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الرحيمالرحمن(اللهبسم

المنتهشيكاخبارمك

لمقدمةا

الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

أ.معين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناوالمرسلين

بعد:اما

الثلاثة:بمفاهيمهالانتكاسفإن

الله.دينعنالارتداد-ا

الله.بتعاليموالتمسكالالتزامترك-2

الدعوة.حقلفيالعملترك-3

فياشتدادهولكنالإسلامفجم.بزوغمنذوجدتخطيرةظاهرة

وأظهر.أوضحالزمانهذا

منأولهوإبليسإنبل،بالإسلاممرتبطاليسوالانتكاس

هذهبمثلمليءإسرائيلبنيتاريخفإنوكذلك،التاريخفيانتكس

.الأخبار

إن-الرسالةهذهثنايافيسأوردهاعديدةأسبابالظاهرةولهذه

.-اللهشاء



المنت!سيراخبارمره

وإنمابيدهليسالبشريالقلبأنيعلمأنالمسلمعلىفإنولذا

.-وتعالىسبحانه-خالقهبيدهو

لنسيهإلاالإنسانسميوما

يتقلبأنهإلاالقلبولا

حتىالدينبهذاللتمسكوطاقتهوسعهفيماجميعيبذلأنوعليه

.!!)1(اليقينيأتيكحتىربكواعبد):تعالىقالكمااليقينياتيه

الكريمالقاريءيعلمأنأحبالموضوعهذاأطرحعندماوإنني

:أمورا

وهيشخصيةنظروجهةمنوغالبهاالأسبابأطرحأنني-ا

.والصوابللخطاعرضة

تشخيصيخلالمنكسابقهكذلكهوللموضوععلاجيأن-2

له.

جوانبه.جميعمنبالموضوعأحطتقدأننيأدعيلاأنني-3

العبرةلأخذوإنما-بالله-والعياذانتكسبمنأسخرلاأنني-4

.الألباب()2(لأولىعبرةقصصهمفىكانلقد)والعظة

الوقوعمننفسهعلىيأمنلاكغيرهالسطورهذهكاتبأن-5

.99:الاية،الحجرسورة)1(

.111:الاية،يوصفسورة)2(



المنت!سيراخبارمر

الثبات.ولاخوانيلياللهأسالبلالزللهذابمثل

والإرشادالنصحلييسديأنالكريمالقاريءمنأرجوكما-6

زلل.منيراهأوعليهيعثرفيما

سبق--كمابشرياجتهادالرسالةهذهثنايافيوردماأن-7

وجههمنصحيحلكنه،نظركوجهةمنالصحةجانبربما

كتبته.لماوإلانظري

دائماشعارناليكنإخوانيلجميعأقولالمقدمةهذهختاموفي

.)1(هديتنا(اذبعدقلوبناتزغلاربنا):تعالىقوله

:واللهعصمهمنالأخوةأيهاياوالمعصوم

العبرفيهاذالتاريخاقرءوا

الخبريدرونليسرقومضل

انتكسمنهناكأنولنعلم،المنتكسينهؤلاءبأخبارمليءفإنه

الموفق.والله.قلبلهكانلمنمثلابهوكفىالهجرةدارفيوهو

وكنبه

العصيميمقبلبنصالع

الرياض1415هـ

.8:الاية،عمرانالسورة()1



المنت!سيراخبارمر

وسوفعليكبهااللهأنعمنعمةالهدايةأنتعرفأنلابد

منكثيرود)والعصيانوالفسوقالكفرأهلعليهايحسدك

أنفسهرعندمنحسهاكفاراإيئنكتمبعدئنمايردونكملولكمتاأق!

.(1بأضهء!و)أدلهيأقحتئوأضفحوافأغفوالحىألهمشينمابعدمن

يض!وتومالؤلصلون!الكتتأفلمنطللفهيرودت!!:تعالىوقال

.!!و)2(وتيشعغوماأنفسهئملاإ

صدى)كتفالصعبةالأمور!نالإيمانبعدضلمنهدايةإن

واللههرالبينتوطءحقلرسولاأنوشهدواإيمنهئمبعدصفرواقوماالله

والمليهكةالئهلعنةعلتهمأنجزاؤهئمألمؤلنكألطلميهتائقومىيفدىلا

يخظرون!هئمولاائعذابعنهميخففلافهآ!خلاينأضعينوافاس

نإ)!!)3(زحيزغفوراللهف!نوأضلحواذلكبعدك!تاجمىأالذينإلا

هموأؤلمكلؤبتهزتفبللقكفراازدادو(ثرإيمنهتمبعدكفروأالذين

)1(

)2(

)3(

.901:الايه،البقرهسورة

.96:الآية،عمرانالسورة

98.-86:الآيات،عمرانالسورة



كاالمنتدسيراخبارمر

لاضاكاكا:أوفراكالإنسالن"كاكاكااموت:ئرلأفيكاكا3قكونكاكاالحسرةإناكا(!!")لفعآلؤنا؟

ذهمالأزضىاملءأحدهمجمقيقبلكفاف!انلنوهئمومالؤاكفروأالذينإن)

.(2!!)نصرينفنلهموماأليرابلهضعذأوليكبه-افتدئولو

مسلكهمفيوالسيرالكفرةطاعةلةا!ضلصأسبابأعظممنإن

الذنفىمقامنقطحعواإنانذيرأءامنوايهايها):تعالىقالمنهجهمواتباع

القرانيتدبرمنلكن!أ!)3(ثلفرينإيخنكتمبغديردوكمالكئبأوتوا

الكافرينموالاةمنيحذر4الأيجدلهحياةمنهجويجعل!بهويتعظ

ائذيى!ووأتطيعوأإنءامنوأائذجمت*)ئأتها:قولهفيكما

هصصووووص

أيهافلتعلم!!)4(خم!برينففسقلبوايكمئكئمعكيردو!غ

إن)منهحذركواللهوتدبيرهيطانالشهعملمنالردةأنالمسلم

لهتمسولاقمتطنائهدلمحورلهرلبيهنىمابعدمنأذلز!عكازتذواالذيف

نزهـآدئهما!هوألمحذبقالوأبأئهزذالثأهبملهروأتك

لؤفتهصإذافكتف!إبترار!يعلوو%دئهالأتربعضفىسنطيعتم

مااتبعو(بأنهصذلثأ!!عوإذبخرهموصههزيض!ربرتاتملبكة

.(!!)أغهئلهوفأخج!رضؤن!ولمجرهواالئهأسخ!

)وإتشيئا:اللهيضرولن،كماحبهاعلىوبالالردهأنلتعلم

)2(

)3(

)4(

.09:الإية،عمرانالسوره

.19:الإية،عمرانالسورة

.501:الإية،عمرانالسورة

.914:الاية،عمرايقالسوره

.28-25:الاياتمحمد،سورة



المنتحسيراخباركامر
بن!و!!6!"؟إخ!:فيلأئرئرخ++!لأ"د+كابمب!!حيمكح!؟ئمئج:!3لأ!::ئرإلأ:لألألأ"!زر:إإ::6كئن+ء!كا!س:لألألأ+لألألائي"كا؟كافيلأغكاغفييروو!؟:كا؟!؟لأ+::؟؟::لألألألألألأكا؟ل!

.(1!!)أتثئ!لالكونوأثرعتركتمقؤمالمجت!دلتتولؤأ

.عئيزح!يز!)2(الئهأنفاعلموأانجئنتت!مجامابعدفنزلفتصفمان)

مسلمعندوردفقدالكوربعدالحورأصابهممنتكونأنفاحذر

اللهرسولكان:قالسرجسبنعبداللهحديثمنوغيرهماوأحمد

الكور.بعدوالحورالمنقلبوكابةالسفروعثاءمنيتعوذلمجي!%

فعلوأمالوع!ونولؤأنهخ)واعتبروخافاتعظمنيضللااللهإن

!ما!أخرائدناننلأتتنهم!وإصاسثتيتاوأشذطخضئرال!نبه

.*صص2صءفرءصصصصص
يحرمهاولااياتهاللهيصرففلا!)3(صزطائ!تقيماهولهدينهم

ائذينءالتىعن)سأضرفبهايتعظولايستحقهالامنعنإلا

.(!)4بهالؤمنوأ،ءايةص!ليرؤأوإنلحقآبغيرلأزضافىيتكئروت

ويختارللضلالةنفسهيقودالذيهوالإنسانأنمبينااللهويقول

)فلمازاغواوظهورهالحقطريقوضوحمعالغوايةطريقلنفسه

.(5!)ا!سقينآتقغئهدىلاوآللهقلوبهئمآلئهأزاخ

كتمهيدبهااكتفيتوالتيوالسنةالكتابمنالنصوصهذهسردوبعد

مجيب.سميعنهإقرأهاومنكتبهامنبهاينفعأناللهأسألالرسالةلهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

38.:الايةمحمد،سورة

.902:الاية،البقرةسورة

68.-66:الاياتالنساء،سورة

.146:الاية،الأعرافسورة

.ه:الاية،الصفسوره



هالمنتعسيراخبار

إ

الجد

هذا

ا-

-3

الموضوعاختياراسباب

مدىمعرفةما،موضوعو،يكتبأنقبلالإنسانعلىن

لكتابةإن.قلمهسطرهلما!الأمةحىاجةومدىكتابتهمنوى

أبرزها:مر،ولعلأسبابواختيارهالموضوع

الانتكاسكأنحتىالتائبينوقصصالتوبةعنكتبمنكثرة

4.عىمناىفيالنالسوأنأثرلهليس

.للانتكاسبهمتؤديالتيالأسبابالغالبيةمعرفةعدم

لاكتبمنأنلاحظت،قد،الموضوعهذافيكتبمنقلة

من:يخلو

كتبه.منكتابثنايافيو/شصعهبلمؤلفالهيفودلم-أ

أخذدونالقصصذكرضلإلمنللظاهرةتعرضمن-ب

منها.الفائدة

المجتمع.هذاؤبتوجدلاقدأسباباذكرمن-جى

للأسبابتطرقدونوإرشاداوعظاأالموضفىفيألفمن-د

وإلابحثيخلالمنهذالي(ظهروقلللقصصذكرأو

عليهااطلعلمأوعليهاأءعثرلممؤ!فاتهناكتكونفقد

-أيهاأخفيكولا،إ-خواني،بحثبحثيخلالمن

عالجمنأجدأنأتمنى!شتأننيسرا-الكريمالقاريء

عنائه.منوأراحنيبشموليآالموضوعهذا



المنتمسيراخبارمر

للخطرانتبه

خوفاالناسأشد!يروالمعصومالمسددوالقائدالملهمالنبيكان

علىويخافالانتكاسيخشىكانذلكومع،إليهوأقربهمر،من

الخاتمة.سوءنفسه

القلوب"يامقلب:قولهمنيكثروأميهوبأبيكانوقد

")1(.دينكعلىقلبيثبتوالأبصار

الدعاءهذامنعنها-الله-رضيعائشةزوجهتعجبتوقد

كيفيقلبهاالرحمنأصابعمنأصبعينبينالقلوبأنفاخبرها

بهذهأولىفإنناذلكمنيخشىع!يرالرسولكونأنشكولا.يشاء

فأينالخبارهذهيسمععندماويرتجفيخافالمؤمنإن،الخشية

الواعية؟القلوب

)1(
تلبيثبتالقلوبمقلب"يا:يقولأنيكثر-لمج!اللهرسولكانانسعنونصه

"نعم:تالعلينا؟تخاففهلبهجئتوبمابكامئا!!اللهيانبيفقلت"دينكعلى

واينالترمذيرواهيشاء"كيفيقلبهااللهاصابعمناصبعينبينالقلوبإن

الجامعصحيحفيوأورده37صجاالمصابيحبمشكاهالألبانيوصححهماجه

الحاكمإلىوعزاه"دينكعلىقلوبناثبتالقلوب"يامقلبمنها:أخرىبالفاظ

.1323ص2جسمعانبنالنواسعنماجهوابن



اخبارمر

تعوفانلابد

المخاطبوأن،السقوطمنبمناىأنهمالعلمأهلبعضيعتقد

وصغارالالتزامحديثيأووالبسطاءالعوامهمالكلماتبهذه

الشيطانأنوأظن،عظيمخط-علىفهوهذااعتقدومن.السن

مهماالعصمةادعىومن،عملهسوءلهوزينعليهاستحوذقد

قال:!ي!المعصوميدعهلمشيئاادعىفقدفهمهووسععلمهبلغ

واليوماللهيرجوكانلمنحسنةأسوةاللهرسولفىلكمكانلقد):تعالى

يتصورأنلأحدكانماأناسعنالتاريخحدثناوقدالآخر()1(

يقلبهاالرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادقلوبولكنانتكاستهم

يشاء.كيف

عظيمةمعانتحملكلمة-عنهالله-رضيمسعودابنقاللقد

تؤمنلاالأحياءفإنماتبمن"استنمعناها:وفقهتدبرهالمن

كانمدىأيإلىتبينعليهالموقوفةالعبادةوهذه"الفتنةعليهم

علىالاستمرارأحدهميضمنلا-عليهماللهرضوان-الصحابة

لأنهمبالأحياءالاقتداءيرىلامنهمالواحدأنوكيفالطريقهذا

الفتن.عنبمنأىليسوا

.21:الاية،الأحزابسورة)1(



المنت!سيراخبارمك

الانتكاستعريف

الله-و.وبسرعبس:فلانو-.نكس:الفرس)نكس()1(:

كحالحالإلىفعادالعمرأرذلإلىعمرهأطالالعمر:فيفلانا

نعمره)ومنالعزيز:التنزيلوفيوالعجز.الضعففيالطفولة

!.الخلقفيننكسه

بمسه.الشيء:-و

والمريض:.فانتكسنكسه:يقال-انقلبالشيء:)انتكس()2(

النقه.بعدالعلةعاودته

فتنكس.نكسه:يقأل.انتكس)تنكسإ)3(:

و-المريض:.رأسهقبلرجلاهخرجت)نكس()4(الولد:

و-عنوعجز.ضعفو-فلان:الئؤ4.بعدالعلةعاودته

جريها.فيبالخيليلحقلم:الفرسنكسا!ا:يقاقصر.:نظرائه

)ثمالعزيزالتنزيلوفي.عرفهعقارجع:رأسهع!نكس:ويقال

!.رءوسهمعلىنكسوا

الأدىجأب:وإليك

)1(

)2(

)3(

)4(

.2/539الوسيطالمعجم

.2539/الوسيطالمعجم

.2/539الوسيه-المعجم

.2539/الوسيطالمعجم



المنتطسيكاخبارمر

الدعاء:بجانبالا!تمامعدم+ا

يمكنلاالذيالسلاحوهو،المسلمحياةفيعظيمأثرللدعاء

توفرتإذاالنتيجةمضمونسلاحوهو،منهالمسلمحرمانللأعداء

لاإني-:عنهالله-رضيالخطاببنعمرقاللذاوآدابهشروطه

الدعاء.همأحملولكنالإجابةهمأحمل

ظالم،أوعدومنأمرحزبهإذاالمسلمإليهايلجاعبادةوالدعاء

وأدينهأمرعلىيعينهأودرجاتهلييفعتعالىاللهإلىبهيتقربأو

بمفهومهالدعاءعنالحديثمكانهذاوليس.إخوانهيرحم

خلالمنالدعاءاستخداممقتمنععوائؤاهناكولكن،الشامل

بعضها:ساذكرالموضوع

:المبالاةعدم-أ

غالبيةأنحيثالعوائقأعظممنالعائقهذايكونقد

فيذكرلهيعدولم،الجانبهذاأهم!،يكونقدالمنتكس!ن

:قولمنيكثركان-الله-رحمهوالديأنوأذكرةاحياتهم

وقد")1(دينكعلىقلبيثبتوالأبرسمارالقلوب"يامقلبط

جلالدعاءيولونكانواالسابقفيالناسأنأخبرنيمنأخبرني

.السقوطعنوفضلهاللهبحمدبضأىجعلهممما،اهتمامهـم

تخر:يجه.سبق)1(



[لمنتطسيراخبارمره

واثاره.الدعاءعظمةاستشعارعدم-ب

منالمؤمنحرمانمنالشيطانتمنعالتيالقدرةامتلاكعدم-ب

ويستجيبللشيطانيرضخالمسلمفتجدوالمناجاةالدعاءلذة

الدعاء.بعدملندائه

والمعاصي:الذنوب-د

بالحمىافنيتهقدجسمك

والحارالباردمندهرا

تحتميأنسكأولىوكان

النارحذرالمعاصيصن

آخر:وقال

المعاصيترك!ىليأيضمن

بالخلاصالكفالةوأرهنه

!استراصوا!وماللهأطاع

المعاصيغصصخرعواولم

آخر:وقال

تزيدوالذنوبينقصا!ر

فيعودالفتىعثراتو!ال

واحدذنبجحوديستطيعهل

شهودعليهجوارحهرجل



المنت!سيراخبارمر

فيشتهيسنيهعنيسألوالمرء

يحيدالمماتوعنتقليلها

منعليهورانهاالقلوبعلالذنوبتراكمأنحيث

.السلاحهذااستخداممنالمانعةالأسباب

وعدمبالثباتالدعاءبمفهومالناسمنكثيرجهلهـ-

خصوصيته:

فيوقعلمنإلايكونلابالثباتالدعاءأنيعتقدمنوهناك

فيفهوالصحيحةالطريقةوالتزمالجادةعلىسارمنأماالزلل

معوأصحابهلمجيمفالرسولالخطا،هووهذا،ذلكعنغنى

.بالثباتالدعاءمنيكثرونكاسوابالفضلهممنأنهم

فمالذلكأثرانجدلمولكندائماندعواإننا:قائليقولوقد

هنا:منهايهمنالمالبعضنتطرقكثيرةالأسبابفاقول؟الأسباب

أهلذكرهاوالتيالدعاءإجابةعلىالمعينةالأسبابفعلعدم

منها:وأذكرالعلم

.والمشربالمطعمإطابة*

إليهم.المظالموردحقوقهمالناسإعطاء*

الوالدين.وبرالرحمصلة*

والساعة،الليلمنالأخيركالثلثالإجابةأوقاتتحري*

وعندالسجودوفيالصلواتوأدبار،الجمعةيوممنالأخيرة

"اللهمالمأثورةالأدعيةومن.والسفرالمرضوعندالمطرنزول



المنت!سيراخبارمر

بعدالحورومن،المنقلبوكآبةالسفر،وعثاءمنبكأعوذإني

الأهلفيالمنظرسوءومن،المظلومدعوةومنالكور،

.")1(والمال

بإذنالنتائجمضمون،المفعولقويسد*حالدعاءفإنوبعد:

عنهلناغنىلاوأنهإليهحاجتناوعلمناعظمتهاستشعرنامتىالله

!متتكبرونالذهمتإنل!أشتجتاأذعوقرئبموقال)العبادةفهو

.2(5!)داخريفجهخسيذضلونعبادقع!

هذافيبقراءتهننصحمابعضرأذكرأنالمناسبمنولعل

:الباب

لابنوالدواء""الداءالشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب*

القيم.

القحطاق.وهفبنعليبنلسعيدالدعاءك!

-الحمد.إبراهيمبنلمحمدالدعاء!

.للنوويالأذكارهر

الإسلامشيخمصنفاتمنوهوللألباني.الطيبالكلمصحيح!!

كثير.وغيرها

.وغرهالحجسفرإلىركبإذايقولماباب:الحجفي)1342(مسلماخرجه)1(

.06:الايهغاقر،سورة)2(



الردهإلىتؤديقدالتيالأسبابمنيكونقدالسببوهذا

.الإسلامعنوالبعد

منيانفالمستقيمالطريقعنبعد"ممنالإسلامأهلمنفكئير

الانحالهأنويقوليتبجحبعضهمإنبلالهدايةربهسؤال

أفضل.

نكتةقلبهعلىتنكتحتىمعاصيهع!عيظلالضالينفبعض

عنالصحيحالحديثفيوردكماأمنهايتخلصأنيصعبسوداء

علىالقتن"تعرض:يقول!سيماللهرسو)،سمعت:قالحذيفة

سوداءنكتةفيهنكتاشربهاقلبفأيعوداعوداكالحصيرالقلوب

على،قلبينعلىتصيرحتىبيضاءنكتةفيهنكتتأنكرهاقلبوأي

،والأرضالسماواتمادامتفتنةتضرهفلاالصفامثلأبيض

منكراينكرولامعروفايعرفلامجخياكالكوزمرباداأسودوالاخر

")1(.هواهمنأشربماإلا

المعاصياستمرألمنوالويلالأمورهذهمثليعيلالمنفالويل

المسلموعلى.منهايتخلصلمإنلهوالحسرةوالخيبةعليهاوواظب

مستقرةاوضاعهاناو،الهدايةربهسؤالعنغنىفيأنهيعتقدألآ

إلىفيحتاجالقلوبفييخلقفالإيمانتتبدلأوتتغيرأنيمكنلا

)231(.حديث)65(بابالإيمانكتابمسلمرواه)1(



ا!شيراخبارمك

كانع!يرفالمعصوم،الهدايةعنلمسلمغنيةفلاوالتوبةالنيةتجديد

جزءاوالذنوبالمعاصيأصبحتمنيابالكفماالهدايةربهيسأل

ويصوليجولالشيطانأصبحمنيابالكوما،حياتهمنيتجزألا

يشاء.كيفالقاسيقلبكعلى

وأنمولاهيديبينيبكيأنالشاكلةهذهعلىهوبمنحري

والهداية.التوفيقيسأله

توجيهاحفيدهيوجهذاهوفهاحسنةأسوهاللهرسولفيولنا

اهدنياللهمالوترفيتقولهنكلماتأعلمك"إني:لهويقولكريما

ليوباركتوليتفيمنوتولنيعافيتفيمنوعافنيهديتفيمن

وإنهعليكيمضىولاتقضيفإنكقضيتماشروقنيأعطيتفيما

")1(.وتعاليتربناتباركتواليتمنيذللا

)1(
الدارميورواه)1178(حديث)117(الوترفيالقنوتبابفيماجهابنرواه

عونفيابوداودورواه)4915(.حديث)214(القنوتفيالدعاءبابفي

)1412(.حديثالوترفيالقنوتباب)334(المعبود



المنت!سيراكبارمر

للعزلة:الميل-3

ه

ندبولقد،إليهويانسالاجتماعيحببطبعهاجتماعيالإنسان

الاختلاطهوالأصللكنللعزلة،الحالاتبعضفيالإسلام

أتطرقوأنا""العزلةبعنوانجميلكتابالخطابيوللإمام،والمعاشرة

.والانتكاسللانزلاقيسببكونهاحيثمنهناللعزلة

وحثهوتوجيههتربيتهعلىيقوملمنبحاجةالتزامهعندفالشاب

الطريق.هذافيقدماالسيرعلى

طريقعنالشابلإبعادالشيطانيخطوهاخطوةالعزلةإن

منها:فوائدلهايضعالعزلةفيمناقشتهعندوالبعض،الالتزام

العبادةعلىالنفستعويد-ومحاسبتهاالنفستربية-العلمطلب

العلمطلبمنتمنعلاالخلطةأنيعلمالمتمعنولكن،ذلكوغير

وقتهمنجزءايقتطعأنالإنسانتمنعولاالتربيةمنتحرمولا

،الناسعنبالكليةالانقطاعهيالذمومةفالعزلة،سبقمالتحقيق

لمجيمفالرسولعنهمالانفرادوعدما!ناسبمخالطةمطالبوالمؤمن

منوالتفرقالعزلةأنلهمويبينبالاجتصاعأصحابهيامركان

منزلانزلواإذاالناسكان:قالالخشنيثعلبةأبيعنالشيطان

فيتفرقكم"ان:لمجيماللهرسولفقال.والأوديةالشعابفيتفرقوا

ذلكبعدينزلوافلم"الشيطانمناتلكمإنماوالأوديةالشعابهذه

عليهمبسطلو:يقالحتىبعض،إلى،بعضهمانضمإلامنزلا



المنت!سيراخبارمر

)1(.لعمهملوب

الاصطيادسهليصبحورفاقهأهلهعنينعزلعندماالإنسانإن

الذئبياكل"إنماع!يم:قاللذاالزللفيالوقوعوسهل

")2(.القاصمة

إبليستلبيسمناحذروالهموأقولالشبابأحذرلذا

سبقوكم.ممنالعبرةوخذواووسوسته

بحاجةنفسهويجدبالوحشةيشعررفاقهعنينعزلعندمافالمرء

انعزلالذينالطيبينرفاقهإلىالعودةفيغضاضةفيجدالمخالطةإلى

العودةمنمناصايجدفلاللعبادةوالتفرغالعلمطلببحجةعنهم

والأشرار.السوءلأصدقاء

سبيلاالإنسانإلىللشيطانتجعلخطيرةءمساويللعزلةإنبل

.والشهواتالشبهاتفيوإيقاعهبهللتفرد

)1(

)2(

فيوالبيهقي،العمالكنزفيوالهندي،الظمانمواردفيوالهيثميأبوداود،رواه

جيد.إسناه:المصابيحمشكاةفيالألبانيالعلامةوقالالكبرىالسنن

حديث"الجماعةتركفيالتشديدفي"باب)46(الصلاةكتابفيابوداودرواه

"باب)48("الإمامة"كتابفيوالنسائي)6791(،الأشرافتحفة)547(رقم

المسند.فياحمدوالإمام"الجماعةتركفيالتشديد



هالمنت!سيراخبارمر

هجرانأخطرهامنولعلدرجاتلهـاالعزلةأنشكولا

عنتزيدالشبابلأحدواقعيةقصةصتاوأذكر،والأقاربالأهل

الخيرأهلرأى،ثريةلأسرةينتميشاباأنوهي،سنةعشرةثلاث

والدهولكن،إليهمالانضماممنهوطلبوا،الصلاحسماتفيه

حتىوقتيمضولمالوالدوافقلفديدإصراروبعد،ذلكمانع

نأالشابشعرفترةبعدولكن،:محياهعلىيظهرالإيماننوربدأ

فيبملحقوانفردالعزلةفقررالالتزامعلىيساعدهلاالأسرةمحيط

الأسرةإلىالعودةفقررالحياةهذه-تلىيصبرلمولكنه،أبيهبيت

وافامهم.معاءسيهمفيلهمبمشاركتهولكن

والأمرالإصلاحويمارسأهلهعنينعزاطألابهأولىيكنألم

ماحصولثمنفسهعزلمنبدلاالمنكرعنوالنهيبالمعروف

-.المستعانوالله-لهحصل



المنت!سيراخبارمر

:الشهوة-!ا

الدنيا،حياتهفيالإنسانيواجهماأخطرمنالمرضهذايعتبر

وقدالنار،فيالناسكبإلىتؤديالتيالأسبابأكثرمنوهو

وفخذيه.فكيهبينماضمنلمنالجنةع!يماللهرسولضمن

ربه،وبينبينهتحولماوغالبابالإنسانمحدقخطرالشهوةإن

والنظرالفرجشهوةهيحديثيمدارتكونسوفالتيوالشهوة

حولتهعالممنوكمالفساقمنفاسقإلىحولتهدلهعابدمنفكم

نظرفيكانواالدينمنأناسأأخرجتوكم.الجهالمنجاهلإلى

فيالقرطبيالإمامأورد.الانتكاسعنالناسأبعدمنيعرفهممن

ماساوردالمضمار،هذافيالقصصمنمجموعةالتذكرةكتابه

:بتصرفمنهاأستطيع

طويلة،سنينالمساجدلأحدبمصرمؤذناكانرجلاأنفذكر

الطاعةنوروجههعلىترىوالصلاحالخيرلأهلمثالاوكان

إلىنظرالأيامأحدوفييومكلللأذانالمنارةيرقىوكان،والعبادة

الدار،صاحببنتفرأىالمسجدمنارةتحمفذمينصرانيبيت

ماذا:لهفقالت.الدارودخلإليهاونزلالأذانوتركبهافافتتن

لبيسلبتنيقدلها:قاللماذا؟:قالت.أزتاريدك:قالتريد؟

:قال.ريبةإلىأجيبكلا:قالت.قلبيبمجامعوأخذتي

يزوجنيلاوأبينصرانيةوأنامسلمأنت:لهقالت.أتزوجك

ليتزوجها،فتنصر.افعلفعلتإن:قالتأتنضر.:لهاقال.منك



المنتيسيراخبارمك

لألألألألألأ+لأ:لألألأ:ص!:؟كا!كاصكا!كا:كابر؟لأششإبركأ؟كا"ىط%!نجنر7دكا؟لأ-لألألألألألألألم؟كأن؟؟ننلأل!?فيلأصلم+خفيولطكاتربزق-:ير6قي+لأءلألأكاشع؟ءةء؟!؟ش!لأطبربر:+كاكاص/!؟كاكاضكا:يرسك!!!ذبزلأ؟شك!تحكفث!كعخسطئهتنفيك!!فغخقيتم!ما+تر!

منهفسقطالدارسطحإلىرقىالزواجو-الدار،لأفيمعهاواقام

الخاتمة.سوءمنباللهفنعوذ،بدينهظفرولابهاظفرفلا.فمات

ا.هـ.

إلىانظرنصرانيةامرأهأجلمندينهباعكيفاللهرحمكانظر

خلالهاكانطويلةسنيندينهعلىمحافظاظلكيفالمسكينهذا

منالنهايةفيسقطولكن،أعلامهمنوعلماالدينرموزمنرمزا

(.ثلاثةثالث)اللهتقولنصرانيةامرأةأجل

الموارد،أوردتهبتعقليمسكهاولمشهوتهثارتإذاالإنسانإن

يوسفاللهنبيوبينالرجلهذابينمقارنةإلىاللهرحمكوانظر

الرجلهذاإن،العجابالعجبوجدتنظرتفإذاالسلامعليه

وهيات،يوسفالعزيزامرأةابتلتكمابنفسهاالمرأةهذهتبتليهلم

الذينالرجالمنلكنهالبغيممارسةإلىودعتهالمومساتأجواءله

!)1(.يووعذابربئعصتتإقأضافإفى)عظيمأشعارايحملون

قاقارنهوالأصحاببالأنبياءاقارنهعندمابالمبالغةأتهملاولكي

وانتشرخبرهتواترالذيالمسكيخالدإنهأولئكمنليسبرجل

تقيألكنهجميلاشاباالمسكيخالدكان:ياتيماخبرهوملخصأمره

كبائعرأسهعلىبضاعتهيحملوتعبهبعملهقوتهيكسبورعأ

تريدأنهابحجةلبيتهاودعتهالنساءإحدىبجمالهفانبهرتمتجول

.15:الاية،يونسسوره()1



المنتعسيراخبارهر

أمامفضحتكبيتفعللمإن:وقالتالأبوابوغلقتمنهالشراء

الخلاصيستطعلمولما،عرضيتهتكأنتريدأنكواتهمتكالناس

بدخوللهالسماحمنهاوطلبالموافقةلهاأظهرالطرقبشتىمنها

بذلكفسعدتوالأدرانالأوساخيزيلأنأجلمنالحمام

فوجدالابتلاء،هذامنمخرجعنوبحث،الحمامفدخلووافقت

القذارةمنبهاحيلة،إيمانهقوةوعلىعقلهرجاحةعلىتدلحيلة

الله،معصيةمنالفرارأجلمنكانتإذابهاضيرلالكنالظاهرة

كريهةرائحةيحملفأصبحوجههبهولوثبالغائطجسدهفلطخ

استقذرتهالحالةهذهعلىرأتهفلماإليها،فخرجبشعأومنظرأ

بجمالهاوضحىبنفسهوفر،وطردتهبيتهامنبالخروجوأمرته

بدلأعليهاللهفأنعم،بدينهلينجوعندهابضاعتهتركبلومالها

أصبححتى،المسككأنهازكيةبرائحةالكريهةالرائحةهذهمن

الناسعنديسمىوأصبحرائحتهشمعندقدومهيعرفونالناس

"المسكي".بخالد

معالمؤمنالفتىهذاقصةيقارنعندماعقلهيحارالإنسانإن

الأميالالافيقطعونالذينالزمانهذافيالمسلمينشباب

ليمارسواالأموالمنالكثيرويبذلونالسفرمتاعبويتحملون

مراقبة.أوخوفدونوالرذيلةالبغاء

حصلتبللأحدهمتحصلقدمأساويةنهايةمنخوفدون

وأصبحهناكبغيفتاةعىوتعرفبانكوكإلىسافرفتىفهذالهم



المنتعسيراخبارمر

ويستأنسبمنظرهايتلذذزوجتهالرجليعاشركمايعاشرها

تاخرتالأيامأحدوفيعنها،يستغنىولافراقهايحتمللابحديثها

وأوقاتحرجةساعاتوعاش!صوابهفطارإليهالقدومعنفاجرته

واستقبلهاهمه،وانفرجحزنهفزالإلمهقدمتحتى،صعبة

لهاعبرلقدنهايتهفيونجحتطويلاالشياطينلهخططتاستقبالا

ساجدالهافخرلهإلهاجعلهابانبقدومهافرحتهمقدارعن

.الأخيرةالسجدةكانت..ولكن

الذيالأخيرهذاوبيندلهساجدوهويموتمنبينفشتان

القصصهذهمثلتردعهمالعقلاءإنلداعرةساجدوهومات

ولكناالنهاياتهذهأمثالوتخوفهم

حياناديتلوأسمعتلقد

تناديلمنحياةلاولكن

يعدلحياتهمنجزءاوأصبحفاحبهبشابتعلقآخررجلوهنا

حباالفتىهذاشغفهلقدجميعاالأرضأهلرضاعندهرضاه

الشابذلكفضاق،الناسبهفتندرللمثلمضربالهعشقهوأصبح

وحفاظالدينهصيانةعنهيختفيأنفقررلهالرجلهذابحبذرعا

يؤهـ!)1(عذابربئعصتتإقأخافإق):شعارهلأنسمعتهعلى

جسمهونحلفمرضمحبوبهاختفاءمنحيرةفيالرجلفاصبح

.15:الاية،يونسسورة()1



الم!سيراخبارمر

لا!خ*كئيمم!!!ك!تر؟خنرترلأنرفي+ئن!كقخف!+قيلأ++؟لأ!ر!!!فيفئك!!ظ!س!ول!مايريهم!يسإإ؟لأإك!في؟؟!كا:كا:كاش-ظلأكا!لأكالأكالأ؟صكا!::::؟:؟كابم؟كاكاكاءكاكافي!!!

به،يثقرجلرفاقهمنفعادهالفراشالزمهحتىعليهذلكواشتد

كفيلأنا:لهوقالأجلهمنفتاثر،بخبرهواخبرهحالهإليهفشكى

منالتعبأعياهقدفلاناان:لهوقالإليهوذهبلكبإحضاره

راكهوإنبهماعنهيزيلاللهفلعلاليهتذهبلافلماذاأجلك

صديقهالىالصديقفانطلقبالزيارةووعدهبالموقفالغلامفتاثر

سوففإنهالأيامهذهفيقوتهإليهوطدتسقمهعنهفزال،يبشره

والموعدالمعلومالوقتحانفلما"أسلم"معشوقهإلىينظر

عندماالأخيرهاللحظاتفيالحضورعنالغلامتراجعالمضروب

ريبه،إلىأقودكلاواللهلها:وقالنفسهعلىوخافربهتذكر

انسحبقدأسلمإن:لهوقالحزيناصاحبهإلىالصاحبفذهب

كانمماأسوأومرضهسقمهإليهفعادمقابلتكورفضالطريقفي

:الأخيرةسكرتهفيقالثموظهرتالموتعلاماتعليهبدتبل

العليلالبالياراحةأسلم

النحيلالمدنفوياشفاء

فؤاديإلىأشهئرضاك

الجليلالخالقرحمةمن

فماعنهفقامكانقد:قال.اللهاتق:يافلان:صاحبهلهفقال

هذاكانمننهايةوهذه.الموتصيحةسمعحتىدارهبابجاوز

هدفه.وذاكمذهبه

فمرت،دارهب!زاءواقفاكانرجلاأنالبابهذافييذكرومما
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هذا:فقال؟منجابحمامإلىالطريقأين:فقالت،جميلةجاريةبه

فدخلت.الحمامبابيشبهوكاندارهبابإلىوأشارمنجابحمام

خدعهاقدانهوعلمتدارهفينفسهارأتفلماوراءها،ودخل

نأيصلح:لهوقالت،معهباجتماعهاوالفرحالبشرىلهأظهرت

عيوننا.بهوتقرعيشنابهيطيبمامعنايكون

فخرجوتشتهين،تريدينمابكلآتيكالساعةلها:فقال

فوجدهاورجعيصلحمافاخذ،البابيغلقولمالدارفيوتركها

وجعلذكرهاوأكثربهاالرجلفهامشيء،فيتخنهولمهربتقد

:ويقولوالأزقةالطرقفييصثي

تعبتوقديوماقائلةيارب

منجابحمامالىالطريقكيف

:تقولجاريةسمعذلكيقوليومأهوفبينما

بهاظفرتإذسريعاجعلتهلا

البابعلىقفلأاوالدارعلىحرزا

البيتهذاكانحتىكذلكيزلولمواشتدبهاهيمانهفازداد

الدنيا.منكلامهآخر

الدنيامنكلامهآخريكونأنيؤملالذيبالمسلميليقفكيف

منكلامهآخريكونأنبهيليقكيفاللهإلاإلهلاأنشهادة

سهاممنمسمومسهم"النظربالئهوالشركوالغزلالمجونالدنيا

.الإنسانتصيبالتيالحوادثعامةأصلفالنظر"إبليس



المنتطسيراخبارمره

فكرةالخطرةتولدثم،خطرةتولدالنظرة:القيمابنالإمامقال

.إرادةالشهوةتولدثمشهوةالفكرةفتولد

النظرمنمبدؤهاالحوادثكل

الشررمستصغرمنالنارومعظم

صاحبهاقلبمنبلغتنظرةكم

والوترالقوسبينالسهمكمبلغ

يقلبهطرفذوماداموالعبد

الخطرعلىموقوفالناسأعينفي

مهجتهضرمامقلتهيسر

بالضررعادبسرورمرحبالا

القيم:ابنوقال

نظرةفينظرةتتبعمازلت

ومليحمليحةكلاثرفي

فيهووجرحكدواءذاكوتظن

تجريحعلىتجريحالتحقيق

وبالبكاءباللحظاءطرفكفذبحت

ذبيحأيذبيحمنكفالقلب

بالمحبة.شقياالهوىأسيروتجعلهصاحبهاقلبعلتؤثرالشهوة

محبمنأشقىالأرضفيوما

المذاقحلوالهوىوجدوإن
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حينكلفيباكياتراه

الاشتياقأوفرقةمخافة

عليهمخوفاناواإنفيبكي

الفراقخوفدنواإنويبكي

التنائيعندعينهفتسخن

التلاقيعندعينهوتسخن

والندموالحسرةالبكاءهؤلاءلأمثالالمتوقعةالنهايةهيهذه

عذباللهغيرشيئااحب"من:الفتاوىفيالإسلامشيخقالوكما

به".

وكاننصرانيةفتاةأحبرجلاأنالشهوةبابفييذكرومما

أصحابهلقيهمدةوبعدفتزوجها،أجلهامنفتنصرللقرانحافظا

قالوا:.تنصرت:قال.يافلانفعلتماذا:لهفقالواالقدامى

الذينرلبايود):واحدةايةإلانسيته:قالمعك؟القرانوكيف

.(1!)هم!لميهتكالؤألؤ!فروا

وكيفوالهوىللشهوةللاستسلامالخطيرالأثرهذاإلىفانظروا

القرانحاملإلىانظربل،والملةالدينهذالمفارقةبأصحابهأدى

باللهفكفر،ذلكعنالقرانحفظهيردعهلمكيفتنصرالذيهن!ا

غيرهالكفارمنالملايينوشعورشعورهتحملايةإلاالقرانونسي

.2:الايةالحجر،سورة)1(
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.!!م!لمينكانوالؤ!فرواآثذينيوذزلبا)

مناهاأعطيتهاإنوالنقس

فاهاهواهانحوفاغرة

أبيعنبسندهالتبصرةفيالجوزيابنيذكرالمعنىهذاوفي

فنظرتغلامفمرالدقاقبكرأبيأستاذيمعكنت:قالالأديان

حينبعدولوغبهالتجدنيابني:فقالإليهأنظرالأستاذفرانيإليه

متفكراوأناليلةفنمتالغبذلكأراعيوأناسنةعشرينفبقيت

.القراننسيتوقدفاصبحتفيه

معصية.صاحبلكلمأساويةنهايةمنفيالها

بهفاستمسكالمالرأسوالدين

الخسرانأعظممنفضماعه

النساءملاحظةعنجفونكواغضض

والصبيانالأحداثومحاسن

النساءإلىالناظرينالرجالإن

باللحمانتطوفالكلابمثل

أسودهااللحومتلكتصنلمإن

أثمانولاعوضبلاأكلت

بنقيسإلىونسبهاالأبياتهذهالهوىذمفيالجوزيابنوقال

الملو!:
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لهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

بالمجانينمماأعظمالعشق

صاحبهالدهريستفيقلاالعشق

الحينفيالمجنونيصرعوانما

نصرانيغلامبحبأولعأديباأنالبابهدافييذكرمماوأيضا

فبدأخلقهوأجملهمصورةالناسأحسنمنحنيبنعمرولهيقال

ومنالملةمنأخرجهحتىالشعربهينشدالأديبعليبنمدرك

قوله:هذا

الإسلامعندهذنبيكانان

الاثامنقضهفيسعتفق!

والصيامالصلاةواختلاف

الحراملهالدينفيوجاز

ومنه:

ولهوصيفالهكنتياليتني

قريباأبدامنهأكون

طيباوأشمحسناأبصر
رقيباولاأخشىماشيالا

ولزمالتلفالىوصارالشغفبهزادإنهثمكثير،هذامنوله

ولمودتهعائدا،أصدقائهبعضفحضره،وطالشلبهوذهلالفرالش

ألست:لهمفقالفظيعةوهيئةشنيعةحالةفيفوجدوهرائدا،
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إلىبنظرةيسعدنيأحدأفلا،النديموصديقكم،القديمصاحبكم

عمروإلىفمضواوالعمر،الأجلمنيضاعفقدعمرووجه

بماوأعلموهبالحالفأخبروهمجمعينبينهماالإجماعوعلىمسرعين

فدخلزائرا،مدركولجنابمبادرا،ثيابهفلبس،القدمدركإليه

فهذه؟ياسيديتجدككيف:وقالوتبسمبيدهوأخذ،وسلمعليه

وفرحه،وجدهفرطمنغابثمالبائسإليهفنظر،يديفييدك

فارقشهقةشهقثمشعراأنشدهثمالمودةوعظمالصليببعابد

الدنيا:

الشاعر:قال

بالحمىأفنيتهقدجسمك

والحارالباردمندهرا

تحتميأنبكأولىوكان

النارحذرالمعاصيمن

آخر:وقال

المعاصيتركفتىليأيضمن

بالخلاصالكفالةوأرهنه

فاستراحواقوماللهأطاع

المعاصيغصصيتجرعواولم
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آخر:وقال

تزيدوالذنوبينقصالعمر

فيعودالفتىعثراتوتقال

واحدذنبجحوديستطيعهل

شهودعليهجوارحهرجل

فيشتهيسنيهعنيسالوالمرء

يحيدالمماتوعنتقليلها

آخر:وقال

التقىفهووكبيرهاصغيرهاالذنوبخل

يرىمايحذرالشوكأرضفوقكماشواصنع

صغيرةنلا

الحصىمنالجبالان

آخر:وقال

القلوبتميتالذنوبرأيت

إدمانهاالذليورثوقد

القلوبحياةالذنوبوترك

عصياخهالنفسكوخير
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آخر:وقال

وبطنفرجثملسانوهي

وأذنعينثمورجليد
فقدمنهابواحدعصىومن

رقدقدجحيممنبابافتح

حيثمنعنهأتكلمفإننيالموضوعهذافيأتكلمعندماإنني

إلىيعودوهذابهعابئينغيرفالشبابذلكومعالظاهر،خطره

الأسبابأكثرمنولعلوالنظرالشهوةقضايافيالشباباستهتار

هذاأهلبهابتليماالسببهذافيالانتكاسحدوثإلىأدتالتي

عنوسأتكلممجونمنفيهايبثوماالمحرمةالأجهزةمنالعصر

وهو:منهاواحدجهاز

يثق:لدا

الأمةبهابليتالتيالمصائبأكبرمنالجهازهذايعتبر

عايشتكثيرةانتكاساتفيالجهازهذاساهمحيثالإسلامية

للبيوتالدشهذاإدخالفيمتعددةوسائلللشيطانإنبعضها.

أجزموالذي.الإخباريالجانبفيمنهالاستفادةبذريعةيبدأحيث

اهتمامأيالجانبهذايولونلاالجهازهذاأدخلواممنكثيراأنبه

".الإخباريالجانباعني"

الفضائيةالقنواتأصحابحرصمماتنبعالجهازهذاوخطورة
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ئج!خش!!جيم!ج!حث!!ح!ح!!!ح!!لا!!ح!ك!ولذئر*حدك!!مز!!!**ك!خ!!ك!6فئقي!!زربر+!لأ+صبرس!لألألألاششفيفيلأ+خم!!"لأخ؟بر"لألأ!:-!!:شيبئزر+ئر؟لأكاشقئ!ثكي!بم!!!:لألأئرص"لألأئر:ع"،لألأ+لأ+كاصبسكا"لألألأ::لألأ؟*سلألألألا+

الجنسيةالإغراءاتطياتهافيتحملالتيال!برامجتقديممنعليه

حتىالإنسانعندالشهوةمكامنتحركالتيالهابطةوالأفلام

الصريحةالأوامريراعوايعودوافلملهواهمأسرئمشاهديهاصبح

موجهوالخطابيعنيهملاالأمروكانالبصربغضالربمن

عندمعتكفاأصبحالمساجدفيمعتكفاكانشابمنوكم،لغيرهم

الخبيثة.الأجهزةهذه

)قل:تعالىقالفعبوه،ماالنظربعواقبهؤلاءتفكرولو

وقد.(1!)التمأرفيذالكفروبهزوئحفظوأأئصرهغممنيغضحوأئفمؤمنين

")2(.النظرةبعدالنطرة"اتق:الحديثفيورد

"سألت:قالعنهاللهرضيجريرعنمسلمصحيحفيوورد

".بصريأصرفأنفأمرنيا!فجاءةنظرةعنلمجيواللهرسول

والنهيالدليلجاءهإذاالحقيقيالمؤمنإن:لإخوانيأقولإنني

.ارتدعالصريح

إلىالملتزمينوبعضمراهقينإلىالكبارالجهازهذاحوللقد

للداعيةرمزا،والتقوىالبرعلىمعناكانشاباأعرف،منتكسين

يقضي،ربهكتابلحفظالجهودكلبذللوقتهمنظماكانالمصلح

بيتهإلىالخبيثالجهازهذادخلوفجأةصائماونهارهقائماليله

)1(

)2(

.35:الاية،النورسورة

)9215(."الفجاةنظرباب،الأدب"كتاب،مسلمرواه
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وهوانهوضعفهحيلتهلقلةيستطعلمولكنه،لمنعهالجهودك!وبذل

لهوقالالتجربةإلىالجهازهذاقادهالأياممرورومعأهلهعلى

لاماودعيفيدكمافخذوفائدةخيرفيهالجهازهذاإن:الشيطان

ومن.يتسمر!جعلهمنظروأغراهالجهازفتحترددوبعد،يفيدك

صلاةفيوفرطالجهازهذاسحرهفقدمفارقتهيطقلمالحينذلك

أفلامفيهاليسالتيالأوقاتفيالبيتفييؤديهاوأصبحالجماعة

الهداية.ولهلنااللهنسألوضعهعلىولايزال!مبارياتأو

الخبيثالجهازلهذاأسيراكذلكسقطللقرآنحافظاكانواخر

.المستعانواللهالصالحينففارق

الوضعإن:ليوقالليصديقهاتفنيالكتابهذاطباعةوقبل

ليذكرثمتتزايدالجهازهذابسببالمنتكسينوأعدادمزريالآن

وقلت:!)1(بآلمثروألحزفتنهونظوكم):تعالىقولهفتذكرتنماذج

يشاءمايفعلواللهوالتذكيرالنصحفعليناشكولاابتلاءهذاإن

ويريد.

الناسأعينفينهونهلاأنيجبخطيرجدخطيرالأمرإن

وتحريكملذاتمنالجهازهذايحملهبمادائمانذكرهمأنويجب

ماذاالنهايةولكنللإخوانومفارقةللأوقاتوتضييعللشهوات

؟ستكون

35.:الايةالأنبياء،سورة)1(
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صقوتهانالممناللذاذةتفنى

والعارالإثمويبقىالحراممن

لهامردلاسعوءعواقبتبقى

الناربعدهامنلذةفيخيرلا
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اثارهعلىالقضاءوعدمللماضيالحنين+5

العودةعدمعلىوالعزمفاتماعلىالندمالتوبةشروطمنإن

نأدوناللهإلىيعودمنهناكولكنالشروطمنوغيرهاإليه

بالمعاصيالمليءماضيهيجعلمنهناكبلالماضياثارعلىيقضي

بلمنهيمللاذكرياتوشريطجميلةذكرىوالاثاموالذنوب

منبليكررهالالكيلاالخواليالأيامتلكعودةيتمنىبعضهم

بكللذيذلهبالنسبةالماضيفأصبحوفجورهفسقهفييزيدأنأجل

الأذهانإلىالمفهومأقربولكيمعنىمنالكلمةهذهتحملهما

له:شريطفيالقطانأحمدالشيخأوردهاقصةأذكر

فترةمعهموعالشالصالحينجالسعاد،ربهوإلىتابفناناإن

الشيخ:يقولالزمنمن

وكانالعودكسرأهمهاومنالماضياثارعلىبالقضاءنأمرهوكنا

عليهوألحالفعلهذامنيتحرجكانولكنهبذلكخيرأيعدهم

فترةهذاوضعهعلىواستمريسوفكانولكنهالعودكسرأصحابه

وهوالعودمنظرفشدهنومهغرفةإلىالأياممنيومافىخلثم

كررثمجانبكلمنالغباربهأحاطقدالزواياأحدفيمهمل

تتجهمنهشعوربلانفسهوجدثمالماضيعندهفحركتإليهالنظر
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بضرببدأثمالأذىعن!وأماطبيمينهفاستلمهالعودهذانحو

وجدحتىالشهوةهذهوراءوانساقاحلأ"لوكانهادينيةموشحات

دائرةفيداخلاالالتزامدائرةعن.خارجاالزمنمنفترةبعدنفسه

.والضلالالفسقأهل

هووهذاالماضيأصدقاءإلىالحنينابانبهذافييدخلومما

مولعاكانشاباأنالفضلاءأحدذكر.الشبابيوابه!ماأخطر

لياليمنليلةوفيالماضيأصدقاءوامجراللهإلىعادثمبالغناء

الذيمخيمهمفيالقدامىأصدقائهإلىاتجهرمضانفيالأخيرةالعشر

يخسروالالكيللمسجدمعهيصحبهمأنأجلمنجيدايعرفه

وأمرهمباللهفذكرهميعمهونغيهمفيفوجدهمالليلةهذهفضل

أشجانهفحركوابهومازحوهبماضيهذكروهولكنهمبالصلاة

العودإليهومدواإليهممنساقانفسهوبردحتىعواطفهوأثاروا

بل؟االجصالماضيذكرلهمليعيد

الشمس.حرارةعلىإلاسكرتهمنيستيقظولمبالغناءفبدأ

الفضيلةالليلةبهذهيضحيجعله)!ي!الماضيهذاإلىانظر

لممنعلىخطرنذيروغيرهاالقصةهذهإنالأشرارويجالس

يهددماأخطرمنالماضيأصدقاءإلىا!ينإنماضيهمنيتخلص

عليهمالتأثيرعلىقدرةلهبأنإيهامهمضالا:طرقوللشيطانالالتزام

نصحمنأنأثبتتالتجاربولكنالظ!ححأجلمنإليهمفيذهب

اللهيشاءأنإلاساقطفإنهبالعلم)يتسلحأندونالقدامىأصدقاءه



المنتعسيراخبارمر

فعلاهذافيجاذاكنتوإذامنكللتقبلاستعدادأيملكونلالأنهم

الخبثاءفيهملأنمتباعدةفتراتعلىواجعلهابمفردكتذهبفلا

يجدواوقدبماضيكذكروكعليهمالقدومفياستمريتإذاالذين

الماضي:منالتخلصوسائلومنإليهمبالعودةلإقناعكوسائل

الله.تقوى-ا

منوهذامنهخيرااللهعوضهلئهشيئاتركمنأنتذكر-2

الصبر.مستلزمات

لاالمثالسبيلعلىمنهاالتخلصالمسلمعلىيجبالتيوالاثار

سواءالرحلاتوصورغناء،أوفيديوسواءالأشرطةالحصر:

فيمعهمألتقطتالتيوالنباتاتالجماداتكصورمباحةكانت

شابهماأوالنساءأوالذكرىكصورمحرمةأو.سابقةرحلات

نأعليه،بصلهللماضييمتماكلمنيتخلصأنوعليه،ذلك

ودورياتهمبجلساتهمويضحيالماضيأصدقاءمنيتخلص

ولقاءاتهم.

للفسادوكراكانتاستراحةزملائهمعاستاجرشابأأعرف

الدخانوشربوالبلوتالكرةبلعبفيهاأوقاتهميقضون

وكانواللغوواللهووالنميمةوالغيبةوالمبارياتالأفلامومشاهدة

إلاشيءيبقلموقالواعليهغضبوامعاصيعلىبأنهمأخبرهمإذا

.اعليناحرمتموه

بأنهمويستشهدونخيرعلىبأنهم:ويقولونيتبجحونإنهمبل



المنتطسيواخبارمر

دفعهبماوضحىهجرهمذرعأبهمضاؤاولماويصومونيصلون

بعضهموحاولبنفسهناجيأبدينهفازاالاستراحةلهذهإيجارمن

أبى.ولكنالإسبوعيةللقاءا،تهمولوبالعودةإقناعه

نأأرادلمنبهيحتذىمثالالصورةوهذهالنموذجهذاإن

.اثارهعلىويقضيبالماضييضحي

فمثلأ.عندكالشهوةمكامنيحركماكلعنابتعد-3

هذا،عنوتبتالمبارياتومشاهدةبالرياضةمولعأكنتإن

سياتي:مافافعل

فيها.الرياضيةالمناقشاتتثارالتيالمجالسعنابتعد-أ

حتىالفسحفيالكرةأصحابتجالسفلاالمدرسةفيكنتإن-ب

للحديثيجبركأوسيثيركمنمنهملأن.أقاربككانواولو

بالأحداثتذكرهأنمنكيطلبأوبكيستشهدأوالكرةعن

إليها.وتعيدكالكرويةغريزتكتثيرقدوهذهالرياضية

لأنهاخصوصأالرياضيةالصفحاتقراءةبعدمأنصحككما-ب

إلىوتشدكالأمورلكتهولقدبل،استفؤازكعلىستحرص

.الكرةإلىعدتقدشعوربلانفسكفتجدأخبارها

فيذلكإعلانفيتترددولاصراحةبكلللكرةهجرانكاعلن-د

الحديثيثيروالاكيكرةصاحبأنكأهلهيعرفمكانكل

معك.



بلاخصوصاالفنيةالصفحاتفقاطعفنصاحبكنتوإذا*

قدأولمتابعتهيشدكفيلماأولمسلسلتحليلاتقدمقدلأنهاتردد

إليه.للاستماعيدعوكغنائيانصايعرض

منكثيرالتزامفيشرخاسببالماضياثارمنالتخلصعدمإن

.الشباب

بحديثمستدلاالماضييتذكرمنهناكإنأقولأنأنسىولا

وربماإلينايستمعع!اللهرسولوكانالجاهليةنتذكركناإناسمره

يبتسم.

المقارنةبابمنكانالجاهليةلأمورالصحابةذكرإن:فأقول

كانواهدايةمنالانعليههموماضلالةمنعليهكانوامابين

يلقىأنمنهمالواحديتمنىمظلمةسوداءفترةأنهاعلىيتذكرونها

الماضي.ذلكإلىيعودولاالنارفي

فافعل.مثلهمكنتفإذاإيمانازادهمالماضيتذكرواإذاإنهم

النجاء.فالنجاءوإلا



المنتطسيراخبارمر

الإلتزامفيوالصدقالإحلاصعدم+6

ه

إلىليصليلمزممنوهناكمعينةأهدافلتحقهقيلتزممنهناك

علىيحصللاوعندما،الناسعندليشتهريلتزممنوهناكتطلعاته

يلتزملموهوانتك!س،زرأنهالناسويظنهالطريقهذايتركمراده

حتى،يمنولاذاتهي!كرأنالالتزام!لريقسلكمنفعلأصلا.

أعرابياأنالأشعريموا!مىأبيعنالحديثفيوردلذاأهدافهيحقق

يقاتلوالرجلللمغنميقاقدالرجلاللهيارسولفقال!ي!النبيأتى

"من:!ي!قالاللهاسبيلفيفمنمكانهليرىيقاتلوالرجلللذكر

")1(.اللهسبي!!فيفهوالعلياهي،اللهكلمةلتكونقاتل

حتىالجانبهذامنيخافون!ي!اللهرسولأصحابكانوقد

للمتبوعفتنة"إنه:قالأتبعوهعندماتلاميذهطردمسعودابنأن

".للتابعوذل

تلاميذهأوأتباعهبكثرةيهتمألاالدعوةحقلفيدخلمنفعل

إلىذلكأرادإذاومالهمصيرهفإنلههدفايجعلهأو،بذلكيغترأو

الدعوةصفيتركونش5يرىعندماالمسلميتحسروكم،السقوط

عليهم.يثنولميحمدوالمأنهمأجلمن

)015(.)4091(ومسلما6،2122/و91لم1/7البخاريعليهمتقق)1(



المنت!سيراخبارمر

وغايتههدفهويجعلهللهيخلصأنالالتزامطريقسلكمنفعلى

عندمكانهأوأستاذعندبقربةلتحظىتلتزمفلا،ومقصدهومبتغاه

وإنتسيرسارإنبهمتاثرالفلانتابعلتكونتلتزمولا،داعية

تتوقف.توقف

منتلتزمولا،إليهممقرباالناسعندمشهورالتكونتلتزمأو

العليا.هياللهكلمةلتكونالتزمبلبالبنانإليكيشارأنأجل



المنت!سيراكبارمر

النفاق+7

ء

فالنفاقأفردهلأهميتهول!!نقبلهلماتكملةالسببهذايكونقد

!يخموالرسوليسلمولمقيفيالرسولمجتمعمنهاينجلممرضيةظاهرة

ذلك.علىلف،هدخيرالإفكوقصةالمرضىهؤلاءاثارمن

ويقصراللحيةفيطيلالالتزامويدعيالإسلاميدخلقدوالمنافق

المساجديبنيقدبل،معينوغرضهدفعلىليحصلالثوب

الضرارمسجدحادثةواكابهمويخطبالمص!ينيؤموقدويشيدها

ذلك.علىدليلاإلا

أنهالناسويظنالأصليوضعهإلىهؤلاءمنالواحديعودوقد

خسرته.قدالدعوةوأنانتكسقد

فيهم:اللهقالوقدالعا!لينويثبطونالضعفاءيغرونفهؤلاء

سغونحفلنكثمؤضعواولأخبا،إلازاد،يمتممافيكرخرجوالو)

.(1!)")3نج!بالطبينعليماوأللهلمئمسمعونوفيكلاتفئنة

الخورتبثالحائرةالتلوب-:اللهرحمه-قطبسيديقولولذا

ولو،الجيوشعلىخطرالخائنة،والنفوس،الصفوففيوالضعف

.47:الاية،التوبةسورة()1



ا!ل!ميكاخبارمر

اضطراباإلاالمسلمينمازادواالصفمنالمنافقونأولئكخرج

والتخذيل،والتفرقةوالفتنةبالوقيعةبينهمولأسرعوا،وفوضى

يرعىالذياللهولكن،الحينذلكفيلهميسمعمنالمسلمينوفي

المنافقينفتركالمؤمنينكفى،المخلصينرجالهاويكلأ،دعوته

قاعدين.المتخاذلين

المتماسكالداخليالبناءفيالضعفنقطةيشكلونفهؤلاء

المتامرالخامسوالطابورالجسد،فيالكامنالخبيثالداءويمثلون

يكونلنولكن،الحقبجندالمتربصعدو،لكليدهيمدالذي

فيهم:اللهقالالذينأسلافهمحالمنأفضلاللهبإذنحالهم

وظهرأ!حق!االأمورحقلفوقبوأ!لمنآئفتنةإشغوآلقد)

.(1!!و)ئحرهوتوهتمألئهأئى

وتسقطالحقرايةوستعلواالمطافنهايةفياللهأمريأتيفسوف

الله.بإذنالمشبوهةالراياتكل

علىيؤثروقدأمرهيتفشىقدالنفاقأننعلمأنعليناإذن

مىويقولوت)مكوثهيطوللاولكنصفهايفرقوقدالأمةمممصرة

.(2!!)قريمايكوتأنعممئهوقل

)!وإذارإشهتمالكلامومعسولبالمظاهرينخدعألآالمسلموعلى

.!)3(ئسندخشبكانهملقؤلهميقولوالتمممغوإنأجسامهمتعجبك

)1(

)2(

)3(

.48:الآية،التوبهسوره

51.:الايهالإسراء،سورة

.4:الاية،المنافقونسوره
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معينةمواقفلحىبناتالالتزامترك+8

ه

النبيأصحابتمسكشدةتبينأحداثالتاريخكتبثنايافي

وأنبالنواجذالدينهذأعلىعضواقدوأنهمالدينبهذالمجييه

أكثرفمامبادئهمعلىوإصراراثباتازادتهمبلتغيرهملمالمواقف

بحقهماتخذتالتيالتربويةالمواقفبعضعلىبناءينتكسمن

ذلك.علىبناءالطيبةالمجتمعاتوهجروتضايقذلكمنفانف

مسيرتهمواصلةعنالشأبتعيقألايجبالتربويةالمواقفإن

المجتمعيهجرأنوهوبهويأمرقرارايتخذلمجواللهرسولفهذأ

عليهمفضاقتالربيعبنومرارةأميةبنوهلالمالكبنكعب

وتأتيبلعليهميردونولاالناسيخاطبون،رحبتبماالأرض

ذلك،ويأبىلهالهاجرالمجتمعهذاعنبالتحولالإغراءاتلكعب

لتحملالاستعدادعندهنيتهفيصادقإسلامهفيصادقلأنهلماذا؟

خطئه.اثار

الشبابمجتمعيعرفلامنعندغريبأالسببهذايكونوقد

بأمثله.لهفأقربه

منأنالمربيأوالأستاذفيرىأخطاءالشبابأحديرتكبقد

لخطئه.ومعالجةلهتاديبأأشياءمنيحرمأنالشابهذامصلحة



المنت!سيراخبارمر

معلممنالجفاءمرعلىاصبر

نظراتهفيالعلمرسوبفإن

الشبابفيهجرالعقوبةهذهيتحملأنيريدلاالشابولكن

وأذكرمنهاحطقدكرامتهوأنأهينقدنفسهيرىلأنهومجتمعهم

وهي:قصةههنا

وقعتأخطاءعلىبناءاللعبمنحرمانهالأستاذرأىشاباأن

المجتمعوهجرالالتزامتركأنإلآالشابهذامنكانفمامنه

بابيالحدثقبليكنىكانالشابهذاأنوالطريفبلالطيب

له.حبهشدةمنعليهالمشرفالأستاذاسموهوفلان

الدراسةعنوانقطعالأشرارمنمجموعةإلىالشابهذاوانضم

عليهاللهمنحتىوأقاربهإخوانهعلىكلاوالديهعلىهماوأصبح

الحمد.وللهعندهمنبهداية

وأالمدرسيةالأنشطةعنالتغيبمنيكثرشابهناكيكونقد

منرحلةمنبحرمانهعليهالمشرففيقومالقرانتحفيظحلقة

القرارهذامعالشابهذافيتعاملالأنشطةمننشاطأوالرحلات

يتخذأنقبلعليهوكان،الطيبينمجتمعويهجرعكسياتعاملا

التالية:الأسئلةلنفسهيوجهأنقراره

.؟لهوجهتالتيالعقوبةهذهاستحقهل-ا

.؟للمشرفأولربهإرضاءالتزامههل-2

.؟الملتزمالشبابتركعندسيتجهأينإلى-3
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دريستحقفهلبحقهخاطئأكانالقرارذلكأنلنفرض-4

إذاثم،ويصيبيخطيءبشرالأستاذأوالمشرفأليسهذأ،الفعل

لاشخصأجلمنالجنةطريقتتركهلتقولكمايحبكلاكان

يحبك.

العزةتاخذهلاوأنقراراتهفيعاقلأيكونأنالشابعلى

ماوأنهم،تربيتهعلىيقومومنبأساتذتهيثقأنوعليهبالإثم

إلاغ!يرهافيأوالحلقةفيأوالمدرسةفيأنشطتهمتشاركهمجعلوك

بلاءلكحصلمااعتبرأوالخير،فيورغبتهملكحبهممن

نتائجه.فتحمل



كا

همسة

المنت!شيرأخبارمر

فتحملأخطاتكنتإذالهوأقولالشابأذنفيأهمسإنني

فإنهعليكأخطأتظنهمنمعالتعاملفيلبقاوكن،خطئكنتيجة

أمرين:منيخلولا

وتعويدكلكالتربيةقبيلمنذلكفيكونصائباقرارهيكونأن

اذفكنقرارهفيأخطأيكونأنوأما،أخطائكنتائجتحملعلى

اللهعندبهقابلكماواحتسبالظنوأحسنواسعرحبصدر

فاخطأ.اجتهدلعلهوقل.تعالى



المربينبعضمنالتعاملفيالخط9+

الأعمالأهممنالمنالسبالمكانفيالمنالسبالرجلوضعإن

لهأهلهولمنإلاالنشاطيسلمألاالمدرسةمديرفعلىلذاالتربوية

لهأهلهولمنإلاالقرانتدريسيسلمألاالمسجدإماموعلى

كذلك.

الأمورلبعضينتبهولاالبراقةبالمظاهرينخدعالبعضلأن

معالتعاملومعرفةالصدرورحابةالحسنةكالقدوةالمهمةالدقيقة

التهوروعدموالتعقلوالاطلاعالعلموسعةمسئوليتهتحتهممن

قويةشخصيةذايكونوأنمنهيسمعكيمناسباسنهيكونوأن

الشروطمنوغيرهافوضويةعندليسالوقتعلىمحافظةملتزمة

منهاواحدافتقادفعندجدامهمةالشروطوهذههناأذكرهالمالتي

نتيجةفيكونيخطيءقدالمرببفإنالدعوةفيشرخهناكيحدثقد

التزامهم.وعدمالطلابانفلاتذلك



ه
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المربينأخطاءمنأمثلة

المناسب:المكانفيالمناسبالفردوضععدم!

ورياضيةوثقافيةاجتماعمةأنظمةلهعملأيأنفمعلوم

التفوقأوالسنكبرالوحيدمقياسهيجعللاأنالمربيفعلىوغيرها

يكونفقدالمربينبعضيضعهاالتيالمقاييسمنغيرهاأوالدراسي

الغيرمعالتعاملعلىقدرةأييفقدلكنهدراستهفيمتفوقاالشاب

ومنهوذلكفيفيفشلمثلاالثقافيالإشرافمسئوليةلهفتسلم

وجودلعدمالنشاطمنمجموعةانسحابذلكنتيجةوتكون،معه

يفيدهم.ماوتقديماستحواذهميستطيعالذيالمناسبالفرد

الخطايكونبحيثالخطاعلىالعقابتقريرفيالمرببيخطيءقد!

ذلكمنالنتيجةفمكونالعكسأوالجسيمالعقابذلكيستحقلا

سلبية.

طالبيتغيبقد،الناسأحوالتراعيلاوضوابطأنظمةوضع!

ضدهالقسوةمنفيزيدمعهالتعاملالمربييحسنفلاالحضورعن

ثمللالتزامتركهالنتيجةوتكونهذاالشابذلكيتحملفلامثلا

مايقررانقبلبهالأجدروكان،تصرفهعلىويندمالمربييتحسر

يتعاملكيفيعرفوأنعقليتهيعرفأنالشخصذلكبحققرره



المنتعسيراخبارمر

*+سج!6!*!نخع!ف!ظغهـ!ج!*!لأ"*!!طك!ئه!**!فبهبمح!!ككل!ظ!-:!نجا!!!حمع!!؟!!*6ج!!يم*!!؟!

شيءهوالشخصبهيعاقبفماالقرارلهذاقبولهمدىوما،معه

ينفعفهذافرد،لكلمنهالرادعمعرفةعليهيجبالمربيمنتقديري

بعضمنالحرمانوغيرهالإيقافواخرالهجرانوذاكالتقريعمعه

ملاحظةعدممعالجميععلىتسريمعينةأنظمةوضعاماالأنشطة

فعقابهكذافعلومنكذافعقابهكذاغابمنيقولكمنالفوارق

قدلأنهالأحيانبعضفيحرجموقففيالمربييجعلقدفهذاكذا

منوضعهمابحسبولكنالعقوبةهذهيستحقلاشخصيغيب

زملائهمعويحرجنفذهاإنالشابمعفيحرجينفذهاأنيجبنظام

ينفذها.لمإن

فييرغبولاوالانفرادللعزلةيميلالشباببعضهناك!

الىبهيؤديمماالشيءهذاعلىالمشرففيجبرهوالممازحةالمخالطة

أولامناقشتهبالمربيالأجدروكان،المجموعةعنالتامالانعزال

شرعياوأجباليسشيءعلىيجبرهأنقبلمشاكلهعلاجومحاولة

يرغبهولاالشخصهذانفسيةمعويتنافى

الشوأذوجودمنلابدبلواحدةنسخةالما*بجميعوليس

ذلك.تحملالمربيفعلىمعينتعاملإلىيحتاجونالذين

العقوبة:فيوالصغارالكباربير(التفريقعدم!

وقديخطيءقدالسنفكبيرالنفسيةالنواحيي!ملالمربينبعض

زملائهأمامفيقرعهخطئهمعالتعاملفيقالصميأالمشرفيكون

.الشابهذاعلىعكسيةثارباياتيقدلتقريعاصنأوهذالهمنهلأصغرا



المنتطسيراخبارمكه

المشرففيوبخهمادرسحضورعنالكبارأحديتاخرفمثلا

تكونقدالشابوهذا،وبينهبينهمالمساواةلهمليظهرزملائهأمام

وأولى.اجدىانفرادعلىمناقشته

الشبابمنمجموعةأنوهيالقصةهذهالفضلاءاحدليوذكر

بانأوامرهالمشرفوأصدر،المملكةمناطقمنمنطقةإلىسافروا

ولكن"الذاكرةتخنيلمإنالراحة"لعلهالفلانيللبرنامجالوقتهذا

وبينهمالقراربهذايلتزموالمالشبابمنمجموعةبانعلمالمشرف

الوقوفوهيعقوبةبحقهمفاصدرالجامعيةالمرحلةفيشاب

الجامعيالشابولكنالصغارقنفذها،مضحكةمبتذلةبطريقة

يحرجهلأأنمعهفحاول،فابى.المرةهذهعنىتعفولعلك:قال

الانصياععدمقررأنإلاالشابذلكمنكانفمافابىبذلك

الأرعن.المصرفهذابسببالمنطقةوغادرالمجموعةوتركللأمر

بالهجرانعقوبةأصدرالمربينأحدانالشبابأحدليوذكر

نأالعقوبةهذهفكادتشعريةقصيدةيلقيأنرفضلأنهلشاب

انحرافه.فيسبباتكون

ليذهبالفجرقبلواستيقظمخيمفيكانالشبابأحدأنوأذكر

معهفاخذهمالشبابمنمجموعةفوجد،فيهالمصلينليؤملمسجده

الشابحركحتىبعيدمنيرمقهمكانالذيالمشرفإذنبدون

منالطلابوأنزلفاوقفهسيارته"عاقلور-نا!جامعي"وهو

وكادالشابذلكنفسيةفتاثرتالقسوةمنتخلولابطريقةالسيارة



المنتطسيراخبارمر

لأ!لاكاء،ح!لأحمئىكأ!بر!جغك!!يمع!*

الموقف.ذلكأجلمنالمجموعةهذهيتركان

معاقبتهموأرفضأخطائهمعلىالجميعاقرأننييعنيلاوهذا

منه.لابدأمرالمناسبوالعقابالمناسبالوقتاختياراقولولكن

بعضمعهوحملالمسجدفيللصلاةذهبالذيالشابذلكفمئلا

خطاهلهويبينانفرادعلىيكلمهأنالمشرفعلىكانالشباب

يقومأوذلك،لمثلالعودةبعدمتعهدهمعبالذهابلهويسمح

حضورمنلهمولابدالانإليهمبحاجةأنهبحجةمعهمنبإنزال

ذل!.وغيرالماخرمنعليهمويخشىالبرنامج

:الظروفمراعاةعدم!د

ولاواحدةوتيرةعلىيكونأنالشابيطالبالمربينبعض

اعتادالتيالوتيرةهذهيتركانالأحوالمنحالبايلهيسمح

عليها.

وقد،غيابهسببيعرفأندونلعاقبهالأياممنيوماتاخرفلو

يستطيعالذيهوالفطنالمرببلكنالحقيقيةالأسبابالطالبيخفي

والإنسان.عندهمنباحوالومعرفتهخبرتهخلالمنذلكمعرفة

فبعضذلكوغيروصحيةومالمةونفسيةاجتماعيةظروفلديه

بغضالطلبةحضورعندهوالمهمذلكمنشيءاييراعيلاالمربين

ذلك.علىتترتبظروفأيأومفاسدأيةعنالنظر

العصرأوليتغيبأنالأستاذمنطلبالطلبةأحدانواذكر

وحيديكونالطلاببعضأنحيثالوقتهذافييعمللكي



المنتطسيراخبارمر

++"بز"ص-؟ضغلأ؟زر*!"لأئرخلألأئنئرلألأ!لأ!إزر!!"ئر"،!لألألألأإصبزبرئرورفيئربر!؟++لألأ!شكئهق!زر!زر!-كا!!+إلأ3ئخب!ير"ئررز!!ط؟خ!!ئر-"+؟كاسلأ+لألألأإلأفيإجمرمميمارز؟*لألأ"سءلأء+++إ"طخس!ب7جمثرفىش!ئزلألأ+

هواللبقفالمربب،ككلالبيتوعلىشئونهماعلىالقائمهوأوأبويه

كلها.الجوانبتلكويراعىهذايدركالذي

الفردية:الفروقمراعاةعدم*

الإبداعوعوامللاخرشخصمنتتفاوتوالفطنةفالذكاء

يبدعفكللاخر.شخصمنتختلفهيكذلكالنفسفيالكامنة

يظهروهنااللهرحمهمالكالإمامقالكماخيرعلىوكلانابحسبه

مستوىفييكونواأنعندهمنيطالبالذيالمربينبعضعيب

بلالمستحيلمنيكونربماوهذاشخصأيعنهيتخلفلاواحد

المستحيل.منهو

الأمثلة:محبما

فيشيئأيفقهلالكنه،العلمطلبفييبدعمنهنا!يكونقد

الأمور.هذهبمثلتكليفهالصعبفمنمثلاالاجتماعيةالأمور

مسألة.فهمتمابصلةاشتريتلو:قولهالشافعيعنوأثو

نإبلفقطواحدمجالفيإلايبدعلاالإنسانأنيعنيلاوهذا

أكثرهافيأوالأموركلفيالإبداعالإنسانيحاولأنالأصل

للجيشوقائداللأمةموجهاكان!ي!والرسول،قدرتهبحسب

ذلكوغيرخلقاالناسأحسنوهوأهلهمعتعاملهفيأعلىومثلا

الحسنة.الصفاتجميعفيهتتوفرحيث

العلمطريقسلكمنأقولأننيالكريمالقاريءيتصورفلا

هذامثليكونلكن،عنهموالاستكبارإخوانهخدمةبتركفعليه



المنتطسيكاخبارمر

المجالهذافيينجحأنيمكنهلاالطالبهذاأنالمربييعلمعندما

يحملهلاأنفعليهفشللكنهذلكفيلينجحوسعهفيمابذلوأنه

الشبابوبعضإلاوشعهأ!)1(.نفساالثهلايكلفو)يطيقلاما

مبدعولكنهالبحثيستطيعولاالكريمالقرانحفظيستطيعلاقد

رغبةوعندهمنهيضجرولاذلكمنيتاففلاإخوانهخدمةفي

هذامناستغلالهيحسنوأنذلكعلىيشجعهأنالمربيفعلى،فيه

يحفظأنمرارامعهحاولتالشبابأحدأنوأذكر.الطيبالجانب

ماكلبذلأنهمعذلكيجديلملكنشخصيأوتابعتهالسوربعض

إخوانهلخدمةيسافرأنمنهطلبتلوالشابهذاولكن،وسعهفي

لما"المبالغةبابمن"وهذااليومفيمراتعشرمكةإلىالرياضمن

بسببالطاقاتهذهمنالصحوةتحرمفلماذاتوانىولمارفض

المربين.بعضأخطاء

بمقدورليسوأنهالأشخاصبينالتفاوتعلىههناأؤكدإنني

لاممنالصحوةتحرمفلا،المجالاتجميعفييبدعأنشخصكل

يحبلاممنتحرمولاإخوانهخدمةيحبولكنهالعلمطلبفييبدع

ولامعهموالجلوسالصالحينمماشاةفييرغبولكنهإخوانهخدمة

حسنةأسوةولنا،كانمجالأيفيإبداععندهشخصأيمنتحرم

كلوالإمكاناتالمواهبتتعددجيثلمجي!االلهرسولمجتمعفي

فحلشاعروالاخر،عادلقاضوذاك،عظيمقائدفهذابحسبه

.286:الاية،البقرةسورة)1(



المنت!سيراكبارمر

إخوانهتجاهطيبوقلبرحمةذووالخامس،مفوهخطيبوالرابع

...وهكذاوالثامنوالسابعوخجلحياءصاحبوالسادس

التمييز:عدم*

عندهفالكلوالمساواةالعدلشعاريرفعالمربينبعضأنوذلك

كمنيعملومن،يحفظلاكمنتحفظمن،المشطكاسنانسواسية

..وهكذا.العلميعرفلاممنكغيرهالعلموطالب،يعمللا

صهاعطاءبالتمييزقضىوتعالىسبحانهفالثهشكبلامردودوهذا

فىكاتمفسدينالصخلختوعملؤاءامنوأائذينتجعل)"أشحقهحقذيكل

يجبفالبارزيمكنلاهذا!!)1(.كالفخارالمئقينتجعلأشالأزض

رعايةبمزيديحظىوأنزملاءهأماميميزوأنبروزهعلىيشكرأن

،الشبابافئدةفيالحماسةوبثالتنافسروحلزرعوذلكواهتمام

منغيرهماعلىوعمرالصديقيقربكانلمجي!ررسولناوهذا

وكانغيرهمعلىالقراءيقربكانعنهاللهرضيوعمرالصحابة

ولو،معلومهوكماسنهصغرعلىعباسابنمعهميقرب

.المقامبيلطالالنماذجبذكراستطردت

الشبابطموحيقتلقدالتمييزعدمبانوأقولأشددلذا

أجوافهم،فيالإيمانيخلقحتىمعينةدرجةعنديقفونويجعلهم

.-المستعانوالله-الانتكاسيحصلثمومن

.28:الاية،صسورة)1(



هالمنتطسيراخبارمر

حولالفضلاءالأخوةبعضمعنقاشليكانأنههناوأذكر

الدروسبعضالمتميزينللشبابيعطىأنأرىفكنتالقضيةهذه

حفظمنإن:وقلت.الاخرينزملاوهمياخذهعماتختلفالمكثفة

النونأحكاممعرفةإلىبحاجةليسوتجويدهتلاوتهوأحسنالقران

اولئكولكن،قلبظهرعنوحفظهاعلمهاالتيوالتنوينالساكنة

زميلهياخذهماالمتوسطةالمرحلةطالبياخذأنعلىأصرواالأخوة

أنهىالذيالمتوفقذلكلحقبخسذلكفيكانلوحتىالجامعي

يشعروالاوحمىزملاءهملنفسيةمراعاةوتجويدهالقرانحفظ

بينهم.العدلوعدمعنهمأولئكبتميز

وناقشتالمسالةهذهحولمعهمالعقيمالجدلهذاواستمر

بل،المفاهيمهذهمثلواستغرب،العلمطلابأفاضلمنغيري

درسامنهاليجعلالملاحظاتهذهأعطمهأنمنيطلبأحدهمإن

.للشبابتربوياعلميا

معينحدعندوأوقفهمالشبابطموحالتمييزعدمقتلفكم

إلايميزفلاالجانبهذافيتفريطهناكيكونألايجبالمقابلوفي

كخدمةالأخرىالمجالاتفييبدعالذيويتركفقطعلمياأبدعمن

سبقكماذلكوغيروالحضوروالبحوثوالمسابقاتالإخوان

بيانه.

النقدمرحلةتعدىوأنهللقمةوصلانهالمربينبعضراعتقاد!

ما،ملاحظةعليهيلاحظأنمنأصغرإشرافهتحتهومنوأن



المنت!سيراخبارمر

لاستشاطعليهلاحظهخطاإلىالمشرفونبهأحدهمذلكفعلولو

علموما،ومناقشتهنقدهفيجريءلأنهبطردهقامربمابلغضبا،

منيستفسرونكانواعنهماللهرضيالصحابةأنالمسكينهذا

كانتوإنالصمتالتزموحياكانتفإنالأموربعض!ي!الرسول

رأيه!ييهالرسولغيروكم،نظرهوجهةعرضبشريااجتهادا

يومالنزولفيكماالشرعتخالفلاالتيأصحابهلرغباترضوخا

أحدإلىوالخروج،المدينةثمارمنجزءااليهودإعطاءهوعدم،بدر

.الكثيرةالمواقفمنوغيرهاالمشركينلملاقاة

منيخلودكتاتورياتعاملاالناقدمعيتعاملالمربينبعضولكن

الأخطاءوذكرالمناقشةتقبلالتيالصحيحةوالتربيةالمنهجية

والمناصحة.

عندماالشبابأحدأن"المتساقطون"كتابهفييكنفتحيويذكر

عليهالمشرفورأىالعملهذافيينجحولممعينعمللهأسند

هذا.بسببالدعوةحقلتركإبعاده

المناقشة:خشية!

قيادةعلىينافسوهلاحتىالشبابطموحيقتلالمربينبعض

:شعارهيكونحتىكب!يركل"ويطفش"مبدعكلفيطردالشباب

واصفريفبيفيىالجولكخلا

تنقريأنشئتماونقري



ءالمنتعسيراخبارمر

له:وأقول

مشتملوسعدسعدأوردها

الإبلياسعدتوردهكذاما

بعضبهايقعقدالتيالأموربعضهذهأنسبقماوخلاصة

وأبشكلالدعوةحقلمنالشبابأنسحابإلىفتؤديالمربين

نأوأحسب،معالجتهيمكنبسيطبعضهاأخطاءوهيباخر.

هذهمثللإدراكالوعيمندرجةعلىالشبابتربيةعلىالقائمين

الموفق.واللهومعالجتهاالأخطاء



المنتعشيراخباوموككنئفئ!خم!كحخك!ح!ه

اللهسبيلفيالأذىتحملعدم+01

تعالى:قولهبالهفييجعلولمالدعوةطريقيسلكمنهناك

.(!!)1يفتنونلاوهتمءاشايقولوأأنيزكواأنالناسأحسب!الر)

عندمعلومهوكما،ماضيةالهيةسنةالدعوةطريقفيالفتنةإن

الدنيا.الحياةهذهفيسننهوعلمبربهامنمن

ومصائبهتبعاتهيتحملأنالطريقهذاسلكمنعلىإن

وأهواله.

جةوالمكارهالمصائبفيه

بديلمنهليسهومالكن

والأشواكالأوحالبهبلممهداسهلالمسالدعوةطريقإن

عشراتخاصالذي!يمالبشريةهذهخيرنالمامنهاوالعقبات

لمج!ردماؤهوسالتبعضهافيأصيبإنهبلاللهكلمةلإعلاءالمعارك

رضوانوأصحابه،اللهسبيلفيمحتسبصابروهوذلكجراءمن

عنذلكردهممااصابهمماوأصابهمنالهممانالهمعليهمالله

شيئا.دينهم

2.وا:الآية،العنكبوتسورة)1(



هالمنتعسيراخبارمر

جمه؟ديهمغكاكألأ!!الخ!أجهط!طحئئبزص؟ئتثكا؟*!إخنن،!ك!؟ثءإ!

أجلمناللهسبيلفيبنفسهضحىمنباخبارمليءوالتاريخ

ليرىوالأخبارالقصصبعضاذكروسوف،اللهدينعلىالمحافظة

صدقوارجال)الأفذاذوالرجالالأبطالهؤلاءأماممكانهمناالواحد

بدلواوماينتظرمنومنهمنخبهقضىمنفمنهمعلتهاللهعهدواما

بلاللهتعرضماينسىأنللتاريخيمكنفلاتبذيلا(

مكةصحراءفيالشمسوهجتحتتعذيبمن-عنهالله-رضي

ياسرقتلحتىالتعذيبمنياسراللهتعرضوماورمضائها،

تعرضماننسىألايجبهذاوقبلعنهما،اللهرضيسميةوامرأته

!ي!:قاللذادعوتهسبيلفيابتليمنأعظمفهو!يماللهرسولله

قدرعلىالناسيبتلى،فالامثلالأمثلثمالأنبياءبلاءالناس"أشد

بلاؤهضعفدينهضعفومن،بلاؤهاشتددينهثخنفمندينهم

")2(.خطيئةعليهماالناسفييمشيحتىالبلاءليصيبهالرجلوإن

لمجب!:اللهرسولابتلاءمنالصوربعضوهذه

عنديصلي!ي!اللهرسولبينما:قالمسعودبنعبداللهعن

جزورنحرتوقد،جلوسلهوأصحابوأبوجهلالبيت

فلانبنيجزورسلاإلىيقومأيكم:أبوجهلفقال،بالأمس

القومأشقىفانبعثسجد؟إذامحمدكتفيبينفيضعهفياخذه

فاستضحكوا:قال.كتفيهبينوضعه!يمالنبيسجدفلما،فأخذه

)1(

)2(
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المنتعسيراخبارمر

كا؟ئرفي73!ك!ثم!ى!م!*ظ!!ول!قئفي!نجيمكيئ؟؟!!*3؟!ىكالألأ!ظغ؟كافي-ئخ*ئر"!!ماوركايربر!يم+حبم"؟كاير!!3؟كاصكا؟*!بما!يرير!شبركاشصلأ:كالأ+لألألألألألألأ!؟!

منعةليكانتلوأنظرقائموأنابعضعلىيميلبعضهموجعل

رأسه،يرفعماساجدوالنبي،!ير%اللهرسولظهرعنطرحته

فطرحته،جويريةوهيفجاءت،فاطمةفأخبرإنسانانطلقحتى

رفعصلاتهىلجي!%النبيقضىفلما،تشتمهمعليهمأقبلتثم،عنه

سالسالوإذاثلاثأ،دعادعاإذاوكان.عليهمدعاثم،رأسه

سمعوافلما"،مرات"ثلاثبقريشعليكاللهم:قالثمثلاثا،

"اللهم:قالثم،دعوتهوخافوا.الضحكعنهمذهبصوته

والوليدربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبةهشامبنجهلبأببعليك

ولمالسابعوذكر"معيطأبيبنوعقبة،خلفبنوأمية،عتبةبن

سمىالذيرأيتلقدبالحقع!يو%محمدابعثفوالذي"أحفظه

بدر)1(.قليب.القليبإلىسحبواثم.بدريومصرعى

وأصحابههووحبسه:القطيعةحرب!يم:لهتعرضومما

سنتين.لمدةالشعبفيوعشيرته

بالحجارةورميضربمنالطائففيلهتعرضماوكذلك

الشدائد.وتحمل

والسلامالصلاةعليهإبراهيملهتعرضماالابتلاءصورومن

قالالسعىمعهبلغفلما):تعالىقالابنهبذبحوأمربالناررميمن

)1(
اذىمنيك!النبيلقيمابابوالسيرالجهادكتابفيلمسلمواللفظعليهمتفق

.12ب)93(باب)4917(حديثوالمنافقينالمشركين



لأ؟ءلأ؟المنتدسيرا!خبارمر

تؤمرماأفعليخأتجاقاللزلمحتفانظرماذاأدئحكأقآلمحنامىفىأرئإفيبنى

.(1!!)الصخبرينمناللهثماءإنستجدق

وليختبرعليهأهونليكونبذلكابنهأعلموإنما:كثيرابنقال

الله.طاعةعلىصغرهفيوعزمهوصبرهجلده

مكانفيوولدهأهلهوضعالسلامعليهإبراهيملهتعرضومما

بينسعىمنأولإن:قالعباسابنعنالبخاريروىوقدناء

جرالعربنساءأحدثمنأولوإنإسماعيللأموالمروةالصفا

لتعفيذيلهاأرختسارةمنفرتلما:قالإسماعيلأملمنالذيول

موضعإلممابهاانتهىحتىإسماعيلومعهاإبراهيمبهافجاءأثرها،

تكلنا؟شيءأيإلمما:فقالتفاتبعتهرجع،ثمفوضعهما،البيت

شيئافقالت:عليهايردلافجعلتكلنا؟شرابإلمماتكلنا؟طعامإلى

فرجعت:قال.يضيعنالاإذن:قالت.نعم:قالبهذا؟أمركالله

فدعاالواديعلىأقبلكداءثنيةعلىاستوىإذاحتىومضى

رلناا!حزمبتنكعندزرخذىغيزبوادذريتىمنأشكنتإفى-ربنا):فقال

الثمزتمنواززقهمإلهتمتهوى-الناسمفأئديرفأتجعلألضحلؤةليقيموا

الماءفنفدماء،فيهاشنهالإنسانةومع:قال!!)2(لعلهزلمجمثكرون

منأدنىجبلأيفنظرت،الصبيفعطشلبنها،وانقطعفعطشت

صوتا،تسمعهلفتسمعتبالصفا،فصعدت،الأرض

)1(

)2(

.201:الاية،الصافاتسورة

37.:الاية،إبراهيمسورة



المنتمسيراخبارمر

ءا-ء

سعتالواديعلىأتتفلما،فانحدرتتسمعفلمانيسا؟لرىو

السعي،يريدومايسعىالذيالمجهودكالإنسانالسعيتريدوما

هلفتسمعتالمروةفصعدت،الأرضمنأدنىالجبالايفنظرت

كالإنسانفقالتصوتا،فسمعتانيسا،ترئأوصوتا،تسمع

أسمعتنيقد:فقالت،استيقنتحتىصه،:سمعهيكذبالذي

بهافجاءالملكفجاء،معيمنوهلكهلكتفقد،فاغثنيصوتك

عينأففارتبقدمهفضرب،زمزمموضعإلىبهاانتهىحتى

مأالله"رحم:ع!ي!إاللهرسولفقالشنهافيفجعلتفعجلت

معينا")1(.عينازمزملكانتعجلتأنهالولااسماعيل

الأنبياءلهاتعرضالتيالابتلاءمنالصوربعضهذهإن

وسوفالدعوةعنذلكيثنهملمذلكومعوالصالحينوالرسل

الأنبياء.ابتلاءصورمنالقدربهذاأكتفي

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهلهتعرضماالابتلاءصورومن

الرحمنبسورةأؤح!يتهمفيبالقرانجهرعندماقريشمشركيمن

ومعوجههعلىالضربأثرظهرحتىوضربوهالمشركونإليهفقام

ولئن،الانمنهمعليأهوناللهأعداءكانما:لأصحابهقالذلك

ماأسمعتهمقدحسبكلا،قالوا:غدا،بمثلهالأغادينهمشئتم

.يكرهون

.7164/القرطبيتقسير(1)



اخبارمر

بكلمةصوتهرفععند-عنهاللهرضي-ذرأبولهتعرضوما

.وأذىضربمنالتوحيد

فيكانحيثالحوادثأعجبمنعديبنخبيبقصةوتظل

بنلحيانبنوتبعهمحيثالرجيعبغزوةثابتبنعاصمسرية

فيعديبنخبيبووقع،وقاتلوهماثارهمفاقتفوا،ومكةعسفان

نوفل،بنعامربنالحارثلبنيبمكةوباعوه،بهفانطلقواالأسر

فقالليقتلوهبهفخرجوابدر،يومالحارثقتلقدخبيبوكان

ترونأنلولا:فقالإليهمانصرفثم،ركعتينأصليدعوني:لهم

عندركعتينسنمنأولفكانلزدتالموتمنجزعاببماأن

القتل.

منهمتغادرولابددا،واقتلهمعددا،أحصهماللهم:قالثم

:قالثمأحدا

مسلماأقتلحينأباليولست

مصرعيالثهفيكانجنبأيعلى

يشأوانالإلهذاتفيوذاك

ممزعشلوأوصالعلىيبارك

منالزناتهمةمنعنهاالنهرضيعائشةلهتعرضتماولعل

خبرهاالناسوتناقلصورتهاشوهتحيثالدعاةيلقاهمااشد

صبرتذلكومعأجلاء،صحابةالمنافقينإعلامبقوةتاثرحتى

مصيروهذا.العظيمالإفكهذامناللهبرأهاحتىعنها،اللهرضي



المنتطسيراكبارمر

يفترألافعليهالمركزالقويوالإيذاءللتشويهمعرضفهوداعيةكل

منلهيتعرضماأويسمعهماعلىبناءدعوتهيوقفوألاعزمه

بعضوساذكرحسنةأسوةسبقفيمنولهوشتمولسبأذى

وثباتا:رسوخأالداعيةيزدادحتىالإيمانيةالمواقف

فيوأثره)الابتلاءكتابهفيصالحميرغنيعبداللهالأستاذ/قال

سحرةلهتعرضعما(،الكريمالقرانفيجاءكماالمؤمنينحياة

إذاالسليمةالعقيدةإن]حقا:يليماالأخدودوأصحابفرعون

قوىجميعتزحزحهالاالقلوبمنوتمكنتالنفوسفيرسخت

ذلكيبدو،والالاموالشدائدالمحنألوانولا،والعدوانالشر

تهديدتلقواعندماالإيمانعلىفرعونسحرةثبوتفيواضحا

وألقى):تعالىقال.والصلبوالقتلبالتعذيبووعيدهفرعون

قال!وهرونموسىرث!العديهتبربءاناقالوا!سبدفيالسحره

متهالعخرصأاتمدينةفىئكرتمؤلمحكرهذاإنل!ءاذنأنقتلبهءءامنغفرعون

مىمىصءء

لأصحئبنكئمثمطنئنقوأزجلكمأيذيكتم!لأقطعنتعدونفسؤفأقلهآ

ثايتءامتاأتالأمنالنقم!ومامنقلبونرنااكإتا!قالوأأتجعب%

السحرةفألقى)!!أ1(م!لمينوتوقاصحئراعيعتاأفرخربنابناجألمارئنا

لكبركمإنهلكنمءاذنانقئللهءامنغئملال!وموسىطروبئبر!ءائالواقاجمدم

جذخفىولأصفجنيهتمضنفمنوأزجل!أيذيكتمالئمخرفلأقطعىعلمكمالذى

تج!تامىجمآءناماعكنؤثركلنقالوأ!وأبقئعذاصباأسذأئنآولععلمنفخلا

.126إلى012:الايات،الأعرافسورة)1(



المنت!سيراخبارمر

لأ!بر:%ئم5ئم+كابرغ؟بم+كابر-به!%سء:!فزئن+!حه!!كا:كاكاصكا?ء!بربرص!+؟ء!ئرفيصغيريرصكبنلأءئز"؟3شكاكاكاكايركاش؟غكابر؟برصبرسكاصكا""ظه!لألأ؟لألأفي؟بر!+ءغكا؟!صكاصي!خلألأبمبزلأزر:حم،صلأ؟!ق!كير!برءحكك!ح!3ئرفئ!ئر!!ير

صصءصص--ص-مرءعطصصء ءصءصصصءصصعطصصءص-ص?صص

ليغفربربخاءامئاإناالديخاالحيؤةهذهنقضىانماقاضانتمافاقضفطرناوالذى

.(1ضتروأتقئ!)السحروالئهمنعلتهئرهتمأوتآخطينالنا

قال!وهرونموسئرث!العابينبرثءامئاقالوأشجدينالشحرهفالقى)

تغالونالئمخرفلسؤفعفمكمالذىلبهيركمإن!لكمءاذنأنقتللهوءامنتر

ص-عط-*

رئناإكياضيرلاقالؤاأتجعبولأصقبمبهغضبنىوأزجلكوقنأيذيم-لأقطعن

!)2(.منقلبون

فرعونسحرةاستسلامأنالكريمةالآياتهذهمنلنايتضح

وإقرارهموتعالىتباركدئهخضوعهموإعلانالعالمينلرب

وهزتهيبتهأسقطت،لفرعونخطيرةمفاجأةكانلهبالوحدانية

ويحاول،الغيظمنيتميزفهويكادولذلك،عرشهوزلزلتسلطانه

القوةواستعمالوالنفاق،والخداعبالمكرالموقفعلىالسيطرة

لهالإخلاصبعدمويتهمهممسلكهمالسحرةعلىفينكر،الغاشمة

ابالعذابيهددهمثم،طاعتهحدودعنوالخروجعليهوالتآمر

فيتوعدهماوالتصليبالقتلمنينتظرفيماالتهويلبعدوالتنكيل

جذوءاعلىمصلوبينشدهمثمخلافمنوالأرجلالأيديبقطع

؟عبرةيصبحوالكيأليما،وعقابالهموامتهاناأمثولة،النخل

فرعؤنقال):تعالىقال.العظيمبالئهإيمانهمعلىجزاءللآخرين

أقلهآ"منهآلنخرصاالمديةفىمكرتموهلمكرهذاإنلكزءاذنأنفتلبهءامنغ

)1(

)2(

73.إلى.7:الايات،طهسوره

51.الى46:الآياتالشعراء،سورة



المنتعسيراخبارمك

ءش؟غكاكاكا:نمشسشقيبر+؟زر؟تمكا!!بركاكاءلأير!س!ض!؟في"ئجكألأ!!ئرء!!مم!!يمفيير!حض"يم!شؤ!3لم!??+كا"برلألأضقيلأفيكا!لأ؟في/بر!ششكاضيرير!في!برءبرصكاص"فيكاكابرص"!بمعقيلأء!بر:كاكا-!؟قيلأفيبريريربزص!كفق!بم؟!شضئهىنف!نجغمم!بمكابرص!!حمةير+!ء؟لأ+صلمطؤ!لمص

،صس

!)1(أجمعايتلأصفبثكتمثمظنىمنضلكموإلذيكئملاقطعنتعدونفسوف

السحرفلأقطعفعفصكمالذىلكعركمإنولكئمءاذنأنقئللهءامنخملال)

عذاباا.ش!!!اوفغلمنالنخلجذخفىولأصبنكئمخنفمنوأزجمل!إلديكتم

!)2(.وأبى

سليمةعقيدةأصحابأصبحوابربهمامنواالذينالسحرهولكن

هذاسكبحتىبالإيمانعامرةللحقخاشعةقلوبهموأصبحت

فرعونبتهويليكترثوالمثئمومننفوسهمفيالطمانينةالإيمان

،لفرعونيخضعواولميتزعزعواولميفزعواولم،ووعيدهوتهديده

بل،واليقينالعلممنجاءهمماعلىيختاروهولمله،يخنعواولم

فصدعواوجبروتهوبطشهببأسهواستهانوا،قوتهعلىاستعلوا

ورسولهاللهفكانالإيمانحلاوةوجدواإنهم.وجههفيبالحق

علىالثباتفضلواولهذافيها،وماالدنمامنإليهمأحبموسى

التصليبمعخلافمنوالأرجلالأيديتقطيعمعالإيمان

والفسوقالكفرالىالعودةعلىوالاستشهادوالموتوالعذاب

ومالنقم)دهئناشقلبون!)3(اكفالاضترقالؤا):تعالىقال.والعصيان

وتوفاصئراعليناأفرخربناتنأجالماربخائايتءامتاأتالأمتا

)1(

)2(

)3(

.124و123:الايتان،الأعرافسوره

71.:الاية،طهسورة

.05:الايةالشعراء،سورة



كا!المنتحسيراخبارمر

فاقضفطرناوائذىالبتتتمىجاءناماعكنؤيركلنقالوأ)(1!)م!دين

وقآخطننالناليغفربرئناءامناإناالذيخاالحيؤةهذنقضىانماقاض!اأنتما

منقلبوذاهـيناإكفالاضئرقالؤا)ضيروأتقئ!)2(الشخروالئهمنعلتهكرقتنا

المؤضمين!)3(أؤلكئاأنهـئناخطننآلايغفرأننطمعإئا

والضيؤاوالكربالأذىالمؤمنةالفئةهذهنفوسواجهتوهكذا

قلوبهماورغبت،كلهذلكعلىالعقيدةبقوةفاستعلواوالتعذيب

مزافرعونيملكعماورغبت،بهواعتصمتتعالم!اللهجوارفي

التنكيلاعلىمحتسبينصابرينأقبلواثمومتاعها،وزخرفهاالدنيا

أش!.ذلكفيواتبعبه،هددهممافرعونقنفذوالتصليب

والإنسانية،الكرامةمعنىعنوأبعدها،قسوةالعقابأساليب

أبراراشهداءفماتواالنخلجذوععلىصلبهمثمقتلةشرفقتلهم

عنهم.اللهرضي

والمحز!للأذىالمؤمنونيتعرضأنالجاريةالربانيةالسننمن

والكاذبير(الصادقينولكشفوتحقيقهايمانهملامتحانوالمكائد

كاذ،المؤمنينالأخدودباصحابالبطشولعلوالبلاء،بالفتنة

تعرضواوقديبدوكماقهمالبلا"،هذامنوصنفأالفتنةتلكمنلونأ

.126:الاية،الأعرافسورة)1(

73.و72:الايتان،طهسورة)2(

.واه05:الاشانالشعراء،سورة)3(



المنتطسيراخبارمر

بهه!!*ث!!!ظفىئر*لألأ؟::ممبمحمك!،!ثه!!ح!ح!بر!؟؟:!*كا!!"!ك!ثث!!!*!لأإ!ئر!ئر!!فيبز!

الذينالمفسدينالطغاةالبغاةاعدائهمبأيديحرقاوالموتللأذى

المؤمنينولكنعقيدتهمويتركوادينهمعنيرجعواأنأرادوهم

القساةالبغاةالطغاةمتحدين،الشمكالجبالبإيمانهموقفوا

منالرغمعلىاللهسبيلفييصيبهمشرلكلمستعدينالشريرين

يملكواولم،عنهمويدافعيساندهمالذيالنصيريجدوالمانهم

بهايواجهونالتيالقوةيجدواولم،المنعةولالأنفسهمالنصرة

ثابيتنوالألمالعذابواحتملواراضينبحياتهمفضحواالطغيان

اللهرضوانولإيئارعقيدتهمانتصارأجلمن،مطمئنينصابرين

والارتدادالعبوديةظلفيالفانيةالدنماالحياةمتععلىوتعالىتبارك

وشاهد!!واليؤهـأتؤعوداقيوجبات)والشما:تعالىقالالدينعن

وهتمقعؤ!علهاقى!!ذانودؤدذاتألار!لأضاوداأمحبقنل!وشتهوب

اتعضميزبالهيؤمنوأأنإلامنهئمنقموأوما!ثحهروبائمؤمنينيفعلونماعك

إت!شهيذشئءكلعكوالفهوالأزكماالسنؤتملكلدالذى!ألحميد

افئدق!عذابولمئمجهغفلهزعذاببتوبرألزثموالمؤمنتأتمؤينينفننوأالذين

الفؤزذلكألأنهرتخنهامنتخرىجنتطئمالصخلختوعلوأءافوأالذينإن

هم؟منالقصةهذهأهلفيالمفسروناختلفوقدألكبر!!)1(

اللهرسولأنصهيبعنمسلمرواهماهوالأقوالأصحولعل

كبرفلماساحر،لهوكانقبلكمكانفيمنملك"كان:قالءلمجي!%

فبعثالسحرأعلمهغلاماإليفابعثكبرتقدإني:للملكقال

.11إلمطامنالاياتالبرو!،سورة)1(



المنت!سيراخباومر

كا!ك!!دمم!ثخححيهديم!ور!+!مصجمح!!!كض

وسمعاليهفقعد،راهباليهسلكاذاطريقهفيوكانغلاما،اليه

فإذااليهوقعد،بالراهبمرالساحراتىاذافكان،فاعجبهكلامه

الراهبالىقعدالساحرعندمنرجعواذا،ضربهالساحراتى

:فقال.الراهبالىذلكفشكا،ضربوهاهلهاتىفإذاكلامهوسمع

فقل:اهلكجئتوإذا،اهليحبسنيفقلالساحرجئتاذا

قدعظيمةدابةعلىاتىاذكذلكهوفبينماالساحر،حبسني

فاخذالساحر؟امافضلالراهباعلماليوم:فقال،الناسحبست

امرمناليكاحبالراهبامركاناناللهم:قالثمحجرا

فقتلها،فرماها،الناسيمفيىحتىالدابةهذهفاقتلالساحر

انتبنياي:الراهبلهفقال،فأخبرهالراهبفاتىالناسفمضى

فإنستبتلىوانكارىماامركمنبلغقدمني،افضلاليوم

والأبرصاكمهءيبريالغلامفكان،عليتدلفلافاصبر،ابتليت

قدوكانللملكجليسفسمعالأدواء.سائرمنالناسويداوي

شفيتنيانتإناجعهنالكما:فقال،كثيرةبهدايافأتاه،عمي

بالئهامنتانتفإن،اللهيشفيانمااحدا،اشفيلاإني:قال

فجلسالملكفاتى،اللهفشقاهبالئهفآمنفشفاك،لكاللهدعوت

:قال؟بصركعليكرذمن:الملكلهفقال،يجلسكانكمااليه

فاخذه،اللهوربكربب:قال؟غيريرباولك:تالعزوجلربب

لهفقال،بالغلامفجيء،الغلامعلىدلنحتىيعذبهيزلفلم

والأبرصاكمهبهءتبريماسحركمنبلغقدبنياي:الملك

فلمفاخذه،اللهيشفيانمااحدااشفيلااني:قال،وتقعلوتقعل



المنتحسيراخبارمر

!!ظفعح!يم!نه!ضي!كك!!!*!ك!به!كدلأ!ك!!ذ+!د!ثم!!!بحيهي!ونخ!!!!ي!فيكهبيم!ول؟!6!ح!ف!!!يخدكي!نم!؟ك!!6!!*!ثع!ك!*ض+ئجن!"-"!!!؟!

ارجع:لهفقيلبالراهبفجيء،الراهبعلىدذحتىيعذبهيزل

فشقهرأسهمفرقفيالمنشارفوضعبالمنشار،فدعافابى،دينكعن

عنارجعله:فقيلالملكبجليسجيءثم،شقاهوقعحتىبه

،شقاهوقعحتىفشقهراسهمفرقفيالمنشارفوضعفأبى،دينك

مننفرإلىفدفعهفأبىدينكعنارجع:لهفقيلبالغلامجيءثم

بلغتمفإذابهفاصعدواوكذاكذاجبلإلىبهاذهبوا:فقالاصحابه

بهفصعدوابهفذهبوافاطرحوه،وإلادينهعنرجعفإنذروته

فسقطواالجبلبهمفرجف،شئتبمااكفنيهماللهم:فقال،الجبل

:فقالاصحابك؟فعلما:الملكلهفقال،الملكإلىيمشيفجاء

فيفاحملوهبهاذهبوا:فقالأصحابهمننفرإلىفدفعه،اللهكفانيهم

البحر،فيفاطرحوهوالادينهعنرجعفإنبمركزلجهإلىقرقور

السفينةبهمفانكفأتشئتبمااكفنيهماللهم:فقالبهفذهبوا

أصحابك؟مافعل:الملكلهفقالالملكالىيمشيفجاءفغرقوا

ماتفعلحتىبقاتليل!ستانك:للملكفقال،اللهكفانيهم:قال

وتصلبنيواحدصعيدفيالناستجمع:قالهو؟وما:قال.امرك

القوسكبدفيالسهمضعثمكنانتيمنسهماخذثمجأععلى

قتلتنيذلكفعلتاذافإنكارمنيثم،الغلامرباللهبسم:وقل

منسهماأخذثم،جأععلىوصلبهواحدءمعيدفيالناسفجمع

براللهبسمقال:ثم،قوسهكبدفيالسهموضعثمكنانته

فيصدغهعلىيدهفوضع،صدغهفيالسهمفوقعرماهثم،الغلام

فاتىثلاثا،الغلامبربامنا:الناسفقال،فماتالسهمموضع



المنتدسيراخبارمر

كعصح!هه!سئربم!ثالكشثهعهبه!يمحم!بركا؟!!م!ىممبلاكحح!لملمكخؤبزجمرضف!!هي!ئهث!كى!!ز!شص

قدحذركبكنزلواللهقدتحذركنتماارايت:لهفقيلالملك

بهاواضرمفخدت،السككبافواهبالأخدودفامر،الناسامن

اقتحم،لهقيلاوفيهافاقحموهدينهعنيرجعلممنوقال،النيران

فيهاتقعانفتقاعست،صبيمعهاامراةجاءتحتىففعلوا:قال

")1(.الحقعلىفإنكاصبريأماهيا:الفلاملهافقال

مفجعبشعحادثالكريمالقرأنفيجاءكماالحادثفهذا

الطغاةهؤلاءبطشفقدولعنمهوغضبهاللهنقمةفاعلوهاستحق

لهمشقواحتىإيذائهمفيواشتدواوالمؤمناتبالمؤمنينالمتجبرون

فيهاشعلواثمالجزلبالحطبوملأهكالخندقعظيماشقاالأرض

حافةعلىقاعدينوكانوارأفةبهمتاخذهمولمفيهاوقذفوهمالنار

والحريقالنارفتنةمنبالمؤمنينيحلمابرؤيةليتشفونالأخدود

عنالدنيابعذابورضواالأخرىعلىالمؤمنونصبرفقدهذاومع

ذات!التارالأفدودامحب)فنلوالضلالالكفرملةإلىالعودة

.(2قعرو!!)علتهاقى!!ذاتوقؤد

عندالسقوطمنواحذرواالإسلامياشباببدينكمفتمسكوا

ماوتحملوأبالنواجذعليهوعضوادينكمعلىواقبضواالمواجهة

فيمنهجزءيصيبكملاقدمماالصالحوالسلفالأولالطرازتحمله

)1(

)2(

والغلاموالراهبوالساحرالأخدوداصحابقصةبابالزهدكتابمسلمرواه

)5003(.4/9922

.6-4:الايات،البروص!سورة



المنتمسيراخبارمر

منها:عديدةابتلاءاتبهتوجدالذيالعصرهذا

والتهم.والظلمالبهتان-الشائعات-التعذيب-السجن

والتهديد.التخويف-القدرمنوالتنقيصالقدح

.الأرزاققطعومحاولةالأعمالمنالفصل

وإرضاءاللهسبيلفيهينايعدكثيروغيرهأخيياسبقماوكل

الأمةتاريخفيينظرأنإلاالشابعلىوما،لجنتهوطلباله

.:يليماوعليه-تعالى-اللهبإذنمعنوياتهفترتفع-الإسلامية-

.المستطاعبقدرالفتنةعنيبتعدأن-ا

يكنلمأخطأهوماليخطئهيكنلمأصابهماأنيعلمأن-2

لمصيبه.

وراءهفإنالدنياعذابمنخوفأبدينهضحىلوأنيعلمأنه-3

!!)1(أشدوائقئالأخرهولعذاب)الآخرةعذاب

نأفعليهذنوبهبسببكانربماالابتلاءهذاانيعلمأن-4

عليه.يترتبمايتحمل

عليه.والاعتماد-تعالى-اللهإلىاللجوء-5

ربه.بذكرنفسهيسليوأنماتبمنيستنأن-6

ويحتسب.يصبرأن-7

.127:الاية،طهسورة)1(



المنتطسيراخبارمر

قطب:سيدقال

السدودوراءحرأنتأخى

القيودبتلكحرأنتأخي

ممصتعصماباللهكنتإذا

العبيدكيديضيركفماذا

الظلامجيوشستبيدأخي

جديدفجرالكونفيويشرق

إشراقهالروحكفاطلق

بعيدمنيرمقناالقجرترى

ذليلسهمأصابكقدأخي

نكيلذراعرماكوغدرا

الدماءيديكمنسرتقدأخى

الإماءبفيدتشلانأبت

للسماء..قربانها.سترفع

الخلودبوساممخضبة

الكفاحسئمتتراكهلأخي

السلاحكاهليكعنوالقيت

الزابأنينسمعثهلأخي
الخرابجيوشحصاهتدك



سا!رابأحثساءهتمزق

عنيدصلبوصووتصفعه
المراسصلباليومإشيأخي

الرواسالمجالصورأدك
الخلاصبقأسسأشيحغدا

تبيدأنإلىالأفاعيرءوس

الدموععليذرفتإنأخي

خشوعفي!اقبريوبللت

الشموعرفاتيمنلهمفأوقد

تليدصدنحوبهاوسيروا
أحبابنانلقنمتانأخي

لناأصدترببفروضات

حولنارفر!توأطيارها

الخلودديارفيلنافطوبى

الكقاحسئمتمااننيأخي

السلاحعنيألقيتأشاولا

الظلامجيوشطوقتنيوان

بالصباح...ثقةعلىفإني

طريقي!ن!ةعلى!ماني

والشروق.ارباللهالى



المنتيسيراكبارمر
ء

عقنيأوالسوقعافنيفإن

الوثيقلعهديامينفإني

إثرناعلىاخذوكأخي

جديدفوجإثرعلىوفوج

شهيدفإنيمتانافإن

جديدبنصرستمضيوانت

دعوتهفياللهاختارناقد

سنتهعلىسنمضيوانما

نحبهمقضواالذينفمنا
ذمتهعلىالحقيظومنا

للوراءتلتفتلافامضاخي

الدماءخضبتهقدطريقك

هناكاوههناتلتفتولا

السماءلغيرتتطلحولا

الجناحمهيضبطيرفلسنا

نستباحولننستذلولن

الدماءصوتلأسمعواني

الكقاحالكفاحيناديقويا

ودينلربلكنساثأر

يقينفيع."علىوامميى



المنتعشيراخبارمر

يه!إ؟ح!كم!زفغ!ظتن؟بزظ!مم!ثش!3!لأفييزتنغلأ6ح!؟؟ح!مئربر!ثلأ!!؟!-ج!!!كا!برلألأ!ج!!لأكالأ+فيير

الأنامفوقالنصرإلىفإما

الخالدينفياللهالى!اما

الشهيدالإمامقصةالابتلاءعنحديثينهايةفيأذكرأنولعلي

فمهاالتيالقصةتلكالنابلسيبابنالمعروفأحمدبنمحمدأبوبكو

وجلدهالإمامهذاصبرمنيعتبرلمنالكثيرالمثيءالعبرمن

موته.عندوثباتهبالحقوصدعه

سمعتالسنةعلىوصلبوهعبيد،بنوسجنه:الحافظأبوذرقال

ذلك)كان:يسلخوهويقولكان:ويقولويبكييذكرهالدارقطني

.(1اتكمف!)فى

صاحبتميملأبيالقائدجوهرأقام:الجوزيبنأبوالفرجوقال

أنكبلغنا:لهفقال،الأكواخينزلوكان،النابلسيأبابكومصر

الرومفييرميأنوجب،أسهمعشرةالرجلمعكانإذا:قلت

معهكانإذا:قلتبلهذا،ماقلت:قال،تسعةوفيناسهما

فيكمالعاشريرميوأنبتسعةيرميكمأنوجب،أسهمعشرة

الإلهية،نوروادعيتم،الصالحينوقتلتم،الملةغيرتمفإنكمأيضا،

تبناحشيالسلخوبعدفسلخه،يهودياأمرثم،ضربهثمفشهره

فكان،الوجهبلغحتىرأسهمفرقمناللهرحمهوسلخ.وصلب

بالسكينفوكزهالسلاخفرحمهالصدربلغحتىويصبراللهيذكر

.58:الاية،الإصاءسورة(1)



المنتطسيراخبارمر

عليه-فقضىقلبهموضع

آمين.جناتهنسيم

رحمه

ه

وأدخلهواسعةرحمة-تعالىالله

؟1د)استطرا-

:العاصبنعمروبنلعبداللهقلت:قالالزبيربنعروةعن

رسولبينماقال.:!شي!؟اللهبرسولالمشركونصنعماباشدأخبرني

فاخذمعيطأبيبنعقبةأقبلإذالكعبةحجرفييصلي!شي!الله

شديدا،خنقافخنقه،عنقهفيثوبهولوى!يماللهرسولبمنكب

:وقال!لخيواللهرسولعنودفعهبمنكبهفاخذأبوبكرفاقبل

.!)2()3(رلبهثممنلبيئتباضآءكمودذأددهربيقولأنرجلاألقتلون)

)1(

)2(

)3(

وسلمعليهاللهصلىالنبيابتلاءمنسبقفيماالقصةهذهأذكرأنفاتني

ههنا8واذكرها

.28:الآيةغاقر،سورة

المشركينمن-ش!النبيلقيمابابالأنصارمناقبكتابفيالفتحمعالبخاري

.أخرىمواضعفيوذكره.7156/بمكة



ء
ا!سيراخبارمر

الثمرقطفوانتظارالنصراستعجال+11

هوالطريقهذاكانإذا:ويقولالطريقهذايسلكمنهناك

كماوهوحليفهالنصريكونأنفلابدلعبادهاللهارتضاهالذي

نأعلموماالنتيجةاستعجالمنيعتبرالقولهذاولكنقال،

النصر:تقولالنهايةولكنتطولقدوالباطلالحقبينالمعركة

ئثليآتكمولمحاانضةتدظوأأنحسنتضأنم):تعالىقال.الحقلأهل

وائذينالرسوليقولصتىوزلرلواوالض!إءائةسآشتمت!همتئلكممنظؤأالذفي

.(1!!)قرلببألئهفصرانالآاللهنضرمتىس!ءامنوا

سنةعشرةثلاثالأذىعلىصبرواوأصحابهلمجيرالرسولإن

وهوبنيانهايقيمحتىسنينعشرواستمروادولةلهمأقامحتى

.قواهوخارتإيمانهضعفبمنبالكفما.المسددالملهمالنبي

يسلكلمنالهامةالأمورمنالنتائجاستعجالوعدمالصبرإن

اتعريصفاضبزمماصحبرأؤلوأ):فقالبالصبرنبيهأمرفاللهالدعوةطرق

قومهيدعوعاماخمسينإلاسنةألفصبرنوحفهذا!)2(الرسلمن

السخريةمنهموجدكلههذاومعونهاراليلاوجهراسرا

)1(

)2(

.214:الاية،البقرةسوره

35.:الآية،الأحقافسورة



المنتطسيراخبارمر
ء

هذهتبعاتجميعوتحملوجاهدصابربليكترثولموالاستكبار

إفى!وفراراإلآىدغآيزذ!فلتم3*جم!ونمارالل!قوئىعؤتإقربقال):الدعوة

وأ!روأثيابهخواشتغشؤأءاذافهمفىأصنبع!جعلوالهرلتغفردعؤتهتم!دا

الغوأشررتلمئمأغلنتإلهتثم5جهارادعؤتهخإفىثسو5اشتكباراواش!تكبروا

.(51!)إشرارا

الإيمانلأهلالمطافنهايةفيوالتمكينللمتقينالعاقبةإن

جميعيرواأنالإسلاملأهليمكنولاتضحياتمنفلابدوالدين

تتحققولنوضحاها،عشيةبينعليهايحصلواأنأوالنتائجهذه

وعمل.جهدبدونالنتائجهذه

ألانفراج.علاماتمنالكربأنيعرفأنولابد

حلقاتهااستحكمتفلماضاقت

تقرجلاأظنهاوكنتفرجت

اشتجسإذا)حتئالكربشدةبعديكونتعالىاللهفرجإن

باسنايردولالمحشاءمنفنبىنقرناهتمجا!ذبواقذأخهتموظنواألرسل

.(2!!)لمخرمينتقوهـاأعن

أتيإن!اويقولنفسهيلومأنالنصرتاخرإذابالمسلموالحري

.غيرهعلىباللائمةيلقولايتذمرفلاقبليمنالإسلام

)1(

)2(

.9-5:الايات،نوخسورة

.511:الآية،يوسفسورة



المنت!سيراخبارمر

طريقيتركأنلااللهإلىيلجاأنالنصرتاخرإذاالمسلمعلىإن

ظفاويخعل!تمالسوءودكشفدعاهاأا!طريجيبأمن)لالتزاما

شرطمنليس!!)1(لذ!روتماقليلاألئةمعالازض!أءله

وإنماليجنييزرعلمفهوزرعهوثماردعوتهنتائجيرىأنالداعية

المهم.هووهذاالإسلامليجني

!ليش)الدعاةبأيديليسلكنمحببأمرالناسهدايةإن

كنتهدىالمحهولبهنأخيتمقتهدىلاإنك)!)2(هد!هضعلتث

اتحدشابهذايؤمنوألزإنءاثرهتمعكنفسكبضفلعلك)!)3(لمجمثاء

.أسفا!!)4(

الدعاةمنعددانتكاسفيمباشرسببالنصراستبطاءإن

كماالنصراستعجالعلىأصحابه!يواللهرسوللاموقدوغيرهم

ظلفيبردةمتوسدوهوع!يماللهرسولأتمنا:قالخبابحديثفي

فجلسلنا؟اللهتدعوألالناتستنصرألافقلنا:إليهفشكوناالكعبة

فيلهفيحقرالرجليؤخذقبلكممنكان"قد:فقالوجههمحمرا

يصرفهمافرقتينفيجعلرأسهعلىفيجعلبالمنشاريؤتىثمالأرض

لحممنعظمهدونماالحديدبامشاطويمشطدينهعنذلك

.62:الاية،النملسورة)1(

.272:الآية،البقرةسورة)2(

.56:الآية،القصصسورة)3(

.6:الآية،الكهفسورة)4(



المنتعد!مير-اخبار-م!

حتىالأمرهذااللهليتمنوالله،دينهعنذلكيصرفهماوعصب

والذئباللهالايخافماو-ضرموتصنعاءبينمنالراكببسير

تعجلون")1(.ولكنكمغنمهءللى

الشجرةوتنبتالبذرةتنموحتىيصبرأنالداعيةعلىإن

اللهعندتحفوظامخلصاكانإنوأجرهقطافهاويجنيالثمرةوتصلح

أيريدذلكوماذايضيرهالحصاد،أوالنبتأوالنموقبليموتؤقد

لنبينايتاتلمهذا،الحياةقيدعلىوهوالانتصاراتجميعتكونأن

وفافبعدإلاوالرومالفرسكلىالإسلامانتصرفماءلمجي!%ثكمد

ام!.ؤ

نألابدهناومنوأملوافابشرواقريبةقريبةالنصرساعةإن

وضوحا.الموضوعلأزيدالنصرحقيقةعنكلمةأقول

وقد6/961الإسلامفيالنبوةعلاماتبابالمناقبكتابالفتحمعالبخاري)1(

مكحيحه.فياخرىمواضعفيالبخاريذكره



ء

النصرعوامل

المنتهثسيراخبارمر

ابتلاءالتاخرهذاأنوليعلمالنصرلتأخريحزنلاأنالمسلمعلى

ولؤ)ذلذالحجةهذهبسببويبدليغيرولاينتكسفلااللهمن

.(1!)ببغفىبعض!مليئلوأولبهنئنهخلاشصراللهلمحشد

جلدناومدىصبرنامدىليعلماللهمناختبارالنصرتأخرإن

لهماختباراالنصرعنهمأخرعندماقبلناكانمنسننبنافسن

منظؤأائذينئثليآتكمولمحاانجةتدظوأأنحستتصأتم)..وامتحانا

متىمعهءاصؤأوائذيهنالرسوليقولصتئوزلزلوأوا!!ائبأسآءئستهمصة

نصرهأنبيىفاللهخيربشرىفهذهقربا!)2(لضرأللهإنألاالئهنفر

مى)ويمولوتبالنصراللهوعدهافقدالمؤمنةالنفوسفلتهنأيب

المؤمنينبنصرنفسهالجبارألزملقدقريبا!!)3(يكوتأنعسئهوقل

آتلابدالمؤمنيننصرإن!!)4(اتمؤنينحقالجنانقر)وكات

يقومويزمالديخاالحمؤهفىءامنو(والذيترسلنافنصر)إنا

)2(

)3(

)4(

.14:الايةتحمد،سورة

.214:الاية،البقرةسورة

.51:الايةالإسراء،سورة

.47:الاية،الرومسورة



المنتطل!ميراخبار-مر

ءامنوأالذيناللهوعد)الإيماناإهللاتاللهوعدإنا"لأشتهد!)1(

منائمفيفاشتخلف!ماالأزضليستضلفنهرفىآلضنختوصعملواكلشكؤ

أقنا!)2(خؤفهتمبغدئنوليبدلنهمالئمالذهـارتضىدينهمطئموليمكنن!طهتم

سبقتولقذ)صدز!)3(قوىالئهإثورسلىأنالاعلبنالله!تب!إ

نإ(4!)ائقلبونلهمجندناوإنلإبمآلم!ورونالمإنهئم!آئمرسينلعبادناء!ننا

!يخميقولوالمغاربالمشارقفيصلسينتصرالإسلاميةالأمةدبن

ومغاربهامشارقهافرايتالأرضليزوىالله"إن:مسلمعندما3

الإسلامامةياأبشروامنها"ليزويماملكهاسيبلغأمتيوإن

دينكميافهود،وانتظرواياليوثأملوأالأبطالأحفاديادناوا51

نبيكمفهذاوعدهاللهيخلفلااللهوعدوالنهارالليلبلغمال!جبلغ

بلغماالأمرهذا"ليبلغنصحيحبسندحبانابنعندكماص!ا!نه

هذااللهأدخلهالاوبرولامدربيتاللهيتركولاوالنهارالميلا

بهيذلوذلاالإسلامبهاللهيعزعزاذليلبذلاوعزيزبعزا)دين

شاركواممنأخيفكنأزمةأفراجوانصرعلاماتإنها(.اكقر")ا

ممنتكنولا.قطافهونالواحصولهفيوساهمواالنصربناءؤ،

)11(

)11(

)1"(

)ة!(

))1(

.51:الاية،غافرسورة

.55:الآية،النورسورة

.21:الآية،المجادلةسورة

.3!ا-171:الايات،الصافاتسورة

وصححه4/301،جىأحمدالإماممسند1632،-1631حباناينصحيح

.ل!سلامالمستقبلباب7صرجىاالصحيحةالسلسلةفيالألباني



المنت!ل!ميراخبارمر؟

أشركواولكنهمالكرباشتدادعندفجفلواالنصرتأخرمنيئسوا

منجاءنقرولبن)الغنائمونالالإسلامأهلانتصرعندماأنفسهم

ولاصحاور!)1(فى!ابأغلمالله*لتسأومعكتم!!اتليمولنزفي

وحصدالغنائمنيلهمهمكلالذينالمخلفينكحالحالكيكون

إذااتمخقفوبت)صسيمولالانتصارعندمشاركتهمفهذهالأموال

الله!فىيدلواأنيرلدوتنثبعكبرذرونالتآضذوهامغانرإثأظدشر

كانوأبلتخسدوناقيفسيقولونقئلمنالثهقالىلكم!ذتتبعونالنفل

استبطاءالحقطريقعنتتراجعفلاإلاقليلأ!!)2(!هونلا

والفوزالعزيزالنصربهذافاحظبالنصرمحمدااللهوعدفلقدللنضر

لعلأسباباالنصرهذالتأخرإن!!)3(اعقينانض!اطهوينصرك)المبين

أنتهلليعلمتمسككومدىثباتكمدىاللهليعلموأهمهامنها

علىيعضفلمالناسمنالغالبويتبعالتيارهذاوراءينجرفممن

الله:رحمهعليهقطبسيدقالكماالسببيكونوقدبالنواجذدينه

نضجها،بعدتنضجلمالمؤمنةالأمةبنيهلأنالنصريبطاقدالنصر

خليةكلتتحفزولمطاقاتهابعدتحشدولمتمامها،بعديتمولم

نالتفلوواستعداداتقوىمنفيهاالمذخورأقصىلتعرفوتجتمع

وذكرطويلاحمايتهعلىقدرتهالعدموشيكالفقدتهحينئذالنصر

)1(

)2(

)3(

.51:الاية،العنكبوتسورة

.15:الاية،القتحسورة

.3:الاية،القتحسورة



المنت!سيكاخباركلت

الجليل:عبدالعزيزالشيخ

منطوقهافيمااخرالمؤمنةالأمةتبذلحتىيبطأقدالنصرإن

بذلتهإلاغالياولاعزيزاتستبقيفلارصيدمنتملكهماواخرقوة

الله.سبيلفيرخيصاهبشا

والخيرالحقلاستقبالبعد"نصلحلاالبيئةلأنالنصريبطأوقد

منالمعارضةللقيتانتصرتف!لوالمؤمنةالأمةتمثلهالذيوالعدل

قرار.معهايسمقرلا4بب

بالئه.صلتهاالمؤصشةالأمةلتزيدالنصريبطأقد

لأنالدينلنصرةوسعهافيماتبذللمالأمةلأنالنصريبطاقد

مختلفة.نواياهم

ماعلىدينهليعلوالغاليوبذلنااللهنصرنامتىالنصرننالسوف

كفروأوالذين!أقدامكزويثبتينصريهتمالئةشصروأإنءامنوأالذينيايها)سهواه

لا.المشروطنلناالشرطحققنافإن!!)1(اضنهضوأضلفتمفضخسا

فالخسارةبنتيجةيظفرونأوالغلبةسينالونالكافرينأنترلن

عللقبهفرينالئهئحعلولن)حاصلةعليهموالغلبةفادحةءليهم

لادامغلهوالحقألئهبإذنمكموغفالباطلسبيلأ!!)2(أ!ؤمنينا

هوفإذافيذمغهألئطلعلىبالحقنقدفبل)الألبابأولوابهفينمك

)1(

)2(

.7،8:الايتانمحمد،سورة

.141:الايةالنساء،سورة



المنتطسيكاخبارمر

زاهى!و)1(

القرانفلنصدقوالنهىالديانةلأوليوالغلبةللمتقينالعاقبة

أهلالخذلانأهلبهجاءماولنتجنبالأنامخيروصاياولنتبع

أجلهمنفتتركغيركسببهالنصرتأخرتجعللاوالخسرانالتثبيط

عنويعفوأأتديكؤمممبتفبمامصيب!همناضخبموما)دينك

!)3(ئفسلثفنسيئرمنأصابكوماأدئهفنحسنؤمناضابكئا)!)2(كثير

بماأؤيوبقهن)(4!!)يقنطونهئمإذاأيذصهمقذمث!اسيئةتصتهثموإن)

حتىعنهتتراجعولاالدربعلىفسر(!!)كثيرعنويغفكسبوأ

ممايوحىوالئخ)الحاكمينخيروهوبالحققممكوبينبينكاللهيحكم

رسلب!و!قذ)!!)6(!را!كمينوهواللهلمجكمحتئواضبزإلئك

ولقذالئهلكلمتمبذلولانصرناأنعهئمحغوأوذوأكذبوأماعكفصبروأقتكمن

.!)7(ائمرسلينىشإمنكجا

تيأسولاأخيتحزنفلا!!ص!نقايتاتعقبةإن)فاضحبز

يضس!كخإن!ئؤمنينبهمرإنالأغلؤنوأنتمتخزدؤأولاتهنوأولا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.18:الآيةالأنبياء،سورة

.35:الاية،الشورىسورة

97.:الايةالنساء،سورة

36.:الاية،الرومسورة

34.:الاية،الشورىسورة

.901:الايةيون!،سورة

34.:الاية،الأنعامسورة



ء/ه!؟+؟؟؟لأ!لا"ر"!لألأفيزر:؟فيكاكابزكابز++بزنر،بزخ!مبرنرلى:-نر!لأ!كاكاءنرشو،3:نرلألأ!!ر+تر:فييزلاخ؟لألأشبركا!!:صلأ*خكاطلمنتدسير:صكااواخباكاماتص؟إ

وليغمالناسبيناولهافلاياماوصلذمثلهوقزحائقغمسفقذلزخ

وءليمخص!الظليينيحبلاواللهشهدا%ويتخذءامنوأالذلى4الل

أهلبنهايةتسعدفسوف!ض؟!)1(البهفرجمتويضحقسامنواائذين4الئا

عترقصصهمفىت)لقذعا)سابقفيأسلافهممالفمالهمابىاطل

ضلؤأالذينمنومث!بيئمتىءايخ!إلئكؤأنزلضاولمذ)!)2(تئمبالألأؤلى

الإسلامأهلومنينهزمونالبماطلأهلترىسوفمزاقتلكؤ!)3(

تمئعونلاوإصاالقتلأواتمؤتفرزترففإنينفعكه!أثفرارلنقل)ونيفم

رحمةفيأرادأؤسوءابكتمأرادإنالنهمر،لعصحمكرائذىذامنقل!قليلأإلاه

أمامهمتقفسوف!)4(!(لصحيراولاولأاك4دوتمنالميبىونو!إ

المسلمأخيففر.الإسلامأهلمعوتقاتلهموالأشجارالأاحجار

أخيوقل(!!)مبيننذيرمتهل!إقاللهإلىففروأ)تعالىاللهإلىا

ائقؤهـعلىوافصئرناأقدامناؤلئثأفيهـنافىوإشرافناذنوبنالنااغفرربخا)

يمسمتئإن)لقائهمعنديصميبكمماتحزنولا!!)6(ا!!فرين

يسعدونالبماطلأهلتظنفلامثله2!)7(قزحاتقغمسفقذلزنج

).1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سورة

سورة

ةسور

سورة

ةسور

سورة

ةسور

.114-913:الايتان،عمرانال

.111:الاية،يوسف

.043لايةا،النور

.61،71:الايتان،الأحزاب

.55:اكدة،الذاريات

.147:الاية،عمرانال

.014:الاية،عمرانال



المنتطسيراخبارمر

لفرحوأسثئةت!حئكغوإندتسؤهغحسنةتمسمتكغإن)خيرمنينالكمبما

يعملوتبمااللهإنشئأكئدهتميصر!ئملاوتئمواضبروأوإنبها

يتحققحتىوالشحناءالنزاعينبذواأنالدعاةفعلى!!)1(محيط

معاللهإنأواضبرريح!ولذهبفنفشلواشزعوا)ولاالحقالوعد

المؤمنينصفوفاتحدتإذاالباطلأهلإن!!)2(آلصئبرلى

البنيانفيفتحصنواأركانهموسقطتبنيانهموانهدمقواهمخارت

ئانعتهزأنهروظنوأئحرجوأماظننترأن)الديانأمريأتيأنظنواوما

يخربونآلرغمثقلوبهمفىولذفتحتسبوألؤجثمقاللهفأنحهمأدلهمن!وخهم

.!!)3(لائقمرآكاؤلىفاغتبروأالؤشينوأتدىبأيذصهتمبيوتهم

قذأخهخوظنواآلرسلاستخسإذاحى+)الربانيالوعدبهذاوأختم

أئمؤهـعنبةسنايردول*لخناءمنفنبمنمترناهتمجا!ذبوا

اتمخرمين!!هه)4(.

هوقلمى)ويقولوتالنصرمتىسئلتفإذااللهمنوعدافهذا

قرلمجطاللهفنصرفاصبرقريبفالنصر(قريبا!!)يكوتأنعسئ

يخرا:وأملفاطمئنوشيكوفرجه

)2(

)3(

)4(

)5(

.012:الاية،عمرانالسورة

.46:الآية،الأنفالسورة

.2:الايةالحشر،سورة

.011:الآية،يوسفسورة

.51:الايةالإسراء،سورة



المنتطسيراخبارم!!
ه

حلقاتهااستحكمتفلماض!قت

تفرجلاأظنهاو؟نتفرجت



المنتدسيراخبارمره

)التضحية(الإلتزامضهـريبةتحملعدم+12

منه.خيرأاللهعوضهللهشيئاتركمن

يضحيأوثمنالذلكيدفعأنيريدولايلتزممنهناك

إسلامه.ولينصردينهعلليحافظرغباتهببعض

وعل،منهولابدمهمشيءالالتزاماجلمنالتضحيةإن

كانمهمالالتزامهيدفعهثمنباييباليألاالملتزمالشخص

لهليفسحوالقريشمالهيدفععنهاللهرضيصهيبفهذاغاليا

فيذكرهاللهرفعأنجزاؤهفكان!ي!اللهبرسولللحاقالمجال

منالناس)ومفالدينيومإلىيتلىقرانافيهوأنزلالعالمين

.(1!!)بآقبارءوفطوالنهالله!ضاتا!لى!سهلمجثترى

اللهسلعةإن"ألاغاليةاللهسلعةأنيعلمانالمسلمعلإن

".الجنةهياللهسلعةانألاغالية

رخيصةلستالرحمنياسلعة

الكسلانعلىغاليةانتبل

.702:الاية،البقرةسورة)1(



?2كاغ3؟لألإلألأ؟لأ+كاكا؟،،؟ء:+?طكاكالأ++لأ؟لأس؟لا؟!لا3ء+ءل!كاكاكا!لأ+::لأ؟لأخكاءكاكالمنتطد!ميراكاكاراخبا-ر

ينالهاليسالرحمنبطسلعة

اثنانلاواحدإلاالألففي

كفؤهاماذاالرحمنبطسلعة

الإيمانمعالتقوىاولواإلا

المشترياينالرحمنب!سلعة

الأثمانبايسرعرضتفلقد

خاطبمنهلالرحمنبكاسلعة

إمكانذوالموتقبلفالمهر

العشاقتصبركيفب!سلعة

إيمانذوووهمعنك
وقدبهيرادعمابطمعرضا

دانفمنتهاهالمسيرجد

تجدالأدنىمعادكليومفطتعب

الثانيالمعادي!ومراحاته

نأيمكنالتيالضرائبوما:فيقولسائليسالوهنا

فاقول:؟الالتزاملهذاثمنأادفعها

ء.الس!أصدقاءمنالتخلص

حالاتهفيالكسلانتصحبلا

يفسداخربفسادصالحكم



المنتطسيراخبارمر4

سريعةالجليدإلىالبليدعدوى

فيخمدالرمادفييوضعوالجمر

اخر:وقال

مواتيكلالإخوانمناحب

عثراتيعنالطرفغضيضوك!

أريدهامركلفييوافقني

وفاتيوبعدحياويحفظني

أحببتهانيليتبهذاليفمن

الحسناتمقماليفقاسمته

اقلهموكانإخوانيتصفحت

الثقاتأهلالإخوانكثرةعلى

لطرافتهبمجالستهالجليسيانسمنالجلساءمنهناك

لاالجليسهذاولكن.منطقهوجميلكلامهوحلاوةوظرافته

ولامجالستهفييرجىخيرفلاعليهيحثولاالخيرعليعين

منادمته.منفائدة

حزنتلوحتىالشخصهذامثللتركالتضحيةتأتيفهنا

وأنكى.أشدالدينمفارقةلأنتباسفلالمفارقته



المنت!سيرواخبار5

فلاويضللونكدينكومنمنكيسخرونالسوءاصدقاءإن

يديهعلىالظالميعضويوم)عنهاللهقالمنفيهوقعفيماتقع

فلاناأتخذلمليتنىويلتىيا*سبيلاالرسولمعأتخذتليتنىيايقول

الشيطانوكانجاءنيإذبعدالذكرعنأضلنى*لقدخليلا

.(1)خذولا(للإنسان

المسير:زادكتابهفيالايةهذهتفسيرفيالجوزيابنقال

.:لنزولهاأسبابثلاثة

اللهرسولعنديحضركانخلفبنابيان:الأولىالسبب

معيطأبيبنعقبةفزجرهبه،يؤمنأنغيرمنويجالسهع!رز

.عباسابنعنالخرسانيعطاءرواهالايةهذهفنزلتذلكءن

لطعام!يماللهرسولفيهمقومادعاعقبةان:الثانيالسبب

تشهدحتىاكل"لا:وقاليأكلأن!يماللهرسولوأبىفأكلوا

ذلكفبلغعقبةبذلكفشهد"اللهرسولوانياللهإلاإلهلاأن

لا:فقالياعقبة؟صبوت:فقال.لهخليلاوكانخلفبنأبي

نفسيمنوليسذلكقلتحتىيأكلأنأبىولكنه،والله

مجاهد"قالهالايةهذهفنزلت

.92-27:الآيات،الفرقانسورة)1(



المنتعسيراخبارمركا

فاسلم،خلفبنلأميةخليلاكانعقبةان:الثالثالسبب

محمدا.تابعتإنحراموجهكمنوجهي:اميةفقالعقبة

الشعبي.قالهالايةهذهفنزلتاميةلرضىوارتدفكف

انه:احدهماقولانوفيهالكافرفهوههناالمذكورالظالمفاما

أبيبنعقبةوالثانيعباسابنعنالعوفيرواهخلفبنابي

وقتادة.جبيربنوسعيدمجاهدقالهمعيط

إلىطريقامعهفاتخذتاتبعتهايانحذت!)يخلئمنىومعنى

احدها:أقوالاربعةإليهالمشارفيلؤأتخذفلانا!ليتنى).الهدى

معيطابيبنعقبة:الثاني.عباسابنقالهخلفبنابيانه

بنامية:الرابعمجاهد.قالهالشيطان:الثالث.ابومالكقاله

.السديقالهخلف

عنصرفنيأيالذئحر!عنأضلنىفذ):تعالىقوله

افصحطن)و!اتالرسولمعجاءنيإذبعدوالإيمانالقران

فيمنهتبرا!!)ضذو،الكافرأيابم!!ضذو،كي!من

.الاخرة

عامةتكونأنتعدولافإنهانزلتفيمنالأمركانومهما

الحقفالمؤمناللهمرضاةعلىصاحبهاثرصاح!أوصديقلكل

السوءوأصدقاء.وأحبائهأهوائهعلىاللهمرضاةيقدمالذي



كاكاكاكاس3!!"لأكاكالألأ"+خلأإكالأ:+لأفيكاكا6لأ:"كالالانرلألأ-كالأ3لأ-لألا3-سلألأخلألأكا(لمنتطسيركاكااراخباكاثرلأ

معلومالقيامةيومأصحابهممنوتبروهمعظيمةاثارلهـم

الأخلأء):تعالىقالبينهمالعداوةاللهوجعلبلوفىسثمهود

الشخصعلىإنأإج!)1(المئقينإلاعدؤلبغضبغضهزيؤييغ

يضحيوأنالسيئينالأصدقاءهؤلاءعنيبتعدانالفاقل

القيامةيومهؤلاءمصيريعلموانالتزامهاجلمنبهحداقتهم

فيلنااللهحكىوقدوالندامةالحسرةمنعندهميكونو"صا

فقالصاحبهيضلانكادالذيهؤلاءاحدعنالكريماكنران

لمنأءتكيقول!قرليئلىكانإنيمنهتمقلىتلقال):سهبحانه

أنتصهلظل!لمديؤننا%وعطماتراباكئامنناأءذا!امصدقينا

لتزدين!كدتإنتالمحهقال!(اتجحيصسواءفىفرءاهفاظلع!مأتملعون

."!روبم!)2(المخضرجمتمنلكنتربىنعمةواشلا

رحمةلولايرديهأنوكادبقرينهيتاث!أنكادالقرينفهذا

يريدفلامثلهتظلانيريدكالسوءصديقإن.الراحمينار+حم

لموهوالطريقهذاتسلكأنيسواؤهإنه،عليهمزيةلاإحد

الجهدوبذلعليهوحسدكمنهحرماناثمنلهفلابدي!ملكه

عنه.ل!ددك

)1(

)2(

.67:الآية،الزخرفسورة

.57-51:الايات،الصافاتسورة



المنت!ل!ميراخبارمك

زملائهعندممقوتاكانلهقريباإنالشباباحدلييقول!

ويعكرجلساتهميفسدفهوالكيفبمفسدويلقبونهمنهيتندرون

ويبذلونمنهملينفروهفيخلفونهامواعيديعطونهحياتهمصفو

اعتذروابهماتصلوإذا،مجتمعهمعنلإبعادهوسعهمفيما

يتحرىوكانالهدايةلطريقودعتهحانيةيدلهفامتدتله،

.فالتزمويتمناهاالفرصةهذه

وعادوامعهحالهمتغيرحتىبالتزامهاصدقاوهعلمأنوما

نإبلمعهمالسفرعليهوعرضوابدعوتهوبادروالزيارته

بدونه.تحلوالاجلساتهمأنكاذبوهوأقسماحدهم

حتىاحضرفلنفلانيحضرلملوقالمنهمواحداإنبل

إلامنهكانفماالكاذبالحبلهذاواستانسفكرهعلىاثروا

إلىعادواانحرافهصدقمنتاكدواولمامعهمانحرفأن

السابق.فيكانواكماوعاملوهمقاطعته

الكرهإنهالتزمعندمامعهأحوالهمتغيرتلماذااتساءلإنني

هذهومئلالخيرهذاإلىويسبقهممنهمأحقيرونهأنهمله

يحبونلازملاوهكانلهزميلاإنشابليقالكثيرالقصص

بدأواالتزموعندمالهحبهملعدمللمبارياتمعهميذهبأن

ناأحدهمعليهوعرضبلمجاناعليهالمبارياتتذاكربعرض
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المنتطسيرراخباير

الخاصة.بسيارتهوإعادتهمعهمباخذهبخدمتهوم

نأويعلمونأصدقاءهميخسرواأنيريدونلاالأصدقاءإن

وطاقتهموسعهمفيمايبذلونلذامنهملحرمانهمسبب!لتزام

ماكرهاساليبيستخدموبعضهم.اللهسبيلعن!مدهم

هلفيقولونهجرهمالذيزميلهمعاطفةاستذلالبهاإولون

يحارالتيالأساليبمنوهكذافساقانحنهلكفارا،!بحنا

منها:سيئةثمارلهالسوءأصحابمعالسيرإن.الشابها

الخير.أهلمجالسةمنصاحبهحرمانه

الله.كتابوحفظالعلمطلبمنصاحبهحرمانه

.الإيمانزيادةمنصاحبهحرمان

السمعة.تشويه(

قرينهعنوسلىتسللاالمرءص

يقتديبالمقارنقرينفكل

بالكلية.هجرهاوربماالصلواتعنالتاخر،

المخدراتوتناولالدخانكشربللسقوطصاحبهتعرضا

السرقة.

المضمار.هذافيوتخلفهالدراسيتاخره"

.العبادةلذةحرمان.

.الإيمانوتلاشيالقلبقسوة.



المنتطسيراخبارمره

.الرزقحرمانببم

الوالدين.عقوقبيما

.الجيرانإيذاء!!

ينفع.لافيماوالمالالوقتإضاعة"

.والمعاكساتالشوارعفيالتسكع%

والأخلاقي.الخلقيالانحراف"

.والمشاحناتالمشاجرات*

عقلاءيعرفهمماكثيروغيرها...المسلمينوأذىالتفحيط!

.الناس



المنت!سيراخبارالر

الهجرةعدم-13

اك

دو

وا

!

وا
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ا!

و

فيهيأمنمحلإلىوالفتنالمحنمنبالدينالفرارهيالهجرةإن

.الآثاممنودينهنفسهعلىسلم

وأخطرأهممنالفتنومواطنبلادفيوالمكثالهجرةتركإن

فارقمسلممنفكم.باللهوالعياذالردةإلىتؤديالتيموامل

دينهبحمايةمطالبالمسلمإن.الكافرينمعاشرةبسبب!نه

فليسوالأولادبالأموالالتضحيةإلىذلكأدىولوعليهلمحافظة

بهبالتمسكوأمرهمجمعاءللبشريةاللهارتضاهدينعلىبكثيرذا

بالنوأجذ.عليهالعض

منأنعلىونصتبلللهجرةصراحةتدعوالقرآنيةالآياتإن

هذافيوالأحاديثالآياتاستعرضأنوقبل،ظالمأنهيهاجر

!يرالرسولهجرةمنكانماالكريمالقاريءيعلمأنلابدممجال

منها.المستفادةوالعبرةوالدروسإصحابه

.(1!)فاغبدونفإيىوسعةأرضىإنءامنوأائذينيخعبادى):تعالىقال

الأرضبسعةالمرادإن:الطبريجريرابنالإمامقالىصصرة:

.56:الاية،العنكبوتسورة)1(



المنت!سيراخبارمر

المقاملهميحللامنهابموضعفيقيمواالمسلمينعلتضقلمأنها

عليقدروافلماللهبمعاصيمنهابمكانعملإذاولكنفيه،

منها.الهربتغييرهافعليهم

منها.فاخرجوابالمعاصيفيهاعملإذا:جبيربنسعيدوقال

فاهربواواسعةأرضيإنالايةفيالأقوالوأولى:جريرابنقال

)!ائى:تعالىقولهلدلالةبطاعتيالعملمنمنعكمممن

اللهوصفهاإذاالأرضأنأعلمواللهوالمعنى!!)1(فاغبدون

منعلجميعهاتضيقلاأنهابذلكإياهاوصفهمنفالغالببالسعة

موضع.منهاعليهضاق

بالهجرةالناسلمجيمالرسولأمرلماأنهعباسابنعنوورد

تضيعنا،ألااللهننشدكلهيقولونوأهلهأولادهبهتعلقمنفمنهم

ءابآؤكتمكانإنقل)اللهفأنزلالهجرةويدععليهمفيقيملهمفيرق

تخشؤنوصتضرهاقترفتموهاوأقولموعشيرت!وأزوجنىواخونكتموأننآؤ!تم

فىوجها؟ورسولهاللهمفإليمأحبترضؤنهآوسشكنكسادها

اتقؤميهدىلاواللهيأصهأللهيآتحتئفزئصحوأسبي!ء

المشقب!!هه)2(.

عنللمتخلفينيامحمدقل!يو:لنبيهاللهيقول:الطبريقال

)1(

)2(

.56:الاية،العنكبوتسورة

.24:الاية،التوبةسورة



المنتعسيرأ!خبارمك

معالمقامكانإنالشركبدارالمقيمينالإسلامدارإلىالهجرة

أموالوكانتوعشيرتكموأزواجكموإخوانكموأبنائكمأبائكم

بلدكم،بفراقكمكسادهاتخشونوتجارةكسبتموها،أياقترفتموها

اللهإلىالهجرةمنإليكمأحبفسكنتموها،ترضونهاومساكن

دينهنصرةفيأيسبيلهفيجهادومن،الشركدارمنورسوله

بفتحبأمرهاللهياتيحتىانتظرواأيفتربصوأ:،ارتضاهالذي

الخارجينللخيريوفقلاواللهالفاسقينالقوميهديلاوالله،مكة

.اهـ.معصيتهوفيطاعتهعن

أولادهعلىخوفاالهجرةتركمناللهذمكيفاللهرحمكفانظر

ولابلللإسلامفداءالأشياءهذهجميعتكونأنيجب،وأمواله

:حسانيقولبينهماللمقارنةوجه

وعرضيووالدهأبيفإن

فداءمنكممحمدلعرض

أمروهذاورفعتهالإسلامعرةأمامشيئايساويلاسبقمافكل

قبلالنجاةفالنجاةخطرفيدينكيكونفعندمامعرفتهمنلابد

والضلالة.والفسقوالكفرالشركفيوالوقوعالسقوط

فقالالهجرةلتركهمبالظلماللهوصفهمممنتكونأنواحذر

كئاقالؤاكنخفيمقالوأأنفسهغظالمىأتمليهكهتوفهمالذينإن):سبحانه



المنتعسيراخبارمر

.(1يخا!)فنهاجرواؤسعةاللهأزضتكنلتمألواقاالأزصفىضتضعفين

بينأقاممنكلفيعامةالكريمةالايةهذهنزلتكئير:ابنقالى

دينهإقامةمنمتمكناوليس،الهجرةعلىقادروهوالمشركينأظهر

الاية.هذهوبنصبالإجماعحرامامرتكبلنفسهظالمفهو

منعلىواجبةالهجرةأنعلىالايةبهذهاستدل:الشوكانيقالى

قادركانإذاجهارا،بالمعاصيفيهايعملبدارأوالشركبداركان

،العموممنالايةهذهفيلما،المستضعفينمنيكنولمالهجرةعلى

السبب.بخصوصلااللفظبعمومفالعبره

تعالى:قالواخر،وزمانواخرمكانبينالفرقعدموظاهرها

حسنةالديخاهذهفىأخسنوأللذينرتبهنمائقوأءا!وأائذينلمبادقل)

.2(!!)حساببغزأتجرهمالصنهبرونيوفىإنحاؤسعةالئهوأزض

ثمفاهربوا،اللهمعصيةإلىدعيتمإذاعطاء:عنكثيرابنقال

.يخا!)3(فنهاجروأؤسعهاللهأزضتكنألتم):تعالىقولهقرأ

فالهجرةالأوثانواعتزلواوهاجروافيهافجاهدوامجاهد:وعن

نأ،الشركبداروالمرادمكاندونمكاناتخصلاالشركدارمن

ملوكهمدينعلىالناسلأنكافراالأرضعلى/الحاكميكون

)1(

)2(

)3(

79.:الايةالنساء،سورة

.01:الاية،الزمرسورة

79.:الايةالنساء،سوره



كاالمنت!سيراخبارمر

ج!ح!!ق!ف!رز6!ممبهح!!!حئن3ئر!!؟*ثم!لأ!!هشك!لأغئر؟كا!كاكالأ!في"*!!!!يخ*لألأسلألأ!6!!غور،لأفي"كاكاغ-+!؟+""بزيهثو"شلأ!لأ!كافيس!ئر؟*كم!لأ:خغصسسص!؟

علمها.غلبلمنوالأرض

:الهجرةفيالعلماهلأقوال

ثابتالإسلامدارإلىالكفربلادمنالهجرةوجوبإن

الحافظالإمامنقلهفقدوجوبهاعلالإجماعفاما،والسنةبالكتاب

ظالمىانملمكةتوف!همائذينان):تعالىقولهتفسيرعندكثيرابن

الاية.أنفسهغ!)1(

بينالمسلما!امة!شي!االرسولمنعالزاد:فيالقيمابنقال

بقوله:ذلكعلىوترجمبينهممنالهجرةعلىقدرإذاالمشركين

شرك".الكفربدار"الإقامة

منعلىالإسلامأولفيقرضاالهجرهكانتحجر:ابنقال

فتحتفلما،الاجتماعإلىوحاجتهمبالمدينةالمسلمينلقلةأسلم

إلىالهجرةفرضفسقطأفواجأ،اللهدينفيالناسدخلمكة

عدوبهنزلأوبهقاممنعلىوالنيةالجهادفرضوبقي،المدينة

منأذىمنليسلمأسلممنعلىالهجرةوجوبفيالحكمةوكانت

يرجعأنإلىمنهمأسلممنيعذبونكانوأفإنهمالكفارمنيؤذيه

ظالمىائملمكةتوفهمائذينإن):تعالىقولهنزلوفيهمدينهعن

الاية.أنفسهغ!

وقدرالكفردأرفيأسلممنحقفيالحكمباقيةالهجرةوهذه

79.:الآيةالنساء،سورة)1(



المنت!شيراخبارمر

ل!كا++لالالألأالخروص!لأ.على

إلىأوالكفارمنللفرارإماالوطنمنالهجرة:الطيبيقال

وبقيالأولىفانقطعتالعلمكطلبذلكغيرإلىأوالجهاد

فانفروا.استنفرتمإذابلعنهاتتقاعسواولافاغتنموهاالأخريان

:الكلامهذاعلىمعقباحجرابنقال

ببقاءالقاضيةالنصوصمنجاءلماالطيبيقالكماليسوهذا

القيامة.يومإلىالكفارمنالفراروهيالأولىالهجرة

دارإلىالحربدارمنالخروجهيالهجرة:العرببابنقال

خافلمنيعدهواستمرتلمجيرالنبيعهدفيفرضاوكانتالإسلام

جمثلمجيمالنبيإلىالقصدهيأصلاانقطعتوالتينفسهعلى

.كان

)إعلامكتابإلىفليرجعالموضوعهذامنالاستزادةأراد)ولمن

(.الأنصاريمحمدبنحمادللشيخ(الهجرةباحكامالزمرة

المهاجرينعلىالثناءفيباباهذاكتابهفيحمادالشيخذكرهومما

سبيليهاجرفى)!ومنهاجرمنعلىاثنىتعالىاللهإن:قالحيمسا

ثئمورسولإالئهإلىمهاجراءلجتهمنماتحربئومنوسعةصمرغماكثيراالأزضفى!جذالله

.(1!!)رحيماغفورااللهوكانأللهعلأتجرهوغفقذاتؤتيذكه

.001:الايةالنساء،سورة)1(



كاالمنت!سيراخبارمر

مفارقةفيالهجرةفيترغيبالآيةهذهفيكثير:ابنقال

فيه،يتحصنملجأعندهموجدذهبحيثماالمؤمنوأنالم!ضهـكين

الشاعر:قال.المضطرب:والمم-اغم

المحلدانيغيربل!إلى

والمضطربالمواغمبعي!

النابغة:وقال

بأركطنهبلادكطود

والمضطربالمراغمعزيز

قتادةقال.منهمواحدغيرقالهالرزقيعنيبالسعةوالمقصود

الهدىإلىالضلالةمن!مرنحاكثيراوسعةصالأزضفىمجذ)تفسيرعند

الغنى.إلىالقلةومن

بنالزبيرإلىبسندهالخبروذكرأبوزرعةحدثناحاتمأبيأبنقال

الحبشةأرضإلىحزامبنخالد"هاجر:قالعنهاللهرضيالعوام

.هذهتعالىاللهفأنزلفماتالطريقفيحيةفنهشته

فماالحبشةبارضوأناقدومهوأنتظرأتوقعهفكنت:الزبيرفقال

إلاقريشمنأحدقللأنه،بلغنيحينوفاتهحزنشيءأحزنني

ولاأحدعبدالعزىبنأسدبنيمنمعييكنولمأهلهبعضوءحه

.غيرهأرحمص

هذهونزولمكيةقصةهذهفإنغريبالأثرهذا:كثيرابنقال



[لمنتعسيراخبارمر

ذلكيكنلموإن،غيرهمعحكمهتعمانهاأرادفلعلهمدنيالاية

أعلم.واللهاللهعلللمهاجرالأجروقوعمنالسبب

:هامتنبيه

بلدهمنبالخروجوتامرهالإنسانتندبالاياتهذهكانتإذا

أهلهقبلمنأوذيمنأنأولم!بابفمندينهعلىفيهيامنبلدإلى

يتحولوأنالبيتيتركانوالتزامهدينهعلىالحفاظيستطعولم

عنهم.

التزامهلتركوالطرقالسبلكلأهلهمعهبذلإنساناأعرف

للانتكاسمنهمفرلاسبيلامعهموجودهوأصبحبدينهوتمسكه

فيهمالتأثيريستطيعلنأنهعلمهمعمفارقتهميرفضذلكمعوهو

هذايكونكيفشعريفليتالتزامهعلىالمحافظةيستطيعلابل

منوالخروجكلهالوطنمفارقةوهوذلكمنأشدالأمركانلو

ثبتنااللهم،يفعلأنعساهفماذاوالأهلبالأموالوالتضحيةالبلد

العالمين.ياربالثابتبقولك



العبادةمنتطيقلاماالفسوتحميلالدينفيا+الغلو4

وإلايتجاوزهاألافعليه،"محددةطاقاتلهبطبعهالإنسانإن

متعدد!آياتفيعزوجلاللهنهىولقدللسقوطعرضهسيكونفإنه

سبحانه:فقالمنهالكتابأهلفحذرالغلوعنالكريمكتابهفي

قؤ2أقو!تخعوأولالحفأغيرين!!تمدفىتغلوالاأ!تفيهأقلقل)

.(1!!)لشبيلاسواءعنوضفوأ!ثيراوأضنوأقتلمنضزأقذ

مندينهمفيأحدثوهمابسببالنصارهـ(عندالانحرأففظهر

فيما(الشريعة)مقاصدكتابهفيعاشو،طهمحمدالأستاذقالغلو

(:الدينفي)الغلوكتابهفياللويحؤ،عبدالرحمنالشيخعنهنقله

المرأدفإنابتداءالكتاببأهلتتعلقتوإنالنصوصهذهإن

!عاللهغضبأوجبتالتيمبابالأ!لتجتنبالأمةهذهوعظمنها

.هـ.ا.السابقةالأمم

؟النصارىع!مقتصراالغلوانكاهلالبعضيتساءلوقد

المستقيمالصراطاقتضاءفيألاشلامشيخالسؤالهذأع!فاجاب

سائرمنوالأعمالالاعتقاداتفيغلواأكثرالنصارى:فقال

77.:الاية،المائدةسورة)1(



المنت!ل!ميراخبارمر

ا.هـ.الإيمانفيالغلوعناللهنهىوإياهمالطوائف

فيماالمسلمونيقعلالكيالغلوعنأمتهلمجيمالرسولنهىولذا

الصلاةعليهمالرسلفيهمبعمساالتيالأمممنغيرهمفيهو!ح

اللهرسولليقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنفعن.والسلام

منحصياتلهفلقطت"الحصىليالقط"هلم:جمعغداةلمجيم

هؤلاءبأمثال"نعمقال:يدهفيوضعهنفلماالحذفحصى

فيالغلوقبلكمكانمنأهلكفإنماالدينفيوالغلوواياكم

")1(.الدين

بلالهلاكإلىمصيرهموأنالغلاةماليبينع!يمنبينافهذا

ابنعنصحيحهفيمسلمأخرجفقدمراتثلاثذلكويكرر

المتنطعون"هلك:ع!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعود

المتعمقونالمتنطعونهذا:علىمعلقاالنوويقالثلاثا")2(قالها

وأفعالهم.أقوالهمفيالحدودالمتجاوزونالمغالون

علىتشددوالا":فيقولالتشددتركإلىأمتهيرشدلمجيمهووهذا

اللهفشددأنفسهمعلىشددواقومافإنعليكماللهفيشددأنفسكم

علىصحيحهوالحاكموقالوالنسائيخزيمةوابنأحمدرواهصحيححديث)1(

فيوالنوويالاقتضاءفيالإسلامشيخوصححهالذهبيووافقهالشيخينشرط

.المجموع

كتاب8046وأبوداود.المتنطعونهلكبابالعلمكتاب455012/مسلمرواه)2(

1/386.وأحمدالسنةلزومفيبابالسنة



المنت!ميكاخبارمر

ماابتدعوهارهبانيةوالدياراتالصوامعفيبقاياهمفتلكعليهم

")1(.عليهمكتبناها

مصيرفيكونالغلوضروبكأ5ضربالنفسعلىفالتشديد

هريرةأبيفعنريبولاغلبهالدبنشادمنلأنالانقطاعصاحبه

ولنيسرالدينهذا"إن:ع!مم!4الارسولقال:قالعنهاللهرضي

واستعينواوابثرواوقاربوافسددوا،غلبهالااحدالدينيشاد

القمد"والقصدلفظوفيالد-لجة"منوشيءوالروحةبالغدوة

تبلغوا")2(.

فيأحديتعمقلاوالمعنىهذأ:ع!عمعلقاحجرأبنالحافظقال

فيغلب.وانقطعءجزإلاالرفقويتركالدينيةالأعمال

فعنأصحابهبعضعنخ!هـوصلهمنلمجي!الرسولتاثرولقد

النبيأزواجبيوتإلىرهطؤ،ثة"جاء:قالعنهأدئهرضيأنس

نحنأين:فقالواتقالوهاكأنهمأخبر،-افلماعبادتهعنيسألونلمجيوآ

تأخر.وماذنبهمنتقدممالهااللهغفرفقد؟ع!يماأدلهرسولمن

أصومأنااخر:وقالأبدا،الاجلفأصليأناأما:أحدهمفقال

أبدا.أتزوجفلاالنساءأعتزلأنا:اخروقالأفطر،ولاالدهر

11(

)2(

بنعبدالرحمنينسعيدغيرالصحيحر.جالورجالهوأبويعلىابوداوداخرجه

الذهبي.وووثقهمقبولح!ضاينعنهوقالثقةوهوالعمياءابي

كتاب8/121والنسائييسرالدينبابالإيمانكتاب1/16البخاريرواه

يسر.الدينبابالإيمان



المنتفسيراخبارمر

لكنيلهوأتقاكمدئهلأخشاكم"إني:فقال!لخيماللهرسولفجاء

سنتيعنرغبفمنالنساءوأتزوجوأرقدوأصليوأفطرأصوم

مني")1(.فليس

فإذاع!يوالنبيدخل:قالأنسعنومسلمالبخاريوأخرج

حبلهذاقالوا:؟الحبلهذاما:فقالساريتينبينممدودحبل

ليصل"حلوهع!يم:النبيفقالبه.تعلقتفترتفإذالزينب

هذاعلىمعلقاحجرابنقالفليرقد")2(فترفإذانشاطهأحدكم

التعمقعنوالنهيالعبادهفيالاقتصادعلىالحثفيهإن:الحديث

فيها.

امرأةوعندهادخل!يخفهالنبيأنعائشةعنالبخاريواخرج

بماعليكم"مه:قالصلاتها.منتذكرفلانة:قالتهذه؟منقال

ماداماليهالدينأحبوكانتملواحتىاللهيمللافواللهتطيقون

")3(.صاحبهعليه

)1(

)2(

)3(

20152/ومسلمالنكاحفيالترغيببابالنكاحكتاب7/2البخاريرواه

إليه.تاقتلمنالنكاحاستحباببابالنكاحكتاب

ومسلم.العبادةفيالتشديدمنيكرهمابابالتهجدكتاب2/67البخاريرواه

عليهاستعجماوصلاتهفينعسمنأمربابالمسافرينصلاةكتاب1/541

ذلك.عنهيذهبحتىيقعداويرقدبانالذكرأوالقران

2/67وأبوداودأدومهاللهإلىالدينأحببابالإيمانكتاب1/17البخاري

صلاةكتاب1/542ومسلمالعبادةفيالتشديدمنيكرهمابابالتهجدكتاب

يرقد=بانالذكرأوالقرانعليهاستعجماوصلاتهفينعسمنامربابالمسافرين



المنتطسيراخبارمر

تستطيعونبمااشتغلوأأي:تطبتونبماعليكمحجر:ابنقال

ومفهومهالعبادةمنيطاقبماالأا!ريقتضيفمنطوقه،عليهالمداومة

ما!يمالنبيعالجولقديطاقلابماالتكلفعنالنهييقتضي

ومنيطيقوهأنيمكنهملاالذي1الحماسمنالصحابةعنديكون

فيالبحاريرواهالذيالعاصبناعمروبنعبداللهحديثذلك

الص!م.كتابفيومسلمالصومكتاب

ذلكصفإننفسهعلىجديدشيءآلإيجابيحتاجلافالمسلم

يحر!أنيجوزلاأنهكمالعبادهوبيتهاأدئهحددهاالتيالحدودتجاوز

ماءامنوألامحزموأطين!ائذينجمائها!!:تعالىقاللهاللهأحلهاطيبات

اللهرزقكممما3يوأ!اتمعتدين-نحبلااللهإتتعتدوأولالكخالئهأصل

.(1ه!)مؤءئنوتبهءأنتصائذىاللهوائقوأطيباصن!

فياللويحقعنهنقلهفيماالمنارتفبيفيرضارشيدمحمدقال

بتعذيبوتعبدأتنسكأالطيباتترك(:الدينفيالغلو)كتاب

والمتصوفةالعبادمنكثيربهافتنشبهةمحلعليهاوالتشديدالنفس

ابتدعوهاالذينالنصارىرهبانمناقبلهممنسنةبذلكمتبعين

.ا.هـ.بهايؤمروألمرهبانية

وقناعتهديننايسرلنايتضح!صوالنصالأدلةهذهخلالومن

)1(

ذلك.عنهيذهبحتىيقعداو

87.88،:الآيتان،المائدةسوره



ا!سيراخبارمر

بهذهيقتنعلممنوهناكالفردبقدرات

.غيرهفئةبهاالمخاطبوأنبهامعني

غيرأنهباعتقادهالنصوص

لاماوالصيامالقياممننفسهيحملألاالتزامهعندالمسلمعلى

الالتزامتركوهيعكسيةنتيجةعندهتحدثلالكيبهلهطاقة

الطريقهذاأنرأىبهنفسهكلفماتحمليستطيعلمعندمالأنه

وأنالنوافلعلىنفسهتربيةفييتدرجأنعليهبل،يناسبهلا

الأمثلة:بعضأذكرالمفهومولتقريبحقهايعطيها

أقسمشابأأن)المتساقطون(:كتابهفييكنفتحيالأستاذيذكر

ثمكثيرةأشياءمننفسهوحرمالصيفيةالإجازةفيالقرانيحفظأن

فيذلكتسببأنالحالبهتطورحتىعليهأصرلكنهذلكيطقلم

ا.هـ.العصبيةالأمراضمستشفىدخوله

قليلةأشهرخلالالقرانلحفظتحمساخرشاباأنوأذكر

التيالأشهرمضتولمارقضلكنهعليهمشقةذلكفيأنوأخبرته

الانوهوبالتوسطاقتنعلكنهالإحباطببعضأصيبحددها

يوفقهأناللهنسالالعقلبعينالأمرإلىنظرعندمابحفظهمنطلق

لذلك.

مدهاوأشهرخلالالقرانحفظمنهناكإنالبعضيقولوقد



المنتطد!مير-اخبارمر

بلشخصكليستطيعلاوقليلةنادرةحالاتهذهإنأقولقليلة

يتقنوها.أنالأشخاصأكثر

منوبدأالليللقيامقويةليرغبةوأحسالتزمشاباأنوأذكر

بالزيادةفبدأللمزيدنفسهدعتهث!(جزءاركعةكلفييقرأيومأول

بالكلية.الؤبامفتركذلكيطيقلاأصبححتى

الليلقيامعندرساألقىشه،باأنالفضلاءأحدليوقال

بهانفسهأجهدركعةسبعينفصلىليلتهمنفقاملذلكفتحمس

تشيرالساعةوعقاربإلابنفسهشعروماالفجرقبلالنوموغلبه

عدمبسببوقتهاعنالصلاةفأخرصباحاعشرالحاديةإلى

.التوازن

أمرللتعبدفالحماسللتعبديم!حمسمنألومأننيظانيظنولا

سلكفمنطاقتهومعرفةالاءنتدالالشخصعلىولكنمحمود،

الصحابةأحدلمجي!اللهرسولأرشدلهذا،فيهيستمرأنفعليهدربا

العبادةتركلأن"فتركهالليلي!ومكانكفلانتكن"لا:لهفقال

فعلردودصاحبهنفسفييحدثوقدمذمومأمرفيهاالشروعبعد

عقباها.تحمدلا

لاماأنفسهميحملونالذينإن:يكنفتحيالأستاذويقول

فهؤلاءالغلوعلىويصرونانشيءافيالتوسطيقبلونولايطيقون

كمنوهؤلاءوإيمانيةنفسيةلانتكالى،تباخرأوبشكلمعرضون

ضالتهيبلغولادابتهفيهلكبمهـعةطويلةصحراءيقطعأنيريد



المنتطسيراخبارمر

رسولوصدق

".أبقىظهرا

قال:الثه!يمأ
ولاقطعأرضالاالمنبت"ان

وهيللغلوأخرىصورةذكرثمضعيفةالبشريةالنفسإن

الاالفجريصللمأنهبسبمبلهأخاكفررجلقصةوذكرالتكفير

اداءعنمنعتهالتيالأسبابيعرفأندونالوقتخروجبعد

وقتها.فيالصلاة

علىأصرالرجلهذاإنثمبهاللهيعذرمماالمانعيكونفقد

لأصولمخالفالحكمإطلاقفيتسرعهوأنبخطئهيقتنعولمموقفه

وبدأ.الإيماندائرةخارجنفسهوجدحتىموقفهعلىوأصرالدين

بهوانتهىالمومساتغرامفيالوقوعثماللحيةبحلقالرحلةهذه

".بتصرفيكنفتحي"الثباتاللهنسالالإلحادإلىالطريق

نتائجهأقلىتطيقلاماالنفستحميلأنإلىنخلصهناومن

للنبيمولاةكانت:قالعباسابنعنالبزارأخرجالعملترك

ولكلشرةعمللكل"ان:لمجيمفقالالليلوتقومالنهارتصوم!يم

فترتهكاثتومن،اهتدىفقدسنتيإلىفترتهكالتفمنفترةشرة

ضل".فقدذلكغيرإلى

إلىيؤديالراحةمنالبدنوحرمانمطلوبأمرفالاعتدال

ولاالتوسطحالةيعيشأنالمسلمفعلىوالمللوالسامالضعف

تجاوزهاإذامحدودةطاقةلهأنيعلمأنوعليهتفريطولاإفراط

.الانحرافبدايةهوغالبايكونالذيوالفتورالكسلاعتراه



المنتدسيراكبارمر

الموضوعهذالأنسبقبماأكتفيولكننيعديدةصوروللغلو

وهوالموضوعهذامظانأهمإلىهناأنبهأنأنسىولامظانهله

عنهنقلتوالذياللويحقعبدالرحمنللشيخالدينفيالغلوكتاب

وقدنقطةكلعندأعزلمإنإليهوأعتذرالموضوعهذافيماأكثر

إلىأحيلوأنابعلمهلثقتيالبابهذالأحاديثبتخريجاتهاكتفيت

فليرض.مليءإلىأحيلومنكتابه



ه

الغرور+51

المنتعسيراخبارمر

فينوحسيدتحمدالدكتوركتبهماخلالمنلهأتطرقوسوف

العامل"إعجابإنهفقالعرفه!ا(الطريقعلى)افاتكتابه

وقد.الآخرينمنيصدرماكلواستصغاراحتقارحدإلىبنفسه

مع،بتصرفوساذكرهاالغرورومظاهرأسبابتحمدالدكتورذكر

:الأسبابفمن.يلزممازيادة

ماالمغرورينمنفيهيكونبيتفيالابنينشأحيمساالبيتتأثير

بهم.يتاثر

ا!ا!يادءشاشيوينشا

أسوهصودهكان!اعلى

.المدحفيالشرعيةالقيودإلىالالتفاتوعدمالاخرينإطراء

فيه.ليسبماالمرءيمدحبحيثالكاذبالإطراء-

.الخطيرةوالافةالعضالالداءبهذاابتلوامنمصاحبة-

بهم.الاعترافوعدمللاخرينوالتسفيهالتحقيردوام-

يشعرالإنسانيجعلمماالتربيةوكمالالنضجقبلللعملالصدارة-

.زائدةبعظمة

وأمثالهم.والمساكينالفقراءاحتقار-

.قذرةجيفةواخرهانطفةأولهاوأنالنفسبحقيقةوالجهل-الغفلة



المنتطل!ميراخبارمر

محامدها.وذكرعليهاوالثناءنفسهعنالمرءحديثكثرة-

أفضلأنهنفسهبقرارةيشعرلأنهلغيرهوالانقيادالإذعانصعوبة-

الجميع.

النسب.عراقة-

والطاعةوالسمعلهوالانقيادواحترامهتوقيرهفيالاخرينمبالغة-

.المجالاتهذهفيالشرعيةالضوأبطمعرفةدون

بنفسه.المرءإعجاباثارمعرفةعدم-

النفس.محاسبةعدم-

وعجائبها.العلومغرائبفيالتعمق-

:اثارهومن

.والجدلالمراءفيالوقوع-

.الأرضفيالتكبر-

.بالرأيألاستبداد-

للأعداء.سهلةفريسةيجعلهممالهوالخاصةالعامةكراهية-

"انتهى.لنفسهوتزكيتهللاخرينتحقيرهالغرورعلاماتومن-

نوح".محمدالدكتوركلام

بسماعوالفرحمنهأصغرهمممنوخاصةالنصيحةقبولوعدم-

ومثالبهم.الاخرينعيوب

نأبحيثخفيةألافةهذهأنأوضحأنأحبفإنيهذاوبعد

يزيدهامماوهذأبهايعترفولابهايشعرلاالافةبهذهالمصاب

الأرضيخرقلنبهذاوأنه،ومالهأصلهالمغرورعلمولو،صعوبة



كا
المنتيسيررخبا

وضلاله.غيهفيتمادىلماطولاالجباليبلغولن

الأسبابباحديكونالغرورأنأقولمبالغأأكونلاولكي

غالبأ:التالية

المالى:-أ

يشكرونلاالمالفيلهموبسطاللهأغناهمممنالبعضإنحيث

عرضةيجعلهمممالهمكعبيدويتخذونهمغ!نرهميحقرونوإنماالله

وصاحبالجنةوأصحابقارونهذاعلىمثالواوضحللكفر،

الجنتين.

والمكانة:الجاه-ب

يعترفلاالفانيةالعاليةالمناصبأصحاببعضأنحيث

يرىولاويزدريهمالاخرينفيحقرمشاعرهيحترمولاغ!يرهبإنسانية

بنجبلةالمجالهذافيالغروربسببارتدوممنمكانةولاحقألهم

الأيهم.

ب-العلم:

وجدلومنطقومعرفةبعلمخلقهبعضعلىيفتحعزوجلفالله

وإنمامجالهافيالنعمهذهيستخدملالكنهودرايةوفراسة

العلماءومجادلةالسفهاءومماراةالناسعندمكانتهلزيادةيستخدمها

إذابالغيظويشعروالفتياالصدارهفيحبللاخريننفسهوإبراز

إليهتوجهلمبأسئلةبالإجابةبادرربمابلموجودوهوغ!نرهسئل

وينتقصويسبهافتياهمفيويقدحالعلمأهلمنغ!يرهيسفهوتراه



كاالمنت!سيراخباومر

إلىلسبقهمولاقدرلعلمهمولافضللهميذكرولاقدرهممن

نصيبأ.الإسلام

فإذأهو،ويسوديسقطهمحتىللملأويبرزهاباخطائهمويفرح

إلىالإسلامدائرةمنيخرجرأيتهإليهيصبوومامطالبهتتحققلم

الأمثلةومنوغايتهمقصدهفيهاوينالبغيتهفيهايحققأخرىدائرة

الغرورإنالإسلامعنوغيرهالقصيميعبدأدلهارتدادالبابهذافي

نأالمسلمعلىإن،كبيرةمرتكبهاجبينفيعارووصمةخطيرةافة

فيه.منازعتهلغيرهيجوزلاعزوجلاللهرداءالكبرياءأنيعلم

عليهكفرانهامنالغروروأناللهمننعمهذهأنيعلمأنعليه

مراةالمسلمأنيعلموأنوتوجيهاتهمالاخرينمنيستفيدأن

أخيه.

الردىمهاويفيبهتكبولالكيدائمانفسهيحتقرأنعليه

نهلأفريقيطالبوهوالإمامجامعةخريجيأحدقصةهناوأذكر

ثمويرشدهمالناسليعلمبلدهإلىذهبثمالصافيعلمهامن

عليهمتميزحيثبنفسهإعجابعليهالناسثناءجراءمناصابه

التوحيدببلادعهدحديثوأنهخصوصاالمؤصلالشرعيبالعلم

مسجدهفيالتحدثالدعاةمنحد3لايسمحولاغيرهيحتقرفاصبح

ألقىإناللسانبذيءناقدااصبحوأزمانهوحيدأنهنفسهورأى

حتىغيظا،تميزغيرهأستفتيوانغضبااستشاطمحاضرهغيره

إلىذهبحيثالدعاةأحدله4اللفهياذرعابهالناسضاق



المنت!شيراخبارمر

الصحابةأحدتواضعوذكرالتواضععنكلمةوألقىمسجده

فكانت.حمالا.فاشتغلبنفسهبإعجابفشعرالإمارةتولىعندما

المعنيهووأنهنفسهبصغروأحسقرعهالذيكالسوطالقصةهذه

ليسالدينهذاأنوعلمحالهوبدلوضعهفغيرالكلماتبهذه

نسبيانجاحاصاحبهاحققوإنوالشهواتالرغباتلتحقيقمطية

.وأناباللهإلىفتابتمامامختلفالاخرةفيالوضعفإنالدنيافي

القيم:ابنقال

والهوىالتكبرمنالعياذوسل

جامعتانالشرلكلفهما

طركلعنالفتىيصدانوهما

يلجانقلبهفياذالخيرق

تصرةصواهصهفتراه
يشتركانثمأخرىوالكبر

تابعإلاافارفيصاوالله

النيرانساكنىفاسالهذين

!همانفسكجردتلووالله

تهانكلونودايكلأتت

آخر:وقال

بصورتهإعجاباالكبرياظهر

تثريبالنتنفإنخلالكاظر



ءالمنتطسيراخبارمر

بطونهمفيفيماالناسفكرلو

شيبولاشبانالكبراستشعرواما

مكرمةالرأسمثلادمابنفيهل

مضروبالأقدارمنبخصدنوهو

سهكريحهاوأذن،يسيلأنف

ملعوبوالثغرمرفضةوالعين

غداالترابوماكولالترابابنيا

ومشروبماكولفإنكأقصر

مختارمحمدالشيخأوردهاالتيالقصةهذهبذكروأختم

الغروش":"داءبعنوانلهمحاضرةفيالشنقيطي



ء

الغرورالدهقاتل

المنمطسيراخبارمر

منيومفيالمسجد"دخلت:قالىأنهالماورديالإمامعنذكر

هناكهل:فقلتإياهاللهمنحنيالذيالعلمسعةفتذكرتالأيام

فلماالغروربعضوفيالمسجدفدخلتأحسنها؟لاالفقهفيمسالة

وقالت:فاقبلتابنتها،ومعهابعجوزإذاطلابيأمامجلست

وكذاكذاشأنهامنوكانالحيضأصابهاقدالمرأةهذه"ياشيخ

مسائلأيسرمنمسالةبهاإذا:الماورديقالى؟اللهرحمكفافتنا

منأصابنيماشدةومنجوابا،لهاأحسنلابيوإذاالحيض

نأاستطاعوافمادهشةفيالطلابأصبحوالحصرالإعياء

..أجيبأناستطعتفماالجوابمنيتنتظرفبقيت.يجيبوها.

الطلابباحدتلتقيبهاإذاالمسجدمنالخروجتريدهيوبينما

شأنهاومنالحيضأصابهاامرأةالله"يرحمك:لهفقالتالمبتدئين

هذامنخير"أنت:فقالتبالصوابوأجابهافافتاهاوكذا؟؟كذا

جلس"+الذي

علىاتكلتحينماخذلنياللهأن"فعلمت:الماورديقالى

لى-)1(..

:قالالصالحينالشبابأحدذكرهماهذامنودريب"لمسي

الشنقيطي.المختاربنتحمدللشيخالغرور""داءمحاضرة)1(



ءالمنت!سيراخبارمك

:قالالغرور"فتلبسنيمتقنالهحافظاوكنتالاختباريوما"دخلت

سؤالهناكهل:نفسيفيقلت..الأسئلةورقةتاتينيأن"وقبل

الأسئلةورقةوقعتفلما.عنه؟.أجيبأنأستطيعلاالمقررفي

منعرقاأتصببفرحتااشيئاأعرفلاواللهببإذايديبين

أكثر..بلساعةربعفترةذلكعلومضىوالخشيةالخوف

حوليعلاتكلتوأنني،مأخذهالغرورمنيأخذأنهفتذكرت

الافةهذهمناللهإلىوالتوبةبالاستغفارذلكفاتبعتقوتيوعلى

")1(.بالإجابةعليعزوجلاللهفتححتىلحظاتإلاهيفما

."بتصرف"السابقالمصدر(1)



المنت!سيراخبارمر

الروحيةاتربيةعلىالحرصعدم+16

حقوقوللجسدوجسد،روحمنمكونةالبشريةالنفسإن

حقه.حقذيكلاعطاءمنولابدحقوقوللروح

للتغذيةحاجتهمنأشدالروحيةللتغذيةالانسانحاجةإن

يقتصربينماوالاخرةالدنيافينفعهالروحيانحذاءالأنالجسدية

فقط.الدنياعلىالجسديالغذاءنفع

يزيدالايمانأنومعتقداتهموالجماعةالسنةأهلسماتومن

ليزدادو(إيمئاخ!الو:تعالىقالبالمعصيةوينقصبالطاعةيزيدوينقصبى

عزوقال!!)2(هدى)وزذنهضسبحانهوقال!)1(إئهخ

وروى!)3(5تقولفروءامئهتمهدىزاده!اقتدؤأوالذين):وجل

ليخلقالايمان"إن:قالأنهلمجيماللهرسولعنوالحاكمالطبراني

فيالايمانيجددأنفاسألوا،الثوبيخلقكماأحدمجوففي

قلوبكم"

التيوالذاتيةالروحيةالتربيةمقوماتهاأهممنالايمانزيادةإن

التربيةمرحلةأعنيالمرحلةهذهتعدىقدأنهالناسمنكثيريعتقد

)1(

)2(

)3(

.4:الاية،الفتحسورة

.13:الاية،الكهفسورة

.17:الآيةمحمد،سورة



المنتطسيراخبارمر

والذاتية.الروحية

وأنهالمرحلةهدهتعدىأنهبحجةالمربينبعضيهملهمماوهذا

علأكبهمدخلاالشيطانيجدهناومنالسقوطمنعليهخوفلا

انحرافهم.إلىأدىربماالصالحين

الرحمنأصابعمناصبعينبينالقلوبأنيعلمأنالفردعلإن

الروحيةالتربيةوسائللذكراستطردأنوقبليشاء،كيفيقلبها

وهي:أقسامخمسةالناسأنأبينأنأحب

وهيالدرجاتأعلوهذهلغيرهمصلحنفسهفيصالح-ا

المصلحين.والعلماءوالصحابةالأنبياءدرجة

العبادصفاتمنوهذهلغيرهمصلحغيرنفسهفيصالح-2

توجدربماصيغةوهياللهإلىالدعوةجانبعنالمعنزلينوالزهاد

.العوامعندكثيرا

نفسه:فيصالحغيرلغيرهمصلح3-

غيرهالمعلمالرجلأيهايا

التعليمذاكانلنفسكهلا

الضنىوذيالسقاملذيالدواءتصف

سقيموأنتبهيصحكيما

غيهاعنفانههابنقسكابدأ

حكيمفانتعنهانتهتفإذا

ويقتدىماتقوليقبلفهناك

التعليموينفعمنكبالقول



المنت!سيراخباركامر
مثلهوتاتيخلقعنتنهلا

عظيمفعلتإذاعليكعار

علموطلبةدعاةيكونواوقد،المنافقينمنيكونواربماوهؤلاء

استعدادعلىمنهمالواحدفتجدوخدعهمالشيطاناستدرجهم

نفسهيرىبينماحالهمواصلاحالناسلهدايةمايملكليدفع

يعلمهلامامنهاعندهفتجدوالذنوبالمعاصيبتركعليهامقدورأ

ياتيحيثحالهم!سي!اللهرسولبينممنهؤلاءكانوربمااللهإلا

هباءاللهفيجعلهابيضاءتهامةجبالمثلبحسناتالقيامةيومأقوام

انتهكوها.اللهبمحارمخلواإذاهؤلاءانوقالمنثورأ

للعزلةيميلونمنكحاللغيرهمفسدغيرنفسهفي4-فاسد

المحرمة.الأمورمنوغيرهاالأفلاملمشاهدة

السوء.أصدقاءمثللغيرهمفسدنفسهفيفاسد-5

الروحية:التربيةوسائلبعض!أذكروهنا

الليل:قيام-أ

حتىشديداحرصاالليلقيامعلىيحرصونالصالحالسلفكان

.الشاةحلبقدرعلىولوالليلقياممنلابد:سيرينابنقال

فتهجدبهءالتلومن):تعالىقالجداكثيرةالبابهذافيوالأدلة

لمرفاشجذآللومف)(1!!)ئخمودامقامارئكيتعثكأنعسئلكنافلة

.97:الاية،الإصاءسورة(1)



المنت!سيرأخبارمر

ص()صروءصص

فسبحهالتلومن!،نقومصننرئكبحئهدوسبع)ا!طويلالئلاوسبحه

خروأبهاذتحرو!إذاالذينئايختنايؤمنإنحا)5!)2(افجوووإدبز

عنجنوبهتمئجافئ!هيستسعكبروتلاوصتمرلهتمبحمدوسبحوأسخدا

نإ)!!)3(ينفمونرزقنهتمومماؤلمعاخؤفاربههميذعونآتمضاجع

تهجعون!ماالتلمن!ليلا)كالؤاجلا!)4(وأقوموظاأشد!آللناشئة

حمنشقذأفائتاتعذاب!طمةعلتهحقأفمن)(!!)لمجمتتغفرونهتمولإلأتحار

هوأمن).!)7(وقئماسجدالرئهؤيبثوتوائذين)!)6(أفارفى

ط?هوءسءيروبر"ءصءير-"و
.!)8(ع!ربهرحمةويرصالاخرهاةبحدروقايمااساجدلتلاءاناءقنت

قومعندهاذكروقدعائشةسمعتقيسبنعبداللهقال

فقالت:يزيدواأنيبالونلاالفرائضأدواإذاأنهميزعمون

يخطئونقومولكنهم،عليهمافترض(عماإلااللهيسالهملالعمري

لمجي!النبيرأيتفما،منكمونبيكمنبإكممنأنتموأينبالنهار

كلفينزعتثمجالسوهوفيصلييمرضأنإلاالليلقيامترك

واستدلت.جاءت:ونزعت"الليلقيامفيهايذكرالقرآنفيآية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.26:الاية،الإنسانسوره

.48،94:الآيتانالطور،سورة

.15،16:الآيتان،السجدةسورة

.6:الآية،المزملسورة

.17،18:الآيتان،الذارياتسوره

.9:الاية،الزمرسورة

98الايةالزمرسوره)8(.64:الاية،الفرقانسورة



كا

الليلوقيامالسلف

المنت!سيراخبارمر

علىالمقلاةفيالقمحةبمنزلةفراشهدخلإذاأوسبنشدادكان

إلىفيقوم،النوممنيمنعتالنارإناللهم:يقولوكانالنار

يصبح.حتىفيصليالصلاة

الحبفيهايقلىالتيالقليالة:المقلاةالقمححبةهيالقمحة

.وغيره

قليلا.إلاالليليناملاعمرابنكان:سالمقال

يحيالخراسانيعطاءوكانغزاةفيكنايزيدبنعبدالرحمنقال

فيونحنعليناأقبلثلثهأونصفهالليلمنمضىفإذاصلاةالليل

وقيامالنهارهذاصياموصلواتوضؤواقوموا:فنادىفساطيطنا

الوحاءالصديد،وشرابالحديدمقطعاتمنأيسرفهوالليلهذا

يأالوحاء:ومعنى.صلاتهعلىيقبلثم،النجاةالنجاةالوحاء،

العمل.فياسرعوا

وأحبوافراشهياتيحتىالليلمنيصليأشيمبنصلةكان

.العدويالربيعابنكانوكذلكزحفأ

أمستإذااليمنأهلمنمتعبدةامرأةكانت:المزنيبكرقال

وإذافاجتهدتغيرهالكليلةلاليلتكالليلةيانفسي:قالت



المنتيسيراخبارمر

فصامت.قاجتهدتغيرهلكيوملايومكاليوميانفسي:قالتأصبحت

الناسإذابليلهيعرفأنالقرآنلحاملينبغيمسعود:ابنقال

،يخلطونالناسإذاوبحزنه،مفطرونالناسإذاوبنهارهنائمون

.يضحكونالناسإذاوببكائه،يخوضونالناسإذاوبصمته

البلدياملحالقراءيامعشر

فسدالملحاذاالملحيصلحمن

:-اللهرحمه-أدهمبنلإبرأهيمالليلمقيافيالترغيبفيقصيد-

ترشدلعلكهذاياالليلقم

ينفدوالعمرالليلتنامكمإلى

نائماويحكالليلبطولاراك

يتهجدمحرابهفيوغيرك

توقدوالنارمغرورياأترقد

يخمدالجمرولايطفىحرهافلا

لظىلهايقالنارإنهاألا

توقدوحيناأصياناقتظلم

خلهاويحكالعصيانراكبفيا

أسودووجهكعطشاناستحشر

زاهداهـانالالبطالعلمولو

يرقدماكانوالاحسانالأجممن

نوموالناسالليلوقامفصام

يتعبدواحدبربويخلو



المنتطسيراخبارمر

وركبةواجتهادوحزمبعزم

يعبدالمحرشذواللهأنويعلم

لأهلهاتدومالدنياكانتفلو

بخلدحيااللهرسوللكان

ربهبطاعة!غولبينفكم

مقيدالثقيلبالذنبواخر

منعمبالجنانسعيدفهذا

نحلدالجحيمفي!يوذاك
واقفالقيامةفيبنقسيكأني

ترعدوالمفاصلدمعيفاضوقد

والقضاللفصلالميزاننصبوقد

محمدالعالمينخيرقاموقد

عرشهتحتلطفهيرجواللهإلى

ساجدوهوصالحدعاءبكل

موقفأهلفياللهعندليشفع

الشدائدفيهالعاصينعلىتوالت

وليلةيومكلإلهيفصل
راعدحنماالمختارأحمدعلى

قائلماقالوالأصحابالالمع

ترشدلعلكياهذاالليلقم



المنتطسيراخبارمر

الليلقيامفيالترغيب

كا

انجفلالمدينة!ي!النبيدخللما:قالسلامبنعبداللهعن

فلمالأنظرالناسفيفجئت!شيوالنبيقدم:وقيل.قبلهالناس

شيءأولوكان.كذاببوجهليسوجههأنعرفتوجههتبينت

الطعاموأطعمواالسلامأفشواالناس"أيها:قالأنبهتكلمسمعته

")1(.بسلامالجنةتدخلوانياموالناسوصلوا

نصفينامكانداودصلاةاللهإلىالصلاة"احب:!ي!وقال

")2(.سدسهوينامثلثهويقومالليل

فتركالليليقومكانفلانمثلتكنلاعبدالله"يا!شيو:وقال

")3(.الليلقيام

سالم:قالىالليلمنيصليكانلوعبداللهالرجل"نعم!سيد:وقال

قليلا")4(.الاالليلمنيناملااللهعبدفكان

أسيما:الوفاةحضرتهحينعمرابنقالجبير:بنسعيدقال

لموأني،الليلومكابدةالهواجرظمأعلىإلاالدنيامنشيءعلى

.()الحجاجيعنيبنانزلتالتيالباغيةالفئةهذهأقاتل

)1(

)2(

)3(

)4(

5154/(54238)أحمدورواه324133(15)الطعامإطعامبابالأطعمةكتابماجهابنرواه

.3923/الأرواءانظرصحيححسن:الترمذيقالصحيحبسند112السنيوابن

.33/والبيهقي3214/والنسائي.4691/،263/البخاريرواه

.939والبغوي1133ماجهوابن3532/والنسائي9511ومسلم268/البخاريرواه

.7/113الباريقتح:البخاري

صحيح.بسند1854/سعدابنوطبقات232/3النبلاءاعلامسير



ه

الليلقيامعوائق

المنتطسيراخبارمر

العشاءطعاموخصوصاالأكلكثرة-في

جنابة.وعليهالنوم7ج

والمعاصي.الذنوب-!

كانواالسلفبانعلماوالدراسةكالوظائفالدنيويةمحددـالأعمال

الزمن.هذاأهلمعاناةمنأكثرمعايشهمفييعانون

النفل:صيامالروحيةالتربيةوسائلومن-ب

يحرصونالصالحالسلفوكاناللهإلىالقرباتأعظممنوهو

عنهم:ماوردبعضوإليكشديداحرصأالصيامعلى

الهواجر.ظمامنيفوتهماعلىموتهعنديتاسفمعاذكان

الشتاء.فيويفطرالصيففييصومأبوبكركان

يسقط.حتىالصيففييصومالسلفأحدكان



المنتطسيكاخبارمك
ه

فيقال،فتصومهحراالأيامأشدتتوخىالصالحاتبعضكانت

تشيرواحد،كلاشتراهرخصإذاالسعرإن:فتقولذلكفيلها

الناسمنالقليلإلاعليهيقدرلاالذيالعملإلاتؤثرلاأخهاإلى

عليهم.لشدته

يفطر.فلاعليهفيغشىتطوعايصومعمرابنكان

عليه.يغشىيكادحتىيصومحنبلبنأحمدكان

الذكر.منوالإكثاروتلاوتهوتدبرهالقرانحفظج/

الوالدين.برد/

.الأرحامصلةهـ/

الله.سبيلفيالجهادو/

.للصلاةالمبكرالحضورز/

الجمعة.لصلاةالمبكرالحضورح/

.والمغربوالعصرالقجربعدوخصوصاالمسجدفيالمكثط/

،المحرماتعنوالبعدوالنميمةوالغيبةاللغواجتنابي/

الصدر.سلامةك/

والصبر.الأجراحتسابل/

الشرعي.العلمطلبم/

الصالحين.مجالسةن/

منها.سبقبماأكتفيجداكثيرةالروحيةالتربيةووسائل



ء

الناسمنالحيماء+17

المنتحسيراخبارمر

بسببهاالالتزامفيتركمعينةبمواقفيتأثرمنالمتلزمينمنهناك

ولكننيالطريقهذاإلىالعودةفيأرغبإننييقوليناقشوعندما

علىالقدرةأملكلاوأننيبالتذبذبالناسيصفنيأنمنأخشى

موقفي.تحديد

المنتكسينمنكثيراتمنعكؤودعقبةالناسنظراتمنالخوفإن

انتكاسهم.فيأحياناتتسبببلالالتزامإلىالعودهمن

الغيرةيملكوكانالدينلهذاالمتحمسالشبابأحدهناككان

مدىلأعرفجيرانهعنهوسالتالعلمطلبفيوالنشاطعليه

إلىالحضورفيالمؤذنيسابقأنهالسنكبارأحدفاخبرنيتمسكه

حالواسيئينأصدقاءعلىتعرفولكنهالفجر،صلاةفيالمسجد

زرتهالمغيرعليهلاحظتفلماالطريقهذافيالاستمراروبينبينه

ولكنالطاهرالمجتمعهذاإلىالعودةأرغبإننيوقال،وناقشته

المعاصيعنأنهاهمكنتالذينوأصدقائيلأهليأفعلماذا

جديدمنوأنهاهمأعودفكيفمعهمفأمارسهاأعودثموالمنكرات

الذيالطريقهذاإلىأعودأنيمكنلاأقابلهموجهباي

امرفلاألتزمأنيمكنولا،الإحراجاتهذهلمثلسيعرضني

الحالهذاعلىتتركنيأنفأرجوكمنكرعنأنهىولابمعروف



المنت!ث!ميراخبارمر

منخشيةالطريقهذامننفسكاتحرم:لهفقلتأعيشهالذي

تركتعندماحالكعلىسيتركونكالناستظنهلالناسكلام

منيسلملنوالمنتكسالملتزمإنبالمتذبذبوصفوكفقدالإلتزام

أمرين:منيخلوولنالناسكلام

وأصدقاوكالخيرأهليصفكفسوفالإلتزامتتركعندما-أ

واللهعاجلةعقوبةإلاهذاكلامهمأظنولابالمتذبذبالقدامى

بالاجلة.أعلم

السوءأهلفسيلمزكعنهفزعتالذيللحقتعودعندما-ب

ولكنابتلاءلكفإنهقولهمعلىفاصبربالمتذبذبوسيصفونك

ية.لهدااولهلنااللهنسالالحقإلىلعودةامنالمزعومحياوهمنعهصاحبنا

الذيفمنوهميعائقولكنهعائقهذاأنإلىنخلصبهذاإننا

:قالوالسلامالصلاةعليهموسىأنووردالناسكلاممنيسلم

ماذلك:لهاللهفقاليسبنيولاأحديؤذينيألااسالكإنييارب

ياموسى.لنفسيجعلته

أيهابكفكيفسبهممنأذاهمومنيسلملمالناسفخالق

شكولامخطيءإنكهذابسببألالتزامأتتركالضعيفالعبد

منخيربالخطاالاعتراففإنغيكفيتتمادولاخطاكفصحح

الباطل.فيالتمادي

تجعللاوأنالحياء،حقربكمنتستحيأنأخيياوعليك

ولتعلمالالتزاملطريقوترككانتكاسكفيسبباالناسمنالحياء

منه.يستحمىاناحقاللهأن



ه
المنت!سيراخبارمر

الفقروخوفالمالحب18+

سلمرجلمنفكمالإنسانتواجهالتيالفتنأعظممنالمال

علىخوفابدينهضحىإنسانمنوكم،المالمنبحفنةوباعهدينه

رزقه.علىوخشيةمنصبه

طريقعلىيتساقطونالذينإنيكن:فتحيالأستاذيقول

بذلكيعترفونالذينالقليلولكن،كثيرونالسبببهذاالدعوة

.ويشعرون

تلميحاتشيرالتيالاياتمنبالكثيرمليءالكريمالقرآنإن

إيمانهمنالمؤمنيجردقدالذيالعضالطالداءهذاإلىوتصريحا

سيقول!:تعالىقال.قاعلهاليسالضياعمنهاويةفيبهويلقي

يقولونلافأشتغفروأقلوناأقونسثغلتناالأصابمنالمخففوتلك

ضعرابكتمأرادإنشتااللهئىلكميضكفمنقلقلوبهتمفىليشئابال!نتهو

.(1!!)خبإالغملونبماأدئهكانبلنفعالبهتمأؤأراد

فض!-منءاتئنالينالثهعهدفن!ومتهم):سبحانهوقال

وتولوأبهءبخلوأفض!ءمنءاتنهرفلما!ألضنلضمنولنكوننلنصدلن

ماأدلهأظفوأبمايفقؤنويؤرإكقلوبهمفىنفايه!فأغقبهتم!معرضوتوهم

.11:الاية،الفتحسورةا(



المنتعسيراخبارمر

.(1!!هه)يكذبوت!انوأولباوعدوه

ذلكفعلمنكليعرفهااللهأوردهاصفةهذه:حزمابنقال

بعينه.معروفصاحبهاأنعلىدليلولانصفيهاوليسنفسهمن

الايةهذهأنالألسنعلىاشتهرقدأنههناأذكرأنالمفيدومن

صحيح،غيروهذاحاطببنثعلبةالجليلالصحابيفينزلت

الأستاذكتبهماذلكومنالقصةهذهبتفنيدالعلمأهلقامولقد

المفترىالصحابيحاطببن)ثعلبةبعنوانالحمشمحمودعداب

(.عليه

الدنياأموالأنيعرفأنعليهالحقيقيالمؤمنإنفأقوءلوأعود

الدينهذاعلىالمحافظةأماشيئاتساويلا

ليفتدوامعوومث!جميعاالأزضفىمالهصلوأت!فروأالذينإن)

نا)!!و)2(ألصعذاجماولم!ممنهزنقئلمااقئمؤيؤمرعذابمنبهء

هتموأؤلنكشثااللهمنهصأؤلاولآاكىلهضعنهضتغفلنكفروأالذلرر

بقلبالئهأقمنإلا!بؤنولامالمينفعلايؤم)!!)3(الناروقود

ج!ما!و)4(.سليي

فانيةوالمناصبوالوظائفالأموالأنيعلمأنالمؤمنعلىإن

)1(

)2(

)3(

)4(

77.-75:الالاتالتوبةسورة

36.:الاية،المائدةسورة

.51:الاية،عمرانالسورة

88.98،:الايتانالشعراء،سوره



المنتح!سيراخبارمر

يندمسيجعلهالاخرةعلىوإيثارهاللدنياحبهوأنباقيةالاخرةوأن

.(1بها!)واسحمنغحمالدنياجاتكوفىطتنتكؤضغأذ)شكبلا

أدنسهلاجاليديخيأصون

بالمالالدينبعداللهباركلا

أخيياعليكولا،الدينهوالثمنكانإذاقيهخيرلافالمال

انهوالأزضال!مول!فورثالمنماءرزق!ومالوعونوفى)اللهبيدالرزقفإن

.!!)2(!طقونأدبهخمائثللحى

موظفأومديرزبونيفوتهأنخشيةالصلاةيتركمحلصاحب

فصله.خشيةالدينفييداهن

اثرمنكلالراتبفيطمعاالحرامويرتكببالحراميعملرجل

المنتكسينإنخسرانالأشكالمنشكلبأيالاخرةعلىالدنيا

انتكسمنأشهرقارونيظللكنوكثيرونكثيرونهذابسبب

كثير.وغيرهوبهرجهاالأموالزخرفبسبب

:يقولواللهالدنياواشترىالدينباعممنليعجبالعاقلإن

.!!)3(فائمؤنوإتىقليلاثمنائابتىلتثتزوأولا)

.(!)4الأخرةفىلهئملاطقأرؤلحفثمناقليلاوأئمنهماللهبعفديسثترونالذينإن)

)1(

)2(

)3(

)4(

.02:الاية،الأحقافسورة

.22،23،الذارياتسورة

.41:الاية،البقرةسورة

77.:الآية،عمرانالسورة



ا!سيراخبارمر

ح!*لأ!!!!مم!ت+!"!يهب!!بركئيما+ك!!!رز"ك!لألأفيئر3ظبز"لأ؟؟؟إ:بزييز!غ؟؟تر!يز؟لالألأخ!إلأصيز::::خ!بز،!*لأ؟:لأ+لأدبخ+؟:نر!خ!لأفي!خ!لأ:نر

!انواماصساءإبهتمسبيلهعنفصذواقليلاثمناأدئهئايتأسزوا

.(1!!)يغملون

العليااجلهامنوارخصوادنيا

والشاريالمشتريلبيعبؤسافيا

:المباركابنوقال

بازيالهالعلمياجاعل

المساكينامواليصطاد

ولذاتهاللدنيااحتلت

بالدينتذهببحيلة

بعدماجمهامجنونافصرت

طمجانيندواءكنت

صردهافيرواياتكاين

سيرينوابنعونابنعن

مضىفيمارواياتكاين

السلاطينابوابتركفي

هكذافماذااكرهتقلتان

الطينفيالعلمحمارزل

.9:الآية،التوبةسورة)1(



المنتطسيراخبارمر

الزوجةضغط+91

أثرلهملموسواقعولكنهالسببهذاالقراءبعضيستغربقد

اللهإلىالدعوةتركواالذينالشبابمنهائلةأعدادانتكاسفي

فيالقصةهذهيكنفتحيالأستاذذكرالزواجبسببوالالتزام

زواجهقبلكانأخاأعرف:بتصرفهناواكتبهاالمتساقطونكتابه

عينيه،بينوالفقرالموتوضعتسيئةامرأةفتزوجمعطاءمقداما

عليهوأنعليهالماديبحقهذكرتهغلاماانجبمساكلمافكانت

هذهعلىوامرأتهذريتهتكاثرتفلما،أجلهمنالسعيمضاعفة

عبدتعسالدينارعبد"تعسللدنيامحباوأصبحسقط،الحال

انتفش"فلاشيكوإذاوانتكستعسالخميلةعبدتعسالدرهم

امرأتهيطيعرجلأصبحماوالله:قالأنهالحسنعنروىولقد

كانالذيالشخصأ.هـوذلكالنارفياللهكبهإلاتهوىفيما

يرونهيعودوالمتزوجفلمادروسهوحضورالعلمطلبفينشيطا

فيماتلقد:أحدهمفقالوبحثواعنهفسألواالعلمحلقفي

.!اللهيرحمهزوجتهحضن

الاستقامةعلىوطاعتهازوجتهحبالدعاةمنكثيراثرلقد

كإحضارأجلهامنالشرعيةالأمورمنكثيرعنيتنازلولزومها،

بيتهكانفبعدماإليها،تقربابيتهإلىالحراموإدخاللها،السائق



المنت!ل!مير)خبارمر

فوقه،يحلقالفضائيةقنواتهبجميعالدشأصبحالتلفازمنخاليا

كما-بزينةليظهرحلقهاأولحيتهوقصرأجلها،منوالديهعق

تركمجالستها،أجلمنومجالسهمالصالحينهجرأمامها،-يزعم

الصدقةوترك،الاختلاطأماكنودخل،الكريمالقرأنحفظ

وتحقيقا.لمرضاتها.طلباوواجباتحقوقمنوماعليهوالزكاة

لرغباتها.

لكن،والواقعالتاريخلهايشهدناصعةحقائقذكرهسبقماإن

إذاالذينأين؟دعوتهمطرقعنلثيءيثنيهملاالذينالرجالأين

ليحصلأوأدلهإلىلتتوبإليهاسارعواالزوجةهذهبمثلابتلوا

بينهما؟الفرأق

فقطالجمالإلىوينظرزواجهعنديتهورلاأنالمسلمعلى

.وراءهويندفع

")1(.يداكتربتالدينبذات"فاظفرصغالرسولقال

مابقيتالأخلاقالأممإنما

ذهبوااخلاقهمذهبتهموفإن

وصلاةالليللقيامتوقظهزوجةعنيبحثالذيالمسلمأين

التيلاودنياهدينهأمورعلىتعينهعمنيبحثالذيأينالفجر؟

واعلمسواءالناهيةالامرةهيوتكوندنياهوتفسداخرتهتذهب

يرضى.لمأورضي؟يعلملم

.!7/9بالدينالاكتفاءبابالنكاحكتابالبخاريصحيح)1(



[لمنت!سيراخبارمر

الكثيرفيهنلأنالزوجاتعلىحمل!أشنأننيالقاريءيظنولا

وكنأزواجهنأحوالمنغيرناللواتيالداعياتالصالحاتمن

اللهإلىوالدعوةوالصلاحالخيرإلىاللهبعدهدايتهمفيالسبب

موجودالأولالصنفأيضالكنالكثير،الصنفهذامنونعرف

مجتمعه.أحواليعرفعاقلينكرهلابمثرة



المنت!مير)كبارمر

الأهلضغطتحملعدم-02

ء

إلىتؤديالتيالأسبابأهممنيكونقدالسببوهذأ

الاباءمنتصدرالتيالخاطئةالعاطفةلأنالشبابانتكاسات

فييعملومن،الالتزامعنأبنائهمصدفيكثيراتنجحوالأمهات

الحقسبيلعنلصدهالأهلضغوطمنغالبايسلملاالدعوةمجال

منها:كثيرةالضغوطهذهوأسبابالتزامهبدايةفيوخاصة

لاوهميامايكونغالباالخوفوهذاالأبناءعلىالخوف-ا

ابنكعلىتخافالذيالشيءماهوالأبتسألوعندمالهحقيقة

.الجوابفييحارتجدهمنه؟

مناللهإلىالدعاةلهيتعرضماالخوفهذامصدريكونوقد

الأمور.هذهمثللأبنائهمالأهليريدولاوأذىإبتلاء

وشهواتمعاصصاحبالقريبأوالأبيكونقد-ب

مجونمنمايشتهيوبينوالدهبينيحولسوفالابنيلتزموعندما

الدعوةأنلظنهوالدراسيالعلميأبنهمستقبلعلىالأبخوف-

التقوىأنالأبهذاوماعلمالأمورهذهوبينابنهبينستحول

!)1(المحهولجمىالئهواتقوااللهبإذنوالتفوقللرزقسبب

282.:الاية،البقرةسورة)1(



ا!سيراخبارمر

.(1سبلا!)لخقديضفيناجهدوأوالذين)

منغالباالمدارسفيالمتفوقينتجدثحمابذلكيشهدوالواقع

والمنة.الحمدودئهوالصلاخالالتزامأصحاب

لالهوأقولالعنوانهذاالقاريءيستغربوقدالحسد-د

ومشهور،معروفالأقاربوحسدوبالشرالحسدفإنتعجمب

الإنسانيرزقعندماأقولالذهنإلىالمفهومهذاأقربولكي

للحسدعرضةيكونفقدوجاهومنصبمالمندنيويةبأمور

فيه.جداللاأمروهذاوأقاربهقرنائهمنوخاصةوالغيرة

والإلتزامالهدايةأنإذانعلمأنفلابدماسبقعلىاتفقنافإذا

فإنهلذابالبنانإليهيشاروصاحبهامحمودةأموروالفقهوالعلم

القريبمنالحسدنستغر!فلماذا،غيرهمنأكثرللحسدعرضة

عندماآدمابنإن،دنيويأمرفينستغربهولادينيأمرفيلقريبه

منهاللهتقبلحيثدينيلأمربلدنيويلأمريحسدهلمأخاهحسد

فقتله.اللهعندالقبولهذاعلىفحسدههومنهيتقبلمالم

الآباءأماوالأقاربالأخوةمنغالبايصدرالحسدوهذا

.أتصورهفلاوالأمهات

إخوتهمنلهوماحصلدليلاإلاالسلامعليهيوسفقصةوما

أكيدا.برهاناإلا

96.:الاية،العنكبوتسورة)1(



لأهءالمنتطسيراخبارمر

مقدمابارزاعالماتكونأنيخشىالقويبأنالحسدهذاومصدر

هذأوبينبينكيحولأنبدفلالذايعرفلانكرةوهوالمجالسفي

البروز.

هذهتحملوامنوأخباروحوادثبقصصمليءالتاريخإن

بدينهم.تمسكاعليهاوصابرواالضغوط

عليهإبراهيماللهنبيقصةوأبرزهاالأمثلةهذهأجلمنولعل

نشرمنلمنعهقومهومنوالدهمنمنضغوطواجهحيثالسلام

واستمرالضغوطلهذهالرضوخرفضولكنهبهاوالتمسكالدعوة

عليهاللهأثنىلذادينهأجلمنومالهبنفسهمضحيامنهجهعلى

إنالقؤ!تمقالواإذمعهؤوألذينإتزهيرفىحسنةأشؤلكغقذ؟نخما):فقال

وأتجغضاءوهائعدوبئنكمبئننابكؤوللإاكفرنااللهدونمنتعبدونوممامنكتمبرء+ؤا

اللهمنلكأظكومالكلاشتتغفرنفيليهإبنهيمقولإلاووحدهباللهتؤمنواحتىأبدأ

.(1يرنربم!)آلمصحيروإلتكأنئناوإلتكتو!ثماعلتكزنجاءشئمن

إنهبلالطريقهذاعنصدهفيوقومهإبراهيموالدينجحفلم

فى)وابمز:تعالىقالاللهوعبادةللتوحيدلدعوتهمالجهودبذل

ولايستمعلاماتعبدلميأتجالأبهقالإد!نبياصديقاكانإنيإبرهيمآلكنت

فآتبعغيأتكلثممالعقرامفجآبئقذإقيأتجا!شئانحكيغنىولايضر

عصيا!للزخمنكانلشيطنآإنلشثطنالقبدلايأتجا!سويا!رطاأقدك

قال!ولئاللشيطنفتكونألرخمنمنعذابيمسكأنأضافإئياسا

.4:الايه،الممتحنةسورة)1(



المنتعسيكاكبارمر

صص!ط

قال!ملياوافجزفىلارجمنكتنتهلؤلبنيإئزهيمءالهتىعنأنتأراغمث

وما!وأغتزلكثمحفيابى؟ت!طانهوربئلكسأستغفرعليلثسنئم

.(1!!)شقياربىبدغذأكونالأعممعرفيوأذعوأاللهدونمنلذعوت

والمحافظةبدينهالتمسكمنإبراهيمتمنعلمالفاسدةالبيئةإن

)!وإدلحالبالطردلهتهديدهمعبالدعووالدهيخصبدأبلعليه

(2!)مبينضحنلىفىوقؤمثأرنكفىإءالهةأضناماأتتخذءازرفيجمهإتزهيو

ضعفهلالشدائد؟عندإبراهيمقوىخارتهلالحبيبأخي

بلالدينهذاأجلمنالكثيروتحملالمسيرواصلبللا؟إيمانه

ءالهة!إلف!لعبدونوقؤمهءماذالابيهإذقال)قومهمعبوداتفيوقدح

فييطاعلاأنيجبالأبأنتعرفأنلابد!!)3(لرليماوناللهدون

هذاكانمهماالخالقغضبفيالمخلوقيرضيلاوأناللهمعصية

عاقل.إنسانكلمطلبهواللهرضىإن،المخلوق

عامروبينكبينيالذيفليت

صرابا!المينوبينويخي

هينفا!لالمحودمنكصحاذا

ترابالترابفوقالذيوكل

نأخذولكنلا،فأقولبالأنبياءأتقارننافيقولقاريءيقفوقد

)1(

)2(

)3(

.48-41:الايات،مريمسورة

74.:الاية،الأنعامسورة

85.86،:الايتان،الصافاتسورة



المنتطسيراخبارمر

حسنةأسوةمعهوالذينإبراهيماللهجعللقدوالدروسالعبرمنهم

هذافيالصحابةقصصبعضأذكروسوفمسلمكلبهميحتذي

لسعدترجمعندماسيرهفيالذهبيأوردفلقدوتضحياتهمالمضمار

مايلي:وقاصأبيبن

ماب!تشركأنعل!جهداكوإن):الايةهذهفينزلتسعدقال

كنتفقد!)1(معروفآالدنيافىوضاحتهمافلاتطعهمآبه-عقملكليش

أحدثتقدالذيالدينماهذاياسعدقالتأسلمتفلمابأميبرا

ياقاتلفيقالبيفتعيرأموتحتىأشربولااكللاأولتدعنه

لشيءهذادينيأدعلاإننيأماهياتفعليلافقلت:قال.أمه

فلماجهدتوقدوأصبحتتشربولاتاكللاوليلةيومأفمكثت

لمحخرجتنفسمئةلككانلوواللهتعلمينأماهياقلتذلكرأيت

رأتفلماتأكليلاأوفكليشئتإن،دينيماتركتنفسا،نفسأ

اكلت.ذلك

استخدمتالإسلامعنابنهالثنيالعواطفأستغلتأمههذه

لاالصادقالإيمانولكننحوها،عواطفهلتحركماكرأأسلوبأ

غيرها.ولاالعواطفهذهتصده

قصةإنهاالقصةهذهمققريبةقصةلهاخرصحابيإلىننتقلثم

الذيعطرأهلهاوأكثرالجاهليةفيالمدللالشابعميربنمصعب

بكنوزالإسلاميقارنعندمابالإسلامليظفرومالهابوالدتهضحى

.15:الاية،لقمانسوره)1(



[لممتعدلميراخباومر

المنتصر.فإنهالدنيا

منرائعةإنهالشباببهيستضيءنبراسمصعمبقصةإن

مثلاوأصبحتبامتياز،مصعباجتازهاوتضحيةوبطولةالروائع

لصدفيهاتندرجمتعددةومراحلخطواتتبدأأم.الأجياللكل

تركوالذيوالمالالميراثمنبحرمانهفتهددهالإدلامعنابنها

لهاحبهبمدىلعلمهانفسهابإيذاءتهددهثمدينهمالالافبسببه

نإواحتسبصبرولكنهايذاوهوهيعمليةمرحلةإلىانتقلتثم

قلبه.فيالإيماندخلمنمعتنجحلمالمحاولاتهذهكل

مدىيعلمونهؤلاءأنبساطةبكلهوهؤلاءصبرفيالسرإن

بالأشواكمليءطريقفهوالدينلهذاالمصاحبةوالمتاعبالمصاعب

هيوالصبرالتضحيةأنرأوالذاوالمتاعبوالمصاعبوالأكدار

الطرقهذهسلكوالذاوالانتصاربهللتمسكالوحيدالطريق

بنجاخ.!اجتازوهاالوعرة

.(1!)لخهاطهعهدوأماصدقوأرجال)

يسيرهوبل..صعببهمالاقتداءأنالحبيبأخيتعتقدلا

الثمن.فيرغبولمناللهمعصدقلمنوسهل

وأقف!سممأمحمدأصحابالأبطالالأفذاذهؤلاءسيرإلىوأعود

الذيعنهاللهرضيجندلأبيوصبرولمحضحيةبطولةمعمتعجبا

مستغلاواذاهوالدهعذبهجداوصعبصعبلابتلاءتعرض

.23:الاية،الأحزابسورة)1(



المنتعللميراخبارمر

فيينجحلمذلكورغموالتعذيبالتنكيلوأولاهلقريشزعامته

كانإذاصدهفيأحدأيينجحوكيفالإسلامعنابنهصد

بلذته؟وأحسقلبهفيوقرالإيمان

أيضاتحملهاولكنهوأنكىأشدتكونقدأخرىلفتنةتعرضثم

ابنقال:القصةوإليكبالعهدوفاءللممثركينجمي!الرسولسلمهفقد

انفلتقدالحديدفييرسفعمروبنسهيلبنجندلأبوجاء:هشام

لا!يووهمخرجوااللهرسولأصحابكانوقدجمي!اللهرسولإلى

منمارأوارأوافلماجمي!اللهرسولراهالرويا،الفتحفييشكون

علىدخلنفسهفي!يواللهرسولعليهتحملوماوالرجوعالصلح

أباسهيلرأىفلمايهلكوا،كادواحتىعظيمأمرذلكمنالناس

لجتقدمحمديا:قالثمبتلابيبهوأخذوجههفضربإليهقامجندل

يجرهفجعلصدقت:قالهذا.يأتيكأنقبلوبينكبينيالقضية

معشريا:صوتهبأعلىيصرخجندلأبووجعلقريشإلىليردهبتلابيه

إلىالناسذلكفزاد؟دينيفييفتنونيالمشركينإلىأردأالمسلمين

اللهفإنواحتسباصبرجندلأبايا:جمي!اللهرسولفقال.مابهم

القوموبينبينناعقدناقدإناومخرجافرجامعكولمنلكجاعل

:قالبهمنغدرلاوإنااللهعهدوأعطوناذلكعلىوأعطيناهمصلحا

يااصر:ويقولجنبهإلىيصثيجندلأبيمعالخطاببنعمرفوثب

قائمويدني:قال.كلبدمأحدهمدموإنماالمشركونفإنماجندلأبا

أباهبهفيضربالسيفيأخذأنرجوت:عمريقول:قالمنهالسيف

القضية.ونفذتبأبيهالرجلفظن



[لمنتحسيراخبارمر

وتضحياتهمصبرهممنهؤلاءمنأنتأينالمسلمأيهافيا

بهم.للحاقالبدارفالبدار،اللهسبيلفيالشدائدوتحملهم

مثلهمتكوفوالمإنفتشبهوا

فلاحبالصالحينالتشبهان

وأنالدعوةلهذهمصاحبالأذىأنلنايتضحكلههذاوبعد

والدهأنالشباببعضويتصور،والأمالأبمنيكونقدالأذى

ويستبعدالنصحقبيلمنهذافإنالصالحينمعالسيرمنمنعهإذا

منإلايكونلاالابتلاءأنلاعتقادهالإبتلاءمنهذايكونأنجدا

واحتسب.لصبروإلافحسبالكافرالأب

ابتلاءأنهعلمولوالمنعهذاوالدهمنيتقبلالشابتجدلذا

كله.ذلكتبعاتوتحملوصابرذلكعلىلثابر

:المعاصرةالابتلاءأمثلةمن

لهاوالذهابالفجرصلاةإلىالحضورمنابنه!عأب-أ

عندهليسذلكمعوالأبيختطفأنعليهيخشىأنهبحجةمنفردا

.الاخرةعلىالدنياالحياةاثرلأنهمعهللذهاباستعداد

عندالاختطافمنابنهعلىالأبهذايخافلالماذاوأقول

يثبتالواقع؟وهميأوحقيقيالخوفهذاهل؟للمدرسةالذهاب

يقولأنيخشىالأبأنيعدولاالأبومنعوهميخوفأنه

الذيالابنهذاكانولويصليلاوالأبيصليالابنهذاالناس

منابيعلىيخافلالماذالنفسهالسؤاللوجهذكيالوالدهيرضخ

له.والدهمنعسببلعلمللمدرسةالذهابعندالاختطاف



[لمنت!لميراخباومر

ويتعذرالشرعيالعلمطلبومنالدعوةمنابنهيمنعأب-ب

فيالعملأوالبيتشؤونتنظيمفيمساعدتهإلىيحتاجبأنهلذلك

وتخفيفوالدهبمساعدةمطالبالابنأنشكولاالتجاريالمجال

يطالبأنالمعقولمنفليسمطلوبالتوازنولكنعنهالعبء

بحاجةليسوهويومياالتجاريلمحلهمعهبالذهابأبنهالأب

علىابنهاجبارللأبليسأيضا،عنهالاستغناءيمكنهأو،لهماسة

كانفإذاالأخرويةمصالحهمعالأمرهذاتعارضإذاذلك

منالحقيقيالهدفعنستبعدهتجاريةأمورفيالوالدمعالاشتغال

العلمطلبعنتبعدهأووجلعزاللهعبادةوهوالحياةفيوجوده

لأبيهالاعتذارألابنعلىفإنوجلعزأدلهكتابكحفظالشرعي

الدعوةبينالجمعيمكنهبحيثجدولوضعأو،منالسببأسلوب

.والدهومساعدةالعلموطلب

"البكر".الأكبرالابنضحيتهامايذهبغالبأوهذه

التيالمضايقاتهذهمثلمنوأحدغيرلياشتكىوقد

واللهكثيرةالمضمارهذافيوالقصصابائهممنيواجهونها

.المستعان

مضاضةأشدالقربىذويوظلم

المهندالحساموقعمنالقلبعلى

ابنهمعالأساليبهذهيمارسلاالاباءبعضأنالغريبومن

ومصاحبتهلوقتهوإضاعتهضلالهفيكانعندماأمايلتزمحينماإلا

فيسواءأعمالهفيإليهمحتاجوغير،عنهمستغنفإنهللأشرار



4
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منمنعهوالدهإنليقالفشابغيرها.أوالتجارةفيأوالبيت

أنهمنبالرغمالتجاريلمحلهمعهالحضورعلىوأجبرهالقرأنحفظ

أبدا.يحتاجهلا

فييبرزأنيريدهأنهبحجةالصالحينمصاحبةمنابنهمنعواخر

طريقأن-بزعمه-ويرىالهندسةأوكالطبالعلميةالجوانب

البروز.هذامنيمنعهوالصلا!الدعوة

علىبناءالأخيارومصاحبةالدعوةمنابنهيمنعالاباءبعض

شابيكونقد:الأمثلةوإليكالذهنفيمترسبةسابقةمواقف

فلمالأخيارصاحبثمومنجيدامساراالعلميةحياتهفيسائر

الاعتقادوأصبحالعلميتأخرهإلىأدىمماوقتهينظمأنيستطع

ومنهذالطريقفيالسيربسببهذالتأخرأنالأباءلدىالسائد

الفشلفإنالطريقهذاسلكمنكلأناعتقادالأبعندينشأهنا

أبناءهيمنعتجدهلذاجائرحكمشكلاوهذالهمصاحبالذريع

واقعية.قصةوإليكالاعتقادهذاعلىبناءالإلتزاممنالاخرين

الإجازةفيالكريمالقرآنلتحفيظمدرسةفيشابالتحق

فقيلعنهوسالتبانقطاعهفوجئتالدراسةبدأتوعندماالصيفية

الرجالخيرةمنووجدتهوالدهلمقابلةفذهبتمنعهوالدهإنلي

نأبشرطولكنعودتهفييمانعلاإنه:فقال،ابنهقصةفيفناقشته

كثيراعليهسيؤثرهذاإن:لهفقلتللمسجدالدراسةأياميحضرلا

الابنإنحيثسابقةبتجربةمررتقدإنني:فقالالقرآنحفظفي

كثيراعليهأثرتوقدللدعوةبجماعةالتحقأنسبقمنهالأكبر



المنتيسيراخبارمر

عنديوليسالتجربةتتكررأنفاخشىالدراسةعنوانقطع

يعودالسببأنلهفاوضحتجديد،منغمارهالخوضاستعداد

إلممايعودالدراسةعنابنكانقطاعوأنالدعوةإلممالاابنكإلمما

ووافقابنهوقتبتنظيمووعدته،للوقتتنظيمهوعدمشخصه

وللهوالدراسةالحفظبينيجمعأنواستطاعطيبامساراابنهوسار

الحمد.

يحللمفتيإلمماوليلةيومبينويتحولالشباببعضيلتزمقد

يجعلهمماوعلموتاملدراسةدونالشرعيةالأحكامويصدرويحرم

وأهلهأقاربهلدىسيءاعتقادينشاثمومنبيتهأهلعلثقيلاحملا

فيبدأ،الصالحينمعوسيرهالتزامهبسببهيالتصرفاتهذهبأن

شكلاوهذاالطريقهذافيالسيرمنالاخرينأبنائهبمنعالأب

يمكنولاطباعهمتختلفمعادنفالناسظالموتعميمجائرحكم

فأبنيالمسالةأصلإلمماانظربلفلانخطأعلبناءفلانأمنعأن

بقسوةبيتهأهليعاملويصبحيلتزمشابوهذاعليهالحكم

التجولمنالصغيراتأخواتهمنعأنهلدرجةواضحوتشددظاهرة

تتجاوزلاأكبرهنبانعلمالرووسهنكاشفاتوهنالبيتبسور

يحرموأصبح،المنزلشؤونجميعفييتدخلوأصبحسنينست

وبدءواذرعابهأهلهضاقحتىسلطانمنبهااللهأنزلماأمورا

علفيهاكانالتيبأيامهويذكرونهمنهويسخرونعليهيدعون

فيوالنظرالصالحينمجالسةيستسيغلاوالدهوأصبح،ضلالة

منالأرعنالتصرفهذاعلبناءمجالسهفييذمهموصاروجوههم



المنتطسيراخباركامر
الابن.هذا

بأمور:أذكركالمهمةالنقاطهذهأختمأنقبلالحبيبأخيويا

وعاملهمالأمركلفكمهمااللهمعصيةفيوالديكتطعلا-ا

أحسن.هيبالتي

الدنيا.أجلمنبالدينتضحيولاالأذىتحمل-2

للأجربالنظرقليلايعدتضحياتمنتقدمهماأناعلم-3

واحتسبت.صبرتإذاوجلعزاللهعندعليهالمترتب

أولىاللهطاعةأنواعلمأحدادينكحسابعلىتجامللا-4

طاعة.أيمن

.والصلاحبالهدايةلوالديكالدعاءمنأكثر-5

.والتضرعالعبادةمنأكثر-6

بيتك.لأهلحسنةصالحةقدوةكن-7

الشخصية.حقوقكعنتنازل-8

لجانبك.كسبهماعلىواحرصبوالديكإخوانكأبركن-9

بالقليل.واقتنعالطلباتبكثرةوالديككاهلتثقللا-01

فالتوازندعوتكومصالحأهلكمصالحبينالجمعحاول-11

ومحمود.مطلوبأمر



ا!سيراخبارمر

البيئة21+ضغط

عنلمجمالنبينهىولذاأهلهاعلاثارأشكولاللبيئةإن

نأمنللمؤمنحمايةمعهموالسكنومجالستهمالمشركينمعاشرة

بعث:عنهاللهرضيالبجلياللهعبدبنجريرقال،دينهفييصاب

فيهمفاسرعبالسجودناسفاعتصمخثعمإلىسريةلمجيماللهرسول

بريء"أنا:وقالالعقلبنصفلهمفامرجميوالنبيذلكفبلغالقتل

:قاللم؟:اللهيارسولقالوا"المشركينأظهربينيقيممسلمكلمن

)1(نارهم"اكبترا"ترايالا

هذهمنتاثرمنالمؤمنيصيبقدماالمنعهذأفيالسرإن

والأديانوالأخلاقالمباديءديهاضاعتالتيالفاسدةالبيئات

ونيلرغباتهمتحقيقأهدافهمأسمىبهيميةمجتمعاتفاصبحت

.في!)2(صسبيلأأضعلهمبللألفم؟إلاهمإق)شهواتهم

لضرورةإلاالبلدانهذهإلىيسافرأنللمسلميجوزفلالذأ

شرعيةضوابطلهاالضرورةوهذهالتجارةأوالدراسةأوكالعلاج

تحدثهاالتيالسيئةالاثارعنأتحدثهناوإننيلبحثنامجالالمست

)1(

)2(

فيمنصوربنسعيدورواهبالسجوداعتصممنقتلعنالنهيبابب7المعبودعون

)2663(.السنن

.44:الاية،الفرقانسورة



المنت!ميكاخباركامر
رجلاأعرففمثلا:فيهايعيشمنعلىغالباالمجتمعاتهذه

مثالاإياهااللهاسترعاهالتيللأمانةراعيادين!علىمحافظاملتزما

استطاعولقدحياتهشؤونجميعفيللتفوقمحلفهوبه،يحتذى

مثاليمجتمعإلىبيتهيحولأنالتزامهمنوجيزةفترةفيالرجلهذا

ومنعهمبالحجابأهلهوأمروالفساد،اللهوالاتجميعمنخال

لهمالنافعةوالأشرطةالكتبوجلبالمحارمبغيرالاختلاطمن

فيعمليةلدورهيرشحجعلهمماكذلكعملهفيالتفوقوسايره

ودونتردددونعليهافوافقالكفر،بلداناحدفيتخصصهمجال

فعلاوسافروفسادفتنمنالبلادهذهفيلماحسابأييحسبأن

الزائف،وببريقهبأهلهواعجبالكافرالمجتمعبهذافانخدعاليها

منشتىبصورقلبهامتلأوقدأهلهإلىوعاددورتهوانتهت

بمباديءواستهزأجاهليمجتمعالىالصالحالبيتوحولالانحراف

للفساد،ووكراسيئامثالابيتهوأصبحالدينقيموأهدرالالتزام

وذكربسطحيةالأمورإلىوالنظرالبيئةتأثيرمنهذاأنشكولا

للمسلممثالاوكانأمريكاإلىسافررجلاأنيكنفتحيالأستاذ

الكافرالبلدهذافيمكثهولكناخوانهبينحسنةوقدوةبلدهفي

بأيالقديمماضيهإلىيمتلااخر،إنسانإلىحولهسنينبضع

بهيتحلىكانبريقكلفافقدتهعليهالفاسدةالبيئةأثرتفلقدصلة

.سفرهقبل

مناكثرالصموديستطعفلمالبيئةتلكنفسإلىسافرواخر

أخبارهانقطعتثمأذني!فوقماإلىبالمعاصيبعدهاغرقسنة



المنتطسيكاخبارمر

،!لالألأ!!!لأ!هئنطش!ح!ث!!زر؟يهمة6خ!ث!!!طقجمزك!ك!ي!ورئرشلأبز!!ؤحع!كأ!"خ!!كضيخ!لأ؟لأ؟بز+؟!ح!!بمكلوممخ!؟تنطبهيهيما!؟!ط"ول!؟؟:!:نر!نرإلأولبرنرش"+رزى

بهاراسلنيالتيرسائلهأذكراليومحتىولازلتا"دارهواختفت

فيللعاملينوالتعريضبالنقدمليئةوهيالأولعامهفيبلوعه

ا.هـ.المستعانواللهبالإنحرافالسيئةخهايتهكانتثمالدعوةمجال

حصولإلىتؤديالتيالعواملماهي:فيقولسائليتساءلوقد

فاقول:والانتكاساتالانهزاماتهذه

وثقلالطريقوصعوبةالوضعخطورةيعيلامنهناك-أ

عندعدتهللأمريعدفلمالمجتمعاتهذهفييعيشعندماالحمل

طريقإناختبار.أولعنديسقطفتجدهالمجتمعاتلتلكذهابه

الخسارهفمالهيتحملهالممنالتيبالأشوأكمليءالالتزام

.والهلاك

فقدصحيحأساسعلىمبنيغيرالتزامهيكونمنهناك-ب

فهذاوالسلوكيةالخلقيةوالانحرافاتالشبهبعضعندهتكون

منالقويالاساسوجودلعدمذلكالأولألاختبارعنديسقط

شهواته.ونيلهواهمفارقةعنيردعهالذيالدين

لمجتمعهوالمحاكاةالعادةقبيلمنالتزامهيكونمنهناك-ب

تجدهأخرىبيئةإلىالبيئةهذهمنانتقالهفبمجردفيهيعيشالذي

الخجلعواملعلىبناءكانإنماالتزامهلأنذريعاسقوطايسقط

المراقبة.فاينالمسببيزولالسببوبزوالوالتقليد

الثانمةبيئتهفيلجلسائهتغييرهالانحرافهذاسببيكونقد-د

بدايةوهناوالغانيةالكاسأهلوالدعوةالعلمباهليستبدلحيث

بلادإلىإخوانهأحدودعاذاكانالبناحسنأنيذكرومماالسقوط



المنت!سيراخباركامر
والكاسالأولىالمرأةاثنينمنحذرهالعملأووالدراسةالاغتراب

الأولى.

عملعدملأنوالحذرالحيطةوأخذالفتنةمنالخوفعدم-5

نأإلابالسقوطايذانانحرافاتمنالبلادتلكفيلماحسابأي

الله.يشاء

وصلاحخيرعنوانهمالذينالمسلمينلأبناءبهمسةهذاوأختم

فيبالاسلاميتمسكمنمنكمإنلهمفاقولوالدعاةللدعوةورمز

منغيرهاحتىأوالكفربلدانمنغيرهاإلىتحولهوبمجردبلده

منالمسلمينأبناءمنإناخرإنسانإلىيتحولتجدهالمسلمينبلاد

وهذاوالتحشمالتسترعلىأهلهويجبرمنهويتاففالاختلاطيرفض

بلدهخارجيسافرعندماالاخهذاتجدلكنكالحمدوللهطيبأمر

أهلهاصطحبوربمابنفسهالاختلاطأماكندخولعنيمتنعلا

كذلك.معه

ورعاتقياالرياضسكانمنصالحبشابمثلالكوأضرب

لهالناسأظهروممنللدعوهالمتحمسينومنلنا،يظهرفيما

ومبادئه،قيمهعنيتخلتجدهمثلاجدةإلىيذهبوعندما،القبول

معسكنهمقرفيالفضائيةالقنواتبمشاهدةلنفسهيسمحفتجده

أهلهجلوسمنيمانعلاوتجدهمفاسدمنالقنواتهذهماتحمله

مبالاةأواكتراثدوناختلاطمنذلكفيمامعالشاطيءعلى

بذلك.

بلدهفيوهوصورهبكافةالاختلاطيرفضالشابهذالماذا



كاالمنت!للميراخبارمك

وعادهتقليدالسابقفيرفضههلمنها؟يتحولعندماويرضاه

أسئلةإنهابه؟التمسكعليهيجبشرعيامركونهعنالنظربغض

عنها.يجيبمنالىتحتاج

تعدولاوهيمؤقتةفترةهذهأنفمنهاحججلهمهؤلاءبعض

منأقبحعذرأكثر؟ولاأقللاالنفسعنوترفيهسياحةكونها

..فعل

هل؟عليهاللهحرمبمانفسهعنالمسلميرفههل:لهمفاقول

؟.النفسعنللترفيهوالمجونالعهرأفلاممشاهدة

عليه.تقبلفلماذاحرامهذاأنتدريكنتإذا

مصيبةفتلكتدريلاكنتاإن

اعظمفالمصيبةتدريكنتوإن

إلىانتقالهمعندالفساقمنغيرهمزيالملتزمونيلبسلماذا

فييزرعهلماالانتكاسأسبابأهممنهذاإن،بلادهمغيربلاد

أحدلييقولوالأخرىالفينةبينتتفجرخطيرةأمراضمنالقلب

المكانهذاالشرقيةنعم.للشرقيةذهبإذاصديقهأنالأحباب

بل،التبرجمنزوجتهيمنعلاالتوحيدبلدوفيبلدهمنالقريب

مراقبةولاخلقولادينلاسمجوقحاخر،إنسانإلىويتحول

.المستعانوالله

نإبهايحتذىلانماذجالملتزمونأصبحوأمثالههذاوبسبب

ولوبلدهيغادرعندمامراهقإلىيتحولمنالملتزمينمنهناك



المنت!سيراخباركامر
فرسخ.أوميلبمقدار

فياللهيراقبوأنالطريقصعوبةيعرفأنالحقالمسلمعلىإن

ورغباتهانفسهلشهواتيرضخولا،وترحالهحلهوفيوعلنهسره

تؤديمزدوجةشخصياتيحمللاأنعليهوباختصارالجاتحة،

الصالحالنقيالتقيبلدهفيفهومعينةأماكنفيمعينةأدوارا

والرذيلة.الشهوةصاحبالفاجرالفاسقبلدهغيروفيالمصلح

وفضائحانتكاسات،مؤسفةنهايةهؤلاءنهايةتكونماوغالبا

طويلا.يستمرونلاالازدواجيةأصحابلأنوالآخرةالدنيافي

لكنمفاجيءغيرلهمبالنسب!وهومحالةلامحتمأمروسقوطهم

لمافيص!رمونبهمالظنويحسنونيعرفوهمفيمنتكمنالمفاجاة

أصابهم.

منإرادةوقوةعزيمةإلىيحتاجالحالاتهذهلمثلوالعلاج

السفرفيخاصةالقراراتاتخاذفيتعقلإلىويحتاجنفسهالإنسان

للخارص!.

ولادينهعنالمسلمانحراففيتتسببشهادةفياللهباركفلا

.الآخرةفيصاحبهإفلاسفييتسببالدنيافيبمالاللهنفع

لكنالحمدودئهلغيرهمبالنسبةقلةهؤلاءإنفأقولوأعود

يأنخسرأننريدلالأنناجديدومنجيداواقعهمدراسةعليهم

تعالى.اللهإلىيدعوشخص



المنتحسيراخبارمر
ه

الأحوالبتغيرالإقتناعوعدمالأوضاعمعالتكيف22-عدم

وتغيرالملتزمينسيرعلىتؤثرالتيالمهمةالأسبابمنوهو

حيثالغالبفيالدعاههمالجانبهذافيوالسبب،أحوالهم

الاندفاعبسبببذلكيشعرأندونمؤثردورلبعضهميكون

الموضوعصلبفيأدخلولكي.التوازنوعدمبعضهممنالزائد

:أقول

بعضهمعلىويغلباللهإلىالدعوهفيمختلفةأساليبللدعاةإن

التفريطيمكنلاغنيمةالمدعووأعتبارالدعوةفيالزائدالحماس

فيويبالغوالمسلمينللإسلامانهزاماتعتبرخسارتهاوأنفيها،

التدليلذلكجراءمنالمللالداعيةهذايصيبحتىعليهالمحافظة

مماعنهالداعيةهذابتخليأحسالذيالضعيفهذأيتركثمومن

هذابسببمتوقعةفعلكردهالإلتزامي!مركويجعلهنفسيتهعلىيؤثر

لهذهالأمثلةبعضوساذكرمعه،التعاملفيالمفاجيءالتحول

الخاطئة:التعاملات

فيه.مبالغبشكلالزيارةمنألاكثار-ا

فوقوالوقوفوالشرابكالطعامالخدماتتقديمفيالمبالغة-2

مستساغة.غيىبصورةالمدعورأس

الداعيةخلالهايفقدلدرجةالجدعنوالبعدالمزاحمنالاكثار-3



المنت!سيراخبارمر

واحترامه.هيبته

مننصيبهموأخذوكيهاالمدعوينملابسبغسلالقيام-4

التكلف.منيخلولابشكلوغيرهاالرحلاتفيالأعمال

فيه.مبالغبشكلالداعيةكاهلترهقالتيالهدايامنالاكئار-5

ولاوالاعتدالالأمورهذهفيالتوازنيعرفأنالداعيةفعلى

إلىأدعوولكنالتعاملفيالطرقهذهأرفضاننيظانيظن

فيها.والاعتدالالتوازن

كخدمةمستساغةغيراخرىأساليبالدعاةلبعضأنكما

الدعاةبعضكقيامعقلاولاعرفالامقبولةغيربصورةالمدعوين

كلأظافرهقصوربماوقدميهظهرهبتدليكالمدعوإلىبالتقرب

.للمدعو؟اوالتقريبالتأليفبحجةيحدثهذا

بفعلهاوياثمفيهايقعالتيللأخطاءالمدعوينبهلاوبعضهم

فيالأخطاءهذهتكونوقدقلبهتأليفأجلومنتنفيرهعدمبحجة

الدخانبشربللمدعوينالدعاةبعضكسماحتعالىاللهحقوق

خمرشارببدعوةقامالدعاةبعضإنبلالغناء،وسماعوالخمر

ناشكولا،!؟!الصلاةبعدلهوسلمهاالخمربزجاجةلهفاحتفظ

منوفيه،الوسيلةتبررلاوالغايةتعالىاللهحقعلىاعتداءفيههذا

فمهماالكثيرالمثيءاللهحدودواضاعةوالعدوانالاثمعلىالتعاون

لمإذاإننابقولهمذلكيعللونالذينبعضمنالمبرراتكانت

كافالمبررهذاوهل:فأقوليصلوا،لنفإنهمبذلكلهمنسمح



المنت!سيراخبارمر

؟منكرهعللمساعدته

هو:يشترطهابشروطالإسلامم!منهنقبلأنيمكنلاإننا

ماعلشاهدوخيرإشنمكر!)1(عكلاتمنوأقلأشلموأأنعلكيمنون)

لهيسمحأنبشرطيسلمأنأرادالذيالرجلذلكقصةذكرت

)2(السليمالتواجيهووجههذلكع!ي!فرفضبالزناع!ماللهرسول

والنميمةكالغيبةالبشرحقوقعلاعتداءفيهالمنكريكونوقد

والاخرينويطالبحقهعنيتنازلالداعيةوتجدوالشتموالسب

بشرطولكنشكولاوحسنطيبأمروهذاحقوقهمعنبالتنازل

بعضلأنفقطالعفوعلالاقتصاروعدملهموالإرشادالنصح

المدعوويعاملفجأةينقلبثمهذامثلقبولفييتكلفالدعاة

المدعو،عندفعلردةنتيجتهاماتكونغالباتمامامعاكسةبصورة

لذاوالتوازنالاعتدالطريقسلكلوتحاشيهاالداعيةبإمكانكان

الدعوةأسلوبفيالمفاجيءالتغيرهذامناللهحفظهمالدعاةانبه

منأنعلمناإذاخصوصاالمدعو،نفسيةعلغالبأيؤثرالذي

قواعدعلبنيقدغالباالتزامهيبهونالأسلوبهذامعهيمارس

يادعاةفاحذرواصدمةأولعندللسقوطعرضةفيكونهشة

.الإسلام

)1(

)2(

.17:الاية،الحجراتسورة

المسند.فياحمدرواه



[لمنتدسيراخبارمرء

لتكلفواقعأمثلاأضربالمفهومهذاتقريبفيازيدولكي

وتاثرالتبليغجماعةإلىالشبابأحدانضمحيثالدعاةبعض

وأحب-أساليبهممنكثيرفيأقدحلاوأنا-الدعوةفيباساليبهم

منمجموعةإلىفانضم،الدعوةفيالأسلوبهذايمارسان

وكلفةمشقةمنتخلولا،غريبةبطريقةبخدمتهموقامالشباب

يرفضأنهمنهاوأذكرلإراحتهممضنيةجهوديبذلكانحيث

خلفيقفأنأجلمنالرحلاتفيمعهمالرياضيالنشاطممارسة

الباردةالمياهلهمويقدمزملائهإلىالكوربإحضارويقومالملعب

لذلك،لهومرهقةمتعبةبصورةاللعببعدوالغسيلالوضوءوماء

ممافجاةفتركهامنهزملاؤهعليهااعتادالتيالأمورهذهيتحمللم

هذامنأحبوهلأنهممنهونفروالللمزوعرضةللنقدمجالاجعله

ابالمتذبذبافوصفوهفجاةتركهثمأمامهمبهبرزالذيالجانب

إليهالدعاةويتسابقإلامشهوريلتزمإنماإنهالملاحظومن

ويتبارونللإسلامنصرةالتزامهأنعلىللناسويقدمونهويبجلونه

فرصةلهيتركوالاحتىمكانكلفيمعهمواصطحابهخدمتهفي

وهذا،الانفيههوبالذيويقارنهفيهكانالذيوضعهفيللتفكير

وأنهم،اللهإلىالدعوةعلىوحرصهمحبهممنصادرشكبلا

منهاعترافامئلاالفنانهذاتوبةأنللناسيبينواأنيريدون

نألهموحثذلكعلىدليلالسابقينلزملائهوتركه،بخطئه

ناله.مالينالواحذوهيحذوا



المنتعسير)خبارمر

والاستمرارالأمورهذهمثلتحملالدعاةيستطيعهلولكن

وحيدافجأةالمسكينهذافتجدلا،تردد:بلاالجوابعليها؟

دائماكانأنبعدوالانالتزامهأولفيالمرحلتينبينبالفرقيشعر

فلاجليسولاأنيسلاوحيدأنفسهيجدمكانكلفيإخوانهمع

بهذاويشعرطويلايفكرتجدهلذامعهالشرأهلولامعهالخيرأهل

وقد،بانتكاسهالناسيفاجأحيثعنيفةفعلهردةفتكونالجفاء

أمامشديدبحرجفجأةتركوهثمبهطارواالذينالدعاةيشعر

أولعندعنهفيهالمبالغوحديثهمال!براقةكلماتهمبسببالناس

لوالاحراجاتهذهمثليواجهواأنللدعاةكانفهل،إلتزامه

شريطفيالعاليعبدعادلالأخويذكر؟واعتدالبتوازنمعهبدأوا

فبدأصيفيمركزفيشابعلىتعرفالذيالشبابأحدقصةله

غامرةبسعادةالمدعوهذأشعرحتىبهوالاتصالزيارتهمنيكثر

ولكنوقتهوشغلحياتهعليهملأالذيالداعيةلهذاشديدوحب

اخربمدعولانشغالهالداعيةذلكينقطعالزمنمنقترةبعد

.المستعانواللهالأولانتكاسهيالنتيجةفكانت

الدعاةعلىاللومألقىلااننيتعلمأنالقاريءأخيياوعليك

كانالذيالمدعوعلىالحقيقياللومبلصحيحاليسفهذافقط

وأن،علانولابفلانيربطهلاوأندلهالتزامهيخلصأنعليه

بهايحتذىنماذجالدعاةمنيتخذوأنذاتيانفسهبتربيةيبادر

الغروريدخلهالمدعوينبعضإنبل.الأمرادلهمإذأإليهمويرجع



المنتخسيراخبارمر

ف!ك!ل!م!!!فيحئي!*!ئنحم!!إحح؟!ك!؟ش؟إ"؟؟!!ج!!؟ءلأ"لأفي!!؟لألألألألأ؟:لأ:لأفي!!إكا!إ+لأ!لأئر"؟6!خحدحهـشئر+-!*+لألا:لألألأ++لأ:::لألأ؟كا:::::

يمكنهملاوالدعوةالدعاةأنيشعرحيثالجانبهذامن

لاتمنؤأعك)قلوتمسكهبالتزامهعليهميمنوأصبحعنهالاستغناء

.(1!!)كترصخدقينإنللآيننهد!بهوأنعلييئيمنالئهبلإشنم!

الأخوةويعذرنيالخاطئةأوالكاذبةالوعودالدعاةأخطاءومن

البعض.عندفعلامايحدثهذالكنالعنوانهذاعلى

بربهفيذكرهالربويةالبنوكفيبالعملابتليرجلإلىداعيةيأتي

المدعويتاثروقدوحرمتها،الأماكنهذهفيالعملحكملهويبين

منه،يقتاتشريفاعملايتمنىوأنهاليدذاتقلةللداعيةفيشكو

بانالعهودباعطائهللخيروحبهالزائدحماسهمنالداعيةفيقوم

منأحسنراتبهاوظيفةعنديلهيقولأوعملعنلهيبحث

لعدمبوعدهالداعيةيفيفلاعملههذايتركوهناالمحرمراتبك

يخلفأنتصورهلعدمبصدمةالمدعويصابوهنا،ذلكعلىقدرته

بهذاالأجدركانأما.عليهماكانإلىفيرجعوعدهالداعيةهذا

بالئهوربطهاللهمنالتخويفاسلوبمعهيمارسأنالداعية

المحآءرزق!)وفىاللهبيدالرزقأنلهيبينبانعليهللتوكلودعوته

وأن!!)2(شطقونالبهتممآكللحقانهوالأرضالمحلى!فوربلؤعدونوما

الرزاقغضبرزقكإلىوسيلتكتجعلفلاوسيلةإلاماهوالعمل

وليس،منهخيرااللهعوضهدلهشيئأتركمنأنلهويبين،سبحانه

)1(

)2(

.17:الآية،الحجراتسورة

.22،23:الايتان،الذارياتسورة



المنتيسيرراخبامر

منمانعلاولكنبديلبعمللهيتكفلأنالداعيةعلىشرطا

بمئلالعمللهيجوزلاأنهلهيبينأنوعليهالمستطاعقدرمساعدته

عملأنهولوتردددونتركهفعلمهعملايجدلملوحتىالمكانهذأ

الله.عندلهوأفضلأشرففهوحمالا

ورغبتهحماسهنتيجةالكاذبةالوعودإطلاقمنالداعيةوليحذر

النار.منالمدعوانقاذفي

المدعومنبالتهربذلكبعدالداعيةيقومأنهذامنوالأدهى

حتىأيفائهعلىمقدرتهبعدملهاعتذرهوولابعهدهوفىهوفلا

.غيرهمنالمساعدةيطلبأوبنفسههويبحث

اللهإلىالدعوةفيالإسلاميبالمنهجالإسلامدعاةيااللهفالئه

نأواعلمواللمدعو،الدأعيةيقدمهماكلفيوالتفكيروالتريث

علىالإسلامعلىيحكمبعضهمبلبكمالدعاةجميعيقيسونالناس

قبلكم.منالإسلاميؤتىأناللهفاللهفعلكمضوء



المنتدسيراخبارمر

الإيمانضعف+23

عندهمابسببللزيادةقابلغيرناقصاإيمانهتجدالشباببعض

السنةأهلفرقلذا،الطريقعنتصرفهوشهواتشبهمن

الاغساب)!قالتاجتماعهماعندوالإيمانالإسلامبينوالجماعة

ير2صط،

لذلك(1!)قثولبهتمفىقييمنايذخلولماأستلئناقولوأولبهنتؤشوألغقلءامئا

منهمارتدواالذيننجدع!يوحبيبهمبوفاةالمسلمونفجعلما

قلوبهمشغافالإيمانيخالطلمالذينبالإسلامالعهدحديثي

فيفيهفصلتلأننيالموضوعهذافيللاستطرادبحاجةولست

الروحية.الزبية

.14:الاية،الحجراتسوره)1(



المفت!سيراخبارمر

الإتزاملحىللمحافظةالجهدبذلعدم+24

المعدةالبرامجتقبلعلىالقدرةلهمالشبابمنكثيرأأنحيث

النسقه!اعلىالبرأمجمادامتملتزماوتجدهالترفيهيةوخاصة

شيءوهذاالشبابمداركأزديادعندالبرامجتتطوروعندما

معالتكيفعلىقدرتهملعدمكثيرينالمنسحبينتجدوبديهيطبيعي

ربطهمفالذي...مرحمافيهإلايريدونلالأنهمالأوضاعهذه

للبعضيحلوكماأوزملائهممنيجدونهاالتيالمؤانسةهوبالإلتزأم

مفتوناالشبابمنكثيراتجدحيثالحلالبالسحرتسميتها

تربيةعلىالقائمونيحرصالتيالسمرورحلاتالأنسبجلسات

وعندماالقلوبتاليفبابمنالإلتزأمبدايةعندعليهاالشباب

ورأسالمنسحبينأولأعداءهاتجدأكثرجديةإلىالبرامجتتطور

الجديدةالأوضاعمعوتكيفوأالجديةهؤلاءحملفلوالمنتكسين،

ألاالشابفعلىماحصللهمحصللماالانتقاليةبالمراحلورضوا

.الخطيرةالمنزلقاتهذهمثلفييقعلاحتىلهوأهأسيرايكون



التحملعلىالقدرةعدم+25

لأهميتهاولكنسبقفيمالهاتعرضتأكونقدالنقطةوهذه

الناسمنكئيرانجدحيمشاالقليلةالكلماتهذهلهاأفردت

تغييرعلىويعزمونوديانةورعوأهلالجماعةمعأقوياءيكونون

تغلبهمأهواءهمولكن...بيوتهمإلىيعودونعندماأوضاعهم

إلاالإماممعيدركلاوالرخاوةبالضعفمليئابيتهفيفتجده

.ا!يدركهلاوقدالأخيرالتشهد

نجيتهفيخلاوإذاقوامصوامزملائهمعكانإذاشابا،أعرف

التحملعلىقدراتهولكنمنافقاليسيظهركماوهوذلكهجر

لهفذكرتوضعهليشكاوقدضعيفةالعبادهعلىالنفسوإرغام

منها:الحلولبعض

الوخيمة.وعواقبهالرياءيتذكرأن-أ

الله.إلىوالدعاءالتضرعكثرة-ب

.للصلاةلإيقاظهجيرانهأحدمعالاتفاق-ج

العبادةعلىذلكيعمنهلكيإماماأومؤذنايكونأنيحاولأن-د

هذامنوأعرفعظمىومصيبةكبرىمعضلةالداءوهذا.والطاعة

أصابمماوحسرةألماقلبهيتفطرالدعوههميحملرجلاالقبيل

نأاستعدادعندهبلالتعبديالجانبفيجداضعيفولكنهالأمة



المنتطسير)خبارمر

رموزلمحاورةاستعدادوعندهالمسلمينلمصالحفكريةقضايايناقش

يكونوقدبلنافلةركعتينيصليأنأستعدادماعندهولكنالعلمنة

المسجدفييومهفيالفروضجميعيصليأنالمستحيلاتمنضربا

واليقينالإيمانوضعفالتفكيرسطحيةعليدلشكلاوهذا

شيئا.تغيرفلاملموسعمليوأقعإلىتتحوللمإذاالجعجعةفإن



ء

القلبموت+26

[لمنت!سيكاخبارمر

بمصائبهايتأثرولالأمتههمأدنىيحمللاالملتزمينبعضتجد

!!ساعةوعشرينأربعافيهملءيضحكأناستعدادعندهبل

ولكنزائدةطيبةيحملونصفاتهمهذهممنكثيراأنوالمصيبة

بارزةسماتأصبحالمبالاةوعدموالبرودالضحكأن!كلتهم

الوقتمرورمعتجدهلذاوالهزلالجدبينيفرقلافأصبح،لهم

وكثرةالقلبتميتالضحككثرةلأنقلبهفيالإيمانذبلقد

أصحابهذكركماضحكهكانع!موفالرسول،المهابةتلغيالهزل

نأالملتزمينالشبابأطالبلاوأناتبسماعليهماللهرضوان

فيالقحطانيقالكماالغضبانمالككعبوسبالعبوسيتصفوا

نأولابدالجانبهذافيالاعتدالمنلابدأقولولكننينونيته

نتائجإلىالنهايةفيتؤديالتيالافةهذهعلىالشابيقضي

وخيمة.

كثرةفيتكمنمشكلتهولكنالصالحينيماشيكانشاباأعرف

فأصبحلهحبهممعذرعاأصحابهبهضاقحتىوهزلهضحكه

ضحكهكثرهمنأصبحإنهحتىالمجالسفيعليهمعاروصمة

يتخلصأنعنعاجزأنهزملاوهرأىفلماشيءلامنيضحك

ينضمأنمنهوطلبوامصاحبتهمعدمعنلهاعتذرواالافةهذهمن



مرورومعيضحكوهوالخبرهذاتلقىأنهوالغريب،غيرهمإلى

إلىوانضمانحرفانإلامنهكانفماوحيدأنفسهوجدالزمن

منللإلتزامتركهكاننموذجوهذا،بهقبلتالأشرارمنمجموعة

عنعاجزوهوتحملهيستطيعونلالأنهملهأصحابهتركجراء

معتجدهالافةبهذهبلوأممنالشابهذأغيرولكن،وضعهتغيير

قضتقدالأفةهذهلأنباختيارهالأخيارطريقيتركضحكهكثرة

قلبه.فيمنابعهوطمستعندهالخيرأصولعلى

الضحكعنالبعدعلىيحرصونكانوأالصالحالسلفإن

بالطعامتلذذنالماأمتنابمصائببمشاعرنااحسسناولووالهزل

ولكنفيهبملءأحدنايضحكأنعنفضلاالفرشعلىوبالنساء

.ياربرحماك



المنتحث!ميراخبارمر

ينلدبااءلإستهزا+72

الردةأحكاممنتعتبرخطيرةافةوأهلهبالدينالاستهزاءإن

نأإلمهأتطرقأنأريدماولكنبحثيمجالفيتكونلاقدوهي

الملة.منتخرجهوأنهاالافةهذهبخطورةيشعرلامنهناك

وصفهمالذينالمنافقينأولئكخبركتابهفيعلينااللهقصلقد

استهتارهمبسببالإسلامبعدوبالردةالإيمانبعدبالكفرالله

ولبن):تعالىقولهفيتفسيرفيحاتمأبيابنقالواستهزائهم

ورسولهءوءاينهءأبأدلهدلولخعمثغؤض!ناإنمالعقولىسألمهز

عبداللهحدثناالأعلىعبدبنيونسحدثنا!!كنصر!تهزءوت

بنعبداللهعنأسلمبنزيدعنسعدبنهشامأخبرنيوهببن

مثلمارأيتيوما:مجلسفيتبوكغزوهفيرجلقال:قالعمر

اللقاءعندأجبنولاألسنةأكذبولابطوناأرغبهؤلاءقرائنا

اللهرسوللأخبرنمنافقولكنككذبت:المجلسفيرجلفقال

رأيتهفانا:عبداللهقالالقرالنونزل!يمالنبيذلكفبلغ!م،

يارسول:يقولوهوالحجارةتنكبهاللهرسولناقةبحقب!علقا

أبالئهقل"):يقوللمجيماللهورسولونلعبنخوضكناإنماالله



المنتعسيراخبارمك

!ئ!زر!طإ36!ث!فيئجءحمك!!!!كبن!ك!!بح!!لا!غ!!ئنك!بز؟كغ!ح!ال!فى!"؟!في*في!لأ:"فيشيز!كخم!!زو!كغ!إغ،لأ؟!لألألأبزلأبزلألأخكا+كائرلأبرضفيلإ"لألأءكالألأ:؟:لألأ؟كالألأ

.(2)"(1!)!1وتتسمتغزءيهنصرورسولهءيئهاوء

الملةمنأخرجتهمكلماتقالو.ا؟!!كيفأللهرعاكفاسمع

كفراالنتيجةفكانتقلوبهمفيءعماتعبرأنلألسنتهمءسمحوالأنهم

منتهلكالافةهذهلأنالملةمر!بهماخرجوأصريحينونفاقا

بها.أتصف

العلماءأعراضفيوقعمنإنأقو)،أريد،ماأوضحولكي

الملةمنللخروجعرضةفإنهالإلى*مبشعائراستهترأووالدعاة

علىيجرؤمنالزمانهذأفيأسعدماالتيالشرعأحكامضوءعلى

إلىيحتاجونالذينالمستهزئين!!لاءبحقالشرعيةالأحكامأصدار

يتركلااللهفإنالرجالأولئكاعدأولمابكفرهمصريححكم

منهمأفعالبصدوريعاقبهمبلويمرحواشايسرحونالقومهؤلاء

الكبير.قبلوالصغيرالعالمقبلالجاهلبهاكفرهميعلم

عنيبتعدوأنوألاستهتارالسخريةيتجن!أنالمسلمعلىإن

وذكرقلاناإنمجلسهفييقولن13رجلاواذكرواللمز.الهمز

الصدقظهرلوعنهفقالالدعوةفيوجهودهالأعلاممنعلما

عندجبانفهوبيتهزوايامنزاويةفيمختفياالرجلهذالوجدت

)1(

)2(

.65:الاية،التوبةسورة

فيإلامسلملهيخرجفلمسعدينهشامإلاالصحيحرجالرجالهالحديث

بسندشاهدوله172صاجطريقهمنا!طبريوأخرجهالميزانفيكماالشواهد

مالك.ينكعبحديثمنا.4ص4جحاتمابياينعنحسن



المنتحسيراخبارمر

مثل"مارأينامنأسلافهبمقولةمقولتهفذكرتني،المواجهات

أخرىإلىمعصيةمنإلاأراهلابعدهافاصبحتهؤلاء"لمحرائنا

لغيرها.مصيبهومن

فقالماتلهصديقامنامهفيرأىأنهالأقاربأحدليوذكر

أحدبلحيةامشهزائيمنأشدعليعذاباأرلمإشيالميتهذا

الصالحين.

بافةأصيبولكنهوالجاهبالمالعليهاللهأنعمرجلاوأذكر

ويسخربثيابهمويتهكمالملتزمينمنالسنبصغارالتندرهيخطيرة

كثيرةبإبتلاءاتاللهفابتلاهبهماستهزاءبكلامهويتشدقبلحاهم

أقربائهوبينبينهالخصوماتونشأتأولادهشملتفرقحمث

إلايزارلافاصبحفراشهالأمراضوألزمتهبتجارتهكسادوأصابه

ا.اغبا

فعاقبهحدهمعنديوقفهممنيجدوالموأمثالهالرجلهذاإن

.العقوباتبهذهالله

اليهودلسانهمنيسلمالإسلاميظهررجلمنتعجبإنك

أهلمنهينحولموالفجارالفساقسياطهقرعمنوينجووالنصارى

بلايعودوهذالضعفهمواستغلالابهماستخفافأوالصلاحالخير

ربه:عنيرويهفيمايقوللمجي!فالرسولوإلاوحمقهجهلهإلىشك

الئهإت!):تعالىويقول"بالحربآذنتهفقدولياليعادى"من



المنتطسيراخبارمر

ظم!طيزبي"طرر،لألأئرلألألأ!!"بر""لأبر!؟!خغ*زرسلأ:*؟ئرخ!لألألأ؟؟!صكا:6؟ب+بز؟بزلأ+برلأ::لأس**:بزلأل!د"7لأ!بر3لأسءكاكا؟لأ؟خلألأ؟:ئر؟زر!بريركاكا"خ:!خطلأءلأئر؟لاكالأ!لألأ"بز::لألألأفي

لماالقراننصوصالرجلهذاتفهـ3فلوءامنوا!)1(الذينعنيذخ

الحماقاتهذهبمثليتحدثأنعنفضلانفسهيحدثأنجرأ

ا!تسبوأمابغترؤائمؤمتتاتمؤشينلؤذوتوائذين)والسفاهات

اثمضمة!شيعأنمجبوناثذينإت)2(!!)ئبيناوإثمابقئنااختملوافقد

لاوأشصيغوواللهوالأخره-الذيخاؤ(أليمعذابالتمءامنوأالذدررفى

علىبتعليقهالبسامعبدالثهالشيخقالهبماوأختم!!)3(تغدون

:الشبهاتكشف

المدارسناشئةمغروريبعضأ-ضذرأنبييجدرالمناسبة"وبهذه

إلىيلتفتواوألاوعلومهوكتبهالدينبعلماءالاستهزاءمن

بعضفييوجدالأسفمعفإنهالسفهاءبعضمنمايسمعون

نأشكولاالإسلامبشعائرخريةبالم!يجاهرمنالمتزندقينالشباب

لا)بقولهعذرهميقبلولماللهكفر"لمالذينسخريةمنأكرهذا

ظاهرفيبسيطةكلمةقالواحينما!إيمنبهزبعدتععذروأقذكفزم

نفسه،يحاسبفالناصح،المزحوجهعلىالصالحينبعضفيالأمر

"ا.هـالموفقواللهلسانهويصون

)1(

)2(

)3(

:38.الاية،الحجسورة

.:58الآية،الأحزابسورة

.91:الايةالنور،سورة
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بالتدينالاقتناععدم+28

لأنهمالملتزمينسماتيحملونممنالشبابمنكثيرينتكسقد

مسارهمفيالسببوإنماالطريقبهذامقتنعينغيرأنفسهمقرارةفي

ذلكغيرأوتحصيلهايريدشخصيةلمصالحأوإما-لمجاملةهذأ

سنةمضيوبعدالأخيارمنمجموعةمعسارالشبابأحدأنوأذكر

ترددالانقطاعهذاعنالأستاذسالهوعندماعنهمانقطعتقريبا

هومعكملاشتراكيالدافعوأنالتحملأطيقأعدلم:قالثمكثيرا

منلابدكانطالقدالأمررأيتولمالكومجاملتيلكحبي

والمصارحة.الانقطاع

علىبناءانتكسقدالشابهذاأنالناسأماميظهروالذي

ينتكس.!يأصلايلتزملمنفسهقرارةفيولكنهالخارجيمظهره

وحضرمعهموسارالصالحينمنمجموعةمعإلتحقشاباوأذكر

يطمحعندهمدرسعليهمالمشرفأنهولهالدافعوكاندروسهم

الدراسيوتفوقهالعلميبروزهفييساعدهكيمنهللاستفادة

وسلكالطريقتركالمرحلةهذهمنالشابهذاتخرجوبمجرد

.الالتزامطريقسلوكهمنمايريدهانت،ىحيثاخرمسلكا

وأرخىثيابهقصرعائلتهمنشابعنالأخوةأحدويحدثني



المنت!سيرأخبارمر

وأقرباوهأهلهبهفاستبشرالهحالحينسيماعليهتظهروبدأتلحيته

لتقيإلايزوجوهالاأنأهلهااشترطلهقريبةلخطبةتقدمثم

مابعدمنهكانفماالشاباهذاتزويجعدمعناعتذروالكنهم

مرثملحيتهبحلقليقومحلاقأقرلب،زارأنإلارفضهممنتاكد

الجمعةوهجرمنهابالجديدليتز،دالغناءمحلاتعلىبطريقه

صورياكانالتزامهأنوأقرباوهأهلهعلمذلكوعندوالجماعة

رمزأكانشاباوأعرففقطا!الفتا"هذهمنالزواجمنهالهدف

فارادوالضلالالغوايةأعلاممنوعلماوالعصيانالفسقرموزمن

تاكدفلماالصلاحوالدهاعنعرفبفتاةوأغروهيزوجوهأنأهله

والدبهايخدعمسرحيةيؤلفأنقررلهمناسبةالفتاةهذهأنمن

مجالسةثمومنثوبهوتقصيرببتهبإرخاءفصولهاوبدأتالفتاة

لاوهوالفتاةهذهوالدعلىوتعرفأمرهاشتهرحتىالصالحين

تأكدأنوبعدالمشرقبحاضرهعراتهوإنماشيئاماضيهعنيعرف

الأبفوافقلخطبتهابشجاعةتةدمبهوالدهاثقةمنالشابهذا

وتملابنتهالمناسبالرجلص!اتيحملالشابفهذاتردددون

الأببيديواسقطوضعهإلىالشماابعادقليلةأشهروبعدالزواج

ضحيةبيدوقعأنهبعدفيماءنملمالذيأنهبعدفيماعلمالذي

.المستعانفالئهكبدهوفلذةابضتهثمنهاكانالشابهذالمسرحية



المحاسبةعدم+92

الحزموعدمالمحاسبةعدمالانتكاسإلىتؤديالتيالأسبابمن

الغالبفييكونالانتكاسإنحيثفوراالتقصيرمعالجةفي

ثمللمسجدالحضورعنبالتاخرالمرحلةهذهتبدأحيثتدريجيا

تكبيرةعنالتخلفثمالاقامةمعالحضورمرحلةإلىتنتقل

وذلكالجماعةصلاةعنالتخلفمرحلةإلىتصلحتىالإحرام

فرأىع!يماللهرسولدخل:قالسعيدأبيعن:!ي!لقولهمصداقا

يتاخرونأقواملايزاليؤخركم؟"ما:فقالالمسجدمؤخرفيناسا

وليأتمبيفأتمواتقدمواوجلعزاللهيؤخرهمحتىيؤخرهمحتى

")1(بعدكممنبكم

حصللماتراجعأولعندنفسهبمحاسبةبدأالأخهذاأنفلو

غيربمجالسالاستئناسيبداالأخوةوبعض،الانتكاسهذاله

طريقيتركحتىقلبهفيقسوةالوقتمرورمعويجدالصالحين

لهذهظهورأولعندنفسهلمحاسبةإهمالهبسببكلياالالتزام

باستئصالها.يبادرولمالقسوة

التراجعالانتكاسإلىتؤديالتيالمحاسبةعدمصورومن

)0156(.برقم!3/27خزيمهابنصحيح)1(



المنت!سيراخبارمر
ء

العلموطلبالقرانحفظقضيةفيالشباببعضعندالمفاجيء

منتبدأبالتدريجالشابإلىابيداوالكسلالخموليبدأحيث

وحفظالعلمتركمرحلةإلىيومياالمعللوبالحفظكميةتخفيف

هذابادرفلوالشابهذااذإشكاسلإعلانتمهيدابالكليةالقران

هذهلهحصلتلماالخللحصولبدأيةعندنفسهبمحاسبةالشاب

لخرجتالمحاسبةعدمصورسردفيااسؤسلتولوالماسويةالنهاية

ضروريأمرالمحاسبةأنهناأوكدولكننيوصلبهالموضوععن

ماساويةبنهايةمؤذنالمحاسبةاثتراوأنالإيمانلتثبيتوهام

"بيديوشعارهغادرهثمالزمنكلانف!مراتصاحبهبهسعدلالتزام

.المستمانواللهعمرو"بيدلا



المنتدسيراخبارمر

التوبةفيالجهدبذلعدم03-

نجدحيثالإسلاممنالخروجفيسبباالافةهذهتكونقد

يبادرونلاوالمعاصيبالذنوبابتلواممنالمسلمينأبناءمنكثيرا

بهاويتلذذونيستمرؤنهابلأصولهامنواجتذاذهاعنهابالإقلاع

ذنبك.عنوأقلعاللهاتقيافلانلهوتقولأحدهمتنصحوعندما

ومنهمصغيرا،مازلت:يقولمنفمنهممتفاوتةمنهمالأجوبةتجد

فعلتماذاولكن.طيبةكلمةشكلاوهذه..ليادع:يقولمن

اللهأريتهلولك؟لياللهليستجيباتبعتهاالتيالخطواتوماهي

فيه؟أنتعماللاقلاعالجهدبذلتهلعنك؟مايرضيه

أسبابفعلدونماالداعيةلاسكاتالعبارةهذهتطلقأنكأم

التوبة؟

منوهناكوعملجهدإلىتحتاجبلأمنيةمجردليستالتوبةإن

يتناسىأووينسىرحيمغفوراللهإنقالنصحتهإذامنالشباب

فهلالأخرىوأغمضبعينفنظرالعذابوأليمالعقابشديدأنه

؟الانصافمنهذا

المعاصيبعملفيقومباللهالظنأحسنقدبانهيحتجوبعضهم

هذهفيشاباوأذكرالحيلةبهذهالشيطانلهيزينهاالتيوالذنوب



المنت!سيراخباومر

جميعطرقاكتساها،إلاآفةولااقترفهاإلامعصيةيعرفلمالمناسبة

منومستاءعليحزينأنت:ليقالبالتهذكرتهوكلماالحرامأبواب

باغلىلكلاشتريهاالهدايةتباعلووأتمنىنعم:لهفأقول؟وضعي

وهوإلايميتنيلاأناللهدءاوتإننياطمئن:ليققالالأثمان

لنالثهبأنومتفائلباللهالظنمحسنأننيوأبشركعنيرأض

الشيطانأرضىأحداأظنلا:لهفقلت.هدانيوقدإلايميتني

أنكأعتقدلاتصوراتيضوءوةأمملىالحالةهذهفيإنك،أرضيتهكما

وخصوصأواجبباللهالظناح!ا،نإنمبدأكهذاكانإذاستلتزم

لاباللهالظناحسانمعوالمعاصيالذنوباقترافولكنالنزععند

فيعظيمابابألكسيفتحإناالشيطإنله:قلتثميجتمعان

وقالالشيطانلكوسوسبالالإنزامفكرتكلماحيثالوسوسة

راضوهوإلاروحكيقبضولقابربكالظنأحسنتقدإنك

رحيلكواقترابأجلكبدنوإيلأا.اناإلاهذاالتزامكأظنوماعنك

الموتوكراهيةالدنياحبمنالإنسانعليهجبلوبماثمومن

وهكذابالموتربطتهالأنكاةالتواوتؤجلهذامنتفزعسوف

أسيروأنتتفاجاحتىبرحمتهاللهيتدارككلمإنتستمرسوف

الهداية.ولهلنااللهألأس!اوضعهعلىاستمرولكنهلحدك

باللهتذكرهعندماالمسلمينمنالمعاصب%بأهلبعضأنالمؤلمومن

وتنغصهاحياتيصفوعليتكدرفلابوضعيسعيدإننيلكيقول

.وتذكيركبمواعظكعلي



المنتعسيراخبارمره

العفنبمجالهاالنجوميةعلىحازتالفناناتإحدىوهناك

بطولةوأي!كبطلةتكريمهايومفيالداعياتإحدىبهاواتصلت

والصراطالموعودباليومالداعيةذكرتهاا؟نالتهاالتيتلك

ولاتخوفينيولاهذاعنكفيأرجوكلها:فقالتالمنصوب

السماعة.ووضعتبفوزيفرحتيمنتحرميني

قاموسهمن"أحسن"وضعيعبارةيلغيأنالمسلمعلىإن

ينفعلايوميندأأنقبلاللهإلىوالرجوعبالتوبةالمبادرةوعليه

عملتقانفممى!لوتوقىنفسهاعنتجدلنفس-تآقيؤم!)الندم

باستماعالقاريءأخيياوأنصحك!!)1(يظدوتلاوهتم

وقراءةالعيدعمرللشيخ"التوبةوبينبينكيحول"منشريط

النجد.محمدللشيخ"ولكنأتوبأنأريد":كتاب

111:الاية،النحلسورة)1(
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مايلائماصتيارعدم+31

بعضالتعريفهذايكتسيقد

!اأوضحولكي،التربيةفيالخبرة

داءباسلوبالشبابأحديتاثر

كللينهلمعهيصحبهأنالداعية

ثم،الحماسلهذاالدافعيكون

عدمجرأءمنمللحالةيعيش

لااذكياكانولوأنتكاسةالنتيجة

والمعرفةالتعلمفيمعهافيتدرج

المرحلةفيشابفمثلامعهم

والبرالدروسفتكونالجامعيين

والعك!هالأصحابهؤلاءمفارقة

منمجموعةمعيلتحقالجامعية

يسبممالهملائمةغيربرامجهم

ضألمرحلةبانتقالهإيذاناالمجموعة

فيصامستوىمنهأعلىكتبايقرأ

محتووفهماستيعابهاعلىقدرة

لهذاتركهنهايتهاتكونوالشكوك

قليليعندوخاصةالغموضالى

قد:أقولالكريمللقاريء!ورة

هذامنويطلبالدعاةمناية

وقدبإرشادهويسترشدعلمهان

فترهبعدنفسهالشابهذايجد

تكونثمالوضعهذامعالتاقلم

بالأفكارتوأفقهمجموعةمعاضحق

التكيففيصعوبةيجدلنحيث

منمجموعةإلىينضمالمتوسطة

لهيسببممامستوأهفوقامج

المرحلةفيشابمثلصحيحلى

تكونالمتوسطةالمرحلةفيالشباب

تلكيتركثمومنالملللهاب

منالشبابمنهناككذلك،ارى

عدمأوبمللذلكجراءمنب

الشبهبعضعندهفتسببياتها

الطريق.



المنتعسيراخبارمره

لاقدمماوالغرائببالعجائبمليئةعلميةكتباالشابيقراوقد

فتكونبالعلميزكىلممنوخاصةالناقصالبشريالعقليتصورها

أخبهاحدثنيقصةالمناسبةهذهفيوأذكرووبالاعليهشرانتيجتها

ولكنوالاطلاعبالقراءةمولعاخالالهأن:ليقالحيثسوداني

لىاذايستنصحلانصحصماذابمراحلتفوقهكتبايقرأأنهمشكلته

الكتباحدفقرأوضعهعلىفاستمريستجيبلااستشرلهقيل

الردةاعلنوقدالاالأولالمجلدأنهىوماالأعلاممنلعلم

فيمليءفيهيقرأالذيالكتابهذاأنحيثالملةعنوالخروج

لضعففيهاعقلهحارالتيوالغرائببالعجائبالأولجزئه

علمه.

وفييقرأ؟وماذا؟يصاحبمندائمايستشيرأنالشابفعلى

الثه.شاءانالانتكاسمنليسلمالاسمشارةيحاولشيءكل



المنتلىسيراخباو

سوءالظن+32

الظنسوءالشبابعندالازتكاساتتحدثالتيالأمورمنإن

تطبيقيأ.العهطيةيمارسمنيلاحظهأمروهذأ

الجامعةوبدايةوالمتوسطةالثانويةالمراحلفيالشبابإنحيث

غيرعلىالأمورويؤولونمفرطةوحساسيةمرهفةمشاعريمتلكون

وخطيرةخطيرةالتأويلاتهذهنتيجةوتكونأصحابهامقاصد

جدا.

ويقربهيحبهعليهالمشرفوكانالشباربخيرةمنكانشاباأذكر

المحافظةعلىقادراوكانالتزامهحسنأنوبعدقلبهعلىويؤلف

غيرهلمتابعةالأستاذتفرغءندئذالتزامهباهممةوشعردينهعلى

الأستاذبجفاءيشعرالشابهذاوبدأ،عليهالتركيزمنوخفف

وناقشهللأستاذذهبحيثذكياكانولكنهالظنبهوأساءنحوه

والله:لهقال،بالأسبابالأستاذفأخبره،الأسبابعنبصراحة

الشكوكحولكوحامتالدوائربيودارتالظنبكأسأتلقد

أبدا.بعدهااغضبفلا،نيتكوتلكهدفكهذاكانإنأما

وعرفعاقلاالشابهذايكنلملو:نفسهيطرحالذيالسؤال

نفسلهحدثشاباأعرف؟سيئةالنتيجةتكنألمالمشكلةيحلكيف



المنت!سيراخبارمر

وبعدالمناقشةورفضالأستاذبحقوأخطأالشبابوتركالموقف

الظنأساءأنهانتكاسهوسببسرهالشابهذاأفشىواللتياالتي

ارتبطشابالقصصهذهومن،مصالحأصحابوأنهمبالأخيار

بهايبخللاوكانتحملهمسيارةمعهوكانتالطيبينأخوانهمع

عليهالمرورالأستاذفنسيسيارتهتعطلتالأياممنيوموفيعليهم

مقإلايريدوننيلاهم:قالمناقشتهوعندالشبابوتركفغضب

بعدإلايستطيعواولماقناعهوحاولواالظنبهموأساءسيارتيأجل

وبعدالطلبةمنأحدالشابهذاسيارةيركبألاالأستاذأقسمأن

أدلهلوجهوإنمالسيارتهليسلهحبهمأنعرفبفترةعادأن

تعالى.

نأوكادزملائهأحدفيوشكزملائهمعرحلةفيكانواخر

الشك.هذاعلىبناءالإلتزاميترك

اتخاذثموالظنونالشكوكعلىبناءالاخرينعلىالحكمإن

مأساويةنهايةإلىبالأخيرتؤديالتصوراتهذهعلىبناءالقرارات

يأيها)الشيطانغالبامبعثهاالظنوسوءالوسوسةإن،للإلتزام

إثو!)2(الظنبعضإت)(1!)فتسبينوابنب!فاسقجآءكؤإنءامو(الذين

بعضعنوردوكمالأخيهالعذريلتمسأنالمسلمعلىإن

6:الآية،امملسبراتسورة)1(

21:الآية،الحجراتسورة)2(

-محهبم+كاح!*-*،



كاالمنت!سيراخبارمر

لاعذرالهلعلفقلتجدلمفإنعذراسبعينلأخيكالتمسالسلف

أهمسإنيلأثم،نفسهونحوأخيهنوالمسلمواجبهوهذا،أعرفه

نلتزمنحنهل؟الضحيةهود.ائماالالتزاميكونلماذاوأقولهمسة

الصالحينمعيجلسشابمنبيتعسالإنسانإن؟للناسأملئه

ظنسوءمنلهأمرأيحدوثأ،-عنهمانقطاعهبمجردثمسنين

فأين.الإلتزامهوالضحيةي!!ونالسابقةالأسبابمنوغيره

الدنيايبيعونمنوأينالآخرةللداارالعملوأين،تعالىاللهمراقبة

.الآخره؟ويشترون



ه
المنت!يراخبارمر

الثظريةللدراساتالعمليالتطبيقعدم+33

تصبكولاالعنوانهذاالكريمالقاريءأيهاياتستغربلا

بينالعلاقةماسؤالا:تطرحأنولعلك،السببهذامنالدهشة

بواطنعلالمطلعإن:لكفاقول؟الانتكاسوبينالسببهذا

دوراالسبلهذاأنجازماعلمايعلمبخفاياهاوالعالمالأمور

.كثيرةانتكاساتفيأساسيأ

شرصاحبهعلفإنهعمليواقعإلىيتحوللمإذاالعلمإن

استعاذولذا،الأناميبعثيومعليهايحاسبسوفوحجةووبال

لاعلممنبكأعوذإني"اللهم:وقالالعلمهذامنع!يوالرسول

نفسهتعليموينسىغيرهتعليمفيالجهديبذلمنوهناك")1(ينفع

التطبيق.بهذاغيرهويلزمتعلمهماتطبيقأو

غيرهالمعلما!رجلأيهايا

التعليمذاكانففسكهلا

الضنىوذيالسقاملذيالدواءتصف

سقيموأنتبهيصح!ا

)1(
الجامعصحيحفيالألبانيأخرجه"يسمعلاودعاءيرفعلا"وعملوتكملته

صحيح.حديثوقالوالحاكمحبانوابنأحمدللإماموعزاه982ه



المنتطسيرا!خبارمر

غيهاعنفانههابنفسكابدأ

حكيمفانتعنهانتهتافإذا

ويقتدىماتفصليقبلفهناك

التعليموينفعمنكبالقول

مثلهوذثتيخلقعنتنهلا

عظيمفعلتاذاعلبصكعار

وعدمعلمهلرفضأدعىفإنهيقو)طبمايعمللمإذاالإنسانإن

فيتفكرولاالعلمتطلبء!رهاطوالتظلفئةوهناكالقبول

يقدحونأيضأأنهمالعظمىإصيبةوا.غيرها.تعلمهأنأوتطبيقه

نأرضواهمولاعلموهمهمفالاالناسلتعليمتصدرمنكلفي

:نقولولهؤلاءالعلمغيرهميعلم

لأبيكماب!لاعليهماقلوا

سدواالذيالمكانسدواأواللوممن

منفملواالإسلاميالصففيشرضأسببتالشرذمةهذهإن

الأفعالتلكجراءمنأصابهمحتب،الناسمنهمملوكذاالناس

مسلكه.هذالمنطبيعيةنتيجةوهذهالانتكاس

الرجلاأي!تغنمبعلمكاعمل

العمليحسنلمانف!العلىينفعلا

آخر:وقال

استطعتهةيمابالعلمعاملاوكن

يقتديبكالذيإ-داليهديك



المنت!ل!ميراخبارمركا

نإمثبطين،مجعجعينلاعاملينعلماءإلىبحاجةالأمةإن

مناللهبإذنوحرزللإيمانتقويةوالعملالعلمبينالربط

الشمطان.

غالبابالفتورفسيصابعلمهمنيستفدلمإذاالعلمطالبإن

النهايةفيالانتكاسإلىتؤديخطيرةمرحلةالفتورأنشكولا

غالبا.

مابقراءةأنصحولكنيالموضوعهذافيالإدشسالأريدولا

بتحقيق"العملالعلم"إقتضاءبعنوانالبغداديالخطيبيدخطته

جماعةابنللإمامغيرهاوكذا،الألبانيالدينناصرالمحدثالإمام

البديعة.الرائعةالنفيسةحليتهفيأبوزيدبكروالشيخ



سبقبماالإكتظاء+3!!

الغبدايةفيالشابيكونقد

اوالأهلعلىيؤثرالدعوةفي

كتاباولذاكشريطالهذاويهدي

ماعنارجاءمكانكلفييوزع

ولهإلاخيريامشروعاتجدفلا

أهلهعندمدرستهفيحيهفي

العملهالمراحلويبدأالجامعة

سبعنسؤالهوعند!!العمل

و!الفرصةلهمونتيحللشباب

ستمايكفيالحسناتمنعندنا

النكوعدمضمنتهل؟القبول

قبولضمنتهلإلتزامكعلى

الجنة،صاحبهاأدخلتسيئة

بهاايغترحسنةيعملفشخص

وآخرالنار،ويدخلهقلبهعلى

لتكفيرهاالطاعاتبعملويبدأ

الجنة.فيدخلهاللهيرحمهحتى

النشاطمنشعلةشبابهوتوهجهـامه

وذاكهذايدعووالج!يرانلأصدقاء

والكتيباتبالأشرطةمليئةسيارته،

والأنشطةالبرامجفييساهم،الله.

مجتمعهفيعلماأصبححتىيدؤيه

فييتخرجعندماولكنوزملائه

وتركأنطفاقدتجدهلدراسته4

الأعمالهذهنترك:يقولذلكبا

فيقولأخطركلامايقولقدب!ضهم

ضمنتهل؟!الجرأةماهذهاللهصان

هذاموقفكيؤثرأنتخشىأماءس؟

بر؟أيامكماضيفيقدمتهلماالله

النارصاحبهاأدخلتحسنةورب

اللهيختمحتىاللهعلىبهايمنوببدأ

اللهغضبمنفيخافسيئة!عمل

عملأييكفرهالاكبيرةأنهاويرى



ه
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ايديهمعلىإلتزموالإلتزامالدعوةفيرموزاكانواشباباأعرف

باسرهابيوتايحولواأناللهبفضلواستطاعواالشبابمنكثير

أصبحبعد؟ماذاثم،والإلتزامالتدينإلىبكاملهاومجتمعات

بمااكتفوافقدأولئكأماوأحرصالدعوةعلىأنشطالتلاميذ

وسمرأنسجلساتجلساتهمأصبحتحتى،الماضيفيزرعوه

نأمنبدلااجازاتهموأصبحت،يتلاشىبدأبلالتزامهمفضعف

اللهنسالوالتنزهللترفيهأصبحتاللهإلىللدعوةفرصةتكون

ثماللهبفضلكثيرخلقيديهمعلىأسلموآخرونوالسلامةالعافية

مثللناكانعملاعملواكلماهؤلاءإنوقالواالدعوةتركوا

ألهذااللهسبحانأيديناعلىكانإلتزامهمأوإسلامهملأنأجورهم

.؟!بعقلكالشيطانعبثالحدألهذا؟عندكالتفكيروصلالحد

رحلاتأصحابإلىمؤثروندعاةيتحولأنالمؤسفمنإن

الماضيفيقدموهبمااكتفاءوليلةيومبينالنفسعنوترفيهوأنس

،قوةمنأوتيمابكلويجتهديملولايكللاالحقيقيالداعيةإن

الله،إلىالدعوةلصالحفوظفهاخبرتهزادتالعمربهتقدموكلما

سلفنافيحسنةأسوةولناآخر،مجالإلىانتقلمجالمنملوءاذا

علىأصبحواأنإلىوعيهمبدايةجمناللهإلىدعواالذينالصالح

.1!)ليقينآياسكحتئرئكوأغبذ!الوالموتسرير

.99اية:الحجرسورة)1(



الوضعمعالتكيفعدم35+

قلةإنهمحيثتذكرالمناطقبعضفيالملتزميننسبةتكادلا

وافكارمتنوعةواتجاهاتشتىمادبعلىوهمنادرةوفئةقليلة

مختلفة.

يجدقدألاتجاهاتمختلفةقلتهامعسبقكماالفئاتهذهإن

صفوفهمالىوالانضماممعهمبالتاقلمصعوبةالمسلمينبعض

للانخراطوألاضطراريطيقهالاوحدةإماالأمرينيعانيفتجده

العيشعلىيجبرأوفيه،دينهالمسلميضمنلامجتمعفيلأنهفيها

الأفضلأنشكولاوالطباعالنظروجهاتفيالاختلافمعمعهم

العقائدفيمعهمالاختلافكانفإنالعامةللمصلحةالنظرهو

الطباعفيالاختلافكانص!انخيرالعزلةأنشكفلاوالأصول

خير.الاجتماعأنشكفلاوالأفكار

الذيالمجتمعيجدأنالشخصعلىأحياناالصعوبةمنإن

هذهتحملفعليهمصاعبدونفيهالعيشويستطيعتمامأيلائمه

لعدمالمجتمعذلكيتركولا،دينهعلىالمحافظةأجلمنالمصاعب

مكانكلمنوالشكوكالوساوسفتاتيهوحيدأفيعيشمعهتكيفه

.الانتكاسإلىبهتؤديحتى



المنتطسيراخبارمر

الصالحينيجالسوإنأوضاعهمعيتكيفأنالمؤمنعلإن

يكونأنشرطوليسبفهمهمومشقةأذىمنمايجدهعلويصبر

رسولهوعلاجلاللهإنلذاأمانيهجميعتتحققأنالأمرفيالمقدم

الذينح)واضحبزنفسك:يقملوالصلاخالخيرأ!لمجالسةإلىص!ئ

زيخةترلدعنهتمعتناكلغدولاوتجههويريدونوالمشىبا!دوهربهميدعوت

.(1!ه!)ألذيخااثحيؤة

صديقكمعاتباالأموركلفيكنتاذا

شاتجهلاالمحذي!قلم

أخاكأوصلواحدافعش

ومجانبهمرةاثممقارففإنه

كلهاسجاياهترضىالذيذاومن

معايبهتعدأننبلأالمرءكفى

:28.الاية،الكهفسورة)1(



المنت!سيراخباو

والصدارةالرئاسةحب+36

ه

والصدارةالرئاسةحبالمرءبهايبتلىالتيالأمراضأعظممن

الشباببهايصابالتيالأمرأضأخطرومنعضالداءفهو

بهفتؤديللبشرالشيطانإغواءمراحلمنمرحلةوهيخصوصا،

رجالأسماءلناسجلكمالتاريخإلىوأنظر،خطيرةنهايةإلى

جراءمنوسحلواعظمىمناصبإلىليصلواوالجاهالمالبذلوا

لذلك،والجثثالجماجمعلىللقممفصعدواوالنساءالرجالذلك

لأمانةإنها":أصحابهلأحدوقالالرئاسةخطورةلمجي!اللهرسولبين

للإسلامالمنتسبينمنكثيراولكن"وندامةلخزيالقيامةيوموإنها

خالفتلأنهاإلالشيءلابهايعباواولم-النصوصهذهعنعزفوا

شهواتهم.

نأوهيهامةقضيةإلىأنبهالموضوعصلبفيأدخلأنوقبل

انتهاءمنهويخرجهابتداءالإيمانمنصاحبهيمنعالرئاسةحب

مكانةلهزرعقومهفيمقدمرجلسلولبنأبيبنعبدأدلهفهاهو

زعيمتوليةعلىوالخزرجالأوستجتمعولمبجاهههبينهموبرز

العرشمكانلهوهياواالملكتاجلهفصنعواعليهكاجتماعهم

وضياءالإسلامبنورالمدينةازدانتولماوالطاعةالسمعلهوقدموا

بهوامنوأ!ي!حولهالناسالتفلمجي!الأنامخيرومقدمالقران



[لمنتحسيراخبارمر

وأضمرالنفاقفأبطنابيبنعبداللهعلىكالصاعقةهذهوكانت

الخسيس،معدنهوأثبتالخبيثمذهبهواسسالإسلاملأهلالعداء

العاقلهذابينحالالذيأنتعرفسيرتهفيتتأملعندماإنك

أكبرمنفجعلتهوالتصدرالرئاسةحبهوالإسلاموبيناللبيب

غرابةعنهاتقللاأخرىصورةإلىوأنقلكم..الإسلامأعداء

الذيوعظيمهاالرومامبراطورهرقلخبرإنهالنهايةفيووافقتها

جمعأنخبرهمنفكانع!يرالرسولصدقلهوتبينالإسلامعرف

مخالفتهوانإعراضهمرأىلماولكنهالإسلامعليهموعرضقومه

لئلاحيلةواحتالموقفهعنتراجعوملكهعرشهعنستبعدهإياهم

!!)1(.قومهفيوصدارتهرئاستهعلىيحافظلكيأمرهيفتضح

الدينهذامنحرمواكيفالبائسينهؤلاءإلىاللهيارعاكفانظر

هؤلاءمننستغربلافإنناكلهذلكمع،فانيةرئاسةأجلمن

قلوبهم،فيالإيمانيشربوالمبساطةوبكللأنهمالإعراضهذا

هذايظهرعندمايكونالعجبولكنتصرفاتهممنيتعجبلافلذا

ثقلوعلمواعليهتربواالذينالإسلامشبابمنالتصرف

اصطادهمذلكومعهمهاوحملواالدعوةوخطورةالمسؤولية

كماووقعواالخطيرةمزالقهفيوأوقعهمالشائكةبحبالهالشمطان

وأصبحتالرئاسةحبقلوبهمفيوأشربواالمصيده،فييقولون

التيالمحمدةهذهتحصيلفيدعوتهمانحصرتلذالدمائهممخالطة

الوحي.بدءكتاب،عباسابنعنالبخاريفيالبخاريفيهرقلمعسفيانأبوخبر)1(



المنتد!ميكاخبارمر
ه

نفعها.يرجىلا

عكأدلهإلىعوأسبيلىكهذهع!قل)شعاريحملأنالشابعلىإن

غيرعلىبل،بصيرةعلىنفسيإلىادعوشعاروليترك!و)1(بصيرة

.بصيرة

الإمرةمنيفرونكانواكيفالصالحالسلفسيرفيوليقرا

علىبتوليتهاحدهميخبرإنعندهمالأخبارأسوامنإنبلوالولاية

ما.أمر

نا:لهفاقول؟بالشبابخاصالداءهذاهلشابيتساءلوقد

طعناوأمضىوانكىاشدبهموهوأيضاالكباريصيبالداءهذا

ببعيد.عناشيوخهاونزاعالأفغاناحداثوما

لهذاالدافعماهونقولأسئلةونطرحالأمرفيندققوعندما

:عدةدوافعلهإنوالجواب؟الحب

:الشهرةحب:اولا

يسقيالأياممنيومفيكانفقدالمباركبنأللهعبداللهرحم

الماءإلىللوصوليتدافعونالناسوكانعصرهعلماءبعضومعه

فدخلالناسمنكغيرهوعاملوهلعبداللهالطريقيفسحواولم

.نعرفلاحيثالحياةهكذا:وقالأصحابهإلىالتفتثمالسرور

.801:الاية،يوسفسورة)1(



المنتدسيراخبارمر

فيالشبابرغباتوأضعكفةفيالحدثهذاأضععندماإنني

نفسهليبرزووسعهطاقتهمافيمنهمالبعضيبذلوكيفأخرى

إلايسيرلاببطانةنفسهأحاطثمياشيخ!!لقبأذنهولتصافح

الرئاسةبحبقلبهفامتلأيديهبينوهمإلايجلىولاحولهوهم

لكبالنسبةالشهرةمافائدة:تسألهعندماإنكللشهرةنفسهوتاقت

سرتإن؟قومكفيمقدمالتكونتريدهاأم؟اللهلوجهتريدهاهل

هذاكانإن،مكانكلفيشفعاءلكيكونأنتريدالناسعمرفك

بؤسفينفسكوأوقعتالمحظورفيوقعتواللهفلقدهدفك

منعلىالجنةحرمالله"إن:ع!يماللهرسولقولتسمعألميبور،

الرسولماسمعتأوالدنيا")1(منمحرضابهليصيبالعلمتعلم

"إن:ومفاخرهوالدهمحامدذكرعندماحاتمبنلعدييقولغصيم

عبداللهياحالكهذهتكونأنفإحذر"فأدركهشيئاأراد+أباك

الدئياحجاليهوفىطعنتكؤ)أدهئختم:القيامةيوملكيقالأنوأحذر

هذاعلاقةوماآخرسؤالاشابيطرحوقدبها!)2(واشتمنغتم

الذيأشابلله:فأقولوأطنبت؟أغمرتجافلقدبالانتكاس

هذافي"يدخلعندماالشابإن.ومافهمت،ماقصدتشطحت

عليهايحصلولمعينيهنصبالأهدافهذهجعلوقدالمضمار

بمطلبهويحظىمرادهليحققآخرمكانعنيبحثسوففعندئذ

)1(

)2(

.16الإمارةباب،مسلم

.02:الاية،الأحقافسورة



المنتد!سيراخباومك

قصة/وأذكرلأكابهذا+ظالصددوفجور،لألأ:"نركاكاءفسقمجالالمجالكانولو

سمعفمادينهلخدمةجهدهويبذلنفسهيفنيكانلشابماساوية

نادراإلالبيتهيأتيلاأصبححتىلهذهبإلامكانفيخيرعن

وكان،غيرهرئاسةتحتيعملأنهمنهاعانىالتيالمشكلةولكن

وأشهديومذاتليوقالذرعابهذافضاقلرئيسهينسبانجازكل

بهمضتثم،فلانإلىالفضلوينسبنعملإننا:ماقالهعلىالله

الدعوةعنفابتعد،غيرهباخرويلتحقعملهيتركبهفإذاالأيام

جميلة.تكونلاقدذكرىلهبالنسبةوأصبحت

كانإنلله؟أملنفسهيعملكانالشابهذاهلاللهسبحانيا

كانوإن،عقوبةمرادهمنحرمانهأنلحظةأشكفلالنفسهيعمل

وصنيعه؟فعلهويرىعملهعنيعلماللهأفليسللهيعمل

الناسبثناءرغبومنعضالداءالرئاسةحبإنالشابأخي

يملكونولاقطميرمنيملكونلاأنهميعلمأنفعليهوحمدهم

دئهفاخلصنشورا،ولاحياةولاموتاولانفعاولاضرالأنفسهم

الرئاسةحبتجعلولاعملكتفسدولايرضيهفيماواجتهد

ا!اللهسبحانوكربونكدوغمهمإنهافواللههدفكوالشهرة

حقيقةفيوأنتللهتعملأنكياضعيفبائسيايامسكينأتظهر

،بالبنانإليكيشاربارزاعلمالتكونتعملنفسكوقرارةأمرك

أشكلاإننيالدنيا؟منماربكلنيلهدفااللهإلىالدعوةأفتجعل

ربك.رحممنإلامحالةلاالفشلمآلهفإنهدفههذاجعلمنأن



المنتمسيراخبارمرء

وهوإلايرىلاللشبابرمزاكانرجلعنالخبربهذاوأختم

فصادهادركهالشيطانولكنعدةسنينالدعوةبحقلعملمبتسم

دعوتهفييضعفوبدأومطلبهمقصدهوالرئاسةالشهرةفاصبحت

هذهلينالالدعوةفتركبوضعهذرعاضاقحتىرويدارويدا

اخر؟.مكانفييجدهالعلهالمنقبة

:المالحب:ثانيا

الرجلبيدالصالحالمالونعمالحياةعصبيقولونكماالمال

الضحمةهيالدعوةتكونانولكنبأهميتهعاقليشكولاالصالح

مالايقبلواللهفهذااخرتكحسابعلىالماللتنالبالرئاسةوتطمع

منليحققوأهلهبالدينيضحيأناستعدادعلىهومنهناكإن

الهالكينالبائسينبعضمافعلهالدعاةينسىولنمالاذلكجراء

فيماوحملوامعهموانخرطواالدعاةشخصياتتقمصواعندما

ظفروافلماوالرئاسةالمالحبمبطنينوكانواالدعوةيظهرهم

المصلحينبزملائهمومكرواخاسرينأعقابهمعلىانقلبوابالمراد

ولكن:الدينلهذاعداوتهموأظهروا

الغبارانخفإذاستعلم

حمارامتحتكافرس

.(1!!)ينقلبونمنقلبأىظدوأائذينوئح!)

227.:الايةالشعراء،سورة)1(



العلماءإلىالرجوعوعدمالقدوةتوافرعدم37-

مجموعةتربيةعلىيقومالعلمقليليمنالمربينبعضتجدحيث

الشبابهؤلاءتواجهوعندماطيبامسارامعهمويسيرالشبابمن

فيستحيأمورهمفيويستفتونهعليهبعرضهايقومونالمشاكلبعض

واستفساراتهمأسئلتهمبعضعلى،فيجيب؟!أعلملالهميقولأن

العمربهمتقدمفإذاشرعيدليلإلىتستندلاخاطئةإجابات

قدعندهمفعلردةفييتسببممالهمنصحهوعدمخطاهعلموا

لمحيثنفسهالمربيانتكاسإلىتؤديقدبلانتكاسهمإلىتؤدي

عناختفىوربماعنهميختفيأنويففلمواجهتهمعلقادرايعد

يعودواولم،عندهممقبولايعدلمأنهيرىلأنهككلالصالحين

به.يثقون

الشبابهؤلاءيربيإنماأنهوعلملبيباالمربيهذاكانولو

علملولهأتباعاليكونوالاالمجتمعفيصالحينرجالاليكونوا

العلموطلبةللعلماءتوجيههمعلىولحرصلهملنصحهذا

فإنبخلافهوالعملالمقصودهذامخالفةأما،منهمليستفيدوا

هوذلكوالآخرةالدنيا)خسر:تعالىقالكماشكبلاالنتيجة



ه
المنت!لمحسيراخباومر

.(1!!)لمبينأالح!ران

هويكونوأنوالعلماءبالعلمالشبابربطالمربيعلىإن

ذلكماراىمتىالعلميبضعفهالاعزافعلىقادرابالعلممتسلحا

انتكاسفيسببايكونلاحتىأدريلايقولأنمنيتحرجلا

الدعاةأنوليعلمسبقكماهوانتكاسهفيأوالملتزمينبعض

وكليربيوهذايعلموهذايعظوهذايوجهفهذاالأدواريتبادلون

.غيرهصفةتخالفبصفةيتصف

.11:الاية،الحجسورة)1(



المنت!سيراخبارمر

الحسد+38

ه

وتحدثالملةمنتخرجالتيالافاتأكثرمنالسببهذايعتبر

القلوببهالا"أمتلأتخطيرةآفةالحسدإن،الأمةصفوففيشرخا

الحسد:إلىتؤديالتيالأسبابوأهمالمريضة

الإيمانضعف-أ

لاالحاسدللأنواضحوهذا،والقدربالقضاءالتسليمعدم-ب

هذاسالولوحقهمنأكثرأعطيقدغ!يرهأنلظنهإلايحسد

حسد؟لماذاسؤالانفسهالبائس

سوفلأحسدتإذاأنكتعتقدهل،العليمالرأزقهواللهأليس

رزقفيشيئاتقدملنإنك،لهمأدلهقدرهاأرزاقمنغ!يركتمنع

وماالمحاءرزق!)وفى:تعالىاللهقالوقدكيفتؤخرهولنالله

عنهنقلهاقصةالنسفيأوردقدوبالمناسبة!!)1(،لؤعدون

جامعمناقبلت:قالأنهالأصمعيوعن:قالتفسيرهفيالسعدي

من:فقال"الإبلمنالشابالذكر"قعودعلىأعرابيفطلعالبصرة

من:قلت؟أقبلتأينمن:قال.أصمعبنيمن:قلت؟الرجل

-"والذاريات"فتلوتعلي،اتل:قال.اللهكلامفيهيتلىموضع

.22:الآية،الذارياتسورة)1(



المنت!ل!ميراخبارمر

:قال!!)1(المحاءرزق!ومالؤعون)وفى:تعالىقولهبلغتفلما

وعمدوأدبر،أقبلمنعلىووزعهافنحرهاناقتهإلىفقامحسبك

الرشيدمعحججتفلمامدبرا،وولىفكسرهماوقوسهسيفهإلى

أنافإذافالتفت،صوتهبملءيهتفبمنأنافإذاأطوفطفقت

بلغتفلماالسورةواستقرأعليفسلمواصفرنحلوقدبالأعرابي

وهل:قالثمحقا،ربناماوعدناوجدناقد:وقالصاحالاية

:وقالفصاح!)2(لحقافيوالأرف!السبما)فوربفقرأتهذا؟غير

بقولهيصدقوهلمحلف؟حتىالجليلأغضبمن،اللهياسبحان

ا.هـ..نفسهمعهاوخرجتثلاثأقالهاحلف؟حتى

المبدأبهذاآمنكيفالأعرابيهذاإلىتعالىاللهرحمكفانظر

علمفهلربهعلىتوكلهازدادوكيفقلبهفيالإيمانرسخوكيف

يؤمنألمالآجالفييقدمولاالأرزاقفييؤخرلاحسدهأنالحاسد

!)3(.لحقوالأزف!انوالسبما)دؤرث:بذلكوجلعزالثهبقسم

بالعلممتسلحاالحاسدكانفلوبالعلمالتسلحعدمج/

الخطرالمنزلقهذافيوقعولماالوعرالطريقهذاسلكلماالشرعي

وسوفوالأحاديثبالآياتيتحصنسوفبساطةوبكللأنه

الآفة.هذهفيالوقوعمنووقايةلهحرزااللهبإذنتكون

)1(

)2(

)3(

.22:الاية،الذارياتسورة

.23:الآية،الذارياتسورة

.23:الاية،الذارياتسوره



المنت!سيراخبارمر

الأسربعضعناشتهرحيثفيهايعيشالتيالبيئةد/

ويقولسائليسالوقد،بينهمالافةهذهأنتشاروالبلدانوالعوائل

وبارز:ظاهرسؤالهعلوالجواببالإنتكاس؟الحسدوماعلاقة

قدالافةهذهفيووقعواغيرهمحسدوأممنكثيرأأننجدحيث

وتجدبلتميزا،ولابروزالغيرهميريدونلالأنهمانتكسوا

أحدعلىيخفىولاالمؤامراتحياكةإلىالوضعبهيتطوربعضهم

إخوةمافعلهبلعليهالإسلامشيخزمنفيالسوءعلماءماحاكه

لمهؤلاءإن:قائليقولوقدباخيهآدمابنومافعلهبهيوسف

علوندموضعهتداركقدبعضهملأننعم:فأقولينتكسوا

ومناوئيادملابنبالنسبةالوضعولكنيوسفكإخوة،تصرفه

مختلف.الإسلا!شيخ

الإسلاممنجموعاأخرجتوالحسدالغيرةإن.العزيز.أخي

أليسالإسلاميرفضجهلأباجعلالذيما!منهاخرينومنعت

العلمأهليهودعقلاءمنعالذيمالمجيو؟اللهلرسولحسده

ولوالأميالنبيلهذاحسدهمأليس؟الإسلاممنوالكتاب

ولكننيالموضوعصلبمنلخرجتالأمثلةذكرفيأستطردت

كانحيثالإلتزامدأئرةمنالداءهذاأخرجهملمننماذجساذكر

فيوقتايضيعولادينهخدمةفيجهدايألوالابارزمقدمشاب

ينسبأنواستغربمنهأعلىهممنحسدولكنهمبادئهنشر

بالوضعذرعاضقتلقد:ليقالأنهحتىويتجاهلوهلهمالفضل



المنتطسيراخبارمر

اللهاتقياهذا:لهفقلتيعرفالذيوغيريأعملالذيفأنا

اخلاصكفيتفتشلالماذا؟عرفوهصقدالناسأنعلىغيركأتحسد

طيباتالناسمعرفةإنتقوللالماذا؟عملكأساسوتراجع

علىاعتراضهذاأنتعلمأمالكعجلتعقوبةأولهعجلت

عليهوتلوتالحسد؟منحذراللهأنتعلمأماوقدرهاللهقضاء

فض!ء!)1(وقولهمناللهءاتمهصمآعكالئاستحسدونأ!):تعالىقوله

ءايمتكئمبعدمنيرذونكملؤاتكمتأفل!عيرئىوذ):تعالى

قدحسدهذافعلكإنتعلمماأوعندأنفسهر!)2(كفاراحسهامن

إذاحسد!!)3(،شرصاسدومن)منهبالإستعاذةتعالىاللهامر

بالأرزاقيتصرفأنيريدالحاسدإن،ووبالشرأنهتعلمأما

رحمتيقسمون)أهؤ:جمعاءالبشريةبيدولابيدهليستأنهاوماجملم

بعضفؤقبعضهتمورفغناالذيخاالجؤهفىمعيشخهئمبينهم!مضنانخنرفي

أنابومااستجابوف!)4(درجت

فيالحسدضحيةأنالكبرىوالمصيبة(هدلهز!)علتربر!ليش)

اسبابا:ذلكفيوأذكروالمسحودالحاسدالحالاتبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

54.:الآيةالنساء،سورة

.901:الاية،البقرةسورة

.ه:الاية،الفلقسورة

32.:الاية/،الزخرفسورة

.272:الاية،البقرةسورة



المنت!ميراخبارمر
ه

ذرعاضاقومعادوهشانئوهكثرإذاالدعاةبعضإنحيث

وأقولمنهممايصيبهتحملهلعدملهمارضاءالدعوةوتركبالوضع

منها:أسباباالتراجعلهذاإن

إيمانه.ضعف-أ

مايصيبه.جراءمنوالاحتسابالصبرعدم-ب

.بالأسلافالاقتداءعدم-جى

حسد.حولهيقالأنمامعرفةعدم-د

لهالناسقبولوأنيعيشهاالتيالمرحلةأهميةمعرفةعدمهـ-

نعمةذيكلوإنبذلهامنلابدوتضحيةثمنلهيكونسوف

ماكليتحملوأنطريقهعلىيثبتأنالداعيةعلىإنمحسود

والحسدالحقدأهلشرمنباللهيستعيذوأندعوتهسبيلفيأصابه

.بغيظكغ!)1(كوتوأقل)شعارهيكونوأن

فييقعلاحتىالحسدعنوالبعداللهتقوىالشبابعلىإن

ويلبسالحسدطريقلهميزينالشيطانإنوليعلمالشيطانحبال

فيدرسايلقيقدأحدهمإنحتىاسمهبغيرويسميهفيهعليهم

بساطةوبكللأنهشعوردونمافيهواقعوهوالحسدمنالتحذير

الافة.هذهمننفسهءيبري

.911:الآية،عمرانالسورة)1(



المنتطسيراكباومر

المتابعةعدم+93

ه

بعدهوفهاأصحابهتفقدعلىحريصالمجزاللهرسولكانلقد

عنفيسالاليومهذافيأعمالهمعنأصحابهيسالالفجرصلاة

تمسكمدىليعرفالجنائزتبعومنالمرضىعادمنوعنالمتصدق

علىالبقيةويندبأداهامنعلىوليثنىالطيبةالخصالبهذهاصحابه

فيأصحابهعنيسألداؤدوأبيالدارميعندكماهاهوبلأدائها

تقمامرأةعنويسالبلفلانوأينفلاناينفيقولالفجرصلاة

يصيبلاانعلى!ؤمنهحرصاذلكوكلافتقدهاعندماالمسجد

نقصمنماعندهمويعالجالأعمالاداءمنمايمنعهمأصحابه

"نعم:ويقولعليهيثنيثمعمرابنعبداللهعنفيسالوقصور

متابعةعلىع!يوالرسولفحرص"الليليقومكانلواللهعبدالرجل

ويستمربلقصورمنعندهحصللماعبدالثهينبهجعلهأصحابه

فلماا!نقصهذامعالجةعلىحرصهمدىليعلملعبداللهمتابعتهعلى

اوصاهالنفلبهذانقصمنأجتابهلماالصحابيهذابمعالجةعلم

تكنلاياعبدالثه:لهوقاللذلكفحفزهالليلقياميدعبالاع!يم

لخرجتالأمئلةبذكراسترسلتولوفتركهالليليقومكانكفلان

نأعليهالمسلمإنوأقولهاهنااقفولكننيالموضوعصلبعن

وكلكمراع"كلكمالحديثفيجاءوكمااللهاسترعاهمنيتابع



المنت!سيراكبارمر

طث!!خ!تر!نر!!!!تن!بم!!ج!ءض!يرمم!يرء!!صفيك!ير33:قي!يض،؟كثيم!كأفي!غ3%ئر؟ل!-سسء؟؟قي-؟!كاآتم!!!س

عندمافعليهأبنائهبمتابعةمطالبفالأب"رعيتهعنمسؤول

أستفحالهقبلاصولهمنبإجتذاذهيبادرأننقصأيعليهميلاحظ

تجاهوالوالدةصاحبهنحوالصابعلىذلكمثليجبوكذلك

قريبهنحووالقريبجارهنحووالجارأخمهاتجاهوالأخولدها

يعتبرلأنهالمربيوالشيخالأستاذعلىالكبرىالمسؤوليةتظلولكن

غضبهويتقبللغيرهيكشفهلاماله"فيكشفالتلميذاسراروعاء

صورمنصورهأيتلميذهعلىالشيخيلحظفعندماومتابعته

يؤجلوألاالأيديمكتوفيقفألابعضهاساوردوالتيالفتور

وخيمةشكبلاعوأقبهالظواهرهذهمعالجةفيالتاخرلأنالموضوع

الظواهرومنالعلاجعليهصعببالمعالجةيوماالشيختاخروكلما

:.مايلي

.الحضورعنالتأخرأوالدروسعنالتغيب-أ

.الدروسمتابعةعلىالحرصعدمأوالحفظفيالإهمال-ب

يوميا.القرانمنالمحفوظكميةتخفيف-ج

.الثيابإطالةأواللحيةمنشيءأخذ-د

للعزلةيميلأوالمزحيكثركأنالطالبصفاتبعضتغيرهـ-

قدالظوأهروهذهالآخرينإلىالإساءةأوالغضبمنيكثرأو

فعلىالأنظارلفتأوللجماعةلتركهمذريعةلتكنالشبابيتخذها

وعلاجأصحابهاومناقشةالظواهرهذهبعلاجالمبادرةالمربي

شخصيابيمرموقفوأذكرالنهايةبدايةتكونلاحتىمشاكلهم

معالجتهفيوتأخرتتعاملهفيتغيرالشبابأحدعلىلاحظتحيث



المنت!سيراخبارمو

الأعذارلهالتمسفبدأتبانقطاعهفوئخاثموزاداستفحلحتى

فوجدتهلزيارتهفذهبتغيابهطالحتىوضعهمنالتأكددون

ولاالعذلالسيفسبقولكنمعالجتهفحاولتأخرىشخصية

رعيةاللهاسترعاهمنكلأذنفيهمساتمجردولكنهاأطيلأنأريد

متابعةعلىيحرصواأنالمساجدأئمةأوجهأنأنسىلاكما

وأبالحضورالتأخرحيمسامنتغيرملاحظةفعندمأموميهم

بصورةالرواتبالسننإهمالأوالصلاةبعدبالانصرافالاستعجال

كانشاباأنالوضعوأذكريتأزملالكيعنهممعروفةتكنلم

الصفوفثمالصفوفبأطرافيصليبدأثمبالحضورالمؤذنيسابق

لوالشابهذاأنواعتقدبالمناسباتإلانراهلاأصبحناثمالخلفية

هذهإلىوصللمالمعالجتهالإمامرأسهموعلىالمسجدجماعةبادر

الموفق.واللهالحال



كا

الزص!+04

المنت!سيراكبارمر

ولاصالحاتفتياتمنالزواجعلىالشبابمنكثيريحرص

بغيمه.الشبابمنكثيريجدوفعلطيبعملهذاأنشك

إمرأةتزوجفلانالناسبينويترددالشابهذأيتزوجثمومن

الإثنينتصومامرأةتزوجفلان!تقيةإمرأةتزوجفلان!صالحة

منيغيرلمالشابهذأإنحدثالذيولكن.وهكذأ.والخميس

الفتاةتلكتعدفلموضعهاتغيرالفتاةبل.شيء.وضعه

السر.فماتقدمزوجهاعلىالأهليلحظولم..الصالحة

بينوهيزوجتهعلىأثرقدالشابهذأإنلييظهركماالسر

الأغافيسماععلىفيجبرها..المغسلبيدكالميتيقولونكمايديه

حتىوقتهافيالصلاةأداءوعدمبالليلوالسهرالأفلامومشاهدة

زوجها.افعالبسببالالتؤأمتركتقدالفتاةهذهتجد

تضحينولااللهاتقينلهنفاقولالفتياتباذانهمسةهناوها

وعدمالزوجبدعوةعليكالفسقةهؤلاءأجلمنبدينكن

انتكاسكثرةالملاحظلأنالجهودجميعوأبذليلهالاستسلام

لابانالإسلاملفتاةنداءوأكررالأزوأجهؤلاءبسبببالفتيات

هباءيذهبالتزامهاتجعلولاالماجنلهذألحبهاضحيةالدينتجعل

.المنحرفهذاعيونأجلمنمنثورا



المنتطسيكاخبارمر
ه

اخوتهاوكانوالصلاحللتدينرمزكانتفتاةعنصدمتلقد

وتقوموالخميسالإثنينتصومفكانتبالتدينالمثلبهايضربون

لخطبتهافتقدمالأعراسحضورعنوتتورعبللسانهاوتحفظالليل

عريسهابهاوطارترددبدونأهلهاوزوجهاثريةلأسرةينتميشاب

أصواتفسمعتضخمفندقفيوأسكنهاالمملكةخارجإلى

زوجهاوبدأحياتهافيمرةولأولالفندقهذاأرجاءفيالموسيقى

منحياءساكناتحركولممشدوهةوهيالفضائيةالقنواتيقلب

فاللها..رداءوإرتدتالإلتزامرداءخلعتحتىوهكذااالزوج

.المستعان



ا!لنتسيمبأخباوفصل



ا



ه

عنفوهبنالرجال

المنتطسيراكبارمن

والهعليهأدلهصلىالنبيعلىقدم:فقالحاتمأبيابنذكره

فأسلموا،رجلأعشربضعةوكانوا،حنيفةبنيوفدفيوسلم

ذلك.يقولأبيسمعت

فيعمربنسيففروىالكفر،علىوقتلارتدلكنه:قلت

،حيانبنفراتخرج:قالالبجليقيسبنمخلدعن،الفتوح

:فقاللمجمالثهرسولعندمنوأبوهريرةعنفوة،بنوالرجال

غادر"لقفامعهوإنأحد،منأعظمالنارفيأحدهم"لضرس

فخراالرجالقتلوفراتاهريرةأبابلغأنإلىذلكفبلغهم

فيكانقال:خديجبنرافععنالواقديوروى.ساجدين

فيماوالخيرالقرانلقراءةواللزومالخشوعمنعنفوةبنالرجال

معناوالرجاليوماعلينافخرج،عجيبشيءلمج!اللهرسوليرى

فإذافنظرترأفع:قالالنار،فيالنفرهؤلاءأحد:فقال،جالس

فجعلت،والرجالعمرو،بنوالطفيلأروىوأبوأبوهريرةهم

؟الرجالمافعلسألتحنيفةبنوارتدتفلما،وأتعجبأنظر



هالمنت!سيراخبارمر

الأمر،فيأشركهاللهرسولأنلمسيلمةوشهدافتتنفقالوا:

يقولالرجالوكانقالوا:الحقهوع!مماللهرسولماقال:فقلت

صلىاللهورسولمسيلمةيعنيكبشناإلينافأحبهماانتطحاكبشان

)1(.وسلموالهعليهالله

وقرأعصيهالنبيإلىوفدقدهذاالرجالكانوقدكثيرابنوقال

يدعوهماليمامةأهلإلىفبعثهبكرأبيإلىالردةزمنوجاءالبقرة

بالنبوةلهوشهدمسيلمةمعفارتد.الإسلامعلىويثبتهماللهإلى

يوماكنتهريرةأبيعنعكرمةعنطلحةعنعمرابنسيفقال

فيكمإن:فقالعنفوةابنالرجالمعنارهطفيع!ؤالنبيعند

أناوبقيتالقومفهلكأحد.منأعظمالنارفيضرسهلرجلا

لهوشهدمسيلمةمعالرجالخرجحتىلها.متخوفاوالرجال

إسحاقابنرواهمسيلمةفتنةمنأعظمالرجالفتنةفكانتبالنبوة

المقدمةعلىجعلوقدخالدوقرب.هريرةأبيعنشيخعن

مرتوقد.حذيفةوأبازيداالمجنبتينوعلى.حسنةبن،شرحبيل

مجاعةعليهمفارسا.ستينوقتلأربعينمنبنحوالليلفيالمقدمة

وهوعامروبنيتميمبنيفيلهثارلأخذذهبقدوكان.مرارةبن

.446ص2جالعسقلانيحجرلابنالصحابةتميزفيالإصابة)1(



المنتطسيواخبارمر

!!يرفيصبريرئر!ءبمكبمكا"!سيهحربمبهيهبمق!ء!منرصضنن!تنغظ3333كوو"بمبر!غر7خفيس//33يزءتج!بخ!لألأ//333كاضفيفي:سسيم:كبه!ئر؟؟لالا%لالأس3"بر/في/3!/ير؟؟كاكافيك!!!!فيىكاس333%!لأت-"؟3؟3/3بر

اخرهمعنخالدإلممابهمجيءفلمافأخذوهمقومهإلممارأجع

مجاعةسوىكلهمأعناقهمبضربوأمريصدقهمفلمإليهفاعتذروا

بنيفيسيداوكانوالمكيدةبالحربلعلمه.عندهمقيدااستبقاهفأنه

لهم:قالعليهعرضوالماخالداإن:ويقالمطاعاشريفاحنيفة

فقتلهمنبيومنكمنبيمنانقولقالوا:؟حنيفةيابنيتقولونماذأ

عداتريدكنتإنالرجلأجمها:لهفقالساريةاسمهواحدأإلا

مرارةبنمجاعةيعني-الرجلهذافاستبقشراأوخيراهذابعدول

:وقالأمرأتهمعالخيمةفيوجعلهمقيداخالدأاستبقاهفا-

يوماليوملقومهمسيلمةقالالجيشانتواجهفلماخيرابهاستوصى

حظياتغ!يروينكحنسبياتالنساءتستنكمهزمتمإنأليومالغيرة

نزلحتىالمسلمونوتقدمنساءكموامنعواأحسابكمعنفقاتلوا

ورأية.عسكرهبنفضرباليمامةعلىيشرفكتيبعلىخالدبهم

قيسبنثابتمعالأنصارورايةحذيفةأبيمولمماسالممعالمهاجرين

معالخيمةفيمقيدمرارةبنومجاعةراياتهاعلىوالعربشماسبن

جولةفكانتوالكفارالمسلمونفاصطدمخالدامرأةتميمأم

الوليدبنخالدخيمةحنيفةبنودخلتحتىالأعرأبوانهزمت

،هذهالحرهنعمتوقالمجاعةأجارهاحتى،تميمأمبقتلوهموا

بنزيدقتله،الجولةهذهفياللهلعنهعنفوةبنالرجالقتلوقد

:شماسبنقيسبنثابتوقالبينهمالصحابةتذامرثمالخطاب



المنتطسيراكبارمك

ونادوا،أقرانكمماعودتمبئس

له)1(.فخلصت

932.!6/328،والنهايةالبداية)1(

ياخالداخلصناجانب:



فالئعهمئهافاثنسلخءايتناءاتيتهانذىنباعلتهتمواتل)تعالىقال

أظد!!ولبهئه،بهالرفغنهسئنا!ولؤائغاوجمتبنف!ناالث!تطن

أؤتتز!هيئهثعلتهتخملإنل!ئباكمثلفثل!هولهواتبعلأزضا

لعفهتمالقصصفأقصصلايخننأكذبواالذلىائقؤمصمثلذلكيتهثأ

كانواوأنفسهتملايتناكذبوأأنذيناتقؤممثلاسا!يتفكرون

جمأ!و.يظدون

فىنزلتإنهافقيلالآيههذهنزلتفيمنالتفسيرأهلواختلف

بنأنهاببلعامالأقوالأشهرولكنبغيرهوقيلالصلتبنأميه

فلاالدعوهمجابوكانالمتقدميناسرائيلبنىمنوكانباعورا

وكانالأعظماللهاسميعلموكانإياهاعطاهاإلاشيئااللهيسال

النبوهأتيبأنهالعلماهلبعضاغرببلالجبارينمدينهمن

قال"إنهانهعباسابنعنرويوقدصحيحغيروهومنهافانسلخ

إلىأىإليهبلعامعمبنوذهبمعهومنبالجبارينموسىنزللما

جراءمنبهمالمحدقوالخطروقومهموسىقوةلهوشكوبلعام

معهومنموسىيردأناللهدعوتإنإنىلهفقالأرضهمدخول

اللهفسلخهعليهمدعاحتىيهيزالوافلمواخرتىدنياىذهبت

يوشعبعثسنهالأربعونانقضتلما:السدىوقالعليهماكان

نأأمرهماللهوأننبىأنهفاخبرهماسرائيلبنىفدعانبيانونبن



المنت!سيراخباومر

اسرائلبنىمنرجلوانطلق،وصدقوهفبايعوهالجبارينيقاتل

لعنه"فكفرالمكتومالأعظمالاسميعلمعالماوكانبلعاملهيقال

إذافإنياسرائيلبنىلاترهبوالهموقالالجبارينوأتى"الله

شاءفيماعندهوكانفيهلكهمدعوهعليهمأدعوافقاتلهمخرجتم

لهاتاناينكحفكانلعظمهنالنساءلاياتىكانانهغيرالدنيامن

)فاتبعهتعالىوقولهمنها!)فانسلختعالىاللهقالالذيوهو

وأطاعهامتئلأمرهفمهماأمرهوعلىعليهاستحوذأي!الشيطان

البائرينالحائرينالحالكينمنأي!الغاوينمن)فكانقالولهذا

الموصلىيعلىابوالحافظرواهحديثالايةهذهمعنىفيوردوقد

بنمحمدحدثنا:مرزوقبنمحمدحدثنا::قالحيثمسندفى

فىالبجلىجندبحدثناالحسنحدثنا:بهرامبنالصلهعنبكر

قالحدثهعنهاللهرضىاليمانبنيعنىحذيفهأنالمسجدهذا

حتىالقرانقراءرجلعليكمأتحذفمما"إنع!ي!اللهرسول:قال

اللهماشاءإلىاعتراهالإسلامرداوهوكانعليهبهجتهرويتاذا

ورماهبالسيفجارهعلىوسعىظهرهوراءونبذهمنهانسلخ

الرامىأوالمرمىبالشركأولىأيهمااللهيانبيقلتقال..بالشرك

منكانبهرامبنوالصلتجيدإسنادهذا"الرامي"بلقال؟

أحمدالإماموثقهوقدالإرجاء،سوىبشيءيرمولمالكوفيينثقات

)ولؤشئنالرفغنهتعالى:وقالوغيرهامعينبنويحىحنبلبن

أتيناهاالتيبالاياتالدنياقاذوراتمنالدنسمنرفعناهأىبها!

الحياةلزينةمالأى)ولبهئه،أ!لدإهـالأزض!:تعالىوقولهإياه



[لمنت!سيراخباومر

?غ!لألأ؟!س؟!!!*"فيلأء؟ترغ!ك!في!؟بر؟++؟!؟ت"؟كا*ك!في؟؟لأ!+!كالألألألأ:لألأ!شكاكالألألألأنر/لألأ!لألأ!:بر"بء+:؟لأ+لأخنيلأكاكافيكائر:"%3+لألألأنرنر!-كافيكالأغ!ع*وو؟صكاءكاكابزإ!+:لألأ+:كاكا:سكاشكاءكا!

منغيرهغرتكماوغرتهلذاتهاونعيمها،علىوأقبلوزهرتهاالدنيا

ولكن،مختلفةبرواياتالقصةهذهسيقتوقدوالنهىالبصائراولى

بنىعلىالقصههذهيقصانتحمدانبيهأمراللهأنبينهماالجامع

عنوابعادهاياهاللهفىلهجرىومابلعامبحالالعالمينإسرائيل

فىالأعظماللهاسمبتعليمهعليهاللهنعمةاستعملأنهبسببرحمته

عبدهإتباعالإيمانوشعبالرحمنحزبدعابلبلربهطاعةغير

تعالى:قاللذاعمرانينموسىاللهكليمالزمانذلكفىورسوله

أعطاهمقداللهفإنمئلهيكونواأنيحذرواأي!هويتفكرون)لعلهم

صفةبايديهموجعل،الأعرابمنعداهممنعلىوميزهمعلما

وأولاهمالناسأحقوهمأبناءهميعرفونكمايعرفونهاالرسول

.2(ج/كثيربنتفسير)ومناصرتهومؤازتهباتباعه



المنتيسيراخبارمر

القصيميعبدالله

ه

الذيالقصيميعبداللهالعصرهذافيالمنتكسينأشهرمنلعل

عليهوأثنىالعقيدةعلموخاصةفيهوبرعكثيراالعلممننال

وعلوالجماعةالسنةأهلنحالفيعلالردفيقلمهوجردمعاصروه

كتابهفيالدجويعلفردعبدالوهاببنمحمدالإمامفيالقادحين

الوهابيينبينالحاسمالفصلكتابهوألفالنجديةالبيارق

هذافيكتبماأروعمنإنهيقالالوثنيةعنكتابوله،ونحالفيهم

.المجال

وكانكتاباتأبطوقدإلاقطنرهلمإننا:معاصروهعنهقال

غيرالعابدانتكاسأنالمعلومومنالبخاريصحيحبقراءةمولعا

اللهوصفهمالذينالعلماءانتكاسهوالعجيبولكنمستغرب

عبادهمقالله!!ايخمشى):تعالىقالتعالىدلهخشيةالناسأشدبأنهم

يوقفولمبهتنخركانتآفةبهكانتالرجلهذاولكناتعلنؤا!

شافتهامناستئصالهاعليحرصولممعالجتهافييبادرولمجماحها،

ومرتداالإيماندائرةخارجوأردتهمبرماقضاءعليهقضتحتى

:بنقاطألخصهاالآفةوهذهبالرحمنكافرالإسلامعن

الآخرين.تحقير-أ

وتزكيتها.النفسعلالثناء-ب



المنتطد!ميراخباركامر
يزعمكماوقرناءهالعلمأهلمنأندادهمنقبلهلمنالحسد-ب

.!رئكرتهتيقسمونأهؤ)

وقد،بالنفسوالإعجابالغروريجمعهاالنقاطهذهوجميع

قوله:ذلكومنكتبهفيبهايبدأالتيأشعارهالافةلهذهشهد

الأمرفيالمقدمكنتأنصقوالو

النكرالحادثلدىغيرييطلبواولم

ابتغواإذاإليالايرغبواولم

الفكرعنيعذبانوحزمارشادا

الذكاذكرمتىغيرييذكروولم

البدرغيبةلدىغيرييبصرواولم

برجهاغيرفيالشمسالاأنافما

البحرلججفيالدرإلاأناوما

العلامنيراممابقوليبلغت

والسمرالصوارمنقدضرنيفما

ومنطقيالمضاععلميعلىأسفت

الفخرغايةأدركالوأدركاوقد

أديبهميحفظونقومكلأرى

والشكروالمالبالعزويحزونه

لأديبهمعندهممامعشريخلا

والهجروالبغضالممقوتالحسدسوى



المنتحسيراخبارمر

مخايلذوءفاشيفيهمقاماذا

الحرالعليالموالحسبعلىتدل

المدىيبلغأنقبلغضاأطاحوه

بالكسرالخضرأعوادهعلىوقاموا

رأواذاأراهمأنخانيومما

وا!عروالدينالعلمدعىغبيأ

والرضاوالعطفبالألطافتولوه

لمحدهرا!وادثذللهوذلمحوا

مبلدجهولمنفيهمعزفكم

حبرومنعليممنمنهمذلوكم

فإننيبالبيانذرعاضقتلقد

قدريعندهمناقصابيانيرأيت

رأيتناأنيا!لفيورصي

يدرييكنلممنكللدينايسود

حائرأالحرتتركدهرنوائب

الحرسوىلديهجظلوموليس

أيضا:وقال

واحدابييعدلواأنلهمحاشا

أنبائيلهموضحتمابعدمن

أديبهميعيلأنمنوأعيذهم

ا!اءفيالناسكلوأديب



المنتعد!ميراخبارمربربم

وتمدحيتحدثيعلىعابوا

وذكائيوشجاعتيباصالتي

أخلاقهالفتىماخيبحلمإن

ولمخاءتماخفأيسضا

وكيف،إسلامهبعدارتدكيفالبائسهذاإلىاللهرعاكفانظر

كتاباوألفبلوالكاسوالغاني!الكفرأصحابجلسائهمنأصبح

والفضلالعلمأهلبعضلهفتصدىوأهلهبالتوحيدبهيستهزيء

والمنه.الحمدفللهضلالتهوردزيغهوكشف

وأعتقدفيهاوقعالتيالمهلكةهذهفيالوقوعمنالحذرفالحذر

عليه.والإصرارالغرورأنه

ملاحظة:

أنفسهمعلىالثناءالشعراءمناعتادهالذيإن:قائليقولوقد

:وجوهمنفالردأشعارهمخلالمن

!.انفسكمتزكوا)ولاالعربفعللابالشرعالعبرة-ا

خبرفيحدثماوهذادنيويةأمورفيالتزكيةتقبلقد-2

شرعأ.مقبولةغيرشرعيةأمورفيالتزكيةولكنمالكبنكعب

لتحظىقصيدتهعلىالشاعريثنيأنالعربعنداشتهر-3

وإنالمعقولبحدودفهونفسهعلىأثنىولونفسهعلىلابالقبول

ممقوتا.كان

البائس.هذافعلكماوتحقيرهمبالاخرينالاستهزاءعدم-4



المنت!سيراكبارمر

قارونقصة

علتهتمفبغىموسىقؤيرمن!اتقردنإن!):تعالىاللهقال

لاقؤم!ل!قالإداتقؤهأؤلىبائصبةلننوأمفاتحهوإنمااتكنوزمنوءانيئه

ولاالدارالأختهالئهءاتعففيما!وأبتغأئفرصين!متلاالئهإنتفرح

اتفسادتبغولاإلحكالئهأخسن!ماوأخسنالذيخامفنص!يبكتنممرر

يعلتمأولتمعلوعضدىعكأوتيتمرإنماقال!المحفسدينمجبلااللهإنالأزض!فى

ولاخمعاوأتحز!ؤهمنههوأشدمنأتقرونمفقت!ءمنأقلكقدالئهأت

ائذجمتقالع!زينتهفىقؤيهفىفخرج!الخرموتذدؤبهصعنلمجممل

!حلذوإنهقردنأوفمامثلفايخلتتالذئياألمجؤةلرلدوت

ءامفلمنضترالئهثوابوتلتمألعقمأوتوأألذلرروصق!ال!عظيص

فماالأزضولدالضبهءلخسفنا!ألصخبروتإلايلقنهاولاصخلحأوعمل

!وأضبحأقنتصرينمنكاتوماأدتهدونمنينصرون!فئةمنل!!ان

مقيشاءلمنألررفئتس!اللهوئكلثيقولونبألأتسنهم!تمنواائذلى

لك!اثبهفبمونوت!ئهولايفلحبخالخسفعلثنااللهفنأنلؤلاويقدرعباده

وأئعقبةنساداولاالأزضفىعلؤايرلدونلالنذيننخعيماالأخؤالذار

.[القصص]سوره!!لفمئقين

ابنعنجبيربنسعيدعنعمرو،بنالمنهالعنالأعمشقال

النخعيإبراهيمقالوكذا،موسىعمابنقارونكان:قالعباس



المنت!سيراخبارمر

ديناربنومالكوقتادةحرببنوسماكنوفلينالحارثبنوعبدالله

بنوموسىقاهثبنصهيببنقارونهو:فقالوزادجريجوابن

كانأنه:العلمأهلأكثرقولوهذا:جريرابنقالقاهثينعمران

:قتادةقالموسىعمكانأنهعباسابنقولورد،موسىعمابن

نافقكمانافقاللهعدوولكنبالتوراةصوتهلحسن"المنوريسمىوكان

فيزادحوشببنشهروقالمالهلكثرةالبغى،فأهلكه،السامري

قومه.علىترفعاطولاشبراثيابه

علىحملهايئقلكانمفاتحهأنحتى،كنوزهكثرةتعالىاللهذكروقد

كانتإنهاقيلوقدالشداد.الرجالمن"الناسمنالجماعة"أيالفئام

أعلم.واللهبغلاستينعلىتحملكانتوإنهاالجلودمن



الراهببرصيصا

له:يقالكانإسرائيلبنيمنعابداأنالتفسيرأهلذكر

،الشيطانعليهيقدرلاسنةأربعينلهصومعةفيتعبدبرصيصا

يكفينيمنكمأحدألا:فقال،الشياطينمردةيوماإبليسفجمع

أكفيكه،اناالأنبياء:صاحبوهو،الأبيضفقالبرصيصا،

لاوكان،يجبهفلمفناداهصومعتهوأتى،الرهبانصفةعلىفانطلق

عشرةكلفيإلايفطرولاأياء،عشرةكلفيإلاصلاتهعنينفتل

صومعته،أصلفيالعبادةعلىأقبليجيبهلاأنهرأىفلما،أيام

حسنة،هيئةعلىيصليمنتصبأفرآهاطلعبرصيصأ،انفتلفلما

منأقتبس،معكأكونأنأحببتإني:فقال؟حاجتكما:فنافىاه

إني:برصيصافقال،العبادةعلىونجتمع،بادبكوأتادب،عملك

فلم،يصليالأبيضوأقبل،صلاتهعلىأقبلثم،عنكشغللفي

راىفلما،يصليفرآه،انفتلثميوما،أربعينبرصيصاإلمهيقبل

له،فأذن،القولعليهفاعاد؟حاجتكما:قالاجتهادهشدة

ولايوما،أربعينكلإلايفطرلاحولامعهفاقام،إليهفصعد

ذلك،علىزادوربمايوما،أربعينكلفيإلاصلاتهمنينفتل

نفسه،إليهوتقاصرتشانهأعجبه،اجتهادهبرصيصارأىفلما

ليفإن،عنكمنطلقإنيلبرصمصا:الأبيضقالالحولحالفلما



المنت!ميراخبارمر!ر!

عنكيبلغناوكان،أرىمماأجتهاداأشدأنكظننتغيركصاحبا

فلما،مفارقتهوكرهبرصيصا،علىذلكفاشتد،أرىالذيغيم

بهااللهيشفيأعلمكها،دعواتعنديإن:الأبيضلهقالوذعه

لأن،المنزلةهذهأكرهإنيبرصيصا:فقالالمبتلىبهاويعافي،السقيم

عنفيشغلونيبهذا،الناسيعلمأنفاخافشغلا،نفسيفيلي

:فقالإبليسإلىانطلقثمإياها،علمهحتىبهيزلفلم،العبادة

فخنقه،لرجلفتعرض،الأبيضفانطلق،الرجلأهلكتواللهقد

جنونابصاحبكمإن:لأهلهفقال،متطببرجلصورةفيجاءهثم

ولكن،جنيهعلىأقوىلاإني:لهمفقال،نعمقالوا:فأ"عالجه؟

انطلقوا:قالدالنا،،لهفقالوا،فيعافىلهيدعوامنإلىسصأرشدكم

إليه،فانطلقوا،الأعظماللهاسمعندهفإنالعابد،برصيصاإلىا

يفعلالأبيضوكان،الشيطانعنهمفذهب،الكلماتبتلكفدإعا

ذلكطالفلما،فيعافونبرصيصا،إلىيرشدهمثم،ذلكبالناس

ثلاثةلها،إسرائيلبنيملوكبناتمنجاريةإلىانطلقعليه

أعالجها،:فقالمتطببصورةفيإليهمجاءثمفخنقها،،إخوة

ولكنيطاقلاماردلهاعرضالذيإن:فقال.نعمقالوأ:

لها،دعاشيطانهاجاءفإذا،عندهتدعونهارجلإلىسأرشدكم

منا،يقبلهاأنلنافكيفقالوا:برصيصا،:قالهو؟ومنقالوا،

فيفضعوهاوإلاقبلها،إن:قالذلك؟منشاناأعظموهو

فأبى،إليهفانطلقوا،عندكأمانةهي:لهوقولوا،صومعته

فيضعوها:قالأنهالرواياتبعضوفي،عندهفوضعوها،عليهم



ثبم؟المنتطد!ميراخبارمر

فجماءفوضعوها،،صومعتهنجبإلىغاروهوالغار،ذلك

إلىوتنصرف،تعافىبيدكفامسحهاإليهاانزل:لهفقالالشيطان

ب!فإذافيها،الشيطاندخلالغاربابإلىدنافلما،فنزلأهلها،

حم!نامثلهيرلمشيءإلىالعابدفنظرثيابها،عنهافسقطت،تركض

فجصل،أذنهعلىوضربعليها،وقعأنيتمالكفلموجمالا

قديابرصيصاويحك:الشيطانلهفقال،حملتأنإلىإليهايختلف

عن!ا:سالوكفإن؟وتتوبهذهتقتلأنلكفهل،افتضحت

ثمودفنها،قتلهاحتىبهيزلفلمبهافذهبشيطانهاجاء:فقل

يسالونأخوتها،جاءإذصلاتهعلىفأقبل،صومعتهإلىرجع

شيطانههاجاء:قالأختنا؟فعلتمابرصيصايافقالوا:عنها،

أنهالرواياتبعضوفيوانصرفوافصدقوه،أطقهولمبها،فذهب

لهاينظرونفتفرقواإليكمفرجعتاللهفعافاهالهدعوت:قال

ويحك،:فقالمنامهفيكبيرهمإلىالشيطانجاءأمسوافلماأثرا،

منكذاموضعفيدفنهاوإنهوكذاكذابأختكفعلبرصيصاإن

عليهفتتابع،ذلكمنخيروبرصيصا،حلمهذا:فقالكذا،جبل

إلىثم،كذلكالأوسطإلىفانطلق،يكترثولا،ليالثلاث

وكذاكذارايتلقد:لإخوتهالأصغرفقال،ذلكمثلالأصغر

برصيصا،فاتوا،واللهوأنا:الأكبرفقالواللهوأنا:الأوسطفقال

اتهمتموني،فكأنكمبحالها،أعلمتكمقد:فقالعنها،فسالوه

:فقالالشيطانفجاءهموانصرفوا،واستحيوا،،واللهلاقالوا:

منلخارجإزارهاوإنوكذا،كذاموضعفيلمدفونهإنهاويحكم



المنتطسيراخباركامر
لماللهياعدوفقالوا:فرأوها،عنها،فحفروافانطلقواالترابا،

حبلأعنقهفيوجعلوا،أوثقوهثم،صومعتهفهدموااهبطقتلتها؟

له،عرضالشيطانأنوذلك،نفسهعلفأقرالملكإلىقادوهثم

فعرض،وصلبهبقتلهالملكفامر،فاعترفتكابر،تقتلهاثم:فقال

الذيصاحبكأنا:قاللا،:قال؟أتعرفني:فقال،الأبيضله

أماأهلها،خنتأمانةفياللهاتقيتماويحك،الدعواتعلمتك

نفسكففضحتأقررتحتىذلكيكفكألم؟االلهمناستحييت

أحدولا،تفلحلمالحالةهذهعلمتفإن؟االناسمنوأشباهك

حتىخصلةفيتطيعني:قال؟أصنعفكيف:قال،نظرائكمن

:قالهي؟ما:قال،مكانكمنوأخرجك،بأعينهمواخذأنجيك

عاقبةصارتمنكأردتالذيهذأ:فقال،لهفسجدليتسجد

المثلهذااللهفضرب.قتلثممنك!بريء)أنيكفرتأنأمرك

أسلموهم.ثمالمنافقونغرهمحينلليهود



المنتطسيراخبارمر

!هويديهلحىالظالميعض!الوويوم

عنالجزريعثمانعنمعمرعنمصنفهفيعبدالرزاقوروى

قا)،:ببعضهالزهريوحدثنيمعمر:قالعباسابنمولمطمقسم

أبيبنعقبةفقالالتقياالجمحيخلفبنوأبيمعيطأبيابنإن

خلفبنأبيوكانالجاهليةفيخليلينوكاناخلفبنلأبيمعيط

لاقال:عقبةذلكسمعفلماالإسلامعليهفعرضالنبيأتى

:قالوتكذبهوتشتمهوجههفيفتتفلمحمداتاتيحتىعنكأرضى

معيطأبيبنعقبةأسربدريومكانفلماذلكعلىاللهيسلطهفلم

عقبة:فقاليقتلهأنطالبأبيبنعليلمجمالنبيفأمرالأسارىفي

بكفرك:قاللم؟:قال.نعم:قال؟أقتلهؤلاءبينمنيامحمد:

فبلغنا:مقسموقالمعمرقالورسولهاللهعلىوعموكوفجورك

أبيبنعليإليهفقامقالالنار.:قال؟للصبيةفمنقالأنهوالله

عنقه.فضربطالب

رسولذلكفبلغمحمدالأقتلنوالله:فقالخلفبنأبيوأما

سمعممنرجلفانطلق:قالاللهشاءإنأقتلهأنابل:فقاللمجصالله

مالمحمدقيللماإنه:فقيلخلفبنأبيإلىلمجصالنبيمنذلك

بالئهأنشدك:وقالذلكفافزعهاللهشاءإنأقتل!أنابل:قالقلت

يسمعوالملأنهمنفسهفيفوقعتنعم:قالذلك؟يقولأسمعته



المنتطسيراخبارمر

بنأبيخرجأحديومكانفلماحقاكانإلاقولايقولرسول

عليهليحمل!شيمالنبيغفلةيلتمسفجعلالمشركينمعخلف

ذلكرأىفلما!شيمالنبيوبينبينهالمسلمينمنرجلفيحول

بهافجزلهالحربةفاخذعنهخلوا:لأصحابهقال!شيماللهرسول

الدرعوفوقالبيضةتسبعهوتحتترقوتهفيفيقعبهارماه:يقول

يخوركمايخورفجعلجوفهفيالدمواحتقندمكبيرمنهيخرجفلم

هذا؟ماوقالوا:يخوروهواحتملوهحتىأصحابهفاقبلالثور

لقتلنيبريقهإلايصيبنيلملووالله:فقالخدشإلابكمافوالله

يذبأهلبيالذيكانلوواللهاللهشاءإنأقتلهأنا:قالقدأليس

إلىماتحتىذلكنحوأويوماإلالبثفما:قاللقتلهمالمجاز

قوله:إلى!يديهعلىالظالميعض)ويومفيهأللهفأنزلالنار

خذولا!.ل!نسان)الشيطان

ابنأخرج68صجهالمنثورالدرفيالجوزيابنأوردها

جبيربنسعيدطريقمنصحيحبسندالدلائلفيوأبونعيممردويه

وكانيؤذيهلا!شيمالنبيمعيجلسكانأبامعيطأنعباسابنعن

معيطلأبيوكاناذوهمعهجلسواإذاقريشبقيةوكانحليمارجلا

خليلهوقدمأبومعيطصبا:قريشفقالتبالشامعنهغائبخلمل

فقالت:؟عليهكانممامحمدفعلما:لامرأتهفقالليلاالشاممن

فباتصبا:فقالتأبومعيطخليليفعلما:قالأمراكانمماأشد

التحيةعليهيردفلمفحياهأبومعيطأتاهأصبحفلماسوء!بليلة



المنتطد!ميراخبارمر

وقدتحيتكعليكأردكيف:فقال؟تحيتيعينتردلامالك:فقال

ءيبريفما:قالنعم؟:قالقريشفعلتهاأوقد:قالصبأت؟

وجههفيوتبزقمجلسهفيتأتيه:قال؟فعلتأناإنصدورهم

مسحأنالنبييزدفلمففعلالشتممنتعلمهمابأخبثوتشتمه

منخارجأوجدتك"إن:فقالإليهالتفتثمالبزاقمنوجهه

أصحابهوخرجبدريومكانفلماصبر"عنقكأضربمكةجبال

هذاوعدنيقد:قالمعناأخرج:أصحابهلهفقاليخرجأنأبى

صبرأعنقييضربأنمكةجبالمنخارجأوجدنيإنالرجل

عليهطرتالهزيمةكانتفلويدركهلاأحمرجمللكفقالوا:

منجددفيجملهبهودخلالمشركيناللههزمفلمامعهمفخرج

إليهوقدمقريشمنسبعينفيأديرأءسيوأاللهرسولفأخذهالأرض

بزقت!بمانعم:قالهؤلاءبينمنتقتلني:فقالأبومعيط

إلى!يديهعلىالظالميعض)ويوممعيطأبيفياللهفأنزل،وجهي

خذولا!هو.للإنسانالشيطان)وكانقوله

النزولأسبابمنالمسندالصحيحكتابهفيالوادعيمقبلوقال

عبدالرزاقمصنففيلكنسندهعلىالوقوفلييتيسرلموالحديث

وهيتشبههاقصةالطبريجريرابنوتفسير35356،صهجه

الانونحنخلفبنأبيمعيطأبيبنعقبةبدللكنمرسلة

متساهل.اللهرحمهالسيوطيلأنالحكممنمتوقفون



المنتطسيراخبارمك

ممصوربنمحمدبنالنعمان

محمدبنالنعمانأبوحنيفةالعببديةالدولةقاضيالمارقالعلامة

ونبذ،الباطنيةمذهبإلىفارتدمالكياكان.المغربيمنصوربن

الدينأئمةعلىوردوالمثالبالمناقففيوألفظهرهوراءالدين

وبعدا.لهفسحقاالإسلاممنوانسلخ

منشىءتميمبنللمفرملازماوكانوأقفتهمبللاالدولةونافق

والاختلافوالفقهوالعلوماللغةفنونفيطولىيدولهالقاهرة

عليه.وبالاعلمهفكانالبحثفيطويلونفس

مالكوعلىالفقهفيحنيفةأبيعلىالردفيكتاباصنف

العلماءاختلاففيكتابولهالبيتأهللفقهوانتصروالشافعي

أولادهفي،الحرمةعظيمالحشمةوافروكانمطولهكباروكتبه

سنةرجبفيبالقاهرةاللهرضوانغيرإلىوانتقلوكبراءقضاة

مائة.وثلاثوستينثلاث



المنتحسيراخبارمر

الج!دفيانفتنمن

حفظهحتىاللهكتابحفظعلىالشبابأحرصمنشاباكان

هذهإلىنفسهفتاقتللشهداءاللهأعدهوماالجهادعنوسمعوأتقنه

المزيةبهذهيظفرأنفقررللشهداءالكريمةوالمنزلةالعظيمةالفضيلة

حينبهميتصلأنأصحابهمعموعدعلىوكانالبوسنةإلىوسافر

فذهبواأخبارهلانقطاععليهفخافوابالاتصالفتأخروصوله

الصددهذاوفيالخمورلبيعبحانوتبوجودهففوجؤواعنهللبحث

بمنظرهافتاةأغرتهلهمرفيقأأنالمجاهدينأحدحدثنيأيضا

المناطقأحدإلىوصلوافلماحافلةفيوكانوابعطرهاإليهافجلبته

نأالشبابأنصحوبالمناسبةالفتاةوهذهصاحبهمباختفاءفوجؤوا

منفيهماعلىيتعرفواوأنعليهيتجهواأنقبلالجهادواقعيعلموا

وهذااصطيادهمفيسهلللشيطانفريسةيقعوالاحتىفتن

بأمور:يتلخص

يسهلالمنفردلأنصالحةبرفقةإلاللجهاديسافروالاأن-أ

.اصطياده

الشرعي.بالعلميتسلحواأن-ب

سبيلأ.ليهإاستطاعواماالفتنمواطنعنلابتعاداعلىيحرصواأن!

يغيروها.لاوأنربهممعويصدقوانياتهمفييخلصواأن-د



المنتطسيراخباومر

الأيهمبنجبلة

واسمهشمر،ابيبنالحارثبنجبلةبنالأيهمبنجبلةهو

ثعلبةابنوهو،القرطينذاتماريهابنوهو،الحارثبنالمنذر

ءامريبنحارثةبنأبوعامركعبواسمه،جفنةبنعمروبن

غيىويقال،جفنبنعمروبنثعلبةبنأرقمبنتومارية،القيس

ملكوكان،الجفنيالغسانيأبوالمنذرجبلهوكنيته،نسبهفيذلك

عمأولادوغسان،هرقلأيامالعربنصارىوهم،غسان

فكتبغسانملوكأخرجبلهوكانوخزرجها،وأوسهاالأنصار

الإسلامإلىيدعوهوهببنشجاعمعكتابأ!يراللهرسولإليه

لمإنهعساكر:ابنوقال!شيماللهرسولإلىبإسلامهوكتبفأسلم

وقال.عبدالعزيزبنوسعيدالواحديبهصرحوهكذا،قطيسلم

أسلمثمالخطاببنعمرأيامالروممعاليرموكشهد:الواقدي

مزينهمنرجلرداءوطيءأنهفاتفقعمر،أيامفيذلكبعد

عبيدهأبيإلىجبلهأصحابفدفعه،المزنيذلكفلطمهبدمشق

أومافقالوا:جبلهفيلطمه:أبوعبيدةقال،جبلهلطمهذافقالوا:

اللهأمرإنمالا،:قال،يدهنقطعفماقالوا:لا،:قال؟يقتل

جاءمازنيلوجهبدلاوجهيجاعلإنيأترون:جبلهفقالبالقود

باهلهوترحلنصرانيأارتدثمهذا،الدينبئس؟المدينةناحيةمن



المنت!له!ميراخبارمك

:لحسانوقال،عليهفشقعمرذلكفبلغ،الرومأرضدخلحتى

إليهوإناللهإنا:فقالالإسلامعنارتدجبلةصديقكإن

وحق:فقالمزينهمنرجللطمه:قالولم؟:قالثم،راجعون

وغيرهمعمرعنالواقديورواه.فضربهبالدرةعمرإليهفقام،له

ذلكوساقعباسابنعنعبداللهبناللهعبيدعنالزهريعن

،الأقوالأشهرهوالقولوهذاالصحابةمنجماعةإلىباسانيده

فرحجبلهإسلامبلغهلماعمرأنوغيرهالكلبيابنروىوقد

فيجبلةاستاذنهبلوقيل،بالمدينةليراهيستدعيهبعثثم،بإسلامه

مائةقيل،قومهمنكثيرخلقفيفركبلهفأذنعليهالقدوم

نأقبلوأنزلهعمرهداياوتلقته،خمسمائةوقيلراكبأ،وخمسين

وقددخلهامشهودايومادخولهيوموكانبمراحلالمدينةإلىيصل

مرصعأرأسهعلىتاجاولبس،والفضةالذهبقلائدخيولهألبس

المدينةأهلوخو!،جدتهماريهقرطوفيهوالجواهر،باللاليء

عمربهرحبعمرعلىسلمفلما،إليهينظرونونساؤهمرجالهم

يطوفهوفبينما،السنةهذهفيعمرمعالحجوشهدمجلسهوأدنى

يدهجبلةفرفع،فانحلفزارةبنيمنرجلإزارهوطيءإذبالعكبة

عينهقلعإنه:يقولمنالناسومن،الرجلذلكأنففهشم

فزارةبنيمنكثيرخلقومعهعمرإلىالفزاريعليهواستعدى

منكالرجلأقدعمر:لهفقال،جبلهفاعترفعمرفاستحضره

وإياهجمعكالإسلامإن:قالسوقهوهوملكوأناكيف:فقال

فيأكونأنأظنكنتقد:جبلهفقال،بالتقوىإلاتفضلهفلست



المنتد!سيراخبارمر

لمإنفإنكعنكذادععمر:فقالالجاهليةفيمنيأعزالإسلام

تنصرتإذا:فقالاتنصر،إذا:فقال،منكأقدتهالرجلترض

الليلة،هذهأمريفيسانظر:قالالجد،رأىفلماعنقكضربت

ومنقومهفيركبالليلأدلهمفلماعمر.عندمنفانصرف

فيهرقلعلىودخلالرومبلاددخلثمالشامإلىفسارأطاعه

عليهوأجرىكئيرةبلاداوأقطعههرقلبهفرحبالقسطنطينيةمدينة

فمكث،سمارهمنوجعله،جميلةهداياإليهوأهدىجزيلةأرزاقأ

جثامهلهيقالرجلمعهرقلإلىكتاباكتبعمرإنثمدهراعنده

لهقالالخطاببنعمركتابهرقلبلغقلما،الكنانيمساحقبن

فذكرفألقه:قاللاقال:؟جبلهعمكابنلقيتهل:هرقل

فيالدنيويوالحبوروالسرورالنعمةمنفيههوومابهأجتماعه

والقيانالخدممنالحسانحواليهوجواريهوطيبهمجلسهوفيلباسه

الإسلامدارعنبهاتعوضالتيودارهوسرورهوشرابهومطعمه

كانماأبعد:فقالالشامإلىوالعودالإسلامإلىدعاهأنهوذكر

وقاتلهمارتدقيسبنالأشعثإننعم:فقالالارتداد؟منمني

مأبأختهالصديقوزوجهمنهقبلهللحقرجعلماثم،بالسيوف

فابىالخمرعليهوعرضوالشراببالطعامعنهفالتهى:قالفروه

جواريهأمرثمسكرحتىكئيراشيئاالخمرش5جبلهوشربعليه

غسانمنعمهبنييمدححسانقولمنبالعيدانفغنينهالمغنيات

.الحيوانهذاجبلهوالدفيوالشعر



ءالمنت!شيراخبارمر

نادمتهمعصابهدرلله

الأولالزمانفيبجلقيومأ

أبيهمقبرحولجفنةأولاد

المفضلالكريمماريةابنقبر

عليهمالبريصوردمنيسقون

السلسلبالرحيقيصفقبردى

أحسابهمكريمهالوجوهبيض

الأولالطرازمنالأنوفشم

كلابهمتهرماحتىيغشون

المقبلالسوادعنيسألونلا

ثابتبنحسانشعرهذا:قالثم،ذلكقولهنفاعجبه:قال

تركته:قلت؟حالهكيف:ليقالثمملكناوفيفيناالأنصاري

لحسانيغنينفاندفعناطربنني:لهنقالثمكبيرأ،شيخاضريرأ

أيضا.

بمغانأوحشتالديارلمن

فا!ماناليرموكأعلابين

فدارببلامسمنفالقريات

الدوانيلقصورافسكاء

الصفاوديهجامعمفقفا

وهجانقبائل!ىفر



المنتد!ميراخباومرء

أنيسبعدالعزيزدارتلك

الأركانعظيمةوحلولا

الدبذلكفيالمسيحصلوات

والرهبانالقسيسردعاء

الدهـفيجفنةلآلمغنىذاك

الأزمانتعاقبمحاهر

مكينحقهناكأدانيقد

ومكانيمجلسيالتاجذيعند

ثكلتهموقدأمهمثكلت

الحولانيبحارثحلوايوم

ينظ!فالولائدالقصحدناوقد

المرجانأكلةسراعا!ن

وفيملكناوفيفيناثابتبنحسانالفريعةلابنهذا:قالثم

لهن:قالثمطويلا،سكتثم:قالدمشقغوطةباكنافمنازلنا

وقلن:رووسهنونكسنعيدانهنفوضعنبكينني

لطمةعارمنالأشرافتنصرت

ضررلهاصبرتلوفيهاكانوما

ونخوةاللجاجفيهاثكنفني

بالعورالصحيحةالعينبهافبعث



المنت!سيراخبارمر"

وليتنيتلدنيلمأميفياليت

عمرقالهالذيالقولالىرجعت

بقفرةالمخاضأرعيوياليتني

مضرأوربيعةفيأسيرأوكضت

معيشةأدنىبالشامليوياليت

والبصرالسمعذاهبقوميأجالس

شريعةمنبهدانوبماأدين

الدبرعلىالكبيرالعوديصبروقد

وبكيتبدموعهلحيتهبلحتىفبكىوجههعلىيدهفوضع:قال

فاوصلهاهذهخذ:فقالهرقليةديناربخمسمائةاستدعىثممعه

لافقلتلكهذهخذه:فقالباخرىوجاءثابتبنحسانإلى

:فيقالالإسلامعنارتددتوقدشيئامنكأقبلولافيهاليحاجة

له:قالثم،هرقليةديناربالففبعث،لحسانالتيإلىأضافهاإنه

قدمتفلما،المسلمينوسائرالسلاممنيالخطاببنعمرأبلغ

:قالنعم:قالالخمر؟يشربورأيته:فقالخبرهأخبرتهعمرعلى

وما:قالثم،تجارتهربحتفمابباقيهفانيهتعجل،اللهأبعده

حسانأفدعاهرقليةدينارخمسمائة:قلت؟لحسانبهوجهالذي

:يقولوهوفاخذهاإليهفدفعها

معشربقيةمنجفنةابنان

باللومأباؤهميغرهملم



المنتطد!ميراخبارمر5-

ربهاهوإذبا!شامينسنيلم

بالروممتنصراولا!ء

عندهيراهولاالجزبليعطي

المحرومعطية؟بعضإلا

مجلسيفقربيو!ماوأتيته

المذموممنفروانيوسف!

بنعبداللهمعاويةبعثمعاويةأياممنالسنةهذهفيكانلماثم

الأيهمبنبجبلهفاجتمع،الرومملكإلىرسولاالفزاريمسعده

والحشمالخدممنوالأموالالدنيويةالسعادةمنفيههومافرأى

يقطعنيمعاويةأنأعلملو:جبلةلهئقال،والخيولوالذهب

ويفرضدمشقغوطةمنقربهوعشريناتلنا،منافإنهاالبثينةأرض

بنعبداللهفأخبرالشامإلىلرجعتائزناجمويحسنلجماعتنا

إليهوكتبذلكأعطيهأنا:معاويهفقال،بقولهمعاويةمسعده

السنةهذهفيماتوقدإلاالبريدأدركهفمابذلكالبريدمعكتابا

فيالجوزيبنأبوالفرجالشيخالأخبارهذهأكثروذكراللهقبحه

ترجمهوقدوخمسينثلاثسنةأعنيالسنةهذهوفاتهوأرخ،المنتظم

آخرهافيقالثموأفادالترجمةفاطالتاريخهفي(عساكرابنالحافظ

أربعينسنةبعدالرومبأرضمعاويةخلافةانيتوفىجبلهأنبلغني

.الهجرةمن

مقبلأوردهالطريقهذامنقريبآخربطردقوردتوقد



المنت!سيراخبارمر

المسند.الصحيحكتابهفيالوادعي

هديإلىجبلةونظرالشامافتتحتلما:الغسانيالأيهمبنجبلة

عمرإلىالمدينةنحوفسارالإسلامدخولأحماووقارهمالمسلمين

استقبلوه:للمهاجرينقالقدومهعمربلغفلماالخطاببن

الناسفاستقبلهبالملكعهدقريبفإنهوتبجيلهتعظيمهوأظهروا

فقربعنهاللهرضيعمرعلىدخلحتىجبلةوأقبلبرهوأظهروا

إذاحتىبالمدينةوأقامفأسلمخيرانفسهمنووعدهوأدناهمجلسه

يطوفهوفبيناجبلةمعهوخرجعمرحجالموسمأوانحضر

وطيءإذبالاخرواتزربواحدتردىقدإزارانوعليهمحرمابالبيت

علىووثبفغضبعورتهبدتحتىعنهفانحلإزارهطرفرجل

عمرإلىبهوانطلقوامعهوجماعةالرجلبهفتعلقفلطمهالرجل

جبلة:فقال.منهاستوهبهأوالرجلأقد:عمرفقالعليهوشهدوا

علىملكولاوضيععلىشريففيهيفضللاالدينهذاوكذلك

اللهعندأكرمكم)إن:الحقوقولهتعالىقالعمر:قال؟سوقة

جبلةفانصرفسواءالحقفيووضيعهمشريفهمالناسأتفاكم!إن

بأرضلحقواحتىوعيالهحشمهفيخرجالليلعليهجنفلما

فامرهالجراحبنعبيدةأبيإلىعمرفكتبالإسلامعنمرتداالشام

فخرججبلةذلكوبلغعنقهضربوإلاتابفإنجبلةيستتيبأن

بأمرهفاخبرهالملكوأتىالرومأرضدخلحتىالشامأرضمن

ملكهعلىواستخلفهبقدومهالملكفسزالنصرانيةإلىورجوعه



ال!منت!سيراخبارمر

أبيابنمعاويةوليفلماعندهفأقامسلطانهفيالأمرجائزوجعله

ملكقيصرإلىبشربنتميملهيآلالالأنصارمنرجلابعثسفيان

وأبلغتهقيصرعلدخلتفلما:تميمقالأمورهبعضفيالروم

رجللقاءفيلكهل:قالثملميا5فحدثنيعندا،وجلستالرسالة

بنجبلة:قالهو؟ومن:فقلتالملكا!يتأهلمنالعربمن

معيفبعثقوممنلرجلوإنيأص،ذلكفيليإن:قلت.الأيهم

حسنهالعيونيغشىلهمجلسفيوهو،عليهأدخلنيحتىرجلا

وحولهتتلألأوالفضةالذهىببماءحيطانه!مطليةتصاويرهوكثرة

اللهحياك:فقاللهمبتفانت!أنامر،فسالنيالرومبطارقةمننفر

عنيسألنيبيوخلاءتندهمنفخرجوأ-نلساءهأمرثمعمبنوفإننا

أخضبتحتىفبكىعنهسألنيامابجميعفخبر.تهوأماكنهاالعرب

:يقولأنشاثمالدموعلحيته

لطمةعار!نالد،ينبعدتنصرت

ضررلهاصبرتدصاتيهاكانو!،

ونتنوةطجاللبفي!كاتكنفي

بالعورالةمم!حيحةالعينبهاوبصت

وايتنيتلى!نيلماهـيموياليت

مضرأوربيعةفيأسيراث!بت

إقفرةاضالم!ار!-وياليتي

عمرقالهادتيالفصلأ.كرولم



هالمنت!سيراخبارمر

معيشةأدنىبالشامليوياليت

والبكرالعشياتفيقوميأجالس

شريعةمنبهدانوالماأدين

الدبرعلىالضجورالعيريجلسروقد

جاريتانعليناخرجتفرغتفلمافتغدينابغذائهدعاثم:قال

خرجتثمفجلستمزمارالأخرىاليدوفيبرثطإحداهمايدفي

يدوفيمسحوقمسكفيهجامإحداهمايدفيجاريتانعلينا

شبيهينكاناطائرانأقبلثموردبماءمملوءجامالأخرى

بجناحيهماالمسكواحتملاالجامفيفسقطاتدرجيرأوبطاووسين

فغنتاه:غنيانا:للمغنيتينجبلةوقالعلينافرشاه

بمغانأقفرتالدارلمن

فالصماناليرموكأعلىبين

الدهصفيجنتهلآلمغنىذاك

الأزصانتصرفوصق

مكيناحقاهناكأرانيقد

ومكانيمعتديالنجاحذيعندي

غنياني:قالثملحيتهدموعهأخضلتحتىبكىثم:قال

فغنتاه:

نادمتهم!ابةدرلله

الأولالزمانفيبجلقيوما



ه
حولجفنةاولاد

ابن!قبر
البربهبطمنيسقون

يصفبردى

ضمماحتىيغشون

يسألولا

كري!الوجوهبيضر

الأتشم

الفربابنفعلما:ليقالثم

مرفوجدبصرهكفإنهإلاحي

بأربعمائأفأتنيانطلق:لهلخادم

ودعتهوثم.حسانإلىأوصلها

:فقالالدنانيرإليهودفعتحسان

مرجفنةابنإن

يغرهرلم

ذإبالشامينسنيلم

ولاكلا

ولابالجزيليعطي

كبعصإلا

توالاجئتهها

ودعاب

المنت!سيكاخبارمر

أبي!-قبر

المفضلا)كريمارية

!ليهم!ر

السلسلباد-حيقق

بهمصكلا

المقبلالسوادعم!ن

أحس!كابهمط

الأولالطرازهـ-صف

قلت:ثابتبنحسانيعنيمة؟

وقالوبكىشديداوجداذلك،

:وقالفناولنيهابهافأتاهدينار؟

ولقيتالمدينةأتيت-عتىخرجت

معشربقبةا

باللومأباؤ!هما

ا.بهاهو

الروم!متنصرا

ءضده-اه

المحرومعطب!ر

مجل!صي!رب،

المطعومزادهطئف!



المنتطسيراخباومر

شجرةبوا

ه

ابنوهوعبدالعزىبنأبوشجرةارتدواالذينمنوكان

:فقالللخنساء

مرامرغداةعناسألتفلو

لونأيتهاسائلاعنهاكنتكما

لقاؤهموكانفهربنلقاء

فقضيتهاحاجةالجواءغداة

مهريوعرجتنفسيلهمصبرت

كميتهاورداصارحتىالطعنعلى

أريدهكميعنصدتهياذا

فهديتهاصدرهاإليكعدلت

:الإسلامعنارتدحينأبوشجرةفقال

فاقصراهواهفيعنالقلبصما

فأبصراالعاذلينفيهاوطاوع

والصباالجهلرائدأدنىوأصبح

نقيراكذاكمحناودهاكما

منهمالوصلرائدأدنىوأصبح

تبتراقدصلنامنصلهاكما



المنت!سيراخبارمر

لألأ!لأ!شغشكا:!لأ؟لأئخفيكأ!!*بم!حع!بربه!شدببمممؤ!ط!م!!بم!هيفي؟!:لأخ!لألأ"؟+؟؟:خ:!صكاكاكا"بركا!!!حمبم:لأ:لأكا!بر؟"في!!خ+:لألألأخئربز!*لأئرئر!!:ش"؟!غ؟لأ!:لأ!!ئرلأ!لألألأ؟"فيئرخئر+بزبز؟:كج!إكغ؟"لأ+صلأبركاصلأ-لأكاكالأفيإكابرظيح!قيبرظ!!

تدمهبكثرةالمدليايهاالا

وتقهرادضاماانمنهموحظك

بالقناتخطرشهباءوعاصره

ص!فاتهاوالسنورامنالبلقلرئ

كأطلدكتيبةمنرمحيلرويث

أعمراأنبعدهالأرجوواني

كانفلماالناسفيهدتشلفيماودخلأسلمشجرةاباإنثم

سلمةحدثناقالحميدادنفحدثناالمدينةقدمالخطاببنعمرزمن

قومهمنرجلعنأنسبنعبدالرحمنعنإسحاقبنمحمدعن

يعطيوهوعمرأتىثم:قالقريظةبنبصعيدناختهفاناخقالوا:

قالحاجةذوفإنيأءتطنيالمؤمنينأميريافقالالصدقةمنالمساكين

:تقولالذيألستاللهعدوأي:قالأبوشجرةقالأنت!ومن

خالدكتيبةمنرمحيفرويت

اعمراأندهاب!منلأرجووإني

ناقتهإلىفرجعسبعهحيتىرأسهفيبالدرةيعلوهجعلثم:قال

سليمبنيأرضإلىراجعاشورانبنيأرضفيأسندهاثمفارتحلها

:فقال

بف،ئلةابوحفصعليناظن

+خمثرحه
ورقلكيوممختبطحيكوكل



ءالمنتيسيراخبارمر

لهخذيتحتىيرهقنيمازال

الشفقالرغبةبعضدونمنوحال

وشرطتهحفصأباوهبتلما

فينحمقأحيانايفزعوالشيخ

جانحةوهياليهاارعويتثم

ورقلهاينبتلماالطريدةمثل

صادرةشورانمنالخلأوردخها

تنطلقوهيعليهالأزرياني

مناسمهاعنأيانمروتطير

الورقالجهيذعنتنوقدكما

تعارضهخرةيعارضهااذا

حرقاستعجلتهااذفيهاورهاء

باولهامنهااخرهاينوء

العنقنهاضةبهااليدينهـح

.267ص!2/الطبريتاريخ



ه

ج!مقبنعبيدالله

المنت!سيراخبارمر

جحشبناللهعبيد-خبرالطبقاتكتابهفيسعدابنوأورد

عنزهيربنعمروبنعبداللهحدثناعمر،بنمحمدأخبرنا:وقال

رأيتحبيبةأمقالت:ة!الالعاصبنسعيدبنعمروبنإسماعيل

ففزعتأشوههصورةبألىوأزوجيجحشبناللهعبيدالنومفي

حبيبةأميا:أصبححيثيقولهوفإذاحالهواللهتغيرت:فقلت

دنتقدوكنتالنصرانيةمنخيراديناأرفلمالدينفينظرتإني

فقلت:،النصرانيةإلىرج!تقدثممحمددينفيدخلتثمبها،

بهايحفلفلملهرأيت!التيبالروياوأخبرتهلك،خيرماوالله

المسلمينيعيركانأنهد!ثيرابنوزاد،ماتحتىالخمرعلىوأكب

".عينيهيفتحكاد"صأصأ:وصاصأتمأبصرنالهمفيقول

مئلأنإنسانيتوقعفلمالقصةهذهمنليحزنالمرءإنفوالله

اللهسبيلفيتحملالرجلهذاأنالغرابةومثاروريختكسيرتدهذا

الأذىعلىوصبرالإيمانأهلفيهعزوقتفيامنفلقدتحملما

وماتبلومالهأهلهتاركابدينهفاراالحبشةإلىوهاجرقريشمن

علىوالبقاءالثباتاسنفسهيضمنلاالإنسانإنالمهجرأرضفي

وأندينهعلىيحتاطأن3المساعلىإن..الرذلهذاخبربعدالدين

هذافيهوقعفيمايقعلئلابالنواجذعليهويعضعليهيحافظ



كاالمنتطدلميكاخبارمر

لهذاسماعهبعدالحقيقيالمسلمأنجازميقينعلىوإنني..الرجل

منخشيةقلبهعلىيدهويضعبالذهوليصابسوفالخبر

.السقوط

فالجوابمنافقأ؟الرجلهذايكونلالماذاقائليقولوقد

فيأماالظاهرهوالإسلامأصبححيثالمدينةفيإلايظهرلمالنفاق

وإيمانهمإسلامهمالمسلمينمنكثيرأخفىحيثفالعكسمكة

الفتنة.خشية

البأساء.بعبادكرحماكفيارب

.!!شتملمونوإشمإ،لحوتنولاتقانهءحقاللهائقو(ءامنواالذينيأئها)



المنت!سيراخبارمر

السببهيالتجارة

والجماعاتالجمعةعلىمحافظاوالالتزامالتدينلأهلرمزاكان

أساليبجميعمعهمومارسالمهملينوأخوتهالمقصروالدهجاهد

فارالماليهأعباءهوتحملمنزلفيسكننصحهيجدلمفلماالدعوة

بنفسه.ناجيابدينه

عليهوعرضرموزهمنورمرابحبهفيهيحتذىمثالاوأصبح

وضعهفيوإستمر،فوافقمؤسسةافتتاحفييشاركهأنلهقريبلأ

معهملهالذينالكفرةبعضعلىيتعرفبدأثمأمرهتطورحتى

بمداهنتهموبدأالشرعيةالأموربعضعنيتغاضىفكانمصالح

الشخصبصورةمعهميظهرأنوحاوللهمالتنازلاتوتقديم

إيمانهاضمحلحتىبالعملالدينقضايايربطلاالذيالمتطور

يقوموأصبحثيابهوأطاللحيتهمنالكثيروأزاليقينهوضعف

اسمهإلاالإسلاممنيحمللاأصبححتىمكوكيةبرحلات

الفرصة.لهسنحتمامتىيركعهاوركعات



كاالمنت!سيراخبارمك

مشاحنةبسببانتكسشابقصة

فيمقصراعملهأداءفيمهملاالطاعاتجانبفيمقصراكان

المديرأنذرهوقدإلايوميمرفلاالبائسينحياةوعاشزوجتهحق

فييكمنإنهالخللوعرفجدفيوضعهودرسأفكارهراجعثم

أمور:

.الدخانشرب-أ

.المبارياتومشاهدةالكرةحبفيولعه-ب

.فائدةغيرمنالسهر-ب

يدخللاأنباللهفاقسمجميعاالأمورهذهمنيتخلصأنفقرر

إليهازفعندمازوجتهسعادةكانتوكموأحدةسيجارهجوفهإلى

تنحرأنللهنذرتزوجتيإنليوقاليتهللووجههوجاءنيالخبر

بجديتهفاخبرهاالدخانتركفيجاداكنتإذاالإبلمنعشرا

محياهعلىتظهرالإيمانمظاهروبدأتإزارهوقصرلحيتهفارخى

منالشكريتلقىوأصبحالمتمكنللمدرسرائعامثالاوأصبع

نحفظأسبوعيةدروسالهووضعنازياراتوبينهبينيوبدأتمديره

صاحبناكانالأياممنيوموفيتفسيرهفيهاونقرأاللهكتابفيها

أحدوبينبينهوحدثالطيبينزملائهمعالقدمكرةيمارس

وغادر.وشتامبسبوانتهىشجارإلىتطوراحتكاكالصالحين



بينهويشعليئيرهفبدأالسيئينرفاقهأحدالموقففاستغلالملعب

أصحابهفاستغلصاحبههجرحتىالشحناءالملتزمصاحبهوبين

تافهةأموربسببذلككلمجتمعهمإلىوأعادوهالفرصةالقدأمى

صدقوقدعليهتؤثريجعلهاوألابمعالجتهايبادرأنعليهكان

جزيرةفييعبدأنأيسالشيطان"إن:قالعندما-لجم!مالرسول

".بينكمالتحريشفيولكنالعرب

وقدخلقأ.وأحسنهمقلبأالناسأطيبمنالشابوهذا

هذاانالأخيرةمراحلهفيالعتابذلكبعدوالكتابأخبرت

حدثوقدالدعوةهميحملونممنالانوأنهالحقإلىعادالشاب

والثهبمانبائهاباسفلاموعظةمنتحملهلماولكنقصتهاخذتأن

الموفق.



المنتطسيراخباومك

بالكرةأغروهأقاربه

وندرالملتزمونفيهعزوقتفيالتزمالشبابخيرةمنشاباكان

علىوصبردينهعلىحافظولكنهأذىتلقىوالدينالخيرأهلفيه

فماالحقعنردهوأقاربهأصحابهحاول..سبيلهفيلقيهما

فعرضالكرةبحبولعهوهيضعفهنقطةعرفواحتىأفلحوا

معمرتبطأنهبحجةفرفضفريقهمإلىالانضمامعمهأبناءعليه

صلةفيهابأنواحتجالأسبوعفيواحدايوماوعليهفعرضأخيار

الصلاةأداءعلىويحثهممعهميلعبوبدأمضضعلىفوافقرحم

وأعجبمضضعلىلهيستجيبوافكانوااللعبوإنهاءوقتهافي

.الأسبوعفييومينمعهميلعبفاصبحيومازادثمبالوضع

يدخلبدأثمألفاظمنمنهميصدرماعنبالتنازلبدأثم

وتركونتائجهاالكرةأحوالعناللعبقبلمناقشتهمفيمعهم

الأذانقبلاللعبإنهاءمسألةعنيتنازلوبدأالقدماءأصحابه

بلالمسجدفيالصلاةيؤديلاجعلهمماالآذانمعإخهاءهفأصبح

الالتزاموتركبالكليةالصلاةهجرحتىوهكذاالملعبفييؤدها

يعيشومازالأغانيبعضهاعلىونسخللبيعالطيبةأشرطتهوعرض

يهديه.أناللهاسألمأساوياوضعا



غربيةروايةقراءةبسببانتكسشابقصة

التيالأمورعنيبتعدأنعليهيجبالمسلمأنبهالمسلممنإن

وشهوته.غريزتهتثيرأوالشبهلهتجلبوقدعليهتؤثرقد

هناكانالأحبةأحدليوذكروالشرقالغربفيينفتنتجعلهأو

هذافيالبارزينمنوأصبحب!،فيهاواجتهدالدعوةمارسشابا

نزعوقدالشاببهذاالأيامصنيومفيفوجئتثمفيقولالمجال

باصدقائهيسخروأصبحبلوش!لهوجههوتغيروجههعنالزينة

نابهذاالأجدرفكان.الوضعهذاعلىأمازلتملهمويقولالقدماء

العلمأهلحذرولذاالشبه41يجلبالذيالمجالهذاعنيبتعد

كيففانظرفيهوقعمافيالوقيوعمنخشيةالمبتدعةمجالسةمن

غربية.بروايةالدينباع



هالمنتطسيراخبارمر

والنهايةالبدايةقراءةبسببألحدرجلقصة

بهايؤمنأويتحملهاأنالعقليستطيعلاشرعيةأمورهناك

عقلهلأنوالمعراجالإسراءبخبرسمععندماارتدمنفهناك

القصة.هذهمثليستوعبأنمنأضعف

كتابمنالأولالجزءقرألهقريباأنالسودانمنأخوحدثني

وعجائبغرائبمنالجزءهذايحملهولماكثيرلابنوالنهايةالبداية

يصدقهاأوالأمورهذهيتحملأنيسمطيعفلموبدايتهالخلقعن

خاسرا؟أدبارهعلىفارتد
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برد؟كا؟!*!!؟مم!ف!ييه!ئر!!!؟كبمسكاخمغلأ؟ك!!ين!لمء!ض،!لأ+ء!!كابهئنكائجكق!!يم!يبم!فيحيهبمغ!+-6غء!سغئمص!!!+لأخ

الدهمابسببانتكسشابقصة

فتشولكنهالغوايةحياةيعيشكانصالحةبيئةمنشاباأعرف

صالحةرفقهعنفبحثأعيتهقدوالمعاصيالذنوبقوجدنفسهفي

منهمووجدإليهمفانضمالأخيارالشبابمنمجموعةفوجد

بحفظهوبدأالقرانفصاحبالقرانيحفظفبدأخاصااهتماما

عنتشغلهأنهابحجةلغيرهايستمعأنورفضأشرطتهواقتنى

وقضىالأواخرالعشربهاواعتكفمكةإلىوسافرالقرانحفظ

منتشعا!يمانوأنوارالرياضإلىعادثمشوالمنفيهاستا

العبادةلذةمنمضىفيمامحروماكنتلقدلي:وقالوجهه

فيينشطوبدأمعتكفاالعامطولأضلأنأتمنىإننيوالاعتكاف

بصاحبيالأياممنيومافوجئتبوالدتهباراوأصبحأهلهدعوة

لنصرةوالهرسكالبوسنةإلىالذهابفكرةعلييعرضانلهورفيق

الجامعإماملخطبةاستمعاإنهما:ليوقالهناكالمسلمينإخواننا

أكملأنقبلسافرتولكنيالفكرةعلىفأيدتهماقالبماوتاثرا

فييعانيهممالييشتكيبصاحبيوإذاالأيامومضتالمشروعمعهما

يستطيعلاوأنهالدشأدخلالذيالأكبرأخيهمنمشاكلمنبيته

موقفمنالأمرينذاقوإنهعقباهاتحمدلابمشاكلإلاإخراجه

الموضوعيعالجوأنوالاحتساببالصبرفامرتهالمتخاذلوالدته



المنتطسيراخبارمر

نأاللهلعلوكتيباتأشرطةوزوجتهلأخيهيهديوأنبحكمة

فكانللعبادةوحبهبوالدهبرهالشاببهذااعجابيمنوزاديهديهما

المسجدإلىالدخولفيالمؤذنيسابقوكانوالتقوىللورعرمزا

صاحبييعدفلمألفاظهتغيرتوقدبصاحبيفوجئتولكنني

رفاقهعنفسالتهخفقدوتعبدهكثرقدفمزاحهأعرفهالذي

عليهفاثنيتالمريضوالدهمتابعةأجلمنعنهمانقطعإنه:فقال

القرانحفظعنتعيقكألايجبوالدكملازمة:لهفقلتخيرا

بإنالأخبارجاءتنيثمخيرافوعدنيأصحابكتقاطعألاوعليك

بوالدهبالاعتناءيقوممنلإحضارالخارجإلىسافرقدصاحبي

جانبفيوضعفلحيتهمنالكثيرأخذقدبهوإذاالأيامفمرت

فاخبرونيأهملتموهلماذاأصحابهفسالتالقرانحفظوتركالصلاة

الأسبابعنفسالتهمتنجحلموأنهاجهودامعهبذلواقدبإنهم

أثرقدبيتهفيالدشوجودإنبعضهمليفقالتغيرهإلىأدتالتي

تعللوإذانوقشمفارقتهيطيقيعدولممشاهدتهأدمنقدوإنهعليه

حجةوهيالأخبارأجلمنيتابعهوإنهعنهيستغنىلاجهازبإنه

نأاللهفاسألسيءصاحبيوضعومازالالداءبهذاابتلىمنكل

طريقه.لهينيروأنالجادةإلىوإياهيعيدنيوانوبهبييلطف



ء

عبدالرحيمبنعبده

المنت!سيراخباومر

الشقيهذاأنالجوزيابنذكر.اللهقبحهعبدالرحيمبنعبده

الغزواتبعضفيكانفلماالرومبلادفيكثيراالمجاهدينمنكان

نساءمنامرأةإلىنظرإذالرومبلادمنبلدةمحاصرينوالمسلمون

إليك؟الوصولإلىالسبيلمافراسلهافهويهاالحصنذلكفيالروم

إلاالمسلمينأرأعفماذلكإلىفاجابهاإليوتصعدتتنصرأنفقالت

عليهموشقشديداغماذلكبسببالمسلمونفاغتمعندها،وهو

فيالمرأةتلكمعوهوعليهمروامدةبعدكانفلما،عظيمةمشقة

علمك؟فعلمامعك؟القرانفعلمايافلانفقالوا:الحصنذلك

:فقال؟صلاتكمافعلت؟جهادكفعلما؟صيامكفعلما

!و(لؤاثذينزلبايود)قولهإلاكلهالقرانانسيتأننيأعلموا

فسوفالأملويته!وتحمتعوايا!لوأذزهتم!م!لميهتكانوأ

يغالون!!.

كثيرابنذكرههـ.278سنةتوفيوولد،مالفيهمليصاروقد

11/74.البدايةفي
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الخاتمة

وعلى،وتسهيلهتيسيرهعلىوتعالىسبحانهاللهأشكرالختاموفي

كما،الكتابهذاإتماملييسزحيث،وجودهوعطفه،وكرمهمنه

شجعني.أوساعدنيمنكلأشكر

اذخرواماالذينالطلبةوإخوانيزملائيبينهممنوأخص

بعضوتخريج،نسخهإلىأحتاجمابنسخبمساعدتيوسعا

نأوجلعزاللهفأسأل؟طبعهبعدالكتابومراجعة،الأحاديث

.ويرضاهيحبهلماالمسلمينوعموم!ياهميوفقني

منكغيرهيخلولاالكتابهذاإن:الكتابهذاختامفيوأقول

خطامنحصلوما.اللهفمنصوابمنبهحصلفماالأخطاء،

الشيطانمنبهوأستعيذاللهوأستغفر،والشيطاننفسيفمن

الرجيم.

الكتابهذاعلىيرونهبماتزويديالقراءالأحبةمنأطلبكما

أخبارمنعندهمبماتزويديمنهمأرجوكما.ملاحظاتمن

عبرأو0241458،فاكسعلىالكتاببهذاتتعلقوفوائدوقصص

.الرضوانثانويةالرياضبشرقالتربويالتوجيهمكتب

التميميالعصيميمقبلبنصالحعبدالإلهأبو/كتبه
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