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א 
 ُم ب الُج طَ ن ُخ مِ  مجموعةٌ 

ُ
ي يَ لقِ عة أ   جامعت 

 
َ
رِ ٔالا   ةيَف لِ آل َخ  ماَن لْ َس  يس بِن يخ عِ مو الشَّ السُّ  احل صاحِب الرَّ  م

ى ه هللاُ َم رِح    تعا

 )الثانيةُ  (املجموعةُ 
 
 

 هِ بِّ رَ  وَ فْ ي عَ اجِ ا الرَّ لقاهَ أَ 
אא 

 ةيفَ لِ آل َخ  لامنَ َس  نِ يسى بْ عِ  عِ جامِ  يُب طِ َخ 
ْ  − ِيبُّ رْ الغَ  اعُ فَ الرِّ   نِ يْ رَ ْح البَ  ةُ كَ لَ َمم



* * *



 

אא٥ 

 
ijk 

אא 
 

الُم عَىل َوْحَدهُ احلمُد هللا  ه بِ حْ وَص  هِ ىل آلِ وعَ  ,َمن ال َنبيَّ َبعَدهُ  , والصالُة والسَّ
 :بعُد ا أمَّ , ينِ الدِّ  إىل يومِ  هِ نهجِ  مَ عَىل  سارَ  نْ ومَ 

ي والتِ  )رُ ابِ نَ املَ  ِت قالَ ( :عةمُ اجلُ  ِب طَ ُخ  وسوعةِ ن مَ مِ  الثانيةُ  ي املجموعةُ ه هِ فهذِ 
ى يَس يخ عِ مو الشَّ السُّ  ِب احل صاحِ الرَّ  ع األمريِ نرب جامِ  مِ ن عَىل ها مِ بإلقائِ  ي اهللاُ نِ مَ أكرَ 
 . تعاَىل  ها اهللاُ َس حرَ  رينِ حْ البَ  لكةِ مْ يب بمَ رْ الغَ  فاعِ ينة الرِّ دِ بمَ  ,ةيفلِ آل َخ  امنَ لْ َس  نِ ب

 ب ِيف طَ ه اخلُ ع هذِ مْ جلَ  َي الداعِ  بَب وىل السَّ األُ  املجموعةِ  قدمةِ يف مُ  د ذكرُت وقَ 
 ها خالصةً علَ َجيْ  أنْ    املوَىل نا, سائًال ه هُ ن إعادتِ ي عَ نِ غْ ا يُ ممَّ  وعةِ ه املوُس هذِ 
 . والثواَب  ا األجرَ ِهب  َي  ولوالدَّ ِيل  تَب كْ يَ  وأنْ  ,ه الكريمِ هِ ْج لوَ 

 ,وسوعةِ ه املَ هذِ  يف إخراِج  ساعدةَ املُ  م ِيلَ ن قدَّ يع مَ مِ جلَ  والتقديرُ  كرُ والشُّ 
 باِرش ف املُ ِرش واملُ  ن اجلامعِ ؤذِّ ور مُ عاُش  لطان بن إبراهيمَ ُس  يَخ الشَّ  كرِ بالشُّ  صُّ وأُخ 

يخ ل الشَّ الفاِض  يل لألخِ زِ كر اجلَ م بالشُّ  أتقدَّ ب, كَام طَ اخلُ  فة مجيعِ َش رْ ع وأَ عىل َمجْ 
ر كُ ْش باعتها, كام أَ تابعة طِ طب ومُ لسلة اخلُ ِس  فريغِ ن تَ ول عَ ي املسؤُ حِ يْ مَ از الرّ فوَّ 

 ها.تيبِ رْ ب وتَ طَ جيل اخلُ ْس  تَ وب ِيف ؤُ هده الدَّ إبراهيم  عىل ُج  مرانَ عِ  األَخ 
ا كتابً  نسانٌ إِ كتب ه ال يَ أنَّ   رأيُت : إينِّ  ساِينُّ يْ ول البَ ين قَ ُرض تام َحيْ  اخلِ وِيف 

َ : لو غُ هِ دِ يف غَ   قاَل , إالَّ يف يومٍ  , نُ تحَس ْس يُ  ذا لكانَ هَ  يدَ , ولو زِ أحسنَ  ذا لكانَ هَ  ريِّ

kk



 

אEאאF ٦ 

و , وهُ ربِ العِ  ن أعظمِ ذا مِ , وهَ أمجَل  رك هذا لكانَ , ولو تُ أفضَل  هذا لكانَ  مَ دِّ ولو قُ 
  ِه املجموعةا يف هذِ يل مَ  فرَ غْ يَ  أنْ  اهللاَ  رش. فأسأُل لة البَ قص عىل ُمج النَّ  عىل استيالءِ  دليٌل 

 يها.ي فِ قصريِ ن تَ عَ  زَ تجاوَ يَ  وأنْ  ,صقْ ونَ  ن خطأٍ مِ 
 

ِ  هُ بَ وكتَ    ِه بِّ رَ  وَ ْف ي عَ : الرا

אא 
  ِن يْ رَ ْح البَ  لكةُ ْم َم  −بي رْ الغَ  اعُ فَ الرِّ 

 ٢٠١٨يل رِ أبْ  ١٧ق : املوافِ  ، رةْج للِه  ١٤٣٩بان عْ َش  ١
  k  



 

אא٧ 

 
ijk 

אא 
 

الُم عىل   املبعوِث رمحًة للعاملني, صىل اهللاحلمُد هللا ربِّ العاملني, والصالُة والسَّ
 وبعُد:عليه وعىل آله وصحبه أمجعني, 

قبَل عرشيَن سنًة تقريًبا, وذلَك حَني  − بصفٍة رسميةٍ −فقد بدأُت اخلطابَة 
, وكاَن مْن مجلِة مهامِّي الوظيفيِة  التحْقُت بشعبِة اإلرشادِ  والثقافِة باحلرِس الوطنيِّ

إلقاُء خطبِة اجلمعِة يف جامِع معسكِر احلرِس الوطنِّي, إىل أْن ترشْفُت بصدوِر التَّوجيِه 
امي الكريِم لصاحِب اجلاللِة امللِك محد بن عيسى آل خليفة ملِك مملكِة البحريِن  السَّ

 − اهللا تعاىل بإذنِ − املغفوِر لُه  بتعييني خطيبًا رسميا جلامعِ  − حفَظُه اهللاُ ورعاهُ − 
الراحِل الشيِخ عيسى بن سلامن آل خليفة طيَب اهللاُ ثراُه,  حب السمّو األمريصا

 م.٢٠١٠املوافق  ه١٤٣١وذلَك يف عام 
ويف خالِل هذه الفرتِة التي قضيُتها خطيًبا أدرْكُت متاًما أمهيََّة خطبِة اجلمعِة 

 التَّهاون فيها, فلقْد كنُْت أقابُل يف كلِّ مجعٍة عقوًال راجحًة جديرًة باالحرتامِ  وخطورةَ 
ُر يف  واالهتامِم, فكنُت  أهتمُّ كثًريا بموضوِع اخلطبِة, وال أبالُغ إذا ُقْلُت: إينِّ أفكِّ

 موضوِع اخلطبة التاليِة منُذ بدايِة األسبوِع, ولقد زادين تعظيًام لشأن اخلطبِة أنَّ هذا
املقاَم هو مقاِم النبيني واملرسلني, وهو توقيٌع عن ربِّ العاملني, ووسيلٌة عظمى 

ين.  لنِرش احلقِّ وإذاعِة الدِّ

kk



 

אEאאF ٨ 

ــًة ــِل قاطب س ــاُم الرُّ ــاُم مق ــذا املق  ه
 

ــياطنيِ  ــَد الشَّ ــاربوا كي ــُه ح  وفوق
 وموطُن النُّصِح واإلرشاِد من زمـٍن

 

 ُرب احلـــقِّ والتَّعلـــيِم للـــدينِ نـــوم
عاِة  واحلقُّ  أنَّنِي استفْدُت كثًريا مَن خطِب العلامِء ودروِسهْم وكتِب الدُّ

ومقاالِهتم, فكنُت أخلُِّص بعَض الكتِب واملقاالِت واخلطِب وُأعيُد صياَغتها; 
يف هذِه اخلطِب باجلديِد أبًدا, وإنَّام  ليتناسَب املقاُل مَع املقاِم, وال أدَّعي أينِّ جئُت 

ْفُت بينها وقدمُتها عىل هيئِة خطبٍة.هي ُنقوٌل مجعُتها   وألَّ
وملَّا كنُت ألقي هذِه اخلطَب ارجتاًال من ذاكريت دوَن كتابتِها أشاَر عىل بعُض 

 اإلخوِة بتسجيِلها, ثمَّ تفريِغها يف كتاٍب ليستفاَد منها.
ــز ــمَّ نش ــذٌل ث ــِم ب ــاُة العل  ُرـك

 

ــرُ  ــراَك ُذخ ــالعلِم يف أخ ــا ك  وم
ــَق ــِه اخلالئ ــُد ب ــٍنيُتفي ــلَّ ح  ك

 

ــرُ  ــوِت أْج ــَد امل ــُه بع  ويبقــى من
ولقد كنت مرتدًدا كثًريا يف تلبيِة طلبِهم إىل أْن رشَح اهللا صدري لذلَك, 

 − وعدُدها تسع وأربعوَن خطبةً  –فقْمُت بتفريِغ املجموعِة األوىل من هذه اخلطِب 
 اىل.يف هذه املؤلِف, وتكرُت البقيََّة للمجموعاِت القادمِة بإذن اهللا تع

عّيل من فضٍل إخراِج  ِم وبعد شكري هللا عىل ما منَّ بهِ وال َيَسُعني يف هذا املقا
وساهَم يف إخراِج هذِه هذِه املجموعِة مَن اخلُطِب إال أن أشُكَر مجيَع من ساعدين 

واب. داد والصَّ  اخلطِب سائًال اهللا يل وهلُم األجر والثَّواب السَّ
ــــحاُب ــــُة والصِّ ــــوالين األحب  ت

 

ـــواُب  ـــاحَبني الصَّ ـــانوين فص  أع
 وخُري الصحِب من يؤتيـَك نصـًحا

 

ـــُدك حـــَني يغشـــاك الـــرتاُب   يفي



 

אא٩ 

اخلطَب أن يعذَرين إن وجَد خطًأ وخلًال;  ويف اخلتاِم أرجو ِممَّْن سيقرُأ هذهِ 
م–فقْد ألقيُت هذِه اخلطَب   حفًظا من ذاكَريت. − كام تقدَّ

 وإْن جتـــْد عيًبـــا َفُســـدَّ اخللـــال
 

ــالجــلَّ ــه وَع ــَب في ــْن ال عْي  َم
وعليه فأرجو ممْن رأى شيًئا أْن يبذَل النَّصيحَة ويوافَيني بام وجَد; ألتدارَك 

 اهللاُ. القادمة إن شاءَ ذلك يف الطبعاِت 
 واحلمُد هللا ربِّ العاملني.

 
 وكتبه

אא 
 مملكة البحرين –الرفاع الغربي 

ى  راير / هـ١٤٣٨جمادى ٔالاو  م٢٠١٧ف
  k  



   



 

א١١ 

 
F١E 
א 

, IQH− رمحه اهللا تعاىل− للمناويِّ  )فيض القديرِ (يف وردت  مشهورةٌ  هِذه قصةٌ 
 يفخرَج  −رمحه اهللا تعاىل−ٍر العسقالينَّ جَ ابَن َح اإلماَم العاملَ الرباينَّ جاء فيها أن 

 حيُث  اَتتبُعه الِعلِم, طلبةِ  أقدامُ  احتفُّه العلامِء, مواكُب  كاَنْت  وهكذا مهيٍب, موكٍب 
 ِمهنتِه, يف يعمُل  َهيوديٌّ  إليهِ  فنظرَ  وجاللٍة, هيبةٍ  يف وهو بالسوِق  فمرَّ , تذهبَ 

َل  السواُد, وجَهه وعال والوسِخ, بالقذرِ  ويداهُ  ثياُبه تلطََّخت  يف اليهوديُّ  هذا فتأمَّ
, حجرٍ  ابنِ  القضاةِ  قايض حالِ  ويف نفِسه حالِ   هذا نحوَ  مرسًعا فقامَ  العسقالينِّ

 .−رمحه اهللا تعاىل−  حجرٍ  ابنَ  لَيسأَل  املنريةَ  الكوكبةَ  هذه وأوقَف  الركِب,
ْنَيا« يقوُل: نبيَّكم أنَّ  َتزُعمون إنَّكم اإلسالِم, شيَخ  يا حجٍر, ابنَ  يا يقوُل:ف  الدُّ
 الكافِرِ  وجنةَ  املؤمنِ  سجنَ  الدنيا تكونُ  فكيف ,IRH»َكافِرِ ال َوَجنَّةُ  املُْؤِمنِ  ِسْجنُ 
 والدنيا جنًا,ِس  لَك  سبةِ بالنِّ  الدنيا َتكونُ  كيف فيه? أنا فيام وأنا فيه أنَت  فيام وأنَت 
 َجنًة?! يل بالنِّْسبة

 والتعُب  القذرُ  وفيها وضيعٍة, ِمهنةٍ  يف نفَسه فوجدَ  حالِه إىل اليهوديُّ  نظرَ 
 املوكِب  هذا يف وهو حجرٍ  ابنِ  إىل ونظرَ  َجنٍة. يف هو يقوُل: واحلديُث  والضنُك,

 قاَل: ِسجٌن. يف هذا يقوُل: ونبيُّنا احلَسنِة, اجلميلةِ  الثياِب  منَ  عنَده ما لبَِس  املهيِب,
 ذلَك? كيَف 

                                                            

 ).٣/٥٤٦فيض القدير ( )١(
 .), من حديث أيب هريرة ٢٩٥٦أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق, رقم ( )٢(

kk



 

אEאאF ١٢ 

 نَعم, فقاَل: واإلشكاَل, االلتِباَس  − رمحه اهللا تعاىل−  حجرٍ  ابنُ  عنهُ  فأزاَل 
ْنَيا« نيا َهذه يف املؤمنَ  فإنَّ  ;»َكافِرِ ال َوَجنَّةُ  اُملْؤِمنِ  ِسْجنُ  الدُّ ه ملا بالنسبةِ  الدُّ  له اهللاُ أعدَّ
مَ  مهام ِسجٍن, يف هو اآلخرةِ  يف َذ, ومتتَّعَ  تنعَّ  سجنٍ  يف فهو زاِئلٍة, نيادُ  يف فهو وتلذَّ

 يف وذلَّ  تواضعَ  َمهام والكافرُ  واألرُض, السمواُت  رُضهاعَ  َجنةٍ  إىل منه سَيخُرج
ه ملا بالنسبةِ  َجنةٍ  يف فهو نياالدُّ   الناِر.ِمَن  اآلخرةِ  يف له اهللاُ  أعدَّ

 السعادَة, وَينُشدُ  إالَّ  صغريٍ  أو كبريٍ  فقٍري, أو غنيٍّ  كافٍر, أو مسلمٍ  أحدٍ  ِمنْ  فام
ُل  أنه ظنَّ  طريًقا اختذَ  وكلٌّ   عن إليها يوصُل  السعادةَ  أنَّ  ظنَّ  فهذا السعادِة, إىل يوصِّ
 واخلَنا, الِغنا طريِق  عن إليها يوصُل  السعادةَ  أنَّ  ظنَّ  وآخرُ  والِغنَى, املالِ  طريق
 إىل يتوصَل  أن ُيمِكنُ  ال ولِكنْ  السعادِة, إىل يوصُل  الطريَق  هذا أنَّ  ظنَّ  وآخرُ 

 .ارَتضاهُ  الَّذي č اهللا طريُق  هو واحدٍ  بطريٍق  إالَّ  السعادةِ 
 إِذْ  أفهاِمنا, ويف رؤوِسنا يف اإلشكاُل  ولِكنِ  الطرِق, هذه يف ليَس  واإلشكاُل 

نا   وجتعَلها−  السعادةَ  تنشدَ  أن أَرْدَت  فإذا حقيقتِها, عىل السعادةِ  معنَى نعِرْف  ملإنَّ
 .ماِهيَّتِها عىل تتعرَف  َأنْ  ُبدَّ  ال − لَك هدًفا 
 اهللا طاعةِ  إىل ُوفَق  قد إنساًنا رأيَت  فإذا ,čاهللا طاعةِ  إىل التوفيُق  هي السعادةُ ف

ا إذا  سعيٌد, أنه فاعَلمْ   هو čاهللا لطاعةِ  فاملوفَُّق  اعتباٌر, لَذلِك ليَس ف افَتَقرَ  أوِ  اغَتنَىأمَّ
ا بَِعْبدٍ  اهللاُ  َأَرادَ  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  لذا السعيُد;  يستعمُله كيَف  فقيَل: »اْسَتْعَمَلهُ  َخْريً

ُقهُ « قاَل: ?čاهللا رسوَل  يا  ُق ُيوفَّ  الَّذي هوَ  فالسعيدُ  .IQH»ْوِت املَ  َقْبَل  َصالٍِح  لَِعَملٍ  ُيَوفِّ
ذُ  للطاعةِ   هبا. ويتلذَّ

                                                            

ما جاء أن اهللا كتب كتابا ألهل اجلنة ), والرتمذي: كتاب القدر, باب ٣/١٠٦أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث أنس ٢١٤٢, رقم (وأهل النار



 

א١٣ 

 العذاِب  منَ  ُتنجي الَّتيهي  الطاعةُ  امإنَّ ف !طاعةٍ  أيَّ  ليَسْت  أقوُل: هنا ولكِنْ 
 املليارَ  جتاوزوا كثٌري, العاَملِ  يف نيَ املسلمعدد ف النعيِم, جناِت  إىل ُل وِص وتُ  األليِم,

 طاعُته َمنْ  ِمنهم فإنَّ  بصحيٍح, ليَس  هذا لِكنْ  طاعٍة, عىل أنَّه يظنُّ  وكلُّهم ونصًفا,
, عنِ  بطاعتِه انحرَف  َمنِ  وِمنهم ناقصٌة, داٌج ِخ   عياًذا− الكفرِ  دائرةِ  يف فدخَل  احلقِّ
م َحيَسبون وُهم − čباهللا  .ُصنًعا ُحيسنون أهنَّ

عي فهذا املنحرفِة, بطاعتِه السعادةَ  َينشدُ  إنسانٍ  ِمنْ  ُيتصورُ  فال  طائعٌ  أنَّه َيدَّ
 رضا, وال نفًعا لنفِسه صاحبُه يملُك  ال قربٍ  عندَ  يقُف  ,čاهللا غريَ  سأَل  سأَل  إذا وهو ,čهللا

 صاحَب  يا املاَل, أعطِنِي القِرب, صاِحَب  يا الولَد, أعطِني القِرب, صاحَب  يا ويقوُل:
 ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ َيقوُل:  واهللاُ  األماَن! أسأُلَك  القِرب,
À﴾ ١٨٦:[البقرة[  أيًضا ويقوُل: ﴿Å Æ Ç È É Ê Ë﴾ هود]:ويقوُل: ]٦١ 

﴿Y Z [﴾ سبأ]:ُجل ف .]٥٠ ا ذاك الرَّ  !القربِ  صاحَب  وسأَل  اهللاَ رتكَ أمَّ
 شجرةً  يتَّخذونَ صاروا ف واحلجِر, بالشجرِ  قلوُهبم تعلََّقت الَّذين هؤالءِ ف
م يظنُّونَ  ُهمْ و الربكَة, وَيسألوَهنا هبا يتَربَّكون  بعيٌد; čهللا الطاعةِ  منَ  وُهم طاعةٍ  عىل أهنَّ

 c d e f g h i﴿ الكهِف: سورةِ  يف  احلقُّ  يقوُل  لذا
j k l m n o p q r s﴾ ١٠٤−١٠٣:[الكهف[. 

رُ  فهوَ  ,﴾o p q r s﴿ :الكبريُ  اإلشكاُل  هوَ  هذاو  أنَّه َيتصوَّ
لِه أو ألوالِده أو لزوجتِه ظاملٌ  وهو العامِ  طواَل َتراُه  خٍري, عىل  ويأكُل  مصنِعه, يف لُعامَّ

 املسجدِ  يف واعتَكَف  اعتمرَ  رمضانُ  جاءَ  إذا ُثمَّ  ويرسُق, بالباطِل, الناسِ  أمواَل 
 عليها َيرتتُب  الَّتي الطاعةَ  هَي  هذهِ  وليَسْت  الطاعُة, هَي  هذهِ  أن يظنُّ  أياٍم, عَرشةَ 

 .واَملْقُصوِد ِمنها الطاعةِ  عنِ  انحراٌف  هذا إنَّام السعادِة, عىل احلصوُل 



 

אEאאF ١٤ 

 ¼ : ﴿¶ ¸ ¹ »º احلقُّ  يقوُل  األعراِف  سورةِ  ويف
½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø 
Ù Ú﴾ الكهف يقول:ففي سورة  ,]٣٠− ٢٩:[األعراف ﴿o p q r 
s﴾, وهنا ﴿Ø Ù Ú﴾, احلقُّ  قاَل  كام : ﴿V 
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h﴾ ٣٧−٣٦:[الزخرف[. 
 الكفاِر, منَ  أو والُعصاِة, الفجارِ  منَ  čاهللا عنِ  الُبعداءَ  نَرى لكنَّنا قائٌل: قاَل  فإذا

 الطيِّبةِ  باألجواءِ  يتمتَّعونَ و ِس,وامللبَ  واملرشِب  باملأكلِ  َيتمتَّعون سعادٍة, يف نراُهم
 اجلاريِة? واألهنارِ 

 والسعادةُ  بالدنيا, َحمصورٌ  املتاعُ ف َيسَعدون, ال لكنَّهم َيتمتَّعون, نَعمْ  ُقلنا:
 وُهم الليَل  قَضْوا الذينَ  َيتمتَّعون, ُهمْ  نَعمْ  الفارُق, هذا واآلِخرِة, بالدنيا ُمتصلةٌ 

اتِنا لنا وأصلَح  البالِء, منَ  وإيَّاكم اهللاُ  عافانا− َيسَكرون يَّ  أجساُدهم وتتاميُل  − ُذرِّ
ْكرِ  منَ   .بُسعداءَ  ليسوا هم احلقيقةِ  يف لِكنْ  سعداُء, زعِمهم يف ُهمْ  والِغنا, السُّ

يقوُل  ,أيًضا تتمتعُ  فالبهائمُ  آدَم, بابنِ  حمصوًرا ليَس  املتاعُ لكِن  َيتمتَّعونوُهم 
دَ  ملَّا الكريمِ  كتابِهِ  يف  اهللاُ  x﴿ واألزهاِر: األهنارِ  منَ  الدنيا خرياِت  عدَّ
y z { | } ~﴾ قاَل: عَبَس  سورة ويف ,]٣٣:[النازعات ﴿Ä Å 

Æ Ç È É Ê﴾ َيزوُل  واملتاعُ  متاٌع, هذافُكلُّ  ]٣٣−٣٢:[عبس! 
 : ﴿A B C احلقُّ  يقوُل  اإلرساءِ  سورةِ  يف اآلياِت  هذه وتدبَّرْ 

D﴾ :اآلِخرةَ  ليَس  الدنيا وعمُله وجهُده وقصُده مهُّه أي ﴿E F G H I 



 

א١٥ 

J K L M N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ^ _﴾ عنِ  تعاىل وقاَل  ,]١٩− ١٨:[اإلرساء 

 ﴾a b c d e f g﴿ اآلخرَة: أرادوا والذينَ  الدنيا أرادوا الذينَ 
 i﴿ البعيَد, وُنعطي القريَب  ُنعطيو الكافَر, وُنعطي املسلمَ  ُنعطي أي: ]٢٠:[اإلرساء

j k l m n o p q r s t﴾ ٢١−٢٠:[اإلرساء[, 
 .الدنيا يف َيتفاَضلون أي:

 ِمسكينًا الصالُح  يزاُل  وال الدرجاِت, أعىل إىل الفاسدُ  َيرتقَي  َأنْ  اُملمكنِ  فِمنَ 
 األعىل, يف وهو الفاسدُ  َيموَت  َأنْ  اُملمكنِ  ومنَ  الدنيا, يف هذا لِكنْ  األسفِل, يف

 : ﴿o اهللاُ قاَل  ُمتصلٌة, احلياةَ  لكِنَّ  األسفِل, يف وهو الصالُح  وَيموَت 
p q r s t﴾,  ْالَقضيةُ  َتنتهي ال لِكن ﴿v w x y 

z﴾. 
رَ  مهام َينتهي الدنيا يف التفضيَل  هذا أنَّ  واملصيبةُ   الدنيا وُعمرُ  اإلنساُن, ُعمِّ

 أنَت; عمُرك هو الدنيا عمرُ  لِكنْ  السنَني, مالينيَ  ُتعمرُ  قد الدنياف أنَت, بُعمِرك
  املوىل يقوُل  لذا لَك; بالنسبةِ  الدنيا َتنتهيُثمَّ  ِمئة أو َسبعون أو ِستون
 ﴾l m n o p q r s t u v w x y﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لنبيِّه
ى ,]١٣١:[طه  .﴾~ { | }﴿ الذبولِ  رسيعةُ  الزهرةَ  ألن َزهرًة; املتاعَ  هذا سمَّ

 أفعُل? ماذا إَذنْ 
 ¬® » ©ª ¨ § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡﴿ :اهللا تعاىل قاَل 
 A B C D﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  سورةِ  يف سبحاَنه ويقوُل  ,]١٣٢:[طه ﴾° ¯
E F G H I J K ML N O P﴾ :الدنيا يف أي 



 

אEאאF ١٦

﴿Q R S T U V W﴾ فُهناك ثواٌب  الَقضيَّةُ  َتنتهي فال ]١٢:[حممد
 .للُمْحِسن وِعقاٌب للُمِسيئ

 عنِ  املرفوعِ  احلديِث  ففي تأمَلها, ملَِنْ  عظيمةً  قاعدةً  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا لنا وضعَ َقد و
 َأْخَالَقُكمْ  َبْينَُكمْ  َقَسمَ  َتَعاَىل  اهللاَ إِنَّ « يقوُل:أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبيِّ   مسعودٍ  ابنِ 
, َال  َوَمنْ  َأَحبَّ  َمنْ  اَل املَ  ُيْعطِي اهللاَ  َوإِنَّ  َأْرَزاَقُكْم, َبْينَُكمْ  َقَسمَ  َكَام   ُيْعطِي َوَال  ُحيِبُّ
 .IQH»ُحيِبُّ  ملَِنْ  إِالَّ  يَامنَ اإلِ 

 ,čاهللا حمبةِ  عىل دليًال  ليَس  هذا إنسانٍ  يَدْي  يف والِغنى والعقارِ  املالِ  فوجودُ 
 ليسف فالًنا, َيبغُض   اهللاَ أنَّ  عىل دليًال  ليَسْت  إنسانٍ  يف الفقرِ  وحاُل 
 : ﴿c d e f احلقِّ  قوَل  جرِ الفَ  سورةِ  يف يقَرأُ  وكلُّنا ارتباٌط! هناكَ 
g h i j k l m n o p q r s﴾ :ضيََّق  أي 
﴿t u v w x﴾  يقوُل :  .]١٧−١٥:[الفجر ﴾z ﴿ اهللاُ

 ُيعطي فاهللاُ اإلهانِة, عىل دليًال  الفقرُ  وليَس  اإلكراِم, عىل دليًال  الِغنَى فليَس 
, ال وَمنْ  ُحيبُّ  َمنْ  الدنيا , ملَِنْ  إالَّ  اإليامنَ  يعطِي وال ُحيبُّ  إنساًنا رأيَت  فإِنْ  أحبَّ
 فالًنا. حيبُّ  اهللاَ  أنَّ  فاعَلمْ  تقيا صاحلًا مؤمنًا

 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :−)ُمستدرِكه( يف احلاكمِ  عندَ  جاءَ −  عظيمٌ  حديٌث  وهذا
ْنيَا ِمنَ  َعبَْد ال ُيْعطِي  اهللاَ  َرَأْيَت  إَِذا«  ,»اْستِْدَراٌج  ُهوَ  َفإِنََّام  ُحيِبُّ  َما َمَعاِصيهِ  َعَىل  الدُّ

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴿ األنعاِم: سورةِ  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  تال ُثمَّ 
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ A B 
C D FE G H I J﴾ ٤٥−٤٤:[األنعام[. 

                                                            

 ).٢٧٥), والبخاري يف األدب املفرد رقم (١/٣٨٧أخرجه أمحد ( )١(



 

א١٧

 واملوصلةِ  األليِم, العذاِب  منَ  املنجيةِ  čاهللا لطاعةِ  التوفيُق  معناها: السعادةُ ف إَذنِ 
 وقَدِره. čاهللا لقضاءِ  التامُّ  واالستسالمُ  النعيِم, جناِت  إىل

ْ  َمنْ  قاَل: قاَل! ما أمجَل  وما −تعاىل اهللاُ رَمحه−  احلريبُّ  يقوُل   بالقَدرِ  يؤِمنْ  َمل
 .IQHبعيشٍ  َيتهنَّ   مل

 ِمنْ  وكبريٌ  التابِعني, ساداِت  ِمنْ  سيدٌ  − تعاىل اهللاُ رَمحه−  الزبريِ  بنُ  ُعروةُ  وهذا
 مأخَذه, املرُض  هذا فيأخذُ  لِة,كَ باألَ  ِرجِله يف ُيبتَىل  َأنْ  عليهِ  اهللاُ رُ ُيقدِّ  رباِئهم,كُ 

جُل, هذه ُتقطعَ  أن ُبدَّ  ال بأنَّه عليه األطباءُ  فيشريُ   وقضاِئه čاهللا ألمرِ  فَيستسِلمُ  الرِّ
 !.ِرْجَله فَينرشون باملنشارِ  ِرْجله عىل فَيقومون وقَدِره,
 يقوُل: يرصُخ, بالصارخِ  فإِذا − اليومَ  ذلَك  شمُس  تِغْب  مل−  يوِمه يف أفاَق  ملَّاو

 .!ابنَُك  ماَت  عروةُ  يا
عداءِ  منَ  ألنَّه لِكنْ  !واحدٍ  يومٍ  يف ابنُه ويموُت  ِرجُله ُتقطعُ ف  الَّذين السُّ
ضا, باليقنيِ  قلوُهبم تشبََّعت وهَو ينظُر إىل ِرجِله يف يِد − يةً ُمدوِّ  يقوُهلا بهِ  فإذا والرِّ

 مَشْيُت  ما أينِّ  ليعَلمُ  إنهُ  عليِك  َمحَلني والَّذي أَما ,čهللا احلمدُ  :−األطباِء مل ُتدَفْن بعدُ 
. حرامٍ  إىل بِك   قطُّ

ه, هذا ْجِل, هذه قطعِ  يف اإلشكاُل  فليَس  مهُّ  مَشْت. أينَ  إىل اإلشكاُل  إنام الرِّ
 ابتَلْيَت  كنَت  وإِنْ  !أعطيَت  فَقدْ  أَخْذَت  كنَت  إِنْ  !احلمدُ  لَك  اللهمَّ  قاَل: ُثمَّ 

 فأَخْذَت  أبناءٍ  أربعةَ  ومنحَتني !عضًوا فأَخْذَت  أعضاءٍ  أربعةَ  منَْحَتني !عافيَت  فَقدْ 
 .IRHسَكَت  ُثمَّ  !ابنًا

                                                            

 ).١٣/٣٦٧), وسري أعالم النبالء (١/٥١٢انظر: صفة الصفوة ( )١(
), وانظر: ٦١/٤١٠), وابن عساكر يف تاريخ دمشق (٢/١٧٩نعيم يف احللية (أخرجه أبو  )٢(

 ).٣/٢٥٧وفيات األعيان (
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 ,−تعاىل اهللاُ رَمحهُ − صدِره يف جتيُش  الَّتي العظيمةِ  السعادةِ  عىل دليٌل  وهذا
 األوُل: قاَل  كام

ــاٍل ــَع م ــعادَة مج ــُت َأَرى السَّ  ولس
 

ـــ ـــَو السَّ ـــيَّ ه ـــنَّ التَِّق  IQHيُد عِ ولكِ
 :السعادةِ  إىل املوصلِ  الطريِق 

 منها, لتتزودَ  عنَدها تقَف  َأنْ  ُبدَّ  ال املحطاِت  منَ  عددٌ  عليهِ  واحدٌ  طريٌق  ُهوَ 
دَ   الكاَيف. الزادَ  منها وأَخْذَت  منها, استَزْدَت  أنَك  وتتأكَّ

 .č اهللا عىل التامُّ  اإلقباُل  األوىل: املحطةُ 
 čاهللا عىل ُتقبُِل  بل البعُض, وَيبقى بعُضَك  ُيقبَل  ال ,تعاىل čاهللا عىل كلَُّك  ُتقبَل  َأنْ ب

يَّتِك, َل  حتَّى شيًئا ذلَك  ِمنْ  تُرتكْ  وال بُكلِّ  واإليامنِ  بالطاعةِ وذلك  ,الثَمرةَ  هذه حتصِّ
 قيَل: َقدْ و الصالِح, والعملِ 

ـــاٌن ـــال أم ـــاَع ف ـــامُن ض  إِذا اإلي
 

ــــهُ  ــــِي ِدينَ ــــْن مل ُحيْ ــــا ملَِ  وال ُدني
ـــْن رِيضَ ـــٍنوَم ـــِري ِدي ـــاَة بغ  احلي

 

ـــا ـــاَء هلـــا قرينَ ـــْد جعـــَل الَفن  فَق
ْرت العلامِء: بعُض  قاَل  :−تعاىل اهللاُ رَمحه−  القيمِ  ابنُ  يقوُل   مطلوِب  يف فكَّ

 حتصيِله, يف طرُقهم اخَتلَفْت  وإنِ  واحدٍ  مطلوٍب  يف همُكل سعَيهم فرَأْيت الُعقالءِ 
 املطلوُب  هو هذا نفوِسهم, عن واحلزنِ  اهلمِّ  دفعِ  يف يسَعْون إنَّام مجيَعهم رأيُتهم
 وهذا والكسِب, بالتجارةِ  وهذا والرشِب, باألكلِ  فهذا خمتلفٌة, الطرُق  ولِكنِ  ,هلم

 فُقلُت: واللعِب, باللهوِ  وهذا املطربِة, واألصواِت  األغاين بسامعِ  وهذا بالنكاِح,
                                                            

 ).٧٩ص:يت (كِّ البيت للحطيئة, انظر: ديوانه برشح ابن السِّ  )١(



 

א١٩ 

 إنام أكثَرها لَعلَّ  بل إليه, موصلةٍ  غريُ  كلَّها الطرَق  ولِكنَّ  !العقالءِ  مطلوُب  هذا
ه. إىل ُيوصُل   ضدِّ

 الطرِق  هِذه مجيعِ  يف َأرَ  ومل قاَل: −العاملِ  هذا َعنْ  نقًال − : قاَل  ُثم
 عىل مرضاتِه وإيثارَ  وحَده, ومعاملَته وحَده, čاهللا عىل اإلقباَل  إالَّ  إليهِ  موصلةً  طريًقا

 .IQHيشءٍ  كلِّ 
ِت  اهللا بخدمةِ  ُرسَّ  َمنْ  قاَل: −تعاىل اهللاُ رَمحهُ −  معاذٍ  بنُ  حيَيىوهلذا قاَل   ُرسَّ

ْت  وَمنْ  − الكالمِ  مجيلِ  ِمنْ  وهذا− بخدمتِه كلُّها األشياءُ  ْت  čباهللا عينُه َقرَّ  عيونُ  قرَّ
 .IRHإليه بالنظرِ  يشءٍ  كلِّ 

 ¿ ¾ ½﴿ : احلقِّ  قوُل  األمجَل  ولكنَّ  الكالَم! هذا أمجَل  فام
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú A B C 
D FE G H I﴾ ١٢٦−١٢٣:[طه[. 

 _ ~ { | } : ﴿y z احلقِّ  قولِ  يف أيًضا ونقرأُ 
` a b c d﴾, ِح ـالصال بالعملِ  املقرونَ  امنَ ـاإلي حقَق  إذا 
﴿b c ed f g h i j k﴾ ٩٧:[النحل[. 

 | } z﴿ تعاىل: قوَله أنَّ  َحتَسْب  وال :− تعاىل اهللاُ رَمحه−  القيمِ  ابنُ  يقوُل 
} ~ _ ` a b﴾ وجحيِمها اآلخرةِ  نعيمِ  عىل مقصورٌ  ]١٤−١٣:[االنفطار 

                                                            

 ).١٩٣ص:اجلواب الكايف ( )١(
 ).٧٢٦), والبيهقي يف الزهد الكبري رقم (٣٥أخرجه أبو عبد الرمحن السلمي يف الفتوة (ص: )٢(



 

אEאאF ٢٠ 

 راِر,القَ  ودار الربزِخ, ودارِ  الدنيا, دارِ  كذلك: الثالثةِ  دوِرهم يف هوَ  َبْل  فَقْط,
 .IQHَجحيمٍ  يف وهؤالءِ  نعيٍم, يف هؤالءِ 

 الدنيا, نعيمِ  يف َيعني ﴾{ | } : ﴿z احلقِّ  قوَل  تقرأُ  فحينَام
 يف َيعنِي: ﴾a b ` _﴿ تقرُأ: وحينام اآلِخرِة, نعيمِ  ويف الربزِخ, نعيمِ  ويف

 اآلخرِة. وجحيمِ  القِرب, وَجحيم الدنيا, َجحيم
 .ومعصيةٍ  ذنٍب  كلِّ  ِمنْ  االنعتاُق  الثانيُة: املحطةُ 
 َيمحُق  الذنَب  ألنَّ  َنسعَد; َأنْ  أَرْدنا إذا الذنوِب  هِذه ِمنْ  َص نتخلَّ  َأنْ  بدَّ  فال

 عقوباِهتا: وَعنْ  الذنوِب  عنِ  يقوُل  بِهِ  فإذا − تعاىل اهللاُ  رَمحه−  القيمِ  البنِ  أُ رَ قْ أَ  يشٍء, كلَّ 
 الطاعِة, وبركةَ  العَمِل, وبركةَ  الِعلِم, وبركةَ  الرزِق, وبركةَ  العمِر, بركةَ  َمتحُق  أهنا

 .IRHنياوالدُّ  ينِ الدِّ  بركةَ  متحُق  أهنا وباجلملةِ 
 َقِت ُحمِ  الذنوِب  هبذه ظهوَرنا أثَقْلنا وكلَّام واملعصيِة, ِب نْ الذَّ  يف أوَغْلنا فكلَّام

 وُدنيانا. ِدينِنا وطاعاتِنا, وعَمِلنا وِعْلمنا وأرزاِقنا أعامِرنا ِمنْ  الربكةُ 
 .وقَدِرهتعاىل  čاهللا لقضاءِ  االستِسالمُ  :الثالِثةُ  املحطةُ 
 نزَل  كلام والَّذي الناِس, أسعدَ  جتُده وقدِرهتعاىل  čاهللا لقضاءِ  يستسلمُ  فالَّذي

 َسعيًدا, جتُده تعاىل čاهللا بأمرِ  فالراِيض  الناِس, أسعدَ  جتُده .čهللا احلمدُ  قاَل: بالءٌ  عليه
ا  .− čباهللا والعياذُ −  شقاءٍ  يف دائًام  فتجُده املعرتُض  املتسخطُ  أمَّ

 اْبَتَالُهْم, َقْوًما َأَحبَّ  إَِذا اهللاَ َوإِنَّ  َبَالِء,ال ِعَظمِ  َمعَ  َزاءِ اَجل  ِعَظمُ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّناَيقوُل 
                                                            

 ).٧٦ص:اجلواب الكايف ( )١(
 ).٨٤ص:اجلواب الكايف ( )٢(



 

א٢١ 

َضا َفَلهُ  َرِيضَ  َفَمنْ  ْخطُ  َفَلهُ  َسِخطَ  َوَمنْ  الرِّ  .IQH»السُّ
 .IRH: َمْن مل ُيؤِمْن بالقَدِر مل يتَهنَّ بعيشٍ − رَمحه اهللاُ تعاىل− احلريبِّ وقاَل 
 يف والفرَح  الروَح  جعَل  وعدلِه طِهْس بقِ  اهللاَ وإنَّ  : مسعودٍ  ابنُ  وقاَل 

ضا, اليقنيِ   .ISHوالسخطِ  الشكِّ  يف واحلزنَ  اهلمَّ  وجعَل  والرِّ
ًيا لنفِسه يقوُل  فكانَ  وعِمَي, بَرصه فَقدَ  كربَ  ملَّا  عباسٍ  وابنُ   معزِّ

 :−خنوعٍ  يف وليَس −  ِعزةٍ  يف وقدِره اهللا لقضاءِ  ومستسِلًام 
ــيَّ ــْن عينَ ــِذ اهللاُ ِم ــاإِْن يأُخ  نوَرُمه

 

ــورُ  ــنْهام ن ــي ِم ــؤاِدي وقلب ــي ُف  فف
 َقْلبـــي ذكـــيٌّ غـــُري ذي ِعـــَوٍج

 

 ITHيِف َمشهورُ ويف َفمي صارٌم كالسَّ 
 .يشءٍ  بكلِّ  القناعةُ  الرابِعُة: املحطةُ 

 واقنَعْ  لَك, اهللاُ  كتَب  بام واقنَعْ  وُعِرسَك, بُيِرسكَ  واقنَعْ  وفقِرَك, بِغناكَ  فاقنَعْ 
 َتُكنْ  َوِرًعا ُكنْ  ُهَرْيَرةَ  َأَبا َيا« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  الناِس, أسعدَ  تُكنْ  čاهللا منَ  جاَءكَ  ما بكلِّ 
 َتُكنْ  لِنَْفِسَك  ُحتِبُّهُ  َما لِلنَّاسِ  َوَأِحبَّ  النَّاِس, َأْشَكرَ  َتُكنْ  َقنًِعا ُكنْ  النَّاِس, َأْعَبَد 

ِحَك  ُتْكثِرِ  َوَال  ُمْسلًِام, َتُكنْ  َجاَوَركَ  َمنْ  ِجَوارَ  َوَأْحِسنْ  ُمْؤِمنًا, ِحِك  َكْثَرةَ  َفإِنَّ  الضَّ  الضَّ
 .IUH»َقْلَب ال ُمتِيُت 

                                                            

), وابن ماجه: ٢٣٩٦أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف الصرب عىل البالء, رقم ( )١(
 .), من حديث أنس ٤٠٣١كتاب الفتن, باب الصرب عىل البالء, رقم (

 ).١٣/٣٦٧), وسري أعالم النبالء (١/٥١٢انظر: صفة الصفوة ( )٢(
), والبيهقي يف الشعب ٣١), وابن أيب الدنيا يف اليقني رقم (٥٣٥أخرجه هناد يف الزهد رقم ( )٣(

 ).٢٠٥رقم (
 ).٣/٩٣٨), وانظر: االستيعاب (١٨٥٢أخرجه الدينوري يف املجالسة رقم ( )٤(
), ٢٣٠٥ي: كتاب الزهد, باب من اتقى املحارم, رقم (), والرتمذ٢/٣١٠أخرجه أمحد ( )٥(

 .), من حديث أيب هريرة ٤٢١٧ماجه: كتاب الزهد, باب الورع والتقوى, رقم ( وابن



 

אEאאF ٢٢

 .IQH»اهُ آتَ  َام بِ  اهللاُ هُ عَ نَّ قَ وَ  ا,افً فَ كَ  َق زِ رُ وَ  ,مَ لَ ْس أَ  نْ مَ  َح لَ فْ أَ  ْد قَ « :أيًضا ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل 
, يا : موسى يقوُل و  أكثُرهم قاَل: إليَك? أحبُّ  عباِدك أيُّ  ربِّ

 أعدُل? عباِدك فأيُّ  قاَل: أعطيُته. بام أقنُعهم قال: أغنَى? عباِدك فأيُّ  قال: ِذكًرا. ِيل 
 .IRHنفِسه ِمنْ  نفَسه أدانَ  َمنْ  قاَل:

 ِهــَي القناعــُة فالَزْمهــا تُكــْن ملًكــا
 

 ْم يُكْن ِمنها إالَّ راحـُة البـَدنِ ـوَلْو لَ 
نيا بأَمجِعهــا ــدُّ ــَك ال ــْن مَل ــْر ملَِ  وانُظ

 

 بالُقطِن والكَفنِ َهْل راَح منها ِسوى 
 .منَك  أسفَل  هوَ  َمن إىل فانُظرْ  َتسَعَد  أن أَرْدت إذا اخلامسُة: املحطةُ 
 إىل تنُظرْ  فال بيًتا أعطاكَ  إذا منَك, أسفَل  هو َمنْ  إىل فانُظرْ  اهللاُ أعطاكَ  مهام

, ملَك  َمنْ   هو َمنْ  إىل فانُظرْ  أعطاكَ  ما أعطاكَ  إذا بيًتا, ِجيدُ  ال َمنْ  إىل وانُظرْ  بيَتْنيِ
 النبيُّ  به أخربَ  وحٍي  كالمُ  هذا َبْل  كالِمي, ليس وهذا ,مطمئنا تكن ُمْرتاًحا دوَنَك 
 .تسَعدْ  به فُخذْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص

 أقوُل  أنَّني هذا ِمنْ  تفَهمْ  وال كلِّها, حياتَِك  يف منَك  أسفَل  هو َمنْ  إىل انُظرْ ف
رْ  ال لَك: رْ  َبْل  نفِسك, ِمنْ  ُتطوِّ كَ  ال فهذا رزِقك, يف واْسعَ  نفِسَك, ِمن طوِّ  يرضُّ
 فتتعَب. الناسِ  عندَ  ما إىل َتتطلَّعْ  ال لِكنْ  اهللاُ, أحلَّه فيام كان إذا يعيُبَك  وال

 َأْسَفَل  ُهوَ  َمنْ  إَِىل  اْنُظُروا« :− فيام يرويه ُمسلمٌ −  يقوُل   ونبيُّنا
 ,ISH»َعَلْيُكمْ  čاهللا نِْعَمةَ  َتْزَدُروا َأالَّ  َأْجَدرُ  َفإِنَّه َفْوَقُكْم, ُهوَ  َمنْ  إَِىل  َتنُْظُروا َوَال  ِمنُْكمْ 

                                                            

), من حديث عبد اهللا بن ١٠٥٤مسلم: كتاب الزكاة, باب يف الكفاف والقناعة, رقم (أخرجه  )١(
 .عمرو بن العاص 

 ).٢١), وابن السني يف القناعة رقم (٤٨٩(أخرجه هناد يف الزهد رقم  )٢(
 .), من حديث أيب هريرة ٢٩٦٣/٩أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق, رقم ( )٣(



 

א٢٣

َل  َمنْ  إَِىل  َأَحُدُكمْ  َنَظرَ  إَِذا« :− وُمسلمٍ  الُبخاريِّ  عندَ  روايةٍ  يف− أيًضا  ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل   ُفضِّ
 .IQH»ِمنْهُ  َأْسَفَل  ُهوَ  َمنْ  إَىل  َفْلَينُْظرْ  ْلِق اَخل وَ  الِ املَ  ِيف  َعَلْيهِ 

أنَّه  − تعاىل اهللاُ رَمحهُ −  عونٍ  بنِ  čاهللا عبدِ  َعنْ  − تعاىل اهللا رمحه−  الرتمذيُّ  ويوردُ 
 دابَّتي. من خًريا دابةً  أرى منِّي, مها أكثرَ  أحًدا أرَ  فَلمْ  األغنياءَ  بُت حِ َص  :َيُقوُل 
 .IRHفاسَرتَْحت الُفقراءَ  فصحبُت  قاَل: ثويب, من خًريا وثوًبا

 وشِقيَت; تعبَِت  منَك  وأغنَى فوَقك مْ هُ  الَّذين الناسِ  عندَ  بام نظُرك تعلَق  فإذا
 مثَلهم. تكونَ  َأنْ  تفكرُ  ألنَّك

َعاُء. السادسُة (األخرية): املحطةُ   وِهَي الدُّ
ا وسِعَد, رَشدَ  إالَّ  أحدٌ  هبا أخذَ  ما املحطةَ  هِذه أنَّ  واعَلمْ   األيدي تلَك  إهنَّ

 .السامءِ  أبواَب  تطرُق  السامءِ  إىل ترفعُ  الَّتي املتوضئةُ  الطاهرةُ 
  املوىل أمرَ  فَقدْ  الدعاَء, هذا وُتردِّدُ  صدري. يل اَرشْح  ربِّ  يا وتقوُل:

ْ  صدري يل اَرشْح  الدعاَء: هذا ُيرددَ  َأنْ  نبيَّه  الصدرُ  انرشَح  فإذا أمري. يل ويرسِّ
 عنِّي ارَفعْ  ربِّ  يا سعيًدا, أكونَ  َأنْ  أسأُلك ربِّ  يا تقوُل: مرةً  َكمْ  السعادُة, حصَلِت 
 الشقاَء.

ُهمَّ « َيقوُل: ما كثًريا ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا كانَ  : أنٌس  يقوُل   ِمنَ  بَِك  َأُعوذُ  إِينِّ  اللَّ
 .ISH»َزنِ اَحل وَ  مِّ اهلَ 

                                                            

), ومسلم: ٦٤٩٠أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب لينظر إىل من هو أسفل منه, رقم ( )١(
 ).٢٩٦٣/٨كتاب الزهد والرقاق, رقم (

 ).١٧٨٠اللباس, باب ما جاء يف ترقيع الثوب, بعد حديث رقم (أخرجه الرتمذي: كتاب  )٢(
 ).٢٨٩٣, رقم (من غزا بصبي للخدمةأخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب  )٣(



 

אEאאF ٢٤ 

ُذوا« يقوُل: آخرَ  حديٍث  يف ملسو هيلع هللا ىلص يأمُرنا وكانَ   َوَدَركِ  َبَالِء,ال َجْهدِ  ِمنْ  čبِاهللا َتَعوَّ
َقاِء,  .IQH»ْعَداءِ األَ  َوَشَامَتةِ  َقَضاِء,ال َوُسوءِ  الشَّ

 يشٍء. كلِّ  ملكوُت  بَيِده َمن واسَأْل  السامِء, باَب  فاطُرْق 
 آله وعىل حممدٍ  نبيِّنا ورسولَِك  عبِدكَ  عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللهمَّ 

 َأَمجعَني. وَصْحبِه
  k  

                                                            

), من حديث ٦٦١٦, رقم (من تعوذ باهللا من درك الشقاءأخرجه البخاري: كتاب القدر, باب  )١(
 .أيب هريرة 



 

﴿y z﴾ ٢٥

F٢E 
﴿y z﴾ 

  

 والقارُئ  كثًريا, يتكررُ  بالصالةِ  األمرَ  أنَّ  جيدُ  č اهللا كتاِب  يف القارُئ 
 واخلُطِب  والوصايا املواعظِ  يف والناظرُ  كثًريا, بالصالةِ  األمرَ  جيدُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ُسنةِ  يف

ا جيدُ   ألَْوالِدهم واألمهاِت  اآلباءِ  لوصايا والسامعُ  كثًريا, الصالةِ  عنِ  تتحدُث  أهنَّ
 وصاياهم. يف كثًريا تتكررُ  الصالةَ  جيدُ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا لنا ويقوُل  ,]١١٤:[هود ﴾: ﴿y z احلقُّ  يقوُل 
َالةُ «  إالَّ  كلُّه ذلك وما .IQH»َفْلَيْسَتْكثِرْ  َيْسَتْكثِرَ  َأنْ  اْسَتَطاعَ  َفَمنِ  َمْوُضوٍع, َخْريُ  الصَّ

يَّتِها  .č اهللا عندَ  منِزلتِها وعظيمِ  ألمهِّ
رُ  وإنَّني َ −  وإيَّاكم نفيس أذكِّ  كانَ  فإِنْ  الصالِة, بمنزلةِ  − املصيلِّ  وغريَ  املصيلِّ

ًيا  انتَبهَ  املصلِّنيَ  غريِ  ِمنْ  كانَ  وإِنْ  بالنواجِذ, عليه وعضَّ  عليهِ  هو بام تشبَث  ُمصلِّ
 العظيِم. األمرِ  هبذا واستمَسَك  غفلتِه, ِمنْ 

الة وَأمهيَّتها:  وَهِذه بعُض َمناِزِل َتعظيِم َقْدِر الصَّ
 بعَد  مبارشةً  تأِيت  عظيمةٍ  مكانةٍ  يف الصالةَ  اهللاُ  جَعَل  األُوىل: املنزلةُ 

 .بعبادتِه واألمرِ  توحيِده
 : ﴿¨ © j k l m احلقِّ  قوَل  تدبَّرْ 
n o qp r s t u﴾ :فقال:  .]١١[التوبة﴿¨ ©﴾ 

                                                            

 .), من حديث أيب هريرة ٢٤٣رقم ( أخرجه الطرباين يف األوسط )١(

kk
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ُثمَّ َتَال َذلِك بَقْولِه:  وكفِرهم, رشِكهم ِمنْ  الكفارُ  املُرشكون هؤالءِ إْن تاَب  َأْي:
﴿j k l m n o qp r s t u﴾ 

 .]١١:[التوبة
 لُكمْ  فليسوا الزكاَة, ُيؤتوا ومل الصالةَ  ُيقيموا ومل تابوا إذاأهنم  وَمعنَى َذلِك:

 يف يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا ورشِكهم, وضالِهلم ُكفِرهم عىل يزالون ال , َبلينِ الدِّ  يف بإخوةٍ 
 :−  عمرَ  ابنِ  حديِث  ِمنْ  )الُبخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  امفي−  املشهورِ  احلديِث 

ًدا َوَأنَّ  اهللاُ, إِالَّ  إَِلهَ  َأالَّ  َشَهاَدةِ « أعمدٍة, مخسةِ  عىل أي: »َمخْسٍ  َعَىل  ْسَالمُ اإلِ  ُبنِيَ «  ُحمَمَّ
َالِة, َوإَِقامِ  ,čاهللا َرُسوُل  َكاِة, َوإِيَتاءِ  الصَّ ,اَحل وَ  الزَّ َكْم مرٍة و ,IQH»َرَمَضانَ  َوَصْومِ  جِّ

 , وَحِفْظناُه وَنحُن ِصغاٌر!.طرَق أسامَعنا هذا احلديُث 
 مصطلِح  يف والعامُل −  ُعاملِه إىل يكتُب  أنَّه  عمرَ  عادةِ  ِمنْ  كانَ وقد 

 :فلم ُينَاَدْوا رعيتِه, دمةِ ِخ  يف يعمُل  عامٌل, األمريَ  ألنَّ  األمُري; هوَ  الرائعِ  اجليلِ  ذاكَ 
ُبونَ  كانوا َبْل  .باألُمراء ل :ُيلقَّ  الصالُة, عندي أموِركم َأهمَّ  إن هلم: يقوُل  −بالُعامَّ

 يقوُل: .IRHأضيعُ  سواها ملِا فهوَ  ضيََّعها وَمنْ  دينَه, حفظَ  عليها وحافظَ  حفَظها َمنْ 
ا ا العامُل, أهيُّ  حاَفْظَت  وإِنْ  واها,ِس  ملِا مضيعٌ  فأنَت  صالَتَك  ضيَّْعت إِنْ  األمريُ  أهيُّ
 دوَنه. وما لِدينَك  حافِظٌ  فأنَت  صالتَِك  عىل

ا الثانيُة: املنزلةُ   .الطاعاِت  وأعظمِ  الفرائضِ  بأعظمِ  تقَرنُ  أهنَّ
 العباداِت; بأعظمِ  ُتقَرنُ ف −الصالةِ  ِذْكر أي:−  ُمنفردةً  تأيت جتُدها ما ونادًرا

                                                            

), ٨, رقم (»بني اإلسالم عىل مخس«: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب  )١(
 ).١٦ومسلم: كتاب اإليامن, باب بيان أركان اإلسالم, رقم (

 ).٦, رقم ١/٦أخرجه مالك يف املوطأ ( )٢(



 

﴿y z﴾ ٢٧

 : ﴿y احلقِّ  قولِ  يف كام منفردًة, أحياًنا تأيت َقدْ  هَي  نَعمْ  لعظِمها,
z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ ©﴾ 

ا األغلُب  لِكنِ  ,]١١٤:[هود  , يقول تعاىل:الفرائضِ  أعظمُ  هبا َنْت رِ قُ  وَقدْ  تأِيت  أهنَّ
 k l m﴿وَقد قاَل أيًضا:  ,]٤٥:[البقرة ﴾£ ¢ ¡﴿

n﴾ عائشةَ  حديِث  يف جاءَ  كام−  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا ,]٤٣:[البقرة −: » َثَالٌث 
ا أحلُف  أي: »َعَلْيِهنَّ  َأْحلُِف   الثالثةِ  هِذهِ  ِمنْ  وذكرَ  حتميٌة, نتيجَتها وأنَّ  ستكوُن, أهنَّ

 ْسَالمِ اإلِ  َوَأْسُهمُ  َلُه, َسْهمَ  َال  َكَمنْ  ْسَالمِ اإلِ  ِيف  َسْهمٌ  َلهُ  َمنْ   اُهللا َجيَْعُل  َال « قاَل:
َالُة, َثَالَثٌة: ْوُم, الصَّ َكاةُ  َوالصَّ ا إالَّ  ذاكَ  وما .IQH)مسنِده( يف أمحدُ  رواهُ  »َوالزَّ  تتكررُ  أهنَّ

 العباداِت. بأعظمِ  مقرتنةً  دائًام 
رِة يف كتاِب اهللا ة:الثالثُ املنزلُة  ا مَن األوامِر املتكرِّ  .č َأهنَّ
, ومن ذلك قوله بالصالةِ  األمرَ  وَجْدَت  إالَّ  صفحَتْنيِ  َأوْ  صفحةً  تتجاوزُ  فال

 h i j k l m n o p q r s ut﴿تعاىل: 
v w x﴾ سبحاَنه: احلقُّ  يقوُل  إبراهيمَ  سورةِ  يف البينِة, سورةِ  يف ]٥:[البينة 

﴿t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
 A B C﴿ البَقرِة: سورةِ  يف ,]٣١:[إبراهيم ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £

D E F G H﴾ ٢٣٨:[البقرة[. 
 ُيوِيص  املوِت  فراشِ  عىل مسجى وهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  كلِّه ذلِك  ِمنْ  وأعجُب 

َته, يودعُ  وهو هبا لوىصَّ  أعظمُ  وصيةٌ  هناكَ  كانَ  لو َوصايا, بأعظمِ   مسند( يف جاءَ  أمَّ
َالةَ « وصاياُه: آخرُ  كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : سلمةَ  ُأمِّ  حديِث  ِمنْ  )أمحدَ   !الصَّ

                                                            

 ).٦/١٤٥مسند أمحد ( )١(
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َالةَ   أعرَض  فَمنْ  أمَته, ملسو هيلع هللا ىلص هبا يوِيص  čاهللا عندَ  لعظِمها ;IQH»َأْيَامُنُكمْ  َمَلَكْت  َوَما !الصَّ
 واستمَسَك  الوصيِة, هبِذهِ  أخذَ  وَمنْ  واخلرساُن, اخليبةُ  إالَّ  َلهُ  فليَس  الوصيِة, هذهِ  َعنْ 
 .وأنجَح  أفلَح  أولوياتِه رأسِ  عىل وجعَلها هبا,

ا املنزلُة الرابَعُة:  األنبياءِ  َد ـعن ُرشَعْت  وإنَّام ,ملسو هيلع هللا ىلص مدٍ ـحم أمةِ  يف ُتَرشعْ  مل أهنَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  سبَق  ممَّنْ  واملرسلِنيَ 
 يقوُل   إبراهيمُ  هاهوَ ف ,ذكُر هَذا َيرتددُ  ما كثًريا čاهللا كتاِب  فيف

 وهذا ]٤٠:[إبراهيم ﴾: ﴿³ ´ µ ¶ ¸ ¹ احلقُّ  قاَل  كام
 .إبراهيمَ  رشيعةِ  يف موجودةٌ  الصالةَ  أنَّ  يدلُّ عَىل 

 _ ^﴿ فيقوُل:  إسامعيَل  نبيَّه  املوىل ويمتدُح 
` a b c d e f﴾ ٥٥:[مريم[. 

 : ﴿G H I J K L M N موَسى نبيِّه شأنِ  يف ويقوُل 
O P Q﴾ ١٤:[طه[. 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ َهلا: فيقوُل   مريمَ  وخياطُب 
 .]٤٣:عمران [آل ﴾¦

 : ﴿b c d e f g عيَسى َعنْ  ويقوُل 
h i j k l﴾ ٣١:[مريم[. 

 » ©ª ¨ § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا شأنِ  يف ويقوُل 
 .]١٣٢:[طه ﴾° ¯ ¬®

                                                            

  .)٦/٢٩٠أمحد ( مسند )١(
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 حديِث  ِمنْ  )حبانَ  ابنِ  صحيح( يف جاءَ  كام ,ذلَك كلَّه ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  مجعَ وَقد 
رَ  َأنْ  ْنبَِياءِ األَ  َمْعَرشَ  ُأِمْرَنا« يقوُل: إِذْ  , عباسٍ  ابنِ  َل  ُسُحوَرَنا, ُنَؤخِّ  َوُنَعجِّ

  كلُّهم. األنبياءُ  به أمرَ  ِممَّا فهذا ,IQH»َصَالتِنَا ِيف  َشَامئِلِنَا َعَىل  بَِأْيامنِنَا ُنْمِسَك  َوَأنْ  فِْطَرَنا,
الةَ  :املنزلُة اخلامَسةُ    .اإليامنِ  مقياُس  أنَّ الصَّ

ا مؤمٌن, أنَك  فاعَلمْ  الصالةِ  أهلِ  ِمنْ  نفَسَك  رأيَت  فإذا  أنَك  رأيَت  إذا أمَّ
 اإليامنِ  وبنيَ  بينََك  أنَّ  فاعَلمْ  زميٌل, أو قريٌب  لَك  ماَت  إذا أو اجلمعَة, إالَّ  تصيلِّ  ال

ا واألرِض; السامءِ  بنيَ  كام مسافةً  اإليامنِ  وبنيَ  بينََك  وأنَّ  عظيًام, خندًقا  مقياُس  ألهنَّ
َل  إِنَّ « : هريرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا اإليامِن,  ُحيَاَسُب  َما َأوَّ

 َفَسَدْت  َوإِنْ  َوَأْنَجَح, َأْفَلَح  َفَقْد  َصَلَحْت  َفإِنْ  َصَالُتُه, َعَملِهِ  ِمنْ  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َعْبُد ال بِهِ 
 دينَِك  أيُّ  آدَم: ابنُ  يقوُل  :− تعاىل اهللاُ رمحه−  احلسنُ  يقوُل  لذا ;IRH»َوَخِرسَ  َخاَب  َفَقْد 
 čاهللا عىل فهَي  صالُتَك  عليَك  هاَنْت  إذا صالُتَك?! عليَك  هاَنْت  إذا عليَك  يعزُّ 

  .ISHأهونُ 
  .čهللا وتسجُد  ُتصيلِّ  الكائناِت  مجيعَ  أنَّ  املنزلُة السادسُة:

, وال واجلنِ  اإلنسِ  منَ  املكلَّفني منَ  اليومَ  يتكربُ  الَّذي إنَّ   اهللاَ  أنَّ  فْلَيعَلمْ  ُيصيلِّ
  ٌُّتَصلِّ  مل إذا لُه: يقاُل  لِكنْ  كلِّهم, العاَملني صالةِ  َعنْ  وغنيٌّ  صالتِه َعنْ  غني 

  وأنَت?! أنا أكونُ  فامذا ,čهللا ُيصلُّون كلُّهم واألرضِ  السامءِ  بنيَ  فام أنَت 
                                                            

 ).١٧٧٠صحيح ابن حبان ( )١(
أخرجه الرتمذي: كتاب الصالة, باب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة,  )٢(

), من حديث ٤٦٥), والنسائي: كتاب الصالة, باب املحاسبة عىل الصالة, رقم (٤١٣رقم (
 .هريرة   أيب

 ).٢٩٠٧أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن رقم ( )٣(
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 سورةَ  وافَتْح  اذَهْب  ,أبًدا فيهِ  مبالغةَ  لكن ال مبالغٌة. فيه هذا قائٌل:يقول  قد
 : ﴿c d e f g h i j k احلقِّ  قوَل  فيها واقَرأْ  احلجِّ 
l m n o p q r s t u v w﴾ 

 čهللا يسجدونَ  هؤالءِ  كلُّ  ]١٨:[احلج ﴾| } y z﴿ الناسِ  كلُّ  ليَس 
. 
 v w﴿ :−األيامِ  منَ  يوًما عليَك  ُقِرَئ  شكَّ  الأو −  تقرأُ  إنََّك و
x﴾ احلقِّ  قوُل  عليَك  وُقرَئ  ,]٦:[الرمحن : ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ﴾ ٤١:[النور[. 
َامُء, َأطَِّت  َتْسَمُعوَن, َال  َما َوَأْسَمعُ  َتَرْوَن, َال  َما َأَرى إِينِّ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل   السَّ

ا َوُحقَّ   ثقًال  عليه وَضْعَت  إذا اليشءِ  منَ  الصادرُ  الصوُت  هو واألطيطُ  ,»َتئِطَّ  َأنْ  َهلَ
  كلُّها السامءُ  ,č«IQHهللا َساِجًدا َجْبَهَتهُ  َواِضعٌ  َوَمَلٌك  إِالَّ  َأَصابِعَ  َأْرَبَعةِ  َمْوِضعُ  فِيَها َما«

 أصابعَ  أربعِ  موضعُ  فيها ما :− أبصاُرنا َتطاُهلا وال وذهنُنا عقُلنا وهياحي الوالتي − 
 الَّذيعىل و بصالتِه, َيغرتَّ  الَّ أ املصيلِّ عىل ف ساجًدا, čهللا جبهَته واضعٌ  مَلٌك  وفيها إالَّ 
 .شيًئا  اهللاَ يرضُّ  هأنَّ  يظنَّ  الَّ أ ُيصيلِّ  ال

 مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :− تعاىل اهللا رمحه−  املباَركِ  البنِ  )الزهد( كتاِب  يف جاءَ وَقد 
َّا َخِفيَفَتانِ  َرْكَعَتانِ « فقاَل: عنَده, فوقَف  حديًثاَمْن فِيِه  ُدفنَ  قربٍ  عىل ِقُرونَ  ِمم  َحتْ

ُلونَ  ا َوُتنَفِّ  صاحُب  َيتمنَّى َأْي: ,IRH»ُدْنَياُكمْ  َبِقيَّةِ  ِمنْ  إَِلْيُكمْ  َأَحبُّ  َعَملِهِ  ِيف  َهَذا َيِزيُدُمهَ
                                                            

لو تعلمون ما أعلم «: ملسو هيلع هللا ىلص), والرتمذي: كتاب الزهد, باب يف قول النبي ٥/١٧٣أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث أيب ذر الغفاري ٢٣١٢, رقم (»لضحكتم قليال

 .), من حديث أيب هريرة ٣١الزهد البن املبارك رقم ( )٢(
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 ها,ْرسِ بأَ  الدنيا نعطيَك  له: قيَل  لو خفيفَتْني, ركعَتْني  وصىلَّ  اآلنَ  خرَج  َلوْ  هذا القربِ 
 !čهللا أصلِّيهام ركعتانِ بل  ال, قاَل:

 احلياِة. قيدِ  عىل َنزاُل  ال وأنَت  فأنا الركعَتْني, صاحَب  أنَت  فُكنْ 
ُنوب واملعاِيص  املنزلُة السابَعُة: ُر الذُّ الَة ُتكفِّ  :أنَّ الصَّ

 والورُق  الشتاءِ  زمنِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ   ذرٍّ  أبو اجلليُل  الصحايبُّ  خرَج 
 فقاَل  يتهافُت, الورُق  ذلك فجعَل  شجرٍة, من بغصنَْنيِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فأخذَ  يتهاَفُت,

َالةَ  َلُيَصيلِّ  املُْسلِمَ  َعْبَد ال إِنَّ « قال: .čاهللا رسوَل  يا لبيَك  قلُت: »َذرٍّ  َأَبا َيا« :ملسو هيلع هللا ىلص  الصَّ
ا ُيِريُد  َجَرةِ  َهِذهِ  َعنْ  َوَرُق ال َهَذا َيَتَهاَفُت  َكَام  ُذُنوُبهُ  َعنْهُ  َفَتَهاَفُت  čاهللا َوْجهَ  ِهبَ  ,IQH»الشَّ
 بالذنوِب  ُمثَقلون čاهللا عبدَ  يا وأنَت  أنا كذلَك  األوراِق  هبذهِ  مثقلةٌ  الشجرةَ  هِذهِ  أنَّ  فكام

 منَ  واإلكثارِ  الصالِح  بالعملِ  إالَّ  والذنوُب  اخلطايا هذه تتساقطُ  وال واملعاِيص,
 يتهاَفُت  كام ذنوُبه تساقَطْت  العبدُ  صىلَّ  فإذا الصالِح, العملِ  منَ  والصالةُ  احلسناِت,

 الشجرِة. هذه ِمنْ  الورُق 
 čهللا إِنَّ «أنَّه قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيِّ  − الطرباينِّ  عندَ  احلديُث و−   أنسٍ وعن 
 نؤمنُ  مَلٌك  هناكَ  املؤذنُ  يؤذِّنُ  عنَدما أي: »َصَالةٍ  ُكلِّ  ِعنَْد  ُينَاِدي َمَلًكا 
 نَِريانُِكمُ  إَِىل  ُقوُموا آَدمَ  َبنِي َيا َيُقوُل:« يرسُلها الَّتي الدعوةِ  هبذه ونؤمنُ  بوجوِده,

 أذنَب  إذا العبدَ  وإنَّ  حمرٌق, الذنَب  إنَّ  ,IRH»َفَأْطِفُئوَها َأْنُفِسُكمْ  َعَىل  َأْوَقْدُمتُوَها الَّتِي
 .آثاَرها وغسَل  النارَ  هذه أطفأَ  يصيلِّ  قامَ  فإذا ناًرا, نفِسه عىل أوقدَ 

  مسعودٍ  بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  ِمنْ  − الطرباينِّ  عندَ −  أيًضا جاءَ وقد 
                                                            

 ).٥/١٧٩أخرجه أمحد ( )١(
 .)١١٣٥, واملعجم الصغري رقم ()٩٤٥٢املعجم األوسط رقم (يف أخرجه الطرباين )٢(
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ُقونَ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  َرتِ ُقونَ  َحتْ َرتِ  فيه نَقعُ  ذنٍب  فأيُّ  واملعايص, الذنوُب  ُحترُقكم أي: »َحتْ
ًحا فيحدُث  أجساِدنا عىل يقعُ  رِق,ـكاحل فهوَ  ْيُتمُ  َفإَِذا« ديًداـوص تقرُّ  ْجرَ ـفَ ال َصلَّ

َرْت  اجلروَح, تلَك  وعاجلَْت  الصديَد, ذلَك  غَسَلْت  أي: »َغَسَلْتَها  املكاَن, ذلَك  وطهَّ
ُقونَ  ُثمَّ « َرتِ ُقوَن, َحتْ َرتِ ْيُتمُ  َفإَِذا َحتْ ُقونَ  ُثمَّ  َغَسَلْتَها, الظُّْهرَ  َصلَّ َرتِ ُقوَن, َحتْ َرتِ  َفإَِذا َحتْ

ْيُتمُ  ُقونَ  ُثمَّ  َغَسَلْتَها, َعْرصَ ال َصلَّ َرتِ ُقوَن, َحتْ َرتِ ْيُتمُ  َفإَِذا َحتْ  ُثمَّ  َغَسَلْتَها, املَْغِرَب  َصلَّ
ُقونَ  َرتِ ُقوَن, َحتْ َرتِ ْيُتمُ  َفإَِذا َحتْ  َحتَّى َعَلْيُكمْ  ُيْكَتُب  َوَال  َتنَاُمونَ  ُثمَّ  َغَسَلْتَها, ِعَشاءَ ال َصلَّ
 ِمنْ  وهذا تستيِقظوا, حتَّى السيئاِت  منَ  يشءٌ  عَلْيكم يكتُب  وال أي: ,IQH»َتْسَتْيِقُظوا

 الصالِة. منزلةِ  عظيمِ  وِمنْ  čاهللا رمحةِ 
 أنَّ الصالَة تغيُظ الشيطاَن. املنزلُة الثامنُة:

ا − الصالةِ  أِي:−  العظيمةِ  مزاياها ِمن  شيطانُ  رآكَ  فإذا الشيطاَن, تغيظُ  أهنَّ
 تتوضأُ  رآكَ  وإذا ويضطرُب, ويتملُل, ويتضايُق, يغتاُظ, تصيلِّ  اجلنِّ  وشيطانُ  اإلنسِ 

كَ  إىل وتذهُب   كيَف  حركاتِه انُظرْ واإلنِس  عينَْي شيطانِ  يف انُظرْ و انزَعَج! مصالَّ
َ  لئالَّ  العوائَق  أماَمَك  يضعُ   .واجلنِّ  اإلنسِ  شيطانَ  أَغْظَت  صلَّْيت فإذا !ُتصيلِّ

 Q R S T U V﴿ املائدِة: سورةِ  يف  احلقُّ  يقوُل 
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba c d e﴾ 
كم َأنْ  جاهًدا يعمُل  فُهوَ  ,]٩١:[املائدة كرِ  منَ  والصالةُ  ,čاهللا ِذكرِ  َعنْ  يصدَّ  ذَكَرها لكِنْ  الذِّ

 .﴾ba c d e ` _ ^ [ \﴿ ألمهيتِها,
ْجَدةَ  آَدمَ  اْبنُ  َقَرأَ  إَِذا« :َصحيِح ُمسلمٍ  يف واحلديُث  ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل و  َفَسَجَد, السَّ

ْيَطانُ  اْعَتَزَل   يعنِي: !»َوْيَلهُ  َيا « يف روايةٍ و−  !»َيُقوُل: َيا َوْييل « الغيظِ  منَ  »َيْبكِي الشَّ
                                                            

 ).٢٢٢٤أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم ( )١(
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ُجودِ  آَدمَ  اْبنُ  ُأِمرَ « ,− نفَسه ُجودِ  َوُأِمْرُت  نَُّة,اَجل  َفَلهُ  َفَسَجَد  بِالسُّ  َفِيل  َفَأَبْيُت  بِالسُّ
 شعارٍ  وأيَّ  الصالِة, إىل ُتوصُلك وسيلةٍ  أيَّ  طريقةٍ  بأيِّ  حيارُب  هو لذا ;IQH»النَّارُ 

 .للصالةِ  َحيمُل 
 َأْي: ﴾: ﴿A B C D احلقُّ  يقوُل  املائدةِ  سورةِ  يف واقَرأْ 

 E﴿ ذلَك  غريَ  أو األذانَ  الصالِة, إىل اآلخرينَ  فيه َتْدعون شعارٍ  أيَّ  رَفْعتم إذا
F HG I J K L M﴾ العاصِ  أيب بنُ  عثامنُ  جاءَ  ,]٥٨:[املائدة  
 َقدْ  الشيطانَ  إنَّ  čاهللا رسوَل  يا قاَل: −)مسلمٍ  صحيح( يف واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل

ا − عيلَّ  سهابِّ لَ يُ  وقراَءِيت  صالِيت  وبنيَ  بينِي حاَل   والسهِو, بالوسوسةِ  الصالةِ  أثناءَ  إمَّ
 وثواِهبا, وأجِرها قيمتِها ِمنْ  بالتقليلِ  أو فرضيَّتِها, ويف فيها بالتشكيِك  الصالةِ  قبَل  أو
ذْ  َأْحَسْسَتُه, َفإَِذا َخنَْزٌب. َلُه: ُيَقاُل  َشْيَطانٌ  َذاكَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  − الصالةِ  بعدَ  أو  čبِاهللا َفَتَعوَّ

 .IRHعنِّي اهللاُ  فأذهَبه ذلَك  ففعلُت  ُعثامُن: قاَل  »َثَالًثا َيَساِركَ  َعَىل  َواْتُفْل  ِمنْهُ 
ا  !تصيلِّ  رآكَ  إذا حاصٌل  وغيظٌ  دائمةٌ  عداوةٌ  إهنَّ

ا الصالةِ  خصائصِ  فِمنْ   واجلنِّ  اإلنسِ  منَ  أعداَءكَ  فأِغظْ  الشيطاَن, تغيظُ  أهنَّ
 استحوذَ  وإذا الشيطاُن, علينا استحوذَ  تركناها فإذا املَأل, يف هبا واظَهرْ  بصالتِك,

نا ُثمَّ  هَلْكنا, الشيطانُ  علينا ْ  .القيامةِ  يومِ  يف حترسَّ
 يقوُل  الزخرِف  سورةِ  يف جاءَ  ما اقَرأْ  لِكنِ  كثريٌة, ذلَك  عىل الدالةُ  واآلياُت 

ْكِر, منَ  والصالةُ  ﴾: ﴿V W X Y Z احلقُّ   القرآنَ  أنَّ  كام الذِّ
                                                            

), ٨١, رقم (بيان إطالق اسم الكفر عىل من ترك الصالةأخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب  )١(
 .حديث أيب هريرة  من

  ).٢٢٠٣أخرجه مسلم: كتاب السالم, باب التعوذ من شيطان الوسوسة يف الصالة, رقم ( )٢(
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ْكِر, أعظمُ   [ \ ] X Y Z﴿ يغُفُل  وَمنْ  أي: ﴾V W﴿ قاَل: الذِّ
^ _ ` a b c d e f g h i j k 
l﴾  ِةِ ـالقيام يومَ  ي:ـَيعن ﴿m n o p q r s t﴾ 

 يوُم اِحلساِب ال الَعَمل. القيامةِ  يومُ  جاءَ  فَقدْ  ُيفيُد, ال لِكنْ  ,]٣٨−٣٦:[الزخرف
 ألٍف  مئةَ  أو آالٍف, عَرشةَ  أو ألفني, أو ,َأْلًفا ليس »َثَالَثةٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل و

َالةُ  فِيِهمُ  ُتَقامُ  َال  َبْدوٍ  َوَال  َقْرَيةٍ  ِيف « ْيَطانُ  َعَلْيِهمُ  اْسَتْحَوذَ  إِالَّ  الصَّ  ِمنْ  بيًتا فَكمْ  ,IQH»الشَّ
, وال األُب, ال كلُّهم?! ُيصلُّون ال اليومَ  املسلمني بيوِت   اخلدُم, وال األوالُد, وال األمُّ

 ورِكَبْتهم الشيطاُن, عليهمُ  فاستحَوذَ  ُيصلُّون, ال البيِت  هذا يف أنفسٍ  عَرشةِ  ِمنْ  أكثرُ 
دُ  والشيطانُ  وهناِرهم, ليِلِهم يف املشاكُل   هلذا. يرتصَّ

ْيَطانُ  َيْعِقُد « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  وَقدْ   َقافَِيةِ  َعَىل  الشَّ
 قافيةِ  عىل الشيطانُ  عَقدَ  للنومِ  ِجْئنا إذا أي: »ُعَقدٍ  َثَالَث  َنامَ  ُهوَ  إَِذا َأَحِدُكمْ  َرْأسِ 
ُب « عقدٍ  ثالَث  أحِدنا  مكتوًبا عقدةٍ  كلِّ  عىل ختًام  جيعُل  أي: »َمَكاَهنَا ُعْقَدةٍ  ُكلَّ  َيْرضِ
 ُعْقَدٌة, اْنَحلَّْت  اهللاَ َفَذَكرَ  اْسَتْيَقظَ  َفإِنِ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  »َفاْرُقْد  َطِويٌل  َلْيٌل  َعَلْيَك « عليِه:

أَ  َفإِنْ  َها, ُعَقُدهُ  اْنَحلَّْت  َصىلَّ  َفإِنْ  ُعْقَدٌة, اْنَحلَّْت  َتَوضَّ  النَّْفِس, َطيَِّب  َنِشيًطا َفَأْصَبَح  ُكلُّ
 منزلتِها. وِعظمِ  الصالِة, قدرِ  ِعظمِ  إىل فانُظرْ . IRH»َكْسَالنَ  النَّْفسِ  َخبِيَث  َوإِالَّ 

                                                            

, رقم يف التشديد يف ترك اجلامعة), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ٥/١٩٦أخرجه أمحد ( )١(
), من حديث ٨٤٧), والنسائي: كتاب اإلمامة, باب التشديد يف ترك اجلامعة, رقم (٥٤٧(
 .الدرداء   أيب

ومسلم: كتاب ), ٣٢٦٩أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب صفة إبليس وجنوده, رقم ( )٢(
), من حديث أيب هريرة ٧٧٦صالة املسافرين, باب ما روي فيمن نام الليل أمجع, رقم (

. 
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 أنَّ الصالَة سياٌج حيمينا ونحُن يف قبوِرنا. املنزلُة التاسَعُة:
 ِيف  ُوِضعَ  إَِذا اَمليَِّت  إِنَّ « :−  ُهريرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل 

ِه, مْ  َخْفَق  َيْسَمعُ  َوإِنَّهُ  َقْربِ  مكيفةٍ  غرفةٍ  يف وضعَ  َلوْ  أحُدنا »َعنْهُ  ُيَولُّونَ  ِحنيَ  نَِعاِهلِ
 عليهِ  أغلَق  َمنْ  ويسمعُ  الباُب, عليهِ  ويغلُق  والرشاِب, الطعامِ  أصناُف  يديهِ  وبنيَ 

 له ْت ُوفِّرَ  ,ُمَهيَّأٌ  نٍ آمِ  مكانٍ  يف وهوَ  حرسًة, يضيُق  عنهُ  بعيًدا متجًها خيطو الباَب 
َالةُ  َكاَنِت  ُمْؤِمنًا َكانَ  َفإِنْ « قِربه يف كانَ  بَمنْ  فكيَف  الراحِة, وسائُل   ,َرْأِسهِ  ِعنَْد  الصَّ

َيامُ  َوَكانَ  َكاةُ  َوَكاَنِت  َيِمينِِه, َعنْ  الصِّ اِت اخلَ  فِْعُل  َوَكانَ  ِشَاملِِه, َعنْ  الزَّ َدَقةِ  ِمنَ  ْريَ  الصَّ
َلةِ   أي: »َرْأِسهِ  قَِبلِ  ِمنْ  َفُيْؤَتى ِرْجَلْيِه, ِعنَْد  النَّاسِ  إَِىل  ْحَسانِ اإلِ وَ  ْعُروِف املَ وَ  َوالصِّ

 يصَل  َأنْ  العذاَب  يمنعُ  نُ ـاآلم السياُج  وهذا رُس,ـاحل هؤالءِ  لِكنْ  العذاُب, يأتيهِ 
َالُة: َفَتُقوُل « إليِه, َياُم: َفَيُقوُل  َيِمينِهِ  َعنْ  ُيْؤَتى ُثمَّ  َمْدَخٌل. قَِبيل َما الصَّ  قَِبيل َما الصِّ

َكاُة: َفَتُقوُل  َيَساِرهِ  َعنْ  ُيْؤَتى ُثمَّ  َمْدَخٌل.  ِرْجَلْيهِ  قَِبلِ  ِمنْ  ُيْؤَتى ُثمَّ  َمْدَخٌل. قَِبيل َما الزَّ
اِت اَخل  فِْعُل  َفَتُقوُل  َدَقةِ  ِمنَ  ْريَ َلةِ  الصَّ  قَِبيل َما النَّاِس: إَِىل  ْحَسانِ اإلِ وَ  ْعُروِف املَ وَ  َوالصِّ
 .IQH»َمْدَخٌل 

ا َم, ما إىل ُتضاُف  خاصيةٌ  إهنَّ  قبوِرنا, يف ونحنُ  حيمينا سياٌج  فالصالةُ  تقدَّ
 َيبَقى وَلنْ  كلُّهم, عنَك  سُيولونَ  قِربك إىل شيَّعوكَ  لو حوَلَك  الذي اجلمعُ  بلغَ  َمهامو

 وجاُهنا ومعارُفنا حسابِنا, يف الَّتي واألمواُل  علينا, الَّتي الثياُب  هِذهِ  حتَّى مَعنا
 مدخٌل. ِقَبيل ما تقوُل: رؤوِسنا عندَ  الصالةُ  وتأيت عنَّا, سُيويلِّ  ذلِك كلُّ  ومناصُبنا

طْ  فال  للمصلَِّني.  اهللاُ جعَلها الَّتي العظيمةِ  اخلاصيةِ  هذه يف ُتفرِّ
                                                            

), ٣١١٣), وابن حبان رقم (١٢١٨٨), وابن أيب شيبة رقم (٦٧٠٣أخرجه عبد الرزاق رقم ( )١(
 ).١/٣٧٩واحلاكم (



 

אEאאF ٣٦

 .الداَرْينِ  عقوبةِ  ِمنْ  نجاةٌ  فيها الصالةَ  أنَّ  املنزلُة العاَرشُة:
ي والعرُب  ﴾: ﴿w x y z احلقُّ  يقوُل   الطالُح: الولدَ  تسمِّ

ي خْلف,  ِذكرِ  إثرِ  عىل جاُؤوا الذين هؤالءِ  وُهنا ,IQHخَلف الصالَح: الولدَ  وُتسمِّ
 ~� { | } w x y z﴿ خْلف جاُؤوا واملرَسلني األنبياءِ 
 .]٥٩:[مريم ﴾£ ¢ ¡

 ª © ¨ § ¦ ¥﴿ يقوُل:  فاهللاُ  متاحٌة, الفرصةَ  لِكنَّ 
 الكريمِ  رمِ ـك عظمةِ  إىل رْ ـفانظُ  ]٦٠:[مريم ﴾± ° ¯ ® ¬ »
,  الكريُم: الربُّ  لنا يقوُل  ِسنَني: الصالةَ  ضيعَ  للَّذي وأقوُل ﴿¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾. 
 حمبوسٌة, أي: ]٣٨:[املدثر ﴾Ø Ù Ú Û ×﴿ سبحانه: احلقِّ  قوَل  تدبَّروا ُثم

 ﴾Ý Þ ß à á â ã﴿ كسَبْت  بام بُس ـُحت  أي: َكسُبها, هاـوحبُس 
 è é﴿ قالوا: وَجدوهم فإذا ]٤١:[املدثر ﴾å æ﴿ يسألونَ  َأْي: ]٤٠− ٣٨:[املدثر

ê ë﴾ ٤٢:[املدثر[ :سقَر? يف أوجَدكم الَّذي ما أي ﴿í î ï ð ñ﴾ املدثر]:٤٢[ 
 الناِئمَني, منَ  نحنُ  الفجرِ  صالةِ  إىل الناُس  ذهَب  إذا املصلِّني, عدادِ  يف ُكنا ما أي:
 الظروِف, حسَب  إال نصيلِّ  ال الغافِلني, منَ  نحنُ  الظهرِ  صالةِ  إىل الناُس  ذهَب  وإذا
ْينا فرصةٌ  هناكَ  كاَنْت  إذا  األولوياِت. رأسِ  عىل الصالةُ  تأيت وال فال, وإالَّ  صلَّ

 وتدبَر, »َعَلْيَها َحاَفظَ  َمنْ « قاَل: يوًما الصالةَ  ذكرَ  حينَام ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  لذا
ها), (َمنْ  ليَس   َوَنَجاةً  َوُبْرَهاًنا ُنوًرا َلهُ  َكاَنْت «: ملسو هيلع هللا ىلصيقول  »َعَلْيَها َحاَفظَ  َمنْ « َبْل  صالَّ
ْ  َوَمنْ  ِقَياَمِة,ال َيْومَ  ْ  َعَلْيَها ُحيَافِظْ  َمل  َيْومَ  َوَكانَ  َنَجاٌة, َوَال  ُبْرَهانٌ  َوَال  ُنورٌ  َلهُ  َيُكنْ  َمل

                                                            

 .انظر: معجم لسان العرب (مادة: خلف) )١(



 

﴿y z﴾ ٣٧

َحه )مسنده( يف أمحدُ  رواهُ  »َخَلٍف  ْبنِ  َوُأَيبِّ  َوَهاَمانَ  َوفِْرَعْونَ  َقاُرونَ  َمعَ  ِقَياَمةِ ال  وصحَّ
 .IQH− تعاىل اهللاُ  رمحه− شاِكر أمحدُ 

كْ  َال « : الدرداءِ  ألَيب ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  وصيةِ  إىل وانُظرْ   َوإِنْ  َشْيًئا čبِاهللا ُتْرشِ
ْقَت, َأوْ  ُقطِّْعَت  َكنَّ  َوَال  ُحرِّ َالةَ  َتْرتُ ًدا, ْكُتوَبةَ املَ  الصَّ ًدا َتَرَكَها َوَمنْ  ُمَتَعمِّ  َبِرَئْت  ُمَتَعمِّ

ةُ  ِمنْهُ  مَّ  الداَرْيِن. عقوبةِ  ِمنْ  نجاةٌ  ففيها سهًال, ليَس  فاألمرُ  ,IRH»الذِّ
 .والتأييَد  والنَرص  الفالَح  ناَل  عىل الصالةِ  حافظَ  َمنْ  املنزلُة احلادية عَرشة:

ٌد,مُ  نصورٌ مَ  ٌح لِ فْ مُ  فاملصيلِّ   أولِئَك  ذكرَ  حينَام  احلقِّ  قوَل  ولنقَرأْ  ؤيَّ
 ,]٢− ١:[املؤمنون ﴾A B C D E F G H I﴿ الفضالَء: القومَ 

 أولِ  يف ويقوُل  ,]١٥−١٤:[األعىل ﴾Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿ ويقوُل:
 A B C D E F G H I J K﴿ لقامَن: سورةِ 
L M N O P Q R S T U V W X Y [Z 
 .]٥−١:[لقامن ﴾^ [ \

َام « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِمنَ  القرارِ  هذا إىل وانُظرْ  ةَ األُ  َهِذهِ  اهللاُ َينُْرصُ  إِنَّ  فالَّذي »مَّ
ةِ  هلذهِ  النِرص  عنِ  يبحُث  َام َينُْرصُ اهللاُ َهِذِه  « احلديِث: هذا يف إالَّ  نًرصا جيدَ  َلنْ  األُمَّ إِنَّ

َة األُ   .ISH»َوإِْخَالِصِهمْ  َوَصَالِهتِمْ  بَِدْعَوِهتِمْ  ,بَِضِعيِفَهامَّ
                                                            

. وصححه شاكر رقم ), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ٢/١٦٩مسند أمحد ( )١(
)٦٥٧٦.( 

), وابن ماجه: كتاب الفتن, باب الصرب عىل البالء, ١٨أخرجه البخاري يف األدب املفرد رقم ( )٢(
 ).٤٠٣٤رقم (

سعد بن ), من حديث ٣١٧٨أخرجه النسائي: كتاب اجلهاد, باب االستنصار بالضعيف, رقم ( )٣(
 . أيب وقاص 



 

אEאאF ٣٨

 املساجدِ  إىل طريًقا تعرُف  ال التي واألمةُ  ُتنُرص, ال تصيلِّ  ال الَّتي فاألمةُ 
. ال أنَّه املسلمِ  منَ  ُيستغرُب  ألنَّه مسلمًة; كانت إذا خاصةً  أبًدا, تنُرص  ال  يصيلِّ

 عظيمةً  أجوًرا الصالةِ  يف استودعَ   اهللاَ أنَّ  :املنزلُة الثَّانية َعرشة
 .جدا كثريةً 

اُكم حسبيو أُ  ُمْسلِمٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوُل  وإيَّ  ُثمَّ  ُوُضوَء,ال َفُيْسبِغُ  َيَتَوضَّ
هُ  َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  َصَالتِهِ  ِمنْ  اْنَفَتَل  إِالَّ  َيُقوُل  َما َفَيْعَلمُ  َصَالتِهِ  ِيف  َيُقومُ   َطاَيا,اخلَ  ِمنَ  ُأمُّ
األسامَع,  هلذا احلديِث فشنِّفوا العظيمِة,  األجورِ  إىل انُظرْ  ,IQH»َذْنٌب  َعَلْيهِ  َلْيَس 

, والَّذي يصيلِّ منُذ سنواٍت, ويف نِيَّتِه َأْن  ا املصيلِّ وافَتحوا لُه القلوَب, وافَرْح به أهيُّ
َ حتَّى َيلقى ربَّ العاملَنيَ   .يصيلِّ

ًرا َبْيتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  اآلخرِ  احلديِث  ويف  »َمْكُتوَبةٍ  َصَالةٍ  إَِىل  ُمَتَطهِّ
 املُْحِرِم, اجِّ اَحل  َكَأْجرِ  َفأَْجُرهُ « عشاءٍ  أو مغرٍب, أو عٍرص, أو ظهٍر, أو فجٍر, صالٍة: أيِّ 

َحى َتْسبِيِح  إَِىل  َخَرَج  َوَمنْ  اهُ  إِالَّ  َينِْصُبهُ  َال  الضُّ  َعَىل  َوَصَالةٌ  اُملْعَتِمِر, َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  إِيَّ
 .IRH»ِعلِّيِّنيَ  ِيف  كَِتاٌب  َبْينَُهَام  َلْغوَ  َال  َصَالةٍ  إِْثرِ 

عٍة. َعرشة: الثَّالثةاملنزلُة   أنَّ يف الصالِة أجوًرا غَري متوقَّ
 وراِجْعه ,)املعاد زاد( املاتعِ  كتابِه يف − تعاىل اهللاُ  رَمحه− القيمِ  ابنُ  مجَعها وقد

 وهوَ  − تعاىل اهللاُ  رَمحه−  يقوُل  ِمنْه; يسًريا شيًئا لَك  أَخْذت مطوًال, كالًما ِجتدْ  هناكَ 
                                                            

), ٣٩٩− ٢/٣٩٨), واحلاكم (٩٥٦, رقم ١٧/٣٤٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(
 .حديث عقبة بن عامر اجلهني  من

, رقم فضل امليش إىل الصالة ما جاء يف), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ٥/٢٦٨أخرجه أمحد ( )٢(
 .), من حديث أيب أمامة ٥٥٨(



 

﴿y z﴾ ٣٩

 ى,لألذَ  دافعةٌ  ,للصحةِ  حافظةٌ  ,زِق للرِّ  جملبةٌ  والصالةُ « الصالِة: فضائَل  يبنيُ 
 .»للوجهِ  ضةٌ مبيِّ  ,للقلِب  مقويةٌ  ,لألدواءِ  مطردةٌ 

 حافظةٌ « يقوُل: ُثمَّ  فضاِئِلها, ِذكرِ  يف مسرتسًال  − تعاىل اهللاُ رَمحه− يمِيض  ُثمَّ 
 .»الرمحنِ  منَ  بةٌ مقرِّ  ,الشيطانِ  نَ مِ  مبعدةٌ  ,كةِ للربَ  جالبةٌ  ,للنقمةِ  دافعةٌ  ,للنعمةِ 

 أنَّ  ذلَك  وِرسُّ « :−تعاىل اهللاُ  رَمحه− فيقوُل  ذلَك  رسِّ  َعنْ  اللثامَ  َيكشُف  ُثمَّ 
 اخلرياِت  منَ  عليهِ  فتُح تُ   هبربِّ  العبدِ  لةِ ِص  رِ دْ قَ  وعىل ,č باهللا صلةٌ  الصالةَ 

 .«IQH هربِّ  نْ مِ  التوفيِق  موادُّ  عليه وتفيُض  ا,أسباُهب  الرشورِ  منَ  عنهُ  قطعُ وتُ  ا,أبواُهب 
 عظيٌم. فضٌل  وهذا

, ال الَّذي :إَِذنِ   واملواعِظ, واألوامرِ  الوصايا هِذهِ  إىل استمعَ  أنِ  بعدَ  يصيلِّ
 إىل قبَله يسريونَ  وأحباَبه وزمالَءه إخواَنه يَرى وهو صدِره يف يرتادُّ  نَفُسه َيزاُل  وال

 مغبوٌن. هوَ  بعدُ  َيتَِّعظْ  ومل القربِ 
 النبيِّ  عىل − اهللاُ  رَمحُكمُ −  وسلِّموا وصلُّوا العظيِم, القرآنِ  يف ولُكم يل اهللاُ باركَ 

 b c d﴿ كتابِه: يف قائًال   الربُّ  أمرَ  كام حممدٍ  نبيِّنا الكريِم,
e f hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                            

 ).٣٠٥−٤/٣٠٤املعاد (زاد  )١(
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F٣E 
 

 : ﴿A B C ED F G H احلقُّ  يقوُل 
I KJ L M N PO Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h 

i kj l m n o p q r s t u v w x y 
z { | } ~ `_ a b c d e﴾ ١٦− ١٥:[األحقاف[. 

 عندَ  واقٌف  وإينِّ  ,والتوجيهاِت  املعاين منَ  اعددً  ْت احتوَ  العظيمةُ  اآليةُ  هذه
 امنَّ  ما تيالَّ  املرحلةُ  هذه ﴾: ﴿Q R S T U V W احلقِّ  قولِ 

 ه,عمرِ  يف اهللاُ أطاَل  نْ إِ  هاطريقِ  يف هو أو ,هاجتاوزَ  أو ,هاوصلَ  وقد إالَّ  اآلنَ  أحدٍ  نمِ 
 : ﴿Q R قاَل  كام ,دِّ ُش األَ  غايةُ  هي تيالَّ  املرحلةُ  هذهِ  عنياألربَ  مرحلةُ 

S T﴾,  َفنيعْ بَض  حمفوٌف  هو َمعلومٌ  كام واإلنسان: 
k  الطفولةِ  ِف عْ َض. 
k الشيخوخةِ  ِف عْ َض و. 
 كاملِ  يف هفإنَّ  ه,نفِس  إىل نتبهَ يَ  نْ أَ  هنا هيْ فعلَ  ,اهلرمِ  رأَس  بلغَ  عنياألربَ  بلغَ  فإذا

 . هربِّ  إىل األسلمِ  الطريِق  يف كونَ يَ  نْ أَ  بهِ  فحريٌّ  ه,ضجِ ونُ  هوعقلِ  نههْ ذِ 
َ  دْ وقَ   :نةً َس  األربعنيَ  عمرِ  إىل اإلنسانُ  يصَل  نْ أَ  أمهيةَ  األمةِ  سلُف  لنا بنيَّ
k اخلليفةُ  ,هنْ مِ  وهنَل  وأخذَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِي يدَ  بنيَ  ىتربَّ  ذيالَّ  الراشدُ  اخلليفةُ  هذاف 

kk



 

٤١ 

 خياَف  نْ أَ  عليه جيُب  سنةً  أربعون العبدِ  عىل تىأَ  إذا :يقوُل   طالٍب  أيب بنُ  عيلُّ 
 .النقصانُ  إالَّ  دِّ األُش  هذا بعدَ  وما ,دَّ األُش  وصَل  هألنَّ  ;IQHهذرَ وَحي  اهللاَ

k  ُعباسٍ  وابن   ُعلمِ  نْ مِ  اأيًض  هنَل  ذيالَّ  ,األمةِ  حربُ  ,القرآنِ  ترمجان 
 زْ تجهَّ يَ فلْ  هرشَّ  هخريُ  ْب يغلِ  مْ فلَ  نةً َس  أربعون عليه ىأتَ  نْ مَ  :يقوُل   النبيِّ 
 .IRHالنارِ  إىل

 هذا وعىل, مريةِ العُ  املرحلةَ  هذه نونثمِّ يُ  مإهنَّ ف ,اخلطورةِ  غايةِ  يف كالمٌ  وهذا
 .− رمحهم اهللا تعاىل−  السلُف  سارَ  رِ األثَ 

k كَ ذرَ حِ  ذْ فخُ  األربعني تغْ بلَ  إذ :يقوُل  − تعاىل اهللاُ  هرمحَ −  مرسوٌق  هذاوISH. 
ْ  ويف غفلةٍ  يف األربعني وجتاوزَ  األربعني بلغَ  نْ ممَّ  كثريٌ  يزاُل  وال  ,ضياعٍ  ويف وٍ َهل

 .والرشادَ  اهلدايةَ  ولهُ  يل املوىل أسأُل 
 يف علينا مترُّ  تيالَّ  والشهورَ  واأليامَ  والثواينَ  الدقائَق  أنَّ  علمَ نَ  نْ أَ  دَّ بُ  ال لذا

 واأليامِ  والثواين الدقائِق  تلِك  عن اكثريً  ختتلُف  عنياألربَ  قبَل  وما الطفولةِ  مرحلةِ 
اِعر قاَل  كام عني,األربَ  بعدَ  علينا أِيت تَ  التي والشهورِ   :الشَّ

ـــدَ  ـــقَ  اُت قَّ ـــِبْل ـــائِ قَ ِءْراَمل ـــةٌ َل  ُهَل
 

ـــــاَحل نَّإِ  ـــــدَ  اةَ َي ـــــوَ  ٌق ائِ َق  انِ وَ َث
 اَهـَركْ ِذَكتِـْومَ َدْعـبَ َكِس فْ نَ لِ  عْ فَ ارْ فَ 

 

 ITHانِ َثـــ رٌ ْمـــعُ  انِ َســـنْ ْإلِ لِ  رُ كْ الـــذِّفَ 
                                                            

 ).١٢٤٣أخرجه الديلمي يف الفردوس رقم ( )١(
 مرفوعا. ), من حديث ابن عباس ١/١٧٨أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات ( )٢(
 ), وعزاه البن أيب حاتم يف التفسري.٧/٤٤٢أورده السيوطي يف الدر املنثور ( )٣(
 ).٣/١٥٨البيتان ألمحد شوقي, انظر: الشوقيات ( )٤(
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ألن  ,العمرِ  أرذلِ  نْ مِ  čباهللا ذْ فتعوَّ  األربعني َت غْ بلَ  إذا األربعني: بلغَ  نْ ملَِ  فأقوُل 
 امحينَ  ,هأخسُّ  هوَ  العمرِ  وأرذُل  ,العمرِ  أرذلِ  إىل هطريقِ  يف فهوَ  األربعني بلغَ  نْ مَ 

 يف العطُل  هذا حصَل  إذا خاصةً  ,انِ الديَّ  الواحدِ  عبادةِ  نْ عَ  اإلنسانِ  جوارُح  تتعطُل 
 .واهلذيانِ  ِف باخلرَ  يَب ِص فأُ  ;هعقلِ  يف التكليِف  مناطِ 

 : ﴿h i j k l m n o p q احلقُّ  يقوُل 
r s t u v w x zy { | ~} _ ` a﴾ ٥٤:[الرم[ 
 .ةِ القوَّ  بعدَ  وضعٍف  ,القوةِ  قبَل  ضعٍف  :فنيعْ الضَّ  نيْ هذَ  بنيَ  حمفوٌف  هو

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡﴿ ه:سبحانَ  ويقوُل 
° ± ³² ´ µ ¶ ¸﴾ ٧٠:[النحل[. 

 a b c d e f ` _ ~ { |﴿ ه:سبحانَ  ويقوُل 
g h i j k l m n o p q r s t vu w 
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ 

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä Å Æ﴾ ٥:[احلج[. 
ِ  عليه اهللاُ  أنعمَ  نْ ممَّ  هغريَ  يرى حينام وحيزنُ  اإلنسانُ  ىيأَس  مْ كَ و  ,عديدةٍ  مٍ عَ بن

 اهللاُ !وحمزنٌ  مذهٌل  أمرٌ  ,čاهللا معصيةِ  يف مهااستخدَ  هعضدُ  واشتدَّ  َي قوِ  امكلَّ  به فإذا
  َّا,وعصيانً  اوجربوتً  اطغيانً  دْ يزدَ  دِّ واألُش  القوةِ  منَ  اإلنسانَ  ىأعطَ  امكل 

 .!الضعُف  إالَّ  القوةِ  وهذه دِّ األُش  هذا بعدَ  ليَس  هأنَّ  ويغفُل 



 

٤٣ 

 نَ مِ  َك بِ  وذُ عُ أَ وَ  ,نِ بْ اُجل  نَ مِ  َك بِ  وذُ عُ أَ  ينِّ إِ  مَّ هُ اللَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  دعاءِ  نْ مِ  كانَ و
 čباهللا يتعوذُ  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  مرحلةٌ فهذه  ,IQH»رِ مُ عُ ال لِ ذَ رْ أَ  َىل إِ  دَّ رَ أُ  نْ أَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ عُ أَ وَ  ,لِ ْخ بُ ال

 ذيالَّ  بالواجِب  تقومَ  نْ أَ  تستطيعُ  فال اجلوارُح  هذه تتعطُل  حينام العمرِ  وأرذُل  منها,
 فهوَ  القرباِت  ويف رِ كْ الذِّ  ويف الصاحلاِت  يف هعمرُ  طاَل  إذا العبدَ  فإنَّ  وإالَّ  عليها,

 مِ َال ْس اإلِ  ِيف  رُ مَّ عَ يُ  نٍ مِ ؤْ مُ  نْ مِ  čاهللا َد نْ عِ  َل َض فْ أَ  ٌد َح أَ  َس يْ لَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  دْ فقَ  ,حممودٌ  أمرٌ 
 .IRH»هِ يلِ لِ َهتْ وَ  هِ ريِ بِ كْ تَ وَ  هِ يحِ بِ ْس تَ لِ 

 ,هيلُك و يضيعُ  فإنَّه ,صالٍح  عملٍ  بغريِ  .كعمرِ  يف اهللاُ أطاَل  :إلنسانٍ  قلَت  إذاف
 بالطاعاِت  ليئةً مَ  نْ كُ تَ  مل إذا يمةٌ قِ  هلا ليَس  اإلنسانِ  عمرَ  غافُل تُ  تيالَّ  األيامُ  هذهف

 ُعُمُرهُ  َطاَل  َمنْ « قاَل: ?خريٌ  الناسِ  أيُّ  ,čاهللا رسوَل  يا :يقوُل  رجٌل  يأِيت  ,والقرباِت 
? الناسِ  فأيُّ  قاَل: »َعَمُلهُ  َوَحُسنَ   .ISH»َعَمُلهُ  َوَساءَ  ُعُمُرهُ  َطاَل  َمنْ « قاَل: رشٌّ
تِّنيَ  جتاوزَ  الَّذي فالًنا حوَلَك  ترى أما  أَما اخلمَر, يرشُب  يزاُل  ال وهو السِّ

تِّنيَ  جتاوزَ  الَّذي ذاكَ  إىل تلتفُت  , ال اآلنَ  إىل وهو السِّ  جتاوزَ  الَّذي ذاكَ  َترى أما ُيصيلِّ
تِّني  الناِس. أعراضِ  يف ويعبُث  النساءَ  يالحُق  يزاُل  ال وهو السِّ

 وهاُهنا َرسائُل َملن َبَلغ األَْربِعني:
ذْ  األُوىل: الرسالةُ   الُعمِر. أرذلِ  إىل تردَّ  َأنْ  ِمن čباهللا َتعوَّ
سالةُ   قضيةِ  إىل َيلتِفَت  َأنْ  ُبدَّ  ال أنَّه فْلَيعَلمْ  األرَبعني بلغَ  َمن إىل الثانيُة: الرِّ

 .اخلتامِ  ُحسنِ 
                                                            

), من حديث ٦٣٧٤أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب االستعاذة من أرذل العمر, رقم ( )١(
 .سعد بن أيب وقاص 

 .), من حديث عبد اهللا بن شداد ١/١٦٣أخرجه أمحد ( )٢(
 .), من حديث أيب بكرة ٢٣٣٠), والرتمذي: كتاب الزهد, رقم (٥/٤٠أخرجه أمحد ( )٣(



 

אEאאF ٤٤ 

تِّنيَ  بنيَ  األمةِ  هِذه امرَ ـأع ألنَّ وَذلَِك  بع السِّ  ,IQHملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  كام َني,ـوالسَّ
زْ ف ُ  لالرحتاِل, ليتجهَّ  وهوَ  وماَت  حادٍث  يف قَىض  فالًنا أنَّ  أسمعُ  حينام كثًريا أتأملَّ

ٌ  أمرٌ  سكراُن,  األمرِ  هذا عىل فارَقها أنَّه املؤملُ  إنام الدنيا, فارَق  أنه املؤملُ  ليَس  !مؤِمل
 .عليهِ  ُيبعُث  الَّذي

رْ ف ًيا راكًعا ساجًدا القيامةِ  يومَ  ُيبعُث  إنساًنا تصوَّ  يبعُث  وثانًيا تالًيا, مصلِّ
 يقوُل  لذا يؤملُ; الَّذي هو فهذا وكذا, كذا يبعُث  وآخرَ  زانًيا, يبعُث  وثالًثا سكراَن,

 تعٍب  إىل العمُل  حيتاُج  ﴾: ﴿A B C D E F G احلقُّ 
 K﴿ الروَح  تقبُض  الَّتي املوِت  مالئكةُ  َأْي: ﴾H I J﴿ وَجهدٍ 

L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z \[ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h i j﴾ الربِّ  يَدِي  بنيَ  هَي  الَّتي هذه ضيافةٍ  أيُّ  .]٣٢− ٣٠:[فصلت 
 ?!. الكريمِ 

وهو  العلامءِ  ساداِت  من سيدٍ  عىل − تعاىل اهللاُ رَمحه العلامءِ  أحدُ −  املَُزينُّ  يدخُل 
: فيقوُل  فيها, ماَت  التي ِعلتِه يف وهو  اإلماُم الشافعيُّ   čاهللا عبدِ  أبا املزينُّ

 وبَكْأسِ  مفارًقا, ولإلخوانِ  مرَحتًِال, الدنيا منَ  أصبحُت  قاَل: أصبحَت? كيَف 
 تصريُ  أو فأهنِّيها, اجلنةِ  إىل تصريُ  نفيس أدِري وال وارًدا, تعاىل čاهللا وعىل شارًبا, املَنيَّةِ 
هيا, النارِ  إىل  يقوُل: وأنشأَ  ,− تعاىل اهللاُ رَمحه−  بَكى ُثم فأعزِّ

                                                            

), وابن ماجه: كتاب ٣٥٤٧, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف دعاء النبي  )١(
أعامر أمتي ما بني «: ), من حديث أيب هريرة ٤٢٣٦الزهد, باب األمل واألجل, رقم (

 .»الستني إىل السبعني, وأقلهم من جيوز ذلك



 

٤٥ 

 وملَّا قَسـا َقْلبـي وضـاَقْت َمـذاِهبي
 

َام   َجَعْلُت َرجائِي نْحـَو عْفـِوَك ُسـلَّ
 َذْنبـــي فَلـــامَّ َقَرْنُتـــهَتعـــاَظَمني

 

ــَام  ــُوَك َأْعَظ ــاَن َعْف ــِوَك َريبِّ ك  بَِعْف
 وما ِزْلَت ذا َعْفٍو َعِن الذنِب َسيِّدي

 

ـــا َم ـــًة وَتكرُّ ـــو ِمنَّ ـــوُد وَتْعف  IQHَجت
ْل  الثالثُة: الرسالةُ   قبَل  الثواِينَ  اغتنِمِ  َبلِ  األوقاَت, واغتنِمِ  ,čاهللا إىل بالفرارِ  عجِّ

 .čاهللا عندَ  ذلَك  وعلمُ  مَىض, ِممَّا أقلُّ  بِقَي  فام الدقائِق,
 : ﴿Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à املوَىل  يقوُل 

á â ã åä æ ç è é ê﴾ سبحاَنه: ويقوُل  ,]٥١−٥٠:[الذاريات ﴿p 
q r s t u v w x y z { | } ~﴾ 

 اهللاُ  َأَرادَ  إَِذا« يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  ,čاهللا إىل والفرارِ  بالعَجلةِ  فعليَك  ,]٨٤− ٨٣:[طه
ا بَِعْبدٍ  ُقهُ « قاَل: ?čاهللا رسوَل  يا َيستعِمُله كيَف  فقيَل: »اْسَتْعَمَلهُ  َخْريً  َصالٍِح  لَِعَملٍ  ُيَوفِّ
 .IRH»ْوِت املَ  َقْبَل 

ا الصاحلاِت  عىل حيرَص  َأنْ  اإلنسانِ  فعىل  يتقرُب  التي الُقرباِت  أعظمِ  ِمنْ  فإهنَّ
 .čاهللا إىل هبا

 سنًة. ِستُّونَ  قال: عليَك? أَتْت  َكمْ  لرجٍل: −تعاىل اهللاُ رَمحه−  الفضيُل  قاَل 
ا الرجُل: قاَل  تبلَغ, َأنْ  ُيوِشُك  ربَِّك  إىل تسريُ  سنةً  ِستِّني منذُ  فأنَت  قاَل:  وإنَّا čهللا إنَّ
ا قلُت: قاَل: تقوُل? ما أَتعلمُ  الفضيُل: قاَل  راِجعوَن. إليهِ  ا čهللا إنَّ  راِجعوَن. إليهِ  وإنَّ

ا čهللا إنَّا قلَت: إذا إنََّك  َتفسُريه: قاَل: تفسَريُه. علِّْمني قاَل: تفسَريه? تعلمُ  قاَل:  وإنَّ
                                                            

  ).٤٣٠− ٥١/٤٢٩تاريخ دمشق (), وابن عساكر يف ٢/١١١أخرجه البيهقي يف مناقب الشافعي ( )١(
), والرتمذي: كتاب القدر, باب ما جاء أن اهللا كتب كتابا ألهل اجلنة ٣/١٠٦أخرجه أمحد ( )٢(

  .), من حديث أنس ٢١٤٢وأهل النار, رقم (



 

אEאאF ٤٦

 فَمنْ  عنَده, وقَف  čاهللا إىل رجعَ  وَمنْ  راجٌع, إليهِ  وإنََّك  عبٌد, čهللا فإنَّك راِجعوَن; إليهِ 
 جواًبا, للسؤالِ  فْلُيِعدَّ  َمسؤوٌل  أنَّه عِلمَ  وَمن َمسؤوٌل, أنَّه فْلَيعَلمْ  موقوٌف  أنَّه عِلمَ 
? أبا يا احليلةُ  فام قاَل:  بِقَي  فيام ُحتسنُ  قاَل: ِهَي? فام قاَل: َيسريٌة. اِحليلةُ  قاَل: عيلٍّ
 .IQHبِقَي  وبام مَىض  بام ُأِخْذَت  بِقَي  فيام أسأَت  فإِنْ  مَىض, فيام لَك  ُيغَفرُ 

 يناِدي منادًيا أنَّ  الُكتِب  بعضِ  يف قرأُت  :− رمحه اهللا تعاىل−  منبِّهٍ  بنُ  وهُب  وقاَل 
 ماذا اخلمسنيَ  أبناءَ  يا حصاُده, دنا َقدْ  عٌ رْ زَ  أنُتمْ  األرَبعنيَ  أبناءَ  يا الرابعِة: السامءِ  منَ 

ْمُتم ْرُتم? وماذا قدَّ تِّنيَ  أبناءَ  يا أخَّ  .IRH!لُكمْ  ُعذرَ  ال السِّ
ُهمَّ   .الصاحلاِت  بالباقياِت  وامَألْها طاعتَِك, عىل أعامِرنا يف ُمدَّ  اللَّ
 آلِهِ  وعىل حممدٍ  نبيِّنا ورسولَِك  عبِدكَ  عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللُهمَّ 

 أمجعَني. وصحبِه
  k  

                                                            

 ).٨/١١٣أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )١(
 ).٤/٣٣أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )٢(



 

א ٤٧

F٤E 
א 

ُرنا ملَِنْ  الدوامِ  عىل ُنصغَي  َأنْ  علينا جيُب  ِممَّا إنَّه  أداءٍ  ِمن علينا جيُب  بام يذكِّ
رُ  َمنْ   املوىل امتدَح  وقدِ  للحقوِق,  ^ [﴿ فقاَل: يتذكُر, وَمنْ  ُيذكِّ

_ ` a﴾ ٥٥:[الذاريات[. 
ت األخالِق  مجلةِ  ِمنْ  هوَ  احلقوِق  وأداءُ  ُب ـجي ما وفِعُل   املوىل هبا أمرَ  يـالَّ
,  َ  ُخُلِقهِ  بُِحْسنِ  َلُيْدِركُ  اُملْؤِمنَ  إِنَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص فهاهوَ  فيها, األجرَ  لنا وبنيَّ

ائِمِ  َدَرَجةَ   .IQH»َقائِمِ ال الصَّ
 حقُّ  إنَّه تغاَفْلنا, أو عنه, غَفْلنا ربَّام َحقٍّ  َعنْ  اآلنَ  وحديُثنا كثريٌة, واحلقوُق 

 والدًة, أو والًدا الكبريُ  هذا كانَ  سواءٌ  كثريٌة, علينا السنِّ  كبارِ  وحقوُق  الكباِر,
 أوَجَب  تعاىل اهللاَ فإنَّ  مسلٍم, غريَ  أو مسلًام  جاًرا بعيًدا, َأمْ  قريًبا الكبريُ  هذا كانَ  سواءٌ 
, لكبريِ  حقا علينا  ذلَك. عىل يدلُّ  ما وسَيأِيت  السنِّ

 حينَام ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا به أخربَ  بام القلوَب  ونطهرَ  األسامعَ  نشنَِّف  َأنْ  البدايةِ  يف وَيكفينا
يْبَةِ  ذِي إِْكَرامَ « čاهللا تعظيمِ  ِمنْ  :أي »čاهللا إِْجَاللِ  ِمنْ  إِنَّ « قاَل:  ُقْرآنِ ال َوَحاِملِ  املُْسلِِم, الشَّ
ْلَطانِ  ِذي َوإِْكَرامَ  ,َعنْهُ  َواَجلاِيف  فِيهِ  الَغاِيل  َغْريِ   أنَّك املبارُك, الربطُ  هذا ,IRH»املُْقِسطِ  السُّ
, كبريِ  تعظيمِ  عن تغَفْل  فال اهللاَ ُتعظِّمَ  أن أَرْدَت  إذا  ذلَك. غريَ  َأوْ  والُدكَ  كانَ  أيا السنِّ

                                                            

), ٤٧٩٨داود: كتاب األدب, باب يف حسن اخللق, رقم (), وأبو ٦/١٣٣أخرجه أمحد ( )١(
 .حديث عائشة  من

), من حديث ٤٨٤٣, رقم (يف تنزيل الناس منازهلمأخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب  )٢(
 .موسى األشعري   أيب

kk



 

אEאאF ٤٨

ْمُت  َكمْ  يقوُل: حاِهلا لسانُ  املجتمعِ  يف الرشحيةُ  وهذه ْيُت  وَكمْ  !قدَّ  وَكمْ  !ضحَّ
 كمؤسساٍت  ومنَّا كأشخاٍص, منَّا حانيةٍ  َلْفتةٍ  إىل حتتاُج  فهي !أعَطْيُت  وَكمْ  !بَذْلُت 
َ  الَّتي الرشحيةِ  هذهِ  إىل َنلتِفَت  أن  .معها الَربكةَ  وأنَّ  فيها, الَربكةَ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بنيَّ

َكةُ ال« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  الربكُة, َثمَّ  فهناكَ  السنِّ  كبريُ  دَ جِ وُ  فإذا  IQH»َأَكابِِرُكمْ  َمعَ  َربَ
 عجوٌز. عندي أنا تُقْل: وال بَركٌة. َبْيتي يف أنا ُقْل: َبْل  شايٌب. بيتي يف أنا تُقْل: فال
 ِمنَ  فإنَّ  الَربكِة. معَ  أنا ُقْل: أفضَل  تعبًريا أَرْدَت  وإذا الَربكُة. عنِدي أنا ُقْل: َبْل 

 ومناِزُلنا ُبيوُهتم, فُبيوُتنا مَعُهم, نحنُ  نقوُل: َبْل  مَعنا, ُهمْ  نقوَل: أالَّ  َهلُم اإلجاللِ 
ُب  مَعه, أسكنُ  أنا َبْل  مِعي. يسكنُ  والِدي أقوَل: َأنْ  العيِب  ِمنَ  فإنَّ  مناِزُهلم,  وأتقرَّ

 معنوياتِه. ِمنْ  يرفعُ  الذي التعبريِ  هبذا čاهللا إىل
 لُّ حمَ  وُهم بكالٍم, قبَلهم ُيبَدأُ  فال  املوىل بيَّنَها حقوًقا السنِّ  لكبارِ  إنَّ 
 فإنَّه هلم, إالَّ  املجالسِ  صدورُ  َتكونُ  وال األسامِء, بأحبِّ  إالَّ  يناَدْون وال شوَرى,

 كبارُ  وُيَرتكَ  املجالسِ  صدرِ  يف فَيجِلسوا والشباُب  الناِشئةُ  َيتسابَق  َأنْ  اُملخزي ِمنَ 
 قيَل: لذا أبواِهبا; عند السنِّ 

ــيًِّدا  إِذا َملْ َيُكــْن َصــْدُر اَملجــالِِس َس
 

ُره اِخلصــاُل النَّفــائُِس   َحكــيًام َتَصــدَّ
ِهَفُكــلُّ اْمــِرٍئ يًفــا بَِغــْريِ  َأْمَســى َرشِ

 

َرْتُه اَملجـالُِس   َفال َخـْريَ فـيَمْن َصـدَّ
ُدها لِكنِّي كثريٌة, ُجتاَههم علينا َجتُِب  الَّتي واحلقوُق   نطَق  رشعيةٍ  أدلةٍ  يف سَأْرسُ

 املبارُك: الوحُي  هبا
                                                            

), ١/٦٢), واحلاكم (٨٩٩١), والطرباين يف األوسط رقم (٥٥٩أخرجه ابن حبان رقم ( )١(
 .حديث ابن عباس  من



 

א ٤٩ 

 النبيَّ  يريدُ  شيٌخ  جاءَ  :−ُسننِه يف الرتمذيِّ  عندَ  واحلديُث   أنٌس  يقوُل 
ه وَقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص  وأنٌس  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل هناكَ  يصَل  َأنْ  الشيُخ  فأرادَ  , الصحابةُ  حفَّ
  ُعوا َأنْ  َعنْه القومُ  فأبَطأَ  − املشهدَ  لنا ُيصور َتراُه  اليوَم, بعِضنا كحالِ  له. ُيوسِّ

 يوسعُ  وال إليه, خدمةً  مُ قدِّ يُ  وال إليه, َينهُض  ال السنِّ  كبريَ  رَأى إِذاف املروءِة, يف خامًال 
 املجلَس. له

 املوقَف, يراقُب  أيًضا ملسو هيلع هللا ىلص األوُل  فاملريبِّ  املوقَف  يراقُب  هناكَ  أنٌس  كانَ  وإذا
يةً  يرسُلها بِهِ  فإذا  يشاهدُ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  بهِ  فإذا لنا, ومربِّيةً  للصحابةِ  ُمربِّيةً  مدوِّ

ْ  َمنْ « وسلوِكنا ومنهِجنا وُسنَّتِنا طريقتِنا عىل ليَس  أي: »ِمنَّا َلْيَس « املوقَف:  َيْرَحمْ  َمل
رْ  َصِغَريَنا  .IQH»َكبَِريَنا َوُيَوقِّ

 عنَدكَ  ماذا النظرِ  بَغضِّ  توقٍري, عدمَ  فيه فرَأى ,املشهدَ  هذا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  رأىلَقد 
ا ِعلمٍ  ِمن , أهيُّ  ماذا النظرِ  وبَغضِّ  وشهاداٍت, جاهٍ  ِمنْ  عنَدك ما النظرِ  وبَغضِّ  الشابُّ

َر. :إَذنْ  كبريٌ  هوف جهٍل, من هذا السنِّ  كبريِ  عندَ   ُيوقَّ
 َمنْ  ِمنَّا َلْيَس « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  آخرَ  بلفظٍ  الرتمذيِّ  عندَ  أيًضا أخرى روايةٍ  يف وجاءَ 

 ْ َف  َوَيْعِرْف  َصِغَريَنا َيْرَحمْ  َمل  ُيوقِّرون ال الَّذين هؤالءِ  الناشئةَ  لعلَّ  ,IRH»َكبِِريَنا َرشَ
 له وكاَنت ُسؤدٌد, له وكانَ  َرشٌف, له كان ِسنِّهم, يف كانَ  ملَّا أدَركوه ما السنِّ  كبريَ 

 مكانٌة.
 أنَّ   الصامِت  بنِ  ُعبادةَ  حديِث  ِمن احلاكمِ  عندَ  ثالثةٍ  روايةٍ  يف جاءَ  َبْل 

                                                            

 ).١٩١٩أخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف رمحة الصبيان, رقم ( )١(
), من حديث ١٩٢٠أخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف رمحة الصبيان, رقم ( )٢(

 .عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
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نَِّة, أصحاَب  يا يقوُل: كأنَّه وتدبَّرْ  »ِمنَّا َلْيَس « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ   عن َتبحثونَ  من يا السُّ
ْ  َمنْ  ِمنَّا َلْيَس « طريُقها: هُهناف طريِقها  َوَيْعِرْف  َريَنا,ـَصغِ  َوَيْرَحمْ  َكبَِريَنا, لَّ ـُجيِ  َمل
ه. أي: IQH»لَِعاملِِنَا  حقَّ

 والناُس  الواقِع, أرضِ  عىل عَمليا وُل ـيق ما طبََّق  بل بالقوِل, ملسو هيلع هللا ىلص ِف ـَيكت ومل
 جاءَ  فَقدْ  الواقِع, أرضِ  عىل َيَرْونه عًال فِ  منَك  ُيريدونَ  وإنام قوًال, منَك  يأُخذون ال
 تقوُل: ,− أبيها وعنريض اهللا عنها −  بكرٍ  أيب بنِت  أسامءَ  حديِث  ِمنْ  )أمحدَ  مسند( يف

 منها; يوًما َأخَرجوه َمن وجوهَ  فرَأى غالًبا, منتًرصا فاًحتا مكةَ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  دخَل 
 فدخَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاَبه هوَ  طريًدا مولِده ومكانِ  وموطنِه أرِضه ِمن أخَرجوهُ  حيُث 

 مرشًكا يومئذٍ  قحافةَ  أبو وكانَ  قحافَة, أيب بأبيهِ   بكرٍ  أبو فجاَءه ,ملسو هيلع هللا ىلص املسجدَ 
ْيَخ  َتَرْكَت  َهالَّ  َبْكٍر, َأَبا َيا« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له فقاَل  بعُد, ُيسِلمْ  مل  َأُكونَ  َحتَّى َبْيتِهِ  ِيف  الشَّ
 .بعدُ  يسِلمْ  مل ملرشكٍ  واحرتاًما توقًريا »فِيهِ  آتِيهِ  َأَنا

 طريًدا كانَ  َأنْ  بعدَ  مكةَ  فيه يدخُل  وقٍت  يف احلانيةِ  العباراِت  هِذه إىل وانُظرْ 
ْيَخ  َتَرْكَت  َهالَّ  َبْكٍر, َأَبا َيا« منها  بكٍر: أبو قاَل  »فِيهِ  آتِيهِ  َأَنا َأُكونَ  َحتَّى َبْيتِهِ  ِيف  الشَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص صدَره فمسَح  إليِه. أنَت  متَيش  َأنْ  ِمنْ  إليَك  يمِيشَ  َأنْ  أحقُّ  هوَ  čاهللا رسوَل  يا

 يَدِي  بنيَ  فيسِلمُ  العظيِم, اخلُلِق  هذا ِمن يتأثَّرُ  بالرجلِ  فإذا ,»َتْسَلمْ  َأْسلِمْ « لُه: وقاَل 
 .IRHملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 

ا , كبريِ  معَ  َيتلطََّف  َأنْ  للشباِب  رسالةٌ  إهنَّ  فنونَ  لنا وضعَ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّنا فإِنَّ  السنِّ
 .ًال مهَ  هكذا َيُرتْكنا لمف املجتمِع, يف التعاملِ 

                                                            

 ).١/١٢٢), واحلاكم (٥/٣٢٣أخرجه أمحد ( )١(
 ).٦/٣٤٩جه أمحد (أخر )٢(
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ِغريُ  ُيَسلِّمُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  :)البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ   َعَىل  ارُّ املَ وَ  َكبِِري,ال َعَىل  الصَّ
فاِت  بعَض  أحياًنا َترى وأنَت  ,IQH»َكثِريِ ال َعَىل  َقلِيُل الوَ  َقاِعِد,ال  حينَام اهلوجاءِ  الترصُّ

 تعاَل  بقولِه: آذاهُ  وُربَّام واحتقاٍر, بازدراءٍ  السنِّ  كبارِ  ِمن ملراِجعنيَ  املوظَّفنيَ  بعُض  ينظرُ 
َره وعظََّمه أَجلَّه إذا أنَّه يعلمُ  وال غٍد. بعدَ  أو غًدا  . الربَّ  يعظمُ  فإنه وقدَّ

يُل  َأَمَرِين « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  الوصيِة, هبذه ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل ينزُل  الوحُي  وهاهوَ   ِجْربِ
مَ  َأنْ  مَ  أن čاهللا منَ  ُأِمرَ ف ,IRH»َكابِرَ األَ  ُأَقدِّ  يشٍء. كل يف األكابرَ  يقدِّ

ارينيِّ  )اآلداِب  منظومةِ  رشِح  يف األلباِب  غذاء( كتاِب  يف جاءَ  فَّ  اهللا رمحه−  للسَّ
ٍف, بنِ  طلحةَ  معَ  ُمعوذٍ  بنُ  مالُك  خرَج  أنَّه :− تعاىل نا قاَل: مرصِّ   مضيٍق  إىل فِرصْ

َمني − واحدٌ  إالَّ  فيه يمرُّ  ال أي:−  ٍف  بنُ  طلحةُ  أي:−  فتقدَّ  كنُت  لو قاَل: ُثمَّ  − مرصِّ
ْمُتَك  ما بيومٍ  ِمنِّي أكربُ  أنََّك  أعلمُ  العظامُء الذيَن ُيعظِّمون النصَّ هُم هؤالِء ف .ISHتقدَّ

ْفِق  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أمرَ  حيُث ; النبويَّ  . بكبريِ  بالرِّ  السنِّ
 čاهللا رسوَل  يا قاَل: ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رجٌل  جاءَ  العجيبِة: الروايةِ  هذهِ  إىل وانُظرْ 

رُ  إينِّ   ِممَّا − أذهُب  ُثم الناُس  ويصيلِّ  ُتقامَ  حتَّى أنتظرُ  أي: − الفجرِ  صالةِ  َعنْ  ألَتأخَّ
ُل  أي: − فيها فالنٌ  بنا يطيُل   −سنٍّ  كبارُ  ونحنُ  شباٌب  هو الفجرِ  صالةِ  يف علينا يطوِّ

 موضعٍ  يف غضَب  رأيُته ما ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  فغِضَب  : مسعودٍ  أبو الراوي قاَل 
ا« قاَل: ُثم يومئٍذ, ِمنْه غضًبا أشدَّ  كانَ  ِريَن, ِمنُْكمْ  إِنَّ  النَّاُس  َيَأهيُّ  النَّاَس  َأمَّ  َفَمنْ  ُمنَفِّ

                                                            

), من حديث ٦٢٣١, رقم (تسليم القليل عىل الكثريأخرجه البخاري: كتاب االستئذان, باب  )١(
 . أيب هريرة 

, وأخرجه ), من حديث ابن عمر ٩٣٤أخرجه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات رقم ( )٢(
 ) بنحوه.٢/١٣٨أمحد (

 ).٢/٣٥٠غذاء األلباب ( )٣(
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زْ  ْ  يعني: »َفْلَيَتَجوَّ ِعيَف  َخْلَفهُ  َفإِنَّ « ُيقرصِّ  ملسو هيلع هللا ىلص لهُ  فجعَل  ,IQH»اَجةِ اَحل  َوَذا َكبِريَ الوَ  الضَّ
 اعتباًرا.

 الَقدرِ  عظيمِ  ِمن به ُعرَف  ما معَ −   جبلٍ  بنَ  معاذَ  أنَّ  أخرى: وروايةٌ 
 َينِرصُف  ُثم مسجِده, يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  العشاءِ  صالةَ  ُيصيلِّ  كانَ  − ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  عندَ 
َ  إذا فكانَ  فريضٌة, وهلُمْ  نافلةٌ  َلهُ  هي العشاِء, صالةَ  إماًما هبِم ُيصيلِّ  َحيِّه إىل  َيقرأُ  كربَّ

 قراءةِ  يف معاذٌ  بَدأَ  فلامَّ  − النهارِ  طوَل  يعمُل  كانَ  َمن ِمنهم والناُس −  النساءَ  أوِ  البقرةَ  هبمُ 
 وصىلَّ  املسجدِ  ناحيةَ  وذهَب  الصالَة, الصحابةِ  أحدُ  تركَ  النساءِ  أوِ  البقرةِ  سورةِ 
 الرجُل, هذا فغضَب  منافٌق, هذا قاَل: بذلَك  معاذٌ  ُأخربَ  فلامَّ  خرَج, ُثم بمفرِده

 يف والروايةُ −  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل فشكاهُ  بالنفاِق, وَيِصُفني الصالةَ  علينا يطيُل  قاَل:
ُرها »ُمَعاذُ  َيا َأْنَت  َأَفتَّانٌ  ُمَعاُذ; َيا« قاَل: معاًذا, ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل  فاسَتْدعى −البخاريِّ   ُيكرِّ

 A﴿و ,﴾o p q﴿بِـ ِهبِمْ  َصلَّيَْت  َفَلْوَال « ِدينِهم, َعنْ  الناَس  تفتنُ  أي: ثالًثا,
B﴾, و﴿f g h﴾,  ُِعيُف  َكبِريُ ال َوَراَءكَ  ُيَصيلِّ  َفإِنَّه  .IRH»اَجةِ اَحل  َوُذو َوالضَّ

ا ٌة  عنايةٌ  إهنَّ   املوىل يعظِّمَ  َأنْ  أرادَ  َمنْ  لذا املجتمِع; يف الرشحيةِ  هبِذهِ َنَبِويَّ
 وإجالِهلا. بتعظيِمها ُأِمْرنا الَّتي الرشحيةَ  هذه فْلُيعظِّمْ 

 كانوا وإِنْ  حتَّى الكبارَ  يوقَّرُ َوال ُيْقتََرصُ َتوِقُري الكِباِر َعَىل املسلمَني فَحْسب, بل 
ْله فال خادمةٌ  َأوْ  خادمٌ  بيتَِك  يف يعمُل  فَقدْ  املسلمَني, غريِ  ِمنْ   َقدْ  يطيُق, ال ما ُحتمِّ

تَني, أوِ  اخلمسنيَ  عمُره َجتاوزَ  سنٍّ  كبريَ  يكونُ  ْله فال السِّ  تفَعْل  وال يطيُق, ال ما ُحتمِّ
                                                            

), ومسلم: كتاب ٧٠٤كتاب األذان, باب من شكا إمامه إذا طول, رقم ( أخرجه البخاري: )١(
 ).٤٦٦الصالة, باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام, رقم (

), ومسلم: كتاب ٧٠٥أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب من شكا إمامه إذا طول, رقم ( )٢(
 .), من حديث جابر ٤٦٥الصالة, باب القراءة يف العشاء, رقم (



 

א ٥٣

 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رجٌل  جاءَ  فَقدْ  وُيؤذوَهنم, يِرضبوَهنم الناسِ  بعُض  يفعُل  كام
 َيْومٍ  ُكلِّ  ِيف  َعنْهُ  َتْعُفو« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  َأَفَأْرضُبه? ويظلمُ  ُييسءُ  خادًما يل إنَّ  čاهللا َرسوَل  يا

ةً  َسْبِعنيَ   مرًة. َسبعنيَ  عنه اعُف  أخطأَ  كلَّام أي: IQH» َمرَّ
مِة, أهلِ  ِمنْ  كبًريا شيًخا املدينةِ  يف وُهوَ   اخلطاِب  بنُ  عمرُ  رَأى وَقدْ   الذِّ

 أَخْذنا !َأنَصْفناكَ  ما الشهريَة: مقولَته عمرُ  فقاَل  − الناَس  يسأُل  أي:−  األبواَب  يطرُق 
 بيِت  من قوُته عليه ُجيَرى َأنْ  له فأَمرَ  اليوَم, ضيَّْعناك ُثم شابا, ماُدْمَت  اِجلزيةَ  منَك 
 .IRHاملسِلمنيَ  مالِ 

 البلِد; يف القرارِ  ولُصنَّاعِ  قرارٍ  ولصاحِب  َمسؤولٍ  لكلِّ  أيًضا رسالةٌ  هي إَِذنْ 
 عليها َيرتدَّدُ  الَّتي اإليواءِ  ُدورِ  من كثريٍ  عىل َتردَّْدت وَقدْ  الرشحيِة, ِهلَذه َيلتِفَت  َأنْ  ُبدَّ  ال

 التي الدورُ  ولِكنَّها دائمٌة, إقامةٌ  فيها التي الدورَ  تلَك  أقصدُ  وال واألمهاُت, اآلباءُ 
 وانبساًطا; ورسوًرا فرًحا فيهم فوَجْدت الظهِر, قبلِ  إىل الصباِح  منَ  اآلباءُ  فيها َيأيت
م  فوَجْدهتا عَلْيهم, والعطِف  والراحةِ  االهتاممِ  سبَل  هلم هيَّؤوا َقدْ  ُأناًسا وَجدوا ألهنَّ
امِ  منَ  يوًما هنا أَرى َلْيتني نفِيس: يف فُقْلت ,َقِليلةً  نِّ  لكبارِ  داًرا األيَّ  َجيتِمعون السِّ
ثون, فيها ويلَتقون فيها,  الِعلمِ  مراكزِ  وكبِناءِ  املساجِد, كبِناءِ  الدورِ  هذه فبِناءُ  وَيتحدَّ

 والثواِب. األجرِ  يف والتعليمِ 
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رِمحَكم−  وسلِّموا وَصلُّوا هذا

 b c d e f﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الربُّ  أمرَ  كام
hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

                                                            

 .), من حديث ابن عمر ٢/٩٠أخرجه أمحد ( )١(
 ).١٦٥), وابن زنجويه يف األموال (١١٩أخرجه القاسم بن سالم يف األموال رقم ( )٢(



 

אEאאF ٥٤ 

F٥E 
א 

 عىل بِناءً  هذا حديثِي فجاءَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هبام نطَق  عظيَمْني  حديَثْني  يف تأمَّْلت
ِر. التأمُّلِ  ذلَك   والتدبُّ

ا ُل; احلديُث  أمَّ تِي َأْعَامرُ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقوُله األوَّ تِّنيَ  َبْنيَ  ُأمَّ ْبِعَني, السِّ  َوَأَقلُُّهمْ  َوالسَّ
 .IQH»َذلَِك  َجيُوزُ  َمنْ 

ا اَعةُ  َتُقومُ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص فقوُله اآلخُر; احلديُث  وأمَّ َمانُ  َيَتَقاَرَب  َحتَّى السَّ  الزَّ
نَةُ  َفَتُكونُ  ْهِر, السَّ ْهرُ  َوَيُكونُ  َكالشَّ  ُمَعةُ اُجل  َوَتُكونُ « كاألسبوعِ  أي: »ُمَعةِ اُجل كَ  الشَّ

اَعِة, َيْومُ ال َوَيُكونُ  َيْوِم,الكَ  اَعةُ  َوَتُكونُ  َكالسَّ اِق  السَّ َعَفِة, َكاْحِرتَ  .IRH»وَصةِ اُخل  َأوِ  السَّ
نا  األعامرَ  أنَّ  وهو ِمنهام, املغَزى ُندركُ  احلديَثْني  هَذْين يف النظرِ  خاللِ  ِمن إنَّ

 .فَتنقِيض  قصريةٌ  الزمانِ  هذا يف واألزِمنةُ  فَتنقِيض, قصريةٌ 
 إىل الراشدَ  العاقَل  العبدَ  ذلَك  يدفعُ  االنِقضاءِ  رسيعُ  وزمنٌ  قصريٌ  فعمرٌ 

 األمةِ  أعامرِ  متوسطُ  وقاَل: عمِره, يف نَظرَ  إذا والصاحلاِت  اخلرياِت  بَتحصيلِ  املبادرةِ 
تِّني بنيَ  ما بعني, السِّ  حدَث  أَوْ  باألمِس, كأنَّه َسنةً  ِعرشينَ  قبَل  فعَله حَدٍث  يف فنظرَ  والسَّ

 أمِس. كأنَّه čاهللا سبحانَ  فيقوُل: الذاكرةُ  تعودُ  َسنَةً  ثالثنيَ  قبَل  وقعَ 
 ونحنُ  كيَف  اخلرياِت, حتصيلِ  إىل نبادرَ  َأنْ  َيدَفُعنا العظيمَ  املغَزى هذا إنَّ 

 يومٍ  كلِّ  يف أماَمنا, موَتى رصَعى َيتساقطون وُهم َيِعزُّ َعَلْينا وَمن نحبُّ  َمنْ  َنرى
                                                            

), وابن ماجه: كتاب ٣٥٤٧, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف دعاء النبي  )١(
 .), من حديث أيب هريرة ٤٢٣٦الزهد, باب األمل واألجل, رقم (

 .), من حديث أيب هريرة ٢/٥٣٧أخرجه أمحد ( )٢(

kk



 

א٥٥ 

 املسارعِة, إىل ذلك يدفُعك أَال  اُملبادرِة, إىل ذلك َيدفُعك أَال  قريُبا, َأوْ  حبيُبا ُنشيِّعُ 
 اخلرياِت?! فعلِ  يف التنافسِ  إىل ذلك يدفُعك أَال  املساَبقِة, إىل ذلَك  يدفُعك َأَال 

 B C D E﴿ فقاَل: بذلَك,  املوَىل  أمرَ  وَقدْ  كيَف 
F G H I J﴾ املوَىل  امتدَح  وقدِ  كيَف  ]١٣٣:عمران [آل 
 اخلرياِت  يف ُيساِرعون الَّذين: 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ فقاَل تعاىل:
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

ÅÄ Æ Ç È﴾ ١١٤−١١٣:عمران [آل[. 
 ¸ µ¶ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ أيًضا: وقاَل 

¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã﴾ 
 .]٩٠:[األنبياء

 × Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ أيًضا: وقاَل 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß A B C D E F G H 

I J K L M N O P Q R﴾ ٦١−٥٧:[املؤمنون[. 
 فقاَل  عليه, ونتنافَس  إليه لنَتسابَق  هدًفا;  املوَىل  لنا جعَل  وَقدْ 

 ¡ �﴿ اهلدُف  ُهوَ  هذا ﴾{ | } z﴿ آياٍت: من أمجَلها وما سبحانه,
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ²± 
³ ´ µ ¶﴾ أماَمنا هو الَّذي النعيمِ  هذا يف أي: ]٢٥−٢٢:[املطففني 

 ولنُساِرْع. وْلنَتساَبْق  فْلنَتناَفْس 



 

אEאאF ٥٦

 باالستِباِق  واألمرُ « :− عظيمةٍ  كِلمةٍ  يف−  تعاىل اهللا رمحه السعديُّ  الشيُخ  يقوُل 
نُ  إليها االستباَق  فإنَّ  اخلرياِت, فعلِ  عىل زائدٌ  قدرٌ  اخلرياِت  إىل  وتكميَلها فعَلها يتضمَّ

 .»إليها واملبادرةَ  األحوالِ  أكملِ  عىل وإيقاَعها
 يف السابُق  فهو اخلرياِت  إىل الدنيا يف سبَق  وَمنْ « :− تعاىل اهللاُ رمحه−  يقوُل  ُثمَّ 

 .IQH»اجلناِت  إىل اآلخرةِ 
 َباِدُروا« قاَل: حينام احلديِث  يف َنقَرأُ  إنَّناف ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا به أوَىص  الذي هذاو

مَّ  َأنْ  قبَل  بالعملِ  باِدروا أي: »فَِتنًا ْعَاملِ األَ بِ   تنقُص, وال تزيدُ  فالفتنُ  األموُر, تدَهلِ
 اللَّْيلِ  َكِقَطعِ  فَِتنًا ْعَاملِ األَ بِ  َباِدُروا« ُتبادرَ  َأنْ  فعليَك  الشبهاِت, وفتنُ  الشَهواِت, فتنُ 

ُجُل  ُيْصبُِح  اُملْظلِِم,  ِدينَهُ  َيبِيعُ  َكافًِرا, َوُيْصبُِح  ُمْؤِمنًا َوُيْمِيس  َكافًِرا, َوُيْمِيس  ُمْؤِمنًا الرَّ
ْنَيا ِمنَ  بَِعَرضٍ   .IRH»الدُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص جيلُس  الساعِة, قيامِ  إىل والفريدِ  وقتِه, يف الفريدِ  األنموذِج  هذا إىل وانُظرْ 
 : بكرٍ  أبو فيقوُل  »َصائًِام? َيْومَ ال ِمنُْكمُ  َأْصَبَح  َمنْ « فيقوُل: يوًما, أصحابِه بنيَ 
 : بكرٍ  أبو فيقوُل  »َجنَاَزًة? َيْومَ ال ِمنُْكمُ  َتبِعَ  َفَمنْ « فيقوُل: ,čاهللا رسوَل  يا أنا
 أنا بكٍر: أبو فَيقوُل  »ِمْسكِينًا? َيْومَ ال ِمنُْكمُ  َأْطَعمَ  َفَمنْ « فيقوُل: ,čاهللا رسوَل  يا َأنا
 .čاهللا رسوَل  يا أنا بكٍر: أبو فيقوُل  »َمِريًضا? يَْومَ ال ِمنُْكمُ  َعادَ  َفَمنْ « فيقوُل: ,čاهللا رسوَل   يا

 .ISH»نَّةَ اجلَ  َدَخَل  إِالَّ « يومٍ  يف أي: »اْمِرئٍ  ِيف  اْجَتَمْعنَ  َما« قاَل:
                                                            

 ).٧٣ص:تفسري السعدي ( )١(
, )١١٨أخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب احلث عىل املبادرة باألعامل قبل تظاهر الفتن, رقم ( )٢(

 .من حديث أيب هريرة 
, من حديث )١٠٢٨, رقم (من مجع الصدقة وأعامل الرب, باب الزكاةأخرجه مسلم: كتاب  )٣(

 .هريرة   أيب



 

א٥٧

ْف  وال ترتدَّدْ  فال واملسارعِة, املبادرةِ  هذه إىل انُظرْ ف  اخلرياِت. فعلِ  يف تسوِّ
دُ  اآلنَ  أذُكُرهس وما اخلرياِت, علِ فِ  إىل نبادرَ  َأنْ  علينا فيجُب   وأوجزُ  أمثلٍة, جمرَّ

 طويًال. رشًحا منا حيتاُج  مثالٍ  وكلُّ  مثاٍل, كلِّ  ِذكرِ  يف
 .اإليامنِ  جتديدِ  إىل أبادرُ  األوُل: املثاُل 

 حيتاُج  اإليامنُ  نَعِم, أقوُل: جتديٍد? إىل حيتاُج  اإليامنُ  هلِ  يقوُل: ساِئًال  ولعلَّ 
ُث  عوارُض, له ُض عرِ يَ  فإنَّه ورعايٍة, جتديدٍ  إىل  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  لذا بملوثاٍت; وُيَلوَّ
دَ  َأنْ  اهللاَ َفَسُلوا ,َلُق اخلَ  الثَّْوُب  َخيَْلُق  َكَام  َأَحِدُكمْ  َجْوِف  ِيف  َلَيْخَلُق  يَامنَ اإلِ   يَامنَ اإلِ  ُجيَدِّ
 .IQH»ُقُلوبُِكمْ  ِيف 

 فعَل  إذا اإلنسانَ  َأنَّ  والسبُب  الثوُب, هذا خيَلُق  كام َلُق وَخيْ  ئهيرتِ  فاإليامنُ 
 خيَلُعه الَّذي كثوبِه إليه, اإليامنُ  رجعَ  الطاعةِ  إىل عادَ  فإذا عنه, اإليامنُ  ارتَفعَ  املعصيةَ 

دَ  َأنْ  اإلنسانُ  فيحتاُج  ,ئَهيرتِ  واللبسِ  اخلَْلعِ  كثرةِ  فِمنْ  ويلَبُسه,  اإليامَن, هذا جيدِّ
دَ  َأنْ  اهللاَ  يسأَل  بَأنْ   .قلبِه يف اإليامنَ  جيدِّ

 k l﴿ يناِدينا:  وربُّنا الربَّاين اخلطاِب هذا  يف َنسمعُ  نحنُ ولذا ف
m﴾,  َُأْمرٍ  من َيأيت ماذا ويقولوَن: أعناُقهم وَترشِئبُّ  املؤمنون فَينتبه ﴿k l 
m n o p﴾ يزيدُ  فإنَّه قلبِك يف اإليامنِ  حجمِ  إىل فانتبِهْ  ,]١٣٦:[النساء 

 .وينُقُص 
 : ﴿T U V W X Y قاَل  كام إيامنِك بإصالِح  وباِدرْ 

Z [ \ ] ^ _﴾ اإليامنَ  َأنَّ  اآليةِ  هذه ِمنْ  وَنفهمُ  ,]١٠٢:عمران [آل 
                                                            

), من حديث ١/٤), واحلاكم (٨٤, رقم ٣٧−١٣/٣٦أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(
 .اهللا بن عمرو بن العاص  عبد



 

אEאאF ٥٨

ٌض   وهو إالَّ  العُرص  يأيت وال مؤمنًا اإلنسانُ  يصبُح  قد زالزَل, وإىل كوارَث, إىل معرَّ
 إذا حلظةٍ  يف واجلبالِ  الشاخمةِ  واألبنيةِ  األرضِ  وجهِ  عىل َنراهُ  الَّذي البناءِ  كهذا كافٌر,
ها  هذه ِمنْ  وَحيُرْسه اإلنسانُ  َيتعاَهْده مل إذا القلوِب  يف اإليامنُ  كذلك َتنَمحي, بركانٌ  دكَّ

  الدنيا. منَ  قليلٍ  بعَرضٍ  ِدينَه يبيعُ  بِهِ  فإذا وشهواٍت, َبٍه,وُش  خرافاٍت, ِمنْ  الكوارِث:
  .الفرائضِ  منَ  بهِ  اهللاُ  أمرَ  ما فعلِ  إىل اإلنسانُ  يبادرُ  الثاين: املثاُل 

  الفرائِض! أداءِ  َعن يرتدَّدُ  َيزاُل  ال وهو إخوانِك ِمن ترى َكمْ 
, ال يزاُل  ال إنسانٍ  ِمن َتَرى َكمْ   فيهف ,لٍ وتكاُس  سٍ بتقاعُ  صىلَّ  صىلَّ  فإذا يصيلِّ

  ُكساىل! قاموا الصالةِ  إىل قاموا إذا الَّذين املنافِقني ِمنَ  شَبهٌ 
َي, املبادرةِ  يف َطٍب ُخ  إىل حيتاُج  يزاُل  ال الناسِ  منَ  تعرُف  َكمْ  عُ  يزال ال ليُزكِّ  ُجيمِّ

  بعُد! زكاَته خيِرْج  ومل املاَل  هذا
 وَريبِّ  ضِ ـالفرائ أداءِ  عن رونـَيتأخَّ  َيزالون ال الذين ؤالءِ ـه ِمن تعرُف  َكمْ 
  ديِث ـاحل يف يقوُل : َب  َوَما« الُقديسِّ ءٍ  ِديـَعبْ  إَِيلَّ  َتَقرَّ َّا إَِيلَّ  َأَحبَّ  بَِيشْ  ِمم
ْضُتهُ    .IQH»َعَلْيهِ  اْفَرتَ

  .الرشعيةِ  باألذكارِ  نفِسه بتحصنيِ  يبادرَ  َأنْ  الثالُث: املثاُل 
 يُكنِ  مل األذكارِ  هذهِ  إىل أرَشَدنا ملَّا ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا وُدنياُه, ِدينِه يف له خريٌ  ذلَك  ويف

 هذا َعنْ  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّنا أنَّ  املثاِل: سبيلِ  عىل ُخذْ  خًريا, بنا أرادَ  وإنَّام تَرًفا, األمرُ 
نَ  َأنْ  بإمكانِه املسجدَ  يدخُل  الَّذي الرجلِ  كِر: هذا إىل بادرَ  لو حتصينًا نفَسه حيصِّ  الذِّ

 َوُسْلَطانِهِ  َكِريمِ ال َوبَِوْجِههِ  َعظِيمِ ال čبِاهللا َأُعوذُ  َفَقاَل: اَملْسِجَد  َأَحُدُكمُ  َدَخَل  إَِذا«
                                                            

 .), من حديث أيب هريرة ٦٥٠٢أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع, رقم ( )١(
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ْيَطانِ  ِمنَ  َقِديمِ ال ِجيِم. الشَّ ْيَطاُن: َقاَل  الرَّ  َأْصبحت أي: IQH»َيْومِ ال َسائِرَ  ِمنِّي ُحِفظَ  الشَّ
ك وهوَ  الرجيِم, الشيطانِ  رشِّ  ِمنْ  حصنيٍ  ِحصنٍ  يف  األوُل. عدوُّ

 إىل بادرَ أن نُ  املسجدَ  دخَل ن َأنْ  أَرْدنا كلَّامعلينا ف ?!احلديَث  هذا ذكرَ  منَّا َكمْ ف
ْكِر!. هذا  الذِّ

 به َنسمعُ  أو فضائيةٍ  يف أو صحيفةٍ  يف سواءٌ  يوميا البالءِ  أصحاِب  ِمن َنرى َكمْ 
 مبتًىل  رَأْينا إذا ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أرَشَدنا وَقدْ  التواصِل, شَبكاِت  يف عنه نقرأُ  أو الطريِق, يف

 رأى أو حادًثا, رأى أو فقًريا, رأى أي: »َبَالءٍ  َصاِحَب  َرَأى َمنْ « فقاَل: نقوُل, ماذا
 سوٍء, ميتةَ  ماَت  برُجلٍ  سِمعَ  أو مريٍض, برُجلٍ  سِمعَ  أو متعطلٌة, سيارُته إنساًنا

َّا َعاَفاِين  الَِّذي čهللا ْمُد اَحل  َفَقاَل:« ضالٍّ  منحرٍف  بإنسانٍ  سمعَ   أو َلنِي بِِه, اْبَتَالكَ  ِمم  َوَفضَّ
ْ  َتْفِضيًال  َخَلَق  ِممَّنْ  َكثِريٍ  َعَىل   يصيُبه ال أي: IRH»َعاَش  َما َكانَ  َما َكائِنًا بََالءُ ال َذلَِك  ُيِصبْهُ  َمل
ْكرِ  هذا بعدَ  حياتِه بقيةَ  البالءُ  هذا  هبذهِ  أنفِسِهم بتحصنيِ  يباِدرون الَّذين فأينَ  ,الذِّ

 الرشعيِة. األذكارِ 
 ذهَب  أو غرفَته, أو بيَته, دخَل  أي: »َمنِْزًال  َنَزَل  إَِذا َأَحَدُكمْ  َأنَّ  َلوْ « :ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل 

, إىل  َأُعوذُ  َقاَل:« فنُدٍق, يف سكنَ  أو جزيرٍة, يف نزَل  أو البحِر, إىل ذهَب  أو الَربِّ
اِت  čاهللا بَِكلَِامِت  ْ  َخَلَق, َما َرشِّ  ِمنْ  التَّامَّ هُ  َمل ءٌ  اَملنِْزلِ  َذلَِك  ِيف  َيُرضَّ  ,ISH»َيْرَحتَِل  َحتَّى َيشْ

 يباِدرون?! الَّذين فأينَ 
                                                            

), ٤٦٦, رقم (فيام يقوله الرجل عند دخوله املسجدأخرجه أبو داود: كتاب الصالة, باب  )١(
 .حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  من

), من حديث عمر ٣٤٣١قم (أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا رأى مبتىل, ر )٢(
. 

, رقم يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريهأخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب  )٣(
 .), من حديث عائشة ٢٧٠٨(
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اٍت: َسْبعَ « عنَده أي: »َفَيُقوُل  َمِريًضا َيُعودُ  ُمْسلِمٍ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل   َمرَّ
 .IQH»ُعوِيفَ  إِالَّ  َيْشِفَيَك. َأنْ  َعظِيمِ ال َعْرشِ ال َربَّ  َعظِيمَ ال اهللاَ َأْسَأُل 

 التضحيةِ  إىل اإلنسانُ  يبادرَ  َأنْ  :− األعاملِ  إىل املبادرةِ  أمثلةِ  ِمن−  الرابعُ  املثاُل 
ينِ  هذا أجلِ  ِمن  .املسلمُ  العبُد  يملُك  ما أعزُّ  هو الَّذي العظيمِ  الدِّ

 : ﴿A B C D E F G IH J K يقوُل اهللا
L M N O QP R S T﴾ ْوا نفوَسهم إالَّ  َجيِدوا مل ]٢٣:[األحزاب  فَضحَّ
ي وآخرُ  يِن,الدِّ  هذا أجلِ  من هبا  املراكزَ  فُينِشُئ  باملِه الدينِ  هذا أجلِ  ِمن يضحِّ

 به وينُرش  به ينُرص  فيام الطاعاِت  بفعلِ  يقومُ  وثالٌث  دعاًة, يكفُل  وآخرُ  الدعويَة,
 l m﴿ الضالِّني, البدعِ  وأهلِ  واملنافِقني الكفارِ  سهامَ  عنه ويصدُّ  الدينَ  هذا
n o p q r s t u v w x﴾ ٣٣:[فصلت[. 

ًال  كنَت  فإِنْ  يِن,الدِّ  يف ثغرةً  فسدَّ  يِن,الدِّ  هذا أجلِ  من بالتضحيةِ  فباِدرْ   مؤهَّ
 عليَك  ومترَّ  ترتدَّدْ  فال للخطابةِ  أهًال  نفَسَك  َترى كنَت  وإِنْ  إماًما, فُكنْ  لإلمامةِ 

نوَن,  منَ  ُبدَّ  ال وهكذا قلِمك, خاللِ  من دينَك فانُرصْ  كاتًبا كنَت  إِنْ  وكذا السِّ
 اخلرياِت. فعلِ  إىل املبادرةِ 

 .čاهللا إىل واإلنابةِ  التوبةِ  إىل العبُد  يبادرَ  َأنْ  اخلامُس: املثاُل 
 معٍ كجَ  لكنَّنا ذلَك, ِمن أقلَّ  ذنًبا أو عظيًام, ذنًبا مذنٌب  وهوَ  إالَّ  أَحدٍ  من منَّا فام

 لُه: يقاُل  اخلمرَ  يرشُب  يزاُل  ال فالَّذي ,čاهللا إىل واإلنابةِ  والعودةِ  التوبةِ  إىل نحتاُج 
 وباِدْر, التوبةِ  إىل ساِرعْ  له: يقاُل  للصالةِ  تارًكا يزاُل  ال والَّذي التوبِة, إىل باِدرْ 

                                                            

, رقم الدعاء للمريض عند العيادة), وأبو داود: كتاب اجلنائز, باب ١/٢٣٩أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث ابن عباس ٢٠٨٣), والرتمذي: كتاب الطب, رقم (٣١٠٦(
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 إىل ُتْب  له: يقاُل  الفاحشةِ  لفعلِ  واملؤمناِت  املؤِمنني أعراَض  َينتِهُك  يزاُل  ال والَّذي
 النَفُس. هذا أْن ينقطعَ  إالَّ  وبينَهم بينَك ليس منَك, قريبون املوَتى هاُهمُ  وباِدْر, čاهللا

 ^ [﴿ التوبِة: إىل املباِدرين هؤالءِ  يف امتداِح   احلقُّ  يقوُل و
_ ` a b c d e﴾  ًمبارشة ﴿f g h i 

j k l m n o p q r s﴾ أي: ]١٣٥:عمران [آل 
 .čاهللا إىل اإلنابةِ  إىل وُيباِدرون العودِة, إىل وُيباِدرون التوبِة, إىل ُيباِدرون

 : ﴿j k l احلقُّ  َيقوُل  النساءِ  ُسورةِ  يف اآلياِت  هذه وتدبَّرْ 
m n o p q r s t u﴾  ًمبارشة ﴿v w x 

zy { | } ~ _ ` a b c d 
e f g h i j k l m n o p q sr 

t u v w x﴾ ١٨− ١٦:[النساء[. 
ُر, َيُقومُ  ُثمَّ  َذْنًبا, ُيْذنُِب  َرُجلٍ  ِمنْ  َما« :−قاَل  ما أمجَل  وما−  ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل   َفَيَتَطهَّ

, ُثمَّ   .IQH»َلهُ  اهللاُ َغَفرَ  إِالَّ  اهللاَ َيْسَتْغِفرُ  ُثمَّ  ُيَصيلِّ
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رمحُِكمُ −  وسلِّموا وصلُّوا هذا,

 b c d e f hg﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِهِ  يف  الربُّ  أمرَ  كام
i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  
                                                            

), والرتمذي: ١٥٢١), وأبو داود: كتاب الصالة, باب يف االستغفار, رقم (١/٢أخرجه أمحد ( )١(
 ), وابن ماجه: كتاب إقامة الصالة,٤٠٦كتاب الصالة, باب ما جاء يف الصالة عند التوبة, رقم (

 .), من حديث أيب بكر ١٣٩٥الصالة كفارة, رقم ( باب ما جاء يف أن
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F٦E 
> 

 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   هريرةَ  أيب حديِث  ِمن )ماَجهْ  ابنِ  ُسنن( يف جاءَ 
ا بِِذَراعٍ  َوِذَراًعا بَِباعٍ  َباًعا َقْبَلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َسنَنَ  َلَتتَّبُِعنَّ « , َوِشْربً  َدَخُلوا َلوْ  َحتَّى بِِشْربٍ

 َفَمنْ « قاَل: والنصاَرى? اليهودُ  čاهللا رسوَل  يا قالوا: »فِيهِ  َلَدَخْلُتمْ  َضبٍّ  ُجْحرِ  ِيف 
 .IQH»إَِذْن!

 ُ  اهلاويِة, هذه يف سيَقعون األمةِ  أفرادِ  بعَض  أنَّ  احلديِث  هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  لنا يبنيِّ
 هذا يف وسيتَّجهون − أخالِقه مساوِئ  يف الغرِب  تقليدُ  وهي−  اآلفةُ  هذه وسَتناُهلم
 تقليدِ  إىل يتَّجهون وليتَهم أخالِقهم, يف َيسوءُ  فيام هلم املقلِّدين أعدادُ  وستكثرُ  الطريِق,
 يقلِّدوَهنم إنَّام الصناعاِت, ويف العلومِ  يف وتزدانُ  وتزدهرُ  األممُ  به تنهُض  فيام الغرِب 

 .!حيدثوَنه وحدٍث  موضةٍ  كلِّ  يف
 − إبريَل  بخدعةِ  أو−  إبريَل  بكذبةِ  الكافرُ  الغرُب  حيتفُل إبريَل ِمن ُكلِّ عاٍم  ويف

 يرَتِكبون فيأتون األعَمى, للتقليدِ  وإنَّام ليشٍء, ال َيكِذبون األمةِ  أفرادِ  بعَض  فتجدُ 
 فحسُب. للتقليدِ  وإنَّام ليشٍء, ال الكذُب, وهي الذنوِب  كبائرِ  من وكبريةً  عظيًام  حمرًما

 النفوُس  إالَّ  فيهِ  تَقعْ  مل الَّذي األخالِق  مساِوِئ  ِمنْ  −čاهللا عبادَ  يا−  الكذَب  إنَّ 
 عليهِ  ويتعاىل األبيُة, النفوُس  عليه تتعاىل فالكذُب  املنكوسُة, والِفطرُ  والعقوُل  الدنيئةُ 

 يكذُب, إباءٍ  صاحَب  جتدُ  وال يكذُب, مروءةٍ  صاحَب  جتدُ  فال املروءاِت, أصحاُب 
                                                            

), ٣٤٥٦أخرجه البخاري: كتاب أحاديث األنبياء, باب ما ذكر عن بني إرسائيل, رقم ( )١(
), من حديث أيب سعيد ٢٦٦٩ومسلم: كتاب العلم, باب اتباع سنن اليهود والنصارى, رقم (

 .اخلدري 

kk
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 الصدُق  يَضَعني َألَنْ « : عمرُ  يقوُل  الدنيئِة, النفسِ  صاحُب  اجلبانُ  يكذُب  إنَّام
 .IQH»− يفعُل  لَّاموقَ − الكذُب  َيرفَعني َأنْ  ِمن إيلَّ  أحبُّ  ,− يفعُل  لَّاموقَ − 

ا جيدُ  −الرشائعِ  مجيعِ  يف َبْل −  رشيعتِنا يف الناظرَ  إنَّ  َمِت  أهنَّ  أليِّ  الكذَب  حرَّ
نا كاَن, غايةٍ   a b c d e f `﴿ يقوُل:  فربُّ
hg i j k﴾ العالمةِ  هِذه إىل يرِشدُ  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا ,]١٠٥:[النحل 

َث  إَِذا َثَالٌث: اُملنَافِِق  آَيةُ « فيقوُل: املنافِِق, عندَ  البارزةِ   َأْخَلَف, َوَعَد  َوإَِذا َكَذَب, َحدَّ
َث  إذا أي: ,IRH»َخانَ  اْؤُمتِنَ  َوإَِذا  القولِ  حلنِ  يف وجِهه يف الكذَب  تعرُف  حديثِه يف حدَّ
 يف حتَّى يكذُب  فتجُده مشاِعِره, َعنْ  لَك  يعربَ  َأنْ  أرادَ  لو حتَّى كذاٌب, أنَّه عنَده

 .!املشاعرِ 
رون الكذِب  أهَل  أنَّ  واملصيبةُ  , الكذاَب  أنَّ  َيتصوَّ  اهللاُ  شاءَ  ما فيقولوَن: ذكيٌّ

 ألقاًبا الكذاِب  عىل وخيَلعون هاٍء,ودَ  بذكاءٍ  املصيبةِ  هِذه ِمنْ  نفَسه أخرَج  عليه
 كذاٌب. لقالوا: احلقَّ  َأرادوا ولو ُمقتِدرٍة, شخصيةٍ  وذو وداهيةٌ  ذكيٌّ  إنَّه فيقولوَن:
 وهو شاطٌِر. الكذاِب: َعنِ  قالوا حينام قالوهُ  فيام وصَدقوا لقًبا عليه خَلعوا لكنَّهم

حاِح  خمتار( يف جاءَ  كام والشاطرُ  شاطٌر, فِعًال   .ISHًثابْ ُخ  أهَله ايَ َأعْ  الَّذي هو :)الصِّ
م للعرِب  كالًما املاورِديُّ  ويوِردُ   فاللصُّ  .ITHلِصٌّ  الكذاَب  إنَّ  يقولوَن: أهنَّ

 عقَلَك. يرسُق  والكذاُب  ماَلَك, يِرسُق 
                                                            

 ).٢٦٣ص:ذكره املاوردي يف أدب الدنيا والدين ( )١(
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب ٣٣أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب عالمة املنفاق, رقم ( )٢(

 .), من حديث أيب هريرة ٥٩, رقم (بيان خصال املنافق
 ).١٦٥ص:خمتار الصحاح ( )٣(
 ).٢٦١ص:أدب الدنيا والدين ( )٤(
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 ولِكنْ  الصوِر, هِذه حِرص  جمالِ  يف وَلْسنا املجتمعاِت, يف صوًرا للكذِب  إنَّ 
 األَمثلُة: هذه حسبي

ورُة   عىل الكذُب  :وأشنَُعها وأخطُرها الصورِ  هذه أعظمُ وهو  :وىلاألُ الصُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسولِه عىل الكذُب  أوِ  ,č اهللا

 حراٌم. إنَّه احلالِل: عنِ  يقوُل  َأوْ  كاذًبا, حالٌل. إنَّه احلراِم: عنِ  يقوُل  َمنْ  فَيأِيت 
 ماذا وتدبَّرْ  الكذِب, صورِ  أشنعُ  وهذا كاذًبا, .ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَله هذا يقوُل: أو كاذًبا,

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿ سبحانه: احلقُّ  قاَل 
¦ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º﴾ ُل  قد نَعمْ  ,]١١٧−١١٦:[النحل  قليًال, متاًعا الكذِب  هذا خاللِ  ِمنْ  ُحيصِّ

 َعَىل  َكَكِذٍب  َلْيَس  َعَيلَّ  َكِذًبا إِنَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا ,﴾º ¹ ¸﴿ النهايةَ  ولِكنَّ 
ًدا َعَيلَّ  َكَذَب  َمنْ  َأَحٍد, أْ  ُمَتَعمِّ  .IQH»النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ

الِك يف حديٌث  يأتَيَك  َأنْ  باحلَذِر ِمن وإخواين نفيس أنصُح  أنا لذا  فتعيدُ  جوَّ
تِه, تعلمُ  ال وأنَت  نَرشه  يشءٍ  أيَّ  ترِسْل  فال املوضوِع, هذا تفصيُل  وسَيأيت بصحَّ

مةٍ  املرسُل  لَك  قدمَ  َلوْ  حتَّى يأتيَك,  تنُرشَ  َأنْ  čباهللا أستحِلُفك فيها: لَك  يقوُل  بمقدِّ
 حديًثا يكونُ  قدو ,ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  حديًثا ليَس  عليه املنصوُص  يكونُ  فَقدْ  الرسالَة. هذه

 النبيُّ  منهام حذرَ  الَّذين الكاِذبني أحدَ  فتكونُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل كِذًبا منَكًرا موضوًعا
. 

                                                            

), ومسلم: يف ١٢٩١ة عىل امليت, رقم (أخرجه البخاري: كتاب اجلنائز, باب ما يكره من النياح )١(
 , من حديث املغرية بن)٤, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصمقدمة الصحيح, باب يف التحذير من الكذب عىل رسول اهللا 

 .شعبة 
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ورُة   .والرشاءِ  البيعِ  يف الكذُب  :ةالثانِيالصُّ
 باسمِ  الكذُب  هذا ُقرنَ  إذا خاصةً  جمتمعاتِنا,ِمْن صَوِر الكذِب يف وَهذا 

 ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا باإلسالِم, ألصَقها إذا إالَّ  جتارُته تروُج  ال أنَّه يُظنُّ  البعَض  فإنَّ  الديِن,
 إَِلْيِهْم, َينُْظرُ  َوَال  ِقَياَمِة,ال َيْومَ  اهللاُ ُيَكلُِّمُهمُ  َال  َثَالَثةٌ « : ذرٍّ  أيب حديِث  يف يقوُل 

يِهْم, َوَال   ثالَث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  فقَرَأها : ذرٍّ  أبو قاَل  ,»َألِيمٌ  َعَذاٌب  ُهمْ ـَولَ  ُيَزكِّ
 املُْسبُِل,« قال: هؤالِء? َمن ُهْم? َمنْ  ,čاهللا رسوَل  يا وخِرسوا خابوا فُقلُت: قاَل: مراٍر,

ُق  َواملَنَّاُن,  ُأعِطيُت  للمشرتي: ويقوُل  يكذُب  كَمنْ  ,IQH»َكاِذِب ال لِِف اَحل بِ  ِسْلَعَتهُ  َواملُنَفِّ
 السيارِة, أوِ  البيِت  هذا ةِ دَّ جِ  َعنْ  يكذُب  أو مئٍة, سبعَ  إالَّ  ُيعطَ  مل وهو ألًفا. قبَلَك  فيها

تِها, وَعنْ   .الفالينَّ  العطَل  فيها أنَّ  يعلمُ  وهو جاهزيَّ
َل  يكذُب ف  يف  يقوُل  بركُته, متحُق  املاَل  هذا نَّ ـلكِ  ماًال, ليحصِّ
ْ  َما َيارِ اخلِ بِ  َبيَِّعانِ ال« : حزامٍ  بنِ  حكيمِ  حديِث  َقا, َمل  َوَبيَّنَا َصَدَقا َفإِنْ  َيَتَفرَّ

َام  ُبوِركَ  َقْت  َوَكَتَام  َكَذَبا َوإِنْ  َبْيِعِهَام, ِيف  َهلُ  .IRH»َبْيِعِهَام  َبَرَكةُ  ُحمِ
 ُأعطِيُت  أينِّ ب احللُف كام أنَّ  الكذِب, صورِ  ِمن صورةٌ  والرشاءِ  البيعِ  يف فالكذُب 

 ِمنْ  وكبريةٍ  عظيمٍ  منكرٍ  يف احلالُف  هذا ويقعُ  الربكَة, يمحُق  وليس َكذلِك َكذا فيه
 الذنوِب, وهي اليمني الغموس. كبائرِ 

ورُة   .َمزِحه يف يكذَب  َأنْ  :ةُ الثالثالصُّ
 الكذِب  يف وليَس  بيضاُء. كذبةٌ  إالَّ  هِذه وما ,ُمَؤاَنسة إالَّ  املوضوعُ  ما يقوُل:ف

                                                            

 .)١٠٦أخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب بيان غلظ حتريم إسبال اإلزار, رقم ( )١(
), ومسلم: كتاب ٢٠٧٩أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا بني البيعان ومل يكتام, رقم ( )٢(

 ).١٥٣٢البيوع, باب الصدق يف البيع والبيان, رقم (
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 السواُد, إالَّ  الوجوهِ  منَ  لهُ  ليَس  وصاحُبها سوداءُ  فالكذبةُ  سواٌد, كلُّه َبْل  ألواٌن,
 سَيأيت. كام

 ُأمامةَ  أيب حديِث  يف فقاَل  العظيِم, احلافزِ  هبذا ةِ ـلُألم مرِشًدا ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  لذا
 − ََتَركَ  ملَِنْ  نَّةِ اَجل  َرَبضِ  ِيف  بَِبْيٍت « ضاِمنٌ  أنا أي: »َزِعيمٌ  َأَنا« :− داودَ  أيب عند 

قا, َكانَ  َوإِنْ  َراءَ املِ   ِيف  َوبِبَيٍْت  َماِزًحا, َكانَ  َوإِنْ  َكِذَب ال َتَركَ  ملَِنْ  نَّةِ اَجل  َوَسطِ  ِيف  َوبِبَيٍْت  ُحمِ
نَ  ملَِنْ  نَّةِ اَجل  َأْعَىل   الصحابةُ  قاَل  لذا بالكذِب; مقرونٌ  مزاٌح  يوجدُ  فال ,IQH»ُخُلَقهُ  َحسَّ
 اهللا رسوَل  يا :ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  األيامِ  ِمنَ  يوًماč املمنوعَ  أنَّ  فِهموا ُهمْ −  تداِعُبنا إنَّك 

 يمنَعِ  فَلمْ  ,IRH»َحقا إِالَّ  َأُقوُل  َوَال  َنَعْم,« قاَل: −بهِ  مسموٌح  املزاُح  بلِ  املزاُح, هوَ 
, يف فْلَيُكنْ  ولِكنْ  املزاِح, ِمنَ  اإلسالمُ   والكذِب. الباطلِ  يف يكونُ  وال احلقِّ

ابعُة: ورُة الرَّ  .الناسِ  ِإلضحاكِ  الكذُب  الصُّ
 لُه: قيَل  حينَام اإلخوةِ  بعُض بِه  ُخدعَ  َقدْ  اُملجَتمعاِت ماِمْن صَوِر الكذِب يف ف

 لُيضِحَك  يكذُب  ألنَّه املجلِس; ِملُح  أنَت  لُه: قيَل  حينَام َأوْ  املجلِس. فاكهةُ  أنَت 
ادَ   َحتُصْل, مل أشياءَ  يقوُل  املجلِس, صدرِ  يف َمنْ  عندَ  حظوةً  ليناَل  يكذُب ف املجلِس, روَّ

رُ   .القومَ  لُيضِحَك  فَقطْ  َتِرصْ  مل أشياءَ  ويصوِّ
ُث  لِلَِّذي َوْيٌل « هَذا: ملِثلِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ويقوُل   َقْومَ ال بِهِ  لُِيْضِحَك  ِديِث اَحل بِ  ُحيَدِّ

رُ  ,ISH»َلهُ  َوَيٌل  َلُه, َوَيٌل  َفَيْكِذُب, اٍت, ثالَث  املغبونِ  املسكنيِ  هلذا الويُل  يتكرَّ  ويٌل  مرَّ
                                                            

 ).٤٨٠٠أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب يف حسن اخللق, رقم ( )١(
), ١٩٩٠), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف املزاح, رقم (٢/٣٦٠أخرجه أمحد ( )٢(

 .من حديث أيب هريرة 
), ٤٩٩٠), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف التشديد يف الكذب, رقم (٥/ ٥أخرجه أمحد ( )٣(

من حديث ), ٢٣١٥والرتمذي: كتاب الزهد, باب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا الناس, رقم (
 .معاوية بن حيدة 
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 عندَ  لهُ  وويٌل  قِربه, يف لهُ  وويٌل  الدنيا, يف لهُ  ويٌل  الثانيِة, يف وويالنِ  األُوىل, يف له
ْكنا. املجلسِ  ِملُح  أنَت  لقُب: عليهِ  ُخلِعَ  حينام ُخدعَ  ألنَّه ربِّه; لقاءِ   بأشياءَ  فَيأِيت  ضحِّ
, مل  العظيِم. املنكرِ  هذا يف فيقعُ  َتِرصْ

 ذكرُت. ما حسبي لِكنْ  كثريٌة, املجتمعاِت  يف الكذِب  وصورُ 
 إىل ِسهـبنَفْ  يسريُ  فإنَّه يرتِدعْ  فَلمْ  الكذِب  بحرمةِ  رَ ـُذكِّ  إذا الَّذي والكاذُب 

 عواقَب:
 .النفاِق  عاقبةُ  األُوىل: العاقبةُ 
 : يقوُل  ,التوبةِ  سورةِ  يف ياٍت اآل فتأمَّل الفسوَق, النفاِق  معَ  وجيمعُ 

﴿c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u﴾ حانه:ـسب قاَل  َأنْ  إىل ﴿z﴾ العاقبةُ  ِذهـه 
﴿z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
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 .الفجورِ  عاقبةُ  الثانيُة: العاقبةُ 

 َهيِْدي َكِذَب ال َوإِنَّ « يقوُل:  فنبيُّنا الناُر, إالَّ  بعَده ليَس  والفجورُ 
ُجُل  َيَزاُل  َوَال  النَّاِر, إَِىل  َهيِْدي ُفُجورُ الوَ  ُفُجوِر,ال إَِىل  ى َيْكِذُب  الرَّ  َكِذَب ال َوَيَتَحرَّ
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اًبا čاهللا ِعنَْد  ُيْكَتَب  َحتَّى  .IQH»َكذَّ
 .واآلخرةِ  الدنيا يف الكاذِب  وجهَ  يعُلو سوادٌ  الثالثُة: العاقبةُ 
نا, َرْأناهُ ـق وهذا  c d﴿ اآليِة: هذهِ  عىل مرَّ َقد  القرآنَ  َرأَ ـق فالَّذي كلُّ

e f g h i j lk m n o p q﴾ 
َث قد و سواٌد,فَهذا  ]٦٠:[الزمر  الَّذي السوادِ  هذا َعنْ  − تعاىل اهللا رمحه−  القيِّمِ  ابنُ  حتدَّ

 .IRH»الكاِذبنيَ  وجوهِ  يف شعارٌ  هوَ « وقاَل: واآلخرةِ  الدنيا يف حيُصُل 
 .čاهللا إىل وأناَب  وتاَب  عادَ  الكذِب  يف وَقعَ  فإذا يكذُب, ال املؤِمنُ ف لذا

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكمُ −  وسلِّموا وصلُّوا هذا,
 b c d e f hg﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ  أمرَ  كام

i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
  k  

                                                            

 b c d e f g h﴿: أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب قول اهللا تعاىل )١(
i﴾, ) ومسلم: كتاب الرب والصلة, باب قبح الكذب وحسن الصدق, ٦٠٩٤رقم ,(

 .), من حديث عبد اهللا بن مسعود ٢٦٠٧رقم (
 ).١/٩٥إعالم املوقعني ( )٢(
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 فإنَّه املرءُ  فيه وقعَ  إذا وبالءٌ  خطٌري, داءٌ  وأنَّه الكذِب, َعنِ  سبَق  فيام ناثْ حتدَّ 
ه ْثنا الناِر, وإىل والفجورِ  الفسوِق  إىل جيرُّ  اجلُبناءِ  ُسلَّمُ  أنَّه اعتبارِ  عىل الكذِب  عنِ  حتدَّ

دِق  أهُل  يأباهُ  وأنَّه واملنافِقني,  املروءاِت. وأصحاُب  اإلباءِ  وأهُل  الصِّ
اُب  َينجو كيَف  سَبَق: ملا َتكملةٌ  هو اآلنَ  وحديُثنا  كيَف  الكذِب, داءِ  ِمنْ  الكذَّ

م–ألنَّه معلوٌم  املذمومِة; اخلصلةِ  هِذه ِمن نفَسه ينقذُ   مرةً  يكذُب  الَّذي أنَّ  − كام تقدَّ
 ينقذُ  كيَف  متواصٍل, كذٍب  يف فهوَ  الكذبَة, تلَك  لُيغطَِّي  مرةٍ  ِمئةَ  يكذَب  َأنْ  حيتاُج 
 اآلَن. حديثِنا فْحَوى هو هذاو نفَسه,

 مسؤوليةَ  َيستشِعرَ  َأنْ  عليه الذميمِ  اخللِق  هذا ِمنْ  نفَسه ينقذَ  َأنْ  أرادَ  إذا العبدَ  إنَّ 
 وأخَرى أفَرَحت كلمةٍ  ِمنْ  فَكمْ  عظَمى, مسؤوليةٌ  هلا ينِ الدِّ  هذا يف فالكلمةُ  الكلمِة,

نَت كلمةٍ  ِمن وَكمْ  خَفَضت! وأخرى رَفَعت كلمةٍ  ِمن وَكمْ  أحَزَنت!  وأخَرى حسَّ
 الصدوُر! وتستوِحُشها هبا تغتمُّ  وأخَرى الصدورُ  هلا َتنِرشُح  كلمةٍ  ِمن وَكمْ  قبََّحْت!
 h i j﴿ سبحانه: فقاَل  العباِد, عىل هبا امتنَّ  ,č اهللا منَ  ِمنَّةٌ  فالكلمةُ 

k l m n﴾ ٩−٨:[البلد[. 
ْ  وإِنْ  ُعظَمى, أمهيةً  ِدينِنا يف للكلِمةِ  إنَّ   باستِْذكارِ  إالَّ  احلديِث  هذا ِمنْ  نخُرْج  َمل

يةِ  هِذه يةُ  وَتكُمنُ  لكَفى, حروٍف  جمموعةُ  هي إنَّام الَّتي الكلمةِ  هلِذه األمهِّ  الكلمةِ  أمهِّ
 َييل: فيام

kk
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ًال:  .الصاِدقني املؤمنني ِسامِت  ِمن الطيبةَ  الكلمةَ  أنَّ  أوَّ
م  املوىل امَتدَحهم فقدِ   A B﴿ فقاَل: اللغَو, يقولونَ  ال أهنَّ
C D E F G H I J K L M N O﴾ 
 : ﴿o قاَل  كام إليه, َيستِمعونَ  وال اللغَو, يقولونَ  فال ,]٣−١:[املؤمنون
p q r s t u v w x y z { | 
ًدا, كالُمهم َيكونَ  َأنْ  čاهللا بأمرِ  ُملتِزمون وُهمْ  ,]٥٥:[القصص ﴾{  فاهللاُ مسدَّ
  َْهلم: فقاَل  اُملتَّقني َأْوىص َقد ﴿u v w x y z { | 

يةُ  ,]٧١−٧٠:[األحزاب ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { ًال  الكلمةِ  فأمهِّ  أوَّ
ا وهَي  احلساسِة, النقطةِ  هذهِ  يف َتكمنُ   القبيحةَ  الكلمةَ  أنَّ  كام املُؤِمنني, ِسامِت  ِمن أهنَّ

 والكاِذبني. املنافِقني سامِت  ِمنْ 
ا ثانًيا:  احلصولِ  يف رئيٌس  وسبٌب  الرضواِن, عىل احلصولِ  يف رئيٌس  سبٌب  أهنَّ

 .واحلرمانِ  السخطِ  عىل
 النبيَّ  أنَّ  :−الرتِمذيِّ  عندَ −   احلارِث  بنِ  باللِ  حديِث  يف جاءَ  فَقدْ 

 َبَلَغْت, َما َتْبُلغَ  َأنْ  َيُظنُّ  َما čاهللا ِرْضَوانِ  ِمنْ  َكلَِمةِ البِ  َلَيَتَكلَّمُ  َأَحَدُكمْ  إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص
ا َلهُ  اهللاُ َفَيْكُتُب  ها ومل هلا, منتبًِها يُكنْ  مل واحدةٌ  كلمةٌ  »َيْلَقاهُ  َيْومِ  إَِىل  ِرْضَواَنهُ  ِهبَ  ُيِعدَّ
ا يظنَّ  ومل جيًدا,  َما čاهللا َسَخطِ  ِمنْ  َكلَِمةِ البِ  َلَيَتَكلَّمُ  َأَحَدُكمْ  َوإِنَّ « بَلَغت ما تبلغُ  أهنَّ

ها, مل »َبَلَغْت  َما َتْبُلغَ  َأنْ  َيُظنُّ  رْ  ومل ُيعدَّ  َيْكُتُب « ذلَك  ومعَ  هلا, ُخيطِّطْ  ومل فيها, يفكِّ
ا َعَلْيهِ  اهللاُ  .IQH»َيْلَقاهُ  َيْومِ  إَِىل  َسَخَطهُ  ِهبَ

                                                            

), ٢٣١٩والرتمذي: كتاب الزهد, باب يف قلة الكالم, رقم (), ٣/٤٦٩أخرجه أمحد ( )١(
 ).٣٩٦٩ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان يف الفتنة, رقم ( وابن



 

א٧١

َهلا, وال فيها رَ كَّ فَ  وال يدبِّْجها مل يقوُهلا واحدةٌ  كلمةٌ  فهِذهِ  ا يظنَّ  ومل عدَّ  أهنَّ
, لِ مَ َحمْ  عىل سُتؤخذُ   بالَّذي فكيَف  يلقاُه, يومِ  إىل سخَطه هبا عليه اهللاُ فيكتُب  اِجلدِّ

 .!كلامٍت  يقوُل 
ا ثالًثا:  .املسلِمني بنيَ  التفاضلِ  معيارُ  أهنَّ

 العاصِ  بنِ  عمِرو بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  ِمنْ  )مسلمٍ  صحيح( يف جاءَ  فَقدْ 
:  َّاهللا رسوَل  يا فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أَتى رجًال  أنč  َُّمنْ « قاَل: خٌري? املسِلمني أي 

 .IQH»َوَيِدهِ  لَِسانِهِ  ِمنْ  املُْسلُِمونَ  َسلِمَ 
 سِلمَ  الَّذي ذاكَ  فهوَ  املسِلمنيَ  بنيَ  للتفاُضلِ  معياًرا تضعَ  َأنْ  أَرْدَت  إذاف

 ِمنْ  املسِلمون َيسلمَ  َأنْ  يصلُح  فال يِده, ِمن املسِلمون وسِلمَ  لسانِه ِمنْ  املسِلمونَ 
 ويِدَك. لسانِك ِمن َيسَلموا َأنْ  ُبدَّ  ال َبْل  لسانِك, ِمن يسَلمونَ  وال يِدكَ 

 .باإليامنِ  وثيًقا ارتِباًطا هلا أنَّ  رابًعا:
 ُيْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  :− البخاريِّ  عندَ −   هريرةَ  أيب حديِث  ففي

اـَخ  َفْلَيُقْل  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ  čبِاهللا  اإليامنِ  بنيَ  ٌق ـوثي ارتباطٌ  فهناكَ  ,IRH»لَِيْصُمْت  َأوْ  ْريً
 اإلنساِن. فمِ  ِمن اخلارجةِ  والكلمةِ 

ا خامًسا:  .اجلنةِ  دخولِ  يف رئيٌس  سبٌب  أهنَّ
 َبْنيَ  َما ِيل  َيْضَمنْ  َمنْ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  فَقدْ 

                                                            

 ).٤٠أخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب بيان تفاضل اإلسالم, رقم ( )١(
رقم  أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره, )٢(

 ).٤٧), ومسلم: كتاب اإليامن, باب احلث عىل إكرام اجلار والضيف, رقم (٦٠١٨(



 

אEאאF ٧٢

 َحلَْييه بني الَّتي العَضلةَ  هذه يضَمنْ  َمن أي: IQH»نَّةَ اَجل  َلهُ  َأْضَمنْ  ِرْجَلْيهِ  َبْنيِ  َوَما َيْيهِ َحل 
ُ َضامَن اجلَنَِّة ملَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا اجلَنُة, فله فرَجه ويضَمنْ   هذه يف َيتحكمَ  َأنْ  َيستطيعُ  ُيَبنيِّ

 الكلامُت. هذه منها خترُج  الَّتي األداةِ 
ا سادًسا:  .النارِ  دخولِ  يف رئيٌس  سبٌب  أهنَّ

 يف ماَجهْ  ابنِ  عندَ  واحلديُث −   معاذٌ  يقوُل  العجيُب, احلديُث  هذا وَلنا
يةَ  وانُظروا بُقلوبِكم, فتدبَّروهُ  −)ُسننه(  الَّتي الكلمةُ  هذه الديِن, هذا يف الكلمةِ  أمهِّ
 َقدْ  إنَّام اخلارجَة, األحرَف  هذه الكلمةُ  َتكونَ  َأنْ  بالرضورةِ  وليَس  اآلَن, هلا َيلتِفُت  ال

 .الشموَل  هذا تأخذُ  فالكلمةُ  املقروءَة, الكلمةَ  تلَك  أو املسموعَة, الكلمةَ  هذهِ  تكونُ 
 ِمنْه قريًبا يوًما فأصَبْحت سَفٍر, يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  كنُت  : معاذٌ  يقوُل 

 الناِر, منَ  ويباِعُدين اجلَنَّةَ  ُيدِخُلني بعَملٍ  أخِربْين ,čاهللا رسوَل  يا فقلُت: نسُري, ونحنُ 
 َمنْ  َعَىل  َلَيِسريٌ  َوإِنَّهُ « عظيٍم, أمرٍ  َعنْ  سَأْلت لَقدْ  أي: »َعظِيًام  َسَأْلَت  َلَقْد « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 

هُ  َ ه َمن لِكنْ  عظيمٌ  هو نَعمْ  َختْف, ال أي: »َعَلْيهِ  اهللاُ  َيرسَّ َ  يسًريا, سيجُده عليه اهللاُ  يرسَّ
كُ  َال  اهللاَ َتْعُبُد « َالَة, َوُتِقيمُ  َشْيًئا, بِهِ  ُتْرشِ َكاَة, َوُتْؤِيت  الصَّ جُّ  َرَمَضاَن, َوَتُصومُ  الزَّ  َوَحتُ
?اَخل  َأْبَواِب  َعَىل  َأُدلَُّك  َأَال « قاَل: ُثم »َبْيَت ال ْومُ  ْريِ َدَقةُ  ُجنٌَّة, الصَّ  طِيَئةَ اخلَ  ُتْطِفئُ  َوالصَّ

ُجلِ  َوَصَالةُ  اُء,املَ  النَّارَ  ُيطِْفئُ  َكَام   d e f﴿ قرَأ: ُثم. »اللَّيْلِ  َجْوِف  ِمنْ  الرَّ
g﴾ بلغَ  حتَّى ﴿y z { |﴾ ١٧−١٦:[السجدة[. 
 يشٍء; إىل يشءٍ  ِمن ينُقُله ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا ومعاٍذ, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بنيَ  يدورُ  حوارٌ  كلُّه هذا

, األمرِ  إىل بهِ  ليصَل  , األمرِ  إىل َبْل  املهمِّ  َوَعُموِدهِ  ْمرِ األَ  بَِرْأسِ  ُأْخِربُكَ  َأَال « قاَل: األهمِّ
                                                            

), من حديث سهل بن سعد ٦٤٧٤أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب حفظ اللسان, رقم ( )١(
. 
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ِه? َذلَِك  بِِمَالكِ  ُأْخِربُكَ  َأَال « قاَل: ُثم ,»َهادُ اجلِ  َسنَاِمِه? َوِذْرَوةِ   فأَخذَ  بَىل. قلُت: »ُكلِّ
 čاهللا رسوَل  يا قاَل: ,»َهَذا َعَلْيَك  َتُكفُّ « قاَل: − نفِسه بلسانِ  أخذَ  أي:− ملسو هيلع هللا ىلص بلسانِه
ا َك  َثكَِلْتَك « قاَل: بِه, َنتكلمُ  بام ُملؤاَخذون وإنَّ  َعَىل  النَّاَس  َيُكبُّ  َوَهْل  ُمَعاُذ, َيا ُأمُّ

 .IQH»َأْلِسنَتِِهمْ  َحَصائُِد  إِالَّ  النَّارِ  ِيف  ُوُجوِهِهمْ 
 السخطِ  أوِ  الرضوانِ  حلُصولِ  سبٌب  وهي املؤِمنني, سامِت  ِمن سمةٌ  هَي  إَذنْ 
 وسبٌب  باإليامِن, وثيٌق  ارتباطٌ  وهلا املسِلمني, بنيَ  للتفاضلِ  ِمعيارٌ  وهَي  واِحلرماِن,

 النرياِن. دخولِ  يف رئيٌس  سبٌب  أو اجلَنِة, دخولِ  يف رئيٌس 
 هِذهِ  عربَ  إالَّ  أفواِهنا ِمن اخلارجةِ  الكلمةِ  هِذه ِمن َنستفيدَ  َأنْ  ُيمكنُ  وال
 الثالِث: البواباِت 

 .عليها čاهللا برقابةِ  الدائمُ  االستِشعارُ  األُوىل: البوابةُ 
َل  َأنْ  َنحتاُج  وال  A﴿ يقوُل:  فاهللاُ األصِل, هذا عىل كثًريا ُندلِّ

B C D E F G IH J K L M N O P Q R S 
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ فأيُّ  ,]١٨−١٦:[ق 

َلْته َقدْ  خيرُج  يشءٍ   التامُّ  االستشعارُ  األُوىل البوابةُ  إَذنِ  مطلٌع, واهللاُ  املالئكُة, سجَّ
 .č اهللا برقابةِ 

 .الكلمةِ  بعواقِب  الدائمُ  االستِْذكارُ  :البوابُة الثانية
 َيعِرفوا َأنْ  ُبدَّ  ال اآلَخرين حقوَق  وَيقتطِعون فَيكِذبون َيتكلَّمون الَّذين فهؤالءِ 

 أنَّ  َيعِرفوا َأنْ  ُبدَّ  ال اجلُمعِة, ُخطبةِ  يف َيَتكلَّمون الَّذين هؤالءِ  وكذلِك عاِقبًة, هلا َأنَّ 
                                                            

 ),٢٦١٦), والرتمذي: كتاب اإليامن, باب ما جاء يف حرمة الصالة, رقم (٥/٢٣١أخرجه أمحد ( )١(
 .)٣٩٧٣وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان يف الفتنة, رقم (
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 َوَمنْ  َلَغا, َفَقْد  َخيُْطُب, َمامُ اإلِ وَ  َصْه, لَِصاِحبِِه: َقاَل  َمنْ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا عاقبًة, هلا
 .IQH»َلهُ  ُمجَُعةَ  َفَال  َلَغا

, رشا وإِنْ  فخٌري, خًريا إِنْ  تقاُل, الَّتي الكلمةِ  عواقَب  دائًام  فاستذكِرْ   خاصةً  فرشٌّ
 أحٌد, يسَمْعه مل أنَّه يُظنُّ  اخلفاءِ  يف يتكلَّمُ  الَّذي وهذا لآلَخرين, ُظلمٌ  فيه كانَ  ما

 عن والتكايا الزوايا يف يتكلَّمُ  الَّذي وَهذا املغلقِة, األبواِب  دونَ  يتكلمُ  الَّذي وهذا
َمواِقع  آداِب  يف َعنْه احلديُث  سَيأيت−  مستعارةٍ  أسامءٍ  خلَف  َيكتُب  الَّذي وهذا بعٍد,

رَ ف يعَلموا, َلنْ  الناَس  أنَّ  ويُظنُّ  يتكلمُ  الَّذي وهذا −التَّواُصل االجتَِامِعيِّ   ْليتذكَّ
ءٍ  ُمْسلًِام  َرَمى َوَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  العواقَب,  َعَىل  اهللاُ  َحَبَسهُ  بِِه, َشْينَهُ  ُيِريُد  بَِيشْ

َّا َخيُْرَج  َحتَّى َجَهنَّمَ  ِجْرسِ   .IRH»َقاَل  ِمم
 َمَرْرُت  ِيب  ُعِرَج  َملَّا« :−داودَ  أيب عندَ −   أنسٍ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل 

مْ  بَِقْومٍ   َهُؤَالءِ  َمنْ  َفُقْلُت: َوُصُدوَرُهْم, ُوُجوَهُهمْ  َخيِْمُشونَ  ُنَحاسٍ  ِمنْ  َأْظَفارٌ  َهلُ
يُل?  َيا ومَ  َيْأُكُلونَ  الَِّذينَ  َهُؤَالءِ  َقاَل: ِجْربِ  فاألمرُ  ,ISH»َأْعَراِضِهمْ  ِيف  َوَيَقُعونَ  النَّاسِ  ُحلُ

 وليدركَ  الزوِر, شهادةَ  يشهدَ  أو الِفريَة, يفرتَي  َأوْ  الكذبَة, يكذَب  حتَّى هينًا ليَس 
 الكِلمِة. هلِذه عواقَب  هناكَ  أنَّ 

 .الكلمةِ  بضوابطِ  التامُّ  االلتزامُ  الثالثُة: البوابةُ 
 تعرَف  َأنْ  َيكفي لكِنْ  اآلَن, عنها احلديِث  جمالِ  يف وَلْسنا ,ضوابطُ  هلا فالكلمةُ 

 :آداِهبا ِمنبعًضا 
                                                            

), من ١٠٥١), وأبو داود: كتاب الصالة, باب فضل اجلمعة, رقم (١/٩٣أخرجه اإلمام أمحد ( )١(
 .حديث عيل 

), ٤٨٨٣), وأبو داود: كتاب األدب, باب من رد عن مسلم غيبة, رقم (٣/٤٤١أخرجه أمحد ( )٢(
 .من حديث معاذ بن أنس اجلهني 

 ).٤٨٧٨), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف الغيبة, رقم (٣/٢٢٤أخرجه أمحد ( )٣(
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ًال:  األطيِب  والكلمةِ  احلسنِة, قبَل  األحسنِ  بالكِلمةِ  تأِيتَ  َأنْ  عليَك  جيُب  أنَّه أوَّ
 p q r s t vu w x﴿ يقوُل:  اهللاَ ألنَّ  الطيِّبِة; قبَل 
y {z | } ~ _ ` a﴾ حديِث  يف−  ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  ,]٥٣:[اإلرساء 
 ,»ُظُهوِرَها ِمنْ  َوُبُطوُهنَا ُبُطوِهنَا ِمنْ  ُظُهوُرَها ُتَرى ُغَرًفا نَّةِ اجلَ  ِيف  إِنَّ « :−  عيلٍّ 
 الطََّعاَم, َوَأْطَعمَ  َكَالَم,ال َأَطاَب  ملَِنْ « قاَل: ?čاهللا رسوَل  يا هَي  ملَِنْ  قاَل: أعرايبٌّ  فقامَ 

َياَم, َوَأَدامَ   .IQH»نَِيامٌ  َوالنَّاُس  بِاللَّْيلِ  َوَصىلَّ  الصِّ
ا ثانًيا:  يقوُل  IRHاًراِمْهذَ  اإلنسانُ  َيكونَ  َأنْ  يصلُح  فال ملقصٍد, إالَّ  خترُج  ال أهنَّ

 قلَّ  سَقُطه كُثرَ  وَمن سَقُطه, كُثرَ  كالُمه كُثرَ  َمن« يقوُل:  عمرَ  ألنَّ  يشٍء; أيَّ 
 .ISH»قلُبه ماَت  وَرُعه قلَّ  وَمنْ  وَرُعه, َقلَّ  حياُؤه قلَّ  وَمن حياُؤه,

 القضاِة, أحد فعزَل  − رمحه اهللا تعاىل−  العزيزِ  عبدِ  بنُ  عمرُ  النهِج  هذا عىل وسارَ 
 العزيِز: عبدِ  بنُ  عمرُ  قاَل  عَزْلَتني? ملَ  عمرُ  يا يقوُل: مستفًرسا القاِيض  هذا فجاءَ 
 خرَج  لو فكيَف  .ITHفعَزْلُتك اخلصَمني كالمِ  ِمنْ  أكثرُ  اخلَصمني معَ  كالَمك أنَّ  بَلَغني

 !اليوَم? واِقِعنا يف العزيزِ  عبدِ  بنُ  عمرُ 
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكمُ −  وسلِّموا وصلُّوا هذا,

 b c d e f﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الربُّ  أمرَ  كام
hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

                                                            

عروف, رقم ), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف قول امل١/١٥٥أخرجه أمحد ( )١(
)١٩٨٤.( 

 .ي: كثري الكالمأ )٢(
), والبيهقي يف ٢٢٥٩), والطرباين يف األوسط رقم (١٢٦أخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم رقم ( )٣(

 ).٤٦٤٠الشعب رقم (
 ).٥٤ص:ذكره ابن عبد الرب يف أدب املجالسة ( )٤(



 

אEאאF ٧٦

F٨E 
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 ,اعنه احلديِث  منَ  وُيكثِرون ,امَعه َيتفاَعُل املجَتَمعُ  اتالسباقِ  ِيف أجواءِ 
َث  املوضوعَ  هذا نتجاوزَ  أالَّ  فرأيُت  إعالُمنا, أخباَره ويتناقُل   ولكنَّه عنه, ونتحدَّ
 فيه, نتحدُث  الذي احلديَث  فإن خٍرب, عن خيتلُف  وخربٌ  حديٍث, عن خيتلُف  حديٌث 
 فهاهنا امليداِن, عنِ  خيتلُف  وامليدانُ  اِجلناِن, إىل السباُق  ُهو عنه نخربُ  الذي واخلربَ 
 ليست واجلائزةُ  ُيقبَض, أن إىل اإلنسانُ  يولدَ  أن منذُ  الدنيا احلياةُ  فهَي  ختتلُف, احللبةُ 
 واألرُض. السمواُت  عرُضها َجنةٌ  ولكنَّها زجاجًة, وال كأًسا

ي, واملسابقةِ  املنافسةِ  حبِّ  عىل وجبَله اإلنسانَ  خلَق   اهللاَ  إنَّ   والتحدِّ
َ   ونبيُّنا ,]٤:[الليل ﴾s t u﴿ فقاَل: واحلركِة, السعِي  وعىل  لنا بنيَّ
 َفُمْعتُِقَها َنْفَسهُ  َفَبائِعٌ  َيْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ « فقاَل: غَدا, أصبَح  وإذا إالَّ  إنسانٍ  من ما أنَّه
 فبائعٌ  احللبِة, هذه يف ينطلُق  والكلُّ  امليداِن, هذا يف يشاركُ  فالكلُّ  ,IQH»ُموبُِقَها َأوْ 

 .čباهللا عياًذا اجلحيِم, يف موبُقها أو النرياِن, من فمعتُقها نفَسه
 الستارَ  أزاَح  لذا السباِق; ميدانِ  يف وهم وتوجهاُهتم ُرؤاُهم ختتلُف  والناُس 

َخ  اخلاطئةِ  املفاهيمِ  منَ  كثريٍ  عن −تعاىل اهللا رمحه−  العزيزِ  عبدِ  بنُ  عمرُ   مفهوًما ورسَّ
 فوقَف  وحركٍة, وسباٍق  سعٍي  يف عرفةَ  من ُيفيضون وهم الناَس  رأى حينام واحًدا
 .IRHله ُغِفرَ  َمن السابَق  ولكِنَّ  وفرُسه, بعُريه سبَق  َمن السابُق  ليَس  يقوُل: هلم خماطبًا

                                                            

 أيب مالك األشعري , من حديث)٢٢٣أخرجه مسلم: كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء, رقم ( )١(
. 

 ).١٦٨أخرجه الدينوري يف املجالسة رقم ( )٢(

kk



 

א٧٧א

 عليها, ُق سابَ يُ  التي اآللةِ  ومفهومَ  الفوزِ  ومفهومَ  السباِق  مفهومَ  يرسُخ فُهَو ُهنا 
 ¦﴿ شأِهنا: يف اهللاُ  قاَل  التي اجلنانُ  إهنا عظيمٌة, والثمرةُ  عظيمٌة, والنتيجةُ 
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á A B C D 
E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 
d e f g h i j k l m n o p q﴾ ٢٦−١٠:[الواقعة[. 

هَ  أن أرادَ  وَمن  بسمِعه ُيصِغَي  أن ُبدَّ  فال العظيمةِ  اجلنانِ  هِذه إىل ِمقوَده يوجِّ
 جاءَ  وَمن ,ملسو هيلع هللا ىلص السابقني سيدُ  وهو اِجلنانِ  هذه إىل سبَق  َمن هناكَ  فإنَّ  سبَق, َمن إىل

 احللبةِ  هذه يف َندخَل  أن قبَل  ِمنهاًجا لنا وضعوا فَقدْ  والتابعني, الصحابةِ  من بعَده
هَ  أن وقبَل   وَمن رَشَد, هبا أخذَ  َمن متعددةٍ  بوصايا وأوَصْونا املركبِة, هذه ةَ فَّ د نوجِّ
 .]١٤:[فاطر ﴾o p q r﴿ يقوُل:  واهللاُ  نفَسه, إالَّ  َيلوَمنَّ  فال ترَكها

 .املتقدمةِ  والصفوِف  الفوزِ  بغريِ  تقبُل  ال األوىل: الوصيةُ 
 عنَدك تكونَ  أن بدَّ  ال له: يقاُل  ينطلَق, أن ويريدُ  احللبِة, هذه يف يشاركُ  فالَّذي

انا وهكذا املتقدمِة, الصفوِف  بغريِ  َتقَبْل  وال الفوِز, بغريِ  َتقَبْل  فال مهٌة,  يقوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص ربَّ
ْل, َواْرَق  اْقَرأْ  ِقَياَمِة:ال َيْومَ  ُقْرآنِ ال لَِصاِحِب  ُيَقاُل « البياِن: هذا يف ْل  ُكنَْت  َكَام  َوَرتِّ  ُتَرتِّ
ْنَيا, َدارِ  ِيف   فريتِقي وَيقرأُ  هنا يرتُل  هوف ,IQH»َتْقَرُؤَها ُكنَْت  آَيةٍ  آِخرِ  ِعنَْد  َمنِْزَلَتَك  َفإِنَّ  الدُّ

 .﴾b c d e﴿ ويرَقى هناكَ 
                                                            

), وأبو داود: كتاب الصالة, باب استحباب الرتتيل يف القراءة, رقم ٢/١٩٢أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث عبد اهللا بن عمرو ٢٩١٤), والرتمذي: كتاب فضائل القرآن, رقم (١٤٦٤(
 ).٧٦٦ه ابن حبان رقم (صححو



 

אEאאF ٧٨

 فيه, بام العامُل  آلياتِه, املتدبرُ  له, املتأمُل  للقرآنِ  القارُئ  هو القرآنِ  وصاحُب 
 الرتقيِة. هذه عمليةِ  يف جهَدنا نبذَل  أن لنا يريدُ  ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا آلياتِه, احلافظُ 

: رواهُ  آخرَ  حديٍث  يف ويقوُل  فِّ  النَِّداءِ  ِيف  َما النَّاُس  َيْعَلمُ  َلوْ « البخاريُّ  َوالصَّ
ِل,األَ  ْ  ُثمَّ  وَّ  أي: »التَّْهِجريِ  ِيف  َما َيْعَلُمونَ  َوَلوْ  َالْسَتَهُموا, َعَلْيهِ  َيْسَتِهُموا َأنْ  إِالَّ  َجيُِدوا َمل

ْبِح  َعَتَمةِ ال ِيف  َما َيْعَلُمونَ  َوَلوْ  إَِلْيِه, َالْسَتَبُقوا« التبكريِ  ا َوالصُّ  .IQH»َحْبًوا َوَلوْ  َألََتْوُمهَ
ينا : يف جاءَ  كام فيقوُل  الوصيِة, هذه عىل ملسو هيلع هللا ىلص يربِّ  اُجلُمَعةِ  َيْومُ  َكانَ  إَِذا« البخاريِّ

َل األَ  َيْكُتُبونَ  َمَالئَِكٌة, اَملْسِجدِ  َأْبَواِب  ِمنْ  َباٍب  ُكلِّ  َعَىل  َكانَ  َل األَ فَ  وَّ  فاستشِعرْ  ,»وَّ
 الثاين, هذا ُثم األوُل  هذا يقوُل: بإشارتِه, يؤُرش  الذي هذا املسجدَ  تدخُل  وأنَت 
م َل  يكتبون فإهنَّ ُحَف  َطَوُوا َمامُ اإلِ  َجَلَس  َفإَِذا« فاألوَل  األوَّ  َيْسَتِمُعونَ  َوَجاُؤوا الصُّ
ْكرَ   .IRH»الذِّ

, السباَق  َنعيَش  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص لنا يريدُ   يف املسجدِ  باِب  عندَ  غريي فأسابُق  احلقيقيَّ
 ولِكنْ  مجعٌة, هلم ُهمْ  نَعمْ  اخلطيِب, دخولِ  بعدَ  يأتون الذين فهؤالءِ  اجلمعِة, يومِ 
نْ   مل  عظيٌم. كبريٌ  رشٌف  وهذا املالئكِة, صحِف  يف أسامُؤهم ُتدوَّ

 : ﴿s t u v w x y z اهللاُ قاَل  َقدْ و
 يدعُ  مل إماًما, يكونَ  أن يريدُ  ]٧٤:[الفرقان ﴾� ~ { | }

َينا إماًما; يكونَ  أن لنفِسه دعا وإنام لذريتِه,  األئمةَ  نحن نكونَ  أن الدينُ  هذا لريبِّ
                                                            

), ومسلم: كتاب الصالة, ٦١٥أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب االستهام يف األذان, رقم ( )١(
 .), من حديث أيب هريرة ٤٣٧باب تسوية الصفوف, رقم (

), ومسلم: كتاب اجلمعة, ٣٢١١أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة, رقم ( )٢(
 .), من حديث أيب هريرة ٨٥٠باب فضل التهجري يوم اجلمعة, رقم (



 

א٧٩א

مني,  هذا يف دخَل  وإِنْ  حتَّى السابِقني, نحنُ  نكونُ  األبناءُ  سابَقنا لو حتَّى واملتقدِّ
 الذريُة. الدعاءِ 

 القائمِة. ذيلِ  يف تكونَ  أن لنفِسك َترَىض  ال الثانيُة: الوصيةُ 
 القافلِة, يف نكونَ  أن يشءٍ  أهمُّ  يقوُل: كالذي الضعفاِء, مهةَ  مهُتك تُكنْ  وال

 ِب,كْ الرَّ  يف موجودٌ  أنَّني يشءٍ  أهمُّ  أو القائمِة, يف موجودٌ  اسِمي أن يشءٍ  أهمُّ  أو
 ُهيِّئت قد وأنَت  الذيُل, إالَّ  بذلَك  يقَبُل  ال ألنه القائمِة; ذيلِ  يف تكونَ  بأن تقَبْل  فال

 معلًام  أو والًدا كان سواءٌ  بَك; واعتَنى ربَّاكَ  َمن فإن رأًسا, تكونَ  أن وهو آخَر, ليشءٍ 
 لنفِسَك  ترَض  فال َذيًال, لتكونَ  يربَِّك  ومل رأًسا, لتكونَ  ربَّاك مدرًسا, أو شيًخا أو
 قاَل  القائمِة, ذيلِ  يف َتكونَ  أن ترَض  فال القائمةِ  يف كنَت  وإِنْ  حتَّى ذيًال, تكونَ  أن

اِعر  :الشَّ
ـــــُت ـــــا َطِمْح ـــــٍةوإَِذا َم  لَِغاَي

 

ـــيُت  ـــى َوَنِس ـــُت اُملنَ ـــَذرْ  َركِْب  اَحل
ــــَعاْب ــــوَر الشِّ ــــْب ُوُع نَّ  وَملْ َأَجتَ

 

ـــــةوَال ـــــِب  كبَّ ـــــَتِعرْ  اللَه  اُملْس
ـــال ـــُعوَد اِجلَب ـــْب ُص ـــْن َيَتَهيَّ  َوَم

 

ــرْ  ــْنيَ اُحلَف ْهِر َب ــدَّ ــَد ال ــْش َأَب  IQHَيِع
 واملستنقعاِت. احلفرِ  وسطِ  يف يبَقى اجلبال صعودَ  يتهيُب  َمن أي:

 األوُل: قاَل  كامأنَّ األمَر,  واعَلمْ 
ــُه ــَت َل ــْو َفطِنْ ــٍر َل ــُؤوَك ألَْم ــْد هيَّ  َق

 

 IRHَفاْرَبْأ بِنَْفِسَك َأْن َترَعى َمَع اهلمـلِ 
                                                            

 ).٩٠ص:انظر: ديوانه ( ,األبيات أليب القاسم الشايب )١(
 ).١٢٤ص:جم للدمريي (البيت للطغرائي من قصيدته المية العجم, انظر: رشح المية الع )٢(



 

אEאאF ٨٠ 

 d e f g h i﴿ فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص رسوَله  ربُّنا خاطَب  وَقدْ 
j k l m n o p q r s ut v w x 

y z { | }﴾ املتخلِّفون القابعونَ  القاعدونَ  فهؤالءِ  ,]٨٣:[التوبة 
م باخلروِج; هلم يؤذنُ   ال  حلباِت  دخوُل  هلم يمكنُ  فال ضعيفًة, نفوًسا يمتلِكون ألهنَّ

م السباِق;  األبِيََّة. القويةَ  النفوَس  يمِلكون ال ألهنَّ
 بجاِهه َق ـيسب ولن باملِه, َق ـَيسب ولن بنسبِه, سَيسبُِق  السابَق  أنَّ  تظنَّ  وال
ْ  َعَمُلهُ  بِهِ  َبطَّأَ  َوَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  ومنصبِه, عْ  َمل  العمُل  كان فإذا IQH»َنَسُبهُ  بِهِ  ُيْرسِ

 َينفُعه. فال رسيًعا النسُب  وكان بطيًئا
 .تتكررُ  ال افإهنَّ  الفرَص  تضيِّعِ  ال الثالثُة: الوصيةُ 
تِي َمنْ  نَّةَ اَجل  َيْدُخُل « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  الفرُص, تتكررُ  ال الدنيا احلياةِ  حلبةِ  ففي  ُأمَّ

اشةُ  فقام »َقَمرِ ال إَِضاَءةَ  ُوُجوُهُهمْ  ُتِيضءُ  َألًْفا َسبُْعونَ  ِهيَ  ُزْمَرةٌ   األسديُّ  ِحمصنٍ  بنُ  عكَّ
 :اهللا رسوَل  يا اهللاَ ادعُ  فقالč ُهمَّ « قاَل: منهم, جيعَلني أن  ,»ِمنُْهمْ  اْجَعْلهُ  اللَّ

 َسَبَقَك « قاَل: منُهم, جيَعَلني أن اهللاَ ادعُ  čاهللا رسوَل  يا فقاَل: األنصارِ  منَ  رجٌل  فقامَ 
ا اَشةُ  ِهبَ  .IRH»ُعكَّ

ُل  ال فرٌص  فهي ُر, وال َتتبدَّ كْ  اآلنَ  عنَدكَ  الَّتي الصحةِ  فرصةَ  فاغتنِمْ  تتكرَّ  وحرِّ
ُمها, احلياةِ  قيدِ  عىل والديَك  ودَ ـوج واغتنِمْ  ,čاهللا إىل عجلَتك ا وبرَّ  وَت ـمت أن فإمَّ

                                                            

), ٢٦٩٩أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن, رقم ( )١(
 .حديث أيب هريرة  من

), ٦٥٤٢, رقم (يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حسابأخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب  )٢(
 ,املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذابالدليل عىل دخول طوائف من ومسلم: كتاب اإليامن, باب 

 .), من حديث أيب هريرة ٢١٦رقم (



 

א٨١א

ْب  تعيُشه الذي األمنِ  فرصةَ  واغتنِمْ  أحُدمها, يموَت  أو يموتا  أو  ,čاهللا إىل وتقرَّ
ا الفرَص; هذه فاغتنِمْ  ُر, ال ألهنَّ ُت  ال الذكيُّ  واملتسابُق  تتكرَّ  الفرَص. يفوِّ

 .الطريِق  عىل وركِّزْ  االلتفاَت  تكثِرِ  ال الرابعُة: الوصيةُ 
 ال, أو منه دنا هل خلَفه َمن إىل وينظرُ  االلتفاِت, من يكثرُ  الذي املتسابَق  فإن
 به املحيطةِ  بالسُبلِ  ينشغُل  والَّذي حركُته, تتأخرُ  وَيرسةً  َيمنةً  االلتفاَت  يكثرُ  والَّذي
 الطريِق, من خرَج  وربام حركُته, تنخفُض  له اهللاُ أراَده الذي السبيلِ  عن ويغفُل 

 »čاهللا َسبِيُل  َهَذا« وقال: خطا, ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  لنا خطَّ  : مسعودٍ  ابنُ  يقوُل 
 َشْيَطانٌ  ِمنَْها َسبِيلٍ  ُكلِّ  َعَىل  ,ُسُبٌل  َهِذهِ « وقاَل: شاملِه, وعن يمينِه عن خطوًطا وخطَّ 
 j k l m on﴿ األنعاِم: سورةِ  من اآليةَ  قرأَ  ُثم ,»إَِلْيهِ  َيْدُعو
p q r s t u wv x y z { |﴾ 

 .IQH]١٥٣:[األنعام
 لطريِقه, املحاذيةِ  الطرِق  هبذه يغرتُّ  ال اجلنةِ  تلَك  يف الطامعُ  العاقُل  فاملتسابُق 

 واضٌح. سبيَلك فإنَّ  السبلِ  تلَك  من فَدْعَك  ,َفْرعيَّة طرُق  فهَي 
 فاعتِصمْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص رسوُلك إليه وهداكَ   ربُّك به جاءَ  الذي املنهُج  هذا وهو

نَّةِ  االعتصامُ  :− تعاىل اهللا رمحه−  الزهريُّ  يقوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص رسولِه وبُسنةِ  čاهللا بكتاِب   بالسُّ
نةَ  ألنَّ  ;IRHنجاةٌ   نجا, رِكَبها َمن نوٍح  َسفينةِ  مثُل  :− تعاىل اهللا رمحه−  مالٌك  قاَل  كام السُّ
 .ISHهلَك  عنها ختلََّف  وَمن

                                                            

 .), من حديث ابن مسعود ١/٤٣٥أخرجه أمحد ( )١(
 ).١٥٩), وابن بطة يف اإلبانة رقم (٩٧أخرجه الدارمي يف سننه رقم ( )٢(
 ).٨٧٢), واهلروي يف ذم الكالم رقم (٨/٣٠٨أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد ( )٣(



 

אEאאF ٨٢

 حلظاِت  يف املوَت  ينازعُ  وهو  حذيفةَ  عندَ   مسعودٍ  ابنُ  جاءَ  وقد
َن, إيَّاك قاَل: متوَت. أن قبَل  َأْوِصني حذيفةُ  يا وقاَل: األخريِة, عمِره  دينَ  فإنَّ  والتلوُّ
نَ  إياكَ  أي: واحٌد. čاهللا  بذاك وتارةً  الثوِب  هبذا تارةً  هناك, وتارةً  هنا تارةً  والتلوُّ

اَك, الثوِب,  .IQHملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  فهَمه الذي الفهمِ  عىل الدنيا احلياةَ  هذه فافَهمْ  إيَّ
 فقابَله −زمنِه يف اخليلِ  سباِق  حلبةِ −  احللبةِ  ناحيةِ  من  بالٌل  أقبَل وقد 

بون. سبَق  بالٌل: قال سبَق? َمن بالُل  يا فقاَل: رجٌل   عن أسأُلك إنام قاَل: املقرَّ
 .IRHاخلريِ  عن ُأجيُبك وأنا بالٌل: قال اخليِل.

ا اجلائزَة, فِهموا وهكذا السباَق, فِهموا وهكذا الدنيا, احلياةَ  فِهموا هَكذا  إهنَّ
 اجلناُن. تلَك 

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رَمحكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا,
نا أمرَ  كام  b c d e f hg﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  ربُّ

i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
  k  

                                                            

أيب شيبة يف ), وابن ٣٠٨٣), وابن اجلعد يف املسند رقم (٢٠٤٥٤أخرجه معمر يف جامعه رقم ( )١(
  ).٣٥٩٥٣املصنف (

 ).٢/١٩٣ذكره اجلاحظ يف البيان والتبيني ( )٢(



 

א٨٣

F٩E 
א 

 الصاحلاِت, وعِملوا آَمنوا الذينَ  عىل وأثنَى الصاحلاِت, لفعلِ   اهللاُ نَدَبنا
 : ﴿i j k l m n o p q r s t فقاَل 

u v xw y z { | } ~ _ 
a` b c d﴾ ٧٠−٦٩:[النساء[. 

 َ م الصاِحلني, للُمتَّقني العاقبةَ  أنَّ   وبنيَّ  األرِض, ورثةُ  هم وأهنَّ
 : ﴿l m n o p q r s t u v فقاَل 

w﴾ ١٠٥:[األنبياء[. 
 čاهللا رسوُل  كانَ  وهكذا عبٍد, كلِّ  غايةُ  هي الصاحلني معَ  واحلُرش  والصالُح 

نا تقوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص  َنبِيٍّ  ِمنْ  َما« يقوُل:  اهللا رسوَل  سِمعُت  : عائشةُ  أمُّ
َ  إِالَّ  َيْمَرُض  ْنَيا َبْنيَ  ُخريِّ  ةٌ ُبحَّ  أخَذْته فيه ُقبَض  الذي شكواهُ  يف وكانَ  ,»ِخَرةِ اآلوَ  الدُّ
يِقنيَ  النَّبِيِّنيَ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  اهللاُ َأْنَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ « يقوُل: فسِمعته شديدٌة, دِّ َهَداءِ  َوالصِّ  َوالشُّ

نيَ  اِحلِ َ  أنه فعِلْمت عائشُة: فقاَلْت  ,»َوالصَّ  .IQHُخريِّ
 فيتبُعه األوُل  يذهُب  يزيدوَن, وال الدنيا احلياةِ  هذه يف يتناقصونَ  والصاِحلون

ونَ  ُيْقَبُض « قولِه: يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أخربَ  كام اآلخُر, اِحلُ ُل األَ  الصَّ ُل,األَ فَ  وَّ  ُحَثاَلةٌ  َوَتْبَقى وَّ
ِعريِ  التَّْمرِ  َكُحَثاَلةِ  − حفالةٌ  قال: أو−   .IRH»َشْيًئا ِهبِمْ  اهللاُ  َيْعَبأُ  َال  َوالشَّ

                                                            

, رقم ﴾m n o p q r s t﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب  )١(
 ).٢٤٤٤, رقم (), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب يف فضل عائشة ٤٥٨٦(

), من حديث مرداس ٦٤٣٤أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب ذهاب الصاحلني, رقم ( )٢(

kk



 

אEאאF ٨٤

=

 أخباًرا هلم  اهللاُ  جعَل  فَقدْ  الصاِحلني, أخبارِ  من يشءٍ  َعنْ  اآلنَ  وحديثُنا
 الصاِحلني: أخبارِ  ِمن يشءٌ  وهاُهنا ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّه ُسنةِ  ويف ,čاهللا كتاِب  يف مبثوثةً  جتُدها

 الصاِحلني بحفظِ  تكفَل   اهللاَ  أنَّ  الصاِحلني: أخبارِ  ِمن األوُل  اخلربُ 
 .ورعايتِهم

 جنَبه وضعَ  إذا قولِه يف نائمٍ  كلَّ  يرشدُ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوُل  َحيُرضنا وهاهنا
 َنْفِيس  َأْمَسْكَت  َفإِنْ  َأْرَفُعُه, َوبَِك  َجنْبِي َوَضْعُت  َريبِّ  بِاْسِمَك « قاَل: األرضِ  عىل

َها, نيَ  ِعَباَدكَ  بِهِ  َحتَْفظُ  بَِام  َفاْحَفْظَها َأْرَسْلَتَها َوإِنْ  َفاْرَمحْ اِحلِ  هذا ِمن فعِلْمنا ,IQH»الصَّ
 .č اهللا منَ  ورعايةٍ  حفظٍ  يف الصاحلني أنَّ  احلديِث 

م َبْل  م, أهلوهم هلم وُحيفظُ  ُحيَفظون إهنَّ  الكهِف: سورةِ  يف جاءَ  وقد وذرارهيُّ
﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º﴾ اهللاُ فحفظَ  ,]٨٢:[الكهف  أبيِهم, لصالِح  الكنَز; هذا الذريةِ  هلذه 
هم, لصالِح  أو  .IRH كثريٍ  ابنِ  عندَ  جاءَ  كام السابعِ  أبيِهم لصالِح  أو جدِّ

 بنُ  حممدُ  يقوُل  ذلَِك, من أبعدُ  هوَ  ما إىل يمتدُّ  č اهللا حفظَ  إنَّ  بل
 وقريَته ولِده وولدَ  ولَده الصالِح  بالرجلِ  ليحفظُ  اهللاَ  إنَّ  :−تعاىل اهللا رمحه−  املنكدرِ 
 .ISHوسِرته čاهللا حفظِ  يف يزالونَ  وال حوَهلا, التي والدويراِت  فيها هو الَّتي

                                                            

), عن ٤١٥٦. وأخرجه أيضا: كتاب املغازي, باب غزوة احلديبية, رقم (األسلمي 
 مرداس موقوفا.

), ومسلم: ٦٣٢٠, رقم (التعوذ والقراءة عند املنامأخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب  )١(
), من حديث أيب ٢٧١٤, رقم (ما يقول عند النوم وأخذ املضجعكتاب الذكر والدعاء, باب 

 .هريرة 
 ).٥/١٦٨تفسري ابن كثري ( )٢(
 ).٣٦٥٦٤ملصنف رقم (), وابن أيب شيبة يف ا٣٣٠أخرجه ابن املبارك يف الزهد رقم ( )٣(



 

א٨٥

 واللحظاِت  احلرجةِ  األوقاِت  يف بصالِحهم ينتفعون احلونالصَّ  الثاين: اخلربُ 
 .الصعبةِ 

 عليهم فانَطَبَقت الغارِ  إىل َأَوْوا الذين أولِئَك  خربَ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا علينا قصَّ  وَقدْ 
 بصالِح  اهللاَ َتْدعوا أن إالَّ  الصخرةِ  هذه ِمن ينجيُكم ال إنَّه لبعِضهم: فقالوا الصخرُة,
 الصخرةُ  تلَك  عنهم فانفَرَجت عمِله, بصالِح  منهم واِحدٍ  كلُّ  فدعا أعاملِكم.
 .IQHملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخربَ  كام َيمشون, فخَرجوا
 َماَت  إَِذا« قاَل: حينَام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخربَ  كام احلرجِة, األوقاِت  يف هبا ينتفعون فُهم

 َولَدٍ  َأوْ  بِِه, ُينْتََفعُ  ِعْلمٍ  َأوْ  َجاِرَيٍة, َصَدَقةٍ  ِمنْ  إِالَّ  َثَالَثٍة: ِمنْ  إِالَّ  َعَمُلهُ  َعنْهُ  اْنَقطَعَ  ْنَسانُ اإلِ 
 اآلباُء, به ينتفعُ  األبناءِ  وصالُح  األبناُء, به حيفظُ  اآلباءِ  فصالُح  ,IRH»َلهُ  َيْدُعو َصالٍِح 

 اآلباءِ  من قبَلك سارَ  َمن لك وحيفظُ  بعَدك, جاءَ  َمن لَك  وُحيفظُ  به حتفظُ  فصالُحك
 واألجداِد.
م الثالُث: اخلربُ   الذنوِب, حرُّ  أهلَبه ملَِنْ  املباركةُ  والرفقةُ  اآلمنُ  املحضنُ  همُ  أهنَّ

 .ويؤوَب  ويتوَب  يعودَ  أن وأرادَ 
 عن يبحُث  َمن إىل الذنِب, منَ  الرجوعِ  يف يفكرُ  َمن إىل التوبِة, يف يفكرُ  َمن إىلف

َ  وقد الصاِحلني, يف إالَّ  ذلَك  جتدُ  ال فإنَّك اآلمِن, الدافِئ  املحضنِ   يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا لنا بنيَّ
                                                            

), ٢٢٧٢, رقم (من استأجر أجريا فرتك األجري أجرهأخرجه البخاري: كتاب اإلجارة, باب  )١(
), من حديث ابن عمر ٢٧٤٣ومسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب قصة أصحاب الغار, رقم (

. 
), ١٦٣١, رقم (ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتهأخرجه مسلم: كتاب الوصية, باب  )٢(

 .حديث أيب هريرة  من



 

אEאאF ٨٦

 الرباينُّ  العاملُ  ذلَك  فأرشَده العاِملَ, سأَل  نفسٍ  مئةَ  قتَل  ملَّا أنَّه نفسٍ  املئةِ  قاتلِ  حديِث 
 .IQHمعهم اهللاَ فاعُبدِ  صاِحلني قوًما فيها فإن وكذا كذا قريةِ  إىل اذَهْب  قاَل:

م الرابُع: اخلربُ   .األمنِ  بحفظِ  األَوىل همُ  أهنَّ
 čاهللا رسوُل  أرَق  : عائشةُ  تقوُل , الصالُح  األمنِ  رجلِ  يف األوُل  املعيارُ و

ا ًال ـَرُج  َلْيَت « فقاَل: −ومُ ـالن عنه ذهَب  َأْي:− ليلةٍ  ذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص  َأْصَحاِيب  نْ ـمِ  َصاِحلً
 قاَلْت  يناُم, ال األمنَ  جيدُ  ال الذي فاإلنسانُ  يناَم, حتَّى يأمنَ  َأنْ  يريدُ  ,»َحيُْرُسنِي
 »َهَذا? َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  −مسلٍح  رجلٍ  صوَت  أي:− سالٍح  صوَت  فسِمْعنا عائشُة:

 čاهللا رسوُل  فنامَ  عائشُة: قاَلْت  أحُرُسك. ِجئُت  اهللا, رسوَل  يا وقاصٍ  أيب بنُ  سعدُ  قال:
 األمِن. رجلِ  يف رئيٌس  معيارٌ  فالصالُح . IRHغطيَطه سِمْعت حتَّى ملسو هيلع هللا ىلص

 .خمتلًفا شأًنا جلنائِِزهم أنَّ  اخلامُس: اخلربُ 
َجاُل  َفاْحَتَمَلَها نَاَزةُ اَجل  ُوِضَعِت  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل   َكاَنْت  َفإِنْ  َأْعنَاقِِهْم, َعَىل  الرِّ

ةً  ُموِين  َقاَلْت: َصاِحلَ ُموِين. َقدِّ ةٍ  َغْريَ  َكاَنْت  َوإِنْ  َقدِّ  َأْينَ  َوْيَلَها َيا ِألَْهلَِها: َقاَلْت  َصاِحلَ
ا?! َتْذَهُبونَ  ا َيْسَمعُ  ِهبَ ءٍ  ُكلُّ  َصْوَهتَ  .ISH»َلُصِعَق  ْنَسانُ اإلِ  َسِمعَ  َوَلوْ  ْنَساَن,اإلِ  إِالَّ  َيشْ

 قبوِرهم. يف خمتلًفا أيًضا شأًنا هلم أنَّ  السادُس: اخلربُ 
 يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  ماذا فانُظروا جناِئِزهم, أخبارِ  من الطرَف  هذا ِمْعناَس  فإِنَّا

                                                            

), ومسلم: كتاب ٣٤٧٠أخرجه البخاري: كتاب أحاديث األنبياء, باب حديث الغار, رقم ( )١(
 .), من حديث أيب سعيد اخلدري ٢٧٦٦التوبة, باب قبول توبة القاتل, رقم (

), ومسلم: كتاب ٧٢٣١: ليت كذا وكذا, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب التمني, باب قوله  )٢(
 ).٢٤١٠, رقم (فضائل الصحابة, باب يف فضل سعد 

من حديث أيب  ,)١٣٨٠, رقم (كالم امليت عىل اجلنازةأخرجه البخاري: كتاب اجلنائز, باب  )٣(
 .سعيد اخلدري 



 

א٨٧

 ونويلِّ  قِربها يف فنَضُعها اجلنازةَ  هذه نحمُل  ونحنُ  قبوِرهم, يف وُهم الصاِحلني خربِ 
هُ  اَمليُِّت « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  صاِحلًا رجًال  اجلنازةِ  هذه صاحُب  كانَ  فإن عنها, ُرضُ  َحتْ

ُجُل  َكانَ  َفإَِذا« قِربه يف وهو عنه ذَهْبنا أن بعدَ  وذلَك  ,»َالئَِكةُ املَ  ا الرَّ  َقاُلوا: َصاِحلً
ُتَها اْخُرِجي ي َمحِيَدةً  اْخُرِجي الطَّيِِّب, َسدِ اَجل  ِيف  َكاَنْت  الطَّيَِّبةُ  النَّْفُس  َأيَّ  بُِروٍح  َوَأْبِرشِ
ا ُيَقاُل  َيَزاُل  َوَال  َغْضَباَن, َغْريِ  َوَربٍّ  َوَرْحيَانٍ  ُرَج  َحتَّى َذلَِك  َهلَ ا ُيْعَرُج  ُثمَّ  ,َختْ  إَِىل  ِهبَ
َامِء, ا, َفُيْفَتُح  السَّ  الطَّيَِّبةِ  بِالنَّْفسِ  َمْرَحًبا َفُيَقاُل: ُفَالٌن. َفَيُقوُلوَن: َهَذا? َمنْ  َفُيَقاُل: َهلَ

ي َمحِيَدةً  اْدُخِيل  الطَّيِِّب, َسدِ اجلَ  ِيف  َكاَنْت   َغْضَباَن, َغْريِ  َوَربٍّ  َوَرْحيَانٍ  بَِروٍح  َوَأْبِرشِ
ا ُيَقاُل  َيَزاُل  َوَال  ا ُينَْتَهى َحتَّى َذلَِك  َهلَ َامءِ  إَِىل  ِهبَ  .«IQH اهللاُ فِيَها الَّتِي السَّ

 .الدنيا يف كانَ  الَّذي لصالِحه مَعه يتلطُف  قبوِرهم, يف الصاحلني شأنُ  هَكذا
ا ْث  اآلخرةُ  أمَّ َث, أن شئَت  ما فحدِّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بقولِ  َتكتفَي  أن شئَت  وإِنْ  حتدِّ

: َيُقوُل « : ربِّه عن يرويهِ  فيام بُّ نيَ  لِِعَباِديَ  َأْعَدْدُت  الرَّ اِحلِ  اجلَنةِ  يف أي: »الصَّ
 ِشئْتُْم: إِنْ  اْقَرُؤوا« قاَل: ُثم ,»َبَرشٍ  َقْلِب  َعَىل  َخطَرَ  َوَال  َسِمَعْت  ُأُذنٌ  َوَال  َرَأْت  َعْنيٌ  َال  َما«
﴿p q r s t u v w x y z { |﴾ ١٧:[السجدة[«IRH, 

 الصاِحلني. أخبارِ  من يشءٌ  وهذا الصاِحلني, شأنُ  هكذا
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  ىاهلدَ  نبيِّ  عىل −اهللا رمحكم−  مواوسلِّ  واصلُّ  ُثمَّ 

 b c d﴿ :ًال قائِ  الكريمِ  هكتابِ  يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام
e f hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

                                                            

), وابن ماجه: كتاب الوهد, باب ذكر املوت واالستعداد له, رقم ٢/٣٦٤أخرجه أمحد ( )١(
 .أيب هريرة ), من حديث ٤٢٦٢(

), ٣٢٤٤أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة, رقم ( )٢(
 .), من حديث أيب هريرة ٢٨٢٤ومسلم: كتاب اجلنة وصفة نعيمها, رقم (



 

אEאאF ٨٨

F١٠E 
א 

ْثنا  األدِب  الصاِحلني وهو شعارِ  َعن اآلنَ  وحديثُنا الصاِحلني, عنِ  مَىض  فيام حتدَّ
رُ  فال اخللِق, وُحسنِ   حسٍن, خلٍق  وبغريِ  أدٍب  بغريِ  وهو صاِحلًا العبدُ  يكونَ  أن يتصوَّ

رُ  وال عي صاحلًا ترى َأنْ  أبًدا يتصوَّ  سيٌِّئ  أخالِقه, يف سيٌِّئ  وهو نفِسه يف الصالَح  يدَّ
 بيِعه, يف أو وأخواتِه, إخوانِه معَ  أو زوجتِه, معَ  أو والدتِه, معَ  أو والِده, معَ  خلِقه يف
 جريانِه. معَ  أو رشاِئه, يف أو

  هريرةَ  أبو رواهُ  الذي العظيمُ  اخلطريُ  احلديُث  هذا اآلنَ  كالِمنا وعمدةُ 
ُق, وتفعُل  النهار وتصومُ  الليَل  تقومُ  فالنةَ  إنَّ  :čاهللا رسوَل  يا قيَل: قاَل: دَّ  وتؤِذي وَتصَّ

 املكتوبةَ  ُتصيلِّ  وفالنةُ  قالوا: ,»النَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِهيَ  فِيَها َخْريَ  َال « قاَل: بلساِهنا, جرياَهنا
ُق  دَّ  ِمنْ  ِهيَ « قال: أحًدا, تؤذي وال −املجفُف  اللبنُ  وهو باألَقطِ  أي:− بأثوارٍ  وتصَّ

َحه املفرد, األدب كتابِه يف البخاريُّ  رواهُ  »نَّةِ اَجل  َأْهلِ   .IQH األلباينُّ  وصحَّ
ْل   وُعِرَفت الفريضِة, عىل نافلةً  الليلِ  بقيامِ  ُعِرَفت املرأةُ  فهذه احلديَث, هذا تأمَّ

 بصدقاٍت, وُعِرَفت كثريٍة, بأفعالٍ  وُعرَفت رمضاَن, فريضةِ  عىل نافلةً  النهارِ  بصيامِ 
 يف مصحُفه دائًام  وتراهُ  حمموٌد, أمرٌ  وهذا األولِ  الصفِّ  يف دائًام  تراهُ  البعضِ  كحالِ 
 معَ  خلِقه يف سيٌِّئ  ولكنَّه هناِره, يف صائًام  ليِله يف قائًام  وتراهُ  حمموٌد, أمرٌ  وهذا يِده

ذَ  بيَته دخَل  إذا الناِس, ه, ِمن أهُله تعوَّ  الناُس  أشارَ  املجالسِ  أحدِ  يف دخَل  وإذا رشِّ
 قراءةِ  عىل حيافظُ  وممَّن األوِل, الصفِّ  أهلِ  ِمن وهو ,čباهللا أعوذُ  فالنٌ  جاءَ  قالوا: إليه

 السيئِة. بأخالِقه الناَس  ُيؤِذي أنَّه والسبُب  القرآِن,
                                                            

 ).٢/٤٤٠), وأخرجه أيضا أمحد (١١٩األدب املفرد رقم ( )١(

kk



 

א٨٩

 يف عظيمٍ  قسمٍ  بعدَ   اهللاُ امتَدَحه الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص الكريمِ  النبيِّ  إىل وانُظرْ 
﴿y﴾ :قاَل ﴿k l m n﴾ ربُّه له يقوُل  ذلك ومعَ  ,]٤:[القلم : 
﴿I J K L M N﴾ :أخالُقَك  وسُهَلت حُسنَت أي ﴿P Q R S 

T U V W﴾ ١٥٩:عمران [آل[. 
 الكفةِ  إىل ننظرُ  وال نفعُلها الصاحلاِت  ببعضِ  نغرتُّ  ونحنُ  وبَك  يب فكيَف 

 الشارِع, يف أو سوِقه, يف خلِقه يف سيٌِّئ  هو كَمن اخللِق, بسوءِ  امتَألْت  التي األخرى
 معَ  حاُله هذاف بصالٍح, ليَس  ويقولوَن: إليه ينظرونَ  والناُس  ,ِقياَدِة سيَّارتِه يف أو

 هذا فليَس  أخواتِه, معَ  أو إخوانِه, معَ  أو زوجتِه, معَ  أو أوالِده, معَ  أو بيتِِه, أهلِ 
 نريُده. الَّذي الصالَح  هو هذا فليَس  صَدقوا وقد بصالٍح,

نا للرضورِة, الشيئنيِ  هذين بنيَ  مجعَ   ونبيُّنا  فرًقا هناكَ  أنَّ  ولُيخِربَ
ُجوهُ  َوُخُلَقهُ  ِدينَهُ  َتْرَضْونَ  َمنْ  إَِلْيُكمْ  َخَطَب  إَِذا« قاَل: ًزا,ومتايُ   ديِّنٌ  فإنسانٌ  ,IQH»َفَزوِّ
 اشَرتَى أو باعَ  إذا أخالٍق, بغريِ  املتديِّنِ  بتديُّنِ  الناُس  يغرتَّ  فال يصلُح, ال لٍق ُخ  بغريِ 
 اآلَخرين, ظهورِ  عىل يتسلَُّق  هو وإذا يكذُب, هو فإذا تعامل وإذا غشاٌش, هو إذا

 املؤِمنني أعراضِ  يف لساُنه ويفِري والصالِح, واهلُدى التديُّنِ  ثياَب  لبَس  وإِنْ  حتَّى
 واملؤمناِت.

 ببعضِ  ُيكَتفى لِكنْ  انتَهْينا, ما َرسْدهتا لو التي الطويلةَ  القائمةَ  هذه وتدبَّرْ 
 .اإلشاراِت 

                                                            

, رقم جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوهما أخرجه الرتمذي: كتاب النكاح, باب  )١(
), من حديث أيب هريرة ١٩٦٧), وابن ماجه: كتاب النكاح, باب األكفاء, رقم (١٠٨٤(

. 



 

אEאאF ٩٠ 

ُ  وهو ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل   اإليامِن, روابطِ  وأعظمِ  أكملِ  ِمن اخللِق  ُحسنَ  أنَّ  يبنيِّ
 .IQH»ُخُلًقا َأْحَسنُُهمْ  إِيَامًنا اُملْؤِمنِنيَ  َأْكَمُل « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل 

 ُ  فيقوُل  خلًقا, الناسِ  أحاسنُ  هم القيامةِ  يومِ  يف إليه الناسِ  أقرَب  أنَّ  ويبنيِّ
 .IRH»َأْخَالًقا َأَحاِسنَُكمْ  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َجمْلًِسا ِمنِّي َوَأْقَربُِكمْ  إَِيلَّ  َأَحبُِّكمْ  ِمنْ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص

 ُ  :ملسو هيلع هللا ىلص فيقوُل  اخللِق, حسنِ  مثل بيشءٍ  يثقُل  ال القيامةِ  يومَ  امليزانَ  أنَّ  ويبنيِّ
ءٌ   َما«  َفاِحَش ال َلَيْبَغُض  اهللاَ َوإِنَّ  َحَسٍن, ُخُلٍق  ِمنْ  َأْثَقُل  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  املُْؤِمنِ  ِميَزانِ  ِيف  َيشْ
 .ISH»َبِذيءَ ال

 املقامَ  وهذا املرتبةَ  هذه يطُلبون − بعِده ِمن الصاِحلني حاُل  وكذا−  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  لذا
َ  إذا فكانَ  الرفيَع,  : عيلٌّ  يقوُل  كانَ  كام االستفتاِح, دعاءِ  يف قرأَ  صالتِه يف كربَّ

 يف املرويَّ  الطويَل  احلديَث  وذكرَ  قاَل, الصالةِ  إىل قامَ  إذا  النبيَّ  إنَّ 
 َأْنَت, إِالَّ  ِألَْحَسنَِها َهيِْدي َال  َفإِنَّهُ  ,ْخَالِق األَ  ِألَْحَسنِ  َواْهِدِين « وفيِه: ,)مسلمٍ  صحيح(

ْف  ُف  َال  َفإِنَّهُ  َسيَِّئَها َعنِّي َواْرصِ  يف جاءَ  كام ويقوُل  ,ITH»َأْنَت  إِالَّ  َسيَِّئَها َعنِّي َيْرصِ
ُهمَّ « :)حبانَ  ابنِ  صحيح( نَْت  اللَّ نْ  َخْلِقي َحسَّ  .IUH»ُخُلِقي َفَحسِّ

                                                            

), وأبو داود: كتاب السنة, باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصانه, رقم ٢/٢٥٠أخرجه أمحد ( )١(
), ١١٦٢, رقم (ملرأة عىل زوجهاما جاء يف حق ا), والرتمذي: كتاب الرضاع, باب ٤٦٨٢(

 .حديث أيب هريرة  من
 , من حديث)٢٠١٨أخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف معايل األخالق, رقم ( )٢(

 .جابر 
), ٤٧٩٩), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف حسن اخللق, رقم (٦/٤٤٦أخرجه أمحد ( )٣(

), من حديث أيب الدرداء ٢٠٠٢والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف حسن اخللق, رقم (
. 

 ).٧٧١أخرجه مسلم: كتاب صالة املسافرين, باب الدعاء يف صالة الليل, رقم ( )٤(
 .), من حديث ابن مسعود ٩٥٩), وابن حبان رقم (١/٤٠٣أخرجه أمحد ( )٥(



 

א٩١ 

 ُ  َمن هبا فيدركُ  املؤمنُ  يرَكبها أن ُيمكنُ  َمطيةٍ  أعظمَ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا لنا ويبنيِّ
نا حديِث  يف فيقوُل  اخلُلِق, حسنُ  القاِئمني الصاِئمني منَ  سبَقه  : عائشةَ  ُأمِّ

ائِمِ  َدَرَجةَ  ُخُلِقهِ  بُِحْسنِ  َلُيْدِركُ  اُملْؤِمنَ  إِنَّ «  .IQH»َقائِمِ ال الصَّ
 درجةَ  −اخللِق  بُحسنِ  أي:−  هبا فيدركُ  املؤمنُ  يرَكُبها كالدابةِ  اخللِق  فُحسنُ 

 čاهللا رسوُل  ُيسأُل  وهكذا وقياًما, صياًما أقلَّهم كانَ  وإِنْ  حتَّى القاِئمني, الصاِئمني
 .IRH»ُلِق اخلُ  َوُحْسنُ  čاهللا َتْقَوى« قاَل: اجلنَة, الناَس  يدخُل  ما أكثرُ  ما čاهللا رسوَل  يا :ملسو هيلع هللا ىلص

م ِجتدُ  − تعاىل اهللا رمحهم−  السَلِف  أدبياِت  يف قَرْأت فإذا دون أهنَّ  تأكيًدا ُيؤكِّ
 čاهللا َمأدبةُ  القرآنَ  هذا إنَّ  : مسعودٍ  ابنُ  يقوُل  األدِب, ُحسنِ  عىل جازًما
 .ISHَمأدبتِه من فَتعلَّموا تعاىل

ْب  َيـــِزيُن الَفَتـــى إَِذا َمـــا اْقـــَرتَ
 

 َثـــَالٌث َفِمـــنُْهنَّ ُحْســـُن األََدْب 
ــــــِه ــــــِه ُحْســــــُن َأْخَالقِ  َوَثانِي

 

َيـــــْب   ITHَوَثالُِثـــــُه اْجتِنَـــــاُب الرِّ
 − تعاىل اهللا رمحه−  يقوُل  املجاهدُ  الفقيهُ  املجددُ  العاملُ  العلمُ  املباركِ  ابنُ  وهذا

 منَ  كثريٍ  إىل ِمنَّا أحوُج  األدِب  منَ  قليلٍ  إىل نحنُ  وفقِهه: واطالِعه علِمه َسعةِ  معَ 
 .عظيمٌ  كالمٌ  وهذا .IUHالعلمِ 

                                                            

 .)٤٧٩٨داود: كتاب األدب, باب يف حسن اخللق, رقم ( ), وأبو٦/١٣٣أخرجه أمحد ( )١(
, رقم ما جاء يف حسن اخللق), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ٢/٤٤٢أخرجه أمحد ( )٢(

), من حديث أيب هريرة ٤٢٤٦), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب, رقم (٢٠٠٤(
. 

), والطرباين يف ٣٣٥٨رقم (يف السنن ), والدرامي ٦٠١٧(رقم أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  )٣(
 ).٨٦٤٦, رقم ٩/١٣٠املعجم الكبري (

 ).٢/٣٥٥), ونفح الطيب (٢/٤٤٧انظر: الرسالة القشريية ( )٤(
 ).٢/٤٤٧), والرسالة القشريية (٨٧١معجم ابن املقرئ رقم ( )٥(



 

אEאאF ٩٢

 الناسِ  يف َيمشون وهم الِعلمِ  طلبةِ  بعَض  َترى حينام بصدمةٍ  تصاُب  إنَّكو
 سيٌِّئ  وهو والصالِح  التديُّنِ  لِباَس  يلبُس  َمن بعَض  تَرى حينَام أو األخالِق, بسيِِّئ 
 سيارتِه. يف أو املسجِد, خارَج  أو املسجِد, يف سواءٌ  أخالِقه, يف

 فالِحه عنوانُ  املرءِ  وأدُب  نفيٍس: كالمٍ  يف يقوُل  − تعاىل اهللا رمحه−  القيمِ  وابنُ 
 واآلخرةِ  الدنيا خريُ  اسُتجِلَب  وما وبواِره, شقاوتِه عنوانُ  أدبِه وقلةُ  وسعادتِه,

 .IQHاألدِب  قلةِ  بِمثلِ  حرماُهنا اسُتجِلَب  وما األَدِب, بِمثلِ 
 يقوُل  − تعاىل اهللا رمحه اهلجرةِ  دارِ  إمامُ  مالٌك, ما أدراكَ  وما−  مالٌك  وهذا

ُمني أمِّي كاَنْت  فَقدْ  ,IRHالعلمِ  قبَل  األدَب  تعلَّمِ  ُيوصيِه: قريشٍ  ِمن لفًتى  أي:−  ُتعمِّ
 ِمن فتعلَّمْ  − مالٍك  شيِخ  الرأِي  ربيعةَ −  ربيعةَ  إىل اذَهْب  وتقوُل: −العاممةَ  ُتلبُِسني
 .ISHِعلِمه قبَل  أدبِه

 أثقُل  هو يشءٍ  عىل تركيزٌ  ,− تعاىل اهللا رمحهم−  السلِف  فلسفةُ  كاَنت هكذا
 أيب سمعُت  يقوُل: إسامعيَل  بنُ  احلسنيُ  وهاهنا األدُب, وهو امليزانِ  يف يكونُ  ما

 ِمن أقلُّ  طالٍب, آالِف  مخسةِ  من أكثرَ  حنبلٍ  بنِ  أمحدَ  جملسِ  يف نجلُس  ُكنَّا يقوُل:
ُج  جامعاٌت  فهِذه .ITHوَسْمتِه أدبِه من َيتعلَّمون والباقي الِعلَم, َيكتبون ِمئةٍ  َمخسِ   ُخترِّ
 خلُقه. وحُسنَ  تأدََّب  َمن

َ  وإِنْ  حتَّى صاحَبه يرفعُ  فاألدُب  إَذنْ   العرُب: تقوُل  كاَنْت  هكذا نسُبه, به قرصَّ
َ  َمن  قائًال: بعُضهم نَظمَ  حتَّى أَدُبه, به عال نسُبه به قرصَّ

                                                            

 ).٢/٣٦٨مدارج السالكني ( )١(
 ).٦/٣٣٠, وحلية األولياء ()٤٨غرائب مالك البن املظفر رقم ( )٢(
 ).١/١٣٠), وترتيب املدارك (٣٠٢ص:انظر: مسند املوطأ أليب القاسم اجلوهري ( )٣(
 ).٢٨٨ص:انظر: مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي ( )٤(



 

א٩٣

 ُكِن اْبَن َمـْن ِشـْئَت َواْكَتِسـْب َأَدًبـا
 

ـــِب  ـــِن النََّس ـــوُدُه َع ـــَك َحمُْم  ُيْغنِي
ـــا نُنَ ـــَأْثَواٍب ُتَزيِّ ـــَامُل بِ ـــْيَس اَجل  َل

 

ــِم َواألََدِب  ــاُل الِعْل ــَامَل َمجَ  IQHإِنَّ اَجل
 الصالِح. املؤمنِ  شعارُ  واألدُب  اخللِق  فُحسنُ 

 نوعاِن: اخللِق  وحسنُ  واألدُب 
k  ٌاهللا منَ  هبةٌ  نوعč , ًبا تعليٍم, دونَ  ذلَك  عىل يِشبُّ  الطفَل  تجدُ ف  مؤدَّ

 .خلٍق  ذا
k  ٌوَمهارٍة. وَجهدٍ  كسٍب  إىل حيتاُج  ونوع 

 هذه حتِمُلهم ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل وقِدموا − القيسِ  عبدِ  وفدُ −  البحرينِ  وفدُ  جاءَ 
 ناحيَته َهْرَولوا ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  وَرَأُوا املدينةَ  دَخلوا فلامَّ  املدينِة, إىل البحرينِ  منَ  الرواحُل 
 زعيُمهم وهوَ  عائذٍ  بنُ  املنذرُ  القافلةِ  يف وبِقَي  وِرْجليه, يَدْيه ُيقبِّلون ُمِرسعني

 أحسنَ  ولبَس  فاغتسَل, ماءٍ  إىل وعَمدَ  املتاَع, ومجعَ  الراحلَة, فعَقَل  ِسنًا, وأصغُرهم
  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له فقاَل  يَدْيه, فقبََّل  آِخًرا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل أقبَل  ُثمَّ  ينظُر, ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا ثيابِه,

بَه−   رسوَل  يا قاَل: »َناةُ األَ وَ  ْلمُ احلِ  اهللاُ: ُحيِبُُّهَام  ُخلَّتَْنيِ  فِيَك  إِنَّ « :− القيسِ  عبدِ  بأشجِّ  ولقَّ
 čهللا احلمدُ  قاَل: ,»َعَليِْهَام  َجبََلَك  اهللاُ  َبلِ « قال: عليهام? جبََلني اهللاُ  َأمِ  هبام, َأختلَُّق  أنا ,čاهللا

 .IRHُسنَنه يف داودَ  أبو رواه ورسوُله. اهللاُ  ُحيبُّهام َخلَتنيِ  عىل جَبَلني الَّذي
                                                            

) مجع عبد العزيز الكرم. ١٦ص:, انظر: ديوانه (البيتان ينسبان لعيل بن أيب طالب  )١(
), وبغية الوعاة ٢٦/٤١), والوايف بالوفيات (٦/٢٧١٦والبيت األول نسبه يف معجم األدباء (

 ) أليب ربيعة النحوي.٢/٣٠٠(
), من حديث زارع العبدي ٥٢٢٥, رقم (يف قبلة الرجلأخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب  )٢(

. 



 

אEאאF ٩٤ 

َ وتُ  نفَسَك  جتهدَ  َأنْ  فتحتاُج  ُمكتَسٌب  هو ما ومنها  لَق اخلُ  تتعلمَ  حتَّى هاَصربِّ
َام « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  واألدَب, احلسنَ  ِم, ِعْلمُ ال إِنَّ ِم, ْلمُ احلِ وَ  بِالتََّعلُّ  َوَمنْ  بِالتََّحلُّ

َّ  َيَتَوقَّ  َوَمنْ  ُيْعَطُه, ْريَ اخل َيَتَحرَّ   .»ُيوَقهُ  الرشَّ
هُ  َيْسَتْعِفْف  َوَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل  ْ  َوَمنْ  اهللاُ, ُيْغنِهِ  َيْسَتْغنِ  َوَمنْ  اهللاُ, ُيِعفَّ  َيَتَصربَّ

هُ  ْ  حتتاُج  ولكنََّك  ُيكتَسَب, أن املمكنِ  من اخللِق  وُحسنَ  األدَب  أن بمعنَى .IQH»اهللاُ  ُيَصربِّ
رَ  أن  : احلقِّ  قوُل  وأماَمَك  حثيًثا, سعًيا إليهِ  وتسَعى اجلِد, ساِعدِ  عن تشمِّ
﴿p q r s t﴾ ٦٩:[العنكبوت[. 

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رَمحكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا,
 b c d e﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام
f hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                            

 ), والبيهقي يف الشعب٥/١٧٤), وأبو نعيم يف احللية (٢٦٦٣(أخرجه الطرباين يف األوسط رقم  )١(
 .), من حديث أيب الدرداء ١٠٢٥٤رقم (



 

א٩٥ א

F١١E 
אא 

ْثنا  أنَّ  وبيَّنَّا اخللِق, وُحسنُ  األدُب  وهو الصاحلني شعارِ  عن سبَق  فيام حتدَّ
 فيه, خريَ  ال بأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  عليه حكمَ  مثِله خملوٍق  مع وخلِقه أدبِه يف أساءَ  إذا العبدَ 
 .IQHالنارِ  أهلِ  ِمن وأنَّه

 يكونُ  َف ـكي نبنيُ  وَف ـوس ,č اهللا عَ ـم األدِب  عنِ  اآلنَ  وحديُثنا
 واخلُلَق  األدَب  أساءَ  َمن حاُل  كانَ  فإذا ,čاهللا معَ  وخلِقه أدبِه يف أساءَ  إذا العبدِ  حاُل 

 ربِّه معَ  لَق ـواخل األدَب  أساءَ  بَمن َف ـفكي الناِر, أهلِ  ِمن أنَّه مثِله لوٍق ـخم معَ 
,  يقوُل  َام « :)أمحدَ  مسند( يف جاءَ  كام ِّمَ  ُبِعْثُت  إِنَّ  َصالَِح  ِألَُمت

مَ  أن وهو األساسِ  الركنِ  هذا لتأكيدِ  قائمةٌ   فرسالُته ,IRH»ْخَالِق األَ   يتمِّ
 األخالِق. صالَح 

 األربِع: الصورِ  هذه يف هاُأوِجز كثريٌة, č اهللا معَ  األدِب  صورَ  إنَّ 
 به. اإلرشاكِ  وعدمُ  بالعبادةِ   إفراُده أوًال:
 والعمِل. والقولِ  القصدِ  يف له اإلخالُص  ثانًيا:
 ألمِره. االستسالمُ  ثالًثا:

 . بفضِله االعرتاُف  رابًعا:
                                                            

  .), من حديث أيب هريرة ١١٩), والبخاري يف األدب املفرد رقم (٢/٤٤٠أخرجه أمحد ( )١(
  .), من حديث أيب هريرة ٢٧٣), والبخاري يف األدب املفرد رقم (٢/٣٨١أخرجه أمحد ( )٢(

kk



 

אEאאF ٩٦

 إفراُده بالعبادِة. الصورُة األوىل يف ُحسِن األدِب مَع املوَىل سبحانه:
 الربِّ  معَ  األدِب  ُحسنِ  يف ناصعةٌ  صورةٌ  بالعبادةِ   هإنَّ إفرادَ 
, اهللا غريِ  إىل عبادةٌ  َرصُف تُ  فالč, اهللا غريِ  إىل واحدةً  عبادةً  رصَف  فَمنč  ْفَقد 

 c d e f g﴿ يقوُل: اهللاَ ألنَّ  ; ربِّه معَ  األدَب  أساءَ 
h﴾ ]٥٦:الذاريات[,  سبحانه ويقوُل: ﴿g h i j k l﴾ اإلرساء]:٢٣[, 
 سبحانه: ويقوُل  ,]٣٦:[النساء ﴾g h i j k l﴿ سبحانه: ويقوُل 

﴿A B C D E F HG I J K L M N O P Q R 
S﴾ ٣٩:[اإلرساء[. 

 َعَىل  čاهللا َحقُّ  َما َأَتْدِري ُمَعاذُ  َيا« فقاَل: له رديًفا وكانَ  معاذٍ  إىل ملسو هيلع هللا ىلص الَتَفَت  وَقدِ 
ُكوا َوَال  َيْعُبُدوهُ  َأنْ « قاَل: أعلُم. ورسوُله اهللاُ  قاَل: »ِعَباِد?ال  َأَتْدِري َشْيًئا, بِهِ  ُيْرشِ
ُهمْ   َما َهبُمْ  َأالَّ « قاَل: أعلُم. ورسوُله اهللاُ  قاَل: »َعَلْيِه? َحقُّ  .IQH»ُيَعذِّ

 إىل العبادةِ  منَ  نوًعا يرصُف  غبيا, جاهًال  ضعيًفا مسكينًا خملوًقا رأيَت  فإذا
 َيدعو وال ,čباهللا إالَّ  حيلُف  فال , ربِّه معَ  األدَب  أساءَ  قد أنَّه فاعَلمْ  ,čاهللا غريِ 
 وتتعاظمُ  اخلطوُب, عليك َتْدَهلمُّ  قد نَعمْ  ,čهللا إالَّ  ينذرُ  وال ,čهللا إالَّ  َيذبُح  وال اهللاَ, إالَّ 

اُل  فيأتيك والباليا, املصائُب  عليَك   اذَبْح  ويقولوَن: واملشعوِذين السحرةِ  منَ  اجلُهَّ
 األدَب. أسأَت  فَقدْ  فَعْلت فإِنْ  .čاهللا لغريِ  وانذر ,čاهللا لغريِ 

فِة, والكعبةِ  والنعمِة, يقوُل: ,čاهللا بغريِ  حيلَف  أن إالَّ  يعرُف  ال الَّذي وهذا  املرشَّ
                                                            

, أمته إىل توحيد اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف دعاء النبي أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب  )١(
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة, ٧٣٧٣رقم (
 ).٣٠رقم (



 

א٩٧ א

 مع األدِب  سيُِّئ  فهذا ورأِسك. عندي, كَال وغَ  املرحوِم, ودفنةِ  أوالدي, ورأسِ 
 َكَفرَ  َفَقْد  čاهللا بَِغْريِ  َحَلَف  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاله ما اإلساءةِ  هبذه استحقَّ  , ربِّه
كَ   َأوْ   .IQH»َأْرشَ

 فإذا ,čباهللا حيلُف  يكذَب  أن َأرادَ  إذا ذلك ِمن أبعدَ  إىل يذَهُب  َمن هناكَ  َبْل 
 فرأُس  ال. فيقوُل: عيالِك? برأسِ  حتلُف  َهْل  له: تقوُل  يقوُل  ممَّا تتحقَق  أن أرْدَت 
 حيلُف  وال أوالِده, برأسِ  حيلُف  وال كاذًبا, čباهللا فيحلُف  ,čاهللا منَ  أعظمُ  عنَده أوالِده
 . ربِّه معَ  اخلُلِق  سيُِّئ  فهذا املرحوِم, بدفنةِ 

 خملوًقا, أو حجارًة, أو قًربا, أو شجرًة, يدعو كَمن ,čاهللا غريَ  يدعو الَّذي وهذا
نِة, أهلِ  إىل تنسُب  أمةٍ  يف الدوِل, إحدى يف رأيُت  ولَقدْ   عىل يدُخلون وهم السُّ

 تلَك  به ُزخِرَفت وما وأبواَهبا الدارِ  عتباِت  ويقبِّلون وتقديٍس, هيبةٍ  يف القربِ  صاحِب 
 هؤالءِ  هؤالِء?! أساءَ  كيَف  ,čاهللا عنِ  وَيغُفلون القربِ  صاحَب  َيْدعون البناءاُت,
 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ الكريِم: كتابِه يف يقوُل  واهللاُ القرآنَ  َيقرُؤون
Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ﴾ ١٠٦:[يونس[. 

 مدارسِ  يف األلسنُ  تتناقُله كانت حديثًا األيامِ  منَ  يومٍ  يف دَرسوا كلُّهم وهؤالءِ 
 َحيَْفْظَك, اهللاَ اْحَفظِ  َكلَِامٍت: ُأَعلُِّمَك  َأَال « : عباسٍ  البنِ  ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  التعليِم,

اهَ  َجتِْدهُ  اهللاَ اْحَفظِ   ,č«IQHبِاهللا نْ ـَفاْسَتعِ  اْسَتَعنَْت  َوإَِذا اهللاَ, َفاْسَألِ  َسَأْلَت  إَِذا َك,ـُجتَ
                                                            

رقم ), وأبو داود: كتاب األيامن والنذور, باب يف كراهية احللف باآلباء, ٢/٦٩أخرجه أمحد ( )١(
), والرتمذي: كتاب النذور واأليامن, باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهللا, رقم ٣٢٥١(
 .), من حديث ابن عمر ١٥٣٥(

), من حديث ابن عباس ٢٥١٦), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/٢٩٣أخرجه أمحد ( )١(
. 



 

אEאאF ٩٨

 «﴿ أسبوٍع: كلِّ  يف أو شهرٍ  كلِّ  يف نختُمه الذي كتابِه يف يقوُل   واهللاُ 
¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ﴾ إذا ال ,]١٨٦:[البقرة 

 أيًضا. األدِب  يف إساءةٌ  فهذه غريي. دعا
 .سبحاَنه له والقوُل  والقصدِ  العملِ  إخالُص  الثانيُة: الصورةُ 

ْق  وال ومدٍح, ومتجيدٍ  ثناءٍ  عىل منه لتحصَل  ملخلوٍق  تِصْل  فال  تفَعلِ  أو تتصدَّ
. مباَركٌ  فالنٌ  ُيقاَل: أن ألجلِ  اخلرياِت  نا سبحانه, čهللا العمَل  هذا اجَعْل  َبلِ  بارٌّ  وكلُّ

 h i j k﴿ البيِّنِة: سورةِ  يف  احلقِّ  قوَل  السورِ  قصارِ  يف يقَرأُ 
l﴾  ْبرشٍط: لكِن ﴿m n o p﴾ اهللاُ يقوُل  اإلخالِص, منَ  ُبدَّ  فال ,]٥:[البينة 

 احلديِث  يف : َكاءِ  َأْغنَى َأَنا« الُقديسِّ َ ِك, َعنِ  الرشُّ ْ  َعَمًال  َعِمَل  َمنْ  الرشِّ
كَ  َكهُ  َتَرْكُتهُ  َغْريِي َمِعي فِيهِ  َأْرشَ  .IQH»َوِرشْ

 من عليه ُأغِمَي   هريرةَ  أبو راويهِ  قرَأه كلَّام الَّذي احلديَث  هذا وانُظروا
 َيْومَ  َينِْزُل   اهللاَ إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  الطويلِ  احلديِث  يف جاءَ  فَقدْ  عليه, ِعهقْ وَ  ِشدةِ 
ةٍ  َوُكلُّ  ِعَبادِ,ال َبْنيَ  لَِيْقِيضَ  ِقَياَمةِ ال ُل  َجاثَِيٌة, ُأمَّ  َوَرُجٌل  ُقْرآنَ ال َمجَعَ  َرُجٌل  ُيْدَعى َمنْ  َفَأوَّ

 ملَِن أي: »ُقْرآنَ ال َمجَعَ  ملَِنْ   اهللاُ َفَيُقوُل  ,čاهللا َسبِيلِ  ِيف  ُقتَِل  َوَرُجٌل  اِل,املَ  َكثِريُ 
 آَناءَ  َأُقومُ  ُكنُْت  َفَيُقوُل: ُعلِّْمَت? فِيَام  َعِمْلَت  َماَذا« الناِس: يف وقرَأه القرآنَ  حفظَ 
 اهللاُ: َوَيُقوُل  َكَذْبَت. َالئَِكُة:املَ  َلهُ  َوَتُقوُل  َكَذْبَت. َلُه: اهللاُ َفَيُقوُل  النََّهاِر, َوَأْطَراَف  اللَّْيلِ 

 كانَ  إنام القرآَن, قصُدك يُكنْ  مل أي: »َذاكَ  قِيَل  َفَقْد  َقاِرٌئ. ُفَالنٌ  ُيَقاَل: َأنْ  َأَرْدَت  َبْل 
ٌد. هذا أو حافٌظ, هذا وُيقاَل: بالبنانِ  إليَك  ُيشارَ  أن قصُدك  ,čاهللا إىل تنظرُ  تُكنْ  فلم ُجموِّ

                                                            

), من حديث ٢٩٨٥أخرجه مسلم: كتاب الزهد, باب من أرشك يف عمله غري اهللا, رقم ( )١(
 .هريرة   أيب



 

א٩٩ א

 َأْنَفَق  بِالَِّذي َوُيْؤَتى« خملًصا تُكنْ  فلم مثُلك, خملوٌق  يقوُله ما إىل تنظرُ  كنَت  وإنام
بُّ  َلهُ  َفَيُقوُل  ْمَواَل,األَ  ْ  : الرَّ عْ  َأَمل ْ  َعَلْيَك, ُأَوسِّ َتاُج  َأَدْعَك  َوَمل  َغْريِي? إَِىل  َحتْ

. َيا َبَىل  َفَيُقوُل: ِحمَ  َأِصُل  ُكنُْت  َفَيُقوُل: آَتْيُتَك? فِيَام  َعِمْلَت  َماَذا َفَيُقوُل: َريبِّ  الرَّ
ُق.  َبْل  َلُه: اهللاُ  َوَيُقوُل  َكَذْبَت. َالئَِكُة:املَ  َلهُ  َوَتُقوُل  َكَذْبَت. َلُه: اهللاُ  َفَيُقوُل  َوَأَتَصدَّ

 ِيف  ُقتَِل  بِالَِّذي َوُيْؤَتى َذاَك. قِيَل  َفَقْد  − َسِخيٌّ  َكِريمٌ − َجَوادٌ  ُفَالنٌ  ُيَقاَل: َأنْ  َأَرْدَت 
 َسبِيلَِك  ِيف  َهادِ اجلِ بِ  ُأِمْرُت  َربِّ  َيا َفَيُقوُل: ُقتِْلَت? َماَذا ِيف  َلُه: اهللاُ َفَيُقوُل  ,čاهللا َسبِيلِ 

 اهللاُ َوَيُقوُل  َكَذْبَت. َالئَِكُة:املَ  َلهُ  َوَتُقوُل  َكَذْبَت. َلُه: اهللاُ َفَيُقوُل  ُقتِْلُت, َحتَّى َفَقاَتْلُت 
 čاهللا رسوُل  رضَب  ُثم ُهريرَة: َأبو قال »َذاكَ  قِيَل  َفَقْد  َجِريٌء. ُيَقاَل: َأنْ  َأَرْدَت  َبْل  َلُه:
ُل  الثََّالَثةُ  ُأوَلئَِك  ُهَرْيَرةَ  َأَبا َيا« وقاَل: ُركبتي. عىل ملسو هيلع هللا ىلص  النَّارُ  ِهبِمُ  ُتَسعَّرُ  čاهللا َخْلِق  َأوَّ
 .IQH»ِقَياَمةِ ال َيْومَ 

مُ  روا أن َيستطيعوا مل لكنَّهم املخلوقني, َخيَدعوا أن استطاعوا فإهنَّ  هذا ُيمرِّ
 عليهمُ  وشِهَدت بالكذِب,  املوىل هلم فشهدَ  ,č اهللا عىل والكِذَب  اخلداعَ 

 معَ  األدِب  ُحسنِ  فِمن تعمَل  أن أَرْدت فإذا الرسائُر, ُتبَىل  يومَ  وافُتِضحوا املالئكةُ 
 .čهللا جتعَله َأنْ  čاهللا

 .لرشِعه واالستسالمُ  ألمِره, االستسالمُ  :الثالثةُ  الصورةُ 
: للُحكمِ  اإلنسانُ  يقوَل  َأنْ  األدِب  سوءِ  ِمن فإنَّه  اهللاُ قاَل  وَقدْ  ملاذا? الرشعيِّ

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ ¹ ¸ ¶﴿ تعاىل:
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô﴾ ٥٢−٥١:[النور[. 

                                                            

 ). ٢٣٨٢أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف الرياء والسمعة, رقم ( )١(



 

אEאאF ١٠٠

مَ  قد رجٌل  أنَت  له: قلَت  فإذا  ملاذا? لَك: قاَل  واحلريَر. الذهَب  عليَك  اهللاُ حرَّ
َهُب « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  ?املاذ :čاهللا ألحكامِ  يقاُل  وال َناِث  َحَالٌل  ِريرُ اَحل وَ  الذَّ تِي ِإلِ  ُأمَّ

 ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿ تعاىل: اهللاُ وقاَل  األمُر, فانَتهى ,IQH»ُذُكوِرَها َعَىل  َحَرامٌ 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾. 

 منَ  وَختُرجي َتسَتعطري َأنْ  هلا: فقيَل  البيِت, منَ  خترَج  أن امرأةٌ  أراَدِت  وإذا
َام « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا ال? ونحن الرجاُل  يَضُعه ملاذا تقوُل: فال حراٌم. فهذا البيِت   َأيُّ
ْت  اْسَتْعَطَرْت  اْمَرَأةٍ   أحكامٌ  فهِذه ,IRH»َزانَِيةٌ  َفِهيَ  ِرحيَِها ِمنْ  لَِيِجُدوا َقْومٍ  َعَىل  َفَمرَّ

 .čاهللا ألمرِ  استِْسالمٌ  فيها َبْل  (ملاذا), فيها ليَس  رشعيةٌ 
 َزْوجتي, هذه قال: حراٌم. هذا له: وقلَت  دبِرها, يف امرأَته رجٌل  أَتى إذا كذلَك 

 ُدُبِرَها, ِيف  اْمَرَأةً  َأوِ  َحائًِضا, َأَتى َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  نقوُل: حالٌل. هذه عيايل, أمُّ  هِذه
دٍ  َعَىل  ُأْنِزَل  بَِام  َكَفرَ  َفَقْد  َكاِهنًا  َأوْ   .ISH»ُحمَمَّ

 ± ° ¯ ® ¬﴿ : احلقُّ  يقوُل  لذا خطٌري; األمرُ  إَذنِ 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

                                                            

), ٤٠٥٧), وأبو داود: كتاب اللباس, باب يف احلرير للنساء, رقم (١/٩٦أخرجه أمحد ( )١(
جال, رقم (والنسائي: كتا ), وابن ماجه: كتاب ٥١٤٤ب الزينة, باب حتريم الذهب عىل الرِّ

 ., من حديث عيل )٣٥٩٥اللباس, باب لبس احلرير والذهب للنساء, رقم (
), وأبو داود: كتاب الرتجل, باب ما جاء يف املرأة تتطيب للخروج, رقم ٤/٤١٤أخرجه أمحد ( )٢(

), ٢٧٨٦جاء يف كراهية خروج املرأة متعطرة, رقم ( ), والرتمذي: كتاب األدب, باب ما٤١٧٣(
), من حديث أيب موسى ٥١٢٦, رقم (ما يكره للنساء من الطيبوالنسائي: كتاب الزينة, باب 

 .األشعري 
), والرتمذي: ٣٩٠٤), وأبو داود: كتاب الطب, باب يف الكاهن, رقم (٢/٤٧٦أخرجه أمحد ( )٣(

, وابن ماجه: كتاب الطهارة, )١٣٥إتيان احلائض, رقم ( كتاب الطهارة, باب ما جاء يف كراهية
 .), من حديث أيب هريرة ٦٣٩باب النهي عن إتيان احلائض, رقم (



 

א١٠١ א

¿ À﴾ اهللا َمعَ  أدٌب  فهذا ,]٦٥:[النساءč,  ٌَيسَأْل; فال ألمِره, واستسالم 
 .]٢٣:[األنبياء ﴾À Á Â Ã Ä Å﴿ سبحاَنه: يقوُل 

 .ونِعِمه بفضلِه االعرتاُف  :الرابعةُ  الصورة
 : ﴿Ì Í Î Ï Ð قال كام ,čاهللا منَ  فهَي  نعمةٍ  ِمن بنا فام

Ñ﴾ َقت فإذا ,]٥٣:[النحل ُف  وال .čاهللا عندِ  ِمن هَي  ُقْل:ف نِعمةٌ  لَك  حتقَّ  الكالَم, نحرِّ
 وعقِلنا, وسالِحنا وقوتِنا اجلميِع, وبِحكمةِ  اجلميِع, تكاُتِف  بفضلِ  هذا ونقوَل:

 َتنسَب  أن األدِب  منَ  ليَس  إَذْن?! اهللاُ  فأينَ  فالٍن. ودعمِ  فالنٍ  تصويِت  بفضلِ  هذا  أو
 وحَده. اهللاُ  تقوَل: أن األدِب  منَ  بل ,čاهللا غريِ  إىل فيه أنَت  الَّذي الفضَل 

 فِلسطنيَ  يف هوو− اآلنَ  َبلقيَس  عرُش  يأتَِيه َأنْ  أرادَ  ملَّا  سليامنُ  وهذا
رَ  − اليَمنِ  يف والعرُش   زمنٍ  يف العرَش  له فأحَرض  ِخدمتِه, عىل يقومُ  َمن له اهللاُ سخَّ

, وابنُ  نبيٌّ  أنا يُقْل: فَلمْ  اٍه,نَ تَ مُ   وهذا وُهداَي, وتقواَي  بصالِحي أكَرمني واهللاُ  نبيٍّ
 l m n o p q r﴿ تعاىل: اهللاُ قاَل  عباِده. من الصاحلني عىل čاهللا فضُل 
s t u v w yx z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
 .]٤٠:[النمل

 ,čاهللا بفضلِ  فُقْل: أوالُدك ُحفظَ  وإذا ,čاهللا بفضلِ  فُقْل: مريُضك َتعاَىف  فإذا
 .čاهللا بفضلِ  فُقْل: والبالءاِت  واملصائِب  اآلفاِت  منَ  سِلْمت وإذا

, إىل توىلَّ  ُثم للمرأتنيِ  فسَقى قوًة,  موَسى  اهللاُ آَتى وَقدْ   الظلِّ
, ومل يفتِخرْ  فَلمْ  يت أغَرتُّ  املرأتِني: أمامَ  يُقْل  ومل يغَرتَّ تي. ومروَءيت وشجاَعتي بقوَّ  وِعفَّ
 l m﴿ سبحانه: احلقُّ  قاَل  كام قائًال,  ربَّه وناَجى الظلِّ  إىل توىلَّ  بل



 

אEאאF ١٠٢

n o p q r s t u v w x y z﴾ أنَت  أي: ]٢٤:[القصص 
. يا إليَك  مفتِقًرا أزاُل  ال وأنا وأكرمَتني ومنَْحتني أعطيَتني الَّذي  ريبِّ

 الليِل, منَ  كانت سامءٍ  إِْثرِ  عىل باحلُديبيةِ  الصبِح  صالةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  صىلَّ  وَقدْ 
ُكْم? َقاَل  َماَذا َتْدُرونَ  َهْل « فقاَل: ُيربَِّيهم, أن وأرادَ   أعلُم. ورسوُله اهللاُ قالوا: » َربُّ
 َفَذاكَ  .čاهللا بَِفْضلِ  ُمطِْرَنا َقاَل: َمنْ  َوَكافٌِر, ِيب  ُمْؤِمنٌ  ِعَباِدي ِمنْ  َأْصَبَح  َقاَل:« قاَل:

 ُمْؤِمنٌ  ِيب  َكافِرٌ  َفَذاكَ  َوَكَذا. َكَذا بِنَْوءِ  ُمطِْرَنا َقاَل: َوَمنْ  َكْوَكِب,البِ  َكافِرٌ  ِيب  ُمْؤِمنٌ 
 .IQH»َكْوَكِب البِ 

 األرَبِع. الصورِ  هذه يف ومجعُتها أوَجْزُهتا ولكنِّي كثريٌة, ذلَك  يف والصورُ 
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل −اهللاُ  رمحكمُ −  وسلِّموا صلُّوا ُثم

 b c d﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام
e f hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                            

), ومسلم: ٨٤٦أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب يستقبل اإلمام الناس إذا سلم, رقم ( )١(
يث زيد بن خالد اجلهني ), من حد٧١كتاب اإليامن, باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء, رقم (

. 



 

א١٠٣ملسو هيلع هللا ىلصא

F١٢E 
אאملسو هيلع هللا ىلص 

 ِمن وكانَ  الرُجُل, َيتلوهُ  الرجُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل قريشٍ  ِمن املفاِوضون ُل بِ ُيقْ 
 ساداِت  ِمن سيدٌ  الثقفيُّ  مسعودٍ  بنُ  ُعروةُ  احلُديبيةِ  ُصلِح  يف املفاِوضني هؤالءِ  ُمجلةِ 

 فرآه ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل قدمَ  مرشًكا, ذلك قبَل  كانَ  فَقدْ  ,وأرضاهُ  رِيضَ اهللاُ َعنه ثقيٍف 
 لصاحِب  وتقديًرا وتعظيًام  مجا أدًبا رَأى كاألُْسِد, رجاًال  حوَله ورَأى باحلُديبيِة,

 والتاريِخ, السريةِ  كتُب  بهِ  وطاَرْت  احلديِث, كتُب  رَوْته كالًما فقاَل  الرسالِة, هذه
 أصحاِب  تعظيمِ  ِمن َيَرى وهو السطوِر, ويف القلوِب  يف حمفوًظا أصبَح  قوًال  قاَل 

 .َلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
 دقائَق  يف رآه الَّذي املشهدُ  هذا يِصُف  وهو−  وأرضاهُ  رِيضَ اهللاُ َعنهيقول 

مَ  ما čفواهللا :− قليلةٍ   فدَلك منُهم رجلٍ  كفِّ  يف وَقَعت إالَّ  ُنخامةً  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َتنخَّ
أَ  وإذا أمَره, ابتَدروا بأمرٍ  أمَرُهم وإذا وجلَده, وجَهه هبا  عىل يقَتتِلون كادوا توضَّ

ون وما عنَده, أصواَهتم خَفضوا تكلَّمَ  وإذا َوضوِئه,  له. تعظيًام  النظَر; إليه حيدُّ
 ووَفْدت امللوِك, عىل وَفْدُت  لَقدْ  čواهللا قومِ  َأْي  فقاَل: أصحابِه, إىل ُعروةُ  فرجعَ 

, وكَرسى قيَرص  عىل  يعظِّمُ  ما أصحاُبه يعظُِّمه قطُّ  مِلًكا رأيُت  إِنْ  čواهللا والنجايشِّ
 .IQHحممًدا ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  أصحاُب 

ْثناوَقد ُكنَّا   َعنِ  اآلنَ  وحديُثنا , الربِّ  معَ  األدِب  عنِ  سبَق  فيام حتدَّ
 الربُّ  امتنَّ  والَّذي ,ملسو هيلع هللا ىلص ببعثتِه عباَده  اهللاُ  أكرمَ  الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  األدِب 

                                                            

), من حديث ٢٧٣٢, ٢٧٣١أخرجه البخاري: كتاب الرشوط, باب الرشوط يف اجلهاد, رقم ( )١(
 .املسور بن خمرمة, ومروان بن احلكم 

kk



 

אEאאF ١٠٤

  ِرسالتِه شمسِ  بُبزوغ ,  ْيقوُل: إِذ ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾ ١٦٤:عمران [آل[. 
 األنبياءِ  عىل َق ـواملواثي العهودَ   اهللاُ أخذَ  الَّذي العظيمُ  يُّ ـالنب هذا
  املوىل فأنزَل  نَعْم. قالوا: وَتتَّبعوه, به َأُتؤِمنوا حممًدا أدَرْكتم إذا َأنْ  واملرَسلني

 k l m n o p q r s t﴿ العظيمَة: اآلياِت  تلَك 
u v w x y z { | ~} � ¡ ¢ £ 

¤ ¦¥ § ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
µ ¶ ¸ ¹﴾ ٨٢−٨١:عمران [آل[. 

 ِمن واملرَسلني األنبياءِ  رساالِت  عىل أماًنا  اهللاُ  جعَله الذي النبيُّ  هذا
 ^ [ \﴿ السابِقِة, الدياناِت  تلَك  ِمن والعلامءِ  األحبارِ  حتريِف 

_ ` a b c d e f g h 
i j lk m n o p q r s t 
u v w x y z { | } ~ _ 
` a b c d e f﴾ ١٦−١٥:[املائدة[. 

 منها: بعًضا أذكرُ  كثريٌة, ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  معَ  واآلداُب 
 الَّتي وبرشيعتِه وبَمنهِجه برسالتِه صادًقا إيامًنا ملسو هيلع هللا ىلص به اإليامنُ  األوُل: األدُب 

 .هبا أَتى
 : ﴿k الربُّ  يقوُل  الكفِر, دائرةِ  يف يزاُل  ال فهو ملسو هيلع هللا ىلص به ُيؤِمنْ  مل فَمن

l m n o p q r s t u v w 



 

א١٠٥ملسو هيلع هللا ىلصא

x y {z | } ~ _ ` a b c d e f 
g﴾ ١٣٦:[النساء[. 

 ,﴾¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ سبحانه: ويقوُل 
نا أمِرنا ِمن ِريبةٍ  يف نحنُ  يقولون: ال أي: نةِ  أهُل  نحنُ  الصواِب  عىل أيُّ  اليهودُ  أوِ  السُّ

 ﴾° ¯ ® »¬ ª © ¨ § ¦﴿ والنصاَرى!
 .]١٥:[احلجرات

دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  وَقدْ  ةِ األُ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَحٌد  ِيب  َيْسَمعُ  َال  بَِيِدهِ  ُحمَمَّ  مَّ
, َوَال  َهيُوِديٌّ  اِينٌ ْ  َيُموُت  ُثمَّ  َنْرصَ  َأْصَحاِب  ِمنْ  َكانَ  إِالَّ  بِهِ  ُأْرِسْلُت  بِالَِّذي ُيْؤِمنْ  َوَمل

 .IQH»النَّارِ 
 مسنَد يف جاءَ فقد  األرواُح, هبا ولَتطِرْ  القلوَب, هلا فلنَفَتْح  ُبَرشى, ُهنااوه

 فقاَل  ,»إِْخَواِين  َلِقيُت  َأينِّ  َوِدْدُت « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : أنسٍ  حديِث  من أمحدَ 
 آَمنُوا الَِّذينَ  إِْخَواِين  َولَكِنَّ  َأْصَحاِيب, َأْنتُمْ « قاَل: إخواَنك?! نحنُ  َأَوليَس  أصحاُبه: َلهُ 
ْ  ِيب   آَمنوا الَّذين إخوانِه من واجَعْلنا ,ملسو هيلع هللا ىلص بنبيِّك اإليامنَ  اْرُزْقنا فاللُهمَّ  ,IRH»َيَرْوِين  َوَمل
 َيَرْوه. مل وإن به

باُعه, الثاين: األدُب   .ملسو هيلع هللا ىلص لرشِعه واالنقيادُ  لرسالتِه, واالستِسالمُ  اتِّ
عَي  أن يمكنُ  فال باِعه, عنِ  َحييدُ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  تأدَب  أنَّه إنسانٌ  يدَّ  فَمنِ  اتِّ

 .بالَفالِح  وليبُرشْ  املتتالياِت, بالرمحاِت  فْليبُرشْ  اتَّبعَ 
                                                            

), ١٥٣, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد  )١(
 .حديث أيب هريرة  من

 .), من حديث أنس ٣/١٥٥أخرجه أمحد ( )٢(



 

אEאאF ١٠٦

 ] : ﴿U V W YX Z احلقُّ  يقوُل 
\ ] ^ _ ` a b c d e f g 

h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | 
} ~ _ ` ba c d e f g h 
i j k ml n o p﴾ ١٥٧−١٥٦:[األعراف[. 

 النبيِّ  سبيلِ  غريَ  سبيًال  خيتارُ  أو ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  طريِق  غريَ  طريًقا خيتارُ  الذي إنَّ 
 نارِ  يف به َهيِوي قد هارٍ  جرٍف  َشفا عىل فُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  منهِج  غريَ  منهًجا أو ,ملسو هيلع هللا ىلص

 بغريِ  يعمُل  والَّذي ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بهِ  أَتى الَّذي čاهللا رشعِ  غريِ  إىل يتحاكمُ  والَّذي جهنََّم,
 قد هارٍ  ُجرٍف  شفا عىل فإنَّه عبادتِه, غريِ  يف ويتعبدُ  معاملتِه غريِ  يف ويتعامُل  ُسنَّتِه,
 ` _ ~ {﴿ سبحانه: احلقُّ  يقوُل  وقٍت, أي يف جهنَّمَ  نارِ  يف به ينهارُ 
a b c d e f g h﴾ ٦٣:[النور[. 

 . حمبُته الثالُث: األدُب 
 :أْن تقوَل  دعَوى ليَسْت  فالقضيةُ  قلبَِك? يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حمبةِ  حجمُ  هو فَكمْ 
 عَمٍل, قضيةُ  القضيةُ  إنَّام املِئة. يف مخسون أو املئِة, يف ثالثون أو املئِة, يف ِعرشون
 للنبيِّ  حمبَّتِك مقدارِ  عن وُختربُ  ُتنْبُئ  حياتِك يف تضُعها َبصمةٍ  وقضيةُ  واقٍع, وقضيةُ 
 حمبَّتِه, مقاَبلِ  يف اإليامنِ  ميزانَ  وضعَ  ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمحبَّتِه, أَمَرنا  اهللاُ ,ملسو هيلع هللا ىلص
 َوالِِدهِ  ِمنْ  إَِلْيهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحتَّى َأَحُدُكمْ  ُيْؤِمنُ  َال « قاَل: )الُبخاريِّ  صحيح( يف كام

 .IQH»َأْمجَِعنيَ  َوالنَّاسِ  َوَوَلِدهِ 
                                                            

), ومسلم: كتاب ١٥, رقم (من اإليامن ملسو هيلع هللا ىلصحب الرسول أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب  )١(
 .), من حديث أنس ٤٤, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن, باب وجوب حمبة رسول اهللا 



 

א١٠٧ملسو هيلع هللا ىلصא

 وهو − أيًضا البخاريِّ  يف واحلديُث −  األيامِ  منَ  يومٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  خرَج  وَقدْ 
 احلانيةَ  اللَّمسةَ  وهذه ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  منَ  القرَب  هذا  عمرُ  ووجدَ  عمَر, بيدِ  آخذٌ 

 واألحاسيسِ  باجلوارِح  فإذا بجانِبِه, الرشيَف  اجلسدَ  وهذا اجلازمَة, الصادقةَ 
 ِمن إالَّ  يشءٍ  كلِّ  ِمن إيلَّ  أحبُّ  ألنَت  čاهللا َرسوَل  يا : فيقوُل  تتكلَُّم, والعواطِف 

 فقاَل  نفيس, ِمن إالَّ  يشءٍ  وكلِّ  ومايل وزوجي أوالدي ِمن إيلَّ  أحبُّ  أي: َنْفيس.
دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي َال,« :ملسو هيلع هللا ىلص  عمُر: فقاَل  »َنْفِسَك  ِمنْ  إَِلْيَك  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحتَّى بَِيِدهِ  ُحمَمَّ
 .IQHَنْفيس ِمن إيلَّ  أحبُّ  ألنَت  čواهللا اآلَن, فإنَّه

هَ  فلامَّ  هَ  عمرُ  ُوجِّ  أقتنَع, حتى األمرَ  ُأرِجُئ  يُقْل: ومل اللحظِة, نفسِ  يف توجَّ
َب  حتى  أو  إيلَّ  أحبُّ  ألنَت  اآلنَ  فإنَّه قاَل: َبْل  اإليامِن, يف َأرتقَي  حتَّى أو َنْفيس, أدرِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص لنبيِّك حمبةً  قلوَبنا امَألْ  فاللُهمَّ  َنْفيس. ِمن

 .ملسو هيلع هللا ىلص عليه الصالةِ  منَ  اإلكثارُ  الرابُع: األدُب 
َم, ما يرتِجمُ  ذاوه  الَّتي الصفاِت  ِمنَ  واحدةٌ  وِصفةٌ  واحدةٌ  ِسمةٌ  يوه تقدَّ

عي صدَق  تظهرُ   عىل الصالةِ  منَ  ُتكثرَ  َأنْ  اآلداِب  فِمنَ  واإليامِن, واالتباعِ  احلبِّ  ُمدَّ
 القلِب  يف فام القلِب, ِمنَ  يغرتُف  واللسانُ  اللساُن, وهذا القلُب  هذاف ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
 يف ممَّا تغرُف  غارُف مَ  األلسنُ  وهذه ورِ دُ كالقُ  القلوُب  فهذه اللساِن, عىل يظهرُ 

 اللسانِ  عىل ِذكُره جاءَ  ,čاهللا رسوَل  čاهللا بعدَ  القلِب  عىل املستحِوذُ  كانَ  فإِنْ  القلوِب,
 يف يوِمك, يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل تصيلِّ  َكمْ  لنفِسك وانُظرْ  ,čاهللا ِذكرِ  بعدَ  الكثرةِ  يف

َ  حتَّى حتتاُج  وهل ليِلك? يف هناِرك, رَ  أن عليه تصيلِّ رَ  ُتذكَّ , فتتذكَّ َ  هو أم فتصيلِّ
                                                            

), ٦٦٣٢, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب األيامن والنذور, باب كيف كانت يمني النبي  )١(
 .حديث عبد اهللا بن هشام  من



 

אEאאF ١٠٨

 اهللاُ  أَمَرنا وَقدْ  ?ملسو هيلع هللا ىلص عليه والسالم الصالة منَ  ُتكثرُ  نفَسَك  ِجتدُ  تلقاِئيا هكذا
 :قاَل ﴿b c d e f hg i j k l m 
n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

َ  وتشجيًعا ومكافآٍت  حوافزَ   َلنا رتََّب  وَقدْ   عليه ونسلِّمَ  لنصيلِّ
 عليه والسالم الصالة منَ  لإلكثارِ  األرحُب  املجاُل  مها وليلُتها اجلُمعةِ  ويومَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص

. 
ةً  َكمْ  نفَسك وانُظرْ   وَجْدت فإذا يوِمك, يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل وسلَّْمت صلَّْيت مرَّ

َالةَ  َأْكثُِروا« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  وَقدْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حمبةِ  ِمن قلبِك يف ما عىل دليٌل  فهذا ندرةً   الصَّ
, ي, ِعنَْد  َمَلًكا ِيب  َوَكَل  اهللاَ َفإِنَّ  َعَيلَّ تِي, ِمنْ  َرُجٌل  َعَيلَّ  َصىلَّ  َفإَِذا َقْربِ  َذلَِك  ِيل  َقاَل  ُأمَّ

اَعةَ  َعَلْيَك  ُيَصيلِّ  ُفَالنٍ  ْبنَ  ُفَالنَ  إِنَّ  َلُك:املَ   .IQH»السَّ
 أفواهِ  نمِ  هَيسَمعُ  ,العمُل اُملوكَّل به هذا إالَّ  العملِ  منَ  له ليَس  مَلٌك  فَهَذا

 اجلنوِب, يف أو الشامِل, يف الرشِق, يف أو الغرِب, يف رجٌل  صىلَّ  فإذا كلِّهم, اخللِق 
 املصيلِّ  باسمِ  الصالةَ  هذه املَلُك  هذا نَقَل  واحدةٍ  حلظةٍ  يف كلُّهم اخلالئُق  صىلَّ  أو

اَعةَ  َعَلْيَك  ُيَصيلِّ  ُفَالنٍ  ْبنَ  ُفَالنَ  إِنَّ « وقاَل: ووالِده  قبَل  عليَك  صىلَّ  يقوُل: ال »السَّ
 الصالِة. فضلِ  عظيمِ  من وهذا الساعَة. عليَك  صىلَّ  يقوُل: َبْل  قليٍل.

 فنحنُ  هبا عِمْلنا فإِنْ  ذَكْرنا, ما َيكفينا لكِنْ  كثريٌة, ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  معَ  واآلداُب 
 اُملفِلحني. الراِشدين منَ 

                                                            

) للديلمي يف مسند الفردوس من ٢١٨١), وكنز العامل (١/٢٦٠عزاه يف الآللئ املصنوعة ( )١(
 .حديث أيب بكر الصديق 



 

א١٠٩ملسو هيلع هللا ىلصא

 اُملجَتَبى, والرسولِ  املصَطَفى نبيِّ ال عىل −اهللاُ  كمرمحَ −  مواوسلِّ  واصلُّ و هذا,
 b c d e f﴿ :قائًال  ريمِ الكَ  هكتابِ  يف  الربُّ  أمرَ  كام

hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
  k  
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 : ﴿c d e f g h i j k l احلقُّ  يقوُل 
m n o p q r s t u﴾ ١٩٥−١٩٢:[الشعراء[. 

 اخلصائِص: من بعددٍ  الكريمَ  كتاَبه  اهللاُ خصَّ  وقد
k :املوىل أنَّ  منها  فقاَل: للعاملَني, جعَله ﴿¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬﴾ ١:[الفرقان[. 
k فقاَل  للمتَّقني, هدايةً  وجعَله : ﴿A B C D E GF IH 

J K﴾ ٢−١:[البقرة[. 
k فقاَل  أقوُم, هي للَّتي َهيدي وجعَله : ﴿O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h﴾ ١٠−٩:[اإلرساء[. 

k  وجعَل  واآلفاِت  األهواءِ  منَ  الصدورِ  يف ملا شفاءً  القرآنَ  هذا 
 } r s t u v w x y z﴿ سبحاَنه: فقاَل  والشهواِت,

 .]٥٧:[يونس ﴾_ ~ { |
k اهللاُ وجعَله   َفقاَل: احلديِث, أحسن ﴿X Y Z [ 

\ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
i j lk m n o p q r ts u v w x y z {﴾ 

 .]٢٣:[الزمر

kk



 

אא١١١א

k ذرٍّ  أيب حديِث  من )حبَّانَ  ابنِ  صحيح( يف جاءَ  كام ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  وصيةُ  وهو 
 :اهللا بَِتْقَوى َعَلْيَك « قاَل: َأْوِصني. اهللا رسوَل  يا قلُت: قاَلč,  ُْمرِ األَ  َرْأُس  َفإِنَّه 

 َلَك  ُنورٌ  َفإِنَّهُ  ,čاهللا َوِذْكرِ  ُقْرآنِ ال بِتَِالَوةِ  َعَلْيَك « قاَل: ِزْدين. čاهللا رسوَل  يا قلُت: »ُكلِّهِ 
َامءِ  ِيف  َلَك  َوُذْخرٌ  ْرضِ األَ  ِيف   .IQH»السَّ

k اهللاُ وجعَله   ُْيلقيه ملَِن وجعَله اجلَنِة, إىل يقوُده قائًدا به أخذَ  َملن 
 č اهللا عبدِ  بنِ  جابرِ  حديِث  يف جاءَ  كام النرياِن, إىل يسوُقه سائًقا ظهِره خلَف 

عٌ  ُقْرآنُ ال« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  )حبَّانَ  ابنِ  صحيح( يف ٌق, وَماِحٌل  ُمَشفَّ  إَِماَمهُ  َجَعَلهُ  َمنْ  ُمَصدَّ
 .IRH»النَّارِ  إَِىل  َساَقهُ  َظْهِرهِ  َخْلَف  َجَعَلهُ  َوَمنْ  نَِّة,اَجل  إَِىل  َقاَدهُ 

 طَهَرت لو : امنُ ـعث قاَل  كام الطاهرُة, القلوُب  منه تشبعُ  ال والقرآنُ 
 .ISHربِّكم كالمِ  من شبِْعتم ما قلوُبكم

ُب  ما أعظمِ  من وهو  فَقدْ  , األرتِّ  بنُ  خباُب  قاَل  كام ,čاهللا إىل به ُيتقرَّ
ْب ـتق قال:  من إليه أحبَّ  بيشءٍ  čاهللا إىل رَب ـَتتق لن فإنَّك اسَتَطْعت, ما اهللا إىل رَّ
 .ITHكالِمه

ْثنا وقد  آِخِرها من وكان باألدِب, املتعلقةِ  املسائلِ  من مجلةٍ  عن سبَق  فيام حتدَّ
 ,čاهللا كتاِب  معَ  األدِب  عن اآلنَ  وحديُثنا ,ملسو هيلع هللا ىلص رسولِه مع واألدُب  ,čاهللا معَ  األدُب 

 القرآنِ  تايل يأُخَذها أن َينبغي التي اآلداَب  يعرَف  أن ُبدَّ  ال čاهللا بكتاِب  يأخذُ  َمن فإنَّ 
 .القرآنِ  وحامُل  بالقرآنِ  والعامُل 

                                                            

 ).٣٦١أخرجه ابن حبان رقم ( )١(
 ).١٢٤أخرجه ابن حبان رقم ( )٢(
 ).٧/٣٠٠(), وأبو نعيم يف احللية ٦٨٠أخرجه أمحد يف الزهد رقم ( )٣(
 ).٢/٤٤١), واحلاكم (١٩٢), وأمحد يف الزهد رقم (٣٠٧٢٢أخرجه ابن أيب شيبة رقم ( )٤(
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ها كثريٌة, آداٌب  وهي  اآلداِب: هذه بعضِ  يف َأختِرصُ
ُل  األدُب   االستمساُك به والعمُل بام فيه, وعدُم العدوِل عنه إىل غِريه. :األوَّ
 ,القرآنِ  وحاملِ  القرآنِ  قاِرئِ  عىل يفوَت  أالَّ  وينبغي اآلداِب, أعظمِ  من وهو

 فُهناكَ  استمَسَكت فإذا بالقرآِن, القرآنِ  أمةُ  َتستمِسَك  أن اآلداِب  أعظمِ  من فإنَّ 
 .والرشادُ  والفالُح  النجاةُ 

 عن لبعِدها إالَّ  هو ما وتيهٍ  وضياعٍ  هوانٍ  من اليومَ  األمةِ  حالِ  يف نراهُ  وما
 جمالسِ  يف اهللا كتاَب  حتُرض  هي نَعمْ  خلَفها, č اهللا كتاَب  وجعِلها ,čاهللا كتاِب 
 وتوزيعِ  واملهرجاناِت  احلفالِت  افتتاِح  يف čاهللا بكتاِب  هتتمُّ و املوَتى, تأبنيِ  ويف العزاءِ 

كرِ  من آياٌت فيقوُل القائُل: هِذه  اجلوائِز,  جتدُ  ال لكنَّك فالٌن, َيتلوها احلكيمِ  الذِّ
, أعظمُ  هو فيام ذلك  يف تتخبَّطُ  جتُدها بل وسبيِلها, وَمنهِجها األمةِ  سريِ  يف وأهمُّ

 ظهِرها, خلَف   الربِّ  كتاَب  تاركةً  الغرِب  من وِكتاٍب  الرشِق  من ِكتاٍب 
 األمُة. ُتفلَح  أن يمكنُ  فال

 اخلزاعيِّ  ُرشيٍح  َأيب حديِث  يف جاءَ  كام يقوُل, وهو ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا إرشادِ  إىل وانُظروا
 :اهللا رسوُل  قاَل  قاَلč اهللا بَِيدِ  َطَرُفهُ « ٌل بْ َح  أي: »َسَبٌب  ُقْرآنَ ال َهَذا إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلصč 
لُِكوا َوَلنْ  َتِضلُّوا َلنْ  َفإِنَُّكمْ  بِِه, َفاْسَتْمِسُكوا بَِأْيِديُكْم, َوَطَرُفهُ   .IQH»َأَبًدا َبْعَدهُ  َهتْ

 وإعزاِزه, عليه, واإلقبالِ  إليه التحاكمِ  يف čاهللا بكتاِب  استمسَكْت  إذا فاألمةُ 
 بعِده: من لُألمةِ  واخلطاُب  ,ملسو هيلع هللا ىلص لنبيِّه سبحانه احلقُّ  يقوُل  لذا رَشَدت; أهِله وإعزازِ 

﴿¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ١٠٥:[النساء[, 
                                                            

), والطرباين يف املعجم الكبري ١٢٢), وابن حبان رقم (٣٠٦٢٨أخرجه ابن أيب شيبة رقم ( )١(
)٢٢/١٨٨.( 
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 أضلَّنا وما الغرِب, رشيعةِ  إىل وال الرشِق  رشيعةِ  إىل ال čاهللا كتاِب  إىل فيتحاَكمُ 
نا كتاِب  عن ادعَ تِ االبْ  هذا إالَّ  أضاَعنا  وال  . ربِّ

ا فيكم إنَّ  أقوُل: ذلَك  ومعَ   مراكزُ  تزاُل  فال خًريا, األُمةِ  ويف املؤمنون يأهيُّ
ا غِريه, ويف البلدِ  هذا يف تتزايدُ  القرآنِ  حتفيظِ   كتاَب  نرى الَّذي اليومِ  يف لنطمعُ  وإنَّ
 ويف اقتصاِدنا, ويف تعليِمنا, ويف قضاِئنا, ويف ُحكِمنا, ويف واقِعنا, يف č اهللا

 شأنِنا. كلِّ  ويف سياستِنا,
ِمه تعليِمه يف اإلخالُص  الثاين: األدُب   .وتعلُّ

 قال كام وجتويِده, تالوتِه يف واإلخالُص  وقراءتِه, إقرائِه يف وذلك باإلخالصِ 
 : ﴿k l m n o p q r s t u احلقُّ 
v w x y﴾ ٣−٢:[الزمر[. 

 )سننه( يف داودَ  أيب عندَ   الساعديِّ  سعدٍ  بنِ  سهلِ  حديِث  يف جاءَ  وقد
 − القرآنِ  قراءةِ  عىل تَِمعونُجمْ  أي:−  َنقِرتُئ  ونحنُ  يوًما ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  علينا خرَج  قال:

مُ  َكَام  ُيِقيُموَنهُ  َأْقَوامٌ  َيْقَرَأهُ  َأنْ  َقبَْل  اْقَرُؤوهُ « فقاَل: ْهمَ  ُيَقوَّ ُل  السَّ ُلهُ  َوَال  َأْجَرهُ  َيتََعجَّ  IQH»َيتَأَجَّ
ِب  األيدي, وملَِدِّ  الناِس, لسؤالِ  القرآنُ  ُيتخذُ  زمانٌ  سيأِيت  أي:  فاقرُؤوه به, وللتكسُّ
 وتعلُِّمه. وتعليِمه قراءتِه يف اإلخالُص  ينعدمُ  حينام الزماُن, هذا يأيتَ  أن قبَل 

 .طهارةٍ  عىل إالَّ  ُيقَرأ أالَّ  الثالُث: األدُب 
 اآلياِت  منَ  شيئًا تقَرأَ  أن فيجوزُ  وإالَّ  الرفيُع, واألدُب  السامي األدُب  هو وهذا

 .وضوءٍ  بغريِ  قلٍب  ظهرِ  عن والسورِ 
                                                            

من  ما جيزئ األمي واألعجمي), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ٥/٣٣٨أخرجه أمحد ( )١(
 ).٨٣١, رقم (القراءة
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ا  كام طهارٍة, عىل تكونَ  أن ُبدَّ  فال مبارشةً  املصحِف  من تقَرَأه أن أَرْدت إذا أمَّ
 .األربعةُ  األئمةُ  ومنهمُ  العلامءِ  مجهورُ  ذلَك  َذَكرَ 

او  حتَّى املصحِف  منَ  وال قلبِه ظهرِ  عىل ال القرآنَ  يقَرأِ  فال جنًبا كانَ  َمن أمَّ
 .اجلنابةَ  هذه يرَفعَ 

او  أن إالَّ  يقَرأَ  أن فله بمصحٍف, ليس ثابٍت  أو حممولٍ  جهازٍ  يف قَرأ َمن أمَّ
 ُجنًبا. يكونَ 

 .قراءتِه عنَد  الفمِ  تطهريُ  الرابُع: األدُب 
 إِنَّ « قاَل: )ماَجهْ  ابنِ  سنن( يف جاءَ  كام , عيلٍّ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل 

َواكِ  َفَطيُِّبوَها لِْلُقْرآنِ  ُطُرٌق  َأْفَواَهُكمْ   ُيتطيُب  ما بأعظمِ  األفواهُ  هذه فتطيَُّب  ,IQH»بِالسِّ
 السواِك. هبذا به

 .قدُره ويرفعَ  القرآنُ  ُجيَلَّ  أن بدَّ  ال اخلامُس: األدُب 
 األرِض, عىل يوضعُ  وال رِة,املستقذَ  األماكنِ  يف به يدخُل  فال ,čاهللا كالمُ  فهو

َ  وال القرآِن, عىل يرتفعَ  أن األدِب  انعدامِ  منِ  فإنَّ  فوَقه, يرتفعُ  وال  األقداُم; نحَوه دُّ ُمت
 َحاِملِ  إِْجَالَل  čاهللا إِْجَاللِ  ِمنْ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  كام وُحيَرتُم, لُّ ُجيَ  القرآنِ  قارُئ  كان فإِنْ 
. ,IRH»ُقْرآنِ ال  فالُقرآُن َأْوَىل وَأَجلُّ

 − تعاىل اهللا رمحه− َحنيفةَ  أليب الرائعَ  األثرَ  ذاكَ  قبُل  من سَبَق  فيام ذَكْرنا وقد
                                                            

 ).٢٩١أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة, باب السواك, رقم ( )١(
), من حديث ٤٨٤٣أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب يف تنزيل الناس منازهلم, رقم ( )٢(

 .موسى األشعري   أيب



 

אא١١٥א

 هوَ  .IQHِسكٍك  سبعُ  وداُره داِري وبنيَ  ادٍ محَّ  أستاذي دارِ  نحو رجيل مَدْدت ما يقوُل:
 محادٍ  ودارِ  داِره وبنيَ  داِره, نحوَ  ِرجَله يمدُّ  فام القرآنَ  علََّمه الَّذي أستاَذه عظَّمَ  قد

 إخوانِنا, بعُض  يفعُل  كام القرآنِ  نحو ِرجَله يُمدُّ  َحنيفةَ  أبا أن أتَظنُّون سَكٍك, سبعُ 
 األدِب. منَ  ليَس  فهذا

 وَتهـص يزيِّنَ  َأنْ  عىل القرآنَ  يقَرأُ  وهو املسلمُ  رَص ـَحي  أن السادُس: األدُب 
 .بالقرآنِ 

 احلروِف, خمارَج  يتعلَّمَ  أن ولكِنْ  املطربُة, األحلانُ  به ُيقصدُ  ال الصوُت  وَتزينيُ 
َب  القرآَن, وتلُ يَ  كيَف  يعلمَ  وَأنْ   .ذلِك عىل ويتدرَّ

نُوا« : عازٍب  بنِ  الرباءِ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل   .IRH»بَِأْصَواتُِكمْ  ُقْرآنَ ال َزيِّ
ْ  َمنْ  ِمنَّا َلْيَس « : ُلبابةَ  أيب حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل   ISH»ُقْرآنِ البِ  َيَتَغنَّ  َمل

 الرفيعِة. اآلداِب  منَ  ذلَك  جعَل   اهللاَ  فإنَّ  بالقرآِن, صوَته يزيِّنُ  أي:
 .يقَرأُ  ممَّنْ  غِرينا حمِرض  يف كنَّا إذا األصواُت  به ترفعَ  أالَّ  السابُع: األدُب 
 : اخلُدريُّ  سعيدٍ  أبو يقوُل  عليه, يقَرأُ  ما القارئِ  عىل يلتبَس  لئالَّ  وَذلَِك 

 يف باِئهِخ  يف وهو بالقراءِة, َجيَهرون فسِمَعهم املسجِد, يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  اعَتكَف 
                                                            

 ).١/١١٤انظر: الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ( )١(
وأبو داود: كتاب الصالة, باب استحباب الرتتيل يف القراءة, رقم ), ٤/٢٨٣أخرجه أمحد ( )٢(

), وابن ماجه: ١٠١٥), والنسائي: كتاب االفتتاح, باب تزيني القرآن بالصوت, رقم (١٤٦٨(
 ).١٣٤٢كتاب إقامة الصالة, باب يف حسن الصوت بالقرآن, رقم (

أخرجه ), و١٤٧١القراءة, رقم (أخرجه أبو داود: كتاب الصالة, باب استحباب الرتتيل يف  )٣(
), ٧٥٢٧, رقم (﴾A B C D E﴿البخاري: كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل: 

 .حديث أيب هريرة  من
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ُش  وهذا صوَته, يرفعُ  منهم كلٌّ  أي: املسجِد. ُش  وهذا هذا, عىل يشوِّ  هذا عىل يشوِّ
َههم, وإنَّام يمنَْعهم, ومل َيُرتْكهم فلم بعِضنا, من حيُدُث  كام  السَرت, فكشَف  قاَل: وجَّ

ُه, ُينَاِجي ُكلَُّكمْ  إِنَّ « وقال:  َعَىل  َبْعُضُكمْ  َيْرَفعْ  َوَال  َبْعًضا, َبْعُضُكمْ  ُيْؤِذَينَّ  َفَال  َربَّ
ْرهم فلم IQH»ِقَراَءةِ ال ِيف  َبْعضٍ  َدهم ولِكنْ  القراءِة, منَ  ينفِّ َههم. سدَّ  ووجَّ

 وهو الكهِف  سورةِ  يف تقَرأُ  أنَت فُربَّام  بجانبِك, َمن تؤذِ  فال تقَرأُ  جَلْست فإذا
 بُمفرِدكَ  كنَت  إذاو نفِسك, يف فاقَرأْ  القراءُة, عليه فتلتبُس  عمرانَ  آلِ  سورةِ  يف يقرأُ 

 نفَسك. فأسِمعْ 
 ,»َصْوتَِك  ِمنْ  َختِْفُض  َوأَْنَت  َتْقَرأُ  َوَأْنَت  بَِك  َمَرْرُت « : بكرٍ  أليب ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 

 : لُعمرَ  قاَل  ُثمَّ  ,»َقلِيًال  اْرَفعْ « قاَل: ناَجيْت. َمن أسَمْعت إينِّ  اهللا رسوَل  يا قال:
 الوسنانَ  أوقظُ  إينِّ  čاهللا رسوَل  يا قاَل: ,»َصْوَتَك  َتْرَفعُ  َوَأْنَت  َتْقَرأُ  َوَأْنَت  بَِك  َمَرْرُت «

 .IRH»َقلِيًال  اْخِفْض « قاَل: الشيطاَن. وأطردُ 
ا بُمفرِدك, كنَت  إذاوَهذا  تفريَط, وال إفراطَ  ال الوسطِ  منهُج  إنَّه  كنَت  إذا أمَّ

 صوتَِك. من َتتلوه بام الناَس  ُتؤذِ  فال الناسِ  يف
 كان فإذا !القرآنِ  بغري الناَس  يؤذي الَّذي الشباِب  بعضِ  من ألعجُب  وإينِّ 

 ذاكيَف هبف بجانِبِنا, َمن فنُؤذَي  بالقرآن أصواَتنا نرفعَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  هناناقد 
 بجانبِه, وَمن نفَسه وُيؤذي ,عنَده املوسيَقى بصوِت  الطرقاِت  يف الناَس  يزعُج  الَّذي

                                                            

 ),١٣٣٢رفع الصوت بالقراءة, رقم (يف ), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ٣/٩٤أخرجه أمحد ( )١(
 .من حديث أيب سعيد اخلدري 

), والرتمذي: ١٣٢٩الصالة, باب يف رفع الصوت بالقراءة, رقم (أخرجه أبو داود: كتاب  )٢(
 .), من حديث أيب قتادة ٤٤٧, رقم (ما جاء يف القراءة بالليلكتاب الصالة, باب 



 

אא١١٧א

َقى ـوَرَفع صوَت املوِسي الباِب  عندَ  سيارَته غسَل  ربَّام الشباِب  َض ـبع إنَّ  حتَّى
 بصاحِب  فكيَف  ذلَك  عن منهيا القرآنِ  قارُئ  كان فإذا كلَّهم, اجلريانَ  أزعَج ف

 ذلَك. إىل فْلُينَتَبهْ  الشيطاِن?! ِمزمارِ 
نةٌ  وهي كثريةٌ  واآلداُب   وقد إليها, الرجوعُ  يمكنُ  العلمِ  أهلِ  كتِب  يف ُمدوَّ

 عنها. ونعرَض  نغفَلها حتَّى اهليِّنةِ  باملسائلِ  ليست فِهَي  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاهلا
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل −اهللاُ  رِمحَكم−  وسلِّموا صلُّوا ُثم

 b c d e﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام
f hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  
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F١٤E 
א 

ُد, ُيعبدُ  فيها ,čاهللا بيوُت  املساجدُ  ُد, ُيعظَّمُ  وفيها ويوحَّ  هللا ُيرَكعُ  وفيها ويمجَّ
 .]١٨:[اجلن ﴾g h i j k l m n﴿ وُيسَجدُ 

 قاَل: حينَام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أخربَ  كام ,čاهللا إىل والبقاعِ  البالدِ  أحبُّ  واملساجدُ 
 .IQH»َأْسَواُقَها čاهللا إَِىل  بَِالدِ ال َوَأْبَغُض  َمَساِجُدَها, čاهللا إَِىل  بَِالدِ ال َأَحبُّ «

 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴿ فقاَل: برفِعها  اهللاُ أِذنَ  واملساجدُ 
Û Ü Ý Þ ß à á â A B C D E F G H I 
J K L NM O P Q R S T U V W 
X Y Z [ \ ^] _ ` a b c d﴾ ٣٨−٣٦:[النور[. 

 بالطاعاِت  َيعُمروهنا املؤمنِني منَ  أوتاًدا للمساجدِ   اهللاُ جعَل  وقد
 i j k l m n o p q r s﴿ فقاَل: والقرباِت 

t u v w x zy { | } ~ � ¡﴾ ]١٨:التوبة[. 
ت األُوىل الرتبويةُ  املحاضنُ  هي واملساجدُ   امِء,ـالعل أفواُج  منها تتخرُج  يـالَّ

 :قيل كام املجاِهدين, وقوافُل  الفاِحتني كتائُب  وأفنيتِها ساحاِهتا ِمن وتنطلُق 
ـــاْح ـــَب الكَِف ـــي َوَج تِ ـــا ُأمَّ  َي

 

ـــَياْح  َق َوالصِّ ـــدُّ ـــَدِعي التََّش  َف
َجـــا ــــَالْح  َال ُبـــدَّ ِمـــْن ُصـــنِْع الرِّ ــــنُْع السِّ ــــُه ُص  ِل َوِمْثُل

                                                            

), ٦٧١أخرجه مسلم: كتاب املساجد, باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح, رقم ( )١(
 .حديث أيب هريرة  من

kk



 

א ١١٩
 

ــــــ  َال ُيْصـــــنَُع األَْبَطـــــاُل إِْل
 

 َال ِيف َمَســـــاِجِدَنا الِفَســـــاْح 
ـــــــْرآِن ِيف ـــــــِة الُق  ِيف َرْوَض

 

ـــَحاْح  ـــِث الصِّ ـــلِّ األََحاِدي  َظ
 َشـــــْعٌب بَِغـــــْريِ َعِقيـــــَدٍة

 

ــــــــاْح  َي يــــــــِه الرِّ  َوَرٌق ُتَذرِّ
 َمــْن َخــاَن َحــيَّ َعــَىل الَفــَال

 

 ِح َخيُــوُن َحــيَّ َعــَىل الكَِفــاْح 
دٌة, وهي املساجِد, أدِب  عن اآلنَ  حديُثنا  ِمنها: متعدِّ
 إليها, تاُج ـحت الَّتي األماكنِ  يف ِريهاـوتكث بنائِها, يف السعيُ  األوُل: األدُب 

 .وتعمِريها بنائِها يف واالشرتاكُ 
 فقاَل  املساجِد, بِناءَ  موتِه بعدَ  املؤمنَ  يلحُق  ِممَّا  النبيُّ  جعَل  َقدْ و

: » ََّّا إِن َمهُ  ِعْلًام  َمْوتِهِ  َبْعَد  َوَحَسنَاتِهِ  َعَملِهِ  ِمنْ  املُْؤِمنَ  َيْلَحُق  ِمم  َعلَّ
ُه, ا َوَوَلًدا َوَنَرشَ َثُه, َوُمْصَحًفا َتَرَكُه, َصاِحلً بِيلِ  َالْبنِ  َبْيًتا َأوْ  َبنَاُه, َوَمْسِجًدا َورَّ  السَّ

تِهِ  ِيف  َمالِهِ  ِمنْ  َرَجَهاَأْخ  َصَدَقةً  َأوْ  َأْجَراُه, َهنًْرا َأوْ  َبنَاُه,  َبْعدِ  ِمنْ  َيْلَحُقهُ  َوَحَياتِهِ  ِصحَّ
 .IQH»َمْوتِهِ 

 بعَرشةِ  املسجدِ  هذا يف تساهمُ  متعددٍة, مساجدَ  بناءِ  يف تدخَل  أن املمكنِ  ومنَ 
 جاءَ  وَقدْ  وخامٍس, ورابعٍ  وثالٍث  دنانَري, بخمسةِ  املسجدِ  ذاك يف وتساهمُ  دنانَري,

 َمْسِجًدا čهللا َبنَى َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل   عباسٍ  ابنِ  حديِث  من )أمحدَ  مسنَد( يف
 الفحصِ  هذا مقدارُ  وليَس  ,IRH»نَّةِ اَجل  ِيف  َبْيًتا َلهُ  اهللاُ َبنَى لَِبْيِضَها َقَطاةٍ  َكِمْفَحصِ  َوَلوْ 

                                                            

), من حديث ٢٤٢أخرجه ابن ماجه: مقدمة السنن, باب ثواب معلم الناس اخلري, رقم ( )١(
 .هريرة   أيب

 .), من حديث ابن عباس ١/٢٤١أخرجه أمحد ( )٢(
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 هبذا ولو »َمْسِجًدا čهللا َبنَى َمنْ « أي: هبا. تسجدُ  التي جبهتِك قدرَ  إالَّ  البيضةِ  وهِذه
 ِيف  َبْيًتا َلهُ  اهللاُ َبنَى« أقلَّ  أو أكثرَ  أو بدينارٍ  أو ,واحدٍ  بَحَجر فيه ساهمَ  أي:− احلَجمِ 

 يسًريا. قليًال  العمُل  كانَ  وإن كثٌري, فاملقابُل  »نَّةِ اَجل 
هُ  وإينِّ   بالدِ  بعُض  نَعمْ  أوروبا, يف املساجدِ  لبناءِ  األيامِ  هذه يف املحسنِني أوجِّ
 مكاٍن; أيِّ  يف يصلُّوا أن املمِكنِ  منَ  بالِدهم يف املسلمني ولِكنَّ  حتتاُج, املسلمني
َالةُ  َأْدَرَكْتَك  َأْينََام « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بقولِ  لِعلِمهم , الصَّ  ْرُض األَ  ِيلَ  ُجِعَلْت  َفَقْد  َفَصلِّ
 خاصةً − هناكَ  املسِلمني منَ  الكثريُ  حيتاُج  أوروبا يف لِكنْ  ,IQH»َوَطُهوًرا َمْسِجًدا
 أن فبِإِْمكانِك ذلك تستصِعْب  وال املساجِد, لبناءِ  شديدةً  حاجةً  − الرشقيةَ  أوروبا
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  هناَك, مسجًدا َتبنون املسامهني من ِعرشين مع رشاكةٍ  يف تدخَل 
َب  أن أرادَ  إنام احلديَث  هذا قال حينام  وتكثِريها. املساجدِ  بناءِ  يف األمةَ  يرغِّ

 يسَعى الذي ذاكَ  فعلِ  الفعِل, هذا وتقبيَح  الشديَد, التحذيرَ  نجدُ  املقابلِ  ويف
 c﴿ سبحانه: احلقُّ  يقوُل  رسالتِها, عن املساجدِ  تعطيلِ  ويف املساجِد, خراِب  يف

d e f g h i j k l m n po q r s t u 
v w yx z { | } ~ _ ` a b﴾ 

 .]١١٤:[البقرة
 فيه ُق ُتغلِ  اقرتاٍح  أو رأٍي  أو بِشورى كانت ولو مشاركٌة, لَك  تكونَ  أن فاحَذرْ 

دُ  اهللاُ ُيعَبدُ  فيها الَّتي املؤِمنني مساجدِ  من مسجًدا  .وُيوحَّ
                                                            

), من ٥٢١), ومسلم: كتاب املساجد, رقم (٣٣٥أخرجه بنحوه البخاري: كتاب التيمم, رقم ( )١(
 l m﴿. والبخاري: كتاب أحاديث األنبياء, باب قول اهللا تعاىل: حديث جابر 

n﴾) من حديث أيب ذر الغفاري ٥٢٠), ومسلم: كتاب املساجد, رقم (٣٤٢٥, رقم ,(
. 
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ا  من بدَّ  ال هَدرٌ  فهي َرس,ـوتك وهتدمَ  تغلَق  أن ُبدَّ  فال الرضارِ  دُ ـمساج أمَّ
مَ  فقد هتديِمها,  ,IQHالقاممةُ  فيه ُترَمى مكاًنا مكاَنه وجعَل  الرضاِر, مسجدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هدَّ

عِ  فال  ُتغَلُق  فال املؤمنني, مساجدِ  عن الورعُ  وإنام الرضاِر, مساجدِ  عن اإلنسانُ  يتورَّ
نون عليها وَمترُّ   ألمراضٍ  ذلك كلُّ  فيها, ُيركعُ  ال فيها ُيصىلَّ  ال مغلقةٌ  وهي السِّ

 شخصيٍة. ومصالَح  َنفسيةٍ 
 .وُتطيََّب  املساجُد  ُتنظََّف  أن الثاين: األَدُب 
نَاأُ  حديِث  من )داودَ  أيب سنن( يف جاءَ  فقد  رَ ـأم قاَلْت:  عائشةَ  مِّ

ورِ  يف املساجدِ  ببناءِ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل   ُتنظََّف  وأن −والُقرى الضواحي يف أي:− الدُّ
 .IRHوُتطيََّب 

 فتنظيُف  !َجيِدون ماذا اجلمعةِ  صالةِ  انتهاءِ  بعد املساجدِ  عىل القائمني واسَألوا
رُ يُ  َمن فهناكَ  يٌع,ِض وَ  ُخلٌق  وتقذيُرها رفيٌع, أَدٌب  هو املساجدِ   يتأدَُّب  وال املساجَد, قذِّ

 سبحانَ  فنقوُل: لَتنظيِفه. املسجدِ  يف عامٌل  يوجدُ  قال: ذلك عن ُهنَي  فإذا األدِب, هبذا
ُر! وأنت ينظِّفون هم !čاهللا  ُتقذِّ

 َيَرها, فلم املسجَد, ُتنظُِّف  كانت سوداءَ  امرأةً  يومٍ  ذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  افتقدَ  وقدِ 
 قالوا: »ُفَالَنُة? َأْينَ « فقاَل: املسجِد, نظافةُ  وهو أثَرها, افتقدَ  وإنام شخَصها, يفتِقدْ  مل
َ  أخربُمتوين أي: »آَذْنُتُموِين? َفَهالَّ « قال: ماَتت. čاهللا رسوَل  يا  قالوا: عليها, ألصيلِّ

َها َعَىل  ُدلُّوِين « قاَل: الليِل, من متأخرةٍ  ساعةٍ  يف čاهللا رسوَل  يا ُنوقَظك أن كِرْهنا  »َقْربِ
                                                            

 ).٤٧٤ − ١٤/٤٧٣), وتفسري الطربي (٢/٥٣٠انظر: سرية ابن هشام ( )١(
), ٤٥٥أبو داود: كتاب الصالة, باب اختاذ املساجد يف الدور, رقم (و ),٦/٢٧٩أمحد ( أخرجه )٢(

), وابن ماجه: كتاب ٥٩٤, باب ما ذكر يف تطييب املساجد, رقم (الصالةوالرتمذي: كتاب 
 ).٧٥٨املساجد وجلامعات, باب تطهري املساجد وتطييبها, رقم (
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 الذي الرائدِ  الفعلِ  هلذا هلا; ةً مَ رِ كْ تَ  IQHقِربها يف وهي عليها وصىلَّ  قِربها عىل فأَتى
 املنابِر. أعوادِ  عىل ذلَك  عن ُيتكلمَ  أن حيتِقرُ  َبْل  البعُض, َحيتقُره قد

 .املسجدِ  يف الةُ الضَّ  ُد نَش تُ  ال الثالُث: األدُب 
 املسجدِ  يف يقومَ  أن له جيوزُ  فال غَرُضه, أو ِمفتاُحه, أو هاتُفه, ضاعَ  فَمن

 أو املسجدِ  إمامِ  إىل يأيت ولِكن أحٌد? وجَده فَهْل  ِمفتاٌح  أو هاتٌف  يل ُفِقدَ  ويقوَل:
 َمنْ « :)مسلمٍ  صحيح( يف جاءَ  كام يقوُل, ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ  ويسأُله; القيِّمِ  أو املؤذِّنِ 
َها َال  َفْلَيُقْل: اَملْسِجدِ  ِيف  َضالَّةً  َينُْشُد  َرُجًال  َسِمعَ  ْ  اَملَساِجَد  َفإِنَّ  َعَلْيَك, اهللاُ َردَّ  ُتْبنَ  َمل
َذا  .IRH»ِهلَ

 .ُيشَرتى وال فيها ُيباعُ  ال الرابُع: األدُب 
 ويباعُ  املسجدِ  خارَج  رُج خي وإنام الصفقاِت, لعقدِ  مكاًنا ليَسْت  فاملساجدُ 

 كان وإن حتَّى إسالميا, رشيًطا أو إسالميا, كتاًبا املبيعُ  كانَ  وإن حتَّى وُيشَرتى,
 َرَأْيُتمْ  إَِذا« يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ  ُيشَرتى; وال املسجدِ  يف ُيباعُ  فال زمزمَ  ماءَ  املبيعُ 

اَرَتَك  اهللاُ َأْرَبَح  َال  َفُقوُلوا: املَْسِجدِ  ِيف  َيْبَتاعُ  َأوْ  َيبِيعُ  َمنْ   .ISH»ِجتَ
 .بنائِها يف ُيبالغُ  وال املساجُد, ُتزخرُف  ال اخلامُس: األدُب 

ا  ِرها املساجدُ  ُتعَمرُ  إنامفإهنَّ  والزوايا بالتلوين ُتعَمرُ  وال الذاِكرين, من بُعامَّ
                                                            

), ومسلم: ١٣٣٧ما يدفن, رقم (أخرجه البخاري: كتاب اجلنائز, باب الصالة عىل القرب بعد  )١(
 .), من حديث أيب هريرة ٩٥٦كتاب اجلنائز, باب الصالة عىل القرب, رقم (

), من حديث ٥٦٨أخرجه مسلم: كتاب املساجد, باب النهي عن نشد الضالة يف املسجد, رقم ( )٢(
 .أيب هريرة 

), من حديث ١٣٢١قم (أخرجه الرتمذي: كتاب البيوع, باب النهي عن البيع يف املسجد, ر )٣(
 .هريرة   أيب



 

א ١٢٣

 العاملِ, يف َسجادةٍ  وأكربِ  العاَملِ, يف ِمئذنةٍ  وأطولِ  والنافوراِت, والثَُّريَّاِت  واملُنحنياِت 
 عنها. ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هنى وزخرفةٌ  ترٌف  كلُّه فهذا

َرت, مساجَدها األمةُ  َزخَرفِت  فلامَّ   فَتَحت الطنيِ  يف تصيلِّ  كانت وملَّا تأخَّ
 čاهللا رسوُل  قاَل  فيها, ُيبالغُ  ال ولِكنْ  املساجِد, إمهاَل  بذلك املقصودُ  وليَس  العاملَ,
اَعةُ  َتُقومُ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص  عنَدنا هذا: يقوَل  كَأنْ  ,IQH»املََساِجدِ  ِيف  النَّاُس  َيَتَباَهى َحتَّى السَّ
 الرشِق  يف ِمئذنةٍ  أطوُل  مسجِدنا مئذنةُ  اآلخُر: فيقوُل  األوسِط. الرشِق  يف مسجدٍ  أكربُ 

 .بسجادتِه َيتباهى وثالٌث  األوسِط.
ًيا, فيها ِجتدُ  ال املساجدَ  هذه أن والغريُب  ى ال وُربام مصلِّ  املصلِّني عددُ  َيتعدَّ

ْني, أو صفا فيها َست مساجدَ  وَجْدَهتا إليها, ونظْرَت  بزيارِهتا قمَت  وإذا صفَّ  ُأسِّ
َ  لتكونَ   الكبِري. اخلطأ منَ  وهذا الكافرُة, الوفودُ  عليها تِردُ  سياحيةً  معاِمل

 :)البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  كام املسجِد, ببناءِ  أمرَ  حينام  عمرُ  قاَل 
رَ  أن وإيَّاكَ  املطِر, من الناَس  َأِكنَّ  رَ  أو حتمِّ  هذه عنَك  َدعْ  أي: الناَس. فَتفتِنَ  تصفِّ

رَ  األلوانُ  فحتَّى األلواَن.  . عمرُ  منها حذَّ
 قليًال. إالَّ  َيعُمروهنا ال ُثم هبا َيتباهون : مالٍك  بنُ  أنُس  قال وكذا
 .IRHوالنصاَرى اليهودُ  زَخَرَفِت  كام لُتَزْخِرُفنَّها : عباسٍ  ابنُ  وقاَل 

                                                            

), ٤٤٩), وأبو داود: كتاب الصالة, باب يف بناء املساجد, رقم (٣/١٣٤أخرجه أمحد ( )١(
), وابن ماجه: كتاب املساجد, ٦٨٩والنسائي: كتاب املساجد, باب املباهاة يف املساجد, رقم (

 .), من حديث أنس ٧٣٩باب تشييد املساجد, رقم (
 ).١/٩٦الثالثة علقها البخاري: كتاب الصالة, باب بنيان املسجد, (اآلثار  )٢(
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 .والسكرانُ  واحلائُض  اجلنُب  َيتجنََّبها أن السادُس: األَدُب 
 يف َتكونُ  العزاءِ  جمالسِ  بعَض  أنَّ  عىل ُأنبِّهُ  وهنا املسجِد, يف البقاءُ  هلم حيلُّ  فال

, املسجدِ  فناءِ  ي فيأِيت  الداخيلِّ َي  املعزِّ  املرأةُ  تأِيت  ُربام أو ٌب,نُ ُج  أو كرانُ َس  وهو ليعزِّ
 : ﴿s t u v w قاَل  عنه, منهيٌّ  ذلك وكلُّ  احلائُض,
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
 إليه. َنتنبهَ  أن ِمن ُبدَّ  ال أَدٌب  وهذا .]٤٣:[النساء

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  كمرِمحَ −  مواوسلِّ  واصلُّ و هذا,
 b c d e f hg﴿ :قائًال  الكريمِ  هكتابِ  يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام

i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
  k  



 

١٢٥

F١٥E 
 

َرها أن نحتاُج  الَّتي احلقائِق  بعضِ  عىل اآلنَ  نِقُف   واألُخرى, الَفينةِ  بنيَ  َنتذكَّ
 أن وأخرى فرتةٍ  بنيَ  فنحتاُج  وأذهانِنا, عقولِنا عن تغيُب  أحياًنا احلقائِق  بعَض  فإِنَّ 

رَ   .هبا بعًضا بعُضنا ُيذكِّ
رَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ذلَك  عىل درَج  وقد  عىل سارَ  وكذا الغائبِة, احلقائِق  ببعضِ  ُيذكِّ

 .الراِشدون خلفاُؤه املنهِج  هذا
 ِعينَِة,البِ  َتبَاَيْعتُمْ  إَِذا« قاَل: أنَّه )ُسننه( يف داودَ  أيب عندَ  املَرويِّ  ملسو هيلع هللا ىلص حديثِه يف نَقَرأُ ف

ْرِع, َوَرِضيُتمْ  َبَقِر,ال َأْذَناَب  َوَأَخْذُتمْ   َينِْزُعهُ  َال  ُذال  َعَلْيُكمْ  اهللاُ َسلَّطَ  َهادَ اجلِ  َوَتَرْكُتمُ  بِالزَّ
 األمةِ  هلِذه عزَّ  ال أنَّه حقيقَة: يغرَس  أن  أرادَ  ,IQH»دِينُِكمْ  إَِىل  َتْرِجُعوا َحتَّى

َك  أن إالَّ  األمةِ  هلِذه عزَّ  وال ,čاهللا سبيلِ  يف باجلهادِ  إالَّ  ينِ  تتمسَّ  بأهداِب  ال كلِّه بالدِّ
 الديِن. من بأجزاءِ  وال الدينِ 

هَ  ملَّا  عمرُ  فهاهو الراِشدون, اخللفاءُ  سارَ  الدرِب  هذا وعىل  إىل توجَّ
 له, ليَس  لِباًسا يلبَس  أو يتكلََّف, أو يتصنَّعَ  أن دونَ  حقيقتِه عىل ذهَب  فاًحتا الشامِ 
 ومَشى عاتِقه, عىل حذاَءه محَل  قد كان املقدِس, بيِت  من اقرتَب  فلامَّ  هَو, كام ذهَب  بل

اه ناقتِه, زمامُ  األُخرى وباليدِ  املاءِ  يف خيوُض  حافيًا  , ُعبيدةَ  أبو الشامِ  وايل فيتلقَّ
َت  لو عمرُ  يا له: فيقوُل  ْ  ويسترشفوَنك, يروَنك املدينةِ  أهُل  قليًال, هيئتِك من غريَّ

                                                            

), ٣٤٦٢), وأبو داود: كتاب البيوع, باب يف النهي عن العينة, رقم (٢/٤٢أخرجه أمحد ( )١(
 .حديث ابن عمر  من

kk
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 قاهلا غُريكَ  لو وقاَل: عمرُ  إليه فالتَفَت  املسِلمني! أمرِ  ويلُّ  هذا أنفِسِهم: يف فيقولونَ 
 حقيقٌة, هي الَّتي الشهريةَ  كلمَته قاَل  ُثم .ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  ألمةِ  نكاًال  جلَعْلُته ُعبيدَة, أبا يا

نا قومٍ  أذلَّ  ُكنَّا إنَّا ُعبيدةَ  أبا يا قاَل: ةَ  َنطُلِب  فَمْهام باإلسالِم, اهللاُ  فأعزَّ  بغريِ  العزَّ
نا ما نا به اهللاُ أعزَّ  .IQHاهللاُ أذلَّ

 يف عنها يبَحْث  فال العزَة, وغِريهم القرارِ  ُصنَّاعِ  ِمن األمةِ  هِذه من أرادَ  فَمنْ 
رَ  اإلسالِم, غريِ  ها أنَّ  األُمةِ  هذه يف اهللاُ  فقدَّ  عن ختلَّْت  فإِنْ  إسالِمها, يف دينِها يف عزَّ
, َصغارٌ  بل أبًدا, عزَّ  فال وإسالِمها دينِها  .čباهللا عياًذا وُذلٌّ

رَ  أن َنحتاُج  لذا  احلقائَق, هذه يعلمُ  اجلميعُ  َيكونُ  وقد احلقائِق, بعَض  َنتذكَّ
 به: العملِ  عن خيتلُف  باليشِء, الِعلمَ  أنَّ  َبيدَ 

 .اثنانِ  امليزانِ  يف الناَس  أنَّ  األُوىل: احلقيقةُ 
 وكافٌر, مؤمنٌ  اثناِن: الواقعِ  ويف اثناِن, املحِرش  أرضِ  ويف اثناِن, čاهللا عندَ  ُهمف

, سعيدٌ  وفاجٌر, برٌّ  ا أي: ثالٌث, هناك ليَس  وشقيٌّ  اإليامِن, رايةِ  حتَت  تكونَ  أن إمَّ
 ثالٌث. صنٌف  وال ثالثةٌ  رايةٌ  هناكَ  فليَس  الكفِر, رايةِ  حتَت  تكونَ  أن  أو

 : ﴿U V W X Y Z يقوُل  ,čاهللا كتاُب  ودوَنك
 ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ سبحانه: ويقوُل  ,]٢:[التغابن ﴾` _ ^ [ ]\
© «ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û ÝÜ 
Þ ß à﴾ ١٠٨−١٠٥:[هود[. 

                                                            

  ).١/٦١), واحلاكم (٦٦), وأبو داود يف الزهد رقم (٥٨٤أخرجه ابن املبارك يف الزهد رقم ( )١(
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: قالت فيام  يقوُل  اجلنِّ  من املكلَّفني جنسِ  يف أيًضا كذلَك   اِجلنُّ
﴿A B C D FE G H I J K L M N 

O P Q﴾ ١٥−١٤:[اجلن[. 
 َيِصريَ  َحتَّى« قاَل: ما مجلةِ  يف قاَل  الطويَل, الفتنِ  حديَث  ذكرَ  ملَّا ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا

: إَِىل  النَّاُس   .IQH»فِيهِ  إِيَامنَ  َال  نَِفاٍق  َوُفْسَطاطُ  فِيَه, نَِفاَق  َال  إِيَامنٍ  ُفْسَطاطُ  ُفْسَطاَطْنيِ
 التي اآلياِت  تلَك  أعظمَ  وما ,č اهللا كتاِب  يف جتُدها واحدةٌ  حقيقةٌ  هيف
ا شَعرَ  اإلنسانُ  قَرَأها كلَّام ا وقتِه! يف تنزُل  أهنَّ  األنفاِل, سورةِ  يف العظيمةُ  اآلياُت  إهنَّ
 g h i j k l m n po q﴿ سبحانه: قاَل 
r s t u v xw y z { | }﴾ ملاذا? 
﴿_ ` a b c﴾  ِاثنان ﴿d e f g h i 

j k l nm o p q﴾ ٣٧−٣٦:[األنفال[. 
 املنافقون? فأينَ  كفٌر, وهذا إيامنٌ  هذا َيقوَل: َأنْ  له وُحقَّ  قائٌل, قاَل  فإِنْ 

 : ﴿Ó Ô Õ Ö احلقِّ  قوَل  النساءِ  سورةِ  يف اقَرأْ  ُقلنا:
× Ø Ù Ú﴾ وبِة:ـالت سورةِ  يف َرأْ ـواق ,]١٤٠:[النساء ﴿� ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ 
 .]٨٤:[التوبة

 أبًدا. للكافِرين والءَ  ال الثانيُة: احلقيقةُ 
َ  حينَام إالَّ  املهانةِ  وهذه الذلِّ  هذا يف ناـوَقعْ  وما  أحضانِ  يف املسلمون ىـارَمت

                                                            

), من حديث ٤٢٤٢), وأبو داود: كتاب الفتن, باب ذكر الفتن, رقم (٢/١٣٣أخرجه أمحد ( )١(
 .ابن عمر 
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 n o p q r﴿ يقوُل:  واهللاُ  وُنرصًة, وتأييًدا ُحبا الكافِرين,
s t u v xw y z { | } ~ �﴾ 

 تقرُؤها. واألُمةُ  اآليةِ  هذه عىل مرَّ  قرنٍ  ِمن َكمْ  فانُظرْ  ,]١٤٤:[النساء
نا لنا ذكرَ  وَقدْ   فقاَل: تبَِعه, وَمن  إبراهيمَ  ِمن القدواِت   ربُّ

﴿s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
 .]٦٠:[املمتحنة ﴾´

ُ  املمتحنةِ  ُسورةِ  ويف  يف وَيرَمتي الكافِرين ُيوايل الذي أنَّ   احلقُّ  يبنيِّ
ُهبم بمشورِهتم ويرَىض  وَيرضاُهم أحضاِهنم  َهتتِدي فال ختتلُف  لتَهَص بوْ  أن إليِه, ويقرِّ

 ريِ ـالكب الوالءِ  هلذا إالَّ  َنراهُ  الذي التخبُّطُ  هذا وما َل,ـالسبي يضلَّ  أن ُبدَّ  وال أبًدا,
 .وغِريهم والنصاَرى اليهودِ  منَ  للكافِرين

 A B C D E F﴿ املمتحنِة: ورةِ ـُس  صدرِ  يف قُّ ـاحل فيقوُل 
G H I J K L M N O P Q R S UT V 
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` cba d e﴾, 
ُح  وأحياًنا اخلفاِء, يف يعمُل  َمن فهناكَ   هؤالءِ  لكِنَّ  الَعالنيِة, يف ويعمُل  وُجياهرُ  يتبجَّ
 f g h i j lk﴿ الكافِرين أيِدي يف أيدهيِم اخلفاءِ  يف يعَملون الَّذين
m n o﴾ :النتيجُة ﴿m n o p q r s﴾ أي: ]١:[املمتحنة 
 أبًدا. هيتِدَي  َأنْ  ُيمكنُ  ال

 B C D E F G﴿ املائدِة: سورةِ  يف  اهللاُ  ويقوُل 
H JI K L M O P Q R S﴾ السبيَل  يضلُّ  أي: ,]٥١:[املائدة 
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ُق  وال منهم, وَيكونُ   m n﴿ قاَل: حينَام  اهللاُ ذَكَره الَّذي املرشوطَ  حيقِّ
o p q r s t u v w x y z 
 .]٨١:[املائدة ﴾}

ِ م بدِ هُ كُ سُّ َمت  هُ مني سببُ لِ ْس ار للمُ فَّ الكُ  تاَل قِ  أنَّ  الثالثُة: احلقيقةُ   .مهِ ين
 هو إنَّام القتُل  وهذا احلروُب  فهذه آخَر, يشءٍ  بسبِب  َيكونَ  أن ُيمكنُ  الو

َر, اإلسالمَ  وليَس  اإلسالِم, لِدينِ  َبْل  ِديٍن, أليِّ  وليَس  الديِن, ألهلِ   ولِكنْ  املزوَّ
نةِ  أهلِ  إسالمَ  دَ   اهللاَ  ألنَّ  واجلامعِة; السُّ  الكريِم, كتابِه يف احلقيقةَ  هذه أكَّ

 .]١٢٠:[البقرة ﴾A B C D E F G H I﴿ قاَل:
 : ﴿~ _ ` a b اهللاُ يقوُل  ديٍن, قضيةُ  فالقضيةُ 

c d e f g h i j k l m n o p q 
r﴾ سبحانه: ويقوُل  ,]١٠٩:[البقرة ﴿~ _ ` a b c d 

e gf h i j k l m n o p q 
r s t vu w x zy { | }﴾ 

 .]٢١٧:[البقرة
ا كتاِب  إىل َتُعدْ  مل إذا واألمةُ  مَ  فال , نبيِّها بمنَهِج  وتلتِزمْ  رهبِّ  َتقدُّ

 هنضَة. وال هلا
نُ  وال ُرص ـُتن ال األمةَ  هذه أنَّ  الرابِعُة: احلقيقةُ   رايةَ  تـرَفعَ  إذا إالَّ  هاـل ُيمكَّ

 .اإلسالمِ 
ا  الَبعثيِة, رايةِ  أو زبيِة,ـاحل رايةِ  أو القوميِة, كرايةِ  َر:ـأَخ  راياٍت  رَفَعت إذا أمَّ

ُق  فال وكذا, كذا رايةِ  أو  املصالِح, عىل ُيبنَى ال الذي هو احلقُّ  واإلسالمُ  النَرص, حتقِّ



 

אEאאF ١٣٠

 : ﴿a b c d e احلقُّ  يقوُل  اآلَخرين, ِجراِح  عىل َيتسلُق  وال
gf h i j k l m n o qp r s t u 

v﴾ ٧٦:[النساء[. 
اَعةُ  َتُقومُ  َال « قاَل:  النبيَّ  أنَّ  )مسلمٍ  صحيح( يف جاءَ  وَقدْ   السَّ

 َجرِ احلَ  َوَراءِ  ِمنْ  َيُهوِديُّ ال َفَيْخَتبِئَ  املُْسلُِموَن, َفَيْقُتَلُهمُ  َيُهوَد,ال املُْسلُِمونَ  ُيَقاتَِل  َحتَّى
َجِر, َجُر: َجرُ اَحل  َفيَُقوَل  َوالشَّ  االسمِني, هَذينِ  بغريِ  يناِديه ال »čاهللا َعبَْد  َيا ُمْسلُِم, َيا َوالشَّ

 .IQH»َيُهودِ ال َشَجرِ  ِمنْ  َفإِنَّهُ  َغْرَقدِ ال َشَجرَ  إِالَّ  َفاْقُتْلُه, َفَتَعاَل  َخْلِفي َهيُوِديٌّ  َهذا«
. باإلسالمِ  اسَتْمَسكت إذا إالَّ  األُمةَ  هذه  اهللا ُيعزُّ  فال  احلقِّ

ُلها َمن حتتاُج  ولِكنْ  كثريٌة, واحلقائُق  ُرها, َيتأمَّ  أنَزَل   فاهللاُ ويتدبَّ
َل  لنَتدبَّرَ  كتاَبه  احلقائَق. هذه ونتأمَّ

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا,
 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  الربُّ  أمرَ  كام

hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
  k  

                                                            

), ٢٩٢٢أخرجه مسلم: كتاب الفتن, باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل, رقم ( )١(
 .من حديث أيب هريرة 



 

א ١٣١

F١٦E 
א 

 s t u v w﴿ فقال: الصالةَ  عبادِه عىل  اهللاُ أوجَب 
x y﴾ ]ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أخربَ  كذا اإلسالِم, فروضِ  أهمِّ  من وجعَلها ,]١٠٣:النساء 
 اْفَرتََض  َقدِ  اهللاَ َأنَّ  َفأَْعلِْمُهمْ « قال: اليمِن; إىل يوجُهه وهو  معاًذا َأْوىص حينام

 .IQH»َوَلْيَلةٍ  َيْومٍ  ُكلِّ  ِيف  َصَلَواٍت  َمخَْس  َعَلْيِهمْ 
 صاحلةً  صاحُبها هبا يأيتَ  أن العربةَ  ولكنَّ  الصالِة; أداءِ  يف ليست العربةَ  إنَّ  ُثم

َل  إِنَّ « قاَل: حينام ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أخربَ  كام اآلفاِت, منَ   َفإِنْ  بَِصَالتِِه, َعْبُد ال بِهِ  ُحيَاَسُب  َما َأوَّ
 .IRH»َوَخِرسَ  َخاَب  َفَقْد  َفَسَدْت  َوإِنْ  َوَأْنَجَح, َأْفَلَح  َفَقْد  َصَلَحْت 

 بلِ  واألمزجِة, ألذهانِ ل َيْظهرُ  ما بحسِب  الصالة أداءِ  يف ليست العربةُ  كذلَك 
 صاحبُها. عليها وُحيافظَ  األولوياِت, سلَّمِ  عىل جتعَل  وأن الصالةُ  هذه تؤدَّى أن العربةُ 

 َوُبْرَهاًنا ُنوًرا َلهُ  َكاَنْت  َعَلْيَها َحاَفظَ  َمنْ « فقاَل: يوًما الصالةَ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ذَكرَ  فقد
ْ  َوَمنْ  ِقَياَمِة,ال َيْومَ  َوَنَجاةً  ْ  َعَلْيَها ُحيَافِظْ  َمل  َيْومَ  َوَكانَ  َوَنَجاٌة, َوُبْرَهانٌ  ُنورٌ  َلهُ  َيُكنْ  َمل

 حديِث  من مسنِده يف أمحدُ  رواه »َخَلٍف  ْبنِ  َوُأَيبِّ  َوَهاَمانَ  َوفِْرَعْونَ  َقاُرونَ  َمعَ  ِقَياَمةِ ال
 .ISH عمٍرو بنِ  اهللا عبدِ 

                                                            

), ومسلم: كتاب اإليامن, ١٣٩٥أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة, رقم ( )١(
 .), من حديث ابن عباس ١٩باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم, رقم (

أخرجه الرتمذي: كتاب الصالة, باب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة,  )٢(
), من حديث ٤٦٥ي: كتاب الصالة, باب املحاسبة عىل الصالة, رقم (), والنسائ٤١٣رقم (
 .هريرة   أيب

 ).٢/١٦٩أمحد (أخرجه  )٣(

kk



 

אEאאF ١٣٢

 منها: متعددٌة, الساجدِ  آداَب  إنَّ 
 .للصالةِ  االستعدادُ  األوُل: األدُب 

 واستعداًدا معنويا, واستعداًدا نفسيا, استعداًداوَذلَِك بأْن َيستِعدَّ املسلُم 
 أن به يبَدأُ  ما أوَل  جتدُ  بالصالةِ  يتعلُق  فيام جاءَ  وما الفقهِ  كتِب  يف تقَرأُ  وحينام حسيا,
 للصالِة. اإلنسانُ  يستعدَّ 

 َقْلُبهُ  َرُجٌل « قال: العرِش; حتَت  بظلٍّ  املوعودَ  الرجَل  ذاكَ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا امتدَح  وقد
ٌق   دائٍم. استعدادٍ  حالةِ  يف ألنه وذلك ;IQH»بِاَملَساِجدِ  ُمَعلَّ

k كام قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّنا فإنَّ  وضوَءها; ُحيسنَ  أن للصالِة: االستعدادِ  صورِ  ومن 
ْ  ملَِنْ  ُوُضوءَ  َوَال  َلُه, ُوُضوءَ  َال  ملَِنْ  َصَالةَ  َال « :)داودَ  أيب سنن( يف جاءَ   čاهللا اْسمَ  َيْذُكرِ  َمل

 .IRH»َعَلْيهِ  َتَعاَىل 
َب   النبيِّ  عىل يدخُل   عامرٍ  بنُ  عقبةُ  فهذا الوضوِء; إحسانِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص ورغَّ

ُثهم−  أصحاَبه حيدُث  وهو ملسو هيلع هللا ىلص ُس  وهو األحاديِث  هذه بمثلِ  حيدِّ  اإلسالِم; لدولةِ  يؤسِّ
 عن نتحدُث  ونحنُ  وتضيعُ  وتنتهُك  اليومَ  تفتنُ  األمةُ  يقوُل: قد الناسِ  بعَض  ألنَّ 

 وضيَّْعنا اآلداَب, هذه ضيَّْعنا حينَام إالَّ  حصَل  ما لنا حيُصْل  مل أقوُل: الساجِد, آداِب 
 .− وربِّه العبدِ  بني الوطيدةَ  الَعالقةَ  هذه

                                                            

 ), ومسلم:٦٦٠أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة, رقم ( )١(
 .), من حديث أيب هريرة ١٠٣١كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة, رقم (

 ),١٠١), وأبو داود: كتاب الطهارة, باب يف التسمية عىل الوضوء, رقم (٢/٤١٨أخرجه أمحد ( )٢(
), من حديث ٣٩٩وابن ماجه: كتاب الطهارة, باب ما جاء يف التسمية يف الوضوء, رقم (

 .هريرة   أيب



 

א ١٣٣

 يقوُل: وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل يستمعُ و احلديِث, منَ  شيئًا يلتِقطُ   بُعقبةَ  فإذا
أُ  ُمْسلِمٍ  ِمنْ  َما«  بَِقْلبِهِ  َعَلْيِهَام  ُمْقبٌِل  َرْكَعَتْنيِ  َفُيَصيلِّ  َيُقومُ  ُثمَّ  ُوُضوَءهُ  َفُيْحِسنُ  َيَتَوضَّ

 مسموٍع: بكالمٍ  يقوُل  به وإذا نفَسه عقبةُ  يتامَلْك  فلم ,»نَّةُ اَجل  َلهُ  َوَجَبْت  إِالَّ  َوَوْجِههِ 
 كالًما قال لقد أي:− منها أجودُ  قبَلها التي :يديه بني يقوُل  قائٌل  فإذا هذا! أجودَ  ما

 القائُل, هو فإذا  عمرُ  فإذا فالتَفتُّ  عقبُة: قال − هذا من أجودَ  تأيتَ  أن قبَل 
أُ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  َما« :− جميِئَك  قبَل  أي:−  آنًفا قال لَقدْ  قال:  َأنْ  َأْشَهُد  :َيُقوُل  ُثمَّ  َيَتَوضَّ

ًدا َوَأنَّ  اهللاُ إِالَّ  إَِلهَ  َال   َيْدُخُل  الثََّامنَِيةُ  نَّةِ اَجل  َأْبَواُب  َلهُ  ُفتَِحْت  إِالَّ  َوَرُسوُلهُ  čاهللا َعْبُد  ُحمَمَّ
ا ِمنْ  َ  .IQH»َشاءَ  َأهيِّ

أُ  ال , خالِقه وبنيَ  بينَه العظيمةِ  الصلةِ  هلذه استعدادٌ  فهذا  يتوضَّ
 وضوِئه. بعدَ  األذكارَ  هذه ويرددُ  الوضوَء, نُ سِّ ُحيَ  َبْل  فحسُب 

 قال الثانيةِ  ويف ,»نَّةُ اَجل  لَهُ  َوَجبَْت « :ملسو هيلع هللا ىلص قال األُوىل يف األجِر, من له ماذا وانُظرْ 
ا ِمنْ  َيْدُخُل  الثََّامنَِيةُ  نَّةِ اجلَ  َأْبَواُب  َلهُ  ُفتَِحْت « :ملسو هيلع هللا ىلص َ  .»َشاءَ  َأهيِّ

k كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  فقد املؤذِن, معَ  الرتديدُ  أيًضا: االستعدادِ  صورِ  ومن 
 ويف ,IRH»املَُؤذِّنُ  َيُقوُل  َما ِمثَْل  َفُقولُوا النَِّداَء, َسِمْعتُمُ  إَِذا« :)البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ 

َعاءُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  )أمحدَ  مسند(  .ISH»َفاْدُعوا َقاَمِة,اإلِ وَ  َذانِ األَ  َبْنيَ  ُيَردُّ  َال  الدُّ
                                                            

), وأبو داود: كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا توضأ, رقم ٤/١٥٣أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث عقبة بن عامر ١٦٩(

), ومسلم: كتاب ٦١١, رقم (ما يقول إذا سمع املناديأخرجه البخاري: كتاب األذان, باب  )٢(
 .), من حديث أيب سعيد اخلدري ٣٨٣الصالة, باب استحباب القول مثل قول املؤذن, رقم (

, الدعاء بني األذان واإلقامةما جاء يف ), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ٣/١٥٥أخرجه أمحد ( )٣(
), والرتمذي: كتاب الصالة, باب ما جاء يف أن الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة, ٥٢١رقم (
 .), من حديث أنس ٢١٢رقم (



 

אEאאF ١٣٤

 نفسيا يتهيأُ  العبادةِ  هِذه إىل الساجدُ  هذا يدخَل  أن قبَل  التهيئِة, هذه إىل فانُظرْ 
 يشٍء. أيِّ  قبَل 

 وطمأنينٍة. وسكينةٍ  وقارٍ  حالِ  يف الصالةِ  إىل يذهَب  أن الثاين: األدُب 
 االستعدادَ  نبدأُ  وال األخريِة, اللحظاِت  يف إالَّ  نذهُب  ال اليومَ  نحنُ  نفعُل  كام ال

 إىل بسيارتِه ويستعجُل  الصالِة, إىل يركُض  َمن فتجدُ  اإلقامَة, نسمعَ  أن بعدَ  إالَّ  هلا
 الصالِة.

 يقوَل  أن يتصورُ  فال ,عبًثا كالُمه يُكنْ  مل السكينةِ  إىل أرشَدنا ملَّا ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا
 جاءَ  كام  قاَل  وقد إليه, اهللاُ أوحاهُ  وحًيا يقوُل  بل حاصٍل, حتصيَل  كالًما
: روايةُ  الروايةُ  وهذه ومسلٍم, البخاريِّ  عند َالةِ  َقاَمةَ اإلِ  َسِمْعتِمُ  إَِذا« الرتمذيِّ  بِالصَّ
كِينَةُ  َوَعَلْيُكمُ  َمتُْشوَن, َوَأْنُتمْ  َوْأُتوَها َتْسَعْوَن, َوَأْنُتمْ  َتْأُتوَها َفَال   َفَصلُّوا, َأْدَرْكُتمْ  َفَام  السَّ
ُّوا َفاَتُكمْ  َوَما  .IQH»َفَأِمت

 وأنَت  تسمعُ  وكم سكينٍة, يف تكونَ  أن املسجدِ  إىل قدوِمك يف رئيٌس  فمطلٌب 
 ماذا? أو آدميٍّ  أقدامُ  هي تدِري ال خلَفَك, الدويَّ  هذا الصالةِ  يف راكعٌ 

 اإلنساُن?! هذا يصيلِّ  فكيَف  !قبَله املسجدِ  إىل نعاُله تدخُل  رسعتِه شدةِ  ِمن وربام
 صالتِه?! يف خاشًعا يكونُ  وكيَف 

 .زينتِه يف يذهَب  أن الثالُث: األدُب 
 B C D E F G H I J K﴿ تعاىل: اهللاُ قال فَقدْ 

                                                            

), ومسلم: كتاب املساجد, ٩٠٨, رقم (امليش إىل اجلمعة, باب اجلمعةأخرجه البخاري: كتاب  )١(
 والرتمذي: كتاب الصالة, باب ما جاء ),٦٠٢وسكينة, رقم ( باب استحباب إتيان الصالة بوقار

 .من حديث أيب هريرة  )٣٢٧يف امليش إىل املسجد, رقم (



 

א ١٣٥

L M N O P Q﴾ ]جيُد, ما وأمجَل  زينتِه, كامَل  يأخذَ  أن أي: ]٣١:األعراف 
 املسجدِ  يف صلَّيْت سواءٌ  , املوىل إليه أرشدَ  أدٌب  وهذا الصالِة, إىل ويتزينُ 

 البقاِع. منَ  غِريه يف أو
 .برائحتِه أو بلسانِه, أو ببدنِه, أحًدا يؤذيَ  أالَّ  الرابُع: األدُب 

 بسيارتِك وال املسجِد, باِب  عىل ال أحًدا, تؤذَي  أالَّ  اآلداِب  أعظمِ  من فإنَّ 
 يشتكي املسجدِ  جريانِ  فبعُض  املسجِد, جريانِ  عىل أو الناِس, عىل الطريَق  فتغلُق 

 يفعُل  كام أو ,ال َنستطِيُع اخلُروَج ف البيوِت  أبواِب  عىل اإلخوةِ  بعُض  يقُف  ويقوُل:
 اإليذاِء. من كلُّه فهذا الطريَق, ُيغلقون حيُث  العامِّ  الطريِق  عىل اإلخوةِ  بعُض 

 يف يقعدَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أمَره وقد املسجدِ  إىل يأيت الذي هذا ذلك إىل أِضْف 
 قاَل: أو »َفْلَيْعَتِزْلنَا َبَصًال  َأوْ  ُثوًما َأَكَل  َمنْ « قاَل: األذى, منَ  للناس سبََّب  ممَّا بيتِه,

 يقوُل  مسلمٍ  روايةِ  ويف .IQHالبخاريِّ  روايةُ  هذه »َبْيتِهِ  ِيف  َوْلَيْقُعْد  َمْسِجَدَنا َفْلَيْعَتِزْل «
َّا َتَتَأذَّى املََالئَِكةَ  َفإِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص  .IRH»آَدمَ  َبنُو ِمنْهُ  َيَتَأذَّى ِمم

 فتكون منَك, تتأذَّى املالئكةَ  فإنَّ  منك يتأذَّى بجانبِك الذي اآلدميُّ  كانَ  فإِنْ 
 وللمالئكِة. للمؤمنِني مؤذًيا

َ  َأنْ  اخلامُس: األدُب   .ركعتني املسجَد  دخَل  إذا العبُد  يصيلِّ
 واملؤذنُ  اجلمعةِ  يومَ  املسجدَ  دَخلوا إذا الناس بعَض  َأرى ما فكثًريا ,تنبيهٌ  وهنا

 دَخْلت إذا أنَّك والصحيُح  يصلُّون, ُثم أذانِه من ينتهَي  حتَّى املؤذنَ  ينتظرون يؤذنُ 
                                                            

), ومسلم: ٨٥٥أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب ما جاء يف الثوم الني والبصل, رقم ( )١(
 .), من حديث جابر ٥٦٤/٧٣كتاب املساجد, باب هني من أكل ثوما أو بصال, رقم (

 ).٥٦٤/٧٤أخرجه مسلم: كتاب املساجد, باب هني من أكل ثوما أو بصال, رقم ( )٢(



 

אEאאF ١٣٦

 غريِ  يف ذلك يكونَ  َأنْ  إالَّ  الصالةِ  إىل تبادرَ  أن يؤذنُ  واملؤذنُ  اجلمعةِ  يومَ  املسجدَ 
َ  حتَّى جتِلَس  وال اجلمعِة,  ركعَتْني. تصيلِّ

َ  ىـَحتَّ  َجيْلِْس  َفَال  املَْسِجَد, َأَحُدُكمُ  َل ـَدَخ  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل يقوُل   ُيَصيلِّ
َكعْ  َخيُْطُب  َمامُ اإلِ وَ  اُجلُمَعةِ  َيْومَ  َأَحُدُكمْ  َجاءَ  َذاإِ « مسلٍم: روايةِ  ويف .IQH»َرْكَعَتْنيِ   َفْلَريْ

, زْ  َرْكَعَتْنيِ  .IRH»فِيِهَام  َوْلَيَتَجوَّ
ن ـلك األوىل وِف ـالصف إىل املسجَد  َل ـدخ َمن دمَ ـيتق َأنْ  السادُس: األدُب 

 َيتخطَّى الرقاَب.  ال
 يدخُل  الذي الرجلِ  ذاك من ألستغرُب  وإينِّ  املسجِد, باِب  عندَ  جتِلْس  فال

 فيعطُل  اخلَري! هذا ويرتكُ  املسجِد! خارَج  فيجلُس  آحاًدا إالَّ  فيه جيدُ  فال املسجدِ  إىل
 املسجِد. إىل الدخولِ  عنِ  بذلِك الناَس 

 .ISH»آَذْيَت  َفَقْد  اْجلِْس « له: فقاَل  الرقاَب  َيتخطَّى رجًال  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا رَأى وقد
مْ  ُقمْ  له: ُقلنا املسِلمني; عىل وضيََّق  قَعدَ  فَمن  فإنَّ  ;آَذْيت فَقدْ  األمامِ  إىل وتقدَّ

ُفوِف  َعَىل  ُيَصلُّونَ  َوَمَالئَِكَتهُ  اهللاَ  إِنَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َمةِ  الصُّ  .ITH»اُملَتَقدِّ
                                                            

), ومسلم: ١١٦٧, رقم (ما جاء يف التطوع مثنى مثنىأخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب  )١(
  .), من حديث أيب قتادة ٧١٤كتاب صالة املسافرين, باب استحباب حتية املسجد, رقم (

  .), من حديث جابر ٨٧٥أخرجه مسلم: كتاب اجلمعة, باب التحية واإلمام خيطب, رقم ( )٢(
), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة, رقم ٤/١٨٨أخرجه أمحد ( )٣(

من ), ١٣٩٩), والنسائي: كتاب اجلمعة, باب النهي عن ختطي رقاب الناس, رقم (١١١٨(
  .حديث عبد اهللا بن برس 

), من حديث ٨١١, رقم (كيف يقوم اإلمام الصفوفأخرجه النسائي: كتاب اإلمامة, باب  )٤(
  .الرباء 



 

א ١٣٧

 الِقياُم للصالِة ِيف ُخُشوع َفال َينظُر إالَّ ملوِضِع ُسُجوده. السابُع: األدُب 
 بَرصه يرَفعْ  فال , هللا الساجدِ  صورةِ  يف يتمثَُّل  وهو اإلنسانُ  قامَ  إذاف

, وهو السامءِ  إىل  ونَ عُ فَ رْ يَ  امٌ وَ قْ أَ  َنيَّ هِ تَ نْ يَ لَ « فقاَل: ذلَِك  عن ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َهنَى فَقدْ  يصيلِّ
 .IQH»مْ هِ يْ لَ إِ  عُ جِ رْ تَ  َال  وْ أَ  ,ةِ َال الصَّ  ِيف  ءِ َام السَّ  َىل إِ  مْ هُ ارَ َص بْ أَ 

 سجوِده, موضعِ  يف إالَّ  ينُظرْ  فال ,č هللا الذليلِ  اخلاشعِ  قيامَ  قامَ  قام فإذا
 منه. أرفعَ  إىل وال ُمستواهُ  إىل َينُظرْ  ال

نةِ  ِمن الثامُن: األَدُب  املِ  عىل اليمنَى بيِده ممسًكا اإلنسانُ  يقومَ  أن السُّ  غري الشِّ
 .ُمسدلٍ 

 عباسٍ  ابنِ  حديِث  من )حبانَ  ابنِ  صحيح( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فقد
: » َِك ِس مْ نُ  نْ أَ وَ  ا,نَ رَ طْ فِ  َل جِّ عَ نُ وَ  ا,نَ ورَ ُح ُس  رَ خِّ ؤَ نُ  نْ أَ  انَ رْ مِ أُ  اءِ يَ بِ نْ األَ  َرشَ عْ مَ  انَّ إ 

 .IRH»انَ تِ َال َص  ِيف  انَ لِ ئِ َام َش  َىل عَ  انَ نِ َام يْ أَ بِ 
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رِمحَكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام
f g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                            

), ٤٢٨أخرجه مسلم: كتاب الصالة, باب النهي عن رفع البرص إىل السامء يف الصالة, رقم ( )١(
 .من حديث جابر بن سمرة 

 ).١٧٧٠ابن حبان (أخرجه  )٢(



 

אEאאF ١٣٨

F١٧E 
א 

א،، 
 وبالءٌ  وعوزٌ  ةٌ ـحاج أي: »ةٌ اقَ فَ  هِ بِ  ْت لَ زَ نَ  نْ مَ « :č اهللا وُل ـرس قاَل 

ْ  اسِ النَّ بِ  اهلََ زَ نْ أَ فَ «  ٍق زْ رِ بِ  هُ لَ  اهللاُ ُك وِش يُ فَ  ,čاهللابِ  اهلََ زَ نْ أَ فَ  ةٌ اقَ فَ  هِ بِ  ْت لَ زَ نَ  نْ مَ وَ  ,هُ تُ اقَ فَ  دَّ َس تُ  َمل
 عن اآلنَ  أحتدُث  الرشعيِة, اآلداِب  منَ  املباركةِ  السلسلةِ  هذه يف .IQH»لٍ آجِ  وْ أَ  لٍ اجِ عَ 

 .الدعاءِ  أدِب 
 العظيمِة, العبادةِ  هبذه أَخذوا الذين الصاحلني عباَده  اهللاُ امتدَح وقد 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸﴿ فقال:
Â Ã﴾ ]٩٠:األنبياء[. 

َعاءُ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا عنه قالوقد   M N O﴿ :قرأَ  ثمَّ  »ِعَباَدةُ ال ُهوَ  الدُّ
P Q R S T U V W X Y Z﴾ 

 .IRH]٦٠:غافر[
ين أعظمِ  من الدعاءَ  فإنَّ « الفتاَوى: يف  تيميةَ  ابنُ  قال  .ISH»الدِّ

                                                            

), من حديث ٢٣٢٦أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف اهلم يف الدنيا, رقم ( )١(
), وأبو داود: كتاب الزكاة, باب ١/٤٠٧, وأخرجه بنحوه: أمحد (اهللا بن مسعود  عبد

 ).١٦٤٥يف االستعفاف, رقم (
), والرتمذي: ١٤٧٩), وأبو داود: كتاب الصالة, باب الدعاء, رقم (٤/٢٦٧أخرجه أمحد ( )٢(

), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ٢٩٦٩كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة البقرة, رقم (
 ., من حديث النعامن بن بشري )٣٨٢٨فضل الدعاء, رقم (

 ).٢٢/٤٧٥جمموع الفتاوى ( )٣(

kk



 

Eא،،F١٣٩א

ذوا األصناَم, عَبدوا الذين املرشكني حاَل  تدبَّروا ُثم  اهللا دونِ  من اآلهلةَ  واختَّ
 تـوتع األمورُ  عليهمُ  ضاقت إذا َ  وأصناَمهم َتهمـآهل يرتكون عليهم رسَّ
 .čاهللا إىل ويلَجُؤون
 : ﴿a b c d e f g h i j k قال

l m n﴾ :ِت  أي َ  ساكٌن, واهلواءُ  ساكنٌ  املوُج  قليلٍ  فقبَل  األموُر, تغريَّ
 o p q r s﴿ واستكبارٍ  واغرتارٍ  ورسورٍ  ونشوةٍ  فرٍح  حالةِ  يف وُهم
t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c 

d﴾  العهودَ  هذه أنفِسهم عىل َيقَطعون هم واآلنَ  املُرشكني, منَ  هم قليلٍ  قبَل 
﴿f g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢﴾ ]٦٠:يونس[. 
 ندعَوه ىـحتَّ  حوافزَ  للدعاء  اهللاُ َل ـجع وقد العبادُة, هو اءُ ـفالدع

 :منها عليها, فنحصَل 
 .القضاءُ  وُيستدفعُ  البالءُ  ُيرَفعُ  بالدعاءِ  األوُل: احلافزُ 
 :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل َينزَل,  أن املحتمُل  القضاءُ  وُيدفعُ  الواقُع, البالءُ  فُريفعُ 

 .IQH»ِربُّ ال الَّ إِ  رِ مْ عُ ال ِيف  يُد زِ يَ  َال وَ  ,اءَ عَ الدُّ  الَّ إِ  اءَ َض القَ  دُّ رُ يَ  َال «
 دينِنا, عىل أو أوطانِنا, عىل أو أموالِنا, عىل أو علينا, نازٌل  بالءٌ  هناكَ  يكونُ  فَقدْ 

, يا اإلنساُن: يقوُل  صاحلةٍ  بدعوةٍ  ُثم أوالِدنا; عىل أو  الذي القضاءَ  هذا يرصُف  ربِّ
                                                            

), من حديث ٢١٣٩كتاب القدر, باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء, رقم ( أخرجه الرتمذي: )١(
 .سلامن الفاريس 



 

אEאאF ١٤٠

 أصاَبه ِممَّن غِريه عن أو فقٍري, عن أو مريٍض, عن النازَل  البالءَ  ويرفعُ  سينزُل, كان
 البالُء.

َّ  عُ فَ نْ يَ  اءُ عَ الدُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوَل  وتدبَّروا َّ وَ  ,َل زَ نَ  اِمم ْ  اِمم  čاهللا ادَ بَ عِ  مْ كُ يْ لَ عَ فَ  ,ْل زِ نْ يَ  َمل
 .ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا وصيةُ  هذه ,IQH»اءِ عَ الدُّ بِ 

 منحرٌف  ابنٌ  عنَدك كانَ  فإذا الدعاِء?! عن تغفُل  احلافزَ  هذا ترى أن بعدَ  فَهْل 
 فادعُ  مريٌض  عنَدك أو مريًضا كنَت  أو يرَفَعها, أن اهللاَ  فاْدعُ  ديونٌ  عليَك  أو له, فاْدعُ 
ُمه حافزٌ  فهذا املرَض. هذا عنَك  يرفعَ  أن اهللاَ نا لك يقدِّ  لتدعَوُه.  ربُّ

 .č اهللا عىل األشياءِ  أكرمُ  الدعاءُ  الثاين: احلافزُ 
  ربُّنا يغَضُب  لذا ;IRH»اءِ عَ الدُّ  نَ مِ  čاهللا َىل عَ  مَ رَ كْ أَ  ءٌ َيشْ  َس يْ لَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قال

ْ  نْ مَ  هُ نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فَقدْ  َنسَأْله; مل إذا  بخالِف  ,ISH»هِ يْ لَ عَ  ْب َض غْ يَ  اهللاَ لِ أَ ْس يَ  َمل
ْ  مثُلك; الذي املخلوِق   الناظُم: يُقلِ  أَمل

ـــغْ يَ  اهللاُ ـــَرتَ ْنإِ ُبَض ـــَتْك  ُهالَ َؤُس
 

ــبُ َو ــ مَ آدَ يُّنَ ــيُ  نيَ ِح  ITHُب َضــغْ يَ  ُل أَ ْس
 .عليه ْب يغَض  اهللاَ سألِ يَ  مل نمَ  أي:

                                                            

), من حديث ابن عمر ٣٥٤٨, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف دعاء النبي  )١(
. 

), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء يف فضل الدعاء, رقم ٢/٣٦٢أخرجه أمحد ( )٢(
), من حديث أيب هريرة ٣٨٢٩), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب فضل الدعاء, رقم (٣٣٧٠(

. 
), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء يف فضل الدعاء, رقم ٢/٤٤٢أخرجه أمحد ( )٣(

 .يرة ), من حديث أيب هر٣٣٧٣(
) وقال: أنشدين اخلزيمي. وانظره غري منسوب يف: شعب ٦٦ص:ذكره اخلطايب يف العزلة ( )٤(

 ).١/٥٥٦), وفيض القدير للمناوي (٥/١٦٤), وتفسري القرطبي (٢/٣٦١اإليامن للبيهقي (



 

Eא،،F١٤١א

 يف عَ ْس الشِّ  ىحتَّ  ,يشءٍ  كلِّ  يف التيسريَ  اهللاَ  لواَس « : عائشةُ  قاَلْت  وقد
ْ يُ  مل إِنْ  هفإنَّ  ,النعلِ  ْ تي مل اهللاُ هيرسِّ  ويف وأسهلِها األشياءِ  أبسطِ  يف حتَّى أي: .IQH»يرسَّ

ْ يُ  مل نْ فإِ  املحتَقرةِ  األمورِ  ْ تيَ  مل اهللا هيرسِّ  بالتيسِري.  اهللاَ فاْدعوا ,يرسَّ
عاء. إحلاَحك حيبُّ  اهللاَ أنَّ  الثالُث: احلافزُ   بالدُّ

 بالدعاِء, عليه أْحلَْحت إذا عليك ُيضيُق  فاإلنسانُ  الدعاِء, منَ  ُتكثرَ  أن يحبُّ ف
 حيبُّ   اهللاَ لِكنَّ  احلاِل, بطبيعةِ  سيارتِه عندَ  أو هناكَ  أو هنا انتَظْرَته إذا أو

 ذلك?! من أكثرُ  حافزٌ  هناك فَهْل  الدعاِء, منَ  عليه فأكثِرْ  بالدعاِء, عليه ُتلحَّ  أن منك
 سأَل  وإذا ثالًثا, دعا دعا إذا ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  كانَ « : مسعودٍ  ابنُ  قاَل 

رُ  أي: IRH»ثالًثا سأَل  , يا الدعاَء: يكرِّ , يا ربِّ . يا ربِّ  ربِّ
 إحلاَحك. منَك  حيبُّ  اهللاَ ألنَّ  بالدعاِء; čاهللا عىل فألحَّ 
   ٍق رِّ وَ مُ  عن ينقُل  − تعاىل اهللا رمحه− أمحدَ  لإلمامِ  )الزهد( كتاِب  يف جاءَ  وَقدْ 

 بةٍ ـخش عىل البحرِ  يف لٍ ـرج ِمن للمؤمنِ  مثًال  ُت ـرأي ما« يقوُل: −رمحه اهللا تعاىل− 
 عىل امللحِّ  املؤمنِ  حاُل  هكذا, ISH»هنجيَ يُ  أن  اهللاَ  لعلَّ  ,ربِّ  يا ,ربِّ  يا :يدعو

 نَ ـم وأكثِرْ  األمواِج, تلَك  يف شبةِ ـاخل تلَك  عىل الغريِق  هذا كحالِ  نْ ـفكُ  الدعاِء,
 الدعاِء.

                                                            

), والبيهقي يف الشعب رقم ١١٣٠(رقم أخرجه عبد اهللا بن أمحد [وجادة عن أبيه] يف الزهد  )١(
)١٠٨١.( 

, رقم من أذى املرشكني واملنافقني ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اجلهاد والسري, باب ما لقي النبي أخرجه مسلم:  )٢(
)١٧٩٤(. 

 ).١٧٦٠الزهد ألمحد رقم ( )٣(



 

אEאאF ١٤٢

 لِ َال اَجل  اذَ  ايَ بِ  واظُّ لِ أَ « : أنسٍ  حديِث  يف č اهللا رسوُل ويقوُل 
 .IQH»امِ رَ كْ اإلِ وَ 

 { | }﴿ فقاَل:  يمَ ـإبراه  اهللاُ  دَح ـامت وقدِ 
اُه:« : مسعودٍ  ابنُ  يقوُل  ,]١١٤:التوبة[ ﴾~  .IRH»الدعاءَ  ُيكثرُ  الذي األوَّ

عاءُ  القضاُء, وُيردُّ  البالءُ  ُيرَفعُ  فبالدعاءِ   حيبُّ  واهللاُ ,čاهللا عىل يشءٍ  أكرمُ  والدُّ
نيَ   بالدعاِء. عليه امللحِّ

 .النُرص  ُيستنَزُل  بالدعاءِ  الرابُع: احلافزُ 
 أعَظمِ  من فهو األمِة, نُرص  أو اجلامعاِت, نُرص  أو األفراِد, نُرص وِمن َذلَِك 

 السالِح. هلذا إمهالٍ  حالِ  يف املؤمنون لِكنِ  املؤمِن, يدِ  يف األسلحةِ 
 : ﴿b c d e f g h احلقُّ  قاَل 

i j k l m n o p﴾ ]٢٥٠:البقرة[, 
 r s t u v w x y z﴿ النتيجُة:

 .]٢٥١:البقرة[ ﴾~ { | }
 a b ` _﴿ شأنِه: يف  اهللاُ  يقوُل   نوٌح  وهذا

c d e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | } ~ _ ` a b 

c d e f g﴾ ]١٦−١٠:القمر[. 
                                                            

 ). ٣٥٢٥أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, رقم ( )١(
), ٣٢٤٧٥), وابن أيب شيبة يف املصنف رقم (١٠٤٣أخرجه سعيد بن منصور يف التفسري رقم ( )٢(

 ).١٤/٥٢٣والطربي يف التفسري (



 

Eא،،F١٤٣א

َام « :− النسائيِّ  عند واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل  ةَ األُ  َهِذهِ  اهللاُ  َينُْرصُ  إِنَّ  مَّ
 .IQH»َوإِْخَالِصِهمْ  َوَصَالِهتِمْ  بَِدْعَوِهتِمْ  بَِضِعيِفَها,
 احلادثِة: هذه ِذكرُ  − رمحه اهللا تعاىل−  للذهبيِّ  )النبالءِ  أعالمِ  سري( يف جاءَ  وقد

كِ  مواجهةِ  يف وصفَّ  الشجاعُ  القائدُ  مسلمٍ  بنُ  قتيبةُ  خرَج  ملَّا أنَّه  أعداَدهم رَأى الرتُّ
 واسعٍ  بنُ  وحممدُ  »واسٍع? بنُ  حممدُ  أينَ « قاَل: سأَل  ما فأوَل  وعدُدهم, أمُرهم فهاَله
, الزاهُد, العابُد, هو . التقيُّ  النقيُّ

م إالَّ  ذلِك وما  ُجنِدهم ويف حوزِهتم يف يكونَ  أن احلرصِ  كلَّ  حريصونَ  ألهنَّ
 قوِسه, عىل جامٌح  منِة,ـاَملي يف ذاك هو قالوا: − ونـالصاحل هؤالءِ  بطانتِهم ويف

 األصبعُ  تلَك « :مسلمٍ  بنُ  قتيبةُ  قاَل  −َيدعو أي:−  السامءِ  نحوَ  بأصبِعه يبصبُص 
 تلَك  حجمَ  ُيدِركُ  فهو .IRH»طريرٍ  وشابٍّ  شهٍري, سيٍف  ألِف  ِمئةِ  من إيلَّ  أحبُّ 

م واسٍع, بنُ  حممدُ  هبا َيدعو التي األصبعِ   هبذا  املوىل َيستنِرصون فإهنَّ
عاِء.  الدُّ

 البالِء, عدوُّ  وهو األدويِة, أنفعِ  ِمن والدعاءُ « :− رمحه اهللا تعاىل−  القيِّمِ  ابنُ  قاَل 
 .ISH»املؤمنِ  سالُح  وهو نزَل, إذا خيفُفه أو ويرفُعه, نزوَله, ويمنعُ  ويعاجلُه, يدفُعه,

 أخذَ  فَمن األسلحِة, أمىض من وهو سالًحا, أيدينا يف أوجدَ   فاهللاُ
 نفَسه. إالَّ  يرضُّ  فال عليه استكَربَ  أوِ  عنه, غفَل  أو جتاَهَله, وَمن نفَسه, نفعَ  به

                                                            

), من حديث سعد بن ٣١٧٨أخرجه النسائي: كتاب اجلهاد, باب االستنصار بالضعيف, رقم ( )١(
 .أيب وقاص 

  ).٦/١٢١سري أعالم النبالء ( )٢(
 ).١١ص:اجلواب الكايف ( )٣(



 

אEאאF ١٤٤

ـــــِه َعاِء َوَتْزَدِري ـــــدُّ ـــــَزُأ بِال  َأَهتْ
 

َعاءُ  ــدُّ ــنََع ال ــا َص ــْدِريك َم ــا ُي  َوَم
ـــْن ـــي َوَلكِ طِ ـــِل َال ُختْ ْي  ِســـَهاُم اللَّ

 

ــــِد  ــــٌد َولَِألََم ــــا َأَم ــــاءُ َهلَ  اْنِقَض
ــــُكَها إَِذا َمــــا َشــــاَء َريبِّ  َفُيْمِس

 

 IQHَوُيْرِســــُلَها إَِذا َنَفــــَذ الَقَضــــاءُ 
َق, أن يتمنَّى حاجاٌت  وله إالَّ  أحدٍ  من ِمنَّا ماو  وله إالَّ  أحدٍ  ِمن منَّا وما تتحقَّ
 لو أن يتمنَّى نفِسه يف حاجاٌت  وله إالَّ  أحدٍ  من منَّا وما يراها, أن يتمنَّى رغباٌت 
َقت. حَصَلت  باَب  يقرعَ  أن −الدعاءُ  وهو− سبيًال  له  اهللاُ فجعَل  وحتقَّ

 ياهللاُ. قائًال: ويلهَج  السامءِ 
אWא 

َف  ال اآلداِب, هذه من مجلةً  وسأذكرُ   هبا, لنأُخذَ  بل فحسُب, عليها لنتعرَّ
 هبا.  اهللاَ  ونتعبَّدَ 

ُل: األدُب   .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل الصالةُ  ُثم الدعاِء, يَدِي  بني č اهللا عىل الثناءُ  األوَّ
َق  وأن السامِء, باَب  َتقرعَ  أن أَرْدت فإذا  فابَدأْ  وحاجاُتك رغباُتك لك تتحقَّ

 األدِب. هبذا
 فلامَّ  وعمُر, بكٍر, وأبو ,ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ  أصيلِّ  كنُت  : مسعودٍ  ابنُ  يقوُل 

 فقاَل  لنفيس, دعوُت  ُثم ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل الصالةِ  ُثم ,čاهللا عىل بالثناءِ  بدْأُت  جلْسُت 
 وحريٌّ  تسأَل, أن بَك  حريٌّ  اآلنَ  أي: ,IRH»ُتْعَطهْ  َسْل  ُتْعَطْه, َسْل « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 

                                                            

 ),٨٣يف املستغيثني باهللا (ص: ), وابن بشكوال٢/٣٨٥األبيات ذكرها الزخمرشي يف ربيع األبرار ( )١(
 ).٢٧ص:وانظر: ديوان الشافعي ( ) غري منسوبة,١١٧ص:واألبشيهي يف املستطرف (

 قبل الدعاء, ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب الصالة, باب ما ذكر يف الثناء عىل اهللا والصالة عىل النبي  )٢(
 ). ٥٩٣رقم (



 

Eא،،F١٤٥א

 ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل صلَّْيت ُثم ,čاهللا عىل أثنيَت  أنَّك والسبُب  دعوُتك, ُجتاَب  أن بَك 
. رواه واحلديُث  مذيُّ  الرتِّ

 ِب ـصاح  بيدٍ عُ  بنِ  ضالةَ فَ  ِث ـحدي من )سننه( يف داودَ  أيب وعندَ 
دِ  مل صالتِه يف يدعو رجًال  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  سمعَ  قال: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ   تعاىل, اهللاَ ُيمجِّ

َل « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  −األدِب  هبذا يأخذَ  أن دونَ  َيدعو أي:− ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل يصلِّ  ومل  َعجَّ
َل  أي: »َهَذا  َأَحُدُكمْ  َصىلَّ  إَِذا« :− لغِريه أو−  له فقاَل  دعاهُ  ُثم الثناِء. قبَل  بالدعاءِ  تعجَّ

, َجلَّ  َربِّهِ  بَِتْمِجيدِ  َفْلَيْبَدأْ   َبْعُد  َيْدُعو ُثمَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعَىل  ُيَصيلِّ  ُثمَّ  َعَلْيِه, َوالثَّنَاءِ  َوَعزَّ
 .IQH»َشاءَ  بَِام 

 هذا عاَتَب  وما ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ذَكَره َملا الدعاءِ  يف مهام  األدُب  هذا َيُكنْ  مل فلو
َبه الرجَل   وعلََّمه. وأدَّ

 َحتَّى َحمُْجوٌب  ُدَعاءٍ  ُكلُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  : عيلٍّ  حديِث  من الطرباينِّ  وعندَ 
دٍ  َعَىل  ُيَصىلَّ  دٍ  َوآلِ  ُحمَمَّ  .IRH»ملسو هيلع هللا ىلص ُحمَمَّ

 .باإلجابةِ  اليقنيِ  واستحضارُ  الدعاءُ  :الثاين األَدُب 
قلبِك, فهذا ستحَرض ذلك يف تاإلجابِة, وتيقَن حتقيَق تدعَو وتَأْن وذلك ب

َق لك األدُب   .رغباُتَك بني يَدْي هذا الدعاِء الذي َتدعو به لتتحقَّ
 اْدُعوا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : هريرةَ  أيب حديِث  من الرتمذيِّ  عندَ  جاءَ 

                                                            

), والرتمذي: ١٤٨١الدعاء, رقم ( ), وأبو داود: كتاب الصالة, باب٦/١٨أخرجه أمحد ( )١(
 ملسو هيلع هللا ىلص), والنسائي: كتاب السهو, باب التمجيد والصالة عىل النبي ٣٤٧٧كتاب الدعوات, رقم (

 ).١٢٨٤يف الصالة, رقم (
 ).١٤٧٤), والبيهقي يف الشعب رقم (٧٢١أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )٢(



 

אEאאF ١٤٦

 َغافِلٍ  َقْلٍب  َمنْ  ُدَعاءً  َيْسَتِجيُب  َال  اهللاَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ,َجاَبةِ اإلِ بِ  ُموقِنُونَ  َوَأْنُتمْ  اهللاَ
ْب. َندعُ  هيا اإلنساُن: يقوُل  فال .IQH»َالهٍ   وُنجرِّ

 يـالداع حاَل  يناسُب  بام تعاىل čاهللا امءِ ـأس من باسمٍ  الدعاءُ  الثالُث: األَدُب 
 ودعوتِه.
مْ  اهللاَ دعوَت  فإذا  ُيناسُب  بام تعاىل čاهللا أسامءِ  من اسًام  دعاِئك يَدْي  بني قدِّ

 أَرْدت وإذا اِق,الرزَّ  باسِمه اهللاَ فادعُ  الرزَق  اهللاَ تسأَل  أن أَرْدَت  فإذا دعوتَِك, حاَل 
, باسِمه čاهللا فادعُ  القوةَ   وهكذا. القِويِّ

 : ﴿c d e f g h i j k l يقوُل 
m n o p q r﴾ ]١٨٠:األعراف[. 

 ليلةُ  ليلةٍ  أيَّ  عِلْمُت  إنْ  أَرَأْيَت  :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا لرسولِ  ُقلُت  : عائشةُ  قاَلْت 
ُهمَّ  :ُقوِيل « :قاَل  فيها? أقوُل  ما القدرِ   فلامَّ  .IRH»َعنِّي َفاْعُف  َعْفوَ ال ُحتِبُّ  َعُفوٌّ  إِنََّك  اللَّ

َمت العفوَ  تسأَل  أن أراَدْت  ُهمَّ « الدعاِء: هذا يَدْي  بني قدَّ  العفوَ  حتبُّ  عفوٌّ  إنَّك اللَّ
 .»عنِّي فاعُف 

 االنكِسارَ  وأظِهر ِع,ـالرف يف وبالِغْ  الدعاِء, يف يَدْيك عْ ـارفَ  الرابُع: األَدُب 
 .čهللا واخلضوعَ 
 إىل يديك فمدَّ  يَدْيه, إليك مدَّ  يستعطَفك أن أرادَ  كلَّام املسكنيَ  هذا َترى أَما

 .č اهللا
                                                            

 ).٣٤٧٩أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, رقم ( )١(
), وابن ماجه: كتاب ٣٥١٣), والرتمذي: كتاب الدعوات, رقم (٦/١٧١أخرجه أمحد ( )٢(

 ).٣٨٥٠الدعاء, باب الدعاء بالعفو والعافية, رقم (



 

Eא،،F١٤٧א

 يرَفعُ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  رأيُت  :)مسلمٍ  صحيح( يف جاءَ  كام  أنٌس  قاَل 
 اخلاِمِل. الفاتِرِ  رفعَ  ليَس  أي: .IQHإبَطْيه بياُض  ُيَرى حتَّى الدعاِء, يف يديه

 هذا أمجَل  وما−   أنسٍ  حديِث  من )مستدركه( يف احلاكمِ  عندَ  جاءَ وقد 
 ييِ ْح تَ ْس يَ  ,يمٌ رِ كَ  يٌّ يِ َح  يمٌ حِ رَ  اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  :−أرقَّه! وما أعَظَمه وما احلديَث 

 .IRH»اْريً َخ  َام يهِ فِ  عُ َض يَ  َال  مَّ ثُ  هِ يْ َد يَ  هِ يْ لَ إِ  عَ فَ رْ يَ  نْ أَ  هِ دِ بْ عَ  نْ مِ 
 نْ أَ  هِ دِ بْ عَ  نْ مِ  يحِ تَ ْس يَ  يمٌ رِ كَ  يٌّ يِ َح  اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل   َسلامنَ  ِروايةِ  ويف

 .ISH»ْنيِ تَ بَ ائِ َخ  اُمهَ دُّ رُ يَ  مَّ ثُ  هِ يْ َد يَ  هِ يْ لَ إِ  طَ ُس بْ يَ 
 الرخاءِ  حالِ  يف اهللاَ فاْدعُ  دعوُتك َتستجاَب  أن أَرْدت إذا اخلامُس: األَدُب 

 الشدِة. قبَل 
 يَب جِ تَ ْس يَ  نْ أَ  هُ َرسَّ  نْ مَ « :−ُسننه يف الرتمذيِّ  عندَ  جاءَ  كام−  قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ 

 .ITH»اءِ َخ الرَّ  ِيف  اءَ عَ الدُّ  رِ ثِ كْ يُ لْ فَ  ِب رَ كُ الوَ  دِ ائِ َد الشَّ  َد نْ عِ  هُ لَ  اهللاُ
 ,رِب والكُ  الشدائدِ  عندَ  َك ل اهللاُ  ستجيَب يَ ل الدعاءِ  منَ  أكثِرْ  الرخاءِ  حالِ  ففي
 عندَ  له ُيستَجْب  خاءِ الرَّ  يف عاءالدُّ  ُيكثِرِ  َمن« : الدرداءِ  أبو يقوُل  وهكذا
 .IUH»له ُيفَتْح  الباِب  قرعَ  ُيكثِرْ  وَمن البالِء,

                                                            

 ).٨٩٥أخرجه مسلم: كتاب صالة االستسقاء, باب رفع اليدين بالدعاء يف االستسقاء, رقم ( )١(
 ).١/٤٩٧املستدرك ( )٢(
), والرتمذي: كتاب الدعوات, رقم ١٤٨٨الة, باب الدعاء, رقم (أخرجه أبو داود: كتاب الص )٣(

وهو يف  .)٣٨٦٥), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب رفع اليدين يف الدعاء, رقم (٣٥٥٦(
 ).١/٤٩٧(للحاكم املستدرك 

), من ٣٣٨٢أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة, رقم ( )٤(
 . حديث أيب هريرة

 ).٩٥٣٠أخرجه البيهقي يف الشعب رقم ( )٥(



 

אEאאF ١٤٨

 وةً ـدع الذكرِ  ريَ ـكث كانَ  َمنـلِ  جَعَل   اهللاَ  إنَّ  السادُس: األدُب 
 .مستجابةً 

 هلا, ُيستجاَب  أن بدعوتِك فحِريٌّ  كثًريا اهللاَ الذاِكرين املسبِّحني ِمن كنَت  فإِنْ 
 اهللاَ رُ اكِ الذَّ  :مُ هُ اءَ عَ دُ  اهللاُ دُّ رُ يَ  َال  ةٌ ثَ َال ثَ « :−البيهقيِّ  عندَ  جاءَ  كام−  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ 

 .IQH»طُ ِس قْ املُ  امُ مَ اإلِ وَ  ,ومُ لُ ظْ املَ وَ  ا,ريً ثِ كَ 
ي السابُع: األَدُب   .الفاضلةِ  األوقاِت  حترِّ
 جوُف  وهو أحَدها, نذُكرُ  ولِكنْ  لِذكِرها, املجاُل  يسعُ  ال جدا كثريةٌ  وهي

ا الناُس  ينشغُل  حينام اآلخُر, الليلِ  ا بنومٍ  إمَّ  باِب  بَطرِق  أنت فاشتِغْل  بلعٍب  وإمَّ
 السامِء.

  انَ بُّ رَ  ُل زِ نْ يَ « :)البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  كام الوقِت  هذا َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 
ُب ف ُنزوًال َحِقيقيا َيِليُق بَجاللِِه, أي: »ايَ نْ الدُّ  ءِ َام السَّ  َىل إِ  ةٍ لَ يْ لَ  لِّ كُ  ِيف   سبحاَنه, إليك يتقرَّ

 ,هُ لَ  يَب جِ تَ ْس أَ فَ  وِين عُ ْد يَ  نْ مَ  :وُل قُ يَ  رُ ِخ اآل لِ يْ اللَّ  ُث لُ ثُ  ىقَ بْ يَ  نيَ حِ « منَك  قريًبا ويكونُ 
ِ لُ أَ ْس يَ  نْ مَ   َمنِ  إالَّ  ونائٍم, العٍب  بني واألمةُ  ,IRH»هُ لَ  رَ فِ غْ أَ فَ  ِين رُ فِ غْ تَ ْس يَ  نْ مَ  ,هُ يَ طِ عْ أُ فَ  ين

َق  أن اهللاَ  يدعو اللحظاِت  تلَك  يف السامءِ  باَب  َق طرُ يَ ل قلُبه استيقظَ   حاجَته له حيقِّ
 واآلخرِة. الدنيا خَريِي  من ورغباتِه

                                                            

), من حديث ٥٨٢), والبيهقي يف الشعب رقم (١٣١٦أخرجه الطرباين يف الدعاء رقم ( )١(
 .هريرة   أيب

), ومسلم: ١١٤٥أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل, رقم ( )٢(
), من حديث ٧٥٨الدعاء والذكر يف آخر الليل, رقم (كتاب صالة املسافرين, باب الرتغيب يف 

 .أيب هريرة 



 

Eא،،F١٤٩א

دِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رَمحُكمُ −  وسلِّموا وصلُّوا هذا  ,čاهللا عبدِ  بنِ  ُحممَّ
نا أمرَ  كام  b c d e f g h i j﴿ قاِئًال:  ربُّ

k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 
  k  
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F١٨E 
אא 

 : ﴿a b c d e f g احلقُّ  قاَل 
h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y z {﴾ ]٧١:التوبة[. 
 َ  يةِ ـشخص يف األساسيةَ  الركائزَ  هذه مةِ ـالعظي اآليةِ  هذه يف  فبنيَّ

ةَ  الدعائمَ  وهِذه املسلِم,  هذه العاِم, فريضةِ  الزكاِة, أداءُ  ذلَك  وِمن إيامنِه; يف املهمَّ
 استْخَلَفنا الذي املاُل  وهذا الناِس, منَ  القليُل  إالَّ  يذُكُرها ال الَّتي املنسيُة, الفريضةُ 

 : ﴿a b c فقاَل  زكاتِه; بإخراِج  وأَمَرنا عليه,  اهللاُ 
d e f g h i j k l m n o p﴾ ]٧:احلديد[. 
 أجًرا? أعظمُ  الصَدقةِ  أيُّ  čاهللا رسوَل  يا فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رجٌل  جاءَ  َقدْ و

َق  َأنْ « :قاَل   َحتَّى ُمتِْهُل  َوَال  ِغنَى,ال َوَتْأُمُل  َفْقَر,ال َختَْشى َشِحيٌح  َصِحيٌح  َوَأْنَت  َتَصدَّ
 .IQH»لُِفَالنٍ  َكانَ  َوَقْد  َكَذا. َولُِفَالنٍ  َكَذا, لُِفَالنٍ  ُقْلَت: ْلُقوَم,اُحل  َبَلَغِت  إَِذا

 ومتيُل  الكريِم, اجلََوادِ  إىل الناُس  فيميُل  قلوَهبم, يستعبدُ  الناسِ  إىل واإلحسانُ 
 الشحيِح. البخيلِ  عنِ 

ــاِس إَِىل  َأْحِســنْ  ــَتْعبِْدالنَّ ُمَتْس ــوَهبُ  ُقُل
 

 إِْحَســانُ  اِإلْنَســانَ  اْســَتْعَبَد َفَطاَملَــا
                                                            

), ومسلم: ١٤١٩أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب فضل صدقة الشحيح الصحيح, رقم ( )١(
), من حديث ١٠٣٢كتاب الزكاة, باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, رقم (

 .أيب هريرة 

kk



 

א١٥١א

 اهَ لَ ائِ َضـفَ ْلمِ كْ تَ اْس َوِسفْ  النَّ َىل عَ  ْل بِ قْ أَ 
 

ــأَ فَ  ــَتْن ــاجلِ  بِ َال  سِ فْ النَّ بِ ــنْ إِ  مِ ْس  انُ َس
 ٍلَمـي أَ ِذا لِـاًنـَوعْ مِ ِرهْ  الـدََّىل عَ  نْ كُ وَ 

 

 انُ وَ ْعـــمِ  رَّ اُحلـــ نَّ إِ َفـــ اكَ َد و َنـــُجـــْريَ 
 ًةَبــاطِ قَ اُسالنَّــاَلَمــاِلاَملــبِ  ادَ َجــ نْ َمــ

 

 IQHانُ تَّـــفَ  انِ َســـنْ ْإلِ لِ  اُل اَملـــَوِهْيـــلَ إِ 
هم, وال احلاجاِت, ذوي دونَ  أبواَبه يغلُق  ال العاقُل  والعبدُ   يمنَُعهم, وال يصدُّ

نا هكذا حاجتِه, دونَ  السامءِ  أبواَب  اهللاُ  أغلَق  ذلك فعَل  فإِنْ   فَقدْ  ;ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أخَربَ
 čاهللا رسوَل  سِمْعت : ملعاويةَ  قاَل  أنَّه  ُمرةَ  بنِ  عمِرو حديِث  يف جاءَ 
ِة,اَخل وَ  اَجِة,اَحل  َذِوي ُدونَ  َباَبهُ  ُيْغلُِق  إَِمامٍ  ِمنْ  َما« يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُ  َأْغَلَق  إِالَّ  ْسَكنَةِ املَ وَ  لَّ

َامءِ  َأْبَواَب  تِِه, ُدونَ  السَّ  .IRH»َوَمْسَكنَتِهِ  َوَحاَجتِِه, َخلَّ
نا َلنا وضعَ  وقد َبنا الواجِب, املالِ  هذا ِمن لإلنفاِق  حوافزَ   ربُّ  ورغَّ

 ِمنها: كثريٍة; أحاديَث  يف ذلَك  يف
َ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   احلديِث  يف فجاءَ  وَيقينِه; العبدِ  إيامنِ  عىل ُبرهانٌ  الصَدقةَ  أنَّ  بنيَّ
 َوُسْبَحانَ  يَزاَن,املِ  َمتَْألُ  čهللا ْمُد اَحل وَ  يَامِن,اإلِ  َشْطرُ  الطُُّهورُ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الصحيِح 

َمَواِت  َبْنيَ  َما − َمتَْألُ  َأوْ −  َمتَْآلنِ  čهللا ْمُد اَحل وَ  čاهللا َالةُ  ْرِض,األَ وَ  السَّ َدَقةُ  ُنوٌر, َوالصَّ  َوالصَّ
ْربُ  ُبْرَهانٌ  ةٌ  ُقْرآنُ الوَ  ِضَياٌء, َوالصَّ  َنْفَسهُ  َفَبائِعٌ  َيْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ  َعَلْيَك, َأوْ  َلَك  ُحجَّ

 .ISH»ُموبُِقَها َأوْ  َفُمْعتُِقَها
                                                            

 ).٣٦ص:» (عنوان اِحلكم«البستي من قصيدته األبيات أليب الفتح  )١(
فيام يلزم اإلمام من أمر ), وأبو داود: كتاب اخلراج واإلمارة, باب ٤/٢٣١أخرجه أمحد ( )٢(

 ). ١٣٣٢), والرتمذي: كتاب األحكام, باب ما جاء يف إمام الرعية, رقم (٢٩٤٨, رقم (الرعية
 ), من حديث أيب مالك األشعري٢٢٣أخرجه مسلم: كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء, رقم ( )٣(

. 
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َ ف  األعامرِ  يف الربكاُت  فَتأيت الربكاُت, هبا َتتنزُل  الصدقاِت  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا لنا بنيَّ
ُق  الذي فإنَّ  واألمواِل; واألوالدِ   وذرياتِه, وأوالِده ومالِه نفِسه يف له يباَركُ  يتصدَّ

 ْ  َمَلَكانِ  إِالَّ  فِيِه, ِعبَادُ ال ُيْصبُِح  َيْومٍ  ِمنْ  َما« :− اهلََوى عنِ  َينطُق  ال وهو−  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يُقْل  أَمل
ا َفَيُقوُل « الُعمرِ  طواَل  العامِ  مدارِ  عىل يومٍ  كلَّ  أي: »َينِْزَالنِ  ُهمَّ  :َأَحُدُمهَ  ُمنِْفًقا َأْعطِ  اللَّ
ُهمَّ  :َخرُ اآل َوَيُقوُل  َخَلًفا,  .IQH»َتَلًفا ُممِْسًكا َأْعطِ  اللَّ

 الَعظيمِة. احلوافزِ  منَ  وهذا ماُله, ُيتَلُف  وهذا مالِه, يف له ُخيَلُف  فهذا
ت احلوافزِ  ومنَ   واهللكاِت  اآلفاِت  يـَتق الصدقاِت  أنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ذَكَرها يـالَّ
 ± ° ¯ ® ¬﴿ : احلقُّ  قاَل  فَقدْ  والنَكباِت;

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾ 
 .]٢٧٤:البقرة[

 َأدَّى َمنْ « :− )األوَسط معجمه( يف الطرباينِّ  عندَ  جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل 
هُ  َعنْهُ  َذَهَب  َفَقْد  َمالِهِ  َزَكاةَ   بالزكاِة. إالَّ  يذَهُب  ال رشا املالِ  يف فإنَّ  ,IRH»َرشُّ

وِء, َمَصاِرعَ  َتِقي املَْعُروِف  َصنَائِعُ « :ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل  َدَقةُ  السُّ  َغَضَب  ُتطِْفئُ  َخِفيا َوالصَّ
, بِّ ِحمِ  َوِصَلةُ  الرَّ  ِيف  املَْعُروِف  َوَأْهُل  َصَدَقٌة, َمْعُروٍف  َوُكلُّ  ُعْمِر,ال ِيف  ِزَياَدةٌ  الرَّ
ْنَيا ْنَيا ِيف  اُملنَْكرِ  َوَأْهُل  ِخَرِة,اآل ِيف  املَْعُروِف  َأْهُل  الدُّ ُل  ِخَرِة,اآل ِيف  اُملنَْكرِ  َأْهُل  الدُّ  َوَأوَّ

 .ISH)معجمه( يف الطرباينُّ  رواه »اَملْعُروِف  َأْهُل  نَّةَ اجلَ  َيْدُخُل  َمنْ 
                                                            

 ), ومسلم:١٤٤٢رقم (, ﴾w x y z﴿أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب قول اهللا تعاىل:  )١(
 .), من حديث أيب هريرة ١٠١٠كتاب الزكاة, باب يف املنفق واملمسك, رقم (

. وأخرجه أيضا: ابن أيب شيبة رقم ), من حديث جابر ١٥٧٩املعجم األوسط رقم ( )٢(
 ).١/٣٩٠), واحلاكم (٢٤٧٠), وابن خزيمة رقم (٩٩٢٣(

 .), من حديث أيب أمامة ٨٠١٤, رقم ٨/٢٦١املعجم الكبري ( )٣(



 

א١٥٣א

  اهللاُ  ابتالهُ  احلاكمَ  čاهللا عبدِ  أبا اإلمامَ  أنَّ  : البيهقيِّ  عندَ  وجاءَ 
 وجدَ  فام كاملةً  َسنةً  واحلكامءَ  األطباءَ  فطلَب  القروُح, فعَلتْه وجِهه; يف أصاَبه بمَرضٍ 

 له−  تعاىل اهللا رمحه الصابوينُّ  ُعثامنَ  أبو وهو العلامِء, أحدُ  بجانبِه وكان دواًء, لذلَك 
 اهللاَ فاْدعُ  درِسَك; من انتَهْيت إذا ُعثامنَ  أبا يا لُه: وقاَل  فجاَءه −ُمجُعةٍ  كلِّ  يف درٌس 
 بعدَ −  تعاىل اهللا رمحه الصابوينُّ  عثامنَ  أبو فقام التالمذُة; هؤالءِ  وْلُيؤمِّنْ  َيشفَيني أن
 يف وَمن اشِفه, اللهمَّ  اشِفه اللُهمَّ  احلاكِم: čاهللا عبدِ  أليب يدعو − درِسه من انَتهى أنِ 

ُن, الدرسِ   اجتَهَدت بيتِها إىل ذَهَبت فلامَّ  امرأةٌ  الدرسِ  يف كانَ  َمن مجلةِ  من وكانَ  يؤمِّ
 هلا: يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا برسولِ  فإذا إغفاءةً  فأغَفْت  الليِل, طواَل  الدعاءِ  يف čاهللا عبدِ  أليب
ُق  أي:− بابِه عىل سبيًال  ماءً  ُجيري احلاكِم: čاهللا عبدِ  أليب قويل   فأخربَ  قال: −يتصدَّ

, َمن كلُّ  منها يرشُب  بيتِه باِب  عىل سقايةً  فَأجَرى بذلِك; − رمحه اهللا تعاىل−   مرَّ  فام مرَّ
 .IQHوالتعايف الشفاءِ  أثرُ  عليه بدا وقد إالَّ  أسبوعٌ  عليه

وءِ  َمَصاِرعَ  َتِقي اَملْعُروِف  َصنَائِعُ « قاَل: َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وصَدَق   .»السُّ
ِق  يدِي  بني وِضَعت التي واحلوافزِ  الرتغيِب  منَ  جانًبا ذَكْرنا ُكنَّا وإن  املتصدِّ

 أداِئها, من الزكاةِ  مانِِعي ترهيِب  يف جاءَ  ما أيًضا هاهنا فنذُكرُ  مالِه, لزكاةِ  واملخِرِج 
رُ  ولِكنِّي يطوُل; ذلك يف والباُب  الزكاِة, منعِ  خطورةِ  ويف  فامنعُ  يسٍري, بيشءٍ  ُأذكِّ

 عىل نةِ والسُّ  الكتاِب  نصوُص  دلَّْت  وقد نفِسه, إىل َينتبِهْ  مل إِنْ  عظيمٍ  خطرٍ  يف الزكاةِ 
 األمرِ  هذا ُخطورةِ 
ا  ماُله نام إِنْ  حتَّى الزكاِة, مانعِ  من ُتنزعُ  واخلرياِت  الربكاِت  أنَّ  األوُل: األمرُ  أمَّ

 ووقتِه. وأوالِده نفِسه يف ذلك وجيدُ  ِمنه, َمنزوعةٌ  الربكةَ  فإنَّ  وكُثَر; وزادَ 
                                                            

 ).٥/٦٩شعب اإليامن ( )١(



 

אEאאF ١٥٤

ْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  َامِء, ِمنَ  َقْطرَ ال ُمنُِعوا إِالَّ  َماِهلِمْ  َزَكاةَ  َيْمنَُعوا َوَمل  َوَلْوَال  السَّ
ْ  َبَهائِمُ ال  يف هذا الزكاِة, مانعِ  بسبِب  ُيمنعُ  السامءِ  يف الَّذي املطرُ  فهذا ,IQH»ُيْمَطُروا َمل

نيا.  الدُّ
ُر: ما أخطرِ  يف األمورُ  تكونُ  حينام هناكَ  املحِرش  أرضِ  يف آخرُ  ومشهدٌ   ُيتصوَّ

 ِقيَاَمةِ ال َيْومَ  َمالُهُ  لَهُ  ُمثَِّل  َمالِهِ  َزَكاةَ  ُيَؤدِّ  َفَلمْ  َماًال  اهللاُ  آَتاهُ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل 
 يومَ  تتحوُل  زكاُهتا ُمتنعُ  الَّتي والدراهمُ  الدنانريُ  هذه أي: ,»َزبِيَبَتانِ  َلهُ  َأْقَرعَ  ُشَجاًعا
مِّ  شدةِ  ِمن أقرعَ  عظيمٍ  ُثعبانٍ  إىل القيامةِ  ُقهُ « رأِسه يف الَّذي السَّ  ُثمَّ  ِقَياَمِة,ال َيْومَ  ُيَطوِّ

 čاهللا قوَل  ملسو هيلع هللا ىلص تال ُثم ,»َكنُْزكَ  َأَنا َماُلَك, َأَنا َيُقوُل: ُثمَّ  − ِشدَقْيه َيعني:−  بِلِْهِزَمَتْيهِ  َيْأُخُذ 
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ :تعاىل
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä 
å﴾ ]١٨٠:عمران آل[IRH. 

وا َأنْ  األموالِ  أصحاُب  أرادَ  فإذا  واستَْعَظموه, املاَل, واسَتْكثروا ماِهلم زكاةَ  ُيزكُّ
روا املاَل? هذا نخرُج  كيَف  وقالوا:  منه. ُبدَّ  ال الَّذي األقرعَ  الشجاعَ  هذا فْلَيتذكَّ

ا واملاُل   فْلُيباِدرِ  باملوِت, عنه َنذهَب  أو واهللكاِت, باآلفاِت  عنَّا يذهَب  أن إمَّ
 الندُم. َينفعَ  ال أن قبَل  اليومَ  وضِعه تصحيِح  إىل اإلنسانُ 

 أنَّ  :)الصغري معجمه( يف الطرباينِّ  عندَ  جاءَ  −َيكونُ  ما أخطرُ  وهي−  وثالِثةٌ 
َكاةِ  َمانِعُ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ   .IQH»النَّارِ  ِيف  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  الزَّ

                                                            

 .), من حديث ابن عمر ٤٠١٩أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن, باب العقوبات, رقم ( )١(
), من حديث أيب هريرة ١٤٠٣أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة, رقم ( )٢(

. 
 .), من حديث أنس ٩٣٥املعجم الصغري رقم ( )١(



 

א١٥٥א

 r s t u v﴿ التوبِة: سورةِ  يف تعاىل اهللاُ  وقاَل 
w x y z { | } ~ _ ` a b c d 

e f g h i j k l m n o p 
q r﴾ ]١٨:التوبة[. 

 يدفُعها الَّتي الدنانريَ  هذه أنَّ  َيُظنَّ  وال اإلنسانُ  يؤدِّهيا العاِم, فريضةُ  هي إَذنْ 
 أوقاٍت  يف ةٍ ـمعلوم هبيئةٍ  معلوٌم, درٌ ـق الزكاةُ  إنَّام اَة;ـالزك هي املسجدِ  باِب  عندَ 

َهيا أن ُبدَّ  ال معلومٍة,  بأداِئها.  اهللاُ أمرَ  كام ُيؤدِّ
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رِمحَكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام
f g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  
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F١٩E 
א 

 وإخواَنه وأقارَبه, أهَله فيخالطُ  واملؤانسَة; املخالطةَ  حيبُّ  مدينٌّ  بطبِعه اإلنسانُ 
َنه,  وهي فيها; النجاِح  سِّ أُ  إىل املخالطةِ  هذه يف وحيتاُج ورشكاَءه,  وعمالَءه وخالَّ

 حوَله. َمن مع اإلنسانِ  تعاملِ  يف أساٌس  وهو اخلُلِق, ُحسنُ 
 كثريٍ  عن منهم الكثريُ  ختىلَّ  واختالطِهم غِريهم يف املسلمني اندماِج  بسبِب  لكِنْ 

ْوا الدنيا حوَل  املحمومِ  اندفاِعهم وبسبِب  األخالِق, منَ   املبادِئ  منَ  كثريٍ  عن ختلَّ
همُ  التي  هبا.  اهللاُ خصَّ

 جاءَ  كام رفيًعا; عالًيا كان ما منها وحيبُّ  األخالَق, حيبُّ   اهللاَ إنَّ 
 .IQH»اهَ افَ َس فْ َس  هُ رَ كْ يَ وَ  ُمورِ األُ  اِيلَ عَ مَ  بُّ ُحيِ  اَىل عَ تَ  اهللاَ نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص عنه األثرِ  يف

 .č اهللا عندَ  حممودةٌ  هي الرفيعةُ  احلميدةُ  فاألخالُق 
 اإلسالمُ  جاءَ  فلامَّ  اإلسالِم, قبَل  العرُب  به ختلََّق  عظيٍم; ُخلٍق  عن وحديُثنا

َده,  هذه ويف اليومَ  نرى بَدْأنا الذي املروءِة, ُخلُق  إنَّه كلَّها, األخالَق  جيمعُ  وهو أكَّ
َته. ندرَته املتأخرةِ  والعصورِ  األزمنةِ   وِقلَّ

 .الشهوةِ  عىل العقلِ  غلبةُ  هي قيل: كام واملروءةُ 
 هروءتُ ـوم حسُبه, هودينُ  ,واهُ ـتق ؤمنِ امل مُ كرَ « : رُ ـعم الفاروُق  قاَل 

 .IQH»هلقُ ُخ 
                                                            

  .), من حديث سهل بن سعد الساعدي ٢٩٤٠أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم ( )١(
  ).٣٥, رقم ٢/٤٦٣أخرجه مالك يف املوطأ ( )١(

kk



 

١٥٧ א

 منَ  بطتنْ استَ  قدِ  ,فيانُ ُس  يا :− رمحه اهللا تعاىل−  يينةَ عُ  بنُ  سفيانُ  ُسِئَل  وقد
 e f﴿ تعاىل: هقولِ  يف ,مْ نعَ « :فقاَل  فيه? املروءةَ  تدْ وَج  فهل يشءٍ  كلَّ  القرآنِ 
g h i j k﴾ ١٩٩:[األعراف[«IQH. 

 تعمَل  الَّ أ املروءُة:« فقاَل: تعاىل اهللا رمحه قيسٍ  بنُ  األحنُف  قاَل  كام واملروءةُ 
 .IRH»العالنيةِ  يف همن ىستحيَ يُ  عمًال  الرسِّ  يف

 واالرتفاعُ  الغانُم, العلمُ  وهي: السنُع, وهي: املراجُل, هي: بلسانِنا واملروءةُ 
 البهائِم. ُخلِق  عن

 وخلَق  شهوٍة, بال عقوًال  املالئكةَ  خلَق  اخللَق  خلَق  ملَّا  اهللاَ فإنَّ 
َب  آدمَ  ابنَ  وخلَق  عقوٍل, بال شهوةً  البهائمَ   غلَب  فَمن والشهوَة, العقَل  فيه وركَّ
 إننا حتَّى بالبهائِم; تحَق ال عقَله شهوُته غَلَبت وَمن باملالئكِة, َتحَق ال شهوَته عقُله
 مَلٌك, هذا čاهللا سبحانَ  فنقوُل: وأفعالِه, وأقوالِه ترصفاتِه يف أحياًنا الشخَص  لنرى
 هبائَم. ُخلُق  هذا فنقوُل: وأفعالِه, وترصفاتِه أقوالِه يف ُخلُقه ساءَ  ممَّن البعَض  ونرى
 فانعَدَمِت  عقِله عىل تتغلََّب  أن الشهوةِ  هلذه سمَح  ألنه البهيميِة; إىل وصَل  فقد

 املروءُة.
أَ  أن روءةِ ـامل منَ  وليَس   هـوالدي ونِ ؤش عىل القيامِ  عن رَ ـويتأخَّ  الرجُل  يتلكَّ

 يف وهو إخوانِه, ِخدمةِ  يف وقامَ  عِد.بالسَّ  أبِرشْ  قال: صاحُبه دعاه فإذا وخدمتِهام,
أُ  والديه ِخدمةِ  ُر. يتلكَّ  ويتأخَّ

                                                            

 ).١٣٣ص:انظر: املروءة البن املرزبان ( )١(
), وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٣٠٣٨أخرجه أبو طاهر املخلص يف املخلصيات رقم ( )٢(

)٢٤/٣٣٧.( 
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 خطاه يسحُب  قامَ  يناديه املؤذنِ  صوَت  الرجُل  سِمعَ  إذا املروءةِ  من وليَس 
 يستَحيي وال ويتاميُل, يرقُص  قام والطبلِ  الطار صوَت  سمعَ  فإذا متباطئًا; متكاسًال 

 إليه. الرجالِ  رؤيةِ  من
 األماكنِ  يف سوءُته منه تبدو فاضٍح  بِلباسٍ  الرجُل  خيرَج  أن املروءةِ  منَ  وليَس 

 احلكوميِة. والدوائرِ  التجاريةِ  عاِت كاملجمَّ  العامةِ 
 الثالِث: البواباِت  هذه عربَ  إالَّ  يكونُ  ال املروءةِ  وحتصيُل 

 .الصغرِ  منَ  عليها َيرتبَّى أن األُوىل: البوابةُ 
 قيَل: حتَّىاملروءَة,  منه أكربُ  هو الذي املحيطِ  ويف والديه يف فريى

ـــذَ إِ  ـــيَ عْ أَ  ءُ رْ ا اَمل ـــُهْت ـــنَ ةُ وَءُراُمل  ائً اِش
 

 IQHَعِســريُ  هِ ْيــلَ  عَ ًال ْهــا كَ َهــبُ لَ طْ مَ فَ 
ه البيِت  وسطَ  قابعٌ  وهو والَده االبنُ  رأى فإذا  يشٍء; بكلِّ  تقومُ  الَّتي هي وأمَّ

 اخلارجيَة, األنوارَ  وتصلُح  الزراِع, مع تتكلَّمُ  وخترُج  الباَب, طرَق  َمن عىل تُردُّ 
 عاتِق  عىل يشءٍ  بكلِّ  ألَقى الذي الداِر, وسطَ  القابعُ  هذا يعمَله أن ينبغي ما وتعمُل 

 سابًقا: قيَل  كام اُملروءَة, أبيه من يتعلَّمُ  ال االبنُ  الطفُل  فهذا زوجتِه,
ــمَ  ــَش ــْويَ وُساُوى الطَّ ــتِ اْخ ا بِ ًم  اٍلَي

 

ــــقَ فَ  ــــ َد لَّ ــــمِ  َل كْ َش ــــبَ  هِ تِ يَ ْش  وهُ نُ
ـــفَ  ـــاَل َق ـــَختْ َمَال: َع ـــوَنالُ َت  واالُ ? َق

 

ــــقَ مُ  نُ ْحــــنَ وَ  هِ بـِـــ َت أْ َدَبــــ  وهُ ُد لِّ
ــفَ  ــ ْف الِ َخ ــاملُ َكْريََس ــَوجََّوْع  ْلِداْع

 

ـــــإِ فَ  ـــــ نْ ا إِ نَّ ـــــمُ  َتلْ َد َع  وهُ لُ دِّ َع
                                                            

) ١/٣٥٤), غري منسوب. وابن قتيبة يف عيون األخبار (١/٢٩٩ذكره اجلاحظ يف رسائله ( )١(
 ) ونسبه لرجل من بني قريع.١٠٩ص:ونسبه للمعلوط القريعي. وابن املرزبان يف املروءة (



 

١٥٩ א

ـــأَ  ـــَم ـــبَ ي أَ رِ ْد ا َت ـــاَن ـــلُّا ُك  ٍعْرَف
 

 وهُ ُبـــدَّ أَ  نْ َمـــ ىطَ اُخل ي بِـــاِرُجيَـــ
ــــتْ الفِ ُئاِشــــنَ  أُ َشــــنْ يَ وَ  ــــمِ اِنَي  انَّ

 

ـــ ـــَىلَع ـــ َم ـــ انَ ا َك ـــأَ  هُ دَ وَّ َع  IQHوهُ ُب
 املروءَة. الصغرِ  منَ  اإلنسانُ  فيتعلمُ 
 .املروءاِت  ذوي جيالَس  أن الثانيُة: البوابةُ 
 دَخلوا إذا األبناءُ  يتعلمُ  حيُث  مدارُس; احلقيقةِ  يف هي التي املجالُس  ُتفتَح  وأن

 يأُكلون متى َجيِلسون, وكيف َجيِلسون أين يتكلَّمون, وكيف يتكلَّمون متى فيها
 رساٌق, قيَل  كام فالطبعُ  املروءاِت, أهَل  فليصَحْب  املُروءةَ  َأراد فَمنْ  يأُكلون, وكيف

 ساحٌب. والصاحُب 
 مْ كُ ُد َح أَ  رْ ظُ نْ يَ لْ فَ  ,هِ يلِ لِ َخ  ينِ دِ  َىل عَ  ءُ رْ املَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوُل  كلِّه ذلَك  من وخريٌ 

 .IRH»ْل الِ ُخيَ  نْ مَ 
 وجمالسةُ  الذنوِب, صدأَ  القلِب  عنِ  جتلو الديانةِ  أهلِ  جمالسةُ « علامُؤنا: وقال

 .»القلوَب  ُتزكي العلامءِ  وجمالسةُ  األخالِق, مكارمِ  عىل تدلُّ  اُملروءاِت  ذوي
 وتعلَّمْ  أحضاِهنم, يف وارَتمِ  وجالِْسهم, أهلِها, عن فابَحْث  اُملروءةَ  أَرْدت فإذا

 تتأثُر. شكَّ  ال فإنَّك منهم,
 النارِ  عىل الدَخانُ  وال يشءٍ  عىل أدلُّ  يشءٍ  ِمنْ  ما« : مسعودٍ  ابنُ  قاَل 

 .IQH»الصاحِب  عىل الصاحِب  من
                                                            

 ) غري منسوبة.٧ص:األبيات ذكرها أمحد قبش يف جممع احلكم واألمثال ( )١(
), ٤٨٣٣ود: كتاب األدب, باب من يؤمر أن جيالس, رقم (), وأبو دا٢/٣٠٣أخرجه أمحد ( )٢(

 .), من حديث أيب هريرة ٢٣٧٨والرتمذي: كتاب الزهد, رقم (
 ).١٦٥ص:ذكره املاوردي يف أدب الدنيا والدين ( )١(



 

אEאאF ١٦٠

 قيَل: وقديًام 
 ْمهُ اَرَيـِخ ْباحِ َص فَ ٍمْويف قَ  َت نْ ا كُ ذَ إِ 

 

 يدِ الرَّ  عَ ى مَ دَ َرتْى فَ دَ رْ األَ  ِب َح ْص ال تَ َو
 هرينِـقَ ْنَعـْلَس َوْلأَس  تَ َال  ءِ رْ املَ  نِ عَ 

 

ـــ ـــلُّفُك ـــارِ املُ بِ  رينٍ َق ـــقْ يَ  نِ ق  IQHيدِ َت
 .IRH»السوءِ  إخوانُ  روءةِ املُ  آفةُ « : معاويةُ  قال
 أن فعليه به; ويتحىلَّ  به يستمِسَك  أن وأرادَ  أراَده َمن العظيمُ  اخللُق  هذا إَذنْ 

 حتصيِله. يف نفَسه جيهدَ 
 .اُملروءةِ  خوارمَ  يتجنََّب  أن الثالثُة: البوابةُ 

َف  أن اإلنسانِ  عىل ينبغي خوارمُ  للمروءةِ و  يتجنََّبها: حتَّى عليها يتعرَّ
k كالكذِب; الرشعُ  قبََّحها التي األخالِق  عن يبتعدَ  أن اخلوارِم: هذه منف 
 يانِة,ـوكاخل يغدرون, ال املرواءِت  فأهُل  وكالغدرِ  ذُب,ـيك ال املُروءةِ  فصاحُب 

 الوالدين. وعقوِق 
k موافًقا كان إذا العامِّ  والذوِق  العامِّ  الُعرِف  خمالفةُ  اُملروءِة: خوارمِ  ومن 

ٌة, أعراٌف  فهناكَ  للرشِع;  مروءَته. خَرمَ  فقد خاَلَفه من عامٌّ  ذوٌق  وهناكَ  عامَّ
 الناظُم: يقوُل 

ــلَ ا َج ذَ إِ  ــاَنَتْس ــثْ مِ َوَك ــَكُل  ًامائِ َق
 

ــفَ  ــَنِم ــتَ  نْ أَ  ةِ وءَ رُ اُمل ــأَ  نْ إِ وَ  ومَ ُق  ىَب
                                                            

) غري منسوب, ونسبه املاوردي يف أدب الدنيا ٢/١٧٩ذكره ابن عبد ربه يف العقد الفريد ( )١(
 ).٣٢ص:لعدي بن زيد, والبيت الثاين يف ديوان طرفة () ١٦٦ص:والدين (

 ).٢٣٤ص:أخرجه ابن حبان يف روضة العقالء ( )٢(



 

١٦١ א

 اًســالِ َج َكُلــثْ مِ َوَكــاَنَتأْ َكــا اتَّ ذَ إِ و
 

ـــفَ  ـــ َنِم ـــَل تُ  نْ أَ  ةِ وءَ رُ اُمل ـــتَّ املُ  زي  اَك
ــكِ ا رَ ذَ إِ و ــاَنَتْب ــثْ مِ َوَك ــَكُل  ايً ماِش

 

 IQHىَشـام مَ كَ  َمَشْيَت نْ أَ  ةِ وءَ رُ املُ َنمِ فَ 
 العرُف  هذا يُكنْ  مل إذا العامِّ  والذوِق  العامِّ  العرِف  مع يتامَشى أن املروءةِ  فمنَ 

 اهللا. لرشعِ  خمالًفا العامُّ  والذوُق 
k اهللا ريِ ـلغ نفَسه اإلنسانُ  بِّدَ ـيع أن املروءِة: خوارمِ  ومنč, ذليًال  يكونَ  وأن 
 العظيمِة. املباِدِئ  منَ  كثريٍ  عن يتنازَل  حتى الدنيا, ُفتاِت  يف طمًعا اهللا, لغريِ  وخاضًعا

 فيقوُل: احلسنَ  ابنَه يوِيص   طالٍب  أيب بنُ  عيلُّ  الراشدُ  اخلليفةُ  هو اوهذ
 أكرمُ  تعاىل اهللا منَ  اليسريَ  فإنَّ  ُحرا; اهللا جعَلَك  وقد غِريك, عبدَ  تُكنْ  ال ُبنيَّ  يا«

 .IRH»غِريه من الكثريِ  منَ  وأعظمُ 
k إخوانِه من بأحدٍ  َتقىال فكلَّام الناِس; سؤالِ  كثرةُ  املروءِة: خوارمِ  وِمن 

 لقاُؤه. ُيَملَّ  حتى يشءٍ  كلَّ  ويسأل سأَله,
 قيَل: حتى

ـِديِقَعَىلَخفَّ َعفَّ  َمنْ   لَِقـاُؤهُ الصَّ
 

ــو ــَوائِِج  َوَأُخ ــهُ  اَحل ــوُل  َوْجُه  ISHَممُْل
 احتَْج « :− الفتاوى كتابِه يف غِريه عن كالًما ينقُل −  تعاىل اهللا رمحه تيميةَ  ابنُ  قاَل 

 .IQH»أمَريه تُكنْ  إليه وأحِسنْ  نظَريه, تُكنْ  عنه واستْغنِ  أسَريه, تُكنْ  غِريك إىل
                                                            

 ) عن أيب بكر اإلسامعييل.١٣٦ص:ذكره ابن املرزبان يف املروءة ( )١(
 ).٣٣٠ص:ذكره املاوردي يف أدب الدنيا والدين ( )٢(
منسوب. ونسبه اخلطيب البغدادي يف البخالء ), غري ٣/٢١٣ذكره ابن قتيبة يف عيون األخبار ( )٣(

 ) أليب العتاهية.٧٩ص:(
 ).١/٣٩جمموع الفتاوى ( )١(
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 إلخوانِه الدوامِ  عىل طالًبا سائًال  اإلنسانُ  يكونَ  أن :املروءةِ  خوارمِ  ِمنف
 اهلمِم. هبذه وينهَض  يرتفَّعَ  أن اُملروءةِ  منَ  بل اُملروءِة, من ليَس  فهذا وزمالِئه,
ةَ  نشحذَ  أن َينبغي التي األخالِق  من هو العظيمُ  اخلُلُق  فهذا  نحَوه. اِهلمَّ
 اهللا, عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  الربُّ  أمرَ  كام
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  



 

אא١٦٣

F٢٠E 
אא 

 التي − ورعايتِه č اهللا توفيِق  بعد−  الرئيسةِ  األسباِب  من أنَّ  اجلميعُ  يعلمُ 
ْت  التي أزمتِنا من أخَرَجْتنا نِة, أهلِ  اعتصامُ  :بنا مرَّ  كلمتِهم, واحتادُ  والتفاُفهم, السُّ

 واعُ مَ اجتَ  امينَ حِ  فُهم وأفكاِرهم; وتوجهاِهتم مدارِسهم اختالِف  عىل واعتصاُمهم
لوا َ  قويا, وحائًطا منيًعا سدا شكَّ  الداخيلَّ  العدوَّ  وأرَبَك  وأضعَف  اللعبِة, موازينَ  غريَّ

 .واخلارجيَّ 
 : ﴿a b c d احلقِّ  قوُل  الفرتةِ  تلك يف ورائُدهم

e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c 
d﴾ ]١٠٣:عمران آل[. 

 فيه, والرضِب  احلائِط, هذا تفتيِت  يف َيسَعى َمن األيامِ  هذه يف َنرى أننا إالَّ 
 بمعاولِ  البناءِ  هذا حتطيمِ  يف ويسَعى الضعيِف, وإضعاِف  أصًال, املمزِق  ومتزيِق 
افاِت  بل اهلدِم,  .التخريِب  بجرَّ

 A B C D E﴿ سبحانه: احلقِّ  قولِ  عن غفلةٍ  حالِ  يفوُهْم 
F G H I J K L M N O﴾ ]عن غفلةٍ  حالِ  ويف ,]٤٦:األنفال 

 Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿ سبحاَنه: احلقِّ  قولِ 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ]٣٢−٣١:الروم[. 
 هذه حتارُب  التواصِل; مواقعِ  عىل واقتتالٍ  احرتاٍق  حالةَ  األيامِ  هذه يف َنَرى إننا

 ينتمي وهذا فيحارُب, احلزِب  هلذا َينتمي فهذا حزبيٍة, النتامءاٍت  إالَّ  ليشءٍ  ال الفئةُ 

kk



 

אEאאF ١٦٤

نِة; أهلِ  من واجلميعُ  فيحارُب, التيارِ  هلذا نةِ  أهُل  فيأكُل  السُّ  بعًضا, بعُضهم السُّ
 أن ونستحقُّ  منَّا, ويسخرُ  الباردُة. الغنيمةُ  هذه ويقوُل: املشاهدَ  هذه َيرى والعدوُّ 
نةِ  أهلِ  بناءِ − البناءِ  هذا يف اهلدمِ  معاوُل  تبدأُ  حينام منَّا, يسخرَ   ُبناةِ  أيدي عىل − السُّ
نِة. أهُل  وهم احلائِط; هذا  السُّ

 عن السالكني) ج(مدار الرائعِ  كتابِه يف −رمحه اهللا تعاىل−  القيمِ  ابنُ  لنا يذكرُ 
نِة, أهلِ  قممِ  ِمن قمةٍ   عن يتحدُث  رجاِهلا, من رجلٍ  وعن جباِهلا, من جبلٍ  وعن السُّ

ً  وجئُت « فقاَل: تيميَة, ابنِ  اإلسالمِ  شيِخ  شيِخه  بموِت « تيميةَ  البنِ  أي: »له امبرشِّ
 ثم ,عَ اسرتَج  ثم ,يل رَ وتنكَّ  ,ينرَ فنهَ « قال: »له ىوأذً  عداوةً  هموأشدِّ  ه,أعدائِ  أكربِ 
 .IQH»همكانَ  ملكُ  أنا :هلم وقال اهم,فعزَّ  هأهلِ  بيِت  إىل هفورِ  من قامَ 

 وأوجَب  سَعى الذي تيميةَ  ابنِ  أعداءِ  أكربُ  فهذا اليوَم?! القيمةُ  هذه فأين
 عىل وإنام فقهيٍة, مسائَل  عىل ال تيميةَ  ابنَ  وخالَف  تيميَة, ابنِ  قتَل  احلاكمِ  عند رشًعا

ين حالِه: بلسانِ  يقوُل  والعقائِد, األصولِ  مسائلِ  ُ  مسلٍم. بموِت  أتبرشِّ
 وحمنٍ  نكباٍت  من املسلمني من إلخوانِه حيصُل  بام اليومَ  املسلمُ  يفرُح  فكيَف 
 ومصائَب?!
نة بعَض األدواِت التِي هنا وأذُكرُ  َض بناَء أهل السُّ  منها: ألحذرَ  ;ُتستخَدم لتقوِّ
 .باملسلمِ  الشامتةُ  األوىل: األداةُ 
نيُّ  يشَمَت  أن يعقُل  فال  التوجهِ  يف معه خيتلُف  ألنه إالَّ  ليشءٍ  ال مثلِه, بُسنيٍّ  السُّ

 تياِره. من هو وليَس  ِحزبِه, إىل ينتمي فال واألفكاِر,
                                                            

 ).٢/٣٢٩مدارج السالكني ( )١(



 

אא١٦٥

 يعني:−  البلدةِ  هبذه أدَرْكت« :−رمحه اهللا تعاىل− مالٌك  اهلجرةِ  دارِ  إمامُ  قاَل 
 يوٌب,عُ  هلم فصارت الناسِ  يوِب عُ  يف فتكلَّموا يوٌب عُ  هلم تكن مل أقواًما − املدينةَ 
 َفنُِسَيت الناسِ  وِب ـيعُ  عن فسكتوا وٌب,ـيعُ  هلم كانت أقواًما هبا تـوأدَركْ 

 .IQH»يوُهبمعُ 
 قولِ  عن غفَل  هل إلخوانِه, حيصُل  بام شامًتا وهناِره ليلِه يف يتكلمُ  الذي فهذا

 ?!]١٨:ق[ ﴾Z [ \ ] ^ _ ` a﴿ سبحانه: احلقِّ 
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴿ سبحاَنه: احلقِّ  قولِ  عن غَفَل  وهل

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ ]٣٦:اإلرساء[!? 
 عن ألمَسْكتم للحَفظةِ  الكاغدَ  تشرتون كنُتم لو« السلِف: علامءِ  بعُض  قاَل 

 ألمَسْكنا نقوُل  ما عليها ويكتبون للكتَبةِ  األوراَق  َنشرتي ُكنَّا لو أي: »الكالمِ  من كثريٍ 
 الكالِم. من كثريٍ  عن

 .هبا التعيريُ  ُثم إفشاُؤها, ثم املسلِم, ِت ارعو تتبعُ  الثانيُة: األداةُ 
 أخطاءِ  عن يفتُِّش  والنهارِ  الليلِ  ساعاِت  يقيض َمن هناكَ  أنَّ  نالحظُ  فنحنُ 

 مقالٍ  يف يبحُث  أو القديمِة, التسجيالِت  يف أو القديمِة, السجالِت  يف يبحُث  غِريه,
ه ُثم فيشيُعها, فالنٍ  عىل زلةً  جيدُ  لعلَّه قديٍم; ملٍف  يف أو سابٍق, ُ  ُيعقُل  وال هبا. يعريِّ

 مسلٍم. حقِّ  يف مسِلمٍ  من هذا يَقعَ  أن
 ,هِ انِ َس لِ بِ  َأْسَلمَ  نْ مَ  َرشَ عْ مَ  ايَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  أماَمنا, حارضةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ُسنةُ  هي وها

ْ وَ  وُهْم, َوَال  ,نيَ مِ لِ ْس املُ  ْؤُذواتُ  َال  ,هِ بِ لْ قَ  إَِىل  نُ يَام اإلِ  ْفضِ يُ  َمل ُ  ,مْ اِهتِ رَ وْ عَ  واعُ بَّ تَ تَ  َال وَ  ُتَعريِّ
                                                            

 ).١/١٠٦انظر: الضوء الالمع للسخاوي ( )١(
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 ِيف  َوَلوْ  هُ ُح َض فْ يَ  هُ تَ رَ وْ عَ  اهللاُ عَ بَّ تَ تَ  نْ مَ وَ  ,هُ تَ رَ وْ عَ  اهللاُ عَ بَّ تَ تَ  اُملْسلِمِ  َأِخيهِ  ةَ رَ وْ عَ  عَ بَّ تَ تَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ فَ 
 .IQH»َرْحلِهِ  َجْوِف 

 أماَمنا. ماثلةً  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أحاديُث  هي وهذه
 ليس منَّا وَمن خطريٌة, أداةٌ  فهذه اآلخرين أخطاءِ  عن اإلنسانُ  يبحُث  فحينام

 ويسُرتَ  به يلُطَف  أن وهناِره ليِله يف ربَّه ويسأُل  املايض? عن فضًال  احلاِرض  يف خطأٌ  له
نيُّ  هذا فيأِيت  عليه, نيَّ  أخاه ليفضَح  السُّ  والتيارِ  الفالينِّ  احلزِب  من أنه بدعَوى السُّ

,  َمقبوًال. ليَس  وهذا الفالينِّ
 والتياراِت  األحزاِب  حواجزَ  فأزاَل  »نيَ مِ لِ ْس املُ  ُتْؤُذوا َال « :ملسو هيلع هللا ىلص رسوُلنا قاَل  وقد

 .»املُْسلِِمنيَ « وقاَل: واالنتامءاِت,
دُ  والنهاِر, الليلِ  يف يكتُب  الذي فهذا  له: نقوُل  الشاِئنِة, التغريداِت  هبذه ويغرِّ

 األوُل: قاَل  كام
ــاَبتِي ــْوَم كَِت ــَت َي ــْد َأْيَقنْ ــُت َوَق  َكَتْب

 

ــا ــى كَِتاُهبَ ــى َوَيْبَق ــِدي َتْفنَ ــَأنَّ َي  بِ
 يف ورائُدك اآلَخرين, وِب ـعي من وَدْعك نفِسك وِب ـعي يف انُظرْ  له: ونقوُل 

 ِيف  ْذعَ اجلِ  َوَينَْسى َأِخيِه, َعْنيِ  ِيف  َقَذاةُ ال َأَحُدُكمُ  ُيْبِرصُ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  قوُل  ذلَك 
ها ُترى ال التي الصغريةَ  القذاةَ  أي:; IRH»َعْينِهِ   يف املطرُح  واجلذعُ  أخيِه, عنيِ  يف ُيبِرصُ
 يراُه. ال عينِه

                                                            

), من حديث ٤٨٨٠), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف الغيبة, رقم (٤/٤٢٠أخرجه أمحد ( )١(
 .أيب برزة األسلمي 

), وابن حبان يف ٥٩٢), والبخاري يف األدب املفرد رقم (٩٩٥أخرجه أمحد يف الزهد رقم ( )٢(
 .), من حديث أيب هريرة ٥٧٦١صحيحه رقم (



 

אא١٦٧

 اخلمَر; رشَب  قد الصحابةِ  منَ  برجلٍ  األيامِ  منَ  يومٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  ُأيتَ وقد 
ُبوهُ « فقاَل:  بثوبِه, الضارُب  ومنَّا بيِده, الضارُب  فِمنَّا : هريرةَ  أبو قاَل  »اْرضِ
ُتوهُ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  بنعِله, الضارُب  ومنَّا  أَما اهللاَ? اتََّقْيت أَما فقالوا: −َأنِّبوه أي:−  »َبكِّ

 وهذا− اهللاُ أخزاكَ  القوِم: بعُض  فقال ?čاهللا رسولِ  من اسَتْحَيْيت أما اهللا? خِشيَت 
ُبوهُ « :قاَل  بل عليه, َندعوَ  أن يأُمْرنا مل ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ  دعاٌء, تُوهُ « وقاَل: »اْرضِ  يُقِل: ومل »َبكِّ

ْيَطاَن, َعَلْيهِ  ُتِعينُوا َال  َهَكَذا, َتُقوُلوا َال « :ملسو هيلع هللا ىلص فقال − َعنوهُ ال ُهمَّ  ُقوُلوا: َوَلكِنْ  الشَّ  اللَّ
ُهمَّ  َلُه, اْغِفرْ   .IQH»اْرَمحْهُ  اللَّ

نةِ  أهلِ  منهُج  هو هذا ا النجاَة, أرادَ  ملَِن السُّ  حوَل  فال ذلك; غريَ  أرادَ  َمن أمَّ
 .čباهللا إالَّ  قوةَ  وال

 »معاويةَ  بنِ  إياسِ  جملسِ  يف كنُت « :− رمحه اهللا تعاىل−  ُحسنيٍ  بنُ  سفيانُ  قاَل 
 فنظرَ « قال: »بسوءٍ  رجًال  عنَده فذَكْرُت « املعروِف  العبقريِّ  األملعيِّ  الذكيِّ  الرجلِ 

نَد, :قال ال. قلُت: الروَم? أَغَزْوت قاَل: إياٌس  إيلَّ  َك? فاهلنَد, فالسِّ  ال, :قلُت  فالرتُّ
ندُ  الرومُ  َك ـِمن أفَسِلمَ  :قال ال. ال,  أخوك منَك  يسَلمْ  مـول والرتكُ  واهلندُ  والسِّ

 .IRH!»املسلُم?
 َيْظلُِمُه, َال  اُملْسلِمِ  َأُخو اُملْسلِمُ  إِْخَواًنا, čاهللا ِعَبادَ  َوُكوُنوا« يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا كيَف 

ُذُلُه, َوَال  ِقُرُه, َوَال  َخيْ  حتُرصِ  ال أي: مراٍت. ثالَث  صدِره إىل يشريُ  »َهاُهنَا التَّْقَوى َحيْ
ِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ  بَِحْسِب « إخوانِك بقيةِ  دونَ  أنَت, لك التقوى  املُْسلَم, َأَخاهُ  َحيِْقرَ  َأنْ  الرشَّ

                                                            

), من حديث أيب هريرة ٤٤٧٨أبو داود: كتاب احلدود, باب احلد يف اخلمر, رقم (أخرجه  )١(
 ٦٧٧٧ريد والنعال, رقم (البخاري: كتاب احلدود, باب الرضب باجل, وأصله عند.( 

 ).٦٣٥١أخرجه البيهقي يف الشعب رقم ( )٢(



 

אEאאF ١٦٨

 .IQH»َوِعْرُضهُ  َوَماُلُه, َدُمُه, َحَراٌم, املُْسلِمِ  َعَىل  املُْسلِمِ  ُكلُّ 
 بعَض  حيركُ  َمن وهناكَ  وعضيُدك. أخوك فاملسلمُ  التسمياِت, هذه من فَدْعَك 

َمى األشخاصِ  كون, كالدُّ  اجلاهلِة. القطعانِ  بعُض  معهم فتتحركُ  فيتحرَّ
نِة, أهَل  يا رويًدا فنَقوُل: نِة. بأهلِ  ورفًقا السُّ  السُّ
 إخوانِه, وبقتلِ  إخوانِه, بمصاِب  يفرُح  َمن وَجْدنا − الشديدِ  األسِف  معَ −  وإننا

م إالَّ  ليشءٍ  ال , والتيارَ  الفالينَّ  احلزَب  يتبعون ألهنَّ  ألعداِئنا?! أبَقْينا فامذا الفالينَّ
 إذا به أتشَمُت  واملَحِن?! املصائِب  منَ  له حيصُل  بام أتفَرُح  مسلٍم?! بموِت  أتفرُح 

 سواءٌ  بقتلِه, فِرَح  أي: »بَِقتْلِهِ  َفاْغتَبَطَ  ُمْؤِمنًا َقتََل  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  وقد ُسِجَن,
ْ  « غَريه أو القاتَل  هو كان ًفا ِمنْهُ  اهللاُ َيْقَبلِ  َمل  فريضةً  منه َيقبُل  ال أي: ,IRH»َعْدًال  َوَال  َرصْ
 نافلًة?! وال

 اهللا, عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رَمحُكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أَمَرنا كام
f g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                            

), من حديث ٢٥٦٤أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم ظلم املسلم وخذله, رقم ( )١(
 .أيب هريرة 

), من حديث ٤٢٧٠أخرجه أبو داود: كتاب الفتن واملالحم, باب يف تعظيم قتل املؤمن, رقم ( )٢(
 .عبادة بن الصامت 



 

١٦٩

F٢١E 
 

 النبيِّ  معَ  غزاةٍ  يف اكنَّ  قاَل: مسِلٍم) (صحيح يف  جابرٍ  حديِث  يف جاءَ 
 ,ألنصارِ لَ  يا :األنصاريُّ  فقاَل  ,األنصارِ  من رجًال  ريناملهاجِ  منَ  رجٌل  عَ فكَس  ملسو هيلع هللا ىلص
 سوَل رَ  يا قالوا: »?ةِ يَّ لِ اهِ اَجل  ىوَ عْ دَ  اُل بَ  امَ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  .رينهاجِ لمُ لَ  يا :املهاجريُّ  وقال
َ إِ فَ  اوهَ عُ دَ « قال: .األنصارِ  منَ  رجًال  ريناملهاجِ  منَ  رجٌل  كسعَ  اهللا  .IQH»ةٌ نَ تِ نْ مُ  اهنَّ

ُب  هذا هو واملُنتنُ  ; ضدَّ  يكونُ  والَّذي باطٍل, عىل َيكونُ  الذي التحزُّ  علًام  احلقِّ
سني العظِيَمْني  الرشيفني االسَمْني  هذين بأنَّ   مدَحُهام − وأنصاًرا رينمهاجِ − املقدَّ
 A B C D E F﴿ قاَل: كتابِه يف  اهللاُ

G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z﴾ ]١٠٠:التوبة[. 

 ® ¬ » ª ©﴿ اَل:ـق نَامـحي  اهللاُ الربُّ  َدَحهمُ ـوامتَ 
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴾ ]١١٧:التوبة[. 
 عىل احلاصَل  واالقتتاَل  اليوَم, الواقعِ  أرضِ  عىل َنراها التي التحزباِت  هذه إنَّ 

ه ويضيُِّعها, األمَة, يفرُق  الَّذي االجتامعيِّ  التالُسنِ  مواقعِ   ُمنتنًا, :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  سامَّ
َ إِ فَ  اوهَ عُ دَ « فقال: ِق  عىل خوًفا ذلك ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  »ةٌ نَ تِ نْ مُ  اهنَّ  علًام  وافرتاِقها; األمةِ  َمتزُّ

                                                            

 P Q R S T U V﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب قوله:  )١(
W﴾) ٢٥٨٤), ومسلم: كتاب الرب والصلة, باب نرص األخ ظاملا أو مظلوما, رقم (٤٩٠٥, رقم,( 

 .من حديث جابر 

kk



 

אEאאF ١٧٠

 َغزاٍة. ِمن قِدموا وأنصارٍ  مهاجرين جيُش  واجليُش  مَعهم, كان بأنَّه
 يقودُ  َمن أين ?اإلخوةِ  بني اإلصالِح  لواءَ  حيمُل  َمن أينَ  :− سبَق  كام−  أقوُل  لذا

نا هبا أَمرَ  الَّتي − اإلصالِح  عبادةَ − املنسيةَ  العبادةَ  هذه  قاَل: حينام , اهللاُ  ربُّ
 رشيٌد?! رجٌل  فينا يوجدُ  أَال  ,]١٠:احلجرات[ ﴾² ± ° ¯ ® ¬﴿
 تلوُكه الَّذي املجتمعِ  يف احلاصلِ  االنقسامِ  هذا ضدَّ  لَيِقفوا القراِر? أصحاُب  أين

 أعداُؤنا. منَّا ويسخرُ  األيدي, بِهِ  وتتالعُب  األلسُن,
ُكمْ  َأَال « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  وقد َيامِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  بَِأْفَضَل  ُأْخِربُ َالةِ  الصِّ  َوالصَّ
َدَقِة? ,ال َذاِت  إَِصَالُح « :قال بىل. :قالوا »َوالصَّ  الَِقُة,اَحل  ِهيَ  َبْنيِ ال َذاِت  َفَسادَ  َفإِنَّ  َبْنيِ

لُِق  َأُقوُل: َال  ْعرِ  َحتْ لُِق  َوَلكِنْ  الشَّ ينَ  َحتْ  من يتأثرُ  ما فأوُل  الديَن, ُتذهُب  أي: ,IQH»الدِّ
 باإلصالِح. ملسو هيلع هللا ىلص فأمرَ  املرِء, دينُ  هو والفرقةِ  االنقسامِ  حالِ 

 خيدَعنَّك فال القلوِب, سوادِ  نتاُج  إالَّ  هو ما اليومَ  انقسامٍ  حالِ  من َنراه وما
يِن. أجلِ  من هذا ويقوُل: خادعٌ  يِن, أجلِ  من الغيبةِ  يف فيقعُ  الدِّ  أمواَل  ويأكُل  الدِّ
يِن, باسمِ  بالباطلِ  الناسِ  يِن, باسمِ  الغافِلني أعراَض  وينتهُك  الدِّ  كلُّه وهذا الدِّ
 قلبِه. سوادِ  بسبِب 

, عندَ  واحلديُث −  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  هلذا  العوامِ  بنِ  الزبريِ  حديِث  ِمن الرتمذيِّ
 −: » َّبَِيِدهِ  َنْفِيس  َوالَِّذي َبْغَضاُء,الوَ  َسُد اَحل  :َقْبَلُكمُ  َممِ األُ  َداءُ  إَِلْيُكمْ  َدب 

ابُّوا, َحتَّى ُتْؤِمنُوا َوَال  ُتْؤِمنُوا, َحتَّى نَّةَ اجلَ  َتْدُخُلوا  َال   لَُكْم? َذلَِك  ُيثَبُِّت  بَِام  ُأَنبِّئُُكمْ  َأَفَال  َحتَ
َالمَ  َأْفُشوا  .IRH»َبْينَُكمْ  السَّ

                                                            

ذات البني, رقم ), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف إصالح ٤٤٥−٦/٤٤٤أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث أيب الدرداء ٢٥٠٩), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٤٩١٩(

 .)٢٥١٠), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/١٦٧أخرجه أمحد ( )٢(



 

١٧١

 حتمُل  قلوٌب  فهي ذلَك, خالُف  بل سالٍم, إفشاءَ  ليَس  َنراه الذي أنَّ  والواقعُ 
افعي قاَل  ملَّا لذا واحلقَد; العداوةَ   :− قاَل! ما أمجَل  وما− رمحه اهللا تعاىل  الشَّ

ــ ْ َعَفــْوُت امَّ ـَل  َأَحــٍدَعــَىلَأْحِقــْدَوَمل
 

  الَعـَداَواِت  َهـمِّ  ِمنْ  يـَنْفِس  َأَرْحُت
ي ُأَحيِّـــي إِينِّ   ُرْؤَيتِـــِهِعنْـــَدَعـــُدوِّ

 

ـــ ِألَْدَفــعَ   بِالتَِّحيَّـــاِت  َعنِّـــي رَّ ـالشَّ
ــرُ  ــ َوُأْظِه ــاِنَرـالبِْش ــُهلِْإلِْنَس  ُأْبِغُض

 

 IQHَحمَبَّـاِت  َقْلبِـي َحَشـا َمـا َقـْد َكَأنَّ
بُ  ها الَّتي هذه لدفعِ  ُل والسُّ  :»ُمنتِنة« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  سامَّ

ُل: بيُل األوَّ  .الظنِّ  ُحسنِ  تغليُب  السَّ
? سوءِ  عىل تعيُش  دائًام  فلامذا دَ  الكلمَة, هذه فالنٌ  قاَل  ملاذا الظنِّ  هذه وغرَّ

َف  التغريدَة, َف, هذا وترصَّ  هذا? قاَل  وملاذا َسنًة? ِعرشين قبَل  مقاًال  وكتَب  الترصُّ
, سوءِ  تغليُب  كلُّه فهذا  A B C D﴿ َلنا: يقوُل   واهللاُ  الظنِّ
E F G H I J K﴾ ]١٢:احلجرات[. 

, سوءِ  بعدَ  تأِيت  أخطاء وهناكَ  ُس, واحلسُد, والنميمُة, الِغيبُة, وهي الظنِّ  والتجسُّ
ُس,   قاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  به أخربَ  ذلَك  كلُّ  والتدابُر, والتباغُض  والتحسُّ

) (صحيح يف جاءَ  كام  نَّ إِ فَ  ;نَّ الظَّ وَ  مْ اكُ يَّ إِ « : هريرةَ  أيب حديِث  ِمن البخاريِّ
 وا,رُ ابَ َد تَ  َال وَ  وا,ُد اَس ـَحتَ  َال وَ  وا,ُس سَّ ـَجتَ  َال وَ  وا,ُس سَّ ـَحتَ  َال وَ  ,يِث دِ اَحل  ُب َذ كْ أَ  نَّ الظَّ 

 .IRH»اانً وَ ْخ إِ  čاهللا ادَ بَ عِ  واونُ كُ وَ  وا,ُض اغَ بَ تَ   َال وَ 
                                                            

), والبيهقي يف مناقب الشافعي ١٨٢ص:عزاه للشافعي; املاوردي يف أدب الدنيا والدين ( )١(
)٢/٨٧.( 

), ومسلم: ٦٠٦٤ري: كتاب األدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر, رقم (أخرجه البخا )٢(
 ).٢٥٦٣كتاب الرب والصلة واآلداب, باب حتريم الظن والتجسس, رقم (



 

אEאאF ١٧٢

 الظنَّ  ُييسءُ  فالذي وراَءه, األخطاءَ  هذه ويقودُ  املقدمةِ  يف يأيت الظنِّ  فسوءُ 
 حَصَلِت  به تكلَّمَ  وإذا به; تكلمَ  وجدَ  فإذا ويتجسُس; يتحسُس  يشءٍ  عن سَيبحُث 

 والتدابُر. التباغُض  حصَل  البغضاءُ  حصَلِت  وإذا البغضاُء;
 وأنَت  ارش  أخيَك  من تخرَج  كلمةً  نَّ ظُ تَ  َال « يقوُل:  عمرُ  كانَ  لذا

 .IQH»حممًال  اخلريِ  يف هلا دُ جتِ 
 تَِمْس الف َتكرُهه يشءٌ  أخيَك  عن َك بلغَ  إذا« :− رمحه اهللا تعاىل−  قِالبةَ  أبو ويقوُل 

 .IRH»هعلمُ أ ال اذرً عُ  ألخي لعلَّ  نفِسك: يف ْل فقُ  عذًرا له ِجتدْ  مل فإن ,كجهدَ  العذرَ  له
 يتكلَّمُ  حينام −رمحه اهللا تعاىل− البرصيِّ  احلسنِ  جملَس  يأتون أناٌس  كانَ  وقد

 هبِذه البرصيَّ  احلسنَ  خيربُ  رجٌل  فجاءَ  أخطاَءه, ليتصيَّدوا وخياطُب, وحياُرض  ويعظُ 
 فيك. الوقيعةَ  فَيجدوا ;ككالمِ  سقطَ  ليأخذوا جملَسك يأتون الناَس  إنَّ  قاَل: اآلفةِ 
نْ « :البرصيُّ  احلسنُ  فقاَل   جوارِ  يف نفِيس  تعْ أطمَ  إينف « تنزِعْج  ال أي: »عليَك  هوِّ
 نيِ العِ  ورِ احلُ  يف نفيس تعْ وأطمَ  ت,عَ فطمِ  اِجلنانِ  يف نفيس تعْ وأطمَ  ت,عَ فطمِ  čاهللا

 .»سبيًال  ذلك إالَّ  أِجدْ  فلم الناسِ  منَ  السالمةِ  يف نفيس تعْ وأطمَ  ,تعَ فطمِ 
 تمْ علِ  خالِِقهم عن يرضون ال الناَس  رأيُت  املَّ  إينِّ « :− رمحه اهللا تعاىل−  قاَل  ُثم

 عىل عشَت  إذا فإنَّك واضحٌة, تربيةٌ  وهذه ISH»هممثلِ  خملوٍق  عن نوْ يرَض  ال مهنَّ أ
 ستتعُب. وء الظنُس 

                                                            

), وأبو طاهر ٤٦٠), واملحاميل يف األمايل رقم (٤٥أخرجه ابن أيب الدنيا يف مداراة الناس رقم ( )١(
 ).٤/٨٤املخلص يف املخلصيات (

 ).٢/٢٨٥), وأبو نعيم يف احللية (٤٠أخرجه ابن أيب الدنيا يف مداراة الناس رقم ( )٢(
 ).١٧٠), والبيهقي يف الزهد الكبري رقم (٦/٣٠٥أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )٣(



 

١٧٣

 اجلاِهلني. عنِ  وأعِرْض  ترفَّعْ  الثاين: السبيُل 
ٍج  ُسفهاءَ  بُأناسٍ  الزمنِ  هذا يف ابُتلينا فإذا  يف شعواءَ  محلةً  يقودون أقزامٍ  سذَّ

 : ﴿e f g h i j اهللاُ قاَل  فلنََدْعهم, األُمِة, تفريِق 
k﴾ ]٩٩:األعراف[. 

 z { | } ~ _ ` a b c d e f﴿ وقاَل:
g h i j k l m n o p q r s t u v 
w﴾ ]٣٥−٣٤:فصلت[. 

 َك مَ تَ َش  ؤٌ رُ امْ  نِ إِ وَ « :− مسنِده يف أمحدَ  عندَ  واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل 
َ عَ وَ  ْ عَ تُ  َال فَ  يَك فِ  هُ َأنَّ  مُ لَ عْ يَ  َام بِ  كَ ريَّ  .IQH»اًد َح أَ  نَّ مَ تِ ْش تَ  َال وَ  ,يهِ فِ  هُ َأنَّ  مُ لَ عْ تَ  َام بِ  هُ ريِّ

 قاَل: حيُث  ;− رمحه اهللا تعاىل−  الشافعيُّ  قاَله ما أمجَل  وما
ـــ ِ بُ اطِ ُخيَ ـــن ـــبِ يُهفِ ي السَّ ـــلُِّك  ٍحبْ ُق

 

ــــ ــــأَ  نْ أَ  هُ رَ كْ أَ َف ــــوَنُك ــــُجمِ  هُ َل  ايَب
 ًامْلــــحِ يــــُدِزأَ فَ ًةاهَ فَ َســــ يــــُد زِ يَ 

 

 IRHايًبـــطِ  اُق َرْحـــاإلِ  هُ ادَ زَ  ودٍ ُعـــكَ 
 وقاَل:

ــــ َق َطــــا نَ ذَ إِ   ُهْبــــ ُجتِ َالَفــــيُهفِ السَّ
 

ـــفَ  ـــ ْريٌ َخ ـــابَ َج إِ  نْ ِم ـــ ِهتِ  وُت كُ السُّ
ــــ ــــمْ لَّ كَ  نْ إِ َف ــــرَّفَ ُهَت ــــعَ َتْج  ُهنْ

 

ــــيْ لَّ َخ ْنإِ َو  ISHوُت ُمــــا يَ ًدَمــــكَ  هُ َت
                                                            

), ٤٠٨٤, رقم (ما جاء يف إسبال اإلزار), وأبو داود: كتاب اللباس, باب ٥/٦٣أخرجه أمحد ( )١(
 .جابر بن سليم من حديث 

 ).٣٣ص:ديوان الشافعي ( )٢(
 ).٣٩ص:ديوان الشافعي ( )٣(



 

אEאאF ١٧٤

هلم وْ ت لقَ لتفِ تَ  فال .تُردَّ  َتستطِيُع أن ال ضعيٌف  إنَك  الناُس: عنَك  يقوُل  وَقدْ 
افعيُّ  قاَل  كام نفَسَك, مَلْكت إذا قويٌّ  أنَت  َبْل   :− رمحه اهللا تعاىل−الشَّ

ْم ُت لْ قُ  ُت مْ وِص ُخ  ْد قَ َو تَّ كَ َس  َقالُوا  َهلُ
  

ــ نَّ إِ   ــلِ  اَب وَ اَجل ــ اِب َب ــفْ مِ  رِّ ـالشَّ  اُح َت
 

 ٌف َرشَ ٍقْمحَ أَ  ْوأَ  لٍ اهِ َج  ْنعَ  ُت مْ الصَّ فَ 
 

 ُح َال ْصـإِ  ضِ ْرالِعـ نِ وْ َص ا لِ يًض أَ  يِهفِ َو 
 

 ةٌ تَ امِ َصـَيهْ ى َوَش ُختْ َدْس ى األُ رَ ا تَ مَ أَ 
 

 IQHاُح بَّ نَ  وَ هْ ي وَ رِ مْ عَ لَ  ىَس َخيْ  ُب لْ الكَ َو
 .وباملخالِف  باملوافِق  الرمحةُ  الثالُث: السبيُل 
 مجيلةٌ  هي وكم املخالَف, أيًضا فْلنَرَحمْ  املوافَق, نرحمَ  َأنْ  مأمورون أنَّنا فكام

 قال: حينام ; طالٍب  أيب بنُ  عيلُّ  الراشدُ  اخلليفةُ  قاهلا التي الكلمةُ  تلَك 
 .»عليهِ  تلَ أقبَ  هافَ تألَّ  نْ فمَ  ,ةٌ وحشيَّ  القلوُب «

 č : ﴿I J K L M N O Pاهللا كالمِ  من ذلك أخذَ وقد 
Q R S T U V W Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h i j﴾ ]اهللا رسوَل  أنَّ  أي: ]١٥٩:عمران آلč ملسو هيلع هللا ىلص; 
 غليظَ  كان لو واملعجزاِت, والنبوةِ  والوحِي  بالرسالةِ  املؤيدَ  خلِقه, يف كَمَل  الَّذي

وا القلِب   وبَك? يب فكيَف  حولِه, من النَفضُّ
 حينَام والسالم; الصالة صاحبِها عىل النبوةِ  مشكاةِ  من أيًضا ذلك أخذَ  وقد

 هُ تَ ْمحَ رَ  اهللاُ  عُ َض يَ  َال  هِ دِ يَ بِ  ِيس فْ نَ  يذِ الَّ وَ « العظيِم: احلديِث  هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال
 اَس النَّ  مُ َح رْ يَ  ,هُ بَ احِ َص  مْ كُ دِ َح أَ  ةِ ْمحَ رَ بِ  َس يْ لَ « :قاَل  .يرحمُ  ناكلُّ  قالوا: »يمٍ حِ رَ  َىل عَ  الَّ إِ 

                                                            

 ).٥١ص:ديوان الشافعي ( )١(



 

١٧٥

 اخللِق. مع به نتعامُل  منهًجا لنا احلديُث  هذا فْلَيُكن ,IQH»ةً افَّ كَ 
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رمحكمُ −  وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f﴿ يقوُل: إِذْ  الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أمَرنا كام
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                            

), من حديث ١٠٥٤٩), والبيهقي يف الشعب رقم (٤٢٥٨أخرجه أبو يعىل يف مسنده رقم ( )١(
 .أنس 



 

אEאאF ١٧٦

F٢٢E 
אא 

ٌك, وهو إالَّ  أحدٍ  ِمن منَّا وما سائٌر, وهو إالَّ  أحدٍ  ِمن ِمنَّا ما  الفرَق  أن بيدَ  متحرِّ
 غِريه. إىل سائرٌ  هو َمن ومنهم ,čاهللا إىل سائرٌ  هو َمن ِمنهم أنَّ  الناسِ  بنيَ 

 احلَسناِت. مجعِ  ويف الطاعاِت, بعملِ  čاهللا إىل سائرٌ  هو َمن منهم
 السيئاِت. ومجعِ  اخلطيئاِت, بعملِ  čاهللا غريِ  إىل سائرٌ  هو َمن وِمنهم
 خمتلفٌة. سِريهم جهةَ  لِكنَّ  سائرٌ  فالكلُّ 

 َ مٌ  هو َمن ِمنهم الناسِ  هؤالءِ  أنَّ   اهللاُ  وبنيَّ  وِمنهم اخلرياِت, إىل متقدِّ
رٌ  هو َمن  ¾ ½﴿ : فقاَل  السيئاِت, إىل والطاعاِت  اخلرياِت  عنِ  متأخِّ

¿  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 
Ò Ó Ô Õ﴾ ]٣٧−٣٢:املدثر[. 

كون فالناُس   إىل يسريُ  َمن ومنهم األماِم, إىل يتقدمُ  َمن ِمنهم ساِئرون, متحرِّ
 :قال ﴾Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ (تفسريه): يف − رمحه اهللا تعاىل−  كثريٍ  ابنُ  قاَل  كام اخللِف,

َ  عنها ﴾Ô Õ﴿ ,للحقِّ  وهيتدَي  النذارةَ  يقبَل  أن شاءَ  نملَ  ﴾Ï Ð﴿ أي:«  ويويلِّ
 .IQH»هاويردَّ 

 السالكني) (مدارج املاتعِ  كتابِه يف قيمٌ  كالمٌ  −رمحه اهللا تعاىل−  القيمِ  والبنِ 
 إىل افإمَّ  ,واقٌف  ال سائرٌ  فالعبدُ  ,بدَّ  وال رٌ متأخِّ  فهو مٍ تقدُّ  يف نْ يكُ  مل نْ فإِ « قاَل:حيُث 

                                                            

  ).٨/٢٨١تفسري ابن كثري ( )١(

kk



 

א١٧٧א

 الرشيعةِ  وال الطبيعةِ  يف وليَس  ,وراءُ  إىل اوإمَّ  أمام إىل اإمَّ و ,أسفُل  إىل اوإمَّ  فوُق 
 ويف ,السريِ  جهةِ  يف فونيتخالَ  اموإنَّ « :− رمحه اهللا تعاىل−  قال َأنْ  إىل »...البتةَ  وقوٌف 

 .IQH»طءِ والبُ  عةِ الرسُّ 
ُ  ما č اهللا كتاِب  يف جاءَ  وقد مٍ  بنيَ  الناَس  أنَّ  احلقيقَة; هذه ُيبنيِّ  متقدِّ

ٍر, وبنيَ  مون متأخِّ مون الذين همُ  املتقدِّ م يَدْي  بني سُيقدِّ  أعامَهلُم, القيامةِ  يومَ  رهبِّ
رون روا ماذا سَيعَلمون الَّذين همُ  واملتأخِّ  : ﴿A اهللاُ  قاَل  العمِل; منَ  أخَّ

B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U﴾ ]٥−١:االنفطار[. 

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ سبحانه: وقاَل 
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

 .]١٣−٧:القيامة[ ﴾¾
افعي  قاَل  كام ال وقوَف فيها أبًدا, احلياةُ  هي هذهإْذ   وهو − اهللا تعاىلرمحه − الشَّ

 ,البتةَ  وقوٌف  الطبيعةِ  يف ليَس  إِذْ  ماَت, اإلنسانُ  وقَف  فإذا أبًدا, وقوَف  ال أنَّه ُيبنيِّ 
 مجيلٍة: أبياٍت  يف األوُل  قاَل  كام ,وراءَ  إىل اوإمَّ  مامٍ أَ  إىل اإمَّ 

َسْتَماالَغاِبفِراُق لَْوَال  واألُْسُد   اْفَرتَ
  

ْهمُ  ْ  الَقْوسِ  فَِراُق  َلْوَال  َوالسَّ  ُيِصِب  َمل
ْمُس   َدائَِمًةالُفْلِكِيفَوَقَفْتَلْو َوالشَّ

 

َها  IRHَعَرِب  َوِمنْ ُعْجمٍ  ِمنْ  النَّاُس َملَلَّ
 حركٌة. هَي  وإنام وقوٌف  هناكَ  فليَس 

                                                            

 ).١/٢٧٨مدارج السالكني ( )١(
 ).٣٦ص:الشافعي (انظر: ديوان  )٢(



 

אEאאF ١٧٨

 مع تكونَ  أن تارُ ـخت هل ?!تارُ ـخت الطريقني فأيُّ  احلقيقةَ  هذه عِلْمت فإذا
مني َم) أقصدُ  − املتقدِّ ; املصطلِح  عىل (املتقدِّ  اخلبيِث; العلامينِّ  املصطَلِح  عىل ال الرشعيِّ

َب  لربِّه الطائعَ  اإلنسانَ  أنَّ  الناُس  َيرى حيُث   رٌ متأخِّ  َرجعيٌّ  بالطاعاِت  إليه املتقرِّ
. čاهللا رشعِ  عىل املتمردَ  املنفِلَت  أنَّ  ويرونَ  متخلٌف, ميٌّ رين? معَ  تكونَ  أو − َتقدُّ   املتأخِّ

 b c d e f g h﴿ قال: حيُث  لَك; اخليارَ   اهللاُ  جعَل  وَقدْ 
i j k l﴾ ]٢٩:الكهف[.  

 : ﴿º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â وقاَل 
Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴾ ]٣−٢:الكهف[.  

 ﴾h i j k l m n o p q﴿ سبحانه: وقاَل 
  .]١١− ٨:البلد[ ﴾s t u﴿ الرشِّ  وطريَق  اخلِري, طريَق  الطريَقْني: أِي:

 فَمنْ  ,IQH»ُموبُِقَها َأوْ  َفُمْعتُِقَها َنْفَسهُ  َفَبائِعٌ  َغادَِيانِ  النَّاُس « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل 
 طريٍق; إىل ساَقه ظهِره خلَف  القرآنَ  جعَل  وَمن طريٍق, إىل قاَده أماَمه القرآنَ  جعَل 
ٌع, َشافِعٌ  ُقْرآنُ ال« :− الطرباينِّ  عندَ  جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  هكذا ٌق, َوَماِحٌل  ُمَشفَّ  ُمَصدَّ

  .IRH»النَّارِ  إَِىل  َساَقهُ  َخْلَفهُ  َجَعَلهُ  َوَمنْ  نَِّة,اَجل  إَِىل  َقاَدهُ  َأَماَمهُ  َجَعَلهُ  َمنْ 
ا فالقرآنُ  ا اجلناِن, إىل يقوُدنا قائدٌ  إمَّ   النرياِن. إىل الناَس  يسوُق  سائٌق  وإمَّ

 } v w x y z﴿ األعراِف: سورةِ  يف  احلقُّ  قاَل 
                                                            

أخرجه مسلم: كتاب الطهارة, , و), من حديث كعب بن عجرة ٣/٣٢١أخرجه أمحد ( )١(
  .بنحوه ), من حديث أيب مالك األشعري ٢٢٣باب فضل الوضوء, رقم (

), ٤/١٠٨), وأبو نعيم يف احللية (١٠٤٥٠, رقم ١٠/١٩٨الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )٢(
 .من حديث عبد اهللا بن مسعود 



 

א١٧٩א

| } ~ _ ` a b﴾ ]واضٌح, الرشدِ  فسبيُل  ,]١٤٦:األعراف 
 السريَ  واخَرتْت ,čاهللا إىل الطريَق  اخَرتْت فإذا أنَت, لَك  واخليارُ  واضٌح, الغيِّ  وسبيُل 

, الوقِت  َل عامِ  أنَّ  فاعَلمْ  ;čاهللا إىل  باإلرساِع, فعليَك  لذا تنقِيض; األعامرَ  وأنَّ  مهمٌّ
 فاملطلوُب  فيه; وُترسعَ  الطريَق  هذا ختتارَ  َأنْ  َبْل  ,čاهللا إىل السريَ  ختتارَ  َأنْ  يكفي فال

 :−رمحه اهللا تعاىل−  احلسنُ  يقوُل  لذا فيه; اإلرساعُ  وإنَّام فحسُب, االختيارَ  ليَس 
 .IQH»عنه أبَطأَ  كعبدٍ  إليه أرسعَ  عبًدا اهللاُ أجيعُل «

ْ  َعَمُلهُ  بِهِ  َبطَّأَ  َمنْ « :− مسلمٍ  صحيح يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل  عْ  َمل  ُيْرسِ
 .IRH»َنَسُبهُ  بِهِ 

 A B C﴿ العظيمُة: اآليةُ  هذه منها كثريةٍ  آياٍت  يف  اهللاُ  وقاَل 
D E F﴾ :وزكاٌة, وصالٌة, صياٌم, عنَدهم أي ,  G﴿ والِدين وبرُّ  وحجٌّ

H I J K L M N O P Q R﴾ ]٦١−٦٠:املؤمنون[. 
 مطلوٌب  العبدَ  أن كام منك, املطلوُب  هو السبيلِ  هذا واختاذُ  čاهللا إىل ريُ السَّ ف

َرنا  اهللاَ فإنَّ  العباداِت; بصنوِف  إليه ويتقرَب  čاهللا إىل يرسعَ  أن منه  حذَّ
ا قلت: فكام اخللِف, إىل والرتاجعِ  والضعِف  الرتاخي منَ  َر. أو يتقدمَ  أن إمَّ  يتأخَّ

ُبنا حيُث  كثريٌة; ذلَك  يف واألحاديُث  التقدِم, يف يرغُب  ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ   أن ملسو هيلع هللا ىلص يرغِّ
مني معَ  نكونَ   عليهم, املتقدمَ  أنَت  نكُ  والَدْيك إخواُنك برَّ  فإِنْ  يشٍء; كلِّ  يف املتقدِّ

                                                            

), ٦٠٣٨, رقم ٦/٢١١ املعجم الكبري (), والطرباين يف٥٩٢أخرجه أمحد يف الزهد رقم ( )١(
 ).٣/٢٨٢واحلاكم (

), ٢٦٩٩أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن, رقم ( )٢(
 .حديث أيب هريرة  من



 

אEאאF ١٨٠

مْ  األتقنَ  أنَت  فُكنْ  وَأْتقنوا العملِ  يف زمالُؤك أحسنَ  وإِنْ   قدمَ  إِنْ  عليهم, وتقدَّ
 عليهم. املتقدمَ  أنَت  فُكنْ  الطاعاِت  عىل الناُس 

 :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ذكَرها أحاديُث  وهاهنا
 َعَىل  ُيَصلُّونَ  َوَمَالئَِكَتهُ  اهللاَ إِنَّ « :−)حبانَ  ابنِ  صحيح( يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 
ُفوِف  َمةِ  الصُّ ينا التقدِم, يف بذلِك فريغُبنا ,IQH»املَُقدَّ َم. َأنْ  عىل يربِّ  نتقدَّ

 ِيف  ُفْرَجةٍ  إَِىل  َرُجٌل  َمَشاَها ُخْطَوةٍ  ِمنْ  َأْجًرا َأْعَظمُ  ُخْطَوةٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل 
َها َصفٍّ   .IRHاألوسط) (معجمه يف الطرباينُّ  رواه »َفَسدَّ

مَ  أن عىل لنا تربيةٌ  وهذه َر, وال نتقدَّ كَ  أن وعىل نتأخَّ  فإنَّ  نتوقََّف, وال نتحرَّ
; إنسانٌ  يتوقُف  الذي اإلنسانَ   كَأنْ  بسيطًة; َتظنُّها التي األشياءِ  هذه يف حتَّى سلبيٌّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص أخربَ  هكذا اخلُطى, أعظمُ  فهذه ُفرجًة, لتُسدَّ  أماَمك ختطوَ 
رَ  املقابلِ  ويف ِر; منَ  ملسو هيلع هللا ىلص حذَّ وا« قاَل: حيُث  التأخُّ ْكَر, اْحُرضُ  ِمنَ  َواْدُنوا الذِّ

ُجَل  َفإِنَّ  َماِم,اإلِ  رَ  َحتَّى َيَتَباَعُد  َيَزاُل  َال  الرَّ  .ISH»َدَخلَها َوإِنْ  نَّةِ اَجل  ِيف  ُيَؤخَّ
ينا ينُنافدِ  مني َنكونَ  أن عىل يربِّ  يشٍء: كلِّ  يف متقدِّ
k الِعلمِ  يف. 
k الطاعةِ  ويف. 

                                                            

النسائي: كتاب اإلمامة, باب كيف يقوم اإلمام الصفوف, ), و٢١٦١أخرجه ابن حبان رقم ( )١(
 .), من حديث الرباء ٨١١رقم (

 .), من حديث ابن عمر ٥٢١٧أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )٢(
عند املوعظة, رقم  ), وأبو داود: كتاب الصالة, باب الدنو من اإلمام٥/١١أخرجه أمحد ( )٣(

 .), من حديث سمرة بن جندب ١١٠٨(



 

א١٨١א

k والصناعةِ  التقنيةِ  ويف. 
k واألخالِق  السلوكِ  ويف. 
k العطاءِ  ويف. 
k ويف .  الِربِّ
ينُ  فهذا  َيتَِّخذون الَّذين املساِرعني السابِقني معَ  َنكونَ  أن عىل ربِّيَنايُ  َأنْ  يريدُ  الدِّ

 هلم. سبيًال  الرشدِ  سبيَل 
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رِمحَكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الربُّ  أمرَ  كام
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  



 

אEאאF ١٨٢

F٢٣E 
אא 

 َيبني مهنتِه يف واملعلمُ  املهِن, وأرفعِ  وأرشِف  أجلِّ  نمِ  هي التعليمِ  مهنةَ  إنَّ 
 التعليِم, مهنةِ  صالَح  األممِ  َهنضةِ  ُأُسسِ  ِمن أنَّ  ذلَك  يف والسبُب  وأنفًسا, عقوًال 

 املعلِم. قدرِ  ومعرفةَ 
 مكانةٌ  للمعلمِ  َل عِ ُج  العظيمِ  الدينِ  هذا ويف الغراءِ  الرشيعةِ  هِذه يف أنَّ  نجدُ  لذا

 الطرباينِّ  عندَ  جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوُل  منها األحاديُث, ذلَك  يف وجاَءْت  رفيعٌة;
 نْ مَ  يتِ مَّ أُ  نْ مِ  َس يْ لَ « :−  الصامِت  بنِ  ُعبادةَ  حديِث  من األخالِق  مكارمِ  يف
 ْ  دائرةِ  يف يدخُل  واملعلمُ  ,IQH»هُ قَّ َح  انَ املِِ عَ لِ  ْف رِ عْ يَ وَ  ا,نَ ريَ غِ َص  مْ َح رْ يَ وَ  ا,نَ ريَ بِ كَ  لَّ ُجيِ  َمل

 الناَس. يعلمُ  ألنه العاِملِ;
 :IRHالشعراءِ  أمريُ  قاَل  لذا

ـــَوِملِّـــعَ مُ لْ لِ  مْ ُقـــ  يَالِجـــبْ التَّ ِهفِّ
 

ـــعَ املُ اَدَكـــ  وَال ُســـرَ  ونَ ُكـــيَ  نْ أَ  مُ لِّ
َف َأْو َأَجـــــــلَّ  َأَعلِْمـــــــَت َأْرشَ

 

 ِمَن الَِّذي َيبْنِي َوُينِْشُئ َأْنُفًسا َوُعُقوَال 
 التعظيمَ  يستحقُّ  َمن َف عرَّ وتَ  َف رَ عَ  الذي العظيمُ  الرجُل  هذا−  اإلسكندرُ  َل ئِ ُس 

 قاَل: ألبيَك? تعظيِمك ِمن أعظمَ  معلَمك تعظمُ  إنَّك له: قيَل  − املهنِ  أصحاِب  من
 .ISH»الباقيةِ  حليايت سبٌب  ومؤدِّيب ومعلِّمي الفانيِة, حليايت سَبٌب  أيب«

                                                            

 ).٥/٣٢٣أمحد (أيضا أخرجه ), و١٤٧مكارم األخالق للطرباين رقم ( )١(
 ).١/١٨٠الشوقيات ( )٢(
 ).١/٦٦), وحمارضات األدباء للراغب األصفهاين (١٣٧انظر: التمثيل واملحارضة للثعالبي (ص: )٣(

kk



 

א١٨٣ א

 − املتقدمةِ  التقنياِت  وهبذه بصناعتِها لنا تبعُث  الَّتي−  املتقدمةِ  الدولِ  إىل انُظرْ و
ْت  كيَف   .قصريٍ  عمرٍ  يف وظَهَرت بزَّ

: اإلمرباطورُ  ُسئَل  قدل موا َأنْ  اسَتَطْعتم كيَف  الياباينُّ  الذي التقدمَ  هذا َتتقدَّ
َ  أهبرَ   انتهى حيُث  من بَدْأنا« فيها: قاَل  قصريةٍ  بإجابةٍ  فأجاَب  قصٍري? وقٍت  يف العاَمل

 يف قرارٍ  صاحِب  كلُّ  يقوُله عامٌّ  كالمٌ  وهذا »غِرينا أخطاءِ  من واستَفْدنا اآلَخرون,
 َب ـورات الدبلومايسِّ  حصانةَ  املعلمَ  ومنَْحنا« الثالثَة: نَّ ـلك اإلسالميِة; تمعاتِناـجم

موا .»الوزيرِ   الواقِع. أرضِ  عىل فتقدَّ
 وهلذا اإلمرباطوِر; بعدَ  الثانيةِ  رجةِ الدَّ  يف يأيت الياباينِّ  املجتمعِ  يف املعلمَ  جتدُ  لذا
َمت ة تقدَّ  .تِْلك األُمَّ

 اإلرضاَب  هذا نكِرسُ  ال وقالوا: العملِ  عن أملانيا يف القضاةُ  أرضَب  ملَّا وهكذا
 وقاَلْت  (مريكل) األملانيةُ  املستشارةُ  هلمُ  فَخَرَجت املعلِّمني, برواتِب  تساُوونا حتَّى
 .»?!علَّموكم بَمنْ  ساِويكمأُ  كيَف « وسكَتْت: مجلةً  هلم

 نحنُ  وجِهْلنا فارَتَفعت, احلياةِ  معَ  تتعامُل  كيَف  الكافرِ  الغرِب  أممُ  عَرفت
 ومكانُته مكاَنه, يراوُح  يزاُل  ال اإلسالميةِ  جمتمعاتِنا يف املعلمَ  جتدُ  لذا نتعامُل; كيَف 

 األوُل: قاَل  كام حالِه, عىل يزاُل  ال املاديُّ  ووضُعه اإلنسانيُة, وحالُته االجتامعيُة,
وا  ـــرُّ ـــِهَم ـــَوَعَلْي ـــَأنَّاماَوزوهَج  َك

 

ـــُم  ـــَق املعلِّ ـــلُّ للتَّ ُخلِ ـــ ِق س  املَّ ُس
 ِم:علِّ للمُ  نقوُل  ذلك ومع
 هذه عُل ـجي ما لَك  قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ ـالنب أنَّ  فاعَلمْ  الدنيا يف حقوُقك ُهِضَمت إذا
زُ  وتسَعى تطمئنُّ  النفوَس   احلديِث  يف جاءَ  كام قاَل, حيُث  العطاِء; منَ  للمزيدِ  وتتحفَّ



 

אEאאF ١٨٤

 اِت وَ ـمَ السَّ  َل هْ أَ وَ  هُ تَ ـكَ ئِ َال مَ وَ  اهللاَ نَّ إِ « قاَل: : ةَ ـُأمام أيب حديِث  الصحيِح 
 اسِ النَّ  مِ لِّ عَ مُ  َىل عَ  ونَ ـلُّ َص يُ لَ  وُت اُحل  ىـتَّ َح وَ  اهَ رِ ْح ُج  ِيف  ةُ لَ مْ النَّ  ىـتَّ َح  نيَ ِض رَ األَ وَ 

 .IQH»ْريَ اَخل 
 جامعٍة, أو مدرسٍة, يف علَّْمت كنَت  فإن تعليِمك, مع يتفاعُل  الكونِ  هذا فكلُّ 

 هذه فإنَّ  اجلالياِت, أو الكبارَ  أو الصغارَ  فيه علِّمُ تُ  حملٍّ  أو مركٍز, أو معهٍد, أو
 ثناءٌ  čاهللا وصالةُ  سبحانه; اخلالُق  عليَك  ُيصيلِّ  بل عليك, تصيلِّ  العظيمةَ  املخلوقاِت 

 عليَك.
 اَت مَ  اذَ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فَقدْ  قِربه; يف تتبُعه أجوُره وتبَقى املعلِّمُ  يموُت  َقدْ  بل

 دٍ لَ وَ  وْ أَ  ,هِ بِ  عُ فَ تَ نْ يُ  مٍ لْ عِ  وْ أَ  ,ةٍ يَ ارِ َج  ةٍ قَ َد َص  ِمنْ  إِالَّ  ٍة:ثَ َال ثَ  نْ مِ  الَّ إِ  هُ لُ مَ عَ  َعنْهُ  عَ طَ قَ انْ  انُ َس نْ اإلِ 
 .IRH»هُ لَ  وعُ ْد يَ  ٍح الِ َص 

 »به عُ فَ نتَ يُ  لمٍ عِ و« بتعليِمه, »يةجارِ  قةَد َص « كلَّه: حاَزه قد املعلِّمَ  أن وأحسُب 
 اللُهمَّ  ملعلِِّمنا: تدعو ألِسنتُنا تزاُل  فال »هُ لَ  عوْد يَ  ٍح صالِ  دٍ لَ وَ و« ومشاَهٌد, مالَحظٌ وَهذا 

َمنا َمن كلَّ  عنَّا اجزِ   اللهمَّ  اجلزاِء, خريَ  التعليمِ  من حلظةً  معنا سَعى أو خًريا, علَّ
 علِّيِّني. يف درجَته ارَفعْ 

سني لبعضِ  الدعاءَ  أتُركِ  مل َأنَّني أذكرُ  أزاُل  وال  فضٌل  هلم كان الذينَ  املدرِّ
,  من وأعطاين علََّمني, معلِّمٍ  بسَبِب  مَّ اهللا ثُ  لِ ْض بفَ  إالَّ  فيه أنا ما إىل أِصْل  ومل عيلَّ
 لكلِّ  َمدينٌ  فأنا إليه, وَصْلت ما إىل وَصْلت حتَّى حتصيِيل  يف وسَعى وجهِده, وقتِه

 علَّمني. معلمٍ 
                                                            

 ).٢٦٨٥باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة, رقم (أخرجه الرتمذي: كتاب العلم,  )١(
), ١٦٣١أخرجه مسلم: كتاب الوصية, باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته, رقم ( )٢(

 .حديث أيب هريرة  من



 

א١٨٥ א

 رَأى وإن حتَّى−  تعليِمه يف ناجًحا يكونَ  أن أرادَ  إذا املعلمَ  إنَّ  نقوُل: ذلَك  معَ 
 منها: صفاٍت, يلتزمَ  أن بدَّ  فال −حولِه من املجتمعِ  من تقصًريا

 اإلخالُص. األوىل: الصفةُ 
 وإن حتَّى ,č اهللا منَ  األجرَ  َيبتغي خملًصا, ِلهمَ عَ  يف يكونَ  أن ُبدَّ  فال

 فاَز, čاهللا منَ  األجرَ  احتسَب  إذا فإنَّه تعليِمه; عىل وأجًرا راتًبا ذلك عىل َيتقاَىض  كان
 إدارةُ  أو املدرسِة, إدارةُ  حتاِسَبه أن قبَل  نفَسه وحياسُب  وأمٌني, متقنٌ  واملخلُص 

 املعهِد. إدارةُ  أو اجلامعِة,
 ئٍ رِ ـامْ  لِّ ـكُ لِ  َام ـنَّ إِ وَ  ,اِت يَّ النِّ بِ  ُل َام ـعْ األَ  َام ـنَّ إِ « : ناـنبيُّ  اَل ـقد ـوق

 .IQH»ىوَ نَ  امَ 
 وأكيل نومي يف نيًة, يشءٍ  كلِّ  يف ألحتسُب  إين« السلِف: علامءِ  أحدُ  وقاَل 

 .»اخلالءَ  وُدخويل وُرشيب
ا− َك ـفأوصي  čهللا خالًصا عمَلك عَل ـجت أن النجاَح  أَرْدت إذا − املدرُس  أهيُّ

 يف اهللاَ ترى ألنَّك هلا; تلَتِفْت  فال جانٍب  كلِّ  ِمن الطعناُت  جاَءْتك إذا لذا سبحانه;
 عمِلك.

 الصدُق. الثانيُة: الصفةُ 
 المعةً  أسامءً  حتمُل  ذاكرُتنا تزاُل  ال لذا تدريِسه, يف صادًقا يكونَ  أن ُبدَّ  فال

 كاِذبني. ملعلِّمني أو صاِدقني, ملعلِّمني اجلامعةِ  يف أو املدرسةِ  يف كانت
                                                            

), ومسلم: كتاب ١أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي, رقم ( )١(
  .), من حديث عمر بن اخلطاب ١٩٠٧, رقم (»إنام األعامل بالنية«: ملسو هيلع هللا ىلصاإلمارة, باب قوله 



 

אEאאF ١٨٦

 تدريِسه ويف وفعِله, قولِه يف بل فحسُب, قولِه يف ليَس  الصادُق  واملعلمُ 
 b c d e﴿ يقوُل:  واهللاُ العظيمَة, الرسالةَ  هذه ونقِله
f g h i﴾ ]١١٩:التوبة[. 

 × Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ القيامِة: يومَ   اهللاُ ويقوُل 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è﴾ 

 هناك. يصدُق  هنا فالصادُق  .]١١٩:املائدة[
 األمانُة. الثالثُة: الصفةُ 
 نشُؤنا ىـيبق حيُث  يديه, بنيَ  الَّذي النْشءِ  هذا عىل أمينًا ونَ ـيك أن ُبدَّ  فال
 َسبعِ  من أكثرَ  اليومِ  يف َيقضون فهم معنا, يبَقْون ممَّا أكثرَ  املربِّني حماِضنِ  يف وأبناُؤنا
ِم, عند ساعاٍت   آباِئهم. معَ  جيِلسون ممَّا أكثرُ  وهذا املعلِّ

ا−  يديك بني أمانةٌ  فهذه : قوَل  استذِكرْ  تراُهمُ  فحينَام ,− املعلمُ  أهيُّ  n﴿ احلقِّ
o p q r﴾ ]اهللا وقوَل  ,]٣٢:املعارج ,٨:املؤمنونč :سبحانه ﴿U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ ]٢٧:األنفال[. 
 ,ةً يَّ عِ رَ  اهللاُ يهِ عِ َرتْ ْس يَ  دٍ بْ عَ  نْ مِ  امَ « :− مسلمٍ  صحيح يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقاَل 

 .IQH»ةَ نَّ اَجل  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ مَ رَّ َح  الَّ إِ  ,هِ تِ يَّ عِ رَ لِ  اشٌّ غَ  وَ هُ وَ  وُت مُ يَ  مَ وْ يَ  وُت مُ يَ 
رْ  رسالتِك, لِ َمحْ  ويف تعليِمك يف تغشَّ  فال  األُوىل الرسالةِ  حامَل  أنَّ  ولتتذكَّ

 . حممدٌ  هو
                                                            

), ٧١٥١ − ٧١٥٠أخرجه البخاري: كتاب األحكام, باب من اسرتعي رعية فلم ينصح, رقم ( )١(
), من حديث ١٤٢ومسلم: كتاب اإليامن, باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار, رقم (

 .معقل بن يسار 
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 امعيُل ـإس ويساعُده البيَت  يـَيبن  إبراهيمُ  وقَف  نَامـوحي
  َقاَال: به َواـدعَ  ما لةِ ـمج من كان ﴿d e f g h i 

j k l m n o q r s t﴾ ]١٢٩:البقرة[.  
ُل  وكانت  k l m﴿ األمِني: األولِ  املعلِّمِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل نزوًال  اآلياِت  أوَّ

n o p q r s t u v w x y z { | } ~ _ 
` a b﴾ ]٥−١:العلق[.  

ينا ينَ الدِّ  هذا ألنَّ  وذلَك   التعليِم, برسالةِ  إالَّ  تنهُض  ال األممَ  أنَّ  عىل يربِّ
  املعلِِّم. بأمانةِ  إالَّ  تنهُض  ال التعليمِ  ورسالةُ 

  .فعَله قوُله يطابَق  َأنْ  الرابعُة: الصفةُ 
 يقوُل:  فاهللاُ وخيالُفه, بيشءٍ  يأمرُ  وال شيًئا, ويفعُل  شيًئا يقوُل  فال

﴿t u v w x y z { | } ~﴾ ]٤٤:البقرة[, 
  األفعاِل. هذه معَ  األقواَل  هذه ُنطابَق  أن  اهللاُ يأمُرنافُهنا 

ا فيا ْن, فال التدخني عنِ  َهنَْيَت  إذا املعلمُ  أهيُّ َبك أَمْرت وإذا تدخِّ  بالصالةِ  طالَّ
َهلم. أنَت  فُكنْ  والكالمِ  املنطِق  بُحسنِ  أَمْرَهتم وإذا قبَلُهم, فَصلِّ    أوَّ

  األوُل: قاَل  كام
ـــ ـــا أَ َي َ ـــا الرَّ هيُّ ـــعَ املُ  ُل ُج ـــ مُ لِّ  هُ ْريََغ

 

ـــ  ـــفْ نَ  لِ الَّ َه ـــ َك ِس ـــعْ ا التَّ ذَ  انَ َك  يمُ لِ
 

 ىنَ ي الضَّ ِذَواِمقَ ي السِّ ِذلِ اءَ وَ الدَّ  ُف ِص تَ 
 

ـــأَ َو هِ بِـــ حُّ ِصـــ يَ َاميْ َكـــ  يمُ قِ َســـ َت ْن
ــ ــفْ نَ بِ  أْ َد اْب ــاْهنَ فَ  َك ِس ــَه ــيِّ غَ  نْ ا َع  اَه

 

ــــَح  َت ْنــــأَ فَ  ْت َهــــتَ انْ  ِنإِ َفــــ   يمُ كِ
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 هُ َلـــثْ مِ  ِيتَأْ َتـــوَ  ٍقُلـــُخ  نْ َعـــ هَ نْـــ تَ َال 
 

ــ  ــلَ عَ  ارٌ َع ــعَ ا فَ ذَ إِ  َك ْي ــعَ  َت ْل  IQHيمُ ظِ
 

 العدُل. اخلامسُة: الصفةُ 
 هذا يظلمُ  وال ذاَك, ابنُ  ألنه هذا ُحيايب فال طالبِه, يف عادًال  يكونَ  أن ُبدَّ  فال

 بأبناِئه, باإلرضارِ  لفالنٍ  عداوَته يلحُق  وال سواًء, يعامُلهم وإنَّام ذاك, ابنُ  ألنَّه
 k l﴿ يقوُل:  فاهللاُ بأبنائِها, باإلرضارِ  الفالنيةِ  للجامعةِ  كرَهه ُيلحُق   أو

m n﴾ ]ويقوُل  ,]٩٠:النحل : ﴿x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸﴾ ]٨:املائدة[. 
 يعِدْل  مل إذا املعلمُ « التفسِري: أئمةِ  من إمامٌ  وهو − رمحه اهللا تعاىل−  جماهدٌ  وقاَل 

بيانِ  بنيَ   درجاتِه, يف يشءٍ  كلِّ  يف يعدَل  أن فعليهِ إَِذْن:  ,IRH»الظلمةِ  منَ  ُكتَِب  الصِّ
 ابَتَسمَ  هلؤالءِ  ابتَسمَ  وإذا لذاَك, الَتَفَت  هلذا الَتَفَت  فإذا ,تدريِسه ويف قولِه, ويف

 ألولئِك.
ادسةُ  الصفةُ   ِق.لُ اُخل  نُ ُحْس  :السَّ
 دنيًئا وضيًعا كانَ  وكلَّام مَعه, َمن ورَفعَ  ارتفعَ  حسنًا املعلمِ  خلُق  كانَ  فكلَّام

 مَعه. َمن اتََّضعَ 
                                                            

), ١/٦٧٤), وجامع بيان العلم البن عبد الرب (٣٤ص:والدين للاموردي ( انظر: أدب الدنيا )١(
), ونسبها أليب أسود ٣١٠ص:), ورشح شذور الذهب البن هشام (٣٤/١٥٩وتاريخ دمشق (

 الدؤيل.
), وابن أيب الدنيا يف العيال رقم ١٠٧, رقم ٢/٣٥٧أخرجه سعيد بن منصور يف التفسري ( )٢(

 ), عن احلسن البرصي.٢٢٨٥معجمه رقم (), وابن األعرايب يف ٣٥٥(
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ِل: املعلِّمِ  اخللِق  ألرشِف   اهللاُ  قاَل   I J K L M N O﴿ األوَّ
P Q R S T U V W﴾ ]وكِرهوَك; هلَجروكَ  أي: ]١٥٩:عمران آل 
 ذلَِك  عَ ـوم واملصطَفى, ى,ـواملزكَّ  الرسِل, منَ  العزمِ  ُأويل من املرَسُل  يُّ ـالنب وهو

 I J K L M N O P Q R S T U V﴿ ربُّه: له يقوُل 
W﴾. 

 الطالُب  ؤالءِ ـوه ومشاعَر; إحساًسا ُل ـأمح بٌرش  يـلكنَّن املعلُم: قاَل  فإِنْ 
 بذيًئا. كالًما وُأسِمُعهم عليهم فأغضُب  َطْوري; نعَ  وُخيرجوَنني ُيغِضبونني,
نا تفَعْل; ال قلت: ْرنا ألنَّ  ,čاهللا لوجهِ  خالًصا عمُلك يكونَ  أن − تقدمَ  فيام−  قرَّ
 ةٍ عَ رْ َج  نْ مِ  امَ « يِن:الدِّ  هذا رسالةِ  حامُل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  وقد يٌن,دِ  هذا فتعليُمك

 .č«IQHاهللا هِ ْج وَ  اءَ غَ تِ ابْ  ٌد بْ عَ  اهَ مَ تَ كَ  ظٍ يْ غَ  ةِ عَ رْ َج  نْ مِ  čاهللا َد نْ عِ  ارً ْج أَ  مُ ظَ عْ أَ 
عِ  ُأغِضبْت فإذا  بأخالِقك وعاِمْلهم ,čاهللا لوجهِ  عنهم واعُف  ,čاهللا وجهِ  ابتغاءَ  َجترَّ

 إَلْيهم. تنِزْل  وال هبم فارتِفعْ  بأخالِقهم, تعاِمْلهم وال
 البيوَت  َيبنُونَ الناُس ف درجًة; وأعالها املهِن, أرشَف  حيمُل  املعلمُ  ختاًما:

 واألفكاَر. العقوَل  هذه َيبنيهو و صوَر,والقُ 
ِمينا َيبنَي  أن  الكريمَ  املوَىل  أسأُل   عىل والقائمنيَ  وأساتِذتِنا ملعلِّ
ساِت   جناِت  يف درجاِهتم ُيعيلَ  وأن اجلَنِة, يف قصوًرا بالِدنا يف والرتبويةِ  الِعلميةِ  املؤسَّ

 النعيِم.
                                                            

), من حديث  ٤١٨٩), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب احللم, رقم (٢/١٢٨أخرجه أمحد ( )١(
 .عمر  ابن
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 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رمحُكمُ −  وسلِّموا وصلُّوا هذا
نا أمرَ  كام  b c d e f g h﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  ربُّ

i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 
 عليه واعِرْض  حممدٍ  نبيِّنا ورسولِك عبِدك عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللُهمَّ 

 الديِن. يومِ  إىل صالَتنا
  k  



 

א١٩١

F٢٤E 
א 

 رادَ ـاألف األدواءِ  هذه ُض ـبع فيصيُب  األدواِء; منَ  بأنواعٍ  ىلـُتبت األممَ  إنَّ 
ت األدواءِ  هذهِ  وِمن واجلامعاِت,  داءُ  أفراِدها: َض ـبع وتصيُب  األممُ  هبا ُتبتىل يـالَّ

 .هلَك  إنسانٌ  به ابُتِيلَ  إذا عضاٌل  داءٌ  وهو احلسِد,
رَ  وقد نا منه حذَّ دةٍ  مواضعَ  يف الكريمِ  كتابِه يف وبيَّنَه  ربُّ  أنَّهمنها  متعدِّ

 : ﴿Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e قاَل 
f g h i j k﴾ ]٥٤:النساء[. 

 وقد وصحتِه, عافيتِه عىل ُحيَسدُ  قد أو اهللاُ, آتاهُ  مالٍ  عىل اإلنسانُ  ُحيَسدُ  فَقدْ 
 يف واالستقرارِ  االطمئنانِ  حالِ  عىل ُحيَسدُ  وقد ونجابتِهم, أبناِئه صالِح  عىل ُحيَسدُ 
 _ ~﴿ : قاَل  كام ِدينِه, عىل ُحيسدُ  وربَّام جاِهه, عىل ُحيَسدُ  وقد بيتِه,
` a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 
 .]١٠٩:البقرة[ ﴾¡ �

 يف احلسدُ  تواجدَ  كلَّام لذا القلُب; وهي انطالٍق, قاعدةُ  له العضاُل  الداءُ  وهذا
 إيامنٍ  من فيه ما وبَقدرِ  اإليامُن, يضعُف  حَسدٍ  من فيه ما فبقدرِ  اإليامُن, خرَج  القلِب 
 .IQH»َسُد اَحل وَ  يَامنُ اإلِ  َعْبٍد: َقْلِب  ِيف  َجيَْتِمَعانِ  َوَال « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  وقد احلسُد, يتالشى

                                                            

), ٣١٠٩أخرجه النسائي: كتاب اجلهاد, باب فضل من عمل يف سبيل اهللا عىل قدمه, رقم ( )١(
 .حديث أيب هريرة  من

kk
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, يف مجِعها; يف اإلنسانُ  يسَعى الَّتي احلسناِت  آِكُل  هو واحلسدُ   وصياٍم, حجٍّ
 به وابُتِيلَ  الداءِ  هذا يف وقعَ  فإذا ومجاعاٍت, ُمجَعٍ  وحضورِ  قرآٍن, وقراءةِ  وصدقٍة,

 حسناتِه. أكَل 
 ,ةُ قَ الِ اَحل  يَ هِ  ,اءُ َض غْ بَ الوَ  ,ُد َس اَحل  :مُ كُ لَ بْ قَ  مِ مَ األُ  اءُ دَ  مْ كُ يْ لَ إِ  بَّ دَ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل 

 املجموعِة. احلسناِت  هبذه تذهُب  أي: IQH»ينَ الدِّ  ُق لِ َحتْ  نْ كِ لَ وَ  .رَ عْ الشَّ  ُق لِ َحتْ  :وُل قُ أَ   َال 
 ;»فيهُخي  والكريمَ  بديهيُ  اللئيمَ  لكنَّ و ,دٍ حَس  من دٌ جَس  خيلو ال« تقوُل: والعرُب 

 حسدٌ  فيه اجلسدُ  فهذا »حَسدَ  إذا حاِسدٍ  رشِّ  ِمن« َنقوُل: االستعاذةِ  يف جتُدنا لذا
ه;  وال رَ  َأبداه إذا ولِكنَّه يرضُّ  واملحسوُد. هو به ترضَّ

 الناسِ  أقرَب  احلاسدُ  َيكونُ  فقد−  احلسدُ  فيها َيِردُ  جمتمعاٍت  يف نعيُش  وكوُننا
ًيا أو أوجاًرا ولًدا, أو والًدا إليك  ُحصونٌ  فُهناك − زوًجا أو زوجةً  أو مَعك, مصلِّ
 منها: احلسَد, هذا هبا َنتَّقي منيعةٌ 

 احلاسِد. عن هبا َتتنعَّمُ  الَّتي نِعَمَك  ُختفيَ  أن األوُل: احلصنُ 
ُث  فال الناِس; من يبالغُ  َمن هناكَ  ألنَّ  الناِس; كلِّ  عن ال  عنَده, بنعمةٍ  يتحدَّ

َل  نعمةً  يظهرُ  وال  يشٍء, كلِّ  يف ويشكُّ  النَعِم, إخفاءِ  يف ويبالغُ  عليه, هبا اهللاُ تفضَّ
 غريُ  املبالغةُ  وهذه فالٍن. أو فالنٍ  بسبِب  قاَل: يشءٌ  منه ضاعَ  أو تلعَثَم, أو تعثََّر, فلو

 َىل عَ  واينُ عِ تَ اْس « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا احلاسِد, عن عليك čاهللا نعمَ  اكتِمْ  لِكنِ  مرغوبٍة;
 .IQH»ودٌ ُس َحمْ  ةٍ مَ عْ نِ  يذِ  لَّ كُ  نَّ إِ فَ  ;نِ َام تْ كِ البِ  ِج ائِ وَ اَحل  اِح َج نْ إِ 

                                                            

), من حديث الزبري بن ٢٥١٠), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/١٦٧أخرجه أمحد ( )١(
 .العوام 

), ٦/٩٦أبو نعيم يف احللية (, و)١٨٣, رقم ٢٠/٩٤املعجم الكبري (أخرجه الطرباين يف  )١(
 ., من حديث معاذ بن جبل )٦٢٢٨والبيهقي يف الشعب رقم (
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 كرسَّ  إذا« تقوُل: العرُب  لذا حاجَتك; عنه غمِّ  احلسدُ  منه ُعلِمَ  َمن رَأيَت  فإذا
 اإلنسانُ  فيصبُح  الناِس; كلِّ  عن ليس لِكنْ  ,»كأمرَ  عليه مِّ فغَ  احلاسدِ  من مَ تسلَ  أن

امِ  واخلوِف  الظنِّ  سوءِ  من حالةٍ  يف يعيُش   اآلَخرين. واهتِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النبيِّ  وَرَدت يالتِ  باألذكارِ  عليَك  الثاين: اِحلصنُ 
 يف الناشئةُ  وحيفُظها الكتِب, يف وتسطَّرُ  اجلدِر, عىل ُتعلَُّق ف ترًفا, ليَسْت  فهي

 وصالِحنا خلِرينا  النبيُّ  هبا جاءَ  عَميلٌّ  منهٌج  هي إنام األطفاِل; رياضِ 
 وفالِحنا.

 قاَل  واحٌد, حديٌث  منها حسُبك لِكنْ  األذكاِر, هذه ِذكرِ  جماَل  املجاُل  وليَس 
اٍت: َثَالَث  ُح بِ ْص يُ  نيَ حِ  اَل قَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص  ِيف  ءٌ َيشْ  هِ مِ اْس  عَ مَ  ُرضُّ يَ  َال  يذِ الَّ  čاهللا مِ ْس بِ  َمرَّ
ْ  ,يمُ لِ عَ ال يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءِ َام السَّ  ِيف  َال وَ  ضِ رْ األَ   نْ مَ وَ  ,ُيْمِيسَ  ىتَّ َح  ءٍ َال بَ  ةُ ئَ اجِ فَ  هُ أْ َج فْ تَ  َمل

ْ  ُيْمِيس  نيَ حِ  ااهلََ قَ   حفُظه. يسهُل  يسريٌ  ِذكرٌ  فهذا ,IQH»ُيْصبَِح  ىتَّ َح  ءٍ َال بَ  ةُ ئَ اجِ فَ  هُ أْ َج فْ تَ  َمل
 ألِسنَتِنا عىل َجيري ما أوُل  أصبَْحنا إذا هل احلصِني, احلصنِ  هذا من نحن ينَ فأَ 

 آخَر?! شيًئا َنقَرأُ  أو األذكاُر, هذه
هم أماكنِهم عن نفَسك ُتبِعَد  أن الثالُث: اِحلصنُ   .ومقارِّ
َة; وال لَك  حوَل  وال ممِكنًا يُكنْ  مل فإن ُممكنًا; ذلَك  كان إذاوَذلِك  نْ  قوَّ  فتحصَّ

ْم. بام  تقدَّ
                                                            

), وأبو داود: كتاب األدب, باب ما يقول ١/٧٢(اداته عىل املسند يف زيأمحد أخرجه عبد اهللا بن  )١(
), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء يف الدعاء إذا أصبح, رقم ٥٠٨٨إذا أصبح, رقم (

, من )٣٨٦٩), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح, رقم (٣٣٨٨(
 .حديث عثامن 
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 فإنَّه ٍة;ـنعم حاسدُ  إالَّ  ِرضاه عىل درُ ـأق الناسِ  كلُّ « : ُمعاويةُ  قاَل 
 دارَيهتُ  أن وحاَوْلت حاسدٍ  إنسانٍ  مع ِعشَت  إذا أنَّك أي: IQH»زواُهلا إالَّ  ُيرضيه ال

 زواُل  إالَّ  ُيرضيه ال ألنه إرضاِئه; من ُيمكنُك ال ذلَك  فإنَّ  إليه وتتلطََّف  يشءٍ  بكلِّ 
 املحسودِ  نعمةِ  زوالِ  متنِّي هو احلَسِد: معاين من جاءَ  لذا هبا; مُ تتنعَّ  الَّتي النعمةِ  هذه
 نقِلها. يف السعِي  معَ  احلاسدِ  إىل

رَ   نبيُّنا بيَّنَه داءٌ  هذا إَذْن:  من َيكفيَك « تقوُل: والعرُب ِمنه,  وحذَّ
 وحينَام هو, يغتمُّ  أبناِئك بنجاِح  ترسُّ  فحينَام ,»رسوِرك وقِت  يف َيغتمُّ  أنه احلاسدِ 

 هيِلُك  بذلَك  وهو هو, يغتمُّ  احلياةِ  يف بنجاٍح  ُترسُّ  وحينام هو, يغتمُّ  جديدٍ  بمنزلٍ  ُترسُّ 
 نفَسه.

َكت فإذا  حتَّى الثالِث  الوصفات هبِذهِ  فعليه قلِب احلاسد يف الرشِّ  نوازعُ  حترَّ
 احلسِد: داءِ  من نفَسه خيلَِّص 

 .عليَك  لواُفضِّ  الذين الناسِ  عنَد  ما إىل تتطلَّعْ  ال :الوصفُة األوىل
 هذه متتدَّ  ال لِكنْ  َيعيُبك, ال فهذا وصَلوا, ما ِمثلِ  إىل تصَل  أن إىل واعَمْل 

 ِمنُْكْم, َأْسَفَل  َمنْ  إَِىل  ْنُظُرواا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  حسًدا; عنَدهم ما إىل العنيُ 
 وهذا IQH»َعَلْيُكمْ  čاهللا نِْعَمةَ  َتْزَدُروا َال  َأنْ  َأْجَدرُ  َفإِنَّهُ  َفْوَقُكْم, ُهوَ  َمنْ  إَِىل  َتنُْظُروا  َوَال 

 عنَدك كانَ  فإِنْ  تِعْبَت, فوَقك هو َمن إىل نَظْرت إذا فإنَّك ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  يضُعه منهٌج 
 قرصاِن, عنَده للَّذي نظرت قٌرص  عنَدك كانَ  وإن داراِن, عنَده للذي نَظرت دارٌ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  من توجيهٌ  هو وهذا ترتاَح, حتَّى منَك  أسفَل  هو َمن إىل انُظرْ  بلِ 

                                                            

 /م).٦٥٧ملجالسة رقم (أخرجه الدينوري يف ا )١(
 .), من حديث أيب هريرة ٢٩٦٣/٩أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق, رقم ( )١(
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َكت إذا :الوصفُة الثانيةُ  ةُ  النوازعُ  هذه حترَّ  .مبارشةً  فَربِّكْ  قلبِك يف السامَّ
 فيها, يمزُح  اإلنسانُ  يكونُ  قد الكلامِت  بعُض  َختُرُج  فَقدْ  اهللاُ. شاءَ  ما ُقْل:فَ 

 َرَأى إَِذا َأَخاُه, َأَحُدُكمْ  َيْقُتُل  َعَالمَ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  وِهبا, فيها غَريه ويالعُب 
 اهللاُ, تباركَ  اهللاُ, شاءَ  ما يقوُل: أي: ,IQH»َعَلْيهِ  َفْلُيَربِّكْ  ُيْعِجُبهُ  َما َأِخيهِ  ِمنْ  َأَحُدُكمْ 

 والعِني. احلسدِ  بداءِ  ُيصيَبه ال حتَّى الرمحُن. تباركَ 
 .القلُب  هي الَّتي احلسدِ  انطالِق  قاعدةِ  بَتنظيِف  عليَك  :الوصفُة الثالثةُ 

 َصُدوِق  َقْلِب ال َخمُْمومِ  ُكلُّ « قال: أفضُل? الناسِ  أيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  ُسئَل  لامَّ ف
 أِي: »النَِّقيُّ  التَِّقيُّ « :قاَل  القلِب? خممومُ  فام نعرُفه, اللسانِ  صدوُق  :قالوا ,»اللَِّسانِ 

, َوَال  َبْغَي, َوَال  فِيِه, إِْثمَ  َال « قاءِ والنَّ  بالتقَوى اَمليلءُ   .IRH»َحَسَد  َوَال  ِغلَّ
 الَّذي احلسِد, داءِ  من سِلمَ  اإلنسانُ  هبا أخذَ  إذا الثالُث  الوصفاُت  وهذه

ُل  رُ  َمن أوَّ  أعرابيا سِمْعت :− رمحه اهللا تعاىل− األصمعيُّ  قاَل  احلاسُد, به يترضَّ
 وعقٌل  دائٌم, ونفٌس  الزٌم, حزنٌ  احلاسِد; منَ  بمظلومٍ  أشبهَ  ظاملًِا رأيُت  ما« يقوُل:
 .IQH»َتنقيض ال وحرسةٌ  هائٌم,

 وعقلٍ  دائٍم, ونفسٍ  الزٍم, دائمٍ  ُحزنٍ  يف فهو األربِع; هذه يف يعيُش  فاحلاسدُ 
 فيتعُب; هناكَ  وينظرُ  هذا, عندَ  ما وينظرُ  هذا, يف ينظرُ  ألنَّه َتنقيض; ال وحرسةٍ  هائٍم,

                                                            

 ., من حديث أيب أمامة )٣٥٠٩ماجه: كتاب الطب, باب العني, رقم (أخرجه ابن  )١(
), من حديث عبد اهللا بن ٤٢١٦أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب الورع والتقوى, رقم ( )٢(

 . عمرو 
), وزاد املسري ٤٧ص:), والفوائد املنتقاة للصوري (٥ص:انظر: املوشى أليب الطيب الوشاء ( )١(

), والفوائد املنتقاة للصوري ٥انظر: املوشى أليب الطيب الوشاء (ص: ).١/١٠١البن اجلوزي (
 ).١/١٠١), وزاد املسري البن اجلوزي (٤٧ص:(
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رُ  هائمٌ  عقَله ألنَّ   النعِم. منَ  يديه بنيَ  اهللاُ  أوجدَ  بام يتمتَّعُ  وال الناِس, عندَ  فيام يفكِّ
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رَمحُكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  ِكتابِه يف  الربُّ  أمرَ  كام
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 
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نيا هذه يف اإلنسانُ   َيدري وال سفُره, َينتهي مَتى َيدري ال الَّذي كاملسافرِ  الدُّ
 الطريُق. به َينتهي مَتى َيدري وال َرحَله, يضعُ  مَتى

 فقال: نكبيَّ بمَ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أخذَ  قاَل:  عمرَ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  وقد
 .»يلٍ بِ َس  رُ ابِ عَ  وْ أَ  يٌب رِ غَ  َك نَّ أَ كَ  ايَ نْ الدُّ  ِيف  نْ كُ «

 فال َت يْ أمَس  إذا« :−املعلومةِ  هذه إثرِ  عىل−  يقوُل   عمرَ  ابنُ  وكانَ 
 ذْ وُخ  ,َك ملرِض  كتِ صحَّ  نمِ  ذْ وُخ  ,املساءَ  رِ نتظِ تَ  فال تحْ أصبَ  وإذا ,الصباَح  رِ تنتظِ 

 .IQH»َك ملوتِ  كحياتِ  نمِ 
 مسارعٌ  للفرِص, قنَّاٌص  واملسافرُ  كاملسافِر, الدنيا احلياةِ  هذه يف فاإلنسانُ 

 A B C D﴿ قولِه: يف  املوىل ذَكرَ  كام للخرياِت; سابٌق  للغنائِم,
E F G H I J K L M N O P Q R﴾ 

 .]٦١−٦٠:املؤمنون[
رُ  وهي اخلرياِت, مواسمُ  :čاهللا إىل طريِقنا يف هي الَّتي الفرصِ  هذه وِمن  َتتكرَّ

دِ  كمحطَّاٍت  للمسافرِ  بالنسبةِ  املواسمُ  وهذه واألُخرى, الَفْينةِ  بني  الطريِق, عىل للتزوُّ
 العاقلِ  وغريُ  به, ينتفعُ  ما منها ويأخذُ  منها, يتزودُ  املحطةِ  عندَ  يِقُف  َمن والعاقُل 

دُ  فيقوُل: باملَحطَّةِ  يمرُّ  الَّذي هو دُ  بعُد: يقوُل  ُثم َتليها. التي يف أتزوَّ  الَّتي يف أتزوَّ
دُ  ما جيدَ  وال الدنيا مفاوزِ  يف به الطريُق  ينقطعَ  حتَّى تِليها.  به. َيتزوَّ

                                                            

  ).٦٤١٦, رقم (»كن يف الدنيا كأنك غريب«: ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب قول النبي  )١(

kk
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 مباركٌة, أيامٌ  فهي اِحلجِة, ذي شهرِ  ِمن األوائُل  العُرش  أيًضا: الفرصِ  هذه وِمن
 وأدَرَكها هاـبَلغَ  وَمن املُفِلحني, من فهو فيها صاحلًا َل ـوعمِ  وأدَرَكها هاـبَلغَ  َمن
 املبُني. اخلرسانُ  اخلاُرس  فهو صاحلًا َيعَمْل  فَلمْ 

 إدراِكها?! قبَل  سَتموُت  كثريةٌ  وأنفٌس  العَرش; هذه سُيدِركُ  منَّا واحدٍ  ِمن َكمْ 
َي  أن قبَل  ماَت  وُربَّام ُأضحيَّةً  اشَرتى إنسانٍ  ِمن َكمْ   هبا?! ُيضحِّ

 اخلِري. منَ  فيها ما واقتنََص  اخلرياِت, مواسمَ  أدركَ  َمن هو فاملوفَُّق 
, وإىل جماهدةٍ, إىل حيتاُج  وهذا  : احلقُّ  قاَل  النفِس; هلذه إتعاٍب  وإىل كدٍّ

﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ ]٢١٤:البقرة[. 

 H I J K L M N O P Q R﴿ سبحاَنه: وقاَل 
S T﴾ ]١٤٢:عمران آل[. 

 يِّ ـالنب قوُل  ذلَك  ِمن وَيكفيَك  العظيمِة, املواسمِ  منَ  هو ِرش ـالع موسمَ  إنَّ 
 قالوا:ف ,»َعْرشِ ال امِ يَّ األَ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  čاهللا َىل إِ  بُّ َح أَ  نَّ يهِ فِ  ُح الِ الصَّ  ُل مَ عَ ال امٍ يَّ أَ  نْ مِ  امَ « :ملسو هيلع هللا ىلص
 سنامِ  ذروةُ  هادَ ـاجل أنَّ  ُيدِركون ُهمْ − ?čاهللا سبيلِ  يف هادُ ـاجل وال ,čاهللا رسوَل  يا

 عْ جِ رْ يَ  مْ لَ فَ  ,هِ الِ مَ وَ  هِ ِس فْ نَ بِ  َج رَ َخ  ٌل ُج رَ  الَّ إِ  ,čاهللا يلِ بِ َس  ِيف  ادُ هَ اجلِ  َال وَ « :قاَل  −اإلسالمِ 
 .IQH»ءٍ َيشْ بِ  َك لِ ذَ  نْ مِ 

                                                            

), ٢٤٣٨), وأبو داود: كتاب الصوم, باب يف صوم العرش, رقم (١/٢٢٤أخرجه أمحد ( )١(
), وابن ماجه: كتاب ٧٥٧والرتمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء يف العمل يف أيام العرش, رقم (

. وأخرجه بنحوه ), من حديث ابن عباس ١٧٢٧الصيام, باب صيام العرش, رقم (
 ).٩٦٩ل العمل يف أيام الترشيق, رقم (البخاري: كتاب العيدين, باب فض
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 إىل وأحبُّها األعاملِ  أعظمُ  هو العظيمةِ  األيامِ  هذه يف توقُعه صالٍح  عملٍ  فأيُّ 
رون? وأينَ  العاِملون? فأينَ  اِجلهاِد; درجةِ  ِمن وأفضُل  ,čاهللا  تتوُق  َمن وأينَ  املشمِّ

ْغنا اللُهمَّ  فيقولون: العِرش  هذهِ  إىل نفوُسهم  افيه الصالُح  العمُل ف العَرش. هذه بلِّ
 غِريها. يف يقعُ  عملٍ  كلِّ  ِمن čاهللا إىل أحبُّ 

ضني منَ  فيها فْلنَُكنْ  لذا  قاَل:  نبيَّنا فإنَّ  ,čاهللا لنفحاِت  املتعرِّ
 واُض رَّ عَ تَ وَ « كلِّها حياتِنا يف اخلريَ  نفعَل  أن األصَل  أن أي: ,»مْ كُ رَ هْ دَ  ْريَ اَخل  والُ عَ افْ «
 والُ َس فَ  ,هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ َش يَ  نْ مَ  اِهبَ  يُب ِص يُ  هِ تِ ْمحَ رَ  نْ مِ  اٍت َح فَ نَ  čهللا نَّ إِ فَ  ;čاهللا ةِ ْمحَ رَ  اِت َح فَ نَ لِ 

َض  َمن هو فاملوفَُّق  ,IQH»مْ كُ اتِ عَ وْ رَ  نَ مِّ ؤَ يُ  نْ أَ وَ  ,مْ كُ اتِ رَ وْ عَ  ُرتَ ْس يَ  نْ أَ  اهللاَ  لنفحاِت  تعرَّ
 .čاهللا

 وَىل ـامل فهاهو ,čاهللا إىل العائدينَ  ,čاهللا إىل نيـالتاِئب منَ  ِرش ـالع هذه يف ولنَُكنْ 
 ى مجيًعا يناِدينا  ﴾A B C D E F﴿ فيقوُل: اإليامنِ  بُمسمَّ

 .]٨:التحريم[
 ﴾Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ سبحانه: ويقوُل 

 .]٣١:النور[
ِ تَ يْ تَ أَ  وْ لَ  َك نَّ إِ  مَ آدَ  نَ ابْ  ايَ « الُقديس: احلديِث  يف سبحانه: وقاَل   ضِ رْ األَ  اِب رَ قُ بِ  ين

ِ يتَ قِ لَ  مَّ ثُ  اايَ طَ َخ   .IQH»ةً رَ فِ غْ مَ  ااِهبَ رَ قُ بِ  َك تُ يْ تَ َألَ  ائً يْ َش  ِيب  كُ ْرشِ تُ  َال  ين
                                                            

), ١٠٨٣), والبيهقي يف الشعب رقم (٧٢٠, رقم ١/٢٥٠أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(
 .من حديث أنس 

), من حديث ٣٥٤٠أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف فضل التوبة واالستغفار, رقم ( )١(
 .أنس 
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ْض  فرصٌة, والعُرش  دِ  ,čاهللا رمحةِ  لنفحاِت  فيها فْلنتعرَّ  واألَْوبَة, التوبةَ  ولنجدِّ
كرَ  فإنَّ  ;čهللا الذاِكرين منَ  فيها ولنُكنْ  ,čاهللا إىل والعودةَ   له العِرش  األيامِ  هذه يف الذِّ

َحه (مسنده) يف أمحدُ  رواه الذي احلديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  ,čاهللا عندَ  ُخمتلفةٌ  ِميزةٌ   وصحَّ
 هِ يْ لَ إِ  بُّ َح أَ  َال وَ  čاهللا َد نْ عِ  مُ ظَ عْ أَ  امٍ يَّ أَ  نْ مِ  امَ « يقوُل: −تعاىل اهللا رَمحُهام−  شاكر أمحدُ 

 ريِ ـبِ كْ التَّ وَ  يلِ لِ هْ التَّ  نَ مِ  نَّ يهِ فِ  وارُ ثِ كْ أَ فَ  ,ْرشِ ـعَ ال امِ يَّ األَ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  نَّ هِ ـيفِ  لِ مَ عَ ال ِمنَ 
 .IQH»يدِ مِ ْح التَّ وَ 

 يكوُن: كيَف  األمةِ  سلِف  عندَ  االستِجابةِ  إىل وانُظروا
): (صحيح يف جاءَ   ;ىبمنً  هتِ بَّ قُ  يف كربُ يُ  كانَ   الفاروَق  عمرَ  أنَّ  البخاريِّ

ُ يُ ف ;ونكربِّ فيُ  املسجدِ  أهُل  هفيسمعُ   ترتجَّ  ىحتَّ  −الراوي: قال−  ,األسواِق  أهُل  كربِّ
 .IRHاتكبريً  ىنً مِ 

 الَعِرش. هذه يف تقعَ  َأنْ  َينبغي الَّتي العباداِت  أعظمِ  من العبادةَ  هذه ألنَّ  وذلَك 
 يف واحلديُث − مجداُن. لُه: يقاُل  بجَبلٍ  مكةَ  طرِق  أحدِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  مرَّ  وقد
 وما قالوا: »ونَ دُ رِّ فَ املُ  َق بَ َس  ,انُ َد ُمجْ  اَذ هَ  واريُ ِس « مَعه: ملَِنْ  فقاَل  − مسلمٍ  صحيح

 .IQH»اُت رَ اكِ الذَّ وَ  ا,ريً ثِ كَ  اهللاَ  ونَ رُ اكِ الذَّ « :قاَل  ?čاهللا رسوَل  يا دونفرِّ املُ 
 f g h i j﴿ األياِم: هِذه يف  اهللاُ وقاَل 

                                                            

 .ابن عمر , من حديث )٢/٧٥أخرجه أمحد ( )١(
), ووصله ٢/٢٠علقه البخاري: كتاب اجلمعة, باب التكبري أيام منى وإذا غدا إىل عرفة, ( )٢(

), ٣/٣١٢), والبيهقي (٤/٣٤٣), وابن املنذر يف األوسط (٢٥٨٠الفاكهي يف أخبار مكة رقم (
 ).٢/٤٦٢وانظر فتح الباري (

), من حديث ٢٦٧٦اهللا تعاىل, رقم ( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب احلث عىل ذكر )١(
 .أيب هريرة 
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k l m n o p q r s t u v w x 
y z﴾ ]٢٧:احلج[. 
 عِرش  يف تقعُ  الَّتي العباداِت  أعظمِ  ِمن الصومُ  إذِ  الصاِئمني, منَ  فيها نُكنول

 املغرِب, إىل الفجرِ  منَ  الزمنيُّ  عمُرها العباداِت; أطولِ  ِمن عبادةٌ  ألنَّه اِحلجِة; ِذي
 العَرش. تستغرُق  واحدةٍ  عبادةٍ  يف الطوالِ  الساعاِت  منَ  عددٌ 

 لَغْري −  عَرفة َمع يوم صاَمها ولو التسِع, يف اإلنسانُ  يصومَ  َأنْ  اجلميلِ  منَ  لذا
ُبنا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  لذا خٍري; عىل خًريا كان − احلاجِّ   ومُ ُص يَ  دٍ بْ عَ  نْ مِ  امَ « الصياِم: يف ُيرغِّ

 .IQH»ايفً رِ َخ  نيَ عِ بْ َس  ارِ النَّ  نِ عَ  هُ هَ ْج وَ  مِ وْ يَ ال َك لِ َذ بِ  اهللاُ َد اعَ بَ  الَّ إِ  čاهللا يلِ بِ َس  ِيف  امً وْ يَ 
رَ  َأنْ  čاهللا َعَىل  َأْحَتِسُب  َعَرَفةَ  َيْومِ  ِصَيامُ « فقاَل: بالصيامِ  عرفةَ  وخصَّ  نَةَ  ُيَكفِّ  السَّ

نَةَ  َقْبَلُه, الَّتِي  .IRH»َبْعَدهُ  الَّتِي َوالسَّ
 تبَدأُ  منذُ  يبَدأُ  األجرَ  فإنَّ  عَرفَة; َنصومَ  َأنْ  َننوَي  أن وإيَّاكم نفيس ُأويص وأنا

نا نيَُّتك,  األجرَ  فَيناَل  يموُت  أحَدنا ولَعلَّ  فنُؤَجَر, فنصوَمه عرفَة; يومَ  ندركُ  فلَعلَّ
بني منَ  العِرش  هذه يف ولنُكنْ  عرفَة, يومَ  تصومَ  أن اآلنَ  منَ  فاْنوِ  العمِل, دونَ   املتقرِّ
 والنوافِل. العباداِت  بأنواعِ  čاهللا إىل

 به فِرْحنا أسامَعنا طرَق  وكلَّام سِمْعناه, لطاَملا الذي العظيمَ  احلديَث  وانُظرِ 
: احلديِث  يف  الربُّ  قاَل  شديًدا, فرًحا ُب  َعْبِدي َيَزاُل  َوَما« الُقديسِّ  إَِيلَّ  َيَتَقرَّ

                                                            

), ٢٨٤٠أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم ( )١(
), من حديث ١١٥٣ومسلم: كتاب الصيام, باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه, رقم (

 .سعيد اخلدري   أيب
), ١١٦٢استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر, رقم (أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب  )٢(

 .حديث أيب قتادة  من
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 ُكنُْت  َأْحَبْبُتهُ  َفإَِذا ُأِحبَُّه, َحتَّى« وصيامٍ  وصَدقٍة, والَِدْين, وبرِّ  تسبيٍح, من »بِالنََّوافِلِ 
هُ  بِِه, َيْسَمعُ  الَِّذي َسْمَعهُ  ا, َيْبطُِش  الَّتِي َوَيَدهُ  بِِه, ُيْبِرصُ  الَّذي َوَبَرصَ  الَّتِي َوِرْجَلهُ  ِهبَ
ا, َيْمِيش   .IQH»َألُِعيَذنَّهُ  اْسَتَعاَذِين  َوَلئِنِ  َألُْعطَِينَُّه, َسَأَلنِي َوَلئِنْ  ِهبَ

ضني منَ  العِرش  هذه يف فْلنَُكنْ   العائِدين التائِبني ومنَ  ,čاهللا رمحةِ  لنفحاِت  املتعرِّ
بني ومنَ  ,čهللا الصاِئمني ومنَ  ,čهللا كثًريا الذاِكرين ومنَ  ,čاهللا إىل الراِجعني  إليه اُملتقرِّ

 والنوافِل. العباداِت  بأنواعِ 
بني منَ  فيه وْلنَُكنْ   يومَ  خاصةً  العِرش, هذه يف فالذبُح  باألُضحيَِّة, إليهِ  اُملتقرِّ

ها أن ُبدَّ  ال الَّتي العظيمةِ  العباداِت  منَ  هو العيدِ   تدخَل  أن قبَل  املسلمُ  يستحِرضَ
 أحكاًما. هلا ألنَّ  العُرش;

 األُضحيَّةِ  أحكامَ  املساجدِ  يف الناسِ  عىل َيقَرؤوا أن املساِجدِ  أئمةَ  ُأوِيص  وهلذا
 قاَل  امـك التقَوى, عىل الدالةِ  مةِ ـالعظي العباداِت  منَ  يـوه العُرش, تدخَل  أن قبَل 

: ﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]٣٧:احلج[. 
 تعاىل: قاَل  السابقةِ  األممِ  منَ  األُمةِ  هذه غريِ  يف املوجودةِ  املناِسِك  منَ  وهي

﴿n o p q r s t u v w x y z { 
| } ~ _ ` a b c﴾ ]٣٤:احلج[. 

 وانَحرْ  العيدِ  صالةَ  صلِّ  أي: ]٢:الكوثر[ ﴾| } z﴿ تعاىل: وقاَل 
 القرباَن. وهذا اهلدَي  هذا

; األُضحيَّةَ  فْلَينوِ  َسعةً  وجدَ  فَمن  حقِّ  يف مؤكدةٌ  ُسنةٌ  األُضحيَّةَ  فإنَّ  وليَضحِّ
                                                            

 .), من حديث أيب هريرة ٦٥٠٢أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع, رقم ( )١(
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َب  وقد القادِر, يَ  ِألَنْ  َسَعةً  َوَجَد  َمنْ « فقاَل: فيها ملسو هيلع هللا ىلص رغَّ  َحيُْرضْ  َفَال  ُيَضحِّ  َفَلمْ  ُيَضحِّ
 .IQH»َصَالَتنَا

, لألضحيَّةِ  مبلًغا يوفرَ  أن عىل قادًرا كانَ  فَمن لذا  نفِسه عن وْلُيضحِّ  فلُيَضحِّ
ًال,  األخطاءِ  منَ  فإنَّ  أضحيَّتِه; يف وأقاربِه والَدْيه من أهِله ِمن ماَت  َمن ُيِرشكْ  ُثم أوَّ

رةِ  ون الناَس  أنَّ  عامٍ  كلِّ  يف املتكرِّ  عن فضحِّ  أنفَسهم, وَينَسْون األمواِت  عنِ  ُيضحُّ
ًال  نفِسك  واسٌع. čاهللا فضَل  فإنَّ  والَدْيك, وَأِرشكْ  أوَّ

 يف جاءَ  ما األحكامِ  هذه رأسِ  وعىل ,أحكاًما هلا فإنَّ  األضحيَّةَ  أرادَ  وَمن
ِة,احلِ  ِذي ِهَالَل  َرَأى َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : سَلمةَ  ُأمِّ  حديِث   َأنْ  َفَأَرادَ  جَّ
يَ  يَ  َحتَّى َأْظَفاِرهِ  ِمنْ  َوَال  َشَعِرِه, ِمنْ  َيْأُخْذ  َفَال  ُيَضحِّ ا ,IRH»ُيَضحِّ  النبيِّ  هْدِي  ِمن فإهنَّ

. 
ْغنا اللُهمَّ  بني, العاِملني, منَ  فيها واجَعْلنا العَرش, هذه بلِّ  الناِصحني اُملتقرِّ

 العاَملني. ربَّ  يا ألَنُفِسنا
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل −اهللاُ  رِمحَكمُ −  وسلِّموا صلُّوا ُثم

 b c d e f g h﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أمرَ  كام
i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  
                                                            

, رقم األضاحي واجبة هي أم ال), وابن ماجه: كتاب األضاحي, باب ٢/٣٢١أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث أيب هريرة ٣١٢٣(

هني من دخل عليه عرش ذي احلجة وهو مريد التضحية أخرجه مسلم: كتاب األضاحي, باب  )٢(
 ).١٩٧٧, رقم (أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا
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F٢٦E 
א 

 
 ْدَقـلَ يـِقتِ العَ ِتْيـىل البَ إِ  لـنيَ يا راحِ 

 

 اواَح رْ أَ  نُ ْح نا نَ ِرصْ ا وَ سومً ُج ْمتُ ِرصْ
ــإِ  ــمْ قَ ا أَ نَّ ــا َع ــن ــَوٍرْذىل ُع ــْنَع  ٍرَدَق

 

 IQHااَحـرَ  ْد َقـفَ ٍرْذ  ُعـَىل َعـ امَ قَ أَ ْنمَ َو
 تشتاُق و ,العتيِق  البيِت  رؤيةِ  إىل ُق تتشوَّ  وهي إالَّ  مؤمنةٍ  سلمةٍ مُ  سٍ فْ نَ  نمِ  ما

 ذلك إىل فتتطلعُ  ;ثوبةٍ ومَ  أجرٍ  من هينالونَ  فيامو ,مهِ حجِّ  يف احلجيِج  مع تكونَ  أن
 ه.حجِّ  إثرِ  عىل احلاجُّ  هينالُ  الذي الثواِب 

 اَذ هَ  جَّ َح  نْ مَ « فيه: قاَل  الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديَث  عواسمِ  قد مْ وهُ  ال كيَف 
ْ وَ  ْث فُ رْ يَ  مْ لَ فَ  َت يْ بَ ال  .IRH»هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ  َام كَ  عَ َج رَ  الَّ إِ  ْق ُس فْ يَ  َمل

 َىل إِ  ةُ رَ مْ عُ الوَ  جِّ اَحل  َىل إِ  جُّ احلَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديِث  إىل عونيستمِ  وهم ال كيَف 
 .ISH»َام هُ نَ يْ بَ  املَِ  ةٌ ارَ فَّ كَ  ةِ رَ مْ عُ ال

 واعُ ابِ تَ « يقول: وهو  النبيِّ  حديِث  إىل عونمِ يستَ  وهم ال كيَف 
ُ إِ فَ  ;ةِ رَ مْ عُ الوَ  جِّ اَحل  ْنيَ بَ   ,يدِ دِ احلَ  َث بَ َخ  ريُ ـكِ ال يفِ نْ يَ  َام ـكَ  وَب نُ الذُّ وَ  رَ قْ الفَ  انِ يَ فِ نْ يَ  َام ـهنَّ

                                                            

 )١/١٦٩) غري منسوبة, ونسبها ابن خلكان يف وفيات األعيان (٢/٣٤٢انظر: تفسري ابن كثري ( )١(
 .البن العريف

), ومسلم: كتاب احلج, ١٥٢١أخرجه البخاري: كتاب احلج, باب فضل احلج املربور, رقم ( )٢(
 .), من حديث أيب هريرة ١٣٥٠باب يف فضل احلج والعمرة, رقم (

), ومسلم: كتاب ١٧٧٣( , رقمأخرجه البخاري: كتاب العمرة, باب وجوب العمرة وفضلها )٣(
 .), من حديث أيب هريرة ١٣٤٩احلج, باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة, رقم (

kk



 

٢٠٥א

 .IQH»ةَ نَّ اَجل  الَّ إِ  اٌب وَ ثَ  ةِ ورَ ْربُ املَ  ةِ جَّ َح لْ لِ  َس يْ لَ وَ  ,ةِ ضَّ فِ الوَ  ِب هَ الذَّ وَ 
 نَّ إِ « فيه: قاَل  الذي  النبيِّ  حديِث  إىل عونيستمِ  وهم ال كيَف 

 هبؤالءِ  املالئكةَ  اباهيً مُ −  وُل قُ يَ فَ  ;ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ يَ  ِيف  ايَ نْ الدُّ  ءِ َام السَّ  َىل إِ  طُ بِ َهيْ   َىل وْ املَ 
 ,ِيت رَ فِ غْ مَ وَ  يتِ ْمحَ رَ  ونَ ُج رْ يَ  يٍق مِ عَ  جٍّ فَ  لِّ كُ  نْ مِ  اْربً غُ  اثً عْ ُش  وِين ؤُ اَج  يادِ بَ عِ  ءِ َال ؤُ هَ  :− ادِ بَ العِ 

 اورً فُ غْ مَ  يادِ بَ عِ  وايُض فِ أَ  ا,ُهتَ رْ فَ غَ لَ  رِ ْح بَ ال دِ بَ زَ كَ  وْ أَ  ,لِ مْ الرَّ  دِ َد عَ كَ  مْ كُ وبُ نُ ذُ  ْت انَ كَ  وْ لَ فَ 
 .IRH»هُ لَ  مْ تُ عْ فَ َش  نْ ملَِ وَ  مْ كُ لَ 

 تكونَ  أن تتشوُق  األحاديِث  هذه مثَل  تلحظُ  وهي املؤمنةَ  املسلمةَ  النفَس  إنَّ 
 .نالوا ما مثل األجرِ  من تناَل  أنو ,همحجِّ  يف احلجاِج  مع

َ  وقد  تىأَ  نمَ  أعامًال  ناكَ هُ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  لسانِ  عىل العظيمُ  الرشعُ  هذا لنا بنيَّ
 :موضوعِ  عن اآلنَ  فحديُثنا لذا ه;بلدِ  ويف همدينتِ  يف كانَ  وإن ;احلاجِّ  أجرَ  أدركَ  هبا

 .احلاجِّ  أجرَ  كُ درِ نُ  كيَف 
 يقوُل  نمَ  التغريداِت  هذه عربَ  أُ ونقرَ  نادواوينِ  ويف ناجمالِس  يف نستمعُ  ونحنُ 

 عىل والعتِب  باللومِ  ألقى امبَّ ورُ  .العذرُ  نيَس حبَ  ,احلجاِج  معَ  كنُت  نيليتَ  يا ا:هً متأوِّ 
 .احلجِّ  أداءِ  عن هطريقِ  يف فواوقَ  الذين الفالنيةِ  اجلهةِ  عىل أو ,فالنٍ 

 أيُرس  العملِ  يف هي أعامٌل  نافهاهُ  ,احلجِّ  أجرَ  تريدُ  اصادقً  كنَت  إن له: فنقوُل 
 يف ما مثُل  الغربةِ  منَ  فيها وليَس  ,احلجِّ  يف ما مثُل  ِب التعَ  من فيها فليَس  ,احلجِّ  من

 ?احلجِّ  أجرِ  عىل فوناملتلهِّ  قونالصادِ  أينَ  ْل بَ  لون?العامِ  فأينَ  ,احلجِّ 
                                                            

), والرتمذي: كتاب احلج, باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة, رقم ١/٣٨٧أخرجه أمحد ( )١(
), ٢٦٣١), والنسائي: كتاب مناسك احلج, باب فضل املتابعة بني احلج والعمرة, رقم (٨١٠(

 .مسعود  من حديث عبد اهللا بن
 .), من حديث أنس ٦١أخرجه الطرباين يف األحاديث الطوال رقم ( )٢(



 

אEאאF ٢٠٦

 هي: ناأهلِ  بني نابالدِ  يف نابيوتِ  يف انَّ كُ  وإن احلجِّ  أجرَ  هبا دركُ نُ  التي األعامُل و
ل:  الَعَمل األوَّ

 :تقوُل  ,يةِ النِّ  هذه يف صادٌق  َك أنَّ   كربُّ  منك مَ يعلَ , بأْن قةُ الصادِ  النيةُ 
َ  لو  فنيالطائِ  مع وكنُت  ,عرفةَ  صعيدِ  عىل هناكَ  نُت لكُ  تئيِّ هُ  أو األسباُب  يل تتيرسَّ

 .اجلامرَ  رمييَ  نمَ  مع وكنُت  ,العتيِق  البيت حوَل 
 كقلبَ  عْ دَ  نْ ولكِ  ;افالنً  أو افالنً  ختِربَ  كبلسانِ  ذلك تقوَل  أن املقصودُ  وليَس 

 َك ونيتِ  كَ وقصدِ  َك عزمِ  صدَق   اهللا مَ علِ  فإن اهللا; إالَّ  هعُ سمَ يَ  فال مُ يتكلَّ 
 .احلاجِّ  أجرُ  فلَك 

 هذا املدينةِ  منَ  نادَ  املَّ  وكَ ـتب غزوةِ  من هعودتِ  طريِق  يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص يُّ ـالنب قال
 ةِ ينَ دِ املَ بِ  نَّ إِ « : أنسٍ  حديِث  من صحيحه يف البخاريُّ  رواهُ  الذي احلديَث 

 وهم اهللا رسوَل  يا قالوا: »مْ كُ عَ مَ  واانُ كَ  الَّ إِ  ايً ادِ وَ  مْ تُ عْ طَ قَ  َال وَ  اريً ِس مَ  مْ تُ ِرسْ  امَ  اامً وَ قْ أَ 
 :− هْ ماَج  ابنِ  روايةِ  يف− قال بل; IQH»رُ ْذ عُ ال مُ هُ َس بَ َح  ةِ ينَ دِ املَ بِ  مْ هُ وَ « قال: ?باملدينةِ 

ُ أَ «  .األجرِ  يف معكم كوااشَرتَ  أِي: »رِ ْج األَ  ِيف  مْ وكُ كُ َرشَ  مْ هنَّ
 اًال َج رِ  ةِ ينَ دِ املَ بِ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  , جابرٍ  حديِث  من هْ ماَج  ابنِ  سنن يفو

 وهذا ,IRH»رُ ْذ عُ ال مُ هُ َس بَ َح  ,رِ ْج األَ  ِيف  مْ وكُ كُ َرشَ  الَّ إِ  ايقً رِ طَ  مْ تُ كْ لَ َس  َال وَ  ايً ادِ وَ  مْ تُ عْ طَ قَ  امَ 
 سبحانه. الكريمِ  فضلِ  من

 متقدَّ  ما مثل األجرِ  منَ  فلَك  العذرُ  كَس وحبَ  موجودةً  النيةُ  هذه كانت فإن
 .النيةُ  وهو ;عمٌل  هذا, فوزيادة

                                                            

 ).٤٤٢٣أخرجه البخاري: كتاب املغازي, رقم ( )١(
 ).٢٧٦٥أخرجه ابن ماجه: كتاب اجلهاد, باب من حبسه العذر عن اجلهاد, رقم ( )٢(



 

٢٠٧א

 هيسمعُ  فال مُ يتكلَّ  كقلبَ  عْ دَ  بل نا,جمالِس  يف كنيتِ  عن ناختربَ  أن تاُج حت وال
 أو ,إجازةً  ُيعطِك مل أنه العملِ  يف كلِ ومسؤ فالنٍ  عىل بالالئمةِ  لِق تُ  وال ,اهللاُ  إالَّ 
 امعذورً  كنَت  إنف ,أوالِدكو كأهلِ  عىل بالالئمةِ  تلِق  وال الفالنية, املنظمة اجلهةِ  عىل

 . الربُّ  هويسمعُ  مُ يتكلَّ  كقلبَ  عْ فدَ  ذلك, يعلمُ   فاهللاُ  بحقٍّ 
 :الثاين العمُل 
 »َد عَ قَ  مَّ ثُ « هبيتِ  يف ليس أي: »ةٍ اعَ َمجَ  ِيف  اةَ َد غَ ال ىلَّ َص  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  يقوُل 

 رِ ْج أَ كَ  هُ لَ  ْت انَ كَ  ْنيِ تَ عَ كْ رَ  ىلَّ َص  مَّ ثُ  ,ُس مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  ىتَّ َح  اهللاَ رُ كُ ْذ يَ « هُ مصالَّ  يف أي:
 .IQH»ةٍ امَّ تَ  ةٍ امَّ تَ  ةٍ امَّ تَ  ةٍ رَ مْ عُ وَ  ةٍ جَّ َح 

 اَذ هَ  جَّ َح  نْ مَ « قال: الذي نفُسه هوو ,ملسو هيلع هللا ىلص نانبيُّ  هو احلديُث  هذا قال ذيالَّ و
ْ وَ  ْث فُ رْ يَ  مْ لَ فَ  َت يْ بَ ال  كوبإمكانِ  ,شارةَ البِ  هذه يعطيناف ,»هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ  َام كَ  عَ َج رَ  ْق ُس فْ يَ  َمل
 .العامِ  طواَل  يومٍ  كلَّ  األجرَ  هذا تناَل  أن

 صالةِ  من أنَت  أينَ ف احلجَّ  تريدُ  اصادقً  كنت إن :قليلٍ  قبَل  هِ للمتأوِّ  فنقوُل 
 تريدُ  كنت فإن .صادٍق  غري كذاٍب  من هٌ وتأوُّ  ,جمالَس  أحاديُث  هَي ف وإالَّ  ?الفجرِ 
 صلِّ  مثُ  ,اهللاَ رُ تذكُ  كمصالَّ  يف ْس واجلِ  مجاعةٍ  يف الفجرَ  لِّ َص ف املباهاةَ  ال األجرَ 

 .احلجِّ  من أيُرس  العمُل  هذاو ركعتني.
 :الثالُث  العمُل 
َّ  أسهُل  وهو  »يُد رِ ـيُ  َال  دِ جِ ْس املَ  َىل إِ  اَد ـغَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا وُل ـرس, يقوُل مَ تقدَّ  اِمم

                                                            

أخرجه الرتمذي: كتاب الصالة, باب ما يستحب من اجللوس يف املسجد بعد صالة الصبح,  )١(
 ), من حديث أنس ٥٨٦رقم (



 

אEאאF ٢٠٨

 »هُ تُ جَّ َح  اام تَ  اجٍّ َح  رِ ْج أَ كَ  هُ لَ  انَ كَ  هُ مَ لِّ عَ يُ  وْ أَ  اْريً َخ  مَ لَّ عَ تَ يَ  نْ أَ  الَّ إِ « نوييَ  وال يقصدُ  ال أي:
 ?احلاجِّ  أجرِ  عن بحثونيَ  الذين قونالصادِ  فأينَ 

 دونَ  املسجدِ  هذا إىل أحُرضُ  :يقوُل  ,يةَ النِّ  هذه حيمُل و املسجدِ  إىل يذهُب  فَمن
 بأجرِ  هبيتِ  إىل يرجعُ  .مُ أتعلَّ و إليه عُ ستمِ أَ  ادرًس  املسجدِ  هذا يف ألنَّ  ;املسجدِ  هذا

 .احلاجِّ 
 مهأعلِّ  همأحدِ  مع أجلُس  أو ,علًام  فيه مُ أعلَّ  املسجدِ  هذا إىل ُب أذهَ  يقول: أو

 ا.حديثً  لًام عِ 
 :الرابعُ  العمُل 
َّ  أسهُل  وهو ,باملسجدِ  مرتبطٌ  اأيًض  وهو   اهللا رسوُل  قاَل , تقدمَ  اِمم

 نْ مِ  َج رَ َخ  نْ مَ « :−  الباهيلِّ  مامةَ أُ  أيب حديِث  من داودَ  أبو رواه واحلديُث − 
 يِح بِ ْس تَ  َىل إِ  َج رَ َخ  نْ مَ وَ  ,مِ رِ ْح املُ  اجِّ اَحل  رِ ْج أَ كَ  هُ رُ ْج أَ فَ  ةٍ وبَ تُ كْ مَ  ةٍ َال َص  َىل إِ  ارً هِّ طَ تَ مُ  هِ تِ يْ بَ 

 َام هُ نَ يْ بَ  وَ غْ لَ  َال  ةٍ َال َص  رِ ثَ أَ  َىل عَ  ةٌ َال َص وَ  ,رِ مِ تَ عْ املُ  رِ ْج أَ كَ  هُ رُ ْج أَ فَ  اهُ يَّ إِ  الَّ إِ  هُ بُ ِص نْ يَ  َال  ىَح الضُّ 
 .IQH»نيَ يِّ لِّ عِ  ِيف  اٌب تَ كِ 

 »ةٍ وبَ تُ كْ مَ  ةٍ َال َص  َىل إِ  ارً هِّ طَ تَ مُ  هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  َج رَ َخ  نْ مَ « والثاين: األوُل  الِقسم ناه نامُّ ُهي 
 هيومِ  يف جيمعُ  ,العشاءِ  إىل أو ,املغرِب  إىل أو ,الظهرِ  إىل أو ,الفجرِ  إىل خرَج  أي:
 .اٍت حجَّ  مخسِ  أجرَ 

ً  اهً متأوِّ  اإنسانً  رأيَت  فإذا  يف راهُ تَ  ال الواقعِ  أرضِ  عىل مثُ  ,احلجَّ  يريدُ  امتحرسِّ
 ?املسجدِ  من أنت فأينَ  ,احلجِّ  منَ  أسهُل  األمرَ  هذا ألنَّ  ;صادٍق  غريُ  أنه فاعَلمْ  املسجدِ 

                                                            

), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ما جاء يف فضل امليش إىل الصالة, رقم ٥/٢٦٨أخرجه أمحد ( )١(
)٥٥٨.( 



 

٢٠٩א

 أنَت  فأينَ  ;بَذاَك الَعَمل احلافزَ  وهذا األجرَ  هذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  لك علََّق  وقد
 ?األجرِ  منَ 

 .صالةٍ  كلِّ  يف املسجدِ  إىل دُ مَ عْ تَ  مثُ  كبيتِ  يف أَ تتوضَّ  أن األمرِ  يف ما كلُّ و
 :اخلامُس  العمُل 
 وعندَ  البخاريِّ  صحيح يف جاءَ , فقد تمَ تقدَّ  تيالَّ  األربعِ  هذه من أسهُل  وهو

 النبيِّ  إىل الفقراءُ  جاءَ  قال:  هريرةَ  أيب حديِث  من خمتلفةٍ  بصيغٍ  اأيًض  هغريِ 
 ونيصلُّ  ;املقيمِ  والنعيمِ  العال بالدرجاِت  األموالِ  منَ  الدثورِ  أهُل  َب ذهَ  فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص
 رون,ويعتمِ  هبا, ونجُّ َحيُ  أموالٍ  من ٌل ْض فَ  وهلم ,نصومُ  كام ويصومون ,نصيلِّ  كام

 .قونتصدَّ ويَ  دون,وجياهِ 
 هممعَ  نمَ  أن :املعضلةَ  هذه اجلنةِ  إىل همغريَ  قونيسابِ  الذين الفقراءُ  وجدَ  فَقدْ 

 .قراءُ فُ  وهم ,أمواٌل  عنَدهم الصحابةِ  منَ 
 إىل حيتاُج  جَّ احل فإن أمواٍل; إىل حيتاجانِ  ال مثًال  والصيامُ  الصالةُ  كاَنِت  فإذا

 .أموالٍ  إىل حتتاج والصدقةُ  ,أموالٍ  إىل حيتاُج  واجلهادُ  ,أموالٍ 
 أهل يعني:−  الدثورِ  أهُل  َب ذهَ  اهللا رسوَل  يا :يقولونَ و رون;يستنكِ  واؤُ فجا

 مثَل  نملُك  ال ونحنُ  ;املقيمِ  والنعيمِ  العال بالدرجاِت  بواذهَ  − األموالِ  وأهل نىالغِ 
 .اجلنةِ  يف نانَ سبقويَ ف أمواِهلم

 .األجرِ  نفَس  أريدُ  :يقوُل  نمَ  دَق ِص  رَ لينظُ  ;الغليَل  ىأشفَ  بام ملسو هيلع هللا ىلص الرمحةُ  مَ فتكلَّ 
ْ وَ  مْ كُ قَ بَ َس  نْ مَ  مْ تُ كْ رَ دْ أَ  مْ تُ ْذ َخ أَ  نْ إِ  مْ كُ ثُ دِّ َح أُ  َال أَ « : قاَل   ٌد َح أَ  مْ كُ كْ رِ ْد يُ  َمل

 ونَ ُد مَ َحتْ وَ  ونَ ُح بِّ َس تُ  :− هُ لَ ثْ مِ  َل مِ عَ  نْ مَ  الَّ إِ −  يهِ انَ رَ هْ ظَ  ْنيَ بَ  مْ تُ نْ أَ  نْ مَ  ْريَ َخ  مْ تُ نْ كُ وَ  ,مْ كُ َد عْ بَ 



 

אEאאF ٢١٠

ُ كَ تُ وَ   .IQH»نيَ ثِ َال ثَ وَ  اثً َال ثَ  ةٍ َال َص  لِّ كُ  َف لْ َخ  ونَ ربِّ
 خرَج  مَ وسلَّ  صىلَّ  إذا نمَ  تشاهدُ  ذلك ومع ,العملِ  هذا من أيُرس  هناك فليَس 

 !َح يسبِّ  أن دونَ 
 اهللا, عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  دىاهلُ  نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم−  مواوسلِّ  واوصلُّ  هذا

 b c d e f﴿ :قائًال  الكريمِ  هكتابِ  يف  الربُّ  رَ أمَ  كام
g h i j k l m n o﴾ :٥٦[األحزاب[. 

  k  

                                                            

), ومسلم: كتاب املساجد, ٨٤٣(أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب الذكر بعد الصالة, رقم  )١(
 ).٥٩٥باب استحباب الذكر بعد الصالة, رقم (
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F٢٧E 
א 

 ^ [ \ ] : ﴿T U V W X Y Zقال اهللا 
_ ` a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t u v w x y z { 
| } ~ _ ` a b c d﴾ ]١٠٣− ١٠٢:عمران آل[. 

 l m n o p q﴿ :فيقوُل  بالعبادةِ  بإفراِده عباَده اهللاُ َيْأُمرُ 
r s t u v﴾ ]٢١:البقرة[. 

 َ  c﴿ فقاَل:  عبادُته العبادِ  خلِق  يف األسمى الغايةَ  أنَّ  وبنيَّ
d e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z﴾ ]٥٨−٥٦:الذاريات[. 
رَ    فقاَل  اخلطِري, األمرِ  هذا مآَل  مبيِّنًا غِريه عبادةِ  ِمن عباَده وحذَّ

 č: ﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Óهللا لغريِ  ُتَرصُف  التي العبادةِ  مغبَّةَ  مبيِّنًا
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ ]٥٥:الفرقان[. 

 َ  عىل أنزَله الذي دينِه اتِّباعُ  هوَ  عبادتِه يف األوحدَ  السبيَل  أنَّ   وبنيَّ
 { | } : ﴿v w x y z قاَل  كام وأنبياِئه رسِله

 .]٢١:البقرة[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 َ  h﴿ :سبحانه فقاَل  اإلسالمُ  هو عنَده املقبوَل  الدينَ  أنَّ   وبنيَّ

i j k l﴾ ]١٩:عمران آل[. 

kk
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رَ   : فقاَل  اإلسالِم, دينِ  غريَ  ديانةً  يتخذوا َأنْ  من عباَده وحذَّ
﴿j k l m n o p q r s t u v w 

x y z { |﴾ ]١٥٣:األنعام[. 
 َ  ` _﴿ :سبحاَنه فقاَل  اإلسالمِ  دينِ  غريَ  ينًادِ  اختذَ  ملَِنِ  اخلطريَ  املآَل  وبنيَّ

a b c d e f g h i j k﴾ ]٨٥:عمران آل[. 
 M N O P﴿ :فقاَل  بالدعاِء; بإفراِده عباَده سبحاَنه وأَمرَ 

Q R S T U V W X Y Z﴾ ]٦٠:غافر[. 
رَ   ³ ² ± ° ¯﴿ :فقاَل  غِريه دعاءِ  َمغبةِ  ِمن عباَدهُ  سبحاَنه وحذَّ

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾ ]١٩٥−١٩٤:األعراف[. 
َ  ملسو هيلع هللا ىلص رسولِه بطاعةِ  عباَده سبحاَنه وأَمرَ   :فقاَل  اإليامنِ  لواِزمِ  ِمن ذلَِك  أنَّ  وبنيَّ

﴿Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä﴾ ]٥٩:النساء[. 

 A B C D E F G H﴿ فقاَل: čاهللا طاعةِ  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص طاعَته وجَعَل 
I J K L M﴾ ]٨٠:النساء[. 

رَ   {﴿ فقاَل: أمِره من َخيُرجوا َأنْ  أو ملسو هيلع هللا ىلص رسوَله خيالِفوا أن عباَده وحذَّ
~ _ ` a b c d e f g h﴾ ]٦٣:النور[. 

ينِ  بإِقامةِ  وأمرَ   التَّقوى كاملِ  عىل دليًال  ذلك وجَعَل  الدينِ  شعائرِ  وإظهارِ  الدِّ
 .]٣٢:احلج[ ﴾` _ ^ [ \ ] X Y Z﴿ :سبحانه فقاَل 
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 :سبحانه فقاَل  أهَلها فامتَدَح  الصالِة; إقامةَ  الشعائرِ  هذه أعظمِ  ِمن وجَعَل 
﴿k l m n o p q﴾ ]٤٣:البقرة[. 

رَ   فقاَل  فيها التكاُسلِ  أوِ  ترِكها, مغبَّةِ  ومن أداِئها, يف التهاُونِ  منَ  عباَده وحذَّ
 ﴾£ ¢ ¡ � ~ { | } w x y z﴿ :سبحاَنه

 .]٥٩:مريم[
  فقاَل  , اهللاُ  أوجَب  كام وَدْفِعها الزكاةِ  بأداءِ  عباَده وأَمرَ 

ًبا  a b c d e f﴿ :العظيمةِ  العبادةِ  هذه يف مرغِّ
g h i j k l m n o p q r s﴾ 

 .]٤٣:البقرة[
رَ  ُثم  Ä Å Æ Ç﴿ فقاَل: ِهبا خلِ والبُ  الزكاةِ  هذه منعِ  ِمن عباَده حذَّ

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å﴾ ]١٨٠:عمران آل[. 

 ¬ » ª ©﴿ :سبحاَنه فقاَل  احلياةِ  َمناِحي ِمن ناحيةٍ  كلِّ  يف بالعدلِ  وأَمرَ 
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å﴾ ]٥٨:النساء[. 

رَ   È É Ê Ë﴿ :سبحاَنه فقاَل  صوِره مجيعِ  يف الظُّلمِ  منَ  وحذَّ
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö A B 

C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f g h i j 
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k l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ _ ` a 
b c d e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴾ ]٥٢−٤٢:إبراهيم[. 
 k l m n o﴿ :سبحاَنه فقاَل  يشءٍ  كلِّ  يف باإلحسانِ  وأمرَ 

p q r s t u v w x y z 
 .]٩٠:النحل[ ﴾}

 g﴿ :سبحاَنه فقاَل  الوالِدين إىل اإلحسانَ  اإلحساِن: معاين أعظمَ  وجَعَل 
h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯﴾ ]٢٤−٢٣:اإلرساء[. 

 .IQH»ءٍ َيشْ  لِّ كُ  َىل عَ  انَ َس ْح اإلِ  َب تَ كَ  اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  وهَكذا
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى َنبيِّ  عىل −اهللاُ  رِمحَكم−  وسلِّموا صلُّوا ُثم

 b c d e f g h﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِهِ  يف  اهللاُ أمرَ  كام
i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

                                                            

), من ١٩٥٥أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح, باب األمر بإحسان الذبح والقتل, رقم ( )١(
 .حديث شداد بن أوس 



 

א٢١٥
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א 

ُب  أحدٍ  ِمن ِمنَّا ما  عىل وعينُه إالَّ  القرباِت  هِذه ِمن بيشءٍ  č اهللا إىل يتقرَّ
 جنَّةٌ  العظيمِ  احلافزِ  هذا يف تنظرُ  هناكَ  وعينُه الثواَب  يرجو وهو احلَسناِت, تِلَك 

 ويرجو الثواَب  يرجو وهو إالَّ  يعَمُل  عاِملٍ  ِمن وما واألرِض, السامءِ  كَعْرضِ  ُضهارْ عَ 
 احلسناِت.
َبنا وقد ِب ـوالت عبادتِه يف  رغَّ  :فقاَل  ِز;ـاحلواف هذه بِذكرِ  إليه قرُّ

﴿c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z { | }﴾ ]٢١:احلديد[. 

 ويرجو املَغفرَة, ويرجو الثواَب, يرجو وُهوَ  إالَّ  احلجِّ  إىل يذَهْب  مل احلاجَّ  أرَأْيتُمُ 
 َت يْ بَ ال اَذ هَ  جَّ َح  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديِث  إىل يستِمعُ  وهو ذَهَب  الكثريَة, احلَسناِت  تلَك 

ْ وَ  ْث فُ رْ يَ  مْ لَ فَ   .IQH»هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ  مِ وْ يَ كَ  جعَ رَ  ْق ُس فْ يَ  َمل
 تلَك  وعىل األجورِ  تلِك  عىل وعينُه يصومُ  عرفةَ  صامَ  الذي الصائمَ  هذا أرَأْيتم

 نْ أَ  čاهللا َىل عَ  ُب ِس تَ ْح أَ  ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ يَ  امُ يَ ِص « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديِث  إىل يستمعُ  وهوَ  احلسناِت 
 .IRH»هُ َد عْ بَ  يتِ الَّ  ةَ نَ السَّ وَ  ,هُ لَ بْ قَ  يتِ الَّ  ةَ نَ السَّ  رَ فِّ كَ يُ 

                                                            

), ومسلم: كتاب احلج, ١٥٢١أخرجه البخاري: كتاب احلج, باب فضل احلج املربور, رقم ( )١(
 .), من حديث أيب هريرة ١٣٥٠ب يف فضل احلج والعمرة, رقم (با

), ١١٦٢أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر, رقم ( )٢(
 .حديث أيب قتادة  من

kk
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 وقفاٍت: عدةَ  مَعه نِقَف  أن يتطلَُّب  حديٌث  احلسناِت  عنِ  احلديَث  إنَّ 
 األُوىل: الوقفةُ 

 عوًضا وال ثمنًا ليَسْت  وهي وفضٌل, č اهللا ِمنَ  منَّةٌ  احلسناِت  أنَّ  اعَلمْ 
ُب  قربةٍ  أو لعملٍ   čاهللا ِمنَ  وفضٌل  ,č اهللا ِمنَ  ِمنَّةٌ  احلسناُت  إنَّام ,čاهللا إىل هبا َنتقرَّ
,  ْربُّه فُيعطيه يسًريا عمًال  يعمُل  ِمنَّا العبدَ  َترى إِذ   َالكبَري. األجر 

 »هِ لِ مَ عَ بِ  مْ كُ نْ مِ  ٌد َح أَ  وَ ُج نْ يَ  نْ لَ  هُ نَّ أَ  وامُ لَ اعْ وَ  وا,دُ دِّ َس وَ  وابُ ارِ قَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  وَقدْ 
 čاهللا رسوَل  يا قالوا: الوالِدين. وبِرِّ  واحلجِّ  والصدقةِ  والصالةِ  الصيامِ  بعَملِ  أي:
 قاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص َيتنََّفُسه كان نَفسٍ  كل معَ  ملسو هيلع هللا ىلص ربَّه عبدَ  الَّذي هذا »انَ أَ  َال وَ « :قاَل  ?أنَت  وال

 يغَرتَّ  فالعَمًال  العامُل  عِمَل  فإذا .IQH»لٍ ْض فَ وَ  هُ نْ مِ  ةٍ ْمحَ رَ بِ  اهللاُ  ِين َد مَّ غَ تَ يَ  نْ أَ  الَّ إِ « ذلَك 
 بعَمِله. čاهللا عىل َيمتنَّ  وال

 الثانيُة: الوقفةُ 
ها بِميزةٍ  األمةَ  هذه ميَّزَ  َقدْ   اهللاَ أنَّ   كافَأها َأنْ  اخلاصيةِ  هبذه واخَتصَّ

 اهللاُ قاَل  كثريٍة, أضعاٍف  إىل َبْل  ِضعٍف, ِمئةِ  سبعِ  إىل َبْل  أمثاِهلا, بَعِرش  احلَسنةَ  فجَعَل 
: ﴿~ _ ` a b c﴾ ]١٦٠:األنعام[. 
 : ﴿m n o p q r s t u اهللاُ وقاَل 

v w x y z { | } ~ _ ` a b c d e f﴾ 
 .]٢٦١:البقرة[

                                                            

), ومسلم: كتاب صفة ٥٦٧٣أخرجه البخاري: كتاب املرىض, باب متني املريض املوت, رقم ( )١(
 ), من حديث أيب هريرة٢٨١٦يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة اهللا تعاىل, رقم (القيامة, باب لن 
. 



 

א٢١٧

 َب تَ كَ  اهللاَ نَّ إِ « : عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمن البخاريِّ  صحيح يف جاءَ  وَقدْ 
َ بَ  مَّ ثُ  اِت ئَ يِّ السَّ وَ  اِت نَ َس اَحل   هُ َد نْ عِ  هُ لَ  اهللاُ اهَ بَ تَ كَ  اهَ لْ مَ عْ يَ  مْ لَ فَ  ةٍ نَ َس َح بِ  مَّ هَ  نْ مَ فَ  ,َك لِ ذَ  نيَّ
 ةِ ئَ مِ  عِ بْ َس  َىل إِ  اٍت نَ َس َح  ْرشَ عَ  هُ َد نْ عِ  هُ لَ  اهللاُ اهَ بَ تَ كَ  اهَ لَ مِ عَ فَ  اِهبَ  مَّ هَ  وَ هُ  نْ إِ فَ  ,ةً لَ امِ كَ  ةً نَ َس َح 
 .IQH»ةٍ ريَ ثِ كَ  اٍف عَ ْض أَ  َىل إِ  ٍف عْ ِض 

 ُتضاَعُف. واحلَسناُت  ,č اهللا منَ  ِمنةٌ  فاحلَسناُت 
 الثالثُة: الوقفةُ 

 قبَل  دخَل  َمن َيستوي وال واملايش, القاعدُ  َيستوي فال عَمٍل, بال حَسناِت  ال
مةِ  الصفوِف  أصحاُب  َيستوي وال اخلطيِب, بعدَ  جاءَ  وَمن اخلطيِب,  معَ  املتقدِّ
رِة, الصفوِف  أصحاِب   إِذْ  والَِدْيه, قَّ ـع َمن معَ  والَِدْيه برَّ  َمن ويـَيست وال املتأخِّ

 بعَمٍل. إالَّ  حَسناِت  ال
 هُ لَ  اهللاُ اهَ بَ تَ كَ  َيْعَمْلَها َفَلمْ  بَِحَسنَةٍ  َهمَّ  َفَمنْ « قليٍل: قبَل  ُقلَت  قائٌل: قاَل  فإِنْ 

 !.»ةً لَ امِ كَ  ةً نَ َس َح  هُ َد ْن عِ 
 أعامَل  أنَّ  وكام تعمُل, فالقلوُب  تعَمُل  اجلوارَح  أن فكام َعِمَل; هذا ُقلُت:

 ِمن هي والنِّيةُ  والقصدُ  فاهلمُّ  حَسناٌت, هلا القلوِب  فأعامُل  حسناٌت  َهلا اجلوارِح 
 الُقلوِب. أعاملِ 

 : ﴿y z { | } ~ _ ` a b اهللا قال
c d e f g h i j k﴾ ]٩٧:النحل[. 

                                                            

), ومسلم: كتاب ٦٤٩١, رقم (من هم بحسنة أو بسيئةأخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب  )١(
 ).١٣١, رقم (إذا هم العبد بحسنة كتبتاإليامن, باب 
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 o p q r s t u v w x﴿ سبحاَنه: وقاَل 
y z { | } ~﴾ ]١٢٤:النساء[. 

 .]٧:الزلزلة[ ﴾| } w x y z﴿ سبحاَنه: وقاَل 
 الرابعُة: الوقفةُ 

 كلَّه, ماَله وأنفَق  وهناَره, ليَله منَّا العامُل  عِمَل  فلو بإخالٍص, إالَّ  حَسناِت  ال
َقَرن معه و čهللا عِمَل  وإن حتَّى حَسناِت, فال خمِلٌص  وهو يعمُل  ال لِكنْ  يعَمُل, وهو
 وحَده. čهللا يعَمُل  الَّذي هو املخِلُص  إنَّام بُمخِلٍص, ليَس  فهذا čهللا غريَ 

 إخالٍص, ريِ ـبغَ  برَّ  وال إخالٍص, ريِ ـبغ صالةَ  وال إِخالٍص, ريِ ـبغَ  حجَّ  فال
 وحَده. هللا خالصةً  تكونَ  َأنْ  إالَّ  أبًدا حَسناِت   وال

 فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أَتى رُجًال  َأنَّ  : الباهيلِّ  أمامةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  وقد
 ويريدُ  ,čاهللا منَ  األجرَ  ُيريدُ  أي:− ?هُ لَ  ما رَ كْ والذِّ  األجرَ  ُس يلتمِ  غزا ًال رُج  َت يْ أرأَ 

كَر, ى جماهدٌ  فالنٌ  يقاَل: َأنْ  ويريدُ  الثناَء, ويريدُ  يمَدَح, أن فُرييدُ  الذِّ  بنَْفِسه ضحَّ
كرَ  األجرَ  يلتِمُس  فُهوَ  وباملِه, وبأهلِه  ًال رُج  َت يْ أرأَ  قاَل: ,»هُ لَ  ءَ َيشْ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  − والذِّ
 يلتمُس  غزا ًال رُج  أرأيَت  قاَل: »هُ لَ  ءَ َيشْ  َال « :قاَل  ?هُ لَ  ما ,رَ كْ والذِّ  األجرَ  ُس يلتمِ  غزا

ُدها− ?هُ لَ  ما ,كرَ والذِّ  األجرَ   ُل بَ قْ يَ  َال  اهللاَ نَّ إِ « :قاَل  مثُ  »هُ لَ  ءَ َيشْ  َال « :قاَل  − ثالًثا يردِّ
 .IQH»هُ هُ ْج وَ  هِ بِ  يَ غِ تُ ابْ وَ  ا,ًص الِ َخ  هُ لَ  انَ كَ  امَ  الَّ إِ  لِ مَ عَ ال نَ مِ 

ا عِمْلت فإذا  لوجهِ  خالًصا عمَلَك  فاجَعْل  احلسناِت  عىل وعينُك العامُل  أهيُّ
كْ  فال ,čاهللا  . وحَده čهللا وِهَي  إالَّ  واحدةً  حركةً  تتحرَّ

                                                            

 ).٣١٤٠, رقم (األجر والذكرمن غزا يلتمس أخرجه النسائي: كتاب اجلهاد, باب  )١(
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 اخلامسُة: الوقفةُ 
 فإذا بُعذٍر, اعتاَده الذي عَمِله َعن العامُل  انقَطعَ  وإِنِ  تنقطعُ  ال احلَسناِت  أنَّ 

ُق, أو الليِل, منَ  ُيصيلِّ  كَمنْ  به; يقومَ  أن اعتادَ  عمٌل  لإلنسانِ  كانَ   يفَعُل  أو يتصدَّ
 له اهللاُ  َكَتَب  الصاحلاِت  عملِ  أو الصَدقةِ  أو الصالةِ  منَ  عذرٌ  فمنََعه الصاحلاِت,

 .čاهللا فضُل  وهذا ذلَك, حَسناِت 
 انَ كَ  امَ  ُل ثْ مِ  هُ لَ  َب تِ كُ  رَ افَ َس  وْ أَ  ,ُد بْ عَ ال َض رِ مَ  اذَ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديَث  وتدبَّروا

 .IQH»ايًح حِ َص  يًام قِ مُ  ُل مَ عْ يَ 
 هُ نُ يْ عَ  هُ تْ بَ لَ غَ فَ  ,لِ يْ اللَّ  نَ مِ  يلِّ َص يُ فَ  ومَ قُ يَ  نْ أَ  يوِ نْ يَ  وَ هُ وَ  هُ اَش رَ فِ  ىتَ أَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل 

 نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  ةً قَ َد َص  هُ مُ وْ نَ  انَ كَ وَ  ى,وَ نَ  امَ  هُ لَ  َب تِ كُ « ُيصلِّ  ومل يُقمْ  مل أي: »َح بَ ْص أَ  ىتَّ َح 
 .č اهللا فضلِ  ِمن وهذا .IRH»هِ بِّ رَ 

 السادسُة: الوقفةُ 
يةِ  األعاملِ  حَسناُت   أعامٌل  وهناكَ  خاصٌة, أعامٌل  فهناك غِريها, من أعظمُ  املتعدِّ

يٌة; , عمٌل  فصالِيت  متعدِّ , عَمٌل  ودعويت خاصٌّ ًيا عمًال  يعمُل  فالَّذي متَعدٍّ  متعدِّ
 وأوفُر. وأعظمُ  أكثرُ  حسناُته

َن, أرَأْيتُمُ  , بعملٍ  يقومُ  الَّذي هذا املؤذِّ َ  قد ُمتَعدٍّ  احلَسناِت  ِمنَ  َلهُ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا بنيَّ
. بعملٍ  قامَ  ألنَّه مَعه; صىلَّ  َمن أجرِ  مثَل   ُمتَعدٍّ

                                                            

 ),٢٩٩٦أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد, باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة, رقم ( )١(
 .من حديث أيب موسى األشعري 

), ١٧٨٧, رقم (من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنامأخرجه النسائي: كتاب قيام الليل, باب  )٢(
), ١٣٤٤, رقم (ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليلوابن ماجه: كتاب إقامة الصالة, باب 

 .حديث أيب الدرداء  من
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بَ  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  هَكذا يةِ  األعاملِ  يف نالُريغِّ  نْ مَ « ِرينا:ـغ إىل متعدٍّ  نفُعها التي املتعدِّ
 مْ هِ ورِ ُج أُ  نْ مِ  َك لِ ذَ  ُص قُ نْ يَ  َال  ,هُ عَ بِ تَ  نْ مَ  ورِ ُج أُ  ُل ثْ مِ  رِ ْج األَ  نَ مِ  هُ لَ  انَ كَ  ى,ًد هُ  َىل إِ  اعَ دَ 

 .IQH»ائً يْ َش 
َبنا بل ي, العملِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص رغَّ  (معَجمه يف رباينِّ ـالط عندَ  جاءَ  كام فقاَل  املتعدِّ
, عمٌل  وهذا »ةٍ اَج َح  ِيف  يِخ أَ  عَ مَ  ِيشَ مْ أَ  نْ َألَ وَ « الكبري):  إخوانِهِ  إىل يفزعُ  أن أي: متَعدٍّ
هم يف وَيكونُ   مسجِده أي: IRH»ارً هْ َش  دِ جِ ْس املَ  اَذ هَ  ِيف  َف كِ تَ عْ أَ  نْ أَ  نْ مِ  َيلَّ إِ  بُّ َح أَ « حقِّ

 صالٍة. بألِف  فيه الواحدةُ  الصالةُ  الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص
ا  املِنةِ  وهبِذه العظيِم, الفضلِ  هبذا لنَستبِرشَ  ذكْرُهتا احلسناِت  معَ  وقفاٌت  إهنَّ

 بِقَي  بام فتعَمَل  اجلوارُح  هذه وتنهَض  النفوُس, هذه لتَتحفَّزَ  č اهللا ِمنَ  العظيمةِ 
 ُعمٍر. من هلا

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رِمحَكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f g h﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أمرَ  كام

i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 
  k  

                                                            

), من حديث ٢٦٧٤أخرجه مسلم: كتاب العلم, باب من سن سنة حسنة أو سيئة, رقم ( )١(
 .هريرة   أيب

 .), من حديث ابن عمر ١٣٦٤٦, رقم ١٢/٤٥٣املعجم الكبري للطرباين ( )٢(
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F٢٩E 
 

 أصحابِه ِمن بُأناسٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  مرَّ  قاَل:أنَّه   أنسٍ  حديِث  يف جاءَ 
ه رَأْته فَلامَّ  الطريِق  ظهراَينِ  بنيَ  وصبِيٌّ  , عليه خِشَيْت  أمُّ  واهلةً  فسَعْت  الدوابَّ

 لُتلقَي  هذه كاَنْت  ما čاهللا َنبيَّ  يا :القومُ  فقاَل  ابنَها, فاحَتَمَلِت  !ابنِي !ابنِي :تقوُل 
 القلِب  ِمن ِقطعةٌ  هو الَّذي هذا الرضيَع, هذا وَجَدت َأنْ  بعدَ  أي:− الناِر, يف ابنَها
 ِيف  َحبِيَبهُ  اهللاُ ُيْلِقي َال  čَواهللا َال « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقاَل  −النارِ  يف اآلنَ  ُتلقَيه َأنْ  ُيمِكنُ  ال

 .IQH»النَّارِ 
ا صبيِّها حلُبِّ  هلا َتشَهدون املرأةُ  هذه كاَنت فإِنْ   الناِر, يف ابنَها تلِقَي  لن أهنَّ

 الناِر. يف أحبَّ  َمن ُيلِقي ال اهللاَ أنَّ  لُكم أشَهدُ  فأنا
 آباِئهم حبِّ  ِمن وأشدُّ  وأكربُ  أكثرُ  وأصفياِئه ألَولياِئه حبُّه  واهللاُ
 وأمهاِهتم.

 : ﴿l m n o p q اهللاُ  قاَل  وَقدْ  اهللاُ, ُحيبُّهم أناٌس  وهناكَ 
r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ 

 .]٥٤:املائدة[
َث  مِة,ـالَعظي املنازلِ  منَ  َي ـه املحبَّةِ  فَمنزلةُ  رمحه اهللا −  مِ ـالقي ابنُ  عنها حتدَّ

                                                            

), وأصله يف الصحيحني; البخاري: كتاب األدب, باب رمحه الولد ١/٥٨أخرجه احلاكم ( )١(
 ).٢٧٥٤), ومسلم: كتاب التوبة, باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل, رقم (٥٩٩٩وتقبيله, رقم (

kk
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ت اَملنزلةُ  يـه« فقاَل: السالِكني) (مدارج املاتعِ  كتابِه يف − تعاىل  تنافَس  فيها يـالَّ
رَ  لِمهاعِ  وإىل العاِملون, َص خَ َش  وإليها اُملتنافِسون,  َتفاَنى وعليها السابِقون, شمَّ

َح  َنسيِمها وبروِح  اُملحبُّون,  األرواِح, وِغذاءُ  القلوِب, قوُت  هي العابِدون, تروَّ
ةُ   .»الُعيونِ  وُقرَّ

 النورُ  هي األمواِت, ُمجلةِ  ِمن فهو ُحرَمها َمن الَّتي احلياةُ  هَي « :أيًضا وقاَل 
فاءُ  هَي  الظلامِت, بحارِ  يف فهوَ  فَقَده َمن الَّذي  بِجسِمه حلَّْت  ُعِدَمه َمن الَّذي الشِّ
ةُ  وهَي  األسقاِم, مجيعُ   .IQH»وآالمٌ  مهومٌ  كلُّه فعيُشه هبا َيظَفرْ  مل َمن الَّتي اللذَّ

 جبلٍ  بنِ  ُمعاذِ  حديِث  يف جاءَ  كام فيقوُل  حبَّه ربَّه يسأُل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا كانَ  وقد
  َِعند : ُب  َعَملٍ  َوُحبَّ  ُحيِبَُّك, َمنْ  َوُحبَّ  ُحبََّك, َوَأْسَأُلَك « الرتمذيِّ  إَِىل  ُيَقرِّ

 .!باحلبِّ  املليئةِ  اجلُملِ  هِذه إىل انُظرْ  ,IRH»ُحبَِّك 
 الكثَري, اليشءَ  والربكاِت  واخلريِ  اآلثارِ  منَ  عليه أفاَض  عبًدا اهللاُ أحبَّ  وإذا

 املثاِل: سبيلِ  عىل ِمنها
ُل: نيا. منَ  محاهُ  عبًدا اهللاُ  أحبَّ  إذا األوَّ  الدُّ

 وُلناـَرس قاَل  : النعامنِ  بنِ  َقتادةَ  ِث ـحدي يف الرتمذيِّ  سنن يف جاءَ 
: »ْنَيا; َمحَاهُ  َعْبًدا اهللاُ َأَحبَّ  إَِذا  ِمنَ  َسِقيَمهُ  َحيِْمي َأَحُدُكمْ  َيَظلُّ  َكَام  الدُّ

 .ISH»اءِ املَ 
 عىل يعيُش  َدعوه ماًء, َتسقوه ال الطبيُب: وقاَل  مريٌض  عنَدنا كانَ  لو أرَأْيُتم

                                                            

 ).٣/٨مدارج السالكني ( )١(
 ).٣٢٣٥, رقم (A), والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة ٥/٢٤٣أخرجه أمحد ( )٢(
 ).٢٠٣٦أخرجه الرتمذي: كتاب الطب, باب ما جاء يف احلمية, رقم ( )٣(
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ي.  الطبيُب. همنعَ  لَقدْ  !أستطيعُ  ال čواهللا فيقوُل: !ماء قطرةَ  ِيب أَ  يا يقوُل: وُهوَ  املغذِّ
 املاِء. منَ  فتحميهِ 

نا كذلَِك   وهناِرنا ليِلنا يف َنسعى فنحنُ  أَحبَّنا, إذا الدنيا منَ  َحيمينا  ربُّ
 منَ  َحيمينا  واهللاُ وفالًنا, فالًنا ونشفعُ  ووقًتا, جهًدا ونبذُل  الدنيا, إىل

 ُحيبُّنا. ألنَّه الدنيا;
 الدنيا منَ  حيميَك  فَقدْ  فقًريا; َتعيَش  أن الدنيا منَ  َحيمَيَك  أن بالرضورةِ  وليَس 

, وأنَت   َتنشِغُل  فال الدنيا من حيِميَك أن َتعني: وإنَّام الفقَر, َتعني ال الدنيا فحاميةُ  غنيٌّ
 الصفوِف  يف فرتاُهم الدنيا; منَ  اهللاُ  محاُهمُ  األغنياءِ  منَ  فكثريٌ  وإالَّ  اآلخرِة, عنِ  هبا

 الصفوِف  يف وتراُهم الصدقاِت, عندَ  األَُولِ  الصفوِف  يف وتراُهم الصلواِت, يف األَولِ 
مون, دائًام  اخلِري, بذلِ  يف األَولِ   اهللاُ; ُحيبُّه ال اإلنسانَ  هذا أنَّ  الغنَى َيعني فال َيتقدَّ
 اآلخرِة. عنِ  الدنيا منَ  َينشِغَل  أالَّ  هوَ  إنَّام

 ابتالُه. عبًدا اهللاُ  أحبَّ  إذا الثاين:
ا والبالءُ  رْ  ,čاهللا منَ  ُعقوبةً  ينزَل  أو čاهللا ملحبَّةِ  ينِزَل  َأنْ  إمَّ  يف ذلَك  أنَت  وقدِّ

 ُحيبُّه, ألنَّه اهللاُ  ابَتاله فالنٌ  وتقوُل: هبِمْ  تنشِغْل  وال الناسِ  منَ  وَدْعَك  نفِسك,
 .čهللا هوَ  إنام لَك, ليَس  فهذا ُيعاقُبه, ألنَّه اهللاُ ابَتاله فالنٌ   أو

 َبَالِء,ال ِعَظمِ  َمعَ  َزاءِ اَجل  ِعَظمُ « :−ماَجهْ  ابنِ  سننِ  يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقاَل 
َضا, هُ ـَفلَ  َرِيضَ  نْ ـَفمَ  ْم,ـاْبَتَالهُ  ْوًماـقَ  َأَحبَّ  إَِذا اهللاَ  َوإِنَّ   هُ ـَفلَ  َسِخطَ  َوَمنْ  الرِّ

َخطُ   .IQH»السَّ
                                                            

), وابن ماجه: ٢٣٩٦أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف الصرب عىل البالء, رقم ( )١(
 .), من حديث أنس ٤٠٣١البالء, رقم (كتاب الفتن, باب الصرب عىل 
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 صحيح يف جاءَ  وَقدْ  نِة,ـاجلَ  يف درجَته له عَ ـلَريف عبَده َيبتِيل   فاهللاُ 
ُجَل  إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  حبَّاَن: ابنِ  َرَجةُ  čاهللا ِعنَْد  َلهُ  َلَتُكونُ  الرَّ  َيْبُلُغَها َفَال  الدَّ

َغهُ  َحتَّى َيْكَرهُ  بَِام  َيْبَتلِيهِ  اهللاُ َيَزاُل  َفَال  بَِعَملِِه, اَها ُيَبلِّ  .IQH»إِيَّ
 األرِض. يف القبوَل  له وضعَ  عبًدا اهللاُ أحبَّ  إذا الثالُث:
 الناِس, عندَ  وحمبوًبا عنه, وَمْرضيا املختلفِة, الناسِ  رشائِح  عندَ  َمقبوًال  فتِجُده

 إَِذا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   هريرةَ  أيب حديِث  من مسلمٍ  صحيح يف جاءَ  وقد
يَل  َدَعا َعْبًدا اهللاُ َأَحبَّ   يف يرتدَّدُ  اسَمك أن أي: »َفَأِحبَّهُ  ُفَالًنا ُأِحبُّ  إِينِّ  :َفَقاَل  ِجْربِ

يَك  األعىل, امللكوِت   إينِّ  يقوُل: ُحيبَُّك, ألنَّه ;čاهللا عندَ  لَك  كرامةً  باسِمَك; اهللاُ  ويسمِّ
يُل, َفُيِحبُّهُ « :قاَل  ;خالًدا أو أمحَد, أو صاِحلًا, أو ,čاهللا عبدَ  أو حممًدا, أحبُّ   ُثمَّ  ِجْربِ
يُل  ُينَاِدي َامءِ  ِيف  ِجْربِ  َفُيِحبُّهُ  َفَأِحبُّوُه.« باسِمَك  السامءُ  َفَرتتجُّ  »ُفَالًنا ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ  :السَّ

َامِء, َأْهُل   فأحبَّه جربيُل, فأحبَّه اهللا, أحبَّه أي: IRH»ْرضِ األَ  ِيف  َقُبوُل ال َلهُ  ُيوَضعُ  ُثمَّ  السَّ
 اخلِري? هذا ِمن أعظمُ  خريٍ  فأيُّ  األرِض, يف القبوُل  له فُوِضعَ  السامِء, أهُل 

َده. عبًدا أحبَّ  إذا اهللاَ  أنَّ  الرابُع:  سدَّ
دُ   الدعوةِ  مستجاَب  هجيَعلُ و ِرجِله, ويف يِده, ويف بِرصه, ويف سمِعه, يف هفُيسدِّ

 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  صحيحه: يف البخاريُّ  رواهُ  الذي احلديِث  يف جاءَ  وَقدْ  دعا. إذا
ُب  َعْبِدي َيَزاُل  َوَما«  الَِّذي َسْمَعهُ  ُكْنُت  َأْحَبْبُتهُ  َفإَِذا ُأِحبَُّه, َحتَّى بِالنََّوافِلِ  إَِيلَّ  َيَتَقرَّ

                                                            

), من حديث ١/٣٤٤), واحلاكم (٢٩٠٨(رقم ), وابن حبان ٦٠٩٥(رقم أخرجه أبو يعىل  )١(
 .هريرة   أيب

), ومسلم: كتاب الرب ٣٢٠٩أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة, رقم ( )٢(
 ).٢٦٣٧والصلة واآلداب, باب إذا أحب اهللا عبدا حببه لعباده, رقم (



 

٢٢٥

هُ  بِِه, َيْسَمعُ  ا, َيْبطُِش  الَّتِي َوَيَدهُ  بِِه, ُيْبِرصُ  الَِّذي َوَبَرصَ ا, َيْمِيش  الَّتِي َوِرْجَلهُ  ِهبَ  َوإِنْ  ِهبَ
 ناَل  الذي هلذا يصبُّ  خريٌ  كلُّه وهذا ,IQH»َألُِعيَذنَّهُ  اْسَتَعاَذِين  َوَلئِنِ  َألُْعطَِينَُّه, َسَأَلنِي
 .č اهللا حمبةِ  رشَف 

 وبركاٌت: أفضاٌل  هذه :إَذنْ 
k اهللاُ  َحيميه   َنيا. من  الدُّ
k .وَيبتليِه 
k  ُاألرِض. يف القبوُل  له وُيوَضع 
k ًدا وَجيعُله  هبا. يعَمُل  الَّتي اجلوارِح  هذه يف مسدَّ
نا , اهللاُ  أحبَّه َمن يناُهلا الَّتي واخلرياُت  اآلثارُ  هَي  هذه كاَنْت  فإذا  فُكلُّ

, قضيةَ  القضيةُ  ليَسِت  لِكنْ  املحبََّة, هذه يريدُ  كلُّنا :اَملحبةِ  هذه يف ونطَمعُ  نقوُل   َمتَنٍّ
 تنافَس  فيها« :− رمحه اهللا تعاىل−  القيِّمِ  ابنِ  قولِ  ِمن سبَق  كام عَمٍل, قضيةُ  القضيةُ  إنَّام

رَ  ِعلِمها وإىل العاِملون, شخَص  إليها املتنافِسون,  َتفاَنى وعليها السابِقون, شمَّ
َح  نسيِمها وبَرْوِح  املِحبُّون,  .»العابِدون َتروَّ

ها بأموٍر, علينا اخلرياِت  هذه وأناَل  الرشِف, هبذا أحَظى وحتَّى  يف َأختِرصُ
 الثالثِة:الطُّرِق  هذه

ل  وضعَ  فأينَام, ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  فْليَتَّبِعْ  čاهللا بمحبَّةِ  حيَظى أن َأرادَ  َمن :الطَّريق األوَّ
 َيسَألون  السلُف  كانَ  وَقدْ فاسُلْكه,  سَلَكه طريٍق  وأيَّ  قَدَمك, فَضعْ  قدَمه
 عنها. لنَتخىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ُسنةِ  َعن َنسأُل  ونحنُ  ليعَملوها, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ُسنَّةِ  عن

                                                            

 .), من حديث أيب هريرة ٦٥٠٢أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع, رقم ( )١(



 

אEאאF ٢٢٦

 قلَت: فإِنْ  ُسنٌة? َأمْ  واِجٌب  هو هل قاَل: األمَر. هذا افَعْل  إلنساٍن: قلَت  فإذا
نةِ  أهلِ  حقِّ  يف وعيٌب  َنُرتُكها. قاَل: ُسنٌة. هو نَة. َيُرتكوا أن هلم وحرٌج  السُّ  السُّ

نِة, هبذه َأَتى َمن ُخطواِت  يتبعَ  أن ُبدَّ  فال čاهللا بَمحبَّةِ  حيَظى أن أرادَ  فَمنْ   السُّ
 ﴾: ﴿^ _ ` a b c d e قِّ ـاحل قوُل  ُل:ـوالدلي

 يشٍء, كلِّ  يف والكبِري, الصغريِ  يف čاهللا رسوَل  فاتَّبِعْ  čاهللا َحمبَّةَ  أَرْدت فإذا ,]٣١:عمران  آل[
 .ملسو هيلع هللا ىلص وأفعالِه أقوالِه يف

 عندَ  ديُث ـواحل− الساعديِّ  سعدٍ  بنِ  سهلِ  ِث ـحدي يف جاءَ  :الثاين الطريُق 
 هبؤالءِ  َيفَرحون  والصحابةُ −  األعراِب  ِمنَ  رجٌل  جاءَ  :− سننه يف ماَجهْ   ابنِ 

دةٍ  عظيمٍة, بأسِئلةٍ  َيأتون فُهمْ  األعراِب,  čاهللا رسوَل  يا قاَل: − وحياةً  َمنهًجا َتبني مسدَّ
ْنَيا ِيف  اْزَهْد « :قاَل  الناُس. وأحبَّني اهللاُ أحبَّني عِمْلُته إذا عَملٍ  عىل ُدلَّني  ُحيِبََّك  الدُّ
 .IQH»النَّاُس  ُحيِبََّك  النَّاسِ  َأْيِدي ِيف  فِيَام  َواْزَهْد  اهللاُ,

أُ  قامَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)املصابيح مشكاة( يف جاءَ  الطَّريق الثالُث:  فقامَ  َيتوضَّ
حون  الصحابةُ   :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  − َوضوِئه من َيَتساَقطُ  بام أي:−  بَوضوِئه َيتَمسَّ

 ورسولِه. čاهللا حبُّ  :قالوا العَمِل? هذا إىل انطَلْقتُم ملاذا أي: »َهَذا? َعَىل  َحيِْمُلُكمْ  َما«
هُ  َمنْ « :فقاَل  ُيربَِّيهم َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فأرادَ   َوَرُسوُلهُ  اهللاُ ُحيِبَّهُ  َأوْ  َوَرُسوَلهُ  اهللاَ ُحيِبَّ  َأنْ  َرسَّ

َث, إَِذا َحِديَثهُ  َفْلَيْصُدْق   .IQH»َجاَوَرهُ  َمنْ  ِجَوارَ  َوْلُيْحِسنْ  اْؤُمتَِن, إَِذا َأَماَنَتهُ  َوْلُيَؤدِّ  َحدَّ
حون قاموا ُهمف  إىل أرَشَدهم لِكنَّه ,ملسو هيلع هللا ىلص الرسوُل  َيمنَْعهمُ  فَلمْ  بَوضوِئه َيتمسَّ

 بِه. َيَتعاَملون يوميا عَميلٍّ  واقعٍ 
                                                            

 ).٤١٠٢الزهد يف الدنيا, رقم (أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب  )١(
), ٢٦٦), وأخرجه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق رقم (٤٩٩٠مشكاة املصابيح رقم ( )١(

 .), من حديث عبد الرمحن بن أيب قراد ١٤٤٠والبيهقي يف الشعب رقم (



 

٢٢٧

ُب إىل اهللا بعُض وهِذه  ; فُتثمُر هذه القرَبى حمبَة č العباداِت التي ُتقرِّ
 :لعبِده č اهللا

 يستطعُ  الَّتي والقُرباِت  الطُُّرِق  منَ  وهَي  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هبا نطَق  جدا, كثريةٌ  وهي
 الُقرِب: هذه منو أكثَرها, يأيتَ  أو يأتَيها, أن منَّا واحدٍ  كلُّ 

 وأزواِجه. وأصحابِه ,ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  بيِت  آل حمبَّةُ  األوىل: الُقربةُ 
 أحبَُّهم فَمنْ , وصحابُته, ويدخُل يف ذلَِك أزواُجه ملسو هيلع هللا ىلصَحمبَُّة آِل بيِت النبيِّ 

دُ  ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  هكذا اهللاُ, أحبَّه  مرةَ  بن َيعىل حديُث  يف جاءَ  فَقدْ  األمِر, هذا عىل ويؤكِّ
 − ُحَسْنيٌ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه −)املفرد األدب( كتابِه يف البخاريُّ  رواه واحلديُث 

, اَحلَسنَ  َأَحبَّ  َمنْ  اهللاُ َأَحبَّ  ِمنُْه, َوَأَنا ِمنِّي  فَمن, IQH»ْسَباطِ األَ  ِمنَ  ِسْبَطانِ  َواُحلَسْنيَ
 .č اهللا منَ  املحبةَ  هذه نال واحلُسنيَ  احلسنَ  أحبَّ 

 يقوُل  كذا اُملحبَِّني, ميدانِ  يف ودليٌل  الواقِع, أرضِ  عىل ترمجةٌ  اَملحبةِ  وهلذه
 سِمْعُت  يقوُل: (صحيحه) يف البخاريُّ  رواه الَّذي  الرباءِ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص

 َفَمنْ  ُمنَافٌِق, إِالَّ  ُيْبِغُضُهمْ  َوَال  ُمْؤِمٌن, إِالَّ  ُحيِبُُّهمْ  َال  ْنَصارُ األَ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل 
 وترجمَ  األنصارَ  أحبَّ  فَمن أي: ,IQH»اهللاُ َأْبَغَضهُ  َأْبَغَضُهمْ  َوَمنْ  اهللاُ, َأَحبَّهُ  َأَحبَُّهمْ 
 . اهللاُ  أحبَّه اُملحبِّنيَ  ميدانِ  ويف الواقعِ  أرضِ  عىل املحبةَ  هذه

                                                            

), والرتمذي: كتاب املناقب, باب ٤/١٧٢). وأخرجه أيضا أمحد (٣٦٤األدب املفرد رقم ( )١(
 ), وابن ماجه: مقدمة السنن, باب فضل احلسن واحلسني,٣٧٧٥مناقب احلسن واحلسني, رقم (

 ).١٤٤رقم (
), ومسلم: كتاب ٣٧٨٣أخرجه البخاري: كتاب مناقب األنصار, باب حب األنصار, رقم ( )١(

), من حديث ٧٥من اإليامن, رقم ( اإليامن, باب الدليل عىل أن حب األنصار وعيل 
 .الرباء 



 

אEאאF ٢٢٨

 اُخللِق. ُحسنُ  الثانيُة: الُقربةُ 
ُد عليه مراًراو  فإذا أخالٍق, أزمةَ  َتعيُش  اليومَ  األمةَ  نَّ , فإهذا الَّذي ُنؤكِّ
, أحبَّه الفردِ  أخالُق  حُسنَت  زوِجه ومعَ  والَدْيه, مع بيتِه يف أخالُقه حُسنَت إذا اهللاُ

 أحبَّه معامالتِه يف الشارعِ  يف أخالُقه حُسنَت وإذا وجريانِه, إخوانِه ومعَ  وأوالِده,
 . اهللاُ

 يف رباينِّ ـالط عندَ   َرشيٍك  بنِ  ةَ ـأسام حديِث  يف جاءَ  ما :ذلَك  دليُل 
 باألعراِب  َيفَرحون  والصحابةِ −  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل قِدموا أناًسا أنَّ  معجمه:

م قِدموا; إذا  َرسوَل  يا قالوا: َأنْ  عنه سَألوا ما ُمجلةِ  من فكانَ  − أسِئلةً  َيسَألون ألهنَّ
 .IQH»ُخُلًقا َأْحَسنُُهمْ « قال: ?čاهللا إىل čاهللا ِعبادِ  أحبُّ  فَمن čاهللا

 املعاِين  هذه إىل نحتاُج  وَكمْ  , اهللاُ ُحيبُّهم اخللِق  بُحسنِ  فاُملتميِّزون
ُث  التي الكثريةِ  واألحاديِث  العظيمِة,  األخالِق? عنِ  تتحدَّ
نا وإذا النقَص, هذا َنرى البيِت  يف جَلْسنا فإذا  النقَص, هذا َنرى الطرِق  يف ِرسْ

 يقوُل: وكأنَّه كلَّه, السريَ  وُيعطُِّل  اَملطعمِ  من وجبةً  له لَيطُلَب  الطريِق  يف يِقُف  كَمنْ 
ُث  أو فَقْط. أنا  يلتِفُت, وال معطَّلةٌ  والطرُق  خلَفه والناُس  الشارعِ  يف له زميلٍ  مع يتحدَّ
 عليه َيْدعون ولعلَّهم ُيبِغضونه, والناُس  الفعِل, هبذا يبِغُضه اهللاَ  أنَّ  يشُعرُ  وال

كَ   الدعواِت. هذه من بدعوةٍ  فُيصاَب  قليًال, فَيتحرَّ

                                                            

), وأخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب الطب, باب ٤٧١, رقم ١/١٨١املعجم الكبري للطرباين ( )١(
 ).٣٤٣٦أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء, رقم ( ما



 

٢٢٩

 ْ ُقوا« :ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا يُقْل  أَمل  لَعنوه الناسِ  طرَق  عطََّل  فَمنْ  ,IQH»الثََّالَث  اَملَالِعنَ  اتَّ
ُض  فلامذا لعناُهتم, عليه فنَزَلت  هذا?! إىل أنفَسنا نعرِّ

 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  , عيلٍّ  بنِ  احلُسنيِ  حديِث  من الطَرباينِّ  عندَ  جاءَ  لذا
اَفَها, ُمورِ األُ  َمَعاِيلَ  ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ «  .IRH»َسَفاِسَفَها َوَيْكَرهُ  َوَأْرشَ

مذيِّ  عندَ  وجاءَ   قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  , هريرةَ  أيب حديِث  ِمن سننه يف الرتِّ
اِء, َسْمَح  َبْيِع,ال َسْمَح  ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ « َ امحةُ  ,ISH»َقَضاءِ ال َسْمَح  الرشِّ  األخالِق, من فالسَّ

 وإذا بيتِه من خرَج  وإذا وقضاِئه, ورشاِئه, َبْيعه, يف السمَح  العبدَ  ُحيبُّ   واهللاُ
ذُ  فال دَخَله,  الشيطانِ  ِمنَ  čباهللا أعوذُ  ويقولوَن: صوَته, سِمعوا إذا منه أوالُده يتعوَّ

 السمَح. ُحيبُّ   فاهللاُ الوالُد. جاء الرجيمِ 
 عائشةَ  حديِث  يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  اخلُلِق, ُحسنِ  من العملِ  وإتقانُ 
  َاهللاَ إِنَّ « :− األوسط معجمه يف الطرباينِّ  عند   ُّإَِذا َأَحِدُكمْ  ِمنْ  ُحيِب 

 .IQH»ُيْتِقنَهُ  َأنْ  َعَمًال  َعِمَل 
 العظيمَة. املعاينَ  هذه دوَنك čاهللا َحمبَّةِ  عن فابَحْث 

                                                            

), ٢٦عن البول فيها, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة, باب املواضع التي هنى النبي  )١(
), من حديث ٣٢٨خلالء عىل قارعة الطريق, رقم (وابن ماجه: كتاب الطهارة, باب النهي عن ا

 .معاذ بن جبل 
), من حديث احلسني بن عيل ٢٨٩٤, رقم ٣/١٣١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )٢(

. 
أخرجه الرتمذي: كتاب البيوع, باب ما جاء يف استقراض البعري أو اليشء من احليوان, رقم  )٣(

)١٣١٩.( 
 ).٨٩٧املعجم األوسط رقم ( )١(
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 عليك. čاهللا نِعمةُ  إظهارُ  الثالثُة: الُقربةُ 
 َمركوبِك, ويف مسكنَِك, ويف لباِسَك, يف أظِهْرها بنِعمةٍ  عليك اهللاُ  أنعمَ  فإذا

 عىل نعَمَته أثرَ  َيرى َأنْ  حيبُّ   اهللاَ فإنَّ  َخميلٍة, أو إرساٍف  دونَ  حياتِك, ويف
 .IQH»َعْبِدهِ  َعَىل  نِْعَمتِهِ  َأَثرَ  َيَرى َأنْ  ُحيِبُّ  اهللاَ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص عنه جاءَ  هَكذا عبِده,

 .čاهللا يف والزيارةُ  ,čاهللا يف والتناصُح  ,čاهللا يف والوصُل  ,čاهللا يف احلبُّ  الرابعُة: الُقربةُ 
 الصحيِح: احلديِث  يف جاءَ  وقد ,čاهللا حمبَّةَ  تستجلُِب  كلُّها العظيمةُ  األعامُل  فهِذه

, لِْلُمَتَحابِّنيَ  َحمَبَّتِي َحقَّْت  َتَعاَىل: اهللاُ َقاَل « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   َحمَبَّتِي َوَحقَّْت  ِيفَّ
, لِْلُمَتَواِصلِنيَ  , لِْلُمَتنَاِصِحنيَ  َحمَبَّتِي َوَحقَّْت  ِيفَّ , لِْلُمَتَزاِوِرينَ  َحمَبَّتِي َوَحقَّْت  ِيفَّ  ِيفَّ

, لِْلُمَتَباِذلِنيَ  َحمَبَّتِي َوَحقَّْت   النَّبِيُّونَ  َيْغبُِطُهمُ  ُنورٍ  ِمنْ  َمنَابِرَ  َعَىل  ِيفَّ  َواُملَتَحابُّونَ  ِيفَّ
يُقونَ  دِّ َهَداءُ  َوالصِّ  .IRH»َوالشُّ
 . ُأمامةَ  أيب حديِث  العظيمِ  احلديِث  هذا يف جاءَ  ما اخلامسُة: الُقربةُ 

مذيِّ  عندَ  واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ءٌ  َلْيَس « :−سننه يف الرتِّ  َأَحبَّ  َيشْ
َراُق  َدمٍ  َوَقْطَرةِ  ,čاهللا َخْشَيةِ  ِيف  ُدُموعٍ  ِمنْ  َقْطَرةٍ  َوَأَثَرْيِن: َقْطَرَتْنيِ  ِمنْ  čاهللا إَِىل   َسبِيلِ  ِيف  ُهتْ
ا ,čاهللا  .č«IQHاهللا َفَرائِضِ  ِمنْ  َفِريَضةٍ  ِيف  َوَأَثرٌ  ,čاهللا َسبِيلِ  ِيف  َفَأَثرٌ  َثَراِن:األَ  َوَأمَّ

 čاهللا منَ  خشيةً  ُمقلتيَك  من تنِزُل  التي القطراُت  تلَك  čاهللا إىل األشياءِ  فأحبُّ 
, ْرت بنَفِسَك  خَلْوَت  إذا ْرت أو فبَكْيت, اهللا عظمةَ  تذكَّ  čاهللا قدرةَ  تذكَّ

                                                            

), والرتمذي: كتاب األدب, باب ما جاء إن اهللا تعاىل حيب أن يرى أثر ٢/١٨٢أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ٢٨١٩نعمته عىل عبده, رقم (

) بنحوه, من حديث ٥/٢٣٧), وأمحد (٥/٣٢٨أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زيادته عىل املسند ( )٢(
 .عبادة بن الصامت 

 ). ١٦٦٩أخرجه الرتمذي: كتاب فضائل اجلهاد, باب ما جاء يف فضل املرابط, رقم ( )١(
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ْرت أو فبَكْيت, ْرت أو فبَكْيت, الذنَب  تذكَّ  وإرسافِك حياتَِك  من مَىض  ما تذكَّ
 اهللاُ. أحبَّهُ  القطراُت  هذه ُمقلَتْيه ِمن نَزَلت فَمن فبَكْيت,

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ رمحكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f g h﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أمرَ  كام

i j k l m n o﴾ وسلِّمْ  صلِّ  اللُهمَّ  ,]٥٦:[األحزاب 
 عليِه. وباِركْ  وِزدْ 

  k  
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F٣٠E 
 

دُ  واملوفَُّق  لنا, وشاهًدا علينا شهيًدا اجلديدُ  العامُ  َيأيت  بالصاحلاِت, مَألَه من املسدَّ
مِ  تتناقُص  واألعامرُ  السيِّئاِت, منَ  وأخالهُ   قاَل  كام والشهوِر, والليايل األيامِ  بَترصُّ

 ~ { | } : ﴿s t u v w x y z احلقُّ 
 .]٦٢[الفرقان: ﴾�
 : ﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² قاَل  وكام

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 
Ò Ó Ô Õ﴾ :٤٠−٣٧[يس[. 

; فاَمحدِ  لَك, č اهللا منَ  توفيٌق  فهذا عمِرك يف عامٌ  لك ُأضيَف  إذا  اهللاَ
 :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  الناِس? خريُ  َمن سائًال: له قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  الذي األعرايبَّ  فإنَّ 

 .IQH»َعَمُلهُ  َوَحُسنَ  ُعُمُرهُ  َطاَل  َمنْ «
 احلسناِت  منَ  فيه لنَضعَ  وعاءٌ  وهو خٌري, فهذا جديدٌ  عامٌ  أعامِرنا يف ُيزادُ  فكوُننا

 . الربُّ  يشاءُ  كام نشاءُ  ما
َا بَِقَدِمَك  ْرَض األَ  َطأِ  آَدمَ  اْبنَ « : الدرداءِ  أبو قاَل   َتُكونُ  َقِليلٍ  َعنْ  َفإِهنَّ

َك, َام  آَدمَ  اْبنَ  َقْربَ اٌم, َأْنَت  إِنَّ َام  َأيَّ ْ  إِنََّك  آَدَم, اْبنَ  َبْعُضَك, َذَهَب  َيْومٌ  َذَهَب  َفُكلَّ  َتَزْل  َمل
                                                            

, رقم ), والرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف طول العمر للمؤمن٤/١٩٠أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث عبد اهللا بن برس ٢٣٢٩(

kk
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َك  َوَلَدْتَك  َيْومِ  ُمنْذُ  ُعُمِركَ  َهْدمِ  ِيف   .IQH»ُأمُّ
ـــمَّ ُنْقصـــاُن ٍء إِذا مـــا َت ـــلِّ َيشْ  لُِك

 

ــانُ  ــْيِش إِْنس ــِب الَع ــرَّ بِطِي ــال ُيَغ  َف
ــاَهْدَهتا ُدَوٌل ــام ش ــوُر َك ــَي األُم  ِه

 

ــٌن  ُه َزَم ــْن َرسَّ ــانُ َم ــاَءْتُه َأْزم  IRHس
 وهي: اجلديدِ  العامِ  معَ  للتعاُملِ  قواعدُ  وهناكَ 

 الِعربةَ  أنَّ  واعَلمْ  احلاِرض, حساِب  عىل باملايض َتنشِغْل  ال األُوىل: القاعدةُ 
 باخلواتيِم.
ى باملايض َتنشِغْل  الف  َسنًة, ِعرشين ماضيَك  كانَ  فإِنْ  وَحتَزْن, عليه فَتتأسَّ

 أنَت  بل فيه, وَضْعت ملا والتأيسِّ  بالتفكريِ  َتنشِغْل  فال َسنةً  مخسني أو َسنًة, ثالثني  أو
ك واشتِغْل  َغِد,لْ لِ  نِ فابْ  اليوِم, ابنُ   بعَض  إنَّ  حيُث  باخلواتيِم, العربةَ  فإنَّ  بحاِرضِ

 ثالثون أو َسنًة, ِعرشون يصلُح, ال اآلنَ  ويقوُل: الشيطانُ  عليهمُ  َيلَبُس  الناسِ 
 التوبِة, باَب  يِلَج  وأن اَملكُرماِت, عنِ  فُيقِعُده بالسواِد. مألَهتا َسنةً  أربعون أو َسنًة,
 حياتِه. من بِقَي  ما ُحيسنَ  وأن

 سنن يف جاءَ  فَقدْ  ;ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولِ  إىل وأْصغِ  وتسويِله, للشيطانِ  َتلَتِفْت  فال
ا بَِعْبدٍ  اهللاُ َأَرادَ  إَِذا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص يَّ ـالنب أنَّ  : أنسٍ  حديِث  من الرتمذيِّ   َخْريً
ُقهُ « قال: ?čاهللا وَل ـرس يا يستعمُله َف ـكي فقيَل: »اْسَتْعَمَلهُ   َل ـَقبْ  َصالٍِح  لَِعَملٍ  ُيَوفِّ

 صالٍة, أو ركعٍة, أو سجدٍة, يف صالٍح: عَملٍ  يف وهو إالَّ  َمنيَُّته تأتيه ال أي: ISH»املَْوِت 
                                                            

 ).١٠١٨٠), والبيهقي يف الشعب رقم (٤٢٦أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد رقم ( )١(
 ).٤/٤٨٧األبيات أليب البقاء الرندي, انظر: نفح الطيب ( )٢(
), والرتمذي: كتاب القدر, باب ما جاء أن اهللا كتب كتابا ألهل اجلنة ٣/١٠٦أخرجه أمحد ( )٣(

 ).٢١٤٢وأهل النار, رقم (
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, يف أو رِ  نَعمْ  املايض, من وَدْعك باحلاِرضِ  فانشِغْل  صياٍم, أو صدقٍة, أو بِرٍّ  تذكَّ
ك. يف به لتنتفعَ  املاَيض   حاِرضِ

نِّ  يف كبريٍ  رُجلٍ  عىل − رمحه اهللا تعاىل−  عياضٍ  بنُ  الفضيُل  َمرَّ  وقد  له: فقاَل  السِّ
 وُيوِشُك  ,čاهللا إىل تسريُ  َسنَةً  ِستني منذُ  فأنَت  قاَل: َسنًة. ِستُّون قال: عليك? أَتى َكمْ 
 تبُلَغ. أن

 إليه وأنه عبٌد, هللا أنه عِلمَ  َمن قال: راِجعون. إليهِ  وإنا čهللا إنا الرجُل: قاَل 
 مسؤوٌل, أنه فليعَلمْ  موقوٌف  أنه عِلمَ  وَمن موقوٌف, يديه بنيَ  أنه فليعَلمْ  راِجعْ 
 جواًبا. للمسألةِ  فلُيِعدَّ  مسؤوٌل  أنه عِلمَ  وَمن

 هو وهذا−  ِهَي? فام قال: يسريٌة. الُفضيُل: قال احليلُة? فام الرجُل: قاَل 
 ُأِخْذت بِقَي  فيام أَسْأت إذا فإنَّك مَىض; ما لك ُيغَفرْ  بِقَي  فيام ُحتِسنُ  قاَل: − الشاهدُ 

ا .IQHبِقَي  وبام مَىض  بام  ربانيٌة. فلسفةٌ  إهنَّ
 ذاكَ  َيُكنْ  وال به, وتنشِغْل  الوراءِ  إىل َتلتِفْت  وال هذه أياِمك يف فأحِسنْ 

 بعدها, التي أو القادمَة, السنةَ  اهللاُ  شاءَ  إِنْ  وتقوُل: التوبِة, عن ُيقِعُدك الَّذي األمُل 
 َتليها. الَّتي أو

 .نفِسك معَ  املحاَسبةِ  شديَد  ُكنْ  الثانيُة: القاعدةُ 
ُد, التي هذه نفَسك حاِسْب ف  نفوَسنا, نحاِسَب  أن مجيًعا نحتاُج  ونحن تتمرَّ

 M N O P Q R S T U﴿ َلنا: يقوُل   واهللاُ 
V﴾ ُحماسبةٌ  وهذه ﴿X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 

                                                            

 ).٨/١١٣أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )١(
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e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w﴾ ليلٍة; كلِّ  يف نفَسه اإلنسانُ  فيحاسُب  ,]٦٢:[احلرش 

ْمت? ماذا وَصْلت? أينَ  إىل عِملت? ماذا  قدَّ
له; يكُتُب  كانَ  أنه  الفاروِق  ُعمرَ  رواِئعِ  ومن  َيكُتُبه ِممَّا فكانَ  لُعامَّ

لِه  حاسَب  َمن فإنَّه الشدِة, ِحساِب  قبَل  خاءِ الرَّ  يف نفَسك حاِسْب « يقوَل: أن لُعامَّ
 َأْهلَْته وَمن والِغبطِة, الرضا إىل مرجُعه عادَ  الشدةِ  حساِب  قبَل  خاءِ الرَّ  يف نفَسه
 .IQH»واحلرسةِ  دامةِ النَّ  إىل مرجُعه عادَ  هواهُ  وشغَله حياُته

 وآياٌت  وأحاديُث  وُدررٌ  أقواٌل  فهناكَ  أكثَر, بسطٍ  إىل حيتاُج  املحاسبةِ  وموضوعُ 
يةِ  إىل ترشدُ  رمحه اهللا −  مهرانَ  بنِ  ميمونِ  قولِ  يف ذلَك  َأختِرصُ  ولكن املحاسبِة, أمهِّ
 يِك الرشَّ  منَ  لنفِسه حماسبةً  أشدَّ  يكونَ  حتَّى تقيا العبدُ  يكونُ  ال« يقوُل: − تعاىل

 باملِك. ذَهَب  ُحتاِسْبه مل إن اِن,اخلوَّ  يِك كالرشَّ  فُس النَّ  قيل: ولذا IRH»لرشيِكه
ْح  اَملسريَ  أخَطْأت وإذا فاهنَْض, وَقَعت إذا الثالثُة: القاعدةُ   مساَرك, فصحِّ

 فاستغِفْر. َأذَنْبت وإذا فاعتِذْر, أَسْأت وإذا
 اجلواالِت, عربَ  االعتذارِ  رسائَل  اإلخوةُ  يتناقُل  وبدايتِه عامٍ  كلِّ  هنايةِ  ويف
ْح  الغفاِر, الواحدِ  إىل الرسائَل  هذه لنرِسْل  أقوُل: وأنا التحلُِّل. وطلب  ولنصحِّ
 .إمهاٌل  الوقِت  ففي ونستغِفْره, إليه, ولنَعتِذرْ  إليه, مساَرنا
 a b c d ` _ ^ [﴿ سبحانه: احلقُّ  قاَل  َقدْ و

e f g h i j k l m n o p q r 
                                                            

 ).١٠١١٧), والبيهقي يف الشعب (١٦أخرجه ابن أيب الدنيا يف حماسبة النفس رقم ( )١(
 ).٣٦٤١٩), وابن أيب شيبة يف املصنف رقم (٢/٥٨٠أخرجه هناد يف الزهد ( )٢(
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s t u v w x y z { | } ~ 
_ ` a b c d﴾ تعاىل: قالف ]١٣٦− ١٣٥عمران: [آل ﴿u v 

w﴾ قال اآلية بداية ويف: ﴿_ ` a b c﴾  ِافَعلو الذين فهؤالء 
روا إذا أنُفَسهم وظَلموا الفاحشةَ  حوا تذكَّ  َأساُؤوا, ِممَّا واعَتَذروا مسَريهم, فصحَّ

 األهناُر. حتتِها من َجتري وبجنَّاٍت  باملغفرِة, جازاهم اهللاَ واستغَفروا
بُّ  َيُقوُل « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  بل  َدَعْوَتنِي َما إِنََّك  آَدمَ  اْبنَ  َيا : الرَّ
 َعنَانَ  ُذُنوُبَك  َبَلَغْت  َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  َيا ُأَباِيل, َوَال  فِيَك  َكانَ  َما َعَىل  َلَك  َغَفْرُت  َوَرَجْوَتنِي

َامءِ   ْرضِ األَ  بُِقَراِب  َأَتْيَتنِي َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  َيا ُأَباِيل, َوَال  َلَك  َغَفْرُت  اْسَتْغَفْرَتنِي ُثمَّ  السَّ
كُ  َال  َلِقيَتنِي ُثمَّ  َخَطاَيا ا َألََتْيُتَك  َشْيًئا ِيب  ُتْرشِ ُيؤتِيِه  čاهللا فضُل  ذاهَ و ,IQH»َمْغِفَرةً  بُِقَراِهبَ

 .َمن َيشاُء واهللاُ ُذو الَفضِل الَعظيمِ 
ْس  الرابعُة: القاعدةُ   .جديدةٍ  ملشاريعَ  أسِّ

 ابنَ  يا ُيناِدي: فجُره ينشقُّ  يومٍ  كلُّ « :−رمحه اهللا تعاىل− البرصيُّ  احلسنُ  قال
دْ  شهيٌد, وعليَك  جديٌد, يومٌ  أنا آدمَ   .IRH»أعودُ  ال مَضْيت إذا فإينِّ  منِّي فتزوَّ

 مجاعٍة, يف الصالةُ  مشاريِعك من ليَس  مَضْت  التي األعوامِ  يف كانت فإذا
ْس   العاِم. هذا من املسجِد, يف اجلامعةِ  صالةُ  اسُمه: جديدٍ  ملرشوعٍ  فأسِّ

 مرشوعٌ  فهذا العاِم, هذا من َأتُرَكها لن الرواتُب  السننُ  نفِسك: يف ُقْل  كذلِك
 جديٌد.

                                                            

), من حديث ٣٥٤٠أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف فضل التوبة واالستغفار, رقم ( )١(
 .أنس 

 ).٤٢٤أخرجه بنحوه ابن أيب الدنيا يف الزهد رقم ( )٢(



 

 ٢٣٧

حى َصالة وقل:  يوٍم. كلِّ  يف أصلِّيها الضُّ
كَ  عن بًِرادْ مُ  كنَت  وإذا  جديًدا َمرشوًعا لك فَضعْ  هلام وإحسانِك لوالديَك  بِرِّ

 الوالِدين. برُّ  :هِ مِّ َس 
ْس  إَذنْ   لتمَألَه جديًدا عاًما أبقاكَ   اهللاَ  فإنَّ  جديدٍة; ملشاريعَ  أسِّ

 ال. أم آخرُ  عامٌ  أعامِرنا إىل أيضاُف  ندِري وال بالطاعاِت,
 وُقْل: نفِسَك  وجهِ  يف هبا اُرصْخ  مشِفٍق, َنصيحةُ  وهي

 اَملـْوَت َقـْد حاَنـاَيا َنْفُس ُتويب َفـإِنَّ
 

 واْعِيص اَهلَوى َفاَهلَوى ما زاَل َفتَّاَنـا
ــا ــَف َتْلُقُطن ــا َكْي ــَرْيَن اَملناي ــا َت  َأَم

 

ـــا ـــا بُِأوالن ـــُق ُأْخران ـــا َفُتْلِح  َلْقًط
 يف ُكـــلِّ َيـــْوٍم َلنـــا َمْيـــٌت ُنَشـــيُِّعُه

 

 IQHَرِعِه آثــاَر َمْوتانــاـَنــَرى بَِمْصــ
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f g h﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أمرَ  كام
i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                            

 ),٢٩٤عبد اهلادي يف آداب الدعاء (ص: ), ويوسف بن٣٧٥ذكرها ابن اجلوزي يف املدهش (ص: )١(
 غري منسوبة.
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F٣١E 
אא 

 وَلْسنا حقوَقها, املسِلمةِ  للمرأةِ  حتفظُ  واتفاقياٍت  ترشيعاٍت  إىل حاجةٍ  يف َلْسنا
َل  الرشِق  أوِ  الغرِب  ثقافاِت  استريادِ  إىل حاجةٍ  يف  وشخصيةَ  نساِئنا, ُهويةَ  هبا لنشكِّ

ارِ  فلسفاِت  يف هلا نبحَث  حتَّى للمرأةِ  وُظلمٌ  َتعدٍّ  دينِنا يف وليَس  بناتِنا,  حيفظُ  ما الكفَّ
َي, الظلمَ  ذلك عنها ويرفعُ  مكانَتها هلا َي  الظلمَ  رفعَ  دينَنا إن بل والتعدِّ  عن والتعدِّ

 .قديًام وحديًثا املرأةِ 
نا ورشعُ  َغْربِيَّةً  ترشيعاٍت  نريدُ  ال ونحنُ   اتفاقياٍت  ُنريدُ  وال أيدينا, بنيَ  ربِّ

 هنُجنا. ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا وهنُج 
 البقيةِ  منَ  املجتمعِ  جتريدِ  عىل الدائمُ  واإلرصارُ  احلثيُث, السعُي  هذا ملاذا :إَذنْ 

 يتعلَُّق  وما الشخصيةِ  األحوالِ  دائرةِ  ويف القضاِء, دائرةِ  يف املحصورةِ  دينِه, من الباقيةِ 
 باألرسِة?!
ُج  وملاذا  − اوْ يدَ السِّ  اتفاقيةِ − املشؤومةِ  االتفاقيةِ  لتلَك  األيامِ  هذه مثلِ  يف يروَّ

 املشؤومةُ  االتفاقيةُ  وهي جهَلها, َمن يرضُّ  وال أكثُرنا, َجيهُلها وربَّام بعُضنا يعرُفها
 هدمِ  طريِق  عن العاملني ربِّ  رشعِ  ومعارضةُ  الديِن, منَ  بِقَي  ما هدمُ  هبا ُيقَصدُ  الَّتي
ي العمودِ  هذا  األرسِة. عمودُ  وهو املتبقِّ

نا ولِ ـق من نحنُ  أينَ  حريٍص: لِّ ـلك أقوُل   : ﴿k l m ربِّ
n o p q r s t u﴾ ٣:[املائدة[. 

نا قولِ  من نحنُ  أينَ   : ﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ربِّ
Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾ ٨٣:عمران [آل[. 

kk
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نا قولِ  من نحنُ  أينَ   : ﴿_ ` a b c d e f ربِّ
g h i j k﴾ ٨٥:عمران [آل[. 

نا قولِ  من نحنُ  أينَ   × : ﴿Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ربِّ
Ø Ù Ú﴾ ٥١:[املائدة[. 

 فقاَل:  رُ ـعم الفاروُق  إليه خرَج  وقد ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا ولِ ـق من نحنُ  أينَ 
ا čاهللا رسوَل  يا  قال: بعَضها? َنكتَب  أن أفَرتَى فُتعِجُبنا هيودَ  ِمن أحاديَث  نسمعُ  إنَّ
ُكونَ « َكِت  َكَام  َأْنتُمْ  َأُمتََهوِّ  َكانَ  َولَوْ  َنِقيًَّة, َبيَْضاءَ  ِهبَا ِجئْتُُكمْ  لََقْد  َوالنََّصاَرى? يَُهودُ ال َهتَوَّ

َباِعي إِالَّ  َوِسَعهُ  َما َحيا ُموَسى ون أي: ,IQH»اتِّ  يف َتبَحثوا حتَّى دينِكم أمرِ  يف َأمتحريِّ
 أيديكم. بني ربِّكم وكتاُب  والنصارى اليهودِ  ُحثالةِ 

 لِم,الظُّ  ريِ اجِ يَ دَ  يف تعيُش  حقريًة, ذليلةً  ُمهانةً  باملرأةِ  إذا اإلسالمُ  جاءَ  وملَّا
 وهي أتاها فَقدْ  اجلَوَر, عنها ورفعَ  الفسحِة, وإىل العدِل, وإىل النوِر, إىل فأخَرَجها

َ  إذا حتَّى امرأةٌ  عنَده َمن وُهيانُ  ُمهانًة,  واحلزُن; الكآبةُ  عَلْته بَمولودةٍ  الرجُل  برشِّ
 a b c d e f g h i j k﴿ سبحانه: احلقُّ  قاَل 

l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ _﴾ 
ا ِخياَرْين بني فهوَ  ,]٥٩ −٥٨:[النحل  قيمةَ  ال ُمهانةً  ُيبِقيها أو املولودَة, هذه يئدَ  أن إمَّ
 هلا. إنسانيةَ  وال هلا

 هي وإنام إرٌث, وال نصيٌب  وال حقٌّ  هلا وليس املرأةِ  إىل اإلسالمُ  جاءَ  وقد
 A B C﴿ :−املرأةِ  عنِ  الظلمَ  هذا يرفعُ − سبحانه احلقُّ  قاَل  ُتورُث, متاعٌ 

                                                            

 .), من حديث جابر ٣/٣٨٧أخرجه أمحد ( )١(
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D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T﴾ ٧:[النساء[. 

 ذلِك, من أقلَّ  بل البيِت, كأثاِث  متاًعا فوَجَدها املرأةِ  إىل اإلسالمُ  جاءَ  قد
 a `﴿ سبحانه: قال فنَكحوها, أبناُؤه, وِرَثها زوجتِه عن الرجُل  ماَت  إذا
b c d e f g h i j k l m n o 

p q﴾ ذلك? ِمن أعظمُ  مهانةٍ  فأيُّ  ,]٢٢:[النساء 
 بالنساِء, وصيةً  الساعةِ  قيامِ  إىل بعيدٍ  زَمنٍ  من ترتدَّدُ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا وصيةَ  جتدُ  لذا

ى  اْسَتْوُصوا« قاَل: حينَام الوداعِ  َحجةِ  يف يومٍ  أعظمِ  يف موِقٍف  أعظمِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص هبا دوَّ
ا, بِالنَِّساءِ  ُنَّ  َخْريً  .IQHماَجهْ  ابنِ  روايةُ  هذه أسرياٌت, أي: »َعَوانٍ  ِعنَْدُكمْ  َفإِهنَّ

 بَِأَمانِ  َأَخْذُمتُوُهنَّ  َفإِنَُّكمْ  النَِّساِء, ِيف  اهللاَ َفاتَُّقوا« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  مسلٍم) (صحيح ويف
 .č«IRHاهللا بَِكلَِمةِ  ُفُروَجُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتمْ  ,čاهللا

 نطبَِّق  أن نحتاُج  بل ترشيعاٍت, إىل وال اتفاقياٍت, إىل نحتاُج  ال نحنُ  :إَذنْ 
َيه َأنْ  ال ,čاهللا رشعَ   تاِج نَ  من هي التي األرضيةِ  اهلابطةِ  الترشيعاِت  هبذه ونستبدَله ُننحِّ

 كلِّه. čاهللا دينِ  إىل بكلِّها تعودَ  أن األمةُ  حتتاُجه الَّذي هو هذا الناِس, أفكارِ 
 عىل أطوُف  لكنَّني اإلسالِم, يف املرأةِ  مكانةِ  عن احلديِث  جماَل  ليَس  واملجاُل 

 والزوايا: املعاين بعضِ 
مُ  خًريا; باملرأةِ  العظيمُ  الدينُ  هذا ُيويص مُ  أما, عقوَقها فيحرِّ  بنًتا, وْأَدها وحيرِّ

                                                            

 ), من حديث عمرو بن١٨٥١أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب حق املرأة عىل الزوج, رقم ( )١(
 . األحوص 

 .), من حديث جابر ١٢١٨, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم: كتاب احلج, باب حجة النبي  )٢(



 

אא٢٤١

مَ  اهللاَ إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  البخاريِّ  صحيح يف جاءَ  كام َهاِت,األُ  ُعُقوَق  َحرَّ  َوَهاِت, َوَمنًْعا مَّ
َؤاِل, َوَكْثَرةَ  َوَقاَل, قِيَل  َلُكْم: َوَكِرهَ  َبنَاِت,ال َوَوْأدَ   األُمَّ  فجعَل  ,IQH»الِ املَ  َوإَِضاَعةَ  السُّ

, ُتعقَّ  فال رمحٍة, مكانَ  البنَت  وجَعَل  تكريٍم, مكانَ   بنٌت. ُتوَأدُ  وال أمٌّ
 األبناِء; ُجتاهَ  احلقوِق  أصحاِب  رأسِ  عىل املرأةَ  جيعُل  وهو ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  وكذا

 قاَل: َصحابتي? بُحسنِ  الناسِ  أحقُّ  َمن čاهللا رسوَل  يا وسأَله: رجٌل  إليه أتى حينَام
َك « َك  ُثمَّ « قاَل: َمن? ُثمَّ  قاَل: ,»ُأمُّ َك  ُثمَّ « قال: َمن? ُثم قال: »ُأمُّ  َمن? ُثم قال: »ُأمُّ

 .IRH»َأُبوكَ « قال:
 احلديثِة. وال القديمةِ  ال اجلاهليةِ  يف َجتِْده مل هلا وإكرامٌ  للمرأةِ  إعزازٌ  وهذا
 وأما بنًتا هبا فيوصيه ًريا;ـخ بامرأتِه الرجَل  يمُ ـالعظ الدينُ  هذا ُيويص بل

 نٌ ـُمْؤمِ  َركْ ـَيفْ  َال « مسلٍم): (صحيح يف جاءَ  كام  فقاَل  وأخًتا, وزوجةً 
 ِمنَْها َرِيضَ  ُخُلًقا ِمنَْها َكِرهَ  إِنْ « زوجَته يعني: مؤمنةً  مؤِمنٌ  َيكَره ال أي: »ُمْؤِمنَةً 

 .ISH»آَخرَ 
 َأْحَسنُُهمْ  إِيَامًنا املُْؤِمنِنيَ  َأْكَمُل « حبَّاَن): ابنِ  (صحيح يف جاءَ  كام أيًضا وقاَل 

 .ITH»لِنَِسائِِهمْ  ِخَياُرُكمْ  َوِخَياُرُكمْ  ُخُلًقا,
                                                            

), ومسلم: ٥٩٧٥أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر, رقم ( )١(
  .), من حديث املغرية بن شعبة ٥٩٣كتاب األقضية, باب النهي عن كثرة املسائل, رقم (

), ومسلم: ٥٩٧١أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب من أحق الناس بحسن الصحبة, رقم ( )٢(
), من حديث ٢٥٤٨كتاب الرب والصلة واآلداب, باب بر الوالدين وأهنام أحق به, رقم (

  .هريرة   أيب
  .), من حديث أيب هريرة ١٤٦٩باب الوصية بالنساء, رقم ( ,أخرجه مسلم: كتاب الرضاع )٣(
), والرتمذي: كتاب الرضاع, ٢/٤٧٢), وأخرجه أيضا أمحد (٤١٧٦صحيح ابن حبان رقم ( )٤(

  .), من حديث أيب هريرة ١١٦٢باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها, رقم (
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 وتوقَريها احرتاَمها ربطَ  فقد للمرأِة, والتوقريِ  واالحرتامِ  التعظيمِ  هذا إىل فانُظرْ 
 باإليامِن.
 زوجةِ  حقُّ  ما اهللا رسوَل  يا فقاَل: − داودَ  أيب سنن يف جاءَ  كام−  رجٌل  أَتى وقد

 اْكَتَسْبَت, َأوِ  اْكَتَسْيَت, إَِذا َوَتْكُسَوَها َطِعْمَت, إَِذا ُتْطِعَمَها َأنْ « قاَل: عليه? أحِدنا
ِب  َوَال   املرأةِ  َمنزلةِ  علوِّ  ِمن أي: ,IQH»َبْيِت ال ِيف  إِالَّ  َهتُْجرْ  َوَال  ُتَقبِّْح, َوَال  َوْجَه,ال َتْرضِ
. قبََّحك هلا: ُيقاَل  أالَّ   الالهثاُت  النساءُ  تبحُث  وهل هذا?! وإعزازٍ  إكرامٍ  فأيُّ  اهللاُ

 أفضَل  وإكرامٍ  اإلعزاِز, هذا من أفضَل  إعزازٍ  عن وغِريها اوْ يدَ السِّ  اتفاقياِت  وراءَ 
 اإلكراِم?! هذا من

 يف جاءَ  فَقدْ  الناِر, من والوقايةِ  اجلنةِ  لدخولِ  سبًبا املرأةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  جَعَل  وقد
 الباَب,  عائشةُ  هلا ففَتَحت ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل دخَلت امرأةً  أنَّ  مسلٍم) (صحيح

 مترةً  إالَّ  َجتِدْ  فلم البيِت  يف هلا عائشةُ  فَبَحَثت تسأُل, ابنتانِ  ومعها فقريةً  ِهبا فإذا
, فأعَطْتها واحدةً   فتقصُّ  يدخُل  ملسو هيلع هللا ىلص بالنبيِّ  فإذا خَرَجت, ُثم ابنَتْيها بني فقسَمْتها األمَّ
ٍء, بَنَاِت ال ِمنَ  اْبتُيلَ  َمنِ « :− قاَل! ما أعَظمَ  وما−  يقوُل  به فإذا احلدَث, عائشةُ  عليه  بَِيشْ

ا َلهُ  ُكنَّ  إَِلْيِهنَّ  َفَأْحَسنَ   عندَ  قيمُتها فارَتَفَعت البنِت  قيمةَ  رفعَ  أي: ,IRH»النَّارِ  ِمنَ  ِسْرتً
 الرجاِل.

                                                            

), وأبو داود: كتاب النكاح, باب يف حق املرأة عىل زوجها, رقم ٤/٤٤٧أخرجه أمحد ( )١(
), من حديث ١٨٥٠), وابن ماجه: كتاب النكاح, باب حق املرأة عىل الزوج, رقم (٢١٤٢(

 .معاوية بن حيدة 
ب ), ومسلم: كتا١٤١٨أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب اتقوا النار ولو بشق مترة, رقم ( )٢(

 .), من حديث عائشة ٢٦٢٩الرب والصلة, باب فضل اإلحسان إىل البنات, رقم (



 

אא٢٤٣

 َدَخْلُت « بِنَتْني  أي: »َجاِرَيَتْنيِ  َعاَل  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  الرتمذيِّ  روايةِ  ويف
 .IQHبُأصُبَعْيه وأشارَ  »َكَهاَتْنيِ  نَّةَ اَجل  َوُهوَ  َأَنا

 َبنَاٍت  َثَالُث  َلهُ  َكانَ  َمنْ « :−ُسننه يف ماَجهْ  ابن عندَ  واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل 
, َفَصَربَ  , َعَلْيِهنَّ  النَّارِ  ِمنَ  ِحَجاًبا َلهُ  ُكنَّ « ِجيدُ  ممَّا أي: »ِجَدتِهِ  ِمنْ  َوَسَقاُهنَّ  َوَأْطَعَمُهنَّ

 .IRH»ِقَياَمةِ ال َيْومَ 
 الناِس. عمومُ  هبا ُخيدعُ  واتفاقياٍت  ترشيعاٍت  إىل حاجةٍ  يف لسنا نحنُ  إَذْن:
مَ  الذي الكالمُ  وهذا  حتَت  يمرُّ  مسؤولٍ  ولكلِّ  لنفيس ناصًحا أقوُله إنَّام تقدَّ

ُره القرارُ  هذا يديه  فالنٍ  ألجلِ  إالَّ  ليشءٍ  ال ومدٍح, بثناءٍ  أو بتزكيةٍ  أو بتوقيعٍ  فيمرِّ
ُره َينَسى وقد فالنٍة, أو  مرَحتِلون نحنُ  بل باقني, غريُ  الدنيا احلياةِ  هذه يف أنَّنا فُأذكِّ

  فاهللاُ آثاَرنا, إالَّ  قبوِرنا يف يأتَِينا ولن أعامَلنا, إالَّ  أماَمنا نجدَ  وَلنْ  عنها,
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯﴿ يقوُل:
 .]١٢:[يس ﴾¾ ½

ك َمن دينِ  ويف دينِك يف اهللاَ تراِعَي  أن موِقُعك كانَ  أيا لَك  فنَصيحتي  اهللاُ  والَّ
 ويف عهِدك ويف واليتِك يف الدينِ  وأسوارِ  الدينِ  جناِب  إىل َيأيت َمن َيأيت وال عليهم,
 سيئةً  ُسنةً  َسنَّ  إذا العبدَ  وإنَّ  شيًئا, بعِضهم عن ُيغنون ال الناَس  فإنَّ  ليتِك,ومسؤ
 صحيح يف جاءَ  فَقدْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخربَ  هكذا بعِده, من هبا عِمَل  َمن ووزرُ  وزُرها فعليه

                                                            

), والرتمذي: ٢٦٣١أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة, باب فضل اإلحسان إىل البنات, رقم ( )١(
), من حديث ١٩١٤كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف النفقة عىل البنات واألخوات, رقم (

 .أنس 
), وابن ماجه: كتاب األدب, باب بر الوالد واإلحسان إىل البنات, رقم ٤/١٥٤د (أخرجه أمح )٢(

 .), من حديث عقبة بن عامر اجلهني ٣٦٦٩(



 

אEאאF ٢٤٤

 َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَها َفَعَلْيهِ  َسيَِّئةً  ُسنَّةً  ْسَالمِ اإلِ  ِيف  َسنَّ  َوَمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن مسلمٍ 
ا َعِمَل   اآلَخرين. وأوزارَ  أوزاَرنا سنحمُل  ُكنَّا إذا املفرُّ  فأينَ  ,IQH»َبْعِدهِ  ِمنْ  ِهبَ

 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f g h﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام

i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
  k  

                                                            

), ١٠١٧أخرجه مسلم: كتاب الزكاة, باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة, رقم ( )١(
 .حديث جرير بن عبد اهللا  من



 

א ٢٤٥

F٣٢E 
א 

عُ  َمن الناسِ  منَ  نجدُ  كم  ويرتاجعُ  الصاحلاِت, عنِ  ُل َس كْ ويَ  يفُرتُ  عندما يتذرَّ
رُ  أو واجلامعاِت, اجلمعِ  ُحضورَ  فيرتكُ  كسالُن; أنَّه بذريعةِ  اخلرياِت  فِعلِ  عن  يتأخَّ

 تلبيةِ  عن تكاَسَل  والِداه ناداه إذا كذلك, بالتعِب  أشعرُ  قاَل: سِئَل  وإذا عنها,
عَ  وُرجولتِه, ُفحولتِه يف أو شبابِه زهرةِ  ِمن لُيعطَي  األُمةُ  احتاَجْته إذا أو, النداءِ   تذرَّ

 والكسِل. باخلمولِ 
رُ  ونحن  :كام ِقيل الكَسلِ  من نحذِّ

ـــــــا الَكَســـــــل َ  َوَداًعـــــــا َأهيُّ
 

ــــــل ــــــْزُم َوالَعَم ــــــاَك الَع  َأَت
ــــــُر ــــــاَك الَفج ــــــاَأَت  مؤتلًق

 

ـــــل ـــــنا األَم ـــــا يف ُنفوِس  فَأْحَي
ادُ  َيا« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  يل قاَل  : أوسٍ  بنُ  شدادُ  قال وقد  َأْوسٍ  ْبنَ  َشدَّ

َهَب  اْكَتنَُزوا َقدِ  النَّاَس  َرَأْيَت  إَِذا َة,الوَ  الذَّ ُهمَّ  َكلَِامِت:ال َهُؤَالءِ  َفاْكنِزْ  ِفضَّ  إِينِّ  اللَّ
ْشِد, َعَىل  َعِزيَمةَ الوَ  ,ْمرِ األَ  ِيف  الثََّباَت  َأْسَأُلَك   َوَعَزائِمَ  ,َرْمحَتَِك  ُموِجَباِت  َوَأْسَأُلَك  الرُّ

 َولَِساًنا ,َسلِيًام  َقْلًبا َوَأْسَأُلَك  ِعَباَدتَِك, َوُحْسنَ  ,نِْعَمتَِك  ُشْكرَ  َوَأْسَأُلَك  َمْغِفَرتَِك,
 َتْعَلُم, ملَِا َوَأْسَتْغِفُركَ  َتْعَلُم, َما َرشِّ  ِمنْ  بَِك  َوَأُعوذُ  َتْعَلُم, َما َخْريِ  ِمنْ  َوَأْسَأُلَك  َصاِدًقا,

مُ  َأْنَت  إِنََّك   .IQH»ُغُيوِب ال َعالَّ
نا اءَ  يريُدنا  وربُّ كني أشدَّ  لنبيِّه قال لذا ني;لِ خامِ  ساكننيَ  ال ُمتحرِّ

 أي: ,]٤٢:[طه ﴾: ﴿i j k l m n o p موَسى
                                                            

  ).٢٦٧ − ١/٢٦٦), وأبو نعيم يف احللية (٧١٣٥, رقم ٧/٢٧٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(

kk



 

אEאאF ٢٤٦

را. ال  أي: ﴾m n﴿ اآليِة: هِذه عندَ  − رمحه اهللا تعاىل− السعديُّ  الشيُخ  قاَل  تتأخَّ
ا بلِ  ِذْكري, ُمداومةِ  عن َتكسَال  وال َتفُرتا وال  بذلك َوَعْدُمتا كام َزماهُ الْ و عليه, استِمرَّ
﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ ٣٤−٣٣:[طه[IQH. 

نا قاَل  كذلَك   ,]٨ − ٧:[الرشح ﴾: ﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ ربُّ
ا فأنَت   نَصْبت ِعبادةٍ  من فَرَغت فإذا دائمٍة; حَركةٍ  يف وإسالِمك بإيامنِك املباركُ  أهيُّ
 . اهللا عندَ  فيام رغبةً  ذلك وكلُّ  غِريها, إىل

 َوَيْكَرهُ  ُعَطاَس,ال ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الصحيِح  احلديِث  يف جاءَ  بل
 وَيكَرهُ  واحلركِة, النشاطِ  عىل دليٌل  ألنه الُعطاَس; ُحيِبُّ  اهللاَ إنَّ  أي: ,IRH»التََّثاُؤَب 

 والراحِة. والفتورِ  اخلمولِ  عىل دليٌل  ألنَّه التثاُؤَب;
 إىل (الذريعة كتابِه يف − رمحه اهللا تعاىل− الراغِب  قولِ  يف جاءَ  ما أمجَل  وما
 منَ  َبْل  اإلنسانيِة, منَ  انسَلَخ  وتعطََّل  َتبطَّل َمن« قاَل: حيُث  الرشيعة) مكارم

دَ  وَمن املوَتى, ِجنسِ  ِمن وصارَ  احلَيوانيِة,  الراحَة; فَقدَ  الراحةِ  إىل وماَل  الكسَل  تعوَّ
 إذا فإنَّك عظيمٌة; َفلسفةٌ  إهنا .ISH»َتتَعَب  لئالَّ  فاْتَعْب  تتَعَب  أالَّ  أَرْدت إذا قيَل: لذا

 ُهنا. فاتَعْب  اآلخرةِ  يف أياِمك مستقَبلِ  يف تتَعَب  أالَّ  أَرْدت
ُهه احلديُث  هذا لذا  تِعْبت إذا إنَّك األُمِة: لشباِب  اخلصوصِ  وجهِ  عىل ُأوجِّ

 اآلخرِة. غدَ  أو الدنيا, غدَ  الغدُ  هذا كانَ  سواءٌ  غًدا, ارَحتَْت  اآلنَ 
                                                            

 ).٥٠٦ص:تفسري السعدي ( )١(
), من حديث أيب ٦٢٢٣أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب ما يستحب من العطاس, رقم ( )٢(

 .هريرة 
 ).٢٦٩ص:الذريعة ( )٣(



 

א ٢٤٧

 حقا, ُتؤدِّ  مل كسْلَت  إذا فإنَّك والضَجَر; والكسَل  إيَّاكَ  العرُب: َتقوُل  لذا
. عىل تصِربْ  مل ضِجْرت وإذا  احلقِّ

 عَمِله, عن فَأسأُل  فُيعِجُبني الرُجَل  َأرى« : اخلَطاِب  بنُ  عمرُ  قاَل  وَقدْ 
 أولِئَك  نحو  عمرَ  نظرةُ  فهذه ,IQH»َعْيني من فَيسُقطُ  له. َمهنةَ  ال فُيقاُل:

 هبمُ  َتنتَفعُ  الخاِمُلون  ُهم بل آِخرٍة, يف وال ُدنيا يف ال هلم َعمَل  ال الَّذينَ  البطَّالنيَ 
 بأنُفِسهم. هم ينتِفعون وال أهُلهم, هبم ينتفعُ  وال األمُة,

 َييل: فيام ُأوِجُزها خماطرُ  له والكسُل 
ُل: اخلطرُ   اآلخرِة. قبَل  الدنيا سارةُ َخ  األوَّ
رون الذين الكساَىل  هؤالءِ  إىل فانُظرْ   وعن أعامِهلم, وعن دراستِهم, يف يتأخَّ

رمحه − اجلوزيِّ  ابنُ  يقوُل  اآلخرَة, وَخيَرسون الدنيا خيَرسون فهم عبادِهتم, صالِح 
 جاهٌل, وهو الِعلمِ  يف بَرزوا أقراَنه رَأى إذا الكسَل  ساَكنَ  وَمن« :− اهللا تعاىل

 .IRH»معنًى? والراحةِ  بالكسلِ  لاللتذاذِ  َيبَقى فهل فقٌري, وهو استغنَْوا  أوِ 
 كان مالكٍة, ُأرسةٍ  من−  لِك ـامل عبدِ  بنِ  امنَ ـُسلي بنِ  الواحدِ  لعبدِ  قيَل  وقد

 ورشُب  الغدواِت, نومُ « قال: ُملُككم? أذَهَب  ما :− ملُكهم فزاَل  اُمللُك, هاـفي
 كانَ  العاملون فيه وينشطُ  الربكاُت, فيه َتنتُرش  الذي الصباِح  يف أي: .ISH»العشواِت 

دين من فيكونُ  القائمُ  يقومُ  حينَام الليلِ  ويف نائمَني, وآباُؤنا أرباُبنا  آباُؤنا كان املتَهجِّ
 ُملُكنا. فذَهَب  الشاِربني; من

                                                            

 ).٢٥١٧أخرجه الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم رقم ( )١(
 ).٣١٤ص:صيد اخلاطر ( )٢(
 ).٥/٢٩٢انظر: ربيع األبرار للزخمرشي ( )٣(



 

אEאאF ٢٤٨

 ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا كانَ  ماَجْه: ابنِ  سنن يف جاء كام  الغامديُّ  صخرٌ  يقوُل  لذا
ُهمَّ « يقوُل: تِي َباِركْ  اللَّ  بعَثهم جيًشا بَعَث  أو َرسيةً  أرسَل  إذا وكانَ  ,»ُبُكوِرَها ِيف  ِألُمَّ

لِ  يف  .IQHالنهارِ  أوَّ
 يبعُث  ال فكانَ  تاجًرا وكان الوصيةِ  هبذه  الغامديُّ  صخرٌ  أخذَ  لذا
 ماُله. وكُثرَ  فَأثَرى النهاِر, أولِ  يف إالَّ  جتارَته

 هذا هنِج  عىل الكونِ  هذا يف تسريُ  والطيورَ  احليواناِت  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أخربَ  َقدْ  بل
: عندَ  واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  الناموِس, ُلونَ  َأنَُّكمْ  َلوْ « الرتمذيِّ لِهِ  َحقَّ  čاهللا َعَىل  َتَوكَّ  َتَوكُّ

 .IRH»بَِطاًنا َوَتُروُح  ِمخَاًصا َتْغُدو الطَّْريُ  ُيْرَزُق  َكَام  َلُرِزْقُتمْ 
 .العبادةِ  آفةُ  الكسَل  أنَّ  الثاين: اخلطرُ 
 أيب ابنِ  مصنف( يف جاءَ  وَقدْ  مقَتٍل, يف أصاَهبا العبادةِ  عىل الكسُل  دخَل  فإذا

 وآفةُ  النِّسياُن, الِعلمِ  وآفةُ  آفٌة, يشءٍ  لكلِّ « قاَل: أنَّه  عباسٍ  ابنِ  عنِ  )َشيبةَ 
 .ISH»الكَسُل  العبادةِ 

: وقاَل   عىل خيفُّ  والكسُل  امليزاِن, يف كثقِله أهِله عىل يثقُل  التعبُّدُ « الزخمرشيُّ
 .ITH»امليزانِ  يف كخفتِه أهِله

                                                            

), ٢٦٠٦), وأبو داود: كتاب اجلهاد, باب يف االبتكار يف السفر, رقم (٣/٤١٧أخرجه أمحد ( )١(
), وابن ماجه: كتاب ١٢١٢ة, رقم (والرتمذي: كتاب البيوع, باب ما جاء يف التبكري بالتجار

 ).٢٢٣٦التجارات, باب ما يرجى من الربكة يف البكور, رقم (
), ٢٣٤٤), والرتمذي: كتاب الزهد, باب يف التوكل عىل اهللا, رقم (١/٣٠أخرجه أمحد ( )٢(

 .), من حديث عمر ٤١٦٤ماجه: كتاب الزهد, باب التوكل واليقني, رقم ( وابن
 ).١/١٣٨ملكي يف قوت القلوب (ذكره أبو طالب ا )٣(
 ).٣/٤٠٢ربيع األبرار ( )٤(



 

א ٢٤٩

 : ﴿h i j k l m n o p وقاَل 
q r s t u v w x y z﴾ ١٤٢:[النساء[. 

َ  وقد  فقاَل: لِ ـالعم لردِّ  سبًبا تكونُ  ُربَّام ةَ ـاآلف هذه أنَّ   اهللاُ بنيَّ
﴿¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ ٥٤:[التوبة[. 
ُهها الَّتي إبليَس  سهامِ  أحُد  أنَّه الثالُث: اخلطرُ   ُجتاَهنا. ويصوُهبا ُيوجِّ

 وغَفَل  َسها فإذا آدَم; ابنِ  قلِب  عىل جاثِمٌ  الشيطانُ « : عباسٍ  ابنُ  قاَل 
 يصيَبنا َأنْ  أدواتِه وِمن الدواِم, عىل حاٌرض  فهو ,IQH»خنََس  اهللاَ  ذَكرَ  وإذا وسَوَس,
 بالكسِل.
ُ  وممَّا , صحيح يف جاءَ  ما ُحضوِره دقةَ  ُيبنيِّ  إَِذا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  البخاريِّ

أَ  هِ ـَمنَامِ  ِمنْ  مْ ـَأَحُدكُ  ظَ ـاْسَتْيقَ  ْيطَ  إِنَّ ـفَ  َثَالًثا; َفْلَيْسَتنْثِرْ  َفَتَوضَّ  َعَىل  َيبِيُت  انَ ـالشَّ
 .IRH»َخْيُشوِمهِ 
: صحيح يف جاءَ  كام č اهللا رسوُل  قاَل  بل يْطَانُ  َيْعِقُد « البخاريِّ  الشَّ

ُب  ُعَقدٍ  َثَالَث  َنامَ  ُهوَ  إَِذا َأَحِدُكمْ  َرْأسِ  َقافَِيةِ  َعَىل   َطِويٌل  َلْيٌل  َعَلْيَك  ُعْقَدةٍ  ُكلَّ  َيْرضِ
 فرضَب  الشيطانُ  جاءَ  وسادتِه عىل رأَسه وضعَ  فإذا ذلَك, له حيصُل  وكلُّنا ,»َفاْرُقْد 
 ,»َفاْرُقدْ  َطِويٌل  َلْيٌل  َعَلْيَك « :اخلتمِ  هبذا عقدةٍ  كلِّ  عىل خيتمُ  ُعقٍد, بثالِث  رأِسه عىل

                                                            

), ٣٥٩١٩), وابن أيب شيبة يف املصنف رقم (٣٧٥٠أخرجه عبد الرزاق يف املصنف رقم ( )١(
 ).٣٣٧داود يف الزهد رقم ( وأبو

), ومسلم: كتاب ٣٢٩٥أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب صفة إبليس وجنوده, رقم ( )٢(
 .), من حديث أيب هريرة ٢٣٨الطهارة, باب اإليتار يف االستنثار, رقم (



 

אEאאF ٢٥٠

أَ  َفإِنْ  ُعْقَدٌة, اْنَحلَّْت  اهللاَ َفَذَكرَ  اْسَتْيَقظَ  َفإِنِ « : قاَل   ُعْقَدٌة, اْنَحلَّْت  َتَوضَّ
 النَّْفسِ  َخبِيَث  َأْصَبَح  َوإِالَّ  النَّْفسِ  َطيَِّب  َنِشيًطا َفَأْصَبَح  ُعْقَدٌة, اْنَحلَّْت  َصىلَّ  َفإِنْ 

 .IQH»َكْسَالنَ 
ُ  إرشاداٌت  وهذه  إبليَس  يدِ  يف سهمٌ  وأنَّه الكسِل, خطورةَ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فيها يبنيِّ

 النجاِة. بأسباِب  األخذِ  عن سهوٍ  يف ُهم الَّذين الغافلَني, هؤالءِ  به يصيُب 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : َمرثدٍ  بنِ  يزيدَ  حديِث  ِمن األولياءِ  ِحلية يف جاءَ وقد 

ْوكِ  ِمنَ  ُجيْنَى َال  َوَكَام « قاَل: اِر;ال َمنَاِزَل  ْبَرارُ األَ  َينِْزُل  َال  لَِذلَِك  ِعنَُب ال الشَّ  ُفجَّ
 .IRH»َأْهلِهِ  َعَىل  َوَرْدُتمْ  َسَلْكُتمْ  َطِريٍق  َفَأيُّ  ِشْئُتْم; َطِريٍق  َأيَّ  َفاْسُلُكوا
َ ف  يوردُ  طريٍق  وكلُّ  طريقاِن, ومها لنا, اخليارَ  أنَّ  احلديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  لنا بنيَّ
ةِ  أهَل  أرادَ  فَمنْ  أهِله, عىل  أهَل  أرادَ  وَمن طريَقهم, سلَك  والطموِح  والنشاطِ  اِهلمَّ

 طريَق  اإلنسانُ  يسُلَك  أن يمكنُ  فال طريَقهم, سلَك  والكسلِ  والرتاخي الفتورِ 
 األبراِر. منازلِ  يف فينزُل  الفجارِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  وقد النشطاُء, اهلمةِ  َذُوو هم الِقلةَ  أنَّ  جيدُ  األمةِ  حالِ  يف والناظرُ 
ُجُل  َجيُِد  َال  ِمئٍَة, َكإِبِلِ  النَّاَس  َجتُِدونَ « : ُعمرَ  ابنِ  حديِث  يف  ,ISH»َراِحَلةً  فِيَها الرَّ

 ثقَله عليه حيمُل  َمن أرادَ  فإذا الغفريِة, األعدادِ  هبذه َجيُِدهم الناسِ  حالِ  إىل فالناظرُ 
                                                            

أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب عقد الشيطان عىل قافية الرأس إذا مل يصل بالليل, رقم  )١(
), ٧٧٦املسافرين, باب ما روي فيمن نام الليل أمجع, رقم ( ), ومسلم: كتاب صالة١١٤٢(

 .حديث أيب هريرة  من
 ).١٠/٣١حلية األولياء ( )٢(
), ومسلم: كتاب فضائل ٦٤٩٨أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب رفع األمانة, رقم ( )٣(

 ).٢٥٤٧, رقم (»الناس كإبل مئة«: ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة, باب قوله 



 

א ٢٥١

ُل: قاَل  وكام املِئِة, يف واِحًدا جيدُ  ال ومهوَمه  األوَّ
ُهْم  فَام َأَكْثَر األَْصـَحاَب ِحـَني َتُعـدُّ

 

ــــُل  ــــاِت َقلِي ــــنَُّهْم ِيف النَّائَِب  IQHَلكِ
َبنا وقد رَ  والنشاِط, الُقوةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  رغَّ  جاءَ  كام والكسلِ  العجزِ  منَ  وحذَّ

 َوَأَحبُّ  َخْريٌ  َقِويُّ ال املُْؤِمنُ « فقاَل: , ُهريرةَ  أيب حديِث  من مسلمٍ  صحيح يف
ِعيِف, املُْؤِمنِ  ِمنَ  čاهللا إَِىل  , ُكلٍّ  َوِيف  الضَّ  čبِاهللا َواْسَتِعنْ  َينَْفُعَك, َما َعَىل  اْحِرْص  َخْريٌ

ءٌ  َأَصاَبَك  َوإِنْ  َتْعِجْز, َوَال   ُقْل: َوَلكِنْ  َوَكَذا. َكَذا َكانَ  َفَعْلُت  َأينِّ  َلوْ  َتُقْل: َفَال  َيشْ
رَ  ْيَطانِ  َعَمَل  َتْفَتُح  َلوْ  َفإِنَّ  َفَعَل. َشاءَ  َوَما اهللاُ  َقدَّ  .IRH»الشَّ

 نأخذَ  وَأنْ  الصحيَح, الطريَق  نسُلَك  َأنْ  ُبدَّ  ال الكسلِ  آفةِ  من النجاةَ  أَرْدنا فإذا
 .ISH»َدَواءً  َلهُ  َوَأْنَزَل  إِالَّ  َداءٍ  ِمنْ  اهللاُ  َأْنَزَل  َما« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  الناجِع; بالدواءِ 

 .الدواءِ  بأخذِ  أَمَرناف
 الَوصفِة: هذه يف نِجُده ما الكسلِ  داءِ  ودواءُ 
كَ  ويف خَلواتَِك  يف čباهللا استِعنْ  أوًال:  .وجهِرك ِرسِّ

 Á Â Ã Ä Å Æ﴿ األنعاِم: سورةِ  يف َلنا يقوُل   فاهللاُ 
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 

Ú Û﴾ ١٨−١٧:[األنعام[. 
                                                            

 ).٢/١٠٦البيت للشافعي, نسبه له البيهقي يف املناقب ( )١(
 ).٢٦٦٤أخرجه مسلم: كتاب القدر, باب يف األمر بالقوة وترك العجز, رقم ( )٢(
), وابن ماجه: كتاب الطب, باب ما أنزل اهللا داء, إال أنزل له شفاء, رقم ١/٤١٣أخرجه أمحد ( )٣(

ه بنحوه البخاري: كتاب الطب, . وأخرج), من حديث عبد اهللا بن مسعود ٣٤٣٨(
 . ), من حديث أيب هريرة ٥٦٧٨باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء, رقم (



 

אEאאF ٢٥٢

 A B C D E F G H I J﴿ يوُنَس: سورةِ  يف سبحانه وقاَل 
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [﴾ 
 .]٤٢:[يونس

 اآلفةُ  أصاَبْتك فإِنْ  الكسِل, آفةُ  ُتصيَبَك  أن وقبَل  تعِجَز, أن قبَل  اهللاَ فاْدعُ 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخَربَ  هَكذا ينِزْل, مل وممَّا نزَل  ممَّا ينفعُ  الدعاءَ  فإِنَّ  ; اهللاَ فاْدعُ 

َعاءَ  إِنَّ « قاَل: حيُث  َّا َينَْفعُ  الدُّ َّا َنَزَل  ِمم ْ  َوِمم َعاءِ  čاهللا ِعَبادَ  َفَعَلْيُكمْ  َينِْزْل, َمل  .IQH»بِالدُّ
ذْ  نا الكسِل, ِمنَ  čباهللا فتعوَّ  حديِث  من جاءَ  فَقدْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا ِمن أفضَل  َلْسنا فإنَّ

ذُ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  كانَ  قاَل: صحيحه يف البخاريِّ  عندَ   أنسٍ   يقوُل: يتعوَّ
ُهمَّ «  َوَأُعوذُ  َرِم,اهلَ  ِمنَ  بَِك  َوَأُعوذُ  ْبِن,اُجل  ِمنَ  بَِك  َوَأُعوذُ  َكَسِل,ال ِمنَ  بَِك  َأُعوذُ  إِينِّ  اللَّ

 .IRH»ُبْخلِ ال ِمنَ  بَِك 
 ُكلِّ  ُدُبرِ  ِيف  َتَدَعنَّ  َال  ُمَعاذُ  َيا ُأوِصيَك « فقاَل:  معاًذا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وَأوَىص 

ُهمَّ  َتُقوُل: َصَالةٍ   وُقْل: čباهللا فتعلَّْق  ,ISH»ِعَباَدتَِك  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ  ِذْكِركَ  َعَىل  َأِعنِّي اللَّ
 اهللاُ. يا

 يف جاءَ  لذا الدعاِء; عنِ  حتَّى َيعِجزون الكساىل العاِجزين أنَّ  املصيبةَ  لكنَّ 
َعاِء, َعنِ  َعَجزَ  َمنْ  النَّاسِ  َأْعَجزُ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)اجلاِمعِ  صحيح(  َوَأْبَخُل  الدُّ

                                                            

), من حديث ابن عمر ٣٥٤٨, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف دعاء النبي  )١(
. 

ومسلم: كتاب  ),٦٣٧١أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب التعوذ من أرذل العمر, رقم ( )٢(
 ).٢٧٠٦الذكر والدعاء, باب التعوذ من العجز والكسل وغريه, رقم (

 ), والنسائي:١٥٢٢), وأبو داود: كتاب الصالة, باب يف االستغفار, رقم (٥/٢٤٤أخرجه أمحد ( )٣(
 .), من حديث معاذ بن جبل ١٣٠٣كتاب السهو, باب نوع آخر من الدعاء, رقم (



 

א ٢٥٣

َالمِ  َبِخَل  َمنْ  النَّاسِ   فاغِسْل  الدعاءِ  عنِ  حتَّى َيعِجزُ  اإلنسانَ  رأيَت  فإذا ,IQH»بِالسَّ
 الدعاُء. األمرِ  آخرَ  فإِنَّ  منه, ُتودِّعَ  فَقدْ  منه, يديَك 

ْل  ثانًيا: رْ  تأمَّ  .وقبيِحها حَسنِها األمورِ  عاقبةِ  يف وتفكَّ
رْ  رْ  الطاعاِت, مجلةِ  من وهي عنها كسْلَت  الَّتي األمورِ  عاقبةِ  يف فتفكَّ  يف وتفكَّ

 والذنوِب. املعاِيص  مجلةِ  من وِهَي  ترِكها عن كسْلَت  التي األمورِ  عاقبةِ 
 )الصفوةِ  صفة( كتابِه يف ذَكَره قيِّمٌ  كالمٌ  − رمحه اهللا تعاىل−  اجلوزيِّ  والبنِ 

ْ  وَمنْ « قاَل: حيُث   .IRH»األحوالِ  مجيعِ  يف عليه ثُقَلْت  األعاملِ  ثواَب  يعِرْف  َمل
 ِمثاَلْني: وَأذُكرُ 

ُل  املثاُل  فِّ  النَِّداءِ  ِيف  َما النَّاُس  َيْعَلمُ  َلوْ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  :األوَّ ِل,األَ  َوالصَّ  ُثمَّ  وَّ
 ْ  التبكريِ  أي: »التَّْهِجريِ  ِيف  َما َيْعَلُمونَ  َوَلوْ  َالْسَتَهُموا, َعَلْيهِ  َيْسَتِهُموا َأنْ  إِالَّ  َجيُِدوا َمل
ًة, أمرٍ  كلِّ  يف ةً  الصالةِ  ويف عامَّ  َعَتَمةِ ال ِيف  َما َيْعَلُمونَ  َوَلوْ  إَِلْيِه, َالْسَتَبُقوا« خاصَّ

ْبِح  ا َوالصُّ  الفجرِ  صالةِ  طاعةِ  عن املتخلِّفون هؤالءِ  يعلمُ  فلو ,ISH»َحْبًوا َوَلوْ  َألََتْوُمهَ
 حبًوا. ولو ألََتْومها والعشاءِ 

 −أذُكُره ِمثالٍ  يف−  ملسو هيلع هللا ىلص فيها يقوُل  املعصيِة, تركِ  عن يكسُل  الذي وكذلَك 
 واجلُمعتاِن, الواحدُة, اجلمعةُ  عليهمُ  ومترُّ  اجلمعِة, صالةَ  يُرتكون الذين خوةُ اإل هؤالءِ 

                                                            

 ), والبيهقي يف الشعب٥٥٩١), وأخرجه الطرباين يف األوسط رقم (١٠٤٤صحيح اجلامع رقم ( )١(
 .), من حديث أيب هريرة ٨٣٩٢رقم (

 ).١/٥٠٤صفة الصفوة ( )٢(
), ومسلم: كتاب الصالة, ٦١٥أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب االستهام يف األذان, رقم ( )٣(

 .حديث أيب هريرة  ), من٤٣٧باب تسوية الصفوف, رقم (



 

אEאאF ٢٥٤

 يف إليه يصُل  اخلطيِب  صوُت  يكونُ  وقد اجلمعَة, يصيلِّ  ال زمنٌ  له صارَ  وبعُضهم
 اُجلُمَعةَ  َتَركَ  َمنْ « هذا: مثلِ  عن ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  وَقدْ  غفلٍة, يف يزاُل  ال وهو بيتِه,

اٍت  َثَالَث  اُوًنا َمرَّ ا َهتَ  عىل ُطبِعَ  قد شخصٍ  من خريٌ  ُيرَجتى وال ,IQH»َقْلبِهِ  َعَىل  ُطبِعَ  ِهبَ
ْت  بالَّذي فكيَف  ُمجٍع, ثالُث  وهِذه قلبِه,  وهو َسنةً  ثالثون أو سنَواٍت  ثالُث  عليه مرَّ
 السمواُت  عرُضها بَجنَّةٍ  نفَسه وُيمنِّي املسِلمني منَ  نفَسه ُيِعدُّ  وهو اجلُمعَة, يصلِّ  مل

 القلِب. مطبوعُ  وهو واألرُض,
 .املواعظِ  عىل نفَسك اعِرْض  ثالًثا:

 الواعظِ  الناصِح  املوجهِ  اخلريِ  واعظِ  إىل واستِمعْ  ياطِها,ِس  يف نفَسك أوِجدْ ف
 يلنيُ  وال مسجدٍ  يف باخلُطبةِ  تنتفعُ  ال نفَسك َوَجْدت فإذا مكاٍن, كلِّ  يف املشفِق 
 الناصحةِ  الرتبويةِ  املحاضنِ  يف نفَسك وأوِجدْ  آخَر, مسجدٍ  إىل فاذَهْب  قلُبك,
 املوعظَة. واطُلِب  تنتِفْع,

 − معجمه يف الطرباينِّ  عندَ  واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل  معاذٌ  جاءَ  وقد
 َواْعُددْ  َتَراُه, َكَأنََّك  اهللاَ اْعُبدِ « : له فقاَل  َأْوِصني, اهللا رسوَل  يا فقاَل:

 ْل ـَفاْعمَ  َسيَِّئةً  َعِمْلَت  َوإَِذا َجٍر,ـَوَش  َحَجرٍ  ُكلِّ  ِعنَْد  اهللاَ  َواْذُكرِ  املَْوَتى, ِيف  َسَك ـَنفْ 
ُّ  َحَسنًَة; بَِجنْبَِها ِّ  الرسِّ  نفِسه يف اخلريَ  يريدُ  َمن فهكذا ,IRH»َعَالنَِيةِ البِ  َعَالنَِيةُ الوَ  بِالرسِّ

 والنشاَط.
                                                            

), والرتمذي: كتاب ١٠٥٢أخرجه أبو داود: كتاب الصالة, باب التشديد يف ترك اجلمعة, رقم ( )١(
), والنسائي: كتاب اجلمعة, باب ٥٠٠الصالة, باب ما جاء يف ترك اجلمعة من غري عذر, رقم (

), وابن ماجه: كتاب إقامة الصالة, باب فيمن ١٣٦٩التشديد يف التخلف عن اجلمعة, رقم (
 .), من حديث أيب اجلعد الضمري ١١٢٥ة من غري عذر, رقم (ترك اجلمع

 ).٣٧٤, رقم ٢٠/١٧٥املعجم الكبري ( )٢(



 

א ٢٥٥

 هاروُن: له فقاَل  الرشيِد, هارونَ  عىل املعروُف  الشاعرُ  العتاهيةِ  أبو دخَل 
 الشعَر. يقوُل  الَّذي قال: الشعَر? يقوُل  الَّذي قال: العتاهيِة. أبو قاَل: العتاهيِة?  أبو

 وأوِجْز, شعرٍ  بأبيات ِعْظني قال: − ينتِفعَ  أن يريدُ −  وأوِجزْ  شعرٍ  بأبياِت  ِعْظني قاَل:
 قاَل:

 ال َتأَمِن املوَت يف طـرٍف وال نفـٍس
 

ــاِب واَحلــَرسِ  ــَت باُحلجَّ ــو َمتنَّْع  ول
 واعَلــْم بــأنَّ ِســهاَم املــوِت قاِصــدةٌ 

 

ــــا  رٍع ِمنَّ سِ لُكــــلِّ ُمــــدَّ  وُمــــرتَّ
 َترجو النَّجـاَة وَملْ َتسـُلْك َمسـالَِكها

 

ــَبسِ  ــري عــىل الَي ــفينَة ال َجتْ  إنَّ السَّ
 .IQHخرَج  ُثم

 سلَك  واخلُرسانِ  اخليبةَ  أرادَ  وَمن النجاِة, طريَق  سلَك  النجاةَ  أرادَ  َمن وهَكذا
 فارًغا َأراه الرجَل  ألُبغُض  إينِّ « : مسعودٍ  ابنُ  قاَل  واخلُرساِن, اخليبةِ  طريَق 
نيا, عَملِ  من يشءٍ  يف ليَس   .IRH»اآلِخرةِ  عَملِ  ِمن وال الدُّ

 ,ISH»التالومُ  أعامِهلم أفضُل  أقوامٌ  الزمانِ  آِخرِ  يف َيكونُ « : أيًضا وقاَل 
مون وال عمٌل, عنَدهم ليَس  أي:  واملحكومُ  املحكوَم, يلومُ  فاحلاكمُ  شيًئا, ُيقدِّ
 بالالئمةِ  ُيلقي والوالدُ  الصغَري, يلومُ  والكبريُ  الكبَري, يلومُ  والصغريُ  احلاكَم, يلومُ 
 وَيشتكي الوالدِ  عىل بالالئمةِ  ُيلقي والصغريُ  عقوِقهم, ِمن وَيشَتكي أوالِده عىل
نوَن, األيامُ  فَتميض بعَضه, يلومُ  واملجتمعُ  ُظلِمه, من  حتَّى ترتاجعُ  واألمةُ  والسِّ

                                                            

 ).٢٨٥− ٢٨٤ص:), وانظر: روضة العقالء (٢٣٠ص:ديوان أيب العتاهية ( )١(
), وابن أيب شيبة يف املصنف رقم ٧٤١رقم  ٢٥٧−١/٢٥٦جه ابن املبارك يف الزهد (أخر )٢(

 ).١/١٣٠), وأبو نعيم يف احللية (١٧٤ الزهد رقم (), وأبو داود يف٣٥٧٠٤(
 ).١٨٢أخرجه أبو داود يف الزهد رقم ( )٣(



 

אEאאF ٢٥٦

 زواِهلا; قرَب  فاعَلمْ  هكذا األُمةَ  رأيَت  فإذا بالتالوِم, بعًضا بعُضها ويأكُل  تتالَشى
 عَمٌل. هناك ليَس  ألنَّه

 تِجْد َمن َيضُع َلْوَمهُ ف التالوِم, باَب  تفتُح  الَّتي الصفحاُت  تدَ جِ وُ َقد  واآلنَ 
ُثمَّ َتَرى  ,شاءَ  ما كُتُب يَ و التواُصِل, وطِ طُ ُخ  ويف الواتساِب  وعىل التغريدِ  يف كلَّه

 بعًضا. بعُضه يلومُ  هكلَّ  املجتمعَ 
 .الكساَىل  َتصَحبوا فال النجاةَ  أرْدُتمُ  إذا رابًعا:

نَه ما عظيمِ  وَمع َقدِره عظيمِ  معَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ   دعاِئه يف يقوُل  كانَ  به اهللاُ حصَّ
: عندَ  جاءَ  كام ُهمَّ « الطرباينِّ وِء, َيْومِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِينِّ  اللَّ وِء, َلْيَلةِ  َوِمنْ  السُّ  َوِمنْ  السُّ

وِء, َساَعةِ  وِء, َصاِحِب  َوِمنْ  السُّ وءِ  َجارِ  َوِمنْ  السُّ ذُ  ,IQH»اُملَقاَمةِ  َدارِ  ِيف  السُّ  ملسو هيلع هللا ىلص يتعوَّ
 املهالَك. ُيوِرُدك السوءِ  صاحَب  ألنَّ  السوِء; صاحِب  ِمن

 قيَل: هلذا
 ال تصَحِب الَكسالَن يف كـلِّ حالـٍة

 

ــْم صــالٍِح بَفســاِد ــُد فَك ــَر يفُس  آَخ
ــِد َرسيعــةٌ  ــِد إىل اَجللي ــْدوى البلي  َع

 

 IRHكاَجلْمِر ُيوَضُع يف الرماِد َفَيخَمـُد 
 وهكذا مخَد, الرمادِ  يف وَضْعته فإذا كاجلمِر, ملتِهٌب  نِشطٌ  الناسِ  بعَض  أنَّ  أي:

 َمخَد; الرمادِ  يف نفَسه أوَجدَ  فإذا عطاٍء, وصاحَب  مهةٍ  صاحَب  جتُده الناسِ  بعُض 
 قيَل: كام يشٌء, منه ُيرَجتَى ال الرمادَ  ألن

                                                            

 .), من حديث عقبة بن عامر ٨١٠, رقم ١٧/٢٩٤املعجم الكبري للطرباين ( )١(
 )١٠٧), واملاوردي يف أدب الدنيا والدين (ص:١٢٤نسبها الثعالبي يف التمثيل واملحارضة (ص: )٢(

 أليب بكر اخلوارزمي.



 

א ٢٥٧

ــاَءْت ــا َأض ــَت ِهب ــاًرا َنَفْخ ــْو ن  وَل
 

ـــنُفُخ يف َرمـــادِ  ـــَت َت ـــْن أْن  IQHوَلكِ
 ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم−  وسلِّموا صلُّوا čاهللا عبادَ 

 b c d e f g h﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أمرَ  كام
i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                            

 ى الواسطي.) ملرجَّ ١/٤٠٣نسبه ابن املستوىف يف تاريخ إربل ( )١(



 

אEאאF ٢٥٨

F٣٣E 
אא 

 من رجلٍ  عىل أتيا أهنام  مهاءِ الدَّ  وأيب قتادةَ  أيب عن أمحدَ  مسند يف جاءَ 
 سمعُته نَعْم, قاَل: شيًئا? ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  من سِمْعت َهْل  له: فقاال الباديِة, أهلِ 

َلَك  إِالَّ  čهللا َشْيًئا َتَدعَ  َلنْ  إِنََّك « يقوُل:  .IQH»ِمنْهُ  َلَك  َخْريٌ  ُهوَ  َما بِهِ  اهللاُ َبدَّ
 .čاهللا عىل والِعوُض  اتُرْكها يقولوا: أن الناسِ  ألسنِ  عىل جَرْت  قاعدةٌ  وهي

 أن منا يريدُ  واهللاُ  املرتاِب, املرتددِ  املتضايِق  العاجزِ  بلسانِ  يقولوَهنا الناَس  أنَّ  دَ يْ بَ 
ِن. املتفائلِ  بلسانِ  نقوَهلا  املتيقِّ

 بالِعوِض; وْلنبُرشْ  لِنَُرتْكها فيها وَقْعنا الَّتي الشبهةُ  أو املعصيةُ  هذه أو املنكرُ  فهذا
 ملخافةِ  ال أي: »čهللا َشْيًئا َتَدعُ  َال  إِنََّك « ويقوُل: اهلوى, عنِ  ينطُق  ال ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ 

َضَك  إِالَّ « مرؤوًسا أو كانَ  رئيًسا فالنٍ  من حلَرٍج  وال والدًة, أو كان والًدا فالٍن,  َعوَّ
 .»ِمنْهُ  َلَك  َخْريٌ  ُهوَ  َما بِهِ  اهللاُ

 قتادةَ  عن :− رمحه اهللا تعاىل−  وزيِّ ـاجل البنِ  اهلوى) (ذم ابـكت يف جاءَ  وقد
 خمافةُ  إالَّ  به ليَس  يدُعه, ُثمَّ  حرامٍ  عىل رجٌل  درُ قْ يَ  ال« قاَل: − جليلٍ  تابعيٍّ −  السدويسِّ 

 .IRH»ذلَك  من له خريٌ  هو ما اآلخرةِ  قبَل  الدنيا عاجلِ  يف اهللاُ أبدَله إالَّ  č اهللا
 كتابِه يف القيمِ  ابنُ  القوَل  هذا أوردَ  وقد−  تعاىل اهللا رمحه دينارٍ  بنُ  مالُك  وقاَل 

 َجوارٍ  فيها عدٍن, وجناِت  الفردوسِ  بنيَ  النعيمِ  جناُت « :− )املحبِّني روضة( املاتعِ 
                                                            

 ).٥/٣٦٣أخرجه أمحد ( )١(
 ).١٧/٤٤٦), وأخرجه الطربي يف التفسري (٢٤٥ص:ذم اهلوى ( )٢(

kk



 

א٢٥٩א

وا الذين يسكنُها اجلنِة, دِ رْ وَ  نمِ  ُخِلْقنَ   راَقبوه  اهللاَ  َذَكروا فلامَّ  باملعايص, َمهُّ
 .č «IQHاهللا خشيةِ  من رقاُهبم فانَثنَْت 

 ِمن ذلك: نامذَج هنا  ونذكرُ  بالِعوِض, وأبِرشْ  َدْعها :إَذنْ 
 البِرص. غضُّ  األوُل: النموذُج 

 čاهللا منَ  وضِ ـبالع وأبِرشْ  احلراِم, صورِ  من ورةٍ ـص أيِّ  عن بَرصك فُغضَّ 
; وتدبَّروا َنكُفَرها, أن ال عليها اهللاَ  نشكرَ  أن منَّا تستحقُّ  اجلارحةُ  فَهِذه 

 الشكِر: ورضورةِ  البِرص  نعمةِ  عن تتحدُث  األربعَ  اآلياِت  هذه
 « µ ¶ ¸ ¹ º﴿ النحِل: ورةـس يف  اَل ـق

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ä Å﴾ ٧٨:[النحل[, 
 ﴾d e f g h i j k l m n﴿ :املؤمنون سورةِ  يف وقاَل 

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ²﴿ السجدِة: سورةِ  يف وقاَل  ,]٧٨:[املؤمنون
º »﴾ املُلِك: سورةِ  يف وقاَل  ,]٩:[السجدة ﴿È É Ê Ë Ì Í 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ٣:[امللك[. 
ها أن  اهللاُ  أمَرنا البِرص  نعمةُ  واحدةٌ  نعمةٌ  وهذه  čوواهللا احلراِم, عنِ  نغضَّ

مةِ  األِرس  من كثًريا إنَّ   احلراِم; يف البِرص  إطالِق  باِب  من إالَّ  ُهِدَمت ما اليومَ  املهدَّ
 األجسادِ  وإىل النساءِ  إىل مرصوًفا البُرص  هذا كانَ  إذا خاصةً  ;čاهللا منَ  العقوبةُ  فتأيت

 النعمةِ  هذه طريِق  عن إنام عمٍل, أو طريٍق  يف يشاهَدها أن بالرضورةِ  وليس العاريِة,
 منَ  يريدُ  ما اإلنسانُ  فيها ُيبُرص  املحمولةُ  األجهزةُ  هذه نِقمٍة, إىل الناُس  حوَهلا الَّتي

 بنفِسه. بيَته فيهدمُ  أهِله, يف فيزهدُ  اإلباحيِة, املناظرِ 
                                                            

 ).٤٥٢ص:روضة املحبني ( )١(



 

אEאאF ٢٦٠

 : ﴿n o p q r s t u اهللاُ  قاَل 
v w x y z { | } ~ _ ` a b c d 

e f﴾ ٣١−٣٠:[النور[. 
 القلِب  عىل ُيفتَُح  الباُب  وهذا بَرصه, فْليَغضَّ  والعفاَف  والطُّهرَ  الزكاةَ  أرادَ  فَمنْ 

 مفتوًحا, الفرِج  إىل السبيُل  وصارَ  منه, املحارمُ  انطَلَقِت  القلِب  عىل ُفتَِح  فإذا مبارشًة,
وا  فروَجهم. وَحيَفظوا أبصاَرهم فلَيغضُّ

ُ  وهو  النبيُّ  قاَل   َوِزَنا النََّظُر, َعْنيِ ال َفِزَنا« َتزين: اجلوارَح  أن ُيبنيِّ
ُق  َفْرُج الوَ  َوَتْشَتِهي, َمتَنَّى َوالنَّْفُس  املَنْطُِق, اللَِّسانِ  ُبهُ  ُكلَّهُ  َذلَِك  ُيَصدِّ  أنَّ  أي: IQH»َوُيَكذِّ
ُمج  ْ ه أطلَق  فَمنْ  الفرِج, عندَ  انَ الرتَّ  فْلَيبُرشْ  به أمسَك  وَمن احلراِم, يف وقعَ  العنانَ  لبَرصِ

 بالِعوِض.
 : لَعيلٍّ  قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  أبيِه: عن ُبَرْيدةَ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  وقد

, َيا«  .IRH»ِخَرةُ اآل َلَك  َوَلْيَسْت  وَىل األُ  َلَك  َفإِنَّ  النَّْظَرَة; النَّْظَرةَ  ُتْتبِعِ  َال  َعِيلُّ
 األوُل: وقاَل 

 ُكــلُّ اَحلــواِدِث َمْبــداها ِمــَن النََّظــِر
 

ـ  َررِ ـَوُمْعَظُم النَّاِر ِمْن ُمْسَتْصَغِر الشَّ
ُبـــُه  َوالْعَبـــْد َمـــا داَم ذا َطـــْرٍف ُيَقلِّ

 

 ِيف َأْعُنيِ الِغيِد َمْوُقوٌف َعـَىل اَخلَطـرِ 
                                                            

), ومسلم: ٦٢٤٣أخرجه البخاري: كتاب االستئذان, باب زنا اجلوارح دون الفرج, رقم ( )١(
), من حديث أيب هريرة ٢٦٥٧كتاب القدر, باب قدر عىل ابن آدم حظه من الزنى وغريه, رقم (

. 
), وأبو داود: كتاب النكاح, باب ما يؤمر به من غض البرص, رقم ٥/٣٥١أخرجه أمحد ( )٢(

 ).٢٧٧٧مذي: كتاب األدب, باب ما جاء يف نظرة املفاجأة, رقم (), والرت٢١٤٩(



 

א٢٦١א

ـــ ـــُهـَيُس ـــا َرضَّ ُمْهَجَت ـــُه َم  رُّ ُمْقَلَت
 

ــبُِس ال َمْرَحًبا   IQHَررِ ـروٍر عـاَد بِالضَّ
 الِعوِض: هذا وأوُل  بالِعوِض, فْلَيبُرشْ  احلرامِ  عن بَرصه غضَّ  فَمن
ْثُتْم, إَِذا اْصُدُقوا نََّة:اَجل  َلُكمُ  َأْضَمنْ  ِستا ِيل  اْضَمنُوا« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فيه قاَل   َحدَّ
وا ُفُروَجُكْم, َواْحَفظُوا اْئتََمنْتُْم, إَِذا َوَأدُّوا َوَعْدُتْم, إَِذا َوَأْوُفوا وا َأْبَصاَرُكْم, َوُغضُّ  َوُكفُّ

 يف طمًعا إالَّ  ونصيلِّ  نصومُ  فَلْسنا ذلك?! من أكثرَ  ِعوًضا نريدُ  فَهْل  ,IRH»َأْيِدَيُكمْ 
 بأيدينا. واخليارُ  واألرُض, السَمواُت  عرُضها جنةٍ 

َل  ولو األوُل, الِعوُض  هذا  مجيًعا ألنَّنا ثاٍن; إىل نحتاُج  ال كَفى لقاَل: املتأمُل  تأمَّ
 حاصٍل. حتصيُل  بعَدها وما اجلنَة, نحتاُج 

 .بصريتِه يف نوًرا َيرُزُقه  اهللاَ أنَّ  الثاين:النموذُج 
 إليك ُخييَُّل  وقد ُختدعُ  قد لكنَّك األشياَء, به بِرصُ تُ  العنيِ  جارحةِ  يف فالبُرص 

 ُخييَُّل  ال البصريةَ  ُرِزْقت إذا لكنَّك اآلخرين; شبهاُت  َتسَحُرك وقد حسنًا, القبيُح 
 البِرص. جارحةُ  ُحِفَظْت  إذا إالَّ  تِصحُّ  ال والبصريةُ  ُتسَحُر, وال إليك

رَ  َمن« :− رمحه اهللا تعاىل−  الكرماينُّ  جاعُ الشُّ  قاَل  نِة, باتباعِ  ظاهَره عمَّ  وباطنَه السُّ
 باحلالِل, واغتََذى الشبهاِت, عن نفَسه وكفَّ  املحارِم, عنِ  بَرصه وغضَّ  املراقبِة, بدوامِ 

 .ISH»فراسةٌ  له ختطِْئ  مل
                                                            

) غري منسوبة, والبيتان الثاين والثالث ٣٥١− ٣٥٠ص:ذكرها ابن القيم يف الداء والدواء ( )١(
 ) لعبد املحسن بن غالب الصوري.١٠١ص:نسبهام ابن اجلوزي يف ذم اهلوى (

 . ), من حديث عبادة بن الصامت٥/٣٢٣أخرجه أمحد ( )٢(
 ).٤١٧ص:الداء والدواء ( )٣(



 

אEאאF ٢٦٢

ُل: وقاَل   األوَّ
جاُع الَّـذي َحيِْمـي َمطِيََّتـُه  ليَس الشُّ

 

 َيــْوَم النِّــزاِل َونــاُر اَحلــْرِب َتْشــَتعُل 
 ًراـَلكِْن َفًتى َغضَّ َطْرًفا َأْو َثنَى َبَصـ

 

 IQHالفـاِرُس الَبَطـُل َعِن اَحلراِم َفذاَك 
 .IRH»بصريتِه يف نوًرا اهللاُ أورَثه بَرصه حِفظَ  َمن« : كثريٍ  ابنُ  وقاَل 

ه غضَّ  َمن الثالُث: النموذُج   الشيطاِن. أبواَب َعنُْه  لَق غْ أَ  بَرصَ
 النبيَّ  يسأُل  − مسلمٍ  صحيح يف جاءَ  كام−  č اهللا عبدِ  بنُ  جريرُ  جاءَ  فَقدْ 

 أِرصَف  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرسوُل  فَأَمرين« قاَل: − فيه يدٌ  له ليس الَّذي−  الَفجأةِ  نظرِ  عن ملسو هيلع هللا ىلص
ي  .ISH»بَرصِ

 وَىل األُ  لََك  َفإِنَّ  النَّظَْرَة; النَّظَْرةَ  ُتتْبِعِ  َال « : لَعيلٍّ  أيًضا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  كذا
 .ITH»ِخَرةُ اآل َلَك  َوَلْيَسْت 

 من دولةٍ  يف يعيُش  الِعرشين, منَ  قريٌب  عمُره املسلمني أبناءِ  من شابٌّ  وهذا
 يومٍ  يف عمِله إىل ُمتِجًها كان − هلا ضابطَ  وال الفواحُش  تنتِرشُ  حيُث −  الغرِب  دولِ 

 تلوَ  بعُضهم فنزَل  ونساٌء, رجاٌل  الناسِ  منَ  جمموعةٌ  ومَعه املصعدَ  فصِعدَ  األياِم, منَ 
, منها أمجَل  يرَ  مل حسناُء, وفتاةٌ  هو إالَّ  املصعدِ  يف يبَق  مل حتَّى اآلخِر, َس  قطُّ  رأَسه فنكَّ

                                                            

 ) غري منسوب.١٤٣ص:ذكره ابن اجلوزي يف ذم اهلوى ( )١(
 ).٤٠ −٦/٣٩تفسري ابن كثري ( )٢(
 ).٢١٥٩أخرجه مسلم: كتاب اآلداب, باب نظر الفجأة, رقم ( )٣(
), وأبو داود: كتاب النكاح, باب ما يؤمر به من غض البرص, رقم ٥/٣٥١أخرجه أمحد ( )٤(

), من حديث ٢٧٧٧), والرتمذي: كتاب األدب, باب ما جاء يف نظرة املفاجأة, رقم (٢١٤٩(
 .بريدة األسلمي 



 

א٢٦٣א

َس  قد رَأْته التفَتْت  فكلَّام عينِها, بَطرِف  ترقُبه خائفةً  إليه تنظرُ  وهي األرِض, يف  نكَّ
 إىل ينظرُ  بل هبا, َيدري ال وهو خائفٌة, ترقٍُّب  حالِ  يف وهي إليها, ينظرُ  ال رأَسه

 .فخرَج  ُيريُده الذي املكانِ  إىل وصَل  حتَّى األرِض,
َ  َأسَأُلك: َقْف, له: وقاَلْت  الكافرةُ  املرأةُ  هذه فتبَعْته ْ  ِمل ? َتنُظرْ  َمل  تراين أال إيلَّ

 اإلسالُم. ِديني قال: ِدينُك? فام قالت: إليك. أنظرَ  أالَّ  يأُمُرين ِديني قال: َمجيلًة?
ُجني? هل عظيٌم, دينٌ  هلُوَ  بالنظرِ  االعتداءِ  من أصحاَبه يمنعُ  دينًا إنَّ  فقاَلْت:  َتتزوَّ

ُجك. إَذنْ  قاَل: ُأسِلُم. قاَلْت: مسلمٍة. بامرأةٍ  أرتبِطَ  َأنْ  أريدُ  إين قاَل:  َأتزوَّ
َلَك  إِالَّ  čهللا َشْيًئا َتَدعَ  َلنْ  إِنََّك « قاَل: حيُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  وعدُ  حقا إنَّه  اهللاُ  َبدَّ

 .»ِمنْهُ  َلَك  َخْريٌ  ُهوَ  َما بِهِ 
 .ُقْم إىل صالِة الفجِر وأبِرشْ بالِعَوضِ  :النموذُج الرابعُ 

 النبيَّ  أنَّ  : مسعودٍ  بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  من ِحبانَ  ابنِ  صحيح يف جاءَ 
نَا َعِجَب « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص : ِمنْ  َربُّ افِهِ  ِوَطائِهِ  َعنْ  َثارَ  َرُجلٍ  َرُجَلْنيِ  َوَأْهلِهِ  ِحبِّهِ  َبْنيِ  ِمنْ  َوِحلَ
 َوِوَطائِهِ  فَِراِشهِ  َعنْ  َثارَ  َعْبِدي, إَِىل  اْنُظُروا ملََِالئَِكتِِه:  اهللاُ  َفَيُقوُل  َصَالتِِه, إَِىل 
َّا َوَشَفَقةً  ِعنِْدي, فِيَام  َرْغَبةً  َصَالتِهِ  إَِىل  َوَأْهلِهِ  ِحبِّهِ  َبْنيِ  ِمنْ   .IQH»ِعنِْدي ِمم

 َمأمنٍ  يف وهو بلِحافِه, وألَقى فِراِشه عن قامَ  رجلٍ  من يعجُب   اهللاَ نَّ إ
َي  čاهللا بيَت  إالَّ  يقصدُ  ال وِحبِّه, أهِله بنيَ   َمجاعٍة. يف الفجرِ  َصالةَ  لُيؤدِّ

 الفجِر, صالةَ  تسبُق  الَّتي الساعاِت  الفجرِ  صالةِ  قبَل  حالِنا إىل نَظْرت وإذا
 الناِس, أولِئَك  بني طريًقا لَك  جتدُ  فال باملسرياِت, وَتزدحمُ  الطُرقاُت, متتِلُئ  حينَام

                                                            

 ).١/٤١٦), وأخرجه أيضا أمحد (٢٥٥٨صحيح ابن حبان رقم ( )١(
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 ِقلةِ  من الطريَق  اسَتْوَحْشت الفجرِ  صالةِ  إىل فِراِشَك  من وُقمَت  الفجرُ  أذَّنَ  فإذا
 االزدحاُم? ذاكَ  أين الطرقاُت? هبمُ  امَتَألَت الذين !čاهللا سبحانَ  فتقوُل: السالكني,

نا يعَجُب , فالناسِ  منَ  بآحادٍ  إالَّ  تلتقي تكادُ  ال فإنَّك  الفردِ  اإلنسانِ  هذا من ربُّ
د الذي  العباداِت. أعظمِ  عن غَفلوا الذين هؤالءِ  عن تفرَّ

 أهوائِك, عىل وتغلَّْب  والكسِل, العجزِ  حلاَف  عنَك  وأْلِق  الفجِر, صالةِ  إىل فُقمْ 
 بالِعَوِض. وأبِرشْ  املسجدِ  يف اخلمسةَ  الفروَض  وَصلِّ  نفِسك, رغباِت  وعىل

نا وقد َ  امنَ ـُعث حديِث  يف جاءَ  حيُث  العظيمِة, البشاِئرِ  ذهـهب ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  برشَّ
 :اهللا رسوَل  سِمْعت قاَلč َام  َمجَاَعةٍ  ِيف  ِعَشاءَ ال َصىلَّ  َمنْ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  َقامَ  َفَكَأنَّ

ْيِل, نِْصَف  ْبَح  َصىلَّ  َوَمنْ  اللَّ ْيَل  َصىلَّ  َفَكَأنَّام َمجَاَعةٍ  ِيف  الصُّ  .IQH»ُكلَّهُ  اللَّ
 وعهِده. čاهللا أمانِ  يف كانَ  أي: ;čاهللا ِذمةِ  يف كانَ  الفجرِ  صالةِ  إىل قامَ  فَمنْ 
 يقوُل: − مسلمٍ  صحيح يف− č اهللا عبدِ  بنِ  جندِب  حديِث  يف جاءَ  وقد

ْبَح  َصىلَّ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  ةِ  ِيف  َفُهوَ  الصُّ تِهِ  ِمنْ  اهللاُ َيْطُلَبنَُّكمُ  َفَال  ,čاهللا ِذمَّ ءٍ  ِذمَّ  بَِيشْ
 .IRH»َجَهنّمَ  َنارِ  ِيف  َفَيُكبَّهُ  َفُيْدِرَكهُ 

 هوف ,čاهللا وأمانِ  čاهللا ِذمةِ  يف فهوَ  الصبَح  صىلَّ  َمن أنَّ  احلديِث  هذا يف والُبرشى
 هذا إرشادُ  إنام ,ُيصيُبه ال األذى أنَّ  احلديُث  هذا َيعني وال حصٍني, ِحصنٍ  يف

ْض  فال , اهللاُ أخَذه أحدٌ  آذاه فإذا ,čاهللا أمانِ  يف أنَّه احلديِث   صىلَّ  لرجلٍ  َتتعرَّ
 ِذمةِ  ويف čاهللا أمانِ  يف ألنَّه مجاعٍة; يف الصبَح  صىلَّ  رجًال  تؤذِ  وال مجاعٍة, يف الصبَح 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸﴿ نفِسه: عن قاَل  الَّذي čاهللا
                                                            

 ).٦٥٦د, باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة, رقم (أخرجه مسلم: كتاب املساج )١(
 ).٦٥٧أخرجه مسلم: كتاب املساجد, باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة, رقم ( )٢(
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 العبدُ  حيتاُجه ما وأحوُج  القيامِة, يومَ  التامِّ  بالنورِ  وأبِرشْ  الفجرِ  صالةِ  إىل فُقمْ 
 قدرِ  عىل يكونُ  والنورُ  النوِر, قدرِ  عىل تكونُ  القيامةِ  يومِ  يف والنجاةُ  النوُر, القيامةِ  يومَ 

  الصبِح. صالةُ  الصلواِت  وأعظمُ  الصالُة, čاهللا توحيدِ  بعدَ  األعاملِ  وأعظمُ  العمِل,
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :− اِحللية يف هو كام−   عمرَ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  فَقدْ 

َلَواِت  َأْفَضُل « ْبِح  َصَالةُ  čاهللا ِعنَْد  الصَّ   .IQH»َمجَاَعةٍ  ِيف  ُمَعةِ اجلُ  َيْومَ  الصُّ
ِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :− ماَجهْ  ابنِ  عندَ −   أنسٍ  حديِث  يف وجاءَ   َبرشِّ

ائِنيَ    .IRH»ِقَياَمةِ ال َيْومَ  التَّامِّ  بِالنُّورِ  املََساِجِد, إَِىل  الظَُّلمِ  ِيف  اَملشَّ
 : الدرداءِ  أيب حديِث  من ِحبَّانَ  ابنِ  صحيح يف واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقاَل 

  .ISH»ِقَياَمةِ ال َيْومَ  ُنوًرا اهللاُ  آَتاهُ  اَملَساِجِد, إَِىل  اللَّْيلِ  ُظْلَمةِ  ِيف  َمَشى َمنْ «
ْثنا وقد  مستدركه يف احلاكمُ  رواهُ  ما ذلَك  من سبَق, فيام النورِ  هذا عن حتدَّ

 عىل نوَرهم فُيعَطْون« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  قاَل: , مسعودٍ  ابنِ  حديِث  ِمن
 نوَره ُيعَطى َمن وِمنهم يَدْيه, بنيَ  اجلبلِ  مثَل  نوَره ُيعَطى َمن فِمنْهم أعامِهلم; قدرِ 
 دونَ  نوَره ُيعَطى َمن وِمنهم بَيمينِه, النَّخلةِ  مثَل  نوَره ُيعَطى َمن وِمنهم ذلَك, فوَق 

                                                            

 ).٢٧٨٣), وأخرجه أيضا البيهقي يف الشعب رقم (٧/٢٠٧حلية األولياء ( )١(
 ). ٧٨١( أخرجه ابن ماجه: كتاب املساجد, باب امليش إىل الصالة, رقم )٢(
), والطرباين يف ٦٤٩٩), وأخرجه أيضا ابن أيب شيبة رقم (٢٠٤٦أخرجه ابن حبان رقم ( )٣(

 ).٦٦٤٤األوسط رقم (



 

אEאאF ٢٦٦

 فإذا مرًة, وُيطِفئُ  مرةً  ُييضءُ  إهباِمه عىل نوَره ُيعطى َمن ذلك آخرَ  يكونَ  حتَّى ذلَك,
مَ  أضاءَ  ون فيمرُّ  قامَ  ُطِفئَ  وإذا قدَمه, قدَّ  السيِف  كحدِّ  والرصاطُ  الرصاِط, عىل ويُمرُّ

 .IQH»نوِركم رِ ْد قَ  عىل اْنُجوا فُيقاُل: لٍَّة,زِ مَ  ُض ْح دَ 
 إىل الليلِ  ظلمةِ  يف مَشْوا الذين فهؤالءِ  اللحظِة, تلَك  يف الفجرِ  صالةُ  فَتأيت

م عىل أو أقداِمهم, عىل املساجدِ   أماَمهم. النورَ  جيدون احِلهم,وَ ورَ  دواهبِّ
 A B C D E F G H﴿ يقوُل: إذ  اهللاُ وصدَق 

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _﴾ :انَتظِرونا أِي ﴿` a b c d 

e﴾ :نيا يف هناكَ  أي  f g h i j k l m n o﴿ الدُّ
p q r s t u v w x y z { | } ~ _ 
` a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z { |﴾ ١٢:[احلديد[. 

 وأّدْوها دقائَق, عِرش  يف إليها مَشْوا ربَّام الفجرِ  صالةِ  إىل مَشْوا الذين وهؤالءِ 
 الساعَة, يتعدَّ  مل ربَّام زمنٍ  يف أي: دقائَق, عِرش  يف بيوِهتم إىل ورَجعوا ساعٍة, نصِف  يف

 َيتَعبون وال ساعاٍت  عَرش  أو ساعاٍت  مخَس  َيسريون املسرياِت  يف الذين وأولِئَك 
 كُأولِئَك. هؤالءِ  يكونَ  َأنْ  ُيمكنُ  فال َيكلُّون, وال

 األوُل: قاَل 
ـْيُف ُمْغَمـٌد  ُحياِوُل َنْيَل اَملْجـِد َوالسَّ

 

ــائِمُ  ــَو َن ــال َوْه ــُل إِْدراَك الُع  IQHَوَيْأَم
                                                            

 ).٩٧٦٣, رقم ٩/٣٥٧), وأخرجه أيضا الطرباين يف املعجم الكبري (٢/٣٧٦أخرجه احلاكم ( )١(
 .) ملحمد بن عتيق السوارقي٤/٦٠نسبه الصفدي يف الوايف بالوفيات ( )١(



 

א٢٦٧א

 النبيُّ  قاَله الذي الِعوَض  أعظمَ  وما بالِعَوِض, وأبِرشْ  الفجرِ  صالةِ  إىل ُقمْ  :إَذنْ 
َدْينِ ال َصىلَّ  َمنْ « قاَل: فَقدْ  !ملسو هيلع هللا ىلص دانِ  ,IQH»نَّةَ اَجل  َدَخَل  َربْ ْ  وصالةُ  الفجرِ  صالةُ  مها والربَّ

 العِرص.
  اهللا فإنَّ  اُملكَرمني; صحيفةِ  يف اسُمك ُيكَتِب  الفجرِ  صالةِ  إىل وُقمْ 

 a b c d e f g h i ` _ ^ [﴿ يقوُل:
j k﴾ الفجِر. صالةَ  املالئكةُ  تشَهدُ  أي: ,]٧٨:[اإلرساء 

 بِالنََّهاِر, َوَمَالئَِكةٌ  بِاللَّْيلِ  َمَالئَِكةٌ  فِيُكمْ  َيَتَعاَقُبونَ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  وَقدْ 
َتِمُعونَ  ,ال َوَصَالة َفْجرِ ال َصَالةِ  ِيف  َوَجيْ مْ  فِيُكْم, َباُتوا الَِّذينَ  َيْعُرُج  ُثمَّ  َعْرصِ  َفَيْسَأُهلُ

ْم: ُ  َوُهمْ  َوَأَتْينَاُهمْ  ُيَصلُّوَن, َوُهمْ  َتَرْكنَاُهمْ  َفَيُقوُلوَن: ِعَباِدي? َتَرْكُتمْ  َكْيَف  َرهبُّ
نا يقولوَن: مالئكٌة, العِرص  وصالةِ  الفجرِ  صالةِ  يف َيَتناوُب  أي: ,IRH»ُيَصلُّونَ   ربَّ
 املصلِّني. معَ  فالًنا ووَجْدنا املصلِّني, معَ  فالًنا ووَجْدنا املصلِّني, معَ  فالًنا وَجْدنا

 اُملكَرمني. صحيفةِ  يف هكذا يذكروُنه
 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص يَّ ـالنب فإنَّ  املنافِقني; منَ  ونَ ـتك أن ِمن َتنُج  الفجرِ  صالةِ  إىل وُقمْ 

ا فِيِهَام  َما َيْعَلُمونَ  َوَلوْ  ِعَشاِء,الوَ  َفْجرِ ال ِمنَ  اُملنَافِِقنيَ  َعَىل  َأْثَقَل  َصَالةٌ  َلْيَس «  َألََتْوُمهَ
 .IQH»َحْبًوا َوَلوْ 

                                                            

كتاب ), ومسلم: ٥٧٤أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصالة, باب فضل صالة الفجر, رقم ( )١(
 ), من حديث أيب موسى األشعري٦٣٥املساجد, باب فضل صاليت الصبح والعرص, رقم (

. 
), ومسلم: ٥٥٥أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصالة, باب فضل صالة العرص, رقم ( )٢(

 .), من حديث أيب هريرة ٦٣٢كتاب املساجد, باب فضل صاليت الصبح والعرص, رقم (
), ومسلم: كتاب ٦٥٧أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب فضل العشاء يف اجلامعة, رقم ( )١(

 .), من حديث أيب هريرة ٦٥١املساجد, باب فضل صالة اجلامعة, رقم (



 

אEאאF ٢٦٨

 الرجَل  فَقْدنا إذا ُكنَّا« :− َشيبةَ  أيب ابنِ  مصنَّف يف كام−   عمرَ  ابنُ  وقاَل 
 .IQH»الظنَّ  به َأَسْأنا الفجرِ  وصالةِ  العشاءِ  صالةِ  يف

 čاهللا رسوُل  فقاَل  اآلخرِة, وعذاِب  الدنيا عذاِب  من تنُج  الفجرِ  صالةِ  إىل وُقمْ 
ْيَطانُ  َباَل  َرُجٌل  َذاكَ « قاَل: َأصَبَح, حتَّى ليلَته باَت  رجٌل  عنَده ُذِكرَ  َأنْ  بعدَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص  الشَّ

 ُأذَنْيه. يف الشيطانُ  باَل  قد برُجلٍ  ظنُّكم فام ,IRH»ُأُذَنْيهِ  ِيف 
 وآخرَ  ظهِره عىل مضطِجًعا رُجًال  رَأى ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  البخاريِّ  صحيح يف وجاءَ 

 احلجُر, فيَتَدْهَدهُ  رأَسه فيثَلغُ  رأِسه عىل هبا أهَوى رفَعها كلَّام بحجارةٍ  رأِسه عىل قائًام 
 نبيُّنا فقاَل  احلجِر; هبذا عليه وهيِوي فينزُل  كاَن, كام رأُسه فيعودُ  إليه, ويعودُ  فيأخُذه
ُجُل  َفإِنَّهُ « فقاال: »َشْأُنُه? َوَما َهَذا? َمنْ « للمَلكِني: ملسو هيلع هللا ىلص ُفُضُه, ُقْرآنَ ال َيْأُخُذ  الرَّ  َفَريْ

َالةِ  َعنِ  َوَينَامُ   .ISH»ْكُتوَبةِ املَ  الصَّ
 اهللاُ أمرَ  كام ,čاهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  نبيِّنا عىل − اهللا رمحكم− وسلِّموا صلُّوا اهللا عبادَ 
 قائًال: الكريمِ  كتابِه يف ﴿b c d e f g h i j 
k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

 واْعِرْض  حممٍد, نبيِّنا ورسولِك عبِدك عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللُهمَّ 
 الديِن. يومِ  إىل صالَتنا عليه

                                                            

), ٥٨٤٧, رقم ١٢/١٨٨خرجه أيضا البزار يف مسنده (), وأ٣٣٧٢أخرجه ابن أيب شيبة رقم ( )١(
 ).٢٠٩٩), وابن حبان يف صحيحه رقم (١٤٨٥وابن خزيمة يف صحيحه رقم (

), ١١٤٤أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب إذا نام ومل يصل بال الشيطان يف أذنه, رقم ( )٢(
), ٧٧٤ومسلم: كتاب صالة املسافرين, باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حتى أصبح, رقم (

 .من حديث ابن مسعود 
 ), من حديث٧٠٤٧أخرجه البخاري: كتاب التعبري, باب تعبري الرؤيا بعد صالة الصبح, رقم ( )٣(

 . سمرة بن جندب 



 

א٢٦٩

 
א 

א   k   א 
 ٥  ............................................  املجموعة الثانية) –مقدمة (قالت املنابر 
 ٧  ............................................  املجموعة األوىل) –مقدمة (قالت املنابر 

F١E١١  ............................................................  א 
 ١١  ................................... مع َهيوديٍّ  العسقالينِّ قصٌة مشهورٌة البن َحَجٍر 

 ١٢  .................................................  السعادُة هي التوفيُق إىل طاعِة اهللاِ
 ١٨  ......................................................  املوصِل إىل السعادةِ  الطريق

 حمطاٌت للتزود منها:
 ١٨  ........................................  املحطُة األوىل: اإلقباُل التامُّ عىل اهللاِ 

 ٢٠  ....................................  املحطُة الثانيُة: االنعتاُق ِمْن كلِّ ذنٍب ومعصيةٍ 
 ٢٠  .................................  املحطُة الثالِثُة: االستِسالُم لقضاِء اهللاِ تعاىل وقَدِره

 ٢١  .................................................  املحطُة الرابِعُة: القناعُة بكلِّ يشءٍ 
 ٢٢  ..................  َمن هَو أسفَل منَك  املحطُة اخلامسُة: إذا أَرْدت أن َتسَعَد فانُظْر إىل

َعاءُ   ٢٣  .........................................  املحطُة السادسُة (األخرية): وِهَي الدُّ
 )٢ (﴿y z﴾  ......................................................  ٢٥ 

الة وَأمهيَّتها:  بعُض َمناِزِل َتعظيِم َقْدِر الصَّ
الصالَة يف مكانٍة عظيمٍة تأِيت مبارشًة بعَد  املنزلُة األُوىل: جَعَل اهللاُ 
 ٢٥  ...........................................................  توحيِده واألمِر بعبادتِه



 

אEאאF ٢٧٠

ا تقَرُن بأعظمِ   ٢٦  .........................  الفرائِض وأعظِم الطاعاِت  املنزلُة الثانيُة: أهنَّ
رِة يف كتاِب اهللاِ  ا مَن األوامِر املتكرِّ  ٢٧  ....................  املنزلُة الثالُثة: َأهنَّ

ا مل ُتَرشْع يف أمِة حممٍد  , وإنَّام ُرشَعْت عنَد األنبياِء واملرسِلَني ملسو هيلع هللا ىلصاملنزلُة الرابَعُة: أهنَّ
 ٢٨  ...............................................................  ملسو هيلع هللا ىلصممَّْن سبَق النبيَّ 

الَة مقياُس اإليامنِ املنزلُة اخلامَسُة: أنَّ   ٢٩  ........................................  الصَّ
 ٢٩  ..............................  املنزلُة السادسُة: أنَّ مجيَع الكائناِت ُتصيلِّ وتسجُد هللاِ 

ُنوب واملعاِيص  ُر الذُّ الَة ُتكفِّ  ٣١  ................................  املنزلُة السابَعُة: أنَّ الصَّ
 ٣٢  ..........................................  املنزلُة الثامنُة: أنَّ الصالَة تغيُظ الشيطانَ 
 ٣٥  ...........................  نحُن يف قبوِرنااملنزلُة التاسَعُة: أنَّ الصالَة سياٌج حيمينا و

 ٣٦  ...........................  املنزلُة العاَرشُة: أنَّ الصالَة فيها نجاٌة ِمْن عقوبِة الداَرْينِ 
 ٣٧  ...........  املنزلُة احلادية عَرشة: َمْن حافَظ عىل الصالِة ناَل الفالَح والنَرص والتأييدَ 

استودَع يف الصالِة أجوًرا عظيمًة كثريًة  املنزلُة الثَّانية َعرشة: أنَّ اَهللا 
 ٣٨  .............................................................................  جدا

 ٣٨  ..............................  املنزلُة الثَّالثة َعرشة: أنَّ يف الصالِة أجوًرا غَري متوقَّعةٍ 
F٣E  ...........................................................  ٤٠ 

 َرسائُل َملن َبَلغ األَْربِعني:
ْذ باهللاِ ِمن َأْن تردَّ إىل أرذِل الُعمرِ   ٤٣  ...............................  الرسالُة األُوىل: َتعوَّ

سالُة الثانيُة: إىل َمن بلَغ األرَبعني فْلَيعَلْم أنَّه ال ُبدَّ َأْن َيلتِفَت إىل قضيِة ُحسِن  الرِّ
 ٤٣  ...........................................................................  اخلتامِ 

ْل بالفراِر إىل اهللاِ, واغتنِِم األوقاَت, َبِل اغتنِِم الثواِينَ قبَل  الرسالُة الثالثُة: عجِّ



 

א٢٧١

 ٤٥  ................................  الدقائِق, فام بِقَي أقلُّ ِممَّا مَىض, وعلُم ذلَك عنَد اهللاِ 
F٤E٤٧  ..............................................................  א 

 ٤٨  .............................................  احلقوُق الَّتي َجتُِب علينا ُجتاَههم كثريةٌ 
 ٥٠  ..........................................  رسالٌة للشباِب َأْن َيتلطََّف مَع كبِري السنِّ 

F٥Eא  ...........................................................  ٥٥ 
 :أمثَلُة املبادرِة إىل فِعِل اخلرياِت 

 ٥٧  ..............................................  املثاُل األوُل: أبادُر إىل جتديِد اإليامنِ 
 ٥٨  ......................  املثاُل الثاين: يبادُر اإلنساُن إىل فعِل ما أمَر اهللاُ بِه مَن الفرائضِ 

 ٥٨  ...........................  بتحصِني نفِسه باألذكاِر الرشعيةِ املثاُل الثالُث: َأْن يبادَر 
يِن العظيِم الَّذي هو  املثاُل الرابُع: َأْن يبادَر اإلنساُن إىل التضحيِة ِمن أجِل هذا الدِّ

 ٦٠  ........................................................  أعزُّ ما يملُك العبُد املسلمُ 
 ٦٠  ............................  املثاُل اخلامُس: َأْن يبادَر العبُد إىل التوبِة واإلنابِة إىل اهللاِ

F٦E>  ................................................  ٦٤ 
 للكذِب صور يف املجتمعاِت:

ورُة األُوىل: وهو أعظُم هذه الصوِر وأخطُرهـا وأشـنَُعها: الكـذُب عـىل اهللاِ  الصُّ
 ٦٤  ..........................................  ملسو هيلع هللا ىلص, أِو الكذُب عىل رسولِه 

ورُة الثانِية: الكذُب يف البيِع والرشاءِ   ٦٥  ..........................................  الصُّ
ورُة الثالثُة: َأْن يكذَب يف َمزِحه  ٦٥  ...............................................  الصُّ

ابعُة: الكذُب ِإلضحاِك الناسِ  ورُة الرَّ  ٦٦  .........................................  الصُّ
َر بحرمِة الكذِب فَلْم يرتِدْع فإنَّه يسُري بنَْفِسه إىل عواقَب:  الكاذُب الَّذي إذا ُذكِّ



 

אEאאF ٢٧٢

 ٦٧  ......................................................  العاقبُة األُوىل: عاقبُة النفاِق 
 ٦٧  .....................................................  العاقبُة الثانيُة: عاقبُة الفجورِ 

 ٦٨  .........................  العاقبُة الثالثُة: سواٌد يعُلو وجَه الكاذِب يف الدنيا واآلخرةِ 
F٧Eא  ...........................................................  ٧١ 

يُة الكلمِة فيام َييل:  أمهِّ
ًال: أنَّ الكلمَة الطيبَة ِمن ِسامِت املؤمنني الصاِدقني  ٧٠  ..............................  أوَّ

ا سبٌب رئيٌس يف احلصوِل عىل الرضواِن, وسبٌب رئيٌس يف احلصوِل عىل  ثانًيا: أهنَّ
 ٧٠  ................................................................  السخِط واحلرمانِ 

ا معياُر التفاضِل بَني املسِلمني  ٧١  ............................................ ثالًثا: أهنَّ
 ٧١  ................................................  رابًعا: أنَّ هلا ارتِباًطا وثيًقا باإليامنِ 

ا سبٌب رئيٌس يف دخوِل اجلنةِ   ٧١  ..........................................  خامًسا: أهنَّ
ا سبٌب رئيٌس يف دخوِل النارِ   ٧٢  ..........................................  سادًسا: أهنَّ

 َنستفيد ِمن الكلمِة اخلارجِة ِمن أفواِهنا عَرب بواباٍت ثالِث:
 ٧٣  ..................................  األُوىل: االستِشعاُر الدائُم برقابِة اهللاِ عليها البوابةُ 

 ٧٣  ..................................  البوابُة الثانية: االستِْذكاُر الدائُم بعواقِب الكلمةِ 
 ٧٤  ......................................  البوابُة الثالثُة: االلتزاُم التامُّ بضوابِط الكلمةِ 

 آداُب الكلمِة:
ًال: أنَّه جيُب عليَك َأْن تأِيتَ بالكِلمِة األحسِن قبَل احلسنةِ   ٧٥  .........................  أوَّ

ا ال خترُج إالَّ ملقصدٍ ثا  ٧٥  ......................................................  نًيا: أهنَّ
F٨Eאא  .......................................................  ٧٨ 



 

א٢٧٣

بق للَجنَّة:  َوَصايا للَفْوز بالسَّ
 ٧٧  ............................  الوصيُة األوىل: ال تقبُل بغِري الفوِز والصفوِف املتقدمةِ 

 ٧٩  .........................  الوصيُة الثانيُة: ال َترَىض لنفِسك أن تكوَن يف ذيِل القائمةِ 
ا ال تتكررُ الوصيُة الثالثُة: ال   ٨٠  ...................................  تضيِِّع الفرَص فإهنَّ

ْز عىل الطريِق   ٨١  ..............................  الوصيُة الرابعُة: ال تكثِِر االلتفاَت وركِّ
F٩Eא  ...................................................  ٨٥ 

تكفـَل بحفـِظ الصـاِحلني  اخلُرب األوُل ِمن أخبـاِر الصـاِحلني: أنَّ اهللاَ 
 ٨٤  .......................................................................  ورعايتِهم

احلون ينتفعون بصالِحهم يف األوقاِت احلرجِة واللحظاِت  اخلُرب الثاين: الصَّ
 ٨٥  ..........................................................................  الصعبةِ 

م هُم املحضُن اآلمُن والرفقُة املباركـُة ملَِـْن أهلَبـه حـرُّ الـذنوِب,  اخلُرب الثالُث: أهنَّ
 ٨٥  ...................................................  وأراَد أن يعوَد ويتوَب ويؤوَب 

م هُم األَوىل بحفِظ األمنِ   ٨٦  .........................................  اخلُرب الرابُع: أهنَّ
 ٨٦  ...........................................  اخلُرب اخلامُس: أنَّ جلناِئِزهم شأًنا خمتلًفا

 ٨٦  ................................  قبوِرهماخلُرب السادُس: أنَّ هلم شأًنا أيًضا خمتلًفا يف 
F١٠Eא  ...........................................................  ٩٠ 

دون تأكيًدا جازًما عىل ُحسِن األدب  ٩١  ........................  يف أدبياِت السَلِف ُيؤكِّ
 األدُب وحسُن اخللِق نوعاِن:

ًبـا ذا نوٌع هبٌة مَن اهللاِ  , فتجُد الطفَل يِشبُّ عـىل ذلـَك دوَن تعلـيٍم, مؤدَّ
 ٩٣  ............................................................................  خلٍق 



 

אEאאF ٢٧٤

 ٩٣  .............................................  إىل كسٍب وَجهٍد وَمهارةٍ ونوٌع حيتاُج 
F١١Eא٩٧  .............................................................  א 

 كثريٌة, ومنها: صوُر األدِب مَع اهللاِ 
 ٩٦  ..................  الصورُة األوىل يف ُحسِن األدِب مَع املوَىل سبحانه: إفراُده بالعبادةِ 

 ٩٨  .......................  الصورُة الثانيُة: إخالُص العمِل والقصِد والقوُل له سبحاَنه
 ٩٩  ............................  االستسالُم ألمِره, واالستسالُم لرشِعهالصورُة الثالثُة: 

 ١٠١  .......................................  الصورة الرابعُة: االعرتاُف بفضِله ونِعِمه
F١٢Eאא١٠٥  .................................................  ملسو هيلع هللا ىلص 

 كثريٌة, ومنها: ملسو هيلع هللا ىلصاآلداُب مَع رسوِل اهللا 
إيامًنا صادًقا برسالتِه وبَمنهِجه وبرشيعتِه الَّتي أَتى  ملسو هيلع هللا ىلصاألدُب األوُل: اإليامُن به 

 ١٠٤  .............................................................................  هبا
باُعه, واالستِسالُم لرسالتِه, واالنقياُد لرشِعه   ١٠٥  ................  ملسو هيلع هللا ىلصاألدُب الثاين: اتِّ

 ١٠٦  .......................................................  ملسو هيلع هللا ىلصاألدُب الثالُث: حمبُته 
 ١٠٧  .....................................  ملسو هيلع هللا ىلصاألدُب الرابُع: اإلكثاُر مَن الصالِة عليه 

F١٣Eאא١١٢  .................................................  א 
 ١١٠  ...........................  كتاَبه الكريَم بعدٍد من اخلصائصِ  خصَّ اهللاُ 

 اآلداُب مَع الُقرآِن الَكِريم كثريٌة, ومنها:
ُل: االستمساُك به والعمُل بام فيه, وعدُم العدوِل عنه إىل غِريه  ١١٢  ........  األدُب األوَّ

 ١١٣  .....................................  الثاين: اإلخالُص يف تعليِمه وتعلُِّمهاألدُب 
 ١١٣  ..........................................  األدُب الثالُث: أالَّ ُيقَرأ إالَّ عىل طهارةٍ 



 

א٢٧٥

 ١١٤  ...........................................  األدُب الرابُع: تطهُري الفِم عنَد قراءتِه
 ١١٤  ...............................  األدُب اخلامُس: ال بدَّ أن ُجيَلَّ القرآُن ويرفَع قدُره

َن صوَته بالقرآنِ األدُب السادُس: أن َحيرَص املسلُم وهو يقَرُأ القرآَن عىل أَ   ١١٥  ..  ْن يزيِّ
 ١١٥  .............  األدُب السابُع: أالَّ ترفَع به األصواُت إذا كنَّا يف حمِرض غِرينا ممَّْن يقَرأُ 

F١٤Eא  ...........................................................  ١٢٠ 
دٌة, ِمنها:  آداب املساجِد متعدِّ

 األدُب األوُل: السعُي يف بنائِها, وتكثِريها يف األماكِن الَّتي حتتاُج إليها, واالشرتاكُ 
 ١١٩  .............................................................  يف بناِئها وتعمِريها

 ١٢١  .......................................  األَدُب الثاين: أن ُتنظََّف املساجُد وُتطيََّب 
الُة يف املسجدِ   ١٢٢  ......................................  األدُب الثالُث: ال ُتنَشُد الضَّ

 ١٢٢  ..........................................  األدُب الرابُع: ال ُيباُع فيها وال ُيشَرتى
 ١٢٢  ........................  األدُب اخلامُس: ال ُتزخرُف املساجُد, وال ُيبالُغ يف بناِئها
 ١٢٤  ........................  األَدُب السادُس: أن َيتجنََّبها اجلنُب واحلائُض والسكرانُ 

F١٥E  .........................................................  ١٢٧ 
 ١٢٦  ........................................  احلقيقُة األُوىل: أنَّ الناَس يف امليزاِن اثنانِ 
 ١٢٧  ...........................................  احلقيقُة الثانيُة: ال والَء للكافِرين أبًدا

ُكُهم بِدينِِهماحلقيقُة الثالثُة:  ار للُمْسِلمني سبُبُه َمتسُّ  ١٢٩  ..................  أنَّ ِقتاَل الُكفَّ
ُن هلا إالَّ إذا رَفَعت رايَة اإلسالمِ احلق  ١٢٩  ..  يقُة الرابِعُة: أنَّ هذه األمَة ال ُتنُرص وال ُيمكَّ
F١٦E١٣٣  ...........................................................  א 
 الساجِد متعددٌة, منها: آداَب إنَّ 



 

אEאאF ٢٧٦

 ١٣٢  ..............................................  : االستعداُد للصالةِ األوُل األدُب 
 ١٣٤  ..............  : أن يذهَب إىل الصالِة يف حاِل وقاٍر وسكينٍة وطمأنينةٍ الثايناألدُب 
 ١٣٤  ..............................................  : أن يذهَب يف زينتِهالثالُث األدُب 
 ١٣٥  ......................  الرابُع: أالَّ يؤذَي أحًدا ببدنِه, أو بلسانِه, أو برائحتِهاألدُب 
َ العبُد إذا دخَل املسجَد ركعتنياخلامُس األدُب   ١٣٥  ........................  : َأْن يصيلِّ
: َأْن يتقدَم َمن دخَل املسجَد إىل الصفوِف األوىل لكن ال َيتخطَّى السادُس األدُب 
 ١٣٦  ........................................................................  الرقاَب 

 ١٣٧  ............  ُخُشوع َفال َينظُر إالَّ ملوِضِع ُسُجودهاألدُب السابُع: الِقياُم للصالِة ِيف 
امِل غري  نِة أن يقوَم اإلنساُن ممسًكا بيِده اليمنَى عىل الشِّ األَدُب الثامُن: ِمن السُّ

 ١٣٧  .........................................................................  ُمسدلٍ 
F١٧Eא :א،،  ........................................  ١٤٠ 

 للدعاء حوافَز: اهللاُ  جعَل 
 ١٣٩  .............................  احلافُز األوُل: بالدعاِء ُيرَفُع البالُء وُيستدفُع القضاءُ 

 ١٤٠  ..........................  : الدعاُء أكرُم األشياِء عىل اهللاِ الثايناحلافُز 
عاءاحلافُز الثالُث: أنَّ اهللاَ   ١٤١  ....................................  حيبُّ إحلاَحك بالدُّ

 ١٤٢  ............................................احلافُز الرابُع: بالدعاِء ُيستنَزُل النُرص 
 :الدعاءِ  آداُب 

ُل  األدُب   ١٤٤  ...  ملسو هيلع هللا ىلصبني يَدِي الدعاِء, ُثم الصالُة عىل النبيِّ  : الثناُء عىل اهللاِ األوَّ
 ١٤٥  ...............................  : الدعاُء واستحضاُر اليقِني باإلجابةِ الثايناألَدُب 
 ١٤٦  ..  باسٍم من أسامِء اهللاِ تعاىل بام يناسُب حاَل الداعي ودعوتِه الدعاء: الثالُث األَدُب 



 

א٢٧٧

ــر االنِكســاَر الرابــعُ األَدُب  ــِع, وأظِه ــالِْغ يف الرف ــدعاِء, وب ــَدْيك يف ال ــْع ي : ارَف
 ١٤٦  ...................................................................  واخلضوَع هللاِ 

خلامُس: إذا أَرْدت أن َتستجاَب دعوُتك فاْدُع اهللاَ يف حاِل الرخاِء قبَل ااألَدُب 
 ١٤٧  .........................................................................  الشدةِ 
 ١٤٨  ....  جَعَل ملَِن كاَن كثَري الذكِر دعوًة مستجابةً  : إنَّ اهللاَ السادُس دُب األ

ي األوقاِت الفاضلةِ السابعُ األَدُب   ١٤٨  ........................................  : حترِّ
F١٨Eא١٥٢  ....................................................  א 

 ١٥١  ...........................................  ُبرهاٌن عىل إيامِن العبِد وَيقينِه الصَدقةُ 
 ١٥٢  ...................................................  َتتنزُل هبا الربكاُت  الصدقاُت 

 ١٥٢  ....................................  الصدقاُت َتقي اآلفاِت واهللكاِت والنَكباِت 
وءِ  َمَصاِرعَ  َتِقي اَملْعُروِف  َصنَاِئعُ   ١٥٢  .............................................السُّ

 ١٥٣  ......................................................  يف خطٍر عظيمٍ  الزكاةِ مانُع 
 ١٥٣  ........................................  واخلرياُت ُتنزُع من مانِع الزكاةِ  الربكاُت 

َكاةِ  َمانِعُ   ١٥٤  .................................................  النَّارِ  ِيف  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الزَّ
F١٩E١٥٨  ................................................................  א 

 حتصيُل املروءِة عَرب بواباٍت ثالثة:
 ١٥٨  .......................................  البوابُة األُوىل: أن َيرتبَّى عليها مَن الصغرِ 

 ١٥٩  ........................................  البوابُة الثانيُة: أن جيالَس ذوي املروءاِت 
 ١٦٠  ........................................  : أن يتجنََّب خوارَم اُملروءةِ الثالثةُ البوابُة 
F٢٠Eא١٦٥  ..........................................  א 



 

אEאאF ٢٧٨

نة: األدواِت بعض  َض بناَء أهل السُّ  التي ُتستخَدم لتقوِّ
 ١٦٤  ...................................................  : الشامتُة باملسلمِ األوىلاألداُة 
 ١٦٥  ....................  ِت املسلِم, ثم إفشاُؤها, ُثم التعيُري هباا: تتبُع عورالثانيةُ األداُة 
F٢١E  .....................................................  ١٧١ 

ة: ُبُل لدفِع تفرق األُمَّ  السُّ
بيُل  ُل: تغليُب ُحسِن الظنِّ  السَّ  ١٧١  ..............................................األوَّ

ْع وأعِرْض عِن اجلاِهلني  ١٧٣  ......................................  السبيُل الثاين: ترفَّ
 ١٧٤  ......................................  : الرمحُة باملوافِق وباملخالِف الثالُث السبيُل 
F٢٢Eא١٧٨  ......................................................  א 
F٢٣Eא١٨٤  ..........................................................  א 

ة  َ  اإلمرباطورِ قصَّ م بلِده الذي أهبَر العاَمل  ١٨٣  ..........................  الياباينِّ عِن تقدُّ
 ١٨٣  ................................................  بَمْن علَّموكم?! ُأساِويكمكيَف 

 املعلِّم بصفاٍت: يلتزمَ ال بدَّ أن 
 ١٨٥  ......................................................  : اإلخالُص األوىلالصفُة 

 ١٨٥  .........................................................  الصدُق الصفُة الثانيُة: 
 ١٨٦  ..........................................................  : األمانةُ الثالثةُ الصفُة 
 ١٨٧  .............................................  : َأْن يطابَق قوُله فعَلهالرابعةُ الصفُة 
 ١٨٨  .........................................................  : العدُل اخلامسةُ الصفُة 
 ١٨٨  ..................................................  : ُحْسُن اخلُُلِق السادسةُ الصفُة 
 ١٨٩  .......................................  املهِن, وأعالها درجةً  أرشَف  حيمُل املعلُم 



 

א٢٧٩

F٢٤Eא  ..................................................  ١٩٣ 
 ١٩٢  .......................................................  احلسُد هو آِكُل احلسناِت 

 ُحصوٌن منيعٌة َنتَّقي هبا هذا احلسَد, منها:
ُم هبا عن احلاسدِ األوُل احلصُن   ١٩٢  .......................  : أن ُختفَي نِعَمَك الَّتي َتتنعَّ
 ١٩٣  ........................  ملسو هيلع هللا ىلصالثاين: عليَك باألذكاِر التِي وَرَدت َعِن النبيِّ  اِحلصنُ 

همالثالُث اِحلصُن   ١٩٣  ..........................  : أن ُتبِعَد نفَسك عن أماكنِهم ومقارِّ
 الثالُث للتخلُّص من داِء احلسِد: الوصفاُت 

لوا : ال تتطلَّْع إىل ما عنَد الناِس الذين الوصفة األوىل  ١٩٤  ..................  عليَك ُفضِّ
ْك مبارشةً : إذا الوصفة الثانية ُة يف قلبِك فَربِّ َكت هذه النوازُع السامَّ  ١٩٥  ............  حترَّ
 ١٩٥  ............  : عليَك بَتنظيِف قاعدِة انطالِق احلسِد الَّتي هي القلُب الوصفة الثالثة

F٢٥E  ...........................................................  ١٩٩ 
 ٢٠١  ........................................  َأْن يصوَم اإلنساُن هِذه األيامَ  اجلميلِ مَن 
 ٢٠٢  ..........................................  َسعًة فْلَينِو األُضحيََّة وليَضحِّ  وجدَ َمن 
F٢٦E٢٠٧  .................................................  א 

 :احلجِّ  هبا أجرَ  دركُ التي نُ  األعامُل 
ل:   ٢٠٦  ....................................................  قةُ الصادِ  النيةُ الَعَمل األوَّ

 ٢٠٧  ....................................  »...ةٍ اعَ  َمجَ ِيف  اةَ دَ  الغَ ىلَّ َص  نْ مَ «: الثاين العمُل 
 ٢٠٧  ........................................  »...دِ جِ ْس  املَ َىل ا إِ دَ غَ  نْ مَ «: الثالُث  العمُل 
 اجِّ احلَ  رِ ْج أَ كَ  هُ رُ ْج أَ فَ  ةٍ وبَ تُ كْ مَ  ةٍ َال  َص َىل ا إِ رً هِّ طَ تَ مُ  هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  َج رَ َخ  نْ مَ «: الرابعُ  العمُل 

 ٢٠٨  ........................................................................  »مِ رِ حْ املُ 



 

אEאאF ٢٨٠

 ٢٠٩  ............................  الدعاُء واملبادرُة باألعامِل الصاحلاِت : العمُل اخلامُس 
F٢٧E٢١٤  ....................................................  א 

 ٢١١  ..................................................  بإفراِده بالعبادةِ  عباَدهَيْأُمُر اهللاُ 
باُع ديِن اهللا الذي أنزَله عىل رسِله وأنبياِئه  ٢١١  ......................................  اتِّ

 ٢١١  ................................................  الديُن املقبوُل عنَده هو اإلسالمُ 
 ٢١٢  .........................................  ملسو هيلع هللا ىلصسبحاَنه عباَده بطاعِة رسولِه  اهللاأَمَر 
يِن وإظهاِر شعائِر الدينِ  اهللاأمَر   ٢١٢  .......................................  بإِقامِة الدِّ
 ٢١٣  .................................................................  بالعدلِ  اهللاأَمَر 

رَ   ٢١٣  .............................................................  اهللا مَن الظُّلمِ  حذَّ
 ٢١٤  ..............................................................  باإلحسانِ  اهللاأمَر 
F٢٨Eא  ...............................................  ٢١٨ 

 ٢١٦  ...................  وفضٌل  : اعَلْم أنَّ احلسناِت منٌَّة ِمَن اهللاِ األُوىلالوقفُة 
 ٢١٦  ...  أمثاِهلاَقْد ميََّز هذه األمَة فجَعَل احلَسنَة بَعِرش  : أنَّ اهللاَ الثانيةُ الوقفُة 
 ٢١٧  .............................................  حَسناِت بال عَملٍ : ال الثالثةُ  الوقفةُ 

 ٢١٨  ........................................  الوقفُة الرابعُة: ال حَسناِت إالَّ بإخالصٍ 
الوقفُة اخلامسُة: أنَّ احلَسناِت ال تنقطُع وإِِن انقَطَع العامُل َعن عَمِله الذي اعتاَده 

 ٢١٩  ..........................................................................  بُعذرٍ 
يِة أعظُم من غِريهاالسادسةُ الوقفُة   ٢١٩  ......................  : حَسناُت األعامِل املتعدِّ
F٢٩E  ........................................................  ٢٢٤ 

 ٢٢٢  ............................................  هَي مَن املنازِل الَعظيمةِ  املحبَّةِ َمنزلُة 



 

א٢٨١

يَء الكثـَري, ـاهللاُ عبًدا أفاَض عليه مَن اآلثـاِر واخلـِري والربكـاِت الشـ أحبَّ وإذا 
 ومنها:

ُل:  نيا إذااألوَّ  ٢٢٢  ........................................  أحبَّ اهللاُ عبًدا محاُه مَن الدُّ
 ٢٢٣  .................................................  ابتالهُ  عبًدا اهللاُ أحبَّ  الثاين: إذا

 ٢٢٤  ...........................  وضَع له القبوَل يف األرضِ  عبًدا اهللاُ أحبَّ  إذاالثالُث: 
َده أنَّ الرابُع:   ٢٢٤  .............................................  اهللاَ إذا أحبَّ عبًدا سدَّ

 بُطرٍق ثالثٍة: اخلرياِت َنواُل 
لالطَّريق   ٢٢٥  ................  ملسو هيلع هللا ىلص: َمن َأراَد أن حيَظى بمحبَِّة اهللاِ فْلَيتَّبِْع رسوَل اهللاِ األوَّ
ْنَيا ِيف  اْزَهدْ «الثاين:  الطريُق  اسِ  َأْيـِدي ِيف  فِـيَام  َواْزَهـدْ  اهللاُ, ُحيِبَّـَك  الـدُّ  ُحيِبَّـَك  النـَّ
 ٢٢٦  ........................................................................  »النَّاُس 

هُ  َمنْ «الطَّريق الثالُث:   َفْلَيْصُدْق  َوَرُسوُلهُ  اهللاُ ُحيِبَّهُ َأْو  َوَرُسوَلهُ  اهللاَ ُحيِبَّ  َأنْ  َرسَّ
َث  إَِذا َحِديَثهُ   ٢٢٦  ..............................................................  »َحدَّ
ُب إىل اهللاِ  بعُض   :العباداِت التي ُتقرِّ

 ٢٢٧  .......................  , وأصحابِه وأزواِجهملسو هيلع هللا ىلص: حمبَُّة آل بيِت النَّبيِّ األوىلالُقربُة 
 ٢٢٨  .....................................................  الُقربُة الثانيُة: ُحسُن اخلُلِق 

 ٢٣٠  ............................................  عليكالُقربُة الثالثُة: إظهاُر نِعمُة اهللاِ 
, والزيارُة يف الرابعةُ الُقربُة   ٢٣٠  ...  اهللاِ: احلبُّ يف اهللاِ, والوصُل يف اهللاِ, والتناصُح يف اهللاِ
 ٢٣٠  ........  : ما جاَء يف هذا احلديِث العظيِم حديِث أيب ُأمامَة اخلامسةُ الُقربُة 
F٣٠E  .............................................................  ٢٣٥ 

 للتعاُمِل مَع العاِم اجلديِد: قواعدُ 



 

אEאאF ٢٨٢

ـــدةُ  ـــْم  األُوىل: القاع ـــاِرض, واعَل ـــاِب احل ـــىل حس ـــايض ع ـــِغْل بامل ال َتنش
 ٢٣٣  .............................................................  باخلواتيمِ أنَّ الِعربَة 

 ٢٣٤  ...................................  ُكْن شديَد املحاَسبِة مَع نفِسك الثانيُة: القاعدةُ 
ْح مساَرك, وإذا  الثالثُة: القاعدةُ  إذا وَقَعت فاهنَْض, وإذا أخَطْأت اَملسَري فصحِّ
 ٢٣٥  ............................................  فاعتِذْر, وإذا َأذَنْبت فاستغِفرْ  أَسْأت

ْس ملشاريَع جديدةٍ  الرابعُة: القاعدةُ   ٢٣٦  ..........................................  أسِّ
F٣١Eאא  ..................................................  ٢٤١ 

 ٢٣٨  ................................................................  اوْ يدَ اتفاقيِة السِّ 
 ٢٤٠  ...........................................  ُيويص هذا الديُن العظيُم باملرأِة خًريا

F٣٢E٢٤٨  .............................................................  א 
 له خماطُر: الكسُل 

ُل: َخ  اخلطرُ   ٢٤٧  .........................................  سارُة الدنيا قبَل اآلخرةِ األوَّ
 ٢٤٨  .............................................  اخلطُر الثاين: أنَّ الكسَل آفُة العبادةِ 

ُهها ويصوُهبا ُجتاَهنا  ٢٤٩  ................  اخلطُر الثالُث: أنَّه أحُد سهاِم إبليَس الَّتي ُيوجِّ
 الكسِل: داءِ ُء دوا

َك وجهِرك استِعنْ  أوًال:  ٢٥١  ................................  باهللاِ يف خَلواتَِك ويف ِرسِّ
ْل  ثانًيا: ْر يف عاقبِة األموِر حَسنِها وقبيِحها تأمَّ  ٢٥٣  ..............................  وتفكَّ

 ٢٥٤  ...............................................  نفَسك عىل املواعظِ  اعِرْض ثالًثا: 
 ٢٥٦  ....................................  أرْدُتُم النجاَة فال َتصَحبوا الكساَىل  إذارابًعا: 
F٣٣Eא٢٦١  ........................................................  א 



 

א٢٨٣

 ِمن ذلك: نامذُج 
 ٢٥٩  ...................................................  األوُل: غضُّ البِرص  ُج ذالنمو

 ٢٦١  ...........................َيرُزُقه نوًرا يف بصريتِه أنَّ اهللاَ  الثاين: النموذُج 
ه أَ  النموذُج   ٢٦٢  .....................  أبواَب الشيطانِ َعنُْه لَق غْ الثالُث: َمن غضَّ بَرصَ

 ٢٦٣  ............................  : ُقْم إىل صالِة الفجِر وأبِرشْ بالِعَوضِ النموذُج الرابعُ 
 ٢٧٣  ............................................................  فهرس املوضوعات

  k   


