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ب ِمن مجموعةٌ 
َ
لِقَيت الُجُمعة ُخط

ُ
  جامع ي أ

رِ  م
َ
مو صاحِب  الرَّاحل ٔالا يخ السُّ   َخِليَفة آل َسْلماَن  بِن  ِعيس الشَّ

ى هللاُ  رِحَمه       تعا

אFאאE 
 
 

اِجي َألقاَها  َربِّهِ  َعْفوَ  الرَّ
אא 

 َخلِيَفة آل َسلامنَ  ْبنِ  ِعيسى جاِمعِ  َخطِيُب 
َفاعُ   الَبْحَرْينِ  َممَْلَكةُ  −  الَغْرِيبُّ  الرِّ
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אאא٥ 

 
ijk 

אאא 
  k   

 هِ حبِ وَص   آلهِ وعَىل  čاهللا  رسولِ َىل م عَ وسلَّ   اهللاُ , وصىلَّ نيَ العاملِ  هللا ربِّ  احلمدُ 
 :وبعد ,نيأمجعِ 

َ  أنْ   اهللاَ دُ ـ أمحفإينِّ  من كتايب  ةِ ـابعالرَّ  ةِ ـاملجموع  إخراَج ِيل  يرسَّ
َ  ,طبةً ُخ  نيَ ربعِ وأَ   أربعٍ ي عَىل وِ تَ ي َحت تِ , والَّ )رُ املنابِ  ِت قالَ ( ع  جامِ ا ِيف هَ ءَ قالْ يل إِ  اهللاُ  يرسَّ

 , سائًال  يفةَ لِ آل َخ  امنَ لْ َس  ى بنِ يَس عِ  يِخ الشَّ  وِّ مُ السُّ  صاحِب  لِ احِ الرَّ  األمريِ 
ها رَ ْج وايت أَ َخ واين وأَ ْخ الدي وإلِ وْ تي وألَ وجِ زْ ولَ  يَّ والدَ  ولِ ِيل  َب كتُ يَ  أنْ   وَىل املَ 
 نتفعُ نَ  جاريةً  نا صدقةً ها لَ علَ َجي  نْ أو ,لقاهُ نَ  ا يومَ نَ سناتِ َح  ينَ وازِ ا مَ ِهب  َل قِّ ثَ يُ  وأنْ  ,ااَهب وَ وثَ 
  .نيَ آمِ  مَّ هُ ليها... اللَّ عَ لع ها واطَّ أَ رَ ن قَ مَ  لَّ ا كُ ِهب  نفعَ يَ  وأنْ  ,اخرانَ ا وأُ نيانَ ا يف دُ ِهب 

 راءةَ قِ  الكريمِ  ئِ القارِ  نَ رجو مِ أَ  :املجموعةِ  هِ هذِ  كرةِ  فِ عَىل  العِ طِّ اللِ  ٌة:ظالَح مُ 
 .وىلاألُ  املجموعةِ  مةِ قدِّ مُ 

 .نيَ العاملِ  بِّ رَ  čهللا واحلمدُ 
 وكتبھ

אא 
 مملكة البحرن –الرفاع الغربي 
  م٢٠٢٠ـ/١٤٤١
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אא٧ 

 
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 

 مة املجموعةِ قدِّ م يف مُ  تقدَّ كَام −  َي وهِ  )رُ ابِ نَ املَ  ِت الَ قَ (ن مِ  الثةُ الثَّ  املجموعةُ  هِ فهذِ 
 بعُض  عيلَّ  د أشارَ وقَ  ,هاءَ قالْ  إِ ِيل   اهللاُرسَّ يَ  ,عةمُ ب اجلُ طَ ن ُخ مِ  جمموعةٌ  −وىلاألُ 
 .تاٍب ها يف كِ عِ ها وَمجْ ريغِ فْ تَ ب نيَ حبِّ املُ 

َ  ما يَ عَىل  اهللاَ أمحدُ  ي إذْ نِ وإنَّ   أنْ  − هبحانَ ُس – هُ أسألُ  ;هاخراجِ ها وإِ عِ ن َمجْ  مِ ِيل  رسَّ
ا ِهب  َل قِّ ثَ يُ  وأنْ  ,يامةِ القِ  ومَ خًرا يَ  ذُ علها ِيل َجيْ  وأنْ  ,ريمِ الكَ  هِ هِ لوجِ  ها خالصةً علَ َجي 
الدي وْ وأَ ي جتِ وْ ولزَ  يَّ دَ لوالِ  واَب والثَّ  ا األجرَ ِهب  َب كتُ يَ  وأنْ  ,سناِيت َح  ينَ وازِ مَ 

 .املجموعاِت  هِ هذِ  خراِج  إِ  ِيف ِين اعدَ ي وَس نِ ن أعانَ يل ومَ هْ أَ  ميعِ وجلَ 
 .واحلمُد هللا ربِّ العاملنيَ 

 ھُ بَ وكتَ 
אא 

 ِن ْ رَ ْح البَ  لكةُ ْم َم  −بي رْ الغَ  اعُ فَ الرِّ 
 م٢٠١٩ـ/١٤٤٠

  k  

kk



   



 

 

אא٩ 

 
ijk 

אא 
  k   

الُم عَىل َمن ال َنبيَّ َبعَدُه, ه بِ حْ وَص  هِ ىل آلِ وعَ  احلمُد هللا َوْحَدُه, 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  ة,يفلِ 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 عىل ُج  إبراهيم مرانَ عِ  األَخ 
ا كتابً  نسانٌ إِ كتب ه ال يَ أنَّ   رأيُت : إينِّ  ساِينُّ يْ ول البَ ين قَ ُرض تام َحيْ  اخلِ وِيف 

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

kk



 

 

אאאאFE ١٠ 

و , وهُ ربِ العِ  ن أعظمِ ذا مِ , وهَ أمجَل  رك هذا لكانَ , ولو تُ أفضَل  هذا لكانَ  مَ دِّ ولو قُ 
 ةِ ه املجموعا 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 
 

ِ ھُ بَ وكتَ   ِھ بِّ رَ  َو ْف  عَ : الرا
אא 

 ِن ْ رَ ْح البَ  لكةُ ْم َم  −بي رْ الغَ  اعُ فَ الرِّ 
ِ  ١٤٣٩بان عْ َش  ١ ل  ١٧ق: املوافِ  ،رةْج لل  ٢٠١٨أْبِر

  k  



 

 

אא١١ 

 
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
 − بإذِن اهللا تعاىل− بتعييني خطيبًا رسميا جلامِع املغفوِر لُه  − حفَظُه اهللاُ ورعاهُ − 

صاحب السمّو األمري الراحِل الشيِخ عيسى بن سلامن آل خليفة طيَب اهللاُ ثراُه, 
 م.٢٠١٠املوافق  ه١٤٣١وذلَك يف عام 

ويف خالِل هذه الفرتِة التي قضيُتها خطيًبا أدرْكُت متاًما أمهيََّة خطبِة اجلمعِة 
 وخطورَة التَّهاون فيها, فلقْد كنُْت أقابُل يف كلِّ مجعٍة عقوًال راجحًة جديرًة باالحرتامِ 

ُر يف  واالهتامِم, فكنُت أهتمُّ كثًريا بموضوِع اخلطبِة, وال أبالُغ إذا ُقْلُت: إينِّ أفكِّ
موضوِع اخلطبة التاليِة منُذ بدايِة األسبوِع, ولقد زادين تعظيًام لشأن اخلطبِة أنَّ هذا 
املقاَم هو مقاِم النبيني واملرسلني, وهو توقيٌع عن ربِّ العاملني, ووسيلٌة عظمى 

ين.  لنِرش احلقِّ وإذاعِة الدِّ

kk



 

 

אאאאFE ١٢ 

ــًة ــِل قاطب س ــاُم الرُّ ــاُم مق ــذا املق  ه
 

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

 

 ومنـــُرب احلـــقِّ والتَّعلـــيِم للـــدينِ 
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

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

ـــمَّ نشـــز ـــذٌل ث ـــِم ب  ُرـكـــاُة العل
 

 ومـــا كـــالعلِم يف أخـــراَك ُذخـــرُ 
ـــَق ـــِه اخلالئ ـــُد ب  كـــلَّ حـــٍنيُتفي

 

 ويبقــى منـــُه بعــَد املـــوِت أْجـــرُ 
كنت مرتدًدا كثًريا يف تلبيِة طلبِهم إىل أْن رشَح اهللا صدري لذلَك,  ولقد

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

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

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

 

ـــواُب  ـــاحَبني الصَّ ـــانوين فص  أع
 يؤتيـَك نصـًحاوخُري الصحِب من

 

ـــُدك حـــَني يغشـــاك الـــرتاُب   يفي



 

 

אא١٣ 

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

ـــال ـــدَّ اخلل ـــا َفُس ـــْد عيًب  وإْن جت
 

 جـــلَّ َمـــْن ال عْيـــَب فيـــه وَعـــال
رأى شيًئا أْن يبذَل النَّصيحَة ويوافَيني بام وجَد; ألتدارَك وعليه فأرجو ممْن 

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

 
 وكتبھ

אא 
 مملكة البحرن –الرفاع الغربي 

راير ١٤٣٨جمادى ألاو   م٢٠١٧ـ/ ف
  k  



   



 

 

١٥ א 

 
F١E 

א 
  k   

ا  وةِ ـاإلْخ  منَ  ُهناك كان شهورٍ  وُربَّام َمَضْت  أسابيعَ  َمدى عىل ياُر,ـاألْخ  أهيُّ
, جملسٍ  يف َمْقَعدٍ  عىل ,الوالياِت  بعضِ  عىل َتناَفَس  ِممَّنْ  الُفضالءِ   يف يةٍ ُعْضو أو نِيايبٍّ

, جملسٍ  ها أو َبَلديٍّ  .الوالياِت  هذه من غْريِ
تاُر; ُأسِدَل  وقدْ  اليومَ  ِجْئنا  الكريمَ  اَملْوىل أسأُل  اإلْخوِة, من فازَ  َمنْ  فازَ  السِّ

دادَ  له الُعىل وِصفاتِهِ  احلُْسنى بأسامِئهِ  شادَ  السَّ  منَ  وَخِرسَ  واإلعانَة, والتوفيَق  والرَّ
ابحَني; منَ  عندي وهو َخِرسَ  َمنْ  اإلْخوةِ  لِ  ِمن َرَقَبَتهُ  َفكَّ  ألنَّهُ  الرَّ  املسؤوليَِّة, حتمُّ

 الذي ذاـه وَبْنيَ  ُأرسُتُه, إال َرَقَبتِهِ  يف وليس يامةِ ـالق يومَ  اإلنسانُ  َيْأِيتَ  أنْ  َبْنيَ  فَفْرٌق 
ْمَت  ماذا يسألوَنُه: ناِخٍب  آالِف  ثالثةِ  من أكثرُ  َرَقَبتِهِ  ويف َيْأيت  لنا? قدَّ

ِعيهِ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا قال وقد كيف  َيُموُت  َيْومَ  َيُموُت  َرِعيَّةً  اهللاُ  َيْسَرتْ
مَ  إِالَّ  لَِرِعيَّتِهِ  َغاشٌّ  َوُهوَ   .IQH?!»نَّةَ اَجل  َعَلْيهِ  اهللاُ َحرَّ

َعاهُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا قال وقد كيف  بِنَِصيَحٍة, َحيُْطَها َفَلمْ  َرِعيًَّة, اهللاُ اْسَرتْ
 .IRH»اَجلنَّةِ  َرائَِحةَ  َجيِْد  مْ  لَ  إِالَّ 

                                                 
 ومسلم: ),٧١٥١( رقم ينصح, فلم رعية اسرتعي من باب األحكام, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 ), من حديث معقل بن يسار.١٤٢استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار, رقم (كتاب اإليامن, باب 
 ), من حديث٧١٥٠البخاري: كتاب األحكام, باب من اسرتعي رعية فلم ينصح, رقم (أخرجه  )٢(

 . يسار بن معقل

kk
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 إِنَّ « قال: أنَّهُ  عنه تعاىل اهللاُ  رَيض  َمْسُعودٍ  اْبنِ  عنِ  كثريٍ  ابنِ  تفسريِ  يف جاءَ 
َهاَدةَ  هادةَ  أي: »الشَّ رُ « čاهللا سبيلِ  يف الشَّ ُجلِ  ُيْؤَتى َماَنَة,األَ  إِالَّ  َذْنٍب  ُكلَّ  ُتَكفِّ  َيْومَ  بِالرَّ

َهيا َوَأنَّى :َفَيُقوُل  َأَماَنَتَك. َأدِّ  َفُيَقاُل: − čاهللا َسبِيلِ  ِيف  ُقتَِل  َقدْ  َكانَ  َوإِنْ −  ِقَياَمةِ ال  َوَقْد  ُأَؤدِّ
ْنَيا? َذَهَبِت   َعاتِِقهِ  َعَىل  َفَيْحِمُلَها إَِلْيَها َفَيْهِوي َجَهنََّم, َقْعرِ  ِيف  َماَنةُ األَ  َلهُ  َفُتَمثَُّل  الدُّ

ا, َفَيْصَعُد   .IQH»بِِدينَ اآل َأَبَد  َأَثِرَها َعَىل  َفَيْهِوي َعاتِِقِه, َعنْ  َفَتنِْزُل  ِهبَ
ُث  ال وأنا َجسيٌم, وَخَطُرها عظيٌم, أْمُرها فاألمانةُ  دَّ نَْفْنيِ  هذْينِ  عن أَحتَ  الصِّ

ُث  بل فحسُب, ُث  أمانٌة, فعلْيهِ  اخلطيِب  عنِ  أَحتَدَّ دَّ  أمانٌة, فعلْيهِ  املسِجدِ  إمامِ  عن وأَحتَ
ُث  دَّ ُث  أمانٌة, فعلْيهِ  اُملَؤذِّنِ  عنِ  وأَحتَ دَّ  املهندِس, وعنِ  عيادتِِه, يف الطبيِب  عن وأَحتَ

 .جاِمَعتِهِ  يف األستاذِ  وعنِ 
ُث  أتَ  يَت  قد فأنَت  األْمرِ  َوِيلَّ  يا عنك َحدَّ ُث  أتَ  أمانًة, ُولِّ  عن اجلميِع, عن َحدَّ
 إذا املصيبةَ  لكنَّ  القيامِة, يومَ  عنها سُيْسَأُل  أمانةٌ  عليه فُكلٌّ  املحكوِم; وعنِ  احلاِكمِ 
  فيه!. خانَ  ثم التكليَف  هذا اإلنسانُ  َطَلَب 

 يف فنقرأُ  راعوَن, وَعْهِدِهمْ  ألماناِهتِمْ  مهُ  الذين  اهللاُ امتَدح وقد
 ﴾n o p q r s﴿ املعاِرِج: سورةِ  ويف املؤمنونَ  سورةِ 

 .]٣٢:املعارج ,٨:[املؤمنون
رَ   U V W X Y Z﴿ األْنفاِل: سورةِ  يف فنقرأُ  اخليانةِ  منَ  وَحذَّ

 .]٢٧:[األنفال ﴾` _ ^ [ \ ]
 ® ¬ » ª ©﴿ باألمانِة: يأُمرُ  وهو  احلقِّ  قوَل  ونقرأُ 

                                                 
 ).٣/٩٨٥( حاتم أيب ابن تفسري عن نقال ),٢/٣٣٨( كثري ابن تفسري )١(



 

 

١٧ א 

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ﴾ ٥٨:[النساء[. 

ينَ  أنَّ  ومعلومٌ  ُل  َيتناَقُص, الدِّ ين هذا ِمن ُينَْقُص  ما وأوَّ  األمانِة, شأنِ  يف الدِّ
اد حديِث  ِمن الكبريِ  الطَّرباِينِّ  ُمعجمِ  يف جاءَ   ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   أْوسٍ  بنِ  شدَّ

َل  إِنَّ « قال:  .IQH»َماَنةَ األَ  ِدينُِكمُ  ِمنْ  َتْفِقُدونَ  َما َأوَّ
 َنِجدُ  ال يقولوَن: األمانةِ  عنِ  الناُس  َيْبحُث  حمسوٌس, يشءٌ  األمانةَ  هذه وكأنَّ 

 ِعند وُتْفَقدُ  املوظَِّف, ِعند وُتْفَقدُ  التَّاجِر, ِعند فُتْفَقدُ  َأِمينًا, َرُجًال  َنِجدُ  ال أْي: األمانَة,
ِس, ِعند وُتْفَقدُ  واخلطيِب, املَُؤذِّنِ  ِعند وُتْفَقدُ  اإلماِم,  األمانةِ  عن الناُس  َيْبَحُث  املَُدرِّ

 َجيِدوَهنا! فال
 الصغِري, ُمْعجِمهِ  يف أيًضا الطَّرباِينِّ  عند  ُعَمرَ  حديِث  يف جاءَ  بل

ُل « : قال  .IRH»َماَنةُ األَ  النَّاسِ  ِمنَ  ُيْرَفعُ  َما َأوَّ
نا شكَّ  وال  َدحهـاْمت ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  صحابةِ  دُ ـأح وهو , َذرٍّ  اـأب َنْعِرُف  أنَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  ي ل قال قال: بمثِلِه, بعَدهُ  أحدٌ  ُمِدَح  ما وْجِههِ  يف بمْدٍح  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 
اءُ ال َأَقلَِّت  َما« اءُ اَخل  َأَظلَِّت  َوَال  َغْربَ  ِعيَسى َشبِيهِ  َذرٍّ  َأِيب  ِمنْ  َأْصَدَق  ْهَجةٍ  لَ  ِذي ِمنْ  ْرضَ

 .ISH»َمْرَيمَ  اْبنِ 
                                                 

 أيب وابن ),٣/٣٦٣( الرزاق عبد وأخرجه ).٧١٨٢ رقم ,٧/٢٩٥( للطرباين الكبري املعجم )١(
 ا.موقوفً   مسعود ابن عن ),٤/٥٠٤( واحلاكم ),١٩/٥٥٥( شيبة

 .)٤٨٩٢( رقم اإليامن, شعب يف البيهقي أيضا أخرجهو ),٣٨٧( رقم ,للطرباين الصغري املعجم )٢(
 ذر أيب حديث من ),٣٨٠٢( رقم , ذر أيب مناقب باب املناقب, كتاب الرتمذي: أخرجه )٣(

. 
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 يطلُب  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  أنْ  إالَّ  واإلْطراءِ  الثَّناء هذا بعد َذرٍّ  أيب ِمن كان فام
ُح  َمنصًبا َيْطُلُب  الَوالياِت, ِمن َواليةً   َأَال  ,čاهللا َرُسوَل  َيا قال: له, نفَسهُ  ُيرشِّ

َعُلنِي أْي: َتْسَتْعِمُلنِي? : أبو قال والًيا, عامًال  َجتْ َب  َذرٍّ  وَقاَل: َمنِْكبِي, َعَىل  بَِيِدهِ  َفَرضَ
, َأَبا َيا« َا َضِعيٌف, إِنََّك  َذرٍّ َا َأَماَنٌة, َوإِهنَّ  َأَخَذَها َمنْ  إِالَّ  َوَنَداَمٌة, ِخْزيٌ  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َوإِهنَّ

َها,  عسٌري. األْمر بلِ  سهًال, ليس فاألْمرُ  ,IQH»فِيَها َعَلْيهِ  الَِّذي َوَأدَّى بَِحقِّ
 فهذه »َصَالتِهِ  َوَال  َأَحدٍ  ِصيَامِ  إَِىل  َتنُْظُروا َال « :− عنه تعاىل اهللاُ  ريض−  ُعَمرُ  يقوُل 

ْنيَِويَّةِ  ملَِصاِحلهِ  ليَِصَل  الِعبادةِ  هبذه َيتََسلَُّق  قد هو نعم عبادُتُه, نِيئِة, الدُّ  َيْستَْخِدمُ  قد الدَّ
 إَِذا َحِديثِهِ  ِصْدِق  إَِىل  اْنُظُروا َوَلكِنِ « قال: ثم اآلَخِريَن; ُظهورِ  عىل به لَِيتسلََّق  ِدينَهُ 

َث, ْنيا. عليه َأْقبَْلْت  إذا أي: IRH»َأْشَفى إَِذا َوَوَرِعه اْئتُِمَن, إَِذا َوَأَمانِتِهِ  َحدَّ  الدُّ
  ذلك: من وآثاٌر, عالماٌت  له األمانةِ  وضياعُ 

 ضياعِ  َبْنيَ  َتالُزمٌ  فهناك ِدينُُه; ضاعَ  اإلنسانِ  عند ضاَعْت  إذا األمانةَ  إِنَّ  أوًال:
ينِ   ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  اهلََوى عن َينْطُِق  ال الذي بذلك أْخَربَ  األمانِة, ضياعِ  وَبْنيَ  الدِّ
 .ISH»َلهُ  َعْهَد  َال  ملَِنْ  ِدينَ  َوَال  َلُه, َأَماَنةَ  َال  ملَِنْ  إِيَامنَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص قال فقد

 وإنْ  اإليامنَ  َضيَّعَ  قدْ  ذلك َقْبَل  أنَّه فاْعَلمْ  األمانةَ  َضيَّعَ  قد إْنساًنا َرَأْيَت  فإذا
َث  وإنْ  اإليامِن, بِلباسِ  لنا َظَهرَ   َضيَّعَ  َمنْ  فإنَّ  بذلك, َنْغَرتُّ  ال املؤمنَني; بحديِث  حتدَّ

                                                 
 حديث من ),١٨٢٥( رقم رضورة, بغري اإلمارة كراهة باب اإلمارة, كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . ذر  أيب
 احللية يف نعيم وأبو ),٢١٤( رقم الورع يف الدنيا أيب وابن ),٦٤( رقم الزهد يف داود أبو أخرجه )٢(

 ).٦/٢٨٨( الكربى السنن يف والبيهقي ),٣/٢٧(
 . أنس حديث من ,)٣/١٣٥( أمحد أخرجه )٣(
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يَن, خانَ  فقد الَعْهدَ  خانَ  وَمنْ  اإليامَن, َضيَّعَ  األمانةَ   عن ُعْرَوةَ  بنُ  ِهشامُ  يقوُل  الدِّ
 .IQH»إِيَامنِهِ  ِمنْ  َنَقَص  إِالَّ  َقطِّ  َعْبدٍ  َأَماَنةُ  َنَقَصْت  َما« :− تعاىل اهللا امرمحه− َأبِيه

 نَافِِق املُ  آَيةُ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبِيُّنا يقوُل  النِّفاِق, عالماِت  ِمن َعالمةٌ  األمانةِ  ضياعُ  ثانًيا:
َث  إَِذا َثَالٌث:  .IRH»َخانَ  اْئُتِمنَ  َوإَِذا َأْخَلَف, َوَعَد  َوإَِذا َكَذَب, َحدَّ

ماِن, َفسادِ  عىل دليٌل  األمانةِ  ضياعُ  ثالًثا:  هذا األمانِة; تْضِييعُ  َكُثرَ  إذا الزَّ
 فيَُضيُِّعُه, ِعْرضٍ  عىل ُيْؤَمتَنُ  وهذا فيَُضيُِّعُه, مالٍ  عىل ُيْؤَمتَنُ  هذا ُيَضيِّعها, وذاك ُيَضيُِّعها
ةٍ  عىل ُيْؤَمتَنُ  وهذا فُيَضيُِّعُه, حديٍث  عىل ُيْؤَمتَنُ  وهذا  عىل دليٌل  فهذا فُيَضيِّعها! ُمِهمَّ
ماِن, َفسادِ   النَّاسِ  َعَىل  َسَيْأِيت « ماَجْه: ابنِ  عند ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا يقوُل  الزَّ

اَعاُت, َسنََواٌت  ُق  َخدَّ ُب  َكاذُِب,ال فِيَها ُيَصدَّ ادُِق, فِيَها َوُيَكذَّ  ائُِن,اخلَ  فِيَها َوُيْؤَمتَنُ  الصَّ
نُ  َوْيبَِضةُ  فِيَها َوَينْطُِق  ِمُني,األَ  فِيَها َوُخيَوَّ َوْيبَِضةُ  َوَما ِقيَل: »الرُّ  َقاَل: اهللا? رسوَل  َيا الرُّ

ُجُل « ةِ ال َأْمرِ  ِيف  َيَتَكلَّمُ  التَّافِهُ  الرَّ َوْيبَِضةُ  ISH»َعامَّ  له وتكونُ  الَكِلمُة, له ستكونُ  فالرُّ
  التَّْوِجيِه. َدفَّةُ  عنده وتكونُ  املكانُة,

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل َرُجٌل  َيْأِيت  الساعِة, ُدُنوِّ  عالماِت  ِمن عالمةٌ  األمانةِ  ضياعُ  رابًعا:
ُث  وهو  معَ  حديَثهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل َيقَطع »čاهللا َرُسوَل  َيا« يقوُل: أصحابِِه, مع َيَتَحدَّ

سوُل  إليه فَيْلَتِفُت  أْصحابِِه, اَعةُ  َمَتى« فيقول: ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ  ُضيَِّعِت  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال »?السَّ
                                                 

 والبيهقي ),٢٤٨( رقم الرشيعة يف واآلجري ),٣٠٩٥٩( رقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه )١(
 ).٥٧( رقم الشعب يف

 باب اإليامن, كتاب ومسلم: ),٣٣( رقم املنافق, عالمة باب اإليامن, كتاب البخاري: أخرجه )٢(
 . هريرة أيب حديث من ),٥٩( رقم املنافق, خصال بيان

  ).٤٠٣٦( رقم الزمان, شدة باب الفتن, كتاب ماجه: وابن ),٢/٢٩١( أمحد أخرجه )٣(
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اَعةَ  َفاْنَتظِرِ  َماَنةُ األَ   َقاَل: إَِضاَعُتَها? َما ,čاهللا َرُسوَل  َيا إضاَعُتها وكيف َقاَل: .»السَّ
اَعةَ  َفاْنَتظِرِ  َأْهلِِه, َغْريِ  إَِىل  ْمرُ األَ  ُأْسنَِد  إَِذا« عُ  األْمرَ  َرَأْيَت  إذا أي: IQH»السَّ  غْريِ  عىل ُيَوزَّ

اعَة, فاْنَتظِرِ  أْهِلهِ   µ ´ ³ ² ± °﴿ سبحاَنُه: احلقُّ  وَصَدَق  السَّ
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 .]٧٢:[األحزاب
َب  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  فْقِدها عىل عالماٍت  لألمانةِ  أنَّ  كام  يومٍ  ففي بُأُموٍر; فيها َرغَّ

امِ  منَ  ُأ, ملسو هيلع هللا ىلص كان األيَّ حابةُ  فاْبَتَدرَ  َيَتَوضَّ ُحونَ  َوُضوَءهُ   الصَّ  ,به َيَتَمسَّ
ُحونَ  ملسو هيلع هللا ىلص وِحلَْيتِهِ  يِدهِ  من َيتقاَطرَ  الذي املاءِ  هذا عىل َيَتساَبُقونَ   املُباَرِك, املاءِ  هبذا َيَتَمسَّ

افُِع? هو ما أْي: »َهَذا? َعَىل  َحيِْمُلُكمْ  َما« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص به فإذا  čاهللا ُحبُّ  َقاُلوا:« الدَّ
 وَهناِرِهم, َلْيلهم يف حيتاجونه آَخَر, أْمرٍ  إىل ُيْرِشَدُهم أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فأراد »َوَرُسولِهِ 

هُ  َمنْ « :َفَقاَل  ;بْينَهم فيام وَيُدورُ   َوَرُسوُلهُ  اهللاُ  ُحيِبَّهُ  َأوْ  َوَرُسوَلُه, اهللاَ  ُحيِبَّ  َأنْ  َرسَّ
َث, إَِذا َحِديَثهُ  َفْلَيْصُدْق   IRH»َجاَوَرهُ  َمنْ  ِجَوارَ  َوْلُيْحِسنْ  اْئُتِمَن, إَِذا َأَماَنَتهُ  َوْلُيَؤدِّ  َحدَّ

 وإذا حديثِِه, يف فْلَيْصُدْق  تكلَّمَ  إذا ورسوَلُه: اهللاَ ُحيِبُّ  ملَِنْ  املعايريُ  هي هذه أْي:
 جاَرُه. ُيْؤِذي وال األمانِة, عىل فْلُيحافِظْ  اْئُتِمنَ 

 ± ° ¯ ® ¬ »﴿ الكْهِف: سورةِ  يف َنْقَرُؤها ثانيةٌ  وعالمةٌ 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ٨٢:[الكهف[. 

                                                 
 هريرة أيب حديث من ),٦٤٩٦( رقم األمانة, رفع باب الرقاق, كتاب البخاري: أخرجه )١(
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 من ),١٤٤٠( رقم الشعب يف والبيهقي ),٢٦٦( رقم األخالق مكارم يف الدنيا أيب ابن أخرجه )٢(
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ُه, شأَنهُ  له  اهللاُ َحِفظَ  األمانةَ  َحِفظَ  فَمنْ   وِعْرَضهُ  وماَلهُ  َنْفَسهُ  كلَّ
َتُه, يَّ  َحِفظَ  به َكلََّف  ما č هللا َحِفظَ  قد كان امَّ  ل السابعِ  األِب  هذا إىل انظرْ  وُذرِّ

 اهللاُ  رمحهُ −  ُجَبْريٍ  بنُ  سعيدُ  يقوُل  فَوَجدوُه, ذلك بعد أبناُؤهُ  فجاءَ  َكنَْزُه; له اهللاُ
 له اهللاُ فَحِفظ َأْهِلها, إَِىل  والودائعَ  َماَناِت األَ  ُيَؤدِّي − أبوُمها أي:−  َكانَ « عنه: − تعاىل

 .IQH»َكنَْزُمها فاْسَتْخَرجا ولداهُ  أدَرك حتى َكنَْزهُ  −تعاىل− 
اها األمانةَ  َحِفظَ  َمنْ  ثالًثا:  فْوٍز! ِمن أعظَمهُ  وما باجلنَِّة, فازَ  هبا ُأِمرَ  حيث وأدَّ

, الفوزُ  هو فهذا  اْصُدُقوا نََّة:اَجل  َلُكمُ  َأْضَمنْ  ِستا ِيل  اْضَمنُوا« :ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا يقوُل  احلقيقيُّ
ْثُتْم, إَِذا وا َوَعْدُتْم, إَِذا َوَأْوُفوا َحدَّ وا ُفُروَجُكْم, َواْحَفُظوا اْئُتِمنُْتْم, إَِذا َوَأدُّ  َوُغضُّ

وا َأْبَصاَرُكْم, اِمِت  بنِ  ُعبادةَ  حديِث  يف جاءَ  كام »َأْيِدَيُكمْ  َوُكفُّ  ابنِ  عند  الصَّ
 األمانِة. ِحْفظُ  ذلك: ومن ,IRHصحيِحهِ  يف ِحبَّانَ 

َعَلنَا أنْ  الُعال وصفاتِهِ  احلُْسنى بأسامِئهِ  الكريمَ  اَملْوىل فَأْسَأُل   َحيَْفظُ  ِممَّنْ  مجيًعا َجيْ
 األمانَة.

  k  

                                                 
 أيب البن )٥/٤٢٢( املنثور الدر يف السيوطي وعزاه ),٤/٢٨٧( احللية يف نعيم أبو أخرجه )١(

 التفسري. يف حاتم
 ).٢٧١( رقم صحيحه يف حبان وابن ),٥/٣٢٣( أمحد أخرجه )٢(



 

 

אאאאFE ٢٢ 

 
F٢E 

א 
  k   

  النَّجاَة. أرادَ  ملَِنْ  النَّجاةِ  َكِلمةُ  اهللاُ: إالَّ  إَلهَ  ال
 لَِقِت ـُخ  لِهاـوألْج  والسامواُت, األْرُض  امِت ـق هبا َكلِمةٌ  اهللاُ: إالَّ  إلَهَ  ال

 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ املخلوقاُت:
Ð Ñ Ò Ó﴾ ٢٤:[إبراهيم[. 
عَ  ُكُتَبُه, وأْنَزَل  ُرُسَلُه, اهللاُ َأْرَسَل  هبا َكِلمةٌ  اهللاُ: إالَّ  إَلهَ  ال  ِدينِِه: رشائعَ  ورشَّ

﴿A B C D E F G H I J K L M N O P﴾ 
 .]٢٥:[األنبياء

 املوازيُن. َتْثُقُل  وهبا باليمِني, الكتاُب  ُيْؤَخذُ  هبا َكِلمةٌ  اهللاُ: إالَّ  إَلهَ  ال
ُل  هي َكِلمٍة? وأيُّ  َكِلمةٌ  اهللاُ: إالَّ  إَلهَ  ال  ,čاهللا دينِ  ِمن ُيْبلَّغَ  أنْ  َجيُِب  ما أوَّ

 َشَهاَدةِ  إَِىل  اْدُعُهمْ « له: فيقوُل  نِ مَ اليَ  إىل  ُمعاًذا َيْبَعُث  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  هو فها
 .č«IQHاهللا َرُسوُل  وَأينِّ  اهللاُ, إِالَّ  إَِلهَ  َال  َأنْ 

ينِ  أْصُل  هي اهللاُ: إالَّ  إَلهَ  ال  َكِلمة هي وُفْسطاُطُه, وَعُموُدهُ  وأساُسُه, الدِّ
  الُوْثقى. الُعْرَوةُ  وهي التَّْقوى,

                                                 
 اإليامن, كتاب ومسلم: ),١٣٩٥( رقم الزكاة, وجوب باب الزكاة, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 . عباس ابن حديث من ),١٩( رقم اإلسالم, ورشائع الشهادتني إىل الدعاء باب

kk
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 النَّجاَة. أرادَ  ملَِنْ  النَّجاةِ  َكِلمةُ  هي اهللاُ: إالَّ  إَلهَ  ال
 T U V﴿ سبحاَنُه: احلقُّ  قال اهللاُ, إال بَحقٍّ  َمْعُبودَ  ال َأْي: اهللاُ: إالَّ  إَلهَ  ال

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g﴾ 
 .]١٨:عمران [آل

 قاَهلا ملَِنْ  ُمتتابِعةً  وأُجوًرا فضاِئَل   املَْوىل عليها َرتََّب  عظيمةٌ  َكِلمةٌ  فهي
ًقا فيها, ما ُمْعتِقًدا هبا, ُمْؤِمنًا  نواِقِضها. من حاذًرا لُرشوطِها, ُحمَقِّ

دُ  وإنَّني  أْوَجَدنا أنْ   املَْوَىل  لِنَْحَمدَ  الفضاِئلِ  منَ  اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال يف ما ُأَعدِّ
! ِمن اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال ِمن ُحِرمَ  كم اهللاُ, إالَّ  إَلهَ  ال عىل ونحنُ  األرضِ  هذه يف  كذلك َبَرشٍ

ِئبَّ   ,اهللاُ  إالَّ  إَلهَ  ال أْهلِ  ِمن أنَّك عليك č اهللا بَفْضلِ  ولَِتْفَرَح  ُعنُُقَك, لَِيْرشَ
ُركَ  طَ  وال وبُمْقَتضاها, هبا وَتْعَمَل  ,اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: َك سَّ مَ َتتَ  حتى هبا فُأَذكِّ  فيها ُتَفرِّ

. َطْرفةَ   َعْنيٍ
 حديِث  يف جاء اجلنََّة, َدَخَل  اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: له ُختِمَ  َمنْ  أنَّ  األُوىل: الفضيلةُ 

 َكانَ  َمنْ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ُسنَنِِه, يف َداودَ  أيب عند −عنه تعاىل اهللاُ رَيض − ُمعاذٍ 
اها هذه نِعمةٍ  فأيُّ  IQH»اَجلنَّةَ  َدَخَل  اهللاُ  إالَّ  إَلهَ  َال  َكالِمهِ  آِخرُ   الذي العبدُ  هذا يَتَلقَّ

 !اهللاُ? إالَّ  إَلهَ  ال بـ: عنَدهُ  َنَفسٍ  بآِخرِ  لساُنهُ  َيَتَلفَّظُ 
 − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  َذرٍّ  أيب ديِث ـح من اِريِّ ـالُبخ صحيِح  يف اءَ ـج وقد

 َدَخَل  إِالَّ  َذلَِك  َعَىل  َماَت  ُثمَّ  اهللاُ, إالَّ  إَِلهَ  َال  َقاَل: َعْبدٍ  ِمنْ  َما« قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ 
: أبو قال ,»اَجلنَّةَ  َق? وإنْ  َزَنى وإنْ  ,čاهللا َرُسوَل  يا َذرٍّ َق  وإنْ  َزَنى وإنْ « قال: َرسَ  ,»َرسَ

                                                 
 .)٣١١٦( رقم التلقني, باب اجلنائز, كتاب داود: وأبو ),٥/٢٣٣( أمحد أخرجه )١(
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َق? وإنْ  َزَنى وإنْ  ,čاهللا َرُسوَل  يا :قال َق  وإنْ  َزَنى وإنْ « قال: َرسَ  َرُسوَل  يا قال: »َرسَ
َق? وإنْ  َزَنى وإنْ  ,čاهللا َق  وإنْ  َزَنى وإنْ « قال: َرسَ  .IQH»َذرٍّ  َأِيب  َأْنِف  َرْغمِ  َعَىل  َرسَ

ا  اَملْوىل فضلِ  من ذاـوه ,اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: لك َتمَ ـُْخي  أنْ  ُعْظمى فضيلةٌ  إهنَّ
 إالَّ  إَلهَ  ال عىل َيِعيَش  أنْ  الَعْبدِ  فعىل الَعْبِد, عىل ;  َيُموَت  أنْ  ُيَوفََّق  حتى اهللاُ

 .اهللاُ  إالَّ  إَلهَ  ال عىل
ا الثانيُة: الفضيلةُ  يِّئاُت, به ُيْمَحى ما وأْفَضُل  احلسناِت, أْفَضُل  أهنَّ  ففي السَّ

 أْوِصني, ,čاهللا َرُسوَل  يا فقال:  النبيِّ  إىل َذرٍّ  أبو جاءَ « قال: أْمحَدَ  ُمْسندِ 
 احلسناِت  َأِمنَ  ,čاهللا رسوَل  يا قاَل: ,»َمتُْحَها َحَسنَةً  َفَأْتبِْعَها َسيَِّئةً  َعِمْلَت  إَِذا« قال:
 احلسناِت, أْفَضُل  اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال فـ: ,IRH»اَحلَسنَاِت  أْفَضُل  ِهيَ « قال: اهللاُ? إالَّ  إَلهَ  ال

يِّئاُت. به ُيْمَحى ما وأْفَضُل   السَّ
ا الثالثُة: الفضيلةُ   حديِث  من أْمحَدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  فقد أبًدا, يشءٌ  ها ُيعاِدلُ  ال أهنَّ

 ا مَّ  ل ملسو هيلع هللا ىلص ُنوًحا čاهللا َنبِيَّ  إِنَّ « قال:  النبيَّ  أنَّ   َعْمٍرو بنِ  čاهللا عبدِ 
ْتهُ  , آُمُركَ  إِينِّ  الَوِصيََّة; َعَلْيَك  َقاصٌّ  إِينِّ  الْبنِِه: َقاَل  الَوَفاةُ  َحَرضَ  وَأْهنَاكَ  باْثنََتْنيِ

:  َعنِ  َامواِت  فإنَّ  اهللاُ; إالَّ  إَلهَ  ال بـ: آُمُركَ  اْثنََتْنيِ ْبعِ  السَّ ْبعَ  واألََرِضنيَ  السَّ  السَّ
ٍة, ِيف  ُوِضَعْت   َلوْ  ةٍ  يف اهللاُ إالَّ  إَِلهَ  َال  وُوِضَعْت  كِفَّ  وَلوْ  اهللاُ, إالَّ  إَلهَ  َال  ِهبِنَّ  َرَجَحْت  كِفَّ
َامواِت  َأنَّ  ْبعِ  السَّ ْبعَ  واألََرِضنيَ  السَّ  ISH»اهللاُ إالَّ  إَلهَ  َال  َقَصَمْتُهنَّ  ُمبَهَمةً  َحْلَقةً  ُكنَّ  السَّ

                                                 
 اإليامن, كتاب ومسلم: ),٥٨٢٧( رقم البيض, الثياب باب اللباس, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 .)٩٤( رقم اجلنة, دخل شيئا باهللا يرشك ال مات من باب
 . الغفاري ذر أيب حديث من ),٥/١٦٩( أمحد أخرجه )٢(
 ).٢/١٧٠( أمحد أخرجه )٣(
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 يشء. يعادهلا ال الشأن قوية القدر عظيمةُ  فهي
ْكِر, أْفَضُل  هي الرابعُة: الفضيلةُ   ,اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال املَْوىل به ُيْذَكرُ  ما فأْفَضُل  الذِّ

َحهُ  ُمْسَتْدَرِكهِ  يف احلاِكمِ  عند جاءَ   أنَّ   اخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  أيب حديِث  من وصحَّ
ْمنِي ربِّ  يا : ُموَسى قاَل « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ   بِِه, وَأْدُعوكَ  بِهِ  َأْذُكْركَ  َشْيًئا َعلِّ
, َيا َقاَل: اهللاُ, إالَّ  إَلهَ  َال  ُقْل: ُموَسى َيا َقاَل:  َيا َقاَل  َهَذا, َيُقوُل  ِعباِدكَ  ُكلُّ  َربِّ

, َيا َأْنَت  إِالَّ  إَِلهَ  َال  َقاَل: اهللاُ, إالَّ  إَِلهَ  َال  ُقْل: ُموَسى: َام  َربِّ نِي َشْيًئا ُأِريُد  إنَّ  بِِه, َختُصُّ
امواُت  َكاَنِت  َلوْ  ُموَسى َيا َقاَل: ْبُع, السَّ ْبعُ  واألََرِضنيَ  َغْريِي, وَعاِمُرُهنَّ  السَّ  يف السَّ
ٍة, ٍة; يف اهللاُ إالَّ  إَلهَ  وَال  كِفَّ  ُيِريدُ   فُموسى ,IQH»اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال ِهبِنَّ  َماَلْت  كِفَّ

ءٍ  أْفَضَل  ُلهُ  به;  اهللاَ  َيْذُكرُ  َيشْ  .اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال عىل اَملْوىل فَيدُّ
ا اخلامسُة: الفضيلةُ  َبُب  أهنَّ ئِيُس  السَّ  َنْذُكرُ  وكم اِجلناِن, بأْعَىل  الفوزِ  يف الرَّ

وِق! حديَث  ُدُه! وكم السُّ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا فيه قال الذي  ُعَمرَ  حديَث  ُنَردِّ
وَق  َدَخَل  يَك  َال  وْحَدهُ  اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال َفَقاَل: السُّ  ُحيْيِي اَحلْمُد, وَلهُ  اُملْلُك  َلهُ  َلُه, َرشِ

ءٍ  ُكلِّ  َعَىل  وُهوَ  اَخلْريُ  بَِيِدهِ  وُيِميُت,  وَحمَا َحَسنٍَة, َأْلِف  َأْلَف  َلهُ  اهللاُ َكَتَب  َقِديٌر, َيشْ
 .IRH»اَجلنَّةِ  يف َبْيٌت  َلهُ  وُبنِيَ  َدَرَجٍة, َأْلِف  َأْلَف  َلهُ  وَرَفعَ  َسيَِّئٍة, َأْلِف  َأْلَف  َعنْهُ 

ْيطاِن, َوساِوسِ  ِمن َمنِيعٌ  وِحْصنٌ  ِحْرزٌ  هي السادسُة: الفضيلةُ   َمنْ  فيا الشَّ
ْيطانِ  َوساِوسِ  ِمن َتْشَتِكي  واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا يقوُل  ,اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: عليك الشَّ
: عند ِمِذيِّ ْ يَك  َال  وْحَدهُ  اهللاُ  إالَّ  إَلهَ  َال  َقاَل: َمنْ « الرتِّ  اَحلْمُد, وَلهُ  املُْلُك  َلهُ  َلُه, َرشِ

                                                 
 واحلاكم ),١٣٩٣( رقم املسند يف يعىل وأبو ),١٠٦٠٢( رقم الكربى السنن يف النسائي أخرجه )١(

 ).١/٥٢٨( املستدرك يف
 .)٣٤٢٩( و )٣٤٢٨( رقم السوق, دخل إذا يقول ما باب الدعوات, كتاب الرتمذي: أخرجه )٢(
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ءٍ  ُكلِّ  َعَىل  وُهوَ  وُيِميُت  ُحيْيِي اٍت  َعْرشَ  َقِديرٌ  َيشْ  َلهُ  اهللاُ  َبَعَث  اَملْغِرِب; إِْثرِ  َعَىل  َمرَّ
ْيطانِ  ِمنَ  َحيَْفُظوَنهُ  −ُمَسلَِّحنيَ  َمالئكةً  أي:− َمْسَلحةً   َلهُ  اهللاُ وَكَتَب  ُيْصبَِح, َحتَّى الشَّ

 َعْرشِ  بَِعْدلِ  َلهُ  وَكاَنْت  ُموبِقاٍت, َسيَِّئاٍت  َعْرشَ  َعنْهُ  وَحمَا ُموِجباٍت, َحَسنَاٍت  َعْرشَ 
 .IQH»ُمْؤِمنَاٍت  ِرقاٍب 

 َفِضيَلَتها, اْرُزْقنا اللُهمَّ  ,اهللاُ  إالَّ  إَلهَ  ال أْهلِ  ِمن َجَعْلَتنا أنْ  احلمدُ  لك اللُهمَّ 
 عاِمِلَني. وبُمْقَتضاها فيها بام واْجَعْلنا

ا السابعُة: الفضيلةُ   اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال قال فَمنْ  ها, قالَ  إذا وماَلهُ  اَملْرءِ  َدمَ  َتْعِصمُ  أهنَّ
 َقاَل: َمنْ « قال: أنَّهُ  ُمْسلِمٍ  صحيِح  يف جاءَ  فقد ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا بذلك َأْخرب وَدُمُه, ماُلهُ  ُعِصمَ 

 .č«IRHاهللا َعَىل  وِحساُبهُ  وَدُمُه, َماُلهُ  َحُرمَ  ;čاهللا ُدونِ  ِمنْ  ُيْعَبُد  بَِام  وَكَفرَ  اهللاُ, إالَّ  إَلهَ  ال
 منها لَِتْسَتِفيدَ  ِمراًرا; أْذُكُرها وإينِّ  ُأسامَة, حاِدثةَ  وَيْذُكرُ  إال أحدٍ  ِمن منَّا وما

ُة, رَ  األُمَّ ةِ  مع  َزْيدٍ  بنُ  أسامةُ  فهذا فيها, َوَردَ  بام ولُِتَحذَّ  النبيِّ  منَ  ُقْربِهِ  ِشدَّ
ةِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َأَحدُ  عاَث  املعاِركِ  إْحدى يف أنَّه إالَّ  وبأبيه, به ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َقْلِب  َتَعلُِّق  وِشدَّ

 عن املسلمنيَ  سيوُف  وَعَجَزْت  هذا, وَيْقُتُل  هذا َيْقُتُل  املسلمَني, يف قتًال  املرشكنيَ 
 السيَف  عليه ورَفعَ  − امعنه تعاىل اهللاُ  رَيض −  زيدٍ  بنُ  أسامةُ  له فاْنَربى َمنِْعِه; أو قتِلهِ 
كِ  فإذا املسلمَني; يف عظيمةً  َمْقَتلةً  َقَتَل  أنْ  بعدَ   اهللاُ  إالَّ  إَلهَ  ال أنْ  أْشَهدُ  يقوُل: باُملْرشِ

ًدا أنَّ  وأْشَهدُ   اْهتِامًما, ُيِعْرها م ول اللفظِة, هذه إىل أسامةُ  يْلَتفْت  فلم ,čاهللا رسوُل  ُحمَمَّ
                                                 

 من ).١٠٣٣٨( رقم الكربى يف والنسائي ),٣٥٣٤( رقم الدعوات, كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
 . السبئي شبيب بن عامرة حديث

 ),٢٣( رقم اهللا, إال إله ال يقولوا: حتى الناس بقتال األمر باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )٢(
 . األشجعي أشيم بن طارق حديث من
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 ُأسامَة; بِفْعلِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ُأْخِربَ  اجليُش  َرَجعَ  فلام فقتَلُه, القاتِلِ  هذا عىل َأْجَهزَ  وإنام
 .»اهللاُ?! إالَّ  إَلهَ  ال َقاَل: أنْ  َبْعَد  َأَقَتْلَتهُ « :ُمَوبًِّخا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له فقال

 هذا نقرأُ  ونحنُ  اهللاُ, إالَّ  إَلهَ  ال يقوُل: رجًال  َيْقُتَل  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  عليه َيْسَتنِْكرُ 
 وُتساُل  اإلسالِم! باسم املسلمَ  املسلمُ  َيْقتُُل  كيف اليوَم, املسلمنيَ  واقعَ  ونَرى احلديَث 

ُب  املسلمَني! يدِ  عىل اإلسالمِ  باْسمِ  املسلمنيَ  ُدماءُ   وال اُملْسِلِم! بَقْتلِ  čاهللا إىل وُيَتَقرَّ
رُ  بل أحدٌ  فيها يراهُ  ال زاويةٍ  يف َيْقُتُلهُ   به?! َيْفَتِخرُ  العاملنيَ  عىل وُيَشيُِّعهُ  ذلك, ُيَصوِّ
 إذا اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: َتْصنَعُ  َكْيَف  اهللاُ? إالَّ  إَِلهَ  َال  َقاَل  َأنْ  َبْعَد  َأَقَتْلَتهُ  ُأَساَمُة, َيا« قال:

 َكْيَف « قال: عنده, َبِديَل  ال ,يل اْسَتْغِفرْ  ,čاهللا َرُسوَل  يا قال: »الِقيامِة? َيْومَ  َجاَءْت 
 َكْيَف  ملسو هيلع هللا ىلص ُيَردِّدُ  زاَل  فام« قال: »الِقياَمِة? َيْومَ  َجاَءْت  إَذا اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: َتْصنَعُ 
 النبيُّ  عنه َتَوقََّف  االستغفارُ  حتَّى IQH»الِقيامةِ  َيْومَ  َجاَءْت  إَذا اهللاُ  إالَّ  إَلهَ  ال بـ: َتْصنَعُ 
 َتْصنَعُ  َكْيَف « قال: ولكنَّهُ  ْزيٌد, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِحبُّ  فهو ألبيِه, وُحبِّهِ  ألُسامةَ  ُحبِّهِ  مع ملسو هيلع هللا ىلص
ا ;»الِقيامِة? َيْومَ  َجاَءْت  إَذا اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: ماُء, هبا ُتْعَصمُ  عظيمةٌ  ألهنَّ  وُتْعَصمُ  الدِّ
 األْعراُض. هبا وُتْعَصمُ  األْمواُل, هبا

  k  

                                                 
 من ),٩٧( رقم اهللا, إال إله ال قال: أن بعد الكافر قتل حتريم باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . البجيل اهللا عبد بن جندب حديث
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ثنا ُث  ,اهللاُ إالَّ  إلهَ  ال أنْ  َشهادةِ  عن: َمىض فيام حتدَّ  اجلزءِ  عن اآلنَ  ونتَحدَّ
لِ   الذي اآلَخرُ  اجلزءُ  وهو ,čاهللا رسوُل  ُحممًدا أنَّ  وأْشَهدُ  وهي: الشهادِة, هذه ل اُملكمِّ

واِم. عىل نحتاَجهُ   الدَّ
 باجلَنانِ  واالعتقادُ  باللِّسانِ  اإلقرارُ  هو اهللا; رسوُل  ُحممًدا أنَّ  وأْشَهُد  ومعنى:

دَ  بأنَّ   َخْلِقهِ  مجيعِ  إىل اهللاُ  أْرَسَلهُ  وَرسوُلُه, čاهللا عبدُ  هو الُقريشَّ  اهلاشميَّ  čاهللا عبدِ  بنَ  ُحمَمَّ
هادِة: هذه وُمْقتىض وِجنِّهم, إْنِسهم , فيام ملسو هيلع هللا ىلص وتصديُقهُ  أَمَر, فيام ملسو هيلع هللا ىلص طاعُتهُ  الشَّ  َأْخَربَ

عَ  بام إال اهللاُ ُيْعَبدَ  ال وأنْ  وَزَجَر, َهنَى عنه ما واجتناُب   احلقُّ  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َرشَ
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ¹﴿ سبحاَنُه:
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴾ ١٧٠:[النساء[. 

  منها: بعًضا أذُكرُ  متعددًة, ُحقوًقا ملسو هيلع هللا ىلص لنبِيِّنا إنَّ 
ُل: احلقُّ  ٌ  َتَردُّدٌ  أو َشكٌّ  َيْعَرتيَك  فال ملسو هيلع هللا ىلص به الصادُق  اإليامنُ  األوَّ ريُّ  ملسو هيلع هللا ىلص به وَحتَ

 r s t u v w﴿ سبحاَنُه: احلقُّ  قال كام صادًقا, إيامًنا به ُتْؤِمنُ  بل
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ﴾ ١٥٨:[األعراف[. 
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 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿ سبحاَنُه: احلقُّ  يقوُل  التَّغاُبنِ  سورةِ  ويف
½ ¾ ¿ À Á﴾ ٨:[التغابن[. 

 ليوِقظَ  أْرَسَلهُ  اهللاَ وأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ورسالتِهِ  بنُُبوتَّهِ  َعنيٍ  َطْرَفةَ  وال َشكٌّ  َيْعرتيك فال
 .النُّورِ  إىل الظُُّلامِت  منَ  وُخيِْرَجُهمْ  البرشيةَ 

 يا فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل َخرج  ُعَمرَ  أنَّ  : جابرٍ  حديِث  يف جاءَ 
ا ,čاهللا رسوَل   فقاَل  قال: بْعَضها? أفنَْكُتُب  ُتْعِجُبنا; هيودَ  ِمنْ  أحاديَث  َنْسَمعُ  إنَّ
ُكونَ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َكِت  َكَام  َأُمَتَهوِّ ونَ  أْي: »والنََّصاَرى! الَيُهودُ  َهتَوَّ ُ  فيام أُمَتَحريِّ
ونَ  فيه, أنتم ُ  اليهودِ  عند ما إىل َتْلَتِفُتوا حتى هبا ِجْئُتكم التي ِرسالتي ِمن أُمَتَحريِّ

َفةٍ  ُكُتٍب  من والنَّصارى ا ِجْئُتُكمْ  َلَقْد « فَتْكُتبوها! ُحمَرَّ  ُموَسى َكانَ  وَلوْ  َنِقيًَّة, َبْيَضاءَ  ِهبَ
َباِعي إِالَّ  َوِسَعهُ  َما َحيا  .IQH»اتِّ

ُل: فاحلقُّ    .ملسو هيلع هللا ىلص بِهِ  الصاِدُق  اإليامنُ  األوَّ
 وهذا وَزَجَر, عنه َهنى عامَّ  وُينَْتهى َأَمَر, فيام ملسو هيلع هللا ىلص فُيطاعُ  طاعُتُه; الثاين: احلقُّ 

 n o p q r s t u v w﴿ سبحاَنُه: قال فقد č اهللا َأْمرُ 
x y z﴾ اآليِة: هذه يف العظيمةِ  اخلامتةِ  هذه إىل وانظرْ  ,]٣٢:عمران [آل 
﴿n o p q r s t u v w x y z﴾. 

: يقوُل  األنفالِ  سورةِ  ويف  a b ` _ ~ { |﴿ احلقُّ
c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z { |﴾ ٢٢− ٢٠:[األنفال[. 

                                                 
 .)٣/٣٨٧( أمحد أخرجه )١(
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 i﴿ سبحاَنُه: فقال ملسو هيلع هللا ىلص أطاَعهُ  ملَِنْ  العظيمَ  األْجرَ   اهللاُ َرتََّب  ثم
j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { |﴾ ٦٩:[النساء[.  
 č اهللا وطاعةُ  العظيمُة, املَنزلةُ  هذه له تكونُ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  ُيطيعُ  فالذي

 َأَطاَعنِي َمنْ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الُبخاريِّ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص َرسولِهِ  طاعةِ  من
 .IQH»اهللاَ َعَىص  َفَقْد  َعَصاِين  وَمنْ  اهللاَ, َأَطاعَ  َفَقْد 

 يف جاءَ  بل − سبحاَنهُ −  للخالِِق  َمْعِصيةٌ  هي ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  نرَتِكُبها َمعصيةٍ  فأيُّ 
 ُكلُّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  صحيِحِه, يف − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  الُبخاريِّ  رواهُ  الذي احلديِث 
تِي  َأَطاَعنِي َمنْ « قال: َيْأَبى? وَمنْ  ,čاهللا َرُسوَل  يا قاُلوا: ,»َأَبى َمنْ  إالَّ  اجلنَّةَ  َيْدُخُلونَ  ُأمَّ
 .IRH»َأَبى َفَقد َعَصاِين  وَمنْ  اجلنَّةَ  َدَخَل 

 اجلنَِّة, ُدخوَل  ال أريد أنا يقوُل: كأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا لرسولِ  العايص الِ ـح لسانُ 
ةُ  إالَّ  َحظٌّ  له ليس ملسو هيلع هللا ىلص َيْعِصيهِ  والذي لَّ غارُ  الذِّ  .والصَّ

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − ُمْسنِدهِ  يف أْمحَدَ  عند−  ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ 
لُّ  وُجِعَل « غارُ  الذُّ  .ملسو هيلع هللا ىلص له وطاعةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص به صادٌق  فإيامنٌ  ;ISH»َأْمري خالَف َمنْ  عىل والصَّ

                                                 
 ),٢٩٥٧( رقم به, ويتقى اإلمام وراء من يقاتل باب والسري, اجلهاد كتاب البخاري: أخرجه )١(

 حديث من ),١٨٣٥( رقم معصية, غري يف األمراء طاعة وجوب باب اإلمارة, كتاب ومسلم:
 . هريرة أيب

 رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بسنن االقتداء باب والسنة, بالكتاب االعتصام كتاب البخاري: أخرجه )٢(
 . هريرة أيب حديث من ),٧٢٨٠(

 الرماح, يف قيل ما باب والسري, اجلهاد كتاب البخاري: معلقا وأخرجه ),٢/٥٠( أمحد مسند )٣(
)٤/٤٠.( 
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باُعُه; الثالُث: احلقُّ  بَعُه, وأطاَعهُ  بيشءٍ  آَمنَ  فَمنْ  اتِّ  اهللاُ  قال ينَْبِغي; هكذا اتَّ
 a b c d e f g h i j k l ` _ ^﴿ سبحاَنُه:

m n o p q r s t u v w x y z﴾ ٣٢,٣١:عمران [آل[. 
 a b c d e ` _ ~ {﴿ سبحاَنُه: احلقُّ  قال بل
f g h i﴾ ٦٣:[النور[. 

َبَع; وأطاعَ  آَمنَ  َمنْ  فإنَّ  َحمَبَُّتُه; الرابُع: احلقُّ  , واتَّ  له تكونَ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص وَحمبَُّتهُ  َأَحبَّ
 أنْ  ُبدَّ  ال ولكنْ  اَملْرَتبِة, هذه إىل َوَصَل  أْغلُبنا يكونُ  ال قد ُقلوبِنا, يف األُوىل اَملكانةُ 
َل  هو ملسو هيلع هللا ىلص َيُكونَ  أنْ  أي: ألَْجِلها, َنْعَمَل  ُل  وهو حياتِنا, يف األوَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يشءٍ  ُكلِّ  يف األوَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص يشءٍ  ُكلِّ  ِمن أْكَثرَ  ُحيَبُّ  الذي وهو

 : ﴿k l m n o p احلقُّ  قال وقد
q r s t u v w x y 
z { | } ~ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m﴾ ٢٤:[التوبة[. 

مَ  فَمنْ   هو يكونَ  أنْ  ُبدَّ  ال الفاسقَني, منَ  فهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل يشءٍ  َحمَبَّةَ  َقدَّ
َل   ُيْؤِمنُ  َال « يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الُبخاِريِّ  صحيِح  يف نقرأُ  ونحنُ  ملسو هيلع هللا ىلص حياتِنا يف األَوَّ

 .IQH»َأْمجَِعنيَ  والنَّاسِ  َوَوَلِدهِ  َوالِِدهِ  ِمنْ  إَِلْيهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحتَّى َأَحُدُكمْ 
  َأَنٌس  ومعه يوًما املسِجدِ  منَ  َخيُْرَج  أنْ  النبيُّ  أرادَ  وقدْ 

                                                 
 كتاب ومسلم: ),١٥( رقم اإليامن, من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حب باب اإليامن, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 . أنس حديث من ),٤٤( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول حمبة وجوب باب اإليامن,



 

 

אאאאFE ٣٢ 

 َأْعَدْدَت  َماَذا« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له قال الساعُة? متى ,čاهللا رسوَل  يا قائًال: َرُجٌل  فاسَتْقَبَلهُ 
 َأْعَدْدُت  ما فقال: ُسؤاٍل, هيئةِ  عىل اجلواُب  فَيْأتِيهِ  يسأُل  هو الساِئُل; فَتَلْعَثمَ  ,»َها? لَ 
 َمعَ  أْنَت « قال: وَرُسوَلُه, اهللاَ ُأِحبُّ  ولكنِّي صدقٍة, وال ِصيامٍ  وال َصالةٍ  َكثِريَ  َها لَ 

  .IQH»َأْحَبْبَت  َمنْ 
 وال َيصومُ  وال ُيصيلِّ  ال الذي أنَّ  احلديِث: هذا من ُيْفَهمُ  ال احلالِ  وبطبيعةِ 

ُق, الةُ  َحمَبَّتِِه: ُمقَتىض إنَّام هذا! يكفيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بمحبَّةِ  ويْكَتِفي َيتصدَّ يامُ  الصَّ  والصِّ
دقُة,  جانِب  يف النَّوافِلِ  ِمن َكثِريٌ  عندي ليس يقوُل: السائَل  هذا ولكنَّ  والصَّ

الةِ  يامِ  الصَّ دقِة, والصِّ  .»َأْحَبْبَت  َمنْ  َمعَ  َأْنَت « قال: والصَّ
المُ « فيقوُل: −اجلاِمعِ  صحيِح  يف جاء كام− اَملْقَربةَ  ملسو هيلع هللا ىلص َيدُخُل  َبْل   َعَلْيُكمْ  السَّ

ا ُمْؤِمنَِني, َقْومٍ  َدارَ   َرَأْيُت  َقْد  َأينِّ  َوِدْدُت « يقوُل: ثم ,»َالِحُقونَ  بُِكمْ  اهللاُ  شاءَ  إنْ  وإِنَّ
حابُة: قال .»إِْخَواِين   َأْصَحاِيب, أْنُتمْ  َبْل « قال: ?čاهللا رسوَل  يا إْخواَنَك  أَوَلْسنَا الصَّ

 .IRH»َيَراِين  مْ  َولَ  َأَحُدُهمْ  ِيب  ُيْؤِمنُ  َبْعِدي, ِمنْ  َيْأُتونَ  الَِّذينَ  وإْخَواِين 
 َيسَتِحقُّ  أَال  َتَرُه, م ول به آَمنَْت  ألنََّك  ُرْؤَيَتَك; وَيَودُّ  ُلْقياَك, ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َيتَمنَّى

َل  هو يكونَ  أنْ  ذلك  وتقديًرا?! وإْجالًال  َحمَبَّةً  قْلبَِك  يف األوَّ
عِ  وإىل إليه, ُيَتحاَكمَ  أنْ  اخلامُس: احلقُّ  ْ  التَّناُزِع, ِعنَْد  بَِتْبلِيِغهِ  جاءَ  الذي الرشَّ

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿ سبحاّنُه: احلقُّ  قال
                                                 

 كتاب ومسلم: ),٣٦٨٨( رقم , اهللا حب عالمة باب األدب, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 . أنس حديث من ),٢٦٣٩( رقم أحب, من مع املرء باب والصلة, الرب

 إطالة استحباب باب الطهارة, كتاب مسلم: وأخرجه ).٣٦٩٨( رقم الصغري اجلامع صحيح )٢(
 . هريرة أيب حديث من ),٢٤٩( رقم ,الوضوء يف والتحجيل الغرة



 

 

אא ٣٣ 

ß à á â ã ä å﴾ بينك اخلُصومةُ  َحَصَلِت  إذا أي: ]٥٩:[النساء 
 ® ¬﴿ : احلقُّ  قال وقد ,ملسو هيلع هللا ىلص ورسولِهِ  čاهللا إىل فالتَّناُزعُ  غِريك; وبني
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á﴾ ٦٥:[النساء[. 
الةِ  ِمن ُنْكثِرَ  أنْ  السادُس: احلقُّ  الةُ  أقوُل: ال عليه, والسالمِ  الصَّ  عليه; الصَّ

المِ  الصالةِ  ِمن اإلكثارُ  َبلِ  ِلَس  أنْ  أي: ملسو هيلع هللا ىلص عليه والسَّ  بِنْفِسَك  وَختُْلوَ  بُِمْفَرِدكَ  َجتْ
الةِ  ِمن وُتْكثِرَ  المِ  الصَّ ٍة, مئةَ  :ملسو هيلع هللا ىلص عليه والسَّ ٍة, ِمَئَتْي  أو مرَّ ٍة, ألَف  أو مرَّ  ُتْكثِرُ  مرَّ

الةِ  منَ   اُملستفيُد. فأنت عليه, الصَّ
: عند جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا قال قدْ  أنَّهُ  اإلْكثارِ  وسبُب  ِمِذيِّ ْ  َمنْ  الَبِخيُل « الرتِّ

 .IQH»َعَيلَّ  ُيَصلِّ  َفَلمْ  ِعنَْدهُ  ُذكِْرُت 
تِي ِمنْ  ُيَبلُِّغوِين  َسيَّاِحنيَ  َمالئَِكةً  čهللا إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال َبْل  المَ  ُأمَّ  قال َفُكلَّام ,IRH»السَّ

ٍد; سيِِّدنا عىل َصلِّ  اللهمَّ  واحٌد: اهُ  ُحممَّ  املالئكِة, هؤالءِ  ُمجْلةِ  من اَملَلُك  هذا َتَلقَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  وبلََّغها

 : النبيُّ  قال العظيُم: احلديُث  هذا اجلاِمعِ  صحيِح  يف جاءَ  بل
الةَ  َأْكثُِروا« ; الصَّ َل  اهللاَ فإنَّ  َعَيلَّ ُغنِي َقْربِي ِعنَْد  َمَلًكا ِيب  َوكَّ تِي ِمنْ  ُيَبلِّ الَم, ُأمَّ  َفإَِذا السَّ

                                                 
 أنف رغم :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قول باب الدعوات, كتاب :الرتمذيو ),١/٢٠١( أمحد أخرجه )١(

 . عيل بن احلسني حديث من ,)٣٥٤٦( رقم رجل,
 ),١٢٨٢( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل السالم باب السهو, كتاب النسائي: ),١/٣٨٧( أمحد أخرجه )٢(

 . مسعود بن اهللا عبد حديث من
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تِي; ِمنْ  َرُجٌل  َعَيلَّ  َصىلَّ  ُد, َيا املََلُك: َذلَِك  ِيل  َقاَل  ُأمَّ  صىلَّ  ُفٍالن اْبنَ  ُفالنَ  إِنَّ  ُحمَمَّ
اعةَ  َعَلْيَك   .IQH»السَّ

ْينا ُكلَّام اللَّْحظةِ  نْفسِ  ويف الوْقِت  نفسِ  يف ْمنا َصلَّ َغْتهُ  ملسو هيلع هللا ىلص عليه وسلَّ  هذه َبلَّ
ُل  املََلُك  وهذا املالئكُة, هِ  عند ُل املَُوكَّ  به, املَُوكَّ ِرمْ  فال وَتْسلِيِمنا; بصالتِنا قْربِ  َنْفَسَك; َحتْ

 وأْكثَرُ  أْوَسعُ  čاهللا وَفْضُل  عليك, čاهللا ِمنَ  َصلواٍت  َعْرشُ  ُيقابُِلها الواحدةَ  َصالَتَك  فإنَّ 
 وأْبَرُك.

 وُحيِبَُّه, وَيتَّبَِعُه, وُيطِيَعُه, به, ُيْؤِمنَ  أنْ  عليه أحبَُّه: ملَِنْ   ُحقوُقهُ  هذه
الةِ  ِمن وُيْكثِرَ  إليه, ويَتحاَكمَ   عليه. الصَّ

  k  

                                                 
 بكر أيب حديث من الفردوس مسند يف للديلمي عزاهو ),١٢٠٧( رقم الصغري اجلامع صحيح )١(

 .)٢١٨١( رقم العامل وكنز ),١/٢٦٠( املصنوعة الآللئ أيضا: وانظر , الصديق
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 اإلْحساُن? ملاذا التَّساُؤَل: هذا َنَضعَ  أنْ  ُبدَّ  ال اإلْحسانِ  أدِب  عن احلديث قبَل 
 اجلواُب:و

 احلقِّ  قوَل  نقرأُ  نحنُ  فها موضٍع; ِمن أْكَثرَ  يف به أَمرَ   اهللاَ  ألنَّ  أوًال:
 النَّْحِل: سورةِ  يف ﴿k l m n o p q r 

s t u v w x y z { |﴾ 
 .]٩٠:[النحل

 الَقصِص: سورةِ  يف  له ونقرأُ  باإلْحساِن, يأُمُرنا  فاهللاُ
﴿Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 

Ø﴾ ٧٧:[القصص[. 
 حديِث  ِمن اجلاِمعِ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  اإلْحساَن; ُحيِبُّ   اهللاَ  ألنَّ  ثانيًا:

ادِ   .IQH»اإلْحسانَ  ُحيِبُّ  ُحمِْسنٌ  اهللاَ  إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   َأْوسٍ  بنِ  َشدَّ
ا عليك تعودُ  اإلْحسانِ  عاقبةَ  ألنَّ  ثالًثا:  سورةِ  يف تقرأُ  فأنَت  اُملْحِسُن; أهيُّ

 .]٧:[اإلرساء ﴾¹ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ اإلرساِء:
                                                 

 ),٨٦٠٣( رقم املصنف يف الرزاق عبد وأخرجه ),١٨٢٤( رقم الصغري اجلامع صحيح )١(
 . أوس بن شداد حديث من ),٧١٢١ رقم ,٧/٢٧٥( الكبري املعجم يف والطرباين

kk



 

 

אאאאFE ٣٦ 

فوةِ  صفةِ  ِكتاِب  يف جاءَ  فقدْ  ;čاهللا عند عظيمةً  منزلةً  له ألنَّ  رابًعا:  البنِ  الصَّ
 ابنِ  وِمْثُل   عبَّاسٍ  البنِ  العظيمَ  األثرَ  هذا َينُْقُل  − تعاىل اهللاُ رمحهُ − اجلوِزيِّ 

ةِ  ِمْشكاةِ  ِمن يأخذُ  إنَّام َيَتَكلَّمُ  حينام عبَّاسٍ   ِمن بيٍت  أْهَل  َأُعوُل  َلِئنْ  يقوُل: النُُّبوَّ
ةٍ  ِمن إيل أَحبُّ  اهللاُ شاءَ  ما أو ُمجُعةً  أو شْهًرا املسلمنيَ  ةٍ  بعد َحجَّ  .IQHَحجَّ

 ِمن  إليه َأَحبُّ  َكُثرَ  أو َقلَّ  زمنٍ  يف املسلمنيَ  ِمن بيٍت  إعالةَ  أنَّ  أْي:
ةٍ  ةٍ  بعد َحجَّ ٍة; بعد َحجَّ  .املنزلةِ  هذه له عظيمٍ  كُخُلٍق  اإلْحسانِ  قيمةَ  ُيْدِركُ  ألنَّهُ  َحجَّ

  ِقيل: لذا
 وَأْفَضُل النَّاِس َما َبْنيَ الَوَرى َرُجـٌل

 

اِس َحاَجـاُت   ُتْقَىض َعـَىل َيَدْيـِه لِلنـَّ
  منها: ثالثةٍ  بِذْكرِ  سنَْكَتِفي ِجدا كثريةٌ  اإلْحسانِ  وآداُب 
ُل: األدُب   َتنْتَظِرْ  ال أْي: ُسْمَعًة, وال ِرياءً  ال čاهللا وْجهَ  بذلك َتبْتَغي ُحتِْسنَ  أنْ  األوَّ

 ُفالنٍ  ِمن ُمْسَتْقَبِليَّةً  أو حاليَّةً  َمْصلحةً  َتنَْتظِرْ  وال ُفالٍن, ِمن َمحًْدا وال ُشْكًرا وال ثناءً 
 .čاهللا وْجهَ  َتْبَتغي إنَّام إليه, ُحتِْسنُ  الذي

 إىل النََّظرُ  وهو للُمْحِسنَني, عظيًام  حافًِزا جَعَل  قد  اهللاَ أنَّ  َمرَّ  وقد
 ﴾B C D E﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقِّ  قوَل  ذكرُت  وقد − سبحاَنهُ −  وْجهه
 .]٢٦:[يونس

ِ  قوَل  وذكرُت  ْعِديِّ  اُملَفرسِّ يادةُ  فقاَل: ذلك يف − تعاىل اهللاُ رمحهُ − السَّ  هي الزِّ
  .IRHبُقْربِهِ  والبهَجةُ  برضاهُ  والفوزُ  كالِمِه, وَسامعُ  الكريِم, čاهللا وْجهِ  إىل النَّظرُ 

                                                 
 ).١/٣٢٨( احللية يف نعيم أبو أخرجهو ),١/٢٩٨( الصفوة صفة )١(
 ).٣٦٢(ص: السعدي تفسري )٢(



 

 

א٣٧ 

 واْسُمك آثاُرك فتُْكتَُب  !نعم الرجل فالن ُيقاَل: أنْ  َتنْتَظِرْ  وال čاهللا لوجهِ  فاْعَمْل 
 لذا ;čاهللا وْجهِ  إىل قْلُبك َيْلَتِفُت  إنام َقْلُبَك, إليه َيْلَتِفُت  ما هذا فليس َقبيلتِك! واْسمُ 
وِم: سورةِ  يف − سبحاَنهُ −  احلقُّ  يقوُل   i j k l m n o p﴿ الرُّ
q r s t u v w x y z {﴾ ٣٨:[الروم[. 

ورةِ  نفسِ  يف ويقوُل   ± ° ¯ ® ¬ » : ﴿ª السُّ
² ³ ´ µ﴾ ٣٩:[الروم[. 

 R S T U V W﴿ :− سبحاَنهُ − احلقِّ  قوَل  نقرأُ  الليلِ  سورةِ  ويف
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ ٢١−١٩:[الليل[. 

 − تعاىل اهللاُ رَمحهُ −  čاهللا عبدِ  بنِ  َعْونِ  عن األْولياءِ  ِحْليةِ  كتاِب  يف جاءَ  وقدْ 
 فيك; اهللاُ  باَرك أنت: فُقْل  فيك; اهللاُ باَرك فقال: شيًئا املِْسكنيَ  أْعَطْيَت  إذا يقول:
 .IQHَصَدَقُتَك  لك َختُْلَص  حتى

 ال اإلْحسانِ  هذا أْجرُ  وَيْبقى له, فَدَعْوَت  لك دعا قدْ  فهو األْجُر, لك فَيبقى
 يشٌء. ُخيالُِطهُ 

 احلديِث  هذا ل فانُظرْ  ُمِيسٌء? أم أنا أُحمِْسنٌ  أْدري ال čواهللا أحُدنا: يقوُل  وأحياًنا
 النبيِّ  إىل َرُجٌل  جاءَ  قال: اخلُزاِعيِّ  ُكلثومٍ  حديِث  ماَجْه, ابنِ  ُسننِ  يف جاءَ  الذي

 :اهللا رسوَل  يا فقاَلč, أْحَسنُْت, قد أينِّ  أْحَسنُْت  إذا أْعَلمَ  أنْ  يل كيف 
 َقْد  ِجَرياُنَك  َقاَل  إَِذا« : čاهللا رسوُل  فقاَل  َأَسْأُت? قد أين أَسْأُت  وإذا

                                                 
 ).٤/٢٥٣( األولياء حلية )١(



 

 

אאאאFE ٣٨ 

  .IQH»َأَسْأَت  َفَقْد  َأَسْأَت  َقْد  إِنََّك  َقاُلوا: وإَِذا َأْحَسنَْت, َفَقْد  َأْحَسنَْت 
ورةِ  ليسوا وجرياُنَك  ُ  َعَملَِك, جريانُ  أو ِمْهنَتِك, جريانُ  بل َبْيتَِك, جريانَ  بالرضَّ

 عىل هؤالءِ  أْمجَعَ  إذا املسِجِد, يف جرياُنك أو َسَفِرك, يف يكونونَ  الذين جرياُنَك  أو
  فاهللاُ  ُميسٌء, فأنَت  إساَءتِك عىل هؤالءِ  أْمجَعَ  وإذا ُحمِْسٌن, فأنت إحسانَِك 

 .IRH»َأْرِضهِ  ِيف  čاهللا ُشَهَداءُ  َأْنُتمْ « قال: حينام ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيِّهِ  إىل أْوحى قد
الِح  اخلريِ  أْهُل  أْمجَعَ  فإذا  عىل أْمجَُعوا وإذا ُحمِْسٌن, فأنت إْحسانَِك  عىل والصَّ

 ُمِيسٌء. فأنت إساَءتَِك 
َتِسَب  أنْ  الثاين: األدُب  َل; األدَب  ُينايف ال األدُب  وهذا األْجَر, َحتْ  فإنََّك  األوَّ

َفْقنا للُمْحِسنَِني, ُأجوًرا رتََّب   فاهللاُ  ,čاهللا ِمن األْجرَ  َتْبَتِغي  َسَبَق: فيام واتَّ
ُمهُ  ومعروٍف  َعَملٍ  ُكلُّ  بل فَحْسُب, ُيْدَفعُ  ماًال  ليس اإلْحسانَ  أنَّ   َقْوًال  لآلَخرِ  ُتَقدِّ
 اإلْحساِن. ِمن ذلك فإنَّ  ماًال  أو فِْعًال  أو

ا   :يِيل  كَام  فُهو املُْحِسنِ  ُأجورِ  ِمن  اهللاُ جعَل  َما أمَّ
 جاءَ  وقدْ  َنْبَتِغيِه, أجرٌ  وهذا فاَت, ممَّا َحيَْزنُ  وال آٍت, هو ممَّا خياُف  ال أنَّهُ  أوًال:

 : ﴿Î Ï Ð Ñ Ò Ó احلقُّ  يقوُل  البقرِة, ُسورةِ  يف األْجرُ  هذا
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß﴾ ١١٢:[البقرة[. 

َتهُ  َيَتوىلَّ   اهللاَ أنَّ  ثانًيا: يَّ  لك اهللاُ  أْحَسنَ  أْحَسنَْت  فإذا باإلْحساِن; ُذرِّ
                                                 

 ).٤٢٢٢( رقم باحلسن, الثناء باب الزهد, كتاب ماجه: ابن أخرجه )١(
 كتاب ومسلم: ),١٣٦٧( رقم امليت, عىل الناس ثناء باب اجلنائز, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

 . أنس حديث من ),٩٤٩( رقم خري, عليه يثنى فيمن باب اجلنائز,



 

 

א٣٩ 

تَِك;  يف يَّ  a b ` _ ^﴿ األنعاِم: سورةِ  يف  احلقُّ  قال فقدْ  ُذرِّ
c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w﴾ املحسننيَ  َنْجِزي كذلك أْي: ]٨٤:[األنعام 
تِِهْم. يف إْحساًنا يَّ  ُذرِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا قاَل  كام حاجتِِه, يف اهللاُ كان أخيهِ  حاجةِ  يف كانَ  ما متى العبدَ  أنَّ  ثالًثا:
 .IQH»َحاَجتِهِ  ِيف  اهللاُ َكانَ  إِالَّ  َأِخيهِ  َحاَجةِ  ِيف  الَعْبُد  َكانَ  َما« ُمْسِلٍم: صحيِح  يف جاءَ  كام

َس  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  ُمْسلِمٍ  عندَ  روايةٍ  ويف ْنَيا ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمنٍ  َعنْ  َنفَّ  الدُّ
َس  َ  وَمنْ  الِقَياَمِة, َيْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  َعنْهُ  اُهللا َنفَّ ْنَيا ِيف  ُمْعِرسٍ  َعَىل  َيرسَّ َ  الدُّ  اهللاُ  َيرسَّ
ْنَيا ِيف  َعَلْيهِ  ْنَيا ِيف  ُمْسلًِام  َسَرتَ  وَمنْ  واآلِخَرِة, الدُّ هُ  الدُّ ْنَيا ِيف  اهللاُ َسَرتَ  واهللاُ واآلِخَرِة, الدُّ

 .IRH»َأِخيهِ  َعْونِ  ِيف  الَعْبُد  َكانَ  َما الَعْبدِ  َعْونِ  ِيف 
 هبذه ُحتِْسنُ  َجمِْلسٍ  يف أو اجتامٍع, يف أو حمٍرض, يف أنت ها تقولُ  كلمةٌ  لعلَّها

 يف الَعْونِ  أْبَلغِ  ِمن لَك   اهللاُ  فَيْجَعُلها ملظلوٍم; أو لَفْرٍد, أو لعائلٍة, الكلمةِ 
ا إليه, حاجةٍ  يف أنت وقٍت   الطَّرباِينِّ  ُمْعجمِ  يف جاء كام ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا قال املعروُف, إهنَّ

وِء, َمَصاِرعَ  َتِقي اَملْعُروِف  َصنَائِعُ « الكبِري: ِّ  وَصَدَقةُ  السُّ , َغَضَب  ُتْطِفئُ  الرسِّ بِّ  الرَّ
ِحمِ  وِصَلةُ   .ISH»الُعُمرِ  ِيف  َتِزيُد  الرَّ

                                                 
 الرب كتاب ومسلم: ),٢٤٤٢( رقم املسلم, املسلم يظلم ال باب املظامل, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 . عمر ابن حديث من ),٢٥٨٠( رقم الظلم, حتريم باب والصلة,
 من ),٢٦٩٩( رقم القرآن, تالوة عىل االجتامع فضل باب والدعاء, الذكر كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . هريرة أيب حديث
 . أمامة أيب حديث من ),٨٠١٤ رقم ,٨/٢٦١( للطرباين الكبري املعجم )٣(
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, اُملْفردِ  األدِب  ِكتاِب  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  بل  َأْهُل « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  للُبخاِريِّ
ْنَيا ِيف  ُعرِوفاملَ   ِيف  اُملنَْكرِ  وأْهُل  اآلِخَرِة, ِيف  اَملْعُروِف  َأْهُل  ُهمْ « َمْعُروٍف  ُكلَّ  َمجَعَ  » الدُّ

ْنَيا  .IQH»اآلِخَرةِ  ِيف  املُنَْكرِ  أْهُل  ُهمْ  الدُّ
ْدَهتا, مهام كثريةٌ  املحسنَ  َتنَْتظِرُ  التي األُجورَ  أنَّ  َشكَّ  ال  لكالمٍ  وُأِحيُلُكمْ  عدَّ

ْوعةِ  غايةِ  يف يِِّب, الوابِلِ  كتابِهِ  يف ذكَرهُ  − تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الَقيِّمِ  البنِ  الرَّ  يف قاَل  الصَّ
لوكِ  قواِعدِ  من تكونُ  ما أشبهَ  قاعدةً  القيِّمِ  الكالمِ  ذلك متامِ   قال: واألْخالِق, السُّ
 .IRHِخلَْلِقهِ  الَعْبدُ  يكونُ  ما َحَسِب  عىل لعبِدهِ  تعاىل فاهللاُ

ُم اِس َتْسـَتْعبِْد ُقُلـوَهبُ  َأْحِسْن إَِىل النـَّ
 

ــانُ  ــاَن إْحَس ــَتْعَبَد اإلْنَس ــا اْس  َفَطاَملَ
ْهِر ِمْعَواًنا لِـِذي َأَمـٍل  وُكْن َعَىل الدَّ

 

ــإِنَّ اُحلــرَّ ِمْعــَوانُ  ــَداَك َف  ISHَيْرُجــو َن
 واألَذى, املَنِّ  عدمُ  هو املُْحِسنوَن: به َيَتَحىلَّ  أنْ  َينَْبِغي الذي الثالُث  األدُب 

, إليه أْحَسنَْت  الذي هذا ُتْؤذِ  فال أْحَسنَْت  إذا أْي:  قْبَل  َتْذُكرُ  تقوَل: كأنْ  باَملنِّ
ْمُت  ماذا سنةً  عرشينَ   وكذا كذا فعلُت  كذا يومَ  نسيَت  لك? صنعتُهُ  ما نسيَت  لك? َقدَّ

 ثالثنيَ  أو سنةً  عرشينَ  بعد كان لو حتى كلَّهُ  األْجرَ  َينِْسُف  فهذا وألوالِدَك?! لك
 h i j k l m n o p q r s t﴿ يقوُل: واهللاُ  سنًة,
u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
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 من ),٩٦٠ رقم ,١٨/٣٧٥( للطرباين الكبري املعجم ),٢٢١( رقم للبخاري املفرد األدب )١(
 األسدي. برمة بن قبيصة حديث

 ).٣٥(ص: القيم البن الصيب الوابل )٢(
 ).٣٦(ص: احلكم عنوان قصيدته من البستي الفتح أليب البيتان )٣(



 

 

א٤١ 

, اإلْحسانِ  ِمن وهو معروًفا قْوًال  تقوُل  فحينام  هذا من خريٌ  فهو الَقْوِيلِّ
 وإحسانٍ  ُتْعطِيِه, بعطاءٍ  أبًدا َمتْنُنْ  فال واألَذى, باملنِّ  ُتْتبُِعهُ  الذي الَعمِيلِّ  اإلْحسانِ 

ُمُه; ِمِذيِّ  ُسنن يف جاء كام يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  ُتقدِّ ْ  : َذرٍّ  أيب حديِث  من الرتِّ
يِهْم, وَال  الِقيامِة, َيْومَ  إِليِهمْ  اهللاُ َينُْظرُ  َال  َثالَثةٌ «  ُهم َمنْ  قلنا: ,»َألِيمٌ  َعَذاٌب  ُهمْ  ولَ  ُيَزكِّ
وا? خاُبوا فقد ,čاهللا رسوَل  يا ُق  إَِزاَرُه, واُملْسبُِل  اَملنَّاُن,« فقاَل: وَخِرسُ  ِسْلَعَتهُ  واُملنَفِّ

 .IQH»الكاِذِب  باَحللِِف 
امِ  ِمن يومٍ  يف أْحَسنَ  هذا  وال إليه, َينُْظرُ  فال  اهللاُ فعاَقَبهُ  َمنَّ  لكنَّهُ  األيَّ

يِه,  أليٌم. عذاٌب  وله ُيَزكِّ
ًة: أراها بمسألةٍ  اخلطبة ههذ أْختِمُ   إليَك  ُحيِْسنَ  أنْ  أحدٍ  ِمن َطَلْبَت  إذا ُمِهمَّ

 َجيِدُ  ال أو إليك, اإلْحسانِ  عن عاِجًزا يكونُ  فقدْ  وُهبْتاًنا, ِغيبةً  ُتْلِحْقهُ  فال فاْعَتَذرَ 
ْضَت  فإذا يستطيُع, ال اآلنَ  وهو قبُل, من إليك أْحَسنَ  يكون قد أو سبيًال, لذلك  َتَعرَّ

 ﴾s t u v w﴿ :− سبحاَنهُ −  قِّ ـاحل وَل ـق رْ ـفتََذكَّ  املوقِِف  هذا ل
 .]٩١:[التوبة

ُم َلْوٌم; َيْلَحُقُهمْ  ال أْي:  هذا ويف الباِب  هذا يف اإلْحسانِ  عن عاجزونَ  ألهنَّ
 وال اُملكافأَة, َتْسَتطِعِ  م ل إنْ  له واْدعُ  إحسانِِه, عىل فكافِْئهُ  إليك أْحَسنَ  فإنْ  الوقِت,

 وأًذى. وُهبْتاًنا ِغيبةً  ُتْلِحْقهُ 
  k  

                                                 
 والرتمذي: ),١٠٦( رقم اإلزار, إسبال حتريم غلظ بيان باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )١(

 ).١٢١١( رقم كاذبا, سلعة عىل حلف فيمن جاء ما باب البيوع, كتاب
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 ¿ ¾ ½ ¼ « : ﴿¸ ¹ º احلقُّ  يقوُل 
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 .]٦٧:[الزمر
تِهِ  č اهللا عظمةِ  دالئلِ  ِمن إنَّ  ِهتم, َيْعَلمُ  ال ُجنوًدا له أنَّ  وكِْربيائِِه: وُقوَّ  بُقوَّ

ةٌ  جنودٌ  له  هو إال بُكنِْهِهمْ  َيْعَلمُ  وال بَعَدِدهم, َيْعَلمُ  وال  عظمتِهِ  عىل دالَّ
: يقوُل  حيُث  − سبحاَنهُ −   ﴾h i j k l m n o p q﴿ احلقُّ

 .]٤:[الفتح
 ﴾ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :− سبحاَنهُ −  ويقوُل 

 .]٧:[الفتح
 ﴾¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :− سبحاَنهُ − ويقوُل 

  .]٣١:[املدثر
−  أعداِئهِ  عىل وهالًكا وعذاًبا ألولياِئِه, َعْوًنا ُيْرِسلهم č اهللا جنودُ 

ُث  وحينام − سبحاَنهُ   يسًريا شيًئا أْذُكرُ  فإنَّني سبحاَنهُ  الرمحنِ  جنودِ  بعضِ  عن أحتدَّ
 املواِعظُ  وال اخلَُطُب  وال الكلامُت  به ُحتِيطُ  وال َنْعَلُمُه, ال األكربُ  فاجلزءُ  وإالَّ  َنْعَلُمُه, مما
 .]٣١:[املدثر ﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿ املحارضاُت: وال

kk
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ا č اهللا ُجنودِ  ِمن ُجنْدٌ  املالئكةُ  *  ألولياِئِه, عوًنا ُيْرِسَلُهم أنْ  إمَّ
 َقَرْأنا ُكلُّنا الكافريَن, عىل وهالًكا عذاًبا ُيْرِسَلُهم أو الصاحلَني, ُينارصونَ  سنًدا
َل   : ﴿A B C احلقُّ  يقوُل  إذْ  َبْدٍر; غزوةِ  يف املالئكةِ  َتنَزُّ

D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ 
  .]١٠−٩:[األنفال

 َهَذا« :ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا يقوُل   عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  من الُبخاِريِّ  صحيِح  ويف
يُل  ُل  ِجْربيُل  هذا .IQH»اَحلْرِب  َأَداةُ  َعَلْيهِ  َفَرِسِه, بَِرْأسِ  آِخًذا ِجْربِ  č اهللا بأْمرِ  َيَتنَزَّ
 .أعداِئهِ  عىل وهالًكا وعذاًبا ألولياِئهِ  عوًنا

  ِجْربيَل  أنَّ « ُسننِِه: يف ماَجهْ  ابنِ  عند خديٍج  بنِ  رافِعِ  حديِث  يف جاءَ  بل
ونَ  ما فقال: أصحابِهِ  مع وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  آَخرَ  َمَلًكا أو  َبْدًرا َشِهدَ  َمنْ  َتُعدُّ

 .IRH»املالِئكةِ  ِخيارِ  عندنا هم كذلك اَملَلُك: هذا قال ِخياُرنا. قالوا: فيكم?
 _ ^﴿ : احلقُّ  يقوُل  األحزاِب  سورةِ  يف األحزاِب  َغْزوةِ  ويف

` a b c d e f g﴾ ُقَرْيٌش, جاءتكم أي: ]٩:[األحزاب 
 h﴿ مكاٍن: ُكلِّ  ِمن الُكْفرِ  جنودُ  عليكم واجَتَمعَ  النَِّضِري; وَبنُو وَغَطفاُن,

i j k l m n o p q r s t﴾ ٩:[األحزاب[. 
                                                 

 ).٣٩٩٥( رقم بدرا, املالئكة شهود باب املغازي, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 وأخرجه ).١٦٠( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب فضائل يف باب املقدمة, ماجه: ابن أخرجه )٢(

 رافع بن رفاعة حديث من ),٣٩٩٢( رقم بدرا, املالئكة شهود باب املغازي, كتاب البخاري:
 . الزرقي
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 n o﴿ :−سبحاَنهُ −  احلقُّ  يقوُل  التَّْوبةِ  سورةِ  يف ُحنَْنيٍ  َغْزوةِ  ويف
p q r s t u v w x y z { | } 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ٢٦−٢٥:[التوبة[. 

 −سبحاَنهُ −  عنده ِمن ُجنوًدا املالئكةُ  وهم اخلَْلِق  هؤالءِ  ُيْرِسُل   فاهللاُ 
, مَ  العالَ  هذا َنرى ال نحنُ  نعم األْعداِء, عىل وَهالًكا وَعذاًبا لألولياِء, َمَدًدا  الغيبِيَّ
 به. ُنْؤِمنُ  َلِكنَّنا

, صاِحلُو هم :č اهللا ُجنودِ  ِمن آَخرُ  ُجنِْديٌّ  *  اجلن من املسلمُ  اجلنِّ
محِن, أولياءِ  ِخْدمةِ  يف ُجنِْديا  اهللاُ  ُيْرِسُلهُ   الكافريَن, عىل وَهالًكا وَعذاًبا الرَّ
 الذينَ  ُجنوَدهُ  فُيخاطُِب  ,čاهللا أْنبياءِ  ِمن الصاحلنيَ  أحدُ  وهو  سليامنُ  َخيُْرُج 
 a b c d `﴿ :− سبحاَنهُ −  الرمحنِ  جنودِ  ِمن عددٌ  ُمجْلتِهم ِمن كان

e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { |﴾ اهللاُ أرسلهُ  ]٣٩−٣٨:[النمل  ُسليامنَ  ِخدمةِ  يف 
 ³﴿ قال: كام ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴾ ١٣:[سبأ[. 

, ِمهِ  عالَ  ِمن čاهللا َخْلِق  ِمن َخْلٌق  اِجلنُّ  فهذا  ُجنوًدا  اهللاُ  ُيْرِسُلُهمُ  الغيبِيِّ
 سبحاَنُه. أْولياِئهِ  خدمةِ  يف ُجنوِدهِ  ِمن

لُِّق  نراها التي الطيورُ  هذه :čاهللا ُجنودِ  ِمن كذلك * امِء, يف ُحتَ  ِمن فهي السَّ



 

 

א٤٥א 

 َنْقَرأْ  أملْ  الكافريَن, عىل وعذاًبا أْولياِئِه, خدمةِ  يف ُيْرِسُلها  الرمحنِ  ُجنودِ 
, هذا عن  احلقِّ  قوَل   ِخْدمةِ  يف َجنََّدهُ  الرمحنِ  ُجنودِ  ِمن هو الذي اجلُنِْديِّ

, حادَّ  َمنْ  عىل ُمغلًِّظا اُملنَْكِر, عن ناهًيا باملعروِف  آمًرا ُسليامِن, َدهُ  فقد اهللاَ  سليامنُ  َتَفقَّ
سبحانه − اهللاُ أعطاهُ  وسليامنُ  عظيًام, أمًرا شاَهْدُت  قال: جاءَ  فلامَّ  َوَجدُه, فام

 أهيا الطائُر, أهيا وَجْدَت  ماذا َحِديثِِهْم, ومعرفةِ  الطِري, كالمِ  عىل الُقْدرةَ  − وتعاىل
? ث اجلُنِْديُّ −وقال وَقْوُمها; َبْلِقيُس  َتْصنَُعهُ  وما سبأٍ, َممْلكةِ  يف رآهُ  عامَّ  فتحدَّ

 M N O P Q R S T U V﴿ :− سبحانه وتعاىل
W X Y Z [ \ ] ^﴾ اهللاُ  ُيْرِسُلهُ  ,]٢٤:[النمل  يف 

 الصاحلَني. األْولياءِ  ِخْدمةِ 
 اهللاَ  لُيحاِرَب  جاءَ  َمنْ  عىل األبابيَل  الطَّْريَ   اهللاُ أْرَسَل  اُملقابِلِ  يف
 احلراِم: بيتِهِ  يف ﴿} ~ _ ` a b c d e f g 

h i j k l m n o﴾ احلجِم, صغريُ  طريٌ  فهذا ,]٣− ١:[الفيل 
َغِر, يف ُمتناهيةً  صغريةً  حجارةً  ِمنَْقاِرهِ  يف َحيِْمُل   الِفَيَلةِ  هذه عىل وَقَعْت  إذا لكنَّها الصِّ

 املأكوِل. كالَعْصِف  َجَعَلْتها العظيمةِ 
 ُربَّام أو نْعِرُفها, ال احلرشاِت, ُجنوِدِه: ِمن  اهللاُ  جَعَل  كذلك *

ا أكثِرها, حاُل  عنَّا وَيِغيُب  بْعَضها َنْعِرُف  ا األْولياءِ  خدمةِ  يف تكونَ  أنْ  إمَّ  أنْ  وإمَّ
دُ  الطاغيةُ  هو فها الكافريَن, عىل عذاًبا تكونَ  , اُملَتَمرِّ ُ  بينه احلوارُ  دارَ  الذي اُملَتَجربِّ
: قال حني  إبراهيمَ  وبني  a b c d e ` _ ^ [﴿ احلقُّ
f g h i j k l m n o p q r s t u 
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v w x y z { | } ~ _ ` a b c d e 
f g h i j﴾ ٢٥٨:[البقرة[.  

ُ  هذا  بل صغريًة, َبُعوضةً  عليه  اهللاُ ُيْرِسُل  اُملعانِدُ  اُملَتَغْطِرُس  اُملَتَجربِّ
َغِر, يف ُمتناهيةً  َب  حتى يرتاُح  فال رأِسِه; يف وَتْسَتِقرُّ  ِمنَْخَرْيهِ  أحدِ  يف َتْدُخُل  الصِّ  ُيْرضَ
 ابنُ  ذلك َحكى سنٍة, أْرَبِعامئةِ  ِمن أكثرَ  عليه عذاًبا رأِسهِ  يف هذه فَظلَّْت  رأِسِه, عىل
 وإْذالًال  عذاًبا هو ما ُجنوِدهِ  ِمن ُيْرِسُل  قد  فاهللاُ IQHتفسِريهِ  يف كثريٍ 

ينَ  ِ  ذلك. َيْعِرُف  والعاِقُل  اُملعانديَن, الطُّغاةِ  ِمن للُمَتَجربِّ
ها, َيِضيُق  َمساِئُل  الرمحنِ  ُجنودِ  ِمن كذلك *  احلجارُة, اجلامداِت: ِمن َحْرصُ

ا  وعاَنَدْت  اهللاَ, َعَصِت  قريةٍ  يف  اهللاُ َفَعَل  ماذا انظرْ  ,čاهللا ُجنودِ  ِمن فإهنَّ
َعُه.  A B C D E﴿ :− سبحاَنهُ −  قال  ُلوطٍ  قريةِ  ..َرشْ
F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W﴾ ٨٣−٨٢:[هود[. 
رُ  هل   َحيُْدُث?! ماذا كاملطرِ  السامءِ  من َتنِْزُل  ِحجارةً  َتَتَصوَّ

 عىل وعذاًبا للصاحلنيَ  رمحةً  اهللاُ ُيْرِسُلهُ  ,čاهللا ُجنودِ  ِمن ُجنْدٌ  هو أيضا واملاءُ 
 [ \ ] U V W X Y Z﴿ :− سبحاَنهُ − قال الكافريَن,

^ _ ` a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s t﴾ ١٢−٩:[القمر[. 

                                                 
 ).٤/٥٦٦( كثري ابن تفسري )١(



 

 

א٤٧א 

 يكونُ  قد الصاحلوَن, األولياءُ  به َينَْتِفعُ  čاهللا ُجنودِ  ِمن ُجنْدٌ  هو الذي املاءُ  فهذا
 الكافريَن. ُيْغِرُق  ُطوفاًنا

يُح; منها متعددٌة, كثريةٌ  واجلنودُ  * يَح  رأى إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان« لذا: الرِّ  خاَف, الرِّ
َها, ِمن اهللاَ  وسأَل  ها ِمنْ  واستعاذَ  َخْريِ  .IQH»َرشِّ

ةِ  ِمن َبَلُغوا الذين القومِ  هؤالءِ  عاٍد, عن  اهللاُ قال ُلوا أنْ  الُقوَّ  حوَّ
ةً  البالدِ  يف ِمْثُلُهم ُخيَْلْق  فلم ُبُيوًتا, اجلبالِ  ِمن َينِْحُتونَ  ُقصوٍر, إىل اجلباَل   ُمتناهيًة, ُقوَّ

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴿ ولكْن:
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ ٧−٦:[احلاقة[. 

جفةُ  *  ُجنِْديٌّ  فهذا األرُض  َتْرَجتُِف  فحينام الرمحِن, ُجنودِ  ِمن ُجنْدٌ  كذلك والرَّ
 ُكلِّ  ِمن املسلمنيَ  بِالدَ  وَحيَْفظَ  مجيًعا, وَيْرَمحَنا بِنا َيْلُطَف  أنْ  اهللاَ  نسأُل  ,čاهللا ُجنودِ  ِمن

 : ﴿h i j k l m n o p q r قال سوٍء,
s t u v w x y z { | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «﴾ ٩٢−٩٠:[األعراف[. 
 ُصَورٌ  ها ول بمحسوسٍة, ليست معنويَّةٌ  مسائُل  č اهللا ُجنودِ  وِمن *
ْعُب, ذلك: ِمن متعددٌة, ْعُب  الرُّ  يف اهللاُ  َيْقِذُفهُ  č اهللا ُجنودِ  ِمن ُجنِْديٌّ  فالرُّ

 : ﴿d e f g h i قال الكافريَن, ُقلوِب 
j k l m n o p q﴾ سبحاَنُه: وقال ,]١٢:[األنفال 

                                                 
 من ),٨٩٩/١٥( رقم الريح, رؤية عند التعوذ باب االستسقاء, صالة كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . عائشة حديث
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﴿c d e f g h i j k﴾ وقال ,]٢٦:[األحزاب 
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ §﴿ سبحاَنُه:

³ ´ µ﴾ ٢:[احلرش[. 
 čاهللا عبدِ  بنِ  جابرِ  حديِث  ِمن الُبخاِريِّ  صحيِح  يف جاء كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقاَل 
: » ُت ْعِب  ُنِرصْ   .IQH»َشْهرٍ  َمِسَريةَ  بِالرُّ

  k  

                                                 
 ).٥٢١( رقم املساجد, كتاب ومسلم: ),٣٣٥( رقم التيمم, كتاب البخاري: أخرجه )١(



 

 

א٤٩ 

 
F٦E 

א 
  k   

ِمِذيِّ  ُسننِ  يف جاءَ  ْ  َبَلغَ  َأْدَلَج  َوَمنْ  َأْدَلَج, َخاَف  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الرتِّ
 .IQH»اَجلنَّةُ  čاهللا ِسْلَعةَ  إِنَّ  َأَال  َغالَِيٌة, čاهللا ِسْلَعةَ  إِنَّ  َأَال  اَملنِْزَل,

 هناَر. ليَل  ُجتاَهها اخلُطى َنُحثَّ  أنْ  حتتاُج  اجلنَّةُ  اجلنَُّة, ما أدراكَ  وما
ْنَيا ِيف  ُبْؤًسا النَّاسِ  بَِأَشدِّ  ُيْؤَتى« يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا هو فها  اَجلنَِّة, َأْهلِ  ِمنْ  الدُّ

ْنيا يف كانَ  وقدْ  واِحدًة, َغْمَسةً  ُيْغَمُس  أْي: »اَجلنَّةِ  ِيف  َصْبَغةً  فُيْصَبغُ  دَ  الدُّ  النَّاسِ  أشَّ
 َهْل  آَدَم, اْبنَ  َيا َلُه: فُيَقاُل « وُجهًدا وَضنًْكا وَمرًضا وِعَوًزا وحاجةً  َفْقًرا ,فيها ُبؤًسا

? ُبْؤًسا َرَأْيَت  ةٌ  بَِك  َمرَّ  َهْل  َقطُّ ? ِشدَّ , َيا čواهللا َال  َفَيُقوُل: َقطُّ , ُبْؤٌس  ِيب  َمرَّ  َما َربِّ  َقطُّ
ةً  َرَأْيُت  َوَال   .IRH»َقطُّ  ِشدَّ

مْ  م ل واحدةٌ  َغْمسةٌ  هذه  فقط اجلنَِّة, يف ساعاٌت  عليه َمتُرَّ  م ول بعُد, هبا َيَتنَعَّ
  قيَل: كام غاليةٌ  اجلنَّةُ  هي هذه واحدٌة, َغمسةٌ 

ْمحَِن َلْســِت َرِخيَصــًة  َيــا ِســْلَعَة الــرَّ
 

ــالنِ  ــَىل الَكْس ــٌة َع ــِت َغالَِي ــْل َأْن  َب
ــ ــْيَس َينَاُل ْمحَِن َل ــرَّ ــْلَعَة ال ــا ِس  َهاـَي

 

ــــانِ  ــــٌد َال اْثنَ ــــاألَْلِف إِالَّ َواِح  بِ
                                                 

 . هريرة أيب حديث من ),٢٤٥٠( رقم القيامة, صفة كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
 من ),٢٨٠٧( رقم النار, يف الدنيا أهل أنعم صبغ باب املنافقني, صفات كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . أنس حديث

kk
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ــا  يَي ــَرتِ ــَن اُملْش ْمحَِن َأْي ــرَّ ــْلَعَة ال  ِس
 

 ِر األَْثــَامنِ ـَفَلَقــْد ُعِرْضــِت بَِأْيَســ
ْمحَِن َهـْل ِمـْن َخاطِـٍب  َيا ِسْلَعَة الـرَّ

 

ــانِ  ــْوِت ُذو إِْمَك ــَل اَمل ــاَملْهُر َقْب  IQHَف
 ® ¬ » ª © ¨ §﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال

¯ ° ± 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﴾ ١١١:[التوبة[.  

ها جنَّةُ  ال ذهـه لكنْ   ْهدِ ـباجلَ  إال إليها ُيوَصُل  فال باَملكاِرِه;  اهللاُ حفَّ
ِت « : َنبِيُّنا يقوُل  لذا والعمِل; والتَّعِب  ِت  باملَكاِرِه, اَجلنَّةُ  ُحفَّ  النَّارُ  وُحفَّ

َهَواِت   .IRH»بالشَّ
ِهدَ  أنْ  بعدَ  إالَّ  اجلنَّةِ  إىل َتِصُل  فال  َنبِيُّنا يقوُل  اَملكاِرِه, هذه ُعبورِ  يف َنْفَسَك  ُجتْ

يُل, َيا َقاَل: اَجلنَّةَ  اهللاُ  َخَلَق  امَّ  ل« :ملسو هيلع هللا ىلص  َفنََظَر; َفَذَهَب  َقاَل: إَِلْيَها, َفاْنُظرْ  اْذَهْب  ِجْربِ
, َيا َفَقاَل: تَِك  َربِّ ا َيْسَمعُ  َال  َوِعزَّ َها َقاَل: َدَخَلَها, إَِال  َأَحٌد  ِهبَ  َقاَل: ُثمَّ  باَملكاِرِه, فَحفَّ
 َيْدُخَلَها َال  َأنْ  َخِشيُت  َلَقْد  َربِّ  َيا َفَقاَل: إَِلْيَها; فنََظرَ  فَذَهَب  إَِلْيَها. َفاْنُظرْ  اْذَهْب 

  املَكاِرِه. هذه ُعبورِ  ِمن ُبدَّ  فال ,ISH»َأَحٌد 
                                                 

 ).٣٥٥− ٣٥٤(ص: القيم البن النونية )١(
 . أنس حديث من ),٢٨٢٢( رقم نعيمها, وصفة اجلنة كتاب مسلم: أخرجه )٢(
 رقم والنار, اجلنة خلق يف باب السنة, كتاب :داود أبوو ),٣٣٣−٢/٣٣٢( أمحد أخرجه )٣(

 ,صفة اجلنة, باب ما جاء حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات : كتابوالرتمذي, )٤٧٤٤(
 ),٣٧٦٣( رقم ,تعاىل اهللا بعزة احللف باب والنذور, األيامن كتاب :والنسائي ),٢٥٦٠( رقم
 . هريرة أيب حديث من



 

 

א٥١ 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال ماذا واْنُظرْ 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴾ ٢١٤:[البقرة[. 

َدْت  اجلنَّةُ  َعُظَمْت   الِم, دارُ  فهي أسامُؤها فتَعدَّ  :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قاَل  كام السَّ
﴿l m n o p q r s t u v w﴾ ١٢٧:[األنعام[. 

 _ ~ { | } z﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قاَل  كام املُقاَمِة, دارُ  وهي
 ̀a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u﴾ ٣٥−٣٤:[فاطر[. 

 ¶ : ﴿° ± ² ³ ´ µ قال كام الِفْردوُس, وهي
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ١٠٨−١٠٧:[الكهف[. 

 f g h i j﴿ سبحاَنُه: قاَل  كام األمُني, املقامُ  أسامِئها: ِمن كذلك
k l m n o﴾ ٥٢−٥١:[الدخان[. 

ا لِ  وْصِف  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فقدْ  اجلنَّةِ  أهلِ  صفةُ  أمَّ  اجلنََّة, َيدُخلونَ  ُزْمرةٍ  أوَّ
: صحيِح  يف جاءَ  كام ُل « الُبخاريِّ  َلْيَلةَ  الَقَمرِ  ُصوَرةِ  َعَىل  ُصوَرُهتُمْ  اَجلنَّةَ  َتلُِج  ُزْمَرةٍ  َأوَّ

ُطوَن, َوَال  َيْمَتِخُطوَن, َوَال  فِيَها, َيْبُصُقونَ  َال  الَبْدِر, َهُب, فِيَها آنَِيُتُهمْ  َيَتَغوَّ  الذَّ
َهِب  ِمنَ  َأْمَشاُطُهمْ  ِة, الذَّ ةُ  َوَجمَاِمُرُهمُ  َوالِفضَّ ُرونَ  التي َمباِخُرهم أي: »األَُلوَّ  َيَتَبخَّ

 .IQH»املِْسُك  وَرْشُحُهمُ « الُعودِ  ِمن هي فيها
                                                 

 كتاب ومسلم: ),٣٢٤٥( رقم اجلنة, صفة يف جاء ما باب اخللق, بدء كتاب البخاري: أخرجه )١(
 . هريرة أيب حديث من ),٢٨٣٤( رقم اجلنة, تدخل زمرة أول باب نعيمها, وصفة اجلنة



 

 

אאאאFE ٥٢ 

ا  حديِث  ِمن ُمْسلِمٍ  صحيِح  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فقدْ  اجلنَّةِ  أهلِ  َأْدنى وأمَّ
 َجيِيءُ  َرُجٌل  ُهوَ  َقاَل: َمنِْزَلًة? اَجلنَّةِ  َأْهلِ  َأْدَنى َما َربَّهُ  ُموَسى َسَأَل « ُشْعبَة: بنِ  املُِغريةِ 
, َأيْ  فَيُقوُل: اَجلنََّة, اْدُخلِ  َلُه: فُيَقاُل  اَجلنََّة, اَجلنَّةِ  َأْهُل  ُأْدِخَل  َبْعَدَما  َنَزَل  َوَقْد  َكْيَف  َربِّ
 بمئاِت  قبَلهُ  َدَخلوا قبَلهُ  َدَخلوا الذين ولعلَّ  ,»َأَخَذاِهتِْم? وَأَخُذوا ُهْم, َمنَاِزلَ  النَّاُس 

ْنَيا? ُمُلوكِ  ِمنْ  َملِِك  ُمْلِك  ِمْثُل  َلَك  َيُكونَ  أنْ  َأَتْرَىض  َلُه: فُيَقاُل « السنَني,  فَيُقوُل: الدُّ
, َرِضيُت   َرِضيُت  اَخلاِمَسِة: ِيف  فَقاَل  وِمْثُلُه, وِمْثُلهُ  وِمْثُلهُ  وِمْثُلهُ  َذلَِك, َلَك  فَيُقوُل: َربِّ

, ةُ  َلَك  َهَذا فَيُقوُل: َربِّ . َرِضيُت  فَيُقوُل: َأْمَثالِِه, وَعَرشَ  اْشَتَهْت  َما وَلَك  فَيُقوُل: َربِّ
ْت  َنْفُسَك, , َرِضيُت  فَيُقوُل: َعْينَُك, وَلذَّ  َقاَل: َمنِْزَلًة? َفَأْعالُهمْ  ُموَسى: فَيُقوُل  َربِّ
, َترَ  َفَلمْ  َعَلْيَها, وَخَتْمُت  بَِيِدي, َكَراَمَتُهمْ  َغَرْسُت  الَِّذينَ  ُأوَلئَِك   ُأُذٌن, َتْسَمعْ  مْ  ولَ  َعْنيٌ

, َقْلِب  َعَىل  َخيُْطرْ  مْ  ولَ   č : ﴿p q r s tاهللا كَِتاِب  ِيف  وِمْصَداُقهُ  َبَرشٍ
u v w x﴾ ١٧:[السجدة[«IQH.   

ا   اجلنَُّة! ما أدراكَ  وما اجلنَُّة, إهنَّ
ا  ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :−سبحاَنهُ − احلقُّ  قاَل  فعظيمٌة, أْبواُهبا وأمَّ

© «ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º »﴾ ٧٣:[الزمر[.  

 َوالَِّذي« قال: ُمْسِلٍم, ِروايةِ  يف ,IRH»َأْبَواٍب  َثَامنَِيةُ  اَجلنَّةِ  ِيف « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقاَل 
اَعْنيِ  َبْنيَ  َما إِنَّ  بَِيِدهِ  َنْفِيس  ةَ  َبْنيَ  َكَام  اَجلنَّةِ  َمَصاِريعِ  ِمنْ  املِْرصَ  َبْنيَ  َكَام  َأوْ  َوَهَجَر, َمكَّ

                                                 
 ).١٨٩( رقم فيها, منزلة اجلنة أهل أدنى باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )١(
 ديثـح من ),٣٢٥٧( رقم اجلنة, أبواب صفة باب اخللق, دءـب كتاب اري:ـالبخ هـأخرج )٢(

 . سعد بن  سهل



 

 

א٥٣ 

ةَ  ى َمكَّ ةَ  بني كام الباِب  َطَرَيفِ  َبْنيَ  أْي: IQH»وُبْرصَ  يف الُقرى إْحدى وَهَجرُ  وَهَجَر, َمكَّ
ةَ  بني كام أو األْحساِء, ى َمكَّ  .الباِب  َسعةُ  هذه − ِدَمْشَق  ِمن َقريبةٌ  املواِقعِ  أحدُ −  وُبْرصَ
 َما َأنَّ  َلنَا ُذكِرَ  وَلَقْد « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل َيْرَفُعهُ  ُعْتبةَ  حديِث  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  بل

َ  َسنًَة, َأْرَبِعنيَ  َمِسريةَ  اجلنَّةِ  َمَصاِريعِ  ِمنْ  ِمْرصاَعْنيِ  َبْنيَ   َكظِيظٌ  وُهوَ  َيْومٌ  َعَلْيَها وَلَيْأتِنيَّ
َحامِ  ِمنَ  اخلنيَ  كثرةِ  ِمن أْي: IRH»الزِّ ا اللهم اجلنَِّة, يف الدَّ  اجلنََّة. نسأُلَك  إنَّ

 وَيْكفي اجلنَِّة, أْخبارِ  من اُملتدفِِّق  النعيمِ  هذا عىل َنِقَف  أنْ  ُيْمِكنُ  ال َسَبَق  وكام
ا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عنِ  جاءَ  بِام كالَمنا َنْختِمَ  أنْ  ً ةَ  هذه ُمَبرشِّ انِ  عن أْخَربَ  حينام األُمَّ  أهلِ  ُسكَّ

ونَ  اَجلنَّةِ  َأْهُل « فقال: اجلنَِّة; , وِمَئةُ  ِعْرشُ ِة, َهِذهِ  ِمنْ  ِمنَْها َثَامُنونَ  َصفٍّ  وَأْرَبُعونَ  األُمَّ
 .ISH»األَُممِ  َسائِرِ  ِمنْ 

رَ  أنْ  ذلك ِمن اَملْقِصدَ  فإنَّ  اجلنَّةِ  عنِ  احلديِث  وعندَ   وَيْزَداُدوا العاملونَ  ُيَشمِّ
كَ  وأنْ  َغْفَلتِهم, ِمن الغافِلونَ  َيْسَتْيِقظَ  وأنْ  َعَملِهم, يف  هذا َنْحوَ  اخلُطى هذه َتَتَحرَّ

ْرِب   اُملقيِم. النَّعيمِ  هذا إىل ُيْفِيض  الذي الدَّ
  k  

                                                 
 ,﴾e f g h ji k l m n ﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب  )١(

 ), من حديث١٩٤), ومسلم: كتاب اإليامن, باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها, رقم (٤٧١٢رقم (
 . هريرة أيب

 ).٢٩٦٧( رقم والرقائق, الزهد كتاب مسلم: أخرجه )٢(
 رقم اجلنة, أهل صف يف جاء ما باب اجلنة, صفة كتاب والرتمذي: ),٥/٣٤٧( أمحد أخرجه )٣(

 بريدة حديث من ),٤٢٨٩( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة صفة باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ),٢٥٤٦(
 . احلصيب بن



 

 

אאאאFE ٥٤ 
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  k   

ْنيا يف ُيَوفََّق  أنْ  التَّوفيَق, وَينُْشدُ  إال أحدٍ  ِمن ِمنَّا ما  اآلِخرِة, يف ُيوفََّق  وأنْ  الدُّ
َكرُ  واملحكوُم, احلاكمُ  والصغُري, الكبريُ   يبحُث  وَحْجِمهِ  َقْدِرهِ  عىل ُكلٌّ  واألُْنثى, الذَّ
ةِ  عن ْنيا,ـال يف التَّْوفيِق  عن يبحُث  التوفيِق, مادَّ  العمِل, الِ ـجم يف األُرسِة, ُحميطِ  يف دُّ
ِة, حياتِهِ  يف ِه, لِقاءِ  وعند بَقدِرهِ  التوفيَق  َينُْشدُ  العامَّ  اهللاُ, هو اُملَوفَِّق  أنَّ  َيعلمُ  وهو ربِّ

ُل  ال التوفيِق  موادَّ  وأنَّ  عِ  إال إليها ُيَتوصَّ  احلقُّ  قاَل  كام الصالحُّ  العبدُ  قاَل  لِذا ;čاهللا بَرشْ
: ﴿Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ٨٨:[هود[. 
هْ  التوفيَق  رامَ  فَمنْ   الكريِم: ِكتابِهِ  يف قاَل  الذي − سبحاَنهُ − احلقِّ  إىل فْلَيَتَوجَّ

﴿t u v w x y z { | } ~ _ `﴾ ٧٣:عمران [آل[. 
ُهمَّ « يقوُل: شهرٍ  لُكلِّ  َأَهلَّ  قد هالَل  ال َرأى إذا ملسو هيلع هللا ىلص َهْدِيهِ  ِمن وكانَ   َأِهلَّهُ  اللَّ

المةِ  واإليامِن, باألَْمنِ  َعَلْينَا نَا وَتْرَىض, ُحتِبُّ  َام  لِ  والتَّْوفِيِق  واإلْسالِم, والسَّ  وَربَُّك  َربُّ
ْهِر. هالَل  فيه َيرى شهرٍ  ُكلِّ  عند التَّْوفيَق  ربَّهُ  يسأُل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل ف ,IQH»اهللاُ  الشَّ

محاِت  سحاِئُب  عليه−  الَقيِّمِ  ابنُ  يقوُل   يقوُل: الفواِئِد, كِتابِهِ  يف جاءَ  كام − الرَّ
تِهِ  العبدِ  نِيَّةِ  َقْدرِ  وعىل  وإعاَنُتُه, سبحاَنهُ  توفيُقهُ  يكونُ  ذلك يف وَرْغَبتِهِ  وُمراِدهِ  وِمهَّ

                                                 
 ابن حديث من ),٨٨٨( رقم صحيحه يف حبان وابن ),١٧٢٩( رقم سننه يف الدارمي أخرجه )١(

 . عمر

kk



 

 

٥٥ 

ِمهم َقْدرِ  عىل الِعبادِ  عىل čاهللا ِمن َتنِْزُل  فاملعونةُ  يقوُل:  وَرْهَبتِهم, وَرْغَبتِهم وَثباِهتم ِمهَ
 وأْعَلمُ  احلاكمنيَ  أْحَكمُ  − سبحاَنهُ −  فاهللاُ يقوُل: ذلك, َحَسِب  عىل َينِْزُل  واِخلْذالنُ 

  .IQHبه الالئقةِ  مواِضِعهِ  يف واِخلْذالنَ  به, تليُق  التي َمواِضِعهِ  يف التَّْوفيَق  َيَضعُ  العاملَني,
ِهدْ  فال   .č اهللا بيدِ  فالتوفيُق  التوفيِق, عنِ  بحًثا َنْفَسَك  ُجتْ
 َفَسلِ  َكَسًال; نفِسك يف رأيَت  متى :− اىلـتع اهللاُ رمحهُ − ْوِزيِّ ـاجلَ  ابنُ  وُل ـيق

 إالَّ  خريٌ  َيُفوُتَك  وال بطاَعتِِه, إال خًريا تناَل  فلنْ  اُملَوفِِّق, إىل أْ اجلَ ف َعْجًزا أو اُملنِْعَم,
  .IRHبمعصيتِهِ 

مانِ  وال والنََّسِب, باحلََسِب  عالقةٌ  له ليس والتوفيُق   فيه, تعيُش  الذي بالزَّ
 طالٍب, وأيب َجْهٍل, وأيب َهٍب, لَ  أيب هؤالِء: إىل فاْنُظرْ  فيه, َتْقُطنُ  الذي باملكانِ  وال

 األمكنِة; أرشِف  يف وعاشوا  النبيِّ  زمنِ  يف األْزِمنِة; أرشِف  يف عاشوا
فا بني عاشوا املَقاِم, وعند َزْمَزمَ  عند هناك وعاشوا احلراِم, البيِت  بجوارِ  عاشوا  الصَّ

  .واإليامنَ  والنُّورَ  ُهدى وال التوفيَق  يناُلوا م ل ذلك ومع واملروِة,
 وجاءَ  ِغفاٍر, من الِغَفاريِّ  َذرٍّ  أبو جاء فقد بعيٍد, ِمن جاُؤوا ُأناٌس  ناَلهُ  ولكنْ 

, ُصَهيٌْب  وِميُّ , َسْلامنُ  وجاء الرُّ , بِالٌل  وجاء الفاِرِيسُّ  هناك النََّجاِيشُّ  حتى بل احلَبَِيشُّ
م التوفيَق; ناُلوا أولئَك  كلُّ  احلَبشِة, أْرضِ  يف َأْرِضهِ  يف  وطرقوا التوفيَق, أراُدوا ألهنَّ

 I J K L M N O﴿ يقوُل:  واهللاُ − سبحاَنهُ −  اُملَوفِِّق  باَب 
P Q R S T U V W X Y Z﴾ ٧٠:[األنفال[.  

                                                 
 ).٩٧(ص: القيم البن الفوائد )١(
 ).٥٠٢(ص: اجلوزي البن اخلاطر صيد )٢(
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 { | } y z﴿ التوفيَق: ُيِريُدوا م ل الذين أولئك عنْ  وقال
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ 
 .]٤٦:[التوبة

 !َفِقهناهُ  لو حديٍث  ِمن أْعظَمهُ  وما ,الُقْديسِّ  احلديِث  يف  احلقُّ  ويقوُل 
 َختْطُ  م ل اآلنَ  إىل وأنَت  اٍم,ـِقي ُجمردُّ  فقط »َك ـإَِليْ  َأْمشِ  إَِيلَّ  ُقمْ  آَدَم, اْبنَ  َيا« وُل:ـيق

  .IQH»إَِلْيَك  ُأَهْرِوْل  إَِيلَّ  اْمشِ  آَدَم, اْبنَ  َيا« األُوىل ُخطوَتَك 
, الْبنِ  اهلوى ذمِّ  كِتاِب  يف جاءَ  وقدْ   أنَّهُ   ِعياضٍ  بنِ  الُفَضيْلِ  عنِ  اجلَْوِزيِّ

 .IRHالتوفيُق  موادُّ  عنه اْنقطَعْت  الشهواُت  عليه اْسَتْحَوَذْت  َمنِ  قال:
هواُت  عليه اْستَْحَوَذْت  منِ  − وُطُرٌق  ُسبٌُل  أْي:−  موادُّ  له فالتوفيُق   كان وإنْ  الشَّ

ُبلِ  هذه أْبواِب  عىل   التوفيُق. يناُلهُ  ال الطُُّرِق  هذه أْبواِب  وعىل السُّ
  واختصاٍر: بإجيازٍ  املوادِّ  هذه ِمن َبْعًضا أْذُكرُ 

ُل: الباُب  ًرا ِقراءةً  ,čاهللا بكتاِب  االْستِْمساكُ  األوَّ ًال  وَتَدبُّ  .وتداوًيا وحتاُكًام  وَتأمُّ
ًقا لسُت  أنا يقوُل: ِممَّنْ  النَّاسِ  بعضِ  ِمن أستغرُب  وإنَّني  ال أبًدا, يشءٍ  يف ُموفَّ

ْوجيَِّة, حيايت يف  ال. قال: القرآَن? تقرأُ  هل ُسِئَل  فإذا العمليَِّة. حيايت يف وال الزَّ
ةِ  عن بعيدٌ  وهو التوفيَق  يريدُ  فكيَف   الشهواِت  تلك عن فضًال  التَّوفيِق, مادَّ

 O P Q R S﴿ اإلرساِء: ُسورةِ  يف احلقُّ  قال وقدْ  عليه, استحوذْت  التي
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ ٩:[اإلرساء[. 

                                                 
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من رجل عن احلارث, بن رشيح طريق من ),٣/٤٧٨( أمحد أخرجه )١(
 ).٢٤(ص: اجلوزي البن اهلوى ذم )٢(



 

 

٥٧ 

  ذلك?! من أعظمُ  توفيٍق  فأيُّ 
ْيٍح  أيب حديِث  يف وجاءَ   الُقْرآنَ  َهَذا إِنَّ  « قال: أنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عنِ  اخلَُزاِعيِّ  ُرشَ

 َلنْ  َفإِنَُّكمْ  بِهِ  َفاْسَتْمِسُكوا بَِأْيِديُكْم; وَطَرُفهُ  ,čاهللا بَِيدِ  َطَرُفهُ  َمتٌِني, − َحْبٌل  أْي:−  َسَبٌب 
لُِكوا َوَلنْ  َتِضلُّوا  .IQHصحيِحهِ  يف ِحبَّانَ  ابنُ  رواهُ  »َأَبًدا َبْعَدهُ  َهتْ

يِن, ُعلومِ  إحياءِ  كتابِهِ  يف اهللا رمحه الغزاِيلِّ  حامدٍ  أبو لنا ونقَل   أيب عن الدِّ
 أْهِلِه, عىل َيتَِّسعُ  القرآنُ  فيه ُيْتىل الذي الَبْيَت  إنَّ  قال: − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  ُهَرْيَرةَ 
ُه, وَيْكُثرُ  هُ  َخْريُ ُرضُ  فيه ُيْتىل ال الذي البيَت  وإنَّ  الشياطُني, منه وَختُْرُج  املالئكُة, وَحتْ
ا البيُت  يكونُ  قدْ −  أْهلِهِ  عىل َيِضيُق  الُقرآنُ   ُحتْىص, وال ُغَرُفهُ  ُتَعدُّ  ال ِجدا, واسًعا َقْرصً

ُه, وَيِقلُّ  −أْهِلهِ  عىل َيِضيُق  لكنَّهُ  هُ  املالئكُة, منه وَختُْرُج  َخْريُ  .IRHالشياطنيُ  وَحتُْرضُ
الِة, فعليه التوفيَق  أرادَ  َمنْ  ثانًيا: , ِمن لتستغرُب  إنَّك čوواهللا بالصَّ , أو أبٍّ  أخٍّ

, أو  ال? أم ُتَصيلِّ  هل فالُن, يا سأْلَتُه: فإذا التوفيِق, َعَدمَ  يْشَتكي زميلٍ  أو شابٍّ
. ال قال: ْنيا, يف التوفيَق  َيرَ  م ل هذا التوفيَق?! يريدُ  فكيَف  ُأَصيلِّ  عياًذا−  فكيَف  الدُّ
  حاُلُه? يكونُ  كيف ..čاهللا َيَدِي  بني َوَقَف  إذا القِرب? يف − čباهللا

 كتاٍب! ِمن أْعظَمهُ  وما املعاِد, زادِ  كتابِهِ  يف − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  القيِّمِ  ابنُ   قال
ْنيا رشورُ  َعْت فِ دْ استُ  وما قاَل: الِة, بمثلِ  َمصاِحلُُهام اْسُتْجِلَبْت  وال واآلِخرِة, الدُّ  الصَّ
الةَ  أنَّ  ذلك وِرسُّ   عليه ُتْفَتُح   بَربِّهِ  العبدِ  ِصَلة َقْدرِ  وعىل č باهللا ِصَلةٌ  الصَّ

                                                 
 ),١٢٢( رقم صحيحه يف حبان وابن ),٣٠٦٢٨( رقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه )١(

 ).١٩٤ رقم ,٢٢/١٨٨( الكبري املعجم يف والطرباين
 ).١/٢٧٤( الدين علوم إحياء )٢(
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 ِمن التوفيِق  موادُّ  عليه وَتفيُض  أسباُهبا, الرشورِ  ِمن عنه وُتْقَطعُ  أْبواُهبا, اخلرياِت  ِمن
حةُ  والعافيةُ   َربِّهِ  اُت  واألفراُح  والراحةُ  والنعيمُ  والِغنى والصِّ  كلُّها واملرسَّ

ةٌ     .IQHإليه وُمساِرَعةٌ  لدْيهِ  ُحمَْرضَ
امِ  ِمن يوًما َذَكرَ  امَّ  ل ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وَصَدَق  الةَ  األيَّ  َحاَفظَ  َمنْ « فقاَل: الصَّ

 َلهُ  َيُكنْ  مْ  لَ  َعَلْيَها ُحيافِظْ  مْ  لَ  وَمنْ  الِقيامِة, َيْومَ  وُبْرهاًنا وَنَجاةً  ُنوًرا َلهُ  َكاَنْت  َعَلْيَها
 ْبنِ  وُأَيبِّ  وَهاَمانَ  وفِْرَعْونَ  َقاُرونَ  َمَع: الِقياَمةِ  َيْومَ  وكانَ  َنجاٌة, وال ُبْرهانٌ  وَال  ُنورٌ 

  .IRH»َخَلٍف 
 أالَّ  عىل وَيْعِزمُ  اآلَن, ِمن čاهللا إىل َيُتوَب  أنْ  الصلواِت  ُيَضيِّعُ  ملَِنْ  ُفْرصةٌ  فهذه

   صالٌة. َتُفوَتهُ 
هِ  التوفيِق  ُطُرِق  وِمن ِحِم, ِصَلةُ  وأْبوابِِه: وموادِّ  ِشامًال  أو يمينًا واْنُظرْ  الرَّ

َقهُ  كيف َرِمحَُه, َوَصَل  الذي األخِ  هذا إىل اْنظرْ  حْولك,  التوفيِق  عالمةَ  َترَ  اهللاُ? َوفَّ
 َرِمحَُه; َوَصَل  امَّ  ل إليه اْنُظرْ  الطَّاعِة, إىل االهتداءُ  التوفيِق  عالمةُ  إنَّام املاِل, َوْفرةَ  ليسْت 
 فقاَل  عبَّاسٍ  ابنِ  إىل رجٌل  جاءَ  وقدْ  الوالداِن, ِصَلًة: األرحامِ  وأْعَظمُ  كاَن, كيف

َك  عبَّاٍس: ابنُ  قال أتوَب. أنْ  وُأِريدُ  َنْفًسا َقَتْلُت  عبَّاسٍ  اْبنَ  يا له:  ال, قال: َحيٌَّة? أمُّ
ْب  ,čاهللا إىل ُتْب  قال:  يا وقال: يسارٍ  بنُ  عطاءُ  جاَءهُ  قامَ  فلام استطْعَت, ما إليه وَتَقرَّ

ِه? عن سأْلَتهُ  ملاذا عبَّاسٍ  اْبنَ   بِرِّ  ِمن č اهللا إىل أْقَرَب  َعمًال  أْعَلمُ  ال إينِّ  قال: ُأمِّ
  .ISHالوالدْينِ 

                                                 
 ).٤/٣٠٥( القيم البن املعاد زاد )١(
 . العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من ),٢/١٦٩( أمحد أخرجه )٢(
 ).٤( رقم املفرد األدب يف البخاري أخرجه )٣(



 

 

٥٩ 

ْنيا يف الوالدْينِ  بِربِّ  فعليك  َتِقَف  أنْ  ُأمِّك َمْوِت  بعد َيْصُلُح  ال َيُموتا, أنْ  قبَل  الدُّ
ها عىل يني وتقوَل: قْربِ  قَدَمْيها عىل َتنَْكبَّ  أنْ  عليَك  اآلنَ  فاآلنَ  وتبكي, ُأمِّي, يا ساِحمِ

 اجلنَُّة. فَثمَّ  وَتْلَزَمُهام;
ْنيا, يف الِربُّ  هو هذا مَ  الِربَّ  لكنَّ  متوَت, أنْ  بعد اآلِخرةِ  يف بِرٌّ  هناك َنَعم الدُّ  اُملَقدَّ

ْنيا, يف يكونُ  الذي  اجلنَّةِ  أبواِب  أْوَسطُ  هو الذي والَِدك أْغَضْبَت  قد ُكنت وإنْ  الدُّ
 َيْسَمعَ  لنْ  فائدَة, فال يموَت  أنْ  بعدَ  َتْعَتِذرْ  وال اْعَتِذْر, اآلنَ  فاآلنَ  ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا قال كام

 ُمصيبٌة. وهذه اْعتَِذاَرَك, َيْقَبَل  ولنْ  اْعتَِذاَرَك,
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ُمْسنِدهِ  يف أْمحَدَ  دـعن  عائشةَ  ديِث ـح يف جاءَ  وقدْ 

ِحِم, وِصَلةُ « ياِر,ـال َيْعُمرانِ  واِر;ـاجلِ  ْسنُ ـوُح  اُخلُلِق, ْسنُ ـوُح  الرَّ  يف دانِ ـوَيِزي دِّ
 .IQH»األْعَامرِ 

 َثَواًبا الطَّاَعةِ  َأْعَجَل  إِنَّ « : َبْكرةَ  أيب حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص قال بل توفيٌق, وهذا
ِحِم, ِصَلةُ   إِذا َعَدُدُهمْ  وَيْكُثرُ  ُهْم, أْمَوالُ  فَتنُْمو َفَجَرًة; َلَيُكوُنوا الَبْيِت  َأْهَل  إِنَّ  َحتَّى الرَّ

  .IRH»َفَيْحَتاُجونَ  َيَتَواَصُلونَ  َبْيٍت  َأْهلِ  ِمنْ  َوَما َتَواَصُلوا,
طْ  وال ,čاهللا بكتاِب  اْسَتْمِسْك  إًذا: الِة, يف ُتَفرِّ  األْرحاِم, بِِصَلةِ  وعليك الصَّ

ُل  وُطُرٌق  وأسباٌب  موادُّ  ذلك فُكلُّ   التوفيِق. إىل هبا َتَتوصَّ
  k  

                                                 
 ).٦/١٥٩( أمحد مسند )١(
 .)٤٤٠( رقم صحيحه يف حبان ابن أخرجه )٢(
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 واألْوفياِء, واألْتقياِء, األْنبياِء, ُق ـُخلُ  وهو أْطيَبُه! وما أْمجَلهُ  ما الَعْفوِ  ُق ـُخلُ 
احلَني, واألْكرمَني, واألْقوياِء,  وشفاءٌ  اَملْكلومِة, للقلوِب  دواءٌ  وهو واملُتَِّقَني, والصَّ

دورِ   والبُْغَض  تئاٍم,ال إىل واالنقسامَ  اْئتالٍف, إىل االْختالَف  ُحيِيُل  وهو املهمومِة, للصُّ
 ووئاٍم. َحمَبَّةٍ  إىل

ى الَعْفوَ  اهللاُ َأَحبَّ  وقدْ  , نفسه فسمَّ  e f g﴿ فقاَل: ,به وأَمرَ  بالَعُفوِّ
h i j k l﴾ ١٩٩:[األعراف[. 

 ¥ ¤ £ ¢﴿ فقاَل: الكثَري; األجرَ  عليه فَرتََّب  الَعْفوَ  اهللاُ  وَأَحبَّ 
 .]٤٠:[الشورى ﴾§ ¦

 ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  َلِقيُت  : عامرٍ  بنُ  ُعْقَبةُ  قال أْمحََد, ُمسندِ  يف جاءَ  وقدْ 
نْ  واْعُف  َحَرَمَك, َمنْ  وَأْعطِ  َقَطَعَك, َمنْ  ِصْل  َعاِمٍر, ْبنَ  ُعْقَبةُ  َيا« يل: فقاَل   َعمَّ

 .IQH»َظَلَمَك 
                                                 

 ).٤/١٥٨( أمحد أخرجه )١(

kk



 

 

 ٦١אא

 يف وجْدُت  :قال −عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  عيلٍّ  إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِسالُح  ُضمَّ  امَّ  ول
 َوَلوْ  اَحلقَّ  وُقلِ  َقَطَعَك, َمنْ  ِصْل « :− ُمجَلٍ  ثالُث  أي: − أْحُرٍف  ثالثةُ  سيِفهِ  ُذَؤابةِ 

  .IQH»إَِلْيَك  َأَساءَ  َمنْ  إَِىل  وَأْحِسنْ  َنْفِسَك, َعَىل 
ِمِذيِّ  ُسننِ  يف جاءَ  كام −عنها تعاىل اهللاُ  رَيض −  عاِئشةُ  قامْت  امَّ  ول ْ  ُتِريدُ  الرتِّ

ًشا, وَال  َفاِحًشا َيُكنْ  مْ  لَ « قالْت: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  وْصَف  اًبا وال ُمَتَفحِّ  األَْسَواِق, ِيف  َصخَّ
يِّئَةَ  ُجياِزي وَال  يِّئََة, السَّ  :− تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  احلََسنُ  قال لذا ;IRH»وَيْصَفُح  َيْعُفو وَلكِنْ  السَّ

 .ISHالَعْفوُ  اُملْؤِمنِ  أْخالِق  أْفَضُل 
ُل: قاَل  فقدْ  الَعْفِو, بُخُلِق  ْق ـَّفتَخَ  مرتاًحا; وضمًريا ُمْطَمئِنا قلبًا أَرْدَت  فإذا   األوَّ

 ْم َأْحِقـْد َعـَىل َأَحـٍدـامَّ َعَفْوُت َولَ ـلَ 
 

 ي ِمْن َهـمِّ الَعـَداَواِت ـأَرْحُت َنْفِس 
ي ِعنْـــَد ُرْؤَيتِـــِه  إِينِّ ُأَحيِّـــي َعـــُدوِّ

 

ـــ  رَّ َعنِّـــي بالتَِّحيَّـــاِت ـِألَْدَفــَع الشَّ
ْنَســاٍن َأْبَغُضــُهـوُأْظِهــُر الُبْشــ  َرى ِإلِ

 

ــاِت  ــي َحمَبَّ ــا َقْلبِ ــْد َحَش َام َق ــَأنَّ  ITHَك
  ييل: فيام ُأوِجُزها ُأموٍر, ثالثةُ  الَعْفوِ  وأسباُب 

                                                 
 والرتهيب الرتغيب يف املنذري وعزاه ),١٥٠٧( رقم معجمه يف األعرايب ابن أخرجه )١(

 البن )٣/١١٥( احلبري التلخيص يف احلافظ وعزاه ,أره ومل وقال: ,رزينل )٢١١−٣/٢١٠(
 ).١١/٦٨٨( األثري البن األصول جامع وانظر السامك, ابن عن جزئه يف شاذان

 رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي خلق يف جاء ما باب والصلة, الرب كتاب والرتمذي: ),٦/١٧٤( أمحد أخرجه )٢(
)٢٠١٦(. 

 ).١٦٥٦ رقم ,٢٣٣(ص: الزهد يف وأمحد ),٧٠٠ رقم ,١/٢٤٤( الزهد يف املبارك ابن أخرجه )٣(
 للبيهقي الشافعي مناقب ),١٨٢(ص: والدين الدنيا أدب وانظر: ),٣٩(ص: الشافعي ديوان )٤(

)٢/٨٧(. 
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ُل: السبُب   يف فاْسَتْحِرضْ  َعَفْوَت  فإذا الَعْفَو, ُحيِبُّ  −تعاىل−  اهللاَ ألنَّ  األوَّ
, ُحيِبُّهُ  فِْعًال  َتْفَعُل  أنََّك  َنْفِسَك   فلو ? اهللاُ ُحيِبُّهُ  ما وُحتِبُّ  اهللاَ? ُحتِبُّ  ألْسَت  اهللاُ
, ما له َيفَعل فإنَّهُ  ما شخًصا أحُدنا َأَحبَّ   ُحيِبُّ  األْعَىل, اَملَثُل  له  واهللاُ  ُحيِبُّ

 .الَعْفوَ  ُحيِبُّ  اهللاَ ألنَّ  فذلك َعَفْونا فإذا الَعْفَو,
 قاَل  قاَل: ُمْسَتْدَرِكهِ  يف احلاِكمِ  عندَ   مسعودٍ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  وقد

 .IQH»الَعْفوَ  ُحيِبُّ  َعُفوٌّ  اهللاَ إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 
ةِ  َسَلُف  َتْرَجمَ  لذا  −تعاىل اهللاُ رمحهُ −  َحْيَوةَ  بنُ  رجاءُ  قاَل  املعنى; هذا األُمَّ

ُثهُ  وهو َمْروانَ  بنِ  اَملِلِك  لعبدِ   إنَّ  اَملِلِك, َعْبدَ  يا قال: األْشَعِث, ابنِ  ُأساَرى يف ُحيَدِّ
َفِر, من ُحتِبُّ  ما أعطاكَ  قدْ  اهللاَ  اهللاَ  ألنَّ  َنْعُفو; فنحنُ  الَعْفِو, ِمن ُحيِبُّ  ما فَأْعطِهِ  الظَّ

 .IRHالَعْفوَ  ُحيِبُّ 
 فَمنْ  إْحساًنا; باإلْحسانِ  ُجيَازي أنَّه č اهللا ُسنَنِ  ِمن ألنَّ  الثَّاين: السبُب 

 čاهللا َعْفوِ  عن ِغنًى يف ِمنَّا فَمنْ  له, َغَفرَ  َغَفرَ  ومن ساَحمَُه, ساَمَح  وَمنْ  عنُه, َعَفا َعفا
 ?!č اهللا َعْفوِ  عن ِغنًى يف ِمنَّا َمنْ  وَمْغِفَرتِِه?! وَصْفِحهِ 

 رَيض −  اهللا عبدِ  بنِ  جريرِ  حديِث  من الكبريِ  ُمْعَجِمهِ  يف الطَّرباِينِّ  عند جاءَ  فقدْ 
 َيْغِفرْ  َال  وَمنْ  ُيْرَحْم, َال  َيْرَحمْ  َال  َمنْ « :č اهللا رسوُل  قال − عنه تعاىل اهللاُ
 .ISH»َعَلْيهِ  ُيَتْب  َال  َيُتْب  َال  وَمنْ  َلُه, ُيْغَفرْ  َال 

                                                 
 ).٤/٣٨٢( املستدرك يف واحلاكم ),١/٤١٩( أمحد أخرجه )١(
 ).٣/١٨٤( اإلحياء يف والغزايل ),٢٦٠(ص: والدين الدنيا أدب يف املاوردي ذكره )٢(
 األدب, كتاب البخاري: خمترصا وأخرجه ),٢٤٧٦ رقم ,٢/٣٥١( للطرباين الكبري املعجم )٣(

 الصبيان, ملسو هيلع هللا ىلص رمحته باب الفضائل, كتاب ومسلم: ),٦٠١٣( رقم والبهائم, الناس رمحة باب
 ).٢٣١٩( رقم



 

 

 ٦٣אא

 .IQH»َلُكمْ  اهللاُ َيْغِفرُ  واْغِفُروا ُتْرَمحُوا, اْرَمحُوا« أَمحَد: ُمْسندِ  يف جاءَ  كام وقاَل 
 اْسَمْح;« : عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمن أَمحدَ  ُمْسنَدِ  يف جاءَ  كام أيًضا وقال

 .IRH»َلَك  ُيْسَمْح 
 هبا لِنَْمَألَ  هاـَيُقلْ  م ل  النبيُّ  ها الَ ـق ا َمّ  لَ  اديُث ـاألح وهذه

 وْجهِ  عىل واقًعا لَِتُكونَ  ها الَ ـق بل املكتباِت, َأْرُفَف  هبا وُنَزيِّنَ  الُكتِب, اِت ـصفح
 اخلالِِق  ِمن أو خملوٍق  ِمن األيَّامِ  منَ  يومٍ  يف له ُيْسَمَح  أنْ  عنْ  ِغنًى يف منَّا فَمنْ  األْرِض,
!? 
يِِّب; الوابِلِ  كتابِهِ  يف قاَلهُ  الذي − تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الَقيِّمِ  ابنِ  كالمُ  َسبََق  وقد  الصَّ

 .. ساَحمَهُ  َساَمَح  وَمنْ  له, َغَفرَ  َغَفرَ  وَمنْ  عنه, َعَفا َعَفا فَمنْ  قال: حيُث 
فةِ  بتلك −تعاىل− اهللاُ عاَمَلهُ  بصفةٍ  َخْلَقهُ  َعاَمَل  وَمنْ  قاَل: ثم  يف بَعْينِها الصِّ
ْنيا  .واآلِخرةِ  الدُّ

 .ISHِخلَْلِقهِ  العبدُ  يكونُ  ما َحَسِب  عىل لَِعْبِدهِ  َتعاىل فاهللاُ قال: ثم
نَنُ  هي إنَّام  ِوفاًقا. َجزاءً  السُّ

ةٍ  عن َعَفْوَت  إنْ  فإنََّك  ِعزا, بالَعْفوِ  ُيكافُِئ  اهللاَ  ألنَّ  الثالُث: السبُب  كَ  ُقوَّ  أعزَّ
 صحيِح  يف جاءَ  كام قال  النبيَّ  أنَّ  جاءَ  فقد وَشْأَنَك, ِذْكَركَ  وَرَفعَ  اهللاُ,

 بَِعْفوٍ  َعْبًدا اهللاُ َزادَ  َوَما َماٍل, ِمنْ  َصَدَقةٌ  َنَقَصْت  َما« ُهَرْيَرَة: أيب حديِث  ِمن ُمْسلمٍ 
                                                 

 . العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من ),٢/١٦٥( أمحد مسند )١(
 ).١/٢٤٨( أمحد مسند )٢(
 ).٣٥(ص: القيم البن الصيب الوابل )٣(
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  .IQH»اهللاُ َرَفَعهُ  إِالَّ  čهللا َعْبٌد  َتَواَضعَ  َوَما ِعزا, إِالَّ 
 َبْكرٍ  أبا َشَتمَ  َرُجًال  أنَّ   ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن أْمحدَ  ُمسنَدِ  يف وجاء
   ُُّم, َيْعَجُب  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َفَجَعَل  ُهَرْيَرَة: أبو قال جالٌِس, ملسو هيلع هللا ىلص والنبي  فلامَّ  وَيَتبسَّ

ْتمِ  ِمن عليه َأْكَثرَ   فَلِحَقهُ  وقاَم, ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فَغِضَب  قولِِه; ببعضِ  َبْكرٍ  أبو عليه ردَّ  الشَّ
 قولِهِ  ببعضِ  عليه َرَدْدُت  فلامَّ  جالٌِس, وأنَت  َشَتَمنِي ,čاهللا رسوَل  يا قاَل: بكرٍ  أبو

 َوَقعَ  َقْولِهِ  َبْعَض  َعَلْيهِ  َرَدْدَت  َفَلامَّ  َعنَْك, َيُردُّ  َمَلٌك  َمَعَك  َكانَ  َفإِنَّهُ « قاَل: ُقْمَت,
ْيَطاُن, ْيَطاِن, َمعَ  َأْقُعُد  َأُكنْ  َفَلمْ  الشَّ ُهنَّ  َثالٌث  َبْكرٍ  َأَبا َيا الشَّ : ُكلُّ  ُظلِمَ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما َحقٌّ

ا اهللاُ  َأَعزَّ  إِالَّ  ,č هللا َعنَْها فُيْغِيض  بَِمْظَلَمةٍ  هُ  ِهبَ  .IRH»َنْرصَ
ةٍ  عن č هللا َيْعُفو أْي: č هللا ُيْغِيض   أنْ  قاِدرٌ  هو أْي: واْقتداٍر, ُقوَّ

يَِّئةِ  ُمقابِلِ  يف َيْأِيتَ  يَِّئةَ  السَّ , السَّ  .čهللا ذلك َفَعَل  ولكنَّهُ  وَينَْتِرصُ
كوِت, يف ُعوتَِب  حينام −تعاىل اهللاُ رمحهُ −  الشافِِعيُّ  قال لذا  عىل َردَّ  وما السُّ

  وقال: له قال َمنْ 
 َسَكتَّ وَقْد ُخوِصـْمَت َفُقْلـُت َقاُلوا

 

ــ ــاِب الشَّ ــَواَب لَِب ــاُح ـإِنَّ اَجل  رِّ ِمْفَت
ٌف ْمُت َعْن َجاِهٍل َأْو َأْمحََق َرشَ  َفالصَّ

 

ــِه َأْيًضــا لَِصــْوِن الَعْبــِد إِْصــَالُح   وفِي
 ISHبَّـاُح والَكْلُب ُحيَْثى وُيْرَمى وُهـَو نَ  َأَما َتَرى األُْسَد ُختَْشى وِهـَي َصـاِمَتةٌ 

                                                 
 حديث من ),٢٥٨٨( رقم والتواضع, العفو استحباب باب والصلة, الرب كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . هريرة أيب
 ).٤٨٩٧( رقم االنتصار, يف باب األدب, كتاب داود: وأبو ),٢/٤٣٦( أمحد أخرجه )٢(
 ).٥١(ص: الشافعي ديوان )٣(



 

 

 ٦٥אא
 

 ,čاهللا رسوَل  َيا فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  رجًال  أنَّ  َداُودَ  أيب ُسنن يف جاءَ  وقد
َرها َفَصَمَت, عليه فأعاَدها ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فَصَمَت  قال: اخلاِدِم? عنِ  َنْعُفو كم  فكرَّ

ةً  َسْبِعنيَ  َيْومٍ  ُكلِّ  ِيف  َعنْهُ  َتْعُفو« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقال ثالًثا,  .IQH»َمرَّ
َك  يف اُملْخطُِئ  كان إذا فكيف  يف اُملْخطُِئ  كان أو عنه?! َتْعُفو كم والَِدَك.. َحقِّ

َك  َك  يف اُملْخطُِئ  كان أو عنه?! َتْعُفو كم وَلَدَك.. حقِّ  َتْعُفو كم َزْوَجَتَك, َحقِّ
ًة, سبعنيَ  فيه ُخيْطُِئ  يومٍ  ُكلِّ  يف عنه ُيْعَفى اخلاِدم كان فإن عنها?!  َتْعُفو فكم مرَّ

نْ   للخاِدِم?! منك أْقَرُب  هو عمَّ
 شاةٍ  ِرْجَل  َكَرسَ  وقد − عنه تعاىل اهللاُ رَيض − َذرٍّ  ألِيب  مملوكٌ  غالمٌ  جاءَ  وقد

, أليب ُتهُ  أنا املَْمُلوُك: الغالمُ  قال هذه? ِرْجَل  َكَرسَ  َمنْ  للُغالِم: َذرٍّ  أبو قال َذرٍّ  َكَرسْ
َبنِي; َفتْغَضَب  ِألَِغيَظَك  : أبو فقاَل  !čاهللا ُسبحانَ  فَتْأَثَم, فَتْرضِ  َمنْ  َألَِغيَظنَّ  čواهللا َذرِّ
َضَك   .IRHوأْعَتْقُتَك  عنك َعَفْوُت  قد َغْيظِي, عىل َحرَّ

 يف الطَّرباِينِّ  عند جاءَ  فقد ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِمنَ  َسِمَعهُ  آَخرَ  شيًئا َينَْتظِرُ  ألنَّه ذلك
 َمَألَ  َأْمَضاهُ  ُيْمِضَيهُ  أنْ  َشاءَ  وَلوْ  َغْيًظا َكَظم وَمنْ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الكبريِ  ُمْعَجِمهِ 

 .ISH»الِقياَمةِ  َيْومَ  َرَجاءً  َقْلَبهُ  اهللاُ
ْنيا يف وَرجاءً  إيامًنا ُقلوَبنا اْمَألْ  اللُهمَّ   واآلِخرِة. الدُّ

  k  
                                                 

 الرب كتاب والرتمذي: ),٥١٦٤( رقم اململوك, حق يف باب األدب, كتاب داود: أبو أخرجه )١(
 . عمر ابن حديث من ),١٩٤٩( رقم اخلادم, عن العفو يف جاء ما باب والصلة,

 ).٦٦/٢١١( دمشق تاريخ يف عساكر ابن أخرجه )٢(
 . عمر ابن حديث من ),١٣٦٤٦ رقم ,١٢/٤٥٣( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه )٣(
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 .]٧:[املائدة ﴾: ﴿b c d e احلقُّ  قال
رِ  َمْبدأ وإىل č اهللا بنَِعمِ  التَّْذكريِ  َمْبدأِ  إىل فيه نحتاُج  زمنٍ  يف نحنُ   َتَذكُّ

ُرنا َمنْ  إىل حاجةٍ  يف فنحنُ  علينا, č اهللا نِعمِ   أنْ  حاجةٍ  ويف ,čاهللا بنَِعمِ  ُيَذكِّ
رَ  ُروَن, وَن,الشاكُ  فيه َكثُرَ  زمنٍ  يف عليْنا, č اهللا نَِعمَ  َنتََذكِّ  واجلاِحدوَن, واملُتََضجِّ

ُث ـنَتحَ  لذا اطِِن;ـوالب منها اِهرِ ـالظ č اهللا لنَِعمِ  واُملنِْكرونَ   احلقِّ  َقْولِ  عن دَّ
: ﴿b c d e﴾ ٧:[املائدة[. 
رَ  أنْ  العظيمةِ  املباِدئِ  ِمن مْبَدأُ  فهو  جاءَ  وقد عليك, č اهللا نَِعمَ  َتَتَذكَّ

 ` _ ^﴿ : احلقُّ  قال كثًريا, čاهللا ِكتاِب  يف املْبَدأِ  هبذا التذكريُ 
a b c d﴾ ٩:[األحزاب[. 

 a b c d e f g h﴿ آَخَر: موضعٍ  يف سبحاَنهُ  وقال
i j k﴾ ١٠٣:عمران [آل[. 

ُدوهُ  اَملْبدأِ  هذا عىل والصاحلونَ  األنبياءُ  سارَ  بل   أْقواِمِهْم. يف وأكَّ
 :− سبحاَنهُ  احلقُّ − قال كام يقوُل  اُملضيئةِ  النَّامذِج  أحدُ   ُموسى فهذا

﴿d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z﴾ ٢٠:[املائدة[. 

kk



 

 

אאא٦٧

 : ﴿A B C D يقوُل  إبراهيمَ  ُسورةِ  يف آَخرَ  موضعٍ  ويف
E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y 
Z [ \﴾ إبراهيم]:٦[. 
ةِ  املباِدِئ  ِمن إًذا: رِ  مبدأُ  ُجمَْتمعاتِنا يف َتِشيعَ  أنْ  َينَْبغي التي اُملهمَّ  čاهللا نَِعمِ  َتَذكُّ
 ,رِ  وَمْبدأُ  علينا , هو النَِّعمِ  هبذه اُملنِْعمَ  أنَّ  َتَذكُّ  Ì﴿ ِكتابِِه: يف القائُل  اهللاُ

Í Î Ï Ð Ñ﴾ ٥٣:[النحل[. 
دَ  أنْ  حاَوْلُت  ولو نُْت; َام  لَ  علينا č اهللا نَِعمَ  ُأَعدِّ   احلقَّ  ألنَّ  َمتكَّ

 ولكنَّني ,]١٨:[النحل ﴾a ` _ ^ [ \﴿ موِضٍع: ِمن أكثرَ  يف يقوُل 
رُ  هاهنا   علينا: čاهللا نَِعمِ  ببعضِ  ُأَذكِّ

 عليك أْنعمَ  َخَلَقَك  حينام  فاهللاُ واإلجياِد, اخلَْلِق  نِْعمةُ  األُوىل: النِّعمةُ 
اكَ  َخَلَقَك  أنْ  النِّعمِة, هبذه  واجلنَّةُ  اْسَتَقْمَت, إنِ  اجلَنَّةَ  َمْثواكَ  َجَعَل  ثم فَعَدَلَك, فَسوَّ
ُث  حينام  : ﴿Ã Ä Å احلقُّ  قال نِعمٍة, ِمن هبا َكفى عنها َتَتَحدَّ
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 

Ú Û﴾ فاهللاُ  ]٣:[فاطر  ُرنا   واإلجياِد. اخلَْلِق  نِْعمةِ  النِّْعمِة, هبذه ُيذكِّ
 ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿ آَخَر: موضعٍ  يف − سبحاَنهُ −  احلقُّ  ويقوُل 
 .]٤٠:[الروم ﴾¿ ¾ ½

 . عباِدهِ  عىل هبا َيْمَتنُّ  مما اخلَْلِق  نِْعمةَ   فَجَعَل 



 

 

אאאאFE ٦٨

 ُأَخَر, َخمُْلوقاٍت  الوقِت  نفسِ  يف َخَلَق   فاهللاُ التكريُم, الثانيُة: النِّْعمةُ 
ةِ  ِمن َجيَْعَلَك  أنْ  اختارَ  لكنْ  يَّ رْ  نِْعمٌة, فهذه آَدمَ  ُذرِّ  َخْلًقا ُفالًنا َخَلَق  اهللاَ أنَّ  لو فَتَصوَّ
 َخيُْلَقَك  أنْ  اختارَ  فحينام حيواًنا, أو طاِئًرا أو َشَجرًة, أو َحَرشًة, َخَلَقهُ  أنَّهُ  لو آَخَر,
مَ  اخلَْلَق  هذا  ` _﴿ سبحاَنُه: احلقُّ  قال ُتْشَكَر, أنْ  َتْسَتْوِجُب  نِْعمةٌ  فهذه املَُكرَّ
a b c d e f g h i j k l m 

n o p﴾ ًما. فجعَلَك  ]٧٠:[اإلرساء  ُمَكرَّ
 َزَمنٍ  يف َخَلَقَك   فاهللاُ واإلجياِد, اخلَْلِق  ومكانُ  َزَمنُ  الثالثُة: النِّْعمةُ 

َمنِ  هذا يف َتِعيُش  حينام فأنت قاِدمٍة, وأْزِمنةٍ  غابِرٍة, أْزمنةٍ  ِمن أْفَضَل   فاهللاُ  الزَّ
  َهذه عىل ربَّهُ  الَعْبدُ  َيْشُكرَ  أنْ  َيْسَتْوِجُب  وهذا األْزِمنَِة, أْفَضَل  لك اختار 

رْ  النِّْعمِة,  َشَظٍف  يف سنةٍ  مئةِ  َثالِث  أو سنةٍ  ِمئَتْي  قبَل  َزَمنٍ  يف ُخلِْقَت  قد أنََّك  لو َتَصوَّ
رْ  وتِيٍه, َضياعٍ  يف أو للَقْتِل, اْنتِشارٍ  يف أو الَعْيِش, ِمن  َزَمنِ  يف خملوٌق  أنَّك لو وَتَصوَّ

رْ  التَّْفتِيِش, َحماكِمِ  َزَمنِ  يف أو الَقراِمطِة, َزَمنِ  يف أو ُلوٍط, َقْومِ   ُخِلْقْت  أنََّك  لو وَتَصوَّ
 ِمن َترى ال أْفريقيا, أْدغالِ  يف َخَلَقَك   اهللاَ أنَّ  لو املكاِن, هذا غري مكانٍ  يف

 باملئِة. واِحًدا وال النَِّعمِ  هذه
رَ  أنْ  علينا َيْسَتْوِجُب  وهذا  . اُملنِْعمَ  فنَْشُكرَ  النَِّعمَ  هذه َنَتَذكَّ

ابعُة: النِّْعمةُ  رَ   فاهللاُ لك, اخلَْلِق  َتْسِخريُ  الرَّ مواِت  يف ما لنا َسخَّ  السَّ
رٌة, فاآللةُ  األرِض, يف وما ٌر, واحلديدُ  ُمَسخَّ رٌة, واألْخشاُب  ُمَسخَّ  ودوابُّ  ُمَسخَّ

رةٌ  بُوجوِدها َنْعَلمُ  وال َنراها ال والتي َنراها التي األرضِ   هذا لنا َحتَْفظُ  لنا, ُمَسخَّ
 .البِيِئيَّ  التَّواُزنَ 



 

 

אאא٦٩ 

 : ﴿A B C D E F G H I J K L احلقُّ  يقوُل 
M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 
 .]٢٠:[لقامن ﴾` _ ^

 : ﴿O P Q R S T U V W ويقوُل 
X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s t﴾ ١٤− ١٢:[الزخرف[. 
﴿^ _ ` a b c d﴾ اَملْركوباُت  فهذه ]١٣:[الزخرف 
رَ  أنْ  وَتْسَتْوِجُب  č اهللا نِعمُ  احلديثةُ   اُملنِْعمَ  فنَْشُكرَ  النِّْعمةَ  هذه َنَتَذكَّ
.  
 صحيِحِه: يف ِحبَّانَ  اْبنِ  عندَ  ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال وقدْ 

ْ  َلُه: َفَيُقوُل  الِقياَمةِ  َيْومَ  َربَّهُ  َأَحُدُكمْ  َلَيْلَقَنيَّ « رْ  َأَمل ْ  واِإلبَِل? اَخلْيَل  َلَك  ُأَسخِّ  َأَذْركَ  َأَمل
ْ  وَتْرَبُع? َتْرَأُس  ْجَك  َأَمل ْجُتَك? َفَمنَْعُتُهمْ  اُخلطَّاُب  َخَطَبَها ُفالَنةَ  ُأَزوِّ  .IQH»َوَزوَّ

 سَيْسَأُلَك  č اهللا ِمنَ  نِْعمةٌ  َبْيتَِك  ويف َيَدْيَك  بني التي املرأةُ  هذه حتى أي:
 .č اهللا َتْسِخريِ  ِمن وهذا حياتَِك, يف ُوجوِدها عن

ٍر, َتَأمُّلٍ  إىل منَّا حتتاُج  نعمةٌ  وهي واإلحساُن, الفضُل  اخلامسُة: النِّْعمةُ   وَتَدبُّ
 ميزانُ  لكنْ  إساءٌة, ُتقابُِلها اإلساءةَ  وأنَّ  َحسنٌة, ُيقابُِلها احلََسنةَ  أنَّ  الَعْدلِ  ميزانَ  فإنَّ 

 وِزيادًة, أْمثاِهلا َعْرشَ  باحلََسنَةِ  ُيكافُِئنا أنَّهُ  č اهللا عند واإلْحسانِ  الَفْضلِ 
                                                 

 رقم والرقائق, الزهد كتاب مسلم: بنحوه أخرجه و ).٧٣٦٧( رقم حبان ابن صحيح )١(
)٢٩٦٨.( 



 

 

אאאאFE ٧٠ 

يِّئةِ   f g h i j﴿ النِّساء: ُسورةِ  يف  احلقُّ  قاَل  فقدْ  َسيِّئًة, وبالسَّ
k l m n o p q r s t u v﴾ ٤٠:[النساء[. 

 a b c d e f g ` _ ~﴿ األْنعاِم: ُسورةِ  يف وقال
h i j k l m n o﴾ ١٦٠:[األنعام[. 

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ الَقصِص: ُسورةِ  يف وقاَل 
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴾ ٨٤:[القصص[. 

, اجلُُمعةِ  فصالةُ  , وصالُتَك  بَعْرشٍ , وَصَدَقُتَك  بَعْرشٍ , وإْحساُنَك  بَعْرشٍ  بَعْرشٍ
  النِّْعمِة?! هذه ِمن أفضُل  نِْعمةٍ  وأيُّ 

كرانَ  َيْسَتْوِجُب  الذي واإلْحسانِ  الفضلِ  هذا َمظاِهرِ  ِمن وأيضا  عىل الشُّ
وامِ   اهللاُ  رَيض −  ُأمامةَ  أيب حديِث  ِمن الكبريِ  ُمْعجِمهِ  يف الطَّرباِينِّ  ِعند جاءَ  قدْ  ما الدَّ
َاملِ  َصاِحَب  إِنَّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  −عنه تعاىل يَِّئاِت  َيْكُتُب  الَِّذي−  الشِّ َفعُ  − السَّ  َلَريْ
 ِمْنَها اهللاَ واْسَتْغَفرَ  َنِدمَ  َفإِنْ  املُِيسِء, َأوِ  املُْخطِئِ  املُْسلِمِ  الَعْبدِ  َعنِ  َساَعاٍت  ِستَّ  الَقَلمَ 

  ذلك?! ِمن أْعَظمُ  َفْضلٍ  أيُّ  IQH»َواِحَدةً  ُكتَِبْت  وإِالَّ  َأْلَقاَها,
َ  العاصَني, توبةَ  َقبَِل   اهللاَ أنَّ  السادسُة: النِّعمةُ   إليها, الطريَق  وَيرسَّ

 والكافِرونَ  واملُنافقونَ  فالُعصاةُ  , اهللاُ  وهو واحٍد, طريٍق  ِمن فَجَعَلها
ُكونَ   ¥ ¤ £ ¢﴿ سبحاَنُه: احلقُّ  قال عليهم, تاَب  čاهللا إىل تاُبوا إذا واُملْرشِ
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

                                                 
 .)٦٦٥٠( رقم الشعب يف والبيهقي ),٧٧٦٥ رقم ,٨/١٨٥( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه )١(
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´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã﴾ ْركِ  يف هم الذين اُملنافقنيَ  أنَّ  أْي: ]١٤٦−١٤٥:[النساء  ِمن األْسفلِ  الدَّ

  النِّْعمِة?! هذه ِمن أعظمُ  هناك فهل املُْؤِمنَني, مع كانوا تابوا إذا النَّارِ 
اعونَ  املُْفِسدونَ  واملُحاربونَ  ْنيا يف جزاُؤهم فساًدا األرضِ  يف السَّ  ِخْزٌي, الدُّ

 k﴿ سبحاَنُه: قاَل  َتْوَبَتُهم, اهللاُ َقبَِل  تابوا إذا لكنَُّهم عظيٌم, عذاٌب  اآلِخرةِ  يف هم ول
l m n o p q r s t u v w x 

y z { | } ~ _ ` a cb d e 
f g ih j k l m n o p q r s t u 
v xw y z { | } ~﴾ ٣٤− ٣٣:[املائدة[.  

نوِب  بمغفرةِ  َيْكَتفي ال  اهللاَ أنَّ  ذلك ِمن وأعظمُ  ُل  بل هم, ل الذُّ  ُيَبدِّ
َل  أنْ  النَِّعيمِ  هذا ِمن أْعظمُ  ُهناك وليس حسناٍت, سيِّئاِهتم يِّئاُت  ُتَبدَّ  َحسناٍت, السَّ

 : ﴿A B C D E F G H I J K احلقُّ  قاَل 
L M N O P RQ S T U V W X Y Z [ \ 

] ^ _ ` a b c d e f g h i 
j k l nm o p q r s﴾ ٧٠− ٦٨:[الفرقان[. 

ا دةٌ  نَِعمٌ  إهنَّ َرها أنْ  منَّا حتتاُج  ُمَتَجدِّ واِم. عىل نَتَذكَّ  الدَّ
  k  
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F١٠E 

א 
  k   

 ]٢١:[املائدة ﴾: ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª احلقُّ  قاَل 
جالِ  الشباِب  ِمن إْخوةً  رَأْينا تقريًبا ُعقودٍ  ثالثةِ  َمدى وعىل  يف َيِسُريونَ  كانوا ممَّنْ  والرِّ
يِن, بِلَباسِ  ويَتَلبَّسونَ  ِهدايِة, ال طريِق   َينَْتِكُس, َمنْ  ومنهم َيرتاَجُع, َمنْ  منهم الدِّ
ُمونَ  َنراُهم كنَّا أنْ  بعد َيْضُعُف, َمنْ  ومنهم  واآلَخرُ  إماًما, كان بعُضُهم النَّاَس, َيَتَقدَّ
ًنا, ًسا, الُقرآنِ  َحتْفيظِ  حلقاِت  يف والثالُِث  ُمَؤذِّ  وَينَْتكُِسوَن, َيرتاَجُعونَ  هبم فإذا ُمَدرِّ

ُة; هذه عندهم وَحتُْصُل  دَّ  بظاهرٍة, وليست أفرادٌ  وهم بالَكْثرِة, ليسوا ِقلَّةٌ  هم َنَعمْ  الرِّ
  َيرتاَجُعوَن? ملاذا نفِسِه: يف وُيَردِّدُ  املُْشِفَق, الناِصَح  ُيْؤِسُف  األْمرُ  هذا لكنْ 

 a b c ` _ ~﴿ الكافريَن: عنِ   احلقُّ  قال
d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x zy { | } 
  .]٢١٧:[البقرة ﴾~

اُجعُ  وهذا نا, فيه وَقعَ  فيام َنَقعَ  ال حتَّى َنْعَلَمها; أنْ  ُبدَّ  ال ألسباٍب  الرتَّ  غْريُ
ِه, اتََّعظَ  َمنِ  والسعيدُ    األْسباِب: هذه ِمن بَغْريِ

ًال:  َرشاٍد, وال ِعْلمٍ  غْريِ  وعىل وُهًدى, َبيِّنةٍ  غريِ  عىل واْنِدفاُعُهم هم اْستِْعجالُ  أوَّ
ةَ  يف املُْؤِمنِنيَ  ِمن طائفةً  َيْوًما أَخذَ  وقد  والعاطفُة, واالندفاعُ  احلامُس  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  مع َمكَّ

kk
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ُئ  ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ  وَنْفَعَل, وَنْفَعَل  وُنواِجَه, ُنقاتَِل, أنْ  ُنِريدُ  :ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  فقالوا  ِمن ُهيَدِّ
الةِ  اآلنَ  عليكمُ  اآلَن, ليس ويقوُل: َرْوِعِهم كاِة, بالصَّ  اُملَثبِّتاِت, هبذه عليكم والزَّ
 _ ~ { | } x y z﴿ تعاىل: قاَل  آياٍت, فيهم −تعاىل− وىلامل أْنَزَل  حتى
` 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 «﴾ ٧٧:[النساء[IQH.  

 ُكتَِب  فلامَّ  ُنقاتَِل, أنْ  ُنِريدُ  يقولوا: أنْ  العاطفةُ  َتْدَفُعُهمُ  سنواٍت  َقْبَل  كانوا هم
  .č اهللا ِمنَ  هؤالءِ  ل َخْشيةً  النَّاسِ  وأَشدُّ  النَّاِس, أْعَجزُ  هم إذا الِقتاُل  عليهم

ًرا واْنِدفاًعا َمحاسةً  النَّاسِ  أشدَّ  إنَّ  تقوُل: القاعدةُ  إًذا:  النَّاسِ  َأَشدُّ  هم وَهتَوُّ
 بالعاطفِة, ُيْؤَخذُ  ال فالديِّنُ  الواقعُة. وَتَقعُ  اِجلدُّ  َجيِدُّ  عندما وَهِزيمةً  واْهنِياًرا َجَزًعا
 ِعْلم ِعن يكونَ  أنْ  ُبدَّ  ال وإنَّام عاطفًة, منه َخَرَج  عاطفةً  التََّديُّنِ  مَ  عالَ  َدَخَل  وَمنْ 
 ورشاٍد. وُهًدى وَبيِّنةٍ 

م ثانًيا:  هابطةِ  ِهَمِم, ال ضعيفةِ  وبيئاٍت  أْوساطٍ  يف عاُشوا اْهَتَدْوا ا م ل أهنَّ
َؤى, ِن, زائفةِ  الرُّ  A﴿ الكهِف: ُسورةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص لِنَبِيِّهِ  − سبحاَنهُ − احلقُّ  قاَل  الَتَديُّ
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﴾ ٢٨:[الكهف[. 

 اِعليَّةٌ ـف الثالثُة: اُرص ـالعن هذه فيها تعيُش  التي ئةِ ـالبي يف َتَتَوفَّرَ  أنْ  ُبدَّ  فال
                                                 

 ).٢/٣٥٩( كثري ابن تفسري ),٧/٢٣٠( الطربي تفسري انظر: )١(
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ةٌ   ﴾G H﴿ واستمراٌر: ﴾E F﴿ فاعليٌَّة: وإخالٌص, واستمراريَّ
 .﴾I J﴿ وإخالٌص:
 تراَجُعوا الذين هؤالءِ  فبعُض  بَذواِهتم, وإْعجاُهبم وِكْربُهم ُغُرورُهم ثالًثا:

ُم بسبِب  تراَجُعوا إنَّام  ِمن َتْسَتْغِرُب  وإنَّك الُغروِر, وداءُ  الُعْجِب  داءُ  أصاَهبُم أهنَّ
ُ  كيف ِدينِهِ  إىل −تعاىل−  اهللاُ هداهُ  إنسانٍ  فَّعُ  منه, أَقلَّ  ويراُهم النَّاِس, عىل َيَتَكربَّ  وَيَرتَ

فَّعُ  والذي عليهم, ُف  َيْسُقطُ  حقٍّ  بغْريِ  َيَرتَ , عنِ  وُيْرصَ  يف  اهللاُ  قاَل  احلقِّ
 f g h i j k l m n o﴿ األْعراِف: ُسورةِ 
p q r s t u v w x y z { | } ~ 

_ ` a b c d e f g h i j k﴾ 
  .]١٤٦:[األعراف
 بالِفْعلِ  وإنَّنا الُغروُر, أصاَهبُمُ  لكنْ  النَّاَس, ُيعلِّمونَ  وكانوا ِهدايٍة, يف كانوا هم
نًا شخًصا نرى حينام َنْسَتْغِرُب   ُيَسلِّمُ  فال اَملْسِجدَ  َيْدُخُل  يشَء, ال الناَس  يَرى ُمَتَديِّ

  النَّاِس. ِمن أْفَضُل  أنَّهُ  يَرى ألنَّهُ  أحٍد; عىل ُيَسلِّمُ  فال الشاِرعِ  يف َيْمِيش  أو أحٍد, عىل
 l m n o p q﴿ أيضا:  اهللاُ  وقال
r s t u v w x y z﴾ ١٤٧:[األعراف[.  
 َقْلبِهِ  ِيف  َكانَ  َمنْ  اَجلنَّةَ  َيْدُخُل  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال َداُودَ  أيب ُسننِ  ويف

 .IQH»كِْربٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقاُل 
                                                 

 اللباس, كتاب داود: وأبو ),٩١( رقم وبيانه, الكرب حتريم باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )١(
 . مسعود ابن حديث من ),٤٠٩١( رقم الكرب, يف جاء ما باب
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ْرعَ  إنَّ  : ِعيسى وقال هِل, يف َينُْبُت  الزَّ ْخِر, عىل َينُْبُت  وال السَّ  الصَّ
, َقْلِب  يف َتْعَمُل  وال اُملتواِضعِ  َقْلِب  يف َتْعمُل  اِحلْكمةُ  كذلك ِ  َمن أنَّ  َتَرْونَ  أَال  اُملَتَكربِّ
ْقِف  إىل برأِسهِ  َشَمَخ  هُ  السَّ  .IQHوأْكرمهُ  أَظلَّهُ  َطأَطأَ  وَمنْ  َشجَّ

اِشدُ  اخلليفةُ  وهو − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  العزيزِ  عبدِ  بنُ  ُعَمرُ  وهذا  اخلامُس  الرَّ
دُ  َذَ  له ابنًا أنَّ  بلَغهُ  الصالُِح, املُوفَُّق  املُسدَّ  قال: ِرسالةً  له فكَتَب  ِدْرهٍم; بألِف  خاَمتًا اختَّ

ِذْ  َبْطٍن, أْلَف  به وأْشبِعْ  اخلاَتَم, فبِعِ  هذا ِكتايب أتاكَ  إذا , خاَمتًا واختَّ ْنيِ  واْجَعْل  بِدْرَمهَ
هُ    .IRHَنْفِسهِ  َقْدرَ  َعَرَف  اْمَرأً  اهللاُ َرِحمَ  عليه: واْكُتْب  ِصينِيا, حديًدا َفصَّ

َ  أن أرادَ  َمنْ  َيْفَعُل  هكذا  َنْفَسُه. ُيَريبِّ
 اهللاُ  رمحهُ −  َحنَْبلٍ  بنَ  أْمحدَ  ِمْثل رأيُت  ما :− تعاىل اهللاُ رمحهُ −  َمِعنيٍ  بنُ  َحيْيى قال

الِح  ِمن فيه كان مما بيشءٍ  علينا افَتَخرَ  ما سنةً  مخسنيَ  صِحْبناهُ  − تعاىل  .ISHواخلريِ  الصَّ
ِة. مُ  عالِ  َحنَْبلٍ  بنُ  أمحدُ  وهو  األُمَّ

ُهمْ ـُغلُ  رابًعا: ُدهم وُّ يِن,ـال يف وَتَشدُّ دَ ـوالتََّش  الُغُلوَّ  فإن دِّ ينِ  يف دُّ  سبٌب  الدِّ
اُجِع, لالنتكاسِ   رَيض − ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن الُبخاِريِّ  صحيِح  يف جاءَ  وقد والرتَّ

ينَ  َهَذا إِنَّ « :č اهللا رسوُل  قاَل  قاَل: − عنه تعاىل اهللاُ  , الدِّ  ُيَشادَّ  َوَلنْ  ُيْرسٌ
ينَ  ُدوا َغَلَبُه; إِالَّ  َأَحدٌّ  الدِّ وا, وَقاِرُبوا َفَسدِّ ْوَحةِ  بِالَغْدَوةِ  واْسَتِعينُوا وَأْبِرشُ ءٍ  والرَّ  وَيشْ

                                                 
 ).٣/٣٤٥( الدين علوم إحياء يف الغزايل ذكره )١(
 ).٢/٣١٦( السالكني مدارج يف القيم ابن ذكره )٢(
 اجلوزي وابن ),٥/٢٨١( دمشق تاريخ يف عساكر وابن ),٩/١٨١( احللية يف نعيم أبو أخرجه )٣(

 ).٣٦٦(ص: املناقب يف
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ةِ  ِمنَ  ْجلَ دُ  فالذي IQH»الدُّ ينِ  هذا يف نفِسهِ  عىل ُيَشدِّ  َمْغلوٌب. الدِّ
َا َيا« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمن ماَجهْ  ابنِ  ُسننِ  ويف  النَّاُس, َأهيُّ

اُكمْ  يِن; ِيف  والُغُلوَّ  إِيَّ ينِ  ِيف  الُغُلوُّ  َقْبَلُكمُ  َكانَ  َمنْ  َأْهَلَك  َفإِنَّهُ  الدِّ  حينام هذا قاَل  IRH»الدِّ
ِد, ِمنَ  هذا فرأى ما, شيًئا كبريةٍ  احلجِّ  أيَّامِ  يف بحجارةٍ  َيْرُمونَ  صحاَبَتهُ  رأى  التََّشدُّ
 للهالِك. سبٌب  هذا أنَّ  ورأى

 النُّفوَس  هذه َجبََل   اهللاَ  فإنَّ  النُّفوِس, هذه حقيقةَ  َجِهُلوا أهنم خامًسا:
 َعابِدٍ  لُِكلِّ  إِنَّ « أمحَد: ُمسندِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  التَّقلُِّب, ِمن حالٍ  عىل
ةً  ةٍ  ولُِكلِّ « واندفاًعا ومحاًسا نشاًطا أي: »ِرشَّ ةً  ِرشَّ  يِصريُ  احلامسِ  بعدَ  وَجْزًما, »َفْرتَ

ا« طبيعيٌّ  هذا فتوٌر, ا ُسنَّةٍ  إَِىل  َفإِمَّ ُتهُ  َكاَنْت  َفَمنْ  بِْدَعٍة; إَِىل  وإِمَّ  َفَقدِ  ُسنَّةٍ  إَِىل  َفْرتَ
ُتهُ  َكاَنْت  َوَمنْ  اْهَتَدى,   .ISH»َهَلَك  َفَقْد  َذلَِك  َغْريِ  إَِىل  َفْرتَ

 البيئاِت; هذه ِمْثلِ  يف ُتوَجدُ  فحينام أحياًنا, وَتْفُرتُ  أحياًنا َتنَْشطُ  النَّْفُس  هكذا
ْكِر, بيئاِت  ُل  بيئاٌت  الذِّ  النَّفحاُت  هذه فيها بيئاٌت  والرمحاُت, اخلرياُت  فيها َتَتنَزَّ

بانِيَّةُ  ْت, َغَفَلْت  فإذا وَتنَْشُط, َتْرَتِفعُ  الرَّ ٌل ُمعَ  له الُفُتورُ  وهذا َفَرتَ  فقد أْدَنى, وحدٌّ  دَّ
ُتهُ  َكاَنْت  َفَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل   .»اْهَتَدى َفَقدِ  ُسنَّةٍ  إَِىل  َفْرتَ

ها األسباِب  هذه ل إًذا:  ِهدايِة, ال طريِق  عىل كانوا الذين ُأولئَك  َتراَجعَ  ولغْريِ
 التََّقلُُّب. َطبِيَعتِها ِمن التي النَّْفسِ  هذه ل َينَْتبُِهوا م ل ولكنَُّهم اإليامِن, َطْعمَ  ذاُقوا وقد

                                                 
 .)٣٩( رقم يرس, الدين باب اإليامن, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 ),٣٠٥٧( رقم احلىص, التقاط باب احلج, مناسك كتاب والنسائي: ),١/٢١٥( أمحد أخرجه )٢(

 ).٣٠٢٩( رقم الرمي, حىص قدر باب املناسك, كتاب ماجه: وابن
 . العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من ),٢/١٥٨( أمحد أخرجه )٣(
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اُجعِ  األْسباِب  ِمن مجلةٌ  هذه   املَْوىل َأْسَأُل  الذين األْصحاِب, ُأولئَك  لَِرتَ
دادَ  الثَّباَت  هم ول يل شاَد. والسَّ   والرَّ

  k  
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  k   
ةٍ  ِمن ما ةُ  وهذه َنِذيًرا, فيها  اهللاُ وَبَعَث  إال ُأمَّ   اهللاُ أْرسَل  األُمَّ

ًدا َنبِيَّنا فيها  ~ { | } : ﴿x y z احلقُّ  فقاَل  نذيًرا; ملسو هيلع هللا ىلص ُحممَّ
_ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q﴾ ٩:[األحقاف[. 

 ﴾l m n o p q r s t u v w x y﴿ سبحاَنُه: وقاَل 
 .]١٨٤:[األعراف

  .]٨٩:[احلجر ﴾Ç È É Ê Ë Ì﴿ سبحاَنُه: وقاَل 
ِة, نذيًرا  اهللاُ  بعثَهُ  تَهُ  أْنَذرَ  ما ُمجلةِ  ِمن فكانَ  لألُمَّ  بجميعِ  الِقيامةِ  يومَ  به ُأمَّ

تهُ  أْنَذرَ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ذلك وِمن أسامِئِه,  .احلَْرسةِ  يومَ  ُأمَّ
 : ﴿A B C فقاَل  احلَْرسِة, يومُ  القيامِة: يومِ  أسامءِ  فِمن

D E F G H I J K L M﴾ ٣٩:[مريم[. 
 َحَرساِت  َيِقَينا أنْ   اهللاَ  نسأُل  للحرساِت, مشاِهدَ  القيامةِ  يومِ  يف فإنَّ 

ُل  لَذا القيامِة; يومِ   لِنَْذُكرَ  ]٣٩:[مريم ﴾A B C﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقِّ  قوَل  َنتََأمَّ
  الِقيامِة. يومِ  يف احلرساِت  َمشاِهدِ  بعَض 

ُ  حيُث  للحرساِت; َمشاِهدُ  هناك تكونُ  الِقيامةِ  يومِ  ففي وَن; َيَتَحرسَّ ُ  املَُقرصِّ
َي  لذا   احلَْرسِة. بيومِ  القيامةِ  يومُ  ُسمِّ

kk
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ُل  ُد ـاملشه  الذين املُرائِنيَ  ُد ـَمْشه القيامِة: يومِ  يف احلرساِت  دِ ـَمشاهِ  ِمن األوَّ
 .čاهللا لغْريِ  َعِمُلوا

ْوا, صاموا, هم كاَة, وآَتُوا وصلَّ  َيْعَملوا م ل لكنَُّهم الصاحلاِت, وعملوا الزَّ
ْنيا, َعِملوهُ  وإنَّام ,čهللا ذلك ونَ  شيًئا, َجيُِدونَ  فال الِقيامةِ  يومَ  فيأتونَ  للدُّ ُ  عىل فَيَتَحرسَّ
 : ﴿g h i j k احلقُّ  قاَل  باحلَْرسِة, فُيصابونَ  األْعاملِ  تلك

l﴾ :ْنيا احلياةَ  وبإحسانِهِ  وبزكاتِِه, بصالتِِه, ُيريدُ  كان َمنْ  أي  m n﴿ الدُّ
o p q r s t u﴾ لونَ  عليهم, وُيْثنى سُيْمدحونَ  ]١٥:[هود  وُحيَصِّ

نيا; يف واَملنْزلةَ  اجلاهَ  ُم الدُّ ْنيا, أْجلِ  ِمن َعِمُلوا ألهنَّ : يقوُل  ثم الدُّ  v w﴿ احلقُّ
x y z { | } ~ _ ` a b c d e f g﴾ 
  .]١٦:[هود

ْنيا يف َعِمُلوا هم وَن. َحبَِط, لكنَّهُ  الدُّ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فَيَتحرسَّ
كُ  َعَلْيُكُم: َأَخاُف  َما َأْخَوَف  إِنَّ « أْمحَد: ُمْسندِ  ْ كُ  وما قالوا: ,»األَْصَغرُ  الرشِّ ْ  الرشِّ

ياءُ « قال: ?čاهللا رسوَل  يا األْصَغرُ   .»الرِّ
 إَِىل  اْذَهُبوا« هم: بأْعاملِ  النَّاُس  ُجوزَي  إذا الِقيامةِ  يومَ  هم ل  اهللاُ يقوُل 

ْنَيا, ِيف  ُتَراُؤونَ  ُكنُْتمْ  الَِّذينَ   الذين أي: IQH»َجَزاًء? ِعنَْدُهمْ  َجتُِدونَ  َهْل  فاْنُظُروا الدُّ
نُونَ  ُكنْتم أو أْجِلِه, ِمن ُتَصلُّونَ  ُكنْتم نونَ  ُكنْتم أو أْجِلِه, ِمن ُخْطَبَتكم ُحتَسِّ  ِمن ُتَؤذِّ

 فهذا باحلَْرسِة. فُيصابونَ  جزاٍء; ِمن عندهم َجتُِدون هل فاْنُظروا إليه, اْذُهبوا أْجِلِه,
 اَملشاِهِد. أحدُ 

                                                 
 . لبيد بن حممود حديث من ),٥/٤٢٨( أمحد أخرجه )١(
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طَ  َمنْ  َمْشهُد  الثاين: اَملشَهُد  ْنيا. يف الصالِِح  العملِ  يف َفرَّ  الدُّ
 ُ ًطا ُكنَْت  َمنْ  فيا القيامِة, يومِ  يف َيَتَحرسَّ الِة, يف ُمَفرِّ كاِة, يف أو الصَّ  يف أو الزَّ

ياِم, ًطا ُكنَْت  أو الصِّ  t u v w﴿ سبحاَنُه: اهللاُ قاَل  قد الطَّاعاِت, أحدِ  يف ُمَفرِّ
x y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h 
i j k l m n o p﴾ ٣١:[األنعام[.  

, ال وكانَ  ماَت  شباٍب  ِمن َنْعِرُف  وكم ُت  إذا َنْفِسِه: يف يقوُل  وكان ُيَصيلِّ  َكِربْ
, ْجُت  اجلامعةَ  َأْهنيُت  إذا أو َسُأصيلِّ , وَتَزوَّ الةِ  وسَأْلَتِزمُ  سُأصيلِّ  َيْأِيت  فإنَّهُ  فامَت, بالصَّ

تا يا ويقوُل: القيامةِ  يومَ  ْطُت  ما عىل َحْرسَ  :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قاَل  كام اهللا, َجنِْب  يف َفرَّ
﴿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﴾ ٥٥,٥٦:[الزمر[  ُ    اليوِم. هذا عىل َيتحرسَّ

 ُأِريَ  إِالَّ  اَجلنَّةَ  َأَحٌد  َيْدُخُل  َال « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الُبخاِريِّ  صحيِح  يف جاءَ 
 ِمنَ  َمْقَعَدهُ  ُأِريَ  إِالَّ  النَّارَ  َأَحٌد  َيْدُخُل  َوَال  ُشْكًرا, لَِيْزَدادَ  َأَساءَ  َلوْ  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ 

ةً  َعَلْيهِ  لَِيُكونَ  َأْحَسنَ  َلوْ  اَجلنَّةِ    .IQH»َحْرسَ
ُ  الَبداَر, فالَبدارَ    ُيباِدَر. أنْ  عليه čاهللا طاعةِ  يف واُملَقرصِّ
ُ  أنَّه الثالُث: اَملْشهُد  وِء. ُصحبةِ  عىل َيَتَحرسَّ  السُّ

وءِ  أصحاَب  ورَأى القيامةِ  يومَ  جاءَ  إذا فإنَّهُ   باحلَْرسِة, ُيصاُب  َأُخذوهُ  أينَ  إىل السُّ
                                                 

 هريرة أيب حديث من ),٦٥٦٩( رقم ,والنار اجلنة صفة باب الرقاق, كتاب البخاري: أخرجه )١(
.  
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 g h i j﴿ :−سبحاَنهُ − احلقُّ  قاَل  ُأْنثى, أو َذَكًرا كبًريا, أو كان شابا
k l m n o p q r s t u v w x y﴾ 

َْذُت  ما َلْيتني يا يقوُل: ]٢٧,٢٨:[الفرقان يه−  ُفالًنا اختَّ  َضيَّعَ  فالنٌ  هذا − باْسِمهِ  ُيَسمِّ
ْكنِي م ل ,ِديني عيلَّ  , َيْرتُ ْكنِي م ول ُأَصيلِّ , َأَبرُّ  َيْرتُ ْكني م ول بوالِِديَّ  الطاعاِت, أْفَعُل  َيْرتُ

ماِت, ُب ـأْرَتكِ  وَجَعلني ُب  اُملَحرَّ ُب  ْمَر,ـاخلَ  وأْرشَ خاَن,ـال وأْرشَ  وأفعُل  وأفعُل  دُّ
﴿z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ 

  .]٢٩:[الفرقان
 َقْومٌ  اْجَتَمعَ  َما« أْمحََد: عند ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل 
ُقوا َام  إِالَّ  čاهللا ِذْكرِ  َغْريِ  َعنْ  َفَتَفرَّ ُقوا َكَأنَّ اٍر, ِجيَفةِ  َعنْ  َتَفرَّ  املَْجلُِس  َذلَِك  َوَكانَ  ِمحَ
ةً  َعَلْيِهمْ   .IQH»َحْرسَ

عْ  جِّ ُ  ألنَّهُ  أوقاَتُه? قىض أين ..ِذكرياتِِه. رشيطَ  منَّا ُكلٌّ  فْلُريَ  يومَ  عليها سَيَتحرسَّ
  الِقيامِة.

 احلسناِت. ضياعِ  مشهُد  الرابُع: املشهُد 
ْنياـال يف كانَ  دْ ـق  ,čهللا ُيصيلِّ  كان بل ًيا,ـُمرائ يكنْ  م ل ,čهللا احلسناِت  َجيَْمعُ  دُّ
ٍق  إناءٍ  يف َعْذًبا ماءً  جيمعُ  الذي كَمَثلِ  َمَثَلهُ  ولكنَّ  ,čهللا وُيَزكِّي ,čهللا ويصومُ   فال ُخمَرَّ

ِمِذيِّ  ُسنَنِ  يف جاءَ  فقدْ  اإلناُء, َيْمَتِلُئ  ْ  »املُْفلُِس? َمنِ  َأَتْدُرونَ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الرتِّ
 :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال َمتاَع, وال له ِدْرَهمَ  ال َمنْ  ,čاهللا رسوَل  يا فينا اُملْفِلُس  قالوا:

تِي ِمنْ  اُملْفلُِس « ٍة, يف هذا »وَزَكاتِهِ  وِصياِمهِ  بَِصالتِهِ  الِقياَمةِ  َيْومَ  َيْأِيت  َمنْ  ُأمَّ  واْنُظرْ  ِكفَّ
                                                 

 ).٢/٣٨٩( أمحد أخرجه )١(
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 َدمَ  وَسَفَك  َهَذا, َماَل  وَأَكَل  َهَذا, وَقَذَف  َهَذا, َشَتمَ  وَقْد  وَيْأِيت « اآلنَ  اخلُروِق  إىل
َب  َهَذا,  َحَسناُتهُ  َفنَِيْت  َفإِنْ  َحَسناتِِه, ِمنْ  وَهَذا َحَسناتِِه, ِمنْ  َهَذا َفَيْأُخُذ  َهَذا, وَرضَ
 ِيف  ُطِرَح  ُثمَّ  ْيهِ ـَعلَ  َفُطِرَح  َخَطاياُهمْ  ِمنْ  َذ ـَأَخ  اَخلطاَيا, ِمنَ  ْيهِ ـَعلَ  َما ُيْقَىض  َأنْ  َقْبَل 

  .IQH»النَّارِ 
 أْمواَل  وَيْأُكُل  وَيْقِذُف, َيْشُتُم, لكنَّهُ  وصياٌم, وزكاةٌ  صالةٌ  عنده هوف َنَعْم,

َ  بالباطِِل, النَّاسِ  تِهِ  اْغَرتَّ  وأَكَلها, عبا فَعبَّها املسلمنيَ  أْموالِ  عىل ُويلِّ  وُسلطانِِه; بُقوَّ
َة, وال له َحْوَل  ال الذي املسكنيَ  فَظَلمَ   ماَلهُ  فأَكَل  معُه; َمنْ  وَسذاجةِ  بذكاِئهِ  اْغَرتَّ  ُقوَّ

اويِح, صالةُ  وضاعْت  احلسناُت, فضاعِت  واستْدَرَجُه!  ألنَّ  الليِل; ِقيامُ  وضاعَ  الرتَّ
. الِقيامةِ  يومَ  منه سيأخذونَ  هؤالءِ  َ  ليَتَحرسَّ

 النَّاَر. النَّارِ  أْهُل  ُيعاينُ  حينام اخلاِمُس: املشَهُد 
 ½ ¼ « : ﴿³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º احلقُّ  قال

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
A B C D E﴾ مُت  َلْيَتنِي يا أي: ]٢٤−٢١:[الفجر  َيُرسُّ  ما ِحليايت قدَّ

 .حقيقةً  النَّارِ  َمْشهدَ  رأى فَقدْ  العظيِم. املوقِف  هذا يف َنظري
 : ﴿o p q r s t u v w x احلقُّ  قال لذا

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
                                                 

والرتمذي: كتاب صفة ), ٢٥٨١مسلم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم الظلم, رقم (أخرجه  )١(
من حديث أيب هريرة ), ٢٤١٨القيامة والرقائق, باب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص, رقم (

.  
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® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾ ١١−٧:[امللك[.  

 َيْومَ  بِاملَْوِت  ُيْؤَتى« قاَل:  النبيَّ  أنَّ  ُمْسلمٍ  صحيِح  يف جاءَ  وقد
ئِبُّونَ  اَجلنَِّة; أْهَل  َيا فُيقاُل: والنَّارِ  اجلنَّةِ  َبْنيَ  فُيوَقُف  َأْمَلُح, َكْبٌش  َكأنَّهُ  الِقيامةِ   فَيْرشَ

 َهْل  النَّارِ  َأْهَل  َيا فُيَقاُل: َنَعْم, فَيُقوُلونَ  َقاَل: َهَذا? َتْعِرُفونَ  َهْل  ُهْم: لَ  فُيقاُل  وَينُْظروَن,
ئِبُّونَ  قاَل: َهَذا? َتْعِرُفونَ   بِهِ  فُيْؤَمرُ  قال: املَْوُت. َهَذا َنَعْم, وَيُقوُلوَن: وَينُْظرونَ  فَيْرشَ
 ثم ,»َمْوَت  َفَال  ُخُلودٌ  النَّارِ  َأْهَل  وَيا َمْوَت, َفَال  ُخُلودٌ  اَجلنَّةِ  َأْهَل  َيا فُيقاُل: فُيْذَبُح,

 č : ﴿A B C D E F G H I J Kاهللا رسوُل  َقَرأَ 
L M﴾ ٣٩:[مريم[IQH.  

هُ  املشهدُ  وهذا  أنَّه املَْوَت  اجلنَّةِ  أْهُل  ُيعايِنُ  حينام احلَْرسِة, يومَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  سامَّ
ونَ  ماَت, أنَّه املَْوَت  النَّارِ  أْهُل  وُيعاِينُ  ماَت,  A B﴿ فيقوُل: هذا; عىل فيَتَحرسَّ
C D E F G H I J K L M﴾ ٣٩:[مريم[.  

  k  

                                                 
 ),٤٧٣٠( رقم ,﴾A B C﴿ قوله: باب ,القرآن تفسري كتاب البخاري: أخرجه )١(

 الضعفاء, يدخلها واجلنة اجلبارون يدخلها النار باب وأهلها, نعيمها وصفة اجلنة كتاب ومسلم:
 . اخلدري سعيد أيب حديث من ),٢٨٤٩( رقم
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ُل  اآليةِ  هذه عند َنِقُف   األْنبياِء, ُخُلُق  فهي اخلرياِت, إىل املُبادرةِ  ُروَح  فيها َنَتَأمَّ
ال حَني, والطَّام واألْتقياِء,  اخلرياِت  إىل واُملباِدرُ  واملُْخِلصَني, والعاملَني, حَني, والصَّ

يَّاِت  ربِّ  إىل ُمباِدرٌ  حقيقتِهِ  يف  هو  ُموسى قاَلهُ  ما ُمَبيِّنًا الكريمِ  كتابِهِ  يف القاِئلِ  الَربِ
: ﴿{ | } ~ �﴾ ٨٤:[طه[.  

م األْرُض  َعْرُضها جنَّةٍ  لِ  ُمباِدرٌ  وهو  :− سبحاَنهُ − حقُّ  ال قاَل  كام اواُت, والسَّ
﴿B C D E F G H I J K L 

M﴾ ١٣٣:عمران [آل[.  
رجاِت, ألْعَىل  ُمباِدرٌ  وهو  : ﴿Å Æ Ç È احلقُّ  قال كام الدَّ

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﴾ ١٠:[احلديد[.  

فاِت, بأْمجَلِ  لالتِّصاِف  ُمباِدرٌ  وهو  فيهم: اهللاُ قاَل  الذين اُملْؤمننيَ  صفاِت  الصِّ
﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 

Ú Û Ü Ý Þ ß A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S﴾ ٦١−٥٧[املؤمنون[. 

عواِت  بأْصَدِق  للَفْوزِ  ُمباِدرٌ  وهو  للُمباِدِرينَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  دَعا فقد املُباركاِت, الدَّ

kk
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رينَ  ُهمَّ « فقاَل: َداُوَد, أيب ُسننِ  يف جاءَ  كام املَُبكِّ تِي َباِركْ  اللَّ    .IQH»ُبُكوِرَها ِيف  ِألُمَّ
فيعِ  اخلُُلِق  هبذا فعلينا  َتنَْقيض كيف األيامَ  هذه نَرى ونحنُ  − املُباَدرةِ  ُخُلِق −  الرَّ

عٍة, لِنا, آِخَرنا فُيْلِحُق  َلْقًطا َيْلُقطنا املوَت  وهذا َتنَْقِيض, كيف األْزمنةَ  وهذه بُرسْ  بأوَّ
 اُملبادرِة, إىل َيْدُعو ذلك كلُّ  حبيًبا, أو قريًبا أو صديًقا ُنَشيُِّعُه: َميًِّتا يومٍ  ُكلِّ  يف نرى
ُ  فكم  ُيباِدرْ  م ل رسيِرهِ  عىل إليه َتِصُل  اخلُطباءِ  وأصواُت  نائٌِم, هو َمنْ  نرى ونحنُ  َنتأملَّ
   النِّفاِق. بطابعِ  قلبِهِ  عىل اهللاُ َطَبعَ  ُمجَعٍ  ثالَث  َتَرَكها َمنْ  التي اجلُُمعِة! صالةِ  إىل

ُ  وكم امُ  عليه َمتُرَّ  الَقِويَّ  الشابَّ  نَرى ونحن َنَتأملَّ  č هللا يركعُ  ال األيَّ
ُ  وكم ركعًة! نونَ  عليها َمتُرُّ  اَملْرأةَ  هذه َنرى ونحنُ  َنَتأملَّ  اهللاَ  ُجتاِهرُ  تزاُل  ال وهي السُّ

ُ  وكم احلجاَب! تاركةً  مفاتِنِها ِمن ُتْبِديهِ  بام بمْعِصَيتها  الذي هذا َنرى ونحن َنتأملَّ
نونَ  عليه فَتُمرُّ  وَيْكنُِزهُ  املاَل  َجيْمعُ   قليلةٍ  بدنانريَ  اْغَرتَّ  قدِ  مالِِه! زكاةَ  ُخيِْرُج  وال السُّ
 أنَّه غافًِال  أو ُمتغافًِال  عليه, أْوَجَبها التي čاهللا اةَ زك وَتَركَ  املسِجِد, باِب  عند ُيْعطِيها
   َتَرَكُه? مَ  لِ  العظيمِ  الواِجِب  هذا عن يسأُلهُ  čاهللا َيَدِي  بني يوًما سَيِقُف 

ُ  وكم رُ  يزاُل  ال فهو التَّْوبِة! عن املُتقاِعَس  هذا َنرى ونحنُ  َنتأملَّ  التَّْوبةَ  ُيَؤخِّ
 يف جاءَ  كام قاَل  حينام ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديَث  يعلمُ  وُكلُّنا غٍد, بعدَ  أو أتوُب  غًدا ويقوُل:
 ماذا اإلنسانُ  َيْدري ال »فِتنًا« الصاحلةِ  األعاملِ  أي: »باألَْعَاملِ  َبادُِروا« ُمْسلٍم: صحيِح 
 أْهِلِه, يف أو ولِدِه, يف أو نفِسِه, يف الفتنةُ  هذه تكونُ  قد غًدا, األعاملِ  ِمن له َيْعِرُض 

                                                 
), ٢٦٠٦(), وأبو داود: كتاب اجلهاد, باب يف االبتكار يف السفر, رقم ٣/٤١٧أمحد (أخرجه  )١(

), وابن ماجه: كتاب ١٢١٢والرتمذي: كتاب البيوع, باب ما جاء يف التبكري بالتجارة, رقم (
  . حديث صخر الغامدي, من )٢٢٣٦, رقم (الربكة يف البكور, باب ما يرجى من التجارات
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هُ  ُجمْتمِعهِ  يف أو  اللَّيْلِ  َكِقطَعِ « حْولِن, ِمن البالدِ  يف َنرى كام والِعبادِة, الطاعةِ  عن َتُصدُّ
ُجُل  ُيْصبُِح  املُظْلِِم,  دِينَهُ  َيبِيعُ  َكافًِرا, وُيْصبُِح  ُمْؤِمنًا ُيْمِيس  َأوْ  َكافًِرا, وُيْمِيس  ُمْؤِمنًا الرَّ
ْنيَا ِمنَ  بَِعَرضٍ    .IQH»الدُّ

 يف الطَّرباِينُّ  رواهُ  الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بحديِث  ِعْلِمِهم بعد للُمَرتاخنيَ  ُعْذرَ  وال
 ,čاهللا رسوَل  َيا ُقلُت:«قال: − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  َذرٍّ  أيب حديِث  ِمن الكبريِ  ُمْعجِمهِ 
 قال: عمٌل? اإليامنِ  معَ  قلُت: ,»čباهللا اإليامنُ « قال: النَّاِر? ِمن الَعْبدَ  ُينِْجي ماذا

َّا َيْرَضُخ « ُق  أْي: »اهللاُ َرَزَقهُ  ِمم  َجيِدُ  ال َفِقًريا كانَ  إنْ  أَرَأْيَت  ,čاهللا َرُسوَل  يا ُقلُت: ,َيَتَصدَّ
 أَرَأْيَت  ,čاهللا َرُسوَل  يا ُقلُت: ,»املُنَْكرِ  َعنِ  وَينَْهى بِاملَْعُروِف  َيْأُمرُ « قال: به? َيْرَضُخ  ما
 »ِألَْخَرَق  َيْصنَعُ « قال: املُنَْكِر, عنِ  َينَْهى وال باملَْعُروِف  َيْأُمرُ  أنْ  يستطيعُ  ال َعيِيا كان إنْ 

 َرُسوَل  يا ُقلُت: َذرٍّ  أبو قال أْنُفِسهم, ِخْدمةَ  يستطيعونَ  ال الذين النَّاَس  ُيساِعدُ  أي:
 قال ,»َمْغُلوًبا ُيِعنيُ « قال: شيًئا, َيْصنَعَ  أنْ  َيستطيعُ  ال َأْخرَق  كانَ  إنْ  َأَرَأْيَت  ,čاهللا
 قال: وًما,ـَمْظلُ  ُيِعنيَ  أنْ  َيستطيعُ  ال َضِعيًفا كانَ  إنْ  َأَرْأَيَت  ,čاهللا َرُسوَل  يا ُت:ـُقل
ٍء! ِمنْ  َصاِحبَِك  ِيف  َتْرتُكَ  أنْ  ُتِريُد  َما َذرٍّ   َأَبا  َيا«  قال ,»النَّاسِ  َعنِ  األََذى ُيْمِسُك  َيشْ

 َخْصَلةً  َيْفَعُل  ُمْسلِمٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص قال اجلنََّة? َدَخَل  هذا َفَعَل  إذا ,čاهللا َرُسوَل   يا ُقلُت:
 حتى ُيباِدرْ  م ل َمنْ  هناك هذا ومع IRH»اَجلنَّةَ  ُتْدِخَلهُ  َحتَّى بَِيِدهِ  َأَخَذْت  إِالَّ  َهُؤالءِ  ِمنْ 

  النَّاِس. عنِ  األَذى بإْمساكِ 
                                                 

 ,)١١٨( رقم الفتن, تظاهر قبل باألعامل املبادرة عىل احلث باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )١(
 . هريرة أيب حديث من

 رقم ,٢/١٥٦( الكبري املعجم يف والطرباين ),٣٧٣( رقم صحيحه يف حبان ابن أخرجه )٢(
 ).١/٦٣( املستدرك يف واحلاكم ),١٦٥٠
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ةٌ  له الَيامَمةِ  أهلِ  سيِّدُ  ُأَثالٍ  بنُ  ُثَامَمةُ  وهذا جوعُ  يمكنُ  إسالِمهِ  يف ِقصَّ  إليها الرُّ
, صحيِح  يف  َيَدِي  بني َوَقَف  ُأِرسَ  أنْ  بعدَ  ُيْسِلمَ  أنْ  أرادَ  امَّ  ل أنَّهُ  ذلك: ِمن الُبخاِريِّ

رْ  ال القاِعدُة: هذه تقوُل  قاِعدًة, لُيْعطَِينا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ   ماضيَك, بُسوءِ  َتراِخَيَك  ُتَربِّ
رُ  النَّاسِ  فبعُض  اخَي  هذا ُيَربِّ َم, ما بُسوءِ  فيه الذي الرتَّ  وأنا َفَعْلُت, أنا يقوُل: َقدَّ
 − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  ُثاممةُ  َفَعَل  ماذا انظر َيْصُلُح, ال فذلك َفَعْلُت, وأنا َفَعْلُت,

ًدا وأنَّ  اهللاُ  إال إلهَ  ال أنْ  أْشَهدُ  قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َيَدِي  بنيَ  وَقَف  أْسَلَم, امَّ  ل  رسوُل  ُحمَمَّ
ُد, يا قال: ثم ,čاهللا  فقد َوْجِهَك; من إيلَّ  َأْبغَض  َوْجًها األْرضِ  عىل كان ما čواهللا ُحمَمَّ

, الُوجوهِ  َأحبَّ  َوْجُهَك  َأْصَبَح   ِدينَِك, ِمن إَيلَّ  َأْبغَض  ِدينٍ  ِمن كانَ  ما čواهللا إَيلَّ
ينِ  َأحبَّ  ِدينَُك  فأْصَبَح  , الدِّ  فأْصَبَح  َبلِدَك, ِمن إَيلَّ  َأْبَغَض  َبلدٍ  ِمن كانَ  ما čواهللا إَيلَّ

. البالدِ  َأَحبَّ  َبَلُدكَ    إَيلَّ
ةَ  وَدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِمنَ  اْسَتْأَذنَ  أنِ  بعدَ  َمىض ثم  قائٌل: له فقال ُمْعَتِمًرا, مكَّ
دٍ  ِدينِ  يف وَدخلُت  َأسلمُت  ولكنِّي ال قال: َصَبْوَت!  الَيَامَمِة, َسيِّدَ  وكان ملسو هيلع هللا ىلص ُحممَّ

ي هي الَيَامَمةُ  وكانِت  يانُ  وهي اُملغذِّ ةَ  لَطعامِ  الرشِّ َة, وأْهلِ  مكَّ  ال čواهللا قاَل: ثم َمكَّ
 .IQHملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فيها َيْأَذنَ  حتى حنِطةٍ  َحبَّةُ  الياممةِ  ِمن َيْأتِيُكم

 وال ُيباِدرُ  وُأْرستِِه, وبالِدِه, وَعشريتِِه, ِدينِِه, ِخْدمةِ  يف اإلنسانُ  ُيباِدرُ  هكذا
ْعِديُّ  قاَلهُ  ما مجيٌل  هو وكم َيَرتاخى,  يف َسَبَق  وَمنْ  قاَل: حينام − تعاىل اهللاُ  رمحهُ − السَّ
ْنيا  اجلنَّاِت! إىل اآلِخرةِ  يف السابُِق  فهو اخلرياِت, إىل الدُّ

                                                 
 ),٤٣٧٢( رقم أثال, بن ثاممة وحديث حنيفة بني وفد باب املغازي, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 هريرة أيب حديث من ),١٧٦٤( رقم وحبسه, األسري ربط باب والسري, اجلهاد كتاب ومسلم:
. 
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  قاَل: حينام القائُل  وَصَدَق 
ــــْت ِرياُحــــَك َفاْغَتنِْمَهــــا  إَِذا َهبَّ

 

 ُســــُكونُ  َفــــإِنَّ لُِكــــلِّ َخافَِقــــةٍ 
ــاَعًة ــاِن َس ــِن اِإلْحَس ــْل َع  َوَال َتْغَف

 

ــونُ  ــى َيُك ــكوُن َمَت ــْدِري السُّ ــام َت  َف
ْت نَِياُقـــــَك َفاْحَتلِْبَهـــــا  َوإِْن َدرَّ

 

ــْن َيُكــونُ   IQHَفــَام َتــْدِري الَفِصــيُل ملَِ
 الُكْفرِ  إىل ُيباِدرُ  َمنْ  هناك فإنَّ  حمموٌد, أْمرٌ  اخلرياِت  إىل اُملسارعةَ  أنَّ  وكام

 ` _ ^﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال ُأولئَك, ِقَبل ِمن ُنْغَلُب  فال والنِّفاِق 
a﴾ وال الطاعاِت, إىل وال املساِجِد, إىل ُيساِرعونَ  ال لكنهم ]١٧٦:عمران [آل 

 e f g﴿ الُكْفرِ  إىل لكنْ  ُيباِدرونَ  هم ]١٧٦:عمران [آل ﴾b c d﴿ التَّْوبةِ  إىل
h i j k l m n o p q r s t u v w﴾ 
  .]١٧٦:عمران [آل

 d e f g h i j﴿ أيًضا: −سبحاَنهُ −  وقال
k l m n o p q r s t﴾ ٤١:[املائدة[. 

 كام الَكَفرِة, أحضانِ  يف االرمتاءِ  إىل ُيساِرعُ  وِصنٌف  الُكفِر, إىل ُيساِرعُ  فِصنٌف 
 : ﴿\ ] ^ _ ` a b c d e اهللاُ  قال

f g h i j k l m n o p q r s t u v w 
x y﴾ ٥٢:[املائدة[.  

                                                 
 ),٥/٣٨٤( التفسري يف والقرطبي ),٢٠٣(ص: والدين الدنيا أدب يف املاوردي ذكرها األبيات )١(

  منسوبة. غري
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نوِب  إىل ُيساِرعُ  ثالٌث  وِصنٌف   ُرسعتِهِ  ِمن ُختَفَِّف  أنْ  ُحتاِوُل  أنت واملعايص, الذُّ
 هذه عن لَِيَتَوقََّف  اُملنَْكرِ  عنِ  وتنهاهُ  باملَْعُروِف  َتْأُمَرهُ  أنْ  ُحتاِوُل  أنت ُيساِرُع, وهو

 : ﴿t u v w x y قال الُكْفِر, إىل ُيساِرعُ  وهو اُملساَرعةِ 
z { | } ~ � ¡ ¢ £﴾ ٦٢:[املائدة[.  

 ُيساِرُعون الذين بُأولئَك  َنْغَرتَّ  وأالَّ  اخلرياِت, يف ُنساِرعَ  أنْ  ُمطالبونَ  فنحنُ  إًذا:
يِّئاِت, إىل ابقَني. ِمن اآلخرةِ  يف كان َمنْ  هو واُملَوفََّق  الراشدَ  فإنَّ  السَّ  السَّ

  k  
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ةُ  َمنِ  هذا يف وَمتُرُّ  الظَّْرِف, هذا ِمثلِ  يف تعيُش  واألُمَّ  كانَ  وَنْسَمُع, َنرى بام الزَّ
هَ  أنْ  علينا لِزاًما رُ  وصايا وهي الوصايا, بعَض  ُنوجِّ  هذه ِمْثلِ  يف لكنَّها علينا, َتَتَكرَّ

امِ  هذه وِمْثلِ  األْزِمنِة,   أْوَجَب: تكونُ  األيَّ
ها, ويف الظُّروِف  هذه ِمثْلِ  يف مجيًعا علينا األُوىل: الَوِصيَّةُ  َل  ُنْحِسنَ  أنْ  غْريِ  التََّوكُّ

دُ  لكنَّهُ  حٍني, ُكلِّ  ويف وقٍت  ُكلِّ  يف مطلوٌب  وهو تعاىل, čاهللا عىل  هذه ِمْثلِ  يف َيَتَأكَّ
 ,čاهللا عىل بالتَّوكُّلِ  فعلينا − سبحاَنهُ − čاهللا بغريِ  القلوُب  فيها َتَتعلَُّق  قدْ  التي الظُّروِف 

 č اهللا اْختيارِ  بُحْسنِ  والثِّقةِ  يشٍء, ُكلِّ  يف č اهللا إىل األمرِ  وَتْفويضِ 
. وَدْفعِ  املنافِعِ  َجْلِب  يف −سبحاَنهُ −  عليه واالْعتامدِ  لنا,   املضارِّ

ُل  طُ  اهللا عىل والتََّوكُّ  : ﴿Ï Ð Ñ اهللاُ قاَل  ,وعالَمتُهُ  اإليامنِ  َرشْ
Ò Ó Ô Õ﴾ ٢٣:[املائدة[. 

  .]١٦٠:عمران [آل ﴾` _ ~ { |﴿ :−سبحاَنهُ − وقال
َل  ُنْحِسنَ  أنْ  األُوىل: الوصيَّةُ  إًذا:  أْمِرنا. مجيعِ  يف č اهللا عىل التََّوكُّ

 منه والتَّْأِييدَ  č اهللا بَِيدِ  النَّْرصَ  أنَّ  اليقنيِ  ِعْلمَ  َنْعَلمَ  أنْ  الثانيُة: الَوِصيَّةُ 
 باحلقِّ  القلوُب  َتَتعلََّق  أنْ  ُبدَّ  فال   ْأولياَءهُ  َوَعدَ  إذ ,  بالنَّْرصِ

 .عنِدهِ  ِمن إالَّ  يكونُ  ال والنَّْرصُ 

kk
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 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ : فقاَل 
¨ © ª « ¬ ®﴾ ١٧٣−١٧١:[الصافات[. 

 [ \ ] : ﴿U V W X Y Z وقال
 .]٥١:[غافر ﴾` _ ^

هَ  أنْ  ُبدَّ  ال č اهللا بيدِ  النَّْرصَ  أنَّ  ُعلِمَ  فإذا  č اهللا إىل القلوُب  َتتَوجَّ
هُ  ةِ  يف َنِجدُ  لذا والتَّْأييَد; النَّْرصَ  منه وتطُلُب  َتْسَتنِرصُ  أحاطْت  امَّ  ل  نوٍح  ِقصَّ

 شأنِِه: يف  اهللاُ فقاَل  ,čاهللا بيدِ  النَّْرصَ  أنَّ  َعِلمَ  جانٍب  ُكلِّ  ِمن الُكْفرِ  َجحافُِل  به
﴿_ ` a b c d﴾ ١٠:[القمر[. 

هْ  م ل عواُت  هذه َتتََوجَّ ْعوةُ  هذه كانت وإنَّام ,čاهللا غريِ  إىل الدَّ  َطَرَق  إذْ  ;čاهللا إىل الدَّ
امِء, باَب   قال ,]١٠:[القمر ﴾a b c d ` _﴿ :− سبحاَنهُ −  اهللاُ  قال السَّ
 e f g h i j k l m n o p q r s﴿ اهللاُ:
t u v w x y z { | } ~ _ ` a﴾ ١٤− ١١:[القمر[. 

ُل  ال أنَّهُ  فْلَيْعَلمْ  čاهللا بيدِ  النَّْرصَ  أنَّ  َعِلمَ  وَمنْ   بالعودةِ  إالَّ  النَّْرصِ  هذا إىل ُيَتَوصَّ
يِن, إىل رُ  ِممَّنْ  َتُكنْ  فال الدِّ يِن; عنِ  بُبعدكِ  املؤمننيَ  عنِ  النَّْرصَ  ُيَؤخِّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  الدِّ

 أْنواعِ  ِمن نوعٌ  »بِالِعينَةِ  َتباَيْعتُمْ  إَِذا« ُعَمَر: ابنِ  حديِث  ِمن َداُودَ  أيب ُسننِ  يف جاءَ  كام قاَل 
با ْرِع, وَرِضيُتمْ  الَبَقِر, َأْذَناَب  وَأَخْذُتمْ « الرِّ  ُذال  َعَلْيُكمْ  اهللاُ  َسلَّطَ  اِجلَهاَد; وَتَرْكُتمُ  بِالزَّ
يِن, هذا إىل َنْرِجعُ  ما فبَقْدرِ  IQH»ِدينُِكمْ  إَِىل  َتْرِجُعوا َحتَّى َينِْزُعهُ  ال  هذا أْصلِ  وإىل الدِّ

ينِ  ُق  الدِّ  اُملبَِني. النَّْرصَ   اَملْوَىل  لنا ُحيَقِّ
                                                 

 .)٣٤٦٢( رقم العينة, عن النهي يف باب البيوع, كتاب داود: وأبو ),٢/٤٢( أمحد أخرجه )١(
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فوُف  َتْلَتقي حينام الظُّروف هذه ِمْثلِ  يف الثالثُة: الوصيَّةُ  عَ  الصُّ  أنْ  لنا اهللاُ َرشَ
ْكرِ  َنْكتَفي ال − سبحاَنهُ −  ِذْكِرهِ  ِمن ُنْكثِرَ   − سبحاَنهُ −  ِذْكِرهِ  ِمن اإلْكثارُ  بلِ  فَحْسُب, بالذِّ
 À Á Â Ã ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال

Ä Å Æ Ç﴾ ٤٥:[األنفال[.  
 الوكيُل, ونِْعمَ  اهللاُ  َحْسُبنا املؤمنوَن: يقوَل  أنْ  −سبحاَنهُ − čاهللا ِذْكرِ  ِمن وإنَّ 

ْكِر, هذا ِمن ُيْكثِروا وأن  È É Ê Ë Ì Í﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال الذِّ
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴾ آل] 

 A B C D E F G H﴿ اهللاُ: قال كَام  النتيجةُ  ]١٧٣:عمران
I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ \ ]﴾ ١٧٥− ١٧٤:عمران [آل[.  

أُ  الوكيُل, ونِْعمَ  اهللاُ  َحْسُبنا نقوَل: أنْ  čاهللا ِذْكرِ  ِمن إًذا: ةِ  احلَْولِ من  فنَْربَ  والُقوَّ
 سبحاَنُه. čاهللا ِمن إالَّ 

   حقُّ  ال الـق − سبحاَنهُ −  čاهللا إىل والتَّْوبةَ  االْستغفاِر, َكْثَرةَ  čاهللا ِذْكرِ  ِمن وإنَّ 
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿ ُهوٍد: ُسورةِ  يف − سبحاَنهُ − 

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ٥٢:[هود[. 
 a b c d e f g h﴿ :− سبحاَنهُ −  وقاَل 
i j k l m n o p q r s t u v 

w﴾ ٣−١:[النرص[. 
 االْستغفاِر. ِمنَ  اإلنسانُ  ُيْكثِرَ  أنْ  ُبدَّ  فال



 

 

א٩٣ 

ُب  احلقِّ  رايةَ  َيَرى وهو َيْفَرَح  أنْ  للُمْؤِمنِ  َينَْبِغي أَال  يقوُل: قائًال  ولعلَّ   ُيْرضَ
 وَيْزَهُق? فَينَْدِحرُ  الباطُِل  هبا

 الَفَرِح, ى إل وـَيْدع فهذا وَتنَْتِرصُ  ترَتِفعُ  حينام حقِّ  ال رايةَ  إنَّ  بىل, جواُب: وال
 ¸ ¶﴿ الكريِم: تابِهِ ـكِ  يف − سبحاَنهُ −  حقُّ  ال قال املرشوُع, الَفَرُح  نَّهُ ـلك

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ 
  .]٥− ٤:[الروم

الِة, إقامةِ  َفَرُح  إنَّام واملُجوِن, والُفجورِ  األغاين َفَرَح  ليس لكنَّهُ   وإيتاءِ  الصَّ
كاِة, يِن, إىل والَعْودةِ  املُنْكِر, عنِ  والنَّْهِي  باملعروِف  واألْمرِ  الزَّ  املؤمنونَ  َيْفَرُح  هكذا الدِّ

, احلقِّ  رايةَ  َرَأُوا إذا  .فَيْزَهُق  الباطِلِ  رأُس  هبا ُيْرضُب  احلقِّ  رايةَ  ورأْوا َتنْتِرصُ
ُ  وهو − سبحاَنهُ − احلقُّ  قال  t u v w﴿ املؤمنوَن: َيْفَرُح  كيف ُيَبنيِّ

x y z { | } ~ _ ` a b c 
d e f﴾ ٤١:[احلج[. 

ُج  ِممَّا فإنَّ  باملؤمنَني, الظَّنِّ  إساءةِ  ِمن احلََذرُ  الرابعُة: الوصيَّةُ  هُ  له ُيَروَّ  وُيروجِّ
 بأخيَك  الظنِّ  إساءةَ  املؤمنَني: بإخوانَِك  الظنِّ  إساءةَ  ُجمَْتَمعاتِنا: يف اليومَ  الباطِلِ  أهُل 
 وإساءةَ  بِجواِرَك, َيْسُكنُ  الذي بأخيَك  الظنِّ  وإساءةَ  املسِجِد, يف معَك  ُيَصيلِّ  الذي
اهُ  أنت الذي بأخيَك  الظنِّ  ُج  دعواٌت  فهناك واحٍد, َخنْدٍق  يف وإيَّ  الظنِّ  إلساءةِ  ُتَروَّ
ُج  الذي اخلطريِ  ْطِب ـاخلَ  هذا ِمن َذرْ ـفْلنَحْ  أْمِرِهْم, يف والتَّْشكيِك  هبم  أْهُل  هُ ـُيَروِّ

 .والنِّفاِق  الباطِلِ 
 ¯ ®﴿ املنافقونَ  هؤالءِ  أي: ﴾¬ » ª﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال
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 .]٤٧:[التوبة ﴾¾ ½

عاِء, مقامَ  الظُّروِف  هذه ِمْثلِ  يف املقاماِت  أعظمِ  ِمن إنَّ  اخلامسُة: الوصيَّةُ   الدُّ
ةٍ  يف  النبيُّ  يرتْكهُ  م ل الذي  اُملْسلمِ  العبدِ  فعىل رخاٍء; يف وال ِشدَّ

امِء, باَب  َيْطُرُق  أنْ  اُملْؤمنِ   للُمْسِلِمنيَ  والتَّْأييدِ  بالنَّْرصِ   اهللاَ  وَيْدُعوَ  السَّ
 .مكانٍ  ُكلِّ  يف

 َيْومُ  َكانَ  امَّ  لَ  ُمْسلٍم: صحيِح  يف واحلديُث  −عنه تعاىل اهللاُ رَيض − ُعَمرُ  قال
, وتِْسعةَ  مئةٍ  ثالُث  وأصحاُبهُ  أْلٌف, وهم للُمْرشكنيَ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َنَظرَ  َبْدرٍ   َعَرشَ

ُهمَّ « : بربِّهِ  َهَتَف  ُثمَّ  يدْيِه, ورَفعَ  الِقْبلةَ  فاْسَتْقبَل  ُهمَّ  َوَعْدَتنِي, َما َأْنِجْزِين  اللَّ  اللَّ
ُهمَّ  َوَعْدَتنِي, َما آتِنِي  »األَْرضِ  ِيف  ُتْعَبُد  َال  اِإلْسالمِ  َأْهلِ  ِمنْ  الِعصاَبةُ  َهِذهِ  َهتَْلْك  إنْ  اللَّ
 َسَقطَ  حتى  بِربِّهِ  فَيْهتُِف  اَملنُْصوُر, اُملَؤيَّدُ  وهو وَيْدعو, ملسو هيلع هللا ىلص يدْيهِ  َيْرَفعُ 

 ويرى ,اإلْحلاَح  هذا فريى − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  بكرٍ  أبو فَيْدُخُل  َمنِْكَبْيِه, عن ِرداُؤهُ 
 َنبِيَّ   َيا« ويقوُل: وراِئهِ  ِمن وَيْلَتِزُمهُ  َمنِْكَبْيِه, إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِرداءَ  فُريِجعُ  , املقام هذا
 : ﴿A اهللاُ  فأْنَزَل  َوَعَدَك; ما لك َسُينِْجزُ  إنَّه َربََّك, ُمناَشَدَتَك  كفاكَ  ,čاهللا

B C D E F G H I J K L﴾ 
 .IQH»]٩:[األنفال

ْيِل, َجْوِف  يف بَدْعوةٍ  مكانٍ  ُكلِّ  يف إْخوانَِك  عىل َتْبَخْل  فال  َوَضِح  يف أو اللَّ
 والتمكنيَ  والتَّْأييدَ  النَّْرصَ  َجيَْعَل  أنْ   اهللاَ فلعلَّ  ساِجٌد, أو قائمٌ  وأنت النَّهاِر,

                                                 
  ).١٧٦٣( رقم بدر, غزوة يف باملالئكة اإلمداد باب والسري, اجلهاد كتاب مسلم: أخرجه )١(
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 قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  نفَسَك; َتْسَتْصِغرْ  وال ُفالٍن, ِمن أو منك َتْصُدرُ  بدعوةٍ  هؤالءِ  ل
: ُسنَنِ  يف جاءَ  كام َام « النَّساِئيِّ ةَ  َهِذهِ  اهللاُ َينُْرصُ  إِنَّ  وَصالِهتِمْ  بَِدْعَوِهتِمْ  بَِضِعيِفَها, األُمَّ

 .IQH»وإِْخالِصِهمْ 
  k  

                                                 
 بن سعد حديث من ),٣١٧٨( رقم بالضعيف, االستنصار باب اجلهاد, كتاب النسائي: أخرجه )١(

 . وقاص أيب
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  k   
َل  أنَّ  شكَّ  ال ةِ  حالِ  يف املَُتأمِّ امِ  هذه ِمْثل يف األُمَّ  النُّْرصةِ  دواعَي  أنَّ  َجيِدُ  األيَّ
ِة, هذه ل َينْتمي َمن ُكلُّ  هبا ُيطاَلُب  والتَّْأييدِ  ِة: هذه ُنْرصةِ  ُصَورِ  وِمن األُمَّ عاءُ  األُمَّ  الدُّ

ُل  والثَّباِت, والتَّْمكنيِ  بالنَّْرصِ  ها ل   َرسولِهِ  وُسنَّةِ  čاهللا ِكتاِب  يف واُملَتَأمِّ
رُ  النُّْرصةِ  ِمن النَّْوعَ  هذا أنَّ  َجيِدُ   النبيِّ  ِسريةِ  ويف č اهللا ِكتاِب  يف كثًريا َيَتَكرَّ
ال ِمن بعَدهُ  جاءَ  وَمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص عاءُ  حَني, الصَّ بَب  هو ليس والدُّ  ُبدَّ  ال بل األْوَحَد, السَّ
بِب  هذا مع وايا اياـالتَّك يف االْنِزواءِ  ُدعاةِ  ِمن فلسنا بالَعمِل, ذِ ـاألْخ  ِمن السَّ  والزَّ

عاءِ  عاءِ  معَ  ُبدَّ  ال بل فَحْسُب, والدُّ  ا كم والعطاِء, واِجلهادِ  والَبْذلِ  العملِ  ِمن الدُّ
 قليٍل. بعد سَيْأيت

فَك ـُيعَ  وهو č اهللا اِب ـِكت يف َتْقَرأُ  ا حينم إنَّك  بنفِسِه, − سبحاَنهُ −  رِّ
هَ  حتى − َتَبارَك وَتَعاىل هُ ـسبحانَ − بَِيِدهِ  النَّْرصَ  إنَّ  لك: ويقوُل   القلوُب  هذه َتَتوجَّ

 .إليه واألفئدةُ 
 ﴾: ﴿d e f g h i j k l قُّ ـاحل وُل ـيق

 .]١٢٦:عمران [آل
 l m n o p q r s t u v﴿ :− سبحاَنهُ − ويقوُل 

w x y z { | } ~ _ `﴾ ١٦٠:عمران [آل[. 
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 ` _ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿ األْنفاِل: ُسورةِ  يف ويقوُل 
a﴾ ١٠:[األنفال[. 

 .]٤٠:[احلج ﴾j k l m n﴿ :− سبحاَنهُ −  ويقول
 ,]٤٧:[الروم ﴾¡ � ~ { | }﴿ :− سبحاَنهُ − ويقوُل 

ها   .čاهللا بيدِ  النََّرص  أنَّ  عىل دالٌّ  كثريٌ  اآلياِت  ِمن وغْريُ
ة هذه ول لنفِسهِ  النَّْرصَ  العبدُ  أرادَ  فإذا هْ  األُمَّ هَ  ا كم ,čاهللا إىل فْلَيَتَوجَّ  األنبياءُ  َتَوجَّ

ال ُمْرسلونَ  وال  b c d﴿ :− سبحاَنهُ − حقُّ  ال قاَل  َقْبُل, ِمن حونَ  والصَّ
e﴾ ٢٥٠:[البقرة[. 
هوا واجلهاُد, والعطاءُ  العمُل  هو وهذا  f﴿ النَّْرصُ  بيِدهِ  َمنْ  إىل فَتوجَّ

g h i j k l m n o p 
q﴾ تعاىل: قال كام والنتيجةُ  ,]٢٥٠:[البقرة ﴿r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
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  .]٢٥١:[البقرة ﴾° ¯
 Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿ البقرِة: ُسورةِ  خواتيمِ  ويف

Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴾ ٢٨٦:[البقرة[. 
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ ِعْمراَن: آلِ  ُسورةِ  ويف
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Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ١٤٨:عمران [آل[.  
ُ  التي اآلياِت  ِمن كثًريا čاهللا ِكتاِب  يف َنِجدُ  وهكذا بِب  هبذا األْخذَ  أنَّ  ُتَبنيِّ  السَّ

ُة, عنه َغَفَلْت  وعظيٌم, عزيزٌ  ذٌ ـَأْخ  ةُ  األُمَّ  الِ ـح ويف غافلٌة, َرخاِئها حالِ  يف فاألُمَّ
ِهتاـِش  ينا ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا ورسوُل  غافلٌة, دَّ  دْ ـفق العظيمِة, اإلسالمِ  ُأصولِ  ِمن أْصلٍ  عىل ُيَربِّ

هُ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  َدائِدِ  ِعنَْد  َلهُ  اهللاُ  َيْسَتِجيَب  أنْ  َرسَّ َعاءَ  َفْلُيْكثِرِ  َوالُكَرِب  الشَّ  الدُّ
َخاءِ  ِيف   .IQH»الرَّ

ْلنا وإذا  النُّْعامنُ  يقوُل  َداُوَد, أيب ُسننِ  يف جاءَ  كام أنَّهُ  َنِجدُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سريةَ  َتَأمَّ
َل  ُيقاتِْل  مْ  لَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرُسوَل  َشاَهْدُت « :− عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  رَ  النَّهارِ  َأوَّ  َأخَّ

ْمُس, َتُزوَل  َحتَّى الِقتاَل  ياُح, وَهتُبَّ  الشَّ  .IRH»النَّْرصُ  وَينِْزَل  الرِّ
عاِء, اُملْؤِمنِنيَ  َأْلُسنُ  وَتْلَهج واجلََامعاُت, اجلَُمعُ  َتْكُثرُ  حينام الوقِت  هذا يف  بالدُّ
عواِت; بتلك ملسو هيلع هللا ىلص النَّْرصَ  َيْسَتنِْزُل  ا الدَّ   األْوقاِت. هذه ِمْثلِ  يف اإلجابةِ  َمظِنَّةُ  ألهنَّ

: صحيِح  يف وجاءَ  اِم, ِمن يومٍ  يف خطيًبا قامَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الُبخاِريِّ  فقاَل: األيَّ
                                                 

 من ),٣٣٨٢( رقم مستجابة, املسلم دعوة أن جاء ما باب الدعوات, كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
 . هريرة أيب حديث

 رقم اللقاء, يستحب وقت أي يف باب اجلهاد, كتاب داود: وأبو ),٥/٤٤٤( أمحد أخرجه )٢(
 رقم القتال, فيها يستحب التي الساعة يف جاء ما باب السري, كتاب والرتمذي: ),٢٦٥٥(
 . مقرن بن النعامن حديث من ),١٦١٣(

 ).٣١٦٠( رقم ,احلرب أهل مع واملوادعة اجلزية باب اجلزية, كتاب البخاري: بنحوه وأخرجه
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ا« َ , لَِقاءَ  َتَتَمنَّْوا َال  النَّاُس, َأهيُّ  أو−  َفاْثُبُتوا َلِقيُتُموُهمْ  َفإَِذا الَعافَِيَة, اهللاَ  وَسُلوا الَعُدوِّ
وا َلِقيُتُموُهمْ  َفإَِذا قاَل: ُيوِف  ظَِاللِ  َحتَْت  اَجلنَّةَ  َأنَّ  واْعَلُموا ,−َفاْصِربُ  قال: ثم ,»السُّ

ُهمَّ « َحاِب, وُجمِْريَ  الكَِتاِب, ُمنِْزَل  اللَّ َنا اْهِزْمُهمْ  األَْحَزاِب, وَهاِزمَ  السَّ  واْنُرصْ
 .IQH»َعَلْيِهمْ 

ِة, بالَعَددِ  جاءَ  َبِب  هبذا َأَخذَ  لكنَّهُ  والُعدَّ . يف الالِزمِ  السَّ   النَّْرصِ
 قاَل: َغَزا إذا ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرُسوُل  َكانَ  :−َداُودَ  أيب عند جاءَ  كام−  أنٌس  قاَل 

ُهمَّ «  .IRH»ُأَقاتُِل  وبَِك  َأُصوُل, وبَِك  َأُحوُل, بَِك  وَنِصِريي, َعُضِدي َأْنَت  اللَّ
: صحيِح  يف جاءَ  كام  َعبَّاسٍ  ابنُ  وقاَل   ونِْعمَ  اهللاُ  َحْسُبنا« الُبخاريِّ

دٌ  ها وقال النَّاِر, يف ُأْلِقَي  حني  إْبراهيمُ  ها قالَ  الَوِكيُل   قالوا: حني ملسو هيلع هللا ىلص ُحمَمَّ
﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø 

Ù﴾ ١٧٣:عمران [آل[«ISH. 
 تقاَعَسْت  قد َأْنُفًسا هناك أنَّ  إالَّ  واألحاديِث  اآلياِت  ِمن احلَْشدِ  هذا ومع

عاِء, عنِ  حتى وَعَجَزْت  دُ  ِمنَّا وَمنْ  الدُّ  واملسلمَني, لإلسالمِ  وَيْدُعو بنَْفِسهِ  وَخيُْلو َيتََجرَّ
                                                 

), ٢٩٦٦إذا مل يقاتل أول النهار, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب كان النبي أخرجه  )١(
), ١٧٤٢ومسلم: كتاب اجلهاد والسري, باب استحباب الدعاء بالنرص عند لقاء العدو, رقم (

  .حديث عبد اهللا بن أيب أوىف   من
 أمحد بنحوه وأخرجه ),٢٦٣٢( رقم اللقاء, عند يدعى ما باب اجلهاد, كتاب داود: أبو أخرجه )٢(

  ).٣٥٨٤( رقم غزا, إذا الدعاء يف باب الدعوات, كتاب والرتمذي: ),٣/١٨٤(
, رقم ﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿اب ـقرآن, بـتاب تفسري الـاري: كـأخرجه البخ )٣(

)٤٥٦٣.(  
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ةِ  محايةِ  أْجلِ  ِمن ُيقاتِلونَ  الذين مكاٍن, ُكلِّ  يف املُجاهدينَ  ألُولئَك  أو  وُمْكتَسباِهتا? األُمَّ
 هناك, وحتليًال  هنا, حتليًال  نْسمعُ  الطواَل  الساعاِت  نقيض ُربَّام يكوُن, ما أْبَسطُ  وهو
نا أْعطانا وقد ُنِفْد, م ول َنْسَتِفدْ  م ل اليدْينِ  ِصْفرَ  بعَدهُ  َنْخُرُج  ثم  هذا  ربُّ

الَح,  À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ قال: السِّ
Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾ ١٨٦:[البقرة[. 

عاِء, عنِ  يَتقاَعُس  َمنْ  هناك ذلك ومع ةُ  َتقاَعَسِت  فإذا الدُّ  عنِ  حتى األُمَّ
عاءِ  : ُسننِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال عليها, اهللاُ  َغِضَب  الدُّ ِمِذيِّ ْ  مْ  لَ  َمنْ  إنَّهُ « الرتِّ

عاِء. عنِ  حتى خاملةٌ  أْنُفٌس  فهناك IQH»َعَلْيهِ  َيْغَضْب  اهللاَ  َيْسَألِ   الدُّ
عاءِ  يف َجَعَل   اهللاَ أنَّ  اْعَلمْ  ثم  ُيَردُّ  وبذلك القضاَء, َيُردُّ  أنَّهُ  َمِزيَّةً  الدُّ

عاِء, ِمن أكربُ  اُملَخطَّطُ  يقوُل: الذي املسكنيِ  هذا عىل ةِ  ُحيَاكُ  وما الدُّ  ِمن أْكَربُ  لُألمَّ
عاِء!  َيُردُّ  الَعْبدِ  ُدعاءَ  إِنَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ونبِيُّنا أْرِضيٌَّة, ُخمَطَّطاٌت  هذه نقوُل: الدُّ
عاءُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  بْل  والتَّْدبِرياِت?! باُملَخطََّطاِت  فَكْيَف  IRH»الَقضاءَ  َّا َينَْفعُ  والدُّ  َنَزَل  ِمم

َّا اهُ  َلَينِْزُل  الَبالءَ  وإِنَّ  َينِْزْل, مْ  لَ  َوِمم عاُء; َفَيَتَلقَّ  .ISH»الِقياَمةِ  َيْومِ  إَِىل  فَيْعَتلِجانِ  الدُّ
 النَّاسِ  َأْبَخُل « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فيهمُ  قال الذين وهم النَّاِس, ِمن َعَجَزةٌ  هناك لكن

                                                 
 ),٣٣٧٣يف فضل الدعاء, رقم (), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء ٢/٤٤٢أمحد (أخرجه  )١(

 . هريرة أيب حديث من
 حديث من ),٢١٣٩( رقم الدعاء, إال القدر يرد ال جاء ما باب القدر, كتاب الرتمذي: أخرجه )٢(

َعاءُ « : الفاريس سلامن  .»َال َيُردُّ الَقَضاَء إِالَّ الدُّ
), من حديث ابن عمر ٣٥٤٨, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصالرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف دعاء النبي أخرجه  )٣(

. 
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الِم, َيْبَخُل  الَِّذي َعاءِ  َعنِ  َعَجزَ  َمنْ  النَّاسِ  َأْعَجزَ  وإِنَّ  بالسَّ  .IQH»الدُّ
ْت  َدْعوةٍ  ِمن وكم َ تَِقرْ  فال القوى, َمواِزينَ  َغريَّ  ضعيٌف, أنا َتُقْل: وال َنْفَسك, َحتْ

َة, وال يل َحْوَل  ال أنا أو ْش  وال ُقوَّ  َضْعِفَك  ِمن َجيَْعُل  قدْ   اهللاَ  فإنَّ  َنْفَسَك; ُهتَمِّ
ةً   َضِعيٍف  ِمنْ  َكمْ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ُمْستَْدَركِهِ  يف احلاكِمِ  عندَ  جاءَ  فقدْ  للمسلمَني, ُقوَّ

ُه, čاهللا َعَىل  َأْقَسمَ  لَوْ  طِْمَرْينِ  ذِي ُمتََضعٍِّف  اءُ  ِمنُْهُم: َألََبرَّ اوي: قال »َمالٍِك  ْبنُ  الَربَ  الرَّ
 فصاَح  للُمْرشكَني, الغلبةُ  وكانِت  املسلمَني, يف املُْرشكونَ  فأْوَجعَ  غزوةٍ  يف الرباءُ  فكانَ 

كَ  čاهللا َعَىل  َأْقَسْمَت  لو إنََّك « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  إنَّ  َبراءُ  يا املسلموَن:  فَأْقِسمْ  »َألََبرَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص بِنَبِيَِّك  وأْحلَْقتَنِي ,َأْكتَاَفُهمْ  َمنَْحتَنَا َام  لَ  َربِّ  يا عليَك  أْقَسْمُت  الرباُء: فقاَل  َربَِّك, عىل

 .IRHَشِهيًدا الرباءُ  وُقتَِل  َأْكتَاَفُهمْ  فُمنُِحوا قال:
 ُخصوِمِه, ملُِالقاةِ  − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  ُمْسلِمٍ  ْبنُ  ُقتَيْبَةُ  َخَرَج  النُّبالِء: أْعالمِ  ِسَريِ  ويف

دُ  أين سائًِال: تََفَت الف أْمُرُهم, هاَلهُ  ُجيوَشُهمْ  رأى فلامَّ  ةِ  ُعلامءِ  أحدُ  واِسٍع? بنُ  ُحمَمَّ  األُمَّ
 بُأْصبُِعهِ  ُيبَْصبُِص  َقْوِسهِ  عىل جاِمٌح  املَيَْمنةِ  يف ذاك هو قالوا: وصاِحليها, وأْتِقيائها,

امءِ  َنْحوَ   َشِهٍري, َسيٍْف  أْلِف  ِمئةِ  ِمن إيلَّ  َأَحبُّ  األُْصبُعُ  تلك ُقَتيْبَُة: فقال َيْدعو, السَّ
ُم ;ISHطريرٍ  وشابٍّ  عاِء. قِيمةَ  يعرفونَ  ألهنَّ  الدُّ

                                                 
 يف والبيهقي ),٢٤٧( رقم األمثال يف الشيخ وأبو ),٥٥٩١( رقم األوسط يف الطرباين أخرجه )١(

 مرفوعا.  هريرة أيب حديث من ),٨٣٩٢( رقم الشعب
 يف يعىل وأبو ),١٠١٥( رقم املفرد األدب يف البخاري أخرجه موقوفا; أيضا هريرة أيب عن وروي
 ).٨٣٩٤( رقم الشعب يف والبيهقي ),٤٤٩٨( رقم صحيحه يف حبان وابن ),٦٦٤٩( رقم املسند

 كتاب الرتمذي: خمترصا وأخرجه , أنس حديث من ),٣/٢٩١( للحاكم املستدرك )٢(
 ).٣٨٥٤( رقم , مالك بن الرباء مناقب باب املناقب,

 ).٦/١٢١( النبالء أعالم سري )٣(
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ين صالُح  كان لذا  املسلمنيَ  بالدِ  ِمن َبلًدا أنَّ  َسِمعَ  إذا تعاىل اهللاُ  رمحهُ  األيُّوِيبُّ  الدِّ
 اللُهمَّ  ُدعائِِه: ِمن وكانَ  األرضِ  عىل ساجًدا čهللا َخرَّ  شيئًا; َيْملُِك  وال الَعُدوُّ  َدَمهَها قد
 بَِحْبلَِك, واالْعتِصامُ  إليك, إلْخالدُ ا إالَّ  َيبَْق  م ول األْرِضيَّةُ  أْسبايب اْنَقَطَعْت  قد

اوي: قال الوكيُل. ونِْعمَ  َحْسبِي أنت َفْضلَِك, عىل واالعتامدُ   اليومُ  ذلك َيُمرُّ  فام الرَّ
  .IQHالبالدِ  تلك عن ُرفِعَ  البالءَ  بأنَّ  البَشائِرُ  َتْأِيتَ  حتى

ا ِت ـأعَ  أنْ  دَ ـبع čباهللا فَتَعلََّقْت  čاهللا دِ ـبي النَّْرصَ  أنَّ  َعِلَمْت  ُقلوٌب  إهنَّ  َتادَ ـالعَ  دَّ
َة,   ومكاٍن. زمانٍ  ُكلِّ  يف اُملْسِلمِ  شأنُ  هكذا والُعدَّ

  k  

                                                 
 ).١٢(ص: شداد البن األيويب الدين صالح سرية انظر: )١(
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 والنَِّقِم, والباليا اَملصاِئِب  وُحلولِ  النَِّعِم, َزوالِ  أْسباِب  أْعَظمِ  ِمن أنَّ  نعلمُ 
نوِب  يف الُوقوعِ  وَكْثرةَ  č باهللا الُكْفرَ − اُملْجَتمعاِت  عىل أو ألْفرادِ ا عىل  الذُّ
ا ايص,ـواَملع  هبا َعمُ ـوَتنْ  األْفرادُ  هبا تَّعُ ـَيَتمَ  التي النِّعمِ  َزوالِ  يف يٌس ـرئ َسَبٌب  فإهنَّ

ليُل  ذلك عىل َدلَّ  اُملْجَتمعاُت, نَِّة, الِكتاِب  ِمن الدَّ   كثٌري. وذلك والسُّ
 R S T U﴿ النَّْحِل: ُسورةِ  يف  حقِّ  ال قوُل  ذلَك  ِمن
V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h i j﴾ ١١٢:[النحل[. 

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ اإلْرساِء: ُسورةِ  يف  وقال
È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ ١٦:[اإلرساء[. 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿ الَقصِص: ُسورةِ  يف سبحاَنهُ  وقاَل 
É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾ 

 .]٥٩:[القصص
 c d e f g h i j k l﴿ الطَّالِق: ُسورةِ  ويف

m n o p q﴾ ٨:[الطالق[. 
يِّئاِت  يف والوقوعُ   اُملباَدرةُ  هو َيِردَ  أنْ  َينَْبغي الذي لكنَّ  وارٌد, واملعايص السَّ

kk
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 ِمنَّا فام اإلنساِن, ِمن َيْصُدرُ  ذنٍب  ُكلِّ  ِمن االْستِْغفارِ  وإىل الَعْودِة, وإىل التَّْوبِة, إىل
 كام ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  فقد خطيئٍة, بال إنسانٌ  فِينا ليس َذْنٍب, صاِحُب  وهو إالَّ  أحدٍ  ِمن

 َوَخْريُ  َخطَّاٌء, آَدمَ  َبنِي ُكلُّ « : أنسٍ  حديِث  ِمن ماَجهْ  ابنِ  ُسنَنِ  يف جاءَ 
اُبونَ  اَخلطَّائِنيَ   .IQH»التَّوَّ

 −عنُهام َتعاىل اهللاُ رَيض −  عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمن ُمْعَجِمهِ  يف الطَّرباِينِّ  وعند
 َأوْ  الَفْينَِة, َبْعَد  الَفْينَةَ  َيْعَتاُدهُ  َذْنٌب, َوَلهُ  إِالَّ  ُمْؤِمنٍ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل 

اًبا ُمْفَتنًا ُخلَِق  اُملْؤِمنَ  إِنَّ  ُيَفاِرَق, َحتَّى ُيَفاِرُقهُ  َال  َعَلْيهِ  ُمِقيمٌ  ُهوَ  َذْنٌب  رَ  إذا َنِسيا َتوَّ  ُذكِّ
 .IRH»َذَكرَ 

مَ  الذي هذا ُعِلمَ  فإذا  شعريةَ  ُنفوِسنا يف ُنْحِيَي  أنْ  علينا لِزاًما صار َتَقدَّ
ُفنا  فاهللاُ ومجاعاٍت, أْفراًدا التَّْوبةِ  باِب  إىل وُنباِدرَ  االْستِْغفاِر,  أنَّه بنَْفِسهِ  ُيَعرِّ

 Y Z﴿ ُهودٍ: ُسورةِ  يف لنا  قال رحيٌم, غفوٌر, َوُدوٌد, رحيٌم,
[ \ ] ^ _ ` a b c﴾ ٩٠:[هود[. 

مِّلِ  ُسورةِ  يف سبحاَنهُ  وقال  .]٢٠:[املزمل ﴾} t vu w x y z﴿ :املُزَّ
: احلديِث  يف ُمْسِلمٍ  صحيِح  يف جاءَ  كام لنا وقال  :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال الُقْدِيسِّ

بُّ  َيُقوُل « طُِئونَ  إِنَُّكمْ  ِعباِدي, َيا : الرَّ ُنوَب  َأْغِفرُ  وَأَنا والنََّهاِر, باللَّْيلِ  ُختْ  الذُّ
  .ISH»َلُكمْ  َأْغِفرْ  فاْسَتْغِفُروِين  َمجِيًعا

                                                 
 كتاب ماجه: وابن ),٢٤٩٩( رقم القيامة, صفة كتاب والرتمذي: ),٣/١٩٨( أمحد أخرجه )١(

 . مالك بن أنس حديث من ),٤٢٥١( رقم التوبة, ذكر باب الزهد,
 ).١١٨١٠ رقم ,١١/٣٠٤( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه )٢(
 ), من حديث أيب ذر الغفاري .٢٥٧٧والصلة, باب حتريم الظلم, رقم (مسلم: كتاب الرب أخرجه  )٣(
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ْيَطانَ  إِنَّ « ُمْسَتْدَرِكِه: يف احلاكِمِ  عندَ  جاء كام ملسو هيلع هللا ىلص وقال تَِك  َقاَل: الشَّ  َربِّ  َيا َوِعزَّ
بُّ  َفَيُقوُل  َأْجَساِدِهْم, ِيف  َأْرَواُحُهمْ  َداَمْت  َما ِعَباَدكَ  ُأْغِوي َأْبَرُح  َال   : الرَّ

ِيت    .IQH»اْسَتْغَفُروِين  َما ُهمْ  لَ  َأْغِفرُ  َأَزاُل  َال  َوَجالِيل  َوِعزَّ
 أنْ  ُيريدُ  واهللاُ وَعَمًال, َقْوًال  ُنفوِسنا يف االْستِغفارِ  شعريةَ  ُنْحِيَي  أنْ  فعلينا

 A B C D E F﴿ النِّساء: ُسورةِ  يف تعاىل قال كام علينا, َيُتوَب 
G H I J K L M N O P Q R S T U 
V W X﴾ ٢٧,٢٨:[النساء[.  

رَ  الطاهرَ  ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيَّهُ  َحيُثُّ   اهللاَ  إنَّ   شعريةِ  إْحياءِ  عىل املعصومَ  اُملَطهَّ
 A B C D E F G H﴿ َمْوِضٍع: يف له فيقوُل  َنْفِسِه, يف االْستِْغفارِ 

I﴾ ١٠٦:[النساء[. 
 a ` _ ~ { | }﴿ ثاٍن: موضعٍ  يف له ويقوُل 

b c d e f g﴾ ٥٥:[غافر[. 
 Ü Ý Þ ß à á â ã ä﴿ ثالٍث: موضعٍ  يف ويقوُل 
å æ ç è é ê ë﴾ ١٩:[حممد[. 

 o p q r s t u v﴿ رابٍع: موضعٍ  يف له ويقوُل 
w﴾ ٣:[النرص[.  

ِمِذيِّ  ُسننِ  يف جاءَ  فقد به, اهللاُ أََمرَ  بام  تََزمَ الف ْ   ُعَمرَ  اْبنَ  أنَّ  الرتِّ
ةً  ِمئةُ  الواِحدِ  املَْجِلسِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا لَِرُسولِ  ُتَعدُّ  كانْت « قاَل:  َربِّ  يقوَم: أنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َمرَّ

                                                 
  .), من حديث أيب سعيد اخلدري ٤/٢٦١), واحلاكم يف املستدرك (٣/٢٩أخرجه أمحد ( )١(
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; وُتْب  ِيل  اْغِفرْ  اُب  َأْنَت  إِنََّك  َعَيلَّ  .IQH»الَغُفورُ  التَّوَّ
ُث ـَنَتحَ  ا وحينم  وإنَّام َفَحْسُب, باللِّسانِ  االْستِْغفارَ  َنْعنِي ال االْستِغفارِ  عنِ  دَّ

 للنَّاِس, التي مِ  املَظالِ  ِمن ُل ـالتََّحلُّ  ييل: ما َلواِزِمهِ  ِمن َلواِزُم, له باللِّسانِ  االْستِغفارُ 
باِح  ِمن َأْجِلَس  أنْ  َيْصُلُح: فال  الَيتامى أمواَل  آُكُل  وأنا اهللاَ  أْسَتْغِفرُ  اَملساِء, إِىل الصَّ

ُث  أو هذا, َأْشُتمُ  أو ُظلًام, دَّ  .هذا ِعْرضِ  يف َأَحتَ
 تأكُل  ُفالنٍ  عىل ُزورٍ  شهادةُ  لآلخريَن: مُ  مظال وهناك االستغفارُ  َيِصحُّ  فال

ُه, ى أو َحقَّ تَِك  هذا عىل َتَتعدَّ  čاهللا رسوُل  قاَل  الُبخاِريِّ  صحيِح  ففي وُسْلطانَِك, بُقوَّ
ْلهُ  ِألَِخيهِ  َمْظَلَمةٌ  ِعنَْدهُ  َكاَنْت  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص  ِدْرَهٌم, َوَال  ِدينَارٌ  َثمَّ  َلْيَس  َفإِنَّهُ  ِمنَْها َفْلَيَتَحلَّ
 َسيَِّئاِت  ِمنْ  ُأِخَذ  َحَسنَاٌت  َلهُ  َيُكنْ  مْ  لَ  َفإِنْ  َحَسناتِِه, ِمنْ  ِألَِخيهِ  ُيْؤَخَذ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ 

 ِم. اَملظالِ  ِمنَ  َيَتَحلََّل  أنْ  ُبدَّ  فال IRH»َعَلْيهِ  َفُطِرَحْت  َأِخيهِ 
ِهيدِ  إىل واْنُظرْ   ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  č اهللا عندَ  الُعْليا اَملنِْزلةُ  له الذي الشَّ

ِهيدِ  ُيْغَفرُ « ُمْسِلٍم: صحيِح  يف جاءَ  كام عنه ْينَ  إِالَّ  َذْنٍب  ُكلُّ  لِلشَّ  ِمن له ما معَ  ISH»الدَّ
َلَل  أنْ  ُبدَّ  ال لآلخرينَ  ُحقوًقا هناك أنَّ  إالَّ  الَرفيِع, املقامِ  هذا  هذا باُل  فام منها, َيَتحَّ

 بالباطِِل?! النَّاسِ  أْمواَل  وأَكَل  بشهيدٍ  ليس الذي اإلنسانِ 
                                                 

), والرتمذي: ١٥١٦), وأبو داود: كتاب الصالة, باب يف االستغفار, رقم (٢/٢١أمحد (أخرجه  )١(
), وابن ماجه: كتاب األدب, باب ٣٤٣٤إذا قام من جملسه, رقم (كتاب الدعوات, باب ما يقول 

  ).٣٨١٤االستغفار, رقم (
 ), من حديث أيب هريرة٦٥٣٤, رقم (القصاص يوم القيامة, باب الرقاقالبخاري: كتاب أخرجه  )٢(

.  
 ),١٨٨٦( الدين, إال خطاياه كفرت اهللا سبيل يف قتل من باب اإلمارة, كتاب مسلم: أخرجه )٣(

  . العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من
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 قال −عنه تعاىل اهللاُ  رَيض − ُأمامةَ  أيب حديِث  ِمن ُمْسِلمٍ  صحيِح  يف وجاءَ 
 بَِحِلِفِه, أو الُيْمنى, بيِدهِ  سواءً  »بَِيِمينِهِ  ُمْسلِمٍ  اْمِرئٍ  َحقَّ  اْقَتَطعَ  َمنِ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 
 امرأةً  لَِيْحِرمَ  َحَلَف  أو ُزوٍر, َشهادةِ  عىل َحَلَف  أو َيَر, م ل وهو َرأى أنَّه َحَلَف  كالذي

 أو لُفالٍن, وهي لُفالنٍ  ليسْت  أهنا أْرضٍ  ِقْطعةِ  عىل َحَلَف  أو املرياِث, ِمن وأْوالَدها
مَ  النَّاَر, َلهُ  اهللاُ َأْوَجَب  َفَقْد « َيُقْل  م ل وهو قاَل  ُفالًنا أنَّ  َحَلَف   فقال ,»اَجلنَّةَ  َعَلْيهِ  َوَحرَّ

 حتى أْي: IQH»َأراكٍ  ِمنْ  َقِضيبًا وإنْ « قال: ?čاهللا رسوَل  يا يسًريا شيئًا كانَ  وإنْ  َرُجٌل: له
مَ  النَّارَ  له اهللاُ أْوَجَب  فقدْ  َأراٍك, ِمن ُعوًدا املُْقَتَطعُ  هذا كانَ  لو  اجلَنََّة. عليه وَحرَّ

 إنْ  لنا اْغِفرْ  اللُهمَّ  اإلنساُن: يقوُل  فال فيه, الَعْزمُ  أيضا: االستغفارِ  لوازمِ  وِمن
رْ  اللُهمَّ  شئَت, إنْ  علينا ُتْب  اللُهمَّ  ِشْئَت,  لواِزمِ  ِمن فإنَّ  ِشْئَت, إنْ  سيِّئاتِنا عنَّا َكفِّ

 َيُقولَنَّ  َال « ُمْسلٍِم: صحيِح  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال املسألِة, يف الَعْزمُ  االْستِغفاِر:
ُهمَّ  َأَحُدُكُم: ُهمَّ  ِشْئَت, إِنْ  ِيل  اْغِفرْ  اللَّ عاَء; لَِيْعِزمِ  ِشْئَت, إِنْ  اْرَمحْنِي اللَّ  اهللاَ َفإِنَّ  الدُّ

 .IRH»َلهُ  ُمْكِرهَ  َال  َشاءَ  َما َصانِعٌ 
ْنِب, عن اإلقالعُ  أيًضا: االْستِغفارِ  لواِزمِ  وِمن  تاِركُ  يقوَل  أنْ  َيْصُلُح  فال الذَّ

الِة: , ال زاَل  ما وهو اهللاَ أْسَتْغِفرُ  الصَّ اين: يقوُل  أو ُيَصيلِّ  زاَل  ما وهو اهللاَ أْسَتْغِفرُ  الزَّ
با: آِكُل  يقوُل  أو َيْزِين, با أْكلِ  ِمن اهللاَ أْسَتْغِفرُ  الرِّ با, َيْأُكُل  َزاَل  ما وهو الرِّ  ُبدَّ  ال بل الرِّ
 .االْستِْغفارِ  ِمن َيْسَتِفدْ  م ل وإالَّ  اإلْقالِع, ِمن

                                                 
 ).١٣٧( رقم مسلم, حق اقتطع من وعيد باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )١(
 ومسلم: ),٦٣٣٩( رقم له, مكره ال فإنه املسألة ليعزم باب الدعوات, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

) من حديث أيب هريرة ٢٦٧٩/٩كتاب الذكر والدعاء, باب العزم بالدعاء وال يقل إن شئت, رقم (
. 



 

 

אאאאFE ١٠٨

 َكاَنْت  َأْذَنَب  إَِذا املُْؤِمنَ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ماَجْه, ابنِ  ُسنَنِ  يف جاءَ  وقد
 َزاَدْت, َزادَ  َفإِنْ  َقْلُبُه, ُصِقَل  َواْسَتْغَفرَ  َوَنَزعَ  َتاَب  َفإِنْ  َقْلبِِه, ِيف  َسْوَداءُ  ُنْكَتةٌ 

انُ  َفَذلَِك   ﴾i j k l m n o p q r s﴿ كِتابِِه: ِيف  اهللاُ  َذَكرَ  الَِّذي الرَّ
 .IQH»]١٤:[املطففني

حيفةُ  تلك وُمتَْحى القلُب  هذا ُيْصَقَل  فحتى نوِب  اخلطايا تلك ِمن الصَّ  والذُّ
 Y﴿ اهللاَ: َيْستَْغِفرُ  ثم č باهللا ُمْستَِعينًا فيه, هو عامَّ  وُيْقلِعَ  َينِْزعَ  أنْ  ُبدَّ  فال

Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴾ ٩٠:[هود[. 
  k  

                                                 
 ,﴾§ ¦﴿ سورة ومن باب القرآن, تفسري كتاب والرتمذي: ),٢/٢٩٧( أمحد أخرجه )١(

 أيب حديث من ),٤٢٤٤( رقم الذنوب, ذكر باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ),٣٣٣٤( رقم
 . هريرة
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 فقاَل  الكافريَن, ِمن داِئهِ ـأع عىل ْأِييدَ ـوالتَّ  النَّْرصَ  ألْولِياِئهِ   اهللاُ َكَتَب 
: ﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

 .]١٧٣−١٧١:[الصافات ﴾® ¬ »
 [ \ ] : ﴿U V W X Y Z وقاَل 

^ _ ` a b c d e f g h i j k 
l﴾ ٥١,٥٢:[غافر[. 

, للنَِّرص  إنَّ   الِقتاِل, ميادينِ  يف األْعداءِ  عىل النَُّرص  املُْشتهرِة: معانِيهِ  وِمن َمعاِينَ
 عىل االْنتصارُ  منها: والتي املُْسِلمُ  عنها َيْغُفُل  قدْ  لالْنتصارِ  ُأْخرى معانٍ  هناك لكنْ 

يطاِن, عىل واالْنتصارُ  النَّْفِس,  الِفتِن. عىل واالْنتصارُ  الشَّ
 عنِ  َيْعَجزُ  والذي االْنتصاِر, ُصَورِ  أْعَظمِ  ِمن هو النَّْفِس: عىل االْنتصارُ  أوًال:

ها عن فهو وَحمُْبوباِهتا وَشهواِهتا َنْفِسهِ  عىل االْنتصارِ     احلايف بِْرشٌ  قال أْعَجُز, غْريِ
 َجَعَل  وَمنْ  : اجلَْوِزيِّ  الْبنِ  اهلَوى َذمِّ  ِكتاِب  يف جاءَ  كام − تعاىل اهللاُ رَمحهُ − 

ْنيا َشهواِت  ْيطانُ  َفَرَق  َقَدَمْيهِ  َحتَْت  الدُّ ْيطانُ  َهَرَب  أْي:−  ظِلِّهِ  ِمن الشَّ  − ظِلِّهِ  ِمن الشَّ
فاءَ  هواَك, يف ُكلَّهُ  البالءَ  أنَّ  واْعَلمْ  الغالُب, الصابرُ  فهو هواهُ  ِعْلُمهُ  َغَلَب  وَمنْ   والشِّ
اُه. ُخماَلَفتَِك  يف كلَّهُ    .IQHاهللاُ رَمحهُ  كالُمهُ  اْنتهى إيَّ

                                                 
 ).٣١(ص: اجلوزي البن اهلوى ذم )١(

kk
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 أنْ  واالْنتصاِر, الَغَلبةِ  ِمن َنْوعٌ  فهذا الغالُِب. الصابِرُ  فهو قولِِه: يف والشاِهدُ 
  وحمبوباٍت! وشهواٍت  لذاِئذَ  ِمن للنَّْفسِ  وكمْ  وَشهواِهتَا, َنْفِسهِ  عىل اإلنسانُ  َينَْتِرصَ 

ها, عىل َيَتَغلََّب  أنْ  عىل قاِدًرا كان ذلك عىل َتَغلََّب  فإذا  ِكتاِب  يف َقَرْأنا وإذا غْريِ
َل  أنَّ  َنِجدُ  č اهللا  : اهللاُ قاَل  فقد النَّْفُس, هذه هي واُملْعَتَربَ  عليه اُملَعوَّ
﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ ٤٠:[النازعات[. 

دةُ  النَّْفُس  هذه  ,]٤١−٤٠:[النازعات ﴾Æ Ç È É Ê﴿ الطائشةُ  اُملَتَمرِّ
 .احلقيقيُّ  االْنتصارُ  هو وهذا

 : ﴿A B C D E احلقُّ  قال النَّْفِس, عىل تكونُ  واُملحاَسبةُ 
F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z [ \ ]﴾ ٣٠:عمران [آل[. 

 ¸ ¶ : ﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ وقاَل 
 .]٥١:[إبراهيم ﴾¹

 : ﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å وقاَل 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ ٥٦−٥٥:[الزمر[.  
ُل  النَّْفُس, هذه فاملُْعَتربُ   احلرامَ  تريدُ  فهي النَّْفِس, هذه عىل االْنتصارِ  عىل واملَُعوَّ

َعةَ  تريدُ  ناحيَتُه, وَتنَْطلُِق  احَة, الدَّ  أنْ  اإلنسانُ  فَيْحتاُج  األْحكاِم; ِمن والتََّفلَُّت  والرَّ
  اهللاُ َكَتَب  الذين املُنَْترصيَن, ِمن كان عليها اْنَتَرصَ  فإذا عليها, لَِينَْتِرصَ  ُيغالَِبها

 والتَّْأِييَد. النَّْرصَ  هم ل
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 العاقِلِ  عىل حقٌّ  داُوَد: ِحْكمةِ  يف مكتوٌب  :− تعاىل اهللاُ رمحهُ −  ُمنَبِّهٍ  بنُ  َوْهُب  قال
ُه, فيها ُيناجي ساعةٍ  ساعاٍت: أْربعِ  عن َيْغَفَل  أالَّ   َنْفَسُه, فيها ُحياِسُب  وساعةٍ  ربَّ

وَنهُ  الذين إخوانِهِ  مع فيها َخيُْلو وساعةٍ  وَنهُ  بُعيوبِهِ  ُخيِْربُ  وساعةٍ  َنْفِسِه, عن وَيُصدُّ
اِهتا وبني َنْفِسهِ  بني ُخيَيلِّ   تلك عىل له عوًنا الساعةِ  هذه يف فإنَّ  وَجيُْمُل, َحيِلُّ  فيام لذَّ

 .IQHللُقلوِب  وإمجاًما الساعاِت 
نا التي النَّفسِ  وحمبوباُت  , طريِق  عن َتصدُّ  كثريٌة; املؤمننيَ  َسبيلِ  وعنْ  احلقِّ

 k l m n o p q﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال لذا
r s t u v w x y z 
{ | } ~ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m﴾ ٢٤:[التوبة[. 
لطاَن, واجلاَه, املاَل, ُحتِبُّ  النَّْفس وهذه ةً  املحبوباُت  هذه تكنْ  فال والسُّ  صادَّ

 وهي املحبوباِت  هذه ِمن ِصنٍْف  عن  قال لذا ;čاهللا طريِق  عن لنا
اِدُق  التَّاِجرُ « :التِّجارةُ  يقنيَ  النَّبِيِّنيَ  َمعَ  األَِمنيُ  الصَّ دِّ َهَداءِ  والصِّ  اْستطاعَ  ألنَّهُ  ;IRH»والشُّ

  ِقيل: كام والنَّْفُس  النَّْفُس, هذه عىل َينَْتِرصَ  أنْ 
ِمْلُه َشبَّ َعَىل  والنَّْفُس كالطِّْفِل إِْن ُهتْ

 

ــنَْفطِمِ  ــُه َي َضــاِع وإِْن َتْفطِْم  ُحــبِّ الرَّ
                                                 

 يف والبيهقي ),٢/٥٨٠( الزهد يف وهناد ),٣١٣ رقم ,١/١٠٥( الزهد يف املبارك ابن أخرجه )١(
 ).٤٣٥٢( رقم الشعب

 سعيد أيب حديث من ),١٢٠٩( رقم التجار, يف جاء ما باب البيوع, كتاب الرتمذي: أخرجه )٢(
 . اخلدري
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ْيَطاَن واْعِصـِهَامفَخالِِف النَّْفَس  والشَّ
 

ِمِ  ــا َحمََّضــاَك النُّْصــَح َفــاهتَّ  وإِْن ُمهَ
ــًام ــًام َوَال َحَك ــنُْهَام َخْص ــْع ِم  َوَال ُتطِ

 

 IQHَفَأْنَت َتْعِرُف َكْيَد اَخلْصِم واَحلَكـمِ 
ْيطاِن, عىل االْنتصارُ  ثانًيا: َدنا الذي الشَّ َدنا تَوعَّ  إىل طريِقنا يف سَيْقُعدُ  أنَّهُ  وَهدَّ

 } : ﴿u v w x y z احلقُّ  قال فقدْ  ,čاهللا
| } ~ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r﴾ ٦٢−٦١:[اإلرساء[. 
 } : ﴿s t u v w x y z اهللاُ  فقاَل 

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ´ 
¶ ¸ ¹ º » ¼﴾ ٦٥−٦٣:[اإلرساء[. 

ْيطاِن. َنَزغاِت  عىل اْنَتُرصوا الذين اُملنَْتِرصوَن, هؤالءِ   الشَّ
ْيَطانَ  إِنَّ « ِحبَّاَن: ابنِ  صحيِح  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل   آَدمَ  ِالْبنِ  َقَعَد  الشَّ

 َلُه, َفُغِفرَ  َفَأْسَلمَ  َفَعَصاهُ  آَبائَِك? وِدينَ  ِدينََك  َوَتَذرُ  ُتْسلِمُ  َلُه: َفَقاَل  اِإلْسالمِ  بَِطِريِق 
 َفَهاَجَر, َفَعَصاهُ  َوَسَامَءَك? َأْرَضَك  وَتَذرُ  ُهتَاِجرُ  َلُه: َفَقاَل  اِهلْجَرةِ  َطِريِق  ِيف  َلهُ  فَقَعَد 
اِهُد  َلُه: َفَقاَل  اِجلَهادِ  َطِريِق  ِيف  َلهُ  َفَقَعَد   فُتْقَتُل  فُتقاتُِل  −واملالِ  النَّْفسِ  ُجْهدُ  وهو− ُجتَ

 الذي »َذلَِك  َفَعَل  َفَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقاَل  »فَقاَتَل  َفَعَصاهُ  املاُل? وُيْقَسمُ  اَملْرَأةُ  فُتنَْكُح 
ْيطانُ  الُِب ـُيغ  اَجلنََّة, َلهُ ـُيْدِخ  َأنْ  čاهللا َعَىل  قاـَح  َكانَ  َفَامَت « عليه َينَْتِرصَ  حتى الشَّ

                                                 
 ).٨− ٧(ص: للبوصريي الربدة قصيدة من األبيات )١(
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 ُيْدِخَلهُ  أنْ  čاهللا َعَىل  َحقا َكانَ  َغِرَق  وإِنْ  اَجلنََّة, ُيْدِخَلهُ  َأنْ  čاهللا َعَىل  َحقا َكانَ  ُقتَِل   وإِنْ 
ُتهُ  َوَقَصْتهُ  َأوْ  اَجلنََّة,  .IQH»اَجلنَّةَ  ُيْدِخَلهُ  َأنْ  čاهللا َعَىل  َحقا َكانَ  َدابَّ

 املسلمُ  إليها َيْلَتِفَت  أنْ  ينبغي التي االْنتصاراِت  أْنواعِ  ِمن آخرُ  نوعٌ  هذا إًذا:
 .čاهللا إىل طريِقهِ  يف وهو

ينِ  عىل الثباِت  انتصارُ  ثالًثا:  موضةً  وال َنْزوًة, ليس فالتََّديُّنُ  املامِت, حتى الدِّ
رَ  سواءً  املامِت, حتى ثباٌت  هو بل وُشهوًرا, أياًما اإلنسانُ  َيَتَديَّنَ  حتى ننيَ  ُعمِّ  السِّ

 كاُنوا أنْ  بعدَ  الطَّريِق  يف َيَتساقطونَ  الذين هؤالءِ  أرأيَت  ُعُمُرُه, َقُرصَ  أو اُملتالحقَة,
امِ  ِمن َيْوًما نِنيَ  ِمن األيَّ ُقوا م ل هؤالءِ  َيَتساقطوَن, هبم فإذا اُملَصلَِّني, اُملَتَديِّ , ُحيَقِّ  النَّْرصَ
, هذا ُطواَل  ُمْسِلمٌ  وأنت إالَّ  املوُت  َيْأِيتَ  أالَّ  هو النَّْرصُ  إنام  بأْنواِعها والِفَتنُ  اخلطِّ

ُضَك  اُملْختلفةِ   لنَبِيِّه  حقُّ  ال قال لذا صابٌر; ثابٌت  وأنَت  طريقَك, يف َتْعَرتِ
 c d e f g h i j﴿ :− صىلَّ اهللاُ عليه وعىل آلِِه وسلَّمَ − 

k l m n o p q r s t u v w﴾ 
  .]٩٩−٩٧:[احلجر

ةً  عبادةً  أي:  التي الِفَتنُ  فيها َكُثَرْت  أزمنةٍ  يف نعيُش  ألنَّنا املامِت; حتى ُمْسَتِمرَّ
يِن, عنِ  َتُصدُّ   يف ِدينَِك  يف َيْفتِنَُك  َمنْ  وجتدُ  إالَّ  هناك أو هنا َتْلَتِفُت  ال فأنت الدِّ

يِن; عن َتُصدُّ  وُشبهاٍت  شهواٍت  ِمِذيِّ  عند جاءَ  كام  قال لذا الدِّ ْ  الرتِّ
                                                 

 . فاكه أيب بن سربة حديث من ),٤٥٩٣( رقم صحيحه يف حبان ابن أخرجه )١(
 رقم ,وجاهد وهاجر أسلم ملن ما باب اجلهاد, كتاب والنسائي: ),٣/٤٨٣( أمحد أيضا وأخرجه

)٣١٣٤.( 
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ابِرُ  َزَمانٌ  النَّاسِ  َعَىل  َيْأِيت « ُسنَنِِه: يف  أي: IQH»اَجلْمرِ  َعَىل  َكالَقابِضِ  ِدينِهِ  َعَىل  فِيِهمْ  الصَّ
َ  أنْ  ُيِريدُ  الذي لواِت  ُيَصيلِّ  وَهيْتدَي  َيَتَديَّنَ  أنْ  ُيِريدُ  والذي َمجاعٍة, يف اخلَْمَس  الصَّ
َف  اللَُّهمَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  كانَ  هذا ل اجلَْمِر; عىل كالقابِضِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َهبْدِي   ُمَرصِّ

ْف  الُقُلوِب   النبيُّ  وهو االْنحراِف  ِمن قلبِهِ  عىل َخيَْشى IRH»َطاَعتَِك  َعَىل  ُقُلوَبنَا َرصِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اُملَؤيَّدُ 

ةِ  يف جاءَ  ما وْلنََتَدبَّرْ  َحرِة,  موسى ِقصَّ َحرةُ  جاءَ  فقد والسَّ  ُيريدونَ  السَّ
 o﴿ فِْرَعْوَن: إىل َجاُؤوا امَّ  ل  موسى عىل االْنتصاراِت  أْنواعِ  ِمن َنْوًعا

p q r s t u v w x y z { | } 
 .]١١٤−١١٣:[األعراف ﴾¡ � ~

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ االْنتصارِ  ِمن َنْوعٌ  وهذا
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
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× Ø Ù﴾ ١٢٠−١١٤:[األعراف[. 
 č  ﴿A Bهللا ساِجدينَ  هم فإذا موسى عىل الُكْفرَ  لُيْعِلنُوا جاُؤوا

C D E F G H I﴾ ١٢٢−١٢٠:[األعراف[. 
                                                 

 أمحد بنحوه وأخرجه . أنس حديث من ),٢٢٦٠( رقم الفتن, كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
 . هريرة أيب حديث من )٢/٣٩٠(

 حديث من ),٢٦٥٤( رقم وب,ـالقل تعاىل اهللا ترصيف باب در,ـالق كتاب مسلم: أخرجه )٢(
 . العاص بن عمرو بن اهللاعبد
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ُدهم ْلِب  والتَّنِْكيلِ  بالتَّْقطِيعِ  فِْرَعْونُ  ُهيدِّ  قليلٍ  َقْبَل  َيِعُدهم كانَ  أنْ  بعد والصَّ
هم, عىل باُملكافأةِ  , يف ُرؤاهم اْخَتَلَفْت  لكنَُّهمُ  َنْرصِ  يموتوا أنْ  النَّْرصَ  فرأُوا النَّْرصِ

 .اإلْسالمِ  عىل
﴿i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ _ `﴾ ١٢٦−١٢٥:[األعراف[. 

ــلًِام ــُل ُمْس ــَني ُأْقَت ــاِيل ِح ــُت ُأَب  َوَلْس
 

 َرِعيـَمْصــ čَعــَىل َأيِّ َجنْــٍب َكــاَن هللا
ـــأْ  ـــِه َوإِْن َيْش ـــَك ِيف َذاِت اِإلَل  َوَذلِ

 

عِ   IQHُيَبــاِرْك َعــَىل َأْوَصــاِل ِشــْلٍو ُممـَـزَّ

  k  

                                                 
 هريرة أيب حديث من ),٣٩٨٩( رقم املغازي, كتاب البخاري: أخرجه , خلبيب البيتان )١(

. 
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F١٧E 

א 
  k   

ُب  ِعبادةٍ  أْعظمَ  إنَّ   ِمن وهي ,čاهللا تعظيمِ  ِعبادةُ  هي čاهللا إىل العبدُ  هبا َيَتَقرَّ
 čاهللا َشْأنِ  لِعظيمِ  اإلْطالِق; عىل العباداِت  أْعَظمُ  وهي عنها, املَْغُفولِ  العباداِت 
َس  وَجاللِهِ  وُسْلطانِهِ  عُ  − سبحاَنهُ −  تقدَّ  فإذا العباداِت, سائرُ  العبادةِ  هذه ِمن ويتَفرَّ

 وال لنَْفِسهِ  ُظْلمٍ  يف َيَقعْ  فلم ورجاُه; خاَفهُ  č اهللا بتعظيمِ  القلُب  هذا اْمَتألَ 
ِه, ْل  م ول لغْريِ َلْعنا إذا لذا − سبحاَنهُ − غَريهُ  وَيْرُج  ُيَؤمِّ ِة, čاهللا آياِت  يف اطَّ  وآياتِهِ  اَملْتُلوَّ

ُفنا  اهللاَ أنَّ  َوَجْدنا الَكْونِيَّةِ   يف جاءَ  كام  َنْفَسهُ  وَيْمَدُح  بنفِسِه, ُيَعرِّ
 َأْجلِ  ِمنْ  ,čاهللا ِمنَ  اَملْدُح  إَِلْيهِ  َأَحبَّ  َأَحٌد  َلْيَس « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ُمْسِلمٍ  صحيِح 

  .IQH»َنْفَسهُ  َمَدَح  َذلَِك 
ُفنا فحينام بُّ  ُيَعرِّ  هِ ـوبُقْدرتِ  هِ ـوُسْلطانِ  وجاللِهِ  وبعَظَمتِهِ  َبنَْفِسهِ   الرَّ

تِِه,  وِجنِِّهم, إْنِسِهم َخْلِقهِ  ُقلوِب  يف ذلك َيْعُظمَ  حتى − سبحاَنهُ −  َنْفَسهُ  َيْمَدُح  فإنَّهُ  وُقوَّ
 ±² ° ¯ ® ¬ »﴿ نفَسُه: َيْمَدُح  وهو  اهللاُ  قاَل  َخمُْلوقاتِِه, ومجيعِ 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð A B C D 

                                                 
 ,﴾À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾﴿البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب قوله: أخرجه  )١(

), ٢٧٦٠تعاىل وحتريم الفواحش, رقم (), ومسلم: كتاب التوبة, باب غرية اهللا ٤٦٣٤رقم (
 .حديث عبد اهللا بن مسعود  من

kk



 

 

א١١٧

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j 

k l m n o p q r s t u v w x y z { | 
  . ]٦−١:[احلديد ﴾` _ ~ {

الةَ  اآلياِت  هذه إنَّ   ُكلِّهِ  شْأنِنا يف علينا ُمطَِّلعٌ  وأنَّهُ  č اهللا عظمةِ  عىل الدَّ
 كثريٌ  وهذا−  ُيَعظِّموهُ  م ل الذين عىل  اَملْوىل عاَب  لذا والُقلوَب; األْبدانَ  َهتُزُّ 
 ُسورةِ  ففي − سبحاَنهُ − عظمتِهِ  ببيانِ  عليهم االْستِنْكارَ  هذا أْرَدَف  ثم − ِكتابِهِ  يف

 ال لكم ما أي: ]١٣:[نوح ﴾: ﴿P Q R S T U V احلقُّ  قال ُنوٍح 
 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿ اهللاَ  ُتَعظِّمونَ 
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﴾ ٢٠−١٣:[نوح[.  

 A B C D E F G H I﴿ األْنعام: ُسورة يف −سبحاَنهُ −  وقال
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 

] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r﴾ ٩١:[األنعام[. 

: ُسورةِ  يف −سبحاَنهُ −  وقاَل   a b c d e f g h i﴿ احلجِّ
j k﴾ ٧٤:[احلج[. 

َمِر: ُسورةِ  يف −سبحاَنهُ − وقاَل   ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿ الزُّ



 

 

אאאאFE ١١٨

¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É 
Ê﴾ ٦٧:[الزمر[. 

ُفنا وكذا ُ   بَربِّنا − وسلَّمَ  آلِهِ  وعىل عليه اهللاُ صىلَّ −  čاهللا رسوُل  ُيَعرِّ  وُيَبنيِّ
ُف  فال ُقلوبِنا يف ذلك َيْعُظمَ  حتى −سبحاَنهُ − اخلالِِق  عظمةَ  لنا  لغِريِه; ِعبادةً  َنْرصِ
ُل  وال ُيْرَجى وال غَريُه; َنَخاُف  وال   سبحاَنُه. العظيمُ  هو ألنَّه غُريُه; ُيَؤمَّ

 čاهللا رسوُل  قاَل  فقد رشِعِه, وإىل إليه انقاَدْت  čاهللا بعظمةِ  القلوُب  اْمَتألِت  فإذا
َمواِت   اهللاُ  َيطِْوي« ُمْسلٍِم: صحيِح  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص  َيأُْخُذُهنَّ  ُثمَّ  الِقيامِة, َيْومَ  السَّ

وَن? َأْينَ  اَجلبَّاُروَن? َأْينَ  املَلُِك, َأَنا َيُقوُل: ُثمَّ  بَِيِمينِِه, ُ  األََرِضنيَ  َيْطِوي ُثمَّ  اُملَتَكربِّ
وَن? َأْينَ  اَجلبَّاُروَن? َأْينَ  املَلُِك, َأَنا َيُقوُل: ُثمَّ  بِِشاملِِه, ُ  .IQH»اُملَتَكربِّ

رُ  هل احلديِث, هذا مثَل  نقرأُ  ونحنُ  ا يكونَ  أنْ  يوًما ِمنَّا أحدٌ  ُيَفكِّ ً  عىل ُمَتَكربِّ
ا أو ,čاهللا َخْلِق  ً ِه, ِحلُرماِت  هاتًِكا أو ًام  ظالِ  أو ُمَتَجربِّ  هو العظيمَ  أنَّ  َيْعَلمُ  وهو َغْريِ
, دُ  الذي اهللاُ يَن, اُملتكربينَ  هؤالءِ  َيَتَوعَّ  ِمن أمحدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  بل اُملَتَجربِّ

َياءُ  : اهللاُ َيُقوُل « ُهَرْيَرَة: أيب حديِث   َفَمنْ  إَِزاِري, والَعَظَمةُ  ِرَدائِي, الكِْربِ
  .IRH»َجَهنَّمَ  ِيف  َأْلَقْيُتهُ  ِمنُْهَام  َواِحَدةً  َناَزَعنِي

َلُكمْ  َأنَّ  َلوْ  ِعَباِدي, َيا : اهللاُ َيُقوُل « أيضا: ُمْسِلمٍ  صحيِح  يف وجاءَ   َأوَّ
                                                 

 . عمر ابن حديث من ),٢٧٨٨( رقم القيامة, صفة كتاب مسلم: أخرجه )١(
 وابن ),٤٠٩٠( رقم ,الكرب يف جاء ما باب اللباس, كتاب داود: وأبو ),٢/٤١٤( أمحد أخرجه )٢(

 .)٤١٧٤( رقم الكرب, من الرباءة باب الزهد, كتاب ماجه:
 ), من حديث أيب سعيد وأيب هريرة٢٦٢٠وأخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم الكرب, رقم (

, :عذبته ينازعني فمن رداؤه, والكربياء إزاره, العز« بلفظ.« 



 

 

א١١٩

 َواِحدٍ  ُكلَّ  َفَأْعَطْيُت  َفَسَأُلوِين  َواِحدٍ  َصِعيدٍ  ِيف  َقاُموا وِجنَُّكْم, وإِْنَسُكمْ  وآِخَرُكْم,
َّا َذلَِك  َنَقَص  َما َمْسَأَلَتهُ   .IQH»الَبْحرَ  ُأْدِخَل  إَِذا املِْخَيطُ  َينُْقُص  َكَام  إِالَّ  ِعنِْدي ِمم

َعْل  وال ,čاهللا ُسؤالِ  عنْ  َتْعَجزْ  فال  اهللاَ اْسَألِ  بلِ  عنَدُه, َتِقُف  َسْقًفا لُِدعاِئَك  َجتْ
ِي ـَخ  ِمنْ  ِشْئَت  ما −تعاىل−  ْنيا ْريَ اءُ  وَيِمينَهُ  ْألَى,ـمَ  َخزاِئنَهُ  فإنَّ  واآلِخرِة, الدُّ  َسحَّ

 يشٌء. ُينِْقُصها ال والنهارَ  الليَل 
 فنحنُ  نراها, التي اجلامداُت  هذه حتى  خالَِقُهم اخلَْلُق  َعظَّمَ  وقد

 c d e f g h i j k l m﴿ :−سبحاَنهُ −  احلقِّ  َقْولِ  يف نقرأُ 
n o p q r s t u v w x y 
z { | } ~ _ ` a b c d e f g h i j k l﴾ 
 .]١٨:[احلج

عِ  واْنِحناُؤكَ  ,čهللا وُركوُعَك  ,čهللا ُسجوُدكَ  čهللا َتْعظِيمَك  ودليُل   وإْخضاعُ  ,čاهللا لَرشْ
 والكواكُب  والنجومُ  واجلباُل  األشجارُ  هذه اْنقادْت  فقدِ  ,čهللا وَعواطِِفَك  أْهواِئَك 
  َخْلِقنا. ِمنْ  َخْلًقا أْعظمُ  وهي

ْمَس, أو الَبَقَر, ُيعظِّمُ  كَمنْ  اهللاَ ُيَعظِّمُ  ال َمنْ  وَرَأْيَت  َتَفتَّ ال وإذا  الُقبوَر, أو الشَّ
 ذلك وَتسَتنِْكرُ  وَخْوٌف, َرْعَشةٌ  ُتِصيَبك أنْ  ُبدَّ  ال ُهم أْمثالَ  اآلَدِميِّنيَ  أو األْحجاَر, أو
, عىل وَتسَتنِْكُرهُ  َقْلبَِك, يف  منَّا, حاًال  أْفَضَل   ُسليامنَ  ُهْدُهدُ  َيُكنْ  وال اَملَألِ
ةً  وَوَجدَ  َخَرَج  حنيَ  فإنَّه ْمسِ  َيْسُجدونَ  النَّاسِ  منَ  ُأمَّ  َعُظمَ  وقد ,čاهللا ُدونِ  ِمن للشَّ

                                                 
 ذر أيب حديث من ),٢٥٧٧( رقم الظلم, حتريم باب والصلة, الرب كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . الغفاري



 

 

אאאאFE ١٢٠

 A B C D E﴿ قال: ,ُمْسَتنِْكًرا ُسَلْيامنَ  إىل فجاءَ  َقْلبِِه, يف اهللاُ
F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w﴾ ٢٦−٢٣:[النمل[. 

 اجلباُل, السامواُت, ذلك: ِمن أْبَعدُ  هو ما إىل سنَْذَهُب  بل ذلك, يقوُل  ُهدُهدٌ 
 ُسورةِ  يف − سبحاَنهُ −  احلقُّ  قاَل  فقد اهللاَ, ُيعظِّمِ  مْ  لَ  َمنْ  َوَجَدْت  إذا َتْسَتنِْكرُ  األرضَني,

 .]٨٨:[مريم ﴾£ ¢ ¡ � ~﴿ َمْرَيَم:
َذَ  يقوُل: َمنْ  نحنُ  نسمعُ  وكم   واهللاُ له, وُنباِركُ  وُهنَنِّئُهُ  ولًدا, الرمحنُ  اختَّ

 £ ¢ ¡ � ~﴿ واجلباُل  واألرُض  السامواُت  َتْسَتنِْكرُ  كيف ُيِرينا
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ٩٢− ٨٨:[مريم[.  

اكُ  قال حَّ  ©﴿ كثٍري: ابنِ  تفسريِ  يف جاء كام −تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الضَّ
ª « ¬﴾ ْقنَ  أي: ]٩٠:[مريم  .čIQHاهللا عظمةِ  من َفَرًقا َيَتَشقَّ

 ُيْضِعُف  ما وأْكَثرُ  الُقلوِب, هذه يف َتْعُظمَ  أنْ  ُبدَّ  ال č اهللا فعظمةُ 
نوُب  ُقلوبِنا: يف č اهللا عظمةَ    واملعايص. الذُّ

 ُعُقوباِت  وِمن الكايف: اجلواِب  ِكتابِهِ  يف −تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الَقيِّمِ  ابنُ  قال
نوِب  بِّ  تعظيمَ  القلِب  يف ُتْضِعُف  أهنا الذُّ  يف وقاَرهُ  وُتْضِعُف  −َجالُله َجلَّ − الرَّ

                                                 
 ).٥/٢٦٦( كثري ابن تفسري )١(



 

 

א١٢١

 .IQHأَبى أو شاءَ  ُبدَّ  وال الَعْبِد, َقْلِب 
 أحدٍ  ِمن ِمنَّا وما , خلالِِقهِ  تعظيُمهُ  َضُعَف  ربَّهُ  العبدُ  َعىص فُكلَّام

ا والُقْدراِت, املواِهِب  ِمن  اهللاُ أعطاهُ  وقدْ  إالَّ  َف  أنْ  فإمَّ  املواِهَب  هذه َيْرصِ
َفها أو čاهللا طاعةِ  يف والُقْدراِت  ُف  ما أْعظمِ  وِمن ,čاهللا معصيةِ  يف َيْرصِ  املواهُب  به ُتْرصَ

  اخلَْلِق. ُقلوِب  يف č اهللا تعظيمُ  والقدراُت:
ةً   اهللاُ  أْعطاكَ  فإذا  ُنفوس يف č اهللا تعظيمِ  عىل اْعَمْل  وَمْوِهبةً  ُقوَّ

ًسا ُكنَت  وإنْ  بَقَلِمَك,  اهللاَ  َعظِّمِ  قلمٍ  صاحَب  ُكنَت  فإن النَّاِس,  فَعظِّمِ  ُمَدرِّ
بَِك, ُقلوب يف  اَملْوىل  اهللاَ  َعظِّمِ  كانْت  أيا َمْوِهبةٍ  صاحَب  ُكنَت  إنْ  وكذا ُطالَّ
 كاتًِبا, أو ناقًدا أو ُكنَت, شاِعًرا املواِهِب, ِمن اهللاُ أعطاكَ  ما خاللِ  ِمن 

عراءِ  أحدُ  ذكَرهُ  ما مجيٌل  هو وكم ْكبانُ  هبا سارْت  أبياٍت  يف الشُّ  وهو بعِدهِ  ِمن الرُّ
  قال: − سبحاَنهُ − اَملْوىل الكلامِت  تلك يف ُيَعظِّمُ 

َدى ــرَّ ــُد ال ــُه َي طََّفْت ــِب َختَ ــْل لِلطَّبِي  ُق
 

ــالَِج  ــا ُمَع ــاِع َمــْن َأْرَداكَ َي  األَْوَج
 ُقْل لِلَمـِريِض َنَجـا وُعـوِيفَ َبْعـَدَما

 

 َعَجَزْت ُفنُـوُن الطِّـبِّ َمـْن َعاَفـاكَ 
ـٍة ـِحيِح َيُمـوُت َال ِمـْن ِعلَّ  َقْل لِلصَّ

 

 َمــْن بِاَملنَاَيــا َيــا َصــِحيُح َدَهــاكَ 
ــَال ــُزوًال بِ ــيُش َمْع ــْل لِلَجنِــِني َيِع  ُق

 

 َمـــا الَّـــِذي َيْرَعـــاكَ َراٍع وَمْرًعـــى 
ــَرًة ــَذُر ُحْف ــاَن َحيْ ــِري َوَك ــْل لِلَبِص  ُق

 

ــَواكَ  ــِذي َأْه ــْن َذا الَّ ــا َم ــَوى ِهبَ  َفَه
َحــ  َبْل َسائِِل األَْعَمى َمَشى َبـْنيَ الزِّ

 

 اِم بَِال اْصطَِداٍم َمـْن َيُقـوُد ُخَطـاكَ ـ
                                                 

 ).٦٩(ص: القيم البن الكايف اجلواب )١(



 

 

אאאאFE ١٢٢

ُه ــمَّ ــُث ُس ــاَن َينُْف ــَت الثُّْعَب  وإَِذا َرَأْي
 

ـــُموِم َحَشـــاكَ   َفاْســـَأْلُه َمـــْن بِالسُّ
ــاُن ــا ُثْعَب ــيُش َي ــَف َتِع ــَأْلُه َكْي  َواْس

 

ــاكَ  ــَألُ َف ــمُّ َيْم ــَذا السُّ ــا َوَه َي  َأْو َحتْ
 َوَسْل ُبُطوَن النَّْحِل َكْيَف َتَقـاَطَرْت

 

كَ  ــالَّ ــْن َح ــْهِد َم ــْل لِلشَّ ــْهًدا َوُق  َش
ـــــا اِإلْنَســـــاُن َمْهـــــًال َ  َيـــــا َأهيُّ

 

 َجـلَّ َجالُلـُه َأْغـَراكَ  čالَّـِذي بِـاهللاَما
ـــُه ـــِديِر َفإِنَّ ـــْوَالَك الَق ـــُجْد ملَِ  َفاْس

 

ــــاكَ  ــــي ُدْنَي ــــا َتنَْتِه ــــدَّ َيْوًم  َال ُب
ـــِة ـــْوِم الِقَياَم ـــاثًِال ِيف َي  َوَتُكـــوُن َم

 

ــَداكَ  ــُه َي َمْت ــْد َقدَّ ــَام َق ــَزى بِ  IQHلُِتْج
 ويف َنْفِسِه, يف اخلالِِق  َتْعظيمِ  يف  اهللاُ َوهَبهُ  ما وظََّف  َمنْ  فالعاِقُل 

 َحْوَلُه. َمنْ  ُنُفوسِ 
  k  

                                                 
 بن محدأل »وقصائد تأمالت« جالله جل اهللا تعظيم انظر: بديوي, إبراهيم للشاعر األبيات )١(

 ).٢٤٧−٢٤٥(ص: املزيد عثامن
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c d﴾ ٤١:[العنكبوت[. 
ُب  ُ  العظيَم, اَملَثَل  هذا اآليةِ  هذه يف لنا  اهللاُ َيْرضِ  الُبيوَت  أنَّ  لنا وُيَبنيِّ

, فمنها التَّامُسِك, يف ُمتفاوتةٌ  عيُف, ومنها الَقِويُّ  ِمن أْضَعُف  هو ما ومنها الضَّ
ِعيِف    التَّامُسِك. وعدمُ  الَوَهنُ  أصاَبهُ  ِممَّنْ  الضَّ

, بِنائها يف وَهنٌ  الَعنَْكبوِت, بيُت  وَأْوَهنُها: ُّ , بِنائها يف ووَهنٌ  اِحليسِّ  اَملْعنَِويِّ
ا ُّ  بِناُؤها أمَّ ُك, َيَتَفتَُّت  تأثريٍ  أيِّ  فتحَت  وُمالَحٌظ, ُمشاَهدٌ  فهو اِحليسِّ ا وَيَتَفكَّ  وأمَّ

 الَعنَْكبوِت, بيِت  يف تكونُ  االجتامِعيَّةِ  القاِت الع أْسوأَ  ألنَّ  فضعيٌف; املَْعنَِويُّ  بِناُؤها
 ِمن التَّْلقيِح  بعد األُْنثى أنَّ  األْنواعِ  هذه ِمن َنْوٍع, أْلَف  ثالثنيَ  ِمن أكثرُ  فللَعنَْكبوِت 

َكرِ  َكَر, َتْأُكُل  الذَّ   أباهم. وَقَتلوا ُأمَّهم أَكُلوا الَعنَْكبوِت  ِصغارُ  َكُربَ  إذا أْنواِعها وِمن الذَّ
 اُملتهالِكِة, للُبيوِت  مثًال  احلََرشةَ  وهذه الَعنَْكبوِت  َبْيَت   اهللاُ  فَجَعَل 

ا فنَْحَسُب  نراها ونحنُ  َنْغَرتُّ  قد التي اعٍة, وسائَل  ِمن فيها َام  لِ  ُمتامِسكٌة; أهنَّ  وَمناظِرَ  َخدَّ
ُف  زائفٍة, نانِري, ِمن األُلوِف  َعَرشاِت  بِداياهتا يف عليها فُيْرصَ  األُلوِف  مئاِت  بل الدَّ
نانِري, ِمن اخلِ  يف ولكنَّها الدَّ   الَوَهُن. أصاَهبا ضعيفٌة, ُمتهالِكةٌ  الدَّ

kk
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َعُل  أسباٌب  وهناك ْوِج  بني يكونُ  ِممَّا ُمتامِسكٍة, َغْريَ  ضعيفةً  ُبيوَتنا َجتْ  وَزْوَجتِهِ  الزَّ
, تراها العالقِة, يف َوَهنٍ  ِمن  ُفرَقةً  َوَجْدَت  الُبيوِت  هذه يف َدَخْلَت  إذا لكنََّك  فَتْغَرتُّ

  وَهْجًرا: وِخصاًما
بُب  ُل: السَّ ضا دمُ ـع األوَّ عِ  رئيٌس  سبٌب  وهو بالقضاِء: الرِّ  ُبيوتِنا لَِتَصدُّ

اِخِل,  ِمن ُجُل  َيْرىض ال فقدْ  الدَّ ْوجِة, هذه يف له اهللاُ َقَسَمهُ  الذي َقْسِمهِ  عن الرَّ  الزَّ
 هبا فإذا اجلسِم, َحَسنَةَ  الوجهِ  َحَسنَةَ  شابَّةً  كانت أنْ  بعد َتْغيٍري, ِمن ها ل َحَصَل  ما أو

 ُ مِ ـوَتقَ  واألْمراضِ  الوالدةِ  بأثرِ  َتَتَغريَّ , دُّ نِّ  القضاءِ  ذاـه عىل ِرتُض ـَيعْ  به فإذا السِّ
طِ   .باخليانةِ  وُربَّام بالتََّسخُّ

 _ ~ { | } y z﴿ الكريِم: كتابِهِ  يف يقوُل  −تعاىل− واهللاُ 
` a b c d e f g h i j k l m 
n﴾ ٢١:[الروم[.  

ُجلِ  بني العالقةِ  ومراِحُل   الثالِث: املراِحلِ  هبذه َمتُرُّ  وزوَجتِهِ  الرَّ
َكنُ  األُوىل: املرحلةُ  ُ  ربَّام ولكنْ  إليه, َتْسُكنُ  وهي إليها, َيْسُكنُ  فهو السَّ  َتَتَغريَّ

 فَينَْتِقلونَ  إليه, َتْسُكنُ  وال إليها َيْسُكنُ  فال العواصُف; البيِت  هبذا وَتْعِصُف  األمورُ 
ي ُأْخرى َمْرحلةٍ  إىل ُة, وهي: العالقةَ  ُتَقوِّ ِة; ِحباُل  َتَتَقطَّعُ  وربام املََودَّ  بني فَيْبقى املََودَّ

ْوِج  وجةِ  الزَّ محُة, والزَّ ورةِ  وليس يرَمحُها الرَّ با يكونَ  أنْ  بالرضَّ  هبا, ُمْعَجًبا أو ها, ل ُحمِ
ا يْرَمحُها; بل   فيها. األْجرَ  لَيْكِسَب  أو وبينها, بينه التي للِعْرشةِ  أو أبناِئِه, ُأمُّ  ألهنَّ

ِمِذيِّ  عندَ  جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال ْ  ُهَرْيَرَة: أيب حديِث  من ُسنَنِهِ  يف الرتِّ



 

 

א١٢٥

 .IQH»النَّاسِ  َأْغنَى َتُكنْ  َلَك  اهللاُ َقَسمَ  بَِام  َواْرَض «
ْجَتها التي احلَْسناءُ  املرأةُ  فهذه عظيمٌة; قاعدةٌ  , قد َتَزوَّ ُ  َتْضُعُف, قد الَقِويَّةُ  َتَتَغريَّ

ليمةُ  بيعُ  قال لذا َمتَْرُض; قد والسَّ ْكِر: وعالمةُ  :−تعاىل اهللاُ رمحهُ − أنسٍ  بنُ  الرَّ  الشُّ
ضا  .IRHلِقضاِئهِ  والتسليمُ  čاهللا بَقَدرِ  الرِّ

ُل, فأْحواُلنا  تكونُ  ربام الِغنَى بعدِ  وِمن وَمتَْرُض, َتْضُعُف  أيًضا أنت َتَتَبدَّ
  قيَل: كام منها, ُبدَّ  ال هذه فقًريا,

 َثامنَِيــٌة َال ُبــدَّ ِمنَْهــا َعــَىل الَفَتــى
 

ــِرَي َعَلْيــِه الثََّامنَِيــةُ   َوَال ُبــدَّ َأْن َجتْ
وٌر َوَهــــمٌّ واْجــــتَِامٌع وُفْرَقــــةٌ   ُرسُ

 

 وَعافِيــةُ ٌر ُثــمَّ َســَقٌم ـٌر وُعْســـوُيْســ
 َعَملَِك  َأْرجى ما ُعثْامنَ  أبا يا سائٌل: سأَلهُ  بعدما النَّيْساُبوريُّ  ُعثْامنَ  أبو قاَل  وقد

َج  أنْ  أْهيل َجيْتَِهدُ  َصبْويت يف ُكنُْت  قال: عندك? َر, وَأْمتَنِعَ  فَأْرُفَض  أَتَزوَّ  حتى وُأَبرِّ
 čباهللا وَأْسَأُلَك  َهَوْيتَُك, قد إينِّ  ُعثْامَن, أبا يا قالْت: اْمرأةٌ  األيَّامِ  ِمن يومٍ  يف جاَءْتني
َجنِي, أنْ  العظيمِ  ْت  فَقبِْلُت; قال: َتتََزوَّ ْجُت  فقًريا َشيًْخا وكانَ  أباها فأحَرضَ  هبا, فتََزوَّ

 وفيها َعْرجاءُ  َعْوراءُ  هي: فإذا إليها ونظرُت  إَيلَّ  ُأْدِخَلْت  فلام بذلك, وَفِرَحْت  فَفِرَح 
ةِ ـِش  من وكانْت  دي,ـعن فَمَكثَْت  وفيها,  البَيِْت, ِمن َختُْرْج  ال تقوُل: يب وَلِعَها دَّ

 عندها أْجلُِس  الكثريَة, األوقاَت  ها ل وَأْجعُل  الطواَل, األيَّامَ  َأْجلُِس  فكنُت  معنا,  اْبَق 
ا  لكنَّهُ  الَغىض, َمجْرِ  ِمن أَحرَّ  عىل وأنا ملَِشاعرها, وُمراعاةً  لَقْلبِها, وِحْفًظا ِخلاطِرها, َجْربً

                                                 
 رقم الناس, أعبد فهو املحارم اتقى من باب الزهد, كتاب والرتمذي: ),٢/٣١٠( أمحد أخرجه )١(

)٢٣٠٥.( 
 ).٢/٢١٠( السالكني مدارج يف القيم ابن ذكره )٢(
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 أْرجى َعَملٍ  ِمن فام ماتْت, ثم سنةً  َعَرشَ  َمخَْسةَ  عندي فَمَكثَْت  قال: للخواطِِر, َجْربٌ 
  .IQHلُشعورها وُمراعاِيت  لَقْلبِها ِحْفظي ِمن عندي

ِع,ـالتَّص ِمن البيوُت  هذه لُِتْحَفظَ  ;čاهللا بقضاءِ  التَّسليمُ  إنَّهُ   وال اَسَك  ولَِتَتم دُّ
  َأْهُلها. َيَتناَثرَ 

بُب  نوِب: املعايص يف الُوقوعِ  كثرةُ  الثاين: السَّ ْنَب  إنَّ  čوواهللا والذُّ  الذي الذَّ
ُل  َنْرَتِكُبهُ  ُجُل  َخيُْرُج  َنْعَلُم, ال حيُث  ِمن الُفْرَقةُ  فَتْحُدُث  أْهُلنا, به َيَتأثَّرُ  ما أوَّ  الرَّ
ِجعُ  فُيْذنُِب   الَوْحُي  ذلك عىل دلَّ  منه, النُّْفرةَ  وَجيِدونَ  منهم, النُّْفرةَ  فَيِجدُ  أهِلهِ  إىل فَريْ
 أنَّ   ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن أْمحَدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  فقد ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  به َنَطَق  الذي
دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي« قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َق  اْثنَانِ  َتَوادَّ  َما بَِيِدِه, ُحمَمَّ ِدُثهُ  بَِذْنٍب  إِالَّ  َبْينَُهَام  َفُفرِّ  ُحيْ

ا   .IRH»َأَحُدُمهَ
اين, وال اخلمِر, شاِرُب  َيْسَتْغِرُب  فال البياِن, هذا ِمن أْفَضُل  هناك وليس  الزَّ

 ُوجودُ  اإلْشكاُل  هنا فها أْهِلِه, وَبْنيَ  بينه ُنْفَرةٍ  ِمن َحيُْدُث  ما العايص وال اُملرايب, وال
نوِب, املعايص  Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ يقوُل:  واهللاُ  والذُّ
Ô Õ Ö × Ø Ù﴾ ٣٠:[الشورى[.   

 اْخَتَلَج  َما« الصغِري: ُمْعجِمهِ  يف الطَّرباِينِّ  عندَ  جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل 
  .ISH»َأْكَثرُ  َعنْهُ  اهللاُ  َيْدَفعُ  َوَما بَِذْنٍب, إِالَّ  َعْنيٌ  َوَال « َنَبَض  أي: »ِعْرٌق 

                                                 
 ).٤٠٦− ٤٠٥(ص: اخلاطر صيد يف اجلوزي ابن ذكره )١(
 ).٢/٦٨( أمحد مسند )٢(
 . عازب بن الرباء حديث من ),١٠٥٣( رقم الصغري املعجم يف الطرباين أخرجه )٣(
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−  ُعقوباِهتا وِمن الكايف: اجلواِب  كتابِهِ  يف − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  الَقيِّمِ  ابنُ  وقال
نوِب  املعايص أي: ا −والذُّ ْزِق, وَبَرَكةَ  الُعُمِر, َبَرَكةَ  َمتَْحُق  أهنَّ  الِعْلِم, وَبَرَكةَ  الرِّ

ا وباجلُْملِة: الطَّاعِة, وَبَرَكةَ  الَعَمِل, وَبَرَكةَ  ينِ  َبَرَكةَ  َمتَْحُق  أهنَّ ْنيا الدِّ   .IQHوالدُّ
َلِف: بعُض  وقاَل  قاَل: الكايف, اجلواِب  الِكتاِب, َنْفس يف َينِْقُل  بل  إينِّ  السَّ

تِي اْمرَأيت ُخُلِق  يف ذلك فَأْعِرُف  اهللاَ  َألَْعِيص   .IRHوَدابَّ
ْنِب  إنَّ  دُ  َتْأثًِريا, للذَّ ُجلِ  َنَظرِ  ُجمَرَّ  ِغبَّهُ  وَجيِدُ  عليه ُيَؤثِّرُ  َزْوَجتِهِ  غريِ  الْمرأةٍ  الرَّ

  حٍني. بعد ولو
ءِ  بنُ  čاهللا عبدِ  أبو قاَل   َذمِّ  ِكتابِهِ  يف اجلَْوِزيِّ  ابنُ  األَثرَ  هذا َذَكرَ  وقد−  اجلالَّ

 البَْلِخيُّ  čاهللا عبدِ  أبو يب فَمرَّ  الَوْجِه, َحَسنِ  َنْرصاِينٍّ  ُغالمٍ  إىل أْنُظرُ  واقًفا ُكنُْت  :− َهوى ال
, يا فُقْلُت: ُب  الَوْجهَ  هذا أنَّ  أَترى َعمُّ َب  قال: بالنَّاِر? ُيَعذَّ  بيِدهِ  čاهللا عبدِ  أبو فَرضَ

, بني  وهذه الَكِلمةِ  هذه أَثرَ  َلَتِجَدنَّ  أي:−  ِحنيٍ  بعد ولو ِغبَّها َلَتِجَدنَّ  وقال: َكتَِفيَّ
ِء: ابنُ  قال − ِحنيٍ  بعد ولو النَّْظرةِ   ُأْنِسيُت  َسنًة, أْرَبِعنيَ  بعدَ  ِغبَّها فَوَجْدُت  اجلالَّ
ُه! الُقرآنَ   ISHُكلَّ

  باملَْعِصيِة. اَملْشهورينَ  الُعصاةِ  ِمن َيُكنْ  م ل للُقْرآِن, حافِظٌ  وهو هذا
ْنِب: هذا يف َوَقعَ  امَّ  لَ  مِ  النََّظرِ  الذَّ ُب  هل واْعَرتََض  بَشْهوٍة, شابٍّ  إىل اُملَحرَّ  ُيَعذَّ
اُق  حممودٌ  يقوُل  لذا َسنًة; أْرَبِعنيَ  بعد ِغبَّها وَجدَ  بالنَّاِر? هذا رَّ   اهللاُ: رمحهُ  الوَّ

                                                 
 ).٨٤(ص: القيم البن الكايف اجلواب )١(
 ).٨٩(ص: القيم البن الكايف اجلواب )٢(
 ).١٢٧(ص: اجلوزي البن اهلوى ذم )٣(
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ــُه ــلُِح َأْهَل ــْرِء ُيْص ــالَح اَمل ــُت َص َرَأْي
 

وَيْعــــِدهيُِم َداُء الَفَســــاِد إَِذا َفَســــْد 
ْنَيا بَِفْضـِل َصـالِحِهـَوَيْش  ُرُف ِيف الـدُّ

 

IQHوُحيَْفُظ َبْعَد اَملْوِت ِيف األَْهِل والَوَلْد 

بُب  ُجُل  ُيقاِرنُ  فحينام املُقارنُة: الثالُث: السَّ  بام بيتِهِ  خاِرَج  نِساءٍ  يف يراهُ  ما الرَّ
عِ  سبٌب  هذا فإنَّ  امرأتِهِ  يف بيتِهِ  يف يراهُ   يف ُصوَرِهتا يف املَْرَأةَ  هذه يَرى والَوَهِن, للَتَصدُّ

نَْت  وقد يراها َعَمٍل, يف أو شارٍع, يف أو صحيفٍة, يف أو تِْلفاٍز, لْت, وَتَغنََّجْت  َتَزيَّ  وَتَعدَّ
عُ  شيًئا; يراُهم فال أْهِلهِ  إىل َيْلَتِفُت  به فإذا  الُعُمرِ  ِمن ها ول املَْرَأةَ  َيرى البيوُت, فَتَتَصدَّ

  شيًئا! يراها فال األْرَبِعَني; َجتاَوَزِت  التي اْمرأَتهُ  فَريى فَيْلَتِفُت  َسنَةً  ِعْرشونَ 
 : ﴿© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ اهللاُ قال

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç﴾ ٣٢:[الزخرف[.  

لِ  الِفْكرِ  هذا ل وال النََّظرِ  هذا ل َيْسَمُح  ال الذي هو والعاِقُل   عندَ  فيام بالتََّجوُّ
باِينِّ  التَّْوجيهِ  هذا إىل واْنُظرْ  َيْعَجُز, فإنَّهُ  النَّاِس;  l m n﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل الرَّ

o p q r s t u v w x y z { | } ~ �﴾ 
   .]١٣١:[طه

  أْفَعُل? ماذا إًذا:
 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ اجلواُب:

  .]١٣٢:[طه ﴾± ° ¯
                                                 

  ).٩٧(ص: ديوانه الوراق, ملحمود البيتان )١(
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ْوعِة, غايةِ  يف َكالًما اخلاطِرِ  َصْيدِ  ِكتابِهِ  يف اجلَْوِزيِّ  ابنُ  قال  َيرى قدْ  قال: الرَّ
 −َوْجُهها وال أبًدا يشءٌ  منها ُيَرى ما ِحجاِهبا يف أْي:− ثِياهبا يف امرأةً  اإلنسانُ 
ا إليه فَيَتخاَيُل   .IQHَزْوَجتِهِ  ِمن أْحَسنُ  أهنَّ

ُفوَر?! اُملَتَربِّجةَ  العاريةَ  َيرى بالذي فكيف  السَّ
ن أْوَقعَ  الذي هو اَملْعنى وهذا الَقيِِّم: ابِهِ ـِكت يف كالمٍ  بعدَ  الـق ثم  يف اةَ ـالزُّ

 .IRHالَفواِحشِ 
امُح  امُح  بالنَّظِر, للُمقاَرَنةِ  السَّ  بالِفْكِر. للُمقاَرَنةِ  والسَّ

  k  

                                                 
 ).٣٠٩(ص: اجلوزي البن اخلاطر صيد )١(
 ).٣٠٩(ص: اجلوزي البن اخلاطر صيد )٢(
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نواِت  بعددِ  ُتقاُس  ال نْقِضيها التي هذه أْعامُرنا هورِ  السَّ اِم, والشُّ  إنَّام واأليَّ
ننيَ  تلك يف ْدناـاْسَتفَ  ا بم ُتقاُس  هورِ  السِّ  للوقِت   اهللاُ  َجَعَل  اِم,ـواأليَّ  والشُّ
يًَّة,  .َشْأنِهِ  ِمن وَعظَّمَ  أَمهِّ

 A B C D E F G H﴿ فقاَل:  به فأْقَسمَ 
I J K L﴾ ٤−١:[الفجر[. 

 .]٢−١:[الليل ﴾: ﴿f g h i j k l m وقال
 .]٢−١:[الضحى ﴾b c d e f g﴿ وقال:
  .]٢−١:[العرص ﴾A B C D E F G﴿ وقال:
يَّةِ  عىل دالُّ  األْوقاِت  هبذه الَقَسمُ  وهذا  اُملْسِلمِ  عند فالوقُت  الَوْقِت, هذا أَمهِّ

َ  أنْ  علينا č اهللا نَِعمِ  ِمن واحدٌ  وهو عظيٌم, َشْأنٌ  وله عظيمٌ   َنْعُمُرها أوقاًتا لنا َيرسَّ
 i j k l m﴿ عباِدِه: عىل ْمتَنا مُ   فقاَل  بِذْكِرِه;
n o p q r s t u v w x y z﴾ 
 .]١٢:[النحل

 č اهللا رسوُل  الـوق َوْقِت.ـال ةِ ـبنعم علينا  احلقُّ  َيْمتَّنُ 

kk
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: عند عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  كام  النَّاِس: ِمنَ  َكثِريٌ  فِيِهَام  َمْغُبونٌ  نِْعَمَتانِ « الُبخاِريِّ
ةُ  حَّ  .IQH»والَفَراغُ  الصِّ

 فيها فنََضعُ  وَضْعناُه, ما عىل ُنحاَسُب  ثم نشاُء, ما فيها َنَضعُ  ِخزانةٌ  والوقُت 
, َّ  فيها َنَضعُ  أو اخلَْريَ  .الرشَّ

 ما فاْنُظروا ِخزانتانِ  والنَّهارَ  الليَل  إنَّ  قال: أنَّهُ   عيسى عن ُرِوَي  وقد
 .IRHفيهام َتَضعون

رجاِت  وَرْفعِ  احلسناِت  حتصيلِ  يف اْستِْغاللِهِ  من ُبدَّ  ال فالَوْقُت   وإالَّ  الدَّ
 .الِقيامةِ  يومَ  عظيمةٌ  عليه فاحلَْرسةُ 

 ½ ¼ « : ﴿³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º اهللاُ  قاَل 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
A B C D E﴾ تلك يف شيًئا َوَضْعُت  َلْيَتني يا أي: ]٢٤−٢١:[الفجر 

ْرُت  َلْيَتني يا اخلَزاِئِن,   َقَضيُتُه. الذي الَوْقَت  ذلك َعمَّ
 : ﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á Â احلقُّ  يقوُل  وكذا

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ ٥٦−٥٥:[الزمر[. 

 ُ ْت, التي الساعةِ  عىل َيتَحرسَّ رُ  ذلك, ِمن أقلُّ  هو ما عىل بل َمرَّ  تلك َيَتَذكَّ
                                                 

 ).٦٤١٢( رقم اآلخرة, عيش إال عيش ال باب الرقاق, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 ).٧٨٠( رقم الكبري الزهد يف والبيهقي ),٤٢٣( رقم الزهد يف الدنيا أيب ابن أخرجه )٢(
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ْت, التي األْوقاَت   وما ُتْكَتَسُب, بَحَسنةٍ  َيْمَألْها م ول راَحْت  التي واألْنفاَس  َمرَّ
 درجٌة. فيها له ُرفِعَ 

نا čفواهللا تعوُد, ال َذَهَبْت  إذا أْنفاٌس  الَوْقَت  إنَّ  دَّ  أنْ  َنْستطيعُ  ال إنَّ  َنَفًسا َنْسَرتِ
دَّ  أنْ  عن َفْضًال  واحدٍة, دقيقةٍ  قبَل  َمىض  أحدٌ  ِمنَّا وما َمَضْت, سنةً  أو يوًما َنْسَرتِ
ننيَ  يف َخْلَفهُ  َينُْظرُ  اآلنَ   قال لذا َلْيَتني; ويا َلْيَتني يا يقوُل: وهو إال َمَضْت  التي السِّ

امٌ  أنت إنَّام آَدَم, ابنَ  يا : احلََسنُ    .IQHَبْعُضَك  َذَهَب  يومٌ  َذَهَب  إذا أيَّ
يُّ  احلََسنُ  ُيَشبِّهُ  امَ  هذه الَبْرصِ ْزنامةِ  هبذه األيَّ  ويف أماَمنا, َنَضُعها التي IRHالرُّ

امِ  ِمن يومٌ  َيُعودَ  أنْ  ُيْمِكنُ  ال َورقًة, منها َنْقَطعُ  يومٍ  ُكلِّ   ومخسةٍ  وأْربِعامئةٍ  ألٍف  أيَّ
ْزنامةَ  إنَّ  بل َمىض, َمىض فام للِهْجرِة, وثالثنيَ   أنْ  ُيْمِكنُ  ال سنةٌ  عليها َمىض إذا الرُّ
اِمنا ِمن َنْسَتفيدَ  أنْ  ُيْمِكنُ  ال كام منها َنْستفيدَ    املاضيِة. أيَّ

 َأْمَسْيَت  إذا« :− الُبخاريِّ  يف واحلديُث −  قاَل  حينام  ُعَمرَ  ابنُ  وَصَدَق 
باَح, َتنَْتظِرِ  فال تَِك  ِمنْ  وُخذْ  اَملساَء, َتنَْتظِرِ  فال َأْصَبَحَت  وإَِذا الصَّ  ملََِرِضَك  ِصحَّ

 .ISH»ملَِْوتَِك  َحياتَِك  وِمنْ 
ةٍ  يف أنت اآلنَ  التَّْوِجيَه! هذا أْمجََل  ما تَِك  ِمن فُخذْ  ِصحَّ  َمرِضَك, لَيْومِ  ِصحَّ

 وْقتِِه. مع العاِقُل  َيتعاَمُل  هكذا َمْوتَِك, لَيْومِ  َحياتَِك  ِمن وُخذْ 
                                                 

 ).٢/٣٨٢( احلنبيل رجب البن واحلكم العلوم جامع انظر: )١(
 .السنة مدار عىل والقمر الشمس وطلوع ,والشهور األيام معرفة يتضمن كتيب :الرزنامة )٢(

 ).١/٣٤٣( الوسيط املعجم
 ).٦٤١٦, رقم (»كن يف الدنيا كأنك غريب«: ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري: كتاب الرقاق, باب قول النبي أخرجه  )٣(
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  ثالثٌة: األْوقاِت  ضياعِ  وأسباُب 
ُل:  ُيْصبُِح  فحينام أْفكاِرنا, ِمن َهَدِف  ال ِغياُب  أو َهدِف, ال ُوضوِح  عدمُ  األوَّ

 يف َخْلِقهِ  ِمن الغايةَ  َيْعِرُف  ال وهو ُيْميس أو احلياِة, يف َهَدَفهُ  َيْعِرُف  ال وهو اإلْنسانُ 
 احلياِة; يف هدِف  ال عنِ  الَبْحِث  ُمْؤنةَ   اهللاُ  َكفانا وقد أْوقاُتُه, َتِضيعُ  احلياِة;
 c d e f g h i j k l m n o p q﴿ فقال:

r s t u v w x y z {﴾ ٥٨−٥٦:[الذاريات[. 
 َ  c d e f g h i j﴿ فقال: َهَدَف  ال لنا وَبنيَّ

k l m n o p q r s t u v w x y z 
 .]٢١:[احلديد ﴾~ { | }

  مجيًعا. هَدُفنا هو هذا
ِمِذيِّ  ُسنَنِ  يف جاءَ  امـك ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا وُل ـرس اَل ـق ْ  َرْيَرَة:ـهُ  أيب حديِث  من الرتِّ

 čاهللا ِسْلَعةَ  إِنَّ  َأَال  َغالَِيٌة, čاهللا ِسْلَعةَ  إِنَّ  َأَال  اَملنِْزَل, َبَلغَ  َأْدَلَج  وَمنْ  َأْدَلَج, َخاَف  َمنْ «
 .IQH»اَجلنَّةُ 

بُب  إًذا: ِئيُس  السَّ  ُوضوِحِه. َعدمُ  أو َهدِف  ال ِغياُب  هو األْوقاِت  َتْضييعِ  يف الرَّ
بُب  نا الثَّاين: السَّ اِق  اْسَتْسَلْمنا أنَّ اٌق  فهناك الوقِت, لُرسَّ قونَ  للَوْقِت  ُرسَّ  َيْرسِ

ايةَ  وَرَفْعنا هم ل اْسَتْسَلْمنا وقدِ  أْوقاَتنا  الوْقِت: ُلصوصِ  أْعظمِ  وِمن البيضاَء, الرَّ
وِء, صاِحُب  , أنا َتُقْل: فال السُّ ! َختَْف  ال َنْفيس, ِمن واثٌِق  أنا أو َقِويٌّ اِحُب  ال, َعَيلَّ  فالصَّ

 .يقولونَ  كام ساِحٌب,
                                                 

 .)٢٤٥٠( رقم القيامة, صفة كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
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 : ﴿g h i j k l m احلقُّ  قال وقد
n o p q r s t u v w x y z { | 
 .]٢٩− ٢٧:[الفرقان ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
ْكِر, َحْلَقةِ  يف الشابُّ  هذا كان فقد ادِ  وِمن الذِّ  املُْصحِف, َمحَلةِ  وِمن املَْسِجِد, ُروَّ

ْكرِ  عن فَأَضلَّهُ  وءِ  صاِحُب  الذِّ   وْقَتُه. عليه فَضيَّعَ  هذا, السُّ
ُج « :č اهللا رسوُل  اَل ـوق  اباـش كان سواءً  »لِيلِهِ ـَخ  دِينِ  َعَىل  ُل ـالرَّ

 .IQH»ُخيَالُِل  َمنْ  َأَحُدُكمْ  َفْلَينُْظرْ « كبًريا  أو
وا َمْسعوٍد: ابنُ  وقال ُجَل  اْعَتِربُ ُجُل  ُيصاِحُب  فإنَّام ُيصاِحُب, بَِمنْ  الرَّ  َمنْ  الرَّ

 .IRHِمْثُلهُ  هو
َعــِن اَملــْرِء َال َتَســْل َوَســْل َعــْن َقِرينـِـِه

 

ــــِدي ــــِريٍن باُملَقــــاِرِن َيْقَت فُكــــلُّ َق
إَِذا ُكنْــَت ِيف َقــْوٍم َفَصــاِحْب ِخَيــاَرُهْم

 

دِي ISHَوَال َتْصَحْب األَْرَدى َفَرتَْدى َمَع الرَّ

اِق  وِمن  َسْوَف, وهو: إْبليَس  ُجنودِ  ِمن الَقِويُّ  اجلُنْديُّ  ذاك أيضا الَوْقِت  ُرسَّ
امُ  وَمتْيض أْفَعُل. َسْوَف  أْفَعُل, َسْوَف  أْفَعُل, َسْوَف  نونَ  األيَّ  وعىل َفَعَل, وما والسُّ

 َرمضانَ  الُفالنيَة, اَملْعصيةَ  أْتُركُ  َسْوَف  َمجاعٍة, يف ُأَصيلِّ  َسْوَف  أْفَعُل, َسْوَف  َمطِيَّةِ 
                                                 

 ),٤٨٣٣( رقم جيالس, أن يؤمر من باب األدب, كتاب داود: وأبو ),٢/٣٠٣( أمحد أخرجه )١(
 . هريرة أيب حديث من ),٢٣٧٨( رقم الزهد, كتاب والرتمذي:

 يف الدنيا أيب وابن ),٨٩٩٣( رقم الشعب يف والبيهقي ),٥٠٠( رقم اإلبانة يف بطة ابن أخرجه )٢(
 ).٣٨( رقم اإلخوان

 الدنيا أدب يف املاوردي ونسبه منسوب, غري )٢/١٧٩( الفريد العقد يف ربه عبد ابن ذكره )٣(
 ).٣٢(ص: طرفة ديوان يف األول والبيت زيد, بن لعدي )١٦٦(ص: والدين
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خاَن, سَأْتُركُ  čاهللا بإْذنِ  القاِدمَ   َسْوَف.. َسْوَف  الدُّ
كُ  اَملطِيَّةُ  وهذه يُّ  احلََسنُ  قال لذا َمكاِهنا; يف لكنْ  َنَعم, َتَتَحرَّ  اهللاُ  رمحهُ −  الَبْرصِ

 .IQHبَِغِدكَ  وَلْسَت  بَيْوِمَك  فإنََّك  وَسْوَف; إيَّاكَ  آَدمَ  اْبنَ  يا :− تعاىل
بُب  نا الثالُث: السَّ ةٍ  فكم الَوْقِت, أمهيَّةَ  َنْجَهُل  أنَّ  النبيِّ  َقْوُل  أْسامَعنا َطَرَق  َمرَّ

 ُعُمِرهِ  َعنْ  َمخٍْس: َعنْ  ُيْسَأَل  َحتَّى َربِّهِ  ِعنْدِ  ِمنْ  الِقياَمةِ  َيْومَ  َعْبدٍ  َقَدمُ  َتُزوُل  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص
 َعِمَل  َوَماَذا َأْنَفَقُه? وفِيمَ  اْكَتَسَبُه? َأْينَ  ِمنْ  َوَمالِهِ  َأْبَالُه? فِيَام  َشَبابِهِ  َوَعنْ  َأْفنَاُه? فِيَام 
  .IRH»َعلَِم? فِيَام 

اَعةُ  َقاَمِت  إِنْ « العظيِم: احلديِث  ذاكَ  يف ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  أَما  َيدِ  َوِيف  السَّ
 .ISH»َفْلَيْغِرْسَها َيْغِرَسَها َحتَّى َيُقومَ  َأالَّ  اْسَتَطاعَ  َفإِنِ  َفِسيَلةٌ  َأَحِدُكمْ 

يَّةِ  وذلك  كانت وإنْ  حتى الظُّروِف, أمامَ  اإلْنسانُ  َينَْهِزمِ  فال الَوْقِت, ألَمهِّ
اعِة, قيامَ  الظُّروُف  هذه  وَيْبني فيه, ثانيةٍ  آِخرِ  مع الَوْقِت  ِمن ويستفيدُ  َيْعَمُل  بل السَّ

 إِينِّ  : َمْسُعودٍ  ابنُ  يقوُل  هذا ل َيْسَتسِلُم; ال الذي اجلادَّ  هو هذا وذاَتُه, نفَسهُ 
ُجَل  َأرى أنْ  َألُْبِغُض  ءٍ  يف ليس فاِرًغا الرَّ نيا َعَملِ  ِمن َيشْ  .ITHاآلِخرةِ  َعَملِ  ِمن  وال الدُّ

ًال  يعيُش  أْي: ينِ  يف ال له قيمةَ  ال َمهَ ْنيا. يف وال الدِّ  الدُّ
                                                 

 يف الدنيا أيب وابن ),١/٢٨٩( الزهد يف وهناد ),٨ رقم ,١/٤( الزهد يف املبارك ابن أخرجه )١(
 ).٢١٩( رقم األمل قرص

 .), من حديث ابن مسعود ٢٤١٦رقم ( كتاب صفة القيامة, باب يف القيامة,الرتمذي: أخرجه  )٢(
 . أنس حديث من ),٣/١٩١( أمحد أخرجه )٣(
 رقم املصنف يف شيبة أيب وابن ),٧٤١ رقم ٢٥٧−١/٢٥٦( الزهد يف املبارك ابن أخرجه )٤(

 ).١/١٣٠( احللية يف نعيم وأبو ),١٧٤( رقم الزهد يف داود وأبو ),٣٥٧٠٤(
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يِْف, يكونُ  ما أْشبَهُ  وهو عزيٌز, فالوقُت  يُْف  بالضَّ ا َذَهَب  إذا والضَّ  َحيْمَدكَ  أنْ  إمَّ
َك, أو  َضْيُفَك  َهناُركَ  قاَل: فقد −تعاىل اهللاُ رمحهُ − الَبْرصيُّ  احلََسنُ  قال هكذا َيُذمَّ

َك, َحَل  اْرتَ  إليه َأَسْأَت  وإنْ  بَِحْمِدَك, َل حَ  اْرتَ  إليه أْحَسنَْت  فإن إليه, فَأْحِسنْ   بَِذمِّ
 .IQHَلْيُلَك  وكذلك

ـــُه ـــٌة َل ـــْرِء َقائَِل ـــِب اَمل ـــاُت َقْل  َدقَّ
 

ـــــَواِين إِنَّ ـــــائٌِق وَث ـــــاَة َدَق  اَحلي
 َفاْرَفْع لِنَْفِسَك َبْعـَد َمْوتِـَك ِذْكَرَهـا

 

ْكُر لِِإلْنَســاِن ُعُمــٌر َثــاِين   IRHَفالــذِّ
 ُمَضيِّعُ  فيه َيَقعُ  ما وأْعَظمُ  العظيمِة, اَملزالِِق  يف َوَقع وْقَتهُ  اإلْنسانُ  َضيَّعَ  وإَذا

 .č باهللا الُكْفرُ  الوقِت:
اِم, هذه ِمْثلِ  يف وَبناُتنا أْبناُؤنا فيها وَقعَ  ُصوًرا َأْذُكرُ  وَسْوَف   وذلك األيَّ

رَ   يف وَقُعوا األوقاَت  هذه والبناُت  األبناءُ  َضيَّعَ  حينام čاهللا وسبحانَ  منه, أْبناَءنا لِنَُحذِّ
 ببعضِ  االْشتغاَل  الَيْومَ  أْبناَءنا َيْشَغُل  فيام َوَجْدُت  فقد غريبٍة, وأشياءَ  عجيبةٍ  أْشياءَ 

 .اجلاهليَّةِ  ألْحوالِ  واْستِْجالٍب  الُكْفِر, قاذوراِت 
 ها: ل ُيقاُل  ُلعبةٍ  يف عجيباً  اْهنِامًكا ُمنَْهِمكنيَ  وبناتِنا شبابِنا بعَض  اليومَ  فَوَجْدنا

ونَ  َيْعِرفوَهنا, ال اآلباءُ  يكونُ  قد تشاريل,  اِجلنَّ  َيْزُعموَن: فيام اللُّْعبةِ  تلك يف ُحيَرضِّ
 هؤالءِ  يكونُ  وقدْ  اُملْسَتْقبِل, وعنِ  الَغْيِب  عنِ  وَيْسَأُلوَهنُمْ  واألْشباَح, والشياطنيَ 

باِب, عند معروفةٌ  ُلعبةٌ  وهي املساِجَد, َيْدُخُلونَ  ِممَّنْ  الشباُب   عىل َقَلًام  َيَضُعونَ  الشَّ
                                                 

 ), وانظر أدب الدنيا والدين للاموردي١٢٨٦أخرجه الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم رقم ( )١(
 ).١١٩(ص:

 ).٣/١٥٨( الشوقيات انظر: شوقي, ألمحد البيتان )٢(
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ُرضَ  أنْ  تشاريل َيْدُعونَ  ثم ,)الو( )نعم( فيها: مكتوٍب  َورقةٍ  عىل َقَلمٍ   ثم إليهم, َحتْ
كُ  َنْفَعُل? ال أو األْمرَ  هذا َنْفَعُل  هل َيْسَأُلوَهنا:  األْرضِ  جاِذبِيَّةِ  بسبِب  الَقَلمُ  فُيَحرَّ

, يف الذي اهلواءِ  أو   .)ال( أو )نعم( َتْفَعْل, ال أو اْفَعْل  فيقوُل: اجلوِّ
 وأْخَطُرها: نفسيٍَّة, بأمراضٍ  اللُّْعبةَ  هذه يلعبونَ  ِممَّنْ  األْبناءِ  ِمن كثريٌ  ُأِصيَب  وقد

 العافيةَ  اإلنسانُ  َيَتَجنَُّب  كيف !čاهللا فسبحانَ  عليه, لُِيْقَرأَ  وُحيَْرضُ  اهلَْلوَسِة, َمَرُض 
 الَبِليَِّة?! يف بنفِسهِ  نفَسهُ  وُيوِقعُ 

 ُسورةِ  يف وَنْقَرُؤهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َمْبعِث  َقْبَل  اجلاهليَّةِ  يف َمْوجوًدا كان الِفْعُل  وهذا
 ]٣:[املائدة ﴾A B C D E F﴿ قال: حينام −تعاىل−  اهللاُ  املائدِة,
 .]٣:[املائدة ﴾_ ^ [ \ ] Z﴿ بْعَدها: قال

 ُعوٍد, ُكلِّ  عىل مكتوٌب  عنده, الكاِهنُ  يَضُعها أْعوادٍ  ثالثةُ  هي واألزالمُ 
ُل: الُعودُ   يشٌء, عليه ليس فاِرٌغ, الثالُث: الُعودُ  َتْفَعْل, ال الثاين: الُعودُ  اْفَعْل, األوَّ
كُ  فَيْأيت كُ  َأْسَتْقِسَم, أنْ  وُأِريدُ  َسَفًرا, ُأريدُ  يقوُل: الكاِهنِ  هذا ل اُملْرشِ  الكاِهنُ  فُيَحرِّ

رُ  اللُّْعبةُ  هذه وهي َتْفَعْل. ال يقوُل: أو اْفَعْل, يقوُل: ُعودٌ  وَخيُْرُج   عند اليومَ  َتَتَكرَّ
  األُموِر. أْخَطرِ  ِمن وهذا املسلمَني, أبناِئنا

 َمنْ  نقوُل: اخلُصوِص, وْجهِ  عىل األْبناءَ  وُنخاطُِب  األُموِر, أْولياءَ  ُنخاطُِب  لذا
 هبذه َيْسَمُح  الذي الرجل وهذا ,عىل خطٍر عظيم فإنَّهُ  هبا ُمْعتَِقًدا اللُّْعبةِ  هذه يف َوَقعَ 

ُل  فإنَّه َبيْتِهِ  يف اللُّْعبةِ  روا وبناتِكم, أْبناَءُكم فأْوُصوا َعِمَلها, َمنْ  وِوْزرَ  ِوْزَرهُ  َيتََحمَّ  وَحذِّ
 األْعداُد. هذه َكثَُرْت  َسَكتْنا فإنْ  اليومَ  قليلةً  أْعداُدهم كانت وإنْ  األْمِر, هذا ِمن

 َبَطَن. وما منها َظَهرَ  ما الَفواِحَش  وَجنِّْبنا وَبناتِنا, أْبناَءنا لنا اْحَفظْ  اللُهمَّ 
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ُل  ةِ  حالِ  يف اُملتأمِّ  َيرى ام لِ  واحلَْرسِة; األسى عىل َتْبَعُث  ُصوًرا َجيِدُ  اليومَ  األُمَّ
ماء هذه ِمن  وهناك وترويًعا, َقْتًال  هاهنا َجيِدُ  اُملْؤَذيِة, اآلمنةِ  واألْجسادِ  اُملْهدرِة, الدِّ

بونَ  هؤالءِ  َيْزُعمُ  ثم وختريًبا, إفساًدا م اُملْجرمونَ  املَُخرِّ  باسمِ  ذلك يفعلونَ  أهنَّ
ًيا اإلْسالِم! ًبا اإلْسالِم! بَرُسولِ  َتَأسِّ  كاذبوَن. وهم بَزْعِمهم! čاهللا إىل وَتقرُّ

ورِ  هذه مثل َتْلَحظُ  وحينام ُلها الصُّ  هذه أنَّ  َسِمْعَت  فإذا َصْدُرَك, َيِضيُق  وَتَتأمَّ
َورُ  , تكادُ  اإلسالِم; برسولِ  التََّأيسِّ  وباسمِ  اإلسالِم, باسمِ  ُتْفعُل  الصُّ نُّ  وتقوُل: ُجتَ

  الشنيعِة. األْفعالِ  هذه ِمن بريئانِ  ورسوُلهُ  واإلسالمُ  هؤالِء, َكَذب !čاهللا سبحانَ 
 أنَّ  َجتِدُ   َرسولِهِ  َهْدَي  وَتْقَرأُ  ,čاهللا ِكتاِب  يف َتْقَرأُ  حينام وبالفعلِ 

ينَ  هذا  اهللاُ  قال رمحٌة, ورسالُتهُ  وهنُجهُ  رمحٌة,  وَرُسوُلنا َرْمحٍة, ِدينُ  الدِّ
  ُ  ﴾a b c d e `﴿ رمحًة: ُبِعَث  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  لنا ُيَبنيِّ
 .]١٠٧:[األنبياء

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ سبحاَنُه: وقال
¥ ¦ § ¨ © ª «﴾ ١٢٨:[التوبة[. 

محِة,  وأمَرهُ  َ  بالرَّ يََّتها, له وَبنيَّ ا أَمهِّ  تأليِف  يف رئيٌس  سبٌب  وأهنَّ
 I J K L M N O P Q R S T U V﴿ فقال: الُقلوِب;

kk
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ثنا َ  َنْفِسِه, عن ملسو هيلع هللا ىلص َرسوُلنا وحدَّ اتيَة, سريَتهُ  وبنيَّ  َداُودَ  أيب ُسننِ  يف جاءَ  كام الذَّ
َام « فقاَل:  .IQH»لِلعاَملِنيَ  َرْمحَةً  َبَعَثنِي َوإِنَّ

َام « :ملسو هيلع هللا ىلص قال َشْيَبةَ  أيب ابنِ  ُمَصنَِّف  ويف  .IRH»ُمْهَداةٌ  َرْمحَةٌ  َأَنا إِنَّ
 : األَْشعِريِّ  ُموسى أيب حديِث  ِمن ُمْسلِمٍ  صحيِح  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل 

ي ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرُسوُل  كانَ  ٌد, أنا« فيقوُل: بأسامءٍ  نفَسهُ  لنا ُيسمِّ  واُملَقفِّي, أمحُد, وأنا ُحمَمَّ
, ْمحةِ  وَنبِيُّ  التَّْوبِة, وَنبِيُّ  واحلاِرشُ  .ISH»الرَّ

اًنا ُأْبَعْث  مْ  لَ  إِينِّ « ُمْسِلٍم: عند ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  كام وقاَل   َوإِنَّام َلعَّ
 .ITH»َرْمحةً  ُبِعْثُت 

نا ماءِ  نحو ُتَسلَّطُ  التي الشنيعةُ  األْفعاُل  هذه ُتنَْسُب  حينام لنَْعَجُب  وإنَّ  الدِّ
 ُكلُّ  هؤالِء, أْجسادَ  وُتْؤِذي هؤالِء, دمَ  َفُتْهِدرُ  اُملْسَتْأمنِة; األْجسادِ  أو اَملْعصومِة,

 اإلسالِم!! باْسمِ  ذلك
                                                 

 اهللا رسول أصحاب سب عن النهي يف باب السنة, كتاب داود: وأبو ),٥/٤٣٧( أمحد أخرجه )١(
 . حذيفة حديث من ),٤٦٥٩( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص

 يف والبيهقي ),١٥( رقم سننه يف الدارمي أيضا وأخرجه ),٣٢٤٤٢( رقم شيبة أيب ابن مصنف )٢(
 مرسال. صالح أيب عن ),١٣٣٩( رقم الشعب

 ).٢٣٥٥( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص أسامئه يف باب الفضائل, كتاب مسلم: أخرجه )٣(
 رقم وغريها, الدواب لعن عن النهي باب واآلداب, والصلة الرب كتاب مسلم: أخرجه )٤(

)٢٥٩٩(. 
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ُثنا دِّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  وغِريِه: الُبخاِريِّ  صحيِح  يف جاءَ  كام  عاِئشةُ  ُحتَ
ْتهُ  القباِئَل, َيْدعو ملسو هيلع هللا ىلص هاِئًام  َفخَرَج  َقْوِمِه; من شديًدا إيذاءً  ُأوِذَي   القبائُل  فَتَلقَّ

 ِجْربيَل  إليه اهللاُ  فَبَعَث  ملسو هيلع هللا ىلص منه وَيْسَخُرونَ  َيْرضبوَنهُ  ُسفاَءها به وأْغَرْت  باإليذاِء,
  ِِجْربيُل  فَتَكلَّمَ  اِجلباِل, َمَلُك  وبَمِعيَّتِه  :دُ  يا وقال  اهللاُ  َسِمعَ  قد ُحمَمَّ

وا وما لك, قوِمَك  َقْوَل   ِشْئَت  بام لَِتْأُمَرهُ  اِجلبالِ  َمَلَك  إليك َبَعَث  وقد عليك, َردُّ
ُد, يا قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل َسلَّمَ  أنْ  بعدَ  اِجلبالِ  َمَلُك  فتكلَّمَ  فيهم,  فيام ذلك ُحمَمَّ

. عليهم ُتْطبَِق  أنْ  ِشْئَت  إن ِشْئَت,  َأنْ  َأْرُجو َبْل « اُملْهداُة: الرمحةُ  ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  األَْخَشَبْنيِ
كُ  ال َوْحَدهُ  اهللاَ  َيْعُبُد  َمنْ  َأْصَالِهبِمْ  ِمنْ  اهللاُ  ُخيِْرَج   .IQH»َشْيًئا بِهِ  ُيْرشِ

 عىل الواليةَ  ُأْعطَِي  َمنْ  اليومَ  َيْفَعُل  كام لنَْفِسهِ  َينَْتِقمْ  م ول ملسو هيلع هللا ىلص لنفِسهِ  َينَْتِرصْ  م ل
 ال أْشخاصٍ  عىل األذى ُيوِقعُ  كم املسلمَني, َمصالُِح  وبيِدهِ  املسلمَني, ِرقاِب 

 َرْمحٍة!! دون ولَشْخِصهِ  لنَْفِسهِ  وَينَْتِقمُ  ُيْعِجبوَنُه,
 َهيُوديٌّ  ُغالمٌ  َمِرَض « : أنٍس حديِث  ِمن الُبخاريِّ  ِح صحي يف وجاءَ 

 يا َمِرَض  قالوا: هو? أين الَيهوديِّ  الُغالمِ  هذا عن ملسو هيلع هللا ىلص فسأَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َخيُْدمُ  كان
 وَدَخَل  الغالمِ  هذا بيِت  إىل وَقْدِرهِ  َشْأنِهِ  عظيمِ  مع الرمحِة, نبيُّ  فَخَرَج  ,čاهللا رسوَل 
دُ  رأِسهِ  عند َقَعدَ  ثم عليه,  فينظرُ  »َأْسلِمْ « له: قال ثم َشْأنِِه, عن ويسأُل  حاَلُه, َيَتَفقَّ

, والِدهِ  إىل الغالمُ   النبيُّ  فَخَرَج  أْسَلَم,ـفَ  اِسِم;ـالق أبا أطِعْ  والُدُه: له الـفق الَيهوديُّ
 ,»النَّارِ  ِمنَ  َأْنَقَذهُ  الَِّذي čهللا اَحلْمُد « وقال: َمْرسوًرا, َفِرًحا الَيهوديِّ  هذا بيِت  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
), ٣٢٣١البخاري: كتاب بدء اخللق, باب إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السامء, رقم (أخرجه  )١(

  .)١٧٩٥من أذى املرشكني, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلص اجلهاد والسري, باب ما لقي النبيومسلم: كتاب 
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 .IQH»النَّارِ  ِمنَ  ِيب  َأْنَقَذهُ  الَِّذي čهللا اَحلْمُد « َداوَد: أيب ِروايةِ  ويف
 عىل َبقاِئِهمْ  عىل وَحيَْزنُ  اجلنََّة, النَّاسِ  بُدخولِ  َيْفَرُح  أنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص رمحتِهِ  ِمن كان فقد

كِ  ْ  وَنْفِعِهْم. ِهداَيتِِهمْ  عىل َحريًصا وكان النَّاَر, فَيْدُخلونَ  الرشِّ
ْمحةِ  إىل َيْدعو وهو ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرُسول إىل َنَظْرنا وإذا  يف جاءَ  كام يقوُل  َنِجُدهُ  الرَّ

 وثيٌق, اْرتباطٌ  هناك ,«IRH اهللاُ  َيْرَمحْهُ  َال  النَّاَس  َيْرَحمِ  َال  َمنْ « ُمْسِلٍم: َصحيِح 
 اإلْسالِم, ِقَيمُ  هي وهذه األُموَر, نرى أنْ  ينبغي وهكذا ُتْرَحُم, َتْرَحمُ  ما َقْدرِ  فعىل
  .ISH»َلُكمْ  ُيْغَفرْ  َواْغِفُروا ُتْرَمحُوا, اْرَمحُوا« :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

ْمحَةُ  ُتنَْزعُ  َال « َداوَد: أيب ُسننِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل   رأيَت  فإذا »َشِقيٍّ  ِمنْ  إِالَّ  الرَّ
, أنَّه ادَّعى وإنِ  َشِقيٌّ  أنَّهُ  اْعَلمْ  الرمحِة; معدومَ  إْنساًنا ْمحِة, َمِليئونَ  فاألْتقياءُ  َتِقيٌّ  بالرَّ

ْمحُة, ُقلوِهبِمُ  ِمن ُنِزَعْت  الذين هم واألْشقياءُ   األَْرضِ  َأْهَل  اْرَمحُوا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال الرَّ
َامءِ  ِيف  َمنْ  َيْرَمحُْكمْ   .ITH»السَّ
َثنا ُمتقابِلًة: صوًرا č اهللا رسوُل  لنا َذَكرَ  ثم  ُموِمسٍ  اْمرأةٍ  عنِ  فحدَّ

                                                 
 كتاب داود: وأبو ),١٣٥٦( رقم فامت, الصبي أسلم إذا باب اجلنائز, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 ).٣٠٩٥( رقم الذمي, عيادة يف باب اجلنائز,
 ,﴾_ ~ { | } z﴿ وتعاىل: تبارك اهللا قول باب التوحيد, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

 من ),٢٣١٩( رقم ,والعيال الصبيان ملسو هيلع هللا ىلص رمحته باب الفضائل, كتاب ومسلم: ),٧٣٧٦( رقم
 . اهللا عبد بن جرير حديث

 . العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من ),٢/١٦٥( أمحد أخرجه )٣(
 والرتمذي: ),٤٩٤١( رقم الرمحة, يف باب األدب, كتاب داود: وأبو ),٢/١٦٠( أمحد أخرجه )٤(

 عمرو بن اهللا عبد حديث من ),١٩٢٤( رقم املسلمني, رمحة يف جاء ما باب والصلة, الرب كتاب
 . العاص بنا
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 عنِ  فضًال  الُعقوُل  به َتْرىض ال الُعقوُل, َتْأباهُ  فظيعٌ  شنيعٌ  َعَمُلها − زانيةً  يعني− 
يِن,  َفنََزَعْت « :ملسو هيلع هللا ىلص قال الَعَطُش, َيْقُتُلهُ  يكادُ  الثَّرى َيْلَهُث  َكْلًبا فَرتى بِْئرٍ  عىل َمتُرُّ  الدِّ
َها  َرْمحةٌ  IQH»بَِذلَِك  َها لَ  َفُغِفرَ  الَكْلَب; َفَسَقِت  َماًء, َلهُ  َفنََزَعْت  بَِخَامِرَها َفَرَبَطْتهُ  ُخفَّ

 .»بَِذلَِك  َها لَ  َفُغِفرَ « قال: شنيًعا, فِْعًال  وَتْفَعُل  َتْعَمُل  وهي َكْلًبا هبا َرِمحَْت 
ةٍ  ِيف  النَّارَ  َدَخَلِت « امرأًة: أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرسوُل  ُخيِْربُ  اُملقابِلِ  ويف  َفَلمْ  َرَبَطْتَها ِهرَّ
ْكَها مْ  َولَ  ُتْطِعْمَها  األْدَنى, للحدِّ  صوًرا ُيْعطِينا IRH»األَْرضِ  َخَشاشِ  ِمنْ  َتْأُكُل  َتْرتُ

ِقيُّ  هذا به َيْدُخُل  َحيوانٍ  ُجتاهَ  الُقلوِب  ِمن ُتنَْزعُ  رمحةٌ    النَّاَر. الشَّ
 وقد شاًة, َأْضَجعَ  قد َرُجلٍ  عىل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ  الكبِري: ُمْعجِمهِ  يف الطََّرباينِّ  عند وجاءَ 

اِة, َصْفحةِ  عىل ِرْجَلهُ  َوَضعَ  ينَُه, َحيُدُّ  وهو الشَّ اوي: يقوُل  ِسكِّ  إليه َتْلَحظُ  وهي الرَّ
ها,  ISH»اِن?تَ َمْوتَ  ُمتِيَتَها َأنْ  َأَوُتِريُد  َهَذا? َقْبَل  َأَفَال « : النبيُّ  له فقاَل  بَبَرصِ

اِة. ملسو هيلع هللا ىلص ينَْتِرصُ   للشَّ
 وإْخواِهنم, أْبناِئهم أمامَ  اُملسلمنيَ  ِرقاَب  َينَْحرُ  الذي املِْسكنيُ  هذا يقوُل  فامذا

?! وهو اُملْسِلمَ  َيْسُلُخ  الذي هذا َيْفَعُل  وماذا اإلْسالِم?! باْسمِ  ذلك ويفعُل   أو حيٌّ
ِرُقهُ  ?! وهو َحيْ ?! وهو َيْدفِنُهُ  أو َحيٌّ  َنُكنْ  م ل اليوَم, ُنشاِهُدها مشاِهدُ  هذه ُكلُّ  َحيٌّ

                                                 
), ٣٣٢١أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم, رقم ( )١(

  .), من حديث أيب هريرة ٢٢٤٥ومسلم: كتاب السالم, باب فضل ساقي البهائم, رقم (
 ومسلم: ),٣٣١٨( رقم فواسق, الدواب من مخس باب اخللق, بدء كتاب البخاري: أخرجه )٢(

  . عمر ابن حديث من ),٢٢٤٢( رقم اهلرة, قتل حتريم باب اآلداب, كتاب
 من ),٤/٢٣١( واحلاكم ),١١٩١٦ رقم ,١١/٣٣٢( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه )٣(

  . عباس ابن حديث
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  السابِِق. يف ُنشاِهُدها
 َتُصومُ  ُفالنةُ  ,čاهللا رسوَل  َيا« فقالوا: شْأِهنا عن ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ْخِربَ أُ  امَّ  ل اْمرأةٌ  وهِذه

ْيَل, وتقومُ  النَّهاَر, ُق, اللَّ ٍة: يف هذا ُكلُّ  »بِلَساِهنا ِجَرياَهنا وُتْؤِذي َتْفَعُل, وَتَصدَّ  ِكفَّ
 بلِساِهنا, ِجرياَهنا ُتْؤِذي املُقابِل: ويف صاحلٌة, أفعاٌل  صدقاٌت, اللَّيِل, قيامُ  النَّهاِر, صيامُ 
 بالذي فكيف بِلساِهنا, النَّاَس  آذِت  ألهنا IQH»النَّارِ  ِيف  ِهيَ  فِيَها َخْريَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل 
 بيِدِه?! النَّاَس  ُيْؤِذي

 ,باألْسلحةِ  الشباِب  بني مشاجراٍت  − األْفرادِ  ُمستوى عىل حتى−  ُنشاِهدُ  واليومَ 
 وَيتصاَرعُ  َيتطاَرُح  َمن َنرى كنا إنَّام ُجمَْتَمعاتِنا, ويف واِقعنا يف هذا نرى َنُكنْ  م ل

ُب  ا بيِدِه, وَيْرضِ محةُ  منها وُتنَْزعُ  َتْقسو النَّاسِ  ُنفوُس  فبدأْت  اآلنَ  أمَّ  فشيًئا, شيًئا الرَّ
ٍد, َقْتلٍ  عن يومٍ  ُكلَّ  َنْقَرأُ  بَدْأنا حتى محةَ  ألنَّ  إالَّ  ذاك وما ُمَتَعمَّ  ُنِزَعْت. الرَّ

 طاِئرَ  فرأْوا حلاَجتِِه, قليًال  عنهم فاْبَتَعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  مع الصحابةُ  َخَرَج  وقد
َرةِ  َرةِ  طاِئرُ  فأَتى هبام, يلعبونَ  الَفْرَخْنيِ  فأَخُذوا َفْرخاِن, حتَتهُ  احلُمَّ  رأسِ  عىل احلُمَّ

َش  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ا َجناَحْيهِ  وَفرَّ عَ  َمنْ « وقاَل: معه َمنْ  إىل ملسو هيلع هللا ىلص َتَفَت الف َتْشَتكي; كأهنَّ  َفجَّ
وا !بَِوَلِدَها َهِذهِ   .IRH»َعَلْيَها َوَلَدَها ُردُّ

ا ْمحةُ  إهنَّ ى بحقٍّ  ُكنَّا فإنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اإلْسالمِ  رسولِ  يف َمتَثََّلْت  التي الرَّ  وَنسريُ  به, َنَتأسَّ
محةَ  هذه فْلنَْلَتِزمْ  َهنِْجِه; عىل  .ملسو هيلع هللا ىلص عاَشهُ  الذي الواِقعِ  يف اُملَتَمثَّلةَ  الرَّ

                                                 
  ., من حديث أيب هريرة )١١٩), والبخاري يف األدب املفرد رقم (٢/٤٤٠(أمحد أخرجه  )١(
 رقم بالنار, العدو حرق كراهية يف باب اجلهاد, كتاب داود: وأبو ),١/٤٠٤( أمحد أخرجه )٢(

  . مسعود بن اهللا عبد حديث من ),٢٦٧٥(
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نا َ  الواقعَ  هذا َنرى حينام وإنَّ ةٍ  َقِضيَّةٍ  إىل َنَتنَبَّهَ  أنْ  َينَْبغي اُملْؤِمل  أنَّ  وهي: ُمِهمَّ
 اإلْسالِم, َرسولِ  إىل وُيِيسءَ  اإلْسالِم, إىل لُيِيسءَ  األحداَث  هذه َيْسَتِغلُّ  َمنْ  هناك

نَِّة, الُقرآنِ  إىل وُيِيسءَ   إىل ونحتاُج  اإلْسالُم, ِدينُهمُ  ألنَّ  َفعلوا; هؤالءِ  ويقوُل: والسُّ
 جديدًة, ِقَيًام  اجلديدِ  اجليلِ  عىل َنْطَرَح  أن ُبدَّ  وال جديٍد, ِمن اإلْسالمِ  تعليمِ  إعادةِ 

  اإلْسالِم! غريِ  آَخرَ  بِدينٍ  فيأتونَ 
 والظُّروَف  املواقَف  هذه َيْستَغلُّ  أحدٍ  إىل نحتاُج  ال الِقيَِم, هذه ل حاجةَ  ال نقوُل:

 اهللاُ  َيَضعُ  َال  بَِيِدِه: َنْفِيس  َوالَِّذي« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  اإلْسالِم, ِقيم غريِ  بِقَيمٍ  فَيْأتِينا
َتهُ  نا ,čاهللا َرُسوَل  يا قالوا: ,»َرِحيمٍ  َعَىل  إِالَّ  َرْمحَ  َأَحِدُكمْ  بَِرْمحَةِ  َلْيَس « قال: َيْرَحُم, ُكلُّ

 .IQH»َكافَّةً  النَّاَس  َيْرَحمُ  َصاِحَبُه;
 ال َمنْ  وأنَّ  ُيْرَحْم, ال َيْرَحمْ  ال َمنْ  أنَّ  اإلْسالُم: هبا جاءَ  التي الِقيمُ  هي هذه 
ُمنا َيْأِيت  َمنْ  إىل نحتاُج  ال فنحن اهللاُ; َيْرَمحْهُ  ال كافَّةً  النَّاَس  َيْرَحمِ   غريَ  آَخرَ  ِدينًا ُيَعلِّ

 به. َنِدينُ  الذي čاهللا ِدينِ 
  k  

                                                 
 حديث من ),١٠٥٤٩( رقم الشعب يف والبيهقي ),٤٢٥٨( رقم مسنده يف يعىل أبو أخرجه )١(

 . أنس
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زُ  عامٍ  ُكلِّ  ِمن املباركِ  رمضانَ  َشْهرِ  أيَّامِ  ِمْثلِ  يف خاِء, أْهُل  َيْربُ  يدُ  وَمتَْتدُّ  السَّ
كواُت  وُختَْرُج  العطاِء, زُ  والصدقاُت, الزَّ قونَ  فيْربُ  اَملْيداِن, هذا يف وَيتنافسونَ  املَُتَصدِّ
 منهم الَغنِيُّ  َرَمضاَن, َشْهرِ  يف أو َشْعبانَ  َشْهرِ  يف َزكاَهتُم ُخيِْرجونَ  النَّاسِ  فأْغَلُب 
 الذي الَعَمَل  هذا إنَّ  هم: ل نقوُل  مجيًعا وهؤالءِ  زكاتِِه, إْخراِج  عىل جيتهدُ  والفقريُ 
دقاِت, وهذه به تقومونَ  كواِت  وهذه الَبْذَل, وهذا الصَّ  العباداِت  أْفضلِ  ِمن هي الزَّ

  .č اهللا عندَ 
 دينارٍ  مئةِ  ومخُس  أْلٌف  مايل َرْأُس  ويقوُل: ُمتَِّصٌل  يب َيتَِّصُل  حينام ألْعَجُب  وإينِّ 

ُق  هبذا فأْفَرُح  َزكاُهتا? كم  َشَغَل  ولكنْ  اليسَري, املاَل  هذا إالَّ  َيْمِلُك  ال الذي اُملَتَصدِّ
كاِة, ِمن عليه اهللاُ  أْوَجَب  بام باَلهُ  ُق  ال الذي الَغنِيَّ  َلْيَت  يا نفيس: يف وأقوُل  الزَّ  َيَتَصدَّ
  اُملَزكِّي. الفقريَ  هذا َحْذوَ  َحيُْذو ُيَزكِّي وال

 أنَّ  يل ُذِكرَ  ُمْسَتْدَرِكِه: يف احلاِكمِ  عند واحلديُث   اخلطَّاِب  بنُ  ُعَمرُ  قال
دقُة: فتقوُل  الِقيامِة, يومَ  ُتباهي األْعامَل   .IQHأْفَضُلُكمْ  أنا الصَّ
َ  بل َق  أنَّ  č اهللا رسوُل  َبنيَّ  الُعْليَا اليَُد « فقال: العاليُة, املنزلةُ  له املُتََصدِّ

                                                 
 رقم الشعب يف والبيهقي ),١/٤١٦( احلاكم و ),٢٤٣٣( رقم صحيحه يف خزيمة ابن أخرجه )١(

)٣٠٥٨.( 
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ْفَىل  الَيدِ  ِمنَ  َخْريٌ   .IQH»السُّ
ْفىل اُملنِْفقُة, هي لياـالعُ  دُ ـوالي  َك ـألُولئ البشاِئرَ  أْمحُِل  لذا لُة;ـالسائ هي والسُّ
قنيَ  َني, املُتَصدِّ رْ  مالَِك  زكاةَ  ُختِْرُج  وأنت وأقوُل: املَُزكِّ  البشائِِر, ِمن لك اهللاُ  َأَعدَّ  ما َتَذكَّ

 ديناًرا, نيَ ـأربع أو ديناًرا, الثنيَ ـوث مخسةً  أو ديناًرا, الثنيَ ـث مالَِك: زكاةُ  تكونُ  قد
 الذي الغنيِّ  ذاك يد يف األُلوِف  ِمن املئاِت  بتلك ُقوِرَنْت  إذا عظيمٌة, čاهللا عندَ  لكنَّها
قَني, كثريةً  بشاِئرَ  اهللاُ  أعدَّ  وقد مالِِه, زكاةَ  ُخيِْرُج  ال   منها: للُمَتَصدِّ

ُف  دقةَ ـالصَّ  هذه أنَّ  أوًال: وِء, َمصاِرعَ  čاهللا بإِْذنِ  كـعن َتْرصِ  اِت ـواآلف السُّ
 عندَ   ُأمامةَ  أيب حديِث  يف جاءَ  فقد ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أْخَربَ  هكذا واهلََلكاِت,

وِء, َمَصاِرعَ  َتِقي املَْعُروِف  َصنائِعُ « قال: ُمْعجِمِه, يف الطَّرباينِّ  ِّ  وَصَدَقةُ  السُّ  الرسِّ
, َغَضَب  ُتْطِفئُ  بِّ ِحمِ  وِصَلةُ  الرَّ  .IRH»الُعُمرِ  ِيف  َتِزيُد  الرَّ

ُق  عليك َينِْزُل  بالءٌ  هناك يكونُ  قد ُف  البالِء; هبذا َتْعَلمُ  ال وأنت فَتَتَصدَّ  َفُيْرصَ
تَِك. عن أو عنك البالءُ  هذا يَّ  ُذرِّ

 النَّعيِم?! هذا ِمن أعظمُ  نعيمٍ  وأيُّ  منك, َيتََقبَُّلها الذي هو  اهللاَ  أنَّ  ثانيًا:
 ضاَعَفها, َتَقبََّلها فإذا اهللاُ, هو يَتَقبَُّلهُ  فالذي ُختِْرُجهُ  حينام مالَِك  ِمن اليسريُ  النَّْزرُ  هذا
 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ احلديِد: ُسورةِ  يف سبحاَنهُ  اهللاُ قال

Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ ١٨:[احلديد[.  
                                                 

), ومسلم: كتاب ١٤٢٩البخاري: كتاب الزكاة, باب ال صدقة إال عن ظهر غنى, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث ابن عمر ١٠٣٣الزكاة, باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل, رقم (

  .)٨٠١٤ رقم ,٨/٢٦١( للطرباين الكبري املعجم )٢(
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 النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن ُمْسلِمٍ  صحيِح  يف وجاءَ 
َق  َما« قال: ملسو هيلع هللا ىلص  َأَخَذَها إِالَّ  الطَّيَِّب, إِالَّ  اهللاُ  َيْقَبُل  َوَال  َطيٍِّب, ِمنْ  بَِصَدَقةٍ  َأَحٌد  َتَصدَّ

ْمحَنُ  ُبو« فِْلسٍ  ِمنْ  أَقلُّ  قيَمُتها َمتَْرةً  أْي: »َمتَْرةً  َكاَنْت  َوإِنْ  بَِيِمينِهِ  الرَّ  َتُكونَ  َحتَّى َفَرتْ
هُ  َأَحُدُكمْ  ُيَريبِّ  َكَام  اَجلَبِل, ِمنَ  َأْعَظمَ   .IQH»َفِصيَلهُ  َأوْ  ُفُلوَّ

دقاِت  هذه أنَّ  ثالًثا: نوُب  فاملَعايص اخلطيئاِت, نارَ  ُتْطِفُئ  الصَّ  َنَقعُ  التي والذُّ
دقاُت  هذه فَتْأِيت  َتْشَتِعُل, نارٌ  هي فيها  čاهللا رسوُل  أْخَربَ  هكذا النَّاَر, هذه لُِتْطِفَئ  الصَّ
 النبيَّ  أنَّ   ُعْجرةَ  بنِ  َكْعِب  حديِث  ِمن ِحبَّانَ  ابنِ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص
َدَقةُ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص َفا عىل اَجللِيُد  َيْذَهُب  َكَام  اَخلطِيَئةَ  ُتْطِفئُ  والصَّ  .IRH»الصَّ

 مالَِك, يف عليك ُخيِْلُف  فقد باخلََلِف, عليها َوَعدَ   اهللاَ  أنَّ  رابًعا:
تَِك, يف أو تَِك, يف أو وْقتَِك, يف أو ِصحَّ يَّ  أو بأْهِلَك, عالَقتَِك  يف أو َبْيتَِك, يف أو ُذرِّ

رْ  م ل مكانٍ  َأَثَرُه, ترى لكنْ  به َتْشُعرُ  ال مكانٍ  يف عليك ُخيِْلُف   ترى لكنْ  فيه ُتَفكِّ
 ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن ُمْسِلمٍ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  هكذا النَّتِيجَة,
  ُاهللا رسوُل  قاَل  قاَل: أنَّهč : »إِالَّ  فِيهِ  الِعَبادُ  ُيْصبُِح  َيْومٍ  ِمنْ  َما 

ا: َفَيُقوُل  َينِْزَالنِ  َمَلَكانِ  ُهمَّ  َأَحُدُمهَ ُهمَّ  اآلَخُر: َوَيُقوُل  َخَلًفا, ُمنِْفًقا َأْعطِ  اللَّ  َأْعطِ  اللَّ
  .ISH»َتَلًفا ُممِْسًكا

                                                 
 كتاب ومسلم: ),١٤١٠( رقم طيب, كسب من الصدقة باب الزكاة, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 .)١٠١٤( رقم الطيب, الكسب من الصدقة قبول باب الزكاة,
 ).٥٥٦٧( رقم حبان ابن صحيح )٢(
 ),١٤٤٢( رقم ,﴾w x y z﴿ تعاىل: اهللا قول باب الزكاة, كتاب البخاري: أخرجه )٣(

 .)١٠١٠( رقم واملمسك, املنفق يف باب الزكاة, كتاب ومسلم:
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 َمنْ  أْي: .IQHبالَعطِيَّةِ  جادَ  باخلََلِف  أْيَقنَ  َمنْ  :−تعاىل اهللاُ رمحهُ −  احلََسنُ  قال
َق  قَّ  اخلََلُف. زادَ  أْعَطى ُكلَّام ألنَّه بالَعطِيَِّة; جادَ  باخلََلِف  اليقنيُ  عنده َحتَ

دقةَ  أنَّ  خامًسا:  يف التَّيسريَ  َيْسَأُل  ال ِمنَّا وَمنْ  التَّيسِري, باَب  عليَك  َتْفَتُح  الصَّ
َق  أي: ]٥:[الليل ﴾} w x y z﴿ الليِل: ُسورةِ  يف تعاىل اهللاُ  قال أْمِرِه,  َتَصدَّ
﴿| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ ١١−٥:[الليل[. 
ْنيا يف َتنَْفُعَك  ال الصدقةَ  أنَّ  سادًسا: ِه, يف اَمليَِّت  َتنَْفعُ  بل َفَحْسُب, الدُّ  َقْربِ

ِه, يف إليه فَتْذَهُب   بن ُعْقَبةَ  حديِث  ِمن الكبريِ  ُمْعَجِمهِ  يف الطَّرباينِّ  عندَ  جاءَ  فقدْ  َقْربِ
َدَقةَ  إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  قاَل:  عاِمرٍ  َها, الُقُبورِ  َأْهلِ  َعَىل  َلُتْطِفئُ  الصَّ  َحرَّ
َام    .IRH»َصَدَقتِهِ  ظِلِّ  يف الِقياَمةِ  َيْومَ  اُملْؤِمنُ  َيْسَتظِلُّ  َوإِنَّ

قَني, أُزفُّها البشاِئرُ  هذه ا للُمَتَصدِّ دِّدينَ  َيزاُلونَ  ال الذين أمَّ  َزكاةِ  إْخراِج  يف ُمَرتَ
 َعَرشةُ  كثريةٌ  هي فإذا مالِهِ  زكاةِ  يف َنَظرَ  فإذا وَجيَْمُعوهنا, عليها وَحيِْرُصونَ  هم, أْموالِ 

 َزَفْفُت  فكام األْمواِل, هبذه القلوُب  هذه َتَعلََّقْت  ديناٍر, أْلِف  مئةُ  أو ديناٍر, آالِف 
قَني, الُبْرشى تلك رُ  للُمَتَصدِّ ونَ  ال الذين ُأَذكِّ  : ﴿r احلقِّ  بَقْولِ  ُيَزكُّ

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﴾ ٣٥,٣٤:[التوبة[.  

                                                 
). وأخرجه مرفوعا القضاعي يف مسند ٢٤٢ابن حبان يف روضة العقالء رقم (ص:أخرجه  )١(

  ).٦٤, وذكره الفتني يف تذكرة املوضوعات (ص:), من حديث عيل ٣٦٦الشهاب رقم (
  ).٧٨٨ رقم ,١٧/٢٨٦( للطرباين الكبري املعجم )٢(



 

 

אא١٤٩

 هذه ِمن شيًئا َيْستفيدُ  ال لِوارثِِه, َيْكنِزُ  وإنَّام لنَْفِسِه, َيْكنِزُ  ال َيْكنِزُ  الذي فهذا
 : ﴿Ä Å Æ Ç È É Ê اهللاُ  قال َجيَْمُعها, التي املالينيِ 

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﴾ ١٨٠:عمران [آل[.  

: ُسننِ  يف جاءَ  كام  َذرٍّ  أبو وقال ِمِذيِّ ْ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إَِىل  ِجْئُت  الرتِّ
ونَ  ُهمُ « قال: َرآين فلامَّ  الَكْعبةِ  ظِلِّ  يف جالٌِس   ,»الِقياَمةِ  َيْومَ  الَكْعَبةِ  وَربِّ  األَْخَرسُ
: أبو قال  أيب فِداكَ  هم َمنْ  فُقلُت: يشٌء, ِيفَّ  ُأْنِزَل  أينِّ  فَظنَنُْت  َسِمْعُت; ما فهاَلني َذرٍّ

 وَهَكَذا, َهَكَذا, َقاَل  َمنْ  إِالَّ « ماًال  األكثرونَ  أي: »األَْكَثُرونَ  ُهمُ « قال: وُأمِّي?
 .IQH»وِشاملِهِ  َيِمينِهِ  وعن َيَدْيهِ  بني وأشارَ  ,»وَهَكَذا

 َيَتنَعَّمُ  ال وأنَّه ُمنَْقطعٌة, وأهنا زائلٌة, الدنيا هذه أنَّ  َعِلمَ  إذا التَِّقيُّ  فاملؤِمنُ 
 بام وُيوِقنُ  يعلمُ  وهو َنْفُسُه, هبا َطيِّبةً  وأْخَرَجها مالِِه, زكاةَ  أدَّى له, اهللاُ َكَتَب  بام إالَّ 

 البشاِئِر. ِمن له اهللاُ أَعدَّ 
 الثُّغوِر, عىل ُيرابطونَ  الذين ,čاهللا سبيلِ  يف للُمرابطنيَ  َأُزفُّها ُأْخرى ُبْرشى وهذه

, بِالدِ  يف إْخواِهنم مع هناك أو َبَلِدنا, يف هنا الثُّغورُ  هذه كانت سواءً   ِمن احلرمْنيِ
 املسلمَني, وأْعراضِ  املسلمَني, بالدِ  عن الثُّغورِ  يف ُيرابطونَ  الذين دِ ـاجلُنْ  ُأولئَك 
  املسلمَني. وِدينِ  املسلمَني, وِدماءِ 

                                                 
), ٦١٧يف منع الزكاة, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب الزكاة, باب ما جاء عن رسول اهللا  )١(

), ٦٦٣٨, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصوأخرجه أيضا البخاري: كتاب األيامن والنذور, باب كيف كانت يمني النبي 
  ).٩٩٠ومسلم: كتاب الزكاة, باب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة, رقم (
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امٍ  قْبَل  بنيَ  هؤالءِ  ُمؤامرةَ  لنا َكَشُفوا الذين اإلْخوةِ  ُأولئَك  عن َنْسَمعُ  أيَّ  اُملخرِّ
 َيَقَظةِ  ثم وْحَدُه, č اهللا بفضلِ  إالَّ  ُفواْكَش يُ  م ل وهؤالءِ  اإلرهابِيَِّني, نَ اُملْفسدي
 نومٍ  يف َنُغطُّ  ونحن َحيُْرسونَ  كانوا نائموَن, ونحنُ  َيِقظِنيَ  كانوا الذين اجلُنْدِ  هؤالءِ 
 .عميٍق 

حنةَ  تلك اْكَتَشُفوا الذين ُأولئَك  راِت  ِمن اهلائلةَ  الشُّ  األْمنِ  رجالِ  ِمن املُخدِّ
َرها, هم وُعقولِ  وُجيوِهبم أبنائِنا ُقلوِب  إىل ستذَهُب  كانت  التي  الكتائِِب  تلك إىل لتُدمِّ
َل  َتنَْتظِرُ  اآلن التي    čهللا النِّيَّةَ  فيها أْخَلصوا إذا ُبْرشى, هم ل َأْمحُِل  إخواِهنا, مع لُِتَبدِّ

 .− سبحاَنهُ − 
ا čوواهللا  وإنَّام َنْفيس, ِكيسِ  ِمن ُأْخِرُجها وال املشاِعَر, هبا ُأَدْغِدغُ  ال بشاِئرُ  إهنَّ

  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  لِسانِ  عىل الوحُي  هبا َنَطَق 
, سعدٍ  بنِ  َسْهلِ  حديِث  ِمن الُبخاريِّ  صحيِح  يف جاءَ  أوًال:  اِعديِّ  أنَّ  السَّ

ْنَيا ِمنَ  َخْريٌ  čاهللا َسبِيلِ  يف َيْومٍ  ِرباطُ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ   .IQH»َعَلْيَها َوَما الدُّ
 ِمنْ  َخْريٌ  وَلْيَلةٍ  َيْومٍ  ِرباطُ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ُمْسلمٍ  صحيِح  يف جاءَ  ثانًيا:

باطِ  يف أْي: »َماَت  وإِنْ  وقِياِمِه, َشْهرٍ  ِصَيامِ   َيْعَمُلُه, َكانَ  الَِّذي َعَمُلهُ  َعَلْيهِ  َجَرى« الرِّ
 .IRH»الَفتَّانَ  وُأِمنَ  ِرْزُقُه, َعَلْيهِ  وُأْجِريَ 

 كان وقد  ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن ِحبَّانِ  ابنِ  صحيِح  يف جاءَ  ثالًثا:
                                                 

 .)٢٨٩٢( رقم اهللا, سبيل يف يوم رباط فضل باب والسري, اجلهاد كتاب البخاري: أخرجه )١(
 حديث من ,)١٩١٣( رقم , اهللا سبيل يف الرباط فضل باب اإلمارة, كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . سلامن
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 معهم وقام الثَّْغِر, هذا َنْحوَ  قاُموا صيحةً  َسِمعوا فلامَّ  الثُّغوِر, أحدِ  عىل  ُمرابًِطا
 َوْحَدُه, الثَّْغرِ  عىل هناك َوَقف ُهَرْيَرةَ  أبا إالَّ  فَرَجُعوا شيًئا; َوَجُدوا فام ُهَرْيَرةَ  أبو

 يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  َسِمْعُت  قاَل: ُهَرْيَرَة? أبا يا َتنَْتظِرُ  ماذا أَحُدُهم: له فقاَل 
 .IQH»األَْسَودِ  اَحلَجرِ  ِعنَْد  الَقْدرِ  َلْيَلةِ  قِيامِ  ِمنْ  َخْريٌ  čاهللا َسبِيلِ  ِيف  َساَعةٍ  َمْوقُِف «

 يف ُيرابِطونَ  الذين كهؤالءِ − املسلمنيَ  بالدِ  ُثغورِ  عىل čاهللا َسبيلِ  يف يومٍ  فِرباطُ 
 ِقيامِ  ِمن خريٌ  − اجلوِّ  يف أو األْرِض, عىل هنا أو السواِحِل, عىل أو اإلقليميَِّة, ِمياِهنا

  األْسَوِد. احلََجرِ  عند الَقْدرِ  ليلةِ 
 عنه الـق حديُث  وال أيًضا, ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن عساِكرَ  ابنِ  دـعن جاءَ  بل
: ْلِسلةِ  يف كام صحيٌح, األْلباينُّ حيحةِ  السِّ فِّ  ِيف  َساَعةٍ  قِيامُ « قال: IRHالصَّ  لِلِقَتالِ  الصَّ

 .ISH»َسنَةٍ  ِستِّنيَ  قَِيامِ  ِمنْ  َخْريٌ  čاهللا َسبِيلِ  ِيف 
 ِمن ذلك َيْفَعُل  أنَّهُ  وَيْسَتْحِرضُ  ونِيََّتُه, َعَمِلهِ  أْجرَ  اُملرابِطُ  هذا َيْسَتْحِرضُ  فقط

 هذا ويناُل  فقط, هذا َيْسَتْحِرضُ  ,čاهللا ِعبادِ  وأْعراضِ  ,čاهللا لبالدِ  محايةً  ;čاهللا أْجلِ 
 العظيَم. األْجرَ 

  k  

                                                 
 ).٤٦٠٣( رقم حبان ابن صحيح )١(
 ).٤٤٢٩( رقم اجلامع صحيح يف األلباين صححه )٢(
 ).٢٢/٤٤٤( عساكر البن دمشق تاريخ )٣(
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ْثنا ياِم, يف األْسَمى اَملْقِصدِ  عنِ  َمىض فيام َحتدَّ ْثنا التَّقوى, حتقيُق  وهو: الصِّ  وَحتدَّ
َف: أنْ  أرادَ  إذا الَعْبدَ  أنَّ  وبيَّنَّا اُملتَِّقَني, ِصفاِت  عن أيًضا ياِم; ِمن اْستفادَ  هلِ  َيَتَعرَّ  الصِّ
 ال? أو فيه هي هل اُملتَّقنيَ  ِصفاِت  يف َينُْظرُ 

 َمىض, فيام علينا َتِردْ  م ل اُملتَّقنيَ  ِصفاِت  ِمن واحدةٍ  لصفةٍ  احلديَث  ُنْفِردُ  واآلنَ 
 أْخفياُء. األْتقياءَ  أنَّ  وهي أال

 َيْعملونَ  هم إْظهاِرِه, وَعَدمُ  الَعَمِل, يف اإلْخالُص  األْتقياَء: ُيَميِّزُ  ما أْبَرزِ  فِمنْ 
ُبونَ   وباَنْت  َظَهَرْت  فإنْ  ُيْظِهروَهنا, وال ُهم أْعاملَ  ُخيْفونَ  لكنَّهم č اهللا إىل وَيَتَقرَّ

هم م ل منهم َقْصدٍ  دون َعَرًضا للنَّاسِ  دونَ  ال ولكنَُّهم ذلك, َيُرضَّ  إْظهارَ  َيَتَعمَّ
 .أْخفياءَ  يكونوا أنْ  املُتَّقَني: ِصفاِت  أْبَرزِ  ِمن ألنَّ  العمِل;

 تعاىل اهللاُ  رَيض −  وقَّاصٍ  أيب بنُ  َسْعدُ  َخَرَج  ُمْسِلٍم: صحيِح  يف جاءَ  فقدْ 
ْنيا عىل النَّاُس  َتناَزعَ  حينام −عنه , إىل وَخَرَج  وَغنََمهُ  إِبَِلهُ  فَأَخذَ  الدُّ ِّ  ابنُهُ  فأْدَرَكهُ  الربَّ

 والنَّاُس  وَغنَِمَك  إِبِِلَك  يف َأَنَزْلَت  أيب يا قال: والِدهِ  إىل َوَصَل  فلام سعٍد, بنُ  ُعَمرُ 
ْنيا. وُحظوظِ  والكرايسِّ  املناِصِب  عىل َيتناَزعونَ  أي: بينهم? اُملْلَك  َيَتنازعونَ   الدُّ

 يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  َسِمْعُت  اْسُكْت; له: وقاَل  َصْدِرِه, ىلع َسْعدٌ  َفَرضَب  قاَل:
  .IQH»اَخلِفيَّ  الَغنِيَّ  النَِّقيَّ  التَِّقيَّ  الَعْبَد  ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ «

                                                 
 ).٢٩٦٥( رقم , والرقائق الزهد كتاب مسلم: أخرجه )١(

kk
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ُم األْتقياِء: ِصفاِت  أْبَرزِ  فِمنْ   َيَتَطلَُّعونَ  وال االْشتهاَر, ُحيِبُّونَ  ال أْخفياُء, أهنَّ
دارةِ  إىل  َعَمَلُهم. وأْخَفْوا ذلك عىل اهللاَ  َمحِدوا َعَرًضا َحَصَلْت  فإنْ  أبًدا, الصَّ

 النَّاسِ  ِمن كَوْكبَةٌ  فتْخُرُج  ماشيًا َخيُْرُج  − عنه تعاىل اهللاُ  رَيض −  مسعودٍ  ابنُ  وهذا
ِه; َتسريُ   َنْمِيشَ  أنْ  أْحَبْبنا ولكنَّا ال, قالوا: حاجٌة? أَلُكم ويقوُل: إليهم فَيْلَتِفُت  بَسْريِ

ةٌ  فإنَّه اْرِجُعوا; قال: معك,   .IQHللَمْتبوعِ  وفِْتنةٌ  للتَّابعِ  ِذلَّ
ْت  التي الثَّقافةِ  كهذه النَّاِس, تكثريِ  إىل َيَتَطلَّعُ  ال فهو  اليومَ  النَّاسِ  بني اْنَتَرشَ

?! وَتْكُتُب  َتْقَرأُ  ما ُيتابِعُ  كم ِحسابَِك? عىل َيْدُخُل  كم ُيتابُِعَك? كم  وَتنُْرشُ
َق  وقد ِهْم, وابنَ  النَّاسِ  َخْريَ  يا ُعَمَر, اْبنَ  يا وقال: ُعَمرَ  باْبنِ  َرُجٌل  َحلِ  َخْريِ

هم, باْبنِ  وال النَّاسِ  بَخْريِ  أنا ما قال:  وأخاُفُه, اهللاَ أْرجو čاهللا ِعبادِ  ِمن عبدٌ  ولكنِّي َخْريِ
ُجل تزالوا لنْ  čواهللا  .IRHُهتِْلُكوهُ  حتى بالرَّ

ُجلِ  وإْجاللِ  وإْعظامِ  واَملْدِح  بالثَّناءِ  َتزالوا لنْ  أي:  ُهتِْلُكوُه. حتى الرَّ
دُ  وقال  َيْدرونَ  ال َيِعيشونَ  باملدينةِ  ناٌس  كان :− تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  إْسحاَق  بنُ  ُحمَمَّ

 كانوا ما فَقُدوا − تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  احلُسنيِ  بنُ  عيلُّ  ماَت  فلامَّ  َمعاُشهم? كانَ  أين ِمن
ْيِل, به ُيْؤَتْونَ   .ISHوفاتِهِ  بعد إالَّ  بِقياِمهِ  ُيْعَلمْ  م ل ُأْرسةٍ  مئةِ  عىل يقومُ  كان باللَّ

 الَعَمِل. يف اخلفاءَ  ُحيِبُّونَ  األْتقياءُ  كان هكذا
                                                 

 ).٢٦٨٣٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف رقم ( )١(
), وأبو نعيم يف حلية األولياء ٢٠٥٢٣, رقم ١١/٢٧٢أخرجه عبد الرزاق يف جامع معمر ( )٢(

)١/٣٠٧.( 
 ).٣/١٣٦), وأبو نعيم يف حلية األولياء (٩٢٨, رقم ١٣٧أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف الزهد (ص: )٣(
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 ُسورةِ  يف نقرأُ  فنحنُ  فيها, باإلْخالصِ  وأَمرَ  بالِعبادِة,  اهللاُ أَمرَ  َنَعمْ 
 h i j k l m n o p q r s t u﴿ الَبيِّنِة:
v w x y﴾ ٥:[البينة[. 

 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ األْنعاِم: ُسورةِ  يف وَنْقرأُ 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸﴾ ١٦٣−١٦٢:[األنعام[. 

  .]٢:[امللك ﴾K L M N O P Q R﴿ املُْلِك: ُسورةِ  يف وَنْقَرأُ 
 وَأْصَوُبُه, أْخَلُصهُ  أْي: ﴾Q R﴿ :− تعاىل اهللاُ رمحهُ −  ِعياضٍ  بنُ  الُفَضيُْل  قال

, أبا يا قيل:  يكنْ  م ول خالًِصا كان إذا العمَل  إنَّ  قال: وَأْصوُبُه? أْخَلُصهُ  ما عيلٍّ
 ,čهللا كان ما واخلالُِص: ُيْقَبْل, م ل خالًِصا َيُكنْ  م ول َصواًبا كان وإذا ُيْقَبْل, م ل َصواًبا

واُب: نَّةِ  عىل كان ما والصَّ  .IQHالسُّ
 : ﴿B C D E F G H I J K L َريبِّ  َصَدَق 

M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 .]١١٤:[النساء ﴾[ \ ]

 التَّْقنِيةِ  وهذه النِّعِم, هذه ِمن للنَّاسِ  َحَصَل  ما وبَسَبِب  اليوَم, واِقعنا ويف
 َينُْرشُ  كذا, وفعلُت  كذا, فعلُت  ويقوُل: للنَّاِس, َعَمَلهُ  ُيْظِهرُ  اإلنسانُ  أْصَبَح  احلديثةِ 

رُ  َرُجٌل  فهذا عليه, ولُِيْثنَى لُِيْمَدَح, للمالينيِ  َعَمَلهُ   ُمْعِدمٍ  فقريٍ  بجانِِب  سيلفي ُيَصوِّ
                                                 

 والبيان الكشف تفسري يف والثعلبي ),٢٢( رقم والنية اإلخالص يف الدنيا أيب ابن أخرجه )١(
 ).٨/٩٥( األولياء حلية يف نعيم وأبو ),٣٥٦−٩/٣٥٥(
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ورِة: حتت وَيْكُتُب  ِمْسكٍني, ْقَتني أنْ  احلَْمدُ  لك اللُهمَّ  الصُّ  الفقريِ  هذا لَكفالةِ  وفَّ
ها ثم املِْسكِني,  النَّاِس! بني َينُْرشُ
  فاهللاُ  الفقَري?! هذا َكَفْلَت  إنَّك للنَّاِس: وتقوُل  ذلك, َتْفَعُل  ملاذا

 َوْحَدُه. له خالًِصا َعمًال  منك ُيريدُ 
َرهُ  أنْ  غِريهِ  ِمن َيْطُلُب  آَخرُ  وهذا  ويقوُل: والِدتِِه, َيدَ  ُيَقبُِّل  َينَْحني وهو ُيَصوِّ

 النَّاِس. بني ذلك وَينُْرشُ  فال, وإالَّ  هكذا الِربُّ 
 األْخفياِء. األْتقياءِ  بعملِ  ليس وهذا

رُ  وثالٌث  ها, اُملْصحَف  َمحََلِت  وقد يديه ُيَصوِّ تها: َكَتَب  وقد وَينُْرشُ  بدأُت  َحتْ
 .وردي ِمن َأْقَرأُ  اآلن

 بَعَمِلَك?! النَّاَس  ُختِْربُ  فلامذا
رَ  وقدْ  ياءِ  ِمن  اهللاُ حذَّ  فقال النَّاِس, أْجلِ  ِمن الَعملِ  وإْبرازِ  الرِّ
 هوٍد: ُسورةِ  يف ﴿g h i j k l m n o 

p q r s t u v w x y z { | } ~ _ ` 
a b c d e f g﴾ ١٦−١٥:[هود[. 

 .]١٨:[اإلرساء ﴾A B C D﴿ اإلْرساِء: ُسورةِ  يف  وقال
نعم  يقول: وهذا بالبناِن, إليه ُيشريُ  وهذا هناك, من وَمْدًحا هنا, من َثناءً  يريدُ  أي:

 َنَظرِ  عن وَيْغَفُل  اَملْخلوِق  َنَظرِ  إىل َيْلَتِفُت  ُحمِْسٌن, هذا čواهللا يقوُل: وهذا ,الرجل هذا
 E F G H I J K L M N O﴿ قال: − سبحاَنهُ −  اخلالِِق 
P Q R S﴾ ١٨:[اإلرساء[.  
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َّا ِعْلًام  َتَعلَّمَ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال َداودَ  أيب ُسننِ  يف وجاءَ   َوْجهُ  بِهِ  ُيْبَتَغى ِمم
ُمهُ  ال č اهللا ْنَيا; ِمنَ  َعَرًضا بِهِ  لُِيِصيَب  إِالَّ  َيَتَعلَّ  َيْومَ  اَجلنَّةِ  َعْرَف  َجيِْد  مْ  لَ  الدُّ

 .IQH»الِقياَمةِ 
َف  الَقْلَب  هذا ألنَّ  وذلك اجلنَِّة; ِريَح  َجيِدْ  م ل أْي:  َعَرضِ  ِمن َعَرضٍ  إىل اْنَرصَ

ْنيا.  الدُّ
 ُكنَّا ُسنَنِه: يف ماَجهْ  ابنِ  عندَ  واحلديُث  − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  َسعيدٍ  أبو وقال

اَل, املَسيَح  وَنَتذاَكرُ  َنَتداَرُس  جَّ ُكمْ  َأَال « فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  علينا فَخَرَج  الدَّ  ُهوَ  بَِام  ُأْخِربُ
جاِل? املَِسيِح  ِمنَ  ِعنِْدي َعَليُْكمْ  َأْخَوُف  كُ « قال: ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  يا َبىل ُقلنا: »الدَّ ْ  الرشِّ
, ُجُل  َيُقومَ  أنْ  اَخلِفيُّ  .IRH»َرُجلٍ  َنَظرِ  ِمنْ  َيَرى َام  لِ  َصالَتهُ  َفُيَزيِّنُ  ُيَصيلِّ  الرَّ

 النَّاِس; أْجلِ  ِمن وِقراءَتهُ  صالَتهُ  ُيَزيِّنَ  أنْ  عىل َحِرَص  لكنَّهُ  ُيصيلِّ  قام هو
كٌ  وهذا صالَتُه! أْحَسنَ  وما صوَتُه! أْمجََل  ما قارٌئ, يقولوا: لكي  خطٌري; َخِفيٌّ  ِرشْ
ْرداءِ  أبو قال لذا  قيل النِّفاِق. ُخشوعِ  ِمن čباهللا اْسَتِعيذوا :−عنه تعاىل اهللاُ رَيض − الدَّ
 .ISHبخاِشعٍ  ليس والَقْلُب  خاِشًعا اجلََسدُ  ُيَرى أنْ  قال: النِّفاِق? ُخشوعُ  وما له:

 األْتقياءِ  صفةِ  ِمن صارَ  اخلفاِء, غايةِ  ويف اخلُطورِة, غايةِ  يف األْمرَ  هذا وألنَّ 
م  اخلَفاَء. ُحيبُّونَ  أهنَّ

                                                 
), ٣٦٦٤تعاىل, رقم ( طلب العلم لغري اهللا, باب يف كتاب العلم), وأبو داود: ٢/٣٣٨أخرجه أمحد ( )١(

  .), من حديث أيب هريرة ٢٥٢, رقم (به االنتفاع بالعلم والعملاملقدمة, باب وابن ماجه: 
  ).٤٢٠٤( رقم والسمعة, الرياء باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ),٣/٣٠( أمحد أخرجه )٢(
 ),٧٦٢ رقم ,١١٧(ص: الزهد يف وأمحد ),٣٦٨٦١( رقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه )٣(

  ).٦٥٦٧( رقم الشعب يف والبيهقي
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ا كِ  هذا ِمن النَّجاةِ  كيفيَّةُ  أمَّ , الرشِّ  − سبحاَنهُ −  čاهللا إىل أَجلْأُ  حينام فهي اخلَِفيِّ
حابةِ  يف َخيُْطُب  وهو قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  أَمحدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  فقد  تعاىل اهللاُ  رَيض −  الصَّ
ا« :− عنهم َ ُقوا النَّاُس! َأهيُّ كَ  َهَذا اتَّ ْ  َمنْ  له فقاَل  ,»النَّْملِ  َدبِيِب  ِمنْ  أْخَفى فُهوَ  الرشِّ

ُهمَّ  قولوا:« قال: النَّْمِل? َدبِيِب  ِمن أْخَفى وهو َنتَّقيهِ  وكيف يقوَل: أنْ  اهللاُ  شاءَ   اللَّ
ا كَ  أنْ  ِمنْ  بَِك  َنُعوذُ  إِنَّ   .IQH»َنْعَلُمهُ  َال  َام  لِ  وَنْسَتْغِفُركَ  َنْعَلُمُه, َشْيًئا بَِك  ُنْرشِ

ُم الباِرزةُ  ِصَفُتهم هي وها األْتقياُء, ُهمُ  هكذا وا أْخفياُء, أْتقياءُ  أهنَّ  الَعَمَل  َأرسُّ
ءٌ  منهم َظَهرَ  فإنْ  ُيْظِهُروُه, م ول  .čاهللا وْجهَ  إالَّ  به أرادوا ما َعَرًضا َظَهرَ  َيشْ

 الظنَّ  ُنِيسءَ  وال أحٍد, بُكلِّ  الظَّنَّ  ُنْحِسنَ  أنْ  ُبدَّ  ال أنَّه إليه: التَّنْبِيهُ  َينَْبغي وِممَّا
 قد َنَعمْ  بُمْخلٍِص, ليس هذا نقوُل:ال ف لنا َظَهَرْت  َذَكْرُت  ِممَّا صورةً  َرأْينا فإذا بأَحٍد,
ورِ  هذه ِمن ُصوًرا َنرى  اإلْخالِص; بعدمِ  أحًدا َنتَِّهمَ  أالَّ  َينْبَغي لكنْ  َذَكْرُهتا, التي الصُّ

 .čاهللا عندَ  ذلك فِعْلمُ 
ا وُنفوِسنا; بُقلوبِنا فْلنَْشَتِغْل  بيشءٍ  َنْشَتِغَل  أنْ  أَرْدنا وإذا  َنَظرِ  َمْوِضعُ  ألهنَّ

بِّ   النبيَّ  أنَّ  ُهَرْيَرَة, أيب ديِث ـح ِمن ُمْسِلمٍ  صحيِح  يف اءَ ـج فقدْ  −اَنهُ ـسبح−  الرَّ
 :إَِىل  َينُْظرُ  وَلكِنْ  ُصَوِرُكمْ  إَِىل  وَال  أْجَساِدُكمْ  إَِىل  َينُْظرُ  ال اهللاَ إِنَّ « قال 

 .IRH»ُقُلوبُِكمْ 
بِّ  َنَظرِ  َمْوِضعُ  الُقلوُب  فهذه  .čاهللا إال أحًدا فيها َنْجَعُل  فال  الرَّ

                                                 
 . األشعري موسى أيب حديث من ),٤/٤٠٣( أمحد أخرجه )١(
 حديث من ),٢٥٦٤( رقم وخذله, املسلم ظلم حتريم باب والصلة, الرب كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . هريرة أيب
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 نِيَّةِ  َقْدرِ  وعىل فيه: قال الذي − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  الَقيِّمِ  اْبنِ  قوُل  مجيٌل  هو وكم
تِهِ  − إْخالِصهِ  أْي:− الَعْبدِ   −سبحاَنهُ −  توفيُقهُ  يكونُ  ذلك يف وَرْغبتِهِ  وُمراِدهِ  ومهَّ

 .IQHوإعاَنُتهُ 
 م ل إذا َنُقوُلهُ  الذي الكالمُ  هذا وحتى ,واُملرادِ  النِّيَّةِ  بصالِح  ُمْرَتبِطٌ  فالتَّْوفيُق 

 .ُيْؤَثرُ  فال čهللا َيُكنْ 
َلِف  َكالمِ  باُل  ما أْمحََد: بنِ  حلَْمُدونَ  ِقيل م فقال: كالِمنا? ِمن أْنَفعُ  السَّ  ألهنَّ
ْمحِن, وِرضا النُُّفوِس, وَنجاةِ  اإلْسالمِ  لِعزِّ  َتَكلَُّموا  النُُّفوِس, لِعزِّ  َنَتكلَّمُ  ونحن الرَّ
ْنيا, وطلِب   .IRHاخلَْلِق  وِرضا الدُّ

 كان وما ُيْؤَثُر, وفِْعُلهُ  َيْرَتِفُع, وِذْكُرهُ  َيْرَتِفعُ  َفَأْمُرهُ  čهللا كان فام الفاِرُق, هو هذا
 الواِقِع. أْرضِ  يف أَثرٌ  له فليس čاهللا لَغْريِ 

  k  

                                                 
 ).٩٧(ص: القيم البن الفوائد )١(
 ).١٧٠١( رقم الشعب يف والبيهقي ),١٠/٢٣١( احللية يف نعيم أبو أخرجه )٢(
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 أْعظمُ  فهو ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرُسوَل  فينا َبَعَث  أنْ  علْينا č اهللا ِمنَنِ  أْعظمِ  ِمن إنَّ 
 « : ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º احلقُّ  يقوُل  إذْ  املِنَِن; وأْعَظمُ  النِّعِم,
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
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تِهِ   اهللاُ أرسَلهُ   أْنُفِسنا, ِمن علينا َأْحَرُص  فهو عليها, حريًصا فكان ألُمَّ

هاتِنا, آباِئنا وِمن  � ~ { |﴿ : احلقُّ  قال كام وُأمَّ
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

 .]١٢٨:[التوبة ﴾»
ُبنا أْمًرا َتَركَ  فام ُب  أْمًرا َتَركَ  وما وبيَّنَُه, إالَّ  اجلنَّةِ  إىل ُيقرِّ  وبيَّنَُه, إال النَّارِ  إىل ُيَقرِّ

 َلْيَس « : َمْسعودٍ  ابنِ  حديِث  ِمن ُمْسَتْدَرِكهِ  يف احلاِكمِ  عند جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قال
ُب  َعَملٍ  ِمنْ  ُب  َعَملٍ  َوَال  بِِه, َأَمْرُتُكمْ  َقْد  إِالَّ  اَجلنَّةِ  إَِىل  ُيَقرِّ  َهنَْيُتُكمْ  َقْد  إِالَّ  النَّارِ  إَِىل  ُيَقرِّ
 .IQH»َعنْهُ 

دةً  أْشياءَ  ملسو هيلع هللا ىلص علْينا خاَف  ولقدْ   َنْذُكرُ  ِجدا, كثريةٌ  وهي ُسنَّتِِه, يف لنا بيَّنها ُمَتَعدِّ
  بْعَضها:

                                                 
 يف والبيهقي ),٢/٤( املستدرك يف واحلاكم ),٣٥٤٧٣( رقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه )١(

 ).٩٨٩١( الشعب

kk
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ْنيا, يف االْنغامُس  أوًال: ْنيا, عىل التَّناُفُس  أِي: الدُّ  فقدْ  علْيها, واالْقتِتاُل  الدُّ
 أنَّ  صحيِحِه: يف الُبخاريِّ  عند  األْنصاريِّ  َعْوٍف  بنِ  َعْمرو حديِث  يف جاءَ 
  اهللاُ  َجَعَل  وقدْ  − الَبْحَرْينِ  ِمن باملٍ  ِدمَ ـقَ  −عنه تعاىل اهللاُ  رَيض − ُعَبْيدةَ  أبا

 القاِدمِ  املالِ  هبذا األْنصارُ  فَسِمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل −الوقِت  ذلك ِمن عطاءٍ  بلدَ  الَبْحرْينِ 
 َبدُأوا صالتِهِ  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص َفَرغَ  ا َفلمّ  الَفْجِر, صالةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  مع ُيَصلُّونَ  اُؤواـفج

ضونَ  مُ  إليهم َينُْظرُ  وهو له َيَتَعرَّ  ُعَبْيَدةَ  َأَبا َأنَّ  َسِمْعُتمْ  َقْد  َأُظنُُّكمْ « قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص وَيَتَبسَّ
وا قال: نعم, قالوا: الَبْحَرْيِن? ِمنَ  بِاملٍ  َجاءَ  َقْد  ُلوا َفأْبِرشُ ُكْم; َما وَأمِّ  čَفواهللا َيُرسُّ
 َعَلْيُكمُ  ُتْبَسطَ  َأنْ  َعَلْيُكمْ  َأْخَشى َوَلكِنْ « الشاِهدُ  وهذا »َعَلْيُكمْ  َأْخَشى الَفْقرَ   َال 

ْنَيا  َكَام  َفُتْهلَِكُكمْ  َتنَاَفُسوَها َكَام  فَتنَاَفُسوَها َقْبَلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َعَىل  ُبِسَطْت  َكَام  الدُّ
  .IQH»َأْهَلَكْتُهمْ 
ْنيا يف االْنغامَس  إنَّ   إال ُعقٍوق ِمن َنرى وما واُملْجَتَمعاِت, اإلْنسانَ  ُهيِْلُك  الدُّ

ْنيا, بسبٍب  ماءِ  وَسْفٍك  َقْتلٍ  ِمن َنرى وما الدُّ ْنيا, عىل االْقتتالِ  بسبِب  إالَّ  للدِّ  وما الدُّ
ْنيا; أْجلِ  ِمن إالَّ  وَنميمةٍ  وِغيبةٍ  ُزورٍ  وَشهادةِ  َكِذٍب  ِمن َنرى  احلقُّ  قاَل  لذا الدُّ

: ﴿N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
  .]٥:[فاطر ﴾^ [

ْنَيا َكاَنِت  َوَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل  هُ  الدُّ كُ  أْي: »َمهَّ ْنيا, له اُملَحرِّ  إنْ  الدُّ
ْنيا, أْجلِ  فِمنْ  أَحبَّ  ْنيا, أْجلِ  فِمن َتَكلَّمَ  وإنْ  الدُّ ْنيا, أْجلِ  فِمن أْبَغَض  وإنْ  الدُّ  الدُّ

                                                 
 ),٦٤٢٥( رقم فيها, والتنافس الدنيا زهرة من حيذر ما باب الرقاق, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 .)٢٩٦١( رقم والرقائق, الزهد كتاب ومسلم:
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ْنيا, أْجلِ  فِمن قاَتَل  وإنْ  ْنيا, أْجلِ  فِمن َمنَعَ  أو أَخذَ  أو أْعطى وإنْ  الدُّ  َجَعَل « قاَل: الدُّ
َق  َعْينَْيِه, َبْنيَ  َفْقَرهُ  اهللاُ ْنيا ِمنَ  َيْأتِهِ  مْ  َولَ  َشْمَلُه, َعَلْيهِ  وَفرَّ رَ  َما إِالَّ  الدُّ  .IQH»َلهُ  ُقدِّ

ْنيا إنَّ  ُبنَيَّ  يا يقوُل: ابنَهُ  ُيويص  ُلْقامنَ  َوِصيَّةِ  يف جاءَ  لذا  عميٌق  َبْحرٌ  الدُّ
 وِرشاُعها ,čباهللا اإليامنُ  وَحْشوها ,čاهللا َتْقوى فيه َسفينَُتَك  فْلَيُكنْ  كثٌري, ناٌس  فيه َغِرَق 

ُل   .IRHوالتَّْهليُل  التَّْسبيُح  وَجمَاديُفها ,čاهللا عىل التََّوكُّ
ْنيا علْينا خاف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  علْينا خاَفهُ  ممَّا وهذا َرنا الدُّ َزعْ  فال منها, فحذَّ  عىل َجتْ

ْنيا, َفَواِت  يِن. َفَواِت  عىل اْجَزعْ  ولكنِ  الدُّ   الدِّ
هواِت, يف االْنغامُس  ثانًيا: رَ  فقد الُفروِج, وَشهواِت  الُبطوِن, شهواِت  الشَّ  َحذَّ

َّا إِنَّ « وقاَل: ذلك ِمن ملسو هيلع هللا ىلص  وُفُروِجُكْم, ُبُطونُِكْم, ِيف  الَغيِّ  َشَهواِت  َعَلْيُكمْ  َأْخَشى ِمم
ِت   .ISH»اَهلَوى وُمِضالَّ

رُ  ما أْكَثرُ  وبالِفْعلِ  ساِت, اُملْجَتَمعاِت, ُيَدمِّ  يف االْنِغامُس  هو: واألْفرادَ  واُملَؤسَّ
 يف اءَ ـج فقدْ  حراٍم, أو اللٍ ـح إىل اإلْنسانُ  َيْلَتِفُت  فال والُفروِج, الُبطونِ  َشهواِت 

 اَملاَل: َأَخَذ  بَِام  اَملْرءُ  ُيَباِيل  َال  َزَمانٌ  النَّاسِ  َعَىل  َلَيْأتَِنيَّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  أْمحَدَ  ُمْسندِ 
 .ITH»َحَراٍم? ِمنْ  َأمْ  َحَاللٍ  َأِمنْ 

                                                 
 . أنس حديث من ,)٢٤٦٥( رقم القيامة, صفة كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
 ),٥٣٢ رقم ,٨٦(ص: الزهد يف وأمحد ),٥٣٧ رقم ,١/١٩٠( الزهد يف املبارك ابن أخرجه )٢(

 ).١٧٩( رقم الزهد يف الدنيا أيب وابن
 . برزة أيب حديث من ),٤/٤٢٠( أمحد أخرجه )٣(
 ½ ¼ « º﴿ تعاىل: اهللا قول باب البيوع, كتاب البخاري:و ),٢/٤٣٥( أمحد أخرجه )٤(

¾ ¿ À Á﴾, هريرة أيب حديث من ),٢٠٨٣( رقم . 
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هُ  أْي: قةٌ  وهذه جيوُز, ال ِرًبا هذا له: ُيقاُل  املاَل, هذا َيْكِسَب  أن األْكَربُ  مهُّ  َرسِ
 وأْوالِدكَ  نفِسَك  عىل ُتْدِخْل  ال هذا: ملِِثْلِ  فيُقاُل  جتوُز, ال ُزورٍ  َشهادةُ  وهذه جتوُز, ال

 .IQH»بِهِ  َأْوَىل  َفالنَّارُ  ُسْحٍت  ِمنْ  َنَبَت  َجَسدٍ  ُكلُّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  حراًما;
قٍة, أو ِرًبا, ِمن حراًما ماًال  أبناِئهِ  عىل ُيْدِخُل  فالذي  باطٍِل, أو ُزوٍر, أو َرسِ

ي إنَّام بالباطِِل; النَّاسِ  أْموالِ  أْكلِ  ِمن  أو َق  األْجسادَ  هذه ُينَمِّ  لذا النَّاِر; يف لَِتْحَرتِ
َيْيِه, َبْنيَ  َما َرشَّ  اهللاُ َوَقاهُ  َمنْ « :č اهللا رسوُل  قال  َفْرَجْيِه; َبْنيَ  َما َوَرشَّ  َحلْ

 .IRH»اَجلنَّةَ  َدَخَل 
 : ﴿t اهللاُ  قال بالباطِِل: النَّاسِ  أْمواَل  َيْأُكلونَ  الذين إىل وِرسالةٌ 

u v w x y z { | } ~ _ ` 
a b﴾ ١٠:[النساء[. 

 َحقَّ  čاهللا ِمنَ  اْسَتْحُيوا« : النبيُّ  قال : َمْسعودٍ  ابنُ  قال
َام  َذاَك, لَيَْس « قال: ,čهللا واحلمدُ  َنْستحي إنَّا ,čاهللا رسوَل  يا قلنا قال: ,»اَحلياءِ   وإِنَّ

ْأَس  َحتَْفظَ  أنْ  اَحلياِء: َحقَّ  čاهللا ِمنَ  االْستِْحيَاءُ   َحَوى, َوَما والَبْطنَ  َوَعى, َوَما الرَّ
ْنَيا; ِزينَةَ  َتَركَ  اآلِخَرةَ  َأَرادَ  وَمنْ  والبَِىل, املَْوَت  وْلَتْذُكرِ   َفَقدِ  َذلَِك  َفَعَل  َفَمنْ  الدُّ
 .ISH»اَحلياءِ  َحقَّ  čاهللا ِمنَ  اْسَتْحَيا

                                                 
 الشعب يف والبيهقي ),٤/١٢٧( املستدرك يف واحلاكم ),١/٣١( احللية يف نعيم أبو أخرجه )١(

 . الصديق بكر أيب حديث من ),٥٣٧٥(
 أيب حديث من ,)٢٤٠٩( رقم اللسان, حفظ يف جاء ما باب الزهد, كتاب :الرتمذي أخرجه )٢(

 . هريرة
 ).٢٤٥٨( رقم القيامة, صفة كتاب والرتمذي: ),١/٣٨٧( أمحد أخرجه )٣(



 

 

١٦٣

 وما ,čاهللا ْلِق ـَخ  َرشُّ  فاُملنافقونَ  اللِّساِن, عليمَ  ُمنافٍق  ُكلَّ  علْينا افـخ ثالًثا:
َمْت  وال اُملْجَتمعاُت  َتَأذَِّت   اءَ ـج كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ذاـل اُملنافقَني; بِفْعلِ  إالَّ  ُهدِّ
تِي: َعَىل  َأَخاُف  َما َأْخَوَف  إِنَّ « أْمحَد: ُمْسندِ  يف  .IQH»اللِّسانِ  َعلِيمُ  ُمنافٍِق  ُكلُّ  ُأمَّ

 َظْهِركَ  وَخْلَف  بَوْجهٍ  وْجِهَك  ويف بِلساٍن, وراِئَك  وِمن بِلسانٍ  َيْأتيَك  فهو 
 وله وْجهٌ  له َجمِْلِسَك  ويف َظْهِرَك, يف باألُْخرى وَيْطَعنَُك  بَِيدٍ  وُيصافُِحَك  آَخَر, بوْجهٍ 
كَ  أْعداِئَك  عىل وُيشريُ  لك, َيِكيدُ  َجمِْلِسَك  وخاِرَج  َرْأٌي,  .ِضدَّ

 : ﴿\ ] ^ _ ` a b c d احلقُّ  قال هكذا
e f g h i j k l m n o p q r﴾ 

  البقرِة. ُسورةِ  يف معروفةٌ  واآلياُت  ,]٩−٨:[البقرة
 a b c d e f ` _﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  وقال

g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ _ `﴾ ٢٠٥−٢٠٤:[البقرة[.  

 فإذا َقِويا, ُكنْت إذا معك فهو علينا, ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  خاَفهُ  ما أْخَوُف  فاُملنافُِق 
َك, مع كان َضُعْفَت   يف −سبحاَنهُ − احلقُّ  قاَلهُ  وهذا األْعَىل, املَْوَجةِ  عىل تراهُ  َعُدوِّ

 D E F G﴿ املنافقنيَ  أي: ]١٤١:[النساء ﴾A B C﴿ النِّساِء: ُسورةِ 
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﴾ ١٤١:[النساء[.  

                                                 
 . عمر حديث من ),١/٢٢( أمحد أخرجه )١(



 

 

אאאאFE ١٦٤

اةِ  َكَمَثلِ  اُملنافِِق  َمَثُل « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل  ; َبْنيَ  الَعائَِرةِ  الشَّ  إَِىل  َتِعريُ  الَغنََمْنيِ
ةً  َهِذهِ  ةً  َهِذهِ  وإَِىل  َمرَّ   .IQH»َمرَّ

 علينا. ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  خاَفها التي األشياءُ  هي وكثريٌ 
  k  

                                                 
 . عمر ابن حديث من ),٢٧٨٤( رقم املنافقني, صفات كتاب مسلم: أخرجه )١(



 

 

א١٦٥

 
F٢٤E 

א 
  k   

ِحمِ  بِصَلةِ   اهللاُ  أَمرَ   g h i j k l m﴿ فقاَل: الرَّ
n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª﴾ ٣٦:[النساء[. 

بنيَ  اِمهم,ـألْرح الواصلنيَ   َدَح ـواْمتَ   اَل:ـفق أقاِرِهبم إىل اُملَتقرِّ
﴿[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h﴾ 

  .]٢١:[الرعد
 فقاَل: بْينَُهم الُودِّ  ِحلَبالِ  الصاِرمنيَ  ألْرحاِمِهْم, القاطعنيَ  َذمَّ  اُملقابِلِ  ويف

﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾ ٢٥:[الرعد[. 

 اهللاَ  إِنَّ « :− وسلَّمَ  وآله عليه اهللاُ صىلَّ −  čاهللا رسوُل  قاَل  ُمْسلمٍ  صحيِح  ويف
ِحمُ  َقاَمِت  ِمنُْهمْ  َفَرغَ  إَِذا َحتَّى اَخلْلَق  َخَلَق   الَقطِيَعِة, ِمنَ  الَعائِذِ  َمَقامُ  َهَذا َفَقاَلْت: الرَّ
 َبَىل, َقاَلْت: َقَطَعِك? َمنْ  َأْقَطعَ  وَأنْ  َوَصَلِك, َمنْ  َأِصَل  َأنْ  َتْرَضْنيَ  َأَما َنَعْم, َقاَل:

 n﴿ ِشئُتْم: إنْ  اْقَرُؤوا :č اهللا رسوُل  الـق ثم ,»َلِك  َذلِِك ـفَ  اَل:ـقَ 
o p q r s t u v w x y z { | 

kk
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} ~ _ ` a b c d e f g h﴾ 
 .IQH»]٢٤−٢٢:[حممد

ُث  وحينام ِحمِ  ِصلةِ  عن َنَتَحدَّ نا الرَّ  َيَربُّ  الذي لَرِمحِهِ  الواصَل  هذا ُنخاطُِب  فإنَّ
ِحَم, هذه ينَ  هذا أنَّ  َعِلمَ  وقد العمِل, هذا وثامرَ  ذلك ثواَب  َيْرجو الرَّ  العظيمَ  الدِّ

  َرِمحَُه. َيِصُل  الذي هذا ل وثواًبا ثِامًرا َرتََّب 
 واألْعاممُ  والبناُت, واألْبناءُ  واألخواُت, واإلْخوةُ  الوالِدانِ  األْرحاِم: وأْعَظمُ 

ُت,  čاهللا رسوُل  قاَل  ماذا لَِينُْظرْ  َرِمحَهُ  َيِصُل  الذي هذا واخلاالُت, واألْخواُل  والعامَّ
ِئبَّ  حتى ملسو هيلع هللا ىلص  وَيْمَتِلَئ  الِعبادِة, هذه ل هداهُ  اهللاَ أنَّ  وَفخًرا َفَرًحا الُعنُُق  هذه َتْرشَ

 .األْجرَ  هذا له رتََّب  − سبحاَنهُ −  اهللاَ  أنَّ  وِغبطةً  َفَرًحا صدُرهُ 
ِمِذيِّ  ُسنَنِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قال ْ  َتَعلَُّموا« : ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن الرتِّ

ِحمِ  ِصَلةَ  َفإِنَّ  َأْرَحاَمُكْم, بِهِ  َتِصُلونَ  َما َأْنَسابُِكمْ  ِمنْ   ِيف  َمْثَراةٌ  األَْهِل, ِيف  َحمَبَّةٌ  الرَّ
  .IRH»األََثرِ  ِيف  َمنَْسَأةٌ  اَملاِل,

, فيها َيْكُثرُ  الَوْصُل  فيها َيْكُثرُ  التي األُْرسةَ  أنَّ  أي:  األْمواُل, فيها وَتنْمو احلُبُّ
َك  ابنِ  عن ُأْرستَِك  َشجرةِ  يف فاْبَحْث  األْعامُر; فيها وُتطاُل  تَِك  وابنِ  عمِّ  وما َعمَّ

 األرحاَم, هذه وِصْل  والبناِت  األْوالدِ  ِمن ها ل وما وخاَلتَِك  األْوالِد, ِمن هم ل
ِحمَ  هذه لَتِصَل  وإنَّام هبم, لَِتْفَخرَ  ال أْنساُبَك  َمنْ  وَتَعلَّمْ   .الرَّ

                                                 
 الرب كتاب ومسلم: ),٥٩٨٧( رقم اهللا, وصله وصل من باب األدب, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 . هريرة أيب حديث من ),٢٥٥٤( رقم قطيعتها, وحتريم الرحم صلة باب والصلة,
 رقم النسب, تعليم يف جاء ما باب والصلة, الرب كتاب والرتمذي: ),٢/٣٧٤( أمحد أخرجه )٢(

)١٩٧٩(. 



 

 

א١٦٧

 :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  اإليامنِ  ُشَعِب  يف البَيَْهقيِّ  عند  عائشةَ  حديِث  ويف
ِحمِ  ِصَلةُ « يارَ  َيْعُمْرنَ  اُخلُلِق  وُحْسنُ  الرَّ  .IQH»األَْعَامرِ  ِيف  وَيِزْدنَ  الدِّ

 يف نحنُ  وكم ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ذكَرها باٍل, عىل لنا َختُْطرُ  ال ثمرةٌ  الثِّامرِ  ِمن إنَّ  بل
ِمِذيِّ  ُسننِ  يف جاءَ  فقدْ  الثمرِة, هذه ل حاجةٍ  ْ  قاَل:  ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن الرتِّ

 فهل عظيًام  َذْنًبا َأَصْبُت  إينِّ  ,čاهللا رسوَل  يا فقاَل:  النبيِّ  إىل َرُجٌل  َأتى«
? ِمنْ  َلَك  َهَل « č اهللا رسوُل  له فقال توبٍة? ِمن يل  عن يسأُل  هو »ُأمٍّ

 قال: »َخالٍة? ِمنْ  َلَك  َهْل « قال: ال, قال:« األُمِّ  عن يسأُل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا ورسوُل  التَّوبةِ 
َها« قال: نعم,  .IRH»َفِربَّ

ِحمِ  فِصلةُ  نوِب, َمْغفرةِ  يف رئيٌس  سبٌب  الرَّ نوُب  الذُّ  َمتُْحوها العظيمةُ  فالذُّ
ِحِم. ِصلةِ  عبادةُ   الرَّ

 الباِب, هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أحاديِث  أعجِب  ِمن وهذا ذلك: ثامرِ  ِمن وأيًضا
ا أنَّك ًال  أْجُركَ  يْأتيَك  الواِصُل  أهيُّ ْنيا, يف ُمَعجَّ َخرُ  ما مع الدُّ  فقدْ  اآلِخرِة, يف لك ُيدَّ
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  صحيِحهِ  يف بَّانَ ـحِ  ابنِ  عند  َبْكَرةَ  أيب ديِث ـح يف اءَ ـج
ِحمِ  ِصَلةُ  َثَواًبا الطَّاَعةِ  َأْعَجَل  إِنَّ «  إليك َتتساَبُق  الطاعاِت  هذهُأجور  وكأنَّ  »الرَّ
 ظاهٌر, وفجورٌ  ظاهرٌة, ُذنوٌب  عندهم أي: »َفَجَرةً  َلَيُكوُنوا الَبْيِت  َأْهَل  إِنَّ  َحتَّى«

 َبْيٍت  َأْهُل  َتواَصَل  َوَما َتَواَصُلوا, إَِذا َعَدُدُهمْ  وَيْكُثرُ  ُهْم, أْموالُ  َفَتنَُمو« َبيِّنَةٌ  ومعاصٍ 
 .ISH»َأَبًدا َفَيْحَتاُجونَ 

                                                 
 ).٧٥٩٩( رقم اإليامن شعب )١(
 ) [طبعة بشار].١/م ١٩٠٤الرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف بر اخلالة, رقم (أخرجه  )٢(
 ).٤٤٠( رقم حبان ابن صحيح )٣(
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 فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا لنا َبيَّنَهُ  الواصَل  أنَّ  َنْعَلمَ  أنْ  وهي عظيمٌة, وهي واحدةٌ  َبِقَيْت 
 أْعطاُهْم, َأْعَطْوهُ  وإذا َوَصَلُهْم, وَصُلوهُ  إذا الذي أي: »باُملكافِئِ  الَواِصُل  َلْيَس «

 بالواِصلِ  ليس فهذا وَقَطَعُهم, إليهم َتَفَت ال ما َقَطُعوهُ  وإذا منََحُهم, َمنَُحوهُ  وإذا
 .IQH»َوَصَلَها َرِمحُهُ  ُقطَِعْت  إَِذا الَِّذي الَواِصَل  َوَلكِنَّ «

ِحمَ  َيْبَحُث  َب  لَِيِصَلها له القاطِعةَ  الرَّ  هو هذا العبادِة, هبذه čاهللا إىل وَيَتَقرَّ
 العظيَم. األْجرَ  هذا يناُل  الذي الواِصُل 

ِحمِ  ِصلةِ  ثامرِ  بعَض  َعِلْمنا قد ُكنَّا وإذا  أنَّ  وَنْعَلمَ  واِقِعيِّنيَ  نكونَ  أنْ  َيْبقى الرَّ
نةُ  عليه وَمتُرُّ  لَرِمحِِه, قاطعٌ  هو َمنْ  بْينَنا ِمن نةِ  تِْلوَ  السَّ  ألُْختِه, أو ألخيهِ  قاطعٌ  وهو السَّ
هِ  أو َرهُ  أنْ  علينا: الواِجِب  فِمن وأبيِه, ألُمِّ ِحمِ  لقاطِعِ  أنَّ  ُنَذكِّ  َيْلحُقهُ  كبًريا رضًرا الرَّ
ْنيا يف حمِ  صلةِ  ثامرِ  بمعرفةِ  َفِرْحنا وإذا اآلِخرِة, قبَل  الدُّ  هو ما َنْعِرَف  أنْ  ُبدَّ  فال الرَّ

ِحِم. َقطيعةِ  رضرُ   الرَّ
ٍد: ُسورةِ  يف  اهللاُ  قال  n o p q r s t﴿ ُحممَّ

u v w x y z { | } ~ _ `﴾ 
 .]٢٣−٢٢:[حممد

, ُرْؤيةِ  عن وبِرصهِ  َسْمِعهِ  عىل َمْطموٌس  ,čاهللا بلعنةِ  ملعونٌ  َرِمحِهِ  فقاطِعُ   احلقِّ
ًيا يكونُ  قد فرتاهُ   هذه قاطعٌ  أنَّهُ  بسبب َهيَْتدي ال لكنَّهُ  وصائًام  ُيَوفَُّق, ال لكنَّهُ  ُمَصلِّ

ِحَم.  الرَّ
                                                 

 عبد حديث من ),٥٩٩١( رقم باملكافئ, الواصل ليس باب األدب, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 . العاص بن عمرو بن اهللا



 

 

א١٦٩

ِحمِ  قاطِعَ  أنَّ  كام  أيب حديِث  ِمن أْمحدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  فقد عمٌل, منه ُيْقَبُل  ال الرَّ
 ُكلَّ  ُتْعَرُض  آَدمَ  َبنِي أْعَامَل  إِنَّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل اهللاُ  رَيض − ُهَرْيَرةَ 
 .IQH»َرِحمٍ  َقاطِعِ  َعَمُل  ُيْقَبُل  َفَال  اُجلُمعِة, َلْيَلةَ  َمخِيسٍ 

 فإنْ  حالِهِ  عن ُسِئَل  َعَمٌل  اْرَتَفعَ  فإذا č اهللا عىل األْعامُل  ُتْعرُض  أي:
تَُّب  َعَمٌل, منه ُيْقَبُل  ال َرِحمٍ  قاطِعَ  صاِحُبهُ  كان  اجلنََّة, َيْدُخُل  ال أنَّه ذلك عىل وَيَرتَ
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ُمْسلمٍ  اإلمامِ  عند  ُمْطِعمٍ  بنِ  ُجَبْريِ  حديِث  يف جاءَ  فقد

 .IRH»َرِحمٍ  َقاطِعُ  اَجلنَّةَ  َيْدُخُل  َال «
ِحمِ  ِصَلةِ  ثواَب  أنَّ  وكام ُل  الرَّ ْنيا يف ُيَعجَّ رُ  كذلك الدُّ حمِ  َقطيعةِ  َرضَ ُل  الرَّ  ُيَعجَّ

ْنيا, يف  اهللاُ  رَيض − َبْكرةَ  أيب حديِث  ِمن للُبخاريِّ  اُملْفردِ  األدِب  ِكتاِب  يف جاءَ  الدُّ
َل  أنْ  َأْحَرى َذْنٍب  ِمنْ  َما« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل  الُعُقوَبةَ  لَِصاِحبِهِ  اهللاُ ُيَعجِّ

ْنَيا ِيف  َخرُ  َما َمعَ  الدُّ ِحمِ  َقطِيَعةِ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِيف  َلهُ  ُيدَّ  .ISH»والَبْغِي  الرَّ
بَني. وألقاِربنا واصلنيَ  ألْرحاِمنا نكونَ  أنْ  عىل فْلنَْحِرْص  لذا  ُمَتَقرِّ

  k  

                                                 
  ).٢/٤٨٤( أمحد مسند )١(
 والصلة, الرب كتاب ومسلم: ),٥٩٨٤( رقم القاطع, إثم باب األدب, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

 ).٢٥٥٦( رقم قطيعتها, وحتريم الرحم صلة باب
 يف باب األدب, كتاب داود: وأبو ),٥/٣٦( أمحد أيضا وأخرجه ),٦٧( رقم املفرد األدب )٣(

 ماجه: وابن ),٢٥١١( رقم القيامة, صفة كتاب والرتمذي: ),٤٩٠٢( رقم البغي, عن النهي
 ).٤٢١١( رقم البغي, باب الزهد, كتاب
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  k   
َفَقْت   َدِينٌء, وَمْسلٌك  َمرذوٌل, َعَمٌل  وأنَّهُ  اخلُُلِق, ُسوءِ  َذمِّ  عىل الُعقالءِ  كلمةُ  اتَّ

اءُ  الرشيعةُ  جاءِت  وكذا  ابنِ  صحيِح  يف فجاءَ  منه, والتَّنْفريِ  اخلُُلِق  ُسوءِ  بذمِّ  الَغرَّ
 وإِنَّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل اهللاُ  رَيض − اخلَُشنيِّ  َثْعلبةَ  أيب حديِث  ِمن ِحبَّانَ 

ُقونَ  َأْخَالًقا َأْسَوُأُكمْ  اآلِخَرِة: ِيف  ِمنِّي َوَأْبَعَدُكمْ  إَِيلَّ  َأْبَغَضُكمْ   اُملَتَفْيِهُقونَ  املَُتَشدِّ
 .IQH»الثَّْرَثاُرونَ 

ُكمْ  أَال  :−تعاىل اهللاُ رمحهُ −  قيسٍ  بنُ  األْحنَُف  وقال اِء? بَأْدوأِ  ُأْخِربُ  قالوا: الدَّ
ِينُء, اخلُُلُق  قال: بىل,  .IRHالَبِذيءُ  واللِّسانُ  الدَّ

 احلضاراِت, اْهنيارِ  يف رئيٌس  سبٌب  وهو ,األُممِ  دمارِ  يف رئيٌس  سبٌب  اخلُُلِق  وُسوءُ 
  قال: حينام − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  َشْوقي وَصَدَق 

 وإَِذا ُأِصــيَب الَقــْوُم ِيف َأْخَالقِِهــْم
 

 ISHًام وَعــِويًال ـَفــَأقِْم َعَلــْيِهْم َمْأَتــ
فاهةِ −  االْستِْهبالِ  ظاهرةَ  اليوَم: ُلِق اخلُ  ُسوءِ  مظاِهرِ  أْبَرزِ  ِمن وإنَّ   − واحلامقةِ  السَّ

 التي التِّْقنِيةِ  هذه ُبروزِ  مع لنا َبَرزْت  اُملْجَتمِع, عىل ديدةٌ ـج بالِ ـاالْستِهْ  وثقافةُ 
                                                 

 ).٥٥٥٧( رقم صحيحه يف حبان وابن ),٤/١٩٣( أمحد أخرجه )١(
 ).٢٤٢(ص: للاموردي والدين الدنيا أدب وانظر ),٧٦٧١( رقم الشعب يف البيهقي أخرجه )٢(
  ).١/١٨٣( الشوقيات )٣(

kk



 

 

א١٧١

 احلقيقيََّة, النَّاسِ  أْخالَق  لنا أبَرزْت  االجتامِعيِّ  التَّواصلِ  فمواقعُ  النَّاِس, أْيدي يف
  َمحَْقى. سفهاءُ  أهنم َنَتَوقَّعْ  م ل ُأناسٍ  ِمن وَمحَاقةً  َسَفاهةً  املواقعُ  هذه لنا َأْظهَرْت  فقدْ 

 أنَّهُ  :−تعاىل اهللاُ  رمحهُ − اجلَْوزيِّ  البنِ  واُملَغفَّلنيَ  احلَْمقى أْخبارِ  ِكتاِب  يف جاءَ 
ِيي إنَّك čاهللا ُروَح  يا : َمْرَيمَ  ابنِ  لِعيسى ِقيل  ,čاهللا بإْذنِ  نعم, قال: اَملْوتى, ُحتْ

ُئ  قيل:  الذي هذا قال: احلامقِة? دواءُ  فام له: قيل ,čاهللا بإْذنِ  نعم, قال: األْكَمَه, وُتْربِ
 .IQHأْعياين

 قاَل: َمنْ  وَصَدَق 
ــــِه ــــَتطِبُّ بِ ــــلِّ َداٍء َدواٌء َيْس  لُِك

 

ــَداِوَهيا ــْن ُي ــْت َم ــَة َأْعَي  IRHإِالَّ اَحلامَق
ي فامذا ُجَل  هذا ُنسمِّ  وأْمحَُق, سفيهٌ  أنَّهُ  إالَّ  َيْرُقُص  النَّاسِ  أمامَ  َخيُْرُج  الذي الرَّ

ي وماذا رُ  الذي هذا ُنَسمِّ  َسفيهٌ  أنَّهُ  إالَّ  البهاِئمِ  أصواَت  ُيَقلِّدُ  وهو َنْفَسهُ  ُيَصوِّ
ي وماذا وأْمحَُق, جاُل, َيْلَبُسهُ  ال لِباًسا َيْلَبُس  الذي هذا ُنَسمِّ  َدِميُّونَ اآل َيْلَبُسهُ  وال الرِّ

  وأْمحَُق. َسفيهٌ  أنَّه إالَّ 
زُ  ذلك وفوق فاهةُ  وهذه احلُْمُق  هذا ُيْربُ  صار حتى االْستِْهباُل, وهذا السَّ

مُ  أسٍف, ُكلِّ  مع مشاهريُ  لالْستِْهبالِ  نواِت  زمنِ  يف جاُؤوا لكنهَّ اعاِت, السَّ  فقد اخلدَّ
نوا املجالُِس, هم ل ُفتِحْت  زمنٍ  يف احلَْمقى هؤالءِ  جاءَ   املجالِِس, ُصدورِ  ِمن وُمكِّ

ْت  م عىل الربامُج  واْسَتْقَبَلْتهم القنواُت, هم ل وُفتَِحت التكريِم, َيدُ  هم ل واْمَتدَّ  أهنَّ
                                                 

 ).٢٤(ص: اجلوزي البن واملغفلني احلمقى أخبار )١(
 غري ),٢٨(ص: والدين الدنيا أدب يف واملاوردي ),٢/٢٢٦( الفريد العقد يف الرب عبد ابن ذكره )٢(

  منسوب.



 

 

אאאאFE ١٧٢

 العظامءُ  املُْسَتنَْقِع: هذا يف َيَقع أنَّهُ  ترى حينام مٌ  ُمْؤلِ  هو وكم والسفاهِة, احلامقةِ  مشاهريُ 
 إنَّهُ  التَّيَّاَر! هذا ُجيارونَ  وهم َيْظهرونَ  حينام القراِر, وأصحاُب  القادة وأبناءُ  والقادةُ 
زْ  م ول احلُْمُق,   أْشياَء: ثالثةِ  بسبِب  إالَّ  الظواِهرُ  هذه َتْربُ

ُل: السبُب   وَيْعِرُفها واألجداُد, اآلباءُ  َيْعِرُفها كان التي املُروءةِ  َمْفهومِ  ِغياُب  األوَّ
ِة, َسَلِف  ِمن السابقونَ    فيها: قيل التي األُمَّ

ــاُؤهُ  ــلَّ َحي ــِه َق ــاُء الَوْج ــلَّ َم  إَِذا َق
 

ــْريَ  ــاُؤهُ َوَال َخ ــلَّ َم ــٍه إَِذا َق  IQHِيف َوْج
 البهاِئمَ  وَخَلَق  شهوٍة, بال ُعقوًال  املالئكةَ  اهللاُ  َخَلَق  العارفَني: بعُض  وقال

َب  آدمَ  ابنَ  وَخَلَق  ُعقوٍل, بال َشْهوةً  ْهوَة, الَعْقَل  فيه وَركَّ  َعْقُلهُ  َغَلَب  فَمنْ  والشَّ
 بالبهاِئِم. َتَحَق ال َعْقَلهُ  َشْهوُتهُ  َغَلَبْت  وَمنْ  باملالئكِة, َتَحَق ال شهوَتهُ 

ورِ  بعَض  لَرتى إنَّك čوواهللا , ليس هذا وتقوُل: الصُّ  اْبَيضَّ  قدِ  رجٌل  فهذ بآَدميٍّ
 وأْجداِدنا آباِئنا ُمروءةِ  عن هذا أين الشواِرِع! يف ويتامَيُل  َيْرُقُص  وهو وَذْقنُهُ  شاِرُبهُ 
 لَضِحِكِه, فُيْسَتَمعَ  َيْضَحَك  أنْ  أو الطريِق, يف َيْأُكَل  أنْ  أحُدُهم خيجل كان الذين
  .َوقلة اُملروءة الَعْيِب  ِمن ذلك َيَرْونَ  كانوا بل

 أْحنَُف, يا قيل: قيسٍ  بنُ  األْحنَُف  عنه ُسئَِل  حينام الذي املُروءةِ  مفهومُ  غاب نعم
ِّ  يف َتْعَمَل  أنْ  َتْسَتِحَي  أنْ  قال: املُروءِة? ما  .IRHالعالنيةِ  يف منه ُيسَتْحَيى ما الرسِّ

                                                 
 والدين الدنيا أدب يف املاوردي ونسبه منسوب, غري ),٤٣(ص: الفاضل يف املربد ذكره )١(

  القدوس. عبد بن لصالح )٢٤٧(ص:
 دمشق تاريخ يف عساكر وابن ),٣٠٣٨( رقم املخلصيات يف صاملخلِّ  طاهر أبو أخرجه )٢(

)٢٤/٣٣٧.( 



 

 

א١٧٣

 الَعْقَل  أنَّ  واُملروءةِ  الَعْقلِ  بني الَفْرُق  العارفَني: بعُض  قال كام واملروءةُ  نعم,
 باألْرَفِع. َتْأُمرك واُملروءةَ  باألْنَفِع, َيْأُمُركَ 

َل  أنْ  ُيْمِكنُ  وال  لذا صغٌري; وأنت عليها اْجَتهْدَت  إذا إالَّ  اُملروءةِ  عىل َتَتَحصَّ
هُ  باِب  ألْبنائي حديثي ُأَوجِّ  فإنَّهُ  اآلنَ  نفِسَك  يف اُملروءةِ  ُخُلَق  َتْغِرزْ  م ل إذا أقوُل: الشَّ
َلها أنْ  العسريِ  ِمن ُصْل  م ل إذا املُروءةَ  إنَّ  قيَل: فقد كبٌري, وأنت ُحتَصِّ  وقِت  يف َحتْ

ِصيَلها فإنَّ  النَّْشأةِ   عسٌري. أْمرٌ  الُكهولةِ  عند َحتْ
م كام احلياِء, ِقلَّة الثَّاين: السبُب    قليٍل: قبل تقدَّ

ــاُؤهُ  ــلَّ َحَي ــِه َق ــاُء الَوْج ــلَّ َم  إَِذا َق
 

ـــاُؤهُ  ـــلَّ َم ـــٍه َق ـــْريَ ِيف َوْج  َوَال َخ
ْرتَ  اَحلَياءَ  ُحيِبُّ  ِستِّريٌ  َحيِيٌّ   اهللاَ إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال  .IQH»والسِّ

َدَعنََّك  فال č اهللا ِمن نعمةٌ  واحلياءُ   اهلابطةِ  الثَّقافاِت  تلك أصحاُب  َخيْ
ةٌ  ِرْفعةٌ  احلياءُ  بلِ  َضْعٌف, احلياءُ  ويقولوَن: , وُحيِبُّها وُقوَّ  ُشَعِب  ِمن ُشْعبةٌ  وهي اهللاُ

 .IRH»اإليامنِ  ِمنَ  ُشْعَبةٌ  اَحلَياءُ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال كام اإليامِن,
َة: بنُ  إياُس  قال  احلياءُ  له فُذِكرَ  الَعزيزِ  عبدِ  بنِ  ُعَمرَ  عند جالًِسا كنُت  ُقرَّ

يِن, ِمن احلياءُ  فقالوا: ينُ  بلِ  ال, قال: الدِّ  .ISHحياءٌ  كلُّهُ  الدِّ
                                                 

), والنسائي: ٤٠١٢, رقم (احلامم, باب النهي عن التعري كتاب), وأبو داود: ٤/٢٢٤أخرجه أمحد ( )١(
  . ), من حديث يعىل بن أمية٤٠٦كتاب الغسل, باب االستتار عند االغتسال, رقم (

 بيان باب اإليامن, كتاب ومسلم: ),٩( رقم اإليامن, أمور باب اإليامن, كتاب البخاري: أخرجه )٢(
  . هريرة أيب حديث من ),٣٥( رقم وأدناها, وأفضلها اإليامن شعب عدد

 والبيهقي ),٣/١٢٥( احللية يف نعيم وأبو ),٨٧( رقم األخالق مكارم يف الدنيا أيب ابن أخرجه )٣(
  ).٧٣١٣( رقم الشعب يف



 

 

אאאאFE ١٧٤

 ُخُلًقا, ِدينٍ  لُِكلِّ  إِنَّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  فإنَّ  − تعاىل اهللاُ رمحهُ − وَصَدَق 
  .IQH»اَحلياءُ  اإلْسالمِ  وُخُلُق 

ُام اإليامُن; َتَأثَّرَ  ُنِزعَ  إذا واحلياءُ   واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قال ُمْقرتناِن, ألهنَّ
َنا َواإليامنَ  اَحلَياءَ  إِنَّ « ُعَمَر: ابنِ  حديِث  ِمن اإليامنِ  ُشعِب  يف الَبْيهقيِّ  عند  َفإَِذا اْقَرتَ
ا ُرفِعَ   .IRH»اآلَخرُ  ُرفِعَ  َأَحُدُمهَ

ورَ  هذه ترى فحينام فاِت  ِمن َتْأتِينا التي الصُّ  بِالدِ  يف املسلمنيَ  أبناءِ  بعضِ  َترصُّ
ا الَغْرِب: ا احلَْرسُة, ُتصيَبَك  أنْ  إمَّ َق  أْجداُدنا َفَتَح  فقد األََملُ, ُيصيَبَك  أنْ  وإمَّ  أسيا َرشْ
رونَ  اليومَ  وأبناُؤنا احلََسِن, باخلُُلِق  فتحوها بل وبندقيٍَّة, بسيٍف  ال ُكلِّها  ِمن ُينَفِّ

يِِّئ; باخلُُلِق  اإلسالمِ  ُل: قال لذا السَّ   األوَّ
ـــِزيُن  َبالَغِريـــُبُي  إَِذا َمـــا اْغـــَرتَ

 

 َثـــالٌث فِمـــنُْهنَّ ُحْســـُن األََدْب 
ــــــِه ــــــٌة ُحْســــــُن أْخالقِ  وَثانِي

 

َيــــْب   ISHوَثالِثــــٌة اْجتِنــــاُب الرِّ
 فيه الـق الذي ِق ـاخلُلُ  ُحْسنُ  األْخالِق, حماِسنِ  عن ةُ ـالَغفل الثالُث: السبُب 

َام « قاَل: فقد  َبْعثتِهِ  يف رئيٌس  َمْقِصدٌ  أنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  ِّمَ  ُبِعْثُت  إِنَّ  ِألَُمت
 .ITH»األَْخالِق  َصالَِح 

                                                 
  .), من حديث أنس, وابن عباس ٤١٨٢, ٤١٨١أخرجه ابن ماجه: كتاب , باب , رقم ( )١(
 يف والبيهقي ),١/٢٢( املستدرك يف واحلاكم ),١٣١٣( رقم املفرد األدب يف البخاري أخرجه )٢(

  ).٧٣٣١( رقم الشعب
ري الطيب نفح ),٢/٤٤٧( القشريية الرسالة انظر: )٣(   ).٢/٣٥٥( التِّْلِمساين للَمقَّ
  .), من حديث أيب هريرة ٢٧٣), والبخاري يف األدب املفرد رقم (٢/٣٨١أمحد (أخرجه  )٤(
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ِمِذيِّ  عند جاءَ  كام وقال ْ ْرداءِ  أيب حديِث  ِمن الرتِّ ءٌ  َما« : الدَّ  َأْثَقُل  َيشْ
 .IQH»الَبِذيءَ  الَفاِحَش  َلُيْبَغُض  اهللاَ وإِنَّ  َحَسٍن, ُخُلٍق  ِمنْ  الِقيامةِ  َيْومَ  اُملْؤِمنِ  ِميزانِ  ِيف 

ا فيا , أهيُّ ينِ  هبذا اهللاُ  أْكرمَك  َمنْ  يا العاقُل, الشابُّ  َتْقَبْل  هل العظيِم: الدِّ
رَ  أنْ  هذا بعد لنَْفِسَك  زَ  َنْفسَك, ُتَصوِّ  لُِتْضِحَك  سفيهٌ  أْمحَُق  أنََّك  عىل َنْفسَك  وُتْربِ

َفِه?! ُحْمِق  ال هبذا لَِتتباَهى أو ُمتابِعوَك?! لَِيْكُثرَ  أو النَّاَس?!   والسَّ
ائعِ  كتابِهِ  يف − تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الَقيِّمِ  ابنُ  قال الكَني: َمداِرِج  الرَّ  وأدُب  السَّ

 خريُ  اْسُتْجِلَب  فام وَبواِرِه, َشقاَوتِهِ  عنوانُ  َأَدبِهِ  وِقلَّةُ  وفالِحِه, سعاَدتِهِ  ُعنوانُ  اَملْرءِ 
يْ   .IRHاألدِب  ِقلَّةِ  بمْثلِ  ِحرماُهنا اْسُتْجِلَب  وال األدِب, بمْثلِ  واآلِخرةِ  ناالدُّ

  قيَل: لذا ;َنَسٍب  وأْمجُل  ثِياٍب  أْمجُل  هو األدِب  ُحْسنُ 
 ُكِن اْبَن َمـْن ِشـْئَت واْكَتِسـْب َأَدًبـا

 

ـــِب  ـــِن النََّس ـــوُدُه َع ـــَك َحمُْم  ُيْغنِي
ــَأْثواٍب ــْيَس بِ ــامَل َل ــاإِنَّ اَجل نُن  ُتَزيِّ

 

ــِم واألََدِب  ــاُل الِعْل ــامَل َمج  ISHإِنَّ اَجل

  k  

                                                 
 الرب كتاب والرتمذي: ),٤٧٩٩( رقم اخللق, حسن يف باب األدب, كتاب داود: أبو أخرجه )١(

 ).٢٠٠٢( رقم اخللق, حسن يف جاء ما باب والصلة,
 ).٢/٣٦٨( السالكني مدارج )٢(
 الكرم. العزيز عبد مجع )١٦(ص: ديوانه انظر: , طالب أيب بن لعيل ينسبان البيتان )٣(

 الوعاة وبغية ),٢٦/٤١( بالوفيات والوايف ),٦/٢٧١٦( األدباء معجم يف نسبه األول والبيت
 النحوي. ربيعة أليب )٢/٣٠٠(
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ائمَني, نفوُس  ها ل َتَتَطلَّعُ  كانْت  التي ورِ ـاألُج ِمن ع وَيْلهُج  الصَّ  هبا اءِ ـبالدُّ
 اللُهمَّ  تقوُل: األْلُسنُ  وَتْلَهُج  األْيدي َتْرَتِفعُ  كانْت  هكذا النِّرياِن, ِمن الِعْتُق  لِساُهنم:

ُم النَّاِر; ِمن اـَوالِدين وِرقاَب  اـِرقاَبن أْعتِْق   čهللا إِنَّ « ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ديِث ـح يف َقَرُؤوا ألهنَّ
  َُرَمضانَ  ِيف  َيْعنِي ,»وَلْيَلةٍ  َيْومٍ  ُكلِّ  ِيف  ُعتقاءIQH. 

 ِعنَْد  čهللا إِنَّ « ُسننِِه: يف ماَجهْ  ابنِ  عند  جابِرٍ  حديِث  يف جاءَ  كام وَقَرُؤوا
 .IRH»َلْيَلةٍ  ُكلِّ  ِيف  وَذلَِك  ُعَتقاَء, فِْطرٍ  ُكلِّ 

 احلقُّ  قاَل  كام النَّاِر, عنِ  اإلْنسانُ  ُيَزْحَزَح  أنْ  معناهُ  النِّريانِ  ِمن والِعْتُق 
: ﴿n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ 
  .]١٨٥:عمران [آل

 أو َرمضانَ  شهرِ  يف سواءً  النَّارِ  ِمن ُأْعتَِق  هبا أَخذَ  َمنْ  وُسُبٌل  أسباٌب  وهناك
  منها: َرمضاَن, َشْهرِ  غريِ 

                                                 
 , وانظر أطرف املسند), من حديث أيب هريرة أو أيب سعيد اخلدري ٢/٢٥٤أخرجه أمحد ( )١(

 ).٧/٢٠٣( حجر البن
 ).١٦٤٣( رقم ,رمضان شهر فضل يف جاء ما باب الصيام, كتاب ماجه: ابن أخرجه )٢(

kk
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بُب  ُل: السَّ ِقيُق  األوَّ  k l﴿ سبحاَنُه: فيه اهللاُ قاَل  الذي اخلالِصِ  التَّْوحيدِ  َحتْ
m n o p q r s t u v w x y z﴾ 
 أنَّ  − عنه تعاىل اهللاُ رَيض − ُمعاذٍ  حديِث  ِمن الُبخاريِّ  صحيِح  يف وجاءَ  ]٣−٢:[الزمر
ًدا وَأنَّ  اهللاُ, إِالَّ  إَِلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهُد  َأَحدٍ  ِمنْ  َما« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ   ُخمْلًِصا čاهللا َرُسوُل  ُحمَمَّ

َمهُ  إِالَّ  َقْلبِهِ  ِمنْ  ِصْدًقا َأوْ  َقْلبِِه, ِمنْ   .IQH»النَّارِ  َعَىل  اهللاُ َحرَّ
بيُل  الِة; ايةُ ـالِعن اين:ـالثَّ  السَّ  وُركوِعها وُوضوِئها بَوْقتِها ايةُ ـالِعن أي: بالصَّ

مَ  تُ  أنْ  يف سبٌب  مجاعةٍ  يف هبا والِعنايةُ  وُسجوِدها,  :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  النَّاِر, عىل َحرَّ
 ِمنَ  َبراَءةٌ  َبَراَءتاِن: َلهُ  ُكتَِب  األُوَىل  التَّْكبَِريةَ  ُيْدِركُ  َمجاعةٍ  ِيف  َيْوًما َأْرَبِعنيَ  čهللا َصىلَّ  َمنْ «

 .IRH»النِّفاِق  ِمنَ  وَبَراَءةٌ  النَّاِر,
َلواِت  َعَىل  َحاَفظَ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  بْل   وَمَواقِيتَِها, ُوُضوئَِها, َعَىل  اَخلْمسِ  الصَّ

مَ  َعَلْيهِ  čهللا َحقا َيَراَها وُسُجوِدَها, وُرُكوِعَها,  .ISH»النَّارِ  َعَىل  ُحرِّ
بيُل   يف جاءَ  فقدْ  ;čاهللا َسبيلِ  يف َحَرَس  أو ,čاهللا َخْشيةِ  ِمن َبكى َمنْ  الثالُث: السَّ

ِمِذيِّ  عندَ  عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ْ ُهَام  َال  َعْينَانِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الرتِّ  َعْنيٌ  النَّاُر: َمتَسُّ
ُرُس  َباَتْت  وَعْنيٌ  ,čاهللا َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكْت   .č«ITHاهللا َسبِيلِ  ِيف  َحتْ

                                                 
 ومسلم: ),١٢٨( رقم قوم, دون قوما بالعلم خص من باب العلم, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 ), من حديث٣٢كتاب اإليامن, باب الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة قطعا, رقم (
 . أنس

 رقم األوىل, التكبرية فضل يف جاء ما باب الصالة, كتاب والرتمذي: ),٣/١٥٥( أمحد أخرجه )٢(
 . أنس حديث من ),٢٤١(

 . األسيدي حنظلة حديث من ),٤/٢٦٧( أمحد أخرجه )٣(
 ).١٦٣٩الرتمذي: كتاب فضائل اجلهاد, باب ما جاء يف فضل احلرس يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )٤(



 

 

אאאאFE ١٧٨

بيُل  ابُع: السَّ  َمْرَيمَ  أيب بنِ  يزيدَ  حديِث  ِمن جاءَ  فقدْ  اجلُُمعِة; صالةِ  إىل املَْيشُ  الرَّ
َقني قال:  ُخطاكَ  فإنَّ  أْبِرشْ  فقال: اجلُُمعةِ  إىل ماشٍ  وأنا رافِعٍ  بنِ  ِرفاعةَ  بنُ  َعَباَيةُ  َحلِ
ْت  َمنِ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  يقوُل: َعْبسٍ  أبا َسِمْعُت  ,čاهللا سبيلِ  يف هذه  َقَدَماهُ  اْغَربَّ

َمُهَام  čاهللا َسبِيلِ  ِيف  ِمِذيُّ  رواهُ  »النَّارِ  َعَىل  اهللاُ َحرَّ ْ  .IQHالرتِّ
بيُل  امحةُ  خاِمُس: ال السَّ ُج  يكونَ  أنْ  أْي: املُعاَملِة, يف واللِّنيُ  السَّ  َسْمًحا ُل ـالرَّ

 ويف مسجِدهِ  يف َسْمًحا اْقَتىض, أو َقىض وإذا اْشَرتى, أو باعَ  وإذا وخاِرَجُه, بيتِهِ  يف
مَ « َمْسُعوٍد: ابنِ  حديِث  ِمن أْمحَدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  كام قاَل, ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  َمْعَمِلِه;  ُحرِّ

ٍ  ُكلُّ  النَّارِ  َعَىل  ٍ  َهنيِّ   .IRH»النَّاسِ  ِمنَ  َقِريٍب  َسْهلٍ  َلنيِّ
بيُل   َتْسَمْح  فال غابوا, إذا إْخوانِك ِعْرضِ  َعن َتُذبَّ  أنْ  وهو السادُس: السَّ

 يزيَد, بنِت  أْسامءَ  حديِث  ِمن أْمحدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  فقد األعراَض; هذه َخيِْدَش  أنْ  ألحدٍ 
مِ  َعنْ  َذبَّ  َمنْ « قال:  النبيَّ  أنَّ   ُيْعتَِقهُ  َأنْ  čاهللا َعَىل  َحقا َكانَ  بِالِغيَبةِ  َأِخيهِ  َحلْ

 .ISH»النَّارِ  ِمنَ 
بيُل   إالَّ  النِّرياِن, ِمن للِعْتِق  َسَبٌب  هو عظيٌم, أْجُرهُ  عظيٌم, ِذْكرٌ  السابُع: السَّ

اِكرينَ  قليٌل  به اآلِخِذينَ  أنَّ   ِمن احلاِكمِ  ُمْسَتْدَركِ  يف جاءَ  فقدْ  ذلك; ِمن أَقلُّ  له والذَّ
ُهمَّ  َقاَل: َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل اهللاُ  رَيض −  ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث   إِينِّ  اللَّ
َلةَ  َمَالئَِكَتَك, وُأْشِهُد  ُأْشِهُدكَ  َامَواِت  ِيف  َمنْ  وُأْشِهُد  َعْرِشَك, وَمحَ  واألَْرِض: السَّ

                                                 
 اهللا, سبيل يف قدماه اغربت من فضل يف جاء ما باب اجلهاد, فضائل كتاب الرتمذي: أخرجه )١(

 ).٩٠٧( رقم اجلمعة, إىل امليش باب اجلمعة, كتاب البخاري: بنحوه وأخرجه ),١٦٣٢( رقم
  ).١/٤١٥( أمحد مسند )٢(
 ).٦/٤٦١( أمحد مسند )٣(
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يَك  َال  َوْحَدكَ  َأْنَت  إِالَّ  إِلَهَ  َال  اهللاُ  َأْنَت  َأنََّك  ًدا َأنَّ  وَأْشَهُد  لََك, َرشِ  وَرُسوُلَك, َعبُْدكَ  ُحمَمَّ
ا َمنْ  ةً  َقاَهلَ ا وَمنْ  النَّاِر, ِمنَ  ُثُلَثهُ  اهللاُ َأْعَتَق  َمرَّ َتْنيِ  َقاَهلَ  وَمنْ  النَّاِر, ِمنَ  ُثُلَثْيهِ  اهللاُ َأْعَتَق  َمرَّ
ا  .IQH»النَّارِ  ِمنَ  ُكلَّهُ  اهللاُ  َأْعَتَق  َثَالًثا َقاَهلَ

 َفَحِريٌّ  النِّرياِن; ِمن الِعْتُق  وهو: العظيمِ  األْجرِ  هذا إىل ُتَؤدِّي ُسُبٌل  ُكلُّها هذه
 واِسٌع, čاهللا َفْضَل  أنَّ  فْلَيْعَلمْ  الطَّريُق  ذاك فاَتهُ  أو الطَّريِق, هبذا َيْأُخذْ  م ل إذا باُملْؤِمنِ 

ًرا ساعِدهِ  عىل ُيْبِقَي  أنْ  إالَّ  عليه وما  والِعبادِة. للطَّاعةِ  ُمَشمِّ
  k  

                                                 
 رقم ,٦/٢٢٠( الكبري املعجم يف والطرباين ),٢٥٣١ رقم ,٦/٤٩٤( مسنده يف البزار أخرجه )١(

  الفاريس سلامن عن هريرة أيب حديث من ),١/٥٢٣( املستدرك يف واحلاكم ),٦٠٦٢
 مرفوعا.
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  k   
ْلُت   n o p q r﴿ األْعراِف: ُسورةِ  يف  احلقِّ  قولِ  يف تأمَّ

s t u v w x y z {﴾ هل تساَءْلُت  ثم ,]٣٤:[األعراف 
ُ  ما وهو−  األُممِ  هذه ل نا يف عنه ُيَعربَّ ولِ  عْرصِ  أْطوارٌ  ها ل وهل َتنَْتهى? أْعامرٌ  − بالدُّ

 آَخَر? إىل َطْورٍ  ِمن ِخالِهلا ِمن َتنَْتِقُل 
متِِه: يف َيْذُكر − تعاىل اهللاُ  رمحهُ − َخْلُدونَ  ابنَ  فَوَجْدُت  وَل  أنَّ  ُمَقدِّ  حاُهلا الدُّ

 : ﴿Z احلقُّ  قاَل  وقدْ  ,IQHَمتُوُت  ثم وأَمدٌ  وحياةٌ  والدةٌ  ها ل الَبِرش, كحالِ 
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 
j﴾ ٥−٤:[احلجر[. 

 ثم وَتِشيُخ  َتْضُعُف  ثم فَتْقوى َتنُْمو ثم والدٍة, تاريُخ  ها ول إالَّ  دولةٍ  ِمن فام
ؤاَل  ولكنَّ  َمتُوُت,   أْسباٌب? املوِت  هذا ل هل السُّ

ةٌ  وَقَعْت  فُكلَّام أْيِدينا, بني التَّاريَخ  َجَعَل  واهللاُ َنعم, اجلواُب:  ِمن سبٍب  يف ُأمَّ
 : ﴿° ± ² اهللاُ قاَل  ,ُأْخرى أْحيَا ثم اهللاُ  أماَهتا األسباِب  هذه
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼﴾ ١٤٠:عمران [آل[. 

                                                 
 ).٢١٣(ص: خلدون] ابن تاريخ مع [املطبوع خلدون ابن مقدمة انظر: )١(

kk
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ا  ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ : احلقُّ  قاَل  كام التَّداُفعِ  ُسنَّةُ  إهنَّ
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °﴾ 
 .]٢٥١:[البقرة

 قيَل: وكام
ـــا ـــْوٌم لن ـــا, وَي ـــْوٌم علْين  فَي

 

ــ ــْوٌم ُنَس ــْوٌم ُنســاُء وَي  IQHرّ ـوَي
وُل, هي هكذا  األُمِم. حاُل  وهكذا الدُّ

ولِ  َموِت  وأْسباُب  دٌة, وذهاِهبا الدُّ  منها: َأْذُكرُ  ُمَتعدِّ
بُب  ُل: السَّ  ُمْؤِذنٌ  وَتَسلُّطٍ  اْستِبدادٍ  ِمن عنه َينُْتُج  وما والُغرورُ  االْستكبارُ  األوَّ

وِل, بَمْوِت   ِمن َعدًدا لنا َذَكرَ  اهللاَ أنَّ  َنِجدُ  č اهللا ِكتاِب  يف َنْقَرأُ  وحينام الدُّ
ْت  امَّ  ل األُممِ   باِرزًة. عينًا كانْت  أنْ  بعدَ  أَثُرها إالَّ  َيْبَق  م ول وَذَهَبْت  ماَتْت  اْسَتْكَربَ

َ  وَطَغى استَْكَربَ  حينام عنه  احلقُّ  قاَل  فِْرَعْوُن.. هو فها َد: وَجتَربَّ  وَمترَّ
﴿g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { | } ~ _ ` a b﴾ 
 .]٣٨:[القصص

 c d e f g h i j k﴿ سبحاَنُه: وقال
l m n o﴾ ]٣٩:القصص[. 

                                                 
 مالك البن الشافية الكافية ورشح ),١/٨٦( لسيبويه الكتاب انظر: تولب, بن للنمر البيت )١(

)١/٣٤٦.( 
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 p q r s t u v w x﴿ قاَل: النتيجُة,
y z {﴾ ٤٠:[القصص[. 

َدها األُمِم, ِمن َعدًدا أيًضا كِتابِهِ  ِمن مواِضعَ  يف  احلقُّ  وَذَكر  عدَّ
 A B C D E F G H﴿ قاَل: ثم بأْسامئِها

I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h i j k l m 
n﴾ ٤١− ٤٠:[العنكبوت[. 

 تعاىل اهللاُ  رَيض −  ُصَهْيٍب  حديِث  ِمن وغِريِه, ُمْسنِدهِ  يف أْمحدَ  عند جاءَ  وقدْ 
 َغْزوةِ  يف َحَصَل  ما َنْعَلمُ  ونحنُ −  ُحنَْنيٍ  َغْزوةِ  من َرَجعَ  َغداةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  −عنه

 : ﴿u v w x y اهللاُ قاَل  − بالنَّْفسِ  اإلْعجاِب  من ُحنَْنيٍ 
z { | }﴾ حابةِ  ُنفوسِ  يف اإلْعجاُب  هذا حَصَل  ]٢٥:[التوبة  الصَّ

َهبُمُ  −عنهم تعاىل اهللاُ رَيض −   َعْودِهتِْم. طريِق  يف وهم  اهللاُ فأدَّ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  عليهم قصَّ  فقدْ   َنبِيٌّ  َقْبَلُكْم: َكانَ  فِيَمنْ  َكانَ « قاَل: َنبِيٍّ  ِقصَّ

ةً  اهللاُ آَتاهُ  األَْنبَِياءِ  ِمنَ  ِهتم; َعَدِدِهمْ  يف »َجْيِشهِ  ِيف  ُقوَّ  التي اجلُيوشِ  هذه يف فنََظرَ  وُقوَّ
 َمنْ  أْي: »َهُؤَالِء? ُيَكافِئُ  َمنْ  ?َهُؤَالءِ  لِ  َيُقومُ  َمنْ  َنْفِسِه: ِيف  َفَقاَل « َنبِيٌّ  وهو يِدهِ  حتَت 

 اْخَرتْ  َأنِ  إَِلْيِه: اهللاُ َفَأْوَحى« الُعْجِب  ِمنَ  يشءٌ  َبهُ أصا هؤالِء? عىل َيَتَغلََّب  أنْ  َيْسَتطِيعُ 
ا« ُمبارشةً  الُعقوبةُ  َنَزَلِت  »َثالٍث  إِْحَدى لَِقْوِمَك  ِهْم, ِمنْ  َعُدوا َعَلْيِهمْ  ُيَسلَّطَ  أنْ  إِمَّ  َغْريِ

 َلنَا فاْخَرتْ  إَِلْيَك, األَْمرَ  َنكُِل  čاهللا َنبِيُّ  َأْنَت  َفَقاُلوا: َقْوَمهُ  فاْسَتشارَ  املَْوَت; أو اُجلوَع, َأوِ 



 

 

א١٨٣

الةِ  إَِىل  َفَفِزعَ  الةِ  إىل َفِزعوا َفِزعوا إذا وكانوا »الصَّ , َيا َفَقاَل:« الصَّ ا َربِّ  ُيَسلَّطَ  أنْ  أمَّ
ِهمْ  ِمنْ  َعُدوا َعَلْيِهمْ   َعَلْيِهمُ  َفُسلِّطَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  »املَْوَت  وَلكِنِ  َفَال, اُجلوعَ  َأوِ  َفَال, َغْريِ
  .IQH»أْلًفا َسْبُعونَ  ِمنُْهمْ  َفَامَت  املَْوُت 

َث  أنَّهُ  بسبِب  هذا  وُعْجًبا وُغروًرا اْستِْكباًرا وَجْدَت  فإذا فقط, نفَسهُ  َحدَّ
ْولِة. تلك بموِت  ُمْؤِذنٌ  هذا أنَّ  فاْعَلمْ  وَتَسلًُّطا; واْستِْبداًدا   الدَّ

بُب   الذين األْعوانِ  تيارِ ـاْخ  يف ُيساءُ  فحينام األْعواِن, تيارِ ـاْخ  ُسوءُ  الثاين: السَّ
نونَ  ولِة, مفاِصلِ  ِمن ُيَمكَّ نونَ  الدَّ  بَذهاِب  ُمْؤِذنٌ  فهذا الَقرارِ  ُصنْعِ  َمواِقعِ  ِمن وُيَمكَّ
ْولِة, ُ  وهو  حقُّ  ال قاَل  الدَّ  ~﴿ قال: الكفاءاِت  تيارِ ـاْخ  َمعاِيريَ  لنا ُيبنيِّ

 أنْ  ُبدَّ  وال َقِويا يكونَ  أنْ  ُبدَّ  فال ]٢٦:[القصص ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡ �
  فال. وإالَّ  َأمينًا يكونَ 

 : ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن النَّسائيِّ  ُسننِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقال
 َال  َوبَِطاَنهٌ  اُملْنَكِر, َعنِ  وَتنَْهاهُ  بِاَملْعُروِف  َتْأُمُرهُ  بَِطاَنةٌ  بَِطاَنَتاِن: َوَلهُ  إِالَّ  َوالٍ  ِمنْ  َما«

َها ُوقِيَ  َفَمنْ  َخَباًال, َتْأُلوهُ   هو أي: IRH»ِمنُْهَام  َعَلْيهِ  َتْغلُِب  الَّتِي ِمنَ  وُهوَ  ُوقَِي, َفَقْد  َرشَّ
  بالَوْحِي. ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَلهُ  حقٌّ  وهذا الغالِبِة, بالبِطانةِ  وُمَتَأثِّرٌ  َمْصُبوغٌ 

هاةِ  ادةِ ـالق أحدُ  هَ ـوجَّ  وقد  عن  ُخراساينِّ  ال ُمْسلمٍ  أيب إىل ُسؤاًال  الدُّ
 َدْولةِ  َمْوِت  أْسباِب  أحدَ  كان ألنَّهُ  بَمْوِهتا; اخلبريُ  وهو− ُأَميَّةَ  َبني َدْولةِ  َمْوِت  َسبِب 

                                                 
), ٣٣٤٠), والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة الربوج, رقم (٤/٣٣٣أخرجه أمحد ( )١(

  .من حديث صهيب 
  ).٤٢٠١( رقم اإلمام, بطانة باب البيعة, كتاب والنسائي: ),٢/٢٣٧( أمحد أخرجه )٢(
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ْولُة; تلك ماتْت  ُمْسلٍِم: أبو فقال − الَعبَّاسِ  َبني َدْولةِ  وِقيامِ  ُأَميَّةَ  َبني ُم الدَّ  أْبَعُدوا ألهنَّ
, صديًقا الَعُدوُّ  َيِرصِ  فلم هم; ل َتْألِيًفا أْعداَءُهم; وَأْدَنْوا هبم, ثِقةً  أْولِياَءُهم; ُنوِّ  بالدُّ

ِديُق  وصارَ   .IQHَعُدوا باإلْبعادِ  الصَّ
هاةِ  أحدُ  وهو ُمْسِلٍم, أبو قاَلهُ  ما هذا  يف األْقَوى املِْعَوُل  هم ل كان الذين الدُّ

 ُأَميََّة. بني دولةِ  َمْوِت 
دُّ التَّ  :الثالُث  السبُب  عِ  عىل َمرُّ دُ  َدْولةً  رأيَت  إذا ,čاهللا َرشْ عِ  عىل َتتََمرَّ  فاْعَلمْ  čاهللا َرشْ

ا رُ  ُربَّام ستموُت, أهنَّ  إذا لكنَّها ستَُموُت, ثم َعْدِهلا يف خْريٍ  ِمن ُأوتِيَْت  ما بسبِب  ُتَعمَّ
عَ  حارَبْت   : ﴿R اهللاُ قاَل  قريٌب, منها فاملَْوُت  عاِدلةً  َتُكنْ  م ول čاهللا َرشْ

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
` a b c d e f g h i j﴾ 
 .]١١٢:[النحل

 A B C D E F G﴿ :فقاَل  َسبأٍ  عن  حقُّ  ال وتكلَّمَ 
H I J K L M N O P Q R S T U V W X﴾ 

 .]١٥:[سبأ
 ` _ ^ [ \ ] Y Z﴿ سبحاَنُه: وقال

a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s﴾ ١٧−١٦:[سبأ[. 

                                                 
 ), نثر الدر يف املحارضات أليب سعد اآليب٥/١٣٢انظر: البصائر والذخائر أليب حيان التوحيدي ( )١(

)٥/٤٩.( 
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بُب  ُف; اَملعيشِة, يف الَبَطرُ  الرابُع: السَّ َ نانريِ  مالينيِ  ِمن اخلَزاِئنُ  فُتْفَتُح  والرتَّ  الدَّ
ِف  عىل اإلْنفاِق  عىل َ  َينُْمو وما حيتاُجُه, وما اإلْنسانِ  َتنْميةِ  عن وُتْغَلُق  والَبَطِر, الرتَّ
 : ﴿ª « ¬ ® ¯ ° ± ² احلقُّ  قاَل  به,

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ ٥٨:[القصص[, 
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ سبحاَنُه: وقال

Í Î Ï﴾ ١٦:[اإلرساء[. 
 مظاِهرَ  ُحياِرُب  كان الذي القاِئدِ  ذلك , العزيزِ  عبدِ  بنِ  ُعَمرَ  عىل وسالمٌ 

َِف  َذَ  أْبناِئهِ  أحدَ  أنَّ  َبَلَغهُ  فقدْ  بيتِِه, داِخلِ  ِمن َبْدًءا والبََطِر, الرتَّ  ِدْرهٍم; بأْلِف  خاَمتًا اختَّ
ِذْ  َبْطٍن, أْلَف  به وأْشبِعْ  اخلَاَتَم, فبِعِ  هذا كِتايب َأتاكَ  إذا قال: كِتاًبا له فَكَتَب   خاَمتًا واختَّ

, ْنيِ  َقْدرَ  َعَرَف  اْمَرأً  اهللاُ  َرِحمَ  علْيِه: واْكُتْب  ِصينيا, َحديًدا َفصا له واْجَعْل  بِدْرَمهَ
 .IQHَنْفِسهِ 

ِف  مظاِهرَ  ُحياِرُب  إنَّهُ  َ ْولُة; لَتْبَقى والَبَطرِ  الرتَّ ُف  َكُثرَ  فكلَّام الدَّ َ  والَبَطرُ  الرتَّ
ارُ  وَعال ياُر. َخِرَبِت  الُفجَّ  الدِّ

ةِ  َقيِّمِ  الْبنِ  الكايف اجلواِب  ِكتاِب  يف وجاءَ   ُعَمرُ  قاَل  − تعاىل اهللاُ رمحهُ − اجلَْوِزيَّ
يارُ  ُتوِشُك  :−عنه تعاىل اهللاُ  رَيض −  اخلَطَّاِب  بنُ   ِقيَل: ,عاِمرةٌ  وهي َختُْرَب  أنْ  الدِّ

اُرها َعال إذا قال: عاِمرٌة? وهي َختُْرُب  كيف  ُمنافُِقوها, الَقبِيلةَ  وسادَ  أْبراَرها, ُفجَّ
ْولةِ  االْنتِكاسةُ  َحَصَلِت  هذا َحَصَل  فإذا  .IRHفامَتْت  للدَّ

  k  
                                                 

 ).٢/٣١٦( السالكني مدارج يف القيم ابن ذكره )١(
 ).٤٩(ص: القيم البن الكايف اجلواب )٢(
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F٢٨E 

א 
  k   

الالُت  اُملنَْكراُت  بنا أحاطْت  حتى الفتنُ  فيه تكاَثرْت  َزمنٍ  يف  ُكلِّ  ِمن والضَّ
 أْيدينا بني َتَتسلَُّل  ِمنَّا, َقريبةً  املُنَْكراُت  هذه أصبحْت  َخَلواتِنا, ويف ُبيوتِنا, يف جانٍب;

َث  أنْ  مجيًعا علينا لِزاًما فكان ناظَِرْينا; وأمامَ   املوىل ِرقابةِ  اْستِْشعارِ  عنِ  َنَتَحدَّ
  ْرَ  وأن  :−سبحاَنهُ −  احلقِّ  قْولِ  ظِاللِ  يف حديُثنا سيكونُ  لذا هبا; ُنَذكِّ

﴿ª « ¬ ® ¯﴾ ١٤:[العلق[. 
ُ  فهذا  ﴾¯ ® ¬ » ª﴿ آِخَرتِِه: عن ُدْنياهُ  أْشَغَلْتهُ  الذي طاَعتِِه, يف اُملَقرصِّ

 .]١٤:[العلق
 عنِ  وَغَفَل  للَمْخُلوِق  َعَمَلهُ  َفَزيَّنَ  باطِنِِه; عن وَغَفَل  ظاِهَرهُ  َمجََّل  الذي وهذا

 .]١٤:[العلق ﴾¯ ® ¬ » ª﴿ اخلالِِق:
تِهِ  اْغرتَّ  الذي وهذا  املسلمنيَ  أْموالِ  عىل فَتَسلَّطَ  وَجَربوتِِه; وُسْلطانِهِ  بُقوَّ
 .]١٤:[العلق ﴾¯ ® ¬ » ª﴿ وُحقوِقِهم:
ذَ  اُملنَْكراِت  فَفَعَل  نفِسهِ  عىل داِرهِ  باَب  أَغَلَق  الذي وهذا  ¬ » ª﴿ هبا: وَتَلذَّ

 .]١٤:[العلق ﴾¯ ®
 b c d e f g h i j﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قاَل 

k l m n o p q r s t﴾ َيراكَ  أي: ]٢٢٠−٢١٧:[الشعراء 

kk



 

 

א١٨٧

 َبْيِعَك  ويف َخْلَوتَِك, ويف النَّاِس, يف وأنت َعَمِلَك, ويف َطريِقَك, ويف َبْيتَِك, يف
  َشْأنَِك. مجيعِ  يف ويراكَ  وِرشاِئَك,
ْعديُّ  قال قيُب  :−تعاىل اهللاُ  رمحهُ − السَّ هيدُ  الرَّ  č هللا ُمرتادفانِ  اْسامنِ  والشَّ
هِ  وإحاطةِ  باَملْسموعاِت, čاهللا َسْمعِ  إحاطةِ  عىل َيُدلُّ  وِكالُمها  باُملْبَرصاِت, َبَرصِ

قيُب  وهو واخلَفيَِّة, اجلَليَّةِ  املعلوماِت  بجميعِ  وِعْلِمهِ   اخلواطِرِ  يف دار ما عىل الرَّ
َكْت  رَّ  .IQHاللَّواِحظُ  به وَحتَ

َعَل  أنْ  وهي َأْمِرَك, مجيعِ  يف يراكَ  اهللاَ بأنَّ  ِعْلِمَك  دوامُ  هي: واُملراَقبةُ   بني َجتْ
 n o p q r s t u v w﴿ :−سبحاَنهُ − حقِّ  ال قوَل  َعْينَْيَك 
x y z﴾ سبحاَنهُ −حقِّ  ال وقوَل  ,]٨٠:[الزخرف−: ﴿Z [ \ ] ^ 
_ ` a b﴾ ]سبحاَنهُ −حقِّ  ال وقوَل  ,]١٨:ق −: ﴿b c d e 
f g h﴾ ]سبحاَنهُ − حقِّ  ال وقوَل  ,]١٩:غافر−: ﴿b c d e f 
g﴾ ٧:[البلد[,  سبحاَنهُ − حقِّ  ال وقوَل −: ﴿ª « ¬ ® ¯ °﴾ العلق]:١٤[. 

 ُمَودِّعٍ  َصالةَ  َصلِّ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  وقدْ 
 .IRH»َيَراكَ  َفإِنَّهُ  َتَراهُ  َال  ُكنَْت  َفإِنْ  َتَراُه, َكَأنََّك 

نَْت  الُبْستاِن, ذاكَ  أْشجارُ  َعَلْت  وقد الَبساتنيِ  أحدَ  َرُجٌل  وَدَخَل    أْغصاُنهُ  وَتَزيَّ
هورِ  ياحِني, والُورودِ  بالزُّ  الُبْستانِ  هذا يف النُّجومِ  أْضواءُ  َتَسلََّلْت  َقْمراءَ  ليلةٍ  يف والرَّ
 وَتْرُفُض, فَتَتَمنَّعُ  نْفِسها عن وُيراِوُدها بامرأةٍ  َيْلَتقي به فإذا األْرِض, يف َجنَّةً  فَجَعَلْتهُ 

                                                 
 ).٢٠٧(ص: للسعدي احلسنى اهللا أسامء تفسري )١(
 ).٥٢٨( رقم الكبري الزهد يف والبيهقي ),٤٤٢٧( رقم األوسط املعجم يف الطرباين أخرجه )٢(



 

 

אאאאFE ١٨٨

 ال ها: ل ويقوُل  واِء,ـاألْج  هذه يف األْشعارِ  وأْحَسنَ  اظِ ـاألْلف أْمجَل  ها ل خيتارُ  وهو
 فأْينَ  :− سبحاَنهُ −  حقِّ  ال بنََظرِ  الواثقةِ  بلسانِ  له فتقوُل  الكواكُب, هذه إالَّ  َيرانا

 IQHُمَكْوِكُبها?
َثْتَك ـَح  فإذا  أْينَ ـف ها: ل فُقْل  ٌد;ـأح يراكَ  ال لك: الْت ـوق بمعصيةٍ  َنْفُسَك  دَّ

 اهللاُ?!
 َعَصْيَت  إذا ُكنَْت  لئن قال: ِعْظني, وقال: عيلٍّ  بنِ  لُسَلْيامنَ  الطَِّويُل  ُمحَْيدٌ  وجاءَ 

 أْمرٍ  عىل اْجَرتْأَت  فقدِ  يراكَ  اهللاَ أنَّ  اَملْعصيةَ  َتْفَعُل  وأنت َتُظنُّ  ُكنَْت  فإنْ  خالًيا, اهللاَ
 .IRHَكَفْرَت  فقد يراكَ  ال اهللاَ أنَّ  َتُظنُّ  ُكنَْت  وإنْ  عظيٍم,

 ُأوِصيَك « قاَل: أْوِصني, ,čاهللا رسوَل  يا وقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل َرُجٌل  جاءَ  امَّ  ل لذا
ُجلِ  ِمنَ  َتْسَتِحي َكَام  čاهللا ِمنَ  َتْسَتِحيَ  َأنْ  الِِح  الرَّ   .ISH»َقْوِمَك  ِيف  الصَّ

 َيْعَلمَ  حتى اإليامنِ  رصيَح  َعْبدٌ  َجيِدُ  ال :− عنهام تعاىل اهللاُ رَيض −  ُعَمرَ  ابنُ  وقاَل 
 الِقيامِة. يومَ  به َيْفَتِضُح  ِرسا َيْعَمُل  فال يراهُ  − تعاىل− اهللاَ  بأنَّ 

 القيامِة, يومَ  به َيْفَتِضُح  ِرسا َيْعَمُل  ال بل يراَك, اهللاَ أنَّ  َتْعَلمَ  أنْ  َيْكِفي ال أْي:
 Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قاَل 

                                                 
 اهلوى وذم ),٨٥٢( رقم للبيهقي اإليامن وشعب ),٨٣( رقم للخرائطي القلوب اعتالل انظر: )١(

 ).٢٧٢(ص: اجلوزي البن
 ).٤/٣٩٨( اإلحياء يف الغزايل ذكره )٢(
 من ),٥٥٣٩ رقم ,٦/٩٦( الكبري املعجم يف والطرباين ),٢٤٨( رقم الزهد يف أمحد أخرجه )٣(

 صحبته. يف خمتلف األزدي, يزيد بن سعيد حديث



 

 

א١٨٩

d e f g h i j k l m n o p﴾ ١٠٨:[النساء[ 
ْهَر َيْوًمــــاإَِذا َمــــا َخَلــــْوَت  الــــدَّ

 

 َفَال َتُقْل َخَلْوُت َوَلكِْن ُقْل َعَيلَّ َرقِيُب 
ــــاَعًة ــــُل َس ــــَبنَّ اهللاَ َيْغُف َس  َوَال َحتْ

 

ِفـــي َعَلْيـــِه َيِغيـــُب   IQHَوَال َأنَّ َمـــا ُختْ
يَّ  أنَّ  جاءَ  وقدْ  ِ  امرأةٌ  وفيه ُأناٌس  فيه َمْأُهوًال  َدْرًبا َسَفِرهِ  يف َنَزَل  دينارٍ  بنَ  الرسَّ

جالِ  فِْتنةِ  يف َتَفنَّنَْت  َحْسناءُ  يَّ  إنَّ  ها: ل فقيَل  الرِّ  وكذا, كذا َدْرِب  يف َنَزَل  ِدينارٍ  بنَ  الرسَّ
نَْت  َألَْفتِنَنَُّه; قالْت: َلْت  ِزينَتِها, فوَق  فَتَزيَّ مَّ  َتَغنََّجْت  وقد وجاَءْتهُ  َمجاِهلا, فوَق  وَجتَ

: فقالْت  َدالِهلا, فوَق  يِّ ? وَعيشٍ  َوطيٍّ  فِراشٍ  يف لك هل للرسَّ  وهو ها ل فقاَل  رخيٍّ
  والنَّاِر: اجلنَّةِ  إىل َينُْظرُ  وكأنَّهُ  − سبحاَنهُ −  احلقِّ  ِرقابةَ  َيْسَتْشِعرُ 

ًة  َوَكــْم ِذي َمَعــاٍص َنــاَل ِمــنُْهنَّ َلــذَّ
 

َواِهيَ  ــدَّ ــَذاَق ال ــا َف َه ــاَت َفَخالَّ  َم
اُت اَملَعـاِيصـَتَص  ُم َلـذَّ  يـوَتنَْقِضـرَّ

 

 IRHوَتْبَقى َتبَِعاُت اَملَعـاِيص َكـَام ِهـيَ 
ةَ  أنَّ  أْي: ُ  التَّبِعاُت, وَتْبَقى َحلظاٍت  بعد َتْذَهُب  اَملْعصيةِ  لذَّ  الطاعةِ  وَتَعُب  وأَمل

 األَْجُر. وَيْبقى َيْذهُب 
الَح  اإليامنَ  قلبِهِ  يف اهللاُ َجَعَل  شابٌّ  وهذا رةٍ  ساعةٍ  يف هاتُِفهُ  رنَّ  والصَّ  ُمتأخِّ

ْيِل; ِمن ُث  امرأةٍ  بَصْوِت  فإذا اللَّ  رأيُت  وتقوُل: عليه, َنْفَسها وَتْعِرُض  معهُ  َتَتَحدَّ
 اخلبيِث, املُنْكرِ  الكالمِ  هبذا وَتْأيت أْحَبْبُتَك, َرَأْيُتَك, ُصوَرَتَك, رأيُت  وكذا, كذا فيك

                                                 
 ),١٣/٤٥٥( عساكر البن دمشق تاريخ انظر: نواس, أيب إىل البعض فنسبهام قائلهام, يف اختلف )١(

 ةاحلامس يف نسبهامو ,)٣٤:ص( العتاهية أيب ديوان يف أيضا مهاو ,)٢٠١:ص( نواس أيب ديوانو
 التيمي. حممد أليب وتروى قال:و ,اإلبايض عمرو بن للحسن )٢/٤٧( البرصية

 ).٢٣٥− ٢٣٤(ص: اجلوزي البن اهلوى ذم انظر: )٢(



 

 

אאאאFE ١٩٠

 وختاُف?! َرُجٌل  له: قالت أخاُف, ولكنِّي ها: ل يقوُل  سبحاَنهُ  احلقُّ  ُينْطُِقهُ  به فإذا
 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ قال:

» ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ الرقِم. يف أْخَطْأُت  آِسفةٌ  أنا قالْت: ,]١٦− ١٥:[األنعام   
 إينِّ  يقوَل: أنْ  ُبدَّ  ال يدْيهِ  َبْنيَ  اُملنْكراِت  َوَجدَ  إذا čاهللا ِرقابةَ  َيْسَتْشِعرُ  الذي نعِم,

 ال اُملسلامِت  أْعراضِ  عىل ُتْؤَمتَنُ  َختاَف, أنْ  ُبدَّ  ال املسلمنيَ  مالِ  عىل ُتْؤَمتَنُ  أخاُف,
ْنِب  يف الوقوعِ  ُفْرصةُ  لك َتَتَهيَّأُ  َختاَف, أنْ  ُبدَّ   أنْ  ُبدَّ  ال أبًدا النَّاُس  يراكَ  ال حيث الذَّ

 ¯ ® ¬ »﴿ :− سبحاَنهُ − احلقِّ  ِرقابةَ  َتْسَتْشِعرُ  ألنََّك  أخاُف; إينِّ  تقوَل:
  .]١٥:[األنعام ﴾´ ³ ² ± °

َلِميُّ  اإلمامُ  جاءَ  ةِ  ِمن إمامٌ −  السُّ , يف والَِدَتهُ  َيْسَتْأِذنُ  −املُسلمنيَ  أِئمَّ  قال: احلجِّ
, أداءِ  يف أْسَتْأِذُنِك  ِجْئُت  يُة: األُمُّ  هذه فقالْت  احلجِّ ْهَت  إذا املَُربِّ  čاهللا بيِت  إىل َتَوجَّ
  .IQHَغًدا منه َتْسَتِحي شيًئا حافِظاكَ  عليك َيْكُتَبنَّ  فال احلرامِ 

ا وَنْجَعَلهُ  وَضامِئِرنا, ُنفوِسنا يف ُنْحِيَيهُ  أنْ  ُبدَّ  ال اُملراقبةِ  َمقامِ  فاْستِْشعارُ   حاِرضً
ذَ  أنْ  ُتريدُ  واألركانُ  اجلَواِرُح  هذه نعم أْعُينِنا, بنيَ  هواِت, هبذه َتَتَلذَّ  وَتْأُخذَ  الشَّ

ْينا اجلَواِرِح, هذه َرغباِت  َلبَّْينا فإذا اُملنْكراِت, هذه ِمن َحظَّها ا احلُدوَد; وَختَطَّ  فإهنَّ
  ُشهوًدا. الِقيامةِ  يومَ  علينا َسَتنَْقِلُب 

 : ﴿p q r s t u v احلقُّ  قاَل 
w x y z {﴾ ٦٥:[يس[.  

                                                 
 ).١٧/٢٤٩( للذهبي النبالء أعالم سري انظر: )١(



 

 

א١٩١

 Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :−سبحاَنهُ − وقاَل 
× Ø Ù A B C D FE G H I J K L 
M﴾ ٢١−٢٠:[فصلت[.  

بِّ  َنَظرَ  َيْسَتْشِعرَ  أنْ  باُملْؤِمنِ  فَحِريٌّ  وامِ  عىل َيعيَش  وأنْ   الرَّ  وهو الدَّ
 أْمِرِه. ِمن يشءٌ  عليه َخيَْفى ال  اهللاَ أنَّ  َيْعَلمُ 

  k  



 

 

אאאאFE ١٩٢

 
F٢٩E 

 
  k   

 ْدُعوـيَ  وهو املاءَ  َيبيعُ  لٍ ـَرُج  عىل − تعاىل اهللاُ رمحهُ −  َكْرِخيُّ ـال َمْعروٌف  َمرَّ 
ُب; َمنْ  اهللاُ َرِحمَ  ويقوُل: مَ  َيْرشَ َب  َمْعُروٌف  إليه فتقدَّ ْ  َمْعروُف, يا فقالوا: منه, فَرشِ  َأَمل

ْبَت? فلِمَ  قالوا: بىل, قاَل: ا? ًصائِم َتُك  ع جاَب  مُ  َيُكونَ  أنْ  َرجاءَ  قال: َرشِ  وةِ ـالدَّ
 .IQHله فُيْسَتجاَب 

ضونَ  فكانوا احلَني; لَدعواِت  َيَتعرَّ  ِمن صاِحلةٍ  بدعوةٍ  َينَْتِفُعوا أنْ  لعلَُّهم الصَّ
 صالٍح. َرُجلٍ 

 يف كان أنَّهُ  داُوَد: أيب عن الباري فتِح  يف − تعاىل اهللاُ رمحهُ − َحجرٍ  ابنُ  وَذَكرَ 
طِّ  ُقبالةَ  َسفينةٍ  طِّ  عىل َرُجًال  فَسِمعَ  الشَّ  أيب ِمن كانَ  فام ,čهللا احلمدُ  وقاَل: َعَطَس  الشَّ

طِّ  إىل وجاءَ  بِدْرَهمٍ  صغًريا قارًبا اْسَتْأَجرَ  أنِ  إالَّ  داُودَ   له: فقال العاطِسِ  هذا إىل الشَّ
فينِة, إىل َرَجعَ  ثم اهللاُ, َيْرَمحَُك   قاَل: َصنَْعَت? ما عىل داُودَ  أبا يا َمحََلَك  ما فقالوا: السَّ

عوةِ  ُجماَب  يكونَ  أنْ  رجاءَ  كِت  فلام له, اهللاُ فَيسَتِجيَب  الدَّ فينةُ  َحترَّ  الليُل  وَهَجمَ  السَّ
اُب  وَهَجعَ  فينِة; ُركَّ امءِ  يف هاتًِفا َيْسَمُعونَ  هبم فإذا السَّ فينِة, أْهَل  يا يقوُل: السَّ  السَّ

 .IRHبِدْرَهمٍ  čاهللا ِمن اجلنَّةَ  اْشَرتَى داُودَ  أبا إنَّ 
                                                 

 ).٢٣٣−٥/٢٣٢( خلكان البن األعيان ووفيات ),٤٤(ص: القشريية الرسالة انظر: )١(
 ).٦١١− ١٠/٦١٠( يالبار فتح )٢(

kk
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 النَّبِيِّ  ِمنَ  َرَأْيُت  امَّ  ل« : عائشةُ  قالْت  غِريِه: ويف ِحبَّانَ  ابنِ  صحيِح  ويف
ُهمَّ « َقاَل: ِيل, اْدعُ  čاهللا َرُسوَل  َيا ُقْلُت: النَّْفسِ  طِيَب  ملسو هيلع هللا ىلص مَ  َما لَِعائَِشةَ  اْغِفرْ  اللَّ  ِمنْ  َتَقدَّ
َر, َوَما َذْنبَِها ْت  َوَما َتَأخَّ اوي: قال »َأْعَلنَْت  َوَما َأَرسَّ   عاِئشةُ  فَضِحَكْت « الرَّ
ِحِك, ِمن ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرسولِ  ِحْجرِ  يف َرْأُسها َسَقطَ  حتى  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ها ل فقاَل  الضَّ

كِ  ِين  ال يل وما قالْت: ُدعاِئي? َأَيُرسُّ  .IQH»ُدعاُؤَك?! َيُرسُّ
 وأنا ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرُسولِ  إىل ُأمِّي ِيب  اْنَطَلَقْت  :− عنه تعاىل اهللاُ رَيض − أنٌس  وقال

ُهمَّ « قال: له, اهللاَ فاْدعُ  َأَنٌس; ُخَوْيِدُمَك  ,čاهللا رسوَل  يا فقالْت: ُغالمٌ   ماَلهُ  أْكثِرْ  اللَّ
 .IRHله اهللاُ فاْستجاَب  َأَنٌس: قال .»َذْنَبهُ  واْغِفرْ  ُعُمَرُه, وَأطِْل  ووَلَدُه,

 ُدعاَءهُ  له − تعاىل−  اهللاُ َيْستجيُب  فكيف وَذَهَب, َقىض ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  كانَ  وإذا
ُض  وكيف فينا?  لَدَعواتِِه? َنَتَعرَّ

نَّةِ  يف َنِجدُ  اجلواُب:  َبْيدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  دعوةُ  أصاَبْتهُ  هبا أَتى َمنْ  َيسريةً  أْعامًال  السُّ
 وُكلُّ  النَّامذِج, بعَض  َنْذُكرُ  قليٌل, هبا واُملْسَتْمِسَك  قليٌل, األْعاملِ  هبذه اآلِخذَ  أنَّ 

ْمحةِ  ملسو هيلع هللا ىلص دعواتِهِ  يف ذلك   َخمْصوصٍة: وصفاٍت  َخمْصوصةٍ  ألْعاملٍ  بالرَّ
ُل: النَّموذُج   النبيَّ  أنَّ   ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن داُودَ  أيب عند جاءَ  األوَّ

 أْربعِ  عىل ُحيافِظُ  الذي فهذا ISH»َأْرَبًعا الَعْرصِ  َقْبَل  َصىلَّ  اْمَرأً  اهللاُ  َرِحمَ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص
 العِرص, قبَل  ركعاٍت  أْربعَ  صىلَّ  اَملْسِجدَ  َدَخَل  إذا اإلقامِة, قبَل  األذانِ  بعدَ  َركعاٍت 

                                                 
 ).٧١١١( رقم حبان ابن صحيح )١(
 ),٦٣٤٤( رقم العمر, بطول خلادمه ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوة باب الدعوات, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

  ).٦٦٠( رقم النافلة, يف اجلامعة جواز باب املساجد, كتاب ومسلم:
 ).١٢٧١( رقم العرص, قبل الصالة باب الصالة, كتاب داود: وأبو ),٢/١١٧( أمحد أخرجه )٣(
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ْعوُة, هذه ُتصيُبهُ  محُة, هذه وُتصيُبهُ  الدَّ ْمحةِ  له َيْدُعو ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  سواءً  الرَّ  ُخيِْربُ  أو بالرَّ
 مرحوٌم. أنَّهُ  عنه

ِمها, وأْمحَدَ  البُخاريِّ  عندَ  واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  الثَّاين: النَّموذُج   وغْريِ
 احلجِّ  يف أو الُعْمرةِ  يف أْي: »اُملَحلِِّقنيَ  اهللاُ  َرِحمَ « : ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن

يَن, ,čاهللا َرُسوَل  يا قالوا:  ,čاهللا رسوَل  يا قالوا: ,»املَُحلِّقنيَ  اهللاُ  َرِحمَ « قاَل: واُملَقرصِّ
يَن, يَن, ,čاهللا رسوَل  يا وا:ـقال ,»اُملَحلِّقنيَ  اهللاُ َرِحمَ « ال:ـق واُملَقرصِّ  ال:ـق واُملَقرصِّ

ينَ « ْمحةِ  فَدعا IQH»واُملَقرصِّ  إىل جاءَ  فَمنْ  ُعْمرٍة; أو َحجٍّ  يف َرْأَسهُ  َحَلَق  ملَِنْ  ثالًثا بالرَّ
ْت  فال الُعْمرةِ  أو احلجِّ   الُفْرصَة. هذه ُيَفوِّ

 اهللاُ  رَيض −  ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن ُمسلمٍ  صحيِح  يف جاءَ  الثَّالُث: النَّموذُج 
َل  ُمْسَتَجاَبٌة, َدْعَوةٌ  َنبِيٍّ  لُِكلِّ « : قاَل  − عنه تعاىل  َدْعَوَتُه, َنبِيٍّ  ُكلُّ  َفَتَعجَّ

تِي َشَفاَعةً  َدْعَوِيت  َواْختَبَأُْت  َل  أْي: IRH»الِقياَمةِ  َيْومَ  ِألُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  إِالَّ  َدْعَوَتهُ  َنبِيٍّ  ُكلُّ  َتَعجَّ
ْعوةَ  هذه َجَعَل  ِة, شفاعةً  الِقيامةِ  ليَْومِ  املُْستجابةَ  الدَّ دٍة: َمواِضعَ  يف هم ل َيْشَفعُ  لألُمَّ  ُمتََعدِّ
ُل  املَْحَرشِ  أْرضِ  يف هم ل َيْشَفعُ   عليهم فيَُخفَّ ُِف  ألُناسٍ  وَيْشَفعُ  اِحلساِب, يف هم ل فيَُعجِّ

 وَيْشَفعُ  اجلَنََّة, فيُْدِخُلُهمُ  ألُناسٍ  وَيْشَفعُ  النَّاِر, ِمن فيُْخِرُجُهم ألُناسٍ  وَيْشَفعُ  الَعذاَب,
َفعُ  ألُناسٍ    اجلنَِّة. يف َدَرجاُهتُم فُرتْ

                                                 
البخاري: كتاب احلج, باب احللق والتقصري عند اإلحالل, رقم ), و٢/٧٩أخرجه أمحد ( )١(

), من حديث ١٣٠١), ومسلم: كتاب احلج, باب تفضيل احللق عىل التقصري, رقم (١٧٢٧(
 .ابن عمر 

 ومسلم: ),٦٣٠٤( رقم مستجابة, دعوة نبي لكل باب الدعوات, كتاب البخاري: أخرجه )٢(
 ).١٩٩( رقم ألمته, الشفاعة دعوة ملسو هيلع هللا ىلص النبي اختباء باب اإليامن, كتاب



 

 

١٩٥

 čوواهللا َيسٍري, بَعَملٍ  فعلْينا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َشفاعةُ  وَتْشَمَلنا ُتِصيَبنا أنْ  أَرْدنا فإذا
 اهللاُ رَيض −  جابرٍ  حديِث  ِمن الُبخاريِّ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  قليٌل, به العاِملنيَ  إنَّ 

ُهمَّ  النَِّداَء: َيْسَمعُ  ِحنيَ  َقاَل  َمنْ « قاَل:  النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل  َربَّ  اللَّ
ْعَوةِ  َهِذهِ  ةِ  الدَّ الةِ  التَّامَّ ًدا آِت  الَقائَِمِة, والصَّ  َمَقاًما واْبَعْثهُ  والَفِضيَلَة, الَوِسيَلةَ  ُحمَمَّ

  .IQH»الِقياَمةِ  َيْومَ  َشَفاَعتِي َلهُ  َحلَّْت  َوَعْدَتُه; الَِّذي َحمُْموًدا
عاءَ  هذا ُيَردِّدُ  فقط نا ذلك ومعَ  اليسَري, الدُّ  عنْ  ِهَممُ  ال وَتْضُعُف  َنتقاَعُس  فإنَّ

  الِقيامِة. يومِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  شفاعةِ  يف َسبًبا يكونُ  َيسريٍ  ُدعاءٍ  َتْرِديدِ 
ابُع: النَّموذُج  محةِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َدعا الرَّ ُجِل, لذلك بالرَّ  َرُجًال  اهللاُ  َرِحمَ « قاَل: الرَّ

 اْمَرَأةً  اهللاُ  وَرِحمَ  اَملاَء, َوْجِهَها ِيف  َنَضَح  َأَبْت  َفإِنْ  اْمَرَأَتُه; وَأْيَقظَ  َفَصىلَّ  اللَّْيلِ  ِمنَ  َقامَ 
  .IRH»اَملاءَ  َوْجِههِ  ِيف  َنَضَحْت  َأَبى َفإِنْ  َزْوَجَها; وَأْيَقَظْت  َفَصلَّْت  اللَّْيلِ  ِمنَ  َقاَمْت 

َ  أْهَلهُ  وُيوِقظُ  يقومُ  الذي هذا  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َدْعَوةُ  ُتصيُبهُ  أْكَثرَ  أو َرْكَعَتْنيِ  لُِيَصيلِّ
محِة.   بالرَّ

 اهللاُ رَيض − جابِرٍ  حديِث  ِمن الُبخاريِّ  صحيِح  يف جاءَ  اخلاِمُس: النَّموذُج 
 ISH»واْقَتَىض  َواْشَرتَى َباعَ  إَِذا َسْمًحا َرُجًال  اهللاُ َرِحمَ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  −عنه تعاىل
  .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  دعوةُ  ُتصيُبهُ  َمْرحومٌ  هذا حالِِه, ُكلِّ  يف َسْمٌح  هو

                                                 
 .)٦١٤( رقم النداء, عند الدعاء باب األذان, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 والنسائي: ),١٣٠٨( رقم الليل, قيام باب الصالة, كتاب داود: وأبو ),٢/٢٥٠( أمحد أخرجه )٢(

 كتاب ماجه: وابن ),١٦١٠( رقم الليل, قيام يف الرتغيب باب النهار, وتطوع الليل قيام كتاب
 حديث من ,)١٣٣٦( رقم الليل, من أهله أيقظ فيمن جاء ما باب فيها, والسنة الصالة إقامة
 . هريرة أيب

 ).٢٠٧٦( رقم والبيع, الرشاء يف والسامحة السهولة باب البيوع, كتاب البخاري: أخرجه )٣(



 

 

אאאאFE ١٩٦

ادُس: النَّموذُج  ا, إال يقوُل  ال الذي ذاك السَّ ; عنِ  وَيْسُكُت  َخْريً ِّ  جاءَ  فقدْ  الرشَّ
ْهدِ  ِكتاِب  يف  قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ِعْمراَن, أيب بنِ  خالِدِ  حديِث  ِمن اُملباركِ  البنِ  الزُّ
ا قاَل  َعْبًدا اهللاُ َرِحمَ «   .IQH»َفَسلِمَ  ُسوءٍ  َعنْ  َسَكَت  َأوْ  َفَغنَِم, َخْريً

فُق  السابُع: النَّموذُج   حديِث  ِمن ُمْسِلمٍ  صحيِح  يف جاءَ  َيِدَك, َحتَْت  َمنْ  عىل الرِّ
ُهمَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  − عنها تعاىل اهللاُ رَيض −  عائشةَ  تِي َأْمرِ  ِمنْ  َوِيلَ  َمنْ  اللَّ  َشْيًئا ُأمَّ

تِي َأْمرِ  ِمنْ  َوِيلَ  َوَمنْ  َعَلْيِه, َفاْشُقْق  َعَلْيِهمْ  َفَشقَّ    .IRH»بِهِ  َفاْرُفْق  ِهبِمْ  َفَرَفَق  َشْيًئا ُأمَّ
 اهللاُ َرَفَق  َيَدْيَك  حتَت  بَمنْ  رفيًقا ُكنَْت  فُكلَّام مستجابٌة, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ودعوةُ 
 ,اهللا رْفِق  عن ِغنًى يف ِمنَّا وَمنْ  بَكč  !?به  

 َدعا : الغاِمديِّ  َصْخرٍ  حديِث  من داُوَد, أيب عند جاءَ  الثَّامُن: النَّموذُج 
ُهمَّ « فقاَل: بالَربكِة, الُبكورِ  ألْهلِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  تِي َباِركْ  اللَّ  وَصْخرٌ  ,»ُبُكوِرَها ِيف  ِألُمَّ
لِ  يف إالَّ  ِجتاَرَتهُ  َيْبَعُث  ال وكان تاجٌر, رجٌل    .ISHماُلهُ  وَكُثرَ  فأْثرى النَّهاِر; أوَّ

ا ةُ  اليومَ  أمَّ َتْت  فقد الُبكوِر, عنِ  تكونُ  ما أْبعدُ  فاألُمَّ  املُباركَ  الَوْقَت  هذا َفوَّ
  بالربكِة. ألْهِلهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َدعا الذي

ِمِذيِّ  عند جاءَ  ما التَّاسُع: النَّموذُج  ْ َ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الرتِّ لََّل  ملَِنْ  وَدعا َبنيَّ  ِمن َحتَ
                                                 

 ).٣٨٠ رقم ,١/١٢٨( املبارك البن الزهد )١(
 .)١٨٢٨( رقم العادل, اإلمام فضيلة باب اإلمارة, كتاب مسلم: أخرجه )٢(
 ),٢٦٠٦( رقم السفر, يف االبتكار يف باب اجلهاد, كتاب داود: وأبو ),٣/٤١٧( أمحد أخرجه )٣(

 كتاب ماجه: وابن ),١٢١٢( رقم بالتجارة, التبكري يف جاء ما باب البيوع, كتاب والرتمذي:
 ).٢٢٣٦( رقم البكور, يف الربكة من يرجى ما باب التجارات,
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محِة, اآلَخرينَ  ُظْلمِ   ِعْرضٍ  ِمْن: َمْظَلَمةٌ  ِعنَْدهُ  ِألَِخيهِ  َكاَنْت  َعْبًدا اهللاُ  َرِحمَ « قاَل: بالرَّ
 .IQH»َفاْسَتَحلَّهُ  َفَجاَءُه; َمالٍ  َأوْ 

لَّْل  فاْهَتمَّ  اآلَخرينَ  عىل ُظْلمٌ  منك َوَقعَ  قد كانَ  فإذا  َدْعوةُ  ُتِصْبَك  منهم وَحتَ
محِة. ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ   بالرَّ

عواِت  وِمن َض  أنْ  َينَْبغي التي الدَّ  َخْلٌق  فاملَالئكةُ  اَملالئكِة, دعواُت  إليها: َنَتَعرَّ
 : ﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À احلقُّ  قاَل  كام اخلطأِ, ِمن َمْعصومونَ 

Á Â Ã﴾ اهللا عند عظيمٌ  َخْلٌق  وهم ]٦:[التحريمč  ُجماٌب, وُدعاُؤهم 
عاءُ  وهذا   النَّامِذِج: بعَض  منه أْذُكرُ  كثريٌ  الدُّ

ُل: النَّموذُج   طاِهًرا وبِتَّ  اللَّْيلِ  يف فِراِشَك  إىل ِجْئَت  إذا أنَّك َتْعَلمُ  هل األوَّ
ًئا;  ُفالٌن, لَعْبِدكَ  اْغِفرْ  اللُهمَّ  يقوُل: واملََلُك  إالَّ  وَيْرسةً  َيْمنةً  َتنْقِلُب  ال فإنَّك ُمَتَوضِّ

ُروا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  ِمن الطَّرباينِّ  عندَ  جاءَ  فقدْ   َطهِّ
َرُكمُ  َأْجَساَدُكمْ   َال  ِشَعاِرهِ  يف َمَلٌك  َمَعهُ  َباَت  إِالَّ  َطاِهًرا َيبِيُت  َعْبٌد  َلْيَس  َفإِنَّهُ  اهللاُ; َطهَّ

ُهمَّ  َقاَل: إِالَّ  اللَّْيلِ  ِمنَ  َساَعةً  َينَْقلُِب   .IRH»َطاِهًرا َباَت  َفإِنَّهُ  لَِعْبِدكَ  اْغِفرْ  اللَّ
امءِ  مالئكةُ  لك تْدُعو َعَملٍ  يف لست ناِئمٌ  وأنت هذا   واألْرِض. السَّ

لِ  الصفِّ  ألْهلِ   اهللاُ  َجَعَل  :الثَّاِين  النَّموذُج  فوِف  األوَّ  األُوىل والصُّ
مةِ   قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ماَجهْ  ابنِ  ُسننِ  يف جاءَ  فقدْ  هم; ل اَملالئكةِ  ُدعاءِ  َفضيلةَ  اُملَتقدِّ

                                                 
), ٢٤١٩أخرجه الرتمذي: كتاب صفة القيامة, باب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص, رقم ( )١(

 .من حديث أيب هريرة 
 ).١٣٦٢٠, رقم ١٢/٤٤٦), والطرباين يف املعجم الكبري (١٠٥١أخرجه ابن حبان يف صحيحه رقم ( )٢(
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فِّ  َعَىل  ُيَصلُّونَ  َوَمالئَِكَتهُ  اهللاَ إِنَّ « لِ  الصَّ  .IQH»األَوَّ
 له. ُدعاءٌ  اَملالئكةِ  وَصالةُ  َعْبِدِه, عىل ثناُؤهُ  čاهللا وصالةُ 
فُّ  َيُفوُتَك  وقد ُل, الصَّ فوِف, ِصَلةُ  َيُفوُتَك  فال األوَّ  يف ُكنَْت  لو حتى الصُّ

فِّ   َيِصُلونَ  الَِّذينَ  َعَىل  ُيَصلُّونَ  وَمالئَِكَتهُ  اهللاَ  إِنَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  األخريِ  الصَّ
ُفوَف   .IRH»الصُّ
مْ  ُفْرجةً  َوَجْدَت  ُكلَّام بل فيه, ُربِْطَت  قد كأنََّك  َمكانَِك  يف َتِقْف  فال  إليها, َتَقدَّ

; وُسدَّ  فَّ َ  حتى الصَّ َ   اهللاُ عليك ُيَصيلِّ  اَملالئكُة. عليك وُتصيلِّ
 يف احلاِكمِ  عند − عنه تعاىل اهللا رَيض −  عيلٍّ  حديِث  يف جاءَ  الثَّالُث: النَّموذُج 

 َمَعهُ  َخَرَج  إِالَّ  ُممِْسًيا َمِريًضا َيُعودُ  َرُجلٍ  ِمنْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ُمْسَتْدَرِكهِ 
 َأَتاهُ  َوَمنْ  اَجلنَِّة, ِيف  َخريٌف  َلهُ  َوَكانَ  ُيْصبَِح  َحتَّى َلهُ  َيْسَتْغِفُرونَ  َمَلٍك  َأْلَف  َسْبُعونَ 
 ِيف  َخريٌف  َلهُ  َوَكانَ  ُيْمِيسَ  َحتَّى َلهُ  َيْسَتْغِفُرونَ  َمَلٍك  َأْلَف  َسْبُعونَ  َمَعهُ  َخَرَج  ُمْصبًِحا

 َخَرَج  َمْكتبِِه; يف أو ُمْستشفاُه, يف أو بيتِِه, يف سواءً  َمِريًضا ُعْدَت  إذا أْي: ,ISH»اَجلنَّةِ 
                                                 

 رقم املقدم, الصف فضل باب الصالة, إقامة كتاب ماجه: وابن ),٤/٢٨٥( أمحد أخرجه )١(
 . عازب بن الرباء حديث من ),٩٩٧(

 ),٩٩٥( رقم الصفوف, إقامة باب الصالة, إقامة كتاب ماجه: وابن ),٦/٦٧( أمحد أخرجه )٢(
 . عائشة حديث من

), وأبو داود: كتاب اجلنائز, باب يف فضل العيادة عىل وضوء, ١٢١−١/١٢٠أخرجه أمحد ( )٣(
), وابن ٩٦٩), والرتمذي: كتاب اجلنائز, باب ما جاء يف عيادة املريض, رقم (٣٠٩٨( رقم

), واحلاكم يف املستدرك ١٤٤٢, رقم (ما جاء يف ثواب من عاد مريضاماجه: كتاب اجلنائز, باب 
)١/٣٤١.( 



 

 

١٩٩

ُهمَّ « يقولوَن: ُكلُّهم َمَلٍك, َأْلَف  َسْبُعونَ  معَك   واحدًة, وليست »لَِعْبِدكَ  اْغِفرْ  اللَّ
, أنْ  إىل ُخروِجَك  حنيِ  ِمن لك يدعونَ  وإنَّام  ُتْصبَِح. أنْ  إىل أو ُمتِْيسَ

ابُع: النَّموذُج   وَمشاِخينا وُمَعلِّمينا ألساتَِذتِنا َهِديَّةِ  بال يكونُ  ما أْشبهُ  وهو الرَّ
, ُيَعلُِّموَننا الذين  ُتَصيلِّ  املالئكةَ  إنَّ  وَتْدِرسينا: َتْعليِمنا يف علينا َفْضٌل  هم ل وكان اخلْريَ
; النَّاسِ  ُمَعلِّمِ  عىل ِمِذيِّ  عند اءَ ـج فقدْ  اخلَْريَ ْ  اهللاُ رَيض −  ُأمامةَ  أيب ديِث ـح ِمن الرتِّ
َمَواِت  وَأْهَل  َوَمَالئَِكَتهُ  اهللاَ إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل  َحتَّى واألََرِضنيَ  السَّ

 فْلُيْبِرشِ  أْي: IQH»اَخلْريَ  النَّاسِ  ُمَعلِّمِ  َعَىل  َلُيَصلُّونَ  اُحلوَت  وَحتَّى ُجْحِرَها ِيف  النَّْمَلةَ 
َس  ْيُخ  جاِمَعتِِه, يف أو َمْدَرَستِهِ  يف املَُدرِّ ِه, وعىل وِحمْرابِهِ  َمْسِجِدهِ  يف والشَّ  وُمَعلِّمُ  ِمنَْربِ
ُم الُقرآِن;  مالئكةِ  ِمن اخلَْلَق  هذا هم ل ُيَقيُِّض  اهللا فإنَّ  čاهللا ِمن األْجرَ  اْحَتَسُبوا إذا فإهنَّ

امءِ   واألْرِض. السَّ
ِكيِّ  اْستِْثامرُ  إنَّهُ  َض  أنْ  الذَّ اِحلَني, لَدعواِت  َتَتَعرَّ ْت  فال الصَّ  َنْفِسَك  عىل ُتَفوِّ

  الِعبادَة. هذه
  k  

                                                 
 ).٢٦٨٥( رقم العبادة, عىل الفقه فضل يف جاء ما باب العلم, كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
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 : ﴿g h i j k l m n o p q احلقُّ  قاَل 
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﴾ 
 .]٤٠−٣٨:[النبأ

َتِمعُ  الذي اليومُ  وهو اآلِخُر, اليومُ  هو احلقُّ  والَيْومُ   أحدُ  وهو اخلالِئُق, فيه َجتْ
ُح  ال التي اإليامنِ  ُأصولِ  أحدُ  وهو الِقيامِة, يومِ  أْسامءِ   به. إالَّ  العبدِ  إيامنُ  َيصِّ

 حياةِ  يف الَغْفلةُ  هذه اْسَتْحَكَمْت  حتى النَّاسِ  ِمن كثريٌ  عنه َغَفَل  اآلِخرُ  واليومُ 
 : احلقُّ  قاَل  حتى شديدًة, َغْفلةً  عنه وَغِفلوا الَيْوَم, ذلك وَتناَسْوا النَّاِس,

﴿É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾ ٥١:[األعراف[. 

 الِقياَمةِ  َيْومَ  بِالَعْبدِ  ُيْؤَتى« :−مَ وسلَّ  وآلِهِ  عليه اهللاُ صىلَّ − čاهللا رسوُل  وقاَل 
ْ «  احلقُّ  له يقوُل  أْي: »َلهُ  َفُيَقاُل  ا َسْمًعا َلَك  َأْجَعْل  َأَمل  َوَوَلًدا, َوَبَرصً

ْرُت   ُمالقِي َأنََّك  َتُظنُّ  َفُكنَْت  وَتْرَبعُ  َتْرَأُس  وَجَعْلُتَك  واَحلْرَث, األَْنَعامَ  َلَك  َوَسخَّ
 .IQH»َنِسيَتنِي َكَام  َأْنَساكَ  الَيْومَ  َفَيُقوُل: َال, َفَيُقوُل: َهَذا? َيْوِمَك 

                                                 
 . ), من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري٢٤٢٨, رقم (صفة القيامةأخرجه الرتمذي: كتاب  )١(

kk
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ا  أو اليوِم, هذا عن الَعْبدُ  َيْغُفُل  حينام الُعْظمى واملُِصيبةُ  الُعْظَمى, اخلَسارةُ  إهنَّ
ا َيَتناساُه; أو َينْساُه,  َخسارٌة. بْعَدها ليس التي اخلَسارةُ  إهنَّ

َمِر: ُسورةِ  يف  احلقُّ  قاَل   h i j k l m﴿ الزُّ
n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 
_ ` a b c d e f g h i j﴾ ١٦−١٥:[الزمر[. 

 | } t u v w x y z﴿ األْنعاِم: ُسورةِ  يف −سبحاَنهُ −  وقاَل 
} ~ _ ` 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 { | } ~ 

 .]٣٢−٣١:[األنعام ﴾¡ �
 عظيمٌة. ِعبادةٌ  واْستِْحضاِرهِ  اآلِخرِ  باليومِ  اإليامنِ  فِعبادةُ 

  منها: أسباٌب, له اآلِخرِ  اليومِ  عنِ  وحديُثنا
بُب  ُل: السَّ  يف يقعُ  اليومَ  فاإلْنسانُ  اليوَم, النَّاُس  َيعيُشها التي الالُمباالةُ  األوَّ

 َلَيْأتَِنيَّ « قال: حيث č اهللا رسوُل  وَصَدَق  ُيبايل, وال والِفْعلِ  بالَقْولِ  احلرامِ 
 َيُعبُّ  فهو IQH»َحَراٍم? ِمنْ  َأمْ  َحَاللٍ  َأِمنْ  اَملاَل: َأَخَذ  بَِام  اَملْرءُ  ُيَباِيل  َال  َزَمانٌ  النَّاسِ  َعَىل 

هُ  قاِدٍم, لقاءٍ  وإىل قاِدٍم, يومٍ  إىل َيْلَتِفُت  وال احلَرامَ  , الَيْومَ  اهللاُ: سامَّ  اُملِهمُّ  بلِ  احلَقَّ
َل  أنْ  عنده   واحلراِم. احلاللِ  إىل َيْلَتِفُت  وال ماًال, وَيْكِسَب  َثراًء, ُحيَصِّ

بُب  َرْت, الُقلوُب  فيه َقَسْت  َزمنٍ  يف نعيُش  أنَّنا الثَّاين: السَّ  َأَشدُّ  هي بل وَحتَجَّ
                                                 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴿البخاري: كتاب البيوع, باب قول اهللا تعاىل: أخرجه  )١(
Á﴾, هريرة أيب حديث من ),٢٠٨٣( رقم . 
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هاِت, اآلباءِ  عىل الُقلوُب  َقَسِت  احلجارِة, ِمن  َفَوَقعَ  واألَخواِت, اإلْخوةِ  وعىل واألُمَّ
 والنَّكباِت  واحلرساِت  اآلهاِت  َترى وهي الُقلوُب  َقَسِت  الظَّاِهِر, الظُّْلمِ  يف النَّاُس 
ةُ  هبا ُتْبَتىل  : ﴿g h i j k احلقُّ  قاَل  وَتْرُقُص, ُتَغنِّي وهي األُمَّ
l m n o p q r s t u v w x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 

  .]٧٤:[البقرة ﴾² ±
بُب  َمنَ  فإنَّ  البالِء, وزيادةُ  الِفَتنِ  َكثرةُ  الثَّالُث: السَّ  الِفَتنُ  فيه َكُثَرْت  إذا الزَّ

روا اآلِخِر, اليومِ  عن النَّاُس  َذَهَل   عن وَغَفُلوا فِْتنَتِِهْم, ِمن َخيْرجونَ  كيف وفكَّ
 َنْفِيس  َوالَِّذي« صحيِحِه: يف ُمْسلمٍ  عند واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  لذا اآلِخرِة;

ْنَيا َتْذَهُب  َال  بَِيِدهِ  ُجُل  َيُمرَّ  َحتَّى الدُّ غُ  الَقْربِ  َعَىل  الرَّ  َلْيَتنِي َيا َوَيُقوُل: َعَلْيِه, َفَيَتَمرَّ
, َهَذا َصاِحَب  ُكنُْت  ْينُ  بِهِ  َوَلْيَس  الَقْربِ  البالءِ  يف للَعْبدِ  َيُكنْ  م ل فإذا IQH»الَبالءُ  إِالَّ  الدَّ

  اآلِخرِة. عنِ  َغَفَل  čاهللا ِمن ناهٍ  والِفَتنِ 
بُب  ابُع: السَّ َ  مهام أنَّه مُ  الظالِ  لِينَْتبِهَ  للمظلوِم; وَتْسِليةٌ  مِ  للظالِ  َتْذِكرةٌ  الرَّ ربَّ  َجتَ

دَ  وَطغى تِهِ  بُسلطانِهِ  واْغَرتَّ  وَمترَّ ا ومالِهِ  وُقوَّ  čاهللا يدِي  بني َيِقُف  ثم وتنتهي, أيامٌ  أهنَّ
 هُ  ُأِخذَ  الذي للمظلومِ  سْلوى وهي  له: يقاُل  عليه, واعُتِدَي  وُأوِذَي  حقُّ

,  È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ تعاىل: اهللاُ  قاَل  فقد اْصِربْ
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ٤٢:[إبراهيم[.  

                                                 
الرجل بقرب الرجل, مسلم: كتاب الفتن وأرشاط الساعة, باب ال تقوم الساعة حتى يمر أخرجه  )١(

البخاري: كتاب الفتن, باب ال تقوم  , وأخرجه بنحوه, من حديث أيب هريرة )١٥٧رقم (
  .)٧١١٥الساعة حتى يغبط أهل القبور, رقم (
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 النَّاُس  فيه يقومُ  عظيمٌ  يومٌ  فهو: ,čاهللا ِكتاِب  يف عديدةٌ  أسامءٌ  له اآلِخرُ  واليومُ 
هُ  جلوٌس, فيه ليس čاهللا َيَدِي  بني الِعبادُ  فيه َيِقُف  يومٌ  العاملني, لربِّ   : اهللاُ سامَّ
فَني: ُسورةِ  يف فقال عظيًام, يوًما  ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿ املَُطفِّ
À Á Â Ã Ä Å Æ﴾ ٦− ٤:[املطففني[.  

 قاَل: الُبخاريِّ  عند ُعَمرَ  ابنِ  حديِث  من جاءَ  كام  النبيُّ  قرأها
»﴿Á Â Ã Ä Å Æ﴾ إىل َرْشِحهِ  يف ُدُهمـأح َيغيَب  حتى ]٦:[املطففني 

 حساَب  ال َينْتظرونَ  − اَنهُ ـسبح− حقِّ  ال َيَدِي  بني قاِئمونَ  أي: IQH»ْيهِ ـُأُذنَ  أْنصاِف 
 ِمن اهللاُ  َرِحمَ  َمنْ  إالَّ  الَعَرِق  ذلك يف َيْغَرقوا حتى َيَتَصبَُّب  وَرْشُحهم وَعَرُقُهم

اِحلَني,    عظيٌم. يومٌ  فهو الصَّ
هُ    أو لنَْفِسهِ  مِ  الظَّالِ  بالعبدِ  احلَْرسةُ  َتْبُلغُ  حينام احلَْرسِة, يومَ  : اهللاُ وسامَّ
 َينَْتِظرُ  َظَلمَ  َمنْ  َيرى وحينام مواِزينَُه, َيرى وحينام وَسيِّئاتِِه, حسناتِهِ  يَرى حينام لغِريِه,

هُ  ﴾: ﴿A B C قاَل  الِقصاَص,  D E F﴿ احلَْرسةِ  َيْومَ  سامَّ
G H I J K L M﴾ تعاىل: وقاَل  ]٣٩:[مريم ﴿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﴾ 
ْنيا يف َيْسَخرُ  كانَ  الذي أي: ]٥٦− ٥٥:[الزمر  الكالِم; هذا ِمن َدُعوُكم ويقوُل: الدُّ

 ُ   العظيِم. اليومِ  ذلك يف َيَتَحرسَّ
                                                 

 ), ومسلم:٤٩٣٨رقم ( ,﴾Á Â Ã Ä Å﴿, باب تفسري القرآنالبخاري: كتاب أخرجه  )١(
 ).٢٨٦٢( رقم القيامة, يوم صفة يف باب اجلنة, كتاب



 

 

אאאאFE ٢٠٤

ى  ½ ¼ «﴿ تعاىل: فقاَل  التَّالِق, يومَ  اليوَم: هذا  اهللاُ  وسمَّ
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ 
 .]١٦:[غافر

 .IQHوَلِدهِ  وآِخرُ  آَدمُ  َيْلَتقي كثٍري: ابنِ  تفسريِ  يف جاءَ  كام  عبَّاسٍ  ابنُ  قاَل 
امءِ  أهُل  َيْلَتقي :اهللا رمحه َقتادةُ  وقاَل   اخلالُِق  َيْلَتقي وقال: األْرِض. وأْهُل  السَّ

 .IRHواخلَْلُق 
ا َحتَْزنْ  فال واملظلوُم; مُ  الظَّالِ  يْلَتقي :اهللا رمحه ِمْهرانَ  ْبنُ  َمْيُمونُ  وقاَل   أهيُّ

هُ  يومٌ  فهناك ُم; الظالِ  أهيا َتْغَرتَّ  وال املظلوُم,   .ISHالتَّالِق  يومَ  كِتابِه: يف  اهللاُ سامَّ
 الظَّالِم, يف َيْعمُل  كاخلُفَّاشِ  هو وإنَّام ُظْلُمُه, َيْظَهرُ  ال لكنْ  َظَلمةٌ  النَّاسِ  وبعُض 

 هذا, عىل وَيِيش  هذا, ِرْزِق  َقْطعِ  يف وَيَتَسبَُّب  هذا, َيْظلِمُ  الطَّاولِة; حتِت  من وَيْعَمُل 
 يومٍ  يف سَيْفَضُحهُ   اهللاَ لكنَّ  يشٌء, عليه َيْبُدو ال الظاِهرِ  يف هو هذا, وَيْغتاُب 

ُه: با ُمنَْبِسًطا وْجًها لك أْظَهرَ  الذي أي: ]٩:[الطارق ﴾h i j k﴿ سامَّ  وهو ُحمِ
بًِّصا, ًام  ظال حاِقًدا آَخرَ  وْجًها ُخيِْفي اِئَر. تلك َسُيْبيل  فاهللاُ ُمَرتَ  الرسَّ

ِه: هذا بعد َتساَءْلنا وإذا ًال: اجلواُب: كان العمُل, ما ُكلِّ  وأنْ  َنْعَمَل, أنْ  ُبدَّ  ال أوَّ
 له َحَصلْت  َيْعَمْل  م ل إذا العْبدَ  فإنَّ  وإالَّ  للعْبِد, َعَملٍ  ِمنهاَج  املعلوماُت  هذه َتُكونَ 

 اخلَسارُة.
                                                 

 ).٧/١٣٥( كثري ابن تفسري )١(
 ).٢٠/٢٩٦( التفسري يف الطربي أخرجه )٢(
 ).٧/١٣٥( كثري ابن تفسري ),٨/٢٧٠( للثعلبي والبيان الكشف تفسري انظر: )٣(



 

 

א٢٠٥א

 :− تعاىل اهللاُ رمحهُ −  القيِّمِ  ابنُ  قاَل  قد الِقيامِة, يومِ  يف النَّجاةَ  تْرُجو ُكنَْت  وإذا
 َفْوتِِه, ِمن واخلَْوَف  َيْرُجو, ما َحمبَّةَ  ُأموٍر: ثالثةَ  َرجاُؤهُ  اْسَتْلَزمَ  شيًئا َرَجى فَمنْ 

ْعَي   .IQHَحتْصيِلهِ  عىل اإلْمكانِ  َقْدرَ  والسَّ
 ليس األْمرَ  إنَّ  له: يقاُل  الِقيامةِ  يومَ  النَّجاةَ  رَجى وَمنْ  النَّجاَة, أرادَ  فَمنْ 

,  [ \ ] Y Z﴿ النِّساِء: ُسورةِ  يف  اهللاُ  قاَل  باألماينِّ
^ _ ` 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 { 
 .]١٢٤− ١٢٣:[النساء ﴾_ ~ { |

ِمِذيِّ  ُسننِ  يف وجاءَ  ْ  َبَلغَ  َأْدَلَج  َوَمنْ  َأْدَلَج, َخاَف  َمنْ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الرتِّ
 .IRH»اَجلنَّةُ  čاهللا ِسْلَعةَ  إِنَّ  َأَال  َغالَِيٌة, čاهللا ِسْلَعةَ  إِنَّ  َأَال  اَملنِْزَل,

ْريُ  وهو ُيْدلَِج, أنْ  ُبدَّ  ال الِقيامةِ  َيْومَ  خاَف  فَمنْ   وَعَدمُ  والنَّهاِر, اللَّْيلِ  يف السَّ
 سارَ  وَمنْ  ,čاهللا إىل تسريُ  وأنَت  عنك الطَّريَق  يقطعونَ  الذين الطَّريِق  لُقطَّاعِ  التَّوقُِّف 

 اَملنِْزَل. َبَلغَ 
 يومَ  َمْضمونةٌ  النَّجاةُ  أَحُدهم: يقوُل  كام نقوُل  فال بأْعاملِنا, َنْغَرتَّ  أالَّ  ثانًيا: ثم

 َيْرُزَقنا أنْ  اهللاَ أسأُل  َمْضمونٌة, اجلنَّةُ  يقوُل: النَّاسِ  فبعُض  كذلك, واجلَنَّةُ  الِقيامةِ 
أَ  َمنْ « ُعْثامَن: حديِث  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  غروٌر, وهذا األْعَىل. الِفْرَدْوَس   َتَوضَّ

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َهَذا; ُوُضوئِي ِمْثَل  وا, وال ,ISH»َذْنبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ   بَعمِلِه. اإلْنسانُ  َيْغَرتُّ  ما َتْغرتَّ
                                                 

 ).٣٩(ص: القيم البن الكايف اجلواب )١(
 . هريرة أيب حديث من ),٢٤٥٠( رقم القيامة, صفة كتاب الرتمذي: أخرجه )٢(
 .)٢٢٩( رقم عقبه, والصالة الوضوء فضل باب الطهارة, كتاب مسلم: أخرجه )٣(
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اشديَن: اخلُلفاءِ  األْنبياءِ  بعدَ  الِعبادِ  أعظمِ  إىل واْنُظرْ   وُعْثامنَ  وُعَمرَ  َبْكرٍ  أيب الرَّ
موا ما مع ُنفوَسُهم َيَتَملَُّك  اخلَْوُف  كانَ  كيف − مجيًعا عنهم تعاىل اهللاُ رَيض −  وَعِيلٍّ   َقدَّ
ُم إالَّ  هم ل č اهللا َتْزِكيةِ  بل هم, ل ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َتْزكيةِ  ومع أْعامٍل, ِمن  كانوا أهنَّ

   الِقيامِة. يومَ  خيافونَ 
 َيرى َشْيَبَة, أيب ابنِ  ُمَصنَِّف  يف واألَثرُ  − عنه تعاىل اهللاُ  رَيض − بكرٍ  أبو فهذا

ُ  بكرٍ  أبو فيقوُل  الثَّمِر, ِمن َيْأُكُل  شجرةٍ  عىل َيَقعُ  ثم يطريُ  طًريا  الذي باجلَنَِّة, اُملَبرشَّ
هَ  ُذِكرَ   J K L M N﴿ :− سبحاَنهُ − احلقِّ  قولِ  يف الُقْرآنِ  يف عنه وُنوِّ
O P Q﴾ ١٨−١٧:[الليل[IQH  يا لك ُطوبى يقوُل: الغاِر, يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  صاِحُب 

, جرِة, عىل َتَقعُ  ِمْثَلَك  ُكنُْت  أينِّ  َلَوِدْدُت  čواهللا َطْريُ  تطريُ  ثم الثََّمرِة, ِمن وَتْأُكُل  الشَّ
ا. يكونَ  أنْ  يَتَمنَّى .IRHعذاٌب  وال ِحساٌب  عليك وليس    َطْريً

 يب فَمرَّ  الطريِق  جانِب  إىل َشَجرةً  ُكنُْت  أينِّ  َوِدْدُت ـل إينِّ  čواهللا أيًضا: وُل ـويق
 نْ ـَأكُ  م ول ًراـَبعْ  أْخَرَجني ثم اْزَدَرَدين ثم الَكني, ثم اُه,ـف فَأْدَخَلني فَأَخَذين َمجٌَل 
ا   .ISHَبَرشً

حابةُ  اَملْوِت, َسكراِت  يف وهو يقوُل   ُعَمرُ  وهذا  رأِسهِ  عىل معه والصَّ
روَنهُ   عليه َطَلَعْت  ما ِمْثَل  يل أنَّ  لو čواهللا يقوُل: له, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  وبَتْزكيةِ  بَفْضِلِه, ُيَذكِّ

                                                 
 ),٢٣٧ رقم ,١٣/٩٩( الكبري املعجم يف والطرباين ),٢٤/٤٧٩( التفسري يف الطربي أخرجه )١(

 عن مردويه, البن )٨/٥٣٨( املنثور الدر يف السيوطي وعزاه . الزبري بن اهللا عبد عن
  . عباس ابن

 ).٧٦٨( رقم الشعب يف والبيهقي ),٣٥٥٧٣( رقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه )٢(
 .السابق التخريج انظر )٣(



 

 

א٢٠٧א

ْمُس   .IQHاَملْطَلعِ  َهْولِ  ِمن به الْفَتَدْيُت  َغُرَبْت  أو الشَّ
 َيِقُف  الَقيِِّم, البنِ  الكايف اجلواِب  كتاِب  يف جاءَ  كام يقوُل   ُعْثامنُ  وهذا

 أْدري ال والنَّارِ  اجلنَّةِ  بني ُكنُْت  لو čواهللا ويقوُل: ِحلَْيُتُه, َتْبَتلَّ  َحتى وَيْبكي الَقْربِ  عند
تِِهام إىل تِِهام إىل َأْعَلمَ  أنْ  قبَل  َرَماًدا َأُكونَ  أنْ  َلَتَمنَّيُت  يب ُيْؤَمرُ  أيَّ  .IRHَأِصريُ  أيَّ

 األلباِب  غذاءِ  كتاِب  يف جاءَ  كام يقوُل  − عنه تعاىل اهللاُ رَيض − َعِيلٌّ  وهذا
ارينيِّ  فَّ ْفِت? َأِيب  ُدْنيا يا : للسَّ فِت? يل أمْ  َتَعرَّ ي َتَشوَّ  َبَتْتُتِك  فقدْ  َغْريي; ُغرِّ

 ِقلَّةِ  من آهٍ  كبٌري, وَخَطُركِ  َحِقٌري, وَعْيُشِك  قصٌري, ُعُمُركِ  فيِك, يل َرْجَعةَ  ال َثالًثا
اِد, فِر, وُبْعدِ  الزَّ  .ISHالطَّريِق  وَوْحشةِ  السَّ

وا أنْ  دون العظيمِ  اليومِ  هذا ل يعملونَ  كانوا نعم موا بام َيْغَرتُّ  بل َعَمٍل, ِمن َقدَّ
 هم. ل وَيْغِفرَ  عنهم َيْعُفوَ  أنْ   اهللاَ َيْسَألونَ 

, اليومُ  هو هذا إًذا: ةٍ  الَعْبدُ  له َيْعَمَل  أنْ  ُبدَّ  فال احلقُّ , بُقوَّ  َيْغَرتَّ  ال ثم وبَحقٍّ
  بَعَمِلِه.

  k  

                                                 
 ),٦٨٩١( رقم صحيحه يف حبان وابن ),٣٥٦٣٥( رقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه )١(

 ).٤٥٣٠( رقم الشعب يف والبيهقي
 احللية يف نعيم وأبو ),٦٨٦( رقم الزهد يف أمحد وأخرجه ).٤١(ص: القيم البن الكايف اجلواب )٢(

)١/٦٠.( 
 ).١/١١٨( اجلوزي البن الصفوة صفة وانظر: ),٢/٥٥٥( للسفاريني األلباب غذاء )٣(
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  k   
 » ª © ¨ §﴿ الكريِم: كتابِهِ  يف  اهللاُ قاَل 
¬ ® ¯ ° ± 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﴾ ١١١:[التوبة[. 

 ُصوَرِهتا تشويهِ  يف وُيْبَذُل  ُبِذَل  ومهام اجلهاِد, َشعريةُ  هي تلك عظيمةٌ  َشِعريةٌ 
يِن, هذا يف األْبَرزَ  العبادةَ  هي َتْبقى َحقيَقتِها عنْ  وَحْرفِها ِعريةَ  الدِّ   فيه. األْعىل والشَّ

ينِ  أْعداءُ  َحاوَل  ومهام  باقيةً  سَتْبقى حقيَقتِها; عن الِعبادةَ  هذه فوارِ َحيْ  أنْ  الدِّ
ْنيا ببقاءِ  تِي ِمنْ  َطائَِفةٌ  َتَزاُل  َال « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ  ال كيف الِقيامِة, يومِ  إىل الدُّ  ُأمَّ

 .IQH»الِقَياَمةِ  َيْومِ  إَِىل  َظاِهِرينَ  اَحلقِّ  َعَىل  ُيَقاتُِلونَ 
َهْت  فمهام الَيْوَم, حياتِنا يف ماثًِال  نراهُ  ما وهذا  ناصعةً  َتْبقى اجلهادِ  ُصورةُ  ُشوِّ

 اجلنََّة. وأرادَ  č اهللا سبيَل  أرادَ  َمنْ  أْيِدي عىل ُأْخرى, مواِضعَ  يف
 يف قاَل  الذي č اهللا كلمةِ  إْعالءُ  هو األْعىل وَمْقِصُدهُ  اجلهادِ  وغايةُ 

 f g h i j k l m n o p q r s t﴿ الكريِم: كتابِهِ 
u v﴾ ١٩٣:[البقرة[. 

                                                 
  ), من حديث جابر.١٥٦أخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب نزول عيسى ابن مريم حاكام, رقم ( )١(

kk



 

 

א٢٠٩

 ,čاهللا رسوَل  يا :فقاَل  −وسلَّمَ  وآلِهِ  عليه اهللاُ  صىلَّ −  النبيِّ  إىل أْعَراِيبٌّ  جاءَ 
ُجُل  ُجُل  للَمْغنَِم, ُيقاتُِل  الرَّ ُجُل  لُِيْذَكَر, ُيقاتُِل  والرَّ ى ُيقاتُِل  والرَّ  ِيف  َمنْ  َمكاُنُه, لُريَ

 .č«IQHاهللا َسبِيلِ  ِيف  َفُهوَ  الُعْلَيا ِهيَ  čاهللا َكلَِمةُ  لَِتُكونَ  َقاَتَل  َمنْ « فقاَل: ?čاهللا َسبيلِ 
ا عَ  الذي  − صىلَّ اهللاُ عليه وآلِِه وسلَّمَ −  النبيِّ  حديَث  لنَْسَتْذِكرُ  وإنَّ  دائرةَ  َوسَّ

عَ  الَفْضِل, هداءِ  دائرةَ  وَوسَّ  َفُهوَ  َمالِهِ  ُدونَ  َقاَتَل  َمنْ « : قاَل  ا حينم الشُّ
 َقاَتَل  وَمنْ  َشِهيٌد, فُهوَ  َدِمهِ  ُدونَ  َقاَتَل  وَمنْ  َشِهيٌد, َفُهوَ  ِدينِهِ  ُدونَ  َقاَتَل  وَمنْ  َشِهيٌد,

  .IRH»َشِهيٌد  فُهوَ  َأْهلِهِ  ُدونَ 
 البالدِ  هذه أْهلِ  ِمن املاضيةِ  األيَّامِ  يف َقَضْوا الذين إْخواَننا أنَّ  لنَْحسُب  وإنَّنا

ها, وِمن  وأْعراِضهم ألْهلِِهم ِمحايةً  وقاَتُلوا الُعْليا, هي čاهللا َكلِمةُ  لِتَُكونَ  قاَتُلوا إنَّام غْريِ
هداِء, ِمن čاهللا عندَ  فنْحَسبُُهم وبِالِدِهم;  واهللاُ  ال كيف عظيٌم, شأنٌ  هم ول الفائِزيَن, الشُّ
 :يقوُل ﴿d e f g h i j k l m n o p 
q r s﴾  ُُحْزنٍ  يف ونحن ﴿t u v w x y z { 
| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ ١٧١− ١٧٠:عمران [آل[. 

                                                 
), ومسلم: كتاب ٣١٢٦, رقم (قاتل للمغنم, باب من فرض اخلمسالبخاري: كتاب أخرجه  )١(

), من حديث أيب ١٩٠٤اإلمارة, باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا, رقم (
  .موسى األشعري 

), من حديث سعيد بن ٤٠٩٤أخرجه النسائي: كتاب حتريم الدم, باب من قاتل دون أهله, رقم ( )٢(
داود: كتاب السنة, باب يف قتال اللصوص, ), وأبو ١/١٩٠. وأخرجه بنحوه أمحد (زيد 

), وابن ١٤٢١), والرتمذي: كتاب الديات, باب ما جاء فيمن قتل دون ماله, رقم (٤٧٧٢رقم (
  ).٢٥٨٠ماجه: كتاب احلدود, باب من قتل دون ماله فهو شهيد, رقم (
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رَ  وقدْ   أْجساِدِهمْ  ِمن َخَرَجْت  إذا الطَّاِهرةَ  أْرواَحُهم ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  لنا صوَّ
 َها لَ  ُخْرضٍ  َطْريٍ  َجْوِف  يف َأْرواُحُهمْ « ُمْسِلٍم: صحيِح  يف جاءَ  كام فقاَل  تكوُن, كيف

َقةٌ  َقناِديُل  ُح  بالَعْرِش, ُمَعلَّ  الَقناِديِل, تِْلَك  إَِىل  َتُعودُ  ُثمَّ  َشاَءْت, َحْيُث  اَجلنَّةِ  ِمنَ  َتْرسَ
ُمُ  إَِلْيِهمْ  َفاطََّلعَ  ءٍ  وَأيُّ  َقاُلوا: َشْيًئا? َتْشَتُهونَ  َهْل  َقاَل: اطِّالَعةً  َرهبُّ  وَنْحنُ  َنْشَتِهي َيشْ
ُح  ءٍ  وَأيُّ  َقاُلوا: َشْيًئا? َتْشَتُهونَ  َهْل  َقاَل: ِشْئنَا? َحْيُث  اَجلنَّةِ  ِمنَ  َنْرسَ  َنْشَتِهي َيشْ
ُح  وَنْحنُ  ُمْ  َرَأْوا َفَلامَّ  ِشْئنَا? َحْيُث  اَجلنَّةِ  ِمنَ  َنْرسَ ُكوا َلنْ  َأهنَّ  َقاُلوا: َيْسَأُلوا; َحتَّى ُيْرتَ

ةً  َسبِيلَِك  ِيف  ُنْقَتَل  َحتَّى َأْجساِدَنا ِيف  َأْرَواَحنَا َتُردَّ  َأنْ  ُنِريُد   .IQH»ُأْخَرى َمرَّ
ا مَ  التي العظيمةُ  العبادةُ  هذه إهنَّ  وهم َينَْتظُِروَهنا, ُكُثرٌ  وآَخُرونَ  ُأناٌس, ها ل َتَقدَّ

اِخِل, ُثغورِ  عىل اآلنَ  املُرابِطونَ  ُأولئَك  جو  يف املرابِطونَ  اخلاِرِج, ُثغورِ  عىل أو الدَّ
امِء, , يف أو الَبْحِر, يف أو السَّ  J﴿ فيهم: − سبحاَنهُ −  احلقُّ  قال ِممَّنْ  ُأولئَك  ُكلُّ  الَربِّ

K L M N O P Q R S T U﴾ ٢٣:[األحزاب[.  
هم ال اِهتم, وَشْأِهنِم َقْدِرِهم ِمن َتْرَفعُ  وإنَّام املواِقُف, هذه َهتُزُّ  ال كيف وَمْعنَِويَّ

عُ  ما ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  حديِث  ِمن َيْقَرُؤونَ  وهم باِط, عىل ُيَشجِّ  عىل البقاءِ  وعىل الرِّ
 َيْومٍ  ِرَباطُ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فقدْ  معهم, يكونَ  أنْ  اإلْنسانُ  َيَتَمنَّى وأنْ  الثُّغوِر,

باطِ  هذا يف ماَت  أْي: »َماَت  وإِنْ  وقَِياِمهِ  َشْهرٍ  ِصَيامِ  ِمنْ  َخْريٌ  َوَلْيَلةٍ   َعَلْيهِ  َجَرى« الرِّ
  .IRH»الَفتَّانَ  وُأِمنَ  ِرْزُقهُ  َعَلْيهِ  وُأْجِريَ  َيْعَمُلُه, َكانَ  الَِّذي َعَمُلهُ 

                                                 
 حديث من ),١٨٨٧( رقم اجلنة, يف الشهداء أرواح أن بيان باب اإلمارة, كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . مسعود بن اهللا عبد
 حديث من ),١٩١٣( رقم , اهللا سبيل يف الرباط فضل باب اإلمارة, كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . سلامن
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: عندَ  َعبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمن جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  بل ِمِذيِّ ْ  َعْينَانِ « الرتِّ
ُهَام  َال  ُرُس  َباَتْت  وَعْنيٌ  ,čاهللا َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكْت  َعْنيٌ  النَّاُر: َمتَسُّ   .č«IQHاهللا َسبِيلِ  ِيف  َحتْ

ا لكم فهنيًئا اُس  اُملرابطوَن, أهيُّ  وأْهليُكم, وأْموالُِكم وأْوطانُِكم لِدينُِكم احلُرَّ
ُكم فقدْ  َ  ُهَرْيرةَ  أيب حديِث  ِمن ِحبَّاَن, ابنِ  صحيِح  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َبرشَّ
 اهللا َسبِيلِ  ِيف  َساعةٍ  َمْوقُِف « قاَل: عظيمةٍ  بُبْرشىč  ٌالَقْدرِ  َلْيلةِ  قِيامِ  ِمنْ  َخْري 

 .IRH»األَْسَودِ  اَحلَجرِ  ِعنَْد 
اَس  هؤالءِ  َينْتَظِرُ  فضلٍ  فأيُّ  ها يف أو هنا َبَلِدنا يف الثُّغورِ  عىل َيبْقى ِممَّنْ  احلرَّ  غْريِ

 احلاجُة?! اْقَتَضِت  إذا
ةُ  ها واألُمَّ , إىل حاجةٍ  يف بأْرسِ : أْسباِب  أْعظمِ  ِمن وإنَّ  النَّْرصِ  ْودةُ ـالعَ  النَّْرصِ

ين; إىل احلقيقيَّةُ  َا« قال: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أْخَربَ  فقدْ  الدِّ  رسوَل  يا قالوا: ,»فِتْنَةٌ  َستَُكونُ  إِهنَّ
لِ  َأْمِرُكمُ  إَِىل  َتْرِجُعونَ « قال: َنْصنَُع? وكيَف  لنا, فكيَف  ,čاهللا  إىل َتْرِجُعونَ  أْي: ISH»األَوَّ

 ِدينُِكم.
 .ITH»ِدينُِكمْ  إَِىل  َتْرِجُعوا َحتَّى« قاَل: داُودَ  أيب ُسننِ  يف وجاءَ 

ةَ  والتَّْأِييدِ  والتَّْمكنيِ  النَِّرص  أْسباِب  أْعظمِ  ِمن فإنَّ  يِن, ُنْرصَ  إىل والَعْودةَ  الدِّ
ينِ   ª © ¨ § ¦ ¥﴿ يقوُل:  فاهللاُ مجاعيًَّة, َحقيقيَّةً  َعْودةً  الدِّ

                                                 
  ).١٦٣٩الرتمذي: كتاب فضائل اجلهاد, باب ما جاء يف فضل احلرس يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )١(
  ).٤٦٠٣( رقم حبان ابن صحيح )٢(
  .), من حديث أيب واقد الليثي ٣٣٠٧, رقم ٣/٢٤٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )٣(
), من حديث ابن عمر ٣٤٦٢أبو داود: كتاب البيوع, باب يف النهي عن العينة, رقم (أخرجه  )٤(

.  
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 ﴾j k l m n﴿ ويقول: , ]٧:[حممد ﴾¯ ® ¬ »
  . ]٤٠:[احلج

اشدُ  اإلمامُ  قال  َبالءٌ  َنَزَل  ما : طالٍِب  أيب بنُ  َعِيلُّ  الطَّاِهرُ  واخلليفةُ  الرَّ
  .IQHبَتْوَبةٍ  إال ُرفِعَ  وما بَذْنٍب, إال

ةِ  هذه آِخرِ  َحاُل  َيْصُلَح  َلنْ  :−تعاىل اهللاُ رمحهُ − مالٌِك  اإلمامُ  وقاَل   بام إالَّ  األُمَّ
لُ  به َصَلَح    .IRHها َأوَّ

  k  

                                                 
 ).٧٤(ص: الكايف اجلواب يف القيم ابن ذكره )١(
 اللهفان وإغاثة ),٢/٨٨( عياض للقايض والشفا ),٥٨٤(ص: للجوهري املوطأ مسند انظر: )٢(

 ).١/٣٦٣( القيم البن
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ْهدِ  ِكتاِب  يف جاءَ   ِعيسى أنَّ  − تعاىل اهللاُ  رمحهُ − دينارٍ  بنِ  مالِِك  عن للَبْيهِقيِّ  الزُّ
 ْيَل  هذا إنَّ  يقوُل: كان  .IQHفيهام َتَضعونَ  ما فاْنُظروا ِخزانتانِ  والنَّهارَ  اللَّ

 هذه َسُتْفَتُح  ثم َيشاؤوَن, ما فيها اخلَْلُق  َيَضعُ  للنَّهاِر, وِخزانةٌ  لليلِ  ِخزانةٌ 
مَ  ما إىل العبدُ  وَينُْظرُ  الِقيامةِ  يومِ  يف اخلزاِئنُ   قال كام اخلزاِئِن, هذه يف َوَضعَ  وما َقدَّ

: ُسورةِ  يف  احلقُّ   M N O P Q R S T﴿ احلَْرشِ
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `﴾ ١٨:[احلرش[. 

مُ  ما َخَريَ  أنَّ  شكَّ  وال الُح, العمُل  اخلَزاِئنِ  هذه يف وُيوَضعُ  ُيقدَّ  الذي الصَّ
احلةِ  األْعاملِ  إىل املُبادرةِ  إىل  النبيُّ  َأْرَشَدنا لذا القيامِة; يومَ  به ُيْفَرُح   الصَّ

ها; فَِتنٍ  ِمن الَغدِ  يف له َيْعِرُض  ما َيْعَلمُ  فال َرخاٍء, حالِ  يف والعبدُ   قاَل  لذا وغْريِ
ُجُل  ُيْصبُِح  اُملْظلِِم, اللَّْيلِ  َكِقَطعِ  فِتنًا بِاألَْعَاملِ  َباِدُروا« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل   ُمْؤِمنًا الرَّ

ْنَيا ِمنَ  بَِعَرضٍ  ِدينَهُ  َيبِيعُ  َكافًِرا وُيْصبُِح  ُمْؤِمنًا وُيْمِيس  َكافًِرا, وُيْمِيس   .IRH»الدُّ
مَ  أنْ  تستطيعُ  فاليومَ  احلاِت  ِمن ُتَقدِّ تَِك  َرخاِئَك  حالِ  يف وأنت الصَّ  وِصحَّ

الِة, وبني بينك ُحياُل  قد الَغِد, يف لَك  َحيُْصُل  ما َتْدري وال وَفراِغَك, وِغناكَ   الصَّ
                                                 

 ).٧٨٠( رقم الكبري الزهد يف والبيهقي ),٤٢٣( رقم الزهد يف الدنيا أيب ابن أخرجه )١(
 ),١١٨( رقم الفتن, تظاهر قبل باألعامل املبادرة عىل احلث باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . هريرة أيب حديث من

kk
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ياِم, وبني بينك ُحياُل   أو َدقاِت  وبني بينك ُحياُل  أو الصِّ  ُحياُل  أو واإلْحساِن, الصَّ
 .والَِدْيَك  بِرِّ  وبني بينك

امُ  امِ  أْفَضُل  هي الَعْرشِ  وأيَّ  َيَقعُ  الذي الَعَمَل  وإنَّ  č اهللا إىل وأَحبُّها األيَّ
امِ  هذه يف  رسوُل  قاَل  لذا َأْجًرا; وأْعَظُمها وأَزْكاها, األْعامِل, أحبُّ  čاهللا عندَ  هو األيَّ
 َأْعَظمَ  َوَال  č اهللا ِعنَْد  َأْزَكى َعَملٍ  ِمنْ  َما« :− مَ وسلَّ  وآلِهِ  عليه اهللاُ صىلَّ −  čاهللا

 سبيلِ  يف اجلهادُ  وال ,čاهللا رسوَل  يا قيَل: ,»األَْضَحى َعْرشِ  ِيف  َيْعَمُلهُ  َخْريٍ  ِمنْ  َأْجًرا
 َيْرِجعْ  َفَلمْ  َوَمالِِه, بِنَْفِسهِ  َخَرَج  َرُجٌل  إِالَّ  č اهللا َسبِيلِ  ِيف  اِجلَهادُ  َوَال « قاَل: ?čاهللا
ءٍ  َذلَِك  ِمنْ   .IQH»بَِيشْ

 فإنْ  أْجًرا, وأْعَظمَ  أْزَكى č اهللا عندَ  هو الَعْرشِ  هذه يف يقعُ  َعَملٍ  فأيُّ 
اِم. هذه يف فاْجَعْلهُ  وَبْذلٍ  وعطاءٍ  َجْهدٍ  ِمن كانَ    األيَّ

عَ  وقد امِ  هذه يف لنا اهللاُ  َرشَ  َوَجَد  َمنْ « : وقال األُْضحيَة, األيَّ
يَ  ِألَنْ « ماليًَّة, ُقْدرةً  أْي: »َسَعةً  َنا َحيُْرضْ  َفَال  ُيَضحِّ  مْ  َولَ  ُيَضحِّ  ُسنَّةٌ  وهي ,IRH»ُمَصالَّ
 العلِم. أْهلِ  أكثرُ  قاَل  كام التَّْأكيدِ  عىل

: هذه يف كذلَك   ُيْعطِي  فاهللاُ  صياَمُه; نِيَّتَِك  يف فاْجَعْل  َعَرفَة, يومُ  الَعْرشِ
 ِعنَْد  َأْحتَِسُب  إِينِّ  َعَرَفةَ  َيْومِ  ِصيامُ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  لذا َعملِِه; َقْدرَ  نِيَّتِهِ  عىل الَعبْدَ 

                                                 
 البخاري: بنحوه أخرجهو . عباس ابن حديث من ),١٨١٥( رقم الدارمي أخرجه )١(

 ).٩٦٩( رقم الترشيق, أيام يف العمل فضل باب العيدين, كتاب
 أمحد بنحوه وأخرجه . هريرة أيب حديث من ),٢/٣٨٩( املستدرك يف احلاكم أخرجه )٢(

 ).٣١٢٣( رقم ?,ال أم هي واجبة األضاحي باب األضاحي, كتاب ماجه: وابن ),٢/٣٢١(



 

 

א٢١٥

رَ  َأنْ  čاهللا نَةَ  ُيَكفِّ نَةَ  َقبَْلُه, الَّتِي السَّ   .IQH»َبْعَدهُ  الَّتِي والسَّ
: عند الصحيِح  احلديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا وقال  َسبِيلِ  ِيف  َيْوًما َصامَ  َمنْ « الُبخاريِّ

َد  čاهللا   .IRH»َخِريًفا َسْبِعنيَ  النَّارِ  َعنِ  َوْجَههُ  اهللاُ  َبعَّ
امِ  هذه يف كذلك  فيها قاَل  التي احلَجِّ  عبادةُ  وهي الُعْظمى, العبادةُ  َتَقعُ  األيَّ

 َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  َرَجعَ  َيْفُسْق; مْ  َولَ  َيْرُفْث  َفَلمْ  الَبْيَت  َهَذا َحجَّ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 
هُ    .ISH»ُأمُّ

اٍم, مخسةَ  َيْذَهُب  األْجِر?! هذا ِمن أْعَظمُ  أْجرٍ  فأيُّ  ةَ  أو أيَّ امٍ  َعَرشَ  يعودُ  ثم أيَّ
هُ  وَلَدْتهُ  كيومِ     يشاُء. ما فيها ذلك بعدَ  َيَضعُ  بيضاءَ  صفحةً  اخلَطايا, ِمن ُأمُّ

ُ  ال لكنَّها عظيمةٌ  عبادةٌ  وهي ها وال اخلَْلِق, جلميعِ  َتَتيَرسَّ  اليسُري, النَّْزرُ  إال َحيُْرضُ
 أْجُرها ما األْعاملِ  ِمن لنا َجَعَل  − سبحاَنهُ −  الودودَ  اللطيَف  الرحيمَ  الرمحنَ  ولكنَّ 
; أْجرَ  َيْعِدُل   اليسريِة, األْعاملِ  هذه عن َتْعَجزْ  فال احلجِّ  عن َعَجْزَت  إنْ  لذا احلاجِّ

, كأْجرِ  فأْجُرها ًبا وال َأْمواًال  وال َبْذًال  منك حتتاُج  وال احلاجِّ  ,واألْوطانِ  األْهلِ  عنِ  َتَغرُّ
   األْعامِل: هذه بيانِ  يف ولنَْرشعْ  َتَعبًا, وال َعَرًقا وال العمِل, ِمن إجازةً  وال

                                                 
 من ),١١٦٢( رقم شهر, كل من أيام ثالثة صيام استحباب باب الصيام, كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . قتادة أيب حديث
 ),٢٨٤٠( رقم اهللا, سبيل يف الصوم فضل باب والسري, اجلهاد كتاب البخاري: أخرجه )٢(

 من ),١١٥٣/١٦٨( رقم يطيقه, ملن اهللا سبيل يف الصيام فضل باب الصيام, كتاب ومسلم:
 . اخلدري سعيد أيب حديث

 رقم ,﴾: ﴿K L M N O P اهللا قول باب ,املحرص كتاب البخاري: أخرجه )٣(
 أيب حديث من ),١٣٥٠( رقم والعمرة, احلج فضل يف باب احلج, كتاب ومسلم: ),١٨٢٠(

 . هريرة
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ُل: العمُل   املََكاِرهِ  عىل الُوضوءَ  ُحتِْسنُ  فحينام املَكاِرِه, عىل الُوضوءِ  إْحسانُ  األوَّ
, أْجرَ  تناُل  , عند واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  احلاجِّ ِمِذيِّ ْ َث  حينام الرتِّ  َفضائِلِ  عن َحتَدَّ

الةِ  واْنتظارَ  للجامعاِت, األْقدامِ  عىل املَْيشَ  وَذَكَر: األْعامِل, بعضِ  الِة, بعد الصَّ  الصَّ
, َعاَش  َذلَِك  َفَعَل  َوَمنْ « احلديِث: هنايةِ  يف قاَل  املََكاِرِه, عىل الُوضوءِ  وإْسباغَ   بَِخْريٍ
, َوَماَت  هُ  َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  َخطِيَئتِهِ  ِمنْ  َوَكانَ  بَِخْريٍ , أْجرُ  هو وهذا ,IQH»ُأمُّ  فحافِظْ  احلاجِّ
 صحيٍح. ُوضوءٍ  عىل

الةِ  يف اخلُشوعُ  الثَّاين: العمُل  , أْجرَ  َيْعِدُل  أْجُرهُ  الصَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  احلاجِّ
أُ  ُمْسلِمٍ  ِمنْ  َما«  »اْنَفتََل  إِالَّ  َيُقوُل  َما َفيَْعَلمُ  َصالتِهِ  ِيف  َيُقومُ  ُثمَّ  الُوُضوَء, َفيُْسبِغُ  َيتََوضَّ

هُ  َولََدْتهُ  َكيَْومِ « صالتِهِ  من َخَرَج  أي:   .IRH»َذْنٌب  َعَليْهِ  لَيَْس  اَخلطاَيا, ِمنَ  ُأمُّ
مَ  ِممَّا أْبسطُ  وهو الثَّالُِث: العمُل   ُكلِّ  مع قليٌل  به واآلِخذونَ  منه, وأْسَهُل  َتَقدَّ

 أيب حديِث  ِمن الُبخاريِّ  عند واحلديُث   النبيِّ  إىل الُفقراءُ  جاءَ  أسٍف,
ُثورِ  َأْهُل  َذَهَب  قالوا: ُهَرْيَرَة, رجاِت  األَْمَوالِ  ِمنَ  الدُّ  اُملِقيِم: والنَِّعيمِ  الُعَىل  بالدَّ
, َكَام  ُيَصلُّونَ  ونَ  ِهمْ  أْمَوالِ  ِمنْ  َفْضٌل  ُهمْ  ولَ  َنُصوُم, َكَام  وَيُصوُمونَ  ُنَصيلِّ  ِهبَا َحيُجُّ

قونَ  وُجياِهُدونَ  وَيْعَتِمروَن,  َعَىل  َأُدلُُّكمْ  أَال « :č اهللا َرُسوُل  َفقاَل  ,وَيَتَصدَّ
 َأْفَضَل  وُكنُْتمْ  َخْلَفُكْم, َمنْ  بُِكمْ  َيْلَحْق  مْ  َولَ  َسَبَقُكْم, َمنْ  َأْدَرْكُتمْ  َعِمْلُتُموهُ  إَِذا َعَملٍ 

                                                 

 ,)٣٢٣٤, رقم (﴿ص﴾), والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة ١/٣٦٨أمحد (أخرجه  )١(
 . عباس ابن حديث من

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



 

 

א٢١٧

َمُدونَ  ُتَسبُِّحونَ « قاَل: ,čاهللا رسوَل  يا َبىل قاُلوا: »َظْهَراَنيِْه? َبْنيَ  َأْنتُمْ  َمنْ  ُونَ  وَحتْ  وُتَكربِّ
 .IQH»وَثالثِنيَ  َثالًثا َصالةٍ  ُكلِّ  َخْلَف 

, غاية يف عمٌل  وهو  ِمن َسلَّمَ  إذا أسٍف, ُكلِّ  مع قليٌل  به َيْأُخذُ  وَمنْ  الُيْرسِ
اِج, مع ُكنُْت  َلْيَتني يا الباِب: عندَ  وقال َخَرَج, صالتِهِ   أنْ  ُفْرَصةً  يل َلْيَت  يا احلُجَّ
!   اليسَري. الَعَمَل  هذا َيْفَعْل  م ل وهو َأُحجَّ

ابُع: العمُل  الِة, أيًضا ُمَتعلٌِّق  الرَّ  أيب عند واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  بالصَّ
ًرا َبْيتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ « :− عنه تعاىل اهللاُ  رَيض − ُأَماَمةَ  أيب حديِث  ِمن داُودَ   إَِىل  ُمَتَطهِّ

 عمٌل  وهو IRH»املُْحِرمِ  اَحلاجِّ  َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ « مجاعةٍ  يف ُيَصيلِّ  أي: »َمْكُتوَبةٍ  َصالةٍ 
 َمجاعٍة. يف فريضةٍ  ُكلَّ  ُيَؤدِّي فقط يسٌري,

الِة, باَملْسِجدِ  أيًضا ُمَتعلٌِّق  اخلاِمُس: العمُل   ِمن الطَّرباينِّ  عند جاءَ  فقدْ  والصَّ
 يف وثيٌق  اْرتباطٌ  وهنا »املَْسِجدِ  إَِىل  َغَدا َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  قاَل: أيًضا ُأماَمةَ  أيب حديِث 

َمْت  التي األحاديِث  ُكلِّ  الةِ  باملسِجدِ  َتَقدَّ  َيَتَعلَّمَ  َأنْ  إِالَّ  ُيِريُد  َال « وباجلَامعةِ  وبالصَّ
ا, ةٍ  َحاجٍّ  َكَأْجرِ  َلهُ  َكانَ  ُيَعلَِّمهُ  أوْ  َخْريً ُتهُ  َتامَّ  .ISH»َحجَّ

 َر:ـَذكَ  الذي َنْفُسهُ  هو األحاديَث  هذه رَ ـَذكَ  الذي č اهللا ورسوُل 
                                                 

 املساجد, كتاب ومسلم: ),٨٤٣( رقم الصالة, بعد الذكر باب األذان, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 ).٥٩٥( رقم الصالة, بعد الذكر استحباب باب

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

 .)٧٤٧٣ رقم ,٨/٩٤( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه )٣(
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هُ  َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  َرَجعَ  َيْفُسْق  مْ  َولَ  َيْرُفْث  َفَلمْ  الَبْيَت  َهَذا َحجَّ  َمنْ «  .IQH»ُأمُّ
ادُس: العمُل   حديِث  يف جاءَ  فقدْ  واجلامعِة, باملَْسِجدِ  أيًضا ُمتَعلٌِّق  وهو السَّ

 َقَعَد  ُثمَّ  َمجاعةٍ  يف الَفْجرَ  َصىلَّ  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل اهللاُ  رَيض −  أنسٍ 
ْمُس, َتْطُلعَ  َحتَّى اهللاَ  َيْذُكرُ  ; َصىلَّ  ُثمَّ  الشَّ ةٍ  كأْجرِ  َلهُ  َكاَنْت  َرْكَعَتْنيِ ةٍ  وُعْمرةٍ  َحجَّ  َتامَّ

ةٍ  ةٍ  َتامَّ  أْمواٌل, وال َتَعٌب  وال واألوطاِن, لألْهلِ  وداعٌ  وال َسَفٌر, فيها ليس IRH»َتامَّ
نا والذي : بأْجرِ  أْخَربَ هِ  ِمن َيعودُ  أنَّه احلاجِّ ُه, وَلَدْتهُ  كيومِ  َحجِّ نا الذي هو ُأمُّ  أْخَربَ
هُ  يف َجَلَس  َمنْ  أنَّ  األْجرِ  هبذا ْمُس  َتْطُلعَ  حتى اهللاَ  َيْذُكرُ  الفجرِ  صالةِ  بعد ُمَصالَّ  الشَّ

ْكَعَتْنيِ  تلك له كانْت  َرْكَعَتْنيِ  صىلَّ  ثمَّ  ةٍ  وُعْمَرةٍ  َحجٍّ  كأْجرِ  الرَّ ةٍ  تامَّ ٍة, تامَّ  فأين تامَّ
 العاملوَن?!

ابُع: العمُل  ْربُ  السَّ  وقد ُمْبَتًىل, وهو إال اليومَ  أحًدا َجتِدُ  فال البالِء, عىل الصَّ
ادِ  حديِث  يف جاءَ   اهللاُ َقاَل « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ُمْسنَِدِه, يف أْمحَدَ  عندَ  َأْوسٍ  بنِ  َشدَّ
  ِِّمنْ  َيُقومُ  َفإِنَّهُ  اْبَتَلْيُتهُ  َما َعَىل  َفَحِمَدِين  ُمْؤِمنًا ِعَباِدي ِمنْ  َعْبًدا اْبَتَلْيُت  إَِذا إِين 

هُ  َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  َذلَِك  َمْضَجِعهِ   .ISH»اَخلَطاَيا ِمنَ  ُأمُّ
 َنْفِسِه, يف بالءٌ  البالِء: ِمن َنْوعٍ  أيُّ  .čهللا احلمدُ  فقاَل: البالءُ  عليه وَقعَ  أْي:

                                                 
 رقم ,﴾: ﴿K L M N O P اهللا قول باب ,املحرص كتاب البخاري: أخرجه )١(

 أيب حديث من ),١٣٥٠( رقم والعمرة, احلج فضل يف باب احلج, كتاب ومسلم: ),١٨٢٠(
 . هريرة

 الصبح, صالة بعد املسجد يف اجللوس من يستحب ما باب الصالة, كتاب الرتمذي: أخرجه )٢(
 . أنس حديث من ),٥٨٦( رقم

 .)٤/١٢٣( أمحد مسند )٣(



 

 

א٢١٩

هُ  وَلَدْتهُ  كيومِ  ذلك َمْضَجِعهِ  ِمن يقومُ  فإنَّهُ  َوَلِدِه; يف أو مالِِه, يف أو َجَسِدِه, يف  أو  ُأمُّ
 اخلَطايا. ِمن

 وَلَدْتهُ  كيومِ  َخطاياهُ  َذَهَبْت  وقد َمكانِهِ  ِمن َيُقومَ  أنْ  إىل حيتاُج  ال ِمنَّا وَمنْ 
ُه?!  ُأمُّ

  k  
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א 
  k   

ْزِق, َمْسألةَ  وُأْخرى َفْرتةٍ  بنيَ  َفْهُمها ُيساءُ  التي لِ ـاملسائِ  ِمن إنَّ   ُحتاطُ  فهي الرِّ
ْزِق  عنِ  فَحِديُثُهم اليوَم, النَّاسِ  حديُث  وهو َمْغُلوطٍة, بمْفُهوماٍت  الغالِِب  يف  الرِّ

َتِويهِ  طِ  ِمن الةٌ ـح وَتْشَمُلهُ  اَملْغلوطُة, املفاهيمُ  هذه َحتْ رِ ـوالتَّ  التََّسخُّ  األْرزاِق  عىل َذمُّ
 بينهم. التَّواُصلِ  مواِقعِ  وعىل َجمالِِسِهم, يف

 الذي الوقِت  ففي بُِمامَرساِهتِم, ُتقابُِلهُ  حينام َحديثِِهم ِمن فاْعَجْب  َتْعَجْب  وإنْ 
ثونَ  رٍ  بَسَخطٍ  َيَتَحدَّ ْزِق, عنِ  وَتَذمُّ  ُأْخرى وُمماَرساٍت  ُأْخرى جوانَِب  يف َجتُِدُهم الرِّ

رينَ   ُمْرسفَني! ُمَبذِّ
ةٍ  بقواعدَ  التَّْذكريُ  علينا وَجَب  لذا ْزِق, َمْسألةِ  يف ُمِهمَّ  ُبدَّ  ال قواِعدُ  وهي الرِّ

ها أنْ  ُث  ِرْزِقِه, يف َيْسعى وهو املُْسلِمُ  َيْسَتْحِرضَ  القواِعُد; هذه َتُفوُتهُ  وال عنه, وَيَتَحدَّ
ا   َربانِيٌَّة: قواِعدُ  فإهنَّ

 هبذه أْخَربَ  والذي أنَت, َتْطُلُبهُ  ِممَّا أْكَثرَ  َيْطُلُبَك  ِرْزَقَك  أنَّ  اْعَلمْ  األُوىل: القاِعدةُ 
ادُق  هو القاِعدةِ  ارِ  عند جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  املصدوُق  الصَّ  أيب حديِث  ِمن الَبزَّ

ْرداِء, ْزَق  إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الدَّ  أنَّ  َمتاًما فثِْق  IQH»َأَجُلهُ  َيْطُلُبهُ  َكَام  الَعْبَد  َيْطُلُب  الرِّ
                                                 

 ),٣٢٣٨( رقم صحيحه يف حبان وابن ),٤٠٩٩ رقم ,١٠/٣٧( مسنده يف البزار أخرجه )١(
 ).١١٤٧( رقم الشعب يف والبيهقي

kk
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  ُكنَْت. أينام ُيطاِرُدكَ  لك اهللاُ  َكَتَبهُ  الذي ِرْزَقَك 
 املَْقصودُ  إنَّام ِرْزقَِك, َحتْصيلِ  يف َتْسعى وال وَجتْلُِس  َتتَقاَعُس  أنَّك ذلك َيْعني وال

 آجاُلنا. َتْطُلُبنا كام َتْطُلُبنا أْرزاَقنا أنَّ  الُقلوُب  هذه َمتَْتِلَئ  أنْ  ُبدَّ  ال أنَّهُ 
 :إىل اْنَتَقْلنا القاِعدَة; هذه َفِهْمنا فإذا

ًقا ُهناك أنَّ  وِهَي  الثَّانيِة: القاِعدةِ  زِق, الِعبادةِ  بني َتَعلُّ  هؤالءِ  َترى فحينام والرِّ
طنيَ  رينَ  اُملَتَسخِّ ينَ  −اهللاُ  َرِحمَ  َمنْ  إالَّ −  اُملقابِلِ  يف َجتُِدُهم أْرزاِقِهم عىل اُملَتَذمِّ  ُمقرصِّ

زِق. الِعبادةِ  بنيَ  َتَعلٌُّق  وهنا ِعباَدِهتِم, يف  والرِّ
نا وقدْ   يف احلاِكمِ  عند جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َهوى ال عنِ  َينْطُِق  ال الذي أْخَربَ

 َربُُّكْم: َيُقوُل « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  قاَل:  َيَسارٍ  بنِ  َمْعِقلِ  حديِث  ِمن ُمْستَْدَركِهِ 
غْ  آَدَم, اْبنَ  َيا  ُتَباِعْد  َال  آَدَم, اْبنَ  َيا ِرْزًقا, َيَدْيَك  وَأْمَألْ  ِغنًى, َقْلَبَك  َأْمَألْ  لِِعَباَدِيت  َتَفرَّ

 .IQH»ُشُغًال  َيَدْيَك  وَأْمَألْ  َفْقًرا, َقْلَبَك  َفَأْمَألْ  ِمنِّي
 قاِعدٍة! ِمن أْعَظَمها فام

 َهَرْبنا فإذا طاَعتِِه, عىل لنا ُمعينًا إالَّ  أْرَزاُقنا وما لِعباَدتِِه,  اهللاُ  َخَلَقنا لَقدْ 
ْرنا ,čاهللا ِعبادةِ  ِمن وَهَرْبنا الطَّاعِة, ِمن  وطالِهبا; أْرزاِقنا بَتْحصيلِ  ُهروَب  ال هذا وَبرَّ
 ُشُغًال. وأْيِدَينا َفْقًرا ُقلوَبنا اهللاُ َمَألَ 

 وال ُحكوماٍت, بَيدِ  وال حاِكمٍ  بَيدِ  ال čاهللا بيدِ  أْرزاَقنا أنَّ  اْعَلمْ  الثَّالثُة: القاِعدةُ 
 اهللاُ: قاَل  فقدْ  ,čاهللا ِكتاِب  يف كثريٌ  ِذْكُرهُ  وهذا ,čاهللا ِمن فلنَْطُلْبها ُفالٍن; أو ُفالنٍ  بَيدِ 

                                                 
 ).٤/٣٢٦( املستدرك يف واحلاكم ),٥٠٠ رقم ,٢٠/٢١٦( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه )١(
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﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä﴾ ٢٦:[الرعد[. 

ْزَق  عُ ـُيوسِّ  أْي:﴾³ ²﴿  وهذا ِه,ـِرْزقِ  يف له ُيْبَسطُ  فهذا ُقُه,ـوُيَضيِّ  الرِّ
  عليه. ُيَضيَُّق 

 o p q r s t u v﴿ آَخَر: موضعٍ  يف − سبحاَنهُ −  اهللاُ وقاَل 
w x y z { |﴾ النَّاسِ  أْكَثرُ  هبا َيْعَلمُ  ال القاِعدةُ  هذه أْي: ]٣٦:[سبأ 

  َعَمًال. ُيوِرُث  ِعلًام 
ابعُة: القاِعدةُ   حارضةً  تكونَ  أنْ  َينَْبغي التي وهي القواِعِد, قاعدةُ  وهي الرَّ

واِم: عىل زَق  أنَّ  الدَّ رْ  فال املاِل, يف ُحيَْرصُ  ال الرِّ ةُ  املاُل, هو ِرْزَقَك  أنَّ  َتَتصوَّ حَّ  فالصِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل  املُطَِّلِب  عبدِ  بنُ  العبَّاُس  جاءَ  فقدْ  األْرزاِق; أْعظمِ  ِمن والعافيةُ 

, عندَ  واحلديُث  ِمِذيِّ ْ  قاَل:  اهللاَ  َأْسَأْلهُ  َشْيًئا َعلِّْمنِي ,čاهللا َرُسوَل  َيا فقاَل: الرتِّ
اًما فَمَكْثُت  فَذَهْبُت  العبَّاُس: قاَل  ,»الَعافِيةَ  اهللاَ َسلِ «  َرُسوَل  يا ُقْلُت: ِجْئُت, ثم أيَّ
ْمنِي čاهللا ْنَيا ِيف  الَعافَِيةَ  اهللاَ َسلِ « قاَل:  اهللاَ َأْسَأْلهُ  َشْيًئا َعلِّ  وهذا ,IQH»َواآلِخَرةِ  الدُّ
 األْرزاِق. أْعظمِ  ِمن

 رمحه ُعَبْيدٍ  بنِ  ُيوُنَس  إىل والَعَوزَ  احلاجةَ  َيْشكو حمتاٌج  فقريٌ  َرُجٌل  جاءَ  امَّ  ل لذا
 فقاَل  ِحيَلتي, وِقلَّةَ  َفْقري وَأْشكو والَعَوزَ  احلاجةَ  أْشكو ِجْئُت  ُيوُنُس, يا وقال: ,اهللا
كَ  ُعَبْيٍد: بنُ  ُيوُنُس  له كَ  َأَيُرسُّ  ال, قال: فبَِسْمِعَك? قال: ال, قال: أْلٍف? مئةُ  بَبَرصِ

                                                 
 ).٣٥١٤( رقم الدعوات, كتاب والرتمذي: ),١/٢٠٩( أمحد أخرجه )١(
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 ومعك الَفْقرَ  َتْشكو ُقْم; قال: ال, قال: فبَِعْقِلَك? قال: ال, قال: فبِلسانَِك? قال:
  IQHاألُلوِف?! مئاُت 

ةُ  حَّ  له: قيل لو مريٌض, َوَلدٌ  له َمنْ  واْسَألوا عظيمٌة, والعافيةُ  عظيمٌة, فالصِّ
 اُس ـالنَّ  َيصيُح  وقدْ  بذلك, لَقبَِل  اْبنَُك; ُيْشفى أنْ  ابِلِ ـُمق يف ُكلِّهِ  مالِِك  َعن َتَتناَزُل 

رونَ  طونَ  وَيَتَذمَّ  čاهللا ُشْكرِ  ِمن ليس وهذا كاِمٍل, لعامٍ  َيُقوُهتُم ما ُبيوِهتِم ويف وَيَتَسخَّ
.  

ْزِق: العظيمةِ  اَملعاين وِمن  رسوَل  أنَّ  ماَجهْ  ابنِ  ُسنَنِ  يف جاءَ  فقدْ  األْمُن; للرِّ
بِِه, يف آِمنًا َجَسِدِه, ِيف  ُمَعاًىف  ِمنُْكمْ  َأْصَبَح  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا  َيْوِمِه; ُقوُت  ِعنَْدهُ  ِرسْ

َام  ْنَيا َلهُ  ِحيَزْت  َفَكَأنَّ   .IRH»الدُّ
ا عُ  هبا أتى مفاهيمُ  إهنَّ ْ سوُل  هبا وَنَطَق  احلكيُم, الرشَّ امةِ  ِمن لُتنِقَذنا ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ  دوَّ
طِ  ِر, التَّسخُّ   الُعقالُء?! فأْينَ  والتََّذمُّ

ْزِق  ِمنَ  كذلك  البيِت  يف وزوجةٌ  شاِكٌر, وَقْلٌب  ذاكٌر, لسانٌ  لك يكونَ  أنْ  الرِّ
: عند واحلديُث  −عنه تعاىل اهللاُ  رَيض −  َثْوبانُ  قال ِدينَِك, أْمرِ  عىل ُتعينَُك  ِمِذيِّ ْ  الرتِّ
 :−سبحاَنهُ −  احلقِّ  َقْوُل  عليه فنََزَل  أْسفاِرِه, بعضِ  يف  النبيِّ  معَ  َخَرْجنَا

﴿r s t u﴾ اهللا رسوَل  يا فقلنا: ]٣٤:[التوبةč,  ُأنِزَلْت 
                                                 

 الشعب يف والبيهقي ),٣/٢٢( احللية يف نعيم وأبو ),١٠١( رقم الشكر يف الدنيا أيب ابن أخرجه )١(
 ).٤١٤٩( رقم

 رقم القناعة, باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ),٢٣٤٦( رقم الزهد, كتاب الرتمذي: أخرجه )٢(
 . األنصاري حمصن بن اهللا عبيد حديث من ,)٤١٤١(
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هِب  يف ِة, الذَّ  َشاكٌِر, وَقْلٌب  َذاكٌِر, لِسانٌ  َأْفَضُلهُ « قاَل: فنتَِّخُذُه? َخْريٌ  املالِ  فأيُّ  والِفضَّ
 .IQH»إيامنِهِ  َعَىل  ُتِعينُهُ  ُمْؤِمنَةٌ  وَزْوجةٌ 

َ  فإذا  عىل وُتعينَُك  وُحتِبُّها ُحتِبُّك ُمْؤمنةً  صاحلةً  زوجةً  َبْيتِك يف لك اهللاُ َيرسَّ
 ِمن ُمْسلِمٍ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  األْرزاِق, أْعظمِ  ِمن هذا أنَّ  فاْعَلمْ  وإيامنَِك; ِدينَِك 

ا عائشَة, حديِث  ِيت  َأَحدٍ  َعَىل  ِغْرُت  َما قالْت: أهنَّ  وكانَ  ,َأْدَرْكُتَها وَما َخِدَجيَة, َعَىل  َغْريَ
دقاِت  بالَعطايا َخدجيةَ  ُصَوْحيِباِت  إىل ُيْرِسُل  خدجيةُ  ماَتْت  أنْ  بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ   والصَّ
اِم; ِمن يومٍ  يف َفغِضْبُت  قالْت: − عنها تعاىل اهللاُ رَيض −  عائِشةُ  فَتغارُ  هباِت; وال  األيَّ

 .IRH»ُحبََّها ُرِزْقُت  َقْد  إِينِّ  َعائَِشُة, َيا« :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل 
; الِودادُ  َبْيُتك وسادَ  ها ل وُحبَّك َزْوَجتَِك, ُحبَّ  ُرِزْقَت  فإذا  أنَّ  فاْعَلمْ  واحلُبُّ

ْزِق, ِمن هذا ْزِق. هذا ِقلَّةِ  ِمن َتْشَتكي الُبيوِت  ِمن كثًريا فإنَّ  الرِّ  الرِّ
ْزِق  َمعاين وِمن  َنْلَتِفُت  فال َنَظِرنا يف ُحمْتَقرةً  تكونُ  قد أشياءُ  أيًضا: الَعظيمةِ  الرِّ

 إليها. االحتياِج  عند إال إليها
كِ  ابنُ  مُ  العالِ  َدَخَل  وقد امَّ شيِد, هارونَ  املُْؤمننيَ  أمريِ  عىل السَّ  َجَلَس  ثم الرَّ

بةَ  املُؤمننيَ  أمريُ  فَطَلَب  بجانِبِِه,  َيْرُفُعهُ  به فإذا باِرٌد, ماءٌ  فيه بكوزٍ  له فَأَتْوا ماٍء, َرشْ
َب  ِك: ابنُ  له فقاَل  املاَء, لَِيْرشَ امَّ بةَ  هذه ُمنِْعَت  لو املُْؤمنَني, أمريَ  يا ِرْسلَِك  عىل السَّ ْ  الرشَّ

ْب  قاَل: ُمْلكي. نِْصَف  ها ل َأْدَفعُ  قال: إليها? حاجةٍ  يف وأنت ها ل َتْدَفعُ  كم  َهنَّأكَ  اْرشَ
بِهِ  ِمن َفَرغَ  فلامَّ  اهللاُ, ِك: ابنُ  له قاَل  ُرشْ امَّ  هذه ُختِْرَج  أنْ  ُمنِْعَت  لو املُْؤمنَني, أمريَ  يا السَّ

                                                 
 ).٣٠٩٤( رقم التوبة, سورة ومن باب القرآن, تفسري كتاب الرتمذي: أخرجه )١(
 ).٢٤٣٥/٧٥( رقم , املؤمنني أم خدجية فضائل باب , كتاب مسلم: أخرجه )٢(
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بةَ  ْ ُه; ُمْلكِي ها ل َأْدَفعُ  قاَل: ها? ل َتْدَفعُ  كم َجَسِدَك, ِمن املاءِ  ِمن الرشَّ  أمريَ  يا فقاَل: ُكلَّ
بةُ  ِقيمُتهُ  ُمْلًكا إنَّ  املُْؤمنَني,  هارونُ  فَبكى عليه; ُيناَفَس  أالَّ  َجلديرٌ  وَبْوُلهُ  ماءٍ  َرشْ

شيدُ    .IQHَشديًدا ُبكاءً  الرَّ
زِق  قواِعدِ  وِمن مَ  قد  اهللاَ  أنَّ  العظيمِة: الرِّ  اُملْؤمننيَ  عىل أْرزاَقهُ  َقسَّ

 اإلْرساِء: ُسورةِ  يف  قاَل  الكافَِر, وُيعطِي اُملْؤِمنَ  ُيْعطِي والكافريَن,
﴿a b c d﴾  َوالكافرينَ  املؤمنني ﴿e f g h i j k 

l m﴾ ٢٠:[اإلرساء[.  
: عندَ  جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل   َأْخالَقُكْم, َبْينَُكمْ  َقَسمَ  اهللاَ إِنَّ « الطََّرباينِّ

, ال وَمنْ  ُحيِبُّ  َمنْ  املاَل  ُيْعطِي اهللاَ وإِنَّ  َأْرَزاَقُكْم, َبْينَُكمْ  َقَسمَ  َكَام   ُيْعطِي وال ُحيِبُّ
  .IRH»ُحيِبُّ  ملَِنْ  إِالَّ  اإليامنَ 

ْزِق  َقواِعدِ  وِمن ضا أيًضا: الرِّ  اهللاُ  قَسمَ  بام َرِيضَ  إذا فالَعْبدُ  اهللاُ, َقَسمَ  بام الرِّ
ْنيا يف َسِعدَ  النَّاسِ  عند ما إىل َيْلَتِفْت  م ول له, ِمِذيِّ  عند جاءَ  فقدْ  واآلِخرِة, الدُّ ْ  الرتِّ
 َهُؤَالءِ  َعنِّي َيْأُخُذ  َمنْ « قاَل:  النبيَّ  أنَّ  , ُهَرْيرةَ  أيب حديِث  ِمن

, َفَيْعَمُل  الَكلَِامِت  ? َيْعَمُل  َمنْ  ُيَعلِّمُ  َأوْ  ِهبِنَّ  رسوَل  يا أنا فُقْلُت: ُهَرْيرَة: أبو قاَل  »ِهبِنَّ
ِق « قاَل: َمخًْسا, فَعدَّ  بَِيِدي فأَخذَ  ;čاهللا  َقَسمَ  بَِام  واْرَض  النَّاِس, َأْعَبَد  َتُكنْ  اَملحاِرمَ  اتَّ
 ُحتِبُّ  َما لِلنَّاسِ  وَأِحبَّ  ُمْؤِمنًا, َتُكنْ  َجاِركَ  إَِىل  وَأْحِسنْ  النَّاِس, َأْغنَى َتُكنْ  َلَك  اهللاُ

                                                 
 ).٤/١٠٣١( للذهبي اإلسالم وتاريخ ),٨/٣٥٧( الطربي تاريخ انظر: )١(
 حديث من ),٨٩٩٠ رقم ,٩/٢٠٣( الكبري املعجم يف والطرباين ),١/٣٨٧( أمحد أخرجه )٢(

 . مسعود بن اهللاعبد



 

 

אאאאFE ٢٢٦

ِحَك  ُتْكثِرِ  وَال  ُمْسلًِام, َتُكنْ  لِنَْفِسَك  ِحِك  َكْثَرةَ  َفإِنَّ  الضَّ  .IQH»الَقْلَب  ِميُت  تُ  الضَّ
 َأْغنَى َتُكنْ  َلَك  اهللاُ َقَسمَ  بَِام  واْرَض « َقْوُلُه: هو اخلَْمسِ  هذه ِمن والشاِهدُ 

 .»النَّاسِ 
ا نعم,  يف ِرْزَقهُ  َيَتَطلَُّب  وهو اُملْسلمِ  ِذْهنِ  يف حارضةً  تكونَ  أنْ  ُبدَّ  ال قواِعدُ  إهنَّ

 وَمساِئِه. َصباِحهِ 
هِ  أْزَهدَ  كانَ  وما النَّاَس  سادَ  ما −تعاىل اهللاُ رمحهُ −  البَّْرصيُّ  واحلََسنُ   إالَّ  َعْرصِ

ِة, األْربعِ  القواِعدِ  تلك عىل قامَ  حينام  َعِلْمُت  قال: القواِعُد? هذه ما له: قيل املُِهمَّ
 َغْريي به َيْشَتِغَل  لن َعَميل أنَّ  وَعِلْمُت  له, َقْلبي فاْطَمَأنَّ  َغْريي َيْأُخَذهُ  لن ِرْزقي أنَّ 

; ُمطَّلِعٌ  اهللاَ أنَّ  وَعلِْمُت  به, فاْشَتَغْلُت  نوِب, باملعايص ُأقابَِلهُ  أنْ  فاْسَتْحَيْيُت  َعَيلَّ  والذُّ
 زادي. بإْعدادِ  فاْشَتَغْلُت  َينَْتظُِرين; اَملْوَت  أنَّ  وَعِلْمُت 

زِق  َقضيَّةِ  ِمثْلِ  َقضيَّةٍ  مع ِمنَّا املَْرءُ  َيتَعاَمَل  أنْ  َينْبَغي هكذا ِة, الرِّ  َخيُوَض  وال املُِهمَّ
 َيْعَلموَنُه, ال قد يشءٍ  إىل َيُسوُقُهم الذي التَّيارِ  هبذا َتَأثَُّروا الذين اخلائِضنيَ  مع

طِ  ِمن حالةٍ  يف َكلِامٍت  ُيَردُِّدون عليها, َيْأَثُمونَ  قد َكلِامٍت  إىل وَيُسوُقُهم رِ  التَّسخُّ  والتَّذمُّ
 يشٍء. عىل َحيُْصلونَ  ال ثم

  k  

                                                 
 وابن ),٢٣٠٥( رقم املحارم, اتقى من باب الزهد, كتاب والرتمذي: ),٢/٣١٠( أمحد أخرجه )١(

 .)٤٢١٧( رقم والتقوى, الورع باب الزهد, كتاب ماجه:
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  k   
 بِالدِ  ِمن بلدٌ  َيبَْق  م ل اإلْسالميِّ  ِمنا بعالَ  َمتُوُج  التي والِفتنِ  األْحداِث  هذه ظِلِّ  يف
 املُْسلمنيَ  َجَعَل  ِممَّا األْحداُث, هذه به وماَجْت  الِفتُن, هذه َدخَلتْهُ  وقدْ  إالَّ  املُْسلمنيَ 

 املالِحدةُ  َيْأَمتِرُ  وما له, ُيَدبَّرُ  وما األْقىص, املسِجدِ  يف ُحياكُ  عامَّ  َغْفلةٍ  يف مكانٍ  ُكلِّ   يف
لِيبِيُّونَ  ةَ  ألنَّ  األْقىص; املسِجدِ  ُجتاهَ  املُنافقنيَ  ِمن ِركاِهبِمْ  يف صارَ  وَمنْ  والصَّ  األُمَّ

 األْرضِ  لتلك  اهللاُ  َجَعَل  بام التَّذكرةُ  علينا َوَجَب  لذا به; ُشِغَلْت  عامَّ  َغْفلةٍ   يف
 بام املُْسلمنيَ  عن ِذْكُرهُ  َيِغيَب  ال حتى َعظيمٍة; َفضائَِل  ِمن األْقىص واملسِجدِ  املُباركةِ 
 واألْحداِث. الِفتَنِ  هذه ِمن هم ل َحَصَل 

 : ﴿A B C اهللاُ قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  َمْرسى هو فاألْقىص
D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W﴾ ١:[اإلرساء[.  

 : ﴿° ± ² ³ اهللاُ قاَل   إْبراهيمَ  ُمهاَجرُ  وهو
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ 

  .]٧١−٧٠:[األنبياء
 © ¨ § ¦﴿ : اهللاُ قاَل   ُموسى َمْقِصدُ  وهو

ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾ ١٣٧:[األعراف[. 
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 d e f g h i j k l m﴿ :− سبحاَنهُ −  وقاَل 
n o p q r s t u v w x y z { 
| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ 
  .]٢١− ٢٠:[املائدة

 : ﴿¶ ¸ ¹ احلقُّ  قال  ُسَلْيامنَ  َمْوطِنُ  وهو
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴾ ٨١:[األنبياء[.  

 : ﴿e f g h i اهللاُ قاَل   ِعيسى َمْأوى وهو
j k l m n o p﴾ ٥٠:[املؤمنون[. 
اكُ  قاَل  حَّ  .IQHاملَْقِدسِ  َبيُْت  هو كثٍري: ابنِ  تفسريِ  يف جاءَ  كام اهللا رمحهام وَقَتادةُ  الضَّ

ا بك اْرتباطٌ  له اَملْقِدسِ  وبيُت   الذي العميُق  التاريُخ  هذا وله اُملْسِلُم, أهيُّ
َل  َيْربِطُ  اِم, بِالدِ  يف وهو ال كيف بآِخِرِهْم, املُْسلمنيَ  أوَّ  التي اُملباركةُ  البالدُ  تلك الشَّ
 عىل َيُدلُّ  ما واإلشاراِت  األحاديِث  ِمن  النبيِّ  لِسانِ  عىل فيها جاء

محنِ  َمالئكةَ  أنَّ  ذلك: من َبَرَكتِها, اِم, عىل أْجنَِحتَها َتبُْسطُ  الرَّ  حديِث  ِمن جاءَ  فقدْ  الشَّ
اِم, ُطوَبى« قاَل:  النبيَّ  أنَّ  ُمْسنِدِه, يف أْمحدَ  عند ثابٍت  بنِ  َزْيدِ   للشَّ

امِ  ُطوَبى امِ  َباُل  َما فُقْلُت: َزْيٌد: َقاَل  ,»للشَّ  باِسُطو اَملالئَِكةُ « َقاَل: ?čاهللا َرُسوَل  َيا الشَّ
امِ  َعَىل  أْجنَِحتَِها  .IRH»الشَّ

امِ  بِالد عىل č اهللا َفْضلِ  ِمن وهذا  فِيها. وما الشَّ
                                                 

  ).١٧/٥٥), تفسري الطربي (٢/٤١٦), وانظر أيضا: تفسري عبد الرزاق (٥/٤٧٧تفسري ابن كثري ( )١(
  ).٣٩٥٤), والرتمذي: كتاب املناقب, باب يف فضل الشام واليمن, رقم (٥/١٨٤(أخرجه أمحد  )٢(
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امِ  وبالدُ   عند األْسَقعِ  ْبنِ  َواثَِلةَ  حديِث  ِمن جاءَ  فقدْ  ,čاهللا بالدِ  َصْفوةُ  هي الشَّ
 الَيَامنِ  ْبنُ  ُحَذْيَفةُ  َجاَءهُ  وَقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرُسوَل  َسِمْعُت « قاَل: الكبريِ  ُمْعَجِمهِ  يف الطَّرباينِّ 

 فأين ,čاهللا َرُسوَل  يا ِمتَّ  إذا َيْسَتِشريانِِه: أي: »اَملنِْزلِ  يف َيْسَتِشريانِهِ  َجَبلٍ  ْبنُ  وُمَعاذُ 
اِم, إَِىل  بَِيِدهِ  َفَأْوَمأَ « َننِْزُل? البالدِ  أيِّ  ويف َنْرَحتُِل? اِم, إىل فَأْوَمأَ  َسَأالُه; ُثمَّ  الشَّ  ثم الشَّ
اِم, إىل فَأْوَمأَ  َسَأالُه; اِم; َعَلْيُكمْ « قاَل: ثم الشَّ َا بالشَّ  َيْسُكنَُها ,čاهللا بِالدِ  َصْفوةُ  َفإِهنَّ
 .IQH»َخْلِقهِ  ِمنْ  ِخَريُتهُ 

 َحَواَلةَ  ابنِ  حديِث  يف جاءَ  فقد َخْلِقِه, ِمنْ  ِخريَتهُ  إليها اهللاُ َجيَْتبي بالدٌ  وهي
,  اهللا رسوَل  َسِمْعُت  قاَل: ُسنَنِِه, يف داُودَ  أيب عند واحلديُثč  

اِم, ُجنٌْد  ُجمَنََّدًة: ُجنُوًدا َتُكوُنوا َأنْ  إَِىل  األَْمرُ  َسَيِصريُ « يقوُل:  وُجنٌْد  بالَيَمِن, وُجنٌْد  بالشَّ
 أيِّ  إىل يل: اْخَرتْ  أِي  »ذلك أْدَرْكُت  إنْ  čاهللا رسوَل  يا يل ِخرْ  َحوالَة: ابنُ  قال ,»بالِعراِق 

هُ  ِجهةٍ  اِم; َعَلْيَك  قال: « َأَتَوجَّ َا بالشَّ  ِمنْ  ِخَريَتهُ  إَِلْيَها َجيَْتبِي َأْرِضِه, ِمنْ  čاهللا ِخَريةُ  َفإِهنَّ
 IRH.»ِعباِدهِ 

امُ  امِ  أْرُض  كانْت  الِفَتنُ  َتزاَمحَِت  فُكلَّام الِفتِن, عند اإليامنِ  َمْوِئُل  والشَّ  الشَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   العاصِ  بن َعمرو بن اهللا عبدِ  حديِث  ِمن جاءَ  اإليامِن, َمْوِئَل 
امِ  الِفَتنُ  َوَقَعِت  إَِذا اإليامنَ  َوإِنَّ  َأَال « قاَل:   .ISH»بالشَّ

امِ  وأهُل  ةِ  صالِح  يف امليزانُ  هم الشَّ  يف جاءَ  ما ذلك عىل َدلَّ  َفساِدها, أو األُمَّ
ِمِذيِّ  ُسنَنِ  ْ ةَ  بنِ  ُمعاويةَ  حديِث  ِمن الرتِّ  :č اهللا رسوُل  قاَل  قاَل: أبيه, عن ُقرَّ

                                                 
 ).١٣٧ رقم ,٢٢/٥٨( للطرباين الكبري املعجم )١(
 ).٢٤٨٣( رقم الشام, سكنى يف باب اجلهاد, كتاب داود: وأبو ),٤/١١٠( أمحد أخرجه )٢(
 ).٤/٥٠٩واحلاكم يف املستدرك (), ١٤٥٦٤, رقم ١٣/٦٣٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )٣(
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امِ  َأْهُل  َفَسَد  إَِذا«  .IQH»فِيُكمْ  َخْريَ  َفَال  الشَّ
امِ  وبالدُ   ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  الزماِن; آِخرَ   ِعيسى َمْهبِطُ  هي الشَّ

 الَبْيَضاءِ  اَملنَاَرةِ  ِعنَد  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َينِْزُل  ُثمَّ « ُسنَنِِه: يف داُودَ  أيب عند واحلديُث 
قِيَّ   .IRH»ِدَمْشَق  َرشْ

امُ   ِمن الكبريِ  الطَّرباينِّ  ُمْعَجمِ  يف جاءَ  فقدْ  والغناِئِم, األْرزاِق  َخمْزنُ  هي والشَّ
 إِنَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  َسِمْعُت  قاَل: − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  ُأمامةَ  أيب حديِث 

اَم, ِيب  اْسَتْقَبَل   اهللاَ اَهَك  ما َجَعْلُت  وقاَل: للَيَمِن, َظْهِري وَوىلَّ  الشَّ  ِغنيمةً  ُجتَ
كُ  وَينُْقُص  َيزيُد, اإلْسالمُ  َيزاُل  وال َمَدًدا, َظْهَركَ  َخْلَف  وما وِرْزًقا, ْ  .ISH»وَأْهُلهُ  الرشِّ

 تلك إىل ُحيَاكُ  ما ُتنِْسَيهُ  وال األحداِث, هذه مع يعيَش  أنْ  للُمْسلمِ  ُبدَّ  فال
 اُملباَرِك. األْقىص وإىل املُباركةِ  البالدِ 

اِم, بالدَ  ُيَميِّزُ  ما أْعظمِ  ِمن وإنَّ  امِ  بركاِت  أْعظمِ  وِمن الشَّ   اهللاَ أنَّ  الشَّ
 تاريِخ  يف األْرضِ  يف ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  ثاين هو الذي األْقىص, اَملْسِجدَ  فيه اْسَتْوَدعَ 

ِة, نَني. آالُف  عليه َتعاَقَبْت  الَبرشيَّ  السِّ
ِمها, وُمْسِلمٍ  الُبخاريِّ  صحيِح  يف جاءَ  وقدْ   رَيض − َذرٍّ  أيب حديِث  ِمن وغْريِ

َل? األْرضِ  يف ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  أيُّ  ,čاهللا َرُسوَل  َيا ُقْلُت: قاَل: − عنه تعاىل اهللاُ  قاَل: أوَّ
                                                 

 ).٢١٩٢( رقم الشام, يف جاء ما باب الفتن, كتاب والرتمذي: ),٣/٤٣٦( أمحد أخرجه )١(
 داود: وأبو ),٢٩٣٧( رقم الدجال, ذكر باب الساعة, وأرشاط الفتن كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . سمعان بن النواس حديث من ),٤٣٢١( رقم الدجال, خروج باب املالحم, كتاب
 ).٧٦٤٢ رقم ,٨/١٤٥( للطرباين الكبري املعجم )٣(
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? ُثمَّ  ُقْلُت: ,»اَحلَرامُ  اَملْسِجُد «  قاَل: َبْينَُهام? َكمْ  ُقْلُت: ,»األَْقَىص  اَملْسِجُد « قاَل: َأيٌّ
  .IQH»َسنَةً  َأْرَبُعونَ «

 ويف أْبنائِِهْم, وثقافةِ  َثقاَفتِِهم, ويف ضامئِِرهم, يف ُحيْيُوا أنْ  باملُْؤمننيَ  َفَحِريٌّ 
 َيِغيَب  ال حتى األْقَىص; املَْسِجدِ  ِذْكرَ  دائًام  ُحيْيُوا أنْ  وإْعالِمِهم: وَتْعلِيِمِهم, ُجمْتَمعاِهتِم,

ُرهُ  ال قد بأْمرٍ  اليومَ  مُ  العالَ  ُفِجعَ  فلو املُْسلمَني, اْهتِامماِت  عنِ   له, ُيَدبَّرُ  ولكنَّهُ  َنتََصوَّ
 ُغيَِّبِت  وقد َسيَْحُصُل  ماذا األْقىص, املَْسِجدِ  َهْدمِ  أْخبارِ  عىل اليومَ  املُْسلمونَ  أْصبََح   لو

ةُ  ها األُمَّ  ?ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  َمْرسى أْخبارِ  عن بَأْرسِ
 يف ُمْشَتِعلةً  األْقىص اَملْسِجدِ  ِذْكرِ  َجْذوةَ  ُنْبِقَي  أنْ  مجيًعا علينا لِزاًما فكانَ 

واِم. عىل وُقلوبِنا ُعقولِنا ويف َثقاَفتِنا  الدَّ
  k  

                                                 
 رقم املساجد, كتاب ومسلم: ),٣٣٦٦( رقم األنبياء, أحاديث كتاب البخاري: أخرجه )١(

)٥٢٠.( 
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  النبيَّ  أنَّ  − عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  مالٍِك  بنِ  أنسِ  حديِث  يف جاءَ 
 »الُعُمرِ  َعَىل  واِحلْرُص  املاِل, َعَىل  اِحلْرُص  اْثنََتاِن: ِمنْهُ  وَتِشبُّ  آَدمَ  اْبنُ  َهيَْرمُ « قاَل:
  .IQHُمْسِلمٌ  رواهُ 

مُ  أْي:  هناك َيبْقى ولكنْ  َهَرِم, ال مرحلةِ  إىل َيِصَل  حتى آَدمَ  باْبنِ  الُعُمرُ  َيتََقدَّ
بعَني, إىل َيِصُل  فقد احلياِة, وُحبُّ  املاِل, ُحبُّ  شابَّاِن: مها وإنَّام َيِشيخاِن, ال َشيْئانِ   السَّ

ُف  أو الثَّامنَني, إىل َيتجاَوُزها أو  َنْفِسهِ  يف شابَّتانِ  اخلَْصلتانِ  وهاتانِ  التِّسعَني, عىل ُيْرشِ
يِْخ  َقْلُب « قاَل: ُأْخرى ِروايةٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ماَجهْ  ابنِ  ُسنَنِ  يف جاءَ  لذا َقْلبِِه; ويف  الشَّ

: ُحبِّ  ِيف  َشابٌّ   .IRH»املَالِ  وَكثَْرةِ  اَحليَاةِ, ُحبِّ  ِيف  اْثنَتَْنيِ
 : ﴿p q r s t u v اهللاُ  وقاَل 
w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «﴾ ١٤:عمران [آل[. 

  .]٢٠:[الفجر ﴾² ± ° ¯ ®﴿ سبحاَنُه: وقاَل 
                                                 

 ).١٠٤٧( رقم الدنيا, عىل احلرص كراهة باب الزكاة, كتاب مسلم: أخرجه )١(
 كتاب ماجه: وابن ),١٠٤٦( رقم الدنيا, عىل احلرص كراهة باب الزكاة, كتاب مسلم: أخرجه )٢(

 . هريرة أيب حديث من ),٤٢٣٣( رقم واألجل, األمل باب الزهد,

kk
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 اهللاَ  إنَّ  قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ولكنَّ  عليه, ُفطِرَ  قد أْمرٌ  هذا للاملِ  اإلنسانِ  فَمحبَّةُ 
  ةٍ  لُكلِّ  َجَعَل ةِ  هذه وفِْتنةُ  فِْتنًة, ُأمَّ  َكْعِب  حديِث  يف كام املاِل, يف األُمَّ

ِمِذيِّ  عند ِعياضٍ  بنِ ا ْ ةٍ  لُِكلِّ  إِنَّ « قاَل: −مَ وسلَّ  وآلِهِ  عليه اهللاُ  صىلَّ − النبيَّ  أنَّ  الرتِّ  ُأمَّ
تِي وفِْتنَةُ  فِْتنًَة,  .IQH»اَملاُل  ُأمَّ

ِة, هذه عىل املالِ  فِْتنةُ  الِفَتِن: أْبواِب  وأْعَظمُ   : ﴿a اهللاُ قاَل  األُمَّ
b c d e f g h i j k﴾ ٢٨:[األنفال[.  

 ُهَرْيرةَ  أيب حديِث  ِمن جاءَ  كام − مَ وسلَّ  وآلِهِ  عليه اهللاُ  صىلَّ − النبيُّ  َأْخَربَ  لذا
ُجُل  ُيَباِيل  َال  َزَمانٌ  النَّاسِ  َعَىل  َلَيْأتَِنيَّ « قاَل: النَّسائيِّ  عند  ِمنْ  اَملاَل, َأَصاَب  َأْينَ  ِمنْ  الرَّ

 .IRH»?َحَرامٍ  ِمنْ  َأمْ  َحاللٍ 
 املاُل  اذَ هَ إىل  َيْلتِفُت  ال حينام الَعبِْد, عىل الِفتْنةِ  باِب  َفتِْح  يف األُوىل اخلُْطَوةُ  وهذه

َهنا التي الثَّروةُ  هذه أو حراٍم? ِمن أم حاللٍ  ِمنأ اْكتََسبَهُ  الذي  ِعرشينَ  َمدى عىل َكوَّ
 أم حاللٍ  ِمن املُتََّسعُ  املُْمتدُّ  العقارُ  هذا أو حراٍم? ِمن أم حاللٍ  ِمن سنةً  ثالثنيَ   أو
 أم حاللٍ  ِمن َهل ُمجِعت األْحَفادو األْبنَاء هبا َيتََمتَّعُ  التي النَِّعمُ  هذه أو حراٍم?  من
 حراٍم?  ِمن

  بإجياٍز: نْذُكُرها باملاِل, َرِئيٌس  ُمَتعلٌَّق  ها ل القواِعدِ  ِمن جمموعةٌ  هاهنا لذا
                                                 

 رقم املال, يف األمة هذه فتنة أن جاء ما باب الزهد, كتاب والرتمذي: ),٤/١٦٠( أمحد أخرجه )١(
)٢٣٣٦.( 

). وأخرجه بنحوه ٤٤٥٤(أخرجه النسائي: كتاب البيوع, باب اجتناب الشبهات يف الكسب, رقم  )٢(
 ).٢٠٨٣, رقم (﴾¿ ¾ ½ ¼ « º﴿البخاري: كتاب البيوع, باب قول اهللا تعاىل: 
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ضا والَقناعةُ  فيه, الَربكةُ  املالِ  يف الِعْربةُ  األُوىل: القاِعدةُ   ليست الَقْلِب, يف والرَّ
حابةِ  كِبارِ  دُ ـأح ِحزامٍ  بنُ  كيمُ ـَح  قاَل  ِقلَّتِِه, أو الِ  م ال بكثرةِ  الِعْربةُ  رينَ  الصَّ    املَُعمَّ

 ثم فأْعطاين, ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َسأَلُْت « قاَل: البُخاريِّ  عند واحلديُث  − عنه تعاىل اهللا رَيض − 
ةٌ  املَاَل  َهَذا إِنَّ  َحكِيُم, َيا قاَل: ثم فأْعطاين, َسأَلْتُهُ  ثم فأْعطاين, َسأَلْتُهُ   َفَمنْ  ُحْلَوٌة; َخِرضَ
اِف  َأَخَذهُ  وَمنْ  فِيِه, لَهُ  ُبوِركَ  َنْفسٍ  بطِيِب  َأَخَذهُ   َوَكانَ  فِيِه, لَهُ  ُيبَاَركْ  مْ  لَ  َنْفسٍ  بِإِْرشَ
ْفَىل  اليَدِ  ِمنَ  َخْريٌ  الُعْليَا واليَُد  َيْشبَُع, َوَال  َيأُْكُل  َكالَِّذي    .IQH»السُّ

 قليلًة, كانت وإنْ  هم أْموالِ  يف هم ل اهللاُ باَركَ  كيف النَّاسِ  ِمن رشحيةٍ  إىل واْنُظرْ 
 الذين النَّاسِ  ِمن ُأْخرى رشحيةٍ  إىل واْنُظرْ  وُيْرِضيهم, وُيْقنُِعُهم, ُيْشبُِعُهم, فالقليُل 
 وهذا ُيْقنُِعهم, وال ُعيوَهنُم, َيْمَألُ  وال ُيْغنِيهم, ال الكثريُ  أْمواِهلم, ِمن الربكةُ  ُنِزَعِت 

  َعَدِمها. ِمن الربكةِ  ُوجودِ  دليُل 
اِم, ِمن يومٍ  يف َذرٍّ  أبا č اهللا رسوُل  وسأَل  , َأَبا َيا« فقاَل: األيَّ  َذرٍّ

 قِلَّةَ  َأَفَرتَى« قاَل: ,čاهللا رسوَل  يا َنَعمْ  ُقْلُت: »الِغنَى? ُهوَ  اَملالِ  َكْثَرةَ  َأَتَرى
َام « قال: ,čاهللا رسوَل  يا َنَعمْ  قلُت: »الَفْقُر? ُهوَ  املَالِ   الَقْلِب, ِغنَى الِغنَى إِنَّ

  .IRH»الَقْلِب  َفْقرُ  والَفْقرُ 
 الَعْبدِ  َقْلُب  اْغَتنَى وإَِذا َأْمَواُلُه, َكُثَرْت  وإنْ  َفِقريٌ  فُهوَ  َعْبدٍ  َقْلُب  اْفَتَقرَ  إَِذا čواهللا

   األُوىل. القاعدةُ  هذه َماُلُه, َقلَّ  وإِنْ  َغنِيٌّ  َفُهوَ 
                                                 

 ),٦٤٤١( رقم ,»حلوة خرضة املال هذا« :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول باب الرقاق, كتاب البخاري: أخرجه )١(
 ).١٠٣٥( رقم السفىل, اليد من خري العليا اليد أن بيان باب الزكاة, كتاب ومسلم:

 ),٦٨٥( رقم صحيحه يف حبان وابن ),١١٧٨٥( رقم الكربى السنن يف النسائي أخرجه )٢(
 ).٤/٣٢٧( املستدرك يف واحلاكم
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 اخلريَ  َينْوي وهو أَخَذهُ  فإنْ  أخَذُه, حينام صاِحبِهِ  لنِيَّةِ  َتَبعٌ  املاُل  الثانيُة: القاِعدةُ 
َل  , َحصَّ , َينْوي وهو أَخَذهُ  وإنْ  اخلْريَ َّ  وإْفساَدهُ  إضاَعَتهُ  أو به, اللَِّعَب  َينْوي أو الرشَّ

 َعنُْه, اهللاُ َأدَّى َأَداَءَها ُيِريُد  النَّاسِ  َأْمَواَل  َأَخَذ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  وإْتالَفُه,
  .IQH»اهللاُ َأْتَلَفهُ  إِْتَالَفَها ُيِريُد  َأَخَذَها وَمنْ 

رُ  أو للنَّاسِ  يبيعُ  أو للنَّاِس, وَيْبني ُيتاِجرُ  تاِجًرا َيُكونَ  كأنْ   َيْعَمُل  هم, ل ُيَؤجِّ
ُل   فاهللاُ أداَءُه, يريدُ  وهو أَخَذهُ  إنْ  املاِل, هبذا  أخَذهُ  َمنْ  ولكنْ  بأداِئِه, َيَتَكفَّ
 َحياتِهِ  يف أو توفيِقِه, أو عافيتِِه, أو تِِه,ـِصحَّ  يف  اهللاُ أْتَلَفهُ  اإلْتالُف  نِيَّتِهِ  وِيف 
 أْبناِئِه. مع أو ُأْرستِِه, مع

 قال كام سنًة, عرشينَ  بعد التََّلُف  يكونُ  قد لكنْ  اليوَم, التََّلُف  يكونُ  ال وقدْ 
لِف: بعُض   بعدَ  ِغبَّها ْدُت ـَوَج  ُدُهم:ـأح فقاَل  ٍني,ـح بعد ولو ِغبَّها ِجَدنَّ ـَلتَ  السَّ

  .IRHسنةً  أْربعنيَ 
ُد, وال منها ويأُخذُ  البقالةِ  هذه عند فيأيت النَّاسِ  أْمواَل  َيْأُخذُ  الذي لذا  ُيَسدِّ

ُد, وال ُفالنٍ  عند ِمن َدْينًا َيْأُخذُ  أو رُ  أو ُيَسدِّ ُد, وال وُيْتِلُفهُ  اَملْسَكنَ  هذا ُيَؤجِّ  هو ُيَسدِّ
, أنَّه َيُظنُّ  ةً  له أنَّ  َيُظنُّ  أو القانوِن, عىل أو بالقانونِ  َيَتالعَب  أنْ  استطاعَ  وأنَّه ذِكيٌّ  ُقوَّ
 إذا اإلْتالِف  ِمن اخلالُص  أين لكنْ  املُْشكالِت, هذه ِمن ُختَلُِّصهُ  الُفالينِّ  املكانِ  يف

 اهللاُ? أْتَلَفهُ 
                                                 

 ), من حديث٢٣٨٧, رقم (من أخذ أموال الناسأخرجه البخاري: كتاب يف االستقراض, باب  )١(
 . هريرة أيب

 ).١٢٧(ص: اجلوزي البن اهلوى ذم انظر: )٢(
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سولِ  َقْولِ  ِمن هو أين  اهللاُ َأدَّى َأَداَءَها ُيِريُد  النَّاسِ  َأْمَواَل  َأَخَذ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ
 ?»اهللاُ َأْتَلَفهُ  إِْتَالَفَها ُيِريُد  َأَخَذَها َوَمنْ  َعنُْه,

 إىل وَننُْظرَ  وِشاملِنا َيِمينِنا عن َنْلَتِفَت  أو َسَبَقنا, َمن ِسَريِ  يف َنْقَرأَ  أنْ  إالَّ  علينا وما
 األيَّامِ  ِمن يوًما بالَبنانِ  إليه ُيشارُ  كان النَّاِس, ِمن لكثريٍ  َحَصَل  الذي اإلتالِف  هذا
, أهلِ  أْغنَى أنَّهُ  عىل  فأْتلَفهُ  إْتالَفها; يريدُ  بالباطِلِ  النَّاسِ  أْمواَل  يأُخذُ  كانَ  لكنَّهُ  احليِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أْخَربَ  هكذا النَّاَس, يسأُل  املجالِسِ  عىل يدورُ  اآلنَ  فهو اهللاُ,

 يومَ  عنه سنُْسَأُل  املاَل  هذا أنَّ  املاِل: هبذا رئيٌس  ُمَتَعلٌَّق  ها ل التي الثالثُة: القاِعدةُ 
 َبْرَزة أيب حديِث  يف كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  أْنَفْقناُه, وفيام اْكَتَسْبناهُ  أين ِمن الِقيامةِ 

: عند  األْسَلميِّ  ِمِذيِّ ْ  ُيْسَأَل: َحتَّى الِقَياَمةِ  َيْومَ  َعْبدٍ  َقَدَما َتُزوُل  َال « الرتِّ
 وفِيَام  اْكَتَسَبُه? َأْينَ  ِمنْ  َمالِهِ  وَعنْ  َعِمَل? فِيَام  ِعْلِمهِ  َوَعنْ  َأْفنَاُه? فِيَام  ُعُمِرهِ  َعنْ 

ِه. ذلك عن ُيْسَأُل  IQH»َأْبَالهُ  فِيَام  ِجْسِمهِ  وَعنْ  َأْنَفَقُه?  ُكلِّ
قيِب  َعْنيُ  تكونُ  قد فاْنتَبِهْ   َتُغضُّ  وقد ُمتعاطفًة, الدنيا يف عليكاآلدمي  الرَّ

ا أو منك, لُِقْرِهبا أو أْكثََر; لَِتتَامدى عنك َتتَغاَفُل  وقد عنك, الطَّْرَف  كُ  ألهنَّ  معك َتْشَرتِ
 č اهللا َعْنيَ  لكنَّ  أْنَفْقتَُه, فيام أو ماَلَك  أَخْذَت  أين ِمن َتْسَأُلَك  وال فيه, أنت فيام

 أْنَفْقَتهُ  لكنْ  حالًال  املصدرُ  يكونُ  قد أْنَفْقتَُه? وفيام أَخْذَتُه? أين من ُكلَُّه, ذلك ُحتْيص
 ذاك. وعن هذا عن َستُْسأُل  احلراِم,  يف

ابعُة: القاِعدةُ  يِن, لَقوامِ  أْنَزَلهُ  املاَل   اهللاُ أْنَزَل  امَّ  ل الرَّ  ولنُْرصةِ  الدِّ
يِن, ْيثيِّ  واِقدٍ  أيب حديِث  ِمن أمحدَ  اإلمامِ  ُمْسندِ  يف جاءَ  األْرِض, يف ولَتْمِكينِهِ  الدِّ   اللَّ

                                                 
 ).٢٤١٧( رقم القيامة, يف باب القيامة, صفة كتاب الرتمذي: أخرجه )١(



 

 

א٢٣٧

ا : اهللاُ  قاَل « :č اهللا رسوُل  قاَل  قاَل: قامِ  املاَل  أْنَزْلنَا إِنَّ الةِ  ِإلِ  الصَّ
كاةِ  وإِيَتاءِ    .IQH»الزَّ

ى  اهللاُ أْنَزلهُ  فاملاُل   ِدينَُه, به ولِنَنُْرصَ  − سبحاَنهُ − طاَعتِهِ  عىل به لنََتقوَّ
ُهمْ  َأْقَواًما čهللا إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قال األْرِض, يف املَُمكَّنَ  هو ولِنَْجَعَلهُ   ملَِنافِعِ  بالنَِّعمِ  َخيَْتصُّ

َها الِعباِد, لَ  ِمنُْهْم, َنَزَعَها َمنَُعوَها َفإَِذا َبَذُلوَها; ما فِيِهمْ  ُيِقرُّ ِهمْ  إَِىل  َها وَحوَّ  .IRH»َغْريِ
مَ  ممَّا ْفَهمْ تُ  اللذا ف املاِل, بَكْسِب   اهللاُ  أَمَرنا اخلامسُة: القاِعدةُ   أنَّ  َتَقدَّ

 منَك   اهللاُ أرادَ  بْل  ال, اآلخريَن, إىل ُحمْتاًجا َفِقًريا تكونَ  أنْ  منك يريدُ  اهللاَ
عَ  أنْ  وبإْمكانَِك  املاَل, هذا َتْكِسَب  أنْ  عَ  وأنْ  املاِل, هذا َكْسِب  يف َتَتَوسَّ  َمواِردَك, ُتنَوِّ
 لذا َفِقًريا; اُملْجَتمعُ  يكونَ  أنْ  ِمن خريٌ  َغنِيا اُملَْجَتمعُ  يكونَ  فأنْ  َدْخَلَك, ُتْكثِرَ  وأن
 َظْهِرهِ  َعَىل  اَحلَطِب  بُِحْزَمةِ  َفَيْأِيتَ  َحْبَلهُ  َأَحُدُكمْ  َيْأُخَذ  َلئِنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل 

ا اهللاُ فَيُكفَّ  َفَيبِيَعَها  فاهللاُ ,ISH»َمنَُعوهُ  َأوْ  َأَعْطَوهُ  النَّاَس  َيْسَأَل  َأنْ  َلهُ  َخْريٌ  − َوْجَههُ  ِهبَ
َب. أنْ  منك يريدُ    َتَتَكسَّ

 حالٍل, ِمن الَكْسِب  األْبطاِل: بَِعَملِ  عليك :−تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  ُسفيانُ  قاَل 
 .ITHالعيالِ  عىل واإلْنفاِق 

                                                 
 ).٥/٢١٨( أمحد أخرجه )١(
 . عمر ابن حديث من ),٥( رقم املعروف اصطناع يف الدنيا أيب ابن أخرجه )٢(
 الزبري حديث من ,)١٤٧١( رقم املسألة, عن االستعفاف باب الزكاة, كتاب البخاري: أخرجه )٣(

 . العوام بنا
 والبيهقي ),٦/٣٨١( احللية يف نعيم وأبو ),٢٣( رقم العيال عىل النفقة يف الدنيا أيب ابن أخرجه )٤(

 ).١١٧٧( رقم الشعب يف
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ِرُ  َم: العالِ  اُملباركِ  ابنَ  سألُت  :اهللا رمحه َمجيلٍ  بنُ  َهْيَثمُ  ال وقال  الَبْحِر? يف َأجتَّ
ِرْ  قاَل:  .IQHالنَّاسِ  عنِ  واْستْغنَ  والَبْحِر, الَربِّ  يف اجتَّ

 أن ِمن لك َخْريٌ  هذا وُفالٍن, ُفالنٍ  عن ُيْغنيَك  وَدْخٌل  َكْسٌب  لك يكونَ  أنْ 
 النَّاَس. َتسأُل  فقًريا تكونَ 

َب, أنْ  منك ُيريدُ  فاإلسالمُ   ذلك, ِمن أْبَعدُ  هو ما اإلْسالمُ  منك أرادَ  بل َتَتَكسَّ
ْب, منه فاْخُرْج  َبَلدٍ  يف ِرْزًقا لك َجتِدْ  م ل إذا  : ﴿T U اهللاُ  قاَل  وَتَكسَّ

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴾ ١٥:[امللك[. 
 .IRHغِريهِ  بلدٍ  إىل فْلَيتَِّجرْ  البلدِ  يف أَحُدُكم ُيْرَزْق  م ل إذا : ُعَمرَ  ابنُ  قال
 األْرِض. هذه يف وِسْح  اْذَهْب  يشٌء, َيْمنَُعَك  ال أْي:
افعيِّ  اإلمامِ  إىل ُتنَْسُب  التي العجيبةِ  األبياِت  تلك ويف   يقوُل:  الشَّ

ْب َعِن األَْوَطاِن ِيف َطَلِب الُعـَىل  َتَغرَّ
 

 وَسافِْر َفِفي األَْسـَفاِر َمخْـُس َفَوائِـدِ 
 َتْفــِريُج َهــمٍّ واْكتَِســاُب َمِعيَشــٍة

 

ـــٌم  ـــدِ وِعْل ـــْحَبُة َماِج  وآَداٌب وُص
ــةٌ  ــَفاِر ُذلٌّ وُغْرَب ــَل ِيف األَْس ــإِْن قِي  َف

 

ـَدائِدِ   وَقْطٌع لِلَفيـاِيف واْرتِكـاُب الشَّ
 َفَمْوُت الَفَتـى َخـْريٌ َلـُه ِمـْن َحياتِـِه

 

ــْنيَ َواٍش وَحاِســدِ   ISHبِــَداِر َهــَواٍن َب
                                                 

 ).٢٣٠( رقم املال إصالح يف الدنيا أيب ابن أخرجه )١(
 ).٢٣٣( رقم املال إصالح يف الدنيا أيب ابن أخرجه )٢(
 يف السمعاين ونسبها التنييس, وكيع أليب )٥/٤٠( الدهر ةميتي يف الثعالبي نسبها األبيات )٣(

 ).٥٨(ص: الشافعي ديوان وانظر: سنان, بن خلازم )٧٨٤(ص: شيوخه معجم من املنتخب



 

 

א٢٣٩

 أحبَّها التي أْرِضهِ  ِمن األيَّامِ  ِمن يوًما − تعاىل اهللا رمحهُ −  حييي بنُ  احلََسنُ  وَخَرَج 
 َحيْيى أبا يا قاَل: َيْعِرُفهُ  بَرُجلٍ  تَقىالف ُيتاِجُر, احلَبشةِ  أرضِ  إىل بعيًدا فيها, وتَربَّى

 طلِب  يف َخَرْجُت  قال: فيها? ُتتاِجرُ  احلَبشةِ  أْرضِ  إىل َأْرِضَك  ِمن َأْخَرَجَك  الذي  ما
ْزِق  ْنيا? عىل منك ِحْرٌص  ذلك َأُكلُّ  قائًال: َفالَمهُ  معيشٍة. واْكتِساِب  الرِّ  قال: الدُّ

  .IQHِمثْلَِك  هو من إىل أْحتاَج  أنْ  كراهيةَ  هو بل ,čواهللا  ال
افعيُّ  وصدَق     قاَل: حينام − تعاىل اهللاُ رمحهُ − الشَّ

ــُه ــْن ُتَفاِرُق ــا َعمَّ ــْد ِعَوًض ــافِْر َجتِ َس
 

الَعْيِش ِيف النََّصـِب واْنَصْب َفإِنَّ َلِذيَذ 
ـــُدهُ  ـــاِء ُيْفِس ـــوَف امل ـــُت ُوُق إِينِّ َرَأْي

 

ِر لَ ـإِْن َساَح َطاَب وإِْن لَ  ْم َيطِِب ـْم َجيْ
َسْت واألُْسُد لَْوَال فَِراُق األَْرِض َما اْفَرتَ

 

ْهُم َلْوَال فَِراُق الَقْوِس لَ  ْم ُيِصِب ـوالسَّ
ْمُس َلْو َوَقَفْت ِيف الُفْلـِك َدائَِمـًةوالشَّ

 

َها النَّاُس ِمْن ُعْجٍم وِمـْن َعـَرِب ـلَ  َملَّ
ــِه ِ ــى ِيف َأَماكِن ِب ُمْلًق ْ ــالرتُّ ــْربُ ك والتِّ

 

والُعوُد ِيف َأْرِضـِه َنـْوٌع ِمـَن اَحلَطـِب 
ـــُه ـــزَّ َمْطَلُب ـــَذا َع َب َه ـــرَّ ـــإِْن َتَغ َف

 

َب َذاَك َعــزَّ ِيف الطََّلــِب  IRHوإِْن َتَغــرَّ

ُسِب, إىل َيْدعو فاإلسالمُ  ياحةِ  إىل وَيْدعو التَّكَّ  أنْ  أْجلِ  ِمن األْرضِ  يف السِّ
  النَّاِس. عنِ  النَّاُس  َيْسَتْغنَِي 

  k  

                                                 
 ).٢٣٧( رقم املال إصالح يف الدنيا أيب ابن أخرجه )١(
 ).٣٦(ص: الشافعي ديوان )٢(
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 : ﴿` a b c d e f g h i j احلقُّ  قاَل 
k l m n o p q r s﴾ ٧٢−٧١:[مريم[. 

ا جهنَّمَ  َمْتنِ  عىل  اهللاُ َينِْصُب   هو َمنْ  فمنهم الِعباُد, عليه َيْعُربُ  ِجْرسً
َثنا وقد َجَهنََّم, يف ُيَكْرَدُس  َمنْ  ومنهم بُخدوِشِه, َينْجو َمنْ  ومنهم ناٍج,  رسوُل  َحدَّ
 كام  فقاَل  َجَهنََّم, َمْتنِ  عىل هو الذي اِجلْرسِ  هذا عن č اهللا

اطُ  فُيوَضعُ « ُمْسَتْدَرِكِه: يف احلاكِمِ  عند جاءَ  ْيِف, ِمنَ  َأَحدُّ  املُوَسى, َحدِّ  ِمْثَل  الرصِّ  السَّ
َعرِ  ِمنَ  َأَدقُّ  نُ  َمنْ  أْي: »َهَذا? َعَىل  ُجتِيزُ  َمنْ  اَملالئَِكُة: َفَتُقوُل  ,َمَزلَّةٌ  َدْحٌض  الشَّ  َيَتَمكَّ
, هذا عىل ُجيِيزَ  أنْ  ِمن ْيِف  ِمن َأَحدُّ  َوْصُفُه: هذا الذي اِجلْرسِ َعرِ  ِمنَ  وأَدقُّ  السَّ  الشَّ

ٌة, َدْحٌض   َعبَْدَناكَ  َما ُسبَْحاَنَك, َفيَُقولُوَن: َخْلِقي; ِمنْ  ِشئُْت  َمنْ  َقاَل:« شديدةٌ  ظلمةٌ  َمَزلَّ
  .IQH»ِعَباَدتَِك  َحقَّ 

, هذا ُطوَل  نعلمُ  ال ونحنُ   أنَّ  ُمْسلمٍ  صحيِح  يف وَردَ  بام نقيُسهُ  لكنَّنا اِجلْرسِ
 يقوُل: اهللاُ  ,čاهللا رسوَل  يا قالْت: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  َسَأَلْت  :− عنها تعاىل اهللاُ  رَيض −  عائِشةَ 

﴿q r s t u v w x y z { |﴾ ٤٨:[إبراهيم[ 
                                                 

 . الفاريس سلامن حديث من ),٤/٥٨٦( املستدرك يف احلاكم أخرجه )١(

kk
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اطِ  عىل« قال: ?čاهللا رسوَل  يا يوَمئذٍ  النَّاُس  يكونُ  فأينَ   ُجمَْتِمُعونَ  كلُُّهم أي: IQH»الرصِّ
اطِ  عىل وَن. الرصِّ  َيْعُربُ

 حتى َرْوُعهُ  َيْسُكنُ  ال اُملْؤِمنَ  إنَّ  :− عنه تعاىل اهللاُ  رَيض − جبلٍ  بنُ  ُمعاذُ  قال
  .IRHَوراَءهُ  َجَهنَّمَ  ِجْرسَ  َيْرتُكَ 

ْنيا وُجسورُ   لساعاٍت  عليها مراِكُبنا اْزَدَمحَْت  أو عليها أْجساُدنا اْزَدَمحَْت  لو الدُّ
ْنيا, ُجسورَ  ُيْشبِهُ  ال بِِجْرسٍ  فكيَف  َذْرًعا, َنِضيُق  قليلةٍ   َجَهنََّم, نارِ  َلَظى وحتَتهُ  الدُّ
  يوَمئٍذ? النَّجاةُ  فام َصْوَهتا وَيْسَمعُ  َجَهنَّمَ  ِجْرسِ  عىل وهو العبدُ  ُيعاينُها

 اجلاُه, وال النََّسُب, وال احلََسُب, ُينْجيه ال بَعَملِِه, إالَّ  اإلنسانُ  َينْجو ال اجلواُب:
جداُت, تلك ُتنِْجيهِ  إنَّام احلُة, األْعامُل  وتلك السَّ  َجَهنََّم, ِجْرسِ  عىل هبا َينْجو الصَّ

اطِ  َفُيْؤَمرُ « :č اهللا رسوُل  قاَل  َ ُب  بِالرصِّ  النَّاُس  َفَيُمرُّ  َجَهنَّمَ  َعَىل  فُيْرضَ
 أنت? ِممَّنْ  أو َمْن, ابنُ  ُفالٍن, ابنُ  يقولوَن: ال بالعمِل, الِعْربةُ  أي: »ِهمْ  َأْعَاملِ  َكَقْدرِ 

ِق  َكَلْمِح  ُزَمًرا« يِح, َكَمرِّ « النَّاسِ  ِمن ِصنٌْف  هذا »الَربْ , َكَمرِّ  الرِّ عِ  َكَمرِّ  الطَّْريِ  َأْرسَ
ُجُل  َيُمرَّ  َحتَّى َكَذلَِك  ُثمَّ  الَبَهائِِم,  َيَتَلبَّطُ  َرُجٌل  آِخَرُهمْ  َيُكونُ  ُثمَّ  َمْشًيا, ُثمَّ  َسْعًيا, الرَّ

, َأيْ  َيُقوُل:« َيْزَحُف  أي: »َبْطنِهِ  َعَىل  َام  بَِك  ُأْبطِئْ  مْ  لَ  َفَيُقوُل: ِيب? َأْبَطْأَت  ملَِاَذا َريبِّ  إِنَّ
 .ISHُمْسَتْدَرِكهِ  يف احلاِكمُ  رواهُ  »َعَمُلَك  بَِك  َأْبَطأَ 

                                                 
 ).٢٧٩١( رقم والنشور, البعث يف باب والنار, واجلنة القيامة صفة كتاب مسلم: أخرجه )١(
 ).٤/١٨٨( للغزايل الدين علوم إحياء انظر: )٢(
), من ٤/٤٩٧), واحلاكم يف املستدرك (٢٨٧٩٢/١٠أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف رقم ( )٣(

 . مسعود بن اهللا عبد حديث
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ْهرِ  ِمن يوًما عليه سَيُمرُّ  الذي جهنَّمَ  ِجْرسِ  عىل حيتاُج  الَعْبدُ  إًذا: ةٍ  إىل الدَّ  ُقوَّ
ةِ  إىل وحيتاُج  َتْدَفُعُه, دافعةٍ   ألنَّ  ثباٍت; إىل وحيتاُج  ُمْظِلٌم, املكانَ  ألنَّ  إْبصاٍر; ُقوَّ

ةٌ  املكانَ  ا َدْحٌض, َمَزلَّ الِِح. فبالَعملِ  الثباُت  أمَّ  الصَّ
اطِ  عىل الَقَدمَ  ُيثَبُِّت  الذي العملِ  هذا وعن  حديِث  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  الرصِّ

 َرُجٌل  أي: »َحاَجةٍ  ِيف  َأِخيهِ  َمعَ  َمَشى َوَمنْ « األْوسِط: ُمْعَجِمهِ  يف الطَّرباينِّ  عند ُعَمرَ  ابنِ 
مُ   اهللاُ  َأْثبََت  لَُه; َأْثبََتَها َحتَّى« َشْخِصيَّةٍ  َمصالَِح  عن َبْحٍث  دون لآلخرينَ  النَّفعَ  ُيَقدِّ
  ُاطِ  َعَىل  َقَدَمه َ تَُّب  َيسريٌ  َعَمٌل  فهو IQH»األَْقَدامُ  فِيهِ  َتِزلُّ  َيْومَ  الرصِّ  هذا عليه وَيَرتَ
 العظيُم. األْجرُ 

اطِ  عىل املارُّ  حيتاُج  اُملْظِلمةِ  األْجواءِ  هذه ويف  ُيْمِكنُ  ال والنُّورُ  النُّوِر, إىل الرصِّ
الِح, بالعملِ  إالَّ  ُيْكَتَسَب  أنْ  ْنيا يف َتْعَمُل  ما َقْدرِ  وعىل الصَّ  اآلِخرِة. يف لك ُيضاءُ  الدُّ

 A B C D E F﴿ احلديِد: ُسورةِ  يف  احلقُّ  قاَل 
G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
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 ).٦٠٢٦( رقم للطرباين األوسط املعجم )١(



 

 

אאא٢٤٣

 :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  مسعودٍ  ابنِ  حديِث  ِمن ُمْسَتْدَرِكِه, يف احلاِكمِ  عند وجاءَ 
اِط, َعَىل  َوُهمْ « َ  ُنوَرهُ  ُيْعَطى َمنْ  فِمنُْهمْ  ِهْم, َأْعَاملِ  َقْدرِ  َعَىل  ُنوَرُهمْ  فُيْعَطْونَ  َقاَل: الرصِّ

 ِمْثَل  ُنوَرهُ  ُيْعَطى َمنْ  وِمنُْهمْ  َذلَِك, ُدونَ  ُنوَرهُ  ُيْعَطى َمنْ  وِمنُْهمْ  َيَدْيِه, َبْنيَ  اَجلَبلِ  ِمْثَل 
 َعَىل  ُنوَرهُ  ُيْعَطى َذلَِك  آِخرُ  َيُكونَ  َحتَّى َذلَِك, ُدونَ  ُيْعَطى َمنْ  وِمنُْهمْ  بَِيِمينِِه, النَّْخَلةِ 

ةً  ُيِيضءُ  ,َقَدِمهِ  إِْهبَامِ  ًة, وُيْطِفئُ  َمرَّ مَ  َأَضاءَ  َفإَِذا َمرَّ ونَ  ,َقامَ  َطِفئَ  وإَِذا َقَدَمُه, َقدَّ  َفَيُمرُّ
اِط, َعَىل  َ اطُ  الرصِّ َ ْيِف  َكَحدِّ  والرصِّ اِهدِ  موضعُ  وهذا »َمَزلَّةٌ  َدْحٌض  السَّ  فُيَقاُل:« الشَّ

 .IQH»ُنوِرُكمْ  َقْدرِ  َعَىل  اْنُجوا
 يسريةٍ  بأْعاملٍ  يكونُ  الِقيامةِ  يومَ  النُّورِ  هذا ِمن واإلْكثارُ  األْعاملِ  هذه واْستِثْامرُ 

  للمثاِل: فقط َبْعَضها َنْذُكرُ  اليِد, ُمتناولِ  ويف كثريٌة, وهي
ُل: املثاُل  الِة, عىل اُملحافظةُ  األوَّ الةِ  عىل َحاَفظَ  فَمنْ  الصَّ ْنيا يف الصَّ  كانت الدُّ

 حديِث  ِمن ُمْسنَِدهِ  يف أْمحَدَ  عند جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فقد القيامِة, يومَ  ُنوًرا له
الةَ  َذَكرَ  حينام , العاصِ  بنِ  َعْمرو بنِ  čاهللا عبدِ   »َعَلْيَها َحاَفظَ  وَمنْ « يوًما: الصَّ
اها أْي:  مْ  لَ  وَمنْ  الِقياَمِة, َيْومَ  وَنَجاةً  وُبْرَهاًنا ُنوًرا َلهُ  َكاَنْت « مجاعٍة, يف وْقتِها يف أدَّ

 َقاُرونَ  َمعَ  الِقياَمةِ  َيْومَ  َوَكانَ  َنَجاٌة, وَال  ُبْرَهانٌ  َوَال  ُنورٌ  َلهُ  َيُكنْ  مْ  لَ  َعَلْيَها ُحيَافِظْ 
  .IRH»َخَلٍف  ْبنِ  وُأَيبِّ  وَهاَمانَ  وفِْرَعْونَ 

 ال املساِجِد, إىل وَيْمُشونَ  الَفْجرِ  لصالةِ  ُبيوِهتِم ِمن َخيُْرجونَ  الذين فهؤالءِ 
 هذا ل نِساِئِهم; مع ِحلافِِهم حتت ُفُرِشِهم وعىل ُغَرفِِهم يف الذين مع َيْسَتُووا أنْ  ُيْمِكنُ 

                                                 
  .)٢/٣٧٦(يف املستدرك احلاكم , و)٩٧٦٣, رقم ٣٥٩− ٩/٣٥٨الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )١(
  ).٢/١٦٩( أمحد أخرجه )٢(



 

 

אאאאFE ٢٤٤

ِ « داُوَد: أيب عند ُبَرْيَدةَ  حديِث  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ائِنيَ  َبرشِّ  إَِىل  الظَُّلمِ  ِيف  املَشَّ
 .IQH»الِقياَمةِ  َيْومَ  التَّامِّ  بِالنُّورِ  اَملَساِجدِ 

 عظيمٍة, ِعبادةٍ  كيومِ  اجلُُمعةِ  بيومِ  اْرَتبَُطوا ُأناٌس  هناك اجلَُمِع, أهُل  الثَّاين: املثاُل 
, ُموسى أيب حديِث  ِمن č اهللا رسوُل  قاَل   صحيِح  يف واحلديُث  األْشَعريِّ
 َزْهَراءَ  اُجلُمَعةِ  َيْومَ  وَيبَْعُث  َهيْئَتَِها, َعَىل  الِقياَمةِ  َيْومَ  األَيَّامَ  َيبَْعُث  اهللاَ  إِنَّ « ُخَزْيمَة: ابنِ 

 ِيف  َيْمُشونَ  ُهمْ  لَ  ُتِيضءُ  ,َكريِمَها إَِىل  ُهتَْدى َكالَعُروسِ  َحْولِهِ  ِمنْ  َحيُفُّونَ  َأْهُلَها ُمنَِريًة,
 َضْوئِها. يف فيَْمُشونَ  هم ل ُتيضءُ  الِقيامةِ  َيْومَ  اجلُُمعةُ  َتْأيت اجلُُمعةِ  أْهَل  أنَّ  أي IRH»َضْوئَِها

َت  بَمنْ  سنةً  ثالثنيَ  أو سنةً  ِعْرشينَ  اجلُُمعةِ  صالةِ  عىل ُحيافِظُ  َمنْ  َيْستَوي فال  َصالةَ  َفوَّ
 َخيُْرَج  أنْ  إىل حتتاُج  ُمناسبةٍ  يف كان إذا إالَّ  ُيصيلِّ  ال املُناسباِت, يف إالَّ  َيْعِرْفها م ول اجلُُمعةِ 
 النَّاِس. بني

َتهُ  َيسريٌ  َعَمٌل  الثَّالُث: املثاُل   ِمن ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فقدْ  النَّاِس, ِمن كثريٌ  فوَّ
 َكَام  الَكْهِف  ُسوَرةَ  َقَرأَ  َمنْ « ُمْسَتْدَرِكِه: يف احلاِكمِ  عند اخلُْدريِّ  سعيدٍ  أيب حديِث 
ةَ  إَِىل  َمقاِمهِ  ِمنْ  الِقياَمةِ  َيْومَ  ُنوًرا َلهُ  َكاَنْت  ُأْنِزَلْت   .ISH»َمكَّ

الِِح  بَعَمِلَك  أنَت  تكونُ  قد ,أخًريا كَ  ُتِيضءَ  أنْ  يف سبًبا الصَّ  الِقيامِة, يومَ  لَغْريِ
َمهُ  الُقْرآنَ  َقَرأَ  َمنْ « ُبَرْيَدَة: حديِث  يف قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  والَدْيَك; بذلك أْعني  وَتَعلَّ

ْمِس, َضْوءِ  ِمْثُل  َضْوُؤهُ  ُنوٍر, ِمنْ  َتاًجا الِقياَمةِ  َيْومَ  َوالَِداهُ  ُأْلبَِس  بِهِ  وَعِمَل   الشَّ
                                                 

 ),٥٦١( رقم ,الظالم يف الصالة إىل امليش يف جاء ما باب الصالة, كتاب داود: أبو أخرجه )١(
 ).٢٢٣( رقم مجاعة, يف والفجر العشاء فضل يف جاء ما باب الصالة, كتاب والرتمذي,

 ).١/٢٧٧( املستدرك يف واحلاكم ),١٧٣٠( رقم صحيحه يف خزيمة ابن أخرجه )٢(
 ).١/٥٦٤( املستدرك يف واحلاكم ),١٤٥٥( رقم األوسط املعجم يف الطرباين أخرجه )٣(



 

 

אאא٢٤٥

َتانِ  َوالَِداهُ  وُيْكَسى ْنَيا, ُهَام  لَ  َتُقومُ  َال  ُحلَّ  بَِأْخذِ  فُيَقاُل: َهَذا? ُكِسينَا مَ  لِ  َفَيُقوالنِ  الدُّ
 .IQH»الُقْرآنَ  َوَلِدُكَام 

 الِقيامِة. يومَ  والِداكَ  بذلك فَينَْتِفعُ  به وَتْعَمُل  وَتَتَعلَُّمهُ  الُقْرآنَ  َتْقرأُ  فأنت
 هم حْولِ  ِمن ُل ـوالقوافِ  َهنََّم,ـَج  ِجْرسِ  عىل ُحيَْبسونَ  النَّاسِ  ِمن ِصنٌْف  اكـوهن

وَن, والنَّاُس  نُْف  وهذا َيُمرُّ  األْهواَل  ُيعايِنُ  جهنَّمَ  ِجْرسِ  عىل َحمْبوٌس  النَّاسِ  ِمن الصِّ
 هذا عىل وهو َجهنََّم, يف َتَتساَقطُ  وهي األْجسادَ  َيرى َحلْظةٍ  ُكلِّ  يف النَّارُ  َتْلَفُحهُ  بعينِِه,
ْيِف  ِمن َأَحدُّ  هو الذي اِجلْرسِ  َعِر. ِمن وَأَدقُّ  السَّ  الشَّ

 ِمن داُودَ  أيب ُسنَنِ  يف جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  لنا َذَكرهُ  ما بسبِب  ذلك ُكلُّ 
ءٍ  ُمْسلًِام  َرَمى َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  أَنٍس: بنِ  ُمعاذِ  حديِث   بِِه; َشْينَهُ  ُيِريُد  بَِيشْ

َّا َخيُْرَج  َحتَّى َجَهنَّمَ  ِجْرسِ  َعَىل  اهللاُ َحَبَسهُ   .IRH»َقاَل  ِمم
ُتورِ  وَخْلَف  املُْغلقِة, األْبواِب  َخْلَف  َيْعَملونَ  الذين هؤالءِ   هؤالءِ  اَملْرِخيَِّة, السُّ

 فيكونونَ  َيْفَعْل! م ول َيُقْل  م ل وهو قاَل, وُفالًنا َفَعَل, ُفالًنا َترى يقوُل: احلديِث  َنَقَلةُ 
 ُأْرسةِ  وَهْدمِ  ُفالٍن, َتْرقيةِ  وتأخريِ  َعَمِلِه, ِمن ُفالنٍ  وَفْصلِ  ُفالٍن, ِرزِق  َقْطعِ  يف َسبًبا

  َينَْتهي. األْمرَ  أنَّ  َيظنُّونَ  هم ُفالٍن,
ُم األْمُر, َتهِ ـَينْ  مْ  لَ  ال,  كم َنْعلمُ  ال هنََّم,ـَج  ِجْرسِ  عىل اكـهن سُيْحَبسونَ  إهنَّ

ننيِ  آالَف  سُيْحَبُسوَن, نِني, َمالينيَ  أم السِّ : السِّ ُم اُملِهمُّ   َسُيْحَبسوَن. أهنَّ
                                                 

 ).٥/٣٤٨( أمحد بنحوه وأخرجه ),١/٥٦٧( املستدرك يف احلاكم أخرجه )١(
   رقــم ,غيبــة مســلم عــن رد مــن بــاب األدب, كتــاب داود: وأبــو ),٣/٤٤١( أمحــد أخرجــه )٢(

)٤٨٨٣.( 



 

 

אאאאFE ٢٤٦

, وعىل ُمَكيَّفةٌ  سيَّارةٌ  وهي سيارُتُه, به َتَعطَّلْت  لو اإلنسانُ  واليومَ   لو ِجْرسٍ
َر, واحدةً  ساعةً  َتَعطََّل   ِجْرسِ  عىل ُحيَْبُس  بالذي فكيف أموُت, ِكْدُت  وقاَل: لَتَضجَّ

 َتُكونَ  أنْ  فاْحَذرْ  به; َشْينَُهمْ  يريدونَ  بيشءٍ  اُملْسلمنيَ  َيْرمونَ  الذين هؤالءِ  َجَهنََّم?!
نِْف. هذا ِمن  الصِّ

  k  
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F٣٧E 

א 
  k   

ِمِذيِّ  ُسنَنِ  يف جاءَ  ْ  سألُت « قاَل: − عنهُ  َتعاىل اهللاُ رَيض −  َأَنسٍ  حديِث  ِمن الرتِّ
 رسوَل  يا فقلُت: َأَنٌس: قاَل  ,»فاِعٌل  إينِّ « فقاَل: الِقيامِة; يومَ  يل َيْشَفعَ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ 
َل  اْطُلْبني« قاَل: الِقيامِة? يومَ  أْلقاكَ  فأينَ  أْي: َأْطُلُبَك? فأْينَ  ,čاهللا  عىل َتْطُلُبني ما أوَّ

اطِ  اِط? عىل أْلَقَك  مْ  لَ  فإنْ  ,čاهللا رسوَل  يا قلُت: ,»الرصِّ  عند فاْطُلْبني« قال: الرصِّ
 ُأْخطِئُ  ال فإينِّ  اَحلْوِض; عند فاْطُلبْني« قاَل: املِيزاِن? عند أْلَقَك  مْ  لَ  فإنْ  قلُت: ,»املِيزانِ 
 .IQH»املَواطِنَ  الثَّالَث  هذه

الِهتم ُهم وأْعاملَ  الِعبادَ  به  اهللاُ  َيِزنُ  الذي امليزانِ  عن وَحديُثنا  وِسجِّ
 يف  اهللاُ قاَل  كام اُملْفلحَني, النَّاجحنيَ  ِمن فهو ِميزاُنهُ  َثُقَل  فَمنْ  ُهم; وأْقوالَ 
 h i j k l m n o p q﴿ األْعراِف: ُسورةِ 
r s t u v w x y z { | } ~﴾ 

 .]٩−٨:[األعراف
 ميزانِ  يف فسَيِجُدها باحلََسنةِ  جاءَ  فَمنْ  č اهللا َعْدلِ  عىل دالٌّ  واملِيزانُ 

يِّئةِ  جاءَ  وَمنْ  َحسناتِِه,  Z﴿ يقوُل:  فاهللاُ سيِّئاتِِه; ِميزانِ  يف فسيِجُدها بالسَّ
                                                 

 رقم الرصاط, شأن يف جاء ما باب القيامة, صفة كتاب والرتمذي: ),٣/١٧٨( أمحد أخرجه )١(
)٢٤٣٣.( 

kk
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[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
i j k l m n o p﴾ ٤٧:[األنبياء[.   

ضيَّةَ  اهلَنِيئةَ  الِعيشةَ  رامَ  وَمن ْل  الرَّ احلاِت, َموازينَهُ  فْلُيَثقِّ  يقوُل: فاهللاُ بالصَّ
﴿a b c d e f g h i j﴾ ٧−٦:[القارعة[.  

 األْنامريِّ  ُزَهْريٍ  أيب حديِث  ِمن الكبِري, ُمْعَجِمهِ  يف الطَّرباينِّ  عند جاءَ  وقدْ 
: » َّهذا َردَّدَ  لَِينامَ  َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  إَِذا :−صىلَّ اهللاُ عليه وآلِِه وسلَّمَ − النبيَّ  أن 

ْكرَ  ُهمَّ « قاِئًال: الذِّ ْل  ِرَهاِين, وُفكَّ  َشْيَطاِين, َواْخزِ  َذْنبِي, ِيل  اْغِفرْ  اللَّ  ِميَزاِين, وَثقِّ
  .IQH»األَْعَىل  النَِّديِّ  ِيف  واْجَعْلنِي

 ُشَعِب  يف جاءَ  فقدْ  č باهللا اإليامنِ  يف َرئيٌس  أساٌس  باملِيزانِ  واإليامنُ 
   النبيَّ  أنَّ  :− عنهُ  َتعاىل اهللاُ  رَيض −  ُعَمرَ  حديِث  ِمن − َتعاىل اهللاُ  رمحهُ −  للَبيَْهقيِّ  اإليامنِ 

 َوَمالئَِكتِهِ  čبِاهللا ُتْؤِمنَ  َأنْ  اإليامنُ « قاَل: اإليامُن? ما ُسئَِل   − صىلَّ اهللاُ عليه وآلِِه وسلَّمَ − 
 وُتْؤِمنَ  اَملْوِت, َبْعَد  بالَبْعِث  وُتْؤِمنَ  واملِيزاِن, والنَّارِ  بِاَجلنَّةِ  وُتْؤِمنَ  وُرُسلِِه, وُكُتبِهِ 

هِ  بالَقَدرِ  هِ  َخْريِ   .IRH»وَرشِّ
َ  وقدْ   هِ ـُمْسَتْدَركِ  يف احلاِكمِ  عندَ  جاءَ  كام وَحْجَمهُ  املِيزانِ  َسعةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َبنيَّ

 املِيزانُ  ُيوَضعُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل  − عنهُ  َتعاىل اهللاُ رَيض − الفاِريسِّ  َسْلامنَ  حديِث  ِمن
َامواُت  فِيهِ  ُوِزنَ  َوَلوْ  الِقياَمِة, َيْومَ  , َيا املَالئَِكُة: َفَتُقوُل  َلَوِسَعْت, واألَْرُض  السَّ  َربُّ

                                                 
 املعجم يف والطرباين ),٥٠٥٤( رقم النوم, عند يقال ما باب األدب, كتاب داود: أبو أخرجه )١(

 واحد. وكالمها األزهر, أيب عن الروايات بعض ويف ),٧٥٩ ,٧٥٨ رقم ,٢٢/٢٩٨( الكبري
 ).٢٧٤( رقم الشعب يف والبيهقي ),١٧٣( رقم صحيحه يف حبان ابن أخرجه )٢(



 

 

א٢٤٩

 َما ُسْبَحاَنَك! اَملالئَِكُة: فَتُقوُل  َخْلِقي, ِمنْ  ِشْئُت  ملَِنْ  َتعاىل: اهللاُ َفَيُقوُل  َهَذا? َيِزنُ  ملَِنْ 
 .IQH»ِعَباَدتَِك  َحقَّ  َعَبْدَناكَ 

  امليزاِن: هذا يف ُيوَزنُ  والذي
ًال:  بعَضالتِهِ  وال اِجلْسمِ  بَضخامةِ  ليسْت  الِعْربةَ  لكنَّ  بأْجساِمهم, الِعبادُ  أوَّ

 أْصحاِهبا. وفالِح  األْجسامِ  هذه بِصالِح  الِعْربةُ  إنَّام بَحْجِمِه, وال بُطولِهِ  وال
 يومٍ  يف قام  َمْسُعودٍ  بنَ  čاهللا عبدَ  أنَّ  ُمْسنِدهِ  يف أْمحَدَ  عند جاءَ  وقدْ 

امِ   ِمن واكَ  لَيْجَتنَِي  األيَّ يَح  فأتِت  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا لرسولِ  السِّ  ساقاهُ  فَظَهرَ  َثْوَبُه, َفكَفأْت  الرِّ
قيَقتاِن;  :č اهللا رسوُل  فقاَل   ساَقْيهِ  ِدقَّةِ  ِمن الَقْومُ  فَضِحَك  الدَّ

 ُهَام  لَ  بَِيِدهِ  َنْفِيس  والَِّذي« قال: ,čاهللا رسوَل  يا ساَقْيهِ  ِدقَّةِ  ِمنْ  قالوا: »َتْضَحُكوَن? ِممَّ «
  ُأُحٍد. َجَبلِ  ِمن املِيزانِ  يف أْثَقُل  الساقانِ  هاتانِ  أي: ;IRH»ُأُحدٍ  ِمنْ  املِيَزانِ  ِيف  َأْثَقُل 

 ُيوَزنونَ  ال ,čاهللا ِمن وُقْرِهبِم بَصالِحِهمْ  ُيوَزنونَ  لكنَُّهم الِعباُد, ُيوَزنُ  :إًذا
اِحلُة; األْجسامُ  تلك ُتوَزنُ  إنَّام قاماِهتِم, وُطولِ  وَعضالِهتم بأْجساِمهم  هذا ل الصَّ

ُجُل  َلَيْأِيت  إِنَّهُ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الُبخاريِّ  صحيِح  يف جاءَ  ِمنيُ  الَعظِيمُ  الرَّ  َيْومَ  السَّ
 ¢ ¡ � ~ {﴿ اْقَرُؤوا: :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ثم ,»َبُعوَضةٍ  َجنَاُح  čاهللا ِعنَْد  َيِزنُ  َال  الِقَياَمةِ 

 .ISH»]١٠٥:[الكهف ﴾¤ £
                                                 

 . الفاريس سلامن حديث من ),٤/٥٨٦( املستدرك يف احلاكم أخرجه )١(
 ).١/٤٢٠( أمحد مسند )٢(
 } u v w x y z﴿ باب القرآن, تفسري كتاب البخاري: أخرجه )٣(

 حديث من ),٢٧٨٥( رقم والنار واجلنة القيامة صفة كتاب ومسلم: ),٤٧٢٩( رقم ,﴾|
 . هريرة أيب
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 أنْ  الِعْربةَ  لكنَّ  سمينةٌ  عظيمةٌ  أْجسامٌ  č اهللا عند قيمةٌ  هم ل ليس أْي:
شاُد, والنَّجاُح  الفالُح  هذا َيْعُظمَ   املِيزانِ   يف ُيوَزنُ  فالذي الِعظاُم; هذه َتْعُظمَ  أنْ  ال والرَّ
 بَصالِحِهم. الِعبادُ 

 وإْفراِدهِ  č اهللا َتْوحيدِ  بعد الِعبادِ  أْعاملِ  وأْعَظمُ  الِعباِد, أْعامُل  ثانًيا:
رَ  أنْ  ولَك  اخلُُلِق, ُحْسنُ  بالِعبادِة: ةً  َتَتَصوَّ  ذلك ومع العظيمَ  املرياَث  هذا َمتَْتِلُك  ُأمَّ

 هذا وبِيِدها أْخالٍق  أْزمةَ  تعيُش  اُملْسَتوياِت, َمجيعِ  عىل أْخالٍق  أْزمةَ  اليومَ  َتعيُش 
ِمِذيِّ  عندَ  واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فقدْ  العظيُم, احلديُث  ْ  حديِث  ِمن ُسنَنِِه, يف الرتِّ

ْرَداءِ  أيب ءٍ  ِمنْ  َما« : الدَّ  وإِنَّ  اُخلُلِق, ُحْسنِ  ِمنْ  َأْثَقُل  املِيَزانِ  ِيف  ُيوَضعُ  َيشْ
ْومِ  َصاِحِب  َدَرَجةَ  بِهِ  َلَيْبُلغُ  اُخلُلِق  ُحْسنِ  َصاِحَب  الةِ  الصَّ  .IQH»والصَّ

ةٌ  !čاهللا ُسْبحانَ  دَّى احلديُث  هذا عندها ُأمَّ  الباِب! هذا يف وَتَرتَ
جالِت  تلك املِيزانِ  يف ُيوَزنُ  ِممَّا ثالًثا:  وسيِّئاُتنا, حسناُتنا فيها ُيْكَتُب  التي السِّ

ِمِذيِّ  ُسننِ  يف جاءَ  وقدْ  ْ  يف  العاصِ  بنِ  َعْمرو بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  ِمن الرتِّ
تِي ِمنْ  َرُجًال  َسُيَخلُِّص  اهللاَ إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  املَْشهوِر, البطاقةِ  حديِث   َعَىل  ُأمَّ
, َمدِّ  ِمْثُل  ِسِجلٍّ  ُكلُّ  ِسِجال, وتِْسِعنيَ  تِْسَعةً  َلهُ  َفَينُْرشُ  اَخلَالئِِق; ُرُؤوسِ   َفَيُقوُل  الَبَرصِ

ِت  هذه َيرى وهو املِْسكِني, العْبدِ  هذا ل » اهللاُ جالَّ  َسيِّئاٌت: ُكلُّها التي السِّ
ِت  يف املكتوُب  هذا أْي: »َشْيًئا? َهَذا ِمنْ  َأُتنْكِرُ « جالَّ  الَبِرص  َمدُّ  َمداها التي السِّ
, َيا َال  َفَيُقوُل:« , َيا َال  َفَيُقوُل: اَحلافُِظوَن? َكَتَبتِي َأَظَلَمَك  َفَيُقوُل: َربِّ  َفَيُقوُل: َربِّ

                                                 
 الرب كتاب والرتمذي: ),٤٧٩٩( رقم اخللق, حسن يف باب األدب, كتاب داود: أبو أخرجه )١(

 ).٢٠٠٣( رقم اخللق, حسن يف جاء ما باب والصلة,
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, َيا َال  َفَيُقوُل: ُعْذٍر? ِمنْ  َلَك  َهْل   َلهُ  فُتْخَرُج  َحَسنَاٍت, ِعنَْدَنا َلَك  َفإِنَّ  َفَيُقوُل: َربِّ
ًدا َأنَّ  َوَأْشَهُد  اهللاُ إِالَّ  إِلَهَ  َال  َأنْ  َأْشَهُد  فِيَها: بِطاَقةٌ  بُّ  َفَيُقوُل  وَرُسوُلُه, َعْبُدهُ  ُحمَمَّ  الرَّ
  ُِجِل: َهَذا ل ُجُل  َفَيُقوُل « املِيزانِ  عندَ  ُمتواِجًدا ُكنْ  أي: »َوْزَنَك  اْحَرضْ  الرَّ  »الرَّ
ِت? تِْلَك  ِمنْ  البِطاَقةُ  َهِذهِ  َتْفَعُل  َما« ُمتساِئًال: ِجالَّ  ,الَيْومَ  ُظْلمَ  َال  إِنَّهُ  َفَيُقوُل: السِّ

ُت  فُتوَضعُ  ِجالَّ ٍة, ِيف  السِّ ٍة, ِيف  البِطاَقةُ  وُتوَضعُ  كِفَّ ُت  َفَطاَشِت  َقاَل: كِفَّ ِجالَّ  السِّ
ءٌ  čاهللا اْسمِ  َمعَ  َيْثُقُل  َوَال  البِطاَقُة, وَثُقَلِت    .IQH»َيشْ

, إالَّ  إَلهَ  ال عىل يعيُش  الذي هذا ُمَوفٌَّق  هو فكم   عليها!! ويموُت  وَحيْيا اهللاُ
 ال الذي هو العاِقُل  والتَِّقيُّ  الِعباِد, أْقواُل  املِيزاِن: هذا يف ُيوَزنُ  ِممَّا رابًعا:

ُدهُ  الِعبادُ  يقوُلهُ  ما وأْعَظمُ  الِقيامِة, يومَ  َمواِزينُهُ  به َتْثُقُل  قوًال  إالَّ  يقوُل   األْلِسنَةُ  وُتَردِّ
  .č اهللا ِذْكرُ 

 َكلَِمَتانِ « ُهَرْيرَة: أيب حديِث  ِمن الُبخاريِّ  عند واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل 
َساِن, َعَىل  َخِفيَفَتانِ  ْمحَِن: إَِىل  َحبِيَبَتانِ  املِيَزاِن, ِيف  َثِقيَلَتانِ  اللِّ  وبَِحْمِدِه, čاهللا ُسْبَحانَ  الرَّ
  .IRH»الَعظِيمِ  čاهللا ُسْبَحانَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  راِعي ْلَمىس أيب حديِث  ِمن َصحيِحهِ  يف انَ ِحبَّ  ابنِ  عند وجاءَ 
 املِيَزاِن: ِيف  َأْثَقَلُهنَّ  َما َخلْمٌس  − بيِدهِ  وأشارَ − َبٍخ  َبٍخ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  قاَل:

                                                 
 أن يشهد وهو يموت فيمن جاء ما باب اإليامن, كتاب والرتمذي: ),٢/٢١٣( أمحد أخرجه )١(

 القيامة, يوم اهللا رمحة من يرجى ما باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ),٢٦٣٩( رقم اهللا, إال إله ال
 .)٤٣٠٠( رقم

,أخرجه  )٢(  ),٦٦٨٢رقم ( البخاري: كتاب األيامن والنذور, باب إذا قال: واهللا ال أتكلم اليوم فصىلَّ
 .)٢٦٩٤( رقم والدعاء, والتسبيح التهليل فضل باب والدعاء, الذكر كتاب ومسلم:
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, واهللاُ اهللاُ, إِالَّ  إَِلهَ  َوَال  ,čهللا َواَحلْمُد  ,čاهللا ُسْبحانَ  الُِح  والَوَلُد  َأْكَربُ  لِلَمْرءِ  ُيَتَوىفَّ  الصَّ
َتِسُبهُ  اُملْسلِمِ   .IQH»َحيْ

 čهللا ذاِكًرا ذلك الَعْبدُ  ُيَردِّدَ  أنْ  الِعباِد: أْقوالِ  باِب  يف امليزانِ  يف يكونُ  ما فأْثَقُل 
. 

  k  

                                                 
 ومل ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا لرسول موىل عن وقال: ),٤/٢٣٧( أمحد وأخرجه ),٨٣٣( رقم حبان ابن صحيح )١(

 يسمه.
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يام فرضيةِ  ِمن األْسمى واَملْقِصدُ  الُعْظمى, الغايةُ   التَّْقوى, حتقيُق  هي الصِّ
 : ﴿S T U V W X Y Z احلقُّ  قاَل  فقدْ 
[ \ ] ^ _ ` a﴾ ١٨٣:[البقرة[. 

 َ لنيَ   ُتهُ ـوِصيَّ  هي التَّْقوى هذه أنَّ   حقُّ  ال وبنيَّ  لألوَّ
 : ﴿h i j k l m n o p حقُّ  ال فقاَل  واآلِخريَن,

q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬﴾ ١٣١:[النساء[.  
, ُسنَنِ  يف اخلََربُ  صحَّ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص رسولِهِ  وِصيَّةُ  وهي ِمِذيِّ ْ  قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الرتِّ

يَِّئةَ  وَأْتبِعِ  ُكنَْت, َحْيُثَام  اهللاَ اَتقِّ « : َذرٍّ  أيب حديِث  يف  وَخالِِق  َمتُْحَها, اَحلَسنَةَ  السَّ
 .IQH»َحَسنٍ  بُِخُلٍق  النَّاَس 

 األْتقياِء; مع  فاهللاُ الُعْليا, اَملنِْزلةَ  التَّْقوى ألْهلِ   اهللاُ  وجعَل 
 .]١٩٤:[البقرة ﴾: ﴿h i j k l m n o احلقُّ  يقوُل  إذ

 : ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º احلقُّ  يقوُل  إذْ  األْتقياَء; ُحيِبُّ  وهو
 .]٧٦:عمران [آل ﴾¾ ½ ¼ «

                                                 
  .)١٩٨٧رقم (, والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف معارشة الناس), ٥/١٥٣أمحد (أخرجه  )١(

kk



 

 

אאאאFE ٢٥٤

 ﴾: ﴿i j k l m n لقولِهِ  األْتقياِء; ِمن يَتقبَُّل  وهو
 .]٢٧:[املائدة

 ¼ « : ﴿¹ º فقاَل  للُمتَّقنيَ  احلُْسنى العاِقبةَ  وَجَعَل 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾ ٨٣:[القصص[.  

 : ﴿f g h احلقُّ  قاَل  باجلنَِّة, الفوزِ  ِمن أْحَسنُ  عاِقبةٍ  وأيُّ 
i j k l m n o﴾ ٥٢−٥١:[الدخان[. 

 Z [ \ ] ^ _ ` a b c d﴿ :−سبحاَنهُ − وقاَل 
e f﴾ ٥٥−٥٤:[القمر[ . 

يامُ  هذا َنْفِسِه: وَبْنيَ  َبْينهُ  اإلنسانُ  َيتساَءُل  وقدْ    ِيفَّ  َأثَّرَ  هل َأصوُمهُ  الذي الصِّ
 اُملتَّقَني? ِمن ُأكونَ  حتى

 الفاِئزينَ  األْتقياءِ  ِصفاِت  وِمن ِصَفًة, يشءٍ  لُكلِّ   اهللاُ َجَعَل  واجلواُب:
  اِجلناِن: بأْعَىل 

فةُ  ُم األُوىل: الصِّ  به َتعاىل اهللاُ أْخَربَ  الذي الَغْيُب  هذا بالَغْيِب, ُيْؤمنونَ  أهنَّ
ءِ  ليس فهو نراُه, ال ملسو هيلع هللا ىلص َرسوُلهُ  به وأْخَربَ  ْ  ُيْؤِمنُ  التَِّقيَّ  ولكنَّ  َمْحسوِس, ال باليشَّ

لِ  يف  حقُّ  ال قاَل  بالَغْيِب,  A B﴿ الفاِحتِة: بعد الكريمِ  الُقرآنِ  ُسورِ  أوَّ
C D E F G H I J K L M N O﴾ ٣−١:[البقرة[ .  

 .IQHالنَّافِعُ  اإليامنُ  هو بالَغْيِب  اإليامنُ  :−َتعاىل اهللاُ رمحهُ − الَقيِّمِ  ابنُ  وقال
                                                 

 ).١/٧( القيم البن السعادة دار مفتاح )١(



 

 

א٢٥٥

 َأَجلُّ  بالَغْيِب  واإليامنُ  :− َتعاىل اهللاُ  رمحهُ −  ُكُتبِهِ  ِمن آَخرَ  َمْوِضعٍ  يف وقاَل 
 .IQHاإلْطالِق  عىل اَملقاماِت 

ْخرةُ  تلك هو بالَغْيِب  واإليامنُ  ُ  التي الصَّ  الذي اإلْحلادِ  َمْوَجةُ  عليها َتَتَكرسَّ
 × Ó Ô Õ Ö﴿ :− سبحاَنهُ −  احلقُّ  قاَل  النَّاِس, أْوساطِ  يف الَيْومَ  َينَْتِرشُ 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç 

è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ﴾ ٣٥− ٣١:[ق[. 
ا فأنت ُد, أهيُّ , املَُوحِّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  به أْخَربَ  بام ُتْؤِمنُ  بالَغْيِب  ُتْؤِمنُ  حينام التَّقيُّ

يامِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ « قاَل: حنيَ  يَّانِ  َباِب  ِمنْ  ُدِعيَ  الصِّ  .IRH»الرَّ
اِن, باَب  َترَ  م ل إنَّك يَّ ْسهُ  م ول الرَّ  َقْلبِك, َعْنيُ  رأيته بعني ولكنْ  بَيِدَك, َتَتَحسَّ

َسْتهُ  سَّ اِن. باَب  َتْبَتغي čهللا فُصْمَت  بالَغْيِب  فآَمنَْت  َقْلبَِك; ِشغاُف ب وَحتَ يَّ   الرَّ
, أْمرٍ  عن أْخَربَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  أْمحدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  وقد كَ  لكنَّهُ  َغْيبِيٍّ  األْتقياءَ  َحرَّ

زَ   وَباطِنَُها َباطِنَِها, ِمنْ  َظاِهُرَها ُيَرى ُغْرَفةً  اَجلنَّةِ  ِيف  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  َجواِرَحُهم, وَحفَّ
َها َظاِهِرَها, ِمنْ  َياَم, َوَتاَبعَ  الَكالَم, وَأَالنَ  الطََّعاَم, َأْطَعمَ  ملَِنْ  اهللاُ َأَعدَّ  َوَصىلَّ  الصِّ

 .ISH»نَِيامٌ  َوالنَّاُس 
 األْتقياِء. صفةُ  فيك كانت به فآَمنَْت  الَغيْبيَّ  األْمرَ  هذا واْستَْشَعْرَت  ُصْمَت  فإذا

                                                 
 ).٢٩٢(ص: القيم البن اهلجرتني طريق )١(
 الزكاة, كتاب ومسلم: ),١٨٩٧( رقم للصائمني, الريان باب الصوم, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

 . هريرة أيب حديث من ,)١٠٢٧( رقم الرب, وأعامل الصدقة مجع من باب
 . العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من ),٢/١٧٣( أمحد أخرجه )٣(



 

 

אאאאFE ٢٥٦

فةُ  الَة, وُيِقيمونَ  بالَغْيِب  ُيْؤِمنونَ  الثانيُة: الصِّ  : احلقُّ  قاَل  الصَّ
﴿J K L M N O P Q﴾ َتَركَ  ملَِنْ  اإلْسالمِ  يف َحظَّ  وال ]٣,٢:[البقرة 

الَة.  ُجِرَح  أنْ  بعدَ  −عنه َتعاىل اهللاُ  رَيض − اخلَطَّاِب  بنُ  ُعَمرُ  الَكِلمةَ  هذه قاَل  الصَّ
 وَدُمهُ  الَفْجرِ  صالةِ  إىل فقامَ  الَفْجِر, صالةِ  إىل ُقمْ  له: قيَل  َجَسِدِه, ِمن َتسيُل  وِدماُؤهُ 

الةَ  َتَركَ  ملَِنْ  اإلْسالمِ  يف َحظَّ  ال يقوُل: وهو َجَسِدِه, ِمن َيْثُعُب    .IQHالصَّ
اِئمُ  يقوُل  فامذا ا وال ُظْهًرا ُيَصيلِّ  وال ينامُ  ثم الَفْجرَ  ُيَصيلِّ  الذي الصَّ  وال َعْرصً

 قاَم?! ما اإلفطارُ  ولْوال الوقِت  ُخروِج  بعدَ  إالَّ  َمْغِرًبا
 ﴾f g h i j k l m n﴿ َتعاىل: اهللاُ قاَل 

ُروَهنا أْي: ;]٥−٤:[املاعون , وْقَت  الظُّْهرَ  ُيَصيلِّ  وْقتِها, عن ُيَؤخِّ  الَعْرصَ  وُيَصيلِّ  الَعْرصِ
 اَملْغِرِب. وْقَت 

 ,﴾k l﴿ قاَل: الذي čهللا احلمدُ  :−َتعاىل اهللاُ رمحهُ −  ِدينارٍ  بنُ  َعطاءُ  قاَل 
  .IRH»صالِهتِم يف« قاَل: وما

 � ~ { | } w x y z﴿ :− سبحاَنهُ −  اهللاُ وقاَل 
 .]٥٩:[مريم ﴾¤ £ ¢ ¡

م :− َتعاىل اهللاُ رمحهُ − العزيزِ  عبدِ  بنُ  ُعَمرُ  قاَل  كوا م ل فإهنَّ  ولكنَُّهم أداَءها َيْرتُ
 .ISHالَوْقَت  أضاعوا

                                                 
 وابن ),٥٨٠( رقم املصنف يف الرزاق وعبد ),٥١ رقم ,٤٠− ١/٣٩( املوطأ يف مالك أخرجه )١(

 ).٣٨٢٢٢( رقم املصنف يف شيبة أيب
 ).٨/٤٩٣( كثري ابن تفسري وانظر ),٢٤/٦٦٤( التفسري يف الطربي أخرجه )٢(
 ).٥/٢٤٣( كثري ابن تفسري وانظر: ),٧/٢٧٧( دمشق تاريخ يف عساكر ابن أخرجه )٣(



 

 

א٢٥٧

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  −عنه َتعاىل اهللاُ  رَيض − ِحمَْجنًا أنَّ  احلديِث  يف جاءَ  وقدْ 
الةُ  ُأِقيمِت  فلامَّ  َجمِْلِسِه, يف وَجَلَس   ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فصىلَّ  جالًِسا, ِحمَْجنٌ  وَبِقَي  قاموا, الصَّ

هُ  ِمن رَجعَ  ثم َ  َأالَّ  َمنََعَك  َما« :له فقاَل  جالًِسا, يزاُل  ال ِحمَْجنٌ  فإذا ُمصالَّ  َمَعنَا ُتَصيلِّ
 رسوَل  يا آتَِيَك  أنْ  قبَل  أْهيل يف َصلَّْيُت  ولكنِّي َبىل, قاَل: »ُمْسلٍِم? بَِرُجلٍ  َأَلْسَت 
ْيَت  َقْد  ُكنَْت  وإِنْ  النَّاسِ  َمعَ  َفَصلِّ  ِجْئَت  إَِذا« قاَل: ,čاهللا  إليك ُيشارُ  ال حتى ,IQH»َصلَّ

يبةِ   .الظَّنِّ  وُسوءِ  بالرِّ
الِة! عىل حاَفظَ  َمنْ  َسْعدَ  ويا  الصَّ

 األَُسْيِديِّ  َحنْظلةَ  حديِث  ِمن أْمحَدَ  ُمْسندِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فقدْ 
َلَواِت  َعَىل  َحاَفظَ  َمنْ « :− عنه َتعاىل اهللاُ  رَيض −   ُوُضوئَِها, َعَىل  اَخلْمِس, الصَّ

مَ  َعَلْيهِ  čهللا َحقا َيَراَها وُسُجوِدَها, وُرُكوِعَها, وَمَواقِيتَِها,  .IRH»النَّارِ  َعَىل  ُحرِّ
اويَح! ْذُكرِ ـيَ  م ل  َصالةِ  عىل اسِ ـالنَّ  َبْعُض  ْحِرُص  يَ  ديدِ ـالشَّ  األَسِف  معَ  الرتَّ

اويِح   َمجاعٍة. يف الَفْجرِ  َصالةِ  عىل َحيِْرُص  وال ُسنٌَّة, وهي الرتَّ
فةُ   ` _ ^ [﴿ : قاَل  االْستِْغفاِر, َكْثرةُ  الثالثُة: الصِّ

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t﴾ ١٣٥:عمران [آل[. 

 : ﴿d e f g h i j k l حقُّ  ال قاَل  بْل 
m n o p q﴾ ١١٠:[النساء[. 

                                                 
 ),٨٥٧( رقم اجلامعة, مع الصالة إعادة باب اإلمامة, كتاب والنسائي: ),٤/٣٤( أمحد أخرجه )١(

 . الدئيل حمجن برس أيب حديث من
 ).٤/٢٦٧( أمحد أخرجه )٢(



 

 

אאאאFE ٢٥٨

 قاَل  الذي هذا االْستِْغفاَر! أْعَظمَ  فام َرحيًام, َغُفوًرا اهللاَ  َسَتِجدُ  اْسَتْغَفْرَت  فإنِ 
 َما إِنََّك  آَدَم, اْبنَ  َيا َتَعاَىل  اهللاُ  َيُقوُل  « : َربِّهِ  عن فِيام َيرِويه ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  فيه

 َبَلَغْت  َلوْ  آَدَم, اْبنَ  َيا ,ُأَباِيل  َوَال  ِمنَْك  َكانَ  َما َعَىل  َلَك  َغَفْرُت  َوَرَجْوَتنِي َدَعْوَتنِي
َامءِ  َعنَانَ  ُذُنوُبَك   َأَتْيَتنِي َلوْ  آَدَم, اْبنَ  َيا ُأَباِيل, َوَال  َلَك  َغَفْرُت  اْسَتْغَفْرَتنِي ُثمَّ  السَّ
كُ  َال  َلِقيَتنِي ُثمَّ  َخطاَيا األَْرضِ  بُِقَراِب  ا َألََتْيُتَك  َشْيًئا ِيب  ُتْرشِ   .IQH»َمْغِفَرةً  بُِقَراِهبَ

َ  وقدْ  ْنُب, األْعراِب  َأَحدَ  آَمل  بأْستارِ  وَتَعلََّق  فَذَهَب  االْستِْغفارِ  َعظيمَ  وَعَرَف  الذَّ
 ُلْؤٌم, إْرصاري مع اْستِْغفاري إنَّ  اللَُّهمَّ  فقاَل:  َربَّهُ  ُيناجي وَبَدأَ  الَكْعبِة,

 ِغناكَ  مع بالنَِّعمِ  إيلَّ  َتَتَحبَُّب  فكم َعْجٌز, َعْفِوكَ  بَسعةِ  ِعْلمي مع االْستِْغفارَ  َتْركي  وإنَّ 
, َوَعدَ  إذا َمنْ  يا إليَك! َفْقري مع باملَعايص إليك َأَتَبغَُّض  وكم َعنِّي!  إذا َمنْ  يا َوىفَّ
دَ  امحنيَ  أْرَحمَ  يا َعْفِوكَ  َعظيمِ  يف ُجْرمي َعظيمَ  َأْدِخْل  وَعَفا, َجتاَوزَ  َتَوعَّ   .IRHالرَّ

ا ةُ  إهنَّ  عىل ُمْسَتْغِفًرا لِساًنا هم ل أنَّ  األْتقياِء: صفاِت  أْعظمِ  فِمنْ  االْستِْغفاِر, لذَّ
واِم.   الدَّ

  k  

                                                 
 حديث من ),٣٥٤٠( رقم واالستغفار, التوبة فضل يف باب الدعوات, كتاب الرتمذي: أخرجه )١(

 . أنس
 ).٤٠٥(ص: للنووي األذكار ),١/٣١٣( للغزايل الدين علوم إحياء انظر: )٢(



 

 

٢٥٩אא؟

 
F٣٩E 

אא؟ 
  k   

مٌ ُحمَ  نُ عْ واللَّ  ,čاهللا ةِ ْمح رَ  نمِ  عادِ واإلبْ  دِ بالطَّرْ  عاءُ الدُّ  هو :نُ عْ اللَّ   نا,تِ يعَ َرشِ  يف رَّ
 ,نِ عْ اللَّ  عنِ  هىنْ يَ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  اديِث ـأح يف ذلك عىل ديدُ الشَّ  كيدُ أْ ـالتَّ  اءَ ـوج

 اكِ حَّ الضَّ  بنِ  ِت ثابِ  حديِث  نمِ  دَ أْمحَ  ندِ ْس مُ  يف جاءَ  ما منها :كثريةٌ  ذلك يف واألحاديُث 
  .مِ اإلثْ  يف أي: IQH»هِ لِ تْ قَ كَ  نِ مِ ؤْ املُ  َلْعنُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 

 نْ مَ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  فيها قال ذلك, نمِ  قريبةٌ  روايةٌ  خاريِّ البُ  حيِح َص  ويف
 .IRH»هِ لِ َكَقتْ  وَ هُ فَ  نًامِ ؤْ مُ  َلَعنَ 

 قاَل  −عنهُ  عاىلتَ  اهللاُ  رَيض −  ٍب دُ نْ ُج  بن ةَ رَ مُ َس  حديِث  نمِ  دَ داوُ  أيب نِ نَ ُس  ويف
 .ISH»ِب َض الغَ بِ  َال وَ  ,ارِ النَّ بِ  َال وَ  ,čاهللا ةِ نَ عْ لَ بِ  وانُ عَ َتَال  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 

ْ  عند واحلديُث   عودٍ ْس مَ  ابنِ  حديِث  ويف ِ نَ ُس  يف يِّ ذِ مِ الرتِّ  čاهللا رسوُل  قاَل  هِ ن
عَّ  َال وَ  ,انِ الطَّعَّ بِ  نُ مِ ؤْ املُ  َس يْ لَ « :ملسو هيلع هللا ىلص  .ITH»يءِ ذِ البَ  َال وَ  ,شِ احِ الفَ  َال وَ  ,انِ اللَّ

                                                 
), ٦١٠٥البخاري: كتاب األدب, باب من كفر أخاه بغري تأويل, رقم (), و٤/٣٣أخرجه أمحد ( )١(

  .)١١٠ومسلم: كتاب اإليامن, باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه, رقم (
 حديث من ),٦٠٤٧( رقم ,واللعن السباب من ينهى ما باب األدب, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

  . الضحاك بن ثابت
), ٤٩٠٦), وأبو داود: كتاب األدب, باب النهي عن اللعن, رقم (٥/١٥أمحد (أخرجه  )٣(

  ).١٩٧٦والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف اللعنة, رقم (
  ).١٩٧٧( رقم اللعنة, يف جاء ما باب والصلة, الرب كتاب والرتمذي: ),١/٤٠٥( أمحد أخرجه )٤(

kk



 

 

אאאאFE ٢٦٠

عَّ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  لمٍ ْس مُ  حيِح َص  يف وكذا  ,اءَ َد هَ ُش  ونَ ونُ كُ يَ  َال  نيَ انِ اللَّ
 .IQH»ةِ يامَ القِ  مَ وْ يَ  اءَ عَ فَ ُش  َال وَ 

  .اد جِ  كثريةٌ  ذلك يف واألحاديُث 
 امًال,أعْ  وَلَعنَ  واًما,أقْ  َلَعنَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  إالَّ  نِ عْ اللَّ  عنِ  ِي هْ النَّ  يف ديدِ ْش التَّ  ومعَ 

 ولِعَظمِ  ,وهُ بُ كَ تَ ارْ  ما لِِعَظمِ  وذلك ;نوِب الذُّ  رِ بائِ كَ  نمِ  كبريةٌ  فهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ َلَعنَ  وما
  .نوِب الذُّ  رِ بائِ كَ  نمِ  هي التي اآلثامِ  هذه

ُ  إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سانِ لِ  عىل واُلِعنُ  وما  عن وافُ رَ حَ فانْ  ,ةِ اجلَادَّ  عن واُج َخرَ  مألهنَّ
اطِ  عنِ  وَخرجوا č اهللا فِطرةِ   ناِف األْص  هذه بعَض  وإليك ,تقيمِ ْس املُ  الرصِّ
  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سانِ لِ  عىل ُلِعنَْت  التي

ورةُ  ْ  يف َوَقعَ  نْ مَ  :األُوىل الصُّ  ثاًال مِ  وُخذ ,هِ ُصورِ  نمِ  ورةٍ ُص  يف أو ,كِ الرشِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  −عنهُ  عاىلتَ  اهللاُ رَيض − ِيلٍّ عَ  حديِث  نمِ  لمٍ ْس مُ  صحيِح  يف جاءَ  واحًدا:

 .č«IRHاهللا ْريِ غَ لِ  َذَبَح  نْ مَ  اهللاُ َلَعنَ « :قاَل 
ةِ  عن َج رَ َخ  الذي هذا َف  اجلَادَّ َف  أنْ  غيبَ نْ يَ  ما فَرصَ  هذا ,čاهللا غْريِ  إىل čهللا ُيْرصَ

 ¦ ¥ ¤ £﴿ :يقوُل   اهللاُ ,تقيمِ ْس املُ  čاهللا اطِ ِرص  عن َج َخرَ  الذي
§ ¨ © ª « ¬﴾ ١٦٢:[األنعام[. 
ُب تَ يَ  رةٍ جَ لَش  هافَذَبحَ  هِ لغريِ  َك النُُّس  هذا َجَعَل ف  أساسِ  عىل َح َذبَ  أو إليها, هبا قرَّ

                                                 
 ),٢٥٩٨/٨٦( رقم وغريها, الدواب لعن عن النهي باب والصلة, الرب كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . الدرداء أيب حديث من
 .)١٩٧٨( رقم فاعله, ولعن تعاىل اهللا لغري الذبح حتريم باب األضاحي, كتاب مسلم: أخرجه )٢(



 

 

٢٦١אא؟

انِ  َرشِّ  قاءَ اتِّ  ;ِت يْ البَ   ذلك كلُّ  رتاها,اْش  جديدةٍ  ارةٍ سيَّ  إطاراِت  عىل َح َذبَ  أو ,هِ ُسكَّ
ْ  ورِ ُص  نمِ  صورةٌ  وهو ,هُ صاِحبُ  ملعونٌ   اهللاُ لََعنَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ قالَ  فيام عوقَ  هُ ألنَّ  ;كِ الرشِّ

 .واحدةٌ  ورةٌ ُص  هذه »čاهللا ْريِ غَ لِ  َذَبَح  نْ مَ 
ةِ  عن وارُج َخ  الذين أيًضا ولئَك أُ  :انيةُ ثَّ ال ورةُ صُّ ال  اطِ ِرص  عن فوارَ حَ وانْ  ,اجلادَّ

 ,مهُ دُ عقائِ  ْت اْنَحَرفَ  الذين وامُ األقْ  ولئَك أُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حاَب أْص  َسبُّوا الذين ,تقيمِ ْس املُ  čاهللا
 :الكبريِ  هِ مِ جَ عْ مُ  يف رباينِّ الطَّ  عندَ   اسٍ عبَّ  ابنِ  حديِث  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل 

 .IQH»نيَ عِ ْمجَ أَ  والنَّاسِ  ةِ كَ الئِ واملَ  čاهللا ةُ نَ عْ لَ  هِ يْ لَ عَ فَ  ;اِيب َح ْص أَ  َسبَّ  نْ مَ «
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ألصحاِب  بِّ السَّ  هبذا وَأْمسوا َأْصَبحوا كلَّام ونَ عونُ لْ مَ  أيًضا فهؤالءِ 

 .عنيَ أْمج  اسِ والنَّ  كةِ واملالئِ  هِ ورسولِ  čاهللا نةِ عْ لَ  يف سونَ وُيمْ  بِحونَ ُيْص  مفإهنَّ 
 نمِ  لمٍ ْس مُ  صحيِح  يف جاءَ  ها,بَ ـصاحِ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َلَعنَ  :الثةُ ـثال ورةُ صُّ ال
با, َل آكِ  :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا وُل ُس رَ  نَ َلعَ « :قاَل   رٍ ابِ ـج حديِث   ,هُ بَ اتِ وكَ  ,هُ وُموِكلَ  الرِّ

 .IRH»اءٌ وَ َس  مْ هُ  :وقاَل  ,هِ يْ دَ اهِ وَش 
 امإنَّ  عاطًياوتَ  هادةً وَش  تابةً وكِ  ًال أكْ  باالرِّ  معِ تَ ُجمْ  يف عيشونَ يَ  الذين فهؤالءِ 

رْ َص فتَ  ,čاهللا رمحةِ  عن َعُدونَ ُيبْ  أي: .نِ عْ اللَّ  هذا رةِ دائِ  يف يعيشونَ   معِ تَ جْ املُ  هذا وَّ
 .č اهللا رمحةِ  عن بعيًدا يعيُش 
 ,اخلَْمرِ  َتَمعَ ُجمْ   − صىلَّ اهللاُ عليه وآلِِه وسلَّمَ −  čاهللا رسوُل  نَ َلعَ  :ابعةُ رَّ ال ورةُ صُّ ال

 :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ها,هبالكِ  نَ آذَ  إالَّ  ممِ األُ  نمِ  ةٍ مَّ أُ  يف دْ وَج يُ  م ل الذي عُ مَ تَ جْ املُ  هذا
                                                 

 ).١٢٧٠٩ رقم ,١٢/١٤٢( للطرباين الكبري املعجم )١(
 .)١٥٩٨( رقم الربا, آكل لعن باب املساقاة, كتاب مسلم: أخرجه )٢(



 

 

אאאאFE ٢٦٢

 ا,َهب ارِ وَش  ,اَخلْمرَ  اهللاُ َلَعنَ « :هِ نِ نَ ُس  يف دَ داوُ  أيب عند  رَ مَ عُ  ابنِ  حديِث  ِمن
هَ وُمعْ  ا,هَ اِرصَ وعَ  ا,هَ اعَ تَ وُمبْ  ا,هَ عَ ائِ وبَ  ها,يَ اقِ وَس    .IQH»هِ يْ لَ إِ  ةَ ولَ مُ ْح واملَ  ا,هَ اِملَ وَح  ا,تِرصَ

 čاهللا رسولِ  سانِ لِ  عىل عونٌ لْ مَ  هو الَفَلِك  هذا يف يدورُ  الذي معِ تَ املُجْ  هذا لُّ كُ ف
 يكونُ  ال قد ,čاهللا نةِ عْ لَ  يف وُيْميس ُح ُيْصبِ  لكنَّهُ  ,هِ الدِ أوْ  يف وُيْميس ُح ُيْصبِ  هو نعم ملسو هيلع هللا ىلص

 لِ ألهْ  ًساالِ ُجم  يكونُ  قد هُ ولكنَّ  شارًيا, وال ًعا,بائِ  يكونُ  ال وقد ,للَخْمرِ  ًباشارِ 
 ;اخلَْمرِ  لِ أهْ  مورِ ألُ  ًفاُمَرصِّ  أو ,اخلَْمرِ  لِ ألهْ  عينًامُ  أو ,اخلَْمرِ  لِ ألهْ  ًياساقِ  أو ,اخلَْمرِ 

  .ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  لسانِ  عىل ملعونٌ  هوف
 فقد أيًضا, وةِ ْش الرِّ  عُ مَ تَ ُجمْ  وهو نا,عاتُ مَ تَ ُجمْ  به ْت يَ لِ تُ ابْ  ما :اخلامسةُ  ورةُ الصُّ 

 تعاىل اهللاُ  رَيض −  العاصِ  بنِ  ورِ مْ عَ  بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  نمِ  دَ داوُ  أيب ننِ ُس  يف جاءَ 
  .IRH»ِيشَ واُملْرتَ  اِيشَ الرَّ  اهللاُ  َلَعنَ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنهام

ْش  عُ َيْدفَ  الذي ايش:الرَّ   يف اسِ النَّ  ُمعاَمالِت  َحَبَس  الذي َتيش:واُملرْ  ,وةَ الرِّ
رُ  فال ;هِ تبِ َمكْ  أْدراِج  ْش  إالَّ  عامالِت املُ  هذه ُيَمرِّ  َعطََّل  حتى ميًحا,لْ وتَ  ًحياْرص تَ  وةِ بالرِّ

ْش  هذه واعُ فَ دْ يَ  حتى اسالنَّ  ُمعاَمالِت    .č اهللا نةِ َلعْ  يف وهم هو عُ قَ فيَ  ,وةَ الرِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سانِ لِ  عىل أيًضا عونٌ لْ مَ  هو والَِديه نُ َيْلعَ  الذي :سةُ ادِ سَّ ال ورةُ صُّ ال

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنهُ  عاىلتَ  اهللاُ رَيض − ِيلٍّ عَ  حديِث  نمِ  لمٍ ْس مُ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ 
                                                 

 ,)٣٦٧٤( رقم للخمر, يعرص العنب باب األرشبة, كتاب داود: أبوو ),٢/٩٧( أمحد أخرجه )١(
 .)٣٣٨٠( رقم ,أوجه عرشة عىل اخلمر لعنت باب األرشبة, كتاب ماجه: وابن

 ),٣٥٨٠( رقم الرشوة, كراهية يف باب األقضية, كتاب داود: وأبو ),٢/١٦٤( أمحد أخرجه )٢(
 وابن ),١٣٣٧( رقم احلكم, يف واملرتيش الرايش يف جاء ما باب األحكام, كتاب والرتمذي:

 .)٢٣١٣( رقم والرشوة, احليف يف التغليظ باب األحكام, كتاب ماجه:



 

 

٢٦٣אא؟

 .IQH»هِ يْ َد الِ وَ  َلَعنَ  نْ مَ  اهللاُ وَلَعنَ « :قاَل 
 نمِ  خاريِّ البُ  صحيِح  يف جاءَ  كام ,نوِب الذُّ  رِ كبائِ  َربِ أكْ  نمِ  نِ الوالديْ  َلْعنَ  ألنَّ 

 ْكَربِ أَ  نْ مِ  نَّ إِ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  , العاصِ  بن ورِ مْ عَ  بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث 
ُجُل  َيْلَعنَ  نْ أَ  :رِ ائِ بَ الكَ   ?هِ والَديْ  ُل ُج الرَّ  َيْلَعنُ  وكيف ,čاهللا رسوَل  يا :يَل قِ  ,»هِ يْ َد الِ وَ  الرَّ
ُجل َيُسبُّ « :قاَل  ُجلِ  ابَ أَ  الرَّ  .IRH»هُ مَّ أُ  وَيُسبُّ  اهُ بَ أَ  فَيُسبُّ  الرَّ

هاِهتِم جالِ الرِّ  آباءَ  بُّ ُس يَ  الذيف  احلقيقةِ  يف هو بِّ للسَّ  هِ والَديْ  ُض رَّ عَ تَ فيَ  وُأمَّ
 .هِ والَِديْ  َيْلَعنُ  امكأنَّ 

 عىل عونونَ لْ مَ  هم مْ هِ سائِ نِ  َوْطِئ  يف َيْعَتدونَ  الذين ولئَك أُ  :ابعةُ سَّ ال ورةُ صُّ ال
 ىتَ أَ  نْ مَ  ونٌ عُ لْ مَ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  دَ داوُ  أيب نِ نَ ُس  يف جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  لسانِ 

 .عظيمٌ  ٌب َذنْ  هذا ألنَّ  ISH»اُدُبِرهَ  ِيف  هُ تَ أَ رَ امْ 
ْ  ننِ ُس  يف جاءَ و  يف ةً أَ رَ امْ  وِ أَ  ًضا,ائِ َح  ىتَ أَ  نْ مَ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  يِّ ذِ مِ الرتِّ

 .ITH»ملسو هيلع هللا ىلص دٍ مَّ ُحمَ  َىل عَ  ُأْنِزَل  َام بِ  َكَفرَ  ْد قَ فَ  نًا;اهِ كَ  أوْ  ا,ُدُبِرهَ 
 ?ِب نْ الذَّ  طورةَ ُخ  َت أرأيْ 

                                                 
 .)١٩٧٨( رقم فاعله, ولعن تعاىل اهللا لغري الذبح حتريم باب األضاحي, كتاب مسلم: أخرجه )١(
 كتاب ومسلم: ),٥٩٧٣( رقم والديه, الرجل يسب ال باب األدب, كتاب البخاري, أخرجه )٢(

 .)٩٠( رقم وأكربها, الكبائر بيان باب اإليامن,
), من ٢١٦٢), وأبو داود: كتاب النكاح, باب يف جامع النكاح, رقم (٢/٤٤٤أمحد (أخرجه  )٣(

 .حديث أيب هريرة 
 والرتمذي: ),٣٩٠٤( رقم الكاهن, يف باب الطب, كتاب داود: وأبو ),٢/٤٧٦( أمحد أخرجه )٤(

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



 

 

אאאאFE ٢٦٤

مَ  التي نوِب الذُّ  هذه نمِ  ًبانْ ذَ  ناُض بعْ  مُ ظِ عْ تَ ْس يَ  قدو  يف َيَقعُ  قد هُ ولكنَّ  ,ْت تقدَّ
 .رَ َخ آ ٍب جانِ  نمِ  نةُ عْ اللَّ  هُ يبُ ِص فتُ  ;هِ غريِ 

 :اهللاُ َلَعنَ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  أنَّ  خاريِّ البُ  صحيِح  يف جاءَ  :امنةُ ثَّ ال ورةُ صُّ ال
 هاِس أْ رَ  َشَعرِ  يف َتزيدُ  التي فاملرأةُ  ,IQH»ِشَمةَ واُملْسَتوْ  ةَ اِشمَ والوَ  ةَ واملُْسَتْوِصلَ  اِصَلةَ الوَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  َلْعنةُ  هاُتِصيبُ  َشَعًرا;
 بنَ  عاويةَ مُ  رأيُت  :−يُّ سائِ النَّ  عندَ  واحلديُث − اهللا رمحه يُّ اَملْقُربِ  َسعيدٌ  وقال

 باُل  ما :يقوُل  وهو َشَعٍر, نمِ  النِّساءِ  ُكَبِب  نمِ  ةٌ ُكبَّ  هِ َيدِ  يف ومعهُ  ربِ نْ املِ  عىل يانَ فْ ُس  أيب
 ِيف  ْت ادَ زَ  ةٍ أَ رَ امْ  َام يُّ أَ  « :يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  ُت عْ مِ َس  إينِّ  هذا! ِمثَل  نَ عْ َيْصنَ  لامِت ْس املُ 
 .IRH»يهِ فِ  يُد َتزِ  ُزورٌ  هُ نَّ إِ فَ  هُ نْ مِ  َس يْ لَ  اَشَعرً  اهَ ِس أْ رَ 

 أو ,أبيهِ  لغْريِ  هُ َنْفَس  َب َنَس  الذي سانِ اإلنْ  ذلك صورةُ  :اسعةُ تَّ ال ورةُ صُّ ال
ُجلِ   الذي سانِ اإلنْ  ذلك أو ,هِ َنْفِس  يف حلاجةٍ  هِ نائِ أبْ  نمِ  ليس له انً ابْ  َنَسَب  الذي الرَّ

 َقبيلةٍ  إىل مىتَ انْ  أو منهم, ليس لقًبا هِ َنْفِس  عىل وَخَلعَ  منها ليس عائلةٍ  إىل َب َس تَ انْ 
 .منها ليس

ورِ  هذه لُّ كُ   حديِث  نمِ  لمٍ ْس مُ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  هانَ عَ لَ  الصُّ
 ىمَ تَ انْ  وِ أَ  ,يهِ بِ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ  ىادَّعَ  نِ مَ وَ « :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنهُ  تعاىل اهللاُ رَيض −  ِيلٍّ عَ 

                                                 
 اللباس كتاب ومسلم: ),٥٩٣٧( رقم الشعر, يف الوصل باب اللباس, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 . عمر ابن حديث من ),٢١٢٤( رقم واملستوصلة, الواصلة فعل حتريم باب والزينة,
 بنحوه وأخرجه ).٥٠٩٣( رقم ,باخلرق الشعر وصل باب الزينة, كتاب النسائي: أخرجه )٢(

 الواصلة فعل حتريم باب , كتاب ومسلم: ),٣٤٨٨( رقم األنبياء, أحاديث كتاب البخاري:
 ).٢١٢٧( رقم واملستوصلة,



 

 

٢٦٥אא؟

 ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  هُ نْ مِ  اهللاُ ُل َيْقبَ  َال  ,نيَ عِ ْمجَ أَ  اسِ والنَّ  ةِ كَ الئِ واملَ  čاهللا ةُ نَ عْ لَ  هِ يْ لَ عَ فَ  ;يهِ الِ َموَ  ْريِ غَ  َىل إِ 
ًفا  .IQH»َعْدًال  َال وَ  َرصْ

لهُ  نيابْ  هذا :يقوُل   َدعَ خْ  يَ  حتى ;هِ ائِ ـأبن نمِ  وليس هُ نُ ابْ  أنه جوازِ  ال يف وُيَسجِّ
 هي التي هِ جِ وائِ َح  نمِ  حاجةٍ  ل أو ٍد,لَ بَ  نمِ  هُ َج رِ ُخيْ  أو ًدالَ بَ  هُ لَ ِخ دْ ويُ  ساِت سَّ ؤَ املُ  دىإْح 
  .منها ليس قبيلةٍ  إىل هُ نفَس  َينُْسُب  أو ,هِ َنْفِس  يف

نواِت  يف اليومَ  ناعِ مَ تَ ُجمْ  يف الحظٌ مُ  وهذا  الباُب  هذا َح تِ فُ  ,األخريةِ  العْرشِ  السَّ
ُج  فُيصبَِح  إليها َك َس فْ نَ  َب فَتنِْس  قبيلةٍ  أيَّ  تارَ َختْ  أنْ  إالَّ  عليك امف ,هِ يْ اعَ ْرص مِ  عىل  ُل الرَّ
 هُ َيْشَملُ  الباَب  هذا فتح الذي وُل ؤُ ْس واملَ  كذا, عائلةِ  نمِ  وهذا كذا, عائلةِ  نمِ  هذا
 رسوُل  قاَل  وقدْ  ,نُ عْ اللَّ  هذا هُ لُ َيْشمَ  ورِ الزُّ  هادةَ َش  َشِهدَ  الذي دُ والشاهِ  ,نُ عْ اللَّ  هذا
 ;يهِ َمَوالِ  ْريِ غَ  َىل إِ  ىمَ تَ انْ  وِ أَ  ,يهِ بِ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ  ىادَّعَ  نِ مَ « :دَ داوُ  أيب نِ نَ ُس  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا

 .IRH»ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ يَ  َىل إِ  ةً ُمَتَتابِعَ  čاهللا ةُ نَ عْ لَ  هِ يْ لَ عَ فَ 
 كذا, قبيلةِ  نمِ  ليس وهو كذا, قبيلةِ  نمِ  أنا :سانٌ إنْ  يقوُل  ,سهًال  ليس رُ األمْ ف

 čاهللا نةُ عْ لَ  فعليه منها; ليس عائلةٍ  يف هُ نفَس  ُج وُيْدرِ  له, ليست قاًباألْ  هِ نفِس  عىل عُ وَخيْلَ 
 !ذلك? هِ نفِس  عىل ُل َيْقبَ  نْ مَ  ,يامةِ القِ  يومِ  إىل عةِ تابِ تَ املُ 

  k  
                                                 

 احلج, كتاب ومسلم: ),١٨٧٠( رقم املدينة, حرم باب املدينة, فضائل كتاب البخاري: أخرجه )١(
 ).١٣٧٠( رقم املدينة, فضل باب

 من ),٥١١٥( رقم ,مواليه غري إىل ينتمي الرجل يف باب األدب, كتاب داود: أبو أخرجه )٢(
 . أنس حديث



 

 

אאאאFE ٢٦٦

 
F٤٠E 

א 
  k   

يِن: ُعلومِ  إحياءِ  كتابِهِ  يف − َتعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الَغزايلُّ  حامدٍ  أبو اإلمامُ  قاَل   الدِّ
َق  اخلُُلِق, ُحْسنِ  َثَمرةُ  األُْلفةَ  أنَّ  واْعَلمْ   ُيوِجُب  اخلُُلِق  وُحْسنُ  اخلُُلِق, ُسوءِ  َثَمرةُ  والتََّفرُّ

 .IQHوالتَّداُبرَ  والتَّحاُسدَ  التَّباُغَض  ُيثِْمرُ  ُخُلِق  ال وُسوءُ  والتَّواُفَق, آُلَف ـوالتَّ  التَّحابَّ 
  اهللاُ. رمحهُ  كالُمهُ   اْنتَهى

َمْت  التي−  اجلُملةِ  هذه يف َنرى إنَّنا يَّةِ  بيانَ  − َتقدَّ  الكريُم, اخلُُلُق  هذا األُْلفِة, أَمهِّ
 التي النِّْعمةُ  تلك املُْجَتمعاِت, َمتاُسِك  يف املُِهمُّ  والُعنُْرصُ  األُْلفُة, الغاليُة, والقيمةُ 

 : ﴿a b c حقُّ  ال يقوُل  إذْ  ِعباِدِه; عىل هبا  اهللاُ أْنَعمَ 
d e f g h i j k l m n o p q﴾ 

 ﴾: ﴿o p q r s t اهللاُ هو فاملؤلُِّف  ]١٠٣:عمران  ل[آ
  .]١٠٣:عمران ل[آ

 : ﴿A B C احلقُّ  قال األْنفالِ  ُسورةِ  يف آَخرَ  َمْوِضعٍ  ويف
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﴾ ٦٣− ٦٢:[األنفال[.  

                                                 
 ).٢/١٥٧( للغزايل الدين علوم إحياء )١(

kk



 

 

٢٦٧ א

 أنْ  للُمْؤمنَني, صفةٌ  وهذه مطلوٌب, أْمرٌ  هذا املَْعَرشِ  َطيَِّب  َمْألوًفا تكونَ  فأنْ 
ك, َيْأَلَفَك  َك, أنت َتْأَلَف  وأنْ  َغْريُ  ِمن للطَّرباينِّ  األْوسطِ  اُملْعجمِ  يف جاءَ  وقد َغْريَ

 وُيْؤَلُف  َيْأَلُف  اُملْؤِمنُ « قاَل: أنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عنِ  − عنهُ  َتعاىل اهللاُ رَيض −  جابِرٍ  حديِث 
ُهمْ  ُيْؤَلُف  َوَال  َيْأَلُف  َال  َمنْ  ِيف  َخْريَ  وَال   .IQH»لِلنَّاسِ  َأْنَفُعُهمْ  وَخْريُ

ِه, مع اَملْعَرشِ  َطيُِّب  وُيْؤَلُف, َيْأَلُف  املُْؤِمنَ  أنَّ  الشاهدُ   مع َنْفُسهُ  وَتطِيُب  َغْريِ
 اْنَقاَد, قِيَد  إِنْ  األَنِِف  َكاَجلَملِ  َليِّنُونَ  َهيِّنُونَ  املُْؤِمنُونَ « : قاَل  كام اآلَخريَن,

 .IRH»َصْخَرةٍ  َعَىل  اْسَتنَاَخ  ُأنِيَخ  وإِنْ 
غُري; الطِّْفُل  يقوُدهُ  الكبريِ  بحجِمهِ  اجلََمُل   ُيَشبِّهُ  وُيْؤَلُف, َيْأَلُف  ألنَّهُ  الصَّ

  اجلََمِل. هبذا اُملْؤِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 
 اُملَوطَُّؤونَ  َأْخالًقا, َأْحَسنُُكمْ  إَِيلَّ  َأَحبَُّكمْ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أيًضا وقال

اُؤونَ  čاهللا إَِىل  وَأْبَغُضُكمْ  وُيْؤَلُفوَن, َيْأَلُفونَ  الَِّذينَ  َأْكنَاًفا, ُقونَ  بِالنَِّميَمِة, اَملشَّ  َبْنيَ  اُملَفرِّ
آءِ  اُملْلَتِمُسونَ  األَِحبَِّة,  .ISH»الَعنََت  لِلُربَ

, وال ُحيِبُّ  وال ُيْؤَلُف, وال َيْأَلُف  ال صعُب املِراس الناسِ  وبعُض   َتبَْغُضهُ  ُحيَبُّ
 ذلك أحبَّهُ  شخًصا أَحبَّ  وَمنْ  اخلُُلِق, هبذا َيَتَخلَّْق  م ل أنَّهُ  بسبِب  إليه الُقلوِب  أْقَرُب 

ْخُص.  الشَّ
                                                 

 ).٥٧٨٧( رقم للطرباين األوسط املعجم )١(
 والبيهقي ),٢٢٨٤( رقم الزهد يف وأمحد ),٣٨٧ رقم ,١/١٣٠( الزهد يف املبارك ابن أخرجه )٢(

 مرسال. مكحول عن ),٧٧٧٧( رقم الشعب يف
 . هريرة أيب حديث من ),٧٦٩٧( رقم األوسط املعجم يف الطرباين أخرجه )٣(



 

 

אאאאFE ٢٦٨

امِ  ِمن يوًما َمشى − عنهام َتعاىل اهللاُ  رَيض − عبَّاسٍ  ابنَ  أنَّ  جاءَ  وقد  فقال األيَّ
 .IQHُأِحبُّهُ  ِألَينِّ  قال: عبَّاٍس? اْبنَ  يا َعَرْفَت  وكيف قالوا: ُحيِبُّني. هذا معُه: ملَِنْ 

 »اْخَتَلَف  منها َتنَاَكرَ  وما اْئَتَلَف, منها َتعاَرَف  فام ُجمَنَّدٌة; ُجنُودٌ  األْرواُح «و
 َمعاِدنُ  النَّاُس « : قاَل  ُمْسلمٍ  صحيِح  ففي ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أْخَربَ  هكذا

ةِ  َكَمعاِدنِ  َهِب, الِفضَّ  َفُقُهوا, إَِذا اِإلْسالمِ  ِيف  ِخَياُرُهمْ  اَجلاِهلِيَّةِ  ِيف  ِخياُرُهمْ  والذَّ
 .IRH»اْخَتَلَف  ِمنَْها َتنَاَكرَ  وَما اْئَتَلَف  ِمنْها َتعاَرَف  َفَام  ُجمَنَّدٌة; ُجنُودٌ  واألَْرواُح 

 اآلَخريَن, ُقلوَب  وَتْكِسَب  َمْأُلوًفا, َتُكونَ  حتى َتواُفِرها ِمن ُبدَّ  ال وسائُِل  وهناك
  منها:

ْقَت  إنْ  إنَّك األُوىل: الَوسيلةُ  ادَق  اإليامنَ  َحقَّ الَح; والعمَل  الصَّ  اْسَتَطْعَت  الصَّ
ةَ  َتْكِسَب  أنْ   قال فقدْ   اهللاُ  الُقلوِب, هذه خالُِق  بذلك أْخَربَ  اآلَخريَن, َمودَّ

 َمْرَيَم: ُسورةِ  يف ﴿A B C D E F G 
H I J﴾ ٩٦:[مريم[. 

 ُقلوِب  يف اهللاُ  َيْغِرُس  اآليِة: هذه تفسريِ  يف −َتعاىل اهللاُ رمحهُ − كثريٍ  ابنُ  قال
احلنيَ  ِعباِدهِ  ًة, الصَّ يدَ  وال منه, ُبدَّ  ال أْمرٌ  وهذا َمَودَّ   .ISHعنه َحمِ

دُ  وقاَل   أْشَبهُ  وهي قاَل: قاَل! ما أْمجََل  وما − َتعاىل اهللاُ رمحهُ −  واِسعٍ  بنُ  ُحمَمَّ
 .ITHاُملْؤمننيَ  بُقلوِب  إليه  اهللاُ أْقَبَل  čاهللا إىل بَقْلبِهِ  الَعْبدُ  أْقَبَل  إذا بالقاِعدِة:

                                                 
 ).٧٥( رقم اإلخوان يف الدنيا أيب ابن أخرجه )١(
 ).٢٦٣٨/١٦٠( رقم جمندة, جنود األرواح باب والصلة, الرب كتاب مسلم: أخرجه )٢(
 ).٥/٢٦٧( كثري ابن تفسري )٣(
 ).٧٩٨( رقم الزهد يف والبيهقي ),٢/٣٤٥( احللية يف نعيم أبو أخرجه )٤(



 

 

٢٦٩ א

 النبيَّ  أنَّ  ُمْسِلمٍ  صحيِح  يف َنْقرأُ  ونحنُ  ُيْسَتْغَرُب  وكيف ُيْسَتْغَرُب, ال وهذا
يَل  َدَعا َعْبًدا اهللاُ  َأَحبَّ  إَِذا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َفُيِحبُّهُ  َفَأِحبَُّه; ُفالًنا ُأِحبُّ  إِينِّ  َفَقاَل: ِجْربِ

يُل, امِء: ِيف  ُيناِدي ُثمَّ  ِجْربِ امِء, َأْهُل  َفُيِحبُّهُ  َفَأِحبُّوُه; ُفالًنا ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ  السَّ  ُثمَّ  السَّ
 النَّاِس, عندَ  َحمْبوًبا النَّاِس, عند َمْقبوًال  َيِصريُ  أْي: IQH»األَْرضِ  ِيف  الَقُبوُل  َلهُ  ُيوَضعُ 

بُب:  األْرِض. يف الَقُبوَل  له اهللاُ  فَوَضعَ  čاهللا إىل أْقَبَل  أنَّه والسَّ
 النبيَّ  ألنَّ  اخلْلُق; َأَحبََّك  للَخْلِق  َتواَضْعَت  فكلَّام التَّواُضُع, الثَّانيُة: الوسيلةُ 

 čاهللا عند ُيْرَفعُ  َيَتواَضعُ  الذي أي: IRH»اهللاُ َرَفَعهُ  إِالَّ  čهللا َأَحٌد  َتَواَضعَ  َوَما« يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص
 ,الَقْدِر. َمْرفوعَ  فيكونُ  َقْدًرا, َخْلِقهِ  عند ويرفعه َقْدًرا  

 وَيْقَبُلهُ  له وَينْقادُ  للحقِّ  َخيَْضعُ  فقاَل: التَّواُضُع? هو ما للُفَضْيِل: قيَل  وقدْ 
 .ISHقاَلهُ  ِممَّنْ 

احلةُ  وكانِت  َبْدٍر, َغْزوةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َخَرَج  األيَّامِ  ِمن يومٍ  يف هذا ل  قليلةً  الرَّ
 َتعاىل اهللاُ رَيض −  طالٍب  أيب بنِ  َعِيلِّ  مع َنصيُبهُ  جاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وكانَ  َبعٍري, عىل الثالثةُ 

 األْرضِ  عىل َمشى ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َنْوبةُ  جاءْت  فإذا − عنهُ  َتعاىل اهللاُ رَيض −  ُلبابةَ  وأيب − عنهُ 
 ُيْعطي لكنَّهُ −  وَنْرَكُب  َمتْيش َيِصحُّ  ال čاهللا رسوَل  يا فقالوا: البعِري, عىل واآلخرانِ 

 : فيقوُل  −فِْعٌل  هو وإنَّام كالًما, ليس فالتَّواُضعُ  للتَّواُضِع, ُصورةً 
                                                 

), ومسلم: كتاب الرب والصلة ٣٢٠٩البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة, رقم (أخرجه  )١(
  ., من حديث أيب هريرة )٢٦٣٧واآلداب, باب إذا أحب اهللا عبدا حببه لعباده, رقم (

 حديث من ,)٢٥٨٨( رقم والتواضع, العفو استحباب باب والصلة, الرب كتاب مسلم: أخرجه )٢(
  . هريرة أيب

  ).٧٨٩٥( رقم الشعب يف البيهقي أخرجه )٣(
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  .IQH»ِمنُْكَام  األَْجرِ  َعنِ  بَِأْغنَى َأَنا َوَما ِمنِّي, املَْيشِ  َعَىل  بَِأْقَوى َأْنُتَام  َما«
   يقوُل: فالنَّاظِمُ  هذا ل

 َتَواَضــْع َتُكــْن َكــالنَّْجِم َالَح لِنَــاظٍِر
 

ــعُ  ــَو َرفِي ــاِء َوْه ــَفَحاِت اَمل ــَىل َص  َع
ــِه ــو بِنَْفِس َخاِن َيْعُل ــدُّ ــْن َكال  َوَال َتُك

 

ــيعُ  ــَو َوِض ــوِّ َوْه ــاِت اَجل  IRHِيف َطَبَق
  اْرَتَفَع. اإلْنسانُ  َتواَضعَ  فكلَّام

الِم, إْفشاءُ  الثالثُة: الوسيلةُ  المُ  قِل: اآلَخريَن, ُقلوَب  َتْكِسْب  فسلِّمْ  السَّ  السَّ
المَ  واْجَعلِ  عليكم,  دون ُأناًسا أو ِحْزَبَك, أو َمجاَعتََك, به َختُصَّ  وال للجميعِ  السَّ
 ُهَرْيَرةَ  أيب حديِث  ِمن داُودَ  أيب ُسنَنِ  يف جاءَ  فقدْ  اجلميِع, عىل َسلِّمْ  بل آَخريَن,
  ََّوَال  ُتْؤِمنُوا, َحتَّى اَجلنَّةَ  َتْدُخُلوا َال  بِيَِدهِ  َنْفِيس  َوالَِّذي« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن 
ابُّوا, َحتَّى ُتْؤِمنُوا ءٍ  َعَىل  َأُدلُُّكمْ  َأَفَال  َحتَ اَببْتُمْ  َفَعْلتُُموهُ  إَِذا َيشْ المَ  َأْفُشوا َحتَ   .ISH»َبيْنَُكمْ  السَّ

المَ  أْفُشوا« ِروايٍة: ويف   .ITH»َتْعُلوا َكيْ  السَّ
المِ  وإْفشاءُ  الَم; هذا وُيوِصُل  اإلْنسانُ  ُيسلِّمَ  أنْ  السَّ المَ  فإنَّ  السَّ  كام− السَّ

  َبْعَدُه. ام لِ  ِمْفتاٌح  −قيَل 
                                                 

 . مسعود بن اهللا عبد حديث من ),١/٤٢٢( أمحد أخرجه )١(
 الكامنة الدرر يف حجر ابن واحلافظ ),٥/٤٧٩( العرص أعيان يف الصفدي نسبهام البيتان )٢(

 .القطبي الدين ضياء عيل بن وسىمل ),٦/١٤٣(
 داود: وأبو ),٥٤( رقم املؤمنون, إال اجلنة يدخل ال أنه بيان باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )٣(

 ).٥١٩٣( رقم السالم, إفشاء يف باب األدب, كتاب
 )٨/٣٠( الزوائد جممع يف واهليثمي ),٣/٢٨٦( والرتهيب الرتغيب يف املنذري عزاها )٤(

 . الدرداء أيب حديث من للطرباين,
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ابعُة: الوسيلةُ  ُة, ال الرَّ  األدِب  كتاِب  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أْخَربَ  فقد هديَّ
اُدوا« قال: للُبخاريِّ  اُملْفردِ  ابُّوا َهتَ  .IQH»َحتَ

ا عنها ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  أْخَربَ  فقد عظيمٌة, وهي اخلامسُة: الوسيلةُ   ِمْفتاٌح  أهنَّ
 إينِّ  فالُن, يا تقوَل: أنْ  أْي: هم, ل بَِمَحبَّتَِك  اآلَخرينَ  إْخبارُ  وهي النَّاِس, لُِقلوِب 
ْ  ُأِحبَُّك. ةً  َحمَبَّتَِك, عن له َعربِّ  أو َزْوجةٌ  إليك: النَّاسِ  أْقَرَب  هذا ُفالنٌ  كان إذا خاصَّ

هُ  َوَلٌد, أو والِدٌ  َة, ُيَثبُِّت  ذلك فإنَّ  له; بَِمَحبَّتَِك  أْخِربْ  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  املََودَّ
ةِ  ِيف  وَأْثَبُت  األُْلَفةِ  ِيف  َأْبَقى َفإِنَّهُ  َفْلُيْعلِْمُه; čاهللا ِيف  َأَخاهُ  َأَحُدُكمْ  َأَحبَّ   .IRH»املََودَّ

ادسُة: الوسيلةُ  ْنيا, عىل ُمناَفَستِِهم عن االْستِْغناءُ  اآلَخريَن: َحمبَّةَ  َجيْلُِب  ِممَّا السَّ  الدُّ
ْنيا, عىل ُينافُِسُهم ال الذي ُحيِبُّونَ  فالنَّاُس  بونَ  الدُّ  عىل ُينافُِسُهم ال َمنْ  ُقُلوِهبِم إىل وُيَقرِّ
 وَكراِسيِِّهْم. وَمناِصبِِهم َمراكِِزهم

نِي ,čاهللا رسوَل  َيا« فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رجٌل  جاءَ   َعِمْلُتهُ  أنا إَِذا َعَملٍ  َعىل ُدلَّ
ْنَيا ِيف  اْزَهْد « :ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُّنا فقاَل  »النَّاُس  وَأَحبَّنِي اهللاُ َأَحبَّنِي  ِيف  فِيَام  واْزَهْد  اهللاُ, ُحيِبََّك  الدُّ
 .ISH»النَّاُس  ُحيِبََّك  النَّاسِ  َأْيِدي

                                                 
 . هريرة أيب حديث من ),٥٩٤( رقم املفرد األدب يف البخاري أخرجه )١(
 مرسال. جماهد عن ),٦٩( رقم اإلخوان يف الدنيا أيب ابن أخرجه )٢(

 الرجلِ  إخبار باب األدب, كتاب داود: وأبو ),٤/١٣٠( أمحد فقط: منه األوىل اجلملة وأخرج
 رقم احلب, إعالم يف جاء ما باب الزهد, كتاب والرتمذي: ),٥١٢٤( رقم ,إياه بمحبته الرجَل 

 . كرب معدي بن املقدام حديث من ),٢٣٩٢(
 سعد بن سهل حديث من ),٤١٠٢( رقم الدنيا, يف الزهد باب الزهد, كتاب ماجه: ابن أخرجه )٣(

 . الساعدي
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ْنيا, عىل النَّاَس  ُتنافِسِ  م ل فإذا  وَمناِصبِهم َكراِسيِّهم عىل ُتزاِمحُْهم م ول الدُّ
  َأَحبُّوَك.

ةِ  عىل أْعرايبٌّ  َمرَّ  وقد  سيُِّدها قالوا: القريِة? هذه َسيِّدُ  َمنْ  قاِئًال: فسأَل  الَبْرصَ
, احلََسنُ   عن هو واْسَتْغنى ِعْلِمهِ  إىل النَّاُس  اْحتاَج  قالوا: ساَدُهم? بِمَ  قال: الَبْرصيُّ
 .IQHُدْنياُهم

هريَة: َمقوَلَتهُ  قال الذي الَبْرصيُّ  احلََسنُ   فنَافِْسُه, ِدينَِك  يف َناَفَسَك  َمنْ  الشَّ
 .IRHَنْحِرهِ  يف فأْلِقها ُدْنياكَ  يف َناَفَسَك  وَمنْ 

ـــَتِحيَلةٌ  ـــٌة ُمْس ـــَي إِالَّ ِجيَف ـــا ِه  َوَم
 

اَعَلْيَهــا  ُهــنَّ اْجتِــَذاُهبَ  كِــَالٌب َمهُّ
ــا ــْلًام ِألَْهلَِه ــَت َس ــا ُكنْ َتنِْبَه ــإِْن َجتْ  َف

 

ـــا ا َناَزَعْتـــَك كَِالُهبَ َتـــِذْهبَ  ISHَوإِْن َجتْ
ْنيا فْلَيْرتُكِ  اآلَخرينَ  ُقلوَب  َيْكِسَب  أنْ  أرادَ  َفَمنْ   هم. ل الدُّ

  k  

                                                 
 اجلوزي البن اخلاطر صيد وانظر: ),٢٤٤(ص: الفاصل املحدث يف الرامهرمزي أخرجه )١(

 ).٥٠٩(ص:
 ).٦٨(ص: اجلوزي البن البرصي احلسن وآداب ),٣/٢٠٧( للغزايل الدين علوم إحياء انظر: )٢(
 بن ملحمد الفريد الدر وانظر ),٣٢(ص: الشافعي ديوان الشافعي, اإلمام إىل ينسبان البيتان )٣(

 ).١/٤١١( للدمريي الكربى احليوان وحياة ),٢/٦٤( يدمر
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F٤١E 
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  k   
 فقاَل  لِعبادتِِه, َخْلَق  ال َخَلَق   فاهللاُ َخْلِق  ال ِمن ايةُ ـالغ هي ةُ ـالُعبوِديَّ 
: ﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ ١١٦−١١٥:[املؤمنون[. 
 : ﴿c d e f g h i j k l m وقاَل 

n o p q r s t u v w x y z {﴾ ٥٨− ٥٦:[الذاريات[. 
 : ﴿d e f g قاَل  األْنبياِء, َدْعوةِ  وَمنْهُج  أساُس  وهي

h i j k l m n﴾ ٣٦:[النحل[. 
ِف  ُسلَّمِ  يف اْرتقاءٌ  وهي ْؤُدِد, والِعزِّ  والتَّْكريمِ  الرشَّ  رمحهُ −  َتْيِميَّةَ  ابنُ  قال والسُّ

ِة: ِكتابه يف − تعاىل اهللاُ   ازدادَ  فكلَّام ,čهللا ِعبادتِهِ  حتقيِق  يف املَْخلوِق  فكامُل  الُعبوِديَّ
ِقيًقا الَعْبدُ  ِة; َحتْ  .IQHَدَرَجُتهُ  وَعَلْت  كامُلهُ  اْزدادَ  للُعبوِديَّ

ةُ  ةُ  هي čهللا والُعبوِديَّ  : ﴿c d e اهللاُ  قاَل  ُكلِّها, اخلالِئِق  ُعبوِديَّ
f g h i j k l m n o p q r s 

t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c 
d e f g h i j k l﴾ ١٨:[احلج[.  

                                                 
 ).٧٥(ص: تيمية البن العبودية )١(

kk
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 : ﴿A B C D E اهللاُ  قاَل  واَملالِئكِة, اِجلنِّ  ُعبوِديَّةُ  وهي
F G H I J K L M N O P Q R S 
T﴾ ٢٩:[األحقاف[.  

ِمِذيِّ  ُسنَنِ  يف وجاءَ  ْ  :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  : َذرٍّ  أيب حديِث  ِمن الرتِّ
َامءُ  َأطَِّت « , َأنْ  َها لَ  َوُحقَّ « وَصْوٌت  رصيرٌ  ها ل صارَ  أي: »السَّ  َمْوِضعُ  فِيَها َما َتئِطَّ

 .č«IQHهللا َساِجًدا َجْبَهَتهُ  واِضعٌ  وَمَلٌك  إِالَّ  َأَصابِعَ  َأْرَبعِ 
 حيُث  بَقْلبِهِ  َجواِرِحِه: بجميعِ  املُْؤِمنِ  ُعبوِديَّةُ  هي č هللا والُعبوِديَّةُ 

ةً  اجلَواِرِح  وأْعَظمُ  العمُل, حيُث  وبَجواِرِحهِ  الَقْوُل, حيُث  وبِلسانِهِ  االعتقاُد,  ُعبوِديَّ
  الُقلوُب. هي čهللا

ُتهُ  اجلَواِرِح, أْعَظمُ  فالقلُب  ةِ  َمراتِِب  أْعَظمُ  وُعُبوِديَّ   ألْسباٍب: الُعبوِديَّ
بُب  ُل: السَّ  َصَلَحْت  إَِذا ُمْضَغةً  اَجلَسدِ  ِيف  َوإِنَّ  َأَال « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  األوَّ

ُه, اَجلَسُد  َصَلَح  ُه, اَجلَسُد  َفَسَد  َفَسَدْت  وإَِذا ُكلُّ  ابنُ  وعلََّق  ,IRH»الَقْلُب  وِهيَ  َأَال  ُكلُّ
 الَبَدِن, أمريُ  ألنَّهُ  بذلك; الَقْلُب  وُخصَّ  فقاَل: الَفْتِح  كِتابه يف − َتعاىل اهللاُ رمحهُ −  َحَجرٍ 

عيَُّة, َتْصُلُح  األمريِ  وبِصالِح    .ISHَتْفُسدُ  وبفساِدهِ  الرَّ
                                                 

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

 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,

 ).١/١٢٨( حجر البن الباري فتح )٣(
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 فاْستقامةُ  االْستقامِة, أْصُل  الَقْلَب  ألنَّ  حديُثنا; يكونُ  اإلجابةِ  هذه إِْثرِ  وعىل
 عىل َيْعَمُل  الذي هو فالعاِقُل  وعليه الَقْلِب, باْستقامةِ  وثيًقا اْرتِباًطا ُمْرَتبطةٌ  اإليامنِ 

 قاَل  احلَنايا, بني الذي األمريِ  هذا ل َتنْقادُ  فاجلَوارُح  َجواِرِحِه, َقْبَل  َقْلبِهِ  اْستقامةِ 
 .IQH»َقْلُبهُ  َيْسَتِقيمَ  َحتَّى َعْبدٍ  إِيَامنُ  َيْسَتِقيمُ  َال « أْمحََد: عند واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 

 والعاِقُل  القلِب, يف تكونُ  إنَّام وأْصُلها االْستقامةِ  وَبْذرةُ  االْستقامُة, فالبدايةُ 
 بعد له َيْسَتقيمَ  حتى األْرضِ  هذه وبإْصالِح  الَبْذرِة, هذه بأْصلِ  َيْعَتني الذي هو

  إيامُنُه. ذلك
 ِحَكِم: وال الُعلومِ  جاِمعِ  ِكتابه يف −َتعاىل اهللاُ رمحهُ −  َحنْبيلُّ  ال َرَجٍب  ابنُ  قاَل 
 وْحَدهُ  čهللا وإراَدُتهُ  َحركُتهُ  كانت فإنْ  وإراَدتِِه, الَقْلِب  َحركةِ  ل تابِعةٌ  اجلَسدِ  وحركاُت 

 .IRHُكلُّها حركاُتهُ  وَصَلَحْت  اجلََسدُ  َصَلَح  فقدْ 
بُب   اهللاُ  قال الِقيامِة, يومَ  اَملْوِقُف  لك َيْسَلمُ  القلِب  بسالمةِ  أنَّ  الثَّاين: السَّ
  إْبراهيمَ  ُدعاءِ  يف ُمَبيِّنًا يقوُل : ﴿U V W X Y Z [ 

\ ] ^ _ ` a b c d e f g﴾ ٨٩−٨٧:[الشعراء[. 
ْنيا. يف قلبَِك  سالمةِ  يف َسَعْيَت  إذا إالَّ   بَربَِّك  لِقاُؤكَ  لك َيْسَلمُ  فال  الدُّ

بُب  بِّ  َنَظرِ  موضعُ  أنَّه الثالُث: السَّ  هذه ُقلوبِنا إىل َينُْظرُ  فاهللاُ − سبحاَنهُ −  الرَّ
 َكالَمنا, وَيْسمعونَ  وُصوَرنا, ثِياَبنا, منَّا َيَرْونَ  فالنَّاُس  اخلَالِئِق, أْعُنيِ  عن اُملَخبَّأةِ 
بَّأُ  ولكنْ   الظَّاِهِر. يف هو بام ال الُقلوِب  يف بام والِعْربةُ  الُقلوِب, يف ما عنهم ُخيَ

                                                 
 . أنس حديث من ,)٣/١٩٨( أمحد أخرجه )١(
 ).١/٢١٢( رجب البن واحلكم العلوم جامع )٢(
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دةٍ  برواياٍت  صحيِحهِ  يف ُمْسِلمٍ  عند واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  فقدْ   ُمَتَعدِّ
 إَِىل  َينُْظرُ  َوَلكِنْ  ُصَوِركِْم, إَِىل  َوَال  َأْجَساِدكِمْ  إَِىل  َينُْظرُ  َال  اهللاَ  إِنَّ « قاَل: أنَّهُ  منها:

 .IQH»َصْدِرهِ  إَِىل  بَِأَصابِِعهِ  وَأَشارَ  ُقُلوبُِكْم,
 إليه, َينُْظرُ  فاهللاُ َقْلبَِك; سالمةِ  يف فاْسعَ  ُجْهدٌ  أو َوْقٌت  أو ماٌل  لك كانَ  فإنْ 

 َسالمةِ  عن وَنْغُفُل  الظَّاِهرِ  حتسنيِ  يف َنْبُذُلهُ  وماُلنا وُجْهُدنا َسْعُينا أسٍف  ُكلِّ  مع لكنْ 
ِة. َمراتِِب  أْعَظمُ  فيه الذي الباطِِن,  الُعبوِديَّ

بُب  ابُع: السَّ ُمهُ  َعملٍ  أيُّ  ُيْقبَُل  فال الَعَمِل, َقبولِ  َمْوِضعَ  القلِب  يف أنَّ  الرَّ  čهللا ُتَقدِّ
  واهللاُ  َقْلبِِه, يف هي التي الَعبْدِ  نِيَّةُ  َصَلَحْت  إذا إالَّ  َصُغرَ  أو العمُل  هذا َعُظمَ 

 ^ [ \ ] T U V W X Y Z﴿ يقوُل:
 .]١٩:[اإلرساء ﴾_

َام « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل  الَقْلِب, يف إالَّ  تكونُ  ال واإلرادةُ   بالنِّيَّاِت, األَْعَامُل  إِنَّ
َام   وكان الَقْلِب, يف َمْقُبوًال  كان إذا إالَّ  العمُل  ُيْقَبُل  فال ,IRH»َنَوى َما اْمِرئٍ  لُِكلِّ  َوإنَّ
 سبحاَنُه. وْحَدهُ  čهللا الَقْلِب  يف ما

بُب  ورةِ  يكونُ  ال األْعاملِ  َتفاُضَل  أنَّ  اخلاِمُس: السَّ  يكونُ  وإنَّام والَعددِ  بالصُّ
ِة: شاِرُح  − َتعاىل اهللاُ رمحهُ −  احلَنَِفيُّ  الِعزِّ  أيب ابنُ  قال الُقلوِب, يف بام  إنَّ  الطَّحاويَّ

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

 . هريرة أيب
), ومسلم: كتاب اإلمارة, ١البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي, رقم (أخرجه  )٢(

 .), من حديث عمر بن اخلطاب ١٩٠٧, رقم (»إنام األعامل بالنية: «ملسو هيلع هللا ىلصباب قوله 
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 وإنَّام −بالَكْيِف  وال بالَكمِّ  ِعْربةَ  ال أْي:−  وَعَدِدها بُصَوِرها َتَتفاَضُل  ال األْعامَل 
  .IQHالُقلوِب  يف بام َتتفاَضُل 

رُ  وهكذا يِِّب: الوابِلِ  ِكتابِهِ  يف فيقوُل  − َتعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الَقيِّمِ  ابنُ  ُيَقرِّ  الصَّ
  .IRHاألْبدانِ  عىل ال الُقلوِب  عىل فالَعَمُل 

ُجَل  إِنَّ « فيه: قاَل  الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديِث  ِمن القاِعدةَ  هذه َأَخذَ  قد وِكالُمها  الرَّ
ُف   ُسُبُعَها ُثُمنَُها ُتْسُعَها َصالتِهِ  ُعْرشُ  إِالَّ  َلهُ  ُكتَِب  وَما« صالتِهِ  ِمن أي: »َلَينَْرصِ
  .ISH»نِْصُفَها ُثُلُثَها ُرُبُعَها ُمخُُسَها ُسُدُسَها

الةِ  وعددُ  واحدٌة, صالِهتِم ُصورةُ  الواِحِد, املسِجدِ  يف الكبريُ  العددُ  ُيَصيلِّ   الصَّ
فونَ  لكنَّهم واحٌد,  بُعْرشِ  َخَرَج  َمنْ  فمنهم والَغنيمِة, األْجرِ  يف ُمتفاِضلونَ  وهم َينَْرصِ

 َخَرَج  َمنْ  ومنهم بُثُلثَِها َخَرَج  َمنْ  ومنهم بُسُدِسَها, َخَرَج  َمنْ  ومنهم َصالتِِه,
ٍء. منها َخيُْرْج  م ل َمنْ  ومنهم بنِْصِفها,  بَيشْ

بُب  ادُس: السَّ , أو اَملْدِح  َمْوِضعُ  هو الَقْلَب  أنَّ  السَّ مِّ  إذا  فاهللاُ  الذَّ
 الَقْلَب. َذمَّ  َذمَّ  وإذا قلبِِه, يف َمْدِحهِ  َمْوطِنَ  فإنَّ  الَعْبدَ  اْمَتَدَح 

دةٍ  مواضعَ  يف َنْقَرأُ  ونحنُ   ذلك وِمن األْمَر, هذا č اهللا كتاِب  يف ُمَتَعدِّ
 _ ^ [ \ ] W X Y Z﴿ قال:  احلقَّ  أنَّ 

` a b c d e f g h﴾ ٢:[األنفال[. 
                                                 

 ).٣١٧(ص: العز أيب البن الطحاوية رشح )١(
 ).٥٠(ص: القيم البن الصيب الوابل )٢(
 ),٧٩٦), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ما جاء يف نقصان الصالة, رقم (٤/٣٢١أمحد (أخرجه  )٣(

 . يارس بن عامر حديث من
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مِّ  َمْعِرضِ  ويف ُقلوِهبِم, يف بام اْمَتَدَحُهم املُْؤمننيَ  اْمَتَدَح  فلامَّ  مُّ  َيَقعُ  الذَّ  عىل الذَّ
 : ﴿r s t u v w x احلقُّ  قال الُقلوِب, يف ما
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ ٤٥:[الزمر[.  

 وهو باُملْؤِمنِ  فَحِريٌّ  اإلْبصاِر; وَمْرَكزُ  الَفْهِم, وَمْركزُ  الَعْقِل, مْرَكزُ  فالَقْلُب 
 بَِقْلبِِه, وُيْبِرصَ  وَيْفَهَم, َيْعِقَل, أنْ  العظيمةِ  اَملهامِّ  هذه ل َمْرَكزٌ  هو الَقْلَب  هذا أنَّ  َيْعَلمُ 
 A B C D E F G H I J K﴿ :− سبحاَنهُ − قاَل  فقد

L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
] ^ _ ` a b﴾ ١٧٩:[األعراف[. 

 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿ :− سبحاَنهُ −  وقاَل 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾ 
  .]٤٦:[احلج

 إيامُنُه, له َيْسَلمَ  أنْ  أرادَ  إذا َقْلبِهِ  يف بام َيْعَتنَِي  أنْ  باملُْؤِمنِ  َحِريٌّ  ُكلِّهِ  ذلك بعد
ِه, لِقاُؤهُ  له َيْسَلمَ  وأنْ   يدورُ  ما وَيْعِقَل  َيْفَهمَ  وأنْ  َحِقيَقتِها, عىل األُمورَ  ُيْبِرصَ  وأنْ  بَِربِّ

 الَعَمِل. مدارُ  عليها التي اجلارحةِ  هبذه ُيْعنَى أنْ  فعليه َحْوَلُه,
  k  
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אא 
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 اهللاُ  رَيض −  العاصِ  بنِ  َعْمِرو بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  ِمن هْ ـماَج  ابنِ  ُسنَنِ  يف جاءَ 
 أيُّ  ,čاهللا رسوَل  يا ُسِئَل: −وسلَّمَ  وآلِهِ  عليه اهللاُ  صىلَّ −  النبيَّ  أنَّ  :− عنهام َتعاىل

انِ  َصُدوُق  الَقْلِب  ْخُمومِ  مَ  ُكلُّ « قاَل: أْفَضُل? اسِ ـالنَّ   اللِّسانِ  صدوُق  قاَل: .»اللسِّ
 ِغلَّ  وال َبْغَي  وال فيه إْثمَ  ال أي: IQH»النَِّقيُّ  التَِّقيُّ « قاَل: الَقْلِب? َخمُْمومُ  فام َنْعِرُفُه,
  َحَسَد. وال

ْثنا وقد دَّ ةِ  عن َمىض فيام َحتَ المةَ  أنَّ  وَبيَّنَّا الُقلوِب, ُعبوِديَّ  ال الِقيامةِ  يومِ  يف السَّ
ْنيا, يف َقْلُبهُ  له َسِلمَ  ملَِنْ  إالَّ  تكونُ   ] : ﴿Z احلقِّ  بَقْولِ  واسَتْشَهْدنا الدُّ
\ ] ^ _ ` a b c d e f g﴾ ٨٩−٨٨:[الشعراء[.  

ْنيا, يف َقْلبَِك  بسالمةِ  إالَّ  الِقيامةِ  يومَ  č باهللا لِقاُؤكَ  لك َيْسَلمُ  فال  الدُّ
ليمُ  والَقْلُب  ِ  هو: السَّ ال ِك, الُكْفرِ  ِمن مُ  السَّ ْ ِ  والرشِّ ال نوِب, املَعايص إِْلِف  ِمن مُ  السَّ  والذُّ
غاِئنِ  األْحقادِ  وِمن  األْخالِق. وَسيِِّئ  والضَّ

 الَقْلُب  يكونُ  وال الُقْرآِن: أْحكامِ  كتابِهِ  يف − تعاىل اهللاُ  رمحهُ −  العريبِّ  ابنُ  قاَل 
  .IRHُمتَكِربا ُمْعَجًبا, َحُسوًدا, َحُقوًدا, كان إذا َسليًام 

                                                 
 .)٤٢١٦( رقم والتقوى, الورع باب الزهد, كتاب ماجه: ابن أخرجه )١(
 ).٣/٤٥٩( العريب البن القرآن أحكام )٢(

kk
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ليمُة: والُقلوُب  َتمُّ  وال َتْغَتمُّ  وال فاَت, ما عىل َتْأَسى ال ُمْطَمِئنَّةٌ  ُقلوٌب  السَّ  َهتْ
 املَْوجوِد, عىل  اهللاَ َحتَْمدُ  النَِّعِم, ِمن عندها بام ُتْعَجُب  وال َتْغَرتُّ  وال آٍت, هو بام

َتمُّ  وال اَملْفُقوِد, َحتِْصيلِ  يف  اهللاَ  وَتْدُعو عليه, اِحلفاظِ  يف وَتْسعى  عدم يف َهتْ
ِصيِلِه.  َحتْ

 | } z﴿ ِعْمراَن: آلِ  ُسورةِ  يف َشْأِن ذلك يف  اهللاُ قاَل 
} ~ _ ` a b c d e f g h i j k l﴾ 
 .]١٢٦:عمران [آل

 M N O P Q R S﴿ األْنفاِل: ُسورةِ  يف −سبحاَنهُ − وقاَل 
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ ١٠:[األنفال[.  

جاِء, اخلَْوِف  َجناَحِي  بني تعيُش  َوِجلٌة, ُمْطَمِئنَّةٌ  ُقلوٌب  وهي  عائِشةُ  قالْت  والرَّ
 : ﴿A B C قولِهِ  عنْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  سألُت  :−عنها َتعاىل اهللاُ رَيض − 

D E F﴾ اخلَْمرَ  َيْرشبونَ  الذين أُهمُ  َوِجلةٌ  ُقلوُهبُم الذين ]٦٠:[املؤمنون 
قوَن? يِق, بِنَْت  َيا َال « قاَل: وَيْرسِ دِّ  وُيَصلُّونَ  َيُصوُمونَ  الَِّذينَ  وَلكِنَُّهمُ  الصِّ
ُقونَ   L M N O P Q R﴿ ِمنُْهْم: ُتْقَبَل  َأالَّ  َخيَاُفونَ  وُهمْ  وَيَتَصدَّ

S﴾ مِذيُّ  أمحدُ  رواهُ  »]٦١:[املؤمنون  .IQHماَجهْ  وابنُ  والرتِّ
ليمُة: فالُقلوُب   وإذا عادْت, أساءْت  إذا ُمنِيبٌة, َوِجَلةٌ  ُمْطَمِئنَّةٌ  قلوٌب  السَّ

واِم; عىل إنابةٍ  حالةِ  يف فهي اْسَتْغَفَرْت, أْخطَأِت  بُّ  اْمَتَدَحها لذا الدَّ   الرَّ
 .]٣٣:[ق ﴾à á â ã ä å æ ç﴿ فقاَل:

                                                 
 رقم املؤمنون, سورة ومن باب القرآن, تفسري كتاب والرتمذي: ),٦/١٥٩( أمحد أخرجه )١(

 ).٤١٩٨( رقم ,العمل عىل التوقي باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ),٣١٧٥(
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وايس, اِجلبالِ  ُرسوَخ  فَرَسَخْت  اإليامِن; برباطِ  ُربَِطْت  قد ُقلوٌب  وهي  الرَّ
 ¶ µ ´ ³ ² ± °﴿ آَمنُوا: الذين الِفْتيةِ  عن  قال
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ 

 ]١٤:[الكهف
ليمةُ  والُقلوُب  ُد: حاِهلَا لِسانُ  السَّ   ُيَردِّ

ــا َربِّ  ــَرًة َي ــوِيب َكْث ــْت ُذُن  إِْن َعُظَم
 

ــَوَك َأْعَظــمُ  ــَأنَّ َعْف ــُت بِ ــْد َعلِْم  َفَلَق
ـــٌن ـــوَك إِالَّ ُحمِْس ـــاَن َال َيْرُج  إِْن َك

 

 َفَمِن الَّـِذي َيـْدُعو َوَيْرُجـو اُملْجـِرمُ 
ًعاـَدَعْوُتَك َيا َربِّ َكَام َأَمْرَت َتَضـ  رُّ

 

 IQHَيـْرَحمُ َفإَِذا َرَدْدَت َيـِدي َفَمـْن َذا 
المةَ  أنَّ  فْلنَتَِّفْق  ليِم, بالَقْلِب  إالَّ  َتكونُ  ال الِقيامةِ  يومَ  السَّ  أنْ  ُيْمِكنُ  وال السَّ

 َسالَمتِها. يف َنْسعَ  م ل إذا الُقلوُب  هذه َتْسَلمَ 
رْ  هُ  َقْلَبهُ  ُخيِمَّ  أنْ  أرادَ  فَمنْ  ,»الَقْلِب  َخمُْمومِ  ُكلُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قوَل  وْلنََتَذكَّ  وُيِقمَّ

 ذلك. يف َيْسعى أنْ  ُبدَّ  ال به عَلَقْت  التي الِقاممةِ  ِمن
 سالمةِ  وأدواُت  الَقْلُب, هذا َيْسَلمَ  حتى َتنْظيٍف  أدواِت  اْستخدامِ  من ُبدَّ  وال

  وهي: هبا, والَعَمُل  ِحْفُظها علينا َجيُِب  أْربعٌة, الَقْلِب 
ُل  ال ,čباهللا الِعْلمُ  األُوىل: األداةُ   čاهللا إْفرادِ  إىل اُملْفيض اِن, اإليم حقيقةِ  إىل ُمَوصِّ
 ,ِة ُف  č باهللا ُيوِصُلَك  ِعْلمٌ  أي: بالُعبوِديَّ  č اهللا عىل به َتَتَعرَّ

                                                 
 ),٣/٢٠٦( ربه عبد البن الفريد العقد وانظر: ),١٩٩(ص: ديوانه نواس, أليب األبيات )١(

 ).٨/٤٩٢( بغداد وتاريخ



 

 

אאאאFE ٢٨٢

ِعِه, وعىل  čهللا انَ ـك أْعَرَف  čباهللا انَ ـك َمنْ  عاِصٍم: بنُ  أمحدُ  قاَل  ا كم اِعدةُ ـوالق َرشْ
  .IQHأْخَوَف 

 » č : ﴿¨ © ªاهللا َقْوُل  القاِعدةِ  هذه ويؤكد عىل
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ ٥٤:[احلج[. 

,ـوتَ  ْخَضعَ  وتَ  الُقلوُب, فُتْخبَِت   واهللاُ  األداُة, هذه دهاـعن يكونُ  ا حينم ِذلَّ
 :³ ² ± ° ¯﴿ يقوُل ´ µ﴾ ٢٨:[فاطر[. 
 عاِرًفا ,čباهللا ًام  عالِ  الَعْبدُ  كانَ  فُكلَّام الُعلامُء, هم čهللا َخْشيةً  النَّاسِ  أْكَثرَ  أنَّ  أي:

  أْكَثَر. č هللا َخْشَيُتهُ  كانت به,
 وللَحسناِت  َحسناٍت, للطاعاِت  فإنَّ  الطَّاعاِت, ِمن اإلْكثارُ  الثانيُة: األداةُ 

 رَيض − َعبَّاسٍ  بنُ  čاهللا عبدُ  الُقرآِن, ُتْرُمجانُ  قاَل  الُقلوِب, َسالمةِ  عىل عجيٌب  تأثريٌ 
ةً  الَوْجِه, يف وِضياءً  الَقْلِب, يف ُنوًرا للَحسنةِ  إنَّ  :−عنهام َتعاىل اهللاُ  الَبَدِن, يف وُقوَّ

ْزِق, يف وَسَعةً   اخلَْلِق. ُقلوِب  يف وَحمَبَّةً  الرِّ
 حينام اآلَخريَن, ُقلوِب  إىل َيْمَتدُّ  َتْأثُِريها بل َفَحْسُب, َقْلبَِك  يف احلَسنةُ  ُتَؤثِّرُ  ال

  اآلَخريَن. ُقلوُب  لك وُتْفَتُح  َقْلُبك, َيْسَتنِريُ  ُحتِْسنُ 
يِّئةِ  وإنَّ  :−عنه تعاىل اهللاُ رَيض −  يقوُل  اُملقابِلِ  ويف  الوْجِه, يف َسواًدا للسَّ

ْزِق, يف وَنْقًصا الَبَدِن, يف وَوَهنًا الَقْلِب, يف وُظْلمةً   .IRHاخلَْلِق  ُقلوِب  يف وُبْغًضا الرِّ
                                                 

 تهرسال يف والقشريي ),٧٨٦ رقم ,٢/٧٢٨( الصالة قدر تعظيم يف نرص بن حممد أخرجه )١(
)٢/٤٧٩.( 

 ).١٠/٦٣٠( تيمية البن الفتاوى جمموع انظر: )٢(



 

 

א٢٨٣א

 _ ~ { | } : ﴿y z َريبِّ  َقْوُل  ذلك ويؤكد عىل
` a b c d e f g h i j k 
l﴾ ٩٧:[النحل[. 

يِّبةُ  واحلياةُ   ةِ  َقيِّمِ  ابنُ  َتْعريِفها يف َقاَل  الطَّ  يف جاءَ  كام −َتعاىل اهللاُ رمحهُ − اجلَْوِزيَّ
الِِكَني: َمداِرِج  ِكتابِهِ  ِت  وقدْ  السَّ َ يَِّبةُ  احلياةُ  ُفرسِّ ضا, بالَقناعِة, الطَّ ْزِق  والرِّ  والرِّ

واُب: ذلَك. وَغْريِ  احلََسِن, ا والصَّ  وُرسوُرهُ  وَهبَْجُتُه, وَنعيُمُه, الَقْلِب, حياةُ  أهنَّ
يِّبةُ  احلياةُ  هي فهذه َحيا َقْلًبا َوَجْدَت  فإذا باإليامِن,  هبا:  اهللاُ  َوَعدَ  التي الطَّ

﴿y z { | } ~ _ ` a b c d e 
f g h i j k l﴾ ]الَقْلِب, وحياةُ  ]٩٧:النحل 

 .IQHباإليامنِ  وُرسوُرهُ  وَهبَْجُتُه, وَنعيُمُه,
 وما الُقلوِب, سالمةِ  يف عجيٌب  تأثريٌ  ها ول ِجدا, عظيمةٌ  وهي الثالثُة: األداةُ 

 č اهللا لِِذْكرِ  فإنَّ  č اهللا ِذْكرِ  َكْثَرةُ  إهنا: أبًدا, وَخِرسَ  َأَحدٌ  هبا َأَخذَ 
اِكِر, َقْلِب  عىل َعجيًبا تأثًريا َمِر: ُسورةِ  يف  اهللاُ قاَل  فقدْ  الذَّ  X Y﴿ الزُّ
Z [ l﴾ :ْكرِ  أْعَظمُ  والقرآنُ  القرآَن, أي  _ ^ [ \﴿ الذِّ
` a b c d e f g h i j k﴾ ٢٣:[الزمر[. 

 : ﴿Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã وقاَل 
ä å æ﴾ ٢٨:[الرعد[. 

                                                 
 ).٣/٢٤٣( القيم البن السالكني مدارج )١(



 

 

אאאאFE ٢٨٤

 ذلك: بعدِ  ِمن للَخْلِق  واخلطاُب  ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيَّهُ  ُخياطُِب  − سبحاَنهُ −  حقُّ  ال وقاَل 
﴿c d e f g h i j﴾ ٩٧:[احلجر[.  

يِِّئ, بالَقْولِ  َتَتَأثَّرُ  فُقُلوُبنا ِف  السَّ يِِّئ, وبالتََّرصُّ يِِّئ, وباخلََربِ  السَّ  ضاَق  فإذا السَّ
فاِهتِْم, أو اآلَخروَن, يقوُل  بام َصْدُركَ  ْكرِ  إىل أْ اجلَ فَ  بأْخباِرِهمْ  أو بَتَرصُّ  k﴿ الذِّ
l m n o p q r s t u v w﴾ ٩٨:[احلجر −
  عجيٌب. َقْلبَِك  يف وَتْأثُِريهُ  ,čهللا ِذْكرٌ  فَتْسبِيُحَك  ]٩٩

 ِمن ُمْسِلٍم, صحيِح  يف جاءَ  كام  −صىلَّ اهللاُ عليه وآلِِه وسلَّمَ −  النبيُّ  قاَل  وقدْ 
: ال األَغرِّ  حديِث  ةٍ  ِمَئةَ  الَيْومِ  ِيف  اهللاَ  َألَْسَتْغِفرُ  وإِينِّ  َقْلبِي, َعَىل  َلُيَغانَ  إِنَّهُ « ُمَزِينِّ  IQH»َمرَّ
اُن. هذا َيزوَل  حتى   الرَّ

انِ  َقِضيَّةِ  ويف  يف جاءَ  كام  −صىلَّ اهللاُ عليه وآلِِه وسلَّمَ −  čاهللا رسوُل  قاَل  الرَّ
: ُسنَنِ  ِمِذيِّ ْ  َنَزعَ  َفإَِذا ,َسْوَداءُ  ُنْكَتةٌ  َقْلبِهِ  ِيف  ُنكَِتْت  َخطِيَئةً  َأْخَطأَ  إَِذا الَعْبَد  إِنَّ « الرتِّ

 ِزيَد  َعادَ  وإِنْ « له, وَسِلمَ  َقْلُبُه, َتنَظََّف  أي: »َقْلُبهُ  ُصِقَل « وَتاَب  َذَكرَ  أْي: »واْسَتْغَفرَ 
انُ  َوَذلَِك  َقْلَبُه, َتْعُلوَ  َحتَّى فِيَها,  i j k l m n o p q﴿ اهللاُ  َذَكرَ  الَِّذي الرَّ

r s﴾ ١٤:[املطففني[«IRH. 
 ُمَصنَِّفِه: يف َشْيَبةَ  أيب ابنُ  أْوَردَ  كام −عنهام َتعاىل اهللاُ رَيض −  َعبَّاسٍ  ابنُ  وقاَل 

                                                 
  ).٢٧٠٢مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب استحباب االستغفار, رقم (أخرجه  )١(
 ,﴾§ ¦﴿ سورة ومن باب القرآن, تفسري كتاب والرتمذي: ),٢/٢٩٧( أمحد أخرجه )٢(

 أيب حديث من ),٤٢٤٤( رقم الذنوب, ذكر باب الزهد, كتاب ماجه: وابن ),٣٣٣٤( رقم
  . هريرة



 

 

א٢٨٥א

ي    اهللاَ رَ ـَذكَ  وإذا َوْسَوَس, َل ـوَغفَ  َهاـَس  إذاـف آَدَم, اْبنِ  َقْلِب  عىل جاثِمٌ  طانُ ـالشَّ
  .IQHَخنََس 

 َأْشكو َسعيٍد, أبا يا فقاَل: − َتعاىل اهللاُ  رمحهُ −  الَبْرصيِّ  احلََسنِ  إىل َرُجٌل  وجاءَ 
ْكرِ  َأِذْبهُ  :− َتعاىل اهللاُ رمحهُ − قاَل  َقْلبي. َقْسَوة إليك  .IRHبالذِّ

 له َيْسَلمَ  أنْ  أرادَ  ملَِنْ  واألداةُ  الِعالُج  وهذا الُقلوِب, َقْسوةِ  ِعالُج  هو هذا
 األَدواِت, هبذه فْلَيْأُخذْ  َقْلبِهِ  وَسالمةِ  َقْلبِِه, إْصالِح  يف َيْسعى أنْ  أرادَ  فَمنْ  َقْلُبُه,

 فيه. َيَتواَنى ال َحثِيًثا َسْعًيا وْلَيْسعَ 
ابعُة: األداةُ   احلونَ  َقْلُبَك, لك َيْسَلمَ  أنْ   اهللاَ َتْدُعوَ  أنْ  الرَّ  ِمن فالصَّ

ُدوا األداِة, هبذه َأَخُذوا َقْبِلَك   : ﴿½ ¾ ¿ À Á Â اهللاُ قاَل  كام وَردَّ
Ã﴾ ٨:عمران [آل[. 

يِن, يف وثابتةٌ  راسخةٌ  وقَدُمُهم إيامٍن, وعىل ِهدايٍة, عىل هم  ذلك ومع الدِّ
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ¿ ¾ ½﴿ يقولوَن:

Í﴾ ٨:عمران [آل[. 
 A B C D E F G H﴿ :− سبحاَنهُ −  وقاَل 
I J K L M N O P Q R S T U V 

W X﴾ ١٠:[احلرش[ . 
                                                 

 ),٣٥٩١٩( رقم املصنف يف شيبة أيب وابن ),٣٧٥٠( رقم املصنف يف الرزاق عبد أخرجه )١(
 ).٣٣٧( رقم الزهد يف داود وأبو

 ).٧١(ص: القيم البن الصيب الوابل انظر: )٢(



 

 

אאאאFE ٢٨٦

ُهمَّ « يقوُل: ما كثًريا č اهللا رسوُل  كانَ  ُمْسِلٍم: صحيِح  يف وجاءَ   اللَّ
َف  ْف  الُقُلوِب  ُمَرصِّ  .IQH»َطاَعتَِك  َعَىل  ُقُلوَبنَا َرصِّ

ِمِذيِّ  عند  َسَلَمةَ  ُأمِّ  حديِث  وِمن ْ  ُيَردِّدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  كانَ  قالْت: الرتِّ
عاَء: هذا كثًريا  .IRH»ِدينَِك  َعَىل  َقْلبِي َثبِّْت  الُقُلوِب  ُمَقلَِّب  َيا« الدُّ

ادِ  حديِث  وِمن  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  كانَ  ِحبَّاَن: ابنِ  عند  َأْوسٍ  ْبن َشدَّ
ُهمَّ « يقوُل:  .ISH»َسلِيًام  َقْلًبا َأْسَأُلَك  إِينِّ  اللَّ

 النبيَّ  إِنَّ  قالْت: الُبخاريِّ  عند −عنها َتعاىل اهللاُ رَيض −  عاِئشةَ  حديِث  ويف
ُهمَّ « يقوُل: كان ملسو هيلع هللا ىلص ِد, الثَّْلِج  بَِامءِ  َقْلبِي اْغِسْل  اللَّ  َكَام  اَخلَطاَيا ِمنَ  َقْلبِي وَنقِّ  والَربَ

ْيَت  َنسِ  ِمنَ  األَْبَيَض  الثَّْوَب  َنقَّ  .ITH»الدَّ
 čاهللا رسوُل  كانَ  : َعبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمن الُبخاريِّ  صحيِح  يف وجاءَ 

ُهمَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  كانَ  داُوَد: أيب ُسنَنِ  ويف .IUH»ُنوًرا َقْلبِي ِيف  اْجَعْل  اللَّ
                                                 

 حديث من ),٢٦٥٤( رقم القلوب, تعاىل اهللا ترصيف باب القدر, كتاب مسلم: أخرجه )١(
 . العاص بن عمرو بن عبداهللا

 ).٣٥٢٢( رقم الدعوات, كتاب والرتمذي: ),٦/٢٩٤( أمحد أخرجه )٢(
ــان ابــن صــحيح )٣(    كتــاب والرتمــذي: ),٤/١٢٢( أمحــد أيضــا وأخرجــه ),١٩٧٤( رقــم حب

 رقـم الـدعاء, مـن آخر نوع باب السهو, كتاب والنسائي: ),٣٤٠٧( رقم منه, باب الدعوات,
)١٣٠٤.( 

 كتاب ومسلم: ),٦٣٧٧( رقم القرب, فتنة من التعوذ باب الدعوات, كتاب البخاري: أخرجه )٤(
 ).٥٨٩/٤٩( رقم وغريها, الفتن رش من التعوذ باب والدعاء, الذكر

 ومسلم: ),٦٣١٦( رقم الليل, من انتبه إذا الدعاء باب الدعوات, كتاب البخاري: أخرجه )٥(
 ).٧٦٣( رقم الليل, صالة يف الدعاء باب املسافرين, صالة كتاب



 

 

א٢٨٧א

دْ  َقْلبِي, َواْهدِ «  .IQH»َقْلبِي َسِخيَمةَ  َواْسُلْل  لَِساِين, َوَسدِّ
عاءِ  ِمنَ  ُيْكثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  هذا عاَء, نحنُ  َنْرتُكُ  فهل َقْلبِِه, بِسالمةِ  الدُّ  الدُّ

  ُقلوبِنا?! وُظْلمةَ  ُقلوبِنا, وَقْسوةَ  ُقلوبِنا, اْنحراَف  َنْشكو ذلك بعد ثم
  k  

                                                 
 رقم سلم, إذا الرجل يقول ما باب الصالة, كتاب داود: وأبو ),١/٢٢٧( أمحد أخرجه )١(

 ماجه: وابن ),٣٥٥١( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعاء يف باب الدعوات, كتاب والرتمذي: ),١٥١٠(
 . عباس ابن حديث من ),٣٨٣٠( رقم ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول دعاء باب الدعاء, كتاب



 

 

אאאאFE ٢٨٨

 
F٤٣E 

אא 
  k   

ْثنا دَّ ليمِة, الُقلوِب  وعِن: الُقلوِب, ُعبوِديَّةِ  عن: َمىض فيام َحتَ  حديُثنا واآلنَ  السَّ
  اَملريضِة. الُقلوِب  عنِ 

 الكريمِ  كِتابِهِ  يف ذلك ذَكرَ   واهللاُ  األْبداُن, َمتَْرُض  كام َمتَْرُض  الُقلوَب  إنَّ 
دةٍ  مواِضعَ  يف  : ﴿s t u v w x y فقاَل  كثريةٍ  ُمَتعدِّ

z { | } ~ _ `﴾ ١٠:[البقرة[. 
 : ﴿Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë وقاَل 
Ì Í﴾ ٢٩:[حممد[.  

 باإلْنسانِ  َفتًْكا َأَشدُّ  الُقلوِب  وأْمراُض  األْبداُن, َمتَْرُض  كام َمتَْرُض  الُقلوُب  نعِم,
 األْبداِن. أْمراضِ  ِمن وُأْخراهُ  ُدْنياهُ  يف

 كام َيْمَرُض  والَقْلُب  الَفواِئِد: الَقيِِّم: كتابِهِ  يف −čاهللا رمحةُ  عليه−  الَقيِّمِ  ابنُ  قاَل 
 وَجالُؤهُ  املِْرآُة, َتْصَدأُ  كام وَيْصَدأُ  ِة,واِحلْميَ  التَّْوبةِ  يف وِشفاُؤهُ  الَبَدُن, َيْمَرُض 
ْكِر,  الَبَدُن, جيوعُ  كام وَيْظَمأُ  وَجيُوعُ  التَّْقوى, وِزينَُتُه: الَبَدُن, َيْعرى كام وَيْعرى بالذِّ
ُل  واُملَحبَّةُ  املَْعرفةُ  وَرشاُبُه: وَطعاُمهُ   .IQHواإلنابةُ  والتََّوكُّ

                                                 
 ).٩٨(ص: القيم البن الفوائد )١(

kk



 

 

א٢٨٩א

 َتْلَتِفُت  ال الهيٌة, ُقلوٌب  فهناك كثريٌة, وأْمراُضها َمتْرُض  الُقلوُب  هذه إًذا:
ْنيا, بَقواِرعِ  َتَتأثَّرُ  وال  : ﴿A B C D E F قاَل  الدُّ

G H I J K L M N O P Q R S T 
U V W﴾ ٣−١:[األنبياء[. 

 : ﴿g h i j k l m قال قاسيٌة, ُقلوٌب  وهناك
n o p q r﴾ ٧٤:[البقرة[. 

 A B C D E F G H I J K L﴿ سبحاَنُه: وقال
M N O P Q R﴾ ٢٢:[الزمر[.  

ةٌ  ُقلوٌب  وهناك َتِقرُ  احلقَّ  َتُردُّ  مَتَكربِّ  s t﴿ سبحاَنُه: قاَل  اخلْلَق, وَحتْ
u v w x y z {﴾ ٣٥:[غافر[. 

ةُ  الُقلوُب  هذه  ِيف  َكانَ  َمنْ  اَجلنَّةَ  َيْدُخُل  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  عنها قال اُملَتَكربِّ
ةٍ  ِمْثَقاُل  َقْلبِهِ   .IQH»كِْربٍ  ِمنْ  َذرَّ

ةٌ  ُقلوٌب  وهناك  َسِمْعَت  إذا ,َتتضاَيُق  ,čاهللا ِذْكرَ  ُحتِبُّ  ال ,čاهللا ِذْكرِ  ِمن ُمْشَمِئزَّ
يِق, وُتصاُب  َتَتضاَيُق, رسوُلهُ  وقاَل  اهللاُ, قاَل  يقوُل: قاِئًال   اهلواُء, عنها وَينَْقطِعُ  بالضِّ
 r s t u v﴿ املريضِة: الُقلوِب  هذه عن يقوُل   واهللاُ
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
 .]٤٥:[الزمر

                                                 
 بن اهللا عبد حديث من ,)٩١( رقم وبيانه, الكرب حتريم باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )١(

 . مسعود
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 وبصريةٌ  ُمَفتَّحٌة, أْبصارٌ  الَعمى, َمَرُض  وهو الُقلوَب: ُيصيُب  آَخرُ  َمَرٌض 
 : ﴿Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í قال عمياُء,
Î﴾ ٤٦:[احلج[. 

 قال اَملَرِض, هبذا فُأِصيَبْت  األْقفاُل; عليها َتراَكَمْت  ُمْقَفلٌة, ُقلوٌب  وهناك
 .]١٤:[حممد ﴾a b c d e f g h﴿ سبحاَنُه:

دورِ  هذه داِخُل  وهي ِجدا, كثريةٌ  الُقلوَب  ُتصيُب  التي األْمراُض  وهذه  الصُّ
ُف  الماٌت ـوع أعراٌض  ها ل لوِب ـالقُ  أْمراَض  أنَّ  اْعَلمْ  لكنِ  َنراها, ال  عىل هبا َتَتَعرَّ

يَّةُ  فاألْمراُض  مرِضِه, ِمن َقْلبَِك  سالمةِ  , مراكزِ  إىل َتْذَهُب  اِحلسِّ لُِس  الطِّبِّ  عند وَجتْ
ُص  َمنْ   هذا لكنَّ  هناك, واْنسدادٌ  هنا, اْنسدادٌ  دكـعن ويقوُل: َقْلبَِك, الةَ ـح ُيَشخِّ

 أْعراٌض  ها ل أْمراُضهُ  − الِقيامةِ  يومَ  َمْوِقُف  ال لك َيْسَلمُ  بِسالَمتِهِ  ذيـال−  الَقْلَب 
  منها: وَعالماٌت,

ُل: الَعَرُض   ُخِلَق? ملاذا َجيَْهُل  إْنساًنا َرَأْيَت  فإذا اخلَْلِق, ِمن بالغايةِ  اجلَْهُل  األوَّ
فاُتهُ   : اهللاُ قاَل  مريًضا, قلًبا َحيِْمُل  أنَّهُ  فاْعَلمْ  اجلَْهِل, هذا عىل َتُدلُّ  وَترصُّ

﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« 
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ ١١٦−١١٥:[املؤمنون[. 

 : ﴿c d e f g h i j k l mوقاَل 
n o p q r s t u v w x y z {﴾ ٥٨− ٥٦:[الذاريات[. 

 : ﴿N O P Q R S T U V وقاَل 
W X﴾ ١٢:[حممد[. 
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 َمَرضِ  أْعراضِ  ِمن َعَرٌض  أْجِلها ِمن ُخِلْقنا التي بالغايةِ  أو باحلقيقةِ  فاجلَْهُل 
 الُقلوِب.

عورِ  عدمُ  الثَّاين: الَعَرُض  ْنِب  مِ  بألَ  واإلْحساسِ  الشُّ  ها ل فاملَعايص واملَْعِصيِة, الذَّ
نوِب  مِ  بَألَ  اإلْحساَس  َفَقدَ  أنَّهُ  اإلْنسانُ  َوَجدَ  فإذا َقْلبِِه, يف املُْؤِمنُ  َجيُِدهُ  مٌ  وَألَ  حرارةٌ   الذُّ

  قيَل: لذا َيُموَت; أنْ  كاد أو َميًِّتا, َقْلًبا َحيِْمُل  أنَّه َفْلَيْعَلمْ  واَملعايص,
ــ ــُهِل ال ــْن َيْس ــْن َهيُ ــِهـوَم  َهَواُن َعَلْي

 

ـــ ـــا لِ ـــَالمُ ـَم ـــٍت إِي  IQHُجْرٍح بَِميِّ
هُ  ال فاَمليُِّت  هُ  وال اِجلراُح, َتُرضُّ  ال َميًِّتا َقْلًبا َحيِْمُل  َمنْ  كذلك الطَّْعُن, َيُرضُّ

 املَْعصيِة. مِ  بألَ  َيْشُعرُ 
دُ  فالذي  الَوْقِت  ُخروِج  بعدَ  فُيَصلِّيها وْقتِها عن الَفْجرِ  َصالةِ  إْخراَج  َيَتَعوَّ

ْنِب; هذا بحرارةِ  َيْشُعرُ  وال َذْنٌب, هذا  مريًضا. َقْلًبا َحيِْمُل  أنَّهُ  فْلَيْعَلمْ  الذَّ
ُق  احلرامِ  املالِ  عىل َيُدهُ  َمتَْتدُّ  والذي ْنِب  هذا بَأَملِ  َيْشُعرُ  وال فَيْرسِ  َقْلبِِه; يف الذَّ

 مريًضا. َقْلًبا َحيِْمُل  أنَّه فْلَيْعَلمْ 
ُب  َمنْ  ُجيالُِس  والذي ُ  وال اخلَْمرَ  َيْرشَ ًفا أو َميًِّتا َقْلًبا َحيِْمُل  أنَّه فْليْعَلمْ  َيَتَأملَّ  ُمْرشِ

 اَملْوِت. عىل
نوَب  َيْرَتِكُب  الذي وكذلك ; اُملؤِمنِ  خالَف  واملَعاَيص, الذُّ  قاَل  حيُث  الَتِقيِّ

 a b c d e ` _ ^ [﴿ َشْأنِِه: يف  اهللاُ
f g h i j k l m n o p q r 
s t﴾ ١٣٥:عمران [آل[. 

                                                 
 ).١٦٤ص:( ديوانه يف للمتنبي, البيت )١(
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 { | } y z﴿ األْعراِف: ُسورةِ  أواِخرِ  يف  وقاَل 
~ _ ` a b c d e﴾ ٢٠١:[األعراف[.  

, إىل خطيِب  ال ودِ ـُصع َعِقَب  اَملْسِجدَ  َدَخَل  أنْ  دـبع َيْشُعرُ  ال ذيـوال  املِنَْربِ
الِت  يف اْسِمهِ  َتْسجيُل  وفاَتهُ   فاَتهُ  الذي اخلَْريِ  هذا مِ  بَألَ  َيْشُعرُ  ال الذي اَملالئكِة, ِسجِّ
  َقْلبِِه. يف عالٍج  إىل حيتاُج  أنَّه لَِيْعَلمْ 

ةُ  ةُ  يقولوَن: عجيبٌة! واألُمَّ عبَني, ُنزولِ  َقبَْل  املالِعِب  يف َتتَواَجدُ  األُمَّ  وُتْفتََقدُ  الالَّ
ةُ  اخلطيِب, ُصعودِ  َقْبَل  املساِجدِ  يف  وُتْفَتَقدُ  الالِعبنيَ  ُنزولِ  عند َتتواَجدُ  التي واألُمَّ
عوِد, عند ةٌ  هذه الصُّ ةُ  َتَتَواَجدَ  أنْ  ُبدَّ  ال فاشلٌة, ُأمَّ عوِد, عند األُمَّ عودُ  الصُّ  فالصُّ

, ُطموٌح  ا وُرِقيٌّ عودِ  عند وُفِقَدْت  النُّزولِ  عند َتواَجَدْت  إذا أمَّ ا الصُّ تاُج  فإهنَّ  إىل َحتْ
 َجديٍد. ِمن أِجنَْدَهتا ُتراِجعَ  أنْ 

 غريِ  عىل األُمورَ  َيرى الذي الَقْلُب  فذلك احلقاِئِق, اْنتكاُس  الثَّالُث: الَعَرُض 
 اِحلجاَب  وَيرى عنده, املَفاِهيمُ  َتنَْتِكُس  َحَسنًا, والَقبِيَح  َقبِيًحا احلََسنَ  يَرى َحِقيَقتِها,

ةَ  ًرا واِحلْشَمةَ  والِعفَّ فورِ  إىل َينُْظرُ  لكنَّهُ  وَرْجِعيًَّة, وَظالًما َتَأخُّ ِج  السُّ  أنَّهُ  عىل والتََّربُّ
مٌ  . َتَقدُّ  وُرِقيٌّ

بةَ  العفيفةَ  اَملْرأةَ  َيرى ا حينم  ُتطالُِبهُ  اْبنََتُه, أو َزْوَجَتهُ  تكونُ  وقد−  اُملَتَحجِّ
 أْوالِدهِ  مع َسَيْحَتِفُل  لكنَّهُ  َيْغَضُب, ُربَّام − اِحلجاَب  َأْلَبَس  أنْ  أريدُ  َأَبتِي يا وتقوُل:
ِر, ثِياَب  هم ل ويْشَرتي اهللويِن, بعيد َبُب: الَتنَكُّ  قاَل  َمنُْكوًسا! َقْلًبا َحيِْمُل  أنَّهُ  والسَّ
 : ﴿f g h i j k l m n o p اهللاُ

q r s t u v w x y z { | } ~ 
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_ ` a b c d e f g h i j k﴾ 
 .]١٤٦:[األعراف

ا الُقلوِب  أْمراضِ  فِمن  احلََسنَ  َترى فال احلَقاِئُق, َأماَمها َتنَْتِكُس  ُقلوٌب  أهنَّ
 َقبِيًحا. الَقبِيَح  َتَرى وال َحَسنًا

ابُع: الَعَرُض  ِع, راهيةُ ـك الرَّ ْ عَ  َرهُ ـَيكْ  َمنْ  َرَأْيَت  فإذا الرشَّ  ُه,ـوَيْبَغُض  čاهللا َرشْ
عِ  بعَض  َيْكَرهُ   أو  َمريًضا. َقْلًبا َحيِْمُل  أنَّهُ  فاْعَلمْ  ;čاهللا َرشْ

عُ  وهو ﴾: ﴿` a b اهللاُ قاَل  ْ  c d e﴿ الرشَّ
f g﴾ ٧٨:[الزخرف[. 

نِْف  هذا عن  وقاَل   ½ ¼ « º ¹ ¸﴿ النَّاِس: ِمن الصِّ
¾ ¿ À﴾ ٩:[حممد[. 

ةَ  املَناِشطَ  َيْكَرهُ  فهو َعويَّ َة, الدَّ َبويَّ ْ , عىل النَّاَس  َتُدلُّ  التي والرتَّ  وَيْكَرهُ  اخلَْريِ
ْكرِ  ِحَلَق  ينِيََّة, واملُناسباِت  الذِّ عيَّةَ  األْحكامَ  وَيْكَرهُ  الدِّ ْ ْح  م ل وإنْ  الرشَّ  بلِسانِِه, هبا ُيَرصِّ

 الَقْلِب. َمْوِت  ُقْل: أو الَقْلِب  َمَرضِ  عىل دليٌل  وهذا َقْلبِِه, يف ذلك كراهيةَ  َجيِدُ 
ُد, واالْرتياُب  التََّذْبُذُب  خاِمُس: ال الَعَرُض  دُّ َ  َتَردُّدٍ  الةِ ـح يف يعيُش  فهو والرتَّ

واِم, عىل يِن,ـال هبذا ُمْقَتنعٍ  غريَ  الدَّ ِة, هبذه وال دِّ  حقُّ  ال قاَل  كام ُمَذْبَذًبا ويعيُش  اهلُِويَّ
: ﴿| } ~ _ ` a b c d e f g h i j 

k l m﴾ ١٤٣:[النساء[. 
: ُسنَنِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقاَل   َمريُض  واُملنافُِق  »اُملنافِِق  َمَثُل « النَّسائيِّ
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اةِ  َكَمَثلِ « َقْلٍب  , َبْنيَ  الَعائَِرةِ  الشَّ ةً  َهِذهِ  ِيف  َتِعريُ  الَغنََمْنيِ ًة, َهِذهِ  وِيف  َمرَّ  َتْدِري َال  َمرَّ
ا َ  .IQH»َتْتَبُع? َأهيَّ

 اهللاُ رَيض −  مسعودٍ  أبو جاءَ  ا مَّ  ل ذاـل ُمَذْبَذَب; ال الَقْلَب  هذا ْحِمُل  يَ  ألنَّهُ  ذلك
 قاَل: أْوِصني. اهللا, عبدِ  أَبا يا قال: −عنه َتعاىل اهللاُ رَيض − ُحَذْيفةَ  إىل −عنه َتعاىل
نَ  إيَّاكَ   أْشخاًصا َتُكنْ  وال أنت, ُكنْ  أي: ;IRHواحدٌ  čاهللا ِدينَ  فإنَّ  ,čاهللا دينِ  يف والتََّلوُّ

دةً    َشْخِصَك. يف ُمَتَعدِّ
دٌة; وأْمراُضها َمتَْرُض  الُقلوُب  َنَعِم,  األْعراُض  هذه األْمراضِ  هذه ول ُمَتَعدِّ

ْت  التي  وأْكَثُر. َمرَّ
 

  k  

                                                 
 بنحوه وأخرجه . عمر ابن حديث من ),٥٠٣٧( رقم , باب , كتاب النسائي: أخرجه )١(

 .)٢٧٨٤( رقم املنافقني, صفات كتاب مسلم:
 يف شيبة أيب وابن ),٣٠٨٣( رقم املسند يف اجلعد وابن ),٢٠٤٥٤( رقم جامعه يف معمر أخرجه )٢(

  ).١٠/٤٢( الكربى السنن يف والبيهقي ,)٣٥٩٥٣( رقم املصنف
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  k   

يِّبِة, باحلياةِ  اُملْؤمننيَ  ُقلوَب   اهللاُ أْكَرمَ   : ﴿y فقاَل  الطَّ
z { | } ~ _ ` a b c d﴾ ٩٧:[النحل[. 

يِّبُة: احلياةُ  :−َتعاىل اهللاُ رمحهُ − الَقيِّمِ  ابنِ  قال وقد  وَنعيُمُه, الَقْلِب, حياةُ  الطَّ
 .IQHباإليامنِ  وُرسوُرهُ  وَهبَْجُتُه,

 : فقاَل  واآلالِم, األْسقامِ  ِمن َشفاها بأنْ  املُْؤمننيَ  ُقلوَب  اهللاُ وأْكَرمَ  
﴿H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y﴾ ]١٥− ١٤:التوبة[. 
اها بأنْ  أيًضا املُْؤمننيَ  ُقلوَب  اهللاُ وأْكَرمَ  َرها َزكَّ اها, وَطهَّ  : فقاَل  وَنقَّ

﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼﴾ ٣:[احلجرات[. 

 : ﴿n o فقاَل  اإليامَن, إليها فَزيَّنَ  اُملْؤمننيَ  ُقلوَب  اهللاُ  وأْكَرمَ 
p q r s t u v w x y z { | } 

~ _ ` a b c﴾ ٨−٧:[احلجرات[. 
                                                 

 ).٣/٢٤٣( القيم البن السالكني مدارج )١(

kk



 

 

אאאאFE ٢٩٦

 : فقاَل  وُتْؤَلُف, َتْأَلُف  فَجَعلها املُْؤمننيَ  ُقلوَب   اهللاُ وأْكَرمَ 
﴿O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ ` a b c d e﴾ ٦٣:[األنفال[. 

 : ﴿N فقاَل  اُملبِني, للحقِّ  فَهداها اُملْؤمننيَ  ُقلوَب  اهللاُ  وأْكَرمَ 
O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `﴾ 
 .]١١:[التغابن

ْثنا وقد دَّ ةِ  عن: َمىض فيام َحتَ  والُقلوِب  املريضِة, والُقلوِب  الُقلوِب, ُعبوِديَّ
ليمِة,  الُقلوِب. ِرحاِب  يف اَملشاِهِد: هبذه الُقلوِب  عنِ  َحديُثنا واآلنَ  السَّ

 الثةِ ـثَ  يف َقْلَبَك  اطُلْب  الفواِئِد: ابِهِ ـِكت يف − َتعاىل اهللاُ رمحهُ −  الَقيِّمِ  ابنُ  قاَل 
ْكِر, َجمالِسِ  ويف الُقْرآِن, َسامعِ  عند َمواطَِن:  يف َجتِْدهُ  م ل فإنْ  اخلَْلَوِة, أْوقاِت  ويف الذِّ

  .IQHلك َقْلَب  ال فإنَّهُ  بقلٍب  عليك َيُمنَّ  أنْ  اهللاَ فَسلِ  اَملواطِِن; هذه
Wא 

ُل: املَْشهُد  محاِت, ُمْسَتْوَدعٌ  املُْؤِمننيَ  ُقلوُب  األوَّ  صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  للرَّ
 بناِت  إلْحدى صغريٍ  بَصبِيٍّ  ُيْدَفعُ  − عنه َتعاىل اهللاُ رَيض −  ُأسامةَ  حديِث  ِمن الُبخاريِّ 

وُد, وَنْفُسهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َفُعهُ  املَْوِت, َسَكراِت  يف وهو َجتُ  وَنْفُسهُ  إليه فَينُْظرُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فَريْ
بِيِّ  َنْفُس  أي:−  َتَقْعَقعُ  ْمعِ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  َعْينا ففاَضْت  − الصَّ  فإذا بجانِبِهِ  وسعدٌ  بالدَّ

ْمعُ  هذا ما أي: »هذا? ما ,čاهللا رسوَل  َيا« يقوُل: به قَّةُ  هذه وما نراُه? الذي الدَّ  الرِّ
                                                 

 ).١٤٨(ص: القيم البن الفوائد )١(



 

 

א٢٩٧

َام  ِعَباِدِه, ُقُلوِب  ِيف  اهللاُ َجَعَلَها َرْمحَةٌ  َهِذهِ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  فقاَل  والعاطِفُة?  َيْرَحمُ  َوإِنَّ
َمحَاءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اهللاُ    .IQH»الرُّ

, صحيِح  يف وجاءَ   :−عنها َتعاىل اهللاُ  رَيض −  عائشةَ  حديِث  ِمن الُبخاريِّ
 هذا فَسَأَل  َتْقبِيِلِه, ِمن وُيْكثِرُ  ُيَقبُِّلهُ  له اْبنًا ُيداِعُب  وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عند أْعراِيبٌّ  َجَلَس 

 :ملسو هيلع هللا ىلص فيقوُل  ُنَقبُِّلُهم, ال فإنَّا ِصْبياَنُكْم? َأَوُتَقبِّلونَ  :čاهللا رسوَل  يا ُمْسَتنِْكًرا: األْعرايبُّ 
َة? َقْلبَِك  ِمنْ  اهللاُ  َنَزعَ  َأنْ  َأَوَأْملُِك « ْمحَ   .IRH»!الرَّ

 صحيِح  يف جاءَ  فقدْ  َأْسَوُد, وَقْلٌب  أْبيُض, َقْلٌب  َقْلباِن: الُقلوُب  الثَّاين: املَْشَهُد 
 الِفَتنُ  ُتْعَرُض « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  − عنهُ  َتعاىل اهللاُ رَيض −  ُحَذْيفةَ  حديِث  ِمن ُمْسلٍِم,

ا َقْلٍب  َفَأيُّ  ُعوًدا; ُعوًدا َكاَحلِصريِ  الُقُلوِب  َعَىل  َهبَ  وَأيُّ  َسْوَداُء, ُنْكَتةٌ  فِيهِ  ُنكَِت  ُأْرشِ
: َعَىل  ريَ ـَتِص  َحتَّى َبْيَضاءُ  َتةٌ ـُنكْ  فِيهِ  ُنكَِت  َرَهاـَأْنكَ  َقْلٍب  َفا ِمْثلِ  َأْبَيَض  َعَىل  َقْلَبْنيِ  الصَّ

هُ   َال  َمواُت  َداَمِت  َما فِْتنَةٌ  َتُرضُّ ًيا, َكالُكوزِ  ِمْرَباًدا َأْسَودَ  واآلَخرَ  واألَْرُض, السَّ  ُجمَخِّ
َب  َما إِالَّ  ُمنَْكًرا ُينْكِرُ  َوَال  َمْعُروًفا َيْعِرُف  َال    .ISH»َهَواهُ  ِمنْ  ُأْرشِ

: عىل فالُقلوُب  رْ  وَأْسَوَد, أْبَيَض  َقْلَبْنيِ  بالِعنايةِ  أَمَركَ   اهللاَ أنَّ  وْلَتَتَذكَّ
 بَتْصنِيِف  َيْأُمْركَ  م ول َأْسَوُد? أم أْبَيُض  هو هل وبَتْصنِيِفهِ  به, وباالْشتغالِ  بَقْلبَِك,
َتِهدَ  أنْ  وال اآلَخريَن, ُقلوِب   بل اآلَخريَن, ُقلوِب  عن الَبْحِث  يف وْقتَِك  ِمن وَتْبُذَل  َجتْ

                                                 
 رقم ,»عليه أهله بكاء ببعض امليت يعذب :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول باب اجلنائز, كتاب البخاري: أخرجه )١(

 ).٩٢٣( رقم امليت, عىل البكاء باب اجلنائز, كتاب ومسلم: ),١٢٨٤(
 ومسلم: ),٥٩٩٨( رقم ومعانقته, وتقبيله الولد رمحة باب األدب, كتاب البخاري: أخرجه )٢(

 .)٢٣١٧( رقم والعيال, الصبيان ملسو هيلع هللا ىلص رمحته باب الفضائل, كتاب
 ).١٤٤( رقم غريبا, بدأ اإلسالم أن بيان باب اإليامن, كتاب مسلم: أخرجه )٣( 
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 يف أو بياضٍ  عىل هو هل أنت: َقْلبَِك  َمْعِرفةِ  يف واْجَتِهدْ  هم, ل اآلَخرينَ  ُقلوَب  دعْ 
  ?čباهللا ِعياًذا سواٍد,

ذَ  فكلَّام وإجياًبا, َسْلًبا بالطَّاعةِ  َيَتأثَّرُ  املُْؤِمنِ  قلُب  الثَّالُث: اَملْشَهُد   اهللاُ  أَمرَ  ما َنفَّ
ْبُع, له وَحَصَل  املََرِض, يف وَقعَ  األْمرَ  َتَركَ  فإذا َقْلَبُه, أْحيا به  بخاَتمِ  عليه وُختِمَ  الطَّ

   !čباهللا ِعياًذا النِّفاِق,
 فيهم:  اهللاُ قاَل  قدْ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  عنْ  َختَلَّفوا الذين هؤالءِ  إىل اْنُظرْ 

﴿A B C D E F G H I J K L﴾ 
  .]٨٧:[التوبة

 َيَتَخلَّفونَ  الذين ُأولئَك  اآلنَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  اجلهادَ  َتَرُكوا الذين هؤالءِ  وِمْثُل 
بُِسُهْم. ُعْذرٍ  بَغْريِ  ُبيوِهتِم يف نِساِئِهمْ  عند َجيِْلُسونَ  اجلَُمَع, َحيُْرضونَ  ال ُبيوِهتِم يف   َحيْ

اُوًنا ُمجَعٍ  َثَالَث  َتَركَ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  ا َهتَ   .IQH»َقْلبِهِ  َعَىل  ُطبِعَ  ِهبَ
ًقا َجتُِدهُ  ال هذا ل ًدا, وال ُمَوفَّ ًيا, وال راِشًدا, وال ُمَسدَّ  َخْبطَ  َيَتَخبَّطُ  وإنَّام َمْهدِّ

  به. ُيْذَهُب  أين إىل وال َيْذَهُب, أين َيْعِرُف  ال َعْشواَء,
ابُع: اَملْشَهُد   عندما وَيْضَطِرُب  احلالِل, عند وَيْطَمِئنُّ  َيْسُكنُ  اُملْؤِمنِ  َقْلُب  الرَّ

ةَ  أنَّ  والسبُب: احلراُم, يأتيهِ  ٌة; قلبِهِ  يف االْستِْشعارِ  ُقوَّ صىلَّ اهللاُ −  čاهللا رسوُل  قاَل  فقدْ  قويَّ
                                                 

 رقم اجلمعة, ترك يف التشديد باب ,الصالة كتاب داود: وأبو ),٣/٤٢٤( أمحد أخرجه )١(
 وابن ,)١٣٦٩( رقم اجلمعة, عن التخلف يف التشديد باب اجلمعة, كتاب والنسائي: ),١٠٥٢(

 أيب حديث من ),١١٢٥( رقم ,عذر غري من اجلمعة ترك فيمن باب الصالة, إقامة كتاب ماجه:
 . الضمري اجلعد
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 َنْفُسَك, إِلَيْهِ  َسَكنَْت  َما الِربُّ « أْمحَُد: اإلمامُ  رواهُ  الذي احلديِث   يف  − عليه وآلِِه وسلَّمَ 
 وإِنْ  َقْلبَُك, إِلَيْهِ  َيطَْمئِنَّ  مْ  َولَ  َنْفُسَك, إِلَيْهِ  َتْسُكنْ  مْ  لَ  َما واِإلْثمُ  َقْلُبَك, إِلَيْهِ  واْطَمئَنَّ 

  .IQH»املُْفتُونَ  َأْفتَاكَ 
 األْتقياءِ  ِمن اإلْنسانُ  ذاـه كانَ  فإذا َقْلبَِك, يف اْستشعارٍ  أداةُ  اكـهن َتْبقى أْي:

 حتى َيْسُكْن, م ول اْضَطرَب  حرامُ  ال جاَءهُ  فإذا َقْلبِِه, يف األداةُ  هذه َتْقوى األْنقياءِ 
ةً  خاُف, ي فإنَّه ذلك, وازِ ـبجَ  له تقوُل  الَفْتوى َسِمعَ  وإنْ   باألُمورِ  َيَتَعلَُّق  ا فيم خاصَّ

  املاليَِّة.
ُف  قاَل   باخلريِ  وجيءَ  هذه, َيدي يف فُوِضعَ  َقْلبي ُأْخِرَج  لو :čاهللا عبدِ  بنُ  ُمَطرِّ

  .IRHاهللاُ َيَضَعهُ  أنْ  إالَّ  َقْلبي يف اخلَْريَ  هذا أْجَعَل  أنْ  اْسَتَطْعُت  ما هذه; َيدي يف فُوِضعَ 
 هذه يف يكونُ  إنَّام اإليامنَ  هذا أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  بيَّنَهُ  ما اخلاِمُس: املَْشَهُد 

ا َتَأثًُّرا َيتََأثَّرُ  وهو الُقلوِب,  حديِث  ِمن جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  لذا صاِحبُُه; يتعاطاهُ  بام ُمباِرشً
 »َلَيْخَلُق  اإليامنَ  إِنَّ « قاَل: ُمْسَتْدَرِكهِ  يف احلاِكمِ  عند العاِص, بنِ  َعْمرو بنِ  čاهللا عبدِ 
دَ  أنْ  اهللاَ  َفَسُلوا اَخللُِق  الثَّْوُب  َخيَْلُق  َكَام  َأَحِدُكمْ  َجْوِف  ِيف « َعتيًقا ويصريُ  َيبْىل, أْي:  ُجيَدِّ

  .ISH»ُقُلوبُِكمْ  ِيف  اإليامنَ 
 اإليامُن, إليه َرَجعَ  وعادَ  تاَب  فإذا اإليامُن, عنه ُرفِعَ  املَْعصيةَ  أَتى إذا الَعْبدَ  ألنَّ 

 يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ  فَيْبىل; لُِلْبِسهِ  ويعودُ  َخيَْلُعهُ  الذي كالثَّْوِب  اإليامنُ  هذا فيكونُ 
                                                 

 . اخلشني ثعلبة أيب حديث من ),٤/١٩٤( أمحد أخرجه )١(
 ).٢/٢٠١( احللية يف نعيم أبو أخرجه )٢(
 ,٣٧− ١٣/٣٦( الكبري املعجم يف الطرباين بنحوه وأخرجه ,)١/٤( املستدرك يف احلاكم أخرجه )٣(

 .)٨٤ رقم
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اِين  َيْزِين  َال « ُق  َوَال « عنهُ  اإليامنُ  َيْرَتِفعُ  أْي: »ُمْؤِمنٌ  وُهوَ  َيْزِين  ِحنيَ  الزَّ  ِحنيَ  َيْرسِ
ُق   .IQH»ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيْرسِ

رَ  ُكلَّام العبدِ  فعىل  − اخلَطيئةَ  واْرَتَكَب  وَعَىص  أْذَنَب  ُكلَّام أنَّهُ −  اَملْشَهدَ  هذا َتَذكَّ
 واإليامِن. والطَّاعةِ  لالْستِْغفارِ  فيعودُ  َقْلبِِه; يف ُيَؤثِّرُ  هذا أنَّ  َيْعَلمَ  أنْ 

  k  

                                                 
), ومسلم: ٢٤٧٥, باب النهبى بغري إذن صاحبه, رقم (املظامل والغصبالبخاري: كتاب أخرجه  )١(

  .), من حديث أيب هريرة ٥٧كتاب اإليامن, باب نقصان اإليامن باملعايص, رقم (
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 ١٨  ...............................  ِدينُهُ  ضاعَ  اإلنسانِ  عند ضاَعْت  إذا األمانةَ  إِنَّ  أوًال:
 ١٩  .....................................  النِّفاِق  عالماِت  ِمن َعالمةٌ  األمانةِ  ضياعُ  ثانًيا:
مانِ  َفسادِ  عىل دليٌل  األمانةِ  ضياعُ  ثالًثا:  ١٩  .........................................  الزَّ

 ١٩  ...............................  الساعةِ  ُدُنوِّ  عالماِت  ِمن عالمةٌ  األمانةِ  ضياعُ  رابًعا:
 ٢٢  .................................................................  النجاة كلمة −٢

 ٢٣  ..............................................................  اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال فضائل
 ٢٣  ........................  اجلنَّةَ  َدَخَل  اهللاُ إالَّ  إَلهَ  ال بـ: له ُختِمَ  َمنْ  أنَّ  األُوىل: الفضيلةُ 
ا الثانيُة: الفضيلةُ  يِّئاُت  به ُيْمَحى ما وأْفَضُل  احلسناِت, أْفَضُل  أهنَّ  ٢٤  ...............  السَّ
ا الثالثُة: الفضيلةُ   ٢٤  ...........................................  أبًدا يشءٌ  ُيعاِدُهلا ال أهنَّ
ْكرِ  أْفَضُل  هي الرابعُة: الفضيلةُ   ٢٥  ................................................  الذِّ



 

 

אאאאFE ٣٠٢

ا اخلامسُة: الفضيلةُ  َبُب  أهنَّ ِئيُس  السَّ  ٢٥  .......................  اِجلنانِ  بأْعَىل  الفوزِ  يف الرَّ
ْيطانِ  َوساِوسِ  ِمن َمنِيعٌ  وِحْصنٌ  ِحْرزٌ  هي السادسُة: الفضيلةُ   ٢٥  ..................  الشَّ
ا السابعُة: الفضيلةُ   ٢٦  ................................  قاَهلا إذا وماَلهُ  اَملْرءِ  َدمَ  َتْعِصمُ  أهنَّ

 ٢٨  ...................................................  čاهللا رسوُل  ُحممًدا أنَّ  وأْشَهُد  −٣
 ٢٨  ................................................  čاهللا رسوُل  ُحممًدا أنَّ  وأْشَهدُ  معنى:

 ٢٨  .......................................................  متعددةٌ  حقوٌق  له ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 
ُل: احلقُّ   ٢٨  ...............................................  ملسو هيلع هللا ىلص به الصادُق  اإليامنُ  األوَّ
 ٢٩  ..........................  وَزَجرَ  عنه َهنى عامَّ  واالنتهاء َأَمَر, فيام طاعُتهُ  الثاين: احلقُّ 
باُعهُ  الثالُث: احلقُّ   ٣١  ..............................................................  اتِّ
 ٣١  ................................................................  َحمَبَُّتهُ  الرابُع: احلقُّ 
عِ  وإىل إليه, ُيَتحاَكمَ  أنْ  اخلامُس: احلقُّ  ْ  ٣٢  ..........  التَّناُزعِ  ِعنْدَ  بَِتْبِليِغهِ  جاءَ  الذي الرشَّ
الةِ  ِمن ُنْكثِرَ  أنْ  السادُس: احلقُّ   ٣٣  .................................  عليه والسالمِ  الصَّ
 ٣٥  ...............................................................  اإلْحسانِ  أَدُب  −٤

 ٣٥  ...............................................................  اإلحسان: أسباب
 ٣٥  ..................................  موضعٍ  ِمن أْكَثرَ  يف به أَمرَ   اهللاَ ألنَّ  أوًال:
 ٣٥  ............................................  اإلْحسانَ  ُحيِبُّ   اهللاَ ألنَّ  ثانًيا:
ا عليك تعودُ  اإلْحسانِ  عاقبةَ  ألنَّ  ثالًثا:  ٣٥  ................................  اُملْحِسنُ  أهيُّ

 ٣٦  ...............................................  čاهللا عند عظيمةً  منزلةً  له ألنَّ  رابًعا:
 ٣٦  ..................................................................  اإلْحسانِ  آداُب 

ُل: األدُب   ٣٦  ...................  ُسْمَعةً  وال ِرياءً  ال čاهللا وْجهَ  بذلك َتْبَتغي ُحتِْسنَ  أنْ  األوَّ



 

 

א٣٠٣

َتِسَب  أنْ  الثاين: األدُب   ٣٨  ..................................................  األْجرَ  َحتْ
 ٣٨  ..............................  :يِيل  كَام  فُهو اُملْحِسنِ  ُأجورِ  ِمن  اهللاُ جعَل  َما

 ٣٨  ...................................  فاَت  ممَّا َحيَْزنُ  وال آٍت, هو ممَّا خياُف  ال أنَّهُ  أوًال:
َتهُ  َيَتوىلَّ   اهللاَ أنَّ  ثانًيا: يَّ  ٣٨  ......................................  باإلْحسانِ  ُذرِّ
 ٣٩  ........................  حاجتِهِ  يف اهللاُ كان أخيهِ  حاجةِ  يف كانَ  ما متى العبدَ  أنَّ  ثالًثا:

 ٤٠  .................................................  واألَذى اَملنِّ  عدمُ  الثالُث: األدُب 
 ٤٢  ...................................................الرمحنِ  ُجنودِ  ِذْكرِ  يف التِّْبيانُ  −٥

 ٤٣  ...........................................  č اهللا ُجنودِ  ِمن ُجنْدٌ  املالئكةُ 
 ٤٤  ..............................  اجلنِّ  صاِحلُو هم :č اهللا ُجنودِ  ِمن آَخرُ  ُجنِْديٌّ 
لُِّق  نراها التي الطيورُ  هذه :čاهللا ُجنودِ  ِمن كذلك امءِ  يف ُحتَ  ٤٤  ........................  السَّ
 ٤٥  ..................................  احلرشاِت  ُجنوِدِه: ِمن  اهللاُ جَعَل  كذلك
ها, َيِضيُق  َمساِئُل  الرمحنِ  ُجنودِ  ِمن كذلك  ٤٦  ............  احلجارةُ  اجلامداِت: ِمن َحْرصُ
يُح  منها متعددٌة, كثريةٌ  اهللا جنودُ   ٤٧  ...............................................  الرِّ

جفةُ   ٤٨  .............................................  الرمحنِ  ُجنودِ  ِمن ُجنْدٌ  كذلك الرَّ
 ٤٨  ..........................  بمحسوسةٍ  ليست معنويَّةٌ  مسائُل  č اهللا ُجنودِ  ِمن
محنِ  ِسْلعةَ  يا −٦  ٤٩  ..............................................................  الرَّ

 ٥١  .......................................................................اجلنة أسامء
 ٥١  ..................................................................  اجلنَّةِ  أهلِ  صفةُ 
 ٥٢  .....................................................................  اجلنة أبواب

 ٥٤  ..........................................................  čباهللا إالَّ  َتْوفِيِقي وما −٧



 

 

אאאאFE ٣٠٤

 ٥٥  ..........................................  والنََّسِب  باحلََسِب  عالقةٌ  له ليس التوفيُق 
 ٥٦  .............................................................  وطرقه التوفيق ُسبل
ًرا ِقراءةً  ,čاهللا بكتاِب  االْستِْمساكُ  :أوًال  ًال  وَتَدبُّ  ٥٦  .................  وتداوًيا وحتاُكًام  وَتأمُّ

الةِ  فعليه التوفيَق  أرادَ  َمنْ  ثانًيا:  ٥٧  ..............................................  بالصَّ
ِحمِ  ِصَلةُ  ثالثا:  ٥٨  ................................................................  الرَّ
 ٦٠  ..........................................................  وْلَيْصَفحوا وْلَيْعفوا −٨

 ٦١  .........................................................  ُأمورٍ  ثالثةُ  الَعْفوِ  أسباُب 
ُل: السبُب   ٦٢  ..........................................  الَعْفوَ  ُحيِبُّ  تعاىل اهللاَ ألنَّ  األوَّ
 ٦٢  .............  إْحساًنا باإلْحسانِ  ُجيَازي أنَّه č اهللا ُسنَنِ  ِمن ألنَّ  الثَّاين: السبُب 
 ٦٤  .........................................  ِعزا بالَعْفوِ  ُيكافُِئ  اهللاَ ألنَّ  الثالُث: السبُب 

 ٦٦  .....................................................  عليكم čاهللا نِْعمةَ  واْذُكروا −٩
 ٦٧  ..............................................................  َعلينا اهللا نِعم بعُض 
 ٦٧  ...............................................  واإلجيادِ  اخلَْلِق  نِْعمةُ  األُوىل: النِّعمةُ 
 ٦٨  ...........................................................  التكريمُ  الثانيُة: النِّْعمةُ 
 ٦٨  ........................................  واإلجيادِ  اخلَْلِق  ومكانُ  َزَمنُ  الثالثُة: النِّْعمةُ 
ابعُة: النِّْعمةُ   ٦٨  .................................................  لك اخلَْلِق  َتْسِخريُ  الرَّ
 ٦٩  ...............................................  واإلحسانُ  الفضُل  اخلامسُة: النِّْعمةُ 
َ  العاصَني, توبةَ  َقبَِل   اهللاَ أنَّ  السادسُة: النِّعمةُ   ٧٠  ...........  إليها الطريَق  وَيرسَّ
وا وال −١٠  ٧٢  ....................................................  أْدباِركم عىل َتْرَتدُّ

 ٧٢  ........................................  اهللا طريق عن الناس بعضِ  تراُجع أسباُب 



 

 

א٣٠٥

ًال:  ٧٢  .................................  وُهًدى َبيِّنةٍ  غريِ  عىل واْنِدفاُعُهم هم اْستِْعجالُ  أوَّ
م ثانًيا: َؤى هابطةِ  ِهَمِم, ال ضعيفةِ  وبيئاٍت  أْوساطٍ  يف عاُشوا اْهَتَدْوا ام ل أهنَّ  ٧٣  ........  الرُّ
 ٧٤  .......................................  بَذواِهتم وإْعجاُهبم وِكْربُهم ُغُرورُهم ثالًثا:

ُهمْ  رابًعا: ُدهم ُغُلوُّ ينِ  يف وَتَشدُّ  ٧٥  ................................................  الدِّ
 ٧٦  ..........................................  النُّفوسِ  هذه حقيقةَ  َجِهُلوا أهنم خامًسا:

 ٧٨  .......................................................  اَحلْرسةِ  يومَ  وأْنِذْرهم −١١
 ٧٨  .................................................  احلَْرسةِ  يومُ  الِقيامة مِ  يو أسامءِ  ِمن

 ٧٩  .....................................................  القيامة يوم احلَرسات مشاِهد
ُل: املشهدُ   ٧٩  ................................  čاهللا لغْريِ  َعِمُلوا الذين اُملراِئنيَ  َمْشهدُ  األوَّ
طَ  َمنْ  َمْشهدُ  الثاين: اَملشَهدُ  ْنيا. يف الصالِِح  العملِ  يف َفرَّ  ٨٠  .........................  الدُّ
ُ  أنَّه الثالُث: اَملْشهدُ  وءِ  ُصحبةِ  عىل َيَتَحرسَّ  ٨٠  ......................................  السُّ
 ٨١  .............................................  احلسناِت  ضياعِ  مشهدُ  الرابُع: املشهدُ 
 ٨٢  .......................................  النَّارَ  النَّارِ  أْهُل  ُيعاينُ  حينام اخلاِمُس: املشَهدُ 
 ٨٤  .................................................  لَِرتْىض َربِّ  إليك وَعِجْلُت  −١٢

 ٨٤  ..............................................................  اخلرياِت  إىل اُملبادرة
اِت  ربِّ  إىل ُمباِدرٌ  حقيقتِهِ  يف هو اخلرياِت  إىل اُملباِدرُ  يَّ  ٨٤  ...........................  الَربِ
امواُت  األْرُض  َعْرُضها ِجلنَّةٍ  ُمباِدرٌ  وهو  ٨٤  ......................................  والسَّ
رجاِت  ألْعَىل  ُمباِدرٌ  وهو  ٨٤  ......................................................  الدَّ
فاِت  بأْمجَلِ  لالتِّصاِف  ُمباِدرٌ  وهو  ٨٤  .............................................  الصِّ
عواِت  بأْصَدِق  للَفْوزِ  ُمباِدرٌ  وهو  ٨٤  ....................................  اُملباركاِت  الدَّ



 

 

אאאאFE ٣٠٦

يِّئة املظاِهر ِمن  ٨٨  ..............................................  الُكفر! إىل املبادرةُ  السَّ
 ٩٠  ....................................................  االْنتصارِ  َزَمنِ  يف وصايا −١٣

َل  ُنْحِسنَ  أنْ  األُوىل: الَوِصيَّةُ   ٩٠  ...................................  تعاىل čاهللا عىل التََّوكُّ
 ٩٠  .................   سبحاَنهُ  منه والتَّْأِييدَ  č اهللا بَِيدِ  النَّْرصَ  أنَّ  الثانيُة: الَوِصيَّةُ 
 ٩٢  .....................................   ِذْكِرهِ  ِمن ُنْكثِرَ  أنْ  الثالثُة: الوصيَّةُ 
 ٩٣  ...................................  باملؤمننيَ  الظَّنِّ  إساءةِ  ِمن احلََذرُ  الرابعُة: الوصيَّةُ 
عاءِ  مقامَ  الظُّروِف  هذه ِمْثلِ  يف املقاماِت  أعظمِ  ِمن إنَّ  اخلامسُة: الوصيَّةُ   ٩٤  .........  الدُّ

عاءُ  −١٤  ٩٦  .............................................................  بالنَّْرصِ  الدُّ
 ٩٦  .................................................  اهللا بَيدِ  النَّرص أنَّ  عىل الُقرآن أدلَّة
نة أدلَّة  ٩٨  ...................................................  اهللا بَيدِ  النَّرص أنَّ  عىل السُّ

عاءُ   ١٠٠  ............................................................. القضاءَ  َيُردُّ  الدُّ
 ١٠٣  ...................................................  لكم َأْغِفرْ  فاْسَتْغِفروين −١٥

نوِب  يف الُوقوعِ  َكْثرةَ   ١٠٣  ...................  النِّعمِ  َزوالِ  يف رئيٌس  َسَبٌب  واَملعايص الذُّ
ليُل   ١٠٣  ...................................................  ذلك عىل الِكتاِب  ِمن الدَّ
ليُل  نة من الدَّ  ١٠٤  .....................................................  ذلك عىل السُّ
 ١٠٤  .........................  وَعَمًال  َقْوًال  ُنفوِسنا يف االْستِغفارِ  شعريةَ  ُنْحِيَي  أنْ  علينا

 ١٠٦  ..............................................................  االستغفار: لواِزمُ 
 ١٠٦  ...........................................  للنَّاسِ  التي مِ  اَملظالِ  ِمن التََّحلُُّل  أوال:
 ١٠٧  .................................................................  فيه الَعْزمُ  ثانيا:
ْنِب  عن اإلقالعُ  ثالثا:  ١٠٧  .......................................................  الذَّ



 

 

א٣٠٧

 ١٠٩  .................................................  االْنتِصارِ  بمعاين اإلْخبارُ  −١٦
 ١٠٩  .............................................................  االْنتِصارِ  معاين من

 ١٠٩  .....................................................  النَّْفسِ  عىل االْنتصارُ  أوًال:
ْيطانِ  عىل االْنتصارُ  ثانًيا:  ١١٢  ....................................................  الشَّ
ينِ  عىل الثباِت  انتصارُ  ثالًثا:  ١١٣  .....................................  املامِت  حتى الدِّ
 ١١٦  ......................................................  č اهللا َتْعظيمُ  −١٧

 ١١٧  .....................................  ُيَعظِّموهُ  م ل الذين عىل  اَملْوىل عاَب 
 ١١٨  ..........................  رشِعهِ  وإىل إليه انقاَدْت  čاهللا بعظمةِ  القلوُب  اْمَتألِت  إذا
 ١١٩  ..............  نراها التي اجلامداُت  هذه حتى  خالَِقُهم اخلَْلُق  َعظَّمَ  قد

 ١١٩  ..............................................................  čهللا َتْعظِيمَك  دليُل 
 ١٢١  ..........................   خلالِِقهِ  تعظيُمهُ  َضُعَف  ربَّهُ  العبدُ  َعىص ُكلَّام
 ١٢٣  ............................................................  الُبيوِت  أْوَهنُ  −١٨

 ١٢٤  ..........................................  متاُسِكها وعدم الُبيوت َضعف أسباُب 
بُب  ُل: السَّ ضا عدمُ  األوَّ  ١٢٤  .............................................  بالقضاءِ  الرِّ
ُجلِ  بني العالقةِ  مراِحُل   ١٢٤  .............................................  وزوَجتِهِ  الرَّ
بُب  نوِب  املعايص يف الُوقوعِ  كثرةُ  الثاين: السَّ  ١٢٦  ................................  والذُّ
بُب   ١٢٨  .........................................................  اُملقارنةُ  الثالُث: السَّ
 ١٣٠  ...................................................................  الَوْقُت  −١٩

يَّةِ  عىل دالُّ  القرآن يف األْوقاِت ب الَقَسمُ   ١٣٠  ............................  الَوْقِت  هذا أَمهِّ
رجاِت  وَرْفعِ  احلسناِت  حتصيلِ  يف الوقِت  اْستِْغاللِ  من ُبدَّ  ال  ١٣١  ..................  الدَّ



 

 

אאאאFE ٣٠٨

 ١٣٣  ..................................................  ثالثٌة: األْوقاِت  ضياعِ  أسباُب 
ُل:  ١٣٣  ....................................................  َهدِف  ال ُوضوِح  عدمُ  األوَّ
بُب  نا الثَّاين: السَّ اِق  اْسَتْسَلْمنا أنَّ  ١٣٣  .....................................  الوقِت  لُرسَّ
بُب  نا الثالُث: السَّ  ١٣٥  .........................................  الَوْقِت  أمهيَّةَ  َنْجَهُل  أنَّ

 ١٣٦  .....................................................  الَوقت َتضييع ُصور بعُض 
 ١٣٨  .....................................................  ُيْرَحمْ  ال َيْرَحمْ  ال َمنْ  −٢٠

ليل ينَ  هذا أنَّ  عىل الُقرآن من الدَّ  ١٣٨  ...................  رمحةٌ  وَرُسوُلنا َرْمحٍة, ِدينُ  الدِّ
ليل نة من الدَّ ينَ  هذا أنَّ  عىل السُّ  ١٣٩  ....................  رمحةٌ  وَرُسوُلنا َرْمحٍة, ِدينُ  الدِّ
 ١٤١  .................................  اجلنَّةَ  النَّاسِ  بُدخولِ  َيْفَرُح  أنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص رمحتِهِ  ِمن كان
كاةَ  وآُتوا −٢١  ١٤٥  ..............................................................  الزَّ

ها التِي البشائرُ  قني اهللا أعدَّ  ١٤٦  .............................................  للمتصدِّ
دقةَ  هذه أنَّ  أوًال: ُف  الصَّ وِء, َمصاِرعَ  čاهللا بإِْذنِ  عنك َتْرصِ  ١٤٦  .  واهلََلكاِت  واآلفاِت  السُّ
 ١٤٦  ....................................  منك َيَتَقبَُّلها الذي هو  اهللاَ أنَّ  ثانًيا:
دقاِت  هذه أنَّ  ثالًثا:  ١٤٧  ....................................  اخلطيئاِت  نارَ  ُتْطِفُئ  الصَّ

 ١٤٧  ...................................  باخلََلِف  عليها َوَعدَ   اهللاَ أنَّ  رابًعا:
دقةَ  أنَّ  خامًسا:  ١٤٨  ....................................  التَّيسريِ  باَب  عليَك  َتْفَتُح  الصَّ
ْنيا يف َتنَْفُعَك  ال الصدقةَ  أنَّ  سادًسا:  ١٤٨  .................................  َفَحْسُب  الدُّ
دِّدينَ  َيزاُلونَ  ال الذين جزاء  ١٤٨  ..........................  هم أْموالِ  َزكاةِ  إْخراِج  يف ُمَرتَ
 ١٤٩  ...................................................  اهللا سبيل يف للمرابِطني بشائرُ 
 ١٥٢  ..............................................................  اَخلِفيُّ  التَِّقيُّ  −٢٢
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 ١٥٢  .......................  إْظهاِرهِ  وَعَدمُ  الَعَمِل, يف اإلْخالُص  :األْتقياءَ  ُيَميِّزُ  ما أْبَرزُ 
 ١٥٤  .........................  احلديثةِ  التَّْقنِيةِ  بسبب للنَّاسِ  َعَمَلهُ  ُيْظِهرُ  اإلنسانُ  أْصَبَح 
 ١٥٤  ..............................................  للناس األعامل إظهار ُصور بعُض 
ياءِ  ِمن اهللا حتذيرُ   ١٥٥  ...............................  النَّاسِ  أْجلِ  ِمن الَعملِ  وإْبرازِ  الرِّ
كِ  هذا ِمن النَّجاةِ  كيفيَّةُ   ١٥٧  ..............................................  اخلَِفيِّ  الرشِّ
 ١٥٩  ..................................................  َعليُكم َأخاُف  ما َأْخَوُف  −٢٣

 ١٦٠  .......................................  علينا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  خاَفها التي األشياءِ  بعُض 
ْنيا يف االْنغامُس  أوًال:  ١٦٠  .......................................................  الدُّ
هواِت  يف االْنغامُس  ثانًيا:  ١٦١  ....................................................  الشَّ
 ١٦٣  ........................................  اللِّسانِ  عليمَ  ُمنافٍق  ُكلَّ  علْينا خاف ثالًثا:
ِحمِ  ِصَلةُ  −٢٤  ١٦٥  ..............................................................  الرَّ
ِحمِ  بِصَلةِ  č اهللا أَمرُ   ١٦٥  ..................................................  الرَّ
 ١٦٥  .................................................أرحامهم القاطعني تعاىل čاهللا ذمُّ 

 ١٦٦  .................................................................  أْعَظُم األْرحامِ 
 ١٦٧  ...............................................................  الرحم صلة ثِامر

ِحمِ  َقطيعةِ  رضرُ   ١٦٨  ............................................................  الرَّ
 ١٧٠  ..........................................................  االْستِْهبالِ  َثقافةُ  −٢٥
 ١٧٠  .................................................................  اخلُُلِق  ُسوءِ  َذمُّ 

 ١٧٠  ...................................................  اليومَ  اخلُُلِق  ُسوءِ  مظاِهرِ  أْبَرزُ 
فهاء: احلَمقى بروزِ  أسباُب   ١٧٢  ................................................  والسُّ
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ُل: السبُب   ١٧٢  ............  واألجدادُ  اآلباءُ  َيْعِرُفها كان التي اُملروءةِ  َمْفهومِ  ِغياُب  األوَّ
 ١٧٣  ........................................................  احلياءِ  ِقلَّة الثَّاين: السبُب 
 ١٧٤  .....................................  األْخالِق  حماِسنِ  عن الَغفلةُ  الثالُث: السبُب 
 ١٧٦  ............................................  َرمضانَ  غريِ  يف النَّارِ  ِمن ُعتقاءُ  −٢٦

 ١٧٦  .........................................................  النِّريانِ  ِمن الِعْتِق  معنى
 ١٧٧  ..................................................  النَّاِر: ِمن العتق وُسُبٌل  أسباٌب 
بيل ُل: السَّ ِقيُق  األوَّ  ١٧٧  .........................................  اخلالِصِ  التَّْوحيدِ  َحتْ
بيُل  الةِ  الِعنايةُ  الثَّاين: السَّ  ١٧٧  .................................................. بالصَّ
بيُل   ١٧٧  ...................  čاهللا َسبيلِ  يف َحَرَس  أو ,čاهللا َخْشيةِ  ِمن َبكى َمنْ  الثالُث: السَّ
بيُل  ابُع: السَّ  ١٧٨  ..........................................  اجلُُمعةِ  صالةِ  إىل اَملْيشُ  الرَّ
بيُل  امحةُ  اخلاِمُس: السَّ  ١٧٨  .....................................  اُملعاَملةِ  يف واللِّنيُ  السَّ
بيُل   ١٧٨  ....................  غابوا إذا إْخوانِك ِعْرضِ  َعن َتُذبَّ  أنْ  وهو السادُس: السَّ
بيُل   ١٧٨  .....................................................  عظيمٌ  ِذْكرٌ  السابُع: السَّ
ولِ  َمْوِت  أْسباُب  −٢٧  ١٨٠  ......................................................  الدُّ

ولِ  َموِت  أْسباُب   ١٨١  ..................................................  وذهاِهبا: الدُّ
بُب  ُل: السَّ  ١٨١  ............  وَتَسلُّطٍ  اْستِبدادٍ  ِمن عنه َينُْتُج  وما والُغرورُ  االْستكبارُ  األوَّ
بُب   ١٨٣  .............................................  األْعوانِ  اْختيارِ  ُسوءُ  الثاين: السَّ
دُّ  الثالُث: السبُب  عِ  عىل التََّمرُّ  ١٨٤  ............................................  čاهللا َرشْ
بُب  ُف  اَملعيشِة, يف الَبَطرُ  الرابُع: السَّ َ  ١٨٥  ........................................  والرتَّ
٢٨−  ْ  ١٨٦  ......................................................  َيرى اهللاَ بأنَّ  َيْعَلمْ  أَمل
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 ١٨٧  .................................................................  املراقبةِ  تعريُف 
 ١٩٠  ..............................  يدْيهِ  َبْنيَ  اُملنْكراِت  َوَجدَ  إذا čاهللا ِرقابةَ  َيْسَتْشِعرُ  الذي

 ١٩٠  ............................................  اُملراقبةِ  َمقامِ  اْستِْشعارِ  إحياءِ  وجوُب 
ك بُدعاءِ  َحتَْظى كيف −٢٩  ١٩٢  .................................................  غْريِ

 ١٩٣  .........................  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  دعوةُ  أصاَبْتهُ  هبا أَتى َمنْ  َيسريةً  ألْعامًل  نامذج
 ٢٠٠  ...............................................................  اَحلقُّ  الَيْومُ  −٣٠

 ٢٠١  ...............................................  اآلِخر: اليومِ  عنِ  احلديِث  أسباُب 
بُب  ُل: السَّ  ٢٠١  ..............................  اليومَ  النَّاُس  َيعيُشها التي الالُمباالةُ  األوَّ
بُب  نا الثَّاين: السَّ َرْت  الُقلوُب  فيه َقَسْت  َزمنٍ  يف نعيُش  أنَّ  ٢٠١  ....................  وَحتَجَّ
بُب   ٢٠٢  ........................................  البالءِ  وزيادةُ  الِفَتنِ  َكثرةُ  الثَّالُث: السَّ
بُب  ابُع: السَّ  ٢٠٢  ..................................  للمظلومِ  وَتْسِليةٌ  مِ  للظالِ  َتْذِكرةٌ  الرَّ

 ٢٠٣  .............................................................  اآلِخر: اليومِ  أسامءُ 
 ٢٠٥  .....................................................  القيامة: يوم النَّجاة أسباُب 

 ٢٠٥  .......................................  ُيْدلَِج  أنْ  ُبدَّ  ال الِقيامةِ  َيْومَ  خاَف  َمنْ  أوًال:
 ٢٠٥  ...........................................................  بأْعاملِنا َنْغَرتَّ  أالَّ  ثانًيا:
 ٢٠٨  ........................................................  اَحلقِّ  عىل ُيقاتِلونَ  −٣١

 ٢٠٨  ....................................................  عظيمةٌ  َشِعريةٌ  اجلهادِ  َشعريةُ 
 ٢٠٨  ....................................................  األْعىل وَمْقِصُدهُ  اجلهادِ  غايةُ 

 كيف أْجساِدِهمْ  ِمن َخَرَجْت  إذا الطَّاِهرةَ  الشهداء أْرواَح  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  تصويرُ 
 ٢١٠  .........................................................................  تكونُ 
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: أْسباِب  أْعظمُ   ٢١١  ..........................................................  النَّْرصِ
 ٢١٣  ..............................................................  احلاجِّ  كأْجرِ  −٣٢
امُ  امِ  أْفَضُل  هي الَعْرشِ  أيَّ  ٢١٤  ......................................  čاهللا إىل وأَحبُّها األيَّ

: أْجرَ  َيْعِدُل  أْجُرها أْعامُل   ٢١٥  .................................................  احلاجِّ
ُل: العمُل   ٢١٦  ......................................  اَملكاِرهِ  عىل الُوضوءِ  إْحسانُ  األوَّ
الةِ  يف اخلُشوعُ  الثَّاين: العمُل   ٢١٦  .........................  احلاجِّ  أْجرَ  َيْعِدُل  أْجُرهُ  الصَّ
مَ  ِممَّا أْبسطُ  وهو الثَّالُِث: العمُل   ٢١٦  ..................................  منه وأْسَهُل  َتَقدَّ
ابُع: العمُل  الةِ  أيًضا ُمَتعلٌِّق  الرَّ  ٢١٧  .............................................  بالصَّ
الةِ  باَملْسِجدِ  أيًضا ُمَتعلٌِّق  اخلاِمُس: العمُل   ٢١٧  .................................  والصَّ
ادُس: العمُل   ٢١٨  ............................  واجلامعةِ  باَملْسِجدِ  أيًضا ُمتَعلٌِّق  وهو السَّ
ابُع: العمُل  ْربُ  السَّ  ٢١٨  ................................................  البالءِ  عىل الصَّ
ْزِق  َمعاين ِمن −٣٣  ٢٢٠  ..........................................................  الرِّ

ةٌ  قواعدُ  ْزِق  َمْسألةِ  يف ُمِهمَّ  ٢٢٠  ...................................................  الرِّ
 ٢٢٠  .......................  أنَت  َتْطُلُبهُ  ِممَّا أْكَثرَ  َيْطُلُبَك  ِرْزَقَك  أنَّ  اْعَلمْ  األُوىل: القاِعدةُ 
ًقا ُهناك أنَّ  وِهَي  الثَّانيِة: القاِعدةِ  زِق  الِعبادةِ  بني َتَعلُّ  ٢٢١  .........................  والرِّ
 ٢٢١  ...........  ُحكوماٍت  بَيدِ  وال حاِكمٍ  بَيدِ  ال čاهللا بيدِ  أْرزاَقنا أنَّ  اْعَلمْ  الثَّالثُة: القاِعدةُ 
ابعُة: القاِعدةُ  زَق  أنَّ  الرَّ  ٢٢٢  .....................................  املالِ  يف ُحيَْرصُ  ال الرِّ

ْزِق: العظيمةِ  اَملعاين ِمن  ٢٢٣  ...............................................  األْمنُ  للرِّ
ْزِق  َمعاين ِمن  ٢٢٤  ..................  َنَظِرنا يف ُحمْتَقرةً  تكونُ  قد أشياءُ  أيًضا: الَعظيمةِ  الرِّ
زِق  قواِعدِ  ِمن مَ  قد  اهللاَ أنَّ  العظيمِة: الرِّ  ٢٢٥  ..   والكافرينَ  املُْؤمننيَ  عىل أْرزاَقهُ  َقسَّ
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ْزِق  َقواِعدِ  ِمن ضا أيًضا: الرِّ  ٢٢٥  ......................................  اهللاُ َقَسمَ  بام الرِّ
 ٢٢٧  .........................................................  ُقلوبِنا يف األْقىص −٣٤

 ٢٢٨  .................................................................  األقَىص  مكانةُ 
ام بالدِ  مميِّزاُت   ٢٢٩  ......................................................  وأهِلها الشَّ

امِ  بالدَ  ُيَميِّزُ  ما أْعظمُ   ٢٣٠  .......................................................  الشَّ
 ٢٣٢  ......................................................  َمجا ُحبا املاَل  وُحتِبُّونَ  −٣٥

ةِ  هذه عىل املالِ  فِْتنةُ  الِفَتِن: أْبواِب  أْعَظمُ   ٢٣٣  ....................................  األُمَّ
 ٢٣٣  ....................................  باملاِل: َرِئيٌس  ُمَتعلٌَّق  ها ل القواِعدِ  ِمن جمموعةٌ 
 ٢٣٤  ........................................  فيه الَربكةُ  املالِ  يف الِعْربةُ  األُوىل: القاِعدةُ 
 ٢٣٥  ................................  أخَذهُ  حينام صاِحبِهِ  لنِيَّةِ  َتَبعٌ  املاُل  الثانيُة: القاِعدةُ 
 ٢٣٦  .  أْنَفْقناهُ  وفيام اْكَتَسْبناهُ  أين ِمن الِقيامةِ  يومَ  عنه سنُْسَأُل  املاَل  هذا أنَّ  الثالثُة: القاِعدةُ 
ابعُة: القاِعدةُ  ينِ  لَقوامِ  أْنَزَلهُ  املاَل   اهللاُ أْنَزَل  امَّ  ل الرَّ  ٢٣٦  .................  الدِّ
 ٢٣٧  ............................... املالِ  بَكْسِب   اهللاُ أَمَرنا اخلامسُة: القاِعدةُ 

اطِ  عىل النَّجاةِ  َسبيُل  −٣٦  ٢٤٠  .................................................  الرصِّ
اط عىل النُّور منَ  تزيدُ  التِي لألعامل أمثلةٌ   ٢٤٣  ......................  الِقيامة: يوم الرصِّ
ُل: املثاُل  الةِ  عىل اُملحافظةُ  األوَّ  ٢٤٣  ..............................................  الصَّ
 ٢٤٤  ........................................................  اجلَُمعِ  أهُل  الثَّاين: املثاُل 
 ٢٤٤  ..............................................  الكهف ُسورة قراءةُ  الثَّالُث: املثاُل 

 ٢٤٥  ......................................  َجَهنَّمَ  ِجْرسِ  عىل ُحيَْبسونَ  النَّاسِ  ِمن ِصنٌْف 
ْل  −٣٧  ٢٤٧  ..............................................................  ِميزاين وَثقِّ
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 ٢٤٩  ..............................................  القيامة: يوم امليزانِ  يف ُيوَزنُ  الذي
ًال:  ٢٤٩  .........................................................  بأْجساِمهم الِعبادُ  أوَّ
 ٢٥٠  ..............................................................  الِعبادِ  أْعامُل  ثانًيا:
جالِت  تلك ثالًثا:  ٢٥٠  .........................   وسيِّئاُتنا حسناُتنا فيها ُيْكَتُب  التي السِّ

 ٢٥١  .............................................................  الِعبادِ  أْقواُل  رابًعا:
 ٢٥٣  ........................................................  اُملتَّقنيَ  ِصفاِت  ِمن −٣٨

يام فرضيةِ  ِمن األْسمى واَملْقِصدُ  الُعْظمى, الغايةُ   ٢٥٣  ............................  الصِّ
 ٢٥٤  ..........................................  اِجلناِن: بأْعَىل  الفاِئزينَ  األْتقياءِ  ِصفاِت 
فةُ  ُم األُوىل: الصِّ  ٢٥٤  .............................................  بالَغْيِب  ُيْؤمنونَ  أهنَّ
فةُ  الةَ  وُيِقيمونَ  بالَغْيِب  ُيْؤِمنونَ  الثانيُة: الصِّ  ٢٥٦  .................................  الصَّ
فةُ   ٢٥٧  ..................................................  االْستِْغفارِ  َكْثرةُ  الثالثُة: الصِّ
 ٢٥٩  ...............................................................  ?وانُ عِ لُ  اذاملِ  −٣٩

 ٢٥٩  ..................................................................  اللَّْعن تعريُف 
ليل  ٢٥٩  ...................................  يعتناَرش  يف نعْ اللَّ  حتريم عىل نةالسُّ  من الدَّ
 ٢٦٠  ...................................................  وأعامًال  أقواًما ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  لَعن

 ٢٦٠  ................................  :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سانِ لِ  عىل ُلِعنَْت  التي ناِف األْص  بعُض 
ورةُ  ْ  يف َوَقعَ  نْ مَ  :األُوىل الصُّ  ٢٦٠  ......................  هِ ُصورِ  نمِ  ورةٍ ُص  يف أو ,كِ الرشِّ

 ٢٦١  .................................  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حاَب أْص  َسبُّوا الذين :انيةُ ثَّ ال ورةُ صُّ ال
 ٢٦١  .......................................................  الربا آكل :ثالثةُ ال ورةُ صُّ ال
 ٢٦١  ...................................................  اخلَْمرِ  َتَمعَ ُجمْ  :ابعةُ رَّ ال ورةُ صُّ ال



 

 

א٣١٥

 ٢٦٢  ...............  أيًضا وةِ ْش الرِّ  عُ مَ تَ ُجمْ  وهو نا,عاتُ مَ تَ ُجمْ  به ْت يَ لِ تُ ابْ  ما :اخلامسةُ  ورةُ الصُّ 
 ٢٦٢  ...........................................  والَِديه نُ َيْلعَ  الذي :سةُ ادِ سَّ ال ورةُ صُّ ال
 ٢٦٣  .........................  مْ هِ سائِ نِ  َوْطِئ  يف َيْعَتدونَ  الذين ولئَك أُ  :ابعةُ سَّ ال ورةُ صُّ ال
 ٢٦٤  ..........................................  واملسَتْوِصلة الواِصلة :امنةُ ثَّ ال ورةُ صُّ ال
 ٢٦٤  ................  أبيهِ  لغْريِ  هُ َنْفَس  َب َنَس  الذي سانِ اإلنْ  ذلك صورةُ  :اسعةُ تَّ ال ورةُ صُّ ال

 ٢٦٦  ....................................................................  األُْلفةُ  −٤٠
 ٢٦٦  ....................................................................  األُْلفة أمهيَّة

 ٢٦٨  ....................................  َمْأُلوًفا: َتُكونَ  حتى َتواُفِرها ِمن ُبدَّ  ال وساِئُل 
ْقَت  إذا األُوىل: الَوسيلةُ  ادَق  اإليامنَ  َحقَّ الَح  والعمَل  الصَّ  ٢٦٨  .....................  الصَّ
 ٢٦٩  .......................................................  التَّواُضعُ  الثَّانيُة: الوسيلةُ 
المِ  إْفشاءُ  الثالثُة: الوسيلةُ   ٢٧٠  ..................................................  السَّ
ابعُة: الوسيلةُ   ٢٧١  ........................................................  هديَّةُ  ال الرَّ
 ٢٧١  .................................  هم ل بَِمَحبَّتَِك  اآلَخرينَ  إْخبارُ  اخلامسُة: الوسيلةُ 
ادسُة: الوسيلةُ  ْنيا عىل النَّاسِ  ُمناَفَسة عن االْستِْغناءُ  السَّ  ٢٧١  .......................  الدُّ

 ٢٧٣  ..........................................................  الُقلوِب  ُعبوِديَّةُ  −٤١
 ٢٧٣  ...............................................................  الُعُبودية تعريُف 
ُتهُ  اجلَواِرِح, أْعَظمُ  القلُب   ٢٧٤  ...............  ألْسباٍب: الُعبوِديَّةِ  َمراتِِب  أْعَظمُ  وُعُبوِديَّ
بُب  ُل: السَّ  َصَلَح  َصَلَحْت  إَِذا ُمْضَغةً  اجلََسدِ  ِيف  َوإِنَّ  َأَال « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  األوَّ
ُه... اجلََسدُ   ٢٧٤  .................................................................  »ُكلُّ

بُب   ٢٧٥  ...................  الِقيامةِ  يومَ  اَملْوِقُف  لك َيْسَلمُ  القلِب  بسالمةِ  أنَّ  الثَّاين: السَّ



 

 

אאאאFE ٣١٦

بُب  بِّ  َنَظرِ  موضعُ  أنَّه الثالُث: السَّ  ٢٧٥  ....................................   الرَّ
بُب  ابُع: السَّ  ٢٧٦  ................................  الَعَملِ  َقبولِ  َمْوِضعَ  القلِب  يف أنَّ  الرَّ
بُب  ورةِ  يكونُ  ال األْعاملِ  َتفاُضَل  أنَّ  اخلاِمُس: السَّ  يف بام يكونُ  وإنَّام والَعددِ  بالصُّ

 ٢٧٦  .......................................................................  الُقلوِب 
بُب  ادُس: السَّ مِّ  أو املَْدِح  َمْوِضعُ  هو الَقْلَب  أنَّ  السَّ  ٢٧٧  ............................  الذَّ
ليمةُ  الُقلوُب  −٤٢  ٢٧٩  .........................................................  السَّ

 ٢٨١  .........................................................  الَقْلِب: سالمةِ  أدواُت 
ُل  ,čباهللا الِعْلمُ  األُوىل: األداةُ   ٢٨١  .............................  اإليامنِ  حقيقةِ  إىل اُملَوصِّ
 ٢٨٢  .............................................  الطَّاعاِت  ِمن اإلْكثارُ  الثانيُة: األداةُ 

 ٢٨٣  ............................................................  الطيِّبة احلياةِ  تعريُف 
 ٢٨٣  ............................................  č اهللا ِذْكرِ  َكْثَرةُ  الثالثُة: األداةُ 
ابعُة: األداةُ   ٢٨٥  ........................  َقْلُبَك  لك َيْسَلمَ  أنْ   اهللاَ َتْدُعوَ  أنْ  الرَّ
 ٢٨٨  ..........................................................  اَملريضةُ  الُقلوُب  −٤٣

 ٢٨٩  ..........................................................كثريةٌ  الُقلوب أمراُض 
 ٢٩٠  .......................................................  القلوِب: َمَرض أعراُض 
ُل: الَعَرُض   ٢٩٠  ........................................  اخلَْلِق  ِمن بالغايةِ  اجلَْهُل  األوَّ
عورِ  عدمُ  الثَّاين: الَعَرُض  ْنِب  بأَملِ  واإلْحساسِ  الشُّ  ٢٩١  ...................  واَملْعِصيةِ  الذَّ
 ٢٩٢  ...............................................  احلقاِئِق  اْنتكاُس  الثَّالُث: الَعَرُض 
ابُع: الَعَرُض  عِ  كراهيةُ  الرَّ ْ  ٢٩٣  ..................................................  الرشَّ
دُّدُ  واالْرتياُب  التََّذْبُذُب  اخلاِمُس: الَعَرُض  َ  ٢٩٣  ..................................  والرتَّ



 

 

א٣١٧

 ٢٩٥  ........................................................  الُقلوِب  ِرحاِب  يف −٤٤
 ٢٩٥  .......................................................  اُملْؤمننيَ  ُقلوَب  čاهللا إكرامُ 

 ٢٩٦  .....................................................  الُقلوِب: ِرحاِب  يف َمشاِهدُ 
ُل: اَملْشهدُ  محاِت  ُمْسَتْوَدعٌ  املُْؤِمننيَ  ُقلوُب  األوَّ  ٢٩٦  ................................  للرَّ
 ٢٩٧  .........................  َأْسَودُ  وَقْلٌب  أْبيُض, َقْلٌب  َقْلباِن: الُقلوُب  الثَّاين: اَملْشَهدُ 
 ٢٩٨  ...........................  وإجياًبا َسْلًبا بالطَّاعةِ  َيَتأثَّرُ  اُملْؤِمنِ  قلُب  الثَّالُث: اَملْشَهدُ 
ابُع: اَملْشَهدُ   ٢٩٨  ..........................  احلاللِ  عند وَيْطَمِئنُّ  َيْسُكنُ  اُملْؤِمنِ  َقْلُب  الرَّ
 ٢٩٩  .......................  الُقلوِب  هذه يف يكونُ  إنَّام اإليامنَ  هذا أنَّ  اخلاِمُس: اَملْشَهدُ 
 ٣٠١  ............................................................  املوضوعات فهرس

  k   


