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إف الحمد طه ،ئحمده وسمنه وستنفره ،وثعود ياممه من مرور أمسنا ،ونكات

أعالنا ،ض ^ ٠اطه فلا مقل له ،وش يقبل فلا هادي له ،وأئهد أف لا إلة إلا اطه
وخده لا مريك له ،وأمهل أل محمدا عبد 0ورسوله ،صل اض عليه وعل اله وأصحابه

أمحث ،وش بيهئ) بإحسان إل يوم الدين ،ود)'سل ،ي■
أما بمد؛ فلقد كال من الأعاو ا-اثيلة لصاحب القضيلة سيخنا الوالد محقد بن
صالح العث٠ان رحمه اطه تعال ،عنايته البالغة بتدريس كتس ،الحديث ،ؤتيان مماي

موصها ،وامتناط الأحكام الشرعك منها ،وثهريبها لعموم السلمئ.
لولفه
ومن ذلك؛ مروحايه لكتانم( ،رياض الصالح؛ن ذ كلام مئد
الحافي ■محب ،الدين أتجا ركريا تمح ،بن مرق اووي ،الوق عام ( - ' ١^ ٦٧٦تعقيم اطه
بوامع لحمته ورصوانه وأسكنه مخ حناته ،وحزاه عن الإسلام والنبمئ حرا.
كال ~رحمه اطه ثعال~ يمنى غدا الكتايت ،ؤينمنح بقراءته ؤيوكد ذللئ ،بقوله; «|j
كتاب ،يناض الصالحئ كتاب موافث ،لأممه ،فإيه يناض لأهل الصلاح ،فيه ض الأحكام
ما يزيد به إياف العبد ،ؤيتميم به سره إل اطه عميبجل ومعاملته
السرعك والأدابج
مع ياي اطه؛ ولهدا كاف بعض النامي محمظه عن ظهر ةو_ ،تا فيه من الشنة العفلتمةا،رأ'،

فإيه رائ أبرك ما رأيت ئ المح ،-ؤ ،اُتفاع الناس به تما يدل ،عل حنن ق موتمه زحمه اطه
تعال»رُ
<ا)انفلر:طقار،اس،صص/ههم ،طقات الحفاظ ،لاووطي(ا/م\ه;
(آ)انذلر(:؛/ا،أ\>).
).(1AU/Y):>1 (٣

قيحيياضاساسيى،زئلأمسد الرسلض ءتإ١ئئقؤغ

واحتار الشارح ~وخمئ افه ثعال" ق ثرحه أنلوتا مميزا غم مكثف ،فجاء سهلا ق
عباراته ،واصحا ق م اتله ،ريا ل ءواديْ ،وكان بمثابة الواعظ المويرة التليغة ،اشتمة

بالثلم ،وئمرير عقيدة أهل الثق والخإعة ومذم ،الئلمؤ المالح ،وبيان الأحكام
والأدايته النزعق ق العبادات ،والمعاملات ،والدعوة إل إحلاص العمل فه ثعال ،ومتايعه

هدي رسوله ،.والحلم ،عل المسارعة ق الخثراتؤ ،واعتنام الأوقاته ،وكلم— ،المزي من
العمل الئالح.
وقد جاء هذا الشرح صمى أحاديث ،فضيلته ~رحمه اممه تعال~ اليومية عل خماعة

المجد ،بعد صلاة العصر ل جامعه بعنترْ ،وقد نرح الكتاب ،عده مرات ،غم اثه لتر
ينجز صوتئا إلا هدا الثزح الأحم المعقود حلال ،القمة مى نهر صفر عام ( ١ ٤ ١ ١ه)
حش نماية شهر وجب عام ( ١ ٤ ١ ٦ه).

ونعتا لتعميم التمع بيذا الشرح ،ؤإنفادا للقواعد والصوابط وانيجتهات الي ةثرها

ثيحنا —رخمه اممه تعال '-لإحراج راثه العلس م إعداد المادة العلممتة للمكتايسه وثمهيزه
للطباعي وتقديمه للتنر ،عينإ باث ئد ثمئ ق نثر أجزائه الأول منذ عام (  ١٤١٥ه).
سال ،اممه تعال أن بجيل هذا العمل حالصا لوجهه ٢^٠^ ٥١؛ نافعا لعبادْ ،وأذ تحزي
ئضيلمه شيخنا عن الإسلام والسلميرن حم الحناء ،ؤيصاعم ،له المثوبه والأجر ،ؤيعل
ذرجثه ق المهديثن ،إله سمح قريب محيب ،وصل اممه وسلم وبارك عل عبده ورسوله،

وحثتهه مذ حلقه ،حائم الئ ،ؤإمام امحث ،وسد الأولى والأحرين ،نثا محئد ،وعل
آله وأصحابه والأا؛عتر ،لهم بإحسان إل يوم الدين•
السم الشل
ل موثنة الئبح نحمد بن حنال ' ٠١١؛؛^؛^ ،ا*قتحيؤ
•أنبع الأئل  ١٤٤١ه

قمح (ياش اساسق  jnهلام سداإرس،تي صإإئقههظن

فضتله الشغ العلامه عد الثحمن ين ناصر التندير ' -رخمه اف دتال~ يدرس
العلوم الشرعثة والعرين ق الخاح الكبير بعنيزه ،وقد رب اثى من طلته الك؟ار
لثدريس اليتدس مى الطلبة ،فانضأ الثنح إل حلقة الشلح محمد بن عند العزيز

المعلنع -زحمة افث ننال -حش أذنك من العلم -ل التنحيد ،والفقه ،والنحو-
م١أذتك.

ثم جلس ِفي حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي —رخمه الله
ثعال ،-فدرس عليه ِفي التفسير ،والخديث ،،والنيرة الغوية ،والتوحيد ،والفقه،
والأصول ،والمراتض ،والنحو ،وحفظ محصراُته النون ل هده العلوم.

ؤيعد ضضلأ الشيخ العلامة عد الرحمن بن ناصر التندي -زحمه اممه تعال-
ر  ) ١ترجم له الكثترون ،وفد ك1ن عل حاب ير من العلم الغزض والأحلاق \ذف\ضلق وسعة الأفق
وانماية الالغة يالخدريص والخاليفح ،فألف ل الخوحيد ،والخضر ،والفقه ،والحديث ،،والأصول،
والأداب ،وغمّ'دا ،تول —رحمه اف تعال — عام (  ١٣٧٦ه) •
 ^١رحمته ل :ياء نجد خلال يانية قرون للئام(  _ r-r\Alrروضة اس
للقاضى(ل/هلأل) •

 — ١الئخ محمدبن عبد العزيز الهلؤع.
لازم شيخه عبد الرحمن ال عدى ملازمه طويله ،حتى صار أتمر تلامذته ،وتول القضاء بعنتزة،
توق -رحمه اممه تعال -عام(  ١٣٨٧ه).

انظر رجته ق ٠٣ :نجد خلال تإغة قرون للئام (  ،) UA/nروضة الخاظرين للخانحي

ت'ت;مءس.
لما رأى شيخه عبد الرحمن ال عدى منه ايتارة ل الخحميل ،أعر 0أن محلى لدريس الصغار من
الطالبة ،تول —رحمه الاله تعال — عام (  ١٤١٥ه).

انفلررحمته ل؛ ءال،اء نجد خلال ن،انية فرون للبثام ( م.) ١ ٨ ٠ /

قؤح(  jibاسإلعض ض؛لأم سيئ الرسايا

المحدت هبد الرحمن الإزص' " ٠وحمهم الله ثعال~ •

ول أثناء ذلك ايمحل بسإحة الئيخ العلامة عبب الزير بن عبي الله بن بازر ٠
"رحمه الله دعال~ ،فقرأ عليه ل المجد؛ من صحح البخاري ،ؤمن رس ائل شخ
الإملأم ابن ثيميه؛ وانتفع به ق علم الخديث ،والقلر ل آراء ممهاء الداهب
والمقارنة بيلمها ،ويعد سإحة السح عبد العزيز بن باز "رحمه الله دعال~ هوشبمحه

ضفياشلوالأاJبه.
م ن اذ إل محنة U؛ (  ،)^ ١٣٧٤وصات ث_لئز عر ضه الُئمة
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،وياح درانته انتساتا ل كلية الثريعة بالرياض،

الى أصبمئ ،جرءا مذ جامعة الإمام محئد بن نعود الإنلامثة ،حش نال النهاية
العانة.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والعهار العلس بمكة الكرمة ،تول "رخمه اه
تعال— عام(  ١٤٠٨ه).

انظررحمتا'فيت عل،اء نجد حلال ث،انية قرون ليئام(ّآ■) ٥٣ ١ /

ر  ) ١نشأ ق بلاد مال ;أفريقيا ،نم ندم للحج ،وجاور بمكة

وؤللب العلم عل عناء السجاو

النبوي ،ودرس بدار الخديثا ؛اللينة النبوية ،وهمن ندرنا ببا ،توق —رحمه اش تعال— عام
( .)^ ١٣٧٧

( )٢ترجم له الكثيرون ،وأفردوا ترحمته ق مؤلفات عليد»هج تول نقاء اخرج ،ثم انتقل إل الرياصن
للتل.رص ق المعهد العلمي نم كلية الشريعة ،إل أن عن ناسا لريي الخامعة الإسلأمة بالدينة
النبوية ،نم رنينا لها ،نم مفتتا عاما للمملكة العربية السعودية ،ورنينا لهيئة كبار العناء ،توق —
رحمه افه تعال — عام( .).٠ ١٤٢٠

انفلر ترحمته ق :روضة الا<ين سامحي(.) ١٤٤ /r

قؤح

اسستى ص؛لأم سيد الوسالص

وكان ليرمى ق السجد اطوام والمسجد المثوى ،ق مواسم الخح^ ورمفسان

والإجازات الص1فثة ،منذ عام ( ١ ٤ ٠ ٢ه) حش وفاته —وحمه اممه ثعال —.
زيد ل جودته وثجاحه ،فهو
وللشيخ —وحمه اف مال— أسلوب
ينامس طلابه ويتقبل أسلمتهم ،ؤيلقي الدروس والمحاصرات :تمة عالية وص

مطمئؤ واثمة ،مبتهجا وتب 6للعلم ومريبه إل الناس.
أق

ظهزت جهوده العظيمة —رحمه اض مال— خلال أكثز من خمسين عاما من
العطاء والثدل ق ثئر العلم والتدريس والوعظ والإرش اد والتوجيه ؤإكاء
المحاصرات والدعوة إل اه —سحاثه ومال—.

ولمي اهثأ بالقالف ،ونحرير الفتازى والأخوبة ،ام وت بالئاصيل العنيد
الؤصين ،وصدرت له العثرات مى الغئ_ا والؤمّائل والحاصرات والمتاوى
واخلب والمحاءات واكالأت ،م ص1زلئآلأف الثاعات الفزث اش تخلت

صر ٠^١وحثه ؤلخاءاته وبرابه  ^١^١ودرونة العلمثه؛ ق مسثر المزآن الت5ريم،

والئروحات المتميزة للحديث القريب والئثرْ الئوية ،والمنون والمئفلومات ِفي
العلوم الثزعق والنحوية.
ؤإنفادا للمواعد والصواط والثوجتهات الي قررها صلته —رحمه اممه مال —
لنفر مؤلفاته ،وزم ائله ،ويرويه ،ومحاصراته ،وحهلبه ،وئتاواه ،ولقاءاته؛ ثقوم
موث ة الش؛ح محمد بن صالح العثوان اهثيثة —مون الله تعال وثوفيقه — بواجسا

وثرف المسووث لاحراج كاقة آثاؤْ العليق والعناية غا.

طسدتيصالإاضاتي

١١

وبناء عل يوجيهايه —زخمه الله دعال~ أئشئ له موقع خاص عل ثبكة

اثنلومات الدولثةُ ' ،بن أجل ثعميم الفائدة اثرجوة — بعون اممه ئعال — ،وثقديم

خمح ثثار 0العلمنة من الوثفات والتنجيلأت الصنتثة.
أف1أانوضدءالأمى؛

إل جانس ،تلك ا-إثهود اأث٠زة ق محالات التدريس والتألق والإمامة والخطابة
والإناء والدعوة إل ائه —سبحانه وثعال— كاف لمفيلة السيخ أعإل كن؛ره موممة
بجا:

ي  jمئة كار النالإء ل اضكة العرج الئعودثة ،من ظ ١ ٤ ٠ ٧(،ه)
حتى وفاته.

"

ع ضوا,ف الجبس العلمي بجامعة الإمام محمد بن معود الإملأمقِ،في العامين
الدناسجن(حاّ،اا، ،-ةاهك

٠

ع ضوا ِق محلى كلية الئريعة وأصول الدين ،بقلع جامحة الإمام محمد بن
سعود الأسلامية ل القصم ،وريسسا لقنم العمدة فها •

٠

ول آخر همة ددريسه؛المنهي العليل مارك ق عضوية لخث الخطط والمناهج

لكعاهد العLليء ،وأك ،عJئا من اتكتس ^١ ،يقا.
■

ئمس'\ل لخث اوعك ل نزمم الخخ ،من عام (  ).٥١٣٩٢حش وفاته -زخمئ
اممه ثعال — ،حث كال يلقي دروسا ومحاصرايت ،ل مكة والشاعر ،ويهنى ل

المائل والأحكام الئرمة.
www.binothaimeen.net (١:

قؤحري1ضاساث1هتيضئلأم  JUmاارس،تي

١٢

يرأس حمعيه نحفيظ اامنآن الكريم اقؤثه ق عنيزة مند ثاميسبما عام (  ١ ٤ ٠ ٥ه)
حش وفاته•

ألمى محاصرات عديدة داخل المالكة العربثة الثعودية عل فئات متنوعة
من الناس ،كإ ألمي محاصرات عبمت الهاتف عل تجمعان ومراكز إسلامة ِق

جهاج محلفة ثى الُاب
ا

من علماء المملكة التكا Jالذ<ين تحيوف عل أسئلة اكفجرين عن الأحكام
والم اثل؛ عقيدة وثريعه وتلوكا ،وذلك عتر ال؛رامج الإذاعية ِو ،الملكة
العرق الثعودية ،وأشهرها

(نور عل الدرمح )،-من إذاعة القرآن

اJكردم ل الخلكة الخرق الئئودثة.
ا

ئدرمنه للأحاثة عل أمثلة الثائلار٠؛ مهاثقة ومكاJبه ومشائهه.

ا

ر د_ ،لئاءات علممثة محدوثه ،أسوعثه وقبريه وننويه.

'

ث اركِو) الخديد من المزممزات الى عقدت ل المملكة الخرث الئنودثة.

ا

و لأنه يم بالئلموك الربوي وابانب الوعظي اعتنمح ،برجه الطلاب
ؤإرشادهم إل تلوك المنهج اجاد ل طف الخلمم ومحصله ،وعمل عل
اّتمطاءلم والصتر عق 5نليمهلم ومحمل أمثلتهم الكمة المتنوعة ،والاهتإم
بائورهم•

'

ؤ للسح ~رحمه الله ثعال~ أتمال عديده ق ميادين القثر وأبواب الإ وجالات
الإحان إل الناس ،والثني  ،3حوائجهم وكتابة الويائت ،والعمود بينهم،
ؤإمداء النصيحة

مدق وإحلأءس.

مح

١٤

اس سق ض ؟لأم سدا،ر'>'لءا

٠

لة حمسة من البني ،وثلاث من البنات ،وتوه هم؛ عبد اض ،وعبد الرحمن،
وإبرابمم ،وعبد العزيز ،وعبد اوجم•
وفاثذ:

لوئ~ ،رحمة افه دعال~ لب مدينة حده ،قبيل مغرب يوم الأربعاء ،الخاممز
عثر من قهر شوال ،عام (  ١٤٢١ه) ،وصنب علمه من العدلؤ المسجد الخرام بعد

صلاة العصر ،ثم شيمته تللئ ،الألأف مى الصلمن وا-ئود العظيمة ؤب مشاهد
مريرة ،ودفن ؤ؟  ٥^٠العدل بمكة امحزمة.
الثالم؟ صنز عليه صلاة الغائب 3؟ خمح مدن
وبمد صلاة ابنمعة من
العرج اضوخ.

رحم افه قيحنا رحمه الأبرار ،وأنكنه نبيح جئايه ،ومن عليه؛مغفزيه
ورصوانه ،وجزاه عثا ندم للأنلأم واللممر حم ا-إقزاء.

وصل اض وملمم وبارك عل عبي•؛ ورنوله ،ثبينا محمي• وعل آله وأصحابي
والت١بمامفتان إل يوم الدين•

السءاضث
ق الؤ'ثحب الئيح محمي■ بن ضال
ؤ؛وًٍتومحجأبح

ضمتاسممامويرساض

=>

١٥

ص

بخأصآيج>ِ _حر

امحد ش الواحد المثار ^١ ،الغفار ،م اللم عل البجار5 ،وق 1لأول
الملومحت ،والأبصار ،وثمزْ لدوى الألتامت ،والاعتار ،الدي أيقظ مذ حالقه من
اصطفاه يزهيهم ل هذْ الداو ،ونعلهم بمراقثه ؤإدامة الأفكار ،وملارمة الأيناظ

والادكار ،وودمهلم للدوويته ق طاعته ،والتام ،لدار القرار ،والخدر مما سخطه
ويوجب ،دار التوار ،والمحايظة عل ذلك مع ثعاير الأحوال والأطوار.
ه،زأطثوأبم.

وأنهي أذ ^ ٠إل!^^١ ^١ ٠؛  ،^١الرؤوف

وأشهد أف طع'\

عبده ورمحموله ،وحببه وخلله ،الهادى إل صراط مقم ،والداعي إل لثمن قويم،

 ،^١^ ٠٥اممه وسلامه عليه ،وعل سائر الثيذ ،وآل كل ،وتاJي - ١٠٥١١لس.
أم ،بعد :فمد قال ،افُتعال :ؤوت\ -غثت آين وا*لإص إلا لتثذون ?0؟ تآ

رد نيم نجر لثمي؛؛؛؛]أ رد أن يألعثوتيه [الذاربات:ا"ه-لأه] ،وهدا صريح بانم حلموا
بلبماذة ،نص عليهم الاعتناء بإ حلموا له والإعراض عذ حظوظ الدثا يالزهادة،
ئإما دار يثاد لا محل إحلاد ،ومركثإ همور لا منرل ،حبور ،وننئ ائفصام لا موطذ
د7ام.

فلهيا كان الأماظ مذ أتيا ئب القاد ،زأغمل الناس فبقا ئب الزنان قال اضُ
تعال :ودما مثل ،الثثوؤ َ١^^١ةأإإ أرك يير آلسء ثاحنلْل يمحءثاد-ا آؤوتموأ مثا إؤ؛

قؤح ريا</و انماسق ض؛لأم سيد

١٦

ءتإ١سشؤط

الناس وألأتث -ثق إدآ لخثتيألألآس نزيها وأرثدث ومي أهلها ^ ثدروث
سيل
حمميا َأن ثم همك أ لأمت
عقتآ أتنهآ ازئا قلا أو نارا
آوبت لموب ثثمحكرو 0ه [وونستئ'ا] ،والآيات ق هذا اشنى كثيرة.

إو ف عن

ادا من

ا

طثموا الدسا وحائرا الفثثا

نذلرواف 4اٍاما

أء_اوبمستلإزشا

جعلوه ا ل جه وانحدوا

صالح الأعإو فيهائئاُاُ

فإذا كاف حالها ما وصفته ،وحاثنا وما حلمنا ثه ما قدمته؛ هحق عل امحلف

أف يذهب شمه مذهب الأحتار ،ويلك مسلك أول النهى والأبصاو ،ويتاهب
ج أ شزت آليه ،ويخأ ئ نثهق عيه.

مى المثالك ^^ ١١ ،ي ،صح
وأصوب محلريق لة ق دلك ،وأرشو ما
نيئ الآول؛رأ والاحريى ،وأكرم الثاشر ٠واللاحفى ،صلوات افه وسلامه
عليه وعل ماير الئيذ ،وقد قاو الله ثعال؛ ءؤوةماومأ عق أنبن ثألأموئ ه لالاىوة:آ]،
وقد صح ص رسول افه ه انه هال،؛ ارواممه ق عون العبد ما "كال العند ق عون

أحيهاارآُ ،وانه محال؛ رامي دل عل حر محئه مقل أ-م ئاعله»ر ا ،وانه محال! ررمن دعا
(  ) ١الأبيات للشافعي ي ديوانه (ص! .) ١٠١
( )٢أحرجه م لم; كتاب الذكر والدياء ،باب قفل الاحت،اع عل تلاوة القرآن وعل النكر ،رنم
(  ،) ٢٦٩٩من حديث ابى هريرة

( )٣أحرجه م لم! كتاب الإمارة ،باب قفل إعانة الغازي ق مييل اممه بمركوب وغثر0إ رقم
(  ،) ١ ٨٩٣من حديث ،أي م عود الأنصاري

•قيمة الإمام اصيرساس

١٧

إل هدى كاذله ثذ الأجرمثنأجورمذئينة لأيقص ذك مذأجورهم.ئيئا»ر '،
وأنة قاو لعئ ظققنن '.اام-واف لأف بجدي اف بك رجلا واحدا حم لك مذ حر

اثم»رأا.

لرأيت أل أجع خصنا مذ الأحادث الصحيحة ،مشتملا عل ما يغون
طريما لصاحبه إل ^■^١؛ ،ومحصلأ لأدابه الثاطنه والظاهرة .جامعا للرءس_ا

والرهب وسائر أنو؛ع آدانم ،السالكيذ! من أحاديث ،الرهد ورياضا.١؛ ،المموس،
ومذ.س_ا الأحلاق ،وطهارايت ،القلوي— ،وعلاجها ،وصيانة ا"اثوارح ؤإرالة اعوجاجها،
وعثر ذلك من مماصد العارف؛ذ.

وألر_م فيه أل لا أدكر إلا حديثا صحيحا مذ الواضحات ،مصامحا إل الأكثس،
الصحيحة ا1شهورات ،وأصدر الأبوابا مذ القن1ن ^، ١١ير بآيات كريإُت ،،وأوئخ
ما بماج إل صط أوثرح مش حفذ بثائس مذ امحهات•
ؤإذا ملث ،ي أحر حي.ين،؛ مممق عليه فمعنا٥ت رواه البخاري ومسام.

وأرجو إذ ثم هدا الكثاب ،أف يكوف مائها االماقى به إل ا-ةثزات ،،حاجزا
له عذ أنولع الماج والمهلكان.،
( )١أحرجه م لم ت كتامحب ،العلم ،باب ،من محن منة حسنة ،رنم (  ،) ٢٦٧٤من حديث أي هريرة
دْئيس.

( )٢أحرجه الخاوي :محاب ،الخهاد ،باب ،دعاء الني ه اكامحى إل الإسلام والنوة ،رقم( ،) ٢٩٤٢
وم لم؛ كاب ،فقائل الصحابة ،؛اب ،من فقائل عل بن أي ؤنالب ،رنم( ،) ٢٤٠ ٦من حديث
سهل بن محعد خ؛هءنن.

م٠ةاضرح

م

سص

َ-ء

خوًٍققم

ينم_حأشاصمح-ج
إل الحمد لله تحمده ومتعينه وستغفره ،ويعوذ يافه من شرووأنفسنا ومن

نيئان اعالنا؛ من بميم اممه فلا مقل له ،ومن يضلل فلا هادي ته ،وأشهد أف
لا إله إلا الل 4وحده لا شريك له ،وأشهدأف محمدا عبده ورسوله.
^؛ ١أئن ءانءا أتنزأ أفَ حى مايدء دلا ،ون إب آي قنلزن ه
لآلء،مان:أ' 'ل].

بن صف ئؤدؤ يهق ثبما ردج ،يتف يبمتا
ؤ-كأبما أنس أدمأ ^ ٤٢أرى
يجالأَكبجإ دمآء وأيتوأ أقأدى ئكؤنخءلآمحامإنآلأك١ن عكم وماه لالاء:ا].

ؤيتأبم؛ا آلس ^  ٢٣١آقثأ أس ورنأ و* تدك .قنج ذع' \صؤ' ننغز
ل؛ؤاأ يمدهم ومن يؤع أثه ننبمؤثث ثد(،؛ ؤ(؛ عيثا ه [الأحزاب.]٧ ١ -٧ • :
أما بعدت قاف أصدق الحديث ،كتان ،الله ،وأحن الهدي هدي محمل،. .
وثر الأموي ■محدثابما ،وكل محا.ثة بدعة ،وكل يدعة صلألة.

فهذ.ه امحه الءلويااه الفتيه (لكتاب ،رياض الصالحين) ،الدي ألمه الشيح
الحافظ النووي دِمهآئه وهوكتاب ،جيد ولم يسق لتا قراءيه.

ورأبت ،أن نبدأفيه وئ أل ،اف تعال أن نتمه عل محر؛ لأيه كتاب ،نايي للةالوُت،،
وللأعإل الظاهرة والمتعلقة بابوارح؛ لذللئ ،ثنتغي أن يعتني -بدا الكتئاُس.،

مح |ياضاسا|1س >نتلام سيد ا1و،طا؛في

ومد محللمب خهمهأق 4تيي انتخ به أل يدعو له وJوالJيه ولسائر اللمين؛ فنال
الله أن يغمر له وبوالديه ولسائر السلم؛ن ،وأن نجمعنا وإياْ ؤإحواثنا الوبمتن ل

دار كرامته؛ إيه جواد كريم ،وأسال اف ،أف يومثنا لإتمامه ،وأف ينفعنا به ،وأن يغفر
،لولفه وأن تجزيه عن الإسلام والمسلمين خثرا ،وافه ا،لومق.

محمد بن صالح العث؛م^ن
-جممق

ى

٢١

 -١بأب ،الإءلأسيإحس1راصت لمؤ بميع الآء*او

قألءأ;ص

محم

َء
رالأنواو

َ

ا
دح

والأحوال البارزة والخفية

ماو اف

بثروأ ]^!٠

أق محبين 'لد أتين حنهآآ ؤميثوأ ألملزه

وهوؤ ألركوأ وذَإك دبي آثمموه تاو؛ة:ها ،وقال ثعال :ؤ ل بمال أثه ئؤثها وؤ" ^^٠
ه مباق \ْ  i ٠^٠لالخح:ص ،وئاو مال :ؤيأن قثفوأ نا ي شوورطر
أوتثدوه تلتدآثده لآلءمران؛هآ].

الثثخ
قال ا،لولف رحمه اف ثعال :ارباب الإخلاص ؤإحفار الئة ،ل حمح الأعإل
والأمالالارزة واض:

ررالئهءا محلها القلي ،ولا محل لها ي اللسان ي حميع الأعإل؛ وبجذا كاو ض
يطق بالئة عند إرادة الصلاة ،أو الصوم ،أو الحج ،أو الوصوء ،أو غر ذلك مى
الأعإل :كاف بدعا قائلا ز دين افه ما ليز مه؛ لأو الس ه كاف توصأ،
ويصل ،ونممدو ،وبموم ،وبمج ،ولم يمح ،بمْلئ! ،الئة؛ فلم قذ يقول؛ اللهم

إل) نويتر أف أتوصأ ،اللهم إل يويت ،أن أصل ،اللهم  vl~J^ (Jjأن أنمدق^^١ ،
إق نويت أن أصوم ،اللهم إق نويت ،أن أحج .لم يمح؛ يقول هدا؛ وذللئ ،لأف اليه
محلها القلن ،،وافه عء؛جليارلها ما ق القل ،،-ولا تخمى عليه ثيء؛ كإ قال ،افه ثعال

ش

٢٢

اساسن ض؛لأم سد الوطم

ل ا لأية التي مائها الولف رخمه اف ثعال• ؤ ضءن نموأ ما ؤ ،صدورحكم أويلي،
تاتق\سُهل1لبن:هآ].

ومحب عل الإنسان أف نحلص التثه فه سبم\ثتؤواق ل خمع عياداته ،وأف لا ينوي
مادته إلا وحة اطه والدان الأجرة.

^ ١ض اJدى أم اطه به ز نوله :قآ لثزوأ إلا لبمدوأ أق شنأ له ألدنه،

أي• خيصتن له العمل ،ؤديم-مأ ألملؤ ،وبوم_أ ألركوأ وذ',لأث ،يبن آلممو ه لالمت:ها،
وينبغي أذ ي تحفر النيه ،أي• ي؟ الإخلاص ل *مع العبادات •
تنزي مثلا الوصوء ،واثه ثوصا طه ،واثه ثوصا امتثالا لأم اطه.
فهلْثلأثهأش؛اة:
 —١نية العبادة.

 — ٢نثة أن ثكوف طه.

-٣نأ أنه نام ما امتثالا لأم اطه .
هواأكزض؛فيااك.
كذلك ل الصلاة :ثتوي أولا :الصلاة ،وأما الغلهر ،أوالعمل ،أو المغرب،

أوالعشاء ،أواشم ،أوما أشبة ذلك ،وثتوي ئاسا :ايلث ،إنإ تحل طه عيجحل لا لعمْ؛

لا تحل وو\ ).ولا تمحه ،ولا شدخ عل صلاتك ،ولا قال شيئا مى الماو أوالدنيا،
ىكا :تتحفز أنم ،تصل امتثالا لأم ريالث،؛ حث نال :ؤ أقوألتيئ ه ،ؤءدا

أعثأفلإ همنوا ألمتاوه ه ،ؤوأف-نوأ ألمناوء و٠امأألرؤjه ه إل غرذلكر مذ الأوامر•

قؤحيياض اسار|ضضئلأمسيئ ال<سلتي

٢٤

اعمل ولو قال لك؛ إيك اثإ تعمل رياء أوسمعه؛ لاثك لورسالثت هل أث الأف
ثعمل lJu،رياء وئمعه؟

لا؛ إ

اذذ فهذا الوسواس الذي أدحلة الشيطان ق قلبك ،لا ثلتفش له ،وافعل

الخثر ،ولا مل :إق أرائي .وما أثب ذلك.
 " ١وعذ أمر الؤم؛ر ،ش حمص صر بن الخطاب بن محل بن همد العرى iji

يياح بن عد افي بن رط بن ززاح بن عدي بن ثعب بن لني بن غالب المرثي
العدوي ;بجمحنبمن ،قال،ت نمعت ،رسول ،افه ه ،يقول؛ ررإثإ الأعمأل بالنات ،وإيا
لغل امرئ ما ثوى ،محمى 'كالئ هجرله إل الله ورّوله ،فيجريه إل افب درّهميه،
ومن كاثثؤ هجزئه لن.سا يصمثها ،آو ائرأْ ينكحها ،قهجزئه إل ما هاجر إليه. ٠٠
ةققءلثُ

رواه إماما الحدين ،أبوهمي• افه محمد بى إنماهمل ،بن إبراهيم بن المغثرؤ بن،

تزدريه الخنفئ البماري ،وأبو اكن محنلم نن الخجاج نن هنلم الكري
النبمابوري

ز صححنهإ اللدين هما أصح الغشس ،الصفة.
الثثح

ل ،كال هذا الماب  ،jالإخلاص ،إخلاص الئة فه عئؤثل ،وأثه ينبغي أذ ثكو0
اليه محلصة فه  ،3كل قول ،وق كل فعل ،وعل كل حال :ذكز الولفن رحمه اطه ثعال
 ١أ حرجه البخاري; كتاب بدء الوحي ،باب كيف لكن بدء الوحي إل رمح.ولا اش ه ،رقم (, ١

وسلم :كتاب الإمارة ،باب ئوله

ا<إن،االأمال ،باكة» ،رقم(.)١ ٩ <٧

-وابالإخلأسرإسداسنيصالآء*إو

مى الأحاديث ما يتعلق به أما،
مى الأيات ما يعلى حذا الص ،وذكر
وصدر هذا بحديث ،عمر بن الخطايسج الذي قان ،فيه؛ سمعتا رمول اممب يقول؛

"إء الأعإل بالمحات ،ياء لتقل امرئ ما مى»ث
هاتان ا-اثملتان احتلم ،العالإء

محيهإ؛

فقال بحص اص؛ \و\ محكان بمعز واحد ،وأو ابماله الثانيه اكيد
للجملة الأول.

ولكن هذا لمز ضح ،وذلك ،لأف الأصل ل اهلأم أن ثكوف -اسنا

لا توك1ا ،ئأ إى محي  ^١نجي أو1:ه،ا فرقا ح ،فالأول _ ،واكانية
َ

ص

يتيجه.

الأول؛ مب ئثئث فها الني .أف ثل عمل لا بد فيه ْن ء؛ فكل عتل

يعمله الأن اذ وهوعاقل محتار ،فلا بد فيه من سة ،ولا يمكن لأي عاقل محتار أذ
يعمل عملا إلا بنية؛ حش قال بعفن العل،اء؛ ®لوكلمنا اف عملا بلا نية ،لكاف من
■لكيم،مالأيلايىا،ا.

وهذا صحح! كيم ،ثممل وأنث ،ق عميك ،وأنث ،محتار غير مكره ،كيم،

يعمل عملا بلا ث؟ إ هذا متحيل؛ لأف العمل ناتج عن إرادة وقدرة ،والإرادة
< ،ائ•
إدذ؛ فابمله الأول معناها أيه ما من محتل إلا وله سه ،ولكن اليايت ،نحتلمؤ
احتلاما عفلقا ،وثتباين تباينا بعيدا كإ بين المإء والأرض.

ضح رداس اساا|ض •زكلام سد الوطم

٢٦

ض ا لناس ض نى ل القمة  jأعل ثيء ،وش الناس من نى ل القامة ل
يعنلأن عملا واحدا يتفقان ي
أحس ثيء وأدثى ثيء؛ حش إثك لري
ابتدائه وانتهائه وق أثناته ،ول الحنكان والكتان ،والأقوال والأفعال ،وبيثهإ

كا بئ ان اء والأرض ،وكل ذلك باحتلأف الئة.

إذن :الأّ اس أنه ما س عمل إلا بية ،ولكن النيات محلث ودrاين•
ثتيجه ذلك نال،ت ُوإدا لفل امرئ ما دوى'ا؛ فكل امرئ له ما ثوى ،إذ نوى
اممه والدار الأحرْ ل أعاله الشرعية حصل له ذبك ،ؤإن نوى الدنيا فمد تحصل
وقد لا محصل.

قال اش دعال!

َكاوا يريد آلماحله ■؛^ ١لع' مها ما دئاء لعن نبتي ه

[الإمراء:خ؛] ،ما قال! عجلنا له مايريد؛ بل قاو،ت ؤءثjث ١ث< مها ما ثثاء ه ،لاماتشاء

هو؛ ؤلش وبد ه لا لكل إنسان ،فقيد المنجو والمعجو له؛ فئ الناس ض يعطى
ما يريد ض الدنيا ،محمنهم ض يعطى شيئا منه ،محمنهم ض لا يعطى ثسا أبدا •

أما! ؤ ومن أرادآرلآ•خن٠

تا سعيها يهومئين ١٥؛^؛ ،دكا 0سنتهم

مشبميإ ه [الإسراء;؟  ،] ١لا بد أن محني ثمرات هدا العمل الدى أراد به وجه اممه والءار
الآحرْ.

إدذ! ررإتمانفلامرئثامى».

وقوثه! ررإتإ الأءل بالكات »...إلح ،هذْ الخماله والي قلها مزاذ لكل
عمل؛ لكنه ميزاف الثاطن ،وقوله .فيإ أحرجه الشيخان عن عائشه

قؤح {  jiUاماسق ض؛لأم سداإرساتي

٢٨

هدا هو الذي ينال الخثر ،وينال مقصوده؛
التي شرعها الله عل لسان رموله
ؤلهذا قال؛ اريهجرته إل اللي ورسولهٌ• أي* ش -أدرك ما ثوى •

الخان من امحاجرين :هاجز لدنيا مسها ،يعني :رجل ثب جع  ،^١فسمع
إل يلد
أد ق محلاي الإملأم مرثعا خصا لاكت اُت ،الأموال ،فهاجز من بلد
الإملأم ،من أجل المال فمط ،.لا يقصد أف يستقيم دينه ،ولا ت،تم يدينه ،ولكي جثه
ء

.ي

الاُل.

الخاك :رجل هاجز من محلي ازكفر إل يلي .الإسلام؛ يريد امرأة يتزوجها،
قيل له :لا محزوجك إلا ق محلاي الإسلام ،ولا سافز حا إل محلي الكمر ،فهاجز من

محليه -محلي الكفر -إل محلاي الإسلام ،من أجل أل يتزوج هده المرأة.
قمريي الدنيا ومريد اجلرأة ،لم ياجر إل اللب ورسوله؛ ؤلهدا ط النبي ق•
ارقهجزيه إل ما ئاجز إل؛هاا ،وهنا قال،؛ ارإل ما هاجز إليه* ،ولم يمنت فهجرله إل
دنيا محصيثها أوامرأة ينكحها ،فبإذا؟

قيل :لْلول الكلام؛ لامحه إذا قال :فهجرته إل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؛
صار الكلام ؤلويلأ ،فقال٠ :ادهجزته إل ما هاجز إليه. ١٠

وقتل؛ بل لم ينص عليهما؛ احتقارا لهما ،ؤإعراصا عن ذكرجما؛ فلأمأ

حفران؛ أي؛ الدنتا ،والزوجه• ؤنحه الهجرة -التي هل من أفضل الأع،ال -لإرادة
الدنيا والمرأة ،نية منحطه محافله ،قال :ااههجزته إل ما هاجز إل؛هاا ،فلب يدكز ذلك
احتمارا؛ لأغ٠ا نيه فامده منحطه.

ضح رياساسسزا •_ئلأمسيد اإر|طتي صإإ،ئاتءكيؤثؤ

دعالت ^ولأ يثلمث منه يغ_جلألخظمار ولا ثالونى يى عدؤ كأي إلأَمحب

فثُ يم ،.ععلر صنغ إمى أقث ثُ يضيع م ألنصنس ه [التو;ة;• .] ١٢
فالكام ايا كان ،سواء كاف من النصارى ،أو هس اليهود ،أو مى الا!حدين،
وسواء محمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام ،الكافر عدو فه ولكتابه ولرسوله
وللم.ومتيرثا حينا ،مهإ ناشز بإ يتلثس به؛ فائه عدو.
فلا تحوز للإنسان أزيسافزإل بلد  ٠^١^١بشروط ثلاثة:

الشرط الأوو :أن كرف عذه طأ يدفخ به الشبهايتج؛ لأو الكيان يوردون
عل اللمآ1ا ثبها ل دينهم ،وثبها ل وسربهم ،ونبها ل كتا7أم ،وئبها ق
أحلاقهم ،وزكل ثيء يوردوف الشبهه؛ لسمى الإنسان ثاكا متدبدبا ،ومن العلوم

أف الإن اف إذا ثالث ،ل الأمور التي محب فيها الشن؛ فإثه لم يق<لم؛الواجس ،،فالإيإف
باطه وملائكته وكتبه ورمله واليوم الأتم والمدر حمم وثره —الإيإن -يذه~ نجنح

أن يكوف يهينا؛ فإف ظئ الإنسان ق مي ء من ذلك ،فهوكافر.
فالكفار يدخلون عل المسلمين الثلث ،،حم إف بعفن زعإنهم صرح قاتلا:

لا محاولوا أن تحرجوا الملم من دينه إل دين النصارى ،ولكن يكفي أن نمكك ْو
ل د ينه؛ لاثكم إذا س5،كتموْ ل دينه سلتموْ الدين ،وهذا كانج ،أنتم ا-؛مجوْ من
هده اخلرة التي فيها الغلثه والعزة والكرامة ويكفي ،أما أن تحاولوا أن تدخلوه
ذ د ين الخازى -ايئ عل الضلال ،والئفاهة -فهدا لا يكن؛ لأف المازى

صالوف ،كا جاة ل الحديث ،عن الم ^ ، ١١٠ؤإن كاف دين المح قيأدثلأسم
ا أ خرجه الآرمدىت كتاب تفسير القرآن ،باب ومن سورة فانحت الكتاب ،رقم ( ،) ٢٩٥٤ ، ٢٩ ٥٣
من حدث عدي بن حاتم لآ.بمتق يلفظ :لااJهود مغضوب عليهم ،واصارى صلأل».

ا-باد،جمسيإسسهمصاص

٢١

دين حق ،لكنه دين الحق ل وقته قل أن ينح برّ اله الني .فإل الهدى والخو
فيإ حاء به الرموو • .

الشرط الثاف■ أن يكرف عنده دين تحميه من الشهوات؛ لأف الإن 1ل ييسر
به الشبهات• الذي ليس عنده دين إذا ذهب إل بلاد الكفر انغمس؛ لأته تحد زهرة
الدنيا ،هناك شهوات ،ثن خمر ،وزيا ،ولواط ،كل إجرام موجود ل بلاد الكمر•
فإذا ذهب إل هدْ اللأي تحشى عليه أن ينزلن ل هدْ الأوحال ،إلا إذا لكن عندْ

دين تحميه ،فلا بد أن يكويآ عتل• الإنسان دين تحميه من الشهوات •

الشرط الثالث ،ت أن يكوف محتاجا إل ذللئج ،مثل أن يكوف مريئا محتاج إل
الفر إل بلاد الكفر للاضفاء ،أوثكوو محنالحا إل علم لا يوحد ل بك .الإسلام

ءيصمن فيه ،مدهب إل هناك ؤيتعثم ،أويكول الإنسان محاجا إل نحارة ،ياوهب
محلتجر ؤيرجع•  ^١أنه لا بد أن يكول هناك حاحة؛ ولهدا أزى أل الزيننافرون
إل بلد الكفر من أجل السياحة فمط• ،أرى أمم آنمول ،وأف كل قرثن يفرقونه
لهذا الفر فائه حرام عليهم ،ؤإصاعة لمالهم ،وميحانبون عته يوم القيامة؛ ح؛ن

لا نجدون ماكائا يممئحون فيه أو ينثرهون فيه ،ح؛ن لا تحدون إلا أعإلهم؛ لأف
هولا؛ يضيعون أوهامم ،ؤتلفون أموالهم ،ؤيفسدون أحلامحهم ،وى.لك ربإ يكون
معهم عوايلهم ،لثن عجب أف هؤلاء يذهبون إل بلاد الكفر الي لا يسمع فيها

صويت ،مولن ،ولا ذكر ذاكر ،ؤإنا يمع مها أبواق اليهود ،ونواقيس المحازى،

ئملمون فيها مدة هم وأهلموهم وبنوهم وبناتبم ،فيحصل ل هذا شؤ ممر ،نسأل
الهَالعافيةواللأمة.

ضح رطس اساسنرض؛لأم سيئ

عليه ،ولا يكلموثه؛ فإذا عرف هدا حجل من مسه وعاد إل صوابه ،ورجل ثالث

— وهوأعظمهم— لا يصل؛ فهذا مرتدكافئ —والعياد باش~ ،محب أن بمجر؛ فلا يرد

عليه اللام ،ولا تسثلم عثه ،ولا تحاب ذعوته حش إذا عرى شثه ورجع إل اف
وعاد إل الإملأم انتب  JlJJb؛.،
أثا إذا كاف الهجث لا محي ولا يتفع ،وهومن أجل ستة ،لا من أجل ممر،

لأنال4مإذا كان لم فانه يجز .والكافث الر-ئيجنعلكلحاو -أفاذ أم لم
مد— لكن صاحنر ا،لعصية الى يؤذ الكفر إذا لم يغن ق هجر؛ مصلحه فإثه لا محل
هجئ0؛ لأو الئ ه  : Ji3ررلأ تحل لنلم أذثتجز أحاة هزي ثلاث رياو ،يلتمان

فبمرض هدا ييعرض هدا ،وحيمُمحا الذي يتدأب1لثلأم>ار . ٠

ومذ العلوم أن العاصي اتي دوذ الم عند أهل الثنة والحإعة لا تحرج
مذالإيان•

ممى الفلئ بعد ذللث ،،هل الهجر مفيد أو لا؟ فإذ أفاد ،وأوجب أن ينع
الإساذ محميته فإثه يجئ ،ودليل ذلك ،مصه كم ،بن ماللث ،عنبمته وهلأو ن

أب ،ومرارْ بن الربح

الديذ نحلموا عن غزوْ نوك فهجرهم الى و، .

وأمز السلمين ثبمجرهم ،لكنهلم انقعوا ق ذللت ،انتفاعا عفليثإ ،و-ةووا إل افه،
( )١ب الخاري :محاب الأدب ،باب الجرة ،رقم (  ،) ٦٠٧٧وم لم :كتاب ،الم والصالة

والأداب ،باب نحريم الهجر يوق ثلاث بلا عذر شرعي ،رغم(  ،) ٢٥٦٠من حديث أي أيوب
الأمارى.تن.

( )٢أخرجه اJخارىت كتاب الغازي ،باب ،حديثه كب بن ماللت ،،رغم(  ،) ٤٤ ١٨وم لم• ياب
التوبة ،بابا حدسثج توبة كمؤ بن مالك وصاحسه ،رقم(  ،) ٢٧٦٩من حديثخ كب بن مالك
نمحهبمد.

٣٦

شمح

انماسق ض تلام  JUmالرس،؛ق صإ١ثتيظن

يقال لة؛ المعمس• حرف الفيل ،وابى أذ يتقدم ،فجعلوا ينهرونه ليتقدم إل الكعبة
وأّمٍغ؛ ؤلهذا قال الرمول عيؤ١لصلأأؤقلأم ق
فأتى ،فإذا صرفوْ نحوالثمن
غزؤة الحديبية لثا أل حنثت ناقته وات أن ممني ،فقال الصحابة؛ حلأت المضواء،
حلأت المصواء -يعنى؛ حزئت ،وبزكتر من غير علة— قال الرسول ه؛ ررما حلأت

اضوا Uj ،٤ذاكوهابجا>ارار،فالإ

لأف الش؛

لأ:تفى،ولوضم.

راما حلأت المضواء ،وما ذاك لها بحئق -أي :عادة -ولكن حبمها حابس
الفيل ،ٌ،وحابس الفيلت هو الرب سبمائدبمال ،رروالدي ننيي بيي»ْ ،لا ينالون؛) حطة
ف؛قامئتافإلأأمحاوئ».
الط أة اتكعبه عزبتج من تل الثمن ،ل حيثن عظيم ،يقود 0هذا الفيل
العظيلم؛ ليهدم الكعبه ،فل ،وصلوا إل المغئن) أبى الفيل أف يمثي ،وحرف ،فانتهروْ،
ولكن لا فائدة ،فتئوا هناك وانحثوا ،فارمل افّ عليهم طترا أبامحل ،والأبامحل•

يمي الحإءاات ،الكمرة من العليور ،وكل طر محمل حجرا قد أمسكه برجبه ،ثم
يرمله عل الواحد مهم ،حش يمرنه مع هامته ومحرج من يبرم ؤ قأم كتف
ثاًًكولم  4لالم؛ل:ه] ،كأمم زيغ أكلتة البهائم ،واندكوا ق الأرض ،وق هدا يقول
أمثة بن الصلن،؛

لحض اكيلقامحذى

ظ_لبموههدولم

( )١أحرجه المتاري :ىاب!كروط ،باب الثروط  )jالخهاد ،رقم(  ،) ٢٧٣٢ ، ٢٧٣١من حديث
بن الخكم.
المردبن غرمة،

( )٢شرح ديوان أمة بن ش الملت(،ص'.لم\ .)٤

ثؤح;ياض اسسزاض هدم سد ام''اااء،

٣٨

يقوو !ض عغ؛ْلث ؤ نأقفوأ فثنع لا<مبن أؤ؛أة ظ-ثوأينحئم

وأع-لنوأ

ؤع أق ،شديد ألعاب هلالأمالت • ] ٢٥
ُءُُْ-
يبعثون عل نتاءم؛ا ،فهو
والشاهد من هدا الحديث قول الرسول ه!  ١فم

^^^لباقات،زإءِفومئئمى>و
فجٍةيبم-

 - ٣وعن عايشه

يالت :هاو الض ه• :رلأ هجزة مد اض ،وأكن

جهادنيه ،ؤإدا انتنفزم فاثفئو اار ا متفؤ علته.
س:لأبجةينظلأبالأئانإيم.
التبح
ق هدا الحديث نمى رسول افه ه الهجرة يعد الفتح ،فقال• ررلأ يجرم"

وهذا الم لمل عل عموبه ،ض أن الهجرة لم ئطز باكح ،بز \ة «لأ ثقؤ
الهجرة لحى ثئملإ التوبه ،ولاثشئ الئوبه حز عمج الشمل من منرتبارا كإ
حاء ذلك ل الحدث عن رسول اف .لكن المراد يالم هنا ص الهجرة من مكه
كعا قاله ا،لؤلم،

لأن مآكه بحد الفتح صارت (لاذ إسلام ،ولن يعوذ بعد

ذلل ،-بلاد م؛ ولذبك ش الم هؤ أن ثكون هجره بحد الفتح.
(  ) ١أحرحه م لم ت كتاب الإم1رة ،ياب البائعة يعد فح مكة عل الإسلام والخهاد ،رقم ( .) ١ ٨٦ ٤
وأخرجه البخاري• كتاب الخهاد والسثر ،باب فضل الحهاد والسثر ،رقم (  ،) ٢٧٨٣من حديث
ابن عباس جنبممحا.

( )٢أخرجه أحمد (إ ،) ٩٩ /وأبو داويت كتاب الخهاد ،باب ق الهجرة هل انقعنمث،؟ ،رنم ( ،)٢ ٤٧٩
من حديث معاوية خن.قإئ .وهو ل صأحح الخامع رنم ( ,) ٧٤ ٦٩

٤٣

ا-واسالإءلأسرإءثاراسةنيصعالآسل

الثمح
مل'ت اافيعراةااأيتفيضة •
فمعنى الحديث! أو الإن ال إذا نوى العمل المالح ،ولكنه حثثه عنه حابس
فإنه يكتب له أحر ما نوى.

أما إذا كاو يحمله ق حاو عدم العذر؛ أي! ل ،كاف قادرا كاف يعمله ،ثم

عجز عنه فيإ بعد؛ فائه يكتب له أجئ العمل كاملا؛ لأف الئ ه قاو! (رإدا مرض
ظىكانظمحاسا»راا.
فاأتمنى للخر ،الحريص عليه؛ إل كال من عادته اثه كال يعمله ،ولكنه حثثه
عنة حاس ،كتب ثة أجزه كاملأ.

فمثلا! إذا كاف الإسان من عادته أن يصل ع الحإعه ق الجلب ،ولكنه حبسه
حابس؛ يوم أومرض ،أوما اشتهه؛ فإيه يكتس ،له أحر المصل مع الحإعة تماما من
غثرنقص.

وكذلك إذا كان من عادته أن يمل تهلزعا ،ولكنه منعه منه مانع ،ولم يتمآكى

منه؛ فاثه يكتب ،له \جئ 0كاملا ،وكذللث ،إن كاف من عادته أن يصوم من كل شهر
ئلاثه أيام ،نم عجر عن ذلك ،ومنعه مانع؛ فإيه يكتن ،له الأجر كاملا.
وغثره مى الأمثلة الكمة.
ا أ خرجه الخارىت كتاب الخهاد ،باب يكتمبا للمافر مثل ما لكن يعمل ل الإنامة ،رنم
(  ،)٢ ٩٩٦من حديث أيى موسى الأشعري ة.بمته•

ضح ري1ض اس|1هتي ض؛لأم سيد الر،،،لتي

٤٤

أما إذا كاف ليس من عاينه أن يفعله؛ فإنه يكتب له أحر التيه فمط ،يوف أحر
العمل.

ودليل ذك! أف فقراء الصحابة رمحءهعن؛أم قالوا؛ يا ومول اطه مسمنا أهل الدثور

بالدرحات العل ،والنعيم ا،لميم —يعتي؛ أف أهل الأموال سموهم بالصدقة والعتق"

فمال الجي ه؛ ررأهلأ أحثوثم بتى ء إدا ئنلتئوه أدركتم ثى تيمفم ،ونم يدومحم
أحد إلا من عمل مثل ما عمفم؟ فقال؛ سبموذ ومحكمو 0و٤ئ٠ئؤ Jدبر ؤل
صلاة ئلأيا ودلأثين ا ففعلوا ،فعلم الأغنياء بذلك ،ففعلوا مثلمإ فعلوا ،فجاء

الفمراة إل الرّوله وئلوا؛ يا نمول افه نمع إخواننا أهل الأموال بإ فنالنا
ففعلوا مثله ،فقال ،الني ه؛ رردللث ،محل اممه يؤتيه س يشاء ١١وافه ذو الثقل
النفليم• ولم مل لهم؛ إككم أدركتم أجر عملهم ،ولكن لا شك أف لهم أجر ؤ
الحنل.

ؤلهذا ذكز النل ^^^١٣

فيمي آتاه افه مالأ؛ فجعل سقمه ق سل

الخير ،وكال رجل فقيد يمول)؛ لو أف ل مال فلأن لعملت ،فيه مثل عمل قلأن .قال

اوث،ه؛ ءيهؤ بئه ،فا-مهما نواءااُ .٠
أي؛ مواء ي أجر النية ،أما العمل فإنه لا يكتنمث ،له أجزه إلا إذ كاف من
عادته أن يحمله.
( )١أحرجه اJخارى؛ كاب الأذان ،باب الذكر بعد الصلاة ،رقم(  ،) ٨٤٣ومسلم; كاب الساجد،

باب استحباب الذكر يعد الصلاة ،رقم(  ،) ٥٩٥من حديث ش هريرة زْءمحيبمن.
( )٢أحرجه أخمد (إ ،) ٢٣ ٠ /والترمذي :كاب الزهد ،باب ما حاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ،رنم

(  ،) ٢٣٢٥وابن ماجه :كاب الزهد ،باب النة ،رنم (  ،) ٤٢٢٨من حديث ،أي كثة الأن،ارى
ختهبمثن ،وقال الترمذي :حن صحيح.

٤٥

ا-و1سالإءلأصوإءض1رايمصالآس1ل

ول هدا الحديث؛ إشارْ إل أل مذ حرج  jسبل اممب ،ل الغزو ،والحياد و

سل افب ،فإف له أجر ممشاْ؛ ؤبهدا قال الّثي ه•' ررما برتم مسم ا ولا قطنتم
واديا ولا شعتا إلا وهم مات5م>ا.

ويدل لهذا قوله ثعال؛ ؤد'إلكثُ -أدهتِ لا يصجثهن ثتأ ولا شب ولا
محصثة  >4شبز آئو ولا بملثوث

ثى عدو

ياوعلألخظ1ار ؤالأ

قأد إلأَمحب لهنعر هء عثل صنيح إني أثة لا تجيع لر كنيس

ولا

_(نفعورى ئثثة عز؟ ولا محيره وي بملعوث رائبا إلا حفتب ثم ثجزير
أثث لص ما حقامأ تعلوذ ه لاكو;ةت • .] ١ ٢ ١ - ١ ٢

ويظثر هذان أف الرجل إذا توصا ق بته فامخ الوصوء ،لم حرج إل المسجد،

لا محرجه إلا الصلاه؛ فإله لا تخهلو حطوْ إلا رفع افه له ما درجه ،وحط عنه ما
حطيئه.

وهذا من محصل اممب ■ءغ؛ثلأن ثكوف وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بيته
الرسول و :وافه الومحق.

 "٥وعن ش يزيد منن ش يزيد ي الأحنس

وهو دأبوْ لجيم

صحابتون ،مال • 'كال أب؛ ،يزيدآحيج دئايريصدق تتا ،هوصعها عئدرجل ق المنحد،
هحئت فأخدما هاتتنه جا .فهال ،ت وافه ،ما إياك أردت ،هحاصنته إل رسول افب،.
فمال،ت  ^ ٧١٠ما ثؤئث ،يا يزيد ،وللثج ما ألحدت يا معزارر رواه البخاري.
' ) أحرجه اJخارىت كتاب الزكاة ،باب إذا ما-ق عل ابنه وص لا يئعر ،رقم( .) ١٤٢٢

ش رد1ض اسسزا•_؛لأم سدام1طتي صئلع4يوثؤ

ق قمة معز بن يزيد وأيه ره.بمنمحا
هذا الحديث اثني ذكنْ الوثن
أل أباْ يزيد أجرج دراهم عند رجل ل المسجد؛ لنصيى ما عل الفقراء ،فجاء
ابنه معن فاحدها ،وربا يكوف ذللث ،الرجل الذي وكل فيها لم يعلم ايه ابن يزيد،

ومحتمل ائه أعهلاه لأيه من المتحمن.

فبالإ ذلك أباه يزيد ،فقال له ت ررما إياك أردُن~ ،أي• ما أردمت ،أف أمدى
حذه الدراهم  — sli-ipفذم ،إل رمول اممه ه ،فقال البئر س! ارلك ما ثويث
يا يريد ،وللت ،ما أحديث ،يا معزار.

فقوله ءكيآئوْؤسم ت *  virLJما ئؤيمق ،يا يزيد ،١٠يدل عل أف الأعال بالسايتج،

وأف الأن اف إذا نوى الخير حصل له ،ؤإف كان يزيد لم ينو أن يأخذ هذ 0الدراه؛إ
ابنة ،لكنه أحدها ،وابنه من التحمين ،فصارت ،له؛ ولهذا قال الحم،

ُرولك

ما أحدُثه يا مغن٠٠

ففي هذا الحديث !،دليل لنإ ساقه المؤلم ،رخمه افه معال من أحله أف الأعال
نؤ ،وأف الإن اف يكتب
بالثامتح،
يكتب ،له أحر ما ثوى؛ ؤإن وح الأمر عل حلاقي ،ما ثوى،
ُ_

مَ

ص

وهذْ القاعدة لها فرؤع كثيرة!

منها! ما ذكزه العناء لآذهاا؛ثه أل اوحل لوأعطى زكاثه شخصا يظن انه من

أهل الزكاة ،فتبير؛ا اثه غي وليس من أهل الزكاة قاف زكاثه محزئ ،وث،كود ،مقبوله
ثيرأ حا ذمته؛ لأيه نوى أف يعطيها من هوأهل لها ،فإذا نوى فله ينته•

 -باب الإيلامرأءضاراوتيغاي بمهيو jU£^ri

ؤمنهات أف الأن اف لوأراد أن يوقف —مثلا— بيتا صغرا ،فقال؛ وممت بيتي
الفلأئ .وأشار إل الكبثر ،لكنه خلاف ما ثواه يقلبه ،فإله عل ما ثوى وليس عل
ما محيق به لسانه•

ؤمنها؛ لو أل إناثا حاهلأ لا يعرف الفرق بين العمرة والحج ،فحج مع
الناس ،فقال• لسك حجا ،وهو يريد عمرة يتمغ حا إل الح^؛ فال له ما نوى،
ما دام أف قصده يريد الئمره ،لكن قال؛ لسلث ،حجا ْع هولا؛ الماس .فله ما ثوى،
ولا يضر سن لسانه بمي؛ •
ؤمنها أيصا؛ لو قال الإنسان لزوجته؛ أنت طالق .ؤيريد أنت طالق س محيي

لا س نكاح ،فله ما نوى ،ولا طلق بدلك روجته.

فهدا الحدث له فوائد كثثرة وفرؤع منتشرة ق أبوانم ،الفقه.
لمن هوائي هدا الحديث،؛ انه تحوز للأنان أن يصدق عل ابنه ،والدليل عل
هداأف الني ه أص بالصدقة وحث ،عليها ،فارادت زينبا —زوجة عيد اش بن مسعود

دجئبمها~ أن ثتصدؤ بثيء س مالها ،فقال لها زوجها؛ أنا وولدك أحق س ثصدئت،
عليه ~لأدهكاف شرا ظ^بمثئ— فقالت،؛ لا• حىأسأل ،النهم ،.،فسالت ،النهم.،

فقالاأ ®صدق ابن من عود ،ونإور1إ وولدك أحث ،من تصدقت ،عثٍهمءر • ٠
ؤمن ،فواتي• الحديث،؛ ايه محوز أن يعهلل الإنسان ولده س الزكاة ،بشرط أن
لا ي،كول ل ذلك ،إسقاط لوا-بم-ا عليه.

 ١أ حرجه البخاري; محاب الزكاة ،باب الزكاة عل الأ،إارب ،،رنم(  ،) ١٤٦٢من حدين ،ش سعيد
الخيري خمحند.

فؤح  ijiUjاساسم •زقلأمسيداإرسالتي

٤٨

يعني) مثلان لو كال الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ائته؛ من أجل أذ
لا يطالته يالممة ،فهلءا لا محزئ؛ لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واحب مقته.

أما لوأعطاه ليقفي دينا كاف عثه ،مثل أن ثآكول عل الابن حادث ،ويعطه
أبوه من الركاة ما يدي به هذه العرامه ،قاف ذللأ ،لا بأس به ،وكمحزئه من الزكاة،

لأل ولده أقرب الناسإليه ،وهوالأف لم يقصد -إن.ا إسقاط واحّت ،عليه ،إثإ نمد
بدلك إبراء ذمة ولده ،لا الإنفاى عليه ،فإذا كان هدا نمده قاف الزكاة تحل له.
وافه الوقن.،

 - ٦وعن أبي) إمحاى نعي .بن ش ؤئاصن مالك بن أمب بن عيْ .تاو ،بن
رهرْ بن كلاب بن مْ بن كب بن المرثي الرهري  ،_.أحد النثزة
عام حجه الودلع
هال؛ جاءف رموو اممه
الشهود لهم بالجؤ
من و-ح ائتي ي ،فمنت ،ت يا رث وو اف ،إق مد بغ  ٧٠من) الوجع ما ترى ،وأنا

ذوّ LJ،ولأ :رم ي  hق ،أه1يى بئم م؟ داَل :رللأ» ،ئ :،فالئطث
 L:زثوَل اطِ4؟ ءقاَل :رللأ» ،منت :،فاكالث ،يآ زشول اطه؟ داَل ،_1«:واقث محثث
~أوير~ إيلث ،إن) ئدر ورثتلث ،أغساء محر من أؤ) ئدرهم عاله يتكمفون الناس،

محاثلث ،لن ،يمممح ،ممه بغي ،بما وجه اش إلا أجزت عليها حمى ما ءبمل ،ؤ ،ل
امزأنالث،اا ،هال،ت محقالت،ث يا رسول ،افه ،أحثف ،؛عدأ أصحاب؟ هاإ،ت  ،^٠لن ،تحلفن

فتعمل عملا بغي ،به وجه افه إلا ازددث ،به يزحه ورفثه ،ولمثلث ،أن) تحلفن حص
يتتئ يلث ،أموام وبمؤ يلق ،آحرول ^١ .أمضن لأصحاب هجزبمم ولأ ردهم عل

4 -١ب الإحلأصرإءدأاراصت ي بميع اءآصاو

أعمابمم ،لكن البائس تعد بن حوله* يرش له رئول اف .أل مات ومكةُ .٠

الثثخ
قاو الولقن —رخمه اممه تعال — فيإ نمله عن معد بن 1بي ومحاص

أو

الني ه جاءه يعوده من مرض ألإبه ،وذلك ق مكه ،وكاف سحي بن أي وقاص
قثؤثقبمئ من المهاجرين الدين هاجروا من مأكه إل ا1لسة ،فركوا بلدهم فه عئيجل،

وكال من عادة ام .أقه يعوذ المرصى من أصحابه ،كا ه يزور مذ يرور منهم؛
لأثه ه كاذ أحس الناس حلما ،عل اثه الإمام المتبؤع ،صلوات اطه وسلامه عليه،
كال من أحسن الناس حلما ،وألينهم بأصحابه ،وأسدهم نحيبا إليهم.
فجاءه يعوده ،فقاو،ت اريا رٌوو ،اطب ،إي مد باغ يا من الوُض ما رى" أي"
اصانه الونيٍ العذليلم الكبير.

رروآنا ذومال ير —أوٌكسير— ،٠أي؛ أن عنده مالأ كبيرا.

أى:محلهونئ؛اثمإلأسهابم.،
راأفاتصدق ،بثلي ماب،؟  ٠يعني يثلسه '• ائش من ثلاثة ا
ررئاو :لا .هلت :،فالئطث:ا نئوَل افِ؟» أي :؛اشم.،
رافماو :لأ .هنئ :ذالثالن،يا رنوو ^٥١؟ هاو :اثJت SواكJئ 'كثثئ».
ا أ حرجه اليخاريت كتاب الحنائر ،باب رثاء الني
^صة ،باب الوصةباس،رقم ( .) ١٦٢٨

سعل ابن حولة ،رقم (  ،) ١٢٩٥وملم ت

ض ثياض اساسق •زهدم سدالحبممق صإإاثته4ظ

فقوله! اأفآتصدق،ا أي! أعطيه صدقه؟ فمع الني ه من ذبك؛ لأل نعدا
ق تلك الحال كاف مريقا مزصا محشى منه ائوت؛ قلدك منعه الرصول .أل
يتصدق داك؛ر من الثلث؛ لأف \ؤوش مرض الموت المخوف لا نجوز أن يتمدى يأكثز

مى الثلث؛ لأل ماله قد يعلى به حل الغثر؛ وهم الورثة ،أما من كاذ صحيحا لسز
فيه مرض ،أوفيه مرصى يثر لا كنثى مته الموت ،ف1ه أن يتصدى بإ ثاء ،بالثلث،

أو بإله كلمه ،لا حرج عليه.
أو باشبمم ،،أو
لكن لا ينبغي أن يتصدى بإله كلمه؛ إلا إن كاف عنده ثيء يعرف ائه سوف
يستغني به عن عيال افه.

المهم أذ الرسول ه منعه أن يتصدى بإ زاد عن الثلث.،
وقال !،ارالثلث^ والئلث ،يثر ~أو'ئثر"" ول هدا دليل عل اثه إذا نقص عن
الثلث فهوأحس وأكمل؛ ؤلهذا قال ابن عباس ^® :١^٥٠٤لوأف الناص عصوا من

هناكاوث،يا)اه.
ونال ،أبوبكر هقثنبمنن؛ ®أرصي ما نصيه اممه لتمسه® ا يعني! الحمض ،فاوصى
بالحمى ظههنث.

و7ءدائعرف أل عمل يعفى الناص اليوم ،وكونهم يوصوف يالثلث ،،حلاف

الأزل ،ؤإن كان < حائزا ،لكن الأقصر أن:كوف أدنى ص الثلث ،،إثا الرح
أو اق٠س.
( )١أحرحه الخارىت كتاب الوصايا ،باب الوصية يالثالث ،،رقم(  ،) ٢٧٤٣وملم ت كتاب ،الوصية،
باب الوصية باس ،،رغم(.)١ ٦ ٢ ٩

( )٢أحرجه همد الرزاق ،3 ،الصنم(،؟ ،) ٦٦ /والمهقي ل المنن الكثرى(]".) ٢٧ ٠ /

-باو،الإءالآسرإط1،ريهمصصو

قال نقهاونا لآءهاش 1والأفضل أن يوصي بامحس ،لا يزيد عليه؛ اقتداء ش
بكر الصديق خأهبمئنُ .٠

ثم قاو اوموو

ررإك إذممرورثتك أغساءخرمن أذثدرهم

عاله بمكمموذالناص*.

أي! كوك و؛قي المال ولا تكدي به؛ حش إذا مغ وورثه الورثه صاروا
أغنياء به ،هدا خر من أن تدرهم عاله ،لا يترك لهم شيئا رايتكمقوذ ااناسٌ أي■
يألوذ الناس بأكفهم؛ أعهلوتا أعهلونا.
وق هدا :دليل عل أذ المت إذا حلف آلا للموزثة فاو ذلك خث له.
لا يقلى الإنسان انه إذا خلمث المال ،وورث منه قهرا علميه ،انه لا أحر له ق
ذلك ،لأ:ل له أ< ،حر إن اومول قيألقالآمح'م قال :ارإنك إذ تدن درثثك

أغنياء خر من أذ ثدرمم عاله...؛ ،إلح؛ لاك إذا ركت الال للورثة انممعوا به،
وهم أقارب ،ؤإن مدمحت به انج به الأباعد ،والصدقة عل الهرب أقفل من
الصدقة عل التعيد؛ لأو المدقه عل القريب صدقه وصاله.

ثم قال؛ رريإثك لذيفل ممهثبمي بماوجه  ^٥١إلاأجزت عللها حرمايل
فيِفي امزأتكء يقول،ت ُلذثنفق ممه*؛ أي :لنثنفى مالأ؛ دراهم أود.نانثر ،أو ثيابا،
أو قرئا ،أوؤلعاما ،أوعثر ذللث،ثبتغي به وجه افب إلا أجزث ،عليه.
الشاهد من هدا قوله® :سني بما وجه اف،ا أي :ثقصد به وجه اممه عيججل،

يعني؛ ثقصد به أذ تصل إل ا-بق ،حر ثرى وجه اممه عكيجل•
( )١اننلر :الكاق لأبن ندامة( ،) ١٢ ٦٥ /Yوالروض الريع يوق _.)٤ nA :

ا-وابالإءلأمرإحضارائمصالآءئل

ررلعللئا أن نحلم،اا! أي؛ نعمت ق الدنيا ،وهدا هوالدي وي ،فإل سعد بى أي وياصن
عمن زمامحا طويلا ،حش \و 4رنحعئأس كإ ذكز  ، ٤٣١حلم ،نبمه عشز ذكزا واثس
عره سا *

وكاف ق الأوو ليز ءندْ إلا بث واحده ،ولكن بش وعمن ورزق أولادا،
سعة عشر ابنا واسى عثرة ابنة.

هال !،ارولعثلئ ،أذ نحلم حس بمثخ بك ألوام ويصر بك آحروذا' وهدا
الدي حصل ،فإف نعدا غ؛هعثن حلفت وصار له أر كز ق المتوحايت ،الإسلامية،

وفح فتوحاتر عظيمه كببمرة ،فانني به أقوام وهم السلمول ،وصر به آحرون وهم
ض

ثم قال الني

؛'اللهم أمض لأصحابي) هجزثماا سأل افه أل يمفي

لأصحابه هجرثبمم وذلك بانرين•

:٥ ^١

عر

لأثه ^ ١ثبم ،الإن ال عر الإي،ال ثبم ،عل

الهجرة•

والأمر الئاف• أف لا يرجع أحد منهم إل ماكه بعد أن حرج منها مهاجرا إل
اممه ونموله؛ لأيالث ،إذا حزجت ،من البلد مهاجنا إل افه ورسوله ،فهوكالماو الدي

يتصدق به ،يكون البلد مثل الماو الدي ثممدي ،به لا يمكن أف ترجع فيه•
وهكدا كل ثيء تركه الأن ان ف لا يرُبمر فيه.

ومن ،ذلك؛ ما ومح) فيه كثتر من النامب) من ،إحراج التلفزيون بن ،محم؛ توبه

ضح(<اشاساسق ajهلأم  JUmالر،،دزا

٥٤

إل اف ،وابتعادا عنه ،وعثا فيه مى الشرور ،فهولأ؛ قالوات هل يمكى أن دمد 0الأل
والمت؟

مول! لا ،يعد أف أخرجتموه طب لا تعيدوْ؛ لأن الإسال إذا ترك شيئا ض ،وهجز
رثه اف يمضي لأصحايه
شيئا ف؛ فلا يعود فيه؛ ولهذا سأل) المني
هجرتم•

وقوله ت ®ولا تردهم عل أعمابملم،ا أي 1لا محعئهم ينتكسون عن الإيان
عل أعقابم ،والرد عل العقج ،يعي؛ الغفز بحد الإملأم —والعياد ياممب -كإ قال) اطه
ينئي ئ *ذع' عن دينه •،مثث ،وئوْكاة هأيكش حئْلن ،أعمله<

ثعال؛

ؤي

ه أنكث  ^١م هآ .كلأوى ^[ i؛ ،] ٢١٧ :لأف

الكفز تأحر ،والإيإن تقدم ،وهذا عل عكس ما يقوله اللحدون اليوم؛ حين) يصفون

الإسلام يالثححثة ،ومولول! إة التئدميه أن ينلح الإنسان مى الإسلام ،وأن
يكوف علهانيا؛ بمني• آئه لا يفئ!) ئ الإيإن والكفر —والعياد باطب -ولا بين المسوق
والطاعة ،فالإيإفهوالتقدم قا -أثةيةة.

المقدمون هز الومنون ،والمقدم يكون بالإيإن ،والردم تكون ئكوصا عل
العمبع) ،ك،ا قال) الميي هيالآة"هؤئم هنا؛ ءاولأJردهم عل
وق هذا الخدين ،من الفوائد فوائد عظيمه ممرة.

منها؛ أف من هاد؛) الرسول ه عيادة الموصى؛ لأنه عاذ معد بى أي وماص
رأ.بمته ،وؤ ،عيادة المرصى فوائد للعائد وفوائد للمعود ،أما العائد فائه يودي ■ص

أخيه المسلم؛ لأل من حق أخيلئ) المسلم أن وحوذ 0إذا مرض.

همح رياس اس1ر|ضض ئلأم سد الرسلتي <تإإفئهثفؤ

والأجل محتوم ،إن كاذ هدا الرص أحله مات ،ؤإن كاذ بش له ثيء من
الدنابقي•

ويسني أيما أن يدكرْ التويه ،لكذ لا يقوو له ذلك ،بصمة مباشرة؛ لأمه ربإ

ينزعج ،ويقول ل شمه ت لو أل مرصى غتر حْني ما ذكنزا بالتوبة.

لكن تدأ بذم الاياج ،والأحاديث ،الي فيها افائ عل  ^١ما ثذكث به
المريضن ،ؤينبغي كدللئؤ أن يدكنه الوصيه ،لا يقول للت أوصن قاف أح1للأه قريب.
لو قال ه،كن.ا انزعج ،بل مثلاث يدكرْ بقصصن واردة علميه ،يقول مثلان فلأن كاف

عليه دين ،وكاف رحلا حازما ،وكال يوصى أهله بقضاء دينه ،وما أشته ذللئ...،

قال أهل العلم؛ وينتغي أبما إذا رأى منه ثشوها إل أف يقرأ ءلثه؛ فتنبغي أن
يمرأ عليه ،مئ علته يا ويد عن الئي ءثجئْصم.

ثز قوله :ا<أذهآ ،اتأززث ،الناس ،واشم ،أنث ،الئاو ،لاشقاء^^، il
شفاء لابمادث نوا»را؛ ،ومثل قوله« :نثتا اللآاللى ل الماء ،تقدنن اسئالث،،
والمحاء والأرضمحارظئ،والتجاء ،فاجنلنممإJالأرض ،اعفز لما
وحطاياتا أنث ،رلم ،الطين ،أنزل ،رخمه من رحمتلثح ،وشماء س شفائك عل هدا

الوحع ،مرأ،ار  ٠أويقرا علميه بسورة الفاتحة؛ لأف سورة الفاتحة رقية يقرأ  ١٦٠عل
( )١أحرجه الخارتم)؛ كتاب الفج ،باب رقثة الحم ،ه ،رقم (  ،) ٥٧٤٣وملم :كتاب اللام،
باب استحباب رنة الريص ،رنم ر  ،)٢ ١ ٩ ١من حدينا ءاسة نيخلجقبمتا•

( )٢أحرجه أبو داويت كتاب الهلب ،،باب كتم ،الرثى ،رنم (  ،) ٣٨٩٢من حديث \لي الدرداء
نمحهبمه •

ش (لأش اسسزا •_ هدم سد ا1را|،ااتي

٥٨

حلما؛ لأف اف 4ثعال قال؛ يجن وآلثز وما مظثوف ©* ٢آ أئن ينمو ره إسبمورؤ ا©؟

وإل ثك رجرا عتر ممو(ؤ ?© ناق لأتقمر ظيمِه [التاوم:ا  ،]٤-فأعفلم الناس حلما،
وأحسن الناس حلما ومول افب• .

ؤلهذا كاف يعوذ أصحابه ،محنزورهم ،ويلم علنهم ،حش إل يمؤ بالصبيان
الصغار ملم عليهم ،صلوات النب وثلامه علنه •

ؤمن لوائي هذا الخارثت اثه ينبغي للأن ان مشاورة أمل العلم؛ لأف معد يى

أي وثاص يمبمن امتنار التئ .حين،ا أراد أن يتميى بثيء من ماله ،فقال؛

 ١^١٠رئول ،اف،إومدبلغبي)س الوض ما رى ،وأنا دومال دلا يرش إلا ابق ل،
أهئيىبمظفي؟داَل :لأ»...الحاوث.،
ففيه امتشارة أهمل البلم والرأي ،وكل إن ان يحنيه ،فمثلا إذا كشت ،ترد

أن مدم عل ثيء من أموي الدين فثاوو أهل العلم؛ لأعم أعلم بآموو الدين ثن
غرهم ،إذا أرذت أن ستري ييتا فشاور أصحاب ،ااكاو_ا العقانة ،إذا أرذت أن
تستري منارة فامتسر المهندمخن ق ال نارامتؤ وهكلءا•
ولهذايماو،ت  ١٠٠خابرمن امتحار ،ولاندم من امتثارا.

والإن اف بلا ملث ،لا ينبغي له أن يكمل نمنه ،من ادعى الكإل شسه فهو

الناص ،بل لا بدأف يراجع حصوصا ق الأمووالهامة اش تتعلو بنائل الأمة؛
فإف الإنايت فد تحمله الخ،اس والحاطمه عل فعل ثيء هول مجه حق ولا بأس

به ،لكن التحدث عنه محي بموف غر مصست ،إما ق الزمان ،أو ق الكان ،أو ق
الخال.

مح ( _،Jالهط سق •زئلأم سد الرسا،ق

هدا هو رسول اف

أمد الثاس رايا ،وأرجحهم مملا ،وأبلغهم نصحا.

صاووا'تا اض وسلامه عليه.

والإنسان ريإ تاحد 0العاطفة فسدير ،ؤيقول! هدا طه ،هدا أنا افعلهّّ ،أصدع

بالحي ،سافول ،سوف لا تاحدق ق اض لومة لائم ،وما أشتة ذلك ،مى الكلام ،يم
كون العانه وخيمة ،ثم إف الغالن ،أف الدي ئم العاطفه ،ؤيتغر العاطمه ،ولا يفلئ
للعوام ،،ولا للتاج ،ولا يقارن ينز الأمور؛ الغالب اله تحصل عل يديه س الماسي
محا لا يعلمه إلا اطه ءَقجل ،مع أف نيته طيبة ،ومحصد ٥حن ،لكذ لم بميسر أن
يتصرف؛ لأف هناك فرقا ديرأ ،حمن النية وحسن التصموفؤ ،قد يكون الإنسان حمن
الية لكنه سيئ التصؤذ ،vومحي يكون سيئ النية ،والغالي ،أف سيخ النية يكون ميغ

^١؛^ ،لكن مع ذلك قد نحمس التصؤف،1؛ لمال عزصه السيخ.
فالإناذ نحمد عل حن نيته ،لكن قن لا نحمي .عل نوء فحله ،إلا أنه إذا

ؤيلتمس له العذر،
علم منه اله محروق  ،بالمج والإرشاد ،فإله يعدر بوء
ولا ينثغي أيصا أن يتخد من فعله هذا الاJى لم يكن موافما للحكمة —لا ينتغي،
بل لا تحوز~ أن يتحد منه قدح ق هذا التصئف ،٠وأن نحمل ما لا يتحمله ،ولكي
يعذر ؤيبئ له ؤيتصح ؤيرط ،ويقاو،ت يا أخي هذا كلأملئه ،أو فعلك ،حنن طثب
وصواب ق نفسه ،لكنه غير صوامت ،ق محله أو ق زمانه ،أو ق مكانه.
المهم أن ق حدين ،سحي بن \لي وقاص خكمحيقنن إمارة إل ايه ينبغي للأن ان
أن يستشير من هوأكمل منه رايا ،وأكثر منه علتا.
وفيه أيصا مى الفوائد؛ أيه ينبغي للممستشير أن ين.كر الأمر عل ما هو عليه

قؤح|_Uاساسقعنئلأمسدالرساتي

٦٤

مسترشدا غدي الني.؛ لقوله• ّإدك إ 0ثدر ورثتك أغياء حثر من أ 0يدرهم

عاله» فإذ أجزه ق ذلك أفضل من أن يتممدى محه بثي؛ من مابه.
لمن فوائي• هذا الخدث! خوف الصحابة الهاجرين من مكه أن يموتوا

فيها؛ لأذ نعيا نيقؤققنئ قال! (رآحلف بعد أصحابي؟اا وهده الحملة استفهامه

والعز! شف؟ وهذا استفهام ثومعي مكروه؛ يعني او 4لا نحب أن يتخلم ،مموث
ي مآكه ،وقل -حرج منها  ١^ ١٠ ^٠إل اطه ورسوله ،وهكذا كل ثيء تركه الإنسان ف،

لا ينبغي أن ير•جع فيه ،وقد تبى لنا ق ئرح الحديث ،أذ من ذلك ما فعله بعمى
الناس؛ حيث ،نحلصوا من جهاز التلفزيون لنا رأوا من مقاره ومقامي ٥ما يربو
عل مصالحه ومنافعه ،تركوه فه فكثروه ،ثم جاووا يسألول! هل يعيدوثه مث؛

ثانيه؟ نقول! لا تعده مء أحرى ما دمت ،قد تحلصت ،منه ابتغاء وجه اطه فلا ثرحع
^ ١،تركته طه.

ؤمن فوائي• الحديث !،ظهوو معجزة لرسول اطه ه؛ وهو أذ الرسول ه

قال ،له! راولعللئ ،أذ تحلفن خص يتّخ بك ألوام ويصر بك آحروذار فإذ الأمر وقع
يا نومته التك ،^^ ،فإذ ص حدا تؤقههنئ بقي إل خلافة معاويه وعمن محلويلأ يعد
قول الرسول .له ،وهذا مؤ ،آيات الني و .أن نجر عن ،ثى)ة مستقل ،بع كا
أخثر به ءقيأئوْؤئم ،ولكن هل-ا ليل) خترا محقا ،بل تومع؛ لقوله! «  ، ll_Jأو

نحثف)) فلم تحزم ،ولكنكانالأ<ك،اتوثمنهاطه.
ومن فوائد هوا الحديثؤ! أثه ما من إن ان يعمل عملا يبثمب به وجه اطه
إلا ازداد به رفعه ودرجه ،حش ؤإن كاف ق مكان لا نحل له البقاء فيه؛ لأة العمل
ثىأ،والثقاءَثىآآ<.

 -١باب الإءلأسرإّد1اراسة ي بميوالآء4او

ولهدا كان القول اواجغ من أقواو م اسم :أف الإنسان إذا صل ذ
أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحه؛ لأل النهل ليس عن الصلاة ،بل الهي عن
العصب.

فالتحي منصب ،عل ثيء ضر الصلاة ،فتكون صلاته صحيحة ق هذا ا،لكان
الغصومتخ ،لكثه آثم ببقائه ق هذا المكان الغصودسا ،نعم لوورد عن الثس.ول .ائه
قال؛ لا يصل ل أرض مغصوبة ،لملمنا :إذا صليث ل الأرض العصوية فصلاثك

باطله ،كا نقول؛ إيلث ،إن صفين ،ل اكرْ فصلأيك باطله؛ لأل الهم ،هقال،؛
م»مُذاجءلأةاص،لأعاتحوزض
ق ا شرة.

تممن قواني هذا الخدين :،أن الإنسان إذا أنفى نفقه يتغي -بما وحة افه فإثه يثاب
علها ،حش النفقايت ،عل أهله وعل روجته ،بل وعل نفسه ،إذا ابتثى تما وحة افب
أثابه اطه عليها.

وفيه إشارْ إل أيه يتبغي للإنسان أن يتحضر نية التقريب ،إل افه ق كل ما

يتفؤ ،حر يكون له ل ذللئ ،أجر• كل ثيء يتفمه صغيرا كاف أم كبثرا ،عل نفسك،
أوعل أهللثج ،أو عل أصحابلثخ ،أو عل أي واحد مى الماس؛ إذا ابثعنت ،به وحة
اممب أثابك اممه عل ذلك.
 ٠أحرجه أحد ( ،)٣٨/Tوأبو داود; كتاب ،الصلاة ،يابح ل الواضع التي لا نحون مها الصلاة،
رنم(  ،) ٤٩٢والرمن-كا• كتاب ،الصلاة ،بابح ما جاء أن الأرض كلها مجد إلا القثرة والخإم،
رقم (  ،) ٣١٧وابن ماجه :كتاب الساجد ،باب الواضع التي تكره فيها الصلاة ،رنم ( ،) ٧٤٠
من حديثا \لي معيد الخيري خئثبمن.

قيح;ياض اس سق محق؛لأم سيد ا1رسل؛زا صإآفئهظ

وقوله؛ ارمحن البائس نعد بن حوله• • •؛ ،٠سعد بن حوله

من المهاحرين

الدين هاجروا من نكه ،ولكن اشَ قدر أن يموت فيها؛ فإن فيها ،فرش له الض

أي• نو"ح له أن مات بماكه ،وقد كانوا يكزهون للمهاجرأف يموت
ف ا لأرض المح ،هاجر بنها•

هدا ما ثيثر من الكلام عل هدا ا•اثدي٠ثا ،وا،لولف —رحمه اطه ثعال — ذكز0
افه إلا ارددن به يرحه ورفعه* ،وقال ،له؛ ارؤإيك لن ينفق ممه بغى بما وجه اممب

إلا ^ محا* ،فاشاز ق ُانا الخد.ث إل الإخلاص ق كون الأنتان:بغي
بعمله وبإنفاؤا ماله وجه افب؛ حى يتال ،عل ذلكا الأجر وزيادة الدرجاتر والثفعه
محي افب عغقل .وافبمالوهق.
-ؤًٍققجم

 ٧وض آبى هريره همي• الرحن ينر صخر هكهتئ ،هال،ت يال ،رئول ،الني ه'.

ءإة افَ لا ظئ إل أخثادمحب ،ولا إل ي ،ذمحن ظث إل ئثوبكب
وأعإنكم»ر  ٠٠رواه مسلم.
الثثخ
هدا الحل»يثؤ يل"لاعل ما يدل ،عليه قوله اف ثعال؛

دئووأنى

تعة

اقاس إدائوئقئِ نن

كأتارمأإق < ^UC^==1هدأق

 ١١آ أحرجه م لم؛ كتاب الر والئلة ،باب تحريم ظلم افلم وحيله واحتقاره ،رقم
.) ٣٤ ، ٣٣

ا-واو،الإطسيإط|اراينيصعالآص1و

أطهر قلي باق أقول لنفسي! إن الناس لا ينفعوسى إن عصنت افه،
ولا ينقذونني مى العقامح ،،-ؤإن اطت افه لم تحلبوا إئ الثواب.

قاليي محاب الثواب ويدفع العقاب هن اش إذا كاذ الأم كذلك فلماذا
تنرك بافب عَيئجل ،لماذا ثتوي وع<.ادتك أن سه.زب إل الخلق؛ ولهذ،ا من

إل

الخلق با يتقئب به إل افه ابتعد افه عنه ،وابتعد عنه الخلق.

لا يزيده يقربه إل الخلت ،با .ؤ إل اطه إلا بعدا من الله ومن ا-قلق؛

لأف افه إذا رصي عنك أرصي عنلئا الماس ،ؤإذا سخط عليلئ ،أسخط عليلئا الماس،
نحول بالله من نحطه وعقابه.

ا.لساأم^ :النلنداوا،ثنداءافيفوسخم:صما
قال الله ■مة؛جل•

اذن لثن

آس ،آن ثهز ثلوبهنره [  ،]٤ ١:،jjUiiفتهلهيُ

القلم— ،أمر مهم جدا ،أمال الله أن يطهر قلي وقلوبكم ،وأن تححلمتا له عبمجا
ولرنولهمئمن•

 -٨وعن أي موتى عيد افه بن من الأشعري ;نحهبمنئ ،ماو! ثقل رسول ،اطه

 .عن الرجل مال ثجاعه ،يبمايل ،خمة ،يمال بياء ،أي ذلك  ،jسل الم؟
فقال ،رئول ،اذم.ت ارمز ياثل لتكون كلته افه هل الئتا ،يهو ق سبل . ٠١١٠٠ ^١
محممق علميه.

ا موجه الخ١دىت محاب التوحد ،باب نوله تعال ت

ثثقَمحتا دت1يك آلتمثلاه ،رنم

(  ،) ٧٤ ٥٨وملم؛ كتاب الإمارة ،باب من قاتل لتكون كلمة اف هي العليا فهو ق سل اف،
^( .) ١٩٠٤

قيح يياض اساسق * j؟لأم سد اارسلتي

الثثج
ول لفظ للحدث؛ رُوبمايل ليدي مكانه؛ أي ذلك ل نبل اممي؟ هاو :مى

قائل لككون ّكلمه اف هي العليا يهول نبل افا>.
قوله :ررمن قائل لتكول» ل هدا إخلاص الق فه عئقثل وهدا الدي ماى

 ،^^١رحمه افه ئعال الحديث من أحله؛ إخلاص النية,
ممد نئل الرموو  .عن الذي بماتل عل أحد الثجوْ الثلاثة :ثجاعه،
وحميه ،ولثرى مكانه.

أما الذي يقاتل ثجاعه :فمعناه اثه رحل

تجب القتاو؛ لأف الإجذ

\كطأ متصف— ،بالشجاب ،والشجاعة لا بد لها من ميدان ثفلهر فيه ،فتجد

نحب أف افه ييسر له قتالا ويظهر شجاعته ،فهو يقاتل؛ لأيه _؟؛؛؛ محث،
القتال.

الثاف؛ يقاتل ئ؛ حميه عل قومتته ،حمثه عل ملته ،حميه عل ومحلته ،حميه
لأي عضبيةكائت,،

الثالث :يقاتل وى مكانه :أي :لثراة  ^١ؤثعرفوا أنه شجاغ ،فعدل الض
 .عن ذلك ،وقال كلمه موجزه ميزائا للقتال فقال :رامي قاتل لكوذ كلمة اطه

هل النلثأ ،قهؤ ل شيل اش»,

وعدل المئ ق4أصْزآئم عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكوف مأ وأشمل؛ لأف

الرجل ثث،ا يقاتل ِس أجل الائيلأ؛ عل الأوًلان واللدان،ئقاؤِسم أن

ا-ب1سالإخلأصر؛سراسنيصعالأع»إل
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هاو :أوأيث إف قتلته؟ هاو( :رهؤ ز اثر»راُ؛ لأيه معتد < sUp؛ حش و1ن لكو مسلإا،
إذا حاءك المسلم يريد أن بماتللثج ين أجل أن يخربلن من بلدك ،أومن بيتك هقايله،
فإذ قتلته ههوق النار ،ؤإن قتلك فاث شهيد ،ولا يقل• كتم ،أهش م التا؟ فهو
المعتدى ،ولوكممنا أيدينا أمام العتدين الظالمتن الدين لا يرقبون ل مزمن إلا ولا ذمه

ولا دينا ،لكاذ المعتدون لهم الثانمله ،ولأفندوا ق الأرض بعد إصلاحها؛
نقول :هدم المسالة لسسثا من باب قتال الطاو_.،

قتالش:نحلومهملأس أقاؤماأةه،ويأدخعنص،
ومال ،وأهل ،ولوكاذ مؤمناْ ،ع انه لا يمكن أبدا أن يكوذ شخمن معه إيعاز
يقدم عل م لم يقاتله ليستول عل أهله وماله أبدا.

ؤلهذا قال النئر ^ :٣^^١راسائ ،المسلم موى وقاله'5هم»'آ' ،لاإي،اذ
لإنسان ماتل انمن إٍللاها ،فإذا كاذ الرحل فاقدا الإي،اذ ،أواقص الإيعاز،
فإيه محب أن يقاتله دفاعا عن النفس وجوبا؛ لأف النل ه قال( :رهاله)) ،وقال:

"إذ هتلته ههؤ ل النار» ،وقا : Jاروإذ دتلاأ2ج فأنث شهيد»؛ لأنك ،تقاتل يوف ماللث،،
ودول أهللئف ،ودول نمسالث.،

والحاصل أن محاك قتالإن :قتالا لش،؛ أذهب أل أقاتل ازز -ه  -ق
بلادهم ،هدا لا محووإلا بثروط ممتة •
ر  ) ١أحرجه م لم• كتابا الإيمان ،بابا الدليل عل أن من تصد أحد مال غيره بعير حق كان القاصد
مهدر الدم ل حقه ،رنم("  ،) ١٤من حديثا أبا هريرة حمقمحنين •

( )٢أحرجه الخارىت كتابه الإيمان ،بابه حوفح ا،لومن من أن محط عماله وهو لا ينعر ،رنم
(  ،) ٤٨وم لم ت كتابا الإيمان ،بابا بيان قول الني ه•' «ساب ،اللم سوق وثاله كفر،،
رقم (  ،) ٦٤من حديث عبد اش بن مسعود ننحخئؤبمقئ,

قؤح ثمياض اسااض ض كلام سيئائرسالتي
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مثلا :ثاو اشاة :إذا رك أهل قرية الأذال ،وهو لمز بن أركان الإسلام،
وجب عل وئ الأمر أل يقاتلهم حش يودنوا؛ لأمم ركوا شعيرة من شعائر
الإسلام.

ؤإذا ركوا صلأْ العيد ،وقالوا• لا تحئها لا  ،3يؤتنا ،ولا ل الصحراء؛

مح 4أن نقابجم ،حش لو زص أف قوتا قالوا :هل الأذاف من أركان الإسلام؟
يلما :لا ،وله من شعائر الإسلام؛ فنما  ، Jdjحش ئوذنوا .ؤإذا اقتتلت ،طاضان
مى الوبنغ ،،مثل• ق؛يكين بينهإ عصثة ،تماثلا؛ وجن ،علمنا أف نصلح بينهإ ،فإن
بعت إحداهما عل الأحرى وجب أن ماتلها ،حتى ثفيء إل أمر افء؛ ْع أما مؤمنه،

ولكن هناك فري ،يئ قتال)  ۶٤^١وقتال الطلت ،،الهللث :،ما نهلك ،،إلا من أباح
الثارع قتاله ،وأما  ۶٤^١فلا بد أن ندالإ.
وثرحومنكم أن ينتبهوا عل ثذْ المسألة؛ لأينا ثرى ن ،الخرائد والصحم:،

الوًلن ،الوملن ،الومحلن ،ولمز فيها ذكث للإسلام ،وهدا ثمص عفلمم ،محب أن ئوحة
الأمة إل النهج والمسلك ،الصحح ،ونأل اممه لنا ولكم التوفتق يإ محب وترصي.

أن الثل ه ،هال :راودا
 ~ ٩وعن ر بكرة مح ينر الخاريئ ،اكمفل
الم ائقان بمجما فالقاتل زالمقول ل النار) ،ئلمث :،يا زئوَل اف ،هذا القاتل
يثال اقول؟ ثاَل :ررإة كان خريئا عل قتل ضاجه . ٠١٠ ،،قق عله.
 ) ١ ،أحرجه الخاري؛ كتاب الديات ،باب قول اش تعال؛ ؤوس آحكاها ه ،ريم (  ،) ٦٨٧٥ومسلم؛
كتاب الض ،باب إذا تواجه ااسالإن سيسمإ ،رقم ( ٠) ٢ ٨٨٨

٧٥
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الشثخ
محوله! ارإدا الممى السيان يسيمهناءا أي• يريد كل واحد متهإ أن يقتل الأحر،

محتل عليه الثيف ،وكيلك لو أشهن عليه الئلاخ؛ كالمدقج ،أو غثرئ مما متل،
كحجر ونحوه ٠

فيكر الشف ئنا عل سيل التمثل ،وليس عل سيل التعيتن ،بل إذا القى
ال ل،ان بأي ومحيله يكون ما القتل ،محقتل أحدهما الآ-؛م محالقاتل والمقتول ق المار

"والعياذ ؛اض~ فقال أبو بكرم للتي ه! ررهدا الماتل؟اا يعني! أف كوثه ق الماو
واصح؛ لأيه محتل منا مؤمنه متعمدا؛ والدي يقتل منا مؤمنه متعمدا بغثر حق

فإل ل نار جهنم•
قال ال؛ه ئعال؛ ؤ وش يمثل مؤمث سا متمندا ذج_زآؤص جهثثِ حثإ؛وا
يها وعميمج آلته علته ولعنهء وأعد لهء عذابا عظيما ه تال اءت'ُ؛؟] ،محابو بكرة

ة؛هءَن قال للبي ه؛

الماول؟،ا وهده الخمله ض ما يعرف ق بامسا المتافئرج

بالسليم ،يعني• محلمنا أف القاتل ق النار ،محإ بال المقتول؟ كيث يكون ق المار
وهوالقتول؟!

فقال الني ه "إة كاذ حريصا عل قتل صاجمهءا فهو حريص عل قتل
صاحبه؛ ولهذ*ا حاء بالة القتل لمقتله ،ولكن مرق عليه الأتم فقتله ،فيكول هدا

"والعياذ بافه" بثه القتل ،وعمله المسب الوصل للقتل يكون كاثه محاثل؛ ؤلهدا

محال :؛راثه'كان حريصاعق قو ص! حيه)).

ففي هذا الخالين :،دليل عل أل الأعال باليات ،وأة ئدا و زى قتل

فلح;ياض اساسق ض هدم س اارسلتي
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صاحبه صار لكيه فاعل ذلك؛ أي• لكيه قاتل• وحدا ثعرف القرى بين هدا ا-قويث

س ق وله :.ررثن محل يؤو دمه قهزثهند ،ذقن ئل يزن أهله قهؤشهيد ،وثن

محل دوو ماله محهوثهيداار '• وقوله فيمن أثى لآحد مالائ،ت اإ 0محلته يهوز النار،
وإنقلك،داثبم.

وذللث ،أو الأساذ الدي يداغ عن ماله ،وأهله ،ونفسه ،وعرصه اثإ دافع
ريلا معتديا صائلا ،لا يندفع إلا بالقتل ،ها إذا قتل المائل كاو ق الار ،ؤإن

محل الدافع كاف شهيدا ق اجة ،فهدا م القرى بينها.
مهدا علم أن من قتل أخاه مريدا لقتله فاثه ق النار ،ومن محله أحوه؛ وهويريد
فتل أخيه ،لكن عجز ،فالمقتول أيصا ق النار ،القاتل والمقتول ق النار.

وق هدا الحديث،؛ دليل عل عظم القتل ،واثه من أ،اسااؤس ،دخول النار والعياذ
ياممه.

وفيه؛ دليل عل أف المحابه ;هؤؤئئبمهم لكنوا يوردون عل الثراسول .النثه
فيجيب عنها.

ؤلهدا لا نجد شيئا من الكتاب والقنة فيه ئبهة حقيقية إلا ومحي وجد حلها،
إما أن يكو 0حلها بنمن الكتاب والسنة من غر إيراد موال ،ؤإما أن يكوف بإيراد
موال محاب عنه.

^ )١أخرجه أبو داود؛ كتاب السنة ،باب ق هتال ،اللموص ،رقم (  ،) ٤٧٧٢وااارمال؟ى! كتاب
الديايت ،،باب ما جاء فيمن نتل دون ماله فهو شهيد ،رنم (  ،) ١٤٢١والن اني؛ كتاب تحريم
الدم ،باب من قاتل دون دينه ،رنم (  ،)٤ • ٩٥وابن ماجه! كتاب الحدود ،باب من قتل دون ماله
فهونهيي ،رقم('خهأ) ،من •حل .بثامعيد بن زيد خ؛عينبمتن.

\-وأبالإحلأصيأمادسيصالآءئد
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وبن ذلك أيصا• أف الرسول ه لثا أمحر يأف الدحال يمكث ق الأرض
أرب*يرا يوما' اليوم الأول كنؤ ،والثافي كشهر ،والثالث كالأسبؤع ،وبقية الأيام
كايامنا ،سأله الصحابة فقالوات يا رسول افب ،هذا اليوم الذي كنته هل يكفينا فيه
صلاة يوم واحد؟ قال! ررلا ،اiدروا له ءدزه،اُ  ،٠ففي هذا أص دليل عل ه لا يوحد
"وفه الحمد" ق الكتامت ،والثنة ئيء منتبه ليس له حل ،لكن الذي يوحد قصور
ل ا لأفهام ثعجز عن معرفة الحل ،أو يقصز الإنسان فلا يهلال <ن ،،ولا يتأمل،

ولا يراجع؛ مشية عليه .^١

أما الوايع• فليس ي القرآن والثق "وطه الحمد" ثيء مشتبه إلا وحد حثه
ق ا لكتاُت ،أوالسة؛ إما ابتداء ،ؤإما جوابا عن نوال ييأ من الصحابة هكممقبمأف
وا،لآانيمح.

 ~ ١ ٠دعن أي ئريرْ قءق-ءنن ،ماك ئال ،رئول الم .ررصلاه الرجل ق

جاعؤ ثزيئ عل صخؤ  ،3بتيؤ وصلاته  )jنوئه ئصعا وعشرين درجه ،وديك أو

أحدهب إذا ^ ٧قأخثن الؤصوءَ ،ج ش انمد ،لا يبجزة إلا الفلاة ،لا ثري
إلا الصلاة ،فلم عئط حطوة إلا ربع له بما درجه ،وحط عنه بما حطيئه حش يدحل
انمد ،فإذا دغل انمد كان  jالفلاة  Uثانت ،الفلاة هي تجثه،

يصلوف عل  ^^١ما ذام ل جكو الذي صل فته ،مولوذت اللهم انحمه ،اللهم
ّ  ، ١أحرجه ملم ت كتاب الفتن ،باب ذكر الدجال وصمته وما معه ،رنم (  ،)٢ ٩٣٧من حدث
النراس ين سمعان

ضح يام اسسزاض تلام سد الر،،ا؛تي

UA

 ;٠^١له ،م ئي عله U ،نم ^ مه U ،م نحدث فه»رُ ئقق ج ،وسا
ُ

لثقل سلم.

ومحوله ه :رريئهرة» هوبمح الثاء والهاء و؛الراي :أي نحرجة ويئهضه.
اثثج
إذا صل الإن اف ل المجد مع الحإعة لكنت هذه الملام أفضل من الصلاة

ق ب يته ،أو ق نوقه محبنا وعئرين مرة؛ لأف الملام ْع الخإعة قيام بإ أوجب اممه
من صلاة الخإعة.

قاف القول الراجح من أقوال أهل العلم أف صلاة اإث،اعة محرض عتن؛ وأيه
محن ،عل الإنسان أف يصل ْع الحإعة ق المجد؛ لأحاديث ،وودت ق ذللن ،،ؤبا
أثازاضُإله تبماةثوق\كو ممابه جنثاو :ؤنإذاَمحث،هر فآس نثم ^١؛
ئءئتيصهالآف [الاء^:ا].

فأوجن ،الله الخإعه ي حال الخوف ،،فإذا أوجبها ق حاو الخوف ففي حال

الأم مذ باب أول وأ<ى•
ثم ذكز ال بن ،ق ذللئج باق الرجل إذا 5وصا ق بيته قامع الوضوء ثم حرج
من بيته إل المجد لا يتهزه أو لا محرجه إلا الملام لم عنمث حهلوة إلا رفع اممه له
يا درجه وحط عنه ما حهليئه ،مواء  ۶٠^١مكانه من المجد أم بعد ،كل حطوةمحصل  ١٦٠فائدنالث
ا ا حرجه الخاري! كتاب الصلاة ،باب الصلاة ل مجد السوق ،رقم (  ،) ٤٧٧وملم ت كتاب

الم اجد ومواضع الصلاة1< ،ب قفل صلاة الخإعة وانتذلار الصلاة ،رقم (  ٤٩ا".) ٢٧٢ /

ا-بابالإءلأس5إططراسهمصالآصال
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الفائدة الأول؛ أف افه يرفعه بيا درجه.

والفائدة الثانه؛ أف اممه تحط عنه -بما حهليئه ،وهدا محفل عظيم .حض يدخل
المجد؛ فإذا يحل المسجد نمل ما كب له ،يم حلس ينتفلئ الصلاة؛ ءفإيه ز
صلاة ما انتظز الصلاه))؛ وهده أيما نعمة عظيمة؛ لو بقيت منتذلنا للصلاة مدة

حلويلمه ،واث جالس لا مل —بعد أذ صليتؤ تحيه المسجد ،وما ثاء اممه— فائه
محب للئ ،أجر الصلاة.

وهناك أيصا ثيء رابع؛ أو الملائكه صل علميه ما دام ق محلسه الدي صل

فيه ،ثقوو ؛ رراللمهم صل عليه ،الئهم اعفز له ،ال1هلم ازحمه ،ظمأ ئ ،1عأوٍه» وهدا
أيما نمل عظيم لمن حصر ببمدْ الغ و7بمدْ الأفعاو ٠

والشاهد من هدا الحدين ،قوله؛ ررث م حنج مى بتته إل المحي لأ تزجه
سمالثفيخصووسا اهمم.
أما لو حرج من بيته لا يريد الصلاة ،فإثه لا يكتن ،له هذا الأجث؛ مثل أف
محرج من بيته إل دكانه؛ ولثأ أدف ذئب يصل؛ فإثه لا تحمل عل هدا الأحر؛ لأل
الأحر إنإ محصل لمن خرج من البيت ،لا محرجه إلا الصلاة.
لكن ربا يكشت ،له الأحر من حن أن ينهللق من دكانه ،أو من مكان بيعه

وشرائه إل أن يمل إل المجد؛ ما دام انعللق من هذا المكان وهو عل طهارة.
وافُالونيؤ

قؤح يام اسل|س ض؛لأم سيد الرسلتي صإإ'ثنيؤظم

 - ١ ١وعن أي العثاس عيد اف بن عث ص بن عيد الطاسم ،؛ ،١^^٥عن
رثول افه ه ،فيا يروي عن ربه ،تا3لئوةن\ك ،قاو! ارإو افه مكثن ،الخننات والئكات

ثم ^ ٠ذJاائ ،،قمى هم بحننة ثلم ينئ1لإا مكتبها الله تا3قوقاق عنده حتنه لكمله،
وإف قأ -يا ئنملها مكنتها اممه عنز حسامت ،إل ننمؤئة صنم ،إل أصناف ،يرة،
وإ 0هم بنكة  ٣ينتنها مكثها الله ثنال عنده حننه مكامله ،وإو قإ بما ئنملها
'كتثها الل 4نكه واحدْ»را' .متنس عليه.

الثمحح

قوله؛ ررإة افه *كنت ،الخنناُت ،والسكادت،ار؛ كتابته للحنات ،واليتايت ،يثمل
َ

ْ

• ٠

المعنى الأوو،ت كتابه ذلك ل اللوح المحفوظ ،فإف افه تعال كثب ،ق اللوح

المحفوظ كل ثيء ،كا قاله اممه؛ ءؤإداَي تيء نقثم مدره لالةمر;هأ] ،وقال ثعال؛
ؤ ظ صغير وثمر ننتهلزه [*:^ij؟؛ ،]،قافه نبماتؤد\ل كتن ،الستيادت ،والخنناُت>

ق ا للؤح المحفوظ ،إدا عملها العبد فاة اطه مال يكتبها حمس ،ما ثقتضيه حكمته،
وصت ،ما يقتفيه عدله وفضله.

فهاثان كتابتان؛

ممابه ابقه؛ لا ثعلمئها إلا اطمجُ ظ ظ

ي اطهُ

له من حم أوشر حك ،يقع ذلك الثيء•
ّ  ) ١أحرجه الخارىت كتاب الرقاق ،باب من هم بحسنة أو سئة ،رنم(او؛أ*) ،وم لم ت كتاب
الإيإن ،باب إذا هإ العبد بحسنة كتت ،رقم ( .) ١٣١

٨١
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وكتابة لاجقة■' إذا عمل الإنسان العمل كتب له حب ما متقيه الحكمة،

والعدل ،،والفضل ت ُدم بع ،ذبكُ ،أي* ؛م بعر اليي د .ذللئ ،كث يكتب؛ ذ؛ر)
أف الإن اف إذا هم بحسنة فلم يعملها كبها اش مال حسنه كامله.

مثالهت رحل هم اف يتوصأ ليقرأ القرآف ،ثم لم يفعل ذللث ،وعدل عنه ،فإثه
يكتنا له (ذك حنة كامله.

مثال ،آحر؛ رجل هم أن يتميئ) ،وعير^ ،المال الذي يريد أن يتمدى به ،يم

أمسلئؤ ولم يتصدق ،فيكثب ،له بذللثؤ حننة كاملة .هم أن يصل ركعا ).فأمنالث،
ولم يمل ،فإنه يكب له بذلك ،حثنة كامله.

فإف قال قائل؛ كم ،يكب ،له حنة وهولم يهعلها؟
فالحوامبج عل ذلك ،أن يقال ،ت إف فمل اممب واسع ،هذا الهم الذي حدث منه
متثر حننه؛ لأف القلس ،جمام؛ إما بخثر أوبنز ،فإذا هر بالخير فهذْ حسنه محب،
له ،فإف عملها كبها افه عثر حننامت ،إل نبعإلإ ضعم ،إل أضعاف كثيرة.
وهذا التفاوت مسي عل الإحلاص وايامة؛

كاف الإنساف ق عباديه

أحلص فه كاف أجزم أكثز ،وكلما كاف الإناف ق عبادته أنع للرسول ه كانت،
عاديه أكمل ،وثوابه أكز ،فالتفاوت ،هذا يكون بحمتج الإخلاص فه والتامة
لرم-ولاطهه •

أما القه فقال،ت "وإف هم بنسة ملم بمملها كبها اطه مال عنده حنثه
ي؛اا كرجل هم أف يرق ،،ولكن ذكز افه عئؤثل فادزكه خوف افه  hyiالرقه،

ش يياض اسا{عتي ض تلام سد اإرسالض ًتإإممشوثؤ

٨٤

يا مد اممب ،أد إة أجري ،هئلئ؛ ثل ما رى من أجرك :من الإبل زام والثم
والرقيق ،فقاو :يا عيد ٧٥١؛ ،لا ئنتهزئ ي .مملئ؛ لا أنتهزئ بك ،هأحدْ ئه
فانثايه م.ءك مة  ^٧١ . ١٧لأ ئ ظق ذِلك  ٤^١ذخهك فامح ^١
ما حن فه ،فامزجت الصحنة ىامحوا يمثونىااُ ' .متفق عليه.

الثثخ
قوله؛ ررانطلى محلاثة مر ، ٠٠أي ت ثلاثة رحال.
ارفاواهم اليت ،إل عار ددحلوْرا بمي• لإبيتوا فيه ،والغار؛ هوما يكون ق

ابل مما يدخله الناس يستوف فيه ،أويتفلثلون فيه عن الثمي ،وما أثية ذلك.
فهم لحلوا حع ،آواهم النيئ إل هذا الغار ،فتدحزجت ،عليهم صخره من الحبل
حص سيئته عليهم باب الغار ،ولم يتهليعوا أل يزحزحوها؛ لأما صخرة كبثره،

فرأوا أن يتوثلواإل افه ش؛ءاثهؤداك بصالحأعإلهم.
فدكز أحدهم دث 0التام بوالديه ،وذكز الثال عمته التامه ،وذكز اكالث ،وزعة
ونصحه.

أقا الأول :يهول،؛ إثه كاف له أتوان ثسخان يران ررومحق لا

ممحا

أئلأزلأالأ» الأهل؛ ْثل الزوجة والأولاد ،والمال؛ مثل الأرقاء وشبهه.
ولكف له عنم ،فكاف يسرح فيها ثم يرجع ي آخر النهار ،وعئلب الغم ،ويعهلي
أبويه ~الثيخين الكبثرين— م يعطي بقيه أهله وماله.
( )١أخرجه الخارتم :،كتاب ،الإجارة ،باب س اسأجر أجمرا فترك الأجثر أجرم ،رقم ( ،) ٢٢٧٢
ومسالمت كتاب الرقاق ،باب محصة أصحاب الغار الثلاثة ،رنم ( .) ٢٧٤٣
ر  ، ٢الموق• ص الشرب بالعتي ،والرادت أنه كان لا يقدم عل أبويه أ-حدا ق طعام ولا شراب.

بمبالإطموإماراسهمبم4يإالآء4او

٨٥

يقول؛ ارقثأى ؛ ٠٠طلسؤ الشجر ذات يوم؛' أي! أبعد بى محللب الشجر اثدي
يرعاه .فرِثع ،فوجد أبويه ند ناما ،فنقلن هل يسقى أهاله وماله ئبل أبويه ،أو ينتظر
حس يتيقظ الأبواي ،يرجح الثائ؛ بمي• ايه بقي ،فامنالث ،الإناء بيده حش برى
الفجر؛ أي؛ حى طبع الفجر —وهو يتتفلر استيقاظ أبويه" ،فلثا استيمفلا وشربا اللس
أمحمى أهله وماله.

مجمخعئائسف» .ومعاة:
اللهم إن كنق محلصا  ،3عمل هذا"فعلته من أجللئا" فافرج عنا ما نحن فيه.
ول هذا• ذليل عل الإخلاص فه عغ؛جلفي العمل ،وأو الإخلاص عليه مدار

ير  ،3نول العمل ،فتقبل افه منه هذه الومحيله وانفنج-تا الصخرة ،لكن انفراجا
لا يتهليعول الخروج منه.

أما الثاف؛ فتوئل إل اطه ءَقتْل بالعمة التامة؛ وذلك أنه كاف له ابنه عز،
وكاف نحبها حثا شديدا كامحد ما نحب الرجال ،الن اء فاراذها عل نفسها ،أي!
أرادها "والحياد داطب~ بالونا؛ لثني 7يا ،ولكنها لم يوافي) وأنث ،،فايت- ،يا تنه من
الئن؛ر ،،أي؛ أصايا فقئ وحاجه ،فاصهلرت إل أن تجود بفنّها  ،3الرنا من أجل

القروية ،وهن■ ا لا نجوز ،ولين عل كل حال هان.ا الدي حصل ،فجاءت إليه،

فاعطاها مئه وعترين دينارا؛ أي؛ بثه وعثريؤ) جنيها من أجن؛) أن ثمكنه من نفيها،
ففعلت  ٧٢أجل الحاجة والفرورة ،فلكا جلس منها جلس ،الرجل؛< ،امرأته عل،
ايه يريد أن يفعل ما ،قالث ،له هذ.ه الكلمة العجيبه العغليمه؛  ٠امحق افه ولا مص
الخايم إلا يحمه١ ،،

ضح }  jabاسرأءتي ض هدم سيد الرسل؛} ،ءتإأثئههظت

فخويته باق ءغتْل وأثارت إليه إل اثه إن أراد هدا بالخى فلا مانع عندها،
لكن كويه يقص الخام بغر حو ،هل لا تريده ،ثرى أن هدا من المعاصي؛ ولهدا
قالتا له• (اس افه) فلثا قالت ،له هده الكلمه ~الني حزحت ،من أعإق هلبها —
ذحلت ،3 ،أعان ،قلبه ،وقام عنها وهي أحب الناس إليه ،يعي؛ ما زالت ،رغبته محها

ولا كرهها ،بل حثها

ل قلبه ،لكن أدركه خوف افه عكجل فقام عنها وهي ،أحب

الاس إليه ،وترك لها اف الدي أعْنائ -مئه وعشرين دباتا ،-م قال« :،الثهأ
إو محت ،قننت ،هدا لأجلملثؤ فامج عنا ما ثحن فيه\{،وننلجأ> الصحزه ،عبت أئم
لابمثطيعوف الخريج ٠٠وهدا من آيايت ،افه؛ لأف اطه عل كل ثيء قدير ،لو شاء اممه
ثعال لامرجت ،عنهم بأوو مرة•

ولكثه سبحاة؛ؤائاك أراد أن يبقي هدم الصخرة؛ حى يتم لكل واحد منهم
ما أراد أن ينوثل به من صالح الأعإل.
وأثا اكاث فتوثزإل افه ءص بالأسنة والإصلاح والإخلاص ل
العمل ،فاثه يذكر ايه امتاجز أجراء عل عمل من الأعإل؛ فأعهلاهم أجورهم،
إلا رجلا واحدا تزك أجزه فلم ياحد .0فقام هذا التاجر فثمز المال ،،فصار يتكثث،
به باليع والنرل وغثر ذلك ،حك ،نا وصار منه إبل وبقر وغم ورمح ،وأموال
عظيمة.

فجاءه بعد حن ،فقال له! يا عبد اش أعطني أحرى .فقال له؛ كل ما ترى فهو

لك؛ من الإبل ،والبقر والغنم والرقيق .فقاو! لا تستهزئ بير ،الأجرة الي ل عندك
قليله ،كم ،ل كل ،ما أرى من الإل ،والبقر والغنم والرق؛غا؟ لا ئتهرئ ب• فقث؛
هوللث ،،فأحده وامتامه كلمه ولم يترك له شيئا.

قؤح( _bاساسق ض هدم سدالرسل؛}،

٨٨

أمز هذا الصخره أن ينحدر فتنطبق عليهم ،ثم أمرها أن ضيخ عنهم ،واش محبحايه

ءل،كلمحةمح•

وفيه من المثرت أل اش مال سمح الدعاء؛ فإثه ّسع دعاء هؤلاء وامثجاب
لهم•

وفيه مذ العم :أف الإحلاض من أسبانم ،تفريج الأكراا١تv؛ لأف كل واحد

منهم يقوون  ٠١اللهم إذ محت ،هنلث ،ذللئ ،مذ أجللخ ،فامٍج عنا ما ئحن فيه».
أما الرياء —والعياد باق" ،والذي لا يفعل الأعإل إلا رياء وسمعه ،حتى

يمدح عند الماس؛ فاذ هذا كالزبد يدهس ،جفاء ،لا ينتفع منه صاحبه ،سال اش أن
يرزقنا ؤإياكم الإخلاص له؛ فالإحلاص هوكل ثى؛• لا تجعل لأحب؛< ،عتاديك
ضيتا ،اجعلها كلها ف وحده عئيتجل حش تكوف مقبوله عند اش؛ لأمه ب عن الهي
ه فيإ يرويه عن اض تعال أيه ماو ؛  ١^ ١٠أعنى الشزثاء عن الئزك ،مذ عجل عملا

أشنك فه نعى ^ تزمحم وشزكه»را؛ .واضُالودق.

 )١أحرجه م لم ت كتاب الزهد ،باب من أشرك ل عمله •ضر اف ،رقم (  ،) ٢٩٨٥من حديث
أي هميرْلآهمحن•

٨٩

-Tباب

أ-ثاب التوية

بمء

م

I

داَل اساة ٤^١ :واجه من ثو ذنب ،فإن كانت ى ئ الند وئ

أحدهات أومئ عن انمصته.
واكاف؛ أذ بميم عل فنلها•

والثالئت أو يعزم أن لايعوداثها أتيا .محإل صد أحد اكلألإ لم؛صح ثوبته.
ؤإد كائن الخبسه ثثناؤ بآدمي يئروطها أوبنه؛ هد؛ الئلاثه ،وأن يتوأ من

حؤ صاحبها ،قإل كائت ،مالأ أوثحوه ردْ إثه ،ؤاذ كاثت حد هدف ،ووحنْ مقنه
منه أوطلب ،عموه ،ؤإل كانت ،غيبه امثجيه بتها' دبجب أذ يتوب من حح الدنومحت،،
مإذثاص ،مى بنيهاصحت ،ثوتئه عندأهل الخؤ من ذلالث ،الدن ،٢وبش عليه الثافى.

وقد ثظاهم'ت ،دلائل الكتامت ،والئق ،ؤإج؛ع الأمة عل وحومح ،التويه.
قاو افُتتال :محزء'إد آي نجكا ك عك ظؤ

تادودتا'اآ ،يقال مال؛ ُؤأّ~محأ يوؤ ۶

قك ءامزأ

أقؤ 4تهود':ا] ،وئاو ثتال؛

آي رمه ثثوثاه لاكميم:ه].
الثثخ

قال ا،لولف— ،رخمه افه معال—أ ارثاب التوبة)).

اائو؛ة لغه؛ من تاب ،يتوب ،إذا ر-ءخ.

i

قؤح;ياض اساسق،زهلأم _،اارسإتي

ودرعات الرحؤغ من معصة اممب ثعال إل طاعته.
وأعظمها وأوجتها التوبه من الكفر إل الإيان ،قاو افه ثعال؛ ؤ ئل للبمى

يكثروا إن بنثهوأ ثمن لهم ثا هد ظن[ 4اصل:ه] ،ثم ثليها التوبه من ادكبائر؛
كبائر الدنوك.،
نم الرب الثالثه؛ التوبه من صغائر الذنوب.

والواجب عل المرء أف يتوب إل اممه سح١كؤت١ق من كل ذنب.
وللتوبة ثروط ثلاثه؛ كإ قال الؤلم١^ ٠؛^ ،ولكنها بالتبع تبلع إل خمسة:
الشرط الأول؛ الإحلاصن فب ،باذ يكوف تمحي الإنسان بثوب وجه اممه ءئي؛ل
وأن يتوب اش علمته ،ويتجاور عثا فعل من العصية .لا يقصد بذلك مراءاة الناس

والتهمُ.؛ا إليهم ،ولا يقصد بذلك دفع الأذية من الئالهلات ووئ الأمر.
وإد،ا يقصد؛ذللئ ،وجه اممب والدار الأحرء ،وأف يعفواممه عن ذنوبه.

الئرط الثاف• الندم عل ما فعل مى العصية؛ لأف شحور الإنسان بالندم هو
الذي يدل عل اثه صادق ل التوبة؛ بمعنى أن يتحئز عل ما سبق منه ،ؤينكسز س
أجله ،ولا يرى اثه ق حل منه حس يتوب ،منه إل افر.
الشرط الئالمثج؛ أن يقيخ عن الدنمت ،الذي هو فيه ،وهذا من أه؛أ شروطه.
والإقلاع عن الدنس :،إن كاف الدن ،-.ثرك واحّت ،،فالإقلاع عنه بفعله؛ مثل أن

يكوف شخص لا يركي ،فأراد أل يتوب إل افب ،فلا بد من أن بنرغ الزكاة التي
مضث ،ولم يؤدها ،ؤإذا كاف الإنسان مقصرا ل بر الوالدين؛ فإل محن ،علميه أن يقوم
بثرعما ،ؤإذا كان مقصرا ل صلة الرحم؛ فإنه نجن ،علميه أن يصل الرحم.

4_luU-T

ؤإذ كانت المعصية بفعل محرم ،فالواجب أن يقبأ عنه قووا ،ولا يبمى فيه
ولالخظه.

فإذا كان من أكل \إت 1مثلا ،ظلواجن أن تخلص.ن اوبا فوزا ،بتركه

والبعد عنه ،ؤإحراج ما اكتمبه عن طريق الربا ،إذا كات العصية بالغس والكانمتا

عل الناس وخيانة الأمانة؛ فالواجب ،عليه أف يقلع عن ذلك ،ؤإذا كاف قد اكتسنر
مالأ س هدا العلمريق ال٠مم ،فالواجب ،عليه أن يردم إل صاحبه أو يستحثه منه،
ؤإذا كانت ،غيبة ،فالواجت ،أن ملغ عن غية الناس والتكلم ق أعراضهم ،أثا أن

يقول؛ إيه تاب ،إل اطه وهومصؤ عل ترك الواجت ،،أوممؤ عل فعل افرم؛ فإن
هذه التوبه غثو مشولة ،بل إف هده التوبه كالامتهزاء يافب ع،جل ،كيفن ثوب إل
اممه ع،قل وأنت ،مصر عل ننعصيته؟!

لو ايلئ ،لعامل بئرا من الناس ،تقول؛ أنا تبح ،إليلن ،وأنا نادم لا أعود.
ق شلثج وق هلمبلمثإ أنلث ،ستعود ،وعديته ،فإل هذه سخرية بالرجل ،فكيم ،بافه
ربجالعالمين؟ا

فالإنسان التائب ،حقيقه هو الذي ^ ^-٠عن الدن_إ.

ومن الغربمت ،أل بعفن الناس نحلز إليه ،ونحدة يتأوة من وجود الئ؛ا؛ وهو

 ،3ب يرامح؛"،والعيال بافب" أويتألم ص النيؤ وأكل لحوم الناس ،وص ين أم
الماس غييه ~سأل ،افه العافيه— أو يتأوه س الكذمتج وصياع الأمانة ق الماس،
وهوص أكذُس ،الناس وأصيعهم للأمانة؛!
عل كل حال• الإنسان لا بد أن؛ ^٥عن الدنس ،الذي تاب ،منه ،فإف لم يقئ

همح(ياض اساسى *زقلام سد

فتوبته مردودْ ولا ثنفعه عند الثب عَقتجل ،والإقلاع عن الدس إما أف يكوف إقلاعا
عن ذس يتعلى ل ص اممب ءَقجل فهذا يكفي أف ثتوب بينك ويتن ربك ،ولا يتغي
~بل محل لقول• لا محور~ أن محدث الناس بإ صشت ،من الحرم أو ترك الواجب،؛
لأل هذا بيتك و؛؛ر) افه ،فإذا كال افه قد مى عليك بالثر ،وسرك عن العباد
فلا نحدث أحدا بإ صنمت ،إذا تبث ،إل اطه.

 Iرركل أمي معال إلا الجاهرينٌ ،ومن المجاهرة،
ومحي محال ،الني
ك،ا حاء ل الخدين،؛ ررأفيعمل الرجل بالليل عملا ،يم يصبح وهد سره افه ،فيقول;
اهلأن ،صلتالثارخةثداوثدا.

إلآحرهرُ

إلا أف بعص النلياء ه1ل :إذا فعل الإن اذ ذثا فيه لخد ،فانه لا بأمن أن ثدم،
إل الإمام الدي يقيإ الحدوذ —مثل الأمير— ؤتقول; إيه فعل الدب الملأي ؤيريد أن

بملهرْ منه ،وْع ذللأ ،فالأفضل أف ير عل نفسه ،هذا هوالأفضل.
يعني• ياح له أن يدم ،إل وئ الأمر إذا فحل معميه فيها حد كالزنا مثلا،

مقوو :إو فعل كدا وكالا؛:طاوبم إقامه  jaiعانه؛ لأف الحد كئارةللدو_.،
أما العاصي الأحرى فاسرها عل نفسالث ،كإ سرها افه ،وكيلك الزنا وشبهه
امره عل نفسك —بالن ية لعر وئ الأمر — لا مضغ نصك.
ما دمث ،ايلث ،قد تث ،فيإ بثلثه و؛؛ر) افه ثعال ،فإف افه ثعال يقل التوبه عن
عياله ؤيعموعن ال%م.ادى.
 ) ١ ,أحرح 4الخاري؛ كتاب الأدب ،باب ،متر المؤمن عل نف ه ،رقم ( ،) ٦٠٦ ٩ومسلم؛ كتاب
الزهد والرقائؤ ،،باب ،الهي عن هتلث ،الإنسان متر تف ه ،رقم (  ،) ٢٩٩٠من حدث أي هريرة

آ-واو،التريذ

أما إذا كاف الذنب بينك وئ الخلق ،فإف كاف مالأ فلا بد أن ئوذيه إل

صاحته ،ولا تقبل التوبة إلا بأدائه ،مثل أن كول قد مزقت مالأ من نخصى ونست،
من هذا ،فلا بد أن يوصل المروى إل المروق منه.

أو ححدُت ،حما لشخص؛ كأف يكوف ل ذمتلئ ،دين لأن ان وأذكنJه ،ثم
نبش ،فلا بد أن يذملم ،إل صاحمس ،الدين الذي أنكرته ،وتقر عنده ويعرف  ،حض

ياحد حمه ،فإف كال مد ماخ ،،فإيك يعطيه وزيته ،فإف لم يعرئهم ،أو غاب عظك
هدا الرجل ولم تعرف له ْكاثا ،فتصدق به عنه؛ نحلصامنه ،وافه سبماةقؤن\ق يعلمه
ويعتليه إياه.

أما إذا كانت المعصية اش فعلثها ْع البشر صربا وما أسهه ،فاذهن ،إليه
ومهل ثن أن بمربك مثو ما صريه؛ إل لكل عل الظهر محل الغلهر ،ؤإن كاف عل
الرأس فعل الرأس ،أوق أي مكان صربته فليمثص منلئ،؛ لقول اممه تبماءثؤد\ق!
عثب
ؤ ثبمروأ نقذ مثث يثلثا ه لاكورى؛■ أآ ،ولقوثه• بئن أغثدئ عومحأ
يمل ماأعثدئ عوكأه لالقرْ;؛ها].

ؤإف كاف بقول؛ أي! أذية ب١لقؤل ،مثل أن ثكوف قد ثتتته أمام الناس ووبخته

وعريه ،فلا بل أن ثذهب إليه وسحل منه بجا يتفقان عليه ،حش لوقاو :لاأسمح
للئ ،إلا بكذا وكذا س الدراهم .فاعطه.

الراع•' أف يكوف الحؤ ،غيبه؛ يعني ايلئ ،يكلمن ،به ل غيبته ،وقدحث ،فيه عند
الناس وهوغاسسؤ.

فهذه احتلفنؤ فيها العلياء؛ فمنهم من قاو :لا بدأن ثذهثؤ إليه ،وثقول له:

ش يياض اسهض  JA؛لأم سد الرس،تي

يا فلأن إق يكلمن ،فيلئ ،عند الناس ،فارجوك أن ثسمح عني ونحاللتي.
وقال ،بعص

لا يدم ،إليه ،بل فيه ثقصيل؛ فإن كاف قد جأ -يذه

الغيبة فلا بد أن يدم ،إليه وثتحله ،ؤإن لم يكن علم فلا ثدم ،إليه ،وامتغفز له،
ونحدمث ،بمحاسنه ل المجالس التي كنت ،ثغتايه فيها؛ فإف الحناُت ،يدهن الثيتاُتج.

وهذا القول ،أصح؛ وهوأف الغيبه إذا كاف صاحبها لم يعلم؛ايلئ ،اغتبته ،فإيه يكفي

أن تذكزه بمحامنه ل الجالس الي اغتبته فيها ،وأن ستغفز له ،تمول! اللهم اغفن
له ،كإ حاء ق الحدث! اركمارة من اغتبته أل تسثئفر له® • فلا بد ق التوبة من أن

ثمل الحقوق إل أهلها.
أما الشرط الرابع• فهوالعرم عل أن لا ثعوذ ق المتقبل؛ بايلئ ،لن ثعوذ إل
هدا العمل ق المتقبل ،فإن كنت ،ثتوي أن ثعود إليه عندما ئمح للئج الفرصة
فإف التوبه لا ثمح؛ مثل! رجل كان —والعياذ بالأوه~ يتمن بالمال عل معمية اممب،
يرى به المنك^.ارتح ،يذهب إل البلاد يرق —والعياذ بايله— وسكر ،فاصهب يمقر

وقال !،اللهم إي تثت ،إليلث •،وهوكاذب ،يقول! تثت ،إليالئ .،وهول سه اثه إذا عادُتج
الأمثإلءايءأ الأول ذزسالأث'و

فهذْ توبة عاجز ،تبث ،أم لم ثتب ل ثؤ بقادر عل فعل العصية؛ لأله يوجد
؛عضي الناس يصاب بعقر ،فبقول! تركته الدنونتج .لكن محدُث ،قلبه اله لوعاد إلثه
ما افممدْ لعاذ إل المعمية مرْ ثانيه ،فهذ"ْ توبة غير مقبولة؛ لأما توبة عاجز ،وتوبة
العاجز لا ثنفعه.
( ) ١أحرجه الحارث بن أبير أسامة ق م نيم كإ ق زوائده رقم (•  ،) ١٠٨وابن أي الدنيا ل الممن
رنم(  ،) ٢٩١والبيهقي ل الدعوات الكيبر رقم(  ،) ٥٧٥من حديث أنس ييمؤهقم!

شيح لياض اسسزاض ؟لأم سيئ الدطص

بمس ش رش لا يفع سا إتما ز قمحر ،نتن' ثن مد أوَة1جئ ؤآإشتا -ثرا4

لالأسام:حه  ،] ١وهذا البعص ص محللؤغ الشص من مغر-را ،كإ فئن ذلك التئ ه.
إدا فلا بد أن كول التوبة ق وقت تقبل فيه التوبة ،فإف لم تكن كيلك فلا توبه
للإنسان.

ثم احتلث العلكاء هتيثريخ' هل تحل التوبه من ذنب ْع الإصراو عل غثره
أو لا؟ و ثذا ثلاثه أقواو لأهل العلم:

 ~ ١منهم من قاو؛ إما تصح الئوبه بن الدس ؤإف لكف تحزا عل ذنت ،آخز،
فتقبل توبته من هدا الدس ،ويمي الإثم عليه ل الدس الأحر بكل حاو.

 ~٢ومنهم من قال؛ لا تحل التويه من الدم ،مع الإصرار عل ذس آحن.
 "٣ؤمنهم من فصل فقال :إف كاف الدنث ،الذي أصل عليه من جنس الدم،
الذي تاب منه فإما لا تقبل ،ؤإلأ قبلت.،

مثال ،ذلك :،رجل تاب من الربا ولكنه —والعياد باق— يثري ،الحر ومصز
عل ثرب الحر.
فهنا من اإعل،اء من قال :إف نويته من الربا لا تقبل ،كيم ،يكون تائنا إل اف
وهو مصر عل معمته؟

وقال بعص العلكاء؛ بلتحل؛ لأف الربا ثيء وثرب الحر ثيء آحر ،وهزا
هو الذي منى عليه الولفِ; ،محةاقق وقال• إما تقبل التوبة من ينب مع الإصرار
عل غرم عند أهل الحق•

آ،-او،التوبات

٩٧

فهن.ا فيه الخلاف! يعضهم يقول! تقبل .ويمضهم  '.) Jjjsjلا تقبل .أما إذا لكف

مى الخنس؛ مثل أل يكوف الإنسان —والعياذ باض— مبتل بالزنا ،ومثتل أيصا بالاطلاع
عل النساء والنظر إليهى بشهوة ،وما أثب ذلك ،فهل تحل يوش مى الزنا وهوتحر
عل الطر إل النساء لشهوة؟ أو بالعكس؟

هدا فيه أشا حلاف؛ فمنهم من يقول! مغ.
ومنهم من يقول! لامح التوبه.

ولكي المححخ ق هذه السألة! أف التوبه تحح من دب ْع الإصرار عل
غثرْ ،لكي لا يعطى الإنسان اسم التاب ،عل نبيل الإطلاق ،ولا يستحى الدح

الذي يمدح يه التائبوف؛ لأف هذا لم يتب ،توبة تامه ،بل تاب ،توبه ناقصة ،تاب من

هذا الدست ،فيرِتفع عنه إثم هذا الذنت ،،لكنه لا يستحى أن يوصف بالتوبة عل
نبيل الإطلاق ،بل يقال! هذا نوبته ناقصة وفاصرة ،فهذا هو القول الذي ثهلمس

إليه اَلص؛ أنه لائحطى الوصف ،عل نبيل الإطلاق ،ولا نحرم س التوبة ام -اثبما
من هذا الذب).
قال اiؤام ! ٥١٥^ ١إف الموصى من الآكتاص) والقنة 5ظاهنت وتضاقزت

عل وجوُب ،الئوبة من حمح العاصي ،وصدى (}أوإظ فإل الآيا»١ت ،كثيرة ق الحئ
عل التوبة وبيان يضلها وأجرها ،وكذللئ ،الأحاديث ،عن النل
ومد يئ؛ اف ثعال ق كتايه ائه سبحايه محب ،التواي؛ى ومحن) المتطهرين ،الأوابون!
الذين يكتروف الوبه إل افه عيجل؛ كلمإ أذبوا ذنبا تابوا إل اف.

ثم ذكر المؤلف) رحمه اش ثعال مى الآيا'-تج قول ،اممه ثعال؛ ؤوخوؤ؛واإثا اش نحيما

همح ئاض اساا،ءتي هدم سدالرسيق ءتإإقتءفيهوثؤ

لته ألؤهتؤيك ت1مح ميميك ه زالنورت ،] ١٣هده الحملة حتم الله 7أا آيتي وجونم،
غص الم ،وهي توله؛ ^تدن>محأين أصيم تيخمأ هبمهن دق
أه لم لن أقن  -ير بتما بمنمحن  .وؤ  ٢٠^٥بمشئس ين أبممهن محبحثئلذ

محبميق ه إل قوله :ج ص!  >^^٢ؤ بملثمحأ ء عقب آوثأ  ٦٤يهز
همحة هلإ ما ينز ثن يشهى وؤقآإدآلئ ■نجثا أئه امحمحى ^٠٥
ميمحكه[همر ٣١r • :ا.

محقي هدم الأية :دليل عل نحودا التوبة من عدم غص البم وحفظ المرج؛
نمزْ وعدم إطلاقه؛ ولأن ترك غص الم وحفظ الفرج،
لأل غص المر
كل ذلك من أساب الهلاك ،وأسباب التقاء ،وأساب البلاء .ومد ثبث عن

المل .أنه قال® :ما ركن ثنيي شه أصر عل اوجاو من النتاءااُاا® ،وإل
ضضإماظكاكلاص»رم.
ولهذ.ا كاف أءداؤنا — أعداء الإسلام" ثل أعداء الله ورسوله مى اليهود

واشارى والشركتن والسيوعتح وأشباههم وأذناهبمم وأناعهم؛ كل هولا؛
نحرصون غايه الحرصن عل ان يفتنوا الملمين بالناء ،يدعون إل القرج ،ثدعول

إل اختلاط المرأة ؛ ،^،-^١يد.ءون إل التفثح ق الأخلاق ،ثدعوف' إل ذلك
بألسنتهم ،وأقلامهم ،وأعإبهم —والحياد بافه—؛ لأمم يعلمون أن الفتنه العفليمه

التي يتنى بيا الإنسان رثه وديته لأ\ كون ق النماء.
( )١أحرحه البخاري؛ كتاب الكاح ،باب ما يتقى من ثوم الرأة ،رنم(  ،) ٥٠ ٩٦وم لم؛ كتاب
الذكر والدعا ،،باب أكثر أعل الحنة الفقراء ،رنم( ،) ١٢٧٤ ٠من حدث أسامت بن زد ت.بممح.
( )٢أحرب مسلم؛ محاب الذكر والدياء ،باب أكثر أعل الحة الفقراء ،رقم(  ،) ٢٧٤٢س حدث
أي محعيد الخيري

٩٩

أ-بإبارترية

الت اءاللاق يقس أصحاب القول ،ك،اقال الني ءثيادق1وةأألثةءأت ءتارأيت

هل تريد شيقا أبتن من هذا؟!

أذهب لك اوجل

الحازم ،ف،ا باك ياويل امن؛ اثدى JJ

عندْ جزم' ولا عزم ،ولا دين ،ولا رجولة؛ يكون أشد وأشد ،والعياذ بالقث.

لكن الرجل الحازم تذهب النساء عمله -سأل اف ،العاقيه— ،وهذا هوالواغ؛
لذللئ ،قال اش ثعال عقب الأمر بغص المر ،قاز،ت ؤوبجموألث ،آش جيما أئه

تلآؤ مإحئك> ه تالور]٣ ١ :؛ وقواه ءغ؛؛ْل؛ شولأأدأش جيماه
يدل عل اله ينبغي لنا —بل محب علتنا — أف سواصى بالتوبة ،وأن يمممد بعضنا بعصا،

هل الإن اف تاب من ذنبه أويقي ممحرا علتي؛ لأٌُ لجة ا'ؤْلاُب للجميع• ؤواوإ\'
لث ،أش جيما أئه آلهممحبمك ه ،وؤ ،قوله ثعال؛ ^ :^٠٠٤٥مإأمحك> ه دليل عل
أف التوبة منأمحباُت ،الفلاح ،والفلاح ~كا قال ،أهل العلم بالتمسموباللغة—
هي! كلمه جامعة محصل حا الهللوب يثزول  tr؛ الرهوب ،فهي كلمه جامعة لخثر
الدنيا والأجرة•

وكل إن ان يطلب محر الدنيا والأحرة ،ما محي إن ائا ~حى الكافر" يريد

الخثر' لكن يى الناس من يومح ،،ؤينهم من لا يومح•،

الكاو يريد الخير ،لكنه يريد حير الدنيا؛ لأثه رجل ت؟يص ،هوشؤ الدواب
ا اخرحه اJخارىت كتاب الحيض ،باب ترك الخائض الصوم ،رقم( ،)٣• ٤وم لم ت كتاب
الإي،ان ،باب محاق نمص الإمحان ،رنم ر  ،)٨ ٠من حديث ،أي صعيد الخيري خ.ءتن.

ش ^ J«Lامالأهتي •زتلام سيد ائرسيق

عند اف 1وإ 0ثز آلدوآت عند أش أؤ؛نَكروأ ه [الأمال:هه] ،شز من كز دابة تدب

عل الأرخى ،وْع دللث ،هويريد الخثر ،ويريد الرفاهيه ،ويريد الئتنم سهده الدنيا،
لكنها —أي! الدنيا— حنته ،والآحرة —والعياد واش~ عذابه وثاره.

الهر أو كل إنسان يريد الفلاح ،لكن عل محس ،الهئة ،ا،لومن يريد الفلاح
ق ا لدنيا والأحرة ،والكام لا يؤمن بالأحرة ،فهويريد الفلاح ق الدنيا.

ل الأية؛ ^^ ١إل ،أش •نجما
من أسانم ،الفلاح التوبة إل اممب
آئه آثقشى ٤٠١؛؛^ ميثئى ه [ ،] ٣١ :^١أي؛ لتنالوا الفلاح؛ وذللن ،بحصوو
المهللونمج وزوال المرهويت .،واف ا،لوفق.

 " ١٣وعن ش هريرْ رْ؛ةممنبمئق ،هال،ت سمنت ،رسول اف ه ،يةول،ت راواف

إو َلأنتئفث اةوأتونمج إثؤ و الثوم أكثز مى ثمحن صْ"ر  •٠رواة ايخاري•
 " ١٤وعن الأم بن يار الوي تْ.ةنئ ،مال،ت مال رسول اف ٠:رابا آبما
الثامن ،توبوا إل الله واستغفروه Jp ،؛ ،اتوب ل اليوم مة مرة  • ٠رواه م لم•
الثثخ
تقدم الكلام عل ما ذكزه ا،لولس ^،؛ ١٥،،من وحونمؤ التوبة وشروطها،
وما سامه من الآيادتإ الدالة عل وحو-ها.
()١أحرجه الخاري؛ كتاب ،الدعوايت ،،باب ،استغفارالحم،

اليوم والليلت ،رنم(ما.) ٦٣ ٠

( )٢أحرجه م لم ت كتاب ،اككر والل.ءاء ،بابج استحباب ،الاستغفار والاصتكثار منه ،رقم
( .) ٢٧٠٢

ض ري1ش اسا1ءتي_،؛لأم سيدالرسلص

كيث تقول! أتوب إل اممب من معمية .وأنث مصر عليها ،أو ت٠ولت أتوب

إل اممب من معمية .وأنث عازم عل فعلها؟ ا
الإنسان لوعامل بثرا مثله بهدم المعاملة لقال! ط! يخر ي ،ؤيتهزئ ي،
كيث يتنصل من أمر عندي وهومتلبس به؟ ما هدا إلا هرؤ ولعب ،فكيث برب
العاأ؛ن؟ا

إل من الناس من يقول• إيه تائب من الربا ،ولكثه ~والعياد باض~ مصر عليه،
بجارس الربا هرجتا ،ويارس الربا محادعه ،وقد م بنا كثثرا أف الذي يارس الربا

محاذعة  ٣إنا ويرنا من الذي تارز اوبا؛الصراحة؛ لأف الذي محارس الن؛ا
بالمخادعة جئى عل نفجه مرتئن•

أولا :الوقوغفيالث؛ا؛
وثانيا :نحادمة افه عغ؛جلولكف اض ستحاةئؤع\ق لا يعلم ،وهذا يوحي .ممرا ق

الماس الوم الدين يتعانلون  ،3الئ؛ا صرثئا ،أمرهم واصح ،لكن من الناس ض
يتعامل ق الربا حيانة ومحادعة؛ تحد عنده أموالا لها سنوات ءديالة ل الدكان،

فيأق الغني بثخمى ففثر يقودْ للئاوبمحة"والعياذ؛اف~ فيأق إل صاحس ،الدكان
الذ.ي عنده هده الصاعق ،ؤيبيعها عل الفقثر بالدين بيعا  .١^٠٣وكل يحلم اله ليس

بيعا حقيقثا؛ لأف هذا الشري "المدين" لا يقلب المال ،ولا ينفلر إليه ،ولا يمه،
بل لولكف أكيانا من الرمل ودبت عليه عل أما رز أومكن أحدها ،لأقه لا ينه،
الذي حمه أف يقفئ حاحه فيبيعها عليه"مثلا" بعثرة آلاف ،لمدة نتة ،وينصرف
بدون أن ينقلها من مكانيا ،ئم يبيعها هذا المدين عل صاحس ،الل.كان بتسعة آلاف،

مثلا ،-فثوكز هذا اشثمن وجه؛ن :من جهة هذا اثدي دى ،ؤمن جهة صاحبالدكان ،ويقولول؛ إل هذا صحح .بل يسمونه التصحيح ،يقول مائلهم؛ تعال

أصحح عاليك ،أو اصحح لك كذا وكذا .بحال اممه ،ئل هذا دصحيح؟ا هذا
ثلطح؛الاونواسا والعياذ باش.

ولهل.ا تحب علينا —إذا كنا صادقن ْع افه تتحائةوةن\ق ل التوبة— أن نقيز عن
الذنومح— ،والماصى إقلاعا حقتميا ،وثكرهها ،وثنيم عل فعلها؛ حش تكوف التوبة
نوئه نصوحا.

ول هذين الحديثين؛ دليل عل أل نبثنا محمدا .أشد الناس عيادة فه ،وهو

كذللئ ،،فائه أحثانا فه ،وأتمانا ض ،وأعلمنا باطه صلوات اض ومحلامه عليه.

وفيه دليل عل أثه  ٣^^^٤ئطأ الخير بنقاله ؤفعاله.
فكاف يستغفر اطه ،ويامر الماس بالاستغفار؛ حش يتاثوا به امتثالا للأمر
واتباعا للفعل.

وهذا من كيال نمحه صلوات اطه وسلامه عليه لأمته ،فينبغي لنا نحن أيصا

أن ثتاثى به ،إذا امرنا الثاس بأمر أن ثكوف أول من يمسل هل.ا الأمن ،وإذا ٢٠٥١^٣
عن ثيء أن نكوف أول ،من ينتهي عنه؛ لأف هذا هو حميمة الداعي إل افه ،بل هاوا
حميقة الدعوج إل اف عغتثل ،أن تفعل ما ثامر به ،وترك ما ينهى عنه ،كإ كان

الرسول أمننا بالموبة وهو عقهأدثالآةؤئيم يتوب أكثر منا ،تال اش أن يتوب،
علينا وعليكم ،وأن يبدينا ؤإياكم صراطا متقيإ .واش الموفق.
مسم

شرح (ياض انماسق ض ؟لأم سيد ا1و،طتي

 — ١ ٥وعن أيير حمزة أنص بن مالك الأنصاري -حائم رموو اف

مال؛ مال رئول افه ه؛ ررنله أمج لتوبة عبده مى أحدكم نمط عل
بعملهْ ومد أصله ل أرض هلأةااُ

متقى عليه.

وق رواية لنالم! رانله أند مرحا بثوبة عبده حى يتوب إليه من أحدكم
ثاو عل راحلته بأرض قلأة ،ماملتغ منه وعلتها طعامه ونرابه قايس منها ،قاني

نجره ماصشخ ق ظلها وقد أص من راحلته ،قينإ هو كيلك إي هو بما قائمه
عنده ،ماحي بخطامها ،يم يال ،مذ شث■؛ المرح■ اللهم أئن ،عبدي وأنا ربك؛• أحطأ
مذ شدة المح،ا

الثمحح
قوله

راحادم رسول افه

وذلك أ 0أننا محممنبمه حى قدم النيل

 .ا لدينه اتت به أمه إل رمول اف ،ج وقاك له؛ هدا أض بن مالك ينذحد ،
فقبل الني  Wjذلك ،وصار أنس من نيام الني .
ذكز أنس ;محهبمثئ أذ الرسول ه قال؛  ٠لله أند مرحا بتوبة عبد؛ ح؛ث
يتوب ،إلته>ا من هدا الثحل الذي سقط عل راحلته بعد أن أصلها ،ويكز القصة:
رجل كاذ ق أرض فلاة ،ليش حوله أحد ،لا ماء ولا طعام ولا أناس ,.صل؛عارْ
فجعل يطلبه فلم نجده ،فدمنا إل مجرة ونام تحتها ينتفلر الموثا،
—أي؛
(  ) ١أحرجه ١لبخاريت كتاب الدعوات ،باب التوبة ،رنم (  ،) ٦٣ ٠٩وملم ت كتاب التوية ،باب ل

امح<اضيةومححا،رنم ( .) ٢٧٤٧
(  ) ٢أخرجه مسالم؛ كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل أنس بن ماك خئفيممنئا رنم ( ،) ٢٤٨١
من حدث أنس ظهه•

قد أص من بعثرْ ،وأص من حياته؛ لأل طعامه وشرابه عل عيوْ ،والم مد

ضخ ،فبيثإ هو كيلك إذا بناقته عنده قد تعلى حطامها بالشجرة التي هو نائم

تحثها ،فبأي مي؛ يقدر هذا الفرح؟ هدا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وخ
ل م ثل هنْ الخال؛ لأيه فرح عظيم ،فرح بالحياة بعد ا،لوت؛ ولهدا أحد بالخطام

فقال؛ ُراللهم اث عبدي وأنا ردكُ أراد أن بمي عل افه فيقول؛ ررال1هلم أث رب
وأنا عبدك* لكن من شدة فرحه -١؛<^ ..فملب القضيه ..وقال؛ اللهم أث عبدي
وأن ،ربك.

ق هدا الحدث من الفوائد؛ دليل عل فرح افب عَوةل بالقوبة من عبده إذا تاب
إليه ،وأنه ثب ذلك نبماتمُزثاك محة عظمه ،ولكن لا لأجل حاجته إل أعالنا

ونوبتنا؛ فادنه غني عثا ،ولكن لمحته محبحامه للكزم؛ فائه محب ئبماةمحوةن\ك أن يعفو
وأن يغفر ،أحب إليه من أن ينتقم ؤيواحذ؛ ولهذا يفرح يثوبة الإنسان.

ففي هذا الحديث ،حئ عل التوبؤ؛ لأل افه تيها ،وهي من مصلحة العبد•
وفيؤ• إثباتا الفرح فه عغئجل ،فهو تبماةئو0واق يفرح ،ويغضب ،ووكرْ،
وبحب ،لكن هذه الصفامت ،لينت ،كصفاتنا؛ لأف اطه يقول؛ ؤلإنلَؤ.ثإوء شحٌ

ؤهوآلنيح الثيسر ه تالثورى؛  ١ ١آ ،بل هوفرح يليق بعغلمته وحلاله ولا يشبه فرح
المخلوقن.

وفيه؛ دليل عل أف الإناذإذا أحة ل قول من ١لأمال ولو كاف ^ ١مبق
لنهُ إليه؛ فإنه لا ^ ^١به ،فهدا الرحل قال كلمه كفر ،لأف قول الإنسان لرئه؛

أنث ،عبئي وأنا ربلث .،هل.ا كفت لا شلئح ،لكن لثإ صدز عن حطا من شدة الفرح
~أحهلا ولم يعرف-ا أن يتكلم" صار غر مواحذ به ،فإذا أخطآ الإن اف ق كلمة؛

مح ر0ض اساسق •زتلام سد

كلمة م ،فإنه لا ^ ^.١ه ،وكيلك م من

لوّثأحدا عروجه

الخطأ بدون نمد ،أوطلق زوجته عل وجه الخطأ بدون قصد ،أو أعتق عبده عل

وجه الخطأ بدون تحد؛ فكل هدا لا يترب عليه ثيء؛ لأة الإنساف لم يقصده ،فهو
كاللعؤ ق اليمم) ،وقد قال افه يعال؛ ^لأيواجدئأ أس إلم ف ،آبميمأ وقيمث <واادد
ه [اوقرةْ:؛؛] ،خلاف ،المستهزئ ،فإف ائستهزئتكهمإذا قال كلمه
ثآتبت
اضر ،ولن كاف ئتهزئا؛ لقول اف نبحانه :ؤ ولن ثثآمحن ودئك ه
دظن ١محزص وثنب ش بأس ^٠١؛^،ورسولخءكت،دينمأوى  .لاثنذووأ
ه [اكو؛ان:ه\'-آا■] ،فالتهزئ نحد الكلام ،وقصد معاْ؛ لكن
كَةنيم
عل سيل الثخرية واقزء؛ فليلك كان كافنا ،بخلاف الإنسان الذي لم ممده؛
فإثه لا يعتثر قوله شيئا.

وةازا من رحمة اطه عغيجل وافه الموئق.
جسم

 ~ ١ ٦وعن أبي) موتى همد اف بن قيس الأئعري ن;.ءتن ،عن الئي
قال؛  ٠إل اطه مال يبمط يدم بالليل لثوب ،مسيء النهار ،ؤيط يده بالنهار لثوب
 " ١٧وعن أي هريرة ;نحهفتن ،قال! ثاو رئول اطه

ررمن ثاب قتل أد

ثهدغ الشنس مث نئربما يان ،اطه عليهءر  . ٠رواه ملم.
رقم (.) ٢٧٥ ٩
(  ) ١أحرجه م لم ت كتاب التوبة ،باب قبول التوبة من
( )٢أحرجه م لم ت محاب ادكر والدياء ،باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ،رقم
( .) ٢٧٠٣

شمح (باش اساسق ض ؟لأم سد الر،،مق

١٠٨

بق داء زنثفةلج 0ه زانائدة؛؛ ،]٦وهذْ اليد التي أثبتها افه لنفسه — بل اليدان— محب
علينا أن نومن حإ ،وأثيإ ثابتتان فه •

ولكن لا محوز أن ثتوه؛ا أما مثل أيدينا؛ لأف اطه مول ق كتابه؛

طل؛ نقو ألثييع أشز ه زالنورى ١ ١ :آ ،وهكذا كل ما م بك من صفات اطه
فاثبلها ينب عَقبمل لكي بدون أف تثلمها بصفات المخلوة؛ر)؛ لأف افه ليس كمثله ثيء،
لا و ذايه ،ولا  jصفائه عغين.

ول هدا الحديث؛ أو افه سبمامحؤن\ق يقبل ثوبه العبد ،ؤإل ناحرت ،لكن

المبادرْ بالتوبة هي الواجم^؛ لأف الأناف لا يدرى ،فمد يفجوْ الوت فيموت قبل
أن يتوب ،ذالوا-بم_ ،البادره ،لكن ْع ذلك ،لوناحرت تاب اطه عل العبد.
وق هدا الحديث؛ دليل عل أ 0الشس إذا طلعت من مغرتبما ،انتهى قبول

التوبة .ولكن قء يسال السائل ،يقول؛ هل الشمس تْلني من مغرما؟ المعروف أف
الثمل ت 3ااع من المشرق؟!

فنقول؛ نعم ،هذا هوالمعروف ،وهذا هوالمتري منذ خلى اطه الثمل إل يومنا
هذا ،لكن ل آخر الزمان يامر اطه الثمز أن ثرجع من حيث ،جاءت فتنعكمن
الدورْ ،وتهللمع من مغرما ،فإذا رآها الناس آمنوا كلمهم ،حص الكفار اليهود،

والمحاني ،والثوذيون ،والشيوعئون ،وغثرهم؛ كلمهم
قبل أن تهللع الئمس من مغر? ا لا ينفعه إياثه•

ولكن الدى لم يوثن

كل يتوب أيثا ،لكن الذي لم ثب قبل أن تعللغ الثمز من نغرما لا تقبل

قؤح (ي1ض اساسق *زهث،؛ سد اإوس،؛زا

١١٠

صلت،؛ هل ثمنه يدكر ل الهوى ثسا؟ ماو :ثنم ،محا ح رّوو اف ه ز تمر،
دينا يخن عنده إي داداْ أعرا؛أ بصوت له جهووي :يا محمد ،فأجابه رسوو افه س

دحؤا من صنته ٠٠^ ١٤٠٠ :فمنت ،له؛ ونحك،ا اعضص من ضؤيلذ هإيالث ،عند النًٍر
سل-مالالأ<ابي؛ امحئتح4اكنمدقا
يذص بمم؟ ماو النٍإ« :االزء خ من أحأه ثوم المامة» .قإ زاو نحدمحا حى يكز
باتا مى الئرمت ،مبوة عرضه أو يسثر الؤاك»ّث ،ز عرضه أربمين أو نتبص عاما
"يال ،ئمياو أحد الرواة :تل الشام" حلمه افه مال ثوم حلن الئموايت ،والأرض

ممنوحا للثوثه ،لا ينلن حم لطي الشمس ^ •٠ ١رواه الرمذي وضرْ ،وئال،؛
 ١١حديث ،حن صحح،ا.

المحح
هدا الحديث من أحاديث التوبؤ الي سامها ا،لولف

ق بيان مش ضمي

التوبة ،لكنه يشتمل عل فوائد:

منها؛ أل زر بن محس أش إل صفواف بن عثاب رهئن من أحل العلم
"سعي العللم -فمال ،له صفوان بن عئاو :ءإو اللايكه ثصع أحنحتها لطالب

العلم رصاخ يطلتحُ
وهده فانية عظيمه ثدل عل فضيلة العالم وطاو_ا العلم ،والراد به العاللم

الشرعئ ،أي :علي  Uحاة به الض ،.أثا علي الدنيا _ ، jJlلكن طل! ،الطلم
( )١أ-ءرحه أحد(أ ،) ٢٤ '/والترمذي ت كتاب الدعوات ،باب ل فضل التوبة والاسغفار ،رقم
(  ،) ٣٥٣٥والن اني ت كتاب الهلهارة ،باب الوصوء من الغائط والبول ،رقم(  ،) ١٥٨وابن
ماجه ت ل القيمة ،باب قفل العلياء والخث عل طل ،العالم ،رقم( .) ٢٢٦

١١١

ijjiJtuU-r

الذي حاة به المئ.هو الذي فيه افاة والدخ ،والحث عله و القرآن واشة.
وهونؤغ ُن الجهاد ل سبل اللب؛ لأف هذا الئين قام؛أْرين•
قام يالعلم والبيان ،ووالسلأحت بال يف والئنان.

حر إل بعفن العناء فاوت ررإف طلن ،العلم أفضل من الجهاد ل مسل اطه
بالسلاح®؛ لأف حفظ الشريعة إيا يكون بالعلم ،والحهاد بالسلاح ل سيل افه مبى
عل م ،لا سخ المجاهد ،ولا ماتل ،ولا 4جلم ،ولا بمأ النية ،ولا محكب
بالأمرى ،إلا عن طريمح ،العلم ،فالعلم هوكل ئيء•
ولهذا قال ،افٌ عغئجل• ؤء اث ٧١ ،ءانواين؛كو نألن 1ومأ أيز يخمن ه
لالجادلة;ا  ،]١ووضع اللائكة أجنحتها لطالسر العلم رصا با يهللب ،،وا-نياما له،

للأص؛ذلث،؟لأ؟هإذاجالإ

^^،
عن الرسول ه فإنه كالمشاهد عيانا.

أرأيت قوله

ُيتزل ،رنتاتا3قؤداك آكل ليلة إل الثاءالدتاحين يفي ثلث،

الئل الآير ،.قبمول• مذ '*دخمتا حلجت له؟ من يسأني فأغطه؟ مذ ستئفثق
فأمحله»م.
نحن لا ن مع هذا الكلام من اض موْل لكن ل ،صح عن نئا .صار كأننا
ن مع ،ولذللئ ،بحب علمينا أن نومن با ءالا الرسول ه^ ،وبا صح عنه مما يذكر ل
أمحور الغيب ،،وأن كول منقنئن لها كانا نشاهدها بأعيننا ون معها باذانتا.
) أ حرجه البخاري :كتاب التهجد ،باب الدياء والصلاة منآ"م الليل ،رقم(  ،) ١١٤٥وم لم:
كتاب صلاة المسافرين ،باب المءسّح ق الدكاء والاكر ل آخر اللسل والإجابة فيه ،رقم( ،) ٧٥٨
من حديث ،أي هريرة خ؛هبمتد.

فلح • _،[_ l _biزكلام سد الرطص

١١٢

ثم ذكر زو بن حبيس لصفواف بن عئال انه حك ق صدر 0المح عل ا-لمم
بعد البول والغائط.

يمني أف اشَتعال ذكز و المران قوله :ؤكأأ؛ا آثزث تانوأإد ١منر إل
وآاتممًظم إد
'الصأوأ هأفطيأ ؤجؤوؤ وأي وهم إق .١^١؛؛ ،واضحوأ
الكم؛اتي ه [الائل.ة; ،]٦فيقول! إيه حك ق صدري .أي! صار عندي ثومف وشك
ق ا لمح عل اُؤمئن بعد البول أو الغائط ،هل هذا جائر أو لا؟
لجئ؛ له صفوان بن عثال محهمحه أف ذلك جائز؛ لأل الهي ه أمنهم إذا

كانوا نفرا أومافرين أل لا ينزعوا حفائهم إلا من جنابة ،ولكن من غائط وبول
وثوم ،فدل هذا عل جواز المسح عل الخمن ،بل إل المح عل ا-لمأن أفضل إذا كايآ
الإن اف لأبنا لهإ.

وقد يبث ق الصحيبمض من حدث المغيرة بن شعبه خؤممفيتن انه كاف مع
الهن ،3 .نمر ،فتوقا الهئ  Mفاهوي المغيرة لينزغ ممه فقال! اردعمحا قاف
أدحلتمح! طاهرد^ناا ،ومنح ءاJهنار ١٠
ففي هذا دليل واصح عل أف الإن ال انذي علتي جوارب ،،أو عليه حمان،
أف الأفضل أن يمح علهما ولا يغل رجلنه.

ومنها! انه ينبغي إذا أشكل عل الإنسان ثيء أن يسال ،ؤيثحش عمن هو
أعلم ؟ذا الثيء؛ حش لا يقي  ،3قلبه حزج مما سمع؛ لأف بعص الماس يسمع
 )١,أحرجه البخاري؛ كناب الوضوء ،باب إذا أيحل رحليه وهما طاهزئان ،رقم( ،)٢ • ٦وم لم؛
كتاب الطهارة ،باب المح عل الخضن ،رقم( .) ٢٧٤

أا-واباهربمت

١١٢

الثيء من الأحكام الشرعة ؤيكون ق مسه حنج ،ؤنقى متشككا مترددا ،لا يسأل
أحدا يزيل عته هذه الئبهة ،وهذا حطأ ،بل الإنسان ينبغي له أن يسال حش يصل
بمسإبيولأيحقيىطْمح•

سأل ،صفواف بى عثال ;ْءمحقئئ عن المسح عل
فهذا زر بن حبيس
الخمئن ،وهل عنده ثيء عن رمول افه ه ق ذلائ> ،فقال؛ نعم ،كاف يأمرنا إذا
كنا مفرا أومافرين ألا مغ حماثا إلا ين جنابؤ ،وتؤذ بن غائُي وبول ونوم•
فهذا الحديث فيه• دليل عل ثبوت المسح عل ا-قان ،وقد ثواثزت الأحاديث

عن الرمول ه ق ذلك ،،وأحد حذا أهل افة ،حى إو يعص أهل العلم الذين
محقوا ق كتب العقائد ذكروا المسح عل الخممر ق كتامحمج العقائد؛ وذلك ،لأف
الثافضه حالفوا ق ذلك،؛ فلم شتوا المسح عل ا-لمين وأنكروه .والحجس ،أف ق
روى المسغ عل امح) علأ بذ أي طالت ،هقنُاُ .
ومع ذلك ،هم ينكرونه ولا يقولون به ،فكاف المح عل الحمى من معار أهل

الئنة محمى الأمور المواترة عندهم ،التي ليس عندهم فيها شكؤ عن رسول افه ه•
قال ،الإمام أحمد دِمنآئئت ررليس ل قلبي من المسح ثك،اا ،أو قال،ت ارميء فيه
أربعوف حديثا عن المى .وأصحابهااُ  • ٠ولكذ لا بد من مروط لحواز المح عل
اُفثزت
( )١أحرجه أبوداود :نحاب الطهارة ،باب كف ،المسح ،رقم(  ،) ١٦٢عن عل ننحقمحيقثن قال• :رأت
رسول ،الله ه يمح ض ظاهر جميه*.
( )٢انظرت الروا؛محوالوحيحن(ا ،) ٩٨ /والغنى(ا.) ٣٦٠ /

قمح ري1س اسسزاض؟لأم سد الوسيق

١١٤

الئرط الأول' أن يلتتها عل ًلهارة؛ لأل الّثي .قال للمنية بن معبه
همحئ حينا أراد أن يننغ حمي الثل س قالت ®دغهإ هإي) أذحلتها طامزتمءا،
ومخ عليها•

ولا قرى ب؛ن أن ثكول هذه الطهارة قد عل فيها الرجل ،أومح فيها عل
ُ

ء

خف سابق.

فثلأ! لو توصا وصوءا كاملا ،وغل رجليه ،ثم لبس الخوارب؛ وُني'.

ق،لهاَبماعلطهارة.
كدللئ ،لو كاف قل• لبس جوارب من قل ومخ عليها ،ثم احتاج إل زيادة

جورمحت ،ولبسه عل الخورمح ،الأول الذي مسحه ~وهوعل طهارة~ ،فإله يمح عل
الثاف؛ لكي يكون ابتداء الدة من المسح عل الأول ،لا مى المسح عل الثاف ،هذا
هو القول الصحيح ،ايه إذا لبس خما عل خف ممسوح فإنه يمح عل الأعل،
لكن يبني عل مدة المح عل الأول.

ولا بد أن ثكوف الطهارة بالماء ،فلو لبلمهإ عل طهارة تيمم فإثه لا يمح
علميها ،بثل رجل م افر ليس معه ماء ،فتيمم ولبس امحن ،عل طهاية تيمم ،م بعد

ذلك وحد الماء ،وأراد أن يتوصأ ،ففي هالْ الحال لا بد أن يخ الخمين ؤيغل فدملمه
عند الوضوء ،ولا تحوز المسح عليها ق هذه الحال؛ لأثه لم يللمنها عل طهارة غسل
فيها الرجل؛ فإف المم تجلق بعضوين فمط؛ وهما الوجه والكفان.

الشرط الئاق؛ أذكوف المسح علميها ق الحديث ،الأصغر؛ ولهذا قال صفوان بن
تحثال# :إلا من جناثة ،محن من عائط زثول وننم» فإذا مجاز عل الإنسان جنابه؛

١١٥

آباب اثنوا

فإيث لا تجزئ أن يمح عل ا-يووبتن أوامح ،،بل لا بد ثن نزعها وعل الفيض؛
وذلك لأف العلهارْ المحرى ليس فيها مسح إلا لااصرورة ق ا-؛قيرؤ؛ ولهذا لا يمح
مها الرأس ،بل لا بد من غل الرأس ْ-غ أنه ق الحدث الأصعر يمح -لكن

الحثابة طؤ\(وز\ أؤكد وحدثها أير ،فلا بد س الخل ،ولا يمنح فيها عل اقث؛
والقياس يقتفي ذلك.

لهدا الحديث ،،ولأف

الشرط الثالث،؛ أن يكوف المح ق المدة الي حددها الني ،.وهويوم وليله
للمقيم ،وثلاثه أيام بلياليها للمافر ،كا صح ذللت ،أبما من حديب عئ بن أي
ًلاإب زمح.بمن ل صحح مسلم قال! ®جعل رمول اف .ثلاة ايام وزلتهن

ص»رن:.ص:فيالمسحءلاقن.
فإذا انتهت ،المدة فلا مح ،لا بد أن تجلع الحنرب؛ن أو ا-قمين ،ثم JJo؛
القدم؛ن ،ولكذ إذا انتهت ،المدة وأنت ،عل طهارة فامتمئ عل طهارتلث ،٠لا تنتقفى

الطهارة ،ولكن إذا أرديتج أن تتوضأ بعل انتهاء المدة فلا بد من غل القدمين.

ئم إن زر بن نيش ماو صمواف بى عئاوث هل سمع مى السل .يقول
ل ا لهوى شنئا؟

 ^١المحق والميل ،فقال:ئلم،ئأذكزنمةاص الذي كان جهوري
الصوت فجاء يناديت يا محمل ..بصويت ،مرضر.

فقيل له• ومحلثج ،ثنائي رسول اطه س بصومتؤ مرتفع؟ وافه

<كأةا أك

لا محتأ

مق مح ،أص ه ف ث

! )١أحرجه م لم :ى1ب ،العلهارة ،باب اكومت ،ق السح عل الخفين ،رثم( .) ٢٧٦

يقولت

شمح(لأش اسسيى

١١٦

هدم سيئ ا1و،،،إتي

بمتضبمكم لعض أن قمل لء٠نلكإ ؤأنتر لا يثعيذا ه لالح٠ماتت ،]٢ولكن الأعراب

لا يعرفوف الأداب كنثرا؛ لأمم بعيدول عن الدن وبعيدوو عن العلم.

فاجابه الني ه بموت مرتفع كا سأل الأعرابأ؛ لأف وسول اض هآ أكمل
الناس هديا ،يعطي كل إن ان بقدر ما يتحمله عمله ،فخاطبه البي ر .بمثل ما

حاطبة به ،قال له الأعرابأ• ررالمرء تحب الموم ويا يلحن تئم؟ار بمي' محب القوم
ولكن عنله دون عملهم ،لا يساوترم ق العمل ،مع من يكوف؟ أيآكوف معهم،
أو لا؟

فقال الّثي

 ۶^ ١ ١ءغ من أحب يوم المامهء نعمه عغليمه —وقب الحمد —

ومد روى أنس بن ماللئ ،زْؤمحئبمثن هد 0القطحه ش الحديث ،،أف الرسول ه قال

لرجل محب اف ،ورسوله! ارإيالئ ،تغ من أحثتا  . ٠قال أنس؛ رافانا أحب ،رمحول افب

ه وأبا بكر وعمر ،وأرجوأل أكوف معهم؛ار '•
وهكدا أيصا نحن ننهي اغ عِإجل عل محة رسول اهثب ج^ ،وحلقاته الراشدين،

وصحابته ،وأثمة الهدى من بعدهم ،ونسال النه أن محعلنا معهم.
هده بنزى للإنسان؛ ايه إذا أحب قوما صار معهم ؤإن همر به عمله ،يكون

معهم ل الحنة ومحنعة اضُمنهم  jالحشر ،ونثربون من حوصن اارّول ه ■همعا،
وهكذا ..كعا أف من أحث ،الكفرة فإيه ر؛ءا يكون معهم —والعياذ بافب — لأف محبه
الكافرين حرام ،ثل قد تكوو من كائر الدنومح.،
 )١,أخرجه

كتاب أصحاب الني

باب منانبح عمر بن الخطاب ره؛ءسميبمن ،رنم

(  ،) ٣٦٨٨ومسلم ت كتاب الر والصالة ،باب الرء مع من أحب ،رنم ( .)٢ ٦٣٩

قؤح يياس اسسزا* j؟لأم سيدامساءا

١١٨

عائم• فمال،؛ إيه كو مئه ص يهل له مى ثوبة؟ ءقال،إ يعم ،دس جدل بجه يمحق

الئوبؤ؟ ائطلمح ،إل أرض كدا وكدا فإل تبما أناتا بمبموف اف ينال خاغبد اف ،معهم،
ولا رج إل اوبنذ هإئبما أرض نوء ،فاطلل حص إدائصص الهريى أئاْ ا1وت،
فاحتفثتفه ثلائئ وخمتوتلائئالنداب .ممالتثلائئوخمت :جاءثا؛ا،

يلأ شي إل اف تنال ،وئالئ ثلاذئ النداب :إة لب بمنل ■^ ١يط ،هائب
ملك  jصورة ادمي قجنتوه بجهم ~أي؛ ح،ةئا فقال،ت محنوا ما متن الأرصتن هإل
أتمها كاف أدثى قهوله .ممائوا هوجن»وه أدنى إل الأرض  ،٠^١أراد ،همصته ملائكه
الثحمةاارا؛ممميىعأوته.

ول رواية  jاضح؛ ®محكال إل المرنة الصالحة أئرُب ،بشز سل مى
أهلها؛،؛ ول رواية  jالصحنح" :قأولحى اطه تنال إل هده أل كاعدي ،ؤإل هدة
أذ يمرق ،ومال •،محنوا ما بجها ،محوجدوْ إل هذة أقرب ،مثز هغفر له>ا .وق رواية:
 ،^١٠٥١٠اصدر 0ثحوها،ا.

الثثبح
نمل االولف رِذذآثن عن أب تجيد سعد بن مالك بن ينال الخيري ~رصى

اضُتعال محه -أف  ٠^١١ه قال :كاف فيض كاف وJ٤لم ريل قثل تعه ؤبمن
مسا ،مم إثه يدم ومال ،عن اعلم أهل الأرض يسأله :نل له من ثوبة؟ فدل عل
ريل ،فإذا هوراهب —يعني :عابدا" ولكن ليس عنده علم ،فل ،محاله قال :إيه فتل
تسعه وتسهيرنا نفسا ،فهل له من توبة؟ فاّتعظم  ، ٣٠٠١ ^١هدا الدب وقال :ليض
 ١أحرجه البخ١ريت كتاب أحاديث ،الأساء ،ياب حدث الغار ،رقم(  ،) ٣٤٧٠وم لم ت كتاب
التوبة ،باب مول توبة القاتل ،رقم( .) ٢٧٦٦

-T؛ Lmالنوم

١١٩

لك توبة• فغضب الرجل وانزعج وقتل \إت\شإأ ':فأتم و 4مئه نفس ،ثم إيه سأل

عن أعلم أهل الأرض ،فدل عل رحل عالم فقال له :إنه فم مثه نفى فهو له من
توبة؟ قال؛ نعم ،ومن الذي يمول ث وبئذ التوبة؟ إ باب التوبة ئمتوح ،ولكن
اذهن ،إل القرية الملأنية؛ فإف فيها قوما يعثدون اممه ،والأرص الخي كاف فيها كآنبما
أن ياحز بدينه إل هدم المرية الخي يعبد
~وافه أءلم~ دار كفر ،فآمزْ هدا
فيها اف تبماةثوةت\ق ،فخرج تائبا نادما مهاجرا بل• ينه إل الأرض الي فيها القوم
الدين يعبدون افه ءِؤ؛جل ،ول منتصم ،الطريق أتام الموت ،فاحتصمت فيه ملأتكة

الزحمة وملائكة العدارسا؛ لأف الكافز "والعياذ باف~ يقبض روحه ملائكة العداُت،،
والمؤمن مبقى روحه ملائكة الزحمة ،فاخصموا؛ ملائكة العداُت ،ثقول :إيه لم يحمل
حيرا ئط• أي* بحذ نوبيه ما عمل حيرا• وملائكة الزحمة مول؛ إثه تاب ،وحاء نادما

تائبا .فحصل بينهإ خصومه ،فبعث ،الله إليهم ملكا؛ ليحكم بينهم ،فقال :قيئوا
ما بئن الأرصين فإل أيها كاف أفربؤ فهوله؛ مني ،ت فهومن أهلها• إل كائن ،أرص

الكفر أقرب إليه فملائكة العداي ،تقبض روحه ،ؤإذ كاف إل م الإيإن أقرب
فملائكة الزحمة ثقبفى روحه.

فقاموا ما بيثها؛ فإذا البلد ام ،اتجه إليها ~وهي بلمي الإيان— أقرب من البلد
الي ،هاجر منها بنحؤ شر —مسافة قريبة— فمصته ملائكة الزحمة.
ففي هدا دليل عل فواف كمة:

منها :أف القاتل إذا قتل إن ايا عمدا ثم تابؤ ،فإف الدٌ مال يقبل ثويته ،ودليل
له ،نسر م\ نوة دثهى لمن
ذللث ،ل كتاُؤت ،افه قوله مال • ؤ إن ائة لا نغرأن
ئثأء ه [  A:<،L Ji؛] ،يعنى :ما يوف الشرك فإن اممه يحال يانفرْ إذا ثاء.

مح يياضاسسيىعىئلأم_ •،الرسلم ءتإإ؛ئئشوثلث

١٢٠

وهذا الذي عليه جهور أهل العلم.

وذكر عن عبي< اف بن عباس

أف القاتل ليس له  ٩٠٢ا؛ لأف افه يقوو I

ؤ ومن يمتل مومث سا متمنيا هج_زآوم جهنمِ حه؛ نة 1وعنيث آقت

فقه وثمنه< وأعد لث ئJ١با عظيما .]،\ V:،Lil [ 4

ولكل ما ذهب إليه الحمهور هوالحو ،وما روي عن ابن هماس؛^^^ ١فإثه
يمكن أن محمل عل أنه لسزو نوئه يالنية للتقتوو ؛ وذلك لأن القاتل إذا قل تعلق
فيه ثلاثة حقوق!

الخى الأول! فه ،واكان! للمقتول ،والثالثت لأولياء المقتول.

أما حى اطه ،فلا شك أل اطه ثعال يغفرْ بالئوبؤ؛ لقول اطه ثعال• ؤء ينمادمح،

اكبث أتممأ عق أمسهتم لا ُفهلوأ من نجمة أق إنآللات يئفرآلأ.مب ،جمعا ه لالزمر;مآه]ا

اثن1فآني
ولقوله ثعال؛ ؤدأئ؛ن لا يذشكي خ أق إله-ا ءاحر ؤث"
نثم أثث إلا يالس ا؛رميكئ ومن بمعق يمح ،ت1يىأثاثا .ا بمنعم ،ئد ١لمداب توم
أشنمة ؤبجلن نهءتهكايا مج؟ إلا من ثاب وءامُى محبمجد محملاصنيما

ِبرد

أئه" سكث١يا ثكننت ؟.]٧• - lA:jU، ٠٢٠١١ [ ١٠

وأما حق المقتول ،فان توبه القاتل لا ثنفعه ولا تودي إليه حمه؛ لاثه مايثح،
ولا يمكن الوصول إل استحلاله ،أو اشرؤ من دمه ،فهذا هوالذي يبقى مهلال1ا يه
القاتل ولوئانر ،ؤإذا كان يوم القيامة قافه يفصل بيثهإ.
) أ حرجه البخاري! كتاب ،ضر القرآن ،باب نوله؛ ؤُألي؛ذ لا ينشي ح أش إنها ءاحر ُثُ
_ءثس،رفم(إآلأ؛)،وطم :كتاب اشر ،رقم( .) ٣٠٢٣

١٢١

آ-بابامود

وأما حى أولياء القتول® ،إي لا تصح توبه القاتل حص يسئم نفته إل أولياء
القتول ،محمر باكل ،ؤيقول؛ أنا القاتل ،وأنا ص أيدبجم ،إل شئتم اقتلوق ؤإذ بنم
فخذوا الديه ،ؤإل شئتم فاشحوا ،فإذا تامث ،إل افء ،وملم نمنه لأولياء اكول

"يعني؛ لورثته" فإل نوش تصح ،وما بينه وب؛ن اكوو يكوف الحكإ فيه إل اض يوم
القيامة.
خوٍةقجبم

 " ٢١وعن همي ادي بن كٌب بن مالك ،وكاف ئاين كمن ،ئْتهبمئ من سه
جى عمي ،قاو  Iنمعت 'كنب بن مالك لجئفيقئئ محدث بحديثه ح؛ن نحلم عن
رسول ائب ل عرؤ؛ نوك* مال ،كعب؛ لم أنحف عن رسول افي ه  ،3عروة
غزاها قط إلا ل عرؤة تبوك ،عيَ اي محي نحلت ق عريه يدر ،ولمأ يعاب أحد

محك عنه؛ إما -مج رّول ،افه ه والنلئوو يريدول عثر مزنئن حى جغ افه
دٌال بينهم وبى عدوهم عل عز ميعاد• ولقدنهدت ئغ رسول افه ه نله العمه
ح؛ن يوامنا غل الإسلام ،دما أجب أف ل بما مئهت .بدر ،محإو كاثثؤ بدئ أيكن ز
ااناسمنها•

وكاذ من حزي حى نحلئت ،غن رسول

عريؤ؛؛وك أق لم أفذ لط

أموي ولاآيثر منى ج؛ن نحلت عنه ق يلكر العزؤة ،وافه ما خمنت ،محتلها راجيهن

لط حكي جنمحا  ،3ينك العريؤ يلم بجن رّول ،اف ه يريد عروه إلا وري بثثرها
حى كائن ،نشئ ،العزوة ،محعراها رسول اطه ه ق حث ثديي ،وانتمل تمئا بعيدا

ومقارا ،واسمحل غددا محثرا ،محجل شنلس أمرهم ليتأهبوا أمه عروهم فأ-صرهلم

سسني؛لأمساضسظأشيظ

١٢٢

بوجههم الذي يريد ،واللموو مغ رسول اف كثثرولأعئثنهم كتاب حافظ (يريد
بدلك الديوال) قال كنب ت ممل رجل يريد أذ يتثثب إلا ظن أق ذيلذ سيحمي به
ما لم بمرل يه وحي مى اف ،وعرا رئول افب ه تلك الثزوه ح؛رر ظاثت المار
والظلال ،ئأنا إثها أصم  ،تجهر رمول اف ه والنلئوو مع 4وطفمق أعدو

لم أيهر منه ،فأرجع ولم أقض ثسا ،وأقول ق ثنى؛ أئا قادر عل ذلك إدا
أرذتر• قلم يرل ،يمادى بئ حمر انتم بالناس الخد ،فأصح رسول ،افب .عاديا

واثنلئوو منه ولم أقض مى جهازي شسا ،م عدومث ،رز يخط ولم أقضرشسا،
ئلم يرل ،بجادى ي حز أترعوا ومارط الثرور ا ،ئهممئ أذ أزمحل قأذركهم،
قيا لثتي هعلت ،،ثم لم يميز ذللث ،ل-_U ،؛ ،إدا حرجث ،ق الناس ثني
رثول افب س تنربي أي لا أرى ل أنوه ،إلا رحلا مغموصا عاته ز المماق،

أؤ رحلاتير عدر افه تعال منر الصعماء ،وذإ يدؤني) رئول الد .حمر بلغ تنوك،
هفال ،وهوجابمل و الثوم بسوك؛ راما قتل كنت ،بن ماللئا؟ ا قال رجل بذ ض
تلمه؛ يا رثول ،افي ،حثثه برداه واثإؤ نرعطموأ ا .همال ،له معاذ بى جثل ظهه'.

بمر  Uملث،ا وافي يا نئوَل افِ  Uعبما عي إلا لحوا .قثكث ،زئول افي

لألأوُسملإماب،محالنثولافِس« :اي،

آبا حسمه® ،قإدا هوآبوحثمه الأنصاري وهوالذي ثصدى إض؛ع الثم ■<_ لزه
اقافئون.
 ، ١١أصم• أتماأٌيل■،

ر  ٢٢تفارط العرر '.أي تقدم الغزاه وسموا.
( )٣ءءلم؛هت جانسه .ول الكلام إشارة إل
(؛)رحلاميئات لابسالماض.

ينم ه ولLما,،

١٢٥

<ا-رابامرات

مى ملك عشاو ،وؤنئ كانتا .ممزاته ^ ١فيه؛ أما ثني ،فإنه قد دلن؛ا أ 0صاحبك

قد

ونم عنعللث ^١ ،؛ ^٠١،هوان ولا مضثتة ١^ ٠٠^ ١٥ ،ئواصال2ؤ ،يئنتر حى

^ : ١۶١نقية ّ من ص ،قتئت ^١ ١^ ،مجزباا  ، ٠١خر إذا قضت
أربموذ مى الخنتث وانظبث الوحي'  ٠إدا رموو رسوو اف ه يأسى ،ققاوت

إئ تّوو : M ^١أمك أن :نرق  ،،^^١ممنت :،أطلئها أم ^ا أسن؟ ققاَل:
مجيخزلأ.،ئ،لإثنفي :الحقي
بأهلك ٥؛^^ ،عئدهم حر يمقي افه ز هدا الأمر .قجاءت امزأة هلأو بن أمق
رمول ،افب .قمالث ،له• يا ونول ،اف ،إف هلال ،بن أمة ثيح صايع ليس له لحائم،
قهل دكرْ أذ أحت'مة؟ قاوت ررلأ ،ولكن لأ مزثنك» ققالئ؛ إيه وافي ما به من لحزكه
إل ميء ،يوافي ما وال يكي مند كاذ من أةرْ ما 'كاف إل يومه هث-ا .قماو ل بعضن

أهل• لوانثأذنته رسول افي .ل امرأتك قثن• أذذ لامرأة هلأو بن أب أو كئدمه؟
مادا يقول رسول افي ه إدا
ققلت• لأ أسثأذن فيها رسول افب دما

 ،^١ه نجز شاب ،قليت

عم ^ ،هكنل لا خمتون ونه من

جئ بي عن كلامنا ،م صليت ،صلاه المجر صباح

لتله عل ظهر بتت ،من

بيؤتثا ،منا أنا جالس عق الحال ،^١ ،يكز اف دمال من ،١قد ١^٠ئت ،عو مي
وصامت ،عق الأرغن بإ رحبت ،،سمعت ،صوُت ،صايخ أوق عل سايُ  ٠يقول

بأغل صؤته؛ يا'كني ،بن مالك ،أبشر• قحررمت ،ساجد-ا ،وعزمت ،أيه قد جاء مج•
( )١فجرما ت أحرتها.

( )٢استالبث الوحي ت أبطا.
( )٣اوقا عل سبع؛ صعل -عل جل بع •

فؤحيياضاسايضمذئلأءسدالوطؤن صإأسيوث1م

١٢٨

ول

لأ:ضممحخمبجياتافيامح،لإذا هد؛؛بمأاشد

صلذينئمحلإمحس'''.
الثثى
هذا حديث كعب ين ماك نبجهبمثئ ،ق قصة ثئلفه عن غزوْ تبوك ،ولكثت
غزوة تبوك ق السنة التاسعة من الهجرة.

غرا الني ه الروم وهم عل دين التحاوى ح؛وا بلعئ أمم نجمعول له،
وأقام بثثوك عشرين ليله ،ولكنه لم:ز كيدا ولم ين
فغزافأ المن
عدوا فرُح ،وكائتا هده العزوة ق ايام الحر حين ءلايت الثإر وصار النافقول محئون
الدنيا عل الآ•حرة ،فتخلم ،المنافقول عن هذْ الغروة ويووا إل الظل والرطت،
والتمر ،وبعدت عليهم الئمة ،والعياذ بايله.

أما المومنوف اِقثص ،فإمم حرجوا مع الني ءقجادقةقأصمُ ولم يثن عزمهم
بعد الثمة ولا طين؛ اكإر.

إلا أن كعب بن مالك ^^^ ٥نحلئن عن غزوة تبوك بلا عذر ،وهو من

الؤمن١ر^ افلص؛ ولهذا قاوأ ءرلم أنحف عن رمحوو افه ه ق عروة غزاها ةط»
كل غزواُي الرمول ه قد مارك فيها كعب جنمحم فهومن المجاهدين ق مثيل

اممه ،إلا ل عزوه بدر ،فمد تحلم ،فتها كعب وغثره؛ لأف الني عفيهآلألأ0ؤقلأأ حرغ
( )١أحرجه الخاريت كتاب ،مثر القران ،بابه قت آلثثثت قكح ■طغؤأه ،رقم ( ،) ٤٦٧٧
وملم * كتابا صلاة السافرين ،بافب استحالب اركعتن ق السجد لن قدم من صمر ،رنم
( .) ٧٤/٧١٦

١٢٩

من ^^١؛ لا يريد القتال؛ ولذبك لم يمج معه إلا ثلاثمئة وبضعه عثر رجلا فمط؛

لأمم كانوا يريدوف أن ياخذوا عترا لقريش ،أي• إبل محملة قدمت مى الشام ترد
مكه وثمر بالدية.

فخنج الّثي عثيأمحْثئم بن أجل أف يتمل هذ<ه العتر ويأحدها ،وذلك
لأل أهل مآكه أخرحوا الني و .وأصحابه من ديارهم وأموالهم؛ فلمهذا كاثت
ويل له أن تخرخ لياحدها ،وليس ق ذلك
أموالهم غبمه للبي
عد-وان من رمول الله ه وأصحايه ،بل هذا أخد لبعفى حمهم.
خرج الرسول ه ل ثلانمثؤ وضمحه عثزرجلا لمز معهم إلا بمحول بعيرا

وفرسان ممط ،ولمز منهم عدة والندي قليل ،ولكن افه حمع بينهم وبئ عدوهم
عل غير ميعاد؛ لنمي اطه ما أراد مؤثر.

ف يع أبو سميال ~وءو قائد البتر" أل البي ه خرج إليه لثاخد العين،
فعدل عن نثره إل الثاحل وأرسل إل لريش صارحا تجحدهم -أي! يتغيثهم،
ويقولت هلموا أنقدوا العير.
فا جثمت فريس ،وخرج كتراوها ورعاوها وثرفاوها فيا ذ تسعمئة إل
ألف رجل•

خرجواكا فال اشُعنهم ،خرجوابن ؤيارٌ،م ^^ ١وره آلثا؛بم ،ذتذت
ص سد_في أش ه تالأمال٠] ٤٧ :

و1ا كانوا ق أثناء الهلريق وعلموا أف العير نجش ثراجعوا فيا بينهم وقالوات
العتر نجئ ،فا لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل؛ والله لا ثر-أع حرثقال م ^ ١فتقيم فيها

١٣٠

ثلامحا ثنم الحزوز ،ومش الخمور ،ونaلعلم الطعام ،وسمع بنا العرب فلا يزالوف
تها؛وونا أبدا.

هكذا قالوا< ،طتا واستكباوا وفما ،ولكن —الحمد فه— ص1ومتإ العرب

يتحدث 7أم بالهزيمه النحراء التي لم يدق الحرب مثلها ،لثا القوا بالني ه
وكاف ذلكر ل رمقاف ق الثنة الثانية من الهجرة ،ق اليوم الئاع عثر منه،

القوا فاوحى اطه عَهقل إل ا1لأئكة :ؤقأ

قوأ أكمّ ١^١^ 0ثأفي ق

نلوب آئمك\ كثروا ألرعب<ه [الأمالت'اا] ،انقلن ،ق الأية وسستا للمؤ^؛؛

ؤإلقاة اوعب ق قلوب اثدين كفروا ،فإ أقرب ،اشز ق هزم الحاو؟! ^ ق
قلوُب الأعداء ،وبات ل قاومب ،الومن؛ن.

ف؛ئت ،اطه المومن؛ن ثبائا عفلينل ،وأنرن ،ق ةالو<ؤ_ ،الل.ين كثروا الزهمن.،

قاو  ،٥١نبحايه^ :

 '٧١هود،آمحعثايى تأصررأ منب؛؛ حقل ؟ >^١ه [الأمال:مآ ،]١

أي:كلِضئل ،اضربوا ظلأ<ئبمثلئم.

فجعل الملمون —وفه الحمد" يجلدون فيهم ،فقتلوا نيمن رحلا وأمروا
سبحم؛ ،رحلا ،والذين قتلوا لبموا من أؤلرافهم ،الدين قتلوا كلهم من صناديدهم

ويرايهم ،وأحد منهم أربعه وعثروف رجلا يحبون سحتا وألموا ي قليب من
قلب بدر ،سجبوا حثي ألقوا ق القاسب ،جثثا هامدة ،ووقف عليهم النبئ
وقال لهم؛ رريا قلاذبنيلان ،ينادبمم بأمائهم وأماءآثايهم ،هل،
ْم

َِ.

محمء

ِء,جم,.ء

ِْ

ُ

وجذثم ما وعذ ربكم حقا؟ Jp؛) وجذت ما وعذف نبي! حقا» .فقالوا :يا رسول افه،

كيث ^؛ ٠أناما هد -جثموا؟ قال :رروافه ما أنتم بانتغ لط أهول ،منهم ،ولكنهم

آ-؛او،امة

١٢١

لا محبون ٠ ٠لأمم موش ،وهدم سوغ الخميس نعمة ،عانتا أن سكز اض عغجل
علها كلما ذكراها.

يصر اض عغيثل نبيه  ،.وسمى اممه هذا اليوم

ألمنكالب يوم ألش

ألثئتاتيهلالأنفال:ا؛].

هذا اليوم فرمحا افه فيه نتن الحل والباطل تفريثا عظهإ ،واظر إل قدرة افب
عجل ل هدا اليوم ،ائتصز ثلايمئة رجل وبقعه عثر رجلا عل نحوألم ،رحل

أكمو منهم عدْ وأئوتما ،وهؤلاء ليس معهم إلا عدد فليل س الإبل والختل،
لكن نصر اممب عجل إذا نزل ،لقوم لم يمم أمامهم أحد ،ؤإل هاJا أثار اف ُقولهت
ؤ ولمي ترقم أكث تنرّ وأنم أذلاه لمش عندكم ثيء ؤ«أدمأ أكن للم ئتؤثون ه
[الءمران":اآا].

ولثإ كان الملمون حن فتحوا مأكه وحرجوا باثى عثر ألما وامامهم هوازن

وثميف؛ فأءج ،1المسلمون يترم؟ وقالوات لنثغلت ،اليوم عن قلة ،فغلهم ثلاثه
آلأب وخمس بئؤ رجل• غلوا اثش عشر ألث رجل بقيادة المش  .لأمم

أعجوا بمم ،قالوا؛ لن ،ثغلب اليوم عن قله ،فأراهم اشُ عجل اف كثرمم لن
لنفعهم•

> أخرجه الخاوي :محاب الغازى ،باب تل ئ جهل ،ر؛م (  ،) ٣٩٧٦وم لم :محاب الخة
وصفة نممها ،باب عرض مقعد المت من الجة أوانار عله ،رقم(  ،) ٢٨٧٥من حديثح أنى،
عن أيٍر طلحة

وأخرجه م لم :كتاب الخة وصفة نعيمها ،باب عرض مقعد الست ،محن الختة أو ازر عله ،رنم
(  ،) ٢٨٧٤من حديثا أنى خ؛غقتن.

فلح

١٣٢

انماسق،نئلأم سد الرسد؛زا

قال ثعال :ع{ ■منحاأذ محج؛تغءظثإ كرهطأ ثر س-ي ،عنا==ظم
ثنتا ونحاثن ،عثا=ظم آمحرنض\ بما يحتف -م ؤيتم ئدتجمى بر لاكوة:ه .]٢
أتدرول ماذا حمل لأهل بدو؟

اطح الئه عليهم وقال لهم* اعملوا ما ستم فقد غفرت لكم.

كل معمية تقع منهم فإما تغفره؛ لأف افن مقدم.
فهدم الغروْ صارت سبيا لكل خثر ،حش إل حاطن ،يى أبير يالتعه ;فؤممنبمن

لثا حمل منه ما حصل ل كتابه لأهل مأكه عندما أراد البي ^ ٢^١^١٥١٥،اف
إل أهل مكه محرهم ،ولكن افه اطغ نبيه
يغزوهم غزوة الفتح كب هو
عل ذلك .أرسل حامحلب ين أي ثلتعه الكتاب مع امرأة فاخر النبث؛ ه بدلك عن
محلريق الوحي ،فأرمل عل بن أبي) ءلال ،-وواحدا معه حى لحقوها ل روصة م
رومه خاخ ،فأمثكوها وقالوا لهاث أين الكتاب؟ فقالغت ما معي ،كتاب .فقالوا
أين اوكتاب؟ شخرجك أو لثزص
لها :أين الكتاب؟ واش  Uكدنا ولا ٌ
ثياتلث،؟أ فل ،رأيت ،ذللث ،أحرجته ،فإذا هو من حاطس ،بن أبير هكل إل قريثن،
فاحلأوّْ

والخمد ض اثه لم يمل إل قريثن ،فصار ؤ) ^ا نعمة من اف عل اللم؛ز،

وعل حاطت،؛ لأل اليتم ،أراد ما حمل من نعمة الله.
فاورئُوا الكتاب ،إل الشن ه قال ل :ررياخاطث U ،،هد!؟» قاعتين .فقال

عمر :يا رسول اممه ،دعني أصرب عنؤ ،هل.ا المنافهم ،،قال له النبي ،ءفيهأدث.الآهؤقلأأ:

أ-و1بااموة

١٢٣

ررإثه مد» نهد بدرا ،وما يدرذ ،نعل الق ،اطغ عل أهل بدر مقاوت اعملوا ما شثم،
صغفزثها»رن.
وكاف حاطب من أهل بدرهؤؤؤبقنئ.

فالمهم أف هذ 0نحثث عنها كعب ،نأكنها لينت ق أوو الأمر ،إلا ل ثانٍر
الحال؛ لأل الني .لم؛نرج ليتال ،ؤإيا حرج للعثر ،ولكن الله جع بيئه ويتذ
عل"وْ عل غم ميعاد ،وكاست ،غزوة مباركه ولنب الحمد• ثم ذم بيخه النثي ه ليله

العمة  jمز ،حيث ،بايعوا النئ ه عل الإسلام وقاو :إش لا احب أن يكوو
ل ب دلها بدر.

يعتي ،< :أحب إليه من عزوة بدر ،لأعا بيعه عفليمه.
لكن يقوون كائت ،بدر أذكر ل الناس منها ،أي؛ أكنز ذكزا؛ لأف الغزوه
انتهزت بخلاف البيعه.

عل كل حال نْتقهتئ تل نمنه بائه إف محايته بدر ممي .حصلت له بيعة العقية،
فرصي افه عن كم ،وعن خمع الصحابة.

يقول ،همحقمحذت  ٧٢نم أثن محط أمحوي ولا آبمز مز ح؛ن نحلممق عنه ل
تنك العرؤهء -أي '.غزوة ئوك -كان قوي البدن ،ياسز الحان ،حر إنه كاف ءندْ
راحلتان ق _ ،الغزوة ،وما حع راحلتتن ل غزوة قبلها أبدا ،وقد امتعد ونحهز

بخهمحة وكال ثن عادة اليي ه ايه إذا أراد غزوه وري بغرها ،أي؛ أظهز حلاف
■  ١آ أحرجه الخارىت كتاب الخهاد وال بر ،باب الخامحوس ،رقم( ،)٣ ٠ ٠ ٧وع الم :كاب فقائل
الصحابة ،باب من فقائل أعل بدر ،رثم(إة؛'اآ)،من حدين ،عل بن ش طالب

١٢٥

؟-واو،ااتربات

يقوو كعب بن مالك؛ !^^٥إو الرموو ه نحهز هوواثلموو وحرجوا
س ا لدية.

أما هو رمح.بمثئ فتاحز وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقووت أ -إس
تبمم• ولكنه لا يفعل شيئا ،حى تمادى به الأمر ولم يدرك.

وق هذا دليل عل أ 0الأن اف إذا لم سائر بالعمل الصالح فإله حري به أف
نحرم إياْ ،كإ قال اض ت.بحائهت ؤؤيملب

وأبمتمئ؛أتإ ييقمنوأ دء أول مم،و

وئور<ؤلم  ،1طثشهتر بمثهؤن ه [الأنعام ،] ١١ ':فالإنسان إذا علم الخى ولم يقبله ؤيدعن

ل ين ول وهلا ،فاو ذلك قد بموته ونحرم إثاة -والعياذ باق -كإ أف الإن اذ إذا
لم يصبر عل اجلصلأ ثن أول الأم فإيه نحرم أجرها؛ لقول الثي ثؤامحْؤكالآمت

ءإئا الئي عندالئدثة الأول»را*.
فيك -ا أحي -أف تمايز بالأعإل المالحة ،ولا تتاخز فتاذى بك الأيام
ثم تعجز وتكل ويغلب عليك ،الشيطان وائوى فثاحث ،فهاهو خهبمهكل يوم
يقول• أجرج• ^ ؛ادى به الأم ولم برج■
يقول نيقؤؤوقنئ '.فكاف تحر ل نسه ايه إذا حرج إل محوق المدينة ؤإذا المدينة

وشفيهارّولاف.ولأ أبوم ،ولا ءمئ،ولأنجائ ،ولاعئ ،ولأالثابقو0
الأولوف من المهاجريى والأنصار ،إلا رجل مغموس ق القاق -والعباد باممه— يي.

غمه نفاقه فلم ؤنرج ،أورجل معذور ءذرْ الله عِفقل• فكا 0يعتب عل نفسه ت
 ١أ حرجه البخاري■ كتاب الجنائز ،باب زيارة الفور ،رنم (  ،) ١ ١٢٨٣وم لم؛ كتاب الخناتز ،باب
ل ا لصر عند اكا-عة الأول ،رنم (  ،) ٩٢٦س حدث أس خ؛.ءثئ.

قمح(ياس انمايض *ذتلام سيد ا<1سل؛ق

١٢٦

ك؛ث لا نمى ل المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم ،ورسول اطه ه لم يدكزه ولم تال
عنه حش وصل إل ئوك.

فبينا هو حالي وأصحابه ق تبوك سأل عنه ،فقال رسول اش؛ اءآين كتب بن
ماللئح؟' ١فتكلم فيه رحل من بتي سلمه وغمزه ،ولكن دافع عنه معاد بن حبل رْ؛هبمنن
مكثج التي ه ولم بجب بثيء ،لا عل الل<ي عمزه ولا عل الل<ى رد •

فبيث،ا هو كدللث ،إذ رأى رجلا مبيصا ،يحني• بياصا يزول به الثراب من
بعين• ،فقال الني.ت رركن آبا حتتمه،ا ،فكاف أبا حيثمه.
وهدا إما من فرامة التي ءيوآئث0قئم ؤإما من قوة ظرْ •.

ولا ثلث ،ايه من أقوى الرحال نظرا وسمعا وثُلما وف كل ّّية ،وأعطي
قوة ثلاص رجلا بالنسبة للنا ء

وكذ.للث ،أعطل قوة ق غر ذلك،

صلوابتؤ ري ؛ وسلامه عليه.

وابو حيثمه هن<ا هو )^•^١تمدي؛  ٤١۵عندما حث ،النيل .عل الصدقة،

ضيق اكاز كل بس حاله .فكاو وحل إذا حا؛ بالضيقة الكمرة قال
المنافقول؛ هدا مراة ما أكثر الصدقه ابتغاء وجه الألب* ؤإذا جاء الرجل الفقثر بالصدقة

الي*برة قالوا• إة اض عني عن صيخ هاو.ا٠
اطر ""والعياذ بالأئب~ يلمزوف المؤمن—؛ن من هنا ؤمن هنا ،ك،ا قال اش!

< أ ك ؟؛^٠٥

 4القدقه نأل؛ى ال

يدوق إب ينيره لاكرة:بم¥آ ،أي :إذا تصدئوا بإتثقون قالوا :إل افة مأ
عن صاعك.

١٣٧

آ-واواارتيية

وهكدا النافق ثر عل اللممتن ،فإل رأى أهل الخثر لمزهم ،ؤإف رأى اكئرين
لمزهم ،وهوأحبث عباد افب ،فهو ق الدرك الأصفل مى النار .والمنافمول ق زمننا

شم;ُساماتجوفوصمامصا:
هزلاع متزمتون ،وهؤلاء متشددون ،وهؤلاء أصوليون ،هؤلاء رجعيون ،وما أنسه

ذلك من الكلام.
فكل هذا موروث عن المنافقى ق عهد الرسول

إل يومنا

هدا.

لا يقولوا؛ ليس عندنا منافقون .بل عندنا منافقون ولهم علامات ممره؟

وقد ذكت ابن المم رحمذاثث ق كتابه(مدارج الثامح))  ٣و الحزء الأول
صمايتج ممره من صفاُت ،الثافقذر) ،كلها ميه ل كتان افه عئققل ،فإذا رأيت،
الأن اف إذا ثكلم الناس عنده ق أهل الخم فال :هذا متزمت ١^ ،،متشدد .وإذا

رأى الأن ا 0المحس الذمح ،بمدر ما ءن ْد تحتس قال :هذا بخيل ،اهثه غى عن
صدفته .ؤإذا رأث رجلا يلمر الومتئذ من هتا ؤمن هنا ،فاعلم اله منافق والعياذ
ضح ألسوكتا وائ;رى
يلمزورنتت\ ائلوعمى
باش ءؤ
لأ محدوف إلا ثء.د.ءز سمين عنبمر ثخر آذق ،ممم وث؛م عد١ب آلم ه لالمة:هب؛ا،
فاسقينا مى الخديث ،فاتاوتين عخليمثن:

الفائدْ الأول :أو الاتساق لا نجغي له أن:احن ءنفعلالخم،بللأدأن
يتقدم ولا يتهاوف أو يتكامل.
اْدارجانلكين(ا/؛هم-ماا*ّآ).

همح رياس اساسق * jكلام سدايرسيي)

١٢٨

وأذكن حدث  Juالض قيئص ُم ق ائذين ميمون إل السجد ولكذ
لا يتقدمون إل الصفئ الأوو ،بل يكونون ق موحره .قاو! ررلأيزال يوم يناحرون
حك،بجحرهم  ١١٥١؛.
إذا عوذ الإنسان نفثه عل التأحير أحزه اممه عغتجل ،فبادر بالأعإل الصالحة
محثائمحاينساشهل.

الفائدة الثانية! أن النافقين يلمزون ٣^١؛ ،،إن تصدى ا،لسالمول بكم قالوات
هولا؛ مراوون ،ؤإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا؛ إف الله غني عن عملك وغى
عن صاعك ،كا سبى.

وقد بت عن النبي علتؤآلصلأ٥إكلأإ! لأمن تصدق يعدل هرة من كنب طيب

~ولأبميل افه إلا الهقب~ هإن افه يثملها بيمينه ،ثم يربيها لصاحثه —أي! بإ يعادل
ءره~ ي يربي)

قلوْ ~أيت مهزْ ،الحصان الصغو -حئرظوو مثل الحتل»ُ

وهى تمره أو ما يعادلها.

بل قان ،الرسول

! لأادقوا المار وم بثؤ ءرٌْر  ،أي! نصف

تمرة ،بل قاو افه ع؛بجل! ؤءمن ينمل ظثثال درة ئثإ ثرهء ه دش يتمل

مثمتثاث يرم سنا بر،وه لالزلزلة:لأ-ه] ،واممه نبماىقؤو\ك لا يضح أحز اد<سنين.
( )١أحرجه مسلم؛ كتاب الصلاة ،باب تسوية الصفوف ؤإقامتها ،رقم ( ْ ،) ٤٣٨ن حديث
أي سعد الخيري تنحئفيثثق.

( ،٢أخرجه البخارىت كتاب الزكاة ،باب الصدقة من كب حليب ،رمحم (  ،) ١٤١ ٠وملم ت كتاب
الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب اليبج ،رقم (  ،) ١٠١٤من حديث أيي) هريرة خن;.قئئ .

( )٣أخرجه الخارىت كتاب الأدب ،باب حليب الكلام ،رقم (  ،)٦ ٠ ٢٣ومكلم ت كتاب الزكاة ،باب
الحث عل الصدقة ،رقم ( ،) ١ ٠ ١ ٦من حديث عدى بن حاتم مح.محق.

١٢٩

آ4-و،امة

يقول ن?ؤلآ>قنئ•' إله ء بلئه أف الّ؛يه ر،-خ قافلا من الغزو ،بدا يفكئ ماذا

يقول لرسول اممه

إذا ر-ح؟ يريد أن يتحدث بحديث ؤإن كال كذبا ،من أجل

أن يعدنه الض .فيه ،وجعو يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول ،ولكن

يقول (يؤهه'•'" فل ،بغ الني ءكهآقلأ0لآقلأإ الديي ذهب عنه كل ما خمعه من
الاطل ،وعزم عل أف يهن للس .الحؤ ،يقول :فقدم النل س الدسه ويحل
المجد ،وكال من عادته ومقه امحه إذا قدم بلده قاول ما يفعل أن يصل ق المجد
ءفييآئأهأئ؛أ ،وهكذا أمر جابرا نيؤغه كإ سأذكئ 0إذ ثاء افه• فيحل المجد
وصل وجلس للناس فجاءه المخلفون الذين نحلفوا من غم عذو مى المافقين،

وجعلوا نحلفون له إمم معذورون ،فيايعهم ويتغفئ له ،ولكن ذلك لا يفيدهم
ممزلإإنعزمحايَخة

ءش بمفر أذه ثم ه [ ،]٨ * :^١فيقول؛ أما أنا فحزمت ،أن أصدى الني ءدوألصلأْؤئم
وأح؛ره بالصدق ،فدخلت المجد فلمنل عليه ،فتبسم سم المعصم~ ،اى« الذي
غتر رامحن عى"" يم قال!  ٠تعال . ١١فل ،دثويتؤ منه نالل٠ :ما حلثاث،؟،ا.

فقال نمحههنن؛ يا رسول اممه إي لم أنحلم ،لعذر ،وما حمعت ،راحلي ،قبل
عزوي هذه ،ؤإي لو جلست ،عند أحد يمن ملوك الدنيا لخزجت ،منه بعذر ،لمل

أوتيت ،جدلا -يعني :لو أي جلمستح عند شخصن مذ الملوك لعزفتإ كيفن أقئلمحن
منه؛ لأل الله قد أعهناي جدلأب ولكي لا أحديلث ،اليوم حديئا ثرصى به عر
فيوثلئ ،أن يخط الله عل ل ذللنج ،رجو^بمق.

^اتكذك،،ولوحدثلئح؛اوكذكإ،
ورصيث ،عني اليوم ،فاثه يوثلث ،أن يسخط اض عئ.

١٤٠

فاخآتمهضق،فامم.
ول هذا مى الفوائدت

أولا• أف اممه نبمادمؤثاك ثل يني عل العبد فتعصمة مى العصية إذا علب من
قاJهضاث.

فاو كنأ هققبمن و هأ أو ثني عر الرّوو ثدوئص»; حل افُذلك
عن قله وأزاحه عن قلبه ،وعزم عل أن ثصدى الض

ثانيا• اله نجغي للإنسان إذا قد-م بلمدْ ،أن يعمي إل المجد قبل أن يدخل إل
بيته فيمل فيه ركعتم؛ لأف هده ستة ال؛ي عيوايقلاوئم القولثة والفعلثة.
أما

فكإ ق حديث كس بن مألك ،ينحهبمثن.

وأما القوليهت فإو حابز يى عبد افه ^^^ ١حل باغ عل البل ه حمله ق

أثناء الهلريق ،واستثتى أف يركبة إل المدينة وأعطاه النبي

شرطه ،فقدم حابئ

الملءيتة وثد قدم الثي ه قبله ،فجاء إل رسول افب ه فأمنه أن يدخل المجد
وبملركشُ ' •

وما أظن أحدا س الناس اليوم ~إلأ قليلا— يعمل هده الثنه ،وهدا لحهل
الئاس بان*ا ،ؤإلأ فهوسهل والحمد فه.

وسواء محلسث ،ل مجدك الذي كنث ،تمل فيه القريب من سك ،أو صثت
ل أدثى مجد من م احي الثلب• الذي أنث ،فيه حصالت ،الثق.
ا أحرجه اJخارىت كتاب البيؤع ،باب شراء الدواب والخمر ،رمم(  ،)٢ ٠ ٩٧وم ؤلم؛ كاب
صلاة السافرين ،باب امتحباب الركتن ق المجد،لن فدم من مفر أول قدومه ،رنم( ،) ٧١٥
من حدين ،جابر إْءأإئ؛ءنغ.

١٤١

٥٠٥١ uU-T

رجل قوي اهجة فصيح ،ولكن لممواْ
ثالتات أف كعب بى مالك
وحومه من اغ امتع أن يكدب ،وأحتر الني .بالحي •
رابئا :أو الإن اف الغشث هد

فإذا هاَل هائل :كيف أعرذ أف هذا

تبثم رصا أو سئم نخط؟
ملنات إل هن<ا يعرف بالقرائن ،كثلون الوجه وتغؤْ.

مالإن ال يعرف أل هذا الرجل

رصا بإ صع أوتبئ-ثي ّمخطا عليه.

حامتا :أنه محوز للإنسان أن  jjjهاء عل القاعد ،لأف كنا هن ثأ
ارئناو».

وهوهائأ ،فقاو لة الس

سادتا؛ أف الكلام عن لرب أبلح س الكلام عن يعد ،فإثه كاف بإمكان
الرسول .ؤ أف يكلم كعب بن مالك ،ولو كاف بعيدا عنه ،لكنه أ<ر 0أو يدئومنه؛
لأف هذا أبلع ق الأخذ واوي وائعانة؛ ^ ، JJUقال لة الرسول ^■^ ١٣؛
«اذئ».

سابعا :كال يق؛ن كعُب ،بن ماللئ ،نؤقؤئنبمثئ حيث إيه قال• إثي أستطع أن
أحرج بعذر من الرسول عثيأكلأ0ؤئمُ ولكن لا يمكن أف أحرج منه بعذر يعذرف
فيه اليوم ثم يغفسئج اممه عل فيه غدا.

ثامنا :أو
ومحاورتئ للرمول

الئؤ وأحمى ،فإف كما ننحقممنبمه حاد ،أن يسمع اف قوله
فيزل اممهُفيه قرآنا ،كإأنزل ز قصة الرأة الجائلة

ام ،جاءت إل الرسول عاثيآدقلأ٥أئيم ثشكو زوجها حنن ءلاهر منها ،فأنزل اممه

شيح;ياض اماسق ض هدم سد ا1رسدتي

١٤٢

مها آيه من القرآزت جآ سخ أثث مد ق محيلك ؤ ،روحها وحه إل أش وأممت
معءئاومحأإ0ه مع آمير_ه لالجادلة.]١:
يمول كعب ده.بمقت إيه اش إل الرمول ه وصدقه القوو وأحترم أيه لا عير

له لا ق بدئه ولا ل ماله ،بل إل لم نجمع راحلتي ق غزوة هبل هذه.
فقال البي

®أثا هدا فمد صدى® ،ويكفى له فخرا أف وصفه الض ه

بالصدق« :أما هدا فمد صدى ،قب' حر يمضي افثفيالث» .فدهب الرحل متينا
لأمر افب عغ؛ْلمؤمئا ياممه ،واته ما ثاء اف كاف ،وما لم يشأ لم يكن.
فشحقة قوم من بمي سلمه ثن قومه وجعلوا يزيتول له أف يرجع عن إقراره،
وقالوا له :إيل— ،لم تذنب ذنبا قبل هدا ،يعني :مما نحلمت به عن رسول اممه ق^،
ويكفيك أن يستغفر لك رسول اممه س ،ؤإذا استغفر لك الرسول .غمز لك،
فارجع كدب نمنك ،يل :إي معذور• حش يستغفر لك الرسول ءثوآئوْزصم

فيض استغفر لهم ها جاووا يعذرون إليه• فهم أف يفعل ;نحهبمق ،ولكن اممه مبحايه

أنقده وكتن ،له هذه المفته العفلمه التي يتل ق ىاُت ،اممه إل يوم القيامة.
ف أل قومه :هل أحد صغ مطقا صنت،؟ قالوا :نعم ،هلال ،بن أميه ومرارة بن
الربح ،قالابجا فلته ،وفل يا ميا قل لك.

يهول® •،مد'كروال رجلتن صالختن ئدنهدا بدرا ،ف؛هءا أنوم®.
أحيائا يقيفن اممه للإنسان ما بجعله ينع النؤ اقتداء بغيره وناسا يه.
فهو ننحؤجبمثئ لثا يكز له هل<ان الئحلأن "وهما من خيار عباد اممه من الذين

ثهد'وا بدرا -فقال :ل فيهكا أسوم .فتصيث ،،أي :لم يرجع إل الشل عيهسْؤصم.

١٤٢

قامر الني ءيهألصلأةؤئم الماس أف غجووهم فلا يكلموهم.
فهجرهم ا.ل لمول ،ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشوو ولكمم بلا عقول،

قد دهلوا ،وتنكرت لهم الأرص فا ص بالأرض المي كانوا يعرفوما؛ لأنبمم ثمنوف

إن شوا لا يرد عليهم اللام ،ؤإن قابلهم أحد لم يدأهم باللام• وحى المئ
ءفييادقلأْؤئم وهو أحن الناس حلما~ لا يلم عاليهلم الثلأم العادي.
يقول كعب ههفق '•'،كنق أحضر وأنلم عل المئ س فلا أدرى•" أحث ك
ثقته برئ الملام أم لا.
هذا وم البي ظيأئؤؤئ؟أ ،وما فلمك برحل ءرّجر ق هذا المجشمع الإسلامي

الذي هو حثر القرون؟ إما ستضق عليه الأرض ،وفعلا صائن ،عليهم أمهم،

يوما ،أي!
وًلئوا أن لا ملجا من اللب إلا إليه ،وبقوا عل هذه الحال مده
شهرا كاملا وعنرين يوما• والماس قد هجروهم فلا يتمون عليهم ،ولا يردون

الثلأم إذا لموا ،وكايم ق الماس إبل حزب لا يقريم أحد.
ففالن ،عليهم الأمور ،وصعبن ،عليهم الأحوال ،وفروا إل افه عغيثل،
ولكن مع ذللث ،لم ي،كن كعب بن ماللئ ،ييغ الصلاة مع الحاعة.

فكاف محضر ؤسلم عل الني  ٣^٠^١^٤ولكن ل م الأمر ربا يتخلفن
عن الصلواُيإ يا بحد ل شنه من الصيت ،والحرج؛ لأيه نججل أف يأل إل قوم يصل
معهم وهم لا يكلموثه أبدا ،لا بكلمة محليبة ولا بكلمة واني_ا ،فركوهم بالكث،

فمائت ،عليهم الأرض ،وبقوا عل هذه الحال حمين ليله تامه ،ولثا؛ ،J1لهم أر؛عول

قيح يياض اسستي عز ؟لأم سد الرسل؛ذا

١٤٤

ليله أرتل إلهم الني

أن يعتزلوا نساءهم .إل هذا الخد ،ؤمذ بينهم

وبتن ن ايهم•

وما ظنك برجل مثل كعب بن ماللئ ،وهوشاب يعزل عن امرأته؟ أمر عظيم،
ولكن مع ذللث ،لثا جاءهم رسول الرسول عكوادقأثْؤئم وقال• ررإف رسول افه ه

يأمرك أذ \ ،J_^*jتن\تإذاا .قال! أطلمها أم ماذا؟ لأيه لومحال  I،Jطثمها .لطثمها بكل

سهولة؛ طاعة فه ورسوله ،ف ال قال! أطلقها أم ماذا؟ فقال له رمحول الرمول! إف
الرسول ^٥^١٠^١؛؛' يأمرك أف ثعتزل أهلك .وبقى عل ظاهر اللفظ ،حش الصحابي

الذي أرسل ما حرف النص ،لا معنى ولا لفظا ،قال هكذا ،قال! ولا أدري.
وهذا من أدك ،الصحابة ننحقمحنبمي ،ما قال! أطن اثه يريد أن يهللمها .ولا!
أظن أنه ثري أن لا تطلمها؛ ما قاَل شيئا ،بل قال! إة الض ه قال هذا .فقال كمي
لزوجته! الخمي باهللثؤ .فلحمت ،بأهلها.

ارهأثا ضاجاي محانثكاظ وقنيا و يوتؤا:بمان»؛ لأم لا بمان أن
يمشيا ق الأسواق ،والتامحن قد هجروهم لا يلتمس ،إليهم أحد ،ولا يلم عليهم
أحد ،ؤإذا محلموا لا يرد عليهم اللام ،فعجزوا عن نحمل هذْ الحال ،فبقيا ق
بؤتهإ لبكما ن.

يقول! ر٠وأما انا قكئت أمحب القوم وأخالدهماا أمحبهم! أقواهم وأحليهم!

أصير؛هم؛ لأنه أشي ،منهم ،أصغر منهم سنا ،فكاف يشهد صلاه الخإعة مع المسلميرن،
ؤيطوف ،بأسواق المدينة لا يكلمه أحد؛ لأل الني .أمز غجرهم ،وكاف الصحابة
ة.بممح أطؤغ الناس لرسول افه

١٤٥

يقول '.ارهكنت ،آحؤج محأئهد الصلاة ئع المنلوير؛ا ،وأطوف ق الأسواق ولا

يكلم أخد ،ه رسوَل افب .فأنئم عي زخن ز عف بمد الفلاة ،هاهمُل
مأملأ؟».أى:لأ:رأضرأاثب ،هداخ
أف الم ه أحن اةس خلخا ،ولكن امتثالا لآ أوحى اضُ إليه أن بمم هزلا؛
القوم هجرهم.

ويقول ت كنئ أصل وأٌ اريى الّثي ه النفلر ،يمني• أنفلئ إليه أحياثا وأنا
أصل ،فإذا أقبمت ،عل صلاق نظنإئ ؤإذا الممت إليه

عى.

كل هذا من ندة الهم•

يقول زظهبمنئ 1ارخص إدا طال ذللث ،عؤ من خموة النلميث مشنت ،خص
سورت جدارحائط ش قاده وهوابن عش وأخث ،الناس إئ ٠٠نسوره :يحله من
فوقا الخيار من دون البايت ،،وكال الباب؛ مغلق .والعلم عند اض.

يقول :ررملنته عليه قوافي ما رد عئ الثلأماا وهو ابن عمه وأحن ،الناس
إليه ،وخ ذللث ،لم يرد عليه اللام ،خ أف الرجل كاف محفيا من الناس منبودا،

لا يكلم ولا ينألم عليه ولا يرد عليه اللام ،وخ ذلك لم يمطم ،عليه ابن عئه
أبو قتادة.

كل هدا طاعة ممي ورموله؛ لأن المحابه د؛؛ءمميعمر لا ثاحذهم ق اممب لومة
لائم ،ولا محابون أحدا ق دين اطب ،ولوكال أفربح الناس إليهم ،فقال له :انندك

 ،،٧٥١هل يعام أي أحن ،الاو 4ورسوو ؟ فلإ  ٧عنيه.
فقال :أنثيك اممه ،هل  pAjأي أحث ،امم؛ ورسوله؟  ٣يرد عليه.

^ا-بابالترىت

١٤٧

اف بدار هوان ولأ ثضيتة® ،بمي• لا بقى ق الداول دل وصياع وهوان ضال
إلينا'ُ ،مالخيى بثا ^،^١؛؛ ،بمي• تعال إلينا يواسك باموالما ،ورثإ يوامسك
بملكا.

ولكي الرجل رجو موس باض ثعال ورسوله ،ومحب فه ورسولهه.

قال؛ رُوهدْ س البلاء® ،بمني• هذا من الامتحان .وصدق ده؛.بمئ ،رجل
لجمو لا يكلم ،مهجور مسود حص س أقرب الناس إليه ،لوكاف ق قلبه صعق

إيان لانثهز الفرصة بدعوة هدا الللئ ،وذهن ،إليه ،لكن عذْ إياف رامح.
يقول• قلت •،هذا من البلاع• يم دهن ،إل السور فجره فيه• يعني .أوقدها
بالتنور.

ؤإثإ أولدها ق السور ولم نجعلها معه؛ لئلا توسوس له نف ه بعد ذلك ،أن
يذهن ،إل هذا الملكر ،فاتلمها حى ييأس منها ،ولا محاول ،أن تجعلها حجه يذهنر
بماإلهن-ا الملائ،،ثممحعلذلث ،ئدة.

ففي هدم القطعة س الخدبن،؛ دليل عل جواز التخثم ،عن الحإعة إذا كاو
الإنسان مهجورا منويا وعجريتإ نف ه أن تتحمل هذا ،ك،ا فعل صاحبا كعب بن

ماللث ،لأ؛هعثمح؛ لأيه لا ثلث ،انه س الضيق والحرج أن ياي الإنسان إل المجد
ُع الحإعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه ،ومهجور ومتبوذ ،هذا تضيق به نف ه
ذرعا ولا ي تهلح ،وهذا عذر كإ قاله ٠٤١^ ٠١١

ؤمن ^ ■^١هذا الحديث،؛ مده امتثال الصحابة لأمر الثي ه ،ودليل ذلك

ما جرى لأي قتادْ كههقنئ مع كين ،بن مالك رْ.بمتئؤ

مح

١٤٨

اسسز JA ،ئلأم سيد ائرسإاتي

دين قوالب هذا الحديث• اثه نحب التحرز من أصحايت ،الثز وأهل السوء
الدين ينتهزون الصعم ،ق الإنسان والفرص ق إضاعته وهلاكه.

فإن هدا ا،ليك -مللث ،غثال -انتهز الفرصة ق كس بن مالك رْ.عتئ يدعوه
إل الضلال ،لعلمه يرحع عن دينه إل دين هدا الملك بسب ط؛ الضيق.
ومن فوائد مدا الحدسثؤ! مء كم ،بن مالك ننحغجبمثئ ل دين اممه ،واو 4من

المؤمن؛لا اُقلمص ،وليس ق قال اممه فيهم ت ؤ نيى أش من يمن،اتك 1اش ثإدآ أرذي
ل أش جعن فئنه ألثامر،ئئف أش ه [السكوت; •  ،]١فبعص الماس —والعي1د باممه-

يقول؛ آمنا بافه ،ولكن إيإثه ضعيف ،إذا أوذي ق اممه ارتد -والعباد باض -ومس
وترك الطاعه ،وكعب بن ماللئ ،هقمحنبمئ أوذي ق افه إيذاء أي،ا إيذاء ،لكنه صلإ
واحتسلم ،وانتظر المرج ،ففرج افه له تفربجا لم يكن لأحد غارْ وصاحبيه ،أنزل الله
فيهم ثناة علميهمآيامحت ،ثل إل يوم القيامة.

نحن مرأ قمتهم ق القرآن ل صلاتنا ،وهذا فضل عظيم ،قصتهم تحرأ ل
الصلاة ،ق الصلوامتح الخمس ،ل صلاة المافلمة ،مزا وعتا.

ومن فوائد هزا الحديث ،أيصات اثه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنه أو حوف فتنة
أن وت\أو؛< هدا الدي يكون سببا لفتنتته.

فإو كعثا لما حاف عل نفسه أن تميل فيإ بعد إل هدا الملك ؤيتخد هذ ْ.الوزقه
وثيقه ،حزمها قنقمحقمحئ.

ؤمن نuئجت —أيقا -ما حزى لليإذ بن داود -عاثهإ الصلاة واللام— حينإ
عرصمت عاليه الخيل الصافنايتؤ الحياد ل وقت العصر ،فغمل وذهل ~بإ عرض

شمح هس اس1ل|هتي،زتلام سيدالرس،م صإأق،يوثؤ

١٥٠

وجاءت زوجة هلال بن أميه إل رسول اممه

وأحبمرئه باثه ق حاجة إليها

لتخدمه؛ لأيه ليس له حائمُ ،أبف لها الّثي ه بشرط أل لا يقرئا،

ررإثه

راقه ما به من حزئ إل ثىء» يعني! اثه ليمل له نهوه ق النساء ،واثه ما زال سكي
كهنئ مند أمر الهي: .يجرهم إل يومه هذا ،أربعون يوما محكي،؛ لاثه ما يدري
ماذا تكولالهايه.

يقول رع^بمتئت رافلثأ ممى عشر ليال بعد هذا ،وكنت ،ذات يوم أصل الصغ

عل سطح ؛ست ،من بيوساا>؛ لأمه كإ مز كانوا ;ْتءهعنمح قد صائغ عليهم الأرص
بإ رحبتؤ ،وصانتج عليهم أم هم ،واشكروا الأرصن ،واشكروا الناس ،ياتون

إل المجد لا يكلمهم أحد ،ؤإن شموا لم يرد عليهم ،ؤإل مر حم أحد لم يلمم
عليهم ،خانتا عليهم الأرض ،فصاز ذات ،يوم يمل الصبح ق بيته عل سطحه،

يقولات ررشؤنتا صومتا صالخ أول عل نخ بمول ،بأغل ضوأب•' يا كنشا نى ماللئ،
آبنزار ،وملإ جبل معروف ،ل المدينة أول علمنه وصاح باعل صونه.
®هحزرت ناجيا ،وعريت ،ائه محي جاء مج ،٠٠وركل ،فارس
يقول
من المجد يوم بيث كعب بن ماللئه؛ لييئزه ،وذمت ،متشرون إل هلال بن أميه
وئرارة ين الربيع يئرو٣ءا بتوبة اشِ علمهإ ،فاظز إل فرح السلمين بعضهم مغ
بعض ،م يدهب ،بعك ،ويركم) من جهة•

يقول،؛ فجاء الصارخ ،وجاء صاص ،الفرس ،فكاست ،الئثزى للمصارخ؛
لأو الصوت ،أسغ مى الفرس ،يقول،؛ فاعطيته ثوثأ الإزار والنداء ،وليس يمللئ،
غرهما ،لكن استعان من أهله أومن جرائه ثوبس فلبنهإ ،وأعش ثوبيه هذا الذي
بشره *

قؤح

١٥٢

اسر،ض عى ئلأم سيد الراط؛؛زا

فإذا زى الإن اذ حدْ اصة وأمثالها الطلاق فانه  Uص.
يالثات شده امتثال الصحابة

لأمر الّى.لأ لاثه ره؛ءممق)تئ ما تردد،

ولا قان ،ت لعل أرا-ءع الرسول  ،٣^^٠^^٥١^٥أو قال لوسول الدي أرمنه النثر

 ٠:ارجغ إذ لط يمح ،بل وامح ،بكل _؛•
رابنا■ أل الّيى .كال رح؛،أ بامته ،فاثه بعد أل أمنهم باعتزال الماء
رحعس لهلال بن أميه؛ لأيه بمتاج لخدمة امرأته.
حامنات حوار حكاية الحال عند الاستفتاء ،أو الشهادة ،أو ما أثب ذلك ،،ؤإن

كاف الحكئر لهنه قد لا تحأ ،أذ م <ه الماز؛ لأف امرأة هلال بن ،أمب وت
من ،حاله أنه ليخر فيه حاحة إل ثيء من المساء.
صادنا؛ أق الأن اذ إذا حمل له مثل هده الحال وهجنه الماس ،وصار يتادى

من ،مشاهدتيم ولا يتحمل ،فإثه له ال يتخلم ،عنر صلاة الحإعة ،ؤإل هدا عدر؛
لأنه إذا حاء إل المجي .ق هده الحال موف يكون متثزما غثز مهلمئنر ق صلاته؛
ولهدا صل كمن ،بى ماللئ.،ته صلاه الفجر عل ظهر محت من محوته ،وسبق

لتا ذكئ هذه الفائدة ل قصة هلال بن ،أميه ومرارة بن ،الربح.
صابئا! حرصؤر الصحابة

عل المابؤر إل الثثزى؛ لأف التشرى فيها

إدخال الثرور علي المسلم ،ؤإدحال الئرور عل الم لم مما يقرب ،إل اف عَآجل؛
محن ،الحسنذ ولا يفع أحزهم.
لأثه إحسان ،وافه
فلذللنؤ لمغى للخ ،إذا رأيتر من ،أحيالئ ،شيئا يرْ ،كاف يكوف حبرا محارا
أورويا سار ٥أوما أشبه ذلك) ،أذ تيثزه ؛ل.للئ،؛ لأيلئ ،تدخل السرور عليه.

مح;ياض اسلأهءن 'ص ؟لأم سدامساةن

١٥٤

يقول هنهبمئ؛ ررحص دحنت ،النحدلإدازصوو افب ه جالس حول الناس،

همام طلحه نن عسل افب ةوثقتن;مول حى صاهخي وهش.>،
يقول• 'رواق؛ ما هام رجل من

عيوْ —لكال كب لايئناها لطلحه>ا،

حيث قام ولامحاْ وصامححه وه؟ْ ،حى وقفن  ،-٣اليي ^ؤإداوجهه قرى أرساريئْ؛
لأيه قهمحآوأمُ نرْ أف يتوب اش عل هؤلاء الثلاثة الدين صدقوا افه ورسوله،

وأحزوا بالصدؤا عن إمحان ،وحصل عليهم ما جزي مى الأمر العظيم ،من هجر
الثاس لهم ضا يوما ،حش نساؤهم بعد الأربعن أمز الرسول ^٢^^٠٠^٢
اف تجزلوهى•
يم هال ،له التي ئ .:ررأبشر بحترثوم م ■^  ، ijQمد ولديالث ،أمالئ،ا>.
وصدئ ،الهي ه! فخير يوم مث عل كمس ،مند ولديه امه هوذللئ ،اليوم؛ لأف
الأنه أزل ،توبمه عليؤ وعل صاحبيه ق قرآن يتل ،يكلم به رب ،العال؛ن عئقجل وأزله
عل محمد ه محفوظا بواسهلة جبمريل ،ومحفوظا إل يوم القيامة ،ولا يوجد أحد
بوتم) الألنا؛ أومن ذكرهم افه ق القرآن حففلت ،قصته كإ حفظت ،قصة كعب بن
ما  ٠٣وصاحبيه رْ؛ؤهبممح.

؛مت ،هدْ القصه تتل ق كتايت ،اممه ق المحارس_ ،،وعل المنابر ،وق كل مكان،

ومن قرأ هذْ القصه فله بكل ،حرب عشر ح نات ،لهذا اليوم لا ثالثؤ اثه حير
يوم مث عل كمؤ مند ولدئة أمه.

اءهملت،ت أمن عئد'ك  ١٥زئوو  ٥٧٥١أم من عند اف؟ هاو« :لأ ،بز من عند 4ji t
عغهل"؛ لأثه إذا كاف من عند افه كاف أشرفج وأفضل وأءذللم٠

١٥٥

آ-واواااتروات

فقاو كعب ة.ةئنت إف من يوبمي أف شخيأ من مال صدقه إل اف ؤإل
رسوله ،أى 1يتخل عنه ،ومحعله صدقه إل الله ورموله شانه وتدبيمَه .فقال النبل

ااأم»سكا علتلث ،بنص ماللث ،ههوحير ولئ،،ا .فأمسكه 5مح.بمتن.
ض هده القهلعه س الحدين ،فوائد:

أدلا• فيها دليل عل أف من المث إذا اتى الإن اف ما يئره أن ثينأ به ؤيبنز يه،
مواء كان خثر دين أو خثر دنيا,

ؤلهدا بنرمت ،اللائكه إبراهيلم ^ ' ١٣ملام حليم وبغلأم علم ،الغلام

الحليم• إماعيل• والغلام العليم• إسحاق• بئرت ا،للائكة إبراهيم مذين الغلأم؛ن.
ثانيا؛ أل لا باس بالقيام إل الئحل لصاقحته ومنئته ُإ ثتزْ.
والقيام إل الرجل لا بأس ثمه محي جاءت به المنة ،وكدللث ،القيام للرحل
وأنث ،باق ق مكانلث ،لا

إليه ،فهدا أيقا لا بأس به إذا اعتاده الناس؛ لأئه

لم يرؤ النهي عنه؛  Ubالنهذ والتحذير مى الذي يقام له لا س القائم ،خإف من

ئقام له قال فيه الض قؤادقلأصمُ _« :ك أن يطل له اوحال م١ثا
مقعده من الار>اأ .٠

قال أهل العلم :والقيام ثلاثه أن ام:
الأئل:نا؛إنىاوجو.
الثاق:وام'لأئجو.
أ ،أحرجه أحمد ( ،) ١' ٠ /٤وأبوداود :كتاب الأدب ،باب ل نيام الرحل للرحل ،رقم( ،) ٥٢٢٩
والترمذي :كتاب الأدب ،باب ما جاء ل كراهية نام الرجل للرحل ،رغم (  ،) ٢٧٥٥س
حدث معاوية خ؛هبمئ.

شمح

١٥٦

اساسقض علام ■mUالرسلم

والثالث :وا؛ءلالئحو.

فالقيام إل  :،<^١لا از به ،وئن حا؛ت به الثئة أ<ا ؤإقرارا وفعلا
أيصا.

أما الأم :فإف المتر ه لما أقبل سعد بن معاذ غهبمث عند محكيمه ق بتي

قريظه ،قال النئ

راهوموا إل ثثم»ُ  ،٠وكاف محعد بن معاذ هكمحقمحن

قد أصست ،ل عرؤ؛ الأحزانم ،ق أكحله ،والأكحل عرى ل الإحام إذا انمجن مات
الإنسان ،أصيب به رْهبمنن فدعا افن أن لا يميثه حش يقر عينه ق بتي قريظة ،وكانوا
حالماء للأوس ،وحانوا عهد النبل ءكوأكلأْؤصم وصاروا مع الأحزايب ،عل

رسول افه و :فلثا طعن معد قاوت اللهم لا محي حس م عيتي ببني مريظه• ولكف
من علومنزلته عند رسول اممب ه أو أمن المثر ه أف يفرب له خباء ل المجد
—أي :خيمه صغارْ— لأجل أن يعوده من قرب ،فكاو يعودْ من قرب.

ول ،حصنت ،غزوة بمي قريفله ورمحوا أن تحئم فيهم معد بن معاذ ،أمز البل
 .أ ن محفز معد إل بتي ئريظه ،فجاة راكتا عل خمار؛ لأنه قد أنإكه ا-لئرح ،فل،
«هوترا إل ثىا» فقاموا فانزلوْ ،فقال البل
أقبل قاو الض
^ ٢^^^ ١٥،له( :إف هؤلاء -يعني :التهود  -من بني يريفله حآكموك) .فقال
ذظغظنض' '.حكمي نافد فيهم؟ قال :نعم! وأقؤوا هم به ،وقالوا :نتز حكمك ،نافد.
قال :وفيمن هاهنا — .يثيئ إل الرسول

والصحابة قالوات نعم•

ا أ حرجه اJخارىت كتاب ،الخهاد والبر ،باب إذا نزل العدو عل حكم رحل ،رنم( ،) ٣٠ ٤٣

وم الم :نحابح الخهاد وال بر ،باب ،جواز قال من نقض العهد ،رقم(  ،) ١٧٦٨من حديث
أف معيد الخيري ره؛؛سقبمن.

شيح ^ ١٠٧امايض من كلام سيد الرسااتي <1هه'قوظ

١٥٨

حى إيه ل الصلاة إذا محاو الإمام لا يستملح القيام وصل حالنا ،فإو

المامومين يصلون حلونا ،ولو كانوا يقدرون عل القيام؛ لئلا ينبهوا الأعاج؛إ

الذينةيقومون علملوثهم•
فالقيام عل اوحل تنهئ محة ،اليأ إلا إذا ذعت الخاحه إل ذللئ ،،لكذ
عناف ،عل اوجل أن يعتدي عليه أحل فلا بأس أن يقوم عليه القائم ،وكذللث ،إذا
قام عليه اوحل إكراما له ق حال يقصد فيه إكرامه ؤإهانه العدو ،مثل ما حصل
من الغثية بن شعبه قتههنق ل صلح ا-اددسة حيثا كايت قريس يراسل الني ه
للمماوصة فيإ بينهم ،كان المغثرة بن شعبه غئثمحه واقما عل رأسن رمول افه

وبيده الثيم ،؛ تعفليإ رمول اض ه ؤإهانة رمل الكمار الدين ياتوف
للمفاوئ.

ول هدا• دليل عل اثه ينثغي لما ~نحن اللم؛ن— أف ثغيظ الكفار بالقول

وبالفعل؛

هكدا أوا ،قال اشُئثحانه :س أي مد أوٍئان نأكفنتن

وآعلخل عي ه لاكوة:م] ،وةال ال؛إه

 ٠بملثوث مز؛لثا ثاثآلخك1ار

ا ثاؤى من عدؤ بلا إلأَكب لتُّ-يمحءعثتصثخآه [^١؛ ١٢ ٠ء ،ومن الومّب
أل منا من يدحل عليهم الثرور والفرخ ،وربا يشاركهم ل أعيادهم ازكفريه التي
لا يرمحاها اممه ،بل يسخط عليها ،والي عمشي أن ينزل العذاُن ،عليهم وهم يلعبون
حذْ الأعياد• يوجد من الناس —والعياد باف~ من لا دد-ر للدين عنده ،كإ قال

ابن المم ^١؛^ ق كتابه (أحكام أهل الدمة) :ءمن ليل عذْ ثدئ للدين
ا أ خرج ،،الخاري :كاب ،الشروط ،باب ،الشروط ل الخهاد ،رقم(  ،) ٢٧٣٢ ، ٢٧٣١من حديث
السور بننحرمي ،دّروانبن الحكم •

آ-وابارتريات

١٥٩

يشاركهم ل الأهماد وبمكهم* • وكيفن يدخل السرور عل أعداء اف
وأعدائك؟أ أدخل عللهم ما تحزيم وسلهم ،وأدخل عليهم أشد ما;كوف من

الئيق ،هكذا أمزنا ،لأيم أعداآ ل وأعداءٌ فب ولدبمه وللملائكة واقن
والصدشن والشهداء والصالخين.

المهم أف العثرة بى ئعبة ;?;.ءنئ وقف عل رأس رمحول افب ه وبيده الئيف
ثعفلخا له ،حش إيه ل أثناء تلك المراسلة فعل الصحابة شيئا لا يفعلوثه ق العادة ،كاذ

إذا تحم تلموا نخامته بأيدييم بالراحة ،ثم يمسحون سبما وجومهم
وصدورهم ،مع أعم ما كانوا يفعلون هذا ،لكل لأجل إذا ذم ،رسول ،الكفار
إل الكفاربيمن لهم حال الصحابة لأ.بممحْع نبلهم ءيوادقلأْؤئم/

ولذللث ،لثا ر-؛خ رمول قريش إل محريش  ^ ١٥وافه لمد دخلث ،عل الملوك
وكزي وقيمز والجاثي فلم أر أحدا يعظمه أصحابه مثنإ يعفلم أصحاب محمد
محمدا ،لآئ^بم؛فوأرصاهم ،وحزاهم افه عنا حثرا.

اخمأ أة القيام عل اوحل إذا كاذ الممصوئ به حفظ اوحل ،أوكاذ المقصود
به إغاؤثه العدو ،فإل هذا لا بأس به ولا حرج فيه ،محإلأ لهومنهي عنه.

ثالتا• أف من ،أنعم اطه عليه بنعمة فإف مى الئنة أن يتصدق بثيء من ماله،
فإف الس.أم كمن ،بن مالك ظنبمه عل أن تمدى بثيء من ماله؛ توبه إل

الأ ِ4ظشم\ حصل و من هذا ام العظي ،الذي كان فخزا له إل يوم القيامة.
ثم ذكر كعس ،بن ماللئ ،لآهبمهأل من توبته أن لا محديث ،؛حدين ،كذُس ،بحد
')أحكامأهل الد.ة(ا/اإ؛).

همح ر0س انمط لعض  JAئلأم سد ا1ررطي

١٦٠

إذ نجاه اض ثعال بالصدق ،وما زال  JlJJiS؛ sما حدث بحديث كدرسا ايدا بعل أن

تاب افه عليه ،فكاف وطفهقنئ مضرب ادنل ق الصدق ،حش إل اطه أنرل فته ول

مع ألمثدبمى ه لاكوة;هاا]،
ألبجى  ١^ ١٠آئقوأ أقث
صاحتهت
أنزل افه ثعال الايات ق بيان منه عليهم بالثوبة من قوله ثعال! ؤ لخد قه اقئ
^ ٠^٢،والمهسمٍمك< ؤألاصتار ألري آئعوْ ق سثاعؤ آنسرة من بمد ما
محتقاد بتيغ نلون دمِ<قتئهنه لاكوبةت  ،]١ ١٧ففي هدْ الأية أكد اممه سح\ثئؤع\ل
توبته عل الى وا،لهاحرين والأنصار ،أكدها بقوله ت ؤ كد تامث ائ4ه.

فاثا الّتي فهو محمد رمول اللب

حاتم الين الذي غفر ال؛ه له ما تقدم من

ذنبه وما تاحز ،وأما المهاجرول فهم الدين هاجروا من بلائهم من مكه إل المدينة،
هاجروا إل الله ورموله ،فجمعوا ق ذللئ ،؛؛ن الهجرة ومفارقة الوحلن ومفارقة

الديار ويتن نمرة المل.؛ لأنم إبا هاجروا إل اللب ورسوله ،فالمهاجرون حمعوا
ب؛ن الهجرة والمهرة.

أما الأنصار فهم الذين توأوا الدار والإي،اف من هبلهم ،أهل المدينة قؤغقبمأف
الذيل آووا الّثي ه ونصروه وضوه مما يمنعول منه نساءهم وأبناءهم .وقدم الله

الهاجرين؛ لأمم أفضل من الأنصار؛ -بمعهم يئن الهجرة والنصرة.
وقوله•

أثبعوْ ، ،1ثثثاعذ آلتننة ه وذللئ ،ل الخروج معه إل غنية

توك ،إل بلاد بعيدة ،والتامن ل أشد ما يكونون من الحر ،والماس ق أي— ،ما

كونوف لوبموا ق دايارهم؛ لأن الوقح ،وقح ،قيظ ،والوقت ،وقت ،ءلٌتا الم،ار وحن
الظلال ،ولكنهم رْ؛ئنبم؛أم حرجوا ي هذ 0.الثاعة الحرجة ق ساعة الغرة ^من بمد

ما منقاد بتيغ ئزب

قاف يعصهم كاد أذ يتخلم ،بدون عن<ر فيزيغ

١٦١

_>JIuLj-T

ثث ،ولكن افن عِقجلمى عليهم بالامحتقامة حى حرجوا مع النء

ء ءم

وقوله• وئرثابت عقهره أكد ذلك مرْ أحرى ُؤإثع• بهز رءوى قمره

ثمنهم بالرأفة والرحمة ،والرأفه أرى من الرحمة؛ لأما رحمه ألهلث وأعظم من \لمأحمب
العامة.

ثم قاو :قز آقثثت ا$؛وى -نيما .4
والثلاثه؛ هم كمب ،بن مالك ،ومرارة بن الربيع ،وهلأو بن أمه ،هؤلاء

هم الثلاثه الدين حلموا ^^ ،^٤وحلموا؛ أي حلم ،الغ ل أمرهم ،وليز اراد
نحلفوا عن العزوة ،بل حلمهم الرمحوو  ٣^٠^١^٤لم يقلن ق أمرهم ماذا
يكون حكم اف ثعال فيهم.

وقوله؛ ؤ-حئ إدا ثامن همم أ'لآرصنا رثئه صامت ،عالمهم الأرصى مغ
نعتها ،والرحب هوالثعه ،والعز أل الأرصن عل نعتها صائن ،حم ،حر فال
كمن ،بن ماللئ،؛ ®لمل• سكنُتح ل الأرصن حر ةلت،ث لا أدري ،هل أنا و المدية
أو غترها® من شدة الضؤ ،عليهم.^٤^ ،
ءبمّ آمننز ه نفر الإنسان صاهنؤ عالمه ،فهن لا تتحمل أن
نمى ،ولكنهم صتروا

اه محهم.

وقوله؛ ًؤوئتأأن ي ممأمن آيؤ ^١؛" ،^^1،لاوهمة":ا\  ^١ ]١محابنعتي

اليقين ،أي؛ أيمنوا انه لا ملجا من اف ،أي؛ اثه لا أحد ينفعهم ،ولا ملجا من النب
إلا إل افب ،فاش بيده كل ثيء ■مقجل•

همأوثآصه-ان،شمدالوا

١٦٢

مراب الخوبة ام لايالها إلا تن
ون أق بجب الأديثف

لأتالها إلا أحاب اش ،كا لأل \ص:
ه [^; .] ٢٢٢

أما أولئك الذين اعثدروا من \[,ث\ؤيو؛ إل الرمول ءكيألصأثهؤئتمُ واستغفن

لهم ووكل مرارهم إل اف ،فإف اممه أنزل فيهم ثؤ ما أنزل ق بثر ممال :ؤ تثت1مزن
أس دمحقم إدا أنتجتن أؤب هبموا عمم ه  !٨٥داJوموهم ^^؟ ١^٣عئم إيأم
ؤجس ه يعوذ بافب ،رجي ،الخمر رجس ،القذر الذي محرج من دير الإنسان

جهقيِ جنآء ينا حقامأ
رجس ،روث الخمتر رجس ،هؤلاء مثلهم•
يكسيو؛ت^^< ه تالتوثة  ٩٥٠آ ،بثهكي الاوى ~والعياذ دالأه~ إمم يتتقلون من الدنيا إل
عل الأفئدة ،موصدة عاليهم ل عمد
جهنم ،نال اف العافيه ،نار حامية
ثمددة.

محأم،4محملأمموون ص ولايدولئم
إلاالذلواهئ بوإى ثتبمواعمترؤُى أست لابزمئ عيب آيأيق\زكثه لورصي
الماص عنلث ،كلهم واس لم يرض عنلث،؛ فاله لا يفعاثح إلا رصا افب عغ؛ل؛ لأل افآ
إذا رصي عنك أرصي عنلئح الماص ،وأمال قلومم إليلث ،،كإ جاء ق الحديث :،ارإو اس

إذا أحب عبم'ا دعا جزيل مقاو :إز أجتح ملأيا ماحك® يعئ افه  ، ١ ٠^٢^١فتحته
ج^ريل ،ارثم ينادي ق الثإء ميقول :إى افه محئ ،فلأنا قاحتوه ،فيحبه أهل الئإء،
مال،ت م يوصع له المثول ق الأرضا٠ر ' فيكوف مقبولا لدى أهل الأرمحن.
 ١أ حرجه الممحارى :نحابح بدء الخلق ،باب ،ذكر اللائكة صلواته اف عيهم ،رغم ( ،) ٣٢ ٠٩
ومسالم; كتابه الر والملة ،بابه إذا أحس ،اش عبدا حسه لعاده ،رقم (  ،) ٢٦٣٧من حديث،
أن هريرة لج؛غقتئ.

ثؤح(ياضاساسقضئلأمسيد اإرسدتي

١٦٤

من المسوق ،وغش الناس من المنوق ،والعير العهد مى المثوى ،والكذب
ُ

ث

َ

ُ

من المسوق ،فكل معصية من المسوق.

لكن صغاتن الدنوب ujk:حساث

إذا أصالخ الأن اة الحاب،

كإ قال  ،^٥١دعالت ؤ م آاأنلوه لدرك آكنسى إك ثق  ،^١ويزءان أكجرإن فيا0
ألثمكاى نئيودا ه [الإّراء:م؟].

 ،] ١ ١فإذا فعل الأن اة
وقال ،عغجل :ؤإن أ-لتشت يد-ياث 'أثتثات4
حنة أذمت ،ال يته إذا كايت ،صغثرْ ،أما الكثائر فلا يفع فيها إلا التوبة.
عل كل حاو المس من أسالت ،انتفاء رصا اممه عن العبد ،والطاعه من أسامحا
اوصا ،فالتزم « lpli،اممب إذ كنت ،ثريد رصاه ،ؤإن كنت ،ثريد رصا الناس فارض

اطه ،إذا رصي اممه عتلذ كفاك مونه الماس وأرصى الماس عنكؤ ،ؤإن أسخطت ،افه
برصا الماس فاينر بخط الماس مع سخط افء ،والعماد ياممه.

وذكن ئيحؤثنبمن أة المئ ه حرج من الدية ق يوم الخميس ،وكاذ ثم ،أن
نحرغ ل يوم الخميس ،ولكن ذللئ ،ليس بدائم ،أحيانا نحرج يوم الثت ،كا حرج ف

م س فرة سافزها ق حجة

 ،٠وزبإ نحرج ق أثام أحز ،لكن غال1ا ما تخرج

فيه هويوم الخميس.

وذكر أذ الس ه عاذ إل المدية صحى ،وأيه لحل المجد نمل فيه
ركعتين ،وكاة هدا من مسه انه إذا قدم بلده لم يبدأ بثي ء قبل المسجد.
 ^١ )١:زآد العاد لأبن المم( ،) ٩٧ /Yوفتح  ^ ٧١لأبن حجر(م ٠) ٤ • ٧

١٦٥

آ-بابامرة

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت ،حم أوقات النهي؛ لأي صلاه نيثة،
فليس عنها _ ،ل أي وقت ،وجد سنها حل فعلها.

فينبغي إذا قدم الإنسان إل بلدة أن يبدأ قل كل ثى؛ بالمسجد ،والظاهر ائه لو
صل ل أول مجد يمر به س البلد كمي ،وليس بلازم اذ يمل الإنسان ق مجد
حيه الدي ي اكن فيه ،بل إذا صل ق أي مجد من ماجد البلد حصلت ،به الثنة.
ومد تقدم ذكئذلك.

؛

ُ .

 " ٢٢وعى أتجا جيد ~بصم النون وقع الحم-

بن اضن الخزاعل

د؛؛هه '-أة امرأْ من جهيته أئث ،يا رسول ،اش .وؤي حبل من الريا ،فقالت!،
يا رسول الألب ،أصبث ،حدا يأئنة عو• يدعا ثى افب ه ولثها ،فقاو« :أحسن إلثها،

فانا زس ئانني» شتل قام جاسافه ،ضدلمح علبجا؛؛ ،١^١نأ آم ١^٠

نحا.فقاوقلإ:نيمحا:ازسمَلاف ؤدانزنن،؟اهال:
لألمي تابنج توبه لو ميمثؤ ب؛ن نبجن من أهل ا1ديثه

وهل وجدت

أفصل من أ 0جادُتط بقسها ف عثؤثن؟ أ»ر ا رواة مسالم.
الثثخ
قال ،المؤلم- ،رخمه افه ثعال -فيإ مله عن عمران بن حمم رصي اف ثعال

ثه• إل امرأه جاءت إف الّ؛ي ،ه• لاوهي حبل من الرداأا يعني! حاملا قد زنت،
;. ٤٠١^٥

أحرجه م لم ت كتاب الحدود ،باب من اعترفح عل نف ه بالزنا ،رنم (  ٦٩٦ا

قيح

١٦٦

اساسقضئلأمسد الرس،ص

 ٠١محقالن Iيا رسول اف ،أصنت حدا ياقمه  ،٠٠^٤أي! أصنت شيئا يوجب
الحد فاننه حأ ،فدعا ال~ي وليها وأمرْ أن تحس إليها ،فإذا وصعت فليأت
بما إل رسول اممب .فل ،وصعت أثى حا ولثها إل الس« .دآم جا ،شدت

علبجا ثيابما® أي؛ لمت ،ثيابما  cJajjj؛ لئلا تنكشفن ®م أم بما هزجن ١١أى1
بالحجا;ؤ ،وهي ليثث يره ولا صغره ،حش مالت ،لم صل عليها المى.
ودعا لها دعاء اش ^ ١ :له همم :نحل علتها يا رئوو اف ومد ردغ؟،ا أي:

والرنا من كبائر الدنوم_ ،،فقال® :كد ثابت ،ثوبه لومنث ،ي؛ن نبم؛ن من أهل
الي*بمؤ نوبنهمأُ بمي• توبه وامعه لو منت عل بيتن كلهم مدن ،-لوبعتهم
ونفعتهم ،رادهل وخدمته أفصل من أذ خاذط ،بنيها لله عةْل؟ أ  ٠أي :هل ولحدت
أفضل من هدْ الحال؛ امأ ٥جاءت فجادت؛تقسها ،يعني :سلمتا نمنها من أحل
التمُب ،إل اممه عيج؛ةلوا"قلوص من إثم الزنا ،ما هناك أفصل من هدا؟!
ففي هدا الحايث ،دليل عل فوائد ميؤ'

منهات أف الزاف إذا زر وهو محصى "بمي؛ مد تزوج~ فإل بجن ،أن يرجم
وجوبا؛ وفد كال هدا ل كتانم ،الله ع،ثلآيه قرأها المسلمون وحففلوها ووعزها

ومدوها ،رخم النثر هورخم ا-قلفاء من بعدْا  ،٠ولكن اف ،بحكمته نحها من
القرآن لفظا وأبمى حكمها ق هده الأمة .فإذا زئى المحصن ~وهوالدي فد تزوغ—
فإله يرجم حر يموتا ،يوقفا ق مكان وامحع ،ومحتمع الناس ،ويأحدون مذ
الحمى يرمونه به حر يموُتا.
ل ) ١أحرجه البخاريرت كتاب ،الحدود ،بابج الأعراف ،بالزنا ،رقم ( ،) ٦٨٢ ٩ومسلم! كتاب ،الخدود،
باب رجم الثيس ،نر الزنا ،رقم (  ،) ١ ٦٩ ١من ،حديث ،عمر نْءق؛،نن

١٦٧

أ-بابا(تربة

وهذه من حكمة اممب عجل ،أيت أل لم يأمر الث-رغ بال تحل بالثيف وبمتهي
أمره ،بل يرحم مذْ الحجارة؛ حس يتعدب ويذوقا ألم'العذاد<ا ل مقابل ما وجيم

من لذة الحرام؛ لأل هذا الران تاليي حمح لحثي؛ بالحرام ،فكال من الحكمة أن ينال
هذا الحد من العذامس ،بقدر ما نال من اللدة.

ؤلهذا ءال ،العلياء

إل لا محور أن يرجم بالحجاية [[يألأ لأف الحجارة

الكبثره نجهر عليه ؤيموت مريعا فيسارح ،ولا ؛الصغثرة حدا؛ لأل هذه تؤذيه

وتحليل موته ،ولكن بمي متوظ حش يذوى الأب ثم بموت.
فإذا ماَل مائل :ألهز قد قاَل  :.،٢١ررإذا دا-بوا القتله ١^ ،ذبمتم
فأخسنوا الد؛حاا  ،والقتله بالثيب أريح للمرجوم مذ الرحم بالحجارة؟

نما :ثل قي .قالة الثّول شبئهمُ ،لكل إحاف البلة يكوف بئوافقتها

للسرعُ ،الرجم إحسان؛ لأل ٌوامحا للمالأ ولذللئج لو أف رجلا جانيا حثي ،عل،
شخص ،فقتله عمدا وعزر به قبل ،أن يقتله فائنا تحرر بهذا الحال إذا أردنا قتله قبل
أن متله.

مثلا :لو أف رجلا جانيا قتنغ شخصا فقطع ~مثلأ — يديه ،؛ ٠٢رحلنه ،ثم لساثه،
نم رأنه .فإثنا لا نقتل الحان بالهم ،،بل ،مشر يديه ،ن.ا رحلنه ،ثم لساثه ،ث«إ
نقطع رأسه مثلها فعل ،،ؤيعتبر هذا إحائا ق القتلة؛ لأف إحساف القتلة أن ي\كول
موامما للث-رع عل أي وجه كاذ.
أخرجه ملم ت كتاب الصيد والذبائح ،باب الأمر بإحسان الذثح والقتل ،رقم (  ،) ١٩٥٥من
حديث شداد بن أوس ختؤقته.

فلح ثميام اسل،ءتي ض؛لأم س الرس،ءتا

١٧٢

ويصعس ،عل الإنسان ،وكيلك رثإ ثكون ثقيلة عل البدن يعحيث يكون ْع الإنسان
ئيء من العجز واشب ،وكيلك أيفا يكون فيها مشمة من الماحية المالية؛ كمسألة
من الثمة عل المفس والبدن ،ساغ إل
الزكاة وتسالة الخغ ،فالطاعات فيها

صم ،ؤإل معاناة ،قال ،الله ثعال؛ ؤ ثتأغنا آقومى ءام1وا آصيهأوصلإوأ وؤاطوأ ه
لآلءمان^• <:؛].

الأمر الثالم •،الصبر عن محارم اممب بحيث يكم ،الإنسان نفسه عثأ حرم اف

علميه؛ لأو المفمن الأمار ٥بالثوء َددءو إل السوء ،فثصلإ الإنساو نفتة ،مثل
الكذُص ،،والغش ق العاملأ<ّت ،،وأكل الاو> يالبامحلل بالريا أو غمح ،٥والزنا ،وشرص،

الخمر ،والسرقة ،وما أشتة ذللأ ،من المعاصي الكثيرة.
فتحسن الإنسان نفثه عنها حش لا يفعلها ،وهدا محتاج أيما إل معاناة،

ومحاج إل كفن التمس واقوى.
أنا الأم الثالث :فهز الملإ عل أقدار اف المؤلمة؛ لأل أقدار اف ظ عل
الإنسان ملائمة ومؤلمه.

الملأءمة! تحتاج إل الشكر ،والشكر من الهلاءات>؛ فالصبر عليه من المؤع
\لأذي.
ومؤلمة؛ بحيث ،لا يلائم الإنسان تكون موله؛ فيبتل الإنسان ق بدنه ،ؤيبتل

ق م اله بممدْ .ؤيبتل ل أهله ،ؤيبتل ل محتمعه ،وأنوخ اللأيا كثثرْ محتاج إل صم
ومعاناة ،فيصر الإنسان نفثه عثأ محرم علمتة ثن إًلهار ابنع؛اليمان ،أو؛القلس،،

أوبالحوارح؛ لأل الإنساي ،عند حلول المصيبة له أربع حالأدت،ت

فلح

١٧٤

اساسذ•_ ؟لأم سد الوسلتي

ولا يفعل بجوارحه ما يغضب افه ،ولا يكون ق قلبه قيء عل اطب أيدا ،فهوصابئ

لكتمكارثَلها.
الخال ااثاكةت  ٠١^٥^١؛ بان يكوف الإنسان متشرحا صدره تإذْ الصبة ،ويرصى

-بما رصا ء تاما وكأثه لم يصب. ١٢٠ ،

والحال الرابمه :اضئ ،فبمكئ اشَعاتها ،وكاف الض هيئصمُإذا رأى
ما يكنه محاوت ر<الخندف عل ثل حال»اُ

لآثرثلأساكوفءلسْ افأمحنمماس.
ولهذا يذكر عن بعضن العابدات ،أنبما أصيب ق أصبعها؛ فحمدت الله عل

ذللث ،،فقالوا لهات كيم ،محمديي افه والأصح قد أصابه ما أصابه ،قالث !،إف حلاوة
أحرها أنستتى مرارة صرهار  .٠وافه الموقى.

ثإ محاق المؤلم— ،رحمه افه يعال— الأياتؤ التي فيها الهث ،عل الشر والثناء
عل فاعليه ،فقال ،ت وقول ،افه محبحاثه! ؤ يني ^١؛^^ ءاموأ آصعهإ وصلأوأ
ويامحلوا وأققوأ اقن لملكم سمى ؟؛[ ٠آل عمران ،]٢ • ٠ :فأمن اممه المؤمتار) بمقتضى

إيابجم ،وبشري إيابجم 7أذْ الأوامر الأربعة؛ ^^!^ ١وملإوأ ويامحثوأ وأقموأ
أقن لتلك؛ صمي ه.

فالصر عن ائعصية ،واكابرة عل الطاعة ،والمرابهلة كثرة الخير وتتاح الخم،
آممه ^^1؛ سمى ه.
والتقوى تعم ذللث ،كله•
( )١أحرجه ابن ماجه؛ كتاب الأدب ،بانمذقفل الحامدين ،رقم(  ،) ٣٨ ٠٣عن حار-سث ،عائثة خ.بمها.
()٢ذكرها ابن القيم و مدارج ىممن(\.) ١٦٧ /

 ، Jl،-Tاسر

١٧٥

فاصروا عن محارم \دؤ '.لا يفعلوها ،محئوها ولا منبوها.
ومن المعلوم أف الصر عن المعصية لا يكون إلا حيث ،دعت ،إليه النفس ،أما

الأن او الدي لم ثهلزأ عل باله المحصيه فلا يقاو :إنه صم عنها ،ولكن إذا دعتك،
لم مل  ،إل المعمحيه قاصر ،واحبسن النفس •

وأما الصابرة فهل عل الطاعة؛ لأة الهلاعه فيها أمران!
الأمالأثُل:
والأم الئاف :ممل عل الشن؛ لأف قعل الطاعة كوك العصية مميل عل
النفوس الأمارة بالسوء.

فلهذا كاو المم عل الطاعة أفضل من الصر عن المعصية؛ ولهذا قال افه
تعال( :ي) لكل أحدا ج كا ثصاض الأنساف ء،وئْ و القتاو والخهاد.

وأما المرابهله فهل كثرة الخير والاستمرار علمته؛ ولهذا حاء ق الخدين ،عن

رم وو اممه ه ائه هاوت ارإن؛اغ الوضوء عل اقكارْ ،ومحرة الخطا إل الناجي•،
وانتظاث الفلاةبمد الفلاة ،هدلئم الئبا ،1ئد.لئم الئ;اط»راا؛ لأف فيه اّتمانا
ق ا لءلاءة وكثره لفعلها•

وأما المقوى فإما تشمل ذللثؤ كلمه ،لأف التقوى انحاذ ما يقي من عقاُتج افه،
وهذا يكون بفحل الأوام واحتنايبج الواهي •
<  ١ا أحرجه ملم• كتاب الطهارة ،ثاب فضل!  ٤١٣الوصوء عل الكاره ،رنم(  ،)٢ ٥١من حديث
أف هريرة ق؛غفيتن•

مح;_Uانماسن• ،نئلأمسد الر،طتي

١٧٦

وعل هدا فعطمها عل ما سق من يائس ،عطف العام عل الخاص ،ثم ئ اف
أف القيام بهده الأوامر الأربعة سس ،لالفلأح فقال!
والفلاح كلمة حامعة تدور عل

سمى ه.

عل حصول ا،كللويت ،،وعل النجاة

من ا،لرهوك ،،فثن اتقى الاه عغيل حصل له مطلوثة وجا من ئرهويه.
وأما الأيه الئانيه! فقال لآ،هآئق؛ وقوله ثعال؛ ُؤ

وألبؤع ويسب) ني؛ آلأمول وأ'لآذمن والثتينغ وقر

فيها مم مى افه ءَقجلأف ءشر العباد

ييء نن -أ لوف

[اوهمْ:هه ،]١هذْ الأية

الأمور.

فقوله' ؤ ونياوبم^م ه أي• لثخشريكم.

^^ ٠من أ-امذ ،ه لا الخوف ،كله ،ل بثي ء منه؛ لأف الخوف كله مهللئ،
ومدم،لمحمحبه•

< الأوفإا> هو فقد الأمن؛ وهو أعفلم مى الحؤع؛ ولهدا فدمه الله عليه؛ لأل

الأن اف الخائع رب،ا يتعلل ويدهسج يهللن ،،ولو كاف لحاء شجر ،لكي الخانق
والعيال بافه -لا يتقؤ لا ل بيته ولا ل سوقه ،والخائم ،أعظم من الحائع؛ ؤلهذابدا اممه به فقال؛ ءؤدسء من أئون ،وأل<وعيم وأحوفج ما نخاف منه ذنوبنا؛ لأف
الدنوب ،سب لكل الويلامحت ،،وسب للمحال ،والمخاوف ،،والعقوبات الدينة،
والعقوباُت ،الدنيوية.

ررالجؤع ٠٠يل) بالجوع*
وايهمغ نجمل معمح)؛
المعنى الأول،؛ أن) تجدين ،الله سحائه  )jالعباد وباء؛ هو وباء ايهمع ،بحينا

١٧٧

أ-باباسم

ياكل الإنسان ولا يشع ،وهدا يمؤ عل الناص ،ومد م حدْ البلاد منة معروفة عند
العامة ئ ثى ننه ا"بموع ،ياكل الإنسان الشء الكثمَ ولكنه لا يشع —والعياد باض —
ابدا ،يحدث ،أف الإن اف يأكل من التمر ويبيلأ كاملا ق ان واحد ولا يشع
"والماد باف~ ؤياكل الحر الكثتر ولا يشع لمرض فيه ،هذا نؤغ من الحؤع •

النؤغ الثاف من الحوع؛ الحدب والئنوو الممجله اثي لا يدر مها ضغ
ولا ينموفتها زرغ ،هذا من ابؤع•

وقوله• ؤدد٠مدا ثى آلأنول ه بمي• نقصن الاقتصاد؛ ؛حيث ،مانم ،الأْه بملة
المائة والفقر ،ؤيتاحر اقتصادها ،وئرهق حكومتها بالديون التي ثاق نتيجة لأممانم،
يقدرها اض ءغ؛جل ابتلاء وامتحائا.

وقوله•

ه أي• الموت؛ بحيث بمل ل الناس أوبمه ملمنيم ولقفي

عليهم ،وهذا أيصا محدث كثيرا ،ولمد حدئنا ايه حدث ق هذْ اللأي ~أىت البلاد

النجدية -حدث ،فيها وباء عقلتم ئش تنته عند العامة (تنه الرحمة) إذا يحل
الوباء ل اليت لم لن منهم أحد إلا دفن  -والعيال باق ،-يدحل ل البت ،فيه عشره

أنفس أو أكثر ،فيصاب هن.ا بمرض ،ؤمن غد الثاق والثالث ،والراع ،حش يموتوا
عن آجرهم ،وحييتا اله قد<م هذا المجد —مجد الحاْع الكبثر بعنيزه — وكال
الاس بالأول ق قرية صغيرة ،ليس فيها ناس كثير ك،ا هو الحال اليوم ،يقدم أحيايا
 ،3فرض الصلاة الواحد مع إل ثإن جنائز ،نعود بافه ص الأوبئة .هذا أيقا نقص
سالأض■

ونوله ئ*ال■ ؤدألّييا ه أي؛ أن لأ؟كون هناك جؤغ ،ولكن تقص النمران،

فلحثمياساساسقضقلأم  JUmالوسلم

١٧٨

تمنغ بركتها ل الررؤع والمخل ول الأشجار الأحنى ،وافه -ميئجل سل العباد ه،
الأمور؛ لذيمهم بعص الذي عملوا لعلهم يرجعون.
فيقابل الماس هذه الصائب بدرحات متتوعة؛ بالتحهل ،أوبالصر ،أوبالرصا،
أو بالشكر كإ يلماه فيإ سبى.

وذو اشُثذا الأبتلأة ئاَل :ؤوديأمحمث ،4والخْناب للئئ ه ،ولكل
من يبلغه هذا الخهناب ،يعي؛ بئر يا محمد ،وبئر يا من يبلعه هذا الكلام الصائرين
الذين يصبرون عل هذه الثلوى ،فلا يقابلوما بالتسحط ،ؤإثإ يقابلوما بالصر.
وأكمل من ذلك ،أل يقابلوها يالنصا ،وأكمل من ذللث ،أن يقابلوها بالشكر ،كإ مز

عشا أف الصانم ،بالمصائسؤ من أقدار اطب ا،لولمة له أرع حالامت !،تحط ،وصبر،
ورصا ،وشكت ،وهنا قا ! Jؤ وبني ألصن؛ررك ؤ؟ أدنءادآ آصتتهم مصته  ^١^ ١٥ش
وإيا،اثوزحمزه

, ] ١ ٦٥— ١ ٥٥

إما ق ،ه إذا أصابتهم مصيبة اعرفوا طه ءِإتجل بعموم ملكه،
وهوله!
وأمم مللث ،طه ،وطه أف يفعل ق ملكه ما شاء؛ ولهذا قال ،المى هيألألأْؤئم لإحدى
لمائه ،قال ،لها• لآأ 0طه ما أحد وله ما كنه  ،فانث ،ملك لربك عكقل يفعل بك،
مايشاء حت ،ما متقيه حكمته تازلئؤناق.

ثم قال،؛ ؤن\<ب اثي رجمف 4يعرفون بامم لا بد أل يرجعوا إل ،اطب يجازتبمم،
إف سحهلوا حازاهم عل سخطهم ،ؤإن صبروا —كإ هوشاف هؤلأء القوم— فإف
 ٠أ "مجه الخارى؛ كتاب الجار ،باب ^ ،jالض ه; •يعلب ،المت ،يعمى بكا؛ أهله عليه'،

رنم(  ،)١ ٢٨٤وم لم :ئاب الجائز ،باب ،اوكا'ء عل الم ،،رمم(  ،) ٩٢٣س حدث أسامن بن

زيد زمحهئ؛بج.

١٧٩

•ا-واباسم

اف ،ثعال تجازتم عل صرهم عل هذْ الصائب• محي ،ء؛قلبائلا؛ ومحب الصابر
عليه■

^ ،jثعال؛ ؤ أؤكك
المابرين

صوف نن ربهم ومحنته ه لاوقرة:يه  ،] ١أولئك؛ يعني

صوق من وجب ومحنته ه والصلوات جع صلاة ،وهل ساء اممب

عليهم ل اللأء الأعل ،يثي الله علنهم عند ملائكته.
وقوله!

هم ١لثهتدوفه الدين هداهم اهله عئؤثل عند حلول الصاف

i؛^ يتحهلوا ؤإثإ صروا عل ماأصاث؛م .وق هدْ الأية دليل عل أن صلاة اممه عغجل
لينت ،هئ رحمته ،ل هل أحص وأكمل وأقفل ،ومن فثزها من العلعاع بأن الصلاة
من اممه الرحمه ،ومن الملائكة الدعاء ،ؤمن الادمثل الأستغفاو؛ فإن هدا لا وجهثه،

ل ا لصلاة غوالرحمة؛ لأن افه يعال ءهلف ،1الرحمة عل الصلوات ،وانملث متقى
الغائرة ،ولأن العلياء محمعون عل ايلث ،يجوز للئ ،أن مول لأي شخصن من الومنير؛٠؛

الأهأارءلمفلأنا.

واختلفوا؛ هل يجوز أن ثقول■ اللهم صل عليه• أو لا يجوز؛ عل أقوال ثلاثة؛

فمنهم من أجارها مهللقا ،ومنهم من منعها مهللئا ،ومنهم من أجازها إذا كانت،
ذتا.

والصحيح أما يجورإذا كائن ،تبما ،كيا  ،3قوله؛ رُاللهم صل عل محمد وعل

آل ءثمي ،».أو لم ثآكن سعا ولكن لها سسّ_ا؛ كعا قال افه؛ ءؤْ-د .مى أمويم صدقه
قؤنبمأ ئبمم غا وصؤ علتهتره زاكوة■:؟'  ،]١فإذا كان لها سسٍح ،ولم ئتحد شعارا؛
فإف ذلك لا باس يه ،ملأ بأس أن موو>ت اللهم صل عل فلأن ،فلو جاءك رجل

ش

١٨٠

اسل،ءتي س؛لأم سد الرسل؛ذ

بركاته وقال للئج؛ حد زكاق وقئ مها عل الفقراء ،قلماك أن مول ت صل اممه عليك.
ثدعو له بان يصل افه علميه كإ أمز افه نبيه يدللمثج.

الأية  ! ٠٧١٧١قوله ثعال؛ ؤإتا ِلوؤ) ألصمهيا مهم شرحتاس ه ت١لزمت • .] ١
أي! ثواثم•
ألثؤوثه أي :يعطى الصائرون
وقوله' بجش -صاي ٠١٤ ،وذلك أف الأعإل الصالحه مضاعفة؛ الحسة بعثرة

أمثالها إل سع مئة صعق إل أصعاف كمة.
أما الصبر فإف مضاعفته ياق بغم حاب من عنب" افه عغيجل وهدا يدل عل

أف أحزه عفليم ،وأف الإن اف لا يمكن أن يتمور هدا الأحز؛ لأيه لم يقابل بعدد،
بل هوأمر معلوم عند اممه ولا حسادا فيه ،لا يقال مثلا؛ الحننه بعثرة أمثالها إل

سع مثة صعمح• بل يقال• إثه يوؤا أجرم بغثد حام— •،ول هده الأية من الرغثب

ل انمبر  < Uفلا< ،قال المؤلف:،1
الأيه الرابعه؛ قوله ثعال! ُاؤمدنمحمءمتل 0د'لأئ،ننعزرأمح«ور به لالثورى':اآأ]،

أي! أل الن"ى يصبر عل أدى الثاس ومحتملمهم ويغفر لهم سيئاحم التي ي يتوف ببما
عزر إص ه أي :من معزومايا وشدائدها التي تحتاج إل
إليه؛ فإف ذللئ،
مقابلة وممابرة ،ولا ميا إذا كاف الأدى الذي ينال الأناذ سس_إ جهاد؛ ق اممه
عه؛ْل وسس ،ءلاءته؛ لأف أذيه الماس لك لها أسباب متعددة متنوعة .فإذا كاذ
سسها محناعث اممه عغقل ،والحهاذ ل سيله ،والأمن؛اآعروف_ ،،والمهل عن المنكر؛ فإف
الأن اف يثاب ،عل ذللثؤ من وجهان:

الزجه الأذل :من الأذية الي تحئل له.

j_IijU-T

١٨١

والوجه الئافت صت 0عل هدم الطاعة التي أوذي ل اض من أحلها.
وق هذه الأية حن ،عل صر الإنسان عل أذية الناس ،ومغفريه لهم ما أساؤوا

إليه فته• ولكي يبُيا أن يعلم أف المغفرة لن أماء إليلئؤ لينت ،محمودة عل الإطلاقا؛
فال  ،٧٥١مال مد IJL ،،بأن يكوJا العفومقرونا بالإصلاح فقال !،يجتنأ عكا بجج
قمْ> عق أف ه [الشورى ،]٤ • :أما إذا لم يئن ق العفو والمغفرة إصلأم فلا ثعف
ُلأمح.

مثال ،ذللتح! لو كاف الذي أماء إليلث ،شخصا معروئا بالثز والفساد ،وايلث،
لو ،:>١^٠٥عنه لكاذ ق ذللخ ،نيادة ق سز ،0ففي هذه الحاو الأفضل أل لاثعفوعنه،
بل ثأحد بحملث ،من أجل الإصلاح .أما إذا كاف الشخص إذا عفو'ت ،عنه لم يترب
عل العفوعنه مف ال0.؛ قاف العفوأفضل وأحسن؛ لأن افه يهول،؛ يجتنأ عكا ضج
ثأمْل ءث،كه تاكورى؛ • ؛ا ؤإذا كاف أجرك عل افه لكاف حثرا للث ،من أن يكوف ذللمثج
بمعاوصة تأخذ من أعإل صاحيلث ،الصالحة.

الآية الخام ة! قوله ^ ^،^١ؤأّ-نجنحأ المز وألثّئ إة أق ثع الم.نإرن ه
[اوقرْ':آه  ،] ١أمز اممه ئبمامحؤن\ك أن ثسشص عل الأمور بالصر عللها ،لأف الإن اف

إذا صت وانطز الفرج من افه طلت ،عله الأموث.

قانت ،إذا أصنت ،بثيء محتاج إل اسمي فاصج ومحمل ااواءللم أف انمبمز ْع
المم ،وأف الفرج مع الكزم-إ ،وأف مع النر يزا،ا
وأما الصلاة قاما يمتن عل الأمور الدينية والدنيوية ،حى إف اوم—ول،
ّ ) ١أخرجه أُحد ( ،)٣ ٠ ٧ /١س حدث ابن عباس ئجنهنبممحا.

قؤح رداس اساسن ،ض ئلأم سدائرس1تي ءتإا'ئنيظ

١٨٢

ظ،محأئهلآئم ذكر عنه ت ررانه إدا حربه أمر هنغ إل الصلاة. ٠ ُ،،
وُيرن اممه ق كتابه أف الصلاة تنهى عن المحثاء و\خ؛و ).فإذا امتعاف الإنسان
بالصلاة عل أمورم يثر اممه له ذللئ،؛ لأف الصلاة صلة بير ،1العبد وبين ربه ،فيقف

الإنسان فيها ب؛ن يدي اممه ،ويناجيه ،ويدعوه ،ويتقثب إليه بانولع القربان التي
تكون ق هذه الصلاة؛ فكاست ،ستا للئعوة.

قوله ثعال• ؤإ 0اقن ح ألْنمثهيتي ه يعني بدلك العيه الخاصة ،لأف معيه اممه
سحادهونحال تنقم إل قم،ن.

 - ١معثة عامة ثامالة لم أحد ،وهل المدكوره ق قوله دمالت ؤو؛ون نذؤ

آ؛وا ماَثتلمه [_^:؛] ،وق قوله ثعال! ؛^*؛ ١يه؛قوثس همئ يلتؤ إلأمزراُعهز
ولالخي ه همثادثبما;لإَ آذئ ِس ذؤ َولآأكرإلأيثيله .] U:_G
وهذه المعية العامة ثامله لخمع الخالق ،فإ من محلوق إلا وافه ثعال معه
يعلمه ،وتجيط به سلطانا وقدره ونمئا وبصزا ،وغجر ذللئؤ.

 "٢أما المعثة الخاصة فهي ايُية التي ثقثفى النصر والتأييد؛ وهذه خاصة

بالرسلوأساعهم ،لينث ،لكلأحد ،ؤإةأثئ مع ■^١؛<؛ ،آئمإ وأؤ؛يا هم محسزى ه
 ، ] ١وإة أقن ثع الق1همتي ه وما أشبة ذلالثإ مل

الدالة عل هذه المعك

الخاه

ولكي اثعشن كلمتهإ لا ثدلأن عل أف افه محبحائه ْع الناس ق أمكنتهم،
أحرجه أحمد (م ،) ٣٨٨ /وأبو داود؛ كتاب الصلاة ،باب وقت قتام الني .من الليل ،رنم
حديث حذيفة نمحهتن.

آ4-باسر

يل هو مع الناس ،وهو

١٨٢

قوى سمواته عل عرشه ،ولا مانع من ذلك؛ فإل

الثيء يكون فوق وهو معلئج .والعرب يقولولت ما زلنا نسثر والممر معنا .وكل

يعلم أف القمر ،3الياء ،ؤيقولوف• مازلنا نثرونهيل معنا ~وهونجم معروف—
وهو  )jالس،اء• فء 1ياللث ،بالخالؤ ،عَف؛جل ،هوقوى كل ثيء استوي عل عرشه ،ومع
ذلك هومحيط بكل ثيء مع كل أحد ،مهعا امزذيت ،فإف افن ثحال محيط باكه؛ علنا
وقدرة وملهيائا وشمعا وبصرا وغثر ذللئج.
ون ،نوله ثعال؛ ون أق ح ألثني؛بم ه دليل عل أف افن

الصابز ؤيويده

ويكلؤْ حص يتم له الصبر عل ،ما تج 4افه عئقتجل•
حئ محاذ آلمبجهدن يتؤ

الأيه السادسهت قوله دعارل،ت
[صد:؛•؛].

<زئثمه:

فالأبتلأة بمعثى  ،^١أو  ^١بض

الاختيار.

تجمح •،أف افه احثأر البماذ ل فرض ايهاد عللهم؛ لعلم من يصبر ومن

لا يصن؛ وِلهدا قال ،اضُوُال ق آية أحزى< :ولز ثه ه لأمحِنبما 'ه ثو
بمثءًظم تتمي ،ثآفيث قل؟  ،1سي أش ثق نمل أ-تئم ه تإع:أم ثبمئ ياثم ?0؟
^^لمآةئثضمامحإهص:أ-أ]ؤ

وقوله عكتجل ؤ"ءء؛ ،محاذ آلمجهدن ه قد يتوهم بعص من قصل علمه أل افن
نمحايه لا يعلم الثيء حى يقع؛ وهدا غثر صحيح؛ فاض لحال يعلم الأشياء قبل

قيح يياض اسهعتي ض هلأم سيد الرسا<تي

١٨٤

وقوعها ،كا قالتعال :م تم ك اش'ثمنافيص نا'محإن إس
.]٧ ٠
كتنإإ 0جلك عق أش مر ه
ومن ادعى أف اممه لا يعلم بالثيء إلا بعد وقوعه؛ فائه مكدب لهدم ^١
وأمثالها مى الأيات الدالة عل أ 0افه معال قد مي الأشياء قبل أن مغ.
لكن العلم الدي ل هدم الأية؛ ءؤ<-ئ  ^٥آلثبمتهدنه هوالعلم الدي يترب
عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأف عي اممه بالثيء قبل أن يكوف لا يترب عاليه
ثيء بن جهؤ فعل اليب؛ لأف البد لم محل بي حى نجتن الأمر ،فإذا بق به العيد
واحتم به؛ حينئذ يتبى اثه استحى الثواب أو العقاب ،فلكون الراد بقوله :ؤ<ئ
أي :علنا يترتب عليه . ١٤^١
ع؛

وقال بعص أهل الملم :المراد بقوله :ؤ-ءئ تاذ آدجيجدن 4أي :عي محلهور،

يعني :حمى يفلهر الثيء؛ لأف علم اممه بالثيء قبل أن يكوف علم بائه ستكون،
وعلمه بعد كونه علم باثه كال ،وفرق العلخن.
فالعالإ الأول علمأ  ،ulمتكوف ،والثاف علإ هه كاف.
ؤبملهئ للئ ،القرى لن أف شخنا قال للئ :،سوى أفيل كذا وكدا عدا .فالأف
حصل؛ عندك علم بجا أحم به ،ولكي إذا فحاله غدا صان عذك عي آحث؛ أي :عي

بال الثو،ء الذي حدJلث ،ائه سيفعله ئد فعله فحلا .فهذان وجهان ق نحرج قوله
تعال :ؤ<-ئ تزه •

الوجه الأول :أف الراذ يه الحلمأ الذي;ترب ،عليه الثواب ،أوالجقان ،،وثذا
لا يكون إلا بحد البلوى ،بعد أن يبتل افه العند ونجثرْ*

١٨٥

آ-بمباسو

الوجه الئاف :أف الراد به يحأ الغلهوو؛ لأو جأ اممه بالثيء محل أن ثكوف

عانأ ث ّنكوذ ،محإذا لكو ،صان عث نمال به حا بإ لكف.
وقوله• ^-٨^٠٩^١؛؛^ الجاهدت م الذي بذل جهده لإعلاء كلمة اممب ،مثمل

المجاهد بعلمه ،والجاهد بالئلاح ،فكلاهما مجاهد ل نسيل افب ،محالجاهد يعلمه؛
الذي يتعلم العلم ويعلمه وينشره و؛و؛ الناس ،ومحمل هدا وسيله كحكي ،ئريعة
اطه ،هذا مجاهد .والذي محمل الئلاخ لقتال الأعداء هن أيما مجاهد ل مبل اش،
إذا كاف المقصود ل الخهاذين أن ثكوذ كلمه افه هل العليا.
وقولهت ؤوًيئه أي :الذين يصرون عل ما كلفوا فيه س الخهاد ؤتحثلونه
ؤيقومول به.

وقوله يعال؛ ^^٢

أي؛ يخثرها ونجع) لنا وتنلهر يا ظهووا يرب

علميه الثوابوالعقاب ،،وافه الومحق,

 " ٢٥وعن ش ماللئ ،الخاريث ،بن عاصم الأشعري ^^؛^ ،محال؛ محال رسول ،اطه
ه؛ رراشث< الإبان ،واذئطهِمملأاليزان ،وئبمان اطه واغد طه مملان
"أومملا" ما بتن السموات والأرض ،والصلأ ٥ثور ،والص-دئه برهاو ،والص،رص؛اء،

ومالخ نمه صآ أؤضمحا>)م.
روا0ملم.
أحرجه ع لم :نحابج الطهارة ،باب ،قفل الوضوء ،رقم( .) ٢٢٣

ش رداس الماسق عن هدم سد ^١؛}،

١٨٦

الثمحح

شق لما الكلام عل الايات م ّامها -^١رخث اشُتحال -ل الشر
وثوابه والحث عليه ،وييالءأ محله ثم ٌّرغ (؛!،،ء ل بيان الأحاديث الواوية ق
ذلك.

فدكز حدث أي مالك الأشعري هكمحقيه أل الثي  .ض® '.الطهور نطر
الإي،ان» الحدث ،إل قوله :رروالصي صاأ» فغن الض ه و سا الحديث أف الصز

صياء؛ يعني :ايه يفيء للإنسان ،عندما تحتلك الظالعات وثشتد الكربان ،فإذا
صم؛ فإف هذا الصبمر يكون له ضياء تبديه إل الحق.

ولهدا ذكز اش ءغ؛حل اثه من جلة الأشياء اش يستعان -با ،فهوضياء للإنسان
ق ق لبه ،وضياء له ق 0ؤلأته ومنهاجه وعمله؛ لأيه كلمإ محار إل اش عِةتجل عل

محلريق الشر؛ فإف اممه ثعال يزيده هدى وضياء ق قلبه ؤيبصزه؛ فلهذا قال النيثر
ر<الشترضياء>ا.

أما بقية الحديث؛ فقال عخمألآلأْؤئ!م :رءالطهور نطر الإيإزار.

الئهور' بمي بذلك طهارة الإنسان.
شطثالإيان:أي:ذالأبن.

وذلك لألالإيالنحؤوتحلئ.
أي :تثرؤمن السرك والفسوق ،تبمرؤ من المثرين والمساق؛حس ،,ما معهم
من المسهم ،،ضوم•

١٨٧

 ulj-rاسم

وهدا هو الطهور؛ أن يتطهز الإنسان طهارة حيه ومعنويه من كل ما فيه

أدى؛ فلهذا جعله النيثر ءثيأكلأْؤئم شطر الإيإن ،واا،سحال افه ،،معناها! تنزيه
افه عمقتحل عثأ لا يليى به من العيومس ،ومماثلة المخلوقات.

فاض ■ءِقجل منرْ عن كل عب ق أسإئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وأحكامه .لا نحل

ألمئ هق أممائه امكا يثتمل عل نقص أوعل عتب؛ ولهذا قال ،ثعال؛ ؤوأق
لالأءراف؛ *  ،] ١٨ولا نحد ق صفاته صفه ثثتمل عل عيب أونقمن؛ ولهذا هال ،اش!

ؤو1ق ألمثد آرعزه ثعد قوله• ؤ ^؛ 1-لايقين إؤض! مثر آلتؤآ ه [الحل ،]٦ ٠ :فاش

عئهتجل له الوصف الأكمل الأعل من حميع الوجوه ،وله أيما الكإل المنزه عن كل
عبسا ق أفعاله ،كإ ءالا اف ثعال! ؤ رما حكا ألثثو؛ب ؤآلأئش وما يثثتا

لالدحان؛ه'آ] ،فليس ل جلق اض لعب ولهو ،ؤإيا هوحلق بي عل الحكمة.
كذللث ،أحكامة لا نحد فيها عيتا ولا نقصا ،كإ قان ،اش ثعال! ؤ أثل آس ا.ثؤِ

ه ت اكينت٨آ ،وقال عغقدت ؤ آنحمحأأ-لهث بموف دس أنس ص آممه  ٢٠٤٤ -تزم
بجبموف[4سة»:ه].

وقوله

ارورسحانى اممه والحمد فه مملان —أو مملا— ما ب؛ن الئمواُت،

والأنضاُ ئك من الراومح،؛ هل قال النئ س! مملان ما يعذ الموات ،والأرض،
أوقال! مملا ما و؛ن ال موات والأرض.

والمعز لا نجلف• بمي• أف (سحاف اممه) و(الحمد طه) مملا ما بين ال موات،
والأرصى؛ وذللث ،لأل هاص الكلمتمر مشتملتان ءإ،دنزيه اممه عن كل نقمى ق قوله!
ررثبحاو اف؛؛ وعل وصف اض بكل كإل  )jقوله! اروالحمت .فه.١٠

قؤح هاض اسسزاض علام سيد اثرسلض

١٨٨

فمد حمعت هاتان الكلهتان بين التخلية واشحلة كإ يقولوف؛ أي؛  ٠^٧نفي
كل عتب ونقص ،ؤإثبات كل ك،او ،ذ( نبحاذ افء) فيها نض النقائص ،و(الحمد ض)
فيها إناث ،امحالأت.

فالتسحت تتريه افه عثا لايليق به ق أسإئه ،وصفاته ،وأفعاله ،وأحكامه.

إذا أصابه ما يؤ
وافه عَقجل تجمد عل كل حال ،وكاف اليي
به قال؛ ررالخمد طه الدي بننئتؤ تم الصالخاث »،ؤإذا أصابه سوى ذللثح قال« :اط
فه عل كل حاورا ثم إف هائنا كلمه شاعت أحثرا عٌت كثثر من الناس؛ وهي قولهم:
®الحمد طه الدي لا محمد عل مكرؤه يواْاا.

هدا الحمدناقص؛ لأل قوللئ :،عل مكئو 0سواه .تعبيثيدل عل قلة الصبر،

أو~ءل الأقل ~ءل عدم كال الصبر ،وايلئ ،كاره لهدا الثيء ،ولا ينبغي للإنسان
أن يعير هذا التعبتر ،بل الذي يجغي له أف يعمن بكا كال الّى ه يعز به؛ فيقول :ررالحمد
طه عل كل حالءا ،أويقول :ارالحمد فه الذي لا ثنمد عل كل حال مواْاا.

أما أن يقول :عل مكروْ بواه؛ فهذا تمثر واضح عل مضادة ما أصابه من
اطه عَوجل وائه كاره له.
وأنا لا أقول :،إف الإن اف لا يكره ما أصابه مى البلاء ،فالإنسان بهلبيعته يكنه

ذللث ،،لكذ لا تعلل هذا ببمانلثج ل مقام الثناء عل اطه ،بل ص كا عو الض ه:

ارالخمت .طه عل ثل حال».
ا أ حرجه ابن ماجه :كتاب ،الأدب ،،باب فضل الخامدين ،رنم ( ،) ٣٨ •٣من حاليث< iwLp
6سا.

اسر

١٨٩

قوله ه ث اروالصلأ 0دوئ>.،

فالصلاة نور• نور للمد ل قليه ،ول وجهه ،ول مبرم ،ول حشره؛ ولهذا

نجئ أكثر الماس نورا ل الوجوم أكثرهم صلاة ،وأحشعهم فيها فه مؤمل.
وكذلك تكون ،نورا للأن ان ل قلبه؛ تفح علميه باب ،المعرفة فه عئإيْل وباب

المعرفة ل أحاكام افه ،وأفعاله ،وأمإئه ،وصمانه ،وهش نوئ ل قبر الإنسان؛ لأو
الصلاة ض عمود الإسلام ،إذا قام العمود قام البناء ،ؤإذا لم يقم العمود فلا بناء.
كذللث ،نور ل حشره يوم القثامة؛ كا أخر يذللث ،الرمول !.ررأو من حاهظ

عليها 'كاثئ له ثورا وبرهايا وجاة يوم القيامة ،وس لم نحاذظ■ عالتها ثاكن له
ئورا ولا برهايا ولا جاْ يوم القيامة ،وحشر ح فنعو 0وهاماو وهاروو وأن بن
حأوم»،راُ.

فش نور للإنسان ل خمع أحواله ،وهذا يقتفي أن محافظ الإن ال عانها،
وأن نجرض علتها ،وأن يكثر منها حش ياكثز نوره وعلمه ؤإيايه.

وأما الصبر فمال اثه! راضياء  ٠٠١فيه نور؛ لكن نور ْع حرارة ،كإ قال افه دعال1
ءؤ هوأقتم - ،ثعل ،ألئنص صه وألمعل ررا ه [يونس.]٥:

فالم وء لا بد فيه من جرارة ،وهكذا الصبر ،لا بث فيه من حرارة ونعست،؛ لأف
فيه مشمه كبيرّْ؛ ولهذا كال أجرم بغثر ح ا<ؤتا.
فالفرمح yu,،الرر ق الصلاة والصماء ق الصبر ،أف الصياء ق الصبرمصحوب،
■ )١أحرجه أحمل( -أ ،) ١٦٩ /والل'ارمي ق سننه رنم (  ،) ٢٧٦٣من حديث ،عبد اض بن عمرو

قؤح ري1ضاساسى(ز؛لأم  JUmائر،طتي

بحرارة؛ ئ ق ذلك ْس اشب ،الملي والبدي ق بعض الأحيان.
وقوله؛ رروالصدقه برهاو'٠٠

الصدقة؛ بدل المال تقربا إل افه عغة 0فيبد<ل المال عل هدا الوجه للأهل،

والفقراء ،والصالح العامة؛ كبناء الم اجد وغثرها؛ برهايا عل إيإن العيي•؛ وذلك ،أف

المال محوب ،إل اقوس ،والقوس شحيحه يه ،فإذا بدله الإن اف فه؛ قاف الإن اف
لا يبدل ما تحث ،إلا نإ هوأحث ،إليه منه ،فيكون ل بذل الا )Jطه ■مقجلدليل عل
صدق الإي،ان وصحته.

ولهدا نحد أكثر الناس إيإئا باطه عغ؛جل ويإحلافه؛ نحيهم أكثرهم صدقه.

م ق ال المثر

ااواكنآ Jحجه ذل >1أو•ءائكا>،؛ لأة القرآف هو

حبل افه المتثن ،وهوحجة اطه عل حلقه ،قاما أن يكول للثؤ ،وذلك ،فيإ إذا ثوصلت

به إل اطه ،ويمت ،بواجت ،هذا القرآن العظيم مى التصديق بالأحبار ،وامتثال الأوامر،
واحتنانم ،الواهي ،وتعظمم هن.ا القرآن الكريم واحترامه ،ففي هذه الخال يكون
حجه للمثج.

أما إن كاف الأمئ بالعكس؛ أهنت ،القرآف ،وهجرته لفظا ومعز وعملا،
ولم تقم بواجبه؛ فائه يكون شاهدا عليلئ ،يوم القيامة.

ولم يذكر الرسول ه مرتبه بتن هانز الرستم).
س،؛لآدهلأثأن:كونإثالأ،ولثا

عليلتج عل كل حال .فنسأل اطه أن نحعلمه لتا حميعا حجه متدي به ق الدنيا وق الأحرة؛
إنهخزادٌكريأ.

١٩١

قوله• رركل الثاس يغدوماغ ثمنه همعتقها أوموبقها) .

أى^ كل الناس سل»أ يومه مى الغدؤة بانمل ،وهدا ثيء مشاهد؛ فإف افه
يعال جعل الليل مكنا وقاوت ؤوخن آلك ،يتومنآطم ألإؤ ،وبملم ما جرحنر إم

مأسعنحًكم نيو ه لالأنعامت  ،]٦ ٠فهدا النوم اثازي يكون ل الليل هو وفاه صغرى،
مدا فيه الأعصاب ،ويسزج فيه البدن ،ويسجد نشاطه للعمل المقبل ،ؤيميح
من العمل الماضي.

فإذا كاف الصباح —وهو العدوة— ماو الناس وامحهوا كل لعمله ،فمنهم من
يتجه إل الخثر؛ وهم السلمول ،ومنهم من يتجه إل الشؤ؛ وهم الكفار ،والعماد
باق.

السللم أول ما يغدو يتوصا ؤيتطهئ ،وررالطهور ثطئ الإبمان ،،كإ ق هدا

الحديث ،،ثم يدهبؤ فيصل ،فيبدأيومه بمادة الله عِؤجل؛ بالطهارة ،والماء ،والصلاة
التي هي صله ب؛ذ المد وبئذ ربه ،فيمح يومه حدا العمل الصالح ،بل يفتتحه

بالتوحيد؛ لأثه يثميغ للأن ان إذا استيمظ س نومه أن يدكن افه عئؤجل وأف يمزأ عثز
آيات من آخر ّّورة آل ،عمرال وهل قوله :ؤ إن ة م آلقثوت ؤأ'لأربج ،وّقي

اقل والحاي هئولأول ،ألآك_ا ه إل آخر السورة [آل عمران ،]٢ • • -١ ٩• :هدا المال.لم،
هدا الدي يغدوي الحميمة وهوبايع نفسه ،لكن هل باعها بيعا يعقها فيه؟

ثمول،؛ الم لم باعها بيعا يممها فيه؛ ولهل<ا قالت ررماغ ثقته يمعممها؛؛ هذا
ص

مم •

ررأو مومهاء ،معناها؛ بائع نفسه فموبمها ،الكافر يغدو إل العمل الذي فيه

١٩٢

ضح  J،،j lاساث|ءتيضئلأم سد اأر،|،ل؛تي

الهلاك ،لأف معز ررأومها)ا 1اهانكها .وذلك أف الكافز يبدأ يومه بمعصسة اف ،حض
لو بدأ بالأكل والقرب؛ قاف أكله وشربه يعام ،عليه يوم القيامة ،ومحاب عليه.

كل لقمة يرفعها الكام إل ممه فإثه يعاقب ،عليها ،وكل شربة ثبملعها من
الماء فاثه يعام ،علمنها ،وكل لباس يلب ه فإثه يعاقب عليه.
والدليل عل ئدا قوله ثعال؛ ؤ ثز من "وآ زقه آئه آلي آنج لبمادؤء داثسنم

ثى آزري ئق مى للخز ءاثوأ ؤ ،آلثؤة ألدثابر

للدين آموا لا غم هم.

ج آقث ه يعني :لنز عيهم من شوائبها

يوم القيامة.

فئفهوم الأية الكريمة ت ؤ*!) مل لثون «امتوافي آوء؛وا؛ ^قتا حالمة يوم آكيمة ه أنها
لغم المومشن حزام ،وأما لينق ،خالصة لهم يوم القيامة ،وأمم سعاهبون عليها•
وقال ،اطة ل مورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزو ت ؤ ليس عثر أدمث ءامأدأ
نثمزأ آلمنيمحت تكح فنا طينيا ه [ ":، J^LLI؛؟] ،فمفهوم الأية الكر أف عل غم

المؤمنين جناح فيإ ءثعموْ.
فالكافر من جمن ما يصبح — والحياد باش~ وهوبائع نفثه فيا ثرل\5ها ،أما المؤمن

فبائع نمنه فيا يحتقها وينجيها من النار .سال ،افه أل محعلمنا حميعا منهم.
ل ،آثم ^ا الحديث ٠٧، ،رسولط اش

أف الناس يتقبمون إل بمتن•

قم يكوف القرآن حجه لهم ،كا قاو( :روالمزآن حجه للن ®،وقم يكوف
المراق حجه علنهم ،كا قال :،ءاو■.®، lliLp

®كل الناس يغدو ماغ منه همنتقها أو موبقها )،قم يعتقون أنغنهم
باعالهم الصالحة ،وقم حلمكوما بأعالهم ال يثه .وافه الموهق.

١٩٢

^_ JluL،-T

 " ٢٦وعن أب نعيد سعد بن مالك بن بنان الخيري

أث يانا من

١^^١ر نالوا رسول (ف ه دأعطاهم ،ثم نألوه ^^ ١٥؛ ،حس ثقي مآ عنده،

ممال لقم جئ أنفق'قز ثيء يدة :اثا تقن عندي منح؛رهلن أدخنة ظأط ومن
ينتعفف بعمه افّ ،وس بمتنن نمه اف ،وس يتمحؤ يمحؤْ اممه .وما أعطئ أحد

سّتيازبيِسم»صققس
الثثخ
كاف ين حلق الرسول الكريم

ايه لا يسأل شيئا محده إلا أعطا،0

وما عهد عنه ايه ه مغ مائلا ،بل كاف يعطي عطاء من لا ؤنثى الفقز  ،ويعيش

و ب يته عيش الفقراء ،ورثإ ربط عل بملمه الحجز من الخوعر .٠
فهز قيصصمُأكرم الاس وأشجع الاس.
فل ،نفد ما ق يده أ-؛مهم أمه ما من خثر يكون عنده فأى يدحزه عنهم؛ أي!
لا يمكن أف يدحر شيئا عنهم فيمنعهم ،ولكن لسر عنده ثيء.
مم حث ،الشثر .عل الاستعفاف والاستغناء والصر ،فقال! ارومن بمتنفف
يعمه اشُ ،زثن:تئنش الهُ ،وثن يمحي ^ة ض.
( )١أحرجه البخاري :محاب الزكاة ،باب الامتعفانح عن المسالة ،رقم (  ،) ١٤٦٩وم لم :كتاب
الزكاة ،باب قفل التضح والصر ،رقم( .)١ ٠ ٥٣

( )٢يا أخرجه سلم :محاب الفضائل ،باب  Uسثل رسول اض .شبا نمل فقال لا ،رقم(،) ٢٣ ١ ٢
من حد ينح أنس ة.؛ته قال؛ أنه ه جاءه رجل فأعطاْ غكايثن جلثن ،فرجع إل قومه ،فقال:
يا قوم أسلموا ،فإن محمدا يعطي مهناء لا نحني الفاقة.
 ^ ٣١أحرجه الخاوي؛ كاب الغازى ،باب غزوة الخندق ،رنم(  ،) ٤١٠١من حديث ،جابر (يقؤقليقنإ.

ثؤح(ياضاس{ءتي •_ئلأمسيد

١٩٤

هده ئلاثة أمور!

أدلا• ض يتغن يغنه اض؛ أي؛ من ي تغن بإ عند اممه عثا ق أيدي الماس

يغنه افه عكجل ،وأما من يسأل الناس وتحتاج  liعندهم فإيه محنمى قلبه فمرا
"والعيال باش—ولا سمحي.

والغز غنى القلت ،،فإذا امتغز الأن او بإ عند اض ع ،ي أيدي الناس أغناة
اغ عن الناس ،وجعله عزيز التمس بعيدا عن الثوال.
ثانيا! من يتعفف يعفه اش؛ فمن يتعفف عثأ حرم اش عليه س الن اء
يحمه  ^١عكيل.

والإن ال الذي يتح نفثة هواها فيإ يتعلى بالعفة فائه تر.لاك ،والعياذ باش؛

لأيه إذا أنع نفثه هواها وصار يثح الئ اء؛ فإل هيك ،يزق الع؛ن ،ثزنر الأذن،

ثزف اليد ،ثزف الرجل ،لم يزق الهمج؛ وهو الفاحثة والحياد باض.
فإذا امتعقث الأسان عن هدا المحرم أعمه اش عِؤثجلوحماه وحمى أهله أيقها ١
نالئا! من يممويصوم اش؛ أي؛ يعطيه اش الصؤمت١

فإذا ثموت ،وحبم.تا نفنلث ،عخ زأ اش  ،،^٠وصلإت ،عل ما عندلئ.
س ا لحاجة والمقر ولم يلح عل الناس بالسؤال؛ فإف اه ثعال يصوك ويحينلث،
عل الصبر .وهدا هوالشاهد من الحديث،؛ لأله ل باب ،الصر.

لم قال ،اليي { '.رروما أعطي أحد عطاء جمرا وأوتع من الصزا> أي :ما من
اش عل أحد بعطاء ص رزق ،أو ءيرْ -محوا وأوسع من الصر؛ لأل الأن ال إذا كال

١٩٥

أ-واباسر

صبورا همثل كل ثيء ،إذ أصابته الضزاء صم ،ؤإن عرصن له الشيطان معل \دحثآ
صم ،ؤإن خيله الشيطان عن ما أمن اطه صم.

فهدا خم ما يعطاه الإنسان ،وأومع
فإذا كاذ الإنسان قد مى اف عليه
ما يعهلا٥؛ وليلك نحد الإن اذ الصبور لوأوذي من قبل الناس ،لو سبع منهم ما
يكره ،لو حصل منهم اعتداء عليه ،محد 0هادئ البال ،لا يتصلب ،ولا يغضب؛
لأيه صائر عل ما ابتلاه اممه به؛ فلذلك نحد قلته داؤا مهلمئنا ونفثه مرمحه.

ولهدا قال الرسول ه•' اءوما أعطل أحد عطاء ^ ١وأرتع مى الصم"
واشُالمومح.

 " ٢٧وعن ر نحص صهيس ،بن بنان ق.بمئ ،قال؛ قال رسول افه

ررتجا لأم الزمن إن أس ئه له خة ويل زك ص؛لا لائومن :؛ن أقايمه
نراء ثكرقكاذ حترا له ،وإذ أصابته صزاء صبر قكاذ
الثثخ
قال ،المؤلف

له،اُ  ٠رواه ملم.

فيإ نقله عن صهسس ،الروس؛ إف رسول ،اممه

ررتجا لأمر المؤمن إذ أمنه ئه له حم® أي؛ إذ الرسول

قال؛

أظهز العجن،

عل وجه الامتحان *لأمر الومنُ أي؛ لشانه .فإذ شانه كله حم ،وليس ذللئ،
 ، ١ .أخرجه ملم ت كتاب الزهد دالرئاش ،باب الومن أمره كله حيمِ ،رقم ( .) ٢٩٩٩

قؤح

١٩٦

اسانضض$لأمسيدالرسلتي

؛ ٠٢فصل الرسول عفييأصْؤئ!م هذا الأمن الحر ،فقال ت •رإو أصاثته نزاء
نكز محكاو حرا لن ،ؤإل أصاسه صراء صم مكاو حثرا ل ٠٠4هذه حال ،ا،لومن .وكل
إن ان؛ فائه ل قفاء الله وقدره يئ أمرين ت

إما مزاء ،ؤإما صزاء ،والاس ق هذه الإصابة —السئاء أو \مث\ع— ينقسمون
إل قمثن•

مؤمن وغر مؤمن ،فا،لومن عل كل حال ما قدر افه له فهو حر له ،إف أصابته
\ذضث\إ صر عل أقدار اطه ،وانتظر الفرج مذ اممه ،واحتب الأحر عل اممه؛ فكاف
ذللئ ،حرا له ،فنال ،مذا أحن الحابريذ.

وإذ أصابته مراء من نعمة دينية؛ كالعا٠Jإ والعمل المالح ،ونعمة دنيوية؛

ك١لال والتن والأهل؛ شكز اممهَ ،وذك بالشام بطاعة اممه؛ لأو الئكن لمل محزذ
قول الإنسان :أثلكن اس ،ل هؤ القيام بطاعة اف ظ.
فينكر الألة فيكون حرا له ،ويكون عليه نعمتان :نعمة الدين ،ونعمة الدنيا •

نعمة الدنيا بالمزاء ،ونعمة الدين بالشكر ،هذه حال ،الومن ،فهو عل حر،
مواء أصلم ،براء ،أو أصيلم ،بضراء.

وأما الكافئ فهؤ عل نؤ —والحياد باممه— إذ أصابته حاله المؤمن ،فهو عل
حر ،مواء أصبن ،بزاء ،أو أصبن ،بضزاء.

وأما  ^١^١فهن عر مؤ —والعياد باممه— إذ أصابته الضراء لم؛ بمر ،بل
مجن ،ودعا بالويل والثبور ،وسن ،الدهن ،وسثح الرمذ ،ل وّ ثا افه عَق؛جل
َ

نعوذ بالله.

١٩٧

J_l،jb-T

ؤإن أصابته سراء لم ينكر اف ،فكاثت ،هاوْ السئاء عقاتا عليه ق ^■^١؛؛

لأف الكافر لا:أكل أكلة ،ولا يثرن ثرث إلا كاف ض نيا إثأ ،ؤإن كاف ليس
ب ا نأ بالسمة لالئؤس ،لكذ عل الكافر إم ،ك،أ قال اضُتحال :ؤتلسورثه
أش آنيا لمج إء؛اثمحء دألْلن؛ني يذ ألزري ش مى

ءامتوأ ،1آلإؤة ألدتآ حالمه يوم

أشنتن ه [ ،] ٣٢ :<-١٥^١ص للدين آمنوا حاصه ،وص حالمة لهم يوم القيامة ،أما
الدين لا يؤمنون فليسنج لهم ،ؤياكلوما حراما عليهم ،ؤيعامبوف عليها يوم القيامة.

فالكام قل شز ،مواة أصاتئه القناة أم ال زاة ،؛خلان ،٠٢^١ ،فإل عل
حم.
م

وق هذا الحديث• الحئ عل الإبجان ،وأل الومن دائناق خرونعمة.
وفيه أيصات الحت ،عل الشر عل ال2وئب >.وأف ذلاائإ مى حمال الومتين .فإذا

رأيت ،نفنلئج عند إصابة الضئاء صابرا محتسا ،ثنتظر الفرج من اممه سحاثئؤد\ل

وتحسم ،الأحن عل افه؛ فن.للئ ،عنوان الإيعاز ،ؤإل رأين ،العكسل ؛i؛ نمنلث،،
وعدل مسبزك ،وئب إل اف.،

وق هدا الحديث ،أيصا :الحث ،عل الشكر محي الراء؛ لأنث إذا ثكن الإنساذ
ربه عل نعمة فهدا منثوفيق الله له ،وهومن أسال ،زيادة النعم ،ك،ا قال اللهثعال

ؤ و,إد ئأدكث ر3يإ لن صظزئن لآزث3ؤأ ولجن يكهم؛ إن نومج) كدد ه
تإ;ِ٢اممت٧آ ،ؤإذا وقى اممه الإن اف للشكر؛ فهدم نعمة تحتاج إل شكرها مء ثانيه،
فإذا ومح ،فهي نعمة نحتاج إل مكرها مره ئالثه . ..وهكدا؛ لأن الشكز قل من يقوم
به ،فإذا من ادنه عليلئ ،وأءاداث ٠عليه فهد 0نعمة.

١٩٨

ولهذا هاو بعضهمر : ٠١

إذا كاو ثكري نعمه افه نعمه

همئ له ز مثلها نجب الشكئ

هكيص بلؤع \ذئغ  ٩بمفيه

امح؛ام وا^Jثل [ذث<ثت

و\و

وصدئ ،لآهآ؛ثئ فإف اف إذا ومملئ ،للئكر مهدم نعمة تحتاج إل نكر جديد،

فإف شكرت فهي نعمة تحاج إل شكر ثان ،فإف شكرت فهي نعمة تحتاج إل شكر
ثالث.،

^.١

ولكثا -ق الحقيقة  -ق عملة عن هدا ،شاو اممه أو يوقظ هلوسا وهلوثكم،
وبملح أعإلما وأعإلكم؛ إل جواد كريم•
 - ٢٨وعن انس قهنته ،قاو؛ ؛ا مل الني ه جعل يتعشاة الكنن،،

محالت ،ماطئه  :٠نا'كنب ،محاة .فقاو« :كز عل أيك ،كزب ،بمد ال؛زم» ئؤ
مايت ،،هالت ،ت يا أيام ،أجاب ،ربا دعاْ! يا أيام ،جؤ الفردوس  ! ١٥^١٠٠يا أيام ،إل
جزيل سماْ!  ١^٥دفن  ١٧١٥داطثه نيؤهههآ '.أطايت،

أو  ١^٥٤عق رثوو

افبهاتياب،؟ارأ'رواة البماري.
الحج
قال الولم— ،رحمه افه ثعال— فيإ ثقاله عن أنس بن مالك ،نهنهتن أل فامحلمه
بنت ،محمد .لما مل رسول افه ه ل مرصه الدي مامث ،فيه ر ،جعل ينعشاه الكزمء،اا
(  ) ١الثيتان لمحمود الوراق ،انظر! الشكر لاين أبير الدنيا رقم ( ،)٣٨و\ذ0ن\ءنين لأبير هلال ،السكري
(ص:أمأ)،ونعب الإبجانلييهقيريم( .)٤ ٠ ٩٩

( )٢أحرجه البخاري :محاب الغازي ،باب مرض الني ه ووفاته ،رiم( .) ٤٤٦٢

١٩٩

أ-واو،اسم

أي! من شدة ما يصيبه جعل يغشى عليه من الكرمت،؛ لأيه ءفييأئخؤئمُ يشدد
عليه الوعك والرصى؛ كان يوعك كإ يوعك

من الناص.

والحكمة ل هذا ثن أجل أف ينال.اعل درحات الصبر؛ فإف اكبر منزله
أل ه لا صح إلا عل صْ ،فإذا
عاليه ،لاينال إلا ياْتحان واختار ص اممه مؤي؛ ي
لم يصسا الإنسان بثي ء يكره فكيم ،يعرف صبره؛ ولهذا قال افه دعالت ؤ LJ١JرJمأ

حة ٌنأم المجهيلأ يحؤ وإدئنيؤ0ه [^-،؛  ،] ٣١فكاف الّثي  .يوعلث ،كإ يوعك
مجلأنساداس'".

فجعل يتغثاْ الكرب ،،فتقول فاطمه رْ؛عثنبمها 1اوا'كر<ّث ،آبتاْ® تتونير له
منكربه؛ لأما امرأْ ،والرأْ لا تهليى الصبن.

فقال ،الني عكجأئثهؤئ!م! ررليس عل أبيك بعذ اليوم®؛ لاثه ه1ا انتقل من

الدنيا انتقل إل الرفيق الأعل ،كا كاذ ه -وص;غثاة اثوئ:-قول« :اللهأ ز
تول الرسول

فجعالخ،

ثندبه ،لكنه ندب خفيم،،

لا يدل ،عل التخط من قضاء ائنه وقدره.
ر  ١آ أحرجه الخارتم •،كتاب الرصى ،باب أتي الناس بلاء الأنبياء ،رنم (  ،) ٥٦ ٤٨وم لم ت كتاب
الثر والصلة ،باب ثواب الومن فيإ يصيبه ،رهمم (  ،) ٢٥٧١من حديث عيد افه بن م عود
قتكخقين.

( )٢أخرجه البخاري! كتاب الغازى ،باب مرص الني ه ووفاته ،رقم (  ،)٤ ٤٣٧وملم! كتاب
فضائل الصحابة رصي الله تعال عنهم ،باب ل فضل عائشة رصي اض تعال عنها ،رقم ( ،) ٢٤٤٤
من حديثآ عائشة ختءمم;ءها.

مح

اسر|ءتي 4زتلام سد اإر،طتي

وقولها! ؛رأجاب ربا دعاْ،؛؛ لأف اف حطف'ذتؤ؛ هو الذي بيده ملكوت كل

ثيء ،آجال الخلق بندم ،تمرش الخلق بندم ،كل ثيء إل اف ،إل افه النثهى ؤإليه
الرجعى•

فاجاب داعي اف ،وهو امحه ه إذا يوق صار كغثره مذ المؤمنين ،معد بروحه

حش ثوقث ب؛ذ يدي اممه هؤأ قوى الئإء السابعة .فمالت :،وا أساة ،أجاب ربا
دعاه.

وقولها :ارأ؛ثاه ،جثة الفردوس مأواهاا؛ لاثه عيجأكةْوآئم أعل الخلق منزله

ق \ ه كإ قال  :^،٢١ررانأتحا اضَوارط ،فإبا تنزله وابنة
لنبي مذ عتاد اممه ،وأرجو أذ أ'كو 0انا هو"ر  •٠ولا شك أف الّبي ه مأواه حنة
الفردوس ،وجنه الفردوس هل أعل درجات الخثة ،ونقمها الذي فوقها عرش
الزب جلثلالذ ،والني ءثهأئ!هوأمحم ق أعل درجة منها.

قولها :رايا أساه ،إل جمريل سناْاا اشذ :هو الإخبار بموت المسن ،،وقالت:،
إثنا ثنعاه إل حيريل؛ لأل جيريل هوالذي كال ثانيه بالوحي صباحا وم اء.
؛ فقد نرول ،جثريل ءدهائْلآظم إل الأرض
فإذا ففد الني
بالوحي؛ لأل الوحي  ^٥٥١بموُب الني ه•

ثز لما حمل ودفذ قالت ،؛ :١^٤^٠۶اأطاب.تط انهمتّ،كلم أذ محئوا عل رسول اممه ه
الراب؟!  ٠يعنى :ين شدة وحل^ها عليه ،وحزيا ،ومعرفتها بال الصحابه هفؤغظ
ا أ حرجه م لم؛ كتامحّح الملأة ،باب ،القول مثل مول المؤذن لن سمعه ،رقم( ،) ٣٨ ٤من حديث
عبئ اه بن عمروبن العاص

٢٠١

 uU-rاسبر

قد ماؤ ظوخم محبة الرسول ءكيائث0ؤئم فهل طابت؟
والخواب :أما طاثش؛ لأو هذا ما أراد اف ميئل ،وهو همغ اممه ،ولز كاو
الض صْؤقلأم يفدى كل الأرض لمدام الصحابه

لكي اممه ثبحاثه هو الذي له ا"قكم ،ؤإليه الرجع ،وكإ قال اممه ثعال ق

ثتت ودمم تنؤف • ' ٣يم إدم يؤم ألقثمة بمد ُؤثم

كناله ت

لالزم':م-ام].

الفوائد:

ق ه ذا الخديثج :بيان أل رمول الله ه كغثره ض البتر ،يمرص ومحؤغ،
ويعطش ،ويثري ،ومحر ،وحميع الأمورالبثرية يعري الثي،.كإ قال.ت ررإيإ

انا بسر متلكم ،أئنى ي ثنثونى٠١
وفهت رد عل هؤلاء القوم الذين يثركون بالرسول ه؛ يدعون الرسول

هأصذوآثلأ« ،ويسثغيثول به وهوق قرْ ،ثل إو يعصهم -والعباد باممه— لا يسأل
افه ثحال ؤيال الرسول

كاف الذي محيب هو الرسول

ئثْؤئم ،ولمد

صلوا ق ديتهم وسفهوا ق عقولهم؛ فإف الرسول ،هي لايمللئ ،لنفسه صرا ولا نمعا،
فكيفل يملك لغثر0؟ إ

قال ،الل 4ثعال آمزا نبثه :ؤ ش لا آزل لكم يمدمح" ،حرآين أش ولأ آعلم ألعيب ولا
إ  ) ١أحرجه البخاري! كتاب الصلاة ،باب التوجه إل الملة ،رقم (  ،) ٤٠ ١وم لم! كتاب الم اجد
ومواضع المائة ،باب ال هو ق المائة وال جود له ،رنم (  ،) ٥٧٢من حديث عبد اممه بن
م

عود

٢٠٢

اسث،ءتيضهلأمسد

قؤح

لإل ثلإ إؤ عف 4ثلهوهمد من هماي اممب؛ ؤلهدا قال؛ وف أثقع ءلأ ما.كخ اثا ه
زالأنمام•:؛.]،

وقال  ^١ئبحانه لة أبما :ؤقأفي لآمحمحءلهةدا0محلفيد
تحرف ين آم ند نك لد ثن ديدء ص ج إلا قاه أي؛ هذْ وظني ^^١
[الخن:اآآ"-آ'آ] ،ول ،أنزل اممه ثعال قوله؛ 4وؤو عبميك الامحت4.

[النعراء:أاأ] ،دعا قراسه ه وجعل يائي إل أن قال; «ثا قاطنه بث محمد،
ثخمَلأمشسافتجا»را'،إلسا الحد ،ابق ،<_1
بقعة منه ،والي ،يريبه ما رايا يقول لها•  ٠لا أهمي عنمؤ مئ ام شيئا . ٠
لهذ-ا دلل علط أف من براها بن ،باًب أول•

ففيه! ضلال هؤلاء المدين يدعون الرسول .ت ،تحدهم ق المجد الثوي
عند الدعاء يتجهون إل القبر ،ويصدون أمام القبر كممودهم أمام اممب ق الصلاة
أو أشد.

وزهدا الحديث :٠دليل عل أنه لااّز؛الندي ،المرإذا لم اكن ئزذئا
بالتحط عل اممه عغجن؛ لأن فاؤلمة ندلمح الص ،٣^^١^،عث ندنم ،يجر،
ولمن ينم ص اعراض عل قدر ام عكيل.
وفيه :دليل عل أن فاطمه بت) محمي . .ورضي افد محها ض ،بعد موته،
 ١أ خرجه ١لبخارىت كتاب الوصايا ،باب هل يدخل الساء والولد ق الأئارب ،رقم ( ،) ٢٧٥٣

ومسلم؛ كتاب الإيإن ،باب ق توله
حديث أف هريرة

ؤ وأنذر قيهبما ألأموثت ه ،رقم ( ،)٢ ٠ ٥من

 uLj-Tاسر

٢٠٢

ولم يبى من أولاده بعده إلا فاطمة ،كل أولاده من بنين وبنات ماتوا ق حياته
بقيت فاطمه ،ولكن ليس لها مثراُث ،،لا ص ،ولا زوحايه ،ولا عمه العباس،

ولا أحد ثن ض؛ لأل الأنياة لا يووثون ،كا قاو المن
ط1ده»ُ
ثنم الأساءلأنوزذU ،،

«إنا

وهذا من حكمة اش عغتْل؛ لأمم لو وريوا لقال ،من يقول ت إف هؤلاء جاووا
بالرسالة يهللبون مال،كا يوريثج من بعدهم؛ ولكن اممه عغئهل مع ذلك•

فالأنبياء لا يورثون ،بل ما يتركونه يكون صدقه يصرف ،للمتحفيل له،
واف الومح•،

 " ٢٩وعن ش ني أسامه بن نيئ بن حارثه مول رسول افب و .وجه وابن
جبه نبجكؤقب محأ ،قال■ أرسلن* بت الئي ه إث ابني ئد احتضز يائهدثا ،محارثل
مرئ الثلأم ،ويقول،ت ارإو ف ما أحد ،وله ما أعش ،وؤل قيء ءنا ْ<-بأجل منش،
هالتصثر وكحتسأهاا ،دارمالت ٠إثه تقسم عليه داتٍنها .فقام ومعه سند بن ^،^١
ومعاد بن جم ،وأي بن 'كنب ،،ونيد بن ثابت ،ورجال ^^ ،ئرخ إز رسول اف
الصى ،يأقعدْ ز حجره ومسه معي ،مماصت ،عيتأه هقال ،سعدت يا رسول،
افه ،ما هدا؟ ممال،ت ®هذة رخمه جعلها افه داناز^ ق يئوس عبادوار وق رواية؛ راق
أحرجه أحد ( "\ v/t؛) ،من حديث أيٍر هريرة لج؛غئبمه ،وأحرجه اJخارىت كتاب غرض
الحس ،رلم (  ،)٣• ٩٣وملم :محاب الخهاد والبر ،باب قول النيه« :لأ نو3ثU ،

ئرمحا فهوصدئه* ،رنم(آهم؛\) ،من حدبث ،أبير يكر الصديق خ.بمنن.

قؤح دطس اساسى ضئلأم سيد

يلوب من ثاء من عبادءارر ' وإد،ا يرحم اف مى عياده الثحماءا،ر  ٠مممق عله.
ومعي  ١٠ثمني ٠١ت س|مك وثصطرب.
الثثخ

قال الؤلف_— ،رحمه اض ثعال— فيإ نمله عن أيير زيد أسامة بن زيد بن حارثه
;هأيى؛ظغا ،وزيد بن حارثه كا 0مول لزمول افه ظ^ ،وكاف عيدا ،فاهدئه إليه حدمحة
تيؤؤنحئها فاعممه ،فمان مول له ،وكال يلمب بحب رسول افه ج؛ أي؛ حبيبه ،
وابنه أيما حب ،فاصامه حبه وابن حثه ;محءمحؤظأ،ا ،ذكز أف إحدى بنات الرثول ه

أرسملت ،إليه رسولا ،تقول له• إل ابثها قد احتضر؛ أي• حصزه الموت .وأما تهللب

س ا لّى ه أن تحفز ،فبلغ الرسول رسول النب ه فقال له اليي ه!  ^ ١ممه ما
أحد ،وله ما أعطى ،وكل ميء عنده بأجل متمي ،قلمثمم ولثءحثسنحاا.
أّْر الني يج1كلآْوآئم الوجذ الدى أرسلته ا؛نته أف يامز ا؛نته —أم هنلأا
المبل -مده الكالإ١ت■sب

قالات  ١قلمتمبر ١١يعنيؤ ت محيل شنها عن الخهل وثتحمل الممييه ١ ،وشحتين١ ،
أي :محنم ،الأجز عل الله؛ممرها؛ لأف من الناس من يمم ولا محتيب ،يصر
عل الميبة ولا يضم ،لكنه ما يؤمل أحزها عل اممه فيقويه بذلك خثر كثثر،
لكن إذا صر واحتسب الأجر عل النب ،يعنى• أراد بهبرْ أن يثيبه ال؛ه ويأجره،
ر  ) ١أحرجها اJخاريت كتاب الرصى ،باب عيادة الصبيان ،رقم( .) ٥٦٥٥

( )٢أحرجه البخارمح •،كتاب ابناثز ،باب ُرل الهي هت ت ٠ايعالب الست ،ببعض بكاء أمله عله،٠،
رنم( ،)١ ٢٨٤وسلم :محاب  ،^١باب البكاء علاليم ،،رنم( .) ٦٢٣
( )٣انفلر :الأسيعاب لأبن ب ،الر( ،) ٥٤٣ ;٢أمد الغابة لأبن الأثثر(.)١ ٢٩ ;٢

آ-وابارسر

٢٠٥

فهذا هو الاحتساب ررمزها فلتضر ،،ومنى\ عل هذه الصيبة راوكحتسباا أجزها

قوله؛ ارإو طه ما أحد وق ما أعهنا؛ هذ 0الخمله عغلميه! إذا لكن الئيء كله فه،
إذ أحذ منك نيئا فهو ملكه ،و أف أعطاك ثئا فهم ملكه ،فكم ،تخهل اذا أحذ

;ق<همح؟إ
عليك إذا أحذ افه منك ،شيئا محبونا لك،؛ أن ثقول! هذا طه ،له أن يأخذ ما

ثاء ،وله أن بملي ما شاء.
ولهدا يى للأن ان إذا أصيب بمصيبة أن يهولُ' •،إدا فه ؤإيا إليه راجعوذا؛
بمي•' نحن ملك ،فه يمعل بنا ما يشاء ،كذللئ ،ما يحثه إذا أحد<ه من أيدينا فهو

له ءة؛جل له ما أحد وله ما أعش ،حر الذي بمليلث ،أنث ،لا ؤض ).هز طه ،ؤلهذا
لا بمكذ أل ثتمزف فيإ أءهلاك اطه إلا عل الوجه الوي أذو لك فيه؛ وهذا دليل
عل أف ملكنا لما يعطينا الأه ملك قاصز ،ما ثممرف فيه تصزمحا مطلما ،فلو أراد

الإنسان أف يممرف— ،ق ماله تمزئا مهللما عل وجه لم يأدذ به التمئ قننا له؛ أمسك،
لا بمكذ؛ لأف المال ،مال ،اطه ،كإ قال ،سثحاثه ت ^  ٢٠٠ ^ ١٧نن مال أش

ه

لالررّ:ا'ا] ،الالا مال ،اطب ،فلا يتصرف  ،فيه إلا عل الوجه الذي أذذ للئ ،فيه.
ولهذا قاو ت ارطب ما أحي• وه ما أعهرا؛ فإذا لكذ طه ما أخد ،فكم ،نجنغ؟
كيم ،نتئل أن ياخذ المالك ما ملك سحاة،ؤتاك ؟ ! هذا خلاف العقول وحك ف
المنقول.

قال :،رادؤل ثيء عندة باجل نمرا؛ كل ثيء عندة بمقدار ،كإ قال الأهُ

قؤحلئاماسلا،تيضئلأمسدالرساتي ءتإ|سقؤثاي

٢٠٦

ثعال ق القرآن الكريمُ Iاؤومحكل نيرع عندءر

[الرعد ،]٨:بمقدار ق زمانه،

ومكانه ،وذاته ،وصماته ،وكل ما يتعلى يه فهوعند اش مقدر.

"بأجل مسشءر أي؛ معم ،فإذا أيمنت مذا أف فه ما أحد وله ما أععلى ،وكل
ئى؛ عّنْ بأجل ممى اقعت .وهدا الحملة الأخيرة يعي أل الأن ان لا يمكن أن

أثن تل ^ ١ث آ ثثهز
يغةَ المكتوب الموجل لا بتقديم ولا بتأ-محر ،كإ قال اطه!
 "^٠مثغ،ل ساعه ولأ منثدمثه [يونى:ا'؛] ،فإذا كاف الثيء مقدزا لا يتقدم
ولا يتاخر؛ فلا؛ائده من الحنع والتخط؛ لأتم ،ؤإن حزعث أوسحتلتؤ لن و*ؤ
شيئا من المقدور.

ثم إل الرسول ،أبلغ بث الني ه ما أْرْ أن يبلعه إياها ،ولكنها أرنات إليه
هو وحماعة من أصحابه ،فوصل إليها ،فرئ إليه
ثطلسح أن تحضز ،فقام
الصبئ ونمنه ثتقعمع؛ أي! ثضهلرب ،تصعد وتنزل ،فبكى الرسول
ودمعت عيناْ .فقال سعد بن عبادة ،وكال معه ~هو محيي ا-مرج~ ما هذا؟ محلى

أف الرسول ،بكى جزعا ،فقال اإُي هائلآْلآقلأأت ُُهذْ رحمة® .أي! بع1تا
رحمة بالقص لا جزعا؛المقاو.ور.

ئم قال

رروإثا يرحم اطه من عباده الؤحماء» فمي هوا دليل

عل جواز البكاء رحمه بالمصاب.

إذا رأيت ،مصابا ق عقله أو بدنه ،فبكيث ،رحمه به ،فهاوا ذليل عل أف اطه
ئعال جعل ق قلبلث ،رحمة ،ؤإذا جمل الله ق قلت ،الإنسان رحمه كاف مى الرحماء
الذين ترحمهم اممه عيجثل ،نسأل اطه أن يرحمنا ؤإياكم برحمته.
ُ,

-٢باب السر

٢٠٧

ففي هذا الحدث ت دليل عل وحوي ،-الصر؛ لأو الرسول : slJ.راهلتفم
ثكص».

وفيه دليل أيئا؛ عل أل هذه الصيغه مى العزاء أقفل صيغة ،أقفل من

قول بعض الناس؛ ارأعغلم اش أ-مك ،وأحس عزاءك وغفر لمتك؛ ،هذه صيغه
اختارها بعفن العناء ،لكن الصيغه التي احتارها الرسول ءيجأصآؤمُ; ءاصل

والحسب؛ فإل ف ما أحد وله ما أعش ،وكل ثيء عندْ باجل مثمى> ،أفضل؛ لأف
اكاب إذا سْع اقتع أكنز.

واشزيه ل الحقيقة ليست ،منئه ك،ا فلثها بحص العوام ،بمقل ؟ ،1وتوصع لها
الكرايي ،وتوقد لها الثمؤع ،ومحفل لها القثاء والأطعمة ،ثل هل سلية وتقوية

للممانم ،أن يصر ،ولهذا لوأف أحدا لم يصل ،بالمصسة ،كيا لو مات له ابن عإ
ولم بجم به؛ فإيه لا يعرى ،ولهذا قال العلياء هءهإلثئ؛ ارسى تعزية الماُسا» ولم
يقولوا؛ مسثعزية القريسح؛ لأف القريب ربيا لا يهاب ،بموُتؤ محريبه ،والتعيد يصاب،
لقوة صداقة بيثهيا مثلا.

فالتعزية للمصاص ،لا للقريس ،،أما الأف —ْع الأمم —،انقلث.تا الموازين،

وصارتا اشزيه للمريم ،،حش وإن كاف قد فرح وصزب ،الطبول لمويت ،قريبه فائه
يعرى ،ربا يكوف بعص الناس فقثرا ،وبينه وبئن ابن عئه مشاكل ممره ،ومات ،ابن

عمه وله ملأي؛ئ الدراهم ،هل يفرح إذا ماُتإ ابن عمه ق هذه الحال أويصابج؟ غالتا
يفرح ،ويقول؛ الحمد فه الذي خلفني من مشاكله وورثتي ماله .فهذا لا يعزى،
هذا تهنأ لو اردنا أن نقول شيئا٠

مح

٢٠٨

انماسق  JA؟لأم JU ،،،الر،طتي

والمهم انه محب أن يعلم أف التعازي إثإ هل لتقوية الهانم ،عل الصر
وسلته ،فيختار لها من  ،^^، !^١أقفل ما يكون وأقرنم ،ما يكون للمتعزية،

ولا أحي مى المات التي صاعها نثتاه .وافه الويق.
وًئقة

ء

*  " ٣وعن صهسب ،و?هظ' أن رسول ،افه ،.محاو;  ١كان مللث ،فيمن ثاو

م ذrان ق

ق ي  j'liسالث :،ق ئد ي ^ ^١ ، uJعلاقا أشه

الئعم؛ همن ،إليه علاما يعلمه ،وكان ق طريقه إذا نلك رامثؤ ،شذ إليه ونجع

كلأتئ داس ،زكان إذا أتى الئام ،م 1لمث\ب ؤسو إله ،ماذا \و الئاحز
 ،٧ئشكا ذلك إل اواهب ،ممال :إذا خشن الثام ،قم :خبج،مح• وإذا
خبم ،أهلمكح ،محل :خشي الثاحئ.

منا هو عل نلiاثه إي أئى عل دابة عينه مد حبثت الناص ،ققاو :اللوم

أم  ٣١أنحن أم الثاه 4أكز؟ قاخد خلإا ،محاَل\ :ذمإ ئ كان أم
الزام ،أخن ،إس من أم الناحر ثاممل هنْ الذاة خرتحئ الئازUUy .

أي بت أستح ال؛وم
همتلها ونمى الناس ،داتى . ٠٥١ ^١؛ ،داحيمتْ .يهال ،ثه
أتحل مر قد باغ ثى أمرك ما أرى ،ؤإيك س؛ثل ،قإن ابميش ملأ ثدل عئ؛ دكاف
العلام لإرئ الأكمة والأبرصن ،ويداوي الناص من تائر الأدواء .ينبع جليس

بمس ،كان محي ص ،فا-اة ^ LjUيزة ،مماَل U :هاهنا لك أحغ إن أنث ،ثمني.
دم١ل،؛ إل لأ أئفي أخدا ^ ١يشفي اطه لعال ،مإن آمئت ،ياطه ثعانر دعوت،٧٥١ ،
يشماك .هاثن بافه ثنال مثماه افه ثعال ،قاني الللثؤ مجلس إليه كإ كان نجلس،

j_iuU-r

٢٠٩

هقاَل و :M\ 4ئن زئَ عؤك بمزك؟ دَ1ل :زق ،ق زنك زب مري؟ داَل :زق

وربك اف .قأحدْ قلم يزل بمدبه حم دو عل العلام ،مجيء بالئلأم ،مماو ئه
اللكت أي بم ،مد باغ مذ محرك ما يثرئ الأكمة والأبرص ومعل ومعل! قماو:
إق لا أنفي أحدا ،إيإ يشفي اممه ثعال .قاحدْ قلم يزلبمدبه حم ذو عل  ٠٣٠٥١ ^١؛
مجيء بالراهب مقيل لة• ارُئ عذ دينك .قاض ،قدعا بالمشار قوصغ الشار ق

تمرق نأبه ،فمه حم وقع شماة ،م جيء بجلمى اللك فقيل له :ازجغ عن

دينك .قام ،قوصغ النشار ل ممرق رأبه ،قممه به حم وي شمام ،ثم جيء
؛العلام مقيل لئ -ارُئ عذ دينلئ .،قايى ،قدقعه إل ثفر مذ أصحابه ،قماو :ادموا
به إل جثل ئ<ا وكدا قاصمدوا به الحبل ،قإدا بلئتم ذزوثه مإذ وجع عذ ليثه محإلأ
قاطزحوه .ئ.1هثوا به قصعدوا به الحبل ،ئمال :اللهم اكميهم بإ بئث .قزجف

؛م الخبل ممطوا ،وجاء يمنى إل اللك ،قمال ثه الملك :،ما قنو أصحابك؟ قماو؛كمايهم اممه ثعال .قدئعه إل ثمر مذ أصحابي قماو ؛ ادهبوا بؤ فاحملوه ق مزمور
وثوشهلوا بؤ البلحر ،قإو وئ عذ دينؤ ؤإلأ قاقديوه .ق.1هئوا ُه ،قماو :اللهم اكفيهم

غ شئت .فانكفات تم الثمنه قغرئوا ،زلخاء بمنى إل المللش .مماو له اشك :ثا
محمل بأصحابك؟ قماو :كمايهم اق ثعال .قمال للملك :إيلث ،لست ،بقابل حم
معل ما أئزك بؤ .قال :ما هو؟ محال :يغ الناس ق صعيي .واحد وثصلثم عل

جئع ،ثم حد نهمل مذ كثاثتي ،ثم صع الثهم ل كبد الموس م محل :بنم افه زب
الغلام .ثم ارمتي ،هايلئ ،إدا هذلث ،ذللئ ،محتلتي ،قجئغ الناس ق صمي .واحد،

وصف عل جدع ،ثم ألحد نهإ مذ كناثتؤ ،ثم وصغ الشهم ل كبد الموس ،ثم
محال :بم اق رب العلام .م زمام قوح ق صدغه ،قوصغ يج 0ل صدغي ئإيتج،

ضح ري1ض اساسن ض؛لأم سدالر،|،لتي

٢١٠

ممال الئاز :ئ بزب  ،^١ش افاك فمن لت :آزأث  Uمحت محدث قد زاف
ثزو بك حدرك ،قد آش ااناس .قامز بالأحدود ياهواْ الئأكك محيت وأصرم

فيها الئراذ زماو :مى لم يرجع عن دبمه قاقحموة فيها ،أو قل لت :اشحم ممعلرا
حر جاءُت ،امراة ومعها صم لها ،قمماعشتج أو Jb؛ فيها ،هقال ،لها العلام :يا أمه
اصمدي قإيك عل الحي® رواه ملم.
ررذروه الختل® :أعلاه ،وهى —يكنر الدال ،النجمة وصمها" وُُاامندووٌ•
بصم الماإ؛ن ثؤغ من الئهن ،و٠رالصعيد® هن :١الأرض التارز ،0ؤ(االأحد.ود»
الئمويى ق الأرض كاانهر الصغ١ر ،وارأصرم» :أوقد ،و<اانةمأُت »،أي :امثث،،
وررماعثت® :دو1مت ،وجسته.

الثمحح
ُ

ء.

ُ

هدا الحاJيثا الذي ذكزه المولمؤ -رحمه اف معال  -ق بانم ،الصم فيه نمة
عجية• وهى أف رحلا ْس الملوك فيمذ سق كال عنده ساحر اكثده الملك

من أجل أف يستخدمه ق نمالخه ولو عل حسائنا الدين؛ لأف هذا الملك لا هتإ
إلا بإ فيه م۵الحته ،وهوملك ،مستبد قد عبد الناس لنفسه ،كإ ساق إن ثاء اف
ثعال ق آحر الحديث.،

هذا ازحئ أا كن قال

إف قد برئ فانث ،إو غلانا أعئئه

المحر.

ت  ) ١أحرجه م لم :كاب الزهد والرغاس ،باب نمة أصحاب الأحدود والساحر والرام ،والغلام،
رؤم(؛■• • ،؟).

_luLl-T؛J

٢١١

واخاز الغلام؛ لأف الغلام أمل لضم ،ولأو اسلم للغلام الشاي <
الذي يبقى ولا ينثى؛ ؤلهدا كاف التعلم ق الصغر حيرا بكثير ْس التعليم ق الكم،
ول كل حيث ،لكي؛  JjcJ؛ ق انمغر فيه مائيتان عظيمتان ،بل أكثئ!

الفاممة الأول :أو الشات ي الغاف أمرغ حفظا س الكبير؛ لأف الشات
فايع البال لينت ،عنده مشاكلتوجي ،انشغاله.

الفائده الثانية :أف ما تحفظه الشاب يثقى ،وما تحفظه الكبير ضنى؛ ؤلهذا

كاف مى الحكمة الشائعة يى الناس :ررإف العالم ق الصغر كالئقس ق الخجرا؛
لاثزوو.

وفيه قائده ثالثة• وهي أف الشاب إذا مم ،العلم من أول الأمر صار العلم
كالثجية له والهلثيحة له ،وصار كأيه عرينه قد ثب عليه مشي ،عليه.

فهدا الساحئ ساحر كبير مد يقدمن به الس و-مب الحياة وعرفل الأشياء،

فطايإ س المللثؤ أن تختار له ثابا غلاما يعلمه الحز ،فبعث ،إليه غلاما ،فعلمه

ما شه ،ولكن اارَ4تعال قد أراذ مدا الغلام حيزا.
مث هدا الغلام يوما من الأيام برام ،،ف مع منه فأعجته كلامه؛ لأف هدا
الراهن— ،يعني :الخابدس عابد فه ءَيْل ،لايتكلم إلا بالخير ،و٠ا -يكون راهبا عالنا

لكن ثغلن ،عليه العباده فثم بعا ثغلن ،عليه من الثهتانية ،نماز هدا الغلام إذا
حرج من أهله حلتن عند الثام_ ،فتأحز عل الساحر ،فجعل الساحر يضربه،
لماذا محتاحر؟ فشكا الغلام إل الرامت ،ما تحده من الساحر من الضرص ،إذا تأحز،
فلمنه الثاهسا أمنا يتخلصن به ،قال :إذا ذهثت ،إل الساحر وحنيث ،أف يعاملث،

قرح ر داس

٢١٢

 jAتلام سيئ

فقل• إف أهل حسوق .يعني ت ثاحر عند أهله ،ؤإذا أتيث إل أهلك فقل ت إف الئاحز
همق؛حنىتجنينسا ومن هدا.

وكأ— ،^١٥^١ 0واطه أعلم— أمزْ بدللث— ،مع اثه كدب — لعله رأى أف المصلحة
ق هدا ثربوعل نق ية الكنءي—ْ ،،ع أثه يمكن أن يتأول•
ففعل ،فصار الغلام ي1ق إل الراهس ،ويسمع منه ،ثم يدهب إل الساحر،

فإذا أراد أذ يحاته عل احرم  !،Jliإف أهل أحرون) ،ؤإذا رجع إل أهله وثأحن عنل
ااراهم_ sقاز،ت إف الساحر أحرف• فمر ذامحثح يوم بدابة عظيمة ،ولم يعئ ل الحديث،
ما هده الدابه ،قي .حثثت الاس عن التجاوز ،فلا يثتليعون أذ تجاوزوها،

فاراذ هدا الغلام أو نحم; هل الناهب نم له أم الساحئ ،فاحد حجنا,ا ودعا اش،
نياةثؤداق إذ كاو أمءز الزاهبج خثرا أو يقتل هن.ا الحجز الدابة ،فرش بالحجر،
فقتل الدابة ،فمشى الاس.

فعرف الغلام أذ أمز الؤاهّ_ا خر من أمر الئاحر ،وهدا أمر لا شك فيه؛ لأف
الساحز إما معتد ءلاللم ،ؤإما كافر مشرك ،فإذ كاذ ي تمن عل محره بالتياطن
يتقزب إليهم ؤيحبدهم ويدعوهم ويستعين ،تلم فهو كافر مشرك .ؤإن كاذ لا يقحل
هدا لكي يعتدى ،عل الاس بادؤية فيها محن فهدا ظالث؛ معتل•.

أما الزاهسج ،فإذ كاذ يعبد اممه عل بصرة فهو مهتل ،.ؤإذ كاذ عنده ئيرء
من الحهل والملأل فتيه طيبة ؤإن كاذ عماله سيئا.

^ أ ذ ^ ٣١ ١أنم ^١٥^١بإ حزى فقال لئ الراث أنث ،اليوم خز
مر .وذلك لاذ الغلام دعا اممه فاستجاب اممه له.

٢١٣

■ا-واباسر

وهدا من نعمة اض عل العد ،أف الإنساف إذا شك ل الأمر ثم طلب من اف
آيه نهل له ثاو هذا الأمر فتيه افه له ،فاو هذا من نعمة اف عليه.

ؤمن ثم شرعتتج الاستخارة ،للأن ان إذا هم بالأمر وأشكل عليه• هل ل
إقدامه نم أم ل إحجامه تم ،فإثه متخثر الله ،ؤإذا استخار اممه بصدق ؤإيإن

فإف اممه ثعال يعطيه ما بتيئ ،به عل أف الخثر ق الإقدام أو الإحجام ،إما بثي ء
يلقيه ل قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهن»ا ،ؤإما برؤيا يزاها ل المنام ،ؤإما بتشورة
أحد من الناس ،وإما بام ذللث.،

وكاد ،من كرامات ،هذا الغلام أثه يمئ الأكمة والأبرص ،يعني اثه يدعو
لهم فيثروون ،وهذا من كرامات ،اممه له.

وليس كقصة عيي ابن مريم يمح صاحب ،العاهة فيبرأ ،بل هذا يدعو
اممه فيمتج؟ت ،اممه ثعال دعاءه ،فيبرئ بدعائه الأكمه والأبرهتن.

وقد أنم الؤاه_ ،هذا الغلام بائه ميبتل ،يعني مّيكون ،له محة واحتبار،
وطل ،1منه أن لا تحر به إن هوابتل بثي ء.
وكال هذا الغلام —والله أعلم— م تجايب ،الدعوة ،إذا دعا الله ثعال قبل منه.
وكاف للمللن ،حلسز أعمى —لا يمز— فاني غدايا ممره لهذا الغلام حينإ
سمع عنه ما سمع ،وقاو) 1للئح ما هاهنا أجع —أي! كله— إن أنث ،ثفيش .فقال!
إيإ يشفيلن ،الله ١

انظر إل الإيان ،لم يغر بنفيه وادعى أيه هو الذي بنفي المرصى ،بل قال:
إر،ا يشفيك ،اممص

وهذا يث به من بحقن الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام

فلحرياس انماسقض؟لأم  JUmالرسيي،

٢١٤

ابن بمنه -رحمه افه عليه ،-حثا حي؛ إليه برحو نصرؤع ئد صزعه -١؛^؛؛ ،فقزأ
عليه شيخ الإّلأم ابن تنميه ولكثه لم ينرج ،فجعل شخ الإسلام يضربه عل رقنه

صربا ثدييا ،حى إف يد شخ الإسلام أوجعته مى الضرنم ،،قذكئ؛ الجى الذي
ل ا لرجل وقال له• أحرج كرامه للشخ .فقال له الشيخ ؛'?؛؛ _،،لا نحرج ^^ ^١٠ل،
ولكن احرج محناعه ف ولرسوله• لا يريد أن يكوف له فضل ،بل الفضل ف عقلأولا

وآجرا ،مخرج الجني• فلكأ حرج الحني استقظ الرجل طاذ' ما الذي جاء ف إل
حفرة الشيخ؟ لأيه حينا صيغ يمكى ايه كاف ق بيته أو سوقه ،قالت ما الدي حاء
ي إل حضرة الشخ؟ فقالوا 1نبحاو ٧٥١؛؛ ألمْ نحس بالصرنم ،الذي كاف يضرك؟

قال ت ما أحثنت ،به ولا أوجعني .فاحزوه ،فرأ الرحلر .٠
الشاهد• أف أهل العلم والإيان لا ين بون نعمه افه إليهم ،ؤإثا ين بوما إل
\ش.

موليها

وقال له! ررفإف أنتف آمنثف يعويتف اممه

فآش الرجل ،فدعا الغلام رثه أف

يشمه ،فشفاه افه ،فأصخ مبصزا.
فجاء هدا الحلسز إل المللث ،وجلسل عنده عل العادة ،ف اله الم االئحت من رد

بصزك؟ قال! ري .قالت وللثج رُبا غيري؟ قال! رق وربالثف اف .فأحده،

فلم يرل يعنءبه حى دل عل الغلام ،واتى بالغلام وأحإرْ بالخير وعيبه Jعدسا

شديدا ،قال؛ من الذي علنلثج حدا التيء؟ وكاف الؤاهن^ محي قال له :إك سئتل،
فإن ابتلينا فلا تحر عني• ولكن لعله عجز عن الصر ،فأحل عن الرامق.
ااظر:زاد

أ-باباسر
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وكال ثذا الملك الحائ -والعياذ باض -و دلوا عل الراهب ،حي؛ %ب

والراهس ،حيثي عابد يعبد افه ،فيعل إل أن يقول! إف ثذا الملك هورنه* فقيل له!

ارجغ عن لمحك ،ولكنه أبى أف يرجع عن لمحه•
فأئوا بالمنشار مشذبوه من مفرق رأيه —من نمق الخم— فيدووا بالرأس،
ثم الرقبؤ ،ثم الظهر حز انقنم دم\ن "سفن ت نقط ّوإ هنا ومحمى هنا" ولكنه
لم يمح؛ ذللئإ عن لمحه ،أبى أن يرجع ،ورصي أن تحل هذْ القتله ولا يرجع عن لمحه

ما ثاء اض -ئم جيء بالرجل الأعمى الذي كاو جلنا عند الاإك> وآمن باض ،وكفنبالمللتح ،مدعي أن يرجع عن لمحه فأبى ،محل به ما نز بالراهب ،ولم يردم ذلك عن
دينه .وهذا يدل عل أف الإن اف تحب علميه أن يصر وأن تحتمب.
ولكن هل تحب عل الإنسان أن يصبر عل القتل ،أو تحور أن يقول كلمه

الم ولا صنم إذا كاف ئمئا؟
هذا فيه ثفصيل! إن كاب المالة يتعلى بنفسه فلمه الخيار! إذ شاء قال كلمه

الكفر ذقنا للإكرام مع ءلمأنينة القلب بالإبجان ،ؤإن ثاء أصر وآبى ولوقتل ،هذا
إذا كاف الأمر عاندا إل الإنسان؛؛سه• يعني مثلا فيل له! امجد سج ٣ .يسجد،
فمتل ،أوسجد دفنا للإكرام ولم يمل.

أما إذا كاف الأمر يتعلق بالدين ،بمعنى اثه لو كثز ولو ءلاهنا أمام المامن
لكمز الناس ،فائه لا تحوز له أذ يقول كلمه الكفر ،ؤ تحب أن يصل ولو فتل،
كابهاد ن ،بيل افب• المجاهد يقدم عل المتل ولو قتل؛ لأيه يريد اذ ثكوذ كلمة

اف هل العليا ،فإذا كال إماما للناس وأجر عل أن يقول كلمه الم فإثه لا تحوز

قؤح

٢١٦

اسإرأءتي،نئلأمسد

أن يقول كالمة الكفر ،لا مثإ ق زمن الفتنة ،بل عليه أن يصر ولوقتل.

ومثل ذلك ما وقع للأمام أحمد بن حنبل ^،؛٥^ ١٥

امتحى الحنة العفليمة

المشهورة ،عل أن يقول! إف القرآل محلوق وليس كلام اممه ،فابى ،فاوذي وعزر،

حش إدا> تجز بالتغلمة بالأسواق ،إمام أهل الثنة تجز بالتغلة بالأسواق ويقرب

بالسوط حوثغثى علمه ،ولكل كلمإ أفاق قال :القرآو كلام رق غز محلوق.

ؤإثإ لم تجز لنفسه أف يقول كلمث الكفر مع الإكراه؛ لأئ الناس ينتظرون
ماذا يقول الإمام أحمد ،فلو قال :القرآن محلوق .لصار كل الماس يقولول! القرآن
محلوق .وفنّد الدين.

ولكثه

جعل نفته فداء للمدين ،وْع هدا صر واحتسب ،وكاثت

العاقبة له وفه الحمد ،مات الخيفه ،ومات الخليفة الثاي الذي يعده ،واش اممه بحليفه

صالح أكرم الإمام أحمد إكراما عفليإ ،فإ مات الإمام أحمد حر أقن اممه عيثي ئاف
يقول الحي عالتا مرتثع الموت ،ؤيقول الناس الحي معه.
وخذل أعداؤه الذين كانوا محرصون الخلماء عليه ~وطه الحمد~ وهدا دليل

عل أف العانة للمابرش ،وهوكذلك ،وافه الموفق.

لثإ قتل الللث ،الراهن ،ط وقتل جلينه ،جيء بالغلام فطلت ،منه أن يرحع عن
دينه إل دين الللثح ،ودين الللئ ،دين شرك؛ لأنه -والعياد بافه -تدعو الماسي إل
عبادته وشه.

فاش الغلام أن يرمخ عن دينه ،ئومحعه الللث ،إل نفر من أصحابه ~أي• حماعة
من الماس -وقال لهم ت اذهبوا به إل جبل كذا وكذا-جبل معروف عندهم شاهق

٢١٧

أ-واباسبر

رفع -وقاو لهم إذا هوا ذروته :فاطرحوه• ض؛ عل الأرض؛ لتثغ من رأس الحل
فيموت ،بعن أن يعرصوا عليه أن يربع عن دينه ،فان رمع ؤإلأ فاطرحوه.
فلثا هوا به نثه الجل طلوا منه أن يرجع عن دينه فآتى؛ لأو الإيإو قد
وقز ق قلبه ،ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح ،فلثإ محوا أن يطزحوْ محال! 'راللهم
اكفتيهم ببإ ثنت. ٠ ،

دعوة مضطر مؤمن؛ اراللهم اكفنيهم ب،ا شئث ،ا أي؛ بالذي ثناء ،ولم يعئ.
فرجف الله بم الخبل فمطوا وهلكوا ،وجاء

إل الللئح فقال! ما الذي حاء

بلئ،؟ أين أصحابم،؟ فقال :قي .ي اشُ عقل.
ثم دفعه إل حماعي آحريى ،وأمرهم أن يركبوا البحر ل فرفور —أي :سفينة—

فإذا هوا لخه البحر عرصوا علته أن يرُح عن دينه ،فإن لم يمنل رموْ ل البحر•
محل ،ثوئطوا من البحر عرصوا عليه أن يربخ عن دينه —وهوالإي،ان باق عيججل—

فقال؛ لا .ايى ،ثم محال؛ اراللهم

ذ؛ا أبذذاا محانقاتت ،الثمينة وغرقوا ،وأنجاه

افه ،ثم حاء إل المللئ ،فقال له؛ أيى أصحابلئؤ؟ فاختزه بالحر؟

ثم قال ،له؛ إيلث ،لمست ،قاتلر حز تفعل ما آمرك به .قال؛ وما هو؟ قال؛ تجمع

الناس ل صعيي• واحي• ،كل أهل البلد تجمعهم ق مكان واحي ،.ثم مليى عل جنع،
ثم ثاحذ مهنا من كناثتي فتضعه ق كبد القوس ،ثم يرميني به وثقول؛ بم افه رب،
العلام .فإداثح إذ فعلت ،ذلك قثكي.
فجمع المللن ،الناس ق صعيد واحد ،وصاو1ا العلام ،وأحد مهنا من كناثته
فوصعها ق كثي .القوس ،ثم رماه ومحال،؛ بم افه رث ،الغلام .ثم رماه فأصابه الثهم

٢١٨
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ل ص دغه ،فوصع يدم عليه ومات ،فاصغ الناس بمولول• ب م اممه رب الغلام.

وآمنوا باق وكثروا بالملك .وهدا هوالد<ي كاف يريده هدا الغلام.
ففي هذ ْ.القطعة من الحاJث دليل عل م ائز:
أولا؛ قوْإيان هذا الغلام ،وأيه لم برّحرح عن إيانه ولمبمحول•
ثانيا• فيه آية من آيات ،افه ،حيث أكرمه افّ عيججلبقبول دعوته ،فزلزل الحبل
بالقوم الذين يريدول أن يهلنحوْ من رأس الحل حش ّثطوا.
ثالثا :أو افن عيْل تحب دعوه المفطئ إذا دعاه ،فإذا دعا الأن اف رثه
ق ح ال صرورة موقنا أف اطه محيبه ،قاف افه ثعال محيبه ،حش الكفار إذا دعوا اطه

ل ح الب الضرورة أحامم افة ،مع اثه يعلم أمم محزجعون إل الكفر ،إذا غشيهم
موج كالظلل ل البحر دعوا اطه محلصن له الدين ،فإذا نجاهم أشزكوا ،فنجيهم
لأمم صدقوا ل الرجؤع إل اطه عند دعائهم ،وهوسبعحايه محيك ،اكطر ولوكاف
كافنا.

رائعا :أف الإناف تحوز أن يغرر بنفيه ق مملحة عامة للميمن ،فإف هدا

الغلام دل الملك عل أمر يقتله يه وث؛لاث ،به نفسه ،وهوأف ياحذ سهنا من كنانته
ويضعه ل كبي• القوس ويقول :ب م اممه رب الغلام.

قال شيح الإملأمُا' :لأي هدا جهاد ق نبيل اممه ،آمن أمه وهو لم بمقد
شيئا ،لأته مات وميمون إن آجلا أوعاجلا.
ا ا نظرت قاعدة ق الأنماس ق العا.ولابن تيمية (_! .) UU
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قاما ما يفعله بعص الناس ْس الانتحار ،بحيث محمل الأت متفجرة ويتقدم
 ٦١-إل الكفار ثم يفجرها إذا كاف بينهم ،فإف هذا من قتل النفس والعياذ بالاه.

ومن قتل نفسه فهو حالي محلي ق نار جهنم أبد الأبيين ،كإ جاء ل الحديث

لأو هدا قتل نفته لا ق ضلحة الإسلام؛ لأيه إذا قتل نفته وقتل عثرة
أومئه أو مائي ،لم ينتؤع الإسلام؛دللث ،،فلم يسلم الناس ،بخلاف قصة العلام،

فإف فيها إسلام كثثر من الناس ،فكل من حضر ق هذا الصعيد أسلموا ،أما أل
يمويتط عثرة أوعشرون أومثة أومتتان مذ العدو ،فهذا لا متقي أن يسلم الناس،
بل ربإ يتعثت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حى يفتلئ ،بالسالمائ أسد
فتلثؤ ،ك،ا يوجد من صغ اليهود ْع أهل فلسعلذ ،فإل أهل فال هلذ إذا مامحت،
الواحد بنهم 7بمي"ْ الفجراج ،وقتل سته أو سعه أحذوا من جراء ذللثؤ سنسن منا

أو أكؤ' ،ج محئز ل ذللث ،نفع لسن ،ولا انتفاغ للذين ثين<ت ،ثذْ
المتفجرارتإ ل صفوفهم.

ولهذا محرى أف ما يفعله بعض الماس من هذا الانتحار ،ثرى امحه قتل للنفس

بغم حق ،واته موجب ،لل.حول المار —والعيال باش— وأل صاحة ليس بنهيي ،لكذ
إذا فعل الإنسان هذا متاولأ ظامحا امحه جامحز ،فإمحتا محرجوأف يسلم مذ الإثم ،وأما أن
 ) ١١أحرجه المخاري؛ كتاب ،الملم ،،ياب ،نرب ،السلم والدواء به ،رقم (  ،) ٥٧٧٨وم لم؛ كتاب،
الإيمان ،ياب ،بيان غلغل تحريم نتل الإنسان نف ه ،رغم (  ،) ١٠٩من حدين\ ،لي هريرة خ؛غفيئئهت
؛امن تردى من جل فقتل نق ه ،فهول نار جهم يتردى فيه حاليا نحلدا مها ابدا

قؤحهاضاساسىضئلأمسيداارساتي صإ|سيؤثاي
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ئكتت ،له الثهاده فلا؛ لامه لم يلك طريقه الشهادة ،لكنه ي لم س الإثم لأمه
مناول ،ومن اجتهد وأحطا فله أحر.

 jخ اتمة هذا الحديث الخظيم الذي فيه انمرة لن اعض ،فيها أو الملك الكافز
الذي يدعو الماس إل عبادته ،لثا آمي الماس وقالوا :آمنا بافه رب الغلام ،جاءه

أهل الثؤ وأهل الحقد عل الإيإن وأهله ،وقالوا له :أيا الللئ ،إثه وقع ما كنث،
محير منه ،وهو الإيإن باممه ،وكاف تحير ذلك؛ لاثه —والعياد باممه— قد جعل نفسه

إل4ا كإ فعز فرعوف ،وكاو نلكا طاغتا ظأي ،فأم بالأخدود عل أفواه المم،
فخديت ،،الأخدود بمي• محقر عميق مثل ال واقي عل أفواه الئكلئ ،،يعني :عل
أطرافي ،الأزقة والشوارع ،وقال ينوله :من جاء ولم يرجع عن دينه فاقحموه
فيها؛ لأيه أصرم فيها المراق —وانماد بالأوه~ فكاف الناس ياتوف ولكنهم لا يرثدون
عن ليهم  l،^bبجم ،فيقجمومم  jالناو ،فكل من لم يرجغ عن دينه الحقيقي وض
الإيإن باممه قدفوه ق اّر ،ولكنهم إذا فيقوهم ق ازر واحرقوا  ١٢فإثبمم ينقلون

من دار الغرور والبوار إل دار المعيم والاستقرار؛ لأف اللائكة يتوقاهم طيئ
يقولولُ :ؤسكر عهخ أد-خلوأ الج_نه نما َكتن ث1اوذه لاوا<ل:آّ؛] ،ولا أعقلم من
هالا الصر ،أل يرى الإنسان اّر يتاجج فيمتحم فيها خوقا عل إيعأنه ،وصرا

علميه ،فجاءت> امأ ٥ومعها صبي رصع ،فالثإ رأيتح المراق كاما تقاعسنج أن يقتحم
اuرهل وطفلها ،فقال لها الهلفل :يا أماه اصري فايلئ ،عل الحي .يقوله وهوصغير
لا يتكلم ،لكل أنملمه اممه الذي أنطق كل ثيء ،وهؤ كرامه لهن.ه الأم ،أف اممه أنهلق
ابنها من أجل أن ثقوى عل أف ثقتحم النار وئقى عل إيإبجا؛ لأف ثكلم هذا المس

آ"باباسر
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ل المهد آية عظيمة ،وقد شهد هذا الصى بال أمه عل الحي ،ضبومت واقثحمت

النار ،وهذا من آيايت ،اللب ،وهو دليل عل أف افه دعالت ؤ ذثخق اثث أهومل أقمؤا
يمثائهِ لابمث-هثإ ألئوة ^ هم نحزفينث ه [الزمر.] ٦١ :
ومريم بنت عمراف نمحهبمهأ حزجت من أهلها وذمت مكائا قصثا وهل
حامل بابيها عيثي الذي حالمه اف معال بكلمة كى فكاف ؤ هاجآءها أتحاض إك

:حغع افنين ه لم؛م؛'اآا ،بمي •،الطلمق ،فوصنتا نحتا جنع النخالة ،وجعل اف تحتها
ألثنلؤ ثقل عثك ؤئثا حننا هلمر؛م:هآاا،
إثك
مرانجيي ،فقيل لها•
رمحلب يقع من مع النخلة ،حنثا لم بمار بئقوطه عل الأرض ،وهذا من آيات؛ افه؛
لأف من المعروف ،أف الرءل ،1لو سمطت ،من يد الأن ان —ولو كاف وامحما فمط —

ممريت ،،لكن هذا الرطِ1ا لم ثتمزق ،مع أما تسقط من مع النخالة .ئم إف هذه ١٥^١
امرأْ صحيفه ماحض ،لم ثلمي إلا الأف ،ومع ذللئ ،مز النخلمه من جالعها فتهتز
النخلمه ،فهذا أيما من آيامتج افب؛ لأي العادة أف النخلمه لا متر من الخلمخ إلا إذا هزها
أحد قوي من فرعها ،ففي ،لهان م و؛م ،ويرتم ،تنأ[ 4م؛م:آ'اا ،ثم أنن ،به
قومها تحمله ،هذا الطفل ،فصاحوا ما ءؤينزئ،ر لخد يخت ششا مثاه [ « jy؛،] TU :

بمي .شيئا عظينا؛ لأمم أيقنوا باما زئت — ،والحياد باممه— كتم ،يأتيها ولد من دون
زوج؟ ؤي-أخّ— ،ه-رءنث ما'كاث أبوك اممأ سوء وماَكانت ،أملئ ،دماه لمريم:حأا ،يحنى أل
أباك ليس امرأ نوء ،وكذللث ،أملئ ،ليثت ،يمثأ ،لينت ،زانثه ،فمن أيل جاءك هذا؟
وهذا يعريفن لها ؛المذفج ،فاشارمت ،إليه؟ لجي• اسألوه .قالوات ؤجنن 0لإلم نتن
َ؛اذ ،ؤ ،آلتهد صماه [مريم؛هأ] ،ففلوا أما تسخر مم ،فانْلى افه هذا المسلت
ؤ،ل إي ،عند أف ه كلام فصيح ُؤهال ،إذ عند أثو ءائلإ ^٢؛- ،وجعافي؛  ١٤و

ض (؛\«و

٢٢٢

،ز؛لأم سيدالرسالتي

-و بمهم ماري ق ما لكث نفيي إلمش و؛لرًكوق ما دنئ حيا ج' وبثإ بوإد-في

ولم ؛بثني) جثارا ثبما 'و؛ محالثلم عق ؛وأ ولدئ ومم أموث وبوم أبمث حناه
لمدم-:مم].

عثر جل ثكلمم ثيا هذا الهبمي الدي ق المهد أبلغ ما يكون) ْس المصاحة،
فانظر إل محيرة الثب عغتجن ،،حنث ينهلؤ ،هؤلاء الصياي) بكلام من أفصح الكلام،
بكلام بمدر من ذي عقل ،كل ذلك دلاله عل قدرة افب ،وفيه أيما إنقاد.ري؛

ق؛مح^بمها من الئهمؤ ام ،محي ثلمحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج .وهكذا أبما
هذا الطفل ْع المرأة الي تقاض ،أذ شحي ازن ،أ/نها اضُبإطاق هذا الطفل
من أجل أل ثمتحم النار وثبقى عل إيابجا• ومح ،هذه القمص وأمثالها ليث ،عن،
أل اممه سقاة،بماثا برحمته ينجي كل مؤمن ل مفانته ،وكل متق  ،3منانته ،يعني؛
ؤ ،موطن يكون فيه هلاكه ،ولكن اطه ثعال ينقن.ه لما سبى له من التقوى ،وشاهد

ذللأ ،قوله :ه ررنرف إل اف ز اولحاء بمرهالث ،ز الأئة»را' .واشُ الموز.

 " ٣ ١وعن أنس خنهبمن ،دال،ت مر الني ه بامرأة نكي عئد مر ،دثا،3ت

ررايقي افه واصحني ٠١يمالتؤ؛ إثك عس؛ ٠؛،لمتضن ،بمصيش .ولم
لها :إنه  .،^١هت ،س اتي،ه ،محني تجد ^^ ،ممالث،ث ني

هق؛ل

ممال( :رإتإ القي عند الءثنةة الآول)ارأ' محممق عيه.
( )١أحرجه أحمد( ،)٣ ٠ ٧ / ١من حديث ،ابن عباس محؤئبمة.

( )٢أحرجه الخادتم •،كتاب الخنانز ،باب زيارة المور ،رنم(  ،) ١ ٢٨٣وم لم ت كتاب الختائز ،بائح
ذ ا لصر عل انمسة محي الصدمة الأول ،رقم( .) ٩٢٦

٢٢٢

1باباسر

ول روايؤ للم؛"نكي عل صي لها'•٠
المحح
قال الولف ~رخمه اض مال" فيإ نمله عن أنس بن مالك خ؛ئثبمنن أف المل.

مر بامرأة وض عند نبمر صبي لها قد ماث ،وكاثت تحبه حبا شديدا ،فلم مملك نمنها
أن تحرج إل ي ثكل عنده ،فل ،رآها الس^ أمنها بتقوى افه والصر.

قال لهات 'راثمي الأو 4واصري؛' مقالث،؛ إليك عر؛ فإثك لم تصب يمصيتى.
إليك عر أي؛ ابعد عني فائك لم تمب بمثل مصيبتي.
وهدا يدل عل أل الصيبه قد باشت ،منها مثلثا عفليإ ،فامرق ،الهي ه
عنها.

ثم قيل لهات إف هدا رمول افه س .فندمت وحاءت ،إل رسول اممه ،إل
بابه ،وليس عل الباب بوابون أي؛ ليس عنده أحد يمع الناس من الدخول عليه.

فأخمده وقالت ،إ إثتي لم أعرفك• فقال الهي ه :ر<إتما الصم عئد الصدمة
الأدق••

الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هوأن يمم عند الصدمة الأول أول ما تصيبه
المصيبة ،هدا هوالصم.

أما الصبر فيإ بعد ذلك> ،فإف هدا قد يكون سقا كإ ثتل البهائم .فالم بر
حقيقة أف الإنساذ إذا صدم أول ما يصدم يمبر وتحتسب ،،وتحن أن يهول،؛ ررإثا فه
ؤإنا إليه راجعول ،اللهم أجرف ل مصيبتي واحلمإ ل نحرا منحا® •

.قترح

٢٢٤

انماتحص •_هلأم سيد الرسدتي <كئإ0ثقوظ

قفي هذا الحديث عدة فوائدت

أولأت حس خلق النل

ودعوته إل الحق ؤإل ص ).فإثه ٠

رأى هذه المرأة ثيكى عند الفم آمرها يتقوى النه والصم.

ولثا قالث،ت ®|_ ،عزرا لم ينتقم لنفسه ،ولم يضريا ،ولم يقمها بالقوة؛ لاثه
عرف انه أمحايا من الحرن ما لا سنتهلح أن مملك نمنها؛ ولهذا خزجت ،من بتها
لثكل عند هن.ا المر.

فإذ محاَل ئائل :ألث زيارة القور حراناعل اس؟ ئلتا :بل م حرام
عل الئ اء ،بل ض من كبائر الذنونمح؛ لأف المذ

القبوو والثخذ؛ى عليها الم اجد

رالغن زائراُت،

• لكن هذْ لم مج للريارة ،وإيا

حرجت با ق قلبها من لوعة فراق هذا المجل والحزن الشدييؤ ،لم مملك نفتها

أل يأف؛ ولهذا عذرُا الثي قجآئ!ْؤسم ولم يقمها بالقوة ،ولم محثرها عل أل
ثرجع إل بنتها•

ؤمن فوائد هذا الحديث ،ت أف الأن اف يعدر بالحهل ،مواء أكاف جهلا بالحكم

الشرعي أم جهلا بالحال ،فإف هذه المرأة قالت ،للنبل.ت إليك عز• أي! ابعد
عش ،هع اثه يأمرها بالخير والتقوى والصبر .ولكنها لم Jعرفح أيه رسول اممه هؤ؟
فلهذا عدنها البل ءكهسآزصم٠

)أحرجه أحمد (؛ ،) ٢٢٩ /وأبوداود :كتاب ابائز ،باب ززارة الماء للمور ،رقم( ،) ٣٢٣٦
والترمذي ت كتاب الصلاة ،باب ما جاء ق كراهته أن يتخذ عل اكر مسجدا ،رقم ( ،) ٣٢ ٠
والن ار :كتاب الجائز ،باب التغلظ ل انحاذ الرج عل الشور ،رنم (  ،)٢ ٠ ٤٣وان ْاجهت
كتاب الجائز ،باب ما جاء ق الهي عن زيارة المساء الختورا رنم(  ،)١ ٥٧٥من حديث ابن
هماس

ش رطساسرعتيض؟لأمسل

٢٢٦

 " ٣٢وض أي هريرة خؤممئبمنن؛ أن رم وو افب ،.ماوث اريموو اف ثنال:

 Uخلدي اأؤمن عندي خزاة إذا مضت س من م اك  Pاخثب إلا اهر ٠١
رواة اشخاري.

الث—خ
هدا الحديث يرمحن؛ الني ه عن اممه ،ؤيمي  ١۶^ ٨١١خعهإثئ هدا القسم مى

الحديث؛ الحديث القدمي؛ لأف الرمول ه^رواْ عن الاه.
قوله؛ ءرصمه،١؛ الصست من يمهلميه الإنسان وبماره ويرى ايه ذو صلة منه

قوية ،من ولد ،أو أخ ،أو عر ،أو أنمؤ ،أو أم ،أو صديق ،إذا أحده اممه ءغ؛جلدم
له جزاآإلأ الحنة.
احتجه الإن اذ

محقي هدا :دلل عل محيلة الصم عل قبض الصش من الدنيا ،وأو افه ■مؤثل
يجازي الإن اف إذا احتسسن ،،يجازيه الحنة.

وفيه :دليل عل محل اف ئبماثمحوةن\ك وكرمه عل عباده ،فإو الللئح مزكه،
والأمن أهلء ،وأنث ،وصمك كلأكا ممب عيججل ،ومع ذللث ،فإذا قثص اممه صقل
الإنسان واحش ،،فان له هدا الحزاة ال،نفولم.

وق هدا الحديث أيما مى الفوائي :.الإشارة إل أفعال اطه ،من قوله :ءرإذا
مضت ،صفته ،،ولا ثك أف اممه تإحاثمحؤت\ك فعال لثا يريد ،ولكي يجث ،علينا أذ

يعلم أف فعل افه ثعال كله حثر ،لا ينسب ،الثز إل الله أبدا ،والثر إذا وخ فإثإ يقع
ق ا لمفعولان ولا يقع ق الفعل.
)أحرجه اابخاريأ كتاب الرقاق ،باب العمل الذي يبتغى به وجه افه تعال ،رثم( .) ٦٤٢٤

آ-باباسر

فمثلا إذا قدن اضُ ض الأن ان ما ثكرة ،فلا ط أة U

٢٢٧

الإنائ

بالنسبة إليه نر ،لكي الثئ ق هذا القدر لا ق مدير اممه؛ لأن الفءثعال لا يهدوه
إلا لحكمة عظمية ،إما للممدر عليه ؤإما لعامة الخلق.

أحياثا تكون الحكمه خاصة ل المقدر عليه ،وأحيائا ق الخلق عل سبيل
العموم.
المقدر علميه إذا قدر اطه عليه نؤ ا وصم واحتثمت ،نال  ،^5Jbخرا ،ؤإذا قدر

الله علميه شرا ورِجع إل ربه يسب هدا الأمر؛ لأف الإن اف إذا كاف ق نعمة دائنا
ئد ينسى نكر المنعم عغئجل ولا يلتفت ،إل اطه ،فإذا أصيب بالضراء ندكن ور-ح
إل ربه سآْاةؤثال ،ويكون ق ذللئ ،فائدة عظيمة له.

أما بالن ية للاحرين ،قاف هذا المقدر عل الثخئس إذا صز 0ئد ينتؤع به
الاحرون•

ولضرب لذللمثؤ مثلابرجل عنده ييت ،مى اممن ،أرمل اممه مهلنا غزيرا دائنا،
فإف صاحب هذا اليتح يتضرر ،لكن المملمحه العامة للناس ممالحه ينتفعون ،٦١-

قمار هذا شرا عل نخصى وخرا للاحرين ،ومع ذللئح فكونه شرا لهذا الثخهس

أمر نى ،إي إيه شر من وجه لكنه خر له يى وجه آحر ،فغظ به ؤيحلمم أف الملمجا
هوالنه عمهتجل ،لا ملجا إلا إليه ،فيستفيد من هذا فائدْ أكبر تما حصل له محن الضزة.

المهم أف هذا الحديث ،ذكزْ الولف ،زِءهاس ل؛اُتج المم؛ لأف فيه فائدة عفليمة
في،ا إذا مم الأن اف عل قبضن صمه ،أنه ليل لة جزاء إلا الخأ ،واف الموئق.

ضح

٢٢٨

استع؛تي ءسكلام سد ا1رسإتي صإإثنعكبؤغ

 " ٣٣وعن عائشة ده.بمها 1أي نتاثئ رسوت ،افه

عن الطاعون ،ذذؤنآخ\

امحه كاو عداتايتئه افه ثمال عل ثن يثاء ،تجنله اف تعال رخمه للموتن ،قلتس

من عد يي ز الطاعون ؤيمظث ق بلده صابرا محسنا يعلم أئه لابمسه إلا ما آكتب
اف له إلا كاو له مثل أجر الشهيدُ رواة اJخاري.
القرح
ءء

ِ

. .ءَ

نقل الؤلف— ،1رخمه اممه ثعال— فيإ نقله هس الأحاديث الواردة ق الصم حديث

عايشه رْ؛ءقنبمها أما محأك رسول اف

عن الطاعون ،فاخمنها أل الهناعول

عذاب أرسله اف تإحاةئه\ق عل من يشاء من عباده.

والطاعوذ؛ قنوت إل وباء معئ• ويل؛ إثه كل وباء عام محل بالأرض شب
أهلها ويموت الناس منه.

وسواء كاف معينا أم كل وباء عام مثل الكولرا وغمها؛ فإف هدا الهلاءول
عذاب أرسله اممه عغيثل ،ولكنه رحمة للموس إذا نزل بأرصه وبقي فيها صابرا

محتا ،يعلم اله لا يصيبه إلا ما كتب اممه له ،قاف اممه ثعال يكتب له مثل أجر
الشهيد؛ ولهدا حاء ق الحديث ،الصحيح عن عبد الرحمن بن عوقه إْ؛ءهعنن اثه قال!
قال ،رسول اللب.؛ ررإدا نمعم بؤ بارصن قلا مدموا عليؤ ،وإدا وير بارصن وانتم
بما هلا ٥٤؛ ^،فناراثق''ُ
ر  ) ١أخرحه البخاري؛ كتاب الطبح ،باب أحر الصابر ل الطاعون ،رثم ( .) ٥٧٣٤
( )٢أحرحه البخاري؛ كتاب الطب ،باب ما يذكر ل الaلاعو ،jرنم (•  ،) ٠٧٣وم لم؛ كتاب
اللام ،باب الطاعون والطرة ،رقم (.) ٢٢ ١ ٩

٢٢٩

آ-باباسر

إذا وقع الطاعوو بأرض فإثما لا نندم عيها؛ لأو الإقدام عيها __UJi
إل التهلكة ،ولكنه إذا وقع ل أرض فإثنا لا نخرج منها فرارا منه؛ لأمك مها فزرت
من قدر اممه إذا نزل بالأرض فاو هذا الفرار لن

عنلئ ،مذ اف شنئا ،واذكر القمة

التي قصها افه عينا ق الذين حرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت ،قال

بعض العناء ز ضر الأية ت إثه نزل ق الأرض وباء فخرجوا منها ،فقال اف لهم!
موتوا م أحناهم؛ فلئ؛ لهم ائه لا مفن من قضاء اممه إلا إل اف.
ففي حديث عائشه بجمحنبمها دليل عل قفل الصبر والاحتساب ،وأف الإن اف

إذا صز نفسه ل الأرصرب التي نزل فيها الهلاءون ثم مات به ،كتي ،اممه له مثل أحر
الشهد.

وذلك أو الإن اذ إذا نزل الطاعوو ق أرصه فإو الحياء عاليه عد الإنسان،

موف -يرب ،نحاف مذ الهناعوزط فإذا صر وبقي واحتسب الأحز وعلم اثه لذ
يصيبه إلا ما كتب ،اممه له ،ئم مايث ،به ،فائه يكتب له مثل أحر الشهيد ،وهذا من نعمة
اف عئقجل.

 — ٣٤وعن أنس

هال! يممت رسول ادنه ه ،يقول ت ارإل افه

ءَوْل ،قال؛ إدا ابتيق عبدي بحييثه محبر عوضته م1ها الحنة ا يريد ع4يهراا.
رواة الخارى-
'  ) ١أحرجه البخاري• كتاب الرصى ،باب فضل من ذهب دصر ،0رنم (  ٥٦ ٥٣؛

قيح مياس اسل<هتي ض؛لأم سد امس،تي

٢٢٠

الثثخ
ق هدا الحديث أحم المؤي ه عن ربه تازق-وقاق اثه قاو ت ررإدا ابقلنت عدي
دحبيستهاُ يعيي• عينيه فيعمى ،يم يصم ،إلا عوضه اممه بيإ الحثه؛ لأف العي محبوبة
للإنسان ،فإذا أحدهما افه سبمامؤiناك وصإر الأنان واحتنب ،محإف اممه يعوضه

ما اية ،والحنة ن اوي كل الدئيا ،بل هد قال النبئر ه؛ رُأوصع نوط أحدكمق ا لحؤ خرس الدنيا ونا عليها؛' أي؛ مقدار مر ق الحنة خر من الدنيا وما فيها؛
لأف ما ل الأحر؛ با ،3لا يفش ولا يزول ،والدنيا كلها فانته زاظه؛ فلهيا كاثت
هذه المساحة القليله من الحنة خرا من الدنيا وما فيها.

واعلم أف اممه سبمادةوةناك إذا قيمحن من الإنسان حاثه من حوائه ،قاف الغال!،

أل الله يعوضه ق الحواس الأحرى ما نحمف علميه  < ٣۶هدم الحاثة التي فمدها.
فالأعمى يمن ايلة عله بقوة الإحساس والإدراك ،حر إي يعص الناس إذا

كاف أعمى محده ق ال وق يمثي وكائه ممر محس بالمنحهلفات ق الأسواق،
ومحس بالتحدراجا والمريفعالتا ،حر إل بعضهم يتفق مع صاحس ،السيارة —سيارة
الأحر؛" يركب معه من أقصى البلد إل بيته وهو يقول ،لصاحب ال ثارة! حد

ذاُتؤ اليمين .وهكذا حر يوقفه عند بائه ،وصاحّ_> السي؛ارة لا يحرف اليث ،،لكن
هذا يعرف البيث ،وهوراكب ،،سبحاف اطه! قافه عغبجل إذا اقتضت ،حكمته أن يفقد
أحدا من عباده حاسة من الحواس ،فالعالب ،أل افه ثعال جنلف عليه حاثه قويه
وإدراكا قويا يحوصى بحصن ما فاثه مما أحده افه منه .وافه الموهن ١
أحرجه الخارك •،كتاب الخهاد وال بر ،باب قفل رباط يوم ل سيل اممه ،رهم(  ،) ٢٨٩٢س
حديث ،مهل بن سعد الساعدي

٢٣١

j_luL،-T

 " ٣٥وعن عطا؛ بن ش رباح ،مال؛ مال ل ابى ماس ^؛^ :١ألأ أئنك

 .ممالت:
امأةسمج؟ ممأت::ق .مَ1ل :هدة الزأة
ائير ^ ٠٥١؛ ٠٠^٢ ،آتكشص ،فالغ افا،دعال ل .ماوت ررإو شئت ،صزت وس الخنة،
ؤإل شئت ،دعوت ،افءثتال أير يذايك ،ا هماوت،ت أصمث .همالثا؛ إق آتآكشف ئ! يع
افه أل* ،لاؤمحئف LpJLs .لثارأ' .مممت .عله.

,يء
قولهت ررألأ أريك امزأْ مى أهل الختم؟،ا؛ يعرض عليه أن يريه امر1ة من أهل
اجة؛ وذللئ ،لأف أهل الحق يشسمول إل قم؛نت قم سهد لهم بالخنة بأوصافهم،
ومم يشهد لهمباجؤ بامابجم-

 ~ ١أما الدين سهد لهم بالخق باوصافهم فكل مؤمن ،كل ص ،فائنا نشهد له
بانه من أهل الحنة ،كإقال ،افه نتحامحوةناك ل اجه• ؤأعد<ت> ِةوثقإزاه [أل ءمرانٌ:اّاا]،

وقالات ؤ؛ث أكن «امنوأ َوملوأ ألمنيشه أولتق ،ر ثر آثمثن 'ها'<-زآؤهلم عت رمم
جنم ،هدن قميا ين ~ننا آلأمتر •كإاد .ن نيا أيدا يب مح ،اش عمم ومصوأ عنه دثلك لس
حثي رم ه تالية؛ما~م] ،فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإثنا سهد بائه من أهل
الحنة ،ولكن لا مول،ت هو فلأن وفلان؛ لأينا لا يدري ما تحم لة ،ولا ئدري هل
<\طئ كذلاهرْ ،فلدللنؤ لا سهد له بعينه• فإذا مات رجل مشهود له بالحر ملنا:
نرجوأن يكوف من أهل الحنة ،لكن لا سهد اله من أهل الحنة.
 ٠أ خرجه الخاري؛ كتاب الرصى ،باب قفل من يهسع عن اريح ،رقم (  ،) ٥٦٥٢وسلم:
كتاب الروالصلة ،باب نواب المؤمن ف،ايصبه من مرض ،رنم( .)٢ ٥٧٦

قؤح (و\ش الْاأ|هتي ض تلام سيد اإرساتي

٢٣٢

 -٢قم آنم تشهد له بعيه ،وهم الدين شهد لهم الني ه بأمم ل الخ،،
مز العثرة الشريى بالخنة ،وهم أبوبكر ،وعمر ،وعثاف ،وعئ ،وسعيد ن زيد،
ومعد بى أتجا وقاص ،وعد الرحمن بى عوف ،وطلحه بن محتد الله ،وأبو محييه
عام بن الخراج ،والزم بن  ، ١٢^١نمحهبممحُ ُ.

ومثن ثان بن قيس بن ثإسر ' ،ومثن سعد بن معاذر  ،٠ومثن عبد اض بن
سلام ' ،ومثل بلال بن رباح ' وغرهم ،ن.بممح ،ص عبمهم الرّول ه ،فهؤلاء

تشهد لهم باعيابجم ،ذةولت تشهد بال أيا بكر ل الخؤ ،ونشهد بال عمر ل الحي،
( ) ١أحرجه أخمد (  ،) ١ ٨٧ / ١وأبو داود! كتاب السنة ،و1ب ،ق الخلفاء ،رقم (  ،) ٤٦٤٩والترمذي؛
كتاب ادان_إ ،باب ْناوح عبد الرحمن بن عوف ،رغم (  ،) ٣٧٤٨وابن ماجه :القيمة ،باب ق
فقاتل أصحاب وصول اممه ه ،رغم( ،) ١ ٣٣من حدسثح سعيد بن زيد
( )٢أحرجه البخاري :كتاب تف جر القرآن ،باب ؤ قأيا أكن»امإ لا ز_شو\ نموذقم مذ صوت

ألثذ ه ،رنم (  ،) ٤٨٤٦وم لم :كتاب الإيمان ،باب نحافة الومن أن محبط عمله ،رقم(٠) ١ ١ ٩
من حدسثح أنس محقممفيثغ.

( )٣أحرجه البخاري :كتاب صافح الأنصار ،باب مانح معد بن معاذ ئمقئنبمن ،رقم (،) ٣٨٠ ٢
ومسالم :كتاب فقائل الصحابة ،باب من فقائل صعد بن معاذ نؤؤئبمئ ،رنم (  ،)٢ ٤٦٨من
حدسثح الجراء نمعتيئته :أن رسول اث و .محال :الناديل صمد بن معاذ ل الخنة حجر من هذه
دأمح•'،

( )٤أحرجه البخاري :كتاب متانبح الأنصار ،باب منانتح عبد اممه بن سلام

رقم(،) ٣٨ ١ ٢

وم لم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عبد افه بن مالأم لآئ^بمن ،رقم ( ،)٢ ٤٨٣
من حدسثخ محي بن أي وناص خنغفيتئ :راما ممعنا رسول اممه .يقول لحي يمنى ،إنه ي
الخة إلا لعبد اممه ن سلأم».

(ء) أخرجه البخاري؛ كتاب أصحاب الني ه ،باب منانتح عمر بن الخطاب رْغلحبمنن ،رقم

(  ،) ٣٦٧٩وملم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فقائل أآ سليم وبلال خءلجفيءن*،اح رنم
(  ،) ٢٤٥٧من حدث جابر

أن رسول اه ه قال :ررأريتؤ الحنة ،فرأسث ،امرأة أي

ءللحة ،ئم سمعتح حشخشة أمامي ،فإذا بلألا• ١

فؤح

٢٣٤

انماسق ض؛لأم سد

فاحيايا نحاطبهم ايي ويتكلم معهم ،ويبى الثبب اثدي جعله يصرٍغ هذا
الإنؤ،وسملأ:يم.

ومد يبث صنيع الخز للإني بالقرآن ،والثنة ،والواني.
ففي القرآن• قال اف بحاو4ت ؤألرك< يأًظون ُافيوأ لا حم 0إلأ كا ينوم

ارر يثبله اشتْلس ين الئ؛ف ه لاوقرةتهي'ا] ،وهذا دليل عل أف الشيهلال يتخثهل
الأن اف من المز وهو الصممغ.
ول الننه؛ روى الإمام أحمد ق م نيه اءاف النل

كاف ز مفرمن أسفاره،

ممر بامرأة معها صى يصنع ،ءاتتإ به إل السي ءثجاكقثْؤصم' ،وحاطنح الخز

ويكلم معه وحرج الحز• فأعطش أم المز الرسول ه هديه عل ذلك.٠ ُ،،
وكذللئح أيما كال أهل العلم تفاطبون ايز ق الممرؤع ويتكلمون معه،
ومنهم مخ الإسلام ابن ييميه  ،^^jذكر ابن القيم

—وهو تلميد سخ

الإسلام ابن  - Wأنه جيء إل شيخ الإسلام برجل مصروع ،فجعل يقرأ عاذه
وجناطبه ؤيقول ،لها• ايقي اف احرجي— .لأما امرأة— فتقول له؛ إي أنيد هذا الرجل

لكنه لا محبك اخرجي .قالن 1إي أؤيد أف
وأحته .فقال لها سخ الإسلام
أحج به .قالت هو لا يريد أل محجى به اخرجي .فابن ،،فجعل يقرأ عليها ؤيضرب
الرجل صربا عذلي،ا ،حرإف يد شخ الإسلام أوجعته من سدة الصريت.،
فقاك ابثة :أئ أخرج كزامة للثخ .قال :لا تحزجي /امة ل ،اخزجي
طاعه فه ورسوله .فإ زال ،ما حر محزجت ،ول ،خرجت ،استيمظ الرجل فقال:
( )١أحرجه أحمد( ،) ١٧ * /٤من حدبنا بمُل بن مرة ههبمتد.
(أ)اطر:زاداس(؛"/اأ).

مح

٢٢٨

اساسقضهلأم  JUuا،رسال؛إزا

عقبته ،لا يقول،ت لت ،بملزم ،أنا أصابني الأذى ،أنا أوذيت ،أنا تعت .بل الواجب
ااص؛ر ،والJنيا لينتج طويله ،أيام ثم ثزول ،فاصحن حر يأق اف ُامره.
وق قول عبد اللب بن معود لآ.عنئت رركال أئظر إل نمول اممب .بيكي"
فيه دليل عل أل الحدمحث ،أو المخبر بجبر بإ يؤيد محبطه للخم والحديث .،وهذا أمر

شائع عند الناس ،يقول• كاف أنغلئ إل فلأن وهويقول لنا كدا وكدا ،أي• كايي) أنظر
إليه الأف ،وكأف أسمع كلامه الأف.

فإذا اّتيمل الإنسان مثل هذا الأمحلومتؤ لشين ،ما محديث ،به فله ق ذللئح أسوة
مى الئلم ،المالح تمح؛ئؤءت؛أم .وافه الموقق.

 " ٣٧وعن ش نعبد دش ئريرْ محهبمص ،عن الثى ه ،مال :،راما يصسثؤ

^نمؤ،ذلأهلم،ثلأخزن،ؤلأأذى،ثلأغأ،خزاب
بماُكها إلا'كمن اطه بما مى حطاياة))را' متقى عليه.
وارالوصس :»،المرض.

 - ٣٨وعن ابن م عود ة؛هءنئ ،قال :دحلت ،عل الئي ه وهو يوعك،
فقلته :يا رثول ،اممه ،إياك توعالث ،وعآكا أئد.يدا ،هال ١٠ !،أجل ،إل أوعلث ،كإ يوعك

لإ،زس:كذلل،،1ئسص
نميثه أذى ،ثزئ ي هوه4ا ي 'كم افُ^ ١ه زلحئتخ عنئ ذنوثه ء ئ
أ) أحرجه اليخارىت كتاب الرصى ،باب ما جاء ق ممارة الرص ،رقم (  ،) ٥٦٤٢ ، ٥٦٤١ومسلم!
كتاب الر والصلة ،باب ثواب الومن فيإ بمسه من مرض أوحزن ،رقم ( .)٢ ٥٧٣

٢٣٩

 uU-Tالسد

الشجز 0وريها  ٠١٠٠١متقى علٍه.

وااالوعلث>ا 1،منث ،الحمى ،ومحيل؛ الحمى.

الترح
هدان الحديثان! حديث أف سعيد وأف هريرة وحديث ابن معود لآئقبم؛ف
فيهإ دليل عل أف الإناو يكمئ عنه بإ يصيثه س الهم والنص ،-والثم وغم ذلك،
وهن»ا من نعمة اممه  ،^\^^W_،يسل نتحاة،ؤن\ق عبده بالمانتح ويكون ثكفثرا
ليثاته وحطا لدنوئه.

والإنسان ق ^ ٥الدنيا لا يمكن أن يبمى مرورا داُءا ،بل هويوما ينرؤيوما
يمزن ،ويوما يأتيه ثيء ويوما لا يأتيه ،فهومصاب ،؛مصاب ،ل نفسه ومصاب ،ق

بدنه .ومصاب ق محتمعه ومصائب ق أهله ،ولا محصى الصاسب ،التي مب

الإن اذ ،ولكي الموس أمرْ كله خر ،إذ أصاثته صزاء صن فكال خرا لة ،ؤإذ
أصابته سناء مكن فكاذ خرا له.

فإذا أصبم ،بالمحسة فلا نفلن أف هدا الهأ الذي;أتيك أو هزا الألمَالدى
يأتيلث ،ولوكاف شوكه ،لا ثقلي ائه يدهي ،مدى ،بل محتعوض عنه خرا منه ،نحط
عنلثج الذنوب ،كإ محط الثجره ورمحها ،وهذا من نعمة اللهّ

ؤإذا زاد الإنسان عل ذللث ،الصر والاحتساب —يعني؛ احتسؤابج الأحر—

كاذ له مع هذا أحر.
ا أحرجه البخارمح •،محابذ ا،لرصى ،بابج أند الناس بلاء الأنبياء ،رنم(  ،) ٥٦٤٨وم لم ت كتاب،
الم واكلة ،باب ثواب االؤس ف،ايصيبه س مرض أوحزن ،رثم(.)٢ ٥٧ ١

٢٤١

آ~بادااسر

الحج
قوله! ر<يصب ا فرثت روحه؛نت فتح الصاد ريتثب) وكرها (يصب)
وكلاهما صحح.

أما رايمس—ا منهء فالمعنى أل النه يقدر علميه المصائب حص يبتليه  ، ١٦٠أيصر أم
يصم .وأما رابم1ح منهء؛ فهئ أعم ،أي؛ يصاب من  ،١٥١ومن غثره.
ولكن هدا الخا.يثا الطلي مقيد بالأحاديث الأحرى التي تدل عل أف المراد!
من يرد اممه به حثرا فمر ومحتب ،فيصيب الله منه حش يباإو.0

أما إذ ال؛ يصر فائه قي .يصاب الأن ان ببلايا كمة وليس فيه محر ،ولم يرد
افه به محرا.

فالكمار يصابون بمعائب كثثرة ،وْع هذا يبقول عل كفرهم حر يموتوا
علميه ،وهؤلاء بلا شك لم يرد اممه بم حبمرا.
لكن المراد! من يرد اممه به حجرا فيصيم ،منه فتصر عل هن 0.الصائب ،فإل

ذلك من الخثر له؛ لأيه محبي أن المصائب يكمر اممه حا الدنوب وتحط  ١٦٠ا-ؤظايا،

ومن العلوم أف ثكفثز الدنوب واليات وحط الخطايا لا ثلمثؤ اثه حتر للأن ان،

لأف المصاب غاية ما فيها أما مصائب دنيوية تزول بالأيام ،كثإ مفت الأيام
حمت علميك المصيه ،لكن عذاب الأحرة باق -والعياد باممه -فإذا كمن اممه عنك
حذ.ه الصائب ،صار ذللث ،حثرا لك،ا

٢٤٢

* jئلأمسيد ا1رسااتي

فلح( jab

 ~ ٤ ٠وعن أنس زْنءؤممبمن ،محال ت مال نمول الله ه ارلاهضغأ أحدثم الوت

قز _ ،قان كان لا د فاعلا ،نمم\ :ذءإ 1ني  Uص اغاة  ١^-ئ،
ؤفشأ\1سشم\1أ نيافي»رأاةققش.
الثثخ
ي ه ذا اس ش النىهالإن اوأذ:س الوث لقز نزل به .وذلك أو
الإن ال رثإ ينزل به صر يعجز عن التحمل ويتعب ،فيتمر الوت ،يقول ت يا رب
أمتني ،مواء قال ،ذللئ ،بلسانه أوبقله• فثهى الني ه عن ذللئ ،،فةاو،ت  ٠لا بنتؤأ

أحدثم المويث ،ثر أصابه  ٠فمد يكون هذا خثرا لة.

ولكي إذا أصث بمر فموت اللهم أعشر عل المثر عليه ،حش يعينك اش
فتصبر ،ويكو ،Jذلك للث ،حيرا.

أما أذ ثتمر الويتح فاث لا يدري ،ربإ يكون الموت مرا علياكخ لا بمص>ل
به راحة ،لمز كل موت راحة ،كإ قاَل الشام ; ٠٢

دشسماتئامحاخت،

إو إاث_،1صالآنياء

الأسان ريإ يموت فتموت إل عقوبة "والعياذ باض" ؤإل عذاب نم ،ؤإذا

بقي ل الدئيا فربإ يستعتب ويتوب ويرمع إل النب فثكون جرا له؛ فإذا نزل بك
 ، ١١أحرجه الحاري' كتاب الرصى ،باب تمني المريض الموت ،رقم (  ،) ٥٦٧ ١ومسالمت كتاب الذكر
والدعاء ،باب كراهة تمي الموت لمر نرل به ،رقم ( .)٢ ٦٨ ٠
 ) ٢١البيت ق محار القرآن لأيي عييد (  ،) ١ ٤ ٩ / ١والأصمعيات (ص!  ) ١٥٢منسوب إل ابن الرعلأء

الغاي ،ونسمه ياقوت الحموي ل معجم الأدياء (؛ ) ١٤٤٦ /لصالح بن عبد القدوس.

٢٤٣

ا-باباسر

ش أف يس الأناو الوت

صز فلا تتمن الوت ،ؤإذا لكو الرّموو

للضر الذي زل به ،فكيم ،بمن يقتل نفته إذا زل به الضؤ ،كإ يوحد من بعض

الحم—مى الدين إذا نزلت بم الضاس حنفوا أنمثهم أو ثحئوها ،أو أكالوا تع،

أوما أشبه ذلك ،فإف هؤلاء ارتحلوا من عذاب إل أند منه ،ظز يمرمحوا ،لكن
-والعباد بافه -انممالوا من عذانم ،إل أشد؛ لأف الذي يقتل نفته يعدب بإ قتل به

نفنه ل ار لجب خالدا محليا فيها أبدا ،كا جاءَ ذلك ،عن النت ^ ، ٠١٠إذ قز
نفثه حديدة ~حتءم أو يما أو مسإو أو عر ذلك~ فإثه يوم القيامة ل جهم
يطعن تمسه ميده الحديدة التي قتل عها شسه ■

ؤإن قتل نفسه ل م فإله يتحناه ل نار جهنم ،ؤإن قتل نفسه يالتردي من

جل فإثه ينصب له جل  ،3جهنم يتردى منه أبد الأيديذ وهلم جرا•
ش أنْ4نى الإناف الموث ،للضز الذي
 : jytإذا كاف المذ
ترل ،به ،فإف أعظم من ذللث ،أن يقتل الأسان نفثه ويبادر افه بنفسه ،تسال اممه
العافيه.

ولكن ص

ء مل ض ثيء ،كاف من  ،o>uإذا كاذ له

بديل من الماح أف يذكر بديله من المباح ،كإ هل طريقه المران ،قال اممه نبحادهت

 ¥مبآبماأوض ءامنوأ لا ثعولوا ذلجا وظ' آنفلزُاه

•  ،]١قاع نش ^١

قن كلمة(راعنا) بئ لما الكلمة المباحه ،قال :ءؤ;ملوأ آنفلرُا .i
ا أ حرجه اJخاريت كتاب الطب ،باب مرب الز والدواء به ،رقم(  ،) ٥٧٧٨وم لم ت كتاب
الإبجان ،باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ،رقم ( ،) ١ ٠ ٩من حديث أييي هريرة
ْ ٠ن تردى من جل فقتل نفه ،فهو ي نار جهنم يتردى فيه خالدا محالدا فيها أبدا

فلح

٢٤٤

؛_{A؛؛j؛ ض؛لأم سيد ا،رس،تي ءتإا١سهزغ

وه جيء لل؛ي ^٥^٥^^١؟؛' بثمر جيد استكره وقال! ما هذا؟  ٠آكل م
حيم هكدا؟ا ،قالوا؛ لا وافه يا رسول اممه ،إثا لنشري الصاغ من هذا بالصانيؤ،
والصاعق بالثلاثة .فقال رسول اطه ه؛ ررلأ منل ،لكن بع الحئع بالدراهم ،ثم

مالإ.1جثنةمحوابَالأخ.

،^^،١لئن _ ،داِن ^ 15لأي فاعلا ،يلئل:
قنا قال:
الئيأ آخض  Uم اياة  ١^-ل ،زتوئي ^ ١ص الزئ١ة ضا في».

فخ لك اJان ،لذ بان يأ؛ لأو كم ااو 0يدل عل نحجر الأن ان
وعدم صره عل مماء اطه ،لكي هذا الدعاء! ررالثهم أحيي ما 'كانت ،الحثاة حثرا ل،
زنوئي إذا ثاث  ١^■ ^^١في» هذا الدعاة وم الإنساذ فيه أ<ه إل اممه ،لأو
الأن اذ لا ^ الغييج ،فكل الأم إل عاب مؤد - ١٠٠؛^  Uكانت ،اياة ١^-

ل ،وثومي إدا 'كانت ،الوثاة حبرا ^.١،
ممر الوين ،استعجال من الإنسان باق يمهخ افه حياثه ،وربإ تحرمه من خثر
كئثر ،ربا تحرمه ْس الئوبة وزيادة الأ-مال الصالحة؛ ؤلهذا جاء ق الحدسثط!  ١^ ٠١مى

ميت يموُت ،إلا وي.م ،دإذ كاذ محسنا ثل.م آذ لا يكوذ ازذاذ ،وإذ كاو ْسسا ني .م آذ
لا يكوذ انتنتنح؛ ٠أي! اسعث1ا من دنته وطالتإ العت؛ى ،وهل الُازرة.
( )١أخرج .،البخاري :محاب ابيوع ،باب ،إذا أراد بح ممر بممر ض مه .رقم (،) ٢٢ • ٢ ، ٢٢ • ١
وملم ت كتاب المساثاة ،بابه بح الطعام مثلا بمثل ،ريم (  ،) ١٥ ٩٣من حديث أيب هريرة وش سعد
الخيري

(  ) ٢أخرجه الآرمذيت كتاب الزهد ،رقم (  ،) ٢٤٠٣من حديث أبير هريرة ره؛ءؤكءنه.

٢٤٥

أ-و1و،اسر

 Jpمال مائل• كتما يقول• ررالئهم ^■١؟؛؛؛ ،ما ثاب الخيام جمرا

وئومحني

إذا كاكالندا0نيالي»؟.

مول ت نعم؛ لأف افه مبحاثه يعلم ما متكون ،أما الإنسان فلا يعلم ،كإ قال
اضَ:

لابملأ ش  ،^١ jن؛لأزضاقبإلأ اس 4لالمل:د ،]٦و ص شي

مادا تحكيث عدا وتا

ئثس أى أتيي ئمؤت ه [لهمان؛  ،]٣ ٤فاستا لا يدري قد كون

الحياة جمرا لك ،وقد كون الوفاة جمرا لك.

ؤلهدا ينبغي للأنسان إذا دعا لثخص بطول العمر أف يقيد هذا ذمولت أطال
افه بقاءك عل طاعته .حر يكول ق طول بقائه حمث.

فإف قالط قائل• إل ق -جاء م الوت من مريم ابنة عمراف حيث قالت :ؤثر
من ،مل هدا وحفث ،ئنئا ننثا  4لميم:آآا] ،دكيث وقعت فيإ فيه النش؟
فالخوان ،عن ذللن ،أذ نقوو ؛

أولا• نجب أن نعلم أف شؤغ من قبلتا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة؛
لأف شرعنا سح كل ما سمه ْس الأديان.

ثانيا• أف مريم لم تتمن الوث ،،لكثها تمثتا الموت ،قبل هده الفتنة ولو مثن،
ألم ،منة ،المهم أن مموث ،بلا فتنة ،ومتله قول يومف قاهأئآْوأئيم! ^^ ،ودء
ؤ ،ألد.با وآلاخرؤ وفى مسلما وألحمى يألتحيجن ه ليوسن_،ت  ،] ١٠١ليس معناه موال

اممه أن يتوقاه ،بل هويسأل أن يتوقاه اممه عل الإسلام ،وهذا لا بأس به ،كان ثقول:

اللهم نوش عل الإسلام وعل الإي،اف وعل التوحني والإخلاص ،أويومتى وأث
راض عز .وما أشبه ذلك.

j_IuLj-T

٢٤٧

موصع عل رأبه ميجعل نهشن ،وينشط بائشاط الحديد ما دول لحمه وعظمه،

نا بمدة ذللن ،عن دينه ،وافه يثن افُهدا الأم خز ست اواكن من ضاء إل
حصزموت لامحاق إلاافه والدب ،عل عنيه ،وأكك5م ستعحثونى*ُ  ٠رواة البخاري.
وز رواية! ءروهومتوشد بندْ ومد لقينا مى القرين شئ.»0

المحح
حديث أب عبد الله حثاب بن الأرت صيهتئ محكي ما وجده ااسالمون ْن
الأذية من كمار قريس ل مكه ،فجاووا يشكوف إل الني ه وهومتوسد بردة له
ل ظ ل الكمة صلوات اطه وسلائه عله ،ق الض ةكبئس; أف نن كاو قيا

ابئل ل دينه أعغلم مما ابتل يه هؤلاء ،نحفز له حفرةثم يلمى فيها ،يم يوثى بالمنشار
عل مفرق رأيه ؤيشى ،يمشط بأمشاط الحديد ما؛؛ل حليه وعظمه ،بأمشاط الحديد

يمئهل ،وهذ.ا تعرير عخليم وأدية عفليمه.

ثم أفم ءقيألصلأْؤقل أ أف اطه مبحايه ميتم هذا الأمر ،ي*ٌني ،يتم ما حاء
به الرسول عثجآمح"هلآمحم' من دعوة الإسلام ،حر يسير الزاكنر من صنعاء إل
■حمرموت لا مجئى إلا افة والدب ،عل غنمه ،ولكنحم ستححلون .أي! فاصروا
وانتظروا الفرج من اطه ،فإف اطه منم هذا الأم .وقد صار الأمن كإ \فب عليه
ففي هذا الحدين !،آية من آياُج ،الأب ،حيث وقع الأمر مهلابثا ل،ا أحن به المز
احرجه الخاري :كتاب المناقب ،،باب علامات النوة ق الإسلام ،رنم( .) ٣٦ ١٢

ض ر^ض اسل|ض ض كلام سيد اإر،طتي

٢٤٨

وآية من آيات الرسول قجأئ!غؤئم حث ضيقه اف بإ أح؛ر به ،وهذه

ئهادْ نه من الله و\ؤ'ّ\لآح كإ قال

أولإي أقه دئمد يمآ أزل إتلئش ألزلل١

يعليه ء وآلمكّكت يشهدون وكق باثه شهيد ١ه ت الناءت  ١ ٦ ٦آ.

وفيه أيصا :دليل عل وجوب الصم عل أذثة أعداء اأسالير؛ ،،ؤإذا صل
الإنسان خلفن.

والاحتامت،
فالواجب عل الإنسان أن يقابل ما محمل من أذية الكفار
وانتظار الفرج ،ولا يظن أل الأم ينتهي برعة ؤبمهي بنهولة ،قد محو اممه عجل
المومنتن؛اتكمار يودوثم وربا يقتلونم ،كا قل اليهود الأمحاء الذين هم أعظم
من الدعاة وأعغلم من المسلمين ،فليصل ولتنتظر الفرج ولا يمل ولا يضم ،بل
وافه ثعال مع الصابرين.
يبقى راسيا كالم خرة ،والعاقبة

فإذا صر وثابر ونلك الطرق التي توصل إل اكمود ولكن بدون فوصى
وبدون استنفار وبدون إثارة ،ولكن بهلريق منظمة؛ لأف أءل.اء الملمين من المنافقين

والحفار يمشوف عل حش ثابتة منظمة ومحصلمون مقموذهم.

أما الثعلمحيول الدين يأخذهم العواطم ،حش يثوروا ويتنفروا ،فإثه قد
يقوتم ثيء ممر ،وربا حصل منهم رلة تفسد كل ما ثنوا ،إن كانوا قد بنوا شيئا.

لكن اطلومن يصر ويتئال ،ويعمل بتودة ويوطن.نفثه ،ومحطهل نحهليطا منفئا
يقفى به عل أعداء اطه من المنافقين والكفار ،ؤيفوت علميهم المرض؛ لأيم يرثصون

الدوار بأهل الحر ،يريدون أل سروهم ،حض إن حصل من بعضهم ما محصل
حينئذ استعلموا علميهم وقالوات هذا الد.ى نريد ،وحصل يذلل ،.نر كبير.

٢٤٩

 _ U-Tاسم

فالرسول ءفيمحآئأْوآئتما قال لأصحايه اصثروا ،فمذ لكذ قبلكم —وأنتم
أحي بالصر منه— كاف يعمل به هذا العمل ؤيصر ،فأنتم يا أمه محمد أمة الصر
والإحسان ،اصمدوا حر يال اممه بامره ،والعاقبة

فأنث ،أيبما الإنسان لا تأكت ،عن الثر ،ولكن اعمل بذلام وشحطط وبحن
تصرف وانتظر الفرج مذ اض ،ولا ممل ،فالينب ،طويل ،لا مثإ إذا كث ق أول
الفتنة ،فإل القائميرنا ؟ ٦١سوف ،محاولون —ما اسثهلاعوا— أن يملوا إل قمة ما يريدوف،

فاقطع علميهم السيل ،وكذ أطول منهم نفتا وأتي منهم  ،١^٠قاف هؤلاء الأعداة
يم،كرون ،ويمكن الات ،4وافه خر الماكريذ ،واف الموقق.

 - ٤٢وعن ابن معود.تق ،محاو :ي 'كاذ يوم حشن آر رسول اف.

نانا و البمة ،يأعهر الأيرغ بذ حام مئه مذ الإبل ،وأعطى محة بذ حصن
مئل ذللثح ،وأعْز يانا مذ أنراف العريب ،وآرهم يومئذ ز المتمة .ممال زحل;
واف إو هذه فنمه ما عدو فيها ،وما لذ فيها وجه اف .مملت ;،واف لأجمرو

رّوو اف ه .يمحته هاحريه بها محال ،قثروجهه حص كاو كالصزفح .م ثاو;
اريمذ يحيل ،إذا لمبميل ،اف ورسوله؟١؛ م محال؛ اريرحم اف موسى ئد أوذي بأكثز
مذهداقصم .٠،ممنت ;،لأجزم لاأرلإإليه بمدها■حديئاُ  .٠مممى عانيه.

^»ممضامح:زصئأم.
 ١أحرجه الخاري :كتاب فرض الخمس ،باب  ١٠كان الني

يعطي المؤلمة ئلوبم وغثرهم من

الخمس ونحوم ،رقم(•  ،)٣ ١ ٥وم لم :محاب الزكاة ،باب إعطاء المؤلمة نلو7ام عل الإسلام،
وثمص'\).

؟-باو،اسبر

٢٥١

افه ليستا عدلا ،وقمة رموله لينث عدلا ،فثن يعدل إدن .ثم هال!  ^•^ ١ايثه

مونى قد أوذي باكتز من هدا هصما>.
والشاهد مى الحديث ،هده الكلمة ،وص أف الأنبياء —عليهم الصلاة واللام—

يودوف ؤنمثرون ،فهذا نئا هآ قيل له هدا الكلام بعد ث،اذا سيرأا من هجرته.
ثض)• ليس ل أول الدعوة ،بل بعدما مكن النه له ،وبعدما عرفح سقه وبعدما

أظهر اممه اياُج ،الرسول ق الأفاق وق أنميهم ،وْع ذللن ،يقالت هده الق مة لم يعدل
فيها ولم ثري حا وجه افب.
فإذا كال هذا قول ،رحل من صحابة الني

للنى ه فلا

ستغربح أف يقول ،الئاس ل عالم من العلكاع• إل هذا العالم فيه كدا وفيه كذا.
ويصفوثه بالعيويت،؛ لأل الشيaلال هو الذي هؤلاء عل أذ يقل حوا ق العياء؛
لأث،م إذا قدحوا ؤ ،الطا؛ وسمهلنؤ أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحل .يقودهم
بكتائ ،اممه ،من يقودهم يكتاُت ،اممه إذا لم يقوا بالعلياء وأقوالهم؟ يقودهم الثياطن

وحزن ،الشيءلال؛ ولذللث ،كائن ،غيه العلكاء أءذل؛إ بكثم من غيبة غم العلياء؛
لأف غية غم العلماء غيبه مخصه ،إذ صزمتح فإما لا تضؤ إلا الني اغتاب
والذي قيلن فيه الغيه ،لكن غيبه العل،اء تصز الإصلأم كله؛ لأن العلياء حمله لواء

الإسلام ،فإذا سقطت ،الثقه بأقوالهم سقط لواء الإسلام ،وصار ق هن<ا صرر عل
الأنة الإسلأمة.

فإذا كادح ،لحوم الناس بالغيه لحوم ميتة ،فإل لحوم العلياء ميتة مسمومة ،ليا
فيها س الصرر العفليم ،فلا تستغرب إذا سمعت ،أحل .ا بمن ،العلياء ،وهذا رسول النه

شمح

٢٥٢

اساسل *ز؟لأم سيدالرسدتي

 .قل فيه ما قيل ،قاصر ،واحتتب الأجر ْس اف عئهتجل ،واعلم أف العاقبه
للتقوى ،محإ دام الإن او وموىوعلنورْساف عغئجل فإو العاقبه له.
وكذلك يوحد بعض الناس يكون له صديق أو قربب عنطئ مرة واحدة

قممه يالعب والئث ،والتتم "والعياذ بالله" ل حهليئة واحدة.

عل هذا الذي وصن  ،بالعي ،-.أن يصثر ،وأن يعلم أف الأنبياء قو مسا وأوذوا
وكدبوا ،ونوت إمم محانتئ ،ؤإمم شعراء ،وإمم كهنه ،ؤإمم سحر0ب ؤءصاريأ عق
ماكد.يرا وأوذوا حئ أئتهم صماه

هكذا يقول اّله ءمق؛جل'

ففي هذا الحدسث،ت دليل عل أف للأمام أف يعطل من يرى ق ععلثته المحلحه
ولو أكثر من غيره ،إذا رأى ق ذلك مصلحه لالآ>،ملأم ،لينت مملحه ئخصه
تجاف من تحث ،ويمنع من لا تحثه ،ولكل إذا رأى ق ذلانإ مصلحه للأملأم وزاد
ل ا لعطاء فإد ذللثج إليه وهو مؤول ،أمام افه ،ولا نجل لأحد أف يعترص عليه،
فإن اعترض عاليه فمن .طلب نمنه.

وفيؤ• أل الني ءثجآئ!!ْةئم يعير بتن مفى من الرمل؛ ولهدا قال• "يرحم
اممه موسى قد أوذي باكئر مئ هدا يصير؛؛؛ لأف الل 4معال يقول ت ؤ لثن'كا<ى ق

صممم عثرْ لأول آلأل-نمّ ءإه تيوش ت  ١١ ١؛ ،ؤبمول• ؤأولءل-ج أرن هدك ،أقه فبهديثهم
أمنيه ه لالأ؛عام؛'  ،]٩قامر اممه نبيه أن يقتدي ثيدي الأنبياء قبله.
وهكذ•ا ينعي لنا نحن أن وقتي.ي بالأنبياء "عاتهم الصلاة واللام" ق الصر
عل الأدى ،وأن ثحنبج الأحر عل الله ،وأن ثعلم أل هذا زيادة ق درحاينا هع
الاحت امحسح ،وتكفين ل يئاتنا .وافه المومحق.

قؤح

٢٥٤

اس11م) ض كلام سيئ الوطي

يلاقى رثه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب  ٦١-ق الاخرْ ،سأل اف العافيه .فإذا رأث

شخصا ثبارز ^١

وهد وقا 0اف البلاء وأدر عليه  ،^١فاع1لم أو ^،j1 ^١

أراد به ثرا؛ لأف اممه أحر عنه العقوبه حى يوال  ٦١-يوم القيامة.

لم ذكز ق هذا الحديث :اإ 0عظم الحناء غ عظم الثلاخ ثض أته كثإ عظ؛؛
\رلأ 1ح الخزاءُ ،ي الثهلو أجن يبث ،والبلأءُ الثدي له أم كة؛ لأف ارلَ4
عغجل دو قفل عل الناس ،إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عأيها من الأحر الكي،
ؤإذا  oiuالصائغ  jUالأم.

ررؤإن افه تمال إذا أح،1

^^١؛؛ ،يثن نصي ثنه ألإص ومن نخط

هالهالثءحط>ا .

وهده —أيما— بثلى للمؤمن ،إذا ابتل بالمصيبة فلا يقلن أل اممه سبحاثه

يثغمه ،بل قد يكون هدا من علامة محثة الله للعثلم ،.يبتليه سبحاثه بالماستؤ ،فإذا
رنحى الإنسان وصر واحتثب فله الئصا ،ؤإن سخط فله الثخط.

وق هدا حئ عل أف الإنسال يصر عل الصانس ،حى يكتن ،له الزصا من
اطهِ ء،ثل .وافه الموهق.
ّوٍمق

قم

 - ٤ ٤وعن أنمن هبمن ،هال' :كاذ ابن لأن طلحه يمبمه

يمج

أنوطلحه ،ممبص القي ،يلثأ رجع أبوطلحه ،هال،ت ما قعل ابنن؟ هالئ أم نلم
وهي أم الص؛و :،ئوأنكى مآ ثان .ممثبن إلته العناء فتعشى ،لم أصاب ،١^٠
ئمحا مغ ،هالث :،واروا الصبؤا .هلهإ أصخ آبو طلحه أش رسول ،اطه ه هآحبزْ،

٢٥٥

 ^<١١٠القاق؟» قاو :م .محاو« :الئهلم:ارك محا» l>jjy ،علأثا ،مماَل
ل آبوطلحه ت امحله حى؛أف بؤ الثني ه ،وثمن ،منه بتثرات ،صال! ءأمنه ثيء؟ ١
قاو1 :ضأ ).ممزات ،هاحدها السثر ه ئتصمها ،م أحدها من فيه يجعلها ق ي
الصمًا ،ثم حككه ونئاْ همد افرُ ثتمؤ عأثيه.
وق رواية للئحاري ؛ هال ابن عيسه؛ ممال رجل مى الأمار! رز زت تنه

أدلاث محم مل يرووا ظء .تنو•' ثى أولأؤ عي افب الولوؤ•
ؤوروايهيىمُم:ين اينلآبيسهينأأنم ،محاوث،لأخبجا:لأنحدثوا
آبا طلحه بابنه حص أثول ^jا أحدثه .هجاء ممثدت» إ3ثه ^ ٠١٤هاثل وثرن ،،ثم
ثصننثؤ له أحس  ١٠كانت ،ثصسع مو ذلارئ ،sهوهع نيا .ها ،أذ زأث ^١ ،هد ثخ

وأضاب بجا ،هالته: :ا ك طتخه ،أزأث لن أن هوثا أعاثوا عار:ءلم أخليت،
لأووا^ ،٣أم أن:سوم؟ هاَل :لا :،^ ١٥٥ .ها-شءه اتك ّ،دال :هض،،
م يايات؛ركتتي حى إدا ثلثحئ ،ئم أحميتي باش؟ إ هائْللق حى أز رموو افه
 ^٥بجا كان هقاو زثول اشِ :.رر؛انك اه و ^ ، ١١١هال :شلثؤ .هال:
وكاو رمول ،اف ه ق نمر وهي منه ،وكاو رتول افه ه إدا آتى الديته من نمر
لا<:هفا ءوما م؟ من الدينه ،ي ايحاص ،هاخبل علبجا أنوسه،
( )١أحرجه البخاري :كتاب العقيقة ،باب ت متة الولود غداة يولد لن لم يعق محه ونحيكه ،رنم
(•ماأه)،وم الم:ممابالآداب ،باب ^مابسازلودمحدولأدت،٠رiم( .) ٢٣/٢١٤٤
( )٢أحرجه الخارىت كتاب الخناتز ،باب من لم يظهر حزنه عند المسة ،رقم( .) ١٣٠١
( )٣أحرجه مسلم :كتاب فقاتل الصحابة ،باب من فقائل أي طالحة الأنصاري رصي اف تحال
محه،رفم(1إاآ/ما'ا).

فحح

٢٥٦

انماسق عن تلام سد ا1وطتي صإ١سنمحظن

واطلى رثول افب  ..محال ت يقول ض طلحه ت إيك لتنلم يا رب انه ينحبض أو

أحرج ئغ رسول النه .إذا حرج وأدحل معه إدا يحز وقد احتبنئ ظ رى،
مول أم ثلم؛ يا أنا طلحه La ،أجد اثدي محق أجد ادطليى .دائطلمنا ؤصزبما
أحد حص
الحاض حين قدما يولدمت ،علاما .قثالتؤ ل أمي! يا انس ،لا
ئندوبه عل رثول اممه •.قلما أصح احتملته قائطلمثه بؤ إل رسول افب ه• • •
زذوم الخدبث.،

الثثخ
حديث أنس بن ماك عن أي طلحه أثه كاو له ابن يثتكي -يعني؛ مريقا"
وأبو طلحه كاف زوج أم أنس بن ماللث ،يمحؤممقبمأم .وكاف هدا الصى يشكي ،يخرج
أبو طلحه لعض حاجاته ،فقبفن الصى —يعني؛ مات" فل ،رجع سال أمة عنه

فقاو)ت كتفن ابني؟ قالن،ت وهو أنكن ما 'كانى ا وصدين ،ل قولها ،هو أمكن ما
فهم اثه أمكن
يكون؛ لأيه مات ،ولا ممكوف أعفلم من الموت .وأبو طلحه
ما يكون من المرض ،واثه ل عافية فقدمت ،له العشاء فتعشى عل أو ابنه بريء
وطئب ،،يم أصابر منها -يعني؛ جامعها -فلمإ انتهى قالت ،له؛ لأواروا الصثي®

أي؛ ادفنوا الصبل؛ فانه قل .ماُتؤ ،فلم ،أصبح أبو طلحه محلمحقن وواري الص،

وج بدلك : JL . ٠٢١ ،ررأ<ثإ الله؟» .قال :نب؛ فزعا ليا بالإركة؛
ُراللهم بارك لهها" فولدت غلاما م ْء عبد اممه ،وكال لهذا الولد عثرة من الولد
كلمهم يقرؤون القرآف بلمركي دعا:؛ المي

ففي هدا الحديشر؛ دليل عل قوة صر أم مليم ;?؛هبمها وأف ابثها الدي مات

فلح رياس انماصاض؛لأم سيدالرسلض

٢٥٨

وداره ق حكه؛ وذلكر تثركا بريق الشي ق\صلأوأءأ) ليكوف أوو ما يمل إل
بطن هدا المسى ريق الرسول ءثهأكلأهؤئ؛أ .وكاف الصحابة يفعلون هدا إذا ؤلد

لهم أولاد ~بنول أو بنات" جاووا بمم إل رسول اللب ه وجاروا بالتمرات معهم
بن أجو أن4مم•

وهذا التحنيك قل ص لركة تنق الني ه؟ أومن أجل أف يصل طعم اشر
إل معدة المحس ثل م ض؛؟

إذ ملنا بالأول صار التحنيك من حمايص الرسول قايآلألأْؤئم فلا قثئ،
أحد صبيا؛ لأيه لا أحد يتثرلث بريقه وعرقه إلا رسول اللب

وإذ قلنا بالثاف• إثه بن أجل التمرات ليكوف هو أول ما يمحل إل معدة
الصبل؛ لأمه يكون لها بئنزلة الدباغ ،فائنا نقول ت كل مولود نحنك.
ول هذا الحديث • آية بن آياُتي الّيى ه حث ذعا لهذا الصى فبارك اممه فيه

وق عقبه ،وكاذ له عثرة من الولد ،كلهم يقرؤون القرآذ

دعاء الني

وفيه .انه د تح..ثإ النمه يعبد اللب ،فإف المه ثبمذا وبعيد الرحمن افصل

ما يكوذ ،قال ،المذ ه «إو ألحث أنهاقي إل  -٧٥١محي  -٧٥١زهمد الثض»رأ'.
وأما مايروى أل راحثرالأسماء ما حمدومحيا ' ٠،فلا أصل له ،وليس حديثا عن

رسول امم؛

الحل.يث الصحيح!  ٠أحب الأنماء إل اف؛ محي اف؛ ،ومحي الثحمن،

( )١أحرجه مسلمت كتاب الاداب ،باب الهي عن التكني يابير القاسم ،وبيان ما بمتحب من
الأسإء ،رنم('؛ّ؛؛'؛)،من حديث ابن عمر ^^-؛^•١٥١
( )٢اظر :القاصد الخسة رقم(  ،) ٦٥والدرر اكثرة لل ٍوطي رقم( .) ٢١٧

-Tباب اسر

٢٥٩

وأصديها حاريث ،ومحام . ١٠وحاريث ،وجمام أصدى الأمإء؛ لأي ئط\إ0وة للواقع،

فكل واحد ثن م آدم فهو حارث يعمل ،وكل واحد ثن م آدم فهو عام يم
ؤيتوي ويقصد وله إرادة.

قاو اممه دمالت ؤيت1ها آلإمتن إوكَكابح إق ننلثَةن.ثا

[الأننقاق:آ■]،

كل إن ان يعمل ،فاصدق الأسإء حاريث ،وجمام؛ لاثه مطابق للواقع ،وأحسها إل
اممب عبد اممب ،وعبد الرحمن.

ولهدا يض للأن ان أن خان لأبمائه وبماته أحن الأب؛؛ لشال ،، iJ-L
الأجر ،وليكوي ،محنا إل أبنائه وبناته.

أثا أن ثاق بأمإء غريبة عل المجتمع ،فإف هدا قد يوجب مضايقات نفسه

للأينا؛ والبنات ق المستقبل ،ؤيكون كل هم ينال الولد أوالابن أوالجث ين همدا
الاسم فعليكا إثمه ووباله؛ لأيلث ،أث التئس ،لمضايقته بزا الاسم الغرسس ،الدي

ثثائَإله ،ويقال :انقلن إل هزا الاسم ،انقن إلهذ٠ا الاسم؛ ولهزاثض للإنسان
أن تختار أحس  ١لأب؛.

وبمرم أل سمي الإنسان بأمإء من حصائص أسإء الكمار ،مثل حورغ
وما أسه ذللئ ،مذ الأمإع التي سلم- ،بما ال٤فاث؛ لأف هازا من بانمج التث1ه كم،
دُد قال الّمم،ه* :منثثجه بمومئهومنهمااُ ١٠
( )١أحرجه أحي(.أ ،) ٣٤ ٥ /وأبو داود; محاب الأدب ،يايج ز تنير الأصماء ،رقم (•  ،)٤ ٩٥من
حل-ينا أبير وهب الخثمي خءمحفي،نن.
( )٢أخرجه أحمد ( ،)٥ ٠ /yوأبو داود :محاب اللباس ،باب لبس الشهرة ،رقم (  ،)٤ ٠٣١من
حدبثط ابن عمر

شرياس

٢٦٠

ضهلأمسيدا،ر،ط؛في

ونجب علستا —نحن السلمي— أف ثكره الكماركرها عظتنا ،وأف ثعاديم ،وأف
لعلم أمم أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا ،أعداؤنا حما ،واعداء اف عههل،
وأعداء اللائكة ،وأعداء الأنبياء ،وأعداء الصا-لص ،فهم أعداء ولوتملثوا بالمداقة
أو زعموا أعم أصدقاء ،فاعم وافب هم الأعداء ،في،اهمبا أن نعادييم ،ولا قرى دير؛ي

المحار الدين لهم شاف وما  jالخاَلم أوالكفار الدين لمى يم شاف ،حش الخدم
والخادماُتح ،محب ،أن وكر 0أن يكول ل بلدنا حائم أو حائمة من غثر الملهسى،

لا سي،ا وأف نئا محمدا ه يقول! ااأحرحوا النهود والصارى مذ جريرة الراءءف٠ا ،

وفولت ررَلأحرجئ اليود داشارك ،ثذ جريرة العرب حس لا أذغ إلا منمحا ، ٠٢١١٠
ويقول>  ،3مرض موته محا آحر جمانه وهويولغ الأمه؛ ررأحرجوا المنريذ يذ جزيرة
المب))رآا.

وبعص الناس الأف —دّأل اف العافيه— نحيث بين عامل م لم وعامل كافر
فيختار الكافز .قلوب زائغة صاله ،لمنت ،إل الحي مائلة ،تختاروف الكمان ،يزيى

لهم الشيهلان أعإلهم ،يقولوف كذبا ورورا وثرتاواأ إو الكافز أخلص ق عمله مى
الملم ،أعوذ باض.
يقولوف! إل الكام لا يصل ،بل يستغل وث الصلاة ق العمل ،ولا يهللن،

الذهاب ،إل العمرة أوالحج ،ولا يصوم ،وهودائنا ق عمل.
( )١أحرحه الزار ل مسنده رقم ( ،) ٢٣ ٠من حديث عمر خنغفيئثن.
( )٢أحرجه ملم! كتاب الخهاد والستر ،باب إحراج اليهود والصارمحا من جزيرة العرب ،رقم

( )٣أخرجه البخاري :كتاب الحهاد ،باب هل يشفع إل أهل الذمة؟ ،رقم (  ،)٣ ٠ ٥٣ومسلم:
محاب الوصية ،باب ترك الوصية لن ليس له قيء ،رقم(  ،) ١ ٦٣٧من حديث ،ابن عباس رْءمميبممحا•

ضح( _Uاسثأض ض؛لأم سد اض،،،اا؛ق

٢٦٢

ا-قثئ ،العمئ وا-لثتئ البشري ،فإذا كثز الختئ ل أعإلنا فنحن عرصه
للهلاك ،ؤإذا كو البثن الجز ي بلادئ فحن غرضه للهلاك ،والواقع شاهد
بيدا ،تال الاه أل نجمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين والثاطن؛ن ،وأف يكبث ،المنافةار)
واتكفار ،ونجز كدهم ل ئحورهم ،إله جواد كريم•

قول أم ئلم ئهبمهات  ٠١أرأيت ،لوأة يوما أعاروا عاربمهم أهل ست ،يطلبوا

عارها،مأن:سوىا؟ داَل .٠^ :محالئ :ئاخني ،ا;م،بمني :أو الأولأد
عندنا عارية ،وهم مللث ،فه عِإتْل متى ثاء أحدهم ،فصزبت ،له هدا المثل من أحل
أن يمتع ومحنمث ،الأحز عل اطه سبمْ\ئئؤث\ق.
وهذا يدل عل دكايها

وعل أما امرأه ءاقاله صابره محتسبه ،ؤإلأ قاف

الأم كالأيت ،بمالها مى الخزن عل ولدها مثل ما ينال الأب ،،وربإ يكون أشد حزتا؛
لضعفها وعدم صرها.

وق هدا الحدث! بركة دعاء البل ه حيث ،كاف له عثرة مى الولد كلهم

يقرؤون القرآف ،ب؛ركة دعاء الثي
وفيه —أيصا—! كرامه لأي طلحه نؤهبمه؛ لأف أبا طيط كاف قد حرج مع
الني .ق مفر وكاثت ،معه أم مليم بعد أن حملن ،فلكأ رجع الي .من المر

أتاها المخاض ،أي! حاءها الطلق قبل أف يصلوا إل المدينة ،وكال النثي ه  ٠١لا محب
أف يموئ أهله طروقا® ،أي! لا محب أن يدحل عليهم ليلا يوف أف نحمَهم يالمدوم.

فدعا أبو طلحه هؤقمحن ربه وةال،ث اللهم إثك يعلم هم ،أحب أف لا مجرخ الني ه
محرجا إلا وأنا معه ولا يرجع مرحعا إلا وأنا معه ،ومد اصابتي ما ثرى —يناجي

شمح (باش انماهض ض ؟لأم سد ا،رطتي

٢٦٤

حش كاف عند أم ملمة ~إحلى زوجات الرسول ءكهآإصثأه'وآلثلأإ وإحدى
أمهات المومنن— عندها جلجل من قحة ،أي! مثل (الطابوق) فيه ثعرات من

ثعراّب الني ج يتفقون تبما ،أي! بأنوف بئعرس أوثلاث فمعوما ق الماء ئم
4ئكوما من أجل أن:ت:.كوا بزا الأء'ا' ،لكن هذا خاض بالبن

.

الفائدة الثانية؛ من التمر الذي كاف الرسول هت محمحه الصبياف! أف التمز فيه
خثر وبزكة ،وفيه فائدة للمعدة ،فإذا كاف أول ما يمل إل معدنه من التمر كاف
ذلك خثرا للمعدة.

فحنحه الرسول ظثهاكلأْوآقلأإ ودعا له بالركة.

والشاهد من هن.ا الحديث !،أف أم سليم فالن ،لأيير طلحه! احتسّت ،ابنك.
يعني• اصر عل ما أصاثلئح من ض ،0واحتس— ،الأجر عل افه .وافه المومق.
م

 " ٤٠وعن أي هريرة ختؤثنبمثن أل رسول ،افه ه ،داز،ت ارثس الشديد بالصنعة،

إثإ الثديي الذي يماإاfثإئمثه ءن؛ن■ العصّت'،ا متفق عاليه.
راوالصز•ءها،؛ بصم الصاد وقح الراء وأصله عند العرص ،-من يضنغ الناس
يرا•

(  ) ١أخرجه  J١خارىت كتاب اللباس ،باب ما يذكر ق الشيبا رنم (  ،) ٥٨٩٦من حديث أم سالمة
( )٢أخرجه البخاري! كتاب الأدب ،باب الحذر من الغضب ،،رنم (  ،) ٦١ ١٤وملم! كتاب البمر
مسه من الغفسب ،،رقم (^٢ ٦ ٠ ٩

٢٦٥

j_JI،jU-T

 " ٤٦دص شمحاف بن صرث ؤئفيتغ ،ثال• ؤئغ جايثا *غ ارّ؛ي ه،
ورجلان سنان ،وأحدمحا ند احر وجهه ،واثممحت ،أوداجه ،مماو رئوو اف

«إولأظإممةثنقالإا للم،عئتئنجد،ونقاَل:أغوذ 1يَضالو2ل)و ،^l
يهب منه ما نجد؛ .،ممالوا له! إن الئءً ه ،ءاإ ٠ 1،مود باق من الشطان الثجيماار
الثثخ

هدان الخديثان الثدان ذكنهما الولف ز الغضتج ،والغم ،حمرة يلقيها
الشتهلان ف؛ُ ،اب ابن آدم ،فيتثيهل غضتا ،وتحتمي جده ،وينتفخ أوداجه ،ومحمن

وجهه ،ويتكلم بكلام لا مملة أ حيا يا ،و_ضأذ Jصؤدا لا مقثه أيقا.
ولهذا جاء رجل إل رموو اممه ه فقال،ت أوصني .ناو ت ررلأ مص،1ا> قاو:
فزأذ مانا.ىو; (رلأممئف»'م

وبير؛ا الني ءثجادةةُهوأمحم  )3حديث ،أي هريرة هذا الذي ذكن 0المؤلف٥١٥^ ،1
أف الشديد ليس بالثزعة فقال ،ت  ٠يس الشديد بالفن • ١١٧أيأ ليس القوي ز الفزعة
الذي يكتر صنع النامن مهلرحهم ؤملمتهم ق المصارعة ،هذا يقاو عنه عند الاّل:

إل شديد دمتم ،،لكن الّى ه يقول ،ت ليس هذا هوالشديد حقيقه ١^ ٤٠٠ ،الشديد
ر  ، ١أخرجه الخاري؛ كتاب الأدب ،باب الخدر من الغضب ،رنم(  ،) ٦١١٥وم لم ت كتاب الر
والملة ،باب قفل من بمالك ف عد الغضب ،،رنم(• .) ٢٦١
واننلر؛ التعليق عل صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رخمه اف تعال  ١٣٦إ • .) ٣٥

 ) ٢١أخرجه الخاوي• كتاب الأدب ،باب الحذر من الغضب ،،رقم( ،)٦ ١ ١ ٦من حال ين ،أيى هريرة
خءآفؤءثن٠

شحرطساساهضضئلأمسيد الرسلتي ءتإ١دلنيئن

٢٦٦

الذي ثمالك منه عند العصب ٠٠أي؛ القوي حقيقة هو الذي متع نفثه إذا
صارعته وغضب ملكها وتحكم فيها؛ لأف هذه هي القوة الحقيقية ،قوة داخلية
معنوية يتغلب  ١٦٠الإنسان عل

قلبك من أجل أن

لأف الشيهلال هو الذي يلقى الحمرة ق

.

ففي هذا الخدين،؛ الحث ،عل أل يملك ،الإنسان نفته عند الغضس ،،وأن
لا يسترسل فيه؛ لأيه يندم بعدم ،كمرا ما يغضب الإنسان فيطلؤ ،امراته ،وربا
تكون هذه الطلقه آخر  ،^Jliajكينا ما يغضب ،الإنسان شلم ،ماله ،إما بالحرق

أو بالنحثر ،كيرا ما يغضسؤ عل ابنه حش يضربه ،وربا ماُتح مريه ،وكذللثج
يغضب ،عل زوجته مثلا فيضرببا صربا مبمرحا ،وما أشنه ذللئ ،مى الأشياء الكمرة

التي نحدمث ،للإنسان عند الغضسبا؛ ولهذا ش الني ه أل يقضي القاصى يى اثني
وهو عفبان ؛ لأف العضل ،يمع القاصي من نمور السألة ،ثم من تهلبيق
اّ لثكم الشرعي عليها ،فيهلك وتحكم بتن الناص بغثر الحمح•،

وكذللئ ،ذكز الولث ز؛ىثه حديث ،تالياذ بن صرد خنهبمثن ق رجلي اسبا
عند الرسول ئ^ ،فغفت ،أحدهما حض انتفنت ،أوداجه واحمر وجهه ،فقال النبل

ررق لأم ممة ثن ةاءا ثدهث عنه  Uنجد ،ثن داَل; أعوذ لأممه من الشيطان
ااثج؛ماا أعود باممب أي; أعتصلم به من الشيطان الرجيم ،لأن ما أصابه مى الشيطان،
ا أ حرجه اوخارى 1كتاب ،الأحكام;،اب ،هل يقفى القاصى أويفتي وهو غضان ،رنم ( ،)٧ ١ ٥٨
ومسالم :مماب الأنضة ،باب كراهة قضاء القاصى وهوغضان ،رنمريابا)،من حديث،
أف بكرة ههيئ.

٢٦٧

-٢باب اسر

وعل هذا فنقول! المشرؤع للإنسان إذا غضب أن نجس ثمنه وأن يصر ،وأن يتعود
بافه س الشيهلان الؤحيم ،يقول! أعوذ بافب من الشيهنان الرحيم ،وأن يتوصا ،قاف
الوصوء يطفئ الغصب ،ؤإل كاف قائتا فليمعد ،ؤإن كاف قاعدا ^؛^3؛،^J
ؤإف حاف حرج من ا،لكان الذي هوفيه ،حش لا ينفد غمسه فيندم بعل ذلكؤ .واف
الومح•،

 " ٤٧وعن معاذبن أنى نيقؤقهنئ•' أف الئثيه ،مال؛  ٠من ثفلم عيظا ،وهو
قادر عل أذ بمقدم ،دعاه اف سبماةنؤناك عل رووس الخلائق يوم القيامة حى ةيْ
من الخور العم ما ناءا؛ ر  ٠رواه أبوداود والرمذي ،ومال؛  ٠١حديث ،حنن . ٠

 " ٤٨وعن ش هريرْ

أو رجلا ماو للشل ه :أوصني .ماو! (رلأ

دغصّ1ؤاا مزدذمرارا ،دال،ت الأئعصس>>،1ر  ٠رواةالبخاري.

 " ٤٩دعن أي ئريرْ جهمحن ،قال،؛ قال رئول ،الله ه! ررما ثزال ،التلأء
؛الوبن والومّه  ،jنفجه وولده وماله حس يلمى افثعال وما عله حط؛ئ>4ار  ٠رواه

الرمدي ،وئاو!  ١حديث ،حنن صحح».
( )١أخرجه أحمد ("أ ،) ٤٤٠ /وأبو داود :كتاب الأدب ،باب ،من كظم غيظا ،رمم ( ،) ٤٧٧٧
والرمذتم،ت كتاب الر والصلة ،باب ؤ ،كظم الغيظ ،.رقم (  ،) ٢٠٢١ونال،؛ حن غرسح،
وابن ماجه؛ كتاب الزهد ،باب الحلم ،رنم( .) ٤١٨٦

( )٢أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب ،باب الخدر من الغفبج ،رقم ( .)٦ ١١٦
( )٣أخرجه أحمد (آ ،) ٢٨٧ /والترمن؟ى؛ كتاب الزهد ،باب ما جاء ق الصر عل البلاء ،رقم
( .) ٢١٠٩٩

قؤحدي1ضاسستيضهلأمسد ا،رس1تي

٢٦٨

الثثحح
هل؛ الأحاديث ل باب الصر ثدل عل ثقيلة الصر.
أما الحديث الأوو! حديث معاذ بن أنس هقسيبمتن أف الني ه قال!  ٠مذ

ئم  ، ١٧زئز ثادث عو أن تممدة ،ئعاة الهُ تبمامحُوق\ك عل ئؤوس  _^1يوم
القياثة».

الغيظ! هو الغضمتؤ الثديي ،والإنسان الغاصب هو الذي يتمور شثه اُه

قادر عل أذ يشد؛ لأو مذ لا يتهلح لا يغضن ،،ولكنه تحزي ،ولهدا يوصم ،اف
بالغض ،ولا يوصم ،بالخزن؛ لأف الخزف نقص ،والغصن ،ق محله كإل،؛ فإذا اغتاظ
الإنسان من شخص وهو قادر عل أن يفتلث ،به ،ولكنه ترك ذللث ،ابتغاء وجه افه،
وصرا عل ما حصل له من أميانمح الغيظ؛ فله هدا اكواب العغليم اثه يدعى عل
رووص الخلائق يوم القيامة وقم من أي الحور شاة.
وأما حديث\ ،ئا هريرة تيمحنبمثن؛ أل رحلا قال• يا رسول القه ،أوصني• فانا؛
رالأدغض_،ا> ،فردد مرارا فقال! رالأوغضّتحاا فمد سبى الكلام عليه.

والحديث ،الأالث ٠فهؤ أمحصا! دليل عل أف الإن اف إذا صم واحتنن ،الأحز

عند اممه كمن اممه عنه سئاته ،ؤإذا أصبن ،الإناف ببلاء ل نفيه أو ولده أو ماله،
م صم عل ذللنه ،قاف اممه

لا يزال يتليه مذا حى لا يكوف عليه حمليئه.

ففيه دليل عل أف المعائل ،ل النفس والولد والمال محكوف كمارة للأتان ،حش
يمثي عل الأرض وليس عليه حهليئه ،ولكذ هذا إذا صإوِ•
أما إذا محسحط قاف من محط فله الئخهل .وافه الموثق.

ضح(ياض اسلعتي،ن؛لأم سيد اإرساام

٢٧٠

أف عمر (يؤقظنن كإ قال ابن عباس رْنهبممحت ررلكف حلساوْ  ١٤^١ ، ١٤٠^١من
هم حلساوه ،مواء كانوا شيوحا أو كهولا أو ثباتا،
أصحاب رمول اللب
يشاورهم ؤيدنيهم ،وهكدا يبُي ،لكل أمثر أو حليفة أن يكول حلساوه الصالحس؛

لأيه إف قيص له جلساء غر صالحس؛ ه1الثح وأهلك الأمه ،ؤإي ،يثز اش له حلسا؛

صائن نمع اشُده الأثه .فالواحن ،ض وئ ام أذ نجاز من ابماء أهز العلم
والإيان ،وكاو النحابة

مهم ئم أهل العلم ،لأمم لابمجاززون

عثرآيات حش يتعلموها وما فيها س العلم والعمل.
لثا قال الرجل هدا الكلام لعمل ت إيلث ،لا ثعهلينا الحرل ،ولا محكم قينا بالعدل،
عفببؤ هؤيتثبمتنعفيا حم كاد ان تلم به ،اى• يقربه أو يبعلى به ٠

ولكن ابن أحي عتبه بن حصن او بن قيس قال له :يا أمثن اأؤمن ،،^٢إف افَ
ثحال قال لثثه ه•' ؤ حذ آدم ؤأهمن  ،_j،JjJLومص ء؛ن آئلإلرزكت< ه [الأءراف;هه ،] ١
ؤإل هذا مى الخاهل؛ن.

فوقف عندها عمر خؤمميهئن ولم يتجاورها؛ لأيه كاف وقائا عند كتايت ،الأوب ~
رمحي الله عنه وأرصاْ~ فوقف ا ،وما صرب الرجل وما بطش يه؛ لأجل الأية التي
نلتتح عليه.

وانظر إل أذيب الصحابة تمحعثنبم؛ثم عند كتانم ،افب ،لا يتجاوزوثه ،إذا قيل

لهم؛ هذا قول افب .وقفوا ،مهإ كاف.
فقوله معال :ؤ-فذ آيثوه أي :خذ ما عفا من الناس وما ثبثر ،ولا تهللّ،1

حملئ ،كلمه؛ لأله لا محصل للث ،،فخذ منهم ما عفا وسهل.

فرح لباش اساعتي ض كلام سد الرطتي <،ئؤن4قوظ

٢٧٢

أي• لا يمه علينا أحد ويتهناول علينا فنكو ،Jأشد منه ،لكن هذا شعر

جاهؤ ،أثا الأدب الإسلأس فإو افَنمال:موُل :ؤيمىصنلأآيُ

ادع ياؤ مى قثسن ^دا تؤ-ى «دناث ويث عن'وْ كاقث رلأ حبيثر  4لنماإت:؛آ]،
سبحال اف!! إن ان بينك وبينه عداوة أساء إليل— ،٠ادع بالي هن أحسن ،فإذا
دثث بالى هن أحن ففووا ياتيلث ،الثواب والخزاءت ءؤهإد ١ألذمحا تنلث وتنم عداوه

كأشملإ حبيئد ،4وقوله• ُاؤولأ-كعي< 4أي! قريب صديق ق غاية ما يكون من
الصلءاقة والترب ،والدي يقوله هواممه عِوثل مثلب القلوب ،ما من قل— ،من قلوب

بمي آدم إلا بئذ أصيم من أصابع الرحمن عهْل يصزته كيم ،يشاء•
فهدا الدي كاف عدوا للث ،ودافعته بالي هن أحمن ،فإثه ينقلب بدل العداوة
صداقه 4آقنلأمح•4

فالخاصل! أف هده الأيه اعر

آنتن نآهمن ايثزف وأعرءس عي،

ؤذيييمك [ 4الأءراف:ا'ا ،]<،ل ،نمت ،عل أمثر ا«لومنيرق عمر بن الخطاب ،ئؤقهنغ

وقث ولم يطش بالرجل ،ولم ياحدْ عل جهله•
متغى لنا إذا حصلت مثل هده الأمور ،كالغضب والغيظ ،أن يندكن كتاب

اممب ومنة رموله ه من أجل أل تثر عل هدت«إ ،حر لا نضل ،فإل من ممثلئ،
بري اف قاف افَ يمول4 :ئس آتع شامح ،فلا بجل ولا ئثق 4لطه*:اآا] ،وافبم
•،^^١

شمح(ياض اسستيض كلام سد الرسيق

٢٧٤

يريد بد،لك ه اثه سثول عل  ٧٣٧٠١ولاة يتأثرون بأموال السالمى
يصرفوما كإ ناووا ويمنعول السلس حمهم فيها.

وهدم اثرْ وظلم ش الولاة ،أن يثاثروا بالأموال التي لأنيمى فيها الحق،
ويتائروا بما لأنفسهم عن المسلمين .ولكي قالوا! ما Jامئنا؟
قال؛ ُدؤدو 0الحمح ،الذي 'ءل؛اكماا يعني! لا يمنعكم امتثثاوهم بالمال عالنكم
أن ممنعوا ما نجب علميكم نحوهم من القمع والهلاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش

علميهم ،بل اصروا واسمعوا وأطيعوا ،ولا تنازعومم الأمر الدي أعطاهم الله

راوسألونى اممه الإي لغلم» أي :اسألوا الحق الدي لخم من  ،،٧٥١أي! امألوا اممه أو
قدغم حش يولوكم الحو الذي علميهم لغم ،وهدا من حكمة الني ه؛ فإل
ثهأقلأْلأقلأإ علم أف النفوس سحيحة ،وأما لن ثصر عل من يستأر علميهم

(حقوقهم ،ولكنه ءثجاكلأْؤئم أرشد إل أمر قد يكون فيه الخثر ،وذللث ،بان نودي
ما علمينا نحوهم من الثمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغثر ذللمثؤ ،وسأل ،اممه
الذي لنا ،وذللئ ،إذا يلنا؛  ٣١اهدهم حض ثحهلونا حمنا ،كاو ق هدا محئ من
جهتثن•

وفتؤ دلتل ،عل نبوة الرسول هأ؛ لأل أخبر بامر وقع ،فإف الخلماء والأمراء
منذ عهد؛عيي• كانوا يتايرون بالمال ،فنجدهم ياكلوف إسرائا ،ويثزبون إمحرائا،
ويلتّون إسراعا ،ويكنون ؤيركبون إسراعا ،وقد استاثروا بإل الناس لمصالح

أنفسهم الخاصة ،ولكي هذا لا بمي أنثننغ يدا س طاعة ،أوأف ننابدهم ،بلثسألا
افه اليريلنا،ونقومبالحقالذ.يعلينا.

أ-ااباسر

٢٧٥

وفيه أيفا— امتعإو الحكمة ق الأمور التي قد متقى الإثارة ،فإو> لا شاك
وتهلالن Jءحمها ،ولكن
v
أف استثثار الولاة بالمال يوف الرعية يوجب أف يثور الئعية
الرّمول ءيجالصلأ0وآقلأم أمر بالصبر عل هذا ،وأن موم بإ محب عالينا ،وسأل اض

ائليَن.

أما حديث ،أميي بن حضر هفؤهة فهوكحديث ،عبد اممه بن معود أ-يم
الني .ءرإثبمأ نكوئ بندي أثرْ ا ولكنه قالت ر  ١٥صدوا حى

عل الحوض؛؛.

بمي؛ اصروا ولا ينابدوا الولاة أمرهم حى ثلموف عل الحوض ،بمي محم
إذا  ٠٢^^٠قاف من جزاء اطه محم عل صركم أف يمكم من حوصه ،حوض الني
ه ،اللهم اجعلنا حمعا كن يرده ويثرب> منه.
هذا الحوض الذي يكون ي يوم القثامة  ،3مكان وزمان أحوج ما يكون

الماص إليه؛ لأثه ق ذللئ ،اذكان وق ذللئ ،الزمان ،ق يوم الأجرة ،محصل عل الماص
من الهم والغم والكرك ،والمقا والحئ ما يجعلهم ق أشد الصرورة إل الماء فمدون
حوض الني ه ،حوص عظيم طوله شهر وعرفة مهر ،بمب عله منابان

من الكوثر ،وهومر و ابنة أعهليه الني .ميزابان بمي :نشاز بحثان عليه
ماء ،أشد بياصا من اللبن ،وأحل من العثل ،وأطيب ،من رائحة الكر ،وفتؤ أوان

كنجوم الثإء ق اللمعان والخن والكثرة ،من ئرب منه ثزبه واحده لم تجنا

ى أ يا .الأهم اجملنا صبمرب ،مه.
فارميْ الني عثهاصْلأقةم إلأذبحثروا ولووجدوا الأترة ،قاف صبرهم
عل ظلم الولاة من أماص الورود عل الحوض والئري ،منه.

فهمح أياض

٢٧٦

ض علام سيد

ق هدين الخدثن ت حثا عل الشر عل اميئثار ولاة الأمور ل حقوق الرعية،

ولمح ،نجب أف ملم أف الناس كا يكونوف يول عليهم ،إذا أماووا فيا بينهم وبحم،
اف قاف اف سلط عليهم ولأتم ،كإ قال ثعال! ؤو5ثإك ،زل بمص آظنام؛ل بمْتا
بعاَكا<وأ بكسون بآ لالأ؛عامتة  ١ ٢ا ،فإذا صلحت ،الرعية يثر اش لهم ولاه صالحن،
كانوا بالعكس كايئ ،الأم بالعكس.

ويدكر أل رجلا من الخوارج جاء إل عل بن ر ءلاو_ا خنقؤظمحئ وقال له:
ولم ينتقفوا عل أبير بكر وعمن؟ فقال له :إل
يا عئ ،ما بال النامن انقضوا
رجال ،أبي) بكر وعم تيمحذمحفا أنا وأمثال ،أما أنا فكاف رجال أنت ،وأمثاللئ.٠ ،

أي؛ ممن لا حر فيه؛ نمار مسا ل تلط الناس ومزنهم عل عل بن ش طاو_،
هكؤهبمنقوخروجهم عليه ،حش قتلوة ظقم/

ؤيدكر أل أحد ملوك بني أميه ميع مقاله الاس فيه ،فجمع أشراف ،الناص
ووجهاءهم وكلمهم ~وأظنه همد المللث ،بن مروال~ ونال لهم؛ أيبما الناس ،ايريدوف

أؤ ،نكوف محم مثل ر م وغمن؟ قالوا :نني .قال :إذا كئم تريدوف ذلك ،فكونوا
لنا مثل رجال أبي) تكر وعمن• قافه سحاةمحؤداك حكيم ،يول عل الناس من ي،كور،

؛*<___،أعإلهم،إن أساؤوا فائه ياء إليهم ،ؤإن،أحسنوا أحسسإليهم.
وعن خ ذمح ،لا شلئ ،أو صلاخ الناعي م الأصل ،وأنه إذا ضلخ اواعي

صلحت ،الدعية ،لأف الراعي له سلطة يتطح أن يعدن ،من مال ،وأن يؤدن ،من
عال وجار .وافه الوهق.
ا ا نظرت مقدمة ابن حلاا-و<أ(،ص؛ .) ٢٦٤

٢٧٩

 ub-Tاسر

وغثر ذلك؛ فقتل ثؤهيدا رْنئغةنن؛ ويهدا قال

 Iراواعلموا أق الخثة

محث ظلال السيوف'.،

ثم قال عدجأئثْوأئ؟إ ١ Iاللهم منزل الكتاك ،،ومحري الثحاك ،،وهازم

الأحزامح ،،-اهزمهم وانصزثا عنتهلم>> ،وهدا دعاء سغي للئجاس أف يدعو به إذا
لص العدو•

فهنا نوثل الني عييأكلأهلأئ؟إ يالأيات الشرعية والايات الكونية.

توثل بانزال الكاب و< المراق  ،^١أوبمل كل ياي ،ؤثكوو ارائ
به الخنس ،أي• منزل الكتب عل محمل .وعل غر.0
رروء؛ري الثحابا،ت هدْ آية كونية ،فالثحاب الثحر بين ال ياء والأرصس

لا نحريه إلا افُ مقي ،لو اجص الأمم طها بجمع آلابما وتحدابما عل أف تجري
هدا السحاب أو أن صرف وجهه ما اسهلاء.ت ،إل ذلاJثبخ سيلا ،وإد،ا محريه من إذا

أراذثيئاقالله:كن.مكول.

رروهازم الأحزاُت،،ات قاف اممه عغتثل وحده هوالدي يم م الأحزاُتج.

ؤمن ذلك أف اممه هزم الأحزاب ،ق غز ؤ؛ الأحزايتج ،والتي قد تجح فيها أكثئ
من عثرة آلاف مقاتل حول المدينة؛ لمايلوا الرسول) ظوب\صغوأئلما' ،ولكن اممه

ثعال هرمهم

أثث؛^ ،كممحيإ بتيهم ^^ ١^١ختتإ ه [الأحزاب:ه؛] ،فارمل علميهم

رثئا وحنوذا زلزلت- ،ئم ،وكمايت ،قدورهم ،وأسمطنتح خيامهم ،وصار لا يتقن
لهم قرار ،ريح شددة بارئة ئرقثة حى ما بقوا وانصرفوا.

٢٨٠

قال الا؛ه ءغ؛جلت قول' أث ،الخما َكمرءأ تظهم زينالؤأ حمل وئش أف ألمهمينثى
'النتاوه لالأحزاب:هأآ] ،محاممه عهثل هو هازم الأحزايت ،،لست مء الإنسان ص الي

تمزم ،بل القوة ّثب ئد ينفع ومحي لا ثنفع ،لكنتا مأمورول بفعل الثست ،الباح،
لكن الهازم حقيقة هواض عئقجل.
ففي هدا الحديث عدة فوائدث

منهات أن لا يتمر الإنسان لقاء العدو ،وهدا غر كر الشهادة ،تمص الشهادة
جائز وليس منهيا عنه ،ثل قد يكون مأمورا به ،أما تمني لقاء العدو ،محلا يتمناه؛
لأو الرسون ،ه ش عن ذلك ،وقال« :لأ قشنا لقاآ الندث».
ومنها؛ أن يسال الإنسان اممه الحافية؛ لأن الحافية والثلامه لا يعدلها قيء،

محلا ثتمن الحروب ،ولا اأقاوا!ث ،وامحال اممه العافية والنمر لدينه ،ولكن إذا لقيق
العدو ،فاصم.

ؤمنهات أف الإن اذ إذا لقنر العدوقاف الواحن ،عليه أن يصر ،محال اممه ثحال؛

ؤ تآبها الخمى ءاموأءدا كثذ بمنه آنبتوأ واذ«ظنوأ أس حقثمإ قلك؛ فويى
وأطيعوأ آست وربمّونم ولا مّنرعوا دثمثاوأ ودد.هعّو> لمحكث ؤآصروأ إذ آس مع
أضرتى؟ا>لالأمال:ه؛-؛؛].

ؤمنها :أنه ثبني لأمم الحم أو الثرية أن ثرثق كم ،وأف لا قيأ القتال إلا
ق ا لوقت ،المنامحستج ،مواء كان منامتا من الناحية اليومثة أو من الناحية المملثة.
فمثلا ق أيام الصيف لا ينثغي أن ثت،مى القتال فيه؛ لأف فيه متمة.

٢٨١

آ-باباسر

وز أيام الرد الثديي لاتتح ى ذلك أيقا؛ لأف ق ذك مشمة ،لكن إذا أمم
أن يكرف yu.بين< ،باق يكوف ق الربيع أو ق القرف ،فهدا أحن ما يكون.

رب -أيئا -أنه نجغي للأنسانأذ د< « :^^١ ١^-اللهلمةيَل ،،^١^٧١
لجري اشحامح ،،-وهازمالأحزامحتح،

وانصزيا عاوتهلم>.،

ومنها :الدعاء عل الأعداء بالهزيمة؛ لأمم أعداؤك وأعداء اف ،قاف الكام
ليس عدوا لك وحدك ،بل هوعدولك ولربك ولأنبياته وللائكته ولئئله ولكل
مؤمن ،ظلكاءر عدو لكل نومن ،وعدو لكل رسول ،وعدو لكل _ ،وعدو لكل

مللئ ،،فهوعدو ،منتغي للئ ،أن سال افن داؤإ أن نحيل الأعداء مذ الكمار ،وأن

يرمهم ،وأن سمزنا عثهم .واف الويق.
مٍةقج

فرح رياس اس

٢٨٢

ضئلأم سد الرسال؛ى

باب الصدق

-وًسهس

لا

ال

قال افه ئطوأ ' ؤ كأي ألبجنك ءانوا أئقوا أئن ^^ ١مع ألمددئك< ه
لاكويت;ه  ،] ١ ١وقال ثعال! ؛^٠١؛لمندقن وآلصندثت[ 4الأحزاب'ْ:ا] ،وقال ثعال؛ ؤء
صتثدمإ ك لكاث  -نمآ لهتر؟اا [محمد.]٢ ١ :

الثثخ
قال الولمح رحمه اض ثعال؛ باب الصدق.

الصدو)ت معناه مطابقه الخم للواقع ،هدا ق الأصل.

ؤيكون ق الإخبار ،فإذا ثم]/ت بثي ء وكاف حمّك مطائا للواغ قيل؛ إثه
صدى .مثل أن مول ،عن هذا اليوم• اليوم يوم الأحب ..فهدا تم صدى؛ لأف اليوم
يوم الأحد•

ؤإذا ك اليوم يوم الأثءنّ فهدا تم _؛
فا■لم إن طابى الواقع فهوصدى ،ؤإن خالم ،الواقع فهوكذب .وكإ يكون

الثدي ق الأقوال:كوئ أيما ق الأفعال.
فالصدى ق الأفعال! هوأف يكوف الإنسان باؤث موافئا لظاهره ،بحيث إذا
عمل عملا يكون موافئا لما ق قلبه.

فالمراش مثلا ليس بصادق؛ لاثه يظهر للناس اله س العابدين وليس كدللق.،

٢٨٣

-،و1دااسة

واياظ ليس بمادق ،لأل يظهر الإمحاف ويس بمؤمن•

والمسبع ليس بصادق؛ لاثه يظهر الابيغ لارسول عدجأكلأْؤئم وليس
يمبع.

المهم أل المدى مطايقة الخم لالوالح ،وهو من سإت الومن؛ن ،وعكه
الكذب ،وهومن سإت اإلنافق^ر ،،نعوذ بالاو.4

نم ذم آيات ق ذلك:

آقبى ءامؤإ أقئوا أقذ ؤكويوأ«حالئددتيأكت\ ه

فقال :ومحول اللهثارال:
[الضة:ا،ا؛].
ِ.م

َْ

ِ

ِ

ء.

,

ءٍ

هذ 0الأيه نرلث ،بعد ذم قصة الثلاثة الذين حلفوا ،وقذ نحلفوا عن غزوة

ترك ،ومنهم• كعبا بن مالك ،وهد مدم حديثه

وكال هؤلاء اكلاثة ح؛ذ رجع الّى ه من عروْ ثبوك ،وكانوا قد نحلفوا

عنهأ بلا عذر ،وأحثروا الجى عكهاكقلأْلآصإ بامم لا عذر لهم ،فحلمهم ،أي:
تركهم•

فمعنى؛  ،^^٠آهنثي أق؛يكت<<

ه أي؛ ئركوا ،فلم يبئ ل ثابجم؛ لأف

المناشى ل ،قدم الرسول ءكهالصلأْؤئم من عزوة موك جاووا إليه يعتذرون إلي؛

وتحلمفون باش :إمم معذورون .وفيهم أنزل ،اف هذه الأيه• ؤ <سءئرلأس تحكم
 ) ١ ,أخرجه اJخاريت كتاب الغاري ،باب حديث ،كعب بن مالك ،رنم ( ،) ٤٤١ ٨وم لم ت كتاب
الربة ،باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ،رقم (  ،) ١٢٧٦٩من حديث كعب بن مالك

شيح |ياض اسا{عتيض ئلأم سد الر،طتي

٢٨٤

إدا أنتجتم إقم محرصوأ تم قمتوأ عنبمم إنم لآجس ونأويتهنَ جهننر ■^؟ ٠يما
حقامأ بجتوى ه بحلمدف يظم لرصوأ تيم ثإن ثتصوأ نبثأ ؤُى أس
لايرسما عن آلعور ألممقمك^ ه ل التو;ة,] ٦٩— ٩٥ 1

أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا الرسول ^^^٥^ ١٥؟؛ ،وأحتروْ بالصدق بأمم
تحلفوا بلا عدو.

فارجاهم الّثي هآصقوآقلأمُ حمير )1ليلهُ ،ؤ<-ئ إدا ضامئ مإ أدوض تآ

رحبق وصامت عتجهتد أيمهن ؤئوأ أن لا ملجثآس أو إلأ'إفيمح ه [اكو;ة،\:ا  ،]١م
أنزل اش ثوبته عليهم.

ثم قال بعد ذلك! اؤكأت؛ا ألهمنث ١٣١^ .أثموأ أس ؤؤيوأ معأذدوئآت< ه
لالتووت:و  ،] ١١فامن الله ثعال المؤمنين بان يمموا افه ،وأن يكونوا ْع الصادقين لا هع
الكاذبذ•

وقال اممه تعال :ؤوألثندقمن> آو ش؛1وبيه [الأحزاب:ه'ا] ،هذه ق حملة الأية

الطويلة التي ذكزها اممه ق ثورة الأحزانم ،،وص؛ ون \لثإوي\وى ؤأكتشى

محألمحبمى وألمحم 4،إل أن قال ت

إل أن قال:

ألله ثم صأ وئع عظيما ه [الأحزاب:ه'آ],

فدكز اد؛ه الصادقين والصادقات ق مقام القناء ،ول بيان ما لهم من الأجر
العظيم,

وقال ثعال؛ ُؤهلوصثدمإ أثم ( ١٥؛ -نهل ثبمتربآ أي; لز عاملوا ٥١؛ بالصدق

لكان ■جمرا لهم ،ولكن عاملوا اممه بالكذت فناهقوا وأظهروا حلاف ما ق قلو-أم،

-،إاساسة

٢٨٧

عانته ،وأف الصادي هن الذي و العاقبه ،والكاذب هو الذي يكوف عمله هباء،

ولهلءا يذكر أف بعص العامة مال• إل الكذب ينجي• فقال لة أحوهت المدى أنجى
وأنجى .وهذا صحيح.
واعلم أف الخن يكون ياللم ان ويكون بالأركان.

أثا باشان فهن القول ،وأثا بالأركان فهن الفعل ،ولكذ كذ ثكوف الكذب
بالفعل؟ إذا فعل الإنائ خلاف  Uيطن ف4ذا د كذث فعله ،فالمافق نثلأ كاذت

لأيه يظهر للئاس اثه مؤمن ،يصنب مع الماس ويصوم مع الماس ،ويتميق ولكنه
بختل ،وربا بمج ،فمن رأى أفعاله حكم عليه بالصلاح ،ولكن هذه الأفعال ،لا سئ
مافيالاًلن،مح،لإب

ولهذا يمول! الصين) يكون باللسان ؤيكون بالأركان ،فمتى طابى الخير

الواقع فهن صد ،3باللسان ،ومش طابمتؤ أعال الجوايح ما ل القلس ،فهؤ صدئ)
بالأفحا.،J

ثم؛هما النبي عيجأقلأْؤقلأرُ عندما أمر بالمد— ،3عاقبته فقال! ®إل الصدق،

بجيبمالإ،نإنالإتءيإزه».
اليإ كثرة الخم ،ومسه من أماء اممه! (الخ) أي! كلإ الحم والإح ان
ظ

فالم يعني ،كثرة الخم ،وهو من يتائج الصدق ،وموله ت رروإف الإ بمدي إل

الحقا؛ فصاحب المر "سأل اممه أن تحعلما ؤإياكم منهم— ثهديه بزْ إل الحنة ،والحنة
غاية كل مطل ،،-ولهذا يؤمر الإنسان أن يأل ،اممه الحنة ويستعيذ به س النار

^^^^١

٢٨٨

ؤنث 0رحخ عي) آلكافي وأدخو آليكه مثن ئار دما آلثيمء ألوت 1إلأ مثخ
آلثتحي ه [!ل ءمران:هارا].

وقولهت اروإو الثجسو لتصدي حتى يكب عند اف صديثا'* ول دواية•
ررولأ يزال الرجل يصدى ويتحزى الصدى حص يكتب عئد اف صديئا».

والصديى ق ارنة الئانية من مرانب ،الخلق من الذين مأ افه علتهم كا قال
اممه مبحال؛ ُاؤوس يْإع أق واملثون هأدكدئ ع ^٢؛?؛ ،لعم أٌّ محم نى
واذ؛ةوز* وألتدء؛)و) ه [الاء;هآ"] ،فالرجل الذي يتحزى المدى يكتس،

عند اممه صديما ،ومعلوم أف الصديقيه درجه عفليمه لا ينالها إلا أفذاد من المامن،
وثكوو ق الئجال وثكوو ق النساء ،قال اممه دعالت ^ما آلنسيح أنك منبث إلا
رسول ند -ثنت ،من ميي ألنعل وآمهء صذيتة هلالائاوة؛هلإ].

وأفضل الصدشن عل الامحللاق أصديهم ،وهو أبوبكر نمحنقؤقبمئ :عبد اممه بن
عثإف ابن أي قحافه ،اللءي اتجاب للبي .ح؛ن دعاه إل الإسلام ،ولم محصل
عنده أي ثريد وأي توقمؤ ،؛مجثد ما دعاه الرسول إل الإسلام أملم ،ومحيى
الني ه حقن كدبه قومه ،وصدئه حى محدُث ،عن الإسراء والمعراج وكدبه الماس

وقالوات كيم ،ثذم ،يا محمد من مكه إل بيت المقدمن وترجع ق ليلة واحدة ثم
مولت إيلث ،صعدمت ،إل الثإء؟ هلم• ا لا يمكن• يم ذموا إل أي بكر وقالوا له؛ أما

تنع ما يقول صاحك؟ قال :ماذا قال؟ قالوا :إن 4قال كذا وكذا! قال(• :إذ كاف
قد قال ذللث ،فمد صديىاار  ،فمنذ ذللث ،اليوم سئي الصديق ،نمحهبمه.
> أ حرجه الحاكم ق المدرك ( ،) ٦٢ /rوالمهقي  jالدلائل (• /Yا-م-اآمأ) ،س حدث
عانشة رْأءمحنبمها .واننلر :سرة ابن هشام(. )٣ ٩٩ / ١

-،واوااسة

٢٨٩

وأثا الكدن ،فقال \ذئو :ر<ووتم زالكذب».
(إثاكم) لشذير ،أي :احدروا الكذب ،والكذب < الإخار با نحالف
الواقع ،نواآلكو ذلك يالخوو أو الفعل.

فاذا ئاَل للث ،ئائز :ما اليوم؟ فقلت :اليوم يوم الخميس ،أو يوم الثلأيء.
(وهويوم الأربعاء) فهذا كذب؛ لأيه لا يطابو الواقع؛ لأو اليوم يوم الأربعاء.
والمافقكاذب ،لأو منه يدو عل اثه مساللم وهوكافئ ،فهوكاذب بفعله.
وقوله :ءامحإل الكذب بمدى إق المجور" الفجور :الخروج عن طاعة اف؛ لأل
الإن ال يفسق ويتعدى طوره وتخرج عن ءلاءة اف إل معصيته ،وأعظم الفجور
الكفر —والعياذ باممه— ،قاف الكثرة مجرة ،كإ قال اممه ثعال :ؤأولإك همر ألكئر ٠آلثمأ ه
ءال كثت ،آلهجار لنجر سمبمن؛٥؟ ومآ أدرنك ما بجت أج؟ كنب
زعس ،] ٤٢ :وقال ثعال:
الن;رنه لالطففين:ي-ا ١ا ،وقال ،ثحال:
ثش غج يثن؛زنذ محتمحلأأج؟ ألأي
ؤؤإىالمجار ش حميوه لالأنفظر; .] ١ ٤
فالكذب بمدي إل الفجور ،والفجور تال.ى إل النارثعوذ بافه منها.

يكذب ،وبمزى
وقوله« :ئو الئجل دكي.ب» ول لفظ« :لأ ثزاو
ال5،ذب ،حى يكتب ،عني .اممه'ئ.ات اار  ،٠والكن .ب مى الأمور المحثمة ،بل قال ،بعمى
الحلياء :إثه من كبائر الرنويت،؛ لأف الرسول  ^^٥^ ٥١٢ثوعده بائه يكتس ،عند افه
كدا'ا.

أحرحه مسالم :كتاب الر واكلة ،باب فح الكل.ب وحن المدق وقمله ،رنم ( ٦ ٠ ٧؟/
.) ١ ٠٤

فهمح ري1س اسلعتي ض قلأم سيدالوطم صإإثنيبمن

ؤمن أعظم الكدم،-ت ما يفعلة بعص الناس اليوم ،ياق بالمالة كاذبا يعلم أي
كذب ،لكن من أحل أن يضحلن ،الناس ،ومحي حاء ق الحديث الوعيد عل هذا ،فقال

الرسول

ُرويل لليي نحدُن ،مكذب لثمحاك ئه الثوم ،ويل له،

دنو  ،٠ ٠٠٠٥وهدا وعيد عل ،أمر سهل عند ممر مى الناس•
محالكذب كله حرام ،وكله ت٠دى إل المجور ،ولا يتش منه ئيء.

ورد ق الهديث ، ،اثه يتثنى من ذلاانه ثلاثة أئياءت ق الحرين ،،والإصلاح
بان الناس ،وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها.

ولكن بعص أهل العلم محال :إي ا،لراذ بالكنُّ vل هذا  ،^^١التوريه ولمز
الكذب ،الصريح.

ومحال! التورية محي نمى كذبا ،كإ ق حدين\ ،لي هريرة يقكؤممبمن أف الني ه

ءاو،ت ؛رلم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كدبات'• ننتم ،منهن ز ذامت ،اممه Jعالت محوله؛

ه تشم  ،4ومحوله :ا؛ؤبل

<=قارثم نداه وواحدة ل ثان تارة>٠. ٠ .

الحديث،ر  ،٠وهولم يكذُنا ،ؤإنإ وري نوريه هو فيها صادق.
وسواء كاف هذا أو^ا؛ فإن الكذنمح لا تحوز إلا ق هذ.ه الثلأُث ،عل رأي كثر
ر )١أحرجه أحمد (ه ،)٢ /وأبو داود; كتاب الأدب ،باب ق التنديد ق

رنم ( ،) ٤٩٩٠

و١لرمذيت كتاب الزهد ،باب فيمن تكالم بكلمة يضحالث ،بيا الناس ،رقم (  ،) ٢٣ ١٥من حديث
معاوية بن حيدة

( )٢احرجه مساومت كتاب الر والصلة ،باب تحريم الكذب وبيان ما ياح منه ،رنم ( ،) ٢٦ ٠ ٥من
كلام الزهري .ول رواية :عن أم كلثوم رميا.
أسا؛دمثّ ثله ه ،رقم
( )٣أحرجه اJخارىت كتاب أحاديث ،الأنساء ،باب  ،J_^iاف تعال:
(  ،) ٣٣٥٨وسالم :كتاب القفار ،باب س فقاتل إبرامم الخلل هت ،رنم(.) ٢٣٧ ١

٢٩١

-،واوااسة

من أهل العلم ،وبعص العناء يقوو،ت الكذب لا تحور مطلمات لا مزحا ،ولا جدا،
ولأإذا مننأكل ماوأولأ.

وأشد ثيء ص الكذيت ،أن يكذب ،وتحلفن ليأكل أموال الناص بالباطل ،مثل

أف يدعى عليه بص ثان فينكر ويقول ت واف ما لك عئ ص ،أويدعي ما ليس له
فيقول :ل عذك كذا وكذا .وهو كاذب ،فهذا إذا حك ،عل دعواه وكدب ،محاق

ذللث ،هوالي٠يرا العموس التي تغمس صاحبها ق الإثم ،ثم ثغمثه ق النار والعباد
باق.

وب عن التي ه اثه فال! لاص حلم عل يم؛ن صزسئ بما مال ،امرئ
مسلم هوفيها فاجئ؛ لقل اةوهوعانته عصباو اا'اُ.

فالحاصل :أف الكذن ،حرام ،ولا محور للأسان أذ يلكزن ،مهللما ،لا هازلا
ولا جادا ،إلا ل الم ائل اكلايثف ،عل حلاف ب؛ر ،العل،اء ق معنى الحدي<ثإ الئابي.
 -وٍءقمحلآقبم

 ^ ١٧١ ٥٥عن أف محمي الحن بن عل بن أف طالب^^^ ،؛^ ،محال :حففلت،

مذ رسول اف ه :ءاثغ ما يرييلئؤ إل ما لأ يريثالئؤ؛ فان الصدى طمانينة ،والكذب
ريبه٠١ر ُرواهالرمذي ،وئال :راحدسث،صحح»ه
كتاب شر ما0إ باب• ^إةأؤغة تثرون نني آش وأ؛بمرلم لتا شلا ه،
( )١أحرجه
رثم( ،) ٤ ٥ ٤ ٩وم لم :كتاب الإييان ،باب وعيد محن اقممل حق م لم يمتن فاجرة؛اJار ،رقم
(  ،) ١٣٨محن حديث ابن م عودو?اؤؤلي£أن.

( )٢أخرجه أحي (.ا ،)٢ • ٠ /والترمذي :كاب ض المامحق ،رقم( ،)٢ ٠ ١ ٨والمائي :محاب الأشرة،
باب الحث ،عل ترك الشبهايتج ،رقم( ١ ١م\ه ) ،وفال الترمحذي :هذا حدبن ،حن صمح.

سدامسصإإهشظ

٢٩٢

قوله؛ 'ُيريك'ا م بمنح الياء وصمها :ومعناه; ارك ما يشاك ز حلؤ واعدل

الثثرح
قوله ٠ :؛ ٠٠٤أي؛ اترك• ُرما يريك ٠٠بفتح الياء ،أي :ثثاك فيه ولا ئطمئن

إوه .ا(ألىلأ:مبم»أى:إلاني شيلأِبفيه.
وهدا الخدين ،من أحاديث الأريعين القروية ،وهو حديث جامع مهم ،وهو
باب ،عظيأ من أبواب الورع والاحتياط.
وقد سللثج أهل العلم لآذه،رانئئ ق أبواب الفقه هدا المسلك ،وهوالأحد بجانب
الاحتياط ،وذكروا لدلك أشياء كمرة.

منها؛ إن ان أصاب ثوبه نجاسة ،ولا يدري هل هئ ل مقدم التوب أو ل
موحره ،إذ غل المقدم محار عنده ريبة؛ لاحتإل أف نتقول ل مؤ حر الثوب ،ؤإد
غسل الموحز صار عنده ريبة؛ لاحتال أن ثكوذ ق مقدم التوب ،فإ هوالاحتياط؟
الاحتياط أن يغل مقدمه وموحزه ،حى يرول ،ريبته ؤيطمس.

يمنها :لوشك الإنسان ق محلاته :هل صل ركعت^ن أوثلاث ركعات ،ولم
يترجح ءندْ ثيء ،فهنا ،إن أحد بزكعتين صار عنده ريبة فلعله تمصر ،ؤإن أحد
بالثلاث صار عنده ريبة ،فلعله لم ينقص ،لكي يبقى قلما؛ فهنا يعمل با لا ريبه

فيه فيحمل بالأقل ،فإذا ثك هل هئ ثلاث أو أربع ،فتيجعئها ثلائا ،وهكذا.
فهذا الحديث ،أصل من أمحول الفقه ،أف الشء الذي ثشك فيه اتركه إل ثيء
لأشك ،فه.

٢٩٣

-،واباسة

ثم إف فيه ثربيه نف ثه ،وهي أف الإن اJا يكون ق طمأنينة ليس ل قلق• لأف
ممرا مى الناس إذا أحد ما يشك فيه يكوو عذْ قلق إذا لكذ م القف ،فهوداء
يفكر• لعل فعلت ...،لعل تنكت .فإذا محلإ الشك  _4jljزال عنه ذلك.
قال الني

ررقإو الصاو.ى

وهدا وجه الثّاهد من هدا الحديث

لهدا البايب( ،بانم ،الصدق).

فالصدى طمأنينة ،لا يتيم صاحبه أبدا ،ولا يقول• ليثي وليتني؛ لأف الصدق

منجاه ،والصادمحول ينجيهم اممه بصدفهم ،ونحي الصادي داء مطمئنا؛ لأمه لا يتأثف
عل ثيء حمل أوئيء محصل ل المتمل؛ لامه قد صدق ،وارس صدى يجارا.
أما الكذب ،فبير )1النبي عيمحالآأثْؤقلأأ انه ريبة؛ ولهدا نحد أول من يرتاب
ق ا لكاذ'ّ_ا نفثه ،فيرناب الكاذب! هل يصدقه الماس أو لا يصدقونه؟

ولهذا نحد الكاذب إذا أحينك بالحر قام محلف باض اثه صدق؛ لئلا يرتاب ق
محيرهْ ،ع اله محل ريبة.

نحد المناشن مثلا نحلفون باق ما قالوا ،ولكنهم ق ييبة ،قال اف ثعال! ؤ(وخ؛و
قازأممث ألمحر_ وحقميإ بمدإنليهمونثوأيثا لذثاؤأهتاكو;ة:أما].

فاممزن لأنك أنه ريبة وش للأت ان ،و:ر-اب الإن اث :هل ي الماز
؛كذ-به أم لم يعلموا؟ فلا يزال ق شالئ ،واصهلرانم.،
فثأخذ س هن.ا الحديث :اثه محب عل الإنسان أن ييغ الكذب إل الصدق؛
لأف الكذب ريبة ،والمدى طمأنيته ،ومن قال الّ؛ي يائ"هؤكالآم :رريغ ما يريبك
إلةالأيرنك>ا.واشُالموش.

-،واباسة

٢٩٥

ولا ح،اما ،ولا شمنا ولا قزا ،ولا غين ذللئ ،،فالعباده ممب وحده ،وهذا اثدي
حاء يه الرمحوو ه قد جاءت بؤ الرمل كلمهم ،جاووا مذا التوحيد قال اف ثعال!
أنا فاهمدون i
ؤن \:وتك ،ين ثض ِس زنوو  ٠^١زتئ اثه م لا

وقال ،افه يعال؛ ؤ ولمي بمننا ؤً ،ءقفي محؤ يبمؤا ُذ آننذ آعثدؤأ أثن ؤآجننإ
أذكغوث4تاصآم] ،أي :اعتدوا الهَواحثوا الشرك.
هذه يعوم الرمل ،فجاء الني و .بإ حاءيت ،به الأنبياء من قبله بعبادة اف
وحده لا شريالث ،له.

ويقول :رروائركوا ما يقول اباوكمءا انقلن كيم ،الصيغ بالحق ،كل ما كاف
علميه آباؤهم من عبادة الأصنام أنرهم الس .بركه.

وأما مآ كاذ علميه آباؤهم من الأحلأق الفاصلة ،فائه ٢٠١

بركه ،ي ظ

اف معال :ؤ وإدا ملوأ يحنغ ثالوأ -و جت■ ،هثنا ءابآءيا إس مُا هاه فقال محبحاثه

مكذبا لهم' ْؤءل إث آذه لأ يآم إلفحثاي ه لالأءرافت .] ٢٨
أمر أمثه الذين باشر دعومم أن يدءوا
فالحاصل :أن الثّوز،
ما كاف علمته آباؤهم من الإشراك باض.

وقوله :ارؤيأمرثا بالصلاة® الصلاة صلة بغ ،الُي ويتذ ربه ،وهي آكد أركان
الإسلام يحد الشهادثثن ،وما يتميز المؤمن من الكافر ،فهي العهد الذي بينتا وبين

المشركين والكافرين ،ك،ا قال الئ ه :ارالعهد الذي بسا وبينهم الصلاة ،فئن

ضح

٢٩٦

اسل1هتي •_ تلام سيد الرساا؛زا

لألبَلهقاَل :ااامحدشي
سننا وستهم ااصلأة،ا ،هذا حد فاصل يئ الومشل وب؛ن \ذك\فوو؛.
ولمد أبعد النجعه من قال من !، JijJi؛! إف ا،لراد بالكفر هنا الكفر الأصغر،

ش  jقوله .م  jالثاس ^ ١بمي ئت»ر؟ر؛ لأي ض ندي الحدين ج أو
هذا اؤيل خاطئ ،وأف الخوان التعئ أف المراذ بام محا الكفل الأم الخرج

عن الملة؛ لأذ الفاصل يئن سس؛ن ،يئن الإيإن والكفر ،لا بد أن يميز أحدهما من
الأحر ،ؤإلأ!ا صح أن يكوف فاصلا ،كالحدود التي؛؛ ،jأرصم ،إحداهما لزيد
والأخرى لعمرو ،فال هذه الحدود فاصله لا تدخل أرض زيد ل أرض عمرو،

ولا أرض عمرو ل أرض زيد .وكذللثؤ الصلاة حد فاصل ،من كال خارجا منها
فليس داخلا فيا وراءها•

إذن الصلاة من بتن سائر الأعاو إذا تزكها الأن اف فهز كافز ،لوتزك الإن اف

صام رمضاف وصان يأكل ؤيشرن ،بالنهار ولايال لمقل :إنه كام .لكذ لز ترك
الئلأة نما :إنه كافز .ولز ترك الزكاة وصان لا يزكي ،محع الأموال ،ولا تزكي،
لم نفل :إيه كافئ .لكن لو تزك الخلأة نما :إيه كافئ .ولو لم نحج مع قديته عل
الحغ لم طل :إنه كافئ .لكذ لو ترك الخلأة نما :إنه كافئ.
( )١أحرج ،،أحد (ه/ا"إّا) ،وانرمذى; كتاب ،الإيإن ،بام ،ما حاء ق ترك الصلاة ،رقم
(  ،) ٢٦٢١واكاتي :كتاب ،الصلاة ،باب ،الخى؛  jتارك الصلاة ،رقم (  ،) ٤٦٣وابن -U؟:،،
كتاب ،إنامة الصلاة والسنة فيها ،باب ما حاء فيمن ترك الصلاة ،رنم ( ،) ١ •١^٩من حدث
بريدة بن الخصب ;ه؛وؤثؤءئق.

( )٢أحرجهملم :كتاب الإي،ان ،؛اب،إٍللاق اسم التقفر عل اسنقالم_ ،والياحة عل ايتط،
رنم(م\آ ) ،من حديث أبير هريرة

-،و1باسة

٢٩٧

قال عبد اف بن ث قيق دِمهآدثئ ،وهو س اكايعيرأا ،وهو مشهور! ،ركال أصحاب
محقي ه لا:زوق شيئا س الأعإل ترى كفئ غين الخلأة>ارار.

إذن الصلاة م لكل الرسول قؤسمحم:امئ بما ،إذا تزكها الإن ائ فهن
كإ لو ترك التوحيد ،أي؛ يكون كافنا مشركا والعياذ باق ،ؤإل هدا يثير حديث

جابر الدي رواة ْالإءنجابرءنالمئهمح ثاو( :رقن  ٣زلإن ^١
ؤ\طولإإئ الئلأة»ام
ونوله• *ولكف يأمرنا بالصدق *،وهدا هو الشاهد مى الحديث ،كال الض
أليي  !^• ١٠أيقوأ
قياصْوآئم يامئ أمته بالصدق ،وهل-ا كقوله يمال!

أقه ؤؤنوأ؛غ أثو3؛/ى ؟[ ١٠اكوبة:ا'ا .]١
والصدق حلق فاصل ،ينق م إل نم؛نت

محيى مع الله ،وصدى مع عباد اف ،وكلاهما مى الأخلاق الفاصالة .وصد

الصدق الكذب ،وهو الإخبار بخلاف الواغ ،والكذب حلى ذميم من أخلاق
الناقص ،كإ قال الرسول قيأصْأئم؛ ارآيه المنافق ثلاث ،،وذكر منها! ررإذا حدت

'كدباار  ٠وبعض الناس —والعياد ياطب — مبتل -يذا المرض ،فلا يستأنس ولا ينشرح
صدر 0إلا بالكذب ،يكذب داُتا ،إن حدثك بحديث إذا هوكاذب ،إن جلش ق

المجلس جعل يفل الأفاهمل؛ ليصحلئ:،يا الناس ،وقد قال الني

ءرويل ئ

( )١أحرجه الترمذي :محاب الإبجان ،باب ،ما جاء ي ترك الصلاة ،رنم(.) ٢٦٢ ٢
( )٢أحرجه م لم :محاب الإبجان ،باب إًللاق اسم الكفر عل س ترك الصلاة ،رنم(.) ٢٨
( )٣أخرجه الخاري :محاب الأمان ،باب علامة ايافق ،رنم ( ،)٣٣وم لم :محاب الإبجان ،باب
بيان حمال المنافق ،رقم( ،) ٥ ٩س حديث ،أب هريرة ختهقثن.

فؤح يياض اسسفي *ن كلام سد الرسل١تي

٢٩٨

حدت يكدب ييصحك ئه الثوم . .ويلر له ،ثم ويل له ،ئم وين  ٠ ١٠٠٥ثلاث مرات.
وقوله؛ ااوااعماذ،اا أي• العمة ،والعمة نوعان! عمة عن شهوة المرج ،وعمة
عن شهوة اس•

أما العمه الأول؛ فهي أن يبتعد الإنسان عثا حرم عليه من الزنا ووسائله
وذرائعه؛ لأف  ^١عِؤةل يقول؛ ؤ ولا قرئوا النبمآ إده'َكا 0قحثه وسثآء ثملا ه
لالإما-\:،ا].

وأوجب عل الراف أن تجلد مائه حلدة ،ويتلرد عن البلل• تنه كامله إن كاف

لم يتزوج من نل ،أما إذا كاف قد تروج وجامع زوجثئ ورثك ،بعد ذلك فإثه يرجم
رحما بالحجارة حى يموت> ،كل هد'ا ردعا للناس عن أن يقعوا ق هده الماحثة؛
لأما مد الأحلأى والأديال والأنساب؛ ،وتوجس ،أمزاصا عفليمه ظهزمن آثارها

ل ه دا الزمن  liكثزت فاحشه الزنا والعباد باش.
ومغ اش كل ما يوصل إل الزنا ؤيكون دؤيعة له ،فمع المرأْ أل تجج متثرحه
فقال؛ ؤ رثتن مح ،ثنحيتؤن ولا دبثمك> يبج آلجنهلثة آلأوك 4لالأحزاب":؛"آ] ،فافضل
كان للمرأة أن بقى ل محتها ولا نحرج إلا إذا دقت الحاجة أوالفرورة إل ذلك،
فلتخرج كإ أمنها الرمول

ثقاله ،أي! غثز متهشة ولا متبمرحة

( )١أحرجه أحد (ه ،)٢ /وأبو داويت كتاب الأدب ،ياب ق التشديد ق الكذب ،رنم (• ،) ٤٩٩
والرمن.ي• كتاب الزهد ،باب فيمن تكالم يكالمة يضحاثج حا الناس ،رقم (  ،) ٢٣ ١٥من حديث،
معاوية ين حيدة ههبقنن-

( )٢يا أحرجه أحمد (  UiTA/rوأبو داود :كتاب الصلاة ،ياب ما حاء ل حروج النماء إل
الجد ،رنم(  ،) ٥٦٥من حدث أي هريرة وهئ^ةئئ؛ أن رٌول) افه قال* :،الا تمتعوا إماء افه
م اجد اف ،ولكن ليخرجن وهن نقلات)).

-،طباسق

٢٩٩

كيلك أم باحتجانم ،الرأة -إذا حرجتا -عن كل رحل لمز من محارمها،

والحجاب الشرعز هو أن لعز اراة حمح ما يكون النظر إليه ذريعه إل الفاحشة،
وأحه الوجه ،فإل الوجه محبا حجبه عن الرجال الأحانم— ،أكثر مما محب حجمبا

الرأس وحجب الدرغ وحجب القدم ،ولا عثرْ بقول من يقولات إيه محور كثفن
الوجه؛ لأ 0قولة هدا فيه ثيء س اشاهص.
كيفم ،محوز للمرأة أن ذكثئ وجهها ،ومحب عليها عند هدا القائل أن سمر

قدتها؟! ى  ٣فتة وى أقرب إل الزنا :أن كثف الرأة وح4ها أوتكثف
قدميها؟ كل إن ان عاقل يفهم ما يقول ،يقول :إف الأقرب ،إل الزثا والفتة أن
ثكشماعزوجمها •

يمن ذلك أيصا :ألا نحرج المرأة متطئة ،فان زيخت متطئة فمد اتث ،بوسيلة
الفتنة منها وتبما ،ذ؛فتس الناس 7أا ،وهي نفتتن أيما حيمثح ممثى ق الأسواق وهي
متهلئة .ت أل افه العافية.

ولا نحون لأحن .أن يم5،ذ أهله س ذللئ ،أبدا ،وعليه أن يتفمدهم ،سواء كانت،

الزوجه أو ،، ١٢أو الأح٠ت ،vأو الأم ،أو غر ذللئؤ ،لا نحور لأحد أن يمكن أهله
من ،الخروج عل غم الوجه النرص•

أما النؤع اكال مى العفاف،؛ فهوالعمافج عن شهوة البطن ،أى؛ عثإ ل أيدي
هكيلأ أئ—ياء يى ألعقفس ،ه [ ،] YUV^^I
الثاس ،كا مال ،افه تعال•
يعني :س التعمم ،عن سؤال الناس ،يحسث ،لا يال الاسمان أحدا شيئا؛ لأف
القوال ميلة ،والسائل يده دنيا ،مقل ،والمعطي يده عليا ،فلا محور أن تسأل

أحدا ،إلا ما لا بد منه ،كإ لوكاذ الإنسان مضهلث! أو محاجا حاجه نبه صزورية،

فحينثد لا باس أن يال ،أما بدون حاجة ملحة أو صرورة فإف السؤال ،محرم ،وند

ورذت أحاديث ،ق اشحيير منه ،حص أح؛ر الئي ءثياكلأْؤئ!م أف السائل ياق
يوم القيامة وما ل وجهه ئزعة -لتم —والعيال؛اف~ قد ظهر منه العظم أمام الماس
ل ه دا المقام الحفليم المشهود.

ثم إو الصحاث و.قيؤن بايعوا النبل ه عل أن لا يسألوا الناس شيئا،
حش كاو مزط أحد.هم يمط من عل راحلته ولا يقوو لأحد؛ ناولني النوط.
بل يتزل ،ؤياحد الثوطُ '.

والإنسان الدي أكرمه اطة بالغنى واشمم ،لا يعرف ،يدر الواو إلا إذا دل،

أمام الخلون ،،كيم ،قد يدك إل محلو ،3وتقول ،له! أعطني .وأنث ،مثله؟ رروإدا
نأك  ١٥نأو افه ١^ ،انتعنت ١٥ ،نتعن بالأوها>.
أما الخامس ،فقوله؛  ٠والصلة . ٠

والصله أن مل ما أمز افه به أن يوصل مى الأقارُس؛ الأيدي فالأدنى،

وأعلاهز الوالدان ،فاو صله الوالدين بث وصله .والأهارن ،لهم من الصلة بقدر
ما لهم من ااقرد_.ا ،فاحوك أؤكد صله من عمك ،وءماغا أشد صله من عم أييلن،،
وءلهن.اشيالأشذالأض.
والصله جاءيئ ،ق الكاب والئة غز ممدة ،وكل ما جاء ق الكتاب والئنة
 Iأ حرجه م لم ت كتاب ،الزكاة ،ابح كراهة المالة للناس ،رقم (  ،) ١ ' ٤٣من حديث عوف بن
ماللث ،نفتغفيتن.

-،و1باسق

٣٠١

•ضر ممد فإنه محمل عل العرف ،فإ حزى العرف عل اثه صلة فهو صلة ،وهذا

خلف ،باختلاف الأشخاص والأحواو والأزمان والأمام .ه إذا لكو قريبم،
متغنيا ء<طئ ،وصحح البدن وتمع عنه اثه لا نحتاج إل ثيء ،فهذا صلته لو
محددمحت ،بشهر أو شهر ونصف ،وما أشبه ذلك ،فإة هذه صالة يعرفنا ،وذلك ،لأف
الناس "والحمل فب~ قد امحتغش بعضهم عن بعض ،وكل واحد منهم لا محي عل

الأحر ،لكل لإ كاو هذا اوحل قرنا حدا كالأص ،والأم ،والأخ ،والعلم؛ فإنه
محتاغ إل صلة أكنز ،وكذللأ ،لو كان شنا فانه محتاغ إل صلة أكثز ،وكذلف ،لو
مرض فإثه بملج إل صلة أكثز .وهكذا.

المهر أف الصله ل ،حاءمحت ،ق القرآن والسنة غز مقيدة فائه يح ق ذللن،
الحرف ،ومحلق هذا باختلافج الأمور التي ذكزنا؛ القرب ،،وحال الشخصي،
والزمان ،والكان ،وما حزيتح العادي بائه صله فهو صله؛ وما جريت ،الحائم به قهليعه
فهومحهليعة.

ويل .ونديت ،النصوص الكشره ل قفل صلة اوحم والتحذير من ممليعتها.

 " ٥٧ارابع؛ عذ ش ثان ،ومحل ت ش نمي•• ومحل ث ش الولد• نهل بن،
حنيف ،وهودري ةككءِه• أل الئي ه ،دال 1،ارمي نال اممه ئمال الئهاذة بصن.ق
بلثه منازل ،الشهداء وإو مات عل فزاشه"ر  ٠رواه مسلم.
! )١أحرجه م لم :كتاب الإمارة ،باب اسحباب طالب النهاية ز سل اض
( .) ١٩٠٩

رقم

٣٠٢

قؤح رطس اسو|ض ض؛؛لأم سد اإر،طتي

الثثخ
هدا الحديث ذكره ا،لولم» ن؛ئإٌ ل باب الصدق ،والشاهد منه قوله!  ٠من

سأل اينه ثعال الئهاده بصدق  . ٠١والشهادة مرتبة عالية يعد الصديقئة ،كإ محال
أشم أش عليم نن آلقنثن
اف أب<\م] ءؤوس يفآ أق يآفيود مآولفك *ع
وألمي؛نمة ؤألشندل وألضيج؛ ه لالاء؛  ،] ٦٩وهي أنولع كشر0ت
منها؛ الشهادة يا حكام اللب عغبجل عل عباد اض ،وهده ش هادة العلإء التي

قال افه فيها :ؤ نهد أس آثق لأ  ٧١٠إلأ هن وأتلتكه وأزلوأ أنزه زآو عمران:ح .]١
ومحي ذمل ممئ من  ٣١؛ ق شر نوله :اؤوألمدل  4إل أنم ۶^١
ولا ثك أن  ١۶^ ٧١سهداء ،مشهدون يأل اممه معال أرسل رسوله محمدا ه

بالهدى ودين الحق ،ؤيشهدون عل الأمة اما ك ،ثريعه افب ،ويشهدون ق
أحكام افه؛ هذا حلال ،وهذا حزام ،وهدا واجب ،وهذا مستحب ،وهدا مكروه.
ولا يعرف هذا إلا أهل العلم؛ لذللثحكانوا شهداء.
ومن الشهداء أيصا؛ من يصاب بالطعن والتغلن والحرق والغرق؛ ا،لهلحوو

والطول والحرصوالغريو وماأشبههم•
ومن الشهداء؛ الذين قتلوا ق سيل افه.

ومن الشهداء؛ الذين يقتلون يوف أموالهم ويوف أشمهم ،كإ محال الني
ءثياقلأْؤصم حينا ماله رجل وقالث أرأث يا رسول اللب إل جاءنج ،رجل يطلب

مال ~أىت عنوة— قال؛ ررلأ ينطه مالك،ا ،محال؛ ارأيث ،إذ ياثلني؟ محال؛  ٠محاتله. ٠١

قؤح لياض انماسق *ن تلام سيئ الرطض صإأذئيوغ

«_ ئاتز ِئنن ممه آف ص  ٧^١م  jتبل اف»اأا.
هذا النزال ميزان عدل ،لا بخس ،متنان وصته الني .يزن الإنسان يه عمله.

فمن قاتل لهدم الكلمة فهو ق مسل اممه ،إن قتنت ،فأنت ،شهيد ،ؤإن عنمت
فأنت ،نعين ،.كإ قال اغ سسءحالت ؤؤ ئز هل رثوثلأإ1طإلأإندى

آما الث-هاده ،ؤإئا الظفر واشر• ؤولإ؛نآربس ثآم أل صذؤ آثه س_ذام ،مت
بمدؤء أو اندب—اه [اكو؛ةتآه] ،أي• إما أف اممه يعذبكم ،ويهينا شركم ،كإ فعل اف
ثعال بالأحزايح الدين محمعوا عل المدينة يريدون i؛ ،bJالثّو(} عفيبأكلأْوآئم،

فارمو اممه عليهم رتئا وجنودا وألمى ل قلو؟م الزمؤ ،اندماه كإ حصل
ل ب ل"ر ،فإل اممه عدبؤ المثرين ،بأيدي الرمّول ه وأصحابه ،هال■ا الذي يقاتل
لتكور> كلمة اممه هى العليا هو الشهيد.

فإذا سال الإنسان ربه وقالت اللهم إن أسألك ،الشهادة ق ننييلكؤ~ .ولأ تكون
الشهادة إلا بالقتال؛ لتكوف كلمة اممه هل العليا" فإف اممه ثحال إدا علم منه صت .ى
القول والنية أنزله منازل ،الشهداء ،ؤإن مايتؤ عل فنائه.
بقل علينا الذي يقاتل دفاعا عن بلده ،هل هو ،3سيل اممه أو لا؟

نقول• إن كن ثؤ تقاتل عن؛لب"ل~ لأما يلد إسلامي فحميد أف تحميها ثن أجل
أما بلد إملأمل فهازا ز نبيل اممه ،لأنالخ ،فاتلت ،لةكو Jكلمه اض هئ العليا.
أما إذا قايالت ،من أحل أما وظن شل فهذا ليل ق سبيل اممه؛ لأو الزاف الدي
ا أ حرجه البخاريت كتاب التوحيد ،باب قوله تعال؛ ؤوةو<و تسمتكمنا لمتادثا ألأرثتيىه ،رنم
(  ،) ٧٤ ٥٨وم لم ت كتاب الإمارة ،باب من قاتل لتكون كالمة اض هي العليا فهو ز سيل اض،

رقم(أ"آا) ،من حديث ،أيٍر موص الأئعرى و?!ؤ0وغنت.

-،واباسة

وصنه التئ

لا ينطبق عليه من  Jjliلثكوو كلمه اف ص العليا فهز

ل س بيل الله ،وما سوى ذلك فليس ل سبيل افب؛ ولهذا محب أن نصحح للإنسان
نيته ق القتال للي  ٤١٠عن بلده ،بان ينوي؛ذللئ ،بان يقاتل عن هذا البلد؛ لاثه بلد
إصلأس ،فريد أن محفظ الإسلام الذي فيه ،وبئا يكون إذا قتل شهيدا له أجئ
الشهداء ،ؤإذا غنم صار معيدا وريح ،إما ربح الدنيا ؤإثا ربح الأحر؛ ،ومحي ثقدم
التكلأم عل هذه المسالة .وافه المريق.
س "وٍٍةقي

٩

 " ٥٨الخاص؛ عن ش هريرة لآءقفي،نن ،مال؛ مال رئول اف و .:راعرا نى
مذ الأدب؛اء صلوات افب وسلامه علبجم ممال لثومه؛ لا يبش نجز هانالث ،بصع

مح:زلإوتاقا:رئئقوبجا،ثلأة
افثمحى عماأدلخيمات يهوينتظرأولادها .مثزامدثامذالمرية صلاه اانصر أوقريتا

مذ ذلك ،١ممال ييئش :إيلئا مامورْ وانا مأمور ،اللهم احب.1ها عLلثا .قحسثت
لخم قح اف عله ،ئجنغ العنائم دجاءاؤث— ٠يعني! الن١ر— ^ ١^^١قئم يطنمها،
^؛ !ذ محفم علولأ ،ملياينى مذ ؤل يبلة رجل• ملزمن يد رجل يدة ممال؛
فيكم الغلول فئي؛ايعني هييلتلث  ،فلرمتج يد رجلن أوثلاثة يدْ ،فقال ،ت ف؛،كم الغلول.

مجاودا برأس مثل رأس منة مذ اطهّ؛ا ،قوصعها ءجاءُت ،النار ئاكلتها .ظإ محل
المتايم لأخي ي-ا ،م أخل اطه لنا العثائم يا رأى صنمنا وعجزتا قاحلمها لاا)ر ٠
 ١أحرجه

كتاب فرض الخمس ،باب قول الني ه؛ ®أحلت لكم الغنائم ،١١رقم ( ،)٣ ١ ٢ ٤

ومسلمت كتاب الخهاد والمرا باب تحليل الغنائم لد 0الأمة خاصة ،رنم ( ,) ١٧٤٧

ضح ري1ض |سرعتي عذتلام سدالرساتي

*الخيمات® شع الخاء العجمة وكسر اللام؛ م حلئة وهي اكاقة الخامل.

الثثخمح
هذا الحالسثا الذي نمله ا،لولف رحمه افه ثعال فيه آيات عظيمه ،فإل الني

حدث عن ض من الأنبياء —ءاليه.لم الصلاة واللام— اثه غزا قوما أمز بجهادهم،
لكنه شآئثْؤئم مغ كل إن ان عقد عل امرأة ولم يدحل تبما ،وكل إن ان بتى
بيئا ولم يرع متمه ،وكل إنسان اثرى غن ،أو حلمايتح وهو ينتظر أولادها.
وذلك ،لأو هؤلاء ثكونوف مشغولين بإ أهمهم ،فالرحل التزوج مشغوو بزوجته
التي لم يدخل بما ،فهز ق شوق إليها ،وكيلك الرجل الدي رقع بتتا ولم يريح
صممه ،هوأيمها مشتغل حذا البيت ،الذي يريد أن يكنه هووأهله ،وكذلك ،صاحب

الخيمات والغنم مشغول ،حا يتتنلر أولادها.
والخهاد ينبغي أل يكوف الإنسان فيه متفرعا ،ليس له هم إلا الخهاد ،ؤلهذا
لالشرحت ،]٧أي؛ إذا فزعمت ،من شؤون الدنيا

قال ،اش سبحانه! ^^ ١مقت
يحي  ،لا ي غل حا فانصمت ،للعبادة.

وقات ،البل

! ررلأ صلاة بحصزة الطعام ،ولا هو يدافنه

الأح؛ثان»ُأ'.

فدل ،عل ايه ينبمى للأن ان إذا أراد طاعه أل.حأ قلبه وبدله لها ،حص ياتيها
وهو مشتاق إليها ،وحش يودبما عل مهل وؤلمأنينة وانشراح صدر.
أحرجه ملم ت كتاب المساحد ومواضع الصلاة ،باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ،رقم
(  ،) ٥٦٠من حدت عائشة ؛٠٠٤^^٠

5_)uIj -،؛

٣٠٧

ثم إيه عزا ،فزن ،بالقوم يعد صلاة العصر ،وقد أتبل الليل ،وحاف إن أظالم
الليل أن لا يكوف هناك انتصار ،فجعل نحاطس ،الشص يقولا 1أست ،مأمورة وأنا
مأمور• لكن أمر الثمس أمر كوي ،وأما أهره فأمر مرض.

فهومأمور بالحهاد والئس مأمورة أن تستر حبنؤ أمرها افه •مؤحل ،قال اف!،

ؤ إ ص هئرى يثفزلهأ لنك سرهمهم  ،] VA:_J iمد خلقها ^١

عَقتجل وهي م ائرْ حين ،أمريت ،لا يقدم ولا تناحر ،ولا سزل ،ولا ترتفع.
ثالات ارالثهلم احينهأ عالتنا>ا فحبل اف الثمل ولم تغن ،ل وقتها ،حش
عزا هذا الني وعنم عنائم كثيرة ،ولثا عنم الغنانلم وكانتح الغنائم ق الأمم الثابقة
لا محل للعزاة ،بل حل الغنائم من حصائص هذ ْ.الأمة —وطه الحمد— أما الأمم
الثابقة فكانوا محمحوف الغنائم فتنزل عليها ثار من الئإء فتحرقها ،قثصب

الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلها ،فقال هذا الني؛ فخم العلول.
ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه عل ائه لا علون ،،فلثا بايعوه عل ايه
لا غلول ،لزقتؤ يد أحد منهم بيد الني ءكهأئ'هؤقلأأ ،فلثا لزمت ،قاو)ت في،كم العلول،
~أيت الشتلة هذه -ثم أمر بأن يبايعه كل واحد عل حدة من هده القبيلة ،فالزمتJu ،
رحلين أو ثلاثة منهم ،فقال !،فيكم العلول .فجاووا به .والغلول هو الثرقه مى

الغنيمة ،بأن تحي شيئامنها ،فإذاهم قدأحموامثل رأس الررمى الدم ،،فلثا جيء
به ووصع مع الغنائم أكلتها النار —ثبحاذ اممب— وهذه من أيامتح افه عغيل.
ففي هازا الحدين ،دليل عل فوائد عديدة:

منها :أف الحهاد مثرؤغ ق الأمم الثابقة كإ هومثرؤغ ق هدم الأمة ،وقد
دل ،عل هذا كتاب اللب ي قوإبُ• ؤ ذه ين مم قتل ممهء دبمثَىئ  ١^٠٥وهنؤأ لتآ

ش(ياض انماس من كلام سيد الوسفي

٣٠٨

آصايمم ؤ ،ميل آقع وما صعفإ وما آنتكاموأ ه [آو عمرالت ،] ١٤ ٦وكذلك قصة طالوت
وجالوت وداود ء|ثجأصآؤصم ز نورة البقرة ،الاياتت .٢ ٥ ٢ — ٢ ٤ ٦

وفيها أيصا س الفوائدت دليل عل عظمة اللب عمقبجل ،واثه هو مدبر الكون،

نجري الأمور عل غثر محلباتمها ،إما لتاييد الث<٠موJا ،وإما لدفع ثر

واثه

عنه ،ؤإما كالحة ل الإسلام.

الهم أف آيات الأنبياء فيها تاييد لهم بأي وجي كامن ،وذلك لأف النمس
حسل ،طثعتها التي حلمها اش عليها نحري دائنا ولا يقم ،،ولا تتقدم ولا تناحر

إلا بامر افه ،لكن افه ئنا أمنها أذ سحبز ،فaلا Jونت ،ما بين صلاة العصر إل

الغروب ،حز فخ افُعل يد الثذ :
وق هدا رد عل أهل الطبيعة الاذ.ين مولون :إف الأفلاك لا تتغر .نبحاف

افه من الدي حلق الأفلاك؟ افأ عهجل ،قاليي حلمها نادر عل تغيثرها ،ولكل هم

يروق أو هي ْ.الأفلاك تجري يختستج الطتيحة ولا أحد يتمزق ،فيها -والعباد باممه-
لأبمبمكرونالخالق.
س الكاص والثنة عل أف الأفلاك ثلأث بامر افه ،فهدا

وقن دك

المث دعا اممه ووشي ،اشس ،ومحمد رسول ،افب هءلل؛ج منه الثركونأف يرنهم
آيه تدل ،عل صدنه قامار

إل القمر فانثى شمتن وهم يشاهدون ،شمه عل

الصفا وشمه عل المروة.

وق هذا يقول افُ مق؟لت وق آلثاعد نآثى  ٧ ^١نإن ثثيأ ءابه
يتمعضإؤيقرلؤأ

^بتمزهلاكرتا~آ] ■

قؤح ربمس اس،1ءتي •_ئلأم سيد اإوسا؛رق

٢١٠

يدا أحرى أما تنطلق ،ولكذ الدين غنوا لم

أيديهم ،أمسكوا ؛يد النيئ ،فهده

علامه ،فالضلأبمإ اي.،

ومن فوائد الخدين !،أن الأنبياء لا يعلمون الغسن— ،وهو واضح— إلا ما
أطلعهم افه عليه ،أما هم فلا يعلمون الغس.،1
وشواهد هدا كمرة فيإ جرى لنبينا محمد عيهاكلأْإقلأإ ،حين ،نحمى عليه

أشياة كيرة،كإقاو اشُ ، ٥١٧^ :تذ أيأك ^3 ١اد نثويا'شيه
أما هوفلا يعلم الغينج.

وأصحابه ;?ءهبم؛؛ميكونول معه تخفون عليه ،فكال معه ذالت ،يوم أبوهريرة
هء؛لأبمتئ وكاف عليه جنابة ،فانخثز ليضل ،فقال) له عندما رجع من عل الخنابة!

فالرسول
الخلق يعلم الغينؤ ،كإ قال ،اممه عئقجل؛

لا؛طإ الغين ،،ولا أحد من
ألعنس ،ئلأ بمليزعق شهء ثمداأ ج؛

إلامي آرثمح) يثن رسول؛وهأماق ،من يمن يديدوثن حش ،تصداه [ا-بمن:آ"ا-لإآ].
ول هدا الخدينح أيصا؛ دليل عل قدرة اض من جهة أل هده النار لا يدرى من

أين جاةُت ،،بلمل،مى الثاء ،لا ض من أشجار الأرض ،ولا من حتفه الأرض،
ثل من الماء ،يأمرها افه فتنزل فناكل هدم الغنيمه التي حمعتؤ .وافه المومق •

 ١أ خرجه الخاري :مماب الخل ،باب عرق الحب ،،رقم(  ،) ٢٨٣ومسلم :محاب الحيض ،باب

الدليل عل أذ> المسلم لا يجس ،رنم( ،) ٣٧ ١م ،حدين ،أبي)هميرة آمحقمحن•

١٢١١

-،باباسة

 " ٥٩الادست ض ش حالي حكيم بن حزام غ.بمن ،يال! محال رسول افب
 ٠:ررايان بالخيار ما لم يممرما ،هإذ صدئا وبثا بورك لمحا  jيبهما ،وإذ محا
و'كد؛ا محمئ برئ يعهإ ٠١١٠،ئصؤ عله.

الثثخ

أي؛ ال-اثع واكري ،وأطلى عليهما اّسلم البح من باُت ،اكاالسّتا،
كما يقال! القمران! للشمس والقمر ،والعمران! لأبي) بكر وعمن ،فالبتعان يعني ت
البائع والمشري.

وقوله• 'ُ؛الخيارُأ أي• كل منهكا نحتار ما يريد ما لم وتقتق\ ،أي! ما داما ق
مكان العقد لم

فاضا بالخيار.

ومثاله! رجل بلغ عل آحر سيارة بعثرة آلاف ،ما داما ق مكان العقد ولم

يم محا محنا بالخيار ،إن شاء البائع مح البيع ،ؤإو ثاء اكرى فح البيع ،وذلك
من نعمة افه سبماكؤناك وتوميعه عل العباد؛ لأف الأن اف إذا كانت ،الئلعه عند

غثره صارمت ،غاليه ل نفيه محب أن محمل عليهابكل وسيلة ،فإذاحصلت ،له قرئا

ثرول رتجه عنها؛ لأيه أدركها ،فجعل الشاؤغ له الخيار؛ لأجل أف يروى ويتزود
بالتان) والمملر.

قعا دام اوجلان -البائع والشري— لم يم محا فهما بالخيار ؤإن طال الوقت،،

حر لو بؤيا عشر ماعات ،فلو.يأ عليه ال لعه ل أول النهار وبقيا مضهيحتين إل
أحرجه الخارتم،؛ كاب اليؤع ،باب ما بمص الكذب والكيان ؤ ،انيع ،رنم (،)٢ • ٢٨
وملم• تحاب البيؤع ،باب الصدق ل البح والبيان ،رقم ( ٠) ١ ٥٣٢

فؤح د4ض اسثعتي مى ئلأم سيد

٣١٢

الظهر فهإ بالخيار؛ لعموم قوله ه؛ اءما لم ينثنيا ١٠وق حديث ابن عمرت  ١أو نحم
أحدهما الآحزاار  ،٠أي! أويقوو أحدهما للأخر! الخيار لك وحدك .فحينئذ يكون

الخيار له وحده ،والقاف لا خيار له ،أويقولان حميعا! لا خيار بينتا.

!٢^ ١٥
 - ١إثا أن بمن الخيائ لهإ ،وذلك محي البيع!_ الذي ليز فيه شرط،
يكون الخيار لهإ ~للباغ والمثاري~ وكل منهإ له الحي أن يمح العقد.
 "٢ؤإما أن يحايعا عل أن لا يكوف الخيار لواحد منهإ ،وحينئذ يلزم البح
لمجرد العقي• ولا حيار لأحد•

 "٣ؤإما أن يحايعا أن الخيار للباع وحده يوف اكري ،وهنا يكون الخيار
للباع ،والمثزي لا خيار له.

 ~ ٤ؤإما أن يمايعا عل أف الخيار للمشزي والثاغ لا خيار له ،وحيتثن .يكون
الخياث لشتري ،وليس لاثائع خيات .وذلك لأو الخيار حق لابائع واكزي فإذا

رصنا بإسقاطه أو رصي أحدهما دوو الأخر ،فالحق لهإ لا يعدوهما ،وقي .قاو

ررانمون عل ئزوطهي إلا شزطا خث؛ خلالا ،أؤ ألخل

النيق
خراقالأم.

وقول ،الهي

 ٠ما ج يتثثقارا لم يبم التفرى ،ولكي المراد

(  ) ١أحرجه الخارىت كتاب ،البيؤع ،باب إذا خر أحدهما صاحبه بعد البح فقد وجب البيع ،رنم
(  ،) ٢١١٢وملم ت تحاب ١لبتوعط باب ثبوت حيار الجالس للمتباسن ،رنم ( ٠) ١ ٥٣ ١

( )٢أحرجه الترمدىت كتاب الأحكام ،باب ما ذكر عن رسول اف ه ق الصلح
(  ،) ١٣٥٢من حديث ■هممرو بن عوف الرف لآ.بمئه.

الناس ،رقم

إ-داوااسة

٣١٢

الثفرق بالدن ،يعني ما لم Jتفثق أحدهما عن الأخر ،فإف تفرقا بطل الخيار ولزم
الح•

قال الئ ه :راقإو صدقا وينا بورك لهها ز يعههاءا وهدا م الشاهد من
الحديث ،ل اياب؛ لأف الباب باب المدق.
قوله؛ ُرءإن صدئا ويثا بورك لهها ل بيعهةاا .٠إن صدقا فيعا يصفان الئالعه به
من الصفايت ،ا،لرغوبة® ،وينا® قنعا صفان به ال لعه مى الصفات ا،لكروهة .غمثلأ

لو عليه هده ال ثارة وقالت ه ْد ال ثارة حديده صنع عام كانا ،وثظيفه وفيها
كدا وكذا .ويمدحها بعا ليمن فيها ،نقول :هذا كدب فيئا قال .ؤإذا باعة ال ثارة
وفتها عب ولم محره بالعسس ،نقول ت هذا كتم ولم يبئ• والزكة ق الصدق والبيان،
فالفرق بين الصدق واليان أف المدى فيعا يكون مرغوبا من الصفاي— ،،والبيان
فيعا يكون مكروها من الصفات ،فكتعان العيب هذ.ا صد البيان ،ووصفح الئلعة
بعا ليز فيها هذا صد الصدق.

ومثال آخر• ؛؛؛؛ عليه ماْ ويقول' هذه الشاة لبنها كثير ،وفيها كذا وكاوا ق
اللبن وهو يكذب ،فهذا صد المل.ق؛ لاثه وصفا ال لعه بصفات مهللوبة مرغوبة،
أما لو يأ عليه الشاة وفيها مرض غر بم لكنه كتمه ،نقول! هذا لم يبئ .ؤإذا
وصمها بإ ليمل فيها من الصفات المهللوبة فهذا كدن ب ولم بمدى ،فالبياف إدف
للصفات ا،لكروهة ،والمدى للصفات المطالوبة ،إذا وصمها بإ ليس فيها من الممات

المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدى ،ؤإذا كتم ما فيها من الصفات الماكرومة فهذا

كثم ولم يبئ•

٣١٥

ه-بابامادات

إُ الرا"ُهّ
^l/-w
ءوٍءمحةج
نتنتا

يح

هوأ وأاورذ '.ؤمحىقكبم>نير أوآ وبمثك ؤ،ألش؟دتي ٤١٠تاكعراء:م،]٢ ٩١-٢ ١
وقاو ئنال ^^٠ :نذؤ أق ناَقنلمه [الخالد ،]1:وقاو ئمال؛ ؤ إة أئن لا محقءثه
ي أ لأيير ولا ؤ آلكث\؛ [ 4آل ءمران ،]ْ:وئاو نحلمذ ' ؛اؤإ 0ربك واونصاد4
صوه[م]\\.ذس

[\سم\1.ه

ل ا لبايت ،ممره معلوث.
الثثج
و ذ كز  ^١ح باب الئدق ،وذي الأيات والأحاديث الواردة ي
ذك أعب هدا بباب اأراiة .اراقبة لها زجهان:
الوجه الأول! أن تراقب ادأإه عغتثل.

والوجه الثاف! أن اممه معال رقيب عليك كإ قال ثعال! ُؤؤالا ألئث علَلمل _•؛
نماه لالأتماب.] ٥٢ :

أما مرامحبتك فه قاف ثعلمم أف اطه ثحال يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال
واءممادات ،كإ قال افه ثعال • ءؤ ثيؤؤذي ألنغزألئمم ?^\ ١إوىئظ حق مؤم أوأ
ؤبمثك ؤ،ألث-ولتيه [ال—ماءت  ٢١٩ ~ ٢١٧ا ،يراك حنن تقوم ،أي• ل الليل ح؛ن يقوم
الأن ان ل مكان حال لا يطلع عليه أحد ،قافه حإوسوعز يرا ،0حش ولوكاف ق
أعفلم ظلمة وأحلك ظلمة ،فإف اطه ثعال يرام.

قيح دد،ض اساسق ض؛لأم س الرسيق

٣١٦

وقوله! ؤ ؤيمقك ؤ ،أذ؛خآيع؛أيم أي؛ وأث تقلب ل الذين يجدون فه ق
هذه الساعة ،يعني! فليكح فيهم ،أي• معهم ،قاف اممه سْامحؤداك يرى الإن اف
ح؛ل قتامه وحين سجوده.

وذكر القيام والجود؛ لأف القيام ق الصلاة أشرف ،من الثجود ذكره،
والسجود أقفل من القيام

.

أثادئ القيام أفضل من النجود بذي؟ فلاق الدم المشروع  jالشام ص

قراءة القرآن ،والقرآذ أقفل الكلام.
أما الثجود فهو أشرف ،مل القيام غيثته؛ لأف الإن اف الثاجد أقرب ،ما
يكوف من ربه عيججل ،كا نث ذلك عن الني .أيه ءالات  ٠أهرب ما لإكول المد

مذ ربه وهوناجيا'  ،ولهذا أمرثا أن ئكثز من الدعاء ق ااثجود.
كذلك مى مراقسلث ،فه أن ثعلم أف اطه ي معلثج ،فأي قول تقوله؛ قاف اممه
ثعال يسمعك؛ كعا قال ،اطه! ؤ آم بم—ثول أما لا يتمع يمنم رعمنمهئ بق محيثيا أديم
^^ةهلازمفت'خ]،ش! يحني سمع ذلك.

وْع هالا فإف الذي يكئأ به ~محرا كاف أم ثزا ،معلنا أم مسزا— فانه يكتب
لك أوعليلقؤ؛ كا قال ،اطبمُ

ؤثاشظ ثن ى الألذنب ثنن يده لق;خا]،

قرائح هذا الأم ،ؤإثاك أذ نحرج بن لسانك قولا نحاشنؤ عله ِوم القيامة ،احم
دائنا لسادكا يقول الحي أو يممتح؛ كإ قال الني ^•^^٠^^١؛'! رامن 'كاذ يذين
! )١أحرجه ملم؛ كتاب الصلاة ،باب ما يقال ل الركؤع والسجود ،رمحم (  ،) ٤٨٢من حديث
أف هريرة

قيح رياس اسستي ض؛لأم سد الوسال؛ذ)

٣١٨

عل أنيرالثمي\ .ؤووزف حنن مؤإ.ا ومئك ؤ ،الشبمه .إئ م آشع
.] ٢٢ •-٢

الأية الثانية الي مائها ا،لولف ~رِنه الله يعال" ل باُب ا،لراقبةت قوله ثعالت

قجن معكن ق ما'ّكتمه [الحديد؛؟] ،الضمثر (هوآ يعود عل الله ،أي• الله مسحاثه
ْع هماي؛ أينإ كانوا؛ ل بر ،أوبحر ،أو جو ،أو ق ظالمة ،أوق صياء ،وق أي حال
هو معكم أينا كنتم .وهد»ا يدل عل كيال إحاطته عغتْل بنا علنا وقدره وماهلاJا

معنا ق نفس المكان اللي نحن فيه؛
وتدبثرا وهمر ذلك ،ولا ثعتي اثه
لأف الله فوق ،كل ثيء ،ك،ا ءال ،اض ثحال؛ ؤأليءس عل قنف] آنتوئ ه [طه؛ه]،
وهال،؛ ؤ وهوألثاهرمؤ عثاؤءء؟ا؛ [الأنعام:خا] ،وقال يحال؛ ؛^ ٠٢^٠من ل ألثثاي ه
لالاك:ا-ا] ،وقال :ؤنع\لإإأ الظني  iلاومة:ههأ] ،وقال :ض أنل و \لآوه
لالأءل:ا] ،إل همر ذلك مذ الأياُتج الكمة الدالة عل أيه قوى كل ثيء ،لكنه عئؤثل
ليس كمثله ثي؛ ق حمح نعوته وصفاته ،هو عئ ق دنوه ،قريب ق علموه خذوه
ك،ا قال اممه ثعال :ؤ وإدا سأك مادى عي جوأ ثرئ ييب دعن؛ أد(ع ١٥١٠

دعازه لالقرْتا'ه؛] ،ولكذ بجّبا أل نحلم اثه ليس ق الأرضي؛ لأينا لوثومحنا هدا،
لكاذ فيه إ؛طال ،لعلو اممه ئبماث؛ؤن\ك ،وأيئا فإف اممه تبحايه لا ينعه نيء من

محلوقاته :ؤوس؛عَلإنسته

(\إوزفهلاوقرة;ههآ].

الكرمي محيط بالموات والأرض كلمها ،والغرمي هوموضع قيئي الرحمن
موثل ،والعرش \ظأ ^ ،ك،احاأفي الحدث« :إن الثنوات الئخ والأزنين
ؤهأكثث،قمخالأنض»؛

٢١٩

ه-ب1بامات؛ات

حلقه كحلقة المغثر صغبمرة ألمت ،ق ثلاة من الأرض ،أي؛ مكان متسع،
سمة هذه الحلقة إل الأرصن الفلاة لينت ،بثيء.

يا لخالق

صسةعلسْاه»م،مابم
الخالي نبماثئوةعاك لا يمكن أن يكرف ق الأرض ،لأته سبمائهوم\ل

أعظم ثن أن بمنط به ثيء من نحلوقايه ^^ ^٥مندي ق ماكثمه [الحديد٤:ا.
واعلم أف المعيه التي أصاثها اممه إل نفسه تنقم بحسمت ،السياق والقرائن،
فتارة يكون مقتصاها الإحاطه يا لخلى علنا وقدرة وراسالهلادا وتدبيرا وغير ذلك،

ق ماَمحتمه ،ومثل قوله تعال؛ ^مأ يه=قوثين ممن
مثل هذة الأية -قخن
ثلثي إلاهررايمثز ولا *مي هر^١٥^-زلأأدق ين د;لك ولأأكرإلاهن تتننهزه
لالجادلأ.]7:

وتارْ يكون المراد ببما الثهديد والإندار ،كعا ق قوله مال؛ ؤ متكفون متر
آلنايي ،ولا د-ثغمن ثى اقو وهو معهم إذ سين مآ لا يصئ من  ،(^١ؤكآن آقه دث\

بمثأون محبمثا ه لال~اءتخ'■ ١؛ ،فإل هذا تمديد ؤإنذار لهم أل يبينوا ما لا يرصى من

القول يكتمويه عن الناس ،يفئرن أف اف لا يعلم ،واف صيحايه علتم بكثّ ،ني؛ *
وناره يراد بيا اشبمر والقاييد واشي ،—-وما أشبة ذللن ،،مثل قوله سال!

ؤ إ ة آثت مع آثمن> أئموأ واق؛ق هم محينوق ه [اوحل:مآا] ،وك،ا ل قوله تمال:
ؤ  ^٠لهمحإ ودعواإق آلثز يأنترألاهلمحث نأئع مذهأ ولن يمغ ^^٠؛  4تءمد:همآ،
والآيارتإ ق هدا كثرة.

' ، ١أحرجه ابن حان ل صحيحه رمم ( ،) ٣٦ ١وابن بملة ل الإبانة ( ،) ١ ٨ ١ /Uوأبونعم ق الحلية
( ،) ١ ٦ ٦ / ١من حديث أي ذر الغفاري ختهبمتن.

شيح يياض اساسق *ن كلام سيئ الرسلتي

٢٢٠

وهذا القسم الثالئ من أق ام المث تارة يماف إل المخلوق بالوصف،
وتارة يماف ،إل المخلوق بالعين.

فقوله! ؤ إ 0أقن مع أئ؛ن أثموأ وأئ؛ر ،هم محسزى ه لاك<ل;خآا] ،هذا
مماف إل المخلوق بالوصف ،فأتم ،إن ان يكون كذلك قاف معه.

وناره يكون ممائا إل المخلوق ،بعم اكخمى ،مثل قوله ثعال! ؤءلأ
ثصّئوْ ثمن يتنزه أسم إذ

ءءقكث؛وأ ئايح هنؤنآ إي هثا نح

ألماؤ إذ كقوث) إثثو؛مخء لا محرذ إكت أثث معثا ه [اكوبة ،]٤ • :فهذا مضاف
وهما ل الغار،
إل الشخص يعينه ،وهي لالثمو Jظوب\ص1نأصا' وأيى بكر

ل،ا قال أبو بكر أارٌّ ّول ه! يا رسول ،اف ،لو نفلن أحدهم إل يدميه لأبم.,زنا؛
لأف قريثا كامن ،ثهللت ،الرسول .وأبا بكر نقؤمحمحق بكل جد ،ما ثن جبل إلا

صعدُت ،عليه ،وما من واد إلا هتطتح فيه ،وما من ملأة إلا بحثث ،،وحعلت ،لئن

ثأق بالرسول هآئلآْؤئ؟أ وأبى بكر بثي بحم ،مئه للرسول ،ومئه لأبى بكر.
وتعن ،الماص وهم يهللوما ،ولكن افه معها ،حك ،ومموا عاي ،الغار ،يقول أبوبكر؛
لو نظر أحدهم إل قدميه لأبصرنا ،فيقول له الرسول ءفيياللثلأْؤقل أإ لألا محرز إل
افَةتنا ،هط  ١^^٠ه افُىكها؟»رار.
( )١أحرجه الخارتم،ت كاب أصحاب الحم ،. ،بامح ماثب الهاجرين وفضلهم ،رنم ( ،) ٣٦٥٣

وم لم؛ كتاي ،فضائل الصحابة رصي اف تعال- ،كنهم ،باب من فقائل أي بكر الصديق
خءؤسبمن ،رنم( ،) ٢٣٨ ١من حدين ،أبير بكر الصديق خممحيس ،دون قوله؛ الأ نحزن إن اف معنا،
وهي عند البخاري؛ كتاب ،المناقب ، ،باب علامامن> اكبوة ؤ ،الإسلام ،رقم ( ،) ٢٦ ١ ٥وم لم؛

كتاب ،الزهد والرقائق ،بائح ق ح١ي٠ن^ الهجرة ،رقم ( ،) ٧٥ /Y • * ٩من حدسثج أي بكر الصديق
نههنن ل خر مراقة.

٢٢١

ه-و1باماس

واممب ظنتا أف لا يغلبهإ أحد ،ولا يقدر عليهإ أحد .وفعلا هذا الوي حصل؛

ما رأوهما ْع عدم المانع ،فلم يآكذ هناك عس كإ يقولوف ولا حمامة وقعت عل الغار،
ولا شجرة نبثت عل فم الغار ،ما كاف إلا عناية اممب عغتثل؛ لأن افه معهإ.
وكإ ق قوله سبحاثه لموسى وهاروف ،لثا أمر افه موتى وأرمله إل فرعوف

هو وهاروف؛ ؤ مالأ رثآإتا ه<و> آن يمثط ءثّنا آوأن بملق ه  ^ ١٥لا بجالأ ق
عهوه^كما أسح وأركّن< ه ل طه؛ .] ٤٦ " ٤٥

اغُ م :ق نثءقأآ اتثإ ةنم ١^ 4كال افُ منها هل يكن أن
يضنهما فرعون وجنوده؟ لا تجكى ،فهده معثة خاصة ممده

ونجر نث=ظ1ا

أنمع يأفن^ •

المهم اثه محن ،عاينا أف ثومي باق افه سح\ةلؤو\ك مع الخلق ،لكنه قوى عرشه
ولا ياميه أحد ق صفاته ،ولا يدانيه أحد ق صفائه ،ولا يمت5را أن ثوري عل
ذهنلثؤ ،أو عل غرك كيفن ،يكون اممه معنا وهوق الثإء؟

نقول ت اممه عغجل لا يقاس بخلقه ،مع أن العلو والمعثة لا منافاة بينهما حنجر
ق ا لمخلوق ،فلو مالتا ّ ائلت أين موضع القمر؟ لمالنا :ق السإء ،ك،ا قال اممه:
ؤر"بمإا آأثنرف؟س مبا 4لنوح:ا"اآ ،محإذا قالت أين موضع الجم؟ يلنات ق ال ما؛ •
واللغه العريتة يقول المتكلموف فيهات ما زكا نم والممن منتا ،وما زلما فر والجلم

معنا .مع أن القمر ق الثسماء والثجم ق السماء ،لكن هومعنا؛ لاثه ما غاب عنا،
فالله ثعال وهوعل ،عرشه محبحايه فوق حمح الخلؤر.
وثقثفي هده الأيه بالشبة للأمر المسلمر المنهمر بانلثح إذا آمنت ،بأن ال؛ه

قؤح |ي1ض انمإسى ض تلام سد ا،رسااتي <،كأؤش'قوظ

٣٢٢

معلث ،،فإثك فيه وراقيه؛ لأيه لا تخفى عليه عغئجل حالك مهإ كنث ،،لو كنث ،ق

ستط مظلم لمز فيه أحد ولا ■خنذل \1أحد فال افه يعال معلئ ،،لكن لمز ق نفس

المكان ،ؤإثإ محيط بك عَقجل لا نحمى عليه ثيء من أمرك ،فراقب اممه ،ونحاف اممه،
وتقوم اaلاعته ،وترك منامه .وافه الومحق.

الأية الثالثه التي م اقها المؤلم~ ،رحمه اطه دعال~ ل بائح المرامة قوله
ؤ إة ائت لا عس ءاثه ثيى« ي آلأننير ولا ؤ آلكماء ه [أل ءمرانت ،]٥ؤثيى« ه نكرة ق

مياق القي و قوله :ج ي ضإ كل ضء ،فكل ثيء لا ش ض اض  ،jالأرض
ولا ق الثإء ،وقو فصل اطه هدا ق قوله ثا3لئوةواكث ءؤوءنثهأ مثايح ألمك لا ئشها
وما م-مم ,ثن ورئذ إلأ بم-لثها ولا حنت ،1
إلا هو ؤيلأ م ،ض آثر

قللتن ألأدم ولأ تم ولأ؛ ،^١إلأ ؤ،كئب يث؟ ١٠لالأنمام;أ>ه].
قال النلماة :إذا كانت الأوراى الئاقطه يعلما؛ فكبم ،؛الأوراذا النامية

المح ،نجتها وينلمها؛ فهن :ها أعلم عهجل•

أما قوله^ :ولاحقت ؤ) قللتن أ/يفي هُ .اؤحثتبات ثكره ّ ،3سماؤ) النفي المؤكد
ب(من) ادن يثمل كل حبه صغرة كالمتط أوكبجرة.

وأنمرض أل حثه صغره منغمثه ق طتن المحر ،فهل ق خمس ظلإت'ت

الظلمه الأدرت ظيأ الطبن المتغمنة فيه.

الئلمه اكانيه :ئلمة كء ل المحر.
الظالمه اكاكه:ظاوهالمل.

٢٢٢
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امملمهالرابمه :ظلمة الثحاب التراكم.

الفللمهالخامه :ئلمة المز النازي.
خمس ظلمإت قوى هدْ الحبة المنية؛ وافه

يعلمها ١

وقوله :زلاثثت ذ تمس امح ،دلا م وك ئابج ،إلا ؤ،كثني يث.4
مكتوب ،مق ،،ق ،،ظاهر ،معلوم عند رب العاين عإييْل.

إلف ض لكف هذا سعة يليه فعل ا،لومن أن يراقب اطه نبماثذؤتاق ،وأف عنثاْ

وال زكا تحشاة ز الغلاية ،بل الموثق الذي محتل خشية اطه و الخ

وأقنى

ص خشته ي العلانية؛ لأف خشه اطه ل المز أقنى و الإخلاص؛ لأنه لمز محدك

أحد؛ لأف خشيه افه ق العلانية رب،ا يقع ق ملبلث ،الرياء وئراء 0الناس.

فا حرص -يا أخي اللم -عل مراقبة اطه عئقجل وأف ثقوم طاعته امتثالا
لأمره واجتنابا لنه؟ه ،وساو  ^١^١عل ذللثح؛ لأف افه إذا لم منا ،قاسا مجدولون؛
كا قال تعال ٠ :تثن نإئiك مشثث  iلالفائ:ه].

فإذا وثق انمي للهداة والاستعانة ق إطار الشريعة فهذا هو الدى مأ اممه
عيه.

ءؤإءك غثت :دإةك مثييث  ٠٢/آنيا آلنرط آك_ثشلمه ل افانحث-ْ:ا"] ،لا بد أف
تكوو العباده ل نفس هدا الصراط المقيم ،ؤإلأ كانثح صتررا عل الحبي .فهده

ثلاثه أمور ،هي منهج الذيذ أنعم افه علمته؛ ؤلهدا قال :ؤ \نيا آيرط آكشز(ء
برط آمحن لغت عثهم غر اتعمثوس .عنهم إلا آلمتاغن ه لالفأتحةتا"—.]٧

ضح |ياساسدءتيض؛لأمسالرسام ءتإألئئيظن

٢٢٤

الأية الرابعة اثتي ذكزها \.إوئن> ~رحمه اف دعال~ ل باب \.ؤ\لجب '.قوله ثعال!
ؤا 0وبك لاوز«ثاده لالفجر:أ  ،]١وهذه الأيه حم اممه نها ما ذكنْ من عقوبة عاد ؤأ{َ،
ذات المثاب ه آؤ م وق ظنا ؤ أنش  0ونزت أئ;ن ^ ١أشم

0

فيبم.آووأِما ألذثاتهصهرَه
سول عياب 'نتثأ' إف ربك لآلمتصاده لالفجِ,تما~؛ا] ،ذيرأا ثِقجل ائه با1رصاد لكل
طاغية ،وأف كل طاغية فال اممه ثعال يقصم ظهره ويبيدْ ولا يتؤي له باقته•

فعاد ارم ذالم ،العإد ،ذاُت ،البيوت العفليمة المة عل العند القوية ،أع2أ\ئإ
اممه قوة ثديية ،فاسكتروا ق الأرصى وقالوا! من أثن منا قوة؟! فقال اف عئيتْلت

 ١٥ا ،فقز افه عئؤتجل ايه هو
نلتهم هو لشد ممم نوة ه
 ^ ٥٠بط ؤك
أشد منهم قوة ،واستدل ،لذلك بدليل عقل ،وهو أف اف هو الذي حلمهم؛ ولهذا

ه ولم يقل! ®أولم يزوا أو  ^٧٥١هو أشد منهم
قال! ؤأولتِ َإأ أزى أثم أقوى
قوق>ا ،قال>! ؤأةJكا ^^jX؛؛ لائه من المعلوم بالعقل علنا صروريا أف الخالي أقوى
من المخلوق ،فالذي حلمهم هو أشد منهم قوة! ا؛ؤؤامأ يثايتنا
[ضالت:ه؛] ،قاصا؛X؛ اف ^؛ ^١^^١،؛المحط الشديد ،وأمثكت ،الثماء ماءها
فجعلوا يستسقون ،أي! ينتظرون أف اممه يعيثهم ،فارمحل اممه علميهم الريح العقيم

ق ص باح يوم من الأيام ،أقبنتح ريح عفليمه نحمل من الئما )Jوالأتربة ما صار كاثه
سحاب مركوم.

ءؤ«لنا زآوه ثر؛؛ثا سنمل \وونيلم ثارأ هنذا عادْيى يثياه [الأحقاف;إآ] ،حكمه
مى اللب ءِوجل ،لم يايم الريح هكذا ،ؤإثا جاءنم وهم يوملون أقبما غيث ليكوف

٣٢٥

-0بابا1رادة

وقعها أشد ،ثيء أقبل فظئوْ ر؛ئا نميهم ،فإذا ص رح تدمرهم ،فكون العياب
يأق ق حال يتاثل فيها الإنان كئس الضرريكون أعفلم وأعفل؛ا.

يأره

مثل ما لو ئت ،ثخصا ادراهلم ثم محنتها منه صار أشد وأ■ءظلمت

عايبما مسثمد آؤديمم ثالوأ عنذا خيف ^^٢٤؛ لأمم كانوا يتحدون نبيهم ،يقولولت

إن كاف عندك عياب ،فائت ،به إن كث صائما ،فجاءمم ؤؤنخأ م؛ا عداب للم (ج؟
ثدنرئل ثيى« بأمر رما قاهيمأ لا يزة إلا  ٠١٤ ^^_،4والعياد بافءا هاجت ،عليهم

محبع ليال وثانيه أيام ،لأما بدأت من الصباح وانتهتر يالغروب ،،فصارت مع
ليال وثانيه أيام حوما متتابعه قاطعه لدابرهم تحسمهم حسنا ،حر إما نحمل

الواحد متهم إل عنان الثاء ،ثم يرمي يه ،فصاروا كأمم أعجار نخل حاوية ،أي!
مثل أصول القحل الخاوية ملتوين عل ظهورهم "والعياذ باض" كهيثة الثجود؛
لأمم يريدوف أن يتخلصوا من هدْ الرح بعد أذ تحملهم وتضرب ،حم الأرمحى،
ولكن لم منهم

هال ٧١١
يآثوو

ؤ هأزظنا عانجم رقا صنبمك ؤ ،أباً تحثتات

آئنى

ولثدابآلآ-خرق لمئ وئلملأض،ثغيى ه لنمالت:،ا"ا] ،والعيادباف.

أما ؤوذyد افيت جا؛وأ ألشم الواله تالم٠مت٩ا ،فهم أيما عندهم عتو وطغيان
وتحد لنيهم ،حر قالوا له؛ ^؛،ينا م<وا مزفدآب* [ ،] ix^y،أي! كناثرجوك

ونلأك ،عاقلا ،أثا الأو فائ vنفيهٌ؛ لأ؟ده  Uثن نمول أرّل إلا قال لَ ه قوئه:
ماحر أو تحنوف -كا هال اممه؛ جوة تا آذ أتين ثن ئل؛م نن زثولؤ إلأ  ١^ ١٠ثلمآو
ص0هتالذارس:آه]

قؤح رياس انماسق ض؛لأم سيد الرطص
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فانظرهم ثلاثه ايام• ^_\ )3يسعوا ؤ ،يائيتكمنلثه أثا ّء للأيي وعد صر
مكروف ه [صد:ها"] ،فلثا قت الثلاثه —والعماد باض— ارتحمتر حم الأرص ،وصيغ
حم؛ فاصتءحوا كهشيم المحفلر ،أي* مثل ٌنم ،النخل إذا طالت ،علميه المدة

صار كاثه هشيم محترق من الئمن والهواء ،صاروا كهشيم المحظر وماتوا عن
بوب

أما فرعوف ~وما أدراك ما فرعوف~ فهو ذلك لإجلأ الحبار المتأكبث ،الذي
طش وأنكر اممه عغ؛جلوقال لمونى! ما رث ،العا،لرر؟ وقال لمومهت ما لآكم من إله
عثري!! يعوذ بالنب ،وهان ،لهامال ونيره• وبن ل صمحا ه يعني! بناء عاليا

أبغ آلآسنث ،ؤه ثأضأوت هلخ إق ،إم مدّوا ه يةولة مغتا —والعياد
باض -ؤن\لي محممض دتنذ؛tهلغام.]٧٣- ٣٦ :
وكذب ل قوله• ؤإق لأظنه كاذبا؛ لأيه يعلم او 4صادق ،كعا قال اطه تعال ق

مناظرته مع موسى ،قال) له موسى؛

علمثه يا ؤرعوف ؤءآ أننل ه-ولأء إلارب

آلث1نون ،وأ'لأرنجا بمير نإل ^٤؛ ،ينفنمث نبؤيأ ه زالإمراء■:؛•  ،]١ما أنكز،
ما قالت ما علمن .،بل نكت ،،والنكومحت ،ق مقام التحدي والمناظرة يدل ،عل
الأنقهلاع وعدم الخواي—.،

وقال ،افه ثعال عنه وعن قومه ت ؤؤوبم«ءدوأ ها ؤآصتثنثهآ أممم يلثما محبموه
لالمل:؛ا] •

فهم —والعياذ ؛اللب ،فرعون وجنوده— يعلمون أل موتى صادق ،لكنهم
مستكثرول جاحدون ،ماذا حصل لهم؟

ه-طباإراكت
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حصل لهم —والعياذ باش— هزائم ،أعظمها الهريمة التي حصلت للثحرة،
جع حمح السحرة ق بلاده باتفاق ْع موسى ءكوأئلآْأئم وموسى هو الذي

م؛ ا،لوعد أمام فرعول ،مع أف موتى أمام فرعوف يعتبر صعيما لولا أف اطه نصره
وائده.

ت بوهئكأ بجم آتينه وأن قننزاتاس حمأه
قال لهم موتى
[طهت٩ه] ،يوم الزينة يوم العيل.؛ لأل الناس يتزينون فيه ويلبون الزينه• وقوله' ^^٠
لا ل الليل ل ا-قفاء ،فجمع فرعون جيع من عنده
تجسمه تجمع• ؤآلناس
من عفلعاع ال حرة وكبرائهم ،واجتمعوا بمونى عفيهألآلأْأسم وألموا •حبالهم
وعصثهم .الحال معروفة ،والعصا معروفه ،ألموها ق الأرض فصارت الأرض كلمها
يعايى —حثايت — ،ممثي ،أرهثن ،الناس كلمهم ،حش موسى أوجم ،ق نفسه حيفه،
^أفيث١فيتيل،iه[د.] ٩٦- ٦٨ :
فالهى ما ق يمينه وض الحصا ،عصا واحده فمط,؛ فإذا ض ثلقف ما يأفكون،

كل الحبال والعصي أكلتها هده العصاّ ،سحال اش العفليمأ وأست ،تعج_،ت أيى

ذهنت ،الثما؟ لينت ،كببرة حش تاكز كل هدا ،لكن افه عهجل عر كز ثيء قديت،
فالتهثمت ،الحبال) والعهؤ ،وكاف السحر ٥أعلم الناس؛ال جر بلا سلخ ،،فحرفوا أف
الدي حصل لونثى وعصاه ليس بسحر ،واثه آية من آيات الثه عغتقل ،فالض الئحرة
ماجدين •

وانظز إل كلمة(أم) كاف هدا الثجود جاة اندفائا بلا شعور ،ما قاو:
مجدوا .ألقوا ماجدين ،كامم س شدة ما رأوا اندفحوا بدون شحور ولا احتيار،
حى سجدوا /0ؤملم\ذأ باش ورسوله.

ضح

٢٢٨

انماسى * jهدم س الرسلص

^ 5iه ه!ص أنى ني نوش ثنزوف  4لالأماف:ا

فتوعيهم

فرعون واثبممهم ،وهو اثدي جاء نيم ،فقال ت وش لكيرهم ائى عثذكم أليءمبُ
لطا،تام\] ،سحاذ اف! علمهم ال حز وأنت الذي أتيت -ئم؟ إ سحال افه! لكي

الكابرة نجعل ارة يكلإ بلا م
قال! لطعمك إوإؤ' وقثذؤ مذ جنهِا ه أقطع اليد اJمثى والرجل
السري• ؤمحلأمحقمحا فا غدؤغ ^٢؛ ،ولننلسأينا أثئ عنابا رأشهلط:4اما] ١٠٠ ،الدي
قالوا و؟

ؤ؛ ١٧ثن يؤيمئ عز  ١^٠شن ،مك آلتي ،ه ما يمكن أف نقدمك عل ما رأينا
من الئات ،أث كداب لغ بربح ،الردبا ربج موتى وهاروف •

ش يوئنك عز ما ثاءيا مك آلنتت ؤأيزى طنيا  ^٥٥١٥ما أث قاصن ه نطه،] ٧٢ :

انفثن إل الإيإن إذا دخل الملوب؛ رحصغ عاليه الدنيا كلها ؤإللجن ما أن قاضن ه
أي؛ افعل ما تريد ُاؤإثعا شى ه-ذي آاثوْ آلديا ه إذا قضت علينا أن نفارى الدئيا.

زة  ١^١'،ينتا كزة طبم] وثأ ونتا قو ين اليمره؛ لأمه محي أكرههم م
غروآبق ،]U^^^[ 4فالإياف إذا يحل القلب،
ياتوا ويقابلوا موسى
إذا دخل القاJتا لا يفقه ثيء ،ؤإلأ فإن ال حرة حنود فرعون ،كانوا ق أول النهار
سحرةكفرة ،وو آخر النهار ئومنغ ،بزره ،يتحدون فرعوف ؤا دخذ ف ،ملبهم مذ

الإيإن ،فهده هزيمه كراء لفرعون ،لكن ْغ ذلك ما زال ق طغيانه.

وق المهاية حمع الماس عل أثه سيقفى عل موسى ،فخرغ موسى ف ،قوبه
هربا منه متجها امر اف إل المحر الأحمر ،ويسمى(بحر الملزم) فجها إليه مثرما،

٣٢٩

ه-واباماس

فكون ممر حلمه غربا ،نلثإ وصل إل البحر ؤإذا فرعون بجنوده العظيمة وجحافله

القوية حلمهم والمم أمامهم ،[٥١^ ،أن،ص ،رع إما لثدجزه المم أمامنا
وفرعون وجنوده حلمنا ،أين نمر؟ ؤهلَ،ةلأإث مثى ه ّثيبين ه لاكعراء:أا■] ،اللهم
محل وملم عليه ،هكذا يم؛زا الرسل —عليهم الصلاة واللام— ق المقامات الحرجة

الصعبة ،يجد عندهم من اليمتن ما يجعل الأمر الع مين —بل الذي يقلى اثه متعدر—
أمرا يثرا سهلا ؤإة ممح ،تف ،تبيين  4فل ،فومحن الأمر إل افه تبماكؤث\ك أوحى
اف إليه؛ أن اضرب بعصاك البحر الأحمر• فضرب البحر بعصاه صربه واحدة،

فانفلق المم ام عنز <ثا؛ لأل ض إمرائل كانوا اثم عئرة ئيلة ،اثن
عثر مبطا ،والئنهل؛معز القبيلة عند العرب.

فضربه ،وبلحفلة يبس ُؤظمريذ ،لم ُبيبما ف ،آلم ئما لا عنثغ ،دعا ولا
عص ه [^ ، UUtفعثر موسى بقومه ق أمن وأمان ،الماء بين هذه الطرق مثل الحبال
كأيه جل واقف ،الماء حوهر ّمثاو ،،لكنه بأمر اممه محار واقثا كالحتان.

جر إل بعض العلياء قال،ت إف اممه سحامحؤئاك جعل ل كل طود مذ هذه المياه،

جعو فيها ئرجا حس ينظر بنو إسرائتل بعمهم إل بعضن؛ لئلا يفلنوا أف أصحايم
قد غرقوا وهزكوا ،من أجل أزثهلثئنوا.
فلثا انثهى موسى وقومه خارجين لحل فرعون وقومه ،فلثا ثكاملوا أمز اض

البحر أف يعوذ عل ،حاله فانطبئ ،عليهم ،وكال بنو إسرائل ،من شدة حوبجم ثن
فاظهز اف جند فرعوذ عل نطح الماء،
فرعول وقع  ،3نموبهم أل فرعول لم
قال• ؤ ع؛' كبمك

لمرنث< لمن « ،_«-ايه ه لمس:أه] ،حص يشاهأووه

بأعينهم ،وامحلمايوا أف الرحل محي هاللث,،

٣٣١

ه-وإبامادإت

كيلك يفلئ إل اشخص نفلن كراهية ،والشخص النظور لا يدرى أف هدا نظر

كراهية ،ولكي اممه سال يعلم اثه ينفلئ نفلن كراهية ،كذلك ينظر الثعخص إل ثيء
<م ولاثدري الإنسان الدي;رى هذا الئاظز أنه يقوإل الثيء نفي إنكار أونظن
يعلم خائنه الأعم.
رصا ،ولكي الله سبحاثه هويعلم ذلك ،فهو

ؤيعلم أيصا ما نحفى الصدور أي! القلوب ،لأة القلوب ق الصدور ،والقلوب
هل التي يكون ما العقل ،ؤيكون ما المهم ،ؤيكون -يا التدبر ،كإ قال ارل4ت ؤ أنز
لا ثس

ممقأ ؤ ،امح؛نجا حلإيأ لم ئلؤبما بمقلؤف  ،ه [الخج;  ،] ٤٦وقازا1
^محسآفوهؤ،آمح[4اني:أ؛].
مسحاف اهءا كأف هذْ الأيه ثتزل عل حال الثاس اليوم ،بل حال الناس ق

القديم• بمي• هل العقل ق ٠^١؛؛ أوالعقل ق القلم،-؟
هذه مسالة أشكلتق عل كثي من النفنار الدين ينفلروف إل الأمور نفنره مادية
لا يرجعون فيها إل قول افب ثعال وقول رئوله ه

ؤإلأ فالخقيقه أف الأمر فيها واضح أف العقل ق القلمت ،،وأف القلمت ،ق الصدر
ؤ أيأرسممحإ ؤ ،اآد؛نج،قؤق ثم ئلؤم ،بمقأر 0ه ،وقا ١^٣^ I Jلاثسآه،نر

وإ-ة؛ن عس'ألئلوبا،هم

ه [^؛  ،] ٤٦ولم بمل• القلوب التي ل الأدمعة.

قالت ؤفي ؤ،آكدئو ه ،فالأمر فيه واضح جدا أف العقل يكون ل القلم— ،،ويؤيد
هذا قول النل  ١٠ألا ؤإ{؛ ل الحني .مصعه إدا صنمتج صلح الخند ئه ،ؤإدا

منيت مند\لجنو ئه ،ألاوهنر المل»،1راُ.
أحرجه الخاري; كتاب ،الإي،ان ،باب ،فضل من اسرأ لدينه ،رقم(  ،) ٥٢وم لم; كاب الماقاة،
ياب ،أحدالحلال ،وترك الشبهات ،،رقم(  ،) ١٥٩٩من حديث ،النمان ين بشبر هئيبممح.

قيح حباش اساسص مذكلام سد الرسيق

٣٣٢

فإ بالك بأمر شهد به كتاب اطه ،وافه ثعال هو الخالي العالم بكل ثيء،
وشهدت به منة الرسول

إذ الواجف علما ازاة ذلك أن نطرخ كل قول نحالف كتان اطه تحال وشة

رسوله ه وأذثجنلئ تحث أءدامنا ،وأذ لاثرخ به رأنا.
إدنت القلتؤ هو محل العقل ولا شك ،ولكي الدماغ محل التصور ،لم إذا
نمورها وجهرها بعث حا إل الفلم ،،ثم القلم ،يامر أو ينهى ،فكاف الدماغ
(مكرتر) نحهر الأشياء نم يدفعها إل القي ،،-لم القين ،يوجه ،يأمر أو ينهى،
وهدا ليس ؛عريت ،ؤ ؤؤآ أشكت أثلا تمميئ ه زالذاريات؛  ،]٢ ١وق هدا الخم أشياء
غريبة تحار فيها العقول ،فليس بغريس ،أة افه سبحاةئؤناك مححل التصور ق الرأس،

فيتمزت الدمغ وينئأ الأشباه ،حش إذا لم يق إلا الأواب أرميا إل القلم ،،نم
القلن ،محرك ،يأمر أو ينهى•

لأئ الض

قال« :إذا شتؤ صاح ابمو» فلولا أو الأب

للقلمه ما كاف إذا صلح صلح الخد ،ؤإذا فندت فتي الحد كلمه.

إدذ :فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص ،ولكذ لا شلن ،أف لها
امالأ بالدماغ؛ ولهدا إذا احتل \[و<ذا فد التفكثئ وفد العقل ،فهذا متبط

7أن'ا ،لكي العقل المدبز ق القلم ،،والقلم ،ق الصدر
آلثددمح[4اني.] ٦٤

ئص'آصث،آفي ي

٢٣٣

ه-ب1بامادات

وأما الأحاديث ت

 - ٦ ٠فالأوو :عن عمن بن الخطام-ا هنبمئ ،قاوت س،ا حن جلوس عند

رثوو اف ه ذات يوم ،إل طاغ عليتا زجل ثديي ثياض اكيامحسا ،نديي نواي

ض لا وى عف أو  ،^١زلا مرق ثا أخد ،ض جم إل ام
هاثند ركثه إل ركشه ،ووضع'كميه عل هخديؤ ،وئاو ت يا محمد ،إ؛؛وي عن
أل سهد أو لاإله إلا اف وأو محمدا رسوو
الإسلام ،قئاو رنوو افه
افب ،وميم الصلاة ،دوي الر'كاه ،وصوم رمصاو ،و^ الين إن انتطنت ،إلته
سبيلا،؛ .داإ،ت صدمت .،قعحتثا له ينأله ويصدقه! قال؛ قأحثرف عن الإي،ان• قال ت
ُرأوا يومي باق ،وملائكته ،وؤثه ،ورئله ،واليوم الأجر ،ويومي بالمدر حثر؛
وثؤ0اا .هال :،صدمن .يال:

عن الإحنان .يان)! ارأو ثنثد  ٠٧٥١كأيلث ،ثزاه

فإذ م نئن ثزاة فانه ^ .^١هاَل :ظبوي عن الئاعة .داَل u« :اآنؤوُل عبجا
أغنم من الئائل» .ثال :جوي عن أثاراءأا .؟اَل« :أن نيد الأثه ن؛ءا ،وأن ثنى
الحفاة ١^١؟ الناله رعاة الئاء:ظازلون و الثيان .)،ج اطلق قليت ،ثلثا ،م
؟ال •،لأيا عمر ،آتدري من الئايل؟؛؛ ئلتر؛ اف ورنوله أغنم .ثال،؛ رافإJه ■ج؛ريل
ومعنى'رثلد الأمه رنتها® أي؛ سيدنيا؛ ومعناْ؛ أذ ثكثر الثراري حش ثلد
الأقه اائزة؛^ ، Ia^J ١وبت \ذثه و ثعش ج نمو ي ذلك .،و«الناله»:
الفقراث .وقوده« :ثلثا» أي :زثناطولأزكان<س،ثلاثا.
ا أ حرجه ملم؛ كتاب الإبان ،باب بيان الإيإن والإسلام والإحسان وأشراط الساعة ا رنم (.)٨

فلحهساسالأءتيعنهلأمسد

٣٢٤

الثثخ
هدا الحدث العظيم،
حديث ،عمر بن الخطايت،
ذكز ا،لولم،
الذي قال فته الني .لعمز ق آ-حرْث ا<آتدرى من الثائل؟» دلت،ت اف ورسوله

أغلم .قال! ءرفإيه جنيل آتاُئم يعثئآكم ديفم،ا .إدف ديننا ل هدا الحديث،؛ لأيه

ظضكلض;<الإم،والإطن،والإحان.
قوله! ارسإ» هده ظرف تدل عل الفاحاة؛ ؤلهدا محاق بعدها (إذا) اأفيد0
للمماحأة ،وكاف الصحاة نيقؤهقيؤ نجبوف عّت الّ؛ي ه كثترا؛ لأف الرسول
لا يغيب عن أصحابه أو أهله!
إما ق البيت! ق شؤون بته —صلوات افه وسلامه عليه— محلم_ ،الشاة،

ويري الثوب ،وعثصمؤ النحل.
ؤإما ْع أمجحايه ق المجد ،ؤإما ذاهبا إل عيادة مريقي ،أو نيارة قريب،
أوغثرذللئؤ من الأمور التي لا يمفي منها لحفلة إلاوهوق طاعة اممه ءيو1ئخؤئ؛م،

قد حفظ الوقت ،،وليس مثلتا يضع الأوقايتج• والخريب أف أغل قيء عند الإنسان
هوالوقت ،،وهوأرحمن سيء عند الإنسان ،قال ،افه! ُؤ "مآإذا جاء ليهم ألمنن

ؤبأتيمن ؤ؟ لتل أعمل صنيحا معا جن ه [الؤمون:آ؟ ،] ١ • • -حس لا يضع
عل الومته .ما يهول !،لحل أتمع ق  ،^١أو أتمح بالزوجة ،أو أتمح  ،3المركومب،،

أوأتمع ق القصور ،بل يقول • ؤ لتل أعمل صنيحا معاجق ه.
مفى عل الونته وما استفدت منه ،فالونته هوأغل ثيء ،لكن هوأرحمن
ثيء عندنا الأف ،شض أوقايا ممرة بغير فائدة ،بل ممضى أوقائا كثثرْ فيإ يصر،

٣٢٥

ه،-او،امادات

ولت أتحدث عن رحل واحد ،بل عن عموم الملمين< اليوم ~ْع الأسف

الشديد" إمم ل سهوولهووغفلة ،لينوا حادين ل أمور دينهم ،أكوهم ق عقلة
ول ترفه ،ينظروف ما يرف به  ٠٢^١^١ؤإن أتلفوا أديامم ،فاومحول
كاف دائ ،ق المالح الخاصة أوالعامة،

.

فبينإ الصحابة عنده جلوس ،إل ؤللع عليهم رحل ررثديد بياض الشامت،،
ثديي نواي الئعر ،لا يرى غليه أثر الثمر ،ولا يعريه منا أ-حد *،وهدا غريب؛
ليس مسافرا حى نقول؛ إله غريبا عن البلد• ولا يعرف فنقول؛ إثه من أهل
اللد•

فثعجبوا منه ،ثم هدا الرجل الدي جاء نفليما! شديد بياصى ائاب ،محييي
مراد الشعر ،أي :شائ لا وى عليه أر الثفر؛ لأف المسام -لا سج ق ذلك

الوقت ~،يكوف أشعث ،أغر؛ لأمم يمشوو عل الإبل ،أو عل الأقدام ،والأرض
غر منفلتة ،كلها غبار ،لكن هدا لا يرى عليه أر ال فر ،ولا يعرمه منا أحد ،فهز
غريب ليس بغريب•

وهدا الرجل هو جميل ١٣^٤
حش جاء وجلس إل الني
أحد الملائكة العظام ،بل هو أفضل الملائكة فيإ  ipuuلشرف عببه؛ لأتم ،يقوم
بحمل الوحي من افب إل الرسل عليهم الملام واللام ،فهو ملك  iap؛ ،^-رآه
الشي
الماء.

عل صويته التي حلن عليها __؛ صْ ل الأرض ،ومرة ل

ض د<\ش

٢٢٦

ض تلام سيد الرسل؛ذ

مرة ق الأرؤس وهو ق غار حراء ،راْ وله ٌشئة جناح  ،قد ند الأفى

كز الأفق U1 -؛ الرسوو هبئصمُلأ:ترى الماة س/قه؛ لأو هذا الالكقد ند الأفى؛ لأف له متمئة جناح.
ّسحاو  !^١لأو افَ يقوو  jاللائكة :ؤ-ءاعفي أممكن ثثلأ رك أننذه
زغاطرت ،]١لهم أجنحة يهلمرول حا ؤلرامحا ترينا٠
والرم الثانيه عند يدرة المنتهى ،قال اممه

نوإلا تكا يمحى زغ؟

محد0بجألآهامح0لإةقك0ةئ
ثاب مسمن أوآدك ه لاوجم:إ-ه].
هذا ل الأرض ،ذنا جريل من قوى فتدل ،أي :قرب إل محمد ه فاوض

إل عبده —الرمول عكيآئُْؤصم — ما أوحا 0من وحي اض الذي حماله إياه.
أما اكاJه :فقال:

قمئ .عت ّ؛ننماثنمح 4لاكءم':ا\-؛ا]،

فهذا جريل ،ولكي اممه جعل للملائكة قدرة عل أن يتثكلوا بغم أشكالهم
الأصلية ،فهاهوقد جاء ق صورة هذا الئجل٠

قوله« :خى جم إل افن .محاننذ نكثه إل ثض» أي :أند ركض
جريل إل ركش المن .؛اووضغ 'كمه عل دخديه» قال العلمائ :وصغ كميه
 )١:أ-محرجه المخاري :كاب بدء الخالق ،باب إذا قال أحدكم :آس ،رقم(  ،) ٣٢٣٢وسالم :محاب
الإي،ان ،باب ق ذكر مدرة النتهى ،رقم (  ،) ١٧٤من حدسث ،عبد اف بن م عود

 )٢:أحرجه البخاري :كاب بدء الخق ،باب إذا قال أحدكم :آْينج رقم(  ،) ٣٢٣٥وم لم :كاب

 ،،١١^^١باب معنى قول اممه عكنجل :ءؤؤإقد مح؛ ١٥نزله لمئه ،رقم (  ،) ١٧٧من حديثخ عاثنة

فلح

٣٣٨

اساسق عذكلام سدالوسيؤ،

وألوهنة الله مغ عن ربوبيته؛ لأف من تأله ف ،فئد أقن و\إروووثب ،إي إف العبوذ

لا بد أذ يكوف ربا ،ولا بد أن يكوف أيصا كامل الصفات؛ ؤلهدا نحد الدين سكرول
صفات افه عيجل عندهم نقص عفليم ق الئثودية؛ لأمم يعتدون من لا قيء.
فالرب لا بد أن يكوف كامل الصفات ،حم يعبد بمقتفى هده الصفات؛

ولهدا قال افة Jعالت قق آلآسم1ء للسئ آدعوء ها ه [الأعراف( ،] ١٨ •:ادعوه) أي ت
ثعثدوا له وJوثلوا بأسإئه إل مهللوبكم .فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء
العبادة.

المهأ أنه قا :Jررأذ تشهد أذ لا إله إلا افُ» ،ئد إلئ من  ، ٣١لأ نئك وب
ولا نى مرمل ،ولا شص ،ولا قمر ولا شجر ولا حجر ،ولا بر ولا بحر ،ولا ولأ
ولا صديق ولا شهيد ،لا إله إلا اممه وحده.

اربملسا ين
وهده الكلمة أرسل اض حا جع الرسل ،فقال اممه ثعال!
آنأ حووي [ 4الأساء:هآ] ،وقال ثعال:
يهئك من ننول إلا م؟ئ إثه ه
ؤ رس بعننا ؤ ،ينفل محل خوي أنت آعثديأ أق وإ-حبيأ ألْلنغوقه لالحل:ا"ّآا،
أي :ابتعدوا عن الشرك.
فهدم الكلممه إذا حممها الإنسان وقالها من قلبه ماتزما با متقيه من الإيإن

والعمل الصالح؛ ه يدخن ^ ٣١با ،قال َ ٠٢١ه( :رثن كان آخث كلامه من
الث.وا؛٠إله؛١صذحن ،الحنها>راُ ،حث^تا افهوإثاكممنهم.
 ١أ حرجه أحمد(  ،) rrr/oوأبو داود :كاب الحائز ،باب ،التكن ،رقم(  ،) ٣١١٦من حدث
معاذ بن حبل ن.قنئ.

٢٣٩

-0بمبالرادة

وقوله" رروأث محمدا رسول ١؛ ^^،أي• تشهد باق محمل بن عبد افه الهاسمي

القرثي العربأ رم وو اممه ،ولم يدكن من سواه مى الؤّل؛ لأنه نح حمح الأديان،
كل ما حاء به الرسول ه فائه ناسخ 1ا قبله مى الأديان.
فكل الأديان باطااأ بمنة الؤّمول

فدين اليهود ;«L؛ ، JJودين

النصارى باطل غتر مقبول عند افب؛ لقول اممه ثعالت ؤ وس يبع عيّ ألإسثم يئنا
ض يمل منه وهو ؤ ،آ'لأخرر بى آنمبيين ه لالءمران;هخ].
تجوز ي همادبمم الي ابثدعومحا نعتا عظيإ ،ويصبون نصنا عظن ،،وكل

^^ممح؛،ليبموبم)'
وقوله ت

ي أ'لآجرت بن آلحنيءن ه فلو رمحوا ق الدنيا ما ربحوا ق

الأحرة؛ لأف أديامم باطاله ،فالدمذ يدعون الأف مذ الصارى أمم ينتسبون إل
عيسى ابن مريم ءثيآكلأْلأئ؟أ هم كاذبون ،والمسيح بريء منهم ،ولوحاء المسيح

لقانلهم ،ومنزل و م ال[ئن ولا شل إلا الإسلام .فتكز الئالينؤ ،ويقتل
الخنزير ،ويفع الخزيه فلا يقبلها من [حي !.لا يقبل إلا الإسلام.
أركا
وقوله! راوأن محمت.ا رسول اف® أى 1إل الخلق كامة ،كإ قال اممه؛
رل اة/اق 0عك عندهء لكؤير لال«تتامأه ؤمإه [الهمئان:ا] ،للعال؛ذكلهم.
وقان ،١٥١ ،معال! ؤ ض ئتأبها ألنار إذ رثود أش إبمظم بميما؛لكإ لن

ثثث آلثتوت ثآ'لأمحفي لآللمحللأ ي م ،زيا  ٢^١٥أش س \ ،^١لآلي'
آق؛و\ يؤمرئ\ أش و<ٍ=قلكته ،تآئعوه

فهورسول إل جيع الخلؤا•

ئه—ثذورنك ه لالأءراف:هها]،

همح رئس اسايض ض؛لأم سيد ا،ر،،،1م ًتإإلثئءك4وثؤ

٢٤٠

وقد أمم ه! ءرانه لا يسئع بير أحد من هذه الأنة ثبودي ولا مرانأ ،ثم

شىأنذلأ؛إلألكنسسم ال!ار»رُ
وليلك نحن نومن ونعتفد بال حميع النصارى والنهود وغثرهم من الكثرة
كلهم من أصحاُسا النار؛ لأف هده شهادة الئي ءيوأئذْأئيم ،والحنة حرام عليهم؛
لأمم كفره أعداء فه ثعال ولرمله عليهم الصلاة واللام ،أعداء لإبراهيلم ،ولنوح،
ولحمد ،ولمونى ،ولعينى ،ولحمح النمل عليهم الصلاة واللام•

وقوله! ررأى ئسهد أل لا إله إلا ْ ١١^٥١ع قوله؛ رروأل محقدا رسول ،افه ١١هدان
خمعا شرطي العبادة ،وهما؛ الإخلاص فه ،والمتابعة لرسول افه.؛ لأف من قال•

لا إله إلا افه أحلص فه ،وثن شهد أف محمدا رسول ،افه اثع رسول افه ولم يتح
سواه.

ولهدا عد هدان ركنا واحدا من أركان الإسلام؛ لأمإ يعودان إل متم،؛ واحي،

وهو تصحيح الحثاداُتح؛ لأف العبادات لا تمح إلا بمقتفى هازت؛ن الئهادت؛ن؛
شهادة أف لا إله إلا افه التي يكون  ٦١-الإخلاص ،وأف محمدا رسول افه التي يكون
وقوله! راوأل محمدا رسولي اطهاا محب ،ان تشهد بلسانكف،

ملسلثج ،أف

محمدا رسول ،افه ،أرسله إل العالمئ حميعا رحمه بالعانين ،كإ قال ،افه؛ ؤوءا منكك■

إلا يحمة

لالأساء؛ب'  ١ء ،وأن ثومذ بائه حاتم الشتل ،كإ قال افه ثعال؛

 ١أ حرجه مسالمت كتاب الإيءان ،باب وجوب الإيإن برسالة نبينا محمد ه ،،رنم (  ،) ١ ٥٣من
حديث أيب هريرة ;ككمميبمتن •

٣٤١

ه-واو،ا،رادات

ُؤ ما َ؛اث محمد أآ لمحي نن يبمالكم يلهن رتو ،3أش نحائر 'افبمى ه [الأحزاب،]٤ • :
فلا ثى يعدم ،ومن ادعى الموه بعده فهولكم لكذب ،ومن صدمحه فهولكم.

ويلزم من هذه الشهادة أن سعه ق شريعته وق مثه ،وأن لا ثبتيغ ق دينه
ما ليس منه؛ ؤلهدا نقووت إف أصحاب البيع الدين يبتدعوف ق ثريحة  ٠٣ ^١و ه

ما ليس منها إقم لم محمفوا شهادة أف محمدا رسول افه ،حم ؤإن قالوات اثنا نحته
ونعظمه ،فإمم لو أحبوه تمام الحبة وعظموه تمام التحفليم ما ثقدموا ب؛لأ يديه،
ولا أدحلوا  jشريمته ما ليس منها•
فالبدعت مضموما حقيقة القدح برسول اممه ه لكد،ا يقول هدا الثتدعت إي

الرسول ه لم يكمل الدين ولا الثريعه؛ لأف هناك دينا وثريعة ما حاء ما.

ثم ق البدعة محذورآخر ،وهو عفليم جدا ،وهواثه يضمن تكذين ،قول الله
تعال :س ص [ i pti pالأثدة-:ا]؛ لأو اف:َ4عال إذا لك Jأكز ،^١
فمعناه اله لا دين بحد ما جاء به الرسول عثواكلاه إلته؟أ ،وهؤلاء الثتدعون شزعوا

ق د ين اممه ما لبز منه ،من سبيحات ومليلأت وحزلكت وغم ذلك ،فهم ل الحقيقة
مكيبون لضمون قوله ئعال :ؤ؛ توم أ'كثق م دبئز ه.
وكذلك قادحول برسول اممه

متهموف إياه بائه لم يكمل الثريعه للشر،

وحاثاه من ذلك.،

ؤمن تمام شهادة أل محمدا رسول الله أن تصدقه قبعا أخثر يه ،فكل ما صح عنه

وجب عليك أف تصدىيه ،وأف لا تحارصن هذا ؛عقلك ،وتقديراتك ،وتصوراتك،؛
لأيك ،لو لم يؤمن إلا؛،ا صدى به عقلك ،لم ثآكن مؤمنا حقيقه ،بل متثعا قواك

قيح يياض اساسى *ن كلام سد الرسلض

٣٤٢

لا آخذا حداك ،والذي يؤمن بالريول عيوأمحلأْوآئتمُ حما مول فيإ صح عنه مى
الأحباوت تمعنا وآمنا وصدقنا.

أما أل يقول• كيم ،كذا؟ كتما يكون كذا؟ فهذا غو مؤمن حقيقه؛ وليلك،
تجش عل أوكلئ ،القوم الذ»ين محاكمون عقولهم ءي،ا أحتربه الرسول ءيجأئ"ْزآئم؛
لأمم إن كانوا لا ثملون إلا بإ صهدت ،به عقولهم "وعقولهم لا سك ،أما قاصرة —
فإمم لم يؤمنوا حما برسول افه ه ولم يشهدوا اثه رمول اممب ه عل وجه الحقيقة،
عندهم من صعف_ج هده الشهادة بمقدار ما عندهم مى التنككح فيإ أخ؛ر به.
كيلك ،من محقيق شهادة رءأل محمدا رسول افه ١١أن لا ثغلو قيه ،فتنزله منزله

أير من المنزلة التي أنزله اطه إياها ،مثل أولئلخ ،الذين يعتقدون أف الرسول ،ه

يكشم ،الضر ،حم إمم عنن .قبمره يسألون النيئ مياّرة أن ؟شمإ الفر عنهم،
وأل نجلب الي لهم' هذا غلو ي الرمّول ءدوأئأْؤقةم وبرك بافب ■ء،جلإإ
لا يقدر أحد عل ذلك ،إلا اطه تبحائةوةئ\ل.

والثني،

بعذ موته لا يملك ،لنمسه سيئا أبدا.

حش المحابه لثا أصامم المحط  ،3زمن أمر الومن؛ر ،عمر بن الخهلاا_-ح
;نحهبمتن وامتنعوا  ،3مجل< الرسول ءثجالصلأْؤئ؟) ما جاووا إل القم يّالول

الثصوز ،أو يقولولت ايع اطه لنا ،أو اشح لنا عند اطه حش ينزل ،الغسثج .قال ،عمئ
يدعو افه• رراللهم إثا كنا ثتوئل إليل— ،بنينا ه فثسقينا ،ؤإيا ثتوثل إليلم— ،بغم
نبينا فاسقنا ، ١١ثم أمر الباٌس أن يقوم ويدعواطه ثعال بإنزال العينر.
( )١أحرجه اJخارتم :،كتاب الأسماء ،باب ّؤال ،ازس الإمام الأسلأء إذا نحطوا ،رقم
(•  ،) ١ ٠ ١من حديث ،أنى غكمميبمتئ.

ه-إابالرادة

٢٤٣

لاذا؟ لأف الض { .متت ،لا عنل لة بعد موته ،م الزى قال :ء<إذا مات

الإسان امطع عنه عمله إلا من ئلالإ؛ إلا من صدقه ■جاية ،أوعلم يتتي به ،أوولد

 ^١٠٥تدعو له))رُ
؛الني  .شه لا يمللث ،شيئا ،لا يملك ،أذ يدعو للث ،وهو ق قر 0أبدا.
فمن أنزله فوقا منزلته التي أنزله افه فائه لم محمى سهاده ®أل محمدا رسول اممهءا
بل شهد أو محمدا رب ،مع افه ~دمد لاه~ لأف مش كونه رسولا اثه عبد لا يعبد
أذ لا إله إلا اف وأة
ورسول لا يكدب ،،نحن ق محلاتنا كل يوم مول!
محمدا عبده ورسوله'ا.

فهوهمد كنية من الماد مربوب ،وافه هواجلبوذ عئفثْل وهو الرب.،

إلف نقول لهزلأء الدين يجدهم يغلوف برمول افه  .ويزلوثه فوق مزلته

التي أنزله اطه ،ثقول ،لهم ت إثكم لم محقوا لا صهاده أن لا إله إلا اف ،ولا شهادة
أف محمدا رسول اف.

فالمهم أف هاتتن الشهاذتين علها مدار عفليثإ ،كل الإسلام فهز عانها.

لدللث ،لوأراد الإنسان أف يتكلم عل ما يتعلق كا منهلومحا ومفهوتا ومضمونا
ؤإشارة لأستغرق أياما ،ولكن نحن أثرنا إشارة إل ما يتعلى -يا ،ونال اف،

ثعال أن محلتا ؤإياكم ق محمها عقيدة ،وقولا ،وفعلا.
الركن الئاي :إقام الفلاة:

الصلاة مئين ،صلاة لأما صلة بين العبد وبين افه ،فإن الإنسان إذا قام يصل
اأ"مجه م لم ت كتاب الوصية ،باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ،رنم( ،) ١ ٦٣ ١من
حديثا اف هريرة غظغ؛،ننا

محيياساسلهمعذئلأمسدالرس،ض

٢٤٤

فإله يناجي رثه ومحاوره ،كإ ثث ذلك ق الحديث الصحيح عن \لي هريرة رْمهعنن

عن الني ه أة افَ تبماثئوث\ك قاَل( :رمذ الفلاة ق ث;آن همدي نفش،

ؤلمدي ما نأل ،،ئإدا ماوت ؤءكحئ ذ رن
محولِذا

ز قاو اف د،نالت حمدن

صآضءمح-دإأا ئاو:ؤنس

وم التينو< ه  •،!١٥محدق عبدي ،فإذا ءال،ت ءؤإ؛اك نتثد دإي١ك منعمل ه هال ،ت

هذا ض زقن عدي ،رتى  Uتأل .فإِذا قال ۶ :سئ ١آشزط آكم
يلحبمل أين آفت قركم غر ألمعْثوب ننين ^ ٠٤المافيُ ،ه قال
ؤلمدي ما نألاار .٠

هذا لعبدي

فثامل محاوره ومناحاه و؛و؛ الإنسان وُار) رثه ،ومع ذلك ،فالكشر منا ق هده
المناجاة معرض بقلبه ،محده يتجول يمينا وئإلأ ،مع اله يناجي من يعلم ما ق
الصدور عغئقل .وهدا من جهلنا وغفلتنا.

ذالواجسا علينا ~وسال افه أن يعيننا ءاليه~ أن ثكوذ نلوبنا حاصره ق حال

الصلاة حم برأ ذمتنا وحض ثنتنع  ٦١-؛ لأف الفوائد المآريبه عل الصلاة إثإ تكون
عل صلاة كاملة؛ ولهذا كلنا يقرأ هول اممه ءغتْلت

آكنك؛لإ

ألككنوة ثنش عن

لالستمرت;هأ] ،ومع ذللث ،ياق الإنسان ويصل فلا محي ق هلبه

إنكارا لمتكر ،أو عرها لمعروف ،زائدا عثأ ٌجى حنث دخوله ق الصلاة .بمي لا يتحزك
القلن ،ولا يتقيد؛ لأو الصلاة نافصه ،ج 0الملأ ٥هل \عظز أركان الإسلام
بحد اكهادين.

وهد فرصها افه ■مغيجل عل نبثه محمد

بدون واسهلة من اممه إل الرسول،

( ) ١أحرجه ملم! كتاب الصلاة ،باب وجوب قراءة الفاتحة ق كل ركعة ،رثم ( .) ٣٩٥

فؤح( _Uاسا{عتي ض تلام سيد اإوساا؛ق

٣٤٦

تل من باب مل الفعل الواحد يجزئ عن خمسين فعلا ،فهدم ص صلوات عن

خمين صلاة .فكاثإ صلتنا خسايى صلاة ،كل صلاة اكنة بعشر أمثالها؛ لاثه لو
كاف هدا من بايت ،مضاعفة الحسنان ،لم يكن هناك فرق و؛و؛ الصلوات وغثرها،
لكن هده حاصة ،صل خمنا كاثإ صلتت خمين صلاة ،فال! ض خس ق الفعل
وخموف ق اليزان ،وهدايدل عل عظم هدم الصلوات؛ ؤنهدا فرصها اممه نيهاهءؤاق

عل عبادْ ق اليوم والليلة خمس مرات لا بد منها ،لا بد أن ثكوف مع اممه خمس
مرات ،تناجيه ق اليوم والليلة.

لو أف أحدا من الناس حصل لة مقابله بينه وبيرق المللثج خمس مران ،باليوم لعد

ذلك ،من منامه ولفرح بن.للئح وقال! كل يوم أحالز الملك ،خس مرانط.

ظفيانيموضزل<انحءلالأز ،فلماذا
لاثفرح ؟بمدا؟ احمد اطه عل هده النعمة وأقم الصلاة.

وقول النل

ررزمحيم الصلاهء ،يعني! تاق تبا قويمة تائه؛ث.ؤوطها وأركانبما

وواجباتها.

فجن أهم شروطها! الوقت،؛ لقول اض سبحانه! ونألتاوه َكاشئ ،ؤألمومييرّشح
كشاتزؤثاهلا.]١ •٣:،u

ؤإذا كانت ،الصلوات ،خمنا فاوقايا خمسه لخم أهل الأعذار ،وئلاثه لأهل

الأعذار المدين يجور لهأ ,>،<^-١؛ ،فالظهئ والخمؤ يكون وقتاخا وقتا واحدا إذا جار
الحمع ،والغرب ،والعشاء يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جار الحمع ،هنءان وقتان.
والفجئ وقتؤ واحد؛ ؤلهذا فصلها اممه عغقل• ؤ ه آلمنلؤه ,لدزلإ آلقنمى عسق

آقلم ،ويرءاف آك؛ًر 4لالإمراء:خب] ،ولم يمل! لدلوك الثمن إل طلؤع الفجر ،بل قال!

ِ0ب1بالداق؛ات

٢٤٧

ُؤإك غق أيل ه وغسق الليل يكون عند منتصفه؛ لأف أند ما يكون ظالمه ل
الليل منتصف الليل؛ لأف منتصف الليل هوأبعد ما يكون الشمس عن الممهلة التي

فيها هدا المنتصف ،ولهذا كان القول الراجمح أل الأوقات خمسه كإ يل!

 - ١الفجر من محللؤع الفجر الئاف-وهوالماص المعرص ل الأفق  -إل أف
وهتا أب فاقول• إف تقويم أم القرى فيه تقديم خمس يقاس ق أدان الفجر
عل مدار الثنة  ،فالذي يصل أول ،ما يؤدن يضر اله صل قبل الوقت ،وهذا ثيء
احتآرنا 0ق الخسايت ،الملكل ،واختمثنا 0أيما ق الرؤية.
فلذلك لا يعتمد هذا بالنبة لأذان الفجر؛ لأيه مقدم ،وجه مسألة حطره
حدا ،لوتكم للإحرام فمط قبل أن يدحل الوقت ،ما صحت ،صلائك وما صارت

فريضة• وقد حدش أناس ممرول ثمن يعيشوو ل الر وليس حولهم أنوار ،أمم
لا يشاها"ون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ّ ،اءة ،أي؛ عشرين دقيقه أو رع

ساعة أحيايا ،لكن الثقاويم الأحرى الفلكثة التي بالخايح بينها وبين  ١^٥التقويم
خمز دقائق.

عل كل حال• وقت ،صلاة الفجر من طلؤع الفجر الثاف ~وهو البياض

العارصاري~ إل طلؤع النمي.
 -٢الغلهر من روال الشمس إل أف يبر خلل كل ثى؛ مثله ،لكن بعد أل
تحم ظل الزوال؛ لأف الشص خصوصا ق أيام الشتاء يكوف لها ظل نحوالشإل،
ر  ، ١تب مهم للغايي؛ هدا خاص طلاك> القرة الزمنية ،مل أن تقوم ا-يهه المختصأ الووله غن

ئقويم أم العرى باثلر مرة أخرى ل محييي وئت ،يحول المجر.

قؤح ياض اسستي من؛لأم سيد ا،رس،م

٣٤٨

هذا ليس بعثرة ،بل انمرْ أيك تنظر إل الفلز ما دام ينقص فالئس لم تزل ،فإذا
بدأ يزيد ألدى زيادة فإو الشمل فد زالش ،فاجعل علامة عل ابتداء زيادة الظل،
فإذا صار ظل الثيء كهلوله حرج وفتح الفلهر ودخل وقت ،العصر.

 "٣وفت ،العصر إل أف تصفؤ الشص والصرورة إلمو-إا.
 ٤و وقت ،الغرُب من عروب الثمي إل معيسج الفق الأحمر ،وهو محتلفج،

أحيايا يكون بتن الغروب و؛يرت مض— ،الشفق ساعة وربع ،وأحياثا يكون ماعه
واثنتين وثلأس دقيقه؛ وليلك ،وفت ،العشاء عند الماس الأف لا بأس به ،واحدة
ونمق (  ) ١ .٣ ٠غروبي).

ه~ وفتإ العشاء  ٧٢٠حروج وقت ،المغرين ،إل منتصم ،الليل ،بمعنى اJلأ،

تقدر ما ؛؛;؛ ،غرود_إ الشمس وطلؤع الفجر ثم تنصفه .فالصلن هو منتهى صلاة
العشاء .ؤيرسج عل هدا فانية عفليمة1

لو طهريتج المرأه مذ الحيض ق التلث ،الأمحر مذ اللل فليس عامها صلاه
العشاء ولا صلاة الغرر_إ؛ لأنبما ظهزت بعد الوفتح.

وقد ثبتا ق صحيح ملم من حديثا عبد الله بن عمرو بن العاص أل الني

قال« :ثقت ،العشاءإل ضم ،اقل»لا؛.
وليس عن رسول ،اممه ه حا.يثه  )Jjjعل أل وفن ،العشاء يمتد إل طلمؤع

الفجر أبدا؛ ؤبجدا فإف القول الراجح :إل ضم ،الليل .والأئ \يونمذ عل ثذا؛
لأنه فمل الفجر عن الأوقات ،الأربعة ؤ آقي آلثلزة لوزك الثنيى ه أي :زوالها
أحرجه مسلم ت كتاب الم اجد ،باب أوقات الصلوات الخمس ،رقم ( .)٦ ١٢

ه-وابالوادات

٣٥١

أحرجها عن وقتها بلا عدر ،ولكذ علته أن يتوب إل اف ويستقيم ،ؤيكثر من العمل
المالح والامتعفار لاومن تاب ،تاب افه عليه.،،

الشرط الثان من إقام الصلاة; الطهاره ،فائه لا مبل صلا؛ بغثر طهور .قاو

النبي ءثيأئأْؤئم!  ١لا تمل صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوصا،ا  .فلا يد أن
يقوم الإنسان دالطه1رة عل الوجه الل»ي أمزبه؛ فإن أحدث حدثا أصم مثل; البول
والغائط واويح والنوم وأكل لخم الإبل ،فإنه توقا.
وفروض الوضوء كا يل؛

غل الوجه ،والدين إل المرمحن ،ومسح الرأس ،وغسل الرجلي ،إل
الكمين ،ي أم اهُ بدلك ،ل قوله :ءؤكأ:ئا أك ِ ١^١:لذا فثل ال آلكوء

ثافسيأ و.جوتؤإ وإوظ !،ق أوتافق وآضثوأ ^ !^^٠دآبجًظم إئ
ومذ الرأس؛ الأدنان ،ومذ الوجه :اكمضه والامتئشاى ق الفم والأنف،،-
فلا بد ل الوضوء من تملهم هدْ الأعضاء الأربعة ،غل ل ثلاثة ومسح ق
واحد.

وأثا الاتجاه ،أوالاسجاز :فهوإزاله النجاسة ،ولا علاقه له باوض،

فلو أف الإن اف بال أو تغوط واستنجى ثم ذمؤ لشغله ،تم يحل الوقت،؛ فإثه
يتوصا؛ثهلهيرّه الأعضاء الأربعه ،ولا حاجه إل أف ي تنجل؛ لأ 0الاستنجاء إزاله

نجاسة ،مش أزيانت ،فإيه لا يعاد الغل منة ثانيه ،إلا إذا رجعت ،مء ثانيه.
إ  ) ١أخرجه الجاري :كتاب ،الومحوء ،بابخ لا تقبل صلاة بغير طهور ،رنم(  ،) ١٣٥ومسلم :كتاب،
الهلهارة ،بابج وجوب ،الطهارة للملأة ،رقم(  ،) ٢٢٥من حدين ،أبير هربرة ننحئؤبمغ.

شمح ( jhiiاساسق  jAئلأم سدائوسلتي

٣٥٢

والصحح؛ اله لو نسي أن يتجمز امحتجإرا شرعتا ثم توصأ ،فإل وصوءه
صحح؛ لأيه ليس هناك علاقه بين الاستنجاء وبين الوصوء.

أما إذا كاف محييا حديا أكر مثل الخنابة فعليه أذ يغتنل ،فيعمم حميع يدنه
؛^١؛؛ لقوله تعال :ؤوأ0مملإ جسا ثآىهروا[ 4الأئاوة:ا■] ،ومن ذلك :اكمضه
والامتشاى؛ لأمإ داخلان ق الوجه ،فتجب تطهيرهما كإ محب تهلهر الخبهة
وا-قد واللحية.

والغنل الواحب ،الذي يكفي أن تعم حمح بدنلثح بالماء ،مواء بدأت بالزأس
أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن ،أو انعنت ،ق بركة وحرجت منها بنية
الغل.

والوضوء ق العتل ئتة وليس بواجب ،ويس أف يتوضأ قبل أف يغتسل،
ؤإذا اغتل فلا حاجه إل الوضوء مزء ثانيه؛ لأيه لم يثبت عن النبل ياكلأ0أئ؟إ

اثه يوضأ بعد اغت اله ٠

فإذا لم محي .الماء ،أو كاف مريما ثنثى من امتعإل الماء ،أوكاف برئ شديد

وليس عنده ما ينحن به الماء ،فإثه يتيمم؛ لقوله ثحال :ؤوإن'َكم ثِأما أوعق ٌّّذر
آو -جاء لصد نكر نى ١دثآلطآو لنسم آكة قنأ بسدوأ •؛آء ؤثعوأ صعيد ١ثيثأ
وأد؛cJ؛ منه ه [الأممة.]٦:
هامتثحوأ

فثير؛ا افه حال النفر والمرض اثه يتثمم فيهإ إذا لم محي .الماء ق الثمر.
أما خوف الرد

قصة عمرو بن العاص؛٥^^٥؛ أف التي.بعثه ق

ّر ،فاجثث ،،فتيمم وصل باصحايه إماما ،فلثا رجعوا إل البل ه قال له:

٣٥٣

ه-بمبا1واكت

ءريا عمرو ،صثتث باصحابك وأنث حنءا؟ا ،قال؛  ^،jيا رمحول اض ،ذكزت قول
ائب ثعالت ولا ثثلوأ أستتؤمإف كَكا0

رجسثا ه لاواء:ارآ] ،وحمت ،الرد

ءممس ،صعدا طثا فصّلت؛،

قام ،،التئ ه عل ذللث ،ولم يامزْ بالإعادة؛ لأو من خاف الصرر كمذ فيه
الصرر ،لكن يشرط أف يكوف الخوف غالبا أو قاطعا ،أما محرد الوهم فهذا ليز
ص؛•

و١ءللم أف طهارة التيمم يقوم مقام طهارة الماء ،ولا ثممص إلا بإ ثنتقض يه

طهاره الماء ،أو بزوال النير الميح للثمم ،فمن تيمم لعدم وجود الماء ئم وجده فاثه
لا بد أن يتطهر بالماء؛ لأف اممه ثعال إثإ جعل الرابح طهارة إذا عدم الماء .وق الحديث،

الدي أحرجة أهل الئنن عن ر هريرة ،عن  ،^ ١١و .أته قاو :لآ\ذشئ ال2في1ح
^ ا كلم -أوقال؛ طهوئ اكلم -نإن لز نجد اiاء عئز بخن ،محإذا زجي الء

صهمحففإِنمس،لإلأُ
ومحا صحتح البخاري من حديث عمرال بن حصتن الطويل ،ق قصة الرجل

الدي اعتزل ،فنز يمل مع المل ه فاله فقالت ررما منمك أق تصل معنا؟  ٠١قالاأ

أصابتني جنابة ولا ماء .فقال؛ ارعليالثح بالصعيد لؤه يكفيل-جٌ• ثم حمر الماء فاعهلى
( )١ب أحمد (؛ ،)٢ <٣ /وأبو داود :محاب الْلهارة ،باب إذا خاف  ،الحب  ٥^١أسم ،رقم
(  ،) ٣٣ ٤وعلقه الخاري؛ كتاب اكمم ،باب إذا حاف الحنب عل نف ه الرض.) ٧٧ / ١ ( ،

 ) ٢١أخرجه الزار ( )٣ ٠ ٩ / ١ ٧رنم (  ،) ١ ٠ ٠٦٥من حدث  ٠٠^١هريرة ختغفيقثن ،وأحرجه ينحوه
أخمد (ه ،) ١٥٥ /وأبوداويت كتاب الطهارة ،باب الخنب يتيمم ،رقم (  ،) ٣٣٢وا!زمذيت كتاب
الطهارة ،باب التيمم للجنم ،،إدا لم بجد الماء ،رقم (  ،) ١٢٤والن ائي ت كتاب الطهارة ،باب

الصلوات يتيمم واحد ،رقم (  ،) ٣٢٢من حدث أيير ذر لجنهبمه.

سامسظإسيجؤ

٣٥٤

الني و .هذا الرجل ماء وقاو ؛ ارأزعه عل مسكااراّ أي :اغتسل ه .فدو هدا عل
اله إذا وجد الماء بطل الئمم ،وهده —ولله الحمد— قاعد؛ حر عند العامة ،مولول:
(اإذاخضالاءُ;طواهإ».
أما إذا لم محضر الماء ولم يزو العير ،فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل
بخروج الوقت ،فلوتيمم الأن ان وهومام وليس عنده ماء وتيمم لصلاة الطهر

مثلا ،وبش لم نحدث إل العشا؛ فإثه لايلرمة إعاده التيمم؛ لأي

لايبتلمل

بخروج الوقت،؛ لأيه طهارة شرعية ،كإ قال اممه ل القرآن الكريم٠ :ؤةساحو١

يوجديطم ن{ةيلإ ينه ما يربد أقه يجمل عقاًظم نذ ححمج ولتكن
ه لالائده!آ'] ،شمئآ اممه أف طهارة التيمم طهارة .وقال الرسول
يرب
ارجعلت ،ل الأرض منحن• ا وطهورا® ،بفتح الطاء ،أي• أما يطهر• ُرءأيءا رجل من

أمص أذزمحه  ٨٠٥^١دلثصلاارآُ .ول حديث ،آخز :راسوْ منحيه وطهوئهااُآ*.
;ٌني:ضوكل.
هدا مذ الأشياء المهمة ق إقامة الصلاة :المحافغله عل الطهارة.

واعلم أف مذ انحافنلة عل الطهارة إزاله النجاسة من ثوبلث ،وبدنك ،ومملاك
الذي تصل عليه ،فلا بد من الطهارة ق هذه افلواصع الثلاث! البدن ،والثود>سا،

واكل.
( )١أحرحه البخاري؛ كتاب التيمم ،باب الصعيد الد_ح وضوء السلم ،رنم(  ،) ٣٤٤وم لم ت
كتاب الماحي ،باب قضاء الصلاة الفاثة ،رقم( .) ٦٨٢

( )٢أحرجه الخاري؛ كتاب الصلاة ،باب فول الحم ،ه؛ 'اجعلت ،ل الأرض مجدا وطهورا•،
رقم(  ،) ٤٣٨ومسلم؛ كتاب الم اجد ومواضع الصلاة ،رنم(  ،) ٥٢١من حديثح جابر زْءقبمنيم
( )٣أحرجه أحمل(ه/م؛؟) ،من حدث أنى أمامة قنئفيتذ.

محرياس انمايضمحن تلام سد

٣٥٦

ويدكرأف الرسوو ه محاو له :راثثدحجزت واسئايا أخا التز<»_ ،اراُ ،وأمز

الهي.أف بمب عل الول ذنوب من ماء -مثن الدلي -شلهن الأرص.
 -٣وأما حلهاره البدن :فقد بث ل الصحيحين من حديث عبد اف بن عباس

;بمكجبمأم أف الرسول ه مر بقمتين فقال" :إمحا ليندبان دما يندبان ز ير ،أما

س فكان لا بمي ِمذ تزله -وق رواية :لا بموئ من  -^١زآنا الاخز
يكاد ينئي بالثممهء 'والعيادباف.

فدل ،هدا :عل انه لا يد مى التنره مى البول ،وهكذا بقثة المحامات ،ولكن

لو يرض أف الأن ال  ،3الذ وتجش ثوبه وليس منه ما يغسلا به ،فهل نجئم من
أجل صلاته ق هدا الثومحتج؟
لا يتيمم ،وكدللث ،لو أصاُثج بدثه نجاسة رحله أو يده أو ساقه أو ذراعه

وهو ق الر وليس عنده ما يغسلا؛ فائه لا يتيمم؛ لأف التيمم إثإ هو ل ؤلهارة
الخدُث ،فقط ،أما الحاسة فلا يتيمم لها؛ لأل النجاسه عن قدرة ذaلهانها بإزالتها
إف أمكن فن-لك ،وإف لم يمكن يبقى حص يمكن إزالتها• وافه أعلم•
أحكام المح عل الخمين وا-تيرة:
سثن أف الهلهارة ثتعلق باربعة أعضاء من البلءن ،وهى :الوجه ،واليدان،

والرأس ،والرجلان .قاما الوجه شل ،وأما اليدان فتغلأن ،وأما الرأس فيمسح،
( )١أحرجه البخاري؛ كتاب الأدب ،باب رحمة الماس والهائم ،رنم ( ،) ٦٠ ١ ٠من حدث
أي هريرة فكؤنحين.

( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب الوضوء ،باب من الكبائر أن لا ي تر من بوله ،رنم(  ،) ٢١٦وم لم؛
كتاب الهلهارة ،باب الدليل عل نجاسة الول ،ووجوب الأبراء منه ،رقم(  ،) ٢٩٢من حديث،
ا؛نءآاسنهئيتمح.

ضةلأمساضضءإمميوثي

٣٥٨

أما قراءة الصك\( :،وإظب) فهل عطم ،عل قويه ثمالت ءؤةءسلوإ -و كوذم ه
يعنى• واعمسلوا أرجلكم •

ولكن مر لمخ اوي؟
كح الرجل إذا لس عليها الإن ال جوارب أو حمتن•
ابوارب :ما كاف مذ القهلن أوالصوف ،أونحوْ.

والخمان :ما كال مذ ابلي أوسهه ،فاثه يمح عليهإ ،لكذ بشروط أربعة:
الشرط الأو :،Jالطهار :٥أي؛ طهاره اُئتن أو اجووديرخ ،فلو كانا من جلد

نجس فائه لا يصح المسح عشهإ؛ لأن الجز خبي ث ،لا يمملهر مهإ مساصه
وغسئثه.

أما إذا كانتا مثجتتتن ،فمن العلوم أف الأن اف لا يمل فيهكا ،فلا يمح
عليها•

الشرط الئاف؛ أف يلتنهإ عل طهارة؛الما؛:

فان لبثهإ عل تيمم فإيه لا يمح علئهإ؛ فلو أد تخصا مافت ا لبز

ابوارب عل طهارة تيمم م قدم البلد فإثه لا يمح عليهإ؛ لأيه لبمهإ عل طهارة
تيمم ،وطهاره التيمم إثإ ثتعلى بالوجه والكم؛ن ،ولا علاقه لها بالرجلين*
وعل هداكول الشرط ماحودا ثن قول الني .للمنية بن ئعبه ئنحقممفيتن:
"إوأذحلمحا محمحُ'"،
ا أ خرجه اليخاريت كتاب الوصرء ،باب إذا ألحل رجليه وهما طاهرئان ،رقم ( ،)٢ ٠ ٦ومسلم؛
كتاب الطهارة ،باب المسح عل الخفن ،رقم ( .) ٢٧٤

ه-بابالراس

٣٥٩

الشرط اكالثت أن يكونا ق الحدث الأصغرت أي! ز الوصوء ،أما العسل

فلا ممح فيه الحئان ولا الحوارب ،بل لا بد من حلعهإ وغل الئخالين ،فلوكاف
عل الإنسان حناثة فائه لا يمكن أن يمح عل حمه.

الشرط الراع :أو يكوف ق المدة المحددة شرعا ،وض يوم وليله للمقيم،
وثلاثة أيام للم افر ،ثيتدئ من أول منة مسح بعد الحدث ،أما ما قبل المسح الأول
فلا تحن ،من المدة.

فلو قرص أل شخصا لبسها عل طهارة ق صباح يوم الثلاثاء ،وبقي إل أف
صل العناء ق طها ،،،^jثم نام ق ليلة الأربعاء ،ول ،قام لصلاة الفجر مسح ،فيوم
الثلاثاءث لا محس— ،عليه؛ لأله قبل المح ،ل تجعبا علميه من فجر يوم الأربعاء؛

لأف حديث ،عل بن أبير طالت ،نبجهبمه قال؛ ررجعل رسول اممه .ثلاثه ايام ولثاتهن
تزئازوهكيم»را'.

وقال تفوائ بن عثال :كاف رئول افه U^L .إذا كنا سفنا ألا نئ
حفانا ثلاثه أيام ولالإهذ إلا من حنابة ،ولكذ مذ غائط وبزل ونوماار  ،٠فانمرة
بالمسح لا باللبس ،ولا بالحدث بحد اللس.

َف؛تم المقيم يوما وليلة ،أي؛ أربعا وعشريذ محاعه ،ويتم المسافر ثلاثه أيام
بلمياليهذ ،أي؛ اثنتتن ومبع؛ذ محاعه؛ فإذ مح الإنسان وهو مقيم ومافز قبل أن
ثتم الميم ،فائه يتمم مح مسافر ثلاثه ايام.
رنم ( .) ٢٧٦
<  ) ١أحرجه مسلمت كتاب الطهارة ،باب التوقيت ي السح عل
 )٢:أحرجه احمو(إ/بممآ) ،والومدى :محاب المهارة ،اب ،المح عل الخفثن للمافر والقيم،
رنم(  ،) ٩٦واك ار :كتاب ،المهارة ،وااسح الونحوء من الغاط والبول ،رنم( .) ١٥٨

شمح (  JiUاساسنرض؛لأم سدالرس1تي

٣٦٠

ي

ُ

ِ

ئ

مثلأت لو لبس اليوم لصلاة المجر ومنح لصلاة الفلهر ،ثم سافز يعد الظهر،

فإو 4يتمم ثلاثه أيام ،يمح ثلاثه ايام ،ولوكاف بالعكس! مح وهومسام م أقام،

فاثه يتمم مسح مقيم؛ لأف العبرة بالنهاية لا يالبداية ،العثرة ق الفر أو الإقامة
بالنهاية لا بالبداية.

وهدا < الدي رجع إليه الإمام أحمد ح  ٠١٠ولكل بالأوو يقوون إل
الإن اف إذا مح مقينا ثم ي ام أتم مح مقيم ،ولكنه رجع عن هذه الئواية وقال!

إيه يتمم مسح منافر .ولا ت تغرب ،أف العالم ير"ح عن قوله؛ لأف الحي محِت ،أن

يتع ،فمتى تبير؛ا للأن ان الحل وجن ،عليه اتثاعه ،فالإمام أحمد زيمها؛د 4أحيائا
يروى عنه ق المسألة الواحدة أكثر بن أربعة أقوال أوحمسة إل مبعة أقوال ز مسالة

واحدة ،وهو رحل واحد ،أحيايا بمرح بائه رجع وأحياثا لا بمرح ،إل صرخ

بأثه رجع عن قوله الأول فاثه لا نجوز أف ينن ،إليه القول الأول الل.ي رجع عنه،
ولا محوز أن ينب له إلا مقثدا ،فيمال! قال ،به أولا

رجع ،أما إذا لم يصزح

بالزجؤع فإثه تجن ،يأ محن ،الأقوال كلها عنه ،فيمال ،إ له قولان ،أو له ثلاثة
أقوال) أز أربعة أقوالّ ،
والإمام أحمد تكثر الرواية عنه؛ لأمه أثري يأحد بالاثار ،والدي ،ياخد بالأثار
ليس ثانيه الأثار دفعه واحدة حش محيط -بما منة واحده ويستقر عل قول ،منها،

لكن الأثار ثتجدد ،ينقل له حدبث ،اليوم ،وينقل له حا.يثا ؤ ،اليوم الئابي)،
وهكذا.

واءاJلم أل الإن اف إذا تمن ،المده وهو عل ؤلمهارة فائه لا ثنتقص ؤلهارته،
ا ا نفلرت الروايمح والو

(  ،.) ٩٧ / ١والإضاف (  ،) ٤ ٠ ٢ / ١كشاف القن1ع ( I ٥ / ١

٣٦٢

>ن كلام سيدالدطص

فهمح لئام

مححأعم4لاكاين ،] ١٦ :وهوبه تعال:

تالمة؛ا"مأء ،وقول الّى.ت ءاذا

ث>ءا i

بثي ء ماتوا منه ما انظئتم .٠ ٠ ٠

المسألة الثانية! إذا كاف ق ندة الخوف ،كانسان هارب ،من عدو ،أو هارب

من سع ،أوهارُت ،من نار ،أو هاريت ،من واد يغرقه ،المهم اثه ل شدة خوف ،فهنا
يمل "صنإكاف وجهه ،ودليل ذك قوله ثعال! ؤ ثان حفثن محالا أو

آمنم ةآدحئثوأ أثن كما علممهتتغم ما آم ةر_مأ ثلميه لاوقرْ:ه'م!آ] ،.فإل قوله!
 ۶؛ ن حفتن ه عام يثمل أي خوف.

آمنم ثآديتغزوأ آذة كما عضمحفم ما آم ذؤؤ\' تلمبم،ه
وقوله!
عل أف أي ذكر ثركه الإنسان ثن أجل الخوف ،فلا حرج عليه فيه ،ؤمن ذللئ ،استقبال
القبلة.

ويدل ،علميه أيصا! ما سبى من

ال،كريمنين والحديث ،السوي ق أف

الوحوب ،معئق رالأّسطاءة,
المأله الثالئه! و النافلة ي الم ،سواآكاف عل طائرة ،أوعل مثارة ،أوعل
يعر ،فإثه بمل حيث ،كاف وجهة ل صلاة النقل ،مثل الوتر وصلاة الليل والصحى،
وما أشبه ذللثج.

والسافر ينغي له أن يتنئل يجمح النوافل كالمقيم مواء ،إلا ق الرواتتؤ،
كراتثة الظهر والمغرمحتج وانمثاء ،فالثنه تركها ،وما عدا ذلك مذ الوافل فإثه باق
عل منروعثته للم افر ،كإ هو مشرؤع للمقيم.
 ) ١ ،أخرجه البخاريت كتاب الاعتصام ،باب الاقتداء ب نن رمحمول الله  ٠رنم (  ،) ٧٢٨٨ومس-لمت
كتاب الحج ،باب يرض الحج مرة ل العمر ،رقم ( ْ ،) ١٣٣٧ن حديث ابي ،هريرة غءمحؤس.

ه-بابالوادة

٣٦٣

فإذا أراد أن يتنمل وهو م افر عل طائرته ،أو عل ر1ميارنه ،أو عل بعثره،

أو عل حماره ،فليتئل حيث كان وجهه؛ لأل ذللئ ،هو الثات ق الصححي عن
رّووافهُ
فهذْ ثلاث مائل لا مح ،1فيها استقياو القبلة.

أما الخامل مجب عليه أن يتقبل القبله ،لكن إذا اجهد وتحنى ثم ^؛ ٠له

الخطأ بعد الاجتهاد ،فإثه لا اعاده عليه ،ولا نقوو :إنه يسقط عنه الأستقباو .ثل
تحب عليه الاستقبال ويتحري بقدر امتهناعيه ،فإذا تحنى بقدر استئلماعتي ثم تبير؛ا

له الخطأ؛ فإثه لا يعيد صلاثه ،ودليل ذلك أف الصحابة الذيذ لم يعلموا بتحويل
القثلة إل الكعبة ،كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر ق مجد قباء ،فجاءهم

رجل فقال،ت إف الني ه أنزل ،عليه قرآن وأمر أن يتقبل الكعثه فاستقبلوها؛
فاستداروا ،بعد أف كاب الكعثه وراءهم جعلوها أمامهم ،فاستداروا وبقوا ق
صلأهمُ  ،٠وهدا ي عهد النئ و .ولم ؟كن إنكار له ،فثكوف ذللأ ،مشروعا ،فإذا
أحطا الأن اف  )jالقثلة جاهلا فإنه ليل عليه إعاده ،ولكن إذا تبس له ولن ق أساء

الصلاة وجب عليه أن يستقيم إل الشلة ،فلو فرض أل إن اثا ٌررغ بملر إل غتر
القثلة يقلن أما القبله ،فجاءه إن اف وقال له! القثله عن يمنلث ،أو يسارك ،وجب،

عليه أن ي تدين عل اليمان أو عل اليسار يوف أن يتانف ،الصلاة؛ لاثه ق الأول
(  ) ١كإ أحرجه البخارىت كتاب ،الصلاة ،- jIj ،التوجه نحو القبلة حيث لكن ،رثم (•  ،) ٤٠وم لم!
كتاب ،الم اجد ،باب تحريم الكلام ل الصلاة ،ريم (•  ،) ٥٤من حدين ،جابر خ.ءتن.

( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب ،الصلاة ،باب ،التوجه نحو القبلة حين ،لكن ،رنم (  ،) ٣٩٩وم لم ت
كتاب ،الم اجد ،؛اب ،تحويل القبلة محن القدس إل الكعبة ،رقم (  ،) ٥٢٥من حديث ،الراء بن
عازبح خؤؤبمبجا.

فهمح |ياض اسراءتي ض تلام سد الو|،ااتي

٣٦٤

لكف عن اجتهاد وعن وجه شرعن فلا يطن• فاسمأل الملإ ثرط ثن نروب

الصلأة لا تصخ الئلأة إلا ؟ ،إلا ق ا،لواصع الثلاثة م ^ ، uuؤإلأ إذا أخطأ
الأن او بعد الاجتهاد والتحئي.

وهتا ماله! محب عل من نزل عل شخص صيما وأراد أن يتثئل أن يال
صاحب الميت عن الملإ ،فإذا أنمْ امحه إليها؛ لأف يعص الماص احده العزة
بالاثم ،ؤيمنعه الحياء —وهوحياء ل غثر محله— عن السؤال عن القبلة.

فيعفى الماس يستحيى س السؤال حش لا يقول الماس! لا يعرف .لا مز،

فلتقولوا ما تقولونه ،بل اسأل عن الملإ حر محرك صاحب البت .وأحياثا بعص
الماس لأحده العرة بالإثم أو الحياء ،ويتجه بناء عل ظثه إل حهة ما يتبص له أما
ليثست ،القبله ،وق هذه الحال محب عليه أن يحيد الصلاة ،لاثه استند إل غير متني
ذر'/؛•

والمتنل إل غير مستند شرعي لا تحل عباديه؛ لقول المى

راس عمل

ءةيزشأمامنذ»راا.
الشرط الرابع! المثه!

فإئ الصلاة لا مخ إلا ث؛ لقوو المن ه« :إن،ا الأغإو لألكاُت ،،زإنا
لئل امرئ ما نوى،ا الحدثر .٠
( )١أحرجه البخاري تعلمان كتاب ااسوع ،باب الجش(،م ،) ٦٩ /ووصله م لم ،كتاب الأنفية؛
باب نقض الأحكام الباطلة ،رقم(  ،) ١٧١٨من حدث ءانث-ه
( )٢١أحرجه البخارىت كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إل رصول ،افه هأ ،رنم(،) ١
رقم ( ،) ١ ٩ • ٧من حديث ،عمر
ومسلمت كتاب الإمارة ،باب فوله ه؛ ارإنيا الأمال،
ن?؛ئفيئتن•

س ١^^١

٣٦٦

ولكي ك،ا ثطإ أو الصلوايت ،تشسلم إل أمام :نفل مطلق ،ونفل معم،
وفريضة•

الفرائص خمس :الضم ،والفلمهل ،والعمل ،والمغرب ،والعشاء .إذا حثث،

إل المجد ق وقت ،الفجر ،فإذا ثريد أف مل؟ أتريد أن مل المغرب؟ لا ،بل
الفجز• حث وكرث ،وأنت ،ناوالصلاة ،لكن غان ،عن ذهنلمثؤ أما الضم.

وهتا ماله :إذا جئت ،وكزمتج ،وغاب ،عن ذهنلمثؤ أي صلاة هي ،وهدا يقع

ممرا ،لا محئإ إذا جاء ب رعة تحشى أن تقومه  ،^^١فمثلا حث وحضرُت ،وكرُث،
ل،كنك ،لم ستحفز املمثؤ تريد الفجز .فهنا لا حاجه ،ووقؤغ هدْ الصلاة ق وقتها
دليل عل امه إمإ أرديته هده الصلاة؛ ولهدا لو ماللث ،أي واحد :هل أرديت ،الظهر

أو العصز أو الغرب ،أو العشاء؟  :، ٧٥١أبدا ،ما أرديت ،إلا الفجز.

إذل لا حاجه إل أذ أنوي أما الفجز ،صحيح امني إن مويتها الفجز أكمل،
لكن أحياما يغيك ،عن الدهن التعين ،فنقول :يمينها الوقت.،
إدن الفرائص يكول تعيينها عل وجهن:

الوجه الأول :أن يعينها؛عينها بقلبه انه نوى الغلهر مثلا ،وهدا واصح.
الوجه الثال :الوقتح ،فإ دمت ،مل الصلاة ق هدا الوقت ،فهي هي
الصلأ٥١

هوا الوجه الثاق إمإ يكون ق الصلاة المرداة ق وقتها ،أما لو فرض أف عل
إن ان صلموامتح مقضيه ،كإ لو نام يوما كاملا عن الظهر والعمر والغربه ،مهنا إذا

أراد أن يهفئ لا بد أي ،يعينها بعينها؛ لأمه لا وقت ،لها.

ه-بابا1رادت

٢٦٧

النوافل ايثه ،مثل الوتر وريش الصحي ،والرواتب ،للمالوات الحس،

فهدم لا بد أن تعينها بالأمم ،لكي بالةاو_ ،لا باليان ،فإذا أردُت ،أف ضز الور
مثلا وكمّت< ولكي ما نوث الونز ،وق أثناء الصلاة نويتها الونز ،فهدا لا يصح؛
لأف الوتز نفل معمن ،والنوافل العثة لا بد أن تهص بعينها.

أما النوافل المهللهة فلا تحتاج إل نه إلا نيه الصلاة؛ فائه لا بد منها ،مثل إنان

ق ا لمحي توصأ وأراد أن يصق ما ثاء افه ،مول! يكفي نثة الصلاة .وذللئ ،لأما
صلأةغثرمعثنة٠

م الأ :إذا أراذ الإن اذ أن ممل ق أثناء الصلاة من نح إل نح ،ئل هذا
محن؟

الخراب :نقلل ،الأنتقاو من معم إل معم ،أو من معللق إل معم لا يصح.

مثال العللق :إنان قام يصل صلاة ناقله مهللقة ،وق أثناء الصلاة ذكز اثه
لم يصل راتبه الفجر ،فنواها لراتبة الفجر.

ئقولا.:لأ تصح راتبة الفجر؛ لأيه انتقال ،من مطلق إل معم ،والمعيرن لا بد

أن ينويه من أوله ،فراتبة الفجر مى النحثرإل التسليم.
ومثال معم إل معم :رجل قام يمل الحصن ،وق أثناء صلاته ذكز أثه لم
يصل الظهز ،أو أيه صلاها بغم وضوء ،فقال :الأو نويتها للغلهر ،فهلثمح للظهر
أم لا؟ هنا لا تصح للظهر؛ لأيه من معم إل معم ،ولا يصح أيصا صلاة العمهر

التي ابتدأ؛ لأثه قaلعها بانتقاله إل الفلهر .إذف لا ثصح فلهنا ولا عصزا ،فهل لا تمح
عمنا؛ لأيه قعلعها ،ولا فلهنا؛ لأيه لم ي؛تدوها فلهنا ،وصلاة الفلهر من تكب ثرة
الإحرام إل اللام؛

فلحثمياضاساس}*،زهلأمسدا،رسااتي صإآمحيوثاي

٢٦٨

أما الأنتقاو من معم إل مطلق فائه يصح ولا بأس ،مثل إن ان |نرغ ق
صلاة المريضة ،ثم لثا ّرغ ذكر ايه عل متعاد لا يمكنه أن يتاحر فيه ،فنواها نفلا،
فإما تصح إذا كاف الوقت ،متنا ولم يفوت الخإعه.

هدان نرطان! الشرط الأول! إذا كاف الوقت ،متعا ،والثال! إذا لم يفوت
الحاعه• فة إذا كاف  ،3صلاة حماعة فلا بمكى أن 4ئلها إل نفل مطلق ،لأو
هذا يستلزم أن ييغ صلاة الحإعة.

إذا كاف الوقت ،صما فاد يمح أف محولها إل نفل مطلق؛ لأف صلاة الفريضة
إذا صاو> وقتها لا يتحمل الوقت ،سواها ،لكن الوقت ،ق سعة والخإعة قد فاثته،

نقول ،ت لا باس أف محولها إل نفل مطلق وت لم من ركعتأن وتدهن ،إل وعدك ،ثم
بعد ذلك ٠تعود إل فريضتلثج ،فصار الانتقال ثلاثا!

 ~ ١من مْللق إل معم! لا يمح المحئ ويبقى المهلؤ صحيحا.
 "٢من مش إل معيرأ،ت يبهلل الأول ولا ينعقد الثانر.

 "٣بن معم إل ئم•' يصح محيمى المخ ،عليه•
نثة الإمامة والائتام:
اُبم،اعة محتاج إل إمام ومأموم ،وأقلها اثنان! إمام ومأموم ،وكلمإ كاف أكنز

فهو أحب إل الني ،ولا بد من ث الماموم والامحام ،وهذا ثيء مقفق ،علمني ،بمي ،إذا
دحنت ،ل حماعة فلا بد أن ثنوي الائتإم يامامالئح الذي دحلتج معه.
ومذ "كا ّخ "،الب لا تحتاج إل كبي عمل؛ لأف من أئى إل الجد فإيه

قد ثوى أن يأتم ،ومن ،فال لشخقس • صل ،نج) .فايه قد نوى أن يخأ.

Uu-0

الراية

٣٦٩

أما الإمام ممد ا<-تالث العلياء خفيرآنثه هل نجب أن ينوي أن يكوف إماما
أولانجب؟

ممال بعص أهل العالمت لا بد أن ينوي اثه الإمام ،وعل هدا فلو جاء رحلان
ووحدا رحلا يصل ونويا أن يكوف الرحل إماما لهعا ،فصما حلمه وهو لا يدري

ت؛ءا ،لكذ هما تويا اثه إمام لهيا وصارا يتابعايه ،فمن قال! إثه لا بد للأمام أن ينوي
الإمامة .قاو>ث إف صلاة \لأ\<-وا لا يصح ،وذلك لأو الإمام لم ينؤ الإمامه.
ومن قاو،ت إيه لا يشرط أن ينوي الإمام الإمامة .قال !،إف صلاة هدين الرحل؛ن
صحيحة؛ لأنها ائتثا به.

فالأو !،Jهوالمشهور من مدم ،الإمام أخمد لآنذآiئئر .٠
ر  ،٠واستدل بأف التي ه صل
والثان! هو مدهنر الإمام ماللث،

ذامحتف ليلة ق رمقاف وحده ،فيحل أناس المجد فصلوا حلمه ،والني ه كاف
أول ما يحل الصلاة لم ينو أن يكوف إماما .واسيلوا كيلك بال ابن عباس رْومحيبممح

بات همّذ الّمم ،ه ذايت ،ليلة ،فلثا قام النئ و .يصل من الليل قام يصل وحده،
فقام ابن عباس فتوصأ ويحل معه ق الملأةر.'٢

ولكل لا ثك أو هدا الثان لمز فيه دلالة ،لأئ المئ ه نزى الإمامة،
لكن نواها و أثناء الفلاة ،ولا باز باذ ثتويا ل أثناء الصلاة.
( )١اننلر :انمي( ،) ٧٣ /Tوالإضاف(،م ،) ٣٧٤ /وكثاف القاع(.)٣ ١ ٨ / ١
( )٢اننلر :الدوة (  ،) ١٧٩/١واكJقين للقاضي عبد الوهاب( ،ا ،) ٤٥ /والذمحرة للقراو
( X\T،>/y

( )٣أحرجه البخاري ،كتاب الوصوء ،باب التخفيف ق الوصوع ،رهمم (  ،) ١٣٨ومسلم! كتاب
صلاة السافرين ،باب الدعام ل صلاة الليل وقيامه ،رقم ( .) ٧٦٣

فلح لئام اماسفمنئلأمسيد الرسيق

٣٧٠

وعل كل حاو الاحتياط ل هده المسالة أن يقوون إل إذا جاء رجلان إل

شخمل بمل ُلينبهاْ عل اله إٌام لها ،فإن ٌكثج فمد أقرهما ،ؤإن رقمن وأثار

بيده أن لا مليا حلفي فلا يصليان خلمه .هدا هوالأحوط والأول.

ثانثات هل يشزط أف ساوى صلاه الإمام مع صلاة المأموم ق جش
المشروعت؟

بمعنى؛ هل يمح أل يصل الغريمة حلنن من يمل المافاله ،أو أن يمل
يملالفرضه؟سذلئفيىوا:

أما الإنسان الدي يمل ناقله حلم— ،من يمل فريقه فلا بأس ؟؛يا؛ لأف

السنة قد دلت عل ذللئج ،فإف الرسول بمق انمتل من صلاة الفجرذات يوم ق مجد

الخيف بمي ،فوجد رجلمن لم يمحئا ،فمال :ررما منثآكا أو صثا ق الموم؟>ا قالا:
يا رسول الله ،صلينا ل رحالنا"نحتمل أما صليا ل رحالها؛ لعلنها أمإ لا يدركان

صلاة الخاعة ،أونمر ذلك ،من الأساص -فمال« :إذا طقا ل رخالئا نأ محئا
ثنحد خماعةمحيا ةت4لم ،هإبجا دقايفألئ»رار.
ءرفاما® أي :الثانية ،لأف الأول حمنتح حا المريقة وانتهت ،و؛ ي الدمة.

إذذ إذا كاذ المأموم < الذي ثمل الافلث والإuم م الدي ثمل الفريضة
فلا بأس بذللئج ،كا دلت ،عليه هده الثنه.
ا أحرجه أحد(إ ،) ١٦١ — ١٦٠ /وأبو داويت كتاب الصلاة ،باب فيمن صل ل منزله م أدرك
الخءا•ءةإ رقم( ،) ١٥^٥والرمديت كتاب الصلاة ،باب ما جاء ل الرجل يصل وحده م يدرك
الخ،اعة ،رمم ( ،)٢ ١ ٩والنسائي؛ كتاب الإمامة ،باب إعادة الفجر ْع الخءاعة لن صل وحد،0
رنم (  ،) ٨٥٨من حدث يزيد بن الأسود

٣٧١

ه-باسا;رادإت

أثا العكس؛ إذا كاف الإمام مل ال1اءاله

مل الفريضة ،وأقزب

مثال لذللئ ،ق ايام رمفاف ،إذا يحل الإنسان وثد فاسه محلاه العشاء ووحد ازس
ملون محلاه التراويح ،فهل يدخل معهم بنية العشاء أومل المرمة وحلْ يم
يمل التراويح؟

هذا محل خلاف ،بين العلعاء ،فمنهم من قاوت لا يصح أف مل الفريضة
حلم ،النافلة؛ لأف الفريضة أعل ،ولا يمكن أن ثكوف محلاه الآموم أعل من
صلاة الإمام.

ؤمنهم من ثاو ؛ بل يصح أن ملأ الفريضة حلم ،النافلة؛ لأف الثنة وزدت،
؛ن-للثؤ ،وهي أف معاذ بن جبل هقهنئ كاف يملٌ ،ع الخي .محلاه العناء ،مم
يذهب إؤ ،قومه فيمل تئم تللثؤ الملأْر
فهي له ناقله ولهم زيفه ،ولم بمكر عليه المل :

خالخوات ،عن ذللثؤ أن نقوَل :إذ كاف قد Op؛ فقد -م الاستدلال؛ لأف معاذ
ابن جبل

قد سكي ،إل الرسول قجآئلآْؤئم ن) كونه يهلول محلاه العناء،

فالظاهز ~واف أءلم~ أف النبل هم؛ بكل القضثة وبكل القصة.
ؤإذا مدر أف رمول اممه ه لم يعلم أف محادا معه ،ثم يذم ،إل قومه ويصل
:ئم ،فإف رب الرسول .قد علم ،وهواممه ■؛ ،^،3لا تخش عليه ثيء ق الأرض
(  ٢١أحرجه الخاري؛ كتاب الأذان ،باب إذا حلول ،الإمام وكان للرجل حاجة ،رقم(• •،}٧
وم لم ت كتاب الصلاة ،باب القراءة ل العشاء ،رقم(  ، ٢٤٦٥من حل .ين ،جابر خ؛ئنبمئ.

فلح ُياض اساسذ * jكلام سيد الرسالء،

٣٧٢

ولا ق السإء ،ؤإذا كاف افئ مد عبب ولم ينزل عل ث إنكارا لهدا العمل دو ذلك
عل جوازم؛ لأف افَتعال لا يمز عائم عل ثيء غم مشروع ليم إطلاقا .فتأ
الامتدلأو حينئن .عل كل مدير.

إدل فالصحح ائه تحوز أل يصل الإنسان صلاة الفريضة خالذ من يصل
صلاة  ، ٣٧١والقياز الدي ذكز امتدلألأ عل الغ ذا-؛و ل ئما؛ااة الم مكوف
مهلروحا فاسدا لا يعتم .إلف إذا أست ،ل ايام رمقال والناس يصلون صلاة

الزاؤيح ولم تحز الهناء فادخل معهم بث صلاة الهناء ،ثم إف كنثج ين .دحلّتا
ل أ وو ركعة ،فإذا ملم الإمام فصل ركعتي لتم الأربع ،ؤإف كنث ،يحنث ،ل
الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلايثؤ ركعاُت،؛ لأنالئ ،صلخ ،مع الإمام ركعه ،وبقل
عليلئ ،ثلأ'ثؤ ركحايت.،

وهدا منصوص الإمام أحد ~رخمه الله ثحال — مع أل مال.هة خلاف ،ذلك،
لكذ منصوصه الذي نمس عليه هو سخصثا أف هدا حائز
إدلتلحصالآل:
من صل فريقه خلم ،من يصل فريقه فجائز.

من صل فريقه خلفن ،من يصل ناقله ففتها خلافح.
من صل ناقله خلم ،من يصل فريقه فجائز قولا واحدا.

المأله الثاكه؛ ق جنس الصلاة ،هل يشترط أن تتفق صلاه الإمام والمأموم
ق ن ؤع الصلاة؟  ^١ظهر مع ظهر ،وعصز مع عصر ،وهكدا ،أم لا؟
 Iا نظر :الإنماف لالرداوي(إ.) ٤١٥ /

^ةلأمسامسءإغنيبمي

٣٧٤

فاردنواا،ر أي ت تايعوْ ولا سبقوه ،وكلام الرسول ه يمئز بعضه بعثا.
وهدا البحن ،يقنع عليه بحث آحر! إذا امفت الصلأتان ل العدد والهيثة
فلا إنكاو> ل هدا ،مثل ظهر حالم ،عمر ،العدد واحد والهيئه واحده ،هدا
لأإشكاو،ذه.

لكي إذا احتلمت ،الملأتان ،بال كاثت ،صلاة الماموم ركمتثن والإمام أربعا،

أوبالعكس ،أوالمأموم ثلاثا والإمام أربعا ،أو بالعكس.
فنقولت إن كانت ،صلاة المأموم أكثر فلا إشكال ،مثل رجل لحل المجد

يصل الغربج ،ول ،أقيم.نا الملام ذكر اثه صل العصز بلا ومحوء ،فهنا صار علميه
صلاة العمر.

مول،ت الحل ْع الإمام بنثة صلاة العمر ،ؤإذا ملم الإمام فاثلمثؤ 5اق بواحدة
لخأ للأ ،الأرج ،وهدا لأإثكال فيه.
أثا إذا كاJت ،صلاة الإمام أكثز من ئلأة المأئوم فهزا مول :إن دخل المأموم
ي ا وية الثانية فا بعدئ فلا إشكال ،ؤإن دخل ق الركعة الأول فحيتي ثأق

الإيكال ،وشثل :إذا حشن ،والإمام محل المشاة ،وهدا ثقغ ممرا ل أيام الجع،
يأق الإنسان مذ اليت ،والمجد جامع للمهر ،وما أنته ذلك ،،فإذا حاء وحدهم
يصلون العشاء ،لكذ وحدهم يصلون ق اركعثن الأخيرِدين ،ثقول :ادخل معهم

بغ الغرص ،،صل اركش ،ؤإذا ّئي الإمام نأق بركعة ولا إشكال.
 )١:أ-محرجه البخاري :محاب الأذان ،باب ،إمحاب الخير وافتاح الصلاة ،رقم (  ،) ٧٣٣وم لم:
كتائب الصلاة،بابط امام الآمومبالإمام ،رقم(  ،) ٤١١منحديثحأنس

ْ-وابا،رادة

٣٧٥

ؤإذا جث ووجدتم يصلون العتاة \لآ<-م 0لكنهم ق \لئسم الثانية ،نقول I
الحل معهم بنية المغرب وسلم هع الإمام ولا مز ،لاك ما زدت ولا متنت،
هدا أما لا إشكال فيه ،وعند بعمى الناس فيه اشكال!

يقول! إذا يحنن ،معه ل الرىُة الثانتة ئم جلن ،ل الرىُة التي ض للأمام
الثانيه ،وهى ك الأول ،فذكوو جلمسنج ل الأول للتشهد.

مول ،ت هذا لا يضر ،ألث إذا دخلت ،مع الإمام ل صلاة الظهر ل الركعة

الثانية فالإuم نوف محلز للئشي وص لف ،الأول؟ هذا نفثه ولاإيكال ،وإن،ا
الإشكال ،إذا جئ ،إل المجد ووجدتر-م يصلول العشاء وهم ز الركعة الأول
وذحلث ،معهم ل الركعة الأول ،حينئذ متصل ثلائا مع الإمام والإمام سيقوم
ذإت\وم؛ ).فإذا يصغ؟

إن ثمن ،معه زيلت ،ركعة ،صلن ،أربعا والغرب ثلايثؤ لا أرع ،ؤإل جذّن،
نحلمت ،عن الإمام ،فإذا مغ؟

نقول! اجلس ،ؤإذا كنث ،تريد أن تجمع فانو مفارقه الإمام واقرأ التحيايت،
وملم ،ثم ادخل مع الإمام فيإ بقل من صلاة العشاء؛ لأJائح يمكن أن تدركه.
أنا إذا كنث ،لا تنوي الخمخ ،أو ق لا محق لة الخْ.ع ،فاك  jهذْ الخال
محيث ،إن شئث ،فاحلل للتشهد وانتظر الإمام حض يكمل الزكحه وثتشهد وسّللم
معه ،ؤإن شئث ،فاز الانفراد وتشهد ومللم.
هذا الذي ذكرناه هو القول الراجح ،وهو اختيار شخ الإسلام ابن ثيميه
لآتهاسقُاُ.
' ا نظر :الاخيارات ،العلب [طرع،ع الخاوي اممرى](م.) ٣٤٧ /

ش ري1س اسسق ض؛لأم سيد الرسلتي صإإفنيوغ

٢٧٦

ونية الانفراد هنا للمرورة؛ لأف الإئ اف لا يمكى أف يزيد ق الغرمحت ،عل
ثلاث ،فالخالوس لمرورة شرعية ،ولا بأس ؟ذا.

و؛ثا يدخل ق محوله ت اروتقيلم الصلأة)ا أركان الصلاة ،والأركان هي الأعإل
القولثه أوالفعلثه التي لا تمح الملام إلا ؟ا ،ولا ثقوم إلا ؟.١
فمن ذلك !،تكسيره الإحرام! أن يقول الإنسان عند الدخول ل الصلاة!
اراممه أكن® لا يمكن أن تنعقد الصلاه إلا يدللئ ،،فلو نمي الإن او تكبثرة الإحرام،
جاء ووقف ،ق الصم ،ثم نيئ وش/غ ق القراءة وصل فصلاته غير صحيحة

وغير منعقدة إحللامحا؛ لأف تكب يرة الإحرام لا تنعقد الصلاه إلا ؟ا ،؛ ، IJالنبئ
لرجل علمه كيم ،يصل ،قال! #إدا همت ،إل الصلاة فانبغ الوصوء،

يم انتئبل المله ءكم»ُ '  ٠٨٥بد من الئي .أ وكاJا ^١؛؛

مداوئا عل

ص.

ومن ذلك أيضا! قراءة الفاتحة؛ فإف قراءة الفاتحة ركن لا تصغ الصلاة إلا
به؛ لقوله ثعال! ءؤءام؛وأ ^ ١ينز من آلمزآازه زالزمل ،]٢ ■ :وهدا أم .وقد بهز التل

ه ه ذا الهم ل قوله! ي بزه وأف هدا هو الفاتحه ،فقال !.اءلأ صلاة لذ لم
مزأماةةالكتار،_.ااُ '.
( )١أحرجه الخاريت كتاب الاسئاوان ،باب من رد غقال،ت علك اللام ،رانم(  ،) ٦٢٥١وم لم.
كتاب الصلاة ،باب وجوب فراءة الفاتحة ق كل ركعة ،رقم (  ،) ٣٩٧من حدين ،ابير هريرة
نمحهبمثن.

( )٢أحرجه البخاري :كتاب الأذان ،باب وجوب المراءة للأمام والمأموم ،رقم (  ،) ٧٥٦وم لم ت
كتاب الصلاة ،باب وجوب فراءة الفاتحة ق كل ركعة ،رقم (  ،) ٣٩٤من حدبن ،عبادة بن
المامت ،تي؛ممتن.

قؤح لئام اساسق ض تلام سد الرسااتي

٢٧٨

لم هذا الخل فزكع مل الدخوو ل الخف وترغ ،قال النذ ه' :رإذا محم

فجم بالنيه ،ئإ أذم طوا ،نما ف1تئلم ف1شا»'ُ
ولم يامرْ الني.بقضاء الركعة التي أمغ لإدراكها ،ولولكف لم يدركها
لأمره الني ه بقفائها؛ لأف الني .لا يمكى أن يوحر الياف عن وقت الحاجة؛

لأيه ميمر ،والمبي يشر متى احتيج إل التبلسغ ،فإذا كاف الرسول
لم يقل له! إيك لم تدرك الركعة .علم اثه قد أدركها ،وق هذ 0الحال نمهل عنه
الفاتحة .وهناك تعليل أما ْع الدليل ،وهوأف الفاتحه إد،ا نحب مع الهيام ،والقيام
ق ه ده الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام ،فإذا سقط القتام ممط اليكن
الواجب ،فيه.

فصار الدليل والتعليل يدلان عل أل من جاء والإمام راكع فإثه ي،كمثتكباره

الإحرام وهو قائم ولا يقرأ ،ل يركع ،لكن إن كل للركؤع زة ثاJه فهل أفضن،
ؤإن لم يكل فلأ حرج ،وثكفيه امحب\رة الأول.
ومحب أن يقرأ الإنسان الفاتحه وهوقائم ،وأما ما يفعله بحص الناص إذا قام
الإمام للركحة الثانية مثلا ،يجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهويقرأ الفاتحه ،فتجده
يجلس إل أف يصل نصم ،الفاتحة ،نم يقوم وهوقادر عل القيام.
نقول لهدا الرجلت إف قراءثلث ،للفاتحة غو صحيحة؛ لأو الفاتحه يجب أن

ئقرأ ق حال القيام ،وأنث ،قادر عل القيام ومد قرأت يحصها وأث قاعد ،فلا ثصح
هده القراءة.

 )١:أحرجه انخاري :كتاب ،الأذان ،اب ،لا سعى إل الصلاة ،رقم(  ،) ٦٣٦وم لم :كتاب ،الم اجد،

باب ،اسحبابح إنان الصلاة بوقار وّكيتة ،رنم ( ،) ٦ ' ٢من حديت أي هريرة

٢٨٣

ه-و1بامامت

نحلي محثل الجار محل أنثانا»اا*.
فاث رى أن نشيت بمي آدم بالجواز لم يآكذ إلا ل مقام الدم؛ ولهذا ش

ائوأن

كا قرلأ الج مقدم ذنه ،بل مدم  ^١آلا  ١^١لك Jمحاك عزت،

كرجل ير يشي عله أن _ ،jJالرتمى أولا ،فلا حرج ،أوإن ان مريض ،أوإن ان
ق ر كيثه أدى ،و٠ا أشجه دلك •

ولا بد أف يكوف الئجود عل الأعضاء ال جعة ت الجهة ،والأف نح لها،
والكم؛ن ،والؤكبتير^ ،وأطراف ،القدم؛ن .فهدم سبعه أمرنا أن سجد عليها ،كا فال
الرسول ءكيأكلأ0ؤئيم ،والدي أنرنا ربتا عِأ؛جل فنقول! نمعا وطاعه .وسجد عل

الأعضاء الئبعة ل حمح الجود ،فإ دمنا ساجدين فلا تحور أن يرفع شيئا من
هذه الأعضاء ،بل لا يد أن سمى هذه الأعضاء ما دمنا ماجدين.

وؤ ،حال السجودنجغي للأن ان أل يقم قدميه بعفهإ إل بعض ولا يمرج•
أما الرتجان فلم يرذ فيهإ ثيء ،فثمى عل ما هل عليه عل الطيعة ،وأما
اليدان فتكونان عل حدو ا1تك؛ين ،أي! الكشن ،أو تقدمهإ فليلا حز تجد
بيثهإ ،فلها صفتان! الصفه الأول! أن ردها حشثكوف عل حداء الكتم ،،والصمه

الثانيه! أن يقدمها قليلا حش تكوف عل حذاء الجهة ،كلتاهما وردتا عن الثمول

( )١أحرجه أحمد ( ،) ٢٣ ' / ١من حدث ابن عباس ذهنيي.

( )٢الصفة الأول؛ أخرجها أبوداويت كتاب الصلاة ،باب افتتاح الصلاة ،رمم (  ،) ٧٣٤والزمذي;
كتاب الصلاة ،باب ما جاء ل الجود عل الحهة والأنف ،رقم (•  ،) ٢٧من حديث أي حيد
الساعدي خنغينهنن •

ضح رياس اسث|ءتي •_ ئلأم سدالرس،ض

٣٨٤

ؤيتبغي أن تحاق عقديك عن جنبيك ،وأن يرفع ظهزك ،إلا إذا كث ق
الصقن وحث أن يتأدى جارك من محافاة الغمدش فلا ثوذ جارك؛ لأيه لا ينبغي
أن تفعل مئه يتادى  ١٢٠أخوك الم لم وتثّوس عليه.
وقد رأيت يعص الإخوة الدين محبون أن يهلبقوا السنه يمتدول ق حال

الئجود امتلءادا طويلا ،حش تكاد تةولت إنهم منتطحون .وهدا لا شك اثه خلاف
الثنة ،وهوبدعة ،بل ايئنة أن ثرخ ظهزك وأن ثعلوفيهر .٠
وهدم الصفه التي أشريت ،إليها من بعض الإخوة ك،ا أما خلاف الثق ففيها
إرهاى عظيم للبدن؛ لأف اكحمل ل هده الخال يكون عل انحبهة والأنمج ،ونحي
الإي ايز يضجؤ من إطالة الثجود.

ففيها محالفه الثنة وثعديب الدن؛ فلهيا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد عل
هده ال٤يميه أن ترشدوه إل الحي ،ويقولوا له• هدا لبس سق.
ؤينبغي ل حال النجود أيما أن يكون الإمان خاشعا فه ع،جل متحفزا
علو اطه

لأيلث ،موف مول ت نبحاف رثى الأعل• أي ث يتزينا له بحلوه

عغتجل عن كل سفل ونزول ،ونحن ثعتقد بأف افه عال بياته قوى حمح محلوفاته،
كا قال اشُ :ض أتن ته ألآء 4لالأءل:ا] ،ؤإثثالم ،عاؤ اطه ف الئرآن والثنة أكي
من أن نحصر•
والصمة الثانية؛ أحرجها ملم؛ كتاب الصلاة ،باب وصع يادْ المز عل التسري بعد تكبيرة
الإحرام ،رقم( ،) ٤ ٠ ١من حدت واتل بن حجر قتهئن.

 ) ١ ،كإ أحرجه م لم ت كتاب الصلاة ،باب ما محهع صفة الصلاة ،رقم (  ،) ٤ ٩٦من حديث ميمونة
بنت الحارث ^؛^؛؟ ،١قالت ت ءكان النيئ.إدا سجد لوشاءت ببممة أن ممر ين يديه لرتء.

ساضسظأشيوثاي

٢٨٦

وثاثل فسمه باليي بُئ الّى

بالحي .فمال ت ٠لواJذى بعثك بالخى® ،وما

قالت ررواف ا لأجل أن يكوف معآرئا غايه الأعراف باق ما يقوله النثر

حى.

فقال له الض( :^^١^ ،راذا ئنت إل الفلاة قآنخ النصوء» أي:
توصا وصوءا كاملا ،ررثم انممبل القبله  ١٠^ ٤٥أي :قل! اش أير .وهذه تكبيرة

الإحرام .ارثم اقرأ ما سثر منك منر المنآن>ا وق ،ست الثنة أنه لا بد من ،قراءة
الفاتحة .رريم ارج حمر ثهلتئتر را'كنا ا أي :لا تئ ،يلر احلمثى واسم .رائم اري
صعضيضفياركوع،رلهذا
خش،مح؛،ئء»أي:إذا
من الثنة أن يكون الركؤع والقيام بعد الركؤع من اوئي أو متقاريمن .رريم انجاJ

حمر دْكرر ثاجدااا أي :ثهلمس وئتم .ررم اري لحمر ثطثئتر جالنا>ا وهذه
الحل ة بن المجل ،تثن .رامم اٌذحد حز تهلممنر ساجدا® هذ.ا هو ال جود البمانخ.

 :ررتأ اقننر ذلك و ضلأتك محا» أي :اسل هذه الأركاف :القيام ،والركوغ،
والرقع منه ،والثجود ،والحلومر و؛و؛ الئجاوتن ،والثجاوه الثانيه ،ق حمّح
الصلاة.

الشاهد من ،هذا قوله :ارحمؤ ثطثئت ،®،وقولة فيإ قبل :ءإيك لم صل ®،فدو
هذا عل أيه من لا يطمئن ل صلاته فلا صلاه له.

ولا فرقا ثما هذا ؛ثل ،الركوع والقتام بعد الركمحع ،والثجود واإمس بتن
السجدص ،كلها لا بد أن يهلمئن الإنسان فيها.

 ، JU؛حض العلياء :والهلمأنينة أن يم تقر بقل"ر ما يقول الدكز الواجم ،،ق

الركن' فْي ،الركؤع بمدر ما تقول :راسحال رق العظيم® ول ،ال جود كذللث،،
بمدر ما يقول :راسحاف رب الأعل® ،وق ا"لحلومر ،؛؛ن السجدلإزا بمدر ما ثقول:

٢٨٧

ه-؛او،ا،رادة

ٌرب اغفر ل" ،ول القيام يعد الركؤع بمدر ما تقول؛ ®وثنا وللئه ا-اثمداا ،وهكذا.

وذكن اثدي يظهئ من الثى أف اشاتي أم قوى ذلك؛ لأو كوذ الط،انية ب٠ثلار
أن ثقول( :رنحاف رو العقيم >ا ي الركوع لا فلهئ لها أر؛ لأف الإن اف إذا قاَل:
اض أكآر ،محاق رو العقيم .ثإ يري ،أين الهلمانينة؟
هذا الرجل مهلمئإ.
فالظام اثه لا يد من استقرار بحيث

وعجبا لابن آدم كيفت يلعب يه الئيهلان؟! هو واقف؛؛ن يدي اممب مؤجل
يتاحي اممه ويتقرب إليه بكلامه ويالثناء عليه ويالدعاء ،ثم كاثه ملحوق ل صلاته،
كأف عدوا لاحق له ،فتراه

مى الصلاة ،لماذا؟

أنث ،لو وقنت بتن يدي مالث ،من ملوك الدنيا يناحيالث ،وعنامحزكؤ ،لو ؛قيث،

معه ساعتي محكلمة لوحدن ،ذللئ ،سهلا ،تقم ،عل هدمنلث ،،ولا تنتقل من ركؤع
إل مجود ،ؤإل جلوس ،وتفرح أل هدا المللثف يكلملثؤ ولوحلمز معلئ ،مدة محلويله،
فكيفث ،وأنت ،تماحي رثلئ ،الذي -؛?  ، lIaLورزملث ،،وأمدك ،وأعدك ،يناحيه ومرب
هذا الهروب،؟!

لكن الشيaلال عدوللأن ان ،والعاقل الحازم المؤمن هوالذي يتخذ الشيءلال

ءدوا ،كإ هاو اممه ثعال؛ ؤ إن ألسطنن ؛ع عدو
بذ آمثب آشم ه لغا<:ا■].
فالواجبج عل الإنسان أن يهلمئن ل صلاته

عثو'١إثا يدعؤأ حريمحُ ,وؤمأ
تفلهر عليه ق حمح أفعال

الئلأة،وكذلك ،أقوالها.

مسألهت ما حكم من لم يقم الصلاة؟

ابواب عن ذللئ ،أن مولت أما من لم يقمها عل وجه الكإل،بمي انه أخل

ش يياض الصاسقض؛لا ،،سد،}٣^١

٢٨٨

يعفن الأشياء امحئلة للعثلأة ،فإل هازا محروم من الأجر اثدي نحصل له بإكإو
الصلاة ،لكثه ليس يايم ،فمثلاث لؤ اقممبمز عل ®>اسحال ري العظيم ،ق الركؤع مع

اشأنية لكاف كاما ،أكتئ محروم ْن يز ادة الأجر و التسبيح.
وأثا نن لمبمؤا أٍة،بمي أنه تركها؛51^1؛؛ ،هذ\ كام  ٧ض الإسلام
كفرا ثمحرجا عن الملة ،يمج من عداد ا،لدير؛) ق الدئيا ،ويكون ق عداد الكافرين

ف ا لأجرة ،أحم اليي .اله نحشر مع فرعوف ،وهاماف ،وثارول ،واي بن حلم، ،
وهولا؛ رووس الكفرة نحشر معهم والعياذ بافء.
أثا ل الدنا فإنه كام م'د نحن قل وئ الأم أن:ددعنة لشلأة ،فإِن صل
فداك ،ؤإن لم يمل محتله محتل ردة -والعياد باممه -ؤإذا دل هتو ردة حمل ز مثارة
بعيدا عن اللي ،وحفز له حفره وثمل فيها؛ حش لأنادي اكاز براتحته ولا ينادى

أهلة وأصحابه بنشاسته ،فلا حرمه له لز أبقل عل ؤلهر الأرض هكذا؛ ولهل<ا
لا يغئله ،ولا ئكئنه ،ولا مل علمه ،ولا يدنيه من مساحي• الملمين للصلاة عليه؛
لأنه كافئ م5د.

فإذا ئاَل ئائل :ما ئدا امملأم؟ أثدا يناف أم نحاز أم عاطفه؟
مما :لمل يزامحا ،ولا نحاثلأ ،ولا عاٍلفة ،ولكقا نقوله بنقض دلالة كلام
اممه يمال وكلام رسوله س ،وكلام أصحاف رسوله ة-هةؤل.

أما كلام افه :فمد محال اممه ثعال ق محورة التوبة عن المشركين :ؤ؛ن ئابوأ

وأناما آلكثلوء وءازأ ألرً—و؛ ؤلؤأعأ ف^١١ ،؛؛?؛ ،ه تال-و;ة•  ١ ١ا ؤإن لم يكن ،فليسوا
( )١أخرجه أخمد (  ،) ١٦٩/٢والدارعيي ق سنه رنم (  ،) ٢٧٦٣من حديث عبد اف بن عمرو
ة.بم؛؛ا.

٣٨٩

ه-ب1ب،ا1راتهت

إحوائا لما ل الدين ،ؤإذا لم يكونوا إحوايا لما ق الدين فهم كمره؛ لأو كل مؤمن
ولوكان عاصيا أكبر معصية لكنها لا نحرج ْس الإسلام فهو أخ لما ،إذا اقتتلت

طائفتان من الؤم؛ز ،فمن العلوم أف قتاو الملم كفر ،لكن لا نحرج من الملة؛ لأف

ئثوق وقاه ني))را؛ ،ومغ ذلمث ،فإة سا المقاتل

 . ٠^٧١قاَل:

لأحيه أخ لما ،ولانحرج من دائرة الإيإن؛ لقول الأأهJعال! أؤوإنء11بمنافي> ين آلمحبمز
أهثتلوأ  ١^٢^١٥؟؛؛؛ I،لإن بمث ،إغتذث«تا يمل) آ'لآمنح ،ثنأؤأ أؤ تنج ،لمحنر ^ ٠،اثآ أم

ؤ ءن

هدم_أ تمتا }ء

آقة محق آ'محطتك 0لنماالتنينون

إ-ءوء ثأصيحؤأ«يرو ،ثمبح_ه لالحجرات;بم.]١ • -

ادن الطائفتان المقسلتان إحوة لما مع أنها معصية عظيمة.

فإذا قاو اضُ ي \أثوين :ه ثأيإ ناكاثوا ألكءآ ن;او ^١؛
ؤ"حو[ءكم ق آليين ه ا-الرثة•  ، ٤١١إدن إذا لم يقوموا بهذه الأعإل فليسوا بإخوة لنا،
هل.ا من القرآن.

أما من الثنة 1روى مسالم ق صحيحه عن جابر بن عيي .افه هؤقههة؟ أف
وال_ظثض
مّبرلهئاو:

لكُستجالآم،محومهاكزكُممك
الصلاة® فإذا تركها صار غير م لم ،صار مشركا أوكافرا ١
( )١أحرجه البخاريت كتاب الإيعاز ،باب حوف الومن من أن بمط عمله وهو لا يشعر ،رهم
(  ،) ٤٨وسلم ت كتاب الإيعاز ،باب بيان قول النيئ ه؛ وسياب الملم سوق ونتاله كفرة،
رهم (  ،) ٦٤من حديث عبد افه بن مسعود ئ.بمته'
( )٢أحرجه ملم :كاب الإيإن ،باب إطلاق اسماممرضمنتركاسمة،ردم(أم).

ه-إاواالرادات

و(لأ) ناله للجنس ،ثض الكم والملل ،وائدي
الإسلام ما ئوإلأكفت ،إذذ ض رك الصلاة فهزكام.

٣٩١

ولا

ويترب عل ثرك الصلاة أمور ينتويه وأمور أحرويه؛
الأمور الدنيؤية!

أدلا :أل يدض إل الصلاة ،فإذ صل محالا ئل ،وهذا واجب عل ولاة الأمور
وحونا ،وهم إذا فثهلوا ق هدا فوف يسألهم اف ثعال إذا وقفوا ب؛ل يديه؛ لأذ
بلأثصايمبمدضاسبمننيئلأ?و•
قا Jالرسوو ه ااس بدو ديته 3اهتلوةاارم

ئانيات لا يزوج إذا حهلن ،،محإف روج فالعقد باطل ،واجلرأْ لا نحل لة أذ
يهياها ،وهويطا أجنبية —والعيال باش— لأل العقل غثر صحح؛ لقوله

ءي«ثمئن م؛شتي * yيتيئن إئ ئؤ لاين جو ثلمة"ئم نحلل لن ب [المتحف. ] ١ •:
ثالثا :أنه لا ولأيه لة عل أولاده ،ولا عل أخواته ،ولا عل أخد س الماس؛

لأف الكافز لا يمكن أن يكوف ولثا عل م لم ابدا ،حش ينته لا يزوجها.
لو فنصنا واحدا بعدما تزوج ،وير وصار له بنات ،صار لا يصل —والعيال

باممه — فإثه لا يمكن أن يزوج بنته.
ولكذ إذا ئال ،قائل :هدا منكل ،يوحد أناس عندهم بنات وهم لا يصلون،
كيث نعمل؟
 ) ١ ،أخرجه البخاريت كتاب ابهاد ،باب لا يعيب بعذاب  ، ٠٥١رقم (  ،)٣ ٠ ١٧من حديث ابن
عباس ^^^١٠

ش ئاض انماسذ j.تلام سيداارسلء،

٣٩٢

نقوو :ق بثل هدم الخاو إذا لكو لا بمكن التخئص بن أن :مقد اللكخ
للبنات فإل الزوج نجعل أخاها أوعمها مثلا أوأحدا بن عصب1ترا الأقرب فالأقرب،

حب ترسبا الولاية ،يعقد له بالئر عن أبيها حى يتزوج امرأة بعمد صحيح،
أما عقد أبيها لها وهو مرتد كام فلا يصح ،ولو يعقد ألم ،مرة فليس بثي؛ •
رابئا• لوتزك الصلاة ق أثناء زواجه اشح نكاحه ،ومثاله! رحل تزؤج امرأة
وهي تصل وهويمل ،وبعد ذللثج ترك الصلاة ،فإثنا نقول• بحب التفريمح ،بينه وبص

المرأة وحونا حش يمل ،محإذا محزمنا بينها واعتدن فإيه لا يمكن أف يرجح إليها،
أما نل انتهاء العدة ،فإنه إذا أّللم ورجع إل الإسلام وصل فهل زوجته ،أثا إذا
انتهت ،العدة فمي• انفصيت ،منه ،ولا تحل له إلا ؛عقي• جل•يل• عل محول حمهور أهل

العلم ،وبعضهم يقول• إث|ا إذا انتهث ،من العدة مال،كت ،نمنها ،ولكل لو أملآ
وأرادت ،أن در"أع إليه فلا باس؛الون عقي ،.وهذا القول هوالراجح؛ لدلالة الئق
عليه ،لكن فائادة العدة هو أما قبل العدة إذا أسلم لا حيان لها ،وأما بعد العدة

فلمها الخيار إذا أسلم ،إذ شاءت رجعت ،إليه ،ؤإذ شاءت لم ثر•ى.
حائنا! ؤمن ذللئ ،أيما ايه لا ولأيه له عل أحد كن يتولاه لو كاذ مل،؛

لأف بن شرط الولاية الشوالة ،والكافر لمز بنيل ،فلا يكوذ -ارك الصلاة ول!ا
عل أحي• ين عباد اممه المسلمن أبدا ،حر لوكائن ،ابنته فإيه لا يزوحها؛ لأيه ليس
لة ولأيه عليها.

سادسا! ومن ذللئ ،أيما أنه لايغل ،ولايكمن ،ولايصل عليه ،ولايدفن

ْع الملمتن ،ؤإنا يجرج؛> إل الر ويجفر له حمره يرمس فيها رمنا لا نرا؛ لأنه
ليس له حرمة.

٢٩٢

ه-ب1بامادات

ولا محل لأحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يمل أن يغ له

أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يمنون عليه؛ لأد 4يكون بذلك غائا لاومسلمين،

فإن افه ثعال هاو ليه عفيهألصاوْؤئم ق حى النافهين ،وهم كفاو لكنهم يفلهرون
الإسلام ،قال؛ ءؤ محلإ صؤ عل م ننبم ثاث أيا ولاثم و مْء إغي|َةدثوأ أش ه
لاورة:أه] ،فدو هدا عل أل الغمز مانع من الصلاة ،ومن القيام عل الفر بعد
الدفن.

ونال اش ثعال؛ ؤ تاكرنث. -ليئي وأكهمنح «اموا او)دننعغثوأ

وؤ

٤ً٠ام ١أول رف بن بمزما بجنك لثن؛ ٧٣١؛ آمحتب للجمي ه [اكوة":؛؛ .]١
ويال بعضى الناس عن الرجل ٠^١؛ بزك الصلاة يقدم للملأة عليه بعد
موته وأنث ،شاك هل هو يمل أو لا؟

إذا كاف هدا الشك ميا عل أصل فإنك ،إذا أزذت أذ تدم له تقول:

*اللهم إنكاذ مؤمنا فاغفز له وارخمهء فتقيده ،وحذا تسللم س شنه.
وأما الأمووالأحرؤيه المرسه عل 5رك الصلاة فمنها:

 ~ ١العذايح الدائم ل قرْ ،كإ يعدمب ،الكافر أوأشد.

 ~٢اثه بحئر يوم القيامة مع فرعون وهامال وقارون وآبا بن حلب•
 "٣اثه يدحل النار فيخلي فيها أذ الآ؛ال*ين•
وذهث ،بعمى العلماء إل ايه لا يكفر كفرا محرجا عن الملة ،وامتدلوا ببعض

النصوص ،ولكن هذْ اشوصى لا نحرج عن أحوال حمسة:
 -١إثا أنه لمز فيها دلاله أصلا عل هدْ انسألة ،مثل قول بعضهم :إن

شؤح;طس اساأ،ازا*زهدم سدالرسلء،

٢٩٦

لإضن;محاكزكنممكص'''،خمم
 S(C£.ijرءكفئ دوو
'
الأصغر والشرك الأصغر ،مكون بمعس ثوو اين عباس

كفرا،ا )(،_ ٠؛ ما الذي يوجب لما أن ثحمل الحدث عل ذللث،؛ لأن الكفن إذا

أؤللى ولم يوحد له معارض فهوالكفئ الحقيقي الأكثر•
رر;؛ن اوجل وئ الئمر واكزك»،
كه ومد ئاو الرسول
فجعل هتا حدا فاصلا(بين) ،والبينثه متقي أف اات؛ايتين منفصلان بعفهإ عن
بعض ،وأق اأراذ بالكفر الكفث الأكت.
وحيتثد تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة موجه لا معارض لها ولا مقاوم

لها ،والواجب عل العبد ا،لومن إذا دل كتاب افب وستة رسوله .عل حكم مى

بل الثئغ اممه ،ما قاله ثعال وقاله
الأحكام أف يقول به؛ لأينا نحن ل نا
رسوله .فهو الشرع ،نأحد به ونحكم بمقتفاْ ،ونومن به سواء وافى أهواءنا
أم حالمها ،فلا بد أن ياحد بإ دل عليه الشمع.

واعلب أن كل خلاف يقع ين الأثة إذا كان الخامل عله حن القصد مغ
بذل الحهي .ق الت٠مى ،فإو صاجه لا يلام عاليه ولا يضلل؛ لأيه محتهد ،ومد هال،

المئ عكبجأص،ةصمت ارإذا حكم الحاكم فاجتهد فأحطأ ،ثم أصاب مله أجران،
ؤإذا حكم فاجتهدثم أحطأ فله آجئ®؛ ا.
( )١أحرحه م لم؛ كتاب ،الإي،ان ،باب ،إطلاق اسم الكفر عل من ترك الصلاة ،رقم( ،) ٢٨عن
حديئ ،جابر ة؛ؤوءنن•

^سرك(آ/ملم)،واّفيالمنهمص./آ).
رآ)أحرجه
( )٣أخرجه الخاري :كاب الأعمام ،باب أجر الحاكم |ذا اجهد ،رقم(  ،) ٧٣٥٢وسالم :محاب
الأثضية ،باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ،رنم( ،) ١ ٧ ١ ٦عن حدبئ■ ،صريبن العاص زطؤتجإ.

ْ-بابامادات

٢٩٧

وليس من حق الإنسان أن يقدح ق أحيه إذا حالمه ق الرأي بمقتهى الدليل
محدْ.

أما من عاند وأصر بعد قيام الحجة عليه فهدا هوالدي يلام.

وجذا التقريرثعرف اثه محب الحذر التام من التهاون بالصلاة ،واثه محب عل
من رأى فخصا متهاوئا فيها أن ينصحه يعزيمة وجد ،لعل اطة أن جديه عل يده
منال بذلك ،خذا £جر'\.
وقوله :ررإطء الزكاة»:

إيتاء بتعنى إ-صئاء ،ثانيال بنعش محيء ،وش؛تهش حاة ،وش بمعز
ض•
فإيتاء الزكاة بمي• إعهلاؤها لمن مئأ اض سبحاثه أن يعطوا إياها ،والزكاة

ماقوذْ مى الزكاء ،وهوالهلهارة والئاة؛ لأف النم بملهث نفثة من الخل ،ؤيئي
ماله بالزكاة ،قال اطه مال؛ ؤ-نن مذ  ٢^١صدعه تملفرهم وزهؤم ها ه [اكوة:م• .]١
والزكاةثعريمها :ثصسج ،مثير شرعا من ماو محصوص لهنايفة محصوصة.
رانصيب من مال'ا وليس كل المال ،بل أموال معثتة بينها الرسول س ،ويعضها
م؛؛وأ ق القرآن٠

وليس كل هذه الأجناس من المال محن ،فيه الزكاة ،ثل لا بد من شروط.

والزكاة جزآثط<,دى حا الإنساف زكنا من أركان الإسلام ،ظئث بما نفنة
من البخل والثذيلة ،ويهلهئ حا صفحات ،كتايه من اء-هلايا ،كا قال البي

قهمح يياض اسدهءن *زهدم سيد الرطه،

٣٩٨

راالصذهه ئطفئ الخطية كا يطفئ الماء النازءر  ،٠أقفل المدهاُتج الزكام،
محرجه ل زلكتك أقفل من درهم محرجه تهلوعا؛ لأف  ^٥١ثعال قاو ز ااثالثا
المدمي • رُ دلك مرب إئ عبدي بثي ء أحب إئ ئ افرصته عليؤ ®ر  ،٠وركعة من صلاة

مقروصة أفضل من ركعة من صلاة تهلئع ،فالفرايص أفضل من الخعلؤع.

سيا،ونيالإحانإلس؛لأن الزئمحسنإل
المدفؤع إليه الزلكة فيحل ق عداد اشصتن الدين يدحلون ل محثة اغ ،كإ قال
افهتعال :ؤدآ-مئوأإث؛ئن

ه [اوقرة;هه .] ١

وو الزكاة أيصا- :اليف ب؛ن الناس؛ لأة القراة إذا اعطاهأ الأغنائ من الزكاة،
ذم ،ما ي موسهم من الحقد عل الأغناء ،أما إذا ْن»نهلم الأغياء ولم يفصلوا
عليهم بثيء صار ق نقومهم أحقاد عل الأغياء.

وو الزكاة أيصا :إمحاآ للفقراء عن افئل؛ لأة القفز إذا قدز أف الغض
لا يععليه شيئا فإثه عنشى منه أن يتسلط وأن يكز الأبوابح وينهت ،الأموال؛ لاثه

لأ بد أن يعيش ،لا بد أن يأكنر ؤيشرمتؤ ،فاذا لكل لأ يعتر شيئا فإل الحؤغ والععلثن
والعري يدفعه عل أن يتسلط عل الناس بالثرقة والنهت ،وغجر ذللئ,،
وز الزكاة أيصات حلس ،للخراتر من السإء ،فائه قد ورذ ق الحديث !،ءاما مغ

ممزكاْمالهمبجبوا اكطزمنالياء»رم.
()١أخرح 4أحد(ه ،) ٢٣ ١ /والترمذي :محاب الأمان ،بام ،ما جاء  jحرمة الصلاة ،رنم(،)٢ ٦ ١ ٦
وابن  : o-Uكاب المحن ،باب كف اللسان ل الفتة ،رقم(  ،) ٣٩٧٣س حدبنح معاذ بن حل
خنهبمئن.

ر  ) ٢أخرحه البخاريت كتاب اإرقاق ،باب التواصع ،رقم (  ،) ٦٥٠٢من •حديث أيى هريرة غنكيثؤبمنه•
( ^!)٣اينْاجه:ئاباكن،باب ^^بات،رقم(اا'ئ)،وموافدرك(إ»/إه)،
وصحح إسناده ،من حديث ابن صر ة.بمتمحأ.

ضح ئاض اساسق •_ ئلأم سد ائرا،طيا

وظهره ،ئ،ا بردت أعيدت ز يوم لكو مماوارْ حمسي ألم نته ،حى يممى )JU
الناي وى نبله :إثا إل الحق'،وإنا إل النارءرأر ،فإف ثذا الحدث يدل عل أنه
لايكفئ ،لأنه لوكان كافنا بزك الزكاة لم:فن له شل إل الحنة ،والحدث يقوو:
محط:إثاإلافئِثاإلالأار)و

وعن الأئ^ أحمد زحمئآقذُأ' رواة أنه يكفئ إذا بخل بالزكاة ،قاو :لألما نكن
من أركان الإسلام ،ؤإذا فات نكن من أركان الين ظ اث

ولكن الصحخ ائه :لا يكئر ،إلا أثه عل حطر عقلتم -والعياد يافه  -وفيه هدا
الوعيد السديد.

تسأله ز الأمواو الزكؤة :لأو الأمواو ليت كلها فيها زكاة ،بل مها ما فيه
الزكاة ،ومنها ما لا زكاة فيه ،فالزكاه واحة ق أمور:

أزلا :الدهي والفئه :فثجث الزكاة فيها عل أي حاو كانا ،مواآكان
نقودا كالدراهم والدنانر ،أو نمرا كالمني من الدم ،والقمة ،أو حليا يلبس
أو يستعار ،أو غر ذللئ .،فهذا العدو -وهو الدهن) والفصه -فيه الزكام عل كل

حال ،لكن بشرط أن يبلغ اشاج ،لدة سنة كاملة.
واشبماب) من الدهسؤ :مح ة وثانوف حراما ،واشاب ،من القصة يته
وحون نيالا سعوديا ،وهل خمس محتة وحمة ؤتعوف جراما( .) ٥٩٥
فتن عنده مى الدم ،أوالفضة هدا الهدار مالك) اشان) ،فإذا استمؤ ذلك،
إل عام الشة ففيه الزكاة ،ؤإن نقص فلا زكاة فيه.
( )١أخرجه منم :ئاب الزكاة ،بابإتم مانع الزكاة ،رثم( .) ٩٨٧
^^^محواترص( ،) ٢٢١/١واهم( ،)٩- ٨/٤واتكا.) ٣٧٩/١ (j

-0واوا الرايات

ولكن إذا كاذ الأن او محا-ما و انمم مثلا وليز يقيها لشية والمل،

ؤإثا يثري الهمه اليوم وسنها غدا يطلب الربح ،فهذا عليه الزكاة ،ولو لم إكن
عنده إلا واحدة إذا يلمن ،نصابا ق الفضة؛ لأف عروض التجارة فيها الزكاة بكل
حال ،ونها-اا مقدر بنصاب الدمث ،أو القصة ،والعالمي ،أف الأحظ للفقرام هو
الفقه  ،3زماننا؛ لأو الدمن ،غال.

الثاك من الأموال الركؤثة؛ الخارج من الأرض من حثونم ،وثإر ،مثل اشر،

والر ،والأرر ،والثعثر ،وما أشبهها .وهدا لا بد فيه من بلؤخ المحاك ،وهوثلاثمئة
صيع بملع الّى

ويعرفه الدين ياخن<ون الزكاة من الفلاحس •

فإذا كاد عند الإنسان نخل يثمر ،وبلنتح ث،اره نصابا وحن ،عليه الزكاة،

وبحب عليه أن بنرج من متوئط الثمر ،لا من الْلث— ،^^ ،ولا من ٠٠^^١؛ ف؛ثلام،
ؤإنإ يكوومزالوط.

ئذا باغ الإنسال ثمره فإثه يزكمح ،س الثمن ،ومقدار الزكاة ل الخارج من
الأرض العثز ،إن كان يثرب محمحا بدون مكائن أوننواتر فإف فيه العشز كاملا،
واحد من عشرة .فإذا كاف عنده مثلا عثرة آلاف ،-كيلوفالواحّب ،عليه ألم ،كيلو.

أما إذا كاف ي تخرج الماء بوّسيلة ،كالمواتار والكائن وشبهها ،فإن عليه محق
العض^٥٠ ،؛ ،عثرة آلاف ،كيلو خممئة فمط ،.وذللث ،لأف الن.ى يمي بموونة يغرم
لمه الفلاح أكثر مى الذي يسمى بلا مرونة.
فكال من حكمة اممه عَةتجل ورحمته أن حمن ه الزكاة عل هذا الذي يقيه
باإلووذي والتعب•

ش يياض اساسق •_؛لأم سد ائو،التي

أما الراخ من أصناف الزكاة؛ فهو عروض اكجارة ،وعروص التجارة :كو
ما أعده الإنسان للتجارة ،من عقارات وأقمشة وأوابخ ومثارات وغرها ،فليس لها
ثيء مطاط فكل ما عزصته للتجارة ،بمي' ملكثص من أجل أنثنتفلز فيه الكسسن،؛
فإل عروص محارة محب عليلئ ،أن رمحه.

ؤمقدار الزكاة فيه ربع العشر كالدم ،والقصة ،أي :واحد ق الأروع؛رر .وق
المائة اثنان ؤنصف.

ؤإذا كاف لديلئ ،مال ،وأردي؛؛ ،أن ثعرف مقدار الزكاة فالمسأله مهلة ،أقئلم
المال عل أرثبمس والخارج بالقسمة هوالزكاة.
فإذا كا 0عند الإنسان أربعون ألما مى الدراهم ،فزكاتيا ألف درهم ،وق مائة
ألم ،ريال ثلاثه آلاف ،ريال ،وهلم جرا ،المهم إذا أردت حاب ،زكاتالئ،
مى المال فاقسم المال عل أربعين ،فا لخارج يالقمة هوالزكاة.

وثم عروض التجارة عروصا؛ لأل لمل ،بثابت ،بل بمرض ؤيزول ،،فكل
عرمث \.ألحثوو
ثي؛ بمرصن ؤيزول بنش ^^ ،1كا قال اف ثعال:
ألثتثا4لالاء:أا>].

والأموال التجارية هكذا عند الثجار ،يثري الإنسان السالحه لا يريد عينها،
ؤإنا يريد ما وراءها من كسه؛ ؤلهدا تحده يشريبا ق الصباح وتكبه ق آحر
النهار فيبيعها ،فعروض التجارة إذ 0كل ما أءد 0الإنسان للاتجار ففيه زكا0ب

وكيفية زكاة العروض ال إذا حاء وفتؤ الزكاة ق مالك ،تقوم كل ما عندك من
هذْ الروض؛ وقفرج رع عشر قيمتها ،حى ؤإن كنت ،لم ثثرها إلا أحيرا ١

ه-ب1واا،رات؛ت

٤٠٥

مثال ذلك؛ إن ان تحل زكاته ق شهر رحعت ،،واثرى يالعه ق شهر ربح،
فقول له• إذا جاء شهر رجب فقدر قيمثها بإ ن اوي وأحرج زكاما.

محإذا محال؛ إما لم تم عندي تنه؟ محلنا؛ لا عترْ ذ عروض التجارة يالسة،
عروض التجارة مبنية عل القيمة ،والقيمة لها ثنة عندك ،فممدرها بإ ن اوي

وقث ،الوجوين ،،مواء كاذتا أكثر اشمتيثها به أم أفل.
فإذا قدر أنلئ ،اشاريتها بعثرة آلافي ،ريال (  ) ١٠ ٠ ٠ ٠وكادت> عند وجوب
الزكاة تساوي ثانية آلافي ،رال(  ) ٨٠ ٠ ٠فالزكاة عل ثانية .ؤإذا اثوثها بثانية

وكائن ،ن اوي عند وجوب الزكاة عثرة ،فالزكاة عل العثرة ،ؤإذا كنت ،لا يدري

هل تكب أو لا تكن فانمم رم  ،^١قاعي رأز الال٠
مصارف الزكاة؛

تحرى الزكام إل الل-ين عيهم افه يحكمته ،فقال ،ثعال؛ وقا آلصدقت
محبجم دف٠^ ،؟ ،وأُثذو رم
لامثرت وأل٠ثكن وآّما عؤا
ّؤيإٍ ،أش وآ.ما ألشتل همصه انك أقه ه أي :لا بد أن كوو الزكاة ق هدْ الأصنافب،
ُؤوائهعلسهم،كير ه[اكوة*:ا*]ّ

فالفقراء والماين هم الدين لا نجدون كفايتهم وكفايه عواملهم 1و 1منة.
مثاله؛ رجل موظفل براتب ،شهري قدره أربعه آلافي ،ريال ،لكن عنده عائاله
بمرق مئة آلافي ،ؤيال ،فهذا يكون شرا؛ لأمه لا محو ما يكفيه.

شطيه أربعه وعشرين ألما من الزكاة من أجل أن محمل نفقته.
ورجل آخر راتبه مته آلاف ،ق الثهر ،لكنه عنده عاتله يرم ،وا،لؤنه مديدة

قؤح رياس اساسق •ز؟لأم سيد الر،مزا ^^^١٥

لايكفثه إلا اثنا عشرألئا ،فنعطه س الزكاة اثنتن وسبعتن ألما• يقول العل،اءت ئعطيه
ما يكفيه لمدة شة• ولا نعطيه أكثر من كفاية تنة؛ لأيه عل مداو الشة Jأق زكاة
حديده تند حاجته؛ فلهيا قدرها العالإء بالسة.

فإذا ةاَل ئائل :أى أشد حاجه :الشن أوا،وكين؟

قال العلمإء :إثإ يبدأ بالأهم فالأهم ،وافه ثعال قد بدأ يالفشو ،فيآكون الفشر
اشد حاجه من المأكانء

الئالت :العاملموو عيها :أي :الدين زلاهم رئيز الدولة أص الزكاة؛اخدولما
من أهلها ؤينفقوما ق متحمها ،فيعطيهم رئيس الدولة مقدار أ-مهم ولوكانوا
أغنياء؛ لأمم ستحموما بالعمل لا بالحاجة.

فإذا قال وئ الأمر :هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فرانيه ألث ريال،
فنعطيهم عل ألم ،ريال من الزكاة؛ وذللث ،لأمم ضأون' و الزكاة تجلحة الزكاة

فأعطوا منها• لكن إذا أخب ،وئ الأمر أن يعهتهم من بيت مال الم لمين المال العام
ليومر الزكاه لمستحمها فلا باس.

 ^١^١المزنفه قلويم؛ ^ الدين يولفون عل الإسلام ،يكوف رجل آمن

حدثا ومحاج أن نقوي إيإثه ،فنعمليه من الزكاة من أجل أن يالث الإسلام ومحب
الملمتذ ويقوى ،ويعرف أل دين الإسلام دين صلة ودين رابطة •
ثانيا• ومن التأليفي ،أن نعطى شخصا للتخلص من شرْ؛ حض يزول ما ق قلبه
من الحمد عل الملمين والعداوة.

واحتلث العلياء :هل يشرط ق المؤلفة قلوحم أن يكوف لهم سياد 0وشرف
ل ق ومهم أو لاثشزط؟

٤٠٧

٥

والصحيح أثه لا بمترط ،حش لوأعطث فردا مى الناس كولخه عل الإسلام
ض

أنا إذا أعطت ذرئا س الطس من أحل أن تدفع ثؤْ فهذا لا محرز؛ لأو
الواحد من الناس ترفعه إل ولاة الأمور وياخذون حماك منه.

الخاص< :ثذ ^١؛> :ذم الطإئ أما تشل ثلاثة أنولع:
النؤع الأول :أن ستري عبدا فتعتمه.
النؤع الثال :أن تساعد مكاذا ق مكانته ،والمكاتب هو العبد الذي اشرى
شسه ممن ّده *

النؤع الئالث :،أن ملئ ٦١- ،أسوا ملنإ عند الكفار أو عند غيرهم ،حش لو
احتطمؤ م لم عند أناس ظلمة ولم بمكوْ إلا بفداء من الزكاة فلا بأس.

الثادس :قوله:

والغارم :هوالذي يكوئ ق ذقه دين لا يتهلح

وفاءه ،أو يكون ل ذقه دين لمصلحة عامة ؤإن كان يتهلح وفاءه؛ ولهذا قال
الئلمإء :إف العرم نوعان:

المع الأول :الغارم لغثره.
والنؤغ الثال :الغارم لقسه.

الئؤع الأول :العارم لغيرْ هو الذي يغرم مالأ لإصلاح ذات البين ،مثل أن
يكول بين قبيلش نز(غ ومشاحر 0ومخاصمه ومحاداه وبغضاء ،فيقوم رحل من أهل
الخثر فيصلح؛؛ذ القبيمح ،عل مال يلةز.م به ل ذمته ،فهنا يكون غارما لكن ليس
لشسه ،بل لمصلحة عامة ،وهي الإصلاح بين هاتين القسالتيرن.

قيح (

٤١٠

اسسزاض هدم سد اأرسلتي

بما عن نفسك؛ لأف هدا أسر له وأحن ،ولكن محب عالما إذا كط  JJJ؛؛ الزلك 0أن
نحدز من حيلة بعض الماص.

يعفى الناس يقدم للث ،كثما بالدين الذي عليه ،وتول ما ثاء اف أن تؤو،
ويعد ستة يقدم للث ،نفس الكشف ولا محمم الذي أوق عنه ،فانتبه لهدا؛ لأي بعمى
الناس —والعياد باممه— لا يمه حلان أم حرام ،المهم اكتساب الماو  ،فياق؛القائمة
الأول التي قد قفى نصمها ويعرضها ءليلئ ،sفانتبه لذللث.،

وقد قدم لنا من هذا النؤع أشياء ،وذهننا ن لم الدائن بناء عل الكشف الذي

قدم ،فقال ،الدائن• إيه قد أوقاف• وهزم مشكله ،لكن الأناف يتحزو ،وهو إذا
ايقى افه ما استهلاغ ،ثم ت؛يرنا فيإ يعل -أف الذي أحذ الزكاة ليس أهلا لها فإف ذمته
تثزأ ،وهذه من نعمة افه .يعني ت لو أءطنث ،زكاثك شخصا يم تبس للث ،امه ليس
من أهل الزكاة رغم اك اجتهدت؛ فلا ثيء عاليك ،وزكاتك مقبولة.

الساع قوله؛ ءؤووِلإ ٍح مجيل أقه ه!
والحهاد و مسل اممه هز القتال لتsكول كلمه افه هي العليا ،هكذا حدذْ المبو
 .حيتإ ثئو عن الرحل يقاتل شجاعة ،ويقاتل حمثة ،ويقاتل لإَى مكانه ،أي ذلك
وسبيل اممه؟ قالت ررمن ئاثل لكوذ 'كلمه افه هي العليا لهوؤ ،تجل افب"  ،وهيْ

كلمه حامعة مانعة ،ومن قائل حميه أو قائل ثجاعه؛ لاثه رحل شجاع محب القتال،
أو قائل رياء ليزى مكائه فتقالت ما أشجعه! وما أقدمه! فهن-ا ليس و نبيل اممه،
سثئ،نئا ليادئا آلثمتيأقه ،رمم
) أ خرجه الخاري؛ كتاب التو< ،LJباب قوله تعال؛
(  ،) ٧٤ ٥٨وم لم ت كتاب الإمارة ،باب من قاتل لتكون كلمة اف ص العليا فهو ل سيل اممه،

رمم (  ،) ١ ٩ ٠ ٤محن حديث\ ،لي مومى الأشعري قتقسمفيتن.

قيح يياض اساسنرض ئلأم ساو اضاطل؛زاءتإإاث|نءكيظ

٤١٢

ومحي قال يخإههث ق تعليل ذلاشت إيه لا يعلم الكنه من غر امحرْ؛ لأو ذلك
مامةسنيْ،شوامحنة
دفاعا عن الحق وحسابه عل اممه.

نعم ،لومحرض أنه أبز وهومنالم حقيقة محإثه لا محوومحتله ،أما ق ميدان القتاو
فإلتحو•
ومحي ذكزها (} ' tkMي المتاوى ق كت1دسا الحياد (ج ,)٥ ٣٥- ٥ ٤ ٤ / Y٨

لعل كل حال ثحن ثقولت إل الذي يقاتل حفظا لماله أوحفظا لسنه أو حفظا
لبلائه فإيه لا عنلو من أمرين بالنسبة لحفظ اللأي!

الأ<  :^١إذ كاف 4افظ عر  ^١لأما بلأدٌإّلأمه حائه لما فيها من
الإسلام فهول نبيل اض ولا شك ،وهوإذا محتل فهومن الشهداء •

الأمر الثابير؛ إذ كاذ تجافظ عليها لأما بلده لا يريد أن يضيع كإ لا يريد اذ

كع  Juفهدا إذ محل فئو شهيد كإ قال الض

وماطه إذ محتل

المقاثل فهز ل  ^ ٧١والعياد بافه.

وقوته

<نيىميفيمه:طإءطاة الزكاة للمئجاهدين

أنفسهم ،وبراء الأسلحة لهم.
محشراء الأسلحة من الزكاة حائز من أحل الحياد ق مبيل افه.

قال أهل العلم• ومن ذلك،ت أن؛تقئأ نخصى لهللّت ،الحلم وهو قادر عل

التكئس ،،لكنه تفئغ من أحل أن يهللن ،الحلم ،فإثه يعش من الزكاة مقدار حاجته؛

٤١٥

ه-و1با،رادات

فإل كاف صغثرا لم نجب عليه الصوم ،إن كاف محويا لم بجب عليه الصوم،
إف كاف كافرا لم نجب عليه الصوم ،إن كاو عاجزا فعل ئسم؛ن!

 ١إ ف كاف عجره يرجى زواله كالمرض الطارئ أفطن ،ثإ قمى أياما بعدد
ما أفهلز.

ب~ ؤإن كاف عجزا لا يرجمح ،دواله كالير والأمراض ايمح ،لا يرجمح ،برؤها
فانه نمز ض كل يوم تينا.

ورامهيتا® صدم المسام ،فالمسافر ليس عليه صوم ،ولكنه يقفي من أيام أحز.
ررمائ ض الموانع® ا"نيارا ض الحائض والمماء ،فإمإ لا محب عليهإ الصوم،
بل ولا نجورأن تصوما ،ولكنهما يقضيان.
وصوم رمماف يكون يعدد ايامه ،إما تعه وعترين ،ؤإما ثلاس ،ص،

رؤيؤ الهلال؛ لأف اللحي ه قاو)ت ®إدا رايتموه يصوموا ،ؤإذا رأيتموه هأفطروا،

قإف عم غصأ يأكملوا العدة ثلاينءارا' عدم تعباف إن كاف و أوو ام ،وعدة
رمضاو إن كان ق آخر الشهر.

الركن الخامز< :اخجاص»ث

وهو بين ،اطه

أي! ممده لأداء المنامالث ،الي نها اممه بحاثه ل

كتانه وعل لسان رسوله ج.

 ، ١أحرجه الخاري؛ كتاب الصوم ،باب هل بمال؛ رمضان أو شهر رمضان؟ ،رئم (• ،) ١٩٠
وم لم ت كتاب الصيام ،باب بيان أنه لا اعتاد بكبر الهلأل ،وصغره ،رقم (•  ،) ١٠٨من حديث
ابن عمر رْءمحؤظتي.

فؤحلئاماسل،هتي ض؛لأءسيد

٤١٦

فحج البيت أحد أركان الإسلام ،ومن حج ائت الدمرْ ،فإل البي .

ّثاها حجا أصغرُ '• ولكن له شروط ،منها البلؤغ ،والعقل ،والإسلام ،وا-لئريه،
والاستطاعة ،خمسة شروط ،فإذا احتل ثزط واحد منها لإو 4لا محب.

ولكن العجز عن الحج إن كاو بالماو فاثه لا نجن ،عليه ،لابنفسه ولا بنائبه.
وإن كاف بالدن؛ فإف كاف عجرا يرجى زواله انتفلر حس يعاب افه ؤيزول

المانع ،ؤإن كاف لا يرجى زواله كالكر ،فإثه يلزمه أن ينين ،عنه من ياق بالحج،
لأو امرأة سالت الض ه فقالت :إف ر أدركته فريقه اممب عل عباده شيحا كبثزا

لا يثبت عل الراحلة ،أفاحإ فه؟ ق ررئنم)) . ٠٢١
فامها الشئ؛ ه عل أما سثث ،هدا فريقه ْغ أثه لا يطع ،لكنه هادئ
بإله ،فقال المل ءثه١لألأآزصم :ررحجى

هده خمسة أركان هى أركان الإسلام :شهادة أن لا إله إلا اض وأف محمدا
رمول افه ،ؤإقام الصلاة ،ؤإيتاء الزكاة ،وصوم رمقال ،وحج بيت اممه الحرام.

فقال حثريل ءجآلألأْثئم للبي ه لثا أحتزه بن.لك ،قال له; ا(صدؤت)),
قال عمر :ارهعح1نا له ينأله ويصدقه!®؛ لأف الذي يصدى الشخص بقوله يعني
أف ءندْ علمتا من ذللمثه ،فعجبنا كيم ،يسأله ثم يقول :صدنتح .والسائل إذا أحيت،
يقول :فهمتح .لا يقول :صدنتح .لكن ج؛ريل ءيهالألأْؤتلأإ عنده علم من هدا،
ولهذا قال« :صاوهت».

( )١أخرجه أبوداود ق الراسل رنم(  ،) ٩٤وابن حبان ل صحيحه رفم(  ،) ٦٥٥٩والدارنطتي ل
السنن(؟/هخ'آ)،من حدبث ،عمرو بن حزم رمح.بمنن.

( )٢أحرجه الخارىت كتامح الخج ،بابح وجوب ،الخج وقفله ،رنم(  ،) ١٥١٣وم لم ت كتا ٠٣١
الخج ،بابح الخج عن العاجز رقم( ،) ١٣٣ ٤من حدبثح ابن عباس غ؛هؤبمما.

ه-و1سامادات

٤١٧

وقوف' لائأيألأو ص الإ؛ءاناات
الإيإن محله القلب ،والإسلام محله الخوارح؛ ولهذا نقول '.الإسلام عمل
ظاهري ،والإيال أمر باطى ،فهوق القف •

فالإيائ :ص اعتقائ الإنسان للشء اءتةاsا جازتا به لا يمموى إليه الشك
ولا الاحتال ،بل يؤس به كا يومي بالشمس ل رابعة النهار لا بمري فه ،لهوإقرار
جازم لا يلحقه ثالث ،موجب لقبول ما حاء ق ثممع افه ،والإذعان له إذعائا تاما.
فقال له' ر'أل ثومي بافب ،وملأني ،وؤثه ،ورئله ،واليوم الأحر ،وئزمن باكدر
حمْ ومئ0ا ،هدم ستة أركان هي أركان الإيإن!

قوله؛  ٠أل تؤبس وافا ،ا
أي• نومن بأف اممه سبحانه موجود ،حي ،عليم ،قادر ،وايه نثح١قؤتاك رُب
العاين ،لا رب ،سوا ،0وأف له المللث ،الهللمى ،وله الحمد الطالي ،ؤإليه يرجع الأمن
كله ،واثه سحاثه هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه ،سلاها0موةت\إل ،واثه
هو الذي علميه الكلأن ،ؤمنه النمز والتوفيق ،واثه مئتش بكل صفاُت ،الكإل
عل وجه لاثإثل صمات ،الخلوفتن؛ لأنه ^ ^^١ت ؤوقَؤثلهء ثىتُ ه
لاكورى\:ا].

إدن نومن بوجود اف ،وبربوبته ،وألوهته ،وأسإئه وصماته ،لا بل من هذا،

فنن أنكز وجود اطه فهز كافز- ،والحياد باش -محثد ق النار ،ومن تزدد ق ذلك،
^م،لآدهلأ1فيالأينسالحزم1ل افَحئ،ءاوأ،فادئ ،موجود.
ومن شلئ ،ل ربوبيته فإثه كافز.

٤١٨

ومن أشنك معه أحدا ق ربوبته فهوكافر ،فمن ق\ذ '.إن الأولياء يدبرون
الكون ولهم تصرف ق الكون• فدعاهم وامحسغاث تهم واستنصر تهم فإيه كافر

والعياذ باممه؛ لأيه لم يؤمن باق.

ومن صرف شيئا من أنولع العبادة لغم اممه فهوكافئ؛ لأيه لم يؤمن بانفراده
بالألوهية.

فمن سجل• للمن او للممر ،او للجر ،او للنهر ،او للبحر ،أو للجبال،

اف،أويئشالأ/سصئلإمابضاق؛
لاثه أشرك باق معه غثره.
وكيلك من أنكز عل وجه اككديب شيئا ثا وصف اض يه نمشه فائه كافئ؛
لأيه مكدب لله ثعال ورسوله
فإذا أكز صفه من صفات اممه عل وجه التكا Jjب فهز كافئ؛ [ذكزيخ لما جاء

ق ا كتاب والثنة ،فإذا قال ة :إو افهَلمثتو عل الحرم ولا يزل إل الثاء
الدنيا فهز كافئ.

ؤإذا أكنها عل وجه التأويل فإنه ينظرت هل تأويله ساع يمكن أن يكوف
محلا للاجتهاد أو لا ،فإن كاف سائعا فإثه لا يكفر ،لكنه يفق؛ هروجه عن منهج
أهل اكوالخإج.

وأما إذا كاف ليس له مسوغ ،فإف إكار التأويل الدي لا مؤغ له كإكار
التكذب؛ فيكون أيما كافنا ،والعباد بافه.

ؤإذا آمث بالله عل الوجه المحح ،فإثك سوف تقوم يه؛لاءته ممتثلا أمنه

٤١٩

ه-دابالرادت

محسا ميه؛ لأف الدي يؤمن باض عل الوجه الصحيح لا بد أن يمع ل قلبه تعظيم اممه

عل الإطلاق ،ولا د أن يثع ق قلبه محثه اض عل الامحللاق ،فإذا أحب اف حثا مطلئا

لا يساويه أَي حب ،ؤإذا عظم اطه تعظنا مهللما لا يساويه أي تعظم ،فإثه؛ذللثا
يقوم بأوامر اف وبمهي عنا ش اشُمحه.
كذلك ،يجب عليلئ~ ،من حملة الإيعاز؛اش~ أن ثومي بأف اض قوى كل ثيء،
عل عرشه استوي ،والعرش قوى المخلوقات ،كلها ،وهو أعظم المخلوقات ،التي

نعلئها؛ لأنه جاة ق الأم:

الثنواتح الئع والازصتن الثع بالية للاكزبي

كحلممة ألمت ،ل ملأة من الآنض*ُ ؛•
ال موات ،البم عل سعتها والأرصين ال ثم بالنسبة للكرمئ كحلقة بالنسة
ص.

ألق حلقه من حلق الغمر ق فلاة مى الأرض وانظر ن به هذه ا-ثلقة بالنسبة
للفلاة ماذا تكوف؟

لا ثيء ،ما هذه الحلقه بالنية للفلاة؟ لستتا بثيء .وق بقثة الأثرت رءؤإل

مطمملصعلساه».

إذن اتكر-ئ بالية لقرش كحلقة ألمت ،ق فلاة ض الأرض .فانظز إل
عظم ^ا العرش؛ ؤلهدا وصمه اض بالعظم ،ك،ا قال! شن آلمني أتظموِ ه
[اكو;^ ،] ١٢٩ :وقال! ؤذ Jألتنجر آنجمده [الروج:ه؛] ،فوصفه اف بالمجي .والعظمة،
وكازلالئ ،بالكرم.
[  ) ١أحرحه ابن حبان ق صحيحه رنم ( ،) ٣٦ ١وابن بطة ل الإبانة ( ،) ١٨١ /Uوأبونمم ز الخلية
(ا/ا"ا"ا) ،من حديئج \لي ذر الغفاري

قؤح هس اساسق ض هدم سيد اإرس،ازا ءتإإلثنه4ؤتثفي

فهذا العرش امحتوى اطه ثعال فوقه ،قافه فوق العرش ،والعرش فوق حمح

الخلوئاتؤ ،والكرمي ~وهو صخر يالنبة للعرش— ومع الموات ،والأرض،

كإ قال يعال! ؤوريح'وس_ته ألتمثؤآت إمحرءز)؟اٌ [  ،] ٢٥٥ ! ٥٨١١فيجب ،عليلئ ،أن
نومن بأف اطه ثعال قوى كل ثيء ،وأف حمع الأشياء لينت ،بالنية إل اممه نيئا،

قافه ثعال أعظم وأجل من أن نحيط به العقل أوالفكئ ،بل حص البصرإذا رأى اطه
— و افه سبماةئؤو\ك يراه الومنون ق ا-لق— لا يمكن أن يدركوْ أو محيطوا به ،كإ
لالأنعام':أ•  ،]١فشاو افه أعظم
قال اط4ت ؤ لا قjفيءفتآلأهث وهو

شأن) وأجل شأنا ،فلا بد أف نومن باطه سبم،امحؤواك عل هذا الوجه العظيم حر
يوجس ،للث ،أن تحبل.ه حى عيادته.

ومن الإيإن ،باطهت أن نومن باق اممه معال قل أحاط بكل مي ء عل ،،واثه يحلم
خاتنه الأء؛ز ،وما نحفى المدور ،ؤيحلم ما ل الموات وما ق الأرض من قليل
وكثبمر ،وجليل ودقيق ءؤإةآئت لا عضيثه شء ي

ولا ؤ ،آلكملأ ه [آليمران.]٥:

وكذلك ،ئومن بأن  ^٥١ثعال عل كل ميء قدير ،وأيه إذا أراد شيقا فإما يقول
له! كن .تكوي ،،مهإ كال هذا الأمر• وانظر إل بمث الثامن وخلؤ ،الثامن ،الناس
ملايين لأ تحميهم إلا اطه عَوجل وئد قال الأه ثعال؛ ؤ ئا ^ '٣ثلأ بمنق؛ةأ إلا
ًكنني زحدْ ه [لم،ان:مآ] ،كل الخلائق حلمهم وبعثهم كنفس واحدة.

وقال اطه ■موْل ق البع_مثات ؤؤ \1ش نحرآ وجدآ وأ ^ ١هم ألنادنه؟ار
[انزءات':اا-أا]ؤ

وترى شيئا من آيات ^١١ ،ق حياتلئ ،اليومنة ،فإو الأن ا  tjإذا نام فمد توئاه
اطه ،كإ قال ^١

قؤ أدي ى تنذنأًظم إلل ه [الأنمام ،]٦ • :لكنها لينت ،وفاه

ْ-بابالرادات

٤٢١

تامة تفارق فته الروح الخد مفارقه تاثه ،لكن مفارية لها نهمع امال البدن ،ثم
يبعث ،اممه النائم من ثومه فيحس بائه مد حني حياة جديدة ،وكادا أثر هذا يظهر قبل

أن توجد هدم الأواث الكهربائقه ،تإ كاو الماز إذا غثنهم الليل أحئوا باشة
واحموا يالوحه واحموا يالك^هن ،فادا انبي^ الصبث^ احوا بالأمفار ،والنور

والانشراح ،تجدون لأ؛ لإدار الليل ؤإقثاو اليجار.
أما اليوم فمد أصحتذ الئال كانرا النهار ،فلا نجد اللدة التي كنا نجدها
من مبل ،ولكن ْع ذللئ ،محس الإنسان بائه إذا استيقظ من ثومه فكايإ استيقظ إل
حياة جديدة ،وهده من رخمة اض وحكمته.

وكدللث ،نومن باق اممه تمح بصر ،يسمع كل ما ئقول ،ؤإف كاف حفيا ،قال) افه
أئا لاممع يمهم وءتوُنهم بق)دثةتا (اويم عئثلأ  4لالز-مف،]٨':
تانقؤتاكت ؤ أم
ومال الله ءَفئل؛ ُوبملم السروكزه لد:ي] ،أي :أحفى من الئز ،وهو ما يكنه
الإنسان  ،3نفيه ،كإ مال اممه د*الت قفث•' ئلتا ا'لإذس ثبملأ ما ونيس دء مثن ه

[؛،؛ ،] ١ ٦:أتح) ت ما تحديثج به نفثه يعلم افه ؤإن كاف لم يفلهر للعباد.
وهو عغبجل بصبر ،يبصر يستح النمل الأسود عل الصخرة السوداء ق ظلمة
الليل،لأتخفىءله.

فإذا آمنتر بعلم الله ،ومدينه ،وسمعه ،وبصره؛ أوجن ،للث ،ذللئ ،أن يراعل
ربلئج عَفتجل وأن لا يسمعه إلا ما يرصى يه ،وأن لا تفعل إلا ما يوصى ُه ،لأيلث ،إن
تكلمت ،سمعلثج ،ؤإن فعلتج رآك اممه ،قانت ،نحثى ربلث ،،ونحاف من ربلثح اف يراك

حبث ،ماك ،أو يفقدك حيثج أمنك ،وكدللئ ،تخشى من ربلثؤ أن تسمعه ما لا يرصاه،
وأن سكت ،عثل أمرك به.

قؤح رياس اسلعتيضئلأم JUu،الرسلم ءتإ١دثنيؤغ

٤٢٢

كيلك إذا آمنت بتإم قدرة اممه فاثك ثالة كل ما ثريده ؛ثا لا يكون فيه

اعتداء ل الدعاء ،ولا تمنت إف هذا بعيد ،ؤإف هذا قيء لا يمكن .كل ثيء ممكى
عل قدرة اممب.

فهام ئومى ة4أدثالآص و وصل إل المم الأحمر شب؟ من فرعوو
وقومه ،أمْ اممه أن يضرب المم بعصاه ،فقربه ،فانفلى اش عثز محلويما ،كاو

اثاع ب؛ن هذه الطرق كالحبال ،ول لحظة يبس المحر وصاروا يمشول عليه كاثإ
يمثول عل صحراء لم يصلها اطتاء أيدا قدرة الله نتح\ىئؤ\ل.

ويذكر أل سحي بن أي وقاص ُوعقبمئ لكا كاف يمح بلاد فارس ووصل إل
دجله "النحر الحروف ،ل اامرافي~ عل المرس النهز مشزمح ،وكثروا الحور
وأغرقوا الثمن؛ لثلأ يعثر إليهم الم لموف ،فاسثشار رْووفيءنن الصحابة ،وق النهاية

قزروا أف بزوا النهن ،فعزوا النهز يمشول عل سطح الماء بحييهم ؤاض ووجبهم
I

ِ

ء

لم يمسهم سوء

فمن الذي أمسك هذا النهن حر صار كالصفاء ،كالحجر ي ثر عليه الخند
من غثر أف يمقوا؟ إيه ض اممه ■مقجل الذي عل كل ثي؛ قدير•
وكذلك ،جزي للعلأء بن الحضرمذ رممحبمة حينا غرا المحرين واعرض لهم

البحر ،دعا افه سٍح\ئؤتاق فعزوا عل سهلح ائاء من غثرأن يمنهم سوء
وآيات اللب كقرة ،فكل ما أحأرالله به ل كتابه أوأخر به رسوله ءثهأكلأْوآقلأإ
ص(أ/ح-ما)،واسوالهاةلأينممر0ا/م-ا؛).

( )٢أحرجه ابن أي الدنيا ل محابو الدعرة رنم ( ،)٤ ١والْلراق ل العجم الكبثر (م؛/هبم،رذم
 ،) ١٦٧وأبونعيم ق الحلية (  ،)٨ / ١عن أيي؛ هريرة هفهغنئ.

٤٢٣

ه-باساإراىت

أو شاهده الناس من حوارق العادات قاف الامحإف به مى الإمحإن محاقه؛ لامحه إيإن
بقدرة اممه

ومن الإيإن باممه

أل يعلم امحه يراك ،فإن لم؛ ٠^٤تناه فامحه يراك،

أن محعيد افه كايالث ،ثراه ،فإن لم تآكن محراه فإمحه يراك .وهذه م اله يغفل عنها كثير
من الناس ،نحدْ يتعثئ .فه وكاف العبادة أم عادي يفعله عل سيل العادة ،لا يفعلها
كامحه يناهد رثه عَبجل ،وهذا يقمن ق الإيإن ونقص ل الحمل.

ومن الإي،ان باذبمِ :أن  jaJمحاق ام طه العل الكبير.
الخكء الكولأ والئرعل كله طه ،لا حام إلا اطهُ

ويندم كل ثيء،

كإقال ،اطه مححال! ؤ ؤب أدهرمنيك أإثإرؤ< مؤ ،الثإ4ئث< ش يثة ومأألم؛اك متن يثآء
وشر من ^ ١٠دتذو س يشاء ^؛ - ^٨آلحثر إثك ^'،؛ّ ،jيىم ئ؛؛س ه [• TJمحمران; .] ٢٦

فكم ين ننبه ئبب ملكة يين ،عشية وصحاهاا وكم من إنسان عادي صار
ملكا ييرأا عشية وضحاها؛ لأف الأمر بتد اطب• وكم من إنسان عزيز يرى امحه غالب
لكل أحي■ ،فيكون أذل ،عباد اطب ب؛ن عشية وضحاها ،وكم من إن ان ذليل يكون
عزيزا ُاز ،عشية وضحاها؛ لأل الماائ ،والخكلم طه سحاةقؤناق ١

وكل-للنا الحكم الئرعي ،طه ،ليس لأحي ،.فاطه ثعال هو الدي محلل ونحئم
ؤيوحب ،وليس أحد من الخلؤ ،له الفصل ؤ ،ذللث ،،فالإبجابح والتحيز والتحريم
طه؛ ؤلهذا ثنى اطه عباده أن مقوا شيئا بالحلال والحرام محلون إذن ،فقال ،اطه

تازقرةم١كث ؤ ^ ٠ثتولوأ لمامحصف أنمشكمآتكذب هذا ■حلن وهثد-ا •مإم

عث،

آسوآل^كذبإف آنيث ينروث عث ،آشألكن.ر_ا لاقيمل ؤ؟ مقع ظيل نئثأ عداب ؤأه
لاوحل:أ؛ا-ماا؛].

قؤح د4ض  _|{_Iمن ؟لأم سد ^< ٤١؛؛؛،

٤٢٤

فالحاصل؛ أف الإياف باض بابه وابع حدا ،ولو ذهب الإناو يتكلم عك
لقي أياما كثثرْ ،ولكن الإئارْ تحي عن محلويل العبارة.
وقولهه؛ راوملائكته; ١٠

والملائكه؛ هم عالم ■محي ،حلمهم افه

من يور ،وحعو لهم أعإلأ

حاصه ،كل منهم يعمل بإ أمنة اف يه ،وقد قاو اف ل ملائكة النار؛ ^^ ١حفنك'

غلاط شيال لاسثونآثه آ أنتهم ردثنون ما ِدؤمثونه لاكم.م:ا■] ،فهم ليز عذهم
اميكبار عن الأمر ولا عجز عنه ،يفعلون ما أمروا به ؤيقدرون عليه ،بخلاف
اليثر ،فالبشر قد يأستكبمرول عن الأمر ،وقد يعحزون عنه ،أما ا.للأئكه ءخالقو ١لتنفيل.

أمر افه ،سواء ق العبادات التعلهة <ئم أو ق مصالح الخلق.
~أشرف الملأئكةس موكل بالوحي ،ينزل ثه ْس
فمثلا حريل
اض عل رمله وأنبيائه ،فهو موكل؛أشرف ،ئيء ينضر به الخق والعباد ،وهو ذو
قوة ،أم؛ن هطيأ بين الملائكة؛ ؤلهدا كاف أشرف الملائكة.

كإأو محيا ^\ ١٧لأرقاَل افُئبماةئوثاك :ؤممث.ثدثأ'ق ج ذر
ينو ٠١٣؛٥ ،؟ وذرإلأءؤ>آلآءكه لادجمت٧~٠تا ،بض ،علم الني .القر^ل
أأنزكاه أتم،؛ ذو القوى الشديدة ،وهو جميل' ،ؤذو مزمبٌ أي! ذو هيقة حننة

كنل وقلا

ألأءه.

وقال ،عَقجل؛  ■٠لثدل دبمدل<4،أي؛ جميل ^(^،ؤ هن ثى الم؛ل مكم'ك
نأل1عيملهب>لمير:بم؛-؛آ].

ومن هولا؛ أيمحا ض وكلوا يتصالح الخلمح ،من جهة أحرى ل حياة الأرض

ه،-اسالوادت

ممامك نإؤ ءثو لين بذزه

٤٢٧

ومكان العرش ق اليمن ،ومحليإن ق

السام ،مسثرة شهر بينهإ ،ومع ذللث ،مال له! ^١؛^ ■*حق بذء ثل شر تمم ين مثامك

^^ ،ءثولين بماه وكاف مليإن عادة يقوم من مقامه ق ٌاءة معسنة ،ز؛ؤثال أفي،
زالمل ،]٤ • :والثاق أمنع ْس
عنده .ءلرغنأوكئنِ ،أئأ ءايائ،ييء مل أن <م_تدإقلث،
الأول ،أي؛ مدة بصرك ما وردْ إلا ومد حاءك ُؤظما رءاْه حالا راه ؤمسدثل

عنده• ه قال العلمإءت إف هذا الدي عنده عام مى الكتاد_ج دعا اممه باسمه الأعظم،
فحملت ،الملائكه العرش من اليمن إل الشام ق هذه اللحنلة؛ إدف هائلأتكه أقوى
سابن•

فلا ئتغربج أن يموت ،الناس ق مشارق الأرض ومغار-ها وأف شص

أرواحه ٠٢ملك> واحد ،كإ قال  ٠٥١؛

ي؛وفمحإ  ٠^٤٠آتون٢لنتما ول ؟ ١٢ثم إل

يبمم محمى ه [الجد;0ا .]١

فإذا قال افُلهذا اس :،افر و/لح كل ض  ، sLUثل يكن أ(؛:،قول :لا؟

لا يخن؛ لأبم لا تجوز اضَ U

وبهذا و قال اشُ م :اكي U ،هن

كامن إل يوم القيامة .والقلم جاد ،كب ما هوكائن إل يوم القيامة ،قافه عمة؛جل إذا أمر

بأمر لا يكن أن يعمي إلا ازدة من الخن أومن بتي آدم ،أما اللائكه فلا يعصون
افه ،وهؤلاء أربعة ض الملائكة.

واللأك ،الخاص :مالكؤ ،الزكل باش ،و< خازما ،وقو ذكزة افُ ذ قوبه
عن أهل النار ^٥١^ :ثتبم ،شن عقنا رتمث ،١١٠إقئِ قثكوتنث ه [الزحرف;بب] ،يعني:
ليننا وترلكنا ويرخنا مما نحن فيه .قال :إثكم ماكثول.

قؤح رياس اسسفي*قهلأمسيد الوطم

٤٢٨

الئادست خازن الحق؛ وورد ل بعض الاثار أن اسمه (رصوان) وهذا وكل
بالحق كا أو  ٤JUا وكل بالنار.

فمن علمنا اسمه ْس اللائكة آمئا به باسمه ،ومن لم ثعلم باسمه آمنا ُه عل
ميل الأحمال ،آما بعمله الذي ثعلمة ،وبوصفه ،وبكل ما حاء به الكتاب والئنه
من أوصاف هؤلاء الملأتكة.

ث اله :نما :إف  ^١ءاَلإ غيئ .فقزبمن أن يروا؟
الجواب• نعم قد يروق ،إما عل صوربمم التي حلقوا عليها ،ؤإما عل صورة
من أراد اف أن يكوف عل صوؤيه ٠
فج<ريل راْ الّبي ه عل صوؤته التي حلمه اف عليها ل موصع؛ن ،ق
الأرض وق الئإء؛ ل الأرض عند غار حراء قرب مكه ،وق السإء عند مدرة

التتهى ،كإ قال اغُ :ؤ ولقن

تمئ .عذ مدثت ألمنصه[ثم:آا-أا].

رآة وله متمثة حناحر  ، ٠٢قد ند الأفقُآ' ،أي :مالأ  ^١كثه وو متمئة

حاح ،ولا

قدرة الأنحة إلا اضُ غيق لكذ إذا كاو الرئ عاتا وند الأفق

فمعناه اثه واسع حدا.
()١أحرجه الدارهطني ل حزء ررية اش رقم(  ،) ٦٤من حديث أض؛ء.؛،نن.
( )٢أحرجه الخاري :محاب بدء الخلق ،باب إذا قال أحدكم :آمن ،رقم(  ،) ٣٢٣٢وم لم :كتاب
الإي،ان ،باب ق ذكر مخرْ المنتهى ،رقم(  ،) ١٧٤من حدين ،عبد الله بن م عود خءمحفيتنّ

()٣أحرجه المخاري :كاب دء الخق ،باب إذا قال أحدكم :آمن ،رقم (  ،) ٣٢٣٥وم لم :محاب

الإبجان ،باب معنى يول ،افه عؤؤفجل :ؤؤإثد محآاء نزله لمكاه ،رقم (  ،) ١٧٧من حدث عائشة

٤٢٩

ه-باو،الوادات

هذا الذي راْ الني ه عل صوؤته مزص ،أحياثا ياتٍه بصورة إن ان كإ ق
حديث عمن يؤهفيته الذي معنا ق قصة جبريل ،فمل حاءه بصورة رحل شديد

نواي الشعر ،شديد بياض اكيايتخ ،لا يرى عليه أثر الثمر ،ولا يعرفه الصحابة ،وافه

ض كل ثي؛ قديت ،قد اعطاهأ اط ُ4نبماةئوةئ\ك ذك أذ يتصإروا بئور النر ،إثا
باختيارهم ،ؤإما بإرادة اطه ،اطه يامرهم أن يكونوا عل هده الصورة ،قافه أعلم.
إيإ هده حال اللائكة —عليهم الصلاه واللام— وتفاصيل ما ورذ فيهم مذكور

ق كتايت ،اطه ثعال وق ئق رسول اطب  ،.لكن علمينا أن نومن بنولاع الملائكة
وأمم أقوياء أشداء ،قال افه لهم ق عروْ بدرت ؤؤا تلإ' ثنوا ائمن\ ءامنوأ ننش
 \y^jينم محقر ؟ ٠^١ه
'
ؤ ،محب أرمىكثروا ألرغب ةذربجإ يوقآلأعثاي،
[الأنفال':آا] ،فكانوا يماتاإول مع الصحابة ق بدر ،فيرى الكافر يشل مضروبا

بالئيم ،عل رأبه ولا يدرى من الذي قتله ،والدي قتلة هثر الملائكه ،لأو افه قاو

لهم:

مقآلأعثافي ^^ ١ينم

ويبملأ' وش دثا,ةؤ ،أس

ه د;محئ<هإقآمأ أس

دثإركث< آثم ثدي آدعا<ّا ه [الأنفال:أاٌ-آا] ،فعاو1نا

أن نومن مم ،من علمناه بعينه آمنا به بعنه ،ؤإلأ فبالإجال• وأن نومن ب ،حاء عنهم

من همادات وأعإل عل وفق ما حاء ق الكتانم ،والئنة ،والإيإن -تم أحد أركان
الإيإن الئتة ،ومن أنكرهم ،أو كدب حم ،أو قال :إمم لا وجود لهم .أو قال:
إمم هم قوى الخير ،والشيامحلن هم يوى الثز؛ فمد كمن كنزا محرجا عن الملمة؛ لأنه
مكل ب طه ثعال ورمحوله ؤإحميع الملمين.

وقد صل قوم غايه الملأل حنث أنكروا أف يكوف هناك ملائكه —والعياد باطه—
وقالوا :إف الملائكه عباره عن هوى الخير ،وليمل هناك ثيءيئى ^ الملائكة.

قؤح يياض اساسق محن هدم سد ا1رسلتي <،ه'غيىوثؤ

٤٣٠

وهؤلاء إف قالوا ذلك متأول؛ن قاف الواجب أن نبئ لهم أف هدا تأويل باطل،
فامم كفار؛ لأمم مكدبون ب جاء ثه الكتاب
بل محريف ،ؤإن قالوه غثر
والئنه وأحمعت عليه الأثه من وجود الملائكة ،وافه قادر عل أن تحلن عال ،كاملا
لا بحس به الثر عن طريق حوائهم الممتادة ،فهاهم الخن موجودوف ولا إثكاو

ل و جودهم ،ومع ذللن ،لا يدركهم حواثنا الظاهرة كإ يدرك الأشياء الظاهرْ،
وفه ثعال ق حلقه شؤون.

وقوله؛ ءاومحي® وهو الركن اكالت ،،والكتن ،حغ كتاُتؤ ،والمراد به الكتاب
الدك ،أنزلئ اط ُ4عل  ،،<^١فكل رّوو له كتاب ،،كا قان ،تحال :ؤ أثث وئ أزد
آوث ياثو نأفزانه[صى:لأاا ،وقاو< :ش أئثا ثثتا أكثت نأزتا
معهنِ آؤئبوآلمتراى تمم آلثاش أثقنطه لالخاليد:ه.]٢
ّئه ومها ما ملمه.

فالتوراة ،وهل الكتاب الدي أنزله اطه عل موصى قواص٥ؤئم معلوم،
والإنجيل ،وهوالكتاب الدي أنزله افه عل عيسى ءفييادث1لآْؤصم معلوم ،وصحف
إبراهيم عبياصْؤئم مذكورة ق القرآن ،وزبور داود قيآلألأْؤئم من.كور ق
القرآن ،وصحفر موشى ءثيالألأْؤكلأأ إن كائت ،غثر التوراة مذكورة ق القرآن
أي^۵ا.

فإ ذكر اطه اسمه  ،3القرآن وجب الإيان يه بعينه واسمه ،وما لم يذكر فإثه
يؤسبهإجالأ•

فنؤمن بأف اطه أنزل ،عل موشى ءفيهألألأْةئم كتابا هوالتوراة ،وعل عيسى

ه-و1ب1مادات

٤٢١

كانا هو الإنجمل ،وعل داود  ٣^^^٥كتابا هو الربوو ،وعل إبراهم
هيأئ'،ؤمل صحئا ،هكذا نقوو.

ولا يمي ذلك أن ما وجد عند اشارى اليوم هو الذي نزل عل عيني؛
لأف الأناجيل ا،لوجودة ل أيدي النصارى اليوم محرفة ومغيْ ومدله ،لعب حا

مساوسة اشارى فزادوا فيها ونمصوا و-مفوا؛ ولهذا محدها تنق م إل أربعة أمسام
أو خمسة ،ومع ذللئ ،فاو الكتاب ،الذي نزو عل عيش كتاب واحد ،لكن اطه يعال

إنا تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي نزل عل محئد ه ه لا ض بعدة ،مئ
للناس ما هوالصحيح ،وما هوا،ومف.

أما الكتن ،السافه فإما لم نحل من التحريم،؛ لامه سيثعث ،أنبياء يئون فيها
الخن ؤيبينون فيها المحثف1ؤ ،وهذا هوالؤ ق أو اطه تكمل بحفظ القرآن يوف غره

من الكتب ،،من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إل الأنياء إذا وجدوا الكب ،محزفه،
فتأف الأبياء ونئ الحي-
مآْو

فالهم أن يؤمن بان الكتاب ،الذي نزل عل الني المحم) حى من عند افه ،لا عل
أف الكتاب ،الذي ق أيدي أباعه اليوم هن الكتاب الذي نزل ،ثو قهلنا إنه
ومغيث ومباJل.

ومن الإيان بالكتب أن يؤمن بان كل حم جاء فيها فهو حى ،كا أل كل

حم ق القرآن فهوحن؛ لأف الأحبار الي جاءت ق الكنمت ،الخي نزلتؤ عل الأنبياء

بن عنب النب ،وكل حم بن عند اممب فهو حن -وكذلك لومي باق كل حكم فيها
صحيح ين عند اض فهو حى ،يعني،؛ كل حكم لم 4رفن ولم يغم فهو حن؛ لأل

سني؛لأمسدامضطإسشظ

٤٢٢

حميع أحكام افب التي ألزم اف ،حا عباده كلها ص ،لكن هل ص مت إل الأف غم
ومبدلة.
■محرفة؟ هذا القوال بيثا الجواب عليه ياما غثو مأمونة ،بل «ويثه'

ولكن نل عيا أن نمل بالأحكام الي ج\بى بما الكتي الثابقة؟
نقول؛ أما ما قصه افه علينا من هده الكتسر ،فائتا نعملثه ما لم يرد شرعنا
بخلافه.

مثاله قوله ثعال ص التوراة؛ ؤ ؤهتا عيم يهآ آف ألثن؛و أشي وأيتنمى

ألميرأا وآ؛دثف أ'لأف وأ*لأد-محتت< إلأذن ؤأليس أدسى ؤآيمؤخ ةصث١ص ئش
هتا
ممدر؛ث\ ئهو تتكعارآ لأ وش ؤ محتكم يمآ أرد أس
آلفللمونه [الاناوة؛ه ،]٤هذه مكتوبة ق التوراة ونقلها افه عغبجل لنا ق القران ،لكن

القأ عكتجل لم يقصها عليا إلا من أجل أن ثعتر وضل ؟ ،1كإ هال ،اممه؛ ؤ كد

كان ؤا  ١^ ٠٦٥١٢٥٥عمة لأول آلأكساه [يوش؛ااا] ،وقال،؛ ُؤأولجك ^٢؛؛ ،هدى
أس مه.1دثهئا أمثدن ه لالأنمام ،]،\*:فإ قصة اممه عثنا وما نظه لما من الكتب

السابقة فهو شؤغ لنا؛ لأو اممه لم يذكزه عبا ،إلا إذا وزد شرعنا بخلافه ،فإذا وزد
ق شرعنا
ثرئنا بخلافه صات شنعا أمخا لها .كا أو من الأيات الشرعثة

ما يكون منوحا بآيايتج أحزى ،فكذللثه ما ذكزه اممه عن الكتت ،الثابقة نقلا فاثه
قد ينخ -يذم الشريعة.

أما ما حاء ق كتبهم هم فإننا لا نحدمه ولا نكدبه ،كا أمز بدلكؤ الس

^ ٣٥^٥^^١فيإ إذا حدينا بنو إسرائيل أف لا يصدمهم ولا دكدثر_م؛ لأينا ربإ
ا أ حرجه البخاري* كتاب تفسثر القرآن ،ياب* ؤ ملوأ ءامنا ئاش ؤبما أنيل إيناه ،رنم ( ،)٤ ٤٨٥
من حديث أيي) هريرة نهتهبمد.

قؤح يياض اسسيا ص تلام سيد اإرسإتي

٤٢٤

الخلاصة• ال ما جاء ي كتبهم ينقم إل ؤسم؛ن رئيسيٍن ■

أولا؛ ما قصه افه علينا ي القرآن أو قصه عانا رّموو اممه و .فهذا مقبوو
ٌ

والثاف؛ ما نملؤه هم ،فهذا لا نحلو من ثلاث حالات!
الخال ،الأول؛ أن يشهد مرعنا بكذيه ،فيجب علينا أن يكدنه ونرده.
والثانية! ما شهد شرعنا بمدقه فنصيقه ونقبله لشهادة مرعنا به.

واكالث،؛ ما ليمل هذا ولا هذا ،فتجب علينا أن ثتوهف؛ لأمم لا يؤمنون،
ومحصل ق <-ووهم الكذب والتغيثئ والزياده والنقص.
قوله؛ ر؛ ورمله  ١هذا هوالركن الراح ١

إل الخلق ،وجعلهم وابعله
النمل ب البثن الذين أرملهم اممه
بينه وبان عباده  ،3تلغ قراتعه ،وهم بثر حلقوا من ،أُب وأر ،إلا عتنى ان مريم
فإئ افهَ حلقة من أم بلا ف.
 ،١^١ت؛حائهؤع\ق رحمه بالعباد ؤإقامه للحجة عثهم ،كإ قال ،اممه ثعال؛
ؤإئآ 1و-ثتآإوئ،كا اد-ثناإث> مج ؤالنمؤ) ثى بمدءءه إل قوله؛ ؤ رسلا مبجية
ومنذ.رن لثلأ عؤ 0للنامى عل أش حجت بمد ألنمل ه لالاء;'مآ ٠] ١ ٠٦- ١

وهم عدد ممئ ،أولهم نوح وآحزهم محمد ،.ودليل ذللئ ،قوله ثعال؛
ءؤإنآ أو-مآإثنثاكآآو-صآإل مج وأكنئ من بمدهءه ومد صح 3ا المحيحم)

وفرهما و لخديثج الشفاءة« :أن الثانن ثؤ؛ الماتة يأئون!ق نوح مهولون له:

٤٣٥

ه-وابا1رادات

ثا ثوغ ،أئش أول الرئل إل أخل الأنض"ر ■٠

أثا دليل كون الئ

آخز النمل فهن قوثئ تحال :ؤ ى of

صد أآ لم نن نت؛ا4محأ نال3ي وثوو \ؤ ئخاثن 'افبمن ه لالأ<زاب.]٤ • :

وصح عنه و .اله ماو*:انا حائم البين®  .فعليا أن رؤس باو حميع الرمل
الذين أرملهم افه صادقوف فيإ بلغوا به عن افه ول رسالتهم.

علتنا أن نومن بأمإء من عينت أس،اؤهم لنا ،وض لم نط؛ أمإوهم لنا فإثنا
نومن حم عل سبيل الإحماو.

عليما أيما أن لؤمن أل ما من أمة إلا أرسل افه إليها رسولا؛ لمموم عليهم

ا-لةجه،كإقالاممهثعال :ؤ رنئن بمئن؛لحقؤرمحة يمؤلأ أزن\آعثدمحإ اثنرأ-نئغبوأ
.] ٢٤
الْلنغوثه تالحل ٣٦ :آ ،وقالثعالُ :ؤوإن تى أثو إلا حلا فيما يره

وعلينا أل يمدى كل ما أحآرت يه الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل
ونعلن أنه حق.

وعاليما أن سخ خانهم محنيا .لأع هن الذي فرض علينا اتماعه ،قال اشُ
ثعال :ؤ ض ئتآبها آداز_ vإل رسول ائوإثاءظم حميما أرى لمح« ممف
ة'ادرنج) لآإلت إلا مو يزء وييتث هثابموأ إثؤ درّثومح آلث؛ف آلابج ،أرى يويث
ائو و<ءقل1نتهء ؤأئعوه لمكم تهتدورك^< .ه لالأءراف;خه  ،] ١فامزنا اض معال
( )١أحرجه البخارىت كتاب أحاديث الأساء ،ثاب قول اف مهجل -ؤإئآ أنستا مثا إك

رنم (  ،) ٣٣٤٠وسلم :كاب الإي،ان ،باب أدنى أهل الحة منزلة مها ،رم (  ،) ١٩٤من
حديث أيى هريرة ههقنن.

( )٢أخرجه الخارىت كتاب النانب ،باب حاتم السين ه ،رقم(  ،) ٣٥٣٥وملم; كتاب اكفاتل،
باب ذكر كونه .حاتم السن ،رقم(  ،)٢ ٢٨٦من حديث أي هريرة يمئيبمثئ.

ضح رياس اساسق ض تلام س ا1رر|دزا ءتإإ؛ئنيوغ

٤٢٦

باتباعه• وقال يعال• ؤ نل إن كنتر تموث اقه قلؤؤا تتميمأ أثله [آل عمران؛ ،] ٣١

أما ما بواْ مى الرمل فإثتا ثثعهم إذا ورد شرعنا بالأمر ياساعهم ،مثل قوله

اءأئصل الصلاة صلاة أخي داود ،كاو ينام يمحص الليل ويموم ثالثه
وينام تدنه ،وأئصل الصيام صيام أجي داود' ،كاذ يصوم يوما ؤيفطر يوما،' '١٠
فهدا حكايه لتمد داود ومجده ق الليل ،وكيلك صيامه؛ من أحل أن ئعة فيه.

أماإذا لم يرد شرعنابالأمرباباعه فقي .ا-ختلث العالياء قءهإنئذهل ش/غ من
نيا همأ لما ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه ،أو اله ليس؛ثرع لما حش يرد شرعنا
بالأمر باباعه؟

والصحيح؛ أن 'ن/غ من قيا ش/غ لما إذا لم يرد قرعنا بخلافه؛ لأيه ثعال
لنا ذكز الأنبياء والؤّمل فاو ليه .ءؤأولتك أوق هدى أس مهاوّ<تهلم أئثدث ه
[الأ؛عام; •  ،]٩فأمن اش نبثه محمدا

أن يقتدي تندي من سمه.

وقال اممه ثعال؛ ءؤ كدا'كاذنث ي هثتيؤ بمأ /مل أ*لأثفه [يوسف،] ١١١ :
وهدم آخر محورة يوسف المي قص الله معال علستا قصته مطوله من أحل أن ثعتر
د،اءيها•

ولهذا أحذ العلياء

من محورة يوسف فواتي كثثرة ،ق أحكام شرعثة

ق ا لقضاء وغره ،وأحذوا منها؛ العمل بالقرائن عند ا-اءكم؛ لقوله ثعال؛ ؤوقه.د

كاهد مذ١هلهآإنك١ث^ ئمغ ثئ ثن ئم صدمت ،وم
َكان ذعيصّهأ فيؤ ثن دير

 .ؤإن

ؤهوينآلصندلإن ه [يومف؛  — ٢٦لأ ،]٢فقالوات هذ.ه يرينه؛

) أ حرجه البخاري؛ كتاب التهجد ،باب من نام عند الحر ،رقم(  ،) ١١٣١ومسلم؛ كتاب انمّيام،
باب الهي عن صوم الدهر ،رنم ( ،) ١١٥ ٩من حديث عيد أش بن عمرو بن العاص

ساسمطأسوثاي

٤٣٨

يقول

'ريدحز ف الإيءاي' بالنوم الأحر الإياف بم ما أحتر به الني

مما يكون يعد الموت"ر ٠٠

فمن ذلكات فتة المرن إذا دفن اثن أتاه ملكان محلسانه ويسألانه ثلاثه أمئلة،
مولأن :نن ريك؟  Uدينك؟ ض نبئك؟

فيثت افه الذين آمنوا بالقول الثابت —أسأل اش أن تجعلني ؤإياكم منهم—
فيقول المؤمن؛ رتجا اممه ،وديتي الإسلام ،ونش محمد .قيادي متاد من الثاء أذ

صدى عبدي فافرشوه من الحنة ،وأل وه محن ا-اق ،وافتحوا له باتا ال ا-اقة .ؤيفح
له ق ممه مد البصر ،ؤياتيه من الحق من روحها ،ؤيثاهد فيها ما يشاهد مى العيم.
وأما النافق —والعباد باض -أوالكافؤ ،فتقول ت هاه هاه ...لا أدري ،سمعت
الناس يقولوف شيئا فقلته؛ لأف الإياف لم يصل إل قلبه ،ؤإثا هوبلسانه فمط ،فهو
يسمع ولا يدري ما المعنى ،ولا يفتح عليه ق فره• هده فتنة عفليمة حدا؛ ؤلهدا

أمننا الني عثواكؤآْلآقلأم أف ستعيد بافه منها ق كل صلاة ررالثهم إن أعوذ بلث،
من عذايت ،السر ،وعذاُّاالناراار ا.
ومن ذللث ،أيصا أن نومن بنعيم الصر وعدااءت ،الصر.
نحم الصر لمن ي حق النعم من المومنن ،وعذامحب اله بر لمن ي تحق

العيان ،،وقد جاء ذللئ ،ل القرآن والثنة ،وأجع عليه أهل الثنه والحاعة.
(ا)محموعاكاوى(مهإا).

( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب الأذان ،باب التعوذ من عزاب الشر ،رقم (  ،) ١٣٧٧وم لم :كتاب
الماجد ومواضع الصلاة ،باب ما يستعاذ منه ق الصلاة ،رنم (  ،) ٥٨٨من حديث أيي؛ هريرة
ن.يئ.

٤٢٩

ه-واوااضادت

ففي ^^ ٠الله يقوو ثا3قوقاق; ؤة؛فرن عئزى انئم شرك .أك ثؤئثهم
آلمككذ ي-لن دقوإوءك^بم سلنر عثك؛ أدحلؤأ آلجسنه بما كنتن م٠Lون ه زالتحل؛،] ٢٣— ١٣
أي• عند الوفاة.

إراَكايى مى المعزيس أنو؟
ؤيقول اف تبماثئؤداك ل آحر محورة الواقعة؛
منح وريتف و؟حثتا موه لالواق>ة:خح-هخا ،يقول هازا ق ذكر حال الحتصر إذا حاءْ
الموت ،إذا كال من الممربع ،فله روح ورمحاف وجنه حمم ل نمس اليوم•
أما عياب المثر فقد قال القّ مهبجل'

ئركآإؤ ألهانلمورك ة عمرت

تامطوأ لإزيهتِ ه مادين أيديم لهدا المحتصر مى
أي• نكرات الموُب
الكفار ؤم-مأ أُشطمه وكامم ثحيحوف بامسهم؛ لأما قثز -والعياد
والأوا ~،بالعدايسر ،فتهرب ل البدن وثم ى ويشح ما الإنسان ،فيقول؛ ؤآ<-م_حوأ
أئتهظم أنوم محكث عداب آمحن محثا'ئم ثمز 0عد أقو عت ألي يثمم عن
ءايننوء ذسمحرون ه لالأن*ام'-آهء ،أي■ اليوم يوم مؤمم عند احتضارهم.
وقال اممه تبحال ذ آل فرعوذت ؤ  ^١تمصؤث ءق؛ا عدؤا وعشي ومم ثموم
ألثاعه ادخو ءا ،3فنعؤيى آثد آلمداب ه [غام:ا"أ] ،فقال؛ ؤألق١رثمصحث عقنا

عدة وثثتاه هدا قل قيام الساعة

تذوم ألثائ آذخو؛اد فمحي أشد

أنداب ه .ولكذ نح ،يا أ^^ أد هازا اسر والعيان ،أ< غيئ لا نقع
عله؛ لأتما لواطلما عليه ما ذقا أمواسا؛ لأي الإن اد لا يماكن أن بميم مى لعدامت،
يسمعه يمنغ؛ لأي الكافن أوالمنافق إذا عجز عن الإحابة يضرب يمرزبة —قطعة من

الحديد مثل الطرقة -من حديد ،فيصيح صيحه يسمعها كل قيء إلا الإن اد قال
الن؛ي ه؛ ررولونمنها الإئنانى لصعق».

ش (  _ LJاسرأض ض كلام يد ا،راأدق

٤٤٠

وقال النئ ه :رالإلأ أو لا ثداثوا

النن أو بمتيآ عذاب اكتورارآ'،

ولكن من نعمة افب أنثا لا نعلم به حقا ،بلئومن يه عينا ولا يدركه حئا.
كذلك لوكاو عذاب القر شهادة وحثا لكاف فيه فضحه ،إذا مزرت شر
إنسان وسمعته يعيب ؤيصيح ففيه قف يحة له.

ثالسات ولو اثه شهادة محس لكاف هذا قلما عل أهله وذويه ،فلا بماموف ل

الليل وهم يمعوذ صام!،؟ يصيح ليلا ونيارا من العذامحت ،،لكن من رحمة الله

سبماةئؤن\ق أف اممه جعله غينا لا يعلم عنه ،فلا يأق شخص ويقووت إثنا لو حفرنا
الضر بعل يوص لم نحد أثرا لالعذارلأ؟

نقول :لأو هذا أص غيبئر ،عل أف اممه ثعال قد يْللع عل هذا الضب ،من ثاء
من هماده ،فربا يطلع عليه ،فمل ثبثح ق الصحيحين من حدين ،ابن عبامن و?هظ\'.

أف الني ه مر بقتين ل المدية وقاوت ررإئئا ليعدبان وما يعدبان ز ير ،آما أحدهما
يكان لا ينتنزْ من البوو ،وأما الاحئ فكاو يمنى ب1شيمة>ا  ،فاطلع افه نبثه
عل ثذين القرين أما يدبان.

ذالخاصل• اثه بجب علمينا أن نومن يؤتؤ الفتر ،وهي موال الملكين عن ربه
ودينه ونبيه ،وأن لؤمن بنعيم الضر أو عذابه.
ومما يدحل ل الإيان باليوم الأحر أن يؤمن الأناف با يكوف ق نفس اليوم
(  ) ١أحرجه ملم' كتاب الخنة ،باب ،عرض مقعد ااست ،من الخنة أو النار عليه ،رقم (  ،) ٢٨٦٧من
حديث نيد بن ثابت قكمحنبمئ.

( )٢أحرجه اليخارىت محاب الوضوء ،باب من الكبائر أن لا يستر من بوله ،رقم ( ،)٢ ١ ٦وملم ت
كتاب الطهارة ،باب الدليل عل نجامة البول ووجوب الاسراء منه ،رقم (  ،)٢ ٩٢مجن حديث
ابن عباس .تة.

ضح هس انماسق •زهدم سد اإرا،ط؛تي

٤٤٢

مدر ميل ،إما م اقه ،ؤإما ميل ا،لكحلة ،وايا كاف فهئ قريبة من الرووس ،لكننا

نومن باق من الماس من

من <لأط وهم الدينثظثهم الهُوشيوملأخلل

إلا ظله ،ؤمنهم الثبعة الدين ذكزهم اومول ق نسق واحد ،فقال عكهألآلأهؤئمت

«نبق؛ها اشُِفي ط:زم لا ظل إلاظله :بم؛عادو ،ؤئائممآِفي طاعة افه،
ورجل يله معلى ِفي المناجي ،ورجلان محاثا ق افه ،اجتمعا علته ومثقا عش،

ورجل دعته امزآة ذاُت ،منصب ،وجال فمات،ت إل أحاف ،افه ،ورجل ثصدى بصدمة
سخاِلإاضاصث،محناة»رُ

 ~ ١الإمام العادل،ت هو الذي عدذ ق رعته ،ولا عدله أقوم ولا أوجب من
أن تمحآكم فيهم ثريعه اش ،هذا رأس العدل؛ لأف اممه يقول؛ ؤإف آس أمر إلمدلب
' ،]٩فتن حكم نعثه بغثر قريعة افه فإنه ما عدل ،،بل هو كام
ز)لإح1تني ه
هم ألقتيإِ 0ه
والعياد باض؛ لأف افه قال! ؤوس ل؛و ممدكم يثآ أنزل ،أئه

فإذا وصع هذا الحاكم قواس نحالف ،الثريعه وهويعلم أما نحالف ،الشريعه،
ولكنه عدل -نها وقال :أنا لا أعدل عن القانون .فاثه كام ولن صل ،ولؤ تحدى،
ولوصام ،ولوحج ،ولوذكر اممه ثعال ،ولوشهد للرسول ءفيمحألألأْؤئ؛أ؛الئسالة،
فانه كام محلي ق نار جهم يوم القيامة.

ولا يجور أن يتول عل ثعك ،م لم إذا قدر ال عم ،عل إراحته عن الحكم.

فاهم العدل  ،3الإمام أن نحكم ق الماس بثريحة افه.
ا أ حرحه البخاري ت كتابه الأذان ،بابه من جلس ق الجد ينتظر الصلاة ،رقم( ،)* ٦٦ ٠وم لم*

ئايف الزكاة ،اب فضل إحفاء الصدقة ،رمم( ،)١ • ١٣من حديثه أي هريرة زمحئقهثن.

ه-باو،الرادة

٤٤٢

ومن العدل أن سوي بان الفقر والني ،وبار ،العدو والوئ ،وب؛ن القرب

والعيد ،حس العدويسوي بيئه وب؛ن الوئ ق مسالة ا-اءكم ،حى إف العلياء خيهرأقه
قالوا• لولحل عل القاصى رحلان أحدهما كافر والساق م لم ،حرم عليه أن يميز
الم لم بثيء ،فلميحلان حميعا وتحلم ان حميعا ،ويتحدث القاصى إلما حميعا،

فلا يتحديثخ لواحد يوف الأحر ،ولا يبس ق وجه السلم ،ويكشز ق وجه الكام
وهما ق مقام الحكم ،بل تحن ،أن يسوي بيثهيا ،مع أن الكام لا شك اثه ليمل
[القالم;ه-ا-أ-ا] ،لكذوباُتؤ
0أنا لءكن
كالمسلم
الحكم الأزّواأ.

ومن العدل :أن نجم الحدود التي فرصها اضُ عثؤثل عل كل أحد ،حش عل
أولاؤء ويرتقه؛ فإل الني ه وض أعدل الأئمة ،لثا قفع إليه ق امرأة من بني

نحردم أم النثي .بثطع يدها ،فشفع إليه أسامة رْنءيغن فيها ،فقال له :ارآشني
لر حل -من حدود اف؟!اا أنكز عليه• لم قام الني و .فخطتح ،الناس ،فحمد اممه
أثم كانوا إذا نزى فيهم
وأش عليه م قال< :،رأثا بمد :هإِرا أخلأك الدين

الئريف ،ترؤوْ ،وإذا 'نرق ،فيهم الصعيم أقاموا علميه الحد ،دابم اممب ~أي :أحلم
؛الاإه~ لو أن قاطنه ئن ،-محمد نسدت ،كفنت يدها؛؛ ج^ ،فامحلمة بنت محمد أشرف

الساء ،ميدة ن اء أهل الحثه ،ينت ،أفضل البشر ،لومريت ،لقهلإ يدها وهوأبوها.
ويأمل رالمهلنت ،يدها ٠٠ولم يقل :لأمرت؛ ^٥٥يي-ها• فقلماهره اثه هو الذي يباشز
قهلمعها لومزيتج .هذا العدل ،،وبذا قامت ،الثموات والأرض.
) أحرحه اJخ١ريت كتاب أحاديث ،الأنياء ،باب حديث الغار ،رنم(  ،) ٣٤٧٥وم لم ت كتاب
الخدود ،باب قطع المارق الشريم ،وغره ،رقم(  ،) ١ ٦٨٨من حدبثؤ عائشة

ش;ياض اسسزا»ق هلأم سيد الرسااتي ءتؤأس؛هوغ

٤٤٤

ومن عدل الإمام أن يوق الماصب من ض أهل لها ل لمحه ول ه مكول
أمينا  ^ ٥١ ، Ij^jللأمر الو ى وق عيه.

وأركان الولاية اثنان! القوة ،والأمانه ،قال اممه د٠ءالت وزى خثر من آستئجتيث

العي ألآمتك[ 4اكصص:أآ]،

همة تف آإبىJ 4ثLJإل ٥١^٠ :ئ\يش ُعءه أي:

بعرش بلمس ؤنذ آن ئسم من ^ ^١٠كب قو ئزئ بيزه لالمل:أ>"ا] ،فمن العدJ
أل لا يوق أحدا منصبا إلا وهو أهل له ق قوته وق أمانته ،فإف ول ض ليس أهلا
ويوجد ض هو حثر منه فليش يعادل.

ءالنى ه جعن الإمام العادل من السبعة الدين يظلمهم افُ ق ظله يوم لا خلل
إلا ظلمه ،وجعله أول هؤلاء الثبعة؛ لأن العدل ق الرعك صعب جدا ،فإذا وفى
الرء الذي يوليه اممه عل همادْ للعدل نال ق هدا حثرا كثثرا ،وانتفعت الأمة ق

عصره ومن بعدم أيصا؛ لأيه يكون فدوة صالحه ،فهدا حأ يفللهم اض ق ظلمه يوم

لأظلإلأظله.
الثال! ررساب ساق طاعة اف>>:
الشاب ما بين الحمل عثرة منه إل الثلأث\رر ،ولا شاك أن يكون للشاب

ايجاهات وأفكار ،ولا يستقر عل ثيء؛ لأيه ثاب غص ،كل ثيء يجيبه ،وكل قيء
ينمملمه؛ ؤلهذا أمر الرسول ه ل الحرب أن يقتل شيوخ المقاتلين المشركين ؤيستبمى

ثباث،مُا؛؛ لأن الئاث إذا رض عثهم الإسلام رى يسلمرن ،فالشائ وكان ق
ا أ خرجه أحمد (ه ،) ١ ٢ /وأبوداود! كتاب الخهاد ،باب ل قتل النساء ،رنم (  ،)٢ ٦٧ ٠واازمازىت
كتاب السثر ،باب ما جاء ق النزول عل الخكم ،رنم (  ،) ١ ٥٨٣من حديث محبمرة بن جندب

ختهبمئن ،قال رسول اش جلو! ءلاتلوا شيؤخ الشرين ،واستبقوا شرخهم. ١٠

شرداساماسن؛ •_هلأمسيدا،رساءإا

٤٤٦

فهذان تحابا ق افب وصارا كالأحوثن؛ لما بينها من الإبطؤ الثرعك الديك،
وهي عبادة الله سباْاةئؤداك •

رراجثمعا علمته،؛ ي الدنيا  ٥١^٠عله*؛ أي؛ لم يئرى بينها إلا الوت ،ئه
إل أن مات ،هدان يقللها اممه ق ظلمه يوم لا محلل إلا محلله ،ويكونان يوم القيامة عل
تحثها وعل حكها ،كا قال الله ثعال؛ ؤ آمحلأء ير-؟د بمصهر تنمن عدوإلا
ه [ الزحرفَ:اا"] ،ثبقى ٠١^١؛^ بيتها ق الدُيا والآحرة .اللهم إيا دسالالثج
من قفلك.

الخامس!  ٠١ورجل دعته امزاة دان منصسج ،وحمال ،ممال،ت إي أحانج اممه® رحل

قادر عل الخاع ،دعته امرأة ليجام١نها بالرنا ~والعياذ باممه— ذات منم ،وحمال،
أي؛ أما من حمائل معروفة ،ليثن ،من سقط النساء ،بل من الحائل المعروفة ،وهئ

حميله ،دعته إل شبها ل مكان حال لا يطلع عليها أحد ،وهو فيه شهو ،0ومحك
النساء ،لكئه قال! إي أحاف  ،القه .لم يمنعه من فعل هذا إلا حوف  ،اف؛ عِجيجل ٠
فانظر إل هذا الرجل ،المقتضى موجود؛ لأيه قادر عل  ، ٤٣١والمرأْ حميله،
وهي ذات منصت ،،والمكاف حال.

لكن منعه ماغ أقوى من هل.ا المقتفى ،وهو -محوف ،الئه ،قال!  ١٠إي أحاف،
اممه® ما قان)! إي لا أشتهي النساء .وما قال !،لتؤ بجميلة .وما قال! أنت ،من
أمافل النساء .وما قال !،إن حولنا أحدا .قان !،ررإي أحاف  ،اممه® فهن ا ق يقلله اممه

و،ظلهيوملأظلإلأظثث.
وانظرإليومف— ،بن يعقوب بنإسحاق ،بنإبرامم -طهإ الصلاة والثلأم-
عئمته امرأة العزيز مللئح ممس ،وكاثت امرأ؛ ململإؤ عل ،حال من الح،ال والدلأن)،

٤٤٧

ه-باو،ا،راس

هت للشح ه يعنى• تدعوه إل نف ها،

علمت الأيواثمب ب نها وب١ن النامرإ٠

وكاف رحلا شابا ،وبمقتفى الطسعة البثرية هم تما وجمت به ،ولكذ رأى برهال
آلتجف لحب إل
ربه ووقع ق قالبه خوف افه فامتغ ،فهددئه بال جن فقال!
بثا؛؛■-مبكآة وإلأ ثتمٍبا لإ_َ،كدهرا أصب إين نأوتي آيهبى.ا ة،تجاب يث
إنن همألثيحأصّ  .ئث ندا م نن تني تتآ تأرأ ألاشت
نثن محنتي
ليجنخم حئ بن ه ليوشتّاّا— ،] ٥٣وسجن ق ذايت ،افب وامتع عن الزنا ْع قوة
أسبابه ،لكنه رأى برهان ربه فخاف اممه.

الادست ررورجل صدى بصدقة ،يأحثاها حص لا ثنلم ثماله ما ئؤؤ
ي٠ينه ا  Iوهذا فيه كاو الإخلاص ،نحلص فه ،لا يريد س الناس أن يطلعوا عل
عمل من أعاله ،بل يريد أن يكوف محنه وبتن ريه فمط• ولا يريد أن يفلهر للناس

بمظهر اث عل أحد؛ لأف الن-ى يعطي أمام الناس ثكون له منة عل من أعهلا،٥
فهو بجمي الصدقه حم لا تعلم ناله ما تنمق يمينه ،أي• س ندة إخفائه لو أمكن

أن لا تحلم يده الشال ما أنثمث ،يده اليميرئ> لفعل ،فهاJا محلص غايه الإخلاص
وهوبعيد عن الن بالصدقة ،يقلله اطه ق ظله يوم لا ظل إلا ظله ،ولكي لاحظ أن
إخفاة الصدقة أفضل -بلا

إلا أنه ث:ا يرص لهذا الأفضل  Uنجعله

مقفولا ،مثل أن يكون ق إظهار الصدقة يشجع للثاس عل الصدقة ،فهنا ئد
يكون إظهار الصا.قة أفضل؛ ؤلهدا امتنح افه نتحاةئؤن\ق الدين ينفقون سا
وعلانية عل حس ،ما ثقتضيه ا1صلحة.

فالحال لا نجلومن ثلامث ،مراتب• إما أن يكون الز أنخ ،أوالإظهار أنفع،
فإن يساوى الأمران فالؤ أنخ.

ضح رطس اس ل|ءتي ض تلام سيدالرسلتي

٤٤٨

ان اع؛ ررورجل دٌكز افه حاليا مماصت ،عنناهءا ذكز اممه بلمانه وبقلبه ،ليس
عنده أحد يرائيه -بمدا الدكر ،حالتا هس الدنيا كلها ،قلبه معلى بافه ■ميتثل.

فلثا ذكر اطه بلسانه وبقالثه ،وتدكن عفلمه الئُت ،عغيْل اثتاى إل افه ففاصت

عيناه .فهدا أيما ممن يظلهم اطيج ق ظله يوم لا محلل إلا ظثه.
هذ<ه الأعإو الثبعه قد يوهق الأن اذ فيحصل عل واحد منها أو اثني أوثلاثة
أو أربعة أوخمسة أوستة أو سعة ،هدا ممكن ،ولا يناقض بعضه بعصا ،فثل .يوثق
الإنسان فياحذ من كل واحدة من هذه؛نميتج ،ك،ا أحي الث< ،وو ،قجأكلأْؤصم!

ررإو للجف أبوابا ،مذ ثاو مذ آهل الصلاة يعل من ياك ،الفلاة ،ومذ كا 0مذ

أص الفدمة لعل مذ؛اك ،الفدية ،ومذ كاذ مذ آم ابهاد دعي بذ باب أم
ابهاد ،ومذكاو مذأهل القيام يعل مذ باص ،اائثان» ذكز أربحه.
فقال أبو بكرت يا ومول اطب ،ما عل من دعي بن واحد من هذ الأبواب بن
صرورة -أتما؛ الدي يدعى ين بايب واحد سهل~ فهل يدعى أحد ين ه ْ4الأبواب

كلها؟ قال؛ ارئمم ،وأرجوأو ثآكوو يلمهم يا أبا بكرار  ،نال اطه من فضله .وهذا
يعني أف أبا بكر يدعى من كل الأبوانمج؛ لأتم ،صاحلم ،صلاة ،وصدقة ،وجهاد،
وصيام ،فكل مساتل الحر ئت .أحد منها ؛نميس ،غمينهوأرضاه ،وألخمنا به ق
٧^٣محت النعم •

وهنا مساله أحن ،آذ أيه ءلبجا• وهى أو بعفن التللبة يظنون أو المراذ بالثلل

ررق ظله يوم لأ ظل إلا؛^ ٠٠اثه ظل الرب ،عمحقيل وهدا ظن خاطئ حدا ،لا يقلنه
(  ) ١أحرجه البخاري! كتاب الصوم ،باب الريان للمحانمن ،رقم (  ،) ١٨٩٧ومسلمت كتاب الزكاة،

باب من جع المحدقة وأعإل الر ،رنم (  ،) ١ ٠ ٢٧من حديث أيب هريرة ؛٠^٥٤^٠۶

ه-واسالوادات

٤٥١

ثك ال؛نم»إلح.
مومئا مال افُو :ررفاِو قدتو'ز\ عؤك  jالدنيا ،نإف
أما الكام —والعياد و\ج— فاثه يفضح ومحرى ،وينادى عل رووس الأشهاد!
الخيك<لكيرأ عق تنهر آلا شنه أش عق آهإلإ\وإ هلهود:خا].

و؛ثا محب الإي،ان به،ثا يكون ل يوم القيامة! الحوض المورود لنيا محمد س
وهو حوض بمب علميه ميزابان من الكوثر ،وهو المهر الدي أعطيه النيل

ق

الحق ،كإ قال افه ثعال• ؤإثا أعطتنك ^لؤئر ه [الكوثر ،]١:مصب منه ميزابان
عل الحوض ،الذي يكون ق عرصات يوم القيامة.

وصفه الني عكوائلأْؤئم باق ماءْ أشد بياصا من اللبن ،،وأخل من السل،
وأطينر من ،رائحة الملمثف ،وأف آنيته كنجوم الثإء ،وأن طوله شهت وعرصه شهر،
وأف من شرب ،منه مث 0واحد ٥محإثه لا يقلما يعدها ابدار .٠

هذا الحوض يردم الموبنوف ٌن أمَ البي ه ~أمحأل اف أن يوردنر ؤإياكم
إياه~ يرده المومتوف يتربون منه ،وأما من لم يومنر بالرمول عثيائأْؤئم' فانه
يطرد عنه ولا يثري ،منه ،سال افه العافيه.

وهذا الحوصن الذي جعله القه للمنهمر عكيائلآْؤئم هوأعفلم حياض الأنبياء،

ولكل نى حوص يردم المومنوف ثن أمته ،لكثها لا ب إل حوض ارسول.
لأف هذه الأمه يمثلون يمر أهل الحق ،فلا جزم أن كوف حوض النير ءثجأصةأئتمُ
أعقلم الحياض ،وأكرها وأوسعها وأشملها.
) أ حرجه اوخارى،ت كتاب الرنافر ،باب ؤ ،الخوض ،رنم (  ،) ٦٥٧٩وملم ت كتاب المقاتل،،
باب انالتا حوض نبينا ه وصفاته ،وقم  ،•).٦ ٦٩٦٦من ،حان ين ،عبد اف بن حممروبن ،العاؤم،

نه؛محيءتءا .وأحرجه م لم :رقم( ،) ٢٣ ٠ ٠من ،حديث ،أبي ،ذر الغفارتمر نيؤققنن.

٤٥٤

١^٥

فؤح ا طس اسث،هتيض ئلأم سيد الرسيق

وقهيق .حندث ينا  Uدمآمحم؛ئ وأمح ،إلأ،آ ثاة رئلق إن

ه ثنال وتيث 0ه وأث\ أزى يدؤأ نيأئتتِ خمحث ِماتا
وآهو إلا ما ثآء رئك عهثاء عتر محندوزه [^ ،]١ •٦:ففي ،أهل الحق ؛ I(JL
^■؛ ٠٢٤٠ءتر محدوزه بمي •،غير نقطؤع ،بل هودائم .وق أهل المار قاوت ؤإن ربف
مثال لعا ميده تهمدت١ *٧أ ،فهل هذا يعني أف أهل المارينفبأ عنهم العياب؟
فالخواب :نقول :لا ،ولكل لثا كاف أهل الخة يتقلبون بنعمة اف ،غن الله
سبماةئوةث١ل أف عهلاءُم لا يتقفح },أما أهل المار فل ،كانوا يتقلبول يعل.ل اطه محال:
ُأؤإن رمح ،مثال لما يربيه فلا معم ،لحكمه ،ومحي أراد أف يكوف أهل المار ق المار،

فهويفعل ما يريد ،هذا هو الفرق و؛وأ أهل المار وأهل الحق ،فأهل الحي عطاؤهم
غيرمحذوذ ،وأما أهل المارفامم يتقلبون بعدل امم ،4واه سحاةمحؤتاك فعال بإ يرين..
هذا الكلام فيإ تيثر مما يتعلق بالإيإن باليوم الأحر.
وقوله• رردتوثى باكدر حثرْ ورئرْ'ُ هذا الركن السادس.

والمدر :هو تقدير اض ائت٠،اةئوعاق لعا يكون إل يوم القيامة ،وذللث ،أف اممه
سبماةمحؤد١ك حلل القام فقال له اكب ،ؤ محال :ربي) وما أكب،؟ محال :اكب ،ما هوكائن.

فجزي ق تلك ،الئاعة ب،ا هؤ كائن إل يوم القيامةراُ  ،قعا أصاب ،الأناف لم ياكن

لثخطئه ،وما أخطأه لم يكل لميته ،ومحي ذكز اممه هذا ق كتابه إخمالأ فقالُ :،ؤألز
قلإ لكث أش؛ ٣ماؤ ،ألكثآء وألائم إن دبلتك ؤاكتبإند'ك ،عز أش مره
لالخجت ،] ٠٧ومحالثعال:ا؛ؤمآأ«تابمن ممتن ؤ ،آمحيي ،ؤلأؤآ أشآ؛ةأ إلا ؤ ،ءًكش—<
( )١أخرجه أحمد (ه ،) ٣١٧ /وأبو داويت كتاب السنة ،باب ق القدر ،رقم (،) ٤٧٠ ٠
محاب اكدر ،رقم (  ،)٢ ١٥٥من حديث عبادة بن الصاتنمح.بمته.

ه-ئبالراتبملآ

٤٠٥

نز أن
تن فز أن نمأ«مأإ 0يائكن عل أش مار[4اس:آأ]،
من مل أف نخلمها ،أي :بن مل أن نخلق الأرض ،محمن نل أنثخلق أنفطم،
ومنمأننخلقاس.
فإف افه كتب هذا من قبل حلق السموات والأرض بحمسى ألفن سنة.

قال أهل العلم ت ولا بد للإبجال بالقدر من أف يومذ بكل مرايه الأربع:
الرتبة الأول :أف نومن باق الله سبماكؤثاك عليم بكل ثيء ،وةاJا كمر ق
الكتانم ،العفليم ،يذكرافص عموم علمه بكل ثيء ،كإ قال ،اممه ثعال :ءؤكأتواآزك
علَلإاّيىء هد؛أووأن آلله هدلءاليلإ،سة ءتا ه[الطلأق:ماا] ،ولقوله ثعال :ؤوعناو.ت
تئايح آلم لا ممها إلا ؤ ^ نا فذ آو تآبمئ ننا مضل ِس َوتفت الأ
بملثها ولأ-مؤز « _iiأ'أذءيى وث" رتق وثُ يايح;،إلا ؤ،كثب يثه[الأنعام:ا'ْ].

الرب الثانيه :أذ تجْن باق اشَنعال كث نقادين كل ثيء إل قيام الثاعة،
كمه قبل حلمح ،ال موات والأرض بحمسان ألم ،منة ،فكل ثيء كائن فإثه مكتوب

قد انتهي منه ،حمت الأقلام وطؤيتا الصحفن ،فإ أصابك لم ي،كن لئخطئك،
وما أحهلاك لم يغز لمنك ،فإذا أصابك ثيء لا مل :لوفعلت كدا ما أصابتى؛
لأف هذا ثيء مكتوب ،لابدأن يقع كإكتن ،نبماةئؤأداق ،فلامثث منه مهإ عملت،
فالأم سكوف عل ما وقخ لابموأبدا ،لأف هذا أم قدكث.،
فان قال قائل :م يلأ قد جاة ق الحديث :،ا(ثن أخث ،أن بمط له ق رزقه
ؤبما له ق أثرْ ،ئلثصل رخمه،ار ٠؟
) أحرجه البخاري! كتاب الأدب ،باب من بط له ؤ ،الرزق ،بملة الرحم ،رمم ( ،) ٥٩٨٦
ومسلمت كتاب الر واكلة ،باب صنت الرحم ،رقم (  ،}٢ ٥ ٥٧من حديث أنس نخهؤقته•

قمحرياساماسقضئلأمسد اإرسلض

٤٥٦

فالخواب! بل هد حاء هذا ،ولكي الإساف الذي قد ط له ل وزقه ونئ

له ق أره من أحل الصلة ،قد كتب اثه نمل رخمه ،واثه صسسط له ق الئزق،

واثه سنأ له ق الأثر ،لا بد أن يكوف الأمر هكذا ،ولكي الرسول ءيهآئ'ْؤئم
قالُّْ •،ن أخب أف يبمط له ل ،روقه ويئسأ له ^ أئرْ'ا الحديث ،،من أجل أن نبادر
وسائغ إل صلة الرحم ،ؤإلأ فهو مكتوب أل الرجل سوف يمل رحمه ومحمل
له هذا الثواب ،أو اله لن يصل رخمه ومحرم من هذا الثوانم ،،أمر منته ،لكي أحإرنا

الرسول ءخآئلآْأصم 7اذا من أجل أن ئحرءس عل صلة الرحم.
واء1للم أن الكتابه ق اللوح ا1حفوظ يعقبها كتاوادت> أحر.
منه• أف الجمحذ  ،3بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل اممه إليه ملكا موكلا
بالأرحام ،فينفخ فته الروح ،ويزمر بأربع مائتا• بكئبا رزقه ،وأحله ،وعمله،
وثقي أم نعيد ،فيكتب ذلك ،وهذه الكتابة غمز الكتابة ق اللوح المحفوظ ،هذه
كتابه ل مقتبل عمر الإنسان؛ ولهن-ا يسميها  ! ١۶^١الكتابه العمريه ،بمي ن به
لم.

كنلالث ;،هناك كتابه أحرى تكوو ق كز تنة ،وهل ل ليلة القدر ،فإة ليله
القدريكتب ،اف فيها مايخون ق تلك الثنة ،ك،ا قال^١ ،؛ ؤإثآ آنزلتنه  ،4لسلزفركإ
[الدحان؛"؛"؛] ،ؤيه-رد،؟ا*• أي• يٍيرن
إماكآ منن-ريى لمجأ مها نرمحَ ،ةل أمر
ويفصل؛ ولهنءا سمثت ،ليله القدر.

الرتبة الثاكة للايإن بالقدرت أن دؤس بأف كل ثيء فهوبمشيئة اممه ،لا محرج
عن مشيئته ثيء ،ولا قرى يئ أن يكون هذا الواقع مما بنتص افه يه ،كإنزال المطر

ؤإحياء الموتى وما أشثة ذللئ ،،أومما يحمله الخالق ،كالصلاة والصيام وما أشتههإ،

فؤح;ياض اسسفي *زتلام سدا1رسلتي <!أئ'إم'قوثف

٤٥٨

هذه مراتب أريع للايإن بالمدر ،محب أن دؤس -بما كلها ،ؤإلأ فإياك لم محومذ
بالمدر.

وفائدة الإيان بالمدر عفلمه حدا؛ لأف الأن ا 0إذا علي أف \ذتيءَ لا بد أن

يقع كإ أمز اش استراح ،فإذا أصس1ا بضراء صر وقاوت هدا من عند اممه ،ؤإل أصيب
بناء ثكز وقال،ت هوا من عند اش .وين .ثنت عن النئ عث.يأئأهةئبم أوا؛> قاو:

ررتجبا لأمر الومن إ 0أمرْ ئئ حير ،إن أصابته ١٤^،ثكز ثكاو حيرا له ،وإو
أصابته صزاء صرثكاو حم له»ُاُ ٠

لأف الومن يؤمن أف كز ثيء يقفاء اف ،فيكول ياي ل ئرور ،وداء ل
انشراح؛ لأته يعلم أف ما أصابه فإثه من اممب؛ إف كاف ضراء صإر وانتظر الفرج مى
الثه ولخأ إل الثه ثعال ق كشم ،هذه الضراء ،ؤإل كال مراء شكر وحمل اض وعلم أف

ذلك لم يئن بحوله ولا قوته ولكن بمقل من اممب ورحمة.
وقوله ءثوائثْؤئتم'; ااح؛رْوثئهاات

الخير ما ينتفع به الإنسان ؤيلائمه ،من علم  ،^،jومال وابع حلب ،وصحة،
وأهل وبتتن وما أثتة ذلك.

والشر صد ذلك ،،من الخهل والممر والمرض وفقدان الأهل والأولاد وما أفته
هوا.

كل هذا من افه

 ،الخير والثز ،فإف افه سبحاثه يقدر الخير لحكمة

 )١,أحرجه م لم ت كتاب الزهد والرقائق ،باب المؤمن أمر 0كله -محر ،رنم (  ،) ٢٩٩٩من حديث
صهس_،ؤقمحممبمن.

ْ-باب الراهبة

ؤيقدر الثؤ لحكمة ،كإ قال الله عغئجلت

٤٥٩

إلئز وذؤئ فئنة ؤإثآ ئتبمون ه

لالأ;ب؛ا:،ه'آ].

فإذا علم افُ أف س الخثر والحكمة أن مدو الشؤ قدوْ ؤإ يتربا عانه من

المصالح العظيمة ،كقوله تعال; ؤ ءثهنأأس\د ي أثم وإلرهاك1جغ أنك١'،لناير٠

ؤذبمهم بمص ق حمؤإ ١؛^،؛؛ مجمن هلالروم\:؛].
فإذا قال قائل :كن ،تجمع ب؛ن قول المءً،

 :ا<ؤأذ لأمن Jاكدر

فا-بموادنح عل هذا أذ موو؛ إف الئؤ المحص لا يآكوف بفعل اممه أبدا ،فالثؤ
المحص الذي ليس فيه حم لا عالا ولا مآلا لا يمكن أن يوحد ق فعل اممه أبدا،

هذا من وجه؛ لأيه حش القز الذي قدرة اممه نزا لا بد أف يكوف له عاقبه حميدة،
ويكول نزا عل قوم وحم ا عل آحرين.

أراث لوأنزل اشُ الطن مظزا ^١

3رغ إنسان ،لكنه نفع الأرض

وانتفعت ،به أمة ،لكاف همذا حثرا بايبة لمن انتئع به ،ثزا بالن ية لمى مزر به،
فهو حم بن وم وشر من وجه•

ثانيات حر الثؤ الذي يقدره اممه عل الإنسان هو نم ق الحقيقة؛ لأيه إذا
صم واحتتنؤ الأجر مى افب نال بذلك أجرا أكثر باصعاف مضاعفة تحا نال ،من
السر ،ورثإ يكون محسا للاصتقامة ومعرفة قدر نعمة الثب عل الحبي فتكون العاقبة
حمدة.

' ،١أحرجه م لم؛ كتاب صلاة السافرين ،باُب ،الدعاء ل صلاة الليل وقيامه ،رنم(  ،) ٧٧١من
حل.يث ،ض خؤمحقتن.

قؤحاي،ساسل<هتيضئلأمسدالرسل؛ذ صإإ،ثذيظ

٤٦٠

ولهذا يكر عن بعض العابدات أما أصنت ق أصبعها أويدها فانجزحت
محمترت وثكزيت ،اف عل هدا وقالت I ،ررإف حلاوة أحرها أنستش مرارة صرها٠١
ثم مول! إف الثؤ ق الحقيقة ليس ق فعل اممه نفسه ،بل ق مفعولأنه،

فاكعولأت هل التي فيها خر وشر ،أما الفعل نفسه فهوخر؛ ؤلهدا قال اش ءغ؛ْل1

وش أعود برت

ه ثن ثرما قث هلالفلق:ا'-اآ] ،أي؛ من ثر الدي حلمه

اممه ،فالثر إد،ا يكون ق المفعولان ،لا ل الفعل نفسه ،أما فعل اممه فهوخر.

ويدلك ،لهدا اثه لو كان عندك مريقي وقيل! إن من شفائه أن ثكويه بالمار.
فكويته بالنار ،فالنار موله بلا ثلئ ،،لكل فعلك ،هدا ليس بثر ،بل هو خر

للثريص؛ لأنك ،إنإ "سفو عاب حميدة حدا الكل ،كيلك ،فز اممب للأشياء امحروهة
والأشياع التتى فيها ثر ،هى بالئ بة لفعله ؤإيجاده خر؛ لأيه يترثب عليها خر
كلإ.

فإذ هال ،هائل• كيفت نجمع ب؛ر ،هدا وبتن فوله ثعال!

أصابلئا من حتم ثن

الل وما أءابك> من سم ق مسي ،ه ل١فاءت] ٩٧؟.

فالخواي ،أذ يقول!

أصابق ،من حئؤ ثن ألله ه يعي! من فضله ،هو الذي

أصابك ،من سثوثن مسق ،ه أي! أست ،سبها ،ئ ال
من عليكؤ بما أولا وآحرا
فالل٠ي قدنها هن اممه ،لكن أنت ،ال بتؤ ،كإ ي قوله ثحال! ؤ وثآ أتمحفم من
مصيكه قبعا كتمن أدد^،ر ويعفوأ عزكثيز ه ل١لشورىت .]٣ ٠

وحلاصة الكلام! أف كل ثيء واقع فإثه بقدر اممه ،مواء كاف خرا أم شنا.
)ذكرئ ابن القيم  jمدارج ال الك؛ن(آ١ ٦٧ /

-٥باب الرايات

ثم قال عمر محممقمحن فيا نقاه عن مريل

٤٦١

قال للجي

ارفأحثرل عن الإحنان .قاو! أل ثنثد  ajjIمقايك رام قإو لم ثآكى ئراْ فإله ثراكاا.
الإحان! صد الإساءة ،والراد بالإحسان ئنا إحسان العمل ،؛ >1،البى
ءاكهآقلأْلآئم أف الإحاف أن تعبد اممه كايك تراه ،يعنى ت تمل وكاثك ثرى اممه

عمة؛جل ،وثزكي وكاثك تناه ،وتصوم وكاثك ثراه ،وثمج وكاك تراه ،وثتوصا
وكاثك ثراه ،وهكذا بقثه الأعال.
وكوف الإنسان يعبد اممه كأيه يراه دليل عل الإخلاص ش عغجل وعل إتقان

العمل ل متابعة الرصوو .؛ لأو كل من عد الله عل هذا الوصف فلا بد أن يمع
ف ق لبه من محق النب وتعظيمه ما محمله عل إتقان العمل ؤإ حكامه.

ارفإو لم ئآكى ثراه فإثه يزاكءا أي؛ فإو لم ثحبد افه عل هذا الوصم ،فاعتده
عل محبيل المراقبة والخوف رافإيه يراك® ومعلوم أف عباده اف عل وجه الطف أكمل
ين ■ماديه عل ،وجي الهرب•
فها محا مرسان:

المرتبة الأول؛ أن ثعثد افه كاثك تراه ،وهذه مرتبة الطل_ا.

والثانية :آن ثعتذ افه وأنث ،تعلم انه يراك ،وهذه مرتبه الهرب ،وكلتاهما
مريبتان عفليمتان ،لكن الأول أكمل وأفضل.

ثم قال جميل® :أنمل عن الساعة® ،أي :عن قيام الساعة التي يبعث فيها

الناص ونجازوف فيها عل أعالهم ،فقال الثي ه•' ارما المنوول ،عنها بأعلم من
السائل® ،المسوول عئها• يعص نفثه ءكهألصلأ0رآلثلأم ،؛اعلم مى الثايل :يعي:

ضح

٤٦٢

اساسق عن كلام سدالوساتي صإإثئههظن

جثريل ،يعيت \جك إذا كث يا جميل نحهلها ،فأنا كيلك أجهلها .فهدان رسولان

كريإن أحدهما رنوو ملكثر ،والثاف رثوو بشري ،وهما أكمل النمل ،وْع ذلك
تكل مهإ بمي أن يكوف له طأ بالثاعة؛ لأف طأ الثاعه عذ من بيده إمامها
ءغ؛جزا وهو اف عإووقق كإ قال افه ق آيايت ،متعددة؛ ؤ مثلوئك ءي) ألتاعن آءن

ثنث؛لآ ئق إثا علتها هند ييهلالأءراف:م\ح١ا ،يجكؤن ألتاش عنألناعن ثذ إثا ءلمها
عند اشهلالأتماب ،] ٦٣ :فعلمتها محي اممه ،فض ادعى طأ الثاعة فإنه كاذب ،ومن

أين له أف يحلم ورسول اض  .لا يعلم ،وجثريل

لا يعلم ،وهما

أفضل الرمل.

وعن ال اعة لها أuرات ،كط ط اشُنعال :ؤمل:ئدنإلأص أزتزءم
سخا]،أى:طمايا.رلهداوامحمح٥^.

لا علهر له بدلك ،قاو:
فقال!

عنكراعا»أي :علأuتآا الدالة عل هرض

ثلمي الأمه رنتها ،وأو رى الحماة الراة الماله رعاء الئاء يثطاولوذ

والثيان».

الأول؛ * ) ijثلمي الأمة رتتها*ايعنيت أن ثكوف الأمة المملوكة تتطور 7بما الحال
حش تكوف رثه للمماس الاحرتى ،وهويائه عن كثرة الأموال*

وكدس ،الخان؛ <رزأو رى الحماة الماْ النالأ رعاة الئاء:ظاولوف و اص»

الحفاة؛ الذين ليش لهم نعال من  ،^ ٥١١والعراه؛ ليش لهم كوة من القمر ،الحاله؛
الفقراء .يتطاولوف ق البنيان ،يعني• أمم لا يلبثون إلا أن يكونوا أغنياء يتطاولون
ق ا لبنيان حثا ومعنى ،يتطاولون ي البنيان حئا باق يرمعوا بنياثم إل السإء،

فؤح يياض اسايض ض؟لأم سيد الرطلض

٤٦٤

 ""٣وق هذا دليل عل أف السائل إذا محأو عن قيء يعلمه من أجل أذ ينتفع
الحاصرون فإيه يكون معمحا لهم؛ لأف الذي أجاب• الجي ^ ٢^^٠٠^ ١٥،وحم يل

سائل لم طم ازز ،لكذكاف فا و هدا الخوف الدي بمتفغ؟ ازز.

فقاو بعص ١^١؛• إثه نجغي لهناف العلم إذا جلس ْع عالم ق مجلس أذ
بال عن الم ائل اش ثم الحاصرين ؤإل كال يعلم حكمها ،من أجل ال ينفع
الحاصرين ويكوف معج لهم.
 ~ ٤وق هذا دليل عل بركة العلم ،وأف العلم ينتفع يه السائل والجيب ،كإ

قالقنا :ارسإدبجإ».
ه~ وفيه أيصا دليل أف هذا الحديث ،حديث ،عفليم يشتمل عل الدين كله،

ولهذا قال; ارينلْئم دثو؛أا ،؛ لأثه مشتمل عل أصون العقائد وأصون الأعإو.

أصول ،العقائي .ق الإيان بافه وملائكته وكتبه ورمله واليوم الأحر والقدر
ح،ره وثنه ،وأصول الأعإل هل أركان الإسلام الحم ة .واينه الموفق.
وتٍةؤه

ءد

 " ٦١الثازت عن أف در جئد-ب بن جناية وأف همد الرحمن معاذ بن جل

عن رمول اف ءتئ'ثنيوثؤ ،هال،ت  ٠١امحق افه حيئها كسث،إ وآتح الثيلمه
الحنق ممحها ،وحالق الناس بحلق حضااُ  ٠رواة الممذي ،وقال!  ١حديث،
حن».

أحرجه أحد (م ،) ١ ٥٣ /والرماJىت محاب الر والصلة ،باب ما حاء ق معاشرة الناس ،رنم
(  ،) ١ ٩٨٧ونال الرماوي! حسن صحيح.

٤٦٧

ه-ب1و،امادة

فالأحلاق الحنة مع كونيا ْسمثكا حسنا ق الجتْع ويكون صاحبها محبوثا
جممُالإناليوماس.

فاحفظ هذْ الزصايا الثلاث من المذ ه اتق افَ حظ كث ،وأتع ال يه
الحنة ممحها ،وحالق الناس بخلق حسن .وافه االوفق.

 " ٦٢الثالث،؛ عن ابن عياس غ.بمنمح ،هال،ت كنت حلمر الئى

يوما،

هثال؛ رريا علام ،إق أعلمك هو '.الحمظ اف ،ءئذظال ،،1الحمظ اممه لمده محاهك،
إدا نألتؤ ئاماو ال؛آ ،ؤإدا انتعئتج يانثمئ باق ،واعلم؛ أق الامه لو اجتثننج

عل آذ يشوك لني ء لم ينفعوك إلا بثي ء محي "كثه اف لك ،ؤإن احثثعوا عل آذ
بمروك بتيء لم بمروك!لا بثيء مد كب اف' عاثالئؤ ،وفنتؤ الأقلام وجئت،
الصحفُ رواه الرمذي ،وقاو؛ ارحدث حن صحح».

ول رواية غم الترمذي؛  ١احمظ افه تبده آماملث ،،ئرف  ،إل افب ز اإؤحاء يرقاك

ل ا لئدة ،واعلم؛ أذ ما أحطأك لم ي؛كرر لتصيتالثه ،وما أصاثك لم ي،كيى شحطئالثح،
داعلمث أذ اشر ج الصم ،وآذ المرج ح الكزمح ،،وآو ئغ الئنربمر اار أ.
المحح
قوله :رامحت ،حلف الثئه» أي؛ رائا منه.

قوله؛ رريا علام ...احمظ القه عمقك® قال ،له؛ يا غلام؛ لأف ان هماسننحئنبمبجا
( )١أحرجه الزمذي '.كتاب صفة القيامة ،باب رنم( ،)٥ ٩رقم(.)٢ ٥ ١ ٦
(آ)أحرجه أحماو(ا/م"<مل).

محح رياساساسق4ىئلأمسيدا1رسالض

٤٦٨

كان صغثرا فإل اليي.نوئ ،وهو هد ناهز الأ-حتلأمر  ،يعني! من الخامسة عثر
إل السادسة عشرة أو أقو ،فكاف رامحا خلف الرسوب.فوجة إله المئ.هذا
النداء :ررتا علام ...،احمظ افة ءمظكا> كلمه جلله عفليمه ،احفظ ايثه ،وذلك

بحفظ ثرعه وليه ،بأن ممتثل لأوامره ومحنّت ،نواهيه ،وكدللثج بان ثتعلم من دينه
ومن ثريعيه سبماةمحوةناكما تقوم به ءباداتك ،ومعاملاتك ،ويدعويه إل الله عكتمحل
لأف كل هدا من حفظ اممه ،قاف ،سبماثهوق١ق نفسه ليس بحاجة إل أحد حش بمفظ،
ولكن الراد حفظ دينه وثريعته ،كإ هال اممه ثعال :ؤ

؛^؛"؛ 0ءامتوأإن ثمميأ أق

ه [ محمد؛ما] ،ولمس اشش :يتصروف ذاُث ،اممه؛ لأف افه سبح١ةئواق غني عن كل
أحل•؛ ولها-ا قال ل آية أخرى•

وؤ يثه أك لآ;نتزيتبلم هل؛ساو:؛] ،ولا يعجزوثه:

ؤرماَكاُكت■ آث ،لعجت؟' ض شم ق آلثتوت ؤلأ ل الذين ه زفاطرت .] ٤٤

ادن :رراحمظ افه عمظك» حمله  JjGعل أو الأن او كثا حفظ دين افه حفظه
اممه ثعال ق بدنه ،وحفظه ق ماله وأهله ،ول ليه ،وهده أهم الأشياء ،أن محفظلث،
اممه ق ديلأج ،وهوأن يسئملث ،من الريغ والصلأل؛ لأف الإن اف كثا اهتدى زاده اممه
رادريدكه رءاس4تإ ئمبثزه لءسو':أا] ،وكأا
هدى ،كا هال ثعال:
صل —والعياد؛افه~ فإثه يزداد صلالا ،كا جاء ق الحديث :،ارإة النتد إذا أحطآ
حطيئه ثكئت ،ز قلبه ئكته ثسزداء ،هإن هز مغ وانتتمن وئاب> صقل هلثها>ُ '،
( )١أحرجه البخ1رىت كتاب الأسدان ،باب الختان بعد الكبمر ،رقم (  ،) ٦٢٩٩عن ابن عباس
قكؤبمتمحأ؛ أنه كان نحتونا عند وفاة المي ه ،وأحرجه أحمد ر  ،) ٣٧٣ / ١عن ابن هماس ^نبمثمحا،
ئالت ُُتوفي رصرل اش ه^ ،وأنا ابن حمس عشرة ستة®.

( )٢أحرجه أحمد(آ ،) ٢٩٧ /والرمدىت كتاب شر القرآن ،باب وس سورة• ^^3
رنم (  ،) ٣٣٣٤وابن ماجه :كتاب الزهد ،باب ذكر الذنوب ،رنم (  ،) ٤٢٤٤من حدت
أي هريرة

فؤح (ياض اساسنر*ن؛لأم سيد ا،رس1اق

٤٧٠

يأحد \-ووؤأ حتلك محتطب عل ظهرْ ،حم ل 4من أو يأئ زجلا ،أغطاْ أو
ئ»م

فكذلك أنت1 ،ذا مالت فاد اشَ ،ض :ءءالبجأ انوفيي» ررامحأ أغيي
بفضلك عمن سواك® وم 1أثبة ذلك من الكل،اُتج التي تتجه -يا إل اممب ءغ؛ةل
وقوله! ررإدا انتعنث ،يانتعى باق ®،الاستعانة  ١٣٧٠العون ،فلا  ٠٣٧٥١العون

من أي إنسان إلا لاصرورة المصوى ،ومع ذلك) إذا اصطرررث ،إل الاستعانة
بالمخلوق فاجعل ذلك ،ومحيله ومحببا لا ركنا تعتمد علثي ،اجعل الركن الأصيل
هوافر عغ؛ْق إذا سألتا قاسال اممه ،ؤإذا امتحنت ،فاستعن باق.

دليل عل اثه من ثقمن التوحيد أف الأن اف بمال غجر
ول هاتئن
اممب؛ ولهذا ثكره المسالة لغثر الألب ءة؛جلا  ،3قليل أو كثتر• لا تال إلا افه ■؛؛؛o
ولأوتعنإلأ؛اف.

واش محاثه إذا أراد ءودكا يثر لك ،العوف ،مواء كاؤا بأ محبامت ،معلومة
أو باسمباب غجر معلومة.

قد يعينك اف بسب غجر معلوم لك) ،فيدفع عنلمثؤ من الثز ما لا طاقه لأحد
به ،وقد يعينك اف عل يلأ أحد من الخلق يسخره لك ويدلله لك حز يعيتل،

وص مخ ذللخ ،لا تحوز - ، ٠٧إذا أعانك اشُ عل يد أحد -أن ض اك> و< اشُ
عِوثل ،كإ يفعله بحقن الخهلمة الأف من ثعلقهم بالست ،وصعق— ،اعتإدهم عل اممب
كتاب الزكاة ،باب الامحتعماف عن المسالة ،رفم(*ي؛ا) ،وم لم ت كتاب
) أ حرجه
الزكاة ،باب كراهة المالة للماس ،رقم (  ،) ١٠٤٢من حدث أي ،هميرْ

ه-بابامادات

٤٧١

تبماةثواك لثا حمل عون ظاهر من دول كافرة ،وما علموا أف الكثرة هم أعداء
لهم إل يوم القيامة سواء أعايوهم أم لا.
بل الناغ المار هوافه ءغ؛حل ،وهدا من سخره سبماةئؤن١ق لعباده المؤمنين،

كإ حاةَفي اذث«:إنافَقئنهدا الدينإ\لث-وو اكاجر»رأآ.
فيجب عليا أن لا كنى قفل ام الذي سحرهم لما ،وتحب علنا أذ نب
العامث ،إذا سمنتا أحدا يركن إلهم ؤيقول •،هم الذين نصرونا مثه بالمثة ،وهم الأول

والأحر ،فيجن ،عليتا أف ية؛ لهم أو هدا خلل ي التوحيي ..وافه . ٣١

وقوله« :اؤاغاولم :أن الأئه ثو اخس ،عل أن سوك يميء ني ثثنوك إلا
بتيء قد مكثه اف لك».

يئا المى عثجائُْؤئم ق هد 0الحملة أف الأمة لؤ احثمعت كلها عل أف
ينفحوك بثي ء لم ينفعوك إلا بثي ء قد كتبه اطه للئج؛

فإذا وقع منهم نفع لك فاعلي أيه من ،اممه؛ لأتم> هن الذي كثة ،فلي يقل النثر
ه :لواحتمنتن ،عل أن ينفعوك بثي ء لم ينفعوك ،بل قال ٠١ :لي يتثعوك إلا بقيء
فالناسنر بلا ثلث ،ينفع بعضهم بعصا ،ويعين بعضهم بعصا ،ويساعد بعضهم
بعصا ،من كل هدا مما كته اممه للأت ان ،فالفضل فه فيه أولاعغيثل ،هوالذي سحن
! )١أحرجه الخاري :كتاب ،الخهاد والسير ،ياب إن اف يؤيد الدين1،لرجز ،الفاجر ،رنم( ،)٣ ٠٦٢
ومسلم -كتاب ،الإبجان ،باي ،غلظ تحريم هتل ،الإنسان نفسه ،رقم(  ،) ١١١من حديث ،أيب هريرة

ْ-وابالوادد

 Jl iالله :_ JUj

٤٧٢

مج ثثد مثن ألمدم ئنأ مثلاه

[آو ءمر ،] ١٤ •: ١jوقاو ثعال؛ ءؤ ولا ئهيأ ف ،آثدآء آلمءّ ؛ن

ئأدون قد4ن

َكعا ؤنورنث< محجوث من آممه نا لا نمئ ؤاف آقه . ^۶ذكما ه
تالن اء؛ ،] ١ • ٤فإذا صر الإنسان وصابز ورابط فإف افه سح\ة،ؤع\ق يمنه.

وقوله؛ رروأو  ٤^٥١١تغ الكند_،ا> .

كل،ا اكربت الأمور وصاقت فإل الفرغ قريب؛ لأف اممه عغجل يقول ق
^١
ممائه :وأش نجئ ا'كدو عُقمحف \ليَ ن:يشيم
أءلنه مع آلله فيلا ما ذٍقوؤت•ه لالنمل:آآ'] ،فكلمإ اشتدت الأمور فانتظر
الفرج من الله تبماثئوةتاك •

وقوله؛ ٌوأل ثغ السر بمراُا فكل عنر فبعدم يسئ ،تل إف العنز محفوف
يرين ،ير مابى ؤيت لاحي .قال  ^١ثعال١^ :؛ غ آلم.ث ،ج؛إف ح آيتنربم ،ه
تالنرحتْ-ا'] ،وقال ابن عباس غ؛ءؤئيتمح؛ ُلل يغلب عمر ينرينُار • ٠

فهذا الخديئ الذي أوصى به الني ه عد اللب بن عاس ^^ ١يتغي
للإنسان أذ يكوذ عل ذكر له ياي ،وأن يعتمد عل هده الوصايا الافعة اشأوصى
حا الني .ابر عمه همد اطه يى عثاس تيقظا وافه الويق.

 )١:اننر :الضر الط ممواحدي
لأبن حجر( .) ٧١٢/٨

شر الكشاف لازمحنرى (؛ ،) ٧٧١ /نح

فؤح (باش انما

٤٧٤

ض تلام سيدالوساتي

 - ٦٣ارابع؛ عن أض خ.بمنئ ،يال؛ ررإمحم كمثئوو أجالاض أدى ق أعيفم
يناضئاظىءلنيي.نثوو افِهمناأوبمات»رأا .رواة البخاري.
وقال؛ راا،لوماتاات الهلكات.

ص
أس بن مالك رمحقمحق من المعئرين ،فص بعد المن و .حوال بمذ
واختلت أحوال الاس ،وصاروا يتهاونون
سنه .فتغهرت الأموول عهده
ل ب عض الأمور العفليمة ل عهيؤ الصحابة ظ^بمم.

ْثل صلاة الحعاعة ،ممد كان الصحابة رنحهءت؛مح_لأ يتخثم ،أحل .عنها إلا منافق
أو مريص معازور ،ولكن الماس تياوئوا بيا ولم يكونوا عل ما كاف عليه الصحابة
ق ع هد المئ  .تل إو الماص ل عهدنا صاروا سهاونون بالصلاة
نفسها لا بصلاة الحعاعة ممط ،.فلا يصلون ،أو يصلوف ويركوف ،أو يوحرون
الصلاة عن وقتها ،كل هذه أتمال يسره عند بعضن الناص ،لكنها ق عهد الني
 .و الصحابة ننحقئيعتنيكاس يعد من الوقات.

وكدللق ،أيما الغش ق عهد اليئ عفيمحآلألأْؤئتم' ةالت ررمن عس فليس

^ ٢١٠٠ ،؛■
لكن انظز إل الماص اليوم نحت .أف الغش عندهم أهون من ممر من الأشياء،
بل إل بعضهم —والعيال باق— يعد الغش من الشهلارة  ijالمح والشراء والعقود،
(  ) ١أحرجه

كتاب الرقاق ،باب مايتقى من محمرات الذنوب ،رثم('اهأأ).

( )٢أحرجه م لم ت كتاب الإمحان ،تاب قول المح ،ه! ارمن غشنا فليس منارا ،رقم (  ،) ١٠٢من
حديثه أيٍر هريرة خ؛غفيئته.

٤٧٥

ه-و1سالرادات

ؤيرى أل هذا من باب الخدق والدكاء والدهاء —سال اطه العافيه— ْع أف المئر ه
تبمرأ من الإنسان الذي يغنى الاس •
ومن ذلك الكذب ،والكذب من الأشياء العفليمة ل عهد الصحابة ظ^بممح
فمدويه من الموبقات ،لكي ممرا من الناس يعده أمرا هينا ،فتجده يكذب ولا يبال

ياللكوكح ،مغ أف الض .قال :لألأ<:ال وجل:كذب ؤ:شمى الكذب ختر
يكثن،صداف ظاتا»رال

وربا يكذب ل أمور أحطر فيجحد ما بجب عله للناس ،أو يدعي ما ليمل لة
وبماكمهم عند القاصى وبجلم ،عل ذلك،؛ فيكول -والماد باق -ص يلهى النا وض
عليه غضبان .إل غثر ذلك ،من السائل الكمة التي يعدها الصحابة من الهالكات،،

ولكن الناس احتلفوا فصاريئ ،ل أعتنهم أذى من الشعر ،وذلك ،لأنه كل )^^٥ ،الإياف
عفلمتؤ المعصيه عند الإنسان ،وكلما صعم ،الإياف حمن ،المعميه ق قلب ،الإنسان

ورآها أمرا هينا ،يتهاون ويتكامحل عن الواجب ولا يبال ،لأيه صعيم ،الإيان.
مسم

 " ٦٤الخامس• عن أبا ميرْ دمحهتن ،عن الّكا ه ،مال :ر<إل اف ،ثمال

ف سال ،أن ٤^١^١:ما م؛ اف طه>،ر ُْثفؤعاوه.
وراالعيرْاا :بقع الغ؛ن ،وأصلها الأنمه.
( )١أحرجه م لم ت كتاب الم والصلة ،باب قبح الكذب وحن الصدق وممله ،رقم( ٦ ٠ ٧؟/
 ،) ١ ٠ ٤من حديث ابن م عود خءؤيفيس

(أ)أحرحه البخاري :كتاب الكاح ،باب الغمء ،رنم(  ،) ٥٢٢٣وم لم :كتاب التوبة ،باب غرة
اشتعال،رقمرا1م\؟).

٤٧٧

ه-ب1و،اإرادة

وأعظم من غمته عل ما دونه من الحارم.
وكيلك أيما ~ومن باي ،-أول وأثد~ اللواط ،وهو إتيان الدكر ،فاو هدا
أعظم وأعظم؛ ؤلهذا حعله اممه تعال أشد ل المحش من الزنا ،فقاو لوط لقومه;
ه [الأعراف.]٨ ٠ :
ُاؤأئآنولا آلشؤثه ما سمآئر قا مذ م تنتن

قال هنا، :ؤأ'شحث 1ه ول الزنا قال :ءؤقأحنه  4أي :فاحشه من الفواحش،
أما اللواط ةجع1ة الفاحثه العظمى ،ناو افه العافيه.

وكذللث ،أيما الثرقة وئرب الخمر وكل الحارم يغاوافص منها ،لكن بعفن
الحارم تكول أشد غثره ثن بعض ،حسب الخرم ،وحب المضار التي تترب
ءلذلك.،

ول هدا الحديث :إثبامتا العثرة فه ثعال ،ومسل أهل الثنة والخإعة فيه

ول غثرْ من آيايت ،الممات وأحاديث ،الصفاُته أمم يثتوما فه تبماةئقث\ك عل
الوجؤ اللأس به ،يقولول؛ إو اطه يغار لكن لينث ،كعيؤ؛ المخلوق ،ؤإف اطه يمرح
ومي ليس كفرح المخلوق ،ؤإف اممه

له من الصفات  ^١٠^١ما يليق

به ،ولا مشه صفات الخلوفن ؤلإسَؤثلهء شح؛ نعو آلثييغ أنعهار4
[الثورى:ا  .]١وافه الموفق.

 " ٦٠السادس :عن ش هريرْ لأكفتقمحق؛ ان َّع الئي ه ،يقول :،ارإو ئلاثه
ةس بمي إنرايوت أبرصن ،دآئرغ ،وأغض ،أراد اممه أو يتلبجم معن ،إل1هأا ملاكا،
إو ،،,^^١صال• أي ثى■؛ أحبإثك؟ مال؛ لو 0حس ،ؤجلت حنن ،ؤيدمّت،

٤٧٩

ه-وابامحاس

ثاة آتبثغ نيا ق تمرى؟ مماو; هد محت ،أعنى يزد اف إق بصرى محي  Uشفت،
ويع ما ششت ،،هوافث ما أجهدك اليوم بثيء أحييه فث ءَيءل• ممال؛ أمسك ماللئ،
ئء ابجئم• ممد رصي اف ءئال2ج ،ونخط عل صآحيك  ٠١١٠١متمي عليه.

وارالناقه الننزاءا؛ بضم الض وقع اكم وبالي! هوَر الخامل .هوله؛ ١ ١؛^؛^
ول رواية؛  ٠٠^٥٠٠معناْ؛ تول نتاجها ،والناج للتاقة كاكاباله لينرآة .وقوله؛
راولد هدا ،،ص يتنديد اللام• أتم •،توؤ ،ولائما ،وص بمعز أنغ ز الناقة ،فالولد،
واكاج ،والقاباله بثعس ،لكن هدا للموان وذاك لغمْ .وقوله؛

بير الخثاو،اا

هوبالحاء الهملة والباء الوحدة؛ أى؛ الأمساب .وقوله؛ ارلأأحهدكاا معناه؛ لا أس
عليك ،ق رد ثيء تاحده أو تطلبه من مال• وق رواية البخاري؛  ١لاأخمدكاا بالحاء
المهملإ واليم ونماة :لا أحمدك برك ثيء نحتاج إي ،ك،ا قالوا :يز عل طول
الحياة ندم.أى؛علهواُت ،طولها.

الثثخ

قوله؛ ررإةثلاثه مذضإنرامحل" إسرائلص يعقوب ،بى إسحاو بنإبراهم
ابن أحي إسإعتل ،ومن درية إسرانل موتى وهاروف وعيثي

وجع بمي إمرائتل ،كلهم من درية يعقوب بن إسحاق ،عثها الصلاة واللام،
وأما إمإعيل فهوأحوإمحاؤا ،وهم ~بموإسرائيل" والعرب أبناء عم •
وقد جاءي— ،أحبار كئرْ عن بمي إسرائيل ،وهي ثلاثة أه ام؛
 ) ١ ,أحرجه اJخارىت كتاب أحاديث الأنياء ،باب حديث أبرص وأعس وأمع ق بتي إمرايل،
رفم(؛أأم)،وسأ:ىابارهد والرناهم،رقم(إا-ا.)\،

قيح يياض اساسق ض؛لأم سيدايرسيق

٤٨٠

الأئُل;ماجا؛فيامآب
واكالت ما حاء ل صحيح الثنة.
واكاك؛ ما جاء عن أحثارهم وعن ءد{سم

قاما الأول ،والثاف فلا شك ،ق اثه حق ،ولا شك ق قبوله ،مثل قوله ثعال!

ولم ثر إل آلنلإ" ثى ب؟آ

بئ بمد  ،pإي ئاليأ حم هأ آبمتق لتا ملخقا

صزفيضفيأشهلابم:آأأ].

ومي الئق مثن هذا الخديب الذتم ،رواْ أبو ئريره عن الني ه
وأما ما روي عنهم عن أحباوهم وعلعايهم فإثه يشسلم إل ثلاثة أقسام:

الأول• ما شهذ اليغ بمطلأيه ،فهذا باطل محب رده ،وهدا يقع كشرا فيإ
ينقل مذ الإسرائيليايتؤ ق شر القرآن ،فإثه ينقل ق شر القرآن ممر مى الأخبار
الإمرانلة التي يشهل -الث/غ هي.

دالثازإ ما شهد الئرغ بصدقه ،فهذا نجل ،لا لأل من أخار بني إمرائل،
ولكذ لأف \ذرأأ شهد يصدقه وائه حق.
والثالث :،ما لم ئذ ل الث-رع نحديقه ولا تكديبه ،فهدا يتومحف  ،فيه،
لا يصدقون ولا يكدبون؛ ^ 1:إف صدقناهم فمد يكون باطلا ،فنكون قد صديناهم
يباطل ،ؤإن كديناهم فمن• يكون حما ،فمد كديناهم بحق؛ ولهذا ثتوقف فيه ،ولكذ
مع ذللئ ،لا حرج من التحل•ين ،به فيا ينفع ق ترغب أو رهب.
ذكر الني ءكيأكلأ٠ؤقلأأ ق هدا الحديث ،أف ثلاثه من بتي إسرائيل ايثلاهم
افه عغتقل بعاهات ق أيدايم ،أحدهم :أبرصي ،والثانر :أقؤغ ليسل عل رأيه ثم،

٤٨٥

ه-ب1با،وادت

ومنهات ثفاوت بمي آدم ل شكر نعمة الله ونفع عباد افب ،فإل الأبرص والأقؤغ

وقد أعطاهم اممه المال الأهم والأير ،ولكن جحدا نعمه افء ،هالات إثإ ورفتا هدا
المالكابزا ض كابر .وئمكدبة يذلك ،فاتجمكانوا فقراءَوأعطائلم افُالمال ،لكنهم
~والعياذ ؛الاوه~ جحدوا نعمة الله وقالوا•' هدا ين آبائنا وأحدادتا.

أما الأعمى فإثه ثكز نحمه اممه واعآرف ممه بالثضسل؛ وليلك ،وش وهداه

افه وقال للمملكه؛ '٠^١؛؛^• ما ثئث وئغ ما

.

ومنها أيقات ابمايتج اوصا والئخط لله تبمامحؤناك ،أي؛ أيه يرصى عل من

ثاء ويسخط عل من ثاء ،وهما من الصفات التي محن ،أو تحثها لربنا نبماةثؤن\ق؛
لأيه وصفح نمنه -يا.

ففي القرآن الكريمت اوصا؛ ؤتْنرَ آقت عنبم؛ ونبموأ عند  ،]١ • •:^١[ 4وو
القرائن الكريم•  ١٧^٠سقط أس عثتهن وي آلمدامح ،هتم •كإثوف ه [الائد*:0ح]،
وق القران العفليم العصم .،ؤو*ءنيّهك^ آقه عكه ولمته<ه [الاءت'*آه] ،وهده

الممات وأمثالها يؤمن نبما أهل القنة والحإعة ،باما ثابتة فه عل وجه الحقيقة،
لكثها لا تشبه صفامتؤ المخلوءيرن ،ك،ا أف اطه ءمة؛ْل لا يشبه الخالوق^ن ،فكدلك
صفاته لا تثبه صمات ،المخلوقن.

ؤمن فوائي• هذا الخديث،ت أل  ،3بمي إمرايل من الحجب ،والايات ،ما جنل

الني هؤ ينقل لنا من أحبارهم حش نتعظ .ومثل هدا الحديث ،قصة الفر الثلاثة
الذين لحووا إل غار فانطثتؤ علميهم صخر؛ من الحبل فندت طهز الغاز وعجزوا
عن زحزحتها ،وثوثوكل واحد منهم إل اممه تعال بصايح عمله.
فالي ءقوألصأأْؤئم يقصى علمينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة

٤٨٧

ه-ب1و،اإراس

هذه الدنيا مار  ١٦٢مرورا ،والآل هو ما بعل الموت ،فإذا فرط ومضت عليه الأيام
وأصاعها ل غتر ما ينفحه ل الأحر؛ فليس بكثس ،الكيس هو الذي يعمل لما بعد

الوُيؤ ،والعاجز من أنع نفثه هواها وصار لا حتإ إلا بامور الدنيا ،فيتع نفثه

هواها ل التفريط ل الأمور ،وينع نفته هواها ل فعل النواهي ،ثم يتمر عل الله
الأماي فيقول! اممه غفور رحيم ،وسوف أتوب إل افه ز المتمل ،وموف اصئ

ين حال إذا يزن .وئ  ٧س الأمائ الكاذبة الخي محا الئيطاو عليه0 ،
يدركها وربا لايدركها•

ففي هذا الحديث،؛ الحث ،عل انتهاز الفرص ،وعل أف لا يضيع الإنسان من
وقته فرصه إلا فيإ يرخي افه عغجل وأذ يدع الكل والتهاوذ والتمى ،قاف التس
لا يفيد شيئا ،ي قال الحسن البصري ح ءلمز الإياف باشر ولا بالفحل،
ولكي الإياو ما وم ق القف وصدقتة الأعإل».

فعثنا أثما الإخوة أف ئتهز الفرصة ف كل ما؛وبج إل اف ثن فعل الأوامر
واحتناب النواهي ،حش إذا قدمنا عل اممه كنا عل أكمل ما يكوو من حال.

ت أل افه أو يعيننا ؤإياكم عل ذكره ومكره وحسن ءبادّتهّ
■

ءوًَتقق؛ ,؟م

 " ٦٧الثاس؛ عن أب هريرة هقؤينئ ،مال! مال رئول اممه ه؛ اءيى لحنن

إنلأم المن؛ رئ ما لا يعن؛ه اُ  ٠حدث حن رواه الارمذي وغيُه.
ا أ حرجه الترمذي :كتاب الزهد ،رثم (  ،) ٢٣١٧وابن ماجه :محاب الض ،باب كف الأسان ق
الفتة،رتمرأ¥ا،م)ّ

قؤح ري،س اساسذ

٤٩٢

تلام سيد الر،طض

كج' سقاذؤ نشن دم وأثث ذو آكن_لي ألُظسمه لالأنفاو:؟أ] ،والآيات ق
اياب يرم معلومه.

اكثى
قوله• ^؛ ٦١^١أل؛أا ءامنوأ ألموأ أق ،حى

فوجه الأمر إل ا1ومنير)؛ لأف

الموُس تحمله إيإنه عل ثقوى اطه.

وقوله• ؤأدذو ١أس حى قه ،ه وحى التقوى مم بإ عمته

ثعال؛ ؤ«آموأ آس ما

من قوله

يعد هذه الأية ،أي؛ أف معنى قوله؛ يجإ ماتدءه

أذ يتقي الله ما امتطنت؛ لأن اممه لا يكلف نقنا إلا ومعها.
وهن.ه الأية؛ ءؤ«أموإ آثم،؛ ١ذ1عاوأ'اه ليثث آيه يقصد  ١٢-التهاون يتقوى ،٧٥١؛

ؤإنإ يقصد -؛ا ا-لتئ عل التقوى يقدر الستهلإع؛ أي؛ لا تدحر وسعا ق تقوى الله،
ولكي الله لأ يكئنن الإذا Jشيئا لا ي تطعه ،كإ قال دحال؛ ؤ ث" يكئش آثم ثسا
 آ .اَ'ا؟'-َاآ'ثأ'ا'بنمأ.؟ الإنسال ^ ١لم تجئ أن يقوم
ؤةوإأُأآثٌءَِ ١:صره أو
ءؤتجت .فُ,اد من قوله:
بأمر اممب عل وجه الك،ال؛ فإثه يأق منه بإ قدو عليه ،ومن ذلك قول المثي ه
لعمراو ين حمن؛ ررصل هاتيإ هإو ئ ثتجئ مم1عت.ا ،هإو ئ سشئ ئعل جنب٠٠ر '،
قريب الّثي  .الصلاة يحمسس ،الاستطاعة ،وياذ يصل قاؤا ،فان لم يسممئ
فقاعدا ،فإل لم تجئ فعل جنسؤ ،وهكل<ا أيما بقية الأوامر ،ومثله الصوم ،إذا
لكال ٌم،بم—ا آوعك
لم بحل الاسمان أن يصوم ل رمفال؛ فائه يوخرْ

) أ خرجه الخاريت كتاب تقصر الصلاة ،باب إذا لم يطق قاعدا صل عل حنب ،رقم (١ ١ ٧

٤٩٥

ا'-وابياوتقيى

فثق أن افه ستجعل لك محرجا من كل صيق ،واعتمد ذلك؛ لاثه قول من يقول
للثيء ت كذ • فيكوف ؤوس بمف آثه بجعل ح ي • 4

وما أكر الديى اموا اسن فجعل لهم محرجا ،ومن ذلك نمة الثلاثة Jjjjl؛
انطبى عليهم الغار ،فنزلت صخرة عل باُبإ الغار فتييه ،فارادوا أن يزمحوها
فعجزوا ،فتوثل كل واحد منهم بصالح عمله إل اممه عهْل ،ففزغ اف عغيثل

عنهم وزالت ،الصخرلأ ا ،وجعو اممه لهم محرجا.
والأمثلة عل هدا كثيرة.
وقولهت ءؤ

ثي -تق لا بمسب ه هن.ا أبما قائده عغليمه؛ أف  ٠٧٥١يرزمك

من حيث ،لا نحنمج ،فمثلا لو فرصنا أل رجلا يكتسي ،المال من طريق محزم؛

كطريق الغس أو الربا وما أشنه ذللث ،،ونصح ق هدا وتركه فه؛ فاة اممه ستجعل له
محرجا ويرزمه من "بث ،لا محتن ،،ولكذ لا يتعجل ،ولا ظن أف الأمر إذا احز

قلى يكول ،ولكذ مد يبتل اطه العبد فيوحر عنه الثواب؛ لتختبره هل يرجع
إل الدنس ،أم لا ،فمثلا إذا كنت ،تتعامل بالربا ،ووعظك من يحظالث ،من الاس،
ونزكست ،ذللت ،،ولكنلث ،؛قست ،شهنا أو شهرين ما وجدت| ربحا؛ فلا تياس،

ولا تقل• أين الرزق من حث لا أحتسسسح .بل انتظز ،ؤثق بوعد اطه وصدى به،

وستجده ،ولا تتعجل؛ ؤلهدا جاء ق الخ_دسثحت ؛ريثجاب لأحد.كم ~أى!
إذا دءا~ ما لم يعجل؛' ،قالوا؛ كتفن يعجل يا رسول اممه؟ قال :ااي٠ول :ذعولم،
 ٠أحرجه الخاري• كتاب الإجارة ،باب من استأجر أجثرا فترك الأجثر أجرم ،رمم( ،) ٢٢٧٢
ومسلمت كتاب الرقاق ،باب نمة أصحاب الغار الثلاثة ،ريم ( ْ ،) ٢٧٤٣ن حديث عبد افه بن
عمر

قيحيياض اسلعتي،زهلآ،اسيدالرسلتي

٤٩٦

قلم يتجب ي؛'  ،قاصر ،واترك ما حرم اش عليك ،وانتظر المرج وانرزى مز
حيث لا تحتسب.

 ^١الخامه 1قوله د١لالت ؤإن ثنثرأ آست ءنعل لم زذهآ روكمن عنأ؛ءئإ

ثتثاذؤ محشر ثلإ وآقث ذو أكنز ألتظسم 4لالأمال.]٢ '\:
هده ثلاث فوائد عظيمة؛

الفائدة الأول< :مح لم ؤاثأ 4أي :محز فم U

به ض؛خ

والباطل ،وإار ٠المار والناسر ،وهدا يدخل فيه العالم؛ بحيث يفح اض عل الإنسان
مى العلوم ،ما لا يفتحها لخره ،فال التقوى محصل -يا نياده الهدى ،وزياده العلم،

وزيادْ الخفظ ،ولهذا يدكن عن الثافص

اثه قال ٠؛

سكوت إل دكع نوء جمفبي

ئازثدو إل ئ زلؤ الن ابي

ومال اعلم بال العئم نور

ون ور اممه لا يوي اه ع اصي

ولا ثالث ،أف الإن اف كثإ ازداذ حآ ازداد معرفة ،وازداد رقانا بين ،الحق
والباطل ،ويل ،المار والنافع ،وكدللئ ،يدخل فيه ما يفتح اض عل الإنسان من

المهم؛ لأف التقوى مجب لقوة المهم ،وقوة المهم محمل -يا زيادة العلم٢ ،؛^،
ثرى الث-حلين محثفلان آية من كتاُت ،اممه ،يستطع أحدهما أن يستخرج منها ئلاثه
بامحب ،يتجاب ،للعد ما لم بعجل ،رنم ( '  ،) ٦٣٤وم لم!
(  ) ١أحرجه البخاري! كتاب،
كتاب الدكر والدعاء ،باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ،رقم (  ،) ٢٧٣٥من حديث
أبي ،هريرة لآ؛محنبمئ.
(آ)ديوان الثاض(ص! ا'لأ).

شمح (لأش اساسى •زئلأم سد الرسل؛ق

٤٩٨

المالحة ،فإف الأعال المالحة تكم الأتمال الثيثة كا قال الض ه ءالفانزات

الخص ،والجئعه إل الجمعة ،ورمضان إل ومصاو كئاره نإ ينها ما احتست،
اهاي»رُ

ويال ،٢١

ر(المة إل  ٥^١كفارة بإ ثيا»رى ،ذ\ذئ\و 1تكوذ

بالأعإو الصالحة ،وهذا بمش أو الأن اذ إذا اتقى افَ سهل له الأعإل الخالحه

 ^^ ٢١افه حا عث.،
الفائدة الثالثة! قوله!

وقم ه بال سنكم للأستعفار والتوبة؛ فإف هدا

من نعمة اف ،عل العبد أف ييسره للامتغفار والتوبة.

ومن البلأ؛ للعبد أن يقلى أف ما كاف عليه من ،الدنو' ،--ليس يدنت ،،فيمر
عليه —والعياد باض— كإ قال اممه ثعال! هل تلإ إلاثممؤت سلآ _ ١٢ ^١٢؛_ ،صل
ذأ-لتوئ ١لئتا ؤم بم—جث أمم بمسيذ صنعاه لالكهفُ:؛ •  ،] ١' ٤ - ١فكثر س الناس

لا يقاخ عن ،الدس؛ لائه رين له —والعياذ باق— فألمه وصعذل عليه أف ينتثّل نفثه
ينه ،لكي إذا كان متقيا فب ءَةقل صهل اف له الإقلأغ عن ،الدنوُ ،_.حز يغفن له،
وربا يغفر اف له؛___ ،ثقواه ،فتكون تقواه مكئره ل يئانه ،كإ حصل لأهل بدر
ا'دإل اممه اطالح عل أهل بدر هئال! اعملوا ما نشم ممد ' sl'_Pلكم، ٠٠
( )١احرجه م لم؛ كتاب الطهارة ،باب الصلوات الخصر والخمعة إل الحمعة ورهمان إل

رمفان ،ريم (  ،) ٢٣٣من حدبن ،ش هريرة ;هؤمحؤبمن.
( )٢أحرجه اJخاريت كتاب العمرة ،باب وجوب العمرة ومملها (  ،) ١٧٧٣وه لم! كتاب الحج،
باب ؤ ،شنر الحج والحمرة ؤيوم عرفة ،رفم(هإآا)ج من ،حدينا ابى هريرة رْءمحفيتن.
( )٣أحرجه البخاري؛ كتاب الخهاد وال بر ،باب الخامحلإومر،ط رمم ( ،)٣ ٠ • ٧وم لم؛ كتاب ففانل

الصحابة ،باب منر ففانل أهل بدر ،رقم (  ،) ٢٤٩٤من حديث ،عل ،بنر أيب ءلال_،

٤٩٩

-■،ب|بياوتقرى

فتقع الدنوب منهم مغفورة؛ نإ حصلض فيها  ;،^١-ق الثزؤة -من الأجر العظيم.
وقوله• ؤوأث ،ذو أكنل آلعظسمِه [الأمال:ه؛] ،أي! صاحب الفضل العظيم
النءي لا يعي<له ثيء ولا يوازيه ثيء ،فإذا كاو اممه موصوما حي 0الصفة؛ فاطلب

الفضل منه ستحاة،ؤد\ق ،وذلك بتموا 0والرجؤع إليه .واف اعلم.

 " ٦٩وأما الأحاديث! فالأول! عن ر هريرة رْءمحنبمن ،مال! قيل! يا رسوو

 ،^١مذ أكرم الناص؟ ^! <رأماهلم» .فقالوا! فيز عن ^ ١سألك .ماو :راموئف
ض ا ف ابن ض اف اس ئ افِ ابن خليل اف» قالوا! ليل عن هدا نسألك ،داَل!

ررص منادن الريب سألوف؟ بمارهم ل الخاهلك خيارهم ق الإنلأم إذا فمهوا»أا'
و«دقيوا» بفج القاف عل الشهور

-كنزها! أي علنوا أخكام

اض-
الثثخ

قولهُُ -س أكرم الثاس؟ يال ٠ !،أماهم  . ٠يعني أف أكرم الناس أتقاهم ف
عبججل ،وهدا الحواب مطابى تماما لقوله ثعال! ون آءقز٠cؤ؛ عند أق
لالخامات؛ّآ؛] ،قاف سبماكؤتاك لا ينظر إل الناس من حيث النثب ،ولا من حيث

الحب ،ولا من حيث المال ،ولا من حيث الحإل ،ؤإيإ ينفلر بحاثه إل الأعإل،

ا أحرجه اJخارىت كتاب أحاديث ،الأساء ،باب قول ،اض تعال؛

أسلآ؛بثِ ثلم؛لآ ه ،رقم

(  ،) ٣٣٥٣وم لم؛ كتاب الفضائل ،باب من فقاتل يوسم ،ه ،رنم ( .) ٢٣٧٨

٥٠١

^Ul^uU -*،

والشاهد من هذا الحديث قوو الرموو

<رإو أكزم الخلق \وذ\ئب ي.

فإذا ض تريد أن ذكون كري ،عد اممه وذا ئنزلة عتْ؛ فعليك التقوى ،فكلمإ

كاف الإنسان ف أنمى كاف عنده أكرم• أمأل اممه أن نجعلني وإي1كم من ا،لتةارا.
خوًةمسأبم

 - ٧ ٠الئاف :عن ش شمي الخيري هيجتن ،عن ام  Mهاَل :ررإن اك
حلوه حضرة ،واد اف؛ مستحلفكم يها مئظر'كيس Uن٠Lول ،محاموا الدسا واموا
\ارو\أمج
المحح
با فتي ثن أمر البى ه بالتقوى ،بعد أذ
هدا الحديث ماثه ا،لولف
ذكز حاو الدنيا فقاو; ءإو الدسا حلوه حضرْ» حلوه ق المداق ،خضره ق المرأى،

والقيء إذا لكن خضرا  ١^-فإف الص تهللمته أولا ،دم"دطلثا> النفس ثانتا ،والثىء
إذا اجتمع فيه ءلالّ_ ،انمن ومحللمب الثمس؛ فإثه يوثك للأن ان أن يخ فيه.
فالدنيا حلوه ق مذاقها ،خضنه ق مرآها ،فبمأر الإنسان -بما وينهملث ،فيها

وبجيلها أيرهمه ،ولكن الني و .غن أف اطه ثعال مستخلفنا فتها فينظر كينن نعمل،

فمال •،اروإ 0افه مستحلفكم فيها فيئظرآكيفج تنملوزلأ هل يقومون بطاعته ،وتنهون
النفس عن اقوى ،ورقومول بإ أوجب افه عليكم ،ولا نمرون بالدنيا ،أو أف الأمن
الم؟

ولهذا قال،ت ارياثقوا الدئيأ؛' أي• قوموا بإ أمنكم يه ،واتركوا ما نبماكم عنه،
ا أ خرجه م لم :كتاب الذكر والوظء ،باب أكثر أهل الخة الفقراء ،رقم(.) ٢٧ ٤ ٢

 ^(،jLj -1التقوى

فهم يفحمون النساء الأن بالوظائف \إتج\وب ؤيدعون الشباب ليفد

الشباب ،وشد النساء ،آتدرون ماذا محدث؟
محدث بتوظيفهى مع الرحال مفسدة الاختلاط ،ومفسدة الزنا والفاحشة،
م . .ء

سواء ق زنا العين ،أو زنا اللسان ،أو زنا اليد ،أو زنا الفرج ،كل ذلك ،محتمل إذا
كاست ،ا،لرأْ مع الرجل ق الوظيفة.

وما أكثر الفساد ؤ ،البلاد التي يتوظف  ،الئحال فيها مع النساء ،ثإ إف ا،لرأة
إذا وظنتا؛ فإما سوف تعزل عن بيتها ،وعن زوجها ،وتصبح الأسرة متفآ،5كة،
ثم إما إذا وظفت ،سوف محتاج البيت ،إل حائم ،وحينئد تستجلج ،ن اء العالم من

كل مكان ،وعل كل دين ،وعل كل خلق ،وز كاف الدين عل غر دين الإسلام،
ولو كاف الخلي خلما فاسدا ،تتجلبح النساء ليكن خدما ق الثيوب ،ونجعل

نساءنا تحمل ل محل رحالنا ،فنعطل رحالنا ويشعل نساءنا ،وهدا أيصا فيه مفسدة

عفليمه وهل دف،كائ ،الأسره؛ لأف الطفل إذا نشا وليس أمامه إلا الخادمة تني أمه
ونيي أباه ،وفمي الطفز تعلمة حإ ،ففنيب البيومحت ،،وتشتتت ،الأسز ،وحصل ل
ذللئ ،من ا،لفاسي .ما لا يعلمه إلا اممه.

ولا شق ،أف أءداءَنا وأذuبإ أعدائا -لأنه ثوحد فنا أذناب ،لهزلأء الأعداء،

دنسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السكة ،ولا أقول• إمم غتنلوا أدمعتهم .ز

أقول •،إمم لوثوا أدمغتهم حدْ الأفكار الخبيثة المعارصة لدين الإسلام— ين .يقولول!
إف هذا لا يعارضن الحقيد؛ .ل يمول• إل بميم العميدة ،ليس معارضة العميدة باق
يمول ،الإنسان باق اممه له ثريلثف ،أوأف الله ليس موجودا .وما أسهه فح _.ؤ ،ز
هل<ْ العاصي م—دم الحقيدة هدما؛ لأف الإن اف يبقى ويكون كاثه ثور أو حمار،

ا'-ب1بهمادتقيى

٥٠٩

الفائدةالأول:أذثملكما حلكعيه.
والفائدة الثانية :ايلئ ،لو حشث ،فلا كمارة عليك ،فمن حلمؤ عل

وقال:

إذ ثاء اممه .لم محشث ،،ولوحالفث ،ما حلم ،عليه ،ولكي المس الي ووجّ_ا الكفارة
هي اليمذ عل ^ تجل ،أما التم؛؛ئ عل ثي؛ ماض فلا كفارْ فيها ،ولكذإذ
كاذ الخالق كاذثا فهز آثأ ،ؤإن كاذ صادئا فلا ثي؛ عله ،ومثال ثذا لو قاو
قائل :وافه ما فعالت ،كدا.

فهنا لسن عاثه كماره صدى أو كدن ،،لكي إن كاذ محادثا أنه لم يفعله فهز
نالإ من الإثم ،ؤإن كاذ كاذ:ا باذ كاذ قد فغله فهز آئأ.

وأما اليمئن التي فيها الكفاره فهي اليم؛ذ عل ثيء ئستمل ،فإذا حلمتا
عل ثيء متقبل فقلت :،وافه لا أفحل كدا .فهنا موJا :إن فحلته فعليك ،الكمارة،

ؤإن لم يفعله فلا كمارْ عليك ،واطب لا أفعل كدا ،فهدم يمخن منعقدة ،فإن فعلته

وجنت ،عليلقؤ الكفارة ،ؤإن لم يفعله فلا كئاره عليلث ،،ولكن :هل الأفضل أذ
أفحل ما حلفت ،عل تركه ،أو الأفضل أن لا أفحل؟
ل ه دا الحديث ،بير1ا النتي ءفيوادث.لأهوآقلأم ،^١ :إذا حلمت ،عل يمين ،ورأيت،

غثرها أنمى طب منها ،فكمن عن يمينلئ ،،وأن ،الدي هز أنمى.

فإذا قال قائل :والأهِ لا أكلم فلأنا .وهو م لمأ ،فإذ الأم طه أن ثكك،
لأف هجز الم لم حزام ،فكئثئ وكمز عن يمتنلئ،؛ لأف هذا أنمى طه ،ولو يلت :،واطه
لا أزور لرمحي• فهنا نمول؛ زياره القريب صله رحم ،وصله الرحم واجبه ،فصل
قرمحلئح ،وكمن عن يمتنل—،؛ لأف الني ءفيياكلأْؤسم يقول :ءرفزأى عترها لحترا منها

٥١١

-1باواهمارتقيى

خمعة ول كل عيد ،واختف العناء ةذ4همآقذ ل حتلبة صلاة الكسوف ،هل ص

راتبة أو عارصة ،وسس ،-اختلافهم ت أل الكسوف لم يمع ل عهب الني ه إلا مرة
واحده ،ولثا صل قام ءخطن> الناس

فدم ،بعض العلياء إل أما مى

الخعف الرانة ،وقاو؛ إف الأصل أف ما شرعه الثي .فهوثابت ،مستقز ،ولم يمع
الكسوف مرْ أحرى فيرك الني .اخلبه؛ حش ثقول! إما من الخطس ،الحارصة.

وقاو بعص العلماء؛ ثل هل من امحس ،الحارصة؛ التي إن كاف لها ما يدعو إليها
خف ؤإلأ فلا ،ودكن الأقرُن ،أما س افن ،اوانة ،وأنه يل للأن ان ^ ١صل

صلاة الكسوف أن يقوم فيخهلي ،الناس ؤيدكزهم ونحريهم كما فعل الني
أما الخطب العارصة فهل التي نحطبها عند الحاجة إليها ،مثل خملبته ه
حينما اشترط أهل برينه ~وهل جاريه اشرما عايشه ينحهبمه— فاشترط أهالها أن

يكول الولاء لهم ،ولكي عائشه فكؤثهبمءا لم تقبل بدللثه ،فاحأرت الثي ه فقال!

ررحدبما فاغمميها ،واشرطي لهم الولاء ،يم محام يحطنح الناس وأح؛رهلم أف الولاء
لنىأعتق»رُ

وكيلك ،حهلبته حينما شفع أسامة بن زيد خؤمحمقنع ل المرأة المحزومة؛ التي
كائن ،تتعير  ٤٥٠١فتجحده ،فأمن النئ ه أل يقطع يدها ،هأ قريثا شاما،

فطلوا من ينفع لها إل رم وو اممه ه ،فهللموا من أسامه بن زيد

أف يشمع

فئمع ،ولكن النل ذال ،له؛ رامحم ل حد مئ حدود افاا ،م ءال،ث فخطب،
الاّل وأمحزئم بأف الدي أهالك ،ض كال _ ءأئم ^ ١^ ١^١نزى يإ الئريس
 )١:أخرجه الخاري :محاب الكاتب ،،باب اتانة اللكتب ،وّؤاله الاس ،رقم(  ،)٢ ٥٦٣وم لم:
كاب العتق ،باب ارإن،ا الولاء لن اعتق" ،رقم( ،) ١ ٥ • ٤من حدسثط ء\ثثؤة خؤممقبميأ.

مح هس اساأ1هتي ض؛لأم سيدالر،.؛}،

٥١٢

ئرؤوْ ،محإدا 'نرى فيهم الوضع أئاثوا علت 4الخن>،ر ا.
ول حجة الودلع حطب البكب  .يوم عرفه ،وحطب يوم النحر ،ووعظ
الناس ويكنهم ،وهده حطبة من الخهلسؤ الثواس_ ،التي يس لقائد ا-لثجيج أن
بماميّا اطه.

وكاف من حملة ما يكز ق حطته ق حجة الودلع ،امه قال! ءريا آثيا الناس اثقوا
ربكمٌ ،وهذه كقوله ثعال؛ ^؛! ١^١ألناس أيتمحأ

تال ا:،ا] ،قامر الرمول ،ه

الناس حمنا أل قوا رهم الذي حلمهم ،وأمدهم بنمه ،وأعدهم لقبول رسالاته،
نأموهم أن قوا اممه.
وقوله! رروصلوا

أي! صلوا الصلوايتح الخمس الي فرصها افه عئيجل

عردسوله•.

وقوله! راوصوتواثهزثم>>أي! ثبز رمضاو.

وقوله! رروأدوا زكاه أموال؛تملم> ،أي! أعطوها م تحميها ولا بحلوا حا.
وقولهت اروأطينوا أمزاء'ةلم* أي! من حع1لهلم اممه أمراء عثكم ،وهدا يثمل
أمراء الناطق والبلدان ،ؤيشمل الأمثر العام ،أي! أمثن الدولة كلها ،فإف الواحمت،

عل الرعية طاعتهم ق غر معصية افه ،أما ق معصية اض فلا تجوز طاعتهم ولو
أمروا بذللثح؛ لأن طاعه ا،لخاإوؤ) لا مدم عل طاعة الخالق جدثعلأ؛ ولهدا قال اممه!
\قئ  ٢^١:محزاأقَنآيئواأمحل ثبي،ألأم متيه[س:؟ه].
[ ) ١أحرجه ١ليخارىت كتاب أحادث الأنيياء ،باب حديث الغار ،رقم (  ،) ٣٤٧٥ومسلمت كتاب
الحدود ،باب  ^٥٠السارق الشريم ،وغيره ،رقم (  ،) ١ ٦٨٨من حدث عائثة بجغقبمنا•

فلح ُياض اسادضض  ۶١٥سدالرط؛ن

٥١٤

\W

الشن  ٠اك لك,
 —٧اث
والتوم
-٧باب لو ,المن
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ر

ى=>\
تتح

ماو اف مال؛ ^^،؛ ١رءاألتيؤن أ'لآتزاب  ^ ١٠نذا ما؛عديا أس ون؛ومح نبمدى

أس ؤؤبموت .وما ثادئم \ؤأآتا ؤشينا ه تالأحزاب:آمآ] ،وئاو مال؛

ئاد

ثهم أفاس إن ألناس ئد جممأ لؤ هحثوئم ^؛ ٢^^١إي٠ننا وهازأ حنقا أثب وؤم

ألوهكيل وه سنوا سنمة تى آس ومحز لإ يسنيم سوءُ وأقجعوأ محبملاث أس يأس
دJضعظيح[4ألنمان ،] ١٧٤ - ١٧٣ :وئاو مال :ؤروفلزآلإ،آلىلأعئه
أس قزد=ئفي ألينوُق ه [إيرامم ،] ١ ١:وئاوثنال:
[امنان:خْ] ،وئاو مال؛
ؤ؛دا ءقث هؤكل عق أش ه [أل ءمران:هه  ،] ١والأيات ق الأمر بالتوكل ممره معلومه.

وقال مال؛ ؤو* 0ئن عق أس ههوثسثآ 4لالطلأق':ا؛ا؛ أي؛ كافه .وقاو ثعال:
ؤإق-٠ا أليزث أري إدا يكرأثم نحك ظوجبمم نإدا بلق عائم ءابمد<رادمم إبمسا
وعق ربهم بلإ؛اور) ه [  ،] T!jU،Sltوالأيات ل فضل التوكل كئمدة معروفة.

المحح
جع ا،لولنن رحمه اممه مال يثن اليقين) والتوكل؛ لأف التوكل ثمر؛ من ثمرات
اليقين ،ذاليقين هو قوة الإيإن والثبات ،حز كاف الأن اذ يرى يعييه ما أمحر افم يه
ورسوله من ئدة يقينه ،فاليقين ،هوثبات ؤإيإن ليس معه ثك بوحه من الوجوه،

وى الغائي ،الذي أجمر افه مال عنه ورسوله
أعل درجات الإيان•

كاثه حاصئ لم؛ ،يديه ،وهو

محح(  jiUاساسق*قئلأمسيدا،ررطلتي

٥١٦

إلا غرورا ،قالوات كيم ،يقول محمدت إثه سفتح كزى وقمن وصنعاء ،وهو الأو،
الاس .كم ،بمن ئدا؟ فقالوا :ؤنانبمناهسإلأومما A

أئآ الشم الثا ،٧^١ :Jفال اشُضCj ٥١^ :

^ ١٠ ^١

هتذا ما ؤعددا أف رب؛ّوام< محبمدث أش ويبمولع< ه وانظز إل الفرق و؛و؛ الطائفتين،

هؤلاء ل ،رأوا الأحزاب ،،ورأوا هذه الشيم؛ علموا انه ّبشها نصر وفرج،
وقالوا :هدا ما وعاونا الله ورسوله ،وصدى اممه ورسوله ،فيكون الصر ومئتح
مماللثا قيمبمز وكزى واليمن ،وهكذا كاف وممه الحمد.

والشاهد قوله ١^^٠ :ما ؤعديا أف ؤنجبمولهء محبمدى أش منحبمؤكءه وهذا غاية
 ^،٠^١أن يكون الإنسان عند الشدائد وعند الكرك ،ثابتا مؤمنا موقنا عكس ض

كال توكله ؤيقينه صعيما فان عند اكاستخ والكرك ،ربإ ينقلن ،عل وجهه كإ قال
افه :ؤ وثنألِايدُ ،ذ ،يمدأش هك"  ^،٢٠ه أي' عل طربُ ،اؤءإث ئابهء حمس أطمأة يهءؤب،

أناسه ئنة

عك تيؤهء.صزألثتا نآلآ-خئأ  ،^١٠٥هوآاسِا0آشق [ 4؛]١ ١:^،

كلإ من الاس ما دام ق عافية فهن مءلس ،ولكذ إذا ابتل -والعيال باف~ انقلب
عل وجهه ،ه يصل إل حد الإدا والكفر ،ؤيعترص عل اممه بالقضاء والقدر،

ويكرم تقديز اممه ،وبالتال يكره اممه — والعياد باممه" لأيه كاف ق الأول لم يصبه أدى
ولا فتة ،ولكنه ق الشاق أصابته الفته فانقلن ،عل وجهه•

وق هذه الأيات وأشباهها دليل عل أيه نجغي للأنان أن تحافت ،،ويوجل،

وتخشى من زيغ القلسإ ،وبمال الله دائكا افات ،فإل ما ين ،قلب ثن قلوب ض
آدم إلا وهو؛؛ن أصعن من أصابع الرحمن ،يقلبه كم ،يشاء؛ إل شاء أماته ،ؤإف
شاء أراعه ،والعياذ باممه.

قؤح ^i؛_ اسايض ض تلام سيد ا،راط؛زا

٥١٨

وأجود الأحوديى ،فإذا امحه الإنسان إليه ق أموره أعاثه ومحاعده وتولاه ،ولكي

البلاء من بني آدم ،حسنا يكون الإعراض كثثرا ق الإنسان ،ويعتمد عل الأمور
المادية دوو الأمور انموية.

يمحنعز نن آث وصلب لم بمسنبم سوٌه ذهوا لكنهم لم
مال ثعال•
نجدوا كيدا ،وأبو تمال ومن معه ولوا عل أدباوهم ،ولم يكروا عل الرسول ه،
فكتلت ،للصحابة

قتال ،قال الله ثعال ٠
آقه وآقه ذو هثلعظّيه.

عروة من عثر قتال ،كتيبمتؤ هده الرجعة عروة من غثر

ينممة ،من آلته وفصل لم يم

هم سوء وانبعوأؤبموأن

يم قاوت أأؤإثادولإألشثئ  ^^4آوتآءهُلأ قإ\ؤئا وحامي إنَقم ئوج .4
أؤ.بموف أوياءُْه أي" بجوفكم أنتم أولياءه ،أي• يلقي ق قلويكم الخوف من
أوليائه ،فلا نحافوهم وحافون إن كنتم مؤبجن.
ق فلأن؛ لاثه ربإ يسجنائؤ،
فالشيطان ياق إل المؤمن ،يقول! احدر أن
وربإ يفعل كذا وكذا ،فيخوفلث ،،ولكي المرمى لا يمكن أن مجاف أولياء الشي2لان؛
أزتآة الق؛لني إن'ةوألمميى كاث ثمناه؛السبة ليحق
لأن افَ قال:

فحل الإنسان أن لا تخاف ل اف ي لائم ،وأن لا محاق إلا اضَ ،ولكل محن،
أن يكون ّاوْ عل هدى من اممه عيججل ،فإذا كان ٥^،،عل هدى من افه فلا نجافن
أحدا.

الأية الثالثة :قوله ثعال• ؤ ولأكلوآم،آفك،لأ بمؤبت ،ه لالفرنان!خه] ،وهو

افه عكيجل ،اعتمد علميه ق أمورك كلمها؛ دقيقها وجاليلمها؛ لأن اطه ع،جلإذ لم ييئز

قؤح رياس اس1أ،هتي ض؛لأم سدالرطم

أياما حش يعوده الناس ،أما نحن ءقلودنا قاسية ،ن أل الله أل يلينها ،فائه تتنر علينا

واث الخوف وتمث وكابا شراب بارئ ،فلا نماو ذلك ولا شظ إلا ئن رحلم اممهُ.
سال اممه العافيه.

لكن المزمن < :اثدي إذا ذم اللهُوحو قلته وخاف.
^^ ١نيئ ،ي؛:اص رلأم إيضاه إذا سمنوا كلام اممه عقل ازدادوا
إيايامزوحمزت

الوجه الأول :الممديق بإ أخإر اممه به من أمور الغسب ،الماصة والمتقبلة.

الوجه الثاق :القبول والإذعاف لأحاكام افه ،مطون ما أم افه به ،فيزداد
بدلك إمحامم ،وبمهون عكا ش اممه عنه؛ تقربا إليه وحوما منه ،فتزداد إيامم ،فهم

إذانمت ،عليهمأياته ازدادوا إيانا من هذين الوجهيزؤ
وهكذا إذا رأيت ،من نفسائ ،اJلئ ،كلما تلوث ،القرآف ازددمحت ،إياثا؛ قاف هذا
محن علامات التوفيق.

أما إذا كنث ،يقرأ القرآل ولا نماير ُه ،فعليك بمداواة نفسلمثؤ ،لا أقول :أف
تذبح إل المتثمى؛ لتاحد جرعه من حبويت ،أو مياه أو غثرها ،ولكن عليك
بئداواة الفك،؛ فاد الةاوث> إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ يه؛ فائه قلب قاس
ميض ،نال اممه العافية.

قانت ،يا أخي طيإ> شسلثط ،لا طه ،1إل الناس ،اقرأ المراق ،فإل رأيت
انلئ ،نمار به إياثا ونمديما وامتثالا فهنيئا للث ،،فأنخذ موس ،ؤإلأ فعليللم ،بالدواء،

داو نسلثج س قبل أن يأتتلثح موت لا حياه بعده ،وهو موت القلم ،،أما موت
الخد فبعده حياه ،وبعدم بعنا وجزاء وحامت.،

فلح هس اساسى •_؛لأم سيد الر،طض

٥٢٢

قثإ رردثهم ينقدون ه أي :ينفقون أموالهم ق مرصاة اف ،وحب أوامر
الله ،ول الحل الناّسس.،

ؤ 1ويك ئأ آنثبمون فاه  : lLتوكيد للجملإ م ملها ،أي :أحق ذلك
حما.

ُؤلأم منفرْ ورزقمم ه ئال اممه أف محعلتا ؤإياكم منهم يمنه وكرمه؛ إيه جواد
م-م•

وأثا الأحاديث:

 " ٧ ٤فالأول :عن ابن عباس ^؛^ ،١^^٥قال :قاو رسوو اممه ه :ررعرصن،

عو الأنم ،Lly ،الض وثة <ط ،دالض ذط ظ

دالمذ

لبمن معه أحد إل رخ ل نوال عفليم مملثئ أئم أمتي مميل ل؛ هدا مونى ويومه •
ولكن اظز إل الأفق ،فظرث فإذا نوادٌ ي فقيل ل :اظن إل الأفق الأخر.

قإدا نواي عظيم ،فقيل ل :هذه أمتك ومعهم نبموذ ألما يدحلوو الحنة بغم
حنامحت ،ولا ءدار،--اا ،م بض قدحل منزله قحاض الثاس ل أوكلن ،الدين يدحلوو
الحنة مم حنار_ ،ولا عدامحت ،،ممال بغضهم :قلعثهم الذيل صحبوا رسول ،افهه.
وةال بعضهم :يلعلهم الذ»ين ولدوا ق الإنلأم قنم سرآكوا دامم 4ثسا- .ود'كئوا
أشياء" يمج عليهم رسول افه ،.ممال ١ :،ما الذي

فيه؟را هاحمثوه ممال:،

ااه-م الذين لا يزم ،0ولا بمرموو ،ولا ظموJ؛ وعل نيم توكلول» فقام

عكاثث بن محصن ،مماو^١ :؛  ٠٧١أذ عئعلتي منهم• قماو ،^ ١ :منهم ،٠٠م؛١؛ تحل

٥٢٥

ولا تصح عن البل عكياقلأْؤئم؛ لأف معنى ®لا يرم ُ0أي؛ لا يقرووف عل

الرصى ،وهذا باطل ،فإو الرسوو ه لكف يرقي الرصى.
وأيقا ااقراءة عل الرصى إحسان ،فكيم ،يكون انتفاؤها محسا ليحول اطثة
بغثر حاب ولا عذاب.
ء

م

فالمهم أف هذه اللفغله لفعله ناذ ،0وخطأ لا محور اعتإدها ،والصواب :ررئم
الذيى لأبمرهوو» أي :لا يعللبون من أحد أف

علميهم إذا أصائم ثيء؛ لأمم

معتمدون عل اممه؛ ولأف الطلن ،فيه ثيء من الذل؛ لأيه ئوال ،الغم ،مو،ا تحرجه

ولا يريد أن يقرأ ،وربإ إذا قزأ ءليائ ،لا يبرأ المرض فتتهمه ،وما أشتة ذلك؛ لهاوا
قال :لا يمرقون.

ول رواية ت راولابجووزا؛ مني :لاثعللون من أحد أزثكوثبم إذا مرصوا؛
لأف الكل عذاب ،بالمار ،لأثالغاإJهإلا محي الحاجة.

وقوله؛ ررولأ يتلإووا؛ يعني :لا يتثاءمول لا يثرئل ،ولا بتمؤع،
ولا يمثموم ،ولا بمذوق؛ يعني :لا وتأأ[ئوو؛ أبداؤ
ومحي كاذ الحرب ق الحاهلمية يتطيروذ ،فإذ طار العلر وذهب نحو السار
تشاءموا ،ؤإذا رجع تشاءموا ،ؤإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرآحئ ،وظلك
نحو اليمين ،وهكذا.

والعوم محرمة ،لا محوز لأحد أن يتظثر لا بطر ،ولا بايام ،ولا يشهور،
ولا بغرها ،وتطر العرب ،فيإ مى بشهر شوال إذا تزوج الإنسان فيه ،ويةّولوذ:
إف الإناذ إذا تزوج ق شهر شوال لم يومحق ،فكائت عائشة رنحؤ^بمتها تقول:

فؤح (ياض

٥٢٦

»تى علام سيدالوسلتي

رربحاف الألب ،إل الني .تزوجها ل شوال ودخل -يا ق ثواو ،ولكثت أحب

نسائه  ٠ ١١١^١كيف بماوت إف الذي يتزوج ق شوال لا يوقق.
وكانوا يتثاءمون بيوم الأربعاء ،ويوم الأربعاء يوم كأياآ الأسؤع ليس فيه
تشاؤم.

وكال بعضهم يشتاءم بالوجوه ،إذا رأى وجها يتكرم ئثاءم ،حش إو لعقهم
إذا فتح دكاثه ،وكال أول من ياتيه رجل أعور أوأعمى ،أغلى دكاثه ،وقالت اليوم
لا رزق فيه•

والتشاؤم ،كا أيه شرك أصم ،فهو حنره عل الإنسان ،فثألمُمن كل ثيء
يراه ،لكي لو اعتمد عل النه وتنك

الخرافات للم ،ولمار عيثه صاما سعيدا.

أما قوله ت لاوعل رببمم ي؛وكلوناا فمعناه ت أعم يعتمدون عل اش وحده ل
قال ق كتابه؛ ؤون 0جل عق آئه ئهو
كل ثيء ،لا يعتمدون عل غره؛ لأثه
ثثته7ه تالطلأقتّاا ،ومن كاف الله حسبه فقد كفي كل ثيء.
هلءا الحا.يث العفليم فيه صفات من يدخل ا-إقنه بلا حار_ ،ولا ءداد_.،

^■ ٥أرع صفات! لا يرقون ،ولا يكثوون ،ولا يتهووف ،وعل ريم يتوكلون.
والشاهد للباب قوله؛ رروعل رثئم يتوكلور٠اا.
فقال؛ يا رمول افه ءايع الله أل عئعلتي
فعام عاكاثة بن محصن

منهم؛ ،٠بائر إل الخم وشى إليه ،فقال ،الني ه؛ ارأئتا منهم؛ا؛ ولهذا نحن نشهد
الأف بال عأكاشه بن محصن خؤمحقبمنئ يدخل الخنه بلا حاب ولا عذاب؛ لأن اومول

قهئصمُقالو :لرانتمنهلم».
 ١أ خرجه مسلم؛ كتاب النكاح ،باب امتصاب التزوج والتزوج ق شوال ،رقم ( I ٤ ٢٣

-¥وابفياريةتيوامم

٥٢٧

ررم محام زجل آحئ ،هم1وت الغ اف،أنى عبملتى منهم• مماو< :رنماك  ٩علكث 1ا
فردْ الني ههأئلآ0ؤئم ،لكثه رد لطيف ،لم يقل' لث متهم .بل قال ت  ٠نسمك
بماصقاثه»،واخالف ،1الماثئاذا قالالضهلة :ررطكبماعكاظ؟

فقل :لأنه كاو  ^ Ujباق هذا اثدي قال :ادغ افن أن نجعالتي منهم .منافق،
والمنافق لا يدخل ا"اثته ،قفلا عن كونه يدحلها بغثر حاب ولا عذاب.

وقال بعفى العلماءت ثل قال ذللئ ،من أحل أو لا ينفتح الاب٠؛ فيقوم من

لا ي تحئ أن يدحل ابنه بغثر حانم ،ولا عذايت ،،ويقول :ايع افه أن نجعلتي
منهم•

وعل كل حال ،فنحى لا نعلم علتا يقينا بأو الرسول و .لم ييغ ادآله إلا
لسب معم ،قافه أعللم.
لكننا نستفيد من هذا قائده؛ وهوالرد الخميل من رمول افه ؤه؛ لأف قوله:

راسملث ،بما ءكاثة،ا لا يجرحه ولا تجزئه ،ويحبحاف اممه ،صارُت ،هذه مثلا إل يومنا
هذا ،كلعا ظت الإنسان شيئا قد ّبيى به قيل :ممك بما عكاشة.

أورذ بعصي اس إشكالا عل هذا الحديث ،وقال :إذا اصو الإن اف إل

القراءة؛ أي :إل أف يهللن ،من أحد أن يقرأ عليه؛ مثل أف يماب ،بعم ،أو بسحر،

أو أصنا بجن واصعلز ،هل إذا ذهنا يهللب من يقرأ علميه ،تفرج من استحقاق
لحول الحنة بغم حاب ولا عذاب؟

فقال بعفن الحلعاء :نخز هذا ءلاهن الحديث ،،وتعتمي عل اطه ،وتتمر ؤيسال
اللهالحاذه.

ضح يياض اسايس ض علام سيد ائرساتي

٥٢٨

وقال بعض

بل إف هدا فيمن اسرقى قبل أن يصاب ،أي!  iJIjقال!

اقزأ عئ أن لا تصيش العين ،أوأذ لا يميثتى السحر أوالحي أوالحش .مكون هذا

من باب طف الرقية لأمر متويع لا واقع ،وكذللث ،الكئ.
فإذا قال إنسان! الذين يكووف غرهم هل محزمون من هذا؟

الحراب! لا؛ لأو الرسول ه يقول! ارولأ يكتووذا ،أي! لا يطلبون من

يكوتيم ،ولم يقل! ولا يكوون .وهو عفيهالأءخؤئمُ قد كوى أكحل سعد بن معاذ

ينحهبمئ  ،فعن .بن معاذ الأومي الأنصاري رْئممأءنن أصين ،يوم الخندق ل أكحله
فانمجز الدم ،والأكحل إذا انفجز دأنه قفي عل الإنسان ،فكواه ه ل العرق حش
وقف الدم ،والني ه هو أول ،من يدخل الحنه بغثر مح انم ،ولا عذاُت،ؤ
فالذين يكووف محسنون ،والذين يقرؤون عل الماص محبون ،وتكن الكلام

عل الدين برقوق؛ أي :يهللون من يقزأ عليهم ،أوثكتوون ،أي :من بمللبون نن
تكو.آم،وافُالوشؤ
 - ٧٥الئاف :عن ابن عباس ؤغممبممحا أينا :أن رموو افب ه كاو يقول:

اااالهملال،1أسلنتج ،وباك>آمنت ،،وءاا1لث،ثوكلت ،،ؤإلتلثذابتج ،وبلن،حاصنت،٠

م أعوذ بمإنكؤ ،لأ ه ي أث أن محقي ،آك الحٍث الذي لأتموث ،ؤابن
والإئى بئوئوو ® متقى عليه ،وهذا لفظ ملم واحتصزْ اثمحاري ١٠
( )١أحرجه م لم :محاب الملام ،اب لكل داء دواء ،رنم( ،)٢ ٢ ٠ ٨من حديت جابر خ؛ئفيقثن.
( )٢أحرجه الخارتم !،كتابه التهجد ،باب التهجد بالليل ونوله ءئإتْلت ؤ وبن اقل ذتيثن يه.

ثانلأ لأزه [الإماء:آي] ،رنم(•  ،) ١١٢ومسلم :ك؛1ب الذكر والمء1ء والتوبة والاستغفار ،باب

٥٢٩

-¥باو،ماايةتيدامم

 - ٧٦الثالث :عن ابن هماس  ،٠:ماَل :خنقا اذزم النك؛و .قاصا
إبرامم ه حنن ألقءَا ل الناو ،وقالها محقي ه جمر قالوا :إو الناس قد حممحوا

باافُيمطرُرواة البخاري.
دو روايؤ له عن ابن عباس

مال؛ 'كال آحر يول إبرامحم و .جنن

^^ر:صاضيمطرى.
الثثخ
إبراهيم ومحمد —عليهإ الصلاة واللام— هما حليلأن فه ءغ؛جل .محال الله

اقثلر؛منكي ه لاكاء:هآ\] ،وءا Jالني س(٢ :؛  ^٥١قد اقدي)
دمال:
خللا ء اقد إبزاهم غدلأ>،رأ؛ والخلل :ذاُْ الحسي الذي بلغت محي الخايه،
ولا نعلم أف أحدا وصف -؛ذا الوصف إلا محمدا .ؤإبرام؛إ ،محهإ ا-قليلأن.

ؤإثك ت مع أحيايا يقول بعص الناس؛ إبراهيم خليل اطه ،ومحمد حبيب اطه،
وموتى ير اق.

والذي يقول :إف محمدا حبيب افه .ق كلامه نفلئ؛ لأن التله أبع س الحبة،
فإذا محال :محمد حبيب اطه .فهذا فيه نؤع نقمي من حق الرمحول ءكهآلملأْؤقلأأ؛
التعوذ من نر ما عمل ،ومن شر مجا لم يعمل ،رثم( .) ٢٧١٧
وانفلرت التعليق عل صحيح البخاري لفضيلة شٍخنا الشارح رحمه اف تعال(إ.) ٢٦٧ /

( )١أحرجه \وخ]ري '.كتاب شر القرآن ،باب ون ص ق يمح) أم ه ،رقم ( .)٤ ٥٦٣
()٢أحرجه البخاري :كتاب تقبر القرآن ،باب ونألثاء،قةمح٢م،4رفم( ) ٤٥٦٤ا
( )٣أحرجه م لم؛ كتاب الم اجد ،باب الهي عن بناء الم اجد ،عل القبور ،رنم (  ،) ٥٣٢من حاّث
جدب بن عبد الله خ؛قممنبمة.

همح

اسا|ىتي|ن كلام سيئ ا،رسااتي

لأف أحباب اف كثبمرول ،فالومنون محبهم اف ،والحسول والقسطون نحبهم اف،
والأحباب ممروو ف.

لكن ا-إئلث لا نطز أما ثثلم ،إلا يحمد وإبرام i٢عليهإ الصلاة واللام،
وعل هذا فنقول! الصواب أن يقال! إبراهيم خليل افء ،ومحمد خليل اممه ،وموسى
كليم القه عليهم الملام وال لام.

عل أف محمدا

 jJكلمه اممه سحاةئؤت\ل كلاما يدون واسهلة ،حيث عرج

يه إل ال..موامأ ح ال بع •

هذه الكلمه!  ١حثتا اممه ؤنعم الوكيل® قالها إبراهيم حسا ألقي ل المار،
وذلك أف إبراهيلم ءيهاكلأْأقلأإ دعا قومه إل عبادة اممه وحده لا شريلثج له ،وابوا،
وأصروا عل الكفر والشرك.

فقام ذات يوم عل أصنامهم فكثزها ،وجعلهم جذادا ،إلا كبثزا لهم ،فل،

رجعوا وجدوا آلهتهم قد كئزت ،فانقموا —والعباد باق— لأنفسهم.

فقالوات ماذا نصع بإبراهيم؟ ؤ ثاليإ -حنمحْ  4انت۵ارا لألهتهم

ءاِلهقمحإ

إن محكم د؛عا\؟ك.ه فاوقدوا نارا عفليمة جدا ،م رموا إبراهيلم ق هذه المار .ويقال!
إعم لعظم المار لم يتماكنوا من المرُب منها ،وأعم رموا إبراهيم فيها بالمجنيق من
بعدر  ،٠فل ،رموه قال!  ١حثنا اش ونعم الوكيل® فا الذي حدث.

قاو الهنعالى! ؤ؛ Qيمارَؤؤا مدا وثلنثا عئإمئهيتِ ه ،بردا! صد ^،١
ا أ حرجه أبو نعيم ق الخليه (ا ،)٢ ٠ /عن مقاتل وسعيد .وانفلرت مسير الثعلي (أ،) ٢٨١ /
-فراينهم( .) ٢٧١ /٦(،) ٣٥١/٥

٥٢٣

-¥ب1بهماريةضوامم

معلى بالشجرة ئاحرطه ،ممال :غناهى؟ قال :ءالأرا .ممال :ئنن بننئك مى؟
داو«:افُ»رُ

ول رواية ر بكر الإسإعيئ ق (صحيحه) ،محال؛ مذ يئنئك بر؟ قال؛
ااافاا .محال :ممط السيفذ مذ يده ،قأحن رسول ،اف .الثمل ،ممال :ررمذ يئنمك

بر؟"• صال :ثذ حثر آخذ• ممال :ءرثشهن أذ لا إله إلا اف وأي) زنوو اف؟ ا> قال:

لا ،ولكر أعاهد.ك أو لأ أقاتلك ،ولآأمكونى ئغ هوم ماتلوثاا .،1هحل سساله ،يش
أصحابث ،ممال :حممكم مذعئدحم الناس.
أي؛ رخ ،وراالعذاْاا الشجر الن-ي له ثوك ،وااالثم »0شع
يوله:
الثم ،وصم النم :الشجزْ مذ الطلح ،وهذ العظام مذ ثجر العصا؛ ،واراحرط
الثمن  ٠أي؛ سده وهوز يل•؛ • ' ٠صلتا ٠٠أي :ملولا ،وهوبمنع الصاد وصمها.
 " ٧٩الثادس :عذ عمر نهكؤقمحن ،محالّ :معت رئول افه ه ،يقول :ءرلو

انقم قوكلوذ عل افب حمح ،وكبه لررقكم كإ

 ،^٥١١يئدو خماصا ويروح

بطادا» رواه الرمذي ،وقال :ا<حالسثإ حنن.>،

معناه :دن*هت ،أول النهار خماصا ،أي :صامره البطون مذ الحؤع ،ويرخ
آحناتيارطا؟ا.أي:تجض.
 ، ١١موجه ١لخاريت كتان الغازى ،بات غزوة ذات الرناع ،رقم(  ،) ٤ ١٣٦وم لم؛ كتاب صلاة
السافرين ونمرها ،بات صلاة الخوف ،رقم( .) ٨٤٣
وانظر• التعليق عل صحح م لم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اف تعال(.)٤ ٥ ٢ / ٤

()٢١أحرجه أحمل(-ا ،)٣■ /وااارمن.ي؛ كتاب الزى ،-بات ق التوكل عل اف ،رقم ( ،) ٢٣٤٤
وابن ماجه؛ كتاب الزهد ،باب التوكلوالشن ،رقم( .) ٤١٦٤

فلح ُياضالصالعص ض؛لأم سد الدسلتي ^^١^۶

٥٣٤

الثمح

حاثا أْش عل الخوكل« :بأمحاثوكئون عر افِ
يقوو الض
حؤ ^ ١٠^٠أي :توكلا حقيما ،ثشدون عل افه ع،جل اعتإدا تاما ق طف رنتكم
ول نيْ ارَلززها ء يزنى الطي» اللإ رزئها عل اف ظ؛ لأعا طيوت ليس
لها ماللئ ،،فتْلر ق الحو ،وثغدو إل أوكارها ،وثتجلب رزق اممه عغهل• ارثغدو

حماصارا تغا.و :أي؛ تذهب أول النهار؛ لأف الغالو 0هل أول النهار .وخماصا :يعني:
جائعه كا قال اض ثعال :ؤئ1ن أصئلز  ،1محتتت و متجا.بم >-لائم ها 0آئة عزر
زحيعِ ه [  ،] T';sjjU،Iمحمصة :ي*ني محاعة.

رريئدوحماصا® يعني :جايعه ،ليس ق بهلوغ ا ثيء ،ذكة\ متوكلة عل ريا
محل•

ُرددردحرر أي• ترجع ف آحر المهار؛ لأف الرواح هوأحر النهار.
اربطادا>ا أي :ممتلئه البملون؛ من رزق اممب عئؤثل .فمي هذا دليل عل مائل:

أولا :اثه ينبغي للأت ان أذ يعتمد عل افب ثعال حى الاعتإد.
ثانيا؛ أثه ما من دابة ق الأرض إلا عل اممه رزئها ،حش الئث ق جئ الماء،
لا يميأكه ل جو ال ياء إلا افه ،لا يرزئه إلا الأنه محل-
كل دابة ق الأرض؛ من أصغر ما يكون كالدر ،أو أم ما يكون؛ كالمالة
وأشباهها ،فال عل الله رزمها ،كيا قال افه :ؤوما من دآثن ي الآرم 0إلاءق ائويذمها

وثلأِ تتئوا ونثزديا ه [^ ،]"،:ولمد صل ضلالا مبينا من أساء الظؤأ بربه،

فقال :لا تكثروا الأولاد ،نقنق عوفم الأرزاق .كدبوا ورن ،العرم ،فإذا اكووا

قمح يمجق اساسى عن كلام سيد الر|،،لتي

٥٣٨

قال أهل العالم :وذلك لأ 0الرسول يكوذمن الشر
قال اممه عن جمّثل• هز•

من ا1لأئكة ،كإ

دبمهملَرتك ه ذى م؛ عن ذى الميف مكم 4لاككوير:بم ،]٢ •- ١

وأنا الض فلا يكوف إلا س الشر.

فإذا قال :راورسولك الذي أرتأكا ،قاف اللفظ صالح لأن يكون اراد به
حريل عفيهألصلأ٥ؤقلأإ ،لكن إذا قال® :وسثك الذي أرسك؛ ،اختص يمهحمد >:
هذا من وجه .ؤمن وجهآخر :اثه إذا قال® :ورسولك الذي أرنلث؛ ،فإف دلاله

هذا اللفظ عل النبوة من ياص ،دلالة الالتزام ،وأما إذا قال® :سك® فإمحه يدل عل
النبوة دلاله مطابقة ،ومعلوم أذ دلالة ااطابنة أقوى من دلالة الالتزام.

الشاهد من هذا الحدين ،قوله® :وهوصت ،أمري إليان ،ا وقوله® :لا ملجا

زلا ةأجا يئك ي إوالق »،فإن  :^١تفويض الإنس1ن أمنة إل رثه ،وأنه لأ طجأ
ولا يهللن ،مجا من اممه إلا إل اقه ء؟أةل؛ لأنه إذا أراد اممه بقوم ئّوءا فلا ^ له،
فإذا أراد اممه بالإن ان نيئا فلا مرد لة إلا اف •مقجل؛ يعني :إلا أن ثلجا إل رثلث،
سح\دهؤن\ق بالزحؤع إليه.

فتتبعي للأن ان إذا أراد النوم أن ينام عل جنبه الأيمن ،وأن يقول هذا الدكر،
وأن نجعلهآمحرما يقول؟ وافه الموفق.
ممحصه

 - ٨ ١الئامى :عن ش بكر الصديق قهنه همد افب بن عثال بن عام بن عمر
ابن كمب بن ّعد بنئيم ش مْ ؛< ،كب بن لوي ن غالب المرثي التيس رهن

وهووأبوه وأمة صحابه يمحقممنبمهقال :يظرمت ،إل أقدام المنركن وثحن ق العار وهم

-¥وإبنياريتتيدامم

٥٢٩

عل رووبنا ،فقلت؛ يا رسول افب ،ثو أن أحدهم غؤ" محش يدميه لأنصزيا .همال1
« uه:ا أب! م بانثي افُناِلى»راا قق ض
احي
قوله؛ ارما ظنك يا أبا بكر؛ ،^١اف
أوالهابوء؟

أي؛ ما ظنك ،هل أحد يقدر عليهإ

وهذه الفتنه كائت حينإ هاجر التبئر ه من مكه إل الدينة ،وذلك أف
رسول الله .لثا جهر بالدعوة ،ودعا الماس ،وتبعوه ،وخاف المشركوف ،وقاموا
صد دعوته ،ومحايقوه ،وآدوه بالقول وبالفعل ،محاذن اممه له بالهجرة من مكة إل

المدينة ،لهاجر

محث!ءؤئم عل رأس ثلاث ،عشره تنه من مبعثه ،هاجز من مكه

إل المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر ^؛^_ ،والدليل ،والخادم ،لهاجز بأمر اممه،
وصحته أبو كر نمحؤينن.

ولثا سمخ المشركول بخروجه من مكه؛ جعلوا لمن جاء به مئة بع،ر ،ولمن
جاء بأبج بكر مئه بعثر ،وصار الناس يطلون الرجل؛ن ل الحال ،ول الأودية ،ول
المغارات ،وق كل مكان ،حم وقفوا عل الغار الدي فيه المبل ه وأبو بكر ،وهو
غار ثور الدي اخمميا فيه ثلاث لمال؛ حر بمري عنهإ الهللمنه ،فقال أبوبكر ننحقؤفيقن!
يا رسول الله ،لو نظن أحدهم إل قدمنه لأبصرنا ،لامحنا ق الغار تحثه ،فقال! ءاما

ظثلث ،؛اسع ،اممه محالثههإ® وق كتاب اممه امحه قال له؛ ^لأمحنرذ إذى أللت مثثا ٠٤
ا أحرجه البخاري :كتاب ،شر القرآن ،باب فوله؛ ^؛ >^١آء إي ئثا س أ(كافي ه ،رنم
(  ،) ٤٦٦٣وم لم؛ كتاب فقاتل الصحابة ،باب من فضائل أي يكر الصديق خ؛هبمتن ،رقم
( .) ٢٣٨١

ضح (  jiijاسدءتي ض ئلأم سد اأر،ط؛تي

٥٤٠

 ،]٤تكون قال الأمرين كثها1 ،ي 1قال ت ارما ظنلئ ،ياثت؛ن اف

وقال ت

ءؤلأمحزنِإثممعاه.

فقوله ت  ٠ما طقك بايمحن اف داكه،ا؛' يعني* هل أحد يقدر عيهإ اذية أوغر
ذلك؟

والحراب! لا أحد يقدر؛ لأته لا ماع ل،ا أعطى افه ولا معطي نإ مع ،ولا مدل
لخن أعز ولا معز لثن أذل :ؤ ؤ آكلا ثبم -الثله ئومح ،ألثك ش مملا ونمحع
آلكثث مثن يثآء وفز س ئناء وثذو ش ممك؛■ بمدلث آلء؛و إثك خخؤ' سر
لآلءمران:ا■؛].

وق هد 0القصة! دليل عل كإل توكل المئ .عل ربه ،وأد 4معتمد عليه،
ومقوض إليه أمنه ،وهدا هو الشاهد من وصع هدا الحديث ق باب اليقن والتوكل •
وفيه دليل عل أل قصة نج انمكبوت ،غر صحيحة ،فإ يوحد ق بعض

التواريخ أف العنكبوت نسجت ،عل باب الغار ،واثه ذسثا فيه شجرة ،واثه كاف عل
عمنهاَحماأ ،وأف اثشركئن ل ،حاووا إل الغار قالوا :هدا ليس فيه أحد؛ فهده
الحإمة عل غصن شحترة عل بابه ،وهده العنكيوأت قد عئشت ،عل بابه  ،كل

هدا لا صحه له؛ لأف الدي مغ المثرين من رؤية الني .وصاحبه أي بكر ليثت
أمورا حئيه —تكون لهإ ولغارهما~ بل هئ أمور محتويه ،وآيه من آيات افه ءِوةل،
حجن ،اف ،أبصار المشركن عن روية الث>س_ول ه ،وصاحبه أي بكر تههبمتئ،
أحرجه ابن ّعال ق الطقات \ص (؛ ،) YY<\-YYA /والزارذ الند(• ا ٢٤٥ /رقم

 ،) ٤١٠٤٤والطواف ق انمجم امر (•أ/مآأأ رقم  ) ١٠٨٢س حدث زيد بن أرنم،
والمغ،رة بن شعة ،وأس بن عاللث ،إمحغئبم،م .وأحرج أحمد (ا ،) ١٠٤٨ /خر العنكبوت ،شل،
من حديثا ابن عباس هئنجعم• ١

٥٤١

 uU -٧يؤالقضوالأنوم

أما لو كاذ أموو حية؛ مثل العنكبوسمؤ التي سجت ،،والخإمة ،والشجرة ،فكلها
أمور حشه ،كو نجمي ١٦ :،عن غثدص م الأمر آيه من آيات اممب عيججل•

فالحاصل ت أل ما يذكر ل كتب التارخ ق هذا لا صحه له؛ بل الحي الذي
عن رؤية النئ  .وصاحثه ;هت.بمئئ
لا شلئ ،فته؛ أف افءثعال أعمى أع؛ن
ل ا لغار .والله الموفى•
مهقجم

 " ٨٢التامع؛ عن أم الومئ أم تنقه واسمها هند متتح ش أميه حذيفه
المخردمتؤ

أل  ،^١ه 'كاف إدا حرغ من بيته ،قاو;  ٠ينم افه ثويق

عو الله ،ال1هلم إو أعود ئك أو آصز أوأصن ،أوأزو أن أرو ،آوآظيم أوأطنم،
أوأجهل أونحهل ءزآاار آ حديث ،صحح ،رواة أبوداود والرمذي وع؛ثمحا بأنايد
صحيحة .قاو الرمذي ،^^■ ٠ :حنن صجح» وهذا لمظ أبي) داود.
 — ٨٣العاثزت عن انس غتهبمتئ ،دال،ت هال ،رمول اف

 ٠س يال— ،يعنى ت

إدا حنج مى بيته—! بم افه ثو'كالتا ،عل افه ،ولا حول ،ولا قوه إلا يافه .يقال ،له!
هديت ،وكفيث ،وومثؤ ،وثثحى عنه الثاٍطاناا رواه أبوداود والترمذي والن اش
وغينهم .وهال ،الترمذي! <لإحووث حسن؛؛ ،زاد أبوداود! ارفيقول— ،يعي؛ الشيطانى—
(  ) ١أخرجه أحمد ( ،)٣ ١ ٨ /٦وأبو داويت كتاب الأدب ،باب ما يقول إذا حرج من يته ،رنم ( ،) ٥٠٩٤
والشْذىت كتاب الدعوات ،باب ما يقول إذا حرج من يته ،رنم (  ،) ٣٤ ٢٧والنسابيت كتاب
الاستعاذة ،باب الاستعاذة من الضلال ،رقم (  ،)٥ ٤٨٦وابن ماجه! كتاب الدعاء ،باب ما يدعو
به الرجل إذا خرج من يته ،رقم ( .) ٣٨٨ ٤

( )٢أخرجه أبوداود! كتاب الأدب ،باب ما يقول إذا خرج من بتته ،رقم (  ،) ٥٠٩٥والترمذي! كتاب
الدعوات ،باب ما يقول إذا خرج من يته ،رقم (  ،)٣ ٤٢٦والنار ل السنن الكبرى رقم ( .) ٩٨٣٧

شؤحيياضاسستيمنئلأمسيدا<،سالتي

٥٤٢

يشيطان آحر• ين لد برجل قد هدي لمحي ددمحَا؟را•

 - ٨٤وعن أثس رمحممقمحذ ،مال ت كاذ أحوان عل عهد ام ه وثاو أحدمحا
بأف الّ؛ي ه والاحر يئرف ،منها الحرف أحاْ للك ،ه ،مماو ،2_«:ررق
رواه الترمذي بإساد صحح عل شرط مالمُاا.
ارنحترف  ٠ Wيكتسب ويتسسب ٠

التي
الشاهد من هذا الحديث قوله! 'رب م افي يوكلت عل اف ،،فإف ق هذا دليلا

عل أو الأن او بمي له إذا -محرج ص بنته؛ أذ يقول هذا الدم؛ الذي ْنأ الخوكل
عل اممه والاعتصام به؛ لأف الأن ال إذا -محرج من بيته فهو■ءت<نة لأف يمينه ثيء،
أويعتدي عليه حيوان؛ بن عقرب أوجن أوما أشبه ذلك ،فتقول • رربمئم افهئو'5لت
عل افه؛ا وسبق لنا أف التوكل عل اممه ،والاعتإد عليه ْع الثقة به وحن الظى.

وقوله؛ رراللهم إو أعود بك أف أصل" أي؛ أصل ق شي.

"أوأصل ٠٠أي! يقلني أحد" .أوأزل" من الزلل؛ وهو الخطا® .أوأرو  ٠أي!
أحد يتوصل لفعل حننا يصدر مز.

"أوأطلم" أي؛ أظلم عري• ارأؤ أظلم" طلنتي ■ربوأ •
"أوأجهل" أسمه .اراوتبجل عل" يمه عل أحد ،ؤيعتدي عئ أحد.
فهدا الدكر بمي أن يقوله الأن اف إذا حرج ين محته؛  Uفته س اللجوء إل
اطه نبماةهؤداق والاعتصام به .وافه ا،لوهق.
ا أ خرجه الآرماأ،ى :محاب الزهد ،باب التوكل عل اف ،رنم( .) ٢٣٤٥

ضح اياس اساسق ض كلام سد الرطص

٥٤٤

ؤمثل قوله! ؤ ؤلثد ءاتtث ،سعا تن  ،^١^١رألمنءا<ك انظره لالخجر;م\ح] ،هذا
أيما خاص بالرسوو .

وأما إذا لم يقم الدليل عل أو الخطاب ،للحموصة؛ فهؤ ثه ولأمته ،وعل
هدم القاعدة يكون قوله! ؤ ظننخب َةآ أمنان،يم عاما له ولأي ،كل واحد كبب عليه

أذ يتقيم كا أمر ،فلا يبدل ،ل دين اممه ،ولا يزيد فيه ولا ينقص؛ ؤلهدا قال ق آية

أخرى :ءؤوآننفت ٢صقثآ لينق ^ ٠نبغ أمآ؛مه لاكورى:هالم
الأية الثانيه قوله ثعالى :ؤإة ^١؛<^ هالؤإ ^،؛! ١أثث ئأ أستشئؤأه
أثه ه أي :خالقنا ومازكنا ومدبر أمورنا ،فنحن ئخلص له ،ءاؤأئ;رتثي
هالهمإ رن—ا أثه ه يعي :آمنوا به ربا ،ورمحوا بدينه ،ورمحوا يشرعه ،ورمحوا بمضائه

وقدره ،ورمحوا بأكل ما حاء منه ثبحاثه وبحمدْ ،ثم استقاموا عل الدين ،جإ
آستننعإ ه علذلك؛ أي• عل قولهم :ربنا اممه .فقاموا بثريعة افه.

هؤلأء الدين ار2ثفوا ؟؛ذين الوصفين ١^٥١^٠ :رأو \أثث ثم أستثنمؤأ ه
علتهؤأدأيءقمح ه مأث5ا بعد  ، llLoؤؤنهوئ ءلنهثِأىيءظه ه هؤلاء يتنزل)
عليهم الملائكه من الثإ؛ ثوبيهم ومحبتهم وسجعهم يقول ،لهم• ألا نحافوا
ولا محزنوا .وهذا الئنزل الصحح اثه يكون عند الشدائد وعند الوت ،وعند انحهاد
والقتال ومهاحمة الأءداء يتنزل عليهم محقهم ونمثهم وألا محامإ ولا محرماه
يعني• أف الملائكة ثتتزل علميهم بأمر اممه ق كل موطن غوف ،ولا ّسثإ عند الموج،؛

يقولوف له :ؤ\ب محامإ ولامحنمؤآه لانحافوا :فيإثستملون من أموركم ،ولا محزنوا
عله ما مصي من أموركم ،ؤوأدث-ثإ ُا-لمةأفيكئن معثدهث• ه والبمرى هي

٥٤٥

ع-و1بنيالإسق،1ة

الإخائ ط ينز ،ولا شك أو الإن اف ينزه أن ثكوف بن أهل ا-بمة jLi ،افَأو

بحثيي ؤإياكم منهم ،ؤوأف-رؤأ إا-ثثنآفيكئم مميت ي؛ لأف م من قال؛
ري اش .واستقام عل دين اف؛ فإيه من أهل الخة ،ومولوف لهم أيما :ؤ ثن

أزلثآؤ؛ ي آكئآلثتا ني امحق 4فالملأئ kأوليائ للدين قالوا :ريا اضُ ،تم
استقاموا ل الحياة الدنيا ،نديهم وتساعدهم ويعينهم ،وكذلك ز الاحرْ ثتلماهم

الملائكة يوم البمث ،والحايت ،ءاؤهندا

ادوى ءكنت<

 4لالأساءّ:آ' ،]١

فيبشرون٠م؛ائو ق مقام الخوف ،والشدة.

والبشارة ثكون ل الختر ،وربا ثكون ق الثر مثل قوله يعال• 4نبثرمهم
يتثذاب ألم [ 4آو عمران;  ]٢ ١فان العذاب الأليم لا يز ،لكذ هذا من باب التهكم

 ، ٢٠٣يعنير أف اف عغتجل أو أف الملأنكه تبشرهم بالةذار ،-الأليم < ،٤٣إم كقوله
ثعال 4 :دي ،إةكث< أنث المنيرآلأ==قريم [ 4الدخازاه .]٤

قال ،اممه عِهتجل4 :وثكم فها ما يشثهمح أنمنآكم ؤوم فيها ما

4

لكم فيها أي :ق الاخرة ما ثشتهي أممكم ،وذلك ،ل نعيم الحنة؛ لأف الخنه فيها
ما يشتهيه ١لأنفس وتلمي الأءان.

4نو؛م مها ما ثثمف  4أي :ثهللمبون ،بل لهم فوت ،ذلك4 :لم نا ئثاآؤئ فنا
ؤوثا ميله [؛،؛®"؛ا ،لهم زيادة عل ما يدعوثه ويه1البونه ويتموثه.

 4ري ص عمر ثم؛  4يعني؛ أل الحة نزو لهم وصيافه من عفور رحيم.
4عمر 4غمر له«ا سيئا؛ا«-ا 4رمبمإ ، ٢٠٣ 4رفع لهم درجابمم ،هدا حزاء
الذين يقولون* رط الاوه< يم Jستمّ٠مون ■

صس|امسطإمحشوثؤ

٥٤٦

وق هذا دليل عل أهئية الاستقامة عل دين اممه ،باذ يكوو الإن اف ثابتا
لا يزيد ،ولا ينقص ،ولا يبدل ولا يغثر ،قاما من غلا ق دين اض ،أو جثا عنه ،أو بدل
فائه لم يآكى مستقع عل شريعة اممب •ءغ؛ثل ،والاستقامة لا بد لها من الاعتدال ق

كل ثيء؛ حش يكول الأن اف متمنا عل شريعة افه عغجل•
 " ٨٥وعن أف عمرو ،وقيل ت أف عمره سفياف بن عيد الله ;?هبمته ،يال•

يك: :ا زثوَل اف،ِ4دلفيق ^١يأن1ل عنهأحJا

قاَل« :ئل:

آم1تا بالله .م اصتقلم>>ُ  ٠رواه م لم.
الشيح

قوله* :مل ل ق الإنلأم قولا لا أنآل عئه أخدا عيك» أي :ئل ل فولا
لا أسأل عنه أحدا غجرك؛ فيكون فملأ وحامنا ،يعنى :يكون كافيا شافيا جامعا

<ثا لا أمحاغ منه إل نزال ألحي ،.فقاو و الض« .ءل :آتنئ بافه .م ام»ا
ُ
ج■ْ .
ُْ.
آثنت)) ليز المراد بدلك مجرد القول باللسان،
ررمل:
فقوله ظخئآؤمُ:

فإف س الناس من يقول :أمتت باممه وباليوم الأحر ،وما هم بمؤمنين.
ولكن المراد بدلك قول القف واللماز أيقاؤ
أى :أن يقول ،الإن ان بلسانه ،بعد أن يقز ذلك؛ ق قليه ،ويعتقده اعتقادا

جازتا لأنك فيه ،يأل ه لاثكفي الإي،ان بالقف ،،ولا الإي،ائ باشان ،لا د ِمن
الإيعاز بالمالب والئ ان؛ ؤلهذا كاف الني ءثوائلأْؤئم — يقول ،وهويدعوالناس
) أ حرجه م لم :كتاب الإي،ان ،بانمح جامع أوصاف  ،الإسلام ،رقم(.)٨٣

٥٤٩

دراد،نيالإسقا.ة

وقوله :اانددوا>ا أي؛ ملئوا عل الإصابة؛ أي :احرصوا ءلأ0وكو 0أعإمحم
مصبه للحى بمدر المستهلاع؛ وذلك لأف الإن اف مهإ يلغ مى التقوى؛ فإنه لا بد

أن تجطئ ،كا حاء ي الحديث عن النبل ه أثه قال :راثل ابن آدم حطاء ،وجمر
<رلنللم تدينوا لدس افُ فم ،زلحاء
الخلأئ الئاأوو»را' ،وقال
 ^١فشر لؤم)) . ٠٢١
بموم بديوو
فالإن ان مأمور أن يقارب ويدي بقدر ما يتهليع.

ثم قال ءثجآلثلأألآئ!م٠:واعلموا انه لن ينجوأحد مئكم بنثله ٠أي :لن ينجو
من الثار بعمله• وذللن ،لأل العمل لا يبلغ ما بجب فه عغتثل مى الشكر ،وما محب
له عل عبادْ من الحقوق ،ولكن يتغمد اطه تحاثهوةن\ق العمل

مغفر له.

فلكأ قال• رالن يئجوأحد من،كم يعمله® قالوا له :ولا أنث،؟ا قال :ررولأآنا®
حر الني ءثبآل؛ثمحإثلأز لن ينجويعمله ررإلأ أن سثمد.رر اف بزحمة منه®٠
فد'ل ذللث ،عل أل الإن اف مهكا بلغ من المرتبة والولاية؛ فإثه لا ينجويعتله،

حر الّثي ءدؤآلصثآءرأئ؟إ ،لولا أف افه من عليه بال عثر له ينبه ما تقدم منه وما
تأحز ،ما أنجاه عمله.

فإن قال قائل :هناكئصوحس مذ ال١كتارت ،والئنةثدل عل أف العتل التثّالح
بمجي من الثار ويل-حل الحنه؛ مثل قوله ثحال؛ ءؤ س عمل صنلئا نن دًقرآوأنى
( )١أحرجه أحمد ( ،) ١٩٨ /Tوالرمدى :كتاب صفة القيائ ،رقم (  ،) ٢٤٩٩وابن ماجه :كتاب
الزهد ،بابح ذكرالتوبة ،رقم(اهآئ)،محن حديث أنس بن مالك ختهبمثن.

( )٢أحرجه م لم• كتاُب ،التوبة ،؛ائب ،مقوحل .الذ"نوب بالاستغفار توبة ،رقم(  ،) ٢٧٤٩من حديث
أف هريرة ه>محثنئن.

ضح رداس اسسزاض؛لأم  JUmiالوس1تي ءتإإف4هثثؤ

٥٥٢

إثما بطكم يرجية ه قل يا محمد للناس حميعاث ما
قال افه ثعال•
أعظغم إلا بواحدة؛ أي! ما أفدم لغم موعظة إلا بواحدة فمط ،إذا قمتم ١٦٠
أدركتم المهللون ،ونجويم مى المرهوّب؛ وتم؛•' ون دئومهمأ ش مئ وئتدئ ئم
ؤةتو4و\' ش ه أي! محلصين له ،فتقومول بطاعة الله عَقتجل عل الوجه الذي

أمرتم به ،محلمن له ،ثم بعد ذلك تتفغروا ،فإذا فعلتم ذلك فهذ 0موعنلة؛ وأي
موعقلة ٠

وق هده الأية إشارْ إل اثه ينبغي للأن ان إذا قام فه بعمل؛ أن يتقكن ماذا
فعل ق هدا العمل :هل قام به عل الوجه الطالوُت ،،وهل قصز ،وهل زاد ،وماذا
حصل له من هدا العمل من طهارة القيتح ،وزكاء النفس ،وغر ذلك؟

لا تغذ كالذي يودي أعإله الهثالخة وكاما عاذاث ،يفعلها كل يوم ،بل مآكئ،
ماذا حصل لك من هذه العناية ،وماذا أريت ،عل يلبلث ،وعل استقاجك.

ولنضرب لهدا مثلا بالصلاة ،قاو اطه ثازلئرث\قت

الضير ؤأكازآه

لاوقرة;ه؛] ،وقال ت ؤوأذيِ آلكتلؤأ إاكث< آلكطوء ينق عب "؛كنكء و]أثنآره
[التكوت:هإ] ،فلنفغن ،هل نحذ إذا صلتنا زذنا طاقه وقوة ونشاطا عل الأعإل
الصالحة ،حرثكوف الصلاة معينه لنا؟

 ^١^١أن هدا لا يكون إلا لأينا باعتبار الإنسان نفسه ،ولأينا باعتبار أفراد
الاس ،فاتظن ماذا حدث لك من الصلاة ،هل صارت معسأ لك عل طاعة اطه ثعال،
وعل الماستح ،وعل غرها؟

بم-دابنيامممنيم»اصهتامسش

٥٥٣

ولكوإذاخبمأصئإلصة»ُأر،
أي :إذا أجثه وأعنه فنع إل الصلاة.
كيلك قال افه Jعال :اؤوأنيِ آلكثثلو ٠أنكح الكثلؤ ٠ثنق عن آلفنكثا.؛

وأثستوه [السكوت:هإ] ،فاطن ل صلاتك ،هل أث إذا صلت وحدت ل نمسك
كراهة للفحشاء ،وكراهة المنكر ،وكراهه العاصي ،أوأو الصلاة لا ميدك ز ئدا؟

إذا عرنغ هذه الأمور عزفث نتائج هد؛ الأعإل الصالحة ،وكنث متعظا بإ
وعظك به الثي ه.
ومثالآ<و الزكاة ،وهي :المالالواجن j ،الأموال الزكوية؛يصرنالإنسائ
ق ا يهات التي أمز اممه  ،٦١-وهي .بئ اممه فوائدها ،ومحي قال اممه لرسوله ه :ءؤ.ئن ين
أنولم صدمه قلهثئلم وئزهؤم إياه لاكوةّ:ا*  ،]١فإذا أديته الزكاة فانظز هل طهريك،
هد؛ الزكاة من الأخلاق الثذيلة ،هل طهزئك من الدنويح ،وهل زكت ،مالك،؟
هل ركت ،نمنك،؟ ا

كثثر مذ الناس يودى الركام وكأي عزم ،يودتبما وهو وكارْ —ن ال اممه
العافية  -يودتبما وهو لا يتعز باما تطهزه ،ولا يي ركى نفته .وعل هذا بقيه

الأعإل ،يم ممه يم تنؤ ماذا حصل.
فهذا موعفلة عفليمة إذا ايعظ الإنسان  ٦١-؛ نفغته وصلحت ،أحواله ،ن أل افه

أن بملح لنا الأعإل والأحوال؛
ا أ حرجه أخمد (م ،) ٣٨٨ /وأبو داويت كتاب ،الصلاة ،باب وقت قيام الَك ،هؤ من الليل ،رنم
(  ،) ١٣ ١٩من حديث ،حديقة

قؤح (ياش اسر،،تي •_ ؟لأم سيدامساء،

٥٥٤

ثم ذكز الوثث ~رحمه اممه ثعال— قول اف

^إث ة حفير

نآمح ،ناخطنف  ،^١ثأص َمحؤلآذل آلأف © أك ؟وون اشَ مث
وتعود١وعق حتويهم ه [آل عمران.] ١ ٩ ١-١ ٩ •:

هدْ الأية هي أول الآياُي الٌثر الي كال الثني ه يقروها عندما ستيقظ

ببغي للأن ان إذا اسثقظ من اللتل أف يقرأ من هذة الأية إل آخر محورة
آل ىوا( '.0العشز الأمحره من محورة آل عمرال).

قوله؛ ؤإرك<ؤاِغفي آلثثوت وألاوض 4يعني ق حلقها من حيئ الخجم،
والك؛ر ،والعفلمه ،وغثر ذلك مما أوئغ الله فيها• ق هذا ا-قلق آيات ،ففي النجوم
آية من آيات اض ،وق الشمس آية من آيات اممه ،وكذا القمئ آيه من آيات اممه ،وكذا

الأشجائ والحار والأنهاث ،وق كل ما خلق اضُ ق الثتوات والأرض آيات
عفليمه ،تدل عل كال وحداشه خذوه وعل كال محل.يته ،وعل كال رحمته ،وعل
كال حكمته ،يقول عِةجلت ؤإث,ف ٧^٠-،آلثمنوت

ه•

وجع الثموايتح وأفند الأرض؛ لأن المواينف محع كا ذكزه افه ق عدة

آيات ؤ أش أؤك ،ثو مح ّءؤت لالطلأق ،] ١ ٢:ؤ قل من نت آلكمنؤت ألكثجع ؤتحت
آكئن أتنيره [االؤمون:ا*خ].

أثا الأرض ،فإة اضَ تعال لم:ذكزها ق القرآن إلا ئفردة؛ لأف الراذ حا
) أ خرجه

كتاب ضر القرآن ،باب قوله ت ^إث ؤ ،نق اكثتؤآت وأ/د؛ني نآحتقف

اقل ثاء'لآ4تلآولي ألأنف ه ،رنم(  ،)٤ ٥٦٩وسلم :كتاب صلاة المافرين ،باب الدعاء
ق ص لاة الليل وقيامه ،رقم (  ،) ١ ٩ ١ / ٧٦٣من حدت ابن عباس ذ.ظ!/

ض

٥٥٦

حامسا؛ يمن اختلاف ،الليل والهار احتلامحهإ ق الحرين ،والئلم ،تارة تكون
حرثا ،وتارة ثكون سلتا ،وتارة يكون عرا ،وتارة ثكون ذله ،كإ قال اف ثعال!

ؤثغلىآ'لأثام صمحايرثآتابج[4،آلنمان-:أا].

ونن تائو اختلاف اللل والثمار وجد فما من آيات ،اللب مقجل ما يهر
الثقول.

أي; علام امحت ،واضحات عل وحدانثة الله ،وكمال

وقوله عال:

قدرته وعزته وعلمه وحكمته ورحمته ،وغجر ذلك من آياته.

وقوله•

ألألإف ه أي :لأصحاُت ،الألبامحّح ،والألبامحبح جع لب؛ وهو

العقل ،وأولوا الألباب :هم أصحاب العقول .وذللث ،لأو العقل لب ،والأت ان
محلا عقل قشور محلا لب ،فالأصل ل الأت ان هو العقل؛ فلهذا نس لتا ،وأما
إن ان محلا عقل فائه قشور.

م؟سارائباصضُ؟
ا-لحوابا :لا ،الدكاء ثيء والعمل ثيء آخر ،رب ،ذكي نابغ ق دكائه لكنه
محنون ق يصزفاته ،فالعقل ق الحقيقة هوما يعقل صاحبه عن سوء التصرف ،،هذا

العقل ،ؤإن لم مح5،ن ذكثا ،فإذا من اممه عل الأت ان بالدكاء والعقل تن ،عليه النعمه،
وقدثكوذ الإن ائ ذكثا وليل بعاقل ،أوعاقلا وليل 1كن.

حمع الكفار -ؤإن كانوا أذكياة  -فاتجم لبموا مملأة ،ك،ا قال افُ :ون قز
^١؛^ ،عندأش  ٣١٣١آوت لأ نتقون ه

كل إن ان يتمزق تصزمحا سيئا فليس بعاقل ،فاولو الألبارس< هم أولو العقول

٥٥٩

بمبنيامموهمم|)موهتاسضاش

ؤرث ١ما ■ثتنث منذا يطلاه ذالدين يفدون حلى الموات والأرض؛ باطلا هم
أصحاب النار ،قال اممه تا3لئوةداك•

حكا النتآ؛ ؤإ'اتينى وما يمثا ثطلأ ذُلك ظن

أؤبمَقمةأ ميت لة-نَةرأأ من أم 4
فكل من؛ ظى أف اض سبحاة،ؤت\ك حلى هده الخليقه لتوجي ومتى فمط "بدون

أن يكوف هناك غايه ومرجع~ فائه من الديى كثروا ولك ثلئ أدبمَمحأ ميل لؤ-بم
كئٍث؛مبح

فالناس لا بد أف يموتوا ،ولا بد أذ محانبوا ،ولا بد أن يبعثوا ،ولا بد أن
يوولوا إل دارين لا ثالث ،لهإ؛ إما إل اجة ؤإما إل ايار ،نال اف ،أف محعلنا

ؤإياكم من أهل الحنة ،وأف يعيدنا من النار.
وقوله! ؤسإوذ{وأه أي؛ تنزتتا للث ،أن محلى ^ ٥الثموايته والأرض باطلا.
ُؤسا عد.فالئاره فيتوثلوف إل اممه عمهتجل بإ يثنول عليه من صمات الكإل

أن يقيهم عيان ،الثار ،والوقاية من عدامح— ،المار ثكون بامرين•
الأمر الأول! أف يحصملث ،افه مى الدنوب؛ لأف الا<نوبا هئ نبك ،دخول
ام.

الأم الثان :أذثمن افُءلياف ،إذا ت بالثوبة والإقلاع؛ لأف الإن اف بم
لا بد أف يعمي ،ولكن بان ،التوبة مفتوح وف الحمد ،قال اف! ينعتادئ اهنه
أّرم؟ هك أُبهم لا ئثنْلؤإ بن تتمحة ألله إن آثة ئئفرآلأ.مدا جيثا بٌ لالزمرتُ؛ه ] ١
مهإ عملت ،من العاصي ،إذا رجنتإ إل اللب ،وبثا؛ تان ،اف عليلث ،،ولكن إن
كائن ،المعصيه يتعلق بادمي فلا بد مى الاسراء من لحمه ،إما بوفائه أو؛استحلاله

قيح نط ض اسل،ض 4ذا تلام سيد ا1را،اااتي

منه؛ لأيه ص آدمي لا يغفر ،فص النه يغفره مهإ عظم ،وص الاذمي لا بد أن
يتبمريه منه إما بإراء أو أداء ،بخلاف ،ص الله.

ومع هذا ،لو فرص ^١؛ ،لم ئدرك صاحتلث ،ولم تعريه ،أو لم ثتمكذ من
وفائها؛ لأما دراهم ممره ،وليمن عندك وفاء ،وعل؛؛ اممه من شلثج أيلث ،صادي ق

تويتك؛ فإذ افه يتحمل عنلئلأ يوم القيامة ؤيرصي صاحبك.
ولأ < : JU5أ؛؛لآ ثمحذ اد
ؤجآؤإنرأ.إتافيّةت ،ضيقأجآئاذ

ٍءف ثئئ0ن؛قآءممبجئ
ثثقه [الغاست:تم\ا.]٢ • -

^ ١٥١يمحق ه هذا من باب ائ ،عل النفلر ل هذه الأمور الأربعة! الأول!
ود ألإبل يضم ،ثثئ،ه فتأمل كيم ،حلمها اممه عل هذا الحم الكبم؛ انحئل

لحمو  ،٧^١ي Jii

 j>piبجي ^١
ؤ;يل آقالخ=ئا ه م ؤ \

ينز

هذه الإبل امره الأجسام المويه؛ ذللها اف لعباده؛ حتى كاف الصص
يقودها إل ما يريد ،مع أما لو عثتج ما اسممللغ اواس أن يدركوها؛ ولهذا كاف من

المشرؤع أذ يقول الإنسان إذا استوي عل ظهرها راكبا! ُؤسبمرز  )^^٢سممحر تا
bتم ١نثا <ءفنا لد .ممؤزه [  ،]\ r:،i__-^lأي! مطشن؛ لأف يرين الإنسان من كاف

عل مثله وعل شاكلته ،فمعز المقرن يعي• ا،لْليق ،أي! لسنا مط؛قيرتا لها لولا أف
نحرها الاثه ءَةتجل•

سحنها اممه لعباده؛ فمنها ركوحم ؤمنها ياكلول ،منها ما يركبا وتجمل علته،
ؤيكون ممرئا عل ذللئ ،،ؤمتها ما يوكل! ياكله النامي وينتفعون به ،وكذللئ ،أيما!

ولهم فيها منافع ومشارب !،متخذون من جلودها بيوئا ،ومن أصوافها وأوارها

٥٦١

سياسضنيم|رسرهتاست|اش

وأشعارها أثاثا ومتاعا إل حم ،إل ضر ذلك من الايات العظيمة الي محملها هذه

الإل
الئاف• ؤ وإل ألت،آء 'كس (هتذه هذه الئإء العظيمه ،ريعها افه مفيثل رفعا

عفلقا باهزا لاتجلع أن يناله أحد مى الخلق ،حش الخن ءلّيموف :0ءؤنأئا
كثا ممد نما مقعد لننسج فن ينتج ألؤآ بمد لمء شمابا نبمداه لالخنت ،]٩ؤيقول اض
عغجل :ؤ ؤثثتا ألثثآت سئما ءنيدا4

وق هذه الثموات العفليمة ،كيفن رفعها افه ثعال شر عمد؟ ؤ أس  ،^^١غ
اووثذ.،تسيحمد روما ه [الرعد:؟] ،أي :ثروما مرفوعه بغر عند فاعشروا -بما.

وق هذة الثنوات من آياُت ،الله ء،جل الثيء الكقر ،فهل رفعت هذا النفع
العفليم ،وفيا بينها وب؛ذ الأرض أيان عفليمه مذ الأفلاك ،والنجوم ،والشمس،
والقمر ،والرياح ،والحسا ،وغم ذللئ ،مذ آيالت ،الله.

اكاكت

أإماإَ،ةد ،نمبث ،ه هذه الخيال  ^-^١العغليمه الكبارْ ،نن أن

الخلي اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها.

الأف محي المعل.اتا الكبيرة إذا أرادوا أن يردموا شيئا لا يردمون إلا شيئا يسرا
ْع المشقة الثاليده.

هذْ الخبال الصم محن ،أن ثتفكز فيها كمن نصبها افّ عكتقل؟
نصبها اض عيججل عل حكمة عغليمة؛ لأن اممه سبم\ة،و0و\ق محعل ق هذ.ه الخبال

التي صبها مصالح عظمه وكبثرْ ،منها أما روابي ترمى الأرض وؤئها عن

الاصطرامحه ،كا قال ا مه تعالى:

ف ،آلأمحب،

ذ نيديم4لمان":ن]،

فلح ثياض اسل،ءتي*ق كلام سداللطم

٥٦٢

أي! أف ثفطرب ،فلولا أف افه أرساها جنده الخبال؛ لكاس مضطريه لكلثمنة عل

ظهر الماء  ،3شدة الأمواج ،ولكي افه جعلها 7بمذْ الخبال ساكنه قارْ ،لا تضطرب
ولا مميد بأهلها.

هدم اببال أيصا لقي من رياح مديدة عاصفة ق بعض الأماكن ،وثقي أيصا

من برودة عفليمة ثأق من ناحية اقلب ،وثقي أيصا من حرارة شي.يده .وكذلك
ق ئ فوحها آيه من آيات اف خيخذ ْس النثاُتؤ ،والأودية والمعادن ،ثيء عغليم
كثة؛ فلهيا قال :ؤذ\ذ آياَ4ق،

الرابع• ُؤو,إلا أ]نيلَيل ّطحغه فجعلها افه سهلحا ،ومحنها للعباد،
وجعلها ذلولأ مذلله ،يحنث لم غى تربتها لثته حدا لايستة.ؤون عليها ،ولا صلبه
جدا لا ينتفعون منها ،بل حعلها سبمْائهه\ل رحوه مسطحه مث ومحله ،حش ينتم
الناس عل سهلجها بإ يثر ايئة سٍحادهوةتال لهم مى الأمباص ،النافعة.
وهذه الأرض المسطحة ض أيقا كروية؛ أي ت أما شبه الكرة ،متدير0من
اضن الشإئ
كل حاث ،إلا أيا مفلمطخة من الناحبة الشاليه واجويية؛ من
وسم. •0

ولذللئ ،لو أف أحدا مى الناس ركن ،طائره متجها إل المغرنم— ،عل حقل

مستقيم— لكاف ثنئج إل المكان الذي أقلمت ،منه الهلائرة ،وهن.ا يدل عل أما
مستدير0؛ لأف الأن اف يصل طرقها بهلزفها.

ؤيدل عل هذا قوله ثعال؛ ودا الهء آثئتا  ٢٥دأذئق لؤا وحقق ٥؟ دإدا ألامح،

ثدش أج؛ وأكئ ما ^ ١وءقوت،ه [الانشقاق; -١؛] ،وهن.ا يكون يوم القيامة ،فقوله ت ؤ نايا

الاوض مدث ،ه يدل ،عل أما الأف ليست ،ممدودة ،لكثها مطوحه؛ يعي أما كالئهلح؛

بم-واو،فيامممهمس»اصهتاست11ش

٥٦٣

لأمحا لكم جرمها لانجئ مها الانحاة الدي يكوذ ي الغرة ،فهدم الأشيائ الأربعه:
^ "^١٥ظيوف إل ألإبل حكتن غثئ'أج' وأل أل،-ا؛ ؤنن رقت .نإل آبمَ4ةن

ضثأرئآُوإث،أمح؛م،مئا نطحئ>ه بجا اف عغئجلباثلرفيها بعم ،البصر ،وعين

البصيرة؛ بعتن البصر الذي هو الإدراك الحمى وبمتن البمثرة ام ،هئ الإدراك
العقل ،حش سسدو ،تها عل ما تدل عليه من آيات الله من قدرة وعلم ورحمة وحكمة
وغير ذللئح.

وقوله ثعال؛ ^ ^١٥ثسثروأ يىأ'لأثبي ئكعلثو ١ه ونم يكمل  ،!١٥^١لآنهآس4
الأيه؛ لأف هذا ورد  ،3عدة آيات ،من كتامت ،اللب ،ففي ،عدة آيات نجن ،اممه •ميئمحل
عباده إل أف يسيروا ق الأرض فيظروا كيم ،كاف عاقبه الذيى من هبلهم.
ؤمنها قوله ثعال  ،3ثورة \رؤت\ر} '.ؤء نهعأ ؤا'^'١؛ ،بتمحإ كم'،كاث عتمه
أئن ين يهد دمر أثم  ٠٠٢^٠ؤهلكنؤن أثظها ه [محمد ،] ١ ٠ :فامن الأJه بالثثر ،وال ير
ينشم إل دسمان ■

سثر بالقدم ،وسبر بالثاب.

م1:ذبجابمئواصضسأو،لرس
من بعثر أوسيارة ،أو ءلائرة ،أو غيرها ،حر تنقلن ماذا حمل للكافرين ،وماذا كانت،
حاُل الكافرين.

 "٢وأما الثثر يالقي ،ت فهدا يكون باكامل وبالتفكر فيإ مل من أحبارهم.

وأصح كتامح ،وأصدؤ ،كتامح—  ،وأنفع كتامح ،نقل أحبار الأول؛زإ كتاب ،اممب
■ءَقجل ،ك،اقال افهثعال؛ ؤ كد'.كازكن ؤ ،حبجؤ ءيرء %وفي الأكِاه [يوسم;،؛ .] ١ ١

مح ر^ض اساسق 4زاتلام ساو الرسيق

٥٦٦

َك^^^
الماذرةة !١إل  ،الخم ات
 - ١ ٠باب ايادر
تَ ^=،
تَلخم
وحث م',من تبتوجه
الخثرات وحن
<) الإذاليبئمحممم
قال اف ثعال؛ ءؤظن_ثقوا آلحإز؛ته

و

 ،]١وقال يتال* ءؤدٌ~ابمأ إل

مغ-غرؤ بن رتجكم وجئي يت%هاأكضات والأيض ليثِشتقإبم ه لآلءمرانُ:اّآا].

المحح
قال الولنن ~رحمه اف وعال~ت ررباب الادرة إل الخيرات وحئ س أقبل عل
وهذا العنوان ثفمن أمن ين ت
الخم أل يتمه من عم
الأئل :اداذرة وا،وازعهإلالخمح.

واكافت أن الإنسان إذا عزم عل اش؛ ~وهن حر" ثلينض فيه ولا يردد•
أما الأول! فهو البائرة ،وصد المادرة! التوال والكتل ،وكم من إن ان

تور وكم؛ ففاتئ خيث ممن؛ ؤلهزا ناو الض

«افين الموي حة

ؤأح< ،1إل افب من المزمن الصعم ،،ول ثل حيث ،احرض عل ثا;ممنك ،وانتعن
بالهولأدنجز>ار ُ.

فالإنسان يض لهُ أن تائ ل الخيرات ،ثلما ذكز له ^ من الخم باين إليه،
ثمن ذلك الصلاة ،والصدقه ،والصوم ،والحج ،وئز الوالدين ،ومحله الأرحام،
ا أ حرجه م لم :كتاب القدر ،باب ،ل الأمر بالقوة وترك العجز ،رقم(  ،) ٢٦٦٤من حديث
أف هريرة نمحقئبمئ.

*ا-باو،اسمرأ|شالغيات

٥٦٧

إل عثر ذلك ثن ن ام الخم التي يض الم ازعئ إليها؛ لأل الإن ال لا يدري،
مب،ا يتوانى ل الشء ولا يقدر عليه بعد ذلك ،،إما بمويتح ،أو مرض ،أو فوات،

أوعثر هدا ،وقد حاء ق الخدين ،عن الثم هيأئلآْؤئم! ءإدا أراد أحدكم ا-لإ
فإثه محي يمزص المريض ،وثضل الثاحاJه ،وثعرض الخاجه))ُ
فقد ينرص له ثيء يمنعه مذ البمل؛ ف ائ إل الخثر ولا ثور•

ثم يكز الولم ،قول اممه تازقؤد\قت جشؤخم\ ألحيرت ه واسيقوهات يعني ت
اسبقوا إليها ،وهو أبلع من! سابقوا إل اؤثرامتج ،فالأنياى معناْت أف الإئاي،
يبى إل الخثر ،ؤنكوف من أول الناس ل الخثر ،ومن ذللأ،ت المابقه ق الصموفح

ق ا لصلاة؛ فإل البى .قال! ءاحبز صمون ،الزجال أولها ،وثنها احزما ،،،وقال
ق ا لنساء! ءروحثر صفون ،النساء آحزها ،وقؤها أوله١اار ا.

ورأى المذ .ق أصحايه ثاحزا؛ لم يسبقوا ولم يقدموا ،يقال !،ءرلأ يزال
دوميتأحردلزمحرضايناُ ' ،فاقهز المرمحه واّبمح ،إل الخثر•
( )١أخرجه أبو داود كتاب اياسب ،باب ،التجارة ي الخح ،رقم (  ،) ١٧٣٢وأحد (،) TYO ;١
والحاكم(ا/ح؛أ)،س حدث انب هماس و?:ه.

وأخرجه ابن ماجه ت كتاب الناسلثه ،باب الخروج إل الحج ،رقم(  ،) ٢٨٨٣س حاليِثح
ابن عباس ،عن الفضل ،أو أحدهما عن الأخر رءنهبم؛أم ،وحسنه لطرقه الأJابي .انظر صحيح
الحامع ،رقم(.)٦ • •٤

( )٢أخرجه م لم؛ كتاب الصلاة ،باب سوية الصفوف  ،ؤإقامتها ،وخضل الأول فالأول منها،
والازدحام عل الصف الأول ،والسابقة إليها ،وتقديم أول الفضل ،وتقريهم من الإمام ،رقم
(' ،)٤ ٤من حدبث ،أي ،هريرة

( )٣أخرجه ملم؛ كتاب الصلاة ،باب تسوية المحفوف ،رنم(  ،) ٤٣٨من حديث ،أبي؛ معيد
الخيري يخهنئ.

شمح رطس اساسق ض ئلأم سيد ا1رسدض

٥٦٨

وقال هتان•' ؤدبم-ايعدأ إك ثمغرم من رناًظم وجنز عنيها آلت_ثؤائ
،] ١٣٤ - ١٣٣ :
أعيش كن ه أس ,محؤ0ؤ ،اثثؤ ،نالقزآء ه [IJ

هال :سارعواك النقرة واف.

أما المسارعة إل النقرة :فأف ي ائ الإنسان إل ما فيه مغفرة الدنو<،_-؛ مى
 ،^٠^١كموو :أضئ اااهَ ،أو!١١؛^ اغفرل ،أو :اليأ إل أستغفرك ،وط أشه
ذلك ،وكدللئ ،أيما :الإنراع إل ما فيه الغفره ،مثل الوضوء ،والصلوات ائس،
وا-إثمعة إل الحمعة ،ورمضان إل رمضاف ،فإف الإن اف إذا ثوصأ فانغ الوضوء،
م ق اَل :أشهد أن لا إله إلا اضُ ،وأشهد أف محنيا عدْ ورسوله ،اليأ احناJني

مذ التواب؛ذ واجعلني مذ المتطهرين؛ فإثه تحح له أبواب ،الحنة افاييه؛ يدخل من
أنها ثاءر ' ،وكدللئج إذا توصأ؛ فإن ■حهلايا ٥نحرج من أعضاء وضؤئه ،مع آخر هطرة
من مملر الماءر  ،٠فهدج من أنبايتح الغفرة.
وهمن أّءامب المغفرة ايضا .ال2ئ<لواأت الخمبمهى كقارة لط بمنهذ ما اجتنبهن
الكلمائر ،رمضان إل زمضاذ
الكبائر ،اهمعة إل الحمعة كمارة لط بينهط ما

كئارة لعا بينهإ ما احتنستح الكبائرر  ،ولي< ارع الإن ان إل أنبايت ،المغفرة.
الأمر الئاق :ؤوجو 2يتبمهاآل؛نمو>ت وألآوهسه ،وهذاكون معل الماموراج،،
( )١أحرجه الرمني :كتاب الهلهارة ،بامح ما يقال محي الوضّوء ،رنم (  ،) ٥٥من حديث ممر بن
الخطاب ظ^بممم.

( )٢أحرجه ملم ت كتاب الطهارة ،باب خروج الخaلايا مع ماء الوضوء ،رنم ( ،)٢ ٤ ٤من حدينح
أي ،هريرة خهنن.

( )٣أحرجه مسلم :ياب الطهارة ،باب الصالوات ،الخمس والخمعة للجمعة ورمضان إؤ ،رمضان
محكفرايتن ،لما بينهن ما اجتبن ،الكباتر ،رقم(  ،) ١٦ / ٢٣٣من حديئح أبير هريرة ههليقنن.

ضح رياس اسثأهضعنئلأم سد

٥٧٦

وأما الآحادثت

 — ٨٧فالأووت ض أبير منرْ ننحهبمنق! أل رم وو افه ه ،مح—ال! رربادروا

ظُخمثصكامحا،محمحث
ويصم ^^ ،١ييم دينه بعزصن من الدنيا  ٠١١١٠رواة منلم•

المحح
محال الولم}(،ن'أق متا ثقله عن أبط هريرة هكمحبمحة أل اللمي .مال• رُباؤروا
.الأءوا ،وبادروا :ص :أمرعوا إنها؛ والمرائ :الأعإُل الخالخة؛ واشل الخالع
ما بى عل أمريى؛ الإحلاص لفه ،والتاثعة لزموو افه ه ،وهدا هو نحقيق شهادة

أن لا إله إلا افه ،وأف محمدا رسول ايله ،فالعمل الذي ليس بحانمى ليس بحاي^،

لوقام الأسان يصل؛ ولكثد يرائي الناس يملأنه ،فإف عمله لا بمل؛ حس لو أتى
بشروط الخلأة ،وأركانبا ،وواجباتبما ،وثننها ،وطمأنينتها ،وأصلحها إصلاحا

تاما ق الظام ،لكنها لا مبل منه؛ لأما خالطها الشرك ،والدي ييوذو ياممه معه
غرم لا يقبل اممه عمله ،كإ ق ا-لثديث ،الصحح؛ عن \لي هزيره نمحؤممقبمته أف الثى
ه ق ال« :ئاَل افهُممال :ألا أعش الشزثاء عن الث<كاا بمي :إذا أخد ثازكني؛

فالا عنل عذ شركه ،ارقن عمل عنلأ أئزك يه قعي عتري

وبز^.٠ ١

كويك أيصا :لوأف الأن اف أحلصى ق عمله ،لكنه أتى يبدعة ما ثزعها
( )١أخرجه سلم:

الإي،ان ،باب الخث عل المادرة بالأع،ال نل -ظاهر الفتن ،رنم ( ،) ١١٨

من حديث ،أن هريرة محهنن.

( )٢أخرجه ملم ت كتاب الزهد والرقاس ،باب من أشرك ل عمله غم اف ،رقم (  ،) ٢٩٨٥من
حديث أيى هريرة (جقهقن •

شيح يياض اساسقض؛لأم سدالرطص

٥٨٢

وق هدا الخدث دليل عل أف رمول افه  — .كن ْي مى النم— يلحمة
النيان ،وائه يني كإ ين مى ءارْ ،ؤإذا كاف ه يني ما كان معلوما عنده

ين محل ،فإل كدبك ين بابح أول نجهل ما لم بجن معلوما عندْ ثن محل ،ي قال
لا أئ هعنJك<- ،آينممنلأممح ولأأؤل ١٣ ،؛ ،عف4
الأل:
[الأنعام؛' يا ،فأمره الله أن يعلل للملأ ائه ليس ءنلْ حزائن الله؛ واثه لا يعلم الثيب،
وانه ليس يمللث ،صلوات ،اممه ونلامه عاليه.

وق ،هذا بجع اشل عل من يلتجئوف إل الرسول ه ق مهثابمم وملثابمم
ويدعونه ،فإف هؤلاء من أعدائه ،وليسوا من أوليائه؛ لأته

لو كال

تحثا لانثايم ،فان تابوا ؤإلأ قلهم؛ لأم همكون ،قاف الإن اف لا تحوز أن:دم
غثر اللب عغجل؛ لا ملكا مقربا ،ولا سا مرسلا ،وهو

إثا حاء لحإية

الئوحثد ونحقيق يادة اّ؛ ،قالبي ،ه لا يعلم الثسنا ،ويني ما كال قد علم من
قل ،ونجاغ إل الأكل والئرص ،والناس والوقاية ِس الأعداء ،وقد فلا< بل

يرعن ق عزوة أحدراُ -يعني :بز درعتن -خوئا من الئلاح.
فهؤز كغثره من البمر ،حميع الأ-حآكام النثرية يلحمه

ولهدا

قا ٩،^^ :،0 ^١ Jأيا ترهدئ يمتؤ؛ فآِإلهم إلمحوءد[ 4؛^_;•  ،]١ ١فتأمل
وصفة باثه بلإ مثلكم ،لو لم يقل :ااؤمثد<ئه لكفى ،يعني؛ إذا قال،؛ ويمآ آيأ تثغه
لا أم ئيكم بيء
ينا بطريق القياس أنه بلإ كالنم ،لكل قال:،

إلأام،وخ؛تصبمئةهابم.
(  ) ١أحرجه أبو داود؛ كتاب الخهاد ،باب ل لبس الدرؤع ،رقم (  ،) ٢٥٩٠من حدث المائب بن
يريد ،عن رجل•

وأحرجه ابن ماجه ت كتاب الخهاد ،باب الملاح ،رقم ( ،) ٢٨ ٠ ٦من حديث الساق بن يزيد.

ضح يياض اسار1ءتي ض؛لأم سدالرس،؛}،

٥٨٤

الدين ليس كإ يفهمه الناس؛ هو الذي ياخد يلعه بثمن أكثر من ثمنها ،فالديزت كل

ما بث ،ل الأنة ،فهودين ،حر المرض -الثلف -حر إمحائ الين ،حر أجرة
السيارة ،أي ئيء شن ،ق ذمتلث ،فهودين؛ عليلث ،أن تبادر بوفائه ما دام حالا.

ول هذا ا-اثددثا أيصا دليل عل جواز التوكيل ق ئم ما نجس ،عل الأنان
قمته؛ ولهذا قال! ارهامررتا بصمته ١٠فامن

أن يقتم ،وهذا التوكيل

حائز ل كل حى ثدحله النابه من حقوق اممه؛ كالخج مثلا ،وأداء الزكاة ،وحقوق
الآدميين؛ كاليع ،والشراء ،والرهن ،وما أثمتهها.
وحلاصة هذا الحديث،؛ هوالماذرة إل فعل اجرامحت ،،وعدم التهاون ق دللثح،

واعلم أيلث ،إذا ءئدُ ،£نسالثج عل التهاون اءتادُتإ عليه ،ؤإذا عودتيا عل الحزم
والفعل والمبادرة اعتاديتج عليه• وأسأل اممه ثعال أن يعينني وإياكم عل ذكره،
وشكره ،وحن عبادته.

 " ٨٩اكالث • ،ص جابر يخؤققنن ،مال ■ مال رجل للبي ه يوم أحد Iأرأيت،

إذ قتلت ماين أنا؟ مال :ارمح ،الحق» مألمى ممزات'كن و ندة ،نم ماثل حر دتلاُ
مس قا.د
ث؛ةآ

٠^٣٠٢

الثثخ
ئال الؤلم v؛?£؛>_ فيإ ماله عن حائر بن عبد اممه نصي افه عنه وعن أبيه،
أف رجلا قال للبي يوم أحد! يا رسول افه ،أزأيت ،إن قاثلتج حر قتلتج،
 ١أ حرجه اJخاريت كتاب الغازي ،باب غزوة أح،و ،رقم(  ،) ٤٠٤٦وم لم; كتاب الإمارة ،باب
نويت ،الجنة للشهيد ،رمم(  ،) ١٨٩٩من حل.سث ،جابرخنغئبمه.

٥٨٧

•ا-و1و،اسمرئا<ء،امرات

يدل عل أل الأمر يتعلق بالئة ائجهولة لنا ،ايُلومة عند افء ،وحطب عمن بن

ا-ؤهلاُءح يهبمنه ذايث ،يوم هقان !،أبما الناص ،إقكم ثقولوزت فلأن ثهيد وفلان

نهيي ،ولعله أن يكوف مد أوين راحلته؛ يعت_يت مد حملها مى العالول' ٠؛ يعني!
لا مولوا فكذا ،ولكن قولوا ٠من مات؛ أو قتل ل نبيل اللب فهوثهيد ،فلا ثشهد

لشخص يعينه ايه شهيد؛ إلا من ثهد له الئى ه فإيلث ،يشهد له ،أما مذ سوى
هدا فمل كلاما عاما ،مل؛ من متل ق نبيل اهنب فهوشهيد .وفداثرحوأنلإكول من

الشهداء .وما أسه ذللئ ،مذ الكلام .واممه الزمق.

 - ٩ ٠الراغ :عذ أن ميرْ رمحوعئن ،ماو :حاء رجل إل اي .ساو:
يا رسول اممه ،أي الصدمة أعظم أ-ما؟ يال !،ا<أل ثصدى وأنت ،صحح ثحح،

^ئومدنث:،ئلأنىلاركلأن
كدا ،ومد ثانِكلأن»رأاققش.

ااالحلموماا :تحرى القس .واءا<لرىءاا؛ تحرى الطعام وااشراُتّ،
التح
مء

فدا اهديث ،سامه الولمج

ق بادس> الماذرة إل فعل ا-قرايت ،،وعدم

التردد و فعلمها إذا أتل عليها .فإف فذا اوحل تأل الئذ ه :أي الصدفة أفصل؟
( )١أحرجه اكائي :محاب اللكح ،باب القط  jالأصدقة ،رقم(.) ٣٣٤ ٩
( )٢أحرجه الخاري :كتاب الزكاة ،باب فضل صدقة الئحح الصحيح ،رنم(  ،) ١٤١٩وم»< المت
كتاب الزكاة ،باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة المحح الشحيح ،رنم( ،) ١' ٢٣من حديث
ل ه ريرة

٥٨٩

.ا-بابابمددةاشاسوات

ول هدا دليل عل أن الإنسان إذا ثكلم ي ساق الموت فإئه يعثتر كلامه إدا

لم يدهل ،فإن أذهل حص حاز لا يشعر بإ يقول فإثه لا همرة بكلامه ،لقوله؛ ارحمر

إداثلغّتج الخلئوم ميت،؛ لملأن كذا ،يلئلأن كدا ،وقد كاو لئلأنء .
وء؛ي ذليل عل أف الروح نحرج من أمقل البدن ،تحني حر تمل إل أعل

البدن ،ثم نقمي من هناك ،ؤلهدا مال!  ٠حر إدا بالغت الخالقوم٠ا ،وهدا كقوبه
ثعال؛ ^ ٥١^^٠بثنتالتلمم أوأوأمر حثذتئلرط ه لالواقُة:م\ا-إم] ،فأول مايموت

مذ الإنسان أمثله ،تحرج الروح بان تحني ق الدن ،إل أن تحل إل الخلفوم ،مم
يقبضها مللث ،الموت ،نال الله أن تحتم لنا ولكم بالخير والثعادة .واف ا،لومق.

 — ٩١الخاص؛ عذ انس ظيقنئ•' أف رسول ،اممه .أحد سيئا يوم أحد،

ممال؛  ٠ثن ثاخد ز هدا؟» مطوا أيد;4لم م إننان ميي موُل :ك محا .قاَل:
 ٠ئمذ يأحدْ يحمه؟ ٠٠ماخجم القوم همال ،آبولحائه رْتءممنبمثهت أناآحدْ يحمه ،ماحيه
مملث،لأهاماكرك؛ذر '•رواْمنلم•
 ٣٠٠١أب دحانه؛ س،اك بن حنثه .قوك؛ ررأحجم الموم>،؛ أي؛ Jوهموا .وررئيق
به،،؛ أتم،؛ _• ارهام المشركتذا؛؛ أتم،؛ وووص

الثثخ
 ،3هدا الخديب يقول ،أنس ظهبهنئ•' إف الرسول ،ه  ،jعزوْ أحد؛ وعزو؛ أحد

إحدتم ،العنوان الكبار التي عزاها رسول ،اممه .بنمه ،وأحد جل مرب المدينة،
 ١ا أخرجه م لم؛ كتاب فقاتل الصحابة رصي الد تعال عنهم ،باب من فقائل أي لحانة سإك بن
حرمة رصي الله تعال عنه ،رنم( ،)٢ ٤٧ ٠من حديث أنس خ؛ئئةئن.

قؤح (  ijlUاساا|ءتيض؟لأمساو اإرس1تي

٥٩٠

وكاو سبب العزوةُ ُت أو هريتا لعا أصيبوا يوم بدر بمتل رعإئهم وكزائهم؛ أرادوا
أن:ائذوا بالثأر من الض ه ئجاءوا إل اiدينة ثريدوذ عزز الئّوو .فانثات

البل ه أصحابه حين علم فدؤمهم ،فأثار عليه بعفهم بالبهاء ق الديتة،
وأمم إذا دحلوا المدينه أمكن أن يرموهم بالثل وهم متحصنون ي الثبوت ،وأثار
بعمهم؛ ولا مث،ا الثباب منهم والدين لم محصروا عزوة بدر؛ أشاروا أن يمج

إلهم ،مدحل البذ  Wjث وبس لأمته ،بمي؛ َلأمة الخركؤ ،ثم حرج ،وأمر

؛ا-أروجإلهمفيلم•
فالمموا ق أحد ،وصم ،الثى .أص،حابة صما مربا من أحنن ما يكوو،
وجعل الزمام الذين تحتمنون الث«نى بالئل  -وهم حمسوف رجلأ~ عل اجل ،وأمر
عليهم عبد  ^١بن جبثر جهبمثئ وقال له! لا برحوا مكايهم ،ابقوا ل مكازكم،
نواآكانتلا أو يا.

فلثا التقى الصمان امرم ا،همكور ،وولوا الأدبار ،وصار الامول نجمعوف
العنائم ،فمال ،الرماة الدين ل الجل• انزلوا ثاحد العنائلم وجمعها.

فيكرهم أمثرهم بقول البل ه لهم أن يفوا ق مكامم ،سواء كاث
للمسلمين أوعليهم ،ولكنهم ةءمحفيءمحءلنوا أف الأمر قد انتهى؛ لأمم نأوا المشركين
ولوا ولم يهم ،إلا ثمر ملل ،ملكا رأى مرّاف مريس أف الجل مد حلا مذ الرماة؛
ووا عل المسلمين من حلمهم ،م احتلهلوا بالمسلمين ،مماز ما كاف مدر العزيز

ا-لتكيم جرؤعلأ ،وامتشهد مى الم لمين سبعوذ رحلا ،ومنهم حمزْ بن عتب الُلإوإ
زْئ^بمنن عم رسول اممه ج^ ،أند افه وأمد رسوله.
:ا)اظر:سرة ابن هثام(أ.) ٦٣ /

٥٩١

•ا-ب1واالبادرأإر،امأنات

فاوأصيف الم الموف هْ اكيبة النثلمة ،قالوا1 :ر ثذا؟! كتف م ونشا
رمول اممب .وثحن حني اض ،وأولئك معهم الشيهلان وهم جنود التياشإ؛؟ا

فقاو اممه عغجللهم:
بي عند ١ذفيك ٢ه

بحف ١^١،هشنفم

آصتممقي قيمته ت أصتنم

ثلئأ أئ ثدأمحو هن

ءمران؛ْا'اا ،أنتم الثسب،؛ لأيكم عصيتم ،كإ قال افه ثعال:

ؤ ،آلأمم وعصتثجثم ئ بمني مآ اوء ما

نثجتوُى ه زآل صران؛  ،] ١٥٢بمي :حمل ما ثكزهون.

فحصل ما لحمل؛ لحكم عظمية؛ لكزها الله عئقجل ق محورة آو عمراو،

وثكل؛ محا الحافظ ابن المم ك كلأتا حيدا لم أز مطه و كتاب«زاد ادُاد»را'
ل بيان ا-لخكم العظيمة من هدْ العزوة.

الهم أف الئسول ^^^،^^١؛؛ أحد نيئا ،فقال لأصحابه :راس ياحد مى
هدا الث؛س؟اا كلهم قال :،ثآحده ،رفعوا أيدثر«-؛ وبطؤها ،يقولون :أنا أنا ،فمال:

 ٢٠٥٠٠؛ ياحدْ بحمه؟ ١١فأحجم؛ القوم؛ لأيم لا يعلمون ما حثه؟! تحشون أو حمة
يخونكثبرا جدا لا يثهليعوف القيامبه ،ونحنول أيما أنيمجزوا عن القيام به،

فيكونون ين-أحل.وا هدا السيم ،عل ،العهدأ من رسول افه ثه؛ لا يوفون به ،ولكي
الله ومق أبا د حاثه رْ؛ؤجبمنئ فقال :،أنا آحده بحقه ،فأحدْ بحمه؛ وهو أن يضرن ،به

حش ينكسر ،أحده بحقه قهبمن وقاثل يه ،وظق يه هام المئركن

ؤ ،هدا ذلل ،عل ،ائه ينم ،للأن ان أن يبادر بالخم ،وألا يتاحز ،وأن يتعين
باللب عَقجل ،وهوإذا اسعاف ياممه وأحس يه الظن؛ أعانه اممه.
ممر من النامي ،ربإ يستكثز العبادة ،أويرى أما عفليمه ،يّتاُظمها ،مفم
ازادالمعاد("آ/ا\،اا:

فلح رياس __lض  ۶١٥سيدا،؛ر'،دذا

٥٩٢

عل عقبته ،ولكن يقاو للإنسان :انتعن باق ،توكل عل افه ،ؤإذا اسعث باممه،

وثوكلث عليه ،وذحلثؤ فيئا يرضه عغقل؛ فابشر با-لقبمر ،وأف اممه سال

كا قال الله

¥و* 0مؤد عق آئه دثوثسهآ[ 4الطلاق;■؟].

وق هذا ذليل -أيقا -عل حن رعاية اي و .لأمه؛ لاك لم نجس
بالسيف أحدا مى الئاس ،ولكثه نجل الأمر لعموم الناس ،وهكذا يتغي للإئ ان
الذي اسرعاْ الله رعته؛ ألا تجاف أحدا ،وألا يثصرف ثمرها يقلى اثه محاب ،فيه؛

لأيه إذا حابى  ،١^١أوتحرف تحريا يظى أيه حابى فيه ،حصل مى الثوم فرقة،

وهذا يوثر عل ا-اث،اعة .أما لوامتارأحد مى الناص بئيزة لا توحد ق عثرْ ،ثم حنثه
الإنسان بثي؛ ،ولكنه يبهن للجإعة أيه حصه لهدم اليزة التي لا توحد فيهم؛ محهذا
لا باس و .4وافه املومحق.
خوٍءوسبم

 " ٩٢الثادس؛ عن الربثربن عدي ،قال :أتيتا أنس بن ماللئج رْهنبمئ خشكونا

إليه ما يلقى مى الحجاج .ممان® :،اصروا؛ هائه لا يش عاوتا5م رمال إلا والذي بعده

ثر تنه حرظموا وبخأل' تجنه ثىئببجم

رواه اشخاري•

الثثخ
فيإ ثمنه عن الزبثر بن عدي؛ أمم أتوا إل أنس بن مالك،

قال

حائم رمول اطه ه ،وكال قد عمر ،وبقي إل حوال تعين شنة مى
 ١أ حرجه البخاري؛ كتاب الفتن ،باب لا ياق زمان إلا الأي  oJjuشر منه ،رقم (  ،)٧ * ٦٨من
حدب؛؛ ،أنس رنح.بمتن.

'ا-باوااسدةإشام؛وات

٥٩٣

الهجرة الئوية ،وكال هد أدرك وقته شيئا من الفتن ،ثجاءوا يشكوف إله ما نجدول

مى الحجاج بن يوسف اقفي؛ أحد الأمراء ■ؤلفاء بتي أمه ،وكاف معروها يالفللم
وسملئ ،الدماء ،وكاف جبارا عنيدا والعياذ ياض.

وهو الدي حاصر مكه لقتال عد افب بن الربثر؛محهؤبمه ،وجعل يرمي الكعبه
بالمنجنيق؛ حس هدمها أو هدم شيئا منها ،وكاو! قد آذى الناس ،هجاءوا يثكول إل
انس بن ماللث ،لآ.بمثه ،ممال لهم انس لآ.؛تئت اصروا .فامزهم بالصر عل جور

ولاة الأمور؛ ودللت ،لأف ولاء الأمور قد سلهلون عل الناس؛ سست ،ظلم الناس،
كإقال Jعالت ؤوأ<5؛اإ1أ مؤ بمص آلقكام؛ 0بمونادثاَكزأهقسثون ه [الأنعام:اء 'آ؛].

يإذا رأيت ،ولاء الأمور هد ظلموا الناس ق أموالهم ،أوق أيدانبم ،أوحالوا
بيتهم ويس الدعوة إل افه عكتثل ،أو ما أشثه دلك؛ فثت5ر ق حال الناس؛ تجد أل

 ١٧١؛ أمانه مى الثاس ،هم الدين انحزهوا؛ ف لط اممه عليهم من ّملط ص ولاة
الأمور ،وق الأثر -ولسليخدسث :-،اركعا كونوف يوق عاثكم>ارُ

ويذكر أف بعمى حلفاء بتي أميه ~وأظنه عبد الللث ،بن مروال~ جع وجهاء
الئاس؛ لثا شيع أف الناس يت،كلمول  ،3الولاية ،لجع الوجهاء وقال لهم• أيبما الناس،
اتريدوف أف ثكوف لخم ك،ا كاف أبو بكر وعمن؟ قالوا! ثل ،يريد ذلك ،قاوت كونوا
كالرجال ،الذين يول علميهم أبوبكر وعمر؛ لكوف لخم كأبي) بكر وعمر ،بمي ت أف
الناس عل دين ملوكهم ،فإذا ظلم ولأم الأمور الناس؛ فائه غالئا يكوف بن_،

أءءالالئاس.
ا أخرجه الصداوتم ،3 ،معجم الشيوخ(ص:آ ،) ١ ٤وس طريقه السلفي ق الطيوردات<( ،) ١٣١٨
وأخرجه بنحوْ اليهقي مرحلا ل شبح الإي،ان(.)١^ ٣٩ ١
س ح دسثح أي بكرة

•ا-باو،ا،بادرأإشااغ؛؛وات

٥٩٥

لا نكائ تجد أخدا إلا ومول :ما محزنا؟  Uنيازتا؟  Uقرى؟ ما أكنا؟ حش
الذين يقرءوف العلم ويدرسوف العلم ،بعضهم إد،ا يدرس ياو ونبه أو مرنه
بموصل بها إل ثعيم الدنيا ،وكأف الإئ اف لم نحلق لأم عظيم ،والدنيا وثعيمهأ
إيإ هز وسيلة قثهل.
سأل افه أن ثستعماله ؤإياكم وميله.

قال شخ الإسلام ابن د؛مي؟ر ٌدِءهآنثئ ما معناه؛ ينبغي عل الأسان أن يتعمل

المال كابخل الخإئ للركوب ،وكإ بجلئ ،الخلاء للغائط.
فهؤلاء هم الدين يعرفوف المال ويعرفول قدره ،لا تجعل المال أكر مئك،

ارم ،المال ،فإن لم وي المال زيلذ المال ،زصاز ه هو الدنيا.
ولهذا مول :إف الناس كلمإ انفتحت ،عليهم الدنيا ،وصاروا يطروف إثيها،

فإ  ٢٠٦٠تجترون مى الأجرة بمدر ما ربحوا مى الدنيا ،قال البز ه :ااواف ما المفر

أحنى عليئم'؛ يعني• ما أخافج علي،كم المقز ،ئالدنيا نتفتح .ررولكر أحشى أو
نبمط جم الديا ي يفت عل ئن كان مانئم فثنامئوظ ي تناقئوها،
ويلهإ ء أئقكءم»رأ* ،وضيق او-ول  ،٣^^٤ثدا ^ ،^JJأهلك ،الأاّز
اتوم ،الذي أهلافح الناز  ^١افاص ق الدنيا ،وكوبم كأمم إنا ^^ ١لها لا أتجا
حلمت ،لهم ،فاشتغلوا با حلق لهم عثإ حلموا له ،وهذا س الانتكاس ،ئال اممه
العافه.

(ا)انمود؛ة(صآبم).

( )٢أحرجه الخاري -كتاب الرتاق ،باب ما بمدر س زهرة الدنيا والتناض فيها ،رنم( ،) ٦٤٢٥
وم لم؛ كتاب الزس والرقائق ،رنم( ،)٢ ٩٦ ١من حديث ،عمروبن عوف خؤمحفيغنن.

ش ري1ض اساسق عن علام سيئ |إوسإتي

٥٩٦

ول هذا ا-قديث وجوب الصر عل ولاة الأمور ؤإل ظلموا وحاروا؛ لاك

موف ثقف ،معهم موقفا كون أك ؤإياهم عل حد سواء؛ عند ملك ،الملوك ،موف
هون حممهم يوم القيامة إذا ظلموك ،لا ثظن أو ما يكون ق الدنيا من الظلم
ميدمف هباء أبدا ،حش ايخلوق لا بد أن يوحد يوم القيامة؛ فأنت ،سوف يقف
معهم بير1ا يدي افث عغتثل نقمي بيكم بالعدل ،قاصر وانتظر المرخ ،فيحمل

لك بذللئ ،اطمئنان الممن وافات ،وانتظار المرج عبادْ ،تتعثد فه ئه ،ؤإذا انتظرت

المرج من افه ممد قال البل و .راواغلم أو أشز ْع الشر ،وأف المرج ْع
الكنم_ ،،وأن ْغ العنربمزا>اُ
وق هذا التحذيئ من سوء الزمان ،وأف الزماف يتثؤ ،ويتعؤ إل ما هوأسن.

ومحي قال البي

ذات> يوم لأصحابه Iلأمن يمش منقم ستَى اختلاقا

كتثرارار  ،٠وأظن اتنا "وعيشنا ق الدنيا قلل بالئ بة لمن سبى~ ثرى احتلأثا كثرا،
رأينا احتلاثا كثيرا بين منين ممت ،ومنين الوقت ،الحاصر.

حدسي من أثق يه؛ أف هذا المجد —مسجد الحامع" كان لا يؤدن لملأة

القجر إلا وقد ثم الصائ  ،^^١يأق الناس إل الممجد يتهجدون ،أين آلتهجدون
اليوم إلا  Uشاة اطهُ؟! قووأ ثغإت الأحوال ،ثنث ،محي الواحد شم ي قال
السل .ق الطير! ررثمدو خماصا وثرؤح بطاد اار  ٠إذا أصبح يمول؛ اللهم اررقتي،
( )١أحرجه أحمان ل الم ني ( ،)٣ • ٧ / ١من حدين ،ابن عباس وطؤقظآ■

( )٢أحرجه أبو داود! كنناب المسنة ،باب ق لزوم السنة ،رنم (  ،) ٤٦٠٧والر٠ذىت كتا"■— ٠العلم،

باب ما جاء ز الأحد بالسنة واجتثناب البيع ،رنم (  ،) ٢٦٧٦وابن ماجه! كناب القيمة ،باب
اتبلع سنة الخلفاء الراشاوين الهلي؛ن ،رقم (  ،) ٤٢محن حديثؤ العرباض بن سارية ره؛ءمحؤبمثن.
كثاب
( )٣أحرجه الترمنى; كثاب الزهد ،باب ق الثوكل عل اث ،رقم (  ،) ٢٣٤٤وابن
الزهد ،باب التتوكل والشن ،رقم (  ،) ٤١٦٤من حد ين ،عمر

٥٩٧

•ا-وابال،ادرث|اىامإوات

محث معلى باض عكئجل فررهه اممه ،وأما الأو  ،محأكثئ الناس ق عقلة عن هزا الثيء،
يشدون عل ض بوى اض ،ومن لعنق شتى وكو إليه-
يعم ،ل الأونة الأحثرة —واهمدف— لاثك أف اف ،نبماةئرة^Jاك فتح عل

الثباا»تا ئتحا؛ أمال اف ثعال أن يزيدهم من يفله ،نخ عليهم وأملوا إل اف،
فتجد يئن منواتتا هدم الأمحرة ،والثنوات الماصة بالنسة للشباب قرئا عفلقا،

هبل ئحؤ عشرين منه؛ كنن ،لا ثكاد محي الشباب يالمجد ،أما الأف سوش الحمد —
هأكثر من ل الجد هم الشباب ،وهده نعمة وقب الحمد ،يرجو الإن ان لها متقبلا
زاهرا ،ؤثموا أف الثعلم ،إذا صلح ئسوف ثضهلز ولاة أموية إل الصلاح مهإ كاف،
شحن يرجو لإحوانتا ق عثر هذْ البلأؤ ~اودين نس اف عليهم يالصلاح وامتناموا
عل الحي— أن يصلح  ٣الولاه ،ومول! اصروا ،فإف ولاتكم سملحوف رغتا

عنهم ،ئاذا صلحت ،الشعوب؛ صلحت ،الولأ٥ثالأصطرار.
تسال افه أن يصلح للملمس ولاة أمورهم ومعوثم؛ إيه جواد كريأ.

^^:أننئولافيه،داَل :ررمحورالأءال

نبتا ،هل ض0ازكدأ' إلا ممزا مشتا ،أوغم مهلغتا ،أوثزصا مماسدا ،آوهزما ممندا،
أوموئا محهرا ،أوالدجاو محشر عاس ،Jينتظز ،أوالثاعه فالئاعه أدهى وأمؤ،اراا.
رواه الرمدي ،وقال! ررحديث حسن».

 )١.أحرجه الارمذيت كتاب الزهد ،باب ما حاء ق البائرة بالعمل ،رمم ( ،) ٢٣ ' ٦من حديث
أف هريرة رء؛هءنن.

فؤح رياس اساسى ض  ١٥م سد اارساا؛زا

قجد هذا الرجل الذي عهديه من أعمل الرجاو يرجع حش يكوو مثل الصبيان،

بل م أردأ مذ الشيان؛ لأل الخذ لم يقن ثد عقل ،قلا يدرى عذ ثى؛ ،لكن هذا
قد عقل وقهم الأشياء ،يم رد إل أرذل النمر ،فتكون هذا أفد عليه؛ وليلك ثجد
أل الذين يردون إل أريل النمر ~من كبار الس~ يوذوف أهلتهم أمد ثن إيذا؛

الشيان؛لألإمكانواقدمملوا،زدد اثُاذتيهينأورذَإلأرذلاهمرا/
شاُل اضَ أن ثعيدا نإيائم من اوذ إل أرذَل ^ ١١؛ لأف الإJال إذا ثذ إل
أريل العمر؛ تعب وأتعب عبمرْ ،حش إن أخص الناس به يتمر أن يموت؛ لاثه

آذاة زأتب ١^ ،لم ضن,ا ان ^١؛ وى يثضيان .^١
أما الخامس :اءأو موثا  ! ١١٠^٤يعنيأ أذ يموث ،الإئ او ،وا،لوت لا ينذر
الإسال ،قد يموت الأسان بدون إئذار ،هد يموت عل فرائه ناجأ ،وقد يموت

عل كرسي عاملا ،وقد يموت ق طريقه ماشيا ،ؤإذا مات الأسان اشي عمله،

(اإذا  ، Suابن آدم اشبح ط إلا مذ ثلاثة :إلا مذ
ي قال ايئ
صدمة جايثة ،أوعلم ينتي به ،أوولد صالح يدعولهاار ' فبادر بالعمل قبل ا1وت
المجهر ،الذي تجهزك ولا يمهئك.

الئادس* :آوالدجال ،مثر عائب ،يتتظر ا الدجال :صيغة مبالغة مذ الدجل؛
وهو الكذب والئمويه ،وهو رجل يبعثه اف نتحادةؤداك ق أحر الزمان ،يمل إل
دعوى الربوبتؤ ،يدعي ايه رب ،فيمكث ،ؤ ،فتته هذْ أربع؛ذ يوما؛ يوم كسنة،
( )١احرحه البخارىت كتاب الدعوات ،باب التعوذ من البخل ،رقم(  ،) ٦٣٧٠من حد ين ،سعد بن
\ي وقاص.تن.

(  ) ٢أحرجه مساإمت كتاب الوصية ،باب ما يلحق الإنسالن) من الثواب بعد وفاته ،رنم ( ) ١ ٦٣ ١إ من
حديث أف هريرة ختكمميثه •

ش(  ، J«Uاسلأهتي ض تلام سيدالر،طم

ؤمن فتنة المحا والمات ،ؤمن فتة المسح الدجال • حصها؛ لأي أعظم فتنةذي0
ز حياة الإئ ان.

الئاغ« :أوالئاعه» بمي :محام الئاعة الذي فته ام^ ،العام ،زالماعئ أدهى
وأمركا قال افه عَقتجل؛ ؤ بر ١لث١عه *وؤذخأ وآلثاعم أذم وأنزه [اكمر:ا'أ].

دهذْ مّع حير ثنها البي يائأؤقةمُ ،وأمزثا أن نبادر ُالأعإل هذه
الشعة ،مادر يا أحي اللب باءإِللث ،الئالحة  Jiأن بمونك الأواف ،قاث الأف
رمان لا سطع ولا ثقدر عل
ق س اط ،وق قوة ،وق قدرة ،لكن محي ثاق
العمل  ،^١^١فبادر وعود ثمنك ،وأنت ،إذا عودت منك العمل الصائ
اعتاذته ،وسهل عليها وانقاذت ،له ،ؤإذا عوديتؤ ثمنلئه الكل والإهمال؛ عجزت

عن الهيام بالعمل الصالح ،سأل اممه أن يعتقني ؤإياكم عل ذكره ومكرم وحمن
عبادنه.

 — ٩٤التامن :عنه :أو رثول ،اممه ه ،مال ،يوم حيثر ٠١ :لأعطآن هذه ^١^١
رجلا بجب افن ورثوله يفح افه عل  ٠٠^ ٠٧مال ،عمر رْتهبمنئ :ما أحست ،الإمارة

إلايومئذ ،فتشاورت لهارجاء أن أدعى لها ،ميعا رسول ،اف .عل بن \لي طالمت،
ظ^بمتئ محأعطاه إياها ،ويال :،ااامش ولا ثالشتؤ حس يفح افد عئ؛لثإ*ا محنار عل
سيئا يم ومفن ولر يلتفت ،ئنتغ• يا رسول افه ،عل ماذا أقاتل الناس؟ مال:،
 ١أ حرجه المخاري :ئاب ،الجانز ،باب ،المموذ من عياب الشر ،رقم (  ،) ١٣٧٧وسلم :محاب

الماحي ومواضع الصلاة ،باب ما يستعاذ منه ق الصلاة ،رنم (  ،) ٥٨٨من حديث ،أبير مريرة
هنن.

مح نط ض اسرعتي ض تلام سدا،رسااتي

قال عمر بن ا-قطابت ئإ نثت الإمارة إلا يومئذ ،رجاء أن يصيبه ما قا(ة الض
فثن—ورن لها ،وبات الثاس يلك اللتله تجوصول ويدوكول،

كل متهم يرجو أو يعطاها ،ئل ،أصحوا قال  . ^١ر«أين عئ تن ش طاوب؟أا
ابن عمه ،قالوا• يا رسول الله ،إثه يثكي عينيه ،يعني ت عنده ومح ل عينيه ،يدعا
يه ،مجاء ،فبتنى ل عيثه؛ مرا كاف لم ؟كن به وجع ق الحال ،واف عل كل ثيء
قدير ،م أعطا 0اوايه ،وغال له! ®امش ولائلممتح حص يفع اف'؛.،'،^ JLJL

ممعل رمح.عتئ فلثا مشى قليلا ومحمح ،ولكثٌ لم يلقت؛ لأل البي .قال ئه!
®لا واشت،اا ففرغ باعل صوته! يا رمول اممه ،عل ماذا أياتلهم؟ بدون التفات؛

لأل النمول .قال! ®لا واإتمت،ا،؛ قال! ®قاتلهم حص يشهدوا أل لا إله إلا اف،
وأن محمدا رسول افب؛؛؛ هذه الكلمة كلمة عفليمة ،ولووزم ،؟ ٦١الثموات والأرصى
لزجحت ،بالثموات ،والأرض ،هده الكلمه يدخل ؟بما الإئان مى الكفر إل

الإسلام ،مهل باب ،الإنلأمت شهادة أف لا إله إلا اش ،وأف محمدا رمول اممب.

®قإذا ظوا ذك ممد ضوا منك دثاءهب ذمِ\إةب إلا بطها ،زحناثم عل
اض>ا بمي :إذا قالوا :نشهد أي ،لا إو إلا اممه وأف محنيا نمول اف ،قانيم لا ماثلون،
منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحمها ،أي :بمص لا إله إلا اف؛ أي :بالحموق التابعة لها؛

^^لأس:،لَلهاضوطثلهاأصتلأد
أنشأ؛ ؤبجداقلبمضامم:،إئالنى.قال® :مفتاخالحق لأإلهإلأافُ»؟ ممال:
ثعم ،مفتاح اجة لا إله إلا اف ،لكن لا بد بن عمل؛ لأف ابماح نجاج إل أمنان ،
)(١

ا علمه البخاري جزمات كتاب الخنائز ،باب ما حاء ق الخناتز ،ومن لكن آخر كلامه; لا إله إلا اف،
قبل حديث رقم(  ،) ١ ٢٣٧ووصله ل التارخ الكبير( ،) ٩٥ / ١عن وهب بن مجنبه

سرح يياض اساسق •_هدم سيئاضسلتي

ئالخاصل :أنهوزكوس قاو :لأول إلا اشُ؛ ؤش4خ ذئه ذي نَلكن
لا بد من ■ص ،وليلك قال العناء لآم4آثئت لو أف زيه من المرى تركوا الأذاو

والإقامه؛ هإنبمم لايكمروو ،ولكزيقايلون ،وساح دماؤهلم ■ <شيؤدنوا ويقيموا،

سمالإنلأم\تياِسخقوقالإنلأأ
قالوات ولو زكوا صلاة العيد مثلا ،نع أف صلاة العد لينت مى المرائض

الخمس ،لو ركوا صلاة الحيي وجن ،قتالهم ،يماثلون بالثّيم ،والثصاص حش
يصلوا العيد ،غ أف صلاة العيد زضكفاية ،أو ستة عندثعفس الُالإء ،أوزض
ع؛ن عل المول ،الراجح• ،لكن الكلام عل أف القتال محي محور نع إسلام الماتاJن؛
لثدعنوا لثعاير الإسلام الظاهرة؛ ؤلهذا قال هنا! ارإلأ بحمهاء.
وق هدا الخديث ،دليل عل اثه نجوز للإئ ان أن يمول؛ لافعلن كدا ق
المستمبل ،ؤإن لم يقل• إل ،شاء الله• ولين نجب أن يعلم المرق بين ثخئس محر

ما  ،3شبه ،وشخص علمر أثه ننفعل ،بمي• يريي• الفعل•

أثا الأول ثلأ بأس أن يقول :نأفذل بدوي ،إن ،شاة افه؛ لأنه إياي ما ق
ثفسه ،وأما الثاف؛ الن"ي يريد اثه يفعل؛ أي :يوفر الفعل فعلا ،يهدا لا يمل إلا ممدا
بالثيئة ،قال ثعال :ؤ ولا مولن دثا'يىءإذ  ٠^١٥د;إاى عدا .إلآ أن يثآ•؛

لالكهض;ّ؛أ-أ  ،]٢يهناك زل) بين من نجر ما ق ثفسه ،وبين من يمول ،إثتي سأفعل
عدا• غد<ا ليس إليلئ ،،ربيا ممويت ،زل عي• ،وربيا ثبقى ،ولكن يكون هناك مواغ
وصوارفح ،وربيا ثبقى ويصرف افه عمتك عنه ،كعا يقع كشزا؛ كشرا ما يريد الإنسان

أن يفعل فعلا غدا أو،3آخر النهار ٢ ،يصرف اممه ِمته.

قؤحثمياضانمالعم«زللأم  JUlmالرسلم
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 " ١١باب ق الجاهدة

قتتتتتتء

مجقمحج

٢

قاو اف ثعال؛ ؤ ؤألبى جتهدؤأ منا
لاككهمت;هاُ] ،وقال ينال؛ ءؤ ؤآعثد

تنتأ نلإ أثت تإ \مح^نوآ ه
حئ ؟_ ،iiالم\رق ه لالخجر:؟و] ،وقاو

ينال* ؤ وأدم أنم رفا وتتل إقه نيةه لالزْلتح]؛ أي• اشئ إله ،وقال ينال•
ؤ ئص يسق نمثال دره ثإ ئنث< ه لالرلزلأ:ب] ،وهال ثنال!

مببمإ ِلإزمتؤ

تذحم محلوه عن أف ثوخ ،وأعظم لمحإه ١؛^^*  ،]٢وهال ^،^١؛ ؛ؤوماثنفقيإ من

خير لإُكث أقن ملء علمثِه لاوقره':ام\مآ] والآيات ق الباب يرة معلومة.

ص
هال المؤلف "رحمه اف دتال~؛ ررباب ل اتجاهيه® المجاهده ثعني• محاهده
الأسان نمته ومحاهدئه غثره ،هاما محاهدة الأسان ثمنه فالما من أثق الأشياء،

ولا ثتم محاهدة العم إلا بمجاهدة التمس أولا ،ومحاهدة التمس ثكون بان محاهد
الأسان ثقته عل قيتم،؛ عل فعل العناعاُتؤ ،وعل ثرك الياصي؛ لأف فعل

الطاعاين ،نجل عل التمس إلا من حمقه اممه عله ،وثرك المعاصي كيلك ميل عل
التمس إلا من حممه الاه عله ،فتحتاج القز إل محاهدة لا يثإ ْغ هثة  ^•^١ق
الخم ،قاف الإساف يعاف منئفسه معاناه ئديده؛ ليحملها عل فعل الخم.

ؤمن أهم ما يكون ين هدا محاهد ٠الني عل الإحلاصن فه عغئجل ق العبادة؛
فاو الإحلاص أمنه عظيم وئاى حدا ،حش إف بعصي الثلم،

ما حاهالات^

٦٠٩

اا-واو،نياتجاهدة

مي عل ثيء محاهدتيا عل الإخلاص .ؤلهذا لكف جزاء الخيصتن أو من قال:
لأي إلا اشُخابم من يلنه ي اشُةل الناررار.
لكن مش يكون هذا الأم؟ إل هذا الأم  JojSحدا ،هالمجاهدة عل الإخلاص
ف من أس ما يكون عل النفوس؛ لأ 0النفوس لها حظوفل؛ ولأف الإماف محب

أن يكوف مرموقا عند الناس ،ومحنؤ أن يكوف محرما يئ الناس ،ومحب أن يقال ت
إف هذا رحل عابد ،هذا رحل فيه كذا وكذا من خصال ا -إقر ،مدحل الثسهلان

عل الإنسان من هذا الباي ،،ومحمله عل مراءاة الناس ،وقد قال البل ه؛ رامن
نح نح اممه به ،وس راءى راءى اف لأٌر ' يض' أظهر أمحزم للناس حش يتكشم،
والعباد باض.

كذلك أيصا تما محاهد الإنسان منه علته• فعل الطاعايتج الشاقة مثل الصوم،
ء

م

.

ه.

م

.

ُ

فإف الصوم من أثى الطاعات عل القوس• لأف فيه ثرك المالوف من طعام وئراب
ؤنكاح ،فتجده يكون شاقا عل الئاس إلا من يئرْ اف عليه وخمفخ عنه ،محي

بعص الثاس مثلا إذا لحل رمضان لكثا وصع عل ظهره جبل —والعياد باق —
لاثه تتثقل الصوم ؤيرى اثه شاي ،،حص إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم ،وحظ
ليله الثهر  ،3أمر لا خثر له فيه؛ كل دللئ ،من أجل مشمة هن.ه العبادة عليه.
ر  ) ١أ"مجه الخاوي؛ كتاب العلم ،باب من حص بالعلم نوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ،رنم
(  ،) ١ ٢٨ومسلم؛ كتاب الإي،ان ،باب من لقي اممه؛الإي،ان وهو غيِ شاك فيه يحل الخنة وحرم
عل اكار ،رنم ( ،)٣٣من حدين ،معاذ بن جبل ؤئئؤبمثن.

( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب الرقاق ،باب الرياء والسمعة ،رقم (  ،) ٦٤٩٩وم لم؛ كتاب الزهد
والرناس ،باب من أشرك ل عمله غر افه ،رقم (  ،) ٢٩٨٧من حد ين ،جند  ٠٢١بن عبد افه
;ًءهنبمته.

ضح (  JfiUاساسق ض؛لأم سد

٦١٠

كدللث ،أيصا من الأشيا؛ الهم ،تحاج إل محامية ،محامده الإنسان منه عل
الصلاة ْع ابثمماعة؛ كثمٌ من الناس يهل عليه أن بمل ل بيته ،لكن يشي عليه
أن يصل نع ا-إقإءة ل الماجد ،فتجده نع ثفسه ل جهاد ،يقول! أصر ،أودي
هدا الشغل ،أو أفعل كدا ،أو أفعل كذا حش ...نوف  ,..،فتفوته صلاة ايإعة،

ؤثمل صلاة ا-اثإءة عل الإنسان يدل ،عل أل ل قلب الإنسان نفامحا ،والدليل عل

دلك ،قول الس ه! ررأمل الصلوامته عل اثاهن صلاة العشاء وصلاه المجر،
ولو يناJئونى ما فيهإ لأقرهما ولإ •ح1و اار ' ،وهذا نجاج إل الجاهدة.
أما محاهده النفس عل ثرك المحثم؛ فإ أكثئ المحث مات ،التي يشي عل بعض

الناس و ي فتجد العص يعتاد عل فعل المحرم ؤيثث ،عليه ثركه ،وضرب
لهذا هسلن.

المثل الأول،؛ الدخان ،فإل كشرا س الناس ابتل يشربؤ الدخان ،وأول ما

حرج الدخان اخثالم ،العلياء فيه؛ منهم من قال،ت إثه حلال ،،ومنهم من قال،ت إيه
حرام ،ومنهم من قال ;،إثه ذكروه ،ومنهم من ألمثمه باقر حش أوجنؤ المثل عل

شاربه ،ومحن  1Jأن نفؤ الأياأ ني ،نقا لا ثق ،فيه أنه خرام؛ لأئ الأطاة
أحمعوا عل أنه مضر بالصحة ،وايه ب— ،لأمراهم ،مستعصية تودي بالإنسان إل
ِ

م

المويتج؛ ؤلهذا محي بعص اأدحنارإ يموت ،وهويكلمملثف ،أويموت وهوض الفراش،

وإذا حمق أدنى ثيء اشي محلته ومامحت ،،وهذا يدلر عل ايه صار ،والئو،ء الفار
! )١أحرجه البخاري؛ كتاب الأذان ،باب ضل العشاء ق الخيامة ،رغم (  ،) ٦٥٧وم لم؛ كتاب،
الساجد ومواضع الصلاة ،باب غفل صلاة الخ،اعة وبان التنديد ل التخلف ،عنها ،رغم
(  ،) ٦٥١من حديث أيا هريرة هتؤقفنن،

فهمحرداساسال،هتيضقلأمسيد

٦١٢

صإأسشؤغ

أما من محاميته بالثلم والبنان فهو الذي يثسثى بالإسلام ونز مى

اللمvن؛ مثل المنافقير )1وأهل البيع الكمرة وما أشتة دلك ،فال هؤلاء لا يمكن
أن تجاهدهم يالئلاح؛ لأنبم يتظاهرول يالإّلأم وأمم معنا ،ولكننا نجاهدهم
بالعلم وال؛تان ،قاو الأوه5تالت ءؤكأ;ئنا آخأ يهد ألمحفمار رألتسن ؤأعنظ عي
ومأويهم جهثم وقس اذتيح ه
شئ يكون

يجهاد التكفار يكون بالسلاح ،وحهاد

وايان.

ؤلهذا كاف الثراسول ءقجآكلأْإقلأأ يعلم بأف ق أصحابه منافقن ،ويعلمهم

باعيامم ،ولكنه لا يمتلهم ،واّتوذن ل قتلهم ممال ت ص لا يثحدث الئاءس محال محمدا
يقتل أصحابه ، ١،ق5،دللث ،الدين ينفووف محن ،لواء الإملأم من أهل البيع
لا يقاتلهم بالئلاح ،لكننا جاهدهم يالعلم واليان.

ؤلهذا كاف واجبا عل ثباك ،الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم عل وجه

رابح ثابت ،لا عل وجه سطءي كا يوجد و محتد ثن بتوت العلم ،حيئ يتعلمون
علتا مقلحتا لا يرمح بالدهن ،علنا يقصد به الإئ اذ أن تحصل عل باج أو شهادة
صهل ،ولكي الثلم الخميس هو العلم الذي يرمخ ق الملت ،،ويكون كاللمكة
للأن ان ،حر إف الإن اف الذي يومق لهذا المع مى العلم؛ تجده لا ثكاد ثانيه

ناءلة من \\1بي!لا قرى كيف لإئيها قل!لأدلة من الكتاُ_ ،زالسة ثالقياس
الصحح ،فلا بد من علم رابح•
ا أ خرجه البخاريت كتاب النافح ،باب ما ينهى من دعوة الخاهلية ،ونم (  ،) ٤٩٠٥وم لمت

كتاب الر والملة ،باب نمر الأخ نلمالما أو منللوما ،رنم(  ،)٢ ٥٨٤من حديث ،جابر بن عبد افه
غتئنبمتمحا.

٦١٣

اا-د1بنياتج1سة

والناس اتوم ق عصرنا محاجوف إل هذا المع مى العالم؛ لأو البدع بدأ
يفشو ظلامها ل بلدنا هدم؛ بعد أن كاثت ثرتيه منها ،لكن ثظزا لانفتاحنا عل

الناس ،وانفتاح الناس علنا ،ودهاي ،تجنا إل بلاد أحرى ،وش؛ آحرين إل
بلادنا ليسوا عل عقيدة نليمة؛ بدأت البيع يظهر ويفشو ظلامها ،وهذه البيع

تحاج إل يور من العلم يفيء الطريى حش لا يصب ُلادثا ما أصاب عين ها من
البلح ا،لنكرة العظيمة التي هد مل إل الكفر —والعياذ باممه— هلا بد من مجاهدة

أش البدع وأهل التماقآلعلم زاليان ،وتاو ثطلأن ماقب غليه ،الأدلة اقنعة
من كتاب اممه ،وئنة رسوله ه ،وأهوال الثلم ،الصالح مى الصحابة والتابعين
لهم بإحسان وأئمة الهدى من

•

أما المغ الئاف من جهاد العم ،ههو ابهاذ يالئلاح ،وهذا ق جهاد الأعداء
الذين يظهروف العداوة للأملأم ويمرحون بدلك؛ مثل اتهود والنصارى الذين
يسمون بالميحتثن ،والمسح متهم بريء عثهأكلأ ٥و١كلأأ ،الح لو اله حرج لقائلهم
هاد أس ثعيسى أن همم،يم ءآنت ،ةلت<
وهم ينثببوف إليه ،يقول افه عمفتجل•

أ|ثددف ولت إلنه؛ن من دون أش ه ،محاذا كاف جواب ،عيي؟ ؤ٠اد

ن١

 ١^٠ق سك إد ٠أنت ،قم ألمو«;" ،-ئغ؟ ماهنت ،لثم إلا مآ أتِنجر دءآي) أغسدوأ أس رمح،

وىث> ءابمر ' ١^٣ثآ

ِنير ^ ١ؤإئض ثن 1نت ،ألزهث  ^٤هئة عق

كل 'ةىو سئيد ه [الأندة;ا" .] ١ ١٧ — ١ ١

فعيي ابن مريم ^ ' ١٣قال لهم ما أمرهم اممه؟٠؛ ٠ؤأءثثو ١أس رمح ،ورأكز ه،
ولكنهم كانوا يعبدون عيسى ،ويحثدون مريم ،ويم_اسول اممه ويمولولت إن اممه

قمح ياض اساسى ض تلام سد اارس،تي

٦١٦

يعلموا اثه لا يمكن لعدواف وعدوهم أن يعي ق مصلحتهم إطلائا ،ثل لا يعي
إلا لمصلحة مسه ،ومدمثر الملمين ومن ورائهم الإنلأم.

فسال افه ثعال أن يعرنا يدينه وأن يعر دينه بنا ،وأن نجعلمنا من دعاة الؤ
وأنصاره ،وأن تهيئ للأمة الإسلامية هادة حاريقودوثرا ل،ا فيه صلاحها وسعادتها
ودينها ودنياها.
مهقةيث0

وأما الأحاديث;

 " ٩٥ظلأول،ت عن أي هريرة د4هلإ£إت هال ;،قال رمول افه ه! ررإل افه ثعال

قال; ئن ظدى ق زِلثا ممد آذنثه؛ ،،^<1زى ثوبه إة صدي بشء أ-م ،إؤ تما
ادرصئ عله ،دما يرال عبدتم ،يتقرب إؤ بالنوافل حى أحثه ،قادا أحسته محغ

سمعه الذي يننغ بؤ ،دبصرْ الذي يبصر به ،ويده التي سطثن تها ،ورجله اثى
بمنى بما ،ؤإن نألي لأغطق ،زلن انتناذن لأعيدنه»ر ا نواة البماري.
أعنمته بال محارب له ،اراسث٠نادلا ،روي بالنون وبالياء.

 " ٩٦الئان؛ عن أض فكممقمحن ،عن الثي ه محا يرويه عن ربه عكئجل ،مال؛
راإذا ثوب  ^١إؤ جزا ثوب!،له ذناعا ١^ ،ثوبه إؤ ذناعا ثمنت مة؛،1^1
وإذا \ f\Jتش أثته هزؤله» روغ . ٠٢٠^١^١
(  ) ١أحرجه اJخارىت كتاب الرفاق ،باب التواصع ،رقم (  ،) ٦٥٠٢من حديث أبا همريرة ق.بمن.
( )٢أحرجه اليحاريت كتاب التوحيد ،ثاب ذم الحم ،ه وروايته عن ربه ،رقم ( .) ٧٥٣٦
وانفلرت التعليق عل صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الثارح رخمه اف تعال (.) ٩ ٠ ٣ / ١ ٦

قؤح ري،ض اسهض * j؛لأم سد الرسدتي

٦١٨

* رأدما يثرب إئ عبدى بثيء أحب أئ ئ ^ضت عليه))،
يم قال
بمي• أو اطه يقول :ما مرب إئ الإن اف بثي؛ أحب إئ تما افرصته عليه ،يعني:

أف المرائص أحب إل اممه مذ  ،٠^١^١ثالصلوات الخص نثلأ أحب إل اممه من قيام
الليل ،وأحب إل اللب مذ النوافل ،وصيام رمقاو أحب إل اممه من صيام الاش
والخمس ،واجام البيض ،والأيام الئئ ،من شواو ،وما أشتهها ،كل القرائض
أحب إلاللب؛سالنوافل•

ووجه ذللئ ،أو الثرائص وكدها الله ءَوثل فألزم ب العباد ،وهذا ذليل عل
ئدة محقه لها عغتجل ،قلنا كال بمبها حبا ^ ١^-ألزم -ها العباد.
وأما النوافل ئالإن ان حر؛ إن ثاء ثممل وزاد حثرا ،ؤإن ثاء لم يممل،
لكن المرائص أحث ،إل اض ^^ ،والعريب أو الشيطاف ياق الناس ،فتجدهم
ق ا نيافل بمسنونها تماما؛ بمده مثلا ل صلاة الليل نحثع ولا يثحزك ،ولا يازه_،
قلبه تجثا ولا مالأ ،لكن إذا جاءت الئرائض ئالخركة ممرة ،والوساوس كمرة،
واقزاحس  ، e-L*jوهذا من يزيثن الشيهلا ، jقإذا كنث ،يزين النافلة؛ ئالعريفه أحق

بالتزيتن ،قأحين المريقة؛ لأمحا أحب إل اللب عجل ثى النوافل•

اروما يرال ،عبد"ى بمقرب إل بالثوافل حس أحبه ،٠١اللهم تسألك من قضللئج،

الثوافل تمرب إل الث؛ وهي نتكئل المرائص ،قاذا أكثر الإنسان مذ النوافل نع قيامه
بالمرايقس ،نال محبة اش ،فيحبه افه ،ؤإذا أحبه ئ،كءا يقول اممه ءغ؛؛ْل ١ :كنت ،نسمعه

الذيبمنع به ،وثصزة الذي يصن به ،محتدة ام يطش بما ،زرجته اضبمثىبما>ا،
لجي• اثه يكون منددا له ق هذه الأعضاء الأربعة؛ ق الشمع؛ يديه ق سمعه
نالا ينع إلا ما يرنحي افه ،كدللث ،أيصا تجرم؛ قلا ينظر إلا إل ما تحث ،اف 4القلز

٦٢١

اا-باو،نياسست

ثمن هوائي هذا الحدث :أو الأن او إذا مزت إل اف لألنوافل نع القيام
بالواجبات فإيه يكون بذلك ممايا ق حمح أمووه؛ لموله ثعال ل هزا الحديث

مح:ثقثبإةبافيامزأث»..إلح.
وفيه؛ دليل أيئا عل أف من أراد أن نحثه اش فأم نهز عليه إذا مهله عله،
يقوم بالواجات ويكثر س المملؤع بالبمادات؛ فبذلك ينال محبه اممه ،وينال ولأيه
اش.

ومن هوائي هذا الخديثر :إثبات عقناء اف ،عغجل ،ؤإحابة دعوته لوليه،

^« : ٠١١٠إن تأس أغطيه ،زكن انئتاذن لأع1مم».
ءءء

وآتى به الموس ؤ ،باب الجاهدة؛ لأن النفس تحاج إل جهاد ل القيام

بالواجباُي ،ثم بفعل المتحبايط ،سأل افه أن يعيننا عل ذكره وشكره وحنن
عبادته.
-مهوج

 — ٩٧الئالثؤ :عن ابن عباس ^^ ،١^٤يال،؛ هال ،رسول افه

ااننمثان

مغثوف ذ؛هءا ير من الناس :الصحه ،والمز  ٠ ٠١،٤١رواه الثخاري.

الثثى

يان ،المولثن ~رحمه اممه ثعال -فيإ ثقله عن ابن عباس ئ.بمعات أف البي ه
قال :راننمتان مغبون فيهإ ير من الناس :الصحة ،والمز  ، ١٠٤١يعني :أف هذين
ا أ حرجه البخارىت كتاب الرقاق ،باب لا عيش إلا عيش الآحرة wرقم (  ،) ٦٤ ١٢من حديث
ابن عباس ختقؤبمأتأ •

قؤح يياض انماسق •زئلأمسيد الرطي)

٦٢٨

بدر مماوت اعملوا ما شئتم فمد عفرت يتمم٠٠ر ' ،ولكو منهم ذظهض' 1.ؤإلأ فهده
جريمة كبم. 0

ؤبجدا نجي غل ول الأمر إذا أئنك جامونا ثكتن إل أعدانا لأخبارئ أن
يمله وثوكاو ميا؛ لأنه ءا'ن ،ل الأرض مادا ،فمتل الحاموص وئوكاذ مسيا

واجب عل ولما الأمر لعفنم ن ائم ،ولكن هذا مغ منه ماح؛ وهو اثه كال من
أهل بدر؛ ؤلهذا لم ثمل الرّول ،عفيهاصأْإئيم! أما علم ،ايه مسللم؟ بر ءال،ت
ررأما عينش أن افه اطلغ عل أهل بدر. ٠ ...
ممي هدا ذليل عل أف من حمانمى اpمول

ظْوآئيم أف الله مد عفن له

ما مدم من لنمه وما ثاحن ،وهدا هل .يقع —كعا ملئ— لتعض الصحابة كاهل بدر.
هال بعض العياء Iواعلم أف من حمايص الوسوي يأئلآْؤئم أف اممه هد

عفر له ما مدم من ذنبه وما يأحز ،وبثاء عليه ت يكز حدين ،يآق ثال من هعن؛ ^ ٠١عفز
له ما مدم من دسه وما ياحز هإثه حديث ،صعيف؛ لأل هدا من حصائص الرسول،
أما ررعمز له ما مدم من ^ ،٠٠مهذا ممر ،لكن ررماثآحز ،،،هذا ليمل إلا للثّول.
ممهل ،.وهومن حمائمه ،وهذ ْ.قاعدة عامة ناهعة ل3لاي_ ،العلم؛ اله إذا أتاك حديثإ
هيه أن من معل كدا عفن له ما مدم من ينبه وما Jاحز؛ فاعلم أن هوله  ١^٠ Iداحراا
صعيمه لايمح؛ لأل هذ.ا من حماممس محمد صلوات اف وسلامه عليه.
وق هذا دليل أيمحا عل نضتلة نام اللل ،ومحلول القيام ،ومد أش اممه عل من
يقوموف اللتل ؤيطتلوف ،هقال ،عغتجل• ءؤ ثجاؤا حنؤيهم عن ألماج ه لاوسجدة;ا" ،] ١
ل  ) ١أحرجه البخاري؛ كتاب الخهاد وال بر ،باب الخامحوس ،رنم ( ،)٣' ' ٧وم لم؛ كتاب فضائل

الصحابة ،باب من فقائل أهل بدر ،رنم(  ،) ٢٤٩٤من حدث عل بن أيب محناله،

فلح لئاماسايض •_ئلأمسدااتر،،ال؛زاًتإإقئءديؤغ

٦٣٨

ولكن نجب أن يعلم انه

لا يفعل شئا إلا لحكمة؛ خستج علينا

أو ظهرت لنا ،والدليل عل هدا موله ننمئ•'

ئثآءوث ^١,؟" أن نثآء أس ^ ١٤أثتَكاذ

علما -كماه لالإسان! '  ،]٣مى أن مشيثته مقرونة بالحكمة والعلم ،وكم من ثيء
!ة؛ تجا قال تنال :ص آن ثيوأ
ممات ل العاقة
مْ الإن اف
ثنتا وم حير ^^^ ٢ه [اوقرة:ا"  ،]٢ ١ولمد جزت حوادث كثثر يدل عل هذه الأية،
بن دلك* ئل عدة منوات ،أملعت طائرْ من الرياض ،متجهه إل جده ،وفيها
ركاب ممرون ،يزيدوف عى يلاث،ائة راك_ ،،وكاو أحد الؤكا'--ا الذين مجلوا ل هذه

الطائرة ق قاعة الانتظار ،فعلبتة عيناه حش نام ،وأعلى عذ إقلاع الطائرة ،ودهن،
الركاب وركبوا ،فإذا بالرجل يثقظ بعد أن أغلق الباب ،فندم ثدامه مديدة؛ كيم،
فاثته الطائره؟ ثم إف اممه قدر بحكمته أن محرق الطائرة وركاما ،منبحان اممه!

ك؛مف ثجا هذا الرجل؟ كره أنه فادته الهلائرْ ،وأكن كاف ذللث^ ،؛^ ١ثه.
يانث ،إذا بدلت ،الحهل ،وامتنث يافه ،وصار الأمر عل حلاف ما ثريد،

لا ثتدم ،ولا مل :لو أن معلت ،لكاف كذا ،إذا يلت ،هذا انثتح عليلئؤ مى الوساوس

والندم والأحزان ما يكدر عليلثؤ الصفو ،ممد انتهى الأمر وراح ،وعليك أن سلمم
الأم لللحثار مقين ،محل :قدن اش زن شاة تنل.

ووافه ،لو اثنا مرنا عل هدي هذا الحدسث ،لامرحنا كثيرا ،لكن تجد
الإنسانثا:

أولا• لا محرصى عل ما ينفحه ،بل ممخي أوقاته ليلا ومارا دون فائدة ،ثفح
عنيه ندى.

ثانيا :إذا قدر اثه اجتهد ؤ ،أمر ينفحه ،نم ذارث ،الأمر ،ولم يآكن عل ما ثومحع،

ضح اطس اسسق ض؛لأم سيد الرسيق

٦٤٠

ولا يبعد أف الؤّمول عفيياكلأ،ؤقلأم أراد أن تختن عئ بن أي طاوس،ت ماذا يقول ق

ا-اثوادت،؟ وسواء كاف دبك أم لم يكذ• فاحتجاج عئ بالمدر هنا حجه؛ وذبك
لأقئ أم يل ياخيارْ؛ ثل  ٣بملح أن ثظ إذا لم يوقفلة اشُ؟ لا ،إذا
م

ء ٌ

هوحجهء

هالاحتجاج بالمدر ممنؤغ إذا أراد الإنسان أن يثم عل المعمية ليدخ اللوم
عن مسه ،ثقول مثلا! يا فلأن ،صل غ ا-ؤإعة ،فيمول! وافه لوهداق اش لصلت،

ثهذا لمزبمجح .يقال لاحز؛ أقئ عذ حلق اللحية ،يهول،؛ لوهداق اطه لاقلمثؤ،
وأقلمغ عن الدخان ،يقول! لو هداف اطه لأيلعئ ،،ئهذا ليز ُمحح؛ لأف هدا
تخج بالمدر لتتم ق المعمية والمخالفة,

لكن إن وهع الإئ او ق حتلآ ،وتاب ،إل اطه ،وأنابج إل افه ،وميم ،وقال!
إف هدا الشء مقدر عو ،ولكن أمتغفز افه ،وأتوب إليه؛ ثقول،؛ هدا صحح ،إل
تاب واحح بالمدر مليس هناك ماخ.

 - ١ ٠ ١الئاع؛ عئه؛ أ 0رسول ،افه ه ،هال،؛ اءححبت الئار بالئهوات،
زخت،ه.ض»ممحش.
وق رواية لمسلم!  ٠١حمت ١٠بدل ررحء<بث ،ا وهوبمعناه؛ أي؛ بينه وبينها هدا
الحجاب محاذا يعلمه يحلها.
ا ا حرجه البخاري! كتاب الرتاق ،باب حجّتج النار يالشهوات ،،رقم (  ،) ٦٤٨٧ومسلم! كتاب

الخة وصفة نممها وأيلها ،من حديث ،أنس
ثْءممنبمنئ.

رغم (  ،) ٢٨٢٣من حديث أبا *ريرة

فلح ر^ض اساسذ* j؟لأم سيد الرسي؛}،

٦٤٢

ولكن ،ما دواء هده الشهوة التي مميل إليها التمس الأمارة يالثوء؟ دوارها
ماتعدها ،ق1لت اروحمت ،الحنة ياثكار0ا ،أو حجتت ُامحارء ،يعنى ت أحطت با كزهة
ااطوس؛ لأذ الثاطل محبوب للتمى الأمارة دالثوء ،والحو ٠مكروه ! ،1،هإذا
الإنسان هذا امحروه وأكره ثمنه الأمارة بالسوء عل فعل الوا-جباُت ،وعل يرك
الحرمات،،

يصل إل الحنة.

ؤلهذا يد الإنسال يستثقل الصالوامت ٠مثلا ،ولا مثإ ق أيام الشتاء وأيام

النرد ،ولا سإ إذا كاف ق الإنسان ثوم كثير ،تعد ثمنا وحهي• ،فنجد الصلاه محلأ
علته ،ويكرم أن يقوم يمحل ويرك الفراش اللتن الدقء ،ولكن إن هوكسر هدا

الحاجنا ،وقام غدا امحرؤه؛ وصل إل الحنة.
وكدللث ،التمس الأمارة بالثوء ،ثدعوصاجتهاإل الزنى ،والزنى نهوه ،ومحث4
التمس الأمار؛بالوء ،ثكن إذا عملها صاحثها -أي عمل الئس الأمارة بالئوء-

وأكرهها عل محنت ،هذه الئهوة ،مهذا كره له؛ ولكن هو الذي يوصله إل الحنة؛
لأف الحته حمت ،محامحارْ.

وأيمحا ،ابهاد ق ّسيل افب ،مكروْ إل التمس

ؤآ للإ نبمئ آن تك<أ

عثأ==قم ألتثان وم

ئطر ^ أن ^ ٢ق؛ا ني ثئ محأ

نأشُ ثم ثأضلأصىه[ّ ،] ٢١٦ :نكروآ للءسدإذا كنز  ^١هJا
الحجاب ،كان دلك نبتا ليحول الحنة ،وامثيع إل يول اش ثعال؛ ؤ ولا
يما ءات.نهم آش
آكئن فلوأ ق ساوأل أش أموغ يق ألحاء هتي ربهم يذمن
ين حنؤ ،ومتنثمون لأؤ؛؛ث لم بمقإ عم تن لحفهم آلا حوف عثؤم وي هم

ضح(ياض اس1رهتي»نئلأمسد

٦٤٨

رلإ تعد أن انم الثوز الثلاث ،ممال 1سحال
ثم إل البي
وي العفليم ،وأطال الركؤغ ثحوا من قيامه ،ئم زخ من وكوعه ،وأطال القيام يعد
الركؤع ،وقال• سيع الله لمن حمده ربنا وللئ ،ا -لثمد ،حى كاف قيامه ثحوا من

ركوعه ،ئم نجد س ممال ت بحاف ري الأعل ،وأطال الثجود ،حش كال مجوده
دحوا؛<)محاثه•

وهكذا كاف هآئ"ْأئم يمل ،فتجعل الصلاة متتابيه؛ إذا أطال القيام؛

أطال ،الركؤغ ،والسجود ،والقتام الذي بعد الركؤع ،وابئلوس الذي قئ الثجدني،
ؤإذا حمم ،القراءة؛ حمق الركؤغ والثجوذ والقيام؛ ثن أجل أن ثكوف الصلاه
متتاسه ،وهذا فعله —صلوائت ،الله وسلامه عله" ق المرض وق القل أيصا ،محكال
 .جيعل صلاثه متتاسه.
وق هذا الخدين ،عدة هوائيت

الفائدة الأول؛ وهق التي ساق المؤلف الخديث ،من أحلمها ،أف الثي ه كاف
يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد منه عل الطاعة؛ لأثه يعمل هذا العمل الئاى؛
كل هذا ابتغاء وجه افه ورضوانه ،كإ قال ،اممه ئعال ق وصم ،المى ه وصحبه!

ؤرُتهم رتجا سجدا يبتمن محلا نن آلئم رؤبمونا ه لاكح؛ث .]٢
يبنها! جواد إقامة اماعق  ،3صلاة اللل ،لكن هذا ليق ،دامحا ،إي،ا يفعل

أحيائا ق عثررمضاف ،أما ق رمقاف هإف من السنة أن يقوم الناس ق حماعة.
وثنها! ايه ينبغي للام ان ق صلاة اللتل إذا مر بآية رحمة أن يقم ،ويال،

بثو لو مر بذكر اجة؛ يقم ،ويقول! اللهم اجعلني من أهلها ،اللهم إف أسألك
الخنه ،نإذا مر باية وعيد يقم ،،يقول !،أعود باض من دللمثؤ ،أعود ياممب مى النار،

فلح هس اسا  4 jsuiو ئلأم سدا1رساتي

٦٥٢

 — ١ ٠ ٤العاثؤ؛ عى أنس ;ْءمحنبمنئ ،عى ومول افه ه ،هال! رريتع الث ،ثلاثة!
أهله وماله وعمله ،هدئ اثنان ويمي واحد• بر■ى أهله وماله ،ويمي عملهااُ
ةققعلٍه.

ااثّلمح
إذا مايت ،الإنسان ثيعه المشبموذ له؛ فثتإعه أهله يشثعوثه إل القيه ،وما

أعجن ،ا-داه الJنياأ وما أحئها! وما أدذاهاا يتول ذمحنكؤ من أث أحب الاس
إليه ،يدفنونلثح ،ويبعدونلثف عنهم ،ولو \لمثم أعهلوا أجرة عل أن يبقى حتدا سهم

ما رمحوا بدلك ،ماقرب الئاس إليك ،ومن أث أحب الناس إليهم؛ هثر الدين
يتولول دهنلئح؛ يتبعويلثح ،ويثسعوولث.،

وسعه ماله! أي؛ عبيده وحدمه اءال؛لئإ له ،وهدا يمئل الرجل العي الدي
له عبيد وحدم مماليالئح ،يتعوثه ،ويتتعه عمله معه ،فدحع اتنان ،ؤيدعويه وحده،
ولكن يبقى معه عمله ،ئال اممه أن نجمل عملتا ؤإياكم صايا؛ فسمى عمله عنده

أنيه ل يبرم ينفرد يه إل يوم القيامة.
وق هدا الحدث! دليل عل أف الدنيا يزول ،كل زينة الخياة الدنيا ثرحع،

ولا ثبثى معلمثح ل قبرك ،المال والتنوي ،زينة الحياة الدنيا ثرجع ،من الن.ي يبقى؟
العمل فقط ،ثعلٍلمثح يا أحي أل محرحش عل مراعاة هذا الصاحس ،الذي يبقى
ولا ينصرف نع من ينصرف  ،،وعلميك أن نحثهد حى يكوف عمللئج عملا صالحا
يوننك ق قم ك إذا انثزديث ،به عن الأحبانمح والأهل والأولاد.
ا أ حرجه الخارى! كتاب الرمحاق ،باب سكرات الوت (  ،) ٦٥١٤وع لم! كتاب الزمد والرنائق،
رقم (  ،) ٢٩٦٠محن حديثح أنس خنفمحفيتل.

٦٥٢

\\-وابفياتجاسأ

ومتاسة هذا اهديث لابادس ،ظاهره؛ لأف كثرة النمل يوجب مجاهده الممس،

قاف الإن اف بجاهي نفسه عل الأعإل الصالحة الي ثبمى بعد موته ،تسأل اطه لنا

ولئم حس الخاتمة والعاقبة ،وأف بمولانا ؤإياكم بمنايته ورعايته• إيه جواد كريم*
ه  — ١ ٠الحادي عثر؛ عن ابن معود نقهبمة ،همال■ قال اللمي
^^ ٠إل أحدثم من  ^١^-ننله ،والن١ث مثن ذلك»اآ؛ نوا ٠البخاري.

ُرالحثة

الثثخ
هذا الحديث ،يثفمن يرغييا ويرهتيا؛ بمضمن يرغينا ق ابملة الأول ،وهل

مول < Mرالحثه \/ج إل  ^١من شزاك نمله» ،وثراك الم هو الم الذي
يكول عل ظهر الميم ،وهو قريب مى الإئ ان جدا ،ويضزب يه المثل ق المرب،
ودبل ،-لأيه ثل يكلم الإنسان بالأكإ"مؤ الواجدة من رضوان اطه عؤوْل لا يقلى أما

ثبلإ ما بلخثج ،قإذا هي نوصالة إل جة المم.
ومع دللث ،قإو الحديث\ ،قإ من هذا؛ قإف كثرة الطاعايت ،،واجتناب الحثم١ت،
بن أنياب يحول ابة ،وهوي ثر عل من يئنْ افه عليه ،فانتج بجد الوبى الذي
ثرح اممه صلءره للإسلام يصل براحة ،وطمأنينة ،وائشراح صدر ،ومحبة للمّلأة،
ؤيزكي كدللئح ،ويصوم كدللثه ،وبجح كدك ،ؤيفعل الحر كيلك ،فهوي جر عليه،

سهل قريب منه ،وبجده يتجنب ،ما حزمه افه عليه مى الأهوال والأفعال ،وهو سر

ا أحرجه

كتاب الر^١؛ ،،باب الخنة أئرب إل أحدكم من ثراك نعله ،رنم ( ،) ٦٤٨٨

محن حدين ،ابن م عود نهئييفنن.

مح هس اسايض •ز؛لأم سد اإرساا؛زا ٠تإأقتءيهظن

٦٥٤

وأما —والعياد ُاف— من قد صاى بالإسلام ينعا ،وصان الإسلام ميلا عليه
فإثه يسشقل الطاعات ،ؤستثقل اجتناب اد<ثمات ،ولا مثر ا'اثة أقرب إليه من
برالبد'ُي'■

وكيلك النار ،وهئ ا-إمحمالة الثانية ق ا-اثديب ،وهي التي فيها التحدير ،يقول

الض يأصقلأمُ :رلزالأاثؤثلذِلأش)) ،أي :أمنإلأخدئِسشراكمه ،فإو

الإن اف ربجا ي؛آؤالم يالكلمه لا يلفي لها بالا ،وهي من تخل اممه ،ثهوي بما ل
النار ^ ١^ ١من الشن زئو لا:دري! وئ أكؤ الكاJات التي يظم بما الإنساذ
عثر ميال حا ،وعثر مهتم بمدلولها ،فترديه ل نار جهنم ،فأل الله العافيه•

أثم ثروا إل قصة الناققتن الذين كانوا ْع البي س ق عزوة 5يوك ،حيث
كانوا يتحديول فيإ بينهم ،يئولوف• ما وأينا مثل قرائنا هولا؛ أرعب بطويا،
ولا أكدن ،ألثما ،ولا أجبن عند اللقا؛؛ تجوف بذبك اللمي .وأصحابه ر  ،٠يعني؛
صمحكثرةاض،محمطإلأالأم.
ولا أكدب ألمسا؛ يمي؛ أبمم يتكأمون؛ااكدد_ا.
ولا أجص عند اللقاء؛ أي؛ أبمم تخافوو لقاء الغدو ،ولا يثبتوف ،بل يمروف
وبمربول• هكذا يقول المنافقول ق الثسول

وأصحايه.

ؤإذا ياماث وجدت أف هدا يتطبى عل الناشز مماتا ،لاعل الومتين ،فالتافةول
ص أ سد الناس حرصا عل ا-لثياة ،والمنافقول من أكديت ،الناس ألثنا ،والتافهون
من أجبن الناس عند اللقاء ،ممهدا الوصم ،حقيقته ق هؤلاء المناشن.
!)١أحرجه الهلرى ق شره( ،) ٥٤٣/١ ١وابن أي حاتم ل شر(0أ"/هآا/ا) ،عن ابن عمر
خنؤثنبمعا-

قؤح |ياض اساسى ض ئلأم سيد اارسدتي

٦٥٦

الصمة وجاو مهاجروو ،هاجروا إل المدينة ،ولمس لهم مأوى ،موطنهم البي
ءقوأصْؤئم ق صمه ق المجد النوي ،وكانوا أحيايا ييلغوف اكائ ،وأحيائا

يوف دلك ،وكاف الصحاث نؤهءئ؛ق يأتونم ياشام واللبن وعثره ،مما يتصدقون
يه علهم.

مكال ربيعة بن ىُب ;ْتهبمثن يندم الئ ه ،وكاذ يأتيه بوصؤئه وحاجته.

الوضوء بالمتح :الماء الذي يتوصأبه ،والوصوء و\ذذأ•' فعل الوصوء ،وأما
الخاحهظزمي؛،ا ،ولكن  ^١^١كل ما محتأيه  ،^١هيئصر:أقبهإبي.
مماو له ذات يوم :ر< نالني >ا ،بمي ت انأل ،من أجل أن يكافثص الثى ه عل
خدمته إياه؛ لأف السل ه أكرم ا-لئلق ،وكاف يقوو؛ راس صع إلتئم معرويا

ةكاءئوة))ُاا ،فأرادأوَيكافئه،

له :ارتالني>> يعني ^١ :ماتدا للث  ،وهد يتوهع

يأومالأ،وَصجه%تعاك ،هاو :ااأنهيص
\  d\d\lyثدا
 jا لحتماا ،بمي :كأ ،0موو :كإ كث ،مرافقا لك ل الدنيا ،أنألك مراهمتلئ ،ل ابنة،
قال( :رأز صر ذنك؟» ثعني :أز نأو ي ذلائ ،مما يكن أن أقوم به؟ هو ذاك،

يخي:لأأأللئ،هذاك ،قال  :٠^١محءلممبمةاضودا>ُم.
وهن.ا هو  ١^١هد؛ أ 0الثمول ه قال :ارفاعز عق مسك ،بمحنة الئجود>ار ،٠
( )١أحرجه أبو داويت كتاب الزكاة ،باب عقلية من سأل باش عإؤجل ،رقم (  ،) ١٦٧٢والن ائي•
كتاب الزكاة ،من سال باش عغتجل ،رقم (  ،) ٢٥ ٦٧من حديث ابن عمر ؤعقبمنهأ•
كتاب الصلاة ،باب فضل السجود ،رقم (  ،) ٤٨٩من حديث ربيعة بن كعب
( )٢أحرجه
الأملس غ؛ئئبمثق،

( )٣أحرجه ملم :كتاب الصلاة ،باب قفل السجود ،رقم (  ،) ٤٨٩من حديث ربيعة بن يب
الأّالمي

فلح يياض اسسبي * jهدم سيد الرط؛؛ن

٦٦٤

وارحامزا؛ بصم <^ ١١؛> وبالخاء الهئلة :أي :نجمل أحدنا عل ظهره بالأجرة
ويةُنئقبما•

ايتج
هاو الوثث ~وحمه اش ثعال~ ثقلا عن أف مسعود عمه بن عمرو
قاو :ه  cJjjآيه الصدقة :يعنى :الأيه التي فيها  ،*^■١عر الصدقة ،والصدهه

هي :أف يتمغ الأسان بإله للمقراء ابتغاء وجه اممه ،وئئثلم ،صدقه لأو يذو الال
فه عغجلدليل عل صدق الإيإن ياممه ،قاف الا ،Jمن الأمورايحبوبة للمموس ،قاو

اطه ثعال :ءؤونح؛وركت< آلماد حنا جناه

' ،]٢حما :أي• ممرا عفليإ ،وحيث إل

ا1حبوبا لا يبدل إلا لثيء أحم1ا منه ،فإذا بدله الإنسان ابتغاء وجه اممه؛ كاف دلك
ذليلا ض صدق •^^ ۶١

فل ،ثزلته هده الأية جعل الصحابة ئ.بممح يبادروف ؤي ارعون ق بدل
أمم إذا ثرلت ،الأيات
الصدهات ،إل رسول اطب ه ،وهل'ْ هل عاذمم

بالأوامر بادروها وامقلوها ،ؤإذا ثرلت ،بالئواهي بادروا بركها؛ ؤلهدا لثا يزلت
آيه الخمر التي فيها محريم الخمر ،وبلغت ،موتا من الأنصار ،وكال الخمر بئذ أبدتم

يثربوف مل أن تجرم ،فمن حين ما سمعوا الخر أقلعوا عن الخمر ،يم حرجوا بالأواف
يصوما ق الأسواق حر جريتؤ فيها الطئهارتؤُ • ٠
وهدا ئو الواجب عل كل مؤمن؛ إذا بلغة عن اطب ثعال ورسوله و .ثيء
أن يادر با نجبإ عليه؛ من امتثال هذا الأمر ،أو اجتناب هذا النهى.
 ١أ حرجه الخاريت كتاب الظالم والغصب ،باب صب الخمر ق الطريق ،رقم (  ،)٢ ٤٦٤وم لم؛
كتاب الأثرية ،بابه تحريم الخمر ،رقم (  ،) ١ ٩٨ ٠من حديث ،أنس ;محنهبمتن.

فلح رياس اسأ،ض *زكلام سدا1وس،تي

٦٦٦

ول هدا دليل أيفا عل أن افه ■قيخذيدع عن الومن؛ن ،وانظر 'كيم ،انزل
افه آيه ل كتايبؤ افب ،مدافعه عن المؤمن؛ن الدين لكن هؤلاء المافقوو يلمزوم.
وفيه دليل عل شدة العداؤة من الناشز للمؤمنين ،وأف الومت؛ن لا يلمون

منهم؛ إن عملوا كثثوا محبوهم ،ؤإن عملوا ئليلأ محبوهم ،ولكن الأمر ليس إليهم،

بل إل ام

ولهدا نخر الله منهم ،ويوعيهم؛العدايت ،الأليم ق قوله ت

ثائللإ•4
أما حكم المسالة هدم؛ فإف افه ينال قال ل كتابه• ؤئعن ينق عثمث\ل
درو ١٣،بمزءره [الزلزلة:ي-خ] ،القليل
درء حمإ ي—رْ' إ0آ ومن يمتنن

والكلإ ْن ام تزاة الإلكئ ،وتجازى بة ،واكاJل والكمث من الم نيام
؛؛أن الإئ ان إذا يصدى بعدل ممرة®
الإنسان ،وبحازى علتؤ ،وصح ض امح،
أي :باثعادئ ررمذ كنب طيب -زلأمل افإلاالك -فان افَونال اخدى

بمحه  ١^^٥ي يزق أحدّكم ذلأ  ،٠حس ئقوف ثثل ايلاار '•
وقارل بين حن من التمر وبين ايبل؟ لا نسمه ،ايمل أعظم كفر ،فاطه
نبم١ةةبماك بحزي الإنساف عل ما عجو ثن حثر قل أوممر ،وم ،احرص عل أن
ثكول نيتلث ،حالمة ممب ،واحرصى عل أن ثكول مينا ل دلل— ،رسول ،الله

(ا)فالوْ :الئاوهميريرأى:بم ،وااوع:أغلأء.
( )٢احرح >،البخاري :كتاب الزكاة ،ياب الميتة من كب طيب ،رقم(  ،) ١٤١٠ومسلم :كتاب
الزكاة ،باب تبول الصدقة من الكسم ،الطيسم ،وتربيتها ،) ١٠١٤ ( ،محن حديث أي هريرة
ئققبمه.

قيح يياض اسايهصض؛لأم سدالرس،؛ق

حا،يحاءَذِكضتيهرأآ،ص
محرم لا يجوز أن يوحد من أعضائه ثيء ،ولا أن يكسر من أعضائه ثيء؛ لأيه أمانة
وتوف يبعث بكامله يوم القيامة ،ؤإذا كاف كيلك محلا يجوز أن ثأخذ منه سيئا.

ؤلهذا ص ممهائ ا"قابلةرم لآذ4آدئة عل أنه لا يجور أو يوحد من ااسئا شءج
من أعضائه ،ولو أوصى به؛ ودلك لأف المث محرم ،كا أف الحي محرم• كر عظم
افيت ،ككسرْ حيا ،فإذا أحدنا مى المتتر عضوا ،أوكنرنا منه عظنا ،كان دللثؤ -جنايه
عليه ،وكاف اعتداء عليه ،وكثا آثمين بدلك.

وائت مه لا يسثطح أن يث؛رغ بثي؛ من أعضائه؛ لأن أعضاءه أمانة

عذة iu ،لا تحل له \ذ%ذ ^L؛ وِلهالا قاو اممُ4ممال;< :لأ ثثوأ أثيم'ه،
وفثزها عمرو بن العاصي غئ^بمئه بالإئ ان إذا كان عليه جنابة ،وكاف ق الود،

وحاف إن اغسل أن يثضرر ،جعل عمزو بن العاص هدا داخلا ق الأية ،وذلك

حين كاف عمروبن العاص زمح.ةئن ق مرية ،وأجب ،وكاثت الليلة بارئه فتيمم،
وصل ياصحابه ،ئالثإ رجعوا إل اومول

وبلغه اتحو ،قاذ '.رايا عمرو،

صليث بأصحابك وأث جشّ_اااا —يعني! لم يغتسل— ءالت يا رمول افه ،إل
أقت'َكان يمم رجعا هُ [ ٠الا«:هما]،
متلوأ
دكريت ،يول ،اممه د٠نالت
(  ) ١أحرجه أبو داويت كناب الخناتز ،باب ق الخمار محي العظم ،رقم (  ،) ٣٢ ٠٧وابن ماجه ت كناب
اّبمائر ،باب الهي عن كر عظام التت ،رنم ( ،) ١٦١ ٦من حديث عائشة غتؤ^بمها.
()٢انظر:كثافاكاع( .) ١٤٣/٢

( )٣أحرجه أبو داود :كاب الطهارة ،باب إذا حاف الجب النرد أييمم ،رنم (  ،) ٣٣٤وعلقه
الخاري" كتاب التيمم ،باب* إذا حاف الجس ،عل نفسه ارض أو ا.لوت ،أو حاف العطش،
تيمم ،نل حديث رنم( ،) ٣٤ ٥من حديت عمرو بن العاص ق.قن.

شنحيياضاساسق •_ئلأمسداإرسا؛ز)

٦٧٢

ؤمن دلك ما يفعلة بثي الخثران ،حيث ثمده يدحل الراميم عل حارم من

أحل أ 0ثنيي أرصه ،وقد ب عن البل ه أف ررمن اقتطع مى الأرض شم ا بنم
حق ،قإثه يطوقه يوم امحامي بن شع أرصم ٠ ٠٠،يكون يوم القيامة من شع أرصتذ،
ل ع نقه محلوق من سع أرصم "والعيال بالدب~ تجمله ل يوم الحثر .وهدا مى الظلم.
ؤمى الفلالم أيصات أن) يكوف لثخهس عل ثخمى دراهم ،ثم ينكر الذي

^^^،نحوسأكلالأنباسخم،محمح
ايه تحاكم إل القاصي نغ حصمه ،وعلبه عند القاصى ،فائه لا يغلبه عند اش ،قال،
«إةكلم غئتصثوو  ،^,١ولمل سصئلم أو يكوف ألخن بحجته
٠^١

من بعض ،قأيفي ل ،دإث،ا أمحي بضم ما أنمع ،لئن لقيت له بتيء بن جمحا
أحته؛ محإيإ أقممئ له حمره من نار ،عحهذ أو دك5ثن»ر ُ محلا ثقلن أنلث ،إي ،علبث،
حصنك عند القاصى ،وكنث ،بللا ،ثلم 7يذا ل الأحرة ابدا؛ لأف القاصي إثا
يقفي بنحو ما يمع ،ولا يعلم العيب ،ولكن علام العيوُب جرؤلأ هو الذي
تحاسبم;،ومس.

نخص عل آحر ما ليس له ،ويقيم
وكيلك ،أيما ين أكل الأموال• أن
عل دللث ،البته يالشهادة الرور ،وتحكم له بدللئ ،،محإف هن.ا من أكل المال بالباطل،
باب إثم من ظلم شيثا من الأرض ،رنم (  ،)٢ ٤٥٢ومسلم;
[ )١أحرجه الخارى; كتاب
كتاب الساناة ،باب تحريم الظلم رغم ،الأرض وغثرها ،رنم ( ،) ١٦١ ٠من حديث ،سعيد بن
نيدنمحقمحقبمثد.

! )٢أحرجه البخاري :كتاب الظالم والغم ،،باب إثم من خاصم ل باطل وهو يعلمه ،رقم
واللحن بالحجة ،رقم (  ،) ١٧١٣من
(  ،) ٢٤٥٨وم لم :ياب الأقضية ،باب الحكم
حاويثا أم سلمة رْ.بمها.

٦٧٣

اا-باوانياسسق

ؤالأَط ض ذلك ممرة ،ولكئها كلها

إذا لم تئن بمحق؛ ؤبجدا قاو ظ:

«هلأتظالئهما».

أما الأعراص مهي أيصا حرام ،هلا تحل للإسان أن يغ ق عرض أحيه،
فيشابه ق المجالس أو سه ،مإف دللث ،من كبائر الدنور<_ا .ء1ل افر عغتجل؛ ؤكأئأا أؤ/؛

ءَاتوإ آنمحأ f؛ vنث ألكن : dSiنش م أئأ;/؛• جشثإ زلأ ثم تنتمحآ:نئا4
لالخجرات؛مآا] ،انظر للمرتب• ءاؤأ-شو؛ َةهمإ نن آلهليره فإذا ظن الإن ان بأحيه شيئا
تجثس علميه؛ ؤلهذا ئال،؛

تثثإ ه ،ماذا تحشى صار يغتابه ،ؤلهذا قال ق

الثالثة^ :هه:يمممه،لإقالممال:

أًىل م

أحه تثاه؟ اجواب :لا• لا ؤب ،بل يكرم؛ ؤلهذا قال ٠٣٥٣ ^٠ :ه.

قال ،بعض الم٠ثرين :إذا كاف يوم القيامة ،فإثه ينش بالرجل الذي اعتاثه

الشخص ،يمثل له بموية إن ان ميت ،،ثم يقال له :كل من  -ثمه ،ويكزْ عل دلك،
وض يكرهه ،لكن يكره عل هذا عقوبة له ،والعياذ باش.

ئالنيه ~ومح ،انتهاك عرض أحيلثح -محرمه ،ومد روى أم ذائد أف اللمي
مر لله عرج يه بموم لهم أظفار من ئحاص محنوف ب وجوههم وصدورهم،
يعني :وكثو 0الوجوه والصدور ؟ loالأظفار الي من النحاس ،يقال :يا جمريل،
ض هولاع؟ قال •،هولا؛ الذين يأكلول لحوم الناس ،ويقعوف ل أعراصهمر '•
ثحودياش.

ثم إل الإئ ال إذا انتهلث ،عرصى أخيه ،فإل أحاْ يأخذ ل الأحرة من حناته؛
ؤيخذا يذكر أف بعصي السلف ،قيل له :إف فلائا يغتابك ،هقال :مؤكدا؟ قال:
) أحرجه أبوداويت كتاب الأدب ،باب ل الغيبة ،رقم(  ،) ٤٨٧٨محن حدث أنس بن عالك زْ؛ؤئقبمن

قيح ثمياض اسسزاض هث ،،سيد الرطء،

٦٧٨

محاو دلك أشد نكايه؛ ؤلهذا قال ثعال؛ م ئتت* لبميثه ■تثنماه ،ولم يمل :ثو
ساء ما استناه.

وقاو تعال:

أقي قتمن.ختم أنزمثينآ'ذزه __،] n<\-iA :

بمي؛ مى الثحاي ،،وم نحن ^٧^١؛ لأف الذي سزب من اشحاب ،سزله
النه ه؛ عل الأرض ملكة بمابيع ،يدخله ل الأرض ،وتحرى فيا محغ الأرض
كالألبمار ،ثم يتحرج ُالأدوات التي تحرمحا افه عيججل ق كل رقي ،يحسبه ،وهدا
من حكمة افب ظ ج اّتوذع الماء ل م الأرض ،ولومي عل ض الأرض
لمند ،واسي  ٠١٤^١واهللث ،المواتي ،ثل وأهلك الأدمس من راتحته وئتنه ،ولكي
ينابيع فيها ،حس يأل
افه عَةيجل بحكمته ورحمته حعو هده الأرض سزثه
حاجة الئاص إليه؛ فيحفروله ،فيصلول إليه.

والدي أرله هوافه عكتجل ،ولواحشع الناص كلهم عل أن ينزلوا قطره من
الثاع ما اممطاعوا إل دللثح نبيلا ،وليئ افص عَبمل هوالدي ينزله ثقينته ورحتته.
إدا؛ يحن لا ثهلعم قيئا من طعام ،أو ماكوو ،ولا من مشروب؛ إلا ثافه

محي؛وِلهدا

سأس؛هاضوفأس».

واستهلعام اممه عغتثل يكون ثالمول وئالفعل؛ فبالمول :ثان سسال ،اف عيججل

أن يملعمنا وأف يررقتا ،وأما ثالغعل ،ينه جهتتان:

ابهه الأول :اشل الئالح ،فإئ اشل الفالح ب بمرة الأرزاق
نمشها ،قاو :،^^١

ألكثفي وأشي وقيمنكو<وا ءأ.ناو.قهم يثا ء؛كامأ دؤثرن ه تالأءراف:ا'ه] ،وiاJا
أة أنل أنهكتف ءامزأ وأقموأ لاءكمزنا عمتر سؤاتإلم ولأل^؛؛^4
ثعال:

قؤح يياض اساس ض؛لأم سيئ الرسلهن

٦٨٠

فمن حكمته ثعال• أل جعلنا دءُءرج يائية أبثارنا ،بائيه جلودنا حم يعرف
اثنا محتاجول إل كسوة ستر عوراتنا حسا ،كإ اثنا محتاجول إل عمل صالح يستر
عوراتنا معنى؛ لأف التقوى لباس ،كإ قال دعالت ؤوِتاس ألنمئ د;إكّخ؛وه
[الأماف:ا-ا] ،قانت اني ل مساك؛ تجد أنك محتاغ إل الكسوة الحشة لأنك عار،
اشل الفالح -حولاي
كيلك ،أيفا محتاج إل الكسوة المعنوي
'ءاريا؛ ؤلهذا ذكربعص العابرين للرؤيا أف الإن اف إذا رأى مثه ق المنام عاريا فائه
نجاج إل كثرة الاستغفار؛ لأف هذا دليل عل Jقصال ثقواه ،قاف المموى ياس.
وعل كل حال؛ فنحن عراْ إلا بكسوة اممه عغجل ،وهد تحر اممه لتا من الكسوة

ما يكوبه أبداثتا —وقه الحمد— من أصناف اللباس المتتوعة ،لا بسإ ق البلاد العنثة
التي ابتلاها الأ• 4مؤحل بالمال ،قاف المال —ق الحقيقة -فتنة نحثى عل الأمة منه ،كإ

قال محمد ه '.ررواطه ما الممئ أحشى علتقم ،وإثإ أحشي قبفب أو مثح ء1تكم
الدنيا ،فثناموها كا تنامها ثن ^؛ همأ م أهثكم»را؛ ،فالال ا؛تلأئ
وبلوى ،مجتاج إل صر عل أداء ما نجب فيه ،ؤإل شكر عل ما نجب له•
وثل كل حال ،أقول،ث إف اط َ4ئبمائهُوق\ق تن ئينا يائاس ،زلولأ أة الأهَتمُْ
لنا ما تيئر ،ولوانلث-"jlaj ،؛ ،ق الخلق ق وقتلئ ،الأن ،وياملث ،لوجدت —ك،ا تمعنا —
من يبتون عراة ،لى عل ابدانهم ما حم ترهم ،ربإ محزون السوءة بالامجار

ودحؤها ،وليس علميهم ما سترهم دول دلك ،فمن الذي مرك ومن عللمث،؟ هواممه؛

ولهذا قال ظ:

يمح،خامونأيم».

ا أ حرحه اليخاريت كتاب الرفاق ،باب ما محذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ،رنم ( ،)٦ ٤٢٥
ومسلمت كتاب الزهد والرقائق ،رقم (  ،)٢ ٩٦ ١من حديث عمرو بن عوف

٦٨١

اا-وابنياتجاسث

ومول ل موله؛ ر؛ انمحثونب 1ككماا كإ ملنا ق ف,إه''
يعني؛ أف الامتكاء يكون يالثول ،ويكون يالفعل؛ أما اثدي دالمولت فبأل سأل

افه ءِيْل أن يكوك ،ؤإذا نألث اض أل يكويدنك حئا ،فامأل اش أن يكسو
عوريك اشنويه بالتوفيق إل طاعته.

وأما الامتكاء محالفعل معل وجه؛نت
بالأعالال2ثالحة.

والوجه الثاز)ت بفعل الأساب الحئية التي ثكون  ١٦٠الكوة؛ من إحداث

اشامل ،واشايع ،وعثر دلك.
ول ^١؛^ بين الطعام والكسوة والهداية متاّميه؛ لأف الطعام ق الحقيقة

كوْ البدل باطئا؛ لأف الحؤغ والعطش معناه حلو المعدة مى الطعام والشرانم،،
وهذا ثعر لها ،والكوة نتر البدن ظاهزا ،والهداية الثر المهم المقصود وهوتر
القلوُت ،والمموس من عيويت ،الدنومت.،

لم قال ثعال؛ رربا بمادي ،إيئم نحط-ول يالئل والنهاو وأنا أعفئ الديوب،
محعا ،مانثغفروف؛ أعفر  ، ٠٠٣٤٥هدا أيما من ممامنعمة اممه عل العبد ،اله خذوقف'

يعرض علميه أف بجير إل الألب ويتوب إله ،مع أيه يهول،؛ راإثكم يف(؛ بالثيل
والنهار وأئا أعفئ الدJون ،حم؛عااا ،أي؛ حميع الدنومح ،،مى الشرك؛  ،،iwlوالتكفر،
والكثائر ،والصغاير ،كلها يغفئها اهثه ،ولكن بعد أن يخفز الإنسان ربه؛ ؤلهدا

قال،؛ ارمانتئفئو)J؛ أعفز  ، ٠٠٣٤٥أي؛ اطلوا مش المغفره حش أغمز زؤم.

ولكن طلب المغفرة لبز محني أف يقول الإن اف؛ الئهلم اغفن ل ،بؤ؛ لا بد من
ثوبة صائمة يتوب ،حا الإنسان إل او،ه عغجل.

قمح يياض

٦٨٢

*ن ؟لأم سدااراط؛؛زا

والثوبة الصادقة هي التي تجمع خمسة شروط!

الشرط الأول :أن يكوو الإن اف محلصا فيها فه عيجثل لا تجمله عل التوبة
مراءاة الناس ،ولا ئميعهم ،ولا أن يثمرب التهم سيء ،ؤإثإ ينمي بالتوبة

النجوع إل اَفه محة ،والإخلاص ثرط ل كل ضل ،نمن حملة الأعإو النالخة:
الثوبه إل اطب مهقن ،كا قال تنال :ؤومةآال،أش تحكا ك

ظؤ

م4مىهلهمر:ام.

الشرط الئال :أف يندم الإنسان عل ما وي منه مى الدستح ،يعني :أف تجزف،
ويناثق ،ؤيعرف اثه ارثكب حطا حر يندم عليه ،أما أن يكوذ اؤتكاب الخطا
وعدمه عنده عل حد نواة؛ فهدم لينت ،يثوبة ،بل لا بد من أف يندم بملبه ثدما

يثمنىادهلميفيمنهسا اكب.،

الشرط الثالث :،أن يقئ عن الدنس) ،قلا ثوبه نع الإصرار عل الدنوك ،،كإ
يمخميأ عك ما ئم لوأ وم بم_مرى ه لألءمران:هم؛] ،أما أؤ) يقول
قال ثنال:
إيه تائسإ من الدنب ،وهو مصر عليه ،فاثه كاذب ،م تهزئ باطه عِيئجل ،نمثلأ لو

هال :،أتوب إل اطه مذ الغية ،ولكنه كثإ جلز محلنا اغتاب عياذ اطه؛ فاثه كاذب)
ق ثوبته ،ولو قال :،أتوب إل اطه مذ الريا ولكنه مصر عليه؛ يبح بالربا ويشرى

بالربا ،فهوكاذب  ،jيويته ،ولو قات :،أتوب إل اطه من امتعلع الأغاق ،ولكثه مصز
عل دللئ ،،ئهوكاذب  ،jثوبيه ،ولوقال :،أتوب إل اطب من معصية الرمولب ه ل
إعفاء اللحية ،وكاف نجلمها ،وهويهول ،أتوب إل اطه من حلقها؛ فإثه كاذب ،وهكذا

خمح العاصي إذا كاف الإنسان مصرا عليها فاة دعواْ القوبة كذب ،ولا تقبل
ثوبته.

اا-د1بهمالع1سأ

٦٨٢

يمن اشخل ض الدس والإقلاع محه :أذ :رذ الظالإ إل أهبها إذا لكنت
العصية ق حقوق العباد ،قإن لكثت ق أحد مال فليرد الال إل من أحده منه ،فإل
لكف مد ماث ،فليردْ إل ووسه ،فإف ثعدر عليه أف يعرف ،الورثه ،أوسى الثح_ل،

أو يهب الرحل إل مكان لا يمكن العثور عليه ،مثل أف كول أحثئا ،فزحح إل

بندم ،ولا يدرى أين هو ،قفي هده الحال بجرج ما عليه صدقة ينويها لصاحك ،المال
الدي:ةه.
مد امحاثه،
ؤإذا لكف الدب ق غية ،ولكف المغتاب ،ئد علم أف هدا
ملأ بد أن يدم ،إل المغتاب ويثحلمل منه ،ويبنى للممغتاب إذا حاءه أحوه يعتدر

إليه أن يمل ،وأن يسامح عنه ،ئإذا حاء إليلئؤ أحوك محقزرا  ١^٠بالدستح ،فاعمح
عنه واصمح و 0آثذ محي ،آلمحستبمت ه لالأددة؛'ما-ا ،ولكن ،إذا لم يقبل أن يتسامح

عذ غيثه إلا بثي؛ من المال؛ ناعطه مى المال حش يمتع ومحس.،
'كدللئ ،إذا لكنن ،العصية م ابه بيثلئ ،وبيل أحد حى صزبته مثلا ،فإن التوبه

من ذللئ ،أن ثدم ،إليه وئثمح منه ،ومول ت ها أنا أمامك ،،اصربني كإ صزبتلث،،

حم بمنح عنلئج ،المهم أف مى الإقلاع عن العصية إذا لكسر لإذْي أن ثتحثل
منه ،تواء لكنت ،مظالمه مال ،أوبدن ،أوعرض,

الئرط الرابح• أف يعزم عل ألا يعوذ ق المتمل ،ئإن تاب ،وأيي عن
الدم ،،محن ل ئلمه أثه إذا حائتخ المرصه عاد إل دسه ،فإف ذلك ،لا بمل منه،

ذهذ"ْ ثوبه لاهمب ،،فلا بد أن يعزم ،فإذا عزم ئم ميز أف منة ^ Joله بعد دللمثج،
ونعل الحصيه ،فإف دللث ،لا ينقض الئوبه الثابمه ،لكن نجاج إل توبة جديدة مى
الدب ،مئ؛ ثانيه.

قيح i

٦٨٤

ض؛لأم سد الرطض

الشرط الخامس ت أف يكوف الئوبة ق الوقت الدي تقل فيه ،قاف فات الأوان
لم ثفع التوبه ،وموت الأوال إذا حضر الإن اف الوت ،هإذا حصره الوت ئلأ ثوبه
ولوتاب لم ثنمعه ،لمول افب 5عالت ؤ وليست ال3وبه طنث<سلو 0ألتثنكات
تمحآإدا حئر

آنموت \d؟ ،إف قت الثن ه لالاء:ه؛] ،الاذ لا فائد 0فيها؛

ؤبجذا ب اغرق فرعوف ^ ،٥١١؛ ،^-١٠أنن لاءاقه إلا قآ ءاتت دء مأ إنرءيد

ين

آتقول هدا الأن ق(ق' عصيت مل وقتحى
كيس ه ،فقيل له؛ ؤ آلص ،4
من ات6ريأواِ ه ليونس؛'آ-اه] ،فات الأوان؛ ؤلهذا نجب عل الإنسان أن يبادر

بالسوية؛ لأيه لا يدرى متى مجوه الوت ،كم من إن ان مات بغته ويجاة ،ثئثب
ك  JJ ،٧٥١أن موت .^١

أما الثال الذي يفوت به أوان التوبة! إذا طالعت الشص من مغر؟ا ،فإن
الي،

أمحر أن السمس إذا غابت نجدت محمث ،عرش الرحمن عئيتْل،

واستأدنت ،افه ،فإن أذن لها استمرت ق نثرها ،ؤإلأ قيل؛ ارجعي من حيث؛ جئت،،

فرُثع بإذن افب وأمرْ  ،فثهلي عل الثامن من الغرب ،نحيجد يؤمن حمح الناس،
يتوبوف ؤيرجعوف إل اف ،ولكن دلك لا يتمعهم ،قال اف ثعال؛

يثلروذ إلأ

ئ 5أتيهث ألعأذكع ه يعتي؛ عند الوين ،،؛وأو لأن رمحا ه يعني؛ يوم القيامة للحاك،،
ُؤأوئاي—•-بمم ،ءاينحب ربماه تجئ• طلؤع الئمس بن مم?ااُ ،ؤتوم اي ،بمص «اثتي
رش ي ينمع مسا لي ١٣٠ز ^؛ ٠ءا٠نئ من ٥؛^ ،آؤَكث؛ع ،£ؤآإشتا .ؤو\ ه [الأ;عام:هه .] ١

هده خمسة شروط للتوبة ،لا تمثل إلا -بما ،هع1يك ،يا أحي أن تبادر بالتوبة إل افب،
أحرجه البخاري ،كتامب بدء الخلق ،يامحب صفة المن والممر بمهمبان ،رقم( ،)٣ ١ ٩٩وم لم •
كتاب ،الإي،ان ،باب ،بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيإن(  ،) ١٥٩من حدين ،ش ذر رْنءمحفيس.

اا-واو،يالعاست

٦٨٥

والئحوع إليه ،ما دث ق زمن الإسماو ،قبل ألا تحصل لك ذلك ،واعلم اثك إذا
بث ،إل اطه ثوبه ثصوحا؛ فإف افه يتوب عليك ،وربإ يرقعك إل منزلة أعل من

منركلتح ،انفأر إل أمحك آدم ،حنث ماْ اش عن الأكل مذ الشجرة ،قعمى تثه يومحومحة
ءادم ئد'  ٢٠٥؛ ،أئيثهن' م أحثنه رندء ثاب عثه
اكيهنان له ،قال ،اطه ثعال•
ؤهدكت ،ه [طه؛ا'أأا~آآآا] ،لما تاب نالا الاجياء• واجثاْ افة ،وصار ق منزلة أعل
بن قل أل يعمى ربه ،لأف المعصيه أحدئت ،له حجلا وحياء مذ اطه ،ؤإنابه إليه،
ورجوعا إليه ،ممارمحت ،حاله أعل حالا من قبل.

واعلم أل اطه أشد قرحا محتوية عدْ المؤبن من زحل كاف عل راحلته وعليها

طعامه وشرابه ل أرض نلأة ،لا أحنن فيها ،محاصاغ الناقه ،وطلتها نلم نجدها ،نام
محثإ نجرة ينتفلر الولته ،فإذا بخطام ناقته متعلما محالشجرة ،ئد حاء افه -بما ،قأحد

بحهلايءا ،وقال ،من ندة القزح؛ االلهم أست ،عبدى ،وأنا ربلث  ،أحطأمن شدة
 ، ٠^^١أراد أف يقول،ت َ٣^١أست ،ري ،وأنا عبدك ،ولكنه أخطأ من شدة الذرح؛
لأف الإن اف ^ ١اشتد قزحه لا يدرى ٠ا ينوو ،كإ أثه إذا اشتد عفثه لأ ثدري

ما يقول ،،قافه بتوبة عثدْ الوين أند قرحا من قرح هدا بناقته• نأو اطه أن ثتومحتح
علينا وعليئم ،ويررنا الإنابه إليه.

جل ذكرْت ر'يا عبادتم ،،إككم لذ بلغوا ثفعي ئممئوو ،ولذ بلثوا
صرتم ،محروق،؛ ،يعني؛ أمحه تا3لئرقاكعى عن العباد ،لا يتنجغ بهناعتيم ولا تص ْز
'أي
معصيتهم ،ؤة عغجل قال ،ل كتابه؛ ؤ وما ظنث لين وآلإص إلا
) أ حرجه اليخارىت كتاب الدعوات ،باب التوبة ،رنم ( ) ٦٣ ٠ ٩تنتصرا ،وسLلمت كتاب التوبة ا
باب ل الحض عل التوله والفرح بأا ،رقم (  ،) ٢٧ ٤٧من حديث أنس زه.بمن،

ش هس اسسرن *ذ؟لأم سد الرسل؛غ)

٦٨٦

تآ ود منبم نن ممق ؤثآ أرد أن بملممن و؟ إة آثت هو ١لرإإيى ذو ألئرو ك،ذو؛ه

[الذارياتتا"ه— ،]٨٥قالاه عَفتبمل لا ي~ني لأحب ،ولا يتفرر أحد؛ لأيه عني عن الخلق
جدنعلأ ،نإيا حلى الخلي لخكمة أرادها

حلمهم نمادته.

ثم إيه وعد الء؛لائع؛ر) بالثواب ،وثوعد الخصان بالعماب ،حكمه منه؛ لأيه

خلق  ^-١والنا ،3زمحاو :لغز ِمقا م مالؤهار  . ٠١فالناثَلأ د آن تملأ ،واجه لأ د
أن مملا كا قال عَة؛جل•
وألثاتن آيتن ه [عود:؟ .] ١ ١

-نقهر وثثثك1ه ره -لآ؛لآف جهثر بن ألصذ

إدا ،قافه ثعال لن ينثعه طاعة الطائعين ،ولن مزه معمسة الخص؛ر) ،وثن

يبلغ أحد صرره مهإ كال.

ؤلهذا قال فيإ بعد هذه ا-اءماةت ررم أل أومحم وآحزثم ؤإئثخم

سخو\يويم

مإىزادذلأ،وتلكيبا»لوأل ول الخلق

وآخرهم ؤإننهم وجنهم كانوا مممين ،عل أنمى قلب رحو واحد ،ما زاد دك ي
ئالكاظِ4شئا؛لأن

ئلأه،لأسامحولأساط.

كدللئ ،أيثايقول■ ،؛^3؛ ررياهمادي ،لوأق أوزكم وآخزثم ؤإئثئم وجك5م
كائوا عل أئجر قلب رجل واحد بخم ما مص دلك من ملكي ن؛ئا>> لوكاف العباد

كلهم ،من جن و1س ،وأولهم وآجرهم ،لو كانوا محم مجارا وعل أفجر ملب
رجل ،فإف دلك لا يقص من مللث ،افه ثيئا ،قال افه ثعال -ؤؤ إن  ٢٥٥لإرك<آثت -ه

ولا نبش دي؛اده آوكر ؤإن دق؛قتإأ ؤبمه ^2؛ه لالزم:ي] ،قافه لأو %لا يقمن
ا أ خرحه •سالمت كتاب الجة وصفة نعيمها وأهلها ،باب النار يدخلها الجارون والخنة يدحلها
الضعفاء ،رنم (  ،) ٢٨٤٧من حديث أي سعيد الخيري فتكمحنين •

قؤح ( jiij

٦٨٨

ئلأم سيد الرسلم

م،مسياتاالخزباترهمؤش  itأكقهعأثفأنش
آ؛ ألثنكت قد عنئ إلا يثلها>4

• .] ١٦

مهدا ا-لثديث حديث عفلسلم ،ساولة العالياء الشرح وامتن باط الموائد

والأحكام منه ،ؤبمن أفرد ل مولثا! فخ الإسلام ابن ثيمثه دَمةآنئئ ،فإنه ثرح
هدا الحدث ق كتانمح مستقل ،معل الإنسان أن يتدبر هذا الخدث وتتاثله،
ولا مثإ الحمله الأمحرْ منه ،وهي أف الإئ اف يجزى بعمله؛ إف حثرا محير ،ؤإف

ئزا فثؤ ،وهدا هووجه وصع المؤلم ،لهذا الخدين ،ق بائح الجاهدة ،أف الإن اف
ينثغي له أذ يجاهد ثمنه ،وأف يعمل الحر حى نجد ما عند اممه حثوا وأعظم أجرا •
زافُالزمق.

شؤح ياض اسل<ض *ن ؟لأم سد الرسلض

أهل ابق حى ما محمى ينه وسها إلا ^jJ؛؟ ،مسبؤ عليه الكتاب ،بمن مثل
أهل النارفيدحلها ،يإف أحدثم ليعمل بعمل أهل الئار ،حس ما يكود ينه دينها
إلا ذرنع ،فبمبق عليه الكتاب بمل بعمل أهل الخق منحالهاا' ُ،؛ ؤلهذا كاف
مى الدعاء الماثور• اللهم اجعل حثر عمري آحرْ ،وحثر عمل حواتمه  ،٠وصح

ض ا يذ همحأصَم :أف «_ كان آحث كلامه من  ١^^١لا إ؛ه!لا الهُثخو
الخةا>ص.

ئالدى يم للإنسان كئإ طال به اشئ؛ أذثكثز من الأعإو الئاية ،ي
أنه تم للثائ أيما أف ممز من الأءإ Jالفالخي؛ لأف الإنسال لا دري ض
يموت ،محي يموت ق ثبابه ،ومحي يوحر مويه ،لكن لا ثالئ ،أف من مدم يه انس
محهوأقرب إل الموت من الشاب؛ لأيه أمي العمن.

يم محاى المولث محول اممه ثعال؛ ؤأوإتِس؛أم ما سرحكث يه من كوه
باه! ثكرة موصومحه؛ أي! أولم نعمركم ءمتا سدكر فيه من ثدكز وحاءكم الثدير،
وهذا العمر احتلمؤ المفسرون فيه ،مقيل• هو يسوف محسه ،وقيل* يإيه عشر محنه،

وقيل• أربعول ننه ،وقيل• البلؤخ• والأية عامة ،عمروا عمن ا لهم فيه فرصة يتذكر
فيه من يتذكر ،وهذا عثتلف ،ياحتلأفا الأحوال ،محمد يكون الإنسان يتذكر ق أمحل
( )١أحرجه البخاري• كتاب بدء الخلق ،باب ذكر اللائكة ،رنم ( ،) ٣٢ '٨ومسالم! كتاب اكدر،
باب كتمية خلق ١لآدمي ق بطن أمه وكتابة رزئه وأجله وعماله وشقاوته وسعادته ،رقم ( ،) ٢٦٤٣
من حديثا ابن م عود ;ًئلأبمن.

( )٢أخرجه ابن ي شبة <  )٣ • ١ ٢ ٤من ئول ي كر ئمحقمحن.

( )٣أحرجه أبو داويت كتاب الخنانز ،باب التلقن ،رقم (  ،) ٣١ ١٦والن اني ق الكرى رنم
(  ،)١ ٠ ٩ ٠٧وابن  ;،^-Uكتاب الأدب ،باب قفل لا إله إلا اش ،رقم (  ،) ٣٧٩٦من حدين،
معاذ بن جبل ختههتئ.

أا\-واو،اسضالإزيعضامنياواماسم

ربما وبحمدك ،اللهم اعقر لي اُ ٠؛ فإله جائع  )JUالدكر والوعاء ،ولكف البئ ،ج
يكثر أل يقوله ق ركوعه ومجودْ ثمل نزول هذ.ه الثورة .واف الوفق.
— ئوءٍءةوحم

ا أحرجه البخاري :كتاب الأذان ،باب الدياء ق الرمع ،رقم(  ،) ٧٩٤وع الم :ممابه الصلاة،
باب ما يقال ل الركؤع والجود ،رنم(  ،) ٤٨٤من حديث ،ء\وثة نيقؤكقة)■

قيح رواس اسادض ض؛لأم سيدالر^Lتي

٧٠٢

ئُقمح^َ^َهء
َطلىةالخير
ثبان يرة طرق
^إحب^-٣١اباب
" ١٣
قال اف ثعال؛

سلوا ثى حرلإ 0أق" م ،عنبمتث ه لاوقرةْ:اآآا ،وقال

مال؛ ؤومامعلوأ من ئير بمده آثم ه لاوقر؛:بها] ،وقال مال؛ ؤ ئص يممز
ممال درء ثإ نزه ,ه لالزلزلت:م<] ،وقال مال!

'ح عجل ص!إ،ثا سمهءه

لس:ه  ] ١والآيات  jالباب ىر.0

الثمحح
محال ا،لولما "رخمه اممه مال~؛ ررباب بيان"كرة طر ،3الخم" ،الخر له طرى

ممره ،وهذا من محفل افه عغبجل عل عب اده من أحل أذ سؤغ {هز المضائل
والأجور ،والثواب الكثير ،وأصول هذه الطرق ثلاثه؛ إما جهد بدئ؛ ،ؤإما بدل
مائ ،ؤإما مركث ،من هدا وهدا ،هده أصول طرق الخير.
أما الخهد البدي محهو ^ Jcالبدن؛ مثل الصلاة ،والصيام ،والحهاد ،وما استه
ذلك•

وأثا اتدل ص نمثل الزكواّت ،،والثدقاتف ،والتمقاُت ،،زما اثنه دلك.
وأما الزكج ،نمثل الخهاد ق نبسل اف يالئلاح؛ فإله يكون بالمال وتكون

باشن ،ولكن أنولغ هده الأصول كثيرة جدا ،ثؤ ،أجل أف ثثؤغ للعباد الطاعايثه،

حز لاطوا ،لوكنأ الخئت طرما واحدا لمل الناز من ذللث ،وتئنوا ،ويا لخفل
 ،^^;٠^١ولكن إذا تئ كاف ذللث ،أرش بال؟اس ،وأشد ق الأتتلأء.

فؤح ري1ض اساسق محذكلام سد اارسل؛ذا

أو الإمام الشافص ،أوعترهم مى الأيمه ،وهذا يذر ينإ عظم؛ إن لم يتدارك
اض الأمه بنل،اء رامحتن ،بمدهم علم قوي وحجة قوية.
ؤلهذا يرى أف طلل ،العلم اليوم أفصل الأعإو التعدية ^ JUJJ؛ أقفل مى
الصدقة ،وأقفل من الحهاد ،بل هو حهاد ق الحميمة؛ لأن افه مامء جعله
عديلا للجهاد ق نبيل اش ،وليس ابهاد الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات،

ويشلن ،الناس ل صدق نية المجاهدين؛ لأف اُلجهاذ الحقيقي الذي يعلم علم اليمن
أف الجاهدين محاهدون jكول كلمة افه هل العليا ،فتجدهم مثلا يهلبمون ^ا البدا
ق أ مسهم قبل أن نحاهدوا عبمزهم ،قالخهاد الحقيس ل نبيل ^٧٥١؛ الذي يقاتل فيه

القاتازو لِئكول كله اش ض اصثعادو طلي العلم النرعل ،وذليل ذللئ قوو
افه ثعال؛ ؤوم\َكارى ألمفينوِ 0لثنغتوأ صقايده ،يعني• ما كانوا لتذهبوا إل ابهاد
حميعاُ ،ؤهلولأ ثر ينَلإا ؤئؤ ننئم ءلادهّه ه يحني• وقعدت ءلائفة ،ؤإيإ قعدوا

ؤنثنممهوأ  4أٌوصووا منهتِإدا ث-ثئؤأإيإ ظثن عتدتحى ه [التوة:أآأ،]١
فجعل اض طلبت ،العلم معادلا للجهاد ق نبيل افب ،ابهاد الحي الن'ي يحلم بقرائن
الأحوال وحال المجاهدين أمم يريدوف أن يكون كلمة افه هي العليا.

فالمهم أف طرق ،الحم ممره ،وأقفلها فيإ أزى  -بعد المرائض التي قرصها
افه— هوطلن ،العلم الثرعل؛ لأينا اليوم ق صرورة إليه.
لقد تمعنا وجاءنا استفتاء عن شخمى يقول• من صل ق ماجي■ التلد

الفلأئ فإيبما لا تصح فلاته؛ لأف الذين لإعوا لهذ ْ.الم اجد فيهم كذا وكذا،

ومن صل عل حس ،الأذان ،فإثة لا ثصح صلاته ،لماذا؟! لأيه مبى عل توقيت،
وليس عل رؤية الشمس ،والرسول ،ه يقول ررويت ،الظهر إذا رالتؤ الشمس،

أا-ب1واسانهرةطرقارغ؛إو

٧٠٥

زلكو ظو  ^١ظوِلؤ ،ما ني نحئر النصز»ُر أثا الأن؛ الأزقأث ذم 1ق

أوراق ،والناس يمشون علها٠ ،ؤلأء كلهم لاثصح صلاتم ،يعني ت كل الملمئى
~عل رعمه~ لا لصح صلا-م ،وءبْ بلبله•

واثشكله أف مثل هذا ،يقال ت إيه رجل عنده ثيء مى العلم ،لكنه علم
الأوراق ،الذي يعطى الإنسان فيه بطاقه ثشهد بائه متخرج من كذا وكذا ،ثم يمول!
مح،ننأنا...ا

فالحاصل؛ اثه لا بد للأمة الإسلامية من علعام رامخن ق العلم ،أما أن بقى

الأمور هكذا فوصى ،فإلمم عل حطر عقلتم ،ولا ستقيم للناس دين ،ولا ممص
ملوبمم ،وبمثر كل واجي تحث شجرة بحي ،وكل واحد محت ،نقب بمي ،وكل
واحد عل قمة جل بحي ،وهذا يل يصحح ،لا د س ضاة عدهم علمأ رامح
ثابمتؤ ،بي عل الكتاي— ٠والثنة ،وعل العمل والحكمة• وافه الوئق •

وأما الأحايين ،هكثمْ جدا وهي عم متحصرة ثذؤئ طرمحا منها!

 !، J^i - ١ ١ ٧عن أي درجندمحت ،بن جناد; 0نحهبمبم ،هال! محالت !،يا رسول اطه،

أي الأعال أمصل؟ مال؛ ارالإياذياطه وايهاذق س؛يله» .ئلت !،أي الئهامت ،أئصل؟
مال! ®أمنها عند أهلها وأكثرها يمنارا .منت،؛ فإذ لم أمنل؟ مال! رريعس صانعا
أويفع لأحرد،را• ملق؛ يا رثول اطب ،أرأبث ،إو صعنت ،عن بعضن العمل؟ ق١ل!
ا أخرجه ملم ت كتاب ،الماجد، ،اب ،اوتايت ،اكالوات؛ الخص ،رنم (  ،) ٦١٢من حديث
عبد اه بن عمروبن العاص نمحهبممحا.

قؤح | _Uاسرأهتي

؛لأ،اسد الوطم

٠يكفن نرك عن القس؛ فإما صدئة مئك عل مسك،ا مثقق ءلٍ.4

االصايع ا ئالصاد اثهمله هدا ئوالشهور ،وروي اصائعا» ا1عج»ةت أي ذا
ص؛اع من فمر أوعيال وحوذلك ،،ااوالأحزيىاا؛ الدي لا يتقى ما نحاول سله.
الثثخ
يكز الولم~ ،رخمه افه دعاإا~  ،3باب كثرة طرف ،الخم ،فيإ مله عى ابى ذر

;همحنأثه نأو اللمل أي الأعال أقفل؟ ذال،ت ررالإياف بافب وايهادّ ،3نيإيٌ،
والصحابه تقهبمأم بألوف البي .عن أقفل الأعال ثن أجل أل يقوموا 7بما،
وليسوا كنى بعدهم ،فإف من بمدهم رثا يألوف عن أمحشل الأغإل ،ولكن

لا ثعتلوو  ،أثا الصحابه مإيبمم ثعئلوو  ،مهدا ابن معود.بمن تأل البل و.
أي النمل ألخئ \ل  ٥١؟ ض :ررالئلأة عل نهتها» .ك  Pأي؟ مال< :ربئ
الوالدنن>> .وغ:ئأأي؟  : Jiiررابهادوصاه»رى.
^ ١ؤه أبو ذئ:ال  ٠^١ه ص أقفز الأءال ،مئ له  ٠^١س أف

أقفل الأعال إياف باه ،وجهاد ،3نله ،يم نأله عن الرقاُب؛ أي الرقامب ،أقفل؟
ض:مائوالأشوفيإمحافيمماب>؟ دقال« :أئصا
عند أهلها وأكئزهائقنا،ا وأمتها عند أهلهابمنى ت أ-صها عند أهلها ،وأكمها يئنات
( )١أحرجه اJخارى :ممابح العتق ،باب ،أي الرقاب ،أفضل ،رثم( ،)٢ ٥ ١ ٨وم لم :كتاب ،الإبجان،
باب ،بيان كون الإي،ان باه تعال أقفل الأمال ،رقم( ،)٨ ٤من حديث ،أبى ذر ة؛همحئ.
( )٢أحرجه اJخ١رىت كتاب مواقيت الصلاة ،باب فضل الملأء لوقتها ،رنم (  ،) ٥٢٧وملم•

كتاب الإي،ان ،باب بيان كون الإي،ان باطه تعال أفضل الأء،ال ،،رقم( ،) ٥٨من حديث ،همد افه بن
م عود ^^.4

ثؤح  ٠١٠ ^ ١اساسق •_ علام سيد ا1ر،طتي

٧٠٨

ثم تأله أبو ذرت إف لم محي ،يعتي• رقبه !-يا ا،لخثىت  ١انمها عند أهلها

وأعلاها يئناءا؟ قال؛ رايع؛ن صانعا أن صغ لأ-مىاا،

مغ لإنسان معروئا،

أوتعين أ-خزى ،ما يعرف ،فتساعده وتعينه ،مهدا أيصا صدمة ؤمى الأعإل الصا-اق.

 : Jliفإذ لم أم؟ تاَل :ررتفئ نزك عن الأاس ،ف1با ضيقة منك عد
مسك ا ،وهدا أدنى ما يكون؛ أن يكم ،الإئ ان ثرْ عن عيره ،فيسلم الثاس منه•
ذظ.3

 - ١ ١٨اكاق 1عذ أي در أينا

أو رسول ،افه ه ،هاو،ت 'ربمبح

عل ثل ئلأمى مذ أحدثم صدقه؛ قثل ثسحة صدقه ،وثل محؤيدة صدقة،
وثل ثبميلؤ صدقه ،وفل ثكبثرة صدقه ،وأمر بالروف صدقه ،وش عن امحر
صدقه ،ومحزئ من ذللث ،ركنثان يرثئها من النض»ر ' رداْ منيم•

ررالثلأمى» بصم الئين المهملة ونحميم ،اللام ومتع المي«ا :القصل.
الثمحح
قال الولث

ل؛امح ،كثرة طزق ا-محرات ،فيإ مله عذ أي ذر ئهبمنئ

صدةه» ،القلأمى هي العظام،
أذ الس و .قال؛  ١يصبح عل ثل نلأمى من
أومفاصل العفلام ،يعني؛ أثه يصخ كل يوم عل كل واحي .من الناس صدقه ل كل
أحرجه م لم ت كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب استحباب صلاة الضحى وأن أنلها
ركعتان وأكملها ئإن ركعايته وأوسطها أرع ركعايت ،أو ست ،والخن ،عل الحافظة عليها ،رنم
( ،) ٧٢ ٠من حديث ،أي ذر خئيتبمن.

ش ر0ض اساسق ض ئلأم يد امسلتي ءتإإذئاتيؤغ

٧١٠

بمي :حوال وبع إل ثلث ماعة بعد الطلوعر ' ،إل مل الزواو،^1 ،؛ إل مل

الروال بعم ذةاسر ' ،كل هذا ونق لصلاة الصحي ،ي أي وقت فه ثمحل
زكم الصحي ،ما بتن ارماع اشس ميز رمح إل ونت ،الزواو ،فإل نحزئ ،لكن
الأمصل أن تكوف ق آخر الرس لموو الص ء :ررصلأْ الأواب؛ن حنن رممن

الفصاو»ر ' ،لجي :حتن ثقوم الفصاو من الرمضاء لشدة حرادبما؛ يبجذا قال
العلكاء؛ إل ثأخثر ركش المحى إل آخر الوقت أقفل من مديمها ،كا لكل الأى

سإلمايت،للألإاظرءا.
مالخاصل :أو الإن اذ مد ئغ افه له أبواب ،طرل ا-قثرممرة ،وكل ثيء يفعله
الإنسان من هده الطزق ،مإو الخسة بعم أمثالها ،إل ننعإلإ ضعف ،إل أصعاف
ممرة.زالآاأزمق.

 - ١ ١ ٩اكاJث :عنت ،ماو :ناو السئ ،ه :ارعرصث ،عؤ أجال أمتي حثنها
نشجا مزجدلمه ق محابن أجابجا الأدى محاط عن الطريق ،ووجدُت  jتتاوئ

أجالها اثحاعه ةكون ق انتحي لاثدينءر 'زوا ٥منلم.
( ،١وانفلر كلام فضيلة سختا الشارح رخمه اش تعال ل الشرح المع(إ ، ٨٧ /ه.) ٢٨ /
(٢اوانفلركلام فضيلة شيخناالشارح رحمه الد تعال ق فتاوى نور عل اادرب• ) ١٨٩ /٥( ،
( )٣أحرجه ملم ت كتاب صلاة السافرين ،باب صلاة الأواب؛ن ،رقم(  ،) ٧٤٨من حدبثا زيد بن

( )٤أحر.ءنغَاين'ماحهت كتاب الصلاة ،باب وقته صلاة العشاء ،رقم(  ،) ٦٩١من حديث ،أبير هريرة
( )oأحرآمسلم :محاب الماحي ،باب الهي عن اليصاق ق الجد ق الصلاة وغرها ،رقم( ،)٥ ٥٣
من حديث ،أبير ذر خ.بمتئ.

قؤح رياس اسسبي ض ئلأم س اإرس،تي

٧١٢

صإته ،يقمنه الدية ،أو بإ يوف الدية إذا كاف لا محمل الديه ،المهم أل هدا من
أذية الملم؛را.

ؤمن دلك أيصا ما يفعله بعض الناس من إراقة الاْ ق الأسواق فتؤذي
الناس ،وربإ ممز الثثاراُت ،من عندها ،فتفسد عل الإئ ان نابه ،وربإ يكون فيها
يالماةومحثر،فانه:ذونتس.

فالمهم اثنا "نغ الأسم ،الشديد ،وثحن أمة م لمة~ لا نبال ثيدْ الأمور،

لأمة،محالإنالالأذىفيالأمواق،

^بمِس:،،محؤجاحان،

ق ا لأسواق ،ولا  ٣بدلك ،الأعواد يلقيها؛ لا ت،نم بدللث ،،حجئ يمنه لا ٣
بدبك ،١^!،يشحب لنا كلما رأينا ما يؤذي أن نزييه عن الطريق؛ لأف دبك صدقه،
ؤمن محاسن الأماو.

ثم قال! ااووحدت ل مناوئ أعهايها النحاعة ثكون ق المسحد لا تدمن"،

النخاعة  Iيعني ت النخامة ،وسمين بدلل—،؛ لأما نحرج مى النخاع ،النخامة يكون
ق ا لجد لا يدس؛ لأف المسجد  ،jعهد الرسول ه مفروش با-محباء ،با-لثمى

المغار ،فالنخامة ئدمحن ق الراين ،،أما عندا الأن مليس هناك تراب ،ولكن إذا
وجديثف فإنبما نحلث ،بالمنديل حض يدم ،،واعلم أل النخامه ل الحد حرام ،فمن

يئح ق المسجد ممد أيم ،بقول البي ه! ررالبصاق ز الملحد حط؛ئةاا  ،فانبث،
الثي .أما حعليئه وكمارما دثها ،بمي• إذا فعلمها الإنسان وأرادأن يتون ،فثدفنها،
لكن ل عهي-ات جمحكها ستديل أونحوه حس ترول•
ا أ حرجه البخاري• كتاب الصلاة ،باب كفارة البزاق ل المسجد ،رنم ( ،)٤ ١ ٥ومسلم؛ كتاب

الماجد ،باب الهي عن البصاق ل السجد ،رنم(آهه)إس حدث أنس قتئنيق•

ماا-داببيانهوةءدرقام

٧١٣

ؤإذا كائن ،هذْ النخاعه؛ فإ  ،iULjب،ا ئوأطإ مها ،مثن ما لكف فيإ نفى،
حيث يدخل الإنسان الجد بحدائه وثم يملها ويفتس فيها ،ويكون فيها الثوُث،
الدي يتزل ،إل المسجد ،فسلويث ،به ،فأنن ،اعم بالنخامة؛ ما هومثلها ق أذية الجد،

أو أعظم منها ،ؤمن دلك أيصا أل بعص الناس كون معه المناديل الخميفة ،ثم يتنشر
فيها ؤيرمي نيا  ،3أرمحن المجد ،هدا أدى ،ولا ثالئ ،أف النفوس تقزز إذا رامحت،
مثل دللت ،،مكيث إذا كال دبك ل بتت من بيويت ،افه ،فإذا تنحعت ،ل المنديل،

محمحعه ق جيبكؤ ،حى نحرج فرمى به فيإ أعد لدلك ،،بشرط ألا تؤذي أ-محدا.
زافُالمزدق.

 :^- ١٢٠عنه:أن س ئالوا::طسمواش ،سساكور الأجور،

يصلوف'كيانحل ،ؤبموموذي ثصوم ،ؤيصدهول بمضول أموالهم ،محاو :؛رأولتس
مد جنل افّ لكم ما يصدقون بؤ• إف بكل ئسبيحة صدقه ،وكل كيبزة صدئه،

ضيقه ،ذأم الروف_ ،ضيق ،وس عن امحر
زثل شدة ضيقه ،ذلإ
ضيقة ،وق بضع أحياكم ضيقة  ١قالوا :يا رسول ،افه ،أثأق أحدثا ثهوثه ويكون
ه يها ايت؟ » : JUأنأئي 'ؤ س ذ خرام أئان ءل فبجا _؛؟ ي إذا

سأ.
ن<ئءا  jاللأي ثان ة أين
<افمن»س اقك; الآمالراجنئا :م.
 ) ١ .أحرجه ملم ت كتاب الزكاة ،باب بيان أن امم الصدقة يفر عل كل نؤع من العروق ،رقم
( ،) ١ ٠ ٠ ٦من حدث أي ذر وطقخنن,

٧١٤

شرو1ساسصني؛لأمساضضظآسهوغ

 - ١ ٢ ١الخامز :ئ ،ئاو :قوليامه;<لأبجمنبن ال<دف شث
ولوأذثلمي أحاك بوجه طليق ا ' ١ ،رواه ملم.
 " ١٢٢الثادس .عن ش هريرة قئئفيته ،يال؛ يال وسول اف ه''  ٠ثل
ثندل بتن الامحن صدقة،
ئلأمى من الناس عليه صدئه ،كل ثوم ثهللإ فيه

ددع؛ن الثجل ؤ دائه ،قحمله علتها أوثرقع له علتها ثتاعه صدقه ،والكلمه القه
صدقه ،وبكل حطوة تمشيها إل الصلاة صدقه ،ومميط الأذى عن الطريق صدقه»رأا،

ورواه ملم أيصا من رواية عايشه هكمحبمها ،قالتج؛ قال ،رسول افه ه'.

 ٩١١حيق ،آكل إئ ان بن بتي آدم عل بثي وثلائمئة ضل ،قمن ثم اممه ،وحمد
الته ،وهلل اممه ،ونبح افه ،وانتئمرالله ،وعرل ،حجرا عن طريق الناس ،أوثوكه،
أوعقلتا عن طريق ااناس ،أوأم بنروف ،أوش عن منكر ،عدد الئئ١ن والئلأثمئة

قإثه يمبي ثوتئدوقد رحؤخ ثمنه عن النارور , ٠
الثثج
قال ،المولمج ~رحمه اف ثئال— فيئا مله عى أبير در هؤؤيقنئ أف ناسا قالوا؛
يا رسول ،افه ،دمت ،أهل الدثوربالأجور ،يعني؛ امحتأئروا بالأجور وأحدوها عنا،
( )١أحرجه م لم :محاب الر والمالة ،باب امحتماب طلاقة الوجه ،رغم( .) ٢٦٢٦
( )٢أحرجه الخاري؛ كتاب الخهاد وال بر ،باب من أحذبالركاب ونحوم ،رنم(  ،) ٢٩٨٩وم لم؛
كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع عل كل نؤع من العروق ،رنم( .) ١٠ ٠٩
وتقدم مرحهبرنم(ح(ا)من حديث ،أبير ذر يقؤيتئ.

( )٠١أحرجه ملم :كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة بم ،عل كل نؤع من العروق ،رقم( .) ١٠ ٠٧
وانظرت التعليق عل صحح م الم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اش تعال (ه,) ٧٩ /

٧١٧

آا-باببيانةثرثطرةامإو

أثا إذا لم ؟كن محاك قرائن نوحن الشك و ثذا اوم ئلأ نظم ،ما أكنز
الاس الذين مط<بول ن اءهم ل الأسواق ،،وانظر إل حال البي عفيهاصْزظم
الم ألة؟

لحل رجل يوم اجصؤ ،دامي ه نجلب ،فجلس ،ممال له الثى

'ه

«ص؟>>ذال:لأ.قال :رالإصسم وةئزيجا»راا،مائلو:لاذا-ظ؟
لأف الإن اذإذاذلحذالجديم أن بجم نزاننجوننم؛ن ،يفي أذدنت
ثدحل السجد ،ل الصباح ق الماء ،بعد العصر ،بعل الغرمّح ،بعد المجر؛ لا ثملس
حز مل ريض ،مهدا الرجل جاء وجلس ،لكن هناك احمحال أل صل قل أف

تحلز والبئ  Mلم:رة ،ؤبجدا قال ل :ررأث؟)) ،قال :لا .فال :رم فثل
ركبن وقبود فتهكارا ،بمي؛ حمق .فهنا لم يأمره أن يقوم فمل حز ناله ،وهدم
هي الحكمة.

الشرط اكالث ،ثن ثروط الأمر تالعروذح والنهي عن امحر؛ ألا يرتب عل
الثهي ،عن امحر ما هوأذكر منه ،فإذ ثرين ،عل دللئ ،ما هو أئكز منه ،فإثه لا تحور،
بن باب درء أعل اشندس بأدناهما•
قلو فرض أف ثخصا وجدناه عل منكر كأذ يشرب الدحاذ مثلا ،ولو ميتا0

عى نرب الدخان دهن ،يثربؤ الخمر ،فإثنا لا ينهاه؛ إذا كثا ثعلم أذ هان.ا الجل
ميميم عل ما هوأعظم؛ فاثنا لا ثنهاه عى ئرمت ،الدخان عندئغ ،.لماذا؟ لأف شرب
الدخان أهوذ من ئرمتؤ الخمر ،وذليل هي ْ.المسالة ^_ ،Jافه ثعال؛ ؤ ولا ثثيوأآكيك\
ل  ، ١أخرجه الخاري :كتاب الجمعة ،باب إذا رأى الإمام رجلا وهونحلم ،،رنم( ،) ٩٣ ٠وم لم:
كتاب الجمعة ،باب ،التحيت والإمام عنفا ،رقم(  ،) ٨٧٥من حرين ،جابر

ش اي1ض اسايض ض ؟لأم سد ام<،ااء ،ضلأة'قذئإي

٧١٨

دعون من دون آقو محيسستوا أثث عدؤإ يمر عنهره ل الأنعام ت  ،]١ ٠ ٨فسب الهة الشركن

مصلحه مشروعه ،لكن إذا ثرب عليها ب اممب عغيو ،وهوأهل للثناء والجد ،فإثه
ينهى عنه؛ ؤلهذا قاو الثسو Jعييأئآ0ؤمحم! ارتعن افه من (عن والديه»ر  ،٠وماو

 ٠من اليير نم الرجل والديه® ،قالوا؛ يا رمول افه ،وهل يشتم ^-^١

قال؛  ، ٣٠٠س أبا ،^■^١؛ فبمئ أباة ،دبمئ أنه؛ مثئ أثه»رأ/
دالخاصل; اده ت* بد أب يتصمن الإنكار ما هو أئكئ مى اiن٤ر؛ درءا لأعل
 ١لفنيبن بأدناهما.

يم إيه نجب عل الأبر بالمعروفج ،والثاهي عن امحكر أن ينوي تبمدا إصلاح
ا-ثلق• لا الانتهاز عنهم؛ لأف من الئاص من يامر ياشرومح أويّهءا عن الم
لئئد شلهلتة وينتمز لنفسه ،وهدا مص تجتر ،هد نجمل فيه حيٌ من جهة درء
المنكر وقعل العروق ،ولكنه مص كبثر فاث إذا أمرت بالمروبق ،أو ميث ،عن

المنكر ،فالإ بةاإبالث> اثك تريد إصلاح الخالق ،لا ائك سلط عليهم ،وثتتمر عليهم،
حش توجز ،ونجعل اض ق أمرك ونريلئا بنكه .وافه المستعان.

ثم هال ،النئ ه :راوو بقع أحدمكم صدهه» يعني :أف اوجل إذا أتى ائزأته،
قاف ذللن ،صدقة ،قالوا؛ يا رسول ،اممب ،اياق أحدتا شهوته ؤيكون له فيها أجر؟ قال،ت

 ٣^ ١٠لووصنها  ،3حرام أكاذ عليه فبجا وزر؟*ا.تض•' لو ونى ووصع الئهوْ
ق ا لحرام ،هل يكون عليه وزر؟ قالوا؛ يعم .قال؛ ارهكن.للثا إدا وصتها ق الحلال
ر  ) ١أحرجه م لم ت كتاب الأضاحي ،باب تحريم الاذ.ح نمر اف تعال ولعن فاعله ،رثم( ،) ١ ٩٧٨
من حديث عل

( )٢أحرجه م لم؛ كتاب الإيإن ،باب بيان الكبائر وأيرها ،رنم(  ،) ٩٠من حديث ،ابن عمرو
هؤئنبممحا.

ضح i
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اسرأءتي ض؛لأم سدالرأطتي

 - ١ ٢٣الثاخ :عق ،ض اي .ه1ل _«:غدا إل النحد أوزاخ ،ص

افه له ل الحق ثرلأئإ عدا أوواخااراُ مممى عله.
ررالنزو®; القوت والرزق وما ييألاصيم.،
 - ١ ٢ ٤الثامن :عق ،قاَل :ةاَل زّوو افِ ردا ساء انيات ،لا نحقرن
جاز-0بمازما ولوفنبس شاهءار  ٠متقى عليه.

فاومحيرى :اكرسسم :كالخانجينض،ه:ثةض
والشاة.

الثثخ
هدان ا-لئديثان الثدان ملهإ الوئف وِءهآإئئ عى أيى هريرْ نؤهمحن عن

أئ! الأى :مهو أنه ه قال :ررتن ^{ ١ق اشحد آؤ زخ ،أعد افُق ^-١ j
نزلا كقإ عدا أوراحا ،،عدا :يمعتى دم ،غدوة ،أي؛ يهب ،أول الثهاو ،وذللث ،مثل
أو يدم ،إل المجد لصلاة المجر• ررأو واخ"• الرواح يطلى عل بعد الزوال،
مثل الدهايس) إل صلاة الفلهر أو العصر ،ومد يهللى اوواح عل

 jمول النتل

الدهاُّح ،كإ

ل حديث ،أثى هنيرْت رامن اعتنل ين؛ الحئعؤ م راخ

( )١أحرجه المخاري :مماب الأذان ،يامح ضل من غدا إل الممجد وعن راح ،رقم(  ،) ٦٦٢ومسلم:

كتاب ،الساجد ،باب ،المثى إل الصلاة ،رنم(  ،) ٦٦٩من حدبث ،أا_ا مريرة
( )٢أحرجه البخاري :كتاب ،الهبة ،باب ،لا تحقرن جارة لخارما ،رغم (  ،) ٦٠١٧ومسلم :كتاب،

الزكاة ،باب ،الحث ،عل الصدقة ،ولوبالقليل ،رقم( ،) ١ ٠٣ ٠منحديث ،أبيرهريرة؛نحئيبمن.
(ب)المحاح('آ/ا/ها.)،

قمح
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اسا،11ض •_؛لأم سيدالوسيم

 " ١٢٦العاشر؛ عنك؛ أو رئوو اف ه ،قاو ؛ راينإ زجل يمثى بطريق ائتي

عنه العطس ،هوجي بثنا قنزو فيها ئشرب ،ثم حزغ فادا كنب ينهئ يأثز الم ى
من العطش ،هثاث ،الرجل؛ لقد باغ هدا الكلب مى العطش مثل الذي كاو قد باغ
مر قنول ،جنو"  ١١٠٠٥حمه ماء نم أمسكه بفيه حى رقي ،مثمى الكلب ،قشكن اف

لة،قذملث>،ةاترا::ازثوَلافِ،

يمأخزا؟اققاو :ارووينق

أخث»صةققش.

وو رواية للثخاري :رائنكز اممه له ،قعمز له ،فاذحله الحنهاار '٢لمح ،رواية لها؛
اربتنا كنب يظيس بزكثه قد كاد يمله العطس إي رأيه ص بى بمابا بص إّرامحل،،
قنزعئ موقها قانتمغ له به مثمنه قغفز  ١^١به»رآُ.

ررالوق؛؛؛ الخمر• وٌيتيقن ٠٠؛ يدورحول• 'رركيةٌ؛ وهي الثر.
المحح
يكر المولمر"رحمه الله يعال" مح ،باب كثرة ءلر3ا الخرات هده القصه العريه،

اتي زواها أبوهزيرْ هنهمحن عن الس ه أثه تا رجل يمثى و الطريق مسافزا،
أصابه العهلثن ،فنزل ،بثنا مثربر منها ،وانتهى عطشه ،حا حرج ،ؤإذا بمب ياكل

الثرى من التطش ،بمي :ثاكل الئن التل الئط ،،1ثأكله من النهم ،من أجل
( )١أحرجه الخارى :كاب الم اغاة ،باب قفل ض ائاء ،رقم(  ،) ٢٣٦٣وسالم :محاب اللام،

باب شل ض الهائم ،رنمرأإآآ)،من حدث أي هريرة هكمحفين•
( )٢أحرجه البخاري :كاب الوضوء ،باب ا-ناء الذي يغل يه شعر الإنسان ،رنم(.)١ ٣٧
( )٣أحرجه البخاري :كاب أحايين ،الأنبياء ،باب حدين ،الغار ،رنم (  ،) ٣٤٦٧وم لم :كاب
اللام ،باب غفل ماثي الهائم ايحترمة ؤإهلعامها ،رقم( .) ٢٢٤٥

٧٢٥

؟ا-باببيانةئرةطرقاسو

أن يمص ما فه من الماء ،من شدة عطشه ،مماو الرجل؛ وافه لمد أصاب هدا الكلب

من العهلثن ما أصابني ،أوبلغ -بمدا الكف من العطش ما بلغ يى .م ثزو البئز وملأ

حمة ماء "اقل؛ ما يلس عل الرجل من جلود وثحوها،

ماء  -فامنكة

بفيه ،وجعل يصعد بيديه ،حش صعد من البئر ،فنقى الكلب ،فلثا نقى الكلب
مكر الله له دللثح العمل ،وعفر له ،وأدحلمه الحنه بن؛به.

وهذا مصداى قوو اشر

؛ اءالخنة أقرب إل أحد"كم من شراك

ننله ،والنار مثل دللئ ،ارا* ،عمل ي ثر مكن اظه به عامل هدا العمل ،وعفز له

 ،،!<<^^١وأدحله اية.
ولعا حديث ،ه الصحابم ببمذا الحديث ،وكانوا محهبمم أشد الثامن حرصا
عل الثلم ،لا ثن أجل أن يعلموا شل ،ولكن من أجل أن يعلموا فتمملوا ،نألوا

البي ظؤالألأْقئم ،قالوا؛ يا رسول ،اممب ،إف لنا ل البهائم أجرا؟إ ءال،؛ ررق كل
ذاُت ،كبد زنه أخث» ،لأي هدا ■5J؛ ،من اتهائم ،مكتف:كود لهدا الزجل ائدي
مماْ هذا الأجر العظيم؟إ هل لنا محا البهائم من أجر؟ إ قاو،ث راق كل داُت ،كبد نطت

مح»،اضاولأمحاغإلاص،لأ?هَلولأ الاءُليث،وهالخولأ.
إدا ،ئاحذ من هذا قاعدة ،وهي أد الثّّوو

إذا محص عيا نمه

ثن ض إمرائتل ،فدللثا من أجل أن ثعثثر حا ،وأن ئاحد منها عارْ ،وهدا كعا محاو

افه عغ؛جلث ؤ لثدَكازتث ؤ ،طتيؤ بمن؟ لأول ألأنف ه [يرش.] ١١١ :
إ  ) ١أحرجه المخارى؛ كتاب الرتاق ،باب الخنة أقرب إل أحدكم من شراك نعل ،،رقم ( ،) ٦٤٨٨
من حديث ابن م عود خ؛ئفبمنن.

فلح ري1س انماسق عن تلام سد الوسلم
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ونع دلك؛ عثر افه لهذا اوحل ،وأدحله اجه ،يفيه دليل عل محضيلة إزالة الأذى
عن الطريق ،واله ّبب ليحول اية.

نفيه أيضا ذيل ض أة اجه توجودة الأن؛ لأو الي .نأى ثذا اوجل
يممثب فيها ،وهذا أم دو عليه الكتاب والئنه ،وأجع عليه أهل الئنة والخإعة؛
أو اجه نوجوده الأف؛ ؤلهذا ثاو افه ثعال؛ ءؤدثايعوأ إق «نغنت من رنبمكم

وجنت عممهاآلتّمثوت وآلأر<س لعل<تا ِقمثؤ؛ن ه نأل عمرانت'ُآ'ُآا] ،أعدت! يعتي!
هئت .،وهذا دليل عر أم! موجوده ١^١؛) ١،^ ،أف الناوأيصا نوجودْ  ،^^١ولأ منيان
أبدا ،حلمهإ ال؛ه عغيجل للماء ،لا هناء لهإ ،ومن دحلهإ لا يش أيقا ،قمن كاو من

بمالآبمين،وسلكذينصامِساضر

ذنحلها  ijjuئذافهاأد\لإض.
وق هدا ا-قدث ذليل عل أف من أزاو عن المّلمن الأذى قله هدا الثواب
العظم ق أمر حس ،قين بالأمر المنوي؟ هناك بعص الناس —والعياد يافه— أهل
ثر وبلاء ،وأفكار حبيثة ،وأخلاق سثة ،يصدون الناس عى دين افب ،قإزالة هؤلاء

عن طريق السنس أقمل بهثم وأغظلم أجزا عند افب ،قإذا أزيل أدى هؤلاء ،إذا
كانوا أصحاب ،أفكار حسنة تقه إلحادية ،يزد عليهم ،وسطل أفكارهم.
فإن لم نحد دللث ،شيئا هشئ ،أعناههم؛ لأف اممه يقوو ل كتابه العزيز•
جر وأ أث؛ذ نحاؤمف أقن ورنولم .وتنئزف ؤ> آلأزم ^ ١^١أف يئتئوأ أز ةثتث1؛تأ

أو نمي أثي.يهتد وأزجتهم تى حلنم ،أو بنموأ يرى ألأرمن ه [ i lu؛،] vv :

وءاؤأوه هنا ،قال بعض العلمإء؛ إما للتنوع،

أمم يمتلوف ويصلبوف وتقءني

أبم;أم وأرجلهم من حلاب وبثوا من الأرض ،حب جرينتهم•

آا~باببيان؟ئرأط<ةام؛!و
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وئال مص أهل العلم :بل إو وز ه هنا شيم ،أي :أن وئ الأمر محهث:
إن شاء قتلهم وصلبهم ،ؤإن شاء لطع أيدبمم وأرجلهم من حلاف ،ؤإن ثاء
ثقاهم مى الأرض ،حب ما يرى فيه اكلحه ،وهذا القول قول جيد جدا؛ أعني
أف ثكوف ءرأو ه هنا للتخيير؛ لأثه ربإ يكون هدا الإنسان جرمه ٠لاهر نهل،

ولكثه عل المدى البعيد يكون صعتا ،ويكوف مضلا للأمة ،ئهنا مثلا هل مول لوئ

الأمر أف جرم هذا الإنسان نهل؛ امه مى الأرض ،اطئذْ يكفي ،أو انلمع ثدة
البمى ورجله البرى يكفي ،ئد يقول لا يكفي؛ هذا أم نحثى منة و المتمل،
هذا لا يكفي اللمع) ثرْ إلا أف أقتله؛ثقول؛ مم ،للث ،دللث •،قكوف ؤؤه هنا

لشخيم أقرب ،للصواي ،من كوبجا ثتزل عل حسن ،اجريمة•
والواجب ،عل ولاة الأمور أن ثزيلوا الأذى عن طريق اسر ،،أي :أن

يزيلوا كل داعية إل ثر ،أوإل إلحاد ،أوإل ^ ،أوإل محنوق ،ثحيئ يمج من
ئثر ما يريد من أي ثيء كاف مى الئز والماد ،هذا م الواجب.

وأكن لا نك أف ولأم الأمور الذين ولاهم افه عل السلس ل بعضهم
مصر ،وق تجهم ماوف ،يخماونول بالأم ل ألله حى يئمو ؤتزداد ،وحينئذ
بمجنون ض صل؛ ،نالواجب أن يقابل الثرثن أدل أمرة تجع داضْ ،حض لاينثنز
ولايمحل الناس م•

الهم أف إزاله الأذى عن الطريق؛ الطريق الحمى ،طريق الأقدام ،والطريق
المعنوى ،طرين ،الملوي ،،والعمل عل إزالة الأذى عى هذا الطريق كلمه مما ^*— ،إل

افب• ؤإزاله الأذى ض  ،^^٠الملوُس ،،والعمل الصالح أعظم أجزا ،وأفد إلحاحا
من إزالة الأذى عن طري الأقدام .زاشُ المريق.

فلح يياض اسرعتي ض؛لأم سد الرسااتي
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 " ١٢٨الئاف عشزت عنه ،هال؛ هال ر ،وو افب ه! اءس ثوصأ د1حثن
الوضوء ،ئم أش الحمق هانتئغ وأئصث؛ غفر له ما بينه ولإن الحئعة وزيادة ثلاثة
ايام ،ومي ص الحصا ممد لع١اار ا رواة منلم.
الثمحح
ل هذا الحديث ،دليل عل أف الحضور إل الحمعة بعد أن محمس الإنسان

وضوءه ،ثم يمثؤع إل الخهلس— ،وهوئنهلب ،ؤبمصست ،،فإله يغفر له ما بير؛ا الحمعة

إل الحمعة ،وهمل ثلاثة أيام ،وهذا عمل يسير ليس فيه متمة عل الإنسان؛ أذ
يتوصأ وتحصن إل الحمعة ،ويتصث" ،محلة الإمام حش يهمغ,
وهوله ق هذا الحديث I ،ررس يوصأ® ،لا يعارض ما بثا ق الشبصين

ومرهما ،ص آبى نعيد الخيري كهينئ أف الشر ه قال! ررغنل الحئعه واجسا

عل 'كل ،تحلم»رأ؛ ،فإف ثذا الحدث ،الثاف فته زادة ض الحديث ،الأَئل ،فتوخي حا،
كإ أيه أيصا أصح منه ،فإثه أخزحه الأئمة الثيحة ،وهذا لم عنرجه إلا مسللم ،فنمج
أولا عل من أراد حفوز الحمعة أن يغتسل وجونا ،فإؤ) لم يفعل كاف آم ،ولكن

الحمعه تصح؛ لأل هذا الغل ليس عن جنابة حر مول ،إل الحمط لا ثمح؛ بل
هوغسل واجب ،كعرْ من الواجبات ،،إذا ئركه الإنسان أثم ،ؤإذ هعنه اثيث.،
ويدل ،عل اثه ليخر ثرطا لصحة الصلاة ؤإثإ هوواجّتح؛ أل أمير الومجن؛ن
( )١أحرجه منم :كتاب الخمعة ،باب فضل منر اسمع وأنصت ق الخطة ،رقم (  ،) ٨٥٧مئ،
حديث ،أي عريرة خنئفيتن.

( )٢أخرجه الخاري؛ كتاب الخمعة ،باب فضل الغسنر يوم الخمعة ،رقم (  ،) ٨٧٩وسالم؛ كتاب
الخمعة ،باب سالتا وجوب ءسر ،الخمعة ،رقم( ،) ٨٤ ٦من ،حاديث ،ش معيد الخيري خءه،نن.

فلح ( _Uاساسي! عن قلأم سد اأرسلتي صأاسشوثائن

٧٢٢

يالكتس ،إذا حملها؟ ووجه الئبه بيثه،ا أف هذا الذي حضر لم يمع الخطية؛ لأثه
ثكز ،وقال هؤ•' رروالدي يقول له! انصت —؛ !_،سكته— صد لثا،؛  ،ومعنى لغا
أي؛ فاثه أجئ ا-إئمعة ،مالمألأ حطيرة.
ؤلهذا مال هنا! اروس ص الخصا ممد لناه ،ومد لكف ل عهد اومول.

مرش السجد بالحمية ،وهي الحمى الصغاو مثل العدس ،أوأكبث مليلأ ،أوأقل،
يمرش بيا بدل ،المرش التي يفرشها الأف ،مكاف بعض الثاس ربيا يعتث ،بالحمى،
نحزكها بيده ،أويمشحها يد»ْ ،أو ما أفته دللئ ،،ممال

ررش مس الحصا ممد

لناه؛ لأف ص الحمى يلهيه عن الأستءاع للحملة ،وش لغا هلا حمعه له ،بمي*

محرم ثواب ا"إثمعة التي فصلت- ،يا هده الأمة عل عيرها.
ؤإذا كاف هذا ق ص الحمى ،ف،كدللث ،أبما الذي بم*— ،بمر مس الحمى،
الذي يعثن ،شحريلئ ،الملم ،أو الساعة ،أوالروحة التي محركها وثلمها دول حاجة،

أو الذي يعتث ،بالئواك ،يريد أن ينتوك والإمام نحلن ،إلا لحاجة ،كأذ ياتته
النوم أو النحاس؛ مأحذ يتسوك ليهلرد النعاس عنه؛ ههذا لا بأس يه؛ لأيه لمصلحة
اّتياعاض.
ومد سئلنا عن الرجل يكتب ،ما سمعه ق ا-محلبة؛ لأف بحص الناس ينسى

مهول !،أئ كل،ا _ ،Lعل حمله مفيدْ أكتيها ،هل محور أم لا؟ هالفثاهئ انه لا محور،
لأن  ١^٥إذا ^  _Lشءإ:أقثحذئ؛ لأة الإنسال ليش له هلبان .فإذا
؛ )١أخرجه الخارىت كتاب الحمعة ،باب الإنصات يوم الخمعة والإمام ثمحطب ،رقم ( ،) ٩٣٤
ومسالم ت كتاب الخمعة ،باب ق الإنصات يوم الخمعة ق الخطبة ،رنم ر  ،) ٨٥ ١من حديث
أيى هريرة خ.بمته.

قيح يياساسسيىضقلأم سيد اإر|،،لتي

٧٣٦

لمر البئر ه فاعله قهؤ من كبائر الدنومت ،،كل ثيء فيه حد و الدنيأ لكلزتى،
أو وعيد ل الاحترة كامر اوبا ،أو فه مئر لي،أن ،مثل« :لا يومنر

حكر تحب

/دأحيه ما محب لتمسهاار  ،٠أوفيه يراءه منه ،مثل؛ ءرمن عشنا قنسش منا؛ ، ،أوما أثب
دلك ،فهن من كبائر الدنوب.

واحتلث العناء قيهإمق  ،3ثوبه ه :ررإذا اجتيت الكةائراا :هل ،معنى

الخدث أف الئغا 2محو أذا \جيى ص ,وأعا لا محو لألأ بئرين هما:
الئلوات اقبر ،واجتناب المحائر؟ أو أن نعنى الحدث أمحا كفارة بابجث إلا
الكبائر قلا محوها ،وعل هدا ثكوف لثكفتر الثقات الصغار شرط واحد ،وهو
إقامة هذه الصلوايتج الخمس ،أوا-اثمعة إل ا-لحمعة ،أورمضان إل رمقاف ،وهدا

هوالتباذر ~واش أءلم~ أف المعنؤر :أف الصاوات الخمن ،محوما بجا إلا الكثار
فلا محوها ،وكدللئ ،ا-الئم،اة إل ا-لإمعة ،وكد ، Jiiرمضان إل رمضاف؛ ودلك لأف

الكبار لا بد لها من ثوبة خاصة ،فإذا لم يتب ثوبه خاصة فإف الأع،أو الصالحه
لا هفئها ،بل لا بد من ،ثوبة خاصة.

أما حديث أي هررْ الئاف ،فهوأف ابي ثهآلألأْؤئم عرض عل أصحابه
عزمحا ،يعلم البئر ه ماذا متمولوف  )jجوابه ،ولكن هدا من حن ثعليمه
 ،٠١^^١٥^٥١^٤اثه أحياثا يعرض الم ائل ع—رصا ،حئى ،ينسه الإنسان لدلك،،
( )١أحرحه الخاريرت كتاب الإيهان ،باب من الإيهان ان بجا لأخيه ما بمبا لفه ،رنم( ،) ١٣

وم لم :كتاب الإيهان ،باب الدليلر عن ،أن من خصال ،الإيان أن بمبا لأبجه السلم ما بجا
لفه منر الخم ،رنم ر ،) ٤ ٥من ،حديثا أص يمحقثبمن •
( )٢أخرجه ملم :كتاب الإمحان ،باب قلل النك ،ه• :اس غشنا فليس مناءا ،رقم ( ،)١'٢س
حديث ،أف عريرة خن.ءتن.

ي-باّبي1ذ؟همةطرةامأن

ؤيعرف ماذا متلقي إليه ،قاوت "ألا أدمحم عل ما تمحو اف بؤ الخشا

٧٢٧

به

الدرجات؟® ،يعرض علميهم هل تحبرهم؟ إ ؤمى المعلوم أنبمم نيمولوف؛ يعم،
يا رسول افه ،أخثرنا ،ولكنه همحأئأْؤئم اثني هذه الصيغه وهذا الأسلوب
أحثرنا
ثن أجل أن بجهوا إل ،ما نيلقى إلتهم ،قالوا؛ بل ،يا رسول ،اممب،

فإينا ثوي أن

بإ ئريع به اادرحادت ،وثمحى به ا-اءءلايا ،قال! فأحؤأ الوصوء

عل اثكاره ،ومحنة الخطا إل افاجد ،واسظاز الصلاة بند الصلاة ،،هذه ثلاثه
أشياة:

أدلا؛ أشخ الوضوء عل اأكارْ ،يعني؛ إتمام الوضوء ق أيام الشتاء؛ لأف
أيام الشتاء يكوف الماء فيها باردا ،ؤإتمام الوضوء بمي؛ إمباعه ،فيكوف فيه مشمه

عل النمس ،فإذا أسح الإن اذ وضوءة تع هذْ الثمة ،دل هذا عل كإل الإيان،
بزخ افه بدللن ،ذرحاُت ،العبد ومحط عنه حطمته.

ثانيا؛ محرم ا"فلا إل الماجد ،يحني؛ أن يقصد الإنماو الم اجد ،حث ئئ
له إتيائس ،ودللث ،ق الصلواتا امحى ،ولو بمد السجد ،فإده كثإ بمد المسجد
عن الست ازداديت ،حنات الإنسان ،فإف الإنسال إذا ثوصأ ق بته وأمغ الوضوء،

ثم حرج منه إل المسجد ،لا نحرحة إلا الصلاة ،لم تخط حهلوه واحده إلا نفع اممه
له -ما يرحه ،وحط عنه  If-حهليئه.

ثالثا؛ انتظار الصلاة بعد الصلاة ،يعني؛ أد الإن او من ثدة شوفه إل

الصلوات" ،كلما مغ من صلاة ،قملته متعلمى يالملأة الأحرى _^ ،aIفإف هذا
يدل ،عل ليانه ومحبه وقوفه لهذه الصلوات ،العظمة ،التي ذال ،عنها رسول اممه.

فهمح لئام انماص' ص كلام سيد الرطه،

٧٣٨

«وجعلش مء عيي ز الصلأة»رُ فإذا كان يتظئ الصلأ0وراو الصلاة ،فإف هذا مما

يري اض به الدرجات ،ؤيهفر يه ا-لتمطايا.
ومحوله ه '.ررددل،كم الرباطاا أصل الئباطت الإقامة عل جهاد العدوبالحري—،
وارياط الخيل ؤإعدادها ،وهدا من أعظم الأعإو؛ فليلق ،سه به ما يكز ْى الأفعال،

الصالحة والعبادة ق هذا الحديث ،،أي :أف الوانلة عل الطهارة والصلاة والعبادة
لكيهاد ل سيل اممب•

وقتل؛ إة الني اط هاهنا اسم نإ يريهل به الشء ،والمعنى؛ أف هذه الخلال)
ثربط صاحبها عن المحاصى ود5،ئه عنها.
هذان الحديثان يكنهما المؤلم) ل بانم) كثرة طرن) الخثر؛ لأو هذه ؤلرى مممدد0

من الخبمر؛ الصلوات الخمز ،الحْمه إل الحممة ،رمضاف إل رمضاو ،كثرْ ا-محنا إل

الماجد ،إسبلمغ الوضوء عل الكاره ،انتذلار الصلاة بحد الصلاة ،وافه المومحى •
^سالأضيي،دال:ئالتموواطهِ
ررقن صل اليدْين يحل الخة»رآ؛ قئ عليه.
ارالمذاناا :الصبح والعصؤ.
( )١أحرجه ص :ياب ،عثرة الماء ،باب ،حب ،اس ،رقم (  ،) ٣٩٤ • ، ٣٩٣٩س حدبثح
(  ) ٢أحرجه الخاريت كتاب ،مرانسن ،الصلاة ،باب ،قفل صلاة الفجر ،رنم (  ،) ٥٧ ٤وم لم ت يابح

الماجد ومحوانحح الصلاة ،بابا فضل صلاق المح والعصر والحافظة علها ،رنم (  ،) ٦٣٥من
حديث ،أي موسى الأشعري

أا-واببيانهرةضةام

٧٢٩

جم\-ذث\فطن :عنك،داو:قاوسمواشِ« :.إذا هرص الندأن تاب
محب له مثل ما كال بمثل مصإ صحيحا ،،ر  ٠رواه الثخاري.
القح
ثقل المؤلف ~وخمه الله ثعال~ فيعا ثقله ص أي موسى الأفثري لج.ةنئ أل

تيهقاو :ررتيطللإذينئخلهاا.
 !)^١^١هما صلاه المجر وصلاة العصر؛ وذلك لأف صلاة المجرثقع ق أبزي
ما يكون من الليل ،وصلاة النمرثقع ل أبرد ما يكون من النهاوبمد الزوال ،من
صلاهما يحل الخنه ،يمنيت أل المحامحنله عل هاث؛ن الصلاث؛ن ؤإقامتهإ من أساص
لحول الحي.

ومد ست ،عن اللمي قيالألأْؤئم اثه قال! ررإلكم نلاول رمجم كإ تروق هذا
الممر ،،هدا فيه ثثبيه الرؤيا ^^ ،١وليس المعنى ثبميه المرئي بالرئي؛ لأف الله
ليس كمثله ئيء ،ولكك5م ثرونه رؤيه حقيقثه مؤكدة ك،ا يرى الإنسان المتر ليله
البدر ،ؤإلأ فإل افه عغتجلأجل وأعظم من أف يثاغة ثيء من نحلوفاته.

ثم قال ،الئئهفيمثدا الحدت :صآ ألاممواعلضلأةJل
طلؤع الئص ومل عردبما مادنلو اار ' ،يمني بالتي ئل ظلؤع الثمزت المجر،
( )١احرجه اJخ١رىت كتاب الخهاد ،باب يكتب ،للم افر مثل ما كان يعمل ق الإثامة ،رقم( ،) ٢٩٩٦
من حدث ش موسى الأشعري خ؛هبمث.

( )٢أحرجه اJخارىت كتاب التوحيد ،باب قول اض تعال؛ ؤ رم؛ بجمي ّاءم؛ أو؟ إل ديا '^١؟؛ ،،رنم
(  ،) ٧٤٣٤ومسلم؛ كتاب الم احي ،باب فضل صلاق الصح والعصر ،رنم(  ،) ٦٣٣من حديث،
حرير بن عبداش الجل

٧٤٥

أا-باببي1ز،ةثرقضةامو

قد صرب افذ ق حن القيافة ،وحن
ايإ أف ^^١٥؛؛
القيافة من العروق ،وكل معروف صدقة ،فاصع للناس حيرا ومعروئا ،واعلم
أوئذْ صدقة تثاب عليها ووام1ن ،الصدقة .واهلة ا،لوئق.

 - ١٣٥الئابغ عم :ئ ،مال :ةاَل زسول الهِ و u« :.مذةن1ممز

ءزتا إلا rكانظأكلمئنق ضيقه Uj ،ئرى منه ثه ضيقه ،ذلاتززوة آخد إلا
كان له ضدئه»ر ُ زوا 0منلم.

 Jjرثاةله«:قلأ:دذرننى اكلم

ئثJةإضانزلأثئزلأتي١لأ

كان له صدقه إل توم المامة»رى.
ول رواية له :لألايغرس منلم عرتا ،دلايزنغ ررعا ،قأؤل منهإنمان ولادابة
ولأثيء ،إلاكالئ له ضيقه"'  •٠وروياه جينا من رواية انس رمحقؤثنهنئُ .٠
قوله :لأينرؤْاا أي :يتقئه.
( )١أخرجه م لم ت كتاب الساناة ،باب قفل الغرس والزؤع ،رنم( ،)٧ / ١ ٥ ٥ ٢من حديث جابر
فقممهتئ.

( )٢أخرجه ملم؛ كتاب الماقاة ،باب فضل الغرس والزنع ،رنم('اهها"/ا) ،من حديث
جابر ثؤغثنبمن.

( )٣أخرجه ملم؛ كتاب المساقاة ،باب فضل الغرس رالزؤع ،رنم( ،)٨ / ١ ٥ ٠ ٢من حديد جابر
خ؛قؤيءنن.

( )٤أخرجه الخارىت كتاب الحرث وا،لزارعة ،باب فضل الزؤع والغرس إذا أكل منه ،رقم
( ،) ٢٣٢ ٠وم لم ت كتاب المساقاة ،باب فضل الغرس والزؤع ،رقم(  ،) ١٥ ٥٣س حديث أس
غء؛قؤغتن.

٧٤٩

؟ا-واسبياذةئرةضىامإو

الأول؛ اله يري له  ٦١-درجه.
والتانرت انه محل  ٠١-عنة حعليثه.

هذا إذا ثوصأ ل بيته وأسغ الوصوء ،نواء كاف دلك قليلا ،هص•' نثواء

كاب ا-محلوامتح يليله أم ممره ،فإثه يكب له بكل حْلوة ثيئازت يري سها درجة،
ومحط عنه  ٠١-حطيئة.

وق هدا الحديث دليل عل أل إذا مل للإنسان ثيء عن أحد ،فإو سب

مل أن نجآؤم باش:؛؛ ؤيخذا سأل المئره بتي سلمه نل أن يقول ،لهم شنئا ،قال،ت
بلني ،اثكم يريدوف كذا وكذا .قالوا! نعم .موحد منه اثه يتغي للإنسان إذا مل له
٠؛^ ^،عذ أحد أن ينجت مل ،أن تجكم بمتتفى الشء الذي نقل له ،حش يكوف إنسانا
رزينا ثقيلا  ،١^٥أما كونه يمحيثم ،بغل ما مل ،فإثه يقويه بدلك اشء ال٤ث٩ئ،
وتحمل له صنو ،بل الإئ اف يبني عليه أن يشت.
وؤ ،هذا الحديث أيمحا دليل عل كثرة طرق الخثرامتج ،وأف منها المثي إل
الماجد ،وهوكا سبى مما يري افه به الدرجايت ،،ومحط به الخطايا ،فال كثرة ا-محلا
إل الماجد سبب لمغفرة الدنوُمج ،ونكفثر السيثايت ،،ورفعة الورجامحت .،وافه المريق.
--خوًءقيمم

 ~ ١٣٧الحادي دالبئرولت ص ش المنذر أف بن ٌكعب ئءمحنِس ،محال! 'كال

رجل لا أعلم رجلا أبعد من التحد منه ،وثانى؛ ٠قنطئه صلاه ،لقيل قه أوهئالث
أف مرل إل
له؛ لوامحت ،خارا ري  )jالفمحاء وو اومصاء؟ سال،ت ما

جّب المنجد ،إف دئ أف يغتب ل ممثاي إل الملمحد ورجوعي إدا رجنت ،إل

قؤح لئام انماهض»ن تلام سد ا1رسلتي

٧٥٨

ولهذا يتبغي للإنسان أن يبادر ويائ ق ا"لقم_ ،كثا فخ له باب مى الئثر
فلثسارغإله؛ لموله ثعال؛ ؤءآّثمأ الح؛رثته تالائالة:حأا؛ ولأو الإسال إذا انفح
له باب الخثر أول منة ولم يفعل فإثه يوشك أن يوحزْ اف عغ؛جل.

ول الخديث عن الئت ق أثه قال؛ رالأ يزال يوم بمأحروذ حش يوحزقم
الألهُ'  ،فالمهم أنه ببغي للإئ ان العاقل الحازم المؤبن أن بمهر نبل الختر ،وأل

لحرض غايه الحرص عل أن ياحد من كل باب منها بنصيب ،حز يكوف من سارع
ق ا لحيران ،وحتى محمرات هذه الأعال الصالحة ،سأل افن أن يعيننا ؤإياكم عل
ذكر؛ وسكرة وحسن عبادته ،إيه جواد كريم•

ا أ حرجه م لم ت كتاب الصلاة ،باب توية الصفوف ،رقم (  ،) ٤٣٨من حديث أي معد
الخيري بجغييبمغ.

٧٦٧

،ا-إابهمالأصدنياسائ

وأئروغ الناء ،ئئذ رغب غذ ثئي محس مر'ا ،بمي ت من رغب عذ طرفي
واتحد عب1دة أشد ،فإل لمز مز.

مفي هدا دليل عل ال يبني للإنسان أن يقتصد ق العبادة ،بل يتغي ل أذ
يقتصد ق حمح امورْ؛ لأيه إن يصر فائه حير كثير ،ؤإن ثدي فإل نسوقه يكل
ويعجز وير■جع ،وبهذا يبض للإئ ان أن يكرف ل أعإله كلمها مقتصدا.

ؤبهذا جاءَ ل اس :ررإئ امحت لا {ت قؤ ولا  ٠أبميى»را* وامحت
الذي يمثى ليلا ومارا داجا ،هدا لا أوصا مملع ولا ظهرا أبمى ،بل يبس ،فلمهزه،
يمب وبمر ئقعد•

هالأفتصاد ل البالة بن حنا البي ،.محلا يبني للمثؤ أتبما العبد أن سس
عل ميلمثج ،وامش رؤيدا رؤيدا ،وكإ نبي ق الخليثا أل أخب ،العمل إل اطب أيومه

ؤإذ قل ،يعليالثه بالراحة ،لا مصر ولا ثني ،فإف حير الهدي هدي الس س .أسأل،

الله أن نجعلمتي ؤإياكم من مئعي هديه الذين يمثول عل طريقته وتسنه.
—-حوًٍهمحتيجآبم——

 " ١٤٤دض ابن معود ة.بمنت أن اللمي س ،هال،ت <رهالاكا التنظعوو ا>
^الهالأارى.نواةءإب
راالننطعور،اات ا،لتعمقورا الثLددوبي ق عثر مواضع التندي.
( )١أخرجه الحس الردزتم ،مح ،الزمد لأبن المارك (ا/آا  ،٤ينم  ،)١ ١٧٩دالمهقي ل المس
الكرى ( ،) ١ ٨ /Vمن حديث جابر ثأ؛هءتئ.

( )٢أخرجه م لم؛ كتاب العلم ،باب ءالالث ،اكهلعون ،رنم (  ،) ٢٦٧٠من حدث ابن م عود
ز.بمنئ.

قؤح ايأس انمايض،ز؛لأم سيد اإرسدتي

٧٦٨

المحح
محاو الولنن -زحمه اض ثعال -فيإ مله عن عبد اش بن معود

البي ه ( ! Jliاهلك

أو

هناك التنهلئوو ،هناك اضيووه ،الهلاك! صد

الماء ،يعني! أثيم يلفوا وحسروا ،والمتنطعون! هم الشددول ق أمووهم الدينثة

والدنيوية؛ ؤلهدا حاء ق ا-اثدوث!  ١لا تشددوا فثثدد اف عليكم؛١

واظر إل قصة بتي إمرائل حنن قلوا نيلا فادارزوا فيه وتنازعوا حض
كادت الفتأ أن تثوز تنئم ،محقاو ثثم موسى قوئْصمُ ١٤^ :اسَ تأم د
دد.ءهمأ بم؛ ه [اومة:لأا■] ،يعني! وثاحدوا جزءا منها فتضربوا به القتل ،فثخثركم من
الدي فتله ،قئالوا له! وظفذآ ئروا ه يعني* ثقول لنا! اذبحوا بقره واضربوا ببعضها

القتيل ئأ تحزكم ص يله؟ا زلوأنبمم اثلموا وطوا م  ^١وذبحوا أي بقرة
كاس لحصل مقصودهم ،لكنهم ثعتوا قهنكوا ،ءؤ ياؤ؟ آنغ يا يثك تق كا ما جما ؟ا؛
كا ما هم) ه
ثم ؤئالدا أبغ لتا تيمك تغث ل—ا ما لونه — ١ه م ^٠١ؤ\ أبع كا
وما عملها؟ وبعد أن سدد عنيهم دبحوها وما كادوا يفعلون.
كيلك أيما من التشدي .ق العبادة ،أن يثدذ الإنسان عل ثفسه ق الصلاة

أول الصوم أو ق تحر ذلك ١^ ،يثرة  ^٥١عنيه ،فإثه ^ ١شدد عر نفسه فيإ يثرة ار؛إه
عليه فهز هالك.،

ؤمن دلك ،ما يفعله بعض المرضى ولا مثإ ن ،زمضان ،حيث ،يكون اش محد

أباح له الفطن وهومريض وتحتاج إل الأكل والثرنمه ،ولكنه يشدد عل ثقسه ثمى
صاع ،محهذا أيما ثقول إثه ينطق عليه الحديث(( !،هلكؤ ا،لتثشوبير ،ر
أحرحه أبوداويت كتاب الأدب ،وار_ ،ؤ ،الحد ،رقم (  ،) ٤٩٠٤من حديث ،أنس يخهبمتئ.

٧٦٩

،ا-واو،نيالأصادنياسئ

ق باُب التوحد؛ حيت يدهم إذا
ؤمن دلك ما يفعله بعض الطلبة
مرت تبمم الأيات والأحاديث ل صفات الرب •ميثجل حعلوا شول عنها ،ونألوو)

أسله ما كلفوا ؟ا ،ولا ينج عليها سالم ،الأمة من الصحابة والئابعتن وأئمة الهدى
من بعدهم ،شجي الواحد يتم_ج عن أشياء ليتت من الأمور الي كلم ،؛ها تطنا
وسددا ،فنحن موو لهؤلاءت إف كان سعآكم ما وبخ الصحابه غهبمئبجِفأمسكوا،
ؤإف لم بمعآكم ملأ وثع افه علتكم ،ؤيقوا بائكم ستمعوف ل شدة وق حرج وق
ئلق•

مثال دللث،ت يقول ،بعفن الثاس• إذ اممه مؤمل له أصاع ،كإ حاء ق الحديث،
الصحيحت ررإة ئلوبر بتي آدم كلها بين أصتتن من أصاع الرحمن كمال_ ،واحد
يصئقخيأإ:ثائاارا* ،مآق ثذا اقنطع فبم :،سْ الأصاع كم خديها؟ ذض

لهاومل؟زكمضملها؟و1اأصه ذنكه.

كديكؤ مة :ي نيا إل الث،اء الد: J١كوللةحين:ض اقث الآحث»رأ*،
يقول• كيم ،ينزل؟ ين ينزل ي ثلث الليل ويلث ،الليل يدورعل الأرصن كلها؟ ا
محئى هذا اله نازل داخا ،وما أشبة دلك من الكلام الدي لا يوجروذ عاليه،

لإتمأهمب،مهمإلض،زئمإلالأ؛ أفزن

زلا
منهم إل المدح.

( )١أحرجه م لم ت كتاب القدر ،باب تصريف اش تعال القلوب كن ،يشاء ،رقم(  ،) ٢٦٥٤من
حديثا ابن عمرو؛نحئيبمع'.

( )٢أحرجه البخاري! كتاب التهجد ،باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ،رقم (  ،) ١١٤٥وم لم!
كتاب صلاة المسافرين وقمرها ،باب ال،رءس ،-ل الدعاء والذكر ل آخر الليل والإجابة فيه،

رقم (  ،)١^ ٥٨من حديث ،أب هريرة خءأإق؛تن.

قؤح ^ ،(٠اساسق *ز؛لأم سد ا،ترس،؛ذا

٧٧٠

هذْ السائل التي لم يكلف ؟ا الإي ان ،وهي من مائل العسس» ،وثم يأل
عنها من هوحثر منه ،وأحرص منه عل معرفة افب بامإئه وصفاته ،نجب عليه أن
يمك ،عنها ،وأف يقول؛ سمعنا وأطمتا وصدقا وآمنا ،أما أن يحث أشياء هئ

من مائل اشسؤ ،فإف هدا لا نكر ائه مى الثنهي.
ومن دلك أيئا ما يفعله بمص الطلبة من إدخال الاحتالأت العقلية ق

الدلائل اللفظة؛ فتجده يقول! محتمل كدا ومحتمل كذا ،حض ثضح فائدْ النص،

النصوصرر وئغ
وحى يبقى اشس كله مرحوحا لا يستفاد منه .هذا عل3؛ل .خذ
^طا الأخمالأن،مجضالأدلإص
ق كتاب ،افه ومنة رمحوله

ما بقى لنا حديث ،واحد أو آية واحدة يستدل ،ما

الإئ اف ،ولأورذ عليها كل ثيء ،وهد ثكون هذْ الأمور العملأه وهمثايت ،وحيالاتر
من الئيهلان ،يلقيها ل ملب الإنسان حس يرعنغ عقيدثه ؤإيإثه والعياد باض.
ؤمن دللئج أيما ما يفعله بعض الثديين ق الوصوء ،حث تجده مثلا يتوصأ
ثلاثا أو أربعا أو خمنا أو نبعا أو أكثر ،وهو  ،3عافية من دللئ.،

كاو يتوصأ ،فإذا وجهه الأرض التي محه ليس
يذكئ أو ابن عبامن
فيها إلا تحل من الماء ،من قلة ما يستعمل من الماء ،وبعضن الناس تجده يشدد ق

الماء فيشدد اض عليه ،فائه إذا امرتل مع هذه الوّ اومن ما كفاه أرع ولا خمس

ولا بق ولا أكؤ من دللخ ،،مزمل ئغ الشيهلان حض عمج عن طوره ،حض
;قول :ثو أخد ظقلضزف ثذا الثصؤف؟ا
أيصا ق الاغتسال من ا-اقنابة ،تجده ينب،

عظقا عند الاغتسال ،ق إدخال

الما؛ ل أذيته ،ول إدحال الماع ل منحريه ،وكل هذا داجJا  )jمول الرّول.ت

فؤح(؛\أ!وأ اسالأهتي •_ تلام سيداار،طتي

٧٧٢

اكيح
ل ائت ،الممد ل العادة حدث أي هريرْ رْءنبمثئ ،أف
محاى \.فئن1أ
البي ه قال؛ ررإل الدين يسر'ا ،يعي• الدين الذي بث به اممه محمدا ه ،والذي
يدين به الماد ريم ويتتثدون له يه ير ،ك،ا قال •ءِوْلت شميئ أس يصكنر آينر
دلا يربن يؤكم آلنتزه [اوقرة:هم<] ،وقاو ثعال ض يكز أمنه يالوضوء والعسل

من ا-إقتاة والثمم عند العدم أوا،لرضن ةاو،ت ؤءا ؛وبئ أثث وجمر عقبمتطم نى
■تنج ه [الائاوة:ا"] ،وقال ثعال؛ ؤرج؛هدوا ي آثي -ص حهثاده! ئر آ-بمتثقم وما
جعل ءك؛م ي ألدن يى حج ه لالخجتا'ي] •
فالنموص كلها تدل عل أف هذا الدين يسر ،وهوكيلك.

ولوتفاكر الإئ ان ق العبادات اليومية لوجد الصلاة خمس صلوات ميثرْ

مورعه ق أوئامت ،،يقدمها الطهر؛ طهر للب،دن وطهئ للمف ،فيتوصأ الإنسان عند
كل صلاة ،ؤيقووت أشهد أذ لا إله إلا افه ،وأشهد أن محمدا عبدْ ورسوله ،اللهم

احنلني مى التواب؛ن واجعلني ثى المملهرين ،فبمهر بدثت أولا ثم يطهر ئوبالثوحتي
ثانتا،دميصل.

ولو ماكرت أيما ق الركاة ،وهي الركن  ١٧١^١من أركان الإّلأم ،محي
أيا نهله ،فازلأ لا تجن ،إلا  ،3الأمواو الثامة ،أوماو-محها،زلأتحث،فيكل
مال ،بل ل الأموال النامية التي ثنموا وثنيي كالتجارة ،أوما ق حكمها كالدم،
والقصة ؤإن كاف لا يويد ،أما ما يستعمله الأن ان ق بيته ،وق مركوؤه ،صد قال

،^١
أحرجه

«وش عل الزمن ق عدء ولا قزمه صدقه  ، ٠١١٠١حح أواق
كتاب الزكاة ،باب ليس عل اللم ق فرصه صدنة ،رنم (  ،) ١٤ ٦٣وم لم-

،ا-بابنيالإصاعهماس1ءت

٧٧٣

البيت ،وفرش البيت ،وا -لثذم الدين ي البيت ،والسيارات وعيرها تما يستعمله

الإئ ان لخاصة مسه ،فإله ليس فيه ركام ،محهذا يسئ.
ثم الزكاة الواجبة ي يره حدا ،فش رع العم ،يعني ت واحدا من ^JA؛^ ،وهذا

أيفا:ست\مإذا

^صفإدالنمحماف،،يقاَلالني

ءرما مصت ،صدئه من مال؛ار  ،بل تجعل فيه المدكه وتنميه وتزكيه وتهلهئ.٥

وانظر إل الصوم أيما ،ليس كل الثنة ولا نصف الثنة ولا ريع الثنة ،بل
قهر واحد من اثى عثر شهرا ،ومع دلف ،فهومثر ،إذا مرصث ،ئأفطر ،إذا ّ اءررت،
مافطر ،إذا كث لا ستطيع الصوم  ،iم دهرك فاطعم عن كل يوم مكينا.

ؤفِءامسطاصشم
اظنإلالإأي،وايثر،
إلؤ سهلاه لآلأ ءمران؛مابم] ،ومن لم يثني ٠إن كاف عنقا باله أناب من تجج عنه،

ؤإل كاف عثر غني باله ولا بدنه نقط عنه اؤيأ•

ئالحابزت أف الدين ير؛ ير ل أصل التشريع ،ؤير ما إذا طرأ ما يوجب
الحاجه إل الثثر ،فال البئر قيأئؤؤئم لممراف بن حصين! ررصل محايا ،يإل
لم سشؤع مماء.1ا ،هإو لم دستتي ئعل جنت>،ار ' ئالدين يسئ.
نم قاَل النج ،ا<ثلز ،ئثائَ  ،^:^١أخد ولا غلبم» بمي :ثن:يطل ،أخد
كتاب الزلكة ،باب لا زلكة عنر الم لم ق عبده ولا نرمه ،رنم(  ،) ٩٨٢من حديث أيٍ) هريرة
ره؛ه؛س.

( ، ١أحرجه م لم؛ كتاب الر والملة ،باب استحباب العفووالتواضع ،رنم(  ،)٢ ٥٨٨من حديث
ش ه ريرة خؤسبمتئ.

( )٢أحرجه البخارير؛ كتاب ممجر الصلاة ،باب إذا لم بملق ناعيا صل ،عل جنح ،رنم( ،) ١١١٧
من حدث عمران بن حصان

،ا-وابنيالإصادفياسئ

٧٧٧

وهدا ؤإن زري ق الصلاة قإثه يشمل خمح الأعإل ،قلا ئكلما ثمناك ما
لا يطئ ،بل عامل منك بالرفق واللتن ،ولا تتعجو الأمور ،الأمور ربا تتأحر

بكمؤ يريدها الاله عَآجل ،لا مل أنا أؤيد أن أتعب ثمي ،بل انتظر وأعط مناك
حمها ،ثم بعد دلك محصل لك اأةصّود.
ؤمن دلكا أيصا ما يفعله بعض الطلبة ،حث تجرم مثلا يْلافي ق يرويه وهو

يع اف ،فتتثب منة ولا تجمل شيئا؛ لأف الذي يراجع وهوثماو لا يسمميد،
ؤإذ ظن ائه يستفيد فائه لا يستفيد شيئا أبدا؛ يلهيا يبني عل الإئان إذا أصابه

الثحاس وهو يراجع كنا ~نواء كنا منهجية أو غثر دللئه" ينبض له أن يغلق
الكتان ،،وأن ينام ويّريح.
وهدا يعم حمح الأوقاُتف ،حص لوفرض أل الإن ال أصابه النحاس بعد صلاة
العصر وأراد أن يرقد ؤيريح قلا حرج ،أو بعد صلاة المجر وأراد أن يرقد

ويشح نلأ جرغ' ئا أتاك الئوم ثم ،وئا صرث ثشيطا فاعمل ^^ ١مئث
هآتب ا©أ نإك ه ةُبمب 4لالثرح:لأ-م] ،كل الأمور اجعلها ُالقسبمر ،إلا ما ثرض
اضُعاواك قلا بد أن يكوف ل الوقت ،الحدي له.

وأما الأمور التطوعثة نالأمر فيها وابع ،لا سعث ،ثفنالث ،ق ثيء .ن أو افه
أن يعينتي نإياكم عل ذكرة وشكرة وخن عباذيه.

ضح يياض _ J_Iضئلأمسياو

٧٨٤

ول روايه هال؛ ٠انكحني ش امزاه دان حثب وكال يتعاهد كنته ~أي!

^^.ضلق:ي؛وبجيننممبم1همحش
ه ئقاق:

ذج ثئئم ثاثئاظ ؤاة .ئي طاو ذبك ظي ذثز ذك

(راشي به  ،مته بعد ذلك ،مماو! اركمت) دصوم؟اا هنئرت ثل يوم• مال؛ اروكتم،
بمص أخله خ ^١
ني،
ذذو
محلم؟» هنئ:،
يمؤْ ،يعرضه من النهاولإكول أحس عاليه بالليل ،ؤإدا أراد أن يمموى  ^[٥٥١اياما

•٠

وأحمى وصام مثلهن كزاهق أذ بمرك ثيئا مارى عله القي
كل هذه الروايات صحيحأ ،معظمها ل الشبحم ،وقلل منها ل
أخدهما.

 " ١٥١وعن أي ريبي خنثلله بن الث؛يع الآت<_ ثدي الكاتب أخد كتامت،
رثوو افي ه ،داو،ت لمى 1بو بكر ;نحقممنبمم ،همال !،ك؛س انته يا حنظله؟ ملت ،ت
داديى

داو،ت شنحال افا ماثقوو؟! ملت ،ت د،كول عندرثوو  ^٥١ه يدآكردا

يالخؤ ؤالنار 'كأئا رأي عين ^دا حرجنا مى عند رشوو  . ^٥١ءاهن1ا الأرواغ
والأولاد والصثعاُت ،سسنا كئثرا ،مال آبوبكر غؤممنبمثن! موافي إمحا لتلش مثل هدا،
فائطلقئ آناوابوبكرحس يحلناعل رشول اطي ه .فملئ،ت ئاهق ،خنثلله يارسول
اطي! همال ،رسول اطي ه! رروما داك؟  ٠هلت ،ت يا رسول اطث ،كون عندك تدكرثا بالنار

والحق كآئا رأي ع؛ن فإدا حزجنا من عند<ك عايثنا الأرواح والأولأيوااصثعا٠ت،
را؛فلرت التعليق عل صحح م لم لفضيلة شيخنا الثارح رحمه اش تعال (ْ.) ٤ ٩ ٦ /
[  ) ١أحرجه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن ،باب ق كم يقرأالقران ،رقم ( • ) ٥٠ ٥٢
وانفلر؛ التعليق عل صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعال  ٤ ٢ / ١ ١ ١ا

،ا-ب1بنيالإصدماسئ

سنا يرا .هقال ،رسول اف

٧٨٥

 ١والدي مى يد؛ ،لومم■ومول عل ما ثكونوذ

عئدى ،زل الدر ،كاسقلم اللاثئ عل ^^ ١زو  ،١^^٠لكن:ا ظلا
ناعه وساعهاا يلامث ،مراات،ر  .رواْ منلم.

^ !،،١رررتهم*ا بكر الراء ،وراالأس؛دىاا ئمحم الهمزة وثع الشن ومدها
ياء مكورة مشدده .ومحولت ١رعامنااا هو
ولاعبتا .وارالصمات)ات ا1مايش.

والشن الهمل؛ين أي! عالختا

الثمحح
قال ا،لولن ^؛ ٥١٥فيإ ملأ عن حنظلا الكاتب ،،أحد كتاب الوحي لرسول اض

ه ،اله ءاو 1،لمني أبوبكر نبجممفيتئ صالت،؛ ناش حنفللة .يعني ت منه ،ومعي ذاهيى1
يعنى؛ صار من النافقين ،قال دللئ ،ظنا منه ننحهبمثق أل ما تنله ماى ،ممال أبوبكر؛

وما ذاك؟ مقال ;ع^,عتقث ثكون عند رسول اطه  .يدر با-إف والنار حش كاثا

رأي عم ،يض؛ كأثا ثرى ابق والنار رأي عم من قوة اليمع ،،حث تحرهم
بدلك ه ،وما أحر به البل ه فائه كالشاهد ،بل محي يكرف  ٣۶١؛ ءأل ثه حر من
أصدق ا-قلق ص اوا<ت ،اممه ونلأمة عليه ،وأعل ،ا-قلق باممب.
محإذا حرجنا من ءندْ عامحننا الأزواج والأولاد والصسعات ،،يعني؛ قونا

معهم وسينا ما يا عليه يّد اللمي ه ،محقال أبو بم عن مسه إيه يصيثه كيلك،
نأ ذما إل الئ .محو زءثلأإَله قال طلا؛  ^٧طلا يا نمول افه .قال؛
'  ١ا أحرجه ملم• كتاب التوبة' باب فضل لئام الذكر والفم ل أمور الآحرْ والراية وجواز ترك
ذللت ،ق بعض الأوقات والاشتغال ؛الدنيا ،رقم (  ،) ٢٧٥٠من حديث حنفللة الأسدى
خ؛هنئ.

٧٨٦

قؤح ^؛ _1انمايض»نتلام سدالرسا؛ق

ذط ذاك؟ دانمة ثام إذا كانوا عند البت ه فخيم ض الحنة زالنار ،أخدئم
مى اليمن ما نجعلهم كاثبمم يروما وأي الض ،ولكن إذا حرجوا عاقوا الأهل
والأولاد والقيعان ويلهوا -يم سوا ^.١

ثقال البي قيائ!بجؤئم ت  ٠والدي مى يد ،0ؤ ددومول عل ما طونوذ
أي :من شدة
عندي ،م الدم ،لفاقحئم الملائئ عل '( طأ م
اليمن تصافحآكم إكرامالكم ونجينا لكم؛ لأيه كثازاديمن العبد ،فإف اف 4سبماةؤو\ق
شنه ويقويه ،كا قال ثعال :ؤأأؤبمأسوإ رادرئدى و؛تاثثهلم منبتهنه لءماو:يا]،
ولكن يا حنفللة ساعة وساعة ،ساعة وساعة ،ساعة وصاعه ،يعني ت ساعه االثب

مفجل ،وّ اعه ْغ الأهل والأولاد ،وّاعه لشن حر يعطن الإنساو لنفسه
راحثها ،ويعقلي دوي الحموق حقوض.
وهدا من عدل الشريعة الإسلامك وكالها؛ أف اطه عغيل له حق فيعش حفه

عبجثل ،وكدللث ،لشن حؤ فتعطى حمها ،وللأهل حو يطوف حقوثهم ،وللزوار
والفيوف ،حق فيعطوف حقوقهم ،حر يقوم الإنسان يجمح الخقوق الي عليه
عل وحة الراحة ،ويتعبد لقث عغتْل براحة؛ لأف الإئ اف إذا أثقل عل مسه وثدي

عليها مل وئم ،،وأصاغ حقوقا كثيرة.
وهدا كاكون ق العبادة وق حقوق القس والأهل والقيم ،،يكون كدللئ،
أيصا ق العلوم ،تاذا طلّتؤ الإنسان العلم ورأى ق يقيسه مللا ل مراجعة كتاُب ،مجا،
فلينممل إل كتانمج آحز ،ؤإذا رأى من مسه مللا من دراسة قن ^ ،٧فإثه سقل
إل دراسة ئن آحر ،وهكذا يرج مسه ،ومحصل عال ،كثيرا.

،ا-واو،مالإص1دنيااطاعإت

وذلل هذا نول امحت

٧٨٩

®إء الأغهال بالكات ،ئء لفل امرئ ما مىارُ ' ،وهذا

ثوى اليم؛لر ئل 4ما ثوى.

أثا الخم الئاف :محؤ اللإم ،ثانم؛ إذا ءة الإن ان  ٣بمه الرقاة به،
مثل أف يقول• فه عليه ئذر أن يثرب ا -إقمر ،ئهذا يذر محرم ،قلا تحل له أن يشزب
الخمر ،ولم ،عل؛ي ىارْ بمتن عل المول الراجح ،ؤإل كال يعص العلياء ءالت إيه
لا ميء عليه؛ لأيه يذر عثر منعقد ،ولكن الشحيح ائه ثدر منعقد ،ولكن لا تحوز
الوفاء به ،و؛ثل ذلك أن ثقول المرأْ؛ ممه عليها ئذر أف ثموم أيام حيضها؛ قهذا
حرام ،ولا محورأف تصوم أيام الخيض ،وعليها كفارةنجن.

أما المم الثالئ :قهزثدئ الطاعة ،أن ثزز الإسالثاوز طاعة ،مثل أذ يقول:
طب عل يذر أل أصوم الأيام اليم،؛ وص• الثاث عثر والرابع عثز والحامل عثز،

فيلزمه أن يوو،بمذرة؛ بقول اللمي ه :ررسئد'ر أذيطع افتفلممئه اُ  ،٠أويقول:
فب عل ثذر أن أصل ركعتم ،ق الصحي ،فيلزمه أن يوؤ بنذرْ؛ لأثه طاعأ ،ومد

قال البي ه؛ ر'س ثد-ر أو يطع اسء ءالتطعهارُ .٠
فإ(؛ ،اشتمل ثذر 0عل طاعة وعر طاعة؛ وجب أن يوق يالطاعة ،وعير الطاعة

( )١أحرجه البخارتم،؛ كتاب ،بدء الوحي ،كم ،كان بدء الوحي إل ،رمول اف هت؟ ،رثم(،)١
وملم؛ كتاب الإمارة ،باب قوله• رانيأ  ! ١١٢۶١^١بالنت* ،رقم( ،) ١ ٩' ٧من حد ين ،عمر بن
اختاب

( )٢أحرجه البخاريرت كتاب الأي،ان والتذور ،باب اJاJر  )jالطاعة ،رقم(  ،) ٦٦٩٦من حد ث
عاتنة هقنيثها-

( )٣أخرجه الخاريت كتاب الأيإن والنذور ،باب النير ق الطاعة ،رقم (  ،) ٦٦٩٦من حديث
عائشة فتيقبمتها•

قؤح ري1ض اس{ءتي ض؛لأم سد الوسإتي

٧٩٦

الثى
محال الولس -رحمه افه ثنال -فيإ ملة ض عبد اممب بن عمرو بن العاص

هقهبمآلأ أل البي .قال لهت ءايا عبد افب ،لا يئن مثل ملأن ،كال يقوم الئل محرك
تام الث؛ل،ا ماى الولمر هدا ا-قدث ذ بامسا الاستقامة عل الطاعة ودوامها ،وأف
الإئاللأ:مطثها.

عد ٥١؛ بن عمروألأتكوف مثل يلان ،ومحمل
ومحي أوصى الئئ،
وأف الئن ه أحي ألا:يدكن ام
هذا الإحام أل يكوف مذ امحئ
الرجل ،ومحمل أيه من عد اطه بن عمرو؛ أيمه لئلا يطلع عله الرواْ ،ونججل ٠٥
من الراوي بعد عي اممب ن عمرو•

وأيا كاذ مفيه دليل عل أف  ^١مذ الأمور والقضايا المضه منها ،يوف

ذكر الأشخاص؛ يلهيا كاف من هدي اللمي ه  ٠٥إذا أراد أف.تض عذ مي؛ فإيُ
لادكر الأشخاص ،وإنا؛مووU :باُلأقواممنلوذكدا زكيا  Ujأتنهذلك.،
وثرك ذكر امم الثخصر فيه فائدتان عفليمتازث
الفايدة الأول! المر عل هدا الشخهس.

والفائدة الثانية! أذ هدا الشخص ربإ سم حاله؛ نلأ يستحى الحكم الدي
 ٣٤٥٤عليه ق الوهت ،الحاصر؛ لأن المالوب ،سد افه ،يمثلا! هت اثني رأيت رجلا
عل فز ،محإذا ذكرت اسنه ،صالث ،لشخص! لا ثآكن مثل محلان؛ سمِيى أويزف
أويثزب الخمن ،أوما أممه دللت ،،فربا قم حال هدا الرجل ،ونسمميم ،ومد افن،

محلابجحؤ) الخكم الذي دكرتم ،ثن مل؛ ملهيا كاف الإ:بمام ل هدْ الأمورأول وأحس،

٨١١

ا'ا-؛او،نيالآمبمسسضسُاي

ئالخواب أن مول ت يكون نحكيمه بعد موته شحكيم مسه
يالشءالأول؛

قءيق ث شحي

•

مكا متا قثنث ه ،يعني ت أف
والشء اكازت ^٠؛ ^-لا محسدوأؤآ
الإثساذ مد نحآكم الكتاب والثنه ،ولكن يكون ق همليه جرج ،يعني• ما يطمئن أو
ما يرصى إلا رغتا عنه ،محلا بد من أف لا تحد الإنان ق ثسه حرجا مما ممى اش

وزموثة.

الشء اكالنات ؤومتدوا ^^ ١ه أي! امادوا انقيادا تاما ،ليس فيه تأحر

ولاتثهم ،فهدم ثروطسملأظالإي،افإلأ^•
أولأ:محا الئّوله
والئاق! أن لا تحد الإنسان ق مسه حزحا مما هماه الثم.ول ه.

والثالث :أنJa؛ نج)"اثابالغا.
وبتاء عل هن»ا ثقول :إف الد<ين محكمون المواص الأن ،ؤيتركوف وراءهم
كتابه افه ومحنه رموله ه ما هم بمومتئن؛ ليوا بمومنتن ،لمول اممب يعال• ؤ ثلأ
دره لامحندثحئ يذهمق مثا

ين4تِه ،ؤلموله؛

لم عذكد

ما أنزل أق ١٠^٥؛^ ،هم الكغرإِ 0ه لالأئدة؛أئ] ،وهؤلاء الحكمون لالموانين ال
محئموما ل مضيه معينة حالفوا فيها الكتاب والثنه ،لهوى أو لظلم ،ولكنهم
امحئدلوا الدين بيدا القانون ،وجعلوا هدا المانول تحل محل ثريعة اش ،وهدا كفر؛

حى لو صلوا وصاموا وثصدلوا وحجوا ،مهم كمار ما داموا عدلوا عن حكم افه
~وهم يعلمون بحكم اض — إل هذه الموان؛ن الخالقة تحكم افب.

٨١٢

فلح{و\شاساسقمنهلآ،اسيئالرسدتي

ؤ ثلأ ووه لامحثوث حئ بمدهوث يثا ثجتر يثهنَ ثم لا محدوأ

ؤآ \ي.لإى ^ ١ثس س\ ميث  iلاسْ:ا■] ،فلا تشرب إذا نما:
إف من استدل ثريعه افه شرها من الموانتن فإثه يكفر ولوصام وصل؛ لأف الكفر
سعض الكتانم ،كفئ بالكتانم ،كله ،دالشرغ لايتبعص ،إماأن ئومن ُه حمينا ،ؤإثا أن
ثكمربه حمينا ،ؤإذاآمنث ،بتعض وكثريئ ،نعص ،فأنث ،كافئ با-اثم؛ع؛ لأف حاللئ،

يقول؛ إيلئ ،لا ثومن إلا بإ لا نحالف  ،هواك ،وأما ما خالفن هواكَثلأ يؤمن به،
^ ١هوال،كفئ ،قانت ،بدللئخ ابسث ،الهوى ،واقثاJدث ،هواك إلها من دون .،٧٥١

فالحاصل :أل المسالة حهلرْ جدا ،من أخطر ما كون بالشبة لبعض حكام

المسلمين اليوم ،فاغإم قد وصعوا هوا(يرل نحالمؤ الشريعة وهم يعرفوف الثريعه،
ولكن وصعوها —والعياذ أ\ج— تبتا لأعداء اممه من الكثرة الدين سنوا هن.ه الموانين
ونشى الناس عليها ،والعجم ،ايه لمصور علم هؤلاء وصعق— ،ديتهم ،أمم يعلمون

أف واضع القانون هويلاق بن يلان من الكمار ،ل عمر فد اختلثت ،العصور عنه
من مئايت ،اوث.نين ،ثم هو ل مكان هنثلف ،عذ مكان الأمة الإسلامية ،ثم هو ل

سعس ،عمحثالفن عن محونم ،الأمة الإسلامية ،ومع ذلك يقرصول هذْ المواس عل
الأمة الإسلامية ،ولا يرحعوف إل كتاب ،اممه ولا إل منة رمول اممه ه ،فاين

الإسلام؟ وأين الإيإن؟ وأين التما..يق برسالة محمي .ه واو 4رسول إل الناس
كافة؟ وأين التصديق بعموم ّر الته وأما عامه ل كل ثى؛؟
كثثر من الحهلة يفلوف أن الثريعة خاصه يالعبادة التي بيثلث ،وثيث افه عِإتجل

شل ،أو ق الأحوال الشخصية من نكاح ومثرامث ،وشبهه ،ولكنهم أتتطووا ق
للئ ،هدا؛ فاسأل ما هي
هدا الظن ،مالشريعة عامة ل كل ثيء ،ؤإذا ثئت ،أن

قؤح ^u؛ Jاساأءتي _،ئلأم سد الوسااتي ءثإآقثشد؛ثؤ

٨٢٠

الأحرى ص اش نثة ،وادارءوا مها ،ونازعوا فتها ،وذخموا الأم إل ليهم موسى

فقال لهم' ؤإة آقت يأءِ5،م أن ينجوا بمأ ه

اذبحوا مرة

وحذوا عضوا من أعضائها واصربوا به القتيل وسيخ؛رثم القتيل من الذي قتله.

صالوا له! ءؤأشا ١JJهزوا ه أي 1اتضحك علينا؟ وما صله البقرة برجل ئل؟
وكما محيا القتيل بعد موته؟ وهدا من جدولت ،ض إمرائل وعنادهم ،ورجوعهم
إل العقول يوف النص ،هؤلاء رجعوا إل عقولهم الوهمغ يوف النص ،ولوأحدوا
بالنص ل1اموا من هذا ءؤ3اد أعود اش أن أؤف ثذ ينتجلجك ه لأف الذى تخر

بالثاس جاهل معتد عليهم ،واجهل هتا بتعنى العدوان،

اش أن أ'ؤبما بى

الهي A

يلنا رأوا اثه صادق ~وُو صادي

مالوا! ^^١؟ لتا رؤن تما

يآ ما بج 4،لو أنئم أحذوا أي بقرة مى الثوق وينحوها محل القموذ ،لكن
رعنتوا ،وسددوا فشدد  ^٥١عليهم ؤ داؤاأيغ لتا ر،ث تمأا!؛؛ ١ما ئ قاد إوعُ يئوق
إغنا بهمآ لا مأرص ولا يوه؛ لا فارض؛ يعني ت لا طاعنه  ،3الس تجثره ،ولا بكر؛
يعني! صغيرةُ ،ؤعداف يك دالأفا هافم-أوا ما تؤ*مودك■ ؟ ١٠تالقرةت  ،] ٦٨أمرهم أن

يفعلوا ،وهذا ثأكيد للأمر الثاُق! ؤإة أقن يأمث،نم أن ثدبموأ بهمأه لكنهم آبوا،
ءؤدالوأ آيع ثا تيمك تغن ثنا ما لونها ه لاومرْ;هاُ] عزفنا بنها هأمحرنا ما هو
لوما؟ ءؤءاو إئهء يزد إننا بمر؟ صنتآء مائع لوثها ئثر أفنيث ه

لاوقرة:ا،آ] ،شدد عليهم مرة ثان؛ه ،لودبحوا أي بقرة ه  ،<^ ١٠ولا دوعواة بمتن
،٤٥٠٥ه لكفى ،لكن يشددوا فشدد عليهم ،من نجد بقرة عل هذه الصفة؟ ؤه<مرآء
 ^١٠لزيها س_وأفشث ه> ،لوما حميل صاذاق.

شح رياس اساسق،زهدم س |دررطتي

٨٢٦

التج
ئال الولف ~رخمه اش ثعال~ في،ا ملة ل باب الأمر الحايظة عل الئنة
ولدا-بما ،عن العرباض بن اؤيه هههه قاو :رروعظنا رّ وو اف .موعظه

بليعه وجانت ،منها القلوب ،ودرهن مئها العيون" وهدا من دأبه ه أنه كال يعظ

الناص بالواعظ أحيايا عل وجه ران— ،،كإ ق يوم ا-اثمعة ،حطب يوم ابمعة،

وحطب العيدين ،وأحيايا عل وجه عارض ،إذا وجد متب يمتصي الوعقله ،تام
يئأبممُ م.ظ الناز.

ؤمن ديالاح موعظته ه بعد صلاة الغوف ،فاثه حطب ،ووعظ موعفله
عفليمه بليغه ،من أحثا أن يرجح إلتها يعليه بكتاب (راد المعاد) لأبن الميم
لآىقأسقرُ

أما هنا فمول; رروعفلنا موعفله ثليعه وجلت ،منها القلوب ،وذرمت ،منها

العيوذار .وجاJت،؛ يحني؛ حانت .،ودريت ،العيوف من ادثكاء ،فأرمتج فيهم تأثترا بالعا،

حز يالوا :يا نمول ،اممه ،كأما موعظه مويع فأوصنا؛ لأف الوئغ إذا أراد المغادرة،
فإثه يعظ من حلمه بالواعظ البليغة التي كون ذكرى لهم ملأ ينسوما؛ ؤلهذا يد
الإن اف إذا نعظ محي فراقه لنفر أو عم ،،،فإف الوعفله تمئث ،ل ملس ،الوعوط
وثبقى ،لهدا قالوا! كأما موعفله موثع هاوصنا.

هقال ،و .:ررأوصزكم بتئوى افب ؛ وهده الوصيه هل التي أوصى اممه عغجل
تلطم وإبام آي> آقزا
وصتا امم؛و> أووأ
عباده ،كإ قال ،نعال:
أقن ؟[ ١٠الماء ،] ١٣١ :والتقوى كلمه جامعة من أم الكلمإيتج الثرمحة ،ومعناها؛ أل
(ا)زاداس(ا/ممإ-ا،م؛).

فؤح يياض اساسي) ض ؟لأم س الرطص 0ئؤة4قوظ

٨٢٨

وملهت رروإذ دأٌر علتئم عبق حبتي® يعني ت حس ولو لم ؟كن ثى العرب،
لو كاف مى الحبشة وثول وجعل افه له الثاكله ،فإف الواجب الشيع والطاعة له؛

لأيه صار أمبرا ،ولو ملنا بعدم الشيع والطاعة له ،لأصح الثاس محوصى ،كل يعتدى

عل ام ،وكل يضح حقوق الاقرين•
وموله؛ راوالش٠ع والطاعة،؛ هدا

مقيد با ثدْ به الئي ه حث قاو!

«ق الطاعه  jادروتا،راا ج الطائ ق اموف،إي الطالحه و  ،^١ض:
محا يقرْ اليع ،وأما ما ينكرْ الئٍ/غ ،ملأ طاعه لأحد فيه ،حى لوكاف الأب أوآلأم
أوالأمثر العام أوالخاص ،فإنه لا طاعه له.

ظ لو أ< ولأ 1 ^١ن لا تحو  ،^١نما :لا شيع زلا طاعه؛ لأف
الصلاة مريضة ،مزصها اممه عل العباد وعليك أنث ،أيصا ،أنث ،أول من يصل،

وأنث) أول من ئفزض عليه الصلاة ،ئلأ ثيع ولا طاعأ.

ولو أمرهم بش؛ محرم ،كحلن ،اللحى مثلا .نما :لا ثيع ولا طاعه،ثحن

^ ٠نمنك!،ى نمئ  ،،^١ق \ض \ ^١(( :ذتر وغؤ[ الشؤاربا)رُ

وهكاJا كل ما أمز محه وئ الأمر ،إذا كان معصيه طه ،فإثه لا تيع له ولا حناعه،
نجب أل يعمى علنا ولا يم به؛ لأف من عمى افه وأمز العباد بيعمتة افه ،فإمحه
لا حى له ق الشيع والهلاءة ،لكن تجن ،أف ئطيأ ق عم هدا ،يحني؛ ليس معنى
( )١أحرجه الميارىت كتاب الأحكام ،باب المع والطاعة للإمام ،,..رنم(  ،) ٧١٤٥وم لم•
كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراءل غيرمعصية ،رفم('أخا)،من حدث عل بن
أي طالم ،ختئنبمثه,

( )٢أحرجه المخاري :محاب الناس ،باب تقليم الأظفار ،رنم(  ،) ٥٨٩٢ومسلم :كتاب الخلهارة،
باب؛ حصال) اكلرء ،رقم(  ،) ٢٥٩من حديث ،ابن عمر غءؤلأبم؛ا,

\-ا-بمو،نيالآمواسسضاسوادابما

٨٢٩

دلك أنه إذا أمن ُنعصية سقط طاعته مطالثا ،لا ،إثإ سقط طاعته ق هذا الأمر

المعم ،الذي هو معصية فه ،أما ما سوى دللث ،،فإثه محب طاعته ،وهد ظن بعض

الثاس اثه لا تجب طاعة وئ الأمر إلا فيإ أمز اض به ،وهذا حهلآ؛ لأف ما أمز اممه به
فإثه نجب عالينا أذ نئذه ومعله ،نواء أتننا به وئ الأمر أم لا.
هالأحوال ثلاثة؛ إما أن كوتا ما أمز به وئ الأمر مأمورا به ئرعا ،كإ لوأمز
بالصلاة مع انجإعة مثلا ،مهذا نجب امساله لأمر اش ورسوله ولأمر وئ الأمر.

ؤإما أن يامر وئ الأمر بمعصية افب ،من يرك واجب أو فعل محرم ،مهنا
لأطاعه له ولانمع.

ؤإما أن يأمر الثاس با ليس فيه أمر ثرعي ولا معصسه ثرعيه ،ههذا تجب
هَمحأوءثمحأهمظه
طاعئهفه؛لأن
لالناء:أ،ه] ،صناعه وئ الأمر ل تجر معصية طاعه ممه ولنموله .واممه الزهق.

ثم قال ه' رامإيه مذ يعس يخأ منم ى احتلاما يرارا بمي؛ أل من يعش
منكم ويمد له ق ءمر ،0مثري احتلاما كثيرا؛ احتلاما كتيزا ق الولاية ،واحتلاها

ممزا  ،3اوأي ،واحتلاها ■^ ١ق اشل ،واخلاها كثثزا و حال الناص ئموئا ،وي

لم يممرصوا
حال بعض الأفراد خصوصا ،وهذا الذي ومع؛ قاف الصحابة
حش حصلت الفتى العفليمه ل مقتل عخاف ئؤهبمنئ ،وعئ بن أف طالب دْ؛ءممنبمن،
وملها مقتل عمن بن الخطاب ^^_ ،وغر دك من الفتن المحروقة ق كتمب
التاريخ•
والذي تجب علينا ~وحن إزاء هذه الفتن ،أن نمساك عا سجزتئ الصحاة

^^٤؛؛< ،وألايخوض فتي ،وألا يكلم فيه؛ لأيه كا قال عمربذ همد العزيز ;؛?؛؛:٥^١٥

سسس؛لأمسامسصإأسيوغ

٨٢٢

يكون ،كل هذا تبعا للئيامة ،ولكن —عل كل حاو— ما جرى ئ الصحابة

علينا أن هم ،عنة ،كإ هومذهب أهل الئق وا-لثاعة< ،و لأتكوذ
ذ ه لوبتا غل عل أحد منهم ،يحبهم كلهم ،وسأل افن أن يمثا عل حبهم ،يحبهم

كلهم ومول ت ءؤرت ١أعبر دثا وِلآحوةا اؤمك< سبجثا إلايش ولا ؤيمل ق

هزتا غلا ,لقيث  ١^٠١٠رنآإئلث رءوف ؤحم ه [الخنر.] ١ ٠ :
قال البذه؛  -وهو الصادي الممدويى-ت رروإية مذيعش مناكم مم ى
احتلائا يرا؛؛ وهذا هو الذي وير ،ولكن هل هذه اهاله  )Jyjعل كل زمان،
بنعتي أف ض عاش مذ الثاس موف ،يرى الئغؤ ،أوأف هدا خاص بض خاطبهم
الرسول

ربإ مول؛ إله ^٣.؛ عل كل رمن ،قالذيذ عئروا منا يجدون الاختلاف
المظيم ب؛ذ أول حيامحم وآجر حثابمم ،منن عاص ومد له ق العمر؛ رأى التعم
العظيم ق الناس ،رأى التغبمر؛ لأيه كإ قال الرسول عثوأئأ،ةئمت ارمذ يعس

منآكم مثوى اختلائا يرار ،محي وي ،حصل خلاف و؛ذ الأمة ق الئياسة ،وق
العقيدة ،وق الأئعال ،والأحكام العملة ،م إو الرسول د .حث> عند هذا
الاختلاف ثل لزوم ثق واحدة ممال ^ ١ :بش وثق الخلفاء الزاثدين
الهديئ عصوا علتها بالنواجذ.*،

قالزسول ه أمننا —عندما ثرى هذا الاختلاف— أن ئلزم ثننه ،دقالت

'رعلبجم بثتحٌ يعني• الزموها .وكلمه؛ عليآكم ،يقول علمإء الثحؤ؛ إما جارويجرور
محول إل فعل الأمر ،يعني ت الرموا ش•
ومتنه ءقوآكلأْؤك؛ةم هم•،

التي يمثى ،علها ،عميده ،وخلئا ،وعملا،

^يض؛لأمسامسظأقهظز

٨٣٦

دين افي مهئ صلاله ،ؤإو ظن هاحثها أما حيئ ،وأما هدى ،فإي صلاله لا ثريده
من اممب إلا مدو

وقوله صلواُت ،اش وتلامه عليه• رأكل بدعة صلألة،ا يثمل ما كاف ميثدعا
ق أ صله ،وما كال بدعا ق وصفه ،قمثلأ :لو أف أحدا أرآد أن يدكن افءيأذكار

معينة بصمتها أوعددها ،بدون ئق ثابتة عن رسول افه ه ،فإما ننكر عله ولا ننكر
أصل الدكر ،ولكن ينكر رنيه عل صفة معينة يدون ذلل•

فاذ هال ،قائل ت ما ثقولوف ل مول عمر غكيثن جنن أمر أبا بى كعب ومثأ
الداري ئئقبمعا أن يقوما يالثاس ل رمقال ل راومحهم ،وأل تحثبع الناس عل
إمام واحي• يعد أن كانوا أوزاعا ،محرج ذايث ،ليلة والناس حلم ،إمامهم ممالت
ارنعمتا البدعة هذْ-اا ا فآثنى عليها ووصمها بأما يدعة ،والثم»ول
يقول رركل بل• عه صلألة . ٠١

ميا:إل هذْ البدعه ؤنت بدعه مثتدأْ ،لكنها ئدعه نسبيه؛ ^^ ،لأف الثل

 .ص ل باصحايه ثلايث ،ليال أوأرح ليال ق رمفاف ،يقوم مم ،ثم ئف ق الثالثة
أو\لإ\د.أ وقال; ارإق حنست ،أن مزصى علت،كلم  ' ٠ ٠مماز الأحتءإغ عل إمام واحد
ل قيام زمضاف ئنة تئها الثئ ،.ولكن تزكها حوما من أف تقنصن علينا.
مبمت ،الحال عل ما هل عليه ،يمل اوحلأن والثلاثه والواجد عل) جدة؛

 )jخلافة أبي) بكر ول ،أول خلافة عنز ^؛^ ،١ثم مع الناس) عل ،إمام واجي"،
( )١أخرجه سوالوطأ(ا/أا؛).

( )٢أحرجه البخاري; محاب الخمعة ،باب من ثالر ق الخطية بعد التاء; أما بعد ،رقم(  ،) ٩٢٤وم لم•
محاب صلاة السافرين ونمرها ،باب الترغيب ،ل قيام رمضان وص التراويح ،رقم( ،) ٧٦ ١من
حديث ،عاسة

•

٨٤٢

قؤح

اسا،ضض ؟لأم سدامس،ء،

مسه عل المعصية التي هى تسب ليحول النار .ت أل اش العافيه.

ومع هذا يقول ثعال؛ ؤو»قعا اوثشم؛و؛ه يعتي; جعالناها

jjjiiXSi؛

وعيرهم من المحتاجين إليها ،يتمثعون  ، ١٢٠ويستد.خثون مؤا ق الستاء ،ؤيحنون
 ١٢مياههم ،ويهلتخول علميها أكلعنتهم ،مهل مصالحه ،ولكن مد يكون مضرة؛ كإ

قال الثى ه ق هدا الخديث؛ ارإو هدْ النار عدو محم* مهي عدوإذا لم تحين
الإُساذ صطها ومحييها ،وصارت عدوا إذا ءؤ إ فيها أوثعدى ،وط فيها باق لم يبعد
ماثكون سببا لاشتعاله ،أوثعدى فيها بان أومحدُا حول ما يشتعل مريعا ،كالبنزين
والغان وما أثب دلك ،،محإتبما ثكون عدوا للأت ان.

وق هدا دليل عل أن الإنساو يبغى له أف يئخد الأحياط ق الأمور الّي،

تجنى سرها؛ ولهذا أمت الإن اف عند الثوم أن يطفئ النار ولا يقول هدم سهله أنا
^ذا اءوعنىJئUلأنجوخل بال.
ؤمن دلك ،أيما صإمامتح الغاز التي حدثمن ،ل عصرنا الخاخر ،لهامات

 ^١محب ،عل الإئسان أن يمممدها؛ ^ ٠يكون فيها ثيء من الئريلإ_إ؛ فتملأ ا-ثو

من  ، ٣١ءإذاأشي الأات ا<يى  ^١ظ.
ؤمن ذللث ،أيصا أفيائن الكهرباء ،ينبغي عل الإنسان أن يكوف حريصا علميها
ومتثقدا لها ،وأل يكون الل.ي يركبها ثخقتا عارمحا مهندسا؛ حص لا تركت ،عل

زجه ا<قلا؛ سم 1لكح  ،^^١إثا احبماما كالئا للت ثلمه أو يزء تنه،

 ^١أذ الإنسال نجب عله الاحزار ثن كل ما تجنى صررْ•
ؤإذا كاف  ٠١^٥ق نار الدنيا ،محكدللمثج نجب أن مجرس مماكون ميتا لعذايت ،النار

ق ا لاحرة ،من أسبائ ،المعاصي ،ووسائلها ،ودرائعها؛ ولهذا فال أهل العلم قءهإق؛

٨٤٢

-،ا-واو،همالآمطسسضسواعابما

إف الوسائل لها أحكام القاصد ،ؤإف الدرائع نجب أن سد إذا لكنت دريعه إل

م ،حشته من  ^١و الهلاك .زاضُالزمق.
متقمحم

 — ١ ٦٢الثاع 1عنه ،هاو،ت هال ،رسول ،اف ه•' ءإو مثل ما سثني اف به من
الهنتم ،والعلم'كنثل عيث ،أصاب أرصا محكانتج منها طاممه طثه ،هبلت ،الاء محاك،

الكل؟ والعنب الآكئثر ،وكاو منها أحادب أمثكت ،الاء محنخ اش نجا الناس محشرثوا
منها ونموا ورزعوا ،ونخاج طائفه منها احني إينجا هئ قيعاو لا مم!س اثإ ماء

ولاتنبئ كلأ ،ذدلل ،2مثنمن همه ل دين افه وصته بإ بمش افه ثه هعلم وعلم ،ومثن
س لم يرمغ بدلك رأتا ولم مل هدى  ،^^١ ^،١أزسلغ به  ٠١١١٠مممؤ علته.
ا<همه)ا يصم القافج عل الشهورومحيل كسرها ،أي :صان هميها.

الشثخ
يكز المولفن "رخمه اشُتعال -فنا ملة عى أي موسى الأشعري ختهئئ ق

هدا الم  ،^٠^١صربه اوئ .ممالت رالأ م ما دش اف؛ه مذ الهدى والعلم
كنثل عينج،أصاب ،أرصا ١٠الغيث :،يعني :الطن ،محكاستج هذ 0.الأرص يلاثه أقسام:
ئم رياض هبلت ،الماء ،وأنثت ،العشنج ،اكثثر والرؤغ ،محاسب الناس <أاا
وقم آحر قيعان :أمنكّت ،الماء وانممع الناس به ،فامتموا منه ورووا منه.
 ، ١ ١أحرجه الخارمح،ت كتاب العلم ،باب ضل من علم وعلم ،رقم( ،) ٩٧وم لم :محاب المقاتل،
باب؛؛ات ،مثل ما بعث الغي .من الهدى والعلم ،رنم(  ،) ٢٢٨٢محن حدسن ،أيٍر موصى
الأشعري نهبمتن.

ا-ا-و1و،نيالأمباسسضسوأي

٨٤٧

واثه ليس هناك نسل إل النجاة إلا باتياعه ،والشر ق طريقه ،والتمسك تنديه.
يمن لوائل هدا الحدث :محاق عظم خق ائ ه ض أي ،وش كاف لاثاءلو
جهدا ق منعها وصدها عذ كل ما يصرها ل دينها ودنياها ،كإ يكون صاحب

الناوالتي أويدها وجعل الحنادب والمراس مع فيها وهويا خد نيا.
وبناء عل دللئ ،،هإذا وأيث ،س اتير .عن ثيء؛ فاعتم أف فعأه ثز ،ولا مل
هل هوللكراهة أم هوللتحريم ،اترك ما ش عنه ،نواء كا 0للكراهة أوللتحريم،
ولا لإض مثالئ ،للن اءلة؛ لأف الأصل ق ئي الئّوو  .أنه لشحريم ،إلا ^١
قام دليل عل أنه لاا٤راهة افز.أمم.

وكدلائج إذا أمز بثيء؛ فلا مل هدا واجب أو عثر واحمت ،،افعل ما أمن به،
مهو حثر للئح ،إن كاف واجتا ممد أبرأيت ،ذمتك ،وحصاJث Vعل الأحر ،ؤإف كاف

متحبا ممد حصنت ،عل الأحر ،وكنث ،متيعا تمام الأبلع إلث<ايوي ه ،سال اممه
أل يروينا ؤإياكم اباعه ظاهزا وباطنا.
-مًهيقبم —

 " ١٦٤التابع• عئه• أف رئول ،القي .أمر بلعق الأصاع والصحثة ،وهال;

ُرإكدم لادد*رو 0ق ه اوو'قه»ااُ ^ ١٥منلم.
ول رولإ له® :إدا وقعن لمته أحدثم هتثأحدها ،هشط ما'كان •يا من أدى،
وناقلها ولايدعها Jلئيطان ،ولاينثغ يد ْ.باميل حتى يلص  ١^١ينه هإثه
 ١أحرجه م لم• كتابر الأثرية ،باب ،اسمابح لعق الأصاع والقصعة وأكل اللهمة السانطة
بعد مح  Uبمسها س أذى ،وكراهة سح اليد قل لمه ،1رقم (  ،) ١٣٣ /Y ٠٣٣س حديث،
جابر بن عد اف

فؤح رداساسإسقضئلأمسيدالوسلم

٨٤٨

لايدوى ق أي طعامه الم'كه>،راآ.

وق رواته له؛ رءإل اشطاو يئصر أحدثم عند"كل قيء مى شأنه ،حس ءئئرة

عند طعامه ١^ ،تمطئ من أحدثم الثمنه يشط ما ثاو تتا مى أدى ،د]كأؤالها
وَلأَ1غثا لأئطال»ا؟ا.

الترح

يكز ا،لولث -زحمه  -^^٥١ما مله عنر جائر ُزا عبد اممه غقؤممبمئ عن ،البتر
 .ق آدامت ،من ،آدايت ،الأكل ،منها؛ أف الإئ اف إذا مئ من أكله فائه يلص أصايعه
ويلعق الشحثه ،بمي* يلحمها حى لا يبقى فيها أثر الطعام ،فايئم لاثدروف ق
أي طعامكم الآوكة ،ئهدان أذيان؛
الأوو،ت لم ،الصحفة.

؛^١^١؛ ;،لم ،الأصاح ،والنئر ةقيآص1وأصأ لا يأمر أمته بئيء إلا وفته الخثر
زالإركة.

ؤلهدا قال الأطباء؛ إن ق نم ،الاصايع منر بحد الطعام قائده؛ وهو سر

اقضم؛ لأن الأنامل فيها ماده -يإدن افه— نفرنها عند اللم ،بعد الطعام تيز افئم،
( )١أحرجه مسلم; كتاب الأثرية ،باب استحباب لق الأصاح والقصعة وأكل ،اللممة الماقطة
بعد مح ما يصيبها من ،أذى ،وكراهة مسح اليد قل ،لعقها ،رقم (  ،) ١٣٤ / Y ٠٣٣من حديث
جابر بن ،عبد اش رْ.بمته.

( )٢أحرجه م لم؛ كتاب الأثرية ،باب استحباب لعي ،الأصاح والقصعة وأكل ،اللهمة الاقْلة
بعد مح ما يصيبها من ،أذى ،وكراهة مح اليد نط ،لحقها ،رقم (  ٠٣٣؟ ،) ١٣٠ /من ،حديث
جابر؛ن ،عبد اممه(يؤهقنؤإ.

شمح (؛اش اسر|ض ض تلام سدالرساتي صإأئئيؤغ

٨٥٢

ؤمن هذا ا-لثديث يعرف أل الرشوة من عظائم الأمور والتي أدت إل أف يقوم

الحم ،قآئهؤئتمُ حطيا ق الناس ،وتجدرهم من هذا العمل؛ لأثه إذا ئشا ق يوم
الرشوة هلكوا ،وصار كل واحد منهم لا يقول الحي ،ولا تجفم بالخى ،ولا يقوم
بالعدل إلا إذا رمي والحياد يافب,

واوشوْ ملعون آخذها ،وملعون معهليهار  ،٠إلا إذا كاف الأخذ يمع حق
الئاس إلا يرشؤم ،ثحينئذ يكون اللعته عل هذا الأخذ لا عل انملي؛ لأف انملل
إد،ا يريد أن يعطي لأخذ حقه ،ولا مييل إل دلك ،إلا بدغ  ، ٥٠٣^١ثهومعذور،
كا يوجد "والمحال بافب~ الأف ل بحضن المسئولين ق الدول الإنلامتة؛ من لا يمكن

أن يقضي مصالح الثامن إلا مذْ الئشوة والحياد ياض ،ييكون آكلا للهال بالباطل،
صا منه لأحنة .سأل اف ،العائ.

والواجب عل من ولاه افه عملا أن يقوم يه يالعدل ،وأن يقوم يالواجسر فيه
يخس ،المتطع.

ؤمن ذللن ،أيصات أن بريره ومح ،أمه ■بماعة مى الأنصار ،كاثبها أهلها عل

تسع أواق من الفضة ،يجاءت إل أم المؤمنين عائشه رْءؤفيعئها ستعينها؛ ثهللتجا
منها العويز لتقفى كتابتها ،دقالتات إن ثاء أهللث ،أن أعدها لهم !_J*J ،انقدها مدا،
ؤيكون ولاوك ل هعلمتإ ،فدهست ،بريرة إل أهلها ،يعني ت أسيادها ،قهالت ،لهم
ذلك .،هقالوا :لا .النلأثلا .مبمح:ريرةإلعابمة نهءهوسمزا؛أو أهلها
ا أ حرجه أبو داويت كتاب الأقضيه ،باب ق كراهة الرشوة ،رنم (  ،) ٣٥٨٠و\ذز1وذي ',كتامحتج
الأحكام ،باب U ،حاء قالراثىوالرتثىق الحكم ،رقم( ،) ١٣٣٧وابن -U؟:،،مماب،الأحكام،
بابؤ التغاJذل .ق الحيف ،والرشوة ،رنم (  ،) ٢٣ ١٣من حديث ،ابن عمري

'،ا-واواسالآ4وباسسضاسوأدابها

٨٥٢

ت ااحذ-؛ا واشرطي لهم
قالوا؛ لا بد أن يكوف الولاء لّا• مقال اللمي
الؤلأءَ ،ق الزلأءُ لن أءش» ماخدما زاشوطت الزلأءَ 'يم ،ثإ خطث الءز
ءثجألصلأْؤص) وقال؛ راما باو أقوام يشرطون ثزوطا لبمغ ل كتاب افه ،ما كال
من ثرط ليس ق كتاب النب قهو باطل ،وإذ ثاف مق ثزط ،قصاء اف أحي ،وثرط
افأنثق،نإءا النلأ'،لنأتي<'ا.

محمن دلك أيصا؛ أف امرأة من بتي محزوم كاثت سمر

مول لالناسأ

أعثروف فيئا ،فيعثروما -<٤١؛؛؛؛ القدر والمريه وما أشبه دلك ،من نخ التيت ،ثم

بعد دلك ثقول؛ ما اعرءونى ثيئ ا تجحد دلك ،نأمر البي ه أن مهي يدها؛
لأقبما مارقة ،هي<ْ ت<يقة ،فاهتمت قريش لهدا الأمر؛ كيفن مشر يد محزوث من

بتي محزوم ،من تمار مائل النرُبإ ،محشوا ئن تشمع إل الثذ ،^■^١^٤
محأرشلوا أمامه بن ريي< بن حارثه فققبممحا؛ لأل البي هؤ كاف محبه ومحث ،أوا،0

فئم اللمي ه ق فان تلك ،المرأة يشمع لها ،محقال البي

؛ ارآتثع

ل حد مذ حدود النب؟ ا يقوله منكزا عليه؛ لأف حدود اف لنز فيها فقاعه ،محإذا

وصلت ،للسلطان فلمس اممه الشاك والشي لهر ا.
ئم قام ل الناس عطث ،،محقال؛ "ألا وإو مذ آكاذ  ٠١^٥إذا نزى فيهم
ؤإدا نزى مهم الصعيم أقاموا عليه الخدر؛ .وأحمت أذ هدا هو اثدي
الشريف
أه1اك ،الأتماتج.
()١أخرحه الخاري :محاب الشروط;،اب ،الشروط ق الولاء ،رقم(  ،) ٢٧٢٩وسلم :ياب ،انمق،
;اب ،إما الولاء لن أعتق ،رنم ( ،) ١ ٥ ٠ ٤من حديث ،عاتثة ةءؤقبم؛ا •

( )٢ب ماللث ،ل الوطأ(آ ) ٨٣٥ /رقم (  ،) ٢٩عن الزبم بن العوام توله.

ضح

٨٥٤

اس1أهتيمثأ؛لأمس ايرسيق

ئم محال ءفي4ألصاوآؤئ؟أت ،اوائم اف -يعني ت أحلث ياممه— لو أق فاطثه بنش تحثي
نزت لمطنت يدهارار أ ،فهل هده الخزومية أفصل أم فاطمه ئنت محمد؟ فاطمه
ت ،رلو أل فاطمه بنت محمد تزمئ
أفضل منها ،ومع دلك يقول
لهده مذ ا-قمف العاوصة ،لكال —صلوات اممه ونلامه عل؛ه~ من هديه

اثه بنطبح الناس لأمور رانية ،ولأمور عارضة ،وسبى لنا حديث العرباصى بن
ماريه قال،ت حطنا رمحول اممه س حطبه بليغه ،وجلت ،منها الملوبؤ ،وذرين ،منها
العيون.

والخلأصةت ائه يستفاد من هدا ا-لثديث ،ايه يتغي للأن ان من قاض ،أو ممن،،
أو عالم ،أو داعية ،أن كظب ،الناس ل الأمور العارضة التي محتاحوف فيها إل بنان
الحي ،وق الأمور  ،^١^١مثل ا-اثمعة ،والعيدين ،والامتقاء ،والئسوف ،ك،ا مر،

وهدا من هدي رسول اممه ه وحس ثبليغه؛ لأة الئيء إذا حاء ق وفته عند حاجته
صازلهJولأكثئ.

وقد مل ا،لولنن ^ ^٥١عن ابن ع-اص تهنمحأ ،أف البئ ه قام فيهم
حهليتا ،وهد.ه من حطبه العارضة ،.ممد قام فيهم حطيبا وقال• ررإ؛كم ييثوروف
يومالقياْة-محما0ماةعزلأ».

،،إكتمم محشورولءا محشوروذت يعني ت لجموعوف  ،3صعيد واجب ،ليس فتي
 j_1الخا -إذا رفع إل السلطان ،رغم( ،) ٦٧٨٨
UI
( )١أحرجه الخارى :محابح الحدود ،باب ،ما<مة
وم لم :ياب ،الحدود ،يابذ قطع السارق الثريقح وضره والنهي عن الثماعت ق الحا.ود ،رقم
(  ،) ١ ٦٨٨من حديث ،عاتشة زمح.بمها.

٨٥٥

ا'ا-باد،همالأ|<باسسضاسيادابما

جال ،وليس فيه أؤديه ،ولا ثناء ،ولا أشجار ،يسمعهم الداعي ،ؤيممذم المز،

بمي •،لودعاهم يلغ لأسثعهم معا؛ لأل لتس ئناك ما تجول محثهم وبتنإّإيهم،
هدهمابمزأي:؛درئهمبما.
ءاحماة عراة غرلا،ا ون ،رواية! *•ما.١١

حفاْت ليز عليهم نعال ،ولا خفاف ،ولا ما يقوفئه أرجلهم.
عراة! ليس عليهم كوة ،بائية أثارهم.
عرلأ :يعي :غيرَ محوس.

والخثان هو؛ قهئ ايلل؛ الشكون عل امحمة ،وتحئ من أحل ممام الطهاؤة
'^،Sسقهإنثاءالأ١

صُبجمح؛محض4ممال ،ص\لإو\إ محثئاِسكو
ثيء ،ثم امثل ل لدلك بموله يعان)! ؤ َكما بدآتآ أول حتأ ،3ؤيالأ< وعدا ^٥٠

لداَة

لالأسا«؛ئ'ت] ،بمي •،أف  ،٥١نجشزهم ي بدأهم أول ،حلق،

تجرجوف من بملون الأرض تجا حزحوا من بملون أثهاتبمم ،خفاة عراة عرلأ؛ ءونأ

ثدأد-آ اول "ص-أؤ ،ؤيدءُه .م ثال عغجل:

ءقأه أتم :،مؤكدا ،أكد،٧٥١ 0

عل ،مسه؛ لأف هدا القام متفؤ ،^٠^١ ،هاف مى النم من كدي،ثامحر والعياد
ئاممه ،وقال؛ ^ ي ،إلا-حكاماآذيا يمؤبم ،ثبمتيا وما
ءقنأإدا'ئ يأأك>ه•
ققال  ^١مهيل:

لالؤ»نون:يمآ]،

حديث ،البي ءثيادقلأرآلثأ؟إُ غذا امحبمث> ،ئمالت ،عائشة خ؛.بميا :وانوءتاْ.
الزجال والنساء يتظز بعضهم إل ،بعض؟ ممال ،اا1تي< .رثا عايشه ،الأئز أغفلم

ش ري،م اسسيى •_؛لأءسيئام'''،ءا

٨٥٨

الإئان ،هالصحيح أن الخناق واحس ،عل الدكوو ،وسنة ق حق الإناث ،وهوأعدل
الأقوال

•

م ذكر الأي ه أيه يؤتى برجال من أمه موحد نم ذات الئإل :،^١ ،إل
طربق أهل النار والعياذ ياممب ،هيمول البئر س! ر؛ أصحايى  ٠١أي! ينشر إل اللب
سبمادهرةئال مهم ،مقال له؛ *إيك لا يدري ما أحدثوا بندك* فيمول الثى ه ؤا
قال العبد الص< الح؛ يعني به! عيمر ابن مريم؛ حين يقول يوم القيامة إذا قال اش

ثعال له! ؤءأتت ممن لأنابيير نفذوؤ' وؤمحا لل-همح من دون أش ه ك،ا يزعم النصارى
الدين ،يقولون ت إييم متبعوف له! ؤه١د سجحننش ما ^ن ل أن أقود ماقس ل جف ه
[الأثدة:ا■ ] ١ ١؛ لأن الألوهيه ليتسن ،حما لأحد إلا ممب زب

يم يمول؛ ءؤرانَمحغ ءلثئ ممد يملنتثث تلم  ١^٠ؤاهبى ولاأتئن ماق مسق ،إلك
أثن ءئم أنمحس .ماممق لم إلا ٠؟^ ،^،بج؛؛آات آغثددأ أك رن ،وردعم دقسقءلإإم

ثآدا ما دمت ،تيم ظما مهتق كث أنت الثمب عتيتأ وآنت ،خخؤز سو شبميد ه
لالانادة:ا-اا-ماا\].

هإذا قيل لللملر .يوم القيامة؛ إيلث ،لاثدري مادا أحدثوا بعدك .قان ،ك،ا قال
ءمم
عيسى  ،^١مريم؛
عتيم وأنت ءإاَلإ ،ؤ{ لجد ه•

ما دمث ،ضم ظما هممحماَكث أنت الرنتب

ءفييادئلأْقئمث ٌإمم لم يرالوا مريديى عل أغماتم مئد
ثم يقال
ررشغمانغما)).
دانهتهلماا ،مقول اليق
ئوته :ج م;• ١^١س عق أغقا-ئلم تئد دانهثهلم،ا ممثلأ ،به الراضه

ا-ا-واو،نيالآمطسسضسوأدابما

٨٥٩

الدين قالوات إف الصحايه كلهم ارثدوا عن الإسلام والعباد اه ،ؤمنهم أبو بكر،
مهم لم يرتدوا عل زعمهم.
وعمر ،وعثال هءت،ف ،أما عئ وآو انبت

زلا شك أنم و هدا كاذبوو ،زأة اةلفاأ الأر;عث كلهم لم نجم مهم
رئة يإ  ٤١٥٢الملمير؛ر ،وكدللث ،عامة أصحاُب البي عثوألصأتْؤئ؟أ لم نحصل منهم
ردة ^^ ١٤المّلمين ،إلا قوما مى الأعرايت ،كانوا حديثي عهد بالإسلام ل ،ماث،

اءتتنوا ،وارثدواعلأد؛ارهوم ،ومنعوا الزكاْ ،حتىق\ولأإ

البي

الخليفة الناشد أبوبكر رْ؛ؤهبمق ،وعاد أكثرهم إل الإسلام.

ولكن الرامحضه من شدة حنقهم وبغضهم لأصحايت ،اتير ،.ثمثكوا
بظاهر هذا الخديث.

أثا أذل الثق ؤالخ،اةة مقالوا :إل ثدا  ^١ءامئرائ ُه الخاءش ،وئ أكي
العام الذي يراد يه الخاص ،صوله! ررأصحابي)ااتجيت لموا كلهم ،بل الذين ارثدوا

عل أدارهم؛ لأف ثكذا قتل لوئوو ^؟^ :٣ررإم لم يرالوا

عل

أعماتثم منذ مارمتهم® .ومعلوم أف الخالفاء  ،^-،٠^١^١وعامه أصحايت ،البل
ءكيالصلأْؤئم ،لم يرثدوا دالإحماع ،ولمي قدر أنئم ارثدوا لم يبى لنا ثمة بالشريعة؛
ؤلهذا كاف الطعن ق الصحابة يثمئن الطعن ل ثريعة ار؛لب ،ويضمن الطعن ل
رسول اف س ،ؤيثفثن الطعى باض رب الحالين.

الذين يهلعنون ق الصحابة ثفثى طحنهم أربحه محاذير ومنكرات عغليمه

والعباد باض! الطعن ق الصحابة ،والطعى ق الثريعة ،والطعن ل ابل ،.والطحن
ي ز ُئ ،الُالذن <0زإتوةت ،3لكنهم هوم لا يفثهون ^ ٣بكإ عنئر مهنِ ي سأونه
لاوقرة:ا'\ا].

قؤح يياض اماسق،زهلام سيداإوسدتي

أما كونه هلعنا ق الشريعة '.فلأن الذين مالوا إلينا الثريعة ،هم الصحابة،

ثإذا كانوا نرثدين ،رالثرسه جاءت من طرقهم ،قإي لا مل؛ لأو الكانن لابمو
لالخجرا<ت;ا"].

وأما كونه طعنا برمول افب.ت فيمال؛ إذا كاف أصحاب الثى هْ اكاية

مذ اضر والنوق ،نحو طس بالرسول .لأف اكريذ عل دين مرمحه ،وم
إن ان يعاب يقرينه إذا كال يرينه نيئا؛ يمال؛ فلأن ليس فيه محر؛ لأن فرناءه فلأن

زثلأف ذئلأ 0من أهل الثز ،ئاللهن ق الأصحاب طعن ياشامؤ.
وأئا كونه طعنا بافِ زب العاين هذلاهئ جدا :أن نجتن أفضز الئمالأُت،
وأعمها وأحنقها عل يد هذا الرجل الدي هؤلاء أصحابه ،وأيصا أن مجتل أصحاب)

هذا المن الدي هوأفصل الأنبياء صأواث) افه ونلأمة عليه.

مثل ثؤلأء الأصحاب الدين رض  ^١^١أم اذدوا ض أدبارهم؛ ؤبجذا
ثحممد أف هذه فريه عفليمه عل الصحابة رمحءهعئ،ف ،وعدوان عل افب ورموله

وقريعة افب؛ ث-لأ شك ادّا محئ اُاب يمح أصحاب البي ه ،رلأب البن ه
الموم0ن.

وثرى أف لأله اأؤمنiذ حمحزت حل الإيان ،وحو يرجم من رسول افه،.
قال ثنال؛  ,j•^،لا لتثوهؤ عيه تمي إلا؛نزيه ق ألثنيت) ه [الشورى:مآ] ،يعني :إلا أن
تزذوا هرض.ثلماض،
أي؛ إلا أف ثودوف لمرابمي مظم•

٨٦٨

فهمح يياض انماسق •_ هدم سداأرس،تي صؤ١فتيوثاي

الخاتص الصوم ولا مفى الصلاة ،ققالت؛ كاف بمسنا دلك فنومر بمضأء الصوم

ولا نومر مضاء الصلاة ،كاثبما خؤؤقبمهأ دقولت إل وظيفه اجلومن أن يعمل إ\لئوع،
سواء عرف ،الخكمه أم لم يعرفها ،وهدا هوالصواب.،

سأل ،افه أن يرومتا ؤإياكم اٌثإغ ّّؤ البي ه ،وأف يتوقانا عأيها ،وأن نجشزنا
ل ر ٌريه ،إل جواد •٢

قيح (ياض اسالعمض كلام سد الرسدتي

٨٧٤

وصف لنا لهدا طنا ودواء ،فارثدإل الامتعاذة باض والانتهاء'  ، ٠١فإذا أحز الإن او

بأي ء من هده الوساوس السيهلاسة ،فإثه يقول ت أعوذ باق من السيهلان الرجيم،
وليثه ؤيعرض عنها ولا يلممت إليها ،ؤيمخى فيإ ص عله ،فإذا نأى الشيطال أئن

لا نسل إل إفساد هدا الملس ،المؤمن الخالص ،نكص عل عمه ونجع.

نم إ٤٠م  :١^^ gنمتا وأطت ،،L^ ،ز؛ثا  ،^١ ،، Dpولأنث لها
من رنهء
نقومهم ،وذلّتن ،لها ألسنتهم أنرل ،اف بعدها؛ ؤءامن ألثبمؤل ما
والمويزك ء يعني؛ والمومنول آموا ؤَةل آاس اش ومتدكم وهجه ،ورنيي ،.لا منى
عك لمد من زس-إوث ؤاثالوأ سمعنا ؤأطما غغراُمح~ ربما

آلعنيِإر ص

لالقرة؛همآ] ،1^ ،اش غئقجل ق هلْ الأية الثناء عل رموله صل اش عله وعل آله

ونز ،وض المنتن؛ لأم قالوا؛ تبعنا زأٍلعنا

زنا لإلبم ،المث.

ثإ أنزل !ف؛ ؛ولا يكلم أس ثمتا إلأ ون؛نهآ لها ماَةثت وعثC• ،
آكثيث ،ه تالقرةتا"خ'؛] ،قاليي ليس ل ومع الإئسان لا يكالفه اش يه ،ولا حزج
عليه فتي ،ثل الوساوس التي مجم عل الملي ،،ولكن الإنناف إدا لم يركن إليها،
ولم يصدق 7أا ،ولم يرز •أا رأنا فإعا لا يصزه؛ لأل هده ليت داخله ق
ومعه ،واف •مأتثليقول؛ ؤ لا ثكليأف ثئثاإلا وسعه؛ا ه.

ممد محدث الثيهنائ الإئ اذ ل مسه عن أمور ئظيعة عفليمة ،ولكن الإساف
إذا أعزمحى عنها وامتعاد باض مى الثيهنان ؤمنها ،زالت ،عنه.
! )١أحرجه البخاري; كتاب بدء الخالق ،باب صفة إبليس وجنوده ،رقم (  ،) ٣٢٧٦ومسلم; كتاب
الإي،ان ،باب الوسوسة ق الإيإن وما يقوله من وجدها ،رنم (  ،) ١٣٢من حدث أي مريرة
ن.س.

يا-وابموجوبالأنىدس)اسسش

٨٧٥

^؛؛ Lلا لإ\.بن<و\ ؛ ٠^١ئيمآ \ؤ لثثاظه قال؛ يمم .يعني؛ قاو اممه! ثعم

لا  ٢^^١^١إن سيتم أو أخطاتم ؤرئن\ وثُ ثنمل عث_نآإصسئا آقا حثلئه' عد
قى بن ثلثاه قال؛ مم .ؤبهذا قال افه مال ق وصف رسوبه محمدI.
*اويقح عنهم إصرهم وأ'لأثمتذ آلفيَكانن ءثهتَ ه تالأءراف:يه.]١
ؤر؛نا ولا تعنلثا ما لا هنائم تا يدء ه قال اممه؛ مم .ؤبهذا لا كلف افه مال

ل شرعه ما لا يطيمة الإسان ،ثل إذا عجز عن الثيء انقل إل بدبه إذا كان له

ثدل ،أو نمْلسإذلم:فنلهبمل ،أثا أن كثف ما لا طائه له ُه فإن الأوَ4ممال
ةالها:تلم،بمي:لأأمفلأطالأَهمي.
ءإؤآعف عنا ؤآغغركا ؤأيحمنا أنت مولننا ة<ملأ رث\ عل الثور آلأءكثمر_رك^< #

[اوقرةتا"خأ] .محال اممه! مم.

ؤوأطأ ^ ١وآعغن تا وانحنتا ه مدم ثلاثر ^^١،؛> ،كل كلمة لها معنى،
؛ووآقذ عنأ  4يعني؛ Jقصثرنا ق الواجس ،ؤولوأنن كا  4مني! انتهاكنا لشم م

أؤرأنًننا 4مني؛ ويقنا للعمل الصابح .يالإئ ان إما أن يرك واجبا أو يفعل
محرما ،فإن ثزك الواحب خإثه يقول؛ اعفح عنا ،أي :اعف عنا ما قصرنا فيه من

الواح— ،،ؤإن قعل المحرم ،فإثه يقول؛ اغفر لا"،مني؛ ما اقرفنا مى الدوب،
أويطلب سيئا وياييدا وثشيطا 'عل ،الختر  ،3موله• ءؤدآن٠تتا .4
4أتتث مولننا  4أي؛ متول أمورنا ق الدنيا والآ■حرة ،فتولنا ق الدنيا وانصرنا

عل الثوم ازكافرين ُؤةام،ريا عث ،امءِ آلًقتنيعت<  4قد يتبادر للإنسان أن

أعداؤنا مى الغفار ،ولكنه أعر حش إنه شاول الانتصار عل الثيءلان؛ لأن
الثّيطان زأزازكافرين.

٨٧٦

قؤح دي1ض اساسق محن هدم سد ا1ر،ط؛ذا

إدا ،سمميد من هذه الايات الكريمة الأح^رةت أل افن سبمادةوةد\ق لا محملنا

ما لا طامحه لنا محه ،ولا يكلفنا إلا ومحنتا ،وأف الوماوس التي محول ق صدوونا إذا

لم ركن إليها ،ولم نطئئنإلها ،ولم ناحد ما ،فإما لا نمحر ،واغُالمزهق.
٠^٠

ض«

٨٨٠

اس1أهتي أس تلام سدالرسلض

ربح الأول ،اتدروف ماذا يقولوف لمن لا يفعل هذ 0البدعه؟ يهولون هؤلاء يبغضول
الرمول ويكرهويه؛ ؤلهذا لم يفرحوا بمولده ،ولم يقيموا له احتفالا ،وما أفته

ذللئ ،،فتجدهم يرموف س الخى با هم أحو به منهم•
وا-ئيةة أن المتيثع بدعته سقمن اثه يبغض الثر0ول ؤإن كاف يدعي اثه
للأمة ،فهن
لم
تحثه؛ لأيه إذا ابثيع هده الوعي والثّمول
كإئاث ماما :إثا جاهل ؤإثاكاتأ.
تجلون؛
مابئا :أو الدعة إذا  ^١ق الأمة اصنخك الثأ ،لأو

فإثا بمرَوإثا بم؛ نلهدا قال بمص الثانف :ما ابتدع قوم بدعه إلا أضاعوا من
التنة مثلها ،يعني! أو أمد .قالبيع تودي إل نسيان التنن واصمءأحلألها ؛؛ن الأمة
الإملامية.

ومحي ييتيع وحس3ورإ الثامى بدعه بنة حسنه ،لكن يكون أحسن ق محصيه
وأساء ق فعله ،ولا ماح أن يكوف الممد حننا والفعل سيئا ،ولكن نجت ،عل

من علم أل فعله سيئ أف يرثع عى فعله ،وأن يسع اللمنه الى حاء نجا وسول اممه
ثامنا؛ مى المفاسد أيقا• أف المفيخ لا محكم الكتان ،والثنه؛ لأيه يرثع إل
هوام ،بمكم هوام ،وقد ءال ،افه ثعال• ُؤ؛ذا ئترعم ؤ ،شء ردوْ إناش ؤآلثموو إزكم
ئوينوث أش والتوي أ'لآحيه لالما«;آه] ،وإل<أشه أي■ كتابه عغتْل ،ؤؤد\فيوله أي■
إليه ق حياته ؤإل مسه بعد وفاته صلوات ،افه وملامه عليه ،وافه الموفق.
—

 - ١٨باب ي النهي هى اليدع رسثات الآ<،ر

٨٨١

وأما الأحادث ةمموْ جدا ،وض مشهور؛ ئصز ض طزف منها:
 — ١ ٦٩ض عايشه ^^ ،١^٥هانغ :؛ ) lJرمول اف هؤ '.ارس أحدث ق أمرثا

هدائششمئتلإززأ)\ااعش.

وو رواية للم ت ررس عمل عملا ليس عله أمرنا لهوردارر •٠
الشثى
أما حديث ،عايشه قنعثنبمها هذا ثهو نصف العالم؛ لأف الأعإل إما ظاهرة

ؤإثا باطنه ،ثالأءإ )Jالباظنه ميزاما حديث عمر بن ا-ئامت ،إْته؛ءئئ أف السئ ،و.

قال؛ ررإث،ا الأغال ،بالكاُت ،،دإثا لفل امرئ ما ثوىا'ر  ،٠ؤمزاف الأعإو الظاهرة
حديث عايشه ^^ ١^٤هدا :ررمن أحدت ق أمرثا هدا ما شز منه ئهوزد» أي:
مردود عل صاحسه عثر مقبول منه.

وهول :ررأمردااا المراد به دنا وثرمحا ،قال اشُتمال ٠^^ :أوجآإثك

نحى نذ آنبئاه [النررى:أه] ،قاص اممب المراد به ق هدا الخدث  ٧٠اممب ،من أحدث
فيه ما لمس منة ههو رد ،وق هدا ذليل واضح عل أو العياد ٥إذا ثم ثعلم أما س
دين اض مهل مردودئ ،ؤيتفاذ من هذا أيه لا بد مى العلم؛ لأف العبادة
 ٢١١أحرجه البخاري■ كتاب الملح ،باب إذا اصهللحوا عل صاأح جور فالصاح عردود ،رنم
(  ،) ٢٦٩٧ومسلم؛ كتاب الأنضة ،باب مض الأحكام الماطالة ،رقم( .) ١٧ / ١٧١٨
 ) ٢١أحرجه ملم؛ كتاب الأنضة ،باب مض الأحكام اJاطااة ،رنم(حايا/حا).
وانظر• التعلتق عل صحح م لم لفضيلة شيخنا الثارح رحمه اف تعال (.)٦ ١ ٤ /a

 ٢٣١أحرجه الخاري• كتاب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إل رمول اممه ه؟ ،رقم(،)١
وم لم ت كتاب الإمارة ،باب قوله؛  ٠إما الأءءال) بالية" ،رقم(  ،) ١٩٠٧من حديث عمر بن
الخطاب خيمحنبمتن.

٨٨٦

مالأ ئلاهله؛ يرثونه حب ما حاء ق كتاب اممب ونق اومول

،اومن رك ذث

أو صثاعا،ا يعني؛ أولادا صغارا بميعوف ،ارمإة وعق" يعني ت يأمرهم إئ ،وأنا
نليهم ،والدين عئ أنا أقضيه ،هكذا كاف ه ص نح اممه علمه.

أثا ملأ ذلك ،هكال  yJ,دالئم شلا ئيه ثاو :ررهز عاو؛ه دين؟» !ذ
مالوا؛ ثعم وليز له وفاآ• وك الصلاة عله ،مجيء إله  ،3يوم مى الأيام بنيل

مى الأنصار محممدم ليملأ عليه ،ئم نأل،أ ®عليه دين؟* قالواث ثعم ديناران،
فتأحز ومحال؛ ®صلوا عق صاحمكمءا معرفإ دلك ل وجو؛ الثوم ،نم قام أبو قتادة
ئْنهعنئ ويال،؛ يا رم ون ،اممه ،الديناران علا ،محالتزمهإ أبو محتادة ;نحهبمنئ ،فتميم

البئهمصلُ ا•
وؤ ،هدا ذليل عل عظم الدين ،وايه لا ينبغي للائ ان أن يثدين إلا إذا

ذفح ابإلذ;لأ،،لأ:ضلأؤواج ،زلألماءيت ،زلأليقاي،في
السي ،،كل هدا من السفه ،يمول الاله عَقجل؛ غتإةن«و\
نيم أف من

لا غتوي> ذ؛ائا حئ

[الور;'آُا] ،وهل<ا ل المحاح محإ بالك ئإ هودوثه بكم.

وكثير ْى الخهال يستل.ين ليشري مثلا فرائا للدرج ،أو فرانا للئاحة،

أوباتا ينميح بالكهرباء أوما أنته دلك ،،نع اثه محميئ ،ويأحده بالدين ههوإن اثري
سئا بثمن موجل فهو دين؛ لأف الدين عند العناء كل ما؛؟-؛ ،3 ،الدمة من ثمن

بح أومرصن أوأجرة أوعم دلك ،٠هإياكم والديول احدروها يإن؛ا منمحكم ،إلا شيئا
صروريا مهدا ميء آحر ،لكن ما دمن ،ق غنى محلا سل.ن.
( )١أحرحه الخارىت كتاب الخوالأت ،باب إذا أحال ،دين التر عل رجل حاز ،رقم(  ،)٢ ٢٨٩عن
حديث سلمة بن الأكؤع خؤمحفيتن.

ظينةاوسة

٨٨٩

يجتت لتا 4يعني ت أعطنا ،والأزواج ،جع؛ ووج ،وص عيأ لادكر والأش،

والروح الدكزيس زوجا؛ ؤلهذا يد ي الأحاديثءث وعن عاتثه ووج اللمي ه،
جعلوا
وهده ض الثغة الفصحى أف ائرأْ تش روجا ،لكن أهل المرائض
للرجل ت زوج ،ؤللمرأْ؛ زوجه ،من أجل التفريق محي قمة اiواريث ،أما ق اللغة
العرمحة مالروج صائ للدكر والأش•

^^^ ١١ ١؛ ؤرثا هب تا ين أنيش ١ودرقنثا ثرذ أمحب ه كا ص
صالح للرجال صالح للياء أيما.
اؤئسزه

ق المرأة اثك إذا يطرن إليها مزنك ،ؤإذا محث عنها

حفظتك ق ماللئ ،وق ولدك ،ؤإذا بحث عنها وجيما قانته ف

ثنشق -ثنفغلث إلئن_> يثا حفثئ ك ه تالا«:؛ّ؛] ،فهدم ثنر زوجها•

وكيلك أيما الدرية إذا جعلهم افر ثعال قره محن للأن ان ،يطيعوثه إذا أمر،
ؤيثهون ما ماهم محه ،ويثؤو ،Jق كل مناشة ،ؤيملحون ،ثهذا من محرة الأمحن
للممن.

قشي إcتا ه ض الشاهد لهدا الامب ،،يعني ت
وا-قاله الأمحرء!
أئمة ،يقتدي بتا الممون ق أفعالنا وأقوالنا ،في،ا ثفعل وفي،اثرك ،فإف
اجعلتا

الومى ولا بممماأهل العلم بمدى:ثم؛ باقوالهم وأفعالهم ،ؤلهذا يد العامة إذا أمرمم
بثيء أو تينتهم عن ثيء ،قالوا :هد.ا يلان يمنل كن.ا وكدا ،ق جعلموْ إماما لهم.
والأئمة ثثمل الأئمة ق الدين اثدي هوالعبادة الخاصة بالإئ ان ،والأئمة ق
الدعوة ،وق التعليم ،وق الأئر بالموف والنهي عن الم ،ومحر دلك من شعاتر
الدين وشرائعه ،اجعلنا للمتفنإماما )jكل ثيء•

شيياضاساسق •_ئلأمسداأرسا؛تي

٨٩٢

محوله :ارمحابير الثلأو» هوبالخيم وسد!لأف طء موحدْ ،والمار! جع ئمزة
وهئ كتاء من صوف قطط .ومش «ءئثاويها» ،أي :لابسيها محي حزمحوها ؤ

رؤؤسهم .وءالخوبءا القلع ،ؤمنه محوله سال :ؤJذود أثه جابوأ أشثر الواله
أي :ثحتوه ومحطثوه.

ومحوله :ارقم» هوئالنن

أي :سم.

ومحوله :رررأيت'كومين) ،،بمنع الكاف وصمها :أي :صبريأن.

ومحوله(( :ك\وئ مأ.مه» هو ئالداو التجئة وقح الهاء والياء اأوحا.ة هاله
القاصي عياض وعم ،وصحمة سضهلم ،محمال:

بدال مهمله وصم الهاء

والهون وكدا صثهله الختيدي .والصحح الشهورص الأول• والرادبه عل الوجهين)؛
الصماء والأستتار٥ب

 - ١ ٧٢وعن ابن معود ههمحن؛ أ 0الني ،.هاو ت ررليس مى ص متل

ظمحا إلا كان عل ابن آدم الأوب ،كمل من دمها؛ لاك 'كاف أول مى نس اكلا'ر '
الثثخ

يكز ا،لؤلذن ^ ١٥ق لاد_ ،من تن ق الإنلأم ئئة حننه هله أجرها وأجر
من عجل هبما حديث جرير بن عيي .اممب التجل رؤ.بمغه ،وهو حديث عقلتم نجمح،
ا أحرجه \ابخ\وي '.كن! ب آلاعتمحام ،ياب!،ثم من دعا (ل صلألة أوّن سنة سيئة ،رقم (،) ٧٣٢ ١
وم لم ت كتاب الق امة ،باب ييان إثم من صن القتل ،رقم ( •، ١ ٦٧٧
وانفلر; التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخناالشارح رحمه اممه تعال ( ٦ا .)١ ٤٣ /

ضح رطس اساسقض؛لأم سدا،ررساتي

٨٩٤

فصار وجه البي ءقؤالآلأأسمُ بعد أن ثمعر ،صار يتهلل لكثه مذهبة ،يعني ت
لها حصل من هذ 0ائسابقة اثتي
من ثدة بريفه ولعاته وئروره
فيها ند حاجة غإلأي المقراء ،ثم قاو ررمن شن ق الإسلام ثنة حنته محله

خمأن:محينأصتيثسمسو

أ-مظ،

الإسلام نة تقه كاذ عله وررها ،ويرو مى عؤل بما ،؛_ عثر أف يقص بذ

أؤناوفاشآ».
والراد؛  iljLق هوله .ررمن شن ق الإنلأم ئئة حنته ١١ابتدأ العمل بمنة،

وبز من أحدث؛ لأو من أحدث  ،3الإسلام ما لئس منه يهورد وليس بض،
لكن الراذبمنضهاأي :صازأئوتننيلحا؛كهدا اويل الذي جاء/الئرة
ظ^بمنق ،فدو ^ ٠١عل أن الإئاف إذا وقق لس ئنة حنة ق الإسلام ،شواء
باذر إليها أوأحياها بعد أن أميتت.

ودلك لأن الثنهي الإّلأمثلأئأةام:
ستة شكة• وهي البدعة ،مهي شيئة ؤإن استحنثها من نثها ،يمول الثني
«'قلبدعؤصلأله»اا؛.
وسنة حسنه ت وهي عل لوعتن*

الثؤغ الأول :،أن ثكوذ الثنه مشروعه ثم يرك العمل -يا م محددها من
محددئ ،مثل قيام زمضان بإمام ،فإن اي ه شرع لأيه ق أوو الأمر الئلأة
 )١،أحرجه أبو داود؛ كتاب الستة ،باب ق لزوم الستة ،رنم(  ،) ٤٦٠٧والترمذي؛ كتاب العلم،
باب ها جاء ق الأحذ بال ة ،رقم (  ،) ٢٦٧٦وابن ماجه :القيمة ،باب ائاع سة الخلفاء

الراشدين ،رقم( ،)٤ ٢من حديث العرباض بن سارية ن؛.ئئ.

٨٩٧

•آ-باو،داسلإلأتضسميسم|شسىايس
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ؤ أئغ إق سدّفي
إك رلكث [ 4القصص ،]^:وئاو
قال اش ثعال؛
نش أ-دكمه يادوععلن آ-لمنن ه لاكءلْ:أاا] ،وقال مال؛ ؛^  iyjCujعل ألإ
نم محتُ دض0لث [ ^^١ألءمان:ا • .]١

دالئمئ  iلالأممئ:آ] ،وئاو مال:

الثثخ

قال ا،لولث ~رخمه الله دعال~ت ررباب الدلالة عل حم والدعاء إل هدى أو
صلألة» الدلاله هل الخم < ،أن ثى الإئاذ لفاص اجن اثدي تممعون يه و
أمور دينهم ودنياهم ،ومن دل عل حي لهوكفاعله ،وأما الدعوْ إله محهي أحص
مى الدلالة؛ لأف الإن او قد يدل ؤئ ولا يدعو ،هإذا دعا كاف هذا أكمل وأذص، J
والإن اف مامور بالدعوة إل اؤم أي؛ الدعوة إل افب ءِأ؛جل ،ك،ا ئان ،ثعال؛
إق ره ه وآخرالأية :ؤإظك تك هدف س-تق؛مث[ 4الخح;ماا■].

وقال دعال؛ ءؤ آنغ إئ ّهي رش أ-لكمه وآد؛زبملة آئثنه لثتيث إؤ
نتم أثن يعوق إل آ•لئيري ولأمثوف
جمآ أحس ه [النحل:هآا] ،ونال دعالت

المحق يتتهوث عبن آلثنم

هم

 .ولا ثءمأ

مزموأ

دأجملْوأ َن إع نا  ^٠^٢يثإ ٨؟^ ،ثتر ثر١ب عغليثث ه زآو صران:؛ <  -١ه ,] ١ ٠
سعي لة أف ثكوو داعتا إل
فهده الايات وأ٠ثالها كلها ثدل عل أن
افب ،ولكن لا يمكن أن ثتم الدعوه إلا يعلم الإنسان يا يدعوإليه؛ لأف الخاهل مد

ضح | _Uاساكض»ن$لأمسيدالرسيق

٨٩٨

يدعو إل شء يفقه حما وهو باطل ،ومد ينهى ص مء يظنه باطلا وم حو،
ملأ بد مى العلم أولا فثعلم الإنسان ما يدعوإليه.

ونواء كان عالتإ متثحن ا فاحا ق حمح أبواتح ،العلم ،أو كاف عالتل ق مس
المسالة التي يدعو إليها ،ملتس بشرط أن يكوف الإئ اف عالتا متبحرا ق كل ثيء،

ثل

أيك ،ريي أن ثدعو الناس إل إقامة الصلاة ،فإذا ممهث ،أحكام الصلاة

وعزقتها جيدا فاتغ إليها ولوكنت ،لا يعرفج عيرثها من أبواُب العلم؛ لمول الأى
رربلغوا عر ولوآيها>ر .٠
ولكن لا تحور أن ثدعوبلأ علم أبدا؛ لأف ذللئ ،فيه حْلر؛ حملن عليلث ،أنث،،
وحعلت عل عيرك ،أما حطره عليلث ،ملاق افه حرم طك أن مول عل  ^١١ما لا تعلم،
ئال \%وترو :ؤشإسا -رم نؤتآلمنيش مآ ظهت ثنتا دمابملي دالاثم يأتي^، ١٣
وأن هتج[' أقم ،؛ ١ز مذ يؤ ،ثتلنن ١وآن هزي' عل أسي ما ي  ،( yiCoه [الأءراف:مم]،

وفال ،ئعال؛ ؤمحلإمم ،ماثس أش يهء ءلةّه أي؛ لا سع ما ليس للث ،به علم،

فإjك مثوو عن ذJالث ،،ؤإة أينع وآلمز يألئراد مل أونجفاكاث ته متحولا ه
لالإماء:ا-مأ].

ولا بد أيصا من أن يكوف الإنسان حكتا ق دعوته ،ينزل ،الأشياء ي منازلها،
ويمنها ق مواضعها ،فيدعو الإئ اذ الممل إل افب ءمق؛ل؛مما ينابجه ،ويدعو

الإنسال المعرص ب،ا يناسه ،ؤيدعوالإنسال الجاهل ب،ا يناببّ ،كل أذاس لهم يعوم
خاصة حستؤ ما يليى بحالهم ،ودليل هذا أف رسول اممه ه لعا بعث ،معادا إل
( )١أحرجه الحارىت كتاب أحاديث الأنبياء ،باب ما يكر عن بي إسرايل ،رنم (  ،) ٣٤٦١من
حديث عيد اف بن عمرو بن العاص غ.بمئمح.

فؤحاي1ماساسق_،ئلأمسد اإرس1تي

ملأ بد أف يكوف الإئسان عل يلم بحال من يدعوه؛ لأف ائدعوله حالات؛
إما أل يكون جاهلا ،أو معاندا ممك؛را ،أو يكون قائلا للحى ولكنه قد حفل

عليه محتهدا مناولا ،فلكل إنسان ما يليى به.

تإ يكر الؤل_م ،قول الله دعالت ؤ آنغ ii؛ ،سفي ،رش أ-تكمن يأدؤبملق
آئثثه نكي لهم إف عل أحس ه ،وشيل اممب هل دش وثريش التي ثرعها افث
لعباده ،وأصاقها إل مسه ييقن؛

الئستؤ الأول،؛ ايه هو الذي وصعها عَقجل للبماد ،ودلهم عليها•

واثي،

أ؟ا ثزلله إَوه ،قلا شءَثوذل إل افه إلا نبيل اف ِ4ام

مزعها لعباده عل ألسنة رمله صلوات الله ونلامه عليهم•

وقوله تمال؛ {ظك ،نأدمحغلة  iابمه قاو الئلماة :إتجا من الإحكام،

وهو الإتقان ،ؤإئقان الشء أن يصعه الإنسان ؤ ،مونحعه ،لهي ،وصع الأشياء ق
مواصعها ،وأما الموعظة مهي التدكيث المقرون دالرءس_ا أو الرهسس ،،قإذا كال

الإئساو) معه ثيء مى الإعراض فإثه يوعظ وينصح ،فإذا لم مد فيه دبك فيقول
ثعال؛

لهر اتجر جمأ أحس ه فإذا كاف الإناف عنده ثيء ثى المجادلة

فيجادل والمجادلة بالتي ،هل أحنن أي؛ من حيث المثافهه أي! قلا ئثدد علميه
ولا نحمم ،عنه ،انظر ما هوأحنن.

ُؤنلإ ،مح ،أحن 4أيما من حيث ،الأمالوب ،،والإهنلمغ ،وذكئ الأدلة التي

يمكن أن يقثع تبما؛ لأن مذ الناس من يقثع ُالأدلة الشرعية أكثر مما يقثغ بالأدلة
العقلية ،وهدا هوالدي عنده إيان قوي.

رمن ضس;كوداملأ:ضالأدلإ ى ه ^ ١بت ،ذبم،

قؤح(ياض اسسز• ،ز هدم،،يد الرسااتي صإإ'قثهوثؤ

مالحابل• أف المعروث والنكر ود ل إل اف ثعال ورسوله .لا إل يوف
الإنسان ،أوهوى الإئ ان ،أوفكر الإئ ان.

إدا ،لا بد أن يكوف الإئ1و عالنإ بأل هدا معروف وأف هذا منكئ ،هدا

معرود ،يآمث به ،وهن<ا منكئ ينهى عنه ،ولكن ما الطريق إل معرفة دللث،؟ الطريو

إل معرفة ذللث ،الكتاب والثنه ممط ،أو

الأمة ،أوالقياس الصحيح ،ؤإحملع

الأْة زالقياز الذحح كلأهما ئثد إل اتتاُت ،والثق ،وJولأ الكتاب زاثة

ما زفا أو الإحماغ لحجة ،وأو القياز لحجة.

الئرط الئاف• أن يعلم

المكر ئ اشنمى ا1دعو ،أومحركه للمعروف،

فإل كاف لا يحلم فإثه يرحم الناس محالعيمسر ،مثال ذلائ،ت لو أف رجلا يحل المسجد
وجلس ،فاو الذي محقتفيه الحكمه أن محاله؛ لماذا جلس وثم يصل؟ ولا ينهاه

أويزجرْ ،بدلثل أف اللمي .كاف يجطب الناص يوم ابمعة ليحل رجل مجلس،
لقال له :اأصلتث؟ ا  ^ ١٥لا .قال ٣٥٠١ :قصل زكعتين اُ ' ،يلمم يزجره حنن محرك
الصلاة؛ لامحه تحتمل أن يكوف صل والبل ءثياكلأْؤقلأمُ لم محنه.
كيلك ،أيما إذا رأث ثخصا يأكل ق مار رمضان أو يثرب ل مار

زمفان ،محلا تزيرة ،ك اه زى ثكون و ثوز ل تزك  .^١ئل و :لماذا لم
محصم؟ ممد يكون مافنا ،وهد يكون مريقا مرصا نجاج معه إل شرب الماء يكثره؛
بثل أوج؛ع الكل محتاج إل مرمحتج ماء ممر ،ولو كان الإنسان صحيحا فيإ ينلهر

للثاص ،هالهم اJه لأ بد أن هعرف ا ،Jثزك العروف حض هامزه يه ،ولأ بد أJصا أن
! )١أحرجه الخارىت كتاب الحمعة ،باب إذا رأى الإمام رجلا وهو عنطب ،رقم( ،) ٩٣ ٠وملم؛
كتاب الحمعة ،باب التحية والإمام كنطب ،رنم(  ،) ٨٧٥من حدث جابر خ.يق,

ض;ياض اسرأه؛ز) •_ ؟لأم سدا1ر»التي

٩١٤

دلك جعل النه له هذة المنمه ،ممي هذا ذليل عل أف الإئ اف مد محزم الشء مغ
ثرمحبه له ،ومد يعمر الثيء ْع عدم حهلورته عل باله.

«فأغطاةالئايه» ،الرائثحنيث الم الذى:كوئ ص ض الثوم ي حاو ابهاد؛
لأل الثاس ق ايهاد يمئمون؛ هزلا؛ إل جانب وهؤلاء إل جانب ،وهدم المبيلة
وهده الثبيله ،أو هدا اينس مذ الثاس كالمهاجرين مثلا والأمار ،كل له راية أي•
علم يدل مه.

ممال عل رْءوبمنت ؛ريا رمول اممه ،أيانلهم حى يكونوا مثالنا؟ ٠١

أهاتلهم

حش يكونوا مإم؛ذ أم ماذا؟ ممال له البل.ت ارامد عل رنلك حى ثتزل
بناحيهم ٠٠ولم يمل له ماتلهم حر يكونوا مثلنا؛ ودلك ،لأف الغمار لا يقاثلوو
عل الإمحلأم ويرعموف عليه ،ؤإثا يماثلون ليدلوا لأحكام الإسلام ،قإل أسلموا
ملهم ،ؤإل كثروا فعلهم ،ولكن يدلوا لأحكام الإسلام فيعهلوا ايزيه عن يد وهم
صاغرولأويدخلوا ل الإسلام.

وئد اختلف العلعام

هل هدا خاص باهل الكتادسا  ;،^١مماثلتهم

حر نملوا ابنيه -أو أنه U؛ بمح الخار؟ ثاكؤ اص بمولوو :إة الذي
يماثل حر يعطي ايريه أو يلم هم أهل الكتاي ،-اللهوي والنمارى ،وأما عرهم
فيعايلوف حر يسلموا ،ولا يقبل منهم إلا الإسلام ،واستدلوا بقوله ثعال؛ ؤ قثنأ
س لإ محص إس  %يابوو أ'هم ه يزن ثا:كزم آقث ص ه
يدِشى دمث انحؤ بث هك أودرأآل=كتس ،خ بمثلوأ ألجرلإ عن بد ونم
لاكو؛ة؛هآ].

والصحح أثئ عام ،وذليل يبق ،أف البي ه أحد ابنيه مذ جوس هجر،

سامسطأقشظ

٩١٦

عل بس؛ لأل بض الناص يدحل ل الإسلام عل أنه دين ولكن لا يدرى ما هو،

ثم إذا بينت لة الشرائع ارثد والعباد ئاف ،ممار كفئْ الثاف \ضللم من كفره الأوو،
لأف الردم لايمر عليها صاحبها ،بل يقال له• إما أف يرثع لها حرجث منه ،محإثا أف
متثك.

نلهذا ينغي لنا و هدا العمر لط كثر ازكفار بيننا من تحارى وبوذتمن

ومشركتن وعيرهم ،إذا دعوناهم إل الإسلام أن نب؛ن لهم الإسلام أولا ،وئثرحه
سرحا

فيه الأمر ،حش يدخلوا عل بمثرة ،لا ثكتفى مولتا؛ أسلموا ممط؛

لأقم لا يم فول ما نجب عليهم من حى اممه ثعال ق الإسلام ،فإذا دحلوا عل

بصبرة صار لتا العذر فيإ يعد إذا ارثدوا أن يهلي ،-منهم الؤح_وغ إل الإسلام
أومتلهم ،أما إن ي؛را لهم إحمالأ هكذا ،محإما ذعوه محاصره ،والدليل عل هدا حديث
سهل بن سعد غنقمحفيتئ الذي ثشزحه.

وق ا -اثديثا ،ل محوله

ااهوافء لأو بمدى افه بلث ،رجلا واحدا لجر ثاك

من حمر القنم" بمديه• أي؛ يوفقه سيلئج إل الإسلام فإثه تجر للئ ،من حر النعم
يعنى ت ص الإبل الخمر؛ ودلك لأف الإبو الخمر عند العرُب كاثت من أص

الأموال ،إف لم ثآكن أنمل الأموال ،محثعل ننحهبمثئ وثزل بساحتهم ،ودعاهم إل
١لإسلام ولكنهم لم يسلموا.

ثم ق النهاية كائن ،العلبة ~ولأوا ،الخميس للململ ،محفثح افه عل يدي عل بن

أي ءلالبا غهنبمن والقصه مشهوره ق كتسر اينازي والشي.

محن اكاس من هذا الحدث؛ او 4أمنه أن يدعوهم إل الإسلام ،وأن محرهم
يإ نجب همم من ص اش ممال ي.

قؤح ريأس اسستي  jtكلام سيئ

٩٢٢

الإحلاص فه ت بمعنى ألا مصي بعملك مراءاة عباد اه ،لا مصي إلا زجه

اشِزالوازالآخرة.

زأثا اس :ثهن اس للزموو  .يخث لا تا 0ببدعة؛ لأو البدعئ

ؤإن أحلص الأسان فيها مردودْ ،ررس عمل عملا يس عليه أمرثا قهوردار ،

واليادْ التي فيها الأدباغ ولكن فيها

مردودْ أيصا ،لموله دعالت ررآنا أعص

الشركاء عن الئزك ،من عمل عملا أشنك محه معي ۶^٤؛ ،،ركنه ودزئ»ُ ،٠
وهو حديث فدمي.

وأما محوله تعالت

إلؤ ه بمي• أف تجهم يوصى تجهم بالحي،

وهو ما جاءت به الؤرأسل  ١٣١^^٠ألممه لأف الفسل تحتاج إل صر لفعل
الطاءات ،وثرك المحزمات ،وأقدار اممه الولمة.

قال الإمام الئافعي لآءها؛ثهت لولم ينزل اش عل عباد؛ سورة عثز هده الثورة
لكمتهم ر ٠؛ لأنها جامعة مانعة .سأل اممه ثعال أذ نجعلنا مى الومن؛ن العاملبن
الصالحين ،المتواصزبا-لخق ،التواصين باثبر .إثه نمع قريبا.

( )١أحرجه علم :ئأب الأفقية ،باب نقص الأحكام  ، aUsUIورد •محدثايت ،الأعور ،رقم(،) ١ ٧ ١ ٨
من حديث

خت.بمءا.

( )٢أحرجه مسلمت كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك ق عمله غير اض ،رقم (  ،) ٢٩٨٥من
حدت أير هريرة نمحئنبمثن.
( )٣ذكر 0ابن ممر ق شره (  ،)٣ ١ ٩ / ١وابن رجب ،ق لطاشح العارف  ،رص؛ ' • )٣ ٠

لآب1اإ،همام1دنم،مسمح

٩٢٧

يمن ما:دْ أبما :أو الص إذا خإ به زد  ihأ< ،زالخإ:كوف لاص
لا لأوئ ،وهد اشثهر عند عامة الناس أف الصئ يكون حجه  jJ؛( ، 4jJLوهدا لا أصل

لا ،ء :ثغ اليت له ،لثوو الي  Mفا قالت ائرأة؟ أبجدا خإ قال٣٠ :
دللث ،أجن* ،ثالخح لا ،ولبملم أف الين ثل كل نن يوف البموغ ئكثن لأُ الأ-م
زلاثكثن ،بمه .^١

وامثد Jبنص العأئ^ء يمزلأُ :دعم ،له حج* ايث إذا أحرم الينر ثرمه خمع
لوازم الج؛ ملزمه الطواف ،،والثني ،والوقوف بعزمه ،والست ،يمزذلخه ومتى،
ورمي اجمرات ،فيفعل ما ثقدر عليه ،وما لا ثقدو عليه يفعل عنه ،إلا الطواف

وام)ذإلبملاذض،لأ•

وقال بعص أهل العلم• لا بأس أن يثحلل القي ولويدون نست،؛ لأثة مد
رئ عنه الملم ،وليس بمكلمج ،ولا يقال :إف ثقل ابح كثرصه ،لا نجود اُلثروج

منه ،وهدا الحي متئل ثلأ بحوول أن تنرغ؛ لأف أصل الين من عثر امحلضن،
وهوج مكلم ،،وسا ^ ،^jم حق ^١١^١؛ اليي لا يلزم
بإتمام انج ،ولا بواجبالي ،الخح ،ولا باحتناُم ،محظوراته ،وأل ما حاء منه قبل،
وما ئمح لا يسال عنة.

وهدا ثثع ممرا مى الناس الأف ،حيث ،قهرموف يصبيانتم ،م يتعب ،الين،
ويأبى أن يكمل وعغلإ إحرامه ،هعل مدق جهور العنإ؛ لا بد أن يلزمه تالإممام،
وعل مدمن ،أي حنيفه لآنه١نثه وهو الدي مال إليه صاحمتح الفرؤع (؟،٥^١٧
را)اظر :اكمدسلورى(أ.) ١٩٧ •/

(أاالفروع(ه.) ٢٢١ /

فهمح(ياض اس يض •زئلأم سد ،}UkjIi

٩٢٨

من أصحاب الإمام أحمد

محمن ثلاميد شخ الإسلام ابن سميه لآءهأث 4اثه

لأ؛وم؛محمأخلص.
وق هدا ا-اثديث أيصات ما يدل عل أف الئى ؤإن كاف غير مميز فإيه يمح

منه  ،^،١ولكن كٍف ضغ نى زص ي ممي؟ قال اثاة :يري شُ نث بجه
اثة أدحلة ق الإحرام ،ويفعل ؤش كل ما يعجز عنة.
وق هيج الناسة ثوي أن مح ،هل بحب عل من يحل ق افج أن يو_ي الطواف
بية مستةاله ،والئعل سية مستقلة ،والؤملكيلك ،أو لا يشرط؟

هذ ْ.المسألة فيها خلاف ،ب؛ر!،!^١ ،؛ ،من العلناء من محال ت إذا أحرم الإئ اف

باُلإ وطاف ونعى عل الئة الأول ،يعني• لم يجدد سه عند الطواف ،ولا عند
الثعي ،فإل حجه صحح ،قال تجلا كولهت إل الطواف والثحل والوقوف والرمي
واليت ،كثها أحزاة من عبادة فتكفى الئه الأول ،كا أف الإن اف إذا صل وثوى
عند الJحول ق ٨٠^١؛ أيه يحل ق الصلاة ،فإثه لا يلمرمه أن ينوي الركؤغ

زلا الئجود زلا القيام ولا اشوذ ،لأما أحزاآمن انمادة ،ه اه
وهدا المول ينبغي أن يفتى به عند الصرورة ،يعنيت لو حاءك مستفت يقول!
أنا دحاك السجد الحرام ؤطفتا ،وق تلمك الساعي لم ثكن عندي نية ،فهنا ينبغي

أن يفتى يائه لا ميء علميه ،وأة طواقه صحح ،أما عند الثعة هينبعي أن يمال.
إنك إذا ثنيت فأتحثن ،زئؤ عل كز حال لا بد أن يزي الطواف ،ولكن أحيايا

يغيب عى ذهنه اثه طواف الزكن ،أوطواف التطؤع ،وما أفته دلك ،زافه أعلم.

٩٢٩

اأا-ب1و،همامادنضالبرياهءمح

 - ١ ٨ ٠وعن أي موسى الأئعري ظ^بمئ ،عن انيًر ه ،أنت قاو.\9 :ق\وو

اضم الأبخن اثذي ط ئ أين بؤ ينطه كايلا هزهزا طثه بؤ شئه مديئك إل
 ،^<^١أمزثن بؤ ،أحد الضدقن  ٠١١٠٠متقى علتو.

وق ووايؤ* ررالدي بمطي ما أمز يوءا وصتظوا ءرالضدهإن ا شح القاف ْغ
كرالون عل الذيؤ ،وعكه عل الحمع وكلامحا صحيح.

ا|ثتيح
هاو المولفن ~وخمه اممه دعال~ فيا مله عى أي موسى الأئعرى ننحهنبمه أف

البي ه قال؛ ررالخازو الثلم الأم؛ذ الذي ينفد ما أمز بؤ ينطته"كاملا موئزا ُي

بؤ منه هيدقئه إل الدى أمز بؤ ،أحد الضث.ةينا ،مممى علتؤ.

ررالخازن،؛ مسدا ،واءأحد النصيقنا ،حر ،يعني؛ أن الخانق الدي بع هذ.ه

الأوصاف الأوبعه! السلم ،الأمئن ،الذي يفد ما أمر يؤ ،محليبه  ٦١-منه ،ئهو مسللم
احنح١زاينالكاي.

^^ائسماأصبيملهأ<رلأواضاز
ثالخازذ إذا كاف كافنا ؤإن كاف
'ر
يؤر
ثذ

لا أجر لهم  ،3الأجرة فنا عملوا مى الخير ،قال ،اطه ثعال؛ ؤ وثدمئآءال ما ع؛أوأ
ثث-ر؛ ءجعكته دكثه نشل ه لالفرقان:ما'اآ] ،وقال ،ثعال؛ ون* ،يرثد د ينلإ' عن

دبنوء مثث وهو ء؛ىا،ر ئأوكق ،حأْلغ أعثنلهن ؤ  ١^^٢وآثحزم وأتنتش
( )١أحرجه البخاريت كتاب الزكاة ،باب أحر الخادم إذا مال ق بأمر صاحبه ضر ثو ،رنم
(  ،) ١ ٤٣٨وم لم؛ كتاب الزكاة ،باب أحر الخازن الأس والرأة إذا مدنت ،رقم ( ،) ١ ٠ ٢٣
من حدبثح أب موسى الأثؤعرى لآهثهّ

همح ( _Uاسسز) محن هلأم سيئ اضبميق صإألةئءاك4ؤتثؤ

لنكث آلثاي ننر  ١^٠حنلأوى ه لاوقرة:يا  ،]٢أما إذا عمل ^ ١م أسلم فإثه
يسلم عل ما أملث من ^ ١٠يطى أجرْ•

الوصم ،الئاف• الأمتن بمي" الذي أدى ما ائتمى علميه ،ئحففل المال ،ولم
يفمدْ ،ولم يمرمحل فيه ،ولم يتعد فيه.

الوصم ،اكالث !،الذي ينفذ ما أمر يه يعتي؛ يفعله؛ لأو مس الناس مى
يكون أمينا لكنه مكابل ،مهذا أمئن ومنفذ يفعل ما أمر ثه ،فتجمع بين الموة
والأمانة.

الوصم،

أن ئكوJا طسه به م ه ،إذا مان وأعهلى ما أمر يه اعهلاْ

وهو يه به منه ،يعنى؛ لا بمي عل ائطمح ،،أو يفلهئ أف له محلا عليه ،بل

يعطيه طسه محه منه ،ثهذا يكون أحد المتصدمن ْع اثه لم يدي من ماله فلسا
واحدا.

مثال دللئ،ت رجل عنده مال ،وكاذ أمين صندوق المال ملها أمينا ،ينفذ ما
أمنه به ،ؤيحهليه صاحثه محليبه به يف ه ،يإذا قال له صاحمت ،الصندوق؛ يا فلأن أعط

هلا ،٥^١؛^ عشره آلاف ،ريال دأعطاة عل  ،١^٥^١الذي قال  ٠^١س فإيه يكوف
كالذي مدق بعشرة آلأن ،ريال ،من عثر أن ينقص من أحر المتصدق شيئا ،ولكنه

 ٠أخرجه البخاري كتاب الزكاة ،باب من مدق ق الشرك ثم أسلم ،رنم (  ،)١ ٤٣٦وم لم•
كتاب الإي،ان ،باب ،بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ،رنم (  ،) ١ ٢٣من حل■بن ،حكيم بن
حزام قهتن

٩٤٥

٣٩٨

الصدمه يطفئ الخطيئة

٣٥٣
الصعيد الطئب ومحوء اكلم
تل قاج ،ؤ0وأوضؤإ ققاعدا ،ءإِولمتغئ ئنل خنت٨٢ ٤ ، ٧٧٣ ، ٤٩٢ .......،
صلاه ١^١؛؛^؛ جخذ ثن مص الفصال
صلاة الرجل ل حماعة ثنيي •ثل

٧١ ٠
ق سه

صثوا عل صاحب،كم

٧٧

٨٨٦ ، ٠٨٣

الئلواثخ الخنز ،وا-بمة إل ابمة ؤ٧٣٥،٤٩٨،٤٦٦ .....ّ .................. ٠.

صلن ٌع الّكا ه ذايث ،ليلة ،فقام طويلا حش محمئ بأمر سوء ٦٢٥ ....... ١١١٠.٠ .
٧٦٤

صم يوما زأمطريوما

اطهوثشطث الإبجان ،وامحد ف ءلأُاليزاو بلأ.....ؤؤ.......ب.....ؤ.....ؤ١٨٥ ........
العائد ل هبثه كالكاف يقيء ثم يعود ق مثه لأ.....لأ؟......؟....؟....بّ٣٨٢ ..........

عياد اش ،لتنوف صفوئكم أوليحالس اف؛_ وجوهكم٨٣٧ ... ١ . ٠... ٠. ٠. ٠ ٠. ٠ ١ ... ٠..
عجيأ لأمر المؤمن إف أمنه كله خر

٤٥٨

^^امحسإوأصةمملأخث.........بلألأ....لألأ٢٤٦،١٩٥ .. ١٠٠٠ ............
عرصن ،قوأمال أمتي ختنها ونيتها يوحي.ت ،ق محامن أمالها ٧ ١ ٠ ٠ ٠٠٠٠ ....٠ ١..
عرمحت ،قوالأمم ،قرأت الئي ومعه الزهيهلّ........ .لألأ....؟.لألألأ.ّ..ّ......؟.؟؟ه

عل كز نلاش مذ الناس صدقه ،كل يوم يطلع فه النمس •••••••••••••••••••• ٧٥٧
عل كل سئم

ءلميك> بكثرة الثجود؛

٧٥٧

ثذ سجد فه نجده . ٠٠٠ ...........ب..٠لأ ٦٥٨ .... ١١ .. ١١١

علمياكم بش وتق ا-لتلفاء الؤاشد.يذ الهدبي؛ذ

٨٣٢

٩٤٦

ثى رياس اساسق *زهدم سد ائر،اا؛ٍ ،ءتئ؛ئئءثيوثؤ

الشن 0إل العنزة كمار 0ب يينهإ ٤٩٨ ، ٤٦٦ ........................................

٣٩٠ ، ٢٩٥
العهد الن.ىسط وبينيم الئلأة
عزا ض مى الأثساء صالوات ،افب وسلامه عليهم قال لهومه ّ...............ب...لأه،م

غنوابمة وا-بمبمضمتجا

٧٣٠

فاعني عل ثهسك بكثزة النجود

٦٥٦

محإن انثشم ألا يغلبوا عل صلاة نل طلؤع الثمس ونل غرو-إ،ا ياسلوا٧٣ ٩٠٠٠ ...
لأئلونأفسوت،كا0كدا ؤكدا لألأ؛؛...ا.ؤ.....ا.٠ؤ..ا٦٣٧ .....
فا 0اف اطلع عل أهل بدو

٤٩٨

فال كز محدثة بدعه ،نكز بدعة صا.لأله

٥٧٧

ءاشُلأ،ظفزوُ،سُالآ

٧٢٤

ثلأتغرز المنلء عزنا ماكز ثثئ انمائ زلا ه زلا ًلإ ....ؤ...............ؤ٧٤٥ .
يمن ينيل إدا لم يعدل اف ورسوله؟
محوق ،فأجرهما تواء

٢٤٩
٤٤

ماضِ لأف ^ افُباك ،زيلا ^ ١^١نحث للخ ،ؤ....؛بّ........... ٠٠ ....؛ؤؤؤ.٠.لأ٠ؤؤ ١٧

ي كل دان ي زفة أخث

٧٢٥،٧٢٤

قاتلهم حص ينها.وا أف لا إله إلا اض ،وأن محمدا رمول اممب ٦ ٠ ٣ ............. ١ . ١ .... ١
قاربوا ونددوا

قال افُ:ثال :أنا أش الئزلكء ض الئرك

٥٤٨

٥٧٦٤٢٣

قال ايافقون U :زانا مثن لإزى ثإلأء أرم ،ثطوئا .؛؛٦٥٤ ........................

قام معه ذات ليلة فقرأ الض ه البقرْ والت اء وآل عمران ابّّ.؟ااا...........ا ٦٢٥

قيح(ياض اماسن عذ؟لأم سدامبميق

٩٥٢

ما أحد أعت من اض أن يزنر عدم

٤٧٦

ما أسم ق الناس إلا كالثعرة الثوداء ق جلد ثوو أبيض ٧٧ ٤ ........................
ما بال أحي.كلم سثعملة عل النمل

٨٥ ١

ما بال أقوام يثشطول ثزوطا لبمث ق كثانم ،اغ ّ....ا؟. ١١ ......... .....؟.؟اّ..آهخ

ما بال أقوام مولول كدا وكدا ،إل أصل وأنام ،وأصرم وأفطئ ........؟....ّ...؟ ٧٥٩
ما ركئ بعدى فتنه أصر عل الئحال من النساء ٥٧٨،٥٠٤ ، ٩٨ ٠........ ٠ ٠.... ١ ....
ما جاءك من هدا الال ،وأش عن مئرف ولا سائل يخده٨٠٢ ٠٠٠٠٠ .. ١ .٠ ٠٠ ..... ٠ ٠....
ماخلأتاكنواة ،ؤuذاكلها بخلق! ................؟ ٣٦ ...................... ١١١

ما رأين ،من ثاقصات عمل ودين أدم ،للب الرجل الحازم ٩٩ . ١....... ٠ ٠.......٠... ٠

٥٣٩
حمداأبا;كريحؤتيافُىها
ما من صاحسا ذه— ،ولا فئة لا يودى منها حقها......................... ٠٠ ...ووم

نامنثنممرزؤح\ كالنآأكزمنئثئثدقة٧٤٥١١ ....... ٠٠٠٠.٠٠٠٠ ...... ،
ما مذ مكلوم يكلم  ،3سبيل اف....ؤ.ؤ.......ّّ.........؟؟....ب.ّ...ّ.؟٥٨٦ ........

ما من مئن ،يموين ،إلا ود.م

٢٤٤

uنغقومزكاةأموالهمإلأئننوا اكيساصء٣٩٨ .............................
ما منعلث ،أن تصل معنا؟

أن ملأ ل الخوم؟

٣٥٣

٣٧٠

^ةهيثئميال....؟؟؟....ؤّ....ب٧٥٢ .......
ما مصت ،صدفة من مال

ما ممحم عنه ئاجشوْ ،وما أمن

٧٧٣

قاتوا منه ما انظنم ّ٨٢٤ ................ّ.

ضحهساسا1أه؛ز) •ز؛لأمساو امااLاق

٩٥٤

ِساوانيماوموص
تنيلدبمه«اظوْ

٧١٨
٨٣١ ، ٣٩١

مذثاب مل أف ثطلع الئص مذ شزبما ••••••••••••••••• ••••• •• ••••••••••• ١٠٦
من تثب بقوم فهو منهم

٢٥٩

من مدى يعدل تمرة من فب طتب

١٣٨

من ثوصأ ثآحس الوصوء ،ثإ أز \-ثدووث ئ1نتئع وأئصث! ٧٣ ٠ ....................
مذ ثرصأ ئأمبغ الوصوء ،ئم حرج ثن محؤ إل اشجي• •••••••••••••••••••••••••• ٧٤٨
من جهز غازيا أو حلمه ق أهله نإيه يكون ئه أجئ الغازي ٩٢٣ .......................

تذخئزغاز:افيسماشهوغزا

"٩٢١

ماأزء؛زئئلأ:ض٠...........لإ ٠٠.٠٠ ..؛؛ؤؤ  ٠٠ب......ب٩٢٦،٤٨٧ .
من حلف يغثر افه قد كمر

٥٠٨

مذ ح لث عل محن يم رأى أش ض منها ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ٥ ٠ ٨
٢٩١
سحلمأجشسنمرسئحا

مذ ذعاإل هدى كاف لت مذ الأجريثل أحورمذثبعث٩٠٩،١٦ •••••••••••••••••••• • -
من دل عل حرثله مثل أحرثاعله

من نأل افه ثتال الشهادء من .ق بثثه منازل الشهداء....................ا...اّ ٣٠١
الحتوم٧٢٦ .. ٠٠٠ ... ٠٠٠ ..... ١ .٠........
مذ نقى منلتا عل فلمأ نماه افه مى
مذ تمع سمع الله به ،ومذ راءى راءى افه يه

٦٠٩

مذ نذ ل الإنلأم ثق حننه ثلن أجرها ،وأجر مذ عجل غآ مذبمي•؛

٨٩١

مذ صام رمضاذ إيإيا واحتسابا عفن له

٤١٤

ضح;ياض الهطسى رزكلام سد

٩٥٦

ذن؛ترداشُلأمحاسذئ

صإإثئههصت

٢٤٠

مذرد اض به -يوا يقمهة ق الدين٨٢٢ ..............................................
٠

م

٠٠

من يعش مكم فسوى اختلافاكثثرا

٨٣ ٢ ، ٥٩٦

مح،ضاضَلألكاشُزما؛.لألأ... ٠٠٠٠٠ ..ا.ّ....؛؛؛.ّ.لأ٧٦٢ ..

المؤمن الموي حثئ وأحب إل افب مذ الومن الصعق ٦٣ ١ ، ٥٦٦ ....................
٩٢٧

مملم،ؤواكأخث

ننمثان تجوف فيها كثثر مذ الناس! الصحه ،والثراغ.ا...................ؤ٦٢١ .....
٨٦٣
شائهةذثمامحِسفوقمح
٩٥
الهجرة لا ثغني حص دّقني الئوبة
هلأكإلأإنعدَن،
ثiكاكiثول

^١

٢٣٧
٧٦٧

ثُئاحا .......؛ؤلأ............ ٠٠ ..... ٠٠ .........؛ ٨٢٣

ؤإذا محالث ،فامحمال اممه

٣٠ ٠

ئذائ؛؛ئقاضتيّ

٨٢٢

واعلم أو النصز مع الصر ،وأو المرج مع ال٤ندا ٥٩٦ ••• ٠٠ .••• ٠.٠.٠٠ ... ٠٠٠٠٠٠٠ ....

واثدي مي يي ،ْ.إن؛؛أرجوأذ ثكونوا رع أهل اب٧٧ ٤ .......... ١.. ٠ ّ ....ّ .... ١ ،
والذي فتى بيد ،ْ.لا سالوي خطه يعظمون فيها حرمات افه ٣٦ ٠ • ٠.......... ١... ١. ١ ١
والدي مي سدْ ،ثوثل.ومول •ثل ما Jكوjول عند.ى ٧٨٥ ...........................

واف 4إن اتأنثُفز اض واتون ،إليه ق اي أكثر مذ نبعئذ
وافه ق خو 0العإي .ما كا 0العي .ق ^ 0أخيه

١ ٠ ٠ . ٠ ... ٠.............
١٦

ض ئاض اسايس؛لأم سيئ ال<ا''اءتا

٩٥٨

ا ح اطن ،ما هذا؟

١٣٢

يا ومول النب ،غبت عن أول قتال هاثنث ،المشركن

٦٦١

يا عبادي ،إق حث مت الظلم عل ثمى وجعلته بيكم محرما ٦٦٧ .....................

:ا عبد ^ ،لا محن مز ئلأن ،كا 0موم اللل وك تام الم.؛؛؛٧٩٥ ....... ٠٠٠ .....
يا عمرو ،صليت ،باصحا

وانث ،جب!،

٦٧ ٠ ، ٣٥٣

:ا علام ،ق أعئئلأ :،^^ ،ض اشَقئفظك. ،؛ ٠٠ .... ٠ ٠.ؤ ؤ ؤ ٠.ؤ ؤ ؤ٤ ٦٧ ٠ ٠............
زم؛ثاثلف.............. ،ؤؤ......ؤؤ....ؤ؛؛٧٥٥ ...
يا علام ،م افَ،

يائاطمة بث محمي ،.نليني ما ثنت مى ماي؛ ٢ ٠٢ ...................................
يا فلأن بن فلأن ،يادثبمم بأسايهم وأسا؛ آبائهم ،هل وجدتم ما وعد رمحم حما؟ ١٣٠ ٠١
:ا نناآ اكاتط ،لا نحرف خانة يازبمإ زلز فزين ثاة ب.............ّ....ؤؤؤ٧٢٠ ..
سم:ضُؤظهؤطُ

٦٥٢

تحيزإنكا0ئئ،،وبجعإنكانصا ٥٧١ ...................................
بجا ن،

ما وم:ص

٤٩٥

بمحيمنلأشِسبيىا ضذقة U.A ......................................
يصحالئ ،اممه سبمادةوةئاق إل رجلم) يمتل أحي .محا الأحز ١٦٩.١١١١١ ... ١١١١ ......... ١٠٠
فزومحش الكب فإذا كائوا بمداة من الأرض . ٠ ٠......ؤ ...... ٠٠ .٠..ؤ ؤ ؤ ؤ ١ ١..ؤ٣ ٥....
مول افه تعال؛ ما لعدي المؤمن عندي جزاآإذا ممتج صمه٢٢٦ ...... ١١١ .........

نزو زيا إل الثاء الدنيا ض ليلة ح؛ن:ض اهث ،الاحئ٧٦٩ ، ١ ١ ١ ............. ٠..
يومف ثبئ افث ابن مي اض

٤٩٩

همح( _ 1Jاسسزا،زهت ،،سد ،}U_>،l

٩٦٠

لا محاولوا أن نحرحوا الم لم من دينه إل دين الحارى ،ولكي يكفي أن نمككوه
٣٠

وه

— الثفئ إل بلاد الغفر للدعرة تحوز ،إذا كاف له أوو-ايث محاك فإنه حام؛ لأنه
٣٢

ثئسة

— هجرة العمل ،ص أن ثبمجر الإنسان ما ماْ اف عنه مى ا،لعاصي والمرق٣٣ ...... .

العاصي التي يوف الكفر عند أهل الثنة والخاعة لا نحرج س الإبجان٣ ٤...ّ ٠.... ٠. .— من شارك أهل الاطل وأهل الغي والعدوان ،فإثه يكون معهم ق العقوبة،
الصالح والطالح .العقويه إذا وهعت ،تم الصالح والطالح ٠ ....ؤ٣٧ .. ١ ١ ١ ّ ٠٠٠ . . . ١.....

— نمى رسول ،اف

الهجرة بعد الفتح ،ففايات ُ لا هجرة* وهذا الثفي ليس عل
٣٨

عمومه

— مكة لن يعوذ لكوذ بلاد كفر ،بل متمي بلاد إسلام إل أن ثقوم الئاعة ،أو

ءم:ت:::::::::لإ
~دال أهل العلم؛ وبجنا عل المسلمان) أن يكول منهم جهاد ق العام مرة واحدة،
يجاهدأعدا؛اممب،لتكوئ)كلمهاممبهلالعليا...؟.....ا.اا.....ا....ا٤ ١............ّ..

—المتمز للخر ،الحريمى عليه؛ إن كال من عادته اثه كال يعمله ،ولكنه حبسه
عنه حابس ،كتلمؤ لة أحزه كاملا

٤٣

— من مضل افه ■ءغ؛ثل أن دكو ،Jوسائل الحمل فيها هن.ا الأحر الدي بينه الرسول
٤٥

 لوأعهر الزجل زكائه شخصا يظن أنه من أهل الزكاة ،شى أئه غص وليزبن أهل الزكاة فإف ركاثه نحزئ ،وثكون مقبوله ثبمرأ بها ذمته٤ ٦.....١ ١...... ١..... ٠١ ٠ .

٩٦٢

ضح;0ضاسسز)ضئلأمسد الرسلض'؛؛؛^^^^١٥

— إ ذا رأيت أف الريص متكثثن ولا نحب اثك نمى ،أو نحب أن ثدهب عنه حش
تحفر أهله ؤيانس ؟٦٠؛ ،فلا ثتأحر ،اسأل عن حابه ثم انصرف٥٧ .................... .

— ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم؛ لأي سعد ين أيير وعاص ره؛ه^عنه استشار
الني .حثنا أراد أن يتميق بثي؛ من ماله

٥٨

— يةال 1راما حاب من استحار ،ولا ني.م من استنارا؛

٥٨

—الإنسان بلا ثلث ،لاينبغي له أن يكمل نمنه ،من ادعى الكال لنفسه فهوالناقص ••• ٥٨
مسإبراب)؛مفامنمح• •••••••••••••••••• ٥٩

~ ينبغي أنثعلم أف الثيء قد يكون حننا ق حد ذاته وق موصوعه ،لكن لا يكون
حنتا ،ولا يكو 0من الحكمة ،ولا مذ العقل ،ولا من النصح ،ولا من الأمانة أن
٥٩

ثدمفينقن،سالأوقا>ن،

—والإنسان ربا تاحذْ العاؤكة مندفر ،ويقول ت هدا فه ،هدا أنا أفعله ،م اصيع
بالحي ،ماقول ،سوف لا تاحدق ق اطه لومه لائم ،وما أشتة ذلك مذ الكلام،
٦٠

ثم ثكون العامة وحيمه

— الإنسان نحمد عل حن نتنه ،لكذ قد لا نحمد عل سوء خمله ،إلا ائه إذا ءل؛ا
منه انه معروف بالنصح والإرشاد ،فإثه يعذر بسوء ثمزفه٦ ٠ ............... ٠٠ .. ٠ ٠.. .
المتثار عثه أن يتس اطه ءغيْل فنا أماز فيه ،وأن لا ثاحدء الحاطفه ق مراعاةالمت \ر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .

٦١٠.٠٠٠٠١.

—الواجب إذا امتنانك أن ثقول له ما ثرى اثه حن ،وأنه ناغ ،مواء أرضاه أم
لم يرصه ،وأنت ،إذا فعلت ،هاوا كنت ،ناصحا وأدين ،ما عليلئا٦ ١ ٠٠ ................. . .
ق قول الرسول عثيآئلآْؤئم :ر<لأ ا دليل عل أنه لا حرج أن يستعمل الإن افكلمه ررلأااوJزفيهاشة

٦١

٩٦٤

ضئاضاساسق*زئلأمسد امسلتي

~كب أن يعلم أن الئه الصحيحه ض أن نقاتل من أجل اللغ1ع عن الإسلام ق
بلينا ،أو من أجل وطننا؛ لأل وطي إسلامي ،لا لمجرد الوطنية٧٢ ................... .
~من قتل أخاه مريدا لقتله فإثه ق الناو ،ومن قتله أحوه؛ وهو يريد قتل أحيه،
لكل عجز ،فاكول أيما ل النار ،القاتل واكوو و المار؛ ٧٦ .......................
— لا نجد شيئا من الكتابه والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وحد حلها ،إما أن

يكوف حثها ينفس الكتانم ،والئنة من غم إيراد موال ،ؤإما أن يكو 0بإيراد سؤال
تحان،ءنه

٧٦

—ليمل ق القرآن والئق —وقب الحمد— ثيء منتبه إلا وحد حذ ق الكتاُت ،أو
الثنة؛ إما ابتداء ،ؤإما جوابا عن موال بمر مى الصحابة...... .ااا.ب٧٧ ...... ........

—كل واحد مثا لا يعلم ماذا كثت ،اض له من حم أومئ حش يخ ذلك الثيء٨ * .... ١ ١ .
~إذا عمل الإن او الحمل كتن ،له حب ما تقتضيه ابكمه ،والعل،ل ،والفضل٨١ .. .

— الإخلاص عليه مدار كبثر ل قبول العمل

٨٥

—فضيله يئ الوالدين؛ وأنه مى الأعإل المالحة التي مرج -يا الآكربات ،وئزال،
.ااالذللإث،

٨٧

—قضيله العمة عن الزنا ،وأف الإن اذ إذا عم> عن الزنا —مع ندرته عليه— فإ0
نلاك،منأفضلالأتمأل

٨٧

—ما دمث ،أيك ،قد يبث ،فيإ؛ينلث ،وبى اممب ثعال ،فإل افه ثعال يمل التوبه عن
عباده وتعفو عن ال1ئارت،

٩٢

—إذا كاذ الدس ،-بسلثح وبير^ ،الخلق ،فإذ كاف مالأ فلا بد أن ئوديه إل صاحبه ،ولا

تقبلاكوئه1دائه

—الغيبه إذا كاذ صاحبها لم يعلم؛ ، ilj ،اغتبته ،فإثه يكفيأذ تدكزْ بمحاسه ق

٩٣

قؤح رياس اسسزا _،هدم سداإورط؛إزأ ءتإأإةتءفي4ؤتثؤ

٩٦٦

— إ ذا صار عل الأسان جنابة؛ فإثه لا محزئ أن يمح عل ا"ثنرين أو الخمي،
١١٤

بل لا بد ثن رصا وعل

— الواجب عل الملم أن يكره ازكمار ،وأن يعلم أمم أعداء له مهإ أبدوا ْس
الصداقة والمودة والمحبة؛ فامم لن وتقئوو\ إليك إلا شبملحة أنفسهم ومضنيك
١١٧

أيضا

— محب عليك أن ثكره من قلبك كل لكفر مهإ كاف جنئه ،ومهعا كان تهم؛ه

١١٧

إوك،مج1دهءدئك

— القاتل إذا قتل إن اثا عمدا ثم تاب ،قاف اممه ثعال يقبل ئوبثه١١٩ .................. .

علبمؤ -يا أمحي -أذ تباين بالأعاو الصالحة ،ولا ثتأم فتتاذى بم ،الأام نمتعجز وتكسل ويغاوِا عالبمح الشيهلان واقوى فثنا حر.......ّ. .هلأ.لأ......لأ....اا ١٣٥

المنافي ثؤ عل السلم؛ن ،فإو رأى أهل الحر لمزهم ،ؤإذ رأى المقصرين لمزهم،وهو أحثن ،عباد اممب ،فهو ق الدرك الأسفل من المار ٠. ... ٠ ٠ ........ ١١ ١ . ١ ١ ... .٠ .؟ ١٣٧

— المتافقول ق زمننا هدا إذا رأوا أهل الحر وأهل الدعو؛ وأهل الأمر ؛المعروف—،
والمهي عن المنكر قالوات هؤلاء متزمحون ،وهؤلاء مشددون .لأ.....ؤ.ا..راا...به ١٣٧

~ذكر ابن القيم

كتابه (مدارج الثالك؛ر))في الحزء الأول صفاُت ،كشر0

من صفا تر المنافق؛ر) ،كلمها مبيتة ق كتاد-ح افه عيجثل. .ااا....ا.......ب....ا.....لألأ ١٣٧

— اش

ئد يمي عل العبي .فتعصنه مى المعصبة إذا علم من قلبه حس

المثة

١٤٠

—ينبغي للأت ان إذا قيأم بلده ،آن يحمد إل المجي .قبل أن يدحل إل بيته فيمل

فيه ركعتن؛ لأو هزه ئتة  ٠^ ١١ه4آئوْةئمُ القولثه والفعلثه ١ . ١ ١ ... . .؟؟ ٤ ٠ ٠ ... ١
—•مح_ ،التحرز من أصحاب الشؤ وأهل الثوء الدين ينتهزون الصعم ،ق الإنسان

ءهمسارضامم

والمرض ق إضاعته وهلاكه

٩٦٧

١٤٨

~بعص الناس "والعيال باض~ يقوو'• آمنا بافه ،ولكي إيإيه ضعيف ،إذا أوذي ق
اممه ارتد "والعماد باض~ وقس وترك الطاعه١ ٤٨ ................................... .

"إذا رأيت شيما من ماJائ ٠بمدك عن ذكر اممه ءايعل.ه عنك ياي وميالة تكون،

حرلأتكووخا لإلهائك عن ذم اف

١٤٩

"حرص الصحابة و.ظ عل التسابق إل البمزى؛ لأف البمرى فيها إدحاو

الثرور عل الملم ،ؤإدحاو الثرور عل الم لم بما يقرب إل اللب ميتْل• ••••••••• ١٥٢
"ينبغي للئ ،إذا رأيت ،من أحيالث ،شيئا يره ،كان يكوف حرا ّ ارا أو رويا مارة
أو ما أشبة ذللث ،،أ 0ئبثره يدلك،؛  ، iHjSfئد حل الئرور عليه .ااّ.....لأااا...ااا١٥٢ .
"سعي مكافأة من بثرك مبدية تكون مناسبة للحاو .. ....... ٠ابّ....ؤا.....ا١ ٥٣ ...
"_ الغ إذا أتى الإن اف ما يسره أن مهنأ به ويبئز به ،مواء كان حر دين أو
خثر دسا

١٥٥

"القيام إل الرجل لا بأس به ئد •حاءيئ ،به القنة ،وكدللثج القيام لالرحل وأنتج
باق ق مsكانلث ،لا تتحزك إليه ،فهذ.ا أيما لا بأس يه إذا اعتاده الناس١٥٥ ... . ٠٠ ...... .
"القيام إل الرجل• لا بأس به ،وقد حاءيت ،به الثنة أمرا ؤإقرارا وفعلا أيفا ١ .ؤ١ ٥ ٦ ..
"القيام عل اوجل ننهي عنة ،الال4أ إلا إذا ذعت الحاجة إل ذللئ ،،كاذ محاق
عل الرجل أن يعتل•ي عليه أحد فلا باس أن يقوم عليه القائم١٥٨ ....................

—ينتغي كا —نحن المّلمجن— أف ثغيظ الكفار بالقول وبالفعل؛ لأثا هكذا
أثرنا

١٥٨

القيام عل اوجل إذا كا 0اكموئ به حفظ اوجل ،أوكاذ اكصوئ به إغاظهالعلءو ،فإل هذالاباس به ولا حرج فيه ،ؤإلأفهومنهي عنه .لأ.اّلألأاا...........بمها

٩٦٨

ض ئاض اسسزا•ق؛لأم سداضساااق

~الص أنو؛غ ممره ومناب عظيمه ،فعفوي الوائدين ْس المنوق ،وهطيعث
اوحم س الن وق ،وغش الناس مى النوق ،والعا.ر بالعهن .مى الن وق ٦٣ ..... .ا

"القسس ين أسباُتح انتفاء رصا اف عن العبن■ ،والaلاءة من أساين ،الثصا ٠؟! ٦٤ . ٠٠ ...
"الزاف إذا زئى وهو محص فإله بجب أن يرجم وجوبا؛ وقد كال هذ.ا ل كتانمؤ
، ٦٦
افه عئؤتجل آية قرأها الملمون وحففلوها ووعوها ومن؟وها٠

احساف القتلة أن يكول موافئا ٧شرع عل أي وجه كافI ٦٧ ... ٠ ٠ ٠ ٠.... ٠ ٠ ٠.. .. ٠٠ ....~جواوإقرار الأسان عل نضه بالرنا؛ من أجل دْلهيرِْ بالحد لا من أجل ثفحه
١٦٨

نمه

"الإنسان الد.ي يتحل.رث ،عن نفسه ائه زثى ،عند الإمام أو نائبه ،ين أجل إقامة
١ ٦٨

الحد عليه ،هدا لا يلام ولا يدم

~من حاف أل لا ثكول توبته موحا ،وحاف ،أن يعود ويرمخ إل اللو_ ،مره

أحرى؛ فهذا الأفضل ق حمه أن يدم ،إل وئ الأمر ،أو إل القاصي أو ءار0؛

لثقث عنده فيقام علمه . ٠^١

 ٠٠ .؛ ٠٠ .......؟ ١ ٦٨

~الكافئ إذا تاب ين كمرْ ~ولن كاف قن .قتل أحدا من المسيس" فإف اف؛ ئعال

يتوب عليه؛ لأي الإسلام تبمدم ما قبله

١٧٠

~التخط بالقالسرت أف يكوف ق قلبه "والعياذ باض— ثيء عل ربه يى الخط
والثزه عل افه — والعياد بافه" وما أنبهه ،ؤيثعز وكأف اف ،ئد ظلته _إذه
الصية

١٧٣

"التسخهل باللسازت فان يدعو بالويل والنور؛ يا ويلاه يا ثبوراه ،وأن ي ث،
الدهن ،فيؤذى الله عئيجل وما أثتة ذلك١ ٧٣ . ٠ . ٠... ٠. ٠ ....... ٠ ٠ .... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.. ٠ ٠ ٠ .. ٠ ٠ ٠ ٠..

~التسخ2ل بالحوارحت يثل أن يلطم حده ،أو يصفع رأسه ،أو ينتف ،ثحزه،

٩٧٢

ش رياس اس{|،ض ض؛لأم سداليسلي

~دد ب صئ الخص للإنؤ القرآن ،والئنة ،والواغ٢٣٤ ........................ .
"الإنسان ق هذه الدنيا لا يمكن أ 0يمي مسرووا دافنا ،بل هويوما ينؤ ؤيونا
محزن ،ؤيوما يأتيه قيء ويوما لا ثانيه ،فهو مصاب بمصائب ق نفسه ومصاب
وبدنه

٢٣٩

~إذا زاد الإنسان عل ذللئ ،الصر والاحتساب— ،يض '.احتساب الأجر—كاف له

ْع هدا أجن

٢٣٩

ينتغي للأن ان إذا أصين ،ولو بثوكة ،فل؛تدم احتساب ،الأجر من افه علهده المصييه ،حر يوجز عليهاْ ،ع تكفثرها  JliJنولت............. ٠٠٠ ٠ ،ب.....اباا ٢ ٤ ٠
~من نعمة الله سبماةةرةم\ق وجودْ وكزمه ،حيثج يتل ،ا،لومن م يثيثه عل هال ه
البلوى أويكمر عنه سباته

• ٢٤

"الكفار يصابون بمصاب ،ممرة ،ومع هذا يبمول عل كفرهم حر يموتوا
عليه ،وهولا؛ بلا نلث ،لم يرد افه بمم محرا• ......ّ........ابب.الألألألأ...ااّ٢ ٤ ١ ......

~مل المعلوم أ 0ثكفز الدنوينج والسكان وحط الخطايا لا شك ،اثه خر
للأن ان ،لأ 0الصاب ،غاية ما فيها انبما مماب ،دنيوية ثزول ،بالأيام٢٤١ .............
"ءّني الموت يد.ل عل محجر الإنسان وعدم صره عل ثقاء اممه٢٤٤ ... ٠٠ ........... .

"يبغي للأن ان إذا دعا لثخمى بهلول العمر أن يقيد هدا فمول ',أطال اممه
بقاءك عل طاعته• حر يكوف ل ٌلول بقائه خر• ابب....اّااا..اا.............ا.ه؛آ

"ثمّع من قبلنا إذا ورذ شرعنا بخلافه فليس بحجة؛ لأ 0شرعنا نتح كل ما
سمه من الأديان

٢٤٥

"محنؤ معرفة المرن ،بس شخص يتمر المومثح من صيق نزن ،به ،وبين شخص
يتمر الوُت ،عل صفة معينة يرضاها افه ■ءمأ؛جلا.... .؟.؟...ا.ا......ا.بّ.....ؤ٢ ٤٦ ..

همحئاضاسسىض؟لأم،،يد اأر1طتي 0لإإبج'قؤ*وئؤ

٩٧٤

— ينعي للأت ان أن خار لأبنائه وبناته أحس الأمإء؛ لينال بذلك الأحر،
٢٥٩

وليكوذ محنا إل أبنائه وبناته

"■بحرم أل يس الإنسان بأمإء من حصانص أسإء الكمار ،مئل حورغ وما

أثنت ذلك ،س الأمإء التي يئن- ،بما المحاث؛ لأف ئذا ْن باب اشئه -ئم٢ ٥ ٩...... .
— جنس ،عثنا —نحن السلمي — أن ئكرة الكمار كرها عقلينا ،وأف jعادثرمإ وأن
ثعلم أمم أعداء لتا مه،ا تزينوا لنا وتمزبوا لتا ،فهم أعداؤنا حما٢٦٠ ..................
الواجب ،علننا أف ثتجنن ،الكفار ،بمدر ما ن تهلع ،فلا ثتسمى بأس،ائهم ،ولانوادهم ،ولا ثحترمهم ،ولا سد.أهم باللام ،ولا مسح لهم الهلريق٢٦١ .............
\ذ\ كثز الخبم ،ي أمالنا فنحن ئرئ للهلاك ،ؤإذا كثز اليئز الجز ق بلادافنحن-ثرنحه للهلاك
ُ

.

ِ

.

ِ

٢٦٢
ُ

بزكة رين) المز ،.وكاف الصحابة د.بمهنجركون برين) المي .وبعزقه٢٦٣ . .كاف الصحابة كههقغؤ إذا ثوصا المي ءيو^دثأهؤككإ كادوا تقتتلون علونحؤيه ،أي؛ نضل الماء ،يتثركون به ،وكذلل— ،من عرقه وشعره٢ ٦٣ . ١ .ّ ٠ ...... ٠..... .

الغض ،جرة يلقيها الني3لان ل قلب ابن آدم ،فيتثيط غضبا ،وتحتمي حسده،٢٦٥
وتنتفخ أوداجه ،ومحمز وجهه

—الحث ،عل ألن) يمللئج الإن ان) نمنه عند الغض_إ ،وأل) لا يسترسل فيه؛ لأثه يتا.م
بمده

٢٦٦

—الوصوء يهنفئ الغصن o\j ،،كاف قائتا فاليقعي ،.ؤإن كار) قاعدا فلمطئ،

يإن حاف ،حرج من المكان الن.ي هوفيه ،حز لا ينمد غضبه فيندم بعل ذللثج٢ ٦٧ .... .
—الصاسبج ق التمس والولد والاJا تكون كمارة للأت ان ،حر يمثي عل الأرصى
ولمز علنه حهليئه ،ولكن هذاإذا صل

٢٦٨

موسارنءادو

٩٧٩

أنزله اض ،ثقوو ض•' إثكم لم محمقوا لا فهاده أن لا إله إلا اش ،ولا نهاية أو
^ ١رمووض

٣٤٣

~لو طهرت اارأْ مى الحيض ق الثلث الأمحر مى الئل فليس عثها صلاه العناء
ولا صلاة الغرمح—،؛ لألما طهزت يعد الوقت

٣٤٨

— ليز عن رسول افه ه حديث يدل عل أف وث العناء يمتد إل طلؤع

الفجر أبدا؛ ؤبجدا فإف القول الراجح :إل نمق الليل.

٣٤٨

~الفم لا ثتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها؛ لأف بيتها ومي الغلهر نمق المهار
الأول ،وبيتها و؛؛ث صلاة العشاء نمق الليل الأخز٣٤٩ ........................... .

—الصلاه قبل يحول الوقت لا ثقبل حش لوكم الممل ثكبثرة الإحرام ثأ يحل
الوقت بعد اإتكث\رة مثافرة ،فإلما لا تقبل عل ألما فريقه... .ا........ا.........بم؛م
~الصءحاح .انه لو سى ال يتجمر امّجارا مرعيا ثم يوصها ،فإف وصّوءه

صحح؛ لأته ليس هناك علاقة _،الامتنجاء و؛يرا الوصوء٣٥٢ ................... .
"الغسل الواجب ،الذي يكفي ،أل تعم جع بدنلثف ؛الماء ،مواء بدأت؛الثأس
أو بالصدر أو بالغلهر أوبأسفل البدن ،أو انعمت ،ق بركة وحزجث منها بنية
الغل

٣٥٢

— الوصوء ل الغل ئنة وليس؛واج_ ،،ؤيس أذ يتوصا قبل أف يغتسل ،ؤإذا

اغتل فلا ذ إل اّ صةئانية'ؤؤؤ٠....ب.ّ٠.....ب. ٠٠ ..بّّ ٠٠ ..؛. ٠٠٠ .ه ٣٥٢.٠٠
"طهارة التيمم ثقوم مقام طهارة الماء ،ولا تنتقص إلا بإ ثنتقص به طهارة الماء،

أوبزوال النير المبح للثقم

٣٥٣

"الطهارة يتعلى باربعة أعضاء مى البدن ،وهل؛ الوجه ،واليدان ،والرأس،
والرجلان

٣٥٦

٩٨٠

قيح هس اماسق  jnهدم سد ا1و،1ال؛زا

— لا ت تغرب أف العالم يرم عن قوله؛ لأف الحق بجب أل يقع ،يمش تغث
للأن ان الحق وحب عليه اتباعه

٣٦ ٠

-اعلم أف الأن اف إذا نئن المده وهو عل طهارة فإنه لا تنتقص طه\وم 1.لكن

لو انتمضت فلا بث ثن خي الخمين وغل القدمين ّ ٣٦ * ............................
ز ئنغ المسوح فإثه لا بمال شح ،بل لا بد من عل الرجل ثم إعادته إذاأراد الونحوة

٣٦١

— يبني لل -افر أن يتنمل بجمح النوافل كالمقيم نواء ،إلا ق الرواتس ،،كراتبة

الظهر والانرد_ ،والعشاء ،فالئنزتركها .لأ..........ّ............لألأب....ب٣٦٢ ........
إذا أخظا الأناف  jالقلة جاهلا فإثه لمز عليه إعاده ،ولكن إذا تغث له ولو٣٦٣
ق أثناء الصلاة وجب عليه أن يتقيم إل الؤبلؤ

— يجب عل من نرل عل ثخصر صيما وأراد أن يتئل أن ي أل صاحب البيت
٣٦٤
ءنالقلة،فإذا أتمْايإليها
بممى الناس تستحيي من الموال حص لا يقول الناس؛ لا بمرق• لا بمر،٣٦٤
فليمولوا ما يقولوثه

-المني إل غم قتي شرعي لا تقبل عبادته

٣٦٤

افيازذفلأمحاغللثإلأباسة٣٦٤ ................ ............... .— الإنسان الذي يصل ناقله حلم ،من يمل فريقه فلا بأس ٢ان١ا؛ لأن الثنه قد
يلم ،عل ذللث،

٣٧٠

— الهحح اثه يجوز أن يصل الإنسان صلاة الفريضة حلم ،من يمل صلاة
اس. .لأ؛؛؛...ؤ.....ؤ....

-قراءه الفاتحة ركن عل كل نمل■ .الإمام ،والماموم ،والمفرد ،لأف الحوض

٣٧٢

٩٨٤

مح( _bاساسق ض هدم سدامسيق ءثإآقتيؤثثت

يقبئها وثز ماتوا ق لحظة واحدة

٤٢٦

~لأ تتغرب أن يموت الناص ل مشارق الأرض ومغارب وأف بمص أرواحهم
ظو\حو

٤٢٧

~من علمنا اسمه ْس اللائكة آمثا يه باسمه ،ومن لم لعلم باسمه آمنا به عل
سبيل الأحمال ،آمثا بعمله الذي ثعلمه ،وبوصفه

٤٢٨

—ثد صل قوم غايه الملأل حث أنكروا أف يكو 0هناك ملائكه —والماد باش—
ونالوات إ 0الملائكه عب ارة عن نوى الخثر ،وليس هناك ثيء يمي عالم
الملأئكة

٤٢٩

النمل هإ البثن الذين أرسلهم الأوبمسثاةئلإاك إل الخلق ،وجعلهم واسطه بينهويص همادة ق نلخ شرائعه ،وهم بثل حلقوا من أم ،وأم ،إلا همنى ابن مريم••••• •• ٤٣٤
~ااصحح أف هما من قبلنا همع لنا إذا لم يرد قرعنا بخلافه٤٣٦ ••••••••••....... .
—أحذ العلياء دءهإ؛ثئ من سوية يوسف ،فوائد ممره ،ق أحكام ترعق ق القضاء
وغره ،وأحذوا منهات العمل بالقرائن عند الحكم٤٣٦ .............................. .

~بجب علتنا أن نومي بفتنة القبر ،وهي موال افكين عن ربه ودينه ونبيه ،وأن
نرمى بنعيم القبر أو عن.ابه
~من عد.ل الإمام أن يول المناصب من هوأهل لها ق دينه وق قويه ،فتكون أمينا

٤٤ ١

وقويا ،أهلا للأمر الذي ول عليه

٤٤٤

-أركاف الولاية اثنان :القإة ،واس

٤٤٤

"مما همب الإييان به ئا يكون ق يوم القيامة• الحوض الورود لتبينا هممي.

وهو حوض يصب عليه ميزابان من الكوثر ،وهوالنهر الذي أعْليه النبي ق فا
الحنة

٤٥١

٩٨٦

ش

اساسق ض؛؛لأم  jumالرسلض

٤٦٧

ازس فيها أجئ عظيأيالة الإنساف يوم القيامة

-قد يعينك اممه بب غم معلوم لك ،فيدفع عك من الثئ ما لا طاقه لأحد به،

وقو يعينك  ،٧٥١عل د أن من الخلق يحئ 0لك ؤيدللة لك حص يعينك٤٧٠ .......
-الماز بلا شاك يفع بعضهم بعصا ،ؤيع؛ن بعضهم بعصا ،ؤيساعد بعضهم

بعضا ،ص كل هدا مما كتة افُ ^ ،Ujض ف فيه ولا ظ..

ؤ ٤٧١

—كليا اكآريت> الأموووصامت ،فإ 0الفرج قريب٤٧٣ .... ١٠٠ .................ّ...... .

كل عنر فعده م ،بل إل العنز محفود ،سرين ،تر سائ وتر لاجم٤٧٣ • • • • •،-العثرة صمه حقيمه ثابته ض مؤثل ولكنها لينت ،كغ،بحينا ،بل هل أعفلم

وأجل

٤٧٦

الملأتكه عالئ غسل حلمهم اضُعغيل من نور ،وجعل لهم  jسقيي أمر اض،وجعل لهم إرادة ق طاعة الله ،فهم لا ثعصول الله ما أمنهم ويفعلون ما
نحتثون

٤٨٤

إل الله من فعل الأوامر واجتناب
عايا أو ثتهز الفرصة ل كل ماالنواهي ،حش إذا قدمنا عل اممه كنا عل أكمل ما يكول من حاي• ٤ ٨٧ • • •.. ٠٠ • • •.. • • • ٠
-إسلام المرء هن استسلامه فه عغجل ظاهئا وباطناّ... .لأ...........ا.....ا.؟٤٨٨ ....

إذا كاذ الناس عنتلفون ل الإسلام ،فإف بما يزيد و حن إسلام المرء أف يلغ مالأنمولأينهلأفيد0ولأفيئنياة

٤٨٨

الإنسان  ٣١إذا أرائ أن نجل إسلأنه حئا فاتدغ ما لا ثعنته ،ظلثيءُ ائديلاينه تتركه

٤٨٨

نحد  ،^^١الدؤوب> الدي ليل له هئ إلا منه وما يعنيه ،نحده يتغ ويثمروتحئل ،ويكوف ل راحة فكرية وقلية وبدنية

٤٨٩

خس

ئيز

"التقوى كغثرها منوطه بالامتطام ،فمن لم سستي شٍئا من أوامر اش فإثه

يعدو إل ما سممليع ،ومن اصطن إل ثيء من محارم افه؛ حز ته ما ينتفع به ق
ليع الهرولة

٤٩٣

~دد يبتل اغ العبد فيوحر عنه الثواب؛ لإختبمره هل ير-ح إل اكو_ا أم لا٤٩٥ ...... .
~لأ شلثح أ 0الإساف كلها ازداد علنا ازداد معرفه ،وازداد فرقايا  )JVJالحق
٤٩٦
والباطل ،وبجن المار والنافع

~لأف التقوى سبب لموة المهم ،وقوة المهم تحمل ثبا زيادة العلم .ؤ....ؤّّ....ا٤٩٦ .
"افن يعطي الممل ئرامه يمز بما حص بع ،الناس ،نمجرد ما يرى الإن ال
يعرف ،أيه كاذب أو صادي

٤ ٩٧

~من اللأء للحد أف يقلن أو ما كاف علته مى الدنوب لسن بذبح ،فتصؤ عليه -
والحياد باش

٤٩٨

~إذا كنثؤ ثريد أن ذكون كريتا عند اممه وذا منزلة عنده ،فعليلث ،بالتقوى ،فكلها
٥٠ ١
كال الإنسان ش أنمى كال ءنادْ أكرم
"الهدى إذا يكر وحده يشمل الحلم والتوفتق للحى ،أما إذا ءر 0معه ما يدو عل

الثوفيق للص فإثه يمئر بمعش الثلم
-العفاف :أن يعم عن كل ما حزم اممه علته فبما يتعلق بجميع المحارم الى

٥٠٥
٥٠٦

حرمها افث صل
—الإنسان إذا ويمه اض ومن علته بالاستغناء عن الخلق؛ صار عزيز القس غيز
ذليل؛ لأل الحاجه إل الحلق دل> ومهانه ،والحاحه إل اض تعال عز وعباده٥ ٠ ٦ . ٠ ٠... ٠..
~النص .لا يمللث ،شه نفعا ولا صنا ،وأف الذي ثماللثح ذللئ ،هو اف٥٠٦١١١٠١٠٠١ .

~ بحب ،أف يعلم الإنسان أف البشر مهما أوتوا مى الوجاهة عند اف -؛;٤؛؛؟^ ،ومن

٩٩٦

هؤح ري1ض ام1سز) ض كلام سدالرسيق

""العلم الحقيقي هو العلم الذي يرنخ ق المف ،ويكون لك،لأكي للأت ان٦١٢ ••.... .
— نع الأنف ،المسإمول اليوم ق صعق ثديي ،وق هوان وذل ،يقاتل بعضهم
٦١٢
تجا أرمما ماطون أعداءَئم

يكوو الملمون ئز الأعلى إذا تمئاكوا بدين اممه حما ظاهزا وباطنا ،وعزفواأف العرة ض ؤلزمحوله وللمومنى

٦١٥

—ثحن أبناءنا وقبابنا عل أن يفثهوا الدين حمقه ،ؤيتمئكوا به لحقيقئ ،وأن
تحدروا أعداء اف

٦١٦

— لينت ،ولاية اض سحاتؤئ\ق ثاق بالدعوى ،كإ يفعله بعص الدجالن الذين

4ئئون ض العامة بأم أولياة ض وئم أعداءٌوالياذلأفِ٦ ١٧ ..................... .
—إذا أكثر الإنسان من النوافل نع قيامه بالمراتض ،نال ،محبه اممه ،فيحبه اف٦١٨ ...... .
-الأعإل الواجبه من صلاة ،وصيفة ،وصوم ،ولحج ،وجهاد ،وعلم ،وعم

ذلك ،،أفقل من الأعال الق٦٢٠ ............................................. .
—إثثايتح المحبة فه عؤؤبمل ،وأف اممه ثعال محب الأءإلابعصها أكثر من بعفن٦٢٠ ..... .

—إذا ^ ،^١الإنسان إل اطه يالنوافل نع القيام بالواجبايته فإيه بمون Jذللث ٠معائا
٦٢١
ئ ،جح أموره
من أراد أن محثه اطه فأمن نهل عليه إذا مهله علميه ،يقوم دالواحبا'تج ؤيكثز منت،لألاكبالمحهاض،ئنالولأثاف٦٢١ ....................... .
~إبا'-ت ،عطاء افب عئوْل ،ؤإجابة دعوته لولئه .ؤ٦٢ ١ .................................

—ينتغي للإنسان العاقل أن ينتهر فرصه الصحة والمراغ بهلاءة اطب عكيل بقدر ما
٦٢٢
تجليع

— نحم اطه ثثفاوُن ،،وأل بعمها أكثر من بعض ،وأكإر نعمة ينعم اطه ثعال ما عل

١٠٠٠

قؤح (  jiijاسر،ض،ز؛لأم JUui

صإإ1ئذتجيلآثفي

وألفتها ،وصرت —تعد ما كث ءنئها— ثايى ثمك أن تثحلم ،عن الطاعة إذا
٦٤٥

أردت أن ثثحلم ،عنها

يجاهد صته عل اكلاجم • ••"•••••••••• ٦ ٤ ٨

—جوارإنامة ا-إق،اءة ل صلاة الليل ،لكن هذا ليس داجا ،إد،ا يفعل أحياثا ل عم

رمضاذ ،أما ق رمضاف هإ 0مى الثنة أن يقوم الناس ق حماعة٦٤٨ ••••••••••••••.... .
سغي للائ ان ق صلاة الليل إذا نر لأية رحمة أن يذ ؤياو ،مثل لو مزبذكر ا-بمتة؛ يقف ويقوو; اللهلم اجعاش من أهلها• ••••••••••••••••••••••••••••• ٦٤٨

—اعلم \وك إذا أطلت ،القيام؛ فإ 0الئنه أن يهليل الزكؤغ ،والئجود ،واإتلوس
ال جدص ،والقيام بعن

٦٥ ١

—من ئنة الزمول عفيهآلألأْؤئيم اثه كاف يجعل صلائه متناسة؛ إذا أطال القيام
أطال مئة الأركان ،ؤإذا ئفف القيام حقق:قيه الأركان٦٥١ •••..•..••....••••.... .
—كثره العمل يوجب ،مجاهده القس ،ءإ 0الإن اف يجاهد ثقته عل الأعإل الصالحة
التي،ئمك،مدمى،

٦٥٣

—إ 0كثرة الطاعايته ،واحتناب ،المحث مات ، ،من أنبالتا لحول الحنة ،وهو ي ثر
ض من ينزه  ،١٥١عليه

٦٥٣

-الإن او ربإ سكللم بالكلمة لا يلقي لها بالا ،وهل من نخط افب ،ميهوي ؟ ١ف

م كدا زكدا من الشن زئو لاثدري

٦٥٤

المتاذقو 0من أند الناس حرصا عل الحياة ،واثافقوو من أكدمحت ،الناس ألنئا،٦٥٤
فقون من أجنر الأاس عند الأقاء
-يجن ،عل الإنسان أو مد منطقه ،وأن يجمظ لسائه حش لا يزل مهللثؤ• •••••••• ٦٥٥

-الذين تحدموف الني ه من الأحرار عدد ،منهم ويعه بن كعب ،،ومنهم ابن

؛،و،سالخواداو

مسعود ،ولهم النرف يخدمه رسول القث

٦٥٥ ,. ٠.٠ .,,.. ٠٠٠,٠,٠٠ ,. ٠٠.٠٠٠ .., ٠٠٠ ,,

أهل الصمة دجال مهاجرول ،هاجروا إل المدينة ،ولمز لهم ماوى ،يوطنهمو صئة  jالمجد الكوي٦٥٠ ............................... .
الس
—الصحيح؛ أف الأفضل أن ثكوف الصلاة متتاسه ،ؤإلأ محإف القيام بلا؛siL

أطول ،من الركؤع والسجود ق حل ذاته ،لكي ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل
٦٥٧
\لثكوغ والئجوذ
—الصلاة مهإ أكثرين ،منها مهوحثر إلا ائه يثنى من ذللث ،أوثان الهي٦٥٧ ....... .
-أوقات النهي هي؛ من صلاة المجر إل ايماع الثس مقدار رمح ،وعند

قتامها  ،3منتصف النهار حش ثزول ،،ؤمن صلاة العصرإل العروُت٦٥٧ ..... ٠٠ ...١..،
-جوار استخدام الرجل ا-قئ ،وأو ذلك لا يعد من المسألة الإ،مومةا ..؟٦٥٧ .........

—ينبغي للإئ ان أف يكثر مى النجود ،وقد نبق لنا أف كترة النجود ئستلزم
كثرة الزكؤع ،وكثرة القيام والمعود

٦٥٩

رفع الدرجات مما تحثه الإساف ،وا-قهلايا مما يكنه الإن اف ،هإذا ربع له يرحهوحط عنه -با حهليئه؛ ثثد حصل عل مطلوبه ،وثجا من مرهوبهّ.. .هّا......لأ.ا٦٥٩ .
-الإن اف كلما طال ،ع،رْ ل طاعة افه زاد هرتا إل اممه ،وزاد رفعه ق الأحرة٦٦ ٠ ......

طول العمر من اممب ،وليس للإنسان فيه صرف؛ لأف الأعار بيد الألبعيجقل،وأما حس العمل؛ فإف بإمكان الإنسان أن تحسن عمله٦٦٠ .. ٠٠ .................... .

—صله الرحم من أمجاب ،طول العمر ،فإذا كاف حثر الناس من طال عمره وحى
عنلمه

٦٦٠

ينبغي للإنسان أف بمال افه دابجا أن تجعله ص طال عمره وحن عمله ،من أجلأن يكوف من حر الناس

٦٦٠

مح رياس اسسز) ض هدم سد،،*^١؛} ،صإؤةتءفي4رسؤ

١٠٠٢

محرذ طوو النمر لمز نحرا للإنسان إلا إذا أحس عمله؛ لأيه أحيائا ثكوذحلول العمر ثرا للإنسان وصررا عليه

٦٦٠

~الآكفار بمل افّ لهم ~أي• بمدهم بالرزق والعانة ومحلوو النمر والشن
والزوجات ،لا لخثر لهم ،ولكنه ثؤ لهم والعياد باض؛ لأتم نوف تزدادون
٦٦٠

دك إء

~كره تعص ١^١؛ أن يدعى للإنسان يهلوو الماء ،تال; لا تمل; \ط\و) اف

ثقاءك .إلا توا ،ئل :أطاو اهُثقاءك ض طانحه؛ لأف ْلوو اجاء قدتكون ^١
٦٦١

للإنسان

"الصدقة مي ت أف ثتمغ الإئ ان باله للفقراء ابتغاء وجه افه ،وسمنت ،صدنه
لأف؛ذل ،الماو ممه ء،؛ْل ذليل عل صدق الإيان باض٦٦٤ ............................ .

"الواجب عل م موثن؛ إذا بمغة عن اف ثعال ورسوله .ثيء أن بجائز با
نجب عليه؛ من امتثال هذا الأمر ،أواجتتاُت ،ئدا النهي٦٦٤ ..........................
~شدة العل.اوة من ا،ياشن للمومنى ،وأف األومن؛رر لا تلمون منهم؛ إن عملوا
٦٦٦
ممرا بوهم ،ؤإن عملوا ئليلأ مبوهم

~لأ يجوز لأحد أن ثعثل.ي عل دم أحد ،لا عل ذم موتر به التمس وهو المتل،

ولا عل دم تجنل به التمص ،كدم اهروح ،وكسر العفنام ،وما أشتهها ،كل هدا
٦٦٩

خراءلانجور

اعلمي أئ م قفلم الي ،كهمِْ حثا ،كا حاة ذلك ض اليفالمتح محرم لا بجون أن يوحد من أعضائه ثيء٦٧ ٠ .. ١ ّ .... ١.............. ١ ٠٠ .... ٠ .
—ا،لمت ،ثمه لا بثهلح أن بجمع بثي؛ من أعضائه؛ لأن أعضاءه أمانة عنده،
أمانه لا تحل له أن

فيها

٦٧ ٠

١٠٠٢

اهواساءغوامم

مثيءبمؤأندانا،أويمت^مهاشث،فإنهلاقززأنشش٦٧١ ............ ٠~محا حرم ءاJنا أن ثتتاوله مثل الدخان وغيم من الأفياء

إلا من أجل

خماية اص،فالبم 0محزم

٦٧١

—الأنواو ئد حث م اطه سن٠٠ائاقرةتاق عل ثعضنا أن ثأخد من ماو أخيه شر حق،

~الديننمف عل الأاس بالغس ~ولأ سيا أهل امحار~ فإل كز مال'،بل كز
ؤرش يا"حل علتهم ثن زيادة ل اشن بجب البس؛ فإل حرام• •••••••••••■•■••• ٦٧١
~لأ ثظن أناف ،إ 0عالث حصنك عند القاصي ،وكث مبطلا ،سلم -يازا ق

الأخر؛ ،ابدا؛ لأ 0القاصي إثإ مخي نحوما يسمع .......... ١..... .ؤ ٦٧٢ ......... ٠٠
~لأ تحل للإنسان أن ثي ل عرصن أخيه ،فيئتابه ق الجالس أويسبه ،قإل دلك
من كبائر الدنوب

٦٧٣

~الإن ان إذا انتهلث ،عرض أخيه ،فإف أخاه يأخلم .ق الأخر؛ من حنانه٦٧٣ ٠٠ ... ... .

"■الغيه حرام ،ؤمن كائر الدنونم ،،ولا ميإ إذا كاست ،الغيأ ق ولاة الأمور مى
الأرا؛ أوالماء ،فإ 0غيبه؛إلا؛ أقد من غيبة ساتر الناس ... .ؤ. ٠..

؛ ٦٧ ٤

محه الأمراء ملن من مة الناس لهم؛ فبمزدول علهم ،ؤإذا ي الناس عل٦٧٤
الأمراء ئلأ تأل ض الخوض
"النصارى صالول ،تايهوف ،لا يم فوز الخي ،إلا بط أن بيذ اللمي ه ،فانيم
عرفوا اُثن لكنهم اسكزوا عنه

٦٧٥

"اليهود عرفوا الخؤ ولكنهم لم ملوم ،ثل ردوه٦٧٥ •••••••••••••••••••••••••• •. ٠٠٠ .
~الل"ى يلن ينا أن ثتثة ،وأن نعلم اثنا مفتقرون إل اف ،عيججل ق الهداية ،تّواء
الهداية العلمية ،أوالهداية العملية

٦٧٦

ضح j

اساسن من؛لأم سيدا1ر،ط؛يى

الهدايه للطريق المعنوي؛ هل الهدايه إل دين اض ،والهدايه للطريق الحي؛ كألثكووز ق أرصه ثد صللت الطريق وصعش ،فمن تأل؟ فإثك تسأل اض
الهدايه

٦٧٦

—ثحن لاشمأ سيئا من شام ،أومأكول ،ولا من مشرونم،؛ إلا اف ءغ؛ثلّ ٦٧٨ .....

~الال ،ابتلاء وبلوى ،نجتاج إل صر عل أداء ما نجب فته ،ؤإل فكر عل ما نجب
ل

٦٨٠

سياياياس،زلولأأ0اضَ:يةلالأنم .ؤ٦٨٠ .........
إئطلث ،انمرة لمز ه أف موو الإن اذ :الثيأ اغفز ل: .ل لا د من توبةصادقة يتوب ،ببما الإن اف إل افب مؤمل

٦٨١

من التحل عن الدنس ،والإقلاع عنه :أذ قإلأ؛ JLlai؛ إل أهلها إذا كائت ،المعميهل ح قوق الثباب

٦٨٣

~ءليا—ؤ يا أحي أل تبادر ُالتوبة إل افه ،والرحؤع إليه ،ما دمث ،ي زمن الإمهال،
 JJألا نجئو مح ،ذبمؤ

٦٨٤

~اءلم أنك> إذا نبث ،إل افه ثوبه نصوحا ،فإة اينه يتوب ،علبمؤ ،وزثإ يرقعلث ،إل
ذثولةأءلمنمزَس،

٦٨٥

اممه ثعال لن سمعه طاعه الطانمن ،ولن لمزه تعصيه العاصئ ،ولن يبلغ أحدصرره مهإ كاف

٦٨٦

-لوكاف انماد كلهم ،من جن وأس ،وأولهم وآخرهم ،لوكانوا كلهم مجارا

وعل أفجر دال_ ،رحل ،فاذ دبم لا ينقص من ملإج اممه سيئا٦٨٦ ................... .

يض للإنسان كثإ طال به اشئ ،أو ثكثزمن الاعإل الئاية ،كإ أنه:ضم 4و\أذممن من ^١؟^  ،^١لأن الإنسا 0لأثيري ^٦٩٠ ... .،^٣٠

قهمح (يام اساسق *ق؛لأم سدالوسلم

طرق اجرممره ،وأشلها فيإ أزى -يعد المراتقى الى ثرصها افه -م طاث٧٠ ٤
البلم الثرعي؛ لأي اليوم ف صردرة إله

لا بد للأمة الإسلامية من عايإ؛ رايجم) ق العلم ،أما أن يبقى الأمور ئكدافذصى ،فإلمم عل حز عظيم ،دلابتميم للناس دين• ••••••••••••••••••••••••• ٧ ٠ ٥
—لا بد ثن عل،اء '؛ندهم '؛لم رابح ثابت ،،نني عل الكتامحت ،والثنة ،وعل العمل
والحكمة

٧٠٥

—نال أهل العلم• ستة الصحي يسدئ وقتها من ١ريفاع الثمى محير رمح ،يعني!

حوال رع إل يلن ،ماعة بمد الطلؤع ،إل ميل الروال٧٠٩ .........'............... .
ثل• نح اف للإنسان أبواب طرق الحر ال،ممرة ،دم مي؛ يمنله الإنسان من هذه
الطرق ،ثإن الحسنه بعثر أمثالها ،إل نبعإلإ صعق ،إل أصعاف ممرة٧ ١ ٠ ٠. ٠. . ١٠ . .

بع ،البي ءثوآص،لآئم أد إماطه الأذى عن الطريق صدثه ،ئهو من محاسنالأغال ،زفه تواب اص

٧١١

إف الأم باشروف ،والنهل عن اثز من أضل الصاو«ات؛ لأي هذا هو^^٠قفل اطه به هذه الأمه عل عترها
— من منكرايت ،الأمور• أن يثكلم الإئ ان عن مي؛ يقول،؛ إنه معروف .،وهو ال

٧١٦

يل-رى أثه معروفج ،أو يمول  Iإثه منكئ .وهو لا يدرى أثه منكئ٧١٦ ................. .

~مفل الناس الذين عندهم عتره ،وحرص عل الأم بادُروذج والنهي عن
المتم؛ يثسغ يكر من عثر أن يعلم الحال التي عليها المخاطب٧١٦ ................ .

لأي ألا يضئن الإنكاث  Uئز أنكز من  ،^١درء'ا لأعر اأسوتينلأداهماب ؤ ٧ ١ ٨~نجب عل الأم بالمعروف ،والئاهي عن المتع أن بزي ؟ذا إصلاح الخلق• ال
الانتصار ئيهم

٧١٨

م|ساافوالد

١٠٠٧

—إذا أكل الإنسان طعاما ،نإثه ينال شهوته بالأكل والشرمحت ،،وْغ ديك —يهونه
٧١٩
يستغني به عن الحرام — فإثه يكتب له به أحر
~ياس العكس؛ وئو1مات ميض حكم الأصل ق صد الأصل ق\وج العلة٧١٩ .. .
الماس أنوه ماس علة ،وماس دلالة ،وماس شه ،يماس عم••••• ••••• ٧١٩-ض عدا إل اشجد أو راح ،نواء عدا للصلاة ،أو لطف علم ،أو يعر ديك

من مقاصد الخم ،فإذ اف ،يكتن ،له ق الحنة ئزلأ ّ ّ ........؟ ّ .... ١ ١ ١ ١.... ١ ١ا٧٢١ ......
—الإيإن لس حماله واحدة ،أو معبه واحدة ،ولكنه سعب كئثره؛ بضع
وسعول ،يض؛ من ثلاث وّسعى إل تسع وتبعى• ••••••••••••••••••••••••••• ٧٢٢
— الحياء! حاله ثفسثة ثعرى الإن اذ عند فعل ما عثجل منه ،وهى صفة حيدة
كائن ،خلق النذ ءفيمحأئلآصمُ

٧٢٣

— الخاء صفة محمودة ،لكن الحق لا يثحى منه٧٢٣ ١ ١ ١....١.. ٠...... ٠ ٠.٠٠ ٠٠ ......١ . .

"الحل لا يمحى ثنه ،ولكن ما سوى الحي فإذ س الأخلاق اليدة أن ثكوف
لخثا

٧٢٣

ناعية وص؛ أذ الثمولا ءثوأدقلأ،أئ؟أ إذا قص علينا نصه من بتي إنرائيل،
فدلك ،من أجل أن ثعثت ما ،وأن ئأخد منها عرة........ّ.؟؟ا٧٢٥ ..... ١١ ... ١١ ... ٠٠٠ .

الواجب عل نلأة الأمور أن يزيلوا الأذى عذ ُلريمح ،اللمع ،،أي؛ أن يزيلواأوإل1لحاد،أوال محون،أوإلنموق•••••••••••••••••••••••• ٧٢٩

الواجب أن يقابل الثرثن أول أمْ ^ دابره ،حر لايثثز ولايضل الناسبه

٧٢٩

إزاله الأذى عن الطرين،؛ الطريق الخي ،طريق الأيدام ،والطريق العنوي ،طريقإل افب٧٢ ٩ ....٠.... .
الملويبج ،والعمل عل إزالة الأذى عذ هدا الطريق كله مما

قؤح (  JaUاسإرأهتي عن ئلأم سيد ا1رس1تي <تإإلثئيصت

١٠٠٨

~إزاله الأذى عذ طريق الخلو ، ٠٦والعمل الصائ أعظم أجزا ،وأسد إلحاحا
بن إزالإالأذى.س<تي الأندام

٧٢٩

— ا محورإل ا-إثمعة تعد أن تحسي الإنسان وصوءْ ،ثم يشع إل الحطيسخ وهو
تخطب ،ؤينمت ،فإثه يغفز له ما ثى الحمعة إل ا-لئمعة ،وئفبمل ثلاتة أيام٧٣ * ...... .
~مد سئلنا عن الرجل يكتس ،ما ي ثمعه ق الحطبة؛ لأف تعص الن اس ين ي

مقوون أنا كثإ مزت علإ حماله مماو0أكيه ا Jjb ،تحوز أم لا؟ فالفثام أيه
٧٣٢

لأتحوز

إذا عمل الأن ا 0سئه وأنس هي.ه الصلوات الحمل ،فإما ممحوالحطايا .؟٧٣٥ ١٠ ...—كبائر الدنوُ ،—.ص' كل ينب رب عليه الشارع عقوبة خاصة ،قآكل ذنب لس
اص .فاعلة فهز من تجاتر الدنوت

٧٣٦

بجا إلأاشاوفلأئئئ... .لأّّ..؟؟ؤ..........؟؟ ٧٣٦

إنباغ الزصوء ض امحارْ ،تعني :إتمام اوصو؛ ل زام اشاء٧٣٧ ............ ٠... .كلمإ بمد المسجن عن اليت< ازدادت لحنان الإنان .ّ ٠....ؤ ... ١ ١..... ٠٠ ...ؤ ؤ٧٣٧ .—أصل النياط :الإقامة عل جهاد العدوُالحري واؤياط الخيل ؤإعدادها ،وهدا

٧٣٨

ِسأءظمالأءءاو
الردان :هما صلاة المجر وصلاة العصر؛ وذللئ ،لأ 0صلاة المجر ئقع ل أبزيما يكون مى الليل ،وصلاة العصرثمع  ،jأبزي ما يكون مى النهاربمد الزوال٧٣٩٠٠ . .،

—اغثم الصحة ،اغتنم المر١؛ ،اعمل صالحا ،حش إذا ثغلتإ عنه بمرض أو ضم
كب لك كاملا ،وف الحمد

٧٤١

المعروف :ما عرف ل الثرع حننه إذ كاف تما يتعثديه ممه ،ؤإن كاف تما يتعاملبه ااناس فهوتما تعانق الناس عل حسنه

٧٤٢

قهمح رياس اماسق ض؛لأم  JUmا،رس،؛ذصإإقثعك4ؤغ

"ينش للإنسان أن يادر ويائ  ،3الختي ،كثإ ئغ ل باب من \حم فليائ
٧٥٨

إله

-يبني للإنسان العام الخازم الوثن أن ينتهز سو ام وأل تحرض غايه

ابرص عل أن يأحد بن كز باب ثنها بمحب ،حص يكوف ءن سارع ق
الخثرات ،وجني ثمرات نده الأعإل الصالحة٧٥٨ ................................. .

الطاعه سض أن ثضد مها ،بل نجب عليك أن متمي مها؛ ثلأ ثكلفنسالئ،مالأنمق

٧٥٩

~لإ كائن ،الأمة الإصلامحثة أمة القرآن سمسالث ،به ونجتدى تديه ،صارت لها

الكرامه والهزة والئ٠عه عل حيع الأمم ،فشما مشارى الأرض وئنبغ\٧٦١ ...... .

من ماي لم بجب عنه الثوم ،ؤيقفي ثن أيام أتحر ،ومن مرض لم بجب عليه٧٦١
الصوم ،ومخي من أيام أحر ،ئاJا مى القسي
—ينبغي للإئ ان أن لا بجهد ثمنه بالطاعة وكثرة النمل ،فإيه إذا ثعل هوا مل،
ثم ثزك ،وكونه يبقى عل ا لعمل ولو ^؛ ^٨مسثملإزا عليه  ١فصز.ا...؟.........ا٧٦٤ .ّ.

—سعي للأسال أ 0يعمل الجبادْ عل وجه مهتصن ،.لا علو ولا مريط ،حش
؛_ الاستمرار عليها ،وأحب العمل إل افه أيومه ؤإل ئل• ••••••••••••••• ٧٦ ٤

—الاقتصاد ق اليادة ثن سن اللمي ،.ثلأ يبني للئ ،أبما النبي أن سس عل
ميك ،وامش رمحيدا رثيدا

٧٦٧

-لونلهلتا الاحت،الاج ،النقلثه عل الأدلة اللفظثة ذ كتائب ،افه ونق رسوله.

ما بقل نا حديثر واحد أو آيه واحوْ تلإتد.ل ب|ا الإئسان ،ولأورد عنها كل
ثى؛

٧٧٠

—الدين ير؛ يمر ق أصل التشريع ،ؤيؤ فيإ إذا طزأما يوجب الهاحه إل القسم ٧٧٣ ٠

هرسارضااد

١٠١١

"لن يطلب أحد اشدي ذ الدين إلا عيب ويرم ،وكل ومل وثعب ،ثم اشحنز
^

٧٧٣

"أبشروا أثآكم إذا سددثم وأصتم ،أو ئاوبمم ،نأبيروا بالناب ابريل داُقتر
والمعونة مذ اش ■مؤمل ،وثذا سعمله الئ ي\ص|ؤئمُ ؤو\ >.تئن أصحاثث
بابمزهم

٧٧٤

ينم للإنسان أن بمرض عل إدخال القرور ض إخوانه  Uامتطاغ،والثئاشة وعثر  ajS؛،

٧٧٤

ثنض للإن ان أن:ثض الثئرى لإخوانه  Uامثطاغ ،ومحن أحيانا ثكوذ٧٧٥
الإيدار حثوا لأخيه اليم
~مد يكون أخوك اليم ق جايب ُذريًي ق واجب ،أو انيهال؟ لحرم ،مكون
من المملحة أن دتذرْ وقريه ،ثالإئ اذ ينبغي له أن تثعمل الحكمه ،ومحن
يغلب جانب البثرى

٧٧٥

أنزل أن لا نجر أوُاتا كلها دأا ي انمادة ،لأف
اوسولذلكر يودي إل الملل والأسحار والتي والرك ق النهاة٧٧٥ .....................

"لا يبغي للإنسان أن يتمس وأن سه1ع ق انمادة ،وأف يكلث منة ما ال
نمى ،بل يصل ما دام يشيطا ،ئإذا تما ماوئد ولثم٧٧٦ ..................... ٠٠.٠ . .

"الثعاس هودرْ ق الحواس يكون نتجه علة الرم ،ثلأ يستهلح الإئ ان معه
٧٧٨
أل يتحاكم ق حواسه
~لأ ينتغي للإنسان أن بممل ثفسه ؤيثى علميها ق انمادة ،ؤإثإ يا خذ ما بملي٧٧٩ ....

—لا سغي للإنسان أن يكلث ثقته بالصيام والقيام ،وإد،ا يمل ؤيقوم عل وحه
بمصل به الختر ،ويزول به التمن ،والثمة والخاء

٧٨١

١٠١٢

قيح رياس اسا،هض •ز؛لأم سد ا1رئتي

من عدو الئريعة الإسلاث وكالها؛ أف اممه

حس شطي حمة عغيل،

وكيلك لشى حؤ شطي حمها ،وللاهل حى ضطوو حقوقهم٧٨٦ ...............
~إذا طلب الإن ال العلم ووأى ل ثميه مللا ل مراجعي كتايت ،ما ،فليتقل إل
كتاب آحر ،ؤإذا رأى من مسه مللا من دراسة من ْعيرا٧٨٦ . ٠........ ١ ١ ١ ١.ّ .. ١ ١ ١.. ٠ .

~شلم أف النذر أصله مكروه ،بل قال تعص العلا؛• إثه محرم ،وإJبم لا نحور
للإنسان أن يندر؛ لأف الإئساف إذاثذركلثثقته ما لم يكلفه افه ٠. .ؤ٧٨٨ ١...١ ١. ١...

~المم إذا يدره الإيمان محرم عليه الوفاء به

٧٨٩

~إن اشتمل يدره عل طاعة وعتر طاعة؛ وجب أن يوق بالهناعي ،وعبمر الطاعة ال
يوق ،ؤيكمر كفاره يم؛ن

٧٨٩

~امال اممه العافيه لمريضك بدون تدر ،لكن لو هزصتا انه ثن.رت إن ثقي اغ
مريقه أن يفعل كذا وكاJا مثفاه اش ،وجن ،عليه أن يوق بالنذر٧٩٠ ١ ١... ١ ١ ١..... ١ .٠ .

'يض ألا ؟كوف للإئ ان كل ساعة وجهه ،وكل ساعة له فكر ،بل يتمر ؤيفى

قل ما ص قاليه  Uلم:ء الخطأ ،ئإن تى اط محلا (^١ %؛ ،نفنه نحل
خطأ

٧٩٣

"بمص الثاص لا يمم بامور العادة ،فثجد كل يوم له فكر ،وكل يوم له ثظئ ،وهذا
يفوت قله الرث ولا ثتقر مثه عل ئيء؛ ولهذا يروى قن عمر بن الخهناب
٧٩٣
نؤهبمثن ،أنه ءال،ت من بورك له ق ثيء فلنلزمة

~يتبغي للإئ اذ إذا كاف يعتاد فيئا من العبادة؛ أن محافظ قليها ،ولوبعد دهاُس،
وقتها

٧٩٤

—ينعي للإنسان اثواومه قل فعل الخير ،وألا ينع ما تيسه إذا كاذ يمكن قفاوه،
أما ما لا يمكن مقاوم فإثه إذا نيئة نمط

٧٩٥

قيح رطس اس،1هتي •_؛لأم سيد ام'طاء،

١٠١٤

يعطيه مْ ،يا نجثل له من الدكر ،يكفيه عن الأكل واللرب ،أما نحن يلنا
كهشه؛ ؤلهذا مع الوصال
~أولو الأمر! يثمل

٨٠٤
والأمراء ،لأ0

ولاة أموونا ق نيان دين اف،
٨٠ ٤

والأمراء ولاة أمورنا ل نتقيد ثريعة اف

لا تقيء اثاة إلا بالأمراء ،زلا الأمرائ إلا باص ،ثالأمرائ همم أف٨٠ ٤

يرجعوا إل العلكا؛ لسنتستوا منهم مريعه اللب■

—العناء عليهم أن يضحوا الأمراء ،وأ 0هوفوهم باض ،وأن يعظوهم حش
٨٠ ٤

يطبموا ثريعه افث ل عباد الله عغتجل

'ض إل ظ؛ ،،إل
ض' إل اف ،صرسول الاه ،.نهوالرجؤغ إل نقه

الممم' ،وه الئ-مغ ال
٨٠٥

الرجؤغ إل اض ورسوله حم للأمة وأحنى عانة ،مها فلن الفثاف أو \لأجوأإل الكتاب زالئنة ئل \\'/ئد ثعجز النامي ،زقي لا نمون ذلك ،،ثهدا ظن
٨٠٥

خاطئ لا نمه لا

مض الناس نظرف أئ  ^١إل الإنلأم الذي 5او ل ضير سْ الأمة ال٨٠ ٥

يتتاسب ،؛ع الوقت ،الحاصروالعياذ باق

—لا يمكن أن يكوف هناك ثوفيق بئن حكم اض وحكم الطاغوُتج أندا٨٠٧ ........... .
مافيامصالزطسفلض،—بعد موُت ،الثمحول

فإله لا يمكن أن يستغفر الئصّول .

لأحغ.؛ لأيه اشي عمله

٨٠٨

~إف الذين تمحآكمون اامواذيرق الأن ،ويركول وراءهم كتاب ،افه ومنه رسوله.
ما هم بمؤمني  ٠لموا بم.ؤمت،ن ؤ .................... ١١١١ ...٠ا..ا٨١ ١ ................

مح ثيام اساسق •ز؟لأم سدامساءق 0ئؤولإ4وظ

١٠١٨

— ا لواجب عل الأئمة أن ينظروا ق العثفن ،عإذا وجدوا فيه اعوجاجا أو مدتا
٨٣٩

أودأحرا،بهواعلذلك

_-؛ الناي م خمحا اشُ ع؛لوأنثأ ءه اص اه بما ض عبادة٨٤ ١ ........ .

هممضمئ؛قدابيالإن او
عند الرم أن بملفئ الناو
~نجن أن تحرس مما يكون نبتا لعداك ،النار ق الأخرة ،من أسباك ،المعاصي،

٨٤٢

ووماتبها ،وذرائعها

٨٤٢

-قاو أمل العالم

إة الزساش لها أحكا؛ اشاصي ،.ؤإن الدراتغ نجي أن

ئد إذا كانت دؤبمه إل محرم ،حثيه من الونؤع ق الهلاك............... .؟..ا ّ٨٤٣ .
لم يرئ باجاء؟ الئن.ثن العلم والهدى رأتا ،وأعرض عنة ،ولم محال
يه ،نهدا لم يني د،ا جاء به البي ءثيأقلأ،ؤقلأرُ. .ا.ا....................ا٨٤٤ .....
—حسن ثعليم الث>سوو

ودللث ،بصرك ،الأمثاو؛ لأف صرن،

الأمثال الخئية يقرب المعان العقليه

٨٤٥

~ما يدرك بالعقل ينربه ما يدرك بابص ،وهدا مشاهد؛ فإ 0ممرا مى الناس

لا يفهم ،لمإدا صربت ،له مثلا محونا لمهم وانتي..... .ااا..ّ...اا٨٤٥ ..............
—يسعى للإئ ان أن ينقاد لننة الثى{.إ وأف يكوف لها حلموعا؛ لأف الثسول.
٨٤٦
إثإ  )Jjbعل الخر واماء الئز
~عظم حى الس .عل أشه ،وأنه كاف لا يألوجهدا ل ننعها وصدها عن كل
مابمؤهافيدينها ودنياها

٨٤٧

— الإن اف إذا مغ من أكله فإثه يلص أصابعه ؤيلعق الصحمه ،يعني ت يالحها
حس لا يقي فيها أر الطعام

٨٤٨

١٠٢٠

مح;ياضاسالمضض؟لأم سد الرسل؛ذا

"الدين يطعنون ق الشحاة يضمى طعنهم أرمه محاذيز ومنكرات عظيمه

والعياد باض-الطن ل الصحابة ،والعلن  ،3الثريعة ،رالطعى ي البنر ه،
والعلعن ق زب العالن تازقؤناك

٨٥٩

"الأصل أف الوبى إذا معل ذنبا وتاب منه ،فائه يغفر له ما نلم ،حض الكفاو
٨٦٣
إذا تابوا عمر اف ،لهم ما نتق

"لا يثِنإ أن يقبل ثيء ن الكعثؤ المترفة إلا ا-لثجر الأسود همط ،أما ^^١؛
الت،افشتني

٨٦٥

"القاعدة ت أ 0كل أحد نجعل ميتا ن ثبا لثيء بدون إذن من الشاؤع فإثه يكون

"نجب ،عل المسلم إذا نح أمر الثه ورسوله أن يقول! ءرتمعثا وآطنثاء ويمثل
بمدر ماتسمملح ،ولا يكلفن اطه ثننا إلا ومعها٨٧ ١ ............................... .
~دد محدمحث ،الثيهنان الإئ اف ل ثنيه عذ أمور مغليعة عفليمة ،ولكن الإئ ا0

إذا أعزض عنها واستعاذ^ ^١٥من الشيطان ؤمنها ،زالت عئه٨٧ ٤ .....................

"البدعة ق الئٍ/ع كل من ثعثدطه تبمامحؤئاك بعم مامتغ عمده أوقولاأوفعلا،
فمذ ئعثد طه بعز ما مرعه اطه من عقيدة أومول أوفعل فهوميتيغ٨٧٧ ... ١ ١ ١... ١ ١ ١ ّ .
إذا أحدث ،الإئاو عقيدة ق أمإء اطب وصفاته مثلا فهومثيخ ،أوهال هزلا٢يثرعه اطه ورسوله ثهو مشع ،أوثعل فعلا لم يثزعة اطه ونموله فهومثيغ٨٧٧ .. .
— مضموذ الدعة الطعن ق الإسلام ،فإف الذي يشع قضمن ئدعته أ 0الإسلام
لم يكمل ،وايه كمل الإسلام غذ؛ البدعة

ابدءةقصثنشز الأمة الإسلامية؛ لأ 0الأمة الإسلامية إذا بخ البابج لهال ا لبيع صار هن.ا يشع سيئا ،وهدا يشع ثبثا ،وهدا يبثيع سيئا ،كإ هوالواسر

٨٧٨

١٠٢٢

قؤح ياض اساسذعق؛لأم سد اارسدز)

-الدين الإّلأس وطب امحد كامل ،لا تحتاج إل ئكميل ،ولا إل ينع.

٨٨٨

-الأزواج ،جع؛ ووج ،وهوصائح للدكر والأش ،والروح الدكر يس زوجا؛

ؤلهدا تجد ي الأحاديث :وعن عاينه روج ائل٨٨٩ .............................
—اللغه اشبمحى أف المرأه تثى روجا ،لكن أهل المراتض بجهإممذ جعلوا
للزجل؛ روج ،ؤللنرأة :زوجه ،من أجل التفريق عند ممة المواريث ،أما ل
اللغة العربيؤ نالروج صائح للدم والأنثى.......................... .ا.ا.ا..؛ا٨٨٩ .
—الدرية إذا لجتليإ اطه ثعال قرة من للإنسان ،يهليعوثه إذا أمز ،وسهول ما

ماهم عنه ،ويسئوثه ق كل مناسبة ،وملحون ،يهدا من تر؛ الأعنز مشن٨٨٩ ٠..,
—الإئان إذا مسن ،ثقته داعيه للص آمنا يائعروف ،وناهيا عن المنم ،ئلأ بد
أن بمّيبه من الأذى ما بميثه

٨٩٠

—ممر مى الناص يعئلون ،تحلون ؤمومود) ؤيتصدقون ُناء عل أف هن.ا أمر
اطب ،وهادا طيب ولا ثلث ،اثه حثر ،لكن ينبغي أن يدرك وأف ئثحضز بايلئ ،إدء^
ثفعل هدا رجاء الثرانم ،وحوف العقانم،

٨٩٠

—ستة سيئة :وهي البدعة ،لهي سيئة ؤإن اصثحسثها من سئها ... ٠٠ ....... .ا....ا ٨٩٤
—من نس ق الإسلام ستة حننه ،ولا سنه حسنه إلا ما جاء به الشؤغ فاه أجرها
وأجر مذ عمو بما

٨٩٥

الثأذ \و\ولوولوبت فإنهثكثبلمنأما uأخثuوأخئننمل؟ا

٨٩٥

—لوكاف السيء مباحا ولا تحشى ينه أن يكوف ذييعه إل تجرم ،ئلأ بأس للإسان
أزيته للثاص

-لأ تحور أن تدعو بلا* عيم أ؛دا ،لأف دللئ ،فيه حهلز؛ حهلز عليك ،أنث ،،وحهلز

٨٩٦

١٠٢٤

ضح ا ي1س اس|1ضض علام سدام»،اتي
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