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 من دروس االبتالءات
 

 ا ، أي : خاِلصا .ضً َشّرا زلَْ  للاُ  أوال : ال ؼَللقُ 
رُ ،  َوَسْعَدْيكَ  لَبػَّْيكَ ملسو هيلع هللا ىلص :  للاِ  قاؿ رسوؿُ   . رواه مسلم .  ِإلَْيكَ  لَْيسَ  َوالشَّرُّ  ، َيَدْيكَ  ِف  ُكلُّوُ  َواخْلَيػْ

رُ : "  قَػْولُوُ :  قاؿ النوويُّ  ُرهُ  اخْلَطَّاِبُّ  " قَاؿ ِإلَْيكَ  لَْيسَ  َوالشَّرُّ ،  َيَدْيكَ  ِف  لُّوُ كُ  َواخْلَيػْ  ِإَل  ْرَشادُ الِ  ِفيوِ :  َوَغيػْ
   . اىػ . َدبِ الَ  ِجَهةِ  َعَلى َمَساِويَها ُدوفَ  ُمورِ الُ  زَلَاِسنُ  ِإلَْيوِ  ُيَضاؼَ  ِبَِفْ  َوَمْدِحوِ  تَػَعاَل  اّللَِّ  َعَلى الثػََّناءِ  ِف  َدبِ الَ 
 

 . وَقَدرٍ  ضاءٍ ِبقَ  شيءٍ  كلَّ   أفَّ  اثنيا :
 ! بَشرِيّةٍ  أخطاءٍ  نَِتيجةُ  أو ُمؤاَمرةٌ  العالَِ  ىذا ف غَلري ما إفَّ :  ُقلْ تػَ  الف

 . للاِ  ِبَقَدرِ  إالّ  الكوفِ  ىذا ف غَلري كبيٍ  وال صغيٍ  وال ، َسَكَنةٍ  وال َحرََكةٍ  ِمن ما لنو
 . السبابَ  نُنِكرُ  وال
 رواه.  أكثرَ  عنو للاُ  َيْدَفعُ  وما،  ِبَذْنبٍ  إالّ  َعْيٌ  وال ِعْرؽٌ  اْختَػَلجَ  ما:  وسلم عليو للا صلى للاِ  سوؿُ ر  قاؿ

 " .  الصغي"  ف الطرباين
ـٍ  بنُ  الّصْلتُ  وفيو ، الصغيِ  ف الطرباينُّ  رواه:  اذليثميُّ  وقاؿ  . ُمرِِجئا كاف أنو إالّ  ثِقةٌ  وىو ََبَرا
 .  اىػ.  واالْضِطَرابُ  احلرَكةُ :  االْخِتالجِ  أْصلُ :  الثيِ  ابنُ  قاؿ
 

ـُ  قاؿ رُ  ، وَقَدرٍ  ِبَقَضاءٍ  عليهم َمْقِضّيةٌ  سَلُْلوَقةٌ  الِعبادِ  أفاِعيلُ :  للاُ  رمحو حنبلٍ  بنُ  أمحدُ  الما  والّشرُّ  واخْلَيػْ
 ف اخلاّلؿُ  رواه( . ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإّنَّ : ) وجل عز للاُ  قاؿ ، ِبَقَدرٍ  واْلَمَعاِصي ، الِعبادِ  على َمْكُتوََبف

 " . ّنةِ السُّ "  كتابِ 
 

عرِ  ِحَكمِ  وف  : الشِّ
 ُأحاِذرُهُ  شلّا بوِ  أُعوذُ  َوَمنْ *  ُأؤّمُلوُ  فيَما ِبوِ  أُلوذُ  َمنْ  اي
 َجاِبُرهُ  نتَ أ َعْظًما َيِهيُضوفَ  َوال*  كاِسُرهُ  أْنتَ  َعْظماً  الّناسُ  غَلْبُػرُ  ال
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 . َمن يشاءُ  ، ويُِذؿُّ  يشاءُ  َمنْ  يُِعزُّ  للاَ  أفَّ  اثلثا :
كَ اىْخَيْشُ وَتُزِهُّ ٍَِْ تَشَبءُ ثِيَذِقُوِ اىيَّهٌَُّ ٍَبىِلَ اىَُْيْلِ تُؤْتِي اىَُْيْلَ ٍَِْ تَشَبءُ وَتَنْضِعُ اىَُْيْلَ ٍََِِّْ تَشَبءُ وَتُؼِضُّ ٍَِْ تَشَبءُ وتعال : ) تبارؾَ  قاؿ للاُ 

 (إَِّّلَ ػَيَى مُوِّ شَيْءٍ قَذِيشٌ
 . السبابِ  ِِبيَسرِ  َمن يشاءُ  ، ويُِذؿُّ  َمن يشاءُ  فُيِعزُّ 

 
يعَ  رابعا : أفَّ   . وِ مشيئتِ  وحتتَ  وُملكوِ  للاِ  ََترّبوا ف قبضةِ و و لَ مهما عَ  اخْلَْلقِ  َجَِ

 ُسُفنٌ  ، وَرَستْ  طائراتٌ  ، وتوّقفتْ  مطاراتٌ  ى ، وُأغِلقتْ أخر  ، وُحوِصَرتْ  ُدوؿٌ  : استُنِفَرتْ  ففي ىذا احلََدثِ 
َغرِ  غايةً  ِبخلوؽٍ  ُمزَدمِحَةٍ  ُمدفٍ  َشوارِعُ  ، وخَلتْ   و !ه وفتكُ ، ولكن يُرى أثرُ  اْلُمجّردةِ  لعيِ ، فال يُرى َب ف الصِّ

 

َغرِ  اْلُمتَػَناِىيةَ  وادلخلوقاتِ  الفيوساتِ  أفَّ خامسا :   اجلباِبَرةِ  َبا رِقابَ  للاُ  : أذؿَّ  للاِ  ُجنودِ  ِمن ُجنودٌ  ف الصِّ
مهما عظَُمت  الرضِ  ذلا قُػّواتُ  ، وال َتِقفُ  ىا طائراتٌ ، وال تردُّ  ها جيوشٌ ىا ال تُقاومُ قدؽلا وحديثا ، ومع ِصَغرِ 

! 
 مهما بلغوا ِمنَ  الشياءِ  صغرِ أ َمةِ و عن ُمقا ىموعجزُ  البشرِ  َضعفُ  ، وَبا َيظهرُ  والقوةِ  الُقدرةِ  ُصورةُ  وَبا َتظهرُ 

 . القّوةِ 
 

 (وََّجْيُىمٌُْ ثِبىشَّشِّ وَاىْخَيْشِ فِتْنَخً وَإِىَيْنَب تُشْجَؼُىَُ، كما قاؿ تعال : ) وَبلّضّراءِ  يَبَتِلي َبلسراءِ  للاَ  أفَّ سادسا : 
 . ( يَؼََْيُىَُ مَبُّىا ٍَب اىشَّيْطَبُُ ىَهٌُُ وَصَيََِّ قُيُىثُهٌُْ قَغَتْ وَىَنِِْ تَضَشَّػُىا ثَأْعُنَب جَبءَهٌُْ إِرْ فَيَىْال: ) َوَجلّ  َعزّ  للاُ  وقاؿ
َتِلي أنّو ِكَتاِبو ِف  تَػَعال اّللَُّ  َأْخبَػرَ  َوَقدْ :  تيميةَ  ابنُ  السالـِ  شيخُ  قاؿ  ؛ َوالسَّيَِّئاتِ  َِبحْلََسَناتِ  ِعَباَده يَػبػْ

 . َشُكورًا َصبَّارًا اْلَعْبدُ  لَِيُكوفَ  ؛ اْلَمَصاِئبُ  ِىي َوالسَّيَِّئاتُ  ، النَِّعمُ  ِىي فَاحْلََسَناتُ 
 (الفتاوى رلموع)
 ال ، عظيمةٌ  حكمةٌ  فيو أحياّن ذلم ىمرِ سْ وكَ  ، ىموقهرِ  ، ذلم ىموِّ دُ عَ  لبةِ غَ بِ  ادلؤمني ابتالءُ :  القيمِ  قاؿ ابنُ و 

 . وجل عزَّ  للاُ  إالّ  التفصيلِ  على هايعلمُ 
 ، أعدائهم على ىمرَ صْ نَ  موسؤاذلِ  ، إليو ىموافتقارِ  ، لو ىموانكسارِ  ، للِ  مذلِّ وذُ  هميتِ عبود استخراجُ :  فمنها

 عليهم اورً صُ نْ مَ  يوبِ غلُ مَ  ينورِ هُ قْ مَ  دائما كانوا ولو:  وارُ وأشِ  رواطِ لبَ  بيغالِ  رينقاىِ  نصورينمَ  دائما كانوا ولو
 . اىػ .  لةٌ وْ دَ  لحقِّ ل كانت وال ، قائمةً  ينِ للدِّ  تامَ قَ  امَ لَ  ىموُّ دُ عُ 
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 و،ابَ وَ ثػَ  تْ صَ قَ نػَ  أو ، وتْ كَ لَ أىْ  فيو تْ يَ قِ بَ  لو اليت الدواءَ  نومِ  جُ خرِ ستَ يَ  لو واءِ كالدّ  ادلؤمنِ  ابتالءُ :  القيمِ  قاؿ ابنُ 

ـِ لِ  بو ستعدُّ ويَ  الدواءَ  تلك نومِ  واالمتحافُ  االبتالءُ  جُ خرِ ستَ فيَ  ، وتَ جَ رَ دَ  تْ لَ زَ وأنػْ   ، لةِ زِ نْ مَ الْ  وعلوِ  ، الجرِ  تما
 ينفس يوالذ : " وسلم عليو تعال للا صلى النبُّ  قاؿ كما ، ومِ دَ عَ  نمِ  نِ ؤمِ للمُ  خيٌ  ىذا ودَ جُ وُ  أفَّ  ومعلوـٌ 

 فكاف ، كرَ شَ  راءُ سَ  وتْ أصابػَ  إفْ  : ؤمنِ للمُ  إالّ  ذلك وليس ، لو خيا كاف إالّ  قضاءً  نللمؤمِ  للاُ  يقضِ يَ  ال هيدِ بِ 
 ". لو خيا فكاف ، رَب صَ  اءُ رّ ضَ  وأصابتْ  إفْ و  ، لو خيا
ـِ  نمِ  واالمتحافُ  االبتالءُ  فهذا  . اىػ .  ويتِ افِ وعَ  هزّ وعِ  هرِ صْ نَ  متا

 
 انّ مِ  ةً محَْ رَ  ، وادلصائبِ  ، واآلفاتِ ،  ضِ رَ مَ والْ  رِ قْ لفَ َبِ :  أي (فَأَخَزَّْبهٌُْ ثِبىْجَأْعَبءِ وَاىضَّشَّاءِ: ) السعديُّ  الشيخُ وقاؿ 

 . اىػ .  انَ يػْ إلَ  الشدةِ  عند أوفجَ لْ ويػَ  ، انَ يػْ إلَ  (ىَؼَيَّهٌُْ يَتَضَشَّػُىَُ).  مَبِِ 
 

ٍَب مَبَُ اىيَّهُ ىِيَزَسَ اىَُْؤٍِْنِنيَ ػَيَى ٍَب أَّْتٌُْ ػَيَيْهِ حَتَّى يََِيضَ ، كما قاؿ تعال : ) والباِطلِ  بي احلقِّ  زُ ايِ متَُ  االبتالءاتِ  أفَّ : سابعا 

 (ٍَِِ اىطَّيِّتِ اىْخَجِيثَ
الناِصحي  أصواتُ  وارتَػَفعتْ  اْلُمْبِطِلي ، وَصَدَحتْ  أصواتُ  " : َخَنَستْ  الوَبءِ  انتشارِ  " أايـُ  وف ىذه الْزَمةِ 

 (ٍْاَبهَضْشِةُ اىيَّهُ األَضِ مَزَىِلَ يَسْفَغُ اىنَّبطَ فَيََْنُثُ فِي األَفَأٍََّب اىضَّثَذُ فَيَزْهَتُ جُفَبءً وَأٍََّب ٍَب يَنْ: ) للاُ  ، وَصَدؽَ 
 ىم .وغيِ  والطباءِ  ِمن العلماءِ  الّتاِفهي ، واتبَعوا الناِصحيَ  ادلشاِىيِ  ُمتابَعةَ  الناسُ  تَػَرؾَ 

 ! اْلُمْبِطَلةُ  الصواتُ  ، وََتَنسُ  الصاِدقةُ  الصواتُ  : أنو تتمايَػزُ  الشدائدِ  وىذا ِمن فوائدِ 
 وال تنَفع ! الغاين ؛ لهنا ال تُغين شيئا ، بل تضرُّ  فالتِ ح وحضورَ  الغناءَ  الناسُ  وتَػَرؾَ 

 
 و .جّل جاللُ  إالّ للاُ  أنو ال يُنِجي ِمن ىذه الوبئةِ  –ىم هم وكاِفرُ مؤمنُ  – الناسُ  اثمنا : َعِلمَ 

  الوَبءِ  فعِ ر  ِمن أجلِ  إل الصالةِ  الكافرةِ  الدوؿِ  رؤساءِ  بعضِ  : دعوةَ  والتواصلِ  العالـِ  وسائلُ  فقد أْظَهرتْ 
 ! الوَبءِ  َدْفعِ  ه ِمن أجلِ ف متَجرِ  القرآفِ  صوتُ  ويصَدحُ  إل القرآفِ  يستمعُ  وَيهودايً 
 ! التلفازِ  شاشةِ  ِمن خالؿِ  ي الناسَ َيرقِ  اوقّسيسً 
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 هم .َتَضّرعَ  ىم إليو ، وَيسَمعَ لُيعيدَ  ه َبلشدائدِ يَبَتِلي ِعبادَ  وللاُ 
 جاللو . جلّ  البلوى إالّ للاُ  وال يكِشفُ 

ـَ النّػْفسِ  وأفَّ  ا  . الَعَملِ  ِمنَ  ِمن كثيٍ  إل للاِ  أحبُّ  اّتِّ
 َِبلنَّاسِ  ُيَصلِّي َكافَ  َلَقدْ  ، يَػْفَعُلوُ  َكافَ  َما َأْمًرا الرََّماَدةِ  َزَمافِ  ِف  َأْحَدثَ  اخْلَطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكاف : ُعَمرَ  ابنُ قاؿ 

َتوُ  ْدُخلَ يَ  َحّتَّ  ؼَلُْرجُ  ثَّ  ، اْلَعَشاءَ   فَػَيطُوؼُ  نْػَقابَ الَ  فَػَيْأِت  ؼَلُْرجُ  ثَّ  ، اللَّْيلِ  آِخرُ  َيُكوفَ  َحّتَّ  ُيَصلِّي يَػَزاؿُ  ، َفال بَػيػْ
َها َلةً  َمْْسَُعوُ لَ  َوِإيّنِ  ، َعَليػْ . رواه ابن سعد  َيَديَّ  َعَلى زُلَمَّدٍ  أُمَّةِ  ؾَ َىال ََتَْعلْ  ال اللَُّهمَّ :  يَػُقوؿُ  َوُىوَ  السََّحرِ  ِف  لَيػْ

 ف " الطبقات الكربى " .
 

 َوَأْرَحمُ  ، احْلَاِكِميَ  َأْحَكمُ  َِبَا هُ ابْػَتال الَِّذي َأفّ  يَػْعَلمَ  " َأفْ  ِجَهاِعال َوِمنْ :  ادلصائبِ  ف ِعالجِ  القيمِ  قاؿ ابنُ 
بَوُ  َوال ، ِبوِ  وُ لِيُػْهِلكَ  ءَ اْلَبال ِإلَْيوِ  يُػْرِسلْ  لَْ  ُسْبَحانَوُ  َوأَنَّوُ  ، الرَّامِحِيَ  َا ، لَِيْجَتاَحوُ  َوال ، بِوِ  لِيُػَعذِّ تَػَقَدهُ  َوِإظلَّ  ِبوِ  افػْ
َرهُ  لَِيْمَتِحنَ   اْلَقْلبِ  َمْكُسورَ ،  ِبََنابِوِ  ِئًذاال بَِباِبوِ  َطِرػًلا َولِيَػَراهُ  ، َوابِْتَهاَلوُ  َتَضرَُّعوُ  َولَِيْسَمعَ ،  َوِإؽلَانَوُ  َعْنوُ  َوِرَضاهُ  َصبػْ

 )زاد ادلعاد( . ِإلَْيوِ  الشَّْكَوى َقَصصَ  رَاِفًعا،  َيَدْيوِ  ْيَ بػَ 
 

عليهم  حينما سّلطَ  فرعوفَ  وآؿَ  ِفرعوفَ  للاُ  : ففي ادلاضي أذؿَّ  ف الَُممِ  تتكّررُ  والِعبَػرَ  الّدروسَ  أفَّ اتسعا : 
 !ذلم  حّت يدعوَ  والسالـُ  وا إل موسى عليو الصالةُ فَلَجئ ادلخلوقاتِ  ِصَغارَ 

 (جْضَ ىَنُؤٍِْنََِّ ىَلَ وَىَنُشْعِيََِّ ٍَؼَلَ ثَنِي إِعْشَاِِيوَوَىَََّب وَقَغَ ػَيَيْهٌُِ اىشِّجْضُ قَبىُىا يَب ٍُىعَى ادْعُ ىَنَب سَثَّلَ ثََِب ػَهِذَ ػِنْذَكَ ىَئِِْ مَشَفْتَ ػَنَّب اىشِّ)
( فَيَََّب مَشَفْنَب ػَنْهٌُُ اىْؼَزَاةَ إِرَا هٌُْ 94ادْعُ ىَنَب سَثَّلَ ثََِب ػَهِذَ ػِنْذَكَ إَِّّنَب ىََُهْتَذُوَُ ) وَقَبىُىا يَب أَيُّهَب اىغَّبحِشُتبارؾ وتعال : ) وقاؿ للاُ 

 . (يَنْنُاُىَُ
 . إالّ للاُ  ، وأنو ال يُنِجي ِمن ذلك العذابِ  موسى عليو الصالة والسالـ على احْلَقِّ  فأقّروا ِضْمًنا أفَّ 

ينَ  ِبنو سُيغيّػرُ  وىو اْلُمّتهمُ  ساِحر ،إنو وا يقولوف عن موسى : الذين كان وُىمُ   الفسادَ  ف الرضِ  ، ويُظهرُ  الدِّ
! 
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وَقَشَُْ فِي ثُيُىتِنَُِّ وَال ؛ ِلقولو تبارؾ وتعال : ) ف الّشْرعِ  ىو الصلُ  واحلجابِ  للبيوتِ  النساءِ  ُلزوـَ  أفَّ  عاِشرا :

نْنٌُُ اىشِّجْظَ أَهْوَ اىْجَيْتِ وَيُطَهِّشَمٌُْ يَّخِ األُوىَى وَأَقََِِْ اىصَّالحَ وَآَتِنيَ اىضَّمَبحَ وَأَطِؼَِْ اىيَّهَ وَسَعُىىَهُ إَََِّّب يُشِيذُ اىيَّهُ ىِيُزْهِتَ ػَتَجَشَّجَِْ تَجَشُّجَ اىْجَبهِيِ

 ها .ف بيتِ  َتقرَّ  أْول أفْ  العاَلِمي ، فغيىن ِمن َببِ  نساءِ  فإذا ِقيل ىذا لطهرِ ،  (تَطْهِريًا
ـٍ  ِمن مائةِ  وقبل أكثرِ   ف نابناتُ  يشتغلَ  لف:  قالت حيث"  رود آت"  النصرانيةُ  الشهيةُ  الكاتبةُ  قالتِ  عا

 ِبدرافٍ  ملوثةً  البنتُ  ُتصبحُ  حيث ادلعاملِ  ف اشتغاذلن من بالءً  وأخفُّ  خيٌ  ، كاخلوادـِ  أو خوادـَ  البيوتِ 
 إنو نعم ... والطهارةُ  والعفاؼُ  احِلشمةُ  فيها ، ادلسلمي كبالدِ  ّنبالدَ  تَ يْ لَ  أالَ .  دِ البَ  لإ احياّتِ  نقِ وْ رَ بِ  تذىبُ 

 غلعلُ  ما وراءَ  نسعى ال ناَبلُ  فما ، جاؿِ الرّ  الطةِ سلُ  بكثرةِ  للرذائلِ  مَثالً  ابناّتَ  َتعلَ  أفْ  الصلليزِ  بالدِ  على َلَعارٌ 
ـِ  من عيةَ الطبي افطرّتَ  يُوافق ِبا تعملُ  البنتَ   . ِلَشَرِفها سالمةً  للرجاؿِ  الرجاؿِ  أعماؿِ  وترؾِ  ، البيتِ  ف القيا

 (ـ0ٓٔٔ عاـ ُنِشرت مقالة)
 

 ف اجلرائمِ  كثرةِ  وِسرَّ  ، أمريكا ف العائليةِ  الزماتِ  سببَ  أفَّ :  فيو بيّػَنتْ  حبثاً "  أيلي أيدا"  الدكتورةُ  ونَشَرتِ 
 ! الخالؽِ  مستوى واطلفضَ  الّدخلُ  فزادَ  ، السرةِ  َدْخلَ  لُِتضاِعفَ  هابيتَ  تركتْ  الزوجةَ  أفَّ  ىو ، اجملتمعِ 
 لنقاذِ  الوحيدةُ  الطريقةُ  ىو"  احلريِ "  إل ادلرأةِ  عودةَ  أفَّ  أثبتتْ  بَ التجارِ  إفَّ " :  ايلي"  الدكتورةُ  وقالتِ 
 . فيو يسيُ  الذي الّتدىورِ  من اجلديدِ  اجليلِ 

 
 ؼُلاِلفُ  ِبا ادلرأةُ  َطِمعتِ  وذلذا ، الرجاؿُ  وفُ أيلَ  االختالطَ  إفَّ " :  كوؾ الالدي"  يزيةُ الصلل الكاتبةُ  وقالت

 . ادلرأةِ  على العظيمُ  البالءُ  وىهنا ، الّزّن أوالدِ  كثرةُ  تكوفُ  االختالطِ  كثرةِ  َقْدرِ  وعلى ، اطرّتَ فِ 
ـَ  إفَّ " :  َمْسايلس سامويل" وىو ، الصلليزيةِ  النهضةِ  أركافِ  أحدُ  وقاؿ  ف ادلرأةِ  بتشغيلِ  يقضي الذي النظا

 مَ ىاجَ  لنو ، ادلنزليةِ  احلياةِ  لبناءِ  ىادمةً  كانت النتيجةَ  فإفَّ  - للبالدِ  الثروةِ  من عنو نشأَ  امَ هْ مَ  - ادلعاملِ 
 . االجتماعيةَ  طَ الروابِ  ومّزؽَ  ، السرةِ  أركافَ  وقّوضَ  ، ادلنزؿِ  ىيكلَ 

 
 عملَ  تؤّدي ال ولكنها ، بسيطٍ  عاملٍ  عملَ  تؤّدي هابيتِ  خارجَ  تشتغلُ  اليت ادلرأةُ " :  سيموف جوؿ"  وقاؿ
 . امرأةٍ 
ـِ  اضلّلتْ  اُلْسَرةَ  إفَّ " :  سلرِ  برتراند"  الفيلسوؼُ  وقاؿ  .  العامةِ  العماؿِ  ف ادلرأةِ  َبستخدا

 :  االبتالءاتِ  ِمن دروسِ  عشرَ  احلاديَ 
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 . عنو أكثرَ  أيديهم ، وما يَعفو للاُ  ما َكَسَبتْ  عضِ بَ إظلا ىو بِ  اخْلَْلقَ  ما ُيصيبُ  أفَّ 
 (وٍََب أَصَبثَنٌُْ ٍِِْ ٍُصِيجَخٍ فَجََِب مَغَجَتْ أَيْذِينٌُْ وَيَؼْفُى ػَِْ مَاِريٍعّز وَجّل : ) قاؿ للاُ كما 

 (شِهَب ٍِِْ دَاثَّخٍ وَىَنِِْ يُؤَخِّشُهٌُْ إِىَى أَجَوٍ ٍُغًََّىوَىَىْ يُؤَاخِزُ اىيَّهُ اىنَّبطَ ثََِب مَغَجُىا ٍَب تَشَكَ ػَيَى ظَهْوقاؿ تبارؾ وتعال : )
 . (ىوَىَىْ يُؤَاخِزُ اىيَّهُ اىنَّبطَ ثِظُيَِْهٌِْ ٍَب تَشَكَ ػَيَيْهَب ٍِِْ دَاثَّخٍ وَىَنِِْ يُؤَخِّشُهٌُْ إِىَى أَجَوٍ ٍُغًََّوقاؿ تعال : )

 
 صائب .للمَ  سببٌ  احلدودِ  إليو وتعطيلَ  والّتحاُكمِ  الشرعِ  نَػْبذَ  أفَّ  : عشرَ  الثاينَ 
َـّ  ايَ :  الرَُّجلُ  ذَلَا فَػَقاؿَ  ، َمَعوُ  َورَُجلٌ  َعاِئَشةَ  َعَلى َماِلك هنع هللا يضر بنُ  أََنسُ  َدَخلَ  ثِيَنا اْلُمْؤِمِنيَ  ُأ  ، الزَّْلَزَلةِ  َعنِ  َحدِّ

:  ْرضِ ِللَ  فَػَقاؿَ  َمَْسَائِوِ  ِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  َغارَ  ، َِبْلَمَغاين  َوَضَربُوا ، اخْلَْمرَ  َوَشرِبُوا ، الزِّّنَ  اْستَػَباُحوا ِإَذا:  فَػَقاَلتْ 
َـّ  ايَ :  قُػْلتُ : قَاؿ .  َعَلْيِهمْ  َىَدَمَها َوِإالّ  ، َونَػَزُعوا اَتبُوا فَِإفْ .  َِبِمْ  تَػَزْلَزِل   َبلْ :  قَاَلتْ  ؟ ذَلُمْ  َأَعَذابٌ  ، اْلُمْؤِمِنيَ  ُأ

 .  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َوَسَخطٌ  َوَعَذابٌ  َوَنَكاؿٌ  ، لِْلُمْؤِمِنيَ  َوبَػرََكةٌ  َوَرمْحَةٌ  ظَةٌ َمْوعِ 
ْعتُ  َما:  أََنسٌ  قَاؿ . رواه ابن أب الدنيا ف "  احْلَِديثِ  َِبََذا ِمينِّ  فَػَرًحا َأَشدُّ  َأّنَ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسوؿِ  بَػْعدَ  َحِديثًا َمْسَِ

 " .ت العقوَب
 ـَ رّ حَ  ذلك لِ أجْ  نومِ ،  رادَ وقَ  عارْ شَ  يندِ سِ فْ مُ الْ  نمِ  هيدِ بِ وعَ  ائوإمَ  على ارُ غَ يػَ  تعال وللاُ :  القيمِ  قاؿ ابنُ 

 ىذه تْ لَ طّ عُ  فإفْ .  هبيدِ وعَ  إمائو على ويتِ غَ  ةِ دّ شِ لِ  التِ تْ القِ  عَ نَ وأشْ  العقوَبتِ  أعظمَ  عليها عرَ وشَ ،  واحشَ الفَ 
 )روضة اْلُمِحّبي(.  ارً دَ قَ  سبحانو اىارَ أجْ ،  عارْ شَ  وَبتُ قُ العُ 

 : وَبتِ قُ للعُ  ببٌ سَ  الفواِحشِ وظُهوُر 
 :  ُتْدرُِكوُىنَّ  َأفْ  َِبّللَِّ  َوَأُعوذُ  ، َِبِنَّ  ابْػتُِليُتمْ  ِإَذا ََخْسٌ  اْلُمَهاِجرِينَ  َمْعَشرَ  ايَ ملسو هيلع هللا ىلص :  للاِ  قاؿ رسوؿُ 

 َأْساَلِفِهمُ  ِف  َمَضتْ  َتُكنْ  لَْ  الَّيِت  ْوَجاعُ َوالَ  الطَّاُعوفُ  ِفيِهمُ  َفَشا ِإالّ  َِبَا يُػْعِلُنوا َحّتَّ  َقطُّ  قَػْوـٍ  ِف  اْلَفاِحَشةُ  َتْظَهرِ  لَْ 
  . َمَضْوا الَِّذينَ 

ُقُصوا َولَْ  ِنيَ  ُأِخُذوا ِإالّ  َواْلِميَزافَ  اْلِمْكَياؿَ  يَػنػْ   . َعَلْيِهمْ  السُّْلطَافِ  َوَجْورِ  ، ُئونَةِ اْلمَ  َوِشدَّةِ  ، َِبلسِّ
 ؽُلَْطُروا . لَْ  اْلبَػَهائِمُ  َوَلْوال ، السََّماءِ  ِمنَ  اْلَقْطرَ  ُمِنُعوا ِإالّ  َأْمَواذلِِم زََكاةَ  ؽَلْنَػُعوا َولَْ 
ُقُضوا َولَْ   . أَْيِديِهمْ  ِف  َما بَػْعضَ  فََأَخُذوا ، َغْيِِىمْ  ِمنْ  وِّاَعدُ  َعَلْيِهمْ  اّللَُّ  َسلَّطَ  ِإالّ  َرُسوِلوِ  َوَعْهدَ  اّللَِّ  َعْهدَ  يَػنػْ
نَػُهمْ  ِبََْسُهمْ  اّللَُّ  َجَعلَ  إالّ  اّللَُّ  أَنْػَزؿَ  شلَّا َويَػَتَخيػَُّروا ، اّللَِّ  ِبِكَتابِ  أَِئمَّتُػُهمْ  حَتُْكمْ  لَْ  َوَما رواه ابن ماجو ، وحّسنو .  بَػيػْ

 اللباين والرنؤوط . 
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ّدةَ  أفَّ  : عشرَ  الثالثَ   الذي ُيطغيهم ويُنِسيهم . الّرخاءِ  ِمنَ  خيٌ  إل للاِ  الناسَ  اليت تُعيدُ  الشِّ
جَبءَهٌُْ ثَأْعُنَب  ( فَيَىْال إِر94ْوَىَقَذْ أَسْعَيْنَب إِىَى أٌٍٍَُ ٍِِْ قَجْيِلَ فَأَخَزَّْبهٌُْ ثِبىْجَأْعَبءِ وَاىضَّشَّاءِ ىَؼَيَّهٌُْ يَتَضَشَّػُىَُ )عّز وَجّل : ) قاؿ للاُ 

( فَيَََّب َّغُىا ٍَب رُمِّشُوا ثِهِ فَتَحْنَب ػَيَيْهٌِْ أَثْىَاةَ مُوِّ شَيْءٍ حَتَّى إِرَا فَشِحُىا 94تَضَشَّػُىا وَىَنِِْ قَغَتْ قُيُىثُهٌُْ وَصَيََِّ ىَهٌُُ اىشَّيْطَبُُ ٍَب مَبُّىا يَؼََْيُىَُ )

 (( فَقُطِغَ دَاثِشُ اىْقَىًِْ اىَّزِيَِ ظَيََُىا وَاىْحََْذُ ىِيَّهِ سَةِّ اىْؼَبىََِني99َفَئِرَا هٌُْ ٍُجْيِغُىَُ ) ثََِب أُوتُىا أَخَزَّْبهٌُْ ثَغْتَخً
 

 َحِذرًا ْستَػْيِقظًامُ  يَػَزاؿُ  َفال ، َوَىْفَوةٍ  زَلَّةٍ  ِبَِْدنَ  ِعْنَدهُ  َكِريٌ  َوُىوَ  ػلُِبُّوُ  الَِّذي اْلُمْؤِمنَ  َعْبَدهُ  يُػَؤدِّبُ :  القيمِ  قاؿ ابنُ 
َنوُ  ؼُلَلِّي فَِإنَّوُ  ، َعَلْيوِ  َوَىافَ  َعْيِنوِ  ِمنْ  َسَقطَ  َمنْ  َوَأمَّا ،  ، نِْعَمةً  لَوُ  َأْحَدثَ  َذنْػًبا َأْحَدثَ  وَُكلََّما ، َمَعاِصيوِ  َوبَػْيَ  بَػيػْ

 الشَِّديدَ  اْلَعَذابَ  ِبوِ  يُرِيدُ  َوأَنَّوُ  ، َىانَةِ الِ  َعْيُ  َذِلكَ  َأفَّ  يَػْعَلمُ  َوال ، َعَلْيوِ  َكَراَمِتوِ  ِمنْ  َذِلكَ  َأفَّ  َيُظنُّ  َواْلَمْغُرورُ 
 (زاد ادلعاد. ) َمَعَها َعاِقَبةَ  ال الَّيِت  َواْلُعُقوبَةَ 

 
 . النارِ  ، وال ػَلتاطُوف لنفِسهم سَلاَفةَ  اْلَمَرضِ  هم ِمنَ ػَلَتُموف وػَلتاطُوف لنفسِ  الناسَ  أفَّ  : عشرَ  الرابعَ 
ُرَمةَ  ابنُ  قاؿ ـِ  ِمنَ  ػَلَْتُمْوفَ  لِلنَّاسِ  َعجبتُ :  ُشبػْ  . النَّار سَلَاَفةَ  الذُّنوبِ  ِمنَ  ػَلَتُمْوفَ  َوالَ  ، الدَّاءِ  سَلَاَفةَ  الطََّعا

 (للذىب ، النبالء أعالـ وِسَي  ، لْلِمزِّي ، الكماؿ ّتذيب)
 

 َيْصرِبُوفَ  َوال ػَلَْتُموفَ  َفال ، َيْشتَػُهوفَ  َما يَػتَػَناَوُلوفَ  َقدْ  اجْلُهَّاؿُ  اْلَمْرَضى:  للاُ  رمحو تيميةَ  ابنُ  السالـِ  شيخُ  قاؿ
 َما اآلالـِ  ِمنْ  يُػْعُقبُػُهمْ  َذِلكَ  َوَلِكنَّ  ، َواللَّذَّةِ  الرَّاَحةِ  ِمنْ  نَػْوعٍ  تَػْعِجيلِ  ِمن َذِلكَ  ِف  ِلَما اْلَكرِيَهةِ  اَلْدِويَةِ  َعلى

لُ  َأوْ  ، َقْدرُهُ  يَػْعظُمُ   .  اذْلالؾَ  يُػَعجِّ
ـَ  بَػُنو َفَكَذِلكَ  ُبوُ  َما َأَحُدُىمْ  َيْستَػْعِجلُ :  أَنْػُفَسُهم ظََلُموا ُجهَّاؿٌ  ُىم:  آَد تُوُ  تُػَرغِّ ُرؾُ  ، َلذَّ  شلَّا نَػْفُسوُ  َتْكَرُىوُ  َما َويَػتػْ

 اْلَعَذابِ  ِعَظمُ  ِفيو َما اآلِخرة ف َوِإّما ، الدُّنيا ف إّما ؛ َواْلُعُقوََبت الَلَ  ِمن َذِلكَ  فَػيُػْعُقبُػُهم ؛ َلو َيْصُلحُ  ال ُىو
 .  اَلْعَظمِ  َواذْلالؾِ 

َفُعو َما ِبِفْعل َيُضرُّهُ  َعمَّا االْحِتَماءُ  ِىيَ  والتػَّْقَوى  (الفتاوى رلموع) . يَػنػْ
! وما َعِلموا  ادلوتِ  نو يُدنِيهم ِمنَ ؛ ل اْلَمَرضِ  ِمنَ  الناسِ  ِمنَ  كثيٍ   َخْوؼَ  أْظَهَرتْ  الّشدائدَ  أفَّ  : عشرَ  سَ اخلامِ 

 نَعِلو ! ِشَراؾِ  إل أحِدىم ِمنْ  أقربُ  ادلوتَ  أفَّ 
ـَ  َلمَّا: اهنع هللا يضر  َعاِئَشةُ قَاَلْت   احلُمَّى َأَخَذْتوُ  ِإَذا َبْكرٍ  أَبُو َفَكافَ  ، َوِباَلؿٌ  َبْكرٍ  أَبُو ُوِعكَ  ، ادلَِديَنةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسوؿُ  َقِد
 : يَػُقوؿُ 



8 

 

 . رواه البخاري .  نَػْعِلوِ  ِشَراؾِ  ِمنْ  َأْدنَ  َوادلَْوتُ  *** َأْىِلوِ  ِف  ُمَصبَّحٌ  اْمِرئٍ  ُكلُّ 
 

 . السُّّنةِ  وصحيحِ  ف صريحِ  اءَ للخطااي ، كما جَ  ُمكفِّراتٌ  ادلصائبَ  أفَّ  : عشرَ  السادسَ 
ُرهُ  َذِلكَ  ِمنْ  َِبَا فَػَيْحِميوِ  ؛ َوطََغى َوبَػَغى اْلَعْبدُ  لََبَطرَ  اْلَمَصاِئبُ  َلْوال:  ُمفِلحِ  قاؿ ابنُ   َفُسْبَحافَ  ، ِفيوِ  شلَّا َويَُطهِّ

َتِلي ، ئِوِ بَِبال يَػْرَحمُ  ِمنْ   :ِقيل  َكَما،   بِنَػْعَمائِوِ  َويَػبػْ
َتِلي *** َعظَُمتْ  َوِإفْ  َِبْلبَػْلَوى اّللَُّ  يُػْنِعمُ  َقدْ   َِبلنَِّعمِ  ـِ اْلَقوْ  بَػْعضَ  اّللَُّ  َويَػبػْ

نْػَيا َمَرارَةَ  َأفَّ  َواْعَلمْ   . َِبْلَعْكسِ  َواْلَعْكسُ ،  ِخَرةِ اآل َوةُ َحال الدُّ
 . )اآلداب الشرعية( َبدِ الَ  ِلِعزِّ  َساَعةٍ  َوُذؿَّ ،  َبدِ الَ  َوةِ حِلال َساَعةٍ  َمَرارَةَ  اْحَتَملَ  َمنْ  اْلَعاِقلَ  َأفَّ  َوَمْعُلوـٌ 

 
 ، ُأْخَرى َوتَػْعِدذُلَا َمرَّةً  َتْصَرُعَها ، الّرِيحُ  تُِفيئُػَها ، الزَّرْعِ  ِمنَ  َبخْلَاَمةِ  اْلُمْؤِمنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  للاُ  َصلَّى النبُّ  َشبَّوَ  َوَقدْ 
 َكَما.  َواِحَدةً  َمرَّةً  اصْلَِعافُػَها َيُكوفَ  َحّتَّ  َشْيءٌ  ُيِصيبُػَها الَ  الَّيِت  ، اَلْرزَ  ِبَشَجَرةِ  وادلناِفقَ  اْلَكاِفرَ  وَشبَّو ، َّتِيجَ  َحّتَّ 

 . الصحيحي ف
 ُمَكفِّرٌ  َوَذِلكَ  ، َماِلوِ  َأوْ  َأْىِلوِ  َأوْ  َبَدنِوِ  ِف  اآلالـِ  َكِثيُ  اْلُمْؤِمنَ  َأفَّ :  احْلَِديثِ  َمْعَن :  اْلُعَلَماءُ  قَاؿَ :  النوويُّ  قَاؿَ 

ًئا ُيَكفِّرْ  لَْ  َشْيءٌ  ِبوِ  َوَقعَ  َوِإفْ  ، فَػَقِليُلَها اْلَكاِفرُ  مَّاَوأَ .  ِلَدرََجاتِوِ  َورَاِفعٌ  ، ِلَسيَِّئاتِوِ   يَػْوـَ  َِبَا أيَِْت  َبلْ  ، َسيَِّئاتِوِ  ِمنْ  َشيػْ
 . اىػ.  كاِمَلةً  اْلِقَياَمةِ 

 
 العبادِ  ويفِ إظلا ىو لتخ عّز وَجّل ف ىذا الكوفِ  ىا شلا غُلريو للاُ وغيَ  والزالزؿَ  الوبئةَ  أفَّ  : عشرَ  السابعَ 
ـَ  الذنوبِ  على بعضِ  و عقوَبتٍ ، وقد يكوف بعضُ  العذابِ  أسبابَ   . ، كما تقّد
 (ََتْوِيًفا ِإالَّ  َِبآَلاَيتِ  نُػْرِسلُ  َوَما)عّز وَجّل :  قاؿ للاُ 

 . يرجعوف أو ، َيذكَّروف أو ، يعتربوف لعلهم آيةٍ  نمِ  شاءَ  ِبا الناسَ  ّوؼُ ؼلُ  للاَ  إفَّ :  قتادةُ  قاؿ
 
 : وؼِ سُ الكُ  ف وسلم عليو للا صلى النبِّ  ُخطبةِ  عن تيميةَ  ابنُ  السالـِ  شيخُ  اؿق

 وال الرضِ  أىلِ  ِمن أحدٍ  موتِ  عن هماكسوفُ  يكوفُ  ال والقمرَ  الشمسَ  أفَّ  وسلم عليو للا صلى النبُّ  بَػيَّ 
 وأنو للاِ  آايتِ  منْ  أهنما وأخربَ  ، مرِ والق الشمسِ  كسوؼِ  ف أثرا واحلياةِ  للموتِ  يكوفَ  أفْ  ونَػَفى ، وحياتِ  عن

 . هعبادَ  ؼُلّوؼُ 
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 والزالزؿِ  الشديدةِ  كالرايحِ :  اآلايتِ  سائرِ  ف همَتويفُ  يكوفُ  كما ، العبادِ  َتويفَ  ذلك كمةِ حِ  نْ مِ  أفَّ  َفذَكرَ 
 َبلريحِ  ُأشَلًا للاُ  عّذبَ  كما ، عذاَب تكوفُ  قد اليت السبابِ  ِمن ذلك وضلوِ  ، ادلتواترةِ  والمطارِ  واجلدبِ 

 . والطوفافِ  والصيحةِ 
 

 عند وسلم عليو للا صلى النبُّ  َشرعَ  وذلذا ؛ عذابٍ  سببَ  تكوف قد اويةُ مَ السّ  اآلايتُ  ىذه:  وقاؿ رمحو للاُ 
 وأَمرَ  - الطويلةِ  الصالةِ  - الكسوؼِ  صالةِ بِ  فأَمرَ  ؛ الصاحلةِ  العماؿِ  ِمنَ  وَيدفعُ  ما اخلوؼِ  سببِ  وجودِ 

 . اىػ .  واالستغفارِ  َبلدعاءِ  وأَمرَ  ، ةِ والصدقَ  لِعتقِ َب
 

 الناسُّ  أييها:  فقاؿ ، عنو للا رضي مسعودٍ  ابنِ  عهدِ  على رََجَفتْ  الكوفةَ  أفَّ  انَ لَ  رذُكِ :  الطربيِّ  جريرٍ  ابنُ  قاؿ
 . فأعِتُبوه كمَيْسَتعِتبُ  كمربَّ  إفَّ  ،

َبوُ  ذكرَ يَ  أفْ  النسافِ  ِمن طلبَ يُ  أفْ :  ابُ االْسِتْعتَ " :  ادلفَرداتِ "  ف الراغبُ  قاؿ  اْستَػْعَتبَ :  يقاؿ ، لِيُػْعَتبَ  َعتػْ
َب  لك: " يقاؿ ،( ُيْستَػْعتَػُبوفَ  ُىمْ  َوال: ) تعال قاؿ.  فالفٌ   . اىػ .  يُػْعَتبُ  وِ لجلِ  ما إزالةُ  وىو ،"  الُعتػْ

 
 . الكّفارِ  ، وبي دايرِ  ادلسلمي بي ِدايرِ  لمراضِ وا وبئةِ ال بي انتشارِ  الَفْرؽُ  ُيالَحظُ  : عشرَ  نَ مِ االث

 : َوَقفاتٍ  وف ىذا ِعّدةُ 
 . احلالؿِ  وأكلُ  واخلبائثِ  النجاساتِ  واجتنابُ  ادلسلمي : الطهارةُ  ف رُلتمعاتِ  الصلَ  الول : أفَّ 

 . دى الكّفارِ ما ليس ل والباِطنةِ  الظاِىرةِ  الوقايةِ  أسبابِ  لدى ادلسلمي ِمنْ  أفَّ :  الثانيةُ 
 : َخِفّيةٌ و  ظاِىرةٌ  والْسَبابُ 

ـُ  ، والصدقةُ  ، والصالةُ  ، الوضوءُ :  َفِمنها ؛ الظاِىرةُ  أما  عن للّداءِ  َمْطَرَدةُ  أنو احلديثِ  ففي ، الليلِ  وِقيا
 . اجْلََسد
 ىو ما ومنها ، واِجبٌ  ىو ما:  وِمنها ، الُممِ  ِمنَ  أُّمةِ  عند ليس ما والطّهارَةِ  الّنظافةِ  ِمنَ  ادلسلمي وعند

 . ُمسَتحبّّ 
 

 . – وُسّجدٍ  رُّكعٍ  ِبُشيوخٍ  للاُ  فَيدَفعُ  – الصاحلي وصالحِ  ، والذكارِ  ، والدعاءِ  ، التوّكلِ :  َفِمْثلُ  ؛ اخْلَِفّيةُ  وأما
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 ُذرّيَِتو ف وػَلَْفظُو ، َوَلِده َوَوَلدَ  َوَلَده الّرُجلِ  ِبَصالحِ  ُيْصِلحُ  للاَ  إفَّ :  عنهما للا رضي عباسٍ  ابنُ  قاؿ
 " . تفسيه"  ف حامت أب ابن رواه.  وَعاِفيةٍ  للاِ  ِمنَ  ِسْتٍ  ف يَػَزاُلوف فَما ، وَحْولَ  والّدويْػَراتِ 

 
 والّدويْػَراتِ  ، وُدويْػَرتِ  ف ووػَلَْفظُ  ، َوَلِده َوَوَلدَ  ، هَوَلدَ  الَعْبدِ  ِبَصالحِ  لَُيْصِلحُ  للاَ  إفَّ :  ادلنَكِدرِ  بنُ  زلمدُ  وقاؿ
 " . الُكربى"  ف النسائيُّ  رواه:  طريِقو وِمن ،"  الزىدِ "  ف ادلبارؾِ  ابنُ  رواه.  فيهم داـ ما وَحولَ  اليت
 

ـَ  واخلِْنزِيرَ  أيكلوف ادليتةَ  الكّفارَ  : أفَّ  الثالثةُ   ، وأفْ  ادلناعةَ  ُتضِعفَ  ا أفْ ، وىذه ِمن شأهنِ  واخْلَْمرَ  ، ويشربوف الّد
 . َبم العقوبةُ  لَّ حتَُ 
 

للمؤمني ، وعذاَب ورِْجزا على  رمحةً  ، ويكوفُ  ، ويَهِلك َمن َىَلك ف الوبئةِ  غُلري السَُّننَ  للاَ  : أفَّ  الرابعةُ 
 الكافرين .

 ُعذِّبَ  َعَذابٍ  بَِقيَّةُ  َأوْ  ، َعَذابٌ  َأوْ  ، رِْجزٌ  اْلَوَجعَ  َىَذا ِإفَّ :  الطَّاُعوفِ  عن َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسوؿُ  قاؿَ 
َها ََتُْرُجوا َفالَ  ، َِبَا َوأَنْػُتمْ  ِبَِْرضٍ  َكافَ  فَِإَذا ، قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  ُأَّنسٌ  ِبوِ   رواه. َتْدُخُلوَىا َفالَ  ِبَِْرضٍ  أَنَّوُ  بَػَلَغُكمْ  َوِإَذا ِمنػْ

 . ومسلم البخاري
 

.  َأْعَماذلِِمْ  َعَلى بُِعُثوا ثَّ  ، ِفيِهمْ  َكافَ  َمنْ  اْلَعَذابُ  َأَصابَ  َعَذاَبً  ِبَقْوـٍ  تَػَعاَل  للاُ  َأرَادَ  اِإذَ : ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ  َرُسوؿُ  وقَاؿَ 
 . ومسِلمٌ  البخاريُّ  َرَواهُ 
 

َـّ  اذْلالؾَ  َأفَّ  َعَلى َيُدؿُّ  فَػَهَذا:  الُقرطبُّ  قَاؿَ  .  لِْلَفاِسِقيَ  نِْقَمةً  َيُكوفُ  َما َوِمْنوُ  ، يَ لِْلُمْؤِمنِ  طُْهَرةً  َيُكوفُ  َما ِمْنوُ  اْلَعا
 . اىػ

و عّز ربِّ  ف مرضاتِ  تبارؾ وتعال ، وُيسارِعُ  للاِ  ِمنَ  ادلؤمنِ  تُقّربِ  أوقاتُ  الزَماتِ  أوقاتَ  أفَّ  : عشرَ  التاسعَ 
 اخليات . مواِسمِ  ِلفواتِ  وَجّل ، وػَلَزفُ 

وَال ػَيَى اىَّزِيَِ إِرَا ٍَب أَتَىْكَ ىِتَحَِْيَهٌُْ قُيْتَ ال أَجِذُ ٍَب أَحَِْيُنٌُْ ػَيَيْهِ : )ادلؤمني  ِمن فقراءِ  ائيَ الَبكّ  ف َمعِذرةِ عّز وَجّل  قاؿ للاُ 

 (تَىَىَّىْا وَأَػْيُنُهٌُْ تَفِيطُ ٍَِِ اىذٍَّْغِ حَضًَّب أَالَّ يَجِذُوا ٍَب يُنْفِقُىَُ
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.  وراعذُ مَ  كاف وإفْ  ، الطاعةِ  اتِ وَ فػَ  على زفِ احلُْ  وإظهارِ  كاءِ البُ  ازِ وَ جَ  على اآليةُ  تِ لّ دَ ه : ف تفسيِ  قاؿ القاَمْسيُّ 
 اىػ . 

 
 : ال شيءَ  احلاؿِ  بِِلسافِ  و يقوؿُ وجاءىم ما يُلهيهم ، وكأنَّ  الناسُ  كّلما انشغلَ   إل للاِ  التقّربَ  على ادلؤمنِ  وأفَّ 

 و !يشغلين عن َرّب وعن ِعبادتِ 
 . رواه مسلم .  ِإَلَّ  َكِهْجَرةٍ  اذْلَْرجِ  ِف  اْلِعَباَدةُ  : ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  قاؿ رسوؿُ 

َنةُ  ُىَنا َِبذْلَْرجِ  اْلُمَرادُ :  قاؿ النوويُّ   لوفيغفَ  الناس َأفَّ  ِفيوِ  اْلِعَباَدةِ  َفْضلِ  َكثْػَرةِ  َوَسَببُ  النَّاسِ  ُأُمورِ  َواْخِتاَلطُ  اْلِفتػْ
 . اىػ .  أفراد إالّ  ذلا غرّ فَ تػَ يػَ  وال ، عنها وفغلُ شتَ ويَ  عنها

عند  الذَِّكرِ  الضُّحى ، وأجرُ  ركعيتْ  أْجرُ  ؛ فَعظُمَ  الناسِ  غفلةِ  ف وقتِ  الّذاِكرِ  أْجرُ  قلت : وِمن ُىنا عظُمَ 
 . السُّوؽِ  ُدخوؿِ 

 
ثَػْتيِن  : َحيَّافَ  ْبنُ  ُعْثَمافُ قاؿ  ُـّ  َحدَّ  اإذ وََكافَ ،  َوَجلَّ  َعزَّ  للاِ  ِف  تَػَواَخَيا َواِخَيافِ ُمتػَ  فِ رَُجال َكافَ : قَاَلت  الدَّْرَداءِ  ُأ
َنَما،  للاَ  َنْذُكرِ  َىُلمَّ  تَػَعاؿَ !  َأِخي َأيْ :  َلوُ  قَاؿ َخرَ اآل َأَحُدعُلَا َلِقيَ   َحانُوتٍ  ََببِ  ِعْندَ  السُّوؽِ  ِف  اْلتَػَقَيا عُلَا فبَػيػْ

ثًا لَِبثَا ثَّ  ، لََنا يَػْغِفرَ  أف للاُ  َعَسى َوَجلَّ  َعزَّ  للاَ  َنْذُكرِ  مَّ َىلُ !  َأِخي َأيْ :  َخرِ آللِ  َأَحُدعُلَا فَػَقاؿَ   َأَحُدعُلَا َفَمِرضَ  لَبػْ
َعلُ : . قَاؿ  بَػْعِدي َلِقيتَ  َماَذا فَػُتْخرِبَين  َمَناِمي ِف  ََتْتَِييِن  َأفْ  اْنظُرْ !  َأِخي َأيْ :  فَػَقاؿ َصاِحُبوُ  فََأاَتهُ  ،  َشاءَ  ِإفْ  َأفػْ

 .  للاُ 
َنا ِحيَ  َأّنَّ  َأَشَعْرتَ  ! َأِخي َأيْ : فَػَقاؿ  َأاَتهُ  ثَّ  َحْوال فَػَلِبثَ : قَاؿ   للاَ  َفَدَعْوّنَ ،  احْلَانُوتِ  ِعْندَ  السُّوؽِ  ِف  اْلتَػَقيػْ

لؽلاف " ، وِمن طريِقو : رواه ابن رواه البيهقي ف " ُشعب ا . يَػْوَمِئذٍ  لََنا َغَفرَ  للاَ  ِإفَّ ؟  لََنا يَػْغِفرَ  َأفْ  َوَجلَّ  َعزَّ 
 عساكر ف " اتريخ دمشق " .

 علاأحدُ  فقاؿ ، الّسوؽِ  ف رَُجالف اْلتَػَقى:  قاؿ ِقالبةَ  أب عن الحوؿِ  عاِصمٍ  طريقِ  ِمن شيبةَ  أب ابنُ  وىرَ و 
 مات أنو علالحدِ  فُقضيَ  ، فَػَفَعال ، نالَ  رُ يُغفَ  ولَّ َلعَ  الناسِ  لةِ فْ غَ  ف هونستغفرُ  للاَ  دعونَ  تعاؿَ  أخي اي:  وِ لصاحبِ 

ـِ  ف فأاته ، بواحِ صَ  لبْ قػَ  َنا َعِشّيةَ  لنا َغَفرَ  للاَ  أفَّ  أَشَعرتَ  أخي اي:  فقاؿ ، ادلنا  . الّسوؽِ  ف اْلتَػَقيػْ
 ، النجاةُ  فيهاف ؛ للاِ  ِبطاعةِ  لَ ينشغِ  أفْ  ادلسلمِ  فَػَعلى ، والقاؿِ  َبلِقيلِ  وتشاغلوا ، الناسِ  أمورُ  اضَطَرَبتْ  وإذا

 . الثباتُ  وفيها
 وللا تعال أعلم .


