  

 ايطبا، ٚنجاف١ س ايٓفظ. 

َٚٔ نإ نريو فًٝعاجل ْفط٘ َا اضتطاع ستب٢ ال ٜهبٕٛ َنبال عًب٢     

 يظ. غريٙ، ٚأال ٜؿبض ثكٝاّل َطتجكاّل س اجملا

ع٢ً أْ٘ جيٌُ  رٟ ايطبا ايهسِٜ إٔ يفطٔ ايعٔ  بعا ايٓباع; إذ  

 قد ٜهٕٛ ًسٚ ّا نسميّا أزيفّٝا يهٓ٘   ٜعتد ع٢ً إٔ ٜعرب عُا س ْفط٘. 

ٚنُا إٔ تسى ايتعذب َٔ ايعذبب  اخبٌ س قبٝبٌ ايبرّ _ فهبريو      

ايتعذب مما ال ٜتعذب َٓ٘، نؿٓٝا  عا ايٓباع ممبا ٜعٗبس ايعذبب     

ز ال تطتشل ايتعذب; فريو  يٌٝ دٌٗ، ٚزمبا نإ ٚايدٖػ١ َٔ أَٛ

 أَاز٠ غبا٠ٚ ٚمحل.
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