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ي جامع لِقَيت 
ُ
ب الُجُمعة أ

َ
  مجموعٌة ِمن ُخط

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

ى       رِحَمه ُهللا تعا
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اِجي َهاَألقا  َربِّهِ  َعْفوَ  الرَّ

אא 
 حِفَظُه اهللاُ وَغَفَر لِوالَدْيِه 

 َخلِيَفة آل َسلامنَ  ْبنِ  ِعيسى جاِمعِ  َخطِيُب 
َفاعُ  الَبْحَرْينِ  َممَْلَكةُ  −  الَغْرِيبُّ  الرِّ
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 َال  هُ وحدَ  , اهللاُإالَّ  هَ  إلَ َال  أنْ  شهدُ ني, وأَ قِ تَّ للمُ  ةُ والعاقبَ ملني, احلمُد هللا ربِّ العا

 هِ  آلِ وعَىل  ,هِ يْ علَ  م وباركَ وسلَّ   اهللاُ صىلَّ  ,هُ ورسولُ  هُ ا عبدُ دً حممَّ  أنَّ  شهدُ , وأَ هُ لَ  يَك َرش 
 ين. الدِّ  إىل يومِ  م بإحسانٍ عهُ بِ ن تَ ومَ  هِ وأصحابِ 

 املجموعةِ  إخراَج  هِ وتيسريِ  هِ دِ يوتأي هِ  عونِ عَىل  ةُ نَّ واملِ  والفضُل  احلمدُ  هِ فللَّ ; وبعُد 
 عِ ها  يف جامِ خطبتُ   ,عةٍ ُمجُ  طبةَ ُخ  ثالثنيَ  مُّ ي تُض , والتِ )رُ املنابِ  ِت قالَ (ن كتايب  مِ  اخلامسةِ 

, − عاَىل تَ  اهللاُ هُ رِمحَ − ة يفَ لِ آل َخ  لامنَ َس  ى بنِ يَس عِ  ِخ يْ الشَّ  وِّ مُ السُّ  ل صاحِب احِ الرَّ  األمريِ 
 خواِين ي وإلِ الدِ وْ تي وألَ جِ وْ ولزَ  يَّ والدَ  ولِ ِيل  َب يكتُ  أنْ  − وجلَّ  عزَّ −   املوَىل سائًال 

نا ها لَ علَ َجي  نْ أو ,لقاهُ نَ  نا يومَ حسناتِ  ينَ هبا موازِ  َل ثقِّ وأن يُ  ,اها وثواَهب  أجرَ وأخواِيت 
يف  اعدَ وَس  مَ سهَ أَ ن مَ  لَّ ا كُ ِهب  نفعَ يَ  وأنْ  ,اخرانَ ا وأُ نيانَ  دُ ا ِيف ِهب  نتفعُ نَ  جاريةً  دقةً َص 

  .نيآمِ  مَّ هُ ها... اللَّ يْ لع علَ ها واطَّ رأَ ن قَ مَ  لُّ وكُ  ,هاباعتِ ها وطِ إخراجِ 
 راءةَ قِ  ريمِ الكَ  ئِ القارِ  نَ و مِ أرُج  ه املجموعةِ كرة هذِ  فِ الع عَىل طِّ اللِ  الحظة:مُ 

  .نيَ العاملِ  ربِّ  čهللا واحلمدُ   .وىلاألُ  املجموعةِ  مةِ قدِّ مُ 
 ربه الراجي عفوَ  :وكتبهُ 

אא 
  حفظه هللا وغفر لوالديه

 م٢٠٢٠هـ/ ١٤٤١      مملكة البحرين –الرفاع الغربي 
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الُم عىل املبعوِث رمحًة للعاملني, صىل اهللا  احلمُد هللا ربِّ العاملني, والصالُة والسَّ
 وبعُد:ني, عليه وعىل آله وصحبه أمجع

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 التَّوجيهِ 
امي الكريِم لصاحِب اجلاللِة امللِك محد بن عيسى آل خليفة ملِك مملكِة البحريِن  السَّ

 − اهللا تعاىل بإذنِ − بتعييني خطيبًا رسميا جلامِع املغفوِر لُه  − حفَظُه اهللاُ ورعاهُ − 
الراحِل الشيِخ عيسى بن سلامن آل خليفة طيَب اهللاُ ثراُه,  صاحب السمّو األمري

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

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

k k 
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ــًة ــِل قاطب س ــاُم الرُّ ــاُم مق ــذا املق  ه
 

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

 

 ُرب احلـــقِّ والتَّعلـــيِم للـــدينِ نـــوم
عاِة  واحلقُّ أنَّنِي استفْدُت كثًريا مَن خطِب العلامِء ودروِسهْم وكتِب الدُّ
ومقاالِهتم, فكنُت أخلُِّص بعَض الكتِب واملقاالِت واخلطِب وُأعيُد صياَغتها; 

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

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

ــز ــمَّ نش ــذٌل ث ــِم ب ــاُة العل  ُرـك
 

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

 

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

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

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

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

 

ـــواُب  ـــاحَبني الصَّ ـــانوين فص  أع
 وخُري الصحِب من يؤتيـَك نصـًحا

 

ـــُدك حـــَني يغشـــاك الـــرتاُب   يفي
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وخلًال;  ويف اخلتاِم أرجو ِممَّْن سيقرُأ هذِه اخلطَب أن يعذَرين إن وجَد خطأً 
م–فقْد ألقيُت هذِه اخلطَب   حفًظا من ذاكَريت. − كام تقدَّ

 وإْن جتـــْد عيًبـــا َفُســـدَّ اخللـــال
 

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

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

 
 وكتبه

אא 
 مملكة البحرين –الرفاع الغربي 

ى  راير ١٤٣٨جمادى ٔالاو  م٢٠١٧هـ/ ف
  k  
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, مةِ املتالطِ  مواِج ه األَ هذِ  ويف وسطِ − نيا الدُّ  احلياةِ  ا يف هذهِ منَّ  العبدُ  تاُج َحي 

تي الَّ  النجاةِ  فينةِ إىل َس  تاُج َحي , − والشبهاِت  الشهواِت  تنِ ن فِ مِ  والنهارِ  الليلِ  فتنِ و
تي الَّ  جاةِ النَّ  فينةُ , وَس السالمِ  ه إىل دارِ ى توصلَ , حتَّ ا بسالمٍ ِهب  عُربُ , ويَ ها بسالمٍ ركبُ يَ 

يف , وَك ك, ويف قولِ لِ يف عمَ  َك إخالُص ف, اإلخالُص  هَي نها عَ  احلديِث  بصددِ  نحنُ 
ك بِّ يف ُح وك, مِّ ك وذَ دحِ يف مَ وك, ناتِ ك وسكَ ركاتِ يف َح وك, طائِ ك وعَ أخذِ 

ه أيًضا لْ ت فاجعَ ذْ َخ , وإذا أَ čهللاه لْ ت فاجعَ يْ عطَ ذا أَ , فإِ النجاةِ  فينةُ َس  ك, هوَ غِض وبُ 
 ,čهللا دْ ت فأيِّ دْ إذا أيَّ و, čهللا ْت فاسكُ  تَّ , وإذا سكَ čهللاك كالمَ  ْل ت فاجعَ مْ لَّ إذا تكَ و, čهللا

 أن النجاةِ  سفينةُ فَ  ,هبحانَ ُس  čهللا لغريِ  ذلَك  ْل ال جتعَ , وčهللا ْض ت فاعَرتِ ْض وإذا اعَرتَ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿: يقوُل   هللاُ , فاčهللاه ك كلَّ لَ عمَ  عَل َجت 

« ª ©  ¬¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾ ]:١٦٣−١٦٢األنعام[.  
, وال بقولٍ  إالَّ  ٌل , وال عمَ  بعملٍ إالَّ  قوٌل  نفعُ ال يَ «:  مسعودٍ  ابنُ  قاَل 

  .ظيمٌ عَ  اإلخالصِ  أنُ َش ف, IQH»نةَ السُّ   بام وافَق إالَّ  يةَ وال نِ , يةٍ  بنِ إالَّ  ٌل وال عمَ  قوٌل 
                                                            

), عن عيل بن ١٠٨٩, رقم ٢/٨٠٣), وابن بطة يف اإلبانة (٢٥٧أخرجه اآلجري يف الرشيعة رقم ( )١(
  .أيب طالب وابن مسعود 

k k 
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 بعُض  ى قاَل حتَّ  č هللا دةً متجرِّ  يةُ ذه النِّ هَ  كونَ أن تَ  اإلخالُص ف
 علمَ  أن يُ إالَّ  غٌل ُش  لهُ  ن ليَس مَ َوِدْدت أنَّه لو كاَن مَن الفقهاِء  : السلِف 

 ِيتَ ه ما أُ , فإنَّ القلوِب  يف أعاملِ  إىل التدريسِ  قعدَ ويَ م, عامهلِ هم يف أَ قاصدَ مَ  الناَس 
  .IQHياِت النِّ  ضييعِ ن تَ  مِ إالَّ  الناسِ  منَ  ثريٍ كَ 

ه يف قلبِ  هللاُا نبَت  أَ يوًما إالَّ  عنيَ أربَ  čهللا عبدٌ  خلَص ما أَ «:  فيانُ ُس  قاَل 
َ ه ِهب لسانَ  إنباًتا, وأنطَق  كمةَ احلِ   .IRH@»هاها ودواءَ نيا داءَ الدُّ  ه عيوَب ا, وبرصَّ

   :أسباٌب  لهُ  واإلخالُص 
 ورةِ يف ُس  اآلياِت  هذهِ  نا مجيًعا بعُض وحسبُ ه, بِ  أمرَ   هللاَ ا ألنَّ : ًال أوَّ 

n m l k j i h ﴿ه: بحانَ ُس  هللاُا قاَل , والكبريُ  ها الصغريُ قرؤُ يَ  نةِ البيِّ 
o t s r q px w v﴾]:ذي الَّ  ينُ الدِّ  , هذا]٥البينة

 .هللاُ ه اريدُ يُ 
q p o n m l k ﴿: الزمرِ  ورةِ يف ُس   قاَل و

u t s r y x w v﴾ ]:هللاُ , فا]٣−٢الزمر   َلهُ  خذُ تَّ ال ي 
 .بةٍ شائِ  ن كلِّ خالًصا مِ   ما كانَ إالَّ  ينِ الدِّ  منَ 

I H G F E D C B A ﴿ه: بحانَ ُس  احلقُّ  قاَل  لِك املُ  ورةِ ويف ُس 
J  U T S R Q P O N M L KV﴾ ]:٢−١امللك[. 

, »هصوبُ ه وأَ خلُص أَ  :أي ﴾: »﴿ R Q P ياضٍ عِ  بنُ  ضيُل الفُ  قاَل 
                                                            

  ).١/٣احلاج ( انظر: املدخل البن )١(
  ).٧/٢٨٧أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )٢(
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 نْ خالًصا, ومل يكُ  إذا كانَ  العمَل  إنَّ «: ه? قاَل ه وأصوبُ خلُص , ما أَ با عيلٍّ قالوا: يا أَ 
خالًصا  ى يكونَ , حتَّ ْل قبَ خالًصا مل يُ  نْ صواًبا, ومل يكُ  , وإذا كانَ ْل قبَ واًبا مل يُ َص 

 :﴿ â رأَ م ق, ثُ »نةِ ىل السُّ عَ  ما كانَ  , والصواُب čهللا ما كانَ  ا, واخلالُص صوابً 
ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã﴾]:١١٠الكهف[@IQH. 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ﴿:  هللاُا قاَل  النساءِ  ورةِ يف ُس و
® ¬ « ª ©  ́ ³ ² ± ° ¯ ¸ ¶ µ

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ ]:١٤٦ − ١٤٥النساء[.  
َأَنا  : هللاُ َقاَل ا«: −حيح مسلمٍ يف َص  حلديُث وا− ملسو هيلع هللا ىلص čهللا رسوُل  قاَل 

كِ  ْ َكاِء َعِن الرشِّ َ َك فِيِه َمِعي َغْريِي َتَرْكُتُه  ,َأْغنَى الرشُّ َمْن َعِمَل َعَمًال َأْرشَ
َكهُ    .IRH»َوِرشْ

 .اِإلْخالصِ  بِ إالَّ  قبُل ال يُ  العمُل فه,  بِ إالَّ  العملِ  بولِ قَ  ُف وقُّ تَ  :اثانيً 
 جاءَ «: , قاَل  الباهيلِّ  مامةَ أيب أُ  ن حديِث مِ  سائيِّ ن النَّ نُس  يف جاءَ فَقد 

, ما رَ كْ والذِّ  جرَ األَ  لتمُس زا يَ  غَ ت رجًال يْ أَ , أرَ čهللا سوَل : يا رَ قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبيِّ  رجٌل 
ءَ «: ملسو هيلع هللا ىلص , قاَل »?هُ لَ  َء, إِنَّ  َال «: يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ ثالًثا, و ها الرجُل , فأعادَ »َال َيشْ َيشْ
 طوةً ُخ  مْ قدِّ ال تُ ف ,ISH» َما َكاَن َلُه َخالًِصا َواْبُتِغَي بِِه َوْجُههُ َعَمِل إِالَّ الْقَبُل ِمَن  يَ َال  هللاَا

                                                            

), وأبو نعيم ٢٧/٩١), والثعلبي يف الكشف والبيان (٢٢أخرجه ابن أيب الدنيا يف اإلخالص رقم ( )١(
  ).٨/٩٥يف احللية (

), من حديث أيب هريرة ٢٩٨٥مسلم: كتاب الزهد, باب من أرشك يف عمله غري اهللا, رقم (أخرجه  )٢(
.  

  .)٣١٤٠النسائي: كتاب اجلهاد, باب من غزا يلتمس األجر والذكر, رقم (أخرجه  )٣(
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 .عزيزٌ و جيٌب عَ  اإلخالَص  نَّ إف č هللا ك إالَّ يف حياتِ  واحدةً 
 .اإلخالصِ  ةِ  بامدإالَّ  األجرَ  اإلنسانُ  َل صِّ أن ُحي  ال يمكنُ  :اثالثً 
ه بجوارحِ  العملِ  عنِ  ْف توقَّ مل يَ و− ه ه وهنارِ يف ليلِ  العامُل  َل لو عمِ  čهللافو

, األجرِ  شيًئا منَ  عىل ذلَك  جيدُ  الفإنَّه  čهللا ذلَك  نْ مل يكُ  نْ فإِ , −هكرِ ه وذِ كرِ ه وفِ ولسانِ 
, والدراهمِ  الدنانريِ  نَ مِ  دُ َجي أو , مدَح يُ أو , ى عليهِ ثنَ يُ  نْ بأَ نيا, الدُّ  أجرَ  قد جيدُ  مْ نعَ 
 .ءٌ له َيش  ليَس  رةِ يف اآلخ هنَّ لكِ 

 هللاُ ا قاَل  ى,الشورَ  يف سورةِ و, هودٍ  ه يف سورةِ نقرؤُ  عىل ذلَك  والدليُل 
  هودٍ  ورةِ يف ُس :﴿l k j i h g p o n m

u t s r q  b a ` _ ~ } | { z y x w v
f e d c﴾]:ن ًيا مِ مصلِّ  أوإماًما, أو خطيًبا,  قد يكونُ ف, ]١٦−١٥هود

 .čهللا وجهَ  بذلَك  دْ رِ مل يُ ه نَّ , لكِ األولِ  الصفِّ  أهلِ 
 :﴿ i h g f e احلقُّ  قاَل فى الشورَ  ورةِ يف ُس ا أمَّ 

{ z y x w v u t s r q p o n m l k j﴾ 
 .]٢٠الشورى:[

َّا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا رسوُل  وقاَل  َم ِعْلًام ِمم ُمُه َال  č هللاَمْن َتَعلَّ  َيَتَعلَّ
ْنَيا َملْ َجيِْد َعْرَف  ًضارَ عَ  َلُيِصيَب بِِه إِالَّ   .IQH»ِقَياَمةِ النَِّة َيْوَم اَجل ِمَن الدُّ

                                                            

), وأبو داود: كتاب العلم, باب يف طلب العلم لغري اهللا تعاىل, رقم ٣٣٨/ ٢أمحد ( أخرجه )١(
واحلاكم يف املستدرك  ),٢٥٢), وابن ماجه: املقدمة, باب االنتفاع بالعلم والعمل به, رقم (٣٦٦٤(
  .), من حديث أيب هريرة ١٦٣٤), والبيهقي يف الشعب رقم (١/٨٥(
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 .النفُس  هذهِ  ى ترتاَح حتَّ  :رابًعا
, ْت بَ تعِ  وتلَك  إىل هذه اجلهةِ أو , وفالنٍ  إىل فالنٍ  لتفُت تَ  كت نفَس لْ جعَ إذا ف

 تعُب تَ  نا وهناكَ هُ  فُت لتتي تَ الَّ  النفَس  , فإنَّ čهللا إىل اإالَّ  لتفُت ه ال تَ ك هذِ نفَس  ْل اجعَ ف
ه, إىل مدحِ  ه التفَت ألنَّ  ;فيغضُب  أحدٌ  هنا وال يمدُح عطي عطاًء هُ يُ قد ى, شقَ وتَ 

ال ف, غضُب فيَ  ; الذمَّ نهم إالَّ مِ  دْ مل َجيِ ه نَّ , لكِ نةً َس  ثالثنيَ أو  ,نةً َس  رشينَ عِ  نُ ِس وقد ُحي 
 .حارتتَ وس č هللاإىل ا ْت التفِ  بلِ , , وال إىل الذامِّ إىل املادِح  ْت تلتفِ 

V U T S R Q ﴿: اإلنسانِ  يف سورةِ   احلقُّ  قاَل  
 W﴾  ِقاَل  نْ لك: ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ قالوا? ريدونَ ما تُ  إًذا: 
﴿k j i h g f e d t s r q p o n m l  u

 y x w v﴾ ]:إىل صربٍ  تاُج َحي  ذا العمَل هَ  ألنَّ  ;]١٢−١٠اإلنسان.  
 دُ ذي يرتدَّ الَّ  املكانَ  يرتكُ قد , وْح مدَ مل يُ ا إذ ويتضايُق  غضُب يَ  الناسِ  بعُض و

 افالنً  ذكرَ  افالنً  ألنَّ أو , هعندَ  ْس لِ جي مل افالنً  ألنَّ أو , هْح مدَ يَ  مل افالنً  ; ألنَّ عليهِ 
 ,هكلِّ  ن ذلَك مِ  دَ تجرَّ تَ  أن فعليَك  .هيف خاطرِ  هذا األمرَ  , فيجعُل هرْ ذكُ يَ  ملو اوفالنً 
  .čهللاه لْ واجعَ 

ُه َجَعَل ااآلَمْن َكاَنِت «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا سوُل رَ  قاَل  َع َلُه  هللاُِخَرُة َمهَّ ِغنَاُه ِيف َقْلبِِه, َوَمجَ
ْنَيا َوِهَي َراِغَمٌة, َوَمْن َكاَنِت  ُه َجَعَل ا َشْمَلُه, َوَأَتْتُه الدُّ ْنَيا َمهَّ , َفْقَرُه َبْنيَ َعْينَْيهِ  هللاُ الدُّ

َق َعَلْيِه َشْمَلَه, َوَملْ َيأْ  ْنَيا إِالَّ َوَفرَّ َر َلهُ تِِه ِمَن الدُّ  .IQH» َما ُقدِّ
 .اإلخالُص  وهَي  ,النجاةِ  فينةِ  بَس إالَّ  جاةَ ال نَ  čهللا, فوانا النجاةَ دْ ذا أرَ إِ ف

  
                                                            

  ., من حديث أنس )٢٤٦٥الرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (أخرجه  )١(
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َعًة تِْس  čهللاإِنَّ «قاَل:  جاَء يف َصحيح البخاريِّ أنَّ النبيَّ 

َفنا   هللاُ , فاIQH»نَّةَ اَجل َوتِْسِعَني اْسًام, ِمَئًة إِالَّ َواِحًدا, َمْن َأْحَصاَها َدَخَل  عرَّ
فه عىل بنفِسه ِمن خالِل أسامِئه وِصفاتِه, والعبُد  وِصفاتِه َيتعرُف َعىل  čهللاأسامِء ابتعرُّ

الرتمذيِّ أنَّ  عندَ  خالِقه وَموالُه, فَقْد جاَء يف حديِث ُأَيبِّ بِن كعٍب 
 هللاُ, فأنزَل ا»يا ُحممُد, انُسْب إَلْينا ربَّك«فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصاملِرشكَني جاؤوا إىل النبيِّ 

 :﴿   H G F   E D C B A   M L K J I
  R Q P O N﴾ ]:٤−١اإلخالص[@IRH. 

عاِء, فا يقوُل:   هللاُ واألسامُء احلُسنى ِمن َأعظِم أسباِب إجابِة الدُّ
﴿ i h g f e d c q p o n m l k j

r﴾]:١٨٠األعراف[ . 
                                                            

), ومسلم: كتاب ٧٣٩٢البخاري: كتاب التوحيد, باب إن هللا مائة اسم إال واحًدا, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أيب ٢٦٧٧وفضل من أحصاها, رقم ( الذكر والدعاء والتوبة, باب يف أسامء اهللا تعاىل

  .هريرة 
), والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة اإلخالص, رقم ٥/١٣٣أخرجه أمحد ( )٢(

)٣٣٦٤.( 

k k 
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, ِمن حديِث ُبريدَة −  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوقد مرَّ رسوُل ا واحلديُث عنَد الرتمذيِّ
مَّ إينِّ أسأُلك بأينِّ أشهُد أنَّك للهُ فسِمَع رجًال َيدعو يقوُل: ا −  األسَلميِّ 
, ومل يُكْن له كفًوا , ال إلَه إالَّ أنَت, األحُد الصمُد, الَّذي مل يِلْد, ومل يوَلدْ هللاُأنَت ا

ْعَظِم الَِّذي إَِذا األَ بِاْسِمِه  هللاََوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه َلَقْد َسَأَل ا«: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل النبيُّ  ;أحدٌ 
 .IQH»ُدِعَي بِِه َأَجاَب, َوإَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى

ذكَر هذا االسَم يف ِكتابِه   هللاُ , وا»احلفيظُ «وِمن َأسامِئه احلُسنى 
« ¼ ﴿: , وقاَل ]٥٧هود:[ ﴾g f e d c b ﴿ِم, فقاَل: الكري

 :﴿ | { z y x w, وقاَل ]٢١سبأ:[ ﴾½ ¾ ¿
 .]٦الشورى:[﴾{

فهَو احلفيُظ حيفُظنا, وحيفُظ ما حوَلنا, وحيفُظ ما أنعَم بِه عَلْينا, وحيفُظ عَلينا 
 أعامَلنا, وُحيصيها َلنا, وحيفُظ َلنا نعَمه علينا ظاهرًة وباطنًة.

الشكوُر له فاحلُسنى ال بدَّ أن يكوَن لُه أثٌر يف حياتِنا,  čهللاسٍم ِمن أسامِء ا وكلُّ 
 .أثٌر, والسميُع له أثٌر, والعليُم له أثٌر, واحلفيُظ له أثرٌ 

 فام هَو أثُر اسِم احلفيِظ علينا ويف حياتِنا?
نا وما حوَلنا َحمفوظون بِحفِظ ااألثُر األوُل  نا ُنوقُن أنَّ لنا, فهذِه األشياُء  čهللا: أنَّ

السمواُت السبُع وما فيهنَّ مَن الكواكِب بام فيه الَّتي حوَلنا, وَهذا اخللُق العظيُم, 

                                                            

), ١٤٩٤ −  ١٤٩٣), وأبو داود: كتاب الصالة, باب الدعاء, رقم (٣٤٩/ ٥أمحد (أخرجه  )١(
), وابن ماجه: كتاب ٣٤٧٥, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصت عن النبي والرتمذي: كتاب الدعوات, باب جامع الدعوا

  .)٣٨٥٧الدعاء, باب اسم اهللا األعظم, رقم (
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 čهللالسيَّارِة, وهذه األََرضوَن السبُع, وما فِيها وما عَلْيها, كلُّ ذلَك حمفوٌظ بِحفِظ ا
 املوىل.

 :﴿ ¡ � ~ } | { z y xقاَل احلقُّ 
   ¦ ¥ ¤ £ ¢ ª © ¨ § ° ¯ ® ¬ «

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²   ±﴾ ]:٣٣−٣١األنبياء[ ,
حِفَظ علينا صحَتنا, وحِفَظ علينا نِعَمه فَقد َلنا,  č هللاَهذا كلُّه بِحفِظ ا

تجُد الواحَد منَّا حيذُر أن ال ُيؤَتى ِمن هذا اجلانِب, فهَو حريٌص عىل فعلينا, 
, ويامرُس الرياضَة, فإذا بِه ُيؤَتى من صحتِِه, ال يأكُل إالَّ ما صحَّ مَن األطِعمةِ 

, واآلخُر سَعى يف رزِقه, čهللاحيُث كاَن حيذُر; ألنَّه ظنَّ أنَّه حيفُظ صحَته ِمن دوِن ا
زَق هَو ا , هللاُوحافَظ عىل ُممتلكاتِه, وهو غافٌل أنَّ َمن حيفُظ َهذا املاَل وهذا الرِّ

 فُيوَتى ِمن حيُث حيذُر.
z y x w v u t s r q p } | ﴿قاَل احلقُّ سبحاَنه: 

 µ ´ ³ ² ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
Z Y ] \ ﴿يف سورِة األنعاِم:  , وقاَل ]١١الرعد:[ ﴾¶ ¸

j i h g f e d c b a ` _ ^﴾ 
فيصُري عنَد املؤمِن يقٌني أنَّ ِمن   هللاُ, فاحلافُظ هلذِه النِّعِم هَو ا]٦١األنعام:[

 أن َحيفَظ له ما أنعَم به عليِه. فَيِكُل أمَره إىل احلفيِظ  احلفيَظ, čهللاأسامِء ا
 : أن ُنوقَن أنَّ أعامَلنا َحمفوظٌة وُحمصاٌة عنَد احلفيِظ األثُر الثاين

كلُّ يشٍء َمكتوٌب فكَرب هذا األمُر أو صغَر, وَمْهَام عُظَم َهذا األمُر أو حقَر, َمْهَام 
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ت č هللاعنَد ا حتَّى مسجلٌة, و هللاُي ال َيعلُمها إالَّ احتَّى هذه النيُة الَّ
 هللاُاالبتِسامُة مسجلٌة, والضحُك مسجٌل مكتوٌب وحمفوٌظ وحمًىص, قاَل ا

 :﴿ x w v u t s r q p o n
 i h g f e d c b` _ ~ } | { z y

j﴾ ]:٤٩الكهف[. 
¯ ° ±  :﴿ ´ ³ ²قاَل احلقُّ  »يس«ويف سورِة 

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾ ]:وقاَل ]١٢يس ,   يف سورِة
¿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿املجادلِة: 

Ï﴾ ]:وقاَل سبحاَنه يف سورِة النَبأ: ]٦املجادلة ,﴿ Ã Â Á À﴾ 
 r q p o u t s﴿, وقاَل سبحاَنه يف سورِة االنِفطاِر: ]٢٩النبأ:[

 x w v﴾ ]:١٢−١٠االنفطار[. 
ها, قد تفعُل املعروَف وَتنساُه, ال َينسا هللاَفَقْد تفعُل احلَسنَة وَتنساها, لِكنَّ ا

َرك صاحُب املعروِف بعَد عرشيَن سنًة بمعروفِك, فتقوُل: أنا فَعْلت لَك  وربَّام ذكَّ
 ذلَك? لقد نِسيُت. فُيقاُل لَك: ولِكنَّ احلفيَظ حِفَظه  لك ُسبحاَنه.

أنَّ   وجاَء يف احلديِث الُقديسِّ يف َصحيح مسلٍم ِمن حديِث أيب ذرٍّ 
اَها, «قاَل:   هللاَا يُكْم إِيَّ َام ِهَي َأْعَامُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم, ُثمَّ ُأَوفِّ َيا ِعَباِدي, إِنَّ

ا َفْلَيْحَمِد ا  .IQH», َوَمْن َوَجَد َغْريَ َذلَِك َفَال َيُلوَمنَّ إِالَّ َنْفَسهُ هللاََفَمْن َوَجَد َخْريً
                                                            

), من حديث أيب ذر الغفاري ٢٥٧٧مسلم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم الظلم (أخرجه  )١(
.  
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رشَع   هللاَ حياتِنا: أنَّ ا ِمن آثاِر اسِم احلفيِظ عَلْينا ويف األثُر الثالُث 
ُحتفُظ, وبقدِر  čهللالنا أمًرا, فبَقْدِر حفظِنا له َحيفُظنا, أي: بقدِر ِحفظِك حلدوِد ا

  ملسو هيلع هللا ىلصُحتفُظ, هَكذا قاَل النبيُّ  čهللاُحتفُظ, وبقدِر ِحفظِك لطاعِة ا čهللاِحفظِك ألوامِر ا
 :  هللاَ ُأَعلُِّمَك َكلَِامٍت: اْحَفِظ اَيا ُغَالُم, إِينِّ «البِن عباٍس كام جاَء يف ُسنن الرتمذيِّ

 يف شأنِك كلِّه حيَفْظك يف شأنِك كلِّه. هللاَ , أي: احَفِظ اIQH»َحيَْفْظَك 
لنا أسباًبا رشعيًة مَتى ما أَخْذنا هبا َحِفَظنا, عىل سبيِل   هللاُورشَع ا

ٌب مَن هذا سب IRH»إَِذا اْسُتوِدَع َشْيًئا َحِفَظهُ  هللاَإِنَّ ا«: ذلَك قاَل 
مَّ إينِّ َأستوِدُعك هذا للهُ ا«األسباِب املرشوعِة, فإذا أَرْدت أن حتفَظ شيًئا قِل: 

مَّ إينِّ للهُ ا«أوالَدك, وأمواَلك, وِعرَضك, وصحَتك, قِل:  هللاَ , فاسَتوِدِع ا»األمرَ 
تي يَّ تي وعافِيتي وَأوالدي ومايل وُذرِّ يًئا إذا اسُتوِدَع ش هللاَ, فإنَّ ا»َأستوِدُعك صحَّ

 حفَظه, إنَّه هو احلفيُظ.
نا  نا  وجَعْل َلنا ربُّ أسباًبا مرشوعًة َحتفُظنا ِمن رشِّ الشيطاِن عدوِّ

َعظِيِم, ال čهللاَأُعوُذ بِا«األوِل, فقاَل: إذا دخلَت املسجَد فُقْل عنَد باِب املسجِد: 
ْيَطاِن االَكِريِم, َوُسْلَطانِِه الَوبَِوْجِهِه  ِجيمِ َقِديِم, ِمَن الشَّ : , قاَل »لرَّ

ْيَطاُن: ُحِفَظ ِمنِّي َسائَِر « اِخُل َذلَِك, َقاَل الشَّ  .ISH»َيْومِ الَفإَِذا َقاَل الدَّ
                                                            

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

  .), من حديث ابن عمر ٢/٨٧أخرجه أمحد ( )٢(
), من ٤٦٦أبو داود: كتاب الصالة, باب فيام يقوله الرجل عند دخوله املسجد, رقم (أخرجه  )٣(

  .حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
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لَك أسباًبا مرشوعًة, فبَقدِر ما َحتفُظ والَدك ُحتَفُظ, قاَل   هللاُوجعَل ا
َباَب الَأِضْع َذلَِك نَِّة, َفإِْن ِشْئَت فَ اَجل َوالُِد َأْوَسُط َأْبَواِب ال«: č هللارسوُل ا

  , فبقدِر ِحفظِك لوالَدْيك ُحتَفُظ.IQH»َأِو اْحَفْظهُ 
: ملسو هيلع هللا ىلصلَك دعاًء مرشوًعا ُحتفُظ بِه, قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا خَرْجت ِمن بيتِك جعَل النبيُّ 

ْلُت َعَىل ا čهللاُقْل: بِْسِم ا« َة إِالَّ بِاčهللاَتَوكَّ : َمن , قاَل »čهللا, ال َحْوَل َوال ُقوَّ
ى «قاَل:  »ُهِديَت َوُوقِيَت َوُكِفيَت «الدعاَء وهو َخيرُج ِمن بيتِه قيَل لُه:  قاَل َهذا فَتتنحَّ

; IRH»الشياطُني عنُه, ويقوُل بعُضهم لبعٍض: ما ظنُّكم برجٍل قد ُهدَي وُوقَي وُكفيَ 
 , فعليِه أن َيلتزَم هبذِه األَسباِب čهللاهَو احلفيُظ سبحاَنه, فَمن أراَد أن ُحيفَظ بحفِظ اف

  املرشوعِة الَّتي رشَعها احلفيُظ سبحاَنه.
للعبِد أن يكوَن صاحلًا,  č هللاومَن األسباِب املرشوعِة يف حفِظ ا

فبَصالِحك ُحتفُظ, وبصالِحك ُحتفَظ لَك ذريُتك, وبصالِحك ُحتفُظ لَك البيئُة الَّتي 
 ليَحفظُ  هللاَإنَّ ا«قاَل:  وقد مرَّ ِمن قبُل ما قاَله حممُد بُن املُنَكدِر ; أنَت  فيها

بالرجِل الصالِح ولَده, وولَد ولِده, والدويراِت الَّتي حوَله, فام َيزالون يف ِحفٍظ 
  .ISH@»وِسرتٍ  čهللامَن ا

                                                            

), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء من الفضل يف رضا الوالدين, ٤٤٥/ ٦أمحد (أخرجه  )١(
, من حديث أيب الدرداء )٣٦٦٣), وابن ماجه: كتاب األدب, باب بر الوالدين, رقم (١٩٠٠رقم (
.  

الرتمذي: كتاب , و)٥٠٩٥داود: كتاب األدب, باب ما يقول إذا خرج من بيته, رقم (أخرجه أبو  )٢(
  ., من حديث أنس )٣٤٢٦الدعوات, باب ما يقول إذا خرج من بيته, رقم (

  ).٣٦٥٦٤), وابن أيب شيبة يف املصنف رقم (٣٣٠الزهد رقم ( ابن املبارك يفأخرجه  )٣(
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سِة, أو يف املجلِس َمكسٌب, فإنَّ ا , أو يف املؤسَّ  هللاَ فالرجُل الصالُح يف احليِّ
ِت الَّتي حوَله, فام َيزالوَن يف حيفُظ هذا الرجَل الصالَح وولَده وولَد ولِده والدويرا

 .وِسرتٍ  čهللاحفٍظ مَن ا
, وا«البنِه:  بل قاَل سعيُد بُن املسيِب  إينِّ ألَزيَدنَّ يف َصاليت  čهللايا ُبنيَّ

¸  ﴿ ¹, ُثم َتال قوَل احلقِّ »ِمن أجِلك, رجاَء أن ُأحَفَظ فيَك 
º﴾ ]:٨٢الكهف[@IQH. 

هبذا الصالِح حتَّى ُحيفَظ يف ُذريتِه,  čهللافهو ُيكثُِر ِمن صالتِه, ويتقرُب إىل 
 هللاُ , فَقْد حفَظ ا]٨٢الكهف:[ ﴾¸ º ¹﴿ُمستشهًدا بقوِل احلقِّ ُسبحاَنه: 

 .ريِة بذاَك األِب الصالِح الَّذي كاَن هلم  ماَل هذِه الذُّ
احلُسنى عظيمٌة, ولُكلِّ اسٍم ِمن هذِه األسامِء َينبغي أن َيكوَن  čهللاأسامُء ا :إًذا

 ُسبحانه وَتعاىل. »احلفيظُ «أثٌر يف حياتِنا, ويف واِقِعنا, ويف سلوِكنا, وِمن ذلَك اسُمه 
  

                                                            

  ).١/٤٦٧جامع العلوم واحلكم البن رجب ( )١(
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إنَّ املتأمَل والناظَر يف مساجِدنا َيرى أنَّ أعداَد املصلَِّني َيزيدون وال 

ُفتَح مسجٌد جاَءه عدٌد مَن  وِمنتِه, وكلَّام č هللاَينُقصون, وَهذا بَفضِل ا
 املصلِّني, وامتَألَ باملصلِّني, وما ذاَك إالَّ لَعظيِم فضِل الصالِة, وَعظيِم َخِريها.

 قِد استودَع يف الصالِة أرساًرا عظيمًة, ِمنها:  هللاُ وا
ا بوابُة دخوِل اإلسالِم بعَد التوحيِد أوًال  , قاَل − أي: بعَد الشهاَدَتْني − : أهنَّ

 :﴿ q p o n m l k j i h هللاُا
u t s r﴾ ]:١١التوبة[. 

ا أعظُم دعائِم اِإلسالِم, وأعظُم أركانِه كام جاَء يف حديِث ابِن عمرَ ثانًيا  : أهنَّ
 قاَل رسوُل ا , ْسَالُم َعَىل َمخٍْس: َشَهاَدِة َأْن َال اإلِ ُبنَِي «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاعنَد البخاريِّ
ًدا هللاُإَِلَه إِالَّ ا , َوَصْوِم čهللاَرُسوُل ا َوَأنَّ ُحمَمَّ َكاِة, َواَحلجِّ َالِة, َوإِيَتاِء الزَّ , َوإَِقاِم الصَّ
 .IQH»َرَمَضانَ 

                                                            

), ومسلم: ٨, رقم (»بني اإلسالم عىل مخس: «ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري: كتاب اإليامن, باب قول النبي أخرجه  )١(
  ., من حديث ابن عمر )١٦كتاب اإليامن, باب بيان أركان اإلسالم, رقم (

k k 
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يُن, فِمن أعظِم األرساِر الَّتي ُتثبُِّت عىل ثالًثا ا ِمن أعظِم ما ُحيفُظ به الدِّ : أهنَّ
يِن احلفاُظ عىل الصالِة, وُروَي يف ُموطَّأ اإلماِم مالٍك    أنَّ عمرَ  الدِّ

لِه قائًال:  َالُة, َفَمْن َحِفَظَها َوَحاَفَظ «كاَن يكتُب إىل عامَّ إِنَّ َأَهمَّ َأْمِرُكْم ِعنِْدي الصَّ
 .IQH»َعَلْيَها َحِفَظ ِدينَُه, َوَمْن َضيََّعَها َفُهَو ملَِا ِسَواَها َأْضَيعُ 

يُن, وإذا رأيَت عبًدا ُيضيُع الصالةَ  فاعَلْم أنَّه  فإذا ُحفَظِت الصالُة ُحفَظ الدِّ
 ملِا ِسواها أضيُع. 

ا عموُد اإلسالِم, وبغِري َهذا العموِد ينهدُم اإلسالُم عىل صاحبِه, رابًعا : أهنَّ
: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: َقاَل ِيل النَّبِيُّ  فَقْد جاَء يف ُمسند أمحَد ِمن َحديِث ُمعاِذ بِن جَبٍل 

َك بَِرْأِس «  , قاَل:čهللاُقْلُت: َبَىل, َيا َرسوَل ا »َوِة َسنَاِمِه?ْمِر, َوَعُموِدِه, َوِذرْ األَ َأَال ُأْخِربُ
َالُة, َوِذْرَوُة َسنَاِمِه اِجلَهادُ اإلِ ْمِر األَ َرْأُس «  .IRH»ْسَالُم, َوَعُموُدُه الصَّ

ى ا `  :﴿ c b aالصالَة إيامًنا فقاَل   هللاُوقد سمَّ
j i h g f e d﴾ ]:لُيضيَع  هللاُ وما كاَن ا أي: ,]١٤٣البقرة

ى الصالَة إيامًنا. قاَل اإلماُم الُقرطبيُّ ص : الَتكم إىل بيِت اَملقدِس. فسمَّ
ى الصالَة إيامًنا   .ISHا عَىل نيٍة وقوٍل وعملٍ الْشتِامهلِ وسمَّ

: أنَّ الصالَة قائٌد َتنقاُد إليها سائُر األعامِل, فإذا صَلَحِت الصالُة خامًسا
                                                            

), والطحاوي يف ٢٠٣٨), وعبد الرزاق يف املصنف رقم (٦, رقم ١/٦أخرجه مالك يف املوطأ ( )١(
  ).١/١٩٣رشح معاين اآلثار (

), ٢٦١٦), والرتمذي: كتاب اإليامن, باب ما جاء يف حرمة الصالة, رقم (٢٣١/ ٥أمحد (أخرجه  )٢(
  ).٣٩٧٣وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان يف الفتنة, رقم (

  ).٢/١٥٧تفسري القرطبي ( )٣(
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َل َما ُحيَاَسُب بِِه «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاصَلَحِت األعامُل التابِعُة, قاَل رسوُل  ِقَياَمِة الَعْبُد َيْوَم الَأوَّ
ِمْن َعَملِِه َصَالُتُه, َفإِْن َصَلَحْت َصَلَح َسائُِر َعَملِِه, َوإِْن َفَسَدْت َصَالُتُه َفَسَد َسائُِر 

 .IQH»َعَملِهِ 
اُد هلذِه َمن ُحيافُظ عىل صالتِه, فإنَّ األعامَل كلَّ األعامِل َتنقُهو فالعاقُل 

َيا اْبَن آَدَم, َأيُّ يشٍء َيِعزُّ : «العبادِة العظيمِة. فقد قاَل احلسُن البرصيُّ 
 .IRH»َعَلْيَك ِمْن ِدينَِك إَِذا َهاَنْت َعَلْيَك َصالُتَك?

ا رشيعٌة, وعبادٌة اتََّفَقت عليها الرشائُع, واتََّفَقت عليها كلمُة سادًسا : أهنَّ
 األنبياِء واملرَسلني.

µ ´ ³ ﴿َعن إبراهيَم:  قاَل  ففي ِقصِة إبراهيَم 
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾ ]:٤٠إبراهيم[. 

 ﴾^ _ ` a﴿فقاَل:  إسامعيَل  ووصَف 
 .]٥٥مريم:[

نا  َث ربُّ K J I H G ﴿فخاطَبه بقولِه:  َعن موَسى  وَحتدَّ
R Q P O N M L﴾ ]:١٤طه[. 

v u t s r w ﴿فقاَلْت:  ,وخاطَبِت املالِئكُة مريَم 
                                                            

الرتمذي: كتاب . وأخرجه ), من حديث أنس ١٨٥٩أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )١(
), والنسائي: كتاب ٤١٣الصالة, باب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة, رقم (

فإن «, بلفظ: ), من حديث أيب هريرة ٤٦٥الصالة, باب املحاسبة عىل الصالة, رقم (
  ».صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخرس

  ).٢٩٠٧أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن رقم ( )٢(
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 .]٤٢:٤٣آل عمران:[ ﴾¥ ¦ §

 :﴿    h  g  f  e  d  c  bوقاَل عيَسى 
  l  k  j  i﴾ ]:٣١مريم[. 
ا «: − كام جاَء عنَد َأيب داوَد الطيالِيسِّ يف مسنَده− ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوقاَل رسوُل ا إِنَّ

َل إِْفَطاَرَنا, األَ َمَعاِرشَ  َر ُسُحوَرَنا, َوَنَضَع َأْيَامَننَا َعَىل َشَامئِلِنَا ْنبَِياِء ُأِمْرَنا َأْن ُنَعجِّ َوُنَؤخِّ
َالةِ   هَي رشيعٌة وعبادٌة عنَد الرسِل الكراِم يف تِلَك الرشائِع العظيمِة., فIQH»ِيف الصَّ

ا حتفُظ للعبِد ِدينَه وِعرَضه وماَله, فهَو َحمفوٌظ هبذِه الصالِة, جاَء سابُعا : أهنَّ
, َمْن َصىلَّ َصَالَتنَا, َواْسَتْقَبَل قِْبَلَتنَا, «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا يف َصحيح البخاريِّ

ِفُروا ااملُ َوَأَكَل َذبِيَحَتنَا َفَذلَِك  ُة َرُسولِِه, َفَال ُختْ ُة اهللاَِّ َوِذمَّ ِيف  هللاَْسلُِم الَِّذي َلُه ِذمَّ
تِهِ  ْل هذا هؤالِء الشباُب الَّذيَن ُنِزَعت, IRH»ِذمَّ عقوُهلم وضاَعت َأفهاُمهم, ومل  فْلَيَتأمَّ

 َجيِدوا إالَّ َتكفًريا للُمجَتمعاِت وأهِلها.
يقَني ثامنًا دِّ : ِمن أرساِر الصالِة العظيمِة أنَّ صاحَبها ُيكتُب يف الصِّ

َعنَد ابِن ِحباَن يف  َة اجلُهنيِّ رَّ بِن مُ  َعْمِرووالشهداِء, فَقْد جاَء يف حديِث 
, َأَرَأْيَت إِْن َشِهْدُت َأْن ال إَِلَه čهللاَفَقاَل: َيا َرُسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ َجاَء َرُجٌل إىلَصحيحه: 

                                                            

), والطرباين يف ١٧٧٠), وابن حبان يف صحيحه رقم (٢٧٧٦أخرجه الطياليس يف املسند رقم ( )١(
  .), من حديث ابن عباس ١/٢٨٤), والدارقطني يف السنن (١٨٨٤األوسط رقم (

), من حديث أنس ٣٩١أخرجه البخاري: كتاب الصالة, باب فضل استقبال القبلة, رقم ( )٢(
.  
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َلَواِت čهللا, َوَأنََّك َرُسوُل اهللاُإِالَّ ا َكاَة, َوُصْمُت اخلَ , َوَصلَّْيُت الصَّ ْيُت الزَّ ْمَس, َوَأدَّ
ْن َأَنا? َقاَل:  يِقنيَ «َرَمَضاَن, َوُقْمُتُه, َفِممَّ دِّ َهَداءِ  ِمَن الصِّ  .IQH»َوالشُّ

ُرنا مَن اخلطيئِة, فام منَّا ِمن أحٍد إالَّ ولُه ذنٌب وخطيئٌة, بل ما تاسًعا ا ُتطهِّ : أهنَّ
ِمنَّا ِمن أحٍد إالَّ وله ذنوٌب وَخطايا, فَتأيت هذه الفريضُة العظيمُة وُتطفُئ نرياَن 

 .č هللاخلَطايا, وهذا ِمن رمحِة ا
املنحَة والَعطيَة, واجلائزَة الَّتي ختلََّف عنها  وانُظروا هذه الُبرشى, وهذه

قاَل  بعُض الناِس, جاَء عنَد الطرباينِّ يف ُمعَجمه األوسِط ِمن حديِث أنٍس 
َمَلًكا ُينَاِدي ِعنَْد ُكلِّ َصالٍة: َيا َبنِي آَدَم, ُقوُموا إَِىل نَِريانُِكُم  čهللاإِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا

َالةِ الَّتِي َأْوَقْدُمتُوهَ   .IRH»ا َعَىل َأْنُفِسُكْم, َفَأْطِفُئوَها بِالصَّ
فالصالُة ُتطفُئ ناَر اخلطايا, والَّذي ُيصيلِّ يأخُذ َهذه املنحَة, ففي كلِّ ركعٍة 
وسجدٍة أنَت تقوُم عىل إطفاِء نرياِن الذنوِب الَّتي وقعَت فيها, دلَّ عىل ذلَك 

 , ِمن حديِث ابِن َمسعوٍد )غريِ ُمعجِمه الص(حديٌث آخُر عنَد الطرباينِّ يف 
ُقوَن «: قاَل  َرتِ ْيُتُم الَفْجَر َغَسَلْتَها, ُثمَّ َحتْ ُقوَن َفإَِذا َصلَّ َرتِ ُقوَن َحتْ َرتِ َحتْ

ْيُتُم الَعْرصَ  ُقوَن َفإَِذا َصلَّ َرتِ ُقوَن َحتْ َرتِ ْيُتُم الظُّْهَر َغَسَلْتَها, ُثمَّ َحتْ ُقوَن َفإَِذا َصلَّ َرتِ َحتْ
ْيُتُم َغَسلَ  ُقوَن َفإَِذا َصلَّ َرتِ ُقوَن َحتْ َرتِ ُقوَن املَ ْتَها, ُثمَّ َحتْ َرتِ ُقوَن َحتْ َرتِ ْغِرَب َغَسَلْتَها, ُثمَّ َحتْ

ْيُتُم   .ISH»ِعَشاَء َغَسَلْتَها, ُُثمَّ َتنَاُموَن َفال ُيْكَتب َعَلْيُكْم َحتَّى َتْسَتْيِقُظواالَفإَِذا َصلَّ
                                                            

  ).٣٤٣٨صحيح ابن حبان رقم ( )١(
  ).٩٤٥٢املعجم األوسط للطرباين رقم ( )٢(
  ).٢٢٢٤), وأخرجه أيضا يف املعجم األوسط رقم (١٢١املعجم الصغري للطرباين رقم ( )٣(
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ِه املنحِة, ويشمُر عن ساعِد اِجلدِّ ويقوُل: لن أدَع فَمْن يمدُّ يديِه إىل هذ
ا عطايا مَن الربِّ الكريِم, وأرساٌر عظيمٌة استوَدَعها يف  الصالَة حياِيت كلَّها?! إهنَّ

 هذِه العبادِة العظيمِة.
  



א 
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َام « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلصبيَّ أنَّ الن جاَء يف ُسنن َأيب داوَد ِمن حديِث َأيب ُهريرَة  إِنَّ

وِمن ِشيِم اآلباِء نحَو أبناِئِهم, وأوالِدهم أن  ,IQH»َوالِِد, ُأَعلُِّمُكمْ الَأَنا َلُكْم بَِمنِْزَلِة 
نيا واآلِخرِة استِجابًة ُيعلُِّموهم نُ  صًحا هلم وشفقًة عليِهم, وِحفًظا هلم ِمن ِخزِي الدُّ
» ¬ ®̄  ° ±  :﴿ µ  ́³ ²ألمِر املوَىل 

 ¶Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ ]:٦التحريم[. 
إنَّ فعَل اآلباِء هَو القياُم عىل تعليِم األوالِد وَتأديبِهم; ألنَّه ما ِمن فالٍح 
وسعادٍة إالَّ ووَجْدَت قرينَهام ُحسَن األدِب, وما ِمن شقاوٍة وبواٍر إالَّ ووَجْدَت 

 ;»َمدارج السالِكنيَ «ه يف كتابِ  قرينَهام سوَء األدِب, هَكذا يقوُل ابُن القيِم 
َوَأَدُب املَْرء ُِعنواُن سعادتِه وفالِحه, وقلُة أَدبِه ُعنواُن َشقاوتِه وبواِرِه, وما «قاَل: 

ِة  نيا واآلِخرِة بِمثِل األدِب, وما اسُتجِلَب ِحرماُهنام بِمثِل ِقلَّ اسُتْجِلَب خُري الدُّ
 .IRH»األدِب 

                                                            

), ٨بو داود: كتاب الطهارة, باب كراهة استقبال القبلة, رقم (), وأ٢/٢٥٠أخرجه أمحد ( )١(
), وابن ماجه: كتاب ٤٠والنسائي: كتاب الطهارة, باب النهي عن االستطابة بالروث, رقم (

  ).٣١٣, رقم (االستنجاء باحلجارةالطهارة, باب 
  ).٢/٣٦٨مدارج السالكني ( )٢(

k k 
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هم الَوصيُة هلم يف ليِلهم وَهناِرهم بِفعِل وأعظُم أساليِب تعليِم اآلباِء ألبنائِ 
اخلرياِت وترِك اُملنكراِت, وكلمُة الوالِد إذا خَرَجت مَن القلِب وَقَعت يف القلِب 

َقْلِب َوَقَعْت يف الَقلِب, وإذا خَرَجت ِمَن الَكِلَمُة إَِذا َخَرَجْت ِمَن ال«َكام قيَل: 
 .»اللِّساِن ال َتتجاوُز اآلذانَ 

, أو َتتبَّْعت ملسو هيلع هللا ىلصأِو اطََّلْعت يف سريِة النبيِّ  č هللايف ِكتاِب ا فإذا قرأَت 
ِسَريَ الصاِحلني وَجْدت أنَّ الوصيَة لألوالِد عامٌل مشرتٌك عنَد اجلميِع, قاَل احلقُّ 

 :﴿ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
 .]١٣٢البقرة:[ ﴾¤ ¥ ¦

ْل سريَة النبيِّ  حابِة, فَوصيُته للواحِد ووصاياُه الكثريَة آلحاِد الص ملسو هيلع هللا ىلصوتأمَّ
مذيِّ قاَل  ِمَن الصحابِة وصيٌة لُألمِة, فَقْد جاَء يف حديِث َأيب ذرٍّ  ِعنَد الرتِّ

يَِّئَة  هللاَاتَِّق ا«: ملسو هيلع هللا ىلص َسنََة َمتُْحَها, وَخالِِق النَّاَس بُخُلٍق اَحل َحْيُثَام ُكنَْت, َوَأْتبِِع السَّ
 .IQH»َحَسنٍ 

َحيَْفْظَك,  هللاَاْحَفِظ ا: «ملسو هيلع هللا ىلصلرتِمذيِّ قاَل عنَد ا ويف حديِث ابِن عباٍس 
اَهَك, إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل ا هللاَ اْحَفِظ ا  . č«IRHهللا, َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهللاََجتِْدُه ُجتَ

َأْوصاِين «:  كام جاَء يف ُمسنَد أمحدَ  وقاَل أبو سعيٍد اخلُدريُّ 
ٍء, َوَعَلْيَك بِ čهللاَتْقَوى اُأوِصيَك بِ «قائًال:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاَرسوُل ا َا َرْأُس ُكلِّ َيشْ َهاِد اجلِ , َفإِهنَّ

                                                            

والصلة, باب ما جاء يف معارشة الناس, رقم ), والرتمذي: كتاب الرب ١٥٣/ ٥أمحد (أخرجه  )١(
)١٩٨٧.(  

  ).٢٥١٦الرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (), و١/٢٩٣أخرجه أمحد ( )٢(



א 
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ُه َرْهَبانِيَُّة  َامِء, الَوقَِراَءِة  čهللاْسَالِم, َوَعَلْيَك بِِذْكِر ااإلِ َفإِنَّ ُه ُروُحَك ِيف السَّ ُقْرآِن َفإِنَّ
 .IQH»ْرضِ األَ َوِذْكُرَك ِيف 

 čهللاَأْوَصاِين َخِلييل َرُسوُل ا«بَّاَن: كام يف َصحيح ابِن ح وقاَل أبو ذرٍّ 
, َأْوَصاين: ال َتنُْظْر إَِىل َمْن ُهَو َفْوَقَك َواْنُظْر إَِىل َمْن ُهَو − بِِخَصاِل اخلَْريِ : أي−  ملسو هيلع هللا ىلص

ُنوِّ ِمنُْهمْ املَ ُدوَنَك, َوَأْوَصاِين بُِحبِّ   .IRH»َساِكِني, َوالدُّ
الوصيِة, فجَعَلها يف كتابِه,  عظََّم شأنَ   هللاَ أنَّ ا :الشاهُد ِمن ذلَك 

, وحريٌّ بكلِّ أٍب ُحمبٍّ أن َجيمَع ِمن هذه الوصايا ملسو هيلع هللا ىلصوجعَلها عىل لساِن رسولِه 
 ألبناِئه.وُيسدَهيا 

وال َتنتظِْر أن َترى أثَر وصيتِك اليوَم, لكنَّها سَتبقى حارضًة يف قلِب ولِدك, 
ْمها أنَت كام تضُع هذه  ُربام بعَد وفاتِك, وُربَّام ال َينتفُع ِهبا إالَّ  بعَد زمٍن بعيٍد, قدِّ

البذرَة هلذا الزرِع الَّذي ُربام ال تأكُل ِمنه, ولِكْن تأكُل ِمنه أجياٌل قادمٌة, وهذه 
 ِسامُت األنبياِء والصاِحلَني.

ملَّا  ُنوًحا  čهللاَأنَّ نبيَّ ا«قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاَء يف ُمسنَد أمحَد أنَّ النبيَّ 
ْته الوفاُة  , َوَأْهنَاَك َعِن القاَل البنِه: إِينِّ َقاصٌّ َعَلْيَك َحَرضَ َوِصيََّة: آُمُرَك بِاْثنََتْنيِ

: آُمُرَك بَِال إَِلَه إِالَّ ا ْبَع, وَ هللاُ اْثنََتْنيِ َمَواِت السَّ ْبَع, َلْو ُوِضَعْت األَ , َفإِنَّ السَّ َرِضَني السَّ
ٍة, َوُوِضَعْت َال إَِلَه إِالَّ ا ٍة, َرَجَحْت ِهبِنَّ َال إَِلَه إِالَّ ا هللاُِيف كِفَّ , َوَلْو َأنَّ هللاُِيف كِفَّ

ْبَع, وَ  َمَواِت السَّ ْبَع, ُكنَّ َحْلَقًة ُمْبَهَمًة, َقَصَمْتُهنَّ َال إَِلَه إِالَّ ااألَ السَّ , هللاَُرِضَني السَّ
                                                            

  ).٣/٨٢أخرجه أمحد ( )١(
  ).٤٤٩صحيح ابن حبان رقم ( )٢(
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ا  čهللاَوُسْبَحاَن ا ٍء, َوِهبَ َا َصَالُة ُكلِّ َيشْ ِك اَخل ُيْرَزُق َوبَِحْمِدِه, َفإِهنَّ ْ ْلُق, َوَأْهنَاَك َعِن الرشِّ
 .IQH»كِْربِ الوَ 

وبَحمِده, وَهناُه عِن الرشِك  čهللا, وَأوصاُه بُسبحاَن اهللاُفَأوصاُه بال إلَه إالَّ ا
 والِكِرب, هذا هَو َديدُن الصاِحلني. 

َفُكْن  ُعَلَامءَ الإَِذا َجاَلْسَت «ُيويص ابنَه قائًال:  وهذا احلُسُني بُن عيلٍّ 
ْم ُحْسَن االْستَِامِع َكَام َتَتَعلَُّم ُحْسَن  َعَىل َأْن َتْسَمَع َأْحَرَص ِمنَْك َعَىل َأْن َتُقوَل, َوَتَعلَّ

ْمِت, َوال َتْقَطْع َعَىل َأَحٍد َحِديًثا َوإِْن َطاَل َحتَّى ُيْمِسَك  ا َوصايا, نَعْم IRH»الصَّ , إهنَّ
 ظيمٌة يف َمعناها.هَي قصريٌة يف َمبناها ولكنَّها ع

ال «ُيويص ابنَه حممًدا قاَل:  وهاهَو زيُن العابديَن عيلُّ بُن احلُسِني 
اِدْثُهْم, َوال ُتَرافِْقُهْم ِيف َطِريٍق, َقاَل حممٌد: ُجِعْلُت فَِداَك َيا  َتْصَحَبنَّ َمخَْسًة, َوال ُحتَ

ُه َباِئُعَك بِأُ ْمَسُة? َقاَل: ال َتْصَحَبنَّ فَ اخلَ َأَبْه, َمْن َهُؤالِء  ْكَلٍة َفَام ُدوَهنَا, َقاَل: اِسًقا, َفإِنَّ
ُقْلُت: َيا َأَبْه, َوَما ُدوَهنَا? َقاَل: َيْطَمُع فِيَها, ُثمَّ ال َينَاُهلَا. َقاَل: ُقْلُت: َيا َأَبْه, َوَمِن 

ُه َيْقَطُع بَِك ِيف َمالِهِ الالثَّاِين? َقاَل: ال َتْصَحَبنَّ  َأْحَوَج َما ُكنَْت إَِلْيِه, َقاَل:  َبِخيَل, َفإِنَّ
اِب ُيبِْعُد ِمنَْك  َ اًبا, َفإِنَُّه بَِمنِْزَلِة الرسَّ ُقْلُت: َيا َأَبْه, َوَمِن الثَّالُِث? َقاَل: ال َتْصَحبَنَّ َكذَّ

ُب ِمنَْك ال ابُِع? َقاَل: الالَقِريَب, َوُيَقرِّ َتْصَحبَنَّ َأْمحََق,  بَِعيَد. َقاَل: ُقْلُت: َيا َأَبْه, َوَمِن الرَّ
َك. َقاَل: ُقْلُت: َيا َأَبْه, َوَمِن  اِمُس? َقاَل: ال َتْصَحبَنَّ َقاطَِع اخلَ َفإِنَُّه ُيِريُد َأْن َينَْفَعَك َفيَُرضَّ

                                                            

  ).١٧٠/ ٢أمحد (أخرجه  )١(
  ).٧٣١اخلرائطي يف مكارم األخالق رقم (أخرجه  )٢(



א 
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 .IQH»َتَعاَىل ِيف َثالَثِة َمَواِضعَ  čهللا, َفإِينِّ َوَجْدُتُه َمْلُعوًنا ِيف ِكَتاِب اَرِحمٍ 
موها ألحباِهبم  فلوال أنَّ الوصيةَ  ُمهمٌة يف حياِة هؤالِء الُعظامِء ما قدَّ

 وأوالِدهم. 
ِمَلنَُّكْم َمجَاُل النَِّساِء َعْن «وَهذا أكثُم بُن َصيفيٍّ يقوُل البنِه يف وصيتِه:  ال َحيْ

اَحِة النََّسِب, َفإِنَّ  ِف النَاِكَح املَ َرصَ َ وا با» َكِريَمَة َمْدَرَجٌة لِلرشَّ مرأٍة أي: ال َتغرتُّ
 سِب. حسناَء وَتتجاَهلوا الرشَف والنَّ 

أن ال  هللاََأْي ُبنيَّ ُأذكُرك ا«وقاَل َعديُّ بُن اخلياِر البنِه يف وصيتِه العظيمِة: 
 .IRH»َتعمَل بعدي عَمًال ُيمِعُر َوجهي, فإنَّ عمَل األبناِء ُيعرُض عىل اآلباءِ 

ِل  »مهيدالتَّ «وَأختُم بام كتَبه ابُن عبِد الربِّ يف كتابِه  َعن مالٍك اإلماِم املبجَّ
كاَنت ُأمِّي ُتلبُِسني الثياَب, «عن نفِسه ملَّا كان صبيا:  قاَل  »املوطَّأ«صاحِب 

هني إىل جملِس ربيعَة بِن أيب  , وُتوجِّ وتضُع عىل رأيس الِعاممَة وأنا صغٌري يف السنِّ
اِئلًة: َأْي ُبنيَّ ائِت ربيعَة عبِد الرمحِن شيِخ مالٍك, وُتوصيني عنَد باِب املسجِد ق

 .ISH»وَتَعلَّْم ِمْن َسْمتِِه َوَأَدبِِه َقْبَل َأْن َتَتَعلََّم ِمْن َحِديثِِه َوَفْهِمهِ 
ا الوصايا; لذا ُأويص األَب أالَّ حيتقَر كلمًة ُيسدهيا البنِه أو البنتِه, ولعلَّه  إهنَّ

 ستقَبًال.ال َيرى أثَرها اليوَم, لِكنَّه قد َيرى أثَرها مُ 
  

                                                            

 − ٥٤/٢٩٢), وابن عساكر يف تاريخ دمشق (١٨٤ − ٣/١٨٣ حلية األولياء (أخرجه أبو نعيم يف )١(
٢٩٣.(  

  ), وعزاه البن شاهني يف كتاب اجلنائز.٤/٣٩٠ذكره ابن حجر يف اإلصابة ( )٢(
  ).٣/٤التمهيد ( )٣(
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 َهنضتِها, والشباُب يف هذِه املرحلِة الشباُب عامُد احلضاراِت, وهَو ِرسُّ 
ون بأعظِم مراحِل الُعمِر; مرحلِة اهلمِم املتوقدِة, ومرحلِة الطاقاِت املتحمسِة,  َيمرُّ

 البذِل والعطاِء, ومرحلِة التَّضحيِة والفداِء. ومرحلةِ 
وَمرحلُة الشباِب هَي ِمن أعظِم مراحِل العمِر, إِْن تمَّ استغالُهلا فيام ينفُع 
كاَن الربُح والنجاُة, وإن تسلََّطت عليها أفكاُر اُملجِرمني قاَدْهتا إىل اجلحيِم, وقاَدِت 

رى هؤالِء الشباَب يف أيِّ ُجمتمٍع جتُد أنَّ سهاَم املجتمَع مَعها إىل ذلَك, وإنَّك حينَام تَ 
دوَهنم, واملناهُج َحتوُطهم ِمن كلِّ جانٍب, وال َيصلُح مَع  األعداِء عليهم َيتقصَّ

اينٌّ هو الَّذي جاَء به نبيُّنا حممٌد   .ملسو هيلع هللا ىلصهؤالِء الشباِب إالَّ َمنهٌج واحٌد ربَّ
هَو املنهُج  ملسو هيلع هللا ىلصذي أَتى بِه نبيُّنا وتتعدُد املناهُج الرتبويُة, وَيبَقى املنهُج الَّ 

األنجُح واألنجُع هلؤالِء الشباِب يف هذِه املرحلِة املُهمِة; ألنَّك إذا نَظْرت يف منهِج 
ويف هذه الرتبيِة الَّتي غَرَسها يف نفوِس شباِب الصحابِة وَجْدت هذا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

هو خَري  − ملسو هيلع هللا ىلصلنبيِّ جيُل الشباِب يف زمِن ا− التميَُّز, بحيُث أصبَح هذا اجليُل 
القروِن, واجليُل الَّذي بعَده هَو خَري القروِن, واجليُل الَّذي بعَده هو خَري القروِن, 

َتعاىل يف سورِة  هللاُ وما ذاَك إالَّ لتلَك الرتبيِة الَّتي قاَمت عىل ذلِك املنهِج, قاَل ا

k k 
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ُر ِمن كلِّ , فال َينفُع مَع هؤال]١٣الكهف:[ ِء الفتيِة إالَّ اإليامُن الصادُق النظيُف اُملطهَّ

 شائبٍة ِمن شوائِب األفكاِر املنحرفِة.
وكيَف ربَّى شباَب الصحابِة عىل هذا اإليامِن,  ملسو هيلع هللا ىلصونظرٌة يف منهِج النبيِّ 

ينيِة وغِريها الَّتي ُتريبِّ شباَب األُمِة: إذا مل تُكْن هذه  الرتبيُة وَنصيحتي للمراكِز الدِّ
ا تربيٌة ال تنفُع.  قاِئمًة عىل غرِس اإليامِن وبناِء ِجداِر التوحيِد يف نفوِسهم فإهنَّ

كيَف ربَّى شباَب الصحابِة عىل اإليامِن ِجتْد  ملسو هيلع هللا ىلصلذا إذا نَظْرت يف منهِج النبيِّ 
 هذه املواصفاِت:

مَن َيعتني بَغرِس اإليامِن يف نفوِس شباِب الصحابِة  ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّه كاَن أوًال 
 الصغِر; ألنَّ العبَد إذا تعلََّم يف ِصغِره انتفَع.

 ما حِفْظت وأنا شابٌّ فكَأينِّ َأنظُر إليِه يف قرطاٍس أو«: قاَل علقمُة 
 IQHN»وَرقةٍ 

ُل:  كام قاَل األوَّ
ــُت ِيف ْم ــا َتَعلَّ ــَربْالَأَراِينَ َأْنَســى َم  كِ

 

ـَغرْ   َوَلْسُت بِنَاٍس َما َتَعلَّْمُت ِيف الصِّ
  

ــا  ــَباالَوَم ِم ِيف الصِّ ــالتََّعلُّ ــُم إِالَّ بِ  ِعْل
 

ــا ِم احلِ َوَم ــالتََّحلُّ ــُم إِالَّ بِ ــَربْ ال ِيف ْل  كِ
ــَبااملُ َقْلــُبالَوَلـْو ُفلِـَق  ـُم ِيف الصِّ  َعلَّ

  

 َجـرْ اَحل ِيف ِعْلُم َكالنَّْقِش الَألُْلِفَي فِيِه 

                                                            

  ).٢/١٠٠), وأبو نعيم يف احللية (٦/٨٧أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )١(
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ـٌفالَوَما  ـْيِب إِال َتَعسُّ  ِعْلُم َبْعَد الشَّ
 

ْمُع وَ املَ إَِذا َكلَّ َقْلُب    IQHبََرصْ الْرِء َوالسَّ
, واحلديُث عنَد ابِن ماَجْه يف ُسننه, قاَل: č هللاوقال ُجندُب بُن عبِد ا

حزاورٌة مجُع حزوٍر, وهَو الغالُم إذا اشتدَّ  »َوَنْحُن فِْتَياٌن َحَزاِوَرةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِيِّ «
ْمنَا «الُفتوِة  وَقوَي وَحزَم يف أوِل مراحلِ  ُقْرآَن, ُثمَّ اليَامَن َقْبَل َأْن َنَتَعلََّم اإلِ َفَتَعلَّ

ْمنَا  ْمنا التوحيَد وُأسَس العقيدِة ونحُن IRH@»ُقْرآَن, َفاْزَدْدَنا بِِه إِيَامًناالَتَعلَّ , أي: تعلَّ
 صغاٌر. 

اإليامَن; لذا  , كاَن َيعتني بتعليِمهمُ ملسو هيلع هللا ىلص čهللاواُملعلُم يف ذلَك الوقِت هَو رسوُل ا
, ورسالتي لآلباءِ  , ولكلِّ ُمربٍّ : اغِرْس أيًضا ِرسالتي لكلِّ قائٍم عىل مركٍز تربويٍّ

 يف نفوِس أبناِئك معاَين اإليامِن والتوحيِد اآلَن وسرتتاُح مَعه يف الغِد.
وهو خيُربنا أنَّ النبيَّ  وقد جاَء يف ُسنِن أيب  داوَد: قاَل احلسُن بُن عيلٍّ 

ُهمَّ اْهِدِين فِيَمْن «كلامٍت أقوُهلنَّ يف الِوتِر:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللايعلُمه: َعلَّمني رسوُل ا كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ
َهَدْيَت, َوَعافِنِي فِيَمْن َعاَفْيَت, َوَتَولَّنِي فِيَمْن َتَولَّْيَت, َوَباِرْك ِيل فِيَام َأْعَطْيَت, َوقِنِي 

ُه َال َيِذلُّ َمْن َواَلْيَت, َوَال َيِعزُّ َمْن َرشَّ ما َقَضْيَت; إِنََّك َتْقِيض َوَال ُيْقَىض عَ  َلْيَك, َوإِنَّ
نَا َوَتَعاَلْيَت   .ISH»َعاَدْيَت, َتَباَرْكَت َربَّ

, والسبُب أنَّ هذا الغرَس هَو الَّذي  عُرش كلامٍت يعلُمها احلسنَ هِذه 
                                                            

  ), ونسبها أليب عبد اهللا نفطويه.٣٦٤ − ١/٣٦٣ن عبد الرب (جامع بيان العلم الب )١(
  ).٦١أخرجه ابن ماجه: مقدمة السنن, باب يف اإليامن, رقم ( )٢(
), ١٤٢٥), وأبو داود: كتاب الصالة, باب القنوت يف الوتر, رقم (١٩٩/ ١أمحد (أخرجه  )٣(

), والنسائي: كتاب قيام ٤٦٤والرتمذي: كتاب الصالة, باب ما جاء يف القنوت يف الوتر, رقم (
  ).١٧٤٥الليل وتطوع النهار, باب الدعاء يف الوتر, رقم (



אאאא 

 
 

٣٥

َ النبيُّ , ُتوIQHينفُع. واحلسُن بُن عيلٍّ ُولَد يف العاِم الثالِث مَن اِهلجرةِ  عنُه  ملسو هيلع هللا ىلصيفِّ
 دوَن السبِع.واحلسُن وُعمُره سبُع سنواٍت, إًذا كاَن يقوُل لُه هذِه الكِلامِت 

 − واحلديُث عنَد النَّسائيِّ −  ابَن عابٍس اجلُهنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأخَذ النبيُّ 
َك بَِأْفَضِل َما َيتَ «فقاَل:  ُذ بِِه َيا اْبَن َعابٍِس, َأَال َأُدلُُّك, َأْو َقاَل: َأال ُأْخِربُ ُذوَن? املُ َعوَّ َتَعوِّ

﴿W V U T﴾ ]:١الفلق[ و﴿s r q p﴾]:١الناس[«@IRH. 
الصفُة األُوىل يف هذا املنهِج النبويِّ يف َتربيِة جيِل شباِب الصحابِة  :إًذا
.غِر, يف َهذه املرحلِة املُهمِة  : العنايُة هبِم حَني الصِّ
ربِّيهم بكلامٍت واضحٍة, ويغرُس ُيربِّيهم بوضوٍح وشفافيٍة, يُ  ملسو هيلع هللا ىلص: كاَن ثانًيا

األمثاُل «, والعرُب تقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصفيِهم غرَس اإليامِن بوضوٍح, فكاَن يرضُب هلُم املثَل 
ْل عليه ببعِض  »َمصابيُح األقوالِ  فإذا أَرْدَت أن يكوَن لقولِك هباٌء ونوٌر فدلِّ

 األمثاِل.
ُه  َمَثُل «: ملسو هيلع هللا ىلص: قاَل النبيُّ وقد قاَل أبو ُموَسى األشعريُّ  الَِّذي َيْذُكُر َربَّ

ُه كَمَثِل اَحليِّ َواَمليِِّت   . ISH»َوالَِّذي ال َيْذُكُر َربَّ
الَّذي هاجَر إىل املدينِة وعمُره إحَدى عرشَة سنًة, وحينَام  وابُن ُعمَر 

َيا «: فيقوُل لهُ  ملسو هيلع هللا ىلص, كاَن ُيربِّيه النبيُّ ITHكاَن عمُره قريًبا مَن الِعرشينَ  ملسو هيلع هللا ىلصماَت النبيُّ 
اِة املُ اْبَن ُعَمَر, َمَثُل  ًة َوِيف َهِذِه الَعائَِرِة َبْنيَ النَافِِق َكَمَثِل الشَّ , َتِعُري يف َهِذِه َمرَّ َغنََمْنيِ

                                                            

  ).٦/٢٢٠), وهتذيب الكامل (٣/٢٤٦), وسري أعالم النبالء (١/٤٨٨انظر: أسد الغابة ( )١(
  ).٥٤٣٢), والنسائي: كتاب االستعاذة, رقم (٣/٤١٧أخرجه أمحد ( )٢(
  ).٦٤٠٧فضل ذكر اهللا عز وجل, رقم ( البخاري: كتاب الدعوات, بابأخرجه  )٣(
  ).٣/٢٤١), وأسد الغابة (٣/٩٥٠انظر: االستيعاب ( )٤(
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ا َتْتَبعُ  َ ًة, َال َتْدِري َأهيَّ  , َيبني يف نفوِسهم جداَر اإليامِن بشكٍل واضٍح.IQH»َمرَّ
متوفرٍة يف زمنِه, فَقْد قاَل ابُن  َيستخدُم مَعَهم َوسيلَة إيضاٍح  ملسو هيلع هللا ىلص: كاَن ثالًثا

ًعا,  ملسو هيلع هللا ىلصَخطَّ لنا النَّبِيُّ «, واحلديُث عنَد الرتِمذيِّ يف ُسننِه: مسعوٍد  َخطا ُمَربَّ
وَخطَّ يف َوَسِط اخلطِّ َخطا, َوَخطَّ َخاِرًجا مَن اخلطِّ َخطا, وحوَل اخلطِّ الَّذي يف 

ِع َوَقاَل: َهَذا َأَجُلُه املُ طِّ اَخل َم. َوَأَشاَر إَِىل الوسِط خطوًطا, ُثم قاَل: َهَذا اْبُن آدَ  َربَّ
يٌط بِِه, َوَأَشاَر إَِىل  ُطوِط اخلُ ْنَساُن. َوَأَشاَر إَِىل اإلِ َوَسِط َوَقاَل: َهَذا الطِّ الَِّذي ِيف اخلَ ُحمِ

طِّ الَِّذي اَخل َذا. َوَأَشاَر إَِىل الَّتِي َحْوَلُه َوَقاَل: َهِذِه ُعُروُضُه, إِْن َنَجا ِمْن َهَذا َينَْهُشُه هَ 
ِع َوَقاَل: َهَذا َأَمُلهُ املُ ُهَو َخاِرَج   , أي: أمُله أطوُل ِمن عمِره.IRH»َربَّ

 كاَن ُيريبِّ تربيًة إيامنيًة بام تيَرس لُه ِمن وسائِل اإليضاِح. ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  الشاهُد:
اِء: استثِمْر أوقاَتك مَع َيستثمُر األوقاِت; لذا َنصيحتي لآلب ملسو هيلع هللا ىلص: كاَن رابًعا

أبناِئك, فإذا كانوا مَعَك يف السيارِة, أو عىل الطعاِم, أو يف زيارٍة لألقارِب فاستثِمْر 
 هذا الوقَت.

: ُكنُت َرِديُف النبيِّ قاَل معاٌذ  َلْيَس َبْينِي  ملسو هيلع هللا ىلص, واحلديُث يف البخاريِّ
ْحِل, فَقاَل:   čهللاُذ ْبَن َجَبٍل. َقاَل: ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل اَيا ُمَعا«َوَبْينَُه إِالَّ آِخَرُة الرَّ

َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل:  هللاَُعَىل ِعَباِدِه? َقاَل: ا čهللاَوَسْعَدْيَك. َقاَل: َهْل َتْدِري َما َحقُّ ا
ُكوا بِِه َشْيًئاالَعَىل  čهللاَحقُّ ا اَر َساَعًة, ُثمَّ َقاَل: , َقاَل: ُثمَّ َس »ِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َوَال ُيْرشِ

                                                            

  .)٢٧٨٤مسلم: كتاب صفات املنافقني, رقم (أخرجه  )١(
), والرتمذي: كتاب صفة ٦٤١٧أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب يف األمل وطوله, رقم ( )٢(

  ).٤٢٣١هد, باب األمل واألجل, رقم (), وابن ماجه: كتاب الز٢٤٥٤القيامة, رقم (
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َوَرُسوُلُه  هللاُإَِذا َفَعُلوُه? َقاَل: ا čهللاِعَباِد َعَىل االَيا ُمَعاُذ ْبَن َجَبٍل, َهْل َتْدِري َما َحقُّ «
َهبُمْ  čهللاِعَباِد َعَىل االَأْعَلُم, َقاَل: َحقُّ   .IQH»َأالَّ ُيَعذِّ

ُر هذِه الرسالَة: مراكُز تربويٌة  ال ُتضيُف لإليامِن يف نفوِس اُملرتبِّني وإنَّني أكرِّ
ا مراكزُ   وامهٌة, فلتُقْم هذه املراكُز عىل غرِس اإليامِن, وبناِء جدارِ  نصيًبا فإهنَّ

 التوحيِد والعقيدِة يف نفوِس أبناِئنا إذا أَرْدنا الفالَح والنجاَح.
الَّذي  : استثامُر احلدِث, فَقْد حتُدُث أحداٌث, واملريبِّ الذكيُّ هوَ خامًسا

َيستثمُر هذِه األحداَث, فيغرُس غرَس اإليامِن, وقد جاَء يف ُسنن َأيب داوَد ِمن 
عىل محاٍر, فساَر ِهبم فإذا  ملسو هيلع هللا ىلصَحديِث َأيب املليِح, قاَل: كاَن أحُدهم رديَف النبيِّ 

, َأْن يرَيب هبذا احلدِث  ملسو هيلع هللا ىلصباحلامِر يتعثَُّر, فقاَل الرديُف: تعَس الشيطاُن. فأراَد النبيُّ 
ِيت «فقاَل:  ْيَطاُن, َوَقاَل: بُِقوَّ ْيَطاُن, َفإِنََّك إَِذا ُقْلَت َذلِك َتَعاَظَم الشَّ َال َتُقْل َتِعَس الشَّ

ْعُتُه, وَلكِْن ُقْل: بِْسِم ا , َفإِنََّك إَِذا ُقْلَت َذلَِك َتَصاَغَر َحتَّى َيُكوَن ِمْثَل čهللاَرصَ
َباِب   .IRH»الذُّ

, هَو الَّذي َيستثمُر هذِه األحداَث فيغرُس غ هَكذا املريبِّ العاقُل  رَس الذكيُّ
ال ُبدَّ ِمن إعادِة النظِر يف َتربيتِنا ألنفِسنا وَمن حوَلنا, , فاإليامِن يف نفوِس َمن حوَله

, وهَو الرتبيُة اإليامنيُة, يف نفوِس َمن حوَلنا إذا أَرْدنا  وإدخاِل هذا الُعنِرص املهمِّ
تِه.ُجمتمًعا ناهًضا ناجحً   ا داعًام ألُمَّ

  
                                                            

), ومسلم: كتاب ٥٩٦٧, رقم (إرداف الرجل خلف الرجل, باب اللباسالبخاري: كتاب أخرجه  )١(
  .)٣٠دخل اجلنة, رقم ( الدليل عىل أن من مات عىل التوحيداإليامن, باب 

  ).٤٩٨٢( ), وأبو داود: كتاب األدب, باب ال يقال خبثت نفيس, رقم٥/٥٩أخرجه أمحد ( )٢(
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منهٌج واضٌح يف َتربيِة الصحابِة واألُمِة ِمن بعِد ذلَك عىل العبادِة,  ملسو هيلع هللا ىلصللنبيِّ 

 وحديُثنا اليوَم يتناوُل جانًبا ِمن هذا املنهِج, وقد َجَعْلُت عبادَة الصياِم هَي 
ُل عليِه يف بياِن صورِة هذا املنهِج.   النموذَج الَّذي ُندلِّ

يف تربيِة أصحابِه وُأمتِه عىل العبادِة يظهُر ِمن خالِل هذِه  ملسو هيلع هللا ىلصومنهُج النبيِّ 
 الصوِر األربِع:

 ُيربِّيهم باالستفادِة ِمن مواسِم اخلرياِت. ملسو هيلع هللا ىلص čهللا: كاَن رسوُل االصورُة األُوىل
ا ُيريبِّ َمن حوَله عىل العبادِة فليأُخْذ منهَج الرتبيِة فَمن راَم منهًجا صحيحً 

عنَد الطرباينِّ يف  أنٍس  حديِث  يفتفادِة ِمن مواسِم اخلرياِت, وباالس
أي: كونوا دائًام َتفَعلون اخلَري,  »ْريَ َدْهَرُكمْ اخلَ اْفَعُلوا «قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُمعَجمه أنَّ النبيَّ 

ُضوا لِنََفَحاِت َرْمحَةِ « ا َمْن َيَشاُء  č هللا, َفإِنَّ čهللا َوَتَعرَّ تِِه ُيِصيُب ِهبَ َنَفَحاٍت ِمْن َرْمحَ
َن َرْوَعاتُِكمْ  هللاَِمْن ِعَباِدِه, َوَسُلوا ا  .IQH»َأْن َيْسُرتَ َعْوَراتُِكْم, َوَأْن ُيَؤمِّ

التذكَري بمثِل هذِه النفحاِت وتشجيِع الصحابِة عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد مارَس النبيُّ 
, قاَل  املباركِة, ِمثاُهلا: حديُث َأيب ُهريرَة هذِه النفحاِت  يف ُسنن الرتمذيِّ

                                                            

  .)١٠٨٣), والبيهقي يف الشعب رقم (٧٢٠, رقم ٢٥٠/ ١الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )١(

k k 
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ُل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا َياطُِني َوَمَرَدُة : إَِذا َكاَن َأوَّ َدِت الشَّ ُصفِّ
, َوُغلَِّقْت َأْبَواُب النَّاِر َفَلْم ُيْفَتْح ِمنَْها َباٌب, َوُفتَِّحْت َأبْ اجلِ  نَِّة َفَلْم ُيْغَلْق اَجل َواُب نِّ

, واَخل ِمنَْها َباٌب, َوُينَاِدي ُمنَاٍد: َيا َباِغَى  ِّ َأْقِرصْ ُعَتَقاُء ِمَن  čهللاْريِ َأْقبِْل, َوَيا َباِغَى الرشَّ
 .IQH»النَّاِر َوَذلَِك ُكلَّ َلْيَلةٍ 

اخلرياِت,  ُيربِّيهم يف هذه الصورِة األُوىل عىل االستفادِة ِمن مواسمِ  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّه 
 وِمن نفحاِت اخلِري.

 : الرتبيُة باحتِساِب األجِر.الصورُة الثانيةُ 
رهم  ملسو هيلع هللا ىلص čهللافَقْد ربَّى رسوُل ا أمَته عىل احتساِب أجِر العبادِة, وكان ُيذكِّ

رت هذِه الرواياُت:بذلَك دائًام, ففي عبادِة الصوِم جاَء يف َصحيح الب  خاريِّ وتكرَّ
, »َواْحتَِساًباَمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَامًنا «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاا رسوُل االروايُة األُوىل قاَل فيه

أي: حيتسُب أجَر الصياِم, وأجَر القياِم, وأجَر إدراِك شهِر رمضاَن, فيصوُمه 
َم ِمْن َذْنبِهِ « ;متلذًذا باحتساِب أجِره ال مستثِقًال ألياِمه ويف ; IRH»ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ َمْن َقاَم رَ «روايٍة:  ويف روايٍة ; ISH»َمَضاَن إِيَامًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
َم ِمْن َذْنبِهِ الَمْن َيُقْم َلْيَلَة «ثالثٍة:   .ITH»َقْدِر إِيَامًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

                                                            

: ), وابن ماجه٦٨٢( : كتاب الصوم, باب ما جاء يف فضل شهر رمضان, رقمالرتمذيأخرجه  )١(
  .)١٦٤٢( , رقمما جاء يف فضل شهر رمضانكتاب الصيام, باب 

), ومسلم: كتاب ٣٨يامن, باب صوم رمضان احتساًبا من اإليامن, رقم (البخاري: كتاب اإلأخرجه  )٢(
  .), من حديث أيب هريرة ٧٦٠صالة املسافرين, باب الرتغيب يف قيام رمضان, رقم (

), ومسلم: كتاب ٣٧من اإليامن, رقم ( تطوع قيام رمضانالبخاري: كتاب اإليامن, باب أخرجه  )٣(
  .), من حديث أيب هريرة ٧٥٩قيام رمضان, رقم ( صالة املسافرين, باب الرتغيب يف

), ومسلم: كتاب صالة ٣٥من اإليامن, رقم ( قيام ليلة القدرالبخاري: كتاب اإليامن, باب أخرجه  )٤(
  .), من حديث أيب هريرة ٧٦٠/١٧٦املسافرين, باب الرتغيب يف قيام رمضان, رقم (
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ِت, واحتِساِب عىل االستفادِة ِمن مواسِم اخلريا ملسو هيلع هللا ىلص čهللافَقْد ربَّاهم رسوُل ا
 األجِر يف العباداِت.

 : الرتبيُة بمكانِة العبادِة ترغيًبا وترهيًبا.الصورُة الثالثةُ 
َ هلم رسوُل ا مكانَة هذِه العباداِت, فقد جاَء يف حديِث أيب ُأمامَة  ملسو هيلع هللا ىلص čهللابنيَّ

 عنَد أمحَد يف ُمسنَده قاَل ,هللا: َأنَشَأ رسوُل اč َغْزًوا, فأَتْيُته,  ملسو هيلع هللا ىلص
هادِة, قاَل  هللاَ, ادُع اčهللا: يا رسوَل افُقْلُت  ْمُهْم َوَغنِّْمُهمْ «: ملسو هيلع هللا ىلصيل بالشَّ ُهمَّ َسلِّ , »اللَّ

, قاَل أبو ُأمامَة: فغَزْونا فَسِلْمنا وَغنِْمنا, ثمَّ عىل خالِف ما أراَد أبو ُأمامَة 
هادِة.  هللاَ ُع ا, ادčهللاَغْزًوا ثانًيا, فأَتْيُته فُقْلُت: يا َرسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص čهللاأنَشَأ رسوُل ا يل بالشَّ

ْمُهْم َوَغنِّْمُهمْ «قال:  ُهمَّ َسلِّ  čهللا, قال: فغَزْونا فَسلِْمنا وَغنِْمنا, ثمَّ أنَشَأ رسوُل ا»اللَّ
َتْنيِ أسَأُلك أن تدعَو čهللاَغْزًوا ثالًثا, فأَتْيُته, فُقْلُت: يا رسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص , أَتْيُتك َتْرتَى َمرَّ
هادِة, فُقلْ  هللاَ ا ْمُهْم َوَغنِّْمُهمْ «َت: يل بالشَّ ُهمَّ َسلِّ اْدُع اهللاََّ ِيل  čهللا, يا َرُسوَل ا»اللَّ

َهاَدِة. قاَل:  ْمُهْم َوَغنِّْمُهمْ «بِالشَّ ُهمَّ َسلِّ , قال: فغَزْونا ثالثًة فَسِلْمنا وَغنِْمنا, فأتيُته »اللَّ
بِه, أو قاَل يف روايٍة: ُمرين  هللاُ, ُمْرِين بَِعَمٍل إذا أَخْذتُه نَفعنِي اčهللافقلُت: يا رسوَل ا

ُه َال ِمْثَل َلهُ «بعمٍل أدخُل بِه اجلنَة, قاَل:  ْوِم; َفإِنَّ  .IQH»َعَلْيَك بِالصَّ
َ رسوُل ا  :ألُمتِه مكانَة العبادِة ترغيًبا وترهيًبا ملسو هيلع هللا ىلص čهللافَقْد بنيَّ

:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاترغيًبا; حيُث قاَل رسوُل ا*  َصاَم َمْن «كام جاَء يف َصحيح الُبخاريِّ

                                                            

ذكر االختالف عىل حممد بن أيب يعقوب يف , باب ), والنسائي: كتاب الصيام٥/٢٥٥أخرجه أمحد ( )١(
  ).٢٢٢٣ − ٢٢٢٠, رقم (حديث أيب أمامة, يف فضل الصائم
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َد ا čهللاَيْوًما ِيف َسبِيِل ا  .IQH»َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعَني َخِريًفا هللاَُبعَّ
َبْينَُه َوَبْنيَ  هللاَُجَعَل ا čهللاَمْن َصاَم َيْوًما ِيف َسبِيِل ا«: ملسو هيلع هللا ىلصويف ُسنن الرتمذيِّ قاَل 

َامِء وَ   .IRH»ْرضِ األَ النَّاِر َخنَْدًقا َكَام َبْنيَ السَّ
, ربَّى بِه رسوُل افبياُن م  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاكانِة العبادِة أسلوٌب تربويٌّ ومنهٌج نبويٌّ

 ُأمَته عىل َأمهيِة الِعبادِة ترغيًبا. 
وكذلَك ترهيًبا, فَقْد كاَن ُيامرُس دوَر الرتهيِب مَن التفريِط يف العبادِة; * 

يا رآها, أخَربَهم بُرؤ ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  ففي َصحيح ابِن حبَّاَن ذكَر َأبو ُأمامَة 
, قاَل:  َرَأْيُت فِيَام َيَرى النَّائُِم َأنَّ َرُجَلْنيِ َأَخَذا بَِضْبَعيَّ َفَصِعَدا ِيب «وُرؤيا األنبياِء حقٌّ

َجَبًال َوْعًرا, َفَسِمْعُت َأْصَواًتا َشِديَدًة, َفُقْلُت: َما َهُؤَالِء? َقاُلوا: َهَذا ُعَواُء َأْهِل 
ِقَني النَّاِر, َقاَل: ُثمَّ اْنطُ  َلَق ِيب َفَمَرْرُت َفَرَأْيُت َمْشَهًدا, َقاَل: َفَرَأْيُت َأْقَواًما ُمَعلَّ

َقٍة َأْشَداُقُهْم َتِسيُل َأْشَداُقُهْم َدًما, ُقْلُت: َمْن َهُؤَالِء? قِيَل: َهُؤَالِء  بَِعَراقِيبِِهْم ُمَشقَّ
ِة َصْوِمِهمْ  هؤالِء الَّذين َيصوموَن وال ُيكِملون , أي: ISH»الَِّذيَن ُيْفطُِروَن َقْبَل َحتِلَّ

الصوَم, ُيفطِرون قبَل املغرِب. فكيَف بالَّذي أعدَّ الُعدَة أنَّه لن َيصوَم?! وكيَف 

                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )١(
أيب ), من حديث ١٦٨/ ١١٥٣كتاب الصيام, باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه, رقم (

  .سعيد اخلدري 
  ).١٦٢٤الرتمذي: كتاب فضائل اجلهاد, باب ما جاء يف فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )٢(
), واحلاكم يف ٧٤٩١), وابن حبان يف صحيحه رقم (١٩٨٦أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه رقم ( )٣(

  ).٢/٢٠٩املستدرك (
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ى  بالَّذي َيأيت رَمضاُن ويف نيتِه أن لن يصوَم?! وكيَف بالَّذي أعدَّ العدَة أيَن سَيتغدَّ
 يف شهِر رمضاَن مَع باِقي ُزمالِئه?!

 : تصحيُح مفهوِم إتياِن العبادِة.بعةُ الصورُة الرا
وِر وَ «قاَل يف شأِن ِعبادِة الصوِم:  ملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ النبيَّ  َعَمَل بِِه, الَمْن َملْ َيَدْع َقْوَل الزُّ

اَبهُ  čهللاَفَلْيَس  عىل املفهوِم الصحيِح  ملسو هيلع هللا ىلص, ُيربِّيهم IQH»َحاَجٌة ِيف َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَرشَ
ٌم يف  لعبادِة الصياِم أنَّه ليَس  اِت, بل هو حتكُّ إمساًكا عِن الطعاِم والرشاِب واللَّذَّ

 .هذا اللساِن وذاَك الفْرِج 
َكْم ِمْن َصائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاويف روايِة ُسنن الداِرميِّ قاَل رسوُل ا

َهُر!ِصَياِمِه إِالَّ الظََّمُأ! َوَكْم ِمْن َقائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن قَِياِمِه إِالَّ ال  .IRH »سَّ
 وقد ساَر عىل هذا املنهِج سلُف األمِة; فَهذا ُعمُر بُن عبِد العزيِز 

هد الَكبري«يقوُل, كام جاَء يف ِكتاب  :  »الزُّ بِِصَياِم النَِّهاِر,  čهللاَلْيَس َتْقَوى ا«للَبيهقيِّ
ْيِل, َوالتَّْخِليِط فِيَام َبْنيَ َذلَِك, َوَلِكنَّ  َم اهللاَُّ َوَأَداُء َما َوال بَِقَياِم اللَّ َتْقَوى اهللاَِّ َتْرُك َما َحرَّ

ا َفُهَو َخْريٌ إَِىل َخْريٍ هللاُاْفَرتََض ا  .ISH@», َفَمْن ُرِزَق َبْعَد َذلَِك َخْريً
َح فيه النبيُّ  ْل هذا احلديِث الَّذي صحَّ املفهوَم نحَو هذِه العبادِة,  ملسو هيلع هللا ىلصوتأمَّ

, قالوا:  للُبخاريِّ ِمن حديِث َأيب ُهريرةَ  »األَدب املفَرد«فَقْد جاَء يف كتاِب 
                                                            

), من حديث أيب هريرة ١٩٠٣الزور, رقم ( البخاري: كتاب الصوم, باب من مل يدع قولأخرجه  )١(
.  

, رقم ما جاء يف الغيبة والرفث للصائم), وابن ماجه: كتاب الصيام, باب ٢/٤٤١أخرجه أمحد ( )٢(
  .), من حديث أيب هريرة ٢٧٦٢), والدارمي رقم (١٦٩٠(

  ).٩٦٤الزهد الكبري للبيهقي رقم ( )٣(
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ُق, َوُتْؤِذي ِجَرياَهنَا čهللايا رسوَل ا ْيَل, َوَتْفَعُل, َوَتصدَّ , فالنٌة َتُصوُم النََّهاَر, َوَتُقوُم اللَّ
 .IQH»َال َخْريَ فِيَها, ِهَي ِمْن َأْهِل النَّارِ «بِِلَساِهنَا, َقاَل: 

للخرياِت وصدقاٌت وُتؤذي جرياَهنا بِلساِهنا, ال انُظْر: صياٌم وقياٌم وفعٌل ف
ا مل َتفَهِم  يامَ خَري فيها, وهَي ِمن أهِل الناِر; ألهنَّ  عىل َحقيقتِه. الصِّ

لذا فلنحَذْر أن ُنؤذَي أحًدا بألسنتِنا, ال أقوُل: جرياَننا. وَكْم ِمن أرسٍة ُتعاين 
ذي زوجَته وأوالَده بِلسانِه, إذا ممَّن ُيؤذهيا بلسانِه يف بيتِهم! قد يكوُن رجٌل ُيؤ

كاَنت َهذه الَّتي ُتؤِذي جرياَهنا هَي ِمن أهِل الناِر, فكيَف بالَّذي ُيؤذي زوجَته, أو 
 ُتؤذي زوَجها بِلساِهنا, أو ُيؤذي أوالَده?!

َد العَرش  قد َجتُد َمن َيصوُم الشهَر كلَّه, وَيقوُم الليَل كلَّه, ويرجُع لَيتهجَّ
ُعمرٌة يف رمضاَن, لكنَّه مؤٍذ ألبناِئه وزوجتِه, ال أقوُل: بَيِده, وإنَّام  األواخَر, وله

 مؤٍذ هلم بلسانِه, فاحلديُث يقوُل: ال خَري فيِه, هَو ِمن أهِل الناِر.
: االستفادُة ِمن مواسِم يف تربيِة الصحابِة عىل العبادةِ  النبويِّ  املنهِج صورُة ف

ُ هلُم النبيُّ اخلرياِت, والرتبيُة باحتساِب األج تصحيَح  ملسو هيلع هللا ىلصِر والثواِب, ُثم ُيبنيِّ
 .املفاهيمِ 

عنَد أمحَد يف ُمسنده, قاَل طلحُة  وَلنا هذا املثاُل, وهو حديُث طلحَة 
 :» ٍّفكاَن إِسالُمهام مجيًعا«, أرٌض ِمن أرِض اليمِن, »َأَتى رُجالِن ِمن بيل« 

, له صياٌم وقياٌم وأفعاٌل »اآلخرِ  وكاَن أحُدمها أكثَر اجتهاًدا ِمنَ «يف نفِس الوقِت, 
ُثم َغزا املجتهُد فاستشهَد يف هذِه الغزوِة, ومكَث اآلخُر الَّذي هَو أقلُّ «صاحلٌة, 

                                                            

  ).١١٩ب املفرد رقم (), والبخاري يف األد٤٤٠/ ٢أمحد (أخرجه  )١(
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اجتهاًدا بعَده َسنًة, قاَل طلحُة: رأيُت يف املناِم َأنَّني أقُف بباِب اجلنِة, فإذا بخارٍج 
هَو أقلُّ اجتهاًدا, ومل َيُمْت يف غزوٍة,  مَن اجلنِة خيرُج ويأذُن للَّذي ماَت آخًرا الَّذي

فيأذُن له بدخوِل اجلنِة, ُثم خيرُج مرًة ثانيًة فيأذُن للَّذي ماَت أوًال وقِد اجتهَد يف 
, ُمستغرًبا كيَف هذا يدخُل »اَل طلحُة: ففِزْعت ِمَن النومِ العبادِة وماَت شهيًدا, ق

ُث, «ُقمُت مستغرًبا من ذلَك , اَت شهيًدا وعىل عبادٍة وطاعةٍ هذا مفقبَل َهذا!  أحتدَّ
َث الناُس بَحديثي, فبلَغ حديُثنا رسوَل ا ِمْن «: فقاَل  ,»ملسو هيلع هللا ىلص čهللافتحدَّ

َوَأْدَرَك «, َقاُلوا: َبَىل. َقاَل: »َأيِّ َذلَِك َتْعَجُبوَن? َأَلْيَس َقْد َمَكَث َهَذا َبْعَدُه َسنًَة?
نَِة?«: َقاُلوا: َبَىل. َقاَل  »َرَمَضاَن َفَصاَمُه? , َقاُلوا: »َفَصىلَّ َكَذا َوَكَذا ِمْن َسْجَدٍة ِيف السَّ

َامِء وَ «َبَىل. َقال:  َّا َبْنيَ السَّ  .IQH»ْرضِ األَ َفَام َبْينَُهَام َأْبَعُد ِمم
ليَس فَقْط يدخُل قبَله اجلنَة, بل ُمها يف اجلنِة َهذا الَّذي ماَت بعَده بَسنٍة ما 

 السامِء واألرِض; ألنَّك حينَام َيتفضُل عليَك املوَىل  بينَهام أبعُد ِممَّا بنيَ 
ا ِمنحٌة عظيمٌة ومنٌة كريمٌة ِمنه   .فُيبلُِّغك شهَر الصياِم, فإهنَّ

وَكْم ِمَن الناِس يموُت بشعباَن, بل َيموُت ليلَة رمضاَن وال يدرُك شهَر 
 ملسو هيلع هللا ىلصإنَّه منهُج النبيِّ , فيهِ  اجَب الصياِم, فإذا َأدرَك العبُد ِمنَّا شهَر رمضاَن فْلَيتحرَّ الو

 يف الرتبيِة عىل العبادِة.
  

                                                            

  ).٣٩٢٥), وابن ماجه: كتاب تعبري الرؤيا, باب تعبري الرؤيا, رقم (١/١٦٣أخرجه أمحد ( )١(
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هاُهنا مشاهُد وتأمُّالٌت يف شهِر رَمضاَن, شهِر اخلِري والربكاِت, َمشاهُد 

 :املتعلقِة بشهِر رَمضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوتأمُّالٌت َنقرُؤها يف أحاديِث َرسوِل ا
ُل امل فيها: ليَس العربُة بإدراِك شهِر الصياِم, وإنَّام العربُة بتحقيِق  شهُد األوَّ

ماملغفرِة, وحتصيِل املغفرِة, وقد  حديُث ذاَك الرجِل الَّذي دخَل قبَل صاحبِه  تقدَّ
اجلنَة وكاَن أقلَّ ِمنه اجتهاًدا وطاعًة, وماَت عىل فراِشه خالَف صاحبِه, قاَل النبيُّ 

, ُثم ذكَر حتصيَل املغفرِة, »َقْد َمَكَث َهَذا َبْعَدُه َسنًَة, َوَأْدَرَك َرَمَضانَ  َأَلْيَس «: ملسو هيلع هللا ىلص
نَةِ َفَصاَمُه َوَصىلَّ َكَذا َوَكَذا ِمْن َسْجَدٍة ِيف «فقاَل:   .IQH»السَّ

ُل املغفرَة,  فكثٌري هُم الذيَن َأدركوا شهَر رمضاَن, لِكْن قليٌل َمن ُحيصِّ
درجاِت ِمنِربه  ملسو هيلع هللا ىلصسعى لتحصيِل أسباِهبا. وصِعَد النبيُّ ويتعرُض ألسباِهبا, ويَ 

الثالَث فقاَل عنَد كلِّ درجٍة: آِمَني, آِمَني, آِمَني, والصحابُة َيسمعون, فإذا هبم 
َأَتاِين «, ُقلَت: آمَني. وأنَت َتصعُد درجاِت املنِرب. قاَل: čهللاَيقولوَن: يا رسوَل ا

يُل  , ُقْل: آِمني. هللاَُشْهَر َرَمَضاَن َفَلْم ُيْغَفْر َلُه َفَأْبَعَدُه ا َفَقاَل: َمْن َأْدَركَ  ِجْربِ
ا َفَامَت َفَدَخَل النَّاَر,  ُمهَ ا, َفَلْم َيَربَّ فُقْلُت: آِمَني. َقاَل: وَمْن َأْدَرَك َأَبَوْيِه َأْو َأَحَدُمهَ

                                                            

  ).٣٩٢٥), وابن ماجه: كتاب تعبري الرؤيا, باب تعبري الرؤيا, رقم (١/١٦٣أخرجه أمحد ( )١(
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 ملسو هيلع هللا ىلصْرَت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك , ُقْل: آِمَني. فُقْلُت: آِمَني. َقاَل: َوَمْن ُذكِ هللاَُفَأْبَعَدُه ا
 .IQHهذه روايُة ابِن ِحبَّانَ . »َفَامَت َفَدَخَل النَّاَر, َفَأْبَعَدُه اهللاَُّ, ُقْل: آِمَني. فُقْلُت: آِمنيَ 
َرِغَم َأْنُف َرُجٍل َدَخَل «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاويف روايٍة عنَده أيًضا قاَل فيها: قاَل رسوُل ا

 .IRH»اْنَسَلَخ َقْبَل َأْن ُيْغَفَر َلهُ  َعَلْيِه َرَمَضاُن, ُثمَّ 
َيدعو عىل هذا الشقيِّ الَّذي جاَءه شهُر اخلرياِت, وشهُر  فجربيُل 

 غَفْر ذنُبه يف شهِر رمضاَن.املغفرِة, فلم َيستِفْد ِمنه, ومل يُ 
فالعربُة ليَس أنَّك أدَرْكت شهَر رمضاَن, إنَّام العربُة أن تسَعى يف حتصيِل 

 الذنوِب.َمغفرِة 
ُر يف كلِّ يوٍم وليلٍة ِمن شهِر املشهُد الثاين : ُفَرُص العتِق مَن النرياِن تتكرَّ

 رمضاَن, فأيَن َمن َيستثمُرها?! 
ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر, َوَذلَِك  čهللاوَ «: −كام جاَء يف ُسنن الرتمذيِّ − ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ 

 .ISH»ُكلَّ َلْيَلةٍ 
ُعَتَقاَء ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة, لُِكلِّ َعْبٍد ِمنُْهْم  čهللاإِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص ويف ُمسنَد أمحَد قاَل النبيُّ 

 .ITH»َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبةٌ 
                                                            

), وأبو يعىل ١٨٨٨( ), وابن خزيمة يف صحيحه رقم٦٤٦البخاري يف األدب املفرد رقم (أخرجه  )١(
  ., من حديث أيب هريرة )٩٠٧), وابن حبان يف صحيحه رقم (٥٩٢٢يف مسنده رقم (

, »رغم أنف رجل: «ملسو هيلع هللا ىلص), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب قول رسول اهللا ٢/٢٥٤أخرجه أمحد ( )٢(
  .), من حديث أيب هريرة ٩٠٨), وابن حبان يف صحيحه رقم (٣٥٤٥رقم (

), وابن ماجه: ٦٨٢كتاب الصوم, باب ما جاء يف فضل شهر رمضان, رقم ( أخرجه الرتمذي: )٣(
  .), من حديث أيب هريرة ١٦٤٢كتاب الصيام, باب ما جاء يف فضل شهر رمضان, رقم (

  .), من حديث أيب هريرة ٢/٢٥٤أخرجه أمحد ( )٤(
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ا فرٌص َمِن استثمَرها ُعتَق ِمن ناِر جهنََّم.  فأيَن َمن َيستثمُر هذه العطيَة?! إهنَّ
 .č هللا: أجُر الصياِم وثواُبه بيِد ااملشهُد الثالُث 
, čهللا, واحتسِب األجَر مَن اčهللا, فاجَعْل صوَمك čهللالُبك إىل غِري افال َيلَتِفْت ق

:  هللاَُقاَل ا«يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص, فالنبيُّ čهللاوال َيلتِفْت قلُبك إىل حتصيِل أجٍر عنَد غِري ا
ُه ِيل َوَأَنا َأْجِزي بِهِ  ْوَم َفإِنَّ  .IQH»ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إِالَّ الصَّ

ليَس لُه عدٌد, وليَس له حساٌب, نَعْم قد َتكرَر يف كثٍري مَن  فجزاُء الصائمنيَ 
العباداِت: احلسنُة بِِمثِلها, أو بعِرش أمثاِهلا, أو بسبِع ِمئِة ضعٍف, أو ُتضاعُف 

قد أضاَفه إىل نفِسه إضافَة ترشيٍف,   هللاَ أضعاًفا كثريًة, إالَّ الصوَم فإنَّ ا
 : ُه ِيل َوَأَنا َأْجِزي  ُكلُّ «فقاَل يف هذا احلديِث الُقديسِّ ْوَم َفإِنَّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إِالَّ الصَّ

, وبغِري حساٍب, فال َيلتِفْت قلُبك إىل غِري ا»بِهِ  ; فاألجُر ليَس čهللا, َجيزي بِه بغِري عدٍّ
 .č هللاُهنا وال ُهنا, بِل األجُر بيِد ا

 . : أفراُح املؤمنَني يف طاعتِه املشهُد الرابعُ 
ؤمُن يفرُح بالطاعِة, ال يصطنُعها, وال ُيمثُل الفرَح, وال حيتاُج ملَِن ُجيُربه امل

 عىل الفرِح, إنَّام يفرُح هَكذا تلقائيا عنَد الطاعِة والعبادِة, فتجُده فرًحا مرسوًرا.
وانُظْر إىل أحواِل الناِس يف رمضاَن كبِريهم وصغِريهم, ذَكِرهم وُأنثاُهم, 

ن أوِل ليلٍة ُيعَلُن فيها عن رَمضاَن وهم َيعَلمون أنَّ الصياَم جتُدهم َيفَرحون مِ 
بون فيها وهبا إىل ا ا طاعٌة, َيتقرَّ  .čهللاَمشقٌة وِحرماٌن, لِكنَّهم َيفَرحون ألهنَّ

                                                            

ومسلم: كتاب  ),١٩٠٤البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقول إين صائم إذا شتم, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث أيب هريرة ١١٥١الصيام, باب فضل الصيام, رقم (



 
 

אאאFE  ٤٨

ائِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة «: −واحلديُث يف َصحيح مسلمٍ −  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ  لِلصَّ
 .IQH»لَِقاِء َربِّهِ  ِعنَْد فِْطِرِه, َوَفْرَحٌة ِعنَْد 

ائِِم َفْرَحَتاِن «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاويف روايٍة ُأخرى أيًضا عنَد مسلٍم قاَل رسوُل ا ولِلصَّ
ُه َفِرَح بَِصْوِمهِ   .IRH»َيْفَرُحُهَام: إَِذا َأْفَطَر َفِرَح بِِفْطِرِه, َوإَِذا َلِقَي َربَّ

َقه ألداِء ال هللاَ إنَّه فرٌح بالعبادِة, َيفرُح بأنَّ ا أعاَنه عىل  هللاَعبادِة, ويفرُح بأنَّ اوفَّ
أداِء العبادِة, ويفرُح بسبِب العبادِة إذا انتَهى فَيأكُل ويرشُب, ويفرُح ُهناَك إذا 

 فوجَد صياَمه وقياَمه ودعاَءه وصالَته. čهللاوقَف بَني يَدِي ا
حلٍة إىل وحينَام خترُج نتائُج الدراسِة جتُد بعَض أبناِئنا فِرحَني بانتِقاِهلم ِمن مر

ُأخرى, فالنجاُح له فرحٌة, والفوُز لُه فرحٌة, لِكْن أقراُهنم باملدرسِة يعيُش حالَة 
ْمت, وبعُض األبناِء وجَد فرصًة لإلعادِة,  ْمت وقدَّ حزٍن وندٍم, ويقوُل: يا َلْيتني قدَّ

 دِة. لِكْن هناَك َمن ليَس لُه فرصٌة لإلعادِة, فإذا مل َينَجْح يرُسُب, فال جماَل لإلعا
ا العبُد املؤمُن وأنَت تَرى أبناَءك وُهم َينَجحون,  فانُظْر إىل فرحَك أهيُّ

 سيستمُر هذا الفرُح إذا رأيَتهم َجيتِمعون بَك يف أعىل ِجناِن اخلُلِد.
 : أسواُر الصياِم.املشهُد اخلامُس 

ه نُّ ِهبا العبُد مَن الناِر, وجعلَ جِ تَ ْس نًة يَ الصياَم ُج   هللاَُقْد جعَل اف
                                                            

, رقم ﴾Ç  Æ   Å  Ä  Ã﴿أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل:  )١(
من حديث أيب هريرة ), ١١٥١/١٦٤كتاب الصيام, باب فضل الصيام, رقم (), ومسلم: ٧٤٩٢(

.  
كتاب : ), ومسلم١٩٠٤باب هل يقول إين صائم إذا شتم, رقم ( الصوم,أخرجه البخاري: كتاب  )٢(

  .من حديث أيب هريرة ), ١١٥١/١٦٣الصيام, باب فضل الصيام, رقم (



א 

 
 

٤٩ 

 َمْن َصامَ «: ملسو هيلع هللا ىلصحصنًا وسوًرا َيقي مَن الناِر, وقد ذَكْرنا فيام مَىض حديَث الرسوِل 
َد ا čهللاَيْوًما ِيف َسبِيِل ا  .IQH»َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعَني َخِريًفا هللاَُبعَّ

نَُه َوَبْنيَ َبيْ  هللاَُجَعَل ا čهللاَمْن َصاَم َيْوًما ِيف َسبِيِل ا«: ملسو هيلع هللا ىلصوذَكْرنا أيًضا قوَل النبيِّ 
َامِء وَ   .IRH»ْرضِ األَ النَّاِر َخنَْدًقا َكَام َبْنيَ السَّ

فإذا صاَم العبُد جعَل نفَسه يف حصٍن مَن الناِر, لِكنِّي ُأوصيَك أالَّ خترَق هذا 
َياُم ُجنٌَّة, َفَال «قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلصَن, وال تُقْم عليه بمعوِل اآلثاِم فتهدَمه; فإنَّ النبيَّ  الصِّ

 .ISH»َوَال َجيَْهْل َوَال َيْسَخطْ  َيْرُفْث 
َمْن «: ملسو هيلع هللا ىلصوِر الصياِم فَتهدُمه; لذا قاَل النبيُّ فهذِه معاوُل هدٍم َتأيت هبا عىل ُس 

وِر وَ  اَبهُ  čهللاْهَل َفَلْيَس اَجل َعَمَل بِِه وَ الَملْ َيَدْع قوَل الزُّ  .ITH»َحاَجٌة َأْن َيَدَع َطعاَمُه َوَرشَ
ا ضعيفةٌ  روايٍة قاَل عنها األلباينُّ يف−وجاَء عنَد الطرباينِّ  : أنَّ − : إهنَّ

ِرْقُه? َقاَل: بَِكِذَبٍة َأْو ِغيَبةٍ «قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  ِرْقُه. قِيَل: َما َخيْ ْ َخيْ َياُم ُجنٌَّة َما َمل , IUH»الصِّ

                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أيب ١٦٨/ ١١٥٣م (كتاب الصيام, باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه, رق

  .سعيد اخلدري 
  ).١٦٢٤الرتمذي: كتاب فضائل اجلهاد, باب ما جاء يف فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )٢(
), ومسلم: كتاب الصيام, باب ١٨٩٤أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب فضل الصوم, رقم ( )٣(

  .ة ), من حديث أيب هرير١١٥١/١٦٣فضل الصيام, رقم (
), ٦٠٥٧, رقم (﴾¿  Á  À﴿قول اهللا تعاىل: , باب األدبالبخاري: كتاب أخرجه  )٤(

  .من حديث أيب هريرة 
. وقال ), من حديث أيب هريرة ٧٨١٤, ٤٥٣٦أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم ( )٥(

  ): ضعيف جدا.١٤٤٠األلباين يف السلسلة الضعيفة (



 
 

אאאFE  ٥٠ 

فهذا الَّذي يكذُب, وهذا الَّذي َيغتاُب, وهذا الَّذي يرسُق, وهذا الَّذي ينظُر إىل 
 ِم كلُّهم َخيِرقون ِصياَمهم.احلرا

إذا ُصْمت فلَيُصْم سمُعك وبُرصك «: č هللاقاَل جابُر بُن عبِد ا
ولساُنك عِن الكذِب واحلراِم, وَدْع أَذى اخلادِم, ولَيُكْن عليَك وقاٌر وَسكينٌة يوَم 

 .IQH@»صوِمك, وال جتَعْل يوَم صوِمك وفِطِرك سواءً 
, فَقْد جاَء يف ُسنن ملسو هيلع هللا ىلصالروعِة َأخَرب بِه النبيُّ مشهٌد يف غايِة  املشهُد السادُس:

َمْن َفطََّر «قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  الرتمذيِّ ِمن حديِث َزيِد بِن خالٍد اجلهنيِّ 
ائِِم َشيًِئا ُه َال َينُْقُص ِمْن َأْجِر الصَّ  .IRH»َصائًِام َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِه َغْريَ َأنَّ

أي: − رمضاَن وفطَّْرت صائًام كاَن لَك مثُل أجِره فإذا سَعْيت يف صدقتِك يف 
فلو فطَّْرته شهًرا كامًال كأنَّك تصوُم مَع شهِرك شهًرا, فإن  −مثُل أجِر صوِمه

َقه ا  هللاُفطَّْرت اثنِني كاَن مَع صوِمك َشهراِن, وإينِّ أعرُف بعَض األفاضِل ِممَّن وفَّ
  ُر يف كلِّ يوٍم ألَف صائٍم, فَيأيت الناُس يوَم القيامِة  ِهلذه الِعبادِة ُيفطِّ

َله,  َمْن «َيصومون بشهٍر وهَو يصوُم بألِف شهٍر وشهٍر; ألنَّه عَقَل هذا املشهَد وَتأمَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص čهللاأخَرب بذلَك رسوُل ا. »َفطََّر َصائًِام َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرهِ 

راِت, فتجُد : يف رمضاَن َتنتكُس بعُض القيِم واملفاهيِم والاملشهُد السابعُ  تصوُّ
مَن الُعباِد َمن َتضيُع عنَده بوصلُة فقِه األَولوياِت, وهذا ظاهٌر يف ُحمافظِة الناِس عىل 

                                                            

), ٨٩٧٣), وابن أيب شيبة يف املصنف رقم (١٣٠٨, رقم ١/٤٦١( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )١(
  ).٣٣٧٤والبيهقي يف الشعب رقم (

), والرتمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء يف فضل من فطر صائًام, رقم ١١٤/ ٤أمحد (أخرجه  )٢(
  ).١٧٤٦فطر صائًام, رقم (من ), وابن ماجه: كتاب الصيام, باب يف ثواب ٨٠٧(



א 

 
 

٥١ 

  اِإلمساِك َعن الطعاِم والرشاِب يف ُمقابِل إطالِق اللساِن بالِغيبِة والكذِب واحلراِم.
لكنَّه  −وَهذا أمٌر حمموٌد مأجوٌر صاحُبه−فهو ُحيافُظ عىل صالِة الرتاويِح 

ُط يف الفرائِض, ال َتفوُته صالُة الرتاويِح أبًدا, ويستعدُّ هلا استعداًدا كامًال, ُيفرِّ 
لِكنَّ املسجَد بجواِر  −وهذا أمٌر حممودٌ −وَيأخُذ عائلَته وأوالَده لصالِة الرتاويِح 

ِة بيتِه فال ُيصيلِّ الفجَر يف مجاعٍة, ويناُم َعن صالِة العِرص, وُربام ناَم عن صال
ُيقاُل له: صالُة الرتاويِح ; وِت عنَد هذا اإلنساِن قِد اختلطَ املغرِب. ففقُه األولويا

  نافلٌة, والفرُض واجٌب.
وقد َيأيت بعُض الصاِئمَني ِمن عمِله ويناُم َعن صالِة العِرص حتَّى خيرَج 

k  j  i  h  g  f  ﴿فيِه:  هللاُوقُتها, فيقُع يف اإلثِم الَّذي قاَل ا
m  l﴾ ]:٥−٤املاعون[ .﴿m﴾  ِّأي: َأخَرجوا الصالَة َعن وقتِها, فُيصيل

العَرص يف وقِت املغرِب, وُيصيلِّ الظهَر يف وقِت العِرص, وال ُيصيلِّ الفجَر إىل الساعِة 
العارشِة أِو الساعِة احلاديَة عرشَة, لِكنَّه ُحيافُظ عىل صالِة الرتاويِح, وُحيافُظ عىل 

نِن, وُربام   جادَل فيها, لِكنَّه عنَد الفرائِض قِد اختلَّ عنَده امليزاُن. بعِض السُّ
فحريٌّ بِنا أن َنفقَه جيًدا فقَه األولوياِت, ورمضاُن ُيعلُمنا ذلَك, وقد قاَل 

انَ −  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  , −  واحلديُث يف َصحيح ُمسلم ِمن َحديِث عثامَن بِن عفَّ
اَعٍة َفَكأَ الَمْن َصىلَّ «قاَل:  ْبَح ِيف ِعَشاَء ِيف َمجَ ْيِل, َوَمْن َصىلَّ الصُّ َام َقاَم نِْصَف اللَّ نَّ

ْيَل ُكلَّهُ  َام َصىلَّ اللَّ اَعٍة َفَكَأنَّ   .IQH»َمجَ
  

                                                            

  ).٦٥٦كتاب املساجد, باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة, رقم (مسلم: أخرجه  )١(
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ه بخصائَص, فجَعَله   هللاُميََّز ا  يوَم اجلمعِة بمزايا, وخصَّ

نيا, وجعَله متميًزا عىل نيا واآلخرِة; فإنَّ ِمن أفضِل أياِم الدُّ  غِريه مَن األياِم يف الدُّ
َتأيت يوَم القيامِة عىل هيئتِها, وَيأيت يوُم اجلمعِة ُمتميًزا  ملسو هيلع هللا ىلصاألياَم كام أخَرب النبيُّ 

 .IQHعنها
وسنَذكُر هذه اَملزايا الَّتي ُميَِّز هبا يوُم اجلُمعِة; حتَّى ُيعظَم أهُل اإلسالِم هذا 

 اليوَم العظيَم: 
 فجعَله عيًدا للُمسلمني.  هللاُ : ميََّزه اُة األُوىلامليز

: كام جاَء يف ُسنن ابِن ماَجْه ِمن حديِث ابِن عباٍس − ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ 
ُمَعِة َفْلَيْغَتِسْل, َوإِْن َكاَن اُجل لِْلُمْسلِِمَني, َفَمْن َجاَء إَِىل  هللاُإِنَّ َهَذا َيْوُم ِعيٍد َجَعَلُه ا«

َواكِ طِيٌب َفْلَيَمسَّ  إالَّ  čهللا; لذا جتُد املسلَم مهام كاَن بعيًدا مَن اIRH»ِمنُْه, َوَعَلْيُكْم بِالسِّ
 أنَّه جيُد يف نفِسه تعظيًام ولو شيًئا يسًريا ليوِم اجلمعِة; ألنَّه عيُد اُملسلمني.

                                                            

, من حديث أيب )٢٧٧/ ١), واحلاكم يف املستدرك (١٧٣٠ابن خزيمة يف صحيحه رقم (أخرجه  )١(
إن اهللا يبعث األيام يوم القيامة عىل هيئتها, ويبعث يوم اجلمعة زهراء : «موسى األشعري 

  ».منرية
  ).١٠٩٨كتاب إقامة الصالة, باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة, رقم ( أخرجه ابن ماجه: )٢(

k k 
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 عِن الصياِم فيِه; ألنَّه عيٌد. هللاُ : َهنَى اامليزُة الثانيةُ 
, كام جاَء ملسو هيلع هللا ىلصعىل وجِه اخلصوِص ال جيوُز, قاَل النبيُّ  فالصياُم يف يوِم اجلمعةِ 

 :  .IQH»ُمَعِة إِالَّ َيْوًما َقْبَلُه َأْو َبْعَدهُ اجلُ ال َيُصوَمنَّ َأَحُدُكْم َيْوَم «يف صحيِح البخاريِّ
: دخَل النبيُّ  عىل ُجويريَة بنِت احلارِث  ملسو هيلع هللا ىلصوجاَء أيًضا يف َصحيح البخاريِّ

  :ُصْمِت َأْمِس? َقاَلْت: َال. َقاَل: ُتِريِديَن َأْن َتُصوِمي «وهَي صائمٌة, فقاَل
; ألنَّه ُيكرُه صياُم هذا اليوِم منفرًدا, فال ُخيصُّ IRH»َغًدا? َقاَلْت: َال. َقاَل: َفَأْفطِِري

 بصياٍم أو قياٍم.
لنبيَّ حتَّى قياُم هذِه الليلِة ال ُيميُز َعن بقيِة الليايل, فال ُخيصُّ بقياٍم, فإنَّ اف

وا َلْيَلَة «عنَد مسلٍم:  قاَل يف حديِث َأيب ُهريرَة  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن اُجل ال َختُصُّ
وا َيْوَم  َياِيل, َوال َختُصُّ اِم, إِالَّ َأْن َيُكوَن ِيف َصْوٍم اجلُ َبْنيِ اللَّ ُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْنيِ األَيَّ

 .ISH»َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ 
جعَل صالَة الفجِر يف يوِم اجلمعِة أفضَل   هللاَ أنَّ ا ثُة:امليزُة الثال

 الصلواِت. 
َلَواِت ِعنَْد ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا ْبِح َيْوَم  čهللاإِنَّ َأْفَضَل الصَّ ُمَعِة اُجل َصالُة الصُّ

 .ITH»ِيف َمجَاَعةٍ 
                                                            

), ومسلم: كتاب الصيام, ١٩٨٥البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم اجلمعة, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث أيب هريرة ١١٤٤باب كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا, رقم (

  .)١٩٨٦م اجلمعة, رقم (البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوأخرجه  )٢(
  .)١٤٨/ ١١٤٤مسلم: كتاب الصيام, باب كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا, رقم (أخرجه  )٣(
, من حديث ابن عمر )٢٧٨٣(رقم البيهقي يف الشعب و), ٢٠٧/ ٧لية (احلأخرجه أبو نعيم يف  )٤(

.  
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ُهم فقُه حينَام غاَب عن −كام ذَكْرت فيام مَىض −وانُظْر إىل حاِل كثٍري مَن الناِس 
لوا صالَة نافلٍة عىل صالِة فريضٍة هَي عنَد ا أفضُل  č هللاألولوياِت, فَفضَّ

 الصلواِت.
َكْم حيرُص الناُس عىل أن ُيصلُّوا صالَة الرتاويِح كاملًة خلَف القارِئ 
, ولكنَّهم ال َيكونون هبذا احلرِص عىل صالِة الفجِر يف مجاعٍة, وإن كان ِكال  الفالينِّ

إِنَّ «خصَّ هذه الصالَة باألَفضليِة, فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصإالَّ أنَّ النبيَّ  čهللافاضًال عنَد ا األمرينِ 
ْبِح َيْوَم  َلَواِت ِعنَْد اهللاَِّ َصالُة الصُّ  .»ُمَعِة ِيف َمجَاَعةٍ اجلُ َأْفَضَل الصَّ

 : أنَّ قراءَة سورِة الكهِف فيِه هلا ِميزٌة. امليزُة الرابعةُ 
َكْهِف الَمْن َقَرَأ ُسُوَرَة «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا: قاَل رسوُل ا قاَل أبو سعيٍد اخلُدريُّ 

 .IQH»َعتِيِق الَبْيِت الُمَعِة َأَضاَء َلُه ِمَن النُّوِر فِيَام َبْينَُه َوَبْنيَ اُجل َلْيَلَة 
ُمَعِة َأَضاَء َلُه اُجل َكْهِف َيْوَم الَمْن َقَرَأ ُسُوَرَة «: ملسو هيلع هللا ىلص هللاويف روايٍة قاَل رسوُل ا

 .IRH»ُمَعَتْنيِ اُجل َما َبْنيَ  ِمَن النُّورِ 
نيا ويف اآلخرِة; فَقْد مرَّ فيام مَىض أنَّ  والعبُد منَّا يف حاجٍة إىل هذا النوِر يف الدُّ
العبَد أحوُج ما يكوُن إىل هذا النوِر حينَام يمرُّ عىل الرصاِط; فإنَّ النجاَة تكوُن بقدِر 

 ما عنَدك مَن النوِر.
موقد  اْنُجوا َعَىل َقْدِر «أنَّه ُيقاُل للناِس عىل الرصاِط:  ملسو هيلع هللا ىلصقوُل النبيِّ  تقدَّ

                                                            

  .), من حديث أيب سعيد اخلدري ٢٧٧٧أخرجه البيهقي يف الشعب رقم ( )١(
), ١٣٦٨موقوفا: سعيد بن منصور يف السنن [كتاب التفسري] رقم ( وأخرجه عن أيب سعيد 

  ).٢٢٢٠), والبيهقي يف الشعب رقم (٣٤٥٠والدارمي يف السنن رقم (
  .), من حديث أيب سعيد اخلدري ٢٤٩/ ٣), والبيهقي (٣٦٨/ ٢احلاكم (أخرجه  )٢(
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َوُيْعَطْوَن ُنوَرُهْم َعَىل َقْدِر «, بل قاَل يف نفِس احلديِث يف موضِعه: »ُنوِرُكمْ 
مْ   .IQH»َأْعَامِهلِ

 : أنَّه سبٌب لتكفِري الذنوِب واخلطايا واآلثاِم.امليزُة اخلامسةُ 
ُمَعُة إَِىل اُجل «ابِن ماَجْه يف ُسننِه, قاَل:  واحلديُث عندَ  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا

اَرٌة ملَِا َبْينَُهَام َما َملْ ُتْغَش اُجل    .IRH»َكَبائِرُ الُمَعِة َكفَّ
انُظْر إىل هذا الفضِل العظيِم الَّذي ُخصَّ بِه هذا اليوُم العظيُم, فَمِن استفاَد 

 طيِة. ِمن حلظاِت ودقائِق وساعاِت َهذا اليوِم فاَز هبذِه العَ 
ِمذيِّ ِمن حديِث ملسو هيلع هللا ىلص: قاَل فيها النبيُّ املِيزُة السادسةُ    , واحلديُث عنَد الرتِّ

ُمَعِة َأْو َلْيَلَة اُجل َما ِمْن ُمْسلٍِم َيُموُت َيْوَم  «:  بِن عمِرو بِن العاصِ  čهللاعبِد ا
 .ISH»َقْربِ الفِْتنََة  هللاُ ُمَعِة إِالَّ َوَقاُه ااُجل 

 نَّ الساعَة تقوُم يف يوِم اجلمعِة.: أاملِيزُة السابعةُ 
 ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  ٍس وْ ِس بِن أَ وْ ِمن حديِث أَ  جاَء يف موطَّأ مالٍك 

ْمُس َيْوُم «قاَل وهَو يتحدُث َعن يوِم اجلمعِة:  ُمَعِة, فِيِه اجلُ َخْريُ َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ
اَعُة, نََّة, َوفِيِِه اَجل ُخلَِق آَدُم, َوفِيِه ُأهبَِط  َوَما ِمْن تِيَب َعَليِه, َوفِيِه َماَت, َوفِيِه َتُقوُم السَّ

                                                            

/ ٢), واحلاكم يف املستدرك (٩٧٦٣, رقم ٣٥٩ −  ٣٥٨/ ٩الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )١(
  ., من حديث عبد اهللا بن مسعود )٣٧٦

وابن  ),٢٣٣مسلم: كتاب الطهارة, باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة, رقم (أخرجه  )٢(
  .من حديث أيب هريرة  ),١٠٨٦ماجه: كتاب إقامة الصالة, باب يف فضل اجلمعة, رقم (

), والرتمذي: كتاب اجلنائز, باب ما جاء فيمن مات يوم اجلمعة, رقم ٢/١٦٩أخرجه أمحد ( )٣(
)١٠٧٤.(  
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ٍة إِالَّ َوِهَي ُمِصيخٌة َيْوَم  ْمُس; َشَفًقا ِمَن اُجل َدابَّ ُمَعِة, ِمْن ِحِني ُتْصبُِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّ
اَعِة; إِالَّ  َشْيئا إِالَّ  هللاَُمْسلٌِم; َيْسَأُل ا ْنَس! وفيِه َساَعٌة َال ُيَصاِدُفَها َعْبٌد اإلِ نَّ وَ اجلِ السَّ

اهُ   . IQH»أعَطاُه إِيَّ
كلُّ دابٍة فففي هذا اليوِم تقوُم الساعُة, وقد َأدَرَكِت الدوابُّ هذا األمَر, 

 . »ْنَس اإلِ نَّ وَ اجلِ إِالَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاتدبُّ عىل األرِض ُتشفُق ِمن هذا اليوِم, قاَل رسوُل ا
لُم أنَّ الساعَة تقوُم يف يوِم اجلمعِة حريٌّ بِه أن يكوَن فاملسلُم العاقُل الَّذي يع

 .يف ليلتِها طائًعا تائًبا ُمنيًبا, ُمقبًال عىل ربِّه 
ولِكْن َمن نظَر إىل حاِل املسلمَني اليوَم وجَد بعَضهم إذا كاَن ليلَة اجلمعِة 

 أقبَل عىل ربِّه باملعاِيص, والذنوِب, واخلَطايا.
 اَل: ماذا أعمُل يف يوِم اجلُمعِة? فإذا سأَل سائٌل وق

ْب إىل ا بجميِع الُقرباِت, واعَلْم  č هللاقلُت لُه: اعَمِل الطاعاِت, وتقرَّ
أنَّ أعظَم األعامِل, وأعظَم القرباِت الَّتي ُخوطَب هبا أفراُد األمِة يف يوِم اجلمعِة هَي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكثرُة الصالِة َعىل النبيِّ 
فضَل يوِم اجلمعِة, ُثم قاَل:  − َء يف ُمسنَد أمحدَ كام جا− ملسو هيلع هللا ىلصفَقْد ذكَر النبيُّ 

َالةِ   ِمنَ  َفَأْكثُِروا َعَيلَّ « ; َمْعُروَضةٌ  َصَالَتُكمْ  َفإِنَّ   فِيِه; الصَّ  ,čهللا َرُسوَل  َيا: َقاُلوا َعَيلَّ
َعزَّ −  هللاَ ? َقاَل: إِنَّ ا− : َقْد َبِليَت َأْي −  َأَرْمَت  َوَقْد  َعَلْيَك  َصالُتنَا ُتْعَرُض  َوَكْيَف 

                                                            

), ومسلم: كتاب اجلمعة, باب فضل يوم اجلمعة, رقم ١٦, رقم ١/١٠٨أخرجه مالك يف املوطأ ( )١(
  .), من حديث أيب هريرة ٨٥٤(
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َم َعَىل  −َوَجلَّ  َالمُ األَ ْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَساَد األَ َقْد َحرَّ  .IQH»ْنبَِياِء َعَلْيِهُم السَّ
  ومل يُقْل: فصلُّوا. »َفَأْكثُِروا«: قوله تدبَّرْ و

, َفإِنَّ ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاويف روايٍة قاَل رسوُل ا َالَة َعَيلَّ َل ِيب َملَ  هللاََفَأْكثُِروا الصَّ ًكا َوكَّ
تِي, َقاَل  ي, َفإَِذا َصىلَّ َعَيلَّ َرُجٌل ِمْن ُأمَّ ُد! إِنَّ ُفَالَن املُ َلُك املَ ِعنَْد َقْربِ ُل ِيب: َيا ُحمَمَّ َوكَّ

اَعةَ   .IRH»اْبَن ُفَالٍن َصىلَّ َعَلْيَك السَّ
مَّ صلِّ وسلِّْم وِزْد وباِرْك عىل عبِدك ورسولِك نبيِّنا حممٍد, وعىل آلِه للهُ ا
يف هذا اليوِم العظيِم ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصه أمجعَني, إنَّ اإلكثاَر مَن الصالِة عىل النبيِّ وصحبِ 
 الُقرباِت وأعظِم الطاعاِت.  َأْفَضل

  

                                                            

لة اجلمعة, رقم وأبو داود: كتاب الصالة, باب فضل يوم اجلمعة ولي), ٤/٨أخرجه أمحد ( )١(
), وابن ماجه: ١٣٧٤, رقم (ملسو هيلع هللا ىلص), والنسائي: كتاب اجلمعة, باب إكثار الصالة عىل النبي ١٠٤٧(

  ., من حديث أوس بن أوس )١٠٨٥كتاب إقامة الصالة, باب يف فضل اجلمعة, رقم (
) ٢١٨١(رقم كنز العامل املتقي اهلندي يف ), و٢٦٠/ ١يف الآللئ املصنوعة (السيوطي عزاه   )٢(

  .للديلمي يف مسند الفردوس من حديث أيب بكر الصديق 
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   ﴾¯ ° ± ² ³ ´﴿يف كتابِه الكريِم:   هللاُقاَل ا

ختاَر منها السامَء السابعَة السمواِت السبَع, وا  هللاُ, خلَق ا]٦٨[القصص:
بني ِمن خلِقه, وخلَق اِجلناَن واختاَر ِمنها جنَة الفردوِس وجَعَلها  مستقرا للُمقرَّ

 مأًوى خلواصِّ الصاحلَني ِمن عباِده, وخلَق املالئكَة واختاَر منُهم جربيَل 
اَر مَن , واختفجعَله أمينًا عىل وحِيه, وخلَق البَرش واختاَر منُهم األنبياَء 

األنبياِء الرسَل, واختاَر مَن الرسِل ُأويل العزِم مَن الرسِل, واختاَر ِمن ُأويل العزِم 
َله عىل ملسو هيلع هللا ىلصمَن الرسِل نبيَّنا حممًدا  , وخلَق األماكَن واختاَر منها البلَد احلراَم, ففضَّ

َلها عىل سائِر  األياِم, سائِر األماكِن, وخلَق الزماَن واختاَر ِمن أياِمه أياًما فضَّ
َلها عىل سائِر الليايل وهَي ليلُة القدِر.   واختاَر ِمن لياليِه ليلًة فضَّ

 F E D C B A﴿فيها سورًة كاملًة:   هللاُوليلُة القدِر أنزَل ا
L K J I H G  S R Q P O N M  X W V U T

] \ [ Z Y c b a ` _ ^﴾ ]:٥−١القدر[. 
الِت واملسائِل يف هذهِ   : الليلةِ  جمموعٌة ِمَن التأمُّ

َيت ليلُة القدِر بليلِة القدِر? املسألُة األُوىل  : ملاذا ُسمِّ

k k 
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ا ىل هذا السؤاِل بإجاباٍت متعددةٍ ع أجاَب علامُؤنا  , ِمن ذلَك: أهنَّ
ا عظيمُة القدِر والرشِف مَن ا يت ليلَة القدِر; ألهنَّ , نَعْم هي ليلٌة č هللاُسمِّ

اخلرياِت والربكاِت ما عظََّم به شأَهنا  فيها منَ   هللاُ واحدٌة, ولِكن جعَل ا
خيتاُر ساعَتها نزوًال لكتابِه   هللاَوقدَرها ورشَفها, وَيكفي ِمن ذلَك: أنَّ ا

 الكريِم. 
َيت أيًضا ليلُة القدِر بـ ِر وهو الضيِق; ألنَّ األرَض دْ مَن القَ  »ليلِة القدرِ «وُسمِّ

ِزلَني إىل األرِض, كام قاَل احلقُّ ُسبحاَنه: يف ليلِة القدِر تضيُق بأعداِد املالئكِة النا
﴿Y X W V U T﴾ ]:أي: َتتنزُل املالئكُة يقوُدهم جربيُل ]٤القدر ,

  م َينِزلون بأعداٍد كثريٍة تفوُق أعداَد إىل األرِض, فَتضيُق هبُم األرُض; ألهنَّ
لون باخلرياِت, والربكاِت, واألمِن, والسالِم; لذا  هَي سالٌم حَىص األرِض, َيتنزَّ

 حتَّى مطلِع الفجِر. 
َالئَِكَة تِْلَك املَ َوإِنَّ «واحلديُث يف َصحيح ابِن ُخزيمَة:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا

ْيَلَة َأْكَثُر ِيف   .IQH»َىص اَحل ْرِض ِمْن َعَدِد األَ اللَّ
ُع األرز ُر املقاديُر: ُتوزَّ يت بليلِة القدِر; ألنَّ يف تلَك الليلِة ُتقدَّ اُق, كذلَك ُسمِّ

نِة الَّتي َتتلو تلَك الليلَة ُيكتُب يف هذه  وُتكتُب اآلجاُل, فكلُّ ما هو كائٌن يف السَّ
M  L  KJ        I  H  G  F          ﴿يف سورِة الدَخاِن:  الليلِة, قاَل احلقُّ 

U  T  S     R  Q  P  O  N﴾ ]:٤−٣الدخان[. 
                                                            

), وابن خزيمة يف صحيحه رقم ٢٦٦٨), والطياليس يف املسند رقم (٢/٥١٩أخرجه أمحد ( )١(
  .), من حديث أيب هريرة ٢١٩٤(
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: ُيْكَتُب ِمْن ُأمِّ − األُمِة  ُترمجاُن القرآِن حُرب هذهِ − قاَل ابُن عبَّاٍس 
نَِة; ِمَن الِكَتاِب ِيف َلْيَلِة ال ِّ وَ اخلَ َقْدِر َما ُهَو َكاِئٌن ِيف السَّ َجاِل; اآلْرَزاِق وَ األَ ْريِ َوالرشَّ

اِج! َحيُجُّ ُفَالٌن, َوَحيُجُّ ُفَالنٌ احلُ َحتَّى  يت ليلَة القدِر. IQHجَّ  ; لذا ُسمِّ
 ى َتكوُن ليلُة القدِر? : متَ اَملسألُة الثانيةُ 

ا أن تكوَن ليلَة  ليلُة القدِر كائنٌة يف العِرش األواخِر ِمن شهِر رمضاَن, إمَّ
احلادي والِعرشيَن, أو الليلَة الَّتي َتليها, أِو الليلَة الَّتي َتليها; فهَي يف العِرش 

يف آخِر العِرش  األواخِر حتَّى ليلِة الثالثَني, فقد تكوُن يف أوِل العِرش, وقد تكونُ 
 األواخِر. 

ْوا «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ  جاَء يف موطَّأ اإلماِم مالٍك ِمن حديِث عائشَة  رَّ َحتَ
 . IRH»َواِخِر ِمْن َرَمَضانَ األَ َعْرشِ الَقْدِر ِيف الَلْيَلَة 

 ليلَة القدِر?  هللاُ بامذا ميََّز ااملسألُة الثالثُة: 
َلها بف  هللاُ ميََّزها ا ضائَل عديدٍة, أعظُم هذِه املزايا بمزايا وفضَّ

 والفضائِل: أنَّه َأنزَل القرآَن يف هذِه الليلِة. 
: قاَل النبيُّ فقد جاَء يف ُمسند أمحَد ِمن حديِث واثلَة بِن األسقِع 

                                                            

), وزاد املسري البن اجلوزي ٤/١٧٣), وتفسري البغوي (٢٠/٩٥انظر: التفسري البسيط للواحدي ( )١(
)٤/٨٧(.  

أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر, باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر, رقم  )٢(
), من حديث عائشة ١١٦٩), ومسلم: كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر, رقم (٢٠٢٠(

.  
  ), من حديث عروة بن الزبري, مرسال.١٠, رقم ١/٣١٩وأخرجه مالك يف املوطأ (
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ِل َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن, َوُأْنِزَلِت «: ملسو هيلع هللا ىلص َالُم ِيف َأوَّ  ُأْنِزَلْت ُصُحُف إِْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ
َة َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن, اإلِ التَّْوَراُة لِِستٍّ َمَضْنيَ ِمْن َرَمَضاَن, وَ  ْنِجيُل لَِثَالَث َعْرشَ

يَن َخَلْت ِمْن َرَمَضانَ الَوُأْنِزَل  فكاَن نزوُل الفرقاِن يف العِرش ; IQH»ُقْرآُن ِألَْرَبٍع َوِعْرشِ
 األواخِر ِمن رمضاَن يف ليلِة القدِر. 

هذه الليلَة بميزٍة عظيمٍة: أنَّ العمَل الصالَح فيها خٌري مَن  هللاُاكذلَك ميََّز 
العمِل يف ألِف شهٍر ليَس فيها ليلُة القدِر, وَهذا أمٌر عظيٌم, دلَّ عىل ذلَك قوُل 

 .]٣القدر:[ ﴾ :﴿ R Q P O N Mاحلقِّ 
 لةِ فالصالُة يف ليلِة القدِر أفضُل مَن الصالِة يف ألِف شهٍر, واإلحساُن يف لي

 القدِر أفضُل مَن اإلحساِن يف ألِف شهٍر, والصدقُة يف ليلِة القدِر أفضُل مَن الصدقةِ 
يف ألِف شهٍر, فاملسلُم العاقُل هَو الَّذي ال يضيُِّع هذه الليلَة, بل يعمُل اإلحساَن 

 والصلواِت والدعاَء والصدقاِت يف العِرش كلِّها, فإذا فعَل أصاَب ليلَة القدِر. 
: أنَّ َمن قاَمها ُغفَر ذنُبه, ففي َصحيح البخاريِّ ُيميُِّز ليلَة القدِر أيًضاوممَّا 
َم ِمْن َذْنبِهِ الَمْن يقم َلْيَلَة «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ   .IRH»َقْدِر إِيَامًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ورِة أن فإذا قمَت العَرش األواخَر كلَّها أَصْبت ليلَة القدِر, وليَس بالرض
إنام أنَت إذا أحَسنْت يف العِرش و ,تعلَم ِهبا, أو أن َترى عالمَتهاَتراها, أو أن 

األواخِر مل يِضْع إحساُنك يف ليلِة القدِر; فالعاقُل هو الَّذي ُيكثُر مَن اإلحساِن 

                                                            

  ).٤/١٠٧مسند أمحد ( )١(
), ومسلم: كتاب صالة ٣٥أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب قيام ليلة القدر من اإليامن, رقم ( )٢(

  .), من حديث أيب هريرة ٧٦٠/١٧٦املسافرين, باب الرتغيب يف قيام رمضان, رقم (
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ا صائبٌة بإذِن ا  ليلَة القدِر.  čهللاومَن العمِل الصالِح يف العِرش األواخِر; فإهنَّ
ا املرحوُم:: يف ليلِة القدِر َحمروٌم ومرحوٌم; ألُة الرابعةُ املس  فهَو ذاَك الَّذي أمَّ

ا املحرومُ , واالستعداِد هلا, واإلقباِل عليِه  čهللاَأحيا تلَك الليلَة بذكِر ا : أمَّ
ت عليِه هذِه الليلُة املباركُة فلم َيغتنِْمها.   فهَو الَّذي مرَّ

, قاَل: دخَل رمضاُن, فقاَل  ن حديِث أنسٍ وجاَء يف ُسنن ابِن ماَجْه مِ 
ُكْم َوفِيِه َلْيَلٌة َخْريٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر َمْن «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا ْهَر َقْد َحَرضَ إِنَّ َهَذا الشَّ

َها إِالَّ َحمُْرومٌ اَخل ُحِرَمَها َفَقْد ُحِرَم  َرُم َخْريَ ُه, َوالَ ُحيْ  . IQH»ْريَ ُكلَّ
ُغ نفَسه يف العاقُل الَّذي يعرفلذا  ُف كيَف يستثمُر أياَمه وليالَيه هَو َمن ُيفرِّ

العِرش األواخِر, فال تنشِغْل بسوٍء, وال بلعٍب, وال بلهٍو, وال بقيَل وقاَل, بِل 
, وليَس بالرضورِة أن تكوَن يف املسجِد, أو أن čهللاشتِغْل يف العِرش األواخِر بِذكِر ا
َ اتكوَن قارًئا للقرآِن, أو أن تكوَن د لك من  هللاُاعًيا, وإنَّام اشَغْل هذا الوقَت بام يرسَّ

ْق يف كلِّ  عبادٍة, ُكن ذاكًرا أو قارًئا للقرآِن أو مصلًيا أو فاعًال للصاحلاِت, تصدَّ
 ليلٍة ِمن لياِيل العِرش حتَّى تصيَب الصدقَة يف ليلِة القدِر. 

ْل هذِه هللاََتلقى افال تشتِغْل يف ليايل رمضاَن إالَّ بام تفرُح به حينَام  , وأجِّ
, ليَس أقلُّ ِمن ذلَك أن č هللاألعامَل إىل هناِر يوٍم آخَر, واجَعِل الليَل كلَّه 

ك وُسوَءك عِن اآلخريَن.   حتبَس رشَّ
ا قاَلت للنبيِّ  جاَء يف ُسنن الرتمذيِّ ِمن حديِث عاِئشَة وقدَ ِ  : ملسو هيلع هللا ىلصأهنَّ

                                                            

  ).١٦٤٤أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام, باب ما جاء يف فضل شهر رمضان, رقم ( )١(
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ُقوِيل: «َقْدِر, َما أُقوُل فِيها? َقاَل: الأيُّ َلْيَلٍة َلْيَلُة أَرأْيَت إْن َعِلْمُت  ,čهللايا َرُسوَل ا
ُهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ ُحتِبُّ الَعْفَو َفاْعُف َعنِّي  .IQH»اللَّ

واإلرشاُد لألمِة ِمن بعِدها أن يكثَر اإلنساُن  عائشَة  ملسو هيلع هللا ىلصيرشُد النبيُّ 
, فأكثِْر ِمن هذا الدعاِء  هللاُ العافيَة; وهَو أعظُم ما ُيسأُل به ا čهللاِمن سؤاِل ا

يف لياِيل العِرش األخريِة ِمن رمضاَن; فلعلَّها تكوُن موافقًة ليلَة القدِر, فُتكاَفأ بالعفِو 
 والعافيِة.

  

                                                            

), وابن ماجه: كتاب الدعاء, ٣٥١٣), والرتمذي: كتاب الدعوات, رقم (١٧١/ ٦أمحد ( أخرجه )١(
  ).٣٨٥٠باب الدعاء بالعفو والعافية, رقم (
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ْثنا فيام مَىض َعن أمهيِة العبوديِة  وجَدنا خَلَقنا وأ  هللاَ , وأنَّ اčهللاحتدَّ

وحَده بالعبادِة, وذَكْرنا قوَل احلقِّ  لعبادٍة واحدٍة, وهَي إفراُده 
 :﴿§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾ 

 :﴿ J I H G F E D C B A, وقوَله ]١١٥املؤمنون:[
R Q P O N M L K﴾ ]:٢٧ص[. 

وَيرضاُه مَن األقواِل واألفعاِل واألعامِل  هللاُوالعبادُة تشمُل مجيَع ما حيبُّه ا
 رِة والباطنِة. الظاه

  هللاُونحُن اآلَن بصدِد اإلشارِة إىل ِعبادٍة ِمن هذِه العباداِت الَّتي أمَر ا
هبا, وهَي استِشعاُر رقابتِه ُسبحاَنه, وهَي عبادٌة عظيمٌة, ال بدَّ أن َمتتلَئ صدوُرنا بأنَّ 

َ ف ذكَر ذلَك يف  هللاَُيرانا, ورقيٌب علينا, وا  هللاَا ينا كتابِه; لُرييبِّ
 :﴿ M L K J I H G F E D C B Aهذه العبادَة, فقاَل 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
r q p o n m l k j i h g f e d c b a `﴾ ]:٧املجادلة[. 

ُمطَّلٌع عليها, كام قاَل ومَعها,   هللاَ فترتبَّى هذه النفوُس عىل أنَّ ا
Ä Ã Â Á À ¿ ¾  Ç Æ Å﴿يف سورِة األنعاِم:  احلقُّ 

k k 



אא 

 
 

٦٥

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ ]:ا عبادٌة عظيمٌة. ]٥٩األنعام  , إهنَّ

 وإذا أَرْدت أن تغرَس يف نفِسك هذِه العبادَة فعليَك بثالثِة أموٍر:  
يعلُم ما يف نفِسك قبَل أن تنطَق بِه   هللاَ: أن ُتوقَن أنَّ ااألمُر األوُل 

يف يقينِك أن ما َيدوُر يف نفِسك, أو يف ِذهنِك, أو ما  بلسانِك, أي: أن يكونَ 
قبَل أن يِصَل إىل طرِف لسانِك,   هللاُصدِرك, يعلُم بِه ا َمْكنونِ َيتحرُك يف 
قاَل و, ]١٩غافر:[ ﴾ :﴿g f e d c bقاَل احلقُّ 
 :﴿O N M L K J I H G F E D C B A﴾ 

 فصاَر لإلنساِن يقٌني بذلَك.  ]١٦ق:[
يسمُع ما تقوُل, سواٌء جَهْرت به أو   هللاَ: أن ُتوقَن أنَّ اثايناألمُر ال

ْدت أن مكَرب الصوِت  َأَرسْرت به يف أذِن صاحبِك, حتَّى لو أغَلْقت أبواَبك وتأكَّ
 ﴾a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿يسمُعك, قاَل احلقُّ سبحاَنه:  هللاُال يعمُل, ا

µ ¶ ¸ ¹ ﴿قاَل: الَّذي  č هللا, فعليَك أن َتستشعَر رقابَة ا]١٨ق:[
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ ]:٢٩اجلاثية[. 

يراَك; يراَك وأنَت يف املسجِد, ويراَك وأنَت  هللاَ : أن ُتوقَن أنَّ ااألمُر الثالُث 
خارَج املسجِد, يراَك يف َمكتبِك والباُب مغلٌق, ويراَك وأنَت عىل فراِشك حتَت 

والَدْيك وَمن تضُع  عن نظرِ  حلافِك, ويراَك يف مجيِع أحوالِك, حتَّى لو كنَت غائًبا
  :﴿ k j i h gينظُر إليَك, قاَل احلقُّ  هللاَا فإنَّ  له اعتباًرا

 o n m l  s r q p﴾ ]:٢٢٠−٢١٨الشعراء[. 
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فإذا حصَل عنَدك هذا اليقُني يف ثالثِة أموٍر, فاعَلْم أنَّك يف الطريِق 
استشعاٌر لرقابِة الرقيِب إَِذا حصَل عنَدك الصحيِح, وأنَّك تستشعُر هذه العبادَة; و

  :أثمَر ذلَك ثالَث ثمراٍت 
ا مرتبُة اإلحساِن, الَّتي  čهللا: َمِن استشعَر رقابَة االثمرُة األُوىل أتقَن عمَله; ألهنَّ

ُه َيَراكَ  هللاَ ا اْعُبدِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل فيها النبيُّ   . IQH»َكَأنََّك َتَراُه, َفإِْن َملْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ
الَّذي يعلُم أنَّ رئيَسه يراُه, وهذه الكامريا تنقُل حركَته, ُيتقُن عمَله, فالعامُل 

 هللاُمطلٌع عليَك, وا هللاَ فُكْن أنَت خًريا ِمن هذا العامِل; ألنَّك تستشعُر أنَّ ا
  حيبُّ املتقَن وُحيبُّ العمَل املتقَن, قاَلت عائشُة  كام جاَء عنَد

 ,IRH»ُحيِبُّ إَِذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَمًال َأْن ُيْتِقنَهُ  هللاَ نَّ اإِ «الطرباينِّ يف ُمعجمه األوسِط: 
 . čهللاولن ُتتقنَه إالَّ إذا كنَت َتستشعُر رقابَة ا

إنَّ «قاَل:  وقد جاَء يف مصنَّف ابِن أيب شيبَة, ِمن حديِث َأيب هريرَة 
ُجَل ُيَصيلِّ ِستَِّني َسنًَة َما ُتْقَبُل َلُه َصَالٌة, لَ  ُجوَد, الرَّ ُكوَع َوَال ُيتِمُّ السُّ ُه َال ُيتِمُّ الرُّ َعلَّ

ُكوعَ  ُجوَد َوَال ُيتِمُّ الرُّ  .ISH»َوُيتِمُّ السُّ
أخَلْصت يف العمِل, فال يمكُن أن  čهللا: إذا استشعرَت رقابَة االثمرُة الثانيةُ 

َ لغِريه, وال يمكُن أن تتصدَق لغِريه, وال يمكُن أن ُحتسَن لغِريه , وال يمكُن ُتصيلِّ
                                                            

عن اإليامن واإلسالم, رقم  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب سؤال جربيل النبي  )١(
), من حديث أيب هريرة ٩), ومسلم: كتاب اإليامن, باب بيان اإليامن واإلسالم, رقم (٥٠(

.  
), والبيهقي يف الشعب ٨٩٧), والطرباين يف األوسط رقم (٤٣٨٦أخرجه أبو يعىل يف املسند رقم ( )٢(

  ).٤٩٢٩رقم (
  ).٢٩٨٠مصنف ابن أيب شيبة رقم ( )٣(
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وأنَت تصيلِّ لغِريه, قاَل احلقُّ  هللاُأن َتصنَع املعروَف لغِريه; ألنَّك َتستحيي أن َيراَك ا
 :﴿ u t s r q p o n m l k  w v

y x﴾ ]:٣−٢الزمر[. 
َد عن ذلَك خوٌف مَن ا čهللا: إذا استشعرَت رقابَة االثمرُة الثالثةُ  , فتخاُف čهللاَتولَّ
:  علُم أنَّه يراَك فكيَف تتجرُأ عىل املعصيِة?! قاَل احلقُّ أن َتعصَيه; ألنَّك ت

﴿ Y X W V U T S R﴾ ]:١٣الزمر[. 
مَع مجٍع ِمن أصحابِه, فمرَّ به راعي غنٍم,  وهذا عمُر بُن اخلطاِب 

ا  فقاَل لُه عمُر ممتحنًا: ِقْف يا راعَي الغنِم, بِْع يل شاًة ِمن هذه الشياِه? قاَل: إهنَّ
قاَل: ُقْل لسيِِّدك: أكَلها الذئُب,  −وهو ال يعلُم عمرَ − نَّام هَي لسيِّدي ليَست يل إ

ت هذه الكلمُة يف هذِه الصحراِء. هللاُواقبِْض أنَت الثمَن. قاَل الراعي: فأيَن ا ? فدوَّ
أي: ممكٌن أن أخدَع هذا السيَد, وُربام ال يسأُل عنها لكثرِة الغنِم, ونحُن بعيٌد َعن 

قريٌب. فبكى عمُر, ُثم ذهَب إىل سيِد هذا الراعي واشَرتى  čهللاظَر اعينِه, لِكنَّ ن
 العبَد واشَرتى الغنَم, فأعتَق العبَد وأهداُه الغنَم, وقاَل: كِلمٌة قلَتها يف الدنيا

 .IQHأعتَقْتك وأرجو أن ُتعتَقك يف اآلخرةِ 
ــال ــا َف ْهَر يْوًم ــدَّ ــْوَت ال ــا َخَل  إِذا م

 

 ْل َعـَيلَّ َرقِيـُب َتُقْل َخَلْوَت ولكِْن قُ 
  

َســــَبنَّ ا  َيغفــــُل ســــاعةً  هللاَوالَ َحتْ
 

@IRHَوال أنَّ َمــا ُختفيــِه َعنــُه َيغيــُب  
@ @

                                                            

  ).٤/٣٩٨انظر: إحياء علوم الدين ( )١(
), ٤٥٥/ ١٣ريخ دمشق البن عساكر (إىل أيب نواس, انظر: تا همبعض اختلف يف قائلهام, فنسبهام  )٢(

ة ), ونسبهام يف احلامس٣٤), ومها أيضا يف ديوان أيب العتاهية (ص: ٢٠١وديوان أيب نواس (ص: 
  , وقال: وتروى أليب حممد التيمي.) للحسن بن عمرو٤٧/ ٢البرصية (



 
 

אאאFE  ٦٨

ا عبادٌة ِمن أعظِم العباداِت حينَام تستشعُر رقابَة ا وأنَت يف مجيِع  čهللانَعْم; إهنَّ
ْوت بنفِسك أحوالِك, فاحلذَر احلذَر أن ُحتسَن العمَل وُتتقنَه أماَم الناِس, فإذا خلَ 

 أفَسْدت هذا العمَل. 
 čهللاقاَل: قاَل رسوُل ا فَقْد جاَء يف ُسنن ابِن ماَجْه ِمن حديِث ثوباَن 

تِي َيْأُتوَن َيْوَم «: ملسو هيلع هللا ىلص اَمَة بِيًضا الَألَْعَلَمنَّ َأْقَواًما ِمْن ُأمَّ ِقَياَمِة بَِحَسنَاٍت َأْمَثاِل ِجَباِل ِهتَ
ِهْم َلنَا َأْن َال čهللا, َقاَل َثْوَباُن: َيا َرُسوَل ا»ُثوًراَهَباًء َمنْ  هللاَُفَيْجَعُلَها ا , ِصْفُهْم َلنَا, َجلِّ

ُْم إِْخَواُنُكْم َوِمْن ِجْلَدتُِكْم, َوَيْأُخُذوَن «َنُكوَن ِمنُْهْم َوَنْحُن َال َنْعَلُم? َقاَل:  َأَما إِهنَّ
ْيِل َكَام َتْأُخُذوَن, َوَلكِنَُّهْم َأْقَوامٌ   .IQH»اْنَتَهُكوَها čهللاإَِذا َخَلْوا بَِمَحاِرِم ا ِمَن اللَّ

م أماَم الناِس ُيمثِّلون الصالَح والتُّقى, فإذا كانوا بمفرِدهم ظهَر  أي: أهنَّ
] \   :﴿Zكام قاَل احلقُّ , čهللافساُدهم, وانَتَهكوا حرماِت ا

i h g f e d c b a ` _ ^ ]  n m l k

o﴾ ]:١٠٨النساء[. 
  

                                                            

  .)٤٢٤٥ابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب, رقم (أخرجه  )١(
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عىل محاٍر ُيقاُل لُه:  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنُت ِردَف النبيِّ : قاَل  َعن ُمعاِذ بِن جبٍل 

قاَل:  »?čهللاِعَباِد َعَىل االَعَىل ِعَباِدِه َوَما َحقُّ  čهللاَيا ُمَعاُذ, َهْل َتْدِري َحقَّ ا« ُعفٌري. فقاَل:
ُكوا بِِه الَعَىل  čهللاَفإِنَّ َحقَّ ا« ورسوُله أعلُم. قاَل: هللاُ قلُت: ا ِعَباِد: َأْن َيْعُبُدوُه َوَال ُيْرشِ

ُك بِِه َشْيًئا čهللاِعَباِد َعَىل االَشْيًئا, َوَحقَّ  َب َمْن َال ُيْرشِ  .IQH»َأالَّ ُيَعذِّ
, وَقْد حديٌث عظيٌم, ينُقُلُه لنا الصحايبُّ اجلليُل ُمعاُذ بُن جبٍل هَذا 
ُمُه هذا احلقَّ العظيَم, حقَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ سِمَعه مَن الن عىل عباِدِه,  č هللامبارشًة, ُيعلِّ

 بِه عباَده, واحلقَّ الَّذي ألزَم به نفَسُه ُسبحانه وَتعاىل.  هللاُاحلقَّ الَّذي ألَزَم ا
عىل العباِد َجيمُعها كلَّها اإليامُن بِه ُسبحانُه وتعاىل,  وحقوُق الربِّ 
عىل عباِدِه وجدَهتا كلَّها تدوُر عىل اإليامِن  اخلالِق فإذا نظرَت يف حقوِق 

 , وسوَف نذكُر جمموعًة مَن احلقوِق:بِه 
 احلقُّ األوُل: اإليامُن بِه ُسبحاَنه.

r q p o n m l k ﴿يقوُل:   هللاُفا
                                                            

), ومسلم: كتاب ٢٨٥٦, رقم (اسم الفرس واحلامر, باب اجلهاد والسريكتاب  البخاري:أخرجه  )١(
  ).٣٠اإليامن, باب الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة, رقم (

k k 
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 ` _ ~ } | { z y x w v u t s
g f e d c b a﴾ ]:وال ُيمكُن أن َيتحقَق هذا , ]١٣٦النساء

 ُن إالَّ بأربعِة أموٍر:اإليام
  سبحانُه وَتعاىل, فام ِمن فطرٍة سليمةٍ  čهللا: اإليامُن بوجوِد ااألمُر األوُل 

ْث إالَّ وُتؤمُن أنَّ ا  موجوٌد.   هللاَ مل تتلوَّ
: اإليامُن بُربوبيتِه ُسبحاَنه, وهَو االعتقاُد بأنَّه خالُق كلِّ يشٍء األمُر الثاين

 . هللاُذا الكوِن إالَّ وخالُقُه اسبحاَنه, فام ِمن يشٍء يف ه
وجدَت أنَّ هذا اُملعتقَد وهذا اإليامَن كاَن  č هللافإذا قَرْأت يف كتاِب ا

الَّذي آَمنوا   هللاُُيؤِمُن بِه ُمرشكو قريٍش, كانوا ُيؤِمنون أنَّ اخلالَق هَو ا
{ ~ � ¡ ﴿يف سورِة العنكبوِت:  بوجوِدِه; لذا قاَل احلقُّ 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢   ¬ « ª © ¨ ± ° ¯ ®
 Å Ä Ã Â Á À ¿   ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ 
 .]٦٣−٦١العنكبوت:[

: اإليامُن بُألوهيتِه ُسبحانُه وتعاىل, أي: إفراِدِه سبحاَنُه وتعاىل األمُر الثالُث 
, فكلُّ čهللا, وال تنُذْر إالَّ čهللاوال تذَبْح إالَّ , čهللا, وال ُتزكِّ إالَّ čهللابالعبادِة, فال ُتصلِّ إالَّ 

سبحاَنه, قاَل سبحانُه وتعاىل يف سورِة التوبِة:  čهللاهذِه العباداِت ال ُترصُف إالَّ 
﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Â﴾ ]:٣١التوبة[. 
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وَتعاىل  سبحانهُ  čهللاإليامُن بأسامِئِه وصفاتِِه, أي: أن ُتؤمَن أنَّ  األمُر الرابُع:
ما أثبَتُه لنفِسِه مَن األسامِء  čهللاألسامَء احلُسنى والصفاِت الُعَىل, وَأْن ُتثبَت 

ِمن غِري  عىل الوجِه الَّذي َيليُق به  ملسو هيلع هللا ىلصوالصفاِت, وما أثبَتُه لُه رسوُله 
e d c ﴿قاَل احلقُّ سبحاَنه: , ال تعطيٍل وال تكييٍف وال متثيلٍ حتريٍف و

o n m l k j i h g f   r q p﴾ ]:١٨٠األعراف[ . 
 .čهللاحلقُّ الثاين: االستقامُة عىل ِديِن ا

يف سورِة −  , قاَل احلقُّ čهللا; فاستِقْم عىل ديِن اčهللاإذا آَمنْت با 
َلت ِل: ﴾E D C B A﴿: − ُفصِّ , ﴾G F ﴿, أي: جاؤوا باحلقِّ األوَّ

 ,﴿ I Hوتستقيُم عىل طريقتِِه الَّتي أراَدها  čهللاأي: ُتومُن با
S R Q P O N M L K J﴾ 

َلت]٣٠فصلت:[  :﴿ Ö ويف سورِة األحقاِف قاَل , , هذا يف ُسورِة ُفصِّ
ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  æ å ä

í ì ë ê é è ç﴾ ]:١٤, ١٣األحقاف[. 
 الثَّقفيِّ  čهللاوجاَء عنَد الرتمذيِّ يف ُسننه ِمن حديِث ُسفياَن بِن عبِد ا

َ ا«ْثني بأمٍر أعتِصُم بِه, قاَل: , حدِّ čهللاقاَل: يا رسوَل ا هذا احلقُّ األوُل,  »هللاُ ُقْل َريبِّ
 وهو احلقُّ الثاين.  .IQH»ُثمَّ اْسَتِقمْ «

                                                            

), ٢٤١٠), والرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف حفظ اللسان, رقم (٤١٣/ ٣أخرجه أمحد ( )١(
). وأخرجه مسلم: كتاب اإليامن, ٣٩٧٢يف الفتنة, رقم ( وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان

  ».قل: آمنت باهللا, فاستقم« بلفظ:), ٣٨باب جامع أوصاف اإلسالم, رقم (
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 احلقُّ الثالُث: َأْن ُتسارَع بالتوبِة إليِه ُسبحاَنه. 
وِجْئت باحلقِّ األوِل, ُثمَّ اسَتَقْمت عىل طريقتِِه الَّتي أراَدها  čهللافإذا آَمنْت با

ِل التوبَة إليِه س بحاَنه, فاعَلْم أنَّه ال بدَّ لك مَن السقطاِت, وال بدَّ مَن اخلَطأ; فعجِّ
F E D C B ﴿سبحاَنه; لِذا أرَشَدنا املوىل ُسبحانُه وَتعاىل قائًال: 

M L K J I H G﴾ ]:١٣٣آل عمران[. 
 :﴿ f e d cويف املوضِع اآلخِر يف سورِة احلديِد قاَل 

 n m l k j i h g u t s r q p o
} | { z y x w v﴾ ]:٢١احلديد[. 

الَّذيَن َأَتْوا باحلقِّ األوِل هبذا احلقِّ الثالِث سبحانُه وَتعاىل  هللاُخياطُب افُهنا 
, مَع وجوِد ]٨التحريم:[ ﴾H G F E D C B A﴿والثاين, فيقوُل: 

م قد َأتَ  هللاُ وا ,اإليامنِ  ُههمْوا به, لِكْن سبحانُه وَتعاىل يذكُر هلم هذا احلقَّ أهنَّ إذا  ُيوجِّ
 توبًة نصوًحا. čهللاُتوبوا إىل افوقَع ِمنكُم اخلطُأ 

: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í هللاُ ويف املوضِع الرابِع يقوُل ا
Ô Ó Ò﴾ ]:٣١النور[ . 

ا النَّاُس ُتوُبوا إَِىل ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوقاَل رسوُل ا َ  َيْوِم ِمَئةَ الَفإِينِّ َأُتوُب إَِلْيِه ِيف  čهللاَيا َأهيُّ
ةٍ   .IQH»َمرَّ

َأْن َيْعُبُدوُه َال  čهللاِعَباِد َعَىل االَحقُّ «: ملعاٍذ  ملسو هيلع هللا ىلصحينَام يقوُل النبيُّ ف
ُكوا بِِه َشْيًئا ُك بِِه َشْيًئا«وعَدُهم هبذا احلقِّ اآلخِر, فقاَل:  »ُيْرشِ َب َمْن َال ُيْرشِ  .»َأالَّ ُيَعذِّ

                                                            

 األغر املزين), من حديث ٢٧٠٢مسلم: كتاب الذكر, باب استحباب االستغفار, رقم (أخرجه  )١(
.  
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 .بُّون خالَقهم ُسبحاَنهاحلقُّ الرابُع: أن َيفَعلوا ذلَك كلَّه وُهم ُحي 
سبحانُه وتعاىل, وتتقرَب إليِه بصنوِف  هللاََأْن ُحتِبَّ ا čهللافِمَن احلقوِق 

العباداِت وأنَت حتمُل يف قلبِك احلبَّ له سبحاَنه, وأن ُحتبَّ ما ُحيبُّ سبحاَنه, 
s r q p o n m l ﴿حينَام قاَل:   هللاُوهذا احلقُّ ذكَره ا

~ } | { z y x w v u t  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾ ]:٥٤املائدة[. 

فإذا صاَم صاَم وهَو ُحيبُّ الَّذي فرَض عليِه الصياَم, وإذا أخرَج زكاَة مالِه  
أخرَجها وهو ُحيِبُّ الَّذي أوجَب عليِه الزكاَة, وإذا قاَم ِمن فِراشِه لُيصَيل قاَم وهَو 

َة, يفعُل العباداِت وهَو ُحيِبُّ َمن أمَرُه هبا, كام قاَل ُحيبُّ الَّذي فرَض عليِه الصال
y x w v u t s r q p o n m ﴿احلقُّ سبحاَنه: 

} | { z﴾ ]:١٦٥البقرة[. 
:  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ  َثَالٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحَالَوَة «كام جاَء يف َصحيح الُبخاريِّ

ا, َوَأْن ُحيِبَّ َوَرُسوُلُه أَ  هللاُيَامِن: َأْن َيُكوَن ااإلِ  َّا ِسَواُمهَ , čهللاْرَء َال ُحيِبُُّه إِالَّ املَ َحبَّ إَِلْيِه ِمم
 .IQH»ُكْفِر َكَام َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِيف النَّارِ الَوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِيف 

ا حقوٌق عىل العباِد   َن č هللاإهنَّ , والعاقُل هَو الَّذي َيلتزُم ِهبا; لُيحصَّ
ُك بِِه َشْيًئا«, قاَل: č هللاكافَأ بموعوِد اويُ  َب َمْن َال ُيْرشِ  .»َأالَّ ُيَعذِّ

  

                                                            

بيان ), ومسلم: كتاب اإليامن, باب ١٦رقم ( أخرجه البخاري: كتاب  اإليامن, باب حالوة اإليامن, )١(
  .), من حديث أنس ٤٣, رقم (خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإليامن
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 :﴿ l k j i h هللاُاإلخالُص هَو حقيقُة الديِن, قاَل ا
p o n m﴾ ]:٥البينة[.  

 ﴾: ﴿u t s r q p y x w vوقاَل 
 .]٣الزمر:[

 čهللاقاَل: قاَل رسوُل ا ِمن حديِث َأيب هريرَة ويف َصحيح مسلٍم 
 :»هللاُ َقاَل ا  ِك, َمْن َعِمَل ْ َكاِء َعِن الرشِّ َ : َأَنا َأْغنَى الرشُّ

َكهُ  َك فِيِه َمِعي َغْريِي َتَرْكُتُه َوِرشْ  .IQH»َعَمًال َأْرشَ
العمُل بغِري إخالٍص وال اقتداٍء كاملسافِر يمُأل «: وقاَل ابُن القيِم 

 .IRH» راَبُه رمًال ُيثقُلُه وال ينفُعهُ ج
اإلخالُص والتوحيُد شجرٌة يف «: »الفواِئد«وقاَل يف موضٍع آخَر ِمن كتابِِه 

نيا والنعيُم اُملقيُم يف  القلِب, فروُعها األعامُل, وثمُرها طيُب احلياِة يف الدُّ
 .ISH»اآلخرةِ 

                                                            

  .)٢٩٨٥, باب من أرشك يف عمله غري اهللا, رقم (والرقائق مسلم: كتاب الزهدأخرجه  )١(
  ).٤٩الفوائد (ص:  )٢(
  ).١٦٤الفوائد (ص:  )٣(

k k 
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ْت قلُبك إىل يشٍء غِري , فال يلتفِ وحَده čهللاواإلخالُص هَو أن جتعَل عمَلك 
وإىل يشٍء آخَر فهذا ليَس  čهللا, حتَّى لِو التفَت القلُب هبذا العمِل إىل اč هللا

 بإِخالٍص, إنَّام هذا رشٌك.
:  لذا قاَل  ِك, َمْن «يف احلديِث الُقديسِّ ْ َكاِء َعِن الرشِّ َ َأَنا َأْغنَى الرشُّ

َك فِيِه َمِعي َغْريِي  َكهُ َعِمَل َعَمًال َأْرشَ  .»َتَرْكُتُه َوِرشْ
, إحساُنك čهللا, واألمُر باملعروِف والنهُي عِن املنكِر čهللا, والصياُم čهللافالصالُة 

ك لوالَدْيك ال بدَّ أن يكوَن čهللاال بدَّ أن يكوَن  , فال يلتِفْت قلُبك إىل غِري čهللا, وبِرُّ
ِل الثمرُة. čهللا  , فإذا التَفَت ُردَّ العمُل ومل ُحتصَّ

ى تناَل ثمرَة اإلخالِص ال بدَّ ِمن جماهدٍة ومعاجلٍة; ألنَّه شديٌد, كام قاَل وحتَّ 
 .IQH»ما عاجلُْت شيًئا قطُّ أشدَّ عيلَّ ِمن َنفيس, مرًة عيلَّ ومرًة يل«: سفياُن 

 واإلخالُص له ثمراٌت كثريٌة, ِمنها:
ني َعن غِريها وهَي أعظُم الثامِر, وُتغالثمرُة األُوىل: دخوُل جناِت النعيِم, 

§ ¨ ﴿:  هللاُ ِمن الثامِر, فاُملخِلصون هُم الفاِئزون بجناِت النعيِم, قاَل ا
   « ª ©» º ¹ ¸   ¶ µ ´ ³ ²   ± ° ¯ ® ¬﴾ 

 .]٤٣−٤٠الصافات:[
هذِه املتعُة واللَّذُة يف  č هللاهذِه أعظُم الثامِر, فاملخلُص جزاُؤُه عنَد ا

الَعاملِني, وهذا ال ينفُع, فتضمُّ إىل العلِم العمَل, جناِت النعيِم, نَعْم قد تكوُن مَن 
إالَّ اخلَلُق كلُّهم هلَكى «وَهذا أيًضا ال ينفُع, بل ال ُبدَّ ِمن اإلخالِص; لذا قيَل: 

                                                            

  ).٧/٥أبو نعيم يف احللية (أخرجه  )١(



 
 

אאאFE  ٧٦

ن, والعاِملون كلُّهم هلَكى إالَّ والعاملوالعاملِون كلُّهم هلَكى إالَّ  ,نوالعاملِ 
 .IQH» ملخِلصون عىل خطٍر عظيمٍ ن, واواملخِلص

, فأعامُلنا مقبولٌة إذا أخَلْصنا, ُيقَبُل هبذِه املادِة, الثمرُة الثانيُة: قبوُل العملِ 
, ففي حديِث َأيب أمامَة الباهيلِّ ملسو هيلع هللا ىلصوهبذِه الشجرِة, دلَّ عىل ذلَك قوُل النبيِّ 

  يقوُل , َلُه َخالًِصا َعَمِل إِالَّ َما َكاَن الَال َيْقَبُل ِمَن  هللاَإِنَّ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصعنَد النسائيِّ
 .IRH»َواْبُتِغَي بِِه َوْجُههُ 

َتَعلَّموا النيََّة «جاَءت وصايا السلِف كَيحَيى بِن َأيب كثٍري, يقوُل:  وبَذلَِك 
ا أبلُغ مَن العملِ   .ISH»فإهنَّ

ا  سبحاَنُه وتعاىل  هللاُ , واčهللافال بدَّ أن َتكوَن هذه النيُة حارضًة لديَك دائًام أهنَّ
ِلٌع عىل ه  ذا القلِب الَّذي هَو حملٌّ هلذِه النيَِّة.ُمطَّ

 يومَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمن ِمنَّا يف غنًى َعن شفاعتِِه  ,ملسو هيلع هللا ىلصالفوُز بشفاعِة النبيِّ  الثمرُة الثالثُة:
: يا ملسو هيلع هللا ىلصسأَل النبيَّ  جاَء يف َصحيح البخاريِّ أنَّ َأبا ُهريرَة فَقد القيامِة?! 
َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي « يامِة? قاَل:, َمن َأسعُد الناِس بَشفاعتَِك يوَم القčهللارسوَل ا

 .ITH», َخالًِصا ِمْن َقْلبِِه َأْو َنْفِسهِ هللاُِقَياَمِة َمْن َقاَل: َال إَِلَه إِالَّ االَيْوَم 
                                                            

. وانظر:  ), عن ذي النون املرصي٦٤٥٥أخرجه البيهقي بنحوه يف شعب اإليامن رقم ( )١(
  ).٣/٤١٤إحياء علوم الدين (

  ).٣١٤٠أخرجه النسائي: كتاب اجلهاد, باب من غزا يلتمس األجر والذكر, رقم ( )٢(
  ).٣/٧٠أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )٣(
), من حديث أيب هريرة ٩٩لم, باب احلرص عىل احلديث, رقم (البخاري: كتاب العأخرجه  )٤(

.  
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, سواٌء عىل مستَوى األفراِد أو عىل ُمستَوى النُرص والتمكنيُ : الثمرُة الرابعةُ 
ام أخَلْصَت خلصَت, وال خالَص إالَّ اجلامعاِت أو عىل ُمستَوى األمِم, كلَّ 

 باإلخالِص. 
قاَل:  جاَء عنَد النسائيِّ ِمن حديِث ُمصعِب بِن سعٍد َعن أبيِه فَقد 

َام َينُْرصُ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ  َة بَِضِعيِفَها, َبَدْعَوِهتِْم, َوَصَالِهتِْم, األُ َهِذِه  هللاُ إِنَّ مَّ
 .IQH»َوإِْخَالِصِهمْ 

األُوىل يف النِرص والتمكِني عىل ُمستَوى األفراِد واجلامعاِت  هذه هَي املوادُّ 
 واألمِم.

, هللاُ: هَي ثمرٌة عجيبٌة, فإذا َأخَلْصت يف عمِلك ومل ُتِرْد إالَّ االثمرُة اخلامسةُ 
 وأقَبْلت بقلبِك عليِه ُسبحاَنه; أقبَل عليَك بقلوِب العباِد كلِّهم. 

 :﴿ C B Aقُّ دليُل ذلَك يف سورِة مريَم, قاَل احل
E D﴾  أي: َأخَلصوا يف عَمِلهم﴿J I H G F﴾ 

 , أي: يوضُع هلم القبوُل والرضا واملودُة والرمحُة يف األرِض.]٩٦مريم:[
ما أقبَل عبٌد «قاَل:  وقد جاَء يف تفسِري هذِه اآليِة َعن هرِم بِن حياَن 

نَني إليِه, حتَّى يرزَقُه مودَهتم بقلوِب املؤم هللاُعزَّ وجلَّ إالَّ أقبَل ا čهللابقلبِه إىل ا
 .IRH»ورمحَتهم

, وجتُد له القبوَل يف غالِب قلوِب صِ املخل ُتقبُل عىلقلوُب اُملؤِمنني فتجُد 
                                                            

  .)٣١٧٨النسائي: كتاب اجلهاد, باب االستنصار بالضعيف, رقم (أخرجه  )١(
  ).٧٩٩), والبيهقي يف الزهد الكبري (٦٤٤ − ١٥/٦٤٣أخرجه الطربي يف التفسري ( )٢(
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ُسبحانُه وتعاىل جعَل ِمن ثامِر هذِه  هللاَ املؤمنَني, وجتُد له املحبَة واملودَة, والسبُب أنَّ ا
ضا يف األرِض.  الشجرِة القبوَل والرِّ

قد َتناُل هبا األجَر دوَن العمِل,  −وهَي اإلخالُص −  النيةُ : رُة السادسةُ الثم
رُه «: قاَل ابُن املبارك  ُربَّ عمٍل صغٍري ُتعظُِّمُه النيُة, وُربَّ عمٍل كبٍري ُتصغِّ

 .IQH»النيةُ 
ا أن َجتعَلهام  أو جتعَلهام لغِري  čهللاوالنيُة واإلرادُة ُيقصُد هبِام اإلخالُص, فإمَّ

عزَّ وجلَّ منَك نيَتك  هللاُإنَّام ُيريُد ا«: , قاَل الُفضيُل بُن عياٍض čهللا
 .IRH»وإرادَتك

غازًيا إىل  ملسو هيلع هللا ىلص: خرَج  وقد جاَء عنَد ابِن ماَجْه, ِمن حديِث جابرٍ 
وتبوُك بعيدٌة عن املدينِة, بينَها وبَني املدينِة جباٌل وأوديٌة وشعاٌب أكثُر ِمن −تبوَك 

, وهَو يف فلامَّ فرَغ ِمن غزوتِِه رجَع  − و تقريًباألِف وِمائَتي كيل
ِدينَِة ِرَجاًال َما َقَطْعُتْم َواِدًيا َوَال َسَلْكُتْم َطِريًقا إِالَّ املَ إِنَّ بِ «الطريِق قاَل ألصحابِِه: 

ُكوُكْم ِيف   .ISH»ُعْذرُ الْجِر َحَبَسُهُم األَ َرشَ
ُيعانوا التعَب واإلرهاَق واجلُهَد, هؤالِء مل َخيُرجوا معُه يف هذه الغزوِة, ومل 

 بل كانوا يف املدينِة, لِكْن كانت نيُتهم أن َيكونوا مَعهم لوال أن حَبَسهُم العذُر.
                                                            

/ ١٢(للذهبي تاريخ اإلسالم  ),٣٦٤/ ٤إحياء علوم الدين (), و٢/٢٧٥انظر: قوت القلوب ( )١(
٢٣٧(.  

  ).١/٧١انظر: جامع العلوم واحلكم ( )٢(
ابن ), و١٩١١أخرجه مسلم: كتاب اإلمارة, باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر, رقم ( )٣(

  ).٢٧٦٥ماجه: كتاب اجلهاد, باب من حبسه العذر عن اجلهاد, رقم (
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فأنَت ُربام َتنوي اخلَري, ولِكْن ال تتمكُن ِمن عمِلِه; فُتؤجُر عىل ذلَك, أو 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوُل اقاَل رس; تقدُر عَلْيها; فُتؤجُر عىل ذلَك َتنوي طاعًة, ولِكْن ال 

:  حديِث َأيب الدرداِء  َمْن َأَتى فَِراَشُه َوُهَو َينِْوي َأْن َيُقوَم «عنَد النسائيِّ
ْيِل, َفَغَلَبْتُه َعْينَاُه َحتَّى َأْصَبَح; َكَتَب ا َلُه َما َنَوى, َوَكاَن َنْوُمُه َصَدَقًة  هللاُ ُيَصيلِّ ِمَن اللَّ

ِه َعزَّ َوَجلَّ   .IQH»َعَلْيِه ِمْن َربِّ
فالعاقُل َمن يستثمُر هذه الشجرَة, فَينوي اخلَري مَن اآلَن; لُيكتَب له األجُر, 
ُه ُيكتُب له األجُر  ولينِو فعَل اخلَري يف شهِر رمضاَن, أو يف موسِم احلجِّ القادِم; فإنَّ

 حتَّى وإِْن ُحبَِس ِمن العَمِل بعذٍر ليَس له فيِه يٌد وال قصٌد.
  

                                                            

), وابن ماجه: ١٧٨٧ن أتى فراشه وهو ينوي القيام, رقم (أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل, باب م )١(
  ).١٣٤٤, رقم (ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليلكتاب إقامة الصالة, باب 
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ْثنا فيام مَىض َعن شجرِة اإلخالِص, وَعن ثامِر تلَك الشجرِة, وحريٌّ  حتدَّ
يف عمِله, فإنَّ العربَة بام استقرَّ يف هذا القلِب, وبِام  čهللاباملؤمِن أن َيعيَش خملًصا 

 أثمَرْت تلَك الشجرُة.
ُل اإلخ  الَص? ولكِْن قد يسأُل سائٌل فيقوُل: كيَف ُأحصِّ

وسائِل َحتصيِل اإلخالِص, َمن أخَذ هبا رشَد, وَمِن استمسَك هبا  بعُض هِذه 
ُهِدَي وُوفَق, فإذا أردَت أن َتستقرَّ يف قلبِك شجرُة اإلخالِص, وأن َتتذوَق ِمن 

 ثامِرها فدوَنك هذِه الوسائُل:
كاَن  هللاَ فإنَّ العبَد إذا عظََّم ا č هللا: عليَك بَتعظيِم االَوسيلُة األُوىل

ال يمكُن أن  َهذا مدعاًة إىل اإلخالِص, فإنَّك إذا عِلْمت بعظمِة اخلالِق 
: ; لذا يقوُل احلقُّ ترصَف شيًئا مَن األعامِل إىل َمن هَو دوَنه 

﴿j i h g f e d c b a﴾ ]:يستنكُر عىل هؤالِء ]٧٤احلج ,
ذيَن مل ُيعظِّموا ا  .هللاَ الَّ

� ¡ ¢ £ ﴿: مِر قاَل احلقُّ ويف موضٍع آخَر يف سورِة الز
² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾  :أي

هناك ارتباٌط بَني  ﴾º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ « ¼ ﴿ُكْن خملًصا, 
½ ¾ ¿ Á À ﴿ وحتقيِق اإلخالِص. č هللاتعظيِم ا

k k 
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É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ ]:٦٧− ٦٥الزمر[ . 
نيا   هللاُ فإىل َمن سَترصُف هذا العمَل, وا نيا كلُّ الدُّ هذه الدُّ

والسَمواُت مطوياٌت بيمينِه?! وماذا تريُد مَن اخلِري حينَام ترصُف عبادًة َينبغي أال 
 فإذا بِك ترصُفها ُهنا أو ُهناَك? čهللاُترصَف إالَّ 

يتِه, فأمهيُة اإلخالِص عظيمٌة,  :الوسيلُة الثانيةُ  ْف عىل اإلخالِص وعىل أمهِّ تعرَّ
جاَء يف ُسنن ابِن ماَجْه القيامِة بام يف قلوِهبم,  َيكفيَك أن تعلَم أنَّ الناَس ُيبَعثون يومَ 

َام ُيْبَعُث النَّاُس َعَىل نِيَّاِهتِمْ «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ  ِمن حديِث َأيب ُهريرَة   .IQH»إِنَّ
ك,  فنِيَُّتك يف الدنيا ُتبعُث عليها يوَم القيامِة, فام هَي نيُتك ِمن إحسانِك, وبِرِّ

ك, وأمِرك باملعروِف, وَهنِيك عِن املنكِر? وصالتِك, وصدقتِك وصياِمك, و حجِّ
i h ﴿يف ذلَك اليوِم:   هللاُ ألنَّك ُتبعُث عليها يوَم القيامِة; لذا قاَل ا

j﴾ ]:سُيبينُها  هللاُ , فهذه األموُر الَّتي أَرسْرَهتا ا]٩الطارق. 
يقوُل   هللاُوتكمُن أمهيُة اإلخالِص يف أنَّ أجَره عظيٌم, كيَف ال, وا

أي: أخلَص يف عمِله, وأراَد اآلخرَة,  ﴾V U T﴿يف سورِة اإلرساِء:  َلنا
﴿_ ^ ] \ [ Z Y X W﴾ ]:١٩ اإلرساء[. 

مذيِّ ِمن حديِث أنِس بِن مالٍك  : ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا وجاَء يف ُسنن الرتِّ
ُه َجَعَل ا« ْنيَاِغنَاُه ِيف َقْلبِِه, َوَمجََع لَُه َش  هللاُ وَمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َمهَّ َوِهَي  ْمَلُه, َوَأَتتُْه الدُّ

ْف عىل اإلخالِص, واعَلْم أنَّ العبَد إذا أخلَص كفاُه اIRH»َراِغَمةٌ  نيا. هللاُ, فتعرَّ  همَّ الدُّ
                                                            

  ).٤٢٢٩), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية, رقم (٢/٣٩٢أخرجه أمحد ( )١(
  ).٢٤٦٥الرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (أخرجه  )٢(
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: قاَل  بِن مسعوٍد  čهللاوجاَء يف ُمسنَد اإلماِم أمحَد ِمن حديِث عبِد ا
َهمَّ  هللاَُواِحًدا َهمَّ آِخَرتِِه, َكَفاُه اُموَم َمها اهلُ َمْن َجَعَل «: يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّكم سِمْعت

َبْت بِِه  ْنَيا, َملْ ُيَباِل ااهلُ ُدْنَياُه, َوَمْن َتَشعَّ  .IQH»ِيف َأيِّ َأْوِدَيتَِها َهَلَك  هللاُُموُم ِيف َأْحَواِل الدُّ
ُب إىل ا ْف عىل هذا األمِر, وانُظْر مهَّك إىل أيَن وأنَت تتقرَّ بعبادٍة,  čهللافتعرَّ

َبْت بِِه «, وال يُكْن مهُّك متشعًبا, قاَل: č هللاجَعْله وا , »ُمومُ اهلُ َوَمْن َتَشعَّ
 كَأْن يريَد ثناًء ِمن فالٍن, أو ويريُد مكافأًة ِمن فالٍن, أو يرتصُد منصًبا بعَد أياٍم, أو

نيا, واهلموُم كثريٌة, čهللايريُد هبذا العمِل الَّذي يتقرُب بِه إىل ا َوَمْن «قاَل: , يريُد به الدُّ
َبْت بِِه  ْنَيا, َملْ ُيَباِل ااهلُ َتَشعَّ  .»ِيف َأيِّ َأْوِدَيتَِها َهَلَك  هللاُُموُم ِيف َأْحَواِل الدُّ

: أن َتتعلَم كيَف ختلُص, فإنَّه ِعلٌم, وقد جاَء عنَد الطرباينِّ يف الوسيلُة الثالثةُ 
إِنََّام «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا , قاَل: قاَل  ُمعجِمه األوسِط ِمن حديِث َأيب الدرداءِ 

َّ ُيوَقهُ اخلَ ْلُم بِالتََّحلُِّم, َوَمْن َيتََحرَّ احلِ ِعْلُم بِالتََّعلُِّم, َوإنام ال  .IRH»ْريَ ُيْعطَُه, َوَمْن يتَِّق الرشَّ
عاةِ   أن ُيعلِّموا الناَس اإلخالَص, :والواجُب عىل العلامِء وطالِب العلِم والدُّ

َوِدْدت أنَّه لو كاَن مَن الفقهاِء َمن ليَس له «يقوُل:   َمجْرة يببُن أَ  čهللافَهذا عبُد ا
شغٌل إالَّ أن ُيعلَم الناَس َمقاصَدهم يف  أعامِهلم, ويقعُد إىل التدريِس يف أعامِل 

 .ISH»النياِت ليَس إالَّ 
                                                            

  ).٢٥٧, رقم (بالعلم والعمل بهجه: مقدمة السنن, باب االنتفاع أخرجه ابن ما )١(
والبيهقي يف الشعب ), ٥/١٧٤, وأبو نعيم يف احللية ()٢٦٦٣الطرباين يف األوسط رقم (أخرجه  )٢(

  .)١٠٢٥٤رقم (
  ).١/٣انظر: املدخل البن احلاج ( )٣(
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موقد  ا أبل«حينَام قاَل:  قوُل َحيَيى بِن َأيب كثٍري  تقدَّ ُغ َتعلَّموا النيَة, فإهنَّ
 .IQH»مَن العملِ 

نيا, الوسيلُة الرابعةُ  ا تطمُع يف ثَمرِة الدُّ : جاِهْد هذه النفَس, وراِقْبها; فإهنَّ
خيطُب ألنَّه َيستلذُّ بمدِح الناِس, فهذا ليَس بمخلٍص, أو الِذي  طيُب اخلهذا ف

ويف يصيلِّ لُيقاَل لُه: ما أمجَل صوَتك! فهذا ليَس بُمخلٍص, أو ُيظهُر للناِس عمَله 
نيتِه أن يكسَب عدًدا مَن الناِخبَني بعَد َسنٍة, وحريٌص هذِه األياِم أن ُيربَز كثًريا مَن 

 األعامِل; ألنَّه يفكُر يف استحقاٍق انتِخايبٍّ بعَد سنٍة, كيَف يصُل إليِه?
فَقْط, هذه النفُس تريُد أن  čهللاواجَعْله  čهللافانتبِْه إىل العمِل الَّذي تتقرُب بِه إىل ا

 :﴿ T S R Q P O N M هللاَُتنحرَف فجاِهْدها, قاَل ا
_ ^ ] \ [ Z Y X W V U `  fe d c b a

k j i h g﴾ ]:١٩−١٨ احلرش[ . 
ه  هللاُرِحَم ا«:  قاَل احلسنُ  فإن كاَن  −أي: عنَد نِيتِه− عبًدا وقَف عنَد مهِّ

رَ  čهللا  . IRH»مَىض, وإن كاَن لغِريه تأخَّ
ت شيًئا قطُّ أشدَّ عيلَّ ِمن نفِيس مرًة عيلَّ ما عاَجلْ «: وقاَل ُسفياُن 

 .ISH»ومرًة يل

                                                            

  ).٣/٧٠أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )١(
  ).٦٨٩٤( رقم ), والبيهقي يف الشعب٣٦٣٣٥(رقم شيبة يف املصنف  ابن أيبأخرجه  )٢(

  ).١/٨١), وإغاثة اللهفان (٤/٤٠٠وانظر: إحياء علوم الدين (
  ).٧/٥أبو نعيم يف احللية (أخرجه  )٣(
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نا عَلْيها   هللاُ ووسائُل َحتصيِل اإلخالِص َموجودٌة يف رشيعتِنا, وا دلَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابِه, ويف ُسنِة رسولِه 

أسأُلك اإلخالَص;  هللاُ, وُقْل: يا اč هللا: استِعْن باالوسيلُة اخلامسةُ 
الرياُء , وهو خِفيٌّ جدا, وقد جاَء ِمن َحديِث َأيب موَسى ألنَّ نقيَض اإلخالِص: 

ُقوا «: فقاَل  يومٍ  ذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص čهللا, قاَل: خَطَبنا رسوُل ا األشعريِّ  ا النَّاُس, اتَّ َ َأهيُّ
كَ  ْ ُه َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْملِ «أِي: الرياَء,  »َهَذا الرشِّ , لو مرَّ بجانبِك جمموعاٌت »َفإِنَّ

ال يمكُن أن تسمَع ُخطاها, ودبيَبها, فالرياُء أخَفى ِمن ذلَك. قاَل: فقاَل  مَن النملِ 
? čهللاأن يقوَل: وكيَف َنتَّقيِه وهَو أخَفى ِمن دبيِب النمِل يا رسوَل ا هللاُلُه َمن شاَء ا

َك بَِك َشْيًئا نَ «فأرَشَدهم قاِئًال:  ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َأْن ُنْرشِ ُهمَّ إِنَّ ْعَلُمُه, ُقوُلوا: اللَّ
; ألنَّ َهذا القلَب وهذِه النفَس č هللا, فاستِعْن باIQH»َوَنْسَتْغِفُرَك ملَِا َال َنْعَلُمه

نيا, وتريُد أن َترى ذلَك, وا  هللاُ تتقلُب, وتريُد العاجلَة, وتريُد حتصيَل الدُّ
 .يريُد َلنا اآلخرَة الباقيَة, وال يريُد َلنا هذِه الفانيَة الزائلَة 
أن  č هللاسائُل مخٌس, َمن أخَذ ِهبا جادا حازًما ُوفَِّق بإذِن اهذِه و

 يكوَن ِمن املُخِلصني الَّذيَن َتنبُت يف قلوِهبم شجرُة اإلخالِص.
  

                                                            

  ).٤/٤٠٣أخرجه أمحد ( )١(
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ه يوَم الفَ  č هللاإنَّ ِمن عدِل ا  ِل, ويومَ ْص أن جعَل يوَم القيامِة وسامَّ

يِن, وهو يوٌم جتتمُع فيه اخلصوُم, وهو يوُم القصاِص, ُيقتصُّ هلذا  اجلزاِء, ويوَم الدِّ
ا يف املظلوِم ِمن ظاملِِه, فَحريٌّ باملؤمِن أن ُيبقَي هذا اليوَم حيا يف ضمِريه, حاًرض 

ِدْرَهٌم ُقِيضَ  َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِدينَاٌر َأوْ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا; عقِله, بائنًا بَني عينيهِ 
 .IQH»ِمْن َحَسنَاتِِه َيْوَم َال ِدينَاٌر َوَال ِدْرَهمٌ 

 »ْفلُِس?املُ َأَتْدُروَن َمِن «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاويف احلديِث املشهوِر املحفوِظ قاَل رسوُل ا
تِي املُ «َمن ال درهَم لُه وال متاَع. قاَل:  čهللاقالوا: املفلُس فينا يا رسوَل ا ْفلَِس ِمْن ُأمَّ

ِقَياَمِة بَِصَالتِِه, َوِصَياِمِه, َوَزَكاتِِه, َوَيْأِيت َقْد َشَتَم َهَذا, َوَقَذَف َهَذا, َوَأَكَل ال َيْوَم َيْأِيت 
َب َهَذا, َفُيْقَعُد َفَيْقَتصُّ َهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه, َوَهَذا ِمْن  َماَل َهَذا, َوَسَفَك َدَم َهَذا, َوَرضَ

َطاَيا ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم, اخلَ نَاُتُه َقْبَل َأْن ُيْقَتصَّ َما َعَلْيِه ِمَن َحَسنَاتِِه, َفإِْن َفنَِيْت َحَس 
 .IRH»َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرَح ِيف النَّارِ 

                                                            

مر ), من حديث ابن ع٢٤١٤أخرجه ابن ماجه: كتاب الصدقات, باب التشديد يف الدين, رقم ( )١(
.  

), من حديث أيب هريرة ٢٥٨١مسلم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم الظلم, رقم (أخرجه  )٢(
.  
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إنَّه القصاُص, ولكنَّه قصاٌص يف احلَسناِت; يف حسناِت الصالِة, وحسناِت 
ال ُيمكُن أن ُيدفَع بالديناِر  الصياِم, وحسناِت الصَدقاِت, والقصاُص يوَم القيامةِ 

 والدرهِم, وال باجلاِه واملنصِب, وال بالتحايِل عىل ثغراٍت يف قانوٍن.
والقصاُص يوَم القيامِة بَني يَدِي احلقِّ سبحاَنه يكوُن يف هذِه احلسناِت 

تأملَّوا والسيئاِت, وهاُهنا صوٌر فَقْط للتذكِري, ُيقتصُّ فيها يوَم القيامِة هلؤالِء الَّذيَن 
نيا, فإنَّ يوَم القيامِة ُتسرتجُع فيه احلقوُق;  وا عىل فواِت حقوِقهم يف الدُّ وحترسَّ

 حقوُق املاِل والِعرِض, والدماِء, وغِري ذلَك مَن احلقوِق.
 : ُيقتصُّ يف الدماِء. املثاُل األوُل 

, أوُل ما ُيقَىض بَني  الناِس يف هذِه الدماُء الَّتي ُأهِدَرت وُسفَكْت بغِري حقٍّ
ُل َما ُيْقَىض َبْنيَ «: −واحلديُث يف َصحيح مسلمٍ −  ملسو هيلع هللا ىلص čهللالدماِء, قاَل رسوُل ا َأوَّ

َماءِ الالنَّاِس َيْوَم   . IQH»ِقَياَمِة ِيف الدِّ
نيا قد َتتخلُص ِمن  فاحَذْر أن َيأَيت إنساٌن يوَم القيامِة ُيطالُبك بدِمه, ففي الدُّ

قد َحتَظى ِهبا, أو بشفاعٍة, أو بغِري ذلَك, ولِكنَّ احلقَّ ذلَك بديٍة تدفُعها, أو بوجاهٍة 
 :﴿ f e d c هللاُإذا بِقَي إىل يوِم القيامِة, فَقْد قاَل ا

r q p o n m l k j i h g﴾    
 .]٩٣[النساء:

وهؤالِء الَّذيَن َيستهِرتون بالدماِء, إذا ُحكَم عَىل أحِدهم بالسجِن سنًة أو 
                                                            

), ومسلم: كتاب ٦٥٣٣البخاري: كتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث ابن مسعود ١٦٧٨القسامة, باب املجازاة بالدماء يف اآلخرة, رقم (
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َ وتأفََّف, فكيَف بَِمن يكوُن سجنِه يف يوِم القيامِة أكثَر ِمن ذلَك, ُربام ت ضايَق وحترسَّ
خالًدا فيها, كيَف اخلالُص? فِرسالتي للَّذيَن َيستهِرتون بالدماِء, سواٌء فيام َنرى 

ٍة, يَّ ٍة وعصبِ يَّ ِمن هذِه اخلصوماِت الَّتي حتدُث بَني الناِس, ففي حالِة غضٍب, أو محِ 
ُأ أحُد املتخ ِمه حتَّى القتِل, فيكوُن قد أهدَر دًما, ْص ِب َخ اِصَمْني بَرضْ قد َيتجرَّ

 وهذا يوجُب القصاَص يوَم القيامِة.
وهذا الشابُّ املستهُرت الَّذي يتجاوُز بسيارتِه هذه الرسعَة القانونيَة فيصدُم 

أرسٌة بكامِلها ستقُف فتكوُن هناَك ويقتُل, وُربام تزهُق بسبِب َهذا احلادِث أنفٌس, 
القيامِة تطالُب بالقصاِص, وُربام يتسبُب يف قتِل َمن مَعه ِمن أهِله يف سيارتِه,  يومَ 

 سيِقفون كلُّهم يوَم القيامِة للِقصاِص.ومَع ذلَِك 
َامِء وَ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا ُكوا ِيف َدِم ُمْؤِمٍن األَ َلْو َأنَّ َأْهَل السَّ ْرِض اْشَرتَ

أي: لِو اشرتَك أهُل السامِء واألرِض يف قتِل ; IQH»ْم ِيف النَّارِ َعَىل ُوُجوِههِ  هللاُ َألََكبَُّهُم ا
 عىل وجوِههم يف الناِر. هللاُمؤمٍن واحٍد ألَكبَّهُم ا

 :﴿   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A هللاُوقاَل ا
U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K﴾ ْط ; لِذا ال تتورَّ

ِت, فإذا غِضبَت يف حاِل خصومتِك, يف َهذا املسلِك, وهَي ِمن أعظِم الورطا
 فأبَعُد ما تفكُر فيِه القتُل.

َ الربَّاينَّ سعيَد بَن ُجبريٍ وَقَف  احلَجاَج ُروي أنَّ وقد  ,  خياطُب العاِمل
                                                            

), من حديث أيب سعيد ١٣٩٨رتمذي: كتاب الديات, باب احلكم يف الدماء, رقم (الأخرجه  )١(
  .اخلدري وأيب هريرة 
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فدَمَغه  ,»تلٍة تريُد أن أقتَلك ِهبايا سعيُد, اخَرتْ أيَّ قِ «وهو يريُد أن َيقتَله, فقاَل: 
ْعه احلَجاُج, قاَل: بجواٍب  سعيُد بُن ُجبٍري  يا َحجاُج, اخَرتْ أنَت, «مل يتوقَّ

فالقصاُص أماَمك, كام َتديُن ُتداُن, واجلزاُء ِمن جنِس العمِل, عىل أيِّ هيئٍة قَتْلَتني 
 . IQH»سُتقتُل ِهبا يوَم القيامةِ 
: الَّذي يغرتُّ بقوتِه وُسلطانِه وجاِهه فيرضُب اآلَخريَن, فَمن الصورُة الثانيةُ 

نيا, كاَن القصاُص ِمن حسناتِه يوَم القيامِة, كذلَك الَّذي َيتسلُط  رضَب  ظلًام يف الدُّ
 بجربوتِه عىل زوجتِه بالرضِب ظلًام, أو عىل أوالِده ظلًام, أو بسبِب وظيفتِه ظلًام.

وُيؤُملك أن َتَرى أو تسمَع معلًام يرضُب طالًبا, أو ربَّ أرسٍة يرضُب خادًما 
َمن «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاا يرضُب َمرؤوًسا عنَده يف العمِل, قاَل رسوُل ايف البيِت, أو رئيًس 

َب بَِسْوٍط ُظْلًام اْقُتصَّ ِمنُْه َيْوَم   .IRH»ِقَياَمةِ الَرضَ
يؤخُذ ِمن حسناتِه فُتعَطى فوالقصاُص هناَك يكوُن يف احلسناِت والسيئاِت, 

ني−هلذا املظلوِم, فإن مل يُكْن له حسناٌت  ا كثًريا والغرماُء ُكثٌر, هذا ألنَّه بطَش يف الدُّ
ُأخَذ ِمن سيئاِهتم فُطِرَحت عليِه ُثم  − يأخُذ ِمن حسناتِه, وهذا يأخُذ ِمن حسناتِه

 ُطرَح يف الناِر.
: يف يوٍم كنُت أرضُب قاَل أبو َمسعوٍد البدريُّ الصحايبُّ اجلليُل 

, قاَل: ِمن شدِة »ودٍ اْعَلْم َأَبا َمْسعُ «غالًما يل, فسِمْعت صوًتا ِمن َخلفي يقوُل: 
                                                            

هذه ): «٤/٣٣١), وقال الذهبي يف سري أعالم النبالء (٤/٢٩٤أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )١(
  ».حكاية منكرة, غري صحيحة

), من حديث أيب ٨/٤٥ي يف السنن الكربى (), والبيهق١٤٤٥أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )٢(
  .هريرة 
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, فسقَط السوُط ِمن ملسو هيلع هللا ىلص čهللالغضِب ما عَرْفت الصوَت, فالتفتُّ فإذا هَو رسوُل ا
, قاَل: هَو حرٌّ »ُغَالمِ الَأْقَدُر َعَلْيَك ِمنَْك َعَىل َهَذا  َلـلَّهُ اْعَلْم َأَبا َمْسُعوٍد «َيدي, قاَل: 

ْ «. قاَل: čهللايا رسوَل ا čهللالوجِه ا  .IQH»َتْفَعْل َلَلَفَحْتَك النَّارُ  َأَما َلْو َمل
وقد حيصُل ألَحِدنا ذلَك, فَتأيت مثُل هذِه املواعِظ والدروِس لنَستفيَد ِمنها 

 وُنحسَن املسلَك يف حياتِنا واملنهَج.
: صورُة الَّذيَن َينتِهكون األعراَض وَيتسلَّطون عَلْيها, وجاَء الصورُة الثالثةُ 

ُن لنا هذا املجتمَع ِمن كلِّ ملسو هيلع هللا ىلص čهللاسوَل اأنَّ ر ِمن حديِث ُبريدَة  , وهو حيصِّ
َهاِهتِمْ الَجاِهِديَن َعَىل املُ ُحْرَمُة نَِساِء «آفٍة قاَل:  . أِي: املجاهُد »َقاِعِديَن, َكُحْرَمِة ُأمَّ

الَّذي يذهُب للغزِو, واُملرابُط ِمن رجاِل األمِن الَّذي يذهُب لوظيفتِه, سواٌء كاَنت 
عنَد  − أو ترَكُهم− يف اخلارِج, ويرتُك زوجَته وبناتِه, وُربام ترَكها يف الداخِل أو 

ه, أو عنَد جاِره, ويذهُب يف هذا الواجِب األمنِي, يف وظيفٍة,  أخيِه, أو عنَد ابِن عمِّ
ه, انُظْر  أو يف رباٍط, أو يف جهاٍد, تتحوُل هذِه املرأُة هلذا الرجِل املتخلِِّف كحرمِة أمِّ

 . إىل هذا التحصنيِ 
َجاِهِديَن ِيف َأْهلِِه, املُ َقاِعِديَن َخيُْلُف َرُجًال ِمَن الَوَما ِمْن َرُجٍل ِمَن «قاَل: 

 .»ِقَياَمِة, َفَيْأُخُذ ِمْن َحَسنَاتِِه َما َشاَء َحتَّى َيْرَىض الَفَيُخوُنُه فِيِهْم إِالَّ َوَقَف َلُه َيْوَم 
َتَرْوَن َيَدُع َلُه ِمْن َحَسنَاتِِه «م قاَل: إلينا ثُ  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل ُبريدُة: فالتَفَت رسوُل ا

 . IRH»َشْيًئا?
                                                            

  ).١٦٥٩ك وكفارة من لطم عبده, رقم (يمسلم: كتاب األيامن, باب صحبة املاملأخرجه  )١(
, والنسائي: كتاب اجلهاد, )١٨٩٧مسلم: كتاب اإلمارة, باب حرمة نساء املجاهدين, رقم (أخرجه  )٢(

  ).٣١٩١باب من خان غازيا يف أهله, رقم (
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ا,  إنَّه القصاُص, فالعاقُل الراشُد هَو الَّذي جيعُل هذا اليوَم بَني عينيِه حاِرضً
 فال يتعرُض لدِم أحٍد, وال ملاِل أحٍد, وال لِعرِض أحٍد.

شاَتِني  ملسو هيلع هللا ىلص čهللا, فقال: رَأى رسوُل املسو هيلع هللا ىلصمَع النبيِّ  وخرَج أبو ذرٍّ 
, َأَتْدِري فِيَام َينَْتطَِحاِن?«َينتطحاِن, قاَل:  َوَلكِنَّ «قاَل: قلُت: ال. قاَل:  »َيا َأَبا َذرٍّ

شاتاِن غُري ُمكلَّفتِني, ومَع ; فهاَتاِن IQH»ِقياَمةِ الَربََّك َيْدِري, َوَسَيْقِيض َبْينَُهَام َيوَم 
نا  ْت بقروِهنا للمظلومِة منهنَّ مَن ال ذلَك سيقتصُّ ربُّ ظاملِِة, ملَِِن اغرتَّ

 ورتبتِها وقوِهتا وحجِمها, ُثم يقوُل: كونوا تراًبا.
هو يوُم اإلمهاِل, فباِدْر أن تتحلََّل اليوَم والفرصُة  اليومَ : أنَّ اُخلالصةُ و

متاحٌة, فَمن أخَذ أمواَل الناِس ظلًام, أو يسُكن يف بيٍت وال يدفُع األُجرَة, وقد 
اها. فيقوُل له املستأجُر:نِ طِ عْ تُ مل  !صاحُب البنايِة, ويقوُل: ُأجريتَيشَتكي ِمنه   ي إيَّ

دوَنك املحاكُم, اذَهْب فاشَتِك ثالَث سنواٍت, أو أربَع سنواٍت, فكيَف يأكُل هذا 
 املاَل احلراَم? يوَم القيامِة سُيقتصُّ ِمن حسناتِه.

بِلسانِه أو بيِده أو بفرِجه, كذلَك الَّذي َينتهُك أعراَض املؤِمنَني واملؤِمناِت 
عليِه أن َيتحلََّل اليوَم, وأيًضا الظاملُ ألوالِده, أو لوالَدْيه, عليِه أن َيتحلَل اليوَم, 

:  واحلديُث عنَد الُبخاريِّ ِمن حديِث َأيب ُهريرةَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص čهللافَقْد قاَل رسوُل ا
ْلُه َمْن َكاَنْت ِألَِخيِه َمْظَلَمٌة ِمْن َماٍل َأْو ِعْرٍض, « َيْوَم َقْبَل َأْن ُيْؤَخَذ ِمنُْه َيْوَم الَفْلَيَتَحلَّ

 .IRH»َال ِدينَاٌر َوَال ِدْرَهمٌ 
  

                                                            

  ).٤٨٢), والطياليس يف املسند رقم (٥/١٦٢أخرجه أمحد ( )١(
  ).٢٤٤٩أخرجه البخاري: كتاب املظامل والغصب, باب من كانت له مظلمة عند الرجل, رقم ( )٢(
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حينَام َيأيت شهُر شعباَن َتكثُر الَوصايا واملواعُظ واخلُطُب يف التشجيِع عىل 

 َشعباَن? وملاذا َهذا التذكُري بَشأنِه?!  استغاللِه, فِلامذا هذا االهتامُم بشأنِ 
 اجلواُب َعىل ذلَك يف َهذِه املسائِل الثالِث:

ِد اخلِري والصالِح والطاعِة, اَملسألُة األُوىل : نعلُم مجيًعا أنَّ النفَس مهيئٌة لتعوُّ
ففي شهِر شعباَن فرصٌة أن نعتاَد اخلَري, والصالَح والطاعاِت; حتَّى ال يدخَل 

رمضاُن فتتفاجَأ هذه النفُس; لذا جاَء يف احلديِث عنَد ابِن ماَجْه يف ُسننه أنَّ عَلْينا 
اَجُة, َوَمْن ُيِرِد ااَخل «قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  ُّ َجلَ ْهُه ِيف  هللاُ ْريُ َعاَدٌة, َوالرشَّ ا ُيَفقِّ بِِه َخْريً
ينِ   .IQH»الدِّ

 هللاُافَقد جَعَل ُف, َري عادٌة, أي: أنَّه ُيؤلَ أنَّ اخل ملسو هيلع هللا ىلص čهللاخيُربنا رسوُل ا 
  ا تألُف اخلَري وتعتاُده, وال هذِه النفوَس وجَبَلها وطَبَعها عىل أهنَّ

 تستنكُف منُه. 
ُد نفَسه عىل صنوٍف مَن اخلرياِت يف شهِر شعباَن;  فالعاقُل هَو الَّذي ُيعوِّ

                                                            

), من ٢٢١أخرجه ابن ماجه: مقدمة السنن, باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم, رقم ( )١(
  .حديث معاوية 

k k 



 
 

אאאFE  ٩٢

 č هللاحتَّى إذا جاَء رمضاُن فإذا هبذِه النفِس قِد اعتاَدِت اخلَري, وِمن رمحِة ا
ُد مَع هذِه النفِس, بخالِف اخلِري الَّذي تألُفه النفوُس.   أنَّ الرشوَر ترتدَّ

: أنَّ أياَم شهِر شعباَن الَّتي عدُدها كعدِد أياِم رَمضاَن, وكعدِد اَملسألُة الثانيةُ 
هَي أشبُه ما تكوُن بفرتِة اإلمحاِء, فهذِه األجساُد إذا أراَدْت أن وأياِم سائِر الشهوِر, 

قبَل عىل نشاٍط بَدينٍّ نصَحْت باإلمحاِء قبَل أن تقبَل عىل هذا النشاِط, وَتدبَّروا يف ت
عبَني الَّذي يريُد إرشاَكه يف هذِه اللعبِة  أيِّ لعبٍة رياضيٍة يأمُر مديُر الفريِق أحَد الالَّ

إالَّ أنَّه  ,َصَباِحهباإلمحاِء, فعَىل الرغِم ِمن أنَّه العٌب وحمرتٌف ويلعُب يف مساِئه ويف 
 ُيطالُبه بإمحاِء جسِده.

فهذِه النفوُس يف شعباَن َحتتاُج إىل هذا اإلمحاِء, فال َتستغِرُب أن تعكَف عىل 
ا  ا اعتاَدْت ذلَك يف شعباَن, وال َتستنِكُف مَن الصياِم; ألهنَّ القرآِن يف رمضاَن; ألهنَّ

 ا اعتاَدْت ذلك يف شعباَن.اعتاَدْت ذلَك يف شعباَن, وال َتستنكُف مَن القياِم; ألهنَّ 
ِمن حديِث  −كام جاَء عنَد الطرباينِّ يف ُمعجِمه الكبريِ −  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا

ِة ا ْريَ َدْهَرُكْم,اَخل اْفَعُلوا «, قاَل:  أنسٍ  ُضوا لِنََفَحاِت َرْمحَ  čهللا, َفإِنَّ čهللاَوَتَعرَّ
ا َمْن َيَشاءُ  تِِه ُيِصيُِب ِهبَ َأْن َيْسُرتَ َعْوَراتُِكْم  هللاَ ِمْن ِعَباِدِه, َواْسَأُلوا ا َنَفَحاٍت ِمْن َرْمحَ

َن َرْوَعاتُِكمْ   . IQH»َوَأْن ُيَؤمِّ
,  ويف روايٍة عنَده يف ُمعجِمه األوسِط ِمن حديِث حممِد بِن َمسلمةَ 

ُكْم «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا اِم َدْهِركُ  إِنَّ لَِربِّ ُضوِيف َأيَّ ا, َلَعلَّ ا هلَ ْم َنَفَحاٍت, َفَتَعرَّ
                                                            

), من ١٠٨٣), والبيهقي يف الشعب رقم (٧٢٠, رقم ٢٥٠/ ١يف املعجم الكبري (الطرباين أخرجه  )١(
  .حديث أنس 
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 .IQH»َأَحَدُكْم َأْن ُتِصيَبُه ِمنَْها َنْفَحٌة َال َيْشَقى َبْعَدَها َأَبًدا
, ِمنها والنوافُل  ُض الفرائسواٌء فأقبِْل يف شهِر شعباَن عىل ُصنوِف الطاعاِت, 

َدت.  ْد هذِه النفَس; حتَّى إذا أقبَل عليَك رمضاُن فإذا هبذِه النفِس قد َتعوَّ وعوِّ
 .أداُء الفرائِض, واإلكثاُر مَن النوافلِ  čهللاُم ما ُيتقرُب بِه إىل اوأعظ

 , نا يعرُف ذاَك احلديَث الُقديسَّ عنَد  َأيب هريرَة  حديِث ِمن وكلُّ
ٍء  هللاَُيُقوُل ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللالبخاريِّ قاَل رسوُل ا َب إَِيلَّ َعْبِدي بَِيشْ : َوَما َتَقرَّ

ْض  َّا اْفَرتَ ُب إَِيلَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه, َفإَِذا  ,ُت َعَلْيهِ َأَحبَّ إَِيلَّ ِمم َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ
ا,  ُه الَِّذي ُيْبِرصُ بِِه, َوَيَدُه الَّتي َيْبطُِش ِهبَ َأْحَبْبُتُه ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه, َوَبَرصَ

ا, َوإِْن َس   .IRH»َأَلنِي َأْعَطْيُتُه, َوَلئِِن اْسَتَعاَذِين َألُِعيَذنَّهُ َوِرجَلُه الَّتِي َيْمِيش ِهبَ
َقْد أكثَر مَن النوافِل, وحافَظ عىل الفرائِض, فجاَءْت هذه فذاَك الشخُص 

َده يف ُخطواتِه ويف حركِة َيديِه, هللاُ السبُع: أحبَّه ا , وحفَظ له سمَعه وبَرصه, وأيَّ
 اَذ. وأعطاُه ما سأَل, وأعاَذه ِممَّا استع

وأعظُم ما يكوُن يف شهِر َشعباَن ِمن َهتيئِة هذه النفوِس اإلقباُل عىل الصياِم, 
, قاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصتصُف َلنا حاَل النبيِّ  قاَلْت  عائشُة  , واحلديُث يف البخاريِّ

 .ISH»َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر ِصَياًما ِمنُْه ِيف َشْعَبانَ «
: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاليشُء العظيُم, فَقْد قاَل رسوُل اوصياُم اليوِم الواحِد جاَء يف فضِله 

                                                            

  ).٢٨٥٦), ويف األوسط رقم (٥١٩, رقم ١٩/٢٣٣أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(
  .)٦٥٠٢البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع, رقم (أخرجه  )٢(
), ومسلم: كتاب الصيام, باب ١٩٦٩عبان, رقم (أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم ش )٣(

  ).٧٨٢/١٧٧يف غري رمضان, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلصصيام النبي 



 
 

אאאFE  ٩٤ 

َيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّاِر البَِذلَِك  هللاُ إِالَّ َباَعَد ا čهللاَما ِمْن َعْبٍد َيُصوُم َيْوًما ِيف َسبِيِل ا«
قاَل َقد يوٌم واحٌد سواٌء كاَن يف شعباَن أو يف غِري شعباَن, و; أي: IQH»َسْبِعَني َخِريًفا

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ﴿ن ُأْبِعَد عِن الناِر: ملَِ   هللاُ ا
 .]١٨٥آل عمران:[ ﴾¤ ¥ ¦ § ¨

جاَء يف ُمسنَد فَقد : ألنَّه شهٌر ترفُع فيِه األعامُل إىل ربِّ العاَملَني, املسألُة الثالثةُ 
مل أَرَك َتصوُم ِمَن الشهوِر ما  čهللا: ُقلُت: يا رسوَل ااإلماِم أمحَد قاَل ُأسامُة 

َذلَِك َشْهٌر َيْغُفُل النَّاُس َعنُْه َبْنيَ َرَجٍب َوَرَمَضاَن, «: ملسو هيلع هللا ىلصَشعباَن, فقاَل  تصوُم ِمن
 .IRH»َعاملََِني, َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِيل َوَأَنا َصائِمٌ الْعَامُل إَِىل َربِّ األَ َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع فِيِه 

َر, ومَع ذلَك الَّذي ُغفَر له ما َتقدَم  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل َهذا رسوُل ا ِمن ذنبِه وما تأخَّ
ى َنفحاِت اخلِري.  يتحرَّ

فالعاقُل هَو الَّذي َيستثمُر مثَل هذِه األياِم وَيقوُم عىل تعويِد نفِسه وإِمحاِئها 
 بفعِل الفرائِض واِإلقباِل واِإلكثاِر مَن النوافِل. 

فيام َصحَّ  وِمَن النفحاِت الَعظيمِة يف شهِر شعباَن, وهَي ِمن َأعظِم الغنائمِ 
واحلديُث يف −  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن جعَل يف ليلِة نصِفه فرصًة ملغفرِة الذنوِب, فَقْد قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصعنُه 

مُة األلباينُّ  تِه ُسنِن ابِن ماَجْه, وأشاَر العالَّ َلَيطَّلُِع ِيف  هللاَإِنَّ ا«قاَل:  −إىل ِصحَّ
                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أيب سعيد ١١٥٣كتاب الصيام, باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه, رقم (

  .ي اخلدر
, رقم بأيب هو وأمي ملسو هيلع هللا ىلصصوم النبي ), والنسائي: كتاب الصيام, باب ٥/٢٠١أخرجه أمحد ( )٢(

)٢٣٥٧.(  
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ِميِع َخْلِقهِ  ٍك َأْو ُمَشاِحنٍ  َلْيَلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن َفَيْغِفُر ِجلَ  .IQH»إِالَّ ملُِْرشِ
ُيستثنَى ِمنه  :هذِه الغنائمِ وهذا اخلِري وهذِه النفحِة وُيستثنَى ِمن هذِه املغفرِة 

 .اُملِرشكون وهؤالِء الَّذين َمحلوا يف قلوِهبم الِغلَّ واِحلقَد عىل غِريهم
ا املباَرُك.. اعَمْل يف شهِر شعباَن عىل تَ  نظيِف قلبِك ِممَّا شحَن فِرسالٌة لَك أهيُّ

هِذِه ليُكْن شهُر شعباَن هَو القنطرَة الَّتي ُتصفَّى فيها و, فرصةٌ فإنَّه به مَن األحقاِد, 
ففي روايٍة ُأخرى عنَد الَبيهقيِّ يف ُشعِب اإليامِن ِمن , القلوُب قبَل دخوِل رمضانَ 

إىل صحِة َهذا  , وأيًضا أشاَر األَلباينُّ  حديِث َأيب َثعلبَة اخلَُشنيِّ 
َوُيْمِيل لِْلَكافِِريَن, َوَيَدُع  − أي: يف هذِه الليلةِ − َفَيْغِفُر لِْلُمْؤِمنَِني «احلديِث, فقاَل فيِه: 

 .IRH»ْقِد بِِحْقِدِهْم َحتَّى َيَدُعوهُ احلِ َأْهَل 
وبَني إخوانِك وَأخواتِك وأقاربِك يشٌء يا َمن بينََك  !ففرصٌة يف شهِر شعبانَ 

ْر أنَّ النبيَّ فوجريانِك  ًة بَني األرحاِم, وَتَذكَّ الَ «قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصصلِّْح هذِه األموَر, خاصَّ
 ديَث! وما أشدَّ وقَعه عَلْينا!ام َأعظَم هذا احلف, ISH»نََّة َقاطُِع َرِحمٍ اَجل َيْدُخُل 

; ألنَّ هففرصٌة يف شهِر شعباَن أن ُتصلَح ِمن هذِه األُموِر, بل يف أوِل النصِف ِمن
 فيغِفُر جلَميِع خلِقه إالَّ ملِرشٍك أو مشاِحٍن.  هللاُِة النصِف َيطَّلُِع ايف ليل

  
                                                            

), من ١٣٩٠, رقم (ما جاء يف ليلة النصف من شعبانأخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصالة, باب  )١(
  ).١٥٦٣, ١١٤٤, وانظر: السلسلة الصحيحة رقم (حديث أيب موسى األشعري 

), ٣٥٥١), والبيهقي يف الشعب رقم (٥٩٣, رقم ٢٢/٢٢٤جه الطرباين يف املعجم الكبري (أخر )٢(
  ).١١٤٤وانظر: السلسلة الصحيحة رقم (

), ومسلم: كتاب الرب والصلة, باب ٥٩٨٤البخاري: كتاب األدب, باب إثم القاطع, رقم (أخرجه  )٣(
  .طعم , من حديث جبري بن م)٢٥٥٦صلة الرحم وحتريم قطيعتها, رقم (
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اِب والطعاِم وغِريها مِن اُملفطِّراِت فحسُب,  ليَس الصياُم إمساًكا عِن الرشَّ

  هللاُاجلوارِح, وهَو الَّذي أراَده اإنَّام الصياُم له مفهوٌم آخُر, وهَو صياُم 
منَّا, أن ُنمسَك عِن الرشاِب والطعاِم وهَو حالٌل; لَترتبَّى هذِه النفوُس عىل صياِم 

.  اجلوارِح وهَو األهمُّ
فليَسِت العربُة أن َتستعدَّ لصياِم الشهِر فُتمسَك عِن الطعاِم والرشاِب وَعن 

ام ُهناَك َمفهوٌم أبعُد ِمن ذلَك, وهَو أن َتصوَم أن َتأَيت أهَلك يف هناِر رمضاَن, وإنَّ 
 . هللاُ, وهذا هَو الَّذي َأراَده اčهللاهذِه اجلوارُح َعن معصيِة ا

إَِذا ُصْمَت َفْلَيُصْم «: فَقْد جاَء يف ُمصنَّف ابِن َأيب َشيبَة قاَل جابٌر 
َك َولَِساُنَك َعِن  اِدِم, َوْلَيُكْن َعَلْيَك اخلَ َدْع َأَذى َحاِرِم, وَ املَ َكِذِب وَ الَسْمُعَك َوَبَرصُ

َعْل َيْوَم فِْطِرَك َوَصْوِمَك َسَواءً   .IQH»َوَقاٌر َوَسِكينٌَة َيْوَم ِصَياِمَك, َوال َجتْ
 فَحْسُب! , ليَس التوقَُّف عِن الطعاِم والرشاِب  هللاُهذا الَّذي يريُده ا

                                                            

), والبيهقي يف ٨٩٧٣), وابن أيب شيبة يف املصنف رقم (١٣٠٨أخرجه ابن املبارك يف الزهد رقم ( )١(
  ).٣٣٧٤الشعب رقم (

k k 
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َتعاىل َعنْه وَعن أبيِه وَعن  هللاُ رَيض ا− وَهذا املفهوُم أيًضا قاَله زيُن العابِديَن 
ه ا حقُّ الصوِم فَأْن تعلَم أنَّه حجاٌب َرضَبه ا«حينَام قاَل:  − جدِّ َعىل لِسانِك  هللاُ فأمَّ

 .IQH»وسمِعك وبِرصك وَفْرِجك وبطنِك; ليسَرتَك بِه مَن النارِ 
َد اإلم, هذا هَو الصيامُ  اُم ابُن فحريٌّ بالعبِد أن ُهييَِّئ نفَسه لذلَك, وقد أكَّ

ما ِمن جارحٍة يف بدِن اإلنساِن إالَّ «: عىل ذاِت املفهوِم فقاَل  اجلوزيِّ 
وَيلزُمه الصياُم يف رمضاَن ويف غِري رمضاَن, فصوُم اللساِن ترُك الكالِم إالَّ يف ذكِر 

, وصوُم السمِع ترُك اإلصغاِء إىل الباطِل وإىل ما ال حيلُّ سامُعه, č هللا
 .IRH»َتعاىل هللاُ ْني ترُك النظِر والغضُّ عامَّ حرَم اوصياُم العينَ 

, فحينَام َنتهيَُّأ الستقباِل شهِر  هللاُ هذِه املفاهيُم هَي الَّتي َأراَدها ا
نا ُنقبُل عىل دورٍة علميٍة َنرتبَّى فيها عىل صياِم اجلواِرِح,  رمضاَن ُهنيُِّئ أنفَسنا أنَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص čهللانا ننطلُق إىل سيِِّد اخللِق رسوِل ا, وِمن هُ  هللاُوهَي الَّتي أراَدها ا
مون َعنْه ما ذَكْرت  .الَّذي أخَذ َهؤالِء اُملتقدِّ

ُد هذا املفهوَم, فيقوُل فيام يتعلُق بصياِم اللساِن,  ملسو هيلع هللا ىلص هللاُفهاهَو رسوُل ا يؤكِّ
َياُم «:  واحلديُث عنَد احلاكِم يف ُمستدَرِكه ِمن حديِث َأيب ُهريرةَ  َلْيَس الصِّ

َفِث, َفإِْن َسابََّك َأَحٌد َأْو َجِهَل األَ ِمَن  ْغِو َوالرَّ َياُم ِمَن اللَّ َام الصِّ ِب, إِنَّ ْ ْكِل َوالرشُّ
 .ISH»َعَلْيَك, َفْلَتُقْل: إِينِّ َصائٌِم, إِينِّ َصائِمٌ 

                                                            

  ).٢٠رسالة احلقوق لعيل زين العابدين (ص:  )١(
  ).٢١٧بستان الواعظني (ص:  )٢(
), واحلاكم يف ٣٤٧٩), وابن حبان يف صحيحه رقم (١٩٩٦أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه رقم ( )٣(

  ).١/٤٣٠املستدرك (
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فُرتبَّى أن ُمتِسك هذا اللساَن يف رمضاَن ويف غِري رمضاَن, ُمتسُكه َعن كلِّ 
ذنٍب; عِن الكذِب, وعِن الِغيبِة, وعِن النميمِة, وَعن قوِل َخطيئٍة وَعن كلِّ 

الغيبُة خترُق «الباطِل, وَعن َشهادِة الزوِر, وال َتتكلُم به; هلذا قاَل بعُض السلِف: 
 .IQH»الصياَم, واالستغفاُر يرقُعه, فإِن اسَتَطْعت أن ال َتأَيت بصوٍم خمرٍق فافَعْل 

 :﴿ [ Zهَي َمكتوبٌة كام قاَل احلقُّ  وكلُّ كلمٍة َخترُج ِمِن ابِن آدمَ 
a ` _ ^ ] \﴾ ]:وقاَل احلقُّ , ]١٨ق :﴿ r q p o n

y x w v u t s﴾ ]:٨٠الزخرف[ . 
ْم قبَل رمضاَن ويف رمضاَن وبعَده أن َجتعَل هذا اللساَن يصوُم; ألنَّ  فتعلَّ

تقوَل الباطَل,  العربَة ِمن الصياِم أن َيصوَم هذا اللساُن, وكام أنَّك مطالٌب أن ال
وأن َتكوَن ورًعا يف هذا اجلانِب, وأن َيكوَن عنَدك القدرُة عىل أن يصوَم لِساُنك, 

 فأنَت كذلِك ُمطالٌب أن تصوَم ُأذُنك َعن سامِع الباطِل.
كذلَك ال َتسمُع الباطَل, فإذا جلَس معَك َمن ففَكام أنَّك ال تقوُل الباطَل 

ا أن تقوَم و ا أن ُتسكَته, حتَّى ال يقوَل الباطَل; ألنَّ َهذا هو يقوُل الباطَل فإمَّ إمَّ
 :﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Éصياُم السمِع, قاَل احلقُّ 

Ñ﴾ ]:٣٦اإلرساء[. 
r q p o ﴿الفئَة الصاِحلَة فقاَل:   هللاُ ووَصَف ا

s﴾ ]:٥٥القصص[. 
                                                            

) ونسبه أليب هريرة ٢١٤), ولطائف املعارف (ص: ٢/١٣٩انظر: جامع العلوم واحلكم ( )١(
.  
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 :﴿ É È Ç Æفإذا مل ُيعِرضوا َيكونوَن سواًء, قاَل احلقُّ 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ ]:لذا عىل العاقِل أن َيردَّ الباطَل, ]١٤٠النساء ;

ا أن َيردَّ نفَسه َعن مواقِع الباطِل.  وإمَّ
 َقبِـيْحالوَسْمَعَك ُصـْن َعـْن َسـَامِع

 

ــهْ  ــِق بِ ــِن النُّْط ــاِن َع َس ــْوِن اللِّ  َكَص
ــــَد َســــَامِع ــــَك ِعنْ ــــيْحالَفإِنَّ  َقبِ

 

ـــــهْ  ـــــِه َفاْنَتبِ ـــــٌك لَِقائِلِ ي @IQHَرشِ @

أراَد منَّا ما هَو أبعُد ِمن ذلَك, أراَد منَّا أن نردَّ َعن أعراِض  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ بل إنَّ 
 .IRH»ِقَياَمةِ الَعْن َوْجِهِه النَّاَر َيْوَم  هللاَُمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه َردَّ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصاآلَخريَن, فقاَل 

ى فَقْد تتكلَُّم بحرضتِك زوجُتك يف حقِّ والدتِك, أو تتكلُم يف حقِّ إحدَ 
 أخواتِك, أو َقْد تتكلَُّم والدُتك يف حقِّ زوجتِك, فردَّ اجلميَع عِن الباطِل.

ينا رسوُل ا َعىل صوٍم ثالٍث وهَو صوُم العِني, وصياُمها  ملسو هيلع هللا ىلص هللاُ كذلَِك ُيربِّ
َم ا s r q p o n ﴿ قال تعاىل: ,هللاُالغضُّ عامَّ حرَّ

_ ~ } | { z yx w v ut  d c b a `
f e﴾ ]:٣١− ٣٠ النور[. 

, وحِفَظ القرآَن čهللاعن شابٍّ نَشَأ يف طاعِة ا »التبِرصة«جاَء يف ِكتاب وَقد 
يف يوٍم مَن األياِم وَأنا أِقُف مَع َشيخي نَظْرت إىل احلراِم نظَر املستمتِِع « :كلَّه, قاَل 

ِذ, فالتَفَت إيلَّ َشْيخي قائًال: يا ُبنيَّ لتجدنَّ غبَّها ولو بعَد حٍني. فقاَل   : فبِقيُت املتلذِّ
                                                            

  ).٣/١١٥٠, انظر: معجم األدباء لياقوت احلموي (عيل السهواجي لحسني بن حممد أيبالبيتان ل )١(
باب ما جاء يف الذب عن عرض املسلم,  ), والرتمذي: كتاب الرب والصلة,٤٥٠/ ٦أمحد (أخرجه  )٢(

  ., من حديث أيب الدرداء )١٩٣١رقم (
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ُر فيِه, فأصَبْحت وقد  . قاَل: فنمُت ليلًة وأنا أتفكَّ عرشيَن سنًة ُأراعي ذلَك الغبَّ
 فصياُم العِني أن َتغضَّ الطرَف والنظَر عن كلِّ حراٍم.  .IQH» ُأنسيُت القرآَن كلَّه

وهناَك صياٌم رابٌع: وهَو صياُم البطِن, وهَو أالَّ َيدخَل فيه حراٌم, وخاصًة يف 
َيْأِيت َعَىل النَّاِس َزَماٌن, َال «َعنها:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاذه األزمنِة املتأخرِة, الَّتي قاَل رسوُل اهَ 

 .IRH»َراِم?اَحل َالِل َأْم ِمَن اَحل ْرُء َما َأَخَذ ِمنُْه, َأِمَن املَ ُيَباِيل 
تشتبُه األموُر, وُربَّام يغيُب الوازُع, وُربام يضعُف الديُن, وُربام تشتدُّ فَقْد 

أخَذ املاَل مَن احلالِل َأْم مَن  فَيأيت عىل الناِس زماٌن ال ُيبايل املرُء فيَام اجُة, احل
يُده فال يكوُن قد صاَم بطنُه عِن احلراِم; لِذا جاَء يف قوِل احلقِّ  احلراِم! فتمتدُّ 
 :﴿ _ ~ } | { z y x w v u t

a `﴾ ]:١٠النساء[.  

َ عَىل وقد يقوُم اإلنساُن عىل ماِل يتيٍم, أو ي ِث إرْ كوُن األُخ الكبُري هو املتويلِّ
إخوانِه وأخواتِه, فيأكُل الباطَل دوَهنم, وهَو إنَّام يأكُل يف بطنِه ناًرا, وَهذا مل يفَقِه 

 الصياَم عىل َحقيقتِه. 
لو «:  قاَل وهُب بُن الوردِ  لِإلماِم الذَهبيِّ » الكبائرِ «ويف ِكتاب 

 .ISH» َك حتَّى تنظَر ما تدخُل يف بطنِك حالٌل أم حرامٌ ُقمَت قياَم الساريِة ما نَفعَ 
قاَل  č هللاِمن َحديِث جابِر بِن عبِد ا» ُمسنَد اإلماِم أمحدَ «لذا جاَء يف 

                                                            

  ).١/١٦٥التبرصة البن اجلوزي ( )١(
), من حديث ٢٠٥٩البخاري: كتاب البيوع, باب من مل يبال من حيث كسب املال, رقم (أخرجه  )٢(

  .أيب هريرة 
  ).١٢٠ − ١١٩الكبائر (ص:  )٣(
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َام َجَسٍد َنَبَت ِمْن ُسْحٍت َفالنَّاُر َأْوَىل بِهِ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا  . IQH»َأيُّ
ُض هذه اجلوارَح أن تَ   ? č هللاكوَن طائعًة َيبَقى سؤاٌل.. كيَف أروِّ

اجلواُب: يكوُن ذلَك بوسائَل, أذكُر منها َوسيلًة واحدًة, وهَي أن َتعلَم أنَّ 
ِة, سَتشهُد َلنا أو عَلْينا يوَم  هِذِه اجلوارَح الَّتي َنقوُم عىل تدليِلها وغمِسها يف اللذَّ

 القيامِة.
ا ِمن نِعِم čهللا فالعاقُل َمن يتعامُل مَع هذه اجلوارِح بأن َجيعَلها طائعةً  ; ألهنَّ

يصيلِّ وأطاَل الصالَة, حتَّى َتفطََّرت َقَدماُه وخَرَجت منها  ملسو هيلع هللا ىلص; لِذا َملَّا قاَم النبيُّ čهللا
َر, čهللا: يا رسوَل االدماُء, قاَلْت عاِئشُة  َم ِمن ذنبِك وما تأخَّ , ُغفَر لَك ما تقدَّ

هبذِه اجلوارِح  هللاُمتَّعني ا; IRH»ًرا!َأَفَال َأُكوُن َعْبًدا َشُكو«كيَف َتصنُع? قاَل: 
ْر قوَل احلقِّ čهللافجَعْلُتها يف طاعِة ا  :﴿  Ñ Ð Ï Î Í, وإالَّ فلنَتذكَّ

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ ]:٢٠فصلت[. 
ْر قوَل احلقِّ   :﴿ u t s r q pولنَتذكَّ

z y x w v﴾ ]:٦٥يس[ . 
ُض جوارَحه أن فالعاقُل َمن َيرتبَّى عىل هذا الشهِر املباَرِك, فُرييبِّ  نفَسه وُيروِّ

 .čهللاَتكوَن صائمًة طائعًة قائمًة عىل حدوِد ا
  

                                                            

  ).٣/٣٢١أخرجه أمحد ( )١(
مسلم: كتاب صفة القيامة واجلنة والنار, باب إكثار األعامل واالجتهاد يف العبادة, رقم أخرجه  )٢(

  .من حديث عائشة ), ٢٨٢٠(
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إنَّ ِمن البشائِر الَّتي َيفرُح هبا املؤمُن وهو ُيطالُع أحاديَث الصياِم, وأحاديَث 

إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُفتَِّحْت «يف قولِه:  ملسو هيلع هللا ىلصاستِقباِل شهِر رمضاَن ما صحَّ عنُه 
َياطِنيُ  َامِء, َوُغلَِّقْت َأْبَواُب َجَهنََّم, َوُسْلِسَلِت الشَّ  .IQH»َأْبَواُب السَّ

فالعبُد املسلُم يفرُح بمثِل َهذه األحاديِث املبيِّنِة لفضائِل شهِر رمضاَن, 
َامءِ فُ «: ملسو هيلع هللا ىلصوالفضُل يف َهذا احلديِث ُمتعدٌد, ِمن ذلَك قوُله   ».تَِّحْت َأْبَواُب السَّ

َهْل ُتفتَُّح أبواُب السامِء يف غِري رَمضاَن? وَهْل للسامِء أبواٌب  وُهنا سؤاٌل:
 ُتفتُح? وَهْل هناَك أحواٌل وأوقاٌت ُتفتُح فيها أبواُب السامِء?

 ;]١١القمر:[ ﴾... :﴿g f eنَعْم, قاَل احلقُّ  اجلواُب:
 بواًبا ُتفتح ألُناٍس, وتغلُق يف وجوِه آَخريَن.ويف هذا بياٌن أنَّ للسامِء أ

 إَِىل  بِنَا ِرَج عُ  ُثمَّ «:  يف حديِث أنسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصويف َصحيح مسلٍم قاَل النبيُّ 
َامءِ  يُل. قِيَل: َوَمْن َمَعَك? َقاَل:  السَّ يُل َفِقيَل: َمْن َأْنَت? َقاَل: ِجْربِ َفاْسَتْفَتَح ِجْربِ

                                                            

), ومسلم: ١٨٩٩أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان, رقم ( )١(
  . ), من حديث أيب هريرة١٠٧٩كتاب الصيام, باب فضل شهر رمضان, رقم (

k k 
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ٌد   .IQH»َث إَِلْيِه? َقاَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه, َقاَل: َفُفتَِح َلنَا. قِيَل: َوَقْد ُبعِ ملسو هيلع هللا ىلصُحمَمَّ
ففي هذا احلديِث وغِريه داللٌة عىل وجوِد أبواٍب للسامِء, وُهناَك أحوال 

 السامِء, ِمنها:  ُتفتُح فيها أبواُب 
 إذا ُنوِدَي بالصالِة ُفتِحت أبواُب السامِء. احلاُل األُوىل:
عنَد َأيب داوَد الطياليسِّ يف  يف حديِث أنٍس  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا

َامِء,«: »ُمسنِده« َالِة ُفتَِحْت َأْبَواُب السَّ َعاءُ  َواْسُتِجيَب  إَِذا ُنوِدَي بِالصَّ  .IRH»الدُّ
هذه هَي الغايُة ِمن بياِن فتِح أبواِب السامِء: أنَّ الدعاَء ُيستجاُب يف هذه 

 اللحظِة.
» ُمسنَد أمحدَ «جاَء يف ; فقد ُفتَِحت أبواُب السامءِ الصالُة كذلَك إذا أقيَمِت 

الِة ُفتَِحْت َأْبَواُب «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا ِمن حديِث جابٍر  َب بِالصَّ إَِذا ُثوِّ
َعاءُ  َامِء َواْسُتِجيَب الدُّ ُل.ISH»السَّ  , هذه احلالُة األُوىل, والوقُت األوَّ

 يف ُمنتَصِف الليِل. احلاُل الثانيُة:
ا بنوٍم أو بلهٍو, وَتبَقى القلُة  وأغلُب  الناِس يف غفلٍة َعن هذا الوقِت, إمَّ

القليلُة ال هَي يف نوٍم, وال هَي يف هلٍو, ولِكنَّها هتتبُل هذه الفرصَة الَّتي قاَل فيها 
كام جاَء عنَد الطرباينِّ يف ُمعجِمه األوسِط ِمن حديِث ُعثامَن بِن َأيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

                                                            

), من حديث أنس ١٦٢, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم: كتاب اإليامن, باب اإلرساء برسول اهللا  )١(
.  

), وأبو يعىل يف ٩٨١٧), والنسائي يف السنن الكربى رقم (٢٢٢٠أخرجه الطياليس يف مسنده رقم ( )٢(
  ).٤٠٧٢املسند رقم (

  ).٣/٣٤٢أخرجه أمحد ( )٣(
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ْيِل َوُينَاِدي ُمنَاٍد: «: ملسو هيلع هللا ىلص, قاَل  العاِص الثقفيِّ  َامِء نِْصَف اللَّ ُتْفَتُح َأْبَواُب السَّ
َج َعنُْه?  َهْل ِمْن َداٍع َفُيْسَتَجاَب َلُه? َهْل ِمْن َسائٍِل فُيْعَطى? َهْل ِمْن َمْكُروٍب َفُيَفرَّ

إِالَّ َزانَِيًة َتْسَعى بَِفْرِجَها, َأْو َلُه   هللاُ َفَال َيْبَقى ُمْسلٌِم َيْدُعو بَِدْعَوٍة إِالَّ اْسَتَجاَب ا
اًرا  .IQH»َعشَّ

هذه فرٌص َعظيمٌة, وهَي رسالٌة أنَّ أبواَب السامِء ال ُتفتُح يف رمضاَن 
 فحسُب, بل يف كلِّ ساعٍة, ويف كلِّ ليلٍة, والفرصُة بَني يديَك.

  قاَل  ريرَة أمحَد ِمن َحديِث َأيب هاإلماِم : ما جاَء يف ُمسنَد احلاُل الثالثةُ 
َامِء َيْوَم االْثنَْنيِ َوَيْوَم الُتْفَتُح َأْبَواُب «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا ِميِس, َفُيْغَفُر لُِكلِّ َعْبٍد َال اَخل سَّ
ُك بِا َشْيًئا, إِالَّ َرُجًال َكاَنْت َبْينَُه َوَبْنيَ َأِخيِه َشْحنَاُء, َفَيقوُل: َأْنظُِروا َهَذْيِن  čهللاُيْرشِ

 ُيريدُ   هللاَ افإنَّ فانُظْر إىل هذا اخلِري املتدفِِّق العميِم, ; IRH»لَِحاَحتَّى َيْصطَ 
 بِنا اخلَري.

وهَي ِمن أعظِم األحواِل, وهَي يف ُمتناوِل يِدك, فَقْد ال تدرُك  احلاُل الرابعُة:
ه االثنَْني واخلميَس, أو ال ُتدرُك ُمنتصَف الليِل, ولِكنَّ هذا األمَر يف يِدَك, إذا فعلتَ 

 .č هللاكنَت سبًبا يف فتِح أبواِب السامِء لَك وهَو: ِذكُرك 
واحلديُث يف َصحيح مسلٍم: َبْينََام َنْحُن ُنَصيلِّ َمَع  عمَر  ابنُ  قاَل 
 čهللا َكثًِريا, َوُسْبَحانَ  čهللاْمُد احلَ َأْكَربُ َكبًِريا, وَ  هللاَُقْوِم: االإِْذ َقاَل َرُجٌل ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاَرُسوِل ا

                                                            

  ).٢٧٦٩), واألوسط رقم (٨٣٩١, رقم ٩/٥٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(
مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب, باب النهي عن الشحناء والتهاجر, ), و٢/٣٨٩أخرجه أمحد ( )٢(

  .)٢٥٦٥رقم (
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َقاِئُل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا? َقاَل َرُجٌل ِمَن ال: َمِن ملسو هيلع هللا ىلص čهللاَرًة َوَأِصيًال. َفَقاَل َرُسوُل اُبكْ 
َامءِ «. َقاَل: čهللاَقْوِم: َأَنا َيا َرُسوَل اال ا َأْبَواُب السَّ ا, ُفتَِحْت َهلَ . َقاَل اْبُن ُعَمَر »َعِجْبُت َهلَ

 َهللاُسوَل ا: َفَام َتَرْكُتُهنَّ ُمنُْذ َسِمْعُت رč َيُقوُل َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصIQH. 
ثبل  ام  ملسو هيلع هللا ىلصَعن رُجلِني ِمن أصحاِب النَّبيِّ  يعقوُب بُن عاصٍم  حدَّ أهنَّ

يَك َلُه, َلُه  هللاُ َمْن َقاَل: َال إَِلَه إِالَّ ا«يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاسِمعا رسوَل ا ْلُك املُ َوْحَدُه َال َرشِ
ا ُروُحُه, َوَوْجُهُه ْمُد, ُحيْيِي َوُيِميُت, َوُهَو َعَىل اَحل َوَلُه  ٍء َقِديٌر. ُخمْلًِصا ِهبَ , čهللا ُكلِّ َيشْ

بُّ إَِىل َقائِلَِها مِ  َامِء َفْتًقا َحتَّى َينُْظَر الرَّ ًقا لَِساُنُه َوَقْلُبُه إِالَّ ُفتَِقْت َلُه َأْبَواُب السَّ ْن ُمَصدِّ
ْنَيا, َوُحقَّ لَِعبٍد إَِذا َنَظَر ا  .IRH»َأن ُيْعطَِيُه ُسؤَلهُ  إَِليهِ  هللاَُأْهِل الدُّ

ْم بَني يَدْي دعاِئك:  وحَده ال  هللاُال إلَه إالَّ ا«فإذا أَرْدت أن تدعَو بدعوٍة فقدِّ
 .»رشيَك لُه, لُه امللُك ولُه احلمُد, ُحيِيي ويميُت وهَو عىل كلِّ يشٍء قديرٌ 

َح َهذا احلديَث  احلاُل اخلامسُة: العالمُة أمحُد  جاَء يف ُمسنَد اإلماِم أمحَد وصحَّ
ْظُلوِم َيْرَفُعَها املَ َوَدْعَوُة «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ  من َحديِث َأيب ُهريرَة  شاكٍر 
بُّ ال َغَامِم َيْومَ الَفْوَق  َامِء, َوَيُقوُل الرَّ ا َأْبَواُب السَّ ِيت ِقَياَمِة, َوُيَفتَُّح َهلَ : بِِعزَّ

نَِّك َوَلْو َبْعَد ِحنيٍ   .ISH»ألَْنُرصَ
أبواُب السامِء ُتفتُح يف غِري شهِر رمضاَن, فإذا ُفتَِحت أبواُب السامِء  :إَذنْ 

                                                            

  ).٦٠١أخرجه مسلم: كتاب املساجد, باب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءة, رقم ( )١(
  ).٩٧٧٢( أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم )٢(
), والرتمذي: كتاب صفة اجلنة, باب ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها, رقم ٢/٤٤٥أخرجه أمحد ( )٣(

  ).١٧٥٢, رقم (يف الصائم ال ترد دعوته), وابن ماجه: كتاب الصيام, باب ٢٥٢٦(
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فهي كرامٌة لَك, حينَام يكوُن الفتُح بسببِك, وباملفتاِح الَّذي بَني يديَك, فإذا ُفتَِحت 
ْت هذه الفرصَة.  فال ُتفوِّ

ا ُتغلُق يف  وجوِه وإذا كاَنْت أبواُب السامِء ُتفتُح ألُناٍس كرامًة هلم, فإهنَّ
جاَء ما  :آَخرين ُسخًطا عليِهم, فِمن َهؤالِء الَّذيَن ُتغلُق يف وجوِههم أبواُب السامءِ 

مذيِّ َعن ُعروَة بِن مرَة, قاَل: قلُت ملعاويُة   čهللا: سِمْعت رسوَل ايف ُسنِن الرتِّ
ِة واَخل اَجِة وَ اَحل َما ِمْن َواٍل ُيْغلُِق َباَبُه ُدوَن َذِوي «يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  هللاُ ْسَكنَِة إِالَّ َأْغَلَق املَ الَّ

تِِه َوَحاَجتِِه َوَمْسَكنَتِهِ  َامِء ُدوَن َخلَّ   .IQH»َأْبَواَب السَّ
ِة وَ اخلَ وَ « وقوُله: وٍز, وحاجُته أي: َمن هَو يف حاجٍة وفقٍر, وع :»ْسَكنَةِ املَ لَّ

لكثَري دوَن أن عنَد َهذا الوايل أِو املسؤوِل, وبَني يديِه, وال َيتطلَُّب ِمنه اليشَء ا
 َيستقبَِله وَيقَيض حاجَته, سواٌء كان موظًَّفا صغًريا أو كبًريا.
أبواَب السامِء دوَن  هللاُ فكلَّام َأغَلْقت باَبك دوَن َذوي احلاجاِت, َأغلَق ا

حاجتِك, وكلَّام َفَتْحت هذِه األبواَب ُفتَِحت لَك أبواُب السامِء عنَد حاجتِك 
 وَخلتِك وَمسكنتِك.

نيا فالعا قُل والراشُد َمِن استثمَر فتَح هذِه األبواِب, ففتَحها عىل َنفِسه يف الدُّ
 حتَّى ُتفتَح عليِه ُدنيا وآخرًة.

  

                                                            

  ).١٣٣٢), والرتمذي: كتاب األحكام, باب ما جاء يف إمام الرعية, رقم (٢٣١/ ٤أمحد (أخرجه  )١(
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العباَد لِعبادتِه, فأرسَل ِمن أجِل ذلَك الرسَل, وأنزَل   هللاُ خَلَق ا
:َن الطريَق, الكتَب, وأبا  فانقَسَم الناُس إىل َفريَقْنيِ

 , فكاَن مآُله اجلنَة.čهللافريٍق اختاَر طريَق االستقامِة, فاستقاَم عىل رشيعِة ا − 
, وبَغى, فكاَن مآُله  −  وفريٍق اختاَر طريَق الزيِغ والضالِل فطَغى, واستكَربَ

 الناَر.
ْنيا, وَمآالِن يف اآل  هللاُ خرِة, واخلياُر بيِدك, قاَل اُمها طريقاِن يف احلياِة الدُّ

 :﴿µ ´ ³ ²   ± ° ¯ ® » º ¹ ¸ ¶  ¾ ½ ¼
Å Ä Ã Â Á À ¿  É È Ç Æ﴾   :ُمها َفريقاِن, ]٤١−٣٧[النازعات .

آل [ ﴾ :﴿i h g f e d c b هللاُ قاَل ا
 .]١٥٢عمران:

 :﴿ Y X W V U T هللاُ وُمها َمآالِن: قاَل ا
 ` _ ^ ] \ [ Z﴾   :ص]٢٨[. 

 قاِن, وَمآالِن يف اآلِخرِة.ُمها َفري
 :﴿ zx w v u t sقاَل احلقُّ 

k k 
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 .]٤[يونس:   ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
±  :﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²وقاَل 

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾   :ُمها َفريقاِن.]٢١[اجلاثية ,  
« ¼ ½ ¾ ¿  :﴿ Å Ä Ã Â Á À هللاُقاَل ا

Æ﴾   :ُمها َطريقاِن.]٢٢[امللك , 
, ]١٠[البلد:   ﴾  :﴿q p هللاُ قاَل ا ِّ : نجَد اخلِري, ونجَد الرشَّ

 واخلياُر بيِدك ختتاُر أيَّ الطريَقْني.
 :﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º هللاُقاَل ا

Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã﴾ ]:٣−٢اإلنسان[.  

ال يمكُن أن َيستوَي املآُل يف اآلخرِة ملَِن وُمها طريقاِن واخلياُر بيِدك, فها
, و ال َمن ُيزكِّي بَِمن يمنُع زكاَته, وال عفيِف اللساِن, رشيِف يصيلِّ بَمْن ال ُيصيلِّ

له بَِمن  هللاُاخلُطى بغِريه ِمن أهِل السوِء, وال َمن يصوُم شهَر رمضاَن عامَّ أحلَّ ا
 ُيْفطُِر يف هناِر رمضاَن, ال يمكُن أن َيستِويا.

ُ أنَّ مآَل الصاِحلَني َخيتلُف  وهذِه مشاهُد ورحلٌة طويلةٌ  َعن َمآِل أهِل  ُتبنيِّ
 حينَام, واملالِئكِة لَتقبَض الروِح  عنَد نزولِ  وهَي َحمطَّاٌت:السوِء الظاملَِني ألَنفِسهم, 

َمُل اجلنائُز عىل األعناِق  تطاِيُر , واحلُرش , والبعُث والنشورُ , ويف القربِ , وُحتْ
 يف اجلَنِة أِو الناِر. , والصحِف 

َمت يف تبدُأ آخرُتنا عنَدما َخترُج هذِه الر وُح, وهَي َخترُج عىل َوفِق ما قدَّ
نيا, فصالُتك وصياُمك وصالُحك كلُّ ذلَك َينفُعك هناَك, واملالئكُة َتنزُل عىل  الدُّ



Fא١E 

 
 

١٠٩

¥ ¦ § ﴿: أهِل الصالِح وهَي ُتبُرشهم باجلَنِة, قاَل احلقُّ 
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾   :٣٢[النحل[. 

ه,  فاملالئكُة تنزُل عىل هذا امليِت الَّذي ُ َنبِكي عليِه, هو َيراها, وهَي ُتبرشِّ
الُم عليَك, أبِرشْ باجلَنِة الَّتي ُكنَت ُتوَعُد بام كنَت َتعمُل.  تقوُل له: السَّ

 :﴿ I H G F E D C B A هللاُقاَل ا
T S R Q P O N M L K J  U

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
f e j i h g﴾   :٣٢−٣٠[فصلت[. 

نزوَل مالئكِة العذاِب عىل أهِل السوِء فقاَل   هللاُوَقْد وصَف ا
 :﴿  ©   ¨  §  ¦¥    ¤  £     ¢  ¡   �

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª
 .]٥١−٥٠األنفال:[ ﴾¹ 
املالئكُة َيِرضبون وجوَههم فَرتى مآَله يف أوِل َحلظٍة, س هَذا خياُركف

وَهنم باجلنِة, بل  وهنم بالناِر.وأدباَرُهم, وال ُيبرشِّ  ُيبرشِّ
َن نفَسه مَن احلراِم بَِمن ترَك  فال يمكُن أن َيستوَي َعفيُف اليِد الَّذي حصَّ

 لنفِسه الزماَم تأكُل يف احلالِل ويف احلراِم, املآُل ُهناَك خيتلُف.
فإنامَّ تنزل َتنزُل عىل أهِل الصالِح واإليامِن عنَدما املالئكُة  َمشهٌد آخُر:

ْؤِمَن إَِذا َكاَن ِيف اْنِقَطاٍع املُ َعْبَد الإِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصاحلُسِن واجلَامِل, قاَل النبيُّ  بوجوٍه يف غايةِ 
ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن  َامِء َمَالئَِكٌة بِيُض اآلِمَن الدُّ ُوُجوِه, َكَأنَّ الِخَرِة َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ
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ْمُس, َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفانِ   .IQH»نَّةِ اَجل  ِمْن َحنُوطِ  نَِّة, َوَحنُوطٌ اَجل  ُوُجوَهُهُم الشَّ
ا الشمُس, جاُؤوا فهِذِه  صورٌة يف غايِة احلُسِن واجلامِل: وجوُههم بيٌض كأهنَّ

بأكفاٍن ال َنراها, وهَي أكفاٌن مَن اجلَنِة ُقطَِعت من اجلَنِة, وجاُؤوا هبذا احلنوِط 
 الَّذي هو ِمن َحنوِط اجلنِة.

َكافَِر الَعْبَد الَوإِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصت الصورَة املقابلَة, يقوُل فيها النبيُّ لِكنَّك إذا شاَهدْ 
ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن  َامِء َمَالئَِكٌة ُسوُد اآلإَِذا َكاَن ِيف اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ ِخَرِة َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ

مقطوٌع مَن الناِر, ُتَلفُّ فيِه  : هذِه األكفاُن الَّتي مَعهم َنسيٌج »ُسوُح املُ ُوُجوِه َمَعُهُم ال
 هذه النفُس اخلبيثُة.

 خيتاُر لنفِسه املشاهدَ فإنَّه حينَام يتخلَُّف الرجُل عِن الصالِة ويرتُكها, ف
يئة  .احلسنَةَ  , وحينَام ختتاُر طريَق الصالِح فإنَّك ختتاُر لنفِسك املشاهدَ السَّ

َجيْلُِسوَن ِعنَد «: ملسو هيلع هللا ىلصٌة, قاَل النبيُّ أنَّ هذِه املالئكَة أعداُدها َغفري َمشهٌد ثالٌث:
ونه ِمن كلِّ جانٍب, فَتأيت  »َبَرصِ الَرْأِسِه َمدَّ  َتنزُل كلُّها بَِمعيِة مَلِك املوِت, حيفُّ

 ُختاطُب هذه النفَس املؤِمنَة.
 čهللاقاَل: قاَل رسوُل ا َقْد جاَء عنَد ابِن ماَجْه, ِمن حديِث َأيب ُهريرَة و

ُه يِّ املَ إِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص ُرضُ ُتَها النَّْفُس املَ َت َحتْ ا َقاُلوا: اْخُرِجي َأيَّ ُجُل َصاِحلً َالئَِكُة, َفإَِذا َكاَن الرَّ
ي بَِرْوٍح َوَرْحيَاٍن, َوَربٍّ َغْريِ اجلَ الطَّيَِّبُة, َكاَنْت ِيف  َسِد الطَّيِِّب, اْخُرِجي َمحِيَدًة, َوَأْبِرشِ

أيِدينا لكنَّنا ال نسمُع ما يدوُر بينَه وبَني املالِئكِة نحُن َنراه ُمسجى بَني ; ف»َغْضَبانَ 
 ِمن َهذا احلواِر.

                                                            

  .), من حديث الرباء ٤/٢٨٧أخرجه أمحد ( )١(
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ْوُء, َقاُلوا: اْخُرِجي «: ملسو هيلع هللا ىلصويف املشهِد املقابِل يقوُل النبيُّ  ُجُل السَّ َوإَِذا َكاَن الرَّ
ُتَها النَّْفُس  ي بَِحِميمٍ بِيِث, اْخُرِجي َذِميَمًة, وأَ اَخل َسِد اجلَ بِيَثُة, َكاَنْت ِيف اَخل َأيَّ  »ْبِرشِ

اٍق «أِي: املاِء املغيلِّ  َوآَخَر ِمْن َشْكلِِه «أي: ما خيرُج ِمن صديِد أهِل الناِر, » َوَغسَّ
 .IQH»َأْزَواٍج 

ا إىل مآٍل واحٍد, بل هَو مآٌل , فإذا َمحْلنا هذه اجلنائزَ ونحُن  ُر أهنَّ ال َتتصوَّ
قاَل:  َأيب َسعيٍد اخلُدريِّ  فَقْد جاَء يف َصحيح البخاريِّ ِمن حديِث , ُخمتلٌف 

َجاُل َعَىل َأْعنَاقِِهْم, َفإِْن «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا إَِذا ُوِضَعِت اِجلنَاَزُة, َفاْحَتَمَلَها الرِّ
ٍة َقاَلْت: َيا َوْيَلَها َأْيَن  ُموِين. َوإِْن َكاَنْت َغْريَ َصاِحلَ ُموِين, َقدِّ ًة َقاَلْت: َقدِّ َكاَنْت َصاِحلَ

ٍء إِالَّ اِإلْنَساَن, َوَلْو َسِمَعَها اِإلْنَساُن َلَصِعَق َيْذَهبُ  ا ُكلُّ َيشْ ا? َيْسَمُع َصْوَهتَ  .IRH»وَن ِهبَ
َم ا , وساَر َعىل هللاُفالعاقُل َمن َتدارَك األمَر قبَل انِقضاِئه, وشدَّ املئزَر عامَّ حرَّ

 اخلَُطى فإنَّ األوقاَت أرسُع.
  

                                                            

  ).٤٢٦٢), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر املوت واالستعداد له, رقم (٢/٣٦٤أخرجه أمحد ( )١(
) , من حديث أيب سعيد ١٣٨٠البخاري: كتاب اجلنائز, باب كالم امليت عىل اجلنازة, رقم (أخرجه  )٢(

  .اخلدري 
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ْثنا فيام مَىض َعن َمآِل اإلنساِن يف آخرتِه, وأنَّ َهـذا املـآَل ُمتوقـٌف عـىل  َحتدَّ
نيا َينقِسـمون إىل ِقسـمِني,  اختياِره أيَّ الطريَقِني, وبيَّنَّا أنَّ الناَس يف هذِه احلياِة الـدُّ

 إىل َطريقِني وَنتيجتِني. وَيتَِّجهون إىل َطريقِني, واملآُل يف اآلخرةِ 
وبَدْأنا رحلَتنا يف بياِن َهذا املآِل, وبيَّنَّا أنَّ اإلنساَن تبَدُأ آخرُتـه عنـَد موتِـه, 
ُل عليِه املالئكُة لقبِض الروِح, وبيَّنَّا مآَله كيَف يكوُن, ومآَله وهَو عـىل  وحينَام تتنزَّ

 أعناِق األحياِء َيمشون بِه إىل قِربه.
َ كيَف أنَّ املآَل ُخمتلٌف يف القِرب, وحينَام َينشقُّ عنه وَتتواصُل هذ ِه الرحلُة لنُبنيِّ

نحُن ف; قُربه, وحينَام َيسُري إىل أرِض املحِرش, ويف أرِض املحِرش, كلُّ ذلَك ُخمتلٌف 
 عِن العبِد إذا ُوِضَع يف قِربه, إن كاَن صاحلًا تقيا ملسو هيلع هللا ىلصيف داِر اإلمهاِل ُخيُرب النبيُّ 

َ «: ملسو هيلع هللا ىلص, قاَل čهللاطائًعا  َفَيْأتِيِه َمَلَكاِن َفُيْجلَِسانِِه َفَيُقوَالِن َلُه: َمْن َربَُّك? َفَيُقوُل: َريبِّ
ُجُل الَِّذي اإلِ , َفَيُقوَالِن َلُه: َما ِدينَُك? َفَيُقوُل: ِدينَِي هللاُا ْسَالُم. َفَيُقوَالِن َلُه: َما َهَذا الرَّ

: َوَما ِعْلُمَك? َفَيُقوُل: َقَرْأُت َلهُ  َفَيُقوَالنِ  .ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوُل اُبِعَث فِيُكْم? َفَيُقوُل ُهَو َرُس 
َامِء: َأْن َصَدَق َعْبِدي َفَأْفِرُشوُه  čهللاكَِتاَب ا ْقُت. َفُينَاِدي ُمنَاٍد ِيف السَّ َفآَمنُْت بِِه َوَصدَّ

نَِّة, َفَيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها َوطِيبَِها, اَجل نَِّة, َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَِىل اَجل نَِّة, َوَأْلبُِسوُه ِمَن اَجل ِمَن 

k k 
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هِ  ِه َمدَّ َبَرصِ قٌرب ال نراُه وال نعلُم ما فيِه إالَّ بام أخَرب بِه , فُهو IQH»َوُيْفَسُح َلُه ِيف َقْربِ
نَِّة, َوَأْلبُِسوُه اَجل َصَدَق َعْبِدي َأْفِرُشوُه ِمَن «َيأيت التصديُق مَن السامِء: ثم , ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

هِ اَجل نَِّة, َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَِىل اَجل ِمَن   .»نَِّة, َيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها َوطِيبَِها َوُيْفَسُح َلُه َمدَّ َبَرصِ
 , لم يُكْن مَن املصلِّني, وكاَن يمرُّ عليِه فوقٌرب آخُر جماوٌر ولِكْن صاحُبه شقيٌّ

مالِه, صاحُبه عاٍص, أو ِمن أهِل احلوُل تلَو احلوِل تلَو احلوِل وال ُخيرَج زكاَة 
َوَيْأتِيِه َمَلَكاِن َفُيْجلَِسانِِه «َعن َهذا القِرب املجاوِر هلذا القِرب:  ملسو هيلع هللا ىلصالُكفِر, قاَل النبيُّ 

َفَيُقوَالِن َلُه: َمْن َربَُّك? َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه َال َأْدِري. َفَيُقوَالِن َلُه: َما ِدينَُك? َفَيُقوُل: 
ُجُل الَِّذي ُبِعَث فِيُكْم? َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه َال  َهاْه َهاهْ  َال َأْدِري. َفَيُقوَالِن َلُه: َما َهَذا الرَّ

َامءِ  كاَن َيدري, بيُته وبيُت اآلخِر بجواِر » َأْن َكَذَب  َأْدِري. َفُينَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السَّ
, خزانُته مَألى كاآلخرِ  مل ُهو زكَّى اآلخُر و ,املسجِد, صىلَّ اآلخُر وهَو مل يصلِّ

ْت يُد اآلخِر ومل َتعفَّ يُده  , وهو كاَن يف حاجٍة, واآلخُر كاَن يف حاجٍة فعفَّ ُيزكِّ
َها َوَسُموِمَها «فرسَق  َفاْفِرُشوا َلُه ِمَن النَّاِر, َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَِىل النَّاِر, َفَيْأتِيِه ِمْن َحرِّ

ُه  َتلَِف فِيِه َأْضَالُعهُ َوُيَضيَُّق َعَلْيِه َقْربُ  .»َحتَّى َختْ
 ُمها قرباِن ُمتجاِوراِن لكنَّ املآَل خمتلٌف.فها

ْت هذِه القبوُر َعن  َد املآَل الَّذي ُتريدُه أنَت, فإذا انشقَّ وبَيِدك اآلَن أن ُحتدِّ
ْنيا, أصحاِهبا كاَن املآُل ُخمتلًفا, فهذا الصالُح التقيُّ الَّذي كاَن الُقرآُن قائَده يف ال دُّ

, فَقْد ملسو هيلع هللا ىلصفإذا به يكوُن له قائًدا حينَام َينشقُّ عنه قُربه, هذا هَو الَّذي أخَربَ بِه النبيُّ 
                                                            

وأبو داود: كتاب السنة, باب يف املسألة يف القرب وعذاب القرب, رقم ), ٢٨٧/ ٤أمحد (أخرجه  )١(
  .), من حديث الرباء ٤٧٥٣(
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َوإِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاعنَد َأمحَد قاَل رسوُل ا بِن ُبريدَة  čهللاجاَء يف َحديِث عبِد ا
اِحِب, َفَيُقوُل َلُه: ِقَياَمِة ِحَني َينَْشقُّ َعنُْه َقْربُ الُقْرآَن َيْلَقى َصاِحَبُه َيْوَم ال ُجِل الشَّ ُه َكالرَّ

ُقْرآُن الَِّذي َأْظَمْأُتَك ِيف الَهْل َتْعِرُفنِي? َفَيُقوُل: َما َأْعِرُفَك. َفَيُقوُل: َأَنا َصاِحُبَك 
اَرتِِه, َوإِنََّك اهلَ  ِمْن َوَراَء ُكلِّ َيْوَم الَواِجِر, َوَأْسَهْرُت َلْيَلَك, َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجٍر ِمْن َوَراِء ِجتَ

اَرٍة. َفُيْعَطى  َوَقاِر, َوُيَكَسى الْلَد بِِشَاملِِه, َوُيوَضُع َعَىل َرْأِسِه َتاُج اُخل وَ  ْلَك بَِيِمينِهِ املُ ِجتَ
ْنَيا, َفَيُقوَالِن: بَِم ُكِسينَا َهَذا? َفُيَقاُل: بَِأْخِذ  َام َأْهُل الدُّ ُم َهلُ َتْنيِ َال ُيَقوَّ َوَلِدُكَام َوالَِداُه ُحلَّ

  .IQH»ُقْرآنَ ال

ون يف هذه الرحلِة, كلُّ القبوِر  فَيبدُأ الناُس باخلروِج مَن األجداِث, وَيستمرُّ
, وخيرُج الناُس ِمن قبوِرهم َيتَّجهون إىل أرٍض واحدٍة هَي أرُض املحِرش,  َتنشقُّ

 لِكْن هؤالِء ُحيَرشون يف صورٍة واألشقياُء ُحيَرشون يف ُصورٍة خمتلفٍة.
ا األتقياُء:أ i h g ﴿فقاَل:  فحُرشهم أخَرب عنُه احلقُّ  مَّ

m l k j﴾ :٨٥ [مريم[. 
, ال ُحيَرشون عىل IRH@»أي: ُركَباًنا ﴾ :»﴿lقاَل ابُن عباٍس 

موا. أرُجِلهم,  وإنَّام ُحيَرشون ُركباًنا كرامًة هلم وملِا قدَّ
 ما«: َأيب طالٍِب  : قاَل اخلَليفُة الراشُد عيلُّ بنُ »تفسِري الَبغويِّ «ويف 
َعىل أرجِلهم, ولِكْن ُحيَرشون عىل نوٍق ِرحاُهلا الذَهُب, ونجائَب  čهللاُحيَرشون وا

                                                            

  ).٣٧٨١), وابن ماجه: كتاب األدب, باب ثواب القرآن, رقم (٥/٣٤٨أخرجه أمحد ( )١(
بن املنذر ) ال٥/٥٣٨), وعزاه السيوطي يف الدر املنثور (١٥/٦٣٠أخرجه الطربي يف التفسري ( )٢(

  .بن أيب حاتم والبيهقي يف البعثوا
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وا هبا طاَرْت  وا هبا ساَرْت, وإن مهَّ , هذا حاُل األتقياِء IQH@»رسُجها يواقيُت, إِْن مهَّ
 وُهم ُحيَرشوَن.

ا الُعصاُة الكفرُة فَحُرشهم  يف مواضَع ِمن   أخَرب عنُه احلقُّ  كامأمَّ
 ِكتابِه الكريِم:

 :﴿ Ê É È Ç Æ Åقاَل احلقُّ  )طه(ففي سورِة 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

Ú I H G F E D C B A﴾ ]:١٢٦−١٢٤ طه[. 
 :﴿  T S R Q Pويف ُسورِة اإلرساء قاَل احلقُّ 

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾   :اإلرساء] ٩٧[. 
: , َكْيَف čهللافقاَل: َيا َنبِيَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصأَتى رجٌل إىل النَّبيِّ  وجاَء يف َصحيح البخاريِّ

َأَلْيَس الَِّذي َأْمَشاُه َعَىل الِرْجَلْنيِ َقاِدًرا َعَىل َأْن «: ملسو هيلع هللا ىلصَكافُِر َعَىل َوْجِهِه? فقاَل الُحيَْرشُ 
ِة َربِّ , »ِقَياَمِة?الُيْمِشَيُه َعَىل َوْجِهِه َيْوَم   .IRHنَاَقاَل َقَتاَدُة: َبَىل, َوِعزَّ

فإذا وَصلوا إىل أرِض املحَرشِ وقَف اجلميُع ينتظُر فصَل القضاِء, وُحيكُم 
لفريٍق باجلَنِة, وفريٍق إىل الناِر, فكيَف يكوُن الوقوُف والشمُس قد ُأدنَِيت ِمن 
هم هذا األمُر;  م ال َيرضُّ ا أهُل الطاعِة, وأهُل الصالِح فإهنَّ ُرؤوِس اخلالئِق? أمَّ

م يف  موا ِمن أعامِهلم.ألهنَّ  ظلِّ ما قدَّ
                                                            

  ).٣/٢٥١), وانظر: تفسري البغوي (١/١٥٥أخرجه أمحد ( )١(
, رقم ﴾O  N  M  L  K    J ﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب قوله:  )٢(

), من ٢٨٠٦), ومسلم: كتاب صفات املنافقني, باب حيرش الكافر عىل وجهه, رقم (٤٧٦٠(
  .حديث أنس 
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ُكلُّ اْمِرٍئ ِيف ظِلِّ َصَدَقتِِه «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ  يف حديِث ُعقبَة بِن عامرٍ و
 .IQH»ِقَياَمَة َحتَّى ُيْفَصَل َبْنيَ النَّاسِ الَيوَم 

ُهُم «يف احلديِث املشهوِر حديِث البخاريِّ وُمسلٍم:  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ و َسْبَعٌة ُيظِلُّ
ُه:  يف هللاُا ِه َيْوَم ال ظِلَّ إالَّ ظِلُّ ابُّ الَِّذي َنَشَأ ِيف َطاَعِة ااإلِ ظِلِّ , čهللاَماُم الَعاِدُل, والشَّ

ا ِيف ااملَ َعلَُّق َقْلُبُه ِيف املُ َوالَرُجُل  ابَّ َقا َعَلْيِه,  čهللاَساِجِد, َوَرُجَالِن َحتَ اْجَتَمَعا َعَلْيِه, وَتَفرَّ
اٍل, َفَقاَل: إِينِّ َأخاُف ا َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأةٌ  َق هللاََذاُت َمنِْصٍب َوَمجَ . وَرُجٌل َتَصدَّ

 .IRH»خالًِيا َفَفاَضْت َعْينَاهُ  هللاَبَِصَدَقٍة فَأْخَفاَها َعْن ِشاملِِه, وَرُجٌل َذَكَر ا
, وُيشاِهدون َمن َتصَهُرهُم الشمُس  وغُري ذلَك مَن الصاحلاِت. ُهم يف الظلِّ

فقاَل يف حديِث املقداِد  ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ الَفريَق اآلخَر أخَربَ عنُه النبيُّ  مَن األشقياِء;
  ْمُس َفَيُكوُنوَن ِيف «: »ُمسنِده«عنَد أمحَد يف َعَرِق َكَقْدِر الَفَتْصَهُرُهُم الشَّ

ْم, ِمنُْهْم َمْن َيْأُخُذُه إَِىل َعِقَبْيِه, َوِمنُْهْم َمْن َيْأُخُذُه إَِىل ُرْكَبتَ  ْيِه, َوِمنُْهْم َمْن َيْأُخُذُه َأْعَامِهلِ
 .ISH»اًماَمْن ُيْلِجُمُه إَِجل  إَِىل َحْقَوْيِه, َوِمْنُهمْ 

ًدا ومصوًرا هذه الرحلَة لتزيَد عنَدنا املعلومُة واملعرفُة, إنَّام  وما كنُت ُمعدِّ
فُشدَّ قَصْدت َتذكرَة أنفِسنا ونحُن يف داِر اإلمهاِل أنَّ خياَرك ملآلَِك يبدُأ ِمن ُهنا, 

ْد وجهَتك; فإنَّ مآَلَك   أنَت َتصنُعه.َما املئزَر, وحدِّ
                                                            

  .)١٤٧/ ٤أمحد (ه أخرج )١(
), ومسلم: ٦٦٠البخاري: كتاب األذان, باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة, رقم (أخرجه  )٢(

  .), من حديث أيب هريرة ١٠٣١كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة, رقم (
م ), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, باب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص, رق٦/٣أخرجه أمحد ( )٣(

)٢٤٢١.(  
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, وفريٌق ولعلَّ ساِئًال َيتساءُل:  وصَل الناُس إىل أرِض املَحَرشِ فريٌق يف ظلٍّ
 ُيصَهرون ِمَن الشمِس, فَكْم بقاُؤهم عىل هذا احلاِل? 

َ َلنا أنَّ الناَس يف هَ  ملسو هيلع هللا ىلصأقوُل: أجاَب النبيُّ  ذه املرحلِة أيًضا َعن ذلَك, وبنيَّ
َد هذا الِقسَم الَّذي تريُد.  َينقِسمون إىل ِقسمِني, وبيِدك اليوَم أن ُحتدِّ

عنَد احلاكِم يف  يف حديِث َأيب ُهريرَة  ملسو هيلع هللا ىلص čهللافقد قاَل رسوُل ا
 .IQH»َعْرصِ الْؤِمنَِني َكَقْدِر َما َبْنيَ الظُّْهِر وَ املُ ِقَياَمِة َعَىل الَيْوُم «: »ُمستدَرِكه«

ا عىل األشقياِء فَقْد أخَرب النبيُّ  ِمن حديِث » َصحيح ابِن ِحبَّانَ «كام يف  ملسو هيلع هللا ىلصأمَّ
Ä Ã Â Á ﴿قَرَأ اآليَة ِمن ُسورِة اُملطفِّفني:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبيَّ  ابِن ُعمَر 

Å﴾   :ُج «فقاَل:  ]٦[املطففني َل ِيف َيْوٍم َكاَن ِمقداُرُه َمخِْسَني َأْلَف َسنٍَة, َحتَّى إِنَّ الرَّ
 .IRH»َيَتَغيَُّب ِيف َرْشِحِه إَِىل َأْنَصاِف ُأُذَنْيهِ 

فالفريُق األوُل يمرُّ عليِه هذا اليوُم كام هَو بَني الظهِر والعِرص, واآلخُر يمرُّ 
 عليِه َهذا اليوُم ِمقداُره َمخسوَن ألَف َسنٍة.
  

                                                            

  ).١/٨٤املستدرك ( )١(
Â Á ﴿). وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب ٧٣٣١صحيح ابن حبان رقم ( )٢(

Å Ä Ã﴾) ومسلم: كتاب اجلنة وصفة نعيمها, باب يف صفة يوم القيامة, ٤٩٣٨, رقم ,(
  ).٢٨٦٢رقم (
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واَصُل احلديُث يف بياِن رحلِة التامُيِز يف داِر اآلخرِة بحسِب ما قدَم ابُن آدَم يت

نيا, فكام  ميف حياتِه الدُّ ُمها َفريقاِن وَطريقاِن وَمآالِن يف اآلِخرِة, وَقْفنا فيام مَىض  تقدَّ
يف أرِض املحِرش وكيَف أنَّ الناَس َيتامَيزون; فريٌق يف نعيٍم دائٍم, وفريٌق يف 

 .حيمِ اجل
, وهَي استالُم الكتِب,  ُثم َتبدُأ رحلٌة ُأخرى تنطلُق ِمن أرِض املحَرشِ

   والناُس فيها َيتامَيزون.
ts r q p o n ﴿يف سورِة اإلرساِء:   هللاُقاَل ا

| { z y x w v u  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

 .]١٥ −١٣اإلرساء: [ ﴾½ ¾ ¿
 .]١٠التكوير:[ ﴾g f e﴿ يف ُسورِة التكويِر:  هللاُ اوقاَل 

نيا,  فينطلُق اِإلنساُن إىل كتابِه ليَس باختِياِره وإنَّام بعَمِله الَّذي اختاَره يف الدُّ
 وتكوُن حركُته يف اآلِخرِة كام قاَل األوُل:

 َعـْرِض ُعْرَياًنـاالَمثِّْل ُوُقوَفَك َيـْوَم
 

اَنــاْح األَ ُمْسَتْوِحًشــا َقلِــَق   َشــاِء َحْريَ

k k 
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 النَّاُر َتْلَهُب ِمْن َغـْيٍظ, َوِمـْن َحنَـٍق
 

 َعْرِش َغْضـباَناالُعَصاِة َوَربُّ الَعَىل
 اْقَرْأ كَِتاَبـَك َيـا َعْبـِدي َعـَىل َمَهـٍل

 

@IQHَفَهْل َتَرى فِيِه َحْرًفا َغـْريَ َمـا َكاَنـا @

مْ  ْمنا لن نِجَد, وإنَّام سنجُد ما قدَّ  نا يف هذِه الكتِب.فغَري ما قدَّ
t s r q ﴿أيًضا يف ُسورِة اإلرساِء:  وقاَل احلقُّ 

 ¡ � ~ } | { z y x w vu
¢¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾ ] :٧٢ −٧١اإلرساء[. 

فيتاميُز الناُس يف حمطِة استِالِم الُكتِب َكام َيستلُم أبناُؤنا َشهاداِت التخرِج 
ِحه يذهُب وهَو َمرسوٌر, ورأُسه ُمرتفٌع, وَشهاداِت النجاِح, فالَّذي عِلَم بنجا

ِج; ألنَّه جاَء بعَمٍل يرفُع رأَسه. َنه لَيشَهدوا حفَل التخرُّ  وَيدعو أهَله وُزمالَءه وِخالَّ
ُ ا َلنا هذِه احلالَة وَهذا اجلمَع الكبَري الَّذي ُيشبُه حفَل   هللاُ وُيبنيِّ

ِج, فيقوُل  يريُد  ﴾ ﴿ p o n m l k j i hالتخرُّ
َر وُيوَضَع يف الصحِف; لَيعلَم الناُس كلُّهم بنجاِحه, أ ن َيراُه الناُس كلُّهم, وُيصوَّ
﴿w v u t s r | { z y x  ¡ � ~ }  £ ¢

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾ ] :ْمُتموه ; ]٢٤ −١٩احلاقة فالَّذي قدَّ
 تروَنه اليوَم. 

ْم يف ُدنياه, وأعر  ,َض وقاَل: غًدا غًداويف املقابِل نجُد الَفريَق الَّذي مل ُيقدِّ
¯ ° ±  :﴿ ¾ ½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² هللاُ قاَل ا

                                                            

  ), غري منسوب.٦٢٠انظر: التذكرة للقرطبي (ص:  )١(
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   ¿ Ì Ë Ê   É È Ç Æ Å Ä   Ã Â Á À﴾ ] :٢٩ −٢٥احلاقة[. 
فريٌق, ونحُن ُندرُك َمتاًما ونؤمُن أنَّ الناَس سَيتامَيزوَن يف وذاَك هذا فريٌق, ف

نْفني َختتاُر?   !اآلِخرِة إىل َفريقِني, فأيَّ الصِّ
ذا َأَخذوا هذه الكُتَب ِجيَء هبا إىل املوازيِن, وهَي املحطُة الثانيُة حينَام فإ

 يقُف العباُد كلُّ عبٍد عنَد ِميزانِه ُتوضُع فيها هذه الُكتُب. 
 :﴿ p o n m l k j i hقاَل احلقُّ 

 qr } | { z y x w v u t s﴾ 
 .]٩ −٨األعراف: [

¸ º ¹ « ¼ ½ ﴿يف ُسورِة املُؤِمنون:  وقاَل احلقُّ 
   É È Ç Æ Å Ä Ã   Â Á À ¿ ¾ Ê

 Ø × Ö Õ   Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
 Ú Ù﴾ ] :فُهم َيَتامَيزون عنَد امليزاِن. , ]١٠٤ −١٠١املؤمنون 
قاَل:  − يف َتفسِريه وهذا األثُر َأوَرَده ابُن كثٍري −  قاَل أنٌس وقد 

تَِي يَزاِن, َفيُْؤتَ املِ َمَلًكا ُمَوكًَّال بِ  čهللاإِنَّ « يَزاِن, َفإِْن َثُقَل ِميَزاُنُه املِ ى بِاْبِن آَدَم َفيُوَقُف َبْنيَ كِفَّ
َالئَِق: َسِعَد ُفَالٌن َسَعاَدًة َال َيْشَقى َبْعَدَها َأَبًدا. َوإِْن َخفَّ اَخل َناَدى َمَلٌك بَِصْوٍت ُيْسِمُع 

 .IQH»ُفَالٌن َشَقاَوًة َال َيْسَعُد َبْعَدَها َأَبًدا َالئَِق: َشِقيَ اَخل ِميَزاُنُه َناَدى َمَلٌك بَِصْوٍت ُيْسِمُع 
َهذا احلفُل ُيذكُر فيِه َمن نجَح وُيذكُر فيِه َمن َرسَب, ال ُيذكُر فيِه الناِجحون 

                                                            

), وأبو نعيم يف حلية األولياء ٢٢٠٥لاللكائي يف اعتقاد أهل السنة واجلامعة رقم (أخرجه ا )١(
  ).٥/٤٩٧), وتفسري ابن كثري (١١/٢٩٣), وانظر: تفسري القرطبي (٦/١٧٤(
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ِج,  فَقْط, فُيرصُخ بَأعىل صوٍت: َشِقَي فالٌن. َهذا الَّذي مل َحيُرضْ حفَل التخرُّ
شغوٌل, ُيناَدى: إِنَّ فالًنا شِقَي َشقاوًة ال يسعُد وَتواَرى عن َأعُنيِ الناِس, وكأنَّه مَ 

 بعَدها أبًدا.
ُثم َينطلِقون إىل املرحلِة الثالثِة, وَهذا كلُّه يف أرِض املحَرشِ قبَل أن َيِصلوا إىل 

حوٌض عظيٌم جاَءت فيِه األحاديُث وُهو , ملسو هيلع هللا ىلصالرصاِط, َينطلِقون إىل حوِض النبيِّ 
َحْوِيض َمِسَريُة « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّ النبيَّ »َصحيح ابِن ِحبَّانَ «الَكثريُة, ِمنها ما جاَء يف 

ْسِك, آنَِيُتُه َكنُُجوِم املِ َشْهٍر, َزَواَياُه َسَواٌء, َماُؤُه َأْبَيُض ِمَن الثَّْلِج, َوَأْطَيُب ِمَن 
َامءِ  َب ِمنَْها َفَال َيْظَمُأ َأَبًدا« أي: يف عدِدها,» السَّ   .IQH»َمْن َرشِ

ْنيا, وما أذكُر هذا األمَر إالَّ  فَيتاميزُ  موا يف الدُّ الناُس ُهنا أيًضا بحسِب ما قدَّ
َر; فُيصيلِّ الَّذي ال ُيصيلِّ , وُيقبُل َعىل ا املُعرُض عنُه, فاألعامُر قصريٌة,  čهللالنَتذكَّ

 .!واآلجاُل ال َندِري َمَتى َتأيت
 َأيب ُهريرَة  ِمن حديِث −  ملسو هيلع هللا ىلص čهللافَيتامَيزون عنَد احلوِض, قاَل رسوُل ا

تِي « :−عنَد مسلمٍ  ُجُل إِبَِل اَحل َتِرُد َعَيلَّ ُأمَّ ْوَض, َوَأَنا َأُذوُد النَّاَس َعنُْه َكَام َيُذوُد الرَّ
ُجِل َعْن إِبِلِهِ  َنَعْم, َلُكْم ِسيَام َلْيَسْت ِألََحٍد «, َأَتْعِرُفنَا? َقاَل: čهللا, َقاُلوا: َيا َنبِيَّ ا»الرَّ

ُكْم, لَِني ِمْن آَثاِر  َغْريِ  .IRH»ُوُضوءِ الَتِرُدوَن َعَيلَّ ُغرا, ُحمَجَّ
ُئ   ا املتوضِّ ا املصيلِّ  !فيا أهيُّ ا الراكُع الساجُد  !ويا أهيُّ كلُّ َهذا  !čهللاويا أهيُّ

                                                            

), وأخرجه أيضا البخاري: كتاب الرقاق, باب يف احلوض, رقم ٦٤٥٢صحيح ابن حبان رقم ( )١(
), من حديث ٢٢٩٢, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصإثبات حوض نبينا  ), ومسلم: كتاب الفضائل, باب٦٥٧٩(

  .اهللا بن عمرو بن العاص عبد
  ).٢٤٧أخرجه مسلم: كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة, رقم ( )٢(
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ُف هبا عليَك النبيُّ  , لِكْن يف الطرِف ملسو هيلع هللا ىلصسَيكون َعالمًة يف َوجِهك ويف قدِمك َيتعرَّ
ُيحاُل بينَهم ف ليرشَب ِمن هذا احلوضِ  ملسو هيلع هللا ىلصَينتسُب إىل ُأمِة النبيِّ  اآلخِر َيأيت ِممَّن

دُّون عِن احلوِض, َعن عاِئشَة  »َصحيح ُمسِلمٍ «يف  كَام جاءَ  ,هوبينَ  , فُريَ
وُحياُل بينَهم وبَني احلوِض, واحلاُل حاُل َعطٍش وجهٍد وَعنٍت, وُهم َيتطَّلعون إىل 

تِي, َفَيُقوُل ُسْبَحاَنُه: إِنََّك « :ملسو هيلع هللا ىلص čهللاهذا املاِء, فَيقوُل رسوُل ا ُْم ِمنِّي, َوِمْن ُأمَّ َريبِّ إِهنَّ
 .IQH»َال َتْدِري َما َعِمُلوا َبْعَدَك َما َزاُلوا َيْرِجُعوَن َعَىل َأْعَقاِهبِمْ 

ْنيا, فإذا فَرغوا ِمن هذِه املحطِة  ا َحمطاٌت النجاُة فيها عىل َقدِر أعاملِنا يف الدُّ إهنَّ
كَ  ت هذه األفواُج; لتعُربَ عىل الرصاِط الَّذي بعَده ليَس َثمَة إالَّ َجنٌة أو ناٌر, َحترَّ

وأعظُم ما َحيتاُجه اإلنساُن يف ُمروِره عىل الرصاِط هَو النوُر; ألنَّ الرصاَط له ُظلمٌة 
 ليَس كمثِلها ُظلمٌة.

 :﴿ I H G F E D C B A هللاُ قاَل ا
W V U T S R Q P O N M L K J﴾ ]١٢ ديد:احل[. 

ا اُملنافِقون فقاَل  Z Y ] \ [ ^ ﴿َعنْهم:  أمَّ
 o n m l k j i h g f e d c b a ` _

t s r q p  _ ~ } | { z y x w v u
i h g f e d c b a `﴾ ] :ُكنتم  أي:; ]١٤−١٣احلديد

 , فُكنا ُنصيلِّ وال ُتصلُّون, وَنصوُم وال َتصومون,نفِسهِ  , ويف احليِّ نفِسهِ  يف اجليلِ 
ون, وَنحفُظ ُفرو ون, وَنُحجُّ وال َحتجُّ   هذه ُمصيبٌة.وَجنا وال َحتَفظون, وُنزكِّي وال ُتزكُّ

                                                            

  ).٢٢٩٤, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم: كتاب الفضائل, باب إثبات حوض نبينا  )١(
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َر َلنا رسوُل ا مشهًدا ِمن أعظِم املشاهِد, إذا وقَف الناُس عىل  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوقد صوَّ
الرصاِط, وهَو ِجٌرس عىل متِن َجهنََّم ُيعَطْون نوًرا عىل قدِر ما ِعنَدهم ِمن أعامٍل 

مْ « ملسو هيلع هللا ىلصَل فقا أِي: الَّذي صىلَّ الفرائَض غُري الَّذي  »َفُيْعَطْوَن ُنوَرُهْم َعَىل َقْدِر َأْعَامِهلِ
َق  َقاَل: َفِمنُْهْم َمْن «صىلَّ الفرائَض والنوافَل, والَّذي زكَّي غُري الَّذي زكَّي وَتصدَّ

َطى ُنوَرُه َفْوَق َذلَِك, َوِمنُْهْم َمْن َبِل َبْنيَ َيَدْيِه, َوِمنُْهْم َمْن ُيعْ اَجل ُيْعَطى ُنوَرُه ِمْثَل 
ُيْعَطى ُنوَرُه ِمْثَل النَّْخَلِة بَِيِمينِِه, َوِمنُْهْم َمْن ُيْعَطى ُدوَن َذلَِك بَِيِمينِِه َحتَّى َيُكوَن آِخُر 

ًة, َفإِ  ًة, َوُيْطِفُئ َمرَّ اِم َقَدِمِه ُيِيضُء َمرَّ َم َقَدَمُه, َذلَِك َمْن ُيْعَطى ُنوَرُه َعَىل إِْهبَ َذا َأَضاَء َقدَّ
 .أي: ال َيتحركُ ; IQH»َوإَِذا ُطِفَئ َقامَ 

ْنيا, وال َيظِلُم ربُّك و هَكذا يكوُن التاميُز يف اآلخرِة كام هو التاميُز يف الدُّ
 أَحًدا.

  

                                                            

/ ٢), واحلاكم يف املستدرك (٩٧٦٣, رقم ٣٥٩ −  ٣٥٨/ ٩الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )١(
  ., من حديث عبد اهللا بن مسعود )٣٧٦
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 , ذاكَ رحلِة التامُيِز بَني أهِل اإليامِن وأهِل الِعصيانِ ِيف األخريُة  املحطَّةُ هاِهَي 

, ]٥٩يس:[ ﴾^ _ ` a﴿يف َشأنِه:   هللاُالتاميُز الَّذي قاَل ا
v u t s   { z y x w   ﴿حينَام قاَل:  والَّذي َأخَرب به احلقُّ 

 «   ª © ¨   § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡ �   ~ } |
 .]١٠ −٤الليل:[ ﴾¬

ا أن َنسَري إىل  , ُثم هبذِه األَعامِل č هللاَهذه اجلَنِة الَعظيمِة بَرمحِة افإمَّ
 .čهللالَّتي َأمَرنا هبا, أو َيسُري البعيُد إىل جهنََّم والعياُذ با

ُك هذه األفواُج البرشيُة  − وَيبدُأ التاميُز ونشاهُده يف ُسورِة الزمِر حينَام َتتحرَّ
ا إىل َجنٍة أو إىل نارٍ − وال طريَق ثالٌث  t s ﴿َتعاىل:  هللاُحيُث قاَل ا ;, إمَّ

 d c b a ` _ ~ } | { z yx w v u
 s r q p o nm l k j i h g f e

w v u t  ¡ � ~ } | { z y x
 .]٧٢ −٧١الزمر: [ ﴾¢

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª»  ﴿يف املشهِد اآلَخِر:  وقاَل 

k k 
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 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
»  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ì Ë Ê﴾ ] :هذا هَو التامُيُز. ]٧٤ −٧٣الزمر . 
روا هبا  ِر تلَك اآلياِت الَّتي ُذكِّ فقبَل أن َيدخَل أهُل الناِر الناَر, َيبدُؤون بتذكُّ

رون تلَك اآليَة يف ُسورِة النِّساِء:  م, َيتذكَّ ْنيا وَقرُؤوها يف كتاِب َرهبِّ z } ﴿يف الدُّ
h g f e d c b a ` _ ~ } |﴾ 

 . ]٥٦النساء: [
ْخرِف: كذلَِك َيتذكَّ  ² ³ ﴿ُر أهُل اجلنِة تلَك اآلياِت الَعظيمَة يف ُسورِة الزُّ

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ½  Á À ¿ ¾
Ä Ã Â﴾ ] :رون ما ]٧٢ −٧١الزخرف , فَيزدادون َشوًقا لُدخوِل اجلَنِة, فَيتذكَّ

 .]٣٥ق: [ ﴾ ô ó ò ñ ð ï﴿يف ُسورِة ق:   هللاُ قاَل ا
رون ما أخَربَ بِه النبيُّ  يف احلديِث الُقديسِّ   َيرويِه َعن َربِّه فيام ملسو هيلع هللا ىلصوَيتذكَّ

م سِمعوا ذلَك يف ُخطبِة ُمجعٍة أو َقرُؤوُه يف كتاٍب:  رون أهنَّ , َيتذكَّ عنَد الُبخاريِّ
َني َما َال َعْنيٌ َرَأْت, َوَال ُأُذٌن َسِمَعْت, َوَال َخَطَر َعَىل َقْلِب « اِحلِ َأْعَدْدُت لِِعَباِدَي الصَّ

ْوا ما ال عٌني رَأْت, وال أُذٌن , َيتذIQH»َبَرشٍ  رون ذلَك فَيأخُذهُم الشوُق; لَريَ كَّ
.  سِمَعت, وال خطَر عىل قلِب بَرشٍ

فإذا دخَل أهُل اجلَنِة اجلَنَة, وأهُل الناِر الناَر, كاَن هلَؤالِء مشاهُد, وكاَن  
                                                            

), ومسلم: ٣٢٤٤البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث أيب هريرة ٢٨٢٤كتاب اجلنة وصفة نعيمها, رقم (
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 :واملشاهُد َكثريٌة, أذُكُر بعَضها, ِهلَؤالِء مشاهدُ 
م مَن الطعاِم, فَقْد قاَل احلقُّ   هللاُون بِام َأعطاُهُم افأهُل اجلنِة َيتنعَّ

 :﴿ T S R﴾ ] :وقاَل ]٢٠الواقعة , :﴿ ² ± ° ¯
¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ ] :٤٣ −٤١املرسالت[ ,

 أي: فواِكَه َتأتيِهم يف كلِّ حٍني وال ُيمنَعون َعنها.
 ]٣٣ − ٣٢الواقعة: [ ﴾ :﴿h g f l k j i هللاُ قاَل ا
 :﴿ j i h gاُمهم يصُل إليِهم وُيدَنى ِمنهم. وقاَل أي: طع

l k﴾ ] :١٤اإلنسان[ وقاَل , :﴿o n m﴾ ] :َهذا ]٥٤الرمحن ,
 طعاُم أهِل اجلَنِة. 

َعن   هللاُ لِكْن جتُد نفَسك ُمضطرا أن َترى طعاَم أهِل الناِر, قاَل ا
 ﴾b a ` i h g f e d c ^ _﴿طعاِمهم: 

 :﴿   b a ` _ ~ } | d c , وقاَل ]٤٦ −٤٣الدخان: [
 r q p o   n m l k j i h   g f e

y x w v u t   s﴾ ] :٦٦ −٦٢الصافات[. 
نا رسوُل ا , فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوَقْد أخَربَ َلْو َأنَّ َقْطَرًة ِمَن «كام جاَء عنَد الرتمذيِّ

ْنيَ  ْنَيا َألَْفَسَدْت َعَىل َأْهِل الدُّ وِم ُقطَِرْت ِيف َداِر الدُّ قُّ ا َمَعايَِشُهْم, َفَكْيَف بَِمْن َيُكوُن الزَّ
 هذا َمشهٌد.  IQH»َطَعاَمهُ 

                                                            

جهنم, باب ما جاء يف صفة رشاب أهل النار, رقم  ), والرتمذي: كتاب صفة٣٠٠/ ١أمحد (أخرجه  )١(
), من حديث ابن عباس ٤٣٢٥), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة, رقم (٢٥٨٥(

.  
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 هللاُكذلَك إذا نَظْرت إىل َرشاِهبم وَجْدت أنَّ رشاَب أهِل اجلَنِة ُخمتلٌف, قاَل ا
 :﴿ Ì Ë Ê É﴾ ] :٢١اإلنسان[. 

 :﴿ v  d c b a ` _ ~ } | { z y x wوقاَل 
v u t s r q p o n m l k j i h g f e﴾ ] :حممد

ا رشاُب أهِل الناِر ]١٥ يف   هللاُقاَل ا, فهَو ُخمتلٌف  − čهللاوالِعياُذ با−, أمَّ
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ﴿ُسورِة األعراِف: 

À ¿﴾ ] :٥٠األعراف[. 
ْ طعُمه,  فانُظروا إىل هذِه اخلَرياِت, َهؤالِء يف ماٍء غِري آسٍن, ويف لبٍن مل َيتغريَّ

, وعسٍل ُمصفى, وَهؤالِء َيسَتغيثون َيطِلبون املاَء بعَد أن ويف مخٍر لذٍة للشاِربنيَ 
 :﴿ { z y x w v هللاَُأَكلوا مَن الزقُّوِم, قاَل ا

a ` _ ~ } |﴾ ] :َب املاُء إىل وجِهه ]٢٩الكهف . أي: إذا ُقرِّ
 ليرشَب َسَقَطت ِجلدُة وجِهه. 

 الصالِة, حيَّ عَىل وهَو الَّذي اختاَر هذا الطريَق, فَقْد قيَل له: حيَّ عَىل 
الَفالِح. ويف اجلمعِة ُربَّام َتصُل إليه أصواُت اخلُطباِء وهو نائٌم َعىل فِراِشه, فال 

, وال َيسَتوي الَّذي َخياُف ا َ  فُيطيَعه مَع الَّذي َيعِصيه.  هللاََيسَتوي هذا بَمْن جاَء لُيصيلِّ
إِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص, قاَل النبيُّ فإذا سَأْلت َعن َمساِكنِهم فَمساِكنُهم أيًضا ُخمتلفةٌ 

ا ِستُّوَن ِميًال لِْلُمْؤِمِن فِيَها اَجل لِْلُمْؤِمِن ِيف  َفٍة ُطوُهلَ ْيَمًة ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُجمَوَّ نَِّة َخلَ
  .IQH»ْؤِمُن, َفَال َيَرى َبْعُضُهْم َبْعًضااملُ َأْهُلوَن َيُطوُف َعَلْيِهُم 

                                                            

), ومسلم: ٣٢٤٣البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة, رقم (أخرجه  )١(
  ., من حديث أيب موسى األشعري )٢٨٣٨(كتاب اجلنة, باب يف صفة خيام اجلنة, رقم 
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ا مساكُن الناِر فَمسكٌن واحدٌ  ين  ملسو هيلع هللا ىلصذَكَره النبيُّ  أمَّ وهو َمسكُن اُملتكربِّ
ين الَّذين َأعَرضوا َعن ِرصاِط ا : ملسو هيلع هللا ىلصاُملستقيِم, فَقْد قاَل النبيُّ  čهللاُملتغطِرسني اُملتجربِّ

وَن َيْوَم املُ ُحيَْرشُ « ُ لُّ ِمْن ُكلِّ الَتَكربِّ َجاِل, َيْغَشاُهُم الذُّ رِّ ِيف ُصَوِر الرِّ  ِقَياَمِة َأْمَثاَل الذَّ
ْنَياِر, ُيْسَقْوَن ِمْن األَ َمَكاٍن, ُيَساُقوَن إَِىل ِسْجِن َجَهنََّم, ُيَقاُل َلُه: ُبوَلُس. َتْعُلوُهْم َناُر 

 .IQH»َبالِ اَخل ُعَصاَرِة َأْهِل النَّاِر: طِينَِة 
فٍة هذا عرُضها  فال َيسَتوي هذا املسكُن بَِمن َمسكنُه َخيمٌة ِمن ُلؤلؤٍة ُجموَّ

 وهذا طوُهلا.
اخلياُر بَأْيدينا ونحُن يف داِر اإلمهاِل, ومل أذُكْر هذا األمَر ِمن باِب التخويِف ف

نا يف داِر اِإلمهالِ  والُفرصُة مواتيٌة والربُّ  ,وإنَّام ذَكْرته ِمن باِب تذكِري َأنفِسنا أنَّ
, وَمن َمَشى إليِه هروَل إليِه, وما عليَك كريٌم   , فَمْن قاَم إليِه َأتاُه الربُّ

 .فَيخطو إليَك  إالَّ أن َختطَو إىل َربِّك 
عن أهوِن أهِل الناِر يف الناِر, وَعن َأدَنى أهِل اجلَنِة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َأخَربَ النبيُّ 

َأْهَوُن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َمْن َلُه َنْعَالِن «َمنزلًة, فقاَل َعن أهوِن أهِل الناِر يف الناِر: 
اَكاِن ِمْن َناٍر َيغْ  ال َيرى أنَّ أحًدا أشدَّ ِمنه عذاًبا , ْرَجُل املِ ِيل ِمنُْهَام ِدَماُغُه َكَام َيْغِيل َوِرشَ

 .IRH»وإنَّه ألهوُهنم
فيه بياُن ف ,فإذا نَظْرت إىل َأدَنى أهِل اجلَنِة َمنزلًة, فأمُره َعظيٌم وخُربه عظيمٌ  

                                                            

), من حديث عبد اهللا بن ٢٤٩٢), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٢/١٧٩أخرجه أمحد ( )١(
  .عمرو بن العاص 

), ومسلم: كتاب ٦٥٦٢, ٦٥٦١أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب صفة اجلنة والنار, رقم ( )٢(
  .), من حديث النعامن بن بشري ٢١٣رقم (اإليامن, باب أهون أهل النار عذابا, 
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ن َأدَنى أهِل اجلَنِة ربَّه عَ  العزيِز الرحيِم, فَقْد سأَل ُموَسى  čهللاَسعِة رمحِة ا
مبيِّنًا اجلواَب:  ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل النبيُّ  »َصحيح ُمسِلمٍ «َمنزلًة وَعن َأعالها, كام جاَء يف 

نََّة, َفُيَقاُل َلُه: اَجل نَِّة اجلنَِّة َمنْزَلًة ُهو َرُجٌل َجيِيُء بْعَدَما ُأْدِخل َأْهُل اجلَأْدَنى َأْهِل «
ْم, َوَأَخُذوا َأَخَذاِهتِْم? نََّة. َفَيُقوُل: َأْي رَ اَجل اْدُخِل  , َكْيَف َوَقْد َنَزل النَّاُس منَاِزَهلُ بِّ

ْنَيا? َفَيُقوُل: َرِضيُت  َفُيَقاُل َلُه: َأَتْرَيض َأْن َيُكوَن َلَك ِمْثُل ُمْلِك َملٍِك ِمْن ُمُلوِك الدُّ
, َفَيُقوُل: َلَك َذلَِك وِمْثُلُه وِمْثُلُه وِمْثُلُه وِمْثُلُه. فَ  . اَخل يُقوُل يف َربِّ اِمَسِة: َرِضيُت َربِّ

ْت َعْينَُك  ُة َأْمَثالِِه, َوَلَك َما اْشَتَهْت َنْفُسَك, وَلذَّ  .IQH»َفَيُقوُل: َهَذا َلَك َوَعَرشَ
َلَك َما « :لُه هذا النعيُم العظيُم الَّذي أعظُم ما فيهِ وَهذا َأدَنى أهِل اجلَنِة, 

ْت َعيْ   .»نَُك اْشَتَهْت َنْفُسَك, َوَلذَّ
ُط يف هذا اخلِري العظيِم, الَّذي َخيتُم شهَر ُهو فاَملغُبون املِسكُني  الَّذي ُيفرِّ

ُر يف َأْن َيعوَد إىل الذنِب وإىل املعصيِة, واَملغبوُن َمْن ُحرَم  رمضاَن وهَو ال زاَل ُيفكِّ
 ومل ُيغَفْر لُه. هذِه الفرصَة الَعظيمَة; لِذا ِمسكٌني َهذا الَّذي َينَقيض َعنه شهُر َرمضانَ 

  

                                                            

املغرية بن , من حديث )١٨٩مسلم: كتاب اإليامن, باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها, رقم (أخرجه  )١(
  . شعبة
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, امَتَأل قلُبُه ِحقًدا وغيًظا − َمرَّ شاُس بُن قيٍس  نِّ رجٌل مَن اليهوِد, كبٌري يف السِّ

بخمِس َسنواٍت,  ملسو هيلع هللا ىلص, وكاَن هذا بعَد ِهجرِة النبيِّ − ملسو هيلع هللا ىلصوحَسًدا عىل َصحابِة النبيِّ 
هم قِد اجَتَمعوا يف َحمبٍة وِوئاٍم وُألفٍة, أوٌس وخزرٌج, فغاَظه ما رَأى, كيَف فوَجدَ 

وَقْد كاَن هؤالِء القوُم وَهذِه القبائُل يأُكُل بعُضها بعًضا قبَل سنَواٍت, وَينهُش 
 ام الَّذي َمجَعهم عىل َهذا االجتامِع?!فبعُضها بعًضا قبَل سنَواٍت, 

ظِه وحنِقه, فجاَءْته فِكرٌة بَأْن أرسَل شابا ِمن شباِب فذَهَب إىل َبيتِه وهَو يف غي
ْرهم بأيَّاِمهم الَّتي مَضْت, وحروِهبم  اليَهوِد, قاَل: اذَهْب فاجلِْس مَعُهم ُثم ذكِّ
وأشعاِرهم, وبَِمن ُقتَِل ِمن أهلِهم. فجاَءت َهذِه األَداُة, فدَخَلت يف هذا املجتمِع 

 َبَه.ٍة, فبَدَأ يدسُّ فيِهم هذِه الشُّ َرَج للتوِّ ِمن فِتنٍة وجاهليامللتئِِم املتامِسِك, الَّذي خ
َرهم بيوِم   »ُبعاَث «فإذا هبذا اجلمِع املجتمِع يقوُم بعُضه يف وجِه بعٍض, وذكَّ

َمعركٌة كاَنت بَني األوِس واخلزرِج, وكاَنِت الغلبُة فيها لألوِس, فقالوا: ُنعيُدها 
الَح السِّ  بذلَك, فجاَء ُمِرسًعا, وهَو يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالَح, فسِمَع النبيُّ اليوَم. قالوا: السِّ

َااَجل َأبَِدْعَوى «  .IQH»ُمنْتَِنةٌ  اِهلِيَِّة َوَأَنا َبْنيَ َأْظُهِرُكْم? َدُعوهَا َفإِهنَّ
                                                            

  ).٥٥٦ − ١/٥٥٥انظر: سرية ابن هشام ( )١(

k k 
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األوُس َيعُبدون صنًام ُخمتلًفا َعن صنَِم فتِلَك األياُم كاَنْت آهلُتكم ُخمتلفًة, 
َرهم ; وَم َتعُبدون إهلًا واِحًداالي اخلزرِج, ولِكنَّكمُ  َرهم č هللابا ملسو هيلع هللا ىلصفذكَّ , وذكَّ

بُخطورِة االفرتاِق, فإذا ِهبِم َيبكون وَيعودوَن إىل ُرشِدهم, وُيعانُق بعُضهم بعًضا, 
 .ُل عىل شاِس بِن قيٍس الَيهوديِّ فإذا باآلياِت َتتنزَّ 

° ± : ﴿ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² هللاُقاَل ا
½ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  Í ÌË Ê É È Ç

Ñ Ð Ï Î﴾ ] :٩٩ −٩٨آل عمران[. 
ُل اآلياُت تِباًعا ِمن سورِة آل ِعمراَن ُختاطُب املؤِمنَني, قاَل َتعاىل:  وَتتنزَّ

﴿ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó 
 P O N M L K J I H G F E D C B A

R Q﴾ ] :١٠١ −١٠٠آل عمران[. 
 Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ `﴿: وقاَل َتعاَىل 

 p o n m l k j i h g f e d c b a
 ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q

d c b a﴾ هللاُ إىل َأْن قاَل ا  :﴿ y x w v
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾ ]:١٠٥ −١٠٢ آل عمران[. 

 عىل أسامِعنا فَتعيها ُقلوُبنا. َترتدَّدَ أْن آياٌت َنحتاُجها يف كلِّ حٍني وهِذه 
ُر يف كلِّ زماٍن, هذا اليه »شاُس بُن قيسٍ «و َختتلُف وَقد وديُّ هَو صورٌة َتتكرَّ

م ال َيرَضْون باجتِامِع عنَدهم األدواُت ولِكنَّ الفكَر واملنهَج واهلدَف  واحٌد, إهنَّ
اِدهم, وال بتآُلِفهم ومودَِّهتم.  املسلمَني, وال باحتِّ
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الَقصِص: يف َشأنِه يف ُسورِة   هللاُقبَلهم فِرعوُن الَّذي قاَل اوَقد كان 
قةً , ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿ ; هلذا أي: أحزاًبا وُصنوًفا ُمتفرِّ

§ ¨ © ª » ¬  ﴿ , فَقد كاَن:هاَن عليِه استِْعباُدهم
 .]٤القصص: [ ﴾® ¯ ° ± ² ³

قوا  وليَس الغريُب أن َجتتمَع ُأمُة اإلسالِم, ولكنَّ الغريَب كلَّ الغرابِة أن َيتفرَّ
ماِت اال  :جتامعِ مَع ما ُأعطوا ِمن ُمقوِّ

 فلِامذا ال َنجتمُع وإُهلنا واِحٌد?!
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï × ﴿يف ُسورِة البَقرِة:   هللاُقاَل ا

Ø﴾ ] :١٦٣البقرة[. 
 !وملاذا ال َنجتمُع ودينُنا واحٌد?

 :﴿ r q p o n m l k هللاُقاَل ا
u t s﴾ ] :هللاُاارَتَىض  فَقد. ]٣املائدة   ,َلنا اِإلسالَم بَصفاِئه وَنقاِئه

ًعا, وال ِحزًبا, وال تنظيًام, وال َمجعيًة, فأنَت ابُن اإلسالِم,  ومل َيرتِض َلنا َجتمُّ
 وانتِامُؤك لإلسالِم ال لَغِري ذلَك.

لِة ﴾§ ¨ ©  :﴿« ª هللاُ وقاَل ا , أي: يف الكتِب املنزَّ
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  º ¹ ¶ ﴿ِمن قبُل 

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ] :٧٨احلج[. 
 ?!ملسو هيلع هللا ىلصجتِمُع ورسوُلنا واحٌد وملاذا ال نَ 

: ﴿ M L K J I H G F E D C B A هللاُ قاَل ا
T S R Q P O N﴾ ] :٢٩الفتح[. 
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  وملاذا ال َنجتمُع وكِتاُبنا واِحٌد?!
َ اف نا وَرشَفنا يف هذا الكتاِب, فقاَل   هللاُ َقْد بنيَّ َلنا أنَّ ِعزَّ
  :يف ُسورِة األَنبياِء﴿¶ µ ´ ³ ² ±﴾ ] :١٠األنبياء[. 

ُفكم: «قاَل ابُن عبَّاٍس   . IQH»َيعنِي: فيِه َرشَ
} | { ~ � ¡ ﴿ يف ُسورِة الزخُرِف: وقاَل احلقُّ 

» ﴿أي: َرشٌف لَك ولَقوِمَك   ﴾¦ § ¨ © ¥ ¢ £ ¤ 
 .]٤٤ −٤٣الزخرف: [ ﴾¬

 وملِاذا ال َنجتمُع وَأبونا واِحٌد?!
اِم التَّرشيِق, فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوَقَف النبيُّ  ُكْم يَ «يف وسِط أيَّ ا النَّاُس, َأَال إِنَّ َربَّ َ ا َأهيُّ

 , , َوَال لَِعَجِميٍّ َعَىل َعَرِيبٍّ َواِحٌد, َوإِنَّ َأَباُكْم َواِحٌد, َال َفْضَل لَِعَرِيبٍّ َعَىل َعَجِميٍّ
َر إِالَّ بِالتَّْقَوى, َأَال َقْد بلَّْغُت  َر َعَىل َأْسَوَد, َوَال َأْسَوَد َعَىل َأْمحَ َقاُلوا: َبلََّغ  »?َوَال َِأْمحَ

 .IRHملسو هيلع هللا ىلص čهللاَرُسوُل ا
ُب ِهبا إىل ا إالَّ وهَي تصبُّ يف َتقويِة  čهللاوملِاذا ال َنجتمُع وما ِمن عبادٍة نتقرَّ

 اجتِامِع الكلمِة?!
نا واحٌد وإىل بيٍت واحٍد, وصياُمنا  فَصالُتنا واحدٌة وإىل ِقبلٍة واِحدٍة, وحجُّ

 لُّنا هالًال واِحًدا.نصوُمه يف شهٍر واحٍد وَيرتاَءى ك
                                                            

قم , ر١٢/٢٥٦), والطرباين يف املعجم الكبري (١٤٩٨أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة رقم ( )١(
  ).١٥٠٢), والبيهقي يف الشعب رقم (١٣٠٣٠

يف وسط أيام  ملسو هيلع هللا ىلصحدثني من سمع خطبة رسول اهللا  قال:أيب نرضة ), عن ٥/٤١١أخرجه أمحد ( )٢(
  .الترشيق
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نِة, وَأقواُل سَلِف األُمِة كلُّها ُترِشُد  وملِاذا ال َنجتمُع وُنصوُص الكِتاِب والسُّ
  إىل ذلَك?!

 .]٤٦األنفال: [ ﴾: ﴿F E D C B Aقاَل احلقُّ 
 :﴿ F E D هللاُ وحتَّى عىل ُمسَتَوى األُِرس والبيوِت قاَل ا

O N M L K J I H G﴾ ] :كام −  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ َقد ; و]٤٦األنفال
اُكْم اجلَ َعَلْيُكْم بِ «: −  جاَء عنَد الرتمذيِّ ِمن َحديِث ابِن ُعمرَ  َامَعِة, َوإِيَّ

ْيَطاَن َمَع الوَ  نَّة اَجل َواِحِد, َوُهَو ِمَن االْثنَْنيِ َأْبَعُد, َمْن َأَراَد َبْحَبحَة الُفْرَقَة, َفإِنَّ الشَّ
 .IQH»َامَعةَ اَجل َفْلَيْلَزِم 

َق القوُم فَسدوا وَهَلكوا, وإذا اجَتَمعوا «:  وقاَل ابُن َتيميَّةَ  فإذا تفرَّ
 .IRH@»صَلحوا ومَلكوا; فاجلَامعُة رمحٌة, والُفرقُة عذاٌب 

نا َنَرى وَنسمُع  فَكْم نحُن يف حاجٍة إىل َترديِد هذِه األُصوِل عىل َمساِمِعنا; ألنَّ
عيَف أكثَر َضعًفا, واملفتََّت أكثَر تفتيًتاَمن َينهُش يف جداِر األُمِة; لَيجعَل ا  .لضَّ

 وَصَدَق َمن قاَل:
ــَرتَى ــيَّ إَِذا اْع ــا َبنِ ــا َي ــوا َمجِيًع  ُكوُن

 

ــــاَدا ــــوا آَح ُق ــــٌب, َوَال َتَتَفرَّ  َخْط
 ًراـُِقـَداُح إَِذا اْجـَتَمْعَن َتَكّسـالَتْأَبى 

 

ــ ْقَن َتَكسَّ ــَرتَ ــَراَداـَوإَِذا اْف  ISHَرْت َأْف

                                                            

), من ٢١٦٥), والرتمذي: كتاب الفتن, باب ما جاء يف لزوم اجلامعة, رقم (١/١٨أخرجه أمحد ( )١(
  ا., مرفوعً حديث ابن عمر, عن أبيه 

  ).٣/٤٢١جمموع الفتاوى ( )٢(
  ) ألكثم بن صيفي.٢/١٤٥جماين األدب (ويف ), ٧١, وهي يف ديوان الطغرائي (ص:هااختُلَِف يف قائل )٣(
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اِدها, ولِكْن َيبَقى نفٌر مَن وَهذه  ِهتا واحتِّ كلُّها ُمقوماٌت الجتامِع األُمِة وقوَّ
الناِس ال َيرَىض ِهبذا االجتامِع, وال ِهبذا االئتِالِف واملودِة, وُيسِهُم بأيِّ أداٍة يف يِده 

اُد, د َخيتلُف اآلباُء, وخيتلُف األجدقَ فخِر يف جداِر األُمِة, وَهذا َنراُه اليوَم, للنَّ 
وَخيتلُف شيوُخ القبائِل. فِلامذا َيتصارُع األبناُء? وملِاذا هذا اِإلسفاُف? وهذا 

ُر به  نْ أوُل مَ األْمَر هذا إنَّ التجريُح? وملاذا الُبهتاُن واالفرتاُء?  ا ُهو َيترضَّ قائُله فإهنَّ
يِن فُتذهُبه.  َتأِيت عىل الدِّ

, ِمن حديِث أَ وَقد  مذيِّ : ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ  رداِء يب الدَّ جاَء يف ُسنَن الرتِّ
َعرَ اَحل َبْنيِ ِهَي الَفإِنَّ َفَساَد َذاِت « لِق الشَّ ينَ  ;الَِقُة, َال َأُقوُل: َحتْ لُِق الدِّ  .IQH»!َوَلكِْن َحتْ

بعُضنا بام َيكتُب وُتسطُر يداُه حيلُق ِدينَه وهو ال َيشعُر; ألنَّه ُيساِهُم بِصفٍة و
, يف ِجداِر األُمةِ ِهبَا  خيرُق هَو ال َيشعُر يف يِد شاِس بِن قيٍس ُمبارشٍة, ويكوُن أداًة و

ُل:ف  ُأذكُره بِام قاَل األوَّ
ــاَبتِي ــْوَم كَِت ــُت َي ــْد َأْيَقنْ ــُت َوَق  َكَتْب

 

ــا ــى َوَيْبَقــى كَِتاُهبَ ــِدي َتْفنَ ــَأنَّ َي @IRHبِ @

{ ~ � ¡ ¢ £ ﴿: č هللاوَخٌري ِمن هذا القوِل, قوُل ا
 .]١٤اإلرساء: [ ﴾¤ 

 ﴾k j i h g f﴿فيِهم:  هللاُ فالَعبُد العاقُل يكوُن ِممَّن قاَل ا
, ]١٠٤آل عمران: [ ُد الطريَق ألهِل الرشِّ , أو ُيمهِّ , واحَذْر أن َتكوَن ِممَّن َيدعو إىل الرشِّ

.  أو َيكوُن أداًة يف يِد أهِل الرشِّ
                                                            

), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف إصالح ذات البني, رقم ٤٤٥ −  ٤٤٤/ ٦أمحد (أخرجه  )١(
  .)٢٥٠٩), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٤٩١٩(

  ), غري منسوب.٣/١٩٨٢ر: شمس العلوم لنشوان احلمريي (انظ )٢(
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توُر, وَتنجيل يف املَِحن و دائِد َتتساَقُط األقنِعُة, وُتزاُح السُّ األزماِت والشَّ

عي بواطُن األُموِر, وُتَرى األُموُر عىل حقيقتِها, فَمن ُكنَت َتراُه يف حاِل الرَّ  خاِء َيدَّ
ًرا, ًشا, عنيًفا حادا متهوِّ َ والثقافَة َتراُه حينَام َيسقُط َهذا القناُع فاحًشا متفحِّ  التحرضُّ
وَتَرى احلليَم الوديَع اهلادَئ الَّذي َخيتاُر ألفاَظه بِدقٍة وِعنايٍة, َتراُه حينَام َيسقُط هذا 

ًشا, ففي الشدائِد َتظهُر األموُر َعىل حقيقتِها.  القناُع َبذيًئا فاِحًشا ُمتفحِّ
 لِذا قاَل األوُل:و

ـــْريٍ هللاَُجـــَزى ا ـــلَّ َخ ـــَدائَِد ُك  الشَّ
 

ـــْت ُتَغصِّ  ـــيَوإِْن َكاَن ـــنِي بِِريِق  ُص
ــا َمحْــًدا َوَلكِــْن  َوَمــا ُشــْكِري َهلَ

 

ي ِمــْن َصــِديِقي ــا َعــُدوِّ  َعَرْفــُت ِهبَ
وما ُنشاهُده يف مثِل هِذه األياِم يف هذِه األَزمِة الَّتي َتعِصُف بخليِجنا ِمِن 
انفالٍت يف أخالِق الناِس, وانطِالٍق أللِسنتِهم يف الفحِش والفواحِش والَبذاءِة 

م ال َحيِملون إرًثا ربانيا نبويا ُيرشُدهم إىل حماسِن األخالِق, و االفرتاِء, وكأهنَّ
م مل َيقَرُؤوا قطُّ  M L K J I H G F E D C B ﴿: قوَله تعاَىل  وكأهنَّ

P O N﴾ ] :١٤٨النساء[.  

ُش هَي الظاهرُة الَّتي َتطفو عىل السطِح داِئًام يف األزماِت  والُفحُش والتفحُّ

k k 
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ِن والشدائِد, وال َيطفو يف الغالِب إالَّ ما خُبَث ِمن األَشياِء, فَيطفو يف هذِه واملِحَ 
ا  ً ُش, وهَو قبيُح القوِل ِمن إنساٍن كنَت َحتسُبه ُمتحرضِّ األياِم َهذا الفحُش والتفحُّ

ًفا صاحلًا ناصًحا, لِكْن هذا شأُن الشداِئِد.  مثقَّ
اوالباعُث عىل الفُ «: »اإلحياء«يف ِكتابِه  قاَل َأبو حامٍد الَغزايلُّ   حِش إمَّ

ا االعتياُد احلاصُل ِمن ُخمالطِة الفساِق وأهِل اخلبِث واللُّ  ؤِم وَمن قصُد اإليذاِء, وإمَّ
 .IQH» عادُهتم السبُّ 

ْر قوَل احلقِّ  −وهو القوُل القبيُح −والُفحُش   ِمن كباِئِر الذنوِب, َتدبَّ
 :﴿ ~ } | { z y x w v u t s r q p

_ l k j i h g f e d c b a `﴾] :فَقْد جاَء , ]٣٣األعراف
ِك والقوِل التحذيُر ِمَن الفواحِش  والَّتي ِمنها قبيُح القوِل والعمِل يف َمصافِّ الرشِّ

 بغِري ِعلٍم. čهللاعىل ا
َر النبيُّ  نوِب, كام َأورَد ذلَك ابُن  ملسو هيلع هللا ىلصوَقْد حذَّ ِمن ذلَك وجعَله ِمن كبائِر الذُّ

الَّذي مجَع فيِه الَكبائَر, إذ َيقوُل:  »الزواِجر«صاحُب كتاِب  تميُّ حَجٍر اهلَي
إِنَّ َرشَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصُثم استَدلَّ بقوِل النبيِّ , IRH»إنَّ ُمالزمَة الرشِّ والُفحِش مَن الَكبائرِ «
هُ َيْوَم الِقياَمِة َمْن َتَرَكُه ال čهللاِزَلًة ِعنَْد انَّاِس َمنْ ال َقاَء َرشِّ  .ISH»نَّاُس اتِّ

َش الإنَّ الُفْحَش وَ «: يف َحديِث جابِِر بِن َسُمرَة  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ  تََّفحُّ
                                                            

  ).٣/١٢٢إحياء علوم الدين ( )١(
  ).١/١٩٥الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( )٢(
), ومسلم: ٦٠٣٢ا, رقم (ا وال متفحًش فاحًش  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب األدب, باب مل يكن النبي  )٣(

  .), من حديث عائشة ٢٥٩١كتاب الرب والصلة, باب مداراة من يتقى فحشه, رقم (
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  .IQH»نَّاِس إِْسَالًما َأْحَسنَُهْم ُخُلًقانَّ َأْحَسَن الْسَالِم, َوإِ اإلِ َلْيَسا ِمَن 

ُد عىل  وإينِّ َأستغرُب هذا اإلرَث العظيَم, وَهذِه النصوَص املباَركَة الَّتي َتَرتدَّ
ألسامِع ليَل هناٍر, فإذا هبذا اإلنساِن املسلِم عنَد أوِل َصدمٍة َيتخىلَّ َعن هذا األمِر, ا

اَعُة َحتَّى َيْظَهَر الُفْحُش, َوَقطِيَعُة ال«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا ِحِم, َوُسوُء َال َتُقوَم السَّ رَّ
َن اجلِ   .IRH»ِمنيُ األَ واِر, َوُخيَوَّ

ِن, أو َمن وإنَّ أشدَّ ما ُيؤملُ َأْن تَ  رى الرجَل الصالَح أو َمن يشاُر إليه بالتديُّ
ِش, وهذِه مصيبٌة,  يِقُف موقَف التعليِم لغِريه, َتراُه ُمنخِرًطا يف الُفحِش والتَّفحُّ

َتَرى املُعلَم الَّذي ُربام كاَن خطيًبا أو إماَم مسجٍد أو واعًظا, َتراُه مَع فِعنَدَما 
دنٍّ يف أخالِقِه, وعنَده هذا املوروُث يف َصدِره حيفُظه عِن ِب يسُري يف َبذاءٍة وتكْ الرَّ 

 :عَلْيه وسلَّمَ  هللاُصىلَّ ا النبيِّ 
اُكْم «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاإذ َيقوُل َرسوُل ا ;اُه َحيفُظ ما جاَء يف َصحيح ابِن ِحبانَ َرت ف َوإِيَّ

َش الُفْحَش َوَال الَال ُحيِبُّ  هللاَ ُفْحِش, َفإِنَّ االوَ    هللاَعلُم أنَّ اهو يَ ف, ISH»تََّفحُّ
َش, وإذا بِه يَقُع يف هذا الوحِل.  ال حيبُّ الُفحَش وال التفحُّ

 هللاَ إِنَّ ا«قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  وَتراُه حيفُظ ما جاَء َعن ُأسامَة بِن زيٍد 
َش املُ َفاِحَش الُيْبِغُض   .ITH»َتَفحِّ

                                                            

  ).٥/٨٩أخرجه أمحد ( )١(
  .), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ٢/١٦٢أخرجه أمحد ( )٢(
), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن ٥١٧٦), وابن حبان يف صحيحه رقم (٢/١٥٩أخرجه أمحد ( )٣(

  .العاص 
  ).٥٦٩٤أخرجه ابن حبان يف صحيحه رقم ( )٤(
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اِن وَ الْؤِمُن بِ املُ َلْيَس «: ملسو هيلع هللا ىلصَوحيفُظ قوَل النبيِّ  اِن َوَال الَال طَّعَّ عَّ َفاِحَش َوَال اللَّ
 .IQH»َبِذيءَ ال

مل «فقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصحينَام ُسِئَلت َعن ُخلِق النبيِّ  وَحيفُظ ما ذَكَرْته عائشُة 
ًشا, وال َص  اًبا باأللفاِظ, وال َجيزي بالسَّ َيُكن فاِحًشا وال ُمتفحِّ يئَة, ولِكْن يئِة السَّ خَّ

 .IRH»َيعفو وَيصَفُح 
َ برسوِل افانُظْر يا  نِة, ويا َمن ُتظهُر التأيسِّ باِع السُّ  هذا ,ملسو هيلع هللا ىلص čهللاَمن َتدعو إىل اتِّ

ْت بذلَك َزوجُته عاِئشُة  هوَ   .ُخُلُقه كام َأخَربَ
ِش إالَّ َمن حُسَن ُخُلُقه,  وال َيعرُف طريَق ِعفِة اللساِن مَن الفحِش والتفحُّ

يامِة فإنَّ أثقَل ما ُيوضُع يف ميزاِن املؤِمِن الَّذي َيعلُم أنَّ املوازيَن إذا ُنِصَبت يوَم القِ 
حيُث قاَل ِمن حديِث َأيب الدرداِء − ملسو هيلع هللا ىلص čهللاُحسُن اخلُلِق, هَكذا قاَل رسوُل ا

 − :» ء َأْثَقُل ِيف ِميَزاِن  .ISH»ِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسنٍ الْؤِمِن َيْوَم املُ َما َيشْ
لو كاَنْت هذه «: لساِن, فقاَل وَقْد رَأى َأبو الدرداِء امرأًة َسليطَة ال

ا هلا  .ITH»َخرساَء لكاَن َخْريً
                                                            

, من )١٩٧٧), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف اللعنة, رقم (٤٠٥/ ١أمحد (أخرجه  )١(
  .حديث عبد اهللا بن مسعود 

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

لرتمذي: كتاب الرب ), وا٤٧٩٩أبو داود: كتاب األدب, باب يف حسن اخللق, رقم (أخرجه  )٣(
  ).٢٠٠٢والصلة, باب ما جاء يف حسن اخللق, رقم (

  ).١٠٠أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت رقم ( )٤(
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اِك وَ  !َيا َعائَِشةُ «: لعاِئشَة  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ  ُفْحَش َلْو الُفْحَش, َفإِنَّ الإِيَّ
 .IQH»َكاَن َرُجًال َلَكاَن َرُجَل ُسوءٍ 

م وَقْد   ملسو هيلع هللا ىلصَعىل النبيِّ  ما جاَء يف َصحيح الُبخاريِّ وغِريه أنَّ اليهوَد دَخلواتقدَّ
ُد. أِي: املوُت عليَك. فغِضَبت عائشُة مَ  أو وا به, فقالوا: الساُم عَلْيَك يا ُحممَّ رُّ

 ِّا مل َتسَمْع مَن النبي , ُهم َيقولوَن: »َوَعَلْيُكمْ «ا إالَّ أن َيقوَل: رد  ملسو هيلع هللا ىلص; ألهنَّ
عَلْيكم,  , وقاَلت:فغِضَبت عائشُة  »َوَعَلْيُكمْ «الساُم عليَك وهَو َيقوُل: 

يها عىل ِعفِة يلتَ  ملسو هيلع هللا ىلصعَلْيكم. فإذا بالنبيِّ  هللاُ, وغِضَب اهللاُوَلَعنَُكُم ا ِفُت إىل عاِئشَة ُيربِّ
اِك وَ الَوَعلِيِك بِ  !َمْهًال َيا َعائَِشةُ «اللساِن فَيقوُل:  ْفِق, َوإِيَّ , قاَلْت »ُفْحَش الُعنَْف وَ الرِّ

ْ تسَمْع ما قالوا يا رسوَل  ْ َتْسَمِعي َما َقْلُت َرَدْدُت «?, قاَل: čهللاعاِئشُة: أَوَمل َأَوَمل
ْم ِيفَّ   .IRH»َعلِْيِهم, َفُيْسَتَجاُب ِيل فِيِهم, َوَال ُيْسَتَجاُب َهلُ

عَىل , وملسو هيلع هللا ىلصفَمن أراَد َأْن َيتخلََّق بَأخالٍق حَسنٍة فَهِذه هَي أخالُق النبيِّ 
ه عىل قاِئِله َيأكُل اإلنساِن أن َحيذَر أن َيَقَع يف هذا الوحِل, فهذا الو حُل إنَّام َمردُّ

ُش َيبحُث لنفِسه أعذاًرا, ويقوُل: َأنا ما جلَْأت إىل  َحسناتِه أكًال, والفاحُش املتفحِّ
َردِّ الصاِع صاَعْني إالَّ لسبِب أنَّ هناَك َمن ُهياِمجُنا, وُهناك َمن َيسبُّنا, وُهناَك َمن 

نا ُ  .!!يِه بالكيِل َكيلنيِ فنردُّ عل .وُهناَك وُهناَك. !ُيعريِّ
 َنقوُل لُه: اعَلْم أنَّ ُهناَك قضيَّتِني ال ُبدَّ أن َتنتبَِه إليِهام:

                                                            

  ).٣/٨٥أخرجه العقييل يف الضعفاء الكبري ( )١(
), ومسلم: ٦٠٣٠, رقم (اا وال متفحًش فاحًش  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن النبي أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب  )٢(

  ).٢١٦٥, رقم (النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالمب كتاب السالم, با
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أنَّ ُهناَك َمن َيسَعى يف الوشايِة بينََك وبَني َأخيَك بِآالٍف مَن  األُوىل:
َق له وألجندتِه ما ُيريُد,  اِحلساباِت الَومهيِة; لُيوِغَر صدَرك وصدَر أخيَك; لُيحقِّ

 نتبِْه لذلَك.فا
ُه هو َوصيُة النبيِّ  :− وهو أهمُّ − األَمُر الثاين  : َمن قاَل لَك: إنَّ الُقوَة ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ

? وَمن قاَل لَك: إنَّ االنتِصاَر أنَّك َتردُّ عىل َمن شَتَمك  أن َتردَّ الصاَع صاَعْنيِ
 وسبََّك?

 čهللاَل افقاَل: يا َرسو ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبيِّ  جاَء ُسليُم بُن جابٍر اهلُجيميُّ 
َوإِِن اْمُرٌؤ «َوصايا, قاَل لُه يف الوصيِة اخلاِمسِة:  بخمسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْوِصني, فَأوصاُه 

ٍء َتْعَلُمُه ِمنُْه, َدْعُه َيُكوُن َوَباُلُه َعلِْيِه, َوَأْجرُ  ُه بَِيشْ ْ ٍء َيْعَلُمُه ِمنَْك َفَال ُتَعريِّ َك بَِيشْ َ ُه َعريَّ
 .IQH: فام سبَبُت بعُد إنساًنا وال دابَّةً , قاَل »َلَك, َوَال َتُسبَّنَّ َشْيًئا

نِة, فَمن َأراَد أن َيرتاَح وُيريَح غَريه ِمنه فْلَيلَزْم طريَق  هَكذا هَو االلتزاُم بالسُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوَهدَي النبيِّ 

  

                                                            

, )٤٠٨٤), وأبو داود: كتاب اللباس, باب ما جاء يف إسبال اإلزار, رقم (٦٣/ ٥أمحد (أخرجه  )١(
  ).١١٨٢والبخاري يف األدب املفرد رقم (
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ْثنا فيام  م َحتدَّ ِش, وبيَّنَّا أنَّ تقدَّ َهذا اخلُلَق الذميَم هَو ِمَن  عِن الُفحِش والتفحُّ

َحِن املِ َأوقاِت األَزماِت و− األخالِق الَّتي َتظهُر وَتزداُد يف ِمثِل هذِه األَوقاِت 
وِمن ُمجلِة َهذه األخالِق: ُخلٌق آخُر, وهَو الُفجوُر يف اخلُصومِة,  − والشدائِد والِفتنِ 

ا فسيًحا يف َوقِت الِفتِن واألَزماِت وهَو ُخلٌق مَن األخالِق السيِّئِة جيُد له مكاًنا واسعً 
اِم َتنُبُت  والشدائِد, يف ِمثِل َهذِه الَعواصِف الَّتي َتعصُف بَخليِجنا يف ِمثلِ  َهذِه األيَّ

 هذِه النابِتُة. 
 نَعْم, قد حيدُث ِخصاٌم بينَنا, ولكِنَّ الَّذي ال ُيقبَُل هَو َهذا الفجوُر يف اخلُصومِة,

 :﴿a ` _  j i h g f e d c b هللاُ قاَل ا
o n m l k﴾ ]:٢٠٤البقرة[. 

َ َلنا النبيُّ  أنَّ الفجوَر يف اخلُصومِة خصلٌة ِمَن النِّفاِق وُخلٌق ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ
َأْرَبٌع ِمنُْكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا َخالًِصا, َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة «أخالِق اُملنافِقَني, فقاَل: 

َث َكَذَب, ِمنُْهنَّ َكاَنْت فِ  يِه َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَها: إَِذا اْئُتِمَن َخاَن, َوإَِذا َحدَّ
 .IQH»َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر, َوإَِذا َخاَصَم َفَجرَ 
                                                            

, باب بيان ), ومسلم: كتاب اإليامن٣٤البخاري: كتاب اإليامن, باب عالمة املنافق, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ٥٨خصال املنافق, رقم (

k k 
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فَمْن إذا خاَصَم فجَر فْلَيعَلْم أنَّ فيه خصلًة ِمن ِخصاِل النفاِق, وهَي كبريٌة 
نوِب, ال ُمتحَ   ى حتَّى َيتوَب منها اإلنساُن ويَدَعها. ِمن كباِئِر الذُّ

ُث  َر سلُف األُمِة ِمن هذِه اخلصلِة, فهاهَي فاطِمُة بنُت احلُسِني ُحتدِّ وقد حذَّ
ها عيلٍّ  ا «أنَّه قاَل:  −تعاىل َعنُْهم مجيًعا هللاَُرِيضَ ا− َعن جدِّ اُكم واخلُصومَة; فإهنَّ إيَّ

يَن, َتأيت عىل ِديِن اِإلنس أي: َمتحُق هذه احلسناِت الَّتي ; IQH»اِن فتسلُبهَمتَحُق الدِّ
 .َمجَعها ِمن ُهنا وُهناكَ 

ُه َمن مَعه وَمن َيأيت لْ وهاهَو األحنَُف بُن قيٍس وَقْد ُعرَف بحِ  ِمه وأناتِه ُيوجِّ
 . IRH»َكثرُة اخلصومِة ُتنبُِت النِّفاَق يف القلِب «بعَده فَيقوُل: 

ثرِة اخلصومِة; ُخياصُمك يف كلِّ َيشٍء, بعُض الناِس ُيعرُف بكَ فوبالفعِل.. 
 .سواٌء كاَن هذا األمُر يعنيِه أو ال َيعنيِه فَكثرُة اخلصومِة َعىل لِسانِه ويف فِعِله

ا ُحتبُط «يقوُل:  وَهذا ُمعاويُة بُن ُقرَة  اُكم وهذِه اخلُصوماِت; فإهنَّ إيَّ
 . ISH»األعامَل 

يَن «وُل: يق وهذا ُحممُد بُن عيلِّ بِن احلُسِني  اخلُصومُة َمتحُق الدِّ
 .ITH»وُتنبُت الشحناَء يف ُصدوِر الرجالِ 

إذا كُثرت  − أو كاَن صغًريا كاألَُرسِ والُبيوِت  ,كُربَ هذا املجتمعُ −فأيُّ ُجمتمٍع 
                                                            

  ).٢١١أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ( )١(
  ).٢٢٠أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ( )٢(
أصول اعتقاد أهل السنة رقم  ), والاللكائي يف رشح٦٢١, رقم ٢/٥٢٢أخرجه ابن بطة يف اإلبانة ( )٣(

)٢٢١.(  
  ).١٥٤أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت رقم ( )٤(
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 هم, وَيرتتَُّب عىل ذلَك مسائُل.فيِه اخلصوماُت نبَتِت الشحناُء يف ُصدورِ 
محاَء, لِكنَّ  č هللاوا ُيبغُض هذا الفاجَر يف  ه حيبُّ الرُّ

َر إنساًنا َيميش عىل األرِض, َيأكُل مَعنا وَيرشُب مَعنا  ُخصومتِه, ولَك أن َتتصوَّ
 ه ُيبغُضه, فكيَف َيكوُن حاُله?!يف َسامئِ  هللاُ وُيصيلِّ مَعنا, وا

َجاِل إَِىل ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا: قاَل رسوُل اقاَلْت عاِئشُة  دُّ لَ األَ  čهللاإِنَّ َأْبَغَض الرِّ
, املولُع باخلُصومِة, املاهُر هبا.; IQH»ِصمُ اَخل   أي: املعَوجُّ عِن احلقِّ

ُكْم بَِأْهِل النَّاِر? ُكلُّ ُعُتلٍّ «يف َحديِث حاِرثَة:  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا قاَل النبيُّ  َأَال ُأْخِربُ
اٍظ ُمْسَتْكِربٍ   اخلصومِة, الَّذي َيفُجُر هبا. والُعُتل هَو: شديدُ ; IRH»َجوَّ
يوَم إىل حاِل الناِس يف ُخصوماِهتم كيَف َيفُجرون وَيتجاَوزون كلَّ وانُظِر ال

,  احلدوِد, إذا اختَلَف مَعك يف هدٍف, أو يف ُرؤيٍة, أو حتَّى يف مسألٍة وحكمٍ  رشعيٍّ
  َفجَر يف ُخصومتِه لَك!

أنَّ اإلنساَن إذا فَجَر يف وُهو وَيرتتَُّب عىل اخلصومِة أمٌر َعظيٌم حيُصُل غالبًا: 
صومتِه رَمى َمن ُخياصُمه بالكذِب واالفِرتاِء والبُهتاِن; حتَّى ُيدلَِّل عىل ما َيقوُل, ُخ 

وهذا الَّذي ُنشاهُده, أو َنقرُؤه, أو َنسمُع به, كذٌب يف حقِّ املخالِف وافرتاٌء عليِه 
� ﴿:  هللاُ وُهبتاٌن, لكِنَّ هذا األمَر ال ُيمكُن أن َيذهَب ُسًدى, فَقْد قاَل ا

 £ ¢ ¡ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾ ] :أي: ; ]١١٢النساء
                                                            

), ٢٤٥٧, رقم (﴾o  n  m ﴿قول اهللا تعاىل: , باب املظامل والغصبالبخاري: كتاب أخرجه  )١(
  ).٢٦٦٨ومسلم: كتاب العلم, باب يف األلد اخلصم, رقم (

), ومسلم: كتاب ٤٩١٨, رقم (﴾½  ¾  ¿  À﴿البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب أخرجه  )٢(
  ).٢٨٥٣اجلنة وصفة نعيمها, باب النار يدخلها اجلبارون, رقم (
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ًال بالُبهتاِن واإلثِم, َحيمُل ذلَك عىل كاِهِله. وقوُله:  ﴾¥ ¦ ﴿ َيأيت يوَم الِقيامِة ُحممَّ
ورِة أن َتكوَن هذِه الرميُة بسهٍم أو ُبندقيٍة, بل قد َتكوُن كِلمًة أشدَّ ِمن  ليَس بالرضَّ

قاًال يف َصحيفٍة َيرِمي هبا َخصَمه فَيفُجُر يف ذلَك, ذلَك, أو َتغريدًة َيرِمي ِهبا, أو مَ 
 وَهذا واقٌع. 

ٍء ُيِريُد َشْينَُه بِهِ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا سواٌء رماُه  »َوَمْن َرَمى ُمْسلًِام بَِيشْ
مواِقِع التَّواصِل بكِلمٍة, أو بفريٍة, أو بصورٍة كاِذبٍة ُمدبلجٍة ُمفَربكٍة, وضَعها عىل 

َّا َقاَل  هللاَُحَبَسُه ا«وَأشاَعها,  َر هِذه  .IQH»َعَىل ِجْرسِ َجَهنََّم َحتَّى َخيُْرَج ِمم فلَك أن َتتصوَّ
 العقوبَة!

َوَمْن َقاَل ِيف ُمْؤِمٍن َما «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا: قاَل َرسوُل ا»ُسنن َأيب داودَ «ويف ِروايٍة يف 
َّ اَخل َرْدَغَة  هللاَُلْيَس فيِه َأْسَكنَُه ا  .IRH»ا َقاَل َباِل َحتَّى َخيُْرَج ِمم

ُعصارُة أهِل الناِر, وُمستنَقُع ما َخيرُج ِمنُهم, هذا مكاُن  أي: »اخلبالِ  ةغَ دْ رَ «و
َمِن افَرتَى عىل اآلَخرين حينَام خاَصَمهم واختَلَف مَعهم, فرماُهم بالُبهتاِن 

 واالفِرتاِء. 
ني لو فَجْرت نَعْم, قد ال أتَّفُق مَعك, لِكنَّني ال أفجُر باخلصومِة مَعك; ألنَّ 

 يف اخلصومِة مَعَك سأَقُع يف الُبهتاِن والكِذِب واالفرتاِء. 
نا بٌرش, وَنعيُش مَع البِرش, فإذا وَقَع عليَك ُهبتاٌن أِو افِرتاٌء,  بِقَي أن َأقوَل: إنَّ

                                                            

), من ٤٨٨٣), وأبو داود: كتاب األدب, باب من رد عن مسلم غيبة, رقم (٤٤١/ ٣أمحد (أخرجه  )١(
  .حديث معاذ بن أنس اجلهني 

), ٣٥٩٧, رقم (فيمن يعني عىل خصومة, باب ), وأبو داود: كتاب األقضية٢/٧٠أخرجه أمحد ( )٢(
  .من حديث ابن عمر 
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َك, وال َتُردَّ عليه, وارتِفْع أنَت  أو فَجَر خصُمك يف اخلُصومِة مَعَك, فال َيستفزَّ
 يف أسفِل ما َيكوُن.  وَدْعه هوَ 

:  وقد َسبَّ رجٌل ُعمَر بَن ذرٍّ  يا «سبا شديًدا, فقاَل لُه ُعمُر بُن ذرٍّ
ْط يف َشْتِمنا, وأبِق للصلِح موضًعا, فإنَّا ال ُنكافُِئ َمن عَىص ا فينا  هللاَ َهذا, ال ُتفرِّ

 .IQH»فيهِ  هللاَبأكثَر ِمن أن ُنطيَع ا
 كام قاَل األوُل: 

ــــِفيُه َفــــَال َجتِْبــــُه إَِذا َنَطــــَق   السَّ
 

ــُكوُت  ــِه السُّ ــْن إَِجاَبتِ ــْريٌ ِم @IRHَفَخ @

 وقاَل اآلخُر: 
ـــْبٍح ـــلِّ ُق ـــِفيُه بُِك ـــاطُِبنِي السَّ  ُخيَ

 

ــــا يَب ــــُه ُجمِ ــــوَن َل ــــَأْكَرُه َأْن َأُك   َف

 َيِزيـــُد َســـَفاهة ً َفَأِزيـــُد ِحْلــــًام
 

 ISHْحـــَراُق طِيَبـــااإلِ َكُعـــوٍد َزاَدُه 
الَّذي َيملُك نفَسه عنَدما ُيستفزُّ مَن اآلَخرين, وهَو الَّذي ال  فالعاقُل هوَ 

َم يف هذا الغضِب.  فهاَء يف َسفاهتِهم, وهَو الَّذي إذا ُأغِضَب َحتكَّ  ُجياِري السُّ
يوًما ِمَن األياِم ِقسمًة مَن الغنائِم, فَأعَطى َهذا, وَأعَطى  ملسو هيلع هللا ىلصوَقْد قَسَم النبيُّ 

وهَو  ملسو هيلع هللا ىلصله َعطاٌء ُخمتلٌف, فقاَم أحُد الرجاِل يف عهِد النبيِّ  َهذا, وَأعَطى هذا, وكلٌّ 
فقاَل: إنَّ هذِه  ;وُيصيلِّ خلَفه, لِكنَّه وقَع يف الُفجوِر يف اخلصومةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَيرى النبيَّ 

                                                            

  ).٨١٠٦), والبيهقي يف شعب اإليامن رقم (١١٣/ ٥أبو نعيم يف احللية (أخرجه  )١(
), ٧١٠, والصمت البن أيب الدنيا رقم ()٣٩ديوان الشافعي (ص: اختلف يف قائله, وانظره يف  )٢(

  ).٩٩ألمثال للرامهرمزي (ص: ), وا١٤٠وروضة العقالء البن حبان (ص: 
  ).٣٣ديوان الشافعي (ص:  )٣(
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, فغِضَب غضًبا شديًدا حتَّى ُعِرَف ذلَك يف ملسو هيلع هللا ىلص. فُأخَرب čهللالِقسمٌة ما ُأريَد ِهبا َوجُه ا
ْر لنفِسه, بل قاَل:  َوجِهه, فلم َيُردَّ  يِّئِة, ومل ُيربِّ يِّئَة بالسَّ ُموَسى; َلَقْد  هللاَُرِحَم ا«السَّ

. ; IQH»ُأوِذَي بَِأْكَثِر ِمْن َهَذا َفَصربَ   أي: إن كاَن ُهناَك يشٌء أزيُد ِمن َهذا فسَأصِربُ
سبا شديًدا, رصاحًة يف وجِهه, ال  وقد سبَّ أحُد الناِس َأبا ُهريرَة 

, وإِْن أَرْدَت انتَهْيُت «, قاَل: »انتَهْيَت?«أبو ُهريرَة:  اِء اسٍم مستعاٍر, فقاَل لهُ ِمن ور
َأ »يا جاريُة, اْئتِيني بَوضوءٍ «, قاَل َأبو ُهريرَة: »أن َأزيَد أزيدُ  ُثم  . فَتوضَّ

ما مل  مَّ إنَّ عبَدك هذا َسبَّني, وقاَل عنِّيللهُ ا«الِقبلَة, ورفَع َيديِه قائًال: استقَبَل 
مَّ إن للهُ مَّ إن كاَن عبُدك هذا صادًقا فيام قاَل عنِّي فاغِفْر يل, اللهُ َأعَلْمه َعن َنفِيس, ا
, قاَل: فَأكبَّ الرجُل عليِه ُيقبُِّله عىل »ذًبا فيام قاَل عنِّي فاغِفْر لهكاَن عبُدك هذا كا

 رأِسِه. 
ك ليَس َضعًفا, لِكنَّه  َك عىل َمن َيستفزُّ قوٌة, كام قالوا للشافعيِّ وعَدُم ردِّ

  :حينَام خاَصَمه أهُل األهواِء والُفجوِر: ملاذا تسُكُت َعنْهم? قاَل 
ْم  َقالُوا َسَكتَّ َوَقْد ُخوِصْمُت ُقْلُت َهلُ

 

ــإِنَّ ــاَجل ــاِب الشَّ ــاُح ـَواَب لَِب  رِّ ِمْفَت
ٌف ْمُت َعْن َجاِهٍل َأْو َأْمحٍَق َرشَ  ِعْرِض إِْصـَالُح الَصْوِن َوفِيِه َأْيًضا لِ  َوالصَّ

 ْسَد ُختَْشى َوْهَي َصـاِمتٌَة?األُ َأَما َتَرى 
 

 IRHَكْلُب َخيَْسى َلَعْمِري َوْهَو َنبَّاُح الَو
                                                            

يعطي املؤلفة قلوهبم, رقم  ملسو هيلع هللا ىلص, باب ما كان النبي فرض اخلمسالبخاري: كتاب أخرجه  )١(
), من ١٠٦٢), ومسلم: كتاب الزكاة, باب إعطاء املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم, رقم (٣١٥٠(

  .بن مسعود عبد اهللا  حديث
  ).٥١ي (ص: ديوان الشافع )٢(
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, فَمن أراَد اخلَري والعافِيَة لنفِسه فْلَيلَزْم هذا املنهَج, ملسو هيلع هللا ىلصهذا هَو توجيُه النبيِّ 
ا َمن أراَد العنََت والتَعَب والتشويَش ع ىل حياتِه فْلُيجاِر السفهاَء فيام َيقولوَن, أمَّ

 وْلَيستِمْع لُفجوِر أهِل اخلُصوماِت.
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G F E D C B A ﴿يف ِكتابِِه الَكريِم:   هللاُقاَل ا

 S R Q P O N M L K J I H
T  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

e d c f j i h g﴾ ] :٣٢ −٣٠فصلت[ . 
 :﴿ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öوقاَل 

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â﴾ ] :١٤ − ١٣األحقاف[. 
نيا واآلِخرِة,  čهللافاالستِقامُة عىل ديِن ا سَبٌب رئيٌس يف سعادِة العبِد يف الدُّ
 .وفالِحه وَرشاِده يف أمِره كلِّه

ِدَي يف هذه الداِر فَمْن هُ «: »َمداِرج السالِكنيَ «كتابِه يف  قاَل ابُن القيِِّم 
املستقيِم, الَّذي أرسَل به ُرسَله, وَأنزَل بِه كتبَه, ُهِدَي هناَك إىل الرصاِط  čهللاإىل رصاِط ا

املُستقيِم, املوصِل إىل َجنتِه وداِر ثوابِه, وعىل قدِر ُثبوِت قدِم العبِد عىل الرصاِط الَّذي 
ِمه عىل الرصاِط املنصوِب عىل متِن لعباِده يف هذِه الداِر يكوُن ثبوُت قد هللاُ نصبَه ا

 .IQH»َجهنَم, وعىل قدِر َسِريه عىل هذا الرصاِط يكوُن َسُريه عىل ذاَك الرصاطِ 
                                                            

  ).١/٣٣مدارج السالكني ( )١(

k k 
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: أنَّ العبَد إذا ُوفَِّق لالستِقامِة ُهنا ُوفَِّق لالستِقامِة ُهناَك, وأنَّ ُخالصُة ذلَك 
َقه ا čهللاَمن التَزَم رصاَط ا نيا وفَّ إىل الرصاِط املوصِل إىل َجنتِه وداِر  هللاُ املستقيَم يف الدُّ

 ثوابِه, وعىل قدِر َسِريه عىل َهذا الرصاِط يكوُن سُريه هناَك عىل ذاَك الرصاِط.
َبَعه:  ملسو هيلع هللا ىلصباالستِقامِة, فقاَل لنَبيِّه   هللاُوَقْد أمَر ا z y ﴿وملَِِن اتَّ

e d c b a ` _ ~ } | {﴾ ] :١١٢هود[ . 
 باالستِقامِة, فقاَل َتعاىل يف شأِن ُموَسى  وَأوَىص األنبياَء واملرَسلنيَ 

 :﴿ J I H G F E D C B Aوهاروَن 
K﴾ ] :٨٩يونس[ . 

 :﴿ yw v uوأَمَر عباَده كلَّهم فقاَل 
z﴾ ] :٦فصلت[. 

, čهللافقاَل: يا َرسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبيِّ  الثقفيُّ  čهللاوجاَء ُسفياُن بُن عبِد ا
ْثني بأمٍر َأعتصُم بِه? قاَل  َ ا«: حدِّ  .IQH». ُثمَّ اْسَتِقمْ هللاُُقْل: َريبِّ

هواِت  نيا الَّتي َمتوُج بالفتِن واألهواِء والشَّ فَمن أراَد االعتصاَم يف هذِه الدُّ
بهاِت عليِه هبِذه الوصيِة:  َ ا«والشُّ ْد وجهَتك »ُثمَّ اْسَتِقمْ  ,هللاُُقْل: َريبِّ , أي: حدِّ

 وهدَفك, ُثم استِقْم عىل هذا الرصاِط.
 , وإفراُده باخللِق واإلجياِد, والعبادِة. č هللا: هَي َتوحيُد ااالستِقامةُ و

                                                            

), ٢٤١٠), والرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف حفظ اللسان, رقم (٤١٣/ ٣أمحد (أخرجه  )١(
  ).٣٩٧٢وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان يف الفتنة, رقم (

منت باهللا, قل: آ: «بلفظ), ٣٨مسلم: كتاب اإليامن, باب جامع أوصاف اإلسالم, رقم (وأخرجه 
  ».فاستقم
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يِق  دِّ  :﴿ D C B Aقوُل احلقِّ  وَقْد ُقرَئ عىل الصِّ
G F E﴾ ] :هللاُهُم الَّذيَن مل ُيِرشكوا با«, فقاَل: ]٣٠فصلتč شيًئا«IQH , :أي
ُدوا ا ذيَن وحَّ ِك. , وَجتنَُّبوا كلَّ شائبٍة ِمن هللاَ الَّ  شوائِب الرشِّ

 ﴾ :﴿G F E D C B Aوُقِرَئت هذِه اآليُة عىل ُعمَر 
االستِقامُة: أن َتستقيَم عىل األمِر والنهِي وال َتروَغ روغاَن «, فقاَل: ]٣٠فصلت: [

 أي: ال َمتيَل ُهنا وال ُهناَك. ; IRH»الثَّعلِب 
, وعطاٌء č هللا واالستِقامُة أمُرها عظيٌم, وشأُهنا عظيٌم, وهَي ِمنٌَّة ِمنَ 

, وإذا وَجْدت هللاَاملستقيِم فاَمحِد ا čهللاوهبٌة, فإذا وَجْدت يف نفِسك َميًال إىل رصاِط ا
 . čهللايف نفِسك ميًال َعِن االستِقامِة فاطُلْبها مَن ا

ْل يف كلِّ ركعٍة نركُعها جتُدنا َنقوُل:  , ]٦الفاحتة: [ ﴾Y X W﴿وَتأمَّ
عاءِ  ُدها يف  وَلْو مل َندُع هبذا الدُّ يف َصالتِنا لبَطَلت صالُتنا, آيٌة يف ُسورِة الفاِحتِة ُنردِّ

; حلاجتِنا إىل ]٦الفاحتة: [ ﴾Y X W﴿ −َفريضًة كاَنت أو نافِلةً − كلِّ َصالٍة 
َما ِمْن «كام جاَء يف ُسنن ابِن ماَجْه:  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ ; يتقلَُّب  هذِه االستِقامِة, والقلُب 

ْمحَِن, إِْن َشاَء َأَقاَمهُ َقْلٍب إِالَّ وُهَو بَ  أي: جَعَله عىل  »ْنيَ إِْصَبَعْنيِ ِمْن َأَصابِِع الرَّ
 .ISH»َوإِْن َشاَء َأَزاَغهُ «االستقامِة, 

                                                            

  ).٤٢٣ − ٢٠/٤٢٢لطربي يف التفسري (أخرجه ا )١(
), والطربي يف ٦٠١), وأمحد يف الزهد رقم (٣٢٥, رقم ١/١١٠أخرجه ابن املبارك يف الزهد ( )٢(

  ).٢٠/٤٢٥التفسري (
), من ١٩٩), وابن ماجه: مقدمة السنن, باب فيام أنكرت اجلهمية, رقم (٤/١٨٢أخرجه أمحد ( )٣(

  .ث النواس بن سمعان حدي
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 فَمن َأراَد االستِقامَة فْلَيْسَع هلا سعًيا حثيًثا قوًال وعَمًال. 
ا ِمن ناحيِة العمِل فَقْد قاَل ا R S ﴿يف سورِة النساِء:   هللاُ أمَّ

] \ [ Z Y X W V U T d c b a ` _ ^ 
g f e﴾  :أي: إذا فَعلوا ما ُيوَعظون بِه.]٦٨ −٦٦[النساء , 

¾ ¿ Ã Â Á À ﴿أيًضا:   هللاُ وقاَل ا
Ä  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ ] :١٧٥النساء[. 

أن َهيِدَيك   هللاَفإذا وَجْدت يف نفِسك ميًال عِن االستِقامِة ادُع ا
 طريَق االستِقامِة.
يف قياِم  ملسو هيلع هللا ىلصَعن صالِة النبيِّ  : ُسئَلت عائِشُة »َصحيح ُمسلمٍ « وجاَء يف

 ملسو هيلع هللا ىلص čهللا: كاَن نبيُّ ا− تعاىل َعنْها وَأرضاها هللاُ َرِيضَ ا− الليِل: بامذا َيفتتُح صالَته? فقاَلْت 
افِيَل «يفتتُح صالَته يف قياِم الليِل قاِئًال:  ائِيَل َوِميَكائِيَل َوإِْرسَ ُهمَّ َربَّ َجْربَ , َفاطَِر اللَّ

 َ َمَواِت َواألَْرِض, َعاِمل ُكُم َبْنيَ ِعَباِدَك فِيَام َكاُنوا فِيِه الالسَّ َهاَدِة, َأْنَت َحتْ َغْيِب َوالشَّ
َتلُِفوَن, فاْهِدِين ملَِا اْخُتلَِف فِيِه ِمَن  اٍط اَحل َخيْ قِّ بِإْذنَِك, إِنََّك َهتِْدي َمْن َتَشاُء إَِىل ِرصَ

 .IQH»ُمْسَتِقيمٍ 
ُد بالكتاِب  ملسو هيلع هللا ىلص čهللا وهَو رسوُل اهذ ُد باملُعِجزاِت, املؤيَّ ُد بالَوحِي, املؤيَّ املؤيَّ

ِل عليِه, ومَع ذلَك يقوُل:  قِّ بِإْذنَِك, إِنََّك َهتِْدي اَحل اْهِدِين ملَِا اْخُتلَِف فِيِه ِمَن «املنزَّ
اٍط ُمْسَتِقيمٍ   .»َمْن َتَشاُء إَِىل ِرصَ

إن شاَء َلنا االستقامَة   هللاُ; فاčهللاَبها ِمَن افَمْن أراَد االستقامَة طلَ 
 َأقاَمنا عَلْيها, وإن شاَء َلنا الروغاَن أزاَغ القلوَب. 

                                                            

  ).٧٧٠مسلم: كتاب صالة املسافرين وقرصها, باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه, رقم (أخرجه  )١(
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افاٍت َحترُفها عن رصاِط ا ُض إىل جرَّ املستقيِم,  čهللاوَهِذه االستِقامُة قد َتتعرَّ
ُدها هذا اللساُن! واليوَم وما ُتشاِهُده األعُني وتَ  سمُع بِه اآلذاِن يف وأعظُم ما ُهيدِّ

ًة,  َهذا اإلسفاِف املعَلِن الظاِهِر, يف هِذه الِفتنِة الَّتي َتعيُشها بالُدنا وبالُد اخلَليِج كافَّ
نَِّة, وإظهاٌر  انحراٌف َعن َأخالِق اُملسلِم, وانِحراٌف َعن ُنصوِص الكتاِب والسُّ

 .للَمعادِن احلَقيقيِة, حينَام يعوجُّ هذا اللسانُ 
َال َيْسَتِقيُم إِيَامُن َعْبٍد َحتَّى َيْسَتِقيَم َقْلُبُه, َوَال َيْسَتِقيُم «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاُل اقاَل رسو

فإذا َأَرْدت أن ُتدرَك َمتاًما حجَم استقامتِك فانُظْر إىل ; IQH»َقْلُبُه َحتَّى َيْسَتِقيَم لَِساُنهُ 
اللُة استِقامِة العبِد: استِقامُة استِقامِة لِسانِك; فإنَّام اللساُن ُخيِربُ َعامَّ يف القلِب, ودَ 

 القلِب, واللساُن ُخيُربك َعن ذلَك. 
ِمذيِّ ِمن حديِث َأيب َسعيٍد  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل اوَقد  واحلديُث عنَد الرتِّ

ُر اللَِّسانَ األَ إَذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم َفإِنَّ «:  اخلُدريِّ  َها ُتَكفِّ ُل  »ْعَضاَء ُكلَّ أي: َتتذلَّ
ِق ا«ُع, وَترجو; له وختَض  َام َنْحُن بَِك; إِِن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمنَا,  هللاََتُقوُل: اتِّ فِينَا, َفإِنَّ

 .IRH»َوإِِن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنَا
ِت اجلوارُح فاعَوجَّ اإلنساُن َعن ِرصاِط ا  čهللافإذا اعوجَّ اللساُن اعَوجَّ

 اُملستقيِم.
  

                                                            

  .), من حديث أنس ١٩٨/ ٣أمحد (أخرجه  )١(
  ).٢٤٠٧), والرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف حفظ اللسان, رقم (٩٦ − ٣/٩٥أمحد (أخرجه  )٢(
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فكلُّ ; IQH»َياءُ اَحل إِنَّ لُِكلِّ ِديٍن ُخُلًقا, َوإِنَّ ُخُلَق اِإلْسَالِم «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ 

يِن ما ُيميُِّزه مَن   هللاُِديٍن داَنت بِه ُأمٌة مَن األُمِم جعَل ا يف ذاَك الدِّ
يِن اخلُلَق املُميََّز يف هذا ال  هللاُاألخالِق َعن غِريه مَن األدياِن, وجعَل ا دِّ

  ُخلَق احلَياِء.
واحلَياُء ُمشتقٌّ ِمَن احلَيا, وهَو الغيُث النازُل مَن السامِء; فُتنبُت بِه األرُض, 

ا وَحتيا, وكذلَك نفوُس العباِد,  ال َحتيا إالَّ بُخلِق احلَياِء, فإذا رأيَت نفًسا بغِري فإهنَّ
َحتيا بِه األرُض, واحلياُء َحتيا بِه حياٍء; فاعَلْم أنَّ صاحَبها حيمُل نفًسا َميتًة, فاحلَيا 

  نفوُس العباِد.
إِنَّ «:  لألشجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا  هللاُواحلياُء ُخلٌق حيبُّه ا

َتْنيِ ُحيِبُُّهَام ا ا? َقاَل: قاَل:  »هللاُ فِيَك َخلَّ ُقْلُت: َيا , قاَل: »َياءُ اَحل ْلُم وَ احلِ «ُقْلُت: َما ُمهَ
, أي: هذا أمٌر َقْد ُجبِْلت عليِه أو صاَر بعَد َكاَن ِيفَّ َأْم َحِديًثا? , َأَقِديًام čهللاَرُسوَل ا

َتْنيِ ُحيِبُُّهَام  čهللاْمُد احلَ , قاَل: »َقاَل: َبْل َقِديًام «اإلسالِم,    .IRHالَِّذي َجَبَلنِي َعَىل َخلَّ
                                                            

  .), من حديث أنس, وابن عباس ٤١٨٢, ٤١٨١كتاب, باب, رقم (ابن ماجه: أخرجه  )١(
  . األشج, من حديث )٢٠٦ − ٤/٢٠٥أخرجه أمحد ( )٢(

k k 
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َعزَّ  هللاَنَّ اإِ «: ملسو هيلع هللا ىلصَبْل قاَل   هللاُفاملتخلُِّق بُخلِق احلياِء َختلٌُّق بُخلٍق ُحيبُّه ا
ْرتَ اَحل َوَجلَّ َحيِيٌّ ِستٌِّري ُحيِبُّ   .IQH»َياَء َوالسَّ

واحلياُء ال ُيعاُب, وِمَن الكالِم الَّذي َجيري عىل ألسنتِنا وهَو خَطٌأ, أنَّ أحَدنا 
, ولعلَّ هذا  إذا أراَد َأْن ُيوِيصَ ابنَه قاَل لُه: ال َتسَتِح, فاحلياُء ال ُيعاُب, وال ُيذمُّ

, وال »ال َختَجْل «والَد الَّذي يويص ولَده إنَّام قصَد اخلجَل, فَينَبغي أن يقوَل لُه: ال
. »ال َتستِح «يقوَل له:   , فإنَّ احلَياَء ال ُيذمُّ

عىل رُجٍل ِمن األنصاِر يِعُظ  − »َصحيح الُبخاريِّ «كام يف − ملسو هيلع هللا ىلصفَقْد مرَّ النبيُّ 
ْف عىل− أخاُه يف احلياِء   −نفِسك, وال تُكْن َحييا إىل هذِه الدَرجةِ  أي: يقوُل لُه: خفِّ
وا احلياَء أَبًدا. ; IRH»يَامنِ اإلِ َياَء ِمَن اَحل َدْعُه, َفإِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل لُه النبيُّ   فال َتذمُّ

حيبُّ   هللاَ أكثَر; ألنَّ ا čهللاوكلَّام كاَن اإلنساُن َحييا أكثَر كاَن قريًبا مَن ا
نراُه َيتقلَُّص وَيذهُب يف وقتِنا الَّذي َنعيُشه  − أسٍف  مَع كلِّ −هذا اخلُلَق الَّذي 

اليوَم, فام ُعدَت َترى احلياَء إالَّ عنَد القليِل مَن الناِس, وعنَد النادِر مَن الناِس, 
ون الرجَل قليَل احلياِء, واملرأَة قليلَة احلياِء,  وكاَن اآلباُء واألجداُد قبَل سنَواٍت َيذمُّ

فعٍل َيسٍري لِكنَّه ُخيالُف ما َتعاَرفوا عليِه مَن احلياِء, فلم َتُكِن املرأُة إذا أَتى الرُجُل ب
قبَل سنَواٍت َجتُرُؤ أن َترشَب املاَء يف الطريِق خشيَة أن َيراها الرجاُل, ومل يُكِن 

                                                            

), ٤٠١٢), وأبو داود: كتاب احلامم, باب النهي عن التعري, رقم (٤/٢٢٤أخرجه أمحد ( )١(
ن أمية ), من حديث يعىل ب٤٠٦والنسائي: كتاب الغسل, باب االستتار عند االغتسال, رقم (

.  
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب ٢٤البخاري: كتاب اإليامن, باب احلياء من اإليامن, رقم (أخرجه  )٢(

  ., من حديث ابن عمر )٣٦بيان عدد شعب اإليامن وأفضلها وأدناها, رقم (
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ُظ, وجيلُس كام َينبغي; ألنَّ  الرجُل يف املجلِس جيلُس عىل َهواُه, وإنَّام َيتحفَّ
 ُجلوِسه ُيعدُّ ِمن ِقلِة احلياِء.اِإلخالَل يف 

الشيَبِة  وذسواٌء ْر أيَن وصَل الناُس اليوَم? وكيَف حاُل املرأِة, والرجِل, فانظُ 
ُر قلَة احلياِء, وَينُرشها لَرتاها الشاّب  وأ ! وقد خَلَع بعُضهم ِجلباَب احلياِء, وُيصوِّ

!?  مئاُت األلوِف مَن األعُنيِ
 فَقْد جاَء سعيُد بنُ   ,č هللاحلياِء هَو احلياُء ِمَن اوال َشكَّ أن َأبلَغ صوَر ا

ُأوِصيَك َأْن «, َأْوِصنِي. َقاَل: čهللاَيا َرُسوَل اقاَل:  ,ملسو هيلع هللا ىلصَيزيَد األَزديُّ إىل النبيِّ 
الِِح ِيف َقْوِمَك  ,č هللاَتْسَتِحَي ِمَن ا ُجِل الصَّ  .IQH»َكَام َتْسَتِحي ِمَن الرَّ

ُ احلديُث, وتتوقَُّف الغيبُة,  فانُظْر إىل حالِنا إذا دخَل  عَلْينا رجٌل صالٌح, َيتغريَّ
ُل القناُة, وُتطَفُأ السجائُر; احِرتاًما هلذا الرجِل الصالِح; ألنَّنا َنستِحي ِمنه,  وُتبدَّ

الِِح ِيف َقْوِمَك  ,č هللاْسَتِح ِمَن ا«: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل النبيُّ  ُجِل الصَّ ; »َكَام َتْسَتِحي ِمَن الرَّ
, وأنَّه اآلَن َينُظُر إليِه كام َينظُر إليه الرجُل الصالُح čهللاعبَد إذا اسَتشعَر رقابَة األنَّ ال

َع عِن اخلَطأ.ل  َتورَّ
﴾ª » ¬ ® ¯ °﴿يقوُل:   هللاُ, واčهللاستشِعُر َرقابَة اوكيَف ال نَ 

N M L K J IH G F E D C B A ﴿ويقوُل: , ]١٤العلق:[
O﴾]:١٦ق[. 

w v u t s r q p o n ﴿: يقوُل   هللاُ كيَف ال وا
y x﴾]:٨٠الزخرف[. 

                                                            

  .)٥٥٣٩, رقم ٩٦/ ٦), والطرباين يف املعجم الكبري (٢٤٨أمحد يف الزهد رقم (أخرجه  )١(
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١٥٧

ُل:  حتَّى قاَل األوَّ
ــــــــــاَل ِيل َريبِّ ـــــــــــا َق  إَِذا َم

 

 َأَمــــا اْســــَتْحَيْيَت َتْعِصــــينِي?
ـــي ـــْن َخْلِق ْنَب ِم ـــذَّ ـــي ال ِف  َوُختْ

 

ـــــــــْأتِينِي?الَوبِ    ِعْصـــــــــَياِن َت
ــــــا ـــــُه ملَّ ــــــْوِيل َل ـــــَام َقــ  َف

 

 IQHُيَعـــــــاتُِبنِي َوُيْقِصيـــــــــنِي?
قلًبا بأشدَّ ِمن أن   هللاُما عاقَب ا«: قاَل مالُك بُن ديناٍر 

 .»يسلَب منُه احلياءَ 
فإذا رأيَت رُجًال أِو امرأًة, أو شابا أو كبَري سنٍّ َيعيُش يف الناِس بغِري حياٍء, 

 منُه احلياَء. هللاُسلَب افَقد فاعَلْم أنَّه ُمعاقٌب, 
 فإِْن قاَل قائٌل: ملاذا احلياُء? 

ًال: َياُء ِمَن اَحل «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاألنَّ احلياَء مَن اإليامِن, قاَل رسوُل ا فاَجلواُب: أوَّ
:  , وقاَل أيًضا كام يف َحديِث َأيب ُهريرَة IRH»يَامنِ اإلِ  يَامُن اإلِ «عنَد البخاريِّ

يَامِن, اإلِ ِمَن َياُء اَحل «, وقاَل: ISH»يَامنِ اإلِ َياُء ُشْعَبٌة ِمَن اَحل بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة وَ 
 .ITH»َفاُء ِيف النَّارِ اَجل َفاِء, وَ اجلَ َبَذاُء ِمَن النَِّة, وَ اَجل َواِإليَامُن ِيف 

                                                            

  ).٢٠١), ديوان أيب العتاهية (ص: ٢٠٢ر: تلبيس إبليس البن اجلوزي (ص: انظ )١(
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب ٢٤البخاري: كتاب اإليامن, باب احلياء من اإليامن, رقم (أخرجه  )٢(

  ., من حديث ابن عمر )٣٦بيان عدد شعب اإليامن وأفضلها وأدناها, رقم (
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب شعب ٩باب أمور اإليامن, رقم ( أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, )٣(

  ).٣٥اإليامن, رقم (
), من ٢٠٠٩), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف احلياء, رقم (٢/٥٠١أخرجه أمحد ( )٤(

  .حديث أيب هريرة 



 
 

אאאFE  ١٥٨

ــاُء ــلَّ َم ــاُؤهُ الإَِذا َق ــلَّ َحَي ــِه َق  َوْج
 

 َوَال َخــْريَ ِيف َوْجــٍه إَِذا َقــلَّ َمــاُؤهُ 
َام  َحَيـــاُؤَك َفاْحَفْظـــُه َعَلْيـــَك َفـــإِنَّ

 

@IQHَكــِريِم َحَيــاُؤهُ الِل َيــُدلُّ َعــَىل فِْعــ @

ا ُرفَِع اإلِ َياُء وَ اَحل «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوقاَل رسوُل ا يَامَن ُقِرَنا َمجِيًعا, َفإَِذا ُرفَِع َأَحُدُمهَ
 .IRH»اآلَخرُ 

ُفْحُش الَما َكاَن «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللايٌن, وخالُفه شٌني, قاَل رسوُل األنَّ احلياَء زَ  :ثانًيا
ٍء إِالَّ َشاَنُه, َوَما كَ  ٍء إِالَّ َزاَنهُ اَحل اَن ِيف َيشْ  .ISH»َياُء ِيف َيشْ

فتخلَّْق باحلياِء يف كلِّ حياتِك, فإنَّه َزيٌن, ُكْن حييا يف بيتِك, ويف عمِلك, ويف 
ُه َخْريٌ اَحل «: ملسو هيلع هللا ىلصالشارِع, ويف املسجِد; فإنَّ احلياِء ال َيأيت إالَّ بَخٍري; لقولِه  , ITH»َياُء ُكلُّ

 .IUH»ِيت إِالَّ بَِخْريٍ َياُء َال َيأْ اَحل «وقِوله: 
أرَبٌع َمن ُكنَّ فيِه كاَن كاِمًال, وَمن كاَنْت فيِه واِحدٌة «: بل قاَل احلسُن 

                                                            

يا والدين (ص: ), غري منسوب, ونسبه املاوردي يف أدب الدن٤٣ذكره املربد يف الفاضل (ص:   )١(
  ) لصالح بن عبد القدوس.٢٤٧

), والبيهقي يف الشعب رقم ٤/٢٩٧), وأبو نعيم يف احللية (١/٢٢أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )٢(
), ٢٥٨٥٩موقوفا: ابن أيب شيبة يف املصنف رقم ( ). وأخرجه عن ابن عمر ٧٣٣١(

  ).١٣١٣والبخاري يف األدب املفرد (
والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف الفحش والتفحش, رقم  ),٣/١٦٥أخرجه أمحد ( )٣(

  .), من حديث أنس ٤١٨٥), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب احلياء, رقم (١٩٧٤(
, من حديث عمران بن )٦١/ ٣٧مسلم: كتاب اإليامن, باب بيان عدد شعب اإليامن, رقم (أخرجه  )٤(

  .حصني 
), ومسلم: كتاب اإليامن, باب بيان عدد ٦١١٧, باب احلياء, رقم (البخاري: كتاب األدبأخرجه  )٥(

  ., من حديث عمران بن حصني )٣٧/٦٠شعب اإليامن, رقم (
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ِمنُهنَّ كاَن ِمن صاِحلي قوِمه: ِديٌن ُيرشُده, وعقٌل  − أو قاَل: وَمن َتعلََّق بواِحدةٍ − 
ُده, وَحسٌب َيصوُنه, وحياٌء َيقوُده  .IQH@»يسدِّ

 čهللاْسَتْحُيوا ِمَن ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاقاَل رسوُل ا بِن َمسعوٍد وجاَء يف حديِث ا
  َّهللا. َقاُلوا: َيا َرُسوَل ا»َياءِ اَحل َحقč َهللاْمُد احلَ , إِنَّا َنْسَتِحي وč:َلْيَس َذاَك, « . َقاَل

ْأَس َوَما َحَوى, َوْليَ اَحل َحقَّ  čهللاَوَلكِْن َمِن اْسَتْحَيا ِمَن ا َبْطَن الْحَفِظ َياِء َفْلَيْحَفِظ الرَّ
ْنَيا, َفَمْن َفَعَل َذلَِك الْوَت وَ املَ َوَما َوَعى, َوْلَيْذُكِر  بَِىل, َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َتَرَك ِزينََة الدُّ
 .IRH»َياءِ احلَ َحقَّ  čهللاَفَقِد اْسَتْحَيا ِمَن ا

 ,č هللاحقَّ احلياِء أن َيكوَن اإلنساُن حافًظا حلدوِد ا čهللافاالستحياُء ِمَن ا
 .č هللاوأن َجيعَل ِمن َهذا اخلُلِق حائًال بينَه وبَني َمعصيِة ا

  

                                                            

  ).٢/٢٢٧), واآلداب الرشعية البن مفلح (٤٨آداب احلسن البرصي البن اجلوزي (ص:  )١(
  ).٢٤٥٨), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/٣٨٧أخرجه أمحد ( )٢(
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F٢٧E 

א 
  k   

 
ُه ِهبا عىل َوجِه اخلصوِص إىل أبناِئنا وَشبابِنا الَّذين  هِذه ِرسالٌة َأتوجَّ

نتِقاِهلم َهذا سَينتِقلون ِمن َمرحلٍة دراِسيٍة إىل ُأخرى, جاِمعيٍة أو َغِريها, وبا
فوا عَلْيهم ِمن قبُل, فأنصُح َهلُم  فون عىل ُزمالَء ُجدٍد, وأصدقاَء ُربَّام مل َيتعرَّ سَيتعرَّ
ْنيا  أن َخيتاروا اجلليَس الصالَح, والصاحَب الصالَح الَّذي َتنفُع صحبُته يف الدُّ

الَّذي قاَل َلنا:  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاواآلِخرِة, وهذا ليَس َتوجيًها منِّي, إنَّام هذا توجيُه رسوِل ا
 .IQH»َال ُتَصاِحْب إِالَّ ُمْؤِمنًا, َوَال َيْأُكْل َطَعاَمَك إِالَّ َتِقيٌّ «

الَّذي  ملسو هيلع هللا ىلص čهللانصَحنا ِهبا رسوُل اوَقد ِرسالٌة َلنا مجيًعا: ال ُتصاِحْب إالَّ ُمؤمنًا, 
َام َمثَ «قاَل يف احلَديِث الصحيِح املشهوِر املطروِق عىل َمساِمِعنا:  لِيِس اَجل ُل إِنَّ

وِء: َكَحاِمِل املِْسِك, َوَنافِِخ  الِِح َواَجللِيِس السُّ ِ كِِري, َفحاِمُل الالصَّ ا َأْن امل ْسِك إِمَّ
ا َأْن َجتَِد ِمنُْه رًحيا َطيَِّبًة, وَنافُِخ  ا َأْن َتْبَتاَع ِمنُْه, َوإِمَّ ا َأن ُحيِْرَق الُحيِْذَيَك, َوإِمَّ كِِري إِمَّ

 .IRH»ا َأْن َجتَِد ِمنُْه ِرًحيا َخبِيَثةً ثِياَبَك, َوإِمَّ 
                                                            

), ٤٨٣٢), وأبو داود: كتاب األدب, باب من يؤمر أن جيالس, رقم (٣/٣٨أمحد (أخرجه  )١(
, من حديث أيب سعيد )٢٣٩٥والرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف صحبة املؤمن, رقم (

  .اخلدري 
), ومسلم: كتاب الرب والصلة, ٥٥٣٤البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب املسك, رقم (أخرجه  )٢(

  ., من حديث أيب موسى األشعري )٢٦٢٨استحباب جمالسة الصاحلني, رقم ( باب

k k 



א 

 
 

١٦١

 فهل َنحتاُج إىل بياٍن أوضَح ِمن هذا البياِن?!
ألنَّ ; IQH@»وال َتصَحِب الفاِجَر فُيعلَِّمك ِمن ُفجوِره«: قاَل ُعمُر 

, ولَقْد وَقْفت عىل  الطِّباَع َيرسُق بعُضها ِمن بعٍض, حتَّى لو كنَت كبًريا يف السنِّ
َت أحواُهلم, فكيَف عدٍد مَن ا َت صحبُتهم تغريَّ نِّ ملَّا َتغريَّ لقصِص لكباٍر يف السِّ

 باألبناِء والشباِب?!
 اٍت َجتنيها من َجليِسك الصالِح:وُهناَك ثالٌث َثمر

ُر بصالِحه وِصدِقه وإخالِصه وإحسانِه َجزًما, فَقْد  الثََّمرُة األُوَىل: فإنَّك َتتأثَّ
ْرُء َعَىل ِديِن َخلِيلِِه, َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن املَ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا جاَء يف ُمسنَد أمحَد قاَل 

 .IRH»ُخيَالِْل 
أنَت بل فاخلياُر لَك أنَت, فال َجتَعْل أحًدا خيتاُرك, وال َجتَعْل أَحًدا َخيتاُر لَك, 

ُل:  ُر; لذا قاَل األوَّ  الَّذي ختتاُر, وهبذا االختياِر َتتأثَّ
 اِس ُتَقــــــاُسَأْنــــــَت ِيف النَّــــــ

 

َت َخلِـــــيَال   بِالَّـــــِذي اْخـــــَرتْ
ـــــواألَ َفاْصـــــَحِب ـــــاَر َتْعُل  ْخَي

 

ـــــــيًال  ـــــــًرا َمجِ ـــــــْل ِذْك  َوَتنَ
 اِمـــــِل َتْكُســـــواَخل ُصـــــْحَبُة 

 

ــــــوَال  ــــــِه ُمخُ ــــــْن ُيَؤاِخي  ISHَم

                                                            

), وأبو نعيم يف احللية ٩٧), وأبو داود يف الزهد رقم (٢٦٠٤١أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف رقم ( )١(
)١/٥٥.(  

), ٤٨٣٣), وأبو داود: كتاب األدب, باب من يؤمر أن جيالس, رقم (٣٠٣/ ٢أمحد (أخرجه  )٢(
  .), من حديث أيب هريرة ٢٣٧٨مذي: كتاب الزهد, رقم (والرت

  ).٥٥٤ − ٥/٥٥٣األبيات البن ليون, انظر: نفح الطيب للمقري التلمساين ( )٣(
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ما ِمن َيشٍء أدلَّ عىل يشٍء وال الدَخاُن عىل الناِر «: وقاَل ابُن َمسعوٍد 
 .IQH@»الصاِحِب  ِمن الصاِحِب عىل

لذا إذا سَأْلت َعن رجٍل ُيقاُل لَك: مَع َمن َيذهُب وَجييُء? َمن صاِحُبه? 
حبةِ   .فَتعرُفه ِمن خالِل هذِه الصُّ

 لذا قيَل:
 ْرِء َال َتَسْل َوَسـْل َعـْن َقِرينِـِهاملَ َعِن 

 

ــِريٍن بِ  ــلُّ َق ــِدياملُ َفُك ــاَرِن َيْقَت @IRHَق

:  قاَل ُسفياُن بُن ُعيينةَ  اِم اخلَطَّايبِّ لِإلم» الُعزلةِ «ويف ِكتاِب  
اِج مَعه َيزيُد بُن َأيب ُمسلٍم; وهَو « انُظروا إىل فِرعوَن مَعه هاماُن, وانُظروا إىل احلَجَّ

َده َمه وسدَّ  .ISH»رشٌّ ِمنْه, وانُظروا إىل ُسَليامَن بِن عبِد املِلِك مَعه َرجاُء بُن َحْيوَة; فقوَّ
 قاَل الناظُِم:

 َذا ُكنَْت ِيف َقْوٍم َفَصاِحْب ِخَيـاَرُهْمإِ 
 

دِيْرَدى َفَرتَْدى َمَع األَ َوَال َتْصَحِب   ITHالرَّ
 

وُربَّام ُتسافُر خارَج بلِدك, أو َتلتحُق بإحَدى اجلاِمعاِت أِو اُملعسكراِت, 
ُف عىل رشحيٍة جديدٍة مَن الناِس, فال َتَعضُّ أصابَع الندِم بعَد ذلَك, فأَ  ْن فَتتعرَّ

 تعيَش وحَدك أفضُل ِمن أن َتعيَش مَع آالٍف عىل غِري صالٍح وُتًقى.
                                                            

  ).١٦٥ذكره املاوردي يف أدب الدنيا والدين (ص:  )١(
به ) غري منسوب, ونس١٧٩/ ٢ذكره ابن عبد ربه يف العقد الفريد (, و)٣٢ديوان طرفة (ص: انظر:  )٢(

  .) لعدي بن زيد١٦٦املاوردي يف أدب الدنيا والدين (ص: 
  ).٤٧العزلة للخطايب (ص:  )٣(
) غري منسوب, ونسبه املاوردي يف أدب الدنيا والدين ١٧٩/ ٢ذكره ابن عبد ربه يف العقد الفريد (  )٤(

  ) لعدي بن زيد١٦٦(ص: 



א 

 
 

١٦٣

: أنَّك َتَرى فيِه ُعيوَبك أنَت, ِجبلًة هَكذا −وهَي ثمرٌة عزيزةٌ −  الثَمرُة الثانِيةُ 
َنحُن ُخِلْقنا أنَّ اإلنساَن ال َيرى عيَب نفِسه, لِكْن َيرى عيوَب اآلَخريَن; لذا 

 ُخيِربوَنك عن ُعيوبِك. اصَحِب األخياَر الَّذين
ْؤِمُن َأُخو املُ ْؤِمِن, واملُ ْؤِمُن ِمْرَآُة املُ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاجاَء يف ُسنن أيب داوَد قاَل َرسوُل ا

ُه بُِعُيوبِهِ املُ  ُ  .IQH»ْؤِمِن َيُكفُّ َعَلْيِه َضْيَعَتُه َوَحيُوُطُه ِمْن َوَرائِِه, ُيَبرصِّ
َقكصديُقك َمن صَدقَ «: لِذا ُيرَوى َعن عيلٍّ  أي: ; »ك ال َمن َصدَّ

 .صاِحُبك هذا إذا رَأى فيَك َزلًة َأخَربك
ها, وَمن إذا رَأى ِمنْك «قيَل: وَقد  اصَحْب َمن إذا رَأى ِمنَك َحسنًة عدَّ

ها هذا هَو الَّذي ُيصاَحُب, وُيؤاَخى, وُيامَشى, هذا الصاحُب ; وIRH@»َسْقَطًة سَرتَ
َدْعَوُة «: ملسو هيلع هللا ىلصى ِمنك َسْقطًة دعا لَك; لذا َيقوُل ليَس عىل أقلِّ َتقديٍر ِمن أن إذا رأَ 

 .ISH»َغْيِب ُمْسَتَجاَبةٌ الْسلِِم ِألَِخيِه بَِظْهِر املُ ْرِء املَ 
َن فيها أسامَء إخوانِه  »أبو محدون«َعن رجٍل ُيقاُل له:  ُيْرَوى له َصحيفٌة قد دوَّ

َحِر ُخي  رُج هذه الورقَة وَيدعو َهلم أكثَر ِمن َثالثِامئِة اسٍم, كلَّ ليلٍة يف وقِت السَّ
 .بُصحَبتِه هذا هو الصاحُب الَّذي َتنتفعُ ; وITHواحًدا واحًدا

                                                            

), من حديث أيب هريرة ٤٩١٨قم (أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب يف النصيحة واحلياطة, ر )١(
.  

  ).٤٤أخرجه ابن أيب الدنيا يف اإلخوان رقم ( )٢(
), من ٢٧٣٣أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب, رقم ( )٣(

  .حديث أم الدرداء 
  ).١٠/٤٩٥تاريخ بغداد ( )٤(
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, فُهناَك أصحاٌب إذا رأيَتُهم ذَكْرت هللاَأنَّك إذا رأيَتهم ذَكْرت ا الثَمرُة الثالِثُة:
َحديِث  بسبِب ما عنَدهم مَن الصالِح والتَُّقى واهلَُدى, فَقْد جاَء عنَد أمحَد, ِمن هللاَا

ُكْم بِِخَياِرُكْم?«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا, قاَل رسوُل ا أسامَء بنِت َيزيدَ  َقاُلوا: َبَىل  »َأَال ُأْخِربُ
 .IQH»هللاُالَِّذيَن إَِذا ُرُؤوا ُذكَِر ا«. َقاَل: čهللاَيا َرُسوَل ا
ا الشباُب, واألخياُر, ا هللاَا هللاَفا ا األبناُء, وأهيُّ  .بُصحبِة الصاِحلنيَ  هللاَا هللاَأهيُّ

وَكام أنَّ ُملجالسِة الصاحلَني ثمراٍت, فِلُمجالسِة أهِل السوِء أثٌر خطٌري عىل 
ك َعن طاعِة ا , وَحيرُفك عن ِرصاطِه čهللاُجلساِئهم, وأعظُم هذِه اآلثاِر: أنَّه َيُصدُّ

 .املستقيمِ 
ه, دافَع عنُه, وَعن ِدينِ و ملسو هيلع هللا ىلصوانُظْر إىل هذا الرُجِل الَّذي كاَن قريًبا مَن النبيِّ 

ِمن َكثٍري ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصوَعن َدعوتِه, وكاَن يف َمرحلٍة ِمن َمراحِل ُعمِره أقرَب إىل النبيِّ 
أبو طالٍب, فَقْد كاَن  ملسو هيلع هللا ىلصالناِس, ولِكنَّه مل َيتخلَّ َعن ُجلساِء السوِء, وهَو عمُّ النبيِّ 

وِمن َدعوتِه, ودافَع َعنه, حتَّى كاَن ُينشُد أشعاًرا  ,قريًبا مَن النبيِّ 
 وُل يف بعِضها:يق
ــْم čهللاَوا ــَك بَِجْمِعِه ــُلوا إَِلْي ــْن َيِص  َل

 

ــــا  اِب َدفِينَ َ ــــَد ِيف الــــرتُّ ــــى ُأَوسَّ   َحتَّ
 

ــٌح ــَك َناِص ــَت َأنَّ ــْوَتنِي َوَزَعْم  َوَدَع
 

ـــَفَلَقــْد َصــ   نَاـُل َأِميـــَت َقْبـــَدْقَت َوُكنْ
 

ـُه  َوَعَرْضَت َعَيلَّ ِدينًا َقـْد َعَرْفـُت بَِأنَّ
 

ـــ  ــــِم ــــْن َخ ـــاِن الَب ــــْريِ َأْدَي ِة ِدين  اـَِريَّ
 

                                                            

), من حديث ٤١١٩باب من ال يؤبه له, رقم ( ), وابن ماجه: كتاب الزهد,٦/٤٥٩أخرجه أمحد ( )١(
  .أسامء بنت يزيد األنصارية 



א 

 
 

١٦٥

ـــَذاُر ـــُة َأْو ِح ـــْوَال اَملَالَم ـــمَ َل  ٍةبَّ َس
 

يِن ُمبِينَـا   IQHلََوَجْدَتنِي َسـْمًحا بِـَذاَك الـدِّ
 

َيا «عىل رأِسه َيقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصوحينَام أدرَكْته الوفاُة وقبَل أن َيموَت وَقَف النبيُّ 
, ُقْل: َال إَِلَه إِالَّ ا ا ِعنَْد ا. أُ هللاَُعمِّ ذيَن مل َيتخلَّ »čهللاَحاجُّ َلَك ِهبَ , وعنَده ُجلساُؤه الَّ

بُن َأيب ُأميَة َيقولوَن لُه: يا َأبا طالٍب, َأترَغُب َعن ِملِة  čهللاعنُهم: أبو َجهٍل, وعبُد ا
ُد عىل رأِسه:  ملسو هيلع هللا ىلصعبِد املطَّلِب, والنبيُّ  ا ِعنَْد  . ُأَحاجُّ َلَك هللاُُقْل: َال إَِلَه إِالَّ ا«ُيردِّ ِهبَ

  .IRH, حتَّى ماَت عىل ِملِة عبِد املطَّلِب »čهللا
 هللاُ وِء, قاَل اوِء ُيريُد أن َيراَك عىل ُسوٍء كام هو عىل السُّ فصاِحُب السُّ 

 :﴿u t s r q p o﴾ ] :٨٩النساء[. 
َن ِمثَله, وكذلَك الَّذي َيرشُب اخلمَر يريُد  ُن يريُد منَك أن ُتدخِّ فالَّذي ُيدخِّ

َترشَب اخلمَر مثَله, والفاشُل اخلامُل الَّذي ال َيملُك هَدًفا يف حياتِه ُيريُد أن  أن
 تكوَن مثَله.

ما داَم عنَدك نِعمٌة, فإذا أقَبَلْت عليَك النَّْكَبُة  ُمنِْرصٌف إليَك وصاحُب السوِء 
هلنِد قد نَقَش انَرصَف عنَك, وهذا ال يعرُفه إالَّ الُعقالُء, حتَّى قيَل: إنَّ أحَد ُملوِك ا

َك ألمٍر وىلَّ مَع انقضاِئه«عىل فصِّ خاَمتِِه حكمًة بالغًة قاَل فيها:   .ISH@»َمن ودَّ

                                                            

  ).٣/٢٩٦), وخزانة األدب للبغدادي (١٥٥إسحاق (ص: سرية ابن انظر:  )١(
), ومسلم: كتاب ٣٨٨٤البخاري: كتاب مناقب األنصار, باب قصة أيب طالب, رقم (أخرجه  )٢(

), من حديث املسيب بن حزن ٢٤املوت, رقم ( اإليامن, باب الدليل عىل صحة إسالم من حرضه
.  

  ).٥٢), والعزلة للخطايب (ص: ٥٢٥املجالسة للدينوري رقم ( )٣(
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هذا اجلليُس الَّذي إذا رَأى عنَدك نِعمًة أقبَل عليَك, وإذا رَأى النعمَة قِد 
 .صاحُب السوءِ  انَرصَفت عنَك انَرصَف عنَك هوَ 

ليَست لألبناِء وال للشباِب  سوءِ ال صاحِب للُبعد عن وهذِه النَّصيحُة 
 خاصًة, بل هَي َلنا مجيًعا.

  



א 
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F٢٨E 

א 
  k   

 
: ﴿  WV  U  T  S   R  Q  P  O  N  M هللاُ قاَل ا

     i  hg  f  e  d      c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  ZY  X
  v  u  t  sr   q     p  o  n  m  l  k  j

 w  ﴾ ]٢٠ −١٨ حلرش:ا[.  

نا يف هذِه الداِر َنجمُع لداٍر ُأخَرى, فام نقدُم ِمن حَسناٍت وأعامٍل صاحلٍة  فإنَّ
نا َنضُعه يف خزائِن الليِل والنهاِر; وَقْد جاَء يف كتاِب  لإلماِم الَبيهقيِّ  »الزهد«فإنَّ

  :كاَن عيَسى «َعن مالِك بِن ِديناٍر قاَل نهاَر يقوُل: إنَّ َهذا الليَل وال
: اعَملوا للَّيِل ملِا ُخلَق له, وقاَل , ِخزانتاِن, فانُظروا ما َتَضعون فيهام

 . IQH»واعَملوا للنَّهاِر ملِا ُخلَق لهُ 
فالعاقُل هَو الَّذي ُيبادُر, ويسابُق ويسارُع إىل اخلرياِت ُمسارعًة وُيسابُق 

 b a ` _ ^ ] \ [ Z﴿القائِل يف ِكتابِه:  č هللاألجِل أمِر ا
o n m l k j i h g f e d c﴾  :١٤٨[البقرة[. 

                                                            

  ).٧٨٠), والبيهقي يف الزهد الكبري رقم (٤٧٣أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد رقم ( )١(

k k 
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ْيِل «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوقاَل رسوُل ا , فإنَّ IQH»ْظلِمِ املُ َباِدُروا بِاألَْعَامِل فَِتنًا َكِقَطِع اللَّ
 أماَمكم فِتنًا كقطِع الليِل املظِلِم قد َحتوُل بينَك وبَني العمِل الصالِِح. 

اٍت وَنفحاٍت, والعاقُل هَو يف أياِم الدهِر ُمناسب  هللاُوَقْد جعَل ا
الَّذي ُيبادُر الستِغالِل هذِه اُملناسباِت, واالنغامِس يف هذِه النفحاِت َكام َأخَرب النبيُّ 

ُه إىل َقضيَّتِني: ملسو هيلع هللا ىلص  وهَو يوجِّ
, أي: ُكْن فاعًال للخِري يف دهِرك »ْريَ َدْهَرُكمْ اَخل اْفَعُلوا «: قاَل فيها: األُوىل

 كلِّه.
ِة ا«فيها:  قاَل : ةُ والثاني ُضوا لِنََفَحاِت َرْمحَ تِِه  čهللا, َفإِنَّ čهللاَوَتَعرَّ َنَفَحاٍت ِمْن َرْمحَ

ا َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ   .IRH»ُيِصيُب ِهبَ
انيِة: أياُم العِرش ِمن ِذي احلجِة, والعاقُل هَو الَّذي  وِمن َهذِه النفحاِت الربَّ

الَّذي ُيسارُع للُمبادرِة باقتناِص ما فيها مَن ُيسابُق الستِغالِهلا, واملستثِمُر هو 
َعزَّ َوَجلَّ َوال َأْعَظَم َأْجًرا  čهللاَما ِمْن َعَمٍل َأْزَكى ِعنَْد ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاألجِر, قاَل رسوُل ا

 .ISH»ْضَحىاألَ ِمْن َخْريٍ َيْعَمُلُه ِيف َعْرشِ 
ُم أجًرا; الصدقُة, وأعظ čهللافأيُّ خٍري تصيُبه يف هذه األياِم هَو أزَكى عنَد ا

                                                            

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

, من )١٠٨٣), والبيهقي يف الشعب رقم (٧٢٠, رقم ٢٥٠/ ١الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )٢(
  .حديث أنس 

. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب ), من حديث ابن عباس ١٨١٥الدارمي رقم (أخرجه  )٣(
  ).٩٦٩( العيدين, باب فضل العمل يف أيام الترشيق, رقم
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, وفعُل سائِر الطاعاِت, كلُّ ذلَك ِمَن اخلِري  والصالُة, والصياُم, واإلحساُن, والربُّ
رون?!  čهللاهَو عنَد ا  يف هذِه الَعِرش أزَكى وأعظُم أجًرا, فأيَن اُملشمِّ

اها فهذا خٌري, فربَّام ال يبلُغ العبُد هذِه العَرش  هللاعرشُة أياٍم إذا بلََّغك ا  يف إيَّ
نِة القادمِة, وهَي عظيمٌة عنَد ا  , والعمُل فيها أزَكى وأعظُم أجًرا.č هللالسَّ

ُر بثالثِة أعامٍل فَقْط حريٌّ باملؤِمِن أالَّ َتفوُته:  وإينِّ ُأذكِّ
ا العمُل األوُل  : فالصياُم; ألنَّه ِمن أعظِم األعامِل الصاِحلِة, وهو ِمن أعظِم أمَّ

, فإن كاَن بَِمقدوِرك أن تصوَم يف هذِه األياِم كلِّها  هللاُها ااألعامِل الَّتي ُحيبُّ 
أو بعِضها فباِدْر إىل الصياِم, فإنَّه عمٌل صالٌح, لعلَّ نفَسك َتقَوى عىل الصياِم وال 
َتقَوى عىل كثرِة ِقراءِة القرآِن, فعليَك بالصياِم, أو لَعلَّ نفَسك َتقوى عىل القياِم 

ُرك بالصياِم الَّذي قاَل فيِه وال َتقَوى عىل الصيامِ  , فعليَك بالقياِم, لكنَّني ُهنا أذكِّ
َد ا čهللاَمْن َصاَم َيْوًما ِيف َسبِيِل ا«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ   IQH»َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعَني َخِريًفا هللاَُبعَّ

نِة, فكيَف إذا كاَن يف العِرش?!  هذا يف أيِّ يوٍم ِمن أياِم السَّ
ْت صياَم يوِم عَرفَة, فإنَّه اليوُم التاسُع فإذا مل َتقَو نف ُسك عىل الصياِم فال ُتفوِّ

ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة إِينِّ «: ملسو هيلع هللا ىلصقبَل األخِري, وهَو عظيٌم, وصياُمه عظيٌم, قاَل فيِه رسوُل 
نََة الَّتِي َبْعَدهُ  čهللاَأْحتَِسُب َعَىل ا نََة الَّتِي َقبَْلُه َوالسَّ َر السَّ ; فإنَّه ال ُيرشعُ  IRH»َأْن ُيَكفِّ  إالَّ احلاجَّ

 له الصياُم يف هذا اليوِم, هذا عمٌل صالٌح واحٌد.
                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب فضل الصوم يف سبيل اهللا, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أيب ١٦٨/ ١١٥٣كتاب الصيام, باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه, رقم (

  .سعيد اخلدري 
), من ١١٦٢, رقم (مسلم: كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهرأخرجه  )٢(

  .حديث أيب قتادة 
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عىل نيتِك   هللاُفانِو الصياَم مَن اآلَن, فإنَّك إذا نَوْيَت الصياَم آجَرك ا
قبَل عمِلك, ونيُتك َتنطلُق مَن اليوِم إذا نَوْيَت, وأجُرك يبدُأ مَن اليوِم; ألنَّ النيَة 

 َيأجُرك عىل هذِه العبادِة.  هللاُ , واِعبادةٌ 
: األضحيَُّة, وهو ِمَن األعامِل الصاِحلِة, وهَي َمرشوعٌة يف هذِه العَمُل الثاين

z } ﴿ألفراِد هذِه األُمِة:  األُمِة ومجيِع األُمِم السابِقِة, قاَل احلقُّ 
 أي: هَي ُمرتبطٌة بصالِة العيِد., ]٢الكوثر:[﴾|

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  :﴿ « ªوقاَل احلقُّ 
 ¬ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾  :١٦٣ −١٦٢[األنعام[. 

 َ نَة وهذا النسَك موجوٌد يف األمِم السابِقِة, فقاَل  وبنيَّ أنَّ هذه السُّ
 :﴿ y x w v u t s r q p o n

 c b a ` _ ~ } | { z﴾]:٣٤احلج[. 
َع النبيُّ   عىل األُضحيَِّة بقولِه وفعِله: ملسو هيلع هللا ىلصوقد شجَّ

ا فع باملدينِة  ملسو هيلع هللا ىلص čهللا, فقاَل: أقاَم َرسوُل ا: فَقْد أخَربَ َعنه ابُن ُعمَر ُلهأمَّ
ي  .IQHعَرش ِسنَني ُيضحِّ

ا قوُله َي َفَلْم ُيَضحِّ َفَال «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا: فَقْد قاَل رسوُل اأمَّ َمْن َوَجَد َسَعًة ِألَْن ُيَضحِّ
َنا  .IRH»َحيُْرضْ ُمَصالَّ

                                                            

), والرتمذي: كتاب األضاحي, باب الدليل عىل أن األضحية سنة, رقم ٣٨/ ٢أمحد (أخرجه  )١(
)١٥٠٧.(  

), وابن ماجه: كتاب األضاحي, باب األضاحي واجبة هي أم ال, رقم ٢/٣٢١أمحد (أخرجه  )٢(
  .), من حديث أيب هريرة ٣١٢٣(
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ْر لو أنَّك تعيُش يف عِرصه  , وعنَدك ِمن اإلمكاناِت, وِمن الُقدرِة ملسو هيلع هللا ىلصفَتصوَّ
َي َفَلْم ُيَضحِّ َفَال «ما عنَدك اليوَم وتسمُع هذا القوَل:  َمْن َوَجَد َسَعًة ِألَْن ُيَضحِّ

َنا  .»َحيُْرضْ ُمَصالَّ
ُع  نِة: أن َيأكَل اإلنساُن ِمن ُأضِحيَّتِه, وهذا ال َيتأتَّى للَّذي َيتربَّ وِمَن السُّ

ُل اجلمعياِت وغَريها, لِكْن هذا َيتأتَّى لِلَّذي ُيباُرش ُأضحيََّته بَثمنِها, وال  للَّذي يوكِّ
﴾z y x w v﴿عِن األُضحيِة:   هللاُبنفِسه, قاَل ا

وقاَل ; ]٣٦احلج:[ ﴾©  :﴿® ¬ « ª, وقاَل ]٢٨احلج:[
ُقوا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللارسوُل ا ِخُروا َوَتَصدَّ  .IQH»َفُكُلوا َوادَّ
ُترشُدك إىل األكِل ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصوُسنِة َرسولِه  čهللاكتاِب ا هذِه األدلُة ِمن كلُّ ف

 ُأضحيَّتِك, وال شكَّ أنَّ يف هذا رسا عظيًام.
ُثم اعَلْم أنَّ لألضحيَِّة وقَت ابتداٍء وهلا وقَت انتِهاٍء, ال ُبدَّ أن تَقَع يف هذا 

ي ليلةَ  َني ُيضحِّ العيِد; لئالَّ  الوقِت, فإذا وَقَعت قبَل ذلَك كام َيفعُل بعُض املُضحِّ
قاَل:   هللاُيقَع يف زحاِم يوِم العيِد, ُيقاُل له: هذِه ليَست ُأضحيًَّة; فا

﴿t s r q p o n m l k j i﴾ 
 .فال ُبدَّ أن َتكوَن يف هذه األيامِ ; ]٢٨[احلج: ﴾n m l﴿قاَل:  ]٢٨[احلج:

َام َذَبُح «: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ َقد و َالِة َفإِنَّ لِنَْفِسِه, َوَمْن َذَبَح َبْعَد  َمْن َذَبَح َقْبَل الصَّ
َالِة َفَقْد َتمَّ ُنُسُكُه َوَأَصاَب ُسنََّة   .IRH»ْسلِِمنيَ املُ الصَّ

                                                            

ب األضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث, مسلم: كتاأخرجه  )١(
  .), من حديث عائشة ١٩٧١رقم (

  . أنس), من حديث ٥٥٤٦البخاري: كتاب األضاحي, باب سنة األضحية, (أخرجه  )٢(
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َالِة َفْلَيْذَبْح َمَكاَهنَا ُأْخَرى«ويف روايٍة:   .IQH»َمْن َذَبَح َقْبَل الصَّ
َي: أالَّ َيأخَذ ِمن َشعِره وال ِمن ُظف ِره شيًئا; فإنَّ واَملرشوُع ملَِن أراَد أن ُيضحِّ

كام جاَء يف َصحيح مسلٍم ِمن َحديِث ُأمِّ سَلمَة  ملسو هيلع هللا ىلص čهللالَّذي أمَر بذلَك رسوُل ا
هللا, قاَلْت: قاَل َرسوُل اč ِة َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن احلِ إَِذا َرَأْيُتْم ِهَالَل ِذي «: ملسو هيلع هللا ىلص جَّ

َي, َفْلُيْمِسْك َعْن َشْعِرِه َوَأْظَفاِرهِ   .IRH»ُيَضحِّ
ال َيمنُع ِمَن األُضحيَِّة, فَهذه ِعبادٌة هَذا  فإنَّ  َمن أخَذ ِمن شعِره وأظفاِره نْ لكِ 

 عبادٌة ُأخرى. تِلَك و
 čهللاوهَو ِمن أيِرس األعامِل, ولِكنَّه ِمن أعظِم األعامِل عنَد ا− العَمُل الثالُث 
 −;  كُر, فِذكُرك اِم العِرش, هو ُمعظٌَّم عنَد  č هللاإنَّه الذِّ احلقِّ يف أيَّ
. 

َفَأْكثُِروا «فضَل هذِه األياِم قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَملَّا ذكَر النبيُّ  ففي ُمسنَد أمحَد 
أي: َأكثِروا يف كلِّ أوقاِت هذِه العِرش ; ISH»فِيِهنَّ ِمَن التَّْهلِيِل, َوالتَّْكبِِري, َوالتَّْحِميدِ 

 مَن التهليِل والتكبِري والتحميِد.
. َما َأَهلَّ مُ «: ملسو هيلع هللا ىلصوكذلَك قاَل  َ ٌ َقطُّ إِالَّ ُبرشِّ َ ُمَكربِّ , َوَما َكربَّ َ ِهلٌّ َقطُّ إِالَّ ُبرشِّ

                                                            

), من حديث ٥٥٤٩البخاري: كتاب األضاحي, باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر, (أخرجه  )١(
  . أنس

هني من دخل عليه عرش ذي احلجة وهو مريد التضحية أن أخرجه مسلم: كتاب األضاحي, باب  )٢(
  ).١٩٧٧/٤١, رقم (يأخذ من شعره

  .), من حديث ابن عمر ٧٥/ ٢أمحد (أخرجه  )٣(
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 .IQH»نَِّة? َقاَل: َنَعمْ اَجل , بِ čهللاقِيَل: َيا َرُسوَل ا
كُر يف يوِم عَرفَة; لذا قاَل رسوُل ا ُد الذِّ َعاِء «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوآكُد ما يتأكَّ َخْريُ الدُّ

َوَخْريُ َما ُقْلُت َأَنا َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َقْبيل: َال «أو لغِريه,  , سواٌء للحاجِّ »ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفةَ 
يَك َلُه, َلُه  هللاُإَِلَه إِالَّ ا ٍء َقِديرٌ اَحل ْلُك, َوَلُه املُ َوْحَدُه َال َرشِ  .IRH»ْمُد, َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ

, يا َمن سَتِقُف  ا احلاجُّ يف  −  بإذِن املوَىل −ويف اِخلتاِم أوصيَك أهيُّ
عاِء لنَفِسك, ولوالَدْيك, ولزوِجك  صعيِد عَرفَة يف يوِم عرفَة, ُأوصيَك بالدُّ
عاِء ألَحبابِك; ألنَّ النبيَّ  عاِء لبِالِدك وقيادتِك, وبالدُّ ولَقرابتِك, وُأوصيَك بالدُّ

نا بخٍرب عظيٍم: أنَّه قبَل غروِب شمِس يوِم عرفَة حينَام َهيبُط املوَىل  ملسو هيلع هللا ىلص قد َأخَربَ
  نيا ُيباهي هبذا الصعيِد املباَرِك َمالئكَته, يقوُل هلم يف آِخِر ما إىل السامِء الدُّ

 .ISH»َأفِيُضوا ِعَباِدي َمْغُفوًرا َلُكْم, َوملَِْن َشَفْعُتْم َلهُ «يقوُل: 
فاشَفُعوا لوالِديكم, وأحبابِكم, وأقاربِكم, وَأخِلصوا يف الدعاِء َهلم, فإنَّ 

 واسٌع, فإنَّه َجَواٌد كريٌم. č هللالُكم وهلُم, وفضُل ا يغفُر بذلَك   هللاَا
  

                                                            

  .), من حديث أيب هريرة ٧٧٧٩أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )١(
), من حديث عبد اهللا بن ٣٥٨٥رقم (  دعاء يوم عرفة,باب يف الرتمذي: كتاب الدعوات,أخرجه  )٢(

  .عمرو بن العاص 
. وأخرجه ), من حديث ابن عمر ٦١٧٧, رقم ١٢/٣١٧أخرجه البزار يف املسند ( )٣(

  .), من حديث أنس ٦١الطرباين يف األحاديث الطوال رقم (
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هَكذا قاَل احلقُّ  ;č هللاأياٌم عظيمٌة وُمباركٌة, شعاُرها ِذكُر اأياُم احلجِّ 
  : ; ]٢٨احلج: [ ﴾n m l k j i﴿يف ُسورِة احلجِّ

كِر, جاَء أعرايبٌّ  č هللاأياُم ِذكٍر احلجِّ فأياُم  والعاقُل هَو الَّذي َيمُأل وقَته بالذِّ
ْنَيا «أيُّ األعامِل أفضُل? قاَل:  čهللافقال: يا رسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبيِّ  َأْن ُتَفاِرَق الدُّ

 .č«IQHهللاَولَِساُنَك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر ا
َمْن «ه يشٌء, فقاَل: ضيوًفا عنَده, ولكنَّه ليَس يف بيتِ  ملسو هيلع هللا ىلصوجاَء ثالثُة نَفٍر إىل النبيِّ 

يف َبيتِه, فبعَث  , فاستَضاَفهم طلحُة čهللا, قاَل طلحُة: أنا يا رسوَل ا»َيْكِفينِيِهمْ 
يِة فُقتَِل فاستشهَد,  − أي: أرسَل َرسيةً − بعثًا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  فخرَج أحُد الثالثِة يف هذِه الرسَّ

ا الثالُث فامَت عىل  بعثًا آخَر فخرَج الثاين فقاتَل فُقتِل ملسو هيلع هللا ىلصُثم أرسَل نبيُّنا  فاستشهَد, أمَّ
: فرأيُت يف املناِم أينِّ يف اجلَنِة وَأَرى هؤالِء الثالثَة, فإذا فِراِشه, قاَل طلحُة 

ُمهم, وإذا بالَّذي ماَت ثانيًا َيليِه, وإذا بالَّذي ماَت  بالَّذي ماَت آخًرا عىل فراِشه َيتقدَّ
, رأيُت كذا čهللافقلُت: يا رسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  أوًال َيليهام, فَأنكرُت ذلَك, فِجئُت إىل

                                                            

  .رس املازين ), من حديث عبد اهللا بن ب١١٢ − ٦/١١١أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )١(

k k 
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ُر ِيف  čهللاَوَما َأْنَكْرَت ِمْن َذلَِك, لَيَْس َأَحٌد َأْفَضَل ِعنَْد ا«وكذا. قاَل:  ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعمَّ
  .IQH»ْسَالِم لِتَْسبِيِحِه َوَتْكبِِريِه َوَهتْلِيلِهِ اإلِ 

كُر له شأٌن عنَد ا Ì ﴿: يقوُل   هللاُ كيَف ال وا č هللافالذِّ
Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÖ Õ Ô﴾] :٤٢−٤١األحزاب[. 

ِسُريوا, َهَذا « عىل جبٍل يقاُل لُه: ُمجداُن. فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوَقْد مرَّ رسوُل ا 
َداُن َسَبَق  ُدوَن, َسَبَق املُ ُمجْ ُدونَ املُ َفرِّ ُدوَن? َقاَل: املُ , َوَما čهللا, َقاُلوا: َيا َرُسوَل ا»َفرِّ َفرِّ

اكُِرونَ « اكَِراُت َكثًِريا  هللاَا الذَّ   .IRH»َوالذَّ
إِينِّ َألُِحبَُّك َيا ُمَعاُذ, َفَال «فقاَل:  معاَذ بَن جبٍل  ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوأمَسَك رسوُل ا

  .ISH»َتَدْع َأْن َتُقوَل ِيف ُكلِّ َصَالةٍ: َربِّ َأِعنِّي َعَىل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك 
كِر ف  هللاُ وقد جَعَل ا  ضائَل ُمتعددًة, ِمنها: للذِّ

ُده čهللاَحيَظى وَيفوُز بمعيِة ا č هللاأنَّ الذاكَر  الفضيلُة األُوىل: , فُيسدِّ
وُيرشُده وَهيديِه, فيكوُن مَعه إذا نظَر, ومَعه إذا تكلََّم, ومَعُه إذا استمَع, ومَعُه إذا 

  احتَذ قراًرا, ومَعُه يف كلِّ شأنِه.
:  يف احلديِث  لذا قاَل احلقُّ  َأَنا ِعنَْد َظنِّ «الُقديسِّ عنَد الُبخاريِّ

                                                            

  .), من حديث عبد اهللا بن شداد ١٦٣/ ١أمحد (أخرجه  )١(
), من حديث أيب ٢٦٧٦مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب احلث عىل ذكر اهللا تعاىل, رقم (أخرجه  )٢(

  .هريرة 
), والنسائي: ١٥٢٢), وأبو داود: كتاب الصالة, باب يف االستغفار, رقم (٥/٢٤٧أمحد (أخرجه  )٣(

  .), من حديث معاذ بن جبل ١٣٠٣ب السهو, باب نوع آخر من الدعاء, رقم (كتا
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َعْبِدي ِيب, َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَرِين, َفإِْن َذَكَرِين ِيف َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِيف َنْفِيس, َوإِْن َذَكَرِين ِيف 
 .IQH»َمَأل َذَكْرُتُه ِيف َمَأل َخْريٍ ِمنْهُ 

َكْت َأَنا «: ملسو هيلع هللا ىلص يف صحيِح البخاريِّ أيًضا يقوُل و رَّ َمَع َعْبِدي َحْيُثَام َذَكَرِين َوَحتَ
ا IRH»ِيب َشَفَتاهُ   َفضيلٌة َعظيمٌة.إًذا لَ ; إهنَّ

: أنَّه أعظُم احلُصوِن الَّتي ُيتحصُن هبا ِمن وساوِس الشيطاِن, الَفضيلُة الثانِيةُ 
ا, قاَل كثريً  čهللافإذا أَرْدت أن َتنجَو مَن الشيطاِن ووساِوِسه, فُكْن مَن الذاِكريَن 

ْيَطاُن َجاثٌِم َعَىل َقْلِب اْبِن آَدَم, َفإَِذا «, حيُث قاَل:   ذلَك ابُن عباسٍ  الشَّ
 .ISH@»َخنََس  هللاََسَها َوَغَفَل َوْسَوَس, َوإَِذا َذَكَر ا

: أنَّ دعوَة الذاِكِر ُمستجابٌة, فإذا أَرْدت أن ُتستجاَب َدعوُتك الفضيلُة الثالِثةُ 
  هللاَُثَالَثٌة َال َيُردُّ ا«يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصكثًريا, كيَف ال, وَرسوُلنا  هللاَا فُكْن مَن الذاِكرينَ 

اكُِر   .ITH»ْقِسطُ املُ َماُم اإلِ ْظُلوِم, وَ املَ َكثًِريا, َوَدْعَوُة  čهللاُدَعاَءُهُم: الذَّ
ِمذيِّ قاَل رسوُل ا  ُه َأْن َيْسَتِجيَب ا«: ملسو هيلع هللا ىلص čهللاويف ُسنن الرتِّ  َلُه ِعنَْد  هللاَُمْن َرسَّ

                                                            

), ٧٤٠٥, رقم (﴾Ç  Æ  Å ﴿: البخاري: كتاب التوحيد, باب قول اهللاأخرجه  )١(
), من حديث أيب ٢٦٧٥ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة, باب احلث عىل ذكر اهللا تعاىل, رقم (

  .هريرة 
, )١٥٣/ ٩, (﴾Í  Ì  Ë   Ê ﴿ري: كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل: البخاأخرجه معلقا  )٢(

, من حديث )٣٧٩٢), وابن ماجه: كتاب األدب, باب فضل الذكر, رقم (٥٤٠/ ٢أمحد (ووصله 
  .أيب هريرة 

  ).٣٣٧), وأبو داود يف الزهد رقم (٣٥٩١٩ابن أيب شيبة يف املصنف رقم (أخرجه  )٣(
  .), من حديث أيب هريرة ٦٩٧٣اإليامن رقم ( أخرجه البيهقي يف شعب )٤(
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َدائِِد وَ  َخاءِ الالشَّ َعاَء ِيف الرَّ  .IQH»َكْرِب َفْلُيْكثِِر الدُّ
يف هِذِه   هللاُوهَي ِمن أعظِم الَفضائِل, وقد َمجَع ا الفضيلُة الرابِعُة:

َما «, واحلديُث يف َصحيح مسلٍم: ملسو هيلع هللا ىلص čهللالفضائِل فضائَل ُمتعددًة, قاَل َرسوُل ا
َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْينَُهْم إِالَّ َنَزَلْت  čهللاَيْتُلوَن كَِتاَب ا čهللاوِت ااْجَتَمَع َقْوٌم ِيف َبْيٍت ِمْن ُبيُ 

ْتُهُم  ُة, َوَحفَّ ْمحَ كِينَُة, وَغِشَيْتُهُم الرَّ فِيَمْن ِعنَْدُه,  هللاَُالئَِكُة, َوَذَكَرُهُم ااملَ َعَلْيِهُم السَّ
ْع بِِه َنَسُبهُ   .IRH»َوَمْن َبطََّأ بِِه َعَمُلُه َملْ ُيْرسِ

فَحريٌّ بِنا أن َنستمِسَك هبذِه الفضيلِة وهذِه العبادِة,  č هللاإنَّه ِذكُر ا
ها  الَّتي ِهَي ِمن َأيِرس وأخفِّ الِعباداِت, ولِكنَّها يف املوازيِن ِمن أثقِل الِعباداِت وأمهِّ

 وأعظِمها وأكثِرها أجًرا.
  

                                                            

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

, من )٢٦٩٩مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن, رقم (أخرجه  )٢(
  .حديث أيب هريرة 
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قلِب تلتِهُب, وهو سحابُة دخاٍن سوداُء, ُتعِمي األبصاَر وُتصمُّ الغضُب ناٌر يف ال

اآلذاَن, وهَو سبٌب رئيٌس لكلِّ َبليٍة وُمصيبٍة, فالكثُري والكثُري ِمن حاالِت اهلجِر 
والطالِق وَقَعت بسبِب الغضِب, والكثُري ِمَن األرحاِم والَعالقاِت والصداقاِت, 

والكثُري ِمن حاالِت اإليذاِء والسبِّ والشتِم والرشكاِت ُقطَِعت بسبِب الغضِب, 
  والرضِب, والقتِل, وَقَعت بسبِب الغَضِب. 

, هذا قَتَل čهللاجاَء رجٌل يقوُد رجًال آخَر فقاَل: يا رسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلصويف زَمِن النبيِّ 
َ َقَتْلَتُه?«قال: نَعْم. قاَل:  »َأَقَتْلَتُه?«:ملسو هيلع هللا ىلص čهللاَأخي. قاَل رسوُل ا َأنا قاَل: كنُت , »ِمل

اه َنختبُط ِمن شجرٍة  َعلًفا  َيتساقطَ ل وثامَره, الشَجرِ  أوراَق  بعيصٍّ  َيِرضبون: أي− وإيَّ
م   . IQHفسبَّني فَأغَضَبني, فَرضْبُته بالفأِس عىل َقرنِه فقَتْلُته −لدواهبِّ

: قاَل  حيُث  ; اُملؤمننيَ  أمريُ  الراشدُ  اخلليفةُ وصدَق عيلُّ بُن َأيب طالٍب 
  .IRH»ندمٌ  وآخُره ُجنوٌن, الغضِب  أوُل «

                                                            

), من حديث وائل بن حجر ١٦٨٠مسلم: كتاب القسامة, باب صحة اإلقرار بالقتل, رقم ( أخرجه )١(
.  

), نقال عن بعض احلكامء. وذكره الدمريي يف حياة ٣/٥٤٠ذكره ابن اجلوزي يف كشف املشكل ( )٢(
  ), من وصية لقامن البنه.٢/٥٦احليوان الكربى (

k k 
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 يف ُهم كيَف  حلظًة, غضٍب  َثورةِ  ِمن اآلنَ  ُيعانونَ  الَّذينَ  هؤالءِ  إىل وانُظرْ 
: بقولِِه تعاَىل  لذا جاَءِت الوصيةُ ; ومرضٍ  عجزٍ  أو ِسجٍن, يف وُهمْ  نَدمٍ  حاالِت 

﴿ c b a `﴾ ]:٣٤فصلت[. 
َ  َلنا يرتِجمَ  أن ابُن عبَّاٍس ملَّا أراَد و  هذهِ  ِمن املقطعَ  هذا لنا ويفرسِّ

 بِحلِمك ادَفعْ ; أي: IQH»اإلساءةِ  عندَ  وبالعفوِ  الغضِب, عندَ  بالصربِ «: قاَل  اآليِة,
ن مَ  بصِربك وادَفعْ  لَك, أساءَ  َمن إساءةَ  بَعفِوك وادَفعْ  عليَك, جِهَل  َمن جهَل 

نيا واآلخرةِ , َتطاوَل عليَك   .ُهنا َتكوُن النجاُة يف الدُّ
َمه الشيطاِن, منَ  هللاُ ا عَصَمه فيهِ  ُكنَّ  َمن أربعٌ «:  قاَل احلسنُ   عىل وحرَّ

 أنَّ  والسبُب  .IRH»والغضِب  والشهوةِ  والرهبةِ  الرغبةِ  عندَ  نفَسه مَلَك  َمن: النارِ 
 نَد حالِة الغضِب َيندُم, ولِكْن حَني ال ينفُع الندُم. ع نفَسه َيملُك  ال الَّذي

َة يف زمانِه عطاُء بُن َأيب َرباٍح قاَل التابعيُّ اجلليُل ُمفتي م ما أبَكى «:  كَّ
العلامَء بكاَء آخِر العمِر ِمن َغضبٍة يغضُبها أحُدهم َهتدُم عمَر َمخسَني َسنًة, أو ِستَني 

 .ISH»سنًة, أو سبعَني َسنًة, وربُّ غضبٍة أقَحَمت صاِحَبها مقحًام ما استقاَله
هتِدُم ما َبناُه, فَقْد هتدُم جمًدا بنيَته يف  أي: ُربَّام يغضُب اإلنساُن غضبًة واحدةً 

ِمن  أكثرَمخسَني َسنًة, أو بيًتا بنيَته منُذ ِستَني َسنًة, أو رشاكًة وعالقًة لَك فيها 
 .!يف َحلظةٍ ولألسِف َسبعَني َسنًة, 

                                                            

), وانظر: تفسري ٧/٤٥يف السنن الكربى (), والبيهقي ٢٠/٤٣٢أخرجه الطربي يف تفسريه ( )١(
  ).٣٦٢ − ١٥/٣٦١), وتفسري القرطبي (٥/١٨املاوردي (

  ).٢/١٤٤), وأبو نعيم يف احللية (٣٠٩٤أخرجه الدينوري يف املجالسة رقم ( )٢(
  ).١/٣٧٤جامع العلوم واحلكم ( )٣(
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يدخُل الناُس الناَر ِمن ثالثِة «: »الفواِئد«لذا قاَل ابُن القيِم يف ِكتابِه املاتِع 
, وباِب َشهوٍة أوَرَثت َتقديَم اهلَوى عىل čهللاٍب: باِب ُشبهٍة أوَرَثت شكا يف ديِن اأبوا

 .IQH»طاعتِه وَمرضاتِه, وباِب غَضٍب أوَرَث الُعدواَن عىل َخلِقه
والغضُب حالٌة َتعَرتي اإلنساَن, واإلسالُم مل َيمنَْعه ِمن حالِة الغضِب; ألنَّ 

إالَّ عنَد النادِر مَن الناِس, فالَّذي ُيستغضُب وال هذا ال يمكُن أن ُحيَرتَز ِمنه 
 لكنَّك إذا غِضْبت فُخْذ هبذِه الوصايا األربِع:َيغضُب هذا قليٌل, 
ادَفْع أسباَب الغضِب بكلِّ ما ُأوتيَت ِمن قوٍة, وبأيِّ طريقٍة, : الَوصيُة األُوىل

سواٌء كاَن جواًرا, أو  فاألمُر الَّذي يغلُب عىل ظنِّك أنَّك سَتغضُب فيه جتنَّْبه,
مكاًنا, أو عالقًة; ألنَّك ُربَّام إذا غِضْبت ال متلُك نفَسك; لذا ملَّا جاَء رجٌل إىل النبيِّ 

َأْوِصني.  čهللا, قاَل: يا َرسوَل ا»َال َتْغَضْب «, َأْوِصني. َقاَل: čهللاوقاَل: يا رسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص
ُرها ثالَث مراٍت, َقاَل: , َأْوِص čهللاقاَل: يا رسوَل ا, »َال َتْغَضْب «َقاَل:  َال «ني. ُيكرِّ

 .IRH»َتْغَضْب 
, َأخِربْين بكلامٍت أعيُش čهللافقاَل: يا َرسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلصوجاَء رجٌل آخُر إىل النبيِّ 
, فأعاَدها الرجُل, قاَل »َغَضَب الاْجَتنِِب «: ملسو هيلع هللا ىلصهبِنَّ وال ُتكثِْر عيلَّ فأنَسى, قاَل 

 :» َغَضَب الاْجَتنِِب«ISH. 
                                                            

  ).٥٨الفوائد (ص:  )١(
), من حديث أيب هريرة ٦١١٦ضب, رقم (البخاري: كتاب األدب, باب احلذر من الغأخرجه  )٢(

.  
, عن رجل من أصحاب النبي ُمحيد بن عبد الرمحن بن عوف), من حديث ٥/٤٠٨أخرجه أمحد ( )٣(

.  
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ا الو . أِي: اجتنِْب أسباَب الغضِب, ُثم »َغَضَب الاْجَتنِِب «صيُة اخلالِدُة: إهنَّ
َكت نفُسك ونوازُع الرشِّ وخواطُر السوِء فادَفْعها, كام قاَل احلقُّ  :  إذا حترَّ

﴿  c b a `﴾ ]:هذه الوصيُة األُوىل.]٣٤فصلت , 
الرجيِم, هِذه هَي  مَن الشيطانِ  čهللافُقْل: أعوُذ با : إذا ُأغِضْبتالوصيُة الثانيةُ 

 يف الوصيةُ  هذه وَتتكررُ  ذلَك, قبَل  č هللاووصيُة ا ملسو هيلع هللا ىلص čهللاوصيُة رسوِل ا
 :čهللا ِكتاِب 

َلت قاَل احلقُّ   :﴿ ` _ ~ } | { zففي ُسورِة ُفصِّ
l k j i h g f e d c b a  p o n m

x w v u t s r q  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
 .]٣٦− ٣٤[فصلت:   ﴾¤ ¥

 :﴿ q p o n m هللاُعراِف قاَل اويف ُسورِة األ
 w v u t s r﴾  :٢٠٠[األعراف[ . 

, ملسو هيلع هللا ىلصرُجالِن عىل َمرًأى ومسَمٍع مَن النبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوقِد اختَصَم يف جملِس النبيِّ 
فاسَتبَّا حتَّى غِضَب أحُدمها واشتدَّ غضُبه فامحرَّ وجُهه, وانتَفَخت أوداُجه, والنبيُّ 

ا َلَذَهَب َعنُْه َما َجيُِد: َأُعوُذ بِا إِينِّ َألَْعَلمُ «ينظُر ويقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن  čهللاَكلَِمًة َلْو َقاَهلَ
ْيَطانِ   .IQH»الشَّ

                                                            

), ومسلم: كتاب الرب ٦١١٥أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب احلذر من الغضب, رقم ( )١(
), من حديث سليامن بن ٢٦١٠والصلة واآلداب, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب, رقم (

  .رصد 
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ْ ِمن الوصيُة الثالثةُ  ْ ِمن حالِك, فإذا رأيَت نفَسك ُتدفُع للغَضِب فغريِّ : غريِّ
ائٌِم إَِذا َغِضَب َأَحُدُكْم َوُهَو قَ « , فقاَل:طريَقْنيِ  ملسو هيلع هللا ىلصحالِك, وَقْد ذكَر َلنا النبيُّ 

إَِذا « ويف روايٍة ُأخَرى قاَل:; IQH»َغَضُب َوإِالَّ َفْلَيْضَطِجعْ الَفْلَيْجلِْس, َفإِْن َذَهَب َعنُْه 
 .IRH»َغِضَب َأَحُدُكْم َفْلَيْسُكْت 

 ِ فإذا كنَت يف ُغرفٍة فاخُرْج ِمنها إىل غرفٍة ُأخرى, وإذا كنَت يف َموضوٍع فغريِّ
, čهللافانتِقْل إىل طريٍق آخَر; فإنَّ ذلَك نافُِعك بإذِن ااملوضوَع, وإذا كنَت يف طريٍق 

 وسَيقِيض عىل كثٍري ِمن حاالِت الغضِب.
: استحِرضِ األجَر, فأنَت إذا مَلْكت نفَسَك عنَد الغضِب الَوصيُة الرابِعةُ 
ُع األجُر: , č هللارتَفَعت درجُتك عنَد ا  ونِلَت األجَر العظيَم, وقد َيتنوَّ

ُحيبُّ  هللاُ ُل: أنَّك إذا مَلْكت نفَسك عنَد الغضِب فإنَّك ُحمسٌن, وااألَجُر األوَّ 
Q P O N ﴿: ِعمرانَ  آلِ  سورةِ  يف اُملحسنَني, قاَل احلقُّ 

\ [ Z Y X W V U T S R﴾ ] آل
 ; هذا أجٌر.]١٣٤عمران:

ُع أملََه يبدُله ا  الِقيامةِ  يومَ   هللاُاألَجُر الثاين: هذا الغضُب الَّذي َتتجرَّ
; »َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه َوَلْو َشاَء َأْن ُيْمِضَيُه َأْمَضاهُ «: ملسو هيلع هللا ىلص čهللا رسوُل  قاَل  ورًضا, رجاءً 

, وَيردَّ  أي: ليَس ِمن َضعٍف, وال َخوٍف, إنَّام هَو قادٌر أن َيردَّ الصاَع صاَعْنيِ

                                                            

), من ٤٧٨٢), وأبو داود: كتاب األدب, باب ما يقال عند الغضب, رقم (٥/١٥٢أخرجه أمحد ( )١(
  .حديث أيب ذر الغفاري 

  .), من حديث ابن عباس ١/٢٣٩أخرجه أمحد ( )٢(
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َقْلَبُه  هللاَُمَألَ ا«ويف روايٍة: ; IQH»ِقَياَمةِ الَقْلَبُه َرَجاًء َيْوَم  هللاُ َمَأل ا«اإلساءَة عَرش إساءاٍت 
 .IRH»ِرًضا

ْر أنَّك إذا مَلْكت َنفَسك عنَد الغَضِب ُفزَت باجلَنِة,  جاَء أبو الدرداِء وَقد فتذكَّ
 هللا رسوَل  يا: فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىلč, َال «: َقاَل . اجلَنةَ  ُيدِخُلني عملٍ  عىل ُدلَّني

 .ISH»نَّةُ اَجل َتْغَضْب َوَلَك 
ُسْبَحاَنُه َعَىل  هللاَُمْن َكَظَم َغْيًظا َوُهَو َقاِدٌر َعَىل َأْن ُينِْفَذُه; َدَعاُه ا«: ملسو هيلع هللا ىلصَل بل قا

ُه ِمَن الالئِِق َيْوَم اَخل ُرُؤوِس  َ . هللاُ, اITH»َشاءَ الِعِني َما وِر اُحل ِقَياَمِة َحتَّى ُخيَريِّ  أكَربُ
اَل: ُقلُت: يا َرسوَل , ق بِن َعمٍرو čهللا: يف روايِة عبِد االثالُث األجُر 

; ألنَّ اجلزاَء ِمن ِجنِس IUH»َال َتْغَضْب «? َقاَل: čهللاما َيمنَُعني ِمن غَضِب ا ,čهللا
 العمِل. 

واألُجوُر َكثريٌة, والنصيحُة ال َتغَضْب, وامِلْك نفَسك عنَد الغضِب, فإنَّك 
 نيا واآلخرِة.إذا أَخْذت هبذِه الَوصايا والنصائِح رَشْدت وُفْزَت بَجنِة الدُّ 

ُم بعُض  أنَّه إذا ملَك نفَسه عنَد الغضِب فَهذا َضعٌف ومهانٌة الناِس وقد َيتوهَّ
, فال  وخَوٌر, وهذا وهٌم خاطٌِئ, فإنَّ الَّذي َيملُك نفَسه عنَد الغضِب هَو القويُّ

                                                            

  . ), من حديث ابن عمر١٣٦٤٦, رقم ٤٥٣/ ١٢الطرباين يف املعجم الكبري (أخرجه  )١(
), من حديث عبد اهللا بن دينار, عن بعض أصحاب ٣٦أخرجه ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج رقم ( )٢(

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  .), من حديث أيب الدرداء ٢٣٥٣أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )٣(
), وابن ٤٧٧٧), وأبو داود: كتاب األدب, باب من كظم غيظا, رقم (٤٤٠/ ٣أمحد (أخرجه  )٤(

  ., من حديث معاذ بن أنس )٤١٨٦كتاب الزهد, باب احللم, رقم (ماجه: 
  ).٢٩٦), وابن حبان يف صحيحه رقم (٢/١٧٥أخرجه أمحد ( )٥(
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ت وُثْرت وأَخْذت  ُر لَك أنَّك إذا انتَرصْ , وُتصوِّ ُتؤِذيَك شياطُني اإلنِس واجلنِّ
 .أكَثَر ِمن حقِّك باإلساءِة, والشتِم, والقذِف أنَّ َهذا دليُل قوٍة وُرجولةٍ ب

حابةِ  إىل جاءَ  َملَّا ملسو هيلع هللا ىلصفَقْد جاَء يف َصحيح ُمسلٍم قاَل النبيُّ  وَن «: الصَّ َفَام َتُعدُّ
َعَة فِيُكْم? َ َجاُل. َقاَل:  čهللاقالوا: يا َرسوَل ا »الرصُّ ُعُه الرِّ َس بَِذلَِك, َليْ «الَِّذي َال َيْرصَ

أي: الَّذي َيستطيُع أن َيتغلََّب عىل هذه ; IQH»َغَضِب الَوَلكِنَُّه الَِّذي َيْملُِك َنْفَسُه ِعنَْد 
 النفِس وُيقيَِّدها بقيوِد الرشِع احلكيِم.

  

                                                            

), من ٢٦٠٨أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب, رقم ( )١(
  .حديث عبد اهللا بن مسعود 



א 
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 ١١  .............................................  إالَّ بِهثانًيا: َتوقُُّف َقبوِل العمِل 

َل اإلنساُن األجَر إالَّ به  ١٢  ..............................  ثالًثا: ال يمكُن أن ُحيصِّ
 ١٣  ..................................................  رابًعا: حتَّى ترتاَح النفُس 

 ١٤  ....................................  فاهللاُ خٌري حافًِظا وهَو أرحُم الرامحنيَ  −٢
عاءِ   ١٤  .............................  األسامُء احلُسنى ِمن َأعظِم أسباِب إجابِة الدُّ

 ١٥  .............................................  ِمن َأسامء اهللا احلُسنى» احلفيظُ «
 ١٥  .............................................   ا:آثار اسم اهللا احلفيظ يف حياتن

 ١٥  ....................  čاألثُر األوُل: أن ُنوقن أنَّنا وما حوَلنا َحمفوظون بِحفِظ اهللا
 ١٦  ............................  األثُر الثاين: أن ُنوقَن أنَّ أعامَلنا َحمفوظٌة وُحمصاٌة 

 ١٨  ........................ وأوامره ُحتفظُ  čاألثُر الثالُث: بقدِر ِحفظِك حلدوِد اهللا
 ١٨  ................................  األسباب املرشوعُة للحفظ ِمن رشِّ الشيطانِ 



 
 

אאאFE  ١٨٦

 ٢١  ..................................................  ٌر وِحكمٌ الصالُة َأرسا −٣
 ٢١  ........................................................  من أرسار الصالِة: 

ا بوابُة دخوِل اإلسالِم بعَد التوحيدِ   ٢١  ................................  أوًال: أهنَّ
ا أعظُم دعائِم اِإلسالمِ   ٢١  .............................................  ثانًيا: أهنَّ

ينُ  ا ِمن أعظِم ما ُحيفُظ به الدِّ  ٢٢  .......................................  ثالًثا: أهنَّ
ا عموُد اإلسالمِ   ٢٢  ..................................................  رابًعا: أهنَّ

ا قائٌد َتنقاُد إليها سائُر األعاملِ   ٢٢  ...................................  خامًسا: أهنَّ
ا رشيعٌة, وعبادٌة اتََّفَقت عليها الرشائعُ   ٢٣  ...........................  سادًسا: أهنَّ

ا حتفُظ للعبِد ِدينَه, وِعرَضه, وماَله  ٢٤  ................................  سابُعا: أهنَّ
يقَني والشهداءِ  دِّ  ٢٤  ............................  ثامنًا: أنَّ صاحَبها ُيكتُب يف الصِّ

ُرنا مَن ا ا ُتطهِّ  ٢٥  ..............................................  خلطيئةِ تاسًعا: أهنَّ
 ٢٧  ............................................................  َوصيُة والدٍ  −٤

 ٢٨  .............................  الوصيُة ِمن أعظِم أساليِب تعليِم اآلباِء ألبناِئهم
 ٢٨  .................  الوصيُة لألوالِد عامٌل مشرتٌك عنَد مجيع األنبياء والصاحلني

 ٢٨  .............................................  ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصِمن وصايا النبيِّ 
 ٣٠  ..............................................  ِمن وصايا الصاحلني ألبنائهم

 ٣٢  ...............................  اَملنهُج النبويِّ يف َتربيِة الشباِب عىل اإليامنِ  −٥
 ٣٢  ......................................  الشباُب عامُد احلضاراِت ورسُّ َهنضتِها

 ٣٣  .........................   مواصفاُت املنهِج النبوي يف تربية شباَب الصحابِة:
 ٣٣  ..................................  أوًال: َغرس اإليامِن يف نفوِسهم مَن الصغرِ 



א 

 
 

١٨٧

 ٣٥  .............................................  ثانًيا: ُيربِّيهم بوضوٍح وشفافيةٍ 
 ٣٦  .............................  َة اإليضاح املتوفرة يف زمنِهثالًثا: َيستخدُم َوسيل

 ٣٦  ....................................................  رابًعا: استثامُر األوقاِت 
 ٣٧  ....................................................  خامًسا: استثامُر احلدِث 

 ٣٨  ..............................اَملنهُج النَّبويُّ يف َتربيِة الصحابِة عىل الِعبادةِ  −٦
 ٣٨  ........................   يف تربيِة أصحابِه عىل العبادِة: ملسو هيلع هللا ىلصصور منهج النبيِّ 

 ٣٨  ..............................  الصورُة األُوىل: االستفادة ِمن مواسِم اخلرياِت 
 ٣٩  ....................................  ورُة الثانيُة: الرتبيُة باحتِساِب األجرِ الص

 ٤٠  ........................  الصورُة الثالثُة: الرتبيُة بمكانِة العبادِة ترغيًبا وترهيًبا
 ٤٢  ...............................  الصورُة الرابعُة: تصحيُح مفهوِم إتياِن العبادةِ 

الٌت يف شهِر الصيامِ  −٧  ٤٥  ................................................  تأمُّ
ُل: ليَس العربُة بإدراِك شهِر الصياِم, وإنَّام العرب  ٤٥  ..  ُة بتحقيِق املغفرةِ املشهُد األوَّ

ُر يف كلِّ يوٍم وليلةٍ   ٤٦  ................  املشهُد الثاين: ُفَرُص العتِق مَن النرياِن تتكرَّ
 ٤٧  ....................  ُسبحاَنه وَتعاىل čاملشهُد الثالُث: أجُر الصياِم وثواُبه بيِد اهللا

 ٤٧  ......................  املشهُد الرابُع: أفراُح املؤمنَني يف طاعتِه سبحاَنه وَتعاىل
 ٤٨  .............................................  املشهُد اخلامُس: أسواُر الصيامِ 

 ٥٠  ...................  ملسو هيلع هللا ىلصاملشهُد السادُس: مشهٌد يف غايِة الروعِة َأخَرب بِه النبيُّ 
راِت   ٥٠  ........  املشهُد السابُع: يف رمضاَن َتنتكُس بعُض القيِم واملفاهيِم والتصوُّ

 ٥٢  ............................................................  يوُم اُجلمعةِ  −٨
 ٥٢  ..........................................اَملزايا الَّتي ميز اهللا هبا يوم اجلُمعِة: 



 
 

אאאFE  ١٨٨

 ٥٢  .....................................  امليزُة األُوىل: جعَله اهللا عيًدا للُمسلمني
 ٥٣  ........................................  امليزُة الثانيُة: َهنَى اهللاُ عِن الصياِم فيهِ 

 ٥٣  ..................  امليزُة الثالثُة: صالة الفجِر يف يوِم اجلمعِة أفضَل الصلواِت 
 ٥٤  ............................  امليزُة الرابعُة: أنَّ قراءَة سورِة الكهِف فيِه هلا ِميزةٌ 

 ٥٥  ...........................  فِري الذنوِب واخلطاياامليزُة اخلامسُة: أنَّه سبٌب لتك
 ٥٥  ..............................  املِيزُة السادسُة: فضل املوت يوم اجلمعة وليلته

 ٥٥  ...............................  املِيزُة السابعُة: أنَّ الساعَة تقوُم يف يوِم اجلمعةِ 
الٌت يف ليلِة القدرِ  −٩  ٥٨  ...................................................  َتأمُّ

 ٥٨  ...............................  اختار اهللاُ ليلة القدر وفضلها عىل سائر الليايل
 ٥٨  ..............................  الليلِة: جمموعٌة ِمَن التأمُّالِت واملسائِل يف هذهِ 

َيت بـ   ٥٨  .................................  ?»ليلُة القدرِ «املسألُة األُوىل: ملاذا ُسمِّ
 ٦٠  ......................................  اَملسألُة الثانيُة: مَتى َتكوُن ليلُة القدِر? 

 ٦٠  .....................................  املسألُة الثالثُة: بامذا ميََّز اهللاُ ليلَة القدِر? 
 ٦٢  ................................  املسألُة الرابعُة: يف ليلِة القدِر َحمروٌم ومرحومٌ 

 ٦٤  ................................  استِشعاُر رقابِة الرقيِب ُسبحاَنه وَتعاىل − ١٠
 ٦٤  .............................................  استِشعاُر رقابتِه ُسبحاَنه وتعاىل

 ٦٥  .................................................   أمور لغرس عبادة املراقبة:
 ٦٥  ..  يعلُم ما يف نفِسك قبَل أن تنطَق بِه األمُر األوُل: أن ُتوقَن أنَّ اهللاَ 
 ٦٥  .....................  يسمُع ما تقوُل  األمُر الثاين: أن ُتوقَن أنَّ اهللاَ 

 ٦٥  .........................................  الثالُث: أن ُتوقَن أنَّ اهللاَ يراكَ األمُر 



א 

 
 

١٨٩

 ٦٦  .....................................  :ثمراُت استشعار رقابِة اهللا 
 ٦٦  .................................................  الثمرُة األُوىل: إتقان العمل

 ٦٦  .........................................  الثمرُة الثانيُة: اإلخالص يف العملِ 
 ٦٧  ...............................................  čالثمرُة الثالثُة: اخلوف مَن اهللا

 ٦٩  ..............................................  َتعاىل عىل عباِده čحقُّ اهللا − ١١
 ٦٩  .............................................  احلقُّ األوُل: اإليامُن بِه ُسبحاَنه

 ٧١  .........................................  čاحلقُّ الثاين: االستقامُة عىل ِديِن اهللا
 ٧٢  .................................  احلقُّ الثالُث: َأْن ُتسارَع بالتوبِة إليِه ُسبحاَنه
 ٧٣  ....................................  احلقُّ الرابُع: َأْن ُحتِبَّ اهللاَ سبحانُه وتعاىل

 ٧٤  ...............................................  )١َشجرُة اإلخالِص ( − ١٢
 ٧٤  ................................................  اإلخالُص هَو حقيقُة الدينِ 

 ٧٥  ....................................................  من ثمرات اإلخالص: 
 ٧٥  .........................................  الثمرُة األُوىل: دخوُل جناِت النعيمِ 

 ٧٦  .................................................  الثمرُة الثانيُة: قبوُل العملِ 
 ٧٦  ......................................  ملسو هيلع هللا ىلصالثمرُة الثالثُة: الفوُز بشفاعِة النبيِّ 

 ٧٧  ............................................  الثمرُة الرابعُة: النُرص والتمكنيُ 
 ٧٧  ................  الثمرُة اخلامسُة: يوضُع للمخلص القبوُل والرضا يف األرضِ 

 ٧٨  .........................  األجَر دوَن العملِ الثمرُة السادسُة: النيُة قد َتناُل هبا 
 ٨٠  ...............................................  )٢َشجرُة اإلخالِص ( − ١٣

 ٨٠  .........................................   بعِض وسائِل َحتصيِل اإلخالِص:



 
 

אאאFE  ١٩٠

 ٨٠  ...........................  ُسبحاَنه وَتعاىل čالَوسيلُة األُوىل: عليَك بَتعظيِم اهللا
يتِه ْف عىل اإلخالِص وأمهِّ  ٨١  ..............................  الوسيلُة الثانيُة: تعرَّ

 ٨٢  ..........................................  الوسيلُة الثالثُة: تعلم كيَف ختلُص 
 ٨٣  ............................................  َف ُختلُص? الوسيلُة الرابعُة: كي

 ٨٤  ................................ الوسيلُة اخلامسُة: كيَف ُحتصُل اإلخالَص? 
 ٨٥  .........................................  احَذروا القصاَص يوَم القيامةِ  − ١٤

 ٨٦  ...........................................  ُصور مَن القصاص يوَم القيامِة: 
 ٨٦  ........................................  الصورة األوىل: القصاص يف الدماءِ 

 ٨٨  ................  الصورُة الثانيُة: الَّذي يغرتُّ بقوتِه وُسلطانِه فيرضُب اآلَخرينَ 
ذيَن َينتهكوَن األعراَض الصورُة الثالثُة: ا  ٨٩  ..................................  لَّ

 ٩١  ...................................................  االجتِهاُد يف َشعبانَ  − ١٥
 ٩١  ............................................  ملِاذا هذا االهتامُم بشهر َشعباَن? 

 ٩١  ..........................  اَملسألُة األُوىل: يف شهِر شعباَن فرصٌة أن نعتاَد اخلريَ 
 ٩٢  ..................  اَملسألُة الثانيُة: أيام شهِر شعباَن أشبُه ما تكوُن بفرتِة اإلمحاءِ 

 ٩٤  ....................................  املسألُة الثالثُة: أنَّه شهٌر ترفُع فيِه األعامُل 
 ٩٤  ....................................................  ليلُة النصِف ِمن َشعبان

 ٩٦  ...................................  ِصياُم اجلوارِح, َمفهوٌم آخُر للصيامِ  − ١٦
 ٩٧  ..............................................................  صياُم اللسانِ 
 ٩٨  ...............................................................  صياُم األُذن
 ٩٩  ................................................................  صياُم الَعني



א 

 
 

١٩١

 ١٠٠  ..............................................................  صياُم البطنِ 
ُض هذه اجلوارَح أن َتكوَن طائعًة هللا  ١٠١  ..............  َتبارَك وَتعاىل?  čكيَف أروِّ

 ١٠٢  .............................................  َملْن ُتفتُح أبواُب السامِء? − ١٧
 ١٠٣  ................................  ِمن األحوال التي ُتفتُح فيها أبواُب السامِء: 

 ١٠٣  ...........................................  احلاُل األُوىل: إذا ُنوِدَي بالصالةِ 
 ١٠٣  ............................................  احلاُل الثانيُة: يف ُمنتَصِف الليلِ 

 ١٠٤  ....................................  احلاُل الثالثُة: َيْوم االْثنَْنيِ َوَيْوم اْخلَِميسِ 
 ١٠٤  ...................................  تبارَك وَتعاىل čاهللا احلاُل الرابعُة: عند ِذكر

 ١٠٥  ..............................................  احلاُل اخلامسُة: َدْعَوُة اْملَْظُلومِ 
 ١٠٧  .................................  )١( ُمها َطريقاِن وَمآالِن واخلياُر لَك  − ١٨

; فريق االستقامِة, وفريق الزيِغ والضاللِ   ١٠٧  ..........  ينقسم الناُس إىل َفريَقْنيِ
 ١٠٨  ............................................  اختالف املآل عند قبض الروح

 ١٠٩  ...................................  مشاهد لنزول املالئكة عند قبض الروح
 ١١٢  .................................  )٢ُمها َطريقاِن وَمآالِن واخلياُر لَك ( − ١٩

 ١١٢  .....................................................  اختالف املآل يف القربِ 
 ١١٣  ............................  اختالف املآل عند انشقاق القبور َعن أصحاِهبا

 ١١٤  ..........................................  اختالف الناس يف أرِض املحَرشِ 
 ١١٨  .................................  )٣( ُمها َطريقاِن وَمآالِن واخلياُر لَك  − ٢٠

 ١١٨  ..............................  يوم القيامةاختالف الناس يف استالم الكتِب 
 ١٢٠  ................................................  تالف الناس عنَد امليزانِ اخ



 
 

אאאFE  ١٩٢

 ١٢١  .........................................  ملسو هيلع هللا ىلصمتايز الناس عند حوِض النبيِّ 
اط  ١٢٢  ..................................................  متاُيز الناِس عنَد الرصِّ

 ١٢٤  .................................  ) ٤ُمها َطريقاِن وَمآالِن واخلياُر لَك ( − ٢١
 ١٢٤  ..........................  عىل أبواِب َجهنَم أو َعىل أبواِب اجلَنةِ متاُيز الناِس 

 ١٢٦  ............................................  مشاهد ألهل اجلَنِة  وأهل النارِ 
 ١٣٠  .................................  َوال َتناَزعوا َفَتفَشلوا وَتذهَب ِرحيُكم − ٢٢

حابة شاُس بُن قيٍس اليهودي وِحْقده عىل اجتامع  ١٣٠  ......................  الصَّ
 ١٣٢  ..............................................  ملاذا ال َنجتمُع ودينُنا واحٌد?

 ١٣٢  ......................................  ?!ملسو هيلع هللا ىلصملاذا ال َنجتِمُع ورسوُلنا واحٌد 
 ١٣٣  ............................................  ملاذا ال َنجتمُع وِكتاُبنا واِحٌد?! 

 ١٣٣  .............................................  !ملِاذا ال َنجتمُع وَأبونا واِحٌد?
 ١٣٣  ......  ملِاذا ال َنجتمُع وما ِمن عبادٍة إالَّ وهَي تصبُّ يف َتقويِة اجتِامِع الكلمِة?!

نِة, وَأقواُل سَلِف األُمِة كلُّها ُترِشُد إىل  ملِاذا ال َنجتمُع وُنصوُص الِكتاِب والسُّ
 ١٣٤  ..................................................................  ذلَك?! 

َش  − ٢٣  ١٣٦  ..........................................  اْحَذروا الُفحَش والتَّفحُّ
د  ١٣٦  .............................  ائِد َتتساَقُط األقنِعةُ يف املَِحن واألزماِت والشَّ

ُش هَي الظاهرُة الَّتي َتطفو عىل السطِح داِئًام يف األزماِت   ١٣٦  ....  الُفحُش والتفحُّ
 ١٣٧  ....................................................  التحذيُر ِمَن الفواحشِ 

 ١٤٠  ..............................................   قضيَّتاِن ال ُبدَّ أن َتنتبَِه إليِهام:
 ١٤١  ....................  األُوىل: أنَّ ُهناَك َمن َيسَعى يف الوشايِة بينََك وبَني َأخيَك 



א 

 
 

١٩٣

?الثانية  ١٤١  ......................  : َمن قاَل لَك: إنَّ الُقوَة أن َتردَّ الصاَع صاَعْنيِ
 ١٤٢  ....................................................  وإِذا خاَصَم فَجرَ  − ٢٤

 ١٤٢  .........  الُفجوُر يف اخلُصومِة جيُد له مكاًنا واسًعا يف َوقِت الِفتِن واألَزماِت 
 ١٤٢  ..................................  الُفجوُر يف اخلُصومِة ِمن أخالِق اُملنافِقنيَ 

 ١٤٣  ..........................................  التحذيُر من الفجور يف اخلصومة
ك ليَس َضعًفاعَدُم ردِّ   ١٤٦  .....................................  َك عىل َمن َيستفزُّ

 ١٤٩  .........................................................  ُثمَّ اسَتقاموا − ٢٥
نيا واآلِخرةِ  čاالستِقامُة عىل ديِن اهللا  ١٤٩  ...............  سَبٌب رئيٌس يف سعادِة الدُّ

 ١٥٠  ...........................................  أمَر اهللاُ َتبارَك وَتعاىل باالستِقامةِ 
 ١٥٠  ..............  وإفراُده باخللِق والعبادةِ  č االستِقامُة هَي َتوحيُد اهللا

 ١٥١  ....................................................  االستِقامُة شأُهنا عظيمٌ 
ُد االستقامة هو هذا اللساُن!  ١٥٣  .................................   أعظُم ما ُهيدِّ

 ١٥٤  .........................................................  ُخلُق اَحلياءِ  − ٢٦
 ١٥٤  ......................................................  ُخُلق اِإلْسَالِم اْحلََياءُ 

 ١٥٤  ..........................................  احلياُء ُخلٌق حيبُّه اهللاُ تباَرَك وَتعاىل
 ١٥٥  ............................................................  احلياُء ال ُيعاُب 

 ١٥٥  ....................................  čكلَّام كاَن اإلنساُن َحييا كاَن قريًبا مَن اهللا
 ١٥٧  ..............................................................  ملاذا احلياُء? 

ًال: ألنَّ احلياَء مَن اإليامنِ   ١٥٧  ...............................................  أوَّ
 ١٥٨  ......................................................  ثانًيا: ألنَّ احلياَء زينٌ 



 
 

אאאFE  ١٩٤

 ١٦٠  ...................................................  الصاِحُب ساِحٌب  − ٢٧
 ١٦٠  ...................................................  اختياُر اجلَليِس الصالح

 ١٦١  .................................................  َثمراُت اجلَليِس الصالِح: 
ُر بصالِحه  ١٦١  ..............................................  الثََّمرُة األُوَىل: َتتأثَّ
 ١٦٣  ............................................  كالثَمرُة الثانِيُة: َتَرى فيِه ُعيوبَ 

 ١٦٤  .........................................  الثَمرُة الثالِثُة: إذا رأيَته ذَكْرت اهللاَ 
 ١٦٤  .........................................  اآلثار اخلطرية ملُِجالسِة أهِل السوءِ 

 ١٦٧  .....................................................  َعُرش ِذي اِحلجةِ  − ٢٨
 ١٦٧  ...............................  العاقُل هَو الَّذي يسابُق ويسارُع إىل اخلرياِت 

انيِة أياُم العِرش ِمن ِذي احلجةِ   ١٦٨  .............................  ِمن النفحاِت الربَّ
 ١٦٩  ......................................   ِن أالَّ َتفوُته:ثالثُة أعامٍل حريٌّ باملؤمِ 

 ١٦٩  .....................................................  العمُل األوُل: الصيامُ 
 ١٧٠  ...................................................  العَمُل الثاين: األضحيَّةُ 

كرُ   ١٧٢  .....................................................  العَمُل الثالُث: الذِّ
 ١٧٣  .....................................  وصيٌة للحاجِّ الواقِف يف َصعيِد عَرفَة 

 ١٧٤  .......................................................  čفوائُد ِذكِر اهللا − ٢٩
 ١٧٥  ................................................   ِمن َفضائل ِذْكر اهللا تعاىل:

 ١٧٥  ..........................  čالفضيلُة األُوىل: أنَّ الذاكَر َحيَظى وَيفوُز بمعيِة اهللا
 ١٧٦  ..  الَفضيلُة الثانِيُة: أنَّه أعظُم احلُصوِن الَّتي ُيتحصُن هبا ِمن وساوِس الشيطانِ 

 ١٧٦  ..................................  الفضيلُة الثالِثُة: أنَّ دعوَة الذاِكِر ُمستجابةٌ 



א 

 
 

١٩٥

 ١٧٧  ............  ْكر فضائَل ُمتعددةً للذِّ  − َتبارَك وَتعاىل–الفضيلُة الرابِعُة: َمجَع اهللاُ 
 ١٧٨  .........................................................  وال َتغَضْب  − ٣٠

 ١٧٨  ....................................  الغضب سبٌب رئيٌس لكلِّ َبليٍة وُمصيبةٍ 
 ١٨٠  .............................................   الوصايا األربُع عنَد الَغضب:

 ١٨٠  ......................................  الَوصيُة األُوىل: ادَفْع أسباَب الغضِب 
 ١٨١  .........................  مَن الشيطاِن الرجيمِ  čالوصيُة الثانيُة: ُقْل: أعوُذ باهللا

ْ ِمن   ١٨٢  ............................................  حالِكالوصيُة الثالثُة: غريِّ
 ١٨٢  ..........................................  الَوصيُة الرابِعُة: استحِرضِ األجرَ 

 ١٨٢  .........................................  أْجُر َمْن َمَلك نفَسه عند الغضب: 
ُل: أنَّك ُحمسٌن, واهللاُ ُحيبُّ املُحسننيَ   ١٨٢  .............................  األَجُر األوَّ

 ١٨٢  ............  يوَم الِقيامِة رجاًء ورًضا − َتبارَك وَتعاىل–األَجُر الثاين: يبدُله اهللاُ 
 ١٨٣  ....................................  نِس العملِ األجُر الثالُث: اجلزاء ِمن جِ 

   
 


