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ي  لِقَيت 
ُ
 جامعمجموعٌة ِمن ُخَطب الُجُمعة أ

 
َ
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
 )لثةُ الثا (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 
فَ  ْ  − ِيبُّ رْ الغَ  اعُ الرِّ  نِ يْ رَ ْح البَ  ةُ كَ لَ َمم
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אא ٥ 

 
ijk 

אא 
  k   

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

 وكتبه
אא 

 مملكة البحرين –الرفاع الغربي 
 م٢٠١٨ ****هـ/ ١٤٤٠ ****

  k  



 

 

אא ٧ 

 
ijk 

אא 
  k   

الُم عَىل َوْحَدهُ احلمُد هللا  ه بِ حْ وَص  هِ ىل آلِ وعَ  ,َمن ال َنبيَّ َبعَدهُ  , والصالُة والسَّ
 :ا بعُد 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 الرّ از 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
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אאאFE ٨ 

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 
 ٢٠١٨أْبِريل  ١٧: قاملوافِ  ،رةْج للِه  ١٤٣٩بان عْ َش  ١

  k  



 

 

אא ٩ 

 
ijk 

אא 
  k   

الُم عىل املبعوِث رمحًة للعاملني, صىل اهللا  احلمُد 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 اإلرشاِد والثقافِة باحلرِس الوطنيِّ
إلقاُء خطبِة اجلمعِة يف جامِع معسكِر احلرِس الوطنِّي, إىل أْن ترشْفُت بصدوِر التَّوجيِه 

امي ا لكريِم لصاحِب اجلاللِة امللِك محد بن عيسى آل خليفة ملِك مملكِة البحريِن السَّ
 − اهللا تعاىل بإذنِ − بتعييني خطيبًا رسميا جلامِع املغفوِر لُه  − حفَظُه اهللاُ ورعاهُ − 

الراحِل الشيِخ عيسى بن سلامن آل خليفة طيَب اهللاُ ثراُه,  صاحب السمّو األمري
 م.٢٠١٠ق املواف 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
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אאאFE ١٠ 

ــةً  ــِل قاطب س ــاُم الرُّ ــاُم مق ــذا املق  ه
 

ــاربوا   ــُه ح ــياطنيِ وفوق ــَد الشَّ  كي
 

 وموطُن النُّصِح واإلرشاِد من زمـنٍ 
 

 ُ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; 

املقاُل مَع املقاِم, وال أدَّعي أينِّ جئُت يف هذِه اخلطِب باجلديِد أبًدا, وإنَّام ليتناسَب 
ْفُت بينها وقدمُتها عىل هيئِة خطبٍة.  هي ُنقوٌل مجعُتها وألَّ

وملَّا كنُت ألقي هذِه اخلطَب ارجتاًال من ذاكريت دوَن كتابتِها أشاَر عىل بعُض 
 كتاٍب ليستفاَد منها.اإلخوِة بتسجيِلها, ثمَّ تفريِغها يف 

ــز ــمَّ نش ــذٌل ث ــِم ب ــاُة العل  رُ ـك
 

ــرُ   ــراَك ُذخ ــالعلِم يف أخ ــا ك  وم
 

ــَق  ــِه اخلالئ ــُد ب ــنيٍ  ُتفي 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 

 يف هذه املؤلِف, وتكرُت البقيََّة للمجموعاِت القادمِة بإذن اهللا تعاىل.
هللا عىل ما منَّ بِه عّيل من فضٍل إخراِج وال َيَسُعني يف هذا املقاِم وبعد شكري 

هذِه املجموعِة مَن اخلُطِب إال أن أشُكَر مجيَع من ساعدين وساهَم يف إخراِج هذِه 
واب. اخلطِب سائًال اهللا يل ول داد والصَّ  هُم األجر والثَّواب السَّ

ــــحاُب  ــــُة والصِّ ــــوالين األحب  ت
 

ـــواُب   ـــاحَبني الصَّ ـــانوين فص  أع
 

 يؤتيـَك نصـًحا وخُري الصحِب من
 

ـــُدك حـــَني يغشـــاك الـــرتاُب    يفي
 



 

 

אא ١١ 

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

 وإْن جتـــْد عيًبـــا َفُســـدَّ اخللـــال
 

ــال  ــه وَع ــَب في ــْن ال عْي  جــلَّ َم
 

رأى شيًئا أْن يبذَل النَّصيحَة ويوافَيني بام وجَد; ألتدارَك وعليه فأرجو ممْن 
 ذلك يف الطبعاِت القادمة إن شاَء اهللاُ.

 واحلمُد هللا ربِّ العاملني.
 

 وكتبه
אא 

 مملكة البحرين –الرفاع الغربي 
ى  راير ١٤٣٨جمادى ٔالاو  م٢٠١٧هـ/ ف

  k  
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F١E 

א  א 
  k   

 رسوُل  لنا خطَّ  قال:  مسعودٍ  ابن عن )ِحبَّانَ  ابن صحيح( يف جاء
 ُثم ِشاملِه, وعن يمينِه عن خطوًطا خطَّ  ُثم ,»َهَذا َسبِيُل اهللاِ« فقال: خطا, ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

 من اآلياِت  تال ُثم ,»َوَهِذِه ُسُبٌل, َوَعَىل ُكلِّ َسبِيٍل ِمنَْها َشْيَطاٌن َيْدُعو إَِلْيهِ « قال:
 j k l m on p q r s t﴿  األنعام: سورة
u wv x y z { | ﴾ ١٥٣:[ األنعام[IQH. 

ا السُبِل; هذه عىل وهو إال أحدٍ  من منَّا ما اهللا! عبادَ   اهللا رصاطِ  عىل إمَّ
ُبِل, هذه عىل والشبهاُت  األهواءُ  تتقاذُفه أو املستقيِم,  هذا يف يكونَ  أن بدَّ  ال السُّ
 الطريِق:

احلونَ   والفاِسدون املستقيِم, اهللا ِرصاطِ  عىل األتقياءُ  املؤمنونَ  فالصَّ
بلِ  تلك عىل الطَّاحلون  منطِلقون, واجلميعُ  إليها, َيْدعون شياطنيُ  عليها التي السُّ

ُم, منهم ُر. ومنهم املتقدِّ  املتأخِّ
 ال »ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو« قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن :)الرتمذيِّ  ُسنن( يف جاء وقد

بِل, هذه عىل اجلميعُ  ألحٍد, توقَف  ُكلُّ النَّاِس « الطرقاِت, هذه عىل اجلميعُ  السُّ

                                                 
 ).١/٤٣٥, وأخرجه أيًضا أمحد ()٦صحيح ابن حبان رقم ( )١(

kk



 

 

אא ١٣ 

 هللا; نفَسه باع قد ِصنٌف  ُمنقِسمون: فُهم .IQH»َيْغُدو, َفَبائٌِع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها َأْو ُموبُِقَها
اها  الناِر. يف فأوبَقها الشيطاِن; إىل نفَسه باع وصنٌف  النار, من فنجَّ

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿ تعاَىل: ويقول
²± ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 

À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
ÎÍ Ï Ð Ñ Ò ﴾ ١١١:[التوبة[. 

 ويكون للشيطاِن, نفَسه وبائعٌ  هللا, نفَسه بائعٌ  السبِل; هذه عىل فالناُس 
 والطموِح. العزيمةِ  من عنَدك ما َقْدرِ  عىل السبلِ  هذه عىل التعامُل 

 عىل َقْدِر أهـل العـزِم تـأيت العـزائمُ 
 

 وتــأيت عــىل َقــْدِر الكــريِم الكــرائمُ  
 

 ويكــُربُ يف عــِني الصــغِري صــغُريها
 

 IRHوتصغُر يف عِني العظيِم العظـائمُ  
 

 من خيُرجون الناس إىل ينظرُ  وهو , العزيزِ  عبد بن عمرُ  وقَف  ملَّا
 ويدركُ  أقوُل, ما يدركُ  احلجِّ  إىل منكم ذَهَب  والذي− ُمزدلفةَ  إىل ينطلقون عرفَة,
ليس السابُق « قائًال: الناس فخطَب  − ُيرسعُ  الناسِ  كلَّ  فيجدُ  جيًدا, الوصَف  هذا

 .ISH»له َمن سَبَق بعُريه وفرُسه, ولِكنَّ السابَق َمن ُغِفرَ 
ليس « خمتلفٌة: السبلِ  هلذه ونظرُته ومفهوُمه التناُفِس, هذا َمليدانِ  فمفهوُمه

                                                 
, ), من حديث أيب مالك األشعري ٣٥١٧سنن الرتمذي: كتاب الدعوات, رقم ( )١(

االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر, مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل وأخرجه أيضا 
 ).٢٦٩٩رقم (

 ).٣٨٥األبيات للمتنبي, انظر: ديوانه (ص:  )٢(
 ).١٦٨أخرجه الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم رقم ( )٣(



 

 

אאאFE ١٤ 

ولكنَّ « ومنصبِه, بجاِهه سَبَق  َمن السابُِق  ليس ,»السابُِق َمن سَبَق بعُريه وفرُسه
 .»السابَق َمن ُغِفَر له

 عليها سَبَقكم َمن لُكم, السبُل  هذه األبناَء, منكمُ  وأخصُّ  اإلخوِة; معاَرش 
مون وهم  هذه الغِد, ورجاَل  اليومِ  شباَب  أبنائي, فأخصُّ  النصائَح, هذه لكم ُيقدِّ

مون رجاٌل  عليها باملرورِ  سَبَقكم السبُل   يف لكم َمجْعُتها النصائَح, هذه لكم ُيقدِّ
 بُعنوان: اخلُطبةِ  هذه

 »إشاراٌت عىل الطريِق «
 هبا: واعَمْل  واحَفْظها واقَبْلها ِمني ُخْذها إشارات, مخَس  لك فجَمْعت

 :ا األوىل مِة! أمَّ  فال َترَض بغري اُملقدِّ
 :ا الثانيُة  فال َتُكن مع املتخلِّفني! وأمَّ
 :ا الثالثُة ُر. وأمَّ ِت الُفرَص! فإهنا ال تتكرَّ  فال ُتفوِّ
 :ا الرابعُة  فال َهتُجْر بيَت اهللا! وأمَّ
 :ا اخلامسُة َن! وأمَّ  فإيَّاك والتلوُّ
مة! بغري َترَض  ال األوىل: شارةُ اإل  اُملقدِّ
مةُ  الصفوُف  تكونَ  أن لنفِسك َترَض  ال  وفالن, وفالن فالن فيها املتقدِّ
مني من كن بل فيها, ليس واسُمَك   فإذا وُدنياك, ِدينِك يف النَّجاةَ  أردَت  إذا املتقدِّ

نيا يف النجاَح  أردَت  مِة, يف فُكن واآلخرةِ  الدُّ  الِكتاِب  توجيهاِت  إىل وانُظرْ  املقدِّ
نِة, فوِف  يف تكونَ  أن عىل ُتربِّيك الكثريةَ  واألحاديَث  الكثريةَ  اآلياِت  ِجتدِ  والسُّ  الصُّ

مِة.  املتقدِّ
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ُيَقاُل لَِصاِحِب الُقْرآِن « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)ِحبَّانَ  ابن صحيح( يف جاءَ  وَقد
ْل, َكَام  ْنَيا, َفإِنَّ َمنِْزَلَتَك ِعنَْد آِخِر  يوَم القيامِة: اْقَرْأ, َواْرَق, َوَرتِّ ْل ِيف َداِر الدُّ ُكنَْت ُتَرتِّ

 .IQH»آَيٍة ُكنَْت َتْقَرُؤَها
, ُيعلُمك ِدينٌ  فَهذا العظيَم, احلديَث  هذا تدبَّرْ  قيَّ  َتْرتِقي ال إنَّك ويقول: الرُّ

قيَّ  ُتريد ال وُأمةٌ  ترَتقي, فَلنْ  تقَرأُ  ال وُأمةٌ  تقَرَأ, حتَّى  إال َيرتقي وال َترتقي, فَلنْ  الرُّ
فوِف  أهُل  مِة, الصُّ  .»اْقَرْأ َواْرَق «فـ اخلِري, إىل طاِحمةٌ  نفوٌس  عنَدهم ِممَّن املتقدِّ

 اجلُمعِة, صالةِ  يف اآلنَ  َمقاَمنا ُيناسُب  ما ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  اآلَخِر: احلديِث  ويف
إَِذا َكاَن َيْوُم اُجلُمَعِة, َكاَن َعَىل « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن )الُبخاريِّ  صحيِح ( يف جاءَ  فقد

َل فَ  ُلوَن األَوَّ َل األَ ُكلِّ َباٍب ِمْن َأْبَواِب اَملْسِجِد اَملَالئَِكُة ُيَسجِّ  أن عىل ُيربِّيك ِدينٌ  »وَّ
َمة يف تكونَ  مِة, بالصفوِف  إال لك َيرىض ال فُهو دائًام, اُملقدِّ َيْكُتُبوَن « قال: املتقدِّ

َل فَ األَ  َل, َفإَِذا َجَلَس األَ وَّ ْكرَ اإلِ وَّ ُحَف َوَجاُؤوا َيْسَتِمُعوَن الذِّ  .IRH»َماُم َطَوُوا الصُّ
ا−  فأرجوكَ   الكرايسَّ  ختَرتِ  ال الدرايسِّ  َفْصِلك يف حتى − املباركُ  االبنُ  أهيُّ

رَة, مني, إال ختَرتْ  ال لزمالِئك اختياِرك يف حتَّى املتأخِّ موا ممَّن املتقدِّ  ِدينِهم أمرِ  يف تقدَّ
 خرباءُ  لك َيسوُقها ,]١٤:[فاطر ﴾o p q r﴿ لك: يقوُل  واهللاُ وُدنياهم,

 الطرِق. هبذه

                                                 
), وأبو داود: كتاب الصالة, ١٩٢/ ٢), وأخرجه أيضا أمحد (٧٦٦صحيح ابن حبان رقم ( )١(

), والرتمذي: كتاب فضائل القرآن, رقم ١٤٦٤اءة, رقم (باب استحباب الرتتيل يف القر
 .), من حديث عبد اهللا بن عمرو ٢٩١٤(

), ومسلم: كتاب اجلمعة, ٣٢١١أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة, رقم ( )٢(
 .), من حديث أيب هريرة ٨٥٠باب فضل التهجري يوم اجلمعة, رقم (
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 املتخلِّفني! مع تُكنْ  ال الثانيُة: اإلشارةُ 
ونِ  ترَض  ال  أن يرتبَّى الذي فإنَّ  األخَري, الصفَّ  لنفِسك تقَبْل  فال أبًدا, بالدُّ

ينِ  يف أخًريا يكون األخريِ  الصفِّ  يف يكونَ  نيا, الدِّ  كيَف  الرجلِ  هذا إىل وانُظرْ  والدُّ
ُته, عَلْت   يقوُل: ِمهَّ

ـــــةٍ  ـــــُت إَِىل َغاي ـــــا َطَمْح  إَِذا َم
 

ـــَذرْ   ـــيُت اَحل ـــى وَنِس ـــُت اُملن  َركِب
 

ـــَعاِب ـوَلـــ نَّـــْب ُوُعـــوَر الشِّ  م َأَجتَ
 

ـــــَتِعرْ   ـــــِب اُملْس َه ـــــَة اللَّ  َوَال ُكبَّ
 

ينا ُثم  فيقوُل: يربِّ
ـــالِ  ـــُعوَد اِجلَب ـــْب ُص ـــْن َيَتَهيَّ  َوَم

 

ــرْ   ــْنيَ اُحلَف ْهِر َب ــدَّ ــَد ال ــْش أَب  IQHَيِع
 

 g ﴿ الوراءِ  إىل أي: ﴾ d e f﴿ لنبيِّه: يقوُل   واهللاُ
h i j k l m n o p q r s ut v 
w x y z { | }﴾ متخلِّفون, ناٌس  فهناك ,]٨٣:[التوبة 

 مَعُهم. قاعًدا تكونَ  أن تقَبْل  فال
ا واعَلمْ   وماٍل, وجاٍه, ومنِصٍب, نَسٍب, من ُأوتيَت  مهام أنَّك املباَرُك, أهيُّ

 لك يُكنْ  م ل إذا ذلك ينفَعك لن فإنَّه وجسٍم, وُحسٍن, ومجاٍل, وواسطٍة, وشفاعٍة,
ُمك, عَمٌل  ْع بِِه  َوَمْن َبطََّأ بِِه َعَمُلُه لَ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  )مسلمٍ  صحيح( ففي ُيقدِّ ْم ُيْرسِ
ْع بِِه َنَسُبهُ  َوَمْن َبطََّأ بِِه َعَمُلُه لَ « املتخلِّفني مع فجَعَله به بطَّأَ  وَمن »َنَسُبهُ   .IRH»ْم ُيْرسِ

                                                 
 ).٩٠انظر: ديوانه (ص:  ,لشايباألبيات أليب القاسم ا )١(
أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر, رقم  )٢(

 ., من حديث أيب هريرة )٢٦٩٩(
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ينا وا « يقول: −)داودَ  أيب سنن( يف جاء كام−  ذلك عىل ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنَا ُيربِّ اْحُرضُ
ْكَر, َواْدُنوا ِمَن  ُجَل َال َيَزاُل َيَتَباَعُد َحتَّى « اقِرتْب, اقِرتِب  أي: »َمامِ اإلِ الذِّ َفإِنَّ الرَّ

َر ِيف   مع تكونَ  أن عىل ُتربِّيك التي الرتبيةِ  هذه إىل فانُظرْ  ,IQH»نَِّة َوإِْن َدَخَلَهااَجل ُيَؤخَّ
مني  املتخلِّفني. مع ال املتقدِّ

ِت  ال الثالثُة: اإلشارةُ   الُفرصَة! تفوِّ
ُر, ال الغالِب  يف الُفَرَص  فإنَّ  −  هريرةَ  أيب حديُث  املعلومِ  وِمن ُتكرَّ

حابةِ  ِمنَ  َجمَْمعٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن :− البخاريِّ  عند تِي ُزْمَرٌة « قال: الصَّ َيْدُخُل ِمْن ُأمَّ
اشةُ  له فقام ,»َقَمرِ الِهَي َسْبُعوَن َأْلًفا ُتِيضُء ُوُجوُهُهْم إَِضاَءَة    ِحمَْصنٍ  بن عكَّ

ُهمَّ اْجَعْلُه ِمنُْهمْ « قال: منهم. جيعَلني أن اهللا اْدعُ  اهللا, رسوَل  يا فقال:  فقام ,»اللَّ
ا « قال: منهم, أكونَ  أن اهللا ادعُ  اهللا, رسوَل  يا فقال: األنصارِ  منَ  رجُل  َسَبَقَك ِهبَ

اَشةُ  ُر. ال ُفرٌص  فهذه ,IRH»ُعكَّ  تتكرَّ
 والصحةُ  فرصٌة, به َننَْعمُ  الذي واألمانُ  فرصٌة, والعافيةُ  فرصٌة, فأعامُرنا

ْت  فال فرصٌة; ُر, ال قد فإهنا الفرَص, هذه تفوِّ ْب  تتكرَّ  مع وُكنْ  اهللا إىل فتقرَّ
مني  لك. ُتتاُح  التي الفرصِ  هبذه املتقدِّ
 عظيمة وَكمْ  ,− )اخلاطِرِ  صيد( يف كام−  ولِده  اجلوزي ابنُ  وىصَّ  وقد

                                                 
), من حديث ١١٠٨داود: كتاب الصالة, باب الدنو من اإلمام عند املوعظة, رقم ( أيبسنن  )١(

 .)١١/ ٥أمحد (أيضا أخرجه و .سمرة بن جندب 
), ٦٥٤٢أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب, رقم ( )٢(

ومسلم: كتاب اإليامن, باب الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال 
 ).٢١٦عذاب, رقم (
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ا فاسَمْعها الوصيُة, هذه أن األياَم ُتبَسط  −يا ُبنَي− واعَلْم « يقول: املبارُك, االبنُ  أهيُّ
ُسه نَفسٍ  فكل ,»ساعاٍت, والساعاِت ُتبَسط أنفاًسا, وكلُّ نَفٍس ِخزانةٌ   ِخزانةٌ  َنتنفَّ

 يشء, بغري نَفٌس  يذَهَب  أن فاحَذرْ « له: يقوُل  ,»فاحَذْر أن يذهَب نَفٌس بغري يشءٍ «
َعظِيِم َوبَِحْمِدِه الَمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اهللاِ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  عن )الصحيح( يف فإنَّ 

 .IRH»النخيِل! منَ  يفوته كم الساعاِت  ُمضيِّعِ  إىل فانُظرْ  ,IQH»نَّةِ اَجل ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة ِيف 
 تعاىل! اهللا بيَت  هتُجرْ  ال الرابعُة: اإلشارةُ 

ا  أن فاحَذرْ  املساجِد, يف إال نتعلَّمُ  وال املساجِد, يف إالَّ  نرتبَّى ال الشباُب! أهيُّ
 لك ُيسدي فهو البيَت, هَجر َمن خطورةَ  عاينَ  قد سبَقك َمن فإنَّ  بيَته, هتُجرَ 

 نصًحا, لك ُيسدي فهو اهللا, بيَت  الزمَ  َمن فضَل  عاينَ  قد سبَقك َمن فإن نصًحا,
ُرك : بقول ويذكِّ  Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß﴿ احلقِّ
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[. 
وَمن أداَم االختالَف إىل « قال:  عيلٍّ  بن احلَسنِ  وصية يف جاءَ  وقد

املسجِد أصاَب ثامَين ِخصاٍل: آيًة ُحمَكمًة, وأًخا مستفاًدا, وعلًام مستظرًفا, أو كلمًة 
ه عن الرَدى, أو رمحًة منتظرًة, أو يرتُك الذنوَب  ه عىل اهلُدى, أو ُأخرى تصدُّ تدلُّ

 .«ISHحياًء أو خشيًة من اهللا 
                                                 

 .من حديث جابر  ),٣٤٦٥, ٣٤٦٤(: كتاب الدعوات, رقم أخرجه الرتمذي )١(
 ).٥٠٥انظر: صيد اخلاطر البن اجلوزي (ص:  )٢(
), ٢٧٥٠, رقم ٣/٨٨), والطرباين يف املعجم الكبري رقم (١٣٣٥أخرجه البزار يف مسنده رقم ( )٣(
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مِة, بغري َترَض  فال ِت  وال املتخلِّفني, مع تُكنْ  وال املقدِّ  وال الُفرصَة, تفوِّ
 بيَته. َهتُجرْ 

ْن!  اإلشارُة اخلاِمسُة: ال تتلوَّ
 ُهويَُّتك: واحدة, ُهويَّةٍ  يف ُهويَّات جمموعةُ  لك تُكن فال واحٌد, اهللا ِدينَ  فإن

ْن, وال اهلُويِة, هذه عىل َأْبِق  مسلٌم,  تكن ُثم صاحَبه, فُتجاِمل لونٍ  معَ  تكن فال تتلوَّ
 املسلِم. ُهوية واضحًة: ُهويُتك لتُكنْ  ال, صاحَبه, فتجامَل  آخر لونٍ  معَ 

 عىل  وحذيفةُ  , حلُذيفةَ   األنصاريُّ  مسعودٍ  أبو جاء
وإياَك « آخِرها: يف قال بوصيةٍ  فأوصاه َأْوصني! ُحذيفُة, يا فقال: املوِت, فِراشِ 

َن, فإن ِديَن اهللا واحدٌ  ينَ  فإنَّ  أي: IQH»والتلوُّ ُد; ال الدِّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وَصمَ  ولذا يتعدَّ
نَ  املنافَق  َمَثُل اُملنَافُِق َكَمَثِل « :−)مسلمٍ  صحيح( يف كام− فيه قال بوصٍف  املتلوِّ
اِة  , الَعائَِرِة َبْنيِ الالشَّ ةً َغنََمْنيِ ًة َوإَِىل َهِذِه َمرَّ  .IRH»َتِعُري إَِىل َهِذِه َمرَّ

نِ  صَورِ  وأبلغُ   املسلمني وبناِت  أبناءِ  من نراهُ  ما اليومَ  وقتِنا يف التلوُّ
َته اإلنسانُ  فيخلعُ  اجلديد, امليالدي والعام الكريسامس بأعياد باالحتفال  ُهويَّ

 أخرى. ُهويةً  ويلَبُس 
 النصارى جمتمعِ  يف نرصانيا رجًال  رأيُتم هل :− اهللا عبادَ −  باهللاِ وأسأُلكم

                                                  
 ).٤/٣٧١مرفوعا. وانظر: اإلحياء للغزايل ( من حديث احلسن بن عيل 

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

), من حديث ابن عمر ٢٧٨٤, رقم (صفات املنافقني وأحكامهمأخرجه مسلم: كتاب  )٢(
. 
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دُ  شاًة, يشرتي السوِق  إىل يذهُب  األضحيَِّة, عيدُ  قرَب  إذا هناك  ُعمِرها, من ويتأكَّ
ي ُثم الُعُيوِب, من خاليةٌ  أهنا ويتأكدُ   ثالثةَ  تقسَمها بأن زوجَته يأمرُ  ُثم هبا, ُيضحِّ
 املسِلمني! نجامُل  ويقول: أقساٍم,

 وحيِرُص  الكريسامس, شجرةَ  يشرتي املسلمَ  − املسلمِ  جمتمِعنا يف−  رأينا لكنَّنا
 بجانبِها, ويصورُ  بيتِه وسطِ  يف ويضُعها َشْكِلها, وعىل حجِمها, وعىل عليها,

, التَّواِصل مواِقعِ  عىل ويضُعها  التسامَح. نظهرُ  ويقوُل: الكفارَ  فيجامُل  االجتامِعيِّ
ًنا َأرأيتم  هذا?! مثَل  تلوُّ

ى نرصانيا رجًال  النصارى جمتمعِ  يف رأيُتم وهل  شواٍل; شهرِ  هالَل  يتحرَّ
 الفطِر, عيدِ  بيومِ  معهم يفرح زاهيٍة, بثياٍب  أرسَته وجيمع املسِلمني, مع لُيعيِّدَ 

?! التسامَح  ونظهرُ  املسلمني نجامُل  ويقول:  رَأْينا! ما الدينيَّ
 ولزوجتِه له السفرِ  تذاكرَ  يقطعُ  مسلًام  رأينا املسلِم, املجتمعِ  يف رأينا لكنَّنا
 معهم!. هناك ليحتفَل  الكريسامس; احتفاالِت  قبَل  وألوالِده

 لتشرتَي  السوِق  إىل تذهُب  النصارى جمتمعِ  يف نرصانيةً  امرأةً  رأيُتمُ  وهل
 ذلك! رَأْينا ما للمسلمني?! جماملةً  الفطرِ  زكاةَ  لتخرَج  صاًعا;

 النصارى هتنئةِ  بطاقاِت  تشرتي املسلمني جمتمعِ  يف مسلمةً  امرأةً  رَأْينا لكن
ُن. هو وهذا بأعياِدهم.  التلوُّ
ا أنصُحكم وأنا نوا, ال األبناُء: أهيُّ  اثناِن. ال واحدٌ  اهللا ِدينَ  فإن تتلوَّ
 A B﴿ فيه: قال حيُث  ريب, كتاب إىل اآلنَ  وإياكم أرجعَ  أن َأرجو ُثم
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ِن. هذا عىل تدلُّ  التي املامرساِت  هذه يامرُس  ُثم القرآَن,  التلوُّ
ا−  به أنصُحَك  والذي ْن; ال :− املباَركُ  االبنُ  أهيُّ  واحٌد. اهللا ِدينَ  فإن تتلوَّ

  اهللاُ أمَرنا الَّذي النذيِر, البشريِ  اُملنِري, الرساِج  عىل وسلِّموا صلُّوا ُثم
 b c d e f hg i j﴿ فقال: عليه, والسالمِ  بالصالةِ 
k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  
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 إالَّ  إنسانٍ  ِمن فام ,]٤:[البلد ﴾: ﴿p q r s t اهللا يقوُل 
 إىل فيحتاُج  كَبٍد, يف  اهللاُ جعَله اآلخرِة, ومشاقَّ  الدنيا مشاقَّ  يكابدُ  وهو

. هذه ويواجهَ  الكَبَد, هذا ليواجهَ  منها ينطلُق  قاعدةٍ   املشاقَّ
 هبا, أخذَ  فَمن ,ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالمِ  رسوُل  وبيَّنَها اإلسالُم, هبا أتى القواعدُ  وهذه

 وكَبِدها الدنيا مشاقِّ  مع يتعامُل  والرشاِد, والسدادِ  التوفيِق  من وافرٍ  بحظٍّ  أخذَ 
 وَألْواِئها. وجهِدها وعنَتِها وضيِقها

 قاعدةَ  الدنيا; ألواءَ  املسلمُ  هبا ُيواجهُ  التي القواعدِ  هذه أعظمِ  ِمن وإنَّ 
 دعاماٍت: وعىل أساساٍت, عىل ترتكزُ  العظيمةُ  القاعدةُ  وهذه بالقضاِء, الرضا

 ¢ ¡ �﴿ : اهللاُ  يقوُل  احلديِد: سورةِ  يف أجُدها الدعامُة األوىل:
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å 
Æ Ç È﴾ ٢٣−٢٢:[احلديد[. 
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َالئِِق َقْبَل َأْن اَخل َكَتَب اهللاُ َمَقاِديَر « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوَل  سمعُت  : العاصِ 
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َمَواِت وَ  ُلَق السَّ  . IQH»ْرَض بَِخْمِسَني َأْلَف َسنَةٍ األَ َخيْ
  عباسٍ  ابنِ  حديِث  يف )الرتمذيِّ  سنن( يف أقرُؤها الدعامُة الثالثُة:

َيا ُغَالُم, إِينِّ ُأَعلُِّمَك َكلَِامٍت: اْحَفِظ « فقاَل: يوًما, ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولِ  خلَف  كنُت  قال:
اَهَك, إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهللاَ, َوإَِذا ا ْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن اهللاَ َحيَْفْظَك, اْحَفِظ اهللاَ َجتِْدُه ُجتَ

ٍء, لَ األُ بِاهللاِ, َواْعَلْم َأنَّ  َة َلِو اْجَتَمَعْت َعَىل َأْن َينَْفُعوَك بَِيشْ ٍء َقْد  مَّ ْم َينَْفُعوَك إِالَّ بَِيشْ
ٍء, لَ  وَك بَِيشْ ٍء َقْد َكَتَبُه  َكَتَبُه اهللاُ َلَك, َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَىل َأْن َيُرضُّ وَك إِالَّ بَِيشْ ْم َيُرضُّ

ُحُف األَ اهللاُ َعَلْيَك, ُرفَِعِت  ِت الصُّ  .IRH»ْقَالُم َوَجفَّ
َ  حينام األوىل الدعامةِ  يف تتكررُ  اجلملةَ  هذه فتجدُ   ما أنَّ   ريب بنيَّ

 اهللاُ كتَبها الثانيةِ  الدعامةِ  يف ذلك وجتدُ  عنَده, كتاٍب  يف هو املصائِب  من يصيُبنا
  يف ُهنا وجتُدها سنٍة, ألَف  بخمسنيَ  واألرضِ  السمواِت  خلِق  قبَل 
ْقَالُم األَ ُرفَِعِت « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولِ  فقال  الربُّ  طمأَنَك  حينَام الثالثةِ  الدعامةِ 

ُحُف  ِت الصُّ  .»َوَجفَّ
 َثامنيــٌة ال ُبــدَّ ِمنَهــا َعــىل الَفتــى

 

ــِري َعلْيــِه الثَّامنَيــهْ    وال بــدَّ أن َجتْ
 

ـــةٌ  , واجـــتامٌع, وفرق  ُرسوٌر وهـــمٌّ
 

 ISHوُيٌرس وُعٌرس, ُثـم ُسـْقٌم وعافَيـهْ  
 

خيُلْق شيًئا قطُّ إالَّ  م لإنَّ اهللاَ « :− قاله ما أمجَل  وما−  حذيفةُ  يقوُل 
 حمزوٍن, لكلِّ  رسالةٌ  فهذه ,ITH»صغًريا ُثم يكُرب, إالَّ املصيبَة خلَقها كبريًة ُثم تصغرُ 

                                                 
 ).٢٦٥٣أخرجه مسلم: كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهام السالم, رقم ( )١(
 ).٢٥١٦), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/٢٩٣د (أخرجه أمح )٢(
 ).٢٠٥انظر: إصالح املجتمع للبيحاين (ص:  )٣(
 .), عن وهب بن منبه ٤/٦٣أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )٤(
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ا  ونَكِدها. وكَبِدها بَألْواِئها فُيلَفُح  الدنيا, هذه عىل يعيُش  َملن رسالةٌ  إهنَّ
 ابنَه يعودُ  ,− البخاريِّ  عندَ   أنسٍ  حديِث  يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يأيت

ه ملسو هيلع هللا ىلص فيحمُله صغٌري, رضيعٌ  وإبراهيمُ  مريًضا,  إبراهيمَ  ه ويضمُّ  ويشمُّ
 األخريِة, أنفاِسه يف بنْفِسه, جيودُ  خترَج, أن تريدُ  َتَرادُّ  إبراهيمَ  بنْفسِ  فإذا ويقبُِّله,

  عوٍف  بنُ  الرمحنِ  عبدُ  إليه فالَتَفت تذرفاِن, ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  َعينَا فجعَلْت 
ٌة, إِنَّ « قاَل: اهللا?! رسوَل  يا وأنَت  فقاَل: َا َرْمحَ َعْنيَ َتْدَمُع, َوإِنَّ الَيا اْبَن َعْوٍف, إِهنَّ

َزُن, َوالَ َنُقوُل ال ا بُِفَراقَِك َيا إِْبَراِهيُم َملَْحُزوُنونَ  َقْلَب َحيْ نَا, َوإِنَّ  ,IQH»إِالَّ َما ُيْرِيض َربَّ
 بقضاِئه. وِرًضا  اهللاِ  ألمرِ  استسالمٌ  إنَّه

يه, رُجلٍ  عىل  الشافعيُّ  يدخُل  : له فيقوُل  يعزِّ  الشافعيُّ
ـــةٍ  ـــا عـــىل ثق ـــَك ال أنَّ ي ـــا ُنعزِّ  إنَّ

 

ــنُة   ــن ُس ــاِة, ولكِ ــَن احلي ينِ م ــدِّ  ال
 

ـــهِ  ـــَد ميِّتِ ـــاٍق بع ى بب ـــزَّ ـــام اُملع  ف
 

ي ولـو عـاَش إىل حـنيِ    IRHوال اُملعزِّ
 

َيرَض بالقضاِء فليَس حلُْمِقه  م لَمن « : مهرانَ  بنُ  ميمونُ  ويقوُل 
طُ  َيرىض ال الذي ,ISH»دواءٌ   أمحُق. ويتسخَّ

 حارثةَ  ُأمَّ  أنَّ   أنسٍ  حديِث  من )البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  وقد
  ابنِها حارثةَ  عن تبحُث  جاَءْت  انجَىل  أنِ  بعدَ  وذلك وهناَك, ُهنا 

 واجلُثَث  األجسادَ  ُتقلُِّب  فأخَذْت  املعركِة, هذه يف شاركَ  وقد بدٍر, معركةِ  غبارُ 
                                                 

 ).١٣٠٣, رقم (»إنا بك ملحزونون: «ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب اجلنائز, باب قول النبي  )١(
 ).٩٧١٢اإليامن رقم (أخرجه البيهقي يف شعب  )٢(
 ).٤/٣٤٦ذكره الغزايل يف إحياء علوم الدين ( )٣(
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 حارثُة? أينَ  حارثُة? أينَ  نفِسها: يف تقوُل  وتبحُث, األحياءِ  وجوهِ  يف وتنظرُ  امليتَة,
 ِمنِّي, حارثةَ  منزلةَ  عَرْفَت  قد اهللاِ, رسوَل  يا فتقوُل: ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوَل  َترى هبا فإذا
 قاَل: أصنُع. ما ترى األُخرى تُكنِ  وإن وأحتِسْب, أصِربْ  اجلَنِة; يف يُكنْ  فإن

ُه ِيف َجنَِّة « َا ِجنَاٌن َكثَِريٌة, َوإِنَّ َوْحيَِك, َأَوَهبِْلِت! َأَوَجنٌَّة َواِحَدٌة ِهَي?! إِهنَّ
 .IQH»ِفْرَدْوسِ ال

 لقضاِئه. وتسليمٌ  اهللا, ألمرِ  استِسالمٌ  إنَّه
ــى ــا الَفَت ــيُق هب ــٍة يض ــُربَّ نازل  ول

 

 ذرًعـــا وعنـــَد اهللاِ منهـــا اَملخـــرُج  
 

 ضاَقْت فَلـامَّ اسـتحَكَمت حَلقاُهتـا
 

 IRHُفِرَجـت وكنـُت أظنُّهـا ال تفـرُج  
 

 بدَأِت  وقد املِلِك, عبدِ  بنِ  الوليدِ  عىل وَفدَ   الزبريِ  بنَ  ُعروةَ  أن ُيروى
 بقطِعها, مَعه َمن عليه فأشارَ  ِرجِله, من تأكُل  −األقدامَ  يصيُب  مَرٌض −  األََكلةُ 
 حتَّى ترتفعُ  األََكلةُ  فبدأِت  وامَتنَع, عنه فسَكتوا منِّي. عضًوا أقتطِعَ  َأنْ  أكرهُ  فقاَل:
 فُقطَِعت بقطِعها, فاقتنَعَ  قَتَلْتَك. ُركبَتك بَلَغت إن له: فقالوا ُركبتِه, من اقَرتَبت
ْه, م ل وقدِره, اهللا لقضاءِ  مستسلمٌ  وهو , ومل يتأوَّ ْ بريِ  بنُ  عروةُ  أنا يُقْل: ومل يتحرسَّ  الزُّ
?! يا فعلُت  ماذا ! يا أستحقُّ  ال أنا ريبِّ  ريبِّ

 يقوُل: حالِه ولسانُ  ها, ل وينظرُ  قدَمه حيمُل  وبدأَ  اهللاِ ألمرِ  استسَلمَ  وإنام
ــي لريبــةٍ ُأقســُم   مــا َأدَنْيــت بكفِّ

 

ــيل  ــٍة ِرج ــَو فاحش ــي نح  وال َمحَلْتن
 

                                                 
 ).٣٩٨٢, رقم (فضل من شهد بدراأخرجه البخاري: كتاب املغازي, باب  )١(
), ٥/١٥البيتان ينسبان إلبراهيم بن العباس الصويل, انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي ( )٢(

 ).٦/١١٩), وخزانة األدب للبغدادي (١/٨١ومعجم األدباء للحموي (
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 ري لــهاـوال قاَدين َسْمعي وال َبَصـ
 

 وال دلَّنـــي رْأيِـــي لــــها وال َعْقـــيل 
 

 ُتِصبْني ُمصيبٌة مـَن الـدهرِ  م لوأعلُم أينِّ 
 

ـــى غـــريي  ـــد أصـــاَبت فًت  IQHإالَّ ق
 

 الداِر, خارَج  يرصُخ  هناكَ  بصارخٍ  فإذا عليه, الرسورَ  يدخُل  الذي هو وهذا
يني كنَت  إن ادُخْل, قال: عروُة. يا أجَرك اهللاُ  عظَّمَ  أجَرك, اهللاُ عظَّمَ  يقوُل:  يف تعزِّ
يك ولكنِّي ال, قال: احتَسْبُتها. فقدِ  قَدمي  أحدِ  يف دخَل  حممدٍ  ابنِك يف ُأعزِّ

 بَقْول فتمثَّل قتَلْته, حتى بقواِئِمها الدوابُّ  فَرضَبْته الوليِد, دوابِّ  إصَطْبالت
 القاِئل:

ــةً  ــَدْثن َنكب ــاُم أح ــُت إذا األي  وكن
 

 IRHُيِصْبن َصميمي م لقلُت شًوى ما  
 

 أهوُن. يعني: شًوى. قلُت:
 يل وكان ِستًة, وأبقيَت  واحًدا فأَخْذَت  سبعٌة, بنونَ  يل كانَ  اللُهمَّ  قاَل: ُثم

 فَقدْ  ابتَلْيَت  قدِ  كنَت  إن اللُهمَّ  ثالثًة, وأبَقْيَت  واحدةً  فأَخْذَت  أطراٍف, أربعةُ 
 .ISHأبَقْيَت  فقد أخذَت  كنَت  وإن عاَفْيَت,

انا هكذا املسلِم, شأنُ  وهكذا اْنُظُروا إَِىل َمْن َأْسَفَل « قاَل: حينَام ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ربَّ
 .ITH»َتْزَدُروا نِْعَمَة اهللاِ َعَلْيُكمْ ِمنُْكْم, َوَال َتنُْظُروا إَِىل َمْن َفْوَقُكْم, َفُهَو َأْجَدُر َأالَّ 

                                                 
), والعسكري يف الصناعتني ٢/٢٣٤األبيات ملعن بن أوس; نسبها له أبو عيل القايل يف األمايل ( )١(

 ).٢/١٧٨لية (), وأبو نعيم يف احل٥٥(ص: 
 ) للربيق اهلذيل.٣/٦٠) للهذيل, وهو يف ديوان اهلذليني (٣/٤٠نسبه اجلاحظ يف احليوان ( )٢(
), ١٣٩), وابن أيب الدنيا يف املرض والكفارات رقم (٢١٧٢أخرجه أمحد يف الزهد رقم ( )٣(

 ).٩٥٠٦, ٩٥٠٥والبيهقي يف شعب اإليامن رقم (
 .), من حديث أيب هريرة ٢٩٦٣/٩أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق, رقم ( )٤(
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 راِضَني. وبقضاِئك مستسِلمني, وحلُكِمك طائعَني, ألمِرك اجَعْلنا اللُهمَّ 
 يِفدُ  عبسٍ  َبني ِمن وفدٌ  فهذا املِلِك, عبدِ  بنِ  الوليدِ  منَ  قريًبا يزاُل  ال وحديُثنا

 وقد− للشيِخ  فقاَل  رضيٍر, بشيٍخ  فإذا نظرَ  الوليِد, يَدِي  بني الوفدُ  جلَس  فلامَّ  عليه,
 شأُنك? ما :−التساؤَل  هذا ُيثريُ  ما وجِهه يف رَأى

ا, كنُت  قال:  وعياًال, وأهًال  ماًال  ِمنِّي أكثرَ  رجٌل  عبسٍ  يف يُكنْ  ومل مبِرصً
 كلَّ  فجرَف  هادٌر, سيٌل  فأصاَبنا وماِيل, وأوالدي وأهيل أنا وادٍ  بطنِ  يف فنَزْلُت 

 كنُت  ملِا أثًرا َأرى ال فأصبحُت  شارًدا, وبعًريا صغًريا ابنًا إالَّ  شيًئا يل ُيبِق  ومل يشءٍ 
 فَرتْكت الشارَد, البعريَ  وذاكَ  الصغَري, الصبيَّ  هذا إالَّ  والنعيمِ  اخلريِ  من عليه

,  عليه, فالتفتُّ  يرصُخ, الصغريَ  فسِمْعت الشارَد, البعريَ  ذاك أطردُ  وذهبُت  الصبيَّ
 البعُري, إالَّ  يبَق  ومل الصغُري, ذهَب  فقلُت: أحشاِئه, يف رأَسه أوغَل  قد بذئٍب  فإذا

 برصي. وأذهَب  وجهي فهشمَ  بقوائِمه َرضبني بلْغُته فلامَّ  ُأدرَكه, أن فحاولُت 
 بنِ  عروةَ  إىل به واذَهبوا الرضيرَ  الشيَخ  هذا خذوا امللِك: عبدِ  بنُ  الوليدُ  قاَل 

 ِمنه. مصيبةً  أعظمُ  هو َمن الدنيا يف أنَّ  ليعلمَ  الزبِري;
نيا! وهكذا ا الدُّ  الشاِعُر: يقوُل  كَدٍر, عىل ُطبَِعت فإهنَّ

 ُطبَِعــت عــىل كــَدٍر وأنــَت تريــُدها
 

 صـــفًوا مـــَن األقـــذاِء واألكـــدارِ  
 

ـــاِم ضـــدَّ طِباِعهـــا ـــُف األيَّ  وُمكلِّ
 

ـــٌب يف املـــاِء َجـــذوَة نـــارِ    IQHُمتطلِّ
 

َبَالِء, َوإِنَّ اهللاَ إَِذا الَزاِء َمَع ِعَظِم اَجل ِعَظُم « قاَل: حينام ملسو هيلع هللا ىلص رسوُلنا وصدَق 
                                                 

), ودمية القرص للباخرزي ١٩/٣٨البيتان لعيل بن حممد التهامي, انظر: تاريخ بغداد ( )١(
 ).٣/٣٨٠), ووفيات األعيان البن خلكان (١/١٤٠(
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َخطُ  َضا, َوَمْن َسِخَط َفَلُه السَّ  .IQH»َأَحبَّ َقْوًما اْبَتَالُهْم, َفَمْن َرِيضَ َفَلُه الرِّ
 كام اهللا عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل اهللاُ  رِمحَكم وسلِّموا وصلُّوا هذا

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

  k  

                                                 
), 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 (
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 جابرٍ  َحديِث  ِمن  البخاريِّ  لإلمامِ  )اُملفردِ  األَدِب ( كتاِب  يف جاءَ 
 :َال وَ  مٍ لِ ُمْس  َال وَ  ٍة,نَ مِ ؤْ مُ  َال وَ  نٍ مِ ؤْ مُ  نْ مِ  امَ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َسِمعُت  قاَل 

 .IQH»اَياهُ طَ َخ  نْ مِ  هُ نْ صَّ اهللاُ عَ  قَ الَّ ًضا إِ رَ ُض مَ رَ مْ يَ  ,ةٍ مَ لِ ْس مُ 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمن )البخاريِّ  َصحيِح ( يف وجاءَ 

 َال  أًذى وَ َال  ُحْزٍن وَ َال  َهمٍّ وَ َال  َوَصٍب, وَ َنَصٍب وَال  ِمنْ  لَِم,اُملْس  يُب ُيِص  امَ « قاَل:
, َح  ْوَكِة ُيَش تَّ َغمٍّ َر اهللاُ ِهبَ الَّ ا, إِ اُكهَ ى الشَّ  .IRH»اهُ ايَ َخطَ  ا ِمنْ  َكفَّ

مذيِّ  ُسننِ ( يف وجاءَ   رسوُل  قاَل  قاَل:  ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمن )الرتِّ
ا مَ وَ  ى اهللاَ قَ لْ تَّى يَ َح  َنْفِسِه َوَوَلِدِه َوَمالِهِ  ِة ِيف نَ مِ ؤْ املُ ِن وَ مِ ؤْ املُ بِ  ءُ َبَال ال اُل زَ يَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ 

 .ISH»ةٌ يئَ طِ ِه َخ يْ لَ عَ 
 بُعنوانِ  َتأيت الَّتي اخلُطبةِ  هذه نحوَ  َننطلُق  األَحاديِث  هذه َجمموعِ  ِمن

  الكريمَ  املوَىل  َأسأُل  املريِض, َعنِ  حديُثنا )وَتوجيهاٌت  َمسائُل  اَملريُض (
                                                 

 ).٥٠٧األدب املفرد ( )١(
 كتاب: ومسلم ,)٥٦٤١( رقم املرض, كفارة يف جاء ما باب املرىض, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 وأيب اخلدري سعيد أيب حديث من ,)٢٥٧٣( رقم يصيبه, فيام املؤمن ثواب باب والصلة, الرب
 . هريرة

 أيب حديث من ,)٢٣٩٩( رقم البالء, عىل الصرب يف جاء ما باب الزهد, كتاب: الرتمذي أخرجه )٣(
 . هريرة

kk
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 اُملسِلمَني. مرَىض  وساِئرَ  مرضانا مجيعَ  َيشفَي  َأنْ 
 ِمن املريضِ  عىل َيرتدَّدُ  وَملن للمريضِ  املساِئُل  وهذه التوجيهاُت  فهذه
ادٍ  ُمرافِقني  لُه: وعوَّ

 والثواِب, األجرِ  يف اُملتعايفَ  السليمَ  يشاركُ  املعذورُ  املريُض  اَملسألُة األُوىل:
 السليمَ  ُيشاركُ  ما والثواِب  األجرِ  منَ  فله الصادِق, وبَعزِمه الصاِحلةِ  بنَيتَّه وذلِك
َ  أو العباداِت  بعضِ  َعن وامتنَعَ  العمِل, عنِ  جوارُحه َتوقََّفت إذا فيه اُملعاىف  قرصَّ
 فيها.

 ُكنَّا قاَل:  جابِرٍ  حديِث  ِمن )ُمسلمٍ  صحيِح ( يف جاءَ  ما ذلَك  ودليُل 
 ًيا,ادِ وَ  ُتمْ عْ طَ  قَ َال ًريا وَ ِس مَ  ُتمْ ا ِرسْ مَ  اًال َج رِ لَ  ةِ ينَ دِ املَ بِ  نَّ إِ « فقاَل: َغزاٍة, يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ 

 يف كنُتمْ  فإنْ  األجِر, يف مَعُكم كانوا أي: ;IQH»ُض رَ املَ  مُ هُ َبَس َح  ,مْ كُ عَ وا مَ انُ  كَ الَّ إِ 
 وُهم وِدماٌء, وأشالءٌ  َتتطايُر, رؤوٌس  ُجتَرُح, أجسادٌ  فهناكَ  َمعركٍة, يف أو َغزاٍة,
 األجِر. يف مَعكم َيشِرتكون ومعَ  املرُض, حَبَسهمُ  بيوِهتم يف هناكَ 

 َما ُمستشًفى يف فهناك هذا, َمجِْعنا َعن يغيُب  اآلنَ  ُمسلمٍ  ِمن وَكمْ  نَعْم,
 له اجلواِمِع! منَ  غِريه يف أو اجلاِمعِ  هذا يف اآلنَ  مَعنا هو ُيعاين, بيتِه يف أو مريٌض 
 الصادِق. وَعزِمه الصاحلةِ  بنِيَّتِه  اهللاِ عندَ  األجرُ 

 ْ  اذَ إِ « :−البخاريِّ  عندَ   ُموسى أيب حديِث  يف كام−  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يُقْل  أَمل

                                                 
رقم  آخر, عذر أو مرض الغزو عن حبسه من ثواب مسلم: كتاب اإلمارة, باب أخرجه )١(

 .من حديث جابر بن عبد اهللا  )١٩١١(
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 ما له فُيكتُب  ,IQH»يًحاحِ يًام َص ُل ُمقِ مَ عْ يَ  انَ ا كَ ُل مَ ثْ مِ  هُ ُكتَِب لَ  رَ افَ َس  وْ ُد, أَ بْ عَ ال َض رِ مَ 
 َيعمُل  كانَ  ما مثُل  له كتَِب  سافرَ  أو العبدُ  مِرَض  إذا ِصحتِه; حالِ  يف بهِ  يعمُل  كانَ 

 صحيًحا. ُمقيًام 
نا قوُل  الفتِح  سورةِ  ففي عليه, َيقدرُ  ال فيام ُيعَذرُ  املريُض  اَملسألُة الثانِيُة:  ربِّ

: ﴿` a b c d e f g h i j lk m n o 
p q r s t u wv x y z { | ﴾ ١٧:[الفتح[. 

 يب كاَنت يقوُل: وِعمرانُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل  ُحصنيٍ  بنُ  ِعمرانُ  جاءَ  وقد
, روايةُ  َهذه−  بواسريُ   فَسْألُت  ,−الناصورُ  يب كانَ  قاَل: داودَ  أيب ِروايةِ  ويف البخاريِّ

الِة, عنِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ًدا, اعِ قَ فَ  َتطِعْ ْس تَ  مْ  لَ  نْ إِ ًام, فَ ائِ قَ  َصلِّ « : فقاَل  الصَّ
 .IRH»ٍب  َجنْ َىل عَ َتطِْع فَ ْس تَ  مْ  لَ  نْ إِ فَ 

 فاَملريُض َمأجوٌر يف اَملسألِة األُوىل, وَمعذوٌر يف اَملسألِة الثانيِة.
ه املريُض  اَملسألُة الثالثُة: , وُيواَسى ُيعادَ  َأنْ  حقُّ َ  َأنْ  َينَبغي وهكذا وُيصربَّ

 َتزيُدهم فاملِحنُ  وَيَتامسَك, َيَتكاتَف  أنْ  َعَليه آالِمه فعندَ  املسلُم, اُملجتمعُ  َيكونَ 
 يف أو َبيتِه, يف سواءٌ  ُيعاَد, َأنْ  اَملريضِ  حقِّ  ِمن  ريبِّ  فجَعَل  َمتاُسًكا,

 يعاُد. فاملريُض  َمكتبِه, يف أو اُملستشَفى,
 نبيُّنا يقوُل  )ُمسلمٍ  َصحيح( يف جاءَ  الَّذي احلديِث  ففي اهللاِ! عبادَ  وَتدبَّروا

                                                 
 اإلقامة, رقم يف يعمل كان ما مثل للمسافر يكتب البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب أخرجه )١(

 .من حديث أيب موسى األشعري  )٢٩٩٦(
 ,)١١١٧( رقم جنب, عىل صىل قاعدا يطق م ل إذا باب الصالة, تقصري كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 . حصني بن عمران حديث من



 

 

٣٣ א

ا : يَ اَل . قَ ُعْدِين تَ  مْ لَ ُت فَ ِرْض مَ  ,مَ َن آدَ بْ اا يَ  :ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  وُل,قُ يَ   اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص
ِ عَ البُّ رَ  َت نْ أَ وَ  وُدكَ عُ أَ  َف يْ كَ وَ  ,بِّ رَ   ِرَض ًنا مَ َال ي فُ دِ بْ عَ  نَّ أَ  َت مْ لِ ا عَ مَ : أَ اَل قَ  ?!نيَ اَمل
ِ تَ ْد َج وَ  َتهُ ْد عُ  وْ لَ  نََّك َت أَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  ?ْدهُ عُ تَ  مْ لَ فَ   .IQH»?هُ َد نْ ي عِ ن

 حالِ  يف مَعه ُملتِحًام, ُمتامِسًكا املجتَمعَ  جيعُل  الَّذي اهلَدِي  هذا إىل انُظرْ 
ه وَفقِره مرِضه حالِ  يف ومَعه وَمنصبِه, وجاِهه وِغناهُ  صحتِه  جاِههِ  ِمن وُخلوِّ

 وَمنصبِِه.
وافُ « قاَل: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا َعن جاءَ  وقد وا مُ عِ طْ أَ وَ « األسَري, أِي: »اِينَ عَ ال كُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أَمَرنا قاَل: , الرباءِ  حديِث  ويف ,IRH»يَض رِ وا املَ ودُ عُ َع, وَ ائِ اَجل 
 العاطِِس, وبَتشميِت  اجلَنازِة, وباتِّباعِ  املريِض, بِعيادةِ  أَمَرنا سبٍع: َعن وَهنانا بَسبعٍ 

 .ISHاُملقِسمِ  وبإِبرارِ  اَملظلوِم, وبنَِرص  السالِم, وبَردِّ  الداِعي, وبإِجابةِ 
 عيادتِه; عىل اُملرتتِّبةَ  األجورَ  هذه فلَيستحِرضْ  مريًضا عادَ  َمن اَملسألُة الرابِعُة:

 أنَت  وَتستفيدُ  ِزيارتِك, ِمن املريُض  َيستفيدُ  اُملجتمُع; فَيتالحمُ  املريَض  تعودُ 
 العظيِم. باألَجرِ 

                                                 
من  )٢٥٦٩( املريض, رقم عيادة فضل مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب, باب أخرجه )١(

 .حديث أيب هريرة 
), من حديث أيب ٣٠٤٦األسري, رقم ( فكاك أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب )٢(

 .موسى األشعري 
ومسلم: كتاب  ,)١٢٣٩( باتباع اجلنائز, رقمالبخاري: كتاب اجلنائز, باب األمر  أخرجه )٣(

 الذهب وخاتم والنساء, الرجال عىل والفضة الذهب إناء استعامل اللباس والزينة, باب حتريم
أصابع,  أربع عىل يزد م ل ما للرجل ونحوه العلم وإباحة للنساء, وإباحته الرجل, عىل واحلرير

 .من حديث الرباء بن عازب  )٢٠٦٦( رقم
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 النِّيُة?! تصحَّ  وحتَّى همُم, ال تنهَض  حتَّى األحاديِث, ِمن لُكم َأذكرُ  َكمْ 
 ُعدِ  ال, ما, يوًما مريَضك عادَ  أو عاَدكَ  ألنَّه َتُعده ال املريَض  تعودُ  وأنَت 

 )ُمسلمٍ  صحيِح ( ففي األجُر, حصَل  النِّيةُ  حَصَلِت  فمَتى والثواِب, لألجرِ  املريَض 
 ْل ِيف زَ يَ  مْ  يًضا, لَ رِ اَد مَ عَ  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرسولِ  موىل  َثوبانَ  حديِث  ِمن

 IQH»َجنَاَها« قاَل: اجلَنِة? ُخرفةُ  وما اهللاِ, رسوَل  يا ِقيل: ,»عَ جِ رْ تَّى يَ نَِّة َح اَجل ُخْرَفِة 
 ثامُرها. أي:

 مْ  لَ  َمِريًضا ادَ عَ  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )ِحبانَ  ابنِ  صحيِح ( يف أيًضا وجاءَ 
 .IRH»ُغِمَر فِيَها َس لَ إَِذا َج ى َجيْلَِس, فَ تَّ ِة َح ْمحَ  الرَّ َخيُوُض ِيف  َيَزْل 

يًضا رِ وُد مَ عُ ٍل يَ ُج رَ  نْ ا مِ مَ « قال: داودَ  أيب ِعندَ   عيلٍّ  َحديِث  وِمن
 ْ  اهُ تَ أَ  نْ مَ وَ , َح بِ ْص ى يُ تَّ َح  هُ لَ  ونَ رُ فِ غْ تَ ْس يَ  َلٍك مَ  َف لْ أَ  ونَ عُ بْ َس  هُ عَ مَ  َج رَ َخ  الَّ إِ  ًياِس ُمم

 .ISH»ِيسَ ى ُيمْ تَّ َح  هُ لَ  ونَ رُ فِ غْ تَ ْس يَ  ٍك لَ مَ  َف لْ أَ  ونَ عُ بْ َس  هُ عَ مَ  َج رَ َخ  ًحابِ ُمْص 
 بُمفرِدك, سيارَتَك  وتركُب  بُمفرِدك َخترُج  فأنَت  األمَر, هذا فاستحِرضْ 

 مَلٍك  ألَف  َسبعونَ  ُهناكَ  أنَّ  َيقٌني; قلبَِك  يف لِكنْ  أحًدا, َجتدُ  ال وَيرسةً  َيمنةً  َتلتفُت 
 املساِء, حالِ  إىل ُخروِجك ِمن لَك  َيستغِفرون املريِض, إىل بيتَِك  من مَعك َخيُرجونَ 

 خريٍ  وأيُّ  هذا?! نعيمٍ  أيُّ  ُتصبَح, حتَّى لَك  َيستغِفرون مساِئَك  يف خَرْجت وإذا
                                                 

 من ,)٢٥٦٨( رقم املريض, عيادة فضل باب واآلداب, والصلة الرب كتاب: مسلم أخرجه )١(
 . ثوبان حديث

 ).٢٩٥٦صحيح ابن حبان ( )٢(
), من حديث ٣٠٩٨وضوء, رقم ( عىل العيادة فضل يف أخرجه أبو داود: كتاب اجلنائز, باب )٣(

 .عيل بن أيب طالب 
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 هذا?!
 وقد ُمستجاٌب, فدعاُؤك له فاْدعُ  املريضِ  عندَ  جَلْست إذا اَملسألُة اخلامسُة:

 النبيَّ  أنَّ  −)سننه( يف داود أبو رواهُ  واحلديُث −   عباسٍ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ 
َعْرِش الَعظِيَم َربَّ الَمْن َعاَد َمِريًضا َفَقاَل ِعنَْد َرْأِسِه َسْبَع ِمَراٍر: َأْسَأُل اهللاَ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص
 .IQH»َرضِ املَ َعظِيِم َأْن َيْشِفَيَك, إِالَّ ُعوِيفَ ِمْن َذلَِك ال

 َربَّ  َعظِيمَ ال اهللاَ َأْسَأُل  مراٍر: سبعَ  رأِسه عندَ  قاَل  املريضِ  عندَ  حَرضَ  فإذا
َدها َيْشِفَيَك. َأنْ  َعظِيمِ ال َعْرشِ ال  ,»َرضِ املَ إِالَّ ُعوِيفَ ِمْن َذلَِك « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  سبًعا, ردَّ

 لَك  خريٌ  الدعاَء, هذا وُتسِمُعه مكاٍن, أيِّ  يف أو اُملستشفى يف أو بيتِه يف ُعْدَته سواءٌ 
! ما واهللاِ  له: َتقوَل  أن ِمن  وال ُتؤخرُ  ال الَّتي الكلامِت  هذه ِمن َنحَوه أو َتستحقُّ

ُم,  عليَك. الكلامِت  هذه عاقبةُ  تكونُ  وُربَّام املريُض, منها َيستفيدُ  وال ُتقدِّ
عاءَ  هذا أجدَ  َأنْ  وَأمتنَّى  كانَ  َمن لذا ُمستشفياتِنا; ُغرِف  مجيعِ  يف مكتوًبا الدُّ

 ُغرفٍة, كلِّ  يف احلديُث  هذا ُيكتَب  أن ُيَكلَِّف  أن فنَرُجو ُطوَىل  َيدٌ  له أو قرارٍ  صاحَب 
أسأُل اهللاَ « املريِض: اسمِ  بجانِب  الدعاءُ  فُيوضعُ  الدعاَء; َينَسى اِإلخوةِ  فبعُض 

 قَرأَ  أحدٌ  عاَده وكلَّام احلديِث, هبذا ُيذّكرُ  .»العظيَم ربَّ الَعرِش الَعظيِم َأْن َيشفَيك
 خريٌ  هذا ,»َرضِ املَ إِالَّ ُعوِيفَ ِمْن َذلَِك « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ  احلديَث; هذا عليه

سةِ  وخريٌ  للَمريضِ  حيةِ  للُمؤسَّ  أيًضا. الصِّ
 عىل دَخل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوَل  أنَّ   عباسٍ  ابنُ  رواهُ  الِذي احلديِث  ويف

                                                 
) من حديث ٣١٠٦العيادة, رقم ( عند للمريض الدعاء أخرجه أبو داود: كتاب اجلنائز, باب )١(

 .ابن عباس 
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َال « فقاَل: كعادتِه, له َيدعو  فأَخذَ  مريٍض, السنِّ  يف كبريٍ  رجلٍ 
 ُمحَّى هَي  َبْل  ال, الكبُري: الرجُل  هذا فقاَل  دعاٌء, هذا »َبْأَس, َطُهوٌر إِْن َشاَء اهللاُ

 .IQHليلتِهِ  ِمن فامَت  قاَل: »َفنََعْم إًِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  القبوَر. ُتزيُره كبٍري, شيٍخ  عىل َتفوُر,
 الناسِ  بعَض  لكنَّ  فأٌل, كلُّها كلامٍت  له وَيذكرُ  َمعنوياتِه, يرفعُ  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا

 الشؤِم. هبذا َنفَسه وُيمرُض  املَرَض, ُيريدُ 
 ألَنَّه املريضِ  دورَ  ُيمثُِّل  باملَرِض, فُيبَتىل املريِض, دورَ  ُيمثُِّل  َمن هناكَ  أنَّ  كام

 دورَ  ُيمثُِّل  أو َمسؤوٍل, أو ولدٍ  أو زوٍج  ِمن َحوَله; ِممَّن تعاُطٍف  عىل َحيصَل  أن يريدُ 
ةً  املريضِ  امِ  بني تكونُ  الَّتي العملِ  أيامِ  يف خاصَّ  له َيطلُب  يذهُب  َجتُده إجازاٍت, أيَّ

 وُيعامُل  باألمراِض, فُيبتَىل  إًذا. فنََعمْ  َله: يقاُل  املَرَض, وَيدعي مَرضيًة, إجازةً 
 قصِده. بنقيضِ 

َت  إذا املسألُة الساِدسُة:  آمَني. يقوُل: َمن هناكَ  فإنَّ  خًريا; فُقْل  املريَض  حَرضْ
 رواهُ  واحلديُث −   سَلمةَ  ُأم حديِث  ففي خًريا; فُقْل  املريضِ  عند دَخْلت إذا

ُتُم « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − )َصحيِحه( يف مسلمٌ   َيعنِي: »يَِّت املَ ِريَض َأِو املَ إَِذا َحَرضْ
, ُتُم « اُملحتَرضَ ا; َفإِنَّ املَ ِريَض َأِو املَ إَِذا َحَرضْ نُوَن َعَىل َما املَ يَِّت َفُقوُلوا َخْريً َالئَِكَة َيَؤمِّ

 .IRH»َتُقوُلونَ 
 الَّذين اَملالِئكةَ  َترى وال مَعك, خَرجوا الَّذين املالِئكةَ  َترى ال فأنَت 

                                                 
), من حديث ٣٦١٦اإلسالم, رقم ( يف النبوة عالمات أخرجه البخاري: كتاب املناقب, باب )١(

 .ابن عباس 
), من حديث أم ٩١٩وامليت, رقم ( املريض عند يقال ما أخرجه مسلم: كتاب اجلنائز, باب )٢(

 .سلمة 
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 َجيَعل َتُقْل: وال خًريا, فُقْل  ُمستجاٌب; اَملريضِ  ِعندَ  فالدعاءُ  املريِض; عندَ  َحيُرضون
 تقوُل: املالِئكةَ  فإنَّ  فيَك. وال يفَّ  َجيعُلها َعينيك, َقبَل  عيني َجيَعُل  يوِمَك, قبَل  َيوِمي
 خًريا, ُقْل  ولِكنْ  آمَني. َتقوُل: فاَملالئكةُ  األُموِر, منَ  وكذا كذا عىل َتدعو أو آمَني.
نون املالئكةَ  فإنَّ  خًريا; شئَت  بام لنَفِسك واْدعُ  للمريِض, فاْدعُ   َتقوُل. ما عىل ُيؤمِّ

ا َنسأُلك إنَّا اللُهمَّ   الصمدُ  األحدُ  أنَت  إالَّ  إلهَ  ال الَّذي اهللاُ أنَت  أنَّك نشهدُ  بأنَّ
 مرَىض  وساِئرَ  مرضانا َتشفَي  َأنْ  أحٌد, كفًوا له َيُكنْ  م ول ُيوَلدْ  م ول يِلدْ  م ل الَّذي

 اُملسِلمني.
 اَملسَألتِني: هباتني َأختمُ 

ْره َمريًضا عادَ  َمن اَملسألُة األُوىل: ه بام فْلُيذكِّ  ذلك فإنَّ  األجِر; منَ  له اهللاُ  َأعدَّ
 اهللاِ. عندَ  له الَعظيمةِ  باألجورِ  ُتذكُره اَملعنويَّاِت, يرفعُ 

 منَ  ترتِعدُ  فوَجَدها − اُملسيِب  ُأم وقيَل:−   السائِب  ُأم عىل ملسو هيلع هللا ىلص َيدخُل 
ى, املَرضِ   :ْت قالَ  َترَتِعدين, أي: »!َني?ُتَزْفِزفِ , ِب ائِ السَّ  مَّ أُ  ايَ  َلِك? امَ « قاَل: واحلُمَّ

ىاحلُ  ى تَ َال « :قال فيها. اهللاُ كَ بارَ  ال ,مَّ َ إِ فَ ; ُسبِّي اُحلمَّ ِ ا بَ ايَ طَ ا ُتذِهُب َخ هنَّ  َام َم كَ ي آدَ ن
رُ  »يَد دِ احلَ َث بَ كُِري َخ الُب هِ ُيْذ  ه بام املريَض  ُيذكِّ  األجِر. منَ  له اهللاُ أعدَّ

رُ  واَملسألُة الثانيُة: طِ  اجلزعِ  بعدمِ  املريُض  ُيذكَّ ; غريِ  إىل والشكوى والتسخُّ  اهللاِ
كوى منَ  أكثِرْ  أنَّك الناسِ  بعضِ  عندَ  َثقافةً  هناكَ  فإنَّ   َخَطٌأ, هذا َتَتعاَف, الشَّ

ى دائًام  الناسِ  بعَض  جتدُ  هلذا خَطٌأ; هذا تتعاَف. الشكَوى منَ  أكثِرْ  يقولوَن:  َيتشكَّ
 ُيبتَىل. ُمعاًىف, أو مريًضا كانَ  سواءٌ 

 أنَّ  − )الُكَربى ُسننه( يف البيهقيُّ  رواهُ  الَّذي− الصحيِح  احلديِث  يف جاءَ  ولذا
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ِ يَ  مْ لَ فَ  نَ مِ ؤْ املُ  يدِ بْ عَ  َلْيُت تَ ابْ  اذَ إِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  اِدهِ َىل ي إِ ْشُكن  هذا تدبَّروا » ُعوَّ
ِ يَ  مْ لَ فَ  نَ مِ ؤْ املُ  يدِ بْ عَ  َلْيُت تَ ابْ  اذَ إِ « العظيَم! احلديَث  اِدهِ  َىل ي إِ ْشُكن  َحيُصُل? وماذا »ُعوَّ
 .»يارِ َس أُ ن مِ  ُتهُ قْ لَ طْ أَ « −١
 .»ِمهِ ْح  لَ  نْ ا مِ ْريً ًام َخ َحلْ  ُتهُ لْ َد بْ مَّ أَ ثُ « −٢
 .»ِمهِ دَ  نْ ا مِ ْريً ًما َخ دَ وَ « −٣
 سيِّئاتِه. كفَّْرت أي: »ُل مَ عَ الُف نَ أْ تَ ْس مَّ يُ ثُ « −٤

اِدهِ ْم َيْشُكنِي إَِىل  لَ « واحٍد: أمرٍ  بسبب ذلك كلُّ   هللاِ  الشكَوى جَعَل  إنَّام ,»ُعوَّ
. 
 الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ  أمرَ  كام اهللاِ  رسولِ  عىل مواوسلِّ  واوصلُّ  هذا

 b c d e f g h i j k l m n﴿ قاِئًال:
o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
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 العاِرفني بعضِ  َعن , القيِّمِ  البنِ  )السالِكني َمداِرِج ( كتاِب  يف جاءَ 

اْرَض عِن اهللاِ يف مجيِع ما َيفعُله بَك; فإنَّه ما منََعك إالَّ لُيعطَيَك, وال « قاَل: أنَّه
لَيشفَيك, وال َأماَتك إالَّ لُيحيَيك فإيَّاك َأْن ابَتالَك إالَّ لُيعافَِيك, وال َأمَرَضك إالَّ 

ضا عنه َطرفَة عٍني فتسُقَط من َعْينه  .IQH»تفارَق الرِّ
ْثت ُكنُت   وَتوجيهاٍت, مسائَل  يف املريضِ  عنِ  السابقةِ  اخلُطبةِ  يف وإيَّاكم َحتدَّ
 وعىل املَرِض, عنِ  اهللاِ  ِعبادَ  يا اليومِ  وحديُث  املسائِل, هذه ِمن َجمموعةً  وذَكْرت

 املرِض. فوائدِ  َعن التَّحديدِ  َوجهِ 
يه األَحنِف  عىل َيدخُل   طالٍب  أيب بنُ  عيلُّ  الراشدُ  اخلَليفةُ  فهذا  ُيعزِّ

 فرُعَك, وهو ولُدك, وذهَب  أصُلك, وهو أبوكَ  ذَهَب  أحنُف! يا فقاَل: ولِده, يف
 وأنَت  املقاديرُ  جَرِت  صَربْت إِنْ  أحنُف! يا والفرِع, األصلِ  ذهاِب  بعدَ  بقاُؤكَ  فام

 صْربَ  صَربْت إِنْ  أحنَُف! يا مأزوٌر, وأنَت  املقاديرُ  جَرِت  جِزْعت وإِنْ  مأجوٌر,
 عىل صَربَ  َمن اهللاِ, بإِذنِ  َجتري اَملقاديرَ  فإنَّ  .IRHالبهائمِ  سلوَ  سَلْوت وإالَّ  األكارمِ 

 الوزُر. عليه ذلَك  يف جِزعَ  وَمن ُأِجَر, ذلَك 

                                                 
 ).٢/٢٠٨السالكني (مدارج  )١(
 ).٢٥٥− ١/٢٥٤أورده ابن املستوىف يف تاريخ إربل ( )٢(

kk



 

 

אאאFE ٤٠ 

 املَرِض كثريٌة, وسَأكَتفي هبذه األَربعِة:وفوائُد 
 واخلطايا. الذنوَب  َمتحو أوًال:
 والثواَب. األجرَ  العبدُ  هبا َيناُل  ثانًيا:
 اهللاِ. عندَ  َمنزلُته َترتفعُ  ثالًثا:

 اهللاِ. إىل واإلنابةِ  العودةِ  يف رئيٌس  سبٌب  رابًِعا:
رُ  املرُض  نَعِم,  السيِّئاِت. زيُل ويُ  اخلَطايا, وَيمحو الذنوَب, ُيكفِّ

 واَخلطايا. الذنوِب  حموُ  األُوىل: الفائدةُ 
نا  حيلُّ  العافيِة, بعدَ  َينتكُس  بِهِ  فإذا وُضحاها, َعشيةٍ  فَبْنيَ  فالًنا َنستغرُب  وإنَّ

 الَّذي ما قليٍل, قبَل  مَعنا كانَ  البارحَة, مَعنا كانَ  اهللاِ, سبحانَ  ونقوُل: السقُم, به
, أو ذلَك  ِمن أكثرَ  أو َشهًرا الفراشِ  َطريُح  به فإذا أصاَبه?  َيكونُ  َقدْ  أنه واعَلمْ  أقلَّ
 فيه, وقعَ  ُظلمٍ  ِمن له َتطهًريا ذلَك  َيكونُ  وقد فيه, وقعَ  ذنٍب  ِمن له تطهًريا ذلك
َل  أن اخلريِ  ِمنَ  وهذا نيا. يف العقوبةَ  ربُّه له ُيعجِّ  الدُّ

مذيِّ  ُسننِ ( يف جاءَ  َما ذلَك: دليُل   النبيَّ  أنَّ   أنسٍ  َحديِث  ِمن )الرتِّ
َل  عَ ْريَ اَخل  ِدهِ بْ عَ اهللاُ بِ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ِدهبْ عَ اهللاُ بِ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ وَ , ايَ نْ  الدُّ َة ِيف وبَ قُ عُ ال هُ لَ  جَّ

 َّ  .IQH»ةِ امَ يَ قِ الَم وْ يَ  هِ اِيفَ بِ وَ ى يُ تَّ َح  بِهِ نْ َذ بِ  هُ نْ َك عَ َس مْ  أَ الرشَّ
, يا يقوَل: أن لإلنسانَ  َجيوزُ  ال احلالِ  فبَطبيعةِ  اخلِري, منَ  وهذا ْل  ربِّ  يل عجِّ

                                                 
), من حديث ٢٣٩٦البالء, رقم ( عىل الصرب يف جاء ما أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب )١(

 .أنس 



 

 

אא ٤١ 

ْنيا. يف العقوبةَ   العافيةَ  ربَّه َيسأَل  َأنْ  وجيُب  جيوزُ  الَّذي بلِ  ُنطيُق, ال قد فإنَّنا الدُّ
ْنيا يف واملعافاةَ  َلت َمن لِكنْ  واآلخرِة, الدُّ  اخلِري. منَ  أنَّه فْلَيعَلمْ  الُعقوبةُ  له ُعجِّ
 ُهَريرةَ  أيب َحديِث  ِمن )َصحيِحه( يف حبانَ  ابنُ  َيروِيهِ  الِذي احلديِث  ويف
  ََّدٍم?مُّ ِملْ أُ  َخَذْتَك أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له فقاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل َدَخَل  أعرابيا أن« 

ى َيعني: »مِ اللَّْح ْلِد وَ اجلِ  ْنيَ وُن بَ كُ َحرٌّ يَ « :قال ِمْلَدٍم? أمُّ  وما :األَعرايبُّ  قاَل   احلُمَّ
وَجْدَت هذا  ْل فهَ « :قاَل  .قطُّ  هذا وَجْدُت  ماو :األعرايبُّ  قاَل  والُسخونة,

َد  داعُ  وما :األَعرايبُّ  قاَل  »اَع?الصُّ ُب « قاَل: ?الصُّ  ِيف  انِ َس نْ اإلِ َعَىل  ِعْرٌق َيْرضِ
 َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  األعرايبُّ  وىلَّ  فلامَّ  .قطُّ  هذا ُت دوج وما :األعرايبُّ  قاَل  ,»ِسهِ أْ رَ 
 .IQH»اَذ  هَ َىل ُظْر إِ نْ يَ لْ ِل النَّاِر فَ هْ أَ  ٍل ِمنْ ُج  رَ َىل ُظَر إِ نْ ْن يَ َحبَّ أَ أَ 

 األمراُض  وهذه واخلَطايا, الذنوِب  يف يقعُ  ُمذنٌب, احلالِ  بطبيعةِ  اإلنسانَ  إِنَّ 
 أنَّ  −اهللاِ  عبدَ  يا– احلديِث  هذا ِمن َتفهمُ  وال والسيِّئاِت, الذنوِب  هذه بَمحوِ  َكفيلةٌ 

 مفهومُ  وإنَّام احلديِث, مفهومَ  هذا فليَس  الناَر! يدخُل  َيمرُض  ال الذي اإلنسانَ 
 واخلَطايا. الذنوِب  حموِ  يف سبٌب  األمراَض  أنَّ  احلديِث 

 وَقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل دَخل  َبكرٍ  أبا أنَّ  أيًضا: )حبانَ  ابنِ  َصحيِح ( ففي
ت النساءِ  سورةِ  يف آيةً  قَرأَ   يا يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  يَدِي  بنيَ  فيجلُس  َمضجَعه, َأقضَّ

 [ \ ] Y Z﴿ اآليِة: هذهِ  بعدَ  الصالُح  كيَف  اهللاِ, رسوَل 
_^ ` a b c d ﴾ بِه? ُجزينا عِمْلنا يشءٍ  وكلُّ  ,]١٢٣:[النساء 

َغَفَر اهللاُ َلَك َيا َأَبا َبْكٍر, َأَلْسَت « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  كثريٌة, وسيئاُتنا وأخطاُؤنا فُذنوُبنا َأْي:
                                                 

 .), من حديث أيب هريرة ٢٩١٦أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( )١(



 

 

אאאFE ٤٢ 

َْواُء? َزُن? َأَلْسَت ُتِصيُبَك الألَّ ُهَو َما « قاَل: َبىل. قلُت: قاَل: »َمتَْرُض? َأَلْسَت َحتْ
َزْوَن بِهِ   .IQH»ُجتْ

ْواُء, يصيُبك, الَّذي واحلزنُ  يصيُبك, الَّذي املرُض  فَهذا  ذلَك  كلُّ  والألَّ
 واملعاِيص. الذنوِب  َقدرِ  من تطهريٌ 

َ  املاتعَ  العظيمَ  احلديَث  هذا َوْلنَقَرأْ   املرِض, بسبِب  يِئنُّ  مريضٍ  لكلِّ  املبرشِّ
 بنِ  شدادِ  حديِث  ِمن غِريِمها وعندَ  )ُمعجِمه( يف الطَرباينِّ  وعندَ  )أمحدَ  مسندِ ( ففي

 ًدا ِمنْ بْ عَ  َلْيُت تَ ابْ  اذَ إِينِّ إِ : َيُقوُل   اهللاَ إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   أوسٍ 
هُ  َلَدْتهُ وَ  مِ وْ يَ َك كَ لِ ذَ  َجِعهِ وُم ِمن َمْض قُ يَ  نَّهُ إِ فَ , َلْيُتهُ تَ ا ابْ  مَ َىل  عَ ِين ِمَد َح ِمنًا فَ ي ُمؤْ ادِ بَ عِ   ُأمُّ

نَه واحلديُث  »اايَ طَ اخلَ  ِمنَ   .IRH)اجلاِمعِ  صحيِح ( يف األلباينُّ  حسَّ
ه ولَدْته كيومِ  املرضِ  فراشِ  ِمن يقومُ  إنَّه أي:  َجيزعِ  فَال  اخلَطايا, منَ  أمُّ

نا يقوُل: َبْل  احلديِث, هذا بعدَ  املريُض  اإلنسانُ   ما أعَظَمك! ما َأكَرَمك! ما ربَّ
 َأرَمحَك! ما أحَلَمك!

 األجَر. بذلِك َيناَل  أن الثانيُة: الفائِدةُ 
 والتَّحليةُ  الذنوِب, منَ  فالتَّخليةُ  َحتليٌة, الثانيةِ  ويف َختليٌة, األُوىل ففي
مذيِّ  عندَ  واحلديُث −  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  باألُجوِر,  بنِ  جابرِ  حديِث  ِمن )ُسننِه( يف الرتِّ

نيا يف اهللاُ عافاُهمُ  الذين َيعني: »َعافَِيةِ الَيَودُّ َأْهُل « :− اهللاِ عبدِ  َيْوَم « الدُّ

                                                 
 .), من حديث أيب بكر الصديق ٢٩١٠أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( )١(
), وانظر: صحيح اجلامع ٤٧٠٩), والطرباين يف املعجم األوسط (٤/١٢٣أخرجه أمحد ( )٢(

)٤٣٠٠.( 



 

 

אא ٤٣ 

ْنَيا َبَالِء الثََّواَب, َلْو َأنَّ الِقَياَمِة ِحَني ُيْعَطى َأْهُل ال ُجُلوَدُهْم َكاَنْت ُقِرَضْت ِيف الدُّ
 البالءِ  أهلِ  إىل فَينظرونَ  ُتوزعُ  األرزاَق  َيرون الِقيامةِ  ويومَ  ,IQH»َقاِريضِ املَ بِ 

نيا يف باَملقاريضِ  جلوُدهم ُقِرَضت لو أنْ  فَيتمنَّون توزُع, وَأرزاُقهم  لِذلَِك  طلًبا الدُّ
 اَملنِزلِة. وتِلَك  الثَّواِب 

 امرأةٍ  عنِ  )السالِكنيَ  َمداِرج( الرائعِ  ِكتابِه يف  القيمِ  ابنُ  لنا وَحيِكي
 مَعها: َمن بعُض  ها ل فقاَل  فضِحَكت, إصبعها فانَقَطعت َتعثََّرت العابداِت  منَ 

 َحالوةُ  َعقِلك, قدرِ  عىل ُأخاطُِبك قاَلت: ُأصُبعِك? انَقَطعت وقدِ  َأتضَحكني
 يف ذلك جتدُ  لِكنْ  َتراه, وال األجرَ  َتستحِرضُ  فِهي .IRHِذكِرها مرارةَ  َأنَسْتني َأجِرها
 ِذْكِرها. مرارةَ  َأْنَسْتَها وَقدْ  َقلبِها

 الفائِدُة الثالثُة: ترتفُع املنِزلُة عنَد اهللاِ تعاىل.
, عندَ  ترتفعُ  املنِزلةُ  َتبدأُ  األجرِ  وُحصولِ  الذنوِب, تكفريِ  فبعدَ   فنَرى اهللاِ

 ويقوُل  َيمرُض, شهورٍ  سبعةِ  أو شهوٍر, بِستَّة وفاتِه قبَل  ُفالًنا األحيانِ  بعَض 
 عَمليةٌ  وتبدأُ  باملَرِض, وُيبتَىل  املرِض, ِشدةِ  يف السنِّ  يف كبريٌ  رجٌل  هذا منا: الواحدُ 
 به, ُعلَِّقت قد األنابيِب  هبِذه فإذا اُملستشَفى يف عليه دَخْلت وإذا عَمليٌة, تتُلوها

ُب  وأنَت  شهراِن, أو شهرٌ  عليه ويمرُّ   َذلك! ِمن تتعجَّ
 خالدٍ  بنِ  حممدِ  حديِث  ِمن )داودَ  أيب سننِ ( يف جاءَ  فَقد َذلِك يف غرابةَ  وال

ه َعن أبيه عن ا ذَ َد إِ بْ عَ النَّ إِ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوَل  سِمْعت قاَل: , جدِّ

                                                 
 .), من حديث جابر بن عبد اهللا ٢٤٠٢أخرجه الرتمذي: أبواب الزهد, رقم ( )١(
 ).٢/١٦٧مدارج السالكني ( )٢(



 

 

אאאFE ٤٤ 

 ,هِ لِ مَ عَ ا بِ ْغهَ لُ بْ يَ  مْ  لَ « ُهناك, العظيمةَ  املنِزلةَ  تلَك  له أرادَ  اهللاُ »ةٌ لَ زِ نْ مَ  اهللاِ  نَ مِ  هُ لَ  ْت قَ بَ َس 
َ َص  مَّ ثُ  ,ِدهِ لَ  وَ ِيف  وْ أَ  الِهِ  مَ ِيف  وْ أَ  ,ِدهِ َس  َج اهللاُ ِيف  هُ َال تَ ابْ  َغهُ ى ُيبَ تَّ َح  َك لِ  ذَ َىل عَ  هُ ربَّ َة لَ زِ نْ املَ  لِّ
 .IQH»اَىل عَ اهللاِ تَ  نَ مِ  هُ لَ  ْت قَ بَ َس  يتِ الَّ 

 له سَبَقت الَّتي املنزلةِ  إىل َيِصَل  حتَّى اهللاِ  عندَ  قدَره وُيعيل َيرفُعه املرُض  فهذا
رُ  إَذْن: فاألمراُض  , اهللاِ عندَ   األجَر, ِهبَا املريُض  ويناُل  الذنوُب, ُتكفَّ

 اهللاِ. عندَ  منزلُته وترتفعُ 
 أوالَدنا. لنا وأصِلْح  أموالِنا, يف لنا وباِركْ  أجساِدنا, يف عافِنا اللُهمَّ 

 املرُض سبٌب رئيٌس للعودِة إىل اهللاِ.الفائدُة الرابِعُة: 
 سبًبا َيكونُ  باملَرضِ  فإذا اهللاِ, عنِ  معِرًضا غافًِال  شارًدا كانَ  إنسانٍ  ِمن فَكمْ 

ه بَضعِفه ُيشعُره إنَّه إذْ  اهللاِ, إىل وإنابتِه عودتِه يف رئيًسا  يشعُره كَام  وبانِكساِره, وبذلِّ
 عليه. اهللاِ  بفضلِ 

; يا يقوُل: صوَته, ربَّه ُيسمعَ  أن املريضِ  العبدِ  عىل فإنَّ  ولذا  ابنُ  يقوُل  اهللاُ
فوةِ  ِصفةِ ( كتابِه يف  اجلوزيِّ   ُحيبُّه; وهو العبدَ  َليبتيل اهللاَ  إنَّ  قيَل: :)الصَّ
 يسمعَ  َأنْ  ُحيبُّ   اهللاَ إنَّ  الرائعَة, الكلامِت  هذه تدبَّرْ  .IRHصوَته لَيسمعَ 
 حاجةٍ  ويف َضعٍف, ويف انِكسارٍ  يف ونحنُ  اهللاُ. يا نقوُل: ونحنُ  وصوَتك صويت
 اهللاُ. يا نقوُل: وعوزٍ 

                                                 
), من حديث ٣٠٩٠للذنوب, رقم ( املكفرة األمراض أبو داود: كتاب اجلنائز, بابأخرجه  )١(

 .حممد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده 
 ).٤/١٨٠), وأخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء (٢/٤١صفة الصفوة ( )٢(



 

 

אא ٤٥ 

 حالِ  يف صوَته ربَّه فْلُيسِمعْ  َصوتِه سامعِ  بعدَ  له اهللاُ َيستجيَب  أن أرادَ  فَمن
خاءِ  يف صوَتك ربُّك وْلَيسَمعْ  الشدِة, قبَل  الرخاءِ   الشدِة. قبَل  الرَّ

 ذلك وَمع ِشدٍة, حالِ  يف فُهو احلوِت  بطنِ  يف  ُيونَس  حاَل  وَتدبَّرْ 
 ﴾p q r s t﴿ سبحاَنه: اهللاُ فقاَل  سبحاَنك, أنَت  إالَّ  إلهَ  ال يقول:

 p q﴿ احلوِت, بطنِ  يف َيكونَ  َأنْ  قبَل  اُملسبِّحني ِمنَ  أنَّه َيعنِي: ,]١٤٣[الصافات:
r s t﴾ :١٤٣[الصافات[. 

مذيِّ  ُسننِ ( يف نقرأُ  ونحنُ  ْ  :ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا قوَل   ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمن )الرتِّ
َدائِِد وَ « ُه َأْن َيْسَتِجيَب اهللاُ َلُه ِعنَْد الشَّ َخاءِ الَمْن َرسَّ َعاَء ِيف الرَّ  .IQH»َكْرِب, َفْلُيْكثِِر الدُّ

 p q r﴿ سبحاَنه: قاَل  حينَام عليه, اهللاُ  عاَب  الَّذي كهذا َيكونُ  وال
s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © «ª ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ﴾ ٨:[الزمر[. 

 يف  اهللاُ أمرَ  كام اهللاِ  رسولِ  عىل − اهللا رمحكم−  مواوسلِّ  واوصلُّ  هذا
 b c d e f g h i j k l﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه
m n o ﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
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), من ٣٣٨٢مستجابة, رقم ( املسلم دعوة أن جاء ما أخرجه الرتمذي: أبواب الدعوات, باب )١(

 .حديث أيب هريرة 
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 خَرْجت قاَل: أعرابِيا أنَّ   اجلَوزيِّ  البنِ  )اهلَوى ذمِّ ( كتاِب  يف جاءَ 
ا بجاريةٍ  أنا فإذا ُمظلمٍة, ليلةٍ  ذاَت   فأَرْدُهتا −وقواِمها ها ومجالِ  ُحسنِها يف−  علمٌ  كأهنَّ
 ِديٍن? ِمن ناهٍ  لَك  َيُكن م ل إذا عقلٍ  ِمن زاجرٌ  لَك  أَما ويَلَك! فقاَلت: َنْفِسها, عن

كَ  َأنْ  فأرادَ   الكواكُب. هذه إالَّ  َيرانا ما واهللاِ إًِهيا, فقال: ويستعطَفها مشاعَرها حيرِّ
 فأينَ  .IQHُمكوكُبها?! وأينَ  َتقوُل: هبا فإذا فِعِله, عىل الشاِهدةِ  النجومِ  هذه إىل ُيشريُ 

نَها الَّذي الكواكِب  هذه خالُق   زينًة?! السامءِ  يف وجَعَلها زيَّ
ا  فأينَ  ونقوَل: ُنرددَ  َأنْ  حنيٍ  كلِّ  يف َنحتاُجها اهللاِ, عبادَ  يا ولُكم يل رسالةٌ  إهنَّ

َكت فإذا ُمكوكُبها?  وإذا اهللاِ, َمعاَيص  لَرتتكَب  اهللاِ عنِ  غافلةً  النفوُس  هذه حترَّ
َكت َكِت  وإذا احلراَم, لَرتتكَب  لَتبطَش, اجلوارُح  هذه حترَّ  وهذا لترسَق, اليدُ  حترَّ

 َسْمعها: يف َيرتادَّ  أن ُبدَّ  فال لآلثاِم, لُتخططَ  النفُس  وهذه احلراَم, لَريتكَب  الَفْرُج 
 اهللاُ?! أينَ 

ا ا حتَتها, اهللاَ وُيباِرزون األغطيةِ  حتَت  َيعَملون للذين رسالةٌ  إهنَّ  إىل رسالةٌ  إهنَّ
 النظِر. أهونَ  اهللاِ نظرِ  ِمن جَعلوا الَّذين أولِئك

ــةٍ  ــٍة يف ُظلم ــْوَت بِِريب ــا َخَل  وإِذا م
 

ــــانِ   ــــٌة إىل الطُّغي ــــنفُس داعي  وال
 

                                                 
 ).٢٧٢أخرجه ابن اجلوزي يف ذم اهلوى (ص )١(

kk
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 هاـفاْسَتْح ِمـن نَظـِر اِإللـِه وُقـْل لـ
 

ــراين  ــالَم َي ــَق الظَّ ــذي خل  IQHإنَّ الَّ
 

ا  خَلْوا فإذا والعفاَف, والتُّقى اهلُدى َيَتصنَّعون الذين ألُولِئك رسالةٌ  إهنَّ
 فأينَ  هم: ل ُيقاُل  هدايَة, وال الصالَح  ُيمثِّلون الَّذين أولِئَك  انَتَهكوها, اهللاِ بمحارمِ 

 ُمكوكُبها? فأينَ  اهللاُ?
ا  املعبودِ  ِمنَ  َيستحيي وال ِمثِله, العبدِ  منَ  َيستحيي الَّذي العبدِ  إىل رسالةٌ  إهنَّ
 سبحانه.
ا  ديوانِ  يف اسُمه يأِيتَ  أن وَخياُف  الرقيِب, عنيَ  يراقُب  الذي إىل رسالةٌ  إهنَّ

 الشفاعاُت. معه َتصلُح  وال وأخطَر, أعظمَ  ديوانٍ  إىل َيلتِفُت  وال الرقابِة,
ا  ﴾\ ] Z﴿ سبحانه: احلقِّ  قولِ  عن غَفَل  َمن إىل رسالةٌ  إهنَّ

 وَيستحيي سيجارَته, َيرفعُ  وال احلراَم, َيفعُل  وال َيستحيي والِده, ِمن ,]١٠٨:[النساء
 فالٍن. ِمن وَيستحيي زوجتِه, ِمن وَيستحيي َمسؤولِه, ِمن وَيستحيي أستاِذه, ِمن

﴿Z [ \ ] ^ _ ` a b﴾ :١٠٨[النساء[, 
 عنه, َتغُفُل  قد معَك  الَّذي املسؤوُل  وفالنٌ  َتناُم, قد وزوجُتك عنَك, َيغيُب  والُدك

﴿Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
ji k l m n o﴾ ١٠٨:[النساء[. 

 b c d e f g h﴿ الشعراِء: سورةِ  يف سبحانه يقوُل 
i j k l m n o p q r s﴾ ٢٢٠−٢١٧:[الشعراء[. 

                                                 
 ).٢٥نونية القحطاين (ص: )١(
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 إِذا ما خَلْوت الدهَر َيوًما فـال َتُقـْل 
 

ــُب   ــيلَّ رقي ــْل ع ــْن ُق ــوُت ولكِ  َخل
 

 وال َحتَســــَبنَّ اهللاَ َيغفــــُل ســــاعةً 
 

ــُب   ــه َيغي ــي عَلْي ــا ُختف  IQHوال أنَّ م
 

 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   َثوبانَ  حديِث  يف )ماَجهْ  ابنِ  ُسنن( يف جاءَ  وقد
تِ أُ  نْ اًما مِ وَ قْ نَّ أَ َلمَ عْ َألَ «  »ايًض َة بِ امَ اِل ِهتَ بَ اِل جِ ثَ مْ أَ  اٍت َسنَ َح بِ  ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  ونَ تُ أْ ي يَ مَّ

 ِمنْكم رأى فالَّذي جدا, َعظيمةً  مميزةً  حَسناٍت  بل حسناٍت  فقط ليَسْت  َيعني:
 هذه تذهُب  »وًراثُ اًء َمنْ بَ ا اهللاُ هَ ُلهَ عَ ْج يَ فَ « قاَل: جدا, عظيمةٌ  أهنا يعلم ِهتامةَ  جباَل 

 يشٌء. منها َيبقى وال كلُّها احلسناُت 
 , ثوبانُ  فانتفَض  حسناٌت! عنَده صالٍح  رُجلٍ  َعن ُهنا َنتكلمُ  نحن

 قاَل: نعلُم, ال وَنحنُ  نهممِ  َنكونَ  أن ,َلنا لِّهمَج  َلنا, همِصفْ  ,اهللاَِّ رسوَل  يا وقاَل:
ُ ا إِ مَ أَ « يْ وَن مِ ُخُذ أْ يَ , وَ تُِكمْ َد ِجلْ  ِمنْ , وَ اُنُكمْ وَ ْخ إِ  مْ هنَّ  يف فَرتوَهنم »نَ ذوُ ُخ أْ  تَ َام ِل كَ َن اللَّ

 ويطوفونَ  مَعكم, يصومونَ  ورأيُتموهم املنابِر, عىل رأيُتموهم وربَّام املساجِد,
 َتروَهنم, الصاحلاِت, إىل َيَتساَبقون مَعكم, القرآنَ  وَيقرؤونَ  احلراِم, بالبيِت 

َ  إذا ,IRH»اوهَ َتَهكُ ِم اهللاِ انْ ارِ َح مَ ا بِ وْ لَ ا َخ ذَ اٌم إِ وَ قْ أَ  مْ َلكِنَّهُ وَ «  احلرامَ  َيرتكَب  أن له َتيرسَّ
َ  وإذا ارتَكَب, الرقيِب  عنيِ  غيبةِ  يف َ  وإذا يِرسُق, َيرسَق  أن له تيرسَّ  َيزينَ  َأنْ  له تيرسَّ

َ  وإذا َيزين,  يراهُ   اهللاُ  لكن يراُه, ال أَحًدا أن يظنُّ  نَظَر, َينظرَ  أن له تيرسَّ
 عليه. وُمطَّلعٌ 

 إىل فيه فَينظرُ  املحموَل  هاتَف  ال هذا َحيمُل  وهو بجانبِه زوجُته تنامُ  فمثًال:
                                                 

 ).٣٤(ص أليب العتاهية, انظر: ديوانه انالبيت )١(
 .) من حديث ثوبان ٤٢٤٥الذنوب, رقم ( ذكر أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب )٢(
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 اهللاِ, نظرِ  إىل َيلتِفْت  ومل نَظِرها, ِمن فخاَف  َيدري! تعاىل واهللاُ َتدري, ال هي احلراِم,
, عنِ  ُيداريه وال عنها هاتَف  ال ُيداري  َيستغفرُ  وال زوجُته َتراهُ  أن قبَل  َيمحوه اهللاِ

; عنه َيكِشَف  أن قبَل  وَيمحوه منه,  إليه. الناظِرين أهونَ  اهللاِ نظرِ  ِمن جعَل  ألنَّه اهللاُ
 معَ  خرَج   عمرَ  ابنَ  أنَّ   اجلوزيِّ  البنِ  )التَّبِرصة( كتاِب  يف وَرد

 ووَضعوا سفرًة, وَضعوا الغداءِ  موعدُ  جاءَ  فلامَّ  املدينِة, منَ  قريًبا له أصحاٍب 
 ُعمرُ  ابنُ  له فقاَل  َيعرُفه, أحدَ  ال جمهوٌل  َمغمورٌ  غنَمٍ  راِعي هبِم فَمرَّ  عليها, الطعامَ 
  − َيا قاَل: ,−الناُس  معه يأُكَل  أن ُحيبُّ  بُمفرِده, َيأكَل  أالَّ  عادتِه ِمن وكان 

 قاَل: عمَر, ابنُ  استغَرَب  صائٌم, أنا ال, قاَل: ُسفرتِنا. من ُكْل  اقِرتْب  الغنَِم, راِعَي 
ه الشديدِ  اليومِ  هذا يف صاِئمٌ   هِذه وسطَ  األغناِم, هذه خلَف  الشعاِب, هذه بنيَ  حرُّ

 صائٌم, أنَّه ُيمثَِّل  أنْ  َحيتاُج  وال والتمثيِل, للتصنُّعِ  جماٌل  هناك ليس يعني: اجلباِل.
 قاَل: اجلباُل, وهذه األوديُة, وهذه األغناُم, وهذه الشعاُب, هذه إالَّ  مَعه أحدَ  فال
 : عمرَ  ابنُ  قاَل  اخلاليَة. أيامي ُأبادرُ  بِفطرتِه: األَعرايبُّ  قاَل  هذا?! وسطِ  يف
 املغرُب. جاءَ  إذا عليه تفطرُ  فِطًرا لك وَنجَعْل  منها نأُكْل  الشياِه, هذه ِمن شاةً  بِْعنا

ا يل, ليَسْت  إهنا قاَل:  − املوضوعُ  وينتهي− الذئُب  أَكَلها له: ُقْل  قاَل: ملوالَي. إهنَّ
 جماَل  فال احلديَث. وَقَطعَ  وراَح, اهللاُ?! فأينَ  اجلاريُة: قاَلِت  كام األعرايبُّ  فقاَل 

ُد: وهو األعرايبُّ  ذهَب  للنقاِش,  فأينَ  يقوُل: عمرَ  ابنُ  َيَزلِ  فَلمْ  اهللاُ?! فأينَ  ُيردِّ
فرةُ  ُرفَعت حتَّى اهللاُ?! فأينَ  اهللاُ?!  املدينةَ  قدمَ  حتَّى اهللاُ?! فأينَ  يقوُل: وهو السُّ
 ُهَو, هذا قالوا: الغالِم? هذا سيِّدُ  أينَ  قاَل: املدينةَ  دخَل  فلامَّ  اهللاُ? فأينَ  يقوُل: وهو

نيا, يف أنَقَذْته كلمةً  قاَل  لَقدْ  وقاَل: لُه, ووهَبها الغنمَ  واشَرتى فأعَتَقه, فاشَرتاُه,  الدُّ
 .IQHاآلِخرةِ  يف ُتعتَِقه أن اهللاَ وَأرجو الدنيا يف أعَتَقْته اآلِخرِة. يف ُتنقَذه أن اهللاَ  وَأرجو

                                                 
 ).٢/٢٥٠التبرصة ( أخرجه ابن اجلوزي يف )١(
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 الدواِم: عىل ُيردِّدُ  الَّذي الضمريِ  هبذا َحييا أن املسلمِ  العبدِ  عىل ُبدَّ  ال نَعْم,
 واحلديُث −   األزديُّ  يزيدَ  بنُ  سعيدُ  جاءَ  وملَّا ُمكوكُبها?! فأينَ  اهللاُ?! فأينَ 
 قاَل  َأْوِصني, اهللاِ, رسوَل  يا قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إىل −)ُمعجِمه( يف الطرباينِّ  عندَ 
الِِح ِمْن  ُأوِصيَك َأْن َتسَتْحيَِي ِمَن اهللاِ « :ملسو هيلع هللا ىلص ُجِل الصَّ َكَام َتْسَتْحيِي ِمَن الرَّ

 َأنَّ  َتستشعرُ  ألنََّك  الدواِم; عىل فَتنجو النَّجاُة! −واهللاِ −  احلديِث  هذا يف IQH»َقْوِمَك 
 إليَك. ينظرُ  اهللاَ

 À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ¿ ¾﴿ سبحاَنه: يقوُل 
ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
Ú Û Ü Ý Þ﴾ ٥٩:[األنعام[. 

 j k l m n o p q r s ut﴿ سبحاَنه: َيقوُل 
v w x yz{ | } ~ _`a 

bcdefghijk l m n﴾ ١٠−٨:[الرعد[. 
 ْم َتسُلْك َمسالَِكهاـَترجو النَّجاَة ولَ 

 

فينَة ال َجتري عـىل الَيـَبسِ    IRHإنَّ السَّ
 

 يف  اهللاُ  أمرَ  كام اهللاِ  رسولِ  عىل − اهللا رَمحكم−  مواوسلِّ  واوصلُّ  هذا
 b c d e f g h i j k l﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه
m n o ﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  
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 ).٢٣٠ديوان أيب العتاهية (ص:  )٢(
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 األمِة; بَيدِ  َيأُخذون الَّذين الُعقالءِ  وإىل احلُكامءِ  إىل الِفتنِ  زمنِ  يف َنحتاُج  َكم
 :وصاياهم إىل فلنَستمعَ 

 إِذْ  زياٍد, إمارةِ  يف بالسوِق  واقٌف  أنا بينَام قاَل:  ُبردةَ  أيب عن جاءَ 
ًبا, األُخرى عىل يديَّ  بإحَدى َرضْبت  كانت َقدْ − األنصارِ  منَ  رجٌل  فقاَل  تعجُّ
 من أعَجُب  ُقلُت: قاَل: ُبردَة? أبا يا تعَجُب  ِممَّا :−ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولِ  معَ  ُصحبةٌ  لوالِِده

هم واحدٌة, ودعوُهتم واحٌد, ونبيُّهم واحٌد, دينُهم قومٍ   وغزوُهتم واحٌد, وحجُّ
 والدي سِمْعت فإينِّ  تعَجْب; فال قاَل: بعٍض! قتَل  بعُضهم َيستحلُّ  واحدٌة,
تِ  نَّ إِ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوَل  سمعَ  أنَّه أخَربَين ةٌ أُ  يأمَّ  ا ِيف هَ يْ لَ َس عَ يْ لَ , ةٌ ومَ ُح َمرْ  مَّ

َال َقتْ ال ا ِيف اُهبَ َذ نَّام عَ اٌب, إِ َذ  عَ َال اٌب وَ َس ِة حِ رَ ِخ اآل  .IQH»نِ تَ فِ الِل وَ زِ ِل والزَّ
 : ﴿Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊ املوَىل  وصدَق 

Ì Í Î Ï Ð﴾ ٢٥:[األنفال[. 
 الصادُق  فأبانَ  بعًضا?! بعُضنا يقتُل  كيَف  حاِئًرا: املرءُ  تساَءُل يَ  وهنا

 ِمن َييل فيام بعًضا بعُضنا يقُتُل  كيَف  −عليه وسالُمه ريبِّ  صلواُت −  املصدوُق 
 َأحاديَث:

                                                 
 ).٤/٢٥٤أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )١(

kk



 

 

אאאFE ٥٢

 ُحذيفةَ  حديِث  من )الِفتنِ ( يف نعيمٌ  رواهُ  واحلديُث −  قاَل 
 −: »َجاُل َحتَّى  ,»َعاقًِال  َرُجًال  َتَرى َتَكادُ  َما َتُكوُن فَِتٌن َتْعُرُج فِيَها ُعُقوُل الرِّ
 عقوُل  فيها ترتفعُ  أي: »َتْعُرُج فِيَها« عقوٌل, هم ل ليس ولكن رجاٌل, فيوجدُ 

 .IQH»َعاقًِال  َرُجًال  َتَرى َتَكادُ  َما َحتَّى« الرجالِ 
 بألفاظٍ  وغُريهم ِحبانَ  وابنُ  ماَجهْ  وابنُ  أمحدُ  رواهُ −  آخرَ  حديٍث  يف وجاءَ 

اَعِة « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   األَشعريِّ  موسى أيب عن :− ُخمتلفةٍ  إِنَّ َبْنيَ َيَدِي السَّ
َلْيَس بَِقْتلُِكُم « قال: َنقتُل?! ِممَّا أكَثرُ  قالوا: »الَقْتُل « قال: اهلرُج? وما قالوا: »ْرَج اهلَ 

كَِني, َوَلكِْن بَِقْتِل َبْعِضُكْم َبْعًضا  .»اُملْرشِ
ِه, َوَذا َقَراَبتِهِ « ماَجْه: ابنِ  روايةِ  يف وجاءَ  ُجُل َجاَرُه, َواْبَن َعمِّ  ,»َحتَّى َيْقُتَل الرَّ

ُه َلُتنَْزُع ُعُقوُل َأْهِل َذاَك « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  يومئٍذ?! عقوُلنا ومَعنا : الصحابةُ  قاَل  إِنَّ
َماِن, َوَخيُْلُف لَ  م أكَثُرهم حيَسُب  »َها َهَباٌء ِمَن النَّاسِ  الزَّ  عىل وَلْيسوا يشءٍ  عىل أهنَّ

 .IRHيشءٍ 
ُ  نَعْم,  إالَّ  ُتنزعُ  الُعقوَل  ألنَّ  احلَريَة; هذه فتجدُ  الِفتنِة, زمنِ  يف الُعقوَل  َتتغريَّ

 . اهللاُ رِحمَ  ممَّنْ 
 لكلِّ  وصايا ;− األِحبَّةِ  معاَرش −  ولُكم يل فهي الِفتنِ  زمنِ  يف الَوصايا أما

 ما وصايا قراٍر, صاحِب  لكلِّ  وصايا واَملرؤوِس, للرئيسِ  وصايا وَحمكوٍم, حاكمٍ 
 :ملسو هيلع هللا ىلص رسولِه وُسنةِ  اهللاِ كتاِب  من مجِعها يف اجَتَهْدت إنام َنْفيس, من هبا ِجئُت 

                                                 
 .) من حديث حذيفة ١٠٧الفتن لنعيم بن محاد ( )١(
وابن  ,)٣٩٥٩( رقم الفتنة, يف التثبت باب الفتن, كتاب: ماجه ), وابن٤/٣٩١أمحد ( أخرجه )٢(

 . األشعري موسى أيب حديث ), من٦٧١٠حبان (



 

 

א ٥٣

 اهللاِ إىل الرجوعُ  إالَّ  الفتنِ  منَ  الفتنِ  زمنِ  يف األمةَ  ُخيِرُج  ال الَوصيُة األُوىل:
 إَِليِه. والعودةُ 
 َعن َبعيدةٌ  , اهللاِ عنِ  بعيدةٌ  وهي فِتنةٍ  ِمن أمةٌ  َخترَج  أن ُيمكنُ  فال

 فتعودَ  اهللا, إىل واجلامعاُت  األفرادُ  َتعودَ  أن ُبدَّ  وال َمنهِجه, عن بعيدةٌ  رشِعه,
ساُت   عودةً   اهللاِ إىل تعودُ  ومناهِجها; وَترشيعاِهتا بدساتِريها كلُّها اُملؤسَّ

 َتزيُد. بل الفتنُ  ُتنزعُ  فَلنْ  وإال شكليًَّة, ال صادقةً 
 يف الطرباينِّ  عندَ  وهو  معاذٌ  رواه واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل 

َا َسَتُكوُن فِْتنَةٌ « :−)ُمعجِمه(  وكيَف  اهللاِ? َرسوَل  يا لنا فكيَف  الصحابُة: قاَل  »إِهنَّ
لِ األَ َتْرِجُعوَن إَِىل َأْمِركُِم « قاَل: َنصنُع?  َنرى نَعمْ  الباُب, هذا إالَّ  فليس .IQH»وَّ
 وهو: واحًدا خمرًجا إالَّ  الِفتنِة, إىل بِنا تعودُ  املخارِج  هذه كلُّ  لِكنْ  ُمتعددةً  خمارَج 

لِ َترِجعون إىل أمِركم «  .»األوَّ
ُل? األمرُ  هوَ  ما ُمتسائٌل: َيتساَءُل  وَقدْ   األوَّ

 ابنِ  َحديِث  ِمن داودَ  أيب عندَ  جاءَ  فيام ملسو هيلع هللا ىلص املصدوُق  الصادُق  َلنا بيَّنَه فأقوُل:
با, أنواعِ  من نوعٌ  »ِعينَةِ الإَِذا َتَباَيْعُتْم بِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   ُعمرَ   الرِّ

ْرِع, َوَتَرْكُتُم الَوَأَخْذُتْم َأْذَناَب « َهاَد, َسلََّط اهللاُ َعَلْيُكْم ُذال َال اجلِ َبَقِر, َوَرِضيُتْم بِالزَّ
يُن, هو األوُل  األمرُ  IRH»َينِْزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا إَِىل ِدينُِكمْ   صادقةٍ  عودةٍ  ِمن بدَّ  فال الدِّ

 اهللاِ. إىل
                                                 

 ).٨٦٧٩), واألوسط (٣٣٠٧رقم  ٣/٢٤٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(
), من حديث ابن عمر ٣٤٦٢العينة, رقم ( عن النهي يف أخرجه أبو داود: أبواب اإلجارة, باب )٢(

. 



 

 

אאאFE ٥٤ 

 لِكن مسرياٍت, نريُدها اهللاِ, إىل مسرياٌت  لكنَّها مسرياٍت, نريُدها نَعْم,
 إىل لكنَّها مسرياٍت  نريُدها الناُس! أينَ  املساجدَ  اسَألوا املساجِد, إىل ُنريُدها

 احلالِل.
ا اعَلمْ   الِفتِن, يف السبُب  هو ُيصيلِّ  ال الَّذي البعيد املِسكني هذا أنَّ  املباَرُك, أهيُّ

با َيأكُل  والَّذي نا الفواِحَش  يرتكُب  والَّذي الِفتنِة, يف سبٌب  الرِّ  يف سبٌب  والزِّ
 فِعٍل. ِمن بدَّ  وال ُجيدي, ال الكالمُ  صادقٍة, اهللاِ إىل عودةٍ  ِمن ُبدَّ  ال الِفتنِة,

 اهللاِ. إىل اللجوءِ  منَ  ُبدَّ  ال الوصيُة الثانيُة:
 لُفالن, ال فَقْط, اهللاُ. يا نقوُل: لِكنْ  َنرصَخ  أنْ  املسرياِت  هذه ِخالَل  ُبدَّ  فال

ساِت. إىل وال اهليئاِت  إىل ال فالُن, يا وال  املُؤسَّ
انا  واهللاُ   يقوُل  وغِريها, األنعامِ  سورةِ  ففي ذلَك, عىل ربَّ
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 ُدعاءٌ  إالَّ  ِمنها ُينجي ال فِتنةٌ  تكونُ  قاَل: حينَام −− حذيفةُ  ويقوُل 
 ِكيِسه ِمن بيشءٍ  َيأيت ال  فحذيفةُ  ,IQHَشيبةَ  أيب ابنُ  رواه الغريِق. كُدعاءِ 

 كيَف  الغريَق  أَرَأْيتمُ  الغريِق. كُدعاءِ  دعاءٌ  إالَّ  منها ُينجي ال فِتنةٌ  فتكونُ  وَجيبِه,
                                                 

 ).٣٧١٤٥(أخرجه ابن أيب شيبة  )١(



 

 

א ٥٥ 

, يا يقوُل: يُرصُخ  دُ  اهللاُ دَ  أن إالَّ  الِفتنةِ  منَ  ُخيرُجنا ال كذلِك يشٍء! كلِّ  ِمن يتجرَّ  َنتجرَّ
تِنا حولِنا ِمن  عَدساِت  أمامَ  ها َنقولُ  ال صاِدقَني, ها َنقولُ  اهللاُ. يا اهللاُ, يا وَنقوَل: وقوَّ

 ها نقولُ  ال النهاِر, وضِح  يف ها َنقولُ  كام الَبهيمِ  الليلِ  ُظلمةِ  يف ها َنقولُ  بل التَّصويِر,
َق  رَ  لنا لُيصفَّ  اهللاُ. يا نقوُل: صاِدقَني, ها نقولُ  بل لنا, وُيصفَّ

اَج  إنَّ  زمنِه: يف كانَ  ملَِن قاَل  حينَام  احلسنُ  يقوُل  , عذاُب  احلجَّ  فال اهللاِ
ِع; باالستِكانةِ  عليُكم ولِكنْ  بأيديكم, اهللاِ عذاَب  َتدَفعوا  تعاىل اهللاَ فإنَّ  والترضُّ
 .IQH]٧٦:[املؤمنون ﴾N O P Q R S T U﴿ يقوُل:

 ُنخِرَج  أن نريدُ  ونحنُ  ِغنائيٍة, َمهرجاناٍت  إىل ال اهللاِ, ىلإ باللجوءِ  إليِهم ُيِشري
 واملهرجاناِت  واُملطِرباِت, اُملطِربني وإحضارِ  بالِغناِء, الِفتنةِ  هذه من أنفَسنا

 النجاَة?! َنرجو ذلِك ومعَ  اهللاِ  دينِ  عن ُبعدٌ  فهذا يُكْن, م ل شيًئا وكأنَّ  الِغنائيِة,
 م َتسُلْك َمسالَِكهاـَترجو النَّجاَة ول

 

فينَة ال َجتري عـىل الَيـَبسِ    IRHإنَّ السَّ
 

 باجلَدِل. االشتغالِ  وتركِ  العمِل, منَ  ُبدَّ  ال الِفتنِ  زمنِ  يف الوصيُة الثالثُة:
 الفتنِ  زَمنِ  ففي والسامِع, للُمتكلِّمِ  هي ولَك, يل الوصايا هذه أقوُل: وكام

ا الَعَمل, ِمنَ  ُبدَّ  ال  ومواقعِ  وطرقاتِنا ومكاتبِنا جمالِسنا إىل وانُظر َينفُع, فال اجلدُل  أمَّ
نا فأصَبْحنا جَدٌل, كلَّها َجتِْدَها التواصِل,  جدلٍ  يف ونتصوُر, ونتنبأُ  وننتقدُ  نحلُِّل  كلُّ

نةُ  ومترُّ  عَمٌل, فِيهِ  ليَس   هذا ينفعُ  فال عمَل, وال َذلِك ِمن وأكثرُ  والسنتانِ  السَّ

                                                 
وذكره ابن تيمية يف منهاج السنة  ) بمعناه,٧/١٦٤أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )١(

 بلفظه. ٤/٥٢٩
 ).٢٣٠البيت أليب العتاهية, انظر: ديوانه (ص )٢(



 

 

אאאFE ٥٦

 اجلدُل.
 دعِ  قائًال: ابنَه َأوَىص   ُسليامنَ  أنَّ  )الدارميِّ  سننِ ( يف جاءَ  وقد

 : األوزاعيُّ  ويقوُل  ,IQHاإلخوانِ  بنيَ  العداوةَ  ُهييُج  وهو قليٌل, نفَعه فإنَّ  املِراءَ 
 كلِّ  ففي .IRHالعمَل  ومنََعهمُ  اجلدَل  ألَزَمهم رشا بقومٍ  أرادَ  إذا  اهللاَ  أنَّ  بَلَغني
َر,  واملتنبَِّئ  واملنتقدَ  املحلَِّل  جتدُ  جملسٍ   ممَّنْ  القليلِ  عندَ  إالَّ  العامَل  جتدُ  وال واملتصوِّ
 . اهللاُ رِحمَ 

 الشائعاِت. احَذروا الِفتنِ  زمنِ  يف الوصيُة الرابعُة:
 وإن حتَّى َتسمُع, ما كلَّ  َتنُرشْ  فال الِفتِن, أرُض  للشائعاِت  أرضٍ  خريَ  إنَّ 

ه فال صحيٌح, أنَّه ظنِّك عىل غَلَب   وُدنيويةٌ  ِدينيةٌ  َمصلحةٌ  هناكَ  َتكونَ  أن إالَّ  َتنُرشْ
ه. فال وإالَّ  لنِرشه,  َتنُرشْ

 وهو بنِرشه, الكثريَ  أفسدَ  وربَّام َيأتيه, يشءٍ  كلَّ  َينُرش  َمن ُهناكَ  أنَّ  واملصيبةُ 
. عندَ  والعلمُ  وَصَلني السطِر: أولِ  يف كتَب  إذا أنه يظنُّ   وهذا يريُد, ما يضعُ  ُثم اهللاِ
زُ  ال  :− )ُمسلمٍ  صحيح( يف كام−  َلنا قاَل  َقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا َيِصُلُه, َما كلَّ  ينَرش  أنْ  َلهُ  ُجيَوِّ
َث بُِكِل َما َسِمعَ املَ َكَفى بِ « ل نقوُل  ,ISH»ْرِء َكِذًبا َأْن ُحيَدِّ  أينَ  بالنِّرش: للُمتَعجِّ

 مسعودٍ  ابنِ  حديِث  يف يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا زَعموا, قاَل: يقولوَن, قاَل: مصدُرك?
  َُجِل َزَعُموا« قاَل: داودَ  أيب عند  .ITH»بِْئَس َمطِيَُّة الرَّ

                                                 
 ).٣١١أخرجه الدارمي يف سننه ( )١(
 ).٢٩٦أخرجه الاللكائي يف رشح اعتقاد أصول أهل السنة واجلامعة ( )٢(
 .)١/١٠( »صحيحه« مقدمة يف مسلم أخرجه )٣(
 ).٤٩٧٢زعموا, رقم (: الرجل قول يف أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب )٤(



 

 

א ٥٧

 لبعضِ  بنَِرشك القضايا بعضِ  يف والتحقيقاِت  األمنِ  أجهزةَ  ُيربُِك  لعلَّه َبْل 
 َجيوُز, ال وهذا األمِن, أجهزةَ  ُترُبك َقدْ  أيًضا احلقائِق  لبعضِ  بنِرشك َبْل  الشائعاِت,

 أصًال?! بذلَك  االشتغاُل  وملاذا
 يف هللاِ  وِذكِرهم للقرآنِ  لقراَءِهتم انُظرْ  حوَلك, َمن إىل −اهللاِ  عبدَ  يا− فانُظرْ 

 َحتليالٍت?! من ُيتابعوَنه ما أو أكثرَ  الِفتنِ  زمنِ 
 واإلرجاِف. التخذيلِ  لغةِ  ِمن احلذرُ  الوصيُة اخلامسُة:

لني هؤالءِ  أكثرَ  وما  اإلرجاَف  َيبثُّون الَّذين الياِئسني! اُملرجفني اُملخذِّ
 َيتكلَّمون املجلسِ  هذا يف فُهمْ  −َيعَلمون ال حيُث  ِمن− األمةِ  يف واليأَس  والتخذيَل 

 اخلَصمِ  ختطيطِ  َعن َيتكلَّمون املجلسِ  ذاكَ  ويف وضعِفنا, اخلَصمِ  قوةِ  عن
 وُكلُّ  وُفرقتِنا, اخلصومِ  كلمةِ  اجتِامعِ  َعنِ  َيتكلَّمون املجلسِ  َذلِك ويف وفوضويتِنا,

 وختذيٌل. ختذيٌل  إالَّ  ليَس  ذلَِك 
ون املنافِقونَ  األعداءُ  أيًضا ُيامرُسه والتخذيُل   اهللاُ  يقوُل  بينَنا, اُملندسُّ
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ُفكم  .]١٧٥−١٧٣:[آل عمران ﴾\ ] W X Y Z﴿ بأولياِئه; ُخيوِّ

إَِذا « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   ُهريرةَ  أيب حديِث  نمِ  )ُمسِلمٍ  صحيح( ويف
ُجُل: َهَلَك النَّاُس, َفُهَو َأْهَلُكُهمْ   تسمعُ  الناسِ  فبعُض  ,»َفُهَو َأْهَلُكُهمْ « أو »َقاَل الرَّ

 حيارَب  أن العبدِ  عىل لِكنْ  جيوُز, ال وهذا َتأييٍس, بلغةِ  التخذيلِ  عباراِت  ِمنها
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 األحداِث. يف التعاملِ  يف إجيابيا َيكونَ  وأن هؤالِء,
 فلنَحَذرِ  اهلَرِج, وهذا الفتنِ  زمنِ  يف :− وأختُِم هبا− الَوصيُة السادسُة 

 الَّذي املنهَج  ختالُف  الفوَىض  فهذه األمِن, أجهزةِ  وإزعاَج  والصَخَب, الفوَىض 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ورسوُله اهللاُ بِه جاءَ 

َا َسَتُكوُن ُأُموٌر ُمْشَتبَِهاٌت َفَعَلْيُكْم « : مسعودٍ  ابنِ  حديِث  ففي إِهنَّ
ِّ اَخل بِالتَُّؤَدِة, َوَأْن َتُكوَن َتابًِعا ِيف   هذا إىل انُظرْ  ,IQH»ْريِ َخْريٌ ِمْن َأْن َتُكوَن َرْأًسا ِيف الرشَّ

. يف رأًسا تكونَ  أن ِمن خريٌ  اخلريِ  يف تابًعا َتكونَ  أن النهِج;  الرشِّ
 تتصدرُ  األرشاُر, يتصدرُ  الفوَىض  حالِ  ويف الفتِن, زَمنِ  يف أن والسبُب 

 واألزماِت, الفوَىض  أثناءِ  يف فرصةً  َجيدوَهنا إذْ  واألقزاُم, القوارُض  وُهمُ  التُُّحوُت 
اَعُة َحتَّى َيْظَهَر « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  ٍد بَِيِدِه, َال َتُقوُم السَّ ُفْحُش الَوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ

َن الوَ   قالوا: ,»ُوُعوُل, َوَتْظَهَر التُُّحوُت الائُِن, َوَهيْلَِك اَخل ِمُني, َوُيْؤَمتََن األَ ُبْخُل, َوُخيَوَّ
, رسوَل  يا الُوُعوُل: ُوُجوُه النَّاِس « قاَل: التَّحوُت? وما الوعوُل  وما  اهللاِ

اُفُهْم, َوالتُُّحوُت: الَِّذيَن َكاُنوا َحتَْت َأْقَداِم النَّاِس َال ُيْعَلُم ِهبِمْ   ابنُ  رواه  .»َوَأْرشَ
 .IRHحبانَ 

ى أسٍف  كلِّ  معَ  الفتنِ  زَمنِ  ففي ى األمُني, ُينحَّ  الناسِ  وجوهُ  وُينحَّ
 القوارِض, ِمنَ  التُُّحوُت  ها ل َيربزُ  وإنَّام األموِر, َصْدرِ  يف َجتُدهم فال وأرشاُفهم,

                                                 
), وابن بطة يف اإلبانة ٢٣١), وابن وضاح يف البدع (٣٧١٨٨أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( )١(

 ).٩٨٨٦), والبيهقي يف شعب اإليامن (١٧٧(
), من حديث أيب ٤/٥٤٦), واحلاكم يف املستدرك (٦٨٤٤أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( )٢(

 .هريرة 



 

 

א ٥٩

 هبم. ُيعَلمُ  ال الناسِ  أقدامِ  حتَت  كانوا الَّذين
 ُهمـال َيصُلُح الناُس فوَىض ال َرساَة لَ 

  

ـــ  اُل  IQHهم ســـاُدواـوال َرساَة إذا ُجهَّ
 

 يف  اهللاُ أمرَ  كام اهللاِ  رسولِ  عىل − اهللا رمحكم−  مواوسلِّ  واوصلُّ  هذا
 b c d e f g h i j k l﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه
m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                 
 العقد الفريدو), ٢٧٠البن ِحبَّان (ص:ونزهة الفضالء ه األَْودي. روضة العقالء لَألْفوَ البيت  )١(

 ).١/١١( البن عبد ربه
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َل  إنَّ   ُمنتدياتِنا, ويف بيوتِنا, ويف جمالِسنا, يف ترتدَّدُ  الَّتي األحاديِث  يف املتأمِّ
 قائِدي أخالِق  بعضِ  تردِّي ِمن َشكًوى األحاديِث  هِذه يف َجيِد مقاالتِنا; بعضِ  ويف

يارات نا? أينَ  وإىل ُكنَّا? أينَ  يقوُل: اجلميعِ  حالِ  ولسانُ  الطرِق, عىل السَّ  ِرصْ
ُر, األحاديِث  هذه ومثُل  َ  الساِئقني واقعَ  َترى وهي تتكرَّ  عندَ  األخالِق  وتدينِّ

فاٌت  وهذه َنراها, ُكنَّا ما صورٌ  هذه اهللاِ! سبحانَ  القائُل: فيقوُل  بعِضهم,  ترصُّ
 أخالِق  عن البعدُ  الرئيَس  السَبَب  أنَّ  وجْدَت  ذلَك  عن فتَّْشت فإذا علينا, جديدةٌ 
يِن.  الدِّ

 إىل ترَكنُ  عظيٍم, تراٍث  إىل َترَكنُ  بأفراِدها األُمةَ  هذه إنَّ  األحبَِّة! معاِرشَ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّهِ  عىل  اهللاُ  أنَزَله الَّذي الوحِي 

ماِت  منَ  عنَدها األُمةَ  هذه إنَّ   يف تسريُ  لكنَّها غِريها, عندَ  ُيوجدُ  ال ما اُملقوِّ
لةِ  والرشيعةِ  الطريِق  َهذا  الطريِق. هذا يف اُملنزَّ

َل  إنَّ  يةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ذكَرها الَّتي األحاديِث  يف املتأمِّ  يف كنَت  سواءٌ  اخلُلِق, أمهِّ
 العجَب! جتدُ  َمعمِلك, يف أو وزوِجك أهِلَك  معَ  بيتِك أو سيارتِك

اتِِّق اهللاَ « :− )الرتِمذيِّ  ُسننِ ( يف جاءَ  كام−  ذرٍّ  أليب يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص فهاهوَ 

kk
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يَِّئَة   .IQH»النَّاَس بُِخُلٍق َحَسنٍ  َسنََة َمتُْحَها, َوَخالِِق اَحل َحْيُثَام ُكنَْت, َوَأْتبِِع السَّ
ُ  ملسو هيلع هللا ىلص وهاهوَ   بنيَ  التفاضلِ  معايريُ  عليها تقومُ  الَّتي األُسسِ  ِمن أنَّ  ُيبنيِّ

ِمذيِّ  ُسننِ ( يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص فيقوُل  احلَسَن, اخلُلَق  املؤِمننيَ   أيب حديِث  ِمن )الرتِّ
 .IRH»ُخُلًقاَأْكَمُل اُملْؤِمنَِني إِيَامًنا َأْحَسنُُهْم « :−  ُهريرةَ 

نا حديِث  ويف ُ  −داودَ  أيب عندَ −   عائشةَ  ُأمِّ  ُحسنِ  صاحَب  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُيبنيِّ
إِنَّ املُْؤِمَن بُِحْسِن « :ملسو هيلع هللا ىلص فيقوُل  القاِئمَني, الصاِئمنيَ  عبادةَ  العبادةِ  هبذه ُيدركُ  اخلُلِق 

ائِِم   .ISH»َقائِمِ الُخُلِقِه َلُيْدِرُك َدَرَجَة الصَّ
 أيب حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص فَيقوُل  ذلَك, ِمن أبعدُ  ُهو ما إىل ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا بِنا َيذهُب  َبْل 

رداءِ  ِمذيِّ  عندَ −  الدَّ ٍء ُيوَضُع ِيف املِيَزاِن َأْثَقُل ِمْن ُحْسِن « :− الرتِّ َما ِمْن َيشْ
 .ITH»ُلِق اُخل 

ةِ  َينهُض  َهنَْضِويٍّ  َتوعويٍّ  برنامٍج  إىل حاجةٍ  يف نحنُ  فَكم  وبخاصةٍ  باألُمَّ
 الَقويِم. اهلدِي  هذا وعىل الَعظيِم, الرتاِث  هذا عىل َتقومُ  وهي

َ  َأنْ  أرادَ  حينَام−  املباَركِ  ابنُ  يقوُل   هو :−اخلُلِق  ُحسنِ  معنَى لنا ُيفرسِّ
 .IUHاألَذى وكفُّ  اَملعروِف, وبذُل  الوجِه, طالقةُ 

                                                 
 ).١٩٨٧الناس, رقم ( معارشة يف جاء ما أخرجه الرتمذي: أبواب الرب والصلة, باب )١(
 ,)٤٦٨٢( رقم ونقصانه, اإليامن زيادة عىل الدليل باب السنة, كتاب: داود أبو أخرجه )٢(

 ).١١٦٢( رقم زوجها, عىل املرأة حق يف جاء ما باب الرضاع, كتاب: والرتمذي
 ).٤٧٩٨اخللق, رقك ( حسن يف أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب )٣(
 ).٢٠٠٣اخللق, رقم ( حسن يف جاء ما أبواب الرب والصلة, بابأخرجه الرتمذي,  )٤(
), من حديث ٢٠٠٥اخللق, رقم ( حسن يف جاء ما أخرجه الرتمذي: أبواب الرب والصلة, باب )٥(

 .ابن عباس 
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ا  املرءِ  وأَدُب  :»َمداِرِج السالِكني« املاتعِ  ِكتابِه يف فيقوُل   القيِّمِ  ابنُ  أمَّ
 .IQHوبواِره شقاوتِه عنوانُ  أدبِه وقلةُ  وفالِحه, سعادتِه ُعنوانُ 

 من ِمنَّا ما وترصفاتِه, أخالِقه إىل فانُظرْ  أحدٍ  عىل َحتُكمَ  َأنْ  أَرْدت إذا واليومَ 
 َترصفاِت  ِمن َيراهُ  بام املجتمعِ  هذا عىل وَحيكمُ  إالَّ  املجَتَمعاِت  ِمن ُجمتَمًعا يزورُ  أَحدٍ 

 الناِس. طُرقاِت  يف ذلَك  يكونُ  ما وأكثرُ  أهِله,
َل  إنَّ  اهللاِ! عبادَ   َذهاًبا سياراتِنا يف َنقِضيه أغلبِها يف أنَّ  جيدُ  أوقاتِنا يف املتأمِّ

 أقِيض  وأنا هبا, أِقُف  وأنا السيارَة, أقودُ  فأنا األخالِق; هِذه إىل فنحتاُج  وإياًبا,
 التذكريِ  إىل نحتاُج  أنَّنا وأعتقدُ  املسلِم, بُخلِق  أترفَّعَ  َأنْ  فأحتاُج  حواِئجي, عليها

 َمركبٍة: قائدِ  كلُّ  حيتاُجها أساسيََّتْني  اخلُطبةِ  هذه يف بَقضيَّتني
 والتُّؤدُة. والرفُق  التأينِّ  وهي القضيُة األُوىل:

  املوَىل  جيدُ  الُفرقانِ  سورةِ  يف العبدُ  يقرأُ  فحينَام عظيمٌة, معانٍ  وهذه
 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ يقوُل:
ِر, عنِ  بعيًدا الرمحنِ  عبدَ  يا تكون أن فعليك ,]٦٣:[الفرقان ﴾®  عنِ  بعيًدا التهوُّ

 يف  اهللاُ  ذَكَره الَّذي كذاك تُكنْ  وال والغروِر, التبخُرتِ  عنِ  بعيًدا االستهتاِر,
 Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿ قاَل: اإلرساِء, سورةِ 
ß à á â ã ä å æ ç è﴾ ٣٨−٣٧:[اإلرساء[. 

نا حديِث  ويف  فيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص يرشُدنا −)ُمسِلمٍ  صحيح( يف−   عاِئشةَ  ُأمِّ

                                                 
 ).٢/٣٦٨مدارج السالكني ( )١(



 

 

אא ٦٣

ٍء إِالَّ َشاَنهُ « ٍء إِالَّ َزاَنُه, َوَال ُينَْزُع ِمْن َيشْ ْفَق َال َيُكوُن ِيف َيشْ  يف لنا ويقوُل  ,IQH»إِنَّ الرِّ
َعَجَلُة ِمَن الالتََّأينِّ ِمَن اهللاِ, وَ « :− )ُمسنِده( يف َيعىل أيب عندَ −   أنسٍ  حديِث 

ْيَطانِ   عليَك  أي: ;ISH»التُّؤدُة يف كلِّ يشٍء إالَّ يف عَمِل اآلِخرةِ « َلنا: ويقوُل  ,IRH»الشَّ
 يشٍء. كلِّ  يف بالتُّؤدةِ 

 بالِدنا يف للوفَياِت  عددٍ  أكثرِ  يف الرئيَس  السبَب  أنَّ  َجتدَ  أن ُمؤملٌ  ُهو وَكمْ 
 وهذه الَعجلةُ  هذه ذلك يف السبَب  وأنَّ  السياراِت, حوادُث  هو اإلسالميةِ 

عُة.  الرسُّ
 ِمن أكثرُ  يوميا الوفياِت  عددَ  واحدةٍ  دولةٍ  يف أن تعلمُ  وأنت َتتأملُ  وكم

 َدْعك السياراِت, حوادِث  بسبِب  −الشباِب  منَ  عَرش  سبعةَ  ِمنُهم−  شخًصا ِعرشينَ 
 آالِف  َسبعةِ  من أكثرُ  فُهناكَ  سنَويا, العددُ  هذا ويتجاوزُ  األسباِب, منَ  غِريها من

اء سنويا يموُت  شابٍّ   من أكثرُ  هَي  إذْ  مرعبٌة, أعدادٌ  وهِذه السياراِت, حواِدِث  جرَّ
 واإلرهاِب  التخريِب  عملياِت  َضحايا أعدادِ  ِمن أكثرُ  َبل احلروِب, أعدادِ 

 والتحريِض.
رْ   بيٍت  كلِّ  عىل واألَسى احلزنُ  يدخُل  شمُسه تغيُب  يومٍ  كلِّ  يف أنَّ  وتصوَّ

ِة. األَوامرِ  هلذه الرصحيةِ  املخاَلفةِ  هذه بسبِب   النَّبويَّ
ينا ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّنا إنَّ  , التُّؤدةِ  عىل ُيربِّ  إىل خيرُج  الَّذي للُمصيلِّ  فيقوُل  والتأينِّ

                                                 
, من حديث )٢٥٩٤( مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب, باب فضل الرفق, رقم أخرجه)١(

 .عائشة 
 .), من حديث أنس ٤٢٥٦أخرجه أبو يعىل ( )٢(
 .), من حديث سعد ٤٨١٠الرفق, رقم ( يف أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب )٣(
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َالةُ « املسجِد: ُ  الصالِة, إقامةَ  تسمعُ  وأنَت  »إَِذا ُأقِيَمِت الصَّ  اآلَن, اإلمامُ  وسُيكربِّ
كِينَُة, َفَام « يقوُل: َفَال َتْأُتوَها َوَأْنُتْم َتْسَعْوَن, َوْأُتوَها َوَأْنُتْم َمتُْشوَن, َعَلْيُكُم السَّ

ُّوا  عظيٌم. إرشادٌ  إنَّه .IQH»َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا َوَما َفاَتُكْم َفَأِمت
 الَعِجَل  إن :)الُعقالءِ  َروضةِ ( كتابِه يف  ِحبَّانَ  ابنُ  حاتمِ  أبو قال ولذا

 .IRHُيسَبُق  َيكادُ  ال الرافَِق  وإنَّ  يلحُق, يكادُ  ال − املستعجَل  يعني:− 
 األنفُس  هذه تندمُ  َكمْ  وبالِفعلِ  النَّداماِت, بُأمِّ  العَجلةَ  ُتكنِّي العرُب  وكانِت 

 وهو الرفيعِ  اخلُلِق  هذا إىل فنَحتاُج  الَعجلِة, هذه إثرِ  عىل حيصُل  ما حيصُل  حينَام
 والتُّؤدُة. التأينِّ 

 األذى. كفُّ  وهو الثاين اخلُلِق  إىل نحتاُج  القضيُة الثانيُة:
 عنِ  أذاكَ  َتكفَّ  أن عىل احِرْص  تعودَ  َأنْ  إىل بيتِك ِمن َخترَج  أن فمنذُ 

 a b c d `﴿ يقوُل:  اهللاَ ألنَّ  اآلَخرين;
e f g h i j k﴾ ٥٨:[األحزاب[. 

 أطراَف  َيتبادالنِ  سيارتِه يف واحدٍ  كلُّ  شابَّْني  الشارعِ  يف َترى أن مؤملٌ  هوَ  وَكمْ 
 يَده أحُدمها ُخيِرَج  أنْ  َيفعالنِه ما وأكثرُ  ُتنبُههام, خلَفهام تِقُف  الشارعِ  عىل احلديِث 

ارعِ  َعنِ  اخُرْج  َأنِ  ام وَجتاَوْز. الشَّ  إيذاٌء. شكَّ  ال وهذا الشارَع, هذا َمَلكا وكأهنَّ
 اخلُدريِّ  سعيدٍ  أيب حديِث  ِمن )ُمسلمٍ  صحيِح ( يف جاءَ  كام− يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا

                                                 
ومسلم: كتاب املساجد  ,)٩٠٨( اجلمعة, رقم إىل امليش البخاري: كتاب اجلمعة, باب أخرجه )١(

 سعيا, رقم إتياهنا عن والنهي وسكينة, بوقار الصالة إتيان استحباب ومواضع الصالة, باب
 ., من حديث أيب هريرة )٦٠٢(

 ).٢١٦روضة العقالء (ص )٢(
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 −: » َاُكْم و  وَسطِ  يف ليَس  الطريِق  قارعةِ  عىل َيعني: »ُلوَس ِيف الطُُّرَقاِت اُجل إِيَّ
, رسوَل  يا قالوا: الطريِق, ُث  جمالِِسنا ِمن ُبدٌّ  َلنا ما اهللاِ َفإَِذا َأَبْيُتْم « قاَل: فيها, نتحدَّ

هُ إِالَّ  ه? وما قالوا: »اَملْجلَِس َفَأْعُطوا الطَِّريَق َحقَّ َغضُّ « : قال حقُّ
, َوَكفُّ ال َالِم, وَ األَ َبَرصِ  .IQH»ْعُروِف, َوالنَّْهُي َعِن املُنَْكرِ املَ ْمُر بِ األَ َذى, َوَردُّ السَّ

 َمن جتدُ  املسجدِ  منَ  خترُج  حينَام وأنَت  ُيؤُملك وَكمْ  »َذىاألَ َكفُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 وقَفْت  َهل ُيبايل, ال الشوارِع, يف وجيلُس  َوجبًة, له يطلُب  املطاعمِ  بعضِ  عندَ  يقُف 

 بالدةٍ  وبكلِّ  فَقْط! أنا يقوُل: وهو الطريُق, تعطََّل  أوْ  خلَفه, السياراِت  عرشاُت 
 ذلَك. إىل َيلتِفُت  فال َبعيًدا. قف أخي, يا تقوُل: وقد وإمهاٍل. واستهتارٍ 

ٌ  هو وَكمْ   عندَ  ينزُل  الشارعِ  يف يقُف  القويَّ  الَفتيَّ  الشباِب  بعَض  َترى أن مؤِمل
, الرصاِف   أخي يا له: ونقوُل  فَقْط. أنا يقوُل: وكأنَّه الناِس, عىل الطريَق  يقطعُ  اآليلِّ

ا تعطََّلت; خلَفَك  سيارةٍ  مائَتْي  من فأكَثرُ  اآلَن, الطريَق  تعطُِّل  أنَت   تستطيعُ  ال ألهنَّ
, أن  إليَك. َيلتفُت  ال ولألسِف  َتعُربَ

 يقوُل, ماذا ملسو هيلع هللا ىلص حبيبَِك  إىل فاسَمعْ  الناسِ  إىل تلتفُت  ال كنَت  إذا فأقوُل له:
َمْن آَذى اُملْسلِِمَني ِيف ُطُرقِِهْم َوَجَبْت « وسلم:  عليه اهللا صىل يقوُل  له; قلَبك وافَتْح 

ين أحدُ  قاَل  إذا َيعني: IRH»َعَلْيِه َلْعنَُتُهمْ   استِجابٍة: ساعةِ  يف اجلامعةِ  صالةِ  بعدَ  املارِّ
. يا اهللاُ, يا  عَلْيه. دعا الذي هذا ومعذورٌ  الدعوُة, فسُتستجاُب  عليك, ودعا ربِّ

                                                 
 النهي ومسلم: كتاب اللباس والزينة, باب ,)٦٢٢٩( البخاري: كتاب االستئذان, رقم أخرجه )١(

, من حديث أيب سعيد اخلدري )٢١٢١( حقه, رقم الطريق وإعطاء الطرقات يف اجللوس عن
. 

 .), من حديث حذيفة بن أسيد ٣٠٥٠رقم  ٣/١٧٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )٢(
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ٌ  هو وَكمْ  َ  اجلامعِ  إىل يدخُل  األَخ  جتدَ  أنْ  اجلمعةِ  صالةِ  يف ُمؤِمل  هذا يف لُيصيلِّ
 اجلامعِ  فحوَل  الناَس, ُيؤذي سيارتِه وقوِف  يف حتَّى بِهِ  فإذا غِريه, أو اجلامعِ 

 تتمكنُ  فال واملواِقف املرائِب  بعضِ  عىل ويقطعُ  الناِس, ُبيوِت  عندَ  فيِقُف  ُبيوتاٌت 
 ألصحاِب  اُملخصصةِ  األماكنِ  عندَ  يقُف  أو ُبُيوهتا, من اخلروِج  من السياراُت 
 وِهي ُمجعةٍ  صالةُ  هِذه لك: يقوُل  ذلك ومع يقفوا, أن َيستطيعون فال العرباِت,

 دٌة!عبا
 اخلطوطِ  عىل الشارعِ  وسطِ  يف أحُدهم يقُف  العامِّ  الطريِق  يف رأيُت  وقد

 سورةَ  ويقرأُ  يتنفُل  خَرجوا! الذين الناسِ  آِخرِ  إىل املسجدِ  ِيف  وانتظرَ  البيضاِء,
 اهللاِ! إىل الطريَق  يعرُف  ال هذا مسكنيٌ  الكهِف!

يَامُن إَِىل َقْلبِِه, َال ُتْؤُذوا اإلِ َيا َمْعَرشَ َمْن آَمَن بِلَِسانِِه َوَملْ َيْدُخِل « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل 
, هنضويٍّ  برنامٍج  إىل نحتاُج  بالفعلِ  فنحنُ  ,IQH»اُملْسلِِمنيَ   القيمُ  هذه تشاعُ  وتوعويٍّ
 أنَت  ُكن َبْل  وُخلِقك, قيمتِك من َيرفعَ  أن أحًدا تنتظِرْ  وال األخالُق, وهذه

 ذلَك. يف الساعَي 
 قتَل  هو اَملركباِت  قائدي بعُض  ُيسبُِّبها التي اإليذاءِ  صَورِ  أبلغِ  ِمن وإِنَّ 

ًدا, النفسِ  ا وذلِك ُمتعمِّ ًدا, احلمراءِ  لإلشارةِ  َختَطٍّ  ِمن نراهُ  ملِا إمَّ  الصورُ  وهذه تعمُّ
 يأيت بأخالِقه تدنَّى الَّذي البليدَ  اُملستهرتَ  هذا َترى واآلنَ  َنراها, ُكنَّا ما الكثرةِ  هبذهِ 

 املسلمةُ  النفُس  وهذه ُمسلمٍة, نفسٍ  قتلِ  يف فيتسبَُّب  احلمراَء, اإلشارةَ  ويقطعُ 
ها. تطالُب  القيامةِ  يومَ  سَتأيت  بَحقِّ

                                                 
 األسلمي برزة أيب حديث من ,)٤٨٨٠( رقم الغيبة, يف باب األدب, كتاب: داود أبو أخرجه )١(

. 
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 نفٌس, فيه وراَحْت  حادًثا أحَدث بفالنٍ  سِمعوا إذا الناَس  أنَّ  واُملصيبةُ 
 هذه فليَسْت  ولألِسِف  ال! أو للحادث ولهوُشمُ  السيارةِ  َتأِمني َعن فَيْسألوَنهُ 
 c d﴿ النساِء: سورةِ  يف يقوُل   اهللاَ أنَّ  القضيةُ  بلِ  القضيَة,
e f﴾,  ِاحلمراِء, اإلشارةِ  كتجاوز ﴿f﴾  ٌمرسع ﴿f﴾ 

 g h i j k l m n o ﴿ مثًال! َسكرانٌ 
p q r﴾ ٩٣:[النساء[. 

 يقوُل  − الرتمذيِّ  عندَ −   عباسٍ  ابنِ  حديِث  ففي َسهًال, األمرُ  وليَس 
 َتْشَخُب  َوَأْوَداُجهُ  بَِيِدِه, َوَرْأُسهُ  َناِصَيُتهُ  الِقَياَمِة, َيْومَ  بِالَقاتِلِ  اَملْقُتوُل  َجيِيءُ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا
, َيا: َيُقوُل  َدًما, مذيِّ  ِروايةِ  غريِ  ويف IQH»الَعْرشِ  ِمنَ  ُيْدنَِيهُ  َحتَّى َهَذا, َقَتَلنِي َربِّ ْ  الرتِّ

 َأنْ  العبدِ  فَعىل اخلَطريِة! الصورةِ  هذه إىل انُظروا .IRH»َسْل َهَذا فِيَام َقَتَلنِي« يقوُل:
ى نيا هذه َعن خيرَج  أالَّ  َيتحرَّ  رقبتِه. يف نْفٌس  وهناكَ  الدُّ

 يف  اهللاُ أمرَ  كام اهللاِ  رسولِ  عىل − اهللا رمحكم−  مواوسلِّ  واوصلُّ  هذا
 b c d e f g h i j k l﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه
m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                 
), رقم ٣٠٢٩النساء, رقم ( سورة ومن: أخرجه الرتمذي: أبواب تفسري القرآن, باب )١(

 .), من حديث ابن عباس ٤٠٠٥(
), من حديث ابن عباس ٤٠٠٥أخرجه النسائي: كتاب حتريم الدم, باب تعظيم الدم, رقم ( )٢(

. 
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 َحيتاُج  منَّا العبدَ  وأنَّ  الكبُري, اليشءُ  حياتِنا يف املكانةِ  منَ  له األدَب  أنَّ  شكَّ  ال
 الَّتي النعمِ  هذه يف َيتأدَب  أن وَحيتاُج  َحيياها, الَّتي احلياةِ  َمناحي مجيعِ  يف األدِب  إىل

َل   عَلْينا. هبا  اهللاُ تفضَّ
 بنعمةِ  العاَملِ  عىل االنفتاِح  هذا ِمن اليومِ  جيُل  َيعيُشه ما النعمِ  هذه مجلةِ  وِمن

 يف كانَ  َمن رَبَطت الَّتي الشَبكاِت  وهبِذه الناِس, بنيَ  التَّواصلِ  مواقعِ  ِمن انتَرشَ  ما
 عاَشها ما اليوِم, جيُل  يعيُشها نِعمةٌ  هذه الغرِب, أقَىص  يف هوَ  بَمن الرشِق  أقَىص 

 سنَواٍت. عِرش  قبَل  املجتمعُ 
 ِمن ذلك, غريَ  َأوْ  الواتساب, َأوِ  تويرت َأوْ  بوك الفيس كانَ  سواءٌ  املواقعُ  هذه

 َمنًحى كلٍّ  يف األَدِب  إىل َحيتاُج  كام أَدٍب, إىل فيها الداِخُل  حيتاُج  , اهللاِ نِعمِ 
دُ  فيها فيحتاُج  احلياِة, َمناِحي ِمن  العاَملِ. هذا يف َيدخَل  أن قبَل  رشعيةٍ  آداٍب  إىل املغرِّ

 األمةِ  َحربُ  ها قالَ  كِلمةٍ  ِمن أَمجَلها ما حياتِنا, يف األدِب  إىل َنحتاُج  عامٍّ  وبشكلٍ 
ُ  اَملسألةِ  هذه إىل ُيشريُ  وهو  عباسٍ  بنُ  اهللاِ  عبدُ  القرآِن; وَترمجانُ   وُيبنيِّ
 يف ومؤنٌس  املروءِة, عىل ودليٌل  العقِل, يف زيادةٌ  فإنَّه األدَب; اطُلِب  فيقوُل: أمهيَتها

 .IQHالِقلِة! عندَ  وماٌل  الغربِة, يف وصاحٌب  الوحدِة,
                                                 

َلِفي يف الطيوريات ( )١(  ).١٢٨٨أخرجه السِّ

kk
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ا نَعْم, األدُب, َمجَعه هذا كلُّ   َحرًفا وأربعنيَ  املئةَ  تتجاوزُ  ال قليلةٌ  أحرٌف  إهنَّ
دُ   فهناك َتكتُبه, حرٍف  كلِّ  معَ  تتأدَُّب  األَدِب, حقيبةَ  مَعك تأخذَ  أن فتحتاُج  هبا, تغرِّ

 منها: املسلَم, هبا اهللاُ  ميَّزَ  رشعيةٌ  آداٌب 
ُل:  لتكتَب  العاَملِ  ذلك يف تدُخْل  فال الصاِحلِة, بالنِّيةِ  عليَك  األدُب األوَّ

ا فإنَّك الصاِحلِة; الصادقةِ  بنيَّتِك دَخْلَت  وَقدْ  إالَّ  صورةً  أو خًربا تنُرشَ  أو َتغريدةً   إمَّ
رَ  أو عليه, فتؤجرَ  خًريا; تنَرش  َأنْ  ; ِمن ُحتذِّ  ذلك إىل َتدُخْل  وال عليه, فُتؤجرَ  رشٍّ

َل  َأنْ  أو فالٍن, ِمن الثناءِ  أو ُفالٍن, تأييدِ  كسِب  إىل تنظرُ  وأنَت  العاَملِ   منَ  عدًدا حتصِّ
 فِرَح. عنَده اُملتابِعني عددُ  ارتَفعَ  وكلَّام اُملتابِعني, َيشَرتي َمن هناكَ  فإنَّ  املتابِعني;

 الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوَل  عينيَك  بنيَ  وَضعْ  الصاحلة, النيةِ  هبذه وانُقْل  فاكُتْب 
َام « : ُعمرَ  حديِث  ِمن وغِريه )البخاريِّ  َصحيح( يف جاءَ  ْعَامُل بِالنِّيَّاِت, األَ إِنَّ

َام لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى  .IQH»َوإِنَّ
 َننوي. ما بقدرِ  إالَّ  الدنيا هذه يف أعاملِنا ِمن لنا فليَس 
ه عندَ  وقَف  عبًدا اهللاُ  رِحمَ  قاَل: احلسُن! ها قالَ  كلمةٍ  ِمن َأَمجَلها وما  أي:−  مهِّ

رَ  لغِريه كانَ  وإِنْ  مَىض  هللا كانَ  فإِنْ  −فِعِله وعندَ  عزِمه, وعندَ  نيَّتِه, عندَ   .IRHتأخَّ
 بعَددِ  يفرُح  وال فالٌن. عنِّي يقوُل  ماذا املسائِل: هذه إىل اإلنسان َيلتفُت  فال
; جيَعلها بل تغريداتِه, ُيعيدون الَّذين بعَددِ  أو املتابِعني,  األفاعيَل, تفعُل  النيةَ  فإنَّ  هللاِ

                                                 
 ,)١( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إىل الوحي بدء كان كيف باب الوحي, بدء كتاب: البخاري  أخرجه )١(

 من وغريه الغزو فيه يدخل وأنه »بالنية األعامل إنام«: ملسو هيلع هللا ىلص قوله باب اإلمارة, كتاب: ومسلم
 . اخلطاب بن عمر حديث من ,)١٩٠٧( رقم األعامل,

 ).٦٨٩٤), والبيهقي يف شعب اإليامن (٣٦٣٣٥أخرجه ابن أيب شيبة ( )٢(
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 العظيُم. اليشءُ  القدرِ  منَ  ها ل َتكونُ  قد اهللاِ عندَ  لكنَّها سطٍر, يف التغريدةُ  نَعم,
ينِ ( كتابِه يف  الَغزايلُّ  حاِمدٍ  أبو ذكرَ   بعضِ  َعن )إِحياء ُعلوِم الدِّ

ُره كبريٍ  عملٍ  وربَّ  النيُة, ُتعظُِّمه صغريٍ  عملٍ  ُربَّ  قاَل: أنَّه السلِف   .IQHالنِّيةُ  ُتصغِّ
, كاَنت إن النيةُ  ُتعظُِّمه أي: ُره هللاِ  اهللاِ. لغريِ  كاَنت إن وُتصغِّ

نيا إمامُ  اجلبُل, هو وهذا  وليس وبًرصا, سمًعا الدنيا مَألَ  الذي عِرصه, يف الدُّ
نيا يف , إدريَس  بنُ  حممدُ  َعِرصه, يف مثُله الدُّ  اشتهرَ  كالًما يقوُل  ذلَك  ومعَ  الشافعيُّ
 هذا َتعلَّموا لو الناَس  أنَّ  َوِدْدت قال: حيث املنابِِر; أعوادِ  عىل ُنردُده اليومِ  إىل

 .IRHيشءٌ  منه إيلَّ  ُينَسْب  ومل الِعلمَ 
 ِمن بَمجموعةٍ  فإذا يقومُ   كعٍب  بنَ  ُأَيبَّ   الفاروُق  عمرُ  ورَأى

ِب  ا عِلْمت أَما وقاَل: بالدرةِ  عمرُ  فَعاله َيتبعوَنه الِعلمِ  طالَّ ةٌ  للَمتبوِع, فِتنةٌ  أهنَّ  وَمذلَّ
 .ISHللتابعِ 

 أمَتَك. هبا َختدمُ  صاِحلةٍ  صادقةٍ  بنيةٍ  وادُخْل  املساِئِل, هذه إىل تلتِفْت  فال
دْ  األَدُب الثاين: دْ  فال مفيًدا َيُكنْ  م ل فإذا باُملفيِد, غرِّ  نفَسك واشَغْل  به, ُتغرِّ

  سورةِ  يف  اهللاُ قال فقد القيامِة, يومَ  يأيت ونكتُبه َنقوُله ما فإنَّ  آخَر, بيشءٍ 
 ¼ « µ ¸¶ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯﴿ يس:
 .]١٢:[يس ﴾¾ ½

                                                 
 ).٤/٣٦٤إحياء علوم الدين ( )١(
 ).٢٤٨آداب الشافعي ومناقبه (صأخرجه ابن أيب حاتم يف  )٢(
 ).٥٤٠أخرجه الدارمي ( )٣(
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 .]١٨:[ق ﴾Z [ \ ] ^ _ ` a﴿ تعاىل: وقال
ا َأْو اآلَيْوِم الَوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللاِ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  وقال ِخِر َفْلَيُقْل َخْريً

 .IQH»لَِيْصُمْت 
اِل, َوَكْثَرَة املَ إِنَّ اهللاَ َكِرَه َلُكْم َثَالًثا: قِيَل َوَقاَل, َوإَِضاَعَة « أيًضا: وقال

َؤالِ   IRH»السُّ
دين ساحةَ  ُيشاهدُ  والذي ا جيدُ  املُغرِّ  ,− أغلبِها يف−  وقاَل  قيَل  يف تدورُ  أهنَّ

دُ  الَّذي األمرُ  هذا كانَ  فإِنْ  املحموِد, األدِب  ِمن ليَس  وهذا ه, مفيًدا به تغرِّ  انُرشْ
 األجهزةِ  بعَض  َيشغُل  لعلَّه أو فاِئدةٌ  به يُكنْ  م ل فإِنْ  عليه, َيطَِّلعون الناَس  ودعِ 

 يف له السبُق  يكونَ  بَأنْ  تولَّعَ  َمن هناكَ  فإنَّ  َتفَعْله, فال األمنيةِ  األجهزةِ  أوِ  احلكوميةِ 
َثْتنا يقوُل: وهكذا يشٍء, كلِّ   نِرش  يف األمنيةَ  األجهزةَ  سابَق  ولربَّام مصاِدُرنا! حدَّ

 واحلزنَ  األملَ  أدخَل  ربَّام َبْل  التحقيقاِت, بعَض  عليها أفسدَ  وربَّام القضايا, بعضِ 
 القضايا. بعضِ  يف ُخمطٌئ  وهو األُِرس  بعضِ  عىل

دُ  هناكَ  حيدُث  ربَّام فحادٌث   يف ُخمطٌئ  وهو احلادِث  بصورةِ  شخٌص  فُيغرِّ
 ذلَك. يف كثريةٌ  واألحداُث  والصورُ  ُهنا, والوالدةُ  الوالدُ  فَيغتمُّ  ذلَك,

َد, َأنْ  قبَل  تثبَّْت  األدُب الثالُث:  : ﴿O P اهللاُ  قال فقد تغرِّ
                                                 

: ومسلم ,)٦٠١٨( رقم اآلخر, واليوم باهللا يؤمن كان من باب األدب, كتاب: البخاري أخرجه )١(
 .  هريرة أيب حديث من ,)٤٧( رقم والضيف, اجلار إكرام عىل احلث باب اإليامن, كتاب

: ومسلم ,)٢٤٠٨( رقم املال, إضاعة عن ينهى ما باب االستقراض, كتاب: البخاري أخرجه )٢(
 شعبة بن املغرية حديث من ,)٥٩٣( رقم املسائل, كثرة عن النهي باب األقضية, كتاب
. 
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Q R S T U V﴾ فتثبَّتوا, أي: ]٦:[احلجرات ﴿W X Y Z 
 .]٦:[احلجرات ﴾_ ^ [ \ ]

 بنُ  عيلُّ  الراشدُ  اخلليفةُ  ها قالَ  رائعةٌ  كِلمةٌ  للبخاريِّ  )األَدِب املفَردِ ( كتاِب  ويف
 َتكونوا ال أي: .IQHَبِذًرا مذاييعَ  َعِجًال  َتكونوا ال قاَل: حيث ; طالٍب  أيب

قاِق  الرشِّ  بذورَ  َتبذرون بذًرا كاملذياِع, مذاييعَ  األخباِر, نقَل  تستعجُل  َعِجًال   والشِّ
 األُمِة. بنيَ 

دين: بعضِ  حاُل  وهَكذا ٌل, اُملغرِّ  َبِذرٌ  يسمُعه, يشءٍ  أيَّ  ينُرش  مذياٌع, متعجِّ
 تغريدتِه يف −رشهم اهللاُ  كفانا−  الناسِ  بعَض  إن حتى الدوِل, بنيَ  ربَّام الرشَّ  يبذرُ 
 املجتَمعاِت. بنيَ  وحرًبا ورشا ِخالًفا أنشأَ  ربَّام

 بنِ  نعيمِ  اهللاِ عبدِ  ألَيب )الِفَتن( كتاِب  يف جاءَ  كام−   عمرَ  ابنُ  قال لذا
 ويٌل  ُيوقَظها, َأنْ  ألحدٍ  حيلُّ  ال ِخطاِمها, يف َتطأُ  اهللاِ, بالدِ  يف راتِعةٌ  الِفتنةَ  إنَّ  :− محادٍ 
دين وبعُض  .IRHبِخطاِمها أخذَ  ملَِن  َسوًقا. ويسوُقها الِفتنةِ  بِخطامِ  يأخذُ  املغرِّ

دْ  ال األدُب الرابُع:  ِمنَ  فإنَّ  ;ملسو هيلع هللا ىلص املصطَفى أحاديِث  ِمن بالصحيِح  إالَّ  تغرِّ
 هذا يقوُده فقد يشٍء, بأيِّ  الناسِ  ُنصِح  إىل اإليامنيةُ  العاطفةُ  َتقوُده َمن الناسِ 

رَ  الناَس  َينصَح  َأنْ  إىل النبيُل  املقصدُ   موضوًعا, ضعيًفا, حديًثا فَينَرش  الغافِلني وُيذكِّ
 َيكونُ  فَقدْ  اجلرائِم, منَ  كثريٍ  ِمن أعظمُ  وهذا ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل وَينسَبه كذًبا, ُمنَكًرا,
 العظيمةِ  الكبريةِ  هذه يف ويقعُ  الكباِئِر, منَ  كثريٍ  َعن بعيًدا صاِحلًا, اإلنسانُ  هذا

                                                 
 ).٣٢٧األدب املفرد ( )١(
 ).١٥الفتن لنعيم بن محاد ( )٢(
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إِنَّ َكِذًبا َعَيلَّ َلْيَس َكَكِذٍب َعَىل َأَحٍد, َمْن َكَذَب َعَيلَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فيها قاَل  الَّتي
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  ًدا; َفْلَيَتَبوَّ  هذا لِكنْ  بِه, النصَح  يريدُ  حديًثا فينُرش  ,IQH»ُمَتَعمِّ

 جيوُز. ال موضوٌع, احلديُث 
ُه َكِذٌب َفُهَو َأَحُد « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  وقال َث َعنِّي َحِديًثا َوُهَو َيَرى َأنَّ َمْن َحدَّ

 .IRH»َكاِذبِنيَ ال
ا األدُب اخلامُس: ُد! أهيُّ  كنَت  وإِنْ  حتَّى , اهللاِ  َرقابةَ  استشِعرْ  املغرِّ

دين فبعُض  مستعاٍر, اسمٍ  خلَف  تكتُب   خفَي  فربَّام مستعارٍة, بأسامءٍ  يكتُب  املغرِّ
َدت وربَّام , اهللاِ عىل أمُره َخيَفى ال لِكنْ  الرقابِة, أجهزةِ  بعضِ  عىل أمُره  تعدَّ

 يعَلُمها. وتعاىل  تبارك اهللاَ  لِكنَّ  الناُس, َيعلُمها ال له, ُخمتلفةٍ  بأسامءٍ  املواقعُ 
مذيِّ  عندَ  حديٍث  يف−  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال وقد  النساَء: خياطُب  وهو − الرتِّ

ُنَّ َمْسُؤوَالٌت األَ َعَلْيُكنَّ بِالتَّْسبِيِح َوالتَّْهلِيِل َوالتَّْقِديِس, َواْعِقْدَن بِ « َناِمِل; َفإِهنَّ
ك احلديِث  هبذا تشُعرُ  أَما ;ISH»ُمْسَتنَْطَقاٌت   عىل كَتَبْت  سواءٌ  األنامُل  فهذه هزا, َهيزُّ

اِل, يف املفاتيِح  هذه  َمسؤوالٌت  األجهزِة, منَ  غِريه يف املفاتيِح  لوحةِ  أو اجلوَّ
 ُمستنطقاٌت.
 ورُجًال  هناك, وَعلًام  هناَك, وِحزًبا هناَك, مجاعةً  َيذمُّ  به فإذا يكتُب  فهذا

                                                 
 يف ومسلم ,)١٢٩١( رقم امليت, عىل النياحة من يكره ما باب اجلنائز, كتاب: البخاري أخرجه )١(

 شعبة بن املغرية حديث من ,)٤( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عىل الكذب تغليظ باب صحيحه, مقدمة
. 

 ).٨ ص( املقدمة يف مسلم أخرجه )٢(
: والرتمذي ,)١٥٠١( رقم باحلىص, التسبيح باب الوتر, أبواب تفريع باب: داود أبو أخرجه )٣(

 . يسرية حديث من ,)٣٥٨٣( رقم الدعوات, أبواب
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 مطَّلعٌ   اهللاَ لِكنَّ  ستاٍر, خلَف  يعمُل  أنَّه يظنُّ  وهو هناَك, وَمْسؤوًال  َهناك,
 ُمستنَطقاٌت. َمسؤوالٌت  األناِمَل  هذه ألنَّ  القيامِة; يومَ  وسَيسأُله عليه,

 ِهبا فإذا , الربَّ  وُتقدَس  وُهتلَل, ُتسبَح, َأنْ  هبا األَْوىل وكانَ 
قاِق, هذا يف تستخدمُ  َوَمْن َرَمى ُمْسلًِام « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال وقد الِفتِن, إثارةِ  ويف الشِّ

ٍء ُيِريُد  ٍء ُيِريُد َشْينَُه بِِه; َحَبَسُه اهللاُ َعَىل ِجْرسِ « ,»َشْينَُه بِهِ بَِيشْ َوَمْن َرَمى ُمْسلًِام بَِيشْ
َّا َقاَل  ورةِ  وليَس  .IQH»َجَهنََّم َحتَّى َخيُْرَج ِمم  حمسوٍس, بسالٍح  الرمُي  َيكونَ  أن بالرضَّ

 السالِح. ذاكَ  ِمن أمَىض  سالٌح  الكِلمةَ  لِكنَّ 
ـــٍب إ ـــن كاتِ ـــا ِم ـــَيْفنَىوم  الَّ س

 

ــداهُ   ــْت َي ــا كَتَب ــدهَر م ــى ال  وَيبَق
 

ـــَك غـــَري َيشءٍ  ـــْب بكفِّ  فـــال َتكُت
 

ــــ  ــــراهُ ـَيُس ــــِة َأْن َت ك يف الِقيام  رُّ
 

 يف  اهللاُ أمرَ  كام اهللاِ  رسولِ  عىل − اهللا رمحكم−  مواوسلِّ  واوصلُّ  هذا
 b c d e f g h i j k l﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه
m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                 
), من حديث معاذ ٤٨٨٣غيبة, رقم ( مسلم عن رد من أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب )١(

 .بن أنس اجلهني 
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 ® ¬ » : ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  اهللا قال
°¯ ± ² ³ ´ µ﴾ ٤١:[النور[. 

 b c d e f g ih j k l m n﴿ سبحانه: وقال
o p q r ts u v w x﴾ ٤٤:[اإلرساء[. 

ْنبَِياِء, األَ َقَرَصْت َنْمَلٌة َنبِيا ِمَن « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال )الُبخاريِّ  صحيِح ( ويف
ًة ِمَن  َفَأَمَر بَِقْرَيِة النََّمِل َفُأْحِرَقْت, َفَأْوَحى اهللاُ إَِلْيِه َأْن َقَرَصْتَك َنْمَلٌة, َأْحَرْقَت ُأمَّ

 .IQH»!َمِم ُتَسبُِّح األُ 
ُل   عىل جاءَ  ما أو اهللاِ, كتاِب  ِمن كانَ  ما سواء الشواِهِد, منَ  مَىض  فيام واملتأمِّ

, يذكرُ  كلَّه الكونَ  أنَّ  َمتاًما ُيدركُ  ملسو هيلع هللا ىلص َرسولِه لسانِ   النَسِق; هذا يف َيسريُ  وهو اهللاَ
 إالَّ  ُجحِرها يف َنملةٍ  أو طريٍ  ِمن كانَ  ما اهللاَ, تذكرُ  كلُّها واألَرضونَ  فالسمواُت 

 الكوِن, نواميسِ  عكَس  يسريُ  أنَّه فاعَلمْ  اهللاَ يذكرُ  ال العبدَ  رأيَت  فإذا اهللاَ, وتذكرُ 
 منَ  له وحصَل  وشِقَي, تأذَّى َهيِلْك  م ل فإِنْ  هَلَك, اخلَلِق  نواميسِ  عكَس  سارَ  وَمن

 والعنَِت. اجلهدِ 
                                                 

 حيرق, رقم هل املسلم املرشك حرق إذا: كتاب اجلهاد والسري, باب أخرجه البخاري: )١(
من حديث أيب  )٢٢٤١( النمل, رقم قتل عن النهي ومسلم: كتاب السالم, باب ,)٣٠١٩(

 .هريرة 

kk
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نا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  جاءَ  لذا ِمذيِّ  ُسنن( يف كام− ُخيِربُ  األعاملِ  أفضَل  أنَّ  − )الرتِّ
كُر, اإلطالِق  عىل َأَال ُأَنبُِّئُكْم بَِخْريِ َأْعَاملُِكْم, َوَأْزَكاَها ِعنَْد « لصحابتِه: فقاَل  الذِّ

َهِب وَ  ْم َوِرِق, َوَخْريٌ َلكُ الَملِيكُِكْم, َوَأْرَفِعَها ِيف َدَرَجاتُِكْم, َوَخْريٌ َلُكْم ِمْن إِْنَفاِق الذَّ
ُبوا َأْعنَاَقُكْم? ُبوا َأْعنَاَقُهْم َوَيْرضِ ُكْم َفَتْرضِ ِذْكُر « قاَل: بَىل. قالوا: »ِمْن َأْن َتْلَقْوا َعُدوَّ

كرَ  هذا أرأيَت  ;IQH»اهللاِ َتَعاَىل  كرَ  أنَّ  البعُض  يظنُّ  فُربَّام َعنه?! املغفوَل  املهجورَ  الذِّ  الذِّ
كرُ  باطٌل, ظنٌّ  وهذا والتكايا, الزوايا جلُلساءِ  أو للَمساكِني, أو للدراويِش,  فالذِّ

 .IRHاهللاِ ِذكرِ  ِمن اهللاِ عذاِب  ِمن أنَجى يشءٌ  ما : معاذٌ  قال عظيٌم;
َأَال « اُملقدمِة: يف َتأيت الَّتي اخلَمَس  األمورَ  هذه َيذكرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  هو وها

َملِيكُِكْم, َوَأْرَفِعَها ِيف َدَرَجاتُِكْم, َوَخْريٌ َلُكْم ُأَنبُِّئُكْم بَِخْريِ َأْعَاملُِكْم, َوَأْزَكاَها ِعنَْد 
َهِب وَ  ُبوا َأْعنَاَقُهْم الِمْن إِْنَفاِق الذَّ ُكْم َفَتْرضِ َوِرِق, َوَخْريٌ َلُكْم ِمْن َأْن َتْلَقْوا َعُدوَّ

ُبوا َأْعنَاَقُكْم?  .»ِذْكُر اهللاِ َتَعاَىل « قاَل: بَىل. قالوا: »َوَيْرضِ
كِر; ثامرِ  بعضِ  نذكر  لذا امةِ  يف نِضيع ال حتى إليه; حاجةٍ  يف ألنَّنا الذِّ  دوَّ

 واملصائُب. املشاكُل  علينا وتتكاَلب احلياِة,
ا− اعَلمْ  الثمرُة األُوىل:  أمرٌ  وهذا اهللاُ, َذَكَرهُ  تعاىل اهللاَ َذَكرَ  َمن أنَّ  −املباَركُ  أهيُّ

ِ  ليَس   جملِسه يف الُعظامءِ  منَ  عظيمٌ  ذَكَرنا إذا َنفرُح  وأنَت  أنا باليسِري, وال باهلنيِّ
 سبحانه!. اخلالُق  ذَكَرنا إذا نفرُح  ال فكيَف  وامتدحنا,
 ﴾: ﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À اهللا قال

                                                 
 .), من حديث أيب الدرداء ٣٣٧٧أخرجه الرتمذي: أبواب الدعاء, رقم ( )١(
 انظر التخريج السابق. )٢(



 

 

א ٧٧

: احلديِث  يف سبحاَنه وقال ,]١٥٢:[البقرة َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِيب, َوَأَنا َمَعُه « الُقديسِّ
ِيف َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِيف َنْفِيس, َوإِْن َذَكَرِين ِيف َمَألٍ َذَكْرُتُه ِيف َمَألٍ َخْريٍ إَِذا َذَكَرِين, َفإَِذا َذَكَرُه 

 .IQH»ِمنُْهمْ 
 ُمعاويةَ  حديِث  ِمن )ُمسلمٍ  صحيِح ( يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  وخرَج 
 −  َجَلْسنا قالوا: »َما أجَلَسُكْم?« قاَل: َيتذاَكرون, أصحابِه ِمن َحلقةً  فوَجد 

َأهللاِ « : قال عَلْينا. به وَمنَّ  لإلسالِم, َهدانا ما عىل وَنحمُده اهللاَ, نذُكرُ 
َأَما إِنَّه َملْ َأْسَتْحلِْفُكْم « قاَل: ذاَك. إالَّ  َأجَلَسنا ما واهللاِ قالوا: »َما َأْجَلَسُكْم إِالَّ َذاَك?

ِين َأنَّ اهللاَ ُيَباِهي بُِكُم  يُل َفَأْخَربَ َمًة َلُكْم, َوَلكِنَُّه َأَتاِين ِجْربِ  .IRH»َالئَِكةَ املَ ُهتْ
 اهللاِ ِعندَ  لكن َيسٌري, − َظنِّنا يف−  عَمٌل  وهو اهللاَ, َيذُكرون اجتَمعوا قد فهم

مَ  َأنْ  َنحتاُج  فَكمْ  عظيٌم,  ذَكَرنا فإذا , اهللاِ  ِذكرِ  بكثرةِ  حياتِنا يف ُسلوَكنا نقوِّ
 السامِء. ويف األرضِ  يف خلَقه عنَّا وَأرَىض  عنَّا رِيضَ  سبحاَنه املََألِ  يف عنَده

 أحُدُمها ناَدى َأصَبحا إذا اجلَبَلني أنَّ  بَلَغني : املنكِدرِ  بنُ  حممدُ  قال
 أقرَّ  لَقدْ  فيقوُل: نَعْم. فيقوُل: ? هللاِ  ذاكرٌ  اليومَ  بَك  مرَّ  َهْل  فالُن, َأْي  صاحَبه:

 .ISHاليومَ   هللاِ ذاكرٌ  يب مرَّ  ما ولِكنْ  عينَك, اهللاُ
 الرجيِم, الشيطانِ  وساِوسِ  تسلُّطِ  ِمن عَصَمه اهللاَ ذَكرَ  َمن أنَّ  الثمرُة الثانيُة:

                                                 
 رقم ,﴾Å Æ Ç﴿: تعاىل اهللا قول باب التوحيد, كتاب: البخاري أخرجه )١(

 تعاىل, اهللا ذكر عىل احلث باب واالستغفار, والتوبة والدعاء الذكر كتاب: ومسلم ,)٧٤٠٥(
 . هريرة أيب حديث من ,)٢٦٧٥( رقم

 القرآن تالوة عىل االجتامع فضل أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب )٢(
 .) من حديث أيب سعيد اخلدري ٢٧٠١الذكر, رقم ( وعىل

 ).٣/١٤٧), وأبو نعيم يف حلية األولياء (٥/١٧١٨أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( )٣(



 

 

אאאFE ٧٨

 نِجد وَكمْ  ووساوِسه! الشيطانِ  حبالِ  يف َيتخبَُّطون وهم اليومَ  اخللُق  يعيُش  فَكمْ 
 الناِس! قلوِب  يف واألفكارِ  الوساوسِ  حصولِ  ِمن ترتفعُ  الشكَوى هذه ِمن اليومَ 

 u﴿ فقاَل: األعراِف, سورةِ  يف الشيطانِ  مقولةَ   اهللاُ لنا بني وقد
v w x y z { | } ~ `_ a b c d﴾ 
نا فهو ,]١٧:[األعراف  اهللاِ. إىل إالَّ  َمنَجى وال األربِع, اجلهاِت  منَ  سيحاِرصُ

 m n o p q r﴿ سبحانه: قال نفِسها  السورةِ  ويف
ts u v w﴾ ٢٠٠:[األعراف[. 

نا وَقدْ   فقاَل: −)َشيبةَ  أيب ابنِ  مصنِف ( يف جاءَ  كام−  عباسٍ  ابنُ  أخَربَ
 .IQHَخنََس  اهللاَ ذَكرَ  فإذا وسوَس, وغَفَل  َسها فإذا آدَم, ابنِ  قلِب  عىل جاثِمٌ  الشيطانُ 

ِمذيِّ  ُسننِ ( يف جاءَ  كام−  حيَيى ويقومُ   يبلِّغُ  −ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  خَربِ  ِمن )الرتِّ
 املَقدِس, بيِت  يف فَيجَتِمعون فُيناِدهيم إرسائيَل, لبني ُيبلَِّغه َأنْ   اهللاُ  أَمَره ما

 َوآُمُرُكْم َأْن َتْذُكُروا« قاَل: ما ُمجلةِ  وِمن يقوُل, ما ُهم لَ  فيقوُل  املسجُد, ِهبم فَيمتلُئ 
كرِ − اهللاَ; َفإِنَّ َمَثَل َذلَِك  َعُدوُّ ِيف الفإِنَّ َمَثَل َذلَِك َكَمَثِل َرُجٍل َخَرَج  − يعني: َمَثل الذِّ

اًعا َحتَّى إَِذا َأَتى َعَىل ِحْصٍن َحِصٍني َأْحَرَز َنْفَسُه ِمنُْهْم, َكَذلَِك  َعْبُد َال الَأَثِرِه ِرسَ
ْيَطاِن  ِرُز َنْفَسُه ِمَن الشَّ  .IRH»إِالَّ بِِذْكِر اهللاُِحيْ

َمنا الكثُري, اليشءُ  األذكارِ  منَ  وهناكَ   هبا أَخذَ  َمن أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول علَّ

                                                 
 ).٣٣٧), وأبو داود يف الزهد (٣٤٧٧٤أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( )١(
والصدقة, رقم  والصيام الصالة مثل يف جاء ما أخرجه الرتمذي: أبواب األمثال, باب )٢(

 .), من حديث احلارث األشعري ٢٨٦٣(



 

 

א ٧٩

ْيطاِن, ِمن ُعِصمَ   َعظِيِم,ال بِاهللاِ َأُعوذُ « :َقاَل  ْسِجدَ املَ  َدَخَل  إَِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ِمنها الشَّ
ْيَطانِ  ِمنَ  َقِديِم,ال َوُسْلَطانِهِ  َكِريِم,ال َوبَِوْجِههِ  ِجيِم, َفإَِذا الشَّ  َقاَل  َذلَِك;: َقاَل  الرَّ
ْيَطانُ  , ذَكَره تعاىل اهللاَ ذَكرَ  فَمن ,IQH»َيْومِ ال َسائِرَ  ِمنِّي ُحِفظَ : الشَّ  اهللاَ  ذَكرَ  وَمن اهللاُ
 الشياطِني. وساوسِ  تسلُّطِ  ِمن اهللاُ  عَصَمه  تعاىل

 بيِت  إىل  فاطمةُ  جاءت اهللاِ, طاعةِ  عىل قوةً  ازدادَ  تعاىل اهللاَ  ذَكرَ  وَمن
 فَقدْ  البيِت; يف ُتساعُدها خاِدًما ُتريدُ  جاَءه, َقدْ  َرقيًقا أنَّ  سِمَعت َأنْ  بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
ْهتا, عائشةَ  ووَجَدْت  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ِجتدِ  فَلمْ   يِدها يف الرحى أثََّرت  فلامَّ  فَأخَربَ

ْته ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  جاءَ   إىل َوَأَتى  فقامَ   فاطِمةَ  بحاجةِ  عائشةُ  أخَربَ
 مَعهام جلَس  حتَّى فجاَءُمها َمْضِجَعهام, وفاطِمةُ  هوَ  أخذَ  وَقدْ  , عيلٍّ  بيِت 
َّا َسَأْلُتَام? إَِذا « قاَل: َأو »َأَال ُأَنبُِّئُكَام « وقاَل: الِفراِش, عىل َأَال َأُدلُُّكَام َعَىل َخْريٍ ِمم

َدا َثَالًثا َأَخْذُمتَا َمَضاِجَعُكَام, َأْو  َأَوْيُتَام إَِىل فَِراِشُكَام, َفَسبَِّحا َثَالًثا َوَثَالثَِني, َواْمحَ
ا َأْرَبًعا َوَثَالثَِني; َفُهَو َخْريٌ َلُكَام ِمْن َخاِدمٍ  َ  .IRH»َوَثالثَِني, َوَكربِّ

 منَ  فيها بام جاِزًما اعتِقاًدا يعتقدُ  وهوَ  بيقٍني, األحاديِث  هذه بِمثلِ  أخذَ  فَمن
َله, والثواِب; اخلريِ   وعىل اهللاِ, طاعةِ  عىل جَسِده يف قوةً  ذلَك  يف العبدُ  وجيدُ  حصَّ
نيا. ُمهومِ   الدُّ

را ذَكْرت بام َأكَتفي لكنَّني جدا, كثريٌ  الثامرِ  ِمن ذلك وغريُ   وإياكم نفيس ُمذكِّ
                                                 

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

 أيب اهلاشمي القريش طالب أيب بن عيل مناقب , بابملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي  )٢(
 ), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب٣٧٠٥, رقم ( احلسن
 .), من حديث عيل ٢٧٢٧النوم,  رقم ( وعند النهار أول التسبيح



 

 

אאאFE ٨٠ 

 b c﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ  أمرَ  كام النبيِّ  عىل بالصالةِ 
d e f g h i j k l m n o﴾ 

 .]٥٦:[األحزاب
  k  
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 ديرِ هلَ  واالستامعِ  ارات,السيَّ  باِق ِس ب املواِسمِ  بعضِ  يف الناسِ  نَ مِ  كثريٌ  شتغُل يَ 
رات, وتضيعُ  الطاقات, وُحتَرُق  األوقات, ذلَك  إثرِ  عىل فَتضيعُ  ;كاتاملحرِّ   اُملقدَّ
 واِحلسابات. اجليوِب  بعُض  إالَّ  ذلك ِمن يستِفدْ  م ل وُربَّام

َث  أن نريدُ  لكن  الِذي , اهللاِ إىل هو الذي احلقيقيِّ  السباِق  عن َنتحدَّ
 ﴾Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý ﴿ قوله: يف به تعاىل اهللاُ  أَمَرنا الَّذي السباُق  ُهوَ 

بون همُ   اهللاِ إىل والسابقونَ  ,]٥٠:[الذاريات  اُملفِلحون. اُملقرَّ
 فقاَل  عبادُته وهي أال لغِريها, ال واحدةٍ  لغايةٍ  مجيًعا  اهللاُ خَلَقنا وقد

َبنا ,]٥٦[الذاريات: ﴾c d e f g h ﴿ سبحاَنه:  هذه يف ورغَّ
 ال إليه السابِقون أي: ﴾ § ¦﴿ : فقاَل  عليها وَحثَّنا الغايةِ 
 .]١٢−١٠:[الواقعة ﴾ ¯ ® ¬ » ª ©﴿ غِريه إىل

 َ  هذا يف َظِفرَ  َمن َنصيِب  ِمن هي الُكربى اجلائزةَ  أنَّ  سبحانه احلقُّ  وبنيَّ
 c d e f g h i ﴿ فقاَل: اَمليداِن, هذا يف فازَ  وَمن السباِق,
j k l m n o p rq s t u v w yx 
z { | }﴾ ٢١:[احلديد[. 

َ  ُثمَّ   هذا كانَ  األُمةِ  سَلِف  ِمن سَبَقنا ملَِنْ  الشاِغَل  الشغَل  أنَّ   بنيَّ

kk
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 A B ﴿ سبحاَنه: فقاَل  وَيظَفرون? فيه َيفوزون وكيَف  السباُق,
C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U WV X Y Z﴾ ١٠٠:[التوبة[. 
 A B C D E F G H I J K ﴿ سبحانه: وقال

L M N O P Q R﴾ ٦١−٦٠:[املؤمنون[. 
 وَأدَركوا للظَّفِر, احلقيقيَّ  املعنَى وأدَركوا للسباِق, احلَقيقيَّ  املعنَى فَأدَركوا

 − – بِالٌل  هو فها للَحلبِة, احلقيقيَّ  املعنَى وَأدَركوا للميداِن, احلقيقيَّ  املعنَى
 َمن بالُل  يا فيقوُل: رجٌل  فُيقابُله − اخليلِ  ِسباِق  ميدانِ  أي:−  احلََلبةِ  جهةِ  ِمن ُيقبُل 

بون. سَبَق  :−  بالٌل  قاَل  سَبَق?  اخليِل! عنِ  سَأْلُتك إنَّام بالُل, يا قاَل: اُملقرَّ
 .IQHاخلريِ  عنِ  ُأجيُبك وأنا اخليلِ  عنِ  تسأُل  أنَت  قال:

ا  وللفوِز. وللظفرِ  السباِق  مليدانِ  ُخمتلفةٌ  نظرةٌ  إهنَّ
 َخيُرجون الناسِ  أفواِج  إىل َينظرُ  وهو  العزيزِ  عبدِ  بنُ  عمرُ  قاَل  وقد

 فيهم فَيقومُ  ُمزدلِفَة, إىل قبُل  الوصوَل  ُيريدون بعًضا بعُضهم ُيسابُق  عَرفةَ  ِمن
ًحا هم ل ويقوُل  − – َخطيًبا  بعُريه سَبَق  َمنْ  السابُق  ليَس  للمفاهيِم: ُمصحِّ

 .IRHله ُغِفرَ  َمن السابَِق  ولِكنَّ  وفَرُسه,
َؤى, هلذه تصحيٌح  إنه  أن ُنريدُ  املوضوعاِت; هذه يف َنتكلَّمُ  فحينام الرُّ

َح   األفكاِر. هذه عن الِغشاوةَ  هذه ونزيَل  املفاهيمَ  هِذه ُنصحِّ
                                                 

 ) بمعناه.٩/٤٦٣), وابن بطة يف اإلبانة (٣/١٧٢أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )١(
 .)٥/٢٩٧, وأبو نعيم يف احللية ()١٦٨أخرجه الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم رقم ( )٢(
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 اهلَلكةِ  اُملتخلِّفني اخلاِرسين ِمنَ  هو إنَّام سابًقا, اجلُمعةِ  صالةَ  ُيضيِّعُ  َمن وليس
 منه. بَرمحةٍ  تعاىل اهللاُ َيتداَرْكه م ل إن الضاِئعني

 . منها وبَني يَدْي السباِق إىل اهللاِ حقائُق,
 هذا يف يدخُل  فكلُّنا السباِق, هذا يف ُيشاركُ  اجلميعَ  أنَّ  احلقيقُة األُوىل:

 البلوغِ  فوَق  كانَ  وَمن َجتريبيًة, مشاركةً  يشاركُ  البلوغِ  ِسنِّ  حتَت  كانَ  َمن امليداِن,
 َحقيقيًة. مشاركةً  يشاركُ 

ُل: نُف األوَّ ا الصِّ  ابنِ  ُسنن( يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  فيه قاَل  فَقدْ  أمَّ
نا حديِث  ِمن −)ماَجهْ  َقَلُم َعْن َثَالَثٍة: َعِن النَّائِِم الُرفَِع « قاَل: , عاِئشةَ  ُأمِّ

, َوَعِن اَملْجنُوِن َحتَّى  ِغِري َحتَّى َيْكَربَ  .IQH»َيْعِقَل, َأْو ُيِفيَق َحتَّى َيْسَتْيِقَظ, َوَعِن الصَّ
ا من كاَن فوَق البلوِغ: كون, امليدانِ  هذا يف فكلُّهم أمَّ  َمن فِمنهم َيتحرَّ

ًرا, َيِصُل  َمن وِمنهم امليداِن, ِمنَ  َخيرُج  َمن وِمنهم الطريِق, ُمنتصِف  يف َيتوقَُّف   ُمتأخِّ
 الظفَر. وُحيقُق  َيفوزُ  َمن وِمنهم

 اهللا رسوُل  قال قال:  األشعريِّ  مالٍك  أيب عن ُمسلمٍ  صحيِح  ويف
 يف أي: »ُموبُِقَها َأوْ « العذاِب  منَ  أي: »ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو; َفَبائٌِع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها« :ملسو هيلع هللا ىلص

ُك, فكلُّنا العذاِب;  َهيِلُك. َمن وهناك يفوُز, َمن هناكَ  لِكن َيتحرَّ
 ُعنَرص  − السباقاِت  منَ  غِريه يف كام−  السباِق  هذا يف أنَّ  اَحلقيقُة الثانيُة:

                                                 
 كتاب: والرتمذي ,)٤٤٠٢( رقم يرسق, املجنون يف باب احلدود, كتاب: داود أبو أخرجه )١(

 باب الطالق, كتاب: والنسائي ,)١٤٢٣( رقم احلد, عليه جيب ال فيمن جاء ما باب احلدود,
 رقم املعتوه, طالق باب الطالق, كتاب: ماجه وابن ,)٣٤٣٢( رقم طالقه, يقع ال من

 . طالب أيب بن عيل حديث من ,)٢٠٤٢(
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, وُهو الوقِت, ُر, فالثواين ُمهمٌّ رُ  الثواين منَ  أقلُّ  هو وما ُتقدَّ  وُحيسُب, أيًضا ُيقدَّ
َل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ورسوُل  ًسا َقْبَل َمخٍْس: َشَباَبَك َقْبَل « فقاَل: الوقِت  هلذا أصَّ اْغَتنِْم َمخْ

َتَك َقْبَل َسَقِمَك  ,َهَرِمَك  , َوَفَراَغَك َقْبَل ُشُغلَِك , َوِغنَاَك َقْبَل َفْقِركَ  ,َوِصحَّ
 .IQH»َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك 

 كانوا أقواًما َأدَرْكُت  : البرصيُّ  احلسنُ  قال لذا بالوقِت; اهتاممٌ  إنَّه
 ابنَ  يا : قال ُثم ودنانِريُكم; دراِمهِكم عىل ِحرًصا ِمنكم أشدَّ  أوقاِهتم عىل
 كلَّام َجمموعٌة, أيامٌ  أنَت  إنَّام آدَم, ابنَ  يا − ةامَ نَ وزْ رُّ ال مثل:−  جمموعةٌ  أيامٌ  أنَت  إنَّام آدمَ 

 ة.ناموزْ رُّ ال هِذه َتنتهَي  حتَّى أي: .IRHبعُضك ذَهَب  يومٌ  ذَهَب 
م َجتِد األُمةِ  سلِف  ِسَريِ  يف تقرأُ  فحينام هلذا  فال الوقِت  عىل َحريصني كانوا أهنَّ
م شيًئا; منه ُيضيِّعون باِق  هذا يف الوقِت  ُعنَرص  أنَّ  ُيدِركون ألهنَّ . السِّ  ُمهمٌّ

 األلواُن, َتشَغُله الَّذي فالغافُل  للغافِلني, ظفرَ  وال سبَق  ال اَحلقيقُة الثالثُة:
جاِت, يف النظرُ  وَيشغُله  ويضيع, الطريُق, به سَينحرُف  اخلطوِط, يف وَيعبُث  املدرَّ

ةِ  عىل هناكَ  للغافِلني مكانَ  فال  التتويِج. منصَّ
ةَ  َيصعدَ  أن ُيمكنُ  وال  سبحانه: احلقُّ  قاَل  فقد الغافلون, هؤالءِ  التتويِج  منصَّ

﴿ A B C D E F HG I J K L M N O P 
Q R S T U V XW Y Z [ \ ^] _ ` a﴾ 

                                                 
 رقم الكربى يف والنسائي ,)٥٨/ ١٩( شيبة أيب وابن ,)٢( الزهد يف املبارك ابن أخرجه )١(

 يف والبيهقي ,)٣٠٦/ ٤( احلاكم وأخرجه .مرسًال  ميمون بن عمرو حديث من ,)١١٨٣٢(
 . عباس ابن حديث من ,)٩٧٦٧( رقم الشعب

 ).٢/١٤٨), وأبو نعيم يف احللية (١٥٨٦أخرجه أمحد يف الزهد ( )٢(
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 . ]١٧٩:[األعراف
نيا سباِق  يف وحتَّى  ﴿ : اهللاُ قال الالهي, َيظفرُ  وال الغافُل, ُيسبُق  الدُّ

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V﴾ ٨−٧:[يونس[. 

 ِهمَم, ال َيبعُث  وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال وقد فَقْط, اجلادِّين إىل حيتاُج  فالسباُق 
اَعُة َوِيف َيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة, َفإِِن اْسَتَطاَع َأْن َال َتُقوَم « عاليٍة: وجيعُلها إِْن َقاَمِت السَّ

َعنَا فإنَّ  تقوُم, الساعةَ  َيرى كان فإن أي: IQH»َيْغِرَسَها َفْلَيْغِرْسَهاَحتَّى   له: يقوُل  َرشْ
 يِدَك. يف ما اغِرْس 

 الفائدُة?! ما وقال: العقُل  تساَءَل  فإن
 وهو رجٌل  به مرَّ  حني −− الدرداءِ  أليب حصَل  الَّذي هذا قلُت:

 غٍد, بعدَ  أو غًدا, َمتوُت  كبٌري, شيٌخ  وأنَت  هذه أتغِرُس  له: فقال جوزًة, يغرُس 
 عاًما?! وكذا كذا يف إالَّ  ُتطِعمُ  ال وهذه

َج  الَّذي−   الدرداءِ  أبو له فقال  فاتَّضحْت  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  يَدِي  بنيَ  َخترَّ
 منها ويأكَل  أجُرها يل يكونَ  َأنْ  عيلَّ  وما :−الرؤيةُ  وحتددت املفاهيُم, عنَده
 .IRHغِريي

ةِ  السباِق  هذا يف الِعربةَ  أنَّ  احلقيقة الرابعة: كِ  بقوَّ كَ  وال وسالمتِه, املحرِّ  ُحمرِّ
 السباِق  هذا يف والفوزُ  الظَفرُ  كانَ  سليًام; وكانَ  القلُب  قِوَي  فكلَّام القلُب, إالَّ 

                                                 
 ) بمعناه.٩١وابن أيب الدنيا يف العمر والشيب ( ),٨أخرجه ابن املبارك يف الزهد ( )١(
 ).٦/١٥١انظر: رشح السنة للبغوي ( )٢(
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 اآلياِت: بعَض  وتدبَّرْ  لصاِحبِه,
 \ ] U V W X Y Z ﴿ يقوُل:  إبراهيمُ  اهللاِ نبيُّ  هو ها

] ^ _ ` a b c d e f﴾ سليًام, قلًبا يريدُ  إنَّه .]٨٩−٨٧:[الشعراء 
ًكا  سليًام. وحمرِّ

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ﴿ يقوُل:  واهللاُ
Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è êé ë ì 
í î ï ð ñ ò ó ô﴾ ٣٥−٣١:[ق[. 

إَِىل الَ َينُْظُر إَِىل ُصَوِرُكْم َوَأْمَوالُِكْم َوَلكِْن َينُْظُر  إِنَّ اهللاَ« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وقال
كِ  هذا إىل الربِّ  نَظرِ  موضعُ  أي: .IQH»ُقُلوبُِكْم َوَأْعَاملُِكمْ  ُكنا, الَّذي املحرِّ  ُبدَّ  فال ُحيرِّ

ةِ  َنعتنَِي  أن كِ  هذا بقوَّ  بِه. الرضرَ  ُيلِحُق  ما عنه فنُزيَل  وسالمتِه, املحرِّ
َال أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال  َبشريٍ  بنِ  النُّعامنِ  حديِث  ِمن )البخاريِّ  صحيح( ويف

كُ  وهي »َسِد ُمْضَغةً اجلَ َوإِنَّ ِيف  ُه, َوإَِذا َفَسَدْت اجلَ إَِذا َصَلَحْت َصَلَح « املحرِّ َسُد ُكلُّ
ُه, َأَال َوِهَي اجلَ َفَسَد   .IRH»َقْلُب الَسُد ُكلُّ

ًيا َيكونَ  َأنْ  للَعْبدِ  َينبغي فالَّذي  َيِصُل? كيَف  َيعرَف  َأنْ  َعليه: جازًما له ُمتحرِّ
اِت  بأعَىل  َحيَظى وَأنْ  َيصُل? أينَ  وإىل  التتويِج. منصَّ

                                                 
 حديث من) ٢٥٦٤( رقم املسلم, ظلم حتريم باب واآلداب, والصلة الرب كتاب: مسلم أخرجه )١(

 . هريرة أيب
 كتاب: ومسلم ,)٥٢( رقم لدينه, استربأ من فضل باب اإليامن, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 بشري بن النعامن حديث من ,)١٥٩٩( رقم الشبهات, وترك احلالل أخذ باب املساقاة,
. 
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 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللا رَمحُكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
,  b c d e f ﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أَمرَ  كام اهللاِ
hg i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  
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א 
  k   

 ذرٍّ  أبا أنَّ   عباسٍ  ابنِ  حديِث  نمِ  )خاريِّ البُ  حصحي( يف جاءَ 
  عىل َف تعرَّ ويَ  يعرَف  نْ أَ  أرادَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بعِث بمَ  عَ سمِ  امحينَ  ُيسلمَ  أن قبَل 

 األُخ  هذا فجاءَ  ,اخلَربَ  عُ ستطلِ يَ  كةَ مَ  إىل أخاه فأرسَل  ,هاجلِ أَ  من ُبعَث  التي هرسالتِ 
 له: فقاَل  رٍّ ذَ  أيب إىل عَ فرَج  ,يقوُل  ما إىل عَ واستمَ  هدعوتِ  إىل ونظرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  يف رَ فنظَ 
 .األخالِق  بمكارمِ  رُ يأمُ  هرأيتُ 

 نَ مِ  وكانَ  ,IQHهإسالمَ  نَ وأعلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل وصَل  ىحتَّ   ذرٍّ  أبو َج فخرَ 
 ما هكَ حرَّ  إسالًما, منياملسلِ  خامُس  أو رابعُ  هأنَّ  التاريِخ  ُب كتُ  َتذُكرُ  إِذْ  قني,السابِ 

 .األخالِق  كارمِ بمَ  يأمرُ  كانَ  قال: حينام ,أخيهِ  من هعَ سمِ 
 دَ فَس  ما إصالَح   ملسو هيلع هللا ىلص نانبيُّ  هاأجلِ  نمِ  َث ُبعِ  تيالَّ  ظيمةِ العَ  الغاياِت  منَ  إِنَّ  ,مْ نعَ 

 .أزمنةٍ  نمِ  هتبعُ يَ  وما الزمانِ  ذاك أهلِ  أخالِق  نمِ 
 اإلسالمِ  نورِ  إىل فرِ والكُ  كِ الرشِّ  امِت لُ ظُ  نمِ  الناسِ  إلخراِج  ملسو هيلع هللا ىلص َث ُبعِ  وقد

 ه.دلِ وعَ 

                                                 
), ٣٨٦١, رقم (أخرجه البخاري: كتاب مناقب األنصار, باب إسالم أيب ذر الغفاري  )١(

), من ٢٤٧٤, رقم (, باب من فضائل أيب ذر ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
 .حديث ابن عباس 

kk
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َام « :)أمحدَ  مسند( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول هقالَ  ما الغاياِت  هذه نومِ  إِنَّ
َِّم َمَكاِرَم   إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فَيبعُثه ذرٍّ  أبو ُيسِلمُ  اهللاِ! وسبحانَ  IQH»األَْخالِق ُبِعْثُت ألَُمت

ِمذيِّ  ُسنن( يف جاءَ  كام اليمنِ  أهلِ  يَِّئَة  ,َحْيُثَام ُكنَْت  اتَِّق اهللاَ« يقوُل: )الرتِّ وَأْتبِِع السَّ
 .IRH»سنَة َمتُْحَها, وَخالِق النَّاَس بُخُلٍق َحَسنٍ احل

 فإنَّك الباِب, هذا يف الُعجاَب  العَجَب  جتدُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  سريةِ  يف تأمَّْلت إذا إنَّك
ُ  حينَام َجتُده اْهِدِين وَ « طويٍل: ُدعاءٍ  ُمجلةِ  يف قاِئًال  الصالةَ  َيستفتُح  صالتِه يف ُيكربِّ

  ﴾k l m n﴿ شأنِه: يف اهللاُ  قاَل  من ذلَك  يقوُل  »ِق ْخَال األَ ْحَسِن ِألَ 
َكاَن ُخُلُقُه « : عائشةُ  املؤِمنني ُأمُّ  زوُجه عنه قاَلْت  الَّذي يقوُله ,]٤[القلم:

ْحَسنَِها  َهيِْدي ِألَ ِق, َال ْخَال األَ ْحَسِن اْهِدِين ِألَ وَ « ُدعاِئه: يف يقوُل  وكانَ  ,ISH»ُقْرآنَ ال
ْف َعنِّي َسيَِّئَها َال إِالَّ  ُف َعنِّي َسيَِّئَها إِالَّ  َأْنَت, َواْرصِ  .ITH» َأْنَت  َيْرصِ

يُة األخالِق يف حياتِنا تتمثَُّل يف هذه النقاِط السبِع:  وأمهِّ
 هذه حيمُل  فاملؤمنُ  اخلُلِق; وُحسنِ  اإليامنِ  بنيَ  وثيًقا ارتباًطا هناكَ  أنَّ  أوًال:

 :)داودَ  أيب ُسنن( يف جاءَ  كام يقوُل  وهو ملسو هيلع هللا ىلص َنسمُعه لذا اخلُلِق; ُحسنَ  الشهادَة:

                                                 
, واللفظ ) من حديث أيب هريرة ٨٩٤٩), والبزار يف مسنده (٢/٣٨١أخرجه أمحد ( )١(

 للبزار.
), من ١٩٨٧أخرجه الرتمذي: أبواب الرب والصلة, باب ما جاء يف معارشة الناس, رقم ( )٢(

 .حديث أيب ذر 
 مرض أو عنه نام ومن الليل صالة جامع باب: كتاب صالة املسافرين وقرصها, مسلم أخرجه )٣(

 ., من حديث عائشة )٧٤٦(
رقم  الدعاء يف صالة الليل وقيامه, باب: كتاب صالة املسافرين وقرصها, مسلم أخرجه )٤(

 ., من حديث عائشة )٧٧١(
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 .IQH»َأحَسنُُهم ُخُلًقا َأْكَمُل اُملؤِمنَِني إِيَامًنا«
 أتى األنصارِ  ِمنَ  رُجًال  أنَّ   ُعمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن )ماَجهْ  ابنِ  ُسنن( يف وجاءَ 

: َقاَل  َأْفَضُل? ْؤِمنِنيَ املُ  َأيُّ  ,اهللاِ َرُسوَل  َيا: التساُؤَل  هذا نفِسه يف حيمُل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل
 .IRH»َأْحَسنُُهْم ُخُلًقا«

 ُحسنِ  بنيَ  الوثيُق  االرتباطُ  األخالِق  صالِح  ألمهيَّة الرئيُس  السبُب  إذن
 واإليامِن. اخلُلِق 

 وُحسنِ  الِقيامةِ  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  منَ  الُقرِب  درجةِ  بنيَ  الوثيُق  االرتِباطُ  ثانًيا:
 اخلُلِق.

ْبنا أخالُقنا حُسنَت فكلَّام  األخالُق  ساَءْت  وكلَّام ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  من اقَرتَ
 ِمن قريًبا َجملُسك يكونَ  َأنْ  والرشادِ  واخلريِ  الفالِح  وكلُّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عنِ  ابتَعدنا
: عندَ   جابِرٍ  َحديِث  يف جاءَ  كام قال فقد ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  جملسِ  مذيِّ ْ إِنَّ ِمْن « الرتِّ

 الِعربةُ  ليَست أي: .»ِقَياَمِة َأَحاِسنَُكْم َأْخَالًقاالَوَأْقَربُِكْم ِمنِّي َجمْلًِسا َيْوَم  ,َأَحبُِّكْم إَِيلَّ 
 الطاعاِت. ِمن وغِريها حَجْحت, حجةً  َكمْ  بعَددِ 

 الناُس  يأِيتَ  َأنْ  بحَسنٍ  ليَس  الذي لِكن ومطلوٌب, حَسنٌ  ذلك كلُّ  نَعْم,
َوإِنَّ « الباِب  هذا يف ِصفرٌ  وهو املِسكنيُ  هذا وَيأيت اخلُلِق, وُحسنِ  بالطاعاِت 

ُقوَن املُ ِقَياَمِة الثَّْرَثاُروَن وَ الَوَأْبَعَدُكْم ِمنِّي َجمْلًِسا َيْوَم  ,َأْبَغَضُكْم إَِيلَّ  َتَشدِّ
                                                 

), من ٤٦٨٢, رقم (ونقصانه اإليامن زيادة عىل الدليل بابأخرجه أبو داود: كتاب السنة,  )١(
 .حديث أيب هريرة 

), من حديث ابن ٤٢٥٩, رقم (له واالستعداد املوت ذكر بابأخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد,  )٢(
 .عمر 
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ُقوَن,املُ وَ  ونَ رُ الثَّْرَثا َعِلْمنَا َقدْ  ,اهللاِ  َرُسوَل  َيا َقاُلوا: ,»َتَفْيِهُقونَ املُ و  َفَام  َتَشدِّ
ُونَ املُ « َقاَل: َتَفْيِهُقوَن?املُ   ُخلق. سوءُ  وهذا IQH»َتَكربِّ

 امليزاِن. يف ُيوَضعُ  ما أثقُل  اخللِق  ُحسنُ  ثالثا:
 املوازيُن, ُتوضعُ   الربِّ  يَدِي  بنيَ  القيامةِ  يومَ  العبادُ  يقُف  فحينَام

 امليزاِن, يف آدمَ  ابنُ  وُيوَضعُ  امليزاِن, يف فُتوَضعُ  جَسٍد, هيئةُ  ها ل باألعاملِ  وُيؤَتى
 h﴿ األعراِف: سورةِ  يف  اهللا قال امليزاِن, يف اخلُلِق  ُحسنُ  ويوضعُ 
i j k l m n o p q r s t u 
v w x y z { | }﴾  ٩−٨:[األعراف[. 

 Z [ \ ] ^ _ ` a﴿ األنبياِء: سورةِ  يف وقال
b c d e f g h i j k l m n o p﴾  

 .]٤٧[األنبياء:
مذيِّ  ِعندَ   الدرداءِ  أيب حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  وقد ْ ٌء «: الرتِّ َما َيشْ

ِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن, َوإِنَّ اهللاَ َلُيْبِغُض الَفاِحَش الَأْثَقُل ِيف ِميَزاِن اُملْؤِمِن َيْوَم 
 حَسٌن. ُخلٌق  امليزانِ  يف ُيوضعُ  ما فأثقُل  .IRH»الَبِذيءَ 

 اَملطايا. وأفضُل  اَملطايا, أرسعُ  اخللِق  ُحسنُ  رابًعا:
 يتَّخذُ  وفالنٌ  النَسِب, َمطيةَ  َيتَّخذُ  فالنٌ  َمطيًة; يتَّخذُ  اهللاِ  إىل َسِريه يف عبدٍ  فكلُّ 

                                                 
), من ٢٠١٨, رقم (األخالق معايل يف جاء ما بابأخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة,  )١(

 .حديث جابر بن عبد اهللا 
), من حديث ٢٠٠٢حسن اخللق, رقم ( يف جاء ما بابأخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة,  )٢(

 .أيب الدرداء 
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 وفالنٌ  الصالِة, َمطيةَ  يتَّخذُ  وفالنٌ  واجلاِه, املالِ  َمطيةَ  يتَّخذُ  وفالنٌ  احلسِب, َمطيةَ 
 َمطايا, يتِخُذون وسادٌس  وخاِمٌس  الزكاِة, َمطيةَ  يتَّخذُ  وفالنٌ  الصياِم, َمطيةَ  يتِخذُ 
 مجيًعا. يسبُِقهم ولعلَّه َهؤالءِ  فُيدركُ  اخلُلِق; ُحسنِ  َمطيةَ  فيتَّخذُ  هذا صاحُبنا ويأِيت 

َوَمْن َبطََّأ بِِه َعَمُلُه َملْ «: )مسِلمٍ  صحيح( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  َقال فقد
ْع بِِه َنَسُبهُ  َن َلُيْدِرُك مِ ؤْ إِنَّ املُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال لذا اخلُلِق; ُحسنُ  األعاملِ  هذه وِمن ,IQH»ُيْرسِ

ائِِم  ذَ  َقدِ  فهو ;IRH»َقائِمِ البُِحْسِن ُخُلقِه َدَرَجَة الصَّ  َمطيًة. اخلُلِق  ُحسنِ  ِمن اختَّ
 فيها. وما الدنيا منَ  خريٌ  اخللِق  ُحسنُ  خامًسا:

  العاصِ  بنِ  عمِرو بنِ  اهللا عبدِ  حديِث  من )أمحدَ  ُمسنَد( يف جاءَ  فقد
ْنَيا: ِحْفُظ َأَماَنٍة, َأْرَبٌع « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  إَِذا ُكنَّ فِيَك َفَال َعَلْيَك َما َفاَتَك ِمَن الدُّ

ٌة ِيف ُطْعَمةٍ   اخلُلِق. ُحسنِ  دائرةِ  يف وكلُّها ISH»َوِصْدُق َحِديٍث, َوُحْسُن َخلِيَقٍة, َوِعفَّ
 لَك. اآلَخرين ُقلوَب  َجيذُب  ما أكثرُ  اخللِق  ُحسنُ  سادًسا:
  احلقِّ  قوَل  وتدبَّرْ  إلينا, اآلخرُ  انجَذَب  أخالُقنا حُسنَت فكلَّام

 I J K L M N O P Q R﴿ ِعمراَن: آل سورةِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص لنبيِّه
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 
c d e f g h i j k﴾   ١٥٩:[آل عمران[. 

                                                 
 القرآن تالوة عىل االجتامع فضل بابأخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار,  )١(

 .), من حديث أيب هريرة ٢٦٩٩, رقم (الذكر وعىل
), من حديث عائشة ٤٧٩٨, رقم (اخللق حسن يف بابأخرجه أبو داود: كتاب األدب,  )٢(

. 
 .), من حديث عبد اهللا بن عمرو ٢/١٧٧أخرجه أمحد ( )٣(
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َده الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هو هذا  والكراماِت, واُملعجزاِت  والنبوِة, بالرسالةِ  اهللاُ أيَّ
وا القلِب  غليظَ  فظا كانَ  لو ذلَك  ومعَ  قوِمه, يف احلَسنةِ  والسريةِ   حولِه. ِمن النفضُّ

ُل: قاَل  وقد  األوَّ
 اِس َتسـَتعبِْد ُقلـوَهبُمُ حِسْن إىل النـَّأَ 

 

 ام اســتعبَد اإلنســاَن إحســانُ ـفطاَلــ 
 

ياُر, ُتعمرُ  اخلُلِق  بُحسنِ  سابعا:  األعامِر. يف ويزادُ  الدِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )أمحدَ  مسند( يف جاءَ  كام  عاِئشةَ  حديِث  يف جاءَ  فقد

ِحمِ «: قاَل  َياَر, َوَيِزيَداِن ِيف  ,َوارِ اجلِ َوُحْسُن  ,ُلِق اُخل َوُحْسُن  ,َوِصَلُة الرَّ َيْعُمَراِن الدِّ
 .IQH»ْعَامرِ األَ 

 َقَرصْت  األخالِق  مساوُئ  قلبِه يف واجتَمَعت ُخلُقه ساءَ  فَمن وبالتايل
َام ُبِعْثُت ِألُ « وقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص وقَف  لذا دياُرهم; وخِرَبت أعامُرهم َِّم َمَكاِرَم إِنَّ َمت

 .IRH»ِق ْخَال األَ 
 اهللاِ  عبدِ  بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f g h﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ أَمرَ  كام
i j k l m n o ﴾  :٥٦[األحزاب[. 

  k  

                                                 
 .), من حديث عائشة ٦/١٥٩أخرجه أمحد ( )١(
, واللفظ ) من حديث أيب هريرة ٨٩٤٩), والبزار يف مسنده (٢/٣٨١أخرجه أمحد ( )٢(

 للبزار.
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ْرت َهْل  َال « بحيُث  صالةٍ  كلِّ  يف الفاحتةِ  سورةِ  تكريرِ  يف الرسُّ  ما يوًما َتفكَّ
ِة  ْ َيْقَرْأ بَِفاِحتَ  َنقرأُ  ملاذا يوًما, َتأمَّْلت هل عليها? قادرٌ  وهو IQH»كَِتاِب الَصَالَة ملَِْن َمل

ًة? عَرشةَ  سبعَ  َتقديرٍ  أقلِّ  عىل يومٍ  كلِّ  يف الفاحتةِ  سورةَ   يف أنَّ  بالِكب خَطرَ  هل مرَّ
 منَّا? كثريٌ  عليها يِقْف  م ل أرساًرا الفاحتةِ  سورةِ 

 َيقصدُ − السورةُ  وهِذه :)الفتاَوى َجمموع( يف جاءَ  كام  َتيميَّةَ  ابنُ  قال
 والُقرآنُ  املثاين, السبعُ  وهَي  الكتاِب, فاِحتةُ  وهي الُقرآِن, ُأمُّ  هي − الفاِحتةِ  سورةَ 

 الكافيةُ  وهي هبا, إالَّ  صالةَ  ال الصَلواِت; يف الواجبةُ  وهي الشافيُة, وهي العظيُم,
 .IRHَعنْها غُريها َيكِفي وال غِريها ِمن َتكفي

دةٌ  يف سورِة الفاحتةِ واألَرساُر   :, منهامتعدِّ
ُل:  ما ُأعطيَت  إالَّ  أي: .ُأعطيَته إالَّ  منها واحدٍ  بحرٍف  تقَرأَ  َلنْ  أنََّك  الرسُّ األوَّ

 َقاَل:  عباسٍ  ابنِ  حديِث  ِمن )ُمسلمٍ  صحيح( يف جاءَ  فقد فيه, اهللاَ  سَأْلت
يُل  َبْينََام   صوُت  هو النقيُض − َفْوِقهِ  ِمنْ  َنِقيًضا َسِمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِعنْدَ  َقاِعدٌ  ِجْربِ

                                                 
), ومسلم: ٧٥٦أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم, رقم ( )١(

), من حديث عبادة بن ٣٩٤كتاب الصالة, باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة, رقم (
 .الصامت 

 ).١٤/٥جمموع الفتاوى ( )٢(

kk
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َامِء ُفتَِح «: َفَقاَل  −ِجربيُل  أي:−  َرْأَسهُ  َفَرَفعَ  − الباِب  ْ ُيْفَتْح َقطُّ  ,َهَذا َباٌب ِمَن السَّ َمل
يُل: َهَذا َمَلٌك َنَزَل إَِىل  ,َيْومَ الإِالَّ  ْ َينِْزْل َقطُّ إِالَّ األَ َفنََزَل ِمنُْه َمَلٌك َفَقاَل ِجْربِ ْرِض َمل
َم َفَقاَل لِنَبِيِّنَا ال ُة ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم, َفَجاَء َفَسلَّ َام َنبِيٌّ َقْبَلَك: َفاِحتَ : َأْبِرشْ بِنُوَرْيِن ُأوتِيَتُهَام َملْ ُيْؤَهتُ
 .IQH»َبَقَرِة, َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف واحٍد ِمنُْهَام إِالَّ ُأْعطِيَتهُ الَوَخَواتِيُم ُسوَرِة  ,كَِتاِب ال

 َتقَرُؤها منها, مللَت  أنَّك َتشعرُ  ال السورةِ  هذه َتكرارِ  معَ ف عظيٌم, أمرٌ  هذاو
ةً  عرشةَ  سبعَ  تقديرٍ  أقلِّ  عىل يومٍ  كلِّ  يف  وكلَّام منها, ضِجْرت أنَّك َتشُعرُ  وال ,مرَّ

 ُأعطِيَته. دعاءٍ  ِمن فيها اهللاَ  سَأْلت
ا رسُّ الثاين:ال ا ,القرآنِ  ُأمُّ  أهنَّ  ما كلَّ  الفاحتةِ  ُسورةُ  َمجعت فقد الكتاِب, ُأمُّ  وأهنَّ

  اهللاُ  ها َأنزلَ  الَّتي واألُسسِ  واألُصولِ  الوصايا من الكريمِ  الُقرآنِ  يف
 حديِث  ِمن )داودَ  أيب ُسنن( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال لذا كتابِه; يف وذَكَرها

ْبُع الُقْرآِن, َوُأمُّ الَعاَملَِني ُأمُّ الْمُد هللاِِ َربِّ اَحل « : ُهريرةَ  أيب كَِتاِب, َوالسَّ
 .IRH»َثاِين املَ 

ا الرسُّ الثَّالُث:  َعىلَّ املُ  ْبنُ  َسِعيدِ  َأبو قال فقد اهللاِ, كتاِب  يف سورةٍ  أعظمُ  أهنَّ
:  من فَرْغُت  فلامَّ  ُأِجْبُه, َفَلمْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َفَدَعاِين  ْسِجدِ املَ  ِيف  ُأَصيلِّ  ُكنُْت 
ْ َيُقِل اهللاُ: «: َقاَل  .ُأَصيلِّ  ُكنُْت  ,اهللاِ َرُسوَل  َيا ُقْلُت: صاليت  ° ¯ ﴿َأَمل
± ² ³ ´ µ﴾ َمنََّك ُسوَرًة ِهَي « َقاَل: ُثمَّ  .»]٢٤:[األنفال َألَُعلِّ

                                                 
اتيم سورة البقرة, باب فضل الفاحتة, وخوأخرجه مسلم: كتاب صالة املسافرين وقرصها,  )١(

 .), من حديث ابن عباس ٨٠٦واحلث عىل قراءة اآليتني من آخر البقرة, رقم (
), من حديث أيب ١٤٥٧أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر, باب فاحتة الكتاب, رقم ( )٢(

 .هريرة 
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َوِر ِيف  ُرَج ِمْن الَأْعَظُم السُّ  َأنْ  َأَرادَ  َفَلامَّ  بَِيِدي, َأَخذَ  ُثمَّ  قال:. »ْسِجدِ املَ ُقْرآِن َقْبَل َأْن َختْ
َمنََّك  قلَت: ,اهللاِ  رسوَل  يا ُقْلُت: املسجد من َخيُْرَج   ُقْرآِن,ال ِيف  ُسوَرةٍ  َأْعَظم َألَُعلِّ
ْبُع  ,َعاَملِنيَ الْمُد هللاِِ َربِّ اَحل « َقاَل:  IQH»َعظِيُم الَِّذي ُأوتِيُتهُ الُقْرآُن الَثاِين وَ املَ ِهَي السَّ
 . اهللاِ كتاِب  يف سورةٍ  أعظمُ  فهي

ابُع: ا الرسُّ الرَّ  رواهُ  واحلديُث −  ُهريرةَ  أبو قال فقد املناجاِة; سورةُ  أهنَّ
َقَسْمُت « تعاىل: اهللاُ قاَل  يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوَل  سِمعُت  :−»صحيحه( يف مسلمٌ 

َالَة َبْينِي َوَبْنيَ َعْبِدي نِْصَفْنيِ  َقَسْمُت « الفاحتِة, سورةُ  ُهنا بالصالةِ  واملقصودُ  »الصَّ
َالَة َبْينِي َوَبْنيَ َعْبِدي نِْصَفْنيِ   F G H﴿ َولَِعْبِدي َما َسَأَل, َفإَِذا َقاَل: الصَّ

I﴾ُإَِذا َقاَل: ف« قاَل: »َتَعاَىل: َمحَِدِين َعْبِدي , َقاَل اهللا﴿K L﴾ َقاَل ,
: َجمََّدِين اهللاُ َتَعاَىل  , َقاَل ﴾N O P﴿إَِذا َقاَل: ف .َتَعاَىل: َأْثنَى َعَيلَّ َعْبِدي اهللاُ

َض إَِيلَّ  وْ أَ  .َعْبِدي : اهللاُ َتَعاَىل  , َقاَل ﴾R S T U﴿َفإَِذا َقاَل:  .َقاَل: َفوَّ
 ] W X Y Z﴿َهَذا َبْينِي َوَبْنيَ َعْبِدي, َولَِعْبِدي َما َسَأَل, َفإَِذا َقاَل: 

\ ] ^ _ ` a b c﴾  اهللاُ  َقاَل َهَذا لَِعْبِدي :
 .IRH»َولَِعْبِدي َما َسَأَل 

 أرساِرها. أعَظمِ  من وهذا وُتناجيِه, ُيناجيَك   اهللاُف
اأ الرسُّ اَخلامُس: ها فقد ,الشافيةُ  هنَّ  يف جاءَ  كام ُرْقيًة, ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  سامَّ

                                                 
), من ٤٤٧٤أخرجه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب ما جاء يف فاحتة الكتاب, رقم ( )١(

 .عيد بن املعىل حديث أيب س
), من حديث ٣٩٥أخرجه مسلم: كتاب الصالة, باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة, رقم ( )٢(

 .أيب هريرة 
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وا سَفرٍ  يف خَرجوا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أصحاِب  ِمن مجاعةً  أنَّ  )البخاريِّ  صحيح(  عىل فمرُّ
 هؤالءِ  ضيافةَ  احليُّ  هذا فمنَعَ  عنَدهم َيبَقوا َأنْ  فَأرادوا العرِب, أحياءِ  من حيٍّ 

رُ  َعنْه, بعيًدا فجَلسوا الصحابةِ   العرِب, منَ  احليِّ  هذا سيِّدُ  ُيلدغَ  َأن اهللاُ فُيقدِّ
 قوموا َأنْ  أحُدهم عليِهم فأشارَ  له, وَجدوا امف ,وشفاءٍ  ودواءٍ  عالٍج  َعن له فَيبحثوا

 فقالوا: هموفجاؤُ  شيًئا, عنَدهم ِجتدون لعلَُّكم ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  النبيِّ  أصحاِب  هؤالءِ  إىل
 أرقَيه َلن ولِكنْ  راٍق, أنا نَعْم, بعُضهم: قاَل  لسيِِّدنا? شفاءٍ  ِمن عنَدكم نجدُ  َهْل 
قيةِ  هذه مقابَل  شيًئا ُتعطوين أي:−  جعلٍ  عىل ُتصاحلوين حتَّى  عىل فصاَحلوهم − الرُّ
 وأقرأُ  ,وأتُفُل  الكتاِب  بفاحتةِ  عليه أقرأُ  فجَعْلت فِجئُته قاَل: الغنَِم. ِمنَ  َقطيعٍ 

 .IQHبأٌس  به ليَس  ِعقالٍ  ِمن ِشطَ نُ  كأنَّام قامَ  حتَّى ,وأتُفُل  الفاحتةِ  بسورةِ 
ٍة, أو بمرٍض, أو بأَملٍ, شَعْرت فإذا ,لنفِسك راقًيا ُكنْ ف  نفِسك عىل اقَرأْ  بِعلَّ
ه عن التَّميميِّ  ِت لْ الصَّ  بنِ  خارجةَ  حديِث  يف جاءَ  فقد الفاحتَة, −  عمِّ

 َقْوم َعَىل  َفَمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عندِ  ِمن خرَج  َأنَّه − )ُمسنَده( يف أمحدَ  اإلمامِ  عندَ  واحلديُث 
 صاِحَبنا. َترِقي أو صاِحبِنا, عىل َتقَرأُ  له: َفَقاَلوا ,ودِ يُ بالقُ  موثوٌق  معتوهٌ  َرُجٌل  مَعُهم
امٍ  ثالثةَ  الكتاِب  بفاِحتةِ  عليه فقَرْأت قاَل: نَعْم. قاَل:  فقامَ  املساِء, ويف الصباِح  يف أيَّ

ياِه, ِمنَ  ِمئةً  فَأعطوين بأٌس, به َيُكنْ  م ل ُته ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل فجئُت  الشِّ  اخلَربِ  هبذا فَأخَربْ
 .IRH»َفَلَقْد َأَكْلَت بُِرْقَيِة َحقٍّ  ,َمْن َأَكَل بُِرْقَيِة َباطِلٍ  ,َفَلَعْمِري ,ُخْذَها« َقاَل:

                                                 
), ومسلم: كتاب ٢٢٧٦رقم ( أخرجه البخاري: كتاب اإلجارة, باب ما يعطى يف الرقية, )١(

), من حديث أيب سعيد اخلدري ٢٢٠١السالم, باب جواز أخذ األجرة عىل الرقية, رقم (
. 

خارجة بن ), من حديث ٣٤٢٠أخرجه أبو داود: أبواب اإلجارة, باب يف كسب األطباء, رقم ( )٢(
 . الصلت, عن عمه
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ادُس: ِة « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  أخَربَ  الرسُّ السَّ  .IQH»كَِتاِب الَأْن َال َصَالَة بَِغْريِ َفاِحتَ
ْ َيْقَرْأ بُِأمِّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )ُمسلمٍ  صحيح( يف جاءَ  وقد َال َصَالَة ملَِْن َمل

ْ َيْقَرْأ فِيَها بُِأمِّ « قاَل: أو ,»ُقْرآنِ ال  ذلك ُيردِّدُ  »ُقْرآِن َفِهَي ِخَداٌج الَمْن َصىلَّ َصَالًة َمل
 .IRHَنْفِسَك  ِيف  ِهبَا اْقَرأْ  َفَقاَل: َمامِ اإلِ  َوَراءَ  َنُكونُ  إنَّا ُهَرْيَرةَ  َأبا يا ِقيَل: ثالًثا,

دِت  ِة « أنَّه املوضوعِ  هذا يف األحاديُث  وتعدَّ ْ َيْقَرْأ فِيَها بَِفاِحتَ َال َصَالَة ملَِْن َمل
 قراءِهتا. عىل قاِدًرا كانَ  إن »ِكَتاِب ال

 األجورِ  وهذه ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  ذَكَره الَّذي العظيمِ  اخلريِ  هذا من وبالرغمِ 
 يف ما َيعلمُ  ال بالقليلِ  ليَس  الناسِ  منَ  عدًدا جتدُ  أنَّك إالَّ  السورةِ  هذه يف املتتابِعةِ 

 ِمن بِدًعا أحدَث  وربَّام ,األجورِ  منَ  فيها ما يعَلمُ  وال أفضاٍل, ِمن الفاحتةِ  سورةِ 
رِ  الرشعِ  إىل ونسَبها نفِسه  ذلَك: ِمن ,اُملطهَّ

م *  وهذا الفاحتِة, بقراءةِ  إالَّ  هَيعِقدون ال قرانٍ  عقدَ  َيعِقدوا َأنْ  َأرادوا إذا أهنَّ
 الفاحتَة. لنقَرأِ  قاَل: قرانٍ  َعقدَ  َيعقدَ  َأنْ  أَحُدهم أرادَ  فإذا الرشيعُة, به تأِت  م ل باطٌل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا هبا َيأِت  م ل الَّتي البدعِ  ِمنَ  وهذا

 عىل الفاحتةَ  أحُدهم: قاَل  املسلمني ِمنَ  ماَت  ممَّن فالنٌ  ُذكرَ  إذا وكذلَك  *
 .ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا هبا َيأِت  م ل الَّتي البِدعِ  منَ  أيضا وهذا فالٍن. روِح 

                                                 
), ومسلم: ٧٥٦أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم, رقم ( )١(

), من حديث عبادة بن ٣٩٤كتاب الصالة, باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة, رقم (
 .الصامت 

), من حديث أيب هريرة ٣٩٥أخرجه مسلم: كتاب الصالة, باب وجوب قراءة الفاحتة, رقم ( )٢(
. 
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 لنَبَدأْ  عاَقَد: ملَِن قاَل  فيها َيمَيض  َأنْ  وأرادَ  ِجتاريةً  صفقةً  عَقدَ  َمن وكذلَك  *
يِن, ِمنَ  ليَس  وهذا وَيتصاَفحان, الفاحتِة. بِقراءةِ   الَّتي البدعِ  ِمنَ  أيًضا هو بل الدِّ
 الناُس. أحَدَثها

م أمِرِهم عجيِب  ِمن وهذا  هبا أَتى الَّتي العظيمةَ  األرسارَ  هذه َيُرتكون أهنَّ
رُ  الرشعُ  ُل  ال الَّتي البِدعِ  هذه ِمثلِ  إىل َيلَجؤونَ  ُثم ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا لسانِ  عىل املطهَّ  َيتحصَّ
 واآلثاُم. الِوزرُ  إالَّ  منها

 بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام ,عبِداِهللا

f g h i j k l m n o﴾  :٥٦[األحزاب[. 
  k  
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  k   
ْثنا  الَّتي األذكارِ  ُمجلةِ  ِمن وهَي  الفاِحتِة, سورةِ  أرسارِ  بعضِ  عن مىض فيام حتدَّ

ُده آخُر, ِذكرٌ  احتواها ُأخرى أرسارٍ  َعن ُهنا وحديثنا القلوُب, هبا تطمِئنُّ   يف ُنردِّ
 األرساِر. ِمنَ  فيه ما يدركُ  ال بعُضنا ولعلَّ  ومساِئنا, صباِحنا
كرُ  إنَّه  بسمِ  إنَّه َصغٍري, وال كبريٍ  عىل َيصُعْب  ومل األلُسنِ  عىل سُهَل  الَّذي الذِّ

كرِ  هذا يف  اهللاُ  جعَل  وقد اهللاِ,  وأوقاًتا مواقعَ  له وجعَل  أرساًرا, الذِّ
 وأحكاًما. وفضائَل 

 هبا: ُيقصدُ  فإنَّه الَبسملةِ  بِخالِف  »بِسِم اهللاِ« اللفظةُ  هذه هبا ُيقصدُ  والتَّسميُة:
 الرحيِم. الرمحنِ  اهللاِ بسمِ 

 ذلَك: ِمن بعِضها, عندَ  نقُف  َكثريةٌ  وأرسارٌ  َأحكامٌ  التسميةِ  ويف
بِسِم «بـ  يوَمك َختتمُ  ما فخريُ  ,»بِسِم اهللاِ«بـ ُخيتمُ  ما خريُ  أنَّه الرسُّ األوُل:

بِسِم « اجلُملَة: هذه هبا خيتمُ  الَّتي عباراتِه يف َجيعُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  كانَ  وَقدْ  ,»اهللاِ
 .»اهللاِ

 اهللاِ  رسوُل  َكانَ  قاَل: − البخاريِّ  عندَ −   ُحذيفةَ  حديِث  يف جاءَ  وقد
ُهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا« َقاَل: َينَامَ  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص  .IQH»بِاْسِمَك اللَّ

                                                 
), من حديث حذيفة ٦٣٢٤أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا أصبح, رقم ( )١(

kk
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إَِذا َجاَء « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  − البخاريِّ  عندَ  أيًضا− ُهريرةَ  أيب حديِث  ويف
اٍت َوْلَيُقْل  هِ فَِراِش إىل َأَحُدُكْم  بِاْسِمَك َربِّ َوَضْعُت  :َفْلَينُْفْضُه بَِصنَِفِة َثْوبِِه َثَالَث َمرَّ

َفُظ بِِه  ,َها إِْن َأْمَسْكَت َنْفِيس َفاْغِفْر لَ  ,َجنْبِي َوبَِك َأْرَفُعهُ  َوإِْن َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها بَِام َحتْ
نيَ ِعَبادَ  اِحلِ  .IQH»َك الصَّ

 َكانَ  قاَل:  ْنَامِريِّ األَ  ْزَهرِ األَ  َأِيب  حديِث  من )داودَ  أيب ُسنن( يف وجاءَ 
ُهمَّ  ,َوَضْعُت َجنْبِي بِْسِم اهللاِ« :َقاَل  اللَّْيلِ  ِمنَ  َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل  اللَّ

 .IRH»ْعَىل األَ َواْجَعْلنِي ِيف النَِّديِّ  ,َوُفكَّ ِرَهاِين  ,َوَأْخِسْئ َشْيَطاِين  ,اْغِفْر ِيل َذْنبِي
 أو »بِسِم اهللاِ« العظيمةَ  اللفظةَ  هذه اكتنََفْت  هبا, ُخيَتمُ  أذكارٍ  ثالثةُ  هذه

 .»باسِمِك ريبِّ « أو »باسِمَك اللُهمَّ «
 : ﴿d اهللاُ  قاَل  فقد ُخيَرتُق, ال حجاٌب  »بِسِم اهللاِ« أنَّ  الرسُّ الثاين:

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 ji k﴾ :الشيطانُ  أِي ﴿l m 
n o p q r s t u v w x y﴾ ٢٧−٢٦:[األعراف[. 

; أعُنيِ  وبنيَ  بينَنا ساتًرا لَتكونَ  »بِسِم اهللاِ« فجاَءْت  نا اجلنِّ  نبيُّنا بذلَك  أخَربَ
                                                  

. 
 ,)٧٣٩٣( رقم هبا, واالستعاذة تعاىل اهللا بأسامء السؤال باب ,التوحيد كتاب: البخاري أخرجه )١(

 من ,)٢٧١٤( رقم املضجع, وأخذ النوم عند يقول ما باب والدعاء, الذكر كتاب: ومسلم
 . هريرة أيب حديث

), من حديث أيب ٥٠٥٤أخرجه أبو داود: كتاب أبواب النوم, باب ما يقال عند النوم, رقم ( )٢(
 األزهر األنامري.



 

 

אאאFE ١٠٢

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   أنسٍ  حديِث  ِمن )األوَسط الطرباينِّ  ُمعَجم( يف جاءَ  فقد ,ملسو هيلع هللا ىلص
ْم َأْن َيُقوُلوااجلِ َسْرتُ َما َبْنيَ َأْعُنيِ « قاَل: بِْسِم : نِّ َوَعْوَراِت َبنِي آَدَم إَِذا َوَضُعوا ثَِياَهبُ
 .IQH»اهللاِ

ى?! ال ِمنَّا وَمن ثياَبه?! يَضعُ  ال ِمنَّا وَمن  حيُث  ِمن اِجلنُّ  يراكَ  ال فحتَّى َيتعرَّ
 عيلٍّ  حديِث  يف جاءَ  َبْل  عظيٌم, ِرسٌّ  فهذا ثياَبك, وَضعْ  .»بسِم اهللاِ« ُقْل: َتراهُ  ال

  َنِّ َوَعْوَراِت اجلِ َسْرتُ َما َبْنيَ َأْعُنيِ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  قاَل  قاَل: الرتمذيِّ  عند
 ثاٍن. ِرسٌّ  وهو ,IRH»بِْسِم اهللاِ :الَء َأْن َيُقوَل اَخل َبنِي آَدَم إَِذا َدَخَل َأَحُدُهُم 

 أنَّ  : ُهريرةَ  أيب َحديِث  ِمن )ماَجهْ  ابنِ  ُسننِ ( يف جاءَ  ما الرسُّ الثالُث:
 ُوُضوَء َلُه, َة ملَِْن َال  َصَال َال « : قاَل  ,»بِسِم اهللاِ«بـ إالَّ  َيصحُّ  ال الُوضوءَ 

 .ISH»َعَلْيهِ   ُوُضوَء ملَِْن َملْ َيْذُكِر اْسَم اهللاَِوَال 
 ال ُوضوَءه فإنَّ  َخالءٍ  يف َيُكنْ  ومل الُوضوِء, عندَ  التَّسميةِ  عىل قاِدًرا كانَ  فَمنْ 

 بدوهنا. َيِصحُّ 
إَِذا َخَرَج « داوَد: أيب عندَ  أنسٍ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قال الرسُّ الرابُع:

ُجُل ِمْن َبْيتِِه َفَقاَل  َة إِالَّ بِاهللاِ ,بِْسِم اهللاِ :الرَّ ْلُت َعَىل اهللاِ, َال َحْوَل َوَال ُقوَّ  َقاَل  »َتَوكَّ
 :» َياطُِني,  .ُيَقاُل ِحينَئٍِذ: ُهِديَت, َوُكِفيَت, َوُوقِيَت ى َلُه الشَّ َفَتَتنَحَّ

                                                 
 .من حديث أنس  )٢٥٠٤( األوسط يف الطرباين أخرجه )١(
, من )٦٠٦( رقم اخلالء, دخول عند التسمية من ذكر ما باب اجلمعة, كتاب: الرتمذيأخرجه  )٢(

 .حديث عيل 
 كتاب: ماجه وابن ,)١٠١( رقم الوضوء, عىل التسمية يف باب الطهارة, كتاب: داود أبو أخرجه )٣(

 . هريرة أيب حديث من ,)٣٩٩( رقم الوضوء, يف التسمية يف جاء ما باب الطهارة,



 

 

אא ١٠٣

 .IQH»َفَيُقوُل َلُه َشْيَطاٌن آَخُر: َكْيَف َلَك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوقَِي?
ُّ  هذا شَمُله اهللاِ. بسمِ  َبيتِه: من ُخروِجه حنيَ  قال فمن  هدايٌة, العظيُم: الرسِّ

 ال هذا صيُدك له: ُيقاُل  َصيدٍ  يف يكونَ  كَأنْ  عمِله, يف خَرَج  فإذا ووقايٌة, وكفايٌة,
 : ﴿d e f g h i j اهللاُ قاَل   فقد »بِسِم اهللاِ«بـ إالَّ  َحيِلُّ 
k l m n o p q r s t u v w x y z 
 .]٤:[املائدة ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }

 بنِ  عِديِّ  حديِث  ِمن )ُمسِلمٍ  َصحيح( يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  وقال
َم, َوَذَكْرَت اْسَم اهللاِ َعَلْيِه َفُكْل املُ إَِذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك « :−  حاتمٍ   .IRH»َعلَّ

 َذبيحةٍ  َتذكيةَ  أَرْدت وإذا َتصيُده, الَّذي الطعامُ  هذا هبا لَك  َحيلُّ  »بِسِم اهللاِ«فـ
ْ  فإِنْ  عليها, فسمِّ  َتِصْدها م ل  يقوُل:  فاهللاُ  منها; َتأُكْل  فال عليها ُتسمِّ  َمل
﴿p q r s t u v w x y z { | } ~ 

_ ` a b c d e﴾ :١٢١[األنعام[. 
 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   ُجندٍب  حديِث  ِمن )الُبخاريِّ  صحيح( يف اءَ وج

 عظيٌم. ِرسٌّ  ففيها ;»بسِم اهللاِ« فُقْل: تأكَل  َأنْ  أَرْدت فإِذا, ISH»َفْلَيْذَبْح بِْسِم اهللاِ«
                                                 

: والرتمذي ,)٥٠٩٥( رقم بيته, من خرج إذا يقول ما باب األدب, كتاب: داود أبو أخرجه )١(
 . أنس حديث من ,)٣٤٢٦( رقم بيته, من خرج إذا يقول ما باب الدعوات, كتاب

: ومسلم ,)٥٤٨٧( رقم التصيد, يف جاء ما باب والصيد, الذبائح كتاب: البخاري أخرجه )٢(
 حاتم بن عدي حديث من ,)١٩٢٩( رقم املعلمة, بالكالب الصيد باب والذبائح, الصيد كتاب
. 

 ,)٩٨٥( رقم العيد, خطبة يف والناس اإلمام كالم باب العيدين, كتاب: البخاري أخرجه )٣(
 . سفيان بن جندب حديث من ,)١٩٦٠( رقم وقتها, باب األضاحي, كتاب: ومسلم



 

 

אאאFE ١٠٤

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َحجرِ  يف جيلُس  صغًريا ُغالًما وكانَ  َسَلمَة, أيب بنُ  ُعمرُ  قاَل  وقد
ِت  كام ْحَفةِ  ِيف  َتطِيُش  َيِدي َكاَنْت  :)الُبخاريِّ  صحيح( يف الروايةُ  صحَّ  آكُل −  الصَّ
َوُكْل بَِيِمينَِك,  ,َسمِّ اهللاَ ,َيا ُغالمُ « : قاَل  −فوُق  ِمن وآُكُل  ُهنا ِمن

َّا َيلِيَك   .IQHَبْعدُ  ُطْعَمتِي تِْلَك  َزاَلْت  َفَام  سَلمَة: أيب بنُ  ُعمرُ  قال, »َوُكْل ِمم
. بسمِ  َنقوُل: ملاذا اهللاِ, عبادَ  وإياكم أتساَءُل   الطعاِم? عىل اهللاِ

 ُحَذْيَفةَ  حديِث  من )ُمسِلمٍ  صحيح( يف َجاءَ  ما ألجلِ  الطعامِ  عىل والتَّسميةُ 
  َا جاِرَيةٌ  فجاَءت َطَعام, عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  كنَّا قاَل: حيُث  لَتضعَ  ُتْدَفعُ  كَأهنَّ
 ليَضعَ  فذهَب  ُيْدَفُع, هكَأنَّ  َأْعراِيبٌّ  َجاءَ  ُثمَّ  بِيِدَها, ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َفَأَخذَ  الطَّعاِم, يف َيدَها
ْيطاَن َيْسَتِحلُّ الطَّعاَم َأْن ال ُيْذَكَر « :فقاَل  بِيِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َأَخذَ فَ  الطعامِ  يف يَده إِنَّ الشَّ

ُه جاَء ِهبَ  ,هِ يْ لَ اسُم اهللاِ عَ  ا َذ َجاَء ِهبَ وَ ِدَها, ا, َفَأَخذُت بِيَ ِة لِيْسَتِحلَّ ِهبَ اِريَ اَجل ِه ذِ وإِنَّ
 فأوضَح  اإليضاَح, يستِحقُّ  َمشهدٌ  هذاو IRH»ِدهِ بِِه, َفَأَخْذُت بِيَ  ِحلَّ تَ ْس ْعَراِيبِّ لِيَ األَ 

 . الصحابةِ  عىل أشكَل  ما ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 
ا الرسُّ اَخلامُس:  إذا ملسو هيلع هللا ىلص عادتِه ِمن فكانَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  استخدَمه رباينٌّ  عالٌج  أهنَّ

اِب, يف ووَضَعه ريِقه ِمن وأخذَ  ريِقه يف إصَبَعه وَضعَ  املريضِ  إىل جاءَ   ُثم الرتُّ
ِة َبْعِضنَا, ُيْشَفى َسِقيُمنَا, ترَبُة َأْرِضنَا, بِِريقَ  ,بِْسِم اهللاِ« وقاَل: املريضِ  عىل وَضَعه

                                                 
 ,)٥٣٧٦( , رقمباليمني واألكل الطعام عىل التسمية باب: كتاب األطعمة, البخاري أخرجه )١(

من حديث  )٢٠٢٢(رقم  ,وأحكامهام والرشاب الطعام آداب باب: كتاب األرشبة, ومسلم
 .عمر بن أيب سلمة 

من  )٢٠١٧(رقم  ,وأحكامهام والرشاب الطعام آداب باب: كتاب األرشبة, مسلمأخرجه  )٢(
 .حديث حذيفة 



 

 

אא ١٠٥

نَا  املريض. فيشفى ;IQH»بإِْذِن َربِّ
يُل  جاء وقد َقاَل: . َنَعمْ  اْشَتَكْيَت? َقاَل: ,َيا ُحمَمُد « َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إىل ِجْربِ

ٍء ُيْؤِذيَك, ِمْن َرشِّ ُكلِّ َنْفٍس َأْو عْنيِ  َحاِسٍد, اهللاُ أو بِْسِم اهللاِ َأْرقِيَك, ِمْن ُكلِّ َيشْ
 .IRH»ْشِفيَك يَ 

 هذه صُغَرت واَملصائِب, البالءِ  عندَ  ُتقاُل  »بِسِم اهللاِ« أنَّ  الرسُّ السادُس:
 هبام الدابَّةُ  فتعثََّرِت  الدابَّةِ  عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  رجٌل  كان فقد عُظَمت, أو املصاِئُب 

ْيَطانُ  َتِعَس  :اَملردوُف  فقاَل  َال «  :−داودَ  أيب عندَ  واحلديُث −  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له َفَقاَل  .الشَّ
ْيَطانُ  :َتُقْل  أِي: – َتَعاَظمَ  َفإِنََّك إَِذا ُقْلَت َذلَِك  .َوَلكِْن ُقْل: بِْسِم اهللاِ. َتِعَس الشَّ

ِيت الَحتَّى َيُكوَن ِمْثَل  −الشيطانُ  يت َصنَْعُتهُ – َبْيِت, َوَيُقوُل: بُِقوَّ َوَلكِْن ُقْل:  −أي: بقوَّ
َباِب  َفإِنََّك إَِذا ُقْلَت َذلَِك َتَصاَغرَ  .بِْسِم اهللاِ  َتِعَس  :َتُقْل  َال ف. ISH»َحتَّى َيُكوَن ِمْثَل الذُّ

ْيَطانُ   .الشَّ
ابُع:  ِرسٌّ  ذلَك  وراءَ  فإنَّ  ;»بسِم اهللاِ« فُقْل: أبواَبك أغَلْقت إذا الرسُّ السَّ

 ,ْبَواَب األَ َأْغلُِقوا فَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )البخاِريِّ  َصحيح( يف جاءَ  فقد َعظيٌم;
ْيَطاَن َال َيْفَتُح َباًبا ُمْغَلًقا ,َواْذُكُروا اْسَم اهللاِ  .ITH»َفإِنَّ الشَّ

                                                 
 السالم, كتاب: ومسلم ,)٥٧٤٥( رقم ملسو هيلع هللا ىلص النبي رقية باب الطب, كتاب: البخاري أخرجه )١(

 . عائشة حديث من ,)٢١٩٤( رقم العني من الرقية استحباب باب
 سعيد أيب حديث من) ٢١٨٦( رقم والرقى, واملرض الطب باب السالم, كتاب: مسلم أخرجه )٢(

 . اخلدري
عن رجل من  )٤٩٨٢(رقم  : كتاب األدب, باب ال يقال خبثت نفيس,داود أبو أخرجه )٣(

 .ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 
, رقم اجلبال شعف هبا يتبع غنم املسلم مال خري: بابأخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق,  )٤(



 

 

אאאFE ١٠٦

َلْو َأنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  أيًضا )البخاريِّ  َصحيح( يف جاءَ  الرسُّ الثَّامُن:
ْيَطانَ  ,بِاْسِم اهللاِ :َأْهَلُه َقاَل َأَتى ْم إَِذا كُ َأَحَد  ُهمَّ َجنِّْبنَا الشَّ ْيَطاَن َما  ,اللَّ َوَجنِّْب الشَّ
ُه  اَوَلًد ُرِزَقا ف .َرَزْقَتنَا  .IQH»َشْيَطانُ الَملْ َيُرضَّ

ُر, كيَف  »بِسِم اهللاِ« إىل فانُظرْ   مَعه وَمتِيض  النائِم, ذاكَ  أذكارُ  هبا ُختَِمت تتكرَّ
 اِجلامِع. عندَ  حتَّى

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  كانَ  فقد إنساٍن, كلِّ  َبْل  مسِلٍم, كلِّ  خاِمتةُ  هي الرسُّ التَّاسُع:
هِ  ِيف  اَمليَِّت  َوَضعَ  إَِذا − ماَجهْ  ابنِ  عندَ   عمرَ  ابنِ  َحديِث  يف جاءَ  كام−   َقاَل: َقْربِ
 .IRH»بِْسِم اهللاِ, َوَعَىل ِملَّة َرُسوِل اهللاِ«

كرُ  فهذا  إليهِ  َينتبِهَ  َأنْ  إىل َحيتاُج  العظيمةَ  األرسارَ  هذه اكتنََف  الَّذي العظيمُ  الذِّ
 بذلَك. لساَنه وُيرطَِّب  العبدُ 

 اهللاِ  عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا َهذا
 b c d e﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أَمرَ  كام
f g h i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

 واعِرْض  حممٍد, نبيِّنا ورسولِك عبِدك عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  للهمَّ ا
 القيامِة. يومِ  إىل صالَتنا عليه

  k  
                                                  

 .), من حديث جابر بن عبد اهللا ٣٣٠٤(
), ومسلم: كتاب ٣٢٧١أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب صفة إبليس وجنوده, رقم ( )١(

 .), من حديث ابن عباس ١٤٣٤, رقم (اجلامع عند يقوله أن يستحب ما بابالنكاح, 
 ).١٥٥٠اجلنائز, باب ما جاء يف إدخال امليت القرب, رقم (أخرجه ابن ماجه: كتاب  )٢(
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 والِعلِل, باألمراضِ  ُتصاُب  القلوُب  فكذلَِك  وتعَتلُّ  َمترُض  األبدانَ  أنَّ  كام
 فِهَي  القلوُب  قَسِت  فإذا الَقسوُة, الُقلوِب: أمراضِ  وأعظمِ  وأقبِح  أخطرِ  وِمن

 القلُب  َيكونَ  أن األمراِض, وأخَطرِ  وأعَظمِ  أقبِح  ِمن وهو الَقسوِة, بداءِ  مريضةٌ 
 قاسًيا.

 : ﴿g h i j k l m n o p q اهللاُ يقول
s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾ :٧٤[البقرة[. 

ِء, اِحلجارةِ  منَ  أشدُّ  القايس فالقلُب   الذي الغليُظ, الفظُّ  القلُب  هذا الصامَّ
رُ  رُ  , اهللاُ  أباَهنا جلادةٍ  َيتنكَّ  القلَب  أنَّ  جتدُ  لذا وهدِيه; وَمنهِجه اهللاِ  لرشعِ  يتنكَّ
 نوٍر. يف وَيموُت  نورٍ  يف يعيُش  سبحانه اهللاِ  ألمرِ  ينقادُ  الَّذي

ا رُ  الذي القلُب  أمَّ ُ  وُربَّام اهللاِ, ورشعِ  اهللاِ لطريِق  َيتنكَّ  فهو ذلَك; عىل يتكربَّ
 : ﴿A B C D احلقِّ  قال لذا ُمبٍني; وضاللٍ  ظالمٍ  يف يعيُش 
E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
V﴾ ٢٢:[الزمر[. 

 قَسْت  الَّذين الكتاِب  أهلِ  ِمن سَبَق  كَمنْ  َيكونوا أالَّ  املؤِمنني حتذيرَ  نجدُ  ُثم

kk
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 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ : احلقُّ  فقد قلوُهبم,
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
 .]١٦:[احلديد ﴾¾ ½

َهنا كلمةً  القيمِ  ابنُ  قاَل  وقد َب عبٌد « قاَل: )الفواِئد( كتابِه يف ودوَّ ما ُرضِ
 قلُبه َقسا قد العبدَ  رأيَت  فإذا .IQH»بعقوبٍة أعظَم من َقسوِة القلِب والبعِد عِن اهللاِ!

 الُعقوباِت, أعظمِ  ِمن هَي  بُعقوبةٍ  ُرضَب  قد وأنَّه ُعقوبٍة, يف يعيُش  أنَّه فاعَلمْ 
 قليٍل. بعدَ  سَيأيت كام ثَمرةٌ  وِهَي   اهللاِ عنِ  والبعدِ 

 له املرُض  هذا فكذلَِك  أعراٌض, ها ل األبدانَ  تعَرتي الَّتي األمراَض  أنَّ  وكام
 وتزييُف  حقيقتِها, عىل األشياءِ  رؤيةِ  عدمُ  القلوِب: َقسوةِ  أعراضِ  وِمن أعراٌض,
 مواِضِعه. عن الكِلمِ  وحتريُف  وقلُبها احلَقائِق,

ِت  قلُبه َقسا إذا فالعبدُ  َ  الرشَّ  وَيرى رشا, اخلريَ  َيرى وتراه أماَمه, احلقائُق  تغريَّ
 َ  َأنْ  عليَك  ويعيُب  الباطَل, ويألُف  الباطَل, َيتعاَطى َتراه حقا, الواضَح  البنيِّ

َك  , َتتمسَّ  قلَبه!. عال الَّذي الرانُ  وهذا الغبُش, هذا هو والسبُب  باحلقِّ
 : ﴿u v w x y z اهللا قال فقد
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ﴿ النَّتيجُة: ﴾ }

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
 .]١٣[املائدة: ﴾¼
ُ  وهو )شفاُء الَعليل( كتابِه يف القيِّمِ  ابنُ  قال  آثاًرا: القسوةِ  ملَِرضِ  أنَّ  ُيبنيِّ

                                                 
 ).٩٧الفوائد (ص )١(



 

 

א ١٠٩

إليِه, وبعَضها قاِسًيا, وجعَل للَقسوِة سبحاَنه الَّذي جعَل بعَض القلوِب ُخمبًتا «
آثاًرا ولإلخباِت آثاًرا, فِمن آثاِر الَقسوِة حتريُف الكِلِم َعن مواِضِعه, وذلَك ِمن 

 .IQH»ُسوِء الَفهِم, أو ُسوِء القصدِ 
 هذا َيرى والِعِرب, والدروسِ  الِعظاِت  ِمنَ  َيَرى بام االعتبارِ  عدمُ  َعَرٌض ثاٍن:

راِت  للخمرِ  اُملتعاطَي  هذا وَيرى َيعتُرب, فال أماَمه يموُت   سيِّئةً  ِميتةً  َيموُت  واُملخدِّ
 رسيقُته به َهتوي ُثم ويرتفعُ  ويرتفعُ  يرسُق  يزاُل  ال الَّذي السارَق  وَيرى يتَّعُظ, فال
 كيَف  العاقَّ  وَيرى َيعتُرب, وال املواقعِ  أرذلِ  يف وَيراه ِسُرته, وينكشُف  األرِض, إىل
 َيعتُرب. وال أمُره آَل 

 هبا; اهللاُ فَعَل  كيَف  األُخرى املجتمعاِت  َترى الَّتي املجتَمعاِت  يف وكذلَك 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ سبحانه: احلقِّ  قال فقد

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 Þ A B C D E F 
G H I J﴾ :٤٥−٤٢[األنعام[. 

 مساَء. صباَح  عَلْينا مترُّ  الَّتي والِعربِ  الدروسِ  هذه يف وَتنظرَ  َتلتِفَت  َأنْ  فعليَك 
 احلقَّ  ويردُّ  الشهوَة, وَيْقبُل  الشبهَة, َيْقبُل  القاَيس  القلَب  أنَّ  َعَرٌض َثالٌث:

ُبهاِت, الشَهواِت  يقبُل  كاِإلْسفنجةِ  ِجتُده القايس فالقلُب  اُملبَني,  جاَءه فإذا والشُّ
ه اُملبنيُ  احلقُّ  َ  ردَّ : سورةِ  يف  احلقُّ  قال عليه, وتكربَّ  u v w﴿ احلجِّ

                                                 
 ).١٠٦شفاء العليل (ص )١(
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x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 .]٥٣:[احلج ﴾¦

 هي تلَك  وَشهواتِه, ُشبهاتِه فيها ُيلِقي ُمستوَدًعا الشيطانُ  جَعَلها فقد
 باهللاِ. عياًذا القاسيةُ  القلوُب 

بهاِت  هلذه مستنقعٌ  أيًضا فهَي   املناويُّ  قال اُملبَني, احلقَّ  وَيُردُّ  والشهواِت, الشُّ
 القلُب القايس ال َيقبُل احلقَّ وإن كُثَرت « :)فيض الَقدير( كتابِه يف
 وإالَّ  مَعه, كانَ  إذا واحدةٍ  حالةٍ  يف إالَّ  احلقَّ  َيقبُل  ال القايس فالقلُب  .IQH»َدالئُله

 دالئُله. كُثَرت وإن احلقَّ  يقبُل  ال أنه فاألصُل 
 بيني وأجعَل  َأحَذَرها حتَّى القلِب  َقسوةِ  أسباُب  هَي  ما يقوُل: سائال  ولعلَّ 

 وقايًة? وبينَها
وصَدُأ « قاَل: )بل الصيِّ الوابِ ( كتابِه يف  القيمِ  ابنُ  قاَل  كام أقوُل 

كرِ   .IRH»القلِب بأمَرْين: بالغفلِة والذنِب, وجالُؤه بشيَئْني: باالستغفاِر والذِّ
 :−األسباِب  هذه رأسِ  وعىل− القلوِب  َقسوةِ  أسباِب  ِمن أنَّ  ُيعلمُ  وبذلَك 

بُب األوُل:  أينَ  بل هللاِ? الذاِكرون همُ  فأينَ  , اهللاِ ِذكرِ  َعن الغفلةُ  السَّ
ْ  اهللاِ?! ِذكرِ  ِمن املكثِرون همُ   : ﴿Ú Û Ü Ý احلقُّ  يُقلِ  أَمل
Þ ß à á â ã ä å﴾ ٢٨:[الرعد[. 

 َقلبي. َقسوةَ  إليَك  َأشكو سعيٍد, أبا يا فقال:  للحَسنِ  رجٌل  أتى وقد
                                                 

 ).١/٩٣فيض  القدير ( )١(
 ).٤٠الوابل الصيب (ص )٢(
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كرِ  منَ  أِذْبه فقاَل:  .IQHالذِّ
 َيفُرتْ  وال والليِل, النهارِ  أطراِف  ويف املساِء, ويف الصباِح, يف اهللاَ  فاذكرِ 

 ذلَك. عن لساُنك
بُب الثَّاين نوُب, :− الظهرِ  قاصمةُ  وهو−  السَّ ا الذُّ  القلُب, َقسا كُثرت إذا فإهنَّ

 القلِب. هذا عىل الرانُ  يعلو كثرِهتا وبقدرِ 
 قاَل  قاَل:  ُهريرةَ  أيب حديِث  من )ماَجهْ  ابنِ  ُسنن( يف جاءَ  وقد

 صاٍف, قلُبك أي: »ِيف َقْلبِهِ  َسْوَداءُ  ْؤِمَن إَِذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتةٌ املُ إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل 
 سوداُء, ُنكتةٌ  قلبه يف ُنِكَتت الذنِب  يف وَقْعَت  فإِذا النكِت, هِذه ِمن يشءٌ  فيه ليَس 
اُن الَِّذي  ;َواْسَتْغَفرَ  ,َوَنَزعَ  ,َفإِْن َتاَب « قاَل: ُصِقَل َقْلُبُه, َفإِْن َزاَد َزاَدْت, َفَذلَِك الرَّ
 .IRH]١٤[املطففني: ﴾i j k l m n o p q r﴿ِيف كَِتابِِه: اهللاُ  َذَكرَ 

 حتَّى القلِب  يف سوداءُ  ُنقطٌ  النكُت, هذه زادت الذنوُب; هذه زاَدْت  فكلَّام
 احلقيقَة. ُيبُرص  فال القلِب, عىل رانٌ  يكونَ 

واعَلْم أنَّ الذنوَب ُتوِرُث الغفلَة, « : اُملحاسبيُّ  احلارُث  قال لذا
والغفلَة تورُث القسوَة, والقسوَة تورُث البعَد عِن اهللاِ, والبعَد عِن اهللاِ يورُث 

ا األمواُت فَقْد َأماتوا أنفَسهم بحبِّ النارَ  ُر يف هذا األحياُء, وأمَّ , وإنَّام يتفكَّ
نيا  .ISH»الدُّ

                                                 
 ).٥٣), واخلرائطي يف اعتالل القلوب (١٥١٠أخرجه أمحد يف الزهد ( )١(
) من حديث أيب هريرة ٤٢٤٤أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب, رقم ( )٢(

. 
 ).١٥٥رسالة املسرتشدين للحارث املحاسبي (ص  )٣(
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 قال: حينَام املباَركِ  ابنُ  وصدَق 
ــوَب  ــُت الُقُل ُنوَب ُمتِي ــذُّ ــُت ال  َرَأْي

 

لَّ إِْدَماُهنَـــاقـــد وَ    ُيـــوِرُث الـــذُّ
 

ُنوِب َحَيــاُة الُقُلــوِب   َوَتــْرُك الــذُّ
 

ـــــْريٌ   ـــــَياُهنَاَوَخ ـــــَك ِعْص  لِنَْفِس
 

 القلوِب. َقسوةِ  أسباَب  هذه كاَنت
 املخَرَج, لنا أبانَ  َبْل  هَكذا, ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  يرتْكنا فلم واملخرُج, الِعالُج  أما

َل  َزنا إليه, الوصوَل  لنا وسهَّ  ذلَك. إىل وحفَّ
ا املخرُج األوُل:  ُيلنيَ  َأنْ  ربَّك َتدعوَ  َأنْ  وهو يديَك, وبنيَ  دوَنك فهو أمَّ

 أنَّ  )داودَ  أيب ُسنن( يف جاءَ  فقد ذلَك, يفعُل  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  وقد قساوَته, وُيذِهَب  قلَبك,
ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك « فيقوُل: َيدعو كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ِمْن ِعْلٍم الَ َينَْفُع, ْرَبِع: األَ  ِمنْ  اللَّ

 مثَل  ُيرددُ  كانَ . IQH» ُيْسَمعُ وِمْن ُدَعاٍء َال  , َتْشَبعُ  َخيَْشُع, َوِمْن َنْفٍس َال ِمْن َقْلٍب َال و
 .» َخيَْشعُ ِمْن َقْلٍب َال وَ « فيِه: والشاهدُ  الدعاِء, هذا

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل − الكرامِ  الصحابةِ  أحدُ −  محيدٍ  بنُ  شكُل  َجاَءه وقد
ًذا علِّْمني اهللاِ, رسوَل  يا فقال: ذُ  تعوُّ ُهمَّ ُقِل: ا« قاَل: بِه, َأتعوَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ للَّ

ي, َوِمْن َرشِّ لَِساِين, َوِمْن َرشِّ َقْلبِي, َوِمْن َرشِّ َمنِيِّ   .IRH»َسْمِعي, َوِمْن َرشِّ َبَرصِ
                                                 

), والنسائي: كتاب ١٥٤٨أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر, باب يف االستعاذة, رقم ( )١(
), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ٥٤٦٧االستعاذة, باب االستعاذة من نفس ال تشبع, رقم (

 .), من حديث أيب هريرة ٣٨٣٧, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصدعاء الرسول 
), والرتمذي: ١٥٥١باب يف االستعاذة, رقم (أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر,  )٢(

), والنسائي: كتاب االستعاذة, باب االستعاذة من رش البرص, رقم ٣٤٩٢أبواب الدعاء, رقم (
 .), من حديث شكل بن محيد ٥٤٥٦(
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 ربِّ  يا ُقْل: ساجدٌ  أو قاعدٌ  أو قائمٌ  وأنَت  اآلَن, يديَك  بنيَ  َخمَرٌج  إنَّه نَعْم,
 القلِب. َقساوةِ  من ُتنجَيني َأنْ  أسأُلك

 معَجم( يف جاءَ  فقد الشكليُة, ال باليتيِم, احلقيقيةُ  الِعنايةُ  وهوَ  اَملخرُج الثاين:
َأُحتِبُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له فقاَل  قلبِه, َقسوةَ  َيشكو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  رُجًال  أنَّ  :)الطرباينِّ 

َوَأْطِعْمُه ِمْن  ,َواْمَسْح بَِرْأِسهِ  ,َيتِيمَ الاْرَحِم ? َأْن َيلَِني َقْلُبَك َوُتْدِرَك َحاَجَتَك 
 .IQH»َوُتْدِرْك َحاَجَتَك  ,َيلِْن َقْلُبَك  ;َطَعاِمَك 

 هذه إىل انُظرْ  َجنازٌة, هناكَ  تكونَ  أن دونَ  املقابرِ  إىل اذَهْب  اَملخرُج الثالُث:
 ُمسنَد( يف جاءَ  ما فتدبَّرْ  قلوبِنا, َقسوةِ  َذهاِب  يف َرئيٌس  سَبٌب  ذلَك  فإن القبوِر,

َاالَهنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )أمحدَ  , َقْلَب الُتِرقُّ  ُقُبوِر, ُثمَّ َبَدا ِيل َأهنَّ
ُر الَوُتْدِمُع  , َوُتَذكِّ  .IRH»ِخَرَة, َفُزوُروَهااآلَعْنيَ

 صَفحاِت  َحبيسةَ  لَتبَقى وال تَرًفا, وال عَبًثا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  يقْلها م ل اَملخارُج  هذه
 حياتِنا. واقعِ  يف لنا َمنهًجا لتكونَ  ها قالَ  وإنَّام ال, الُكتِب,

 بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم−  وسلِّموا صلُّوا اهللاِ, عبادَ 
, عبدِ   b c﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ

d e f g h i j k l m n o﴾ 
 .]٥٦:[األحزاب

  k  
                                                 

 ) خمتًرصا.١٠٧أخرجه الطرباين يف مكارم األخالق ( )١(
 .), من حديث أنس ٢٥٠, ٣/٢٣٧أخرجه أمحد ( )٢(
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 أن وَجَب  لذا األُمِم; مالِ  ورأُس  الوالِديِن, مالِ  رأُس  ُهم األبناءَ  أنَّ  َتعَلمون
َف   به, اعَتنَى مالِه رأَس  عِلمَ  إذا العبدَ  ألنَّ  واجلهوُد; واألوقاُت  الطاقاُت  همُ  ل ُتْرصَ
ُم األرِض, عىل تسريُ  الَّتي األكبادُ  أولئَك  هم به ُيعَتنَى ما وأعظمُ   كيَف  أبناُؤنا, إهنَّ

 ´ : ﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ احلقُّ  قاَل  وَقدْ 
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ 
 .]٦:[التحريم

َعاُه, « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  وَقدْ  َحِفَظ َأْم َضيََّع, َحتَّى أإِنَّ اهللاَ َسائٌِل ُكلَّ َراٍع َعامَّ اْسَرتْ
ُجَل َعْن َأْهِل َبْيتِهِ   .IQH»َيْسَأَل الرَّ

 السِويَّةِ  الِفطرةِ  عىل ُيوَلدون األبناءَ  هؤالءِ  جعَل  َأنْ   اهللاِ رمحةِ  وِمن
ليمِة; ليمِة, الصحيحةِ  الَعقيدةِ  غرُس  مَعها وَيسهُل  الرتبيُة, معها فَيسهُل  السَّ  السَّ

 \ ] V W X Y Z﴿ األَعراِف: سورةِ  يف يقوُل   اهللا قال
] ^ _ ` 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﴾ ١٧٣−١٧٢:[األعراف[. 
                                                 

) من حديث ٤/٣٨٤), وأبو عوانة يف املستخرج (٨/٢٦٧أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( )١(
 .أنس 

kk
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َما ِمْن « :− الُبخاريِّ  عندَ  ُهريرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  وقال
َدانِِه, الَمْوُلوٍد إِالَّ ُيوَلُد َعَىل  انِِه,  وأِفْطَرِة, َفَأَبَواُه ُهيَوِّ َ َسانِه وأُينَرصِّ  .IQH»ُيَمجِّ

 بعِدهم ِمن جاءَ  وَمن واُملرَسلني, األنبياءِ  منَ  األُمةِ  سلِف  ِسَريَ  تدبَّْرت فإذا
 هذه نفوِسهم يف وغَرسوا عظيمًة, ِعنايةً  بالنَّْشء اعَتنَْوا قدِ  َجتُدهم الصاِحلني ِمنَ 

نا الصحيحَة; الَعقيدةَ   v w x y z﴿ البَقرِة: سورةِ  يف َنقرأُ  فإنَّ
 .]١٣٢[البقرة: ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }

 | } : ﴿y z لُِلقامنَ  الُعظمى الوصيةَ  ُلقامنَ  سورةِ  يف نقَرأُ و
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 

 هذه األبناءِ  قلوِب  يف رُس َتغ الَعظيمةُ  اآلياُت  هذه ,]١٦:[لقامن ﴾³ ² ±
 الصحيحَة. الَعقيدةَ 

 الصحيحةِ  العقيدةِ  عىل أبناِئنا تأسيسِ  يف اخلُطواِت  ِمنَ  َجمموعةً  أذكرُ  وهنا
ِة,  ِرعايَتهم: َولِينا وَمن أبناِئنا ُجتاهَ  ها َنبذلَ  َأنْ  َينَبغي ُخطواٍت  أربع السِويَّ

 وبيانُ  اهللاُ), إالَّ  إلهَ  (ال وتعليُمهم اهللاُ), إالَّ  إلهَ  (ال َتلقينُهم اُخلطوُة األُوىل:
 اهللاِ عندَ  والَقْدرِ  العَظمةِ  ِمنَ  ها لَ  اهللاُ) إالَّ  إلهَ  و(ال ال, كيَف  اهللاُ), إالَّ  إلهَ  (ال نواقضِ 

 الربُّ  يقوُل  الصحيِح; الُقديسِّ  احلديِث  يف جاءَ  ما ذلَك  ِمن َيكفيَك  الكثُري, اليشءُ 
: » ِيت َيائِي ,ِيل َوَجَال  ,َوِعزَّ  إَِلَه َال  :ْخِرَجنَّ ِمنَْها َمْن َقاَل َألُ  ,َوَعَظَمتِي ,َوكِْربِ

                                                 
 ,)١٣٥٨( رقم عليه, يصىل هل فامت الصبي أسلم إذا باب اجلنائز, كتاب: البخاري أخرجه )١(

 أيب حديث من) ٢٦٥٨( رقم الفطرة, عىل يولد مولود كل معنى باب القدر, كتاب: ومسلم
 . هريرة
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نُ  اهللاُ). إالَّ  إلهَ  (ال قاَل: َمن النارِ  منَ  ألُخرَجنَّ  أي:. IQH» اهللاُإِالَّ   إلهَ  ال األبناءُ  فُيلقَّ
 األُوىل. أشهِرهمُ  يف ِصغارٌ  وُهم اهللاُ إالَّ 

اِق  عبدِ  مصنَّف( يف جاءَ  وقد نعاينِّ  الرزَّ  َيستِحبُّون كانوا إبراهيُم: قاَل  :)الصَّ
روَهنا اهللاُ), إالَّ  إلهَ  (ال ُيعلِّموه: أن ُيفِصُح  ما أوَل  َل  ذلَك  فيكونُ  عليه ُيكرِّ  ما أوَّ

نونه IRHبه َيتكلَّمُ   إالَّ  إلهَ  (ال عىل عاَش  إذا ألنَّه األُوىل; أياِمه يف اهللاُ) إالَّ  إلهَ  (ال ُيلقِّ
 عليها. للموِت  ُوفَِّق  اهللاُ)

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َخيدمُ  كانَ  َهيوديا ُغالًما عادَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )أمحدَ  ُمسنَد( يف جاءَ  وقد
 إَِلَه إِالَّ  ُقْل: َال  ,َيا ُغالمُ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فجاَءهُ  املوِت, مرَض  الغالمُ  هذا فمِرَض 

, هو »اهللاُ نَه َأنْ  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ذلك يمنَعْ  فلم رأِسه, عندَ  قاعدٌ  وأبوه َهيوديٌّ  (ال ُيلقِّ
يةَ  ُيدركُ  ألنَّه اهللاُ); إالَّ  إلهَ   أطِعْ  له: فقاَل  والِِده, إىل الصبيُّ  فنظرَ  اهللاُ). إالَّ  إلهَ  (ال أمهِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فخرَج  اهللاِ, رسوُل  وأنَّك اهللاُ إالَّ  إلهَ  ال أن أشهدُ  الغالُم: فقاَل  القاسِم. أبا

ُد: وهو  .ISH»ِمَن النَّارِ  َأْخَرَجُه ِيب  اَحلْمُد هللاِِ الَِّذي« ُيردِّ
 وال معنًى, اهللاُ) إالَّ  إلهَ  لـ(ال َيعِرفون ال وُهم املسِلمني أبناءُ  يعيُش  فكيَف 

 ونواِقَضها?! رشوَطها, َيعِرفون
نَت عَرَفها َمن اهللاُ) إالَّ  إلهَ  (ال إنَّ  ِك, ِمنَ  منََعْته قلبِه يف وَمتكَّ  الوقوعِ  وِمنَ  الرشِّ

                                                 
, رقم وغريهم األنبياء مع القيامة يوم  الرب كالمأخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب  )١(

 .), من حديث أنس ٧٥١٠(
 ).٧٩٧٧مصنف عبد الرزاق ( )٢(
 عىل يعرض وهل عليه, يصىل هل فامت, الصبي أسلم إذا بابأخرجه البخاري: كتاب اجلنائز,  )٣(

 .), من حديث أنس ١٣٥٦, رقم (اإلسالم الصبي
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َبهِ  يف  والشَهواِت. الشُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  َأْوصاين قاَل: معاذٍ  حديِث  ِمن )أمحدَ  مسنَد( يف جاءَ  فقد

ْك بِاهللاِ َشْيًئا َوإِْن ُقتِْلَت «: قاَل  الَعِرش  هذه ِمن كلامٍت, بَعِرش  ْقَت  َال ُتْرشِ  َيعني: »َوُحرِّ
ْك  ْقَت « نَفٍس, آِخرِ  إىل هبا َمتسَّ ْك بِاهللاِ َشْيًئا َوإِْن ُقتِْلَت َوُحرِّ نَّ  ,َال ُتْرشِ َوَال َتُعقَّ

ُرَج ِمْن َأْهلَِك َوَمالَِك  لوَوالَِدْيَك وَ  َكنَّ َصَالًة  ,َأَمَراَك َأْن َختْ ًدا واحدًة َوَال َتْرتُ ُمَتَعمِّ
ُة اهللاِواحدًة َفإِنَّ َمْن َتَرَك َصَالًة  ًدا َفَقْد َبِرَئْت ِمنُْه ِذمَّ ًرا ,ُمَتَعمِّ َبنَّ َمخْ ُه ; َوَال َتْرشَ َفإِنَّ

 .IQH»َرْأُس ُكلِّ َفاِحَشةٍ 
 ُنْحيَي  َأنْ  أبناِئنا, نفوسِ  يف العقيدةِ  معاِين  غرسِ  يف األُوىل اخلطوةُ  هذه إذن:

 اهللاُ). إالَّ  إلهَ  (ال هم وُعقولِ  وضامئِرهم, نفوِسهم, يف
 وَمعيََّته ُقرَبه واستِشَعارهم سبحانه, اهللاِ حمبةَ  َتعليُمهم اُخلطوُة الثانيُة:

 واختارَ  ومنََحهم, أعطاُهم الَّذي خالِِقهم اهللاِ  حمبَّةَ  األبناءُ  يتعلمَ  َأنْ  أي: وَرقابَته.
يَن, همُ  ل  .ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  ُأمةِ  ِمن فجَعَلهم األُممِ  منَ  واصَطفاُهم الدِّ

 ,ُغَالمُ  َيا« فقاَل: يوًما ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  خلَف  كنُت  : عباسٍ  ابنُ  قال
اَهَك  ,اْحَفْظ اهللاَ َحيَْفْظَك  :َكلَِامٍت  ُأَعلُِّمَك  إِينِّ  إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأْل  ,اْحَفْظ اهللاَ َجتِْدُه ُجتَ
َة َلوِ األُ َواْعَلْم َأنَّ , َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهللاِ ,اهللاَ ٍء  مَّ اْجَتَمَعْت َعَىل َأْن َينَْفُعوَك بَِيشْ

ٍء َقْد َكَتَبُه اهللاُ َلَك  وَك  َوَلوِ , َملْ َينَْفُعوَك إِالَّ بَِيشْ ٍء َملْ َيُرضُّ وَك بَِيشْ اْجَتَمُعوا َعَىل َأْن َيُرضُّ
ءٍ  ِت  ,ْقَالمُ األَ  ُرفَِعِت  ,َعَلْيَك  َقْد َكَتَبُه اهللاُ إِالَّ بَِيشْ ُحُف  َوَجفَّ  هذه ُيعلُِّمه IRH»الصُّ

                                                 
 .), من حديث معاذ بن جبل ٥/٢٣٨أخرجه أمحد ( )١(
), من حديث ابن عباس ٢٥١٦أخرجه الرتمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع, رقم ( )٢(

. 
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نِّ  صغري وهو العَقديةَ  األصوَل   .السِّ
: اهللاِ عبدِ  بنُ  سهُل  قال  خايل, معَ  الليَل  أقومُ  سننيَ  ثالِث  ابنَ  ُكنُت  التُّسَرتيُّ

 قاَل: اهللاَ? أذكرُ  كيَف  قاَل: اهللاَ? َتذكرُ  أَال  سهُل, يا سواٍر: بنُ  ُحممدُ  خايل يل فقاَل 
, ناظرٌ  اهللاُ معي, اهللاُ بقلبِك: ُقْل  , شاهدٌ  اهللاُ إيلَّ َدها بقلبِك. ذلَك  ردِّدْ  عيلَّ  حتَّى فردَّ

ت َهتا وجدَ  حتَّى عليها وكربَ  عليها, فعاَش  قلبِه, يف استَقرَّ  خاُله وكان ذلَِك, بعدَ  لذَّ
 عليه, شاهدٌ  اهللاَ وأنَّ  إليه, ناظرٌ  اهللاَ  وأنَّ  مَعه, اهللاَ  أنَّ  عِلمَ  َمن سهُل, يا يقوُل:

ا ,IQHَتعِصهِ  فال َأَيعصيِه?!  األبناِء. نفوسِ  يف العقيدةِ  ملعاِين  غرٌس  إهنَّ
 والقدوةُ  األُسوةُ  وأنَّه وسريَته, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حمبَّةَ  تعليُمهم اُخلطوُة الثالثُة:

 األُوىل.
 َمَتى اهللاِ, رسوَل  يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رجٌل  َجاءَ  : أنٌس  قال

اَعُة? َء, َال  َقاَل: »َها? َوَماَذا َأْعَدْدَت لَ « : َقاَل  السَّ  اهللاَ ُأِحبُّ  َأينِّ  إِالَّ  َيشْ
ءٍ  َفِرْحنَا َفَام  : َأَنٌس  َقاَل , »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت فَ « َقاَل: َوَرُسوَلُه.  َفَرَحنَا بَِيشْ

 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  ُأِحبُّ  َفَأَنا : َأَنٌس  َقاَل , »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت « :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  بَِقْولِ 
اُهْم, بُِحبِّي َمَعُهمْ  َأُكونَ  َأنْ  َوَأْرُجو َوُعَمَر, َبْكٍر, َوَأَبا ْ  َوإِنْ  إِيَّ  بِِمْثلِ  َأْعَمْل  َمل

 .IRHِهمْ  َأْعَاملِ 
م ِكباِرهم بعضِ  وعىل املسِلمني, أبناءِ  عىل لَتأسى إنَّك  ِمن َيعِرفون ال أهنَّ

                                                 
 ).١/٥٩أخرجه القشريي يف الرسالة القشريية ( )١(
 القريش حفص أيب اخلطاب بن عمر مناقب باب, ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي  )٢(

), ومسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب, باب املرء مع من ٣٦٨٨, رقم ( العدوي
 .), من حديث أنس ٢٦٣٩أحب, رقم (
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 كنُت  وإِنْ  املدارِس, يف تعلَّموه ممَّا ُنتًفا إالَّ  َيعِرفون ال أو شيًئا, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سريةِ 
 الدراسيةَ  املوادَّ  ُيوِجدوا َأنْ  املجَتَمعاِت  ساِئرِ  ويف عنَدنا التعليمِ  أجهزةِ  ِمن َأرجو
لِ  عاِمه ِمن ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سريةَ  أبناَءنا تعلِّمُ  الَّتي َج  َأنْ  إىل األوَّ  فال اجلاِمعِة, ِمن َيتخرَّ

 ِمنَّا فَيستحقُّ  اخلَلِق, وأعَظمِ  اخلَلِق, أرشِف  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولِ  ِسريةَ  يدُرُس  وهو ينفكُّ 
لِ  عاِمه ِمن الطالِب  معَ  تسريُ  مادةً  ُنعطَيه َأنْ  هذا َج. َأنْ  إىل دراستِه يف األوَّ  َيتخرَّ

ابعُة: ; بكتاِب  ربُطهم اُخلطوُة الرَّ  َتعليًام  اهللاِ بكتاِب  األبناءُ  ُربِطَ  إذا فإنه اهللاِ
ًام  ًال  وَفهًام  وتعلُّ  والضياِع. اهلالكِ  منَ  وُحِفظوا ُهُدوا وتأمُّ

 يف حبانَ  ابنِ  عندَ   اخلزاعيِّ  ُرشيٍح  أيب حديِث  يف جاءَ  وقد
َطَرُفُه بَِيِد « َمتنيٌ  حبٌل  أي: »ُقْرآَن َسَبٌب الَفإِنَّ َهَذا « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )صحيِحه(

ُكْم َلْن َتِضلُّوا, َوَلْن َهتْلُِكوا َبْعَدُه َأَبًدا َفاْسَتْمِسُكوااهللاِ, َوَطَرُفُه بَِأْيِديُكْم,   .IQH»بِِه, َفإِنَّ
ا وانُظرْ   يف احلاكمِ  عندَ  جاءَ  فقد اهللاِ?! عندَ  األجرِ  منَ  لَك  َكمْ  الوالُد, أهيُّ

َمْن َقَرَأ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   األَسلميِّ  ُبريدةَ  حديِث  ِمنْ  )ُمستدَركه(
َمهُ  ,ُقْرآنَ ال ُه ِمْثُل َضْوِء ؤُ ِقَياَمِة َتاًجا ِمْن ُنوٍر َضوْ الُأْلبَِس َيْوَم  ;َوَعِمَل بِهِ  ,َوَتَعلَّ

ْمِس, َوُيْكَسى َوالَِد  تَ  هُ االشَّ ْنَيا َفَيُقوالِن: بَِم ُكِسينَا ال ْنيِ ُحلَّ َفُيَقال:  ?هذا َيُقوُم ِهبَِام الدُّ
 .IRH»ُقْرآنَ البَِأْخِذ َوَلِدُكَام 
ُ  اإلمامُ  فعَل  كام اهللاِ, بكتاِب  أبنائه بربطِ  ُيعنَى أن الوالدِ  فعىل  َحنيفةَ  أبو العاِمل
 الفاحتةِ  سورةَ  محادٌ  حفظَ  فلامَّ  القرآَن, ُيعلُِّمه َمن إىل محادٍ  بابنِه بَعَث  حيث 

                                                 
 .) من حديث أيب رشيح اخلزاعي ١٢٢أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( )١(
 ).١/٥٦٧املستدرك ( )٢(
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ُم, فاستكَثرَ  درهٍم, مخَسامئةِ  للمعلِّمِ  دفعَ   الفاحتِة, َتعليمِ  عىل درهمٍ  مخُسامئةِ  املعلِّ
 ِمن أكثرُ  مَعنا كانَ  ولو وَلدي, علَّْمت ما تستحِقرْ  ال : َحنيفةَ  أبو له فقاَل 
 العظيِم. للقرآنِ  تعظيًام  إليَك  لدَفْعناه ذلَك 

 صحيًحا عقِديا بِناءً  أبناِئه شخصيةِ  َيبنَي  َأنْ  أرادَ  ملَِنْ  اخلُطواِت  أهمُّ  هَي  هذه
 وهِذه.

 اهللاِ  عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f g h﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام

i j k l m n o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 
  k  
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ُل  العاطِفةَ  إنَّ   مباًرشا إسهاًما وُتسهمُ  أبناِئنا, نفوسِ  يف واسعةً  مساحةً  ُتشكِّ
 إشباًعا املساحةُ  هذه ُأشبَِعت أو العاطِفةُ  هذه ُأشبَِعت فإِنْ  َشخصياِهتم, تكوينِ  يف

 إشباعِ  يف تفريطٌ  أو إفراطٌ  حصَل  وإن ُمتَّزنٍة, سويةٍ  شخصيةٍ  عن ذلَك  أسفرَ  متَّزًنا;
نيا, مشاقَّ  يتحمُل  ال مدلَّلٍ  بشابٍّ  ابُتلينا املساحةِ  هذه  عندَ  العاطفةُ  ُعِدَمِت  فإن الدُّ
 حوَله. َمن عىل عنيٍف  قاسٍ  بشابٍّ  ابُتلينا غِريه

 األفضُل  اُملريبِّ  وهو األوُل, اُملريبِّ  هو إِذْ  ;ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  نامذَج  أربعةُ  وهناك
 نامذَج  يف وأحفاِده أبناِئه عاطِفةَ  ُيشبعَ  َأنْ  اسَتطاعَ  كيَف  عليه, وسالُمه ريبِّ  صلواُت 

فةٍ  ى. هبا َنقتِدي وُأسوةً  ُقدوةً  ولُكم يل  اهللاُ جَعَلها ُمرشِّ  وَنتأسَّ
ُل:  والرمحِة, بالرأفةِ  وأحفاِده أبناِئه ُنفوَس  َيمألُ  كان ملسو هيلع هللا ىلص فإنَّه األنموذُج األوَّ

 هذه ُخيِرَج  أن حيتاُج  أٍب  كلُّ  وكذا ورعايتِه, وعطِفه برمحتِه َيشَمُلهم وهَكذا
 العواطِف. هبذه أوالَده َيشَمَل  وأن الرمحاِت 

 دَخَل  :)البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  كام  عائشةُ  املؤِمننيَ  أمُّ  قالت
ْبَيانَ  ُتَقبُِّلونَ  :َقاَل  أبناِئه, بعَض  ُيقبُِّل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فوجدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إَِىل  َأْعَراِيبٌّ   َفَام   ,الصِّ
ْمحَةَ َأْملُِك َلَك َأْن  َأوَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفَقاَل  ?!ُنَقبُِّلُهمْ   .IQH»?!َنَزَع اهللاُ ِمْن َقْلبَِك الرَّ

                                                 
), ومسلم: ٥٩٩٨, رقم (ومعانقته وتقبيله الولد رمحة بابأخرجه البخاري: كتاب األدب,  )١(

kk
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 َمن إىل الغدِ  يف حيتاَجون ال حتَّى أبناَءه األُب  ُيقبَِّل  أن الرمحةِ  صورِ  ومن
 العاطِفَة. هذه وَيمألُ  ُيقبُِّلهم,

 اهللاِ رسوُل  قبَّل قال: −أيًضا البخاريِّ  عندَ −  ُهريرةَ  أيب حديِث  ففي
 ِيل  إِنَّ  األَْقَرُع: َفَقاَل  ,التميميُّ  َحابِسٍ  ْبنُ  األَْقرعُ  َوِعنَْدهُ   َعيلٍّ  بنَ  سنَ احل ملسو هيلع هللا ىلص

َمن « َقاَل: ثم ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَّ رسوُل  إَِلْيهِ  فنََظر قال: ,َأحًدا ِمنُْهمْ  َقبَّلُت  َما وَلدِ ال ِمنَ  ةً َعَرش 
 ُيرَمحُهم. ومل يقبِّْلهم م ل أنَّه ألجلِ ف IQH»َال ُيْرَحمُ   َيْرَحمُ َال 

 قال:  أنسٍ  حديِث  ِمن )األَدب اُملفَرد( كتابِه يف البخاريِّ  وعندَ 
 فأعَطْتها َصبيَّاها, َوَمَعها َشْيًئا, َتْسَأُل   َعاِئَشةَ  َعَىل  َفِقَريةٌ  اْمَرَأةٌ  َدَخَلِت 
 إالَّ  يشءٌ  فيه ما ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بيِت  يف املوجودُ  هو هذا−  متراْت  ثالَث   عاِئشةُ 
 وأمَسَكت مترًة, ها ل صبيٍّ  كلَّ  املرأةُ  فأعَطِت  قاَلت: − ُبخًال  ال متراٍت, ثالُث 
بيَّانِ  فأَكَل  مترًة, لنَْفِسها هام إىل ونَظرا التَّمرَتنيِ  الصَّ ام− ُأمِّ  الَّتي والتمرةُ  َيقوالِن: كأهنَّ

ِت  عاِئشُة: قاَلْت  −يِدِك? يف  نِصَف  ها ل صبيٍّ  كلَّ  فأعَطْت  نِصَفْني, التمرةَ  املرأةُ  فشقَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فدَخَل  الصنيِع! هذا ِمن تعَجُب   وعائشةُ  خَرَجْت  ُثم َمترٍة,

ْته َها اهللاُ « : فقاَل  املرأِة, بخَربِ  فأخَربَ  َوَما ُيْعِجُبَك ِمْن َذلَِك? َلَقْد َرِمحَ
تَِها َصبِيَّْيَها  .IRH»بَِرْمحَ

                                                  
), من ٢٣١٧, رقم (ذلك وفضل وتواضعه والعيال الصبيان ملسو هيلع هللا ىلص رمحته بابكتاب الفضائل, 

 .حديث عائشة 
 الناس رمحة باب ويف ,)٥٩٩٧( رقم وتقبيله, الولد رمحة باب األدب, كتاب: البخاري أخرجه )١(

 هريرة أيب عن) ٢٣١٨( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص رمحته باب الفضائل, كتاب: ومسلم ,)٦٠١٣( رقم والبهائم,
. 

 .) من حديث عائشة ٨٩األدب املفرد ( )٢(
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 :−)صحيحه( يف البخاريِّ  عندَ  احلديُث −  األنصاريُّ  قتادةَ  أبو قال
 فكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرسولِ  بنِت  زينَب  بنَت  أمامةَ  حاِمٌل  وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  عَلْينا دَخَل 
 صالتِه أثناءِ  يف حتَّى هذه! عنايةٍ  أيُّ  .IQHَمحََلَها َقامَ  َوإَِذا َوَضَعَها, َسَجدَ  َفإَِذا ُيصيلِّ 
ا ُيصيلِّ  قائمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص هو ذلك ومع , ُأمامةَ  َحيمُل  كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص  فريضةً  أو نافلةً  إمَّ
 .احلَركاُت  هذه ُتنسَخ  أن قبَل 

َ  حتَّى ُأمامةَ  بأمرِ  َهيَتمُّ  َمن ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بيِت  يف يوجدُ  أَال  فإن قاَل قائٌل:  ُيصيلِّ
 ?.ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

 َأنْ  أرادَ  لِكنَّه ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َختُدمَ  َأنْ  ُتريدُ  −املدينةِ  كلَّ −  املدينةَ  إنَّ  بَىل, فاجلواب:
 . أمامةَ  نفسِ  يف فَيغرَسها والرأفةَ  الرمحةَ  هذه ُيظهرَ 

 يقوُل: الَّذي الرجُل  فهذا وأحفاَده, أبناَءه يداعُب  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  األنموذُج الثاين:
 ُيكلُِّمهم, وال ُجيالُسهم, فال أبنائي, ألجلِ  مشغوٌل  أنا أو: أبنائي, عن َمشغوٌل  أنا
  وقد ُهموِمهم, ل َيستِمعَ  أن عن فضًال  ُيالِعُبهم, وال ُيامِزُحهم, وال ُيضاِحُكهم, وال
 قال:  ُمرةَ  بنِ  َيعَىل  حديِث  ِمن )الَكبري معجمه( يف الطرباينِّ  عندَ  جاءَ 

بياِن, معَ  يلعُب  باحلُسنيِ  فإذا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  خَرْجنا  وتركَ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا نحَوه فأرسعَ  الصِّ
 ِمن ومرةً  هاُهنا, ِمن مرةً  يمرُّ  فجَعَل  للُحسنيِ  ملسو هيلع هللا ىلص يَدْيه بَسطَ  ُثم وراَءه, القومَ 

 واألُخرى ذقنِه َحتَت  يديه إحَدى ووَضعَ  أَخَذه ُثم وُيضاِحُكه, ُيالعُبه هاُهنا,
َمْن َأَحبَّ  , َأَحبَّ اهللاُهُحَسْنيٌ ِمنِّي َوَأَنا ِمنْ « وقاَل: قبََّله ُثم ُأذنِه عندَ  رأِسه خلَف 

 .IRH»ْسَباطِ األَ ِمَن  انِ ِسْبطَ  َسْنيَ اُحل َسَن وَ اَحل 
                                                 

 , وأصله يف الصحيحني.), من حديث أيب قتادة ١١٠٩صحيح ابن حبان ( )١(
 .), من حديث يعىل بن مرة ٧٠١رقم  ٢٢/٢٧٣املعجم الكبري ( )٢(
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 الَّذي وهو الناِس, أمامَ  عاطفةً  يفيُض  الَّذي الكالمَ  هذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال
ُ  َيشغُله  بِهِ  فإذا حفيِده, َعن َينشِغْل  م ل ذلك ومعَ  واهتامًما, وهدايةً  دعوةً  كلُّه, العاَمل
 االهتامِم. هذا بمثلِ  عاطفَته وُيشبِعَ  نفَسه لُيطرَب  الكلامِت, هذه ُيسِمُعه

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  خيرُج  اَملشهَد: هذا َترى وأنَت  فاعَجْب  تعَجْب  وإِنْ 
َ  احلُسنيَ  أوِ  احلَسنَ  حيمُل   ُثم بجانبِه فَيضُعه الَعيشِّ  صالَيتِ  إحَدى بالناسِ  لُيصيلِّ
 ُ , ُيكربِّ ُل  ملسو هيلع هللا ىلص ُسجوِده أثناءِ  ويف وُيصيلِّ  شدادٌ −  احلديِث  راِوي َيقوُل  السجوَد, ُيطوِّ
 −: َقدِ  بالصبيِّ  فإذا أنظُر, رأيس فرَفْعُت  قاَل: ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا َرسولِ  عىل فخِشينا 

َل  َكه َظهِره, عىل َيلعُب  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ارَحتَ  فلامَّ  فرَجْعت, قاَل: َيلعُب, ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فَرتَ
 َيكونَ  َأنْ  عليَك  خِشينا اهللاِ, َرسوَل  يا الناُس: قاَل  صالَته ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قَىض 

َلنِي ,ُكلُّ َذلَِك َملْ َيُكنْ « قاَل: إليك, ُأوِحَي  قد أو أمٌر, لَك  َحَدَث   ,َوَلكِنَّ اْبنِي اْرَحتَ
َلُه َحتَّى َيْقِيضَ َحاَجَتهُ   .IQH»َفَكِرْهُت َأْن ُأَعجِّ

 عىل الرجُل  هذا فَيدخُل  واليٍة, عىل رجًال  يويلِّ   ُعمرَ  ِخالفةِ  ويف
 لعمَر: الرجُل  هذا فقاَل  وُيقبُِّله, أوالِده أحدَ  يداعُب  اُملؤِمنني أمريَ  أنَّ  فُيفاَجأُ  ُعمرَ 

َج  الَّذي−  عمرُ  قاَل  فَعْلُته. ما أنا كنُت  فلو اُملؤِمنني?! أمريُ  وأنَت  هذا تفَعُل   يف خترَّ
, الشجاُع, ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  مدَرسةِ   فجا الشيطانُ  سلَك  إالَّ  فجا سَلَك  ما الَّذي القويُّ

ه, غريَ  , أحبابِه, معَ  أقاربِه, معَ  أهِله, معَ  آخُر, إنسانٌ  البيِت  يف فهو فجِّ ٌ ٌ  هنيِّ  :−  لنيِّ
ْمحَُة?! َقْلبَِك  ِمنْ  ُنِزعَ  َقدْ  َكانَ  إِنْ  َذْنبِي َام فَ  َمحَاءَ  إِال ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيْرَحمُ  ال اهللاَ  إِنَّ  الرَّ  .الرُّ
 .IRHالنَّاَس?! َتْرَحمُ  َفَكْيَف  َوَلَدَك; َتْرَحمُ  ال َأْنَت  َوَقاَل: واليتِه, ِمن عزَله ُثم

                                                 
 .), من حديث شداد بن اهلاد ٣/٤٩٣أخرجه أمحد ( )١(
 ).٢٧٠٩أخرجه الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم ( )٢(
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 يدركُ  ألنَّه وُيعطيِهم; األبناءَ  ُهيدي ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كانَ  األنموذُج الثالُث:
 ملسو هيلع هللا ىلص قال فقد َصغًريا, كان وإن حتَّى رغباِهتا, وُتشبعُ  النفِس, يف ُتؤثِّرُ  اهلديةَ  أنَّ  متاًما

ابُّوا« :−البخاريِّ  عندَ  )املفَرد األَدب( يف جاءَ  كام−  اُدوا َحتَ  .IQH»َهتَ
 ُيؤَتى كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  إنَّ  : هريرةَ  أبو قاَل  )ُمسِلمٍ  صحيح( يف وجاءَ 

لِ  َناامث َوِيف ُهمَّ َباِرْك َلنَا ِيف َمِدينَتِنَا, اللَّ « َيقوُل  فكانَ  الثَمِر, بأوَّ ِيف , وَ ِرَنا, َوِيف ُمدِّ
هُ  َمنْ  َأْصَغرَ  ُيْعطِيهِ  ُثمَّ , »َصاِعنَا  .IRHْوَالدِ األَ  ِمنَ  َحيُْرضُ

 َأنْ  ُبدَّ  ال العاطِفِة, ِمنَ  واِسعةٌ  مساحةٌ  هبا النفَس  هذه أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أدركَ  لَقدْ 
ُل  اإلنسانُ  هذا َيأيتَ  حتَّى هبا ُهيتمَّ  َأنْ  ُبدَّ  وال ُتشَبَع, خصيةُ  هِذه فيه فَتتشكَّ  اُملتَّزنةُ  الشَّ

ُة.  السِويَّ
ةً  األنموذَج  هذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيُّ  جعَل  األنموذُج الرابُع:  ألنَّ  البناِت; معَ  خاصَّ

 وَأنْ  أكَثَر, واهتاممٍ  إِشباعٍ  إىل فَتحتاُج  الولِد; منَ  أكَربُ  البِنِت  عندَ  العاطِفةِ  مساحةَ 
ُل  يومٌ  يأِيتَ  لَئالَّ  الولِد; منَ  أكَثرَ  البِنِت  عندَ  اجلانُب  هذا ُيمَألَ   غريِ  عندَ  العاطفةَ  َتتسوَّ

 اآلباِء.
ا فيا لون يومٌ  فسَيأيت الَبناِت, عواطُف  ُمتَألْ  م ل إِنْ  اآلباُء, أهيُّ  هذه َيتسوَّ
 سَيأيت وإالَّ  وأخواتِكم بناتِكم عاطِفةَ  فامَلؤوا اآلَخرين, عندَ  واملشاعرَ  العاطِفةَ 

نْ  َيبَحثون الَّذي اليومُ   وقاَل: الِقسمِ  هبذا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  اهتمَّ  وقد عاطِفَتهم, َيمألُ  عمَّ

                                                 
 .) من حديث أيب هريرة ٥٩٤أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( )١(
 حتريمها, وبيان بالربكة, فيها ملسو هيلع هللا ىلص النبي ودعاء املدينة, فضل بابأخرجه مسلم: كتاب احلج,  )٢(

 .), من حديث أيب هريرة ١٣٧٣, رقم (حرمها حدود وبيان وشجرها, صيدها وحتريم
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ُهمَّ إِينِّ ا« عِ  للَّ ُج َحقَّ الضَّ  .عيفةً َض  هالَ فجعَ  IQH»ْرَأةِ املَ َيتِيِم وَ ال :نيِ يفَ ُأَحرِّ
 يف اجلانِب  هبذا ُهيَتمَّ  ومل َمنبوذةً  َمكروهًة, اجلاهليةِ  يف املرأةُ  كانِت  لَقدْ  نَعْم,

: قاَل  كام حياِهتا,  a b c d e f g h i j﴿ اهللاُ
k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 
 .]٥٩−٥٨:[النحل ﴾_
ُنَّ ال َتْكَرُهوا َال « وقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  جاءَ ف  كام IRH»َغالَِياُت الْؤنَِساُت املُ َبنَاِت َفإِهنَّ

 .)أمحدَ  ُمسنَد( يف جاءَ 
 يف واحلديُث −  البنِت  بشأنِ  اهتمَّ  ملن احلوافِزِ  ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  جعَل  ماذا وانُظرْ 

َمْن َعاَل « »َمْن َعاَل َجاِرَيَتْنيِ «: ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  −أنسٍ  حديِث  ِمن )ُمسِلمٍ  صحيح(
 .ISHبإِصَبَعْيه وَأشارَ  »نََّة َكَهاَتْنيِ اَجل َجاِرَيَتْنيِ َدَخْلُت َأَنا َوُهَو 

 اهللا رسوُل  قال , عائشةَ  املؤمنني ُأمِّ  حديِث  ِمن )مسِلمٍ  صحيح( ويف
; هِ يْ لَ إِ  نَ َس ْح أَ ٍء فَ َيشْ بِ  اِت نَ بَ ال نَ  مِ ُتِيلَ ابْ  نِ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص  .ITH»ارِ النَّ  نَ ا مِ نَّ َلُه ِسْرتً كُ نَّ

 َسعيدٍ  أيب حديِث  ِمن )ِحبَّانَ  ابنِ  صحيح( يف جاءَ  كام أيضا ملسو هيلع هللا ىلص وقال
:  َسنَ ْح أَ , فَ انِ تَ ُأْخ  وْ أَ  انِ تَ نْ بِ  وْ , أَ اٍت َخوَ ُث أَ َال ثَ  وْ اٍت أَ نَ ُث بَ َال ثَ  هُ لَ  انَ كَ  َمنْ « اخلدريِّ

                                                 
), من حديث أيب هريرة ٣٦٧٨أخرجه ابن ماجه: كتاب األدب, باب حق اليتيم, رقم ( )١(

. 
 .), من حديث عقبة بن عامر ٤/١٥١أخرجه أمحد ( )٢(
) من ٢٦٣١, رقم (البنات إىل اإلحسان فضل بابأخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب,  )٣(

 .حديث أنس 
) من ٢٦٢٩, رقم (البنات إىل اإلحسان فضل بابأخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب,  )٤(

 .حديث عائشة 
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 .IQH»نَّةَ اَجل  َدَخَل  ;نَّ يهِ ى اهللاَ فِ اتَّقَ وَ  « َهلُنَّ  صاحًبا كان أي: »نَّ َتهُ بَ ُصْح 
 فإنَّنا أبناِئنا نفوسِ  يف املساحةَ  وهذه اجلانَب  هذا نمألَ  َأنْ  ُبدَّ  ال نقوُل: فحينَام

نيا بُأجورِ  ذلَك  ِمن فنَستفيدُ  َنملُؤها,  اجلانَب  هذا ضيَّعَ  فَمنْ  وإالَّ  واآلِخرِة, الدُّ
 هذا َحيِملون ُقساةٌ  وُهم األوالدُ  هؤالءِ  جاءَ  إشباِعها, عىل يعَمْل  ومل املساحةَ  وهذه

 به أَتى الَّذي اهلَدِي  هبذا ُيؤَخذَ  َأنْ  ُبدَّ  فال واملجتمِع, آباِئِهم ُجتاهَ  نفوِسهم يف الُعنَف 
 .ملسو هيلع هللا ىلص والرمحةِ  اهلُدى َنبيُّ 

 اُملجَتَبى, والرسولِ  املُصَطفى, النبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا صلُّوا ُثمَّ 
 b c d e f﴿ الكريِم: كتابِه يف فقاَل  , الربُّ  أَمرَ  كام

g h i j k l m n o﴾ :٥٦[األحزاب[. 
  k  

                                                 
, رقم واألخوات البنات عىل النفقة يف جاء ما بابأخرجه الرتمذي: أبواب الرب والصلة,  )١(

 .), من حديث أيب سعيد اخلدري ١٩١٦(
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 عليها لَينَْشُؤوا واآلداَب, القَيمَ  نفوِسهم يف نغرَس  َأنْ  إىل األبنَاءُ  َحيتاج
 واألخالَق. القَيمَ  حيمُل  مؤدٌَّب  جيٌل  املستقبلِ  يف لنا فَيكونَ 

 بأحكامِ  ودودِ فة املَ ُحت « املاتِِع: كتابِه يف قاَل  حينَام القيِّمِ  ابنَ  اهللاُ ورِحمَ 
ُه يَ قِ لُ بَِأْمر ُخ  االعتناءُ  اِالْحتَِياِج  َغاَيةَ  َوِممَّا ْحيَتاج إَِلْيِه الطِّْفُل « :»املولودِ  عىل  نشأُ ه َفإِنَّ
 .IQH»هرِ  ِيف صغَ ريبِّ ه املُ دَ َما عوَّ 

َده ما عىل وتسريُ  تبدأُ  التَّنشئةُ  وهذه  قيَل: لذا صغِره; يف املُريبِّ  عوَّ
 باختيــالٍ مَشــى الطــاوُس يوًمــا 

 

ــــوهُ   ــــَد شــــكَل ِمشــــيتِه َبن  فقلَّ
 

 :فقـــاَل: عـــالَم َختتـــالوَن? قـــالوا
 

ــــدوهُ    بــــَدْأت بـِـــِه ونحــــُن مقلِّ
 

ــِدْل  ــوجَّ واع ــَريَك املع ــالِْف س  فخ
 

لوهُ    فإنَّــــك إِْن عــــَدْلت معــــدِّ
 

ـــرعٍ  ـــلُّ ف ـــا, ك ـــدري أبان ـــا َت  أَم
 

بـــوهُ    ُجيـــاري بـــاُخلَطى َمـــن أدَّ
 

ــــاوَينشــــُأ ناِشــــُئ الِفتيــــاِن   منَّ
 

ـــوهُ   َده أب ـــوَّ ـــاَن ع ـــا ك ـــىل م  ع
 

غرِ  يف فالتنشئةُ   خٍري, كلِّ  عىل وُجمتَمَعه وأهَله نفَسه ُيعنيُ  جيًال  لنا ُتنتُج  الصِّ
 ديٌن. واآلداِب  القَيمِ  عىل والتنشئةُ 

                                                 
 ).٢٤٠حتفة املودود (ص )١(

kk
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 لرُجٍل: )اإليامنِ  شعِب ( يف البيهقيِّ  عندَ  جاءَ  كام−   ُعمرَ  ابنُ  قال
ْبَته? وماذا  −َيعني: يوَم القيامةِ −َمسؤوٌل أدِِّب ابنََك فإنََّك « َعن ولِدك ماذا أدَّ

ك وطواعيتِه لَك  ْمَته? وإنه َمسؤوٌل َعن بِرِّ  .IQH»علَّ
, عندَ  هي كام ال ُمتيرسٌة, سهلةٌ  الصَغرِ  يف والتنشئةُ   حقِّ  ِمن وهذا الِكَربِ

  قالوا: وقديًام  والقيُم, األَدُب  نفوِسهمُ  يف ُيزرعَ  َأنْ  األبناِء,
 َقْد َينَْفُع األََدُب األَْحـَداَث ِيف َمَهـلٍ 

 

ِة األََدُب   ــْربَ ــَد الَك ــُع ِعنْ ــْيَس َينَْف  َوَل
 

ــَدَلْت  ــا اْعَت ْمَتَه ــوَن إَِذا َقوَّ  إِنَّ الُغُص
 

ـــُه اَخلَشـــُب   ْمَت ـــَني إَِذا َقوَّ ـــْن َيلِ  َوَل
 

إىل كثٍري ِمَن األدِب نحُن « احلُسِني: بنُ  َخمَْلدُ  يل قاَل  : املباَركِ  ابنُ  قال
 .IRH»أحوُج ِمنَّا إىل كثٍري مَن احلديِث 

 بَأنْ  وهيتمُّ  ُلغٍة, ِمن أكثرَ  ُيعلُِّمهم أبناِئه بَتنشئةِ  اهتمَّ  الَّذي هذا إىل فانُظروا
 الكافِر, الغرِب  تعاليمَ  بَتعليِمهم كثًريا وَهيتمُّ  األجنبيِة, املدارسِ  أحَسنِ  يف ُيودَعهم
رِ  الرشعِ  آداِب  عىل ُيؤدَِّهبم َأنْ  وَينَسى  وقيِمه. املطهَّ

زَ  َأنْ  َينَبغي حقوٌل  أربعةُ  وهاُهنا  األدِب  عىل أبناَءنا ُنريبِّ  ونحنُ  عليها نركِّ
 والقَيِم:

بوا األبناءُ  ُيعلَّمَ  َأنْ  األوُل: اَحلقُل   الوالِدين. بِرِّ  عىل ويؤدَّ
 : ﴿g h i j k l احلقِّ  قوُل  ذلَك  يف واألصُل 

                                                 
 ).١١/١٣٥شعب اإليامن ( )١(
 ).١١أخرجه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ( )٢(
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ª « ¬ ® ¯ ﴾ ٢٤−٢٣:[اإلرساء[. 
−  ِمنْك? هذا ما ألَحِدمها: فقال رُجَلني تعاىل اهللا ريض ُهريرةَ  أبو أبَرص  وقد

هِ  ال فقاَل: أيب. فقال: − هذا? لَك  َيقُرُب  ماذا أي:  وال أماَمه, َمتشِ  وال باسِمه, تسمِّ
 .IQHقبَله َجتِلْس 

 كيَف  أبناَءه ُيعلِّمُ  ال والَّذي آباِئهم, معَ  َيتعاَملون كيَف  أبناَءهم ُيعلِّمون فهم
ْمَتنا, ما أبانا يا فَيقولوَن: عليِهم, بالالِئمةِ  فُيلِقي ذلَك  بعد يأِيت  ال مَعه يتعامُل   علَّ
ْبَتنا, وما ْمَتنا. وما درَّ  فهَّ

ه َمحََل  بالبيِت, َيطوُف  اليمنِ  أهلِ  ِمن رجًال   ُعمرَ  ابنُ  وقد  وراءَ  أمَّ
 يقوُل: وهو ظهِره

ــــ ــــَذلَُّل ـإِينِّ َل ــــا اُمل  َها َبِعُريَه
 

ــ  ــا َل ــَرْت ِرَكاُهبَ ــرِ ـإِْن ُأْذِع  ْم ُأْذَع
 

 ال, قال: جَزْيُتها? ُأتراين ُعمرَ  ابنَ  يا وقال:  ُعمرَ  ابنِ  إىل التفَت  ُثم
 واِحدٍة. بزفرةٍ  وال

 اآلباِء. حقِّ  عظمَ  األبناءُ  ُيعلَّمَ  َأنْ  ُبدَّ  فال
سني. واُملربِّني الُعلامءِ  قيمةَ  األبناءُ  ُيعلَّمَ  َأنْ  الثَّاين: احلقُل   واملُدرِّ
 العلامءَ  َأعنِي:− عظيٌم. شأنٌ  له الناسِ  ِمنَ  الصنَف  هذا أنَّ  َيتعلَّموا وأن

                                                 
 ).٤٤أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( )١(
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 تعليًام; هذا ُيعلَّمَ  وَأنْ  الُعلامِء, حمبةُ  األبناءِ  ُنفوسِ  يف فُتغَرُس  −الصاِدقني الربانيِّني
 ديٌن. ألنَّه

 كاَنت لو حتَّى وَترتفُع, َترَتقي فإهنا العلامءُ  فيها ُيعزُّ  الَّتي األممَ  إىل وانُظر
ا تعيُش  كاَنْت  وكيَف  التاريِخ  يف جَرى ما وَتدبَّر الكافِِر, الغرِب  ُأممَ   يف أوروبَّ

 يف تعيُش  كاَنت كيف العلَم, وحتارُب  ,العلامءَ  ُتقتُِّل  كاَنْت  حينَام الُوسطى عصوِرها
َمت كيَف  اآلنَ  إليها وانُظرْ  دامٍس, وظالمٍ  جهلٍ   وَصَلت? أينَ  وإىل تقدَّ

ْ ُجيِلَّ َكبَِريَنا« قال: حيث ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  قوُل  َيكفينا تِي َمْن َمل  ,َلْيَس ِمْن ُأمَّ
هُ  ,َوَيْرَحْم َصِغَريَنا  .IQH»َوَيْعِرْف لَِعاملِِنَا َحقَّ

سون العلامءِ  هؤالءِ  وِمن العلامِء, حقِّ  معِرفةِ  عىل األبناءُ  ُيربَّى َأنْ  ُبدَّ  فال  املدرِّ
 عاليًة. النفوسِ  يف َمكانُتهم َتبَقى أن ُبدَّ  وال األفاضُل, واملربُّون الناِصحون,
 الكباِر. معَ  األدُب  الثالُث: احلقُل 
لطاِن, واجلاهِ  املقامِ  كبارُ  أو السنِّ  كبارُ  سواءٌ   به جاءَ  الَّذي هوَ  هذا والسُّ

ُر, رشُعنا مذيُّ  رواهُ  الَّذي أنسٍ  حديِث  يف جاءَ  فقد املطهَّ  جاءَ  قال: ,)ُسننه( يف الرتِّ
 − ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حوَل  الصحابةِ  منَ  ُمضيئةٌ  كوكبةٌ  وهناكَ −  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  يريدُ  كبريٌ  شيٌخ 
ُعوا َأنْ  َعنْهُ  الَقْومُ  َفَأْبَطأَ  قال:  هؤالءِ  وخياطُب  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص األولِ  باُملريبِّ  فإذا ;َلهُ  ُيَوسِّ
عوا َأنْ  َأبطُؤوا الَّذين ْر  ,َلْيَس ِمنَّا َمْن َملْ َيْرَحْم َصِغَريَنا« الكبِري: الشيِخ  هلذا ُيوسِّ َوُيَوقِّ
 .IRH»َكبَِريَنا

                                                 
 ).٣/١٨٤أخرجه أمحد ( )١(
), من حديث ١٩١٩, رقم (الصبيان رمحة يف جاء ما بابأخرجه الرتمذي, أبواب الرب والصلة,  )٢(
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ينَ  هذا فانظر  .السنِّ  كبارِ  معَ  األَدِب  عىل النفوَس  هذه ُيريبِّ  كيَف  العظيمَ  الدِّ
ْر َكبَِريَنا« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل   أنسٍ  حديِث  ففي  بنِ  ُعبادةَ  َحديِث  ويف, »ُيَوقِّ

 ُموسى أيب حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  َبْل  »ُجيِلَّ َكبَِريَنا« قاَل: َتقدمَ  الَّذي  الصامِت 
إِْكَراَم  « اهللاِ  تعظيمِ  ِمن أي: »إِنَّ ِمْن إِْجالِل اهللاِ« داوَد: أيب عندَ   األشعريِّ 

ْيبِة املُْسلِمِ   فُيؤدَُّب  احرتاٌم, عنَدنا فله  عنَك, بعيًدا أو والَدك كانَ  سواءٌ ; IQH»ِذي الشَّ
. كبريَ  ُيوقِّروا َأنْ  األبناءُ   السنِّ

 الرشعيِة. األحكامِ  معَ  األَدُب   الرابُع: اَحلقُل 
 البذرَ  ذاك وُيبذرَ  أبناِئنا, ُنفوسِ  يف ُتزرعَ  َأنْ  َينَبغي الَّتي احلقولِ  أحدُ  وهو

 هذا آذاُهنم: َتسمعَ  وَأنْ  الرشعيِة, األحكامِ  معَ  األبناءُ  ُيؤدََّب  َأنْ  وهو النافَع,
 وهذا َجيوزُ  هذا َيسَمعوا: وَأنْ  علينا, َحيُرمُ  وهذا لنا, َحيِلُّ  وهذا حراٌم, وهذا حالٌل,

 العرُف  له: ُيقاُل  وال َتفَعْله, ال حرامٌ  هذا عىل: الصغريُ  الطفُل  َيرتبَّى وأن َجيوُز, ال
 ذلَك: قبَل  نقوَل  َأنْ  ُبدَّ  ال لِكنْ  جيٌِّد, وهو نقوُله, أن ُيمكن وهذا وغريها, والعادةُ 

 حراٌم. وهذا حالٌل  هذا
 إنَّام خاطِئٌة, قاعدةٌ  صاحلًا. مواطنًا ُننشَئ  َأنْ  ُنريدُ  تقوُل: الَّتي القاعدةَ  إنَّ 

 َعن خرَج  وإذا صاِحلًا, كانَ  موطنِه يف كانَ  إذا الصالُح  فاملواطنُ  صاحلًا, إنساًنا نريدُ 
 النامِذَج: هذه وتدبَّر صاحلًا, إنساًنا ُنريُده  إنام الصالَح, تركَ  موطِنِه

                                                  
 .أنس 

), من حديث أيب ٤٨٤٣, رقم (منازهلم الناس تنزيل يف بابأخرجه أبو داود: كتاب األدب,  )١(
 .موسى 
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 فلم بعُضه, وُتركَ  رأِسه بعُض  ُحِلَق  قد صغًريا صبيا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أبرص − 
, األمورَ  دع أو خاطَِره, َنكِرسَ  أن نريدُ  وال صغٌري, هذا يُقْل:  َيكربُ  وغدا مترُّ

ُه َأْو اْتُرُكوُه ُكلَّهُ « وقال: ذلَك  عن َهنَى  إنام ويتعلَُّم,  .IQH»اْحلُِقوُه ُكلَّ
 بعُض   مسعودٍ  ابنِ  عىل دخل :)َشيبةَ  أيب ابنِ  ُمصنَّف( يف جاء − 
 القمَص  هذه وخرَق   مسعودٍ  ابنُ  فقام حريٍر, ِمن قمٌص  عليهم أبناِئه

ُكم إىل انَطِلقوا وقال:  .IRHهذا غريَ  فلَتْكُسُكم أمِّ
غم فعىل  .ISHللنساءِ  هذا إنَّام قاَل: روايةٍ  ويف م ِمن الرَّ  إال السنِّ  يف صغارٌ  أهنَّ

 الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديَث  َيستذكرُ  وهو حراٌم, وهذا حالٌل  هذا أنَّ  عىل ُيربِّيهم أنه
, رواهُ  َهُب وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال  أرقمَ  بنِ  زيدِ  حديِث  من الطرباينُّ ِريُر ِحلٌّ اَحل الذَّ

تِي, َوَحَراٌم َعَىل ُذُكوِرَها َناِث ُأمَّ  .ITH»ِإلِ
 يف َيُده فَطاَشت ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َحجرِ  يف  سَلمةَ  أيب بنُ  عمرُ  جلَس  وقد − 

حفِة, َّا َيلِيَك  ,َيا ُغالمُ « قاَل: الصَّ  َفَام  ُعمُر: فقاَل  »َسمِّ اهللاَ, َوُكْل بَِيِمينَِك, َوُكْل ِمم
 واحلراَم, احلالَل  علََّمه أنَّه إال سنِّه صغرِ  من فبالرغمِ  .IUHَبْعدُ  ُطْعَمتِي تِْلَك  َزاَلْت 

                                                 
), والنسائي: كتاب الزينة, باب ٤١٩٥, رقم (الذؤابة يف بابأخرجه أبو داود: كتاب الرتجل,  )١(

 .), من حديث ابن عمر ٥٠٤٨, رقم (الرأس حلق يف الرخصة
 ).٢٤٦٥٤أخرجه ابن أيب شيبة ( )٢(
 ).٢٤٦٥٥أخرجه ابن أيب شيبة ( )٣(
 .) من حديث زيد بن أرقم ٥١٢٥رقم  ٥/٢١١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )٤(
 ),٥٣٧٦ب األطعمة, باب التسمية عىل الطعام واألكل باليمني, رقم (اأخرجه البخاري: كت )٥(

) من حديث ٢٠٢٢باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام, رقم ( ,ومسلم: كتاب األرشبة
 .عمر بن أيب سلمة 
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 عليها. فَرتبَّى
 َمترِ  من واحدةٍ  َمترةٍ  إىل يَده فمدَّ  صغًريا  عيلٍّ  بنُ  احلسنُ  وكان − 

ا َأَما ْخ كَ كَ «: له وقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  فَرضَبه فيِه, إىل لريفَعها الصَدقِة, ْخ اْرِم ِهبَ
َدَقةَ  ا َال َنْأُكُل الصَّ  نأكُل  ال بيتي وآُل  فأنا َلنا, بالنِّسبةِ  حرامٌ  هذا أي: IQH»َعلِْمَت َأنَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الصَدقِة, ِمنَ 
نَِن, َوَمْن « : املباركِ  ابنُ  وقال َمْن َهتَاَوَن باألََدِب ُعوِقَب بِِحْرماِن السُّ

نَِن ُعوِقَب بِِحْرماِن  َفَراِئِض ُعوِقَب بِِحْرماِن الَفَراِئِض, َوَمْن َهتَاَوَن بِ الَهتَاَوَن بِالسُّ
 .IRH»ْعِرَفةِ املَ 

 فَقدْ  األمِة, سلُف  كانَ  وَهَكذا أبناِئنا, حياةِ  يف باألدِب  العنايةِ  منَ  ُبدَّ  فال
َ به َحَسُبه هنََض به أَدُبه« : َيقولونَ  كانوا  .ISH»َمن قرصَّ

 قاِئًال: شاِعُرهم وأنشدَ 
 اًبـأدَ  ْب واكتِسـ ئَت ن ِشـَمـ ابنَ  نِ كُ 

 

ـــِب   ـــِن النََّس ـــوُدُه َع ـــَك َحمُْم  ُيْغنِي
 

ـــا نُن ـــأثواٍب ُتزيِّ ـــامُل ب ـــيَس اَجل  ل
 

 إنَّ اَجلـــامَل َمجـــاُل الِعلـــِم واألَدِب  
 

 ِمن فًتى−  الصغارِ  طالبِه ألَحدِ   )اُملوطَّأ( صاحُب  مالٌك  وقال − 

                                                 
), ١٤٩١, رقم (وآله ملسو هيلع هللا ىلص للنبي الصدقة يف يذكر ما بابأخرجه البخاري: كتاب الزكاة,  )١(

 وبنو هاشم بنو وهم آله وعىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عىل الزكاة حتريم بابومسلم: كتاب الزكاة, 
 .), من حديث أيب هريرة ١٠٦٩, رقم (غريهم دون املطلب

 ).٣٠١٧أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( )٢(
 ).٧/٢١٤انظر: حلية األولياء ( )٣(



 

 

אא ١٣٥

 ُأمِّي كاَنْت  َقدْ  قائًال: ُيردُف  ُثم ,IQHالعلمَ  تتعلَّمَ  َأنْ  قبَل  األدَب  تعلَّمِ  ُبنيَّ  يا :−قريشٍ 
ُمني  أَدبِه ِمن وتعلَّمْ  −مالٍك  شيِخ  الرْأِي  ربيعةِ – ربيعةَ  إىل اذَهْب  يل: وتقوُل  ُتعمِّ

 .IRHِعلِمه قبَل 
 الِعلِم. قبَل  األَدِب  عىل ُيويص ِمنهم كلٌّ  بعٍض, ِمن بعُضها يأخذُ  ُأمةٌ  إهنا

ْرِء: ُعنَْواُن َسَعاَدتِِه املَ َوَأَدُب « :)السالِكني مدارِج ( يف القيمِ  ابنُ  وقال
ُة َأَدبِِه: ُعنَْواُن َشَقاَوتِِه َوَبَواِرهِ , َوَفَالِحهِ  ْنَيا وَ  َفَام اْسُتْجِلَب ; َوِقلَّ ِخَرِة بِِمْثِل اآلَخْريُ الدُّ

ِة األَ   .ISH»َدِب األَ َدِب, َوَال اْسُتْجِلَب ِحْرَماُهنَُام بِِمْثِل ِقلَّ
 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا صلُّواو هذا

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

  k  

                                                 
 ).٦/٣٣٠), وأبو نعيم يف حلية األولياء (٤٨أخرجه ابن املظفر يف غرائب مالك ( )١(
 ).١/٩٨(), الديباج املذهب ١/١٣٠انظر: ترتيب املدارك ( )٢(
 ).٢/٣٦٨مدارج السالكني ( )٣(
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ةَ  إنَّ   هِذهِ  إىل أخصَّ  حاجةٍ  يف وأوالُدنا صاحلٍة, ُقْدواٍت  إىل حاجةٍ  يف األُمَّ
 إىل طريِقه يف السالُِك  هبا َهيتِدي الَّتي كاَملناراِت  ُهم ل لَيكونوا الصاحلِة; الُقدواِت 

 A B C D E F G H I﴿ فيهم: اهللاُ قاَل  الَّذينَ  ِمثلِ  ِمن اهللاِ,
J K L M N O P Q R S T﴾ :٢٣[األحزاب[. 

 كالبالوناِت  وَرقيةٍ  ُقدواٍت  ال صاِحلةٍ  ُقدواٍت  إىل حاجةٍ  يف فأوالُدنا
 َسلةِ  إىل هم َمآلُ  ِمنهم ُفِرغَ  إذا ُثم واألزماِت, احلاجاِت  وقِت  يف ُيسَتخدمون
الِت.  اُملهمَّ
عاِت  ُقدواٍت  إىل ال صاِحلةٍ  ُقدواٍت  إىل حاجةٍ  يف وهم كون كاِإلمَّ  َعن ُحيرَّ

مَت. الَزموا هم: ل ُيقال فَيقولوا, قولوا. هم: ل ُيقاُل  ُبعٍد,  فَيصُمتوا. الصَّ
 َتراها, وال هبا َتسمعُ  َومهيةٍ  ُقدواٍت  ال حقيقيٍة, ُقدواٍت  إىل حاجةٍ  يف وهم

 فائدًة. وال َنفًعا الواِقعِ  أرضِ  يف ها لَ  َترى ال ولكنَّك وُرصاَخها, ضجيَجها َتسمعُ 
 حبِّ  عىل وفَطَرها الُقدوَة, ُحتبُّ  وجَعَلها النفوَس  خَلَق   اهللاَ  إنَّ 

 ﴾: ﴿j k l m n اهللاُ قال والتقليِد, التأيسِّ 
 .]٢٤[السجدة:

 الُقدوةَ  هوَ  كونِه معَ  ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا فهاهو ُأخرى, ُقدوةٍ  إىل َيتطلَّعُ  َنفِسه يف والُقدوةُ 

kk
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 َيُرسُدهم نبيا عَرشَ  ثامنيةَ  له َيذكرُ   اهللاَ أنَّ  األنعامِ  سورةِ  يف َجتدُ  األُسوةَ  وهوَ 
 ﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿ ذلَِك: بعدَ  له يقوُل  ُثم َرسًدا, له

 .]٩٠[األنعام:
 بعَدما له يقوُل  ُثم األَطهاَر, األنبياءَ  هؤالءِ  له اهللاُ َيذكرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َنبيُّ  وهو

 .]٩٠[األنعام: ﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿ ذَكَرهم:
 وبَأبناِئنا?! بِنا, فكيَف  والصاِحلني باألنبياءِ  باالقتِداءِ  ُيؤَمرُ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا كانَ  فإذا
 ¿ ¾ ½ ¼﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لنبيِّه األَحقاِف  ُسورةِ  يف  اهللاُ  قاَل  َبل

À Á Â﴾ :وُأسوًة. ُقدوةً  لَك  ُخْذهم أي: ]٣٥[األحقاف 
 َمطلوًبا;  اهللاُ  جَعَله َبْل  َمرشوًعا, االقتداءَ   اهللاُ  وجَعَل 

ةً  َنكونَ  َأنْ   َنْدعَوه َأنْ  أمَرنا فِلذلَك   ِمن ذلَك  وجَعَل  بِنا, ُيقَتَدى أئمَّ
 s t u v w﴿ الُفرقاِن: سورةِ  يف َنقَرأُ  فنحنُ  الرمحِن, عبادِ  صفاِت 

x y z { | } ~ �﴾ :قال ;]٧٤[الفرقان 
ًة َنْقَتِدي بَِمْن َقْبَلنَا َوَيْقَتِدي بِنَا َمْن َبْعَدَنا« صحيحه: يف  البخاريُّ   .IQH»َأِئمَّ
ِمذيِّ  ُسنن( ويف − أوالَدنا يشمُل  واألمرُ − باالقتداءِ  َيأُمُرنا وهو ملسو هيلع هللا ىلص قال )الرتِّ

َذْيِن ِمْن َبْعِدي« : ٍر, ِمْن َأْصَحاِيب  اْقَتُدوا بِاللَّ ْدِي َعامَّ : َأُبو َبْكٍر, َوُعَمُر, َواْهَتُدوا ِهبَ
ُكوا بَِعْهِد اْبِن  ى صاِحلةً  ُقدوةً  كنَت  إذا أنَّك والسبُب: ,IRH»مسعودَوَمتَسَّ  بَك  فَتأسَّ

                                                 
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بسنن االقتداء صحيح البخاري: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, باب )١(
, رقم  اليقظان أبو وكنيته يارس بن عامر مناقب أخرجه الرتمذي: كتاب املناقب, باب )٢(

 .), من حديث حذيفة ٣٧٩٩(
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 حَركاتِك يف منَك  ُيؤخذُ  ما كلِّ  عىل َمأجورٌ  فإنََّك  القادُم; اجليُل  وقلَّدكَ  اآلَخرون,
 وأفعالِك. أقوالِك ويف وسَكناتِك,
ْهد( ِكتاِب  يف جاءَ  كام−  احلَسنُ  قال  َمنِ  :−  اُملباركِ  البنِ  )الزُّ

 ليَس  فإنَّه ذلَك, وراءَ  ملَِنْ  إماًما حلَيِّه, إماًما ألهِله, إماًما َيكونَ  َأنْ  ِمنكم اسَتطاعَ 
 .IQHَنصيٌب  منه لَك  كانَ  إالَّ  منَك  ُيؤخذُ  يشءٌ 

 سيِّئاتِه, ِميزانِ  يف فهو اجليُل  منه َأَخذَ  كلُّام السيِّئُة, القدوةُ  فهذا النَّقيضِ  وعىل
ِحلية األَْولياِء وطَبقات ( كتاِب  يف هذا جاءَ  كام−  دينارٍ  بنُ  مالُك  رَأى وقد

مَ  صالَته; ُييسءُ  رُجًال  − )األَْصفياءِ   أبا يا لَك  عجًبا فقالوا: عيالِه, عىل مالٌِك  فَرتحَّ
 .IRHَيتعلَّمون وِمنه كبُريهم إنَّه قال: عياَله?! وَترَحمُ  صالَته هذا ُييسءُ  َحييى

 كاملناراِت  َيكونون الَّذين القدواُت  فأينَ  ُقدواٍت, إىل حاجةٍ  يف فأوالُدنا
 عنِ  َيبَحثون التقليِد, حبَّ  نفوِسهم يف واسَتْوَدعَ   اهللاُ  جَبَلُهمُ  ألبناِئنا?

 اُملْخِلِص, عنِ  َيبَحثون األمُني? فأينَ  األمِني, عنِ  َيبَحثون الصادُق? فأينَ  الصادِق,
م اُملْخِلُص? فأينَ   ِمن أكثرَ  ُنريدُ  ولكنَّنا , اهللاِ بفضلِ  بيننا موجودونَ  إهنَّ

 وراَءُهم. َينقادون ُقدواٍت  عن أعينُهم َتبحُث  فاجليُل  ذلَك,
 وهاُهنا سوَف أذكُر بعَض ِصفاِت الُقدوِة الصاِحلِة:

فُة األُوىل: ا الصِّ  تقوُل. ما وَتفعُل  َتقوُل  أهنَّ
 هؤالءِ  عىل عاَب   اهللاَ  فإنَّ  واٍد, يف وفِعُلها وادٍ  يف ها قولُ  َيكونُ  فال

                                                 
 ).٣٥٣٢١), وابن أيب شيبة يف املصنف (٨٥٤(أخرجه ابن املبارك يف الزهد  )١(
 ).٢/٣٨٣حلية األولياء أليب نعيم ( )٢(



 

 

אא ١٣٩

 k l m n o p q r s t u v w x﴿ قاَل:
y z { |﴾ ٣−٢:[الصف[. 

 t u v w x y﴿ البَقرِة: سورةِ  يف سبحاَنه وقال
z { | } ~﴾ :٤٤[البقرة[. 

 : ﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À ُشعيٍب  نبيِّه شأنِ  يف تعاىل وقال
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 

Ò Ó﴾ ٨٨:[هود[. 
ْهد« ِكتاِب: يف جاءَ  كام−   احلَسنُ  قاَل  ما أمجَل  ما نَعْم,  بنِ  ألمحدَ  »الزُّ

ْ َيْعَمْل بِِعْلِمِه َزلَّْت َمْوِعَظُتُه َعِن الإِنَّ « قاَل: حيث − حنبلٍ  َ إَِذا َمل  أي: »ُقُلوِب الَعاِمل
َفاالَكَام َيِزلُّ « تأثٌري, ها ل ليس فا َينتفعُ  ال أي: ,IQH»َقْطُر َعِن الصَّ  عليه ينزُل  بام الصَّ
 املَطُر. من

 بنِ  ُأسامةَ  َحديِث  ِمن )ُمسلمٍ  َصحيح( يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا قاَل  قد ولذا
ُجِل َيْوَم « : زيدٍ  − ِقَياَمِة َفُيْلَقى ِيف النَّاِر, َفَتنَْدلُِق َأْقَتاُب َبْطنِهِ الُيْؤَتى بِالرَّ

َحىاحلِ َفَيُدوُر َكَام َيُدوُر  − َيعني: َأمعاَءهُ  َفَيُقوُلوَن:  ,َفَيْجَتِمُع إَِلْيِه َأْهُل النَّارِ  ,َامُر بِالرَّ
ْ َتُكْن َتْأُمرُ  ,َيا ُفالنُ  ُكنُْت  ,: َبَىل قالنَْكِر? املُ ْعُروِف َوَتنَْهى َعِن املَ بِ  ناَما َلَك? َأَمل

 .IRH»نَْكِر َوآتِيهِ املُ َعِن  اكمْعُروِف َوال آتِيِه, َوَأْهن املَ بِ كم آُمرُ 

                                                 
 ).١٨٨٤الزهد ( )١(
 باب الزهد, كتاب: ومسلم ,)٣٢٦٧( رقم النار, صفة باب اخللق, بدء كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 . أسامة حديث من ,)٢٩٨٩( رقم يفعله, وال باملعروف يأمر من عقوبة
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ا ُل: قاَل  كام ُعظمى, ُمصيبةٌ  إهنَّ  األوَّ
ـــ ـــا أهيُّ ـــي هُ  ُل ا الرُج ـــْريَ ـــُم َغ  اُملَعلِّ

 

ـــيمُ   ـــاَن َذا التَّْعلِ ـــك َك ـــالَّ لِنَْفِس  َه
 

نَى َقاِم َوذِي الضَّ َواَء لِِذي السِّ  َتِصُف الدَّ
 

ـــِقيمُ   ـــَت َس ـــِه َوَأْن ـــحَّ بِ ـــْيَام َيِص  َك
 

 قوَلنــاشــاِد عُ ُح بالرَّ صــلِ تُ وَنــراَك 
 

ــ  ــ اًد أَب ــَت ِم ــادِ الرَّ  نَ وأن ــِديمُ  ش  َع
 

ــك  ــَدْأ بِنَْفِس ــااْب ــْن َغيَِّه ــا َع  َفاْهنََه
 

ــيمُ   ــَت َحكِ ــُه َفَأْن ــْت َعنْ ــإَِذا اْنَتَه  َف
 

ـــهُ  ـــْأِيتَ ِمْثَل ـــٍق َوَت ـــْن ُخُل ـــَه َع  َال َتنْ
 

ـــيمُ   ـــت َعظِ ـــك إَذا َفَعْل ـــاٌر َعَلْي  َع
 

ُ  دخل وقد   الشافعيُّ  إدريَس  بنُ  ُحممدُ  اهللاِ عبدِ  أبو املُريبِّ  الفقيهُ  العاِمل
 أوالدِ  ُمؤدِِّب  عىل فمرَّ  َطلَبه, حينام , الرشيدِ  هارونِ  اُملؤِمنني أمريِ  بيَت 

 به لَِينتفعَ  القِرص  يف موجودٌ  الشافعيُّ  هذا ُفرصٌة, فقالوا: الصمِد, عبدِ  أيب الرشيدِ 
 : للشافعيِّ  فقالوا به, َينتفعَ  َأنْ  ُبدَّ  ال اُملؤِمنني أمريِ  أبناءِ  ُمؤدُِّب  حتَّى اجلميُع,

 الشافعيُّ  له فقاَل  −اُملؤِمنني أمريِ  بأبناءِ  اُملؤدَِّب  َأْوَصْيت لو أي:−  هبم َأوَصْيَته َلوْ 
: » ُل َما َتْبَدُأ بِِه ِمْن إِْصالِح َأْوالِد َأِمِري َنْفِسَك, َفإِنَّ  ْؤِمنَِني إِْصالَح املُ لَِيُكْن َأوَّ

َقبِيُح ِعنَْدُهْم َما َتَرْكَتُه, الوَ  ,ِسنُهُ َسُن ِعنَْدُهْم َما َتْسَتحْ احلَ َأْعينَُهْم َمْعُقوَدٌة بَِعْينَِك, فَ 
كْ  ْمُهْم ِكَتاَب اهللاِ, َوال ُتْكِرْهُهْم َعَلْيِه َفَيَملُّوُه, َوال َتْرتُ ِهْم َعلِّ ُهْم ِمنُْه َفَيْهُجُروُه, ُثمَّ َروِّ

ُه, َوَمَن  ْعِر َأَعفَّ َفُه احلَ ِمَن الشَّ ِرَجنَُّهْم ِمْن ِعْلٍم  − صفوفةٌ مَ  كلامٌت − ِديِث َأْرشَ َوال ُختْ
ِه َحتَّى ُحيِْكُموُه, َفإِنَّ اْزِدَحاَم  ٌة لِْلَفْهمِ الإَِىل َغْريِ ْمِع َمضلَّ  .IQH»َكالِم ِيف السَّ

 وفعلِه. قولِه يف ُخملًصا يكونَ  َأنْ  الثانيُة: الصفةُ 
                                                 

 ).٩/١٤٧نعيم يف حلية األولياء ( أخرجه أبو )١(
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نا َيتصنَّعون, الَّذين اُملمثِّلني منَ  سِئْمنا فقد ُممَثًِّال; يكونَ  وال  ُقدواٍت  ُنريدُ  إنَّ
 : ﴿h i j k l m n o p اهللاُ  قال وِمهيًة, ال حقيقيةً 
q r s t u v w x﴾ ٥:[البينة[. 

 قاَل  كالِمنا? ِمن أنفعُ  السلِف  قولِ  باُل  ما أمحَد: بنِ  محدون ألَيب قيَل  وقد
: » َونحنُ ضا الرمحنِ ورِ  النفوسِ  , ونجاةِ اإلسالمِ  زِّ مون لعِ تكلَّ كانوا ي , 

 .IQH»ضا اخللِق ورِ  ,نياالدُّ  وطلِب  ,نافوِس نُ  زِّ لعِ  مُ تكلَّ نَ 
 وال اقتداءٍ  إخالصٍ  بغريِ  العمَل  إنَّ « :)دوائِ الفَ ( هكتابِ  يف القيمِ  ابنُ  قال لذا

 .IRH»هنفعُ ه وال يَ ثقلُ  يُ ه رمًال رابِ يف جِ  حيمُل  سافرِ كاملُ 
 .ئِ عىل املبادِ  الثباِت هي : ثةُ الثالِ  فةُ الصِّ 
ُ تُ  الف  قبَل  ناهفْ عرَ  كام اثابتً  ىبقَ يَ  بل ,األحداُث  هُح زحزِ تُ  وال ,األيامُ  هغريِّ

ُ يَ  ال ,نةً َس  ثالثنيَ و ,نةً َس  رشينَ عِ   يف تعاىل اهللا قال لذا ;اهللاَ ىلقَ يَ  ىحتَّ  اخً راِس  ,تغريَّ
 ` _ ~ { | } y z﴿ :قاَل  هأنَّ   يسىعِ  نعَ  مريمَ  سورةِ 
a b c d e f﴾ هناكَ  ًكاومبارَ  هنا, ًكامبارَ  أي: .]٣١−٣٠:[مريم, 
ُ   فال ,اآلِيت  الزمانِ  يف ًكاومبارَ  ,الزمانِ  هذا يف ًكامبارَ و  .يتغريَّ

. اعَهدْ  فقاَل:  ذيفةَ ُح  عىل  مسعودٍ  أبو دخل وقد  قاَل  إيلَّ
. وِعزةِ  بَىل, قاَل: اليقُني? أتاكَ  أَما ُحذيفُة:  حقَّ  الضاللةَ  أنَّ  فاعَلمْ  قاَل: ريبِّ
اللةِ  نَ  وإيَّاكَ  َتعرُف, كنَت  ما ُتنكرَ  وَأنْ  ُتنكُر, ُكنَت  ما َتعرَف  َأنْ  الضَّ  فإنَّ  والتلوُّ

                                                 
 ).٣/٢٩٩), والبيهقي يف شعب اإليامن (١٠/٢٣١أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )١(
 ).٤٩الفوائد (ص )٢(
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 بَلدِ  ويف بلوٍن, بلِدكَ  ويف بَلوٍن, وهناكَ  بَلوٍن, هنا َتُكنْ  ال  أي: .IQHواحدٌ  اهللاِ ِدينَ 
 الصاِحلُة. القدواُت  َتكونُ  وهَكذا واحٍد. لونٍ  ذا ُكنْ  بل بَلوٍن, غِريكَ 

احلةُ  القدوةُ  َيكونَ  أالَّ  الرابِعُة: الصفةُ   الريِب  وأماكِنِ  مواِضعِ  يف الصَّ
بهاِت.  والشُّ
َبِه, أماكنِ  يف نفَسه ُيوِجدُ  فال  ال حتَّى الريبِة; أماكنِ  يف نفَسه َيضعُ  وال الشُّ

َبهُ  عليه ُتلقى  والريُب. الشُّ
 ُمعتكِفه, يف َجيلُس  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  كان :)الُبخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  وقد

 عنَده فجَلَسْت  ملسو هيلع هللا ىلص َزوجُته  ُحييٍّ  بنُت  َصفيةُ  فجاَءْته نِساُؤه, عليه فَتَرتدَّدُ 
 إىل َأوَصَلها حتَّى ,ملسو هيلع هللا ىلص معها َيتلطَُّف  مَعها خرَج  َخترَج  أن أراَدْت  فَلامَّ  اُملعَتكِف, يف

ُعها وهو املسِجدِ  باِب  وعندَ  املسِجِد, باِب   فأبَرصا األَنصارِ  ِمنَ  رُجالنِ  مرَّ  ُيودِّ
 :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقاَل  اخلُطى, فَأَرسعا زوجُته, وهي يعرفاها, م ل امرأةٌ  ومَعه ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ 

َام ِهَي َصِفيَُّة بِنُْت ُحَييٍّ «  نَ مِ  هنفَس  رَج ُخي  أن يريدُ  َزْوجتي. أي:− »َعَىل ِرْسلُِكَام; إِنَّ
 َنشكَّ  َأنْ  ُيمكنُ   ال أي: عَلْيهام. وكُربَ  اهللاِ! َرسوَل  يا اهللاِ, ُسبحانَ  قاَال: −بهةِ الشُّ 

ُ  وهو  فقاَل  اهللاِ, رسوَل  يا فيَك  ْيَطاَن « ُممكٌن: هذا أنَّ  هم ل ُيبنيِّ إِنَّ الشَّ
ِم,   تَضعْ  فال IRH»َأْن َيْقِذَف ِيف ُقُلوبُِكَام َشْيًئا َوَخِشيُت َيْبُلُغ ِمَن اِإلْنَساِن َمْبَلَغ الدَّ

يبِة. موضعِ  يف نفَسك  الرِّ
                                                 

 ).٢٥), وابن بطة يف اإلبانة (١٣٤أخرجه نعيم بن محاد يف الفتن ( )١(
: ومسلم) ٢٠٣٨( اعتكافه يف زوجها املرأة زيارة باب االعتكاف, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 يقول أن له َحمرًما أو زوجته وكانت بامرأة خالًيا رئي ملن يستحب أنه بيان باب السالم, كتاب
 . أم املؤمنني صفية حديث من ,)٢١٧٥( رقم به, السوء ظن ليدفع فالنة هذه



 

 

אא ١٤٣

 أو احلجِّ  َموسمِ  يف وهو −)مالٍك  ُموطَّأ( يف جاءَ  كام−   عمرُ  وهذا
 ثوًبا َيلبُس   اهللاِ  ُعبيدِ  بنَ  طلحةَ  َيرى اَملناِسِك  هذه ِمن َمنَسٍك  يف الُعمرةِ 

عفراِن, ُصبغَ  قد كأنَّه َمصبوًغا,  للُمحرمِ  وال للحاجِّ  َجيوزُ  ال طيٌب  والزعفرانُ  بالزَّ
َام  ْؤِمنَِني,املُ  َأِمريَ  َيا قاَل: َطلحُة? يا هذا َتلَبْس  ُعمُر: فقاَل  ُعموًما,  أي:− َمَدرٌ  ُهوَ  إِنَّ

َا إِنَُّكمْ  ُعَمُر: َقاَل  − َزعفراًنا ليَس  ْهطُ  َأهيُّ ةٌ  −ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  صحابةَ  َيعني:− الرَّ  َأِئمَّ
 ْبنَ  َطْلَحةَ  إِنَّ  َلَقاَل: ,الثَّْوَب  َهَذا َرَأى َجاِهًال  َرُجًال  َأنَّ  َفَلوْ  النَّاُس, بُِكمُ  َيْقَتِدي

 .IQHهَتْلَبُسو َفَال  ;ْحَرامِ اإلِ  ِيف  مصبوًغا ثوًبا َيْلَبُس  اهللاِ ُعَبْيدِ 
يبِة, عنِ  نفَسك فأبِعدْ   كانَ  إذا مباًحا تتَّخُذه الَّذي األمرُ  هذا كانَ  لو حتَّى الرِّ

 ذلَك. عن َيرتفَّعوا َأنْ  الُقدواِت  فَعىل وشبهةٌ  ِريبةٌ  فيه
 اهللاِ  عبدِ  بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  دىاهلُ  نبيِّ  عىل − اهللاُ  كمرِمحَ − مواوسلِّ  واصلُّ و هذا

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

  k  

                                                 
 ).١٠املوطأ ( )١(



 

 

אאאFE ١٤٤

 
F٢٠- ١٩E 

א א   א 
  k   

 ليا,العُ  ,قةُ نفِ املُ  ,ؤمنةُ املُ  النفوُس  نشطُ تَ  عامٍ  كلِّ  نمِ  املباَركِ  َرمضانَ  َشْهر يف
 نوعَ  ,املالِ  كاةِ زَ  عن امِ األيَّ  هذه مثلِ  يف ديُث احلَ  كثرُ فيَ  ها, أموالِ  زكاةَ  خرُج فتُ 

 يبةً طَ  هم أموالِ  زكاةَ  جواخرَ فأَ  ;هاُبخلِ  وعىل همفوِس نُ  ُشحِّ  عىل بواغلَّ تَ  ذينالَّ  هؤالءِ 
 اإلنسانُ  عليها َب تغلَّ  إذا النفوَس  هذه أنَّ  متاًما كوندرِ يُ  مألهنَّ  هم;فوُس نُ  بذلك

 احلقُّ  قاَل  كام ترَ وطهُ  ْت ونمَ  ْت زكَ  ;خلِ والبُ  حِّ الشُّ  منَ  فيها ما رَج ْخ فأَ 
: ﴿j k l m n o p q r s t u 

v w x y z {﴾ ١٠٣:[التوبة[. 
 هيدُ  والسائَل  ,نفِق املُ  يدُ  هدَ يَ  ألنَّ  ;لياالعُ  اليدُ  له َي املُزكِّ  أنَّ  متاًما كوادرَ أَ  مألهنَّ 

 عندَ −   مرَ عُ  ابنِ  حديِث  يف قاَل  امحينَ  ملسو هيلع هللا ىلص نانبيُّ  بذلَك  خربَ أَ  كام فىل,السُّ 
ْفَىل, وَ الُعْلَيا َخْريٌ ِمَن الَيُد ال« :−خاريِّ البُ  ْفَىل هيَّ املُ ُعْلَيا هيَّ الَيُد الَيِد السُّ نِْفَقُة َوالسُّ

ائَِلةُ   أركانِ  بأعظمِ  الزكاةَ  نَ قرَ  امحينَ   اهللاَ أنَّ  متاًما هؤالءِ  كَ درَ أَ  ;IQH»السَّ
 بالزكاةِ  أمًرا عِ املواِض  أغلِب  يف  اهللاِ كتاِب  يف قرأُ تَ  فال ,الصالةُ  وهَي  الدينِ 

 .بالصالةِ  تنَ رِ قُ  قد اَهت دْ ووَج  إالَّ 
 َض فرَ  كام  اهللاَ  أنَّ  املصيلِّ  العبدُ  اأهيُّ  مْ اعلَ  :لطيفةٌ  رسالةٌ  ذلَك  ويف

                                                 
), من حديث ١٤٢٩, رقم (باب ال صدقة إال عن ظهر غنىأخرجه البخاري: كتاب الزكاة,  )١(

 .ابن عمر 

kk



 

 

אאא ١٤٥

 أتيَك وسيَ  ا,حاج  احلرامِ  هبيتِ  إىل تبْ ذهَ  وكام ,الزكاةَ  عليَك  فرَض  الصالةَ  عليَك 
 مهُ  لذا ;فرٌض  هي كذلَك  الزكاةَ  أنَّ  مْ فاعلَ  ,منيالصائِ  مع كونُ فتَ  رمضانَ  شهرُ 

 تنَ رِ قُ  ْت جاءَ  امكلَّ  الزكاةَ  أنَّ  وكثريةٍ  دةٍ تعدِّ مُ  عَ واِض مَ  يف اهللاِ كتاِب  يف ونؤُ قريَ 
 :ذلَك  نمِ  ,بالصالةِ 

 k l m n o p﴿ :البقرةِ  سورةِ  يف  احلقِّ  قوُل 
q﴾ ٤٣:[البقرة[. 

 a b c d e f﴿ :وبةِ التَّ  ورةِ ُس  يف تعاىل وقوُله
g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z {﴾ ٧١:[التوبة[. 
 e f g h i j﴿ :النورِ  ورةِ ُس  يف تعاىل وقوُله

k l﴾ :٥٦[النور[. 
 نمِ  أساٌس  الزكاةَ  أنَّ  متاًما كوادرَ أَ  همفوِس نُ  ُشحِّ  عىل بواغلَّ تَ  ذينالَّ  هؤالءِ ف

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بذلَك  أخَربَ  كام ,العظيمِ  الدينِ  هذا يف ركنيٌ  كنٌ ورُ  ,العظيمِ  ينِ الدِّ  سسِ أُ 
 ُبنَِي اِإلْسالُم َعَىل « :قاَل  − البخاريِّ  عندَ   مرَ عُ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  كام− 

 زكاةَ  خَرجواأَ  لذلك ;اخلمسِ  هؤالءِ  نمِ  واحدةٍ  يف طوافرِّ يُ  نْ أَ  رادواأَ  فام ,»َمخْسٍ 
ًدا َرُسوُل َشَهاَدِة َأْن َال  :َمخْسٍ  ُبنَِي اِإلْسالُم َعَىل « :قاَل  هم, أموالِ   إَِلَه إِال اهللاُ َوَأنَّ ُحمَمَّ
الةِ  ,اهللاِ َكاةِ  ,َوإَِقاِم الصَّ  .IQH»َوَصْوِم َرَمَضانَ  ,جِّ احلَ وَ  ,َوإِيَتاِء الزَّ

                                                 
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب ٨أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب دعاؤكم إيامنكم, رقم ( )١(

 .), من حديث عبد اهللا بن عمر ١٦بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام, رقم (



 

 

אאאFE ١٤٦

 منَ  فهوَ  الصالةِ  عىل َص حرَ  ذيالَّ  سكنيِ املِ  هذا نمِ  ْب عجَ اف ْب تعجَ  نْ فإِ 
 قبَل  ْني تَ بالشهادَ  جاءَ  وكذلَك  مني,الصائِ  معَ  فهو الصيامِ  عىل َص وحرَ  ني,صلِّ املُ 

 تلَك  تنَ وحرَ  ,َف توقَّ  الزكاةِ  عندَ  ىأتَ  إذا هلكنَّ  ,عامٍ  كلِّ  يف امربَّ  احاج  راهوتَ  ,ذلَك 
 .هاوبخلِ  هاُشحِّ  من ْص تخلَّ تَ  م ل تيالَّ  النفُس 

 أن منذُ  هم أموالَ  ونزكُّ يُ  زالوا ام ذينالَّ  أولئَك  ,نيزكِّ للمُ  اٍت شاربِ  ُل أمحِ  لذا
 العظيمةِ  ضيلةِ الفَ  هبذه همرَ ذكِّ نُ  نْ أَ  علينا احق  مهُ  لَ  فإنَّ  ,الزكاةِ  كمِ بحُ  فواعرَ 
 هرُج ُخت  املاَل  هذا تْج خرَ أَ  إذا ىحتَّ  ?ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  همدَ وعَ  ماذا ,عامٍّ  بشكلٍ  ِق تصدِّ للمُ 

 .كمامَ أ العظيمَ  احلافزَ  هذا رىتَ  وأنَت 
 ,هإيامنِ  دِق ِص  عىل برهانٌ  ذلك فإنَّ  يزكِّ يُ  امحينَ  ياُملزكِّ  البشارة األوىل:

 .هنفِس  ُشحِّ  عىل هبِ تغلُّ  عىل وبرهانٌ 
  األشعريِّ  مالٍك  أيب حديِث  يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال فقد

ْمُد اَحل اهللاِ وَ يَزاَن, َوُسْبَحاَن املِ ْمُد هللاِِ َمتَْألُ اَحل الطُُّهوُر َشْطُر اِإليَامِن, وَ « :−مسلمٍ  عندَ 
َدَقُة ُبْرَهاٌن,  َالُة ُنوٌر, َوالصَّ َمَواِت َواألَْرِض, َوالصَّ هللاِِ َمتَْآلِن َأْو َمتَْألُ َما َبْنيَ السَّ

ْربُ ِضَياٌء, وَ  ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك, ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو, َفَبائٌِع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها الَوالصَّ ُقْرآُن ُحجَّ
 .IQH»ُقَهاَأْو ُموبِ 

َدَقُة ُبْرَهانٌ « :احلديِث  منَ  والشاهدُ   هذا إيامنِ  دِق ِص  عىل برهانٌ  أي: »َوالصَّ
 .أيتسيَ  كام ت,رَ كثُ  أو الزكاةُ  هذه ْت قلَّ  ه,مالِ  زكاةَ  أخرَج  الذي ِق املتصدِّ 

                                                 
ث أيب مالك , من حدي)٢٢٣( : كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء, رقم أخرجه مسلم )١(

 .األشعري 



 

 

אאא ١٤٧

 دْ وقَ  , اهللاِ منَ  كاُت الربَ  ُل تنزَّ تَ  قاِت والصدَ  بالزكاةِ  :الثانيةُ  شارةُ البِ 
 النبيَّ  أنَّ   هريرةَ  أيب حديِث  نمِ  )خاريِّ البُ  صحيح( يف جاءَ  ما ذلَك  عىل دلَّ 
ا ِعَباُد فِيهِ الَما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ُهمَّ َأْعِط  :إِالَّ َمَلَكاِن َينِْزَالِن َفَيُقوُل َأَحُدُمهَ اللَّ

ُهمَّ َأْعِط ُممِْسًكا َتَلًفا :َخرُ اآلَوَيُقول  .ُمنِْفًقا َخَلًفا  خيلُف  يزكِّ يُ  ذيالَّ  فهذا ,IQH»اللَّ
 همالِ  يف له ويباركُ  ه,أموالُ  نموتَ ف ,بخريٍ  عليه اهللاُ ُخيلُف  تصدُق املُ و ,بخريٍ  عليه

 م.علَ يَ  ال حيُث  نمِ  له ويباركُ  ه,أوقاتِ  يف له ويباركُ  ه,حتِ وِص  هوعيالِ 
 بعدَ  حتاُج نَ  وال ,ُق املتصدِّ و يزكِّ املُ  هبا فوزُ يَ  ,ةِ نَّ باجلَ  الفوزُ  :ثةُ الثالِ  شارةُ البِ 

 .خرىأُ  ىًرش بُ  رشىالبُ  هذه
 :طلحةُ  قاَل  , اهللاِ بيدِ عُ  بنِ  طلحةَ  حديِث  يف البخاريِّ  عندَ  جاءَ  فقد

ِين  اهللاِ, َرُسوَل  َيا قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل أعرايبٌّ  جاءَ   ِمنَ  َعَيلَّ  اهللاُ َفَرَض  َماَذا َأْخِربْ
َالةِ  َلَواِت «: َقاَل  ?الصَّ َع َشْيًئا, ْمسِ اَخل  الصَّ ِين ف :َقاَل  »إِالَّ َأْن َتَطوَّ َيامِ  عن َأْخِربْ  .الصِّ

َع َشْيًئا َشْهرَ « َقاَل: ِين فَ  َقاَل: »َرَمَضاَن, إِالَّ َأْن َتَطوَّ  ِمنَ  َعَيلَّ  اهللاُ  َرَض فَ  بَِام  َأْخِربْ
َكاةِ  هُ  قال: .الزَّ اِئعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َفَأْخَربَ  َوالَِّذي األعرايب: َفَقاَل  ْسَالِم,اإلِ  َرشَ

عُ  َال  َأْكَرَمَك   الفرائَض  فعُل أس أي:− َشْيًئا َعَيلَّ  اهللاُ  َفَرَض  ِممَّا َأْنُقُص  َوَال  ,َشْيًئا َأَتَطوَّ
نََّة إِْن اَجل َدَخَل « :َأوْ  »َأْفَلَح إِْن َصَدَق « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َقاَل  −الزكاةُ  ذلَك  نومِ  ,طْ فقَ 

 .IRH»َصَدَق 

                                                 
), ١٤٤٢( , رقم﴾w x y z﴿باب قول اهللا تعاىل: : كتاب الزكاة, أخرجه البخاري )١(

 .من حديث أيب هريرة  )١٠١٠( , رقمباب يف املنفق واملمسك: كتاب الزكاة, ومسلم
اإليامن, ), ومسلم: كتاب ٤٦أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب الزكاة من اإلسالم, رقم ( )٢(

 .بيد اهللا ), من حديث طلحة بن عُ ١١باب بيان الصلوات, رقم (



 

 

אאאFE ١٤٨

 رُ كفَّ تُ  قاِت والصدَ  بالزكاةِ ف ,السيئاُت  رُ ُتكفَّ  بالزكاةِ  نَّ أَ  البَشارُة الرابعُة:
 .السيئاُت 
 p q r s t u ﴿ :املائدةِ  ورةِ ُس  يف  احلقُّ  قال  وقد

v w x y z { | } ~ 
_ ` a b c d e f g h 
i j k l m n o p q r s﴾ ١٢:[املائدة[, 

 .السيئاُت  رُ كفَّ تُ  الزكاةِ فبِ 
 قاَل  , ُعجرةَ  بنِ  كعِب  حديِث  من )ننهُس ( يف الرتمذيِّ  عندَ  جاءَ  وقد

َالُة ُبْرَهانٌ  !يا َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  يل قاَل  : كعٌب   ,الصَّ
َدَقُة ُتْطِفُئ   ْت جاءَ  نسانُ اإل أَ أخطَ  امفكلَّ , IQH»اُء النَّارَ املَ طِيَئَة َكَام ُيْطِفُئ اخلَ َوالصَّ

 .والسيئاِت  والذنوَب  طايااخلَ  تلَك  طفُئ تُ  هوصدقاتُ  هزكاتُ 
 ,الشمسِ  رِّ َح  من رُب َهن  كيَف , احلرِّ  أيامِ  يف ناحالِ  إىل رنظُ ا :سةُ امِ اخل ارةُ بَش ال

 فيه وارينُ  ظلٍّ  عن ناثْ بحَ  اموربَّ  ,ناأجسادَ  فيه يوارِ نُ  ,الظليلِ  الظلِّ  عنِ  بحُث ونَ 
 ظلٍّ  عن لنبحَث  نابْ ذهَ  ,ذلَك  نمِ  أبعدُ  هو ما إىل نابْ ذهَ  اموربَّ  ,صيلِّ نُ  ونحن ناسياراتِ 

 .الظلِّ  إىل ناحلاجتِ  ذلَِك  كلُّ  ;−اهللاُ  مُ كُ أجلَّ − نالنعالِ 
 بقدرِ  اخلالئِق  ؤوسِ رُ  عىل الشمُس  ِت وكانَ  ,القيامةِ  يومُ  كانَ  إذا فكيَف 

 منسوُب  يصُل  نمَ  نهمفمِ  ,رتفعُ يَ  ِق العرَ  منسوُب  أَ وبدَ  قون,عرَ يَ  الناُس  أَ دوبَ  ?!ميلٍ 

                                                 
), من حديث كعب ٦١٤, رقم (باب ما ذكر يف فضل الصالةأخرجه الرتمذي: أبواب السفر,  )١(

 .بن عجرة ا



 

 

אאא ١٤٩

 العرُق  همُ لجِ يُ  نمَ  نهمومِ  ه,يْ قوَ َح  إىل نهمومِ  ه,يْ كبتَ رُ  إىل نهمومِ  ه,يْ كعبَ  إىل العرِق 
 .العصيِب  واليومِ  العصيِب  املشهدِ  ذلَك  يف إجلاًما,
 هم هؤالءِ و ,احلرِّ  هبذا نوْ تأذَّ يَ  ال ,مصدقاِهت  ظلِّ  حتَت  أناٌس  هناكف

 نمِ  )أمحدَ  دسنَ مُ ( يف جاءَ  لذا م;وصدقاِهت  هم موالِ أَ  زكاةَ  جواخرَ أَ  ذينالَّ  قونتصدِّ املُ 
ُكلُّ اْمِرٍئ ِيف ظِلِّ َصَدَقتِِه َحتَّى « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  , عامرٍ  بنِ  قبةَ عُ  حديِث 

 ترَ كثُ  اموكلَّ  ,عظيمٌ  شهدٌ مَ  وهو IQH»اسِ النَّ  ْنيَ بَ  مَ كَ ُحيْ «: قاَل  أو »ُيْفَصَل َبْنيَ النَّاسِ 
 .وأعظمَ  أكربَ  الظلُّ  كانَ  ,والزكواُت  قاُت الصدَ  هذه

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   ريرةَ هُ  أيب حديِث  من البخاريِّ  عندَ  املشهورُ  واحلديُث 
ٌل ُج رَ وَ « :ذلك من رَ وذكَ  »لُّهُ الَّ ظِ لَّ إِ  ظِ َم َال وْ يَ  لِّهِ  ظِ ِيف  َتَعاَىل  اهللاُ  مُ ٌة ُيظِلُّهُ عَ بْ َس « :قاَل 

َق َص تَ   .IRH»ينُهمِ ِفُق يَ ا ُتنْ مَ  ُلهُ َلَم ِشَام عْ تَ  تَّى َال ا َح اهَ فَ ْخ أَ ٍة فَ قَ َد َص بِ  دَّ
 إىل تذهُب  امحينَ ف ,كحسابِ  يف خرُ اُملدَّ  الكنزُ  هي الزكاةَ  أنَّ  :سادسةُ ال البشارةُ 

 أو به يتزكِّ  جزًءا َك مالِ  من تقتطعُ ف ,ماًال  وتأُخذُ  ك,رصفِ مَ  إىل أو الرصاِف  هذا
 هنا, خارِ االدِّ  بنيَ  وفرٌق  ,هناكَ  لك رَ لُيدخَّ  ناهُ  نمِ  هُخترُج  فأنَت  به, تصدُق تَ 

 و.ربويَ  زيدُ ويَ  ينمو هناكَ  خارَ االدِّ  ألنَّ  ;هناكَ  خارِ واالدِّ 
َق بَعْدِل َمتَْرةٍ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )خاريِّ البُ  صحيح( يف جاءَ  فقد  َمْن َتَصدَّ

ا يهَ ا بَِيِمينِِه ُثمَّ ُيَربِّ ْقَبُلهَ تَ إِنَّ اهللاَ يَ فَ  −يُِّب الَّ الطَّ إِ  اهللاِ َىل إِ  ُد عَ وَال َيْص − ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب 

                                                 
 .), من حديث عقبة بن عامر ١٤٧/ ٤أخرجه أمحد ( )١(
), ٦٦٠ملسجد ينتظر الصالة, رقم (أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب من جلس يف ا )٢(

 ).١٠٣١ومسلم: كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة, رقم (



 

 

אאאFE ١٥٠

ُه َح  مْ ُدكُ َح  ُيَريبِّ أَ َام بِِه كَ احِ لَِص   فكيَف  مترةٌ  وهي هذا, IQH»َبلِ اَجل َل ثْ وَن مِ تَّى َتكُ َفُلوَّ
 ه.نفُس  بذلك بةً يِّ طَ  هأموالَ  يزكِّ يُ  وهو نةً َس  نوثالث أو ,نةً َس  نورشعِ  نَ اآل له ذيبالَّ 

 ناكلُ و ,والنكباِت  اآلفاِت  منَ  قيتَ  قاُت والصدَ  الزكواُت  :عةُ السابِ  شارةُ البِ 
 ُوِقَي  همالِ  زكاةَ  أخرَج  نفمَ  ,نِ حَ واملِ  والرشورِ  ,اآلفاِت و النكباِت  هذه إىل ٌض عرَّ مُ 

 .هارشَّ 
 قال: )طِ األوَس  هعجمِ مُ ( يف اينِّ الطَرب  عندَ   جابرٍ  حديِث  يف جاءَ  فقد

 قاَل  ?همالِ  زكاةَ  رجٌل  ىدَّ أَ  إذا تيْ أرأَ  ,اهللا رسوَل  يا :ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  فقاَل  رجٌل  جاءَ 
هُ « :ملسو هيلع هللا ىلص  .IRH»َمْن َأدَّى َزَكاَة َمالِِه, َفَقْد َذَهَب َعنُْه َرشُّ

َصنائُِع « :ملسو هيلع هللا ىلص قال أيًضا, الطرباينِّ  عندَ   سَلمةَ  ُأمِّ  ديِث َح  ويف
وِء,اَملعروِف َتِقي َمصارِ  بِّ ي والَصَدقُة خفْ  َع السُّ  .ISH»ا ُتْطِفُئ غَضَب الرَّ

 لوهافبذَ  همنفوِس  ُشحِّ  عىل دواصعِ  ذينالَّ  هلؤالءِ  ةٌ كثري ذلَك  يف والبشائرُ 
 .النفوُس  تلَك  بذلَك  بةً طيِّ 

 ,احلولِ  دورانِ  عندَ  هم أموالِ  زكاةَ  َحيسبونَ  واكان الناسِ  بعُض  وهناك
 تزادَ  اليومُ  أما ها,إخراُج  معليه يسهُل ف ,دينارٍ  مائةَ  أو ,ادينارً  سبعنيَ  فيجدوهنا

 زكاةَ  ونحيسب ؤواجا فلامَّ  ,احلساباُت  ِت دَ وتعدَّ  ت,رَ وكثُ  ت,مَ وتضخَّ  ,مه أموالُ 
 ْي مائتَ  أو ,دينارٍ  ألَف  مخسنيَ  أو ,دينارٍ  ألَف  ثالثني تكونُ  قد ,كثريةٌ  هبا فإذا هم أموال

                                                 
), ومسلم: كتاب ١٤١٠أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب الصدقة من كسب طيب, رقم ( )١(

 .), من حديث أيب هريرة ١٠١٤الزكاة, باب قبول الصدقة من الكسب الطيب, رقم (
 ).١٥٧٩(املعجم األوسط  )٢(
 ).٦٠٨٦املعجم األوسط ( )٣(



 

 

אאא ١٥١

 يرتاجعون. هبم ذافإِ  ,دينارٍ  ألِف 
 َءهمزمال ونرُ وُيذكِّ  ,هافي ونبُ ويرغِّ  ,الزكاةِ  عىل ونثُّ َحيُ  األيامِ  منَ  ايومً  واكان

أُ  وسهمنف ْت بدأَ  ,كثريةً  تصارَ  الزكاةُ ف ,وافتوقَّ  اآلنَ و ,بالزكاةِ   .عُ راَج وتَ  تتلكَّ
 صيلِّ يُ  أنه مع ,اخلريِ  منَ  اهللاُ أعطاهُ  وقد ,يزكِّ يُ  ال اآلنَ  إىل الناسِ  بعُض  فهناك

 ,ستطيعُ يَ  وال يتوقُف  الزكاةِ  عندَ  نْ لكِ  ,اإلسالمِ  أبناءِ  من وهو ,وحيجُّ  ويصومُ 
 :الثالثةَ  النصوَص  هذه َف ختلَّ  ذيالَّ  ,دِ رتدِّ املُ  هلذا قاُل فيُ 

ُل  النصُّ   r s﴿: التوبةِ  سورةِ  يف  اهللا قاَل  :األوَّ
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﴾ ُج خرَ املَ  نفأي ,]٣٥−٣٤:[التوبة 
 ,امِ األيَّ  من ايومً  عنه ذهُب سيَ  ,معُ َجي  مثُ  ,معُ َجي  مثُ  ,جيمعُ  ذيالَّ  هذاو ?النجاةُ و

خرُ  فلمن  .سبحانه اهللاُ إالَّ  املاَل  هذا ىأعطَ  نمَ  مثُ  ?يدَّ
 أنسٍ  حديِث  نمِ  )غريالصَّ  مهعجَ مُ ( يف الطرباينِّ  عندَ  جاءَ  :الثَّاين النصُّ 
  َّارِ  النَّ ِيف  ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  اةِ كَ الزَّ  عُ انِ مَ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن«IQH يف عاَش  مهام 

 البشائرَ  هذه نارذكَ  قد اكن وإن ,النارِ  إىل مصُريه ,نةً َس  بعنيَ َس  أو ,نةً َس  تنيَ ِس  :يانْ الدُّ 
 .األمرِ  هبذا همرَ ذكِّ ن أن دينرتدِّ املُ  فنياملتخلِّ  َك أولئِ  حقِّ  نفمِ  ني;زكِّ للمُ  السبعَ 

 النبيَّ  أنَّ  ,البخاريِّ  عندَ   ريرةَ هُ  أيب حديِث  يف جاءَ  قد :الثالُث  النصُّ 
 ُثعباًنا أي: »ِقَياَمِة ُشَجاًعاالاًال َفَلْم ُيَؤدِّ َزَكاَتُه ُمثَِّل َلُه َيْوَم مَ  اهللاُ اهُ تَ آ نْ مَ «: قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 ).٩٣٥املعجم الصغري ( )١(



 

 

אאאFE ١٥٢

 :»ُثمَّ َيُقوُل  − ِشْدَقْيهِ  :َيْعنِي− ُثمَّ َيْأُخُذ بِلِْهِزَمَتْيِه  ,ِقَياَمةِ الُقُه َيْوَم َأْقَرَع َلُه َزبِيَبَتاِن ُيَطوِّ «
َأَنا َماُلَك, َأَنا « همِّ َس  نمِ  هرأِس  شعرُ  طَ ساقَ تَ  الذي األقرعُ  الشجاعُ  الثعبانُ  هذا

 Ä Å Æ﴿ :مرانَ عِ  آلِ  سورةِ  يف ياِت اآل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  َتَال  ُثمَّ . »َكنُْزكَ 
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 å﴾ ١٨٠:[آل عمران[«IQH. 
كاِة:  وهاُهنا َمسائُل َعِن الزَّ

 اَملوىل يقوُل  إِذْ  , اهللاِ  ِمنَ  وهَي  إالَّ  هبا َننعمُ  نِعمةٍ  ِمن ما نقوُل:
: ﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ ٥٣:[النحل[. 
 منها باإلنفاِق  وأمَرنا النِّعِم, هذه عىل ُمسَتخَلفني  اهللاُ جعَلنا وَقدْ 

 : ﴿a b c d e f g h i j فقاَل 
k l m n o p﴾ ٧:[احلديد[. 

نا وَعَدنا ُثم َ  : ﴿Â Ã Ä Å فقاَل  العظيِم, بالثواِب  وبرشَّ
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

 .]٣٩:[سبأ ﴾×
 اخلُدريِّ  سعيدٍ  أيب حديِث  ِمن )مسِلمٍ  صحيح( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص عنه وصحَّ 
 :ٌة, َوإِنَّ اهللاَ ُمْسَتْخلُِفُكْم فِيَها, َفَينُْظُر َكْيَف « قاَل ْنَيا ُحْلَوٌة َخِرضَ إِنَّ الدُّ
 .IRH»َتْعَمُلونَ 

                                                 
 ).١٤٠٣أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة, رقم ( )١(
 الفتنة وبيان النساء النار أهل وأكثر الفقراء اجلنة أهل أكثر باب: كتاب الرقائق, مسلم أخرجه )٢(



 

 

אאא ١٥٣

 بالزكاِة: تتعلق مساِئَل  أربعَ  هنا وأذكر
 األُمةِ  هلذه ليَست فهَي  السابِقِة, األممِ  يف عبادةٌ  الزكاةَ  أنَّ  اَملسألُة األُوىل:

 : ﴿À Á Â Ã Ä Å Æ احلقُّ  قال فقد فَحسب;
Ç È É A B C D E F G H 
I J K L M N O P﴾ ٧٣−٧٢:[األنبياء[. 

 \ ] Q R S T U V W X Y Z﴿ سبحانه: وقال
] ^ _ ` a b c d e f﴾ ٥٥−٥٤:[مريم[. 

ُب  الَّتي الزكاةُ  فهذه نا إىل هبا َنتقرَّ  هِذه َخصائصِ  من ليَسْت  هي  ربِّ
 سَبَق. ِممَّن األُممِ  سائرِ  يف عبادةٌ  هَي  َبْل  األُمِة,

 واجلامعاِت. األفرادِ  رضرِ  يف َيتسبَُّب  الزكاةِ  مانعَ  أنَّ  اَملسألُة الثانيُة:
ا  وقد القيامِة, يومِ  يف َيكونُ  ما األرضارِ  هذه فأعظمُ  األفراِد, ُمسَتوى عىل أمَّ

َي  أنَّ  سبَق   يف يستظِلُّ  هناكَ  ورَأْيناه القيامِة, يومِ  يف ينعمُ  مالِه زكاةَ  خيرُج  الَّذي املُزكِّ
ا صدقتِه, ظلِّ   واحلديُث −  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  عنه قاَل  فقد ُيزكِّي ال الَّذي الفردُ  هذا أمَّ
َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب « قاَل:  هريرةَ  أيب حديِث  ِمن −)ُمسلمٍ  صحيح( يف

َها ٍة َال ُيَؤدِّي ِمنَْها َحقَّ َحْت َلُه َصَفائُِح الإِالَّ إَِذا َكاَن َيْوُم  ,َوَال فِضَّ  ,ِمْن َنارٍ  ِقَياَمِة ُصفِّ
ا َجنُْبهُ  ,َفُأْمحَِي َعَلْيَها ِيف َناِر َجَهنَّمَ  َام َبَرَدْت ُأِعيَدْت  ,َوَظْهُرهُ  ,َوَجبِينُهُ  ,َفُيْكَوى ِهبَ ُكلَّ

ا إَِىل اَجل ا إَِىل ِيف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َمخِْسَني َأْلَف َسنٍَة َحتَّى َيَرى َسبِيَلُه إِمَّ عليه  نَِّة َوإِمَّ

                                                  
 ).٢٧٤٢(رقم  ,بالنساء
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 .IQH»النَّارِ 
 إذا حتَّى جهنَّمَ  نارِ  من عليه وُيوقدُ  كالصحائِف  فُيجعُل  املالِ  هبذا ُيؤَتى أي:

ت ناُرها, اشتدَّ   ُأعيَدت بَرَدت فإذا وظهُره, وجنُبه جبينُه هبا ُكوَي  حرارُهتا; واشَتدَّ
 عليه, ُيصَربُ  َقدْ  الدنيا عذاِب  ِمن دعَك  ُشهوًرا. وال أياًما وال دقائَق  ليَسْت  عليه,
 عليه. الصرب يستطيع األليمُ  العذاُب  هذا لِكن

َ  وملَّا ْت  , بكرٍ  أبو واسُتخِلَف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  ُتويفِّ  القبائِل, بعُض  ارتدَّ
زَ  , بكرٍ  أبو هم ل فقامَ  الزكاِة, أداءِ  عن وامَتنََعت  ُيقاتُلهم جيًشا هم ل وجهَّ

 َمن تقاتُل  كيَف  وقاَل: وجِهه, يف  ُعمرُ  وقَف  الِعبادِة, هذه عن َختلُِّفهم عىل
َالِة « : َبْكرٍ  َأُبو َفَقاَل  اهللاُ? إالَّ  إلهَ  ال قاَل: َق َبْنيَ الصَّ َواهللاِ َألَُقاتَِلنَّ َمْن َفرَّ

َكاةِ  َكاَة َحقُّ  ,َوالزَّ وَنُه إَِىل َرُسوِل اهللاِ قً انَ َواهللاِ َلْو َمنَُعوِين عِ  ,الِ املَ َفإِنَّ الزَّ ا َكاُنوا ُيَؤدُّ
 .IRH»اَلَقاَتْلُتُهْم َعَىل َمنِْعهِ  ملسو هيلع هللا ىلص

م سُيقاتُِلهم  فإنه سهًال, ليَس  فاألمرُ   العبادةِ  هذه أداءِ  َعن ختلَّفوا ألهنَّ
 العظيمِة.

 هذه وانظر بغِريه, الَرضرَ  وُيلحُق  بنفِسه, الرضرَ  ُيلِحُق  الزكاةِ  ومانعُ 
 الَعظيمَة: الرواياِت 

                                                 
 باب الزكاة, كتاب: مسلم), ١٤٠٢البخاري: كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة, رقم ( أخرجه )١(

 . هريرة أيب حديث من ,)٩٨٧( رقم الزكاة, مانع إثم
 كتاب: ومسلم ,)١٣٤٠− ١٣٩٩( رقم الزكاة, وجوب باب الزكاة, كتاب: البخاري أخرجه )٢(

 من ,)٢٠( رقم اهللا, رسول حممد اهللا إال إله ال يقولوا حتى الناس بقتال األمر باب اإليامن,
 . هريرة أيب حديث
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 َعن ُبريدةَ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  َحديِث  من )األوسطِ  ُمعَجمه( يف الطَرباينِّ  عنِ  جاءَ  قد
َكاَة إِالَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قاَل  يقوُل: , أبيهِ   اْبَتالُهُم اهللاُ َما َمنََع َقْوٌم الزَّ

نِنيَ   .حطِ بالقَ  :أي IQH»بِالسِّ
ٌم وْ قَ  عَ نَ ا مَ مَ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال أخرى روايةٌ  )ُمستدَرِكه( يف احلاكمِ  وعندَ 

كَ   اخلرياُت  هِذه منها َتنزُل  فال السامءُ  َتتأثرُ  أي: IRH»رَ طْ قَ الَحَبَس اهللاُ َعنُْهُم الَّ اَة إِ الزَّ
 بالقحِط. األرُض  هذه وُتصاُب  والَربكاُت,
 اهللا رسوُل  قال  ُعمرَ  بنِ  اهللاِ عبدِ  حديِث  ِمن ماَجهْ  ابنِ  روايةِ  ويف

َامِء, َوَلْوَال ال ُمنُِعوا ِهْم إِالَّ  َوَما َمنََع َقْوٌم َزَكاَة َأْمَوالِ « :ملسو هيلع هللا ىلص َبَهائُِم َملْ ال َقْطَر ِمَن السَّ
 .ISH»ُيْمَطُروا

ٌ  يزكِّ يُ  ال ذيالَّ  فإنَّ  يكون?! كيف الزكاةِ  َمنْعِ  ُخطورةِ  إىل فانُظرْ   ,هلنفِس  ظاِمل
 ٌ  .واملجتمعِ  الفردِ  عىل آثارٌ  لمِ وللظُّ  ه,حولَ  نْ ملَِ  وظاِمل

 جيلُس  لٍ لرُج   ريرةَ هُ  أبو يستمعُ  يهقيِّ للبَ  )اإليامنِ  بعَ ُش ( يفو
 َأُبو َفَقاَل  ,تعدٍّ مُ  رضرٌ  هناك ليس أي: »إِنَّ الظَّاِملَ َال َيُرضُّ إِالَّ َنْفَسهُ « :يقوُل  ه,بجانبِ 

َ  إنَّ  ,بىل أي:− َواهللاِ  ,َبَىل « : ُهَرْيَرةَ  َباَرى احلُ َحتَّى  − هه وغريَ نفَس  يُرضُّ  الظاِمل
اِملِ   الظاِملِ  ُظلمِ  ِمن احلُبارى طائرُ  َيتضاَيُق  أي: ITH»َلَتُموُت ِيف َوْكِرَها ُهَزاًال َلُظْلِم الظَّ

 وُهزالِه. بَضْعفه وَيموُت 
                                                 

 ).٦٧٨٨, ٤٥٧٧املعجم األوسط ( )١(
 ).٢/١٢٦املستدرك ( )٢(
 . عمر ابن حديث من ,)٤٠١٩( رقم العقوبات, باب الفتن, كتاب: ماجه ابن أخرجه )٣(
 ).٧٠٧٥شعب اإليامن ( )٤(
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نَُة, الإِنَّ « : جماهدٌ  وقال ِت السَّ َبَهاِئَم َتْلَعُن ُعَصاَة َبنِي آَدَم إَِذا اْشَتدَّ
 .IQH»آَدمَ  بنيَطُر, َوَتُقوُل: َهَذا بُِشْؤِم املَ َوُأْمِسَك 

َها َحتَّى األَ َدَوابُّ « : ِعكرمةُ  وقال َعَقاِرُب, النَافُِس وَ اخلَ ْرِض َوَهَوامُّ
 .IRH»َبنِي آَدمَ َقْطَر بُِذُنوِب الَيُقوُلوَن: ُمنِْعنَا 

 .الزكاةِ  أداءِ  عن َف ختلَّ  امحينَ  الظاِملِ  ظلمِ  ِب بسبَ  تعدٍّ مُ  الرضرُ  هذاف
 احلوُل  عليه وحاَل  ,صاًبانِ  َك لَ مَ  نمَ  ,اجلميعِ  عىل واجبةٌ  الزكاةُ  :الثالثةُ  سألةُ املَ 

 وحتَّى احلُلَم, يبُلغِ  م ل الَّذي الصغريُ  حتَّى مالِه, زكاةَ  ُخيرَج  أن بنفِسه عليه وَجَب 
 الزكاَة. مالِه من ُخيرَج  أن وليِّه فَعىل املجنونُ 

 حسابِك ويف رصيِدك يف َمتتلُك  كنَت  إذا والشباِب: األبناءِ  لبعضِ  أقوُل  وُهنا
 همُ  املخاَطَب  إنَّ  تُقْل: وال تتخلَّْف, وال مالِك, زكاةَ  فَأخِرْج  بَك  خاصا ماًال 

 ِمن ُبدَّ  وال الزكاةُ  فيه وجَبْت  احلوُل  َعَليه وحاَل  ماًال  مَلَك  َمن فكلُّ  فَقْط, الِكبارُ 
 m n ﴿ كلِّهم أي: ﴾ : ﴿j k l اهللاُ قال إخراِجها,
o p q r s t u v w x y z {﴾ ١٠٣:[التوبة[. 

 يف أرصدةً  َيملُك  ِممَّن أبناِئه أحدِ  ِمن وجدَ  إذا اآلباءِ  بعُض  األسِف  ومع
 له قاَل  مالِه. زكاةَ  خيرَج  أن وأرادَ  وانتَبهَ  ووَعى الكالمِ  هبذا تأثَّرَ  وقد حساباتِه,

 لَيلعَب  هبا ُيسافرَ  َأنْ  أرادَ  ولو صغًريا, ِزْلَت  ما أنت ماَلَك, احَفظْ  والدُته: أو والُده
َذ,  الكالِم. هذا مثُل  له قيَل  ملا وهناكَ  ُهنا شهواتِه وَيقِيض  وَيتلذَّ

                                                 
 ).٢/٧٣٤أخرجه الطربي يف التفسري ( )١(
 ).٢/٧٣٤أخرجه الطربي يف التفسري ( )٢(
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 × Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ تعاىل: اهللا قال وقد
Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾ بُمفرِده, سُيحاَسُب  واحدٍ  لُّ فك ,]٣٧−٣٤:[عبس 

وَنك الَّذين هؤالءِ  ووالدُتك, والُدك ون العبادةِ  هِذه عن َيصدُّ  يومَ  منَك  سَيفرُّ
 القيامِة. يومَ  أنَت  منهم وسَتفرُّ  القيامِة,

 ويف ابنُتها ومَعها ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل دَخَلت امرأةً  أنَّ  )داودَ  أيب ُسنن( يف جاءَ  وقد
: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقاَل  − أساورُ  أي:−  َذَهٍب  ِمنْ  َغِليَظَتانِ  َمَسَكَتانِ  ابنتِها َيدِ  يَن « لُألمِّ َأُتَؤدِّ

َرِك اهللاُ ِهبَِام َيْوَم « :َقاَل  ,َال  َقاَلْت: »َزَكاَة َهَذا? ِك َأْن ُيَسوِّ ِقَياَمِة ِسَواَرْيِن ِمْن الَأَيُرسُّ
ا َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  إَِىل  َفَأْلَقْتُهَام  َفَخَلَعْتُهَام  َقاَل: »َناٍر?  .IQHَولَِرُسولِهِ   هللاِِ ُمهَ

ًدا, يزاُل  ال َمن َيا البداَر! فالَبدارَ   ال وَمن نفَسه, ُيراجعُ  يزاُل  ال وَمن ُمرتدِّ
, فيه املاَل  هذا أنَّ  ليعَلمْ  أموالِه يف َينظرُ  يزاُل  ه حقٌّ  الزكاُة. هذه وحقُّ

 ُحظوظِ  من حظا منها َتطُلْب  وال تعاىل, هللاِ زكاَتك اجَعْل  اَملسألُة الرابِعُة:
نيا, َل  َتدَفْعها وال وُسمعًة, رياءً  َتدَفْعها وال الدُّ  الدنيا, حظوظِ  من حظوًظا لُتحصِّ

َل, األساَس  املقصدَ  هو وَيكونَ  كاةِ  املراءاةَ  أو بالصدقةِ  املنَّ  فإنَّ  واألوَّ  ُمْؤِذنٌ  بالزَّ
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ²﴿ سبحانه: اهللاُ قال فقد العمِل, بحبوطِ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È 
É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø 
Ù Ú Û﴾ :٢٦٤[البقرة[. 

                                                 
 باب الزكاة, كتاب: والرتمذي ,)١٥٦٣( رقم هو, ما الكنز باب الزكاة, كتاب: داود أبو أخرجه )١(

 ,)٢٤٧٩( رقم احليل, زكاة باب الزكاة, كتاب: والنسائي ,)٦٣٧( رقم احليل, زكاة يف جاء ما
 . العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من
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 فالٌن, بَك  َيسمعَ  أو فالنٌ  يراكَ  َأنْ  َحتِرْص  فال املالِ  هذا ِمن دَفْعت إذاف
 التصويِر, آالِت  حوَلك وَجتمعَ  ُتزكِّي, حينَام اإلعالمِ  وسائلِ  إحضارِ  يف وَجتتهدَ 

َث  أن وهذا هذا من وَتطلَب   البعيدُ  هبا َمنَّ  وُربَّام وزكاتِك, َعطيَّتِك عن َيتحدَّ
ها ها الزكاِة; غريَ  وسامَّ ها أو ِمنحةً  فسامَّ  قد نَعمْ  سبحاَنه, هللاِ فاجَعْلها ذلَك, غريَ  سامَّ

كَ  هبا ُتعلنُ   ُيبادرَ  أن اإلنسانِ  فعىل حَسٌن, َمقصدٌ  فهذا القاِعدين, اخلاِملني هبا لُتحرِّ
 نيَّتِه. تصحيِح  إىل

 اخلرييِة, والصناديِق  اإلسالميِة, اجلَمعياِت  عىل للقاِئمني أيًضا وأقوُل 
َكواِت  هذه ِمن َجتَعلوا ال أرجوُكم, االجتِامعيِة: واملراِكزِ   إذالًال  َجتَمعوهنا الَّتي الزَّ

 ُتدِخلوا فال واُملحاَصصاِت, االنتخاباِت  موسمِ  يف خاصةً  للَفقِري, واستِْغالًال 
 وفالٍن; أو فالنٍ  صوَت  هبا لَتضَمنوا واملساكِني, الفقراءِ  استِغاللِ  يف الناسِ  أمواَل 

 حراٌم. هذا فإنَّ 
 أو الوكيَل, أنَت  أو الدافَع, أنَت  كنَت  سواءٌ  تعاىل; هللا زكاتك فاجعْل 

ْنيا, مكاسَب  هبا لتحصَل  َجتَعْلها وال عليها, العامَل  أو الوسيَط,  اهللاُ  قال وقد الدُّ
 Q R S T U V W X Y Z﴿ اإلنساِن: سورةِ  يف تعاىل
[ \ ] ^ _ ` a b﴾ فالَّذي ُشكًرا, ِمنكم ُنريدُ  ال أي: ,]٩−٨:[اإلنسان 

 قاَل  الَّتي اآليةِ  هذه ِمن خيرُج  خلًال, عطيََّته يف فإنَّ  ُشكًرا. له: ُيقاَل  أن ويريدُ  ُيعطي
 ^ [ \ ] Q R S T U V W X Y Z﴿ فيها: اهللاُ
_ ` a b c d e f g h i j﴾ أيضا وخيرُج  ,]١٠−٩:[اإلنسان 
 l m n o p q r s t u v w x﴿ تعاىل قولِه من

y﴾ ١٢−١١:[اإلنسان[. 
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أي: −  قراءِ الفُ  نَ مِ  َب ن طلَ ومَ « :)الَفتاوى َجمموعِ ( يف  َتيميَّةَ  ابنُ  قال
 .IQH»ن هذه اآليةِ مِ  خرَج  أو الثناءَ  الدعاءَ  − بعَد َأْن ُيعطَيهم

 مَعنا ليَس  والَّذي ُنعطِيه, معنا الَّذي ويقوُل: أصواَهتم, يطلُب  بالَّذي فكيَف 
 اهللاِ. ماُل  املاَل  هذا فإنَّ  هذا; من فليحذر ُنعطيِه, ال

 الكريمِ  كتابِه يف  اهللاُ  أمرَ  كام اهللاِ  رسولِ  عىل مواوسلِّ  واصلُّ و هذا
 b c d e f g h i j k l m n﴿ قاِئًال:
o﴾ ٥٦:[األحزاب[. 

  k  

                                                 
 ).١١/١١١الفتاوى (جمموع  )١(



 

 

אאאFE ١٦٠

 
F٢١E 

    
  k   

َل  إن  فيها, َتتكررُ  الوصايا أنَّ  جيِدُ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّه وُسنةِ   اهللاِ  كتاِب  يف املتأمِّ
يةِ  وذلَك   اُملوَىص. حياةِ  يف تأثِريها ومَدى الوصايا, ألمهِّ

 فأقبِْل. النداءَ  أِجِب  األُوىل: الَوصيةُ 
نا فَقدْ  مذيِّ  عندَ  جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخَربَ  أيب حديِث  ِمن )ُسننه( يف الرتِّ

, نيُ اطِ يَ الشَّ  ِت َد فِّ ُص  انَ َض مَ رَ  رِ هْ َش  نْ مِ  ةٍ لَ يْ لَ  ُل وَّ أَ  انَ ا كَ ذَ إِ « قاَل: −  ُهريرةَ 
 مْ لَ , فَ ةِ نَّ اَجل  اُب وَ بْ أَ  ْت َح تِّ فُ , وَ اٌب ا بَ هَ نْ مِ  ْح تَ فْ يُ  مْ لَ , فَ ارِ النَّ  اُب وَ بْ أَ  ْت قَ لِّ غُ , وَ نِّ اجلِ  ةُ دَ رَ مَ وَ 
ِّ  يَ اغِ ا بَ يَ , وَ ْل بِ قْ أَ  ْريِ اَخل  يَ اغِ ا بَ : يَ ادٍ نَ ي مُ ادِ نَ يُ , وَ اٌب ا بَ هَ نْ مِ  ْق لَ غْ يُ   اءُ قَ تَ عُ  هللاِ, وَ ِرصْ قْ أَ  الرشَّ
 .IQH»ةٍ لَ يْ لَ  لَّ كُ  َك لِ ذَ , وَ ارِ النَّ  نَ مِ 

طُ  الَّذي هذا َمغبونٌ  عظيٌم, استِثامريٌّ  مرشوعٌ  وهو  ُتصفدُ  فِفيهِ  فيه, يفرِّ
 عىل وبالوَيه وَمصائَبه أخطاَءه ُيعلُق  الَّذي هلذا ُعذرَ  فال ,اجلنِّ  ردةُ ومَ  الشياطنيُ 
 باغَي  يا املناِدي: وُيناِدي ,باٌب  منها ُح فتَ يُ  فَال  اجلحيمِ  أبواُب  وسُتغلُق  الشيطاِن,

 وما االستِْثامريِة, املشاريعِ  أعظمَ  بلََّغه فَقدْ  رمضانَ  شهرَ  اهللاُ  بلََّغه فَمنْ  !ْل أقبِ  اخلريِ 
 احلَسناِت. يف َتستثمرَ  أن إالَّ  عليَك 

                                                 
), والنسائي: ٦٨٢أخرجه الرتمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء يف فضل شهر رمضان, رقم ( )١(

), وابن ماجه: كتاب الصيام, ٢١٠٦−٢٠٩٧, رقم (فضل شهر رمضانكتاب الصيام, باب 
 .), من حديث أيب هريرة ١٦٤٢باب ما جاء يف فضل شهر رمضان, رقم (

kk
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رين, ومنَ   اهللاِ  عىل اُملقبِلني ِمن فُكنْ   كانَ  فالًنا َتذُكرون أَال  اُملشمِّ
 الرتاويِح, صالةَ  مَعنا ُتصيلِّ  كاَنت فالنةً  َتذُكرون أَال  وماَت?! املايض العامِ  يف مَعنا

ا اهللاَ, وَتذُكرُ  وُتصيلِّ  اإلفطاِر, مائدةِ  عىل مَعنا وَجتلُس   ليَس  قِربها, َحبيسةُ  اآلنَ  إهنَّ
 هذه فاستثِمرْ  كذلَك, القادمِ  العامِ  يف أَحُدكم أو أنا أكونُ  َقدْ  عمُلها, إالَّ  َثمَّ 

 الفرَص.
ِق  الثانيُة: الَوصيةُ   التقَوى. حقِّ
 ِعبادةٍ  كلِّ  ِمن الُعظمى الغايةُ  بلِ  التقَوى, َحتقيُق  الصيامِ  منَ  الُعظمى فالغايةُ 

 : ﴿l m n o p q احلقُّ  قاَل  التقَوى, حتقيُق 
r s t u v﴾ التقَوى. َحتقيُق  العبادةِ  منَ  فالغايةُ  ,]١٩٧:[البقرة 

 ] S T U V W X Y Z﴿ الصياُم: ذلَك  وِمنْ 
 .]١٨٣:البقرة[ ﴾` _ ^ [ \

 يومٍ  كلِّ  هنارِ  يف نفَسك واسَأْل  رَمضاَن, ِمن يومٍ  كلِّ  مساءِ  يف نفَسك فاسَأْل 
ْقت َهْل  رَمضاَن: ِمن  أعِرُف  ال أنا ويقوُل: سائٌل  يسأُل  وَقدْ  ال? أم التقَوى حقَّ

 التَّْقوى?
ْهد الَكبري( كتاِب  يف جاءَ  أقوُل:  عبدِ  بنَ  عمرَ  أنَّ  : للَبيهقيِّ  )الزُّ

ليَس َتقَوى اهللاِ « : فقاَل  ومعنَاها, التقَوى ماهيَّةَ  َلنا أبانَ   العزيزِ 
ما  ركُ اهللا تَ ى تقوَ  نْ , ولكِ ذلَك  فيام بنيَ  والتخليطِ  ,الليلِ  وال بقيامِ بصياِم النهاِر, 

 . اهللاِ َتقَوى هي هذه .IQH»اهللاُ َض ما افَرتَ  وأداءُ  اهللاُ  مَ حرَّ 
                                                 

 ).٩٦٤رقم ( لزهد الكبريالبيهقي يف اأخرجه  )١(
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 الفجرَ  ُيصيلِّ  كَأنْ  عليه, اهللاُ افرتَض  ما ُيصيلِّ  وال هناَره يصومُ  الَّذي فهذا
 العَرص, ُيصيلِّ  وال اجلُمعِة, صالةَ  َتكونُ  وقد الظُّهرِ  صالةُ  عليه فَيفوُت  وينامُ 

 علينا, خفيٌف  رمضانَ  شهرُ  َيقوُل: الشهرِ  ِهنايةِ  يف ُثم ,املغِرِب  لَصالةِ  َيقومُ  وبالكادِ 
 أبًدا, التقَوى ليَسِت  هي فهذه ناِئٌم?! وهو هذا َيتعُب  كيَف  فيه. َنتَعْب  م ل هللاِ احلمدُ 
 .اهللاُ  َض افرتَ  ما وأداءُ  ,اهللاُ  مَ حرَّ  ما تركُ  ىتقوَ ال إنَّام

 رَمضاَن. ُرساَق  احَذرْ  الثالثُة: الَوصيةُ 
َت  أن وُيريدُ  رَمضاَن, منَك  َيرسَق  َأنْ  يريدُ  َمن وهناكَ  تصومُ  أنَت   عليك ُيفوِّ

 والَفضائَل. الُفرَص  هذه
َ  وقد  َرَمضاَن: َفضاِئلِ  ِمن الكثريَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  َلنا بنيَّ
مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساًبا إِيَامًنا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ « قاَل: فَقدْ   رواهُ  »َذْنبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ
 .IQHالُبخاريُّ 

 »ايفً رِ َخ  نيَ عِ بْ َس  ارِ النَّ  نِ عَ  هُ هَ ْج وَ  اهللاُ َد عَّ بَ  اهللاِ  يلِ بِ  َس ا ِيف مً وْ يَ  َصامَ  نْ مَ « وقاَل:
 .IRHالبخاريُّ  رواهُ 

 ْنيَ  بَ َام ا كَ قً َد نْ َخ  ارِ النَّ  ْنيَ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  اهللاُ  َل عَ َج  اهللاِ يلِ بِ  َس ا ِيف مً وْ يَ  َصامَ  نْ مَ « وقاَل:
                                                 

), ومسلم: كتاب ٣٥أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب قيام ليلة القدر من اإليامن, رقم ( )١(
), من ٧٦٠صالة املسافرين وقرصها, باب الرتغيب يف قيام رمضان, وهو الرتاويح, رقم (

 .حديث أيب هريرة 
), ومسلم: كتاب ٢٨٤٠أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد, باب فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم ( )٢(

), من حديث أيب سعيد اخلدري ١١٥٣الصيام, باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه, رقم (
. 
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مذيُّ  رواهُ  »ضِ رْ األَ وَ  ءِ َام السَّ   .IQHالرتِّ
َمِسَريَة ِمَئَة  ِمنُْه َجَهنَّمَ  اهللاُ َباَعَد   اهللاِ يلِ بِ  َس ا ِيف مً وْ يَ  َصامَ  نْ مَ « وقاَل:

 .IRHالنسائيُّ  رواهُ  .»َعامٍ 
ياِم, عنِ  ُيثبَِّطك َأنْ  سُيحاِوُل  َمن هناكَ  إنَّ  األجوَر? هذه أرأيَت   فُهناكَ  الصِّ

هُ  الرسائَل  وهذه وتصوُم, اهللاُ  شاءَ  إِنْ  َتكربُ  فغًدا تُصْم, ال لَك: َيقوُل  َمن  ُتوجَّ
 خاصًة. والشباِب  الصغارِ  لبعضِ 

 ِمن ال اُملفطِرينَ  ِمنَ  َجيعَلك َأنْ  َيسَعى َمن اإلنسِ  َشياطنيِ  ِمن وُهناكَ 
ى الظُّهرِ  بعدَ  َنجتمعُ  ويقوُل: القبيَح, لَك  وُيزيِّنُ  الصاِئمَني,  مجيًعا, وَنتغدَّ
 لألَسِف. واقعٌ  وهذا فيه. نأكُل  العَملِ  يف مكاًنا لنا وسنَجعُل 

 هنارِ  يف اِإلفطارِ  عىل اُملجَرتِّئنيَ  َهؤالءِ  َعن ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  ماذا انُظرْ  لِكنِ 
 يقول − ِحبانَ  ابنُ  رواهُ  الِذي−   الباهيلِّ  ُأمامةَ  أيب حديِث  فِفي رَمضاَن,

, َفَأَخَذا َرُجَالنِ  َأَتاِين  إِذْ  َنائِمٌ  َأَنا َبْينَا« :ملسو هيلع هللا ىلص : ِيل  َفَقاَال  َوْعًرا, َجَبًال  ِيب  َفَأَتَيا بَِضْبِعيَّ
َهَذا  َما: َفُقْلُت  َشِديٍد, بَِصْوٍت  َأَنا إَِذا َبلِ اَجل  َسَواءِ  ِيف  ُكنُْت  إَِذا َحتَّى« قاَل: »اْصَعْد 

ْوُت?  بَِعَراقِيبِِهْم, ُمَعلَِّقنيَ  بَِقْومٍ  َأَنا َفإَِذا ِيب  اْنَطَلَقا ُثمَّ  النَّاِر. َأْهلِ  ِعَواءُ  َهَذا: َقاَل  الصَّ
َقةٌ   الَِّذينَ  َهُؤَالءِ : َفِقيَل  َهُؤَالِء? َمنْ : َفُقْلُت  َدًما, َأْشَداُقُهمْ  َتِسيُل  َأْشَداُقُهْم, ُمَشقَّ

                                                 
أخرجه الرتمذي: كتاب فضائل اجلهاد, باب ما جاء يف فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم  )١(

 .حديث أيب أمامة  ), من١٦٢٤(
), ٢٢٥٤, رقم ( اهللا سبيل يف يوما صام من ثواب, باب الصيام: كتاب النسائيأخرجه  )٢(

 . عامر بن عقبةمن حديث 
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 أصًال. يصومُ  ال بالَّذي فكيَف  ,IQH»َصْوِمِهمْ  َحتِلَّةِ  َقْبَل  ُيْفطُِرونَ 
 املساِجِد. أوتادِ  ِمن ُكنْ  املباركِ  الشهرِ  هذا يف الرابِعُة: الوصيةُ 
 ستَّ  أو اليومِ  يف ساعاٍت  مخَس  املسجِد, يف فيهِ  تكونُ  وقًتا لَك  فاجَعْل 

غْ  , ساعاٍت  ْف  نفَسَك, وفرِّ  ساعةً  فريضةٍ  كلِّ  معَ  واجِلْس  واللَّهِو, الَغفلةِ  منَ  وخفِّ
 املسجِد. يف وتًدا وُكنْ  املسجِد, يف

 : ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمن )أمحدَ  ُمسنَد( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  وَقدْ 
 َمِرُضوا َوإِنْ  ,َيْفَتِقُدوَهنُمْ  َغاُبوا إِنْ  ُجَلَساُؤُهْم, َالئَِكةُ املَ  َأْوَتاًدا لِْلَمَساِجدِ  إِنَّ «

 .IRH»َأَعاُنوُهمْ  َحاَجةٍ  ِيف  َكاُنوا َوإِنْ  َعاُدوُهْم,
ِع. بالشافعِ  عليُكم اخلامسُة: الوصيةُ   املشفَّ

ا  وقتِك أغلُب  فليُكنْ  األنفاَس, وهذه الوقَت, هذا َتستثِمرَ  َأنْ  لَك  وصيةٌ  إهنَّ
ِع, الشافعِ  معَ  الِك, ِمن أكثرَ  يديَك  يف اجَعْله املشفَّ  وأكثِرْ  صحيفتِك, من وأكثِرْ  جوَّ
 هذا الناُس: يقوَل  َأنْ  ِمن وَدْعك الوقِت, أغلِب  يف يديَك  يف واجَعْله كتابِك, ِمن

 الكريَم. الُقرآنَ  بذلَك  َأقِصدُ  َشيطاٍن. وساوُس  فهِذه ُمراٍء, غريُ  أو ُمراٍء,
 ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمن )أمحدَ  ُمسنَد( يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فَقدْ 
 −: » َُيام َيامُ  َيُقوُل  ِقَياَمِة,ال َيْومَ  لِْلَعْبدِ  َيْشَفَعانِ  ُقْرآنُ الوَ  الصِّ , َأيْ : الصِّ  َربِّ

َهَواِت  الطََّعامَ  َمنَْعُتهُ  ْعنِي بِالنََّهاِر, َوالشَّ ْيِل, النَّْومَ  َمنَْعُتهُ : ُقْرآنُ ال َوَيُقوُل  فِيِه. َفَشفِّ  بِاللَّ
                                                 

), من حديث أيب أمامة ٧٤٩١رقم ( ), وابن حبان٣٢٧٣النسائي يف الكربى رقم (أخرجه  )١(
. 

 . هريرة) من حديث أيب ٢/٤١٨( أمحدأخرجه  )٢(
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ْعنِي َعانِ « :قاَل  »فِيهِ  َفَشفِّ  .IQH»َفُيَشفَّ
ْل   يشاِهدُ  ال أقوُل: ال القرآِن, معَ  ليَله أنَّ  أي: »بِاللَّْيلِ  النَّْومَ  َمنَْعُتهُ « قوَله: تأمَّ

 املباِح, النومِ  عنِ  القرآنُ  عطََّله َبْل  اِإلعالِم, وسائلِ  ُخمَْتلِف  يف اآلثِمةَ  اَملشاهدَ  تِلَك 
 وقرآًنا. صياًما الشافِعَ  وهذا اُملحاِمَي  هذا فَيجدُ  القيامةِ  يومَ  فَيأيت

 لسانِك. ِمن حسناتِك عىل احِرْص  السادسُة: الَوصيةُ 
 صَدقاٍت  وِمن صيامٍ  ِمن احلَسناِت; َنجمعُ  ليِله ويف رَمضانَ  هنارِ  يف نحنُ 

 النبيِّ  قوُل  عَلينا وَينطبُق  اللساِن, هذا بسَبِب  َتذهُب  َقدْ  لكنَّها ُدعاٍء, وِمن قيامٍ  وِمن
 قَِياِمهِ  ِمنْ  َلهُ  َلْيَس  َقائِمٍ  ِمنْ  َوَكمْ  الظََّمُأ! إِالَّ  ِصَياِمهِ  ِمنْ  َلهُ  َلْيَس  َصائِمٍ  ِمنْ  َكمْ « :ملسو هيلع هللا ىلص
َهُر! إِالَّ   .IRH»السَّ

 ُحيدُثه وما اللسانُ  هذا هوَ  والسبُب  حسناٍت, َجيدُ  فال القيامةِ  يومَ  َيأيت أي:
ْ  َمنْ « :−)الُبخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  كام−  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص فنَبيُّنا للحَسناِت, إِْحراٍق  من  َمل

ورِ  َقْوَل  َيَدعْ  اَبهُ  َطَعاَمهُ  َيَدعَ  َأنْ  َحاَجةٌ  هللاِ َفَلْيَس  ْهَل,اَجل وَ  بِهِ  َعَمَل الوَ  الزُّ  .ISH»َوَرشَ
 َتقومُ  ُفالنةً  إنَّ  اهللاِ, َرسوَل  يا قيَل: :)األََدب اُملفَرد( ِكتابِه يف الُبخاريِّ  وعندَ 

ُق, وَتفعُل, النهاَر, وَتصومُ  الليَل,  فيهِ  فِميزاُهنا−  بِلساِهنا? جرياَهنا وُتؤِذي وَتصدَّ
ةٌ  ةُ  وصَدقاٌت, وأفعاٌل  وِقيامٌ  صيامٌ  فيها ِكفَّ  قاَل  − للجارِ  إيذاءٌ  فيها األُخرى والِكفَّ

                                                 
 . هريرة) من حديث أيب ٢/١٧٤( أمحدأخرجه  )١(
, وأمحد )١٦٩٠, رقم (للصائم والرفث الغيبة يف جاء ما, باب الصيام: كتاب ابن ماجهأخرجه  )٢(

 .هريرة  أيب, من حديث ) واللفظ له٢/٤٤١(
 أيبمن حديث , )١٩٠٣يدع قول الزور, رقم ( م لأخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من  )٣(

 .هريرة 
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 .IQH»النَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِهيَ  فِيَها, َخْريَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص
يئِة َكْم أحَرَقت ِمَن احلَسناِت   هاُهنا.فانُظْر إىل َهذه السَّ

 :اهللاِ َرسوَل  يا قالوا: »?اُملْفلُِس  َمنِ  َأَتْدُرونَ « أيًضا: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  وقاَل 
تِي ِمنْ  اُملْفلُِس « :قاَل  َمتاَع. وال له ِدرهمَ  ال َمن فينا اُملفلُس   ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َمْن َيْأِيت  ُأمَّ

 َهَذا, َماَل  َوَأَكَل  َهَذا, َوَقَذَف  َهَذا, َشَتمَ  َقْد  َوَيْأِيت  ,َوَزَكاتِهِ  َوِصَياِمِه, بَِصَالتِِه,
َب  َهَذا, َدمَ  َوَسَفَك   َحَسنَاتِِه, ِمنْ  َهَذا َفَيْقَتصُّ « الِقيامةِ  يومَ  أي: »َفَيْقُعُد  َهَذا, َوَرضَ
 ِمنْ  ُأِخَذ  َطاَيااخلَ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َما ُيْقَتصَّ  َأنْ  َقْبَل  َحَسنَاُتهُ  َفنَِيْت  َفإِنْ  َحَسنَاتِِه, ِمنْ  َوَهَذا

 .IRH»َناِر َجَهنَّمَ  ِيف  ُطِرَح  ُثمَّ  َعَلْيِه, َفُطِرَح  َخَطاَياُهمْ 
ًرا−  ُأوصيُكم ُثم  عاٍم, كلِّ  يف َلنا َحتصُل  ُكربى ُخدعة ِمن −وإيَّاكم نفيس ُحمذِّ

رُ   بعُض  هبا َتأيت الَّتي الرَمضانيةُ  املُساَبقاُت  وهَي  عاٍم, كلِّ  يف منها وُنحذِّ
با, منَ  نوعٌ  وهَي  الَفضاِئيَّاِت, رَ  َأنْ  ولَك  الرِّ  رَمضانَ  هنارِ  يف صائًام  إنساًنا َتتصوَّ

 الليِل! يف ِرًبا َيأكُل 
 وَقدْ  مَعنا, َتفوزُ  فَقدْ  األرقاِم, هذه عىل نسحُب  ونحنُ  تتَّصُل  لَك: فَيقولونَ 

ُلك َقدْ  الَّتي الزاِئدةُ  االتصالِ  َتكلفةُ  هو الَّذي املبلغَ  هذا َختُرس  أي: َختُرس,  ُتؤهِّ
با رًبا, وهذا للفوِز.  )َأمحدَ  ُمسندِ ( يف جاءَ  َكام قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  َيكفي َخطٌري, والرِّ

                                                 
 .هريرة  أيبمن حديث , )١١٩رقم ( يف األدب املفرد أخرجه البخاري )١(
صفة : كتاب , والرتمذي)٢٥٨١أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم الظلم, رقم ( )٢(

 أيبمن حديث واللفظ له,  )٢٤١٨, رقم (والقصاص احلساب شأن يف جاء ماة, باب القيام
 .هريرة 



 

 

 ١٦٧

با: عنِ  ُجُل  َيْأُكُلهُ  ِرًبا ِدْرَهمُ « الرِّ  فهذا .IQH»َزْنَيةً  َوَثَالثِنيَ  ِستٍّ  ِمنْ  َأَشدُّ  َيْعَلمُ  َوُهوَ  الرَّ
 َيتصيَّدون وهؤالءِ  َزنيًة, وثالثنيَ  ِستٍّ  ِمن أشدُّ  اهللاِ عندَ  هَي  َخطيئةٍ  يف ويقعُ  صائمٌ 
 رَمضاَن. هنارِ  يف َلنا

 َأنْ  ِمن إيلَّ  أحبُّ  ُشبهٍة, ِمن درهمٍ  َردُّ « : اُملباَركِ  بنُ  اهللاِ عبدُ  قاَل  لذا
َق   ِست إىل بلغَ  حتَّى »ألِف درهمٍ  درهٍم, وِمئةِ  ألِف  وِمئةِ  ِدرهٍم, ألِف  بِمئةِ  أتصدَّ

 .IRHألٍف  مئةِ 
 َأنْ  العظيمَ  الكريمَ  املَوىل ساِئلني وإيَّاكم َنْفيس هبا أوَصْيُت  وصايا هذه إَذنْ 

َغنا  وإيامٍن. وَأمنٍ  وعافِيةٍ  ِصحةٍ  يف ونحنُ  ضانَ رمَ  شهرَ  ُيبلِّ
 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا

,  b c d e f g h i﴿ قاِئًال: الَكريمِ  كتابِه يف اهللاُ أمرَ  كام اهللاِ
j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

 واعِرْض  ُحممٍد, نبيِّنا ورسولَِك  عبِدك عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللُهمَّ 
يِن. يومِ  إىل صالَتنا عليه  الدِّ

  k  

                                                 
 .حنظلة  بن اهللا عبد) من حديث ٥/٢٢٥( أمحدأخرجه  )١(
 .)٢/٩١( إحياء علوم الدين )٢(
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يةً   اهللاُ  جعَله النارِ  ِمنَ  الِعتُق   وَقدْ  املبارِك, رمضانَ  شهرِ  يف خاصِّ
مَ   ذلَك: وِمن أحاديَث, ِمن فيه وردَ  ما من يشءٌ  تقدَّ

ارِ  عندَ −  اخلُدريِّ  َسعيدٍ  أيب حديِث  يف جاءَ  ما  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :−البزَّ
 .IQH»َوَلْيَلةٍ  َيْومٍ  ُكلَّ  ُعَتَقاءَ   هللاِ  إِنَّ « قاَل:

 فِْطرٍ  ُكلِّ  ِعنَْد  هللاِ  إِنَّ « : جابِرٍ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ماَجْه: ابنِ  وعندَ 
 .IRH»َيْوٍم َوَلْيَلةٍ  ُكلِّ  ِيف  َوَذلَِك  ُعَتَقاَء,

 اُملبارِك. الشهرِ  هذا يف َعبيِده رقاَب  َيعتَق  َأنْ   اهللاِ َفضلِ  ِمن وهذا
ْرت فَهْل   هبا فازَ  فَقدْ  الناِر? منَ  الِعتِق  هبذا الفاِئزين أحدَ  َتكونَ  أن ما يوًما فكَّ

مذيِّ  ُسنَن( يف جاءَ  كام , َبكرٍ  أبو ْ  قاَلْت:  عاِئشةَ  حديِث  ِمن )الرتِّ
 .ISH»النَّارِ  ِمنَ  اهللاِ َعتِيُق  َأْنَت « فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولِ  عىل َبكرٍ  أبو دَخَل 

اُكم َجيعَلنا َأنْ   املوَىل  وَنسَأُل  الصاِحلون, هبا وفازَ   ِمنَ  ووالِدينا وإيَّ
 احلقُّ  يقول الفاِئزيَن, منَ  هوَ  النارِ  عنِ  ُيزحَزُح  الَّذي أنَّ  والسبُب  هبا, الفاِئزينَ 

                                                 
 . أيب سعيد), من حديث /كشف األستار٩٦٢رقم ( البزارأخرجه  )١(
), من ١٦٤٣, رقم (رمضان شهر فضل يف جاء ما, باب الصيام: كتاب ابن ماجهأخرجه  )٢(

 . جابرحديث 
 . عائشة), من حديث ٣٦٧٩, رقم (١٧, باب املناقب: كتاب الرتمذيأخرجه  )٣(

kk
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 ِعمراَن: آل ُسورةِ  يف ﴿n o p q r s t 
u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

 .]١٨٥:آل عمران[ ﴾¨ § ¦ ¥
, رضبةَ  ليَس  النارِ  منَ  الِعتُق  هو الَّذي الفضلِ  هبذا الفوزَ  ولِكنَّ   َخبطَ  أو حظٍّ

 جعَل  لذا اَملرتبِة, هذه إىل اإلنسانُ  َيصَل  حتَّى وعطاءٌ  وبذٌل  جهدٌ  هوَ  إنَّام َعشواٍء,
تِة: األسباِب  هذه يف أوَجَزها أسباًبا, النارِ  منَ  للِعتِق   اهللاُ  السِّ

ُل  السبُب   التوحيُد  :− النارِ  منَ  للِعتِق  األُوىل الوسيلةُ  فُقِل: ِشئَت  وإِنْ −  األوَّ
 اخلالُص.
 قاَل  ذلَك, عىل َيموَت  وَأنْ  اخلالِص, التوحيدِ  عىل اإلنسانُ  َيعيَش  َأنْ  وهو

 k l m n o p q r﴿ الزَمِر: ُسورةِ  يف  احلقُّ 
s t u v w x y﴾ ]فاهللاُ ,]٣−٢:الزمر  عبدٍ  ِمن َيقبُل  ال 
ينَ  َيقبُل  إنَّام آخَر, بيشءٍ  َمُشوًبا ِدينًا كِ  شوائِب  ِمن اخلالَص  الدِّ َبهِ  الرشِّ  والشُّ

 والشَهواِت.
 األنصاريِّ  مالٍك  بنِ  ِعتبانَ  حديِث  يف جاءَ  كام ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  قاَل  لذا
  − َاهللاُ. إِالَّ  إَِلهَ  َال : َيُقوُل  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َعْبٌد  ُيَواِيفَ  َلنْ « قاَل: −البخاريِّ  ِعند 
مَ  إِالَّ  اهللاِ  َوْجهَ  بِهِ  َيْبَتِغي  بالعمِل. القوَل  هذا وُيْتبِعُ  ها َيقولُ  أي: IQH»النَّارَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َحرَّ

 املُخِلصني? ِمنَ  أنَّه العبدُ  َيعلمُ  كيَف  : املِرصيِّ  النُّونِ  لذي قيَل  وَقدْ 
                                                 

), ٦٤٢٣−٦٤٢٢, رقم (اهللا وجه به يبتغى الذي العمل, باب الرقاق: كتاب البخاريأخرجه  )١(
 . عتبان بن مالكمن حديث 
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 وأوهاًما, وأفكاًرا أماينَّ  ليَس  فاإلخالُص  .IQH»إِذا َبَذَل املجهوَد يف الطاعةِ « قاَل:
 وألَواٌء. وجهدٌ  وعمٌل  − قليلٍ  بعدَ  سَيأيت كام−  ُحضورٌ  هو وإنَّام

 ِهبا. والِعنايةُ  الصلواِت, إىل التبكريُ  الثاين: السبُب 
 :−الرتِمذيِّ  عندَ −  أنسٍ  حديِث  يف جاءَ  كام ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قاَل  فَقدْ 

 ِمنَ  َبَراَءةٌ : َبَراَءَتانِ  ُكتَِب َلهُ  وَىل األُ  التَّْكبَِريةَ  ُيْدِركُ  َمجَاَعةٍ  ِيف  َيْوًما َأْرَبِعنيَ  هللاِ َصىلَّ  َمنْ «
 األُوىل الركعةُ  فتذهُب  وَنصُرب. َننتظرُ  يقوُل: ال أي: ,IRH»النَِّفاِق  ِمنَ  َوَبَراَءةٌ  النَّاِر,

 فاِعِله. ِمن جهدٌ  شكَّ  ال وهذا والثانيُة,
 يف أمحدَ  عندَ  جاءَ  كام−   األَُسْيديِّ  َحنظلةَ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا وقاَل 

َلَواِت  َعَىل  َحاَفظَ  َمنْ « :− )ُمسنَِده(  َوَمَواقِيتَِها, ُوُضوئَِها, َعَىل  ْمِس;اَخل  الصَّ
مَ  َعَلْيِه, هللاِ َحقا َيَراَها َوُسُجوِدَها, َوُرُكوِعَها,  الفجرَ  ُيصيلِّ  ال أي: .ISH»النَّارِ  َعَىل  ُحرِّ

ط مجاعةٍ  يف  عىل ُحيافظُ  َبْل  املغرَب, ُيصيلِّ  وال الظُّهرَ  ُيصيلِّ  أو العِرص, يف وُيفرِّ
. وليَس  وعمٌل  جهدٌ  وهذا اخلمِس, الصلواِت   بأماينَّ
َيلَِج النَّاَر َأَحٌد َلْن « :−)ُمسلمٍ  صحيِح ( يف كام− ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قاَل  وكذا

ا ْمِس َوَقْبَل ُغُروِهبَ  والعَرص. الفجرَ  َيعني: ITH»َصىلَّ َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

                                                 
 .)٦٥٦السبع للصفاقيس (ص القراءات انظر: غيث النفع يف )١(
 أنس), من حديث ٢٤١, رقم (األوىل التكبرية فضل يف, باب الصالة: كتاب الرتمذيأخرجه  )٢(

. 
 . حنظلة األسيدي), من حديث ٤/٢٦٧( أمحدأخرجه  )٣(
 واملحافظة والعرص, الصبح صاليت فضل, باب املساجد ومواضع الصالة: كتاب مسلمأخرجه  )٤(

 .رؤيبة  بن عامرة), من حديث ٦٣٤, رقم (عليهام
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 اهللاِ. َخشيةِ  ِمن البكاءُ  الثالُث: السبُب 
 بنيَ  الُوقوِف  َخشيةِ  وِمن اهللاِ, َخشيةِ  ِمن َتبِكي وبَدْأت بنَفِسك خَلْوت إذا

 فهذه َجحيٍم? يف أو نعيمٍ  يف َهْل  تكوُن? كيَف  القِرب: يف املصريِ  وَخشيةِ  اهللاِ, َيَدِي 
, ُمسلسلٍ  عىل وليَسْت  هللاِ  خشيةً  ُسِكَبت الَّتي الدموعُ   َمهزوٍم, فريٍق  َعىل أو ِدراميٍّ

ِمذيِّ  عندَ  جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فيها قاَل  اهللاِ, َخشيةِ  ِمن بكاءٌ  إنَّام  حديِث  ِمن − الرتِّ
 ِيف  اللََّبنُ  َيُعودَ  َحتَّى اهللاِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكى َرُجٌل  النَّارَ  َيلُِج  َال « : ُهريرةَ  أيب

عِ  ْ  ال فكذلَك  َحْلبِه, بعدَ  الرضعِ  يف اللَبنُ  َيعودَ  َأنْ  يمكنُ  ال أنَّه كام أي: ,IQH»الرضَّ
 اهللاِ. َخشيةِ  ِمن بَكى وَقدْ  النارَ  رجٌل  َيدخَل  َأنْ  ُيمكنُ 

ِمذيِّ  عندَ −   عباسٍ  ابنِ  حديِث  يف أيًضا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقاَل   :− الرتِّ
ُهَام  َال  َعْينَانِ « ُرُس  َباَتْت  َوَعْنيٌ  اهللاِ, َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكْت  َعْنيٌ : النَّارُ  َمتَسُّ  َسبِيلِ  ِيف  َحتْ
 .IRH»اهللاِ

ِمذيِّ  عندَ  جاءَ  َكام−  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  عنِ  , ُأمامةَ  َأيب َحديِث  ويف  قاَل: −الرتِّ
ءٌ  َلْيَس «  َوَقْطَرةُ  اهللاِ, َخْشَيةِ  ِيف  ُدُموعٍ  ِمنْ  َقْطَرةٌ  َوَأَثَرْيِن: َقْطَرَتْنيِ  ِمنْ  اهللاِ إَِىل  َأَحبَّ  َيشْ

َراُق  َدمٍ  ا اهللاِ, َسبِيلِ  ِيف  ُهتْ  َفَرائِضِ  ِمنْ  َفِريَضةٍ  ِيف  َوَأَثرٌ  اهللاِ, َسبِيلِ  ِيف  َفَأَثرٌ : َثَرانِ األَ  َوَأمَّ
 .ISH»اهللاِ

                                                 
, رقم اهللا سبيل يف الغبار فضل يف جاء ما, باب فضائل اجلهاد: كتاب الرتمذيأخرجه  )١(

), ٣١٠٨, رقم (قدمه عىل اهللا سبيل يف عمل من فضل, باب اجلهاد: كتاب , والنسائي)١٦٣٣(
 .هريرة  أيبمن حديث 

, رقم اهللا سبيل يف احلرس فضل يف جاء ما, باب فضائل اجلهاد: كتاب الرتمذيأخرجه  )٢(
 .عباس  ابن), من حديث ١٦٣٩(

), من ١٦٦٩, رقم (املرابط فضل يف جاء ما, باب فضائل اجلهاد: كتاب الرتمذيأخرجه  )٣(
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رُ  وَقدْ   ِمنَ  َخشيةً  الُبكاءَ  أنَّ  واحلقيقةُ  َضْعٌف, الُبكاءَ  أنَّ  الناسِ  بعُض  يتصوَّ
ٌف  وإنَّام َضعًفا, ليَس  اهللاِ  . للخالِق  َتضعُّ

ٌف  َعنه يقوُل  ;ملسو هيلع هللا ىلص اخلَْلِق  سيِّدُ  وهذا َرأيُت رسوَل « : أبيهِ  َعن ُمطرِّ
َحى ِمَن الُبكاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  َكَأِزيِز « ِروايٍة: ويف ,IQH»ُيصيلِّ ويف َصدِره أزيٌز كَأزيِز الرَّ

 فكانَ  بالُبكاِء, امتزَج  قدِ  مبحوًحا صوًتا لصوتِه وَيسمعُ  ُيصيلِّ  َيراهُ  IRH»املِْرَجلِ 
حى  البكاِء. منَ  كالرَّ

 ابنِ  صحيح( يف كام− ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  صالةَ   عائشةُ  اُملؤِمنني أمُّ  َلنا وَتصُف 
 تقوُل  بُمفرِده, الليلِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص ُيصيلِّ  وإنَّام »فَيقوُم يف الليِل فُيصيلِّ « فتقوُل: − )ِحبانَ 

 َيبِكي َيَزْل  فَلمْ  َبكى ُثم« :قاَلْت  ,»فَلْم َيَزْل َيبِكي حتَّى َبلَّ ِحجَرهُ « : عاِئشةُ 
 فدَخَل عَلْيه األرَض, َبلَّ  حتَّى َيبِكي َيَزْل  فَلمْ  بَكى ُثم« :قاَلْت  ,»ِحليَته َبلَّ  حتَّى
 لَك  اهللاُ غفرَ  وَقدْ  َتبِك  م ل اهللاِ َرسوَل  يا: فقاَل  َيبكي فَرآه الَفجِر,لصالِة  ُيؤِذُنه بالٌل 
مَ  ما َر? وما تقدَّ  َنَزَلْت  َلْقَد  َشُكوًرا, َعْبًدا َأُكونُ  َأَفَال « :قاَل  − ذنبَِك  ِمن أي:− »َتأخَّ

ْيَلةَ  َعَيلَّ  ْ  َقَرَأَها ملَِنْ  َوْيٌل  آَيٌة, اللَّ رْ  َوَمل   { | } y z﴿ فِيَها: َيَتَفكَّ
~  _  `  a     b  c﴾ ]وما بعَدها ١٩٠:آل عمران[«ISH. 

 , َيبكي بهِ  إذا مَرِضه, يف وُهوَ   ُهريرةَ  أيب عىل دَخلوا وحينَام
                                                  

 .أيب أمامة حديث 
), من حديث عبد اهللا بن ٩٠٤أخرجه أبو داود: كتاب الصالة, باب البكاء يف الصالة, رقم ( )١(

 .الشخري 
 بن ), من حديث عبد اهللا١٢١٤أخرجه النسائي: كتاب السهو, باب البكاء يف الصالة, رقم ( )٢(

 .الشخري 
 . عائشة), من حديث ٦٢٠رقم ( ابن حبانأخرجه  )٣(
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َ  ُهريرَة: أبا يا فَيقولوَن: ُبكاُؤه, ويشتدُّ  َأَما إينِّ ال َأبكي عىل ُدنياُكم « قاَل: َتبِك? ِمل
َسَفري, وِقلِة زاِدي, وأينِّ َأمَسْيت يف ُصعوٍد وَمْهَبطٍة َهذه, ولِكْن َأبكي عىل ُبعِد 

ام ُيؤَخُذ يب   ُهريرةَ  أبو وهوَ  هذا ,IQH»إىل َجنٍة وناٍر, وال َأْدري إىل أهيِّ
 !ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  صاحُب 

 اآلَخريَن. معَ  التعاُملِ  وُحسنُ  اُخللِق  ُحسنُ  الرابُع: السبُب 
 كلِّ − اخللِق  معَ  التعاملِ  فُحسنُ  اليوَم, األُمةُ  َتعيُشها الَّتي اُملصيبةُ  وهي

مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  فَقدْ  ,− اخلَلِق   ُكلُّ « النارِ  ِمنَ  َعتيٌق  هذا أي: »النَّارِ  َعَىل  ُحرِّ
 ٍ ٍ  َهنيِّ ٌ  أي: ,IRH»النَّاسِ  ِمنَ  َقِريٍب  َسْهلٍ  َلنيِّ , تعامِله, يف هنيِّ ٌ  منَ  قريٌب  سهٌل, لنيِّ

, الطبعِ  وغليظِ  بجاٍف  ليَس  الناِس,  وإنَّام الناِس, عىل ُمرتفِّعٍ  الناِس, عنِ  بعيدٍ  وحادٍّ
 الراقيِة. العاليةِ  األخالِق  هذه يف

 تعاىل. اهللاِ ِذكرُ   اخلامُس: السبُب 
 َأنْ  باُملسلمِ  فَحريٌّ  الناِر, ِمنَ  صاِحَبه ُيعتُِق  ِذْكًرا الواردةِ  األَذكارِ  ِمنَ  إنَّ 

َف   ِذكِره. ِمن ُيكثرَ  وَأنْ  احلديَث, هذا ُيردِّدَ  وَأنْ  احلديِث, هذا عىل َيتعرَّ
 :−)ُمستدرِكه( يف احلاِكمِ  عندَ −  الفاريسِّ  َسلامنَ  حديِث  يف جاءَ  فَقدْ 

ُهمَّ  َقاَل: َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  َلةَ  َمَالئَِكَتَك  َوُأْشِهُد  ُأْشِهُدكَ  إِينِّ  اللَّ  َعْرِشَك, َوَمحَ
َمَواِت  ِيف  َمنْ  َوُأْشِهُد   َال  َوْحَدكَ  َأْنَت, إِالَّ  إَِلهَ  َال  اهللاُ  َأْنَت  َأنََّك  ْرضِ األَ  ِيف  َوَمنْ  السَّ
يَك  ًدا َأنَّ  َوَأْشَهُد  َلَك, َرشِ ةً  َها َقالَ  َمنْ  َوَرُسوُلَك. َعْبُدكَ  ُحمَمَّ  ِمنَ  ُثُلَثهُ  اهللاُ َأْعَتَق  َمرَّ

                                                 
 ).٨٣١أخرجه أمحد يف الزهد رقم ( )١(
 .من حديث ابن مسعود  )١/٤١٥أخرجه أمحد ( )٢(
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َتْنيِ  َها َقالَ  َوَمنْ  النَّاِر,  ِمنَ  ُكلَّهُ  اهللاُ  َأْعَتَق  َثَالًثا َها َقالَ  َوَمنْ  النَّاِر, ِمنَ  ُثُلَثْيهِ  اهللاُ َأْعَتَق  َمرَّ
 .IQH»النَّارِ 

كِر, هذا مثَل  أرأيُتم  العاِملوَن?! فأينَ  إلينا, ُيسَدى الَّذي اخلريِ  هذا ومثَل  الذِّ
 أِخيَك. ِعرضِ  َعن ُذبَّ  السادُس: السبُب 

 يف جاءَ  وقد أحاديثِنا, ويف جمالِِسنا, يف خاصةً  ذلَِك, إىل حاجةٍ  يف نحنُ  وَكمْ 
 َذبَّ  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : َيزيدَ  بِنِت  أسامءَ  َحديِث  ِمن )أمحدَ  ُمسنَد(

مِ  َعنْ   .IRH»النَّارِ  ِمنَ  ُيْعتَِقهُ  َأنْ  اهللاِ َعَىل  َحقا َكانَ  ِغيَبِة,البِ  َأِخيهِ  َحلْ
 يُكنْ  ِعرِضه, َعن فُذبَّ  بُسوٍء, −أخوكَ − فالنٌ  وُذِكرَ  جملسٍ  يف ُكنَت  فإِنْ 

 حلومِ  يف الوقوعِ  يف اآلخرَ  ُتساِيرِ  ال الناِر, منَ  رَقبَتك ُيعتَق  َأنْ  اهللاِ  عىل حقا
ا عظيٍم, إثمٍ  يف تقعُ  فإنََّك  إخوانِك,  هذا َيأيت إِخوانِه أعراضِ  َعن الذابُّ  هذا أمَّ

 رقاَبنا أعتِْق  فاللَّهمَّ  ,»النَّارِ  َرَقَبَتُه ِمنَ  ُيْعتَِق  َأنْ  اهللاِ  َعَىل  َحقا َكانَ « يَدْيه: بنيَ  احلديُث 
 الناِر. منَ  والِدينا ورقاَب 

 عبدِ  بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
 .), من حديث سلامن الفاريس ١/٥٢٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )١(
 .أسامء بنت يزيد ), من ٦/٤٦١( أمحدأخرجه  )٢(
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  k   

سونَ  رَمضانَ  شهرِ  يف الناُس  ون العاِم, طواَل  َيفتِقدوَنه أمًرا َيتلمَّ  بِه, وُحيِسُّ
ذون بِه, وَيفَرحون سوهنا الَربكِة, معنَى ُيدِركون فُهمْ  به, وَيتلذَّ ذون وَيتحسَّ  وَيتلذَّ

يََّتها, وُيدِركون هبا, سون أمهِّ  سبحانَ  ِمنهم: الواحدُ  فيقوُل  أوقاِهتم يف الَربكةَ  َيتحسَّ
,  العامِ  طواَل  َأقرُؤه ال ما رَمضانَ  يف القرآنِ  منَ  أقَرأُ  الوقِت?! يف يل ُيباَركُ  كيَف  اهللاِ
 رمضاَن. بعدَ 

ذُ  فَيقولوَن: طعاِمهم يف بَركةً  وَجيِدون ذُ  ال ما رَمضانَ  يف بالطعامِ  َنتلذَّ  به َنتلذَّ
ون رمضاَن, بعدَ   َأْوالدي معَ  َأجلُس  أحُدهم: فيقوُل  الوقِت, يف بالَربكةِ  وُحيسُّ

 ُيتاُح  الَّذي الوقِت  يف ذلَك  مثَل  وُقْل  العاِم. طواَل  أجِلُسه ال ما رمضانَ  يف وَأْهيل
 .IQH»كٌ ارَ بَ مُ  رٌ هْ َش  انُ َض مَ رَ  َقْد َجاَءُكمْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوَل  ألنَّ  وذلَك  الزياراِت, يف

 َيصيُح  فَكمْ  َمطلوٌب, أمرٌ  وهي الَربكَة, ضانَ رمَ  يف  اهللاُ  فجَعَل 
 بَركةً  َنجدُ  ال أو الوقِت, يف بَركةً  نِجدُ  ال َيقولوَن: الَربكِة, انِعدامِ  ِمنِ  اليومَ  الناُس 

 يف بَركةً  َنجدُ  ال أو الولِد, يف بَركةً  َنجدُ  ال أو الراتِب, يف بَركةً  َنجدُ  ال أو املاِل, يف
حِة,  لكنَّكم َموجودٌة, الَربكةَ  إنَّ  ُهم: ل يقوُل  رمضانُ  فَيأِيت  الربكَة, َيفتِقدون الصِّ

ْفتم أنُتمُ   بأسباِهبا. َتأُخذوا م ل عنها, انَرصَ
                                                 

 أيب هريرة), من حديث ٢١٠٦شهر رمضان, رقم ( فضل, باب الصيام: كتاب النسائيأخرجه  )١(
. 

kk
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 ملالٍ  طعمٍ  فأيُّ  بَركٍة, بال حلياةٍ  ِقيمةَ  وال ودواُمه, اخلريِ  ثبوُت  هَي: والَربكةُ 
 فيه ليَس  طعامٍ  أو بَركٌة! فيه ليَس  وقٍت  أو بركٌة! فيه ليَس  ولدٍ  أو بَركٌة! فيه ليَس 

 بركٌة.
 Q R S T U﴿ قاَل: الَربكةِ  أسباِب  بتحصيلِ   اهللاُ أَمرَ  لذا

V W X﴾ ]٢٩:املؤمنون[. 
 َك اتِ كَ رَ بَ  نْ ا مِ نَ يْ لَ عَ  طْ ُس ابْ  مَّ هُ اللَّ « َيقوَل: َأنْ  ُيكثرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  كانَ  وَقدْ 

 .IQH»َك قِ زْ رِ وَ  َك لِ ْض فَ وَ  َك تِ ْمحَ رَ وَ 
 دعاءَ  يف ليلةٍ  كلَّ  ها َيقولُ  كِلامٍت   عيلٍّ  بنَ  احلَسنَ  ُيعلِّمُ  ملسو هيلع هللا ىلص وكانَ 

ِ افِ عَ , وَ َت يْ َد هَ  نْ يمَ  فِ ِين دِ اهْ  مَّ هُ اللَّ « الُقنوِت: ِ لَّ وَ تَ , وَ َت يْ افَ عَ  نْ يمَ ي فِ ن , َت يْ لَّ وَ تَ  نْ يمَ ي فِ ن
 .IRH»َت يْ طَ عْ  أَ يَام  فِ ِيل  كْ ارِ بَ وَ 

; ال بركةٌ  فيه ليَس  الزمانَ  هذا أنَّ  فالكالمُ  ُث  حيُث  يِصحُّ  يف الناُس  يتحدَّ
: تقوُل  البيوِت  ويف بَركٌة, ُتوجدُ  ال أنَّه املجالسِ   يف والطالُب  بركٌة. ُتوجدُ  ال األمُّ
 هذا و الوقِت. يف بَركةٌ  توَجدُ  ال يقوُل: واُملعلِّمُ  بَركٌة. ُتوجدُ  ال يقوُل: املدرسةِ 
, ال الكالمِ  ْثنا ولو يِصحُّ  َلنْ  بَركٌة, ُتوجدُ  ال بأنَّه الساعةِ  ِقيامِ  إىل اليومِ  منَ  َحتدَّ

َل   يشٍء. لكلِّ  أسباًبا  اهللاُ جعَل  فَقدْ  الربكَة, نحصِّ
                                                 

 . رفاعة الزرقي), من حديث ١٠٣٧٠رقم ( النسائي يف الكربىأخرجه  )١(
), والرتمذي: كتاب الصالة, ١٤٢٥أخرجه أبو داود: كتاب الوتر, باب القنوت يف الوتر, رقم ( )٢(

), والنسائي: كتاب قيام الليل, باب الدعاء يف ٤٦٤الوتر, رقم ( باب ما جاء يف القنوت يف
), وابن ماجه: كتاب إقامة الصالة, باب ما جاء يف القنوت يف الوتر, رقم ١٧٤٥الوتر, رقم (

 . احلسن بن عيل), من حديث ١١٧٨(



 

 

א ١٧٧

 هاكَ مسالِ  ْك سلُ تَ  مْ ـولَ  جاةَ رجو النَّ تَ 
 

 IQHسِ بَ ي عـىل الَيـرِ ال َجتـ فينةَ السَّ  إنَّ  
 

 إذا الوساِئِل, هبذه وُخذْ  الكالمَ  عنَك  فَدعْ  ووسائُل َحتصيِل الَربكِة َكثريٌة,
 ولِدَك. ويف مالَِك, ويف وقتَِك, ويف ُعمِرك, يف لَك  ُيباَركَ  َأنْ  أَرْدت

 والتَّقوى. اإليامنِ  حتقيُق  األُوىل: الوسيلةُ 
ِق   فيلسوٌف  َيُقْله م ل الكالمُ  وهذا الصحيحَة, والتقَوى الصحيَح  اإليامنَ  فحقِّ

, أو ٌر, أو َعبقريٌّ , يف عاِملٍ  أو دراسٍة, عىل بِناءً  دارٌس  أو منظِّ  الَّذي قاَله إنَّام ُخمتَربٍ
 : ﴿A B C D E اهللاُ قاَل  فَقدْ  واألرَض, السمواِت  خلَق 
F G H I J K L M N O P Q 

R﴾ ]قوا لو َأْي: ,]٩٦:األعراف  الربكاُت  عليهمُ  لُفتَِحت والتقَوى اإليامنَ  حقَّ
 َأرُجِلهم. حتِت  وِمن فوِقهم ِمن

ِق  ألَحِدهم: ُقلَت  فإِنْ   هَي  ما لَك: قاَل  وقتَِك. يف لَك  ُيباَركْ  التقَوى, حقِّ
 التقَوى?

ليَس َتقَوى اهللاِ « قاَل: حينَام  العزيزِ  عبدِ  بنِ  ُعمرَ  قوَل  ذَكْرنا وَقدْ 
ما  تركُ  ى اهللاِ قوَ تَ  نْ , ولكِ ذلَك  فيام بنيَ  والتخليطِ  ,الليلِ  يامِ وال بقِ بِصياِم النهاِر, 

ُق  إثِرها عىل الَّتي التقَوى هَي  هذه ,IRH»اهللاُ َض ما افَرتَ  وأداءُ  ,اهللاُ مَ حرَّ   الَربكُة. تتحقَّ
 عيالِنا. ِرزِق  عىل بالسعِي  َمشغولون نحنُ  الناِس: بعُض  لَك  يقوُل  وَقدْ 

: احلديِث  يف يقوُل   واهللاُ والتقَوى, والصيامَ   الصالةَ  وَيُرتكُ  َيا « الُقديسِّ
                                                 

 ).٢٣٠البيت أليب العتاهية, انظر: ديوانه (ص )١(
 ).٩٦٤رقم ( البيهقي يف الزهد الكبريأخرجه  )٢(
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 كَ رَ ْد َص  ُت َألْ مَ  ْل عَ فْ  تَ الَّ إِ , وَ كَ رَ قْ فَ  دُّ ُس أَ ى وَ نً غِ  كَ رَ ْد َص  َألْ مْ  أَ ِيت ادَ بَ عِ لِ  غْ رَّ فَ تَ اْبَن آَدَم 
ْ  وَ ًال غْ ُش   .IQH»كَ رَ قْ فَ  دَّ ُس أَ  َمل

 بالَربكِة. الدعاءُ  الثانيُة: الوسيلةُ 
, منَ  فْلَيطُلْبها الَربكةَ  أرادَ  فَمنْ   قبَل  وذَكْرنا َكذا. يف يل باِركْ  ربِّ  يا يقوُل: اهللاِ

 مَّ هُ اللَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  وحديَث  ,﴾Q R S T U﴿ تعاىل: اهللاِ قوَل  قليلٍ 
 يشٍء. كلِّ  يف بالَربكةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َيدعو وكانَ  ,IRH»َك اتِ كَ رَ بَ  نْ ا مِ نَ يْ لَ عَ  طْ ُس ابْ 

ِحيحني يف جاءَ  وَقدْ   أنسٍ  بابنِها جاَءْت   ُسليمٍ  ُأم أنَّ  غِريِمها: ويف الصَّ
 به َأتيُتك ابنِي أنيٌس  هذا اهللاِ, َرسوَل  يا فقاَلْت: ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل السنِّ  يف صغًريا
 قاَل  ,»هُ تَ يْ طَ عْ  أَ يَام فِ  هُ لَ  كْ ارِ بَ , وَ هُ َد لَ وَ وَ  هُ الَ مَ  رْ ثِ كْ أَ  ,مَّ هُ اللَّ « فقاَل: له, اهللاَ  فاْدعُ  َخيُدُمك

: يف كِربَ  َأنْ  بعدَ  أنٌس   ونتعادُّ ليَ  ديولَ  وولدَ  ديولَ  وإنَّ  ,لكثريٌ  مايل نَّ إِ  فواهللاِ  السنِّ
َج  إذا أي: ,ISHاليومَ  ئةِ املِ  نحوِ  عىل  ُدعاءِ  بَربكةِ  مدينةً  ُيصبِحون كلُّهم هؤالءِ  َتزوَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
 فنَسمعُ  بنقيِضها, وأَخْذنا الَوسيلِة, هبذه َنأُخذْ  م ل − األسِف  معَ − اليومَ  لكنَّنا

 ِجئَت  الَّتي الساعةِ  يف اهللاُ  باَركَ  ال أو فيَك. اهللاُ  باَركَ  ال البنِه: يقوُل  َمن اآلباءِ  ِمن
 فيِه!. له ُيباَركُ  وال الدعوةُ  فُتستجاُب  فيها.

                                                 
, باب الزهد), وابن ماجه: كتاب ٢٤٦٦, رقم (٣٠, باب صفة القيامةأخرجه الرتمذي: كتاب  )١(

 . أيب هريرة), من حديث ٤١٠٧اهلم بالدنيا, رقم (
 . رفاعة الزرقي), من حديث ١٠٣٧٠رقم ( النسائي يف الكربىأخرجه  )٢(
: ومسلم), ٦٣٨٠, باب الدعاء بكثرة الولد مع الربكة, رقم (الدعوات: كتاب البخاريأخرجه  )٣(

), من حديث ٢٤٨١, رقم (, باب من فضائل أنس بن مالك فضائل الصحابةكتاب 
 . أنس
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 ال أو الزماِن. هذا يف اهللاُ باَركَ  ال يقوُل: الَربكِة, بعَدمِ  زمانِه عىل يدعو وآَخرُ 
 وُمتحُق  الدعوةُ  فُتستجاُب  العَمِل. هذا يف اهللاُ  باَركَ  ال أو الساعِة. هِذه يف اهللاُ باَركَ 

 الَربكُة.
ِج  عىل دَخَل  فإذا بالَربكِة; َيدعو ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  كانَ  لذا  اهللاُ كَ ارَ بَ « قاَل: املتزوِّ

 كانوا حيُث  اجلاِهليِة; دعوى َرتكَ ف ,IQH»ْريٍ  َخ  ِيف َام كُ نَ يْ بَ  عَ َمجَ , وَ َك يْ لَ عَ  كَ ارَ بَ , وَ َك لَ 
ِج: َيقولونَ   .IRHَذلِك عن ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فنَهى .والبننيَ  فاءِ بالرَّ  للُمتزوِّ

َمنا  بالَربكِة, َيدعوَ  َأنْ  شيًئا أَحُدنا اشَرتَى إذا كذلِك ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  وعلَّ
 فالَربكةُ  ,ISH»ةِ كَ َربَ البِ  عُ ْد يَ لْ , وَ هِ امِ نَ َس  ةِ وَ رْ ذِ بِ  ْذ ُخ أْ يَ لْ ا, فَ ريً عِ بَ  مْ كُ ُد َح ى أَ َرتَ ا اْش ذَ إِ « فقاَل:

 اَملركوِب. هذا يف لك ُيباِركُ  , اهللاِ منَ 
دُق  الثالثُة: الَوسيلةُ   فيها. والوضوُح  اُملعاملةِ  يف الصِّ

ْ مَ  ارِ يَ اخلِ بِ  انِ عَ يِّ بَ ال« : قاَل   َام هُ  لَ  كَ ورِ ا بُ نَ يَّ بَ ا وَ قَ َد َص  نْ إِ ا, فَ قَ رَّ فَ تَ يَ  ا َمل
 فُكنْ  وَتشرتَي  تبيعَ  َأنْ  أَرْدَت  فإِذا ,ITH»َام هِ عِ يْ بَ  ةُ كَ رَ بَ  ْت قَ  ُحمِ َام تَ كَ وَ ا بَ َذ كَ  نْ إِ وَ  ,َام هِ عِ يْ  بَ ِيف 

                                                 
), والرتمذي: أبواب ٢١٣٠أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب ما يقال للمتزوج, رقم ( )١(

), وابن ماجه: كتاب النكاح, باب هتنئة ١٠٩١النكاح, باب ما جاء فيام يقال للمتزوج, رقم (
 .), من حديث أيب هريرة ١٩٠٥النكاح, رقم (

) واللفظ ١/٢٠١وأمحد ( ),١٩٠٦أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب هتنئة النكاح, رقم ( )٢(
 . من حديث عقيل بن أيب طالب له,

), وابن ماجه: كتاب ٢١٦٠أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب يف جامع النكاح, رقم ( )٣(
 .عبد اهللا بن عمرو من حديث  واللفظ له, )٢٢٥٢, باب رشاء الرقيق, رقم (التجارات

), ومسلم: ٢٠٧٩أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا بني البيعان ومل يكتام ونصحا, رقم ( )٤(
), من حديث حكيم بن حزام ١٥٣٢كتاب البيوع, باب الصدق يف البيع والبيان, رقم (

. 
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ْ  صادًقا لعِة, يف ما وبنيِّ  عقاًرا. أو بيًتا أو كانت سيَّارةً  السِّ
 ْذ ُخ أْ يَ  نْ مَ فَ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  كام فيه, له ُبوِركَ  بحقٍّ  أَخَذه َمن املاُل  وَهذا

 َال وَ  ُل كُ أْ ي يَ ذِ الَّ  لِ ثَ مَ كَ  هُ لُ ثَ مَ فَ  هِ قِّ َح  ْريِ غَ  بِ اًال مَ  ْذ ُخ أْ يَ  نْ مَ , وَ يهِ فِ  هُ لَ  كْ ارَ بَ يُ  هِ قِّ َح  بِ اًال مَ 
 .IQH»عُ بَ ْش يَ 

 لَك. اهللاُ  قَسمَ  بام ارَض  الرابِعُة: الوسيلةُ 
, أعطاكَ  ما بُكلِّ  ارَض  أِي:  الَعطاِء. هذا يف لَك  ُبوِركَ  رِضيَت  فكلَّام اهللاُ
 ُيولدُ  حيُث  أيدينا; بنيَ  اُملتوافِرةِ  النِّعمِ  هذه ِمن بالرغمِ  اليومَ  الناسِ  حاُل  لِكنْ 

اِن, ُمستشفياٍت  يف اإلنسانُ  اِن, مدارَس  دخَل  ِكربَ  وإذا باملجَّ  يف وَتعالَج  باملجَّ
اِن, عياداٍت   فهَي  للتَّقاُعِد, راتٌِب  َلهُ  ُجِعَل  له منها خرَج  وإذا الوظيفُة, َله وُهتيَّأُ  باملجَّ

رُ  ذلَك  ِمن وبالرغمِ  , اهللاِ بفضلِ  مرفَّهةٌ  حياةٌ   الَربكُة. فُتنزعُ  الناُس, َيتذمَّ
 اهللاُ مَ َس  قَ َام بِ  ِيضَ رَ  نْ مَ , فَ اهُ طَ عْ  أَ َام بِ  هُ َد بْ  عَ ِيل تَ بْ يَ  اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  قاَل  وَقدْ 

ْ  نْ مَ , وَ هُ عَ سَّ وَ وَ  يهِ فِ  هُ لَ  اهللاُ  كَ ارَ , بَ هُ لَ  ْ  َض رْ يَ  َمل ِق  الَربكُة, ُتنَزعُ  أي: IRH»هُ لَ  كْ ارِ بَ يُ  َمل  فحقِّ
ضا  عليك. به اهللاُ ُينِعمِ  عطاءٍ  كلِّ  يف الرِّ

 بالَربكِة. ألهلِه ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  دعا الَّذي املوضعِ  يف تكونَ  َأنْ  اخلامسُة: الَوسيلةُ 
لِ  يف الِعلمِ  وطلُب  البكوِر, وقِت  يف احلوائِج  وقضاءُ  البكوُر, ذلَك: وِمن  أوَّ

                                                 
), ومسلم: كتاب ١٤٦٥أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب الصدقة عىل اليتامى, رقم ( )١(

), من حديث أيب سعيد اخلدري ١٠٥٢ف ما خيرج من زهرة الدنيا, رقم (الزكاة, باب ختو
. 

 . بني سليم رجل), من حديث ٥/٢٤( أمحدأخرجه  )٢(
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 ي ِيف تِ مَّ ِألُ  ُبوِركَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فَقدْ   الصباِح, أولِ  يف التجارةِ  وطَلُب  الصباِح,
 .IQH»اهَ ورِ كُ بُ 

 يف مَثًال  وصارَ  اآلباُء, يقوُله كانَ  الشعرِ  منَ  بيٌت  َمساِمِعنا يف َيرتدَّدُ  َيزاُل  وال
 َيقولوَن: الناِس,

ادَ  ـَحى ِمـن َغنيمـة َكْم فاَت َرقَّ  الضُّ
 

ـَحى مـا َدَرى هبـا  اَد الضُّ  فاَتْت َوَرقَّ
 

ُل  عليه اهللاِ  اسمِ  وِذكرُ  الطعامِ  عىل االجتامعُ  الساِدسُة: الوسيلةُ   فيه َتتنزَّ
 الربكُة.

 قاَل  َنشبُع. وال نأُكُل  إنَّا اهللاِ, َرسوَل  يا وقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاُؤوا فَقدْ 
: » ْقِنيَ  َفَلَعلَُّكم  يف َيأكُل  وهذا مكاٍن, يف يأكُل  هذا أي: »َتْأُكُلوَن ُمَتَفرِّ

 َواْذُكُروا َطَعاِمُكْم, َعَىل  َفاْجَتِمُعوا« :قاَل  نَعْم. :قالوا  مكاٍن. يف َيأكُل  وهذا مكاٍن,
 .IRH»فِيهِ  َلُكمْ  ُيَباَركْ  اهللاِ َعَلْيِه, اْسمَ 

 بينِنا. ِمن األكابِرِ  وجودُ  السابِعُة: الوسيلةُ 
, فكبارُ  لِت  مَعنا كانوا كلَّام الِعلمِ  وكبارُ  اجلاِه, وكبارُ  السنِّ  هلذا الَربكُة; تنزَّ

 األشقياءِ  بعُض  َيفعُل  كام ُخيِرْجه ال عليه, فْلَيحِرْص  سنٍّ  كبريُ  بيتِه يف عنَده الَّذي
                                                 

), والرتمذي: كتاب ٢٦٠٦أخرجه أبو داود: كتاب اجلهاد, باب يف االبتكار يف السفر, رقم ( )١(
اجه: كتاب التجارات, باب ما ), وابن م١٢١٢البيوع, باب ما جاء يف التبكري بالتجارة, رقم (

 . ), من حديث صخر بن وداعة٢٢٣٦يرجى من الربكة يف البكور, رقم (
), وابن ماجه: ٣٧٦٤, رقم (الطعام عىل االجتامع, باب يف األطعمةأخرجه أبو داود: كتاب  )٢(

وحيش بن حرب ), من حديث ٣٢٨٦, رقم (الطعام عىل االجتامع, باب األطعمةكتاب 
. 
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ه, أو أباهُ  أخرَج  ِممَّنْ   طواَل  والُده صنََعها الَّتي َمملكتِه وِمن َبناُه, الَّذي بيتِه ِمن أمَّ
 أوالِده, يف له ُيباَركُ  وال الزوجيِة, حياتِه يف له ُيباَركُ  وال الَربكُة, فتخُرُج  ُعمِره;
 مالِه. يف له ُيباَركُ  وال

َكةُ ال« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرسوُل  قاَل  وَقدْ   منَك  أكربَ  َتراهُ  الَّذي فهذا ,IQH»َأَكابِِرُكمْ  َمعَ  َربَ
 وهًدى صالةً  منَك  وأكثرُ  إسالًما, ِمنَك  وأسبُق  احلياِة, يف َجتِربةً  ِمنَك  أسبُق  هو سنا

 احلظَّ  له وَجتعُل  به, َتستمِسُك  َجيعُلك ما الَربكةِ  أسباِب  ِمن عنَده فهذا وُتًقى,
ضا والقبوَل  البيِت, يف األوسعَ  واملكانَ  البيِت, يف األوفرَ   عندَ  البيِت  يف له والرِّ

َل  أن ُبدَّ  فال الَربكةَ  أرادَ  وَمنْ  أكابِِركم, معَ  الَربكةَ  ألنَّ  اجلميِع;  أسباَهبا. ُحيصِّ
 أوالِدنا, يف لنا وباِركْ  أرزاِقنا, يف لنا وباِركْ  أعامِرنا, يف لنا باِركْ  فاللُهمَّ 

 عَلْينا. به أنَعْمت ما مجيعِ  يف َلنا وباِركْ 
 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f﴿ قاِئًال: الَكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
 .ابن عباس ), من حديث ٥٥٩( ابن حبان رقمأخرجه  )١(
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م  اُب وَ بْ أَ  ْت َح تِّ فُ  انَ َض مَ رَ  رُ هْ َش  َل َخ ا دَ ذَ إِ « قاَل: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َحديُث  بِنا تقدَّ
امءِ   اَملوَىل  جعَل  وَقدْ  ,IQHالبخاريُّ  رواهُ  .»ءِ َام السَّ   ال حمفوًظا سقًفا للسَّ

 قاَل  األبواِب, َهذه طريِق  َعن اهللاِ بإِذنِ  إالَّ  سامءٍ  إىل سامءٍ  ِمن ُيعربَ  َأنْ  ُيمكنُ 
: ﴿§ ¨ © ª ﴾ ]وقاَل: ,]٢٣:األنبياء ﴿o 

p q r﴾ ]١٩:النبأ[. 
 ِجربيَل  معَ  به ُعِرَج  حينَام املعراِج  رحلةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  عَلْينا وَيُقصُّ 
: ام  يف فجاءَ  ُهام, لَ  ُيفتَح  حتَّى َيستفتِحون سامءٍ  كلِّ  عندَ  َيِقفانِ  كانا أهنَّ

, يُل ْربِ جِ  َح تَ فْ تَ اْس , فَ ءِ َام  السَّ َىل ا إِ نَ بِ  َج رِ عُ  مَّ ثُ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)ُمسلمٍ  صحيح(
? هِ يْ لَ إِ  َث عِ بُ  ْد قَ : وَ يَل قِ  .ملسو هيلع هللا ىلص ٌد مَّ : ُحمَ اَل ? قَ َك عَ مَ  نْ مَ : وَ يَل قِ  .يُل ْربِ : جِ اَل ? قَ نْ : مَ يَل قِ فَ 
 .IRH»انَ لَ  َح تِ فُ فَ « قاَل: ,»هِ يْ لَ إِ  َث عِ بُ  ْد قَ وَ :  اَل قَ 

 دَعواٌت  ها ول فيها, ُتفتُح  أوقاٌت  ها ل أبواًبا السَمواِت  هذه ل أنَّ  ذلَك  ِمن َفُعِلمَ 
 ها. خاللِ  ِمن ُتفتُح  أعامٌل  ها ول عنَدها, تفتُح 

                                                 
), من ١٨٩٩أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان?, رقم ( )١(

 . أيب هريرةحديث 
), ٧٥١٧, رقم (﴾i j k l﴿أخرجه البخاري: كتاب الصالة, باب قوله:  )٢(

إىل السموات وفرض الصلوات, رقم  ؟ومسلم: كتاب اإليامن, باب اإلرساء برسول اهللا 
 .), من حديث أنس بن مالك ١٦٢(

kk
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ا األوقاُت الَّتي ُتفتُح فيها أبواُب السَمواِت فهَي:  أمَّ
ُل: الوقُت  الَة. ُيقيمُ  وحينَام املؤذِّنُ  ُيؤذِّنُ  حينَام األوَّ  الصَّ
عاءَ  أنَّ  ذلَك  وَثمرةُ   داودَ  أيب ُمسنَد( يف جاءَ  فَقدْ  ُيستجاُب, هاُهنا الدُّ

, ةِ َال الصَّ بِ  يَ ودِ ا نُ ذَ إِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : أنسٍ  حديِث  ِمن )الطياليسِّ 
 .IQH»اءُ عَ الدُّ  يَب جِ تُ اْس وَ  ,ءِ َام السَّ  اُب وَ بْ أَ  ْت َح تِ فُ 

 حديِث  ِمن )أمحدَ  ُمسنَد( يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  يقول اإلقامةِ  َشأنِ  ويف
 .IRH»اءُ عَ الدُّ  يَب جِ تُ اْس , وَ ءِ َام السَّ  اُب وَ بْ أَ  ْت َح تِ , فُ ةِ َال الصَّ بِ  َب وِّ ا ثُ ذَ إِ « :−  جابِرٍ 

 ُيؤذِّنُ  حينَام أنَّه َمتاًما وُيوقنُ  الوقَت  هذا يستثمرُ  الَّذي هوَ  اُملستثمرُ  فالعاقُل 
 أذانِه ِمن اُملؤذِّنُ  فَرغَ  فإذا الدعواِت, استجابةُ  وتبَدأُ  السامِء, باِب  فتَح  يبَدأُ  املؤذِّنُ 
 وُسؤاَله. حاجَته وسأَل  اهللاَ دعا

 ليلٍة. كلِّ  يف الليلِ  ُمنتصِف  عنَد  الثَّاِين: الوقُت 
 ُمنتصِف  عندَ  السامءِ  أبواُب  ُتفتُح  فإنَّه رَمضاَن, غريِ  ويف رَمضانَ  يف وذلك

 الليِل.
 رسوُل  قاَل  قاَل:  الثَقفيِّ  العاصِ  َأيب بنِ  ُعثامنَ  حديِث  يف جاءَ  فَقدْ 

ِ  ءِ َام السَّ  اُب وَ بْ أَ  ُح تَ فْ تُ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   اَب َج تَ ْس يُ فَ  اعٍ دَ  نْ مِ  ْل : هَ ادٍ نَ ي مُ ادِ نَ يُ , فَ لِ يْ اللَّ  َف ْص ن
 مٌ لِ ْس ى مُ قَ بْ  يَ َال فَ  ?هُ نْ عَ  َج رَّ فَ يُ فَ  وٍب رُ كْ مَ  نْ مِ  ْل هَ  ُسْؤَلُه? ىطَ عْ يُ فَ  لٍ ائِ َس  نْ مِ  ْل هَ  ?هُ لَ 

                                                 
 . أنس), من حديث ٢٢٢٠رقم ( الطياليسأخرجه  )١(
 . جابر), من حديث ٣/٣٤٢( أمحدأخرجه  )٢(



 

 

אא ١٨٥

 .IQH»هُ لَ   اهللاُ اَب َج تَ  اْس الَّ إِ  ةٍ وَ عْ َد و بِ عُ ْد يَ 
ا  كيَف  عَرَف  ِممَّنْ  وصنٌف  والٍه, عنها نائمٍ  بنيَ  والناُس  عظيمٌة! ُفرصةٌ  إهنَّ

 الليلِ  ُمنتصِف  عندَ  َيدعو بَدأَ  حياتِه, يف منهًجا فَيجعُلها املواعِظ, هِذه مثَل  يستثمرُ 
 ثالًثا. أو ثِنتني دقائَق, ولو حتَّى

 لٍ ائِ َس  نْ مِ  ْل هَ  ?هُ لَ  اَب َج تَ ْس يُ فَ  اعٍ دَ  نْ مِ  ْل : هَ ادٍ نَ ي مُ ادِ نَ يُ فَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قاَل 
نيا َخَريِي  ِمن العبدُ  فْلَيسَألِ  ,»هُ نْ عَ  َج رَّ فَ يُ فَ  وٍب رُ كْ مَ  نْ مِ  ْل هَ  ُسْؤَلُه? ىطَ عْ يُ فَ   الدُّ

 اْدعُ  يقوُل: واُملناِدي َمفتوحٌة, السامءِ  وأبواُب  احلوائِج  ِمن لنا وَكمْ  واآلِخرِة,
 لَك?! ُيستَجْب 

 واخلميِس. االثنَْني  يوما الثالُث: الوقُت 
 رسوُل  قاَل  :− )ُمسنِده( يف أمحدَ  عندَ −   ُهريرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  فقد

 كُ ْرشِ  يُ َال  دٍ بْ عَ  لِّ كُ لِ  رُ فَ غْ يُ , فَ يسِ مِ اَخل  مَ وْ يَ وَ  ْنيِ نَ ثْ اِال  مَ وْ يَ  ءِ َام السَّ  اُب وَ بْ أَ  ُح تَ فْ تُ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ
ى تَّ َح  نِ يْ َذ وا هَ رُ ظِ نْ : أَ وُل قُ يَ , فَ اءُ نَ ْح َش  يهِ ِخ أَ  ْنيَ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  ْت انَ  كَ ًال ُج  رَ الَّ ا, إِ ئً يْ َش  اهللاِ بِ 
 وفؤاُده قلُبه ُشِحنَ  رجًال  إالَّ  ا,شيئً  باهللاِ رشكُ يُ  ال عبدٍ  لكلِّ  رُ غفَ يُ  أي: ,IRH»اَح لِ طَ ْص يَ 

روا أي: »وارُ ظِ نْ أَ « : الربُّ  فيقوُل  َأخيه, عىل  .»اَح لِ طَ ْص ى يَ تَّ َح  نِ يْ َذ هَ « أخِّ
فهذه أوقاٌت ُتفَتُح فيها أبواُب السامِء, وُهناَك دَعواٌت ُتفتُح فيها أبواُب 

 السامِء, ِمنها:

                                                 
 عثامن بن أيب العاص), من حديث  ٨٣٩١رقم ٩/٥١( الطرباين يف املعجم الكبريأخرجه  )١(

. 
 . أيب هريرة), من حديث ٢/٤٦٥( أمحدأخرجه  )٢(
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 االستِفتاِح. أدعيةِ  أحُد  األُوىل: الدعوةُ 
ْينا قاَل:  ُعمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن )مسلمٍ  َصحيح( يف جاءَ  فَقدْ   معَ  صلَّ

 هللاِ  واحلمدُ  كبًريا, أكربُ  اهللاُ  :− االستِفتاِح  ُدعاءِ  يف−  القومِ  منَ  رجٌل  فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
 َقائُِل ال َمنِ « قاَل: صالتِه ِمن ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فَرغَ  فلامَّ  وأصيًال. ُبكرةً  اهللاِ وُسبحانَ  كثًريا,
 َها, لَ  َعِجْبُت « :قاَل  اهللاِ. َرسوَل  يا أنا :القومِ  منَ  َرجٌل  قاَل  »?َوَكَذا َكَذا َكلَِمةَ 

َامءِ  َأْبَواُب  َها لَ  ُفتَِحْت   الصالِة. استِفتاِح  عندَ  اإلنسانُ  يقوُله ُمباركٌ  ِذكرٌ  إنَّه .IQH»السَّ
 َفتًقا: السامءِ  أبواُب  ها ل ُتفتَُّق  َبْل  السامِء, أبواُب  ها ل ُتفتُح  الَّتي الثانيةُ  الدعوةُ 

 َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : ُخَزْيمةَ  البنِ  )التوحيد( كتاِب  يف جاءَ  َما
يَك  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ إِالَّ  إَِلهَ  َال  َقاَل:  َعَىل  َوُهوَ  َوُيِميُت, ُحيْيِي ْمُد,اَحل  َوَلهُ  اُملْلُك  َلهُ  َلُه, َرشِ
ءٍ  ُكلِّ  ا ُخمْلًِصا َقِديٌر. َيشْ ًقا اهللاِ, َوْجهَ  ُروَحهُ  ِهبَ ا ُمَصدِّ  َلهُ  ُفتَِقْت  إِالَّ  َوَقْلُبهُ  لَِساُنهُ  ِهبَ

َامءِ  َأْبَواُب  بُّ  َينُْظرَ  َحتَّى َفْتًقا, السَّ ْنَيا, َأْهلِ  ِمنْ  َقائِلَِها إَِىل  الرَّ  َنَظرَ  إَِذا لَِعْبدٍ  َوُحقَّ  الدُّ
 .IRH»ُسْؤَلهُ  ُيْعطَِيهُ  َأنْ  إَِلْيهِ  اهللاُ

 املظلوِم. دعوةُ  الثالِثُة: الدعوةُ 
َح −   ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمن )أمحدَ  مسنَد( يف جاءَ  فَقدْ   هذا وصحَّ

 َفْوَق  اهللاُ َيْرَفُعَها اَملْظُلومِ  َوَدْعَوةُ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قاَل  :−  شاكرٍ  أمحدُ  احلديَث 

                                                 
, رقم طيبا كثريا محدا هللا احلمد قول فضل, باب املساجد ومواضع الصالة: كتاب مسلمأخرجه  )١(

 . ابن عمر), من حديث ٦٠١(
 حدثني: قال عاصم, بن يعقوب), من حديث ٦١٨( ابن خزيمة يف التوحيد رقمأخرجه  )٢(

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من رجالن
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َامِء, َأْبَواَب  َها لَ  َوَيْفَتُح  َغَامِم,ال بُّ  َوَيُقوُل  السَّ ِيت : الرَّ نَِّك  بِِعزَّ  .IQH»ِحنيٍ  َبْعَد  َوَلوْ  َألَْنُرصَ
 يف−  ُملعاذٍ  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  كام السامءِ  أبواُب  ها ل ُتفتُح  اَملظلومِ  فدعوةُ 

ِق « :−)الُبخاريِّ  صحيِح ( َا املَْظُلوِم; َدْعَوةَ  اتَّ  .IRH»ِحَجاٌب  اهللاِ  َوَبْنيَ  َبْينََها َلْيَس  َفإِهنَّ
ُقوا« :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  : ُعمرَ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  وكام َا املَْظُلوِم; َدْعَوةَ  اتَّ  َفإِهنَّ

اَرةٌ  َتْصَعُد  َا َرشَ َامِء َكَأهنَّ  .ISH»إَِىل السَّ
 الصالِة: أعاملِ  ِمن َعظيمنيِ  عَملنيِ  عندَ  السامءِ  أبواُب  ُتفتُح  كذلِك
 ُيؤذَّنَ  َأنْ  بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  كانَ  فَقدْ  الظُّهِر, لصالةِ  اُملؤذِّنُ  ُيؤذِّنُ  حينَام 

 فَيقوُل: ذلَك, عن فُيسَأُل  ركعاٍت, أرَبعَ  فُيصيلِّ  َيقومُ  اخلصوصِ  وجهِ  عىل للظُّهرِ 
َا« َامِء, َأْبَواُب  فِيَها ُتْفَتُح  َساَعةٌ  إِهنَّ  .ITH»َصالٌِح  َعَمٌل  فِيَها ِيل  َيْصَعَد  َأنْ  َوُأِحبُّ  السَّ

 العاصِ  بنِ  َعمِرو بنِ  اهللاِ عبدِ  َحديِث  ويف  − َقاَل: − ماَجهْ  ابنِ  عند 
ْينا  إىل رَجعَ  َمن رَجعَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص صالتِه ِمن انَتَهى فلامَّ  املَغرِب, صالةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  صلَّ
 بَرسولِ  فإذا − الصالةَ  بعدَ  الصالةَ  ينتظرُ  الَّذي هو واُملعقُب −  عقَب  َمن وعقَب  بيتِه
 عِمَل  ملَِنْ  وحيمُل  بشارًة, هم ل َحيمُل  بهِ  فإذا− النَفُس  حفَزه َقدْ  ُمرسًعا َيأيت ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ 

وا,« قاَل: − عَمَلهم َامِء, َأْبَواِب  ِمنْ  َباًبا َفَتَح  َقْد  َربُُّكمْ  َهَذا َأْبِرشُ  بُِكمُ  ُيَباِهي السَّ
                                                 

 . أيب هريرة), من حديث ٢/٤٤٥( أمحدأخرجه  )١(
), ومسلم: كتاب ١٤٩٦أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب أخذ الصدقة من األغنياء, رقم ( )٢(

), من حديث ابن عباس ١٩اإليامن, باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم, رقم (
. 

 . ابن عمر), من حديث ١/٢٩( احلاكم يف املستدركأخرجه  )٣(
من حديث  )٤٧٨(رقم , الزوال عند الصالة يف جاء ما, باب الصالةكتاب  :جه الرتمذيأخر )٤(

 .عبد اهللا بن السائب 
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 .IQH»ُأْخَرى َينَْتظُِرونَ  َوُهمْ  َفِريَضًة, َقَضْوا َقْد  ِعَباِدي إَِىل  اْنُظُروا: َيُقوُل  اَملَالئَِكَة,
ا  َمن اُملستثمرُ  الذكيُّ  فالعاقُل  , اهللاِ  عندَ  َعظيمةٌ  وهَي  َيسريةٌ  أعامٌل  إهنَّ

 وافٍر. بحظٍّ  هبا أَخذَ 
 اجلليلةِ  األعاملِ  هلذه وُتفتُح  رَمضاَن, غريِ  يف السامءِ  أبواُب  ُتفتُح  وكذلَك 

َمت, الَّتي  بعضِ  وجهِ  ويف البعِض, وجهِ  يف السامءِ  أبواُب  ُتغلُق  وكذلَك  تقدَّ
 يف  السامءِ  أبواُب  ُتغلُق  وِممَّن َوْجِهِه, يف السامءِ  باُب  ُأغلَق  َمن وِمسكنيٌ  الدَعواِت,

 وجِهه:
 الدرداءِ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  قاَل  فقد شيًئا; لَعنَ  إذا الَعبدُ  − 
  َْعنَةُ  َصِعَدِت  َشْيًئا َلَعنَ  إَِذا َعْبَد ال إِنَّ « داوَد: أيب عند َامِء, إَِىل  اللَّ  َفُتْغَلُق  السَّ

َامءِ  َأْبَواُب  بِطُ  ُدوَهنَا; ُثمَّ  السَّ ا َفُتْغَلُق  ْرضِ األَ  إَِىل  َهتْ َوِشَامًال,  َيِمينًا َفَتْأُخُذ  ُدوَهنَا, َأْبَواُهبَ
ْ  َفإَِذا  إَِىل  َرَجَعْت  َوإِالَّ  َأْهًال  لَِذلَِك  َكانَ  َفإِنْ  ُلِعَن, الَِّذي إَِىل  َرَجَعْت  َمَساًغا َجتِْد  َمل

 أفواِهنا. ِمن َخترُج  الَّتي الكِلمةِ  هذه خطورةِ  إىل فانُظرْ  ,IRH»َقائِلَِها
َ  الَّذي اَملسؤوُل  ذاكَ  إنَّه أيًضا, دوَنه السامءِ  أبواُب  ُتغلُق  وآخرُ  −   يف ُعنيِّ
 ِمن فاجلزاءُ  الناِس, حوائِج  َعن َمكتبِه باَب  فَأغلَق  الناِس, ِخلدمةِ  ومكانِه َمنصبِه
 هناَك. السامءِ  أبواُب  وُتغلُق  ُهنا باَبه ُيغلُق  هو العَمِل, ِجنسِ 

مذيِّ  عندَ  جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  قاَل  فَقدْ   ُيْغلُِق  إَِمامٍ  ِمنْ  َما« :)ُسننِه( يف الرتِّ

                                                 
 )٨٠١(رقم , الصالة وانتظار املساجد لزوم, باب املساجد واجلامعاتكتاب  ابن ماجه:أخرجه  )١(

 .من حديث عبد اهللا بن عمرو 
 .), من حديث أيب الدرداء ٤٩٠٥أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب يف اللعن, رقم ( )٢(
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ِة,اَخل وَ  اَجِة,اَحل  َذِوي ُدونَ  َباَبهُ  َامءِ  َأْبَواَب  اهللاُ َأْغَلَق  إِالَّ  َواَملْسَكنَِة, لَّ تِِه, ُدونَ  السَّ  َخلَّ
 .IQH»َوَمْسَكنَتِهِ  َوَحاَجتِِه,

فَأبواُب السامِء ُتفتُح يف رَمضاَن, وُتفتُح يف غِري رَمضاَن, والعاقُل َمِن اسَتثَمَر 
 هذا اخلَري العظيَم.

 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f﴿ قاِئًال: الكريمِ  كتابِهِ  يف الكريمُ  الربُّ  أَمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
من حديث عمرو  )١٣٣٢(رقم , الرعية إمام يف جاء ما, باب األحكامكتاب  :أخرجه الرتمذي )١(

 .بن مرة 
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  א  
  k   

ـــلِّ  ـــمَّ  مـــا إذا يشءٍ  لُك  ُنقصـــانُ  ت
 

ــال  ــرَّ  ف ــِب  ُيغ ــيشِ  بطي ــانُ  الع  إنس
 

ــيَ  ــورُ  ه ــام األُم ــاَهْدهتا ك  دوٌل  ش
 

ـــن  ه َم ـــنٌ  رسَّ ـــانُ  ســـاَءْته زَم  أزم
 

ــدٍ  ــي عــىل أَح ــداُر ال ُتبق ــذه ال  وَه
 

 IQHها شـانُ ـوال َيدوُم َعـىل حـاٍل لـ 
 

 وبالُدنا وأهُلنا ونحنُ  َمديدة, وأزِمنةً  َعديدًة, ِسننيَ  رمضانَ  علينا أِعدْ  اللُهمَّ 
 وإسالٍم. وسالمةٍ  وإيامٍن, وأمنٍ  وِرفعٍة, ِعزةٍ  يف وِقيادُتنا

 يا« قاِئًال: بصوتِه ناَدى رَمضانَ  شهرِ  ِمن ليلةٍ  آخرُ  كانَ  إذا  عيلٌّ  كانَ 
َيه? اَملحرومُ  هذا وَمن فنُهنَِّيه, اَملقبوُل  هذا َمن ِشعري, ليَت   .IRH»فنُعزِّ

ُد:  مسعودٍ  ابنُ  كانَ  وكذلَك  ا« ُيردِّ ا لَك, هنيًئا: املقبوُل  أهيُّ  وأهيُّ
 .ISH»ُمصيَبَتك اهللاُ جَربَ : املردودُ 

ا وصايا ثالٌث يف وداِع رَمضاَن.  إهنَّ
 عليَك بالرجاِء والوجِل, وَدْع عنَك الغروَر واألمَن. الَوصيُة األُوىل:

 والصَدقاِت, بالدعواِت  ومَألْناه والقياِم, بالصيامِ  رَمضانَ  مَألْنا َقدْ 
                                                 

 ).٤/٤٨٧أليب البقاء الرندي, انظر: نفح الطيب ( األبيات )١(
 .)٣٧٧املعارف (صذكره ابن رجب يف لطائف  )٢(
 )./ترتيبه١٦١٢(رقم  اخلميسية الشجري يف األمايلأخرجه  )٣(

kk
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 َيدعو وَجلٍ  حالِ  يف املؤِمنُ  َيعيُش  ذلَك  ومعَ  والِعباداِت, الطاعاِت  منَ  وُصنوٍف 
َم, بام َيغَرتُّ  وال َيأمُن, وال بالَقبوِل, َهنارَ  ليَل   : احلقُّ  قاَل  وَقدْ  كيَف  قدَّ
﴿A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R﴾ ]٦١−٦٠:املؤمنون[. 
مذيِّ  ُسنن( يف جاءَ  وقد نا َعن )الرتِّ  النبيَّ  سَأْلت قاَلْت:  عائشةَ  ُأمِّ

 اخلمرَ  َيَرشبون الَّذين أُهمُ  ﴾A B C D E F﴿ اآليِة: هذه َعن ملسو هيلع هللا ىلص
يِق, بِنَْت  َيا َال « قاَل: وَيِرسقون? دِّ ِذينَ  َوَلِكنَُّهمُ  الصِّ  َوُيَصلُّونَ  َيُصوُمونَ  الَّ

ُقوَن,  L M N O P Q﴿ ِمنُْهمْ  ُتْقَبَل  َال  َأنْ  َخيَاُفونَ  َوُهمْ  َوَيَتَصدَّ
R﴾«IQH. 

 وَترجو والوَجِل, الرجاءِ  منَ  حالةٍ  يف َتعيَش  َأنْ  ولَك: لنفِيس  َوصيَّتي فهِذه
 الدواِم. عىل اهللاَ فَتدعو الطاعةُ  عليَك  ُتَردَّ  َأنْ  وختاُف  منَك, َيقبَل  َأنْ  اهللاَ

بطاعِة  عِملوا« قاَل: − اهللاُ  امَتَدَحهم الَّذين َهؤالءِ  َعن−  احلسنُ  يقوُل 
 مجعَ  اُملؤِمنَ  إنَّ « : قاَل  ُثم ,»عَلْيهم ُتَردَّ  َأنْ  وخافوا فيها, واجَتَهدوا اهللاِ,

 .IRH»وَأمنًا إساءةً  َمجعَ  واُملنافُق  وَخشيًة, إحساًنا
 لذا منه; ُتقبَل  أالَّ  وَخشيةً  بالطاعاِت  إحساًنا جيمعَ  َأنْ  اُملؤمنني ِصفاِت  فِمن

ْغنا شهَر رَمضانَ « يقولوَن: أشُهٍر, ِستةَ  اهللاَ  َيْدعون  السلُف  كانَ   ,»اللُهمَّ َبلِّ
 .ISHِمنُهم َيتقبََّله َأنْ  َأشهٍر: ِستةَ  َيْدعوَنه ُثم

                                                 
 ).٣١٧٥(رقم , املؤمنون سورة ومن, باب تفسري القرآنأخرجه الرتمذي كتاب:  )١(
 .)١/٥٠٧, وانظر: مدارج السالكني البن القيم ()٩٨٥رقم ( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )٢(
 كانوا« :قال الفضل بن ) من طريق معىل١٧٦١رقم ( الرتغيب والرتهيبأخرجه قوام السنة يف  )٣(
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الٍ  رمضانَ  يف َيْدعونه مٍ  اِحلجةِ  وذي الَقعدةِ  وِذي وَشوَّ  ِستةَ  وصَفر, وُحمرَّ
ْمنا إىل رَمضاَن, وَتسلَّْمه منَّا « َيقولوَن: وُهم أشُهرٍ  اللُهمَّ سلِّْم إلينا رَمضاَن, وسلِّ

 .IQH»ُمتقبًَّال 
 وُهم أشهرٍ  ِستةَ  إنَّام فحسُب, الوترِ  يف وال فحسُب, القنوِت  ُدعاءِ  يف ليَس 

 القبوَل. اهللاَ َيْدعون
ألَْن أعلَم َأنَّ اهللاَ َتقبََّل ِمني ِمثقاَل َحبٍَّة ِمن « : ُعبيدٍ  بنُ  َفضالةُ  يقوُل 

ْنيا وما فيها; ألنَّ اهللاَ تعاىل َيقوُل:   i j k l﴿َخردٍل أحبُّ إيلَّ ِمن الدُّ
m﴾ ]٢٧:املائدة[«IRH. 

 حديِث  ِمن )الُبخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  الَّذي احلديُث  ذاكَ  عظيمٌ  هو وَكمْ 
 يا أنَت  وال :قالوا »نَّةَ اَجل َعَمُلُه  َأَحًدا ُيْدِخَل  َلنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  : ُهريرةَ  أيب

َدِينَ  َأنْ  إِالَّ  َأَنا, َال, َوَال « :قاَل  اهللاِ? َرسوَل  ُدوا  اهللاُ  َيَتَغمَّ بَِفْضٍل َوَرْمحٍَة, َفَسدِّ
 بالنعمِ  واإلدالُل  واألمنُ  الغرورُ  فَعالمَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرسوُل  وهوَ  هذا ,ISH»َوَقاِرُبوا

 والطاعاِت?!
 دروَب  عَرَف  الَّذي اخلائُف  العارُف, العابُد, الرجُل  الَوصيةَ  هذه َلنا َخيتُرص 

                                                  
 ».منهم يتقبل أن أشهر ستة اهللا ويدعون رمضان شهر يبلغهم أن أشهر ستة  اهللا يدعون

 أيب بن حييى ) عن١/٤٠كتاب الصيام ( − ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رشح عمدة الفقه  )١(
 ».متقبال مني وتسلمه, رمضان يل وسلم, لرمضان سلمني اللهم: دعائهم من كان«: قال كثري

 .)٢/١٧حلية األولياء ( )٢(
), ومسلم: كتاب صفة ٥٦٧٣البخاري: كتاب املرىض, باب متني املريض املوت, رقم (أخرجه  )٣(

), من حديث أيب ٢٨١٦القيامة, باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة اهللا تعاىل, رقم (
 .هريرة 
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 فقاَل: ; طالٍب  أيب بنُ  عيلُّ  الراشدُ  اخلليفةُ  احلَسنِة; ومكاِمنَ  الطاعِة,
 : ﴿iُكونوا لَقبوِل العَمِل أشدَّ اهتِامًما منكم بالعَمِل, أَملْ َتسَمعوا قوَل اهللاِ «

j k l m﴾ ]٢٧:املائدة[«IQH. 
ْمناها الَّتي األعامَل  هذه أرَأْيُتم  هو احلصيُف  العاقُل  فاملسِلمُ  رمضاَن, يف قدَّ

 العمِل. منَ  اهتِامًما أشدَّ  العملِ  بَقبولِ  َهيتمُّ  الَّذي
 .]٩٩:احلجر[ ﴾r s t u v﴿ الَوصيُة الثانيُة:

 واخلشيةُ  واخلوُف  رَمضاَن, يف ليَسْت  والصالةُ  رمضاَن, يف ليَسْت  فالِعبادةُ 
 يقوُل:  فاهللاُ العاِم, كلِّ  يف هَي  َبْل  فحسُب, رمضانَ  يف ليَسْت  والِعفةُ 

﴿r s t u v﴾ :املوُت. يأتَيَك  حتَّى أي 
 ُثم ,»َجيَعْل لعمِل اُملؤمِن أجًال دوَن املوِت  م لإنَّ اهللاَ « : احلسنُ  يقوُل 

 .r s t u v﴾IRH﴿« قَرَأ:
 انَقَىض  إذا ُثم وُحمسٌن, وطائعٌ  خائٌف  اآلَن: َنفِسه يف الَّذي الشخُص  فذاكَ 

ِده, َغيِّه إىل عادَ  رمضانُ   ِمسكٌني. لَ  إنَّهُ  وَمترُّ
 الصلواِت, مجيعَ  وحَرضَ  اخلتامِت, منَ  عدًدا رمضانَ  يف خَتمَ  الَّذي وهذا

رَ  َقدْ  وُهوَ   هو وسَيعوُد, سَينتكُس  رمضانَ  بعدَ  أنَّه قلبِه يف ونَوى نفِسه, يف صوَّ
 ِمسكٌني.

 s t u v w x y z﴿ َلنا:  اهللاُ قاَل 
                                                 

 .)١٠أخرجه ابن أيب الدنيا يف اإلخالص والنية رقم ( )١(
 .)١/٥٠٧, وانظر: مدارج السالكني البن القيم ()٩٨٥رقم ( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )٢(
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َة, يف اِجلعرانةِ  يف َخرقاءُ  امرأةٌ  َهذه ,]٩٢:النحل[ ﴾} لِ  ِمن َتغزُل  كاَنْت  مكَّ  أوَّ
لِ  النهارِ  آخرِ  إىل النهارِ   ما أفَسَدت الليُل  جاءَ  فإذا غزًال, وَجتمعُ  الليِل, وأوَّ
 .IQHغَزَلت

 s t u v w x﴿ للطائِع: للعاملِ   اهللاُ  فَيقوُل 
y z {﴾. 

: ُسورةِ  يف َلنا ويقوُل   عىل أي: ﴾f g h i j k l﴿ احلجِّ
ِة,  n o p q r s t u ﴿ ُمتأرِجحةٌ  ِعبادُته :أي طْرٍف, وعىل احلافَّ
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢﴾ ]١١:احلج[. 

 العاصِ  بنِ  َعمِرو بنِ  اهللاِ لعبدِ  − الصحيحنيِ  يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  لذا
 :ْيَل, َيُقومُ  َكانَ  ُفَالٍن, ِمْثَل  َتُكنْ  َال  اهللاِ, َعْبَد  َيا« قاَل  ,IRH»اللَّْيلِ  قَِيامَ  َفَرتَكَ  اللَّ

رُ  الصلواِت, يف املساجدِ  يف مَعنا كانَ  َأْي:  االنتكاِس. هذا ِمن ُحيذِّ
 العَملِ  أيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ُسئَل  :− البخاريِّ  يف جاءَ  كام−   عائشةُ  وقاَلْت 

 .ISH»َقلَّ  َوإِنْ  َأْدَوُمهُ « :قاَل  اهللاِ? إىل أحبُّ 
 اُملداومةِ  أِي: الديمومِة, يف الِعربةُ  إنَّام الِقلِة, يف وال الكثرةِ  يف ليَست فالِعربةُ 

                                                 
 .)٢/٤٨٤تفسري مقاتل بن سليامن ( )١(
البخاري: كتاب التهجد, باب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه, رقم أخرجه  )٢(

, ومسلم: كتاب الصيام, باب النهي عن صوم الدهر ملن ترضر به أو فوت به حقا, )١١٥٢(
 ).١١٥٩رقم (

), ومسلم: ٥٨٦١البخاري: كتاب اللباس, باب اجللوس عىل احلصري ونحوه, رقم (أخرجه  )٣(
 .), من حديث عائشة ٧٨٣كتاب صالة املسافرين, باب فضيلة العمل الدائم, رقم (
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 العَمِل. عىل
ها أيًضا الَوصيةُ  وهذه  بنُ  كعُب  وهو عابٌد, ُمبٌرص  عارٌف  رجٌل  اخَتَرصَ

ُث نفَسه إذا خرَج رَمضاُن عَىص « فقاَل:  مالٍِك  َمن صاَم رمضاَن وهَو ُحيدِّ
 .IQH»ربَّه فصياُمه عليِه مردوٌد, وباُب التوفيِق يف وجِهه َمسدودٌ 

 َيعِيص  كيَف  العيدِ  ليومِ  الُعدةَ  ُيِعدُّ  وهو صائمٌ  اآلنَ  هو الَّذي املسكنيُ  فهذا
 َمسدوٌد. وجِهه يف التوفيِق  وباُب  مردوٌد, عليه صياُمه اهللاَ

 اختِْم بخٍري; فإنَّ األعامَل باخلواتيِم. الَوصيُة الثالثُة:
 العاملِ  فعىل موتِه, قبَل  العبدِ  خامتةُ  وإنَّام رمضاَن, ِهنايةَ  ليَس  اإلنسانِ  وخاِمتةُ 

 بخٍري. له ُخيتمَ  حتَّى َيعمَل  أن
نا َحديِث  ِمن )الُبخاريِّ  صحيِح ( ويف  َرسوُل  قاَل  قاَلْت:  عاِئشةَ  ُأمِّ

َام « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  .IRH»َواتِيمِ اَخل ْعَامُل بِ األَ إِنَّ
ا بَِعْبدٍ  اهللاُ  َأَرادَ  إَِذا« :− )ِحبانَ  ابنِ  صحيِح ( يف جاءَ  كام− أيًضا ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل   َخْريً

 َيْرَىض  َحتَّى َمْوتِهِ  َيَديْ  َبْنيَ  َصالٌِح  َعَمٌل  َلهُ  ُيْفَتُح « :قاَل  عَسَله? وما :قيَل  »َعَسَلهُ 
 وعىل خريٍ  عىل كانَ  إذا األخريةُ  وأنفاُسه األخريةُ  حياُته ُتعسُل  َأْي: ,ISH»َعنْهُ 

 صالٍح.

                                                 
 ).٤٨٤ص(ط. دار ابن خزيمة البن رجب  عارفلطائف املانظر:  )١(
من حديث سهل بن ), ٦٦٠٧, رقم (العمل باخلواتيم, باب القدرالبخاري: كتاب أخرجه  )٢(

 .من حديث عائشة ), ٣٤٠وأخرجه ابن حبان رقم (, سعد 
 .)٣٤٣و ٣٤٢أخرجه ابن حبان رقم ( )٣(
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 عندَ  ُهنا يقَف  وال املِضامِر, ِهنايةِ  وإىل الشوطِ  ِهنايةِ  إىل َيعمَل  َأنْ  العاملِ  فَعىل
 األعامِل. هذه ِمن وَينتهَي  املواِسِم, هذه

 َأنْ  َعَلْيُكمْ  َال « :− أمحدَ  عندَ   أنسٍ  حديِث  يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل 
 َوُبْرَهةً  ُعُمِرِه, ِمنْ  َزَماًنا َيْعَمُل  َعاِمَل ال َفإِنَّ  َلُه, ُخيَْتمُ  بَِام  َتنُْظُروا َحتَّى بَِأَحٍد, ُتْعَجُبوا َال 

ُل  ُثمَّ  نََّة,اَجل  َدَخَل  َعَلْيهِ  َماَت  َلوْ  َصالٍِح  بَِعَملٍ  َدْهِرهِ  ِمنْ   .IQH»َسيًِّئا َعَمًال  َفَيْعَمُل  َيَتَحوَّ
 بعدَ  احلَورِ  ِمن بَك  نعوذُ  إنَّا اللُهمَّ  الكوِر, بعدَ  احلَورِ  منَ  بَك  نعوذُ  إنَّا اللُهمَّ 

ا اللُهمَّ  الكوِر,  عىل ُنَردَّ  َأنْ  بَك  نعوذُ  إنَّا اللُهمَّ  الكوِر, بعدَ  احلورِ  ِمن بَك  نعوذُ  إنَّ
 إيامنِنا. بعدَ  أعقابِنا

 عبدِ  بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَُكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الَكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
 .) من حديث أنس ٣/١٢٠أخرجه أمحد ( )١(



 

 

١٩٧ א

 
F٢٦E 

א 
  k   

 الَكريِم: كتابِه يف  احلقُّ  قاَل  كام اُملؤِمنني, زادُ  هي التَّقَوى
﴿Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ ]١٩٧:البقرة[. 

 : ﴿d e f g احلقُّ  قاَل  كام الصاِحلني لِباُس  والتَّقَوى
h i j k l m n po q r s t u v w 

x﴾ ]٢٦:األعراف[. 
 التُّقـى مـنَ  ثِياًبـا َيلَبْس  مْ ـلَ  اَملرءُ  إذا

 

ــَب   ــا َتقلَّ ــانَ  وإن ُعرياًن ــَيا ك  كاس
 

ــرءِ  ِخصــالِ  وخــريُ  ــةُ  اَمل ــه طاع  ربِّ
 

ــريَ  وال  ــيَمنْ  خ ــانَ  ف ــَيا هللاِ ك  عاص
 

لنيَ   اهللاِ  وصيةُ  والتَّقَوى  يف  قاَل  َكام واآلِخريَن, لألوَّ
 h i j k l m n o p q r s t﴿ النساِء: ُسورةِ 
u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª «﴾ ]١٣١:النساء[. 

ةِ   ذرٍّ  أليب َوصيَّتِه يف ُمتمثِّلةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولِ  َوصيةُ  وِهَي   ِمن ولُألمَّ
ِمذيِّ  ُسننِ ( يف جاءَ  ذلَك; بعدِ   اهللاَ  اتَِّق « فقاَل: ذرٍّ  أبا َأْوىص ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)الرتِّ

يَِّئةَ  َوَأْتبِعِ  ُكنَْت, َحْيُثَام   .IQH»َحَسنٍ  بُِخُلٍق  النَّاَس  َوَخالِِق  َمتُْحَها, َسنَةَ اَحل  السَّ
                                                 

 ).١٩٨٧(رقم أخرجه الرتمذي كتاب: الرب والصلة, باب ما جاء يف معارشة الناس,  )١(

kk
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  ِرسِّ ِيف  ى اهللاِ وَ قْ تَ بِ  يَك وِص أُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  : أمحدَ  اإلمامِ  ِروايةِ  ويف
 .IQH»هِ تِ يَ نِ َال عَ وَ  كَ رِ مْ أَ 

  اخلُدريِّ  َسعيدٍ  َأيب َحديِث  يف جاءَ  كام−  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رجٌل  جاءَ  وَقدْ 
عاء( ِكتابِه يف الطرباينِّ  عندَ   ُأوِصيَك « :قاَل  َأْوِصني, اهللاِ  َرسوَل  يا فقاَل: − )الدُّ

 .IRH»َخْريٍ  ُكلِّ  ِمجَاعُ  َفإِنَّهُ  ; اهللاِ  بَِتْقَوى
  ُعمرُ  الفاروُق  فهاُهوَ  بينَهم, فيام الصاِحلنيَ  وصيةُ  هَي  والتَّقَوى

ا بعُد;« يقوُل:  اهللاِ  عبدَ  ابنَه ُيوِيص   ; فإنَّهفإينِّ ُأوصيَك بَتقَوى اهللاِ  أمَّ
 عينيَك  ُنصَب  التَّقوى زاَده, فاجَعلِ  شَكَره وَمن جزاُه, أقَرَضه وَمن َوقاُه, اتَّقاهُ  َمنِ 

 .ISH»قلبَِك  وجالءَ 
َفها كام والتَّقَوى  قاَل: )َجمموع الَفتاَوى( ِكتابِه يف  تيميةَ  ابنُ  عرَّ

 أمجعِ  ِمن وُهوَ  ,ITH»َعنْه اهللاُ َهنَى ما وتركَ  بهِ  اهللاُ َأَمرَ  ما فِعَل  َجتمعُ  والتَّقَوى«
 التعاريِف.

 َتتَّقي. ُثم َتتَّقي, ما تعلمَ  َأنْ  وأصُلها: أصٌل, وللتَّقَوى
كيَف َيكوُن « قاَل:  ُخنَيسٍ  بنِ  َبكرِ  عن  الكرخيُّ  َمعروٌف  نَقَل 

 َتتَّقي ُحتسنُ  ال ُكنَت  إذا : َمعروٌف  قاَل  ُثم »َيتَّقي?! ما َيدري ال َمن ُمتَّقًيا
با, أَكْلَت   ال كنَت  وإذا بَرصَك, َتغضَّ  فَلمْ  امرأةٌ  لِقَيْتك تتَّقي ُحتِسنُ  ال ُكنَت  وإذا الرِّ

                                                 
 ).٥/١٨١أخرجه أمحد يف مسنده ( )١(
 ).١٨٥٨(رقم  الطرباين يف الدعاءأخرجه  )٢(
 ).١٣٧(أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ رقم أخرجه  )٣(
 ).٨/٥٢٦(جمموع الفتاوى  )٤(



 

 

١٩٩ א

 .IQH»عاتِِقَك  عىل سيَفك وَضْعت تتَّقي ُحتسنُ 
ــــلِّ  ــــذنوَب  خ ــــغَريها ال  َص

 

 التُّقـــــــى ذاكَ  وَكبَريهـــــــا 
 

ــــنَعْ  ــــامشٍ  واص ــــوَق َأرْ  ك  ف
 

 َيـــَرى مـــا َحيـــذرُ  الشـــوكِ  ضِ  
 

 َصـــــــــغريةً  َحتِقـــــــــَرنَّ  ال
 

ـــاَل  إنَّ   ـــنَ  اِجلب ـــ م  IRHىـاَحلص
 

 وِمن أسباِب التَّقَوى, وَسعِي الصاِحلَني لَتحقيِقها أموٌر:
ًال:  : اهللاِ  بَمحبةِ  الفوزُ  أوَّ
 هذا عندَ  وَقْفنا لو وواهللاِ, رشًفا, األمرُ  هذا وكَفى اهللاُ, أحبَّه اهللاَ اتََّقى فَمنِ 

 َأنْ  إالَّ  عليَك  وما اهللاُ, أحبَّه اهللاَ اتَّقى َمنِ  فإنَّ  لَكفانا; غِريه إىل انَتَقْلنا وما األمرِ 
رُ  األصَل  هذا أنَّ  لتجدَ  فَتقرَأه ربِّك كتاِب  إىل َتعودَ   موضٍع. ِمن أكَثرَ  يف َيتكرَّ

 ¼ « : ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º احلقِّ  قوُل  ذلَك  ِمن
 .]٧٦:آل عمران[ ﴾½

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)ُمسِلمٍ  صحيح( يف جاءَ  فَقدْ  عليَك, خوٌف  فال اهللاُ أحبََّك  فإذا
يَل, َفَقاَل  َدَعا َعْبًدا اهللاُ َأَحبَّ  إَِذا« قاَل: يُل, إِينِّ ُأِحبُّ ُفَالًنا َفَأِحبَُّه. َفُيِحبُّهُ : ِجْربِ  ِجْربِ

َامِء  ِيف  ُثمَّ ُينَاِدي َامءِ  َأْهُل  َفُيِحبُّهُ  َفَأِحبُّوُه. ُفَالًنا ُحيِبُّ  اهللاَ َفَيُقوُل: إِنَّ السَّ  ُثمَّ « قاَل: »السَّ
 .ISH»ْرضِ األَ  ِيف  َقُبوُل ال َلهُ  ُيوَضعُ 

                                                 
 ).١/٤٠٢(انظر: جامع العلوم واحلكم البن رجب  )١(
 ).٢٩األبيات البن املعتز, انظر: ديوانه (ص  )٢(
), ومسلم: كتاب الرب ٣٢٠٩أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة, رقم ( )٣(

أيب هريرة ), من حديث ٢٦٣٧والصلة واآلداب, باب إذا أحب اهللا عبدا حببه لعباده, رقم (
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 تعاىل اهللاُ أقبَل  إالَّ  اهللاِ إىل بَقلبِه عبدٌ  أقبَل  ما« : حيَّانَ  بنُ  هرمُ  قاَل  وَقدْ 
َهتُم َيرُزَقه حتَّى إليه, اُملؤِمننيَ  بُقلوِب   .IQH»ورمحَتُهم مودَّ

; أحبَّه الَّذي هذا فَسعيدٌ   ويف السامءِ  يف عنه مرضيا َمقبوًال, َجتُده لِذا اهللاُ
 األرِض.

ــُت  ــعادةَ  َأرى وَلْس ــعَ  الس ــالٍ  َمج  م
 

 الســــعيُد  هــــوَ  التَّقــــيَّ  ولكِــــنَّ  
 

ـــزادِ  خـــريُ  اهللاِ وَتقـــَوى  ُذخـــًرا ال
 

ــــَد   ــــى اهللاِ وِعن ــــُد  لَألْتق  IRHَمزي
 

 باَجلنِة: الفوزُ   ثانًيا:
 فله اهللاَ  اتَّقى َمنِ  أنَّ  كثًريا: اهللاِ  كتاِب  يف ذلَك  ِجتدُ  اجلَنَة, َأدَخَله اهللاُ  أحبَّه فَمنْ 

 ¥﴿ اِحلجِر: ُسورةِ  يف  احلقُّ  قاَل  اآلياِت, هذه حسُبنا ولِكنْ  اجلَنُة,
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ 
 .]٤٨−٤٥:احلجر[

َخانِ  سورةِ  يف كذلَك   f g h i﴿ يقوُل:  احلقَّ  جتدُ  الدُّ
j k l m n o p q r s t u 

v w x y﴾ ]٥٤− ٥١:الدخان[. 
 [ \ ] V W X Y Z ﴿ الطوِر: ُسورةِ  يف قاَل  كذلَك 

                                                  
. 

 ).١٢٨٣(رقم  أخرجه أمحد يف الزهد )١(
 ).٤٧ديوانه (ص  انظر: .لحطيئةل البيتان )٢(



 

 

٢٠١ א

^ _ ` a b c d e f g h i j k 
l m n o p q r s﴾ ]٢٠−١٧:الطور[. 

 [ \ ] : ﴿Z احلقِّ  قوَل  قرأَت  القمرِ  سورةِ  يف قَرْأَت  فإذا
^ _ ` a b c d e﴾ ]٥٥−٥٤:القمر[. 

نوِب  ومغفرةُ  السيِّئاِت, تكفريُ  ثالًِثا:  واَخلطايا: الذُّ
نا كتاِب  يف َنقَرُؤه أيًضا وَهذا  ُسورةِ  يف يقوُل   فاحلقُّ  ; ربِّ

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿ احلَديِد:
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ ]٢٨:احلديد[. 

 A B C D E﴿ سبحانه: احلقُّ  يقوُل  املاِئدةِ  ُسورةِ  ويف
F G H I J K L﴾ ]٦٥:املائدة[. 

ُل  َمن حتتاُج  لكنَّها ِجدا َكثريةٌ  الباِب  هذا يف واآلياُت   فيها. َيتأمَّ
 للُهموِم: وَتفرًجيا لُألمورِ  تيسًريا التَّقوى يف إنَّ  رابًِعا:

 j k﴿ سبحانه: فقاَل  العظيمِ  األصلِ  هذا عىل  اهللاُ  نصَّ  وَقدْ 
l m n o p q r s t u﴾ ]٣−٢:الطالق[. 

 .]٤:الطالق[ ﴾Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴿ سبحانه: وقاَل 
 ﴾¡ � ~ { | } w x y z﴿ سبحانه: وقاَل 

 .]٧− ٥:الليل[
ا ةٌ  إهنَّ  الَعظيمةِ  اخللةِ  هذه َتطلُِّب  إىل َتْدعونا  اهللاِ كتاِب  يف واِضحةٌ  أِدلَّ
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 ال! كيَف  التَّقَوى, َحتقيُق  وهَي  املؤِمنِ  حياةِ  يف اُملهمُّ  واَملطَلُب  الراِئعِة, واخلَصلةِ 
َق  َأنْ  ربَّه َيْدعو كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص ورسوُلنا  ريب صلوات األتقياءِ  سيِّدُ  وهوَ  األمرَ  هذا ُحيقِّ
رُ  عليه, وسالمه ُهمَّ « فَيقوُل: )ُمسِلمٍ  َصحيح( يف جاءَ  كام ُدعاُؤه َيتكرَّ  َأْسَأُلَك  إِينِّ  اللَّ

 .IQH»ِغنَىالوَ  َعَفاَف الوَ  َوالتَُّقى, ُهَدى ال
ُهمَّ « ويقوُل: َها َتْقَواَها, َنْفِيس  آِت  اللَّ اَها َمنْ  َخْريُ  َأْنَت  َوَزكِّ  .IRH»َزكَّ
ُهمَّ « سَفِره: حالِ  يف ويقوُل  ا اللَّ  .ISH»َوالتَّْقَوى ِربَّ ال َهَذا َسَفِرَنا ِيف  َنْسَأُلَك  إِنَّ
ا  اُملتتابِعَة. األجورَ  هِذه ُمبتغٍ  َحريصٍ  ُمؤمنٍ  كلِّ  َمطلُب  إهنَّ

ها َتقواها, َنْفيس آِت  اللُهمَّ  اها, َمن خريُ  أنَت  وزكِّ  وَموالها. ولِيُّها أنَت  زكَّ
 : اهللاِ  برمحةِ  لنَحَظى خاِمًسا:
 َيعرتيَك  وال عليك, خوٌف  فال  اهللاُ  رِمحََك  فإذا َمْرحومون, فاُملتَّقون

 أبًدا. ُحزنٌ 
 U V W X Y﴿ األعراِف: ُسورةِ  يف  احلقُّ  قاَل 

Z [ \ ] ^ _ ` a b﴾ 
 .]١٥٦:األعراف[

                                                 
, رقم يعمل م ل ما رش ومن عمل ما رش من التعوذ, باب الذكر والدعاءأخرجه مسلم: كتاب  )١(

 .ابن مسعود ), من حديث ٢٧٢١(
, رقم يعمل م ل ما رش ومن عمل ما رش من التعوذ, باب الذكر والدعاءأخرجه مسلم: كتاب  )٢(

 .أرقم  بن زيد), من حديث ٢٧٢٢(
), من ١٣٤٢, رقم (وغريه احلج سفر إىل ركب إذا يقول ماأخرجه مسلم: كتاب احلج, باب  )٣(

 .ابن عمر حديث 
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 أنَّ  : الفاريسِّ  سلامنَ  َحديِث  ِمن )احلاِكمِ  ُمستدَرك( يف جاءَ  وَقدْ 
َمَواِت  َخَلَق  َيْومَ −  َخَلَق  اهللاَ  إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ٍة, ِمَئةَ  − ْرَض األَ وَ  السَّ  َرْمحَةٍ  ُكلُّ  َرْمحَ
َامءِ  ِمْلءُ  ا َالئِِق;اَخل  َبْنيَ  َرْمحَةً  ِمنَْها َفَقَسمَ  ْرِض,األَ وَ  السَّ  َوَلِدَها, َعَىل  َوالَِدةُ ال َتْعطُِف  ِهبَ
ا ُب  َوِهبَ ا اَء,املَ  َوالطَّْريُ  َوْحُش ال َيْرشَ اَحمُ  َوِهبَ  ِقَياَمةِ ال َيْومُ  َكانَ  َفإَِذا َالئُِق,اَخل  َيَرتَ

َها  .IQH»َوتِْسِعنيَ  تِْسًعا َوَزاَدَها اُملتَِّقنيَ  َعَىل  َقَرصَ
م  األُجوِر. هبذهِ  فازوا الذينَ  اُملتَّقون إهنَّ
 عبدِ  بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  اهلَُدى نبيِّ  عىل − اهللا رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا

,  b c d e f g h﴿ الكريِم: ِكتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ
i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
 .سلامن الفاريس ), من حديث ٤/٢٤٧( احلاكم يف املستدركأخرجه  )١(
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 ُأولو هبا َيأخذُ  أسباٍب  ِمن له ُبدَّ  وال َحمطَّاٍت, ِمن له ُبدَّ  ال التَّقَوى إىل الطريُق 

 النَّجاَة. أرادوا إذا األلباِب 
ُث  يةِ  درَسْني; يف التَّقَوى عنِ  َنتحدَّ  يف نعيُش  إنَّنا حيُث  املوضوِع; هذا ألمهِّ

إذا وَقَعِت « : َحبيٍب  بنُ  طلُق  قاَل  لِذا بعٍض; عىل بعُضها َيركُب  فِتنةٍ  زَمنِ 
عريةِ  هذه إحياءُ  الِفتنِ  إطفاءِ  أسباِب  أعظمِ  ِمن أي: »بالتَّقَوى الِفتنُة فَأطِفُئوها  الشَّ

, بطاعةِ  تعمَل  َأنْ « :قاَل  التَّقَوى? وما :قالوا الَعظيمِة. , منَ  نورٍ  عىل اهللاِ  َترجو اهللاِ
, ثواَب  , ِمنَ  ُنورٍ  عىل اهللاِ, َمعصيةَ  َترتكَ  وَأنْ  اهللاِ  .IQH»اهللاِ  ِعقاَب  ختاُف  اهللاِ

ُ  وهو−  الغزايلُّ  حامدٍ  َأبو قاَل   باألَسباِب  األخذِ  ِمنَ  ُبدَّ  ال أنَّه ُيبنيِّ
َمن أراَد َأْن َيتَّقَي اهللاَ « :− التَّقوى وطريِق  التقَوى إىل ُتوصُل  الَّتي األبواِب  وَطرِق 

نَّ  فْلُرياِع األعضاَء اخلمسةَ  والقلُب,  واللساُن, واألُذُن, العُني,: األصوُل  فإهنَّ
 .IRH»والبطنُ 

ِمذيِّ  ُسنن( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَله ما وهذا  َمسعودٍ  ابنِ  حديِث  ِمن )الرتِّ
,  ْا اهللاِ, رسوَل  يا :ُقْلنا :قاَل  »َياءِ اَحل  َحقَّ  اهللاِ ِمنَ  اْسَتْحُيوا« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  فَقد  إنَّ

                                                 
 ).٩٦٥رقم ( أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري )١(
 ).١٤٣ص:(للغزايل طبع ضمن جمموعة رسائل الغزايل  السالكني وعمدة الطالبني روضة )٢(

kk
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 َأنْ  َياِء:اَحل  َحقَّ  اهللاِ ِمنَ  اِالْستِْحَياءُ  َوَلكِنِ  َذاَك, َلْيَس « :قاَل  هللاِ. واحلمدُ  َنسَتْحيي
َفظَ  ْأَس  َحتْ  َأَرادَ  َوَمنْ  بَِىل,الوَ  ْوَت املَ  َوْلَتْذُكرِ  َحَوى, َوَما َبْطنَ الوَ  َوَعى, َوَما الرَّ
ْنَيا, ِزينَةَ  َتَركَ  ِخَرةَ اآل  .IQH»َياءِ احلَ  َحقَّ  اهللاِ ِمنَ  اْسَتْحَيا َفَقدِ  َذلَِك  َفَعَل  َفَمنْ  الدُّ

 والطريُق إىل التَّقَوى َيُمرُّ عَرب هذه اَملحطَّاِت األربِع:
 :َحمبُة اهللاِ  األُوىل:

ُل, احلبُّ  له قلبَِك  يف  الربُّ  َيكونَ  َأنْ  أي:  بعدَ  َيأيت حبٍّ  وكلُّ  األوَّ
مُ  فال اهللاِ, يف وَيكونُ  اهللاِ, َحمبةِ   قاَلهُ  الَّذي وَهذا , اهللاِ َحمبةِ  عىل حمبةٌ  َتتقدَّ

َعْت « : الداراينُّ  ُسليامنَ  أبو يقوُل  , اَملوَىل  قلوٌب َحمبَة اهللاِ ملَّا ادَّ
 a b c d e f g h i j ` _ ^﴿ها ِحمنًة:  َأنزَل اهللاُ ل

k l m n o p q r s t u v w x   y﴾ ] آل
 .IRH»]٣٢−٣١:عمران

, ُنحبُّ  نحنُ  اآلَن: َيقولونَ  فاجلميعُ   اُملتكلِّمُ  هذا, يف شكٌّ  عنَدنا ليَس  اهللاَ
 أدعياُء. فأصحاُهبا َبيِّناٌت  عليها َيُقمْ  م ل ما والدعاَوى َدعاَوى, هذه لِكنْ  والسامُع,

عَوى هذه عىل والُربهانُ  الساطعُ  فالدليُل  فاتِنا سلوِكنا يف ُيَرى َأنْ  الدَّ  وَترصُّ
 قيَل: كام وإالَّ  اهللاِ, رسالةَ  بلَّغَ  الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرسولِ  باتِّباعِ  اهللاِ َحمبَّةِ  عىل برهانٌ 

ــُح  زعمُ َتــ وأنــَت  ي اإللــهَ ـعِصــتَ   هبَّ
 

ـــذا   ـــاٌل ه ـــاسِ يف القِ  ُحم ـــ ي  ديعُ َب
 

                                                 
, رقم ٢٤, باب ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن والورع صفة القيامة والرقائقالرتمذي: كتاب أخرجه   )١(

 ., من حديث ابن مسعود )٢٤٥٨(
 ).٣/٢٢( مدارج السالكني البن القيم )٢(
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ــانَ  ــو ك ــُح  ل ــادِ بُّ ــعْ طَ ا ألَ قً ك ص  هَت
 

ـــ بَّ ِحـــاملُ  إنَّ    IQHطيـــعُ مُ  بُّ ُحيـــ نْ ملَِ
 

دَ   واهللاُ  أنَّه −اهللاِ  َحمبةِ −  الشعريةِ  هِذه َعن َيتخلَّْون الَّذين َتوعَّ
  يف قاَل  ُيعجُزه, وال ذلَك  عىل قادرٌ  سبحانه وهو كلَّه, اجليَل  َيستبِدُل 

 l m n o p q r s t u v w x﴿ املاِئدِة: ُسورةِ 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ ]٥٤:املائدة[. 
 ُبدَّ  ال بُقلوبِنا, وألصُقها لنُفوِسنا اَملحبوباِت  أكثرُ  هي َثامنيةٌ  َحمبوباٌت  وُهناكَ 

 الثامنيَة, املحبوباِت  هِذه الكريمِ  ِكتابِه يف  اهللاُ  وذَكرَ  اهللاِ, َحمبةِ  بعدَ  َتكونَ  َأنْ 
 k l m n o p q r s﴿ سبحانه: فقاَل 

t u v w x y z { | } 
~ _ ` a b c d e f g h i j k 

l﴾ ]٢٤:التوبة[. 
 اهللاِ َحمبَّةِ  ِمقدارَ  َتعرَف  َأنْ  أَرْدت فإذا قلبِه, يف العبدُ  َجيُده َطعمٌ  ها ل اهللاِ فمحبةُ 

 :)ُمسِلمٍ  صحيح( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  قلبَِك, يف َطعًام  لذلَك  سَتجدُ  قلبَِك  يف
َّا إَِلْيهِ  َأَحبَّ  َوَرُسوُلهُ  اهللاُ َكانَ  َمنْ ; يَامنِ اإلِ  َطْعمَ  َوَجَد  فِيهِ  ُكنَّ  َمنْ  َثَالٌث « ا, ِمم  ِسَواُمهَ

 ِمنُْه َكَام  اهللاُ  َأْنَقَذهُ  َأنْ  َبْعَد  ُكْفرِ ال ِيف  َيُعودَ َوَأْن َيْكَرَه َأْن  هللاِ, إِالَّ  ُحيِبُّهُ  َال  ْرءَ املَ  ُحيِبَّ  َوَأنْ 
 .IRH»النَّارِ  ِيف  ُيْقَذَف  َأنْ  َيْكَرهُ 

                                                 
 ).١٤٧− ١٤٦ص:(البيتان البن املبارك. انظر: ديوانه  )١(
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب ١٦أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب حالوة اإليامن, رقم ( )٢(

 . ), من حديث أنس٤٣بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإليامن, رقم (
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 ذَكَرها−  الَبليغةِ  الَوصيةِ  هبذه وأوَصْتهم أبناَءها السَلِف  منَ  امرأةٌ  َمجَعِت  وقد
دوا« ُهم: لَ  فقاَلْت  − )جاِمع الُعلوِم واِحلَكمِ ( كتابِه يف  احلنبيلُّ  رجٍب  ابنُ   َتَعوَّ

دَ  َأنْ  َحيتاُج  اإلنسانَ  َأنَّ  أي: ,»وطاعَته اهللاِ حبَّ   َألِفوا اُملتَّقنيَ  فإنَّ « ذلَك  َيتعوَّ
 »املَلعوُن بَمعصيةٍ  همُ  ل عَرَض  غِريها, فإِنْ  ِمن َجواِرُحهم فاسَتْوَحَشت الطاعَة,

ِت « الشيطانُ  أِي:  .IQH»ُمنِكرونَ  ها ل فُهمْ  ُحمتِشمًة, هبِم املعصيةُ  مرَّ
دوا« ُهم: ل فقاَلْت   اهللاِ. َتقَوى إىل َيقودُ  ِممَّا هذا ألنَّ  وذلك »اهللاِ حبَّ  َتعوَّ

 استِشعاُر َرقابِة اهللاِ: اَملحطُة الثانيُة:
 أن قبَل  عليه تِردُ  الَّتي باخلاطِرةِ  َيعلمُ   اهللاَ أنَّ  العبدُ  َيستشِعرَ  َأنْ  أي:

 تِرَد.
ُف  وهو  اُملحاسبيُّ  احلارُث  يقوُل  اُملراَقبُة: ِعلُم « قاَل: اُملراقبَة, َلنا ُيعرِّ

بِّ   .IRH»القلِب بُقرِب الرَّ
ه يف عليه ُمطَّلعٌ  اهللاَ أنَّ  اإلنسانُ  يعَلمَ  َأنْ  أي:  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فَقدْ  وَجهِره, ِرسِّ

 يف أمحدَ  عندَ  جاءَ  كام »َوَعَالنَِيتِهِ  َأْمِركَ  ِرسِّ  ِيف  اهللاِ بَِتْقَوى ُأوِصيَك « : َذرٍّ  ألَيب
 .ISH)ُمسنَِده(

: عندَ  املشهورُ  واحلديُث   اهللاَ  َتْعُبَد  َأنْ « :قاَل  اِإلحساُن? وما قاَل: البخاريِّ
ْ  َفإِنْ  َتَراُه, َكَأنََّك   سَأعَمُل  اإلنساُن: َيقوَل  َأنْ  ُيمكنُ  وال ,ITH»َيَراكَ  َفإِنَّهُ  َتَراهُ  َتُكنْ  َمل

                                                 
 .)٢/٣٤٧جامع العلوم واحلكم ( )١(
 ).٣١٣:ص( الوصايا للمحاسبي )٢(
 .)٥/١٨١أخرجه أمحد يف مسنده ( )٣(
), ومسلم: ٥٠عن اإليامن, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب سؤال جربيل النبي  )٤(
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 اهللاُ  أظهَرهُ  اخلفاءِ  يف عَمًال  عِمَل  إذا العبدَ  فإنَّ  الناُس, هبا َيعلمُ  ال اخلَفاءِ  يف أشياءَ 
اِم, منَ  يومٍ  يف للناسِ  . وال األيَّ  ُبدَّ

ألبَسه اهللاُ ِرداَءها, إِْن كاَن  إالَّ  رسيرةً  عبدٌ  أَرسَّ  ما« السَلِف: بعُض  قاَل  لذا
 الَّذي فهذا الناُس, وَيراها َتظهرَ  أن ُبدَّ  ال أي: ,IQH»َخًريا فخٌري, وإِْن كاَن رشا فرشٌّ 

 يف وقعَ  فَقدْ  عليه, َيطَّلعُ  ال اهللاَ أنَّ  َيُظنُّ  وهو اخلَلواِت  يف والذنوَب  املعاِيصَ  ُيقارعُ 
 اخلَطيئِة. ِمن أعظمَ  ُمنكرٍ 

 اُملنَتِسبنيَ  ِمنَ  أقواًما رأيُت « :)َصْيد اخلاطِرِ ( ِكتابِه يف  اجلَوزيِّ  ابنُ  قاَل 
م أي: »اخلَلواِت  يف إليِهمْ   احلقِّ  نظرَ  الِعلِم أَمهلوا إىل  الناسِ  أمامَ  كانوا إذا أهنَّ

 خَلْوا إذا لِكنَّهم والفضاِئِل, والتَّديُّنِ  والزهدِ  والصالِح  التَّقَوى بِلباسِ  خَرجوا
 َموجوِدين فكانوا اجلََلواِت, يف ِذْكرهم حماِسنَ  فَمحا« قاَل: انَتَهكوها. اهللاِ  بَمحارمِ 

 .IRH»كاَملْعدومنيَ 
 قوِمه, ِمن الصالَح  الرجَل  ُيعاِمُل  ِممَّا أقلَّ  ربَّه اإلنسانُ  ُيعامَل  أن اخلََطرِ  فمنَ 
 وفالٍن, فالنٍ  أمامَ  اخلطأَ  َيقوَل  َأنْ  وَيسَتْحيي وفالٍن, فالنٍ  أمامَ  َيظهرَ  أن َيسَتْحيي

 . احلقِّ  نَظرَ  ُيراعِ  ومل انَتَهَكها, اهللاِ  بَمحارمِ  خال إذا لِكنَّه
 تُقـْل  فـال يوًما الدهرَ  خَلوَت  ما إذا

 

ــوُت   ــنْ  خَل ــْل  ولكِ ــيلَّ  ُق ــُب  ع  َرقي
 

                                                  
 . ), من حديث أيب هريرة٩كتاب اإليامن, باب معرفة اإليامن, رقم (

) من ١٧٠٢رقم ٢/١٧١(; أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي مرفوًعا إىل النبي  )١(
. ولكنه ضعيف جدا. انظر: السلسلة الضعيفة لأللباين حديث جندب بن عبد اهللا 

)٢٣٧(. 
 ).١٤٨ص:( صيد اخلاطر )٢(



 

 

א٢٠٩ א

 َيغفــــُل ســــاعةً  اهللاَ َحتَســــبنَّ  وال
 

ــا وال أنَّ   ــى م ــهِ  ُخيَف ــُب  علي  IQHَيغي
 

 يف اُملتَّقنيَ  ُيشاِركَ  وَأنْ  التَّقَوى َمقامِ  إىل يِصَل  َأنْ  أرادَ  َمن اَملحطُة الثالِثُة:
دٌة, فنُفوُسنا وختضَع, َتنقادَ  حتَّى قوًدا وَيقوَدها نفَسه, فْلُيحاِسْب  هم َمناِزلِ   ُمتمرِّ
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ سبحانه: احلقُّ  قاَل  لذا املعصيِة; إىل َتتوُق 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
É﴾ ]٤١−٣٧:النازعات[. 

 َكبٍح. حالةِ  ويف النفِس, هذه معَ  ِرصاعٍ  حالةِ  يف َيعيَش  َأنْ  َحيتاُج  فاِإلنسانُ 
 َمهَّت إذا« :)احلَياةُ  علََّمْتني هَكذا( ِكتابِه يف  السباعيُّ  ُمصطَفى يقوُل 

ْرها باملَعصيةِ  نفُسك ْفها أي: »باهللاِ فَذكِّ  قٌرب, ُهناكَ  نفُس  يا ها: لَ  وُقْل  باهللاِ  خوِّ
, يَدِي  بنيَ  ووقوٌف  ْرها َترِجعْ  م ل فإِذا« تلظَّى نارٌ  وُهناكَ  اهللاِ  »الرجالِ  بأخالِق  فذكِّ

ْرها َترِجعْ  م ل فإِذا« قاَل: الِفعَل. هذا َتفَعيل أن بِك  َأرَبأُ  أنا عيٌب, ها: ل ُقْل  أي:  فذكِّ
 .IRH»الناُس  هبا عِلمَ  إذا بالَفضيحةِ 
ها حتَّى َمرحلةٍ  إىل َمرحلةٍ  ِمن نفَسه ُيتابعُ  هكذا  هذا املعاِيص, فِعلِ  َعن َيُكفَّ

 التَّقَوى. َمقامِ  إىل يِصَل  َأنْ  أَحُدنا َأرادَ  إذا
ـــــ ـــــوى اهللاِفتَ  اهللاَ ِق واتَّ ـــــ ق  اَم

 

ــقَ  ْت رَ جــاوَ   ــ َب ْل ــ وَ إالَّ  رئٍ اْم  ْل َص
 

 بطـــًال  طرًقـــا َيقطـــعُ  َمـــن لـــيَس 
 

 ISHَمــن يتَّقــي هــو البَطــْل  وإنَّــام 
 

                                                 
 ).٣٤(ص أليب العتاهية, انظر: ديوانه انالبيت )١(
 ).٣٩ص:( هكذا علمتني احلياة )٢(
 ).٢/٤٣٧(جواهر األدب للهاشمي , انظر: البن الوردي انالبيت )٣(



 

 

אאאFE ٢١٠

 الشيطانِ  َل حبائِ َمن أراَد َأْن َيصَل إىل َمقاِم اُملتقَني فْلَيحَذْر  اَملحطُة الرابعُة:
 اللَّعِني:

 ﴾a b c d ` _﴿ الشيطاِن: عنِ  َلنا  اهللاُ قاَل 
نا امكَ   للَموَىل  الشيطانُ  قاَل  فَقدْ  ,]٢٥:[فاطر  ُسورةِ  يف  أخَربَ

 | } p q r s t u v w x y z﴿ :األعراِف 
} ~ _ ` a b c d﴾ ١٧−١٦:[األعراف[. 

 واحلبائِل, املكائدِ  هِذه وجهِ  يف جاِهًدا َيعمَل  َأنْ  ُبدَّ  فال اهللاَ َيتَّقَي  َأنْ  أرادَ  فَمنْ 
َلْو ناَم « قاَل: إبليُس? َينامُ  َهْل  فقاَل:  البرصيِّ  للحَسنِ  رجٌل  جاءَ  وَقدْ 

 .IQH»إبليُس لوَجْدنا الراحةَ 
 كام ُمبينًا, عدوا وَيتَّخَذه وُيصارَعه, ُيغالَبه َأنْ  العبدِ  منَ  َحيتاُج  َينامُ  ال وكوُنه

نا أَمرَ   بياُنه. سَيأِيت  كام بذلَِك,  ربُّ
 عبدِ  بنِ  ُحممدِ  والرمحةِ  اهلَُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا

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

  k  

                                                 
 ).١٥٠٦(رقم  أخرجه أمحد يف الزهد )١(
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F٢٨E 

א   א 
  k   

نا خَلَق  حينَام البِدايةُ  كاَنِت   الشيطانُ  غِضَب  حينَها , آدمَ   ربُّ
 ° ¯ ®﴿ : قاَل  العداوُة, وحَصَلِت  السجوِد, َعنِ  وامتنَعَ 

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ 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﴾ ]١٥−١١:األعراف[. 
دُ  الشيطانُ  فبَدأَ  ُد: ُهيدِّ  ُسورةِ  يف سبحانه قاَل  كام وسأفعُل, هبِم سأفعُل  وَيتوعَّ
 m n o p q r s t u v w x y﴿ األعراِف:

z { | } ~ _ ` a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r﴾ ]١٨−١٦:األعراف[. 

 c d e f g﴿ ووعيِده: َهتديِده يف جاءَ  اإلرساءِ  ُسورةِ  ويف
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 
 .]٦٥−٦٢:اإلرساء[ ﴾¿

kk
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ذُ  اللَّعنيُ  الشيطانُ  وبَدأَ  َل  ووعيَده, هتديَده ُينفِّ  آدمَ  بَأبينا بَدأَ  بَدأَ  ما وأوَّ
 قاَل  كام : ﴿t u v w x y z { | } 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² 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 Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ ß à á â ã ä å æ A B C D E F G H 

I J K L﴾ ]٢٣−١٩:األعراف[. 
 مَعُهام العداوةُ  وُأهبَِطِت  األرِض, إىل اجلميعُ  َهيبطَ  َأنْ   الربُّ  فأَمرَ 

 N O P Q R S T U V﴿ سبحانه: قاَل  الديِن, يومِ  إىل
W X Y Z﴾ ]٢٤:األعراف[. 

 اهللاِ  َهبدِي  باالعتِصامِ  إالَّ  وفِخاِخه ووعيِده َهتديِده من َنسَلمَ  َأنْ  ُيمكنُ  وال
, نا َلنا قاَل  هَكذا  : ﴿A B C D E F G H ربُّ
I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ \ ] ^ ﴾ ]استمَسَك  فريٌق  فريقاِن: فُهام ,]٣٩−٣٨:البقرة 
َب  كفرَ  وفريٌق  فنَجا, باهلَُدى  الناُر. فَمآُله وكذَّ

لِ  ِمن وَتبدأُ  َتتوقَُّف, ال لإلنسانِ  الشيطانِ  فَعداوةُ  نيا إىل ُخروِجه أوَّ  الدُّ
 ِمنْ  َما« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)ِحبانَ  ابنِ  صحيح( يف جاءَ  فَقدْ  هلواِئها, واستِنْشاِقه

هُ  إِالَّ  ُيوَلُد  َمْوُلودٍ  ْيَطانُ  َيَمسُّ  َنسَمُعه الَّذي الرصاُخ  هذا أي: »َصاِرًخا َفَيْسَتِهلَّ  الشَّ
ك أنا له: َتقوُل  الشيطانِ  ِمنَ  َغمزةٌ  هَي  والدتِه حنيَ  الصبيِّ  منَ   إِالَّ « اآلنَ  ِمنَ  َعدوُّ



 

 

א٢١٣ א

 ¿ ¾ ½ ¼ « º﴿: اْقَرُؤوا ِشْئُتمْ  إِنْ  َواْبنََها, ِعْمَرانَ  اْبنَةَ  َمْرَيمَ 
À﴾ ]٣٦:عمران آل[«IQH. 

 هذه يف َنَفسٍ  آخرُ  عنه وَيتوقََّف  اإلنسانُ  يموَت  أن إىل الَعداوةُ  هذه وَتستمرُّ 
نيا, ُهمَّ « فَيقوُل: َيدعو كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )داودَ  أيب ُسنن( ففي الدُّ  بَِك  َأُعوذُ  إِينِّ  اللَّ

دِّي, ِمنَ  بَِك  َوَأُعوذُ  َهْدِم, ال ِمنَ  َ  ْرِق,اَحل  ِمنَ  بَِك  َوَأُعوذُ  َغَرِق,ال ِمنَ  بَِك  َوَأُعوذُ  الرتَّ
ْيَطانُ  َيَتَخبََّطنِي َأنْ  بَِك  َوَأُعوذُ  َهَرِم, ال ِمنَ  بَِك  َوَأُعوذُ   َأنْ  بَِك  َوَأُعوذُ  ْوِت,املَ  ِعنَْد  الشَّ
 .IRH»َلِديًغا َأُموَت  َأنْ  بَِك  َوَأُعوذُ  ُمْدبًِرا, َسبِيلَِك  ِيف  َأُموَت 

ْيَطانُ  َيَتَخبََّطنِي َأنْ  بَِك  َوَأُعوذُ « احلديِث: َهَذا ِمنْ  والشاهدُ   ,»اَملْوِت  ِعنَْد  الشَّ
 لَيتخبََّطه الشيطانُ  َيأتيهِ  اإلنسانِ  عندَ  َحلظةٍ  آِخرِ  ففي املوِت, عندَ  حتَّى فِكاكَ  ال أي:

 املُستقيِم. اهللاِ  ِرصاطِ  عن وَيِرصَفه
ُ  الشيطانَ  إنَّ   حوافزُ  ولَدْيه صباٍح, طابورُ  فَلَدْيه صباٍح, كلِّ  يف ُجنوَده ُحيرضِّ
 حديِث  ِمن )ِحبانَ  ابنِ  صحيح( يف جاءَ  فَقدْ  آدَم, َبني ِمن أكثرَ  أضلَّ  ملَِنْ  وجوائزُ 

 َمنْ : َفَيُقوُل  ُجنُوَدُه, َبثَّ  إِْبلِيُس  َأْصَبَح  إَِذا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : ُموسى أيب
ْ : َفَيُقوُل  َهَذا َفَيْخُرُج : َقاَل  التَّاَج, َأْلَبْسُتهُ  ُمْسلًِام  َيْومَ ال َأَضلَّ  َق  َحتَّى بِهِ  َأَزْل  َمل  َطلَّ

ْيَطانُ  اْمَرَأَتُه. َج. َفَيِجيءُ  َأنْ  َأْوَشَك : َفَيُقوُل الشَّ ْ : َفَيُقوُل  َهَذا َيَتَزوَّ  َعقَّ  َحتَّى بِهِ  َأَزْل  َمل
. َأنْ  َأْوَشَك : َقاَل: َفَيُقوُل  َوالَِدْيِه. ْ : َفَيُقوُل  َهَذا َوَجيِيءُ  َيَربَّ َك. َحتَّى بِهِ  َأَزْل  َمل  َأْرشَ

                                                 
رقم   ,﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴿, باب التفسريأخرجه البخاري: كتاب  )١(

وابن ), ٢٣٦٦, رقم (السالم عليه عيسى فضائل, باب الفضائل), ومسلم: كتاب ٤٥٤٨(
 .هريرة من حديث أيب ) واللفظ له, ٦٢٣٥حبان رقم (

: كتاب والنسائي), ١٥٥٢, رقم (االستعاذة يف, باب الصالةأبو داود: كتاب أخرجه  )٢(
 . اليرسمن حديث أيب  ),٥٥٣١, رقم (واهلدم الرتدي من االستعاذة, باب االستعاذة
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ْ : َفَيُقوُل  َوَجيِيُء َهَذا َأْنَت. َأْنَت : َفَيُقوُل   َأْنَت. َأْنَت : َفَيُقوُل  َزَنى, َحتَّى بِهِ  َأَزْل  َمل
ْ : َفَيُقوُل  َهَذا َوَجيِيءُ   .IQH»التَّاَج  َوُيْلبُِسهُ  َأْنَت. َأْنَت : َفَيُقوُل  َقَتَل. َحتَّى بِهِ  َأَزْل  َمل

ا ةُ  العداوةُ  إهنَّ  أهداٌف  وُهناكَ  الَعداوِة, هلذه واإلعدادُ  الِقيامِة, يومِ  إىل اُملستِمرَّ
 عنَده. َمرحليةٌ  أهداٌف  وهناكَ  الشيطاِن, عندَ  َرئيسةٌ 

 اهللاُ  قاَل  فَقدْ  َجهنََّم, إىل البعيدَ  َيسحَب  َأنْ  الشيطانِ  عندَ  الرئيُس  واهلدُف 
: ﴿_ ` a b c d e f g h i j k 

l﴾ ]هذا إىل َيصَل  أن إىل لِكنَّه إبليَس, عندَ  الرئيُس  اهلدُف  ُهوَ  هذا ,]٢٥:فاطر 
  الرئيِس, اهلَدِف  هذا إىل ُتوِصُل  ِضمنيَّةٌ  وأهداٌف  َمرحليٌَّة, أهداٌف  لَدْيه اهلَدِف 

 ِمنها:
ًال:  الُكفِر: إىل الدعوةُ  أوَّ

 َيدعو إنَّام الكافَر, َيدعو ال وهو واِإلحلاِد, الُكفرِ  إىل َرصاحةً  َيدعو فُهوَ 
 : ﴿Á Â Ã Ä قاَل  كام اهللاِ; بِذْكرِ  احليَّ  بِدينِه اُملستمِسَك  املسلمَ 
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ 

 .]١٦:احلرش[
 أبناءِ  بعضِ  ِمن واملُامرساِت  والصَورَ  واألحداَث  الوقائعَ  هذه أرَأيَت 

 الَّذين كهؤالءِ  الُكفِر, إىل اإليامنِ  وِمنَ  الظُُّلامِت, إىل النورِ  منَ  َتنُقُلهم الَّتي اُملسِلمني
 اإلنساِن, ِعبادةِ  يف وَقعوا الَّذين وهؤالءِ  واحلَجِر, والشَجرِ  البَقرِ  ِعبادةِ  يف وَقعوا

 الشيطانُ  أَضلَّهمُ  إنَّام َهؤالءِ  , اهللاِ دونِ  ِمن غِريهم وِعبادةِ  النِّظاِم, وِعبادةِ 
                                                 

 .موسى من حديث أيب ) ٦١٨٩ابن حبان رقم (أخرجه  )١(
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﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ﴾ ]١٦:احلرش[. 

 الطاعِة. عنِ  الصدُّ  ثانًيا:
ه كافًرا اإلنسانَ  َجيعَل  أن َيستطِعْ  م ل إذا فإنَّه  يف جاءَ  وَقدْ  الطاعِة, عنِ  صدَّ

ْيَطانَ  إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)أمحدَ  ُمسنَد(  َلهُ  َفَقَعَد  بَِأْطُرقِِه, آَدمَ  ِالْبنِ  َقَعَد  الشَّ
 :قاَل  »!َأبِيَك? َوآَباءِ  آَبائَِك, َوِدينَ  ِدينََك, َوتَذرُ  َأُتْسلِمُ : َفَقاَل  ْسَالمِ اإلِ  بَِطِريِق 

 َوَسَامَءَك, َأْرَضَك, َوَتَذرُ  َأُهتَاِجرُ : َفَقاَل  ْجَرةِ اهلِ  بَِطِريِق  َلهُ  َقَعَد  ُثمَّ  َفَأْسَلَم, َفَعَصاهُ «
َام   بَِطِريِق  َلهُ  َقَعَد  ُثمَّ  َفَهاَجَر, َفَعَصاهُ  الطَّْوِل?! ِيف  َفَرسِ ال َكَمَثلِ  املَُهاِجرِ  َمَثُل  َوإِنَّ

مُ  ْرَأُة,املَ  َفُتنَْكُح  َفُتْقَتُل, َفُتَقاتُِل  اِل,املَ وَ  النَّْفِس, َجْهُد  ُهوَ : َفَقاَل  َهادِ اجلِ   اُل?!املَ  َوُيَقسَّ
 َأنْ  اهللاِ  َعَىل  َحقا َكانَ  ِمنُْهمْ  َذلَِك  َفَعَل  َفَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  فقاَل  »َفَجاَهَد  َفَعَصاهُ 
 .IQH»نَّةَ اَجل  ُيْدِخَلهُ 

نا عليه, وسَيقُعدُ  إالَّ  اجلَنةِ  إىل ُيوصُلنا طريًقا الشيطانُ  َيَدعَ  فَلنْ   َعن وَيصدُّ
 هَلَك. أطاَعه وَمن نجا, َعصاهُ  فَمن اهللاِ, سبيلِ 

 طاعَته. اإلنسانِ  عىل ُيفسُد  ثالًِثا:
َل  أن َيستطِعْ  م ل إِنْ  فإنَّه  أفَسدَ  الطاعةِ  وبنيَ  بينَه َحيُوَل  أو للُكفِر, العبدَ  ُحيوِّ

 يا فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  أنَّه : العاصِ  أيب بنُ  ُعثامنُ  قاَل  كام طاعَته, عليه
. َيلبُِسها وِقراَءيت صالِيت  وبنيَ  َبيني حاَل  َقدْ  الشيطانَ  إنَّ  اهللاِ, َرسوَل   أي:− عيلَّ
 َفإَِذا َخنَْزٌب. َلُه: ُيَقاُل  َشْيَطانٌ  َذاكَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  −الطاعةَ  عليه ُيفِسدَ  أن ُحياوُل 

                                                 
 .فاكه  أيب بن سربةمن حديث ) ٣/٤٨٣أمحد (أخرجه  )١(
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ذْ  َأْحَسْسَتهُ   ففَعْلت : ُعثامنُ  قاَل  ,»َثَالًثا َيَساِركَ  َعَىل  َواْتُفْل  ِمنُْه, بِاهللاِ  َفَتَعوَّ
 .IQHعنِّي اهللاُ فَأذَهَبه ذلَك 

 الدواِم. عىل َيقظانَ  َيكونَ  أن العبدِ  ِمنَ  َتستلزمُ  الشيطانِ  منَ  الَعداوةُ  إَذنِ 
يطانُ  دَ  وما َهتديداتِه َتنفيذِ  يف والشَّ  إلضاللِ  وأدواٍت  وساِئَل  َيستخِدمُ  به َتوعَّ

دةٌ  الوسائُل  وَهِذه آدَم, َبني  ُيزيِّنُ  فُهوَ  التَّزِيِني; َوِسيلةَ  منها: َأذكرُ  وَكثريٌة, ُمتعدِّ
نُ  القبيَح,  شاَهَده ما َلنا ذَكرَ  حينَام  قاَل  كام ,احلقَّ  ُيقبُِّح  أو الباطَل, وُحيسِّ

 N O ﴿ َبلقيَس  سَبأ مِلكةَ  أي: ﴾: ﴿M ُسليامنَ  ُهدهدُ 
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]﴾ 

 للشمِس. وسَجدوا اهللاَ تَركوا َقدْ  فُهمْ  ,]٢٤:النمل[
 للباطِل; َتزينيٌ  هو الناسِ  منَ  كثريٍ  ِعندَ  للِفطرةِ  انتِكاسٍ  ِمنِ  اآلنَ  َنراهُ  وما

نَ  هذا أَرَأْيَت  يجارَة, هذه الشيطانُ  له زيَّنَ  وَقدْ  اُملدخِّ  ُقبَحها َنفِسه يف َيعلمُ  وهو السِّ
 أكَثرَ  الواِحدةِ  السيجارةِ  يف أنَّ  الِعلِم: أهلِ  بعُض  ذَكرَ  إِذْ  إثِمها; وعظيمَ  وخَطَرها

 وال الناسِ  أمامَ  الَكبريةَ  هذه َيأيت اإلنسانَ  َجتدُ  ذلَك  ومعَ  َكبريًة, عرشةَ  ثِنَتْي  ِمن
نُ  واجلَميعُ  ِضيٍق, أو بحَرٍج  َيشعرُ   ِهلَذا الشيطانِ  َتزِينيِ  ِمن وهذا اجلَميِع, أمامَ  ُيدخِّ

 الباطِِل.
 عاِقٍل, ُكلِّ  عندَ  َقبيحةٌ  ِهَي  اليومَ  أبناِئنا أيدي يف الَّتي السمومُ  َهذه كذلَِك 

موَم. هذه الشيطانُ  همُ  ل َزيَّنَ  شباَبنا َنرى ذلَك  ومعَ   السُّ

                                                 
, من )٢٢٠٣( رقم الصالة, يف الوسوسة شيطان من التعوذ باب السالم, كتاب: مسلم أخرجه )١(

 .حديث عثامن بن أيب العاص 



 

 

א٢١٧ א

نَه ما بسَبِب  املرضِ  ِمنَ  اهنارَ  َقدِ  الشباِب  بعُض  كذلَِك   ِمن الشيطانُ  ُهمُ  ل زيَّ
ون الشيطانُ  همُ  ل زيَّنَ  ُمميتٍة, َموادَّ  ِمن فيه بام الِغراءِ  شمِّ   ِغراًء. َيَشمُّ

ى ما اليومَ  الشباِب  عندَ  انتَرشَ  كذلَِك   ها ل َيدَفعون غَريها, أو (سويكًة) ُيسمَّ
 كَرسطانِ  الَرسطاِن, ألَمراضِ  سبٌب  وهَي  ِصحَته, وُحيرُق  ماَله فُيحرُق  أمواًال,

 الِفعَل. هذا الشيطانُ  همُ  ل زيَّنَ  فَقدْ  اللثِة,
 اخلَمرِ  ُحرمةِ  يف شكٌّ  عنَده ُمسلمٌ  ُيوَجدُ  وال اخلَمَر, َيرشُب  الَّذي كذلَِك 

 له زيَّنَ  فَقدْ  اخلمَر, وَيَرشَب  الَعصريَ  فَيَدعُ  َجيلُس  ذلَك  ومعَ  اخلَمِر, َرضرَ  وَيعلمُ 
 الِفعَل. هذا الشيطانُ 

 ما ُقبَح  َيعلمُ  وهو فَيْزين, احلَرامِ  إىل وَيأيت باحلَاللِ  زوجَته َيُرتكُ  َمن أيًضا
 الشيطانُ  له زيَّنَ  َقدْ  فهَذا الناِس, عنِ  فَيتواَرى به الناُس  َيعلمَ  َأنْ  وَخيَشى َيفعُل,
 c d e f g﴿ الَكهِف: ُسورةِ  يف قاَل   اهللاَ  بأنَّ  ِعلًام  عَمَله,
h i j k l m n o p q r s﴾ ]١٠٤−١٠٣:الكهف[. 

 َنسأُل  اإلنساِن, َبني ِإلضاللِ  الشيطانِ  أدواِت  ِمن واِحدةٍ  أداةٍ  ِمن هَذا وكل
المةَ  اهللاَ ِكه. الشيطانِ  ُرشورِ  ِمن السَّ  وَرشَ

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

  k  
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 ُخيالُل, وبَمن ُيصاِدُق, وبَمن ُجيالُس, بَمن بطبِعه َيتأثرُ  اإلنسانَ  أنَّ  َتعَلمون
 يف جاءَ  كام ,وسلم آله وعىل عليه اهللا صىل النبيُّ  أخَربَ  كام وإجياًبا, َسلًبا بذلك َيتأثَّرُ 

َام « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  أنَّ  ومسِلٍم: البخاريِّ  عندَ   ُموَسى َأيب حديِث   ُل ثَ مَ إِنَّ
ِ  لِ امِ َح كَ  وءِ السُّ لِيِس اَجل وَ  ِح الِ الصَّ  يسِ لِ اَجل  ِ  ُل امِ َح , فَ ريِ كِ ال ِخ افِ نَ وَ  ِك ْس امل ا مَّ إِ  ِك ْس امل

 ُخ افِ نَ , وَ ةً بَ يِّ ا طَ حيً رِ  هُ نْ مِ  َد َجتِ  نْ ا أَ مَّ إِ , وَ هُ نْ مِ  اعَ تَ بْ تَ  نْ ا أَ مَّ إِ وَ « ُيعطَيَك  أي: »َك يَ ذِ ُحيْ  نْ أَ 
 .IQH»ةً يثَ بِ ا َخ حيً رِ ِمنُْه  َد َجتِ  َأوْ , َك ابَ يَ ثِ  َق رِ ُحيْ  نْ ا أَ مَّ إِ  ريِ كِ ال

 ُجلساِئه وَعن قرينِه, َعن فاسَأْل  رُجلٍ  ُخلِق  َعن َتسأَل  َأنْ  أَرْدت وإذا
ُف  وأصحابِه,  أيب ُسنن( يف جاءَ  كام−  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  فإنَّ  ُخلِقه, عىل تِلقائيا سَتتعرَّ

ُجُل « :−)داُودَ   .IRH»ُل الِ ُخيَ  نْ مَ  مْ كُ ُد َح أَ  رْ ظُ نْ يَ لْ , فَ هِ يلِ لِ َخ  ينِ  دِ َىل عَ الرَّ
 هرينِـن قَ َعـ ْل وَس  ْل سأَ ال تَ  رءِ املَ  نِ عَ 

 

ـــ  ـــ لُّ فُك ـــارنِ باملُ  رينٍ َق ـــيَ  ق  يدِ قَت
 

                                                 
), ومسلم: كتاب الرب ٥٥٣٤أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب املسك, رقم ( )١(

 ), من حديث أيب موسى األشعري٢٦٢٨والصلة, باب استحباب جمالسة الصاحلني, رقم (
. 

), من حديث أيب هريرة ٤٨٣٣أبو داود: كتاب األدب, باب من يؤمر أن جيالس, رقم (أخرجه   )٢(
. 

kk
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 مهُ يـارَ ِخ  ْب فصاحِ  يف قومٍ  نَت إذا كُ 
 

 IQHيدِ الرَّ  ى معَ دَ ى فَرت ردَ األَ  ِب صَح وال تَ  
 

 البِدايةِ  منَ  فاخَرتْ  ِدراسةٌ  أو سَفرٌ  أو عَمٌل  أو َجملٌس  جديٌد; مناٌخ  لَك  ُهيَِّئ  إذا
 فاخليارُ  قومٍ  يف كنَت  فإذا جزًما, بَجليِسه َيتأثَّرُ  اإلنسانَ  فإنَّ  الصالِح, أصحاَب 

 بيِدَك.
 مهُ يـارَ ِخ  ْب فصـاحِ  يف قومٍ  نَت إذا كُ 

 

 يدِ الرَّ  ى معَ دَ ى فَرت ردَ األَ  ِب صَح وال تَ  
 

رُ  الَّذي التوجيهَ  هذا قَرأَ  َمن منَّا واملوفَُّق   َنقرُؤه إذْ  أسبوٍع, كلِّ  يف عَلْينا َيتكرَّ
هُ   فاهللاُ  الَكهِف, سورةِ  يف  A B C﴿ وَيقوُل: النفوَس  هذه ُيوجِّ

D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `﴾ 

 .]٢٨:الكهف[
ُسِل, منَ  العزمِ  ُأويل ِمن كريمٌ  نبيٌّ   ُموسى فَهذا  ذلَك  ومعَ  الرُّ

َق  َأنْ   ربَّه وَيسأُل  َيطلُب    اهللاُ قاَل  الفاِسقني; القومِ  وبنيَ  بينَه ُيفرِّ
 [ \ ] : ﴿S T U V W X Y Z موَسى شأنِ  يف

 ُجيالُس. بَمن بَطبِعه َيتأثَّرُ  اإلنسانَ  ألنَّ  ;]٢٥:املائدة[ ﴾` _ ^
 اهللاُ يقوُل  ُموَسى, كِفعلِ  يفعُل  كذلَِك   اخلَليُل  إبراهيمُ  وهذا
 َشأنِه: يف ﴿´ 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 Ü﴾ 

                                                 
 .)١٦٥البيتان لعدي بن زيد. انظر: أدب الدنيا والدين للاموردي (ص:  )١(
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 .]٥٠−٤٨:مريم[
نيا يف صديًقا َجتِدْ  م ل فإذا نيا ودعِ  فَدْعه الصاِحلةِ  اُملواَصفاِت  هبذه الدُّ  وُقْل  الدُّ

ُل: قاَل  كام  األوَّ
ْنيا إِذا   َيُكــْن ِهبــا م لســالٌم َعــىل الــدُّ

 

 َصديٌق صدوٌق صادُق الَوعـِد ُمنِصـفا 
 

ُل   الَّتي التوجيهاِت  هذه َجيِدْ  :ملسو هيلع هللا ىلص َرسولِه َهدِي  ويف تعاىل اهللاِ كتاِب  يف واُملتأمِّ
رُ   وجهِ  عىل الشباَب  وُأخاطُب  َنْفيس ُأخاطُب  وأنا السوِء, رفيِق  ِمن ُحتذِّ

 َكبًريا. كنَت  وإِنْ  ُيؤثِّرُ  السوءِ  قرينَ  فإِنَّ  أيًضا; السنِّ  ِكبارَ  وُأخاطُب  اخلُصوِص,
تنيَ  َجتاَوزوا ِرجالٍ  ِمن أسبوعيا املشاِكلِ  منَ  علينا ُيعَرُض  وَكمْ   َسنةً  السِّ

َف  أنَّه والسبُب  والفواِحِش, اُملنكراِت  ُمستنَقعِ  يف وَقعوا  َجديدٍة. َجمموعةٍ  عىل َتعرَّ
َرت لذا سَيأيت; كام مَعه, بَمنْ  َيتطبَّعُ  واإلنسانُ  ُيؤثِّرُ  السوءِ  قرينَ  إنَّ   هذه َتكرَّ

 ½ ¼ « º ¹ ¸﴿ النساِء: ُسورةِ  يف  اهللاُ  قاَل  التَّوجيهاُت,
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﴾ 
 .]١٤٠:النساء[

 اُملنكِر, أهلِ  معَ  َجتلُس  فأنَت  اُملنَكَر. َأتعاطَ  ومل اُملنكَر, َأُقلِ  م ل َأنا َتُقْل: فال
ه, وال اُملنكَر, وُتشاهدُ  ُ  ُمنكٌر. هذا فِعُلك إَذْن:  ُتغريِّ

 : ﴿É اهللاُ  َيقوُل  األنعاِم, ُسورةِ  يف آيةً  الكتاِب  يف علينا نزَل  والَّذي
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ َختَْف  ال َنْفيس, يف ثِقةٌ  ِعندي أنا َتُقْل: فال 
, ُده كام عيلَّ  É Ê Ë Ì Í Î﴿ يقوُل:  فاهللاُ البعُض; ُيردِّ
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Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ ß à﴾ ]٦٨:األنعام[. 

 َسعيدٍ  أيب َحديِث  ِمن )ُمسنِده( يف أمحدَ  عندَ  جاءَ  كام َيقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ 
 هوَ  هذا IQH»َيْأُكْل َطَعاَمَك إِالَّ َتِقيٌّ َال َتْصَحْب إِالَّ ُمْؤِمنًا, َوَال « : اخلُدريِّ 
 املِعياُر.

وِء, صاحِب  ِمن َنفِسه عىل َخياُف  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وكانَ   النبيُّ  وهوَ  هذا السُّ
ُد, الرسوُل  ذُ  ما كثًريا فكانَ  اُملؤيَّ ُهمَّ « ويقوُل: َيتعوَّ وِء, َيْومِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِينِّ  اللَّ  السُّ

وِء, َلْيَلةِ  َوِمنْ  وِء, َساَعةِ  َوِمنْ  السُّ وِء, َصاِحِب  َوِمنْ  السُّ وءِ  َجارِ  َوِمنْ  السُّ  َدارِ  ِيف  السُّ
 .IRH عاِمرٍ  بنِ  ُعقبةَ  َحديِث  ِمن )الكبريِ  ُمعَجمه( يف الطرباينُّ  رواه »اُملَقاَمةِ 

 جلَس  َمن وعىل اُملنكرَ  َيَتعاَطى َمن عىل نزَل  نَزَل  إذا والسخطَ  العذاَب  ألنَّ 
 أنَّ  : ُعمرَ  ابنِ  َحديِث  ِمن )الُبخاريِّ  َصحيح( يف جاءَ  فَقدْ  اُملنَكِر, أهلِ  معَ 

 ُبِعُثوا ُثمَّ  فِيِهْم, َكانَ  َمنْ  َعَذاُب ال َأَصاَب  َعَذاًبا بَِقْومٍ  اهللاُ َأْنَزَل  إَِذا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ 
 .ISH»ِهمْ  َأْعَاملِ  َعَىل 

ُف  فال الصالَة, َيُرتكون ُرفقاءَ  معَ  اإلنسانُ  َجيِلسِ  فال  بُجلوِسه اإلنسانُ  َيَترشَّ
                                                 

), ٤٨٣٢أبو داود: كتاب األدب, باب من يؤمر أن جيالس, رقم (), و٣/٣٨أخرجه أمحد (  )١(
, من حديث أيب سعيد )٢٣٩٥, رقم (املؤمن صحبة يف اءج ما, باب الزهدوالرتمذي: كتاب 

 .اخلدري 
 . عقبة بن عامر), من حديث ٨١٠رقم ١٧/٢٤٩( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  )٢(
), ومسلم: كتاب ٧١٠٨, رقم (عذابا بقوم اهللا أنزل إذا, باب الفتنأخرجه البخاري: كتاب  )٣(

), من حديث ٢٨٧٩, رقم (املوت عند تعاىل باهللا الظن بحسن األمر, باب صفة اجلنة ونعيمها
 . عمر ابن
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 فإذا الَعصَري, أو املاءَ  َيَرشُب  وهو اخلمرَ  َيَرشبون ُأناسٍ  معَ  جيلُس  أو َهؤالِء, معَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  جاِئٍز, غريُ  فهذا  إليهم, رَجعَ  ُثم الصالِة, إىل وذَهَب  قامَ  اُملؤذِّنُ  أذَّنَ 

 ;IQH»ْمرُ اَخل  َعَلْيَها ُيَدارُ  َمائَِدةٍ  َعَىل  َجيْلِْس  َفَال  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ  بِاهللاِ ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ « قاَل:
 اإلحساَس. ُتفِقدُ  اإلمساسِ  فَكثرةُ  حمالَة, ال سَيتأثَّرُ  ألنَّه

ُمها موعظًة, رُجًال  َيِعظُ   ُعمرُ  الفاروُق  وَهذا ُلها, فُيقسِّ  وَقدْ  وُيفصِّ
 َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِي َعَلْيُكمْ « قاَل: حينَام بَوصيَّتِه باالستِْمساكِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  أوصانا

اِشِدينَ  َلَفاءِ اُخل  وا ْهِديَِّني,املَ  الرَّ  .IRH»بِالنََّواِجذِ  َعَلْيَها َعضُّ
َك, واعتِزْل  َيعنيَك, ال فيام َتتكلَّمْ  ال« : قاَل   إالَّ  صديَقك واحَذرْ  عدوَّ

 فُيعلُِّمك الفاِجرِ  َمتِش معَ  وُيطيُعه, وال  اهللاَ َخيَشى َمن إالَّ  أمنيَ  وال األمَني,
َك, عىل ُتطِلْعه وال, ُفجوِرهِ  من اهللاَ  َخيَشْون إالَّ الَّذين أمِرك يف وال ُتشاِورْ  ِرسِّ

 .»الفاِجرِ  َمتِش معَ  َوال« : قوله والشاِهدُ  ;ISH»سبحانه
زيلةِ  ُمستنَقعِ  يف وغِرَق  وقعَ  الَّذي املِسكنيُ  هذا ُيردِّدُ  كام ُتردِّدْ  فال  الَّذي الرَّ

. َختَْف  فال َنْفيس يف ثِقةٌ  ِعندي أنا قاَل:  ِمن احَذرْ  له: وقاَل  والُِده َأْوصاه إذا عيلَّ
ُل  وال َنفِسه يف َيثُق  بِهِ  فإذا ُمنتبٌِه. وَلُدك أيب يا َختَْف  ال قاَل: ُفالٍن.  اهللاِ, عىل َيتوكَّ
 فَيَقُع.

                                                 
, من حديث جابر )٢٨٠١الرتمذي: كتاب األدب, باب ما جاء يف دخول احلامم, رقم (أخرجه   )١(

. 
), والرتمذي: كتاب العلم, ٤٦٠٧أبو داود: كتاب السنة, باب يف لزوم السنة, رقم (أخرجه  )٢(

), وابن ماجه: كتاب املقدمة, باب ٢٦٧٦بالسنة واجتناب البدع, رقم (باب ما جاء يف األخذ 
 . ), من حديث العرباض بن سارية٤٢اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني, رقم (

 ).١٣٩٩رقم ( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )٣(



 

 

א ٢٢٣

وِء; وإخوانَ  إيَّاكَ «  ابنَه: ُيوِيص  وهو السلِف  بعُض  قاَل  هلذا م السُّ  فإهنَّ
 ورفُضهم اجلَرِب, منَ  أعَدى ُقرُهبم صاَدَقهم, َمن وُيفِسدون راَفَقُهم, َمن َخيونون

 .IQH»األَدِب  استكاملِ  ِمنِ 
وءِ  َقرينَ  صاَحَب  وَمن  ذلَك: ِمن وأرضارٌ  أخطارٌ  أصاَبْته السُّ

: التأثريُ   الَعَقديُّ
 الَّتي اإلحلادِ  َموجةُ  وما الُكفِر, إىل اإليامنِ  ِمنَ  أحاَله وربَّام َعقاِئديا, عليه ُيؤثِّرُ 

 السوِء. ُرفقاءُ  فيها الرئيُس  والسبُب  إالَّ  اليومَ  هبا وَنسمعُ  َنراها
جونِ  عىل نظرةً  ألَقْينا فَلوْ   السبِب  عنِ  فيها َمن وسَأْلنا فيها, وَمن اآلنَ  السُّ

ئيسِ  جِن; داخَل  ُوجوِدهم يف الرَّ  أصحاِب  ِمن وفالٌن, وفالنٌ  فالنٌ  لقاَل: السِّ
 السوِء.

ًرا إنساًنا َسَأْلت ولو نًا; ُمعمَّ  عنُه. اهللاُ  عفا فالٌن, فيها َأوَقَعني لقاَل: ُمدخِّ
راِت  َتعاطِيه يف الرئيَس  السبَب  لوَجْدت اُملتعاطَِي; هذا سَأْلت ولو  للُمخدِّ

 وفالًنا. فالًنا
 يومِ  يف هذا ﴾: ﴿g h i j k اَملْوىل قوَل  وانُظرْ 

نيا يف اآلنَ  الِقيامِة,  النَّصيحُة, هذه وسَتستِمرُّ  وإخواَننا, أنُفَسنا َننصُح  هانحنُ  الدُّ
ا بالنَّصيحِة, سَيأخذُ  َمن هو واملوفَُّق   يومَ  فسَيأِيت  النصيحةِ  عنِ  ُيعِرُض  الَّذي أمَّ
 : ﴿g h i j k l اهللاُ  قاَل  كام هو وسَيقوُل  القيامةِ 

                                                 
 ).٥٠ص:( املخزومي البنه, أخرجها اخلطايب يف العزلة املعىل بن جزء من موعظة اخلطاب )١(
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كِر, أهلِ  ِمن كانَ  فقد ;]٢٩− ٢٧:الفرقان[  َحتفيظِ  َمدرسةِ  يف األيامِ  منَ  يوًما وكانَ  الذِّ
 صالةَ  َحيُرض  كانَ  ممَّن الشباِب  منَ  َتعِرفون وَكمْ  الُقرآِن, حتفيظِ  ومراِكزِ  الُقرآنِ 

اويِح  صالةَ  َحيُرض  وكانَ  اجلُُمعِة, وء. َقِرينِ  بسَبِب  انحَرَف  ِممَّنِ  صارَ  ُثمَّ  الرتَّ  السُّ
ْت  وملَّا  فدَخَل  ُمرسًعا, ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  جاَءه الَوفاةُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عمَّ  طالٍِب  أبا حَرضَ

نُه عليه وءِ  بُرَفقاءِ  فإذا الشهادَة, ُيلقِّ  ُأميََّة, َأيب بنِ  اهللاِ  وعبدِ  جهلٍ  َأيب رأِسه: عندَ  السُّ
ا َلَك  َأْشَهُد  َكلَِمةً  اهللاُ. إِالَّ  إَِلهَ  َال : ُقْل  َعمِّ  َيا« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقاَل   َأبو فقاَل  ,»اهللاِ ِعنَْد  ِهبَ
 َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ  !اُملطَّلِب? عبدِ  ِملةِ  َعن َأترَغُب  :ُأميةَ  َأيب بنُ  اهللاِ وعبدُ  َجهلٍ 

ا َلَك  َأْشَهُد  َكلَِمةً  اهللاُ. إِالَّ  إَِلهَ  َال : ُقْل «  حتَّى اَملقالِة, نفَس  ُيردِّدانِ  وُمها »اهللاِ ِعنَْد  ِهبَ
كرِ  عنِ  ُيعِرُض  الَّذي هَكذا ,IQHاُملطلِب  َعبدِ  ِملةِ  عىل هو كلََّمهم: ما آِخرَ  قاَل   الذِّ

 النَّصيحِة. وعنِ 
 مرَّ  اجلَنةِ  َأهلِ  ِمن إخوانِه معَ  اجلَنةِ  أهلِ  ألَحدِ  هو الَّذي احلوارَ  َهذا وانُظروا

وءِ  صاِحُب  ذاكَ  ُيرِدَيه, َأنْ  كادَ  الَّذي فالنٌ  خاطِِره يف ه كانَ  الَّذي السُّ  إىل َجيُرُّ
 َأصحاِب  ِمن َيعني: ﴾á â ã﴿ تعاىل: اهللاُ قاَل  وَيتمنَّى, َحيَذرُ  وهو اَملعاِيص 

 ä å æ ç è A B C D E F G H I J K﴿ اجلَنةِ 
L M N O P Q﴾ النارِ  يف وهوَ  لِنَراهُ  َنذَهْب  َتعاَلْوا ﴿ S T U 

                                                 
, رقم ﴾a b c d e f g h ` _﴿البخاري: كتاب التفسري, باب أخرجه  )١(

), ٢٤), ومسلم: كتاب اإليامن, باب الدليل عىل صحة إسالم من حرضه املوت, رقم (٤٧٧٢(
 .من حديث املسيب بن حزن 
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 ُتقـــاُس  النـــاسِ  يف أنـــَت 
 

ـــذي  َت  بِالَّ ـــَرتْ ـــيَال  اخ  َخل
 

 َتعُلـــو األَخيـــارَ  فاْصـــَحِب 
 

ــــْل   ــــًرا َوَتنَ ــــيَال  ِذك  IQHَمج
 

َب  َأنْ  الكريمَ  اَملْوىل َأسَأُل  يِدَك, يف واخليارُ  احلياُة, هَي  هَكذا  األخياَر, لنا ُيقرِّ
 األرشاَر. عنَّا َيِرصَف  وَأنْ 

 ِهبِم وَيتأثَّرُ  ِهبِم, َيتطبَّعُ  أنَّه السوءِ  أهَل  جاَلَس  َمن َتلَحُق  الَّتي األخطارِ  وِمنَ 
 َتشبُّهِ  َعىل َجمبولونَ  الَقطا, كَأْرساِب  الناَس  فإِنَّ « : َتيميَّةَ  ابنُ  يقوُل  َتقليًدا,
وءِ  صاِحُب  كانَ  إذا خاصةً  وَغريزٌة, ِجبِلَّةٌ  فَهذه ,IRH»بَبعضٍ  بعِضهم  قويَّ  السُّ

خصيِة,  يف طَمًعا مَعه; جَلَس  فيَمن ُيؤثِّرُ  فإنَّه وماٍل, وَمنِصٍب  جاهٍ  صاِحَب  أو الشَّ
 وَمنِصبِه. وُقوتِه جاِههِ  ِمن خوًفا أو مالِه,

اَك وُجماَلسَة األرشاِر, فإنَّ َطبَعك َيِرسُق ِمنهم « السَلِف: بعُض  قاَل  لذا إيَّ
 .ISH»وأنَت ال َتدِري

وءِ  وُقرناءَ  السوءِ  أهَل  أنَّ  األَخطارِ  ومنَ   ِعندَ  عنَك  َينِرصُف  َمن أوُل  السُّ
 إذا لِكنَّك بَك, سَيدَفعون َتوقَّْفت إذا بجانِبِك, سَيكونونَ  َتعثَّْرَت  إذا النَّكبِة,

                                                 
 .)٥/٥٥٣البيتان أليب عثامن سعد بن أمحد التجيبي. انظر: نفح الطيب للمقري ( )١(
 .)٢٨/١٥٠جمموع الفتاوى ( )٢(
 ).٢٥٨انظر: الذريعة إىل مكارم الرشيعة (ص )٣(
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فوا وقعةٌ  بعَدها ليَس  الَّتي الَوقعةَ  وَقْعَت  ا َنراهُ  الواقعُ  وهذا عنَك, انَرصَ  حاِرضً
 حيا. شاِهًدا

فوَن عنَد النَّكبِة, « : اُملعَتزِّ  بنُ  اهللاِ  عبدُ  قاَل  إِخواُن السوِء َينَرصِ
 .IQH»النِّعمةِ  معَ  وُيقبِلونَ 
ألَمٍر وىلَّ َمَع  َودَّك َمن« ِحكمًة: خاَمتِه عىل احلُكامءِ  بعُض  َنَقَش  لِذا
 .IRH»انِقضاِئها

ْنيا, يف به َينتِفعُ  َمن َخيتارُ  َمن ُهو فالعاِقُل   يف بِه لالنتِفاعِ  سبًبا وَيكونُ  الدُّ
 اآلِخرِة.

دِ  والرمحةِ  اهلَُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكمُ − وسلِّموا وصلُّوا هذا  عبدِ  بنِ  ُحممَّ
 b c d e f﴿ قاِئًال: الَكريمِ  ِكتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
 ).٤/٣٦٢التذكرة احلمدونية ( )١(
), البصائر والذخائر ٥٢), العزلة للخطايب (ص٥٢٥انظر: املجالسة وجواهر العلم ( )٢(

)١/١٢٧.( 



 

 

א٢٢٧ א

 
F٣٠E 

א  א 
  k   

َل  إنَّ  يةِ  إىل التَّوجيهَ  َجيِدُ  ملسو هيلع هللا ىلص رسولِه ُسنةِ  ويف اهللاِ  ِكتاِب  يف اُملتأمِّ  الِعنايةِ  أمهِّ
 اهللاِ ِكتاِب  يف َمذكورٌ  وَهذا إليِهم, واإلحسانِ  وَتأديبهم, وَتربيتِهم األَوالدِ  بَصالِح 
 دٍة, َمواِضعَ  يف َ  ُمتعدِّ ةِ  يف  َلنا فبنيَّ  q﴿ ابنِه: معَ  نوٍح  ِقصَّ

r s t u v w x y z { | } ~ � 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ]٤٣−٤٢:هود[. 

 َ  سبحانه: فَيقوُل  أبناَءه ُيوِيص  وهو  إبراهيمَ  ِقصةَ   َلنا وبنيَّ
﴿v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

 .]١٣٢:البقرة[ ﴾¦
 Q R S﴿ فقاَل: إسامعيَل  َشأنِ  يف جاءَ  ما  اهللاُ  لنا وذَكرَ 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 
d e f﴾ ]٥٥−٥٤:مريم[. 

نا وَأَمرَ  ًدا نبيَّنا  ربُّ  فقاَل: أوالِده وَتربيةِ  أهِله إىل باِإلحسانِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُحممَّ
﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °﴾ 

 .]١٣٢:طه[

kk
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وا َأنْ  اُملؤِمننيَ  الصاِحلنيَ  عباَده  اَملْوىل وأَمرَ   فقاَل: بنَْشِئهم, َهيتمُّ
﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ]٦:التحريم[. 
 بأوالِدِهم, ِعنايةً  واملُرَسلنيَ  األنبياءِ  َهنِج  عىل األُمةِ  سلُف  سارَ  وهَكذا

 إصالِحِهم. يف والطاقةِ  اجلُهدِ  بذلِ  معَ  ُهم لَ  وتأديًبا
ْبَته? ماذا :عنه َمسؤوٌل  فإنََّك  ابنََك  أدِِّب « : ُعمرَ  ابنُ  َيقوُل   ماذا َأدَّ

ْمَته? كَ  َعن َمسؤوٌل  وُهو علَّ  .IQH»لَك  وَطواعيتِه بِرِّ
 فساُدهم جاءَ  إنَّام األوالدِ  وأكَثرُ « :− َنفيسٍ  َكالمٍ  يف−   القيِّمِ  ابنُ  قاَل 

ينِ  فرائَض  َتعليَمهم وَترِكهم هم, ل ِهم وإمهالِ  اآلباِء, ِقَبلِ  ِمن  وُسننَه, الدِّ
 .IRH»ِكباًرا آباَءُهم َينَفعوا ومل بأنُفِسهم َينتِفعوا فَلمْ  ِصغاًرا فَأضاعوهم

ا أنَت  َحتتاُجها وُربَّام أبناَءه, ُيريبِّ  وُهوَ  اُملريبِّ  َحيتاُجها أرَبعٌ  قواعدُ  وهاُهنا  أهيُّ
َج; َأنْ  قبَل  الشابُّ  لونَ  عَلْيه سارَ  الَّذي النهِج  هذا عىل َيسريُ  العبدَ  فإنَّ  َتتزوَّ  ِمنَ  األوَّ
اِهتم بصالِح  اعتنَْوا فَقدِ  واُملرَسلَني, األنبياءِ  يَّ  ذلَك  بيانُ  وهاُهو ُيوَلدوا, َأنْ  قبَل  ُذرِّ
 بإِجياٍز:

ا اعَلمْ  القاِعدُة األُوىل:  َتقِضيه, الَّذي والوقَت  َتبذُله, الَّذي اجلهدَ  أنَّ  اُملريبِّ  أهيُّ
 هللا طاعةٌ  ذلَِك  كلُّ  أبناِئَك  َتربيةِ  يف وعافيَتك وِصحَتَك  َتِرصُفه, الَّذي واملاَل 

 أو ُتنِفُقه, مالٍ  يف األجرَ  َحتتِسَب  َأنْ  إالَّ  عليَك  فام ذلَِك, عىل َمأجورٌ  وأنَت  سبحانه,
                                                 

 .)٣/٨٤البيهقي يف السنن الكربى (أخرجه  )١(
 .)٢٢٩حتفة املودود (ص: )٢(
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  فاهللاُ  األْجَر, فيه احتِسْب  ذلَِك  كلُّ  َتقوُله, َكالمٍ  يف أو َتبُذُله, َوقٍت  يف
 ﴾l m n o p q r s t u v w x﴿ َيقوُل:

 .]٣٣:فصلت[
 اآلَخرين معَ  الدعوةَ  ُمتارُس  حينَام ابنَِك, ِمنِ  أفضَل  َمدعوٍّ  ِمن ُهناكَ  وليَس 

 ِمنَ  أخَرْجَتهم الظُُّلامِت, منَ  أنَقْذَهتم أبناِئَك, معَ  ماَرْسَتها إذا فكيَف  عليها, ُتؤَجرُ 
 ذلَك. عىل ُتؤَجرُ  فإنَّك النوِر; إىل الظَّالمِ  ِمنَ  أخَرْجَتهم النَّعيِم, إىل اجلَحيمِ 

 أعامِرِهم ُمستقَبلِ  يف به َيقومونَ  صالٍح  عَملٍ  كلُّ  وإنَّام فحسُب, هذا ليَس 
ا أنَت  حسناتَِك  َموازينِ  يف فهوَ  , أهيُّ ْ  اُملريبِّ  انَ ى كَ ًد  هُ َىل ا إِ عَ دَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيُقْل  أَمل

 َتغرُس  أنَت  ,IQH»ائً يْ َش  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 
 َيذهُب  األمرَ  أنَّ  َتُظنَّ  فال َمماتِك, وبعدَ  حياتِك يف الغرُس  هذا وَيصُلك أبناِئَك, يف

 ُسًدى.
ا اعَلمْ  القاِعدُة الثانيُة:  َأعنِي:– فاِهلدايةُ  أحَبْبت, َمن َهتِدي ال أنَّك اُملريبِّ  أهيُّ

 فال , اهللاِ بَيدِ  هَي  وإنَّام بَأيدينا, ليَسْت  −  التَّثبيِت  وِهدايةَ  التَّوفيِق  هدايةَ 
 إىل َترَكنْ  وال وَعطاِئَك, وَبذلَِك  جهِدك إىل َترَكنْ  وال َنفِسَك, أسباِب  إىل َترَكنْ 
كنِ  إىل َنرَكنَ  َأنْ  عَلْينا وإنَّام َذكاِئَك, إىل َترَكنْ  وال َتدبِريك, ُحسنِ   اهللاِ إىل الَعظيمِ  الرُّ
,  اهللاَ  أنَّ  والسَبُب  :يقوُل ﴿c d e f g h i j 

k l m n o p q﴾ ]٣٧:النحل[. 

                                                 
), من حديث أيب هريرة ٢٦٧٤أخرجه مسلم: كتاب العلم, باب من سن سنة حسنة, رقم ( )١(

. 
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ه َدعوةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بَذَله الَّذي اجلهدَ  ذاكَ  سبَق  فيام بيَّنَّا وَقدْ   م ل لِكنَّه عمِّ
ه: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  ُمسِلٍم: ِروايةُ  وهاُهنا ُيسِلْم,  َك لَ  ُد هَ ْش أَ ).  اهللاُالَّ إِ  هَ لَ  إِ َال (: ْل قُ « لَعمِّ

َ تُ  نْ أَ  لوال قاَل: »ِقَياَمةِ الَيْوَم ا ِهبَ   َك ذلِ  عىل هلَ محَ  امإنَّ  :قولونَ يَ  أي:− قريٌش  ينعريِّ
 إلهَ  ال( غريِ  عىل فامَت  ).اهللاُ إالَّ  إلهَ  ال( يقوَل: َأنْ  فَأَبى .َك عينَ  هبا ُت رْ قرَ ألَ  −زعُ اجلَ 
: لُكلِّ  وهي عليه تعاىل اهللاُ فَأنزَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولِ  عىل ذلَِك  فَشقَّ  ),اهللاُ إالَّ   ُمربٍّ
﴿_ ` a b c d e f g h i j k l﴾ 

 .IQH]٥٦:القصص[
ًال, ُنِحبُّ  َمن ألَعطيناها بَأيدينا اِهلدايةُ  كاَنِت  فَلوْ   هذه َتعني ال ولِكنْ  أوَّ

 نحنُ  َبْل  َيشاُء, َمن َهيِدي واهللاُ  اهللاِ, بَيدِ  اِهلدايةُ  ونقوُل: السَبَب, َنبُذُل  ال أنَّنا القاِعدةُ 
اذِ  َمْأمورون  الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ  وَتربيتِهم, َأبناِئنا بإِْصالِح  َمْأمورون األَسباِب, باختِّ

وَرى: ُسورةِ  يف أيًضا عليه اهللاُ َأنَزَل  ﴾a b c ` _﴿ عليه: ُأنِزَل   الشُّ
﴿Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g ih 
j k l m n﴾ ]٥٣−٥٢:الشورى[. 

اللةِ  هدايةَ  َهيِدي ملسو هيلع هللا ىلص إنَّه نَعمْ  ا واإلرشاِد, الدَّ  اهللاِ بَيدِ  فِهَي  التوفيِق  ِهدايةُ  أمَّ
, ِهدايتِهم يف ُمعتِمدين وَتربيتِهم, أبناِئنا َصالِح  يف السبَب  َنبُذَل  َأنْ  فعَلْينا 

 . اهللاِ عىل
 األبناِء, صالِح  يف رئيٌس  سَبٌب  احلَالَل  املاَل  أنَّ  اعَلمْ  القاِعدُة الثالِثُة:

 َعالقةٌ  فِهَي  األبناُء, صَلَح  املاُل  صَلَح  فكلَّام َحالًال, ماُلك َيكونَ  َأنْ  عىل فاحِرْص 
                                                 

), من ٢٥أخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب الدليل عىل صحة إسالم من حرضه املوت, رقم ( )١(
 . أيب هريرةحديث 
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 األبناِء. وصالِح  اَملكسوِب, املالِ  صالِح  بنيَ  َتالزمٌ  وهناكَ  َطرديٌة,
 أنَّ  :)ُمعَجمه( يف الطَرباينِّ  عندَ   ُعجرةَ  بنِ  َكعِب  حديِث  يف جاءَ  وَقدْ 

 حاجتِه, يف َنشيطٌ  قِويٌّ  فتِيٌّ  شابٌّ  عَلْيهم َمرَّ  أصحابِه معَ  َجيِلُس  وهو ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ 
 اهللاِ رسوُل  فقاَل  َلُه. َخًريا لكانَ  اهللاِ  بيلِ َس  يف هذا كانَ  وْ لَ  :ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  الصحابةُ  فقاَل 
 َج رَ َخ  انَ كَ  نْ إِ , وَ اهللاِ يلِ بِ  َس ِيف  وَ هُ ا فَ ارً غَ ِص  هِ دِ لَ  وَ َىل ى عَ عَ ْس يَ  َج رَ َخ  انَ كَ  نْ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص

 َىل ى عَ عَ ْس يَ  َج رَ َخ  انَ كَ  نْ إِ , وَ اهللاِ  يلِ بِ  َس ِيف  وَ هُ فَ  نِ يْ ريَ بِ كَ  ْنيِ َخ يْ َش  نِ يْ وَ بَ  أَ َىل ى عَ عَ ْس يَ 
 .IQH»اهللاِ يلِ بِ  َس ِيف  وَ هُ ا فَ هَ فُّ عِ يُ  هِ ِس فْ نَ 

َب  َنخرُج  فحينَام , سبيلِ  يف اخلُروَج  هذا أنَّ  فْلنَعَلمْ  لنَتكسَّ  َسبيلِ  يف وْلَيُكنْ  اهللاِ
, اهللاِ  جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  املاِل, أعَظمُ  هو أوالِدنا يف َنبُذُله الَّذي املاَل  هذا فإنَّ  بَحقٍّ

َوِدينَاٌر َأْنَفْقَتُه ِيف َرَقَبٍة, َوِديَناٌر  ,اهللاِ يلِ بِ  َس ِيف  هُ تَ قْ فَ نْ أَ  ارٌ ينَ دِ « :)َصحيِحه( يف ُمسِلمٍ  عندَ 
ْقَت بِِه َعَىل ِمْسكٍِني, َوِدينَاٌر َأْنَفْقَتُه َعَىل َأْهلَِك, َأْعَظُمَها َأْجًرا الَِّذي َأْنَفْقَتُه َعَىل  َتَصدَّ

 .IRH»َأْهلَِك 
 إىل َيلَتِفتوا َأنْ  دونَ  املاَل  َيأُخذون أهَله أنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخَربَ  زمانٍ  يف ولِكنَّنا

 ِيت أْ يَ « :)الُبخاريِّ  َصحيح( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  −اهللاُ  رِحمَ  َمن إالَّ −  واحلَرامِ  احلَاللِ 
 .ISH»امِ رَ اَحل  نَ مِ  مْ أَ  لِ َال اَحل  نَ مِ , أَ هُ نْ مِ  َذ َخ ا أَ مَ  ءُ رْ املَ  اِيل بَ  يُ َال  انٌ مَ زَ  اسِ  النَّ َىل عَ 

                                                 
 . كعب بن عجرة), من حديث ٢٨٢رقم ١٩/١٢٩( الطرباين يف الكبريأخرجه  )١(
), من حديث ٩٩٥, باب فضل النفقة عىل العيال واململوك, رقم (الزكاةجه مسلم: كتاب أخر )٢(

 . أيب هريرة
), من ٢٠٥٩يبال من حيث كسب املال, رقم ( م ل, باب من البيوع: كتاب البخاريأخرجه  )٣(

 . أيب هريرةحديث 
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 أبناَءه, وُيسِكنُ  أبناَءه, وَيكسو أبناَءه, وُيطِعمُ  أبناِئه, عىل الرجُل  فَيدخُل 
ا حراٌم; وَكسُبه أبناَءه, وُيرِكُب   بُسؤالِ  أو الرشِع, عىل بَتحاُيلٍ  أو بِرًبا, أو بِرسقٍة, إمَّ

مٍة, ِجتارةٍ  يف بالباطِلِ  الناسِ  أموالِ  بَأخذِ  أو ُحمتاٍج, غريُ  وهوَ  الناسِ   ذلَِك  وكلُّ  ُحمرَّ
ِمذيِّ  ِعندَ  واحلَديُث −  ملسو هيلع هللا ىلص عنه قاَل  ٌم  هُ نَّ إِ  ,ةَ رَ َج عُ  نَ بْ  َب عْ ا كَ يَ « قاَل: − الرتِّ َال َيْرُبو َحلْ

 باألَجسادِ  إالَّ  َأْوىل َتكون ال والنارُ  ,IQH»َنَبَت ِمْن ُسْحٍت إِالَّ َكاَنِت النَّاُر َأْوَىل بِهِ 
 َيشُعُر, ال حيُث  ِمن النارِ  إىل َيقوُدهم حراًما أبناَءه ُيطِعمُ  فالَّذي الفاِسقِة, العاِصيةِ 
 .هبِ  ىلوْ أَ  النارُ  كانِت  إالَّ  حٍت ُس  نمِ  مٌ حْ  لَ  ربويَ  ال ألنَّه فَسقًة; وَجيعُلهم

عاءَ  فإنَّ  ألَبناِئَك; اْدعُ  القاِعدُة الرابِعُة:  وَكمْ  الصاِحلَني, ِشَيمِ  ِمن لَألبناءِ  الدُّ
 َقدْ  نَعْم, والِدٍة, أو والِدٍ  بَدعوةِ   اهللاُ فَأنَقَذه انِحراٍف  عىل كانَ  ولدٍ  ِمنْ 

رُ   وال َمتلَّ  وال َتِكلَّ  فال َسنًة, ِعرشينَ  أو سنَواٍت, عَرش  أو َسنًة, ربَّام اإلجابةُ  َتتأخَّ
هاِهتم, بطونِ  يف أِجنَّةٌ  وُهمْ  هم ل ادعُ  َبلِ  َتتوقَّْف,  صغًريا طِفًال  َتراهُ  وأنَت  له اْدعُ  ُأمَّ

 كلِّ  يف الصالةِ  إىل يذهُب  صاِحلًا َتراهُ  وأنَت  َله ادعُ  التَّكليِف, قلمُ  عليه َجيرِ  م ل
الِح, َله الدعاءِ  َعنِ  َتتوقَّْف  وال مَعَك, فرضٍ  ا شأنِ  يف اهللاُ  قاَل  بالصَّ   َزكريَّ

 ْ  A B C D E F G H I J K L M N﴿ بعُد: ولدٌ  َيأتِه وَمل
O P Q﴾ ]ةِ  بَصالِح  اهللاَ َيدعو ,]٣٨:آل عمران يَّ رِّ  وَطيِّبِها. الذُّ

 ﴾Á Â Ã Ä Å﴿ َلُه: ُيوَلدَ  َأنْ  قبَل   إبراهيمُ  وقاَل 
 إبراهيَم: َدعوةِ  يف سبحانه قاَل  الَبننيَ   ربُّه له وَهَب  فلامَّ  ,]١٠٠:الصافات[
﴿S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ 

                                                 
), من حديث ٦١٤, باب ما ذكر يف فضل الصالة, رقم (أبواب السفركتاب  الرتمذي:أخرجه  )١(

 . كعب بن عجرة
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 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿ قاَل: ُثم ,]٣٥:إبراهيم[
ُ  إبراهيمُ  هذا ,]٤٠:إبراهيم[ ﴾½  \ ]﴿ َيقوُل: ذلَك  وَمعَ  األصنامِ  ُمكرسِّ

 اهللاِ. بَيدِ  كلَّه األمرَ  أنَّ  َيعلمُ  ألنَّه ;﴾_ ^ [
: َدْعَوُة  اٍت وَ عَ دَ  ُث َال ثَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  , َال َشكَّ فِيِهنَّ نَّ ْظُلوِم, املَ ُيْسَتَجاُب َهلُ

 .IQH»َوالِِد لَِوَلِدهِ الَسافِِر, َوَدْعَوُة املُ َوَدْعَوُة 
 والنهاِر, الليلِ  يف وقًتا لنَا جَعْلنا َهْل  ألبناِئنا? ُدعاءً  الوقِت  ِمنَ  ُنعطي فَكمْ 
 فيه وَقعَ  فيام وَقْعنا أو ألبناِئنا? دعوةً  اجلُُمعةِ  كساعةِ  األوقاِت  بعَض  واقَتنَْصنا

 َيْدعوا َأنْ  ِمنهم ُيطَلُب  حيُث  أبناِئِهم; عىل فَدَعْوا اآليةَ  قَلبوا الَّذين اَملساكنيُ  أولئَك 
 أبناِئِهم. عىل َيْدعون ِهبِم فإذا ألبناِئهم

 اهللاِ عبدُ  له فقاَل  وَلِده, عقوَق  َيشكو  املُباَركِ  ابنِ  إىل رُجٌل  جاءَ  وَقدْ 
 .IRH»اذَهْب فَقْد َأفَسْدَته« قاَل: نَعْم. قال: »َأَدَعْوت عَلْيه?« : اُملباَركِ  بنُ 

َال َتْدُعوا َعَىل َأْنُفِسُكْم, َوَال « :)ُمسِلمٍ  َصحيِح ( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقاَل 
َتْدُعوا َعَىل َأْوَالِدُكْم, َوَال َتْدُعوا َعَىل َأْمَوالُِكْم, َال ُتَوافُِقوا ِمَن اهللاِ َساَعًة ُيْسَأُل فِيَها 

 .ISH»َلُكمْ  , َفَيْسَتِجيُب َعَطاءٌ 

                                                 
), والرتمذي: كتاب الرب ١٥٣٦أخرجه أبو داود: كتاب الوتر, باب الدعاء بظهر الغيب, رقم ( )١(

), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب دعوة ١٩٠٥والصلة, باب ما جاء يف دعوة الوالدين, رقم (
 . أيب هريرةيث ), من حد٣٨٦٢الوالد, رقم (

 .)٢/٢١٧ذكره الغزايل يف إحياء علوم الدين ( )٢(
أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق, باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليرس, رقم  )٣(

 .), من حديث أيب هريرة ٣٠٠٩(
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 َأْيدينا; يف أسباًبا  اهللاُ  جَعَل  وَقدْ  , اهللاِ  بَيدِ  صالُحهم إَذْن:
 أبناَءنا. لنا ُيصِلَح  َأنْ  الَكريمَ  اَملوىل َنسَأُل 

دِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكمُ − وسلِّموا وصلُّوا هذا  عبدِ  بنِ  ُحممَّ
 b c d e f﴿ قاِئًال: الكريمِ  ِكتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

 عَلْيه واعِرْض  نبيِّنا وَرسولَِك  عبِدكَ  عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللُهمَّ 
يِن. يومِ  إىل صالَتنا  الدِّ

  k  
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F٣١E 

 א א א א 
  k   

 ُجمتَمعاٌت  أفراُدها َيعمُل  ال الَّتي اُملجَتَمعاِت  أنَّ  ُيدِركُ  وُهو إالَّ  عاِقلٍ  ِمن ما
مني, معَ  أماميٍّ  بَمقَعدٍ  َحتَظى ال ُمتَخلِّفٌة,  هذه َجيهُل  وال عاِقل معنا َخيتلُف  ال اُملتقدِّ
 احلَقيقَة.

 ُجمَتَمعاٌت  هي ُمثِمًرا جادا عَمًال  أفراُدها َيعَمُل  ال الَّتي اُملجَتَمعاِت  إنَّ 
يٌة,  ناِئمٌة. ُجمَتَمعاٌت  فهي الناِئُم, إالَّ  َحيلمُ  وال األحالِم, يف َتعيُش  ُمَرتدِّ

َل  وإنَّ  نةِ  الِكتاِب  نصوصِ  يف اُملتأمِّ يةِ  عىل التأكيدَ  َجيِدُ  والسُّ  وإنَّك العَمِل, أمهِّ
ة, أو كُمجَتَمع أو كَفردٍ  مَ  أن وأَرْدت النُّهوَض, أَرْدت إذا كُأمَّ  أقرانِك, عىل َتتقدَّ
مةَ  املقاعدَ  َحتوزَ  وأن َ   واهللاُ بالعَمِل, إالَّ  ذلِك َيكونُ  فال اُملتقدِّ  يف ذلك بنيَّ
دٍة, َمواِضعَ  يف ِكتابِه  وقوَمه  نوًحا َينُقَل  أن عىل قاِدرٌ   فاهللاُ ُمتعدِّ

 Ø Ù Ú Û﴿ فقاَل: العَملِ  قيمةَ  ُيعلَِّمه َأنْ  َأرادَ  ولِكنْ  شاَء, حيُث 
Ü Ý Þ ß à á â ã﴾ ]العَملِ  ِقيمةَ  َيعرَف  َأنْ  ِمنه أرادَ  ]٣٧:هود 

 .﴾Ø Ù﴿ فقاَل:
نا وكذا  عصا دونَ  مَعهُ  وَمن ملُِوَسى البحرَ  َيفلَق  َأنْ  عىل قاِدرٌ   ربُّ

 R S T U V W X Y Z﴿ قاَل: ذلَِك  وَمعَ  , موَسى
 العَمِل. قيمةَ  لُيعلَِّمه ]٦٣:الشعراء[ ﴾_ ^ [ \ ]

kk
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 َتقِدرُ  ال النَّْفيسِّ  واالضطِراِب  األَملِ  ِمنَ  حالةٍ  يف وهي السالم عليها ومريمُ 
 Î Ï Ð﴿ ها: لَ  فقاَل  العَملِ  ِقيمةَ  ُيعلَِّمها َأنْ   اهللاُ َأرادَ  يشٍء, عىل

Ñ Ò Ó Ô Õ﴾ ]قاِدرٌ  وهو ,]٦٣:الشعراء   ْها لَ  ُخيِرَج  َأن 
امِء; بَركاِت  عليها وُينِزَل  األَرضِ  بَركاِت   العَمِل. ِقيمةَ  لُيعلَِّمها السَّ

ـــأَ  ـــ مْ ـَل ـــاَل  أنَّ  رَ َت ـــ اهللا ق  ريمَ مَ ـلِ
 

 ْب طَ الرُّ لك ط سقُ يَ  ذعَ اجلِ  ي إليِك زِّ وهُ  
 

 هـازِّ هَ  ن غـريِ ِمـْن َجتنِيـِه أَ  شـاءَ  وَلوْ 
 

ــُه   ــَجنَْت ــلُّ  نْ لكِ ــبَ  ءٍ َيش  ك ــه س  ْب ل
 

عنا يف فالعَمُل  ا اُملنتُج, العامُل  إالَّ  قيمَته َيعرُف  وال ِقيمٌة, له َرشْ  الُكساَىل  أمَّ
 العَمِل. ِقيمةَ  ُيدِركون فال والناِئمون
 إينِّ « َيقوُل:  َمسعودٍ  ابنَ  أنَّ  :)الَكبري الطرباينِّ  ُمعَجم( يف جاءَ  وقد

 هذا أي: ,IQH»رةٍ آِخ  لِ يا وال يف عمَ نْ دُ  ال يف عملِ  ,افارغً  َل رى الرُج أَ  نْ ه أَ كرَ أَ 
 الواِقِع. أرضِ  عىل نتاٌج  له ليَس  ألنه ; َمسعودٍ  ابنِ  ِعندَ  َمكروهٌ  َمبغوٌض 

 ومنََعهمُ  اجلََدَل  إذا َأراَد اهللاُ بَقْوٍم رشا َألَزَمُهمُ « : األَْوزاعيُّ  وقال
 .IRH»العَمَل 

ًة, رأيَت  فإذا  أصحابك لبعضِ  اجتِامًعا أو ُمنتَدًيا, أو َجمِلًسا, أو ُجمَتَمًعا, أو ُأمَّ
 ُيتِقنون ال َهؤالءِ  ألنَّ  مَعُهم; لَك  َمقعدَ  ال َهؤالءِ  أنَّ  فاعَلمْ  الَكالمِ  فنَّ  إالَّ  ُيتِقنون ال

ةُ  والكالَم, احلديَث  إالَّ   عمًال  بَصمٍت  َيعَمُل  الذي العاِملِ  إىل َحتتاُج  اليومَ  واألُمَّ
 اُملتكلِِّم. إىل َحتتاُج  وال ُمثِمًرا, جادا

                                                 
 .)٨٥٣٨رقم  ٩/١٠٢الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )١(
 .)٢٩٦رقم  ١/١٦٤السنة رقم ( أهل اعتقاد أصول الاللكائي يف رشحأخرجه  )٢(
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نةِ  الِكتاِب  ُنصوُص  دلَّْت  وقد  الَعظيِم. األصلِ  ذلَِك  عىل والسُّ
 {﴿ : اهللاُ  قاَل  وقد ها, لَ  ِقيمةَ  ال عَملٍ  بغريِ  اإليامنِ  فَدعوى

~ _ ` 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﴾ ]١٤:احلجرات[. 

عي كمن منه, فاِئدة ال عملٍ  بَغريِ  وإيامنٌ  بالعَمِل, فالِعربةُ   وال اإليامنَ  َيدَّ
, عي أو  ُيصيلِّ عي أو ُيزكِّي, وال اإليامنَ  َيدَّ نني عَرشاُت  عليه وَمترُّ  اإليامنَ  َيدَّ  السِّ
, وال  عَمٍل. بغريِ  اإليامنِ  هلذا ِقيمةَ  فال َحيُجُّ

 عىل ال هم أعاملِ  عىل ُحياَسبونَ  إنَّام اِحلساِب  أرضِ  يف الِعبادُ  وَقَف  وإذا
 « º ¹﴿ سبحانه: اهللا قال هم, وأموالِ  وَمناِصبهم وجاِهِهم أنساِهبم

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê﴾ ]ؤاُل  ,]٩٣:النحل  ما َنفِسك يف فانُظرْ  العَمِل, عنِ  اِحلساِب  أرضِ  يف فالسُّ

 عَمُلَك?
 وقد هم, أعاملِ  بسَبِب   اهللاِ  رمحةِ  بعدَ  اجلَنةَ  َيدُخلون اجلَنةِ  أهَل  إنَّ  ُثم

 ﴾: ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º قاَل  اهللاِ, ِكتاِب  يف واضًحا ذلَك  جاءَ 
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿ اجلَنَّةِ  أهَل  َيعنِي:
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
Ú Û﴾ ]عَمًال  ُرصاٍخ, وال َضجيٍج, وال إزعاٍج, بغريِ  عَمًال  أي: ]٤٣:األعراف 
ًرا ُمنتًجا  َتَتكلَّمون. ُكنْتم بام ال الواِقِع, أرضِ  عىل ُمؤثِّ

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿ سبحانه: وقال



 

 

אאאFE ٢٣٨

 .]٣٢:النحل[ ﴾² ± ° ¯
م النارِ  أهلِ  إىل اُملقابِلةِ  اجلهةِ  يف نَظْرت فإذا ون فإهنَّ ْنيا, عىل َيَتحرسَّ  ال الدُّ
ون  ﴾± ° ¯﴿ وَيقولوَن: وأهناِرها, ها وأموالِ  َمزاِرِعها عىل َيَتحرسَّ

نا يا َأخَرْجَتنا لو َيقولوَن: ِعنَدهم, الَّتي الغايةُ  ,]٣٧:فاطر[  سنَعمُل. ربَّ
 : ﴿A B C D E F G احلقُّ  وقاَل 

H I J K﴾ :َحقيقةً  النارَ  اآلنَ  رَأْينا أي ﴿L M N O 
P﴾ ]بالعَمِل. والِعربةُ  انَتَهى, فاألمرُ  الرجعُة, ُيمِكنُ  ال لِكنْ  ]١٢:السجدة 

 ~ { | } v w x y z﴿ سبحانه: احلقُّ  وقال
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ عَمل لِكنْ  َيعَملون, كانوا 

 أو َسنًة, ثالثنيَ  أو َسنًة, ِعرشين ِعشَت  ﴾: ﴿¹ º اهللاُ فقال سوٍء,
 ¾ ½ ¼ «﴿ َسنةً  َسبعنيَ  أو َسنًة, ِستِّنيَ  أو َسنًة, َمخسنيَ  أو َسنًة, أرَبعنيَ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ ]٣٧−٣٦:فاطر[. 

رِ  التأمُّلِ  ِعبادةَ  حتَّى للعَمِل, الِعباداِت   اهللاُ  َرشعَ  وقد  َرشَعها والتَّفكُّ
 { | } y z﴿ تعاىل: اهللا قال صالٌِح, عَمٌل  ذلك لَيتَبعَ  اهللاُ 

~ _ ` 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﴾ سبحانه: احلقُّ  قاَل  َأنْ  إىل ﴿A B C D E 
F G H I J K L M﴾ ]١٩٥−١٩٠:آل عمران[. 
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 كام اُملثمُر, اجلادُّ  العَمُل  اَملطلوُب: وإنَّام عَمٍل, أيَّ  وليَس  بالعَمِل, فالِعربةُ 
 .]٦٣:البقرة[ ﴾a b c `﴿ سبحانه: احلَقُّ  قاَل 

 وَحيمَي  األوطانَ  َيبنَي  َأنْ  ُيريد فالَّذي اُملتقطُِّع, وال اهلَزيل, العَمُل  يراد فال
يَن, مَ  وَأنْ  الدِّ , املُسَتوى عىل َيتقدَّ خيصِّ  ُبدَّ  ال واألُمِم; األفرادِ  ُمسَتوى عىل أو الشَّ

ةٍ  َيعمَل  َأنْ  . بُقوَّ  وبِجدٍّ
 P Q R S T U V﴿ ُملوَسى:  اهللا وقال

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 
d﴾ ]١٤٥:األعراف[. 

ٍة, اَملرشوعِ  هذا عىل َيدخُل  الُقرآنَ  َحيَفظَ  أن ُيريدُ  فالَّذي  َأنْ  ُيريدُ  والَّذي بُقوَّ
ٍة, اَملرشوعَ  هذا َيأخذُ  املسجدِ  يف مجاعةً  اخلمسةِ  بالفروضِ  َيلتِزمَ   أن ُيريدُ  والَّذي بُقوَّ
ُبهاِت  ِمنَ  َنْفَسه َحيمَي  َهواِت  الشُّ ٍة, اَملرشوعِ  هذا يف َيدخُل  والشَّ  دخوَل  ال بُقوَّ

ِد,  : لَيحَيى  اهللاُ  يقول َحرٍف! عىل اهللاَ  َيعبدُ  الَّذي ُدخوَل  وال اُملرتدِّ
﴿A B C D﴾ ]١٢:مريم[. 

ٍة, َيأخَذه َأنْ  عليه واِهلدايةِ  الرشادِ  َسبيَل  وُيريدُ  َيلتِزمَ  َأنْ  ُيريدُ  الَّذي وكذا  بُقوَّ
ا األَقوياُء, إالَّ  َوجِهها يف َيِقُف  ال الَّتي الَعواصِف  هذه من نفَسه لَيحِمي  أمَّ

َعفاءُ  َهواِت  وعندَ  الَفْرِج, َشهوةِ  وعندَ  املاِل, َشهوةِ  عندَ  فَيَتساَقطون الضُّ  الشَّ
دِة, ٍة. فلَيأُخذه الِكتاَب  هذا َيأخذَ  أن أرادَ  فَمن اُملتعدِّ  بُقوَّ

نا وكام , العَملِ  إىل َندعو أنَّ , العاِملِ  عنِ  َنبحُث  فإنَّنا اجلادِّ  هلذا ُيوفَُّق  وال اجلادِّ
 هذا. إالَّ 
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دٌة, ِصفاٌت  له اجلادِّ  والعاملِ   منها: ثالًثا َأذكرُ  ُمتعدِّ
فةُ   الدائُم. العمُل  األُوىل: الصِّ

 − )ُمسِلمٍ  صحيح( يف جاءَ  كام−  سَلمةَ  ُأمُّ  قالت َيرتُكه, ال بعَملٍ  التَزمَ  إذا أي:
 .IQH»الَعبُد وإِْن كاَن َيسًريا عليهِ  مَ إليه ما داوَ  العَملِ  بُّ أَح  كانَ و« :ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  عنِ 

فةُ   االستِْعجاِل. وعَدمُ  الصربُ  الثانيُة: الصِّ
َق  أن َأرادَ  فَمن , ُمستواهُ  عىل َسواءٌ  ثَمرةً  ُحيقِّ خيصِّ  ُمسَتواهُ  عىل أو الشَّ

, أن فعَلْيه األَُرسيِّ  ةً  َكمْ  اهللاِ ِكتاِب  يف وَتدبَّروا بَصٍرب, َيعمَل  وأن َيصِربَ  وَردَ  مرَّ
ًها اخلطاُب   ﴾v w x y z﴿ له: تعاىل اهللاُ يقوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص لنبيِّ ل موجَّ

 ?]٤٩:هود[
 .]٦٠:الروم[ ﴾Ò Ó Ô Õ Ö﴿ له: وَيقوُل 
 .]٥٥:غافر[ ﴾_ ~ { | }﴿ له: وَيقوُل 
 .]٧٧:غافر[ ﴾É Ê Ë Ì Í﴿ له: وَيقوُل 
رُ  اٍت. ثالَث  َتتكرَّ  مرَّ

 ﴾À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼﴿ له: وَيقوُل 
 .]٣٥:األحقاف[

                                                 
), ١٦٥٢: كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب صالة القاعد يف النافلة, رقم (النسائيأخرجه  )١(

البخاري: كتاب اللباس, باب اجللوس عىل احلصري , وأخرجه أم سلمة من حديث 
), ومسلم: كتاب صالة املسافرين, باب فضيلة العمل الدائم, رقم ٥٨٦١ونحوه, رقم (

 .), من حديث عائشة ٧٨٣(
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 .]٤٨:القلم[ ﴾o p q r s t u﴿ له: وَيقوُل 
ِرب. بُخلِق  ِممزوٌج  دائمٌ  فعَمٌل   الصَّ
مُ  الَّذي هو اجلادُّ  العامُل  الثالِثُة: الِصفةُ  ةَ  املَصَلحةَ  ُيقدِّ  َمصلحتِه عىل العامَّ

خصيِة.  الشَّ
مُ  إنساًنا رأيَت  إذا  أنَّه فاعَلمْ  الشخصيةِ  َمصلحتِه عىل األُمةِ  َمصلحةَ  ُيقدِّ

. عامٌل   جادٌّ
 ذٍ آِخ  دٍ بْ عَ ى لِ وبَ طُ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)الُبخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  وقد

 ِيف  انَ كَ  ةِ اَس رَ احلِ  ِيف  انَ كَ  نْ , إِ اهُ مَ َد قَ  ةٍ َربَّ غْ مُ  ,هُ ُس أْ رَ  َث عَ ْش أَ  اهللاِ يلِ بِ  َس ِيف  هِ ِس رَ فَ  انِ نَ عِ بِ 
 .IQH»ةِ اقَ  السَّ ِيف  انَ كَ  ةِ اقَ  السَّ ِيف  انَ كَ  نْ إِ , وَ ةِ اَس رَ احلِ 

 َيقوُل  كام َيقوُل  ال فيه. وَضْعُتموين مكانٍ  أيِّ  ِمن األُمةَ  أخدمُ  أنا َيقوُل:
حوين البعُض:  سواءٌ  خيدمُ  هو إنام َأخدَمكم, حتَّى وانَتِخبوين َأخدَمكم, لَكْي  رشِّ

عَ  أن دونَ  يعمُل  هو الُقبِة, بجانِب  أو الُقبِة, فوَق  أو الُقبِة, حتَت  كانَ   هبذه َيتذرَّ
ريعِة.  الذَّ
ةِ  ويف دةٌ  نامذُج  األُمَّ يِن: للعاِملني ُمتعدِّ  اجلادِّ
 كبريٍ  حرٍج  يف وَقْعُت  منها? َأختارُ  وماذا للجادِّين نامذَج  يف البحَث  بدَأُت  وملَّا

دِ  ةِ  تاريِخ  يف اُملِرشقةِ  النامذِج  هذه لتعدُّ  الَّذي ِمنَ  وَدْعُكم واُملعاِرص, القديمِ  األُمَّ
 اليومَ  حياتِنا يف اجلادِّين َنامذُج  بل زمانِنا, يف ُمِرشقةٌ  نامذُج  ِعنَدنا توجدُ  ال َيقوُل:

                                                 
), من ٢٨٨٧أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا, رقم ( )١(

 .حديث أيب هريرة 
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 هبا. ُيقَتَدى ال حتَّى األضواءُ  عليها ُتسلَّطُ  ال الشديدِ  األَسِف  معَ  ولِكنْ  َكثريٌة,
ُت  وقدِ   َثامننيَ  ِمن أكَثرَ  قبَل  مَعنا عاَش  اُملعاِرصين ِمنَ  أنموذًجا لكم اخَرتْ

 َسنًة:
 هذا فَتتلَمذَ  املسِلمني, اُملعلِّمني ألَحدِ  بابنِها عِهَدْت  مسِلمةٍ  غريُ  ُأرسةٌ  هِذه

 منَ  أنموذًجا املسِلمُ  املعلِّمُ  هذا فكان املسِلِم, املعلِّمِ  يدِ  عىل اُملسِلمِ  غريُ  الصبيُّ 
 األُرسُة, وُتريُده ُيريُده, الَّذي الِعلمَ  الطفلِ  هذا يف غَرَس  اجلادِّين, العاِملني
 َبيتِها, من فطَرَدْته األُرسُة, به فعِلَمت الصبيُّ  فأسَلمَ  اإلسالِم, عقيدةَ  وغرَس 
 والثَّراءُ  َثريٍة, ُأرسةٍ  ِمن وكانَ  مسِلمٍة, ُأرسةٍ  كنَِف  يف ونَشأَ  الصبيُّ  هذا وخرَج 
نَ  دِمه, يف َيمِيش   فكانَ  أبناًء, وأنَجَب  التجاِر, كبارِ  ِمن وَأصبَح  ِجتارًة, له فكوَّ
حيم عبد بن يوُسف حممدُ  ِمنهم:  الناُس. َيعرُفه ال االسمُ  هذا األسِف  معَ  َستِّي, الرَّ

د جاءَ  وقد حيم عبد بن ُيوُسف ُحممَّ َس  اِهلنِد; بالدِ  من َستِّي الرَّ  بالدِ  يف لُيؤسِّ
 فَيقوُل: الَفقريةِ  باألحياءِ  َيُمرُّ  كانَ  اليوَم, نراها الَّتي الُقرآنِ  َحتفيظِ  مراكزَ  اهلندِ 

َدْت  الثُلثِني. َأَضعُ  وأنا امليزانيةِ  ُثلَث  َتَضعون أنُتم ُهنا, قرآنٍ  حلقةَ  َأنِشئوا  فتعدَّ
 اِهلنِد. يف القرآنِ  َحتفيظِ  حلقاُت 
َة, إىل فذَهَب  احلَرمنيِ  أرضِ  إىل التَفَت  ُثم  َمجعيةً  الزَمنِ  ذاك يف َجيِدْ  فَلمْ  مكَّ
َة, يف الَكريمِ  القرآنِ  لَتحفيظِ  مجعيةٍ  أوَل  فأنَشأَ  الَكريِم, الُقرآنِ  لَتحفيظِ   اجلَمعيةُ  مكَّ
 وَثامننيَ  واثنَْني  ِمئةٍ  وثالِث  َأْلٍف  عامِ  يف َأنَشَأها الكريِم, القرآنِ  لَتحفيظِ  اخلَْرييةُ 

هَ  ُثم للِهجرِة,  فيها فأنَشأَ  − والسالمِ  الصالةِ  أفضُل  ساِكنِها عىل−  اَملدينةِ  إىل َتوجَّ
هَ  ُثم الكريِم, آنِ القر لَتحفيظِ  مجعيةً   الثالَث. فرَعها فيها فَأنَشأَ  الرياضِ  إىل َتوجَّ



 

 

אאא٢٤٣ א

 ُثم الُقرآِن, َحتفيظِ  مراكزَ  ُينِشُئ  العريبَّ  واخلليَج  العَرِب  جزيرةَ  جاَب  ُثم
هَ   املسِلمِة. العَربيةِ  األقطارِ  بعضِ  وإىل ُسوريا وإىل لبنانَ  إىل َتوجَّ

اظِ  منَ  اَملالينيِ  عَرشاُت  واآلنَ  واحٌد, رجٌل  وهو هذا  الِقيامةِ  يومَ  َيأتون احلُفَّ
ت قدِ  اآلنَ  َتَرْوهنا الَّتي املراكزُ  وهذه الرُجِل, هذا ميزانِ  يف  يف أو بالِدنا يف انَتَرشَ

 بل أَحٌد, َيعرُفه ال الَّذي الرجلِ  هلذا  اهللاِ بعدَ  الفضُل  َيعودُ  اُملسِلمني بالدِ 
د االسَم: هذا َيعِرفون ال اليومَ  القرآنِ  حتفيظِ  مراكزِ  يف َيعمُل  َمن ُربَّام  ُيوُسف ُحممَّ
حيمِ  عبدِ  بن س َستِّي, الرَّ  ُجمَتَمعاتِنا يف احلديِث  العِرص  يف القرآنِ  حتفيظِ  َمراِكزِ  ُمؤسِّ

. للعاملِ  أنموذٌج  إنَّه اُملسِلمِة,  اجلادِّ
. للعملِ  مجيًعا ناُتوفِّقَ  أن واإلكرامِ  اجلَاللِ  ذا يا َنسأُلك إنَّا اللُهمَّ   اجلادِّ
دِ  والرمحةِ  اهلَُدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكمُ − وسلِّموا وصلُّوا هذا  عبدِ  بنِ  ُحممَّ

 b c d e f﴿ قاِئًال: الَكريمِ  ِكتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أَمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  
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اِج  إىل رسائُل  هاَب  نَوى َمن احلَرامِ  اهللاِ بيِت  ُحجَّ , إىل الذَّ  َيزاُل  ال وَمن احلجِّ
ًدا:  ُمرتدِّ

سالةُ  ا األُوىل: الرِّ َك  اجَعْل  احلاجُّ  أهيُّ  هللاِ: حجَّ
َك  فاجَعْل  والثواَب  األجرَ  أَرْدَت  إذا  فاجَعْل  الغنيمةَ  أَرْدت وإذا هللاِ, حجَّ

َك  ك فاجَعْل  الَقبوَل  أَرْدت وإذا هللاِ, حجَّ  ¢﴿ : اهللاُ  قاَل  هكذا هللاِ, حجَّ
 .]١٩٦:البقرة[ ﴾ ¥ ¤ £

نا َأْوصانا سالِة; هبِذه  ربُّ  الُقلوِب  ِمنَ  ُهناكَ  أنَّ  سبحانه َيعلمُ  ألنَّه الرِّ
 إىل القلوُب  هذه َتلتِفُت  فَقدْ  , اهللاِ غريِ  َيدِ  يف ما إىل ِعبادتِه يف َيطمعُ  َمن

 إىل قلُبه فالَتَفَت  َسنٍة, كلَّ  َحيُجُّ  ُفالنٌ  اهللاُ, شاءَ  ما عنه: الناُس  فيقوُل  الثَّناِء; ُحبِّ 
 قلُبه التفَت  وربَّام والثواِب, األَجرِ  حتصيلِ  إىل َيلتِفْت  ومل املديِح, وهذا الثناءِ  هذا
ْنيا; َمتاعِ  ِمن يشءٍ  إىل ةِ  َعن َيبحُث  كَمنْ  الدُّ َل  البَدلِ  َحجَّ  املاِل, منَ  شيًئا لُيحصِّ

ُل  وقصُده املاَل  هذا لَيأُخذَ  حجَّ  أو املاَل, هذا فأخذَ   هذا ُحيصَل  َأنْ  احلجِّ  هذا يف األوَّ
ه. إخالَصه َخيدُش  أمرٌ  وهذا املاَل,  وحجَّ

 وَمدًحيا ُهنا, من ثناء أي: ﴾: ﴿g h i j k اهللاُ  قاَل 
ُلها ودنانريَ  ُهناك, ِمن  l m n o﴿ الِعبادةِ  هذه َمطيةِ  عىل ُهنا ُحيصِّ

kk
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p﴾  ُوفالنٌ  َسنٍة, كلَّ  َحيجُّ  فالنٌ  عنه: وُيقاُل  اَملديِح, ِمنَ  وَيسمعُ  الثَّناِء, ِمن َيسمع 
, وهوَ  َسنةً  ِعرشينَ  أكَمَل   q r s t u﴿ ذلك إىل َنْفُسه فَتتطلَّعُ  َحيجُّ
v w x y z { | } ~ _ ` a b c d e 
f﴾ ]١٦−١٥:هود[. 

 A B C D E F G H I J K L﴿ سبحاَنه: اهللاُ وقال
M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _﴾ ]١٩−١٨:اإلرساء[. 

 أنسٍ  حديِث  من )ماَجهْ  ابنِ  ُسنن( يف جاء فقد ;ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  كام وُقْل 
:  َّأو قال: ,مَ دراهِ  أربعةَ  يساوِ تُ  طيفةٍ وقَ  ,رثٍّ  َرْحلٍ  عىل حجَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن 

 َال ا وَ يهَ فِ  اءَ يَ  رِ َال  ةٌ َج َح  مَّ هُ اللَّ « : قال ذلَك  ومع ,يساوِ تُ  ال
 لغِريَك. هذه تيجَّ َح  َتكونَ  َأنْ  اْمحِني ربِّ  يا أي: ,IQH»ةَ عَ مْ ُس 

 إىل َتتطلَّعُ  النفَس  ألنَّ  ;معةَ ُس  وال فيها ياءَ رِ  ال جةٌ َح  مَّ اللهُ  : أيضا أنت فردِّدْ 
 املقصوِد. هذا

سالةُ   العظيِم. اَملنَسِك  هذا يف الدعاءِ  ِمنَ  أكثِرْ  الثانِيُة: الرِّ
 كان وملَِنْ  وألقاِربِك, وألَحبابِك, ولوالَدْيك, وألَْوالِدك, لنَفِسك, فاْدعُ 

 مواِضعَ  عىل اشَتَمَل  قدِ  الَعظيمَ  اَملنَسَك  هذا فإنَّ  للُمسلمني, واْدعُ  َميًتا, أو َحيا
دةٍ   M N O P﴿ َيقوُل:  واهللاُ  الدعاُء, فيها َيكثرُ  ُمتعدِّ

                                                 
 ), من حديث أنس٢٨٩٠, باب احلج عىل الرحل, رقم (املناسك: كتاب ابن ماجهرجه أخ )١(

. 
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Q R S T U V W X Y Z﴾ ]٦٠:غافر[. 
 À Á Â Ã Ä ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ ُسبحانه: وقاَل 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾ ]١٨٦:البقرة[. 
 .IQH»ةُ ادَ بَ عِ ال وَ هُ  اءُ عَ الدُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل 
 الدعاُء. هو العظيمِ  اَملنَسِك  هذا يف ما فَأعَظمُ 
 ويف املَوضِع, هذا يف اَملنسِك  هذا يف ُهنا َيدعو َجتِدهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسولِ  إىل وانظر

ك فاجَعْل  املوضِع, ذاك  ُدعاًء. كلَّه حجَّ
 اهللا رسوَل  سِمْعت قاَل:  الساِئِب  بنِ  اهللاِ عبدِ  حديِث  يف جاءَ  وقد

كنَْني: بنيَ  ما يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص نَا« الرُّ ْنَيا ِيف  آتِنَا َربَّ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَةً  ِخَرةِ اآل َوِيف  َحَسنَةً  الدُّ
 .IRH»النَّارِ 

فا رِقَي  وإذا يَك  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ, إِالَّ  إَِلهَ  َال « قاَل: دعا الصَّ  َوَلهُ  اُملْلُك  َلهُ  َلُه, َرشِ
ءٍ  ُكلِّ  َعَىل  َوُهوَ  ْمُد,اَحل   َعْبَدُه, َوَنَرصَ  َوْعَدُه, َأْنَجزَ  َوْحَدُه, اهللاُ إِالَّ  إَِلهَ  َال  َقِديٌر, َيشْ

 .ISH»َوْحَدهُ  ْحَزاَب األَ  َوَهَزمَ 
ه, إهناءِ  يف ُيرسعُ  بَمنْ  ينشِغُل  ال َيدعو, احلَرامَ  البيَت  ُمستقبًِال  َيديه يرفعُ   َحجِّ

                                                 
), والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, ١٤٧٩أخرجه أبو داود: كتاب الصالة, باب الدعاء, رقم ( )١(

), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب فضل الدعاء, رقم ٢٩٦٩باب ومن سورة البقرة رقم (
 .عامن بن بشري ), من حديث الن٣٨٢٨(

), من حديث عبد اهللا ١٨٩٢أخرجه أبو داود: كتاب املناسك, باب الدعاء يف الطواف, رقم ( )٢(
 .بن السائب 

 . جابر), من حديث ١٢١٨, رقم (ملسو هيلع هللا ىلص: كتاب  احلج, باب حجة النبي مسلمأخرجه  )٣(



 

 

א ٢٤٧

عاءِ  هبذا مشتغٌل  هو َبْل  َسعِيه, وإهناءِ  عاءَ  هذا ُيردِّدُ  ُثم العظيِم, الدُّ  ُثم ثالًثا, الدُّ
 الدعاِء. يومُ  جاءَ  عَرفةَ  يومُ  جاءَ  فإذا ذلَك, ِمثَل  ويفَعُل  اَملْروةِ  إىل َينزُل 

ا يا فُأوصيَك  : أهيُّ  فإنَّ  الدعاِء; بغريِ  مشتغٌل  وأنَت  َعرفةَ  يوم َيفوُتك ال احلاجُّ
غَ  عَرفةَ  يومِ  يف العبدَ   ِعنَده وليَس  والَعَرص, الظُّهرَ  جيمعُ  الِعباداِت: أغلِب  ِمن ُفرِّ

 الدعاُء. إالَّ  ِعنَده وليَس  طواٌف, وال َرمٌي, وال سعٌي,
 َأنْ  إىل الظُّهرِ  صالةِ  َبعدِ  ِمن َيدعو ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا وقَف  فَقدْ  واْدُع, يديَك  فارَفعْ 

 عىل َيُكنْ  م ل َيدعو! ملسو هيلع هللا ىلص يديه رافعٌ  وهو الطويَل! الوقَت  هذا أرَأْيَت  املَغرُب, أذَّنَ 
,  الظُّهرَ  صىلَّ  أن بعدِ  ِمن َيدعو وهو ناقتِه عىل كانَ  وإنَّام فِراٍش, عىل أو ُكريسٍّ

  اهللاَ أنَّ  َيعلمُ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص يدعو يديه رَفعَ  الشمُس, غَرَبت َأنْ  إىل والَعَرص 
مَ  الَّذي َذنُبه له َمغفورٌ  أنَّه عىل َيُدلُّ  ما عليه أنَزَل  َر, والَّذي تقدَّ  هذه أنَّ  وَيعلمُ  َتأخَّ

 بَثامننيَ  بعَدها ماَت  إِذْ  IQH»َهَذا َعاِمي َبْعَد  َأْلَقاُكمْ  َال  َلَعيلِّ « قال: فقد الَوداِع, َحجةُ 
 ناقتِه خطامُ  وكانَ  َيدعو ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه )النسائيِّ  ُسنن( يف جاءَ  كام َيدعو, ذلك ومعَ  يوًما,
 زاَلْت  ال واألُخرى اخلطامَ  هبا َيأُخذُ  واِحدةً  يًدا فُينزُل  اخلطامُ  فَيسُقطُ  يديه يف

 .IRHَتدعو ُمرتِفعةً 

                                                 
), والنسائي: ٨٨٦أخرجه الرتمذي: كتاب احلج, باب ما جاء يف اإلفاضة من عرفات, رقم ( )١(

), وابن ماجه: ٣٠٦٢كتاب مناسك احلج, باب الركوب إىل اجلامر واستظالل املحرم, رقم (
. وأخرجه ), من حديث جابر ٣٠٢٣كتاب املناسك, باب الوقوف بجمع, رقم (

), بلفظ: ١٢٩٧مجرة العقبة يوم النحر راكبا, رقم ( مسلم: كتاب احلج, باب استحباب رمي
 ».لعيل ال أحج بعد حجتي هذه«

), من ٣٠١١أخرجه النسائي: كتاب مناسك احلج, باب رفع اليدين يف الدعاء بعرفة, رقم ( )٢(
 . أسامة بن زيدحديث 



 

 

אאאFE ٢٤٨

 ألهِلَك. واْدعُ  الَعظيِم, اليومِ  ذلك يف الدعاءَ  ُتضيِّعْ  فال
 .IQHيدعو احلَرامِ  املَشعرِ  عندَ  ملسو هيلع هللا ىلص َجتُِده وكذلَِك 
سالةُ  : أجرَ  اسَتحِرضْ  الثالِثُة: الرِّ  احلجِّ

 بيتِك, ِمن هبا خاِرًجا َختطوها الَّتي األُوىل اخلُطوة ُمنذُ  عظيٌم, احلجِّ  فأجرُ 
دَة: الفضاِئَل  هذه َمجعَ  الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديَث  واقرأ ارِ  عندَ  جاءَ  فقد اُملتعدِّ  البزَّ

نَ  ِحبَّاَن, وابنِ  والطَرباينِّ   احلَديَث: هذا  األلباينُّ  وحسَّ
 َتَضعُ  َال  َرامَ اَحل  َبْيَت ال َتُؤمُّ  َبْيتَِك  ِمنْ  َخَرْجَت  إَِذا َفإِنََّك « : قاَل 

ا َلَك  اهللاُ َكَتَب  إِالَّ  َتْرَفُعهُ  َوَال  ُخفا, َناَقُتَك  ا َعنَْك  َوَحمَا َحَسنَةً  ِهبَ  َرْكَعَتاكَ  َخطِيَئًة, َوَأمَّ
ا إِْسَامِعيَل, َبنِي ِمنْ  َرَقَبةٍ  َكِعْتِق  الطََّواِف  َبْعَد  َفا َطَواُفَك  َوَأمَّ  َذلَِك  َبْعَد  ْرَوةِ املَ وَ  بِالصَّ

ا َرَقَبًة, َسْبِعنيَ  َكِعْتِق  ْنَيا َسَامءِ  إَِىل  َهيْبِطُ  اهللاَ  َفإِنَّ  َعَرَفةَ  َعِشيَّةَ  ُوُقوُفَك  َوَأمَّ  َفُيَباِهي الدُّ
 َكَعَددِ  ُذُنوُبُكمْ  َكاَنْت  َفَلوْ  َرْمحَتِي, َيْرُجونَ  ُشْعًثا َجاُؤوِين  ِعَباِدي: َيُقوُل  َالئَِكةَ املَ  بُِكمُ 

ْمِل, ا َبْحرِ ال َكَزَبدِ  َأوْ  اَملَطِر, َكَقْطرِ  َأوْ  الرَّ ُت  اهللاُ! إالَّ  إلهَ  ال »َلَغَفْرُهتَ  األجُر? هذا َأُيفوَّ
 فاشَفعوا .عَرفةَ  يف له َدعوُتم أي: »َلهُ  َشَفْعُتمْ  َوملَِنْ  َلُكمْ  َمْغُفوًرا ِعَباِدي َأفِيُضوا«

 وأقاربِكم. وأحبابِكم ِإلخوانِكم
ا« قاَل: َحَسنًَة, َوُيْمَحى َعنَْك  َرَمْيَتَها َحَصاةٍ  بُِكلِّ  َفإِنَّ َلَك  َامرَ اجلِ  َرْمُيَك  َوَأمَّ
ا ا َربَِّك, ِعنَْد  َلَك  َفَمْذُخورٌ  َنْحُركَ  َخطِيَئٌة, َوَأمَّ  َشْعَرةٍ  بُِكلِّ  َفَلَك  َرْأَسَك  ِحَالُقَك  َوَأمَّ

                                                 
), ١٩٠٥(, رقم وسلم عليه اهللا صيل النبي حجة صفة, باب املناسك: كتاب أبو داودأخرجه  )١(

مسلم: كتاب احلج, باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم  وأصله عند. من حديث جابر 
 ).١٢٩٧النحر راكبا, رقم (



 

 

א ٢٤٩

ا َعنَْك  َوُيْمَحى َحَسنٌَة, َحَلْقَتَها ا َخطِيَئٌة, ِهبَ  َفإِنََّك  َذلَِك  َبْعَد  َبْيِت البِ  َطَواُفَك  َوَأمَّ
 فِيَام  اْعَمْل : َيُقوُل  َكتَِفْيَك  َبْنيَ  َيَدْيهِ  َيَضعَ  َحتَّى َمَلٌك  َيْأِيت  َلَك, َذْنَب  َوَال  َتُطوُف 

 .IQH»َمَىض  َما َلَك  ُغِفرَ  َفَقْد  َتْسَتْقبُِل 
َل  فَمن  عليه. فْلُيحافِظْ  األجرَ  هذا حصَّ

  لَقـْد  الَعتيـِق  البيـِت  إىل راِحلـنيَ  يا
 

نا ُجسوًما ِرسُتم   َأرواَحـا َنحنُ  وِرسْ
 

ــا ــا إِنَّ ــْذرٍ  َعــىل أَقْمن ــن ُع ــَدرٍ  وَع  َق
 

 راَحــا فَقــْد  ُعــْذرٍ  َعــىل َأقــامَ  وَمــن 
 

سالةُ   املناِسَك. هذه ُتؤدِّي وأنَت  اآلَخرين ُظلمِ  يف تقعَ  َأنْ  احَذرْ  الرابِعُة: الرِّ
 يف أو طوافِك, يف أو َسعِيَك, يف أَحًدا َتظلمَ  أو أَحًدا, ُتؤذَي  َأنْ  فاحَذرْ 

التِك, يف أو َرمِيك,  َأنْ  األركانَ  وتِلَك  اجلَوارَح  وَهذه اللسانَ  هذا وَأمِسْك  َتنقُّ
 أَحًدا. ُتؤذَي 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  خَرْجت : َرشيٍك  بنُ  أسامةُ  عنه قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ 
 أو أطوَف, َأنْ  قبَل  سَعْيُت  اهللاِ, َرسوَل  يا :قاِئلٍ  فِمن َيأتوَنه, الناُس  فكانَ  حاجا
ْمت ْرت أو شيًئا, قدَّ  َال « :− التَّساُؤالِت  هذه إِْثرِ  عىل−  ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  وكانَ  شيًئا. أخَّ
 َحِرَج  الَِّذي َفَذلَِك  ُمْسلِمٍ  َرُجلٍ  ِعْرَض  اْقَرتََض  َرُجلٍ  َعَىل  إِالَّ  َحَرَج, َال  َحَرَج,
 .IRH»َوَهَلَك 

                                                 
), والطرباين يف املعجم الكبري ١٨٨٧وابن حبان رقم (), ٦١٧٧رقم ( البزارأخرجه  )١(

, وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب  ابن عمرمن حديث ), ١٣٥٦٦رقم ١٢/٤٢٥(
 .)١١١٢والرتهيب رقم (

), من ٢٠١٥, رقم (حجه يف يشء قبل شيئا قدم فيمن, باب املناسك: كتاب أبو داودأخرجه  )٢(
 . أسامة بن رشيكحديث 



 

 

אאאFE ٢٥٠

 ُشَعْرياٍت  َعن أو اِجلامَر, َرمِيك عن أو وَسعِيك, طوافِك عن تسَأُل  ُكنَت  فإِنْ 
 لآلَخرين. إيذاِئه َعن احلاجُّ  َيسأَل  َأنْ  األَْوىل فكانَ  رأِسك, من َتساَقَطت

ا فُأوصيَك  ون الَّذين هَمِج, ال وَعن الَغوغاِء, عنِ  باالبتعادِ  احلاجُّ  أهيُّ  ُيسريِّ
ياسيَة, اهلُتافاِت  فَتسمعُ  وانتامءاِهتم, وَأحزاِهبم لَتنظيامِهتم مادةً  احلجَّ   وَتسمعُ  السِّ
اِخ, بذلَِك  الغوغاءَ  هذه  ِمن َتعرُف  ال الَّتي اَملوجاِت  هذه معَ  َتسريَ  َأنْ  فاحَذرْ  الرصُّ
 النشاَز. األصواَت  وتِلَك  اهلُتافاِت, هذه ِمثَل  إالَّ  اهللاِ ِدينِ 

دِ  والرمحةِ  اهلَُدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم− وَسلِّموا واوَصلُّ  هذا  عبدِ  بنِ  ُحممَّ
 b c d e f﴿ قاِئًال: الَكريمِ  كتابِه يف الَكريمُ  الربُّ  أَمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  
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  k   

هد( كتاِب  يف جاءَ   كانَ « : دينارٍ  بنُ  مالُك  قاَل  : للَبيهقيِّ  )الزُّ
 َتَضعونَ  ما فاْنُظروا ِخزانتاِن, والنهارَ  الليَل  هذا إنَّ  :يقوُل   عيَسى
 .IQH»فيِهام

 اُملحِسنُ  فيها َيَضعُ  َنشاُء, ما فيها نَضعُ  َخزائنُ  إالَّ  هَي  ما والليايل األيامُ  فهذه
 هذه له ُفتَِحت  اهللاِ يَدِي  بنيَ  وقَف  فإذا إساءًة, املُيسءُ  فيها وَيَضعُ  إحساًنا,
َم, وَضعَ  ما فوَجدَ  اخلزاِئُن,  M N O P﴿ سبحانه: احلقُّ  قاَل  كام وقدَّ

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﴾ ]٢٠−١٨:احلرش[. 

نيا; احلياةِ  هذه يف يَضعُ  ما اخلزاِئنِ  هذه يف يَضعُ  فالعبدُ   ِمن اُملكثِرُ  فِمنَّا الدُّ
ُ  ومنَّا اخلَزائِن, هذه يف الُعىل والدَرجاِت  احلَسناِت  وضعِ   والبعيدُ  ذلَك, يف اُملقرصِّ
 ربِّ  يَدْي  بنيَ  وَقَف  إذا َسَيْلقاه ما واملُوبِقاِت  السيِّئاِت  ِمنَ  اخلزاِئنِ  هذه يف يَضعُ 

اِت.  الِربيَّ
 َخيتاُرها, هو ِوْجَهةٌ  وَله إالَّ  ِمنَّا أَحدٍ  ِمن ما َأنَّ   احلقُّ  لنا بنيَّ  وقد

                                                 
 .)٧٨٠البيهقي يف الزهد الكبري (أخرجه  )١(

kk



 

 

אאאFE ٢٥٢

 Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g﴿ سبحانه: فقاَل 
h i j k l m n o﴾ ]اخلرياِت, فِعلِ  يف باُملساَرعةِ  فأَمَرنا ,]١٤٨:البقرة 
 قبَل  اخلزاِئنِ  هذه يف َتَضعُ  األَوقاِت  هلذه واستِْثامِرك وإنجاِزك ُرسعتَِك  قدرِ  فَعىل

 بَموتَِك. ُتغَلَق  َأنْ 
 الِفتُن, ُتلِهَيكم أن قبَل  أي: »فَِتنًا ْعَاملِ األَ بِ  َباِدُروا« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قاَل  لذا
 الِفتنِ  ِمن غُريها أو اجلاِه, فِتنةُ  أو املاِل, فِتنةُ  أو الوَلِد, فِتنةُ  طريَقكم: وتعرتَض 
ُجُل  ُيْصبُِح  املُْظلِِم, اللَّْيلِ  َكِقَطعِ « العبادِة, عنِ  فُتوِقفك  َكافًِرا, َوُيْمِيس  ُمْؤِمنًا, الرَّ
ْنَيا ِمنَ  بَِعَرضٍ  ِدينَهُ  َيبِيعُ  َكافًِرا, َوُيْصبُِح  ُمْؤِمنًا, َوُيْمِيس   .IQH»الدُّ

امِ  ويف  احلَسناِت  منَ  ُيكثِرُ  الَّذي هوَ  اُملستثِمرُ  الراِشدُ  العاِقُل  املباركةِ  العِرش  أيَّ
اِم, هذه يف اِم; هذه إلدراكِ  ُوفَِّق  قد فإنَّه األيَّ  برسَعٍة. مترُّ  أهنا حيُث  األيَّ

اِم, هذه يف اخلريِ  بأعامل اخلزاِئنَ  هذه َيمَألُ  الَّذي هو فالعاقُل   ال كيَف  األيَّ
 حالٍ  كلِّ  عىل اخلريَ  افعْل  أي: »َدْهَرُكمْ  ْريَ اخلَ  اْفَعُلوا« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  وَقدْ 

ُضوا« تِِه, ُيِصيُب  ِمنْ  َنَفَحاٍت  هللاِ َفإِنَّ  اهللاِ, َرْمحَةِ  لِنََفَحاِت  َوَتَعرَّ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َهبا َرْمحَ
 .IRH»ِعَباِدهِ 

َض  وأن اخلَري, َنفعَل  أن ِمنَّا فمطلوٌب   الَعِرش  فأيامُ  النَفحاِت, لبعضِ  َنتعرَّ
 اخلِري, ِمنَ  فيها ما فاستِغلُّوا وَتذَهُب, َتأيت ربانيةٌ  َنفحةٌ  فهي وسَتفوُت, َنَفحاٌت 

ضوا  ِمن َيشاءُ  َمن هبا ُيصيُب  رمحتِه ِمن نفحاٍت  هللاِ  فإنَّ  اهللاِ, رمحةِ  لنفحاِت  وَتعرَّ
                                                 

), ١١٨أخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب احلث عىل املبادرة باألعامل قبل تظاهر الفتن, رقم ( )١(
 .من حديث أيب هريرة 

 .), من حديث أنس ٧٢٠رقم  ١/٢٥٠أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )٢(
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 عباِده.
 اهللاِ  عندَ  أزَكى عَملٍ  ِمن وما اهللاِ, إىل أحبُّ  األيامِ  هذه يف الصالُح  والعمُل 

اِم, هذه يف يقعُ  الَّذي العَملِ  ِمنَ   حديِث  ِمن داودَ  أيب عندَ  جاءَ  ما ذلَك: عىل دلَّ  األيَّ
امٍ  ِمنْ  َما« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : عباسٍ  ابنِ  الُِح  َعَمُل ال َأيَّ  إَِىل  َأَحبُّ  فِيَها الصَّ
امِ األَ  َهِذهِ  ِمنْ  اهللاِ  , أيامَ  َيعنِي: »يَّ  َسبيلِ  يف اِجلهادُ  وال اهللاِ, رسوَل  يا قالوا: الَعْرشِ

 ِمنْ  َيْرِجعْ  َفَلمْ  َوَمالِهِ  بِنَْفِسهِ  َخَرَج  َرُجٌل  إِالَّ  اهللاِ, َسبِيلِ  ِيف  َهادُ اجلِ  َوَال « :قاَل  اهللاِ?
ءٍ  َذلَِك   .IQH»بَِيشْ

 َأْعَظمَ  َوَال   اهللاِ ِعنَْد  َأْزَكى َعَملٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  الداِرميِّ  ِروايةِ  ويف
 .IRH»ْضَحىاألَ  َعْرشِ  ِيف  َيْعَمُلهُ  َخْريٍ  ِمنْ  َأْجًرا

مه صالٍح  عَملٍ  فأيُّ   خزانتِك. يف َعظيمةً  أعامًال  تَضعُ  فإنََّك  األيامِ  هذه يف ُتقدِّ
 خزائنُ  به وَمتتلُئ  َيتعاظمُ  األيامِ  هذه يف ُيوضعُ  سيٍِّئ  عَملٍ  أيُّ  اُملقابِِل, ويف
امَ  هذه َيستثمرُ  َمن فالعاقُل  السيِّئاِت,  اهللاِ. ِعبادَ  األيَّ

مُ  ماذا ولو سَأَل سائٌل: امِ  هذه يف ُأقدِّ  األعامِل? ِمنَ  املباَركةِ  األيَّ
 كانَ  واِجًبا فافَعْله, َتفعَله أن َتستطيعُ  ببالَِك  َخيطرُ  صالٍِح  عَملٍ  كلُّ  فاجلواب:

 َسبيلِ  وعىل خزائنَُك; به َمتتلَئ  حتَّى العمُل  هذا وَيتعاظمُ  َمأجوٌر, فأنَت  َمسنوًنا, أو
 املِثاِل:

                                                 
م, ), والرتمذي: كتاب الصو٢٤٣٨أخرجه أبو داود: كتاب الصيام, باب يف صوم العرش, رقم ( )١(

), وابن ماجه: كتاب الصيام, باب صيام ٧٥٧باب ما جاء يف العمل يف أيام العرش, رقم (
 .), من حديث ابن عباس ١٧٢٧العرش, رقم (

 ).١٨١٥( الدارميأخرجه  )٢(
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 ُعمرُ  قال ُخزيمَة: ابنِ  عندَ  جاء فقد الصاِحلِة; األعاملِ  ِمنَ  الصَدقاُت  − 
: » ََأفَضُلكم أنا الصَدقُة: فتقوُل  َتتباَهى, األعامَل  أنَّ  يل ُذِكر«IQH. َيفوُتك فال 

امِ  ِمن يومٌ  ْقت إالَّ  الَعِرش  أيَّ  طاقتِك َقْدرِ  عىل معنَويةً  أو َحمسوسةً  صَدقةً  فيه وَتصدَّ
 وُوسِعَك.

ِت  ال −  ا الصَلواِت; ُتفوِّ  النبيُّ  أعطانا وقد الصاِحلِة, األعاملِ  أعظمِ  ِمن فإهنَّ
 َفضِلها من ُذهَل  اإلنسانُ  سِمَعها إذا الَّتي األجورَ  وهذه الَعظيمَة, الُبَرشى هذه ملسو هيلع هللا ىلص

 اُملْحِرِم, اجِّ اَحل  َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  َمْكُتوَبةٍ  َصَالةٍ  إَِىل  َبْيتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ « فقاَل: وعظَمتِها;
َحى َال  َتْسبِيِح  إَِىل  َبْيتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َوَمنْ  اهُ  إِالَّ  َينِْصُبهُ  الضُّ  اُملْعَتِمِر, َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  إِيَّ

 .IRH»ِعلِّيِّنيَ  ِيف  كَِتاٌب  َبْينَُهَام  َلْغوَ  َال  َصَالةٍ  َأَثرِ  َعَىل  َوَصَالةٌ 
ًعا الَعُرش  هذه َتكونُ  أَال  ُبيوِهتم, يف ُيصلُّون الذين اإلخوةُ  فَهؤالءِ   ُمشجِّ

ًزا  غِريها. ويف الَعِرش  يف قليلٍ  قبَل  املذكورَ  األجرَ  بأنَّ  ِعلًام  هم, ل وُحمفِّ
ْكرُ  −  امٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ملِا الصاِحلِة; األَعاملِ  ِمنَ  الذِّ الُِح  َعَمُل ال َأيَّ  فِيَها الصَّ

امِ األَ  َهِذهِ  ِمنْ  اهللاِ إَِىل  َأَحبُّ  َوالتَّْحِميِد,  التَّْسبِيِح, فِيَها ِمنَ  َفَأْكثُِروا« قاَل: ,»يَّ
امِ  هذه يف فأكثرْ  ISH»َوالتَّْهلِيِل, َوالتَّْكبِريِ   والتهليِل, والتسبيِح, التكبريِ  من األيَّ

ا والتحميِد,  الصاِحلِة. األعاملِ  ِمنَ  فإهنَّ

                                                 
 .)٢٤٣٣ابن خزيمة (أخرجه  )١(
), من ٥٥٨, رقم (الصالة إىل امليش يف فضل جاء ما, باب الصالة: كتاب أبو داودأخرجه  )٢(

 .أمامة  أيبحديث 
الطرباين , وأخرجه ) من حديث ابن عمر ٨٠٧), وعبد بن محيد (٢/٧٥أمحد (أخرجه  )٣(

 .), من حديث ابن عباس ١١١١٦رقم  ١/٨٢يف املعجم الكبري (
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امِ  هذه يف الصاحلةِ  األعاملِ  وِمنَ  −  يامِ  عىل قاِدًرا كنَْت  إن األيَّ  فعليَك  الصِّ
ياِم.  بالصِّ

اِم, التِّسعةَ  صمَت  سواءٌ   فعليَك  منها, َشيًئا أو أغَلَبها, أو بعَضها, أو األيَّ
ه َعَملٍ  َعن سَأَله ملَِنْ  قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإِنَّ  بالصوِم; ْوِم « قال: اجلَنةِ  إىل َيُدلُّ َعَلْيَك بِالصَّ

ُه َال ِعْدَل َلهُ   .IQH»َفإِنَّ
ا مً وْ يَ  َصامَ  نْ مَ « قاَل: البخاريِّ  عندَ  َسعيدٍ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  بل

 ِروايٍة: ويف َسنًة, بعنيَ َس  أي: IRH»ايفً رِ َخ  نيَ عِ بْ َس  ارِ النَّ  نِ عَ  هُ هَ ْج وَ  اهللاُ َد عَّ بَ  اهللاِ يلِ بِ  َس ِيف 
 ءِ َام السَّ  ْنيَ  بَ َام ا كَ قً َد نْ َخ  ارِ النَّ  ْنيَ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  اهللاُ  َل عَ َج « ِروايٍة: ويف ISH»ِمَئَة َسنَةٍ «
 .ITH»ضِ رْ األَ وَ 

ْت  فال َتستطيعُ  ال ُكنَت  فإذا واِحٍد?! يومٍ  صومِ  يف هذا أجرٍ  أيُّ   عىل ُتفوِّ
 ال فإنَّك ُمنفِرًدا, ُصْمَته وإن حتَّى اجلُمعَة, واَفَق  وإِنْ  حتَّى عَرفَة, يومِ  صيامَ  نفِسك
 يوًما تصومُ  كنَت  وإِنْ  فُصْمها عَرفَة, يومَ  َتصومُ  وإنام للُجُمعِة, اجلُُمعةَ  َتصومُ 

رَ  َأنْ  اهللاِ  َعَىل  َأْحَتِسُب إِينِّ  َعَرَفَة, َيْومِ  ِصَيامُ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  ُمنفرًدا; نَةَ  ُيَكفِّ  السَّ
                                                 

 أيب حديث يف يعقوب أيب بن حممد عىل االختالف ذكر, باب الصيام: كتاب النسائيأخرجه  )١(
 .أمامة  أيب), من حديث ٢٢٢٣− ٢٢٢٠, رقم (الصائم فضل يف أمامة,

), ومسلم: كتاب ٢٨٤٠أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد, باب فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم ( )٢(
), من حديث أيب سعيد اخلدري ١١٥٣الصيام, باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه, رقم (

. 
), ٢٢٥٤, رقم ( اهللا سبيل يف يوما صام من ثواب, باب الصيام: كتاب النسائيأخرجه  )٣(

 .عقبة بن عامر من حديث 
أخرجه الرتمذي: كتاب فضائل اجلهاد, باب ما جاء يف فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم  )٤(

 .), من حديث أيب أمامة ١٦٢٤(
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نَةَ  َقْبَلُه, الَّتِي  .IQH»َبْعَدهُ  الَّتِي َوالسَّ
مُ  الَّتي الصاِحلةِ  األعاملِ  وِمنَ  −  امِ  هذه يف ُتقدَّ  َأنْ  ُيمكنُ  ال عَمٌل  الَعِرش: األيَّ

مَ  اِم, هِذه يف إالَّ  ُيقدَّ  األُضحيَُّة: وهيَ  األيَّ
 األُضِحيَّةِ  فِعبادةُ  النحِر, يومِ  يف الدمِ  بإراقةِ   اهللاِ  إىل التَّقرُب  أي:

 فقاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّه لسانِ  وعىل الكريِم, ِكتابِه يف َلنا  اهللاُ  َرشَعها َعظيمةٌ  ِعبادةٌ 
 .]٢:الكوثر[ ﴾| } : ﴿z احلقُّ 

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ سبحانه: وقاَل 
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ ]١٦٣−١٦٢:األنعام[. 

ةِ  يف شعريةً  ليَسْت  الشعريةُ  وهذه دٍ  ُأمَّ  سائرِ  يف هَي  َبْل  فحسب, ملسو هيلع هللا ىلص حممَّ
 : ﴿n o فقاَل  فيها; الُقربةُ  هذه وجاَءْت  إالَّ  ُأمةٍ  ِمن فام األُمِم,
p q r s t u v w x y z { | } ~ 
_ ` a b c﴾ ]٣٤:احلج[. 

ْهتا, فال األُضِحيَّةِ  عىل قادًرا كنَت  فإِنْ  ا ُتفوِّ  السابِقِة, األُممِ  يف َمرشوعةٌ  فإهنَّ
 ُأمةِ  يف فأنَت  ; عليها قادرٌ  وأنَت  َتتخلَّْف  فال َيفَعلوَهنا, كانوا األُممِ  تلَك  وَأفرادُ 

دٍ   .ملسو هيلع هللا ىلص ُحممَّ
 يف هم أموالَ  َيِرصفون الَّذين األَُرسِ  أرباَب  َنرى ونحنُ  َيعرتينا األَسَف  إنَّ 

 َتفوق العيدِ  أيامِ  يف اآلِخرِة, يف وال الُدنيا يف ال بالفاِئدِة, عليهم َتعودُ  ال أشياءَ 
                                                 

), من ١١٦٢أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر, رقم ( )١(
 .حديث أيب قتادة 
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ى لو َما َثَمنَ  نفقاِهتم , بَعِرش  ضحَّ ي, ال لكنه َأضاحيَّ  اَملصاِئِب. منَ  وهذه ُيضحِّ
 ننيَ ِس  عَرش  دينةِ باملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ سوُل رَ  قامَ أَ « : ُعمرَ  ابنُ  قاَل  فَقدْ 

 .IQH»يضحِّ يُ 
, األُضحيَّةِ  عىل قادًرا ُكنَت  فإِنْ   هذه وَأْحِي  بلِدَك, يف هبا وَضحِّ  فَضحِّ
عريَة,  ﴾v w x y z﴿ قاَل:  اهللاَ فإنَّ  ِمنها وُكْل  الشَّ

 .]٣٧:احلج[ ﴾® ¬ » ª ©﴿ وقاَل: ,]٢٧:احلج[
ُقوا وارُ ِخ ادَّ وا وَ لُ كُ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  وقال  .IRH»َوَتَصدَّ
 دوَنه. هوَ  ما إىل األفضَل  تَدعِ  ال لِكنْ  جائًزا, البِالدِ  خارَج  َذبُحها كانَ  وإن
َهه ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  األُضِحيَّةَ  َأرادَ  َمن أنَّ  اعَلم ُثم  سَلمةَ  ُأمِّ  حديِث  يف وجَّ
 ادَ رَ أَ , وَ ةِ جَّ احلِ ي ذِ  َل َال هِ  مْ تُ يْ أَ ا رَ ذَ إِ « قاَل: حيث ُمسلٍم; عندَ  جاءَ  كام 

 نْ مِ  سَّ مَ  يَ َال فَ « ِروايٍة: ويف ISH»هِ ارِ فَ ظْ أَ وَ  هِ رِ عْ َش  نْ عَ  ْك ِس مْ يُ لْ , فَ يَ حِّ َض يُ  نْ أَ  مْ كُ ُد َح أَ 
 .ITH»ائً يْ َش  هِ َرشِ بَ وَ  هِ رِ عَ َش 

 هوأظفارِ  هرِ شعَ  نمِ  َيأُخذْ  فال األُضِحيَّةِ  عىل ونَوى األُضحيََّة, ِمنَّا أرادَ  فَمن
ي الَّذي ;اشيئً  هوبَرشِ  ا فقط, ُيضحِّ ى َمن أمَّ  واألقارِب  األهلِ  ِمن عنه ُيضحَّ

                                                 
 ).١٥٠٧أخرجه الرتمذي: كتاب األضاحي, باب الدليل عىل أن األضحية سنة, رقم ( )١(
), ومسلم: ٥٥٦٩أخرجه البخاري: كتاب األضاحي, باب ما يؤكل من حلوم األضاحي, رقم ( )٢(

اب األضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث, رقم كت
 .), من حديث سلمة بن األكوع ١٩٧٤(

 ).١٩٧٧/٤١(رقم أخرجه مسلم: كتاب األضاحي, باب هني من دخل عليه عرش ذي احلجة,  )٣(
 ).١٩٧٧/٣٩(السابق  )٤(
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 َيعنيهم. ال فاخلطاُب 
امِ  هذه يف َلنا باِركْ  اللُهمَّ  بني ِمنَ  فيها اجَعْلنا اللُهمَّ  ,األيَّ  إليَك, اُملتقرِّ
 واإلكراِم. اجلاللِ  ذا يا لَك  اُملتعبِّدين
دِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل  وسلِّموا وصلُّوا هذا  أمرَ  كام اهللاِ, عبدِ  بنِ  ُحممَّ

 b c d e f g h i﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ 
j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  



 

 

אא ٢٥٩

 
F٣٤E 

 א   א       
  k   

 أن تعِجزْ  فال عرفَة, صعيدِ  عىل الواقفني مع تكونَ  أن عَجْزَت  إن املسلمُ  أهيا
 اهللاِ, بيِت  إىل الواِصلني معَ  تكونَ  أن عَجْزت إن اهللاِ, رشعِ  عندَ  الواِقفني منَ  تكونَ 
 اهللاِ. إىل الواِصلني منَ  تكونَ  أن تعِجزْ  فال

 يأتون عَرفةَ  صعيدِ  عىل احلجيُج  فيه يقُف  األمُة, تعيُشه عظيمٌ  يومٌ  عرفةَ  فيومُ 
 .IQH»جُّ َعَرَفةُ احلَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبي عنهُ  قال الذي األعظِم, احلجِّ  بُركنِ 

 صحيح( يف جاءَ  كام النِّعمَة, فيه وأتمَّ  الديَن, فيه اهللاُ أكمَل  يومٌ  إنَّه
 لو وهنا,ؤُ قرتَ  كمكتابِ  يف آيةٌ  : الفاروِق  لُعمرَ  قال ياهيود أنَّ  :)البخاريِّ 

َ  تنزلَ  اليهودِ  عَرش مَ  علينا  k﴿ :قاَل  »?آيةٍ  أيُّ « :قاَل  .اعيدً  اليومَ  ذلَك  ناذْ الختَّ
l m n o p q r s t u﴾ قاَل  ,]٣:[املائدة 

, وهو ملسو هيلع هللا ىلص ت فيه عىل النبيِّ لَ الذي نزَ  , واملكانَ نا ذلك اليومَ فْ عرَ  دْ قَ « : عمرُ 
 .IRH»مجعةٍ  يومَ  فةَ بعرَ  قائمٌ 

                                                 
), والرتمذي: كتاب ١٩٤٩عرفة, رقم (يدرك  م لأخرجه أبو داود: كتاب املناسك, باب من  )١(

), والنسائي: كتاب مناسك احلج, باب فرض ٨٨٩احلج, باب فيمن أدرك اإلمام بجمع, رقم (
), وابن ماجه: كتاب املناسك, باب من أتى عرفة قبل الفجر, رقم ٣٠١٦الوقوف بعرفة, رقم (

 .), من حديث عبد الرمحن بن يعمر ٣٠١٥(
), ومسلم: كتاب ٤٥اإليامن, باب زيادة اإليامن ونقصانه, رقم (أخرجه البخاري: كتاب  )٢(

 . ), من حديث عمر٣٠١٧التفسري, رقم (

kk



 

 

אאאFE ٢٦٠

 عائشةَ  حديِث  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخربَ  كام النارِ  منَ  العتِق  يومُ  وهو
  َمِ وْ يَ  نْ , مِ ارِ النَّ  نَ ا مِ ًد بْ عَ  يهِ فِ  اهللاُ َق تِ عْ يُ  نْ أَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  مٍ وْ يَ  نْ ا مِ مَ « مسلٍم: عند 

 .IQH»ةَ فَ رَ عَ 
 A B C D E F﴿ فيه: اهللاُ قاَل  الذي املشهوُد, اليومُ  وهو

G H I﴾ ]٣−١:الربوج[. 
 النبيَّ  أنَّ  : ريرةَ هُ  أيب حديِث  من )سننه( يف الرتمذيِّ  عندَ  جاءَ  وقد

 مُ وْ يَ  :ُد اهِ الشَّ , وَ ةَ فَ رَ عَ  مُ وْ يَ  :ودُ هُ ْش املَ  مُ وْ يَ ال, وَ ةِ امَ يَ قِ ال مُ وْ يَ  :ودُ عُ وْ املَ  مُ وْ يَ ال« :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
رَ  ومشهوًدا, شاهًدا اليومِ  هذا يف لنا اهللاُ مجعَ  وقد ;IRH»ةِ عُ مُ اُجل   اليومَ  به لنتذكَّ

 املوعوَد.
 َيفوزوا حتَّى الركَني, الركنَ  هذا احلُجاُج  فيه يقيمُ  عظيٌم, يومٌ  عرفةَ  ويومُ 

ْ وَ  ْث فُ رْ يَ  مْ لَ فَ  َت يْ بَ الا َذ هَ  جَّ َح  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فيه قال الذي العظيِم, األجرِ  بذلَك   َمل
 .ISH»هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ  مِ وْ يَ كَ  عَ َج رَ  ;ْق ُس فْ يَ 

 هذا ناَل  احلجِّ  غريِ  يف اإلنسانُ  عِمَلها إذا أعامٌل  ُهناكَ  هل فإن سأل سائٌل:
 العظيَم? األجرَ 

                                                 
), من ١٣٤٨رقم ( ,يف فضل احلج والعمرة, ويوم عرفةباب  ,احلجأخرجه مسلم: كتاب  )١(

 .عائشة حديث 
 أيب هريرةديث ), من ح٣٣٣٩, باب ومن سورة الربوج, رقم (التفسريأخرجه الرتمذي: كتاب  )٢(

. 
), ومسلم: كتاب احلج, ١٥٢١أخرجه البخاري: كتاب احلج, باب فضل احلج املربور, رقم ( )٣(

 . أيب هريرة), من حديث ١٣٥٠باب فضل احلج والعمرة, رقم (



 

 

אא ٢٦١

نا والذي نَعْم, فاجلواُب:  أن: أخَربنا أنه فكام ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  هو بذلك أخَربَ
ْ وَ  ْث فُ رْ يَ  مْ لَ فَ  َت يْ بَ الا َذ هَ  جَّ َح  نْ مَ «  أنَّ  أيًضا أخَربنا »هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ  مِ وْ يَ كَ  عَ َج رَ  ْق ُس فْ يَ  َمل

ه ولَدْته كيومِ  ذنوبِه ِمن رجعَ  املسلمُ  هبا أَتى إذا أعامًال  هناكَ   اخلَطايا. منَ  أمُّ
 يف الصالةِ  بعدَ  الصالةَ  انتظاَركَ  أن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  بنيَّ  العمل األول:

 كلُّ  الوضوَء; وإتقاَنك املسجِد, يف اجلامعاِت  إىل األقدامِ  عىل ومشَيك املسجِد,
َك  ولَدْتَك  كيومِ  ذنوبِك من تعودَ  َأنْ  وأجُره ثمرُته ذلَك   اخلطايا. منَ  أمُّ

 قاَل  قاَل:  عباسٍ  ابنِ  حديِث  من )أمحدَ  مسند( يف ذلك جاءَ  فقد
 مُ ِص تَ َخيْ  يمَ ي فِ رِ ْد تَ  ْل هَ  ,ُد مَّ ا ُحمَ يَ  َفَقاَل: ةٍ ورَ ُص  نِ َس ْح  أَ ِيف َأَتاِين َريبِّ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل 

 ِيف  ُث كْ : املُ اُت ارَ فَّ كَ الوَ  .اِت ارَ فَّ كَ ال ِيف  مْ عَ : نَ ُت لْ قُ « املالِئكةَ  يعني: »?َىل عْ األَ  َألُ املَ 
 ِيف  وءِ ُض وُ ال َوإِْسَباغُ , اِت عَ َام اجلَ  َىل إِ  امِ َد قْ األَ  َىل عَ  ْيشُ املَ , وَ ةِ َال الصَّ  َد عْ بَ  دِ اجِ َس املَ 
 هُ تْ َد لَ وَ  مِ وْ يَ كَ  ُذُنوبِهِ  نْ مِ  انَ كَ , وَ ْريٍ َخ بِ  اَت مَ , وَ ْريٍ َخ بِ  اَش عَ  َهَذا َل عَ فَ  نْ مَ , وَ هِ ارِ كَ املَ 
 .IQH»هُ مُّ أُ 

 من )مستدركه( يف احلاكمِ  عندَ  جاءَ  فقد الصالِة; يف اخلُشوعُ  العَمُل الثَّاِين:
 أُ ضَّ وَ تَ يَ  مٍ لِ ْس مُ  نْ ا مِ مَ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : اجلهنيِّ  عامرٍ  بنِ  عقبةَ  حديِث 

 مِ وْ يَ كَ « خرَج  أي: »َل تَ فَ  انْ الَّ إِ  ;وُل قُ ا يَ مَ  مُ لَ عْ يَ فَ  هِ تِ َال  َص ِيف  ومُ قُ يَ  مَّ , ثُ وءَ ُض وُ ال غُ بُ ْس يُ فَ 
 .IRH»ٌب نْ ذَ  هِ يْ لَ عَ  َس يْ لَ  ,اايَ طَ اَخل  نَ مِ  هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ 

 بنِ  اهللاِ  عبدِ  حديِث  يف جاءَ  فقد أيًضا, بالصالةِ  يتعلُق  وهو العَمُل الثالُث:
                                                 

 )١/٣٦٨(وأمحد  ),٣٢٣٣الرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة ص, رقم (أخرجه  )١(
 .من حديث ابن عباس 

 .من حديث عقبة بن عامر  )٣٩٩−٢/٣٩٨(أخرجه احلاكم  )٢(



 

 

אאאFE ٢٦٢

َعَلْيِهَام  َداُودَ  ْبنُ  ُسَلْيَامنُ  َفَرغَ  َملَّا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ماجه: ابنِ  عندَ   عمٍرو
َالُم ِمنْ   َال  َوُمْلًكا ُحْكَمُه, ُيَصاِدُف  ُحْكًام : َثَالًثا اهللاَ َسَأَل  اَملْقِدِس, َبْيِت  بِنَاءِ  السَّ

 ُيِريُد  َال  َأَحٌد  « األقىص املسجدَ  أي: »املَْسِجَد  َهَذا َيْأِيتَ  َوَأالَّ  َبْعِدِه, ِمنْ  ِألََحدٍ  َينَْبِغي
َالةَ  إِالَّ  هُ  َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  ُذُنوبِهِ  ِمنْ  َخَرَج  إِالَّ  فِيِه, الصَّ  .IQH»ُأمُّ

َبه بصريَته, اهللاُ فتَح  َمن عىل ويسريٌ  سهٌل  وهو العمُل الرابُع:  األجرِ  يف ورغَّ
 ِمنْ  َعْبًدا اْبَتَلْيُت  إَِذا : إِينِّ َيُقوُل اهللاُ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  فقد والثواِب,
 هللاِ. احلمدُ  قال: أي: »اْبَتَلْيُتهُ  َما َعَىل  َفَحِمَدِين  « البالءِ  منَ  نوعٍ  أيَّ  »ُمْؤِمنًا ِعَباِدي
هُ  َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  َذلَِك  َمْضَجِعهِ  ِمنْ  َيُقومُ  َفإِنَّهُ « عليه وكتَب  له اهللاُ كتَب  بام رًضا  ِمنَ  ُأمُّ

 .IRH»َطاَيااَخل 
 أنسٍ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  يقوُل  سبَق, ممَّا أيُرس  وهو العمُل اخلامُس:

: » ْْيِل َفَقاَل: َال  ِمنَ  َتَعارَّ  َمن يَك  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ, إِالَّ  إَِلهَ  اللَّ  َوَلهُ  املُْلُك, َلهُ  َلُه, َرشِ
ءٍ  ُكلِّ  َعَىل  َوُهوَ  ْمُد,اَحل  هُ  إِالَّ َخَرَج ِمْن َخَطاَياُه َكَيْوِم َوَلَدْتهُ  َقِديٌر; َيشْ نا ISH»ُأمُّ  وكلُّ

 وبعُضهم الرسائِل, منَ  فيه ما يقرأُ  هاتَفه يتناوُل  الناس بعض لكن ذلَك, له حيصُل 
 ينفُع. ال شيًئا يقوُل 

, أجرَ  تشبهُ  أجورٌ  هذه  أيًضا, احلاجِّ  أجرَ  ناَل  هبا أَتى َمن أعامٌل  وهناكَ  احلاجِّ
ها وقد ةٍ  أجرُ  فَلهُ  كذا عِمَل  َمن باالسِم: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  سامَّ  هذه من كاِملٍة, حجَّ

                                                 
 بيت مسجد يف الصالة يف جاء ما, باب فيها والسنة الصالة إقامة: كتاب ابن ماجهأخرجه  )١(

 . عبد اهللا بن عمرو), من حديث ١٤٠٨, رقم (املقدس
 . ) من حديث شداد بن أوس٤/١٢٣أخرجه أمحد ( )٢(
: كتاب ) من حديث عبادة بن الصامت, وأصله يف البخاري٧٦٣الدعاء (الطرباين يف أخرجه  )٣(

 .) باختالف يف اللفظ١١٥٤التهجد, باب فضل من تعار من الليل, رقم (



 

 

אא ٢٦٣

 األعامِل:
 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : ُأمامةَ  أيب حديِث  من داودَ  أيب عندَ  جاءَ  ما أوًال:

ًرا َبْيتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ «  أي: .»اُملْحِرمِ  اَحلاجِّ  َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  َمْكُتوَبةٍ  َصَالةٍ  إَِىل  ُمَتَطهِّ
أ َحى َتْسبِيِح  إَِىل  َخَرَج  َوَمنْ « مكتوبةً  صالةً  يصيلِّ  وخرَج  البيِت  يف توضَّ  أي: »الضُّ
حى صالةِ  إىل اهُ  إِالَّ  َينِْصُبهُ  َال « الضُّ  َال  َصَالةٍ  َأَثرِ  َعَىل  َوَصَالةٌ  اُملْعَتِمِر, َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  إِيَّ

 .IQH»ِعلِّيِّنيَ  ِيف  كَِتاٌب  َبْينَُهَام  َلْغوَ 
 معجمه( يف الطرباينِّ  عندَ  أيًضا  ُأمامةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  ما ثانًيا:

ا َيَتَعلَّمَ  َأنْ  إِالَّ  ُيِريُد  َال  اَملْسِجدِ  إَِىل  َغَدا َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  :)الكبريِ   َأوْ  َخْريً
َمُه, ُتهُ  َتاما َحاجٍّ  َكَأْجرِ  َلهُ  َكانَ  ُيَعلِّ  ال اخلريَ  أراَدِت  إذا اليومَ  اإلسالمِ  فأمةُ . IRH»َحجَّ

 الَّذي العظيِم, البيِت  هبذا مرتبطةً  ورشيعَتها منهَجها ولتجعَل  املسجِد, منَ  خترُج 
 اهللاِ. إىل البقاعِ  أحبُّ  هو

 َفْجرَ ال َصىلَّ  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : أنسٍ  حديِث  يف جاءَ  ما ثالًثا:
اَعٍة, ِيف  ْمُس, َتْطُلعَ  َحتَّى اهللاَ  َيْذُكرُ  َقَعَد  ُثمَّ  َمجَ  َكَأْجرِ  َلهُ  َكاَنْت  َرْكَعَتْنيِ  َصىلَّ  ُثمَّ  الشَّ

ةٍ  ةٍ  َحجَّ ةٍ  َوُعْمَرٍة َتامَّ ةٍ  َتامَّ  .ISH»َتامَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :حبانَ  ابنِ  عندَ   عباس ابن حديِث  يف جاءَ  ما رابًعا:

                                                 
), من ٥٥٨, رقم (الصالة إىل امليش يف فضل جاء ما, باب الصالة: كتاب أبو داودأخرجه  )١(

 .أمامة  أيبحديث 
 ).٧٤٧٣رقم  ٨/٩٤الكبري (الطرباين يف املعجم أخرجه  )٢(
أخرجه الرتمذي: كتاب الصالة, باب ما يستحب من اجللوس يف املسجد بعد صالة الصبح,  )٣(

 .), من حديث أنس ٥٨٦رقم (



 

 

אאאFE ٢٦٤

 ُل دِ عْ تَ  انَ َض مَ  رَ ِيف  ةً رَ مْ عُ  نَّ إِ ي; فَ رِ مِ تَ اعْ فَ  انُ َض مَ رَ  اءَ ا َج ذَ إِ « : سليمٍ  مِّ ألُ  قاَل 
 .IQH»َمِعي ةً جَّ َح 

اِج  مع يكون أن األماينَّ  إالَّ  َيعرُف  ال الذي هذا وجهِ  يف تأِيت  أجورٌ  إهنا  احلجَّ
, أجرَ  تنْل  املسجدِ  يف صلِّ  له: فيقاُل  أجَرهم, ليناَل   إىل بيتِك ِمن واخُرْج  احلاجِّ

, أجرَ  تنْل  علًام  لتتعلَّمَ  مسجدٍ   عنِ  تبحُث  لكنَّها يديَك  بني أجورٌ  إهنا احلاجِّ
رين.  املشمِّ

اكم جيَعَلني َأنْ   املوَىل  وأسأُل   هؤالِء. من وإيَّ
, عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلُدى نبيِّ  عىل −اهللاُ  رِمحَكم−  وسلِّموا صلُّوا ُثم  اهللاِ

 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  

                                                 
), ومسلم: كتاب احلج, ١٨٦٣أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب حج النساء, رقم ( )١(

قال: ملا رجع   ابن عباس ), من حديث١٢٥٦باب فضل العمرة يف رمضان, رقم (
 ...., فذكرهمن حجته قال ألم سنان األنصارية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 



 

 

אא ٢٦٥

 
F٣٥E 

א  א 
  k   

, أيام ِمن املباركةِ  األجواءِ  تلك يف  نستذكرُ  الربانيةِ  النفحاِت  تلَك  ويف احلجِّ
 للعاَملِ  ليقولوا الطاهرِة, البقاعِ  تلَك  يف العظيمِة, املشاعرِ  بتلَك  يأتونَ  الَّذين إخواَننا

 وليقولوا هدُف, ال ها ل وجيتمعُ  املكاُن, هبا جيتمعُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  أمةُ  هَي  هذه أمجَع:
 عبادِهتا, يف واحدًة, متامسكةً  أمةً  تكونَ  أن ينبغي هَكذا األمةُ  هذه أمجَع: مِ  للعالَ 
 كلمتِها. اجتامعِ  ويف اجتامِعها, ويف

 الضعِف  حالةَ  يرى ها حالِ  يف واملتأمَل  اليوَم, اإلسالمِ  أمةِ  إىل الناظرَ  أن بيدَ 
عَ  مما بينَها, فيام واالحرتاِب  واالختصامِ  واهلواِن,  أن اإلعالميةَ  الغربيةَ  اآللةَ  شجَّ

رَ   هذا مثَل  ويرددُ  اضِمحالٍل, إىل تتَّجهُ  وأهنا زواٍل, إىل تتَّجهُ  أهنا األُمةَ  هذه تصوِّ
 األمِة. أبناءِ  من كثريٌ  الكالمِ 

 النبيِّ  أتباعِ  من أنَك  رأَسك فارَفعْ  بَمزايا, ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  أمةَ  ميَّزَ   اهللاَ  إنَّ 
 األمةِ  هذه فضلِ  يف جاءَ  ما واقرأ اإلسالِم, أمةِ  من أنَك  عنُقك وليرشئبَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص

ا تعلمَ  حتَّى املباركةِ   الساعِة. قيامِ  إىل متوَت  لن أهنَّ
 : احلقُّ  قاَل  كام األمِم, خريُ  هَي  األمةَ  هذه أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بنيَّ  فقد

﴿N O P Q R﴾ ]١١٠:عمران آل[. 
ْ مَ  يُت طِ عْ أُ « : طالٍب  أيب بنِ  عيلِّ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  وقال  ا َمل

kk



 

 

אאאFE ٢٦٦

 يُت ْعطِ أُ وَ , ِب عْ الرُّ بِ  ُت ِرصْ نُ « قاَل: رسوَل? يا هو ما قالوا: »اءِ يَ بِ نْ األَ  نَ مِ  َأَحٌد  طَ عْ يُ 
َ  َل عِ ُج , وَ َد ْمحَ أَ  يُت مِّ ُس وَ , ضِ رْ األَ  يَح اتِ فَ مَ   ْريَ ي َخ تِ مَّ أُ  ْت لَ عِ ُج ا, وَ ورً هُ  طَ ِيل  اُب الرتُّ

 .IQH»مِ مَ األُ 
 ضاللٍة, عىل جتتمعَ  أن يمكنُ  ال جعَلها بأن األمةَ  هذه  اهللاُ  ميَّزَ  فقد

ا فاعَلمْ  اجَتَمعت قدِ  بأِرسها األمةَ  رأيَت  فإذا  النبيَّ  ألنَّ  وهًدى; خريٍ  عىل جتتمعُ  أهنَّ
 .IRH»ةٍ لَ َال  َض َىل عَ  عَ مِ تَ َجتْ  نْ ي أَ تِ مَّ أُ  ارَ َج أَ  ْد قَ  اهللاَ نَّ إِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص

ا  اهللاُ  وميََّزها  السابقُة: األممُ  اسُتْئِصلِت  كام ُتستأَصُل  ال بأهنَّ
 أو كلَّهم, القومَ  أخَذِت  بريٍح  السابقةِ  األممِ  يف استِْئصاٌل  حصَل  فقد

َ  كام ذلَك  بغريِ  أو بغرٍق, أو بصعقٍة, أو بصيحٍة, نا بنيَّ  الكريِم, كتابِه يف  ربُّ
ا, ثً َال  ثَ يبِّ رَ  ُت لْ أَ َس « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ُتستأصُل, ال أهنا ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  أمةَ  ميَّزَ   اهللاَ  أنَّ  إالَّ 

, َوَمنََعنِي َواِحَدًة,   بالقحطِ  أي: »ةِ نَ السَّ ي بِ تِ مَّ أُ  َك لِ  ُهيْ الَّ أَ  َريبِّ  ُت لْ أَ َس َفَأْعَطاِين اْثنََتْنيِ
 ,ِق رَ غَ الي بِ تِ مَّ أُ  َك لِ  ُهيْ الَّ أَ  هُ تُ لْ أَ َس ا, وَ يهَ انِ طَ عْ أَ فَ , ةِ نَ السَّ ي بِ تِ مَّ أُ  َك لِ  ُهيْ الَّ أَ  َريبِّ  ُت لْ أَ َس «
ِ عَ نَ مَ فَ  ,مْ هُ نَ يْ بَ  مْ هُ َس أْ بَ  َل عَ  َجيْ الَّ أَ  هُ تُ لْ أَ َس ا, وَ يهَ انِ طَ عْ أَ فَ   احلاصُل. هو وهذا ISH»ايهَ ن

 w x﴿ األنعاِم: سورةِ  من اآلياِت   اهللاُ أنزَل  ملَّا : جابرٌ  قال
y z { | } ~ � ¡﴾ ]وذُ عُ أَ « اهللاِ: رسوُل  قال ]٦٥:األنعام 

                                                 
 ).١/٩٨(أخرجه أمحد   )١(
وابن أيب عاصم يف السنة ), ٣٩٥٠, رقم (السواد األعظم, باب الفتن: كتاب أخرجه ابن ماجه )٢(

 . أنس بن مالكمن حديث ) واللفظ له, ٨٣رقم (
من حديث  )٢٨٩٠باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض, رقم (مسلم: كتاب الفتن, أخرجه  )٣(

 .سعد بن أيب وقاص 



 

 

אא ٢٦٧

 وذُ عُ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  قاَل  ﴾¥ ¤ £ ¢﴿ : اهللاُ  قاَل  »َك هِ ْج وَ بِ 
 غريَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  قاَل  ﴾¬ » ª © ¨ § ¦﴿ قاَل: »َك هِ ْج وَ بِ 

ذٍ   .IQH»َرسُ يْ ا أَ َذ هَ « :أو »نُ وَ هْ ا أَ َذ هَ « قاَل: متعوِّ
 املعايِب: منَ  ها ل تطهًريا الدنيا يف مصائَبها جعَل  بأن اهللاُ ميََّزها كذلك
 ااُهبَ َذ , عَ ةِ رَ ِخ اآل ِيف  اٌب َذ ا عَ هَ يْ لَ عَ  َس يْ , لَ ةٌ ومَ ُح رْ مَ  ةٌ مَّ أُ  هِ ذِ ي هَ تِ مَّ أُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  فقد

 .IRH»ُل تْ قَ ال, وَ ُل زِ َال الزَّ , وَ نُ تَ فِ الا يَ نْ  الدُّ ِيف 
 قيامِ  إىل متوُت, ال لكنَّها وتضعُف, مترُض  جعَلها بأن اهللاُ  ميََّزها كذلك

 تقومَ  أن إىل متوُت  ال لكنَّها واملرُض, الضعُف  األُمةَ  هذه يعرتي فقد الساعِة,
 ينَ رِ اهِ ظَ  قِّ اَحل  َىل عَ  ونَ لُ اتِ قَ ي يُ تِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  اُل زَ  تَ َال « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال الساعُة,

 .ISH»ةِ امَ يَ قِ ال مِ وْ  يَ َىل إِ 
 ِشعِب  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  ُحوَرص  حينَام ملاتت لَِتموَت  األمةُ  هذه كانت فلو

 األرَض  أحُدهم حيفرُ  مَعه, وَمن هو يأكُل  ما جيدُ  ال ,ITHسنواٍت  ثالَث  طالٍب  أيب
 منَ  ُفرغَ  ملَّا ذلك ومعَ  ,IUHويأكُله فينظُفه الرتاُب  عالهُ  خشنٍ  جلدٍ  قطعةَ  فيجدُ 

                                                 
 ¢ ¡ � ~ { | } w x y z﴿البخاري: كتاب التفسري, باب قوله: أخرجه  )١(

 . ) من حديث جابر٤٦٢٨, رقم (﴾¥ ¤ £
من حديث أيب  )٤٢٧٨أبو داود: كتاب الفتن واملالحم, باب ما يرجى يف القتل, رقم (أخرجه  )٢(

 .موسى األشعري 
, رقم ملسو هيلع هللا ىلصمسلم: كتاب اإليامن, باب نزول عيسى ابن مريم حاكام برشيعة نبينا حممد أخرجه  )٣(

 . ) من حديث جابر١٥٦(
 ).٤/٢٤٢), والبداية والنهاية (٣٥١− ١/٣٥٠انظر: سرية ابن هشام ( )٤(
إن كان الرجل من أصحاب «ن قال: حممد بن سرييعن  )٦١رقم ( أخرج ابن أيب الدنيا يف اجلوع )٥(

 »....يأيت عليه ثالثة أيام ال جيد شيئا يأكله, فيأخذ اجللدة فيشوهيا فيأكلها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 



 

 

אאאFE ٢٦٨

ت احلصارِ   وقِوَيت. األمةِ  هذه عزيمةُ  اشتدَّ
 ِقبلِ  ِمن بيتِه يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ُحوَرص  حينام ملاَتت لَِتموَت  األمةُ  هذه كانت ولو
ت ,IQHِمنهم مرًأى وعىل أيدهيم بنيِ  من خرَج  لكنَّه املرشكني,  هذه شوكةُ  فاشتدَّ

 بخروِجه. األمةِ 
 يف وصاحُبه ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ُحوَرص  حينَام ملاَتت لَِتموَت  األمةُ  هذه كانت ولو

ت خَرجا ولكنَّهام الغاِر,  األمِة. هذه شوكةُ  فاشتدَّ
 مرصعَ  َيرى ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ و أُحدٍ  غزوةِ  بعدَ  ملاَتت لَِتموَت  األمةُ  هذه كانت ولو
 يَدِي  بني يموتون صحابيا سبعون اآلخِر, تلوَ  الواحدُ  يتساَقطون أماَمه أصحابِه

 فتعلو أحٍد, غزوةُ  َتنتهي ثم ,IRHَرباعيُته وُتكُرس  الرشيُف, وجُهه ُيدَمى ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
 ساِعُدها. ويشتدُّ  األمةُ  هذه

 وارتدَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  ماَت  حينَام ملاَتت لَِتموَت  األمةُ  هذه كانت ولو
 عوُدها. واشتدَّ  ذلَك, بعدَ  قِوَيت ولكنَّها العرُب,

 املسلمني, بالدَ  التتارُ  اجتاَح  حينَام ملاَتت لَِتموَت  األمةُ  هذه كاَنت ولو
ت لكنَّها مسلٍم, ِمليونِ  من أكثرَ  يوًما أربعنيَ  يف فقَتلوا بغدادَ  ودَخلوا  قوُهتا اشتدَّ

 ذلَك. بعدَ 
ا األمةَ  هذه ميزَ  َقد  اهللاَ أنَّ  والسبُب   متوُت. ال أهنَّ

                                                 
 .)٤٨٣− ١/٤٨٢انظر: سرية ابن هشام ( )١(
), ومسلم: كتاب اجلهاد, باب غزوة أحد, ٢٩٠٣البخاري: اجلهاد, باب املجن, رقم (أخرجه  )٢(

 . بن سعد ), من حديث سهل١٧٩٠رقم (



 

 

אא ٢٦٩

 نْ مَ  ةٍ نَ َس  ةِ ئَ مِ  لِّ كُ  سِ أْ  رَ َىل عَ  ةِ مَّ األُ  هِ ذِ هلَِ  ُث عَ بْ يَ  اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال وقد
 .IQH»اهَ ينَ ا دِ هَ  لَ  دُ دِّ ُجيَ 

 يف حتَّى يشءٍ  كلِّ  يف السْبَق  ها ل فجعَل  اآلخرةِ  يف األمةَ  هذه اهللاُ ميزَ  كذلك
 هِ ذِ هلَِ ا هَ نْ مِ  ونَ نُ َام ثَ  ,فٍّ َص  ةُ ئَ مِ وَ  ونَ ْرشُ عِ  ةِ نَّ اَجل  ُل هْ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  فقد اجلَنِة, مساحةِ 

 .IRH»مِ مَ األُ  رِ ائِ َس لِ  ونَ عُ بَ رْ أَ وَ  ,ةِ مَّ األُ 
 رأُسك, ولريتفعَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  أمةِ  ِمن أنَّك فافَرْح  األمَة, هذه اهللاُ  ميزَ  هكذا

, بإذنِ  َمتوَت  لن األمةَ  هذه أن ولتعلمَ   ُيعيدون رجاٌل  فيها كانَ  إذا تضعَف  ولن اهللاِ
 لِكنْ  الريادَة, وستأخذُ  سؤدُدها األمةِ  هلذه وسيعودُ  وسؤدَدها, وقوَهتا جمَدها ها ل

 يكونُ  وإنَّام باملقاالِت, يكونَ  وَلنْ  باخلُطِب, َيكونَ  ولن بالكالِم, َيكونُ  َلنْ  هذا
 لألمةِ  عادَ  َتوفََّرت ما مَتى أركانٍ  بثالثةِ  إالَّ  ذلك يكونُ  وال الصادِق, بالفعلِ 
 وهي: جمُدها,
 خالِقها: إىل عاَدْت  إذا إالَّ  عزُهتا األمةِ  هلذه تعودَ  لن −١

 مْ يتُ ِض رَ , وَ رِ قَ بَ ال اَب نَ ذْ أَ  مْ تُ ْذ َخ أَ وَ  ,ةِ ينَ عِ البِ  مْ تُ عْ ايَ بَ ا تَ ذَ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال
ِ  دِ َىل وا إِ عُ جِ رْ ى تَ تَّ َح  هُ عُ زِ نْ  يَ  َال ال ذُ  مْ كُ يْ لَ عَ  اهللاُ طَ لَّ َس , ادَ هَ اجلِ  مُ تُ كْ رَ تَ وَ , عِ رْ الزَّ بِ   .ISH»مْ كُ ين

                                                 
من حديث أيب هريرة  )٤٢٩١أبو داود: كتاب املالحم, باب ما يذكر يف قرن املئة, رقم (أخرجه  )١(

. 
), وابن ماجه: ٢٥٤٦الرتمذي: كتاب صفة اجلنة, باب ما جاء يف صفة أهل اجلنة, رقم (أخرجه  )٢(

 ب األسلمي), من حديث بريدة بن احلصي٤٢٨٩, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الزهد, باب صفة أمة حممد 
. 

) من حديث ابن عمر ٣٤٦٢أخرجه أبو داود: كتاب البيوع, باب يف النهي عن العينة, رقم ( )٣(
. 



 

 

אאאFE ٢٧٠

 َرْجعةً  وعمًال, قوًال  دينِها إىل رجَعت إذا إالَّ  ُسؤدُدها األمةِ  هلذه يعودَ  فلن
 واَملرؤوِس, الرئيسِ  ومنَ  واملحكوِم, احلاكمِ  ومن والصغِري, الكبريِ  منَ  مجاعيةً 
 والعودُة. الرجعةُ  تلَك  بالعنيِ  وُترى , اِهللا إىل َيعودون اجلميعُ 
تِه, املسلمُ  اعتزَّ  إذا −٢  املحافلِ  يف رأَسه ورفعَ  مسلٌم, أنَّه خيَجْل  ومل هبويَّ
 أولئَك. تعليِق  أو هؤالِء, نظرِ  ِمن خيجُل  ال اهللاِ, ِدينَ  يطبِّق

هام نطلب , فمَ باإلسالمِ  نا اهللاُ فأعزَّ  قومٍ  ا أذلَّ ا كنَّ إنَّ « : عمرُ  قاَل  فقد
 .IQH»نا اهللاُبه أذلَّ  نا اهللاُما أعزَّ  غريِ يف  ةَ العز

 ركاِب  إىل األمةِ  هذه وعودةَ  األرِض, يف والتمكنيَ  والسؤددَ  العزةَ  أَرْدنا فإذا
, تِها. تفتخرَ  أن ُبدَّ  فال احلقِّ  ُهبويَّ

 وحيلَّ  والظلِم, الفسادِ  منَ  املُجتمعاُت  ُتنظََّف  أن األركاِن: هِذه ثالُث  −٣
ُس  َال  اهللاَ  إِنَّ « قال: ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  فقد يشٍء, كلِّ  يف العدُل  ذلك حملَّ   ُأَمةً  ُيَقدِّ

ِعيُف  َيْأُخُذ  َال  هُ  الضَّ  .IRH»ُمَتْعَتعٍ  َغْريَ  َقِويِّ ال ِمنَ  َحقَّ
 له: يقوُل   العزيزِ  عبدِ  بنِ  عمرَ  اخلليفةِ  إىل ِمحَص  أمراءِ  أحدُ  كتَب  وقد

َمت, ِمحَص  أسوارَ  إنَّ  َبت, وطرَقها هتدَّ  األسوارَ  أصلح باملٍ  إيلَّ  فابَعْث  خترَّ
نْها بالعدِل, ونقِّ طُرقاِهتا مَن « العزيِز: عبدِ  بنُ  عمرُ  له فكتَب  والطرَق, حصِّ

 لألمِة. العزُّ  يعودُ  وهَكذا ;ISH»اجلورِ 

                                                 
 ).١/٦١أخرجه احلاكم ( )١(
 ).٣/٢٥٦أخرجه احلاكم ( )٢(
 ).٥/٣٠٥حلية األولياء ( )٣(



 

 

אא ٢٧١

 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
,  b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  احلقُّ  أمرَ  كام اهللاِ
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  
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F٣٦E 
   

  k   
 أزمنةٌ  بعَدها وتأيت فاضلٌة, أزمنةٌ  وتذهُب  الليايل, وتنقيض األيامُ  تترسُب 

رُ  فاضلٌة,  يتتابُع, الذي اخلريِ  هذا ِمن استفادَ  َمنِ  هو واملوفُق  وَيتتابُع, اخلريُ  ويتكرَّ
 منَ  استفادَ  َمنِ  ِمنها فاستفادَ  املباركِة, األيامِ  هذه من يستفيدُ  الذي هو والراشدُ 

 حٍني. بعدَ  سأعمُل  القائُل: املرتددُ  املسوُف  ذاكَ  نفِسه عىل وفوَت  الراِشدين,
, أشُهرُ  بعَده جاءَ  ُثم رمضاُن, جاءَ  وقد  ِذي َعُرش  بعَده جاَءت ُثم احلجِّ

, موسمُ  ذلَك  بعدَ  جاءَ  ُثم اِحلجِة,  هنالَِك  وخِرسَ  الرابِحون, فيه ربَِح  احلجِّ
فون  َيزالون فال نفعُل, وسوَف  نفعُل, وسوَف  نفعُل, سوَف  يقولوَن: الَّذين اُملسوِّ

موا فام عليِهم, املسيطرةِ  سوَف, عنَد: روا بل شيًئا, قدَّ  كثًريا. تأخَّ
 السنةُ « قال:  القيِّمِ  ابنُ  قال كام تترصمُ  والشهورُ  والسنونَ  واأليامُ 

 واألنفاُس , هاأوراقُ  والساعاُت  ,اأغصاُهن  واأليامُ  ,هافروعُ  والشهورُ  ,شجرةٌ 
 ;ن كانت يف معصيةٍ ومَ  ,ه طيبةٌ شجرتِ  فثمرةُ  ;طاعةٍ ه يف ن كانت أنفاُس فمَ  ,هاثمرُ 

ُ  اجلدادِ  فعندَ  ,املعادِ  يومَ  اجلدادُ  ام يكونُ وإنَّ  ,ه حنظٌل فثمرتُ  من  الثامرِ  حلوُ  يتبنيَّ
 .IQH»هارِّ مُ 

 الشيطانِ  جنودِ  أقَوى وهو الشيطاُن, يرِسُله الذي اجلنديُّ  ذاك »سوَف « إن
                                                 

 ).١٦٤ص:( الفوائد )١(

kk
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, وسوَف  اكَ إيَّ « قاَل: حيث )صيد اخلاطِرِ ( كتابِه يف  اجلَوزيِّ  ابنُ  قاَل  كام
 .IQH»إبليَس  جنودِ  ه أكربُ فإنَّ 

هُ  لذا سالةِ  هذهِ  أوجِّ ِف, إىل الرِّ  وشَفَقتي ِحريص صادَق  فيها وأبعُث  املسوِّ
 بني تعيُش  مكانِك, يف تزاُل  ال وأنت وتترصُم, تتتابعُ  األيامَ  أرى وأنا عليَك 

فني ذمَّ   اهللاَ  إنَّ  واُملنَى, األماينِّ   فقاَل  األمُل; هاُهمُ  أل الَّذين املسوِّ
: ﴿Q R S T U V W X﴾ ]٣:احلجر[. 
ا ا الظهِر, قاصمةُ  إهنَّ ةُ  إهنَّ رْ  الُكربى, الطامَّ  سَرتَى, خملوٌق: لك قاَل  لو تصوَّ

 Q R S﴿ سبحانه: اخلالُق  قاَل  إذا فكيَف  تعلُم! سوَف  أو
T U V W X﴾. 
َ  ُثم  µ ¶ ¸ ¹ ´ ³﴿ فقاَل: سنعلُمه الَّذي ما  لنا بنيَّ

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
È É Ê Ë A B C D﴾ ]العمرُ  يفوُته حينام ]٢٤−٢١:الفجر 

ْمت َلْيتني يا يقول: يعلُم, سوَف  مت َلْيتني يا املوقِف, هلذا قدَّ  الساعِة, هلِذه قدَّ
ْمت َلْيتني . دائرةِ  يف ِعشُت  وما احلقيقيِة, احلياةِ  هلذه قدَّ  األماينِّ

ما  ام اإليامنُ وإنَّ  ,ي وال بالتمنِّ بالتحيلِّ  ليَس  اإليامنَ  إنَّ « : احلسنُ  قال
: ليَسْت  صاحَبه, ينفعُ  الَّذي فهذا IRH»ه العمُل قَ وصدَّ  يف القلِب  وقرَ   سوَف  أماينَّ

 وَسوَف. وسوَف, أجتهُد, وسوَف  أبذُل, وسوَف  أعمُل,

                                                 
 ).٢٠٦ص:( صيد اخلاطر )١(
 ).١٤٨٣( أخرجه أمحد يف الزهد  )٢(
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عُ  وقد  تكونَ  أن الِعربةُ  ليَست له: فأقوُل  مشغوٌل, أنَّه الناسِ  بعُض  يتذرَّ
 مشغوٌل. أنَت  يشءٍ  أيِّ  يف الِعربةُ  وإنام مشغوًال,

ُ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  قوَل  وتدبَّرْ  ماَتْت, فاَتت إذا الُفرَص  أنَّ  واعَلمْ   لَك  يبنيِّ
ِ تَ اغْ « قاَل: حيث القاعدِة, هذه أصَل  , َك مِ رَ هَ  َل بْ قَ  َك ابَ بَ : َش سٍ َمخْ  َل بْ ا قَ ًس َمخْ  مْ ن

 َل بْ قَ  َك اتَ يَ َح , وَ َك لِ غْ ُش  َل بْ قَ  َك اغَ رَ فَ , وَ كَ رِ قْ فَ  َل بْ قَ  اكَ نَ غِ , وَ َك مِ قَ َس  َل بْ قَ  َك تَ حَّ ِص وَ 
 .IQH»َك تِ وْ مَ 

 ;كشبابَ  تدِركْ  م ل إذا اخلمُس: هذه أدرَكْتك اخلمَس; هذه َتغتنِمْ  م ل إذا أي:
 ساعاِت  تدِركْ  م ل وإذا السقُم, أدرَكَك  الصحَة; تدِركِ  م ل وإذا اهلَرُم, أدرَكَك 
 عليَك  هجمَ  ;ناكَ غِ  تغتنِمْ  م ل وإذا األشغاُل, تلَك  وأهلَْتَك  شغُلك, أدرَكَك  الفراِغ;

 اللذاِت. هادمُ  عليَك  هجمَ  ;كحياتَ  اجلملةِ  يف تغتنِمْ  م ل وإذا ك,فقرُ 
ًفا, اإلنسانِ  منَ  جتعُل  أسباٍب  أربعةُ  وهناك ًدا, مسوِّ  لسانِه عىل جتري مرتدِّ

 وهي: .»سوَف « كلمة
ُل: السبُب  فٍة: أرسةٍ  يف التنِشئةُ  األوَّ  مسوِّ
 األكَرب, أخاه َيرى التسويِف, عىل تعيُش  أرسةٍ  يف اإلنسانُ  يعيُش  فحينَام

ه ووالَده, فني, طائفةِ  من وجدَّ  وجاءَ  صاَم, َمن معَ  َيُصوموا فلم رمضانُ  جاءَ  املسوِّ
ْوا فلم الزكاةِ  موعدُ  اٍت  مخَس  اليومِ  يف املؤذِّنُ  ويؤذِّنُ  هم, مالِ  زكاةَ  يؤدُّ  فال مرَّ

 غًدا, اهللاُ  شاءَ  إِنْ  يقولوَن: احلجيِج, معَ  ترهُ  فلم احلجُّ  وجاَءهُ  املسجِد, إىل خيرُجونَ 
نةَ  نفعُل, الغدِ  ويف نفعُل, اهللاُ شاءَ  إِنْ  نةَ  نصوُم, اهللاُ  شاءَ  إن القاِدمةَ  والسَّ  والسَّ

                                                 
 ) من حديث عمرو بن ميمون مرسال.١١٨٣٢النسائي يف الكربى رقم (أخرجه   )١(
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. اهللاُ شاءَ  إن القادمةَ   األوُل: قاَل  كام ,»سوَف « معَ  يعيشون وهَكذا نحجُّ
 مَشــى الطــاوُس يوًمــا باختيــالٍ 

 

ــــوهُ   ــــَد شــــكَل ِمشــــيتِه َبن  فقلَّ
 

 ? قـــالوا:تـــالونَ َخت  عـــالمَ  :فقـــاَل 
 

ــــ ونحــــنُ  هِ ت بـِـــأْ بــــَد    دوهُ مقلِّ
 

ــالِ  ــريَ  ْف فخ ــوجَّ  كَ س ــدِ  املع  ْل واع
 

 لوهُ ت معــــدِّ لْ عــــَد  نْ إِ  كفإنَّــــ 
 

ـــ ـــدريا أَم ـــا َت ـــلُّ , أبان ـــرعٍ  ك  ف
 

 بـــوهُ ن أدَّ ى َمـــطَ اري بـــاُخل ُجيـــ 
 

ــــ تيــــانِ الفِ  ئُ ناِشــــ نشــــأُ ويَ   امنَّ
 

ـــانَ   ـــا ك ـــىل م ـــوَّ  ع ـــوهُ دَ ع  ه أب
 

 ,بينَنا قاعدٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ورسوُل  ايومً  ميأُ  نيتْ دعَ  : عامرٍ  بنُ  اهللاِ عبدُ  قاَل 
 نْ أَ  ِت دْ رَ ا أَ مَ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  ها ل فقاَل  ,يِدها عىل وقَبَضْت  .َك عطِ أُ  تعاَل  :ْت فقالَ 

ْ  وْ لَ  ِك نَّ ا إِ مَ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسوُل  ها ل قاَل  ا,مترً  عطيهأُ  :لهُ  ْت قالَ  »?يهِ طِ عْ تُ   ْت بَ تِ كُ  هِ يطِ عْ تُ  َمل
, هذا إىل IQH»ةٌ بَ ْذ كِ  ِك يْ لَ عَ  فةٍ  أرسةٍ  يف اإلنسانُ  هذا فينشأُ  احلدِّ  معَ  فيكونُ  مسوِّ

فني,  سَيأيت. كام األملِ  طولِ  وعىل التسويِف, عىل ويعيُش  املسوِّ
فني: مصاَحبةُ  الثاين: السبُب   املسوِّ

, يؤثِّرَ  وَلن يصيلِّ  ال وهو فالًنا أصاحُب  أنا تُقْل: فال  يرشُب  هو أو عيلَّ
, يؤثِّرَ  ولن اخلمرَ  فني الُكساىل البطَّالني فمصاحبةُ  عيلَّ  ; جزًما, عليَك  تؤثرُ  املسوِّ

ُجُل « :−داودَ  أيب عندَ  ُهريرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام−  قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوَل  ألنَّ  الرَّ
 .IRH»ُل الِ ُخيَ  نْ مَ  مْ كُ ُد َح أَ  رْ ظُ نْ يَ لْ , فَ هِ يلِ لِ َخ  ينِ  دِ َىل عَ 

                                                 
), من حديث عبد ٤٩٩١أبو داود: كتاب األدب, باب يف التشديد يف الكذب, رقم (أخرجه   )١(

 .اهللا بن عامر 
), من حديث أيب هريرة ٤٨٣٣أبو داود: كتاب األدب, باب من يؤمر أن جيالس, رقم (أخرجه   )٢(
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, ال صاحُبك كان فإذا ? ملْ  ملَ  فالنُ  يا له: وقلت يصيلِّ  م ل أنا اليومَ  قال: تصلِّ
 وأنا العشاءَ  أصيلِّ  أن يصحُّ  ال ألنه غٍد, من أبتِدْئ  سوف واملغرَب, العَرص  أصلِّ 

, فال الغدُ  يأِيت  ثم العَرص, وال املغرَب  أصلِّ  م ل , فال غدٍ  بعدُ  ويأِيت  يصيلِّ  إذا يصيلِّ
 ْب احِ َص  تُ َال « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  تصاِحْبه; فال احلالِ  هذه عىل اإلنسانَ  هذا رأيَت 

 .IQH»يٌّ قِ  تَ الَّ إِ  َك امَ عَ طَ  ْل كُ أْ  يَ َال ا, وَ نً مِ ؤْ  مُ الَّ إِ 
 :IRH طالٍب  أيب بنُ  عيلُّ  قال

ــال ــَحْب  ف ــا تص ــلِ  أخ  اجله
 

ــــــــــاكَ   ــــــــــاهُ  فإيَّ  وإيَّ
 

ـــمْ  ـــن فَك ـــلٍ  ِم  أرَدى جاه
 

ـــــيًام   ـــــنيَ  حل ـــــاهُ  ح  آخ
 

 بـــــاملرءِ  املـــــرءُ  ُيقـــــاُس 
 

ـــــا إذا  ـــــوَ  م ـــــاهُ  ه  ماش
 

 القمِم: معانقةِ  عىل النفسِ  ترويضِ  عدمُ  الثالُث: السَبُب 
وِن, يف احلفرِ  وسطَ  يعيُش  القممِ  معانقةِ  عىل نفَسه يروُض  ال فالذي  فال الدُّ

ْض  م ل فَمن القمِم, معانقةِ  عىل النفَس  هذه تروَض  أن بدَّ   معانقةِ  عىل نفَسه يروِّ
 اِيلَ عَ مَ  بُّ ُحيِ  اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوَل  وتدبَّر القاِع, إىل بعنِقه نفُسه أخَذْت  القممِ 

 .ISH»اهَ افَ َس فْ َس  هُ رَ كْ يَ وَ  ,اهَ افَ ْرشَ أَ وَ  ورِ مُ األُ 

                                                  
. 

), والرتمذي: كتاب ٤٨٣٢أبو داود: كتاب األدب, باب من يؤمر أن جيالس, رقم (أخرجه   )١(
 .), من حديث أيب سعيد ٢٣٩٥الزهد, ما جاء يف صحبة املؤمن, رقم (

 .)١٧٩ديوان عيل بن أيب طالب (ص:  )٢(
 .) من حديث احلسني بن عيل ٢٨٩٤رقم ٣/١٤٢أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )٣(
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ْف  فال ْفته عملٍ  كلَّ  فإنَّ  اآلَن; عليَك  جيُب  عمًال  تسوِّ  عليَك, يثقُل  سوَّ
رُ  الذي هذا أرأيَت  ها إذا خفيفةٌ  هَي  وَكمْ  عليه! ثقيلةٌ  هَي  َكمْ  الصالَة, يؤخِّ  يف صالَّ

 اجلامعِة! معَ  املسجدِ 
ُف  الذي هذا أرأيَت   قاَل: َمنْ  صَدَق  األمِر, ذاك ويف األمرِ  هذا يف يسوِّ

ـــ ـــوَم ـــال صـــعودَ  ْب ن يتهيَّ  اجلب
 

 احلفـــر بـــنيَ  الـــدهرِ  َد أَبـــ ْش يِعـــ 
 

 :IQHقال َمن وَصَدق
 تـأيت العـزائمُ  العـزمِ  أهـلِ  عىل قدرِ 

 

 مُ ائالكــر مِ يالكــر وتــأيت عــىل قــدرِ  
 

 هاصــغارُ  الصــغريِ  يف عــنيِ  ويكــربُ 
 

 العظــائمُ  العظــيمِ  يف عــنيِ  وتصــغرُ  
 

 طوُل  التسويِف: بداءِ  اإلصابةِ  يف الرئيسةِ  األسباِب  ِمن وُهوَ  الرابُع, السبُب 
 األمِل.

 وقريًبا قريٌب. واألمر العجلُة? ومل الناُس. زاَل  ما يقوُل: الذي اإلنسانُ  هذا
. وقريًبا نصوُم, وقريًبا نصيل, اهللاُ شاءَ  إن  سنحجُّ

ى اهلوَ  باعُ اتِّ  :عليكم ما أخاُف  إنَّ أخوَف « : طالٍب  أيب بنُ  عيلُّ  قال
ااألملِ  وطوُل  , عنِ  فإنه يصدُّ  اهلوى اتباع , فأمَّ ا طوُل  احلقِّ  فُينِيس  األملِ  وأمَّ
 .IRH»اآلخرةَ 

 التسويِف  يا أخي وتأمريَ  إيَّاك« يقوُل: أخيه إىل الصاِحلني أحدُ  كتَب  وقد
                                                 

 .)٣٨٥ديوان املتنبي (ص:  )١(
 .)١/٧٦حلية األولياء (  )٢(
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 فإنَّه وأِرسعْ  بَك, يباِدرَ  قبَل أن أخي يا فباِدرْ  قلبِك, من وإمكاَنه نفِسك, عىل
, األمرَ  فإنَّ  وجدَّ  بَك, ُمَرسعٌ   .IQH»غفلتَِك  من وانتبِهْ  رقدتَِك, ِمن وتيقَّظْ  جدٌّ

ِف  حاَل  َأرى وال ه ما حالِ  يف إالَّ  املسوِّ  قال حينَام النَبطِ  شعراءِ  أحدُ  صورَّ
ِف: لسانِ  عىل  املسوِّ

ي ي وباسـوِّ  يا ُكثر مـا قلـت: باسـوِّ
 

يه, سـوّيته وال َيشْ    ِمن اليلِّ قلت: باسوِّ
 

 راَحْت حيايت وأَنا اْطِري وأَنـا أْنـِوي
 

 والــيلِّ َبغيتــه نِســيته يــوم خّليتــه 
 

ي  أحِســبنِي صــغري وبــالعمر َتــوِّ
 

 ال َشك شيَّبت وأحَىل الُعُمـر عّديتـه 
 

 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
 .)٢٠١اقتضاء العلم العمل (  )١(
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F٣٧E 

   א 
  k   

 األرِض, يف واالستخالِف  والتمكنيِ  العزِّ  حبِّ  عىل مفطورةٌ  البرشيةُ  النفُس 
, إىل نفُسه وتتوُق  إالَّ  أحدٍ  ِمن ِمنَّا فام  األنفُس  هذه فتتخذُ  الرفيعِة, واملكانةِ  الِعزِّ

 وغالُب  واالستخالِف, والتمكنيِ  بالعزِ  عليها يعودُ  ما حتقيِق  سبيلِ  يف وُطُرًقا ُسُبًال 
 وطرًقا ُمْلتويًة, ُسُبًال  تسلُك  فرتاها −اهللاُ  رِحمَ  َمن إالَّ − الطريَق  ختطُئ  األنفسِ  هذه

ًة.  ُمْعَوجَّ
 يبتغي واملنافقني, الكفارِ  أحضانِ  يف يرمتي َمن ترى املثاِل: سبيلِ  فعىل

َ  وَقدْ  الِعزِة, إىل يوصُل  ال معوجٌّ  سبيٌل  وهذا العزَة, عنَدهمُ   لنا  املوىل بنيَّ
 » ª © ¨ § ¦﴿ فقاَل: املأسوفةَ  وهنايَته السبيَل  هذا

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ﴾ ]١٣٩:النساء[. 
ُ  وسوف  مرَّ  َمن حمطاٌت, وهي والتمكِني, العزةِ  إىل يوصُل  الذي السبيَل  نبنيِّ

ْبيلُّ  بكرٍ  أبو لنا اختَرصها والتمكَني, العزةَ  ناَل  هبا  يف أقوُل  وكنُت  , الشِّ
َمِن اعتزَّ بِذي العزِّ « قاَل: فإنَّه لكَفى. اجلُملةِ  هبذه اكتَفْينا لوِ  عبارَته: أقرأُ  وأنا نفيس

 . العزَّ  يناُل  فإنه القويةِ  األستارِ  هبذه تعلَق  َمن أي: IQH»فذو العزِّ له عزٌّ 
دْ  ومنهاًجا, مجلةً  لَك  فاجَعْلها دون, بذلك وليغرِّ  ديَدًنا هذا وليجَعلوا املغرِّ

                                                 
 .)١٠/٣٧٤حلية األولياء ( )١(

kk
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, إالَّ  َلنا عزَّ  ال أن وَدعوًة, هم ل  w﴿ عمراَن: آل سورةِ  يف ذلَك  نقرأُ  ونحنُ  باهللاِ
x y z { | } ~ _ ` a b c d e f 
g h i j k l m n o p q﴾ ]٢٦:آل عمران[. 

ُل  ولِكنْ  , بكرٍ  أبو قاَله ما نفصِّ ْبيلُّ ُ  الشِّ  هبا أخذَ  َمن التي املحطاِت  هذه ونبنيِّ
, ناَل   السبلِ  هبذه أخِذها عن اجلامعةُ  ختلَِّت  وإذا مجاعًة, أو فرًدا, كنَت  سواءٌ  العزَّ

ا أنَت  فُخْذها , تنَلِ  الفردُ  أهيُّ  حمطاٍت: ستُّ  وهي العزَّ
 املحطَّة األُوىل: اإليامُن باهللاِ املقروُن بالعمِل الصالِح.

 اإليامنَ  هذا يقرنُ  ال والذي العزَة, يناُل  ال باهللاِ يؤمنُ  ال الذي إنَّ  فواهللاِ 
 ² ± ° ¯﴿ تعاىل: اهللا قال فقد , العزةَ  يناَل  َأنْ  يمكنُ  ال الصالِح  بالعملِ 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴾ ]١٠:فاطر[. 

 ه اهللاُلبُس يُ  اهللاِ ألمرِ  املؤمنِ  إعزازِ  عىل قدرِ « : اخلواُص  إبراهيمُ  وقال
 d e f﴿ ه:قولُ  فذلَك  »ننياملؤمِ  يف قلوِب  له العزَّ  ويقيمُ  ,هن عزِّ مِ 

g h i j k﴾ ٨:[املنافقون[IQH :متفاوتٌة, نَِسٌب  هي أي 
 بام فيعزوَنه املؤمنون يراهُ  والتمكِني, العزِّ  يف درجةً  النَِّسِب  هذه إثرِ  عىل وتناُل 
 قلوِهبم,. يف العزِّ  منَ  له اهللاُ أوجدَ 

ين املغرورين بعَض   البرصيُّ  احلسنُ  رأى وقد َج  املتكربِّ ذَّ  وهم السُّ
, البغاُل  هبمُ  ْت قَ طقطَ  نْ م وإِ إهنَّ « قاَل: الشهريَة, كلمَته فقاَل  جياِدهم عىل َخيتالون

                                                 
 .)١٠/٣٢٧حلية األولياء ( )١(
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ن مَ  يذلَّ  نْ  أَ إالَّ  ى اهللاُأبَ ال يفارُق قلوَهبم,  املعصيةِ  ذلَّ  إنَّ ف, الرباذينُ  ت هبمُ جَ لَ ومهْ 
ا IQH»عصاهُ  , طاعة فإمَّ  اهللاِ. معصية وإما اهللاِ

 األديُب  العاملُ  ذلك يف وأنشدَ  , اهللاِ معصيةِ  يف والذلُّ  اهللاِ, طاعةِ  يف فالعزُّ 
 :IRHفقاَل  أبياًتا املباركِ  ابنُ  املجاهدُ  الزاهدُ 

ــُت  ــذنوُب  رأي ــُت  ال ــوب متي  القل
 

 اإدماُهنـــ الـــذلَّ قـــد ُيـــورُث و 
 

 القلــوب حيــاةُ  الــذنوِب  وتــركُ 
 

ـــــريٌ   ـــــ خ ـــــياُهن ك عِ لنفِس  اص
 

 قلوِب  يف حتديثِه وإعادةُ  اهللاِ, سبيلِ  يف اجلهادِ  ثقافةِ  إحياءُ  الثانية: املحطة
 الناشئِة:

 ,ملسو هيلع هللا ىلص رسوُله وبيَّنَه لنا اهللاُ ارتضاهُ  الذي اجلهادُ  فهو اجلهادِ  عنِ  أتكلمُ  وحينَام
بني, إفسادُ  ال  إنام جهاًدا, ليس فهذا العابِثني, عبُث  وال املفِسدين, تفجريُ  وال املخرِّ
 والتمكِني, العزِّ  خاللِ  ِمن يتحصُل  الذي هو احلقيقيُّ  فاجلهادُ  وإالَّ  إفساٌد, هذا

 وحاَرَبت اجلهاِد, كلمةِ  ِمن اخلوُف  أصاَهبا اليومَ  األمةُ  الشديدِ  األسِف  معَ  لِكنْ 
 بأقذعِ  ووصَمْته باإلرهاِب, ووصَمْته ها حولَ  ُيدنِدنُ  َمن وحاَرَبت الكلمَة, هذه

 عمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن )داودَ  أيب سنن( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال وقد األوصاِف,
: » ِبا منَ  نوعٌ  »ةِ ينَ عِ البِ  مْ تُ عْ ايَ بَ ا تَ ذَ إ  مْ يتُ ِض رَ , وَ رِ قَ بَ ال اَب نَ ذْ أَ  مْ تُ ْذ َخ أَ وَ « الرِّ

  َال ال ذُ  مْ كُ يْ لَ عَ  اهللاُ طَ لَّ َس « فالنتيجُة: »ادَ هَ اجلِ  مُ تُ كْ رَ تَ وَ « الدنيا إىل الركونُ  أي: »عِ رْ الزَّ بِ 

                                                 
 .)٥٩الداء والدواء البن القيم (ص: )١(
 .)١١٥− ١١٤ديوان ابن املبارك (ص: )٢(
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ِ  دِ َىل وا إِ عُ جِ رْ ى تَ تَّ َح  هُ عُ زِ نْ يَ   .IQH»مْ كُ ين
 التواضُع: الثالثُة: املحطةُ 
فعةَ  أرادَ  فَمن  َمن أنَّ  اخلاطئةِ  ثقافاتِنا ويف فليتواَضْع, والتمكنيَ  والعزَّ  الرِّ

ْع, العزَّ  أرادَ   أن يمكنُ  ال وهذا الناِس, عىل فليرتفَّعْ  التمكنيَ  أرادَ  وَمن فليرتفَّ
 الرفعةَ  أرادَ  فَمن IRH»هُ عَ فَ  رَ الَّ إِ  هللاِ ٌد َح أَ  عَ اَض وَ ا تَ مَ وَ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ  يرتِفَع;

 القائُل: أنشدَ  حتَّى فليتواَضْع, واآلخرةِ  الدنيا يف والعزةَ  والتمكنيَ 
ــبُح  ــ يشءٍ  وأق ــرءُ أن َي ــ رى امل  هنفَس

 

 ني وضــيعُ العــاملَ  عنــَد هــو و ارفيًعــ 
 

 لنــاظرٍ  الَح  كــالنجمِ  نْ تُكــ عْ تواَضــ
 

ــاءِ  عــىل صــفحاِت   ــ امل ــعُ  وَ وْه  رفي
 

ــ ــدَخ  ُك وال َت ــو انِ كال ــب يعل  هنفِس
 

 وضـــيعُ  وَ وْهـــ اجلـــوِّ  طبقـــاِت  يف 
 

 يف أياِمكم مستقبلِ  يف العزةَ  أَرْدتم إذا األبناَء: هبا وأخصُّ  الرابعة: املحطة
 بالِعلِم: فعليكم آخرتِكم ويف الدنيا

 وال حتصيِله, يف واجتِهدوا به فعليكم والتمكِني, بالرفعةِ  مقرونٌ  العلمُ 
لني, إىل تلتِفتوا  Ú Û Ü﴿ املجادلِة: سورةِ  يف يقوُل   فاهللاُ  املخذِّ
Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç﴾ ]١١:املجادلة[. 

 )ِمفتاُح داِر السعادةِ ( كتابِه يف  القيمِ  البنِ  قيًِّام  نفيًسا كالًما قرأُت  وقد
                                                 

من حديث ابن عمر  )٣٤٦٢النهي عن العينة, رقم (أخرجه أبو داود: كتاب البيوع, باب يف  )١(
. 

من حديث  )٢٥٨٨: كتاب الرب والصلة, باب استحباب العفو والتواضع, رقم (مسلمأخرجه  )٢(
 .أيب هريرة 
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 واملاُل  ه امللُك يرفعُ ال  ما ه يف الدنيا واآلخرةِ صاحبَ  يرفعُ  العلمَ  نَّ إ« يقوُل: به فإذا
 ه جمالَس ى جيلَس حتَّ  اململوكَ  العبدَ  ويرفعُ  ,افً َرش  الرشيَف  يزيدُ  فالعلمُ  ,مهاوال غريُ 

 .IQH»امللوكِ 
  عمرَ  الفاروَق  أنَّ  )ماجه ابنِ  ُسنن( يف جاءَ  فَقدْ  , وصدق

 عمرُ  الفاروُق  له فقاَل  ,مكةَ  عىل واليهِ  احلارِث  عبد بنِ  نافعِ ب طريِقه يف َتقىال
: » َوأنا مكَة, أهَل  عىل خلَّْفَتك أي: »ي?الوادِ  عىل أهلِ  َت فْ استخلَ  نِ م 
 ابنُ  نِ ومَ « :قاَل  ى,أبزَ  ابنَ  عليهمُ  تفْ استخلَ  قال:  الطريِق?! هذا يف أجُدك

 أمريَ  يا :قاَل  »!ت عليهم موًىل فْ استخلَ و« :قال .موالينا من رجٌل  قال: »ى?أبزَ 
ٌ  تعاىل, اهللاِ  لكتاِب  قارٌئ  إنه املؤمنني الٌت  عنَده أي:−  ,قاضٍ  ,بالفرائضِ  عاِمل  مؤهِّ

 اِب تَ كِ الا َذ ِهبَ  عُ فَ رْ يَ  اهللاَ نَّ إِ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص كمنبيَّ  إنَّ  اأمَ  : عمرُ  قاَل ف − ِعلميةٌ 
 بِه, أَخذوا إذا »اامً وَ قْ أَ  اِب تَ كِ الا َذ ِهبَ  عُ فَ رْ يَ « أي: .IRH»ينَ رِ آَخ  هِ بِ  عُ َض يَ ا, وَ امً وَ قْ أَ 
 وتَركوُه. أَمهلوه إذا »ينَ رِ آَخ  هِ بِ  عُ َض يَ وَ «

 املقدرِة. معَ  والغفرانُ  العفوُ  اخلامسُة: املحطَّة
, عليك ويتطاوُل  السفيُه, عليَك  خيطُئ  قد  يُكنْ  م ل وإِنْ  ريَشه وينفُش  الدعيُّ

 تعفو ولكنَّك ُتبيَده, َأنْ  عىل قادرٌ  وأنَت  حقِّك, يف وخيطُئ  عليَك  فيتلفظُ  ريٌش, له
 فقد ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  كالمُ  هذا بل كالمي, ليَس  هذا بِه, اهللاُ  يرفُعك فهذا القادُر, وأنَت 

                                                 
 .)١/١٦٤مفتاح دار السعادة ( )١(
, باب فضل من يقوم بالقرآن, ويعلمه, رقم صالة املسافرين وقرصها: كتاب مسلمأخرجه  )٢(

من  )٢١٨, باب فضل من تعلم القرآن وعلمه, رقم (املقدمة: كتاب , وابن ماجه)٨١٧(
 . عمر بن اخلطابحديث 
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 .IQH»از  عِ الَّ , إِ وٍ فْ عَ ا بِ ًد بْ عَ  اهللاُ  ادَ ا زَ مَ وَ « قاَل:
 .IRH»از عِ  اهللاُ هُ ادَ  زَ الَّ ا إِ هَ يْ لَ عَ  َربَ َص فَ  ةٌ مَ لَ ظْ مَ  ٌد بْ عَ  مَ لِ ا ظُ مَ وَ « وقاَل:
 الشافعيِّ  إدريَس  بنِ  حممدِ  النَّحريرِ  العاملِ  عىل السفهاءِ  أحدُ  تطاوَل  وقد
  شون فقامَ  كالًما, فيه وقاَل , لإلمامِ  يقولون املشوِّ  ملاذا ويعاتبوَنه: الشافعيِّ

, عاَتبوا ولكن القائلِ  عىل ينكروا فلم عليه, تُردَّ  م ل  :ISHفقاَل  الشافعيَّ
 :مهْ ـلَ  قلُت  مَت وِص وقد ُخ  سكتَّ  قالوا:

  

ــواَب  إنَّ   ــاِب  اجل ــ لب ــاُح مِ  رِّ ـالش  فت
 

ــالعفوُ   أدٌب  أو أمحــٍق  عــن جاهــلٍ  ف
 

 إصـالُح  العـرضِ  وفيـه لصـونِ نَعْم  
 

 صـامتةٌ  يَ ى وْهـَش ُخت  َد ْس ا ترى األُ أمَ 
 

 نبـاُح  وَ وْهـ وُيرَمـى َخيَْسـى والكلُب  
 

 عزا. العبدَ  يزيدُ  القدرةِ  معَ  العفوُ  نَعِم,
يِن. هلذا املستقبَل  أنَّ  اليقنيُ  عزا: العبَد  يزيُد  ما السادسُة: املحطةُ   الدِّ
يِن, هلذا املستقبَل  أنَّ  يقينًا قلُبك ولَيْمتِلْئ  هامَتَك, وارَفعْ  تيَأْس, فال  بعزِّ  الدِّ

ينَ  أي: »ْمرُ األَ  َهَذا َلَيْبُلَغنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  كام ذليٍل, بذلِّ  أو عزيٍز,  َبَلغَ  َما« الدِّ
ْيُل  يَن, َهَذا اهللاُ  إِالَّ َأْدَخَلهُ  َوَبرٍ  َوَال  َمَدرٍ  َبْيَت  اهللاُ َيْرتُكُ  َوَال  َوالنََّهاُر, اللَّ  َعِزيزٍ  بِِعزٍّ  الدِّ

 .ITH»ُكْفرَ ال بِهِ  ُيِذلُّ  ْسَالَم, َوُذال اإلِ  بِهِ  اهللاُ ُيِعزُّ  ِعزا َذلِيٍل, بُِذلِّ  َأوْ 
                                                 

من حديث  )٢٥٨٨: كتاب الرب والصلة, باب استحباب العفو والتواضع, رقم (مسلمأخرجه  )١(
 .أيب هريرة 

من  )٢٣٢٥نفر, رقم (أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة  )٢(
 .األنامري  أيب كبشة حديث

 .)٥٥ديوان الشافعي (ص: )٣(
 .) من حديث متيم الداري ٤/١٠٣أخرجه أمحد ( )٤(



 

 

א ٢٨٥

هَ  وقد  كانَ  البالدِ  تلَك  إىل وصَل  فلامَّ  الشاِم, إىل  عمرُ  الفاروُق  توجَّ
  عمرُ  فمرَّ  اجلليُل, الصحايبُّ  الفاتُح   ُعبيدةَ  أبو مَعه يمِيش 

ْيه وخلعَ  ناقتِه, عن فنزَل  بَمخاضٍة,  ناقتِه بزمامِ  وأمسَك  عاتَقْيه, عىل وعلَقهام خفَّ
 أبا وكأنَّ  املؤمنني?! أمريَ  يا ذلك فَعْلَت  م ل : ُعبيدةَ  أبو لهُ  فقاَل  يقوُدها,

َج   ُعبيدةَ   فلامَّ  املؤمنِني, أمريُ  وهو احلالِ  هذه عىل الشامِ  نصاَرى يراهُ  َأنْ  حترَّ
ها يا  لو غُريك قالَ « قاَل:  ُعبيدةَ  أيب ِذهنِ  يف الثقافةَ  هذه  عمرُ  رَأى
نا قومٍ  أذلَّ  كنَّا , إِنَّاملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  ُعبيدَة; جلَعْلُته نكاًال ألُمةِ  أبا  فَمْهام اهللاُ باإلسالِم, فأعزَّ

نا ما بغريِ  العزَّ  نطلُب  نا به اهللاُ أعزَّ  .IQH»اهللاُ  أذلَّ
 هذه فاألمةُ  أبًدا, األمةِ  هذه مع يصلُح  ال واأللقاُب, والثياٌب, البهرُج  فهذا

 نفَسك. وتتعَب  آخرَ  يشءٍ  عىل تبحَث  أن حتاِوْل  فال باإلسالِم, إالَّ  العزَّ  تناُل  ال
 فال باإلسالِم, إالَّ  ُتَعزُّ  ال األمةُ  هذه القاعدَة: هذه األمةِ  شباُب  ولَيحَفظْ 

ة, األمةُ  لتناَل  الغرِب; منَ  أو الرشِق  ِمن بيشءٍ  َتأيتَ  أن حتاِوْل   بأيِّ  يمكنُ  فال العزَّ
 باإلسالِم. إالَّ  يشءٍ 

 اسُمه رجًال  بعَدها واستخَلفوا الروُم, فخلَعها امرأةٌ  الرومَ  متلُك  كاَنِت  وقد
 هارونَ  املؤمنني ألمريِ  اِجلزيةَ  تدفعُ  قبَله ريني امللكةُ  وكانِت  الروِم, ملُك  هو نْقفورُ 

 هارونَ  إىل وأرسَله ِخطاًبا فأخذَ  وغروِره بغطرستِه نْقفورُ  فجاءَ  , الرشيدِ 
 التي املِلكةَ  إنَّ  هاروَن, العرِب  ملِك  إىل نْقفورَ  الرومِ  مِلِك  ِمن له: يقوُل  الرشيدِ 

 هذا كتايب قرأَت  فإذا وُمحِقها, لَضعِفها وذلَك  اِجلزيَة; لَك  تدفعُ  كانت قبيل كاَنْت 
                                                 

 .)١/٦١أخرجه احلاكم ( )١(



 

 

אאאFE ٢٨٦

 وبينَك. بينَنا فالسيُف  وإالَّ  نفَسك, وافَتدِ  إليك, َرصَفْتهُ  ما فارُددْ 
حاجٌّ « قلنسوتِه: عىل ُكتَِبت قد وكان , هارونُ  املؤمنني أمريُ  فغِضَب 

 منَ  حاجٍّ  مئةِ  ثالَث  مَعه أخذَ  حجَّ  وإذا َسنٍة, يف ويغُزو َسنةٍ  يف حيجُّ  ألنَّه ;»غازٍ 
 فدعا مَعه, يتكلَّموا َأنْ  جلساُؤه فهاَب  وجِهه, يف الغضُب  فُرِئَي  والعلامِء, الفقهاءِ 

 نْقفورَ  إىل ِمن أمِري املؤِمنني هارونَ « ظهِره: يف فكتَب  نْقفورَ  كتاَب  فأخذَ  بَدَواةٍ 
 تسمُعه ما دونَ  تراه ما واجلواُب  الكافرِة, ابنَ  يا كتاَبك الروِم, قرأُت  كلِب 

َبه جيًشا إليه وأرسَل  ,»والسالمُ   قبَله تدفُعها كاَنْت  التي اجلزيةَ  دفعَ  حتَّى وحقَره أدَّ
 .IQHذليٌل  صاغرٌ  وهو املِلكةُ  تلَك 

ا محيًدا, َعوًدا ِدينِها إىل األمةُ  عاَدِت  إذا يعودَ  أن ممكنٌ  العزُّ  وهذا  الَعودُ  أمَّ
 عزا. يصنعُ  فال الشكيلُّ 

 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلَدى نبيِّ  عىل − اهللاُ  رِمحَكمُ − وسلِّموا وصلُّوا هذا
 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                 
 .وما بعدها) ١٣/٦٤٩انظر: البداية والنهاية البن كثري ( )١(
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    א  
  k   

 عنَده, فأسَلموا ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل مواقدِ  نفرٍ  ثالثةَ  أن :)أمحدَ  مسند( يف جاء
ِ فِ كْ يَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقال  طلحةُ  قال − ويضيُفهم? مؤنَتهم يتحمُل  َمن أي:−  »?مْ يهِ ين
: رسوَل  يا أنا ,  فظلَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولِ  ضيوَف   طلحةُ  فاستضاَف  اهللاِ

 −تغزو َرسيةً  أي:−  ابعثً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسوُل  فأنشأَ  , طلحةَ  عند الثالثةُ  هؤالءِ 
يةِ  هذه يف الثالثةِ  هؤالءِ  أحدُ  فخرَج   ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  أنشأَ  ثم ,شهدَ فاستُ  فقاتَل  الرسَّ

يةِ  هذه يف غازًيا الثاين فخرج ,ابعثً   عىل املنيةُ  أتْتهُ  حتى الثالُث  وظلَّ  ,شهدَ فاستُ  الرسَّ
 .هفراِش  عىل فامت هفراِش 

 يف أماَمه نفرٍ  الثالثةَ  هؤالءِ  وأن ,نةِ اجلَ  يف أنه املنامِ  يف  طلحةُ  فرأى
 الذي يليهام ثم ثانًيا, استشهدَ  الذي يليه ُثم ,هفراِش  عىل مات الذي يتقدُمهم اجلنِة,

 فراِشه عىل يموُت  هذا كيَف  الريبُة,  طلحةَ  نفسِ  يف فوقع أوًال, استشهدَ 
َ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل فجاءَ  ويتقدُمهم?! ا مَ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقال اإلشكاَل, هذا له وبنيَّ

 هِ يحِ بِ ْس تَ لِ  مِ َال ْس اإلِ  ِيف  رُ مَّ عَ يُ  نٍ مِ ؤْ مُ  نْ مِ  اهللاِ َد نْ عِ  َل َض فْ أَ  ٌد َح أَ  َس يْ لَ  ,َك لِ ذَ  نْ مِ  َت رْ كَ نْ أَ 
 ُعمًرا ُأعطَي  ألنه اجلنِة; يف هؤالءِ  تقدمَ  آخًرا مات الذي أي: ,IQH»هِ يلِ لِ َهتْ وَ  هِ ريِ بِ كْ تَ وَ 

 والتهليِل. والتكبري بالتسبيِح  العمرَ  هذا فمألَ  أكثَر,

                                                 
 .طلحة ) من حديث ١/١٦٣أخرجه أمحد ( )١(

kk



 

 

אאאFE ٢٨٨

, بِذكرِ  رطبةً  ألسنةً  فنُريدُ   الذي أن والسبُب  اهللا, بِذكرِ  عطرةً  وَجمالَس  اهللاِ
كرِ  عن غافِلني يراهم اليومَ  الناسِ  حال إىل ينظرُ   غفلةٍ  يف فهم عنه, وُمنشغلني الذِّ
كِر, عن  Ì Í﴿ بقوله: املؤمنني خياطُب   واهللاُ عنه, ومنشغلون الذِّ

Î Ï Ð Ñ Ò﴾ ]بل فحسب, ِذكًرا ليس ]٤١:األحزاب ﴿ Ñ Ò 
Ô Õ Ö﴾ ]٤٢:األحزاب[. 

 َ  ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ فقال: له الذاكرِ  مع أنه  وبنيَّ
À﴾ ]١٥٢:البقرة[. 

 ´ ³﴿ فقال: والعالنيِة, الرسِّ  يف األحوالِ  مجيع يف نذكَره أن وأمَرنا
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ 

 .]٢٠٥:األعراف[
: احلديِث  يف  اهللا وقال  بقدرِ  أي: »َذَكَرِين  إَِذا َمَعهُ  َوَأَنا« القديسِّ

 الشدائد حالِ  ويف الرخاِء, حال يف أحوالِك: مجيع يف معَك  اهللا يكونُ  هللا ِذكِركَ 
 َنْفِيس, ِيف  َذَكْرُتهُ  َنْفِسهِ  ِيف  َذَكَرِين  َفإِنْ «  له ِذكِرك قدر عىل معَك  فيكون والكرِب,

 .IQH»ِمنُْهمْ  َخْريٍ  َمَألٍ  ِيف  َذَكْرُتهُ  َمَألٍ  ِيف  َذَكَرِين  َوإِنْ 
 سورةِ  يف تعاىل اهللا قال فقد يشٍء, كلِّ   أكربُ  هو اهللا ِذكرَ  أن والسبب

 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴿ العنكبوِت:
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ ]٤٥:العنكبوت[. 

                                                 
, رقم ﴾Å Æ Ç﴿أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل:  )١(

), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب احلث عىل ذكر اهللا تعاىل, ٧٤٠٥(
 .), من حديث أيب هريرة ٢٦٧٥رقم (



 

 

א ٢٨٩

 بحولِه أما ِذكِره, عىل باهللاِ  استعان إذا إال اهللا يذكرَ  أن أحُدنا يستطيعَ  ولن
 يستطيُع. فال وقوتِه

 إِينِّ « :وقال  معاذٍ  بيدِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  أخذَ  :)النسائيِّ  ُسنن( ففي
 َأنْ  َتَدعْ  َفَال « :قال اهللا, رسوَل  يا ُأحبُّك وأنا : معاذٌ  فقال ,»ُمَعاذُ  َيا َألُِحبَُّك 

 يف ليس ,IQH»ِعَباَدتَِك  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ  ِذْكِركَ  َعَىل  َأِعنِّي َربِّ : َصَالةٍ  ُكلِّ  ِيف  َتُقوَل 
 صالٍة. كل يف بل واحدٍة, صالةٍ 

بُب   اهللاَ  ذكرنا وإذا وسوَس, غَفلنا فإذا قلوبنا, عىل جاثمٌ  الشيطانَ  أنَّ  والسَّ
 وابتعَد. خنَس 

دَ  وقد نا لنا عدَّ كِر; متعددةً  فضائَل  ملسو هيلع هللا ىلص ورسوُله  ربُّ  ما أعظمَ  فإن للذِّ
ت ساعةٌ  القيامةِ  يوم الناُس  عليه يتحُرس   فليجعْل  فيها, اهللاَ يذُكروا م ل عليهم مرَّ

 مئةَ  اهللا. واحلمدُ  مرٍة, مئةَ  اهللا. سبحانَ  فيه: اهللا يذكرُ  ِورًدا وقتِه من منا واحدٍ  كل
 عنَده أن كام فيه, اهللا يذكرُ  برناجمًا لنفِسه وليصنع ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل ويصيل مرٍة,

 فليقل حاجة, منه وطلُب  إنسانٌ  جاَءه فإذا مسلسًال, أو مباراًة, فيه يشاهدُ  برناَجمًا
 أقرُؤه!. القرآنِ  من ِوردٌ  عندي بالذكِر, مشغوٌل  أنا اآلنَ  له:

 ® ¬ » ª © ¨ §﴿ تعاىل: اهللا قال فقد
 .]٣٥:األحزاب[ ﴾± ° ¯

 اهللا رسوَل  أن : هريرةَ  أيب حديث من )مسلمٍ  صحيح( يف جاء وكام
                                                 

ذ بن ), من حديث معا١٣٠٣أخرجه النسائي: كتاب السهو, باب نوع آخر من الدعاء, رقم ( )١(
 .جبل 



 

 

אאאFE ٢٩٠

 َهَذا ِسُريوا« :فقال مجداُن. له: يقال جبلٍ  عىل فمرَّ  مكةَ  طريِق  يف يسريُ  كان ملسو هيلع هللا ىلص
َداُن, ُدونَ  َسَبَق  ُمجْ دون? وما اهللا, رسوَل  يا :قالوا »اُملَفرِّ اكُِرونَ « :قال املفرِّ  اهللاَ الذَّ
اكَِراُت  َكثًِريا,  اهللا. ِذكرِ  من اُملكثِرون أي: IQH»َوالذَّ

 يف يقرأُ  وهو الطوالِ  الساعاِت  من يقيض كم نفسه: منَّا واحدٍ  كل فليسَأْل 
, التَّواصلِ  مواِقعِ   اهللا. بذكرِ  لساَنه مرطٌب  هو وكم االجتامعيِّ

 الرخاِء. يف اهللا فليعرِف  الشدةِ  يف اهللا يعرَفه أن أراد وَمن
 اهللاُ َيُردُّ  َال  َثَالَثةٌ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن للطرباين )الدعاءِ ( كتاِب  يف جاء وقد
  ْاكِرُ « والُكَرِب  الشدةِ  عند أي: »ُدَعاَءُهم  َوَدْعَوةُ  َكثًِريا,  اهللاَ  الذَّ

 .IRH»املُْقِسطُ  َمامُ اإلِ وَ  اَملْظُلوِم,
 بَِخْريِ  ُأَنبُِّئُكمْ  َأَال « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال :)الرتمذيِّ  سنن( يف جاء قد بل
 إِْنَفاِق  ِمنْ  َلُكمْ  َوَخْريٍ  َدَرَجاتُِكْم, ِيف  َوَأْرَفِعَها َملِيكُِكْم, ِعنَْد  َوَأْزَكاَها َأْعَاملُِكْم,

َهِب  ُكمْ  َتْلَقْوا َأنْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَخْريٍ  َوِرِق,الوَ  الذَّ ُبوا َعُدوَّ ُبوا َأْعنَاَقُهمْ  َفَتْرضِ  َوَيْرضِ
 .ISH»َتَعاَىل  اهللاِ ِذْكرُ « :قال اهللا, رسوَل  يا بىل :قالوا ?»َأْعنَاَقُكمْ 

 الذهِب  إنفاق من وأفضُل  وأرفُعها, وأزكاها أعاملنا خريُ  تعاىل اهللا فذكرُ 
 اهللا. ذكرِ  إلقامة كلُّه ذلك ُرشعَ  إنام ألنه اجلهاِد; من وأفضُل  والوِرِق,

 َربَّهُ  َيْذُكرُ  الَِّذي َمَثُل « :)البخاريِّ  صحيح( يف جاء كام ملسو هيلع هللا ىلص القائُل  وهو
                                                 

), من حديث ٢٦٧٦أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب احلث عىل ذكر اهللا تعاىل, رقم ( )١(
 .أيب هريرة 

 .), من حديث أيب هريرة ١٣١٦رقم ( الطرباين يف الدعاءأخرجه  )٢(
 . الدرداء), من حديث أيب ٣٣٧٧, رقم (٦: كتاب الدعاء, باب الرتمذيأخرجه  )٣(



 

 

א ٢٩١

ُه, َيْذُكرُ  َال  َوالَِّذي  َيْذُكرُ  ال ألنه ميٌت; لكنه معنا حييى هو ,IQH»يِِّت املَ وَ  يِّ اَحل  َمَثُل  َربَّ
 تعاىل. اهللاَ

 رجٌل  جاءَ  قال: , ُبٍرس  بن اهللا عبد حديث من الرتمذيِّ  عند جاء وقد
, كُثَرت قد اإلسالم رشائعَ  إن اهللا, رسوَل  يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إىل  فأخِربْين عيلَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  وصيةُ  هذه IRH»اهللاِ ِذْكرِ  ِمنْ  َرْطًبا لَِساُنَك  َيَزاُل  َال « :قال به, أتشبُث  بيشءٍ 
 جملًسا تدخُل  فقلَّام اهللا, ذكرِ  من ختلو أهنا اليومَ  جمالِسنا أغلِب  عىل واملالَحظُ 

 مع بالتلفاز ينشغلون الناُس  كان قديًام  ِذكٍر, حلقةَ  فيها وجتدُ  املعروفةِ  املجالسِ  من
 اهلواتِف  هبذه بعضٍ  عن بعُضهم املجلسِ  روادُ  انشغَل  واآلنَ  الشديِد, األسِف 
 هبذه األخبارَ  يتناقلون ونصًفا ساعة أو ساعةً  وجيلسون يتكلمون, فال اجلوالةِ 

 األولون: قال لذا األجياُل; فيها يرتبَّى التي هي الذكرِ  وجمالُس  اجلواالِت,
 مدارُس. املجالُس 
 كلَّ  ذكرٍ  جملَس  جملِسه يف فيجعُل  هذا, اإلخوةِ  بعُض  يتبنَّى أن أمتنَّى فأنا

 يف الُقرآنَ  فيختمون الُقرآَن, يقرؤون جيلسون أو موعظًة, فيه تقاُل  أسبوعٍ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديَث  ويتدارسون جمالِسهم,

 صحيح( يف جاء ما وُهو عظيٍم, فضلٍ  من فيه وما احلديِث  هذا إىل انُظرْ 
َسيَّاَرًة  َمَالئَِكةً  هللاِ إِنَّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن  هريرةَ  أيب حديِث  من )مسلمٍ 

                                                 
), من حديث أيب ٢٤٠٧, رقم (: كتاب الدعوات, باب فضل ذكر اهللا البخاريأخرجه  )١(

 . موسى
), وكتاب ٢٣٢٩: كتاب الزهد, باب ما جاء يف طول العمر للمؤمن, رقم (الرتمذيأخرجه  )٢(

 .), من حديث عبد اهللا بن برس ٣٣٧٥الدعوات, باب ما جاء يف فضل الذكر, رقم (



 

 

אאאFE ٢٩٢

ْكرِ  َجمَالَِس  َيَتَتبَُّعونَ  ُفُضًال,  جمالسِ  عن تبحَث  أن إالَّ  همٌّ  ها ل ليس املالئكةُ  فهذه »الذِّ
 َمَعُهْم, َقَعُدوا ِذْكرٌ  فِيهِ  َجمْلًِسا َوَجُدوا َفإَِذا« جتِلْس  ِذكرٍ  جملَس  وجَدْت  أينام الذكِر,
َامءِ  َوَبْنيَ  َبْينَُهمْ  َما َيْمَلُؤوا َحتَّى« املالئكة أِي: » َبْعًضا بَِأْجنَِحتِِهمْ  َبْعُضُهمْ  َوَحفَّ   السَّ

ْنَيا, َفإَِذا ُقوا الدُّ  إَِىل  َوَصِعُدوا« املالئكةُ  أي: »َعَرُجوا« املجلس, أصحاَب  أي: »َتَفرَّ
َامِء,  ِعنْدِ  ِمنْ  ِجْئنَا: َفَيُقوُلونَ  ِجْئُتْم? َأْينَ  ِمنْ : ِهبِمْ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  , اهللاُ ُهمُ  َفَيْسَألُ  السَّ

وَنَك  ُيَسبُِّحوَنَك  ْرِض,األَ  ِيف  َلَك  ِعَبادٍ  ُ ُلوَنَك  َوُيَكربِّ لِّ  َوَيْسَأُلوَنَك. َوَحيَْمُدوَنَك  َوُهيَ
 َال َيا: َقاُلوا َجنَّتِي? َرَأْوا َوَهْل : َقاَل  َجنََّتَك. َيْسَأُلوَنَك : َقاَلوا َيْسَأُلوِين? َوَماَذا: َقاَل 

,  َيْسَتِجُريوَننِي? َوِممَّ : َقاَل  َوَيْسَتِجُريوَنَك.: َقاُلوا َجنَّتِي? َرَأْوا َلوْ  َفَكْيَف : َقاَل  َربِّ
. َيا َناِركَ  َيْسَتِجُريوَنَك ِمنْ : َقاُلوا  َفَكْيَف : َقاَل  َال.: َقاُلوا َناِري? َرَأْوا َوَهْل : َقاَل  َربِّ

 َسَأُلوا, َما َفَأْعَطْيُتُهمْ  ُهْم, لَ  َغَفْرُت  َقْد : َقاَل  َوَيْسَتْغِفُروَنَك.: َقاُلوا َناِري? َرَأْوا َلوْ 
َّا َوَأَجْرُهتُمْ  نَا,: َفَتُقوُل اَملَالئَِكةُ  اْسَتَجاُروا, ِمم َام  َخطَّاٌء, َعْبٌد  ُفَالنٌ  فِيِهمْ  َربَّ  َمرَّ  إِنَّ

كرِ  أهلِ  من وليس املجلس, روادِ  من ليس هو »َمَعُهْم! َفَجَلَس  َفَيُقوُل « أصًال  الذِّ
بُّ   .IQH»َجلِيُسُهمْ  ِهبِمْ  َيْشَقى َال  َقْومُ ال ُهمُ  َغَفْرُت; َوَلُه َقْد : َكِريمُ الالرَّ

نا فأفضاُل   الغافِلون, املعِرضون, نحن ولكننا كثريٌة, علينا  ربِّ
 ها. ل التاِركون
 نراه املوُت  هو فها نموَت! أن إىل والغفلُة? والرتكُ  اإلعراُض  هذا متى فإىل
 ندفنُ  وهناِرنا, ليِلنا يف املقربة عىل نرتددُ  نحنُ  وها اآلخِر, تِْلوَ  واحًدا يتخطَُّفنا
 علينا! الدورُ  يأيت متى ندري وال املساِء, يف وواحًدا الصباح يف واحًدا

                                                 
 أيب هريرة), من حديث ٦٤٠٨عوات, باب فضل ذكر اهللا, رقم (أخرجه البخاري: كتاب الد )١(

. 



 

 

א ٢٩٣

 .»ُهمْ  َغَفْرُت لَ  َقْد « : الربِّ  بقول مجيًعا فْلنَحظَ 
 عبد بن حممدِ  والرمحة اهلُدى نبيِّ  عىل − اهللا رمحكم−  وسلِّموا وصلُّوا هذا,

 b c d﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف  الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللا,
e f g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  
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F٣٩E 
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 : ﴿Ï Ð Ñ Ò Ó احلقِّ  قول يف تأملُت 
Ô Õ Ö × Ø﴾ ]طيَّاِهتا يف حتمُل  اآليةَ  هذه فوَجْدُت  ,]٣٠:الشورى 
 والتأمِل. للتدبرِ  عندها الوقوَف  تستوجُب  التي والِعربَ  والدروَس  الكثرية, الفوائدَ 

 وتقعُ  الدنيا, يف تعجُل  الذنوِب  بعضِ  عقوبةَ  أن اآليِة: هذه يف الفوائدِ  ومن
 : ﴿Ï Ð Ñ Ò قوله يف نقرأُ  ألننا الدنيا; يف املذنِب  عىل
 العقوبةُ  عليكمُ  وقَعت َذنبِكم بسبب أي: ﴾Ó Ô Õ﴿ الدنيا يف أي: ﴾
 الدنيا. يف

 :  ﴿c اهللا قال البقرةِ  سورة ففي كثٌري, اهللا كتاِب  يف ذلك ومثاُل 
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﴾ 

 .]١١٤:البقرة[
 k l m n o p﴿  :املائدةِ  سورةِ  يف تعاىل وقال

q r s t u v w x y z { | 
} ~ _ ` a b c d e f g h i j k l 

m n﴾ ]٣٣:املائدة[. 

kk



 

 

אא ٢٩٥

 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ النوِر: سورةِ  يف  تعاىل وقال
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴾ ]١٩:النور[. 

ُل  الذنوب بعُض  إَذنْ   َمن ويراها بعينِه, املذنُب  فرياها الدنيا, يف عقوبُته تعجَّ
 أم فرًدا أكان سواء املذنِب, هذا عىل تتنزُل  الذنِب  عاقبةَ  فيشاِهدون بعينِه, حوَله

 مجاعًة.
ُل  الَّتي للعقوبات أمثلة وهناك  بعَضها: نذكرُ  الدنيا, يف العبدِ  عىل ُتعجَّ

 اآلخرِة. عن والغفلةُ  الدنيا عىل احلرُص  املثاُل األوُل:
 عن َيغُفَل  أن ذلك عىل ترتَب  شديًدا حرًصا الدنيا عىل اإلنسانُ  حَرَص  فإذا

 كثريٌة. أدلُته وهذا الدنيا, يف فعوقَب  اآلخرِة,
 تضييُعه ذلك عىل يرتتُب  حرًصا الدنيا عىل حيرُص  الذي اإلنسانُ  فهذا

 يف العقوبةُ  عليه فتتنزُل  ذويه, وحقوِق  العباِد, حلقوق وتضييُعه وللزكاِة, للصالِة,
 الدنيا.

 , أنسٍ  حديِث  من )الرتمذيِّ  سنن( يف جاء كام ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال فقد
ا يَ نْ الدُّ  هُ تْ تَ أَ , وَ هُ لَ مْ َش  هِ يْ لَ عَ  عَ َمجَ وَ  ,هِ بِ لْ  قَ ِيف  اهُ نَ غِ  اهللاُ  َل عَ َج  ;هُ َمهَّ  ةُ رَ ِخ اآل ِت انَ كَ  نْ مَ « قال:

 أي: ,»هِ يْ نَ يْ عَ  ْنيَ بَ  هُ رَ قْ فَ  اهللاُ َل عَ َج  ;هُ ا َمهَّ يَ نْ الدُّ  ِت انَ كَ  نْ مَ وَ « املقابِِل: ويف »ةٌ مَ اغِ رَ  يَ هِ وَ 
 فهو الثالَث, متنَّى واديانِ  عنَده كان ولو ثانًيا, وادًيا لتمنَّى ذهٍب  من وادٍ  له كان لو

 شكوى حالِ  يف لكنه الكثريُة, واألرزاُق  يديه, بني اخلريُ  دائٍم, فقرٍ  حالةِ  يف يعيش
ْ , وَ هُ لَ مْ َش  هِ يْ لَ عَ  َق رَّ فَ وَ « عينيه بني هفقرَ  أن والسبب دائًام, الواقعِ  من وتأفٍُّف   نَ مِ  هِ تِ أْ يَ  َمل
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 آخرَته. به ضيعَ  ِحرًصا الدنيا عىل حَرَص  إذا هذا IQH»هُ لَ  رَ دِّ ا قُ  مَ الَّ ا إِ يَ نْ الدُّ 
 القائُل: يقول لذا

ــا ــا فيه ــدنيا وم ــَفنَّ عــىل ال  ال َتأس
 

ــا  ــا وُيفنيه ــكَّ ُيفنين ــاملوُت ال ش  ف
 

ــدنيا لَيجَمَعهــا ــه ال ــْن َمهُّ ــْن يُك  وَم
 

ــافســوَف   يه ــم ُخيلِّ ــا عــىل رغ  يوًم
 

ــا ــرياِث َنجمُعه ــَذوي امل ــا ل  أموالن
 

ـــا  ـــوم َنبنيه ـــراِب الب ـــا خل  وداُرن
 

 اعَمْل لـداِر البقـا رضـواُن خازُهنـا
 

ـــرمحُن بانيهـــا   واجلـــاُر أمحـــُد وال
 

 ال داَر للمــرِء بعــد املــوت َيســُكنها
 

ــَل املــوِت يبنيهــا   إال التــي كــان قب
 

 مســكنُهفَمــن بناهــا بخــٍري طــاَب 
 

ــ  ــا بَش ــن بناه ــاـوَم ــاَب بانيه  رٍّ خ
 

 مسعودٍ  ابن حديِث  من )ماجه ابن سنن( يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال وقد
: » َنْ مَ , وَ اهُ يَ نْ دُ  مَّ هَ  اهللاُ اهُ فَ , كَ هِ تِ رَ آِخ  مَّ ا, هَ ًد احِ ا وَ َمه  ومَ مُ هُ  ال َل عَ َج  نْ م 

 .IRH»َك لَ ا هَ هَ تِ يَ دِ وْ أَ  يِّ  أَ ِيف  اهللاُ الِ بَ يُ  مْ  ا لَ يَ نْ الدُّ  الِ وَ ْح  أَ ِيف  ومُ مُ هُ  ال هِ بِ  ْت بَ عَّ َش تَ 
  قال فقد عظيم, طيٌب  كالمٌ  »الفوائد« كتابه يف  القيمِ  والبن

 ,هاوغمومَ  ,هاه اهللا مهومَ لَ ه محَّ نيا مهُّ ى والدُّ وأمَس  ن أصبَح مَ و« الباِب: هذا يف
 قلُبه َينشِغل أي: »ه بمحبة اخللِق تِ بَّ َحم  نْ ه عَ لبَ ل قَ غَ فَش  ,ه إىل نفسهلَ ووكَ  ,هاوأنكادَ 
نيا, عن يبحُث  ألنه اهللا; حمبةِ  بغري  ,همه بذكرِ كرِ ه عن ذِ ولسانَ « اخللَق; فيحبُّ  الدُّ

                                                 
 .), من حديث أنس ٢٤٦٥, رقم (٣٠أخرجه الرتمذي: كتاب صفة القيامة, باب  )١(
), من حديث ٢٥٧لعمل به, رقم (أخرجه ابن ماجه: كتاب املقدمة, باب االنتفاع بالعلم وا )٢(

 .اهللا بن مسعود عبد



 

 

אא ٢٩٧

 ش يف خدمةِ ْح الوَ  كدَح  يكدُح  فهو ,هم هم وأشغالِ ه بخدمتِ ه عن طاعتِ وجوارَح 
 .IQH»هغريِ  عِ فْ ه يف نَ أضالعَ  عُرص ه ويَ خ بطنَ نفُ يَ  ريِ كالكِ  ,هغريِ 

 إىل الصباح من أخرُج  أنا ألوالِده: ويقول الدنيا, عىل حيرُص  الذي هذا
 تلوَ  اجتامعٍ  ملؤسستِه, اجتامعاٍت  يف اخلمَس  الصلواِت  ويضيِّعُ  أجِلكم. من املساء

با فيأخذ الديِن; إىل يلتفُت  وال املِثايل, باملوظِف  ليحظى اجتامٍع;  من يبايل; وال الرِّ
 ُدنياه. أجل

ــا  ــاأمواُلن ــرياِث نجمُعه ــَذوي امل  ل
 

ـــا  ـــوِم نبنيه ـــراِب الب ـــا خل  وداُرن
 

 وشمُله دائٍم, فقرٍ  يف جيعُله  اهللاَ أن الدنيا; يف عقوبُته إَذنْ  فهذه
 الدواِم. عىل مفرٌق 

 املنكرِ  عن والنهِي  باملعروِف  األمرِ  تركِ  ذنِب  يف الناُس  وقعَ  إذا املثال الثاين:
 عقوبٌة. الدنيا يف عليهم وقعت

 حسُبك, املنكِر: لصاحِب  يقاَل  أن وهو العظيم, الواجَب  هذا تركوا إذا أي:
 العقوبةُ  نزلِت  املعروِف. هلذا ترُكك حسُبك, املعروف: لتاركِ  ويقال منكٌر. هذا
 املجتمِع. عىل أو الفردِ  عىل الدنيا يف

 وْ أَ  ,رِ كَ نْ املُ  نِ عَ  نَّ وُ هَ نْ تَ لَ وَ  ,وِف رُ عْ املَ بِ  نَّ رُ مُ أْ تَ لَ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن والسبُب 
 .IRH»مْ كُ  ُيْسَتَجاُب لَ َال فَ  هُ ونَ عُ ْد تَ  مَّ ثُ  ,هُ نْ ا مِ ابً قَ عِ  مْ كُ يْ لَ عَ  َث عَ بْ يَ  نْ أَ  اهللاُ نَّ كَ وِش يُ لَ 

                                                 
 ).٨٤الفوائد البن القيم (ص: )١(
أخرجه الرتمذي: كتاب الفتن, باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر, رقم  )٢(

 .), من حديث حذيفة ٢١٦٩(



 

 

אאאFE ٢٩٨

َ ا الظَّ وُ أَ ا رَ ذَ إِ  اَس النَّ  نَّ إِ « ُأخرى: رواية يف وقال  هِ يْ َد  يَ َىل وا عَ ُذ ُخ أْ يَ  مْ لَ فَ  اِمل
 .IQH»اٍب قَ عِ بِ  اهللاُ مُ هُ مَّ عُ يَ  نْ أَ  َك َش وْ أَ 

 عن إحصاءاٌت  أيدينا بني كان لو املجتمِع?! يف املنكراِت  أعدادُ  هي وكم
راِت  والزنا اخلمرِ   منسوَبه. يعلو الذي والفسادِ  والرسقاِت  واملخدِّ

 ومتيس تصبُح  التي باالستديوهاِت  ُملَئ  األيامِ  هذه يف فضاُؤنا اهللا! وسبحانَ 
 وإضاءة, وحملِّلني, كبرية, واستديوهات طويلًة, ساعاٍت  يف مبارياٍت, حتليلِ  عىل

َق  ال, أم صحيٌح  اهلدُف  هذا هل عىل: ساعة بعد ساعة مبارش, وَبث وتصوير,  وفِّ
 هذا يف ُيعادُ  وهناَك, هنا وكالمٌ  ال, أم َتسلًُّال  كانت اللعبة هذه ال, أم احلََكمُ  هذا

 الربنامج. وهذا الربنامِج 
 يف سواءٌ  املجتمِع, يف اُملستِرشي للفسادِ  التحليالِت  هذه مثل أنِشَئت فلو
 األسِف  مع لِكن ثمراٌت, وحلصَلت لنفعَ  املجتمعاِت; من غِريه يف أو هذا جمتمِعنا
 يقول: واحدٍ  وكلُّ  والذنوَب, املوبقاِت  يرتكُب  أمامهم الظاملَ  يرون الناُس  الشديدِ 

 اجلميِع. عىل العقاُب  فينزُل  غِريك, من عليَك  ال بنفِسك, عليَك 
 الرحِم. وقطيعةُ  العقوُق  املثاُل الثالُث:

 ووالدتِه, والِده عن بعيدٌ  وهو رزِقه عن يبحُث  ُغربةٍ  يف إنسان عن أتكلَّمُ  ال
 وال والَده يأيت ال ولكنه نفِسَها, املدينةِ  يف والدتِه وبيُت  بيُته إنسانٍ  عن أتكلَّمُ  بل

                                                 
), والرتمذي: كتاب الفتن, ٤٣٣٨أخرجه أبو داود: كتاب املالحم, باب األمر والنهي, رقم ( )١(

), من حديث أيب بكر الصديق ٢١٦٨غري املنكر, رقم (ي م لباب ما جاء يف نزول العذاب إذا 
. 
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 يف واحدةً  مرة هم ل وأرتُب  مشغوٌل, أنا يقول: بالدنيا, االنشغالِ  بُحجةِ  والدَته
 مما غِريه; يف أو اجتامعٍ  يف بسفرٍ  فيها ينشغَل  أن يمكنُ  املرةَ  وهذه ألراهم, الشهرِ 
 ِقَبل من أو واألمهاِت, اآلباء ِقَبل من سواءٌ  واحلرساِت, اآلهاِت   من الكثريَ  يسبُب 
 الوصِل. ألواِرص  تقطيعٍ  من واألخوات اإلخوة بعض

ْنَيا: « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال وقد َالِن ُعُقوَبُتُهَام ِيف الدُّ  .IQH»وُق قُ العُ وَ  يُ غْ بَ الَباَباِن ُمَعجَّ
ا, يَ نْ  الدُّ ِيف  ةَ وبَ قُ عُ ال هِ بِ احِ َص لِ َتَعاَىل  اهللاُ َل جِّ عَ يُ  نْ أَ  رُ َد ْج أَ  ٍب نْ ذَ  نْ ا مِ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

 .IRH»مِ حِ الرَّ  ةِ ِصلَ  عِ طْ قَ وَ  ِي غْ بَ ال ْثُل مِ  ةِ رَ ِخ اآل ِيف  هُ لَ  رُ ِخ دَّ ا يَ مَ  عَ مَ 
 تدُخْل  وال أخواتِك, أو إلخوتك تذَهْب  ال لزوِجها: املرأة تقوُل  فقد

 الزوُج  هذا ويمتنعُ  والثالُث, والسنتانِ  السنةُ  عليه ومترُّ  لكالِمها, فينَصاع عليهم.
 تقوُل  ربام بل أخواتِه, أو إلخوتِه يذهب فال زوجتِه, ألمر املطواعُ  الشقيُّ  املسكنيُ 

 أيًضا فينَصاع  عامِهتم. أو أعامِمهم من واحدٍ  بيَت  يدخلون ال أيًضا أبناُؤك له:
 رِمحِه. صلةَ  ويقطعُ  لكالِمها

 أو أخواِهتا أو والَدْهيا, تصَل  أن من ومنَعها لزوجتِه, أيًضا هو قال وربام
ُل  كلُّها فهذه هم, أخوالَ  َيصلوا أن من بنيه ومنع إخوهتا, نيا. يف عقوبَتهُ  ُتعجَّ  الدُّ

 ِصَلةُ « الدنيا يف أي: »َوإِنَّ َأْعَجَل الطَّاَعِة َثَواًبا« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال املقابل ويف
ِحِم,  إَِذا َعَدُدُهمْ  َوَيْكُثرُ  ُهْم, َأْمَوالُ  َفَتنُْمو َفَجَرًة, َلَيُكوُنونَ  َبْيِت ال َأْهَل  إِنَّ  َحتَّى الرَّ

                                                 
 . أنس), من حديث ٤/١٧٧( احلاكم يف املستدركأخرجه  )١(
), والرتمذي: كتاب ٤٩٠٢, باب يف النهي عن البغي, رقم (األدبأخرجه أبو داود: كتاب  )٢(

, )٤٢١١(, رقم البغي, باب الزهد), وابن ماجه: كتاب ٢٥١١, رقم (٥٧, باب صفة القيامة
 .من حديث أيب بكرة 
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 .IQH»َتَواَصُلوا
 َيَتَواَصُلونَ  َبْيٍت  َأْهلِ  ِمنْ  َوَما« حباَن: ابنِ  رواية يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا وقال
 .IRH»َفَيْحَتاُجونَ 
نوِب  ِمنَ  أصناٌف  فهذه نيا, يف عقوباٌت  ها ل الذُّ  أحوال يف املتأمَل  فإن الدُّ

 سواءٌ  والدماِر, احلرِب  آثارِ  ِمن ُيعانوَنه وما األياِم, هذه يف الشامِ  بالدِ  يف إخوانِنا
 فضًال  يسمَع, أن يستطيعُ  ال الالجئني, خميَّامت يف أو الشام, داخلِ  يف ُهم الِذين
 وآالُمهم آهاُهتم متتزج جدا الباردةِ  األجواءِ  هذه ففي هم, أحوالَ  يرى أن عن

 التي الثُّلوِج  تلك عىل وَتنسكُب  وِدماُؤهم, دموُعهم ومتتزُج  احلارُة, وحرساُهتم
 حيا البقاءَ  حيتمُل  ال الصغري الطفَل  وترى فيها, هم التي املناطِق  بعض تغطِّي
 الربِد. شدة من فيموت

 ُهم, ل َجتمعُ  التي اجلمعياِت  طريِق  َعن إليهم الَعونَ  يدَ  متدَّ  أن عليك فينبغي
دقاِت  األمواَل  هذه عندَهم فَضعْ  ا والصَّ  َعينيَك  يف وضعْ  اهللا, بإذنِ  إليهم تصُل  فإهنَّ
دقاِت  هذه تدفعُ  وأنت  رسول قال فقد أوًال; البالءَ  أنت نفِسك عن تدفعُ  أنك الصَّ
وِء, َمَصاَرعَ  َتِقي اَملْعُروِف  َصنَائِعُ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  .ISH»َواآلَفاِت َواَهلَلَكاِت  السُّ

يِن, يف إخواَنك وانْرص   اللساِن. يف أقوُل: وال الُعروبِة. يف أقول: ال الدِّ
هم ]٧٢:األنفال[ ﴾i j k l m n﴿ أقوُل: ولِكنْ   فانُرصْ

                                                 
 . عبد الرمحن بن عوف), من حديث ٢٧٥(رقم  اخلرائطي يف مكارم األخالقأخرجه  )١(
 . أيب بكرة), من حديث ٤٤٠(رقم  ابن حبانأخرجه  )٢(
من حديث ), ٧٧٠٤والبيهقي يف شعب اإليامن رقم (), ١/١٢٤( احلاكم يف املستدركأخرجه  )٣(

 . أنس
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ِر, وال اهللا, إىل وُقربةً  ديانًة,  هذا لعلَّ  َتْدِري فال قليًال, شيًئا كانَ  وَلو فادَفعْ  تتأخَّ
 عظيًام. نفًعا فَينفعَ  اجلَليُل  الربُّ  فيه ُيبارك القليَل 

 واعِرْض  حممٍد, نبيِّنا ورسولِك عبدك عىل وباِركْ  وِزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللُهمَّ 
 الديِن. يومِ  إىل صالَتنا عليه

  k  
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F٤٠E 
א 

  k   
ادقني, َمعَ  يُكونوا أنْ  املؤمنِنيَ  عباَده  اهللاُ أمرَ   يف ويكوُنوا الصَّ

 : ﴿b c d فقال هبم, يتشبَّهوا وأن مِعيَّتِهم, ويف كنَِفهم,
e f g h i﴾ ]١١٩:التوبة[. 

دَق  أنَّ   بنيَّ  ُثم نيا يف للَعبد َمنجاةٌ  الصِّ  ُيمكنُ  وال اآلخرِة, ويف الدُّ
نيا. يف الَكذِب  أهلِ  ِمن كان إذا القيامةِ  يومَ  العبدُ  َينجوَ  أن  الدُّ

 أي: ﴾Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ القيامِة: يومِ  َعن تعاىل اهللاُ  قاَل  وقد
 Ö × Ø Ù Ú Û Ü ﴿ اآلخرةِ  يف به ينتِفعون الدنيا يف صدُقهم

Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è﴾ ]١١٩:املائدة[. 
نيا, يف صادًقا كان َملنْ  العظيمةِ  احلوافزِ  هذه إىل فانُظرْ   هبذه حيَظْون فإهنم الدُّ

 وحيَظْون , الربِّ  بِرضا وحيَظْون األهناُر, حتتها ِمن َجتري التي اجلنَّاِت 
 العظيِم. بالَفوز

دُق  , مع صادًقا العبدُ  كان إذا إال يكونُ  ال والصِّ  مع املخلوُق  َيصُدُق  فقد اهللاِ
 ال ولكنَّه وعطاِئه, وأخِذه وفعِله قولِه يف وحيِسنُ  معاملَته, فُيحِسنُ  املخلوِق;

 . اخلالِق  مع َيصُدُق 

kk
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 .IQH»الوفاُء هللا بالعملِ الصدُق « : زيدٍ  بنُ  الواحدِ  عبدُ  قال
دِق, أمهيةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بنيَّ  وقد  منها كثرٍة, أحاديَث  يف وفضيلَته ومنزَلَته, الصِّ

امِت  بنِ  ُعبادةَ  حديِث  من )حبانَ  ابنِ  صحيح( يف جاء ما  :ملسو هيلع هللا ىلص قال : الصَّ
وا دُّ أَ , وَ مْ تُ ْد عَ ا وَ ذَ وا إِ فُ وْ أَ , وَ مْ تُ ثْ دَّ ا َح ذَ وا إِ قُ ُد : اْص ةَ نَّ اَجل  مُ كُ لَ  نْ مَ ْض ا أَ ت  ِس وا ِيل نُ مَ اْض «
 .IRH»مْ كُ يَ دِ يْ وا أَ فُّ كُ , وَ مْ كُ ارَ َص بْ وا أَ ضُّ غُ , وَ مْ كُ وَج رُ وا فُ ظُ فَ اْح , وَ مْ تُ نْ مَ تَ ا ائْ ذَ إِ 

 )أمحدَ  مسند( يف جاء−  أبيه وعن  عمٍرو بنِ  اهللا عبدِ  حديِث  ويف
 −: ا: يَ نْ الدُّ  نَ مِ  َك اتَ ا فَ مَ  َك يْ لَ  عَ َال فَ  يَك فِ  نَّ ا كُ ذَ إِ  عٌ بَ رْ أَ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن

 .ISH»ةٍ مَ عْ  طُ ِيف  ةٌ فَّ عِ , وَ ةٍ يقَ لِ َخ  نُ ْس ُح , وَ يٍث دِ َح  ُق ْد ِص , وَ ةٍ انَ مَ أَ  ظُ فْ حِ 
 تُكونَ  أنْ  وِهي ,نياالدُّ  من كفاتَ  ما عليَك  فال األربعُ  هذه فيك ُوجدَت  فإذا

 َطعاِمك. يف َعِفيًفا أخالِقك, يف َحسنًا حديثِك, يف صادًقا لألمانِة, حافًظا
دُق  , إىل يقودُ  والصِّ ا الِربِّ  يف جاء فقد ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخربَ  كام اجلنةِ  يف مجيًعا وُمهَ

, ِربِّ ال َىل ي إِ دِ َهيْ  َق ْد الصِّ  نَّ إِ , فَ ِق ْد الصِّ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن )مسلم صحيح(
 َب تَ كْ ى يُ تَّ َح  َق ْد ى الصِّ رَّ َح تَ يَ وَ  ُق ُد ْص يَ  ُل ُج الرَّ  اُل زَ ا يَ مَ , وَ ةِ نَّ  اَجل َىل ي إِ دِ َهيْ  الِربَّ  نَّ إِ وَ 
 .ITH»ايقً دِّ ِص  اهللاِ َد نْ عِ 

ُجلِ  ُمروءةَ  خيدُش  ما أكثرِ  فِمن ُجَل  رأيَت  إذا كاذًبا, يكونَ  أن الرَّ  يكذُب  الرَّ
                                                 

 .)٢/٢٦٢مدارج السالكني البن القيم (انظر:  )١(
 .) من حديث عبادة بن الصامت ٢٧١أخرجه ابن حبان ( )٢(
 .) من حديث عبد اهللا بن عمرو ٢/١٧٧أخرجه أمحد ( )٣(
) من حديث عبد اهللا ١٠٥/ ٢٦٠٧أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة, باب قبح الكذب, رقم ( )٤(

 .بن مسعود 
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ُجُل  صغًريا, كذُبه كانَ  لو حتَّى معه متشِ  وال تصاِحْبه, فال  لذا يكذُب; ال فالرَّ
 »َنَعمْ « قال: كذا? يفعُل  املؤمنُ  »َنَعمْ « قال: كذا? يفعُل  املؤمنِ  عن ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ُسئَل 

 .IQH»اُملْؤِمُن َال َيْكِذُب « قال: يكذُب? املؤمنُ  قال: »َنَعمْ « قال: كذا? يفعُل  املؤمنُ 
دُق  َيكِذُب; ال والقويُّ  اجلََباُن, ُهو َيكِذُب  الِذي ألنَّ   َعالماِت  ِمن فالصِّ

ةِ  عِف, عالماِت  ِمن ليَس  القوَّ  ال ألنَّه أذيُته; ِصدِقه عىل ترتَب  وإنْ  َيصُدُق  فهو الضَّ
نيا, إىل َينظرُ   لذا هناَك; ]١١٩:[املائدة ﴾Ð Ñ Ò Ó Ô ﴿ َينظرُ  وإنَّام الدُّ

نا أمرَ   فقال وخمرِجه, مدخِله يف شأنِه مجيعِ  يف الصدَق  يسأَله أن ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّه  ربُّ
 z { | } ~ _ ` a b c d﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لنبيِّه سبحانه
e f g﴾ ]دِق  يف كلَّه أمري اجَعْل  أي: ,]٨٠:اإلرساء  َمْدخيل يف الصِّ

 والنياِت. واملقاصدِ  واألفعاِل, األقوالِ  يف وَخمْرجي,
 عىل وهو ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل أعرايبٌّ  جاءَ  قد :)ُسننه( يف النسائيِّ  عند جاءَ  وقد

كِ  حالِ   من لغزوةٍ  الُعدةَ  ُيعدُّ  ملسو هيلع هللا ىلص بنبيِّنا فإذا وتبَعه, ملسو هيلع هللا ىلص بالنبيِّ  فآَمنَ  َيسَلْم, م ل الرشِّ
هِ  آمنَ  الِذي األعرايبِّ  َهبذا وإذا الَغزواِت,  ظهرَ  وَيرَعى الَغزوِة, هذه يف يشاركُ  لتوِّ

ُخُذوا َهَذا الَقْسَم « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقال الغنائُم, وقسمِت  الغزوُة, فانتهِت  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
هِ   هذا? ما قال: األعرايبِّ  َهذا إىل الَغنِيمةِ  هبذه فذَهبوا ,»لِْألَْعَراِيبِّ الَِّذي آَمَن لَِتوِّ

 يا هذا ما وقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل وأرسعَ  فحمَله ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  لَك  قسَمه َقسمٌ  هذا قالوا:
َبْعُتك, هذا عىل ما قال: »َقْسٌم َقَسْمُتُه َلَك « قال: اهللا? رسوَل   أن عىل اتَّبعُتك إنام اتَّ
بِْعَك  م ل أي:− اجلَنةَ  فأدخَل  فأموَت  هاهنا إىل بسهمٍ  ُأرَمى نيا, َأْجلِ  ِمنْ  َأتَّ  إنَّام الدُّ

إِْن َتْصُدِق « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقال − واألرُض  السمواُت  َعرُضها َجنَّةٍ  أجلِ  من اتَّبعُتك
                                                 

 . عبد اهللا بن جراد) من حديث ١٢٧اوئ األخالق رقم (أخرجه اخلرائطي يف مس )١(
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 تريُد. ما لك سيحدُث  اهللاِ مع صادًقا كنت إن أي: »اهللاَ َيْصُدْقَك 
, َوْجه يف ُأخرى مرةً  هنَُضوا ُثم  يؤَتى األَعرايبِّ  َهبذا فإذا القتاُل, واشتد العدوِّ

َأُهَو « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقال أشاَر, حيُث  َسهمٌ  أصاَبه وقد ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل ميًتا حمموًال  به
 يف اهللا مع صادًقا كان أي: »َصَدَق اهللاَ َفَصَدَقهُ « قال: اهللا, رسوَل  يا ُهو قالوا: »ُهَو?
نَه ُجبَته ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فخلعَ  اهللاُ. فصَدَقه فعِله; ويف نيتِه,  صىلَّ  ُثم له, َتكرمةً  هبا وكفَّ

 عليه.
 يف ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  كان مما فسِمعُت  : هادِ  ال بنُ  شدادُ  احلديِث  راوي قال

 َىل عَ  يٌد هِ ا َش نَ أَ  ,ايًد هِ َش  َل تِ قُ فَ  َك يلِ بِ  َس ا ِيف رً اجِ هَ مُ  َج رَ َخ  كَ ُد بْ ا عَ َذ هَ  مَّ هُ اللَّ « له: الدعاءِ 
 .IQH»َذلَِك 

 صادًقا كنَت  إنْ  فِعَلك, ويعلمُ  قوَلك, يعلمُ   واهللاُ َمنجاٌة, فالصدُق 
 الربكَة. نِيَّتِك ويف فِعِلك ويف َقولِك يف لَك  وأحلَّ  معَك, اهللاُ  كان

 قال , ِحزامٍ  بنِ  َحكيمِ  حديث من )البخاريِّ  َصِحيح( يف جاء وقد
ْ مَ  ارِ يَ اخلِ بِ  انِ عَ يِّ بَ ال« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  , َام هِ عِ يْ  بَ  ِيف َام هُ  لَ  كَ ورِ بُ  ;انَّ يَّ بَ ا وَ قَ َد َص  نْ إِ فَ , اقَ رَّ فَ تَ يَ  ا َمل

 .IRH»َام هِ عِ يْ بَ  ةُ كَ رَ بَ  ْت قَ ا ُحمِ بَ َذ كَ  وَ َام تَ كَ  نْ إِ وَ 
َل  َبيِعه يف اإلنسانُ  َيكِذَب  أنْ  اُملمِكن فِمنَ   أو آالٍف, عرشةَ  مثال زيادًة, وُحيصِّ

 املعاملةُ  وَتِرسي الَكذِب, يف وَيتفنَّنَ  املُشِرتي عىل وَيكِذَب  ديناٍر, ألَف  ِعرشينَ 
                                                 

) من حديث شداد بن ١٩٥٣أخرجه النسائي: كتاب اجلنائز, باب الصالة عىل الشهداء , رقم ( )١(
 .اهلاد 

) من ٢٠٧٩أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا بني البيعان ومل يكتام ونصحا, رقم ( )٢(
 .حديث حكيم بن حزام 
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 .كةُ َرب ال ِمنه قتُحمِ  َقد لكن البيِع, َعقدُ  وَيِرسي
 نيُ مِ األَ  رُ اجِ التَّ « الصحيِح: احلديِث  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  يقول هلذا

يِقَني وَ  عَ مَ  مُ لِ ْس املُ  وُق ُد الصَّ  دِّ  .IQH»ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  اءِ َد هَ الشُّ النَّبِيَِّني َوالصِّ
 صادًقا. يكونَ  أن بالعبدِ  وحريٌّ  العظيمِة, األخالِق  ِمنَ  فالصدُق 

دِق  َما فمعَ  مذموٌم, ِصدٌق  فهناكَ  التعبريُ  صحَّ  وإنْ   وفضيلةٍ  َمنزلةٍ  ِمن للصِّ
 متعددٌة: صورٌ  وله مذموًما, صدًقا هناكَ  أنَّ  إالَّ  اهللا عندَ  َعظيمةٍ 

ورُة األُوَىل:  الِغيبُة. الصُّ
 وفيه كذا وفيه كذا فيه فالًنا أن صادٌق  فأنَت  فِيِه, بام أخاكَ  تذكرَ  أن فالِغيبُة:

 اهللاُ  قالوا: »?ةُ يبَ غِ الا مَ  ونَ رُ ْد تَ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قال لذا غيبٌة; هذه لِكن كذا,
 ما يأِخ  ِيف  كانَ  إنْ  يَت أفرأَ  :يَل قِ  »هُ رَ كْ  يَ َام بِ  اكَ َخ أَ  كَ رُ كْ ذِ « قال: .أعلمُ  هورسولُ 

ْ  نْ إِ وَ  ,هُ تَ بْ تَ اغْ  دِ قَ فَ  وُل قُ ا تَ مَ  يهِ فِ  انَ كَ  نْ إِ « قال: ?أقوُل   IRH»هُ تَّ َهبَ  ْد قَ فَ  وُل قُ ا تَ مَ  يهِ فِ  نْ كُ يَ  َمل
 مذموٌم. صدٌق  فهذا

ورُة الثَّانيُة:  فيه, مما واالنتقاصِ  االحتقارِ  َسبيلِ  عىل الرُجَل  الرُجلِ  ِذكرُ  الصُّ
 مذموٌم. لكنَّه صدٌق  فَهذا

 :عنيت−  وكذا كذا فيةَ َص  نمِ  َك سبُ َح  :ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ   عاِئشةُ  قالت وملَّا
                                                 

), ١٢٠٩إياهم, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب البيوع, باب ما جاء يف التجار وتسمية النبي  )١(
 .من حديث أيب سعيد اخلدري 

), من حديث أيب هريرة ٢٥٨٩أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم الغيبة, رقم ( )٢(
. 
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 ةً مَ لِ كَ  ِت لْ قُ  ْد قَ لَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال − صفيةَ  يف شيًئا قالت بل جديًدا, شيًئا قالت فام ,ريةِص قَ 
 .IQH»هُ تْ َج زَ ملََ  رِ ْح بَ ال ءِ َام بِ  ْت َج زِ مُ  وْ لَ 

دِق  بُخلِق   ذرٍّ  أبا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  امتدَح  وقد  ِت لَّ ظَ ا أَ مَ « فقال: الصِّ
 األيامِ  من يومٍ  يف َذلَِك  ومعَ  ,IRH»رٍّ  ذَ ِيب أَ  نْ مِ  َق َد ْص أَ  ,اءُ ْربَ غَ ال ِت لَّ قَ  أَ َال وَ  ,اءُ ْرضَ اَخل 

 ذرٍّ  بأيب فإذا . باللٍ  مع ِقيَل: أو ِغلامنِه, وأحدِ  ذرٍّ  أيب بني خصومةٌ  حَدثت
 ابنُ  فهو َكِذٍب, بيشءٍ  جاءَ  فام ,ISH»السوداءِ  ا ابنَ يَ ِهيِه, « يقوُل: َغَضٍب  حالةِ  يف

ْ عَ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له فقال االنتقاِص, سبيلِ  عىل ذَكَره لكن حقا, سوداءَ   ?!هِ مِّ أُ بِ  هُ تَ ريَّ
 مذموٌم. لكنه صدٌق  فهذ ;ITH»ةٌ يَّ لِ اهِ َج  يَك فِ  ؤٌ رُ امْ  َك نَّ إِ 

ورُة الثالثُة: افنيَ  الصُّ ُق الكهنَة والعرَّ  .الِذي ُيصدِّ
اِف  إىل يذهُبون الناُس  كان وباألمسِ  مذموٌم, صدٌق  فهذا  مكانِه, يف العرَّ

 اخلاصِّ  حسابِه ويف َمواقِعه, يف عليه يدخلون بل إليه يذهبوا أن حيتاجون ال واآلنَ 
 وْ ا أَ هَ رِ بُ  دُ ِيف  ةً أَ رَ امْ  وِ ا أَ ًض ائِ ى َح تَ أَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال وقد ويصدقوَنه, وَيستِشريوَنه

 أيًضا. مذمومٌ  صدٌق  فهذا IUH»دٍ مَّ  ُحمَ َىل عَ  َل زِ نْ  أُ َام بِ  رَ فَ كَ  ْد قَ فَ  ;وُل قُ  يَ َام بِ  هُ قَ دَّ َص ا فَ نً اهِ كَ 
                                                 

الرتمذي: كتاب صفة القيامة, ), و٤٨٧٥أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب يف الغيبة, رقم ( )١(
 .), من حديث عائشة ٢٥٠٢, رقم (٥١باب 

), وابن ٣٨٠١رقم (, مناقب أيب ذر الغفاري باب , املناقبأخرجه الرتمذي: كتاب  )٢(
 . ذر), من حديث أيب ١٥٦, باب فضل أيب ذر , رقم (املقدمةماجه: كتاب 

 .) من حديث أيب أمامة ٤٧٧٢أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن رقم ( )٣(
, باب املعايص من أمر اجلاهلية, وال يكفر صاحبها بارتكاهبا إال اإليامنأخرجه البخاري: كتاب  )٤(

), ومسلم: كتاب األيامن, باب إطعام اململوك مما يأكل, وإلباسه مما يلبس, ٣٠بالرشك, رقم (
 . ذر), من حديث أيب ١٦٦١ه, رقم (وال يكلفه ما يغلب

), والرتمذي: كتاب الطهارة, ٣٩٠٤أخرجه أبو داود: كتاب الطب, باب يف الكاهن, رقم ( )٥(
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 أْن ُجياهَر اإلنساُن بِفعِل سيئاتِه وذنوبِه وخطيئاتِه. الصورُة الرابعُة:
 يرتكُب  أو مخًرا, َيرشُب  أو َيزِين, كأنْ  الليِل, يف معصيةً  إنسانٌ  َفَعَل  فإَذا
 هذا صدُقه لِكنْ  صادٌق, هو بفالنة. زنيُت  البارحةَ  قال: أصبَح  فإذا املوبقاِت,

 مذموٌم.
 نَ مِ  نَّ إِ وَ  ,نَ يرِ اهِ َج  املُ الَّ إِ ِقَياَمِة الَيْوَم  اًىف عَ ي مُ تِ مَّ أُ  لُّ كُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال لذا

َيا : وُل قُ يَ فَ  َعَلْيِه, اهللاُ هُ َرتَ َس  ْد قَ وَ  ُح بِ ْص يُ  مَّ  ثُ ًال مَ عَ  لِ يْ اللَّ بِ  َل ُج الرَّ  َل مَ عْ يَ  نْ أَ  ةِ رَ هَ اَج املُ 
 ْرتَ ِس  ُف ِش كْ يَ  ُح بِ ْص يُ وَ  ,هُ بُّ رَ  هُ ُرتُ ْس يَ  اَت بَ  ْد قَ وَ  .اَذ كَ ا وَ َذ كَ  ةَ َح ارِ البَ  ُت لْ مِ عَ ُفَالُن َيا ُفَالُن 

 .IQH»هُ نْ عَ  اهللاِ
 عبدِ  بنِ  حممدِ  والرمحةِ  اهلدى نبيِّ  عىل − اهللا رِمحَكم− وسلِّموا وصلُّوا هذا

 b c d e f﴿ قائًال: الكريمِ  كتابِه يف الكريمُ  الربُّ  أمرَ  كام اهللاِ,
g h i j k l m n o﴾ ]٥٦:األحزاب[. 

  k  

                                                  
), وابن ماجه: كتاب الطهارة, باب النهي عن ١٣٥باب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض, رقم (

 .) , من حديث أيب هريرة ٦٣٩إتيان احلائض, رقم (
), ومسلم: كتاب ٦٠٦٩أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب سرت املؤمن عىل نفسه, رقم ( )١(

), من حديث أيب هريرة ٢٩٩٠الزهد والرقائق, باب النهي عن هتك اإلنسان سرت نفسه, رقم (
. 
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   ....................................................... معذور املريُض  الثانِيُة: اَملسألةُ 
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 ٥١  ........................................................  الفتن زمن يف وصايا −٦
   ...........................  اهللاِ إىل الرجوعُ  إالَّ  الفتنِ  منَ  األمةَ  ُخيِرُج  ال األُوىل: الَوصيةُ 
   ..............................................  اهللاِ  إىل اللجوءِ  منَ  ُبدَّ  ال الثانيُة: الوصيةُ 
   ........................................  العملِ  منَ  ُبدَّ  ال الِفتنِ  زمنِ  يف الثالثُة: الوصيةُ 
   ....................................  الشائعاِت  احَذروا الِفتنِ  زمنِ  يف الرابعُة: الوصيةُ 
   .................................  واإلرجاِف  خذيلِ التَّ  لغةِ  ِمن احلذرُ  اخلامسُة: الوصيةُ 
   .....................................  والصَخِب  الفوَىض  من احلذر السادسُة: الَوصيةُ 
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   ..................................................................  اخلُلِق  سنُح  ضلفَ 
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ُل: األدُب     .................................................  الصاِحلةِ  بالنِّيةِ  عليَك  األوَّ
دْ  الثاين: األَدُب     ............................................................  باُملفيدِ  غرِّ
دَ  َأنْ  قبَل  تثبَّْت  الثالُث: األدُب     ...................................................  تغرِّ
دْ  ال الرابُع: األدُب     ......................  ملسو هيلع هللا ىلص املصطَفى أحاديِث  ِمن بالصحيِح  إالَّ  تغرِّ
ا اخلامُس: األدُب  ُد, أهيُّ    ..............................   اهللاِ َرقابةَ  استشِعرْ  املغرِّ
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   ...............................................  اهللاُ َذَكَرهُ  اهللاَ َذَكرَ  َمن أنَّ  األُوىل: الثمرةُ 
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 ٨١  ...................................................  الربيات رب إىل السباق −١٠

   .....................................................................  احلقيقيِّ  السباق
   ...............................................  منها: حقائُق, اهللاِ إىل السباِق  يَدْي  بنيَ 
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ةِ  السباِق  هذا يف الِعربةَ  أنَّ  :الرابعةُ  احلقيقةُ  كِ  بقوَّ    .......................  وسالمتِه املحرِّ

 ٨٨  ..............................................................  اخللِق  ُحسنُ  −١١
   ..................................................  األخالِق  مكارمِ  إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوةُ 
يةُ     .........................................  سبعٍ  نقاطٍ  يف تتمثَُّل  حياتِنا يف األخالِق  أمهِّ
   ................................  اخلُلِق  وُحسنِ  اإليامنِ  بنيَ  وثيًقا ارتباًطا هناكَ  أنَّ  أوًال:
   .......  اخلُلِق  وُحسنِ  الِقيامةِ  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  منَ  الُقرِب  درجةِ  بنيَ  الوثيُق  االرتِباطُ  ثانًيا:

   ..........................................  امليزانِ  يف يوضعُ  ما أثقُل  لِق اخلُ  ُحسنُ  ا:ثالثً 
   ...........................................  وأفضُلها املَطايا, أرسعُ  لِق اخلُ  ُحسنُ  رابًعا:

   .........................................  فيها وما الدنيا منَ  خريٌ  لِق اخلُ  ُحسنُ  خامًسا:
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   ..............................  لَك  اآلَخرين ُقلوَب  َجيذُب  ما أكثرُ  لِق اخلُ  ُحسنُ  سادًسا:
ياُر, ُتعمرُ  اخلُلِق  بُحسنِ  ا:سابعً     ...................................  األعامرِ  يف ويزادُ  الدِّ
 ٩٤  ..........................................................  الفاحتةِ  أرسارِ  ِمن −١٢

ُل: الرسُّ     ..............................  ُأعطيَته إالَّ  منها واحدٍ  بحرٍف  تقَرأَ  َلنْ  أنََّك  األوَّ
ا الثاين: الِرسُّ     ...........................................................  القرآنِ  ُأمُّ  أهنَّ
ا الثَّالُث: الرسُّ     ...........................................  اهللاِ كتاِب  يف سورةٍ  أعظمُ  أهنَّ
ابُع: الرسُّ  ا الرَّ    ......................................................  املناجاةِ  سورةُ  أهنَّ
ا اخلَامُس: الرسُّ     ...........................................................  الشافيةُ  أهنَّ
ادُس: الرسُّ  ةِ  بَِغْريِ  َصَالةَ  َال  هَأنَّ  السَّ    .......................................  ِكَتاِب ال َفاِحتَ
 ١٠٠  ..........................................................  التَّسميةِ  أرسارُ  −١٣

   ............................................  »اهللاِ بِسمِ «بـ ُخيتمُ  ما خريُ  أنَّه األوُل: الرسُّ 
   ..........................................  ُخيرتُق  ال حجاٌب  »اهللاِ بِسمِ « أنَّ  الثاين: الِرسُّ 
   ....................................  »اهللاِ بِسمِ «بـ إالَّ  َيصحُّ  ال الُوضوءَ  أنَّ  الثالُث: الرسُّ 
   .................  عامالطَّ  وعىل يدصَّ ال ويف يتالبَ  نمِ  روجاخلُ  عندَ  سميةالتَّ  الرابُع: الِرسُّ 
ا اخلَامُس: الرسُّ     ...................................  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  استخدَمه رباينٌّ  عالٌج  أهنَّ
   ..............................  واَملصائِب  البالءِ  عندَ  ُتقاُل  »اهللاِ بِسمِ « أنَّ  السادُس: الرسُّ 
ابُع: الرسُّ     .......................................  اهللاِ بسمِ  فُقْل: أبواَبك أغَلْقت إذا السَّ
   .....................................................  اجلامع عند اهللا بسم الثَّامُن: الرسُّ 
   ...................................................  مسِلمٍ  كلِّ  خاِمتةُ  هي التَّاسُع: الرسُّ 
 ١٠٧  ...................................................  وعالجه القلب قسوة −١٤
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   ........................................................  بلْ القَ  أمراضِ  طرْخ أَ  القسوةُ 
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   ..................................................  حقيقتِها عىل األشياءِ  رؤيةِ  عدمُ  −١
   ...............................................  الِعظاِت  ِمنَ  َيَرى بام االعتبارِ  عدمُ  −٢
   ...................................  الشهوةَ  ويقبُل  الشبهَة, يقبُل  القاَيس  القلَب  أنَّ  −٣

   ...............................................................   القلِب: َقسوةِ  أسباُب 
   ....................................................   اهللاِ ِذكرِ  َعن الغفلة −١
   ........................................................................  الذنوُب  −٢

   ..................................................................   ُج:واملخرَ  الِعالُج 
   ..............................................................   الدعاء األوُل: املخرُج 
   ................................................  باليتيمِ  احلقيقيةُ  الِعنايةُ  الثاين: اَملخرُج 
   .....................................................  املقابرِ  إىل اذَهْب  الثالُث: اَملخرُج 

 ١١٤  ...................................  وأمهيته األبناء نفوس يف العقدي البناء −١٥
   .......................................................  الوالِدينِ  مالِ  رأُس  ُهم األبناءُ 
   ......................   الصحيحِة: العقيدةِ  عىل أبناِئنا تأسيسِ  يف اخلُطواِت  ِمنَ  َجمموعة
   .................................................  اهللاُ إالَّ  إلهَ  ال َتلقينُهم األُوىل: اخلُطوةُ 
   .............................................  سبحانه اهللاِ حمبةَ  َتعليُمهم الثانيُة: اخلُطوةُ 
   ......................................  وسريَته ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حمبَّةَ  تعليُمهم الثالثُة: اخلُطوةُ 
ابعُة: اخلُطوةُ     ...................................................  اهللاِ بكتاِب  ربُطهم الرَّ
 ١٢١  ..................................  وأمهيته األبناء نفوس يف العاطفي البناء −١٦
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   ...................  وأحفاِده أبناِئه عاطِفةَ  ُيشبعَ  َأنْ  اسَتطاعَ  كيَف  ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  نامذَج  أربعةُ 
ُل: األنموذُج     .................  والرمحةِ  بالرأفةِ  وأحفاِده أبناِئه ُنفوَس  َيمألُ  ملسو هيلع هللا ىلص كان األوَّ
   .....................................  وأحفاَده أبناَءه يداعُب  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  الثاين: األنموذُج 
   .........................  وُيعطيِهم األبناءَ  ُهيدي ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كانَ  الثالُث: األنموذُج 
ةً  األنموذَج  هذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيُّ  جعَل  الرابُع: األنموذُج     ....................  البناِت  معَ  خاصَّ

 ١٢٨  ....................................  أبنائنا نفوس يف األخالقي البناء أمهية −١٧
   .........................................  ءِ ْش النَّ  فوسنُ  يف واآلداب يمالقِ  رسغَ  أمهيةُ 
زَ  َأنْ  َينَبغي حقول أربعةُ     ..............   والقَيِم: األدِب  عىل أبناَءنا ُنريبِّ  ونحنُ  عليها نركِّ

بوا األبناءُ  ُيعلَّمَ  َأنْ  األوُل: احلَقُل     ...............................  الوالِدين بِرِّ  عىل ويؤدَّ
   .............................................  الُعلامءِ  قيمةَ  األبناءَ  ُيعلِّمَ  َأنْ  الثَّاين: احلقُل 
   .....................................................  الكبارِ  معَ  األدُب  الثالُث: احلقُل 
   ..........................................  الرشعيةِ  األحكامِ  معَ  األَدُب   الرابُع: احلَقُل 
 ١٣٦  .................................................  وصفاته الصاحلة القدوة −١٨

   ....................................................  صاحلةٍ  دواٍت قُ  إىل ناأوالدِ  حاجةُ 
   ...........................................  َمطلوًبا وجعله االقتداءَ   اهللاُ عَرش 

   .....................................................   الصاِحلِة: الُقدوةِ  ِصفاِت  بعُض 
فةُ     ............................................  الفعَل  ُيوافُق  قولٍ  ِمن ُبدَّ  ال األُوىل: الصِّ
   ........................................  وفعِله قولِه يف ُخملًصا يكونَ  َأنْ  الثانيُة: الصفةُ 
فةُ     ....................................................  املباِدئِ  عىل الثباُت  الثالِثُة: الصِّ
بهاِت  الريِب  وأماِكنِ  مواِضعِ  يف َيكونَ  أالَّ  الرابِعُة: الصفةُ     .......................  والشُّ
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 ١٤٤  .........................................  املال زكاة يف وحتذيرات بشارات −١٩
   .................................................................   ني:زكِّ لمُ ل بشارات
   ......................................  اإليامنِ  ِصدِق  عىل برهانٌ  الزكاة األوىل: البِشارةُ 
ُل  والصَدقاِت  بالزكاةِ  الثانيُة: البِشارةُ     ..................   اهللاِ منَ  الَربكاُت  َتتنزَّ
   .........................................................  باجلَنَّةِ  الفوزُ  الثالِثُة: البِشارةُ 
رُ  بالزكاةِ  الرابعُة: البَشارةُ     ...............................................  السيئاُت  ُتكفَّ
   ....................  النَّاسِ  َبْنيَ  ُيْفَصَل  َحتَّى َصَدَقتِهِ  ظِلِّ  ِيف  اْمِرٍئ  ُكلُّ  اخلاِمسُة: البَشارةُ 
خرُ  الكنزُ  هي السادسُة: البشارةُ     ......................................  حسابِك يف اُملدَّ
   ....................  والنكباِت  اآلفاِت  منَ  َتقي والصَدقاُت  الزكواُت  السابِعُة: البِشارةُ 

   ...........................................   الزكاة: عنْ مَ  نمِ  حذيرالتَّ  يف نصوص ثالثةُ 
ُل: النصُّ   r s t u v﴿ تعاىل: قوله األوَّ

w x y z { | }﴾  ...................................   
َكاةِ  َمانِعُ « الثاين: النصُّ     .......................................  »النَّارِ  ِيف  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  الزَّ
   .......  »َأْقَرعَ  ُشَجاًعا ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َلهُ  ُمثَِّل  َزَكاَتهُ  ُيَؤدِّ  َفَلمْ  َماًال  اهللاُ آَتاهُ  َمنْ « الثالُث: النصُّ 
 ١٤٤  .........................................  املال زكاة يف وحتذيرات بشارات −٢٠

   .........................................................   بالزكاِة: قتتعلَّ  مساِئل أربعُ 
   .........................................  السابِقةِ  األممِ  يف عبادةٌ  الزكاة األُوىل: اَملسألةُ 
   ........................  واجلامعاِت  األفرادِ  رضرِ  يف َيتسبَُّب  الزكاةِ  مانعُ  الثانيُة: اَملسألةُ 
   ..............................................  اجلميعِ  عىل واجبةٌ  الزكاةُ  الثالثُة: اَملسألةُ 
   .....................................................  هللاِ زكاَتك اجَعْل  الرابِعُة: اَملسألةُ 
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 ١٦٠  .................................................  رمضان يدي بني وصايا −٢١
   ...................................................  فأقبِْل  النداءَ  أِجِب  األُوىل: الَوصيةُ 
ِق  الثانيُة: الَوصيةُ     ........................................................  التقَوى حقِّ
   .................................................  رَمضانَ  ُرساَق  احَذرْ  الثالثُة: الَوصيةُ 
   ..........................  املساِجدِ  أوتادِ  ِمن ُكنْ  املباركِ  الشهرِ  هذا يف الرابِعُة: الوصيةُ 
   .............................................  املشفَّعِ  بالشافعِ  عليُكم اخلامسُة: الوصيةُ 
   .................................  لسانِك ِمن حسناتِك عىل احِرْص  السادسُة: الَوصيةُ 

 ١٦٨  ...................................................  النار من العتق أسباب −٢٢
ية النارِ  ِمنَ  الِعتُق     ..............................................  رمضانَ  شهرِ  يف خاصِّ

   ........................................................   ار:النَّ  نمِ  تقللعِ  ستة أسباٌب 
ُل: السبُب     .....................................................  اخلالُص  التوحيدُ  األوَّ
   ..................................................  الصلواِت  إىل التبكريُ  الثاين: السبُب 
   .................................................  اهللاِ  َخشيةِ  ِمن البكاءُ  الثالُث: السبُب 
   .............................  اآلَخرينَ  معَ  التعاُملِ  وُحسنُ  اخلُلِق  ُحسنُ  الرابُع: السبُب 
   ......................................................  تعاىل اهللاِ ِذكرُ   اخلامُس: السبُب 
   .............................................  أِخيَك  ِعرضِ  َعن ُذبَّ  السادُس: السبُب 
 ١٧٥  ...................................................  الربكة حتصيل وسائل −٢٣

   ..............................................  والتَّقوى اإليامنِ  حتقيُق  األُوىل: الوسيلةُ 
   .......................................................  بالَربكةِ  الدعاءُ  الثانيُة: الوسيلةُ 
دُق  الثالثُة: الَوسيلةُ     ...................................  فيها والوضوُح  املُعاملةِ  يف الصِّ



 

 

אאאFE ٣١٨

   ...............................................  لَك  اهللاُ قَسمَ  بام ارَض  الرابِعُة: الوسيلةُ 
   ..............  بالَربكةِ  ألهِله ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  دعا الَّذي املوضعِ  يف تكونَ  َأنْ  اخلامسُة: الَوسيلةُ 
   ...........................  عليه اهللاِ اسمِ  وِذكرُ  الطعامِ  عىل االجتامعُ  الساِدسُة: الوسيلةُ 
   .............................................  بينِنا ِمن األكابِرِ  وجودُ  السابِعُة: الوسيلةُ 

 ١٨٣  .......................................................  السامء أبواب فتح −٢٤
   ..........................................   السَمواِت: أبواُب  فيها ُتفتُح  الَّتي األوقاُت 

ُل: الوقُت  الةَ  ُيقيمُ  وحينَام املؤذِّنُ  ُيؤذِّنُ  حينَام األوَّ    .................................الصَّ
   .........................................  ليلةٍ  كلِّ  يف الليلِ  ُمنتصِف  عندَ  الثَّاِين: الوقُت 
   ...............................................  واخلميسِ  االثنَْني  يوما الثالُث: الوقُت 

   ....................................................   السامِء: أبواُب  فيها ُتفتُح  دَعواٌت 
   .........  »وأصيًال  ُبكرةً  اهللاِ وُسبحانَ  كثًريا, هللاِ واحلمدُ  كبًريا, أكربُ  اهللاُ« األُوىل: الدعوةُ 
يَك  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ إِالَّ  إَِلهَ  َال « الثانيُة: الدعوةُ     ..............   »ْمُد..احلَ  َوَلهُ  اُملْلُك  َلهُ  َلُه, َرشِ
   ........................................................  املظلومِ  دعوةُ  الثالِثُة: الدعوةُ 
   ...................................................   السامِء: أبواُب  عندها ُتفتُح  أعامل

   .......................................  الظُّهرِ  لصالةِ  اُملؤذِّنُ  ُيؤذِّنُ  حينَام األوُل: العمُل 
   .............................................  الصالة بعد الصالة انتظار الثاين: العمل
   ............................................   وجِهه: يف  السامءِ  أبواُب  ُتغلُق  من بعض
   ..................................................................  شيًئا لَعنَ  إذا الَعبدُ 
   .....................................................  الناسِ  حوائِج  َعن بابه َأغلَق  من
 ١٩٠  ..................................................  رمضان وداع يف وصايا −٢٥



 

 

٣١٩ א

   ..............................................  والوجلِ  بالرجاءِ  عليَك  األُوىل: الَوصيةُ 
   .................................   ﴾r s t u v﴿ الثانيُة: الَوصيةُ 
   ..........................................................  بخريٍ  اختِمْ  الثالثُة: الَوصيةُ 

 ١٩٧  .................................................................  التَّقَوى −٢٦
   ......................................................................  التَّقَوى فضيلة
   ................................................................   التَّقَوى: أسباِب  ِمن

ًال:    .....................................................   اهللاِ بَمحبةِ  الفوزُ  أوَّ
   ..................................................................  باجلَنةِ  الفوزُ   ثانًيا:
نوِب  ومغفرةُ  السيِّئاِت, تكفريُ  ثالًِثا:    .....................................  واخلَطايا الذُّ

   .................................................  ُهمومِ  ال وَتفريج األُمورِ  تيسري رابًِعا:
   .................................................   اهللاِ برمحةِ  لنَحَظى خاِمًسا:

 ٢٠٤  ......................................................  التقوى إىل الطريق −٢٧
   ...........................................   َحمطَّات: أربع عربَ  َيُمرُّ  التَّقَوى إىل الطريُق 
   ....................................................   اهللاِ َحمبةُ  األُوىل: املحطة
   ....................................................  اهللاِ َرقابةِ  استِشعارُ  الثانيُة: اَملحطةُ 
   ........................................................  النفس حماسبة الثالِثُة: اَملحطةُ 
   ............................................  الشيطانِ  حباِئَل  من احلذر الرابعُة: اَملحطةُ 
ْيطانِ  حبائِلِ  ِمن احلَذرُ  −٢٨  ٢١١  ...............................................  الشَّ
   .......................................................  لإلنسان الشيطان عداوة بداية

   .................................................  املوت ىحتَّ  ةمستمرَّ  يطانالشَّ  عداوةُ 



 

 

אאאFE ٣٢٠

   .................................................   لإلنسان: يدهكَ  نمِ  الشيطان أهداف
ًال:    ..............................................................  الُكفرِ  إىل الدعوةُ  أوَّ
   ..............................................................  الطاعةِ  عنِ  الصدُّ  ثانًيا:
   ......................................................  طاعَته اإلنسانِ  عىل ُيفسدُ  ثالًِثا:

   ..................................  الباطل تزينيُ  آدمَ  َبني إلضالل الشيطان وسائل نمِ 
وءِ  صاِحُب  −٢٩  ٢١٨  .........................................................  السُّ
   ...............................................  وإجياًبا َسلًبا ُيصاِدُق  بَمن اإلنسان تأثُّر

   ............................................................  السوء صاِحب ِمن احلَذر
   ...................................................   السوء: قرين مصاحبة أخطار من

   ......................................................................  الَعَقديُّ  التأثريُ 
   .......................................................  َتقليًدا ِهبِم والتأثر ِهبِم, التطبع
وءِ  ُقرناء    .......................................  النَّكبةِ  ِعندَ  عنَك  َينِرصُف  َمن أوُل  السُّ
 ٢٢٧  ....................................................  األوالد برتبية العناية −٣٠
   ..........................................   :أبناَءه ُيريبِّ  وُهوَ  اُملريبِّ  َحيتاُجها قواعد أرَبع

   ...............................  عليه تؤجر أبناِئَك  َتربيةِ  يف تبذله ما كل األُوىل: القاِعدةُ 
   .............................................  أحَبْبت َمن َهتِدي ال أنَّك الثانيُة: القاِعدةُ 
   ............................  األبناءِ  صالِح  يف رئيٌس  سَبٌب  احلَالل املال الثالِثُة: القاِعدةُ 
   ........................................................  ألَبناِئَك  اْدعُ  الرابِعُة: القاِعدةُ 

 ٢٣٥  ....................................  اجلاد العامل ومواصفات العمل قيمة −٣١
   .........................................................................  العَمل قيمةُ 



 

 

٣٢١ א

: لعاملِ ل صفات ثالُث     ........................................................   اجلادِّ
فةُ     .........................................................  الدائمُ  العمُل  األُوىل: الصِّ
فةُ     ..............................................  االستِْعجالِ  وعَدمُ  الصربُ  الثانيُة: الصِّ
ة اَملصَلحة تقديم الثالِثُة: الِصفةُ  خصيةِ  املصلحة عىل العامَّ    .........................  الشَّ

س اجلادِّ  للعاِمل أنموذٌج     ........................  الَكريم) الُقرآن حتفيظِ  َحلقات (مؤسِّ
 ٢٤٤  ...............................................  اهللا بيت حجاج إىل رسالة −٣٢

سالةُ  َك  اجَعْل  األُوىل: الرِّ    ....................................................  هللاِ حجَّ
سالةُ     ................................  العظيمِ  املَنَسِك  هذا يف الدعاءِ  ِمنَ  أكثِرْ  الثانِيُة: الرِّ
سالةُ     .................................................  احلجِّ  أجرَ  اسَتحِرضْ  الثالِثُة: الرِّ
سالةُ     ......................................  اآلَخرين ُظلمِ  يف تقعَ  َأنْ  احَذرْ  الرابِعُة: الرِّ

 ٢٥١  .................................................املباركة األوقات استثامر −٣٣
   ....................................  احلجة ذي من الَعرش أيام يف الصالِح العَمل فضُل 
   ...........................................   العرش: أيام يف الصاحلة األعامل ِمن نامذُج 

   ..........................................................................  الصَدقاُت 
ِت  ال    .................................................................  الصَلواِت  ُتفوِّ

ْكرُ     ..............................................................................  الذِّ
يام    .............................................................................  الصِّ

   ...........................................................................  األُضحيَّةُ 
 ٢٥٩  ....................  أمه ولدته كيوم ذنوبه من رجع املسلم هبا أتى إذا أعامل −٣٤

   .....................................................................  عرفة يوم فضل



 

 

אאאFE ٣٢٢

ه ولَدْته كيومِ  ذنوبِه ِمن رجعَ  املسلمُ  هبا أَتى إذا أعامل    .............................   :أمُّ
   ..................................  املسجدِ  يف الصالةِ  بعدَ  الصالةَ  انتظار األوُل: العمُل 
   ....................................................  الصالةِ  يف اخلُشوعُ  الثاين: العمُل 
الة الثالُث: العمُل     ...........................................  األَْقَىص  املسجدِ  يف الصَّ
ضا الرابُع: العمُل     ...........................................  االبتالء عندَ  واحلْمد الرِّ

   ........................................  الليل من التَّعارِّ  عندَ  اهللا ِذكر :امُس اخل عمُل ال
   ...................................................   :احلاجِّ  أجرَ  ناَل  هبا أَتى من أعامل

ًرا َبْيتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ  :أوًال     .....................................  َمْكُتوَبةٍ  َصَالةٍ  إَِىل  ُمَتَطهِّ
ا َيَتَعلَّمَ  َأنْ  إِالَّ  ُيِريدُ  َال  اَملْسِجدِ  إَِىل  َغَدا َمنْ  ثانًيا:    ..........................  ُيَعلَِّمهُ  َأوْ  َخْريً
   ..................................   .. اهللاَ َيْذُكرُ  َقَعدَ  ُثمَّ  َمجَاَعٍة, ِيف  َفْجرَ ال َصىلَّ  َمنْ  ثالًثا:

   ............................................................  َرمضان يف الُعمرة رابًعا:
 ٢٦٥  .......................................................  اإلسالم أمة مزايا −٣٥
ة وَفضائل مزايا ِمن    ......................................................  اإلسالم أمَّ

   ........................................   جمُدها: لألمةِ  عادَ  َتوفََّرت ما مَتى أركانٍ  ثالثة
   ............................................................  خالِقها إىل عاَدْت  إذا −١
تِه املسلمُ  اعتزَّ  إذا −٢    ...........................................................  هبويَّ
   .........................................  والظلمِ  الفسادِ  منَ  اُملجتمعاُت  ُتنظََّف  أن −٣

 ٢٧٢  .......................................................  فمسوِّ  إىل رسالة −٣٦
   ...................................................  الشيطان جنودِ  أقَوى من »سوَف «

ًفا اإلنسانِ  منَ  جتعُل  أسباٍب  أربعةُ     .............................................   :مسوِّ



 

 

٣٢٣ א

ُل: السبُب  فةٍ  أرسةٍ  يف التنِشئةُ  األوَّ    ...............................................  مسوِّ
فني مصاَحبةُ  الثاين: السبُب     ....................................................  املسوِّ
   ...............................  القممِ  معانقةِ  عىل النفسِ  ترويضِ  عدمُ  الثالُث: السَبُب 
   ..........................................................  األملِ  طوُل  :الرابعُ  السبُب 
 ٢٧٩  ..................................................  العز طريق عىل حمطات −٣٧

   ..................................................   :العزَّ  ناَل  هبا أخذَ  َمن حمطاٍت  ستُّ 
   ...................................الصالِح  بالعملِ  املقرونُ  باهللاِ اإليامنُ  األُوىل: املحطَّة
   ...........................  اهللاِ سبيلِ  يف لجهادِ ل الصحيحةِ  ثقافةِ ال إحياءُ  الثانية: املحطة
   .............................................................  التواضعُ  الثالثُة: املحطةُ 
   ...............................................................  الِعلم :الرابعةُ  املحطةُ 
   ..........................................  املقدرةِ  معَ  والغفرانُ  العفوُ  اخلامسُة: املحطَّةُ 
ينِ  هلذا املستقبَل  أنَّ  اليقنيُ  السادسُة: املحطةُ     .......................................  الدِّ
 ٢٨٧  ...........................................  معك اهللا يكون هللا ذكرك بقدر −٣٨

   ........................................................  اهللا بِذكر ُعمره َمأل َمن َفضل
   .....................................................    اهللا ِذكر فضائلِ  ِمن

ْكر جمالس َفْضل    .................................................................   الذِّ
 ٢٩٤  ....................................  الدنيا يف تعجل الذنوب بعض عقوبة −٣٩
ُل  الَّتي وباتقُ للعُ  أمثلة    .....................................   :الدنيا يف العبدِ  عىل ُتعجَّ
   .................................  اآلخرةِ  عن والغفلةُ  الدنيا عىل احلرُص  األوُل: املثاُل 
   ..................................  املنكرِ  عن والنهِي  باملعروِف  األمرِ  تركُ  الثاين: املثاُل 



 

 

אאאFE ٣٢٤

   ................................................  الرحمِ  وقطيعةُ  العقوُق  الثالُث: املثاُل 
 ٣٠٢  ................................................................   الصدق −٤٠
   ............................................  اآلخرةِ  ويف الدنيا يف للعبد منجاةٌ  دُق الصِّ 

   ..................................................  هوفضيلتِ  دِق الصِّ  أمهيةِ  يف أحاديُث 
   ...............................................................  املذموم الصدِق  صورُ 

   ...............................................................  الغيبةُ  األوىل: ورةالصُّ 
   ...................  واالنتقاصِ  االحتقارِ  سبيلِ  عىل جَل الرَّ  جلِ الرَّ  ِذكرُ  الثانية: ورةالصُّ 
   .......................................  والعرافنيَ  الكهنةَ  يصدُق  الذي الثالثة: ورةالصُّ 
   ...............................  وذنوبِه سيئاتِه بفعلِ  جياهرُ  اإلنسانَ  أن الرابعة: ورةُ الصُّ 

 ٣٠٩  ............................................................  املوضوعاِت  فهرُس 
  k   


