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٥  

 

ِ  هللا ربِّ  مدُ احلَ  به حْ ه وَص وعىل آلِ  دٍ مَّ نا ُحم بيِّ م عىل نَ وسلَّ   اهللاُوصىلَّ  نيَ العاَمل
 , وبعُد:مجعنيَ أَ 

 ليُق تَ  نٍح ومِ  باٍت طايا وهِ بعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ادً مَّ ه ُحم نبيَّ  صَّ اختَ َتَعاَىل َقِد  اهللاُفإنَّ 
 ذلَك  نْ ومِ  ,والسالمُ  الصالةُ  عليهمُ  األنبياءِ  نَ ه مِ ه عىل غريِ لَ ضَّ وفَ  ,هِ كانتِ بمَ 
 ;زَ وَج املُ  الكالمَ  قوُل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص فكانَ  ,هيانِ قه وبَ طْ يف نُ  غةَ البالِ  كمةَ احلِ  َي عطِ ه أُ أنَّ 

 : قال اهللاُ دْ فقَ  ,له čد اهللايأيِ تَ  نْ وهذا مِ  ,عناهيف مَ  الكثريَ  ,ظهفْ يف لَ  ليَل القَ 
﴿T   S    R  Q  P  O  N  M   L  K﴾ :٤ −٣[النجم[. 

 اءِ يَ بِ نْ  اْألَ َىل عَ  ُت لْ ضِّ فُ «: فقاَل  الفضلِ  َك بذلِ   خَربَ أَ  دْ وقَ 
 ,مِ ئِ انَ غَ الْ  ِيلَ  ْت لَّ حِ أُ وَ  ,ِب عْ الرُّ بِ  ُت ِرصْ نُ وَ  ,مِ لِ كَ الْ  عَ امِ وَ َج  يُت طِ عْ : أُ تٍّ ِس بِ 

 ِيب  مَ تِ ُخ وَ  ,ةً افَّ كَ  ِق لْ  اَخل َىل إِ  ُت لْ ِس رْ أُ وَ  ,اًد جِ ْس مَ ا وَ ورً هُ طَ  ُض رْ اْألَ  ِيلَ  ْت لَ عِ ُج وَ 
 .»ونَ يُّ بِ النَّ 

 عِ امِ وَ َج بِ  ُت ثْ عِ بُ «: فقاَل  مِ الكلِ  عِ وامِ بجَ  َث عِ ه بُ أنَّ   وبنيَّ 
َ  دْ وقَ  ,»مِ لِ كَ الْ   عَ جوامِ  ني أنَّ غَ ه: بلَ بقولِ  مِ الكلِ  عَ جوامِ   خاريُّ البُ  فرسَّ

ه يف بلَ ب قَ تُ ب يف الكُ كتَ تُ  ْت تي كانَ الَّ  ثريةَ الكَ  مورَ ع األُ مَ َجي  اهللاَ أنَّ  مِ الكلِ 
 .َك نحو ذلِ  وْ أَ  رينِ مْ واألَ  دِ الواحِ  مرِ األَ 





 

 

٦א א

 : اآلثاريُّ  وقاَل 
ــِق اهللا ــدائُِح َخل ــت َم ــًة čَقلَّ  قاطَِب

  

 ِعَظــِم!الْ  نَ  َمدائَِحــُه َجلَّــت ِمــإِالَّ  
 

 َكالُمُه جاِمُع اَخلرياِت َكيَف َوَقـْد
  

 ِم!لِـكَ  الْ ِيف  čُأوِيت َجوامَع َفضِل اهللا 
 

ُف الَقوَل بِاملَعروِف ِمنـُه  َكـامُيَرصِّ
  

 َكـمِ ى ِمـَن اْحلِ نَ َظ َواملَعْ فْ ُيَؤلُِّف اللَّ   
 

 اتََلَفـائْ  اِرِعلَفُظ الكِتاِب َولَفُظ الشَّ 
  

  ظَُلمِ ٍح َوِيف  ُصبْ بَدِر ِيف ِس َوالْ مْ َكالشَّ   
 

ــدعُ  ــالتَّ و إَِىلَي ــِري بِ ــُهكْ  اَخل َت  راِر ُأمَّ
  

َمـمِ ْهـَوَيأُمُر اْألَ    َل بِـاملَعروِف َواْهلِ
 

 ُمجَِعْت اُت َقْدْريََواُحلسُن َواْخلَ وُد اُجل 
  

َممِ َس ْح ِف َواْإلِ طْ اللُّ  يِه َمَعفِ     اِن َواْهلِ
 

ــَم فِ  َقــْد وَ   َفضــُل َأْمجَُعــُهيــِه الْ َتقسَّ
  

 َكلِـِم!الْ   َمـعَ اًال َعـفْ نًى َوأَ ا َوَمعْ اتً ذَ   
 

َ  دْ وقَ  ,هذا  ,ملسو هيلع هللا ىلصه مِ كلِ  عِ جوامِ  نْ ا مِ ديثً َح  ثالثنيَ  يارَ تِ يل اْخ تعاىل  اهللاُ يرسَّ
 ديٍث بحَ  عةٍ ُمجُ  كلَّ  ,هبا َب خطُ أَ  نْ أَ  ُب ناِس تُ  لميةً عِ  ةً كونوا مادَّ ليَ  نايةٍ م بعِ ُهت اخَرتْ 
 عِ ها يف جامِ كلَّ  َب طَ هذه اخلُ  قيُت لْ أَ  ذْ إِ  ,هدَ ْح وَ  čاهللا ضلِ هذا بفَ  مَّ تَ  دْ وقَ  ,دٍ واحِ 

 , ليفةَ آل َخ  لامنَ َس  ى بنِ يَس عِ  الشيِخ  لِ الراحِ  األمريِ  موِّ السُّ  ِب صاحِ 
يف  َك وكان ذلِ  ,هلِ كمَ بأَ  دى عامٍ عىل مَ  حرينِ البَ  كةِ ملَ بمَ  ريبِّ الغَ  فاعِ الرِّ  دينةِ بمَ 
 .ه١٤٣٧ نةِ َس 

 čا باهللاعينً ستَ مُ  ,ريتذاكِ  نْ ا مِ ظً فْ  وحِ اًال ِجت رْ ا َب طَ ي هذه اخلُ لقِ أُ  نُت  كُ امَّ  ولَ 
 عيلَّ  شارَ أَ  دْ وقَ  ,فاٍت ؤلَّ ومُ ب طَ وُخ  قاالٍت مَ  نْ عت عليه مِ لَ بام اطَّ  مَّ ثُ  ,هوحدَ 





 

 

٧  

 َل سهُ يَ ولِ  ;ها ا لفظً حِ  دٍ واحِ  تاٍب يف كِ  ِب طَ ذه اخلُ هَ  فريغِ بتَ  األخيارِ  بعُض 
 نها. مِ  فادةُ إليها واالستِ  صوُل الوُ 

  اهللاًَال ئِ سا مِ لِ الكَ  عِ وامِ ب َج طَ ُخ  نْ مِ  جموعةَ هذه املَ  مُ قدِّ أُ فأنا  هِ يْ وعلَ 
ىل وعَ  عَيلَّ  عُ تتابَ يَ  يةً جارِ  قةً ها صدَ لَ عَ َجي  نْ وأَ  ,هائَ قارِ ها و بَ هبا كاتِ  عَ نفَ يَ  نْ أَ 

 .نِ يْ ها يف الدارَ فعُ نَ  ديَّ والِ 
 

 وكتَبُه راِجي َعْفَو ربِّه
אא 

َفاُع الَغْرِيب   َممْلَكُة الَبْحَرْينِ  −الرِّ
 م٢٠١٨ −هـ ١٤٣٩

o 



   





 

 

٩  

F١E 
        

o 

 لِ دالئِ  وأجىل ه,عظمتِ  ظاهرِ مَ  برزِ أَ  من ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بالغةَ  إنَّ  !čاهللا عبادَ 
 ,البالغةِ  مةِ كْ واحلِ  ,ستقيمِ ملا ِق نطِ ملوا ,بنيِ ملُ ا سانِ اللِّ  صاحُب  ملسو هيلع هللا ىلص فهو ه,تِ نبوَّ 

 .اخلالدةِ  زةِ عجِ ملُ وا ,قةِ الصادِ  مةِ والكلِ 
 K L M N O P﴿ فقال: − هطقِ نُ  يف−  اهللاُ اهُ زكَّ 

Q R S T﴾ :٤−٣[النجم[. 
 :− )البخاريِّ  صحيح( يف جاءَ  كام−  فقال  هنفَس  مدَح و

َ  ,IQH»مِ لِ كَ ال عِ امِ وَ َج بِ  ُت ثْ عِ بُ «  ملسو هيلع هللا ىلص فقال األنبياءِ  رِ سائِ  عىل هيزتَ ومِ  هفضلَ  وبنيَّ
 يُت طِ عْ أُ  :تٍّ ِس بِ  اءِ يَ بِ نْ األَ  َىل عَ  ُت لْ ضِّ فُ « :−)مٍ مسلِ  صحيح( يف جاءَ  كام−
 .IRHتِّ السِّ  قيةَ بَ  ذكرَ  مَّ ثُ  »...مِ لِ كَ ال عَ امِ وَ َج 

َّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  إنَّ  ُ يُ و ,مِ الكلِ  جوامعَ  عطَي أُ  :َي عطِ أُ  اِمم  البخاريُّ  فرسِّ
                                                 

), من حديث ٧٠١٣فاتيح يف اليد, رقم (مل, باب االتعبريأخرجه البخاري: كتاب  )١(
 .أيب هريرة 

 ), من حديث أيب هريرة٥٢٣, رقم (الصالةساجد ومواضع ملا: كتاب مسلمأخرجه  )٢(
. 

N

N





 

 

١٠א א

 اهللاَ أن :مِ الكلِ  جوامعَ  أن نيغَ وبلَ « قول:فيَ  »مِ الكلِ  عوامِ َج « معنى 
 الواحدِ  األمرِ  يف ه,قبلَ  تِب الكُ  يف ُب كتَ تُ  كانت تيالَّ  ,الكثريةَ  األمورَ  معُ َجي 
 كثريٌ  هاحتتَ  أِيت ي هبا فإذا دةَ الواحِ  ملةَ اجلُ  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  :أي »نيْ رَ مْ األَ  وأ

 .َربِ والعِ  ,والدروسِ  ,والتوجيهاِت  ,واألحكامِ  ,سائلِ ملا منَ 
 مَّ ثُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هبا نطَق  دةٍ واحِ  مجلةٍ  عندَ  ُف قِ سنَ  č اهللا بإذنِ و

 جوامعِ  عن ُث تحدَّ نَ  −čاهللا بإذنِ −  مةِ القادِ  ناعِ ُمجَ  يف ياِق السِّ  هذا يف ميضسنَ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هبا َق نطَ  تيالَّ  ,مِ الكلِ 

 حديِث  من )مٍ  لمس صحيح( يف جاءَ  ما هوطبة يف هذه اخلُ  ناحديثُ و
 .IQH»هُ بُ َس نَ  هِ بِ  عْ ْرسِ يُ  مْ  لَ  هُ لُ مَ عَ  هِ بِ  أَ طَّ بَ  نْ مَ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن ريرةَ هُ  أيب

 يف قتعمَّ تَ  إذا كنَّ ولكِ  بناها,مَ  إىل ترْ نظَ  إذا صريةٌ قَ  لةٌ ُمج  وهي
 .وعظيمٌ  كبريٌ  هو فإذا عناهامَ 

 :الكثريُ  اليشءُ  دِ الفوائِ  نَ مِ  فيهاو
א אW 

 ذونخِ تَّ يَ  إليه همْريِ َس  ويف ,čاهللا إىل همطريقِ  يف الناسِ  كلَّ  الناَس  أنَّ 
                                                 

فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل : كتاب الذكر والدعاء, باب مسلمأخرجه  )١(
 ).٢٦٩٩, رقم (الذكر





 

 

١١ 


 َب والنَس  َب احلَس  ذُ خِ تَّ يَ  وذاك ,ةً طيَّ مَ  الصالَح  العمَل  ذُ خِ تَّ يَ  فهذا طايا,مَ 
 .ةً طيَّ مَ  واألصَل 
َ  نِ مَ  اأمَّ   اوأمَّ  ,خريٍ  إىل وصائرٌ  سائرٌ  فإنه ه;تَ طيَّ مَ  الصالَح  العمَل  ذَ اختَّ

َ  نِ مَ   عملٍ  دون كذا, بيونَس  بيحَس  ,فالنٍ  آلِ  نْ مِ  ,النٍ فُ  ابن أنا هتَ طيَّ مَ  ذاختَّ
 .َرشٍّ  إىل وصائرٌ  سائرٌ  فإنه ;صالٍح 

 ٍك مالِ  أيب حديِث  من )مٍ مسلِ  صحيح( يف جاءَ  كام−  قوُل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص نانبيُّ و
 هُ َس فْ نَ  عٌ ئِ ابَ فَ « رٌ سائِ  همكلُّ  أي: »وُد غْ يَ  اسِ النَّ  لُّ كُ « :− األشعريِّ 

 .النارِ  عذاِب  يف هاوبقُ مُ  أو ,النارِ  عذاِب  من هاعتقُ فمُ  ,IQH»اهَ قُ وبِ مُ  وْ أَ  اهَ قُ تِ عْ مُ فَ 
 ُل العمَ  َك تُ يَّ مطِ أَ  ,َك تِ طيَّ مَ  إىل − čاهللا عبدَ  يا−  رْ فانظُ  ;غدويَ  الناسِ  كلُّ ف
 .فالنٍ  آل نْ مِ  ,فالنٍ  ابنُ  أنا َك تُ طيَّ مَ  أو ,الصالُح 

  אאW 
 ,زٍ ـُايمتَ  ويف ,نٍ ـتبايُ  يف هملَ عَ وج َق لْ اخلَ  َق خلَ   اهللاَ أنَّ 

 همجعلَ  ,فةٍ تلِ ُخم  وأعراٍق  ,دةٍ تعدِّ مُ  وأصولٍ  ,فةٍ تلِ ُخم  أنساٍب  من ,نيَ فِ تلِ ُخم 
 قواتوافَ ليَ  روا,تناَح ليَ  ال وارتاَمح ليَ  روا,تناكَ ليَ  ال فواتآلَ ليَ  ئةِ يْ واهلَ  الشكلِ  هبذا
 : ﴿e f g فقال قوا;تفرَّ ليَ  ال فواتعارَ ليَ  فوا,لِ ختَ ليَ  ال

                                                 
 ).٢٢٣: كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء, رقم (مسلمأخرجه  )١(





 

 

١٢א א

h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z﴾ :١٣[احلجرات[. 

  אאW 
 اهللاُ  نزَل أَ  ا,دً ـأب ةَ بقيَّ طَ  وال ,لةَ امَ ُجم  وال ,اةَ ـابُحم  ال الدينِ  هذا يف
 ملسو هيلع هللا ىلص هبيِّ نَ  عىل: ﴿o p q﴾ :كام ,]٢١٤[الشعراء 

 عىل ملسو هيلع هللا ىلص فقام , ريرةَ هُ  أيب ديِث َح  من )مٍ مسلِ  صحيح( يف جاء
 يعوهابِ  عني:يَ  »čاهللا نَ مِ  مْ كُ َس فُ نْ أَ  واَرتُ اْش  شٍ يْ رَ قُ  َرشَ عْ مَ  ايَ « قال: فاالصَّ  لِ جبَ 
 : ﴿§ ¨ © ª اَل ـق كام ,نةُ اجلَ  والثمنُ  ,čاهللا إىل

 واَرتُ اْش  شٍ يْ رَ قُ  َرشَ عْ مَ  ايَ « ﴾± ° ¯ ® ¬ »
ِ غْ أُ  َال  ,čاهللا نَ مِ  مْ كُ َس فُ نْ أَ  ِ بَ  ايَ  ا,ئً يْ َش  čاهللا نَ مِ  مْ كُ نْ عَ  ين ِ غْ أُ  َال  ِب لِ طَّ ملُ ا دِ بْ عَ  ين  ين

ِ غْ أُ  َال  ِب لِ طَّ ملُ ا دِ بْ عَ  بنَ  اُس بَّ عَ  ايَ  ا,ئً يْ َش  čاهللا نَ مِ  مْ كُ نْ عَ   ا,ئً يْ َش  čاهللا نَ مِ  َك نْ عَ  ين
ِ غْ أُ  َال  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا ولِ ُس رَ  ةَ مَّ عَ  ةُ يَّ فِ َص  ايَ   َت نْ بِ  ةُ مَ اطِ فَ  ايَ  ا,ئً يْ َش  čاهللا نَ مِ  ِك نْ عَ  ين
ِ لِ َس  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا ولِ ُس رَ  ِ غْ أُ  َال « الدنيا يف :يعني »ِت ئْ ِش  َام بِ  يين  čاهللا نَ مِ  ِك نْ عَ  ين

 .ينِ الدِّ  هذا يف اباةَ ُحم  ال ألنه ;IQH»ائً يْ َش 
                                                 

, رقم ﴾o p q﴿يف قوله تعاىل: : كتاب اإليامن, باب لمأخرجه مس )١(
ناقب, باب من انتسب إىل آبائه يف مل), وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب ا٢٠٦(

 ).٣٥٢٧اإلسالم واجلاهلية, رقم (





 

 

١٣ 


א  אאW 
 اهللاُ  هدَ محِ  نْ فمَ  ه;َح ومدَ  هورسولُ  اهللاُ هدَ َمحِ  نمَ  مدوَح ملَ وا حمودَ ملا أنَّ 

 .ذمومُ ملا فهو هورسولُ  اهللاُ همَّ ذَ  نومِ  ,مدوُح ملا حمودُ ملا فهو هَح ومدَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص نانبيُّ  قامَ  :قال  رضةَ نَ  أيب حديِث  من )أمحدَ  دسنَ مُ ( يف

َ أَ  ايَ « :فقال  ِيبٍّ رَ عَ لِ  َل ْض فَ  َال  ,ٌد احِ وَ  مْ اكُ بَ أَ  نَّ إِ وَ  ,ٌد احِ وَ  مْ كُ بَّ رَ  نَّ إِ  َال أَ  اُس النَّ  اهيُّ
 َىل عَ  دَ وَ ْس أَ  َال وَ  ,دَ وَ ْس أَ  َىل عَ  رَ ْمحَ أَ  َال وَ  ,ِيبٍّ رَ عَ  َىل عَ  يٍّ مِ َج عَ لِ  َال وَ  ,يٍّ مِ َج عَ  َىل عَ 
 .IQHملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  غبلَّ  قالوا: ,»?ُت غْ لَّ بَ أَ  ,ىوَ قْ التَّ بِ  الَّ إِ  رَ ْمحَ أَ 

 ,عظيًام  اكالمً  وقال )تاوىالفَ  جمموع( يف  ةَ تيميَّ  ابنُ  َق علَّ و
 آيةٌ  اهللا تاِب كِ  يف ليس « احلديِث  هذا يف مَ قدَّ تَ  الذي هبذا :أي »وهبذا« قال:
 باإليامنِ  حمدَ يَ  وإنام ه;بِ بنَس  اأحدً  مُّ ذُ يَ  وال ,هبِ بنَس  اأحدً  فيها حمدَ يَ  دةٌ واحِ 

 .IRH»صيانِ والعِ  سوِق والفُ  رِ فْ بالكُ  ويذمُّ  ,ىوالتقوَ 
 حمودةِ ملَ ا باألسامءِ  الفضُل  وإنام« ه:تبِ كُ  من آخرَ  عٍ موِض  يف قوُل ويَ 

 ,مِ لوالعِ  ى,قوَ والتَّ  ,والِربِّ  ,واإليامنِ  ,اإلسالمِ  ثل:مِ  ةنَّ والسُّ  الكتاِب  يف
 ا,مي عجَ  أو اي عربِ  هكونِ  دِ جرَّ بمُ  ال ذلك, ونحوِ  ,اإلحسانِ و ,الصالِح  لِ والعمَ 
 .ISH»ادوي بَ  أو اروي قَ  نهوْ بكَ  وال ,أبيَض  أو أسودَ  أو

                                                 
 ).٥/٤١١أخرجه أمحد ( )١(
 ).٣٥/٢٣٠جمموع الفتاوى ( )٢(
 ).١/٤١٥ستقيم (ملاقتضاء الرصاط ا )٣(





 

 

١٤א א

 ِت جاءَ  نْ ئِ لَ  čاهللاوَ « قال: , عمرُ  ها قولُ يَ  دةِ الفائِ  هذه الصةُ ُخ و
 يومَ   دٍ مَّ ُحم  نابيِّ بنَ  ىلوْ أَ  مفهُ  لٍ عمَ  ْريِ غَ ب نائْ وجِ  باألعاملِ  عاجمُ األَ 

 .IQH»القيامةِ 
א אW 
 .يادةُ السِّ  همُ  ل لُص َحت  ال هوبغريِ  الناُس  سودُ يَ  ينِ الدِّ  هبذا
 نمِ  وأستاذٌ  ,ةِ األمَّ  ءِ لامع أحدُ  هريُّ الزُّ  شهاٍب  نُ ـاب دخَل  دـوق

 لدَخ  مها,وغريُ  واألوزاعيُّ  مالٌك  هبِ طالَّ  نمِ  ,ءِ لامالع إمامُ  هوو م,ذِهت ساتِ أَ 
 »?أتيَت  أينَ  نمِ  !هريُّ زُ  يا« له: فقاَل  روانَ مَ  بنِ  ِك لِ ملا عبدِ  ننيؤمِ ملُ ا أمريِ  عىل

 طاءَ عَ « قال: »ها?أهلَ  سودُ يَ  هبا َت فْ خلَّ  نْ فمَ « قال: ,»ةَ مكَّ  من أتيُت « قال:
 .»وايل?ملَ ا منَ  مْ أَ  العرِب  نَ فمِ « قال: ,»رباٍح  أيب بنَ ا

 عن وال ه,مِ لْ عِ  عن ْل سأَ يَ  م ل ماذا, عن ُل سأَ يَ  ننيؤمِ ملُ ا أمريِ  إىل رْ انظُ 
 ,»وايلملَ ا نَ مِ « :قاَل  »وايل?ملَ ا منَ  أم العرِب  نَ فمِ « :قاَل  −هيانتِ ودِ  هإتقانِ 
 يانةِ بالدِّ « مِ لوالعِ  ينِ بالدِّ  »وايةِ والرِّ  يانةِ بالدِّ « :قاَل  »م?هُ سادَ  مَ بِ « قال:
 .»وايةِ والرِّ 

دو أن نبغييَ  وايةِ والرِّ  يانةِ الدِّ  أهَل  إنَّ « :ننيَ ؤمِ ملُ ا أمريُ  فقاَل   ,اُيسوَّ
                                                 

 ).٣/٢٩٦أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )١(





 

 

١٥ 


 العرِب  نَ فمِ « :قاَل  ,»سانَ يْ كَ  بنُ  طاوُس « قال: »?نِ اليمَ  أهَل  سودُ يَ  نفمَ 
 :قاَل  »?َرص مِ  أهَل  سودُ يَ  نْ فمَ « :قاَل  .»وايلملَ ا نَ مِ « :قاَل  »وايل?ملَ ا نَ مِ  أم
 .»املَوايل منَ « قال: »?املَوايل نَ مِ  أم العرِب  نَ فمِ « :قاَل  ,»بيٍب َح  أيب بنُ  زيدُ يَ «

 منَ  أم العرِب  نَ فمِ « :قاَل  ,»كحوٌل مَ « قال: »?الشامِ  أهَل  يسودُ  نفمَ « :قاَل 
 .»ذيلٍ هُ  من امرأةٌ  هتْ عتقَ أَ  عبدٌ  اَملوايل منَ « قال: »?اَملوايل

 ل:قاَ  ,»مهرانَ  بنُ  ميمونُ « قال: »?زيرةِ اجلَ  أهَل  سودُ يَ  نفمَ « قال:
 أهَل  سودُ يَ  نْ فمَ « :قاَل  .»اَملوايل نَ مِ « :قاَل  »?اَملوايل نَ مِ  أم ِب العرَ  نَ فمِ «

 »?اَملوايل منَ  أم العرِب  نَ فمِ « :قاَل  ,»زاحمٍ مُ  بنُ  اكُ الضحَّ « قال: »?رسانَ ُخ 
 أيب بنُ  احلسنُ « :قاَل  »?رصةِ البَ  أهَل  سودُ يَ  نْ فمَ « :قاَل  ,»اَملوايل منَ « :قاَل 

 :قاَل  ,»اَملوايل منَ « :قاَل  »?اَملوايل منَ  أم العرِب  نَ فمِ « :قاَل  ,»نِ احلَس 
 نَ فمِ « :قاَل  ,»عيُّ النخَ  إبراهيمُ « :قاَل  »?الكوفةِ  أهَل  سودُ يَ  نْ فمَ  ,َك يلَ وَ «

 دْ لقَ  !هريُّ زُ  يا حيَك وَ « قال: ,»العرِب  منَ « :قاَل  »?اَملوايل منَ  أم العرِب 
 .»ينِّ عَ  تْج فرَّ 

 ُص لخِّ تُ  يونِ العُ  بامء بكتَ تُ  ةً لمك  هريُّ الزُّ  اإلمامُ  فقاَل 
 امإنَّ  املُؤِمنني أمريَ  يا« قال: ىفَ لكَ  ملةِ اجلُ  هبذه إالَّ  ِج خرُ نَ  م ل لوو ,هنا ُت رْ ذكَ   ما
 .IQH»طَ سقَ  هعَ ضيَّ  نومَ  ,سادَ  هظَ حفِ  نْ مَ  ه,ينُ ودِ  čاهللا أمرُ  هو

                                                 

 ).٤٠/٣٩٤تاريخ دمشق (أخرجه ابن عساكر يف  )١(





 

 

١٦א א

=

 فعةَ والرِّ  والعزَّ  ؤددَ السُّ  رادَ أَ  نْ فمَ  ,فيها والعيشِ  الدنيا الصةُ ُخ  هذه
 نْ مَ  ل تميةٌ َح  تيجةٌ نَ  فالسقوطُ  وإالَّ  ينِ الدِّ  هذا فظِ حِ  عىل ْل عمَ يَ فلْ  والتمكنيَ 

  .ينَ الدِّ  هذا عَ ضيَّ 
ـــــِه ـــــاُن إِالَّ بِدينِ ـــــا اِإلنس ـــــُرَك م لَعْم

 

 
ــْب   ــىل النَس ــْل ع ــَوى وَتتَّكِ ِك التَّق ــْرتُ ــال َت َف

َن فـــاِرٍساملَلَقـــْد َرَفـــَع اِإلْســـالُم َســـ
 

 
ـــَهْب ـِوَقــْد وَضــَع الّشــ  ــقيَّ َأبــا َل @IQHْرُك الشَّ

o

                                                 

 ).٥/٨٥), وسري أعالم النبالء (٢٠/٨٢وانظر أيضا: هتذيب الكامل (
) غري منسوبة, ١/٤١٤األبيات ذكرها الراغب األصفهاين يف حمارضات األدباء ( )١(

, ) لعيل بن أيب طالب ٢١/٤٢٦ونسبها ابن عساكر يف تاريخ دمشق (
) ٢٣٠نزهة البصائر واألبصار (ص:ونسبها أبو بكر بن مخيس يف مطلع األنوار و

 .القيملعبد اهللا بن الرية ال





 

 

١٧ 


F٢E 
      

o 

 عنِ  َينطِق ال الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاهلا ُأخرى ُمجلة عن حديُثنا اهللا! عبادَ 
 قليلةٌ  اكلِامُهت  ,IQH»َصَدَقةٍ  ِمنْ  َعبْدٍ  َماُل  َنَقَص  َما« : قال اهلََوى,

 كثريٌة. عظيمةٌ  ومعانيها
  اهللا ِعند هـفإنَّ  صَدقة مالِه نـم العبدُ  ذاـه َأخرَج  كلَّامف

ْنيا, وال يف اآلِخرة.ال َينُقص,  ال   يف الدُّ
 أنَّك والسبُب  »َصَدَقةٍ  ِمنْ  َعبْدٍ  َماُل  َنَقَص  َما« َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص نانبيَّ  إنَّ  ,معَ نَ 

ق حينَام − اهللا عبدَ  يا−   إىل الدنيا يف لَك  ِحساٍب  من ماَلَك  ُخترُج  فإنَّام َتتصدَّ
النِ  ,لك احلساَبْني  وكِال اآلِخرِة, يف لَك  حساٍب   هو هذا باسِمَك, ومسجَّ

 احلديِث. فِْقه
ق حينامف  احلساِب  هذا من ماًال  َيسَحُب  إنام بصَدقتِه املسِلمُ  َيتصدَّ
 َينُقص. ال هو إَِذنْ  اِحلساِب  هذا يف فَيَضعه

 لذا احلقيقِة; عىل وَأدَركوه ,اَملفهومَ  هذا الصالُِح  السَلُف  فِهمَ  وقد
                                                 

 ),٢٣٢٥أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر, رقم ( )١(
 .من حديث أيب كبشة األنامري 

N

N





 

 

١٨א א

ل جاء بَمن مرَحًبا قال: عليه ُمقبًِال  الساِئَل  رأى إذا أَحُدهم كان  ماَلنا ُحيوِّ
 ِحساٍب. إىل ِحساٍب  من إَذنْ  وهُ ف ألُْخرانا, ُدنيانا من

َل ملُ ا إنَّ  بل نَّةِ  الِكتاِب  ُنصوصِ  يف تأمِّ ث ال أهنا َجيِد والسُّ  عن َتَتحدَّ
ث إهنا َبْل  فَحْسب, فهومِ ملا هذا  احلقُّ  قال ,املال َتزيد الصَدقةَ  أن َتتحدَّ

: ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
À¿ Á Â Ã Ä Å﴾ :٢٤٥[البقرة[. 

 ولـَيق رةـالبقَ  ورةـس يف ورةـالس سـَنفْ  من رَ ـآَخ  عٍ ـَموِض  ويف
: ﴿m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ _ ` a b c d e f﴾ 
 .]٢٦١[البقرة:

 : ﴿a b َيقول السورة َنْفس يف ثالٍِث  موِضعٍ  ويف
c d e f g h i﴾ :٢٧٢[البقرة[. 

 : ﴿Î Ï Ð َيقوُل  َسَبأ ُسورة يف رابِعٍ  َموِضعٍ  ويف
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×﴾ ]٣٩:سبأ[. 

 َعْبدٍ  َماُل  َنَقَص  َما« :صدوُق ملَ ا الصاِدُق  وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  صَدق إَِذنْ 
 .»َصَدَقةٍ  ِمنْ 





 

 

١٩ 


 اريِّ ـالُبخ يف واحلَديُث − ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  وـوه !املال َينُقص فكيف
 إِالَّ  « العامِ  َمدار عىل َيْوم كلَّ  »فِيهِ  ِعَبادُ ال ُيْصبُِح  َيْومٍ  ِمنْ  َما« قال: −وُمسِلمٍ 
ا َفَيُقوُل  َينِْزَالِن, َمَلَكانِ  ُهمَّ  :َأَحُدُمهَ  :َخرُ اآل َوَيُقوُل  َخَلًفا, ُمنِْفًقا َأْعطِ  اللَّ
ُهمَّ   .IQH»َتَلًفا ُممِْسًكا َأْعطِ  اللَّ

ق ُينِفق الَّذي فَهذا  َلِك.ملا هذا بَدْعوةِ  بخريٍ  عليه ُخيَلف وَيتصدَّ
مذيِّ  ُسنَن ويف ْ نا حديث من الرتِّ  ا:هَ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ  ِيض رَ  عاِئشةَ  ُأمِّ

ق قوا شاةً  ذَبحوا− شاةً  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َبيِت  أهُل  ُيفرِّ  النبيُّ  فدَخَل  −َحلْمها ففرَّ
 التَّوزيعِ  هذا بعد »ِمنَْها? َبِقيَ  َما« :اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عاِئشةَ  َيسَأل ملسو هيلع هللا ىلص

َخ − كتِفها إالَّ  ِمنها َبِقَي  ما :قالت ;والصَدقاِت   ُحيِبُّ  ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  روهادَّ
َها َبِقيَ « :قال −الكتَِف   .IRH»َكتِِفَها َغْريَ  ُكلُّ

م َيفَهم هإنَّ   هو َيذَهب الَّذي أن :الَفهمِ  هذا عىل الصَدقةَ  أنَّ  وُيفهِّ
ا َيبَقى, الَّذي ا فإنه ولِباًسا وُرشًبا أكًال  َأنُفِسنا عىل َنِرصفه الَّذي أمَّ  َيفنَى إمَّ

ِخره وما وَيبَىل, مه وما للوَرثة, ماٌل  هو فإنَّام َندَّ  :قالف َيبَقى, الَّذي هو ُنقدِّ
                                                 

 ),١٤٤٢, رقم (﴾w x y z ﴿أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب قول اهللا تعاىل:  )١(
حديث أيب هريرة  ), من١٠١٠, رقم (مسكملنفق وامليف ا: كتاب الزكاة, باب مسلمو

. 
 ). ٢٤٧٠), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٦/٥٠أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

٢٠א א

َها َبِقيَ «  .»َكتِِفَها َغْريَ  ُكلُّ
 قال:  األَنصاريِّ  مسعودٍ  أيب َحديِث  من ُمسلِمٍ  َصحيح ويف

 يف هذه اهللا, َرسوَل  يا فقال: − جاِهزةٍ −  َخمطومةٍ  بناقةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رُجٌل  جاءَ 
 .IQH»َخمْطُوَمةٌ  ُكلَُّها َناَقةٍ  ِمئَةِ  َسبْعُ  ِقيَاَمةِ ال َيْومَ  ِهبَا لََك « :ملسو هيلع هللا ىلص قال اهللا. َسبيلِ 

 نَقص, هوف َيمِلكه الَّذي اإلبِلِ  َقطيع من الناقةَ  هذه َأَخذ امَّ ـلَ  هوو
 نَقَصت. ما َيقول: ملسو هيلع هللا ىلص وَنبيُّنا َنَقَصت, العَرشة وَيَرى نَقَصت, َئةملِ ا َيرى

ا َلَك « َها َناَقةٍ  ِمَئةِ  َسْبعُ  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  ِهبَ  .»َخمُْطوَمةٌ  ُكلُّ
نا َيقول −ومسِلمٍ  البخاريِّ  عندَ − الُقديسِّ  احلديِث  يف وأيًضا  ربُّ
: »َعَلْيَك  ُأْنِفْق  َأْنِفْق  آَدمَ  اْبنَ  َيا«IRH. 
  ُهريَرةَ  أِيب  حديِث  من البيهقيِّ  ِعند اإليامنِ  ُشَعب ويف

 إِالَّ  ِصَلةٍ  َأوْ  لَِصَدَقةٍ  َعطِيَّةٍ  َباَب  َرُجٌل  َفَتَح  َما« : َنبيُّنا َيقول
ا  اهللاُ َزاَدهُ   .ISH»َكْثَرةً  ِهبَ

                                                 

 ).١٨٩٢: كتاب اإلمارة, باب فضل الصدقة يف سبيل اهللا, رقم (مسلمأخرجه  )١(
 ,﴾_ ^  [ \ ﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب قوله:  )٢(

), من ٩٩٣: كتاب الزكاة, باب احلث عىل النفقة, رقم (مسلم), و٤٦٨٤رقم (
 .حديث أيب ذر الغفاري 

. وأخرجه أيضا أمحد ), من حديث أيب هريرة ٣١٤٠شعب اإليامن رقم ( )٣(
)٢/٤٣٦ .( 





 

 

٢١ 


 َكْومةُ   بِالل ِعند −الطَرباينِّ  ِعند واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  رَأى
َخْرته قال: »بَِالُل? َيا َهَذا َما« :قال َمتٍْر,  منَ  قليٌل − čاهللا َرسوَل  يا لَك  ادَّ

 .IQH»إِْقَالًال  َعْرشِ ال ِذي ِمنْ  َختَْش  َوَال  بَِالُل, َأْنِفْق « :قال −التمرِ 
 بالَعطيَِّة, يُده جاَدْت  مِ لسملُ ا العبدِ  َنْفس يف اَملفهومُ  هذا وَضح فإذا

 ُعمرُ  قال كام َعظيٌم, كم وَشْأهنا  اهللا عند الصَدقة َقْدر عِلم وإذا
 ُذِكرَ « :− ُمسَتدَركه يف احلاكِمِ  ِعند جاء كام−  ُعمرُ  َيقوُل  ,هُ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ 

َدَقةُ  َفَتُقوُل « الصَدقةُ  الصياُم, الصالُة, »َتَتَباَهى ْعَامَل األَ  َأنَّ  ِيل   اـَأنَ  :الصَّ
 .IRH»َأْفَضُلُكمْ 
 ِمنَ  َخْريٌ  ُعْلَياال َيُد ال« :ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا قال حينَام مسِلمٍ  َصحيِح  يف جاءَ  كام

ْفَىل, َيدِ ال ْفَىل  َيُد الوَ  نِْفَقُة,ملُ ا الُعْلَيا َيُد الوَ  السُّ ائَِلةُ  السُّ  .ISH»السَّ
 ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عن اآلثارُ  فيه َتتاَبعت َعظيٌم, َشْأنٌ  الصَدقِة, َشأنُ  نَعمْ 

نوب َحمْو يف رئيٌس  سبٌَب  الصَدقةَ  أن فيها: جاءَ  ما وأعَظمُ   اخلَطايا. وَغْسل الذُّ
                                                 

), والبيهقي يف الشعب ١٠٢٥, رقم ١/٣٤٢عجم الكبري (ملأخرجه الطرباين يف ا )١(
 .), من حديث أيب هريرة ١٢٨٣رقم (

 ).١/٤١٦), واحلاكم (٢٤٣٣أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه رقم ( )٢(
), ١٤٢٩أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب ال صدقة إال عن ظهر غنى, رقم ( )٣(

), ١٠٣٣, رقم (بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل: كتاب الزكاة, باب مسلمو
 .من حديث ابن عمر 
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 R S T﴿ سبحاَنه: احلَقِّ  قوَل  čاهللا عبادَ  يا َقَرْأُتم أَما
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c d e f g h﴾ :٢٧١[البقرة[. 
ِمذيِّ  ُسنَن ويف  ئُ فِ طْ يُ  َام كَ  ةَ يئَ طِ اَخل  ئُ فِ طْ تُ  ةُ قَ َد الصَّ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  الرتِّ

 .IQH»ارَ النَّ  ءُ َام  لا
ِق ملُ ا مع َتدُخل أهنا الصَدقةِ  شأنِ  َعظيمِ  ومن ه, يف تصدِّ  وَتظلُّ  َقْربِ

 عاِمرٍ  بنِ  ُعقبةَ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص عنه صحَّ  رأِسه, عىل الِقيامةِ  يومَ  ُتظلِّله
 −عظيمٌ  حديٌث  وهو ,−الكبِري) (ُمعَجِمه يف الطَرباينِّ  ِعند هو كام 

 الَكريمِ  النبيِّ  منَ  الَعظيمَ  الوعدَ  هذا انظروا كُثَرِت, أو الصَدقةُ  هذه َقلَّْت 
 نُ مِ ؤْ ملُ ا لُّ ظِ تَ ْس يَ  َام نَّ إِ وَ  ,ورِ بُ قُ ال رَّ َح  اهَ لِ هْ أَ  نْ عَ  ئُ فِ طْ تُ لَ  ةَ قَ َد الصَّ  نَّ إِ وَ « قال: ملسو هيلع هللا ىلص

 َبْرًدا عليه ُتدِخل َقْربه, يف معه َتدُخل .IRH»هِ تِ قَ َد َص  لِّ ظِ  ِيف  ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ 
 وُتظلِّله , هللا خالِصةً  كانت إذا والَربكاِت  اخلَريِ  بنَسامت وَسالًما

 الِقيامِة. يومَ 
                                                 

), والرتمذي: كتاب اإليامن, باب ما جاء يف حرمة الصالة, ٥/٢٤٨أخرجه أمحد ( )١(
 ),٣٩٧٣, رقم (كف اللسان يف الفتنة), وابن ماجه: كتاب الفتن, باب ٢٦١٦رقم (

 .من حديث معاذ بن جبل 
 ).٧٨٨, رقم ١٧/٢٨٦عجم الكبري للطرباين (ملا )٢(





 

 

٢٣ 


ْق  َتعسًريا أمِركَ  يف رَأْيت إذاف األُموِر, لتَيْسريِ  ِمفتاٌح  والصَدقةُ   فَتصدَّ
 { | } : ﴿w x y z احلقِّ  قوَل  َتذُكرُ  وأنت
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
 َيبُذُهلا الَّتي الصَدقاُت  تِلَك  التَّْيسريِ  أبواِب  من باٌب  ]١٠−٥[الليل: ﴾¬

 الِعباُد.
 ُختِرجها أنت إنَّام »َصَدَقةٍ  ِمنْ  َعبْدٍ  َماُل  َنَقَص  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا صَدَق  إَِذنْ 

ْنيا يف مالَِك  من ْنيا يف ِحسابَِك  من الدُّ  اآلِخرة. ِحساب إىل الدُّ
َرمحُه اهللاُ − مِ القيِّ  ابنُ  ذَكَره ما الصَدقةِ  باِب  يف قَرْأت ما يلِ َمج  نومِ 

يِّب) الوابِل( ِكتابِه يف −تَعاَىل  ُثنا وهو الصَّ  فواِئدِ  من َعظيمةٍ  فاِئدةٍ  عن ُحيدِّ
 كانت ولو ,الءِ البَ  أنواعِ  عِ فْ دَ  يف اعجيبً  اتأثريً  قةِ للصدَ  نَّ فإِ « قاَل: الصَدقةِ 

 منَ  اأنواعً  عنه هبا عُ دفَ يَ  تعاىل اهللاَ فإنَّ  ,رٍ كافِ  من بل ,مٍ ـظالِ  أو رٍ فاجِ  نْ مِ 
 .IQH»الءِ البَ 

ق حينامف  كافًِرا; أو ظاملًِا أو فاِجًرا كان وإن حتَّى اإلنسانُ  هذا َيتصدَّ
ْنيا َبالءَ  فإن  َشأنِ  َعظيمِ  من وهذا الصَدقِة, هذه بَقْدر عنه ُيَرصف الدُّ

 الصَدقِة.
                                                 

 ).٣١(ص:الوابل الصيب  )١(





 

 

٢٤א א

ق إذا واِحدٌة, َقضيَّةٌ  َتبقى ولكِنْ   هذه بِمْثل وآَمنَ  اإلنسانُ  صدَّ
 بَحْجم ,ملسو هيلع هللا ىلص َنبيِّه لسانِ  وعىل  اهللا ِكتاِب  يف الواِردةِ  النصوصِ 

 الَبرصيُّ  احلسنُ  قال كام بالَعطيَِّة, سَيجودُ  التَّصديِق  منَ  َنْفِسه يف ُيوَجد  ما
: » ْبالَعطيَّةِ  جادَ  ِف لَ باخلَ  َأْيَقنَ  َمن«IQH ُق  فالَّذي  هذه بِمثلِ  ُيصدِّ

 بالَعطيَِّة; َجيود ملسو هيلع هللا ىلص اهللا َرسولِ  لِسانِ  وعىل اهللا ِكتاِب  يف الواِردةِ  النصوصِ 
 .č اهللا منَ  اخللَف  َينتظِرُ  ألنَّه

o

                                                 

). وأخرجه مرفوعا القضاعي ٢٤٢أخرجه ابن حبان يف روضة العقالء رقم (ص: )١(
, وذكره الفتني يف تذكرة ), من حديث عيل ٣٦٦يف مسند الشهاب رقم (

 ).٦٤وضوعات (ص:ملا
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o 

ةَ  إنَّ  !čاهللا عبادَ   النَّصيحةِ  َبْذَل  َتقَتيض حبَّةُ ملَ وا ,اَملحبَّةَ  َتقَتيض األُخوَّ
لسلةِ  هذه يف حديثُنا وهي عظيٌم, شأُهنا والنَّصيحةُ  حبوِب,مَ لل  باركةِ ملُ ا السِّ

 قولِه عن وحديُثنا ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه وامعِ َج  عن احلَديُث  وهي ِهبا, بَدْأنا الَّتي
ينُ « :ملسو هيلع هللا ىلص  .»النَِّصيَحةُ  الدِّ

 واألحكاِم: والفوائدِ  والِعربِ  سِ الدرو منَ  كثريٌ  فيهام كِلمتانِ  وُمها
ينُ «     الداِريِّ  َمتيمٍ  حديِث  يف جاءَ  أصُلها »النَِّصيَحةُ  الدِّ

ينُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال −مٍ لُمس ِعندَ −  َولِكَِتابِهِ  čهللا« قال: ملَِْن? ُقلنا: »النَِّصيَحةُ  الدِّ
ةِ  َولَِرُسولِهِ  تِِهمْ  نيَ اُملْسلِمِ  َوِألَئِمَّ  .IQH»َوَعامَّ

 (َصحيِح  يف جاء َني,ملسملُ ا منَ  غِريه عىل ُمسلمٍ  لكلِّ  حقٌّ  فالنَّصيحةُ 
 اُملْسلِمِ  َىل عَ  اُملْسلِمِ  قُّ َح « قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ُهريرةَ  أيب حديِث  من ُمسِلٍم)

 ْح َص انْ فَ  َك َح َص نْ تَ اْس  اذَ إِ وَ  ,هُ بْ جِ أَ فَ  اكَ عَ دَ  اذَ إِ وَ  ,هِ يْ لَ عَ  مْ لِّ َس فَ  هُ يتَ قِ لَ  اذَ إِ  :تٌّ ِس 
ْته َأْي: »هُ تْ مِّ َس فَ  اهللاَ  َد مِ َح فَ  َس طِ عَ  اذَ إِ وَ  ,هُ لَ   اذَ إِ وَ « اهللاُ  َيرَمحُك ُقْل:ف شمِّ

                                                 

 ).٥٥, رقم (بيان أن الدين النصيحة: كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )١(

N

N
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 ْح َص انْ فَ  َك َح َص نْ تَ اْس  اذَ إِ وَ « فيه: والشاهدُ  »هُ عْ بَ اتْ فَ  اَت مَ  اذَ إِ وَ  ,هُ ْد عُ فَ  َض رِ مَ 
 .IQH»هُ لَ 

 بعَض  ُيبايعُ  البيعةِ  ِعند ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  كان لذا عظيٌم; شأُهنا والنصيحةُ 
) (صحيِح  يف جاءَ  كام مسِلٍم, لكلِّ  النَّصيحةِ  عىل الصحابةِ   من الُبخاريِّ

 ىلعَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ايعُت بَ « قاَل: هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  čاهللا عبدِ  بنِ  جريرِ  حديِث 
 .IRH»مٍ مسلِ  لِّ لكُ  والنصِح  ,الزكاةِ  يتاءِ وإِ  ,الصالةِ  قامِ إِ 

ها جتمعاُت ملُ وا ُق  ال بَأْرسِ  فيها ُبِذلت إذا إالَّ  األمانُ  هاـل َيتحقَّ
 : َتيميَّةَ  ابنُ  يقوُل  نصوحون,ملَ ا هبا وَقبَِل  الناِصحون وَبَذَهلا النصيحُة,

 اثنانِ  عَ مَ اجتَ  وإذا ,بعضٍ  إىل همبعِض  امعِ تِ باْج  إالَّ  عيشونَ يَ  ال مَ آدَ  نوبَ وَ «
 َيكون أن ُبدَّ  الف أْي: ISH»أمرٍ  عن ناهٍ وتَ  بأمرٍ  امرِ تِ ائْ  ِمنِ  هلم دَّ بُ  فال ادً فصاعِ 
 النصيحِة. واِجُب  فيهم

 للغريِ  اخلريَ  ُل يبذُ  إنَّام فالناصُح  للغِري, اخلريِ  بذُل  هي النصيحةُ و
 قوِمه يف ووَقَف  إالَّ  نبيٍّ  ِمنْ  ما رَسلَني,ملُ وا األنبياءِ  عَمُل  هيو عليه, وَيُدلُّه

ُ ُيب  ْوىلملَ ا فهذا ناِصًحا,  قاَل: حيُث  , نوٍح  شأنَ  لنا نيِّ
                                                 

  ).٢١٦٢رد السالم, رقم ( لمسلمل ملسلمباب من حق ا: كتاب السالم, مسلمأخرجه  )١(
  ).٥٧رقم ( ,..»الدين النصيحة «: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي أخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب  )٢(
  ).٢٨/١٦٨جمموع الفتاوى ( )٣(
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﴿_ ` a b c d e f g h i﴾ 
 .]٦٢[األعراف:
 : ﴿A B C D E قال هودٍ  شأنِ  ويف

F G﴾ :٦٨[األعراف[. 
 u v w﴿ عنه:  اهللاُ قال  صالٍح  شأنِ  ويف

x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
 .]٧٩[األعراف: ﴾£
 ¯ ® ¬﴿ : قال  ُشعيٍب  شأنِ  ويف

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
 .]٩٣[األعراف: ﴾½

 جاءَ  أنه النَّصيحةِ  شأنِ  عظمةِ  ِمنْ  وَيبُلغُ  ,َعظيمٌ  شأُهنا فالنصيحةُ 
) (صحيِح  يف  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   َيسارٍ  بنِ  َمعِقلِ  حديِث  ِمنْ  الُبخاريِّ

ِعيهِ  دٍ بْ عَ  نْ مِ  امَ « قاَل:  ةَ َح ائِ رَ  ْد َجيِ  مْ  لَ  الَّ إِ  ,ةٍ يَح ِص نَ بِ  اهَ طْ َحيُ  مْ  لَ فَ  ةً يَّ عِ رَ  اهللاُ  َيْسَرتْ
 .IQH»ةِ نَّ اَجل 

                                                 

 ),٧١٥٠, رقم (ينصح لممن اسرتعي رعية فأخرجه البخاري: كتاب األحكام, باب  )١(
, رقم استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار: كتاب اإليامن, باب مسلموبنحوه عند 

)١٤٢.( 
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 وكلُّ  راعٍ  وكلُُّكم َرعيٌَّة, ِعندي َبيتي وأهُل  راٍع, َبيتِي أهلِ  عىل أناف
 كان وإالَّ  لَرعيَّتِه َينَصَح  أن الراِعي هلذا بدَّ  فال رعيَّتِه, عن َمسؤوٌل  راعٍ 

 اإلثُم.
 َرِيض اهللاُ  اخلطَّاِب  بنُ  عمرُ  املُؤِمنني أمريُ  قال عظيٌم, النصيحةِ  فشأنُ 

 ُحيِبُّون ال ومٍ ـق يف خريَ  وال بناِصحَني, ليسوا ومٍ ـق يف خريَ  ال« :هُ نْ ى عَ ـالَ تعَ 
 .IQH»الناِصحنيَ 

 ألسباب: النصيحةُ  وُتبَذُل 
ًال:  للخالِِق  اخللُق  لُيعبَّد األرِض, يف الُعبوديةِ  َمبدأِ  لتحقيِق  أوَّ
,  ُاهللا ِعبادةِ  إىل الناسِ  نصيحةُ  النصيحةُ  فيه ُبِذَلت ما فخريč, 

 c﴿ القائِل: č هللا الُعبوديةِ  َمبدأِ  لَتحقيِق  أيدهيم عىل واألخذُ 
d e f g h﴾ :٥٦[الذاريات[. 

 واليةٌ  واالحتساُب  ُحمتِسٌب, والناصُح  احتِساٌب, هي النصيحةُ و
ينِ  إقامةُ  مقصوُدها اإلسالمِ  يف الوالياِت  ومجيعُ  اإلسالِم, يف  قال كام الدِّ

 يكونَ  أن هامقصودُ  اإلسالمِ  يف الوالياِت  مجيعُ « قاَل:  تيميَّةَ  ابنُ 
 .IRH»لياالعُ  هي čاهللا مةُ كلِ  كونَ تَ  وأن ,هللا هكلُّ  ينُ الدِّ 

                                                 

 ).٧١حاسبي (ص:ملسرتشدين للحارث املانظر: رسالة ا )١(
 ).٢٨/٦١جمموع الفتاوى ( )٢(
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 ألنَّ  ِمنهم; اُملجتمعاِت  لَتطهريِ  نحِرفني,ملُ ا يدِ  عىل لألخذِ  ا:ثانيً 
 .بنَصيحتِهم نحِرفنيملُ ا يدِ  عىل ُيؤخذُ  حينَام إالَّ  َتأمنُ  ال اُملجتمعاِت 
ْل  ال تقوُل: خاطِئةٌ  سائدةٌ  ثقافةٌ  ُهناكَ  نَعمْ   ُخصوصياِت  يف َتتدخَّ

ل ال أحُدُهم: فيقوُل  الناِس,  ناصًحا, عيلَّ  َتُكنْ  ال ُخصوصيَّتي, يف َتتدخَّ
 .بعًضا بعُضهم َينصَح  أن العبادَ   اهللاُ َأَمرَ  بل خاطئٌة, ثقافةٌ  وهذه

 اِخلياطةِ  إبرةُ  هي نصحةُ ملوا نصحِة,ملا منَ  َمأخوذةٌ  النصيحةِ  وأصُل 
ا وأنَت  ِدينِه, َخْرِق  عىل قامَ  إنام نحِرَف ملُ ا هذا ألنَّ  ;−اِخلياطةِ  أداةُ −  أهيُّ

 هذه. بمنصحتَِك  نصوِح ملا ثوِب  يف اخلرَق  هذا لَتخيطَ  جئَت  إنام الناصُح 
 عندَ  احلديُث − هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  بكرٍ  أبو الراشدُ  اخلليفةُ  قامَ 

ا يا« قال: − ُسننِه يف ماَجهْ   ابنِ   وَتَضعوهنا ,اآليةَ  هذه ونؤُ قرَ تَ  كمإنَّ  الناُس  أهيُّ
 a b c d e ` _ ^ [ \ ]﴿ :موِضِعها غريِ  يف

f﴾ ١٠٥ئدة:ام ل[ا[«. 
 خَطأً  أخيَك  يف َترى هلم, َتنصُح  الناس بعض عىل ُقمَت  إذا اليومَ ف

 أهلِ  يف فالُن, يا تقوُل: ناِصًحا فتَقومُ  خَطأً  بيتِه أهلِ  عىل َتَرى أو فتَنَصحه,
 ﴾a b c d e f ` _ ^﴿ َيقوُل: وكذا. كذا بيتَِك 
ْل  ال أخي يا  ونؤُ قرتَ  كمإنَّ  بكٍر: أبو قال ال, الناِس. ُخصوصيَّاِت  يف َتتدخَّ

 ` _ ^ [ \ ]﴿ :َموِضعها غريِ  يف فَتَضعوهنا ,اآليةَ  هذه





 

 

٣٠א א

a b c d e f﴾  َّنَّ إِ « :قوُل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوَل  ناعْ سمِ  اوإن 
ُ غَ يُ  َال  رَ كَ نْ مُ  لا اوُ أَ رَ  اذَ إِ  اَس النَّ   قامِت  هلذا IQH»هِ ابِ قَ عِ بِ  اهللاُ مُ هُ مَّ عُ يَ  نْ أَ  َك َش وْ أَ  ,هُ ونَ ريِّ

 النصيحُة. قامِت 
 منَ  واجٌب  ذاـوه له, نَصَح  أً ـخط غِريه ِمنْ  رَأى إذا فاإلنسانُ 

 الواِجباِت.
 .اُملجتمعاِت  حالِ  إلصالِح  النصيحةُ  وهذه

 أن النصيحةَ  هذه َيبُذُل  وهو الناصِح  عىل أنَّ  čاهللا عبادَ  يا اعَلموا ُثمَّ 
 النَّصيحِة. بضوابِطِ  َيأخذَ  وَأنْ  النصيحِة, بأَدِب  َيتأدََّب 

 ناصٌح. عنَك: ليُقاَل  َتنَصْح  ال ,čهللا َتنَصَح  أن النصيحةِ  آداِب  وأعظمُ 
 عنَك  لتَكتَُب  وال األمُني, الناصُح  أنَت  أنَّك عىل بالبنانِ  إليَك  ليُشارَ  وال

 يف وَتنَصُح  األصواِت, منَ  عددٍ  أكثرَ  لتَجمعَ  وال مقولتك, من الصُحُف 
ك وال العالنيةِ   غريِ  إىل قلبُك َيلتِفْت  ال ,čهللا َنصيحتََك  اجَعْل  اخلفاِء, يف َيُرضُّ

 .čاهللا
 نصيحَتَك, فعُلك ُخيالِْف  فال نَصْحَت  إذا اآلداِب: هذه وثاين

                                                 

), ٤٣٣٨الحم, باب األمر والنهي, رقم (مل), وأبو داود: كتاب ا١/٥أخرجه أمحد ( )١(
 ),٢١٦٨, رقم (م يغري املنكر ما جاء يف نزول العذاب إذا لوالرتمذي: كتاب الفتن, باب 

  ).٤٠٠٥, رقم (نكرملعروف والنهي عن املاألمر باوابن ماجه: كتاب الفتن, باب 





 

 

٣١ 
אא

  اهللاَ فإنَّ  آخَر, وادٍ  يف وفعُلَك  وادٍ  يف نصيحُتَك  تُكنْ   فال
 { | } t u v w x y z﴿ َيقوُل:
 بالصواِب  غَريكَ  َتنصَح  أن العقلِ  ِمنَ  ليس فهذا ,]٤٤:البقرة[ ﴾~

 ½ ¼ «﴿ الصالُح: النبيُّ  الصالُح  الرجُل  قال كام أنَت, فُتخالِف
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î﴾ ]٨٨:هود[. 

رْ   : ﴿k l m n o p  q احلقِّ  قوَل  وَتذكَّ
r s t u v w x y z { |﴾ ]٣− ٢:الصف[. 

ُجـــــُل ا ـــــا الرَّ َ هُ ملُ َيـــــا َأهيُّ ـــــُم َغـــــْريَ   َعلِّ

 

 
ـــــيمُ   ـــــاَن َذا التَّْعلِ ـــــَك َك ـــــالَّ لِنَْفِس َه

ــنَا ــَقاِم َوِذي الضَّ ــِذي السِّ َواَء لِ ــدَّ ــُف ال َتِص
 

َكــــْيَام َيِصــــحَّ بِــــِه َوَأْنــــَت َســــِقيمُ  
َال َتنْــــَه َعــــْن ُخُلــــٍق َوَتــــْأِيتَ ِمْثَلــــُه

 

 IQHَعَلْيــــَك إَِذا َفَعْلــــَت َعظِــــيمُ َعــــاٌر 

                                                 

البن عبد الرب  لم), وجامع بيان الع٣٤وردي (ص:لامانظر: أدب الدنيا والدين ل )١(
ن هشام ـ), ورشح شذور الذهب الب٣٤/١٥٩اريخ دمشق (ـ), وت١/٦٧٤(

 ), ونسبها أليب أسود الدؤيل. ٣١٠(ص:





 

 

٣٢א א

 نصيحُتَك  لَتُكنْ  اإلمكاِن, قدرَ  ِرسا َتكونَ  أن النصيحةِ  أَدِب  وِمنْ 
ِّ  يف نصوِح مَ لل  أبناِئَك, أحدَ  نصوُح ملا هذا كان لو حتَّى اإلمكاِن; قدرَ  الرسِّ

 كان لو حتى العالنيِة, يف للنصِح  َحمبَّتِها عدمِ  عىل ُجبِلت قد النفَس  فإن
 ِرسا, النصيحةَ  له ُتسدَي  أن اإلمكانِ  بَقْدرِ  صغًريا, صبيا نصوُح ملا هذا
 وفالنٍ  وفالنٍ  لفالنٍ  َينصَح  أن أرادَ  إذا أمِره غالِب  يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا كان فقد
 .IQH»َوَكَذا?! َكَذا َيْفَعُلونَ  َأْقَوامٍ  َباُل  َما« فقال: نَربِ ملا عىل قام

ْوعةِ  غايةِ  يف كِلمةٌ −  عياضٍ  بنُ  الُفَضيُل  َيقوُل   قاَل: −الرَّ
 ينصُح  الناسِ  فبعُض  ,IRH»وَيفضُح  َهيتُِك  والفاجرُ  وَينصُح, َيسُرتُ  ؤمنُ ملُ ا«

 بخَطئَِك, مُ لَيع ال ممَّنْ  غَريكَ  فيُنبِّه َجملسٍ  يف َينصُحَك  َيفضَح, أن قَصدَ  ولكِنَّه
اُر, إالَّ  َيفعُله ال وهذا فضيحتََك, يقصدُ  َأل ملَ ا يف ينصُحَك   فعُل  هو الُفجَّ

ارِ   النصيحَة. ال الفضيحةَ  َيقِصدون الَّذين هؤالءِ  الُفجَّ
, مواقعِ  عىل َتكوُن? أين اليومَ  الناسِ  نصائِِح  أكثرِ  إىل وانُظروا  النِّتِّ

 َيفضُح  نَّهأ فيها األصُل  لكنو بعًضا, بعُضهم َينصُح  التواُصلِ  مواقعِ  ففي
 بعًضا. بعُضهم

                                                 
نرب يف ملذكر البيع والرشاء عىل امن ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الصالة, باب  )١(

 ),١٥٠٤, رقم (من أعتق إنام الوالء ل), ومسلم: كتاب العتق, باب ٤٥٦, رقم (املسجد
  »...اهللاما بال أقوام يشرتطون رشوطا, ليس يف كتاب : «من حديث عائشة 

  ).١/٢٢٥انظر: جامع العلوم واحلكم البن رجب ( )٢(





 

 

٣٣ 
אא

ُ  يقوُل   ِرسا أخاهُ  وَعظَ  َمنْ « : الشافِعيُّ  اإلمامُ  التَّقيُّ  العاِمل
 .IQH»وشاَنهُ  فَضَحه فَقدْ  َعالنيةً  وَعَظه وَمن وزاَنُه, نَصَحه فَقدْ 

 : َيقوُل و
ــَراِد ــِحَك ِيف اْنِف ــْدِين بِنُْص  َتَعمَّ

 

 َوَجنِّْبنِي النَِّصـيَحَة ِيف اَجلَامَعـهْ  
ٌبَفإِنَّ النُّْصَح َبْنيَ اِس َرضْ  النـَّ

 

 ِمَن التَّْوبِيِخ َال َأْرَىض اْسـتَِامَعهْ 
 َفإِْن َخاَلْفَتنِي َوَعَصْيَت َأْمـِري

 

َزْع إَِذا    IRHُتْعـَط َطاَعـهْ  مْ  لَ َفَال َجتْ
ي ,نَعمِ  ينِ  فقوامُ  النصيحُة, نُ ـالدِّ ي كلِّ  الدِّ  النصيحةِ  بذُل  نِ ـالدِّ
 لآلَخريَن.

o

                                                 

 ).٩/١٤٠أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )١(
 ية.لم) ط. دار الكتب الع٧٥انظر: ديوان اإلمام الشافعي (ص: )٢(





 

 

٣٤א א

F٤E 
א   

o 

ةُ  التسامُح   رينـالسائِ  ِق ـطري يف َيتَألألُ  ورٌ ـون احلميدِة, اِخلصالِ  ُدرَّ
 .čاهللا إىل

 الَكساَىل  ِمهَمُ  عنه َتعجزُ  الِكبارِ  أخالِق  ِمنْ  كريمٌ  ُخُلٌق  التسامُح 
 بطِلني.ملُ ا

 بارُك.ملُ ا الغيُث  ملُؤها خريٍ  َسحابةُ  التسامُح 
 النفسِ  ُطغيانِ  وجهِ  يف وشموٌخ  وعزيمةٌ  وقوٌة, انتِصارٌ  التسامُح 

ِدها.  وَمترُّ
 احلياِة. َمفاوزِ  يف الساِئرون َيتفيَُّؤه ظليٌل  ظلٌّ  التسامُح 
 عن احلديِث  يف باركةِ ملُ ا السلسةِ  هذه ظلِّ  يف حديُثنا هو التسامُح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص َحديثِه يف الكِلمِ  جواِمعِ 
 عباسٍ  ابنِ  حديِث  من أمحَد) (ُمسنَدِ  يف جاء ما هو ختارُ ملُ ا وحديُثنا

 .IQH»َلَك  ُيْسَمْح  اْسَمْح « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ام:هُ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ 
                                                 

 ).١/٢٤٨أخرجه أمحد ( )١(

N

N





 

 

٣٥ 
א

 كلِامُهتا قصريٌة, ُمجلةٌ  »لََك  ُيْسَمْح  اْسَمْح « الكلِمِ  جوامعِ  ِمنْ  هو نَعمْ 
 كثريٌة. فيها والتوجيهاِت  والدروَس  عاينَ ملا أنَّ  بيدَ  قليلٌة,

امحةِ ف ْلت إذا السَّ  رسولِه َحديِث  ويف ,č اهللا كتاِب  يف َتأمَّ
 أحبُّ  األَْديانِ  أيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص َأُل ـُيس عظيًام, شأًنا اخلُُلِق  َهذاـلِ  أنَّ  وَجْدت ملسو هيلع هللا ىلص
ْمَحةُ  نِيِفيَّةُ اَحل « فَيقوُل: ?č اهللا إىل  .IQH»السَّ

هولةُ  هبا ُيقصدُ  السامحة  اآلَخرين. معَ  التعاملِ  يف واهلونُ  والليونةُ  السُّ
 والتغاُفُل  والتغايض التجاوزُ  و والصفُح  العفوُ  هبا ُيقصدُ  السامحةُ 

ِت  عن  اآلَخرين. َزالَّ
 قاَلِت  لذا الُكَرماِء; األَْتقياءِ  األقوياءِ  منَ  إالَّ  َيكونُ  ال التسامُح و
ه, عن َتنازَل  ألنَّه ;»َكريمٌ  ساِمُح ملُ ا« الناُس:  َينُظر ألنَّه للناِس; وبَذَله حقِّ

ْنيا يف بعنيٍ   اآلِخرِة. إىل ُأخرى وبعنيٍ  الدُّ
 َمصافِّ  يف َتكونَ  أن إىل وَأدعوكَ  َنْفيس أدعو اذاملو َنَتسامُح? ذااملف

 تساِحمَني?ملُ ا
 .بالتساُمِح  مجيًعا أَمَرنا  اهللاَ ألنَّ  ُأسامُح  :أوًال  اجلواب:

                                                 

ن حديث ـ), م٢٨٧رد رقم (ـفملاري يف األدب اـ), والبخ١/٢٣٦أخرجه أمحد ( )١(
 ).١/١٦. وعلقه البخاري: كتاب اإليامن, باب الدين يرس, (عباس  ابن





 

 

٣٦א א

 } x y z﴿ سبحاَنه: احلقُّ  َيقوُل  النور سورةِ  يف َنقَرأُ 
 .]٢٢النور:[ ﴾` _ ~ { |

 d e f g h i﴿ التَّغابِن: سورةِ  يف َنقَرأُ 
j k﴾ ١٤:[التغابن[. 

 .]١٣:ائدةمل[ا ﴾¶ µ ´﴿ اِئدِة:ملا سورةِ  يف َنقرأُ 
 !č اهللا أمرُ  إنَّه

 ُمتغافًِال  ُمتساِحمًا أكونَ  َأنْ  ِمنِّي ُيريدُ   اهللاَ ألنَّ  ُأسامُح 
ِت  َعنْ   اآلَخرين. َزالَّ

ى ثانًيا:  .ملسو هيلع هللا ىلص بَرسويل ألَتأسَّ
ى أن ُتريدُ  َمنْ  فيا  ومن َأحوالِه, مجيعِ  يف به َتأسَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص بالنبيِّ  َتتأسَّ
نا اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عائِشةُ  ُتسَأُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص ُمتساِحمًا كانَ  أنَّه أحوالِه  أمُّ  أمُّ
ْمذيِّ  ِعندَ  واحلديُث  املُؤِمنني  َيُكنْ   م ل« فتَقوُل: ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ُخُلِق  عن ُتسَأُل  الرتِّ
ًشا وال فاِحًشا اًبا وال ُمتفحِّ يِّئةِ  َجيِزي وال باألسواِق, صخَّ  السيِّئَة, بالسَّ
 .!ملسو هيلع هللا ىلص رسوُلنا هو هذا IQH»وَيصَفُح  َيعفو ولِكنْ 

                                                 

ما جاء يف خلق النبي ), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ٦/١٧٤أخرجه أمحد ( )١(
 ).٢٠١٦, رقم (ملسو هيلع هللا ىلص





 

 

٣٧ 
א

 ُسِمْحت. َسَمْحت إذا َتقوُل: القاعدةَ  ألن ثالًِثا:
ث الَّذي احلديُث  هو وهذا  الَّذي إنَّ  »َلَك  ُيْسَمْح  اْسَمْح « عنه َنتحدَّ

نيا يف ُيساِمُح  نيا يف اهللاُ ُيساِحمُه الدُّ  اْسَمْح « واضٌح  واحلَديُث  واآلخرِة, الدُّ
 .»َلَك  ُيْسَمْح 

 ِكتابه يف ُخزيمةَ  ابنُ  َأوَرَده الَّذي العظيَم; احلديَث  انُظروا لِكنِ 
 اجلَنَّةِ  أهلِ  أحواَل  −لٍ ـطوي حديٍث  يف− ذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :)التَّوحيدِ (

 النَّارِ  ِيف  اْنُظُروا : اهللاُ َفَيُقوُل « فيه: قال َأنْ  إىل النارِ  أهلِ  وأحواَل 
ا َعِمَل  َأَحدٍ  ِمنْ  َتْلَقْونَ  َهْل  ? َخْريً  الذينَ  حتَّى َتشَمُل  č اهللا رمحةُ  »َقطُّ
ا َعِمْلَت  َهْل  :َلهُ  َفُيَقاُل  َرُجًال, النَّارِ  ِيف  َفَيِجُدونَ  :َقاَل « النارِ  يف ? َخْريً  َقطُّ

اِء, َبْيعِ ال ِيف  النَّاسِ  ُأَساِمُح  ُكنُْت  َأينِّ  َغْريَ  َال, :َفَيُقوُل  َ  اهللاُ َفَيُقوُل  َوالرشِّ
: النَّارِ  ِمنَ  َفَأْخَرَجهُ  َعبِيِدي. إَِىل  َكإِْسَامِحهِ  لَِعْبِدي َأْسِمُحوا«IQH. 

 عن ال اآلَخرينَ  ُيسامُح  قريبًا, ليِّنًا سهًال  كان أنه العملِ  هبذا َأخَرَجه
ٍة. عن ولِكنْ  َضعٍف,  ُقوَّ

 ولِكنْ  ُأساحمُه, َمن عندَ  ليَس  األجِر, إىل أنظرُ  ألنَّني ُأساِمُح  رابًِعا:
 £ ¢﴿ َيقوُل:  فاهللاُ ,č اهللا عندَ  األجرِ  إىل َأنظرُ 

                                                 

ن حديث ـ), م٧٣٧−٢/٧٣٥ن خزيمة يف التوحيد (ـ), واب٥−١/٤أخرجه أمحد ( )١(
 .أيب بكر 





 

 

٣٨א א

 َتنتظِرْ  وال ُتسامُح, ِممَّنْ  كافأةَ ملُ ا َتنتظِرِ  ال ]٤٠الشورى:[ ﴾§ ¦ ¥ ¤
 فاهللاُ ,čاهللا عندَ  األجرِ  إىل انُظرْ  ال, لئيًام, َيكونُ  قد اجلميَل, عنَده َجتِدَ  َأنْ 

 .﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ يقوُل:
  فاهللاُ التَّقَوى, إىل غِريه من أقرُب  سامَح ملُ ا ألن خامًسا:

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ :َيقوُل 
Ô Õ﴾ ٢٣٧:[البقرة[. 

 بَسامَحةٍ  الناسِ  بنيَ  يعيُش  فالِذي َمرحوٌم, ساِمَح ملا ألن ساِدًسا:
 .َمرحومٍ 
) (صحيِح  يفو  َيقوُل  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  جابِرٍ  حديِث  ِمنْ  البخاريِّ

 اذَ إِ وَ  ى,َرتَ اْش  اذَ إِ وَ  ,اعَ ـبَ  اذَ إِ  اًح مْ َس  ًال ـُج رَ  اهللاُ مَ حِ رَ « : َنبيُّنا
 .IQH»َىض تَ اقْ 

 َترى والسادُة, الكبارُ  إالَّ  َيصعُده ال ُسلَُّمها ساحمةَ ملُ ا ألنَّ  سابًِعا:
 فالَّذي كبٌري, سامُح ملا بلِ  بساَذٍج, وليس َبسيًطا وليس ضعيًفا ليس سامَح ملا

ِت  يف َيبحُث  وال وَيتغافُل, وَيعفو َيتنازُل   ُكرباءُ  إالَّ  َيفعُلها ال اآلَخرين َزالَّ
 قائًال: أحُدهم َأنَشدَ  ِهلذا وُعظامُؤهم; الناسِ 

                                                 

, رقم السهولة والسامحة يف الرشاء والبيعأخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب  )١(
)٢٠٧٦.( 





 

 

٣٩ 
א

َوإِنَّ الَّــــِذي َبْينـِـــي َوَبــــْنيَ َبنـِـــي َأِخــــي
 

 
ـــي َلـــ  اـَوَبـــْنيَ َبنِـــي َعمِّ ُمْخَتلٌِف ِجـــدَّ

ُحوَمُهْمـْحِمي َوَفــْرُت ُلـــَفــإِْن َأَكُلــوا َلــ
 

 
ـــ  ـــُت َل ـــِدي َبنَْي ـــَدُموا َجمْ ـــَداـَوإِْن َه ُهْم َجمْ

فَِني َعَلــــْيِهُم َوَال َأْمحِــــُل اِحلْقــــَد الــــدَّ
 

ــيُس الَقــْوِم َمــْن َحيِْمــُل اِحلْقــَدا   IQHَوَلــْيَس َرئِ

 َحلِْمه يف َيأُكلون هلُم, جمدٍ  بِناءِ  عىل َيقومُ  وهو جمِده, َهْدمِ  عىل َيقومون
 الناِس. وعظامءُ  الناسِ  كبارُ  إالَّ  ذلَك  َيفعُل  وال حلوَمهم, ويوفرُ 

 الشعبيُّ  فقاَل  وشَتَمه, فسبَّه  الشعبيِّ  وجهِ  يف رجٌل  وقَف 
: » ْلَك  اهللاُ فغَفرَ  كاذًبا كنَت  وإِنْ  يل, اهللاُ فغَفرَ  صاِدًقا ُكنَْت  إِن«IRH, 

ِت  عن سكوتِه يف َجيدُ  وإنام الكلِمِة, عىل هبا لَريدَّ  الكلِمةَ  َجيَمعُ  ال  َزالَّ
 وَرشًفا. ِعزا اآلَخرين

                                                 

حمد بن مقيس األزدي, ونسبها يف مل) ١٧٤−١٧٣نسبها يف روضة العقالء (ص: )١(
قنع لم) ل٢٠/١٢٠), وتاريخ بغداد (٨٢٩رزوقي (ص:ملديوان احلامسة برشح ا

  الكندي.
جالسة رقم مل), والدينوري يف ا٢٥٩اإلرشاف رقم (أخرجه ابن أيب الدنيا يف  )٢(

)٣٣٢٤, ٨٠٠.(  





 

 

٤٠א א

 : الشافعيُّ  قاَل  لِذا
  ُهْمـَقــاُلوا َســَكتَّ َوَقــْد ُخوِصــْمَت ُقْلــُت َلــ

 

ــــ  ــــاِب الش ــــَواَب لَِب ــــاُح ـَّإِنَّ اَجل رِّ ِمْفَت
ٌف ـــٍق َرشَ ـــٍل َأْو َأْمحَ ـــْن َجاِه ـــْمُت َع َفالصَّ

 

ـــْرِض إِْصـــَالُح   ـــِه َأْيًضـــا لَِصـــْوِن الِع َوفِي
ــى َش ــَد ُختْ ــَرى األُْس ــا َت ــاِمَتةٌ َأَم ــَي َص َوْه

 

 
@IQHَوالَكْلــُب َخيَْســى َلَعْمــِري َوْهــَو َنبَّــاُح  

 )اإليامنِ  ُشعِب ( ففي األعامِل, بأفضلِ  جاءَ  سامَح ملا ألنَّ  ثامنًا:
 أيُّ  ,čاهللا رسوَل  يا :ملسو هيلع هللا ىلص ُيسَأل − جابرٍ  حديُث  واحلديُث − للبيهقيِّ 
 .IRH»ةُ َح َام السَّ وَ  ْربُ الصَّ « قال: أفضُل? األعاملِ 

ةَ  عنَده أوَجدَ  إذا إالَّ  ُمتساِحمًا َيكونَ  أن اإلنسانُ  َيستطيعُ  وال  مادَّ
 الصِرب.

 يعيُش  الَّذي هو ُيسامُح  ال فالَّذي راحٍة, يف تسامَح ملا ألنَّ  تاِسًعا:
                                                 

 ).٥١ديوان الشافعي (ص: )١(
م ـ), والبيهقي يف شعب اإليامن رق١٥/٦١١صنف (ملن أيب شيبة يف اـأخرجه اب )٢(

)٩٢٦٠.( 





 

 

٤١ 
א

ا والنَكَد, اهلمَّ   هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُ ِيض رَ  أنٌس  قاَل  كام راحٍة, يف فهو تسامُح ملا أمَّ
 سعَ تِ  č اهللا رسوَل  ُت مْ خدَ « قال: −مسِلمٍ  يف واحلديُث −
 اشيئً  عيلَّ  عاَب  وال ذا?وكَ  ذاكَ  َت لْ عَ فَ  م ل :طُّ قَ  يل قاَل  همُ علَ أَ  فام ,ننيَ ِس 

 .IQH»قطُّ 
 معَ  عتاٍب  حالِ  يف داِئًام  فهو ُمرتاًحا, َيكونُ  ال يسامُح  ال فالَّذي

َرت زوجَته ُيعاتُب  اآلَخرين, رَ  صاحَبه وُيعاتُب  الَغداِء, يف عليهِ  تأخَّ  تأخَّ
 َيْدُعه, م لو ابنِه لزواِج  زمالَءه دعا امَّ  ل زميَله ويعاتُب  دقائَق, مخَس  موِعِده عن

ِت  َعنْ  َيبحُث  الناِس, معَ  معاتبةٍ  حالةِ  يف فيعيُش   َأنْ  ُيريدُ  اآلَخرين, َزالَّ
 عليه. وَقعَ  قد مٍ لظ حالةِ  يف دائًِام  كأنَّه ظلوميَّةِ ملَ ا حالةَ  يعيَش 

َرِيض اهللاُ  عمرُ  الفاروُق  الراشدُ  اخلليفةُ  ؤِمننيَ ملا أمريُ  قاَهلا كلِمةٍ  أمجُل 
 IRH»َتتخطَّاكَ  حتَّى هلا فَطْأطِْئ  ُتؤذيَك  الكلِمةَ  سِمعَت  إِذا« قال: ,تَعاَىل َعنُْه 

 اآلَخرين. مع التعاُملِ  يف قاعدةٌ 
ْض  فال ِت  َتتعرَّ  ِمثُلَك  بَرشٌ  حوَلَك, الَّذين الناَس  ألنَّ  اآلَخرين; لَزالَّ

 فساِحمْهم. اآلَخرون ُيساِحمََك  أن ُتريدُ  أنََّك  فكام اخلطُأ, منهمُ  يقعُ 
                                                 

, رقم أحسن الناس خلقا ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : كتاب الفضائل, باب مسلمأخرجه  )١(
)٢٣٠٩.( 

 ).٢/١٤٠عبد ربه يف العقد الفريد ( ذكره ابن )٢(





 

 

٤٢א א

ُل: قاَل   األوَّ
َأَحـــٍد َعـــَىل َأْحِقـــْد ْمَلــــَو َعَفـــْوُت امَّ ـَلـــ

 

 
ـــُت  ـــَأَرْح ـــنْ يـَِنْفس ـــمِّ  ِم ـــَداَواِت  َه   الَع

 :َيعفو راحةٍ  يف هوف
يُأَحيِّي إِينِّ    ُرْؤَيتِـِهِعنْـَدَعـُدوِّ

 

ى رَّ ـالشَّ ِألَْدَفَع   بِالتَِّحيَّـاِت  َعنـِّ
 ُأْبِغُضـُهلِْإلِْنَساِنالبِْرشََوُأْظِهُر

 

َام اِت ملَ بِـا َقْلبِي َمَألَ  َقْدَكَأنَّ @IQHَودَّ @

اعر: يقول فَكام الِعتاَب  وأكَثْرت عاَتبت إذا اأمَّ   الشَّ
إذا ُكنــــت يف كــــلِّ األُمــــوِر ُمعاتًبــــا

 

@IRHَتْلـــَق الَّـــِذي َال ُتَعاتُِبـــهُ ْمَلــــَصـــِديَقَك 

 لَك. ُيسَمْح  فساِمْح  اخلَطُأ, منه يقعُ  ال إنساًنا َجتِدُ  فأينَ 
 (ُسنَن يف جاءَ  كام ساحمِة,ملُ ا عىل رتتَِّب ملُ ا األجرَ  ألناَل  ُأسامُح  عاًرشا:

 :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ   أبيهِ  عن معاذٍ  بنِ  سهلِ  حديِث  من داوَد) أيب
 ُرُؤوسِ  َعَىل  َوَجلَّ  عزَّ  اهللاُ  َدَعاهُ  ُينِْفَذُه, َأنْ  َعَىل  َقاِدرٌ  َوُهوَ  َغْيًظا َكَظمَ  َمنْ «

                                                 

ان التوحيدي ـر والذخائر أليب حيـ), والبصائ١٦٩الء (ص:ـانظر: روضة العق )١(
 ) ونسبها للشافعي.١٨٢وردي (ص:لام), وأدب الدنيا والدين ل٨/١٩٠(

 ) برشح الطاهر بن عاشور.١/٣٢٦البيت لبشار بن برد, انظر: ديوانه ( )٢(





 

 

٤٣ 
א

هُ  َحتَّى ِقياَمةِ ال َيْومَ  َالئِِق اَخل  َ  .IQH»َشاءَ  َما ِعنيِ ال ورِ اُحل  ِمنَ  ُخيَريِّ
 َأنْ  عىل وقادرٌ  كِلامٍت, بعِرش  ةِ ملالك عىل َيُردَّ  أن عىل قادرٌ  هوف

 وَيتجاوُز; وَيتغافُل  اَىض تغيَ  ولِكنَّه أياٍم, عَرشةَ  اليومِ  بَدَل  اهلجرَ  ُيامرَس 
 ُينِْفَذُه, َأنْ  َعَىل  َقاِدرٌ  َوُهوَ  َغْيًظا َكَظمَ  َمنْ « :العظيمَ  األجرَ  هذا ُيريدُ  ألنَّه
هُ  َحتَّى ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َالئِِق اَخل  ُرُؤوسِ  َعَىل   اهللاُ  َدَعاهُ  َ  ورِ اُحل  ِمنَ  اهللاُ  ُخيَريِّ
 .»َشاءَ  َما ِعنيِ ال

 : ُعمرُ  فقاَل  سيًِّئا, َكالًما فيه فقاَل  ذرٍّ  بنَ  ُعمرَ  رجٌل  شتَمَ  وقد
ا ,موِضًعا للصلِح  وَدعْ  َشْتمنا, يف ُتفِرَطنَّ  ال َأخي يا«  َمن ُنكافُئ  ال فإنَّ

 .IRH»فيه اهللاَ ُنطيعَ  َأنْ  إالَّ  فينا اهللاَ عَىص 
دْ ف  :نفِسَك  يف الكلِمةَ  هذه ردِّ

 .»َلَك  ُيْسَمْح  اْسَمْح «
o

                                                 

, وأبو داود: كتاب األدب, باب من كظم غيظا, رقم )٣/٤٤٠أخرجه أمحد ( )١(
 ).٤١٨٦, رقم (لم), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب احل٤٧٧٧(

 ).٨١٠٦), والبيهقي يف شعب اإليامن رقم (٥/١١٣أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )٢(





 

 

٤٤א א

F٥E 
   

o 

 سَأَله ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الكبِري): الطَرباينِّ  (معَجمِ  يف جاءَ  ما هو حديُثنا
 َوْلَيَسْعَك  لَِساَنَك, َعَلْيَك  َأْمِسْك « :قال النَّجاُة? ما čاهللا رسوَل  يا سائٌل:
لِ  الشطرِ  هذا َعنْ  وحديُثنا ,IQH»َخطِيَئتَِك  َعَىل  َواْبِك  َبْيُتَك,  َأْمِسْك « :األوَّ
 .»لَِساَنَك  َعَلْيَك 

ا ْنيا يف النجاةُ  !النجاةِ  عنِ  الباحُث  أهيُّ  اللساِن, بإِمساكِ  َتكون الدُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  سَأَل  حينَام فالسائُل  اللساِن, بإِمساكِ  َتكونُ  اآلِخرةِ  يف والنجاةُ 

ْل  م لو النَّجاُة? ما قاَل: نيا يف ُيفصِّ  :قال النجاُة? ما قال: اآلِخرِة, يف أو الدُّ
 .»لَِساَنَك  َعَلْيَك  َأْمِسْك «

 بأعىل يفوزُ  هـب عطُب,ويَ  يسَلمُ  هـب وَيشَقى, رءُ ملا َيسعدُ  به فاللسانُ 
 النرياِن. عرِ قَ  يف َيكونُ  وبه اِجلناِن,
 القيامِة, يومَ  والنتيجةُ  َحيصدُ  فهو ,اِجلسمِ  أعضاءِ  أخطرُ  اللسانُ و

 \ ] : ﴿R S T U V W X Y Z قاَل 
                                                 

 .), من حديث عقبة بن عامر ٧٤١, رقم ١٧/٢٧٠عجم الكبري للطرباين (ملا )١(

N

N





 

 

٤٥ 


] ^ _ ` a﴾ :وسِريُث  يقوُل, ما سنَكتُب َأْي: ,]٨٠− ٧٩[مريم 
 يقوُل. ما

 حتَّى رخاِة,ملُ ا الستورِ  خلَف  اخلفاِء, يف الكالمُ  هذا كان وإِنْ  حتَّى
 : ﴿n o قال ستعارِة,ملُ ا األسامءِ  خلَف  الكالمُ  هذا كان لو
p q r s t u v w x y﴾ ]هؤالءِ  ]٨٠:الزخرف 

 آخَر. قوًال  َيقولونَ  وراِئَك  وِمنْ  بقولٍ  فُيقابلوَنَك  بُجبٍن, َيتكلَّمون الَّذين
 \ ] : ﴿Z الق َمكتوبٌة, الفمِ  منَ  َخترُج  كِلمةٍ  كلُّ و

] ^ _ ` a﴾ :١٨[ق[. 
مذيِّ  عندَ   معاذٍ  حديِث  يف جاءَ  وقد  −طويٌل  حديٌث − الرتِّ

 :لُت قُ  ,»اَذ هَ  َك يْ لَ عَ  فَّ كُ « قال:و هسانِ بلِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ذَ فأَخ  آِخِره: يف معاذٌ  قال
 ْل هَ وَ  ,اذُ عَ مُ  ايَ  َك مُّ أُ  َك تْ لَ كِ ثَ « قال: ?بهِ  مُ تكلَّ نَ  بام ذونَ ؤاَخ ملُ  اوإنَّ  čاهللا بيَّ نَ  يا
 ُد ائِ َص َح  الَّ إِ  −مْ هِ رِ اِخ نَ مَ  َىل عَ  وْ أَ − مْ هِ وهِ ُج وُ  َىل عَ  ارِ ـالنَّ  ِيف  اَس ـالنَّ  بُّ كُ يَ 
 .IQH»مْ هِ تِ نَ ِس لْ أَ 

 النجاةَ  أن مْ لَ اع طريِقها, َعنْ  وتبحُث  النجاِة, عنِ  َتبحُث  َمنْ  فيا
 اللِّساِن. بإِمساكِ  َتكونُ 

                                                 

), والرتمذي: كتاب اإليامن, باب ما جاء يف حرمة الصالة, رقم ٥/٢٣١أمحد (أخرجه  )١(
  ).٣٩٧٣), وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان يف الفتنة, رقم (٢٦١٦(





 

 

٤٦א א

 اذا?مل سَأْلَت: فإذا
ا قلُت: ُل: اجلواُب  أمَّ  إمساكُ  هو للَجنَّةِ  األمثَل  الطريَق  ألنَّ  األوَّ

 اللساِن.
) (صحيِح  ففي يَيْهِ  َبْنيَ  َما ِيل  َيْضَمنْ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  البخاريِّ  »َحلْ

 .IQH»نَّةَ اَجل  َلهُ  َأْضَمنْ « فرَجه َأْي: »ِرْجَلْيهِ  َبْنيَ  َوَما« لِساَنه َأْي:
 عىل دخَل  ,هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  الفاروُق  ُعمرُ  املُؤِمنني أمريُ  دَخَل و

يِق  بكرٍ  أيب وخليفتِهم نيَ ملسملُ ا إمامِ  دِّ  مدَّ  وَقدْ  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  الصِّ
 الَّذي هذا« قاَل: ?ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  خليفةَ  يا َتصنعُ  ما ُعمُر: قاَل  لساَنه,
 ,»واِردَ ملا َأوَرَدين الَّذي هذا« نفِسه: عن َيقوُل  بكرٍ  أبو هذا ,»واِردَ ملَ ا َأْوَرَدين

ءٌ  َلْيَس « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوَل  إن  ذرِب  ِمنْ  َوَيْشُكو إِالَّ  َسدِ اَجل  ِمنَ  َيشْ
 .IRH»اللَِّسانِ 

 يقوُل  ال الَّذي هو السليُط, الفاحُش, اللسانُ  هو الذرُب: واللسانُ 
ه فأنَت  ذرٌب. لساُنه ُفالنٌ  َتقوَل: أن اخلَطأ فِمنَ  ِرشا, إالَّ   تقِصدُ  وأنَت  َتذمُّ

 تسلُِّط.ملا البذيءُ  الفاحُش  هو الذرُب: فاللسانُ  مدَحه.
                                                 

), من حديث ٦٤٧٤أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب حفظ اللسان, رقم ( )١(
 .سهل بن سعد 

 ).٤٥٩٦(أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن رقم  )٢(





 

 

٤٧ 


ءٌ  َلْيَس « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل   »اللَِّسانِ  َذْرِب  ِمنْ  َوَيْشُكو إِالَّ  َسدِ اَجل  ِمنَ  َيشْ
ه ِمنْ  أي:  وِشدتِه. وُفْحِشه َرشِّ

 مسعودٍ  ابنُ  يقوُل  : َشيبةَ  أيب البنِ  (األَدِب) كِتاِب  ويف
: »لِسانٍ  ِمنْ  ِسجنٍ  طولِ  إىل أحوُج  يشءٌ  األرضِ  عىل ما«IQH, فهو 

 السجِن. إىل َيكونُ  ما أحوُج 
 .»لَِساَنَك  َعَلْيَك  َأْمِسْك « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َوصيَّةُ  وهي

ـــاْح وَ  ـــلِ  ظْ َف ـــَو َك انَ َس ـــ ْزَرتِاْح ـــفْ لَ  ْنِم هظِ
 

 
ُب َطـــــعْ يَ وَ  انِ َســــاللِّ بِ ُملَ ْســـــيَ ُءْرملَ اَفــــ 

ـــــ نِ زِ وَ  ـــــَتطَ ا نَ َذإِ الَمالَك ـــــ تَ َالَوق ْنُك
 

ـــــــْرثَ   @IRHُب ُطـــــــَختْ  ادٍ وَ  لِّ  ُكـــــــِيف ًةاَرَث

 كلِّ  يف جمِلسٍ  كلِّ  يف فَرتاُهم ,لمَ َيتك أن إالَّ  َيعرُف  ال الناسِ  بعُض 
 لذا وقٍت; كل ويف يشٍء, كلِّ  ويف يشءٍ  بكلِّ  ُيثرثِرُ  احلديَث, َيأخذُ  مكانٍ 
 صَلَح  الَعبدِ  نَ ـم صَلَحتا إذا ِخْصلتانِ « : عبيدٍ  نُ ـب ُيوُنُس  َيقوُل 

                                                 

داود   ), وأخرجه أيضا أبو١٣/٤٨٩صنف (مل), ويف ا٢٢١األدب البن أيب شيبة رقم ( )١(
  ).٨٧٤٤, رقم ٩/١٤٩عجم الكبري (مل), والطرباين يف ا١٤٩داود يف الزهد رقم (  أبو

, انظر: جماين األدب يف حدائق البيتان لصالح بن عبد القدوس من القصيدة الزينبية )٢(
  ).٢/٤٨٠), وجمموعة القصائد الزهديات (٤/٩١حدائق العرب (





 

 

٤٨א א

 .IQH»ولِساُنه صالُته َأمِره: ِمنْ  ِسواُمها  ما
  عيَسى أنَّ  ُيذكرُ  : مالٍِك  لإلمامِ  وطَّأ)ملُ (ا ِكتاِب  ويف

 ,−بَسالمٍ  ُمرَّ  َيعنِي:− »بَِسالمٍ  اْنُفذْ « للِخنزيِر:  فقاَل  بِخنزيرٍ  َمرَّ 
دَ  َأنْ  وأخاُف  َأكَرهُ  إينِّ « قال: ِخلنزيٍر? هذا َتقوُل  :čاهللا نبيَّ  يا قيَل:  لِساِين  ُأعوِّ

وءِ  النُّطَق  َ  أن ُيريد ألنَّه ;IRH»بالسُّ دَ  أالَّ  عىل ملسو هيلع هللا ىلص نفَسه ُيريبِّ  أن إالَّ  لساَنه ُيعوِّ
 القوِل. منَ  حَسنًا إالَّ  َيقوَل  وأالَّ  حقا, َيقوَل 

 وَبُعدَ  لساُنه انفَلَت  الَّذي ألنَّ  اللِّساِن; بإِمساكِ  إالَّ  النجاةُ  َتكونُ  وال
 َرِيض اهللاُ  جابرٍ  َحديِث  يف القيامِة, يومِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  جملسِ  َعنْ  بُعدَ  احلقِّ  عنِ 

ْمذيِّ  عندَ  تَعاَىل َعنْهُ   َجمْلًِسا ِمنِّي َوَأْقَربُِكمْ  إَِيلَّ  َأَحبُِّكمْ  ِمنْ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  الرتِّ
 َيْومَ  َجمْلًِسا ِمنِّي َوَأَبَعَدُكمْ  إَِيلَّ  َأْبَغَضُكمْ  َوإِنَّ  َأْخَالًقا, َأَحاِسنَُكمْ  ِقَياَمةِ ال َيْومَ 
 وَيكونونَ  , النبيِّ  عنِ  بعيدينَ  َيكونونَ  »الثَّْرَثاُرونَ  ِقَياَمةِ ال

 ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َجمْلًِسا ِمنِّي َوَأْبَعَدُكمْ  إَِيلَّ  َأْبَغَضُكمْ  َوإِنَّ « َلهُ  اخللِق  أبغَض 
ُقونَ ملُ اوَ  الثَّْرَثاُرونَ   الثَّرثارين علِْمنا قد ,čاهللا رسوَل  يا :قالوا ,»تََفيِْهُقونَ ملُ َوا تََشدِّ

قنيملُ وا ُونَ ملُ ا« :قال تفيِهقوَن?ملُ ا فام تشدِّ  .ISH»َتَكربِّ
                                                 

 ).٣/٢٠أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )١(
 ).٤, رقم ٢/٩٨٥وطأ (ملا )٢(
 ).٢٠١٨أخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف معايل األخالق, رقم ( )٣(





 

 

٤٩ 


; عنِ  وبإِْمساكِه اللِّسانِ  باستِقامةِ  إالَّ  النجاةُ  َتكونُ  وال  ألنَّ  الرشِّ
 فيف البَدُن, اعَوجَّ  اعَوجَّ  وإِنِ  البَدُن, استقامَ  استقامَ  فإِنِ  البَدَن, َيقودُ  اللسانَ 
) (ُسنَنِ  ِمذيِّ ْ  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  : اخلُدريِّ  سعيدٍ  أيب َحديِث  من الرتِّ
رُ  ُكلََّها ْعَضاءَ األَ  َفإِنَّ « صباٍح  كلِّ  يف »آَدمَ  اْبنُ  َأْصبََح   َختَضعُ  أي: ,»اللَِّسانَ  ُتَكفِّ

 اْعَوَجْجَت  َوإِنِ  اْستََقْمنَا اْسَتَقْمَت  َفإِنِ  فِينَا, اهللاَ اتَِّق  :َتُقوُل « وَتِذلُّ  له
رُّ  الَّتي القاطرةُ  هو ,IQH»اْعَوَجْجنَا   البدُن. صَلَح  صَلَح  إن القطارَ  َجتُ
 أنسٍ  حديِث  (ُمسنَِده) يف  أمحدَ  عندَ  اآلَخرِ  احلديِث  ويف

 َقْلُبُه, َيْسَتِقيمَ  َحتَّى َعْبدٍ  إِيَامنُ  َيْسَتِقيمُ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ 
  .IRH»لَِساُنهُ  َيْسَتِقيمَ  َحتَّى َقْلُبهُ  َيْسَتِقيمُ  َوَال 

  اإليامُن. واستقامَ  القلُب, اسَتقامَ  اللِّسانُ  اسَتقامَ  فإذا
 فْليُمِسْك  النجاةَ  َأرادَ  َمنْ  :ملسو هيلع هللا ىلص كلِِمه جواِمعِ  من خالِدةٌ  َوصيَّةٌ  هي إَذنْ 

  لِساَنه. عليهِ 
 َرسوَل  يا فقاَل: ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوَل  الثَقفيُّ  čاهللا عبدِ  بنُ  ُسفيانُ  لِقَي  وَقد

? َختاُف  ما أخوُف  ما :čاهللا  قال: ُثمَّ  َنْفِسه بِلسانِ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرسوُل  فأخذَ  عيلَّ
                                                 

الزهد, باب ما جاء يف حفظ اللسان,  ), والرتمذي: كتاب٣/٩٦أخرجه أمحد ( )١(
 ).٢٤٠٧رقم (

 ).٣/١٩٨أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

٥٠א א

 كلُّ  َتذَهُب  قد اللسانِ  هبذا ألنَّ  ِمنْه; أخاُف  يشءٍ  أخوُف  هذا أي: IQH»َهَذا«
, والصياِم, الصالِة, حَسناُت  احلَسناِت,  َتذَهُب  قد كلُّها والصَدقاُت  واحلَجِّ

 اللِّساِن. هبذا
 ُذِكَرت الَّتي رأةِ ملَ ا تِلَك  عن هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهريرةَ  أيب وحديُث 

 وَتفَعُل, النهاَر, وَتصومُ  الليَل, َتقومُ  النةٌ ـفُ  čاهللا رسوَل  اـي :ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ 
ُق,  »النَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِهيَ  فِيَها َخْريَ  َال « قال: بِلساِهنا, ِجرياَهنا وُتؤِذي وَتصدَّ

 فتصومُ  رَمضاَن, غري »النهارَ  َتصومُ «و الِقياَم, ُتصيلِّ  َيعنِي: »الليَل  تقومُ «
تَّ  اٍل, من السِّ  فِعندها البِيَض, األيامَ  صاَمِت  وُربَّام عَرفَة, يومَ  وتصومُ  َشوَّ
 العضوِ  هذا أمامَ  ضُعَفت لكنَّها ُيَرى, صالٌح  وعنَدها قياٌم, وِعنَدها صياٌم,
 الصياُم? أينَ ف »فِيَها َخْريَ  َال « قال: بِلساِهنا, ِجرياَهنا ُتؤِذي اللساُن, وهو
 ِمنْ  ِهيَ  !فِيَها َخْريَ  َال « قال: الصَدقاُت? أينَ  اخلِري? فِعُل  أينَ  القياُم? وأينَ 
 .»النَّارِ  َأْهلِ 

 كتوبَة,ملَ ا إالَّ  ُتصيلِّ  ال وُفالنةٌ  اهللا: َرسوَل  يا قالوا: نفِسه احلديِث  يف
نَنُ  حتَّى  إالَّ  ُتصيلِّ  ال ُسنٌَن, ِعنَدها ليَس  عنَدها, ليَسْت  الرواتُِب  السُّ

ُق  كتوبَة,ملَ ا ُق  أي:− بأثوارٍ  وَتصدَّ  ُتؤِذي وال −اليسريِ  اليشءِ  باألَقطِ  َتتصدَّ
                                                 

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





 

 

٥١ 


 .IQH»نَّةِ اَجل  َأْهلِ  ِمنْ  ِهيَ « قال: أَحًدا,
نِه, وصالِحه, وصياِمه, بصالتِه, أَحُدنا َيغَرتَّ  الف لذاو  فَيسمَح  وَتديُّ
 وِدينَه صالَحه َيَرى بعَضنا ألنَّ  وُفالٍن; وُفالنٍ  فالنٍ  يف َيتكلَّمَ  َأنْ  لنفِسه
نَه ًرا وَتديُّ  صيبةُ ملُ وا الفاحِش, اخلَطأِ  منَ  وهذا اآلَخرين, يف َيتكلَّمَ  أن ُمربِّ

, ُيطيعُ  الكالمِ  هبذا أنه َيزُعمُ  وهو اآلَخرين, يف َيتكلَّمُ  البعَض  أنَّ   اهللاَ
يِن, أجلِ  من الناسِ  يف مُ لَأتك أنا َيقوُل:  أجلِ  من الناسِ  يف َأتكلَّمُ  الدِّ

ْعوِة, الِح, أجلِ  من الناسِ  يف َأتكلَّمُ  الدَّ  نفِسه, غرورَ  ُيرِيض  إنام وهو الصَّ
 .!نفِسه أجلِ  من َيتكلَّمُ  إنام

 : قال به, َأختمُ  , القيِّمِ  البنِ  كالمٌ  َأعجَبني وَكمْ 
 احلراِم, أكلِ  من واالحِرتازُ  التحفُّظُ  عليه ونُ َهيُ  اإلنسانَ  أنَّ  والعَجُب «
نا, ,مِ لوالظ مِ ملُ ا النظرِ  ومنَ  اخلمِر, وُرشِب  والِرسقِة, والزِّ  ,»ذلِك وغريِ  حرَّ
 احلراَم, َيأكُل  ال َيرسُق, ال َيزِين, ال مخًرا, َيرشُب  الف عليه, َهيون كلُّه هذا
 الرجَل  َتَرى حتَّى لسانِه, حَركةِ  ِمنْ  التحفُّظُ  عليه وَيصُعب« قال: ,لمُ َيظ ال

ينِ  إليه ُيشارُ   čاهللا َسَخطِ  ِمن بالكِلامِت  َيتكلَّمُ  وهو والِعبادِة, والزهدِ  بالدِّ
 غرِب,ملَ وا ِرشِق ملَ ا بنيَ  ِممَّا أبعدَ  ِمنها الواحدةِ  بالكلِمةِ  َينزُل  باًال, هلا ُيلِقي  ال

                                                 

 ).١١٩فرد رقم (ملا), والبخاري يف األدب ٢/٤٤٠أخرجه أمحد ( )١(
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عٍ  رُجلٍ  ِمنْ  َتَرى وكم  أعراضِ  يف َيفِري ولِساُنه ,مِ لوالظ الفواِحشِ  عنِ  ُمتورِّ
 عظيمٌة. ُمصيبةٌ  إهنا IQH»َيقوُل  ما ُيباِيل  وال واألمواِت, األحياءِ 

 .»لَِساَنَك  َعَلْيَك  َأْمِسْك « قاَل:ف النجاُة? ما ,čاهللا رسوَل  يا قيل: وقد
ْم? م ل اذامل الُن,ـف اـي جلِس:ملا يف لَك  ُيقاَل  َأنْ  !باَركُ ملُ ا َأخي  َتتكلَّ

 َتكلَّْمَت? اذامل فالُن, يا لَك: ُيقاَل  أن ِمنْ  أفضُل 
o

                                                 

 ).١٥٩الداء والدواء (ص: )١(
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F٦E 
  א  א  

o 

 !األحبَّةِ  َمعاَرش 
 . اهللاُ ُحيِبُّه كريمٌ  ُخُلٌق  الرفَق  إنَّ 
 يشٍء. كلَّ  َيزينُ  وهو يشٍء, كلِّ  يف َزْين الرفَق  إنَّ 
 .بخريٍ  إالَّ  َيأيت ال الرفَق  إنَّ 
ْنيا بخَريِي  صاِحبِه عىل َيعودُ  الرفَق  إنَّ   .واآلِخرةِ  الدُّ
 .القلوِب  ِمفتاُح  الرفَق  إنَّ 
 I J K L M N O P Q R S﴿ تعاىل: اهللا قال

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h i j﴾ ١٥٩عمران: [آل[. 

 الَّذي وحديثُنا ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  كلِمِ  جوامعِ  بيانِ  يف ُمتَِّصًال  حديثُنا َيزاُل  ال
 ُحيَْرمِ  َمنْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  داوَد) أيب (ُسنَنِ  يف جاءَ  ما اليومَ  بصَدِده نحنُ 

ْفَق   .IQH»ُكلَّهُ  ْريَ اخلَ  ُحيَْرمِ  الرِّ
                                                 

), من حديث جرير ٤٨٠٩أخرجه أبو داود: كتاب األدب, باب يف الرفق, رقم ( )١(

N

N
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=

ُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  كِلمِ  جوامعِ  ُمجلةِ  ِمنْ  احلديُث  هذا  ُحيرمُ  الَّذي أنَّ  فيه ُيبنيِّ
 َيفتُح  وال الرفِق, طريَق  َيعرُف  ال الَّذي هذا خٍري, كلِّ  من حمرومٌ  هو الرفَق 
 الرفَق  أنَّ  بنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّنا ألنَّ  خٍري; كلِّ  ِمنْ  َحمرومٌ  فإنَّه الرفِق  باَب  نفِسه عىل
نا قالت كام زاَنهُ  يشءٍ  يف دَخَل  إذا  واحلديُث −  اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عائِشةُ  ُأمُّ

ْفَق  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص قال :− (صحيِحه) يف مسلِمٍ  عندَ  ءٍ  ِيف  َيُكونُ  َال  الرِّ  َزاَنُه, إِالَّ  َيشْ
ءٍ  ِمنْ  ُيْرَفعُ  َوَال   .IQH»َشاَنهُ  إِالَّ  َيشْ

 َيشُني, الرفُق  منه ُينزعُ  يشءٍ  وكلُّ  َيزيُن, الرفُق  فيه َيدخُل  يشءٍ  فكلُّ 
 َحديِث  ِمنْ  − عظيمٌ  حديٌث  وهو−  أمحَد) (ُمسندِ  يف جاءَ  كام ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  وكذا

 َأَرادَ  إَِذا اهللاَ  َفإِنَّ  اْرُفِقي, َعائَِشةُ  َيا« قاَل: أيًضا اهَ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ  عاِئشةَ 
ا َبْيٍت  بَِأْهلِ  ْفِق  َباِب  َعَىل  ُهمْ  َدلَّ  َخْريً  .IRH»الرِّ

 والبيوُت  َمرحومٌة, بيوٌت  هي الرفُق  فيها َيكثُرُ  الَّتي البيوَت  فإنَّ  لذا
دةُ  الُعنُف  إالَّ  فيها ليس الَّتي ا َحمرومٌة, فهي والِغلظةُ  والشِّ  فهي األُوىل أمَّ

 .čاهللا عندَ  حمبوبةٌ  َمرحومةٌ 
                                                 

: كتاب الرب والصلة, باب فضل مسلم. وأخرجه أيضا بن عبد اهللا البجيل ا
 ).٢٥٩٢الرفق, رقم (

 ).٢٥٩٤: كتاب الرب والصلة, باب فضل الرفق, رقم (مسلمأخرجه  )١(
 ).٦/١٠٤أخرجه أمحد ( )٢(
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نيا أيب البنِ  الغضِب) (ذمِّ  كِتاِب  يف جاءَ    جابرٍ  حديِث  ِمنْ  الدُّ
ْفَق  َعَلْيِهمُ  َأْدَخَل  َبْيٍت  َأْهَل  َأَحبَّ  إَِذا اهللاَ إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل   هذا, بيٍت  أيِّ  IQH»الرِّ

سٌة, , بيٌت  ُمؤسَّ  َأدخَل   اهللاُ أحبَّهمُ  إذا إِخوٌة, فيه جملٌس  َسكنِيٌّ
نِ ملُ ا هذا يف ُوجودٌ  له ليَس  الرفَق  رَأْيَت  فإذا الرفَق, عليهمُ   هذا أن مْ لَ فاع كوَّ

 .č اهللا عندَ  حمبوٍب  غريُ  جتمعَ ملا
دٌة, الرفِق  ميادينُ  !čاهللا عبادَ  دٌة, وجماالُته ُمتعدِّ  لطاَل  عَدْدناها ولو متعدِّ

 أربعةُ  فهناك ذلك معَ و االثناِن, أوِ  الواحدُ  ثاُل ملا َيكفيهِ  العاقُل  لكنِ  قاُم;ملا
نا ;نامذَج   َنموذًجا: الرفِق  إىل َنحتاُج  ألنَّ

ل يدانُ ملَ ا فق: َمياِدين ِمن األوَّ  خالِف,ملا معَ  الرفِق  إىل نحتاُج  الرِّ
 احلبيِب  معَ  َختتلُف  َقدْ  البعيِد, قبَل  القريِب  مع َختتلُف  قد واقٌع, أمرٌ  واِخلالُف 

, قبل  يكونَ  أن ُبدَّ  ال اخلالُف  فهذا الكافِر, قبَل  مِ لسملا مع َختتلُف  قد الَعدوِّ
رْ  زاَنه, إالَّ  يشءٍ  يف َيكونُ  ال الرفَق  ألن بالرفِق; َممزوًجا  بينََك  خالًفا وَتصوَّ

 فزاَنه. الرفُق  فيه دَخَل  زينٌ  خالٌف  لِكنَّه أخيَك  وبنيَ 
) (صحيِح  يف جاءَ  وقد نا ؤِمننيملا ُأمَّ  أنَّ  البُخاريِّ   اهللاُ ِيض رَ  عائِشةَ  ُأمَّ

اٌر, واليهودُ −  اليهودُ  كانَ  :تقوُل  اهَ نْ  عَ اَىل تعَ  اٌر, والنصاَرى ُكفَّ  ذلَك  ومعَ  ُكفَّ
                                                 

 ).٥٤٤٩, رقم ٣/٥٢انظر: كنز العامل ( )١(
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 السامُ  عليُكْم, السامُ  فَيقولون: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل ُيسلِّمون −الرفِق  إىل انُظرْ 
 فَفطِنُْت  :اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عائشةُ  قاَلْت  عليَك, وُت ملا َيعني: عليَك.
م  نبيُّنا فقاَل  واخلَنازيِر. الِقردةِ  إخوانَ  واللعنةُ  السامُ  عليُكمُ  فُقلُت: لقوِهلِ
ْفَق  ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ  َعائَِشُة, َيا َمْهًال « :ملسو هيلع هللا ىلص  ,čاهللا َنبيَّ  يا :قاَلْت  »ُكلِّهِ  ْمرِ األَ  ِيف  الرِّ

 :َفَأُقوُل  َعَليِهْم, َذلَِك  َأُردُّ  َأينِّ  َتْسَمِعي مْ  لَ َأوَ « :قال َيقولوَن? ما َتسَمعْ  مْ  لَ َأوَ 
 وُل:ـأق اـوأن عليَك. السامُ  وَن:ـَيقول هم وضوُع,ملَ ا انتهى IQH»َوَعَلْيُكمْ 

 وضوُع.ملا وَينتهي وعَليُْكم,
 الرفِق? هذا عن اخلروُج  ذااملف

هُ  إنام ة,َدعوَ  هي  اخَتَلْفت إذا اهللا, ِعبادَ  وإليكم َنْفيس, إىل هبا َأتوجَّ
هُ  ِرسالةٌ  الرفِق, عن َتبتَِعدْ  فال  إىل اإلعالِميِّني, إىل اخلُطباِء, إىل هبا َأتوجَّ

 والتحقريِ  واالزِدراِء, والشتمِ  السبِّ  عن لنَبتِعدَ  غِريهم, إىل الُكتَّاِب,
 العباراِت, هذه إىل حتتاُج  ال ُخمطٌِئ, أنه َيقنيٍ  عىل كنَت  وإن خالِِف مُ لل

ةً  نهِج;ملا هذا إىل حتتاُج   وال  ومثُل  فِتنٍة, زَمنِ  اليوَم; َنعيُشه زمنٍ  يف خاصَّ
 إىل َيدعو َمن إىل حاجةٍ  يف نحنُ  انِقساٍم, إىل االنِقسامَ  تزيدُ  ِت املالك هذه

 إىل فيه َندعو زَمنٍ  يف الحِم,ملَ ا إىل َيدعو َمن إىل ال التَّالُحِم, وإىل الوئاِم,
                                                 

), ٦٣٩٥رشكني, رقم (ملأخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء عىل ا )١(
  ).٢١٦٥, رقم (النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم: كتاب السالم, باب مسلمو
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 التالُكِم.  ال التكاملِ 
 عاِئشةَ  عىل َردَّ  وإنام اليهوِد, عىل َردَّ  ما »َعائَِشةُ  َيا َمْهًال « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل 

ْفَق  ُحيِبُّ  َرفِيٌق  اهللاَ إِنَّ  َعائَِشُة, َيا َمْهًال « قاَل: اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ   ِيف  الرِّ
 وانتهى وَعَلْيُكْم. أقوُل: وأنا عليَك. السامُ  َيقولوَن: هم َيكِفي »ُكلِّهِ  ْمرِ األَ 
 يف َنعيُشه بل هنا, نَربِ ملِ ا عىل ليس َنعيَشه أن نحتاُج  ِميزانٌ  فهذا وضوُع,ملَ ا

 حياتِنا.
فُق ف  معي, َخيتلُف  حينَام الوَلدِ  ومع َمعي, َختتلِف حينام الزوجةِ  مع الرِّ
 خالِِف.ملُ با ِرفق مِعي, َخيتِلف بَمنْ  َألتِقي حينَام طريقي يف َأحتاُجه

 حكوِم,ملا مع حاكًام  بَرعيَّتِه, القائدِ  ِرفُق  ياديِن:ملَ ا منَ  ثانٍ  َميدانٌ 
 ُنشاِهدُ  إنام الرفِق, إىل َنحتاُج  بيتِه, يف والًدا وحدتِه, يف قائًدا َوزارتِه, يف وزيًرا

دةِ  والِغلظةِ  الُعنِف  منَ  مشاِهدَ   ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َمنهِج  عن َتكونُ  ما أبعدُ  هي والشِّ
 s t u v w﴿ َيقوُل: قاِئدٍ  كلَّ  ُخياطُِب   اهللاُ

x﴾ :٢١٥[الشعراء[. 
 وانظروا −داودَ  أيب عندَ  واحلديُث − هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  جابرٌ  َيقوُل 

ُهنا ملسو هيلع هللا ىلص هـإنَّ  َيتكلَّمُ  الَّذي هذا إىل  كانَ « ٌر:ـجاب َيقوُل  وبِفْعله, بقولِه ُيوجِّ
 ,الضعيَف  يزجِ فيُ « القافِلةِ  يف َيعنِي »سريِ ملَ ا يف ُف تخلَّ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرسوُل 
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ُ  دعوويَ  ,ردُف ويُ   .IQH»مَهل
 حتَّى َيِرضهبا أي ُيزِجيهاو الدابَّة عىل ُيناِدي القافِلةِ  آِخرِ  يف َيذَهُب 

 للجميِع. َيدعو ُثم ,ملسو هيلع هللا ىلص ُيرِدُفه ُيرَكب يشءٌ  عنَده ليَس  والَّذي ُترسَع,
 أن هبِمْ  فرَفَق  شيًئا األُمةِ  هذه أمرِ  ِمنْ  وِيلَ  ملَِنْ  َيدعو ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  َبْل 

 رِ مْ أَ  نْ مِ  ِيلَ وَ  نْ مَ  مَّ هُ اللَّ « قاَل:  قال ماذا فانظروا بِه, اهللاُ َيرُفَق 
 مْ ِهبِ  َق فَ رَ فَ  ائً يْ َش  يتِ مَّ أُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  ِيلَ وَ  نْ مَ وَ  ,هِ يْ لَ عَ  ْق قُ اْش فَ  مْ هِ يْ لَ عَ  قَّ َش فَ  ائً يْ َش  يتِ مَّ أُ 
 يف ويلٌّ  واإلمامُ  بيتَِك, يف َويلٌّ  أنت الواليُة, هذه كانت أيا IRH»هِ بِ  ْق فُ ارْ فَ 

ه عىل ويلٌّ  واخلطيُب  َيرُفَق, أن ُبدَّ  ال ِحمرابِه,  سؤوُل ملَ وا َيرتفََّق, أنْ  ُبدَّ  ال ِمنَربِ
ةِ  عىل قَّ َش  إذا واٍل, وكلُّ  واحلاكمُ   رَفَق  وإذا ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  دعوةُ  أصاَبْته األُمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  دعوةُ  َأصاَبْته هبم
 حقٌّ  هلا النفُس  هذه ِس,فْ بالنَّ  الرفُق  الرفِق: ميادينِ  من ثالٌث  َميدانٌ 

 أبنائي به أُخصُّ  وحديٌث  النفِس, هبذه فاْرُفْق  ISH»َحقا َعَلْيَك  لِنَْفِسَك  َوإِنَّ «
                                                 

 ).٢٦٣٩الساقة, رقم ( أخرجه أبو داود: كتاب اجلهاد, باب يف لزوم )١(
), من ١٨٢٨اب فضيلة اإلمام العادل, رقم (ـ: كتاب اإلمارة, بمسلمأخرجه  )٢(

 .حديث عائشة 
), ١٣٦٩, رقم (ما يؤمر به من القصد يف الصالةأخرجه أبو داود: كتاب الصالة, باب  )٣(

من أقسم . وبنحوه عند البخاري: كتاب الصوم, باب من حديث عائشة 
 . ن لام), من حديث س١٩٦٨, رقم (ليفطر يف التطوععىل أخيه 
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 بالنفسِ  الرفِق  صورِ  َأعظمِ  وِمنْ  هبا, َنرتفََّق  َأنْ  ُبدَّ  ال النفَس  هذه إنَّ  :الشباَب 
 إبعاُدها هو معها الُعنِف  ُصورِ  أعَظمِ  وِمنْ  ,č هللا طيِّعةً  َجتَعُلها أنََّك 
مَ  ما َتتعاَطى وَجْعُلها ,čاهللا معصيةِ  يف وإيقاُعها ,čاهللا طريِق  عن ; حرَّ  هلذا اهللاُ
أُ  الَّذي فإنَّ  يه يف قيادتِه, يف طريِقه, يف نفِسه تعذيِب  عىل َيتجرَّ  للخمرِ  َحتسِّ
راِت ملوا  .بنَْفِسه رفيًقا َيكونُ  ال فإنَّه ذلَك; وغريِ  خدِّ

 أبنائِنا لبعضِ  َيصُلُح  وهذا »َجبَلٍ  ِمنْ  َتَردَّى َمنْ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا وهذا
 ُيِردِ  م ل هوو وَيموُت, َيسقطُ  َقدْ  بَسيَّاراِهتم اجلباَل  َيتسلَّقون الَّذين الشباِب 

 َفُهوَ  َنْفَسُه, َفَقَتَل  َجَبلٍ  ِمنْ  َتَردَّى َمنْ « قال: ,ُحمتَمٌل  أمرٌ  هذا لِكنْ  وَت,ملا
 احلمراءَ  اإلشارةَ  يقطعُ  أو ,»َأَبًدا فِيَها ُخمَلًَّدا َخالًِدا فِيَها, َيَرتَدَّى َجَهنَّمَ  َنارِ  ِيف 

ا,  َيقتُل  هو القانونية الرسعةَ  َيتجاَوزُ  أو غَريه, َيقتُل  أو نفَسه فَيقُتُل  ُمستهِرتً
 َيموُت  الَّذي عنِ  يوميا َنسَمعُ  وكم َيتعاَطى, الَّذي هذا أو احلقيقِة, يف نفَسه

راِت,لمُ ل متعاطًِيا ى َوَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  خدِّ هُ  َنْفَسُه, َفَقَتَل  َسام  َحتَسَّ  َفَسمُّ
اُه, ِقَياَمةِ ال َيْومَ  َيِدهِ  ِيف  ًدا َخالًِدا َجَهنَّمَ  َنارِ  ِيف  َيَتَحسَّ  قال: ,»َأَبًدا فِيَها ُخمَلَّ
أُ  َيِدهِ  ِيف  َفَحِديَدُتهُ  بَِحِديَدٍة, َنْفَسهُ  َقَتَل  َوَمنْ « ا َيَتَوجَّ  َجَهنَّمَ  َنارِ  ِيف  َبْطنِهِ  ِيف  ِهبَ

ًدا َخالًِدا  .IQH»َأَبًدا فِيَها ُخمَلَّ
                                                 

 :مسلم), و٥٧٧٨, رقم (رشب السم والدواء بهأخرجه البخاري: كتاب الطب, باب  )١(
), من حديث أيب ١٠٩, رقم (غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسهكتاب اإليامن, باب 

 .هريرة 
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َعفاِء, الرفُق  الرفِق: جماالِت  وِمنْ   خاِدًما َيكونُ  قد الضعيُف  هذا بالضُّ
 َيكونُ  قد − ضعيفةٌ  والزوجةُ −  زوجةً  َيكونُ  قد َمعملَِك, يف عاِمًال  بيتَِك, يف

 مطلوٌب. هبؤالءِ  الرفُق  ابنًا,
ُث  وحينام  صوًرا وإيَّاكم وَأستذِكرُ  َأستحِرضُ  األمرِ  هذا عن َأحتدَّ

ةً  قلبِه يف حيمُل  ال والدٌ  ُجمتمعاتِنا, يف َنراها الُعنِف  منَ   والشَفقةِ  الرمحةِ  منَ  ذرَّ
 عىل والدٍ  اعتداءِ  َخَرب  الصُحِف  يف قَرْأُت  وَقد ,املوِت  حتى أبناَءه فَيِرضُب 

 بالِدنا يف إنام بعيٍد, ُجمتمعٍ  يف ليَس  وهذا ,املوِت  حتَّى وزوجتُه هو ابنتِه
 ُتعنَى الَّتي راِكزِ ملا بعَض  َتزوروا أن إالَّ  عليُكم وما الصورُة, هذه َموجودةٌ 

 هؤالءِ ف ألبناِئِهم, اآلباءِ  تعنيِف  ِمنْ  العجَب  سَتِجدون فإنَّكم الباِب  هبذا
 َيرُفقوا. م ل

رون الطريِق, يف عاِملٍ  عىل َيعتَدون الشباِب  منَ  بَمجموعةٍ  أو  وُيصوِّ
جولِة, منَ  هذا أنَّ  وبيانِ  التَّفاُخِر, باِب  من وَينُرشونه االِعتداءَ  هذا  الرُّ

 هذا فَعلوا حينَام رجولُتهم سَقَطْت  َهؤالءِ  بل يشٍء, يف الرجولةِ  منَ  وليَس 
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 مروءُهتم. وذَهَبت الِفعَل,
 يف يل ليَس  أنا َتقوُل: َتشَتكي حينام زوجتِه عىل َيعَتِدي الَّذي هذا

 بالرضِب  عيلَّ  َيعتِدي وَزوجي ولٌد, وال والِدٌ  فيها يل ليَس  اهللا, إالَّ  البالدِ  هذه
 الرفَق. َيعِرفوا م ل هؤالءِ ف َضعيفٌة, أين َيعَلمُ 

 َمسعودٍ  أيب عىل −ُمسلمٍ  صحيِح  يف واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا مرَّ  وقد
: َمسعودٍ  أبو قاَل  , األنصاريِّ   يل ُغالًما َأرضُب  ُكنُت  األنصاريُّ

ةِ  فِمنْ  قاَل: »َمْسُعودٍ  َأَبا مْ لَ اعْ « َيقوُل: َخلفي ِمن صوًتا فسِمعُت   ِشدَّ
ْف  م ل الغضِب   فسَقطَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  هو فإذا فالَتَفتُّ  الصوِت, عىل َأتعرَّ
 IQH»َعَلْيهِ  ِمنَْك  َعَلْيَك  َأْقَدرُ  هُ ـلَّ لَ  َمْسُعودٍ  َأَبا مْ لَ اعْ « :قال َيدي, ِمن السوطُ 

ٍة, حالِ  يف اآلنَ  أنَت  عَلْيه, ِمنَك  عليَك  أقدرُ  اهللاُ  منَك, أقَوى اهللاَ لِكنَّ  ُقوَّ
امِ  منَ  يومٍ  يف وسَتصريُ   َأقَوى هو َمن عليك وسَيتسلَّطُ  َضعٍف  حالةِ  يف األيَّ

 .ِمنَك 
 ومالِه, وجاِهه ولِسانِه وَمركِزه وُسلطانِه بُقوتِه َيغرتُّ  قويٍّ  فُكلُّ 

ه الضعيِف  هلذا َيأخذُ  سبحانه القويُّ  وَيبَقى زائٌل, كلَّه هذا أن َلمْ ليع  حقَّ
نيا يف ه الضعيِف  هلذا َيأخذُ  اآلِخرِة, قبَل  الدُّ نيا, يف حقِّ  هذا َيراهُ  قدو الدُّ

                                                 

 ).١٦٥٩, رقم (امليكملصحبة ا: كتاب األيامن, باب مسلمأخرجه  )١(
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ُل  التاريَخ  لِكنَّ  َيراُه, ال وقد الضعيُف   الَّذين هلؤالءِ  حَصَل  ما لنا ُيسجِّ
وا ِهتم; اغَرتُّ عفاِء. هبؤالءِ  رمحةٌ  وال ِرفٌق  قلوِهبم يف كان فام بُقوَّ  الضُّ

ْفَق  ُحيَْرمِ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص رسوُلنا صَدَق  فقد إَذنْ   .»ُكلَّهُ  ْريَ اَخل  ُحيَْرمِ  الرِّ
o
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ا  (ُسنَن يف اءَ ـج اـم هو فيه َنتحدَّث ذيالَّ  حديثُنا !األخيارُ  أهيُّ
( ِمذيِّ ْ ُموا« ال:ـق ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الرتِّ  هِ ـِب َتِصُلونَ  اـمَ  َأْنَسابُِكمْ  ِمنْ  َتَعلَّ
 .IQH»َأْرَحاَمُكمْ 

 فطريةٌ  وحاجةٌ  رشعيٌة, َرضورةٌ  فهي عظيٌم, شأُهنا الرِحمِ  وِصلةُ 
َب  الكريِم, ِكتابِه يف هبا  اهللاُ أَمرَ  اجتِامعيٌة,  َمن وامتدَح  فيها, ورغَّ

 : ﴿[ \ ] ^ _ ` a b c فقاَل  هبا, أَخذَ 
d e f g﴾ :٢١[الرعد[. 

ر  w x y﴿ فقاَل: الرِحمِ  َقطيعةِ  ِمن  وحذَّ
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ °﴾ :٢٥[الرعد[. 
 اذَ إِ  ىتَّ َح  َق لْ اَخل  َق لَ َخ  اهللاَ نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  )ُمسلمٍ  (َصحيِح  ويف

 ,مْ عَ نَ  :اَل قَ  .ةِ يعَ طِ قَ ال نَ مِ  ذِ ائِ عَ ال امُ قَ مَ  اَذ هَ  :ْت الَ قَ فَ  ,مُ حِ الرَّ  ِت امَ قَ  مْ هُ نْ مِ  غَ رَ فَ 
                                                 

ما جاء يف تعليم ), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ٢/٣٧٤أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث أيب هريرة ١٩٧٩, رقم (النسب

N

N
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 :اَل قَ  ,َىل بَ  :ْت الَ قَ  ?ِك عَ طَ قَ  نْ مَ  عَ طَ قْ أَ  َأنْ وَ  ,ِك لَ َص وَ  نْ مَ  َل ِص أَ  نْ أَ  ْنيَ َض رْ تَ  امَ أَ 
 n o p﴿ :مْ تُ ئْ ِش  نْ إِ  واؤُ رَ اقْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  مثُ  ,»ِك لَ  اكَ َذ فَ 

q r s t u v w x y z { | 
} ~ _ ` a b c d e f g﴾ 

 .IQH»]٢٤−٢٢[حممد:
) (َصحيِح  ويف  اهللاُ ِيض رَ  األنصاِريِّ  أيُّوَب  أيب حديِث  ِمنْ  البُخاريِّ

 نيلُ دِخ يُ  لٍ بعمَ  ينخِربْ أَ  ,čاهللا رسوَل  يا َيقوُل: رُجٌل  أَتى :القَ  هُ نْ عَ  اَىل تعَ 
 ,اةَ كَ الزَّ  ِيت ؤْ تُ وَ  ,ةَ َال الصَّ  يمُ قِ تُ وَ  ا,ئً يْ َش  هِ بِ  كُ ْرشِ تُ  َال  اهللاَ ُد بُ عْ تَ « قال: .ةَ نَّ اجلَ 

 .IRH»مَ حِ الرَّ  ُل ِص تَ وَ 
 č اهللا عندَ  شأُنه لرِمحِه والواِصُل  عظيٌم, شأُهنا الرِحمِ  فِصلةُ 

 عظيمٌة. وكبريةٌ  ذنٌب  الرِحمِ  َقطيعةُ  وكذا َعظيٌم,
 يف وَنَرى رأُسَك, هبا رفعتُ  ما الرحمِ  ِصلةِ  َمشاِهدِ  ِمنْ  اليومَ  َنَرى

 هذه َتَرى َأنْ  َختَشى رأَسَك  به ُتطأطُِئ  ما الرِحمِ  َقطيعةِ  ِمن أيًضا قابِلِ ملُ ا
 شاهَد.ملَ ا

                                                 
 ),٢٥٥٤, رقم (صلة الرحم وحتريم قطيعتها: كتاب الرب والصلة, باب مسلمأخرجه  )١(

 .من حديث أيب هريرة 
: مسلم), و٥٩٨٣صلة الرحم, رقم (أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب فضل  )٢(

 ).١٣, رقم (بيان اإليامن الذي يدخل به اجلنةكتاب اإليامن, باب 
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ُقها الَّتي الصورةَ  تلَك  ليَسْت  هي الرِحمِ  وِصلةُ   ُجدرانِ  عىل ُنعلِّ
ِهلا ِمنْ  العاِئلةِ  شَجرةُ  وفيها جالسِ ملَ وا نازلِ ملَ ا  آِخرها. إىل أوَّ

 أصلِ  يف وأوالُدكَ  أنَت  َتكونَ  أن عىل َحتِرَص  َأنْ  ليَس  الرِحمِ  ِصلةُ 
 الشَجرِة. هذه

 هذه َتتعلَّمُ  ذلَِك  قبَل  ُثمَّ  أرحاَمَك, َتصَل  أن هي الرِحمِ  ِصلةُ  إنام
 أن ألَْجلِ  هو; َمن الفخذُ  وهذا ُهْم, َمنْ  ُعمومتَِك  أبناءَ  َتتعلَّمُ  األنساَب,

ُموا« :ملسو هيلع هللا ىلص وُل ـَيق ذاـهل عليه; َتفتِخرَ  َأنْ  ال إليه َتِصَل   »َأْنَسابُِكمْ  ِمنْ  َتَعلَّ
وا ال  َتِصُلونَ  َما« ل:ـب ,عليهم لَترتفَّعوا وال هبم, لَتَتكاَثروا وال هبم, لَتغَرتُّ
 .»َأْرَحاَمُكمْ  بِهِ 

 وهذا عظيٍم, لذنٍب  ُمرتِكٌب  č اهللا عندَ  هو الرِحمِ  وقاطِعُ 
ْنيا يف الواقعِ  أرضِ  يف أَثرٌ  له الذنُب  ُركم واآلِخرِة, الدُّ  ببعضِ  وَنْفيس وُأذكِّ
 اآلثاِر: هذه

 .والَعَمى ممِ والصَّ  باللَّعنةِ  اإلصابةُ  الرِحِم: لقطيعةِ  األوُل  األثرُ 
 بالصممِ  واإلصابةُ  ,čاهللا رمحةِ  نْ ـمِ  ادِ ـاإلبع أِي: باللعنِة, اإلصابةُ ف

, يسمعُ  ال لِكنَّه حوَله, َيدورُ  ما يسمعُ  هو احلقَّ  يسمعُ   فال  والعَمى احلقَّ
, رؤيةِ  عن  : ﴿n o p q r s t قاَل  احلقِّ
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 كانت إذا كيف العظيِم, األَثرِ  ذاهب يصاُب  رِمحَه قَطعَ  الَّذي فهذا
 َتعَجُب  إنَك  أًبا, أو كانت ُأما األرحامِ  أقرَب  هي قطوعةُ ملَ ا الرِحمُ  هذه
 ُأكلِّمُ  وال الوالَد, ُأكلِّمُ  ال أنا يقوُل: رِمحَه, وَيقطعُ  والَده الولدُ  َهيجرُ  حينَام

تي, ابنَ  ُأكلِّمُ  وال َشقيقي, أخي أكلِّمُ  وال الوالدَة,  َمطروًدا َيعيُش  فهذا عمَّ
 .čاهللا رمحةِ  ِمنْ 

 العمِل: َقبولِ  عدمُ  ثاٍن: أَثرٌ 
 اإلمامِ  (ُمسنَدِ  يف ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  كالمُ  هو هذاف أكُرب, ُمصيبةٌ  هذهو

 ,»ُمَعةِ اُجل  َلْيَلةَ  َمخِيسٍ  ُكلَّ  ُتْعَرُض  آَدمَ  َبنِي َأْعَامَل  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  أمحَد)
نَه حَسنٌ  حديٌث  وهذا  أمحَد) اإلمامِ  (ُمسنَدِ  يف األرناؤوطُ  ُشعيٌب  حسَّ
 َعَمُل  ُيْقَبُل  َفَال  ُمَعِة,اُجل  َلْيَلةَ  َمخِيسٍ  ُكلَّ  ُتْعَرُض  آَدمَ  َبنِي َأْعَامَل  إِنَّ « قال:

 رِمحَك ِصْل  لذا َبعيًدا; أو اـقريبً  الرِحمُ  ذاـه كانَ  اـأي  ,IQH»َرِحمٍ  َقاطِعِ 
الِم,  ولو  ذلك ومعَ  شاكَل,ملا ممنه االقِرتاُب  ُيسبُِّب  األرحامِ  بعُض و بالسَّ

ْب   العمُل. ُيقبََل  حتَّى اهلجرُ  َحيُصُل  ال بَسالمٍ  ولو الرِحمَ  هذه ِصْل  منه, اقَرتِ
                                                 

 .), من حديث أيب هريرة ٢/٤٨٤أخرجه أمحد ( )١(





 

 

٦٧ א

ْنيا يف العقوبةُ  ُتصيبُه الرحمَ  قاطعَ  أنَّ  خطٌري: ثالٌث  أَثرٌ    .اآلِخرةِ  قبَل  الدُّ
 َيكونُ  وقد ُعقوبًة, الفقرُ  َيكونُ  قدف العقوبُة, َتكونُ  كيَف  لمُ َنع وال

  ُعقوبًة. األمورِ  َتعسريُ  َيكونُ  وقد ُعقوبًة, واحلُزنُ  اهلمُّ 
 جاءَ  كام− قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  َنعَلُمه الَّذي الُعقوبُة, هي ما َندِري ال

 قاَل  ,−  َبكرةَ  أيب حديُث  فرِد)ملُ ا (األدِب  ِكتابِه يف الُبخاريِّ  عندَ 
: » َا,يَ نْ الدُّ  ِيف  ةَ وبَ قُ عُ ال هِ بِ احِ َص لِ  اهللاُ َل جِّ عَ يُ  نْ أَ  ىرَ ْح أَ  ٍب نْ ذَ  نْ مِ  ام 

  .IQH»ِي غْ بَ الوَ  مِ حِ الرَّ  ةِ يعَ طِ قَ  نْ مِ  ,ةِ رَ ِخ اآل ِيف  هُ لَ  رُ َخ دَّ يُ  امَ  عَ مَ 
 ُنعيدَ  أن ُنريدُ  ولَك, يل الكالمُ  هذا َرِمحَه, قَطعَ  قد شخصٍ  ِمنْ  َكمْ ف

  الُعقوبُة. حَصَلِت  وإالَّ  الصحيِح, َجمراها إىل ياهَ ملِ ا هذه
 ذهـه رُ ـأخطَ  وهي )ُمسلمٍ  (صحيِح  يف اءَ ـج اـم الُعقوباِت  ومنَ 
 اَىل تعَ  اهللاُ رِيض  ُمطعمٍ  بنِ  ُجبريِ  حديِث  يف− ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا َيقوُل  الُعقوباِت,

  .IRH»َرِحمٍ  َقاطِعُ  نَّةَ اَجل  َيْدُخُل  َال « قاَل: −هُ نْ عَ 
. إليَك  ُتْبُت  قاَل: العاقُل  سِمعها إذا األربعُ  اآلثارُ  هذه ا َريبِّ  ألهنَّ

                                                 

), وأبو داود: كتاب األدب, ٥/٣٦), وأخرجه أيضا أمحد (٦٧فرد رقم (ملاألدب ا )١(
كتاب صفة القيامة, رقم ), والرتمذي: ٤٩٠٢باب يف النهي عن البغي, رقم (

 ).٤٢١١), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب البغي, رقم (٢٥١١(
: كتاب مسلم), و٥٩٨٤أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب إثم القاطع, رقم ( )٢(

 ).٢٥٥٦الرب والصلة, باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها, رقم (





 

 

٦٨א א

نيا يف نفَسه َيعِقُل  خطُئ ملُ ا والعاقُل  الذنوِب, كباِئرِ  ِمنْ  هي بل ذنوٌب,  الدُّ
 التوبِة. هذه وبني بينََك  ُحياَل  َأنْ  قبَل  اإلمهالِ  فرتةِ  يف

 إىل َأجتاوَزها أن ُأريدُ  النُّقطِة, هذه عندَ  َنِقَف  أن أريدُ  ال ولِكنَّني
 أمثالِكم, ِمنْ  الواِصِلني إىل َأجتاوَزها َأنْ  ُأريدُ  أمثالِكم, ِمنْ  حِسننيملُ ا

وا أرحاَمهم, وَصلوا الَّذين  ُبدَّ  ال أرحاِمهم, إىل وَأحَسنوا أرحاَمهم, وبرُّ
   كَثرُ األ إنَّ ف رِمحَه قطعَ  َمنْ  هناكَ  أنَّ  فكام هلم, اهللاُ أَعدَّ  ماذا َيسَمعوا أن
 رِمحَه. وصَل  ِممَّنْ  − احلمد وهللا−

ه الَّتي ورِ ـاألُج هبذه رأَسه عْ ـوْلَريفَ  فْليَسَمعْ    اهللاُ اـأَعدَّ
 ألرحاِمهم. للواِصلني

אWאWאא 
ي األعاملِ  يف لَك  ُيباركُ   اهللاَ أنَّ   يف الديارِ  يف لَك  وُينمِّ

 −اإليامِن) (ُشعِب  يف الَبيهقيِّ  عندَ −  اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُ ِيض رَ  عاِئشةَ  حديِث 
 ِيف  نَ دْ زِ ـيَ وَ  ,ارَ يَ الدِّ  نَ رْ مِّ عَ يُ  ِق لُ اُخل  نُ ْس ُح وَ  ,مِ حِ الرَّ  ةُ لَ ِص « :ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا وُل ـيق

 .IQH»رِ َام عْ األَ 
ا انُظرْ  عظيٌم, أمرٌ  هذاو ر إىل الواصُل  أهيُّ رُ  فَقد الديارِ  ُعامَّ  َيتصوَّ

                                                 

 ).٧٥٩٩شعب اإليامن رقم ( )١(





 

 

٦٩ א

رَ  أنَّ  البعُض  ورُ  هذه له َتكُثرَ  بَأنْ  الدارِ  ُعامَّ  ساعِ باتِّ  ولِكنها نازُل,ملوا الدُّ
 .والرسورِ  بالفرِح  الصدورِ 

אWא 
, َيِصُله الواصَل  أنَّ   باللُّْطِف  َيِصُله بالعطاِء, َيِصُله بالقوِة, َيِصُله اهللاُ
نا حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  والرمحِة,  عندَ  أيًضا اهَ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ  عاِئشةَ  ُأمِّ
 ,IQH»هُ تُ عْ طَ قَ  اهَ عَ طَ قَ  نْ مَ وَ  ,هُ تُ لْ َص وَ  اهَ لَ َص وَ  نْ مَ فَ  ,ةٌ نَ ْج َش  مُ حِ الرَّ « قاَل: البُخاريِّ 

 . باهللا حبُله موصوٌل  فالواصُل 
Wא 

 يف ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا َيقوُل  الرِحِم, ِصلةُ  هي ثواًبا الطاعاِت  َأعَجَل  َأنَّ 
 هذا وَتدبَّروا− (صحيِحه) يف ِحبَّانَ  ابنِ  عندَ   َبكرةَ  أيب حديِث 

ٍر,و َتأمُّلٍ  إىل َحيتاُج  فهو العظيَم, احلديَث   هذا َتعيَش  َأنْ  إىل حيتاُج  َتدبُّ
 ةِ اعَ الطَّ  َل َج عْ أَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َيقوُل  − غاليةٌ  ثَمرةٌ  وهي واقًِعا, احلديَث 

 ُهمْ  ما بُمؤِمنني, ُهمْ  ما »ةً رَ َج فَ  واونُ كُ يَ لَ  ِت يْ بَ ال َل هْ أَ  نَّ إِ  ىتَّ َح  ,مِ حِ الرَّ  ةُ لَ ِص  اابً وَ ثَ 
 مْ هُ دُ َد عَ  رُ ثُ كْ يَ وَ  مْ اهلُُ وَ مْ أَ  ومُ نْ تَ فَ « الفجورُ  أمِرهمُ  عىل الغالُب  إذِ  بصاِحلني,

 قاِعدةً  ُخْذهاو IRH»ونَ اُج تَ ْح يَ فَ  ونَ لُ اَص وَ تَ يَ  ٍت يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  امَ وَ  وا,لُ اَص وَ تَ  اذَ إِ 
                                                 

 ).٥٩٨٩األدب, باب من وصل وصله اهللا, رقم (أخرجه البخاري: كتاب  )١(
 ).٤٤٠صحيح ابن حبان رقم ( )٢(





 

 

٧٠א א

 يف رتابطةَ ملُ ا األَُرسَ  َجتِدُ  هلذا ;»ونَ اُج تَ ْح يَ فَ  ونَ لُ اَص وَ تَ يَ  ٍت يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  امَ وَ «
, ويف َنامٍء, ويف خٍري,  وضاَع, تاهَ  األرسةِ  هذه أفرادِ  أَحدُ  َشذَّ  فإذا ِعزٍّ

َرت  »ونَ اُج تَ ْح يَ فَ  ونَ لُ اَص وَ تَ يَ  ٍت يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  امَ وَ « احلياةِ  ُدروُب  عليه وَتعذَّ
 لَرِمحِهم. للواِصلني َعظيمةٌ  ثِامرٌ 

אWא 
نوِب, َمغفرةُ   (ُسنَنِ  فيف الثَمرِة, هذه إىل حاجةٍ  يف َنحنُ  وكم الذُّ

( مذيِّ ْ  النبيِّ  إىل ٌل رُج  جاءَ  امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُعمرَ  ابنِ  حديِث  من الرتِّ
 َك لَ  ْل هَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ?وبةٌ تَ  يل ْل فهَ  عظيًام  اذنبً  ُت بْ أَص  إينِّ  čاهللا سوَل رَ  يا :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .IQH»اهَ ِربَّ فَ « :قاَل  .مْ نعَ  :قاَل  »?ةٍ الَ َخ  نْ مِ  َك لَ  ْل هَ « :قاَل  .ال :قاَل  »?مٍّ أُ  نْ مِ 
 هذه َتِصَل  َأنْ  َيعنِي: خالَتَك, َتربَّ  أن الذنوِب  مغفرةِ  إىل السبيُل ف
تََك, َتربَّ  َأنْ  الرحَم,  رعاكَ  الَّذي األكربَ  أخاكَ  َتربَّ  َأنْ  الرِحَم, هذه َتِصَل  َأنْ  عمَّ
ْجَت  كِربَْت  حتَّى وَربَّاكَ  عليَك, وَأشفَق   ُفالًنا َتِصَل  َأنْ  اجلاِمعِة, منَ  وَخترَّ
 .الذنوِب  بَمغفرةِ  عليك يعودُ  الَوصُل  فهذا أرحاِمَك, ِمنْ  وُفالًنا وُفالًنا

o

                                                 

) ١/م١٩٠٤أخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف بر اخلالة, رقم ( )١(
 [طبعة بشار]. 
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o 

 اليائِِسني, البائِِسني, به ُنخاطُِب  حديٍث  إىل َأحوَجنا ما !čاهللا ِعبادَ 
 العاَملِني!. ربِّ  رمحةِ  ِمنْ  القانِطِني
, همٍّ  كلِّ  صاحِب  إىل به َنبَعُث  حديٍث  إىل َأحوَجنا ما  وَمنِ  وغمٍّ
نيا مهومُ  عليه اجَتَمعت  وَألْواُؤها!. الدُّ
 الكرِب, بعدَ  الفَرِج  َتباشريَ  َطيَّاته يف َحيمُل  حديٍث  إىل َأحوَجنا ما

 .!ِرس العُ  بعدَ  والُيِرس 
دَ  َأنْ  إىل َأحَوَجنا ما  ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿ بيقٍني: مجيًعا ُنردِّ

 .]٦−٥[الرشح: ﴾°
دَ  َأنْ   .]٧[الطالق: ﴾a ` _ ~ {﴿ بيقٍني: ُنردِّ
ُل: قاَل  كام َنقوُل  َأنْ  َأحوَجنا ما  األوَّ

ــــى ــــا الَفَت ــــيُق ِهبَ ــــٍة َيِض ــــُربَّ َناِزَل َوَل
 

 
ـــــَد اهللا  ْخـــــَرُج مَ  لِمنَْهـــــا ا čَذْرًعـــــا َوِعنْ

N

N





 

 

٧٢א א

ــــا ــــامَّ اْســــَتْحَكَمْت َحَلَقاُهتَ َضــــاَقْت َفَل
 

 
@IQHُفِرَجــــْت َوُكنْــــُت َأُظنَُّهــــا َال ُتْفــــَرُج! 

امِ  هذه مثلِ  يف َأحوَجنا ما  ُمتشائِمٍ  صوُت  فيها ارتَفعَ  الَّتي األيَّ
ُطه َث  َأنْ  وَتسخُّ  الفأِل!. عنِ  َنتحدَث  وَأنْ  األَمِل, عنِ  َنتحدَّ
 ُلغةِ  فيها شاَعْت  الَّتي األيامِ  هذه ِمثلِ  يف التَّفاُؤلِ  ُلغةِ  إىل أحوَجنا ما

 التَّشاُؤِم!.
لسلةِ  هذه يف čاهللا عبادَ  يا موصوٌل  حديُثنا  ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه َجوامعِ  ِمنْ  السِّ

) (صحيِح  يف جاءَ  ما هو وحديُثنا  َوُيْعِجُبنِي« :ملسو هيلع هللا ىلص قولِه ِمنْ  الُبخاريِّ
 الصاِحلُة. الكِلمةُ  أي: IRH»َسنُ اَحل  َفْأُل ال

ا  سبحانه, čباهللا الظنِّ  بُحسنِ  قرونِ ملَ ا التَّفاُؤلِ  إلشاعةِ  َدعوةٌ  إهنَّ
 عليه. التَّوكُّلِ  وُحسنِ 

 بام َتتأثَّرُ  عاِدنِ ملكا أجسادٍ  يف هي النفوَس  هذه ألنَّ  التفاُؤِل; دعوةُ 
دُ  وَتتِسعُ  َلِل,ملبا وَتضيُق  َتصَدأُ  فإهنا حوَهلا,  واألَمِل. بالتفاُؤلِ  وَتتمدَّ

                                                 

د الشدة للتنوخي ـن العباس الصويل, انظر: الفرج بعـالبيتان ينسبان إلبراهيم ب )١(
 ).٦/١١٩), وخزانة األدب للبغدادي (١/٨١باء للحموي (), ومعجم األد٥/١٥(

 : كتاب السالم,مسلم), و٥٧٥٦أخرجه البخاري: كتاب الطب, باب الفأل, رقم ( )٢(
 .), من حديث أنس ٢٢٢٤, رقم (الطرية والفألباب 





 

 

٧٣ 
אא

َل ملُ ا إنَّ   وأًذى, ُخطوٍب  من ملسو هيلع هللا ىلص به مرَّ  َكمْ  َيَرى ملسو هيلع هللا ىلص َنبيِّنا سريةِ  يف تأمِّ
 بكرٍ  أبو َيقوُل  سبحانه, čباهللا الظنَّ  ُحيسنُ  الَّذي تفائلِ ملُ ا بنظرِ  إليها َينظرُ  كانَ 

 الغاِر, فمِ  عىل ِرشكونملا−  وقَف ملا ذلَك  َيرشُح  وهو ,هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ 
 حتَت  نَظرَ  أَحَدهم أنَّ  لو : َيقول ,− الغارِ  يف بكرٍ  وأبو ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ 
نا. قَدَمْيه  قَدَمْيه حتَت  نَظرَ  أَحَدهم أنَّ  لو čاهللا َنبيَّ  يا فُقْلُت: قاَل: ألَبَرصَ

نا.  َنْفِسه عىل َيفتُح  إنَّه »َثالُِثُهَام  اهللاُ بِاْثنَْنيِ  َبْكرٍ  َأَبا َيا َظنَُّك  َما« قاَل: ألَبَرصَ
 وَمنْ  الفأِل, باَب  نفِسه عىل َيفتُح  رأِسه, عندَ  ِرشكنيملا وأقدامُ  األملِ  نافِذةَ 

 .IQH»َثالَِثُهَام  اهللاُ بِاْثنَْنيِ  َبْكرٍ  َأَبا َيا َظنَُّك  َما« َيقوُل: رأِسه, عىل ُيطارُده
 | } u v w x y z﴿ تعاىل: اهللا يقول
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

ا يا ﴾©  ¨  ¯ ® ¬ » ª﴿ َحتَزنْ  ال همومُ ملَ ا كتِئُب ملُ ا أهيُّ
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
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 هاجرين وفضلهم, رقم, باب مناقب اململسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي  )١(
من فضائل : كتاب فضائل الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم, باب مسلم), و٣٦٥٣(

 .), من حديث أيب بكر ٢٣٨١, رقم (أيب بكر الصديق 





 

 

٧٤א א

 اإلنساِن, يف وطبيعةً  ِجبِلَّةً  يكونَ  أن احلَسنِ  الفألِ  إىل الطريَق  إنَّ 
 بإجياٍز: َأذُكُرها أركانٍ  ِستَّةِ  عىل قائمٌ 

אאW 
رَ ملُ ا بَأنَّ  اليقنيُ   ُحزنَ  فال النفوُس, هذه لَتمتِلَئ  َحمالَة, ال كاِئنٌ  قدَّ

طَ  وال ُيعاِجلُه, اكتئاَب  وال ُيذِهبُه,   اهللاُو َيدفُعه, َتذمُّرَ  وال َتسخُّ
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ احلديِد: ُسورةِ  يف َلنا َيقوُل 
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ :٢٢[احلديد[, 
نا? يا َنفعُل  فامذا  º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹﴿ قاَل: َربَّ

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾ :٢٣[احلديد[. 
 كام  عبَّاسٍ  البنِ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا علََّمه كائٌن, قدرَ ملُ ا بأنَّ  الَيقنيُ 

), (ُسننِ  يف جاءَ  ِمذيِّ ْ ْمناه الرتِّ  احلديُث  هذا َيزاُل  وال وِكباًرا, ِصغاًرا وَتعلَّ
دُ   ءٍ َيشْ بِ  وكَ عُ فَ نْ يَ  نْ أَ  َىل عَ  ْت عَ مَ تَ اْج  وِ لَ  ةَ مَّ األُ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ « َمساِمِعنا: عىل َيرتدَّ

 ءٍ َيشْ بِ  وكَ ُرضُّ يَ  نْ أَ  َىل عَ  واعُ مَ تَ اْج  وِ لَ وَ  ,َك لَ  اهللاُ هُ بَ تَ كَ  ْد قَ  ءٍ َيشْ بِ  الَّ إِ  وكَ عُ فَ نْ يَ  مْ  لَ 
 ِت فَّ َج وَ  مُ َال قْ األَ  ِت عَ فِ رُ  ,َك يْ لَ عَ  اهللاُ هُ بَ تَ كَ  ْد قَ  ءٍ َيشْ بِ  الَّ إِ  وكَ ُرضُّ يَ  مْ  لَ 

 .IQH»ُف ُح الصُّ 
                                                 

 ), من حديث٢٥١٦), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/٢٩٣أخرجه أمحد ( )١(
 .ابن عباس 





 

 

٧٥ 
אא

 التفاؤِل. َنبتةَ  نفِسَك  يف يزرعُ  هبذا فاليقنيُ 
Wא 

ْنيا بأنَّ  اليقنيُ  , ال ممرٍّ  دارُ  الدُّ ْنيا هبذه رورِ ملا ورضيبةُ  َمقرٍّ  َأنْ  الدُّ
 الرضيبِة, هذه ِمنْ  ُبدَّ  ال وأذاها, ونَكِدها وكَدِرها َألْواِئها ِمنْ  ُتصاَب 

 : ﴿q r s t u v w x y اهللاُ يقوُل 
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª﴾ :ْنيا هذه ]٣− ١[العنكبوت  .ُخِلقت ُجبِلت الدُّ
ُطبَِعـــْت َعـــَىل َكـــَدٍر َوَأْنـــَت ُتِريـــُدَها

 

 
ـــــَدارِ   ـــــَذاِء َواألَْك ـــــَن األَْق ـــــْفًوا ِم َص

ـــــا ـــــدَّ طَِباِعَه ـــــاِم ِض ـــــُف األَيَّ َوُمَكلِّ
 

ـــــٌب ِيف ا  ـــــُمَتَطلِّ ـــــارِ اِء َمل ـــــْذَوَة َن IQHَج

W 
 ُعبوديةُ  والرخاءِ  الرساءِ  حالِ  فيف عبوديًة, حالٍ  لكلِّ  بأنَّ  اليقنيُ 

ْكِر, اءِ  حالِ  يفو الشُّ  ُعبوديٌة; حالٍ  لكلِّ و الصِرب, ُعبوديةُ  والَبأساءِ  الرضَّ
                                                 

 ), ودمية القرص للباخرزي١٩/٣٨البيتان لعيل بن حممد التهامي, انظر: تاريخ بغداد ( )١(
 ).٣/٣٨٠), ووفيات األعيان البن خلكان (١/١٤٠(





 

 

٧٦א א

نيا َأَتْتَك  فإذا الُعبوديُة, هذه عليَك  فْلَتظَهرْ   َأدَبَرْت  وإذا شاِكًرا, فُكنْ  الدُّ
 ُتريدُ  ما عنك َأدَبرَ  وإذا شاِكًرا, فُكنْ  ُتريدُ  ما َأتاكَ  وإذا صابًِرا, ُكنْ  عنَك 
 Á Â Ã Ä Å Æ﴿ َلنا: َيقوُل   واهللاُ صابًرا, فُكنْ 
Ç È É﴾ َحتَزنْ  وال َتتَضاَيْق  وال َتكتئِْب, ال ﴿Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 
Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴾ :١٢٨−١٢٧[النحل[. 

 c d e f g h﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لنَبيِّه  اهللاُ َيقوُل 
i j k l m n o p q r s t u 

v﴾ :٩٩−٩٧[احلجر[. 
 : هيٍب ُص  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  كام ُعبوديةٌ  وُهناك ُعبوديٌة, ُهنا

 نْ إِ  ,نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  الَّ إِ  دٍ َح ِألَ  اكَ ذَ  َس يْ لَ وَ  ,ْريٌ َخ  هُ لَّ كُ  هُ رَ مْ أَ  نَّ إِ  نِ مِ ؤْ ملُ ا رِ مْ ِألَ  ابً َج عَ «
 اْريً َخ  انَ كَ فَ  َربَ َص  اءُ َرضَّ  هُ تْ ابَ َص أَ  نْ إِ وَ  ,هُ لَ  اْريً َخ  انَ كَ فَ  رَ كَ َش  اءُ َرسَّ  هُ تْ ابَ َص أَ 
 عبوديٌة. له حالٍ  كلِّ  يف ؤِمنِ ملُ ا حاُل  هو هكذا ,IQH»هُ لَ 

אאW 
م القانِطِني; اليائِِسني عنِ  اإلمكانِ  قدرَ  ابتَِعدْ   بطاقةٍ  إليَك  َيبعثون فإهنَّ

                                                 

 ).٢٩٩٩ؤمن أمره كله خري, رقم (مل: كتاب الزهد والرقائق, باب امسلمأخرجه  )١(





 

 

٧٧ אא

 اؤِم;ـالتَّش ةِ ـبطاق إليَك  َيبَعُث  إليهم واالستِامعُ  مَعهم, فاجللوُس  سلبيٍة,
 .أخباَرهم َتسَمعْ  وال اإلمكاِن, قدرَ  مَعهم َجتِلْس  وال إليهم َتستِمعْ   فال

 التليفزيونِ  يف َتسَمُعها, جملسٍ  يف مكاٍن, كلِّ  يف اليومَ  التشاُؤمِ  ُلغةَ  إنَّ 
الَِك  يف ُتشاِهُدها,  َتبعُث  َتشاؤمٍ  ُلغةُ  كلُّها َتقرُؤها, الصحيفةِ  يف َتقرُؤها, جوَّ

 !عليك َيقَدمُ  وما فيه عاِئٌش  أنَت  ملِا السوداءِ  النظرةِ  إىل
 È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ َيقوُل:  واهللاُ

Ð﴾ ِرشكونملُ ا عمراَن, آلِ  سورةِ  يف جاءَ  هذا التخويِف, ُلغةَ  انظروا 
 بِالُدكم ستقبَِل,ملُ ا منَ  التخويِف  إشاعةَ  الصحابةِ  يف َيبُثُّون نافِقونملُ وا َيبُثُّون,
 È É Ê Ë Ì﴿ ُخرسانٍ  إىل وأنُتمْ  َضعٍف, إىل واإلسالمُ  ذاِهبٌة,
Í Î Ï Ð﴾ قاَل: َنفعُل? امذاف ﴿Ñ﴾  َاخلشيةَ  ِمنَّا ُيريدون 

 × Ò Ó Ô Õ Ö﴿ فَعلوا فامذا واجلُبَن, والعجزَ 
Ø Ù A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \﴾ آل] :١٧٥− ١٧٣عمران[. 

 يف  اهللاُ قاَل  كام اإلمكاِن, قدرَ  وابَتِعدْ  هلم َتستِمعْ  فال
 النفسيةِ  اإلعاقاِت  أصحاَب  ﴾l m n o p﴿ األحزاِب: سورةِ 

 l m n o p﴿ العواِئِق  إشاعةُ  إالَّ  هلُمْ  َهمَّ  ال الَّذين والِفكريةِ 





 

 

٧٨א א

q r s t u v w x y z﴾ ١٨زاب:ـ[األح[, 
ِة, َتنَهُض  الَّتي ناِشطِ ملَ ا يف َتراُهمْ  ال  هلذا وَيرتاَجعون; َخيافون إذْ  باألُمَّ

 IQH»مْ هُ كَ لَ هْ أَ  وَ هُ فَ « أو »مْ هُ كُ لَ هْ أَ  وَ هُ فَ  ,اُس النَّ  َك لَ هَ  :ُل ُج الرَّ  اَل قَ  اذَ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل 
 َهالِكهم. يف َتسبَّب الَّذي وهُ  أْي:

: منه َتسَمع ال هكذا, الناسِ  بعُض و  علينا, راَحْت  الناُس, هَلَك  إالَّ
 الغرُب  ُخيطُِّط, الغرُب  عياَلنا, ُيعنيُ  اهللاُ ُمظلٌِم, ستقبُل ملُ ا أسوُد, ستقبَُل ملُ ا

 العباراِت. هذه إالَّ  منه َتسَمعُ  ال سَيفَعُل.
 ْص رِ اْح « قال: التَّفاؤِل, إىل َتدعو الَّتي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  َوصيةَ  افَعْل  لِكنِ 

 :ْل قُ تَ  َال ـفَ  ءٌ َيشْ  َك ابَ َص أَ  نْ إِ وَ  ,زْ جِ عْ تَ  َال وَ  čاهللابِ  نْ عِ تَ اْس وَ  ,َك عُ فَ نْ يَ  اـمَ  َىل عَ 
 نَّ إِ ـفَ  ,َل عَ فَ  اءَ َش  اـمَ وَ  اهللاُ رَ دَّ ـقَ  :ْل قُ  نْ كِ لَ وَ  ا,َذ كَ وَ  اَذ كَ  انَ كَ  اَذ كَ  انَ كَ   وْ ـلَ 
 .IRH»انِ طَ يْ الشَّ  َل مَ عَ  ُح تَ فْ تَ   وْ لَ 

Wא 
ةُ  لكِنِ  آيًة, وليَس  حديثًا ليَس  هذا َجتِدوه, باخلريِ  َتفاَءلوا  ُيردِّدون العامَّ

                                                 

 ),٢٦٢٣, رقم (النهي عن قول هلك الناس: كتاب الرب والصلة, باب مسلمأخرجه  )١(
 .من حديث أيب هريرة 

), من ٢٦٦٤, رقم (يف األمر بالقوة وترك العجز: كتاب القدر, باب مسلمأخرجه  )٢(
 .حديث أيب هريرة 





 

 

٧٩ 
אא

 يف َيقوُل   اهللاَ ألنَّ  َجتِْده; باخلريِ  َتفاَءْل  الصحيَح: أثورَ ملا هذا
: احلديِث   ظنَّ  وإِنْ  فخٌري, خًريا َظنَّ  إِنْ  IQH»ِيب  يدِ بْ عَ  نِّ ظَ  َد نْ عِ  انَ أَ « الُقديسِّ

, رشا  بالقعودِ  ال بالعَملِ  باخلريِ  َتفاَءْل  اخلَري, َجتِدِ  باخلريِ  َتفاَءْل  فرشٌّ
َل  ُحتِسنُ  وأنَت  ,čباهللا الظنَّ  ُحتِسنُ  وأنَت  باخلريِ  َتفاَءْل  والكَسِل,  čاهللا عىل التوكُّ
,  َدُ راِش  اـي :عَ سمَ يَ  نْ أَ  هحلاجتِ  َج خرَ  إذا هبُ عجِ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا كان, 

 بعٍض, عىل بعُضها ُيناِدي األسامءَ  هذه يسمعَ  نْ أَ  هبُ عجِ يُ  كان .IRHجيُح نَ   يا
  األسامِء. هبذه َيتفاَءُل 

 »?َك مُ اْس  امَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  له قال سيَِّب ملُ ا بنِ  َسِعيد جدُّ  جاَءهُ  امَّ  ل لذا
 :ملسو هيلع هللا ىلص قال − أهلِه وعىل عليه ُتؤثِّرُ  سلبيةٌ  طاقةٌ  له اسمٌ  هذا− نحزَ  اسِمي: :قاَل 

َ − »ٌل هْ َس  َت نْ أَ  َبْل  َال,«  ,»ٌل هْ َس  َت نْ أَ « قال: −سهلٍ  إىل حَزنٍ  من اسَمه غريَّ
ُ أُ  ال قال:ف  سعيدُ  احلفيدُ  ُل وقي −ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أمرَ  رفَض − أيب نيهسامَّ  اسًام  غريِّ
 َتفاَءْل  إَِذنْ  ذَهَبت, ما ISH»عدُ بَ  فينا زونةُ احلُ  ِت زالَ  فام« :َيقوُل  ,ِب سيَّ ملا بنُ ا

                                                 
, ﴾Å Æ Ç﴿أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل  )١(

اهللا احلث عىل ذكر : كتاب الذكر والدعاء والتوبة, باب مسلم), و٧٤٠٥رقم (
 .), من حديث أيب هريرة ٢٦٧٥, رقم (تعاىل

), من حديث ١٦١٦أخرجه الرتمذي: كتاب السري, باب ما جاء يف الطرية, رقم ( )٢(
 .أنس 

), من حديث ٦١٩٠أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب اسم احلزن, رقم ( )٣(
 .سيب بن حزن ملا





 

 

٨٠א א

 .č اهللا عندَ  َجتِْده باخلريِ 
א،א

אW 
ٌ  هو َمن إليه َأرَشَدك  وهو سبحانه, ربُّه علََّمه بام ,احلياةِ  هبذه عاِمل

 قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  أمحَد) اإلمامِ  (ُمسنَدِ  يف جاءَ  فَقد ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 
ُهمَّ  َفَقاَل: َحَزٌن, َوَال  َهمٌّ  َقطُّ  َأَحًدا َأَصاَب   اـمَ «  َعْبِدكَ  اْبنُ  َعْبُدكَ  إِينِّ  اللَّ

 َأْسَأُلَك  َقَضاُؤَك, ِيف  َعْدٌل  ُحْكُمَك, ِيفَّ  َماضٍ  بَِيِدَك, َناِصَيتِي َأَمتَِك,  اْبنُ 
ْيَت  َلَك  ُهوَ  اْسمٍ  بُِكلِّ  ْمَتهُ  َأوْ  َنْفَسَك, بِهِ  َسمَّ  َأْنَزْلَتهُ  َأوْ  َخْلِقَك, ِمنْ  َأَحًدا َعلَّ

َعَل  َأنْ  ِعنَْدَك, َغْيِب ال ِعْلمِ  ِيف  بِهِ  اْسَتْأَثْرَت  َأوِ  كَِتابَِك, ِيف   َربِيعَ  ُقْرآنَ ال َجتْ
 ُحْزَنهُ  اهللاُ َأْذَهَب  إِالَّ  َمهِّي. َوَذَهاَب  ُحْزِين, َوَجَالءَ  َصْدِري, َوُنورَ  َقْلبِي,
ُه,  .IQH»َفَرًحا َمَكاَنهُ  َوَأْبَدَلهُ  َوَمهَّ

ُه, ُحْزَنهُ  اهللاُ َأْذَهَب  إِالَّ « النتيجُة: تكونُ  األلفاظِ  هبذه الدعاءِ وب  َوَمهَّ
 فأينَ  فرُحا, وُيبِدُهلام َبْل  فَقْط, واهلمَّ  احلزنَ  ُيذِهُب  ال »َفَرًحا َمَكاَنهُ  َوَأْبَدَلهُ 

 عَلْت  كلَّام بيتَِك, يف وعلِّْقه الدعاَء, هذا احَفظْ  الدعاِء?! هذا ِمنْ  نحنُ 
طِ  التشاُؤمِ  َسحابةُ  نفَسَك  دْ  والضيِق  َللِ ملوا والتَّسخُّ  اَء,ـالدع ذاـه ردِّ

                                                 

 .د ), من حديث عبد اهللا بن مسعو١/٣٩١أخرجه أمحد ( )١(





 

 

٨١ 
אא

 لك وَيبَق  واألحزاُن, اهلمومُ  عنَك  َتنَزْح  غَريكَ  وعلِّْمه واكُتْبه, واحَفْظه,
 الفرُح.

ـــ ـــاِحَب ال ـــا َص ــــَي ـــِرٌجـَهمِّ إِنَّ ال   َهمَّ ُمنَْف

 

 
ـــــ  ـــــاِرَج اهللاُـَِأْبش ـــــإِنَّ الَف ـــــْريٍ َف ْر بَِخ

ـــــاِحبِِه ـــــا بَِص ـــــُع َأْحَياًن ـــــْأُس َيْقَط الَي
 

 
ــــــــإِنَّ الَكــــــــاِيفَ اهللاُ  َال َتْيَأَســــــــنَّ َف

ـــــاهللا ـــــْق بِ ـــــَت َفثِ ـــــِهčإَِذا ُبلِي َواْرَض بِ
 

ـــِذي َيْكِشـــُف الَبْلـــَوى ُهـــَو اهللاُ  @IQHإِنَّ الَّ

o

                                                 

األبيات تنسب البن الغامز البلنيس, انظر: حاشية إحسان عباس عىل نفح الطيب  )١(
 ), وأدب الدنيا والدين١٥٧حاسن واألضداد للجاحظ (ص:). وهي يف امل٤/٣١٦(
 ), غري منسوبة.٢٩٧وردي (ص:لامل





 

 

٨٢א א

F٩E 
  א     

o 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جوامعِ  َعنْ  احلديِث  يف بسابِِقه ُمتَّصٌل  حديُثنا !čاهللا عبادَ 
 يف جاءَ  الَّذي  ُعجرةَ  بنِ  ِب عْ كَ  حديُث  هو هنا ختارُ ملا واحلَديُث 

 نْ مِ  َت بَ نَ  مٌ َحلْ  ةَ نَّ اَجل  ُل ُخ ْد يَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فيه اَل ـق أمحَد) امِ ـاإلم (ُمسندِ 
 .IQH»ٍت ْح ُس 

 ُسحٍت, ِمن أوالِده جَسدَ  أو جسَده نبََّت  فَمنْ  ,جاِمعٌ  حديٌث  وهو
أُ  الَّذي هذا اجلَنَِّة, ُدخولِ  بعدمِ  عليِهم َحيُكمُ  فهو حراٍم, ِمنْ  َأْي:  عىل َيتجرَّ

 احلراِم, منَ  أبناِئه وجسدَ  جسَده ُينبِّت تعامًال  َرشاًبا, أكًال, تعاطًيا, احلرامِ 
 .»ٍت ْح ُس  نْ مِ  َت بَ نَ  مٌ َحلْ  ةَ نَّ اَجل  ُل ُخ ْد يَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل 

َب  ,املال شأنَ  اهللاُ عظَّمَ  وَقدْ   : فقاَل  ِمنه, احلاللِ  يف ورغَّ
﴿m n o p q r s t u v w x 

y z﴾ ]:١٧٢البقرة[. 
 : ﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À وقاَل 

                                                 

 ).٣/٣٢١مسند أمحد ( )١(

N

N





 

 

٨٣ 
א

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴾ ]:١٦٨البقرة[. 
رَ  احلراِم, شأنَ   بنيَّ  قابِلِ ملُ ا ويف  احلرامِ  املال منَ  وحذَّ

 _ ~ { | } t u v w x y z﴿ فقاَل:
` a﴾ ]١٠:النساء[. 
 : ﴿k l m n احلقُّ  َيقوُل  آخرَ  موِضعٍ  ويف

o p q r s t u v w x y 
z {﴾ ]:١٨٨البقرة[. 

 حديِث  ِمنْ  (صحيِحه) يف ُمسلمٍ  عندَ  واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا ويقوُل 
 »لٍ مَ عَ  َىل عَ  مْ كُ نْ مِ  اهُ نَ لْ مَ عْ تَ اْس  نِ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  , الِكنديِّ  َعديِّ 
سةٍ  يف َوظيفٍة, عىل َيعنِي: سةٍ  يف ُحكوميٍة, ُمؤسَّ  َمسؤوٌل  هو أهليٍة, ُمؤسَّ

 انَ كَ  هُ قَ وْ فَ  َام فَ  ايطً َخمِ  انَ مَ تَ كَ فَ « كانَ  عَملٍ  أيَّ  »لٍ مَ عَ  َىل عَ « َمسؤولٍ  غريُ   أو
 .IQH»ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  هِ بِ  ِيت أْ يَ  وًال لُ غُ 

 كانَ  اهفوقَ  فام إبرةٍ  قيمةَ  إبرٍة, ِمقدار ما أَكَل  َأْي: »ايطً َخمِ  انَ مَ تَ كَ فَ «
 ِيت أْ يَ  وًال لُ غُ  انَ كَ « احلرِب  غنائمِ  ِمنْ  غلَّ  القيامِة, يومَ  سارٌق  كأنَّه أِيت يَ  لوًال غُ 
 .»ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  هِ بِ 

                                                 

 ).١٨٣٣رقم (, حتريم هدايا العامل: كتاب اإلمارة, باب مسلمأخرجه  )١(





 

 

٨٤א א

 :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل   ُأمامةَ  أيب حديِث  ِمنْ  )ُمسلمٍ  (صحيِح  يف جاءَ  َبْل 
ِ مِ يَ بِ  مٍ لِ ْس مُ  ئٍ رِ امْ  قَّ َح  عَ طَ تَ اقْ  نِ مَ «  هِ يْ لَ عَ  مَ رَّ َح وَ  ,ارَ النَّ  هُ لَ  اهللاُ َب َج وْ أَ  ْد قَ فَ  هِ ين

 كانَ  لو أي:−  ?čاهللا سوَل رَ  يا اسريً يَ  اشيئً  كانَ  نْ وإِ  :ٌل رُج  له فقاَل  ,»ةَ نَّ اَجل 
 ِمسواٍك, ُعودَ  ولو IQH»اكٍ رَ أَ  نْ مِ  ايبً ِض قَ  نْ إِ وَ « :قاَل  − يسًريا شيئًا أَخْذته الَّذي

 ِمنْ  ليَس  ِمسواًكا َيأخذُ  الَّذي ,ةَ نَّ اجلَ  عليهِ  مَ وحرَّ  النارَ  له اهللاُ َب وَج أَ  دْ فقَ 
ه , احلقِّ  منَ  هوَ  سواءٌ  اآلَخرين, ُحقوِق  ِمنْ  هو ولكِنْ  حقِّ  احلقِّ  ِمنَ  أو العامِّ

,  .ةَ اجلنَّ  عليهِ  مَ وحرَّ  النارَ  لهُ  اهللاُ َب أوَج  دْ فقَ  اخلاصِّ
ةِ  سَلُف  كانَ  لذا  ُشبهٌة; فيهِ  ِممَّا وَحيَذرون احلراِم, ِمنَ  َخيافونَ  األُمَّ

ُث  َيعنِي: »ُكنَّا« قاَل:  عمرُ  َيقوُل  لذا  سعةَ تِ  عُ دَ نَ « جيِله عن َيتحدَّ
 فَيَدعون احلراِم, منَ  َخيافونَ  IRH»احلرامِ  يف الوقوعِ  منَ  افةً َخم  احلاللِ  أعشارِ 

 .احلرامِ  يف قوعِ الوُ  منَ  افةً َخم  احلاللِ  أعشارِ  سعةَ تِ 
رُ  َمنْ  َتسمعُ  َقدْ  نَعمْ  ُئَك  احلراَم, لَك  ُيربِّ  وَيفتُح  احلراِم, عىل وُجيرِّ

ْق, احلرامِ  منَ  ُخذْ  وَيقوُل: وخمارَج  أبواًبا لَك  ْب  احلرامِ  منَ  ُخذْ  وَتصدَّ  وَتقرَّ
ِة, بنيَ  عاِدْل  ,čاهللا إىل بهِ   هذا إنَّ  لَك: قاَل  وَمنْ  منكوٌس, َفهمٌ  وهذا الكفَّ

                                                 

 ).١٣٧, رقم (مسلموعيد من اقتطع حق : كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )١(
), والبالذري يف أنساب األرشاف ٨/١٥٢صنف (ملأخرجه عبد الرزاق يف ا )٢(

)١٠/٣٢٨.( 





 

 

٨٥ 
א

ُق  الَّذي  طيًبا. إالَّ  َيقبُل  ال طيٌِّب  اهللاَ فإنَّ  ,čاهللا عندَ  َمقبوٌل  هو به َتتصدَّ
 ادرمهً  دَّ رُ أَ  نْ ألَ « قاَل: −! َمقولتَه أمجَل  وما−  باركِ ملا ابنُ  يقوُل 

 ألٍف  ئةِ بمِ  َق تصدَّ أَ  نْ أَ  نْ مِ  إيلَّ  حبُّ أَ « حرامٍ  ِمنْ  ليس بهةٍ ُش  نْ مِ  »بهةٍ ُش  نْ مِ 
 .IQHألٍف  ِمئةِ  ِستَّ  بلغَ  حتَّى »ألٍف  ئةِ ومِ  ألٍف  ئةِ ومِ 

ُره وَيقوُل: احلرامِ  منَ  َيأكُل  للَّذي رسالةٌ   الصالِح. بالعملِ  ُأطهِّ
, احلقِّ  منَ  هو سواءٌ  احلرامَ  يأكُل  الَّذي انتَبِْه, َمنكوٌس  َفهمٌ  هذا أقوُل:  العامِّ

, احلقِّ  منَ  أو ُج  حجٍّ  أيامُ  األيامُ  هِذه به, َأتصدُق  ويقوُل: اخلاصِّ  به ُأحجِّ
ُره شخًصا, ِعرشين أو أشخاٍص, َعَرشةَ   َيقوُل  الثوريِّ  ُسفيانَ  بَمقولةِ  ُأذكِّ

 نْ مَ « يقوُل: ,− اهلَْيَتمي حَجرٍ  البن (الزواِجِر) كتاِب  يف جاءَ  كام−
  .!اهللاُ َأجلَُّكمُ  IRH»بالبولِ  الثوَب  رَ طهَّ  نْ كمَ  فهو الطاعةِ  يف احلرامَ  أنفَق 

 ,حقوٌق  وعليه حقوٌق  له ًام  لظُ  اآلَخرين أمواَل  يأكُل  الناسِ  بعُض 
 واألجدادُ  اآلباءُ  كانَ  قديًام و بِه, ليحجَّ  املال يرسُق  مثًال  احلجِّ  موسمِ  ويف
 يعودُ  أبواَهبم, َيطرُق  ِمنهم, َيتحلُل  الناسِ  عىل دارَ  حيجَّ  َأنْ  أَحُدهم أرادَ  إذا

 يشٌء, له فالنٌ  كانَ  إِنْ  حلِّلوين, للحجِّ  ُمسافرٌ  أنا هلم: ويقوُل  جمالَِسهم,
                                                 

). وانظر: صفة الصفوة البن اجلوزي ٢٠٦أخرجه ابن أيب الدنيا يف الورع رقم ( )١(
)٢/٣٢٦.( 

 ).١/٣٨٦الزواجر البن حجر اهليتمي ( )٢(





 

 

٨٦א א

 ُيطالُبه لُّ حَ ملا هذاف بِه, حيجُّ  املال هذا يرسُق  اآلنَ  لِكنِ  يشٌء, له وفالنٌ 
ةِ  هذه وصاحُب  ماًال,  هذا وصاحُب  ماًال, ُيطالُبه فيها َيسكنُ  الَّتي الشقَّ

 إىل سافِرْ  ُثمَّ  ُأجرَتَك  ادَفعْ  له: يقولونَ  ماًال, ُيطالُبه اسَتنظَره الَّذي حلِّ ملا
.  سَأدعو ,čاهللا بيِت  ِمنْ  َمتنعوَنني أنُتمْ  يقوُل: امتناِعهِ  وفوَق  فَيمتنُع, احلجِّ
 ُتْستََجْب  َك مَ عَ طْ مَ  ْب طِ أَ « األَثِر: يف جاءَ  ما لمُ يع ال وهوَ  .!čاهللا بيِت  يف عليُكم

عوةُ  حراٌم, طعمُ ملَ ا وهذا ,IQH»َدْعَوُتَك   ُتستجاُب. ال فالدَّ
 ألَسباٍب: احلرامِ  أكلِ  يف الناُس  وَيقعُ 

אWא 
 يف اَحلراِم, يف وقعَ  čاهللا ِمنَ  َيستِح  مْ  لَ  إذا والعبدُ  ,čاهللا منَ  احلياءِ  عدمُ 

مذيِّ  عندَ  َمسعودٍ  ابنِ  َحديِث  ْ  قَّ َح  čاهللا نَ مِ  وايُ ْح تَ اْس « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  الرتِّ
 ,اكَ ذَ  َس يْ لَ « :قاَل  .−čهللا واحلمدُ − ييِ حْ ستَ نَ  اإنَّ  čاهللا سوَل رَ  يا :قالوا »اءِ يَ اَحل 

 نَ طْ بَ الوَ  ى,عَ وَ  امَ وَ  َس أْ الرَّ  ظَ فَ َحتْ  نْ أَ  اءِ يَ اَحل  قَّ َح  čاهللا نَ مِ  اءُ يَ ْح تِ ْس اِال  نِ كِ لَ وَ 
 نْ مَ فَ  ا,يَ نْ الدُّ  ةَ ينَ زِ  كَ رَ تَ  ةَ رَ ِخ اآل ادَ رَ أَ  نْ مَ وَ  ,َىل بِ الوَ  َت وْ ملَ ا رِ كُ ْذ تَ لْ وَ  ى,وَ َح  امَ وَ 
 .IRH»اءِ يَ اَحل  قَّ َح  čاهللا نَ مِ  ايَ ْح تَ اْس  دِ قَ فَ  َك لِ ذَ  َل عَ فَ 

                                                 

 يا سعد: «), من حديث ابن عباس ٦٤٩٥أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )١(
 ».أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة

 ).٢٤٥٨), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/٣٨٧أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

٨٧ א

 ُحوسَب, أو ُعوتَب  فإذا َوجٍه, أكملِ  عىل ُيؤدِّهيا ال َوظيفةٍ  عىل هو
 ُتؤدِّ  م ل أنَت  لُه: قاَل  ِعيايل. وِرزَق  ِرزقي َتقطعُ  أنَت  وَمسؤولِه: لرئيِسه قاَل 

, وظيفَتَك  ٌ  أنَت  بحقٍّ  ُتؤدِّهيا ال َوظيفةٍ  عىل أنَت  احلراَم, َتأكُل  فيها ُمقرصِّ
 .čاهللا ِمنَ  احلياءِ  عدمِ  بدواِعي كلُّه وَهذا َجيُِب. كام

אWא 
م م احلراَم; َيأُكلون أهنَّ  والبيئةُ  الرسيِع, الَكسِب  عنِ  َيبحثون ألهنَّ

 دخِلَك, وُمضاعفةِ  الرسيعِ  الثراءِ  إىل َتدعوكَ  اإلعالناُت  ذاَك, عىل ُتساعدُ 
ساُت ملا َتطَرُحها الَّتي الربامِج  وبعُض   تدعوكَ  وغِريها كالبنوكِ  اليةُ ملا ؤسَّ

 ونبيُّنا الرسيِع, الكسِب  يف رغبةً  احلرامِ  يف اإلنسانُ  فَيَقعُ  الرسيِع, الثراءِ  إىل
 هُ  ناسبةِ ملُ ا هذه يف  عندَ  بَتوصياٍت  ُيرِدُفه عظيًام  بياًنا ُيوجِّ

 هذا َيأِيت  č اهللا عبدِ  بنِ  جابرِ  حديِث  ِمنْ  (ُمستدرِكه) يف احلاكمِ 
 الكسِب  يف الراِغبنيَ  هلؤالءِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فيه قاَل الذي  العظيُم, احلديُث 
 ,)يٍب ِص يانَ ( يف يدخُل  أو ِرًبا, َيأكُل  كَمنْ  الرسيعُ  والكسُب  الرسيِع,

ِج  بعَض  ُيوهمُ  أو الناِس, عىل َيتحايُل   أو ذَّ  ومهيٍة, بَمشاريعَ  الناسِ  منَ  السُّ
 ةَ نَّ اَجل  ُل ُخ ْد يَ  َال « األصِل: احلَديِث  عنِ  غافٌل  وهو الرسيعَ  الكسَب  ُيريدُ 

 .»ٍت ْح ُس  نْ مِ  َت بَ نَ  مٌ ْح ـلَ 
َ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قاَل   وَت مُ يَ  نْ لَ  مْ كُ َد َح أَ  نَّ إِ « البيانُ  هو َهذا »اُس النَّ  اهيُّ





 

 

٨٨א א

ا البياُن, هو وهذا »هُ قَ زْ رِ  َل مِ كْ تَ ْس يَ  ىتَّ َح   وائُ طِ بْ تَ ْس تَ  َال فَ « فقاَل: التوصياُت  أمَّ
َ أَ  اهللاَ واقُ اتَّ وَ  ,َق زْ الرِّ   واعُ دَ وَ  ,لَّ َح  امَ  واُذ ُخ وَ  ,ِب لَ الطَّ  ِيف  والُ ْمجِ أَ وَ  ,اُس النَّ  اهيُّ

 احلديِث. هذا يف وَتوصياٌت  بيانٌ  ,IQH»مَ رَّ َح  امَ 
ْك, َبْل  َتقُعْد, ال لِكنْ  َختَْف, فال كْ  لِكنْ  حترَّ  نهِج:ملا هذا ضمنَ  َحترَّ

 .مَ رِّ ُح  ما عْ ودَ  ,حلَّ  ما ذْ ُخ  الطلِب, يف أمجِْل 
אWא 
م  اإلنسانَ  َأنَّ  عضاٌل  داءٌ  وهو االِة,ـبملُ ا لعَدمِ  احلرامَ  َيأُكلون أهنَّ

) (صحيِح  يف ,املال هذا أَخذَ  أينَ  ِمنْ  ُيبايل ال  :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  البُخاريِّ
 نْ مِ  مْ أَ  لٍ َال َح  نْ مِ أَ  ,املال َذ َخ أَ  َام بِ  ءُ رْ ملَ ا اِيل بَ يُ  َال  انٌ مَ زَ  اسِ النَّ  َىل عَ  َنيَّ تِ أْ يَ لَ «

 .IRH»?!امٍ رَ َح 
 سهلٍ  َعنْ  أثرٌ  فُهوَ  التوجيِه, وهلذا األمرِ  هلذا خامتةٍ  ِمنْ  كانَ  وإِنْ 

 مْ أَ  شاءَ  ,هُح جوارِ  ْت عَص  احلرامَ  أكَل  َمنْ « فيِه: قاَل  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ 
كُ  البطنِ  يف َتدُخُل  حرامٍ  ُلقمةٍ  فأيُّ  ,»مْ لَ عيَ  م ل مْ أَ  مَ علِ  ,ىبَ أَ   هذه ُحترِّ

                                                 

باب االقتصاد يف ), وأخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب التجارات, ٢/٤ستدرك (ملا )١(
 ).٢١٤٤عيشة, رقم (ملطلب ا

 ¾ ½ ¼   « º ﴿أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب قول اهللا تعاىل:  )٢(
¿ À Á﴾) من حديث أيب هريرة ٢٠٨٣, رقم ,(. 





 

 

٨٩ 
א

 ْت قَ فِّ ووُ  هـجوارُح  هتْ أطاعَ  الًال ـح هطعمتُ  ْت كانَ  نْ ـومَ « احلرامِ  إىل اجلواِرَح 
 .IQH»للخرياِت 

o

                                                 

 ).٢/٩١انظر: إحياء علوم الدين ( )١(





 

 

٩٠א א

F١٠E 
      

o 

 ¬ » : ﴿© ª فقاَل  األَمانةِ  بأداءِ   اهللاُ أَمرَ 
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ :٥٨[النساء[. 

 ِمنْ  وذَكرَ  الصفاِت, منَ  فيِهمْ  بام ؤِمننيَ ملا  وامتَدَح 
 ﴾n o p q r﴿ فقاَل: لألماناِت  ِحْفَظهم ذلَك 

 .]٨ؤمنون:م ل[ا
رَ   U V W X Y Z﴿ فقاَل: اِخليانةِ  منَ   وحذَّ

 .]٢٧[األنفال: ﴾_ ^ [ \ ]
 اإلمامِ  (ُمسندِ  يف جاءَ  ما ُهو بصَدِده َنحنُ  الَّذي اجلامعُ  واحلديُث 

 نْ ملَِ  نَ يَام إِ  َال « قاَل:  النبيَّ  أنَّ   أنسٍ  حديِث  ِمنْ  أمحَد)
 .IQH»هُ لَ  ةَ انَ مَ أَ  َال 

 عىل صادٌق  دليٌل  وهَي  األماناِت, بأداءِ  فالِعربةُ  جامٌع, حديٌث  وهو
                                                 

 ).٣/١٣٥مسند أمحد ( )١(

N

N





 

 

٩١ 


 األمانةَ  أدَّى فَمنْ  واألمانِة, اإليامنِ  بنيَ  وثيٌق  وارتِباطٌ  اإليامِن, هذا وجودِ 
ةِ  عىل ذلَك  دلَّ   عىل ذلَك  دلَّ  أمانُته َضُعَفت َقدْ  رَأْيناه وَمنْ  إيامنِه, ُقوَّ

 إيامنِه. َضعِف 
ِمذيِّ  عندَ  واحلديُث −  نبيُّنا َيقوُل  ْ  نْ مَ  املسلِمُ « :−الرتِّ

 مْ هِ ائِ مَ دِ  َىل عَ  اُس النَّ  هُ نَ مِ أَ  نْ مَ  نُ مِ ؤْ ملُ اوَ  ,هِ دِ يَ وَ  هِ انِ َس لِ  نْ مِ  ونَ املسلِمُ  مَ لِ َس 
 .IQH»مْ اهلِِ وَ مْ أَ وَ 

يَّةِ  واألمانِة; اإليامنِ  بنيَ  ارتباطٌ  فهذا  الَّذي الَعظيمِ  اخللِق  هذا ألمهِّ
 باإليامِن. ُمبارشةً  َيرتبطُ 

 َتنُْظُروا َال « : عمرُ  َيقوُل  لذا باألمانِة, ُوثَقى َعالقةٌ  لهُ  فاإليامنُ 
 هِ تِ انَ مَ أَ وَ  ,َث دَّ َح  اذَ إِ  هِ يثِ دِ َح  ِق دْ ِص  َىل إِ  وارُ ظُ انْ  نِ كِ لَ وَ  َوَصَالتِِه, َأَحدٍ  ِصيَامِ  إَِىل 

 وُأعطَي  اخلزائُن, له وُفتَِحت ُمكِّنَ  إذا أي: IRH»ىفَ ْش أَ  اذَ إِ  هِ عِ رَ وَ وَ  ,نَ مِ تُ ائْ  اذَ إِ 
ِف, يف احلقَّ  َن. إذا أي: »ىشفَ أَ  ذاإِ « وِرًعا َجتُِده الترصُّ  َمتكَّ

ُ و  فحافِظُ  ,املال ِحفظِ  يف َحمصورةً  ليَسْت  األمانةَ  أنَّ  لنا َيِيل  مما َيتبنيَّ
                                                 

من  ملسلمباب ما جاء يف أن ا), والرتمذي: كتاب اإليامن, ٢/٣٧٩أخرجه أمحد ( )١(
), والنسائي: كتاب اإليامن ورشائعه, باب صفة ٢٦٢٧ون, رقم (ملسلما لمس
 .), من حديث أيب هريرة ٤٩٩٥ؤمن, رقم (امل

), ٢١٤), وابن أيب الدنيا يف الورع رقم (٦٤أخرجه أبو داود يف الزهد رقم ( )٢(
 ).٦/٢٨٨كربى (), والبيهقي يف السنن ال٣/٢٧نعيم يف احللية ( وأبو





 

 

٩٢א א

ى املال دٌة, األمانةِ  ُصورُ و للصندوِق, أمينًا ُيسمَّ  ملِكه يف احلاِكمُ ف ُمتعدِّ
 َأمانٌة, نِصُب ملوا أمنيٌ  َمنِصبِه يف نِصِب ملا وصاحُب  أمانٌة, واحلُكمُ  أمنيٌ 
 َمقالِه يف القَلمِ  وصاحُب  أمانٌة, والوظيفةُ  أمنيٌ  وظيفتِه رأسِ  عىل وظَُّف ملوا

 .أمانةٌ  بيتِه يف وواليُته أمنيٌ  بيتِه يف ِمنَّا الرُجُل و أمانٌة, والكتابةُ  أمنيٌ 
 النبيِّ  إىل أَتى :− )ُمسلمٍ  (صحيِح  يف واحلديُث −   َذرٍّ  أبو فهذا

 َأِي: َمنِصٍب, يف ُتعيِّنَني َأنْ  ُأريدُ −  لني?عمِ ستَ تَ  َال أَ  čاهللا رسوَل  يا َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص َب فَرض  : قاَل  − الوالياِت  منَ  واليةٍ  عىل وواليًا عاِمًال  اجَعْلني

 الكريمُ  الصحايبُّ  ذرٍّ  أبو »يٌف عِ َض  كنَّ إِ  رٍّ ذَ  ابَ أَ  ايَ « :قاَل و ,بينكِ مَ  عىل هدِ بيَ 
َ إِ وَ « ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  لسانِ  عىل حمودُ ملا َ إِ وَ  ,ةٌ انَ مَ أَ  اهنَّ  ,ةٌ امَ َد نَ وَ  يٌ زْ ِخ  ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  اهنَّ
 .IQH»ايهَ فِ  هِ يْ لَ عَ  يذِ الَّ  ىدَّ أَ وَ  ا,هَ قِّ َح بِ  اهَ َذ َخ أَ  نْ مَ  الَّ إِ 

ا َتفَرْح  فال  فإذا ثقيلٌة, أمانةٌ  فِهَي  الوالياِت, منَ  بواليةٍ  ؤمنُ ملا أهيُّ
, واسَعدْ  فافَرْح  منَك  ُنِزَعت  عظيٌم. يشءٌ  كاِهلَك  َعنْ  ُأزيَح  فَقدْ  واستبِرشْ

 اخلالَق  ُيرِيض  ما َوفِق  عىل اخللِق  مع به َتتعامُل  رباينٌّ  ُخُلٌق  مانةُ واأل
, جتمعُ ملاف ,أخوُنه إَِذنْ  خاَنني فالنٌ  تقوَل: َأنْ  لنفِسَك  ُتربِّرْ  وال 

 َمنِ  إَِىل  َماَنةَ األَ  َأدِّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص فنبيُّنا !!منهم أكونُ  إَذنْ  !باخلياناِت  َميلءٌ 
                                                 

), من ١٨٢٥: كتاب اإلمارة, باب كراهة اإلمارة بغري رضورة, رقم (مسلمأخرجه  )١(
 .حديث أيب ذر 





 

 

٩٣ 


 .IQH»َخاَنَك  َمنْ  َختُنْ  َوَال  اْئَتَمنََك,
 َماَنةَ األَ  َأدِّ « تفَعْل, فال باِخليانةِ  ُعومَل  وإِنْ  ؤمِن,ملُ ا ُخلَق  ليَس  وهذا

 .»َخاَنَك  َمنْ  َختُنْ  َوَال  اْئَتَمنََك, َمنِ  إَِىل 
ُل  واألمانةُ  يِن, منَ  ُيرفعُ  ما أوَّ ينِ  ُعَرى أنَّ  َتعَلمون وأنُتمْ  الدِّ  الدِّ

 يف الطرباينِّ  عندَ  واحلديُث  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  ُعروٌة, َتتلوها ُعروة سُتنَْقُض 
َل  إِنَّ « (ُمعجِمه):  .IRH»َماَنةُ األَ  ِدينُِكمُ  ِمنْ  َتْفِقُدونَ  َما َأوَّ
 َضياِعها وأثرُ  أثًرا, اُملجتمعاِت  يف لضياِعها فإِنَّ  األمانةُ  ُضيَِّعِت  فإذا

ُل  حمسوٌس, وٌس ملمَ  املُجتمعاِت  يف  اإليامِن, َضعُف  األمانةِ  َضياعِ  آثارِ  وأوَّ
 َعْهَد  َال  ملَِنْ  ِدينَ  َوَال  ,هُ لَ  ةَ انَ مَ أَ  َال  نْ ملَِ  نَ يَام إِ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ذلَك  عىل دلَّ  وَقدْ 

 َضعِف  عىل دليٌل  فهذا اخليانةُ  فيه َتكثرُ  حينَام جتمعُ ملُ فا ;ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  هَكذا »لَهُ 
 اإليامِن.

Wא 
 كُثرَ  ةُ ـاألمان ُضيَِّعِت  إذا اِت,ـاآلف أخَطرُ  وهي اِق,ـالنف ةِ ـآف فُشوُّ 

                                                 
, رقم يف الرجل يأخذ حقه من حتت يدهأخرجه أبو داود: كتاب البيوع, باب  )١(

  .), من حديث أيب هريرة ١٢٦٤), والرتمذي: كتاب البيوع, رقم (٣٥٣٥(
. ), من حديث شداد بن أوس ٧١٨٢, رقم ٧/٢٩٥عجم الكبري (ملا )٢(

), ٤/٥٠٤( ), واحلاكم١٩/٥٥٥), وابن أيب شيبة (٣/٣٦٣وأخرجه عبد الرزاق (
  عن ابن مسعود موقوفا.





 

 

٩٤א א

 كثرةُ  وهي ُوِجَدت قد الَعالمةَ  هذه رَأْيَت  فإذا جتَمِع,ملا يف نافِقونَ ملُ ا
 واحلديُث −  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  ضاَعْت, َقدْ  األمانةَ  أنَّ  قابِلِ ملا يف َلمْ فاع نافِقَني;ملُ ا
 ِخْصَلةٌ  فِيهِ  َكاَنْت  َوَمنْ  َخالًِصا, ُمنَافًِقا َكانَ  فِيهِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرَبعٌ « :− البُخاريِّ  يف

َث  َوإَِذا َخاَن, اْؤُمتِنَ  إَِذا :َيَدَعَها َحتَّى النَِّفاِق  ِمنَ  ِخْصَلةٌ  فِيهِ  َكاَنْت  ِمنُْهنَّ   َحدَّ
 جتمعِ ملا يف تتواَجدُ  آفةٌ  فَهِذه ,IQH»َفَجرَ  َخاَصمَ  َوإَِذا َغَدَر, َعاَهَد  َوإَِذا ,َكَذَب 
 النفاِق. آفةُ  وهي األمانةُ  ُضيِّعِت  إذا

−−W 
 اإليامُن, ضُعَف  فإذا السابَقْني  األَثَرْينِ  لُوجودِ  َحتميةٌ  َنتيجةٌ  وهي

 ضاَعِت  فإذا فاهيِم,ملا اختِالُل  وهو الثالُث  األثرُ  هذا جاءَ  النفاُق  وكُثرَ 
 معقوٍل, غريَ  عقوُل ملا وصارَ  احلقائُق, وُقِلَبِت  فاهيُم,ملا اخَتلَِّت  األمانةُ 
 فاهيُم.ملا فَتختلُّ  عقوَل,ملا هوَ  عقولِ ملا غريُ  وصارَ 

اَعاٌت  َسنََواٌت  النَّاسِ  َعَىل  َسَيْأِيت « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  ُق  َخدَّ  فِيَها ُيَصدَّ
ُب  َكاِذُب,ال اِدُق, فِيَها َوُيَكذَّ نُ  ائُِن,اَخل  فِيَها َوُيْؤَمتَنُ  الصَّ  ِمُني,األَ  فِيَها َوُخيَوَّ

َوْيبَِضةُ  فِيَها َوَينْطُِق  َوْيبضةُ  وما :قيَل  ,»الرُّ ُجُل « :قال ?čاهللا َرسوَل  يا الرُّ  الرَّ
                                                 

: كتاب مسلم), و٣٤نافق, رقم (ملأخرجه البخاري: كتاب اإليامن, باب عالمة ا )١(
 ), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص٥٨(, رقم بيان خصال املنافقاإليامن, باب 
. 





 

 

٩٥ 


ةِ ال َأْمرِ  ِيف  َيَتَكلَّمُ  التَّافِهُ   عروُف ملا الكاِذُب  فاهيِم,ملا اختِاللِ  ِمنِ  وهذا ,IQH»َعامَّ
 الَّذي اخلائنُ  كاذٌب, أنَّه ُيرى الناصُح  والصادُق  صاِدٌق, أنه ُيرى بكِذبِه
ُن, واألمنيُ  ؤَمتُن,ملُ ا هو هنارٍ  ليَل  خيانتُه ُترى  اجلامهريَ  َيقودُ  والَّذي ُخيوَّ

ويبضُة;  َينطُق. الَّذي هو ألنَّه الرُّ
اَعةَ  َفاْنتَظِرِ  َماَنةُ األَ  ُضيَِّعِت  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  آخرَ  حديٍث  ويف  ,»السَّ

 َأْهلِهِ  َغْريِ  إَِىل  ْمرُ األَ  ُأْسنَِد  إَِذا« :قاَل  إضاعُتها? وكيَف  ,čاهللا رسوَل  يا :قيَل 
اَعةَ  َفاْنَتظِرِ    فاهيِم.ملا اختِاللِ  منِ  وهذا ,IRH»السَّ

 نَ يَام إِ  َال « اجلامِع: احلديِث  هذا يف  نبيُّنا َيقوُل  حينَام إَذنْ 
 إذا اإليامنُ  األمراِن, فيها َيعلو جتمعاِت ملا هذه أنَّ  مُ لَنع »هُ لَ  ةَ انَ مَ أَ   َال  نْ ملَِ 

 .اُملجتمعاِت  يف وُوِجَدت األمانةُ  عَلِت  َعال
 اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  الفاروِق  عمرَ  اُملؤِمنني أمريِ  إىل بالغنائمِ  جيءَ  املَّ و

 ِكرسى تاَج  الغنائمِ  مجلةِ  ِمنْ  َيَرى به فإذا يديِه, بنيَ  الغنائمُ  ُمجَِعت ,هُ نْ عَ 
 ُمجلةِ  ِمنْ  هذا َيكونَ  َأنْ  فاستغَرَب  واألحجاِر, بالذَهِب  ُمرصَعْني  وسواَرْيه

                                                 

 ),٤٠٣٦), وابن ماجه: كتاب الفتن, باب شدة الزمان, رقم (٢/٢٩١أخرجه أمحد ( )١(
 . من حديث أيب هريرة 

), من حديث أيب ٦٤٩٦أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب رفع األمانة, رقم ( )٢(
 .هريرة 





 

 

٩٦א א

 ذاتهَ  إَلْينا َأدَّى الَِّذي إِنَّ  čَواهللا« :−َيسَمعونَ  ةُ ـوالصحاب− اَل ـفق الغنائِم,
 وِرسقته, إخفائِه, عىل قادرٌ  وهو التاِج  هبذا لنا جاءَ  الَّذي َيعنِي: ,»َألَمنيٌ 

 ُيؤدُّون ,čاهللا أمنيُ  أنَت  ,اُملؤِمنني أمريَ  يا رجٌل: فقاَل  لنفِسه. به واالحتِفاظِ 
 :طَِّردةُ ملا القاعدةُ  هي وهكذا ,IQHرَتعوا رَتْعَت  فإذا ,čاهللا إىل َأدَّْيت ما إليَك 
 َرَتعوا. رَتَعت إذا

o

                                                 

), ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ٣٥٤ −٥/٣٥٢أخرجه الشافعي يف األم ( )١(
)٦/٣٥٧.( 





 

 

٩٧ 


F١١E 
     

o 

 َمفاُده جامعٌ  حديٌث  وهو IQH»ُيْرَحمُ  َال  َيْرَحمُ  َال  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل 
 فْلَريَحمِ  هبا َيظفرَ  َأنْ  َأرادَ  فَمنْ  ,č اهللا بيَدِ  الرمحِة, كلَّ  الرمحَة, أنَّ 

 َترَحمُ  ما َقدرِ  عىل أي: ُيرَحُم, َيرحمُ  َمنف ,ُترحمُ  َترحمُ  ما َقْدرِ  فعىل اخللَق,
 . (صحيِحه) يف الُبخاريُّ  أوَرَده جامعٌ  حديٌث  إنَّه ;ُترَحم

 فقاَل  الرمحَة, َنفِسه عىل كَتَب  َقدْ   اهللاَ أنَّ  َتعَلمون وأنُتمْ 
 d e f g h i j﴿ األنعاِم: ُسورةِ  يف ِكتابِه ِمنْ  َمواِضعَ  يف
k l m n o p q r s t u v w x y z 

 .]١٢[األنعام: ﴾` _ ~ { | }
 : ﴿R S T قُّ ـاحل وُل ـَيق آَخرَ  موضعٍ  ويف

U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ 
 .]٥٤[األنعام:

                                                 

), ٥٩٩٧, رقم (رمحة الولد وتقبيله ومعانقتهأخرجه البخاري: كتاب األدب, باب  )١(
 ), من حديث٢٣١٨, رقم (الصبيان والعيال ملسو هيلع هللا ىلصرمحته ومسلم: كتاب الفضائل, باب 

 .أيب هريرة 

N

N





 

 

٩٨א א

محِة, نفَسه  وَصَف  وَقدْ   L M N﴿ فقاَل: بالرَّ
O﴾ :١٣٣[األنعام[. 
 ﴾A B C D E F G﴿ :اىلـتع اَل ـوق

 .]١٤٧[األنعام:
َ ـوب ُل ملُ ا وهوَ  اِت,ـالرمح بيَِده أنَّ   نيَّ  اِدهـعب عىل تفضِّ

ُل ملُ ا َبلِ  بالرمحاِت,  ¯ ® ¬ »﴿ :قاَل  بالرمحاِت, الناسِ  مجيعِ  عىل تفضِّ
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ 

 .]٢[فاطر:
 َ  أنَّ  ملوس آله عىلو عليه اهللا صىل نبيِّه لِسانِ  عىل  وبنيَّ

 عندَ  ُأخرى ةِ ـِرواي يف كام غَضَبه سَبَقت رمحَته أنَّ  غضَبه, غَلَبت رمحَته
, وايَتْني  وِكال الُبخاريِّ , عندَ  الرِّ  ْلَق اَخل  اهللاُ َقَىض  امَّ ـلَ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  الُبخاريِّ

تِي إِنَّ  َعْرِش:ال َفْوَق  ِعنَْدهُ  َفُهوَ  كَِتابِهِ  ِيف  َكَتَب   ويف ,IQH»َغَضبِي َغَلَبْت  َرْمحَ
 .IRH»َغَضبِي َسَبَقْت  َرْمحَتِي إِنَّ « ِروايٍة:

                                                 

 ^  [﴿أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل:  )١(
_ ` a b c d e﴾) كتاب التوبة, مسلم), و٣١٩٤, رقم :
 .), من حديث أيب هريرة ٢٧٥١/١٤, رقم (يف سعة رمحة اهللا تعاىلباب 

, ﴾£ ¢ ¡ � ~ ﴿أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قوله تعاىل:  )٢(
 . ), من حديث أيب هريرة٢٧٥١/١٥ومسلم: رقم (), ٧٤٥٣رقم (





 

 

٩٩ 


رُ  ما أعظمِ  ِمنْ  وإنَّ   قدِ   اهللاَ أنَّ  الرمحِة, شأنِ  يف به ُيذكَّ
َخرَ   واِحدةً  رمحةً  وأنزَل  ِعباَده, به َيرحمُ  الرمحةِ  منَ  األكربَ  اجلُزءَ  عنَده ادَّ

ْنيا. يف هبا َيرتاَمحون   الدُّ
 َرْمحَةٍ  ِمَئةَ  čهللا إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  )ُمسلمٍ  (صحيِح  يف جاءَ  وقد

,اهلَ وَ  بََهائِمِ الوَ  ْنسِ اإلِ وَ  نِّ اجلِ  َبْنيَ  َواِحَدةً  َرْمحَةً  ِمنَْها َأْنَزَل   َيتََعاَطُفوَن, َفبَِها َوامِّ
ا اَمحُوَن, َوِهبَ ا َيَرتَ  ِمئة لهُ   اهللاُف ,IQH»َوَلِدَها َعَىل  َوْحُش ال َتْعطُِف  َوِهبَ
 َأنزَل  الساعةِ  قيامِ  إىل واألرَض  السَمواِت  خلَق  ُمذْ  واِحدًة, رمحةً  َأنزَل  رمحةٍ 
 البهائِم, وعندَ  ,اِجلنِّ  وعندَ  اإلنِس, عندَ  الرمحةِ  منَ  َنراهُ  فام واِحدًة, رمحةً 

, وعندَ    واحدٌة. رمحةٌ  هو čاهللا َخْلِق  كلِّ  عندَ  اهلوامِّ
 −ِهبا الظفرَ  وحاِولوا هبا, افَرحواف ,البِشارةُ  وهي− ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ُثمَّ 

رَ « قاَل: ا َيْرَحمُ  َرْمحَةً  َوتِْسِعنيَ  تِْسًعا اهللاُ َوَأخَّ  رمحةٌ  ,»ِقَياَمةِ ال َيْومَ  ِعَباَدهُ  ِهبَ
نيا يف َنراها واِحدةٌ   وَتدمعُ  الرمحِة, هذه ِمنْ  ُجزءٍ  يف قلوُبنا فَتضطِرُب  الدُّ
َخرَ  قدِ   واهللاُ عيوُننا,  هبا َيرحمُ  رمحةً  وتِسعنيَ  تِسًعا عنَده ادَّ
 الِقيامِة. يومَ  عباَده

                                                 

 ), من حديث٢٧٥٢, رقم (يف سعة رمحة اهللا تعاىلصحيح مسلم: كتاب التوبة, باب  )١(
جعل اهللا الرمحة . وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب األدب, باب أيب هريرة 
 ).٦٠٠٠, رقم (مائة جزء





 

 

١٠٠א א

ْنيا يف برمحتَِك  اشَمْلنا الرمحاُت  بَيِدكَ  َمنْ  يا اللُهمَّ   .!واآلِخرةِ  الدُّ
دٌة, الرمحةِ  موجباِت  إنَّ   اِت ـوِجبملُ ا هبذه أخذَ  َمنْ  ُل ـوالعاق ُمتعدِّ
رُ  وإينِّ  الرمحاُت, هذه لَتشمَله  نْ ـمِ  وهَي  أموٍر, بِستِّ  اُكمْ ـوإيَّ  َنفِيس  ُأذكِّ
 .الرمحةِ  مفاتيِح 

Wא 
אWא 

 والتَّقَوى اإليامنِ  منَ  ِعندكَ  ما قدرِ  فعىل والتَّقوى, اإليامنِ  َحتقيُق 
 : ﴿¯ ° ± ² ³ اهللاُ قاَل  ,čاهللا بَرمحةِ  َتظفرُ 

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾ :٩٩[التوبة[; 

م قوا فألهنَّ قوا اإليامَن, حقَّ  رحيٌم. غفورٌ  اهللاَ إنَّ  اهللاُ سَريَمحُهمُ  التَّقَوى وحقَّ
 : ﴿Ã Ä Å Æ Ç È وَيقوُل 

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ :٣٠[اجلاثية[. 
 وَتقَوى إيامنٌ  ﴾� ~ { | }﴿ : وَيقوُل 

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
 .]٢٨[احلديد: ﴾² ± ° ¯ ®





 

 

١٠١ 

אW 
 موِجٌب  ذلَك  فإنَّ  بُسنَّته, واألخذُ  أَثِره, وَتقفِّي ,ملسو هيلع هللا ىلص الرسولِ  طاعةُ 

 َتُرتْكه, وال به فاظَفرْ  ُسنَّة. إنَّه أمٍر: َعنْ  لَك  قيَل  فإذا الرمحِة, ُموجباِت  ِمنْ 
 .]١٣٢عمران: [آل ﴾Î Ï Ð Ñ Ò﴿ تعاىل: اهللاُ قاَل 

 ﴾e f g h i j k l﴿ وقاَل:
 الرمحِة. ُموِجباِت  من موِجٌب  أَمرَ  فيام  فطاعتُه ,]٥٦[النور:

אW 
 باخلَلِق, الرمحةُ  وهو رصاحًة, الكالم بداية يف ديُث احل عليه دلَّ  ما

 َترحمُ  وخَدَمَك, وأوالَدكَ  زوجَتَك  بيتَِك; أهَل  َترحمُ  رحيًام, َتكونَ  َأنْ 
 وإذا اشَرتَْيت, وإذا بِعَت  إذا ترحمُ  الشارِع, يف الناَس  ترحمُ  ِجرياَنَك,

 منَك  ُتفيُض  وظيفتَِك, يف حقِلَك, يف َمعَمِلَك, يف َرحيًام  َتكونُ  اقَتَضْيَت,
 ما قدرِ  عىل الرمحِة, موجباِت  ِمنْ  ُموجٌب  إنَّه ُرِمحَْت, َرِمحَْت  فإذا الرمحَة,

 ُترحُم. اخللِق  ُجتاهَ  الرمحةِ  نَ م ِعنَدكَ 
 ,IQH»اءَ َمحَ الرُّ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اهللاُ مُ َح رْ يَ  َام نَّ إِ « : نبيُّنا قاَل 

                                                 

يت ببعض بكاء مليعذب ا: «ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي أخرجه البخاري: كتاب اجلنائز, باب  )١(
يت, رقم مل: كتاب اجلنائز, باب البكاء عىل امسلم), و١٢٨٤, رقم (»أهله عليه

 .), من حديث أسامة بن زيد ٩٢٣(





 

 

١٠٢א א

 ِيف  نْ مَ  مْ كُ َمحْ رْ يَ  ضِ رْ األَ  َل هْ أَ  واَمحُ ارْ  ,نُ ْمحَ الرَّ  مُ هُ َمحُ رْ يَ  ونَ اِمحُ الرَّ « وَيقوُل:
 .IQH»ءِ َام السَّ 

 هذا اإلسالمِ  َشباَب  يا اإلسالِم, أبناءَ  يا اإلسالمِ  ِرسالةُ  هي هذه
 َل هْ أَ  واَمحُ رَ اْ « األرضِ  يف َمنْ  كلَّ  »ضِ رْ األَ  َل هْ أَ  واَمحُ ارْ « اإلسالمُ  هوَ 
 ِممَّنْ  ُترَحمُ  األرض يف َترَحمُ  ما َقْدرِ  فعىل ,»ءِ َام السَّ  ِيف  نْ مَ  مْ كُ َمحْ رْ يَ  ضِ رْ األَ 
 . السامءِ  يف

, يف حمصورةً  الرمحةُ  وليَسِت   هذه يف اخلَلِق, كلِّ  يف هي َبْل  البَرشِ
َرها الَّتي الدوابِّ  افنيَ  الدوابِّ  هذه يف َلنا, اهللاُ سخَّ  .عَلْينا الطوَّ

ُث  ُقرةَ  بنِ  ُمعاويةِ  حديِث  يف جاءَ  كام رجٌل  َيأِيت   َعنْ  أبيِه, َعنْ  ُحيدِّ
 كيَف  الرُجلِ  هذا إىل انُظروا− čاهللا َرسوَل  يا قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  رجلٍ 

 َرسوَل  يا قاَل: − كبًريا ضيًقا ووجدَ  كبًريا, حرًجا ووَجدَ  ِمنْه, الرمحةُ  فاَضِت 
 − وضيَفه وأوالَده نفَسه ُيطِعُمها َيأُكُلها− ,هارَمحُ أَ ف الشاةَ  ذبُح ألَ  إينِّ  čاهللا

 .IRH»اهللاُ َك ِمحَ رَ  اهَ تَ ِمحْ رَ  نْ إِ  اةُ الشَّ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فقاَل 
                                                 

), ٤٩٤١), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف الرمحة, رقم (٢/١٦٠أخرجه أمحد ( )١(
), من ١٩٢٤رقم ( ني,ملسلموالرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف رمحة ا

 .حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
 ).٣/٤٣٦أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

١٠٣ 

عايِة, حالِ  يف ليَس  !الذبِح  حالِ  يف حتَّى قايِة, حالِ  يف ليَس  الرِّ  السِّ
كِّنيِ  إمرارِ  حالِ  يف الذبِح, حالِ  يف بل  رِمحََك  رِمحَْتها إذا !رقبتِها عىل السِّ

, يِن?! هذا من أعظمُ  ِدينٍ  فأيُّ  اهللاُ  الدِّ
هُ  فحينَام  إنَّام كِذٌب, فهذا إرهاٍب, ِدينُ  أنَّه ِدينَنا الكافرُ  الغرُب  ُيشوِّ

 رمحٍة. ِدينُ  دينُنا
 (األدِب  يف الُبخاِري عندَ  واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بيِت  إىل امرأةٌ  َتأِيت 

 ِمسكينةً  الفقريُة, رأةُ ملا هذه َتأِيت  − مالٍك  بنِ  أنسِ  حديِث  ِمنْ  فَرد)ملُ ا
ُل  رانِ  َصغريانِ  َصبيَّانِ  ومَعها وَتأِيت  َتأكُله, يشءٌ  ِعنَدها ليَس  َتتسوَّ  َيتضوَّ
 ِيض رَ  عائشةُ  هلم فَتخرُج  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بيِت  باِب  عندَ  اجلميعُ  فَيِقُف  جوًعا,

 بيِت  يف وجودُ ملا هذا− َمتراٍت  ثالِث  غريَ  بيتِها يف َجتِدُ  فال اهَ نْ  عَ اَىل تعَ  اهللاُ
 صغَريها فُتعطِي الساِئلِة, الَفقريةِ  يدِ  يف فَتدَفُعها −متراٍت  ثالُث  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 
بيَّنيِ  فإذا فِمها, إىل الثالِثةَ  وترفعُ  َمترًة, الصغريَ  وُتعطي مترًة,  َيأُكالنِ  بالصَّ
هام, وَيلَحظانِ  َمتَرمها ام ُأمَّ  قلِب  ِمنْ  كانَ  فام يِدِك. يف والَّتي َيقوالِن: كأهنَّ
ِت  َأنْ  إالَّ  الرحيمةِ  الوالِدةِ  رأةِ ملا هذه ها ودَفَعْت  التمرَة, شقَّ  هذا, إىل بِشقِّ

قِّ   اهللا صىل النَّبيُّ  فدخَل  َتأكَل, َأنْ  دونَ  ومَضْت  َهذا, إىل اآلَخرِ  وبالشِّ
ْته ملوس آله عىلو عليه  فقاَل  صبيِّيها معَ  رأةُ ملا صنََعِت  بام عاِئشةُ  فَأخَربَ





 

 

١٠٤א א

 فمحلُّ  العَجِب, َحمَلَّ  هذا ليس َيعنِي:− »َذلَِك?! ِمنْ  ُيْعِجُبِك  َوَما« :ملسو هيلع هللا ىلص
َها َلَقْد « −آخرُ  يشءٌ  العجِب  تَِها اهللاُ  َرِمحَ  .IQH»َصبِيَّْيَها بَِرْمحَ

ا منَك  َتفيُض  الَّتي فالرمحةُ   ِمنْ  موِجٌب  هَي  ولِدكَ  عىل الوالدُ  أهيُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عندَ  األعرايبُّ  الرجُل  ذاك جَلَس  املَّ  هلذا الرمحِة; موِجباِت 
 منَ  ةً عَرش  يل إنَّ  čفَواهللا ِصبياَنُكم?  َُتقبِّلون َأو قاَل: أبناَءه, ُيقبُِّل  ووَجَده

 َك بِ لْ قَ  نْ مِ  اهللاُ عَ زَ نَ  نْ أَ  َك لَ  ُك لِ مْ أَ  َأوَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ,ادً أَح  نهممِ  تلْ قبَّ  ما دِ الولَ 
 .IRH»!ةَ ْمحَ الرَّ 

 اخلَلِق. رمحةُ  وهو ُترَحمُ  َترَحم ما قدرِ  عىل رابعٌ  فموِجٌب 
אWא 

 يف وُمدارسةً  وِقراءةً  واستامًعا إنصاًتا čاهللا ِكتاِب  عىل االجتِامعُ  فهوَ 
 :−ُمسِلٍم) (صحيِح  يف جاءَ  كام− يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  ,čاهللا بيوِت  ِمنْ  بيٍت 

 هُ ونَ ُس ارَ َد تَ يَ وَ  ,čاهللا اَب تَ كِ  ونَ لُ تْ يَ  ,čاهللا وِت يُ بُ  نْ مِ  ٍت يْ بَ  ِيف  مٌ وْ قَ  عَ مَ تَ اْج  امَ وَ «
                                                 

 ).٨٩فرد رقم (ملأخرجه البخاري يف األدب ا )١(
), ٢٣١٧الصبيان والعيال, رقم ( ملسو هيلع هللا ىلص: كتاب الفضائل, باب رمحته مسلمأخرجه  )٢(

وهي عند البخاري: ..» إنَّ يل عَرشًة مَن الوَلدِ «دون قوله:  من حديث عائشة 
), ومسلم: كتاب ٥٩٩٧, رقم (رمحة الولد وتقبيله ومعانقتهكتاب األدب, باب 

حديث أيب هريرة  ), من٢٣١٨, رقم (الصبيان والعيال ملسو هيلع هللا ىلصرمحته الفضائل, باب 
. 





 

 

١٠٥ 

 ,ةُ كَ ئِ َال ملَ ا مُ هُ تْ فَّ َح وَ  ةُ ْمحَ الرَّ  مُ هُ تْ يَ ِش غَ وَ  ,ةُ ينَ كِ السَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  ْت لَ زَ نَ  الَّ إِ  ,مْ هُ نَ يْ بَ 
ا IQH»هُ َد نْ عِ  نْ يمَ فِ  اهللاُ مُ هُ رَ كَ ذَ وَ   الرمحِة. موِجباُت  إهنَّ

 َيشَمَلني َأنْ  الُعىل وِصفاتِه احلُسنَى بَأسامِئه الكريمَ  وَىل ملا َأسأُل 
 وفضٍل. عنِده ِمنْ  بَرمحةٍ  ووالِدينا وإيَّاكم

Wא 
 بالبالِء? ُيصاُب  ال ِمنَّا وَمنْ  عنَده, واالسِرتجاعُ  البالِء, عىل الصربُ 

 صُغَرْت, أو صيبةُ ملا هذه عُظَمت ُمصيبٍة, بغريِ  ِمنَّا َمنْ  بالٍء? بغريِ  ِمنَّا َمنْ 
 هذه إِْثرِ  وعىل البالِء, هذا إِْثرِ  عىل وَيرجو َيبحُث  الَّذي العاقُل  ولِكنَّ 

 وَيسرتِجعَ  َيصِربَ  َأنْ  عليهِ  الرمحِة, أبواِب  ِمنْ  باٌب  له ُيفتَح  َأنْ  صيبةِ ملُ ا
 : ﴿^ _ ` a b c d e احلقِّ  قوَل  ُمستذِكًرا

f g h i j k l m n o p q 
r﴾ :٢٨[البقرة[. 

ا ُترحُم, َترحمُ  ما َقْدرِ  وعىل ,»ُيْرَحمُ  َال  َيْرَحمُ  َال  َمنْ « إَِذنْ   فأهيُّ
 .č اهللا خلِق  ِمنْ  لغِريكَ  بَبْذِهلا عليَك  الرمحاِت  عنِ  الباحُث 

o

                                                 
, رقم فضل االجتامع عىل تالوة القرآن: كتاب الذكر والدعاء, باب مسلمأخرجه  )١(

 .), من حديث أيب هريرة ٢٦٩٩(





 

 

١٠٦א א

F١٢E 
א  W       

    א 
o 

يِن, يف عاليةً  َمكانةً  الرشعيةِ  لألذكارِ  إنَّ   قلوِب  يف َعظيمةً  وَمنِزلةً  الدِّ
 أَمرَ  لذا الطاعاِت; وأعظمِ  القُرباِت, أجلِّ  ِمنْ  الرشعيةُ  فاألذكارُ  ,اُملؤِمنني

 Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ فقاَل: منها باإلكثارِ   وَىل ملَ ا
Ò Ó Ô Õ Ö﴾ :٤٢−٤١[األحزاب[. 

 » : ﴿§ ¨ © ª وقاَل 
 .]٣٥[األحزاب: ﴾± ° ¯ ® ¬

) (صحيِح  ويف  نبيُّنا َيقوُل   موَسى أيب حديِث  ِمنْ  الُبخاريِّ
 .IQH»ِت يِّ ملَ اوَ  يِّ اَحل  لِ ثَ مَ كَ  هُ بَّ رَ  رُ كُ ْذ يَ  َال  يذِ الَّ وَ  هُ بَّ رَ  رُ كُ ْذ يَ  يذِ الَّ  ُل ثَ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص

 باإلكثارِ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أمرَ  ِذكرٌ  العظيمِة, األذكارِ  منَ  ِذْكرٍ  َعنْ  وحديُثنا
ه ِذكرٌ  ِمنْه, لسلةِ  هِذه يف سابِِقه إَىل  َنُضمُّ  كِلِمه جواِمعِ  َبيانِ  يف باركةِ ملُ ا السِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 ).٦٤٠٧, رقم (أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب فضل ذكر اهللا  )١(

N

N





 

 

١٠٧ אWא

كرُ  وهذا  (ُمسندِ  يف جاءَ  ما هوَ  ِمنْه باإلكثارِ  فيه ُنؤَمرُ  الَّذي الذِّ
َ إِ فَ  ,čاهللابِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال  :لِ وْ قَ  نْ مِ  وارُ ثِ كْ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قولِه ِمنْ  أمحَد)  زٌ نْ كَ  اهنَّ

 .IQH»ةِ نَّ اَجل  وزِ نُ كُ  نْ مِ 
َل  ال َأْي: »čباهللا إالَّ  وةَ قُ  وال حوَل  ال«  وتوفيِقه čاهللا نِ وْ عَ ب إالَّ  َحتوُّ

 وَتسديِده.
 :امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عبَّاسٍ  ابنُ  قاَل  كام »čباهللا إالَّ  وةَ قُ  وال حوَل  ال«

َل  ال أي: َل  وال ,čباهللا إالَّ  بالطاعةِ  العملِ  إىل بِنا َحتوُّ  عصيةِ ملَ ا تركِ  َعنْ  َحتوُّ
 .čIRHباهللا إالَّ 

 .č باهللا والُقوةُ  احلوُل  فهذا
 ِمنْ  ُحيصُل  وال ,čباهللا إالَّ  َرشٌّ  ُيدفعُ  ال »čباهللا إالَّ  ةَ وَّ قُ  وال حوَل  ال«

 .ISHهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  مسعودٍ  ابنُ  َحكاهُ  كام čباهللا إالَّ  خريٍ 
 čاهللا ِمنَ  اإلعانةِ  طلُب  هبا ُيقَصدُ  كِلمةٌ  »čباهللا إالَّ  قوةَ  وال حوَل  ال«
. 

                                                 

 .), من حديث أيب هريرة ٢/٣٣٣أخرجه أمحد ( )١(
 ), وعزاه البن أيب حاتم يف التفسري.٥/٣٩٣نثور (ملأورده السيوطي يف الدر ا )٢(
 ).٢٧ −١٧/٢٦للنووي ( مسلمانظر: رشح صحيح  )٣(





 

 

١٠٨א א

ا الناسِ  منَ  كثريٍ  عندَ  خَطأً  ُتفَهمُ  »čباهللا إالَّ  قوةَ  وال حوَل  ال«  ُتقاُل  أهنَّ
 فَيقولوَن: صائِب ملا نزولِ  عندَ  الناُس  َيقوُهلا خَطٌأ, وهذا صاِئِب,ملا عندَ 
كرُ  إنَّام ,čباهللا إالَّ  قوةَ  وال حوَل  ال  إنَّا صائِب:ملا ُنزولِ  عندَ  ُيقاُل  الَّذي الذِّ
ا čهللا جاٍع, كِلمةُ  تلَك  راِجعوَن. إليهِ  وإنَّ  باإلعانِة, ُدعاءٍ  كِلمةُ  وهذه اسِرتْ
 زولِ ـنُ  عندَ  ال ِة,ـاإلعان طلِب  عندَ  ُتقاُل  »čباهللا إالَّ  وةَ ـقُ  وال حوَل  ال«فـ
 صائِب.ملا

 منَ  اكَتنََفْته ملِا ِمنها باإلكثارِ  ملسو هيلع هللا ىلص َيأُمُرنا »čباهللا إالَّ  وةَ قُ  وال حوَل  ال«
 الفضائِِل: هذه بعَض  َأذكرُ  وإينِّ  الفضاِئِل,

אWא 
ا  أمحَد) (ُمسندِ  يف كام− ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا وقاَل  الذنوِب, َتكفريِ  يف سَبٌب  أهنَّ

 َال  :وُل قُ يَ  ٌل ُج رَ  ضِ رْ األَ  َىل عَ  امَ « :−  َعمٍرو بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  ِمنْ 
 الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال وَ  ,čهللا ُد مْ اَحل وَ  ,čاهللا انَ َح بْ ُس وَ  ,َربُ كْ أَ  اهللاُوَ  ,اهللاُ الَّ إِ  هَ لَ إِ 
 هذا َأرَأْيُتم IQH»رِ ْح بَ ال دِ بَ زَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  ْت انَ كَ  وْ لَ وَ  هُ وبُ نُ ذُ  ْت رَ فِّ كُ  الَّ إِ  ,čاهللابِ 

رُ  فضٌل  هذا العظيُم, čاهللا فضُل  إنَّهُ  الواسُع, čاهللا فضُل  إنَّه الفضَل?!  به ُتكفَّ
 الذنوُب.

                                                 
 ), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء يف فضل التسبيح٢/١٥٨أخرجه أمحد ( )١(

 ).٣٤٦٠والتكبري والتهليل, رقم (





 

 

١٠٩ אWא

W 
ا  عندَ   موَسى أيب حديِث  ففي اجلَنَِّة, كنوزِ  ِمنْ  كنزٌ  أهنَّ

 »سٍ يْ قَ  نَ بْ  čاهللا َد بْ عَ  ايَ « :ملَّ وَس  هِ آلِ  َىل عَ و عليهِ  اهللاُ  صىلَّ  نبيُّنا له َيقوُل  البُخاريِّ 
 ,čاهللابِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال  :ْل قُ «  األشعريِّ  ُموَسى أيب اسمُ  هذا

َ إِ فَ  خرٌ  كنزٌ  وه IQH»ةِ نَّ اجلَ  وزِ نُ كُ  نْ مِ  زٌ نْ كَ  اهنَّ  كلَّام ,ةِ نَّ اجلَ  يف čاهللا عندَ  لَك  ُمدَّ
 أشبهَ  َنفيسةً  وطاعةً  أجًرا َتدخرُ  فإنََّك  ,čباهللا إالَّ  ةَ قوَّ  وال حوَل  ال قلَت:

 اجلَنَّةِ  يف لَك  بكنوزٍ  َتكونُ  ما
Wא 
ا نيا فيف اجلَنَِّة, ِغراسِ  ِمنْ  أهنَّ  والغرَس, الزرعَ  أحُدنا ُحيِبُّ  الدُّ

 قوةَ  وال حوَل  ال اجلَنَّةِ  غراَس  وإنَّ  الزروِع, وأفضَل  الثِّامِر, أحَسنَ  فيَغِرُس 
ُ ملُ ا والبخيُل  ,čباهللا إالَّ  ُ  َيبخُل  الَّذي هو قرصِّ  َنْفِسه. عىل وُيقرصِّ

 َعنْ  ُعمَر, بنِ  čاهللا عبدِ  بنِ  ساِملِ  حديِث  ِمنْ  ِحبَّاَن) ابنِ  (صحيِح  ويف
 مرَّ  به ُأِرسَي  ليلةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  مجيًعا, مهُ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ  َأيُّوَب  أيب
 »?يُل ْربِ جِ  ايَ  َك عَ مَ  نْ مَ « : إبراهيمُ  فقاَل  , إبراهيمَ ب

                                                 

), ومسلم: ٦٣٨٤أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء إذا عال عقبة, رقم ( )١(
  ).٢٧٠٤كتاب الذكر والدعاء, باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم (





 

 

١١٠א א

 : إبراهيمُ  فقاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص دٌ مَّ ُحم  هذا :قاَل  مَعَك? الَّذي هذا َمنْ 
  .»čاهللابِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال  :لِ وْ قَ  ِمنْ  رواكثِ يُ  نْ أَ  َك تَ مَّ أُ  رْ مُ  ُد مَّ ُحمَ  ايَ «

 čباهللا إالَّ  وةَ قُ  وال حوَل  ال :لِ وق ِمنْ  باإلكثارِ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيأُمُرنا فحينَام
ا  رْ مُ « قاَل: بِه, ُأرسَي  ليلةَ   إبراهيمَ  ِمنْ  أَخَذها وصَيةٌ  فإهنَّ

 حينَام− قاَل  ُثمَّ  ,»čاهللابِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال  :َيُقوُلوا َأنْ  وارُ ثِ كْ يُ  نْ أَ  َك تَ مَّ أُ 
 الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال  َشْأنُ  امَ وَ  إِْبَراِهيمُ  َيا« قاَل:  نبيُّنا سَأَله

َا« قاَل: −»?čاهللابِ   IQH»ةٌ عَ اِس وَ  اهَ ُض رْ أَ وَ  ,ةٌ بَ يِّ طَ  اهَ تَ بَ رْ تُ  نَّ إِ فَ  ,ةِ نَّ اَجل  اسِ رَ غِ  ِمنْ  إِهنَّ
بةُ  عةٌ واِس  فاألرُض  غِرَست كلَّام ,واسعةٌ  هاوأرُض  ,بةٌ يِّ طَ  هاربتُ تُ  اجلَنَّةُ   والرتُّ

 .بةٌ طيِّ 
FEW 
ا  سعدِ  بنِ  قيسِ  عىل مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  اجلَنَِّة, أبواِب  ِمنْ  باٌب  أهنَّ

 يب َمرَّ  قاَل: ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِخلدمةِ  أبوه به دَفعَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َخيُدمُ  وهو ُعبادَة, بنِ ا
 َأنْ  نَِّة?اَجل  َأْبَواِب  ِمنْ  َباٍب  َعَىل  َأُدلَُّك  َأَال  َقْيُس  َيا« يل: قاَل  ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

 .č«IRHاهللابِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال  َتُقوَل:
                                                 

 ).٥/٤١٨), وأخرجه أيضا أمحد (٨٢١صحيح ابن حبان رقم ( )١(
), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف فضل ال حول وال قوة ٣/٤٢٢أخرجه أمحد ( )٢(

 ).٣٥٨١إال باهللا, رقم (





 

 

١١١ אWא

نا كثٌري, وغُريها الفضائُل  هذه كاَنْت  فإذا  هذه أنَّ  َرشِعنا يف َنِجدُ  فإنَّ
 ُصْبحنا يف َوثيًقا, ارتِباًطا بِنا َترتبطُ  »čباهللا إالَّ  ةَ وَّ قُ  وال حوَل  ال« اجلُملَة:
 وليِلنا.

عَ  َقدْ  −اهللاُ َيرعاكَ − فانُظرْ  نا لنا َرشَ  إىل أحُدنا نَظرَ  إذا  ربُّ
ه,  ما  ةَ قوَّ  وال حوَل  ال َيقوَل: َأنْ  لغِريه أو له يشءٍ  يف نفُسه, به وَتفرُح  َيُرسُّ

 .čباهللا إالَّ 
 َأْي: ﴾u v w x﴿ الكهِف: سورةِ  يف تعاىل اهللاُ قاَل 

 u v w x y﴿ َقَرصكَ  أو زرَعَك, أو حديَقَتَك, َأوْ  ُبستاَنَك,
z { | } ~ _ `﴾ قدِ  شيًئا رأيَت  كلَّام َمرشوٌع, أمرٌ  وهذا 

ةَ  وال حوَل  ال َتقوَل: َأنْ  نفُسَك  استَْحَسنَتْه  وهذا الفضَل  هذا نَّ أل .čباهللا إالَّ  ُقوَّ
 فَيقوَل: بنفِسه أحُدنا َيغَرتَّ  الو ,č اهللا ِمنَ  هو اخلريَ  وهذا النعيمَ 
ي; أيب وَكْسِب  َكسبي ِمنْ  هذا  u﴿ اللَّحظةِ  ِمنَ  أقلَّ  يف ُينَزعُ  فإنَّه وَجدِّ
v w x y z { | } ~ _ ` a b c d e f g 

h﴾ :٣٩[الكهف[. 
كرُ  ذاـه وُيرشعُ   ِمنَّا نْ ـومَ  النوِم, نَ ـم اإلنسانُ  َيفزعُ  ِعنَدما الذِّ

ْكرُ  هذا فْلَيْجرِ  النومِ  منَ  فِزْعت فإذا َيفَزُع?!  ال  ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  لسانَِك, عىل الذِّ





 

 

١١٢א א

 هَ لَ إِ  َال  :اَل قَ فَ  ,لِ يْ اللَّ  نَ مِ  ارَّ عَ تَ  نْ مَ « (صحيِحه): يف البخاريِّ  عندَ  واحلديُث 
 ,يرٌ دِ قَ  ءٍ َيشْ  لِّ كُ  َىل عَ  وَ هُ وَ  ,ُد مْ اَحل  هُ لَ وَ  ُك لْ ملُ ا هُ لَ  ,هُ لَ  يَك َرشِ  َال  هُ َد ْح وَ  اهللاُ الَّ إِ 

 الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال وَ  ,َربُ كْ أَ  اهللاُ وَ  ,اهللاُ الَّ إِ  هَ لَ إِ  َال وَ  ,čاهللا انَ َح بْ ُس وَ  ,čهللا ُد مْ اَحل 
 ْت لَ بِ قُ  ىلَّ َص وَ  أَ ضَّ وَ تَ  نْ إِ فَ  ,هُ لَ  يَب جِ تُ اْس  ا,عَ دَ  وْ أَ  .ِيل  رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ  :اَل قَ  مَّ ثُ  ,čاهللابِ 

كَر, هذا قاَل  فإذا ,»هُ تُ َال َص   يَب جِ تُ اْس  ا,عَ دَ  وْ أَ  .ِيل  رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ « قاَل: ُثمَّ  الذِّ
 .IQH»هُ تُ َال َص  ْت لَ بِ قُ  ىلَّ َص وَ  أَ ضَّ وَ تَ  نْ إِ فَ  ,هُ لَ 

كرُ  وهذا  الطعامِ  منَ  َنفرغُ  حينَام وَنقوُله الصلواِت, أدبارِ  يف َنقوُله الذِّ
 نْ مَ « :−ماَجْه) ابنِ  (ُسننِ  يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  َأَما الرشاِب, ومنَ 

ِ مَ عَ طْ أَ  يذِ الَّ  čهللا ُد مْ اَحل  :اَل قَ فَ  اامً عَ طَ  َل كَ أَ  ِ قَ زَ رَ وَ  ,الطََّعامَ  اَذ هَ  ين  ْريِ غَ  نْ مِ  يهِ ن
 هذه إىل انُظروا .IRH»هِ بِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ تَ  امَ  هُ لَ  رَ فِ غُ  إِالَّ  .ةٍ وَّ قُ  َال وَ  ينِّ مِ  لٍ وْ َح 

اها. وَيمنَُحنا ُيعطينا  اهللا نَِعمِ  فتِلك والنَِّعم, اخلَرياِت   إيَّ
دَ  األعداءِ  ِقتالِ  يف َرشعَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا كانَ  وقد دَ  حولِه, ِمنْ  َجترَّ  وَجترَّ

                                                 

 ),١١٥٤, رقم (فضل من تعار من الليل فصىلأخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب  )١(
 .من حديث عبادة بن الصامت 

), والرتمذي: ٤٠٢٣), وأبو داود: كتاب اللباس, رقم (٣/٤٣٩أخرجه أمحد ( )٢(
), وابن ماجه: ٣٤٥٨, رقم (ما يقول إذا فرغ من الطعامكتاب الدعوات, باب 
معاذ بن أنس ), ٣٢٨٥, رقم (ما يقال إذا فرغ من الطعامكتاب األطعمة, باب 

 . اجلهني





 

 

١١٣ אWא

دُ  فكانَ  , بالقِويِّ  واسَتعانَ  قوتِه, ِمنْ  ُهمَّ « القتاِل: عندَ  ُيردِّ  اللَّ
 .č«IQHاهللابِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال وَ  ,ُل اوِ َص أُ  َك بِ وَ  ,ُل اتِ قَ أُ  َك بِ  َريبِّ 

 َك بِ  ي,ريِ ِص نَ وَ  يدِ ُض عَ  َت نْ أَ  مَّ هُ اللَّ « َيقوُل: داوَد) أيب (ُسننِ  ويف
 .IRH»ُل اتِ قَ أُ  َك بِ وَ  ,وُل ُص أَ  َك بِ وَ  ,وُل ُح أَ 

 عىل ِمنها باإلكثارِ  ُأِمْرنا عظيمٌة, كِلمةٌ  »čباهللا إالَّ  وةَ قُ  وال حوَل  ال«
 قولِ  عىل منها باإلكثارِ  وُأِمْرنا , إبراهيمَ  األنبياءِ  أيب لسانِ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّنا

كرُ  هذا وُيَرشعُ   وَقدْ  بيتَِك  ِمنْ  ُرُج فَتخ البيِت, ِمنَ  اخلُروِج  عندَ  الذِّ
ْأَت  تَِك, حولَِك  ِمنْ  َتربَّ  ُقلَت  فإذا , القويِّ  إىل َتَجْأتالو وُقوَّ
ْكرَ  هذا ُعَك  ما نَِح ملِ ا ِمنَ   اهللاُ َأعطاكَ  الذِّ  هذا َتذُكرَ  َأنْ  عىل ُيشجِّ

ْكرَ    بيتَِك. ِمنْ  ُخروِجَك  ِعندَ  الدوامِ  عىل الذِّ
 اذَ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  −داودَ  أيب عندَ −  أَنسٍ  َحديِث  فيف

 ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ َح  َال  ,čاهللا َىل عَ  ُت لْ كَّ وَ تَ  čاهللا مِ ْس بِ  :اَل قَ فَ  هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  ُل ُج الرَّ  َج رَ َخ 
                                                 

 .), من حديث صهيب ٤/٣٣٣أخرجه أمحد ( )١(
), من حديث ٢٦٣٢, رقم (ما يدعى عند اللقاءسنن أيب داود: كتاب اجلهاد, باب  )٢(

), والرتمذي: كتاب الدعوات, ٣/١٨٤. وأخرجه بنحوه أمحد (أنس 
 ).٣٥٨٤باب يف الدعاء إذا غزا, رقم (





 

 

١١٤א א

 ُيقاُل  أي:− ذٍ ئِ ينَ حِ  اُل قَ يُ « : قاَل  ُمجٍَل, ثالُث  هذه »čاهللابِ   الَّ إِ 
 هذا إىل نَظْرُتم »نيُ اطِ يَ الشَّ  هُ لَ  ىحَّ نَ تَ تَ وَ  ,يَت قِ وُ وَ  ,يَت فِ كُ وَ  ,يَت دِ هُ  :−له

 .نيُ اطِ يَ الشَّ  هُ لَ  ىحَّ نَ تَ تَ وَ  ,يَت قِ وُ وَ  ,يَت فِ كُ وَ  ,يَت دِ هُ  :َلهُ  اُل قَ يُ « ?!اخلريِ 
 .IQH»يَ قِ وُ وَ  يَ فِ كُ وَ  يَ دِ هُ  ْد قَ  لٍ ُج رَ بِ  َك لَ  َف يْ كَ  :رُ آَخ  انٌ طَ يْ َش  هُ لَ  وُل قُ يَ وَ 

 .!č باهللا وَتستعنيُ  َتلَجأُ  حينام عظيمٌ  ِذكرٌ  إنَّه
 العالِيةُ  كانةُ ملَ ا هذه هلا َتكونُ  حينَام األذكارِ  هذه ِمثُل  čاهللا عبادَ  إَِذنْ 

 ِذكِرها; ِمنْ  باإلكثارِ  وُنؤَمرُ  , عنَده العظيمةُ  نِزلةُ ملوا ,čاهللا ِعندَ 
 والثواَب. األجرَ  وراِجًيا َربِّه, َعفوَ  راِجًيا بذلَِك  َيلتِزمَ  َأنْ  العبدِ  فعىل

o

                                                 

). ٥٠٩٥يقول إذا خرج من بيته, رقم (ما سنن أيب داود: كتاب األدب, باب  )١(
: كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا خرج من بيته, رقم وأخرجه بنحوه الرتمذي

)٣٤٢٦.( 





 

 

١١٥ אאאא

F١٣E 
     א 

א אא 
o 

ةُ  هو فالوقُت  الوقُت, هوَ  اإلنسانِ  مالِ  رأَس  أنَّ  اعَلموا  احلياِة, مادَّ
َل  ِعباِده, عىل č اهللا نِعمِ  ِمنْ  نِعمةٌ  هو والوقُت    هبا َتفضَّ

 | } s t u v w x y z﴿ فقاَل: ِعباِده عىل
 .]٦٢[الفرقان: ﴾� ~ {

يَّةِ  ولعظيمِ   ِكتابِه يف كثريةٍ  آياٍت  يف به  اهللاُ أقَسمَ  الوقِت  أمهِّ
 .]٢−١[الليل: ﴾: ﴿f g h i j k l فقاَل  الكريِم,

 .]٣٤− ٣٣دثر:م ل[ا ﴾: ﴿À Á Â Ã Ä Å Æ وقاَل 
 .]٢−١[الضحى: ﴾: ﴿b c d e f وقاَل 
 .]٢−١[العرص: ﴾A B C D E F﴿ :تَعاَىل  اَل ـوق

يَّةِ  َعظيمِ  عىل الدالَّة اآلياِت  منَ  ذلَِك  وغري  الوقِت. أمهِّ
ياِق, هذا يف وحديُثنا لسلةِ  هذه ويف السِّ  جوامعِ  ِمنْ  باَركةِ ملُ ا السِّ

 ِيض رَ  عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمنْ  )الُبخاريِّ  (صحيِح  يف جاءَ  ما هو ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه

N

N





 

 

١١٦א א

 ;اسِ النَّ  نَ مِ  ريٌ ثِ كَ  َام يهِ فِ  ونٌ بُ غْ مَ  انِ تَ مَ عْ نِ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  إِذْ  امهُ نْ  عَ اَىل تعَ  اهللاُ
 .IQH»اغُ رَ الفَ وَ  ةُ حَّ الصِّ 

ام  َيصريُ  استِغاللٍ  خريَ  ُتستغلَّ  م ل إذا الَّتي العظيمةِ  النَِّعمِ  منَ  إهنَّ
تِه, نْ ـمِ  َيستفيدُ  ال حينام ِة,ـالبيِّن اخلَسارةِ  يف وَيقعُ  ا,ـَمغبونً  اإلنسانُ   ِصحَّ

ةُ  فهذه وقتِه, ِمنْ  َيستفيدُ   وال  الفراغُ  وهذا ,čاهللا طاعةِ  يف ُتستخدمُ  الصحَّ
 حينَام (ُمستدرِكه) يف احلاِكمِ  عندَ  جاءَ  كام ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أَمرَ  كام ,čاهللا بطاعةِ  ُيمَألُ 

ِ تَ اغْ « اَل:ـق  َل ـبْ قَ  َك تِ حَّ ِص وَ  ,َك مِ رَ هَ  َل بْ قَ  َك ابَ بَ َش  :سٍ َمخْ  َل بْ قَ  اًس َمخْ  مْ ن
 َل ـبْ قَ  َك اتَ يَ َح وَ  ,َك لِ غْ ُش  َل ـبْ قَ  َك اغَ رَ فَ وَ  ,كَ رِ قْ فَ  َل ـبْ قَ  اكَ نَ غِ وَ  ,َك مِ قَ َس 
 .IRH»َك تِ وْ مَ 

 ِممَّا ذلَك  بغريِ  ًمازْ َج  سُيمَألُ  بالطاعاِت  ُيمَألْ  م ل إذا الفراغَ  هذا فإنَّ 
ُب  ال يِق  َبكرٍ  أيب َوصيَّةُ  كاَنْت  لذا ;č اهللا إىل ُيقرِّ   اهللاُ ِيض رَ  الصدِّ
 َيْقَبُلهُ  َال  بِاللَّْيلِ  َحقا čهللا إِنَّ « :قاَل  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُعمرَ  للفاروِق  هُ نْ  عَ اَىل تعَ 

يْ  َيْقَبُلهُ  َال  ارِ ـبِالنَّهَ  اـَوَحق  بِالنََّهاِر,  احلُقوِق  نَ ـِم وقٍت  فلُكلِّ  ,ISH»لِ ـبِاللَّ
 هبا. ُيمَألَ  َأنْ  َينَبغي ما والواِجباِت 

                                                 

 ). ٦٤١٢, رقم (ال عيش إال عيش اآلخرةأخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب  )١(
 .), من حديث ابن عباس ٤/٣٠٦ستدرك (ملا )٢(
صنف مل), وابن أيب شيبة يف ا٩١٤, رقم ١/٣١٩بارك يف الزهد (ملأخرجه ابن ا )٣(

 ).٢٨وأبو داود يف الزهد رقم (), ٢٠/٥٨٥(





 

 

١١٧ אאאא

نيا, عَملِ  بغريِ  َيعيُش  اإلنسانَ  رأيَت  إذا لذا  اآلِخرِة, عَملِ  وبغريِ  الدُّ
اٍه; غريِ  إىل َخيطو اإلنسانَ  رأيَت  إذا هدٍف, بغريِ  َيعيُش  اإلنسانَ  رأيَت  إذا  اجتِّ
 :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  الفاروُق  يقوُل  ُعمُر, قال كام َسبهلال يعيُش  أنَّه مْ لَ فاع

 ,»رةِ ِخ اآل أمرِ  يف وال يا,نْ الدُّ  أمرِ  يف ال ;بهلالَس  راهأَ  نْ أَ  َل الرُج  هُ كرَ أَ  ينِّ إِ «
ُبنا فيام ِمنها, َنستفيدَ  َأنْ  دونَ  األوقاُت  هذه َمترَّ  َأنْ  َخطريٌ  أمرٌ  وهذا  إىل ُيقرِّ
 الناِر. عنِ  وُيباعُدنا اجلَنَِّة,

 أسباٍب: ألربعةِ  عليه وَنحرُص  بالوقِت  وَهنتمُّ 
אWא 

تِّني بنيَ  فأعامُرنا قليلٌة; األوقاَت  ألنَّ   َجيوزُ  ما وقليٌل  والسبعَني, السِّ
تُّون, وهذه ,IQHملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أخَربَ  كام ذلَك  بعونَ  أوِ  السِّ  يف َيمِيض  جلُّها السَّ

ْنيا, أعاملِ  يف وبعُضها البلوِغ, قبَل  بعُضها الطاعاِت, وقِت  غريِ   وبعُضها الدُّ
 واهللاُ قليٌل, اـمنه يـوالباقِ  مسامراٍت, يف وبعُضها رٍب,ـوش أكلٍ  يف

  َيقوُل: القيامةِ  يومَ  ِعباَده َيسَأُل ﴿b c d e f g 
h i j k l m n o﴾ هوف  :َيقوُل ﴿b c 

                                                 

 ),٢٣٣١, رقم (ما جاء يف فناء أعامر هذه األمةأخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب  )١(
), من حديث أيب ٤٢٣٦وابن ماجه: كتاب الزهد, باب األمل واألجل, رقم (

 .هريرة 





 

 

١١٨א א

d e f g h﴾  ْرون ال وُهم  يوٍم, بعَض  أو يوًما إالَّ  َيتذكَّ
 b c d e f g h i j k l m n o﴿ قاَل:
p q r s t u v w x y z { | ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
 .]١١٥−١١٢ؤمنون:م ل[ا ﴾´ ³ ² ± ° ¯ ®

 : ﴿c d e f g h احلقُّ  قاَل  وكام
i j k l m n o﴾ :٥٥[الروم[. 

  البرصيُّ  احلَسنُ  قاَل  كام قليٌل  ألنَّه الوقِت  عنِ  َنتكلَّمُ 
 ِمنها َيتبقَّ  م ل َشَجرةٍ  كحالِ  حاُلنا »َجمموعةٌ  امٌ أيَّ  أنَت  امإنَّ  مَ آدَ  ابنَ  يا« َيقوُل:

 مَىض  يومٌ  مَىض  كلَّام َجمموعةٌ  امٌ أيَّ  أنَت  امإنَّ  آدمَ  ابنَ  يا« واِحدةٌ  وَرقةٌ  إالَّ 
ُر, وال أوقاتِه, ِمنْ  َيستَفيدُ  الَّذي هو فالعاقُل  ,IQH»بعُضَك  ُف, وال ُيؤخِّ  ُيسوِّ

 عليِه. َيُمرُّ  وقٍت  كلِّ  ِمنْ  َيستفيدُ  َبْل  َأعمَل. حتَّى َيأِيت  الغدَ  َأنتظِرُ  َيقوُل: وال
אWא 

 الَّذي نهارُ الو َيعوَد, َأنْ  ُيمكِنُ  ال األَْمسف َيعوُد, ال ِمنْه مَىض  ما ألنَّ 
 َيعوَد. َأنْ  ُيمكنُ  ال ِمنْه مَىض 

                                                 

 ).٢/٣٨٢انظر: جامع العلوم واحلكم ( )١(





 

 

١١٩ אאאא

 فجُره َينَشقُّ  يومٍ  ِمنْ  ما« :−َرِمحُه اهللاُ َتَعاَىل − البرصيُّ  احلسنُ  َيقوُل 
دْ  شهيٌد, عَمِلَك  وعىل جديٌد, َخلٌق  أنا آدمَ  ابنَ  يا :َيقوُل  وُيناِدي إالَّ   فَتزوَّ
 ُيناِدينا صباٍح  كلِّ  يف اليومُ  هذا ُيناِدي ,IQH»َأعودُ  فال مَضْيُت  إذا فإينِّ  ِمنِّي

دْ  شهيٌد, عمِلَك  وعىل جديٌد, خلٌق  أنا يقوُل:  مَضْيُت  إذا فإِينِّ  ِمنِّي فتزوَّ
 َأعوُد. فال

 َذهاٌب  »اٌب ـإي هلا ليَس  الثةٌ ـث« َيقوُل: الُبلغاءِ  أحدُ  يقوُل  وكذا
 َتعوَد. َأنْ  ُيمِكنُ  فال ذَهَبْت  إذا »والشباُب  واجلامُل  الوقُت « إياٍب   بال

 كام يوَمه يعقُّ  َمنْ  ُهناكَ  نَعْم, يوَمه, َيعقُّ  ال الَّذي هو العاقُل ف لذا
اُه, فرضٍ  أو قضاُه, حقٍّ  غريِ  يف يوَمه أمَىض  َمنْ « احلكامِء: بعُض  قاَل   أدَّ
َله, َجمدٍ   أو َله, محدٍ  أو أثَّ َسه, خريٍ  أو حصَّ  يوَمه عقَّ  فَقدْ  اقتَبَسه, لمٍ عِ  أو أسَّ
 .IRH»نفَسه لمَ وظ

אWא 
 عظيمةٌ  čاهللا عندَ  هَي  الواِحدةُ  الدقيقةُ ف كثٌري, čاهللا عندَ  ِمنه القليَل  ألنَّ 

 ُ  بالدقيقةِ  السيِّئاُت, هبا وُمتَحى الدرجاُت, هبا وترتفعُ  وازيُن,ملا هبا َتتغريَّ
                                                 

 ).٤٢٤الزهد رقم (أخرجه بنحوه ابن أيب الدنيا يف  )١(
 ).٥٥وردي (ص:لامانظر: أدب الدنيا والدين ل )٢(





 

 

١٢٠א א

ْطنا الدقائِق  ِمنَ  َكمْ  ولِكنْ  الواحدِة,  والشهورِ  األيامِ  منَ  َكمْ  َبْل  !فيها فرَّ
 .!والسنَواِت 

 َيتطلُب  ال تاَب  وإذا َيتوُب, حلظةٍ  يف تاَب  إذا فالعبدُ  !čاهللا عبادَ  َتدبَّروا
ْت  تاَب  إذا بل حلظًة, َيتوَب  َأنْ  منه َ  : اهللاُ قاَل  موازينُه, تغريَّ
﴿A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

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

َل  توبتِه ِصدَق  اهللاُ عِلمَ  فإذا َحلظتِه, يف تاَب  ]٧٠− ٦٨[الفرقان:  سيِّئاتِه اهللاُ بدَّ
 حسناٍت.
) (صحيِح  ويف  يف جاءَ  كام−  اآليةَ  هذه ُيرتِجمُ  حديٌث  البُخاريِّ

 قائِمةٌ  عركةُ ملوا−  باحلديدِ  عٌ قنَّ مُ  رجٌل  جاءَ  قاَل: − الَرباءِ  حديِث 
 عابدٌ  ,čاهللا لغريِ  عابدٌ  ُمرشكٌ  وهو الرجُل  هذا فجاءَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  وقائُدها
ام ?لمُ سأُ  وْ أَ  قاتُل أُ  čاهللا رسوَل  يا :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  − لألصنامِ   أبَدُأ? أهيُّ

 َل مِ عَ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  فقاَل  ,َل تِ فقُ  َل قاتَ ف مَ لفأس ,»ْل اتِ قَ  مَّ ثُ  ,مْ لِ ْس أَ « :قاَل 
 َل قاتَ ف لمَ أس الُكفرِ  وبنيَ  بينَه واِحدًة, َسجدةً  čهللا سَجدَ  ما »اريً ثِ كَ  رَ جِ أُ وَ  يًال لِ قَ 





 

 

١٢١ אאאא

 .IQH»اريً ثِ كَ  رَ جِ أُ وَ  يًال لِ قَ  َل مِ عَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فقاَل  ,َل تِ فقُ 
 وانُظروا أمحَد) اإلمامِ  (ُمسندِ  يف كثريٌة, čاهللا عندَ  القليلةُ  فالدقائُق 

 ىتَّ َح  )ٌد َح أَ  اهللاُ وَ هُ  ْل قُ ( :أَ رَ قَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  األوقاِت, منَ  َيفوُتنا َكمْ 
ْتنا َكمْ  ,»ةِ نَّ اَجل  ِيف  اْرصً قَ  هُ لَ  اهللاُ ىنَ بَ  اٍت رَّ مَ  ْرشَ عَ  اهَ مَ تِ َخيْ   ُمنذُ  أنفِسنا عىل فوَّ

 ?čاهللا رسوَل  يا رُ ستكثِ نَ  اذً إِ  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عمرُ  قاَل  اآلَن, إىل أصَبْحنا
ًة: ِعرشينَ  َتقرُؤهاف ,IRH»ُب يَ طْ أَ وَ  رُ ثَ كْ أَ  اهللاُ« :قاَل   .َقرصانِ  مرَّ

 (صحيِح  يف واحلديُث −  نبيُّنا َيقوُل  الصالةِ  بنيَ و
 اثً َال ثَ  ةٍ َال َص  لِّ كُ  رِ بُ دُ  ِيف  اهللاَ َح بَّ َس  نْ مَ « قاَل: −ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمنْ  مسِلٍم)

َ كَ وَ  ,نيَ ثِ َال ثَ وَ  اثً َال ثَ  اهللاَ َد َمحِ وَ  ,نيَ ثِ َال ثَ وَ   ةٌ عَ ْس تِ  َك لْ تِ فَ  ,نيَ ثِ َال ثَ وَ  اثً َال ثَ  اهللاَ ربَّ
َ  اَل قَ وَ  ,ونَ عُ ْس تِ وَ   هُ لَ وَ  ُك لْ مُ  لا هُ لَ  ,هُ لَ  يَك َرشِ  َال  هُ َد ْح وَ  اهللاُ الَّ إِ  هَ لَ إِ  َال  :ةِ ئَ مِ  لا امَ َمت

 دِ بَ زَ  َل ثْ مِ  ْت انَ كَ  نْ إِ وَ  اهُ ايَ طَ َخ  ْت رَ فِ غُ  .يرٌ دِ قَ  ءٍ َيشْ  لِّ كُ  َىل عَ  وَ هُ وَ  ُد مْ اَحل 
  .ISH»رِ ْح بَ ال

 كثٌري. čاهللا عندَ  الوقِت  منَ  القليُل ف
                                                 

 ),٢٨٠٨, رقم (عمل صالح قبل القتالأخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب  )١(
 ).١٩٠٠, رقم (ثبوت اجلنة للشهيد: كتاب اإلمارة, باب مسلمو

 .), من حديث معاذ بن أنس اجلهني ٣/٤٣٧مسند أمحد ( )٢(
), ٥٩٧, رقم (استحباب الذكر بعد الصالةساجد, باب مل: كتاب امسلمأخرجه  )٣(

 .من حديث أيب هريرة 





 

 

١٢٢א א

אWאא 
ةً  االنقضاِء, رسيعُ  ألنَّه رةِ ملُ ا األزِمنةِ  هذه يف وخاصَّ نةُ  َمتُرُّ  الَّتي تأخِّ  السَّ

 السعفِة, كاحِرتاِق  واليومُ  كاليوِم, واألسبوعُ  كاألُسبوِع, والشهرُ  كالشهِر,
امُ   .حلَظاِهتا ِمنْ  اسَتفادَ  َمنِ  والعاقُل  االنِقضاِء, َرسيعةُ  فاأليَّ

 ` _ ^ [ \ ] : ﴿Y Z اهللاُ يقوُل 
a b c﴾ :٤٥[يونس[. 

 : ﴿Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï وَيقوُل 
Ð Ñ﴾ :٣٥[األحقاف[. 

 : ﴿à á â ã ä اهللاُ َيقوُل  الناِزعاِت  ُسورةِ  يفو
å æ ç è﴾ ]٤٦:النازعات[. 

 َأخَربَ  الَّذي هو غبونُ ملَ وا وقتِه, ِمنْ  اسَتفادَ  َمنِ  هوَ  والرابُح  فالعاقُل 
  وقتِه. ِمنْ  َيسَتفيدُ  ال الَّذي ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

 ;اسِ النَّ  نَ مِ  ريٌ ثِ كَ  َام فيهِ  ونٌ بُ غْ مَ  انِ تَ مَ عْ نِ « :ملسو هيلع هللا ىلص الكريمُ  رسوُلنا وصدَق 
 .»اغُ رَ فَ الوَ  ةُ حَّ الصِّ 

o





 

 

١٢٣ א

F١٤E 
   א  

o 

ا  للبذلِ  لِهمُ ملوا الدافعُ  هوَ  واليقنيُ  الصاِحلَني, زادُ  اليقنيُ  !األخيارُ  أهيُّ
 الَّذي األرسارِ  ِرسُّ  هو واليقنيُ  تَّقَني,ملُ ا األصفياءِ  عندَ  والتضحيةِ  والعطاءِ 

 والظنونِ  الوساِوسِ  داءُ  هو واليقنيُ  األخياِر, ُقلوِب  يف الَعطاءِ  َجذوةَ  َأوَقدَ 
 اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  مسعودٍ  ابنُ  ذلَك  حَكى كام كلُّه, اإليامنُ  هو واليقنيُ  والريِب,

, أدَنى فيه ليَس  الَّذي التامُّ  لمُ العِ  هو واليقنيُ  ,IQHهُ نْ عَ   للعملِ  وِجُب ملُ ا َشكٍّ
 .IRH السعديُّ  َحكاهُ  كام

 اليقنيِ  َيسريُ « : األَنطاكيُّ  عاِصمٍ  بنُ  أمحدُ  َعنْه قاَل  واليقنيُ 
 نَ ـم كلَّه نيَ ـاليق ُخيرُج  الشكِّ  وَيسريُ  القلِب, نَ ـم الشكِّ  كلَّ  ُخيرُج 

 .ISH»القلِب 
 وباليقنيِ  اجلَنَُّة, ُطِلَبِت  بالَيقِني « : احلسنُ  عنه قاَل  والَيقنيُ 

                                                 

, »بني اإلسالم عىل مخس«: ملسو هيلع هللا ىلصعلقه البخاري: كتاب اإليامن, باب قول النبي  )١(
, ٩/١٠٤(الطرباين ), و٨١٧), ووصله عبد اهللا بن أمحد يف السنة رقم (١/١٠(

 ).٤٧والبيهقي يف الشعب رقم ( ,)٢/٤٤٦( واحلاكم ),٨٥٤٤ رقم
 ) ط. الرسالة.٤٠تفسري السعدي (ص: )٢(
 ).٩٧٩أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري رقم ( )٣(

N

N





 

 

١٢٤א א

َيِت  وبالَيقنيِ  الناِر, منَ  ُهِرَب   .IQH»احلقِّ  عىل ُصِربَ  وباليقنيِ  الفرائُض, ُأدِّ
 وَوظيفةٌ  عَمٌل  هلا الِعباداِت, أعظمِ  ِمنْ  وهي َقلبيٌة, عبادةٌ  واليقنيُ 

 ذلَك. عىل ُمرتتٌِّب  وفضٌل  وأَثٌر,
لسلةِ  هذه ِضمنَ  حديُثنا هو واليقنيُ   كِلِمه جواِمعِ  ِمنْ  باركةِ ملُ ا السِّ

 ,دِ هْ الزُّ وَ  نيِ قِ يَ البِ  ةِ مَّ األُ  هِ ذِ هَ  ِح َال َص  ُل وَّ أَ « : َيقوُل  إِذْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص
 .IRH»لِ مَ األَ وَ  لِ ْخ بُ البِ  اهَ ادِ َس فَ  ُل وَّ أَ وَ 

 احلقُّ  قاَل  كام َينفُع, ال عَملٍ  بال َيقنيٌ و بالعَمِل, قرونُ ملا هو اليقنيُ ف
: ﴿M N O﴾  عَمٌل ﴿P Q﴾  عَمٌل ﴿R 

S T U﴾ :َجنَّةَ  ُيوِرُث  الَّذي هو بَيقنيٍ  َمقرونٌ  فعَمٌل  ,]٣[النمل 
 النعيِم.

 كلِّ  يف العطاءُ  جاَءهُ  إذا  حيوُة. لُه: ُيقاُل  السِلِف  أحدُ  كانَ 
َق  ديناًرا ِستِّنيَ  عطاَءه أخذَ  َسنٍة,  فإذا َبيتِه, إىل َيصَل  َأنْ  قبَل  كلِّها هبا فَتصدَّ

                                                 

), وأمحد يف الزهد رقم ٥٥٨, رقم ١/١٩٦بارك يف الزهد والرقائق (ملأخرجه ابن ا )١(
 ).١٣), وابن أيب الدنيا يف اليقني رقم (١٦١٧(

), والطرباين يف ٣), وابن أيب الدنيا يف اليقني رقم (٥٢رقم (أخرجه أمحد يف الزهد  )٢(
), من حديث عبد اهللا ١٠٣٥٠), والبيهقي يف الشعب رقم (٧٦٥٠األوسط رقم (

 .بن عمرو بن العاص ا





 

 

١٢٥ א

َق  الَّذي بلغَ ملا حتَتها وَجدَ  ِوسادتِه عىل رأَسه ووضعَ  بيتِه إىل وصَل   بهِ  َتصدَّ
 : ﴿Î Ï احلقِّ  بقولِ  ُيوِقنُ  وهو َأنفَق  ألنَّه وِزيادًة; كلِّه
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×﴾ :بصنيِعه فسِمعَ  ,]٣٩[سبأ 

َق  كصنيِعه فصنَعَ  لُه, عمٍّ  ابنُ   بيَته ودخَل  العمِّ  ابنُ  فجاءَ  كلِّه, بعطاِئهِ  َتصدَّ
 فَعْلت َيقوُل: ِحليوةَ  فجاءَ  شيًئا, حتَتها وَجدَ  فام وفِراَشه وسادَته وفتََّش 

ي ابنَ  يا قاَل: شيًئا, وَجْدُت  ما ولِكنِّي كِفْعِلَك   بَيقنيٍ  ريبِّ  َأعَطْيت أنا عمِّ
 َيستوياِن. ال والتجِربةُ  واليقنيُ  ,IQHَجتِربةً  َأعَطْيته وأنَت 

ــــكَّ وَ تَ  ــــْز ِرِيفُتْل ــــِق يقِ الِ َخــــč اهللاَىلي َع
 

ــــــقَ يْ أَ َو  ــــــاِزرَ  كَّ  َشــــــَال  اهللاَ نَّأَ  ُتنْ يِق
ِ وتُ ُفـــيَ َسيْ َلـــي فَ ِقـــْزِرْنِمـــُكا َيـــَمـــوَ  ين

 

ـــَو  ـــْوَل ـــِيفاَنَك ـــالبِ  اعِ  َق ـــَوالعَ  ارِ َح   ِق اِم

ـــــ ـــــِيتأْ يَ َس ـــــالعَ  اهللاُ ِه بِ ـــــفَ بِ  يُمظِ ِهلِ ْض
 

 
ـــإِْنَو  ـــْم يَ ـَل ـــمِ ْنُك ـــاللِّ  ينِّ ـــبِ  انُ َس ِق اطِ نَ
ـــفَ  ـــٍءَيشْيِّأَ يِف ـــنَّ ُبهَ ْذَت   ًةَرـْســـَح ُسفْ ال

 

ـــقَ  ْدَقـــَو  @IRHِق ئِـــَالاَخل  َق زْ رِ  نُ ْمحَ الـــرَّ  َمسَّ
                                                 

 ).٦/٤٠٥انظر: سري أعالم النبالء ( )١(
 ).٨٤األبيات للشافعي يف ديوانه (ص: )٢(





 

 

١٢٦א א

 هـب رَ ـَأخبَ  وبِام ,č باهللا اـتام  ًام ـلع َتعَلمَ  َأنْ  وَ ـه واليقنيُ 
, َعنْه بِهِ  ُأخربَ  وبام . 

 َيرتتَُّب  آثارٌ  وهلا وثَمراٌت, فضائُِل  هلا العباداِت  كسائِرِ  ِعبادةٌ  واليقنيُ 
 فعِلها. عىل

 الَيقِني: ثمراِت و فضائلِ  َعنْ  ناوحديثُ 
אWא 

َق  َمنْ  ةِ  عىل دليٌل  فاليقنيُ  إيامُنه, قِوَي  اليقنيَ  حقَّ  وانُظروا اإليامِن, قوَّ
ثني,ملُ ا منَ  عددٌ  َرواهُ  الَّذي العجيَب  احلديَث  هذا  َمقاٌل; فيه كانَ  وإِنْ  حدِّ

نَه ومراجعاتِه حياتِه آِخرِ  يف  األلباينُّ  وقَف  لِكنْ   هو ,IQHفحسَّ
 ْلِق اَخل  َأيُّ « :مهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  للصحابةِ  قاَل  حينام ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حديُث 
 ,− الئِكةُ ملا إيامًنا اخللِق  أعجُب −  الئكةُ ملا :قالوا السؤاُل  هذا »إِيَامًنا? َأْعَجُب 

مْ  َوَما« :قاَل  ِْم?! ِعنَْد  َوُهمْ  ُيؤِمنُونَ  َال  َهلُ  − صحيٍح  غريُ  اجلواُب  َيعنِي:−  »َرهبِّ
مْ  َوَما« :قاَل  فالنبيُّوَن. :قالوا  :قالوا »َعَلْيِهْم?! َينِْزُل  َوْحيُ الوَ  ُيْؤِمنُونَ  َال  َهلُ

 َأَال  َأْظُهِرُكْم, َبْنيَ  َوَأَنا ُتْؤِمنُونَ  َال  َلُكمْ  َوَما« :قاَل  −الصحابةُ  أِي:− فنحنُ 
                                                 

حمد حسن مل), وتراجع العالمة األلباين ٣٢١٥انظر: السلسلة الصحيحة رقم ( )١(
 ).٩١الشيخ رقم (





 

 

١٢٧ א

 كَِتاٌب, فِيَها ُصُحًفا َجيُِدونَ  َبْعِدُكمْ  ِمنْ  َيُكوُنونَ  َقْومٌ  إِيَامًنا ْلِق اَخل  َأْعَجَب  إِنَّ 
 .IQH»فِيَها بَِام  َفُيْؤِمنُونَ 

م, َيَرْوا م ل ُصحًفا, َجيِدون إيامًنا اخللِق  أعجُب  هؤالءِ   َيَرْوا مْ  لَ و رهبَّ
 فآَمنوا َترشيٌع, الصحِف  هذه ويف ُصحًفا رَأْوا إنَّام , رسوَهلم

 ﴾] W X Y Z﴿ :الصُحِف  هِذه يف ُكتَِب  الترشيِع, هبذا
با. فَرتكوا ]٢٧٥[البقرة:  الرِّ

كوا ]٣٢[اإلرساء: ﴾| } z﴿ :الصحِف  هذه يف ُكتَِب   فَرتَ
نا.  الزِّ

 ]١٢[احلجرات: ﴾O P Q R﴿ :الصحِف  هذه يف وَجدوا
 الِغيبَة. فَرتكوا

 فَأقاموا ]٤٣[البقرة: ﴾k l﴿ :الصحِف  هذه يف وَجدوا
 الصالَة.
 أيِدهيِم بنيَ  ُصحٌف  هي وإنَّام بينَهم, لرسولٍ  قوًال  آذاُهنم َتسَمعْ  م ل

  فيها. بام فعِملوا هبا فآَمنوا بِصْدقها فَأيَقنوا قَرُؤوها;
                                                 

. ), من حديث أنس ٧٢٩٤, رقم ١٣/٤٨٧أخرجه البزار يف مسنده ( )١(
 ), والبيهقي يف الدالئل١٦٧١وأخرجه الاللكائي يف أصول اعتقاد أهل السنة رقم (

 .), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ٦/٥٣٨(





 

 

١٢٨א א

אWא 
  النبيُّ  ُسِئَل  األعامِل, بأفضلِ  اإلتيانِ  عىل دليٌل  اليقنيُ 

 إِيَامنٌ « قاَل: أفضُل? األعاملِ  أيُّ  ,čاهللا َرسوَل  يا :− النسائيِّ  عندَ  واحلديُث − 
ةٌ  فِيِه, ُغُلوَل  َال  َوِجَهادٌ  فِيِه, َشكَّ  َال  وَرةٌ  َوَحجَّ  ِمنَ  مٌ  لسا إيامنٌ  IQH»َمْربُ

ٌ  وجهادٌ  فيه, شكَّ  ال اخلُدوشِ  ةٌ  فيِه, ُغلوَل  ال اخلُدوشِ  منَ  ساِمل  ساملِةٌ  وَحجَّ
 فيها. رفَث  ال اخلُدوشِ  منَ 

 −ماِزًحا كانَ  وإِنْ  حتَّى− أَحُدنا: َيقوَل  َأنْ  الكبريِ  اخلََطأ ِمنَ  هلذا
 هذا: َيقوُل  الناسِ  بعُض ف ال. َأمْ  الصواِب  عىل الَّذينَ  نحنُ  َندِري ال čواهللا
 عىل الَّذينَ  همُ  الفالنيةُ  اجلَامعةُ  أمِ  الصواِب  عىل الَّذينَ  نحنُ  َندِري ال čواهللا

 .!بهِ  ُيؤِمنُ  بام يقنيٌ  عنَده ليَس  َيعتقُد, بام َيقنيٌ  ِعنَده ليَس  !الصواِب 
 اِجلبالِ  منَ  أقَوى »فِيهِ  َشكَّ  َال  إِيَامنٌ  ْعَامِل:األَ  َأْفَضُل « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 

واِيس   يقٌني. عنَده الرَّ
אWא 

َق  َمنْ  ؤدَد, ناَل  اليقنيَ  حقَّ يادَة, السُّ  األرِض, يف والتَّمكنيَ  والرِّ
                                                 

من ), ٢٥٢٦قل, رقم (مل), والنسائي: كتاب الزكاة, باب جهد ا٣/٤١١(أخرجه أمحد  )١(
 .عبد اهللا بن حبيش اخلثعمي حديث 





 

 

١٢٩ א

 اهللاُ قاَل  ,čاهللا كتاِب  يف وَجْدته أيدينا, بنيَ  الَّتي الصحِف  هِذه يف هذا وَجْدت
: ﴿j k l m n﴾ نا? يا مَتى  قاَل: ربَّ

﴿o p q r s t﴾ :٢٤[السجدة[. 
אאאW 
عاِء, الستِجابةِ  سَبٌب  اليقنيُ  عاءُ  الدُّ  َأنْ  حِريٌّ  بيقنيٍ  كانَ  كلَّام فالدُّ

 السلِف  بعُض  كانَ  كام األمُر, َيتحقَق  َأنْ  يقنيٍ  عىل وهوَ  َيدعو ُيستجاَب,
 سَيتحَقُق. األمرَ  َهذا أنَّ  بَيقنيٍ  َيدعو َدعا إذا

مذيِّ  عندَ  واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  ْ  ونَ نُ وقِ مُ  مْ تُ نْ أَ وَ  اهللاَ واعُ ادْ « :−الرتِّ
 نَّ أَ  وامُ لَ اعْ وَ « بَيقٍني, َندعو َبْل  ,بنُجرِّ ل َندعو ال َيقٌني, عنَدكم »ةِ ابَ َج اإلِ بِ 

 .IQH»هٍ َال  لٍ افِ غَ  ٍب لْ قَ  نْ مِ  اءً عَ دُ  يُب جِ تَ ْس يَ  َال  اهللاَ
אאW 
 صًربا الناسِ  أكثرَ  َجتُده يقينًا قلُبه امَتَألَ  فالَّذي واالحتِساُب, الصربُ 

 رتتَِّب ملُ ا باألجرِ  البالِء, هذا عىل رتتِِّب ملُ ا باألجرِ  َيقنيٌ  عنَده ألنَّه واحتساًبا;
 : ﴿N O P Q R S T U قاَل  صاِب,ملا هذا عىل
V W X Y Z﴾ ﴿V W X﴾ :باهللا ُيوقنُ  وَمنْ  أيč ﴿Y 

                                                 

 . ), من حديث أيب هريرة ٣٤٧٩أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, رقم ( )١(





 

 

١٣٠א א

Z [ \ ] ^ _﴾ :١١[التغابن[. 
 سعدُ  القلِب  يف واستَقرَّ  القلِب, يف أمُره عُظمَ  كلَّام الَّذي اليقنيُ  إنَّه

 صاحبِه.
אWא 
لوا ُق  الَّذي فإنَّ  !الثَمرةَ  هذه وَتأمَّ ْنيا يف اليقنيَ  ُحيقِّ ُق  الدُّ  حلُسنِ  ُيوفَّ

ُهمَّ − القربِ  يف اجلَواِب  عْ  اللَّ  ُأنزَل  إذا فالعبدُ  − ُقبوَرهم القبورِ  أهلِ  عىل وسِّ
هُ  كافًِرا أو مسِلًام  كانَ  سواءٌ  قِربه يف  اجلواُب  ولِكنِ  واِحدٌة, أسئلةٌ  له ُتوجَّ

. يف الَّذي رتاِب ملُ ا عنِ  ُخمتِلٌف  جواُبه وِقنُ ملا ُخمتِلٌف,  شكٍّ
) (صحيِح  يفو  َأْي: »ونَ نُ تَ فْ تُ َس  مْ كُ نَّ إِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  الُبخاريِّ

 يِح ِس ملَ ا ةِ نَ تْ فِ  −نْ مِ  ايبً رِ قَ  وْ أَ − َل ثْ مِ  مْ كُ ورِ بُ قُ  ِيف « سُتسَألون َأْي: سُتمَتَحنون,
 ذاِهبَ  َك مُ لْ عِ  امَ « واِحٍد: لُكلِّ  أي: »قاليُ « ُخطورِهتا يف أي: »الِ جَّ الدَّ 
 čاهللا وُل ُس رَ  وَ هُ  :وُل قُ يَ فَ  نُ وقِ ملُ ا نُ مِ ؤْ ملُ ا امَّ أَ فَ « ملسو هيلع هللا ىلصحممٍد  نبيِّنا أي: »?لِ ُج الرَّ 
 َت نْ كُ  نْ إِ  انَ مْ لِ عَ  ْد قَ  ااِحلً َص  مْ نَ  :َلهُ  اُل قَ يُ فَ  ,بِهِ  َفآَمنَّا ىَد اهلُ وَ  اِت نَ يِّ بَ البِ  انَ اءَ َج 
 ,يرِ دْ أَ  َال  ي,رِ دْ أَ  َال  :وُل قُ يَ فَ  اُب تَ رْ ملُ ا وِ أَ  ُق افِ نَ ملُ ا امَّ أَ وَ « جواَبَك  لمُ َنع ,»هِ بِ  انً وقِ ملَُ 

 الناَس  تعْ سمِ  يدرِ أَ  ال čواهللا َيقوُل: ,IQH»هُ تُ لْ قُ فَ  ائً يْ َش  ونَ ولُ قُ يَ  اَس النَّ  ُت عْ مِ َس 
                                                 

), ٨٦, باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد, رقم (لمأخرجه البخاري: كتاب الع )١(
, رقم يف صالة الكسوف ملسو هيلع هللا ىلصما عرض عىل النبي : كتاب الكسوف, باب مسلمو
 .), من حديث أسامء بنت أيب بكر ٩٠٥(





 

 

١٣١ א

 فَقطْ  قلبي بهِ  ُيواطِْئ  م ل ما بلساِين  ُأردِّد يقٍني, بدونِ  مَعُهم, وأنا اشيئً  قولونَ يَ 
َق  فَمنْ  ,هتُ لْ فقُ  اشيئً  قولونَ يَ  الناَس  تعْ سمِ  َيقٍني, بدونِ  نيا يف اليقنيَ  َحقَّ  الدُّ
َق   القِرب. يف اجلَواِب  حلسنِ  ُوفِّ

אאW 
 ِعندَ  احلديِث  يف− ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  اجلَنَِّة, أهُل  ُهمْ  الَيقنيِ  أهَل  أنَّ 

 نْ مِ  يَت قِ لَ  نْ مَ فَ « قاَل: −هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهريرةَ  أبا َأرَسَل  حينَام ُمسلمٍ 
ْ بَ فَ  هُ بُ لْ قَ  اِهبَ  انً قِ يْ تَ ْس مُ  اهللاُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  َال  نْ أَ  ُد هَ ْش يَ  طِ ائِ اَحل  اَذ هَ  اءِ رَ وَ   IQH»ةِ نَّ اَجل بِ  هُ رشِّ

 إالَّ  إلهَ  ال رشوطِ  ِمنْ  رشطٌ  والَيقنيُ  بَيقٍني, ردَّدوها إذا اهللاُ إالَّ  إلهَ  ال أهُل 
بعِة, اهللاُ ه بَيقنيٍ  .اُهللا إالَّ  إلهَ  ال َيقوُل: َمنْ  رَأْيَت  إذا السَّ ْ  نَعمْ  باجلَنِّة; فبرشِّ
 الَعظيمِة. القلوِب  عباداِت  ِمنْ  ِعبادةٌ  اليقُني, إنَّه

 إليها. ُنوفََّق  َأنْ  ولُكمْ  يل  اهللاَ َأسأُل 
o

                                                 

من لقي اهللا باإليامن وهو غري شاك فيه دخل : كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )١(
 ).٣١, رقم (اجلنة





 

 

١٣٢א א

F١٥E 
 א  א    

o 

زَق  إنَّ  ةملُ ا القضايا منَ  الرِّ  حيًِّزا وَتأُخذ اإلنساِن, باَل  َتشَغل الَّتي همَّ
زِق  وَقضيَّةُ  ووقتِه, وجهِده, َتفكِريه, ِمن كبًريا  منَ  هي لإلنسانِ  الرِّ

ِة,ملُ ا القضايا  وىلأُ  فِمن اخللِق, مجيعِ  َبْل  فحسُب  لإلنسانِ  أقوُل: وال ِهمَّ
ون الَّتي الَقضايا زِق  قضيةُ  هبا َهيتمُّ دِ  الرِّ  دَفعت ولُربَّام وأنواِعه, ُصوِره بتَعدُّ
 أو الرزِق, َأْجلِ  ِمن َرسَق  فُربَّام احلُدوِد, لَتجاُوزِ  اخلَْلق بعَض  الَقضيةُ  هذه
زِق, أجلِ  ِمن غريه قتلِ  يف َسَعى  الرزِق, َأْجلِ  ِمن حراًما ارَتَكَب  أوِ  الرِّ
زُق  شَغَله ولُربَّام  .َخْلقه من الغايةِ  عنِ  الرِّ

 هذا قال: ﴾| } : ﴿x y z احلقُّ  قال لِذا
 | } x y z﴿ السامءِ  يف ِعنده هو عنه َتبَحثون الَّذي الرزُق 
 .]٢٣−٢٢[الذاريات: ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {

ْزِق  أنواعِ  بَجميعِ   l m n o p q r s﴿ :الرِّ
t u v﴾ :٢١[احلجر[. 

ُل  وأنا باديتلعِ  غْ فرَّ تَ  مَ آدَ  ابنَ  يا قال:  c d e﴿ بِرْزِقَك  َأتكفَّ

N

N





 

 

١٣٣ אא

f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z﴾ :٥٨−٥٦[الذاريات[. 

 o p q﴿ اخلَْلِق  مجيعِ  َبْل  فحسُب, اإلنسانِ  ِرْزق وليَس 
r s t u v w x y z {﴾ :٢٣− ٢٢[العنكبوت[. 

 o p q r s t u v﴿ شاءَ  مَتى َيشاءُ  َمن َيرُزق
w x y z {﴾ :٣٦[سبأ[. 

ه والَّذي بصَدِده, نحنُ  الَّذي احلَديُث  هذا جاءَ  لذا  هيسابِقِ  إىل َنُضمُّ
لسلةِ  هذه يف  َيعَلمون ال الناسِ  أكثرَ  ألنَّ  ;ملسو هيلع هللا ىلص كلِِمه َجوامعِ  من باَركةِ ملُ ا السِّ

زِق, يف سألةِ ملَ ا هذه  َام كَ  َد بْ عَ ال ُب لُ طْ يَ لَ  َق زْ الرِّ  نَّ إِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  وهي الرِّ
 َحديِث  ِمنْ  (صحيِحه) يف ِحبَّانَ  ابنُ  رواه صحيٌح  حديٌث  »هُ لُ َج أَ  هُ بُ لُ طْ يَ 

رداءِ  أيب  .IQH الدَّ
زَق  إنَّ   َتطُلبنا كام َيطُلبنا هو َوراَءه, وُهنرِول إليه َنسَعى الذي هذا الرِّ
 هذه َتطُلُبنا فكام ,»هُ لُ َج أَ  هُ بُ لُ طْ يَ  َام كَ  َد بْ عَ ال ُب لُ طْ يَ لَ  َق زْ الرِّ  نَّ إِ « آجاُلنا

 ولَك  النَفُس  َيتوقَّف فَلنْ  أرزاُقنا, َتطُلُبنا آجالِنا ِعندَ  َتِقف الَّتي الساعاُت 
                                                 

), وابن حبان يف صحيحه رقم ٤٠٩٩, رقم ١٠/٣٧أخرجه البزار يف مسنده ( )١(
 ).١١٤٧), والبيهقي يف الشعب رقم (٣٢٣٨(





 

 

١٣٤א א

 أَبًدا. األرزاِق  منَ  يشءٌ  čاهللا عندَ 
زَق  إنَّ  مَ  كام− الرِّ ُة,ملُ ا الَقضايا منَ  هو −َتقدَّ  َعظيٌم, الرزِق  فباُب  ِهمَّ

دًة, َمفاتيَح  للرزِق   اهللاُ جَعَل   فاتيِح:ملَ ا هذه بعضِ  يف ُلهامجِ أُ  ُمتعدِّ
 אWא

 )كنيَ السالِ  ِج دارِ مَ ( فيف األرزاَق, َجتِلُب  فالطاعةُ  الطاعِة, ِمفتاُح 
ةِ  حلَربِ  أَثًرا وُيوِرد  القيِّمِ  ابنُ  َيقوُل   بنِ  اهللا عبدِ  الُقرآنِ  وَتْرمجانِ  األُمَّ

 يف اورً نُ « للطاعةِ  أي: »نةِ للحَس  نَّ إِ « َيقوُل: ,امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عبَّاسٍ 
 يف ةً بَّ وَحم  ,زِق الرِّ  يف يادةً وزِ  ,البدنِ  يف ةً وَّ وقُ  ,الوجهِ  يف ياءً وِض  ,القلِب 
 يف انً ووهَ  ,ِب لْ القَ  يف ةً ملوظُ  ,الوجهِ  يف اوادً َس  ئةِ للسيِّ  وإنَّ  ,ِق لْ اخلَ  قلوِب 

 .IQH»ِق لْ اخلَ  لوِب قُ  يف اغًض وبُ  ,زِق الرِّ  يف اقًص ونَ  ,نِ البدَ 
زِق, أبواِب  ِمن باٌب  والطاعاُت  فاحلَسناُت   : اهللاُ  وصَدَق  الرِّ

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
 .]١٣٢[طه: ﴾°

 حافظةُ ملوا الصالةُ  األرزاَق  َجتِلب الَّتي الطاعاِت  أعظمِ  فِمنْ 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ وَنْفِلها فرِضها عليها,

                                                 

 ).١/٤٢٣مدارج السالكني ( )١(





 

 

١٣٥ אא

« ¬ ® ¯ °﴾.  
ْزِق  أبواِب  ِمن باٌب  فالطاعةُ   الَعظيمِة. َمفاتيِحه ِمن وِمفتاٌح  الرِّ

 Wאא
 وإذا عليَك, ُأنِفَق  َأنَفْقَت  وإذا طِيَت,ُأعْ  َأعَطْيَت  إذا الَعطاِء, ِمفتاُح 

ْمت ْت  يَدكَ  ومَدْدَت  قدَّ  َيقوُل:  اهللاُ بالَعطاِء, األياِدي لَك  ُمدَّ
﴿Î Ï Ð Ñ﴾  حقًريا, أو َعظيًام  كثًريا, أو اليشءُ  هذا كان قليًال 
﴿Ò Ó Ô Õ Ö ×﴾ :٣٩[سبأ[. 

 ْق فِ نْ أُ  مَ آدَ  نَ ابْ  ايَ  ْق فِ نْ أَ « : ريبِّ  َيقوُل  الُقديسِّ  احلَديِث  ويف
 .IQH»َك يْ لَ عَ 

 الَّ إِ  يهِ فِ  ادُ بَ عِ ال ُح بِ ْص يُ  مٍ وْ يَ  نْ مِ  امَ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  اآلَخرِ  احلديِث  ويف
 :رُ َخ اآل وُل قُ يَ وَ  .افً لَ َخ  اقً فِ نْ مُ  طِ عْ أَ  مَّ هُ اللَّ  ا:ُمهَ ُد َح أَ  وُل قُ يَ فَ  نِ َال زِ نْ يَ  انِ كَ لَ مَ 

ْ  طِ عْ أَ  مَّ هُ اللَّ   .IRH»افً لَ تَ  اكً ِس ُمم
                                                 

), من ٥٣٥٢أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب فضل النفقة عىل األهل, رقم ( )١(
 .حديث أيب هريرة 

, رقم ﴾w x y z﴿أخرجه البخاري: كتاب الزكاة, باب قول اهللا تعاىل:  )٢(
), من ١٠١٠مسك, رقم (ملنفق وامليف ا : كتاب الزكاة, بابمسلم), و١٤٤٢(

 .حديث أيب هريرة 





 

 

١٣٦א א

 Wאא
 اهللاُ َيقوُل  الطالِق  آياِت  فيف ,č اهللا عىل التوكُّلِ  ُحْسنُ 
: ﴿j k l m n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ 
 َأمهََّك, اـم َيكفيَك  فاهللاُ ِه,ـكافي فهو أي: ﴾| }﴿ ]٣−٢الق:ـ[الط
َك. وما  َأغمَّ

 أنَّه  الراشدُ  اخلليفةُ  اُملؤِمنني أمريُ  الفاروُق  عمرُ  َيقوُل  لذا
 َام كَ  مْ كُ قَ زَ َلرَ  هِ لِ كُّ وَ تَ  قَّ َح  čاهللا َىل عَ  ُتمْ لْ كَّ وَ تَ  َأنَُّكمْ  َلوْ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  سِمعَ 

 »ااًص ِمخ « َصباِحها يف »دوغْ تَ « IQH»اانً طَ بِ  َتُروُح وَ  ااًص ِمخَ  وُد غْ تَ  ,ْريَ الطَّ  ُق زُ رْ يَ 
 .»اطانً بِ  « وَتعودُ  أي: » َتروُح و« يشءٌ  بطنِها يف ليس

ــــكَّ وَ تَ  ــــْز ِرِيف ُتْل ــــِق يقِ الِ َخــــ č اهللاَىلي َع
 

 
ــــــقَ يْ أَ َو  ــــــاِزرَ  كَّ  َشــــــَال اهللاَنَّأَ ُتنْ يِق

ـــوَ  ـــَم ـــ ُك ا َي ـــفَ  ٍقْزِر ْنِم ـــيَ  َسيْ َل ِ وتُ ُف ين
 

 
ـــَو  ـــْوَل ـــِيفاَنَك ـــالبِ  اعِ  َق ـــَوالعَ  ارِ َح ِق اِم

                                                 

), والرتمذي: كتاب الزهد, باب يف التوكل عىل اهللا, رقم ١/٣٠أخرجه أمحد ( )١(
), من ٤١٦٤), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب التوكل واليقني, رقم (٢٣٤٤(

 .حديث عمر 





 

 

١٣٧ אא

ـــــ ـــــِيتأْ يَ َس ـــــالعَ  اهللاُ ِه بِ ـــــفَ بِ  يُمظِ   ِهلِ ْض

 

 
ـــْوَو  ـــْم يَ لَ َل ـــمِ ْنُك ـــاللِّ  ينِّ ـــبِ  انُ َس ِق اطِ نَ
ـــفَ  ـــ ٍءَيشْ يِّأَ ي ِف ـــنَّ  ُبهَ ْذَت ًةَرـْســـَح  ُسفْ ال

 

 
@IQHِق ئِـــَالاَخل  َق زْ رِ  نُ ْمحَ الـــرَّ َمَســـقَ ْدَقـــَو 

 Wאאא
 باُب  لَك  ُيفَتُح  كيَف  وانُظرْ  االستِْغفارِ  منَ  فأكثِرْ  االستِْغفاِر, ِمفتاُح 

زِق, ْب, لَك: أقوُل  ال الرِّ , َأستغِفرُ  بَيقٍني: ُقْلها لَك: َأقوُل  ولِكنْ  جرِّ  اهللاَ
. َأستغِفرُ  اهللاَ, َأستغِفرُ   منَ  باٌب  له وُفتَِح  إالَّ  عبدٌ  اسَتغَفرَ  ما čفَواهللا اهللاَ
زِق;  Ã Ä Å Æ Ç È É﴿ َيقوُل: تعاىل اهللاَ ألنَّ  الرِّ
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴾ 

 .]٥٢[هود:
 فإنَّ  والقحَط, اجلدَب  إليه َيشكو  احلَسنِ  إىل رُجٌل  جاءَ  وحينَام

 الزرُع, وهَلَك  الرضُع, جفَّ  ماُؤها, غارَ  واألرَض  ماَءها, َأمَسَكت السامءَ 
 آخرُ  وجاَءهُ  »اهللاَ استَْغِفرِ « : له فقاَل  احلالَة, هذه للحَسنِ  َيشكو فجاءَ 
 ِقلَّةَ  َيشكو ثالٌِث  وجاَءهُ  »اهللاَ استَغِفرِ « احلَسُن: له فقاَل  الفقَر, إليه َيشكو

                                                 
 ).٨٤األبيات للشافعي يف ديوانه (ص: )١(





 

 

١٣٨א א

 له: فقاَل  احلَصاِد, ِقلَّةَ  إليه َيشكو رابِعٌ  وجاَءهُ  »اهللاَ  استَغِفرِ « له: قال النسِل,
 حاجَته كلُّهم إليَك  شكا حوَله: َمن له قال األربعةُ  قامَ  لامَّ ف ,»اهللاَ استَغِفرِ «

 Î﴿ َيقوُل:  واهللاُ ال كيَف  قاَل: واحٍد, أمرٍ  إىل وَأرَشْدَهتم
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô A B C D  E F G 

H I J K L M N﴾ :١٢− ١٠[نوح[!?IQH   
  Wאא

عفاءِ  َكفالةُ   ونَ َرصُ نْ تُ  ْل هَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  عِوزين,ملُ وا ساكنيِ ملَ وا الضُّ
  ُشؤوِهنم. عىل ُقمُتم إذا َيعنِي: IRH»مْ كُ ائِ فَ عَ ُض بِ  الَّ إِ  ونَ قُ زَ رْ تُ وَ 

 −  ِحرفةٌ  له َيعنِي:−  ُحمِرتٌف  أٌخ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عهدِ  عىل َأَخوانِ  كان وقد
ِت  ,ملالعِ  َيطُلُب   النبيِّ  إىل َيأِيت  واآلَخرُ  امُ  مرَّ  فجاءَ  األيَّ

 قاَل:  النبيِّ  إىل اآلخرَ  َيشكو −الَوظيفةِ  صاحُب − حِرتُف ملُ ا
ُف  َأنا ,čاهللا َرسوَل  يا  فقاَل  عنَدَك, مَ لالعِ  َيطُلُب  وهو عليِه, وَأسَعى َأحَرتِ

  .ISH»بِهِ  ُتْرَزُق  َلَعلََّك « :ملسو هيلع هللا ىلص
                                                 

 ).١٨/٣٠٢تفسري القرطبي (انظر:  )١(
من استعان بالضعفاء والصاحلني يف أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسري, باب  )٢(

 ), من حديث مصعب بن سعد. ٢٨٩٦, رقم (احلرب
), من حديث ٢٣٤٥أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب يف التوكل عىل اهللا, رقم ( )٣(

 . أنس 





 

 

١٣٩ אא

ا−  فأنَت   ِدراسةً  إخوانَِك  أَحدِ  َشأنِ  عىل َتقوم حينام − باَركُ ملُ ا أهيُّ
 وليس به, ُترزُق  فإنََّك  َتكُفُله َيتيمٍ  عىل َتقومُ  حينام به, ُترَزُق  فإنََّك  وَتعليًام 

َة, لَينفعَ  طَلَبه لمَ العِ  َيطُلُب  الَّذي فهذا للَبطالِة, َدعوةٌ  هذا يف  وهذا األُمَّ
يملُ ا النفعُ  ةُ  به َتنتِفعُ  الَّذي تعدِّ  ُمستقَبًال. األُمَّ

 Wאא
عاُء, وهو  باَب  فْلنَطُرْق  č اهللا بَيدِ  أرزاُقنا كاَنْت  فإذا الدُّ

, وال السامِء, , يا َنقوُل: َنَملَّ  وُيكثِرُ − َيقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا كانَ  فَقدْ  اهللاُ. يا اهللاُ
 نْ مِ  َك بِ  وذُ عُ أَ وَ  ,ةِ لَّ الذِّ وَ  ,ةِ لَّ قِ الوَ  ,رِ قْ فَ ال نَ مِ  َك بِ  وذُ عُ أَ  ينِّ إِ  مَّ هُ اللَّ « :−قولِه ِمن

 .IQH»مَ لَ ظْ أُ  وْ أَ  ,مَ لِ ظْ أَ  نْ أَ 
ذُ  كانَ  فقد  اخلَليفةِ  اُملؤِمنني أمريِ  إىل رُجٌل  جاءَ  الَفقِر, منَ  ملسو هيلع هللا ىلص َيتعوَّ

 َتراَكَمْت  ديوًنا إليهِ  َيشكو هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  طالٍب  أيب بنِ  عيلِّ  الراِشدِ 
 َأَال  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  طالٍِب  أيب بنُ  عيلُّ  الراشدُ  اخلَليفةُ  له فقاَل  عليه,

   ريٍ بص لِ جبَ  ثُل مِ  عليَك  كانَ  وْ لَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  نَّ نيهِ مَ علَّ  ٍت املك ُأعلُِّمَك 
                                                 

داود: كتاب الصالة, باب يف االستعاذة, رقم ), وأبو ٢/٣٠٥أخرجه أمحد ( )١(
. وأخرجه النسائي: كتاب االستعاذة, ), من حديث أيب هريرة ١٥٤٤(

ما تعوذ ), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ٥٤٦١باب االستعاذة من الذلة, رقم (
تعوذوا باهللا من الفقر والقلة والذلة, «), بلفظ: ٣٨٤٢, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصمنه رسول اهللا 

 .»أو تظلموأن تظلم 





 

 

١٤٠א א

 −العرِب  َجزيرةِ  يف اِجلبالِ  وأعَظمِ  أكَربِ  أَحدُ  ربٍ ص ُل جبَ  أو ريٍ بص ُل جبَ −
ِ فِ اكْ  مَّ هُ اللَّ « :لِ قُ  ,عنَك  اهللاُ اهدَّ أل َدْينًا ِ غْ أَ وَ  ,َك امِ رَ َح  نْ عَ  َك لِ َال َح بِ  ين ِ ن  ين

 .IQH»اكَ وَ ِس  نْ مَّ عَ  َك لِ ْض فَ بِ 
ْدَت  مرةٍ  َكمْ  الديونَ  َتشكو َمنْ  فيا  به َتطُرق الَّذي الدعاَء?! هذا ردَّ

ِ فِ اكْ  مَّ هُ اللَّ « السامءِ  باَب  ِ غْ أَ وَ  ,َك امِ رَ َح  نْ عَ  َك لِ َال َح بِ  ين ِ ن  نْ مَّ عَ  َك لِ ْض فَ بِ  ين
 َيقنيٍ  عىل وأنَت  َتقوُله بل َجتِربًة, َتقوُله ال به, ُموِقنٌ  وأنَت  َتقوُله »اكَ وَ ِس 
اها َدْينًا بريٍ َص  جَبلِ  ِمثُل  عليَك  كان لو أنْ  ِ فِ اكْ  مَّ هُ اللَّ « عنَك  اهللاُ ألدَّ  ين

ِ غْ أَ وَ  ,َك امِ رَ َح  نْ عَ  َك لِ َال َح بِ  ِ ن  .»اكَ وَ ِس  نْ مَّ عَ  َك لِ ْض فَ بِ  ين
زَق  إنَّ  اهللا, ِعبادَ  يا نَعمْ   فَأرزاُقنا أَجُله, َيطُلُبه كام العبدَ  لَيطُلُب  الرِّ
تُّ  فاتيُح ملَ ا وهذه َسعٍي, إىل ِمنَّا َحتتاُج  َمكتوبة َمقسومة  أبواِب  أَحدُ  هي السِّ

 السعِي. هذا
o

                                                 

), من حديث ٣٥٦٣), والرتمذي: كتاب الدعوات, رقم (١/١٥٣أخرجه أمحد ( )١(
 .عيل 





 

 

١٤١ אאא

F١٦E 
 א    א      

א   
o 

, أسايسٌّ  مطَلٌب  وحَده čهللا العملِ  إخالَص  إنَّ   دلَّْت  وَقدْ  ورضوريٌّ
نَّةِ  الِكتاِب  ُنصوُص   ُخيلَص  َأنْ  سِلمِ ملا عقيدةِ  يف أصٌل  وهو ذلَك, عىل والسُّ
 : ﴿k l m n o احلقُّ  قال وحَده, čهللا عَمَله
p q r s t u v w x y﴾ :٣−٢[الزمر[. 

 احلديِث  يف ربِّه َعنْ  َيرويهِ  فيام ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  مسِلٍم) (صحيِح  ويف
: َ  ىنَ غْ أَ  انَ أَ « الُقديسِّ ْ  نِ عَ  اءِ كَ الرشُّ  َمِعي يهِ فِ  كَ ْرشَ أَ  ًال مَ عَ  َل مِ عَ  نْ مَ  ,كِ الرشِّ

 .IQH»هُ كَ ِرشْ وَ  هُ تُ كْ رَ تَ  يْريِ غَ 
ي عظيمةٌ  فضيلةٌ  فاإلخالُص  ياِء, شوائِب  ِمنْ  العَمَل  ُتنقِّ يه الرِّ  وُتزكِّ

يه  صغريٍ  عملٍ  ِمنْ  َكمْ « السَلِف: بعُض  قاَل  كام فُيقَبل, َيرتقَي  حتَّى وُتنقِّ
ُره كبريٍ  عملٍ  ِمنْ  وَكمْ  النيََّة! ُتعظِّمه  .IRH»النيَُّة! ُتصغِّ

                                                 
), من ٢٩٨٥: كتاب الزهد, باب من أرشك يف عمله غري اهللا, رقم (مسلمأخرجه  )١(

 .حديث أيب هريرة 
) ١٢/٢٣٧), ونسبه الذهبي يف تاريخ اإلسالم (٤/٣٦٤انظر: إحياء علوم الدين ( )٢(

 بارك.ملاالبن 

N

N





 

 

١٤٢א א

ها وُمصارعُتها, النفسِ  ُجماهدةُ  هو واإلخالُص   رغباِهتا َعنْ  وصدُّ
 عيلَّ  أشدَّ  شيًئا عاَجلُْت  ما« : ُسفيانُ  قاَل  كام ,čاهللا غريِ  ِعندَ  هو فيام
ةً  IQH»َنْفيس ِمنْ  ةً  يل مرَّ . ومرَّ  عيلَّ

لسلةِ  هذه يف ختارُ ملا وحديُثنا ,اآلن حديُثنا هو واإلخالُص   السِّ
 عندَ   الباهيلِّ  ُأمامةَ  أيب حديُث  ملسو هيلع هللا ىلص كلِِمه جوامعِ  ِمنْ  باركةِ ملُ ا

,  هُ لَ  انَ كَ  امَ  الَّ إِ  لِ مَ عَ ال نَ مِ  ُل بَ قْ يَ  َال  اهللاَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فيه َيقوُل  النَّسائيِّ
 .IRH»هُ هُ ْج وَ  هِ بِ  يَ غِ تُ ابْ وَ  ا,ًص الِ َخ 

 اجلهَد, عليَك  وُيوفِّرُ  الوقَت, عليَك  ُيوفِّر عظيمٌ  حديٌث  وهو
اهٍ  يف بوصَلَتَك  وَجيعُل   واحٍد. اجتِّ

 فإذا ,»اًص خالِ  له كانَ  ما إالَّ  العملِ  منَ  قبُل يَ  ال اهللاَ إنَّ « لَك: َيقوُل 
 ُتتِعْبها, وال نفَسَك  ُجتِهدْ  فال čهللا ليَسْت  هي أعامٌل  čاهللا عبدَ  يا عنَدكَ  كانَ 

 ما إالَّ  العملِ  منَ  قبُل يَ  ال اهللاَ إنَّ ف فيها, َيفوَت  أالَّ  وقتَِك  عىل واحِرْص 
  .هوجهُ  به َي غِ وابتُ  ا,ًص خالِ  له كانَ 

 ,čاهللا رسوَل  يا قاَل: ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل جاءَ  رُجًال  أنَّ  قصٌة: احلديِث  وهلذا
كْ  األجرَ  َيلتِمُس  زاـغ ًال ـرُج  أَرَأْيَت   عنِدَك, ِمنْ  األجرَ  َيلتِمُس − رَ ـوالذِّ

                                                 

 ).٧/٦٢أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )١(
 ). ٣١٤٠أخرجه النسائي: كتاب اجلهاد, باب من غزا يلتمس األجر والذكر, رقم ( )٢(





 

 

١٤٣ אאא

كرَ  نيا أجرَ  ُيريدُ  الناِس, ألُسنِ  عىل والذِّ  قاَل  َلُه? ما − اآلِخرةِ  أجرَ  وُيريدُ  الدُّ
ءَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص كرَ  األجرَ  َيلتِمُس  غزا رُجًال  أَرَأْيَت  عليه: فَأعاَدها ,»َيشْ  ما والذِّ
ءَ  َال « :قال َلُه?  األجرَ  َيلتمُس  غزا رُجًال  أَرَأْيَت  آخَر: جانٍِب  ِمن فَأتاهُ  »َيشْ

ْكرَ  َء, َال « :قال َلُه? ما والذِّ  َلهُ  َكانَ  َما إِالَّ  َعَملِ ال ِمنَ  َيْقَبُل  َال  اهللاَ  إِنَّ  َيشْ
 .»َوْجُههُ  بِهِ  َواْبُتِغيَ  َخالًِصا

 الَعظيمِة, العباداِت  ومنَ  الَعظيمِة, قاماِت ملَ ا منَ  اإلخالَص  إنَّ 
 ُأرِشُدك فإينِّ  الِعبادِة; هبذه َتتعبَّدَ  وَأنْ  قاِم,ملَ ا هذا إىل َتِصَل  َأنْ  َأَرْدَت  وإذا

 هبذه وَتلبََّس  قاِم,ملا هذا إىل وصَل  هبا أخذَ  َمنْ  ُخطواٍت, إىل وَنْفيس
 الِعبادِة:

אWא 
 وَأنُشُدك َأسَأُلَك  ريبِّ  يا ُقْل: ُخمِلًصا, َتكونَ  َأنْ  č باهللا استَِعنْ 

 والقلُب  اِإلخالِص, َمكَمنُ  هو القلَب  هذا ألنَّ  خالًِصا; عَميل َيكونَ  َأنْ 
 M N﴿ َيقوُل:  واهللاُ قليٍل, بعدَ  سيَأيت كام َيتقلَُّب,
O P Q R S T U V W X Y 

Z﴾ :٦٠[غافر[. 
) (ُسننِ  ويف ْمذيِّ  وكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  قاَل  : َأنٌس  َيقوُل  الرتِّ





 

 

١٤٤א א

ِ دِ  َىل عَ  يبِ لْ قَ  ْت بِّ ثَ  وَب لُ قُ ال َب لِّ قَ مُ  ايَ « ذلَك: ِمنْ  ُيكثِرُ   َيتقلَُّب  فحينام IQH»َك ين
ورةِ  ليَس  القلُب  ًيا صاِحُبه َيكونَ  َأنْ  بالرضَّ  ليَس و الصالَة, فَيُرتكُ  ُمصلِّ

ورةِ   َيكونُ  أنَّ  القلِب  َتقلُُّب  إنَّام الصياَم, فيَُرتكُ  صائًِام  صاِحبُه َيكونَ  َأنْ  بالرضَّ
ُق  كانَ  ,čاهللا لغريِ  ولكِنْ  ُيصيلِّ  فَأصبَح  فتَقلََّب  čهللا ُيصيلِّ  صاِحبَه  čهللا َيتصدَّ
 عندِ  ِمنْ  صَدقتِه عىل دَح ملوا الثناءَ  فَأرادَ  وانَرصَف, القلُب  َتقلََّب  ولِكنْ 

 .čاهللا غريِ 
 أيب ابنِ  (ُمصنِِّف  يف  األَشعريِّ  ُموسى أيب َحديِث  ويف

َ أَ « :فيها فقاَل  ُخطبةً  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َب خطَ  َشيبَة): ْ  َهَذا واقُ اتَّ  اُس النَّ  اهيُّ  ;كَ الرشِّ
ياَء, هذا َيعنِي:− »لِ مْ النَّ  يِب بِ دَ  نْ مِ  ىفَ ْخ أَ  هُ نَّ إِ فَ   هو الَّذي العمُل  وهذا الرِّ

 شاءَ  نْ مَ  له فقاَل  −ملِ النَّ  بيِب دَ  نْ مِ  َخفاءً  أشدُّ  َخفاِئه يف اإلخالَص  ُيقابُِل 
 فَأرَشَدهم ?čاهللا رسوَل  يا ملِ النَّ  يِب بِ دَ  نْ مِ  ىخفَ أَ  وهو قيهتَّ نَ  وكيَف  :قوَل يَ  نْ أَ 

 وذُ عُ نَ  انَّ إِ  مَّ هُ اللَّ  وا:ولُ قُ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل ف ,čباهللا االستِعانةِ  :وهي ,اخلُطوةِ  هذه إىل
 čباهللا ُيعلُِّقهم ,IRH»مُ لَ عْ نَ  َال  املَِ  كَ رُ فِ غْ تَ ْس نَ وَ  ,هُ مُ لَ عْ نَ  ائً يْ َش  َك بِ  كَ ْرشِ نُ  نْ أَ  ِمنْ  َك بِ 

. 
                                                 

ما جاء أن القلوب بني ), والرتمذي: كتاب القدر, باب ٣/١١٢أخرجه أمحد ( )١(
دعاء رسول اهللا ), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ٢١٤٠, رقم (أصبعي الرمحن

 ).٣٨٣٤, رقم (ملسو هيلع هللا ىلص
 ).١٥/٢٧٩), وابن أيب شيبة (٤/٤٠٣أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

١٤٥ אאא

 االستعانةُ  اإلخالصِ  إىل خِلِصنيملُ ا طريِق  يف األُوىل اخلُطوةُ  إَِذنِ 
 .čباهللا

אWא 
ْيطانَ  ألنَّ  التاليُة; اخلُطوةُ  هي الفرائضِ  فَأداءُ  الفرائِض, َأداءُ   الشَّ

 اإلخالِص, وموضوعِ  الرياِء, موضوعِ  وضوعاِت:ملا هذه ملِِثلِ  َتستمعُ  رآكَ 
ُدك َقدْ   هذا واتُركْ  ِرياٌء, ففيه العمَل  هذا اتُركْ  وَيقوُل: العمِل, يف ُيزهِّ

َهيا, الفرائِض, َهِذه إىل َتأيتَ  َأنْ  :وعالُجه إخالًصا, ليَس  فإنَّه العمَل   وُتؤدِّ
 B C D E F G H I J﴿ َيقوُل:  فاهللاُ

K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z [ \﴾ :النساء]١١٤[. 

 : ﴿h i j k l m n o p ويقوُل 
q r s t u v w x﴾ :٥[البينة[. 

אWא 
 ُمعاجلةٍ  إىل حيتاُج  وهذا وَتنظيِفه, وُجماهدتِه القلِب, َتنقيةِ  عىل العمُل 

 موِضعَ  والقلُب  َيتقلَُّب, ألنَّه قلبِه; عن اإلنسانُ  َيغُفُل  ال مساٍء, صباَح  دائمٍة,
 َىل إِ  رُ ظُ نْ يَ  َال  اهللاَ نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  مسِلٍم) (صحيِح  ففي ,الربِّ  نظرِ 





 

 

١٤٦א א

 .IQH»مْ كُ لِ َام عْ أَ وَ  مْ كُ وبِ لُ قُ  َىل إِ  رُ ظُ نْ يَ  نْ كِ لَ وَ  ,مْ كُ الِ وَ مْ أَ وَ  مْ كُ رِ وَ ُص 
, نظرِ  موِضعَ  فالقلُب   األمواُل, هذه ليَسْت  الثياُب, هذه ليَسْت  الربِّ

 الَّذي هو فالعاقُل  قلوبِنا, يف ما هو الربِّ  نظرِ  موضعُ  راكُب,ملَ ا هذه ليَسْت 
 ليَسْت  َيتقلَُّب, أنَّه والسبُب  القلِب, هذا وَتزكيةِ  وَتنظيِف  َتنقيةِ  عىل َيعمُل 

 ِمنْ  َتتقلَُّب, كلِّها الِعبادِ  وقلوُب  وَقلبُكم َقْلبي بل وحَدُكم, أنتُم قلوُبكم
, إىل خريٍ  وِمنْ  طالٍح, إىل صالٍح   وحبيُبنا التَّقلَُّب, هذا ُيعالُِج  والعبدُ  رشٍّ
 اذَ إِ  رِ ْد قِ ال نَ مِ  ابً َال قِ انْ  دُّ َش أَ « آَدمَ  بني كلِّ  أي: »مَ آدَ  نِ ابْ  ُب لْ قَ لَ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص
كُ  احلَرارةِ  ِشدةِ  من اءُ ملا فارَ  إذا ,IRH»ايً لْ غَ  ْت عَ مَ تَ اْج   القلوُب  هكذاو ,َيتحرَّ

كُ   الشوائِب. هذه من القلِب  هذا َتنقيةِ  إىل ِمنَّا اإلنسانُ  فَيعمدُ  ,َتتحرَّ
אאباهللا االستِعانةِ  بعدَ  اخلُطواِت  أهمِّ  ِمنْ  وَأراها− א 
 −: 

ْنيا, َمكاسِب  إىل َتلتِفَت  أالَّ  النفِس, ُجماهدةُ   نفَسَك  رأيَت  فإذا الدُّ
ْنيا إىل َتتطلَّعُ  وَنفُسَك  čهللا إالَّ  ُيَرصَف  أالَّ  َينبَغي الَّذي العمَل  تعمُل   الدُّ

  ضاِئٌع. وجهُدك ذاهٌب  فوقُتَك  فَرتاَجْع,
                                                 

), ٢٥٦٤وخذله, رقم ( ملسلما لم: كتاب الرب والصلة, باب حتريم ظمسلمأخرجه  )١(
 .من حديث أيب هريرة 

 .قداد بن األسود م ل), من حديث ا٦/٤أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

١٤٧ אאא

 يءَ جِ  الِقيامةِ  يومُ  كانَ  إِذا« :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  سةَ عبَ  بنُ  َعمُرو َيقوُل 
 IQH»مَ جهنَّ  نارِ  يف به ىرمَ يُ  čاهللا لغريِ  كانَ  وما ,čهللا كانَ  ما منها زميَّ فيُ  بالدنيا
ًنا أو إماًما كنَت  الدنيا, إىل َتلَتِفْت  ال خطيًبا كنَت  ِعبادٍة: أي  َتلَتِفْت  ال مؤذِّ
 َتلَتِفْت  ال قوِمَك  يف ُمصلًِحا نكرِ ملُ ا عنِ  ناهيًا عروِف ملَ با آِمًرا كنَت  الدنيا, إىل
َق  َأنْ  أَرْدَت  الدنيا, إىل  ُيقَبُل  وال َيذَهُب  هذا فإنَّ  الدنيا, إىل َتلتَِفْت  ال َتتصدَّ

 سبحانه. اخلالِق  عندَ 
 بعَمِله ُيريدُ  كانَ  َمنْ  ﴾g h i j k﴿ تعاىل: اهللاُ قاَل 

 l m n o p q r﴿ ;بِرٍّ  ,نفقةٍ  زكاٍة, صالٍة, الصالِح:
s t﴾ :ولِكنْ  الدنيا, عىل َحيصُل  ]١٥[هود ﴿v w x y z 

{ | } ~ _ ` a b c d e f﴾ 
 .]١٦[هود:

ْنيا َيعنِي: ﴾: ﴿A B C D اهللاُ وَيقوُل   الدُّ
﴿E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z [ \ 
 .]١٩−١٨[اإلرساء: ﴾_ ^ [

                                                 

 ).٦٤٣٣), والبيهقي يف الشعب رقم (٢٨٣رقم ( أخرجه ابن أيب عاصم يف الزهد )١(





 

 

١٤٨א א

 ﴾Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴿ سبحانه: اهللاُ وَيقوُل 
 الناِس, منَ  لثناءٍ  تِفاًتاال االلتِفاُت  وهذا طلُب,ملَ ا هذا َيكونُ  َقدْ  ,]٩[اإلنسان:

 هذه يف فيَطَمعُ  َأبلَغَك! ما َأفصَحَك! ما َأحَسنََك! ما للَخطيِب: ُيقاُل 
 َمكاِسِب  إىل النفِس, هلذه اإلنسانُ  َيلتِفِت  ال لذا أجُره; فَيذَهُب  ِت املالك

نيا يَّةِ  الدُّ ِة.ملا أوِ  اِحلسِّ  عنِويَّ
 هذه إِْثرِ  عىل ُيعلُِّق  وهو , تيميَّةَ  ابنِ  اإلسالمِ  شيُخ  َيقوُل 

 منَ  َب طلَ  نْ ومَ « قاَل: ﴾Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴿ اآليِة:
 اَل:ـق الفقريَ  َأعَطى إذا ,IQH»اآليةِ  هذه نْ ـمِ  َج خرَ  الثناءَ  أوِ  ,عاءِ الدُّ  قراءِ الفُ 
 نْ مِ  رجخي« َيقوُل: هذا, ُمقابِلِ  يف هذا أي: ُدعاِئَك. صالِِح  ِمنْ  َتنَسنا ال

 ` _ ^ [ \ ] Y Z﴿ َيقوُل:  اهللاَ ألنَّ  ;»اآليةِ  هذه
a b﴾.  

نا وكاَنْت   واِقِعها, يف اآليةَ  هذه ُترتِجمُ  اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عائِشةُ  ُأمُّ
 ماذا واسَمعْ  بباِهبم ِقْف  ُترِسُل: ملَِنْ  قاَلْت  جارِهتا إىل هديةً  َأرَسَلْت  فإذا

 فَيكونُ  َيقولون, كام هلم: فُقْل  قاَلْت: خًريا, اهللاُ  َجزاها فَيقولوَن: َيقولون.
 .IRHلنا صدقتِنا أجرُ  وَيبَقى سواًء, األجرُ 

                                                 
 ).١١/١١١جمموع الفتاوى ( )١(
), وابن السني يف عمل اليوم ١٠٠٦٢أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم ( )٢(

 ).١١/١١١), وانظر: جمموع الفتاوى (٢٧٨والليلة رقم (





 

 

١٤٩ אאא

يِن) ُعلوم (إحياءِ  ِكتاِب  ويف ةً   الغزايلُّ  ُيوِردُ  الدِّ  َعظيمةً  ِقصَّ
ةِ  هذه إىل انُظرْ  »َسنةً  ثالثنيَ  صالةَ  تيْ قَض « قاَل: رجلٍ  َعنْ   تيْ قَض « الطامَّ

 يف أين وذلَك  ;لِ األوَّ  الصفِّ  يف دِ سجِ ملَ ا يف ُأصلِّيها كنت ةً نَ َس  ثالثنيَ  صالةَ 
امِ  منَ  يومٍ   ُأصيلِّ  وأنا ,الثاين الصفِّ  يف ُت يْ فصلَّ  الصالةِ  عنِ  ُت رْ أخَّ تَ  األيَّ
 َيقولوَن:−  إيلَّ  الناسِ  نظرِ  نْ مِ  − حياءٌ  َأْي:−  خجلةٌ  َأصاَبتْني الثاين الصفِّ  يف

 َسنَةً  الثالثنيَ  هذه يف أنَّني حينَها فَأدَرْكت −الثاين! الصفِّ  يف ُيصيلِّ  ُفالنٌ 
َ  َأنْ  ٍج رَ َح  يف نفَسه وَجدَ  ,»خلوقنيَ ملَ ا نَظرِ  أجلِ  ِمنْ  ُأصيلِّ  كنُت   يف ُيصيلِّ

 فَأدَركَ  عليه, َيطَّلِعون الناَس  ألنَّ  َبْل  عليه; ُمطَّلعٌ  اهللاَ ألنَّ  ال الثاين, الصفِّ 
لِ  الصفِّ  عىل حريًصا كانَ  أنَّه د عليه, وُيثنَى ليُمدَح, األوَّ  بُمحاَفظتِه وُيمجَّ
ِل, الصفِّ  عىل  .IQH»ةً نَ َس  ثالثنيَ  صالةَ  ُت يْ َض قَ ف« قال: األوَّ

ِة: ءُ لامعُ  فيه قال الَّذي اإلخالُص  إنَّه  باإلخالِص. إالَّ  َخالَص  ال األُمَّ
אاِإلخالصِ  َمقامِ  إىل خِلصنيَ ملُ ا طريِق  يف− א−: 

  فاهللاُ َسيئاتَِك, َتكتُمُ  كام حسناتَِك  فاكتُمْ  احلَسناِت, كِتامنُ 
  اهللاُ ,]٣٢[النجم: ﴾± ° ¯ ® ¬ » ª ©﴿ َيقوُل:

 َأخفياُء, نحنُ  َأتقياَء, نحنُ  للناِس: َنقوَل  َأنْ  َنحتاُج  فال فينا تَّقيملُ با لمُ َيع
                                                 

 ).٢/٢٤٢إحياء علوم الدين ( )١(





 

 

١٥٠א א

 .﴾± ° ¯ ®﴿ وصلواُتنا وحسناُتنا وصَدقاُتنا أعامُلنا فَهِذه
 هو خلُص ملُ ا« قاَل: خلُِص?ملا َمنِ  له: قيَل  احلُكامِء, بعُض  وُسئَِل 

 عنِ  ومعاِصَيه سيئاتِه ُخيِفي فكام ,IQH»سيِّئاتِه َيكُتمُ  كام حسناتِهِ  َيكتمُ  الَّذي
 حسناتِه. ُخيِفي الناسِ 

 أنَّ  أمحَد) (ُمسندِ  يف جاءَ  ما قامِ ملا هذا يف األحاديِث  أعَظمِ  ِمنْ  وإنَّ 
 َىل إِ  وابُ هَ اذْ  :لَِبْعِضِهمُ  َقاَل  ِقَياَمةِ ال َيْومَ  ِعَبادَ ال اهللاُ ىزَ اَج  اذَ إِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ 

 مْ هُ َد نْ عِ  ونَ ُد َجتِ  ْل هَ  وارُ ظُ انْ فَ  ,ايَ نْ الدُّ  ِيف  بَِأْعَاملُِكمْ  ونَ ؤُ ارَ تُ  مْ تُ نْ كُ  ينَ ذِ الَّ 
  .IRH»اءً زَ َج 

 إىل اذَهْب  ُخيِلِص: م ل للَّذي راِئي,مُ لل ُيقاَل  َأنْ  اخلطورةُ  وهذه
 جزاٍء?! ِمنْ  عنَدهم َجتِدُ  َهْل  ِعنَدهم بأعاملَِك  ُتراِئي كنَت  الَّذي

 صدَّ  وَمنْ  رَشَد, هبا أخذَ  َمنْ  اإلخالصِ  طريِق  يف ُخطواٌت  هي إَِذنْ 
 خِلصَني.ملُ ا طريِق  من َيكونُ  ما أبعدُ  وهو نفَسه, إالَّ  َيُرضُّ  فال وأعرَض  عنها

o

                                                 

) ونسبه ٤/٣٧٨), وإحياء علوم الدين (٢٩(ص:انظر: تنبيه الغافلني للسمرقندي  )١(
 كفوف.ملليعقوب ا

 .), من حديث حممود بن لبيد ٥/٤٢٨أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

١٥١ 

F١٧E 
   

o 

 الكالُم, فيه كثرُ  زَمنٍ  يف العزيُز, واخلُلُق  الغائِبُة, الَفضيلةُ  هو الصمُت 
 تكلِّمون.ملا فيه وكثرُ 

 ِمنْ  وِحصنٌ  سلطاٍن, غريِ  ِمنْ  وَهيبةٌ  ِحليٍة, غريِ  ِمنْ  زينةٌ  والصمُت 
 حائٍط. غريِ 

  :IQH الشافعيُّ  قاَل  كام رشٌف, والصمُت 
ٌف ـــٍق َأْو َجاِهـــٍل َرشَ ـــْمُت َعـــْن َأْمحَ   َوالصَّ

 

 
ـــْرِض إِْصـــَالُح   ـــِه َأْيًضـــا لَِصـــْوِن الِع َوفِي

 ,ِحكمةٌ  والصمُت « : ُلقامنُ  قاَل  كام ِحكمةٌ  والصمُت 
 .IRH»فاعُله وقليٌل 

 اإلمامُ  رواهُ  الَّذي احلديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قال كام ,نجاةٌ  والصمُت 
مذيُّ  ْ ه الَّذي حديُثنا وهو ISH»َنَجا َصَمَت  َمنْ « قاَل: الرتِّ  يف هيسابِقِ  إىل َنُضمُّ

                                                 
 ).٥١ديوان الشافعي (ص: )١(
 ).٥٤٥, رقم ٨٨أخرجه أمحد يف الزهد (ص: )٢(
), من ٢٥٠١), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٢/١٥٩أخرجه أمحد ( )٣(

N

N





 

 

١٥٢א א

=

لسلةِ  هذه  . كِلِمه جواِمعِ  ِمنْ  باَركةِ ملا السِّ
 ولِكنْ  ثامنيٌة, َأحُرُفها ٍت لامك ثالُث  »َنَجا َصَمَت  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل 

 قاَل  كام َنجا, الصمِت  بُخلِق  َختلََّق  َمن َأنَّ  مفاُدها الَعظيمِة, عاينملا منَ  فيها
ُل:  األوَّ

رَأْيــــــُت الكــــــالَم َيــــــزيُن الَفتــــــى
 

 
ــــْد َصــــَمْت   ــــْن َق ــــْمُت َخــــْريٌ ملَِ والصَّ

ــــوْف ــــرُّ اُحلُت ــــْن ُحــــُروٍف َجتُ َفَكــــْم ِم
 

 
IQHَودَّ َأْن َلــــْو َســــَكْت َوَكــــْم َنــــاطٍِق 

, عنِ  الصمِت ف نجاٌة, الصمِت  ويف خٌري, فالصمُت   الصمِت و الرشِّ
 النجاُة. وفيه خٌري, ذلَك  كلُّ  ;السوءِ  عنِ  الصمِت و السيئاِت, عنِ 

ْكرِ  يف والكالمُ  خٌري, اخلريِ  يف الكالمُ ف ,نَعمِ   يف والكالمُ  خٌري, الذِّ
 والرشورِ  الرشِّ  عنِ  الصمَت  أنَّ  كام خٌري, نكرِ ملُ ا عنِ  والنهِي  عروِف ملَ با األمرِ 

 النجاُة. فيه والُفجورِ 
 َصَمَت  َمنْ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا الصمِت  يف النجاةُ  تكونُ  ال فكيَف 

                                                 
 .حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

 ) غري منسوب.١/٢٤٦انظر: الرسالة القشريية ( )١(





 

 

١٥٣ 

 َيعرُف  زمنٍ  يف كانَ  فَقدْ  الكِلمِة, قيمةَ  أهُله َف رَ عَ  نٍ زمَ  يف َيقوُله ?!»َنَجا
َة, الذهَب  َيزنِون كام فَيزنوَنه الكالمِ  قيمةَ  أهَله  نحن زمانِنا ويف والِفضَّ

 الصمِت. ُخلِق  إىل َنكونُ  ما أحوُج 
ُل  ما أمجُل  الصمَت  أنَّ  ذلَك  يف والسبُب   قاَل  اخلالئُق, به َيتجمَّ

 ِكتابِه يف الَبيهقيِّ  عندَ   أَنسٍ  حديِث  ففي ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  ذلَك 
 َأَال  َذرٍّ  َأَبا َيا« :له فقال ذرٍّ  أبا ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  لقي قاَل: اإليامِن) (ُشَعِب 

ا ِخْصَلَتْنيِ  َعَىل  َأُدلَُّك  ا? ِمنْ  يَزانِ ملِ ا ِيف  َوَأْثَقُل  الظَّْهرِ  َعَىل  َأَخفُّ  ُمهَ ِمهَ  »َغْريِ
 أبو قاَل  َبْذٍل. إىل َحتتاُج  وال تَعٍب, إىل َحتتاُج  وال جهٍد, إىل َحتتاُج  ال َيعنِي:

ْمِت, ُطوُل « :قاَل  .čاهللا َرسوَل  يا َبىل ُقلُت: :ذرٍّ   ُلِق,اُخل  َوُحْسنُ  الصَّ
 .IQHالبيهقيِّ  ِروايةُ  هذه »بِِمْثلِِهَام  َالئُِق اَخل  َعِمَل  َما بَِيِدهِ  َنْفِيس  َفَوالَِّذي

 قال: ُأخرى, روايةٌ  (الزهِد) ِكتابِه يف عاصمٍ  أيب ابنِ  وعندَ 
َل  َما بَِيِدهِ  َنْفِيس  َفَوالَِّذي« مَّ  زينةٌ  الصمُت  زينٌة, هي IRH»بِِمْثلِِهَام  َالئُِق اَخل  َجتَ

 َأمَسْكَت  إذا َتتعُب  ال إنََّك  صمَت, إذا َتتَعُب  ال إنََّك  ِحليٍة, غريِ  ِمنْ 
ا َيعنيِه, ال وفيام َيعنيهِ  فيام تكلِّمُ ملُ ا َيتعُب  لساَنَك,  ِمحُْله فهذا الصامُت  أمَّ

 خفيٌف. ظهِره عىل
                                                 

 ).٧٦٤١شعب اإليامن رقم ( )١(
 ).٢الزهد البن أيب عاصم رقم ( )٢(
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) (صحيِح  يف جاءَ  ما َيذكرُ  وكلُّنا باإليامِن, ارتبطَ  والصمُت   البُخاريِّ
 čبِاهللا ُيْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل   ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمنْ 

ا َفْلَيُقْل  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ   بنيَ  ُمرتبِطةٌ  َطرديةٌ  َعالقةٌ  فُهناكَ  ,IQH»لَِيْصُمْت  َأوْ  َخْريً
 الُفجوِر, نِ ـع الصمِت  الرشوِر, نِ ـع الصمِت  والصمِت, اإليامنِ  بنيَ 

 باِح.ملا عنِ  الصمَت  ِء:املالعُ  بعُض  َعدَّ  حتَّى السيِّئاِت, عنِ  الصمِت 
 هِ ـُيؤذي بام َيتكلَّمُ  وال ِه,ـَيعني الذي إالَّ  بيشءٍ  َيتكلَّمُ  وال َيصمُت 

اـَخ  َفْلَيُقْل  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ  čبِاهللا ُيْؤِمنُ  َكانَ  نْ ـمَ «فـ :َريهـغ ُيؤِذي  أو  ْريً
 .»لَِيْصُمْت  َأوْ 

المةُ  الصمِت  ويف  يف الَبيهقيِّ  عندَ  جاءَ  وقد ؤاَخذِة,ملُ ا منَ  السَّ
رُ  كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : أنسٍ  حديِث  ِمنْ  اإليامِن) (شعِب   مراًرا ُيكرِّ
 َتكلَّمَ  إذا ,IRH»َفَسلِمَ  َسَكَت  َأوْ  َفَغنَِم, َتَكلَّمَ  اْمَرأً  اهللاُ َرِحمَ « اجلُملَة: هذه
 َأَرْدُت   لو« قاَل: أسبوٍع, يف تِهاملك لنَفِسه السَلِف  بعُض  عدَّ  حتَّى كالَمه, َيِزنُ 

 هبا َتلفَّظَ  الَّتي الكِلامِت  ِقلَّةِ  ِمنْ  »ألَحصيُته أسبوعٍ  يف ُقلُت  ما ُأحِيصَ  َأنْ 
 .»فسلِمَ  سَكَت  أو فغنَِم, َتكلَّمَ  امَرأً  اهللاُ رِحمَ «

                                                 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب  )١(

, احلث عىل إكرام اجلار والضيف), ومسلم: كتاب اإليامن, باب ٦٠١٨, رقم (جاره
 ).٤٧رقم (

 ).٤٥٨٩شعب اإليامن رقم ( )٢(
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   هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُ ِيض رَ  عمرَ  ؤمننيَ ملُ ا أمريِ  لَهمِ ملُ ا الفاروِق  إىل ولنَنُظرْ 
 ضِحُكه كثُرَ  َمنْ « :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  َيقوُل  − بالَوحِي  َتكونُ  ما أشبهُ  ُتهاملك− 

 كثُرَ  وَمنْ  بِه, ُعِرَف  يشءٍ  ِمن أكثرَ  وَمنْ  بِه, استُِخفَّ  مَزَح  وَمنْ  َهيبتُه, قلَّْت 
 ورُعه, قلَّ  حياُؤه قلَّ  وَمنْ  حياُؤه, قلَّ  سقُطه كثُرَ  وَمنْ  سقُطه, كثُرَ  كالُمه

 نتيجةٌ  IQH»به َأْوىل النارُ  كانِت  قلبُه ماَت  وَمنْ  قلبُه, ماَت  ورُعه قلَّ  وَمنْ 
 النارُ  كاَنِت « والنهايُة: ,»سقُطه كثُرَ  كالُمه كثُرَ  وَمنْ « البدايِة: يف هناكَ  حتِميٌَّة,

  .»بِهِ  َأْوَىل 
 وهو الصحابةِ  بعضِ  عىل بعُضهم دخَل « : رجٍب  ابنُ  َيقوُل 

 ذلَك  سبِب  عن فسَألوهُ  فرًحا, َيتهلَُّل  بَوجِههِ  فإذا فيه; ماَت  الَّذي مَرِضه يف
 ِمنْ  ما أي: الساعِة, هذه يف أوَثَق  يعني: »ِعندي أوثَق  عَملٍ  ِمنْ  ما« فقاَل:
 َأتكلَّمُ  ال كنُت  عَملِني: ِمنْ « مَضْت  الَّتي السنواِت  هذه خالَل  عِمْلته عَملٍ 
 اجلائِزتنيِ  هاَتْني  َيناُل  َمن IRH»سلِمنيمُ لل َسليًام  َقلبي وكان َيعنينِي, ال فيام يف

  النعَمَتْني?!
  َني.ملسمُ لل سليمٌ  وقلُبه َيعنيِه, بيشءٍ  إالَّ  مُ لَيتك ال لِكنَّه مُ لَيتك هوف

                                                 
), ٢٢٥٩), والطرباين يف األوسط رقم (١٢٦رقم ( لمأخرجه ابن أيب الدنيا يف احل )١(

 ).٤٦٤٠والبيهقي يف الشعب رقم (
 ).١/٢٩٤جامع العلوم واحلكم ( )٢(





 

 

١٥٦א א

 ما أشبهُ  ُتهاملوك ! تِهاملك أمجَل  وما−  احلسنُ  يقوُل 
 منَك  أحرَص  َتسمعَ  َأنْ  عىل فُكنْ  جاَلْسَت  إِذا« قاَل: −بالنظِريَّاِت  َتكونُ 
س َأال IQH»القولِ  ُحسنَ  َتعلَّمُ  كام االستِامعِ  ُحسنَ  وَتعلَّمْ  َتقوَل, َأنْ  عىل  ُيدرَّ
س َأال الكالِم?! فنُّ  س َأنْ  ُبدَّ  ال كذلك حاورِة?!ملُ ا فنُّ  ُيدرَّ  الدارُس  ُيدرَّ
 الكالِم. فنَّ  ُحيِسنُ  ال االستِامعِ  فنَّ  ُحيِسنُ  ال فالَّذي الصمِت, فنَّ 

ْثنا إذا إنَّنا  الصمِت; َفضيلةُ  وهي اخللةِ  هذه وَعنْ  اِخلصلةِ  هذه َعنْ  َحتدَّ
 الِقيمِة? َهذه إىل الُوصوُل  كيَف  واحٍد: ُسؤالٍ  إىل النفوُس  هذه َتطلََّعْت 

ٌ  ذلَك  يف والنظرُ  اخلُلِق? هذا إىل َنِصُل  كيَف   َأراَده. ملَِنْ  هنيِّ
Wא 

אWא 
ةِ  سلِف  ِسَريِ  يف اقَرأْ   ِسَري  يف اقَرأْ  اِخلصلِة, هذه مع كانوا كيَف  األُمَّ
 يف أمحدَ  عندَ  واحلديُث −  ِسامكٌ  َيقوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  َسيِِّدهم

 ُجتالُِس  َأكنَت  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ  َسُمرةَ  بنِ  جلابِرِ  ُقلُت  :−)ُمسنِده(
  .IRH»الضِحِك  قليَل  الصمِت  طويَل  كانَ  نَعْم,« :قاَل  ?ملسو هيلع هللا ىلص اهللا َرسوَل 

                                                 

 ).٧٣١مكارم األخالق رقم (أخرجه اخلرائطي يف  )١(
 ).٥/٨٦مسند أمحد ( )٢(





 

 

١٥٧ 

 َل ـطوي كانَ « ملسو هيلع هللا ىلص اهللا وُل ـَرس هو هذا !بَرسولَِك  تأيسِّ ملُ ا اـأهيُّ  فيا
 .čاهللا َرسولِ  ِسريةُ  هذه »الضِحِك  قليَل  الصمِت,
يه إىل ذَهْبت وإذا   اهللاُ ِيض رَ  َبكرٍ  أبو الراشدُ  اخلليفةُ  فهذا حواريِّ

 لِساَنه, أخَرَج  َقدْ  َبكرٍ  بأيب فإذا عمُر, اُملؤِمنني أمريُ  عليه َيدخُل  , هُ نْ  عَ اَىل تعَ 
 الَّذي هذا ُعمُر, يا« قاَل: ?ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  خليفةَ  يا َتصنَعُ  ما عمُر: له فَيقوُل 
ءٌ  َلْيَس « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  سِمْعُت  واِرَد,ملا َأْوَرَدين  إِالَّ  َسدِ اَجل  ِمنَ  َيشْ
تِهِ  َعَىل  اللَِّسانِ  َذْرَب  َيْشُكو  ذرَب  َتشَتكي اجلَسدِ  أعضاءِ  كلُّ  ,IQH»ِحدَّ

 اللسانُ  السليُط, اللسانُ  هو الذرُب  فاللسانُ  اللساِن, َسالطةَ  أي: اللساِن,
, ءٌ  َلْيَس « قاَل: احلادُّ تِهِ  َعَىل  اللَِّسانِ  َذْرَب  َيْشُكو إِالَّ  َسدِ اَجل  ِمنَ  َيشْ  .»ِحدَّ

) (ُسننِ  يف جاءَ  ما هذا وُيؤيِّدُ  مذيِّ ْ  سعيدٍ  أيب حديِث  ِمنْ  الرتِّ
 ْعَضاءَ األَ  َفإِنَّ  آَدمَ  اْبنُ  َأْصَبَح  إَِذا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : اخلُدريِّ 
َها رُ  ُكلَّ  َتُقوُل « وانحناءٍ  وُخضوعٍ  ذلٍّ  يف اللسانَ  َترجو َيعنِي: »اللَِّسانَ  ُتَكفِّ

ِق  :للَِّسانِ  َام  فِينَا اهللاَ  اتَّ  اْعَوَجْجَت  َوإِنِ  اْسَتَقْمنَا اْسَتَقْمَت  إِنِ  بَِك, َنْحنُ  َفإِنَّ
 َسجٍن. طولِ  إىل وَحيتاُج  صمٍت, إىل َحيتاُج  اللسانُ  هذا IRH»اْعَوَجْجنَا

                                                 

 ).٤٥٩٦أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن رقم ( )١(
 ), والرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف حفظ اللسان, رقم٣/٩٦أخرجه أمحد ( )٢(

)٢٤٠٧.( 





 

 

١٥٨א א

ُل  إَِذنْ  ةِ  سلِف  ِسَريَ  اإلنسانُ  َيتأمَّ  َأنْ  َأرادَ  وإذا النجاَة, َأرادَ  إذا األُمَّ
 اخلُلِق. هذا إىل يصَل 

אאW 
 وخطورةِ  عاقبةِ  يف بالتأمُّلِ  عليه اخلُلِق  هبذا التَّخلَُّق  هبا العبدُ  لَيناَل 

 الَّذي اللسانِ  هذا عاقبةِ  يف َيتأمُل ف ,−الكالمُ  وهو− الصمِت  ِضدُّ  هو ما
 َيقوُل: − النِّساءِ  سورةِ  يف َيقوُل −  فاهللاُ هالِك,ملَ ا إىل َيقوُده َقدْ 
﴿B C D E F G﴾ :ُمتكلًِّام  َتراهُ  الناسِ  بعُض  ,]١١٤[النساء 
 عليها, علََّق  إالَّ  وَرقةٌ  َتطريُ  ال يشٍء, كلِّ  يف َيتكلَّمُ  ساِء,ملا ويف صباِحه يف
ا ًرا, أو ساِخًطا, أو ناقًدا, إمَّ ُم, وَهناِره ليِله يف ُمغتاًبا, أو ُمتذمِّ  هوو َيتكلَّ
 والناُس  َيتكلَّمُ  أصبَح  اليوَم, الناسِ  أيدي يف التواُصلِ  قنَواِت  وفرةِ  معَ 

 يف حديُثه فَينتِقُل  شاَء; نْ مَ  ل وُيرِسُل  اللحظِة, نفسِ  يف وَيسَمعوَنه َيَرْوَنه
 فعَل  هو هذا َيُكنْ  م لو عليِه, وباًال  الكالمُ  هذا كانَ  وُربَّام مكاٍن, كلِّ 

 َيعتِقدُ  فيام إالَّ  اإلنسانُ  َيتكلَّمُ  وال الَكالِم, قليَل  كانَ  فِعُلهم َبْل  السَلِف,
 أَبًدا. نفِسه حلُظوظِ  َيتكلَّمُ  ال احلَسناُت, وراِئه ِمنْ  سَيحصُل  أنَّه

 النبيَّ  إنَّ ـف الِم,ـالكَ  عاِقبةِ  يف ْل ـَتأمَّ  الوسيلِة, هبِذه عليَك  هذاـل
  حديِث  ِمنْ  (ُمعجِمه) يف الطَرباينِّ  عندَ  واحلديُث −  َيقوُل 





 

 

١٥٩ 

 .IQH»لِسانِهِ  يف آَدمَ  ابنِ  َخطايا َأكَثرُ « :− َمسعودٍ  بنِ  čعبِداهللا
 الصحابةِ  أَحدَ  َيعودُ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َخيُرُج  :čاهللا عبادَ  احلديَث  هذا وَتدبَّروا

 وُأم  »َكْعُب  َيا َلَك  َهنِيًئا َأوْ  َكْعُب, َيا َأْبِرشْ « له: فقاَل  عليه فدَخَل  َمريًضا,
سةٌ  وهي فقاَلْت  بجانِبِه, كعٍب   أَحدُ  الصحابِة, أحدُ  كعٌب  هذا− ُمتحمِّ

 بُكلِّ  له فقاَلْت  −شاِهدَ ملَ ا مَعه شِهدوا الَّذين أَحدُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  الِزمنيملُ ا
ا عاطِفٍة,  :ملسو هيلع هللا ىلص قال اجلَنَُّة, لَك  َهنيًئا كعُب  يا ِت:املالك هبذه ُتودِّعه وكأهنَّ

 هي مَرِضه: يف وهو َيقوُل  ,čاهللا َرسوَل  يا ُأمِّي هي :كعٌب  قاَل  »َهِذِه? َمنْ «
 فِيَام  َتَكلَّمَ  َكْعًبا َلَعلَّ  َكْعٍب? ُأمَّ  َيا ُيْدِريِك  َما« :قال .čاهللا َرسوَل  يا ُأمِّي

 قد اجلَنَِّة? أهلِ  ِمنْ  أنَّه ُيدريَك  وما أي: .IRH»ُيغنِيهِ  َال  َما َمنَعَ  َأوْ  َيْعنِيِه,  َال 
 .َيعنيهِ  ال فيام مَ لَتك أنَّه اجلَنَّةِ  وبنيَ  بينَه َحيوُل 

َام « َيقوُل: عليه, وَخياُف  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  الَزمَ  جليٌل  صحايبٌّ  فهذا  ُربَّ
ُث  الَّذين نحنُ  َنقوُل  فامذا »َيْعنِيهِ  َال  فِيَام  َتَكلَّمَ   أمرٍ  يف وهناِرنا, ليِلنا يف َنتحدَّ
 َتعنِينا. ال ُأمورٍ  ويف َيعنينا

 الَفضيلِة, هبذه َيتعلََّق  وَأنْ  اخلُلِق, هبذا َيتخلََّق  َأنْ  ؤِمنِ ملُ با فحِريٌّ 
                                                 

 ), والبيهقي يف الشعب١٠٤٤٦, رقم ١٠/١٩٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )١(
 ).٤٥٨٤رقم (

 ).٧١٥٧), والطرباين يف األوسط رقم (١١٠أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت رقم ( )٢(





 

 

١٦٠א א

 فيه كُثرَ  زَمنٍ  يف الصمِت  َثقافةَ  الثَّقافةَ  هذه ُيشيعَ  أن جاِهًدا وْلُيحاِوْل 
 الكالُم.

o





 

 

١٦١ אאא

F١٨E 
 א א  א   

o 

 والِ ـاألق يف دِّ ـاحل اوزةُ ـوُجم  اخلروُج  هو: وُّ ـالُغل الكرامِ  معاَرش 
 واألفعاِل.

طِ  منَهِج  َعنْ  اخلروُج  هو: الُغلوُّ   واالعتِداِل. التَّوسُّ
 األهواِء. أهُل  أهُله األُمُم, َويالتِه ِمنْ  عاَنْت  قديمٌ  مَرٌض  الُغلوُّ 

رَ  دْ ـوقَ  , ِمنَ   اهللاُ حذَّ رَ  الغلوِّ  فقاَل  هـُدعاتِ  نْ ـمِ  وحذَّ
: ﴿A B C D E F G H I 

J K L﴾ :١٧١[النساء[. 
 A B C D E F G H I J﴿ وقال:

K L M N O P Q R S T U V 
W﴾ ٧٧ئدة:ام ل[ا[. 

لسلةِ  هذه يف حديُثنا وـه وُّ ـوالُغل  هـكِلمِ  عِ ـجوام ِمنْ  ةِ ـباركملُ ا السِّ
. 
 أنسٍ  حديِث  ِمنْ  (ُمسنِده) يف أمحدُ  رواهُ  َما وـهُ  عُ ـاجلامِ  وحديُثنا

N

N





 

 

١٦٢א א

:  ٍَّق فْ رِ بِ  يهِ فِ  والُ غِ وْ أَ فَ  نيٌ تِ مَ  ينَ الدِّ  اَذ هَ  نَّ إِ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أن«IQH. 
ينُ  هذا  به, بالتديُّنِ  وسابِقوا فساِرعوا اجلميَع, وَيَسعُ  عظيمٌ  الدِّ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َهدَي  فيه السالُك  َيسُلَك  أن به ُيقصدُ  هنا والرفُق  بِرْفٍق, ولِكنْ 
. وال َجفاءٍ  وال َتفريطٍ  وال إفراطٍ  بَغْريِ    ُغلوٍّ

يِن, يف الُغلوِّ  عنِ  َتنَهى الَّتي واألحاديُث  اآلياُت  هي وَكمْ   فَقدْ  الدِّ
َته ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ربَّى ته يف  عبَّاسٍ  ابنَ  َيأُمرُ  ُهو فها ;ذلَك  عىل ُأمَّ  َحجَّ

 لَريمَي  ;»َىص اَحل  ِيل  ُقطْ ال َعبَّاٍس, اْبنَ  َيا« قاَل: اِجلامرَ  َيرمَي  َأنْ  أرادَ  ِعنَدما
 صغرياٍت, حصياٍت  سبعَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  يدِ  يف فوَضَعها هبِنَّ  فَأَتى اِجلامَر, هبا

 َأْمَثاَل « قاَل: مَعُه, وَمنْ  الصحابةَ  ُيِري فرَفَعها ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  كفُّ  احتَوْهتا
َ أَ  ايَ « قاَل: ُثمَّ  −فاْرُموا َهؤالءِ  بَأمثالِ  أي:− »َفاْرُموا َهُؤَالءِ   مْ اكُ يَّ إِ  اُس النَّ  اهيُّ

 هذا َيعنِي: IRH»ينِ الدِّ  ِيف  وُّ لُ غُ ال مُ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  َك لَ هْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  ,ينِ الدِّ  ِيف  وَّ لُ غُ الوَ 
 ووَضعَ  غاَىل  قد فإنَّه هبا; َيرِمي َحصاةٍ  َحجمِ  يف احلدَّ  سيَتجاوزُ  الَّذي العبدُ 
ُة. فيه وَهتِلُك  فيه َهيِلُك  موضعٍ  يف نفَسه  األُمَّ

 − مسِلمٍ  عندَ −  مسعودٍ  ابنِ  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  َبْل 
                                                 

 ).١٩٩ −٣/١٩٨مسند أمحد ( )١(
, رقم التقاط احلىص), والنسائي: كتاب مناسك احلج, باب ١/٢١٥أخرجه أمحد ( )٢(

 ).٣٠٢٩ناسك, باب قدر حىص الرمي, رقم (مل), وابن ماجه: كتاب ا٣٠٥٧(





 

 

١٦٣ אאא

رهاـُيك IQH»ونَ ـعُ طِّ نَ تَ ملُ ا َك لَ هَ  ,ونَ ـعُ طِّ نَ تَ ملُ ا َك لَ هَ  ,ونَ ـعُ طِّ نَ تَ ملُ ا َك لَ هَ « قاَل:  رِّ
 .اثالثً 

 :عونَ تنطِّ ملُ ا« :)ُمسلمٍ  (َصحيِح  شارُح   النوويُّ  اإلمامُ  َيقوُل 
 َهؤالءِ  IRH»مأقواهلِ و مفعاهلِ أَ ب دودِ لحُ ل زونجاوِ ملُ ا غالونملُ ا قونتعمِّ ملُ ا
 , احلَكيمُ  الشارعُ  وَضَعه الَّذي احلدَّ  َجتاَوزوا الَّذين تنطِّعونملُ ا

. أهُل  ُهمْ  هؤالءِ  تفريًطا, أو إفراًطا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  َمنهَج  َيتَجاَوزونَ  الَّذين  الُغلوِّ
 ِعندَ  واحلديُث  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُحنيٍف  بنِ  سهلِ  حديِث  ويف

 َام نَّ إِ فَ  ,مْ كُ ِس فُ نْ أَ  َىل عَ  وادُ دِّ َش تُ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  الكبِري) (ُمعَجِمه يف الطَرباينِّ 
 .ISH»مْ هِ ِس فُ نْ أَ  َىل عَ  مْ هِ يدِ دِ ْش تَ بِ  مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  َك لَ هَ 

مةِ ملُ ا هذه يف ذَكْرُهتا أحاديَث  ثالثةُ   منَ  التحذيرِ  عنِ  َتتكلَّمُ  كلُّها قدِّ
يِن, يف الُغلوِّ   عليه وقعَ  الُغلوِّ  يف وَقعَ  َمنْ  أنَّ  فيها: شَرتكُ ملُ ا والقاسمُ  الدِّ

ْمُتها الَّتي األحاديِث  هذه مجيعِ  يف اهلالُك,  شَرتُك:ملُ ا القاسمُ  غِريها ويف قدَّ
 َك لَ هَ « »مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  َك لَ هْ أَ  هُ نَّ إِ فَ « اهلالكُ  إالَّ  هلُمْ  ليَس  الُغلوِّ  أهَل  أنَّ 
 فَمنْ  »مْ هِ ِس فُ نْ أَ  َىل عَ  مْ هِ يدِ دِ ْش تَ بِ  مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  َك لَ هَ  َام نَّ إِ فَ « »ونَ عُ طِّ نَ تَ ملُ ا

                                                 
 ).٢٦٧٠تنطعون, رقم (مل, باب هلك الم: كتاب العمسلمأخرجه  )١(
 ).١٦/٢٢٠للنووي ( مسلمرشح صحيح  )٢(
 ).٥٥٥١, رقم ٦/٧٣عجم الكبري (ملا )٣(





 

 

١٦٤א א

 صائٌر. اهلالكِ  إىل أنَّه مْ  لَ فْلَيع −الُغلوِّ  طريِق − الطريِق  هذا يف َنْفَسه وضعَ 
ةً  لُكمْ  هذا وَحديثي− األبناءِ  معاَرش  !اهللا عبادَ   مظاِهرِ  ِمنْ  −خاصَّ

ِة; شباِب  ِمنْ  األبناءُ  همُ  بالغلوِّ  سَتهَدفنيملُ ا وَأكَثرُ  وُصوِره, الُغلوِّ   لِذا األُمَّ
: َمظاهرِ  عىل فواَيتعرَّ  َأنْ  عَلْيهم  الُغلوِّ

 אWא
ينِ  منَ  ليَسْت  بِعباداٍت  اآلَخرين أوِ  النفِس, إلزامُ   باِب  ِمنْ  الدِّ

ِب   َنْفسَك  يف داِعًيا َتَرى أو إنساًنا, َتَرى فحينَام العاَملِني, ربِّ  إىل التَّقرُّ
ُب  بِعبادةٍ  ُمكلزيُ  , أنَّه مْ  لَ فاع ينِ الدِّ  ِمنَ  ليَسْت  čاهللا إىل هبا َتتقرَّ ةُ  وَله ُغلوٌّ  عدَّ

 ُصوٍر:
W 

 (َصحيِح  يف ديُث ـواحل−  اسٍ ـعبَّ  نِ ـاب حديِث  يـفف
(  يف قائمٍ  هناكَ  بَرُجلٍ  هوَ  فإذا الناسِ  يف َخيُطُب  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قامَ  :−الُبخاريِّ

 قومَ يَ  نْ أَ  رَ ذَ نَ  ,رسائيَل إِ  أبو َهذا قالوا: »َهَذا? َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  الشمسِ  َحرِّ 
 ,čاهللا إىل َيتقرَب  َأنْ  َأرادَ  :َنذر− صومَ ويَ  ,مَ تكلَّ يَ  وال لَّ ستظِ يَ  وال دَ قعُ يَ  وال

َب  ولِكنَّه  ,قعدَ يَ  وال قومَ يَ  نْ أَ  رَ نذَ  َمرشوعٍة, غريِ  بِعبادةٍ  čاهللا إىل َتقرَّ
 مْ لَّ كَ تَ يَ لْ فَ  هُ ورُ مُ « : فقاَل  −صومَ ويَ  ,مَ تكلَّ يَ  وال ,لَّ ستظِ يَ   وال





 

 

١٦٥ אאא

  .IQH»هُ مَ وْ َص  مَّ تِ يُ لْ وَ  ,ْد عُ قْ يَ لْ وَ  لَّ ظِ تَ ْس يَ لْ وَ 
ا صوَمه, ُيتِمَّ  أنْ  :رشوعةُ ملَ ا هي الرابِعةُ  هذه  منَ  فهي الثالُث  هذه أمَّ

, يِن. عن اخلروِج  وِمنَ  االنِحراِف, وِمنَ  الُغلوِّ  الدِّ
W 
 ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيَرى :−أيًضا الُبخاريِّ  عندَ −  أنسٍ  َحديِث  يف

ةِ  ِمنْ  َيش ملا َيسَتطيعُ  ال− هيْ ابنَ  بنيَ  ىادَ ُهي  رُجًال   َختُطَّانِ  قَدماهُ  اإلرهاِق  ِشدَّ
 قالوا »ا?َذ هَ  اُل ـبَ  اـمَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل ف −َحيِملونه أبناُؤه َتعاَهَده ,األرضِ  يف
 طاقتِه, فوَق  نفَسه كلََّف  َيرَكب, وال َيعنِي:− مَيش يَ  نْ أَ  رَ ذَ نَ  :čاهللا َرسوَل   يا

 هِ ِس فْ نَ  اَذ هَ  يِب ذِ عْ تَ  نْ عَ  اهللاَ نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  −اهللاُ َأراَدها ما بِعبادةٍ  َنْفَسه َألَزمَ 
ِ غَ لَ   .IRH»ْب كَ َريْ َفلْ  هُ ورُ مُ  ,يٌّ ن

W 
 بنيَ  ممدودٍ  بحبلٍ  فإذا َسواٍر, َمسِجِده ويف َمسجَده ملسو هيلع هللا ىلص َيدُخُل 

 اُملؤِمنني ُأمِّ − ينَب لزَ  حبٌل  هذا قالوا: احلبِل, هذا ِرسِّ  َعنْ  فسأَل  ,ْني تَ يَ سارِ 
                                                 

 ). ٦٧٠٤, رقم (النذر فيام ال يملكأخرجه البخاري: كتاب األيامن والنذور, باب  )١(
 ),١٨٦٥, رقم (إىل الكعبة من نذر امليشأخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب  )٢(

 ).١٦٤٢: كتاب النذر, باب من نذر أن يميش إىل الكعبة, رقم (مسلمو





 

 

١٦٦א א

ْت  إذا َيعنِي:− به تقَ علَّ تَ  ْت فَرتَ  إذا −ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  زوجةِ   يف صالِهتا يف فَرتَ
ْت, إذا لِكنَّها هللا, َتقومُ  اهللاَ َتتعبَّدُ  بِه, ْت قَ علَّ تَ  الليلِ  قيامِ   كَسَلت أي: فَرتَ

 َرتَ فَ  اذَ إِ فَ  هُ اطَ َش نَ  مْ كُ ُد َح أَ  لِّ َص يُ لِ  وهُ لُّ ُح  ,َال « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  −به ْت قَ علَّ تَ  وَتِعَبت
. عنِ  خروٌج  أيًضا هذا IQH»ْد عُ قْ يَ لْ فَ   احلدِّ

Wא 
 سَفرٍ  يف خَرْجنا قاَل: هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  جابرٍ  حديِث  يف جاءَ 

رَ  الرجُل  هذا مِرَض و ,هرأَس  فشجَّ  رٌ حجَ  انَّ مِ  ًال رُج  فأصاَب   َأنْ  عليه وُقدِّ
 َأنْ  يل َتَرْونَ  ْل هَ  :مَعهُ  وَمنْ  هأصحابَ  َل فسأَ  الُغسِل, إىل فَيحتاَج  َحيتِلمَ 
مَ  مَ  َأنْ  لَك  َنَرى ال قالوا: ?−َأغتِسَل  َأنْ  َأستطيعُ  ال− َأتيمَّ  قاِدرٌ  وأنَت  َتتيمَّ
 رَجعوا امَّ لَ فَ  ,فوِره ِمنْ  فامَت  اءُ ملا ُجرَحه فَأصاَب  َل فاغتَس  االغتِساِل, عىل
 والُ أَ َس  َال أَ  ,اهللاُ مُ هُ لَ تَ قَ  وهُ لُ تَ قَ « :فقاَل  اخلِرب, هبذا ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َأخَربوا دينةِ ملا إىل

 .IRH»اُل ؤَ السُّ  يِّ عِ ال اءُ فَ ِش  َام نَّ إِ  وامُ لَ عْ يَ  مْ  لَ  ذْ إِ 
 اآلَخرين, ادِ ـإرش ويف الَفتَوى, يف حتَّى دَّ ـاحل اَوزواـج حينَامف

                                                 

, )١١٥٠, رقم (ما يكره من التشديد يف العبادةأخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب  )١(
), من ٧٨٤, رقم (أمر من نعس يف صالتهسافرين, باب مل: كتاب صالة امسلمو

 .حديث أنس 
 ).٣٣٦جروح يتيمم, رقم (ملأبو داود: كتاب الطهارة, باب يف اأخرجه  )٢(





 

 

١٦٧ אאא

 َام نَّ إِ  وامُ لَ عْ يَ  مْ  لَ  ذْ إِ  والُ أَ َس  َال أَ  ,اهللاُ  مُ هُ لَ تَ قَ  وهُ لُ تَ قَ « قاَل: −عَلْيهم والتَّضييِق 
; مظاهرِ  ِمنْ  َمظهرٌ  هذا ,»اُل ؤَ السُّ  يِّ عِ ال اءُ فَ ِش   إنساًنا رَأْيَت  فإذا الُغلوِّ

. أهلِ  ِمنْ  أنَّه مْ  لَ فاع č هللا ِعبادتِه يف احلدَّ  َيتجاوزُ   الُغلوِّ
 Wאאא

, يف الُغلوُّ  أوِ  دِح,ملا يف الُغلوُّ   َمنْ  رَأْيَت  فإذا دِح ملا يف الغلوُّ ف الذمِّ
, منَ  هذا أنَّ  مْ  لَ فاع مكانتِه فوَق  مدوَح ملا صاِحَبه َيرفعُ  َمدًحا َيمَدُح   الُغلوِّ
 يف ذَكْرُهتا الَّتي اآليةُ  هذه فيِهم جاَءْت  وكام والنصاَرى, اليهودُ  فعَل  كام
مِة,ملُ ا  k l m n o p q r﴿ قدِّ

s t﴾ :ِمنَ  هذا ]٣٠[التوبة ; م الُغلوِّ  َمكانتِهم ِمنْ  َأخَرجوهم ألهنَّ
َمْت: الَّتي اآليةِ  يف جاءَ  وكام ,čهللا َعبيدٌ  وُهمْ   A B C﴿ َتقدَّ

D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a b﴾  َ١٧١[النساء: اآلية[. 
رَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  َنِجدُ  لذا , هذا ِمنْ  أصحاَبه حذَّ رَ  الغلوِّ  أصحاَبه وحذَّ

رَ  سَلِك,ملا هذا ِمنْ   األهواِء, أهلِ  ِمنْ  نابِتةٌ  فيِهم َينُبَت  َأنْ  أصحاَبه وحذَّ
 ىارَ ـَص النَّ  ِت رَ طْ أَ  َام كَ « وَمتَدحوين عَيلَّ  ُتْثنوا ال أي: »وِين رُ طْ تُ  َال « اَل:ـفق





 

 

١٦٨א א

 .ملسو هيلع هللا ىلص IQH»هِ ولِ ُس رَ وَ  čاهللا َد بْ عَ  :واولُ قُ فَ  ,ٌد بْ عَ  انَ أَ  َام نَّ إِ  ,مَ يَ رْ مَ   نَ ابْ 
, أهُل  فيه َيَقعُ  ما أكثَرُ  وهذا الذمَّ  دُح ملا وُيقابُِل   َيُذمُّون ما وأقَىص  الغلوِّ

 َمنْ  َيرمون دائًام  َجتُِدهم فالُغالةُ  والزندقُة, والفسوُق  الكفرُ  ُخمالِفيِهمُ  به
 عاملًِا. كانَ  وإِنْ  حتَّى والُفسوِق  بالكفرِ  َسِريهم عىل َيْرسِ  م لو خاَلَفهم

 ;لمِ العِ  طَلبةِ  وعىل ءِ لامالعُ  عىل ُجرأةٌ  عنَدهم الُغلوِّ  أهَل  َجتِدُ  هلذا
م  يف َحديٌث  له ليس إنسانٍ  ِمنْ  رَأْيَت  فإذا َمنهجِهْم, يف ُخيالفوَهنم ألهنَّ

 مْ  لَ فاع الربانِيِّني; ءِ لامالعُ  ُمهامجةَ  إالَّ  ِكتاٍب  يف وال ُمنتًدى, يف وال َجملٍس,
. أهلِ  ِمنْ  أنَّه  الُغلوِّ

) (صحيِح  ويف  ًال ُج رَ  ٌل ُج رَ  يمِ رْ يَ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  الُبخاريِّ
 .IRH»َك لِ َذ كَ  هُ بُ احِ َص  نْ كُ يَ  مْ  لَ  نْ إِ  هِ يْ لَ عَ  دَّ تَ ارْ  الَّ إِ  ,رِ فْ كُ البِ  يهِ مِ رْ يَ  َال وَ  ,وِق ُس فُ البِ 

 االنحراِف  يف َيَقعون حينَام الشباِب  أبنائِنا ِمنْ  عددٍ  عندَ  ُمصيبةٌ  وهذه
رون رَ  وُربَّام حوِهلم, ِمنْ  اُملجتمعاِت  فُيكفِّ رَ  والَدْيه, كفَّ رَ  إخواَنه, وكفَّ  وكفَّ

 َيَرى وال فَقْط, َنفَسه َيَرى أنَّه ذلَِك  يف والسبُب  فيها, َيعيُش  الَّتي البيئةَ 
                                                 

  c d e ﴿أخرجه البخاري: كتاب أحاديث األنبياء, باب قول اهللا تعاىل:  )١(
f g h   i j﴾) من حديث عمر ٣٤٤٥, رقم ,(. 

), ٦٠٤٥, رقم (ما ينهى من السباب واللعنأخرجه البخاري: كتاب األدب, باب  )٢(
 .من حديث أيب ذر 





 

 

١٦٩ אאא

 فيِه. وقعَ  الَّذي الغلوِّ  هذا بسبِب  غَريه
 אאWא

م  َرَمْوهم حينَام هلذا غَريهم, وَحيتِقرون غِريِهم, عىل َيرتفَّعون أهنَّ
م قليٍل; قبَل  بالُكفرِ  . عىل الَّذين وهمُ  ؤمنني,ملُ ا همُ  أنفَسهم َيَرْون ألهنَّ  احلقِّ

 ئٍ رِ امْ  ِب ْس َح بِ « :−مسِلٍم) (صحيِح  يف جاءَ  كام− َيقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا
ِّ  نَ مِ  م هؤالءِ  َجتِدُ  IQH»مَ لِ ْس ملُ ا اهُ َخ أَ  رَ قِ َحيْ  نْ أَ  الرشَّ روا ألهنَّ  املُجتمعاِت  كفَّ

 مسجٍد, يف مَعُهم ُيصلُّون وال َجملٍس, يف ُجيالِسوهنم ال عليِهم وَترفَّعوا
وايا, بعضِ  يف قابِعون وَتراُهم  َجمالَس  يف أو هجورِة,ملا والبيوِت  الزَّ

م ;أحدٌ  َيرتاُدها ال , عىل فَقطْ  ُهمْ  أهنُمْ  َيُظنُّون ألهنَّ    ملسو هيلع هللا ىلص وحبيُبنا احلقِّ
َ  لنا, وأوضَح  أرشَدنا,  النبيَّ  هذا أعظمَ  ما اهللاُ يا−  وبنيَّ

 اَس النَّ  طُ الِ ُخيَ  يذِ الَّ  نُ مِ ؤْ ملُ ا« قال: −هذا مثَل  َيتدبَّرُ  الَّذي العاقُل  فأينَ  لنا,
 طُ الِ ُخيَ  َال  يذِ الَّ  نَ مِ  ارً ْج أَ  مُ ظَ عْ أَ « األَذى هذا كان َأيا »مْ اهُ ذَ أَ  َىل عَ  ِربُ ْص يَ وَ 

 .IRH»مْ اهُ ذَ أَ  َىل عَ  ِربُ ْص يَ  َال وَ  اَس النَّ 
                                                 

), ٢٥٦٤وخذله, رقم ( ملسلما لمحتريم ظ: كتاب الرب والصلة, باب مسلمأخرجه  )١(
 .من حديث أيب هريرة 

), وابن ماجه: ٢٥٠٧), والرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٢/٤٣أخرجه أمحد ( )٢(
 .), من حديث ابن عمر ٤٠٣٢, رقم (الصرب عىل البالءكتاب الفتن, باب 





 

 

١٧٠א א

  .»ٍق فْ رِ بِ  يهِ فِ  والُ غِ وْ أَ فَ  نيٌ تِ مَ  ينَ الدِّ  اَذ هَ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوُل  صدَق  نَعمْ 
  אWא

م !هؤالءِ  عندَ  َجتُِدها عجيبةٌ  ُجرأةٌ  وهناكَ  َني,ملسملُ ا ِدماءِ  استباحةُ   أهنَّ
 قليٍل, قبَل  َكفَّروه وَقدْ  دَمه َيستَبيحون ال وكيَف  ,لمِ سملُ ا دمَ  َيستَبيحون
 َبْل  فَحسُب, هذا ليَس  دَمه, َيستَبيحون ُهمْ  هلذا عليِه?! وَترفَّعوا واحتََقروه
بون ةِ  يف موجودٌ  وهذا َدِمه, بإِراقةِ  čاهللا إىل َيتَقرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أخَربَ  حينَام اليوَم, األُمَّ

 ِيض رَ  الصحابةُ  قاَل  القتُل, فيه وَيكثُرُ  سلَِم,ملا لمُ سملا فيه َيقتُُل  سيَأِيت  زَمنٍ  َعنْ 
 َبْعُضُكمْ  َيْقتُُل  َال,« قاَل: ِرشكني?ملُ ا َيقتُلون čاهللا َرسوَل  يا :مهُ نْ  عَ اَىل تعَ  اهللاُ

 بعًضا بعُضنا َيقتُُل  َأْي: ?čاهللا سوَل رَ  يا يومئذٍ  ناقولُ عُ  ناومعَ  قالوا: ,»َبْعًضا
َفعُ  إِنَّهُ « :قاَل  ?čاهللا سوَل رَ  يا يومئذٍ  ناقولُ عُ  ناومعَ   ,انِ مَ الزَّ  كَ اذَ  وُل قُ عُ  لَُرتْ

 وسطِ  يف َيدخُل  إنسانٍ  يف َتقولونَ  فامذا وإالَّ  ُعقوٍل, بدونِ  IQH»اءٌ بَ هَ  هُ لَ  ُف لُ َخيْ وَ 
رُ  فيَقتُلهم مكانٍ  يف أو سوٍق, يف أو َمسجٍد, يف سلِمني,ملُ ا  َأنْ  ُيريدُ  نفَسه ُيفجِّ

َب  أُ  حينَام !هذا عاقلٍ  أيُّ و !هذا عقلٍ  أيُّ  ?čاهللا إىل َيتقرَّ  ال الَّذي الشابُّ  َيتجرَّ
َث  بل دماُغه, ُغِسَل  قد البعُض: َيقوُل  كام َأقوُل  أُ  دماُغه, ُلوِّ  وَيقتُُل  وَيتجرَّ
ُب  أنَّه بحسبِه والِدَته, أو والَده  اللَّْوثِة, هبذه ُأصيَب  أنه والسبُب  ,čاهللا إىل َيتقرَّ

                                                 

, رقم التثبت يف الفتنة), وابن ماجه: كتاب الفتن, باب ٤/٣٩١أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث أيب موسى األشعري ٣٩٥٩(





 

 

١٧١ אאא

ةً  َجيِدون الدِم, استِباحةُ  وهي   .الدماءِ  يف َلذَّ
 هذه سَتِجدُ  فيها دواجِ وُ  إذا ملِ العا يف ُبقعةٍ  أيِّ  يف إليِهمْ  انُظرْ  هلذاو

 إالَّ  أنقاِضها عىل ليَس  الدماُر, إالَّ  فيها ليَس  اخلراُب, إالَّ  فيها ليس الُبقعةَ 
ًرا وال َتنميًة, وال ُعمراًنا, فيها َجتِدُ  ال اخلراُب,  وهو هَكذا أبًدا, َتطوُّ

 إالَّ  ُجمتمعٍ  يف أو بلٍد, يف الغلوِّ  صوُت  ارتَفعَ  ما الزمانِ  قديمِ  منذُ  شأُهنم,
 : ﴿c d اهللاُ قاَل  لذا والدماُر; اخلراُب  فيهِ  وَعال

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

ا انَتبِهْ − ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا وَيقوُل  ضون وأنَت  فأنا باَركُ ملا أهيُّ  الِفتنِة, هلذه ُمعرَّ
 َحتتاُجه فإنََّك  احلديِث  هلذا انَتبِهْ  وأقوُل: الِفتنِة, هلذه ُعرضةً  أشدُّ  وَأبناُؤنا
 َمرحلةٍ  إىل بَِك  انَتَقلوا ال, ُقلَت: فإذا .لًام ُمس اقُتْل  َيقوُل: َمنْ  َيأتيَك  حينَام
م ُتقَتُل; أو اقُتْل  هلا: ُيقاُل  ُأخَرى  هلذا ُتقَتُل; أو اقُتْل  الدَم, َيسَتبيحونَ  ألهنَّ
 هِ دِ يَ بِ  هُ ُس أْ رَ وَ  هُ تُ يَ اِص نَ  ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  ُل اتِ قَ البِ  وُل تُ قْ ملَ ا يءُ َجيِ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا

ِ لَ تَ قَ  اَذ هَ  بِّ رَ  :وُل قُ يَ  ,اـمً دَ  ُب َخ ْش تَ  هُ اُج دَ وْ أَ وَ   نَ ـمِ  هُ يَ نِ ْد يُ  ىتَّ َح « قاَل: »ين
 :قوُل يَ  قاتُِله األُخرى باليدِ  ُمتلبِّدٌ  وهو َيٍد, يف هوناصيتُ  هرأُس  IQH»شِ رْ عَ ال

                                                 
), ٣٠٢٩أخرجه الرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة النساء, رقم ( )١(

), من حديث ابن عباس ٤٠٠٥والنسائي: كتاب حتريم الدم, باب تعظيم الدم, رقم (
.  





 

 

١٧٢א א

  .»شِ رْ عَ ال نَ مِ  هُ يَ نِ ْد يُ  ىتَّ َح « قاَل: .نيلَ قتَ  هذا ربِّ 
 ,čاهللا َرسولِ  َمنهَج  وُخذْ  ,čاهللا طريَق  واسُلْك  ,čاهللا بِدينِ  َتديَّنْ  ,نَعمْ 

فِق, عليَك  ولِكنْ   ِمنْ  ُنِزعَ  وما زاَنُه, إالَّ  يشءٍ  يف كانَ  ما الرفَق  فإِنَّ  بالرِّ
  شاَنُه. إالَّ  يشءٍ 

o





 

 

١٧٣ אאא

F١٩E 
א   אא 

o 

 َطعُمها الَّتي والكأُس  األشنُع, واألمرُ  األفظعُ  اخلَْطُب  هوَ  وُت ملا
اِت, هاِدمُ  هو وُت ملفا وأبشُع, أكرهُ  ُق  اللذَّ  وقاطعُ  اجلامعاِت, وُمفرِّ

 للكرهياِت. واجلالُب  الراحاِت,
ا داٍر, إَىل  دارٍ  ِمنْ  جٌرس  ولِكنَّه طاِف,ملا ِهنايةَ  ليَس  وُت ملوا  إىل فإمَّ

ا َجنَّةٍ   .نارٍ  إىل وإمَّ
ـــْو ـــاوَل ـــا ُتِرْكنَ ـــا إَِذا ِمْتنَ  َأنَّ

 

 ْوُت َراَحـَة ُكـلِّ َحـيٍّ مَ  لَلَكاَن ا 
ـــــا ـــــا ُبِعْثنَ ـــــا إَِذا ِمْتنَ  َوَلكِنَّ

 

 IQHَوُنْسَأُل َبْعَدَها َعـْن ُكـلِّ َيشِّ 
 » : ﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª قاَل 

 .]٧[التغابن: ﴾³ ² ± ° ¯ ® ¬
لسلةِ  هِذه ويف  قولِه َعنْ  حديُثنا ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جواِمعِ  ِمنْ  باركةِ ملُ ا السِّ
: » َْمذيُّ  رواهُ  حديٌث  وُت,ملا »اِت ذَّ اللَّ  مِ ذِ اهَ  رَ كْ ذِ  وارُ ثِ كْ أ  الرتِّ

                                                 

اختلف يف قائله, فقيل: عيل بن أيب طالب, وقيل: أبو دلف الشاعر, انظر: الفاضل  )١(
), وتاريخ ١٢٠وردي (ص:لام), وأدب الدنيا والدين ل١٣ربد (ص:لمالفاضل ل

 ).١٤/٤٠٧بغداد (

N

N





 

 

١٧٤א א

 .IQH ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمنْ 
ةَ  ُيرِشدُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  إنَّ   ُيكثِروا َأنْ  الَقصريِ  اجلامعِ  احلَديِث  هذا يف األُمَّ

 ويف أفهاِمهم, ويف َألسنتِِهم, عىل ِذكِره ِمنْ  ُيكثِروا ,اِت ذَّ اللَّ  مِ دِ ها ِذكرِ  ِمنْ 
 هذا ألنَّ  ;اِت ذَّ اللَّ  مِ دِ ها ِذكرِ  ِمنْ  ُيكثِروا أعُينِهم, بنيَ  ُقلوِهبم, ويف ُعقوِهلم,

  ؤمِن.مُ لل َأفضليَّةٍ  دليُل 
 ِمنَ  رُجًال  أنَّ   ُعمرَ  ابنِ  حديِث  ِمنْ  ماَجْه) ابنِ  (ُسننِ  فِفي

 :قاَل  ?أفضُل  اُملؤِمنني أيُّ  ,اهللاَ سوَل رَ  يا :قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  إىل جاءَ  األَنصارِ 
 :قاَل  −وأفطنُ  َأذَكى َيعنِي:− ?أكيُس  املُؤِمنني فأيُّ  :قاَل  »اقً لُ ُخ  مُ هُ نُ َس ْح أَ «
 َك ـئِ ولَ أُ  ا,ادً َد ـعْ تِ اْس  هُ َد عْ بَ  َام  لِ  مْ هُ نُ َس ْح أَ وَ  ا,رً ـكْ ذِ  ِت وْ ـمَ لْ لِ  مْ هُ رُ ثَ كْ أَ «

 .IRH»اُس يَ كْ األَ 
 ُفالنٍة, أو ُفالنٍ  موِت  َعنْ  خربٌ  َيأتينا مساءٍ  كلِّ  ويف صباٍح  كلِّ  ففي

َ  َنذهُب  ا فنُفاَجأُ  واحدٍة, َجنازةٍ  عىل لنُصيلِّ  فكَفى اجلَنائِز, منَ  أعدادٌ  بأهنَّ
 واعًظا. املوِت ب

                                                 

, رقم وتملما جاء يف ذكر ا), والرتمذي: كتاب الزهد, باب ٢/٢٩٣أخرجه أمحد ( )١(
), ١٨٢٤وت, رقم (ملـ, باب كثرة ذكر ازـاب اجلنائـ), والنسائي: كت٢٣٠٧(

 ).٤٢٥٨وت واالستعداد له, رقم (ملماجه: كتاب الزهد, باب ذكر ا وابن
 ).٤٢٥٩وت واالستعداد له, رقم (ملأخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر ا )٢(





 

 

١٧٥ אאא

 منَ  املً ُمؤ صوًتا ذلَك  َيكونَ  َأنْ  َينَبغي ُحتَمُل  جنازةً  رأيَت  فُكلَّام
ُرك هذا ألنَّ  وِعظِة;ملا رين −čاهللا عبدَ  يا− ُيذكِّ  إليهِ  نحنُ  بَمآلٍ  وُيذكِّ

 صاِئرون.
 ُبدَّ  ال حقائَق  ,احلقائِق اخلمسِ  هذه حوَل  َيدورُ  املوِت  عنِ  واحلديُث 

 أذهانِنا: يف حاِرضةً  َتكونَ  َأنْ 
אWא 

 وُت ملفا استِثناءاٌت, ُهناكَ  ليَس  اخلَلِق, مجيعِ  عىل حقٌّ  وَت ملا أنَّ 
 : قاَل  وُت,ملا عليه َجيِري خملوٍق  فكلُّ  اخللِق, مجيعِ  عىل حقٌّ 
﴿f g h i j k l m n o﴾ :٨٨[القصص[. 

 : ﴿o p q r s t u v w x وَيقوُل 
y﴾ :٢٧−٢٦[الرمحن[. 

 الَّ إِ  هَ لَ إِ  َال  يذِ الَّ  ,َك تِ زَّ عِ بِ  وذُ عُ أَ « َيقوُل: كانَ  أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُدعاِئه ِمنْ  وكانَ 
 .IQH»ونَ وتُ مُ يَ  نُّ اجلِ وَ  ُس نْ اإلِ وَ  ,وُت مُ يَ  َال  يذِ الَّ  ,َت نْ أَ 

                                                 

, ﴾x y z ﴿أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل:  )١(
كتاب الذكر والدعاء, باب التعوذ من رش ما عمل, رقم : مسلم), و٧٣٨٣رقم (

 .), من حديث ابن عباس ٢٧١٧(





 

 

١٧٦א א

ُدها آيةٌ  وهناكَ  ْرهتا, جنازةً  رَأْيت كلَّامف عليها, َنُمرُّ و ,ُنردِّ  لوو َتذكَّ
 أرشُف  فهوَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسوَل  لكانَ  األرضِ  هذه يف ُخيلَّدَ  َأنْ  ألَحدٍ  كان

 ﴾Ó Ô Õ Ö﴿ َلُه: اهللاُ  قاَل  ولِكنْ  ,čاهللا إىل اخللِق  وأحبُّ  اخللِق,
 Ó Ô Õ﴿ :الدوامِ  عىل َنستذِكُرها َأنْ  ُبدَّ  ال حقيقةٌ  وهذه ]٣٠[الزمر:
Ö﴾. 

 احلقيقةِ  هبذه تذكًريا وَيزيُده ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل  جربيُل  َيأِيت 
 َك نَّ إِ فَ  َت ئْ ِش  نْ مَ  ْب بِ ْح أَ وَ  ,ٌت يِّ مَ  َك نَّ إِ فَ  َت ئْ ِش  امَ  ْش عِ  !ُد مَّ ُحمَ  ايَ « فَيقوُل:

 .IQH»ُمَالِقيهِ  َك نَّ إِ فَ  َت ئْ ِش  امَ  ْل مَ اعْ وَ  ,هُ قُ ارِ فَ مُ 
 َقىَيل َأنْ  وكذلَِك  الزٌم, حتمٌ  األحباِب  وُمفارقةُ  الزٌم, حقٌّ  وُت ملَ فا

مَ  ما العبدُ   الزٌم. حتمٌ  قدَّ
 َت ئْ ِش  نْ مَ  ْب بِ ْح أَ وَ  ,ٌت يِّ مَ  َك نَّ إِ فَ  َت ئْ ِش  امَ  ْش عِ « : يقول

  احلقُّ  صدَق و .»ُمَالِقيهِ  َك نَّ إِ فَ  َت ئْ ِش  امَ  ْل مَ اعْ وَ  ,هُ قُ ارِ فَ مُ  َك نَّ إِ فَ 
 n o p q r s t u v w x﴿ :يقوُل  إذْ 

y z { | } ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § 
 .]١٨٥عمران: [آل ﴾¨

                                                 

), ١٠٠٥٧), والبيهقي يف الشعب رقم (١٨٦٢أخرجه الطياليس يف مسنده رقم ( )١(
 .من حديث جابر 





 

 

١٧٧ אאא

 : ﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò احلقُّ  صدَق 
Ó Ô Õ Ö ×﴾ :٣٥[األنبياء[. 

אWא 
مُ  ال أَجًال  وِت ملل َأنَّ  ُر, وال َيتقدَّ  األسباِب, ِمنَ  بَذْلنا َمهام َيتأخَّ

مُ  الـف رُ ـَيت وال َيتقدَّ  قَّ ـاحل ألنَّ  ;č اهللا مِ لعِ  يف ُكتَب  فيام أخَّ
 :َيقوُل ﴿b c d e f g h i j k﴾ 

 .]١٤٥عمران: [آل
 ]١١نافقون:م ل[ا ﴾¿ ¾ ½ ¼ « º ¹﴿ سبحانه: وَيقوُل 

ُر, ال  احلُصوَن, ورَفْعنا البناَء, وشيَّْدنا األسباِب, ِمنَ  بَذْلنا َمهام َيتأخَّ
مُ  ال وُت ملا جاءَ  إذا األرِض, يف وذَهْبنا ُر. وال َيتقدَّ  َيتأخَّ

 قاَمْت  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  زوُج  اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  َحبيبةَ  ُأمُّ  قاَلْت  لذا
 اللُهمَّ  :َتقوُل  ِهبا فإذا الدعاِء, هذا إىل َيستمعُ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا ورسوُل  َتدعو
 فقاَل  ُمعاويَة, بَأخيو ُسفياَن, أيب وبَأيب ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  بَزْوِجي َأمتِْعني

: » امٍ  ,ةٍ وبَ ْرضُ مَ  الٍ َج ِآل  اهللاَ ِت لْ أَ َس  َقْد  اٍق زَ رْ أَ وَ  َمْعُدوَدٍة, َوَأيَّ
 ,هِ لِّ حِ  َعنْ  ائً يْ َش  رَ خِّ ؤَ يُ  َوَلنْ  ,هِ لِّ حِ  َل بْ قَ  ائً يْ َش  اهللاُ َل جِّ عَ يُ  َفَلنْ  ,ةٍ ومَ ُس قْ مَ 
 ْربِ قَ ال ِيف  اٍب َذ عَ  وْ أَ  ,ارِ النَّ  ِيف  اٍب َذ عَ  نْ مِ  كِ يَذ عِ يُ  نْ أَ  اهللاَ  ِت لْ أَ َس  ُكنِْت   وْ لَ وَ 





 

 

١٧٨א א

 .IQH»َوَأْفَضَل  اْريً َخ  انَ كَ لَ 
אWא 

ٍة, ِمنْ  اإلنسانُ  ُأوِيتَ  فَمهام ,املوِت  منَ  الِفرارُ  ُيمِكنُ  ال أنَّه  وَمهام ُقوَّ
 ُأوِيتَ  وَمهام وُسلطاٍن, جاهٍ  ِمنْ  اإلنسانُ  ُأوِيتَ  وَمهام ذكاٍء, ِمنْ  اإلنسانُ  ُأوِيتَ 

 ´ : ﴿³ قاَل  ,املوِت  منَ  َيِفرَّ  َأنْ  ُيمِكنُ  ال مالٍ  ِمنْ  اإلنسانُ 
µ ¶ ¸ ¹ º »﴾ الفرارِ  يف أَرسْعت فكلَّام 

 µ ´ ³﴿ ُيقابُِلَك  هو َتِفرُّ  ما قدرِ  فعىل ,املوِت  ُمالقاةِ  يف َأَرسْعت
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ﴾ :٨[اجلمعة[. 
 A B C D E F G H I J﴿ حانه:سب وقاَل 

K L M N O﴾ :وَمهام اإلنساُن, حادَ  َمهام هلذا ;]١٦[األحزاب 
 c d e gf﴿ إليهِ  َيتِجهُ  اجتاهٍ  كلِّ  يف وَت ملا َجيِدُ  فإنَّه انَرصَف,

h i j k l﴾ :١٩[ق[. 
אWאא 

 ¿ ¾ ½﴿ اهللاُ إالَّ  هـبَمكانِ  وال هِ ـبَوقت وال املوِت ب مُ ـلَيع ال
                                                 

ال واألرزاق وغريها ال تزيد ـبيان أن اآلجاب ـ: كتاب القدر, بمسلمأخرجه  )١(
 .), من حديث ابن مسعود ٢٦٦٣, رقم (تنقص وال





 

 

١٧٩ אאא

À  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ 

 َسنٍة. بعدَ  أو شهٍر, بعدَ  أو َغًدا, سَتموُت  لَك: َيقوُل  فالَّذي ,]٣٤[لقامن:
 َحقيقةٌ  , اهللاُ هو ذلَك  لمُ َيع فالَّذي ,čاهللا عندَ  ذلَك  مُ لعِ  لُه: فُقْل 

ْمتها  .čاهللا كتاِب  يف َتعلَّ
אWא 

 َحتزنُ  قبَلَك  َيذهُب  الَّذي نَعمِ  ؤِمِن,مُ لل راحةٌ  املوِت  يف َيكونُ  َقدْ 
ُ  عليه,  الصاِحلني اُملؤِمنني منَ  كانَ  فإِنْ  َتدِري, ال ولكنََّك  لُه, وَتتأملَّ

نيا َنَصِب  ِمنْ  راحةٌ  له وُت ملفا الصاِدِقني  وَألْواِئها. وَأذاها الدُّ
 عندَ − ِربعيٍّ  بنِ  ادةَ ـقت َأِيب  حديِث  يف اءَ ـج كام ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا جلَس 

 قاِئًال: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  فعلََّق  بَجنازٍة, ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل فمرَّ  :−الُبخاريِّ 
يٌح « اٌح  َأوْ  ُمْسَرتِ  وا:ـقال منه, ُمسرتاٌح  أو ُمسرتيٌح  يُت ملا ,»ِمنْهُ  ُمْسَرتَ
يُح  ْؤِمنُ ملُ ا َعْبُد ال« قاَل: منه? سرتاُح ملُ ا وَمنِ  سرتيُح ملُ ا َمنِ  čاهللا َرسوَل   يا  َيْسَرتِ

ْنَيا َنَصِب  ِمنْ  يُح  َفاِجرُ ال َعْبُد الوَ  ,čاهللا َرْمحَةِ  إَِىل  َوَأَذاَها الدُّ  ِعَبادُ ال ِمنْهُ  َيْسَرتِ
َجرُ  بَِالدُ الوَ  َوابُّ  َوالشَّ  .IQH»َوالدَّ

                                                 

: مسلم), و٦٥١٢وت, رقم (ملأخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب سكرات ا )١(
 ).٩٥٠كتاب اجلنائز, باب ما جاء يف مسرتيح ومسرتاح منه, رقم (





 

 

١٨٠א א

 َموعظةً  وال ُخطبةً  َيسمعَ  َأنْ  َيتمنَّى وال ,املوِت  ِذكرَ  حيبُّ  ال والبعُض 
 ,املوِت  عنِ  حديًثا وجْدَت  الُقرآنَ  قرْأَت  إذا ولكنََّك  ,املوِت  عنِ  حديثًا وال
 املوِت  ِذكرَ  ُنِحبُّ  ال اذاملو ,املوِت  عنِ  حديًثا وَجْدَت  ِسريةً  قَرْأَت  وإذا
 غفلتِنا?! ِمنْ  وُينبُِّهنا نومتِنا ِمنْ  ُيوِقُظنا وُت ملوا

َمت, الَّتي هذه حقاِئَقه وَأذكرُ  وَت,ملا َأذكرُ  فحينَام  َأذكرُ  فإينِّ  َتقدَّ
 وهو اخلُطبةَ  َيسمعُ  فالَّذي َغفلتِنا, ِمنْ  وَننتبِهَ  َمناِمنا, ِمنْ  َنْصحوَ  حتَّى ذلَك 
 والعاقُّ  َينتبُه! أَال  سَيموُت  األيامِ  منَ  يومٍ  يف أنَّه َمتاًما وُيدِركُ  ُيصيلِّ  ال

 الناسِ  أمواَل  َيأكُل  والَّذي َينتبُِه! أَال  أماَمه وَت ملا أنَّ  لمُ َيع وهو لوالَِدْيه
, املال منَ  وَيِرسُق  بالباطِل, عفاءِ  أمواَل  وَيرسُق  العامِّ  وهو ساكنيِ ملَ وا الضُّ

نا الفواحشِ  يف َيَقعُ  والَّذي َينتبُِه! أَال  أماَمه وَت ملا أنَّ  لمُ َيع  وبقاِت ملُ وا والزِّ
 وَيتعاَطى اخلمرَ  ُيعاِقرُ  والَّذي َينتبُه! َأَال  أماَمه وَت ملا أنَّ  لمُ َيع وهو

راِت ملُ ا  َينتبُِه!. َأَال  أماَمه وَت ملا أنَّ  مُ لَيع وهو خدِّ
ي َنذهُب  أو جنازًة, ُنشيِّعُ  َنذهُب  قليلٍ  بعدَ  َنكونُ  َقدْ   أَال  أحًدا, ُنعزِّ

رُ  امِ  منَ  يومٍ  يف أنَّه −čاهللا عبدَ  يا− َتتصوَّ  ُتشيَّعُ  ِممَّنْ  وأنَت  أنا سَأكونُ  األيَّ
ى جنائُزنا  عزاَءنا!. أهُلنا وَيتلقَّ

 ُتذكُر, ومعلوماٍت  َتَرٍف, حديَث  ليَس  ذَكْرته الَّذي احلديُث  هذا





 

 

١٨١ אאא

رْ  م ل إِنْ  النفوُس  فهذه ولنُفوِسكم, لنفِيس  ِذكَرى هبا أَرْدُت  ولِكنَّني  ُتذكَّ
َدْت.  َمترَّ

ُل: قاَل  لِذا  األوَّ
َحاَنــا َقــْد اَملــْوَت َفــإِنَّ ُتــوِيب َنْفــُس َيــا

 

 
َفتَّاَنــاَزاَل َمــا َفــاَهلَوىاَهلــَوىيـَِواْعصــ 

ــــا ــــَرْيَن َأَم ــــا َت ــــَف اَملنَاَي ــــا َكْي َتْلُقُطنَ
 

 
ـــــا  ـــــُق  َلْقًط ـــــا َفُتْلِح ـــــا ُأْخَراَن بُِأوَالَن

ُنَشــــيُِّعُهَمْيــــٌتَلنَــــاَيــــْوٍمُكــــلِّ ِيف 
 

ـــــَرى  ـــــ َن ـــــارَ  َرِعهِ ـْبَِمص ـــــا آَث َمْوَتاَن
ــــــَن ــــــوكُ  َأْي ــــــاُء اُملُل ــــــوِك َوَأْبنَ اُملُل

 

 
ـــرُّ َوَمـــْن َكاَنـــْت  إِْذَعاَنـــااألَْذَقـــانُ  َلـــهُ  َختِ

ــاَحْت ــْم َص ــاُت ِهبِ ْهِر َحاِدَث ــدَّ ــاْنَقَلُبوا ال َف
 

 
َأْوَطاَنــــا األَْوَطــــانِ  ِمــــَنُمْســــَتْبِدلَِني 

َمْفَرَشـــَها الِعـــزُّ َكـــاَن َمـــَدائَِن َخلُّـــوا
 

 
ــــوا  ــــًراَواْسَتْفِرُش ا ُحَف ــــْربً ــــا ُغ َوِقيَعاَن





 

 

١٨٢א א

ـــ ـــاُن ىـََمض َم ـــُر َوَوىلَّ الزَّ ـــٍب ِيف الُعْم   َلِع

 

 
@IQHَكاَنـاَمـا َكـانَ  َقـْد  ىـََمضـَقـْدَماَيْكِفيَك  @

o 

                                                 

 ).٣٧٥دهش البن اجلوزي (ص:ملانظر: ا )١(





 

 

١٨٣ אא

F٢٠E 
א   א 

o 

لسلةِ  هِذه يف  حديِث  يف جاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جوامعِ  ِمنْ  باركةِ ملا السِّ
ُل  َقْربَ ال إِنَّ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُعثامنَ   ِمنْ  َمنِْزلٍ  َأوَّ
 َبْعَدهُ  َفَام  ِمنْهُ  َينُج  مْ  لَ  َوإِنْ  ِمنُْه, َأْيَرسُ  َبْعَدهُ  َفَام  ِمنْهُ  َنَجا َفإِنْ  ِخَرِة,اآل َمنَاِزلِ 

مذيُّ  رواهُ  »ِمنْهُ  َأَشدُّ    .IQHالرتِّ
 السابق. بحديثِنا موصوٌل  حديٌث  وهو جامٌع, عظيمٌ  حديٌث 
 اخلَيْبةَ  وأنَّ  بعَده, فيام النجاةَ  َتعنِي فيهِ  النجاةَ  وَأنَّ  القِرب, عنِ  حديٌث 

 وَأفظُع. منهُ  أشدُّ  َبعَده ما َأنَّ  َتعنِي فيه واخلُرسانَ 
 عنَده َنِقُف  بصوٍت  َيعُظنا الصاِمُت  الواعظُ  فهوَ  واِعٍظ, أعظمُ  والقربُ 

ُرنا; ا القبورَ  َنزورَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا أمَرنا لذا فُيذكِّ ُرنا فإهنَّ  .IRHاآلخرةَ  ُتذكِّ
                                                 

 ), وابن ماجه:٢٣٠٨), والرتمذي: كتاب الزهد, رقم (١/٦٣أخرجه أمحد ( )١(
 ).٤٢٦٧كتاب الزهد, باب ذكر القرب والبىل, رقم (

), والرتمذي: كتاب اجلنائز, باب ما جاء يف الرخصة يف ٥/٣٥٥أخرجه أمحد ( )٢(
 . وأخرجه مسلم:), من حديث بريدة األسلمي ١٠٥٤زيارة القبور, رقم (

), ٩٧٧يف زيارة قرب أمه, رقم ( ربه  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اجلنائز, باب استئذان النبي 
 تذكر اآلخرة. ذكر: أهنادون 

N

N





 

 

١٨٤א א

,ملَ ا ودارِ  مرِّ ملَ ا دارِ  بنيَ  َحمطَّةٌ  والقربُ   : احلقُّ  َأخَربَ  كام قرِّ
﴿x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
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اكُ  ُجماِهدٌ  قاَل  ,]١٠٠−٩٩ؤمنون:م ل[ا  بنيَ  حاِجزٌ  الَربزُخ « : والضحَّ

  .IQH»والَبْعِث  املوِت 
ُل  والقربُ  ْنيا. ملَِناِزلِ  ُمفارقتِه بعدَ  العبدُ  َينِزُله َمنزلٍ  أوَّ   الدُّ
َمه فام العملِ  ُصندوُق  والقربُ   لذا قِربه; يف َجيُِده ُدنياهُ  يف العبدُ  قدَّ

 قيَل:
  َلغَ تَ اْشـــ اهُ يَ نْ ُدبِـــ ْنا َمـــَيـــ

  

ـــــَو  ـــــ هُ رَّ َغ ـــــاألَ  وُل ُط  ْل َم
ــــــ ــــــُتْواَمل ــــــغْ  بَ ِيتأْ َي  ًةَت

 

@IRHْل َمــالعَ  وُق ُد نْ ُصــ ْربُ الَقــَو @

ا وَزَرْعنا, عِمْلنا ملِا وحصادٌ  َنتيجةٌ  والقربُ  ا ِجنانٌ  فإمَّ  ونِرياٌن, ُحَفرٌ  وإمَّ
  اجلَنِة. ِرياضِ  ِمنْ  ِرياًضا والَدْينا وقبورَ  ُقبوَرنا َجيعَل  َأنْ   اهللاَ َأسأُل 

َ  ولَقدْ   الكافِرِ  وبنيَ  الصالِح  ؤِمنِ ملا بنيَ  الفرَق  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا لنا بنيَّ
 فبنيَّ  اآلَخِر, قربُ  َيكونُ  وكيَف  هذا, قربُ  َيكونُ  كيَف  نافِِق,ملُ ا أوِ  الطالِِح,

ُل  َمنْ  إالَّ  هالمُ َيع ال أحداًثا ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َلنا   واهللاُ الوحُي, عليه َيتنزَّ
                                                 

 ).١٢/١٥٠), وتفسري القرطبي (١٩/٧١انظر: تفسري الطربي ( )١(
 ).١٩٤انظر: بستان الواعظني البن اجلوزي (ص: )٢(





 

 

١٨٥ אא

 ﴾K L M N O P Q R S T﴿ َنبيِِّه: أنِ ـش يف وُل ـَيق
 .]٤−٣[النجم:
 ولِكنْ  شيًئا, َنسمعُ  وال شيًئا َنَرى فال ِعنَده َنِقُف  الَّذي القربِ  هذاف

اٌت  وأفراٌح  وأهواٌل, أحداٌث  ُهناكَ   اهللاُ, إالَّ  هالمُ َيع ال الُقبورِ  هذه حتَت  ومَرسَّ
 ؤمنِ ملُ ا الصالِح  قربِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا عنه وُل ـيق َنعمُل, امـلِ  وَحصاًدا نتيجةً 

هِ  ِيف  َعْبُد ال ُوِضعَ  إَِذا« الطاِئِع: َؤاُل  َعَلْيهِ  َوُعِرَض  َقْربِ  َواِب;اَجل  ِيف  َفَأَجاَب  السُّ
َامءِ  ِمنَ  ُمنَادٍ  َفُينَاِدي َقاَل: َقْربِ ال َصاِحُب  إِالَّ  َيْسَمُعهُ  َال  بَِصْوٍت  َفإَِذا  َأنْ  السَّ

 ِمنَ  َباًبا َلهُ  َواْفَتُحوا نَِّة,اَجل  ِمنَ  َوَأْلبُِسوهُ  نَِّة,اَجل  ِمنَ  َفَأْفِرُشوهُ  َعْبِدي, َصَدَق 
هِ  ِيف  َلهُ  َوُيْفَسُح  َوطِيبَِها, َرْوِحَها ِمنْ  َفَيْأتِيهِ  نَِّة,اَجل  ِه, َمدَّ  َقْربِ  َرُجٌل  َوَيْأتِيهِ  َبَرصِ

يِح, َطيُِّب  َوْجهِ ال َحَسنُ  كَ  بِالَِّذي َأْبِرشْ  َلُه: َفَيُقوُل  الرِّ  الَِّذي َيْوُمَك  َفَهَذا َيُرسُّ
,اَخل بِ  َيْأِيت  الَِّذي َوْجهُ ال َفَوْجُهَك  َأْنَت? َمنْ  َفَيُقوُل: ُتوَعُد. ُكنَْت   َفَيُقوُل: ْريِ
الُِح  َعَمُلَك  َأَنا  الفاِسدِ  قربِ  اآلَخرِ  بالقربِ  فكيَف  الصالُح, ؤِمنُ ملُ ا هذا ,»الصَّ

  نافِق?!ملُ ا الكافِرِ  الطالِح 
 السؤاُل  عليه ُيعَرُض  حينَام اإلنسانِ  هذا حاَل  َبنيَّ  َأنْ  بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 

َامءِ  ِمنَ  ُمنَادٍ  َفُينَاِدي« قاَل:  ِمنَ  َوَأْلبُِسوهُ  النَّاِر, ِمنَ  َفَأْفِرُشوهُ  َكَذَب, َأنْ  السَّ
َها ِمنْ  َفَيْأتِيهِ  النَّاِر, ِمنَ  َباًبا َلهُ  َواْفَتُحوا النَّاِر,  َعَلْيهِ  َوُيَضيَُّق  َوَسُموِمَها, َحرِّ

هُ  َتلَِف  َحتَّى َقْربُ يِح  ُمنْتِنُ  َوْجهِ ال َقبِيُح  َرُجٌل  َوَيْأتِيهِ  َأْضَالُعُه, فِيهِ  َختْ  الرِّ





 

 

١٨٦א א

 َمنْ  َفَيُقوُل: ُتوَعُد. ُكنَْت  الَِّذي َيْوُمَك  َفَهذا َيُسوُؤكَ  بِالَِّذي َأْبِرشْ  َفَيُقوُل:
اَعةَ  ُتِقمِ  َال  َربِّ  َفَيُقوُل: بِيُث.اَخل  َعَمُلَك  َأَنا َفَيُقوُل: َأْنَت?  .IQH»السَّ

ِل: القربِ  صاحُب  قاَل  الَّذي الوقِت  فيف اَعةَ  َأِقمِ  َربِّ « األوَّ  َربِّ  السَّ
اَعةَ  َأِقمِ   وهذا ِمنْه, أيُرس  بعَده وما هناَك, َنجا ُهنا َنجا إِنْ  لمُ َيع ألنَّه ;»السَّ
 ِمنْه. أشدُّ  بعَده وما ُهناَك, رَسَب  ُهنا رَسَب  إذا أنَّه لمُ َيع

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : ُعثامنَ  حديِث  يف جاءَ  َمنظٍر, أبشعُ  والقربُ 
  .IRH»ِمنْهُ  َأْفَظعُ  َقْربُ الوَ  إِالَّ  َقطُّ  َمنَْظًرا َرَأْيُت  َما« قاَل:

َف  َأنْ  الِعربةُ  ليَس  إَِذنْ   ِمنْ  رياٌض  القبورِ  فبعُض  القِرب, منَ  ُنخوِّ
رَ  َأنْ  الِعربةُ  ولِكنِ  اجلَنِة, رياضِ  نا َنتذكَّ ا القِرب, هذا إىل يوًما صاِئرون أنَّ  فإمَّ
 َيعمُل  الَّذي هو والعاقُل  النرياِن, ُحَفرِ  ِمنْ  ُحفرٌ  وإالَّ  اِجلناِن, منَ  ِرياٌض 
 فيه. سُيوَدعُ  الَّذي الصندوِق  هلذا

رُ  −čاهللا ِعبادَ − وُهنا  فيها َنَقعُ  الَّتي األخطاءِ  ببعضِ  وإيَّاكم َنْفيس ُأذكِّ
 نامذَج: ثالثةَ  َأذُكرُ  ِجدا, َكثريةٌ  وهي القربِ  لعذاِب  سبًبا فَتكونُ 

                                                 

سألة يف القرب مليف ا), وأبو داود: كتاب السنة, باب ٢٨٨ −٤/٢٨٧أخرجه أمحد ( )١(
 .), من حديث الرباء ٤٧٥٣, رقم (وعذاب القرب

), وابن ماجه: ٢٣٠٨), والرتمذي: كتاب الزهد, رقم (١/٦٣أمحد (أخرجه  )٢(
 ).٤٢٦٧كتاب الزهد, باب ذكر القرب والبىل, رقم (





 

 

١٨٧ אא

אWא 
 البخاريِّ  عندَ  جاءَ  القِرب, عذاِب  أسباِب  ِمنْ  سبٌب  والنميمةُ  الِوشايةُ 

 بقَربْينِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  مرَّ  قاَل: امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ِمنْ 
َُام « فقاَل: َباِن, إِهنَّ َبانِ  َوَما َلُيَعذَّ ا َكبٍِري, ِيف  ُيَعذَّ ا َأمَّ  ِمنَ  َيْسَتِرتُ  َال  َفَكانَ  َأَحُدُمهَ

ا َبْوِل,ال  بنيَ  بالنَّميمةِ  َيمِيش  فالَّذي ,IQH»بِالنَِّميَمةِ  َيْمِيش  َفَكانَ  َخرُ اآل َوَأمَّ
 َيمِيش  الَّذي هذا بيتِه, وأهلِ  الرُجلِ  بنيَ  وصاِحبِه, الرُجلِ  بنيَ  الناِس,

 سبٌب  وهو صغًريا, هيِّنًا رآهُ  وإِنْ  عظيٍم, ذنٍب  يف َيَقعُ  أنَّه لمْ لَيع بالنَّميمةِ 
 القِرب. عذاِب  أسباِب  ِمنْ 

אWא 
 والتَّسلُّطُ  الناِس, َأموالِ  ِمنْ  واألخذُ  الغِري, مالِ  إىل اليدِ  ومدُّ  الِرسقةُ 

 القِرب, عذاِب  أسباِب  ِمنْ  سَبٌب  هو َيسًريا, شيًئا كانَ  وإِنْ  العامِّ  املال عىل
 −الُبخاريِّ  عندَ  أيًضا واحلديُث − هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهريرةَ  أيب حديِث  يف

 حتَّى قاَل: خيَرب, يف أحداًثا وذَكرَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  خيربَ  يومَ  خَرْجنا قاَل:
دُ − بَرْحِله ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فكلََّفه مدَعٌم. لُه: ُيقاُل  ُغالمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  ُأهِدَي   َيتعهَّ
 سهمٌ  جاَءهُ  إِذْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  رحَل  َيتعاَهدُ  مدَعمٌ  فبينَام قاَل: −ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  رحَل 

                                                 

), ٢١٨أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما جاء يف غسل البول, رقم ( )١(
 ).٢٩٢: كتاب الطهارة, باب الدليل عىل نجاسة البول, رقم (مسلمو





 

 

١٨٨א א

 ويف ُغالمٌ − اجلَنَُّة, له هنيًئا الناُس: فقاَل  فامَت, فيه فوقعَ  ,غاِئرٌ  طائٌش 
 َوالَِّذي َكَال,« :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فقاَل  − ُمباركةٍ  َغزوةٍ  أطراِف  ويف ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ِخدمةِ 
ْمَلةَ  إِنَّ  ِدهِ ـبِيَ  َنْفِيس   ُتِصْبَها مْ  لَ  َغنَائِِم,ال ِمنَ  َخْيَربَ  َيْومَ  اـَأَخَذهَ  الَّتِي الشَّ

  .IQH»َناًرا َعَلْيهِ  َلَتْشَتِعُل  َقاِسُم,ملَ ا
 ِخلسًة, الغنائمِ  منَ  أَخَذها ذلَك, غريَ  أو َعباءةً  قامشٍ  قطعةَ  أَخذَ 

 فقاَل  قامٍش, ِقطعةَ  رسَق  قاسُم,ملوا غانمُ ملا ُتقَسمَ  َأنْ  قبَل  َنْفَسه هبا خصَّ 
يه: َمنْ  َيسمعُ  وهوَ − ملسو هيلع هللا ىلص ,« قاَل: – اجلَنةُ  لهُ  َهنيًئا ُيزكِّ  َنْفِيس  َوالَِّذي َكالَّ
ْمَلةَ  إِنَّ  بَِيِدهِ   َقاِسمُ ملَ ا ُتِصيَبَها َأنْ  َقْبَل  َغنَائِِم,ال ِمنَ  َخْيَربَ  َيْومَ  َأَخَذَها الَّتِي الشَّ

 .»َناًرا َعَلْيهِ  َلَتْشَتِعُل 
ْت  الَّذي فالعاقُل  ه َأنْ  عليهِ  أَخذَ  ما فأَخذَ  غِريه مالِ  إىل َيُده امَتدَّ  َيُردَّ

 شيًئا كانَ  وإِنْ  ناًرا, عليهِ  فَيشتِعَل  الصندوِق  ذلَِك  يف َيصريَ  َأنْ  قبَل  اآلنَ 
 الشملِة. هذه كحالِ  َيسًريا

אWא 
 جاءَ  ُخمادعًة, الوفاءَ  ُيريدُ  ال وهوَ  َدينًا غِريه أمواَل  العبدُ  َيأخذُ  حينَام

 َأخي ماَت  قاَل:  −جليلٍ  صحايبٍّ − األَطولِ  بنِ  سعدِ  حديِث  يف
                                                 

أخرجه البخاري: كتاب األيامن والنذور, باب هل يدخل يف األيامن والنذور األرض,  )١(
 ). ٦٧٠٧رقم (





 

 

١٨٩ אא

 عيالِه, عىل الدراهمَ  ُأنفَق  َأنْ  فأَرْدُت  عياًال, وتركَ  ِدرهٍم, ِمئةِ  ثالَث  وتَركَ 
 ,IQH»َعنْهُ  َفاْقضِ  بَِدْينِهِ  َحمُْبوٌس « َقِربه يف َيعنِي: »َأَخاكَ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فقاَل 
َمها الِرتكُة, ُتوزعَ  َأنْ  قبَل   والديوُن, الَوصيةُ  الوَرثِة, عىل  اهللاُ قدَّ

 .]١١[النساء: ﴾À Á Â Ã ¿ ¾ ½﴿ قاَل:
ْدها م لو الناسِ  أمواَل  أَخذَ  الَّذي فَهذا  السدادُ  نِيَّتِه يف وليَس  ُيَسدِّ

ا ِمنه ظنا أخَذها لُِيتلَفها, أخَذها  َنتيجُته ماٌل  هذا لُه: ُيقاُل  شطارًة, أهنَّ
  القِرب. صندوِق  يف احلبُس 

 اخلُطِب, هذه مثلِ  ِمنْ  َيستفيدُ  الَّذي هوَ  العاقُل  −čاهللا ِعبادَ − إَِذنْ 
 َبْل  عليِه, كانَ  ما إىل ذلَك  بعدَ  َينرصُف  ُثمَّ  ُيقاُل  حديًثا أو تَرًفا, َجيعُلها وال

 اِجلناِن. أعظمِ  إىل َتقوُده ِعظاٍت  الكِلامِت  هذه مثلِ  ِمنْ  َجيعُل 
 ,č هللا اخلالصِ  الصالِح  بالعملِ  القربِ  عذاِب  ِمنْ  والنجاةُ 

 َرِيض اهللاُ ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمنْ  ِحبَّانَ  ابنِ  عندَ  جاءَ  كام ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َأخربَ  ولَقدْ 
 عذاِب  ِمنْ  النجاةَ  فيها لنا صورَ  القِرب, يف َحتصُل  أحداٍث  َعنْ  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ 

هِ  ِيف  ُوِضعَ  إَِذا يَِّت ملَ ا إِنَّ « قاَل: القِرب,  كلَّام −čاهللا عبدَ  يا−  وَأرجوكَ  »َقْربِ
ت أو يَت ملا وَأنَزْلت قربٍ  عىل وَقْفَت  رْ  إنزاَله حَرضْ  احلديَث, هذا َتذكَّ

                                                 
يت, مل), وابن ماجه: كتاب الصدقات, باب أداء الدين عن ا٥/٧أخرجه أمحد ( )١(

 ).٢٤٣٣رقم (





 

 

١٩٠א א

هِ  ِيف  ُوِضعَ  إَِذا يَِّت ملَ ا إِنَّ « قاَل: نفَسَك, احلديِث  هبذا وخاطِْب   إِنَّهُ  َقْربِ
مْ  َخْفَق  َلَيْسَمعُ  َالةُ  َكاَنِت  ُمْؤِمنًا َكانَ  َفإِنْ  َعنُْه, ُيَولُّونَ  ِحنيَ  نَِعاِهلِ  ِعْنَد  الصَّ

ا اسَمعْ  النَّجاُة? أينَ  انُظرْ  ,»َرْأِسهِ  ,ملا أهيُّ  الَّذي بالصالةِ  قصودُ ملوا صيلِّ
 ساِئرَ  ُثمَّ  اجلُُمعةَ  ُيصيلِّ  الَّذي بالصالةِ  قصودُ ملا ليَس  الصالِة, عىل ُحيافظُ 

, ال األُسبوعِ   وَيَدعُ  فرًضا ُيصيلِّ  الَّذي بالصالةِ  قصودُ ملَ ا وليَس  ُيصيلِّ
 هواُه. عىل وُيصيلِّ  فرًضا,

َالةُ  َكاَنِت  ُمْؤِمنًا َكانَ  َفإِنْ « قاَل: َيامُ  َوَكانَ  َرْأِسِه, ِعنَْد  الصَّ  َعنْ  الصِّ
َكاةُ  َوَكاَنِت  َيِمينِِه, اِت اَخل  فِْعُل  َوَكانَ  ِشَاملِِه, َعنْ  الزَّ َدَقةِ  ِمنَ  ْريَ َلةِ  الصَّ  َوالصِّ

 َيْأتيه َيعنِي:– َفُيْؤَتى َقاَل: ِرْجَلْيهِ  ِعنَْد  النَّاسِ  إَِىل  ْحَسانِ اإلِ وَ  ْعُروِف ملَ اوَ 
َالُة: َفَتُقوُل  َرْأِسِه, ِقَبلِ  ِمنْ  َفُيْؤَتى –العذاُب   صالُتَك −َمْدَخٌل  ِقَبِيل  َما الصَّ

َياُم: َفَيُقوُل  َيِمينِِه, َعنْ  َفُيْؤَتى − قِربكَ  يف عنَك  ُتدافعُ  هذه  ِقَبِيل  َما الصِّ
َكاُة: َفَتُقوُل  َيَساِرِه, َعنْ  َفُيْؤَتى َمْدَخٌل.  ِقَبلِ  ِمنْ  َفُيْؤَتى َمْدَخٌل, ِقَبِيل  َما الزَّ
اِت اَخل  فِْعُل  َفَتُقوُل  ِرْجَلْيِه, َلةِ  ِمنَ  ْريَ َدَقةِ  الصِّ  ْحَسانِ اإلِ وَ  ْعُروِف ملَ َوا َوالصَّ

 .IQH»َفَينُْجو َمْدَخٌل, ِقَبِيل  َما النَّاِس: إَِىل 
نَ  الَعظيمِة, احلُصونِ  هذه عىل ُحيافظَ  َأنْ  العبدِ  عىل إَذنْ   هبا وُحيصِّ

                                                 

), وابن حبان رقم ٧/٤٧٣), وابن أيب شيبة (٣/٥٦٧أخرجه عبد الرزاق ( )١(
 ).١/٣٧٩(), واحلاكم ٣١١٣(





 

 

١٩١ אא

 فُكلُّ  الناِس, إىل وإحسانٍ  للخرياِت  وفِعلٍ  وزكاةٍ  وصيامٍ  صالةٍ  َنْفسه,
نُ  ذلَك   ُيرَوى كام–  دينارٍ  بنُ  مالُك  مرَّ  فَقد وإالَّ  القِرب, يف به ُيتحصَّ
  قاَل:و عليها فوقَف  بالقبور, –عنه

ــــتَ أَ  ــــالقُ  ُتْي ــــتُ يْ اَدنَ فَ  وَرُب  اَه
 

ــــ  ــــعَ ملُ ا َنيْ أَ َف ــــتَ ْح املُ وَ  مُ ظَّ  رْ َق
ــــأَ وَ  ــــاَنْي ــــبِ لُِّدُمل  ِهانِ طَ لْ ُس

 

ــأَ َو ــزَ املُ َنْي ــذَ إِ  ىكَّ ــتَ فْ اا ا َم  رْ َخ

 َيقوُل: قربةِ ملَ ا منَ  صوًتا فسمعَ  قاَل:
ـــتَ  ـــيًعـــا َمجِ ْوانَ َف   ِربٍ ُخمْـــَاما َف

 

ــَو ــوا َمجِ اتُ َم ــا وَ يًع ــاَتَم  َربْ اَخل
ــ ــتَ َووُحرُ َت ــو بَ ُدْغ ــاُتنَ  ىَرالثَّ

 

ـ َك ْلـتِ  نَ اِسـو َحمَ ُح مْ تَ فَ   رْ وَ الصُّ
 اْوَضـمَ  اسٍ َنـأُ  ْن َعـِيلائِ ا َسـيَ فَ 

 

ــ َك ا َلــَمــأَ   @IQH َربْ َتــعْ ى مُ رَ  َتــيَام فِ @

 َأنْ  فالعربةُ  ُمعتَرب, َترى فيام لَك  َأَما :الكالمِ  هذا منَ  الِعربةُ  هو هذا
 سَبَقه. بَمنْ  العبدُ  َيتعظَ  َأنْ  والعربةُ  َيَرى, بام العبدُ  َيتعظَ 

o

                                                 

 ).٤/٤٨٧انظر: إحياء علوم الدين ( )١(





 

 

١٩٢א א

F٢١E 
        

o 

لسلةِ  هذه يف احلَديُث  َيتواصُل   ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جواِمعِ  ِمنْ  باَركةِ ملا السِّ
مذيُّ  اإلمامُ  رواهُ  ما هو هنا اجلاِمعُ  وحديُثنا ْ  بنِ  جابرِ  حديِث  ِمنْ  الرتِّ
 ُيْؤِمنَ  َحتَّى َعْبٌد  ُيْؤِمنُ  َال « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  čعبِداهللا

هِ  َقَدرِ البِ  ِه, َخْريِ  َيُكنْ  مْ  لَ  َأْخَطَأهُ  َوَما لُِيْخطَِئُه, َيُكنْ  مْ  لَ  َأَصاَبهُ  َما َوَأنَّ  َوَرشِّ
 .IQH»لُِيِصيَبهُ 

 َعْبٌد  ُيْؤِمنُ  َال « العظيمِ  الركنِ  هبذا واإليامنُ  القدِر, عنِ  َحديٌث 
هِ  َقَدرِ البِ  ُيْؤِمنَ  َحتَّى هِ  َخْريِ  اإليامِن, أصولِ  ِمنْ  أصلٍ  َعنْ  َحديٌث  »َوَرشِّ

كنِ  هذا بَتاممِ  إالَّ  اإليامنُ  َيتِمُّ  ال أركانِه, ِمنْ  عظيمٍ  وُركنٍ   العظيِم. الرُّ
َ   فاهللاُ يَّةَ  بنيَّ  كثريةً  اآلياُت  فجاَءِت  بالقَدِر, اإليامنِ  َأمهِّ

 ُ ُل  ُتبنيِّ  ¡ � ~ { | } y z﴿ نَعمْ  العظيَم, األصَل  هذا وُتفصِّ
 Þ ß à﴿ سبحانه: وَيقوُل  ,]٣٨[األحزاب: ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢
á â﴾ :٤٩[القمر[. 

                                                 

 ). ٢١٤٤أخرجه الرتمذي: كتاب القدر, باب ما جاء يف اإليامن بالقدر, رقم ( )١(

N

N





 

 

١٩٣ 

) (ُسننِ  ويف مذيِّ ْ  اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  طالٍِب  أيب بنِ  عيلِّ  حديِث  ِمنْ  الرتِّ
 َعْبٌد  ُيْؤِمنُ  َال « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  سِمعُت  َيقوُل: الراشدِ  اخلليفةِ  ,هُ نْ عَ 

,اَحل بِ  َبَعَثنِي čاهللا َرُسوُل  َوَأينِّ  اُهللا, إِالَّ  إَِلهَ  َأالَّ  َيْشَهُد  بَِأْرَبٍع: ُيْؤِمنَ  َحتَّى  قِّ
 بالقَدرِ  فاإليامنُ  ,IQH»َقَدرِ البِ  َوُيْؤِمنُ  ,املوِت  َبْعَد  َبْعِث الَوبِ  ,املوِت بِ  َوُيْؤِمنُ 

ْق  م ل إذا  ناقٍص. بإيامنٍ  َيأِيت  فإنَّه ؤِمنِ ملا أبجِديَّاِت  يف َيتحقَّ
 − )ُمسلمٍ  (صحيِح  يف جاءَ  كام−  امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عمرَ  ابنُ  حيلُف 

 ذهًبا أُحدٍ  مثُل  ألَحِدهم أنَّ  لو عمرَ  بنُ  čاهللا عبدُ  بهِ  َحيِلُف  والَّذي َيقوُل:ف
 ُثمَّ  بالقَدِر, ُيؤِمنَ  حتَّى ِمنْه اهللاُ َيقَبلِ  م ل فَأنَفَقه −čاهللا َسبيلِ  يف َأْي:− فَأنَفَقه

ِين  قاَل: حينَام  ِجربيَل  معَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  حديَث  ذكرَ   يَامِن,اإلِ  َعنِ  َفَأْخِربْ
 ِخِر,اآل َيْومِ الوَ  َوُرُسلِِه, َوُكُتبِِه, َوَمَالئَِكتِِه, ,čبِاهللا ُتْؤِمنَ  َأنْ  يَامنُ اإلِ « َقاَل:

 .IRH»َقَدرِ البِ  َوُتْؤِمنَ 
رداءِ  أيب حديِث  ويف  َيقوُل  −(ُمسنِده) يف أمحدَ  عندَ −  الدَّ

, نَّةَ اَجل  َيْدُخُل  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ٍر, ُمْدِمنُ  َوَال  َعاقٌّ ٌب  َوَال  َمخْ  .ISH»بَِقَدرٍ  ُمَكذِّ
                                                 

), والرتمذي: كتاب القدر, باب ما جاء يف اإليامن بالقدر, ١/٩٧أخرجه أمحد ( )١(
 ).٨١قدمة, باب يف القدر, رقم (مل), وابن ماجه: ا٢١٤٥رقم (

 ).٨, رقم (اإليامن واإلسالم والقدر: كتاب اإليامن, باب معرفة مسلمرجه أخ )٢(
 ).٦/٤٤١مسند أمحد ( )٣(





 

 

١٩٤א א

يَّةِ  عىل دليٌل  اآلياُت  وقبَلها األحاديِث, هِذه يف  هذا إىل االلتِفاِت  أمهِّ
 بالقَدِر. اإليامنِ  اإليامِن, أركانِ  ِمنْ  الَعظيمِ  الركنِ 

  هبا: إالَّ  َيتِمُّ  ال ُأصوٍل, أرَبعةِ  عىل قاِئمٌ  بالقَدرِ  اإليامنَ  إنَّ 
 لوِحه يف كَتَب  اهللاَ بأنَّ  واإليامنُ  حيِط,ملُ ا الشاِملِ  čاهللا بِعْلمِ  اإليامنُ 

 الشاِملِة, čاهللا بَمشيئةِ  واإليامنُ  الساعِة, قيامِ  إىل كاِئنٌ  هوَ  ما كلَّ  حفوظِ ملا
 أصوٍل: أرَبعةُ  يشٍء, كلِّ  خالُِق  اهللاَ بأنَّ  واإليامنُ 

אWא 
 كاِئٌن: هوَ  ما لمُ َيع  اهللاَ بأنَّ  اإليامنُ  وُهوَ 
نَّةِ  الكتاِب  ُنصوُص  عليهِ  دلَّْت  َقدْ و  لمُ َيع  اهللاَ أنَّ  والسُّ

 َيُكنْ  م ل ما سبحاَنه لمُ وَيع سَيكوُن, ما لمُ وَيع كاِئٌن, هوَ  ما مُ لوَيع كاَن, ما
 احلقُّ  قاَل  ,č اهللا مِ لعِ  يف ذلَك  فُكلُّ  َيكوُن, كيَف  كانَ  لو

 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿ سبحانه:
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

Î Ï Ð Ñ Ò﴾ :٧٣[األنعام[. 
 يف ُأنَثى كلُّ  ﴾: ﴿j k l m n o وَيقوُل 

نيا هذه , ِمنْ  أو إنٍس, ِمنْ  الدُّ  ِمنْ  َأوْ  السامِء, يف َيطريُ  طاِئرٍ  ِمنْ  َأوْ  ِجنٍّ





 

 

١٩٥ 

 j k﴿ البِحارِ  يف َتعيُش  َخملوقاٍت  ِمنْ  أو األرِض, عىل َيدبُّ  حيوانٍ 
l  m n o p q r s t﴾ :يف ذلَك  كلُّ  ]٨[الرعد 
 .č اهللا مِ  لعِ 

 لمُ َيع  اهللاَ أنَّ  لمَ َتع َأنْ  بالقَدرِ  اإليامنِ  ُأصولِ  ِمنْ  فَأصٌل 
 كاِئٌن. هو ما

َ  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا  األصَل  هذا −قليلٍ  بعدَ  سَتأِيت − أحاديَث  يف َلنا بنيَّ
 َنفسِ  عىل ُيفِيض  ُثمَّ  يشٍء, بكلِّ  هلمُ عِ  َأحاطَ  َقدْ   اهللاَ أنَّ  العظيمَ 

 čاهللا مِ لعِ  يف هوَ  حولِه ِمنْ  الكونِ  هذا يف َيدورُ  ما بَأنَّ  ارتياًحا ؤِمنِ ملُ ا
 سبحانه.

אWא 
 وظِ ـحفملَ ا اللوِح  يف كَتَب  َقدْ   اهللاَ أنَّ  العبدُ  نَ ـُيؤم َأنْ 

 الساعِة: قيامِ  إىل كاِئنٌ  هوَ  وما َيعَلُمه  ما
ا حولَِك  ِمنْ  َجتِري الَّتي األحداُث  فهِذه  الَّتي واألحداُث  العبُد, أهيُّ

نٌ  َمكتوٌب  ذلَك  كلُّ  وستَجِري, جَرْت   ,ُسبحانهُ  عنَده َحمفوظٍ  لوٍح  يف وُمدوَّ
 : ﴿º قاَل  ذلَك, يف ىَترتَ  واألحاديُث  اآلياُت  جاَءِت  وَقدْ 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 





 

 

١٩٦א א

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä﴾ :٦١[يونس[. 

 č اهللا عندَ  َمكتوبةٌ  هَي  َتتَساقُط? وهي الشَجرِ  أوراَق  أرَأْيَت 
  حفوِظ?!ملا لوِحه يف

 َتبلُع?! الَّتي األرضِ  ذهـوه َتدفعُ  الَّتي امِ ـاألرح هذه إىل أرَأْيَت 
 .č اهللا عندَ  َمكتوٌب  ذلَك  كلُّ  فيها َحيصُل   ما

 األمواُت  وَهؤالءِ  األرِض, عىل َيدبُّون وُهمْ  األحياءَ  هؤالءِ  أرَأْيَت 
 č اهللا عندَ  ِعْلُمه َمكتوٌب  ذلَك  كلُّ  األرِض? حتَت  ُحياَسبون وُهمْ 
  حفوِظ.ملا لوِحه يف

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ سبحانه: قاَل 
 يه ُنوِجدها َأنْ  قبَل  َأْي: ]٢٢[احلديد: ﴾° ¯ ® ¬ »
  .č اهللا ِكتاِب  يف َمْوجودةٌ 
 ِعندَ −  العاصِ  بنِ  َعمِرو بنِ  čاهللا عبدِ  َحديِث  يف جاءَ  لذا

 َقْبَل  َالئِِق اَخل  َمَقاِديرَ  اهللاُ َكَتَب « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  −(صحيِحه) يف ُمسلمٍ 
ُلَق  َأنْ  َمَواِت  َخيْ   .IQH»َسنَةٍ  َأْلَف  بَِخْمِسنيَ  ْرَض األَ وَ  السَّ

                                                 

  ).٢٦٥٣, رقم (أخرجه مسلم: كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى  )١(





 

 

١٩٧ 

 األحداَث  هذه أنَّ  مُ لَتع حينَام احلديَث, هذا َتسمعُ  وأنَت  َترتاُح  َأال
 فرتتاُح  ُكتَبْت, َقدْ  čاهللا مِ لعِ  يف هَي  حوَلَك  ملَِنْ  وَجتِري لَك, َجتِري الَّتي

, َنفُسَك  رُ  وال َتسَخطُ  وال وَتطمِئنُّ . وال َتأَسى وال َتتذمَّ ُ  َتتحرسَّ
 أيب عندَ  واحلديُث − هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  الصاِمِت  بنُ  ُعبادةُ  قاَل 

 َحقيقةِ  طعمَ  َجتدَ  َلنْ  إنََّك  ُبنيَّ  يا قاَل: ابنَه ُيوِيص  وهوَ  ,−(ُسننِه) يف داودَ 
 َيُكنْ  م ل َأخطَأكَ  وما لُِيخطَِئَك, َيُكنْ  م ل َأصاَبَك  ما أنَّ  لمَ َتع حتَّى اإليامنِ 

َل  إِنَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  سِمْعُت  ُبنيَّ  يا لُِيصيَبَك,  َقَلَم,ال اهللاُ َخَلَق  َما َأوَّ
 َحتَّى َالئِِق اَخل  َمَقادِيرَ  اْكتُْب  َقاَل: َأْكتُُب? َوَماَذا َربِّ  َقاَل: اْكتُْب, لَُه: َفَقاَل 
اَعةُ  َتُقومَ   َغْريِ  َعَىل  َماَت  َمنْ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  سِمْعُت  ُبنيَّ  يا ,»السَّ
 ذلَك  كلَّ  بأنَّ  اإليامنُ  الشامِل, حيطِ ملُ ا čاهللا مِ لبعِ  اإليامنُ  IQH»ِمنِّي َفَلْيَس  َهَذا

نٌ   حفوِظ.ملا اللوِح  يف ُمدوَّ
אWא 

 َيَشأْ  م ل اـوم كاَن, هـسبحان اءَ ـش فام الشاِملِة, čاهللا بَمشيئةِ  اإليامنُ 
مَ  َمهام يُكْن, م ل  األسباِب, َتقديمِ  يف َختاذَل  وَمهام األسباِب, منَ  العبدُ  قدَّ
نا َيُكْن, م ل َيَشأْ  م ل وما كانَ  اهللاُ شاءَ  فام  w﴿ سبحانه: احلقِّ  قوَل  َيقَرأُ  وُكلُّ

                                                 

), ٤٧٠٠), وأبو داود: كتاب السنة, باب يف القدر, رقم (٥/٣١٧أخرجه أمحد ( )١(
 ).٣٣١٩, رقم (﴾y﴿والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة 





 

 

١٩٨א א

x y z { | } ~ _ ` a b c d 
e f g h i j k l m n o p q﴾ ٢٦عمران: [آل[, 
نا  ® »¬ ª © ¨﴿ سبحانه: احلقِّ  وَل ـق َيقَرأُ  وكلُّ

¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä﴾ :٥٠−٤٩[الشورى[. 

 : ﴿R S T U V W X Y َيقوُل 
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
i j k l m n o p q r s t u v w x 
y z { | } ~ _﴾ :٣١−٢٨[اإلنسان[. 

 َأَصابِعِ  ِمنْ  ُأْصُبَعْنيِ  َبْنيَ  ُكلَّها آَدمَ  َبنِي ُقُلوَب  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا َيقوُل 
ْمحَِن, ُفهُ  َواِحدٍ  َكَقْلٍب  الرَّ ُهمَّ « َيقوُل: ُثمَّ  ,»َيَشاءُ  َحْيُث  ُيَرصِّ َف  َيا اللَّ  ُمَرصِّ

ْف  ُقُلوِب ال  .IQH»َطاَعتَِك  َعَىل  ُقُلوَبنَا َرصِّ
אWאא 

 َتراهُ  وما نفِسَك, يف َتراهُ  فام يشٍء, كلِّ  خالُق  اهللاَ بأنَّ  اإليامنُ 
 هذا يف وإدراُكَك  إحساُسَك  إليه َخيلو وما الكوِن, هذا يف َتراهُ  ما حوَلَك,

                                                 

), من ٢٦٥٤: كتاب القدر, باب ترصيف اهللا تعاىل القلوب, رقم (مسلمأخرجه  )١(
 . عبد اهللا بن عمرو بن العاصحديث 





 

 

١٩٩ 

ِة,ملا هذه ويف الكوكِب,  č اهللا خلُق  كلُّه اخللِق, هذا ويف جرَّ
﴿r s t u v w﴾ :٦٢[غافر[. 

﴿A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S﴾ :١٠٢[األنعام[. 

 بالقَدرِ  واإليامنُ  للفَشِل, االستسالمَ  أَبًدا َيعنِي ال بالقَدرِ  واإليامنُ 
 االستسالمَ  أبًدا َيعنِي ال بالقَدرِ  واإليامنُ  للَهزيمِة, االستسالمَ  أبًدا َيعنِي ال
 واالكتئاِب  للتَّشاؤمِ  االستسالمَ  أبًدا َيعنِي ال بالقَدرِ  واإليامنُ  َرِض,ملل

 قَدرِ  إىل čاهللا قَدرِ  ِمنْ  َتفرُّ  أنََّك  َيعنِي بالقَدرِ  اإليامنُ  إنَّام واحلَرسِة, والضيِق 
 َرضِ ملا وِمنَ  النِرص, إىل اهلَزيمةِ  ومنَ  النجاِح, إىل الفَشلِ  منَ  فَتنتِقُل  ,čاهللا
ِ  واالكتِئاِب  التشاُؤمِ  ومنَ  العافيِة, إىل  الصدرِ  وَسعةِ  التفاُؤلِ  إىل والتَّحرسُّ

 والنَّْفِس.
 الشاِم, بالدِ  إىل ُمتَّجًها هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  الفاروُق  ُعمرُ  خرَج 

 فقاَل: ,هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُعبيدةَ  أبو رأِسهم عىل األجنادِ  ُأمراءُ  له فخرَج 
 سَتدُخُل  فَهْل  الشاِم, بِالدِ  يف انَتَرشَ  قدِ  الطاعونَ  فإنَّ  َتوقَّْف; ُعمرُ  يا
 ذِوي ِمنْ  وغَريُهم َواألنصارَ  َهاِجِرينَ ملُ ا ِيل  اْمجَُعوا« قال: َتدُخُل?  ال  أو

 وَأشارَ  يدخَل, بَأنْ  بعُضهم فَأشارَ  »أدُخُل  ال أو َأدخُل  َأستشُريُهم العقِل;
َذ َيدخَل, أالَّ  آَخرون  ,بالرجوعِ  وأمرَ  عمرُ  ورجعَ  الدخوِل, بعَدمِ  َقراًرا فاختَّ





 

 

٢٠٠א א

 ِمنْ  َأفِراًرا اُملؤِمنني أمريَ  يا قاَل: َرِيض اهللاُ تَعاَىل َعنْهُ  ُعبيدةَ  أبو له فقامَ 
, ُعبيدةَ  أبا يا قاَهلا غُريكَ  َلوْ « :َرِيض اهللاُ تَعاَىل َعنْهُ  الفاروُق  قاَل  ?!čاهللا قَدرِ 
  .č«IQHاهللا قَدرِ  إىل čاهللا قَدرِ  ِمنْ  َنِفرُّ  نَعمْ 

 قَدٍر, إىل قَدرٍ  ِمنْ  تفرُّ  أنََّك  بالقَدِر, اإليامنِ  معَ  التعاملِ  فِقهُ  هو هذا
 .čاهللا قَدرِ  يف ذلَك  وكلُّ 

, ال مكانَِك  يف وَتعيُش  َتستسلُِم, أنََّك  َيعنِي ال بالقَدرِ  فاإليامنُ  ُ  َتتغريَّ
رَ  َأنْ  بالقَدرِ  اإليامنُ  إنَّام  َتلحَق  وَأنْ  قيمتَِك, ِمنْ  َترفعَ  وَأنْ  نفَسَك, ُتطوِّ

ُ  ال أنََّك  بالقَدرِ  واإليامنُ  العافِيَة, وَتطلَب  َتتداَوى وَأنْ  بالناِجحني,  َتتحرسَّ
 ,čاهللا قَدرِ  ِمنْ  فهذا َتقوُم, ُثمَّ  čباهللا َتستعنيُ  ولِكنََّك  وقَع, َقدْ  أمرٍ  عىل

 .čاهللا قَدرِ  ِمنْ  وقياُمَك  čاهللا قَدرِ  يف وقوُعَك 
 اهللاَ ُندينَ  الَّذي العظيمِ  اإليامنِ  هذا أركانِ  ِمنْ  ُركنٌ  بالقَدرِ  فاإليامنُ 
 .بِِه 

o

                                                 

: مسلم), و٥٧٢٩أخرجه البخاري: كتاب الطب, باب ما يذكر يف الطاعون, رقم ( )١(
), عن ابن عباس ٢٢١٩باب الطاعون والطرية والكهانة, رقم (كتاب السالم, 
. 





 

 

٢٠١ אא

F٢٢E 
    א א    

o 

 جاءَ  ما هو حديُثنا ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جوامعِ  ِمنْ  باركةِ ملُ ا السلسلةِ  َهذه يف
 قاَل  قاَل:  اخلُزاعيِّ  ُرشيٍح  أيب حديِث  ِمنْ  )مٍ لمس (صحيِح  يف

 .IQH»َجاِرهِ  إَِىل  َفْلُيْحِسنْ  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ  čبِاهللا ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل 
نَّةِ  الِكتاِب  نصوصِ  يف َتأمَّْلت وإذا  عىل باحلثِّ  اِخرةً ز وَجْدَهتا والسُّ

 يف َجتُدها اإلحسانِ  صورِ  كلُّ  واألفعاِل, األقواِل, يف اجلارِ  إىل اإلحسانِ 
 . رسولِه لِسانِ  وعىل ,č اهللا ِكتاِب 

 g h i j﴿ النِّساِء: ُسورةِ  يف َيقوُل   فاهللاُ
k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~ 
 فانُظرْ  ,]٣٦[النساء: ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 باإلحسانِ  الوالَِدْين إىل واإلحسانَ  بعبادتِه األمرَ   اهللاُ قَرنَ  كيَف 
 اجلرياِن. إىل واإلحسانِ  الُقربى, َذوي إىل

                                                 

 ).٤٨, رقم (احلث عىل إكرام اجلار والضيف: كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )١(

N

N





 

 

٢٠٢א א

ا  يف الُعجاَب  َب جالع َجتِدُ  فإنَّك ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ُسنَّة عىل وَقْفت إذا أمَّ
 (ُسننِ  يف جاءَ  كام−  عمٍرو بنُ  čاهللا عبدُ  فهذا باجلاِر, ملسو هيلع هللا ىلص َوصيَّتِه

( ِمذيِّ  ناجلارِ  تميْ هدَ أَ  َيقوُل: به فإذا ألهِله, بيتِه يف شاةٌ  ُتذَبُح  :−الرتِّ
ُرها− ?هوديِّ اليَ  ناجلارِ  متُ يْ أهدَ  ?هوديِّ اليَ   ِمنْ  أهُله ملَّ  حتَّى مراًرا ُيكرِّ

ِ وِص يُ  يُل ْربِ جِ  اَل زَ  امَ « :يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوَل  عُت سمِ  إينِّ  فقاَل: − َتكراِره  يين
 .IQH»هُ ثُ رِّ وَ يُ َس  هُ نَّ أَ  ُت نْ نَ ظَ  ىتَّ َح  ارِ اَجل بِ 

 يف الَربكةِ  ويف الدياِر, إعامرِ  يف ُمباَرشةً  ُيؤثِّرُ  اجلارِ  إىل واإلحسانُ 
− (ُمسنِدِه) يف أمحدَ  عندَ −  اهَ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عائِشةَ  حديِث  يف جاءَ  األعامرِ 

ِحمِ  َوِصَلةُ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  : َرانِ  َوارِ اجلِ  َوُحْسنُ  ُلِق اُخل  َوُحْسنُ  الرَّ  ُيَعمِّ
َياَر,  .IRH»ْعَامرِ األَ  ِيف  َوَيِزيَدانِ  الدِّ

 يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  اجلرياِن, همُ  الِقيامةِ  يومَ  اخلُصامءِ  وأعظمُ 
ُل « :−(ُمسنِده) يف أمحدَ  عندَ −  عامرٍ  بنِ  ُعقبةَ  حديِث   َخْصَمْنيِ  َأوَّ

 .ISH»َجاَرانِ  ِقَياَمةِ ال َيْومَ 
                                                 

), ٥١٥٢), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف حق اجلوار, رقم (٢/١٦٠أخرجه أمحد ( )١(
  ).١٩٤٣اجلوار, رقم (والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف حق 

  ).٦/١٥٩مسند أمحد ( )٢(
  ).٤/١٥١مسند أمحد ( )٣(





 

 

٢٠٣ אא

 اجلَنَِّة, ُدخولِ  أسباِب  ِمنْ  رئيٌس  وسَبٌب  َسبيٌل  اِجلوارِ  ُحسنَ  إنَّ  ُثمَّ 
 − (ُمستدَركِه) يف احلاكِمِ  عندَ −  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهريرةَ  أيب حديِث  يف جاءَ 

 َأنا إذا عَملٍ  عىل ُدلَّني čاهللا َرسوَل  يا قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رُجٌل  جاءَ  قاَل:
 :اَل ـق −واُب ـاجل هوَ  هذا− »ُحمِْسنًا ُكنْ « :قاَل  اجلَنََّة. دَخْلُت  بهِ  عِمْلُت 

 إِنََّك  :َقاُلوا َفإِنْ  ِجَرياَنَك, َسْل « :قاَل  ُحمسٌن? أينِّ  لمُ أع كيَف  ,čاهللا َرسوَل   يا
 .IQH»ُمِيسءٌ  َفَأْنَت  ُمِيسءٌ  إِنََّك  :َقاُلوا َوإِنْ  ُحمِْسٌن, َفَأْنَت  ُحمِْسنٌ 

 حديِث  يف جاءَ  هَكذا ,جلاِره أحَسنُهم čاهللا عندَ  اجلريانِ  أحَسنُ  نَعْم,
ِمذيِّ  عندَ −  َعمٍرو بنِ  čاهللا عبدِ  ُهمْ  čاهللا ِعنَْد  ْصَحاِب األَ  َخْريُ « :قاَل  :− الرتِّ  َخْريُ

ُهمْ  čاهللا ِعنَْد  َريانِ اجلِ  َوَخْريُ  لَِصاِحبِِه, اِرهِ  َخْريُ  .IRH»ِجلَ
 بَِيِدِه, َنْفِيس  َوالَِّذي« :−)ُمسلمٍ  (صحيِح  يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  َبْل 

اِرهِ  ُحيِبَّ  َحتَّى َأَحُدُكمْ  ُيْؤِمنُ  َال   .ISH»لِنَْفِسهِ  ُحيِبُّ  َما −ِألَِخيهِ  :َقاَل  َأوْ −  ِجلَ
 ربعَ  ُحزَت  قد أنََّك  َلمْ فاع إليَك  ُحيِسنُ  صالٍح  بجارٍ  ُرِزْقت فإذا

                                                 

 ).١/٣٧٨ستدرك (ملا )١(
 ). ١٩٤٤أخرجه الرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف حق اجلوار, رقم ( )٢(
الدليل عىل أن من خصال اإليامن أن حيب ألخيه : كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )٣(

 . وأخرجه البخاري: كتاب اإليامن,), من حديث أنس ٤٥, رقم (املسلم..
 ».  حتى حيب ألخيه «), بلفظ: ١٣, رقم (من اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسهباب 





 

 

٢٠٤א א

 النبيِّ  قوُل  هو وهذا الصالِح, اجلارِ  يف َجتُِدها السعادةِ  ربعُ  نَعمْ  السعادِة,
 ِحبَّانَ  ابنِ  عندَ −  وقَّاصٍ  أيب بنِ  سعدِ  حديِث  يف جاءَ  كام قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
َعاَدةِ  ِمنَ  َأْرَبعٌ « قاَل: − (صحيِحه) يف ُة, ْرَأةُ ملَ ا :السَّ اِحلَ  َواِسُع,ال ْسَكنُ ملَ اوَ  الصَّ
الُِح, ارُ اَجل وَ  َقاَوةِ  ِمنَ  َوَأْرَبعٌ « قاَل: »نِيءُ اهلَ  ْرَكُب ملَ اوَ  الصَّ وُء, ارُ اَجل  :الشَّ  السُّ
وُء, ْرَأةُ ملَ اوَ  يُِّق, ْسَكنُ ملَ اوَ  السُّ وءُ  ْرَكُب ملَ اوَ  الضَّ  العبدُ  ُرزَق  فإذا ,IQH»السُّ

 وقعَ  َقدْ  فإنَّه سيٍِّئ  بجارٍ  العبدُ  ُرِزَق  وإذا السعادَة, حازَ  فَقدْ  صالٍح  بجارٍ 
 الشقاوِة. ربعُ  عليه

مةِ ملُ ا هذه بعدَ  رُ  ولِكنْ  كثريٌة, اجلارِ  عىل اجلارِ  ُحقوُق  قدِّ  ُأذكِّ
 بَبْعضها:

אWא 
 وبُحسنِ  وبالعمِل, بالقوِل, اإلحساِن, صورِ  بُكلِّ  إليه اإلحسانُ 

, , اجلارِ  حقِّ  ِمنْ  هَي  اإلحسانِ  صورِ  ِمنْ  صورةٍ  كلُّ  الظنِّ  كام وجاِري عيلَّ
 بيًتا فأرَبعونَ  حولَِك, ِمنْ  األرَبعونَ  البيُت  هو جاُركَ  :مِ لالعِ  أهُل  َيقوُل 

 هلُمْ  كلُّهم َهؤالءِ  بيًتا, أرَبعون ِجهةٍ  كلِّ  فِمنْ  ُهنا, ِمنْ  بيًتا وأرَبعونَ  ُهنا ِمنْ 
 اجلاِر. ُحقوُق 

                                                 

 ).٤٠٣٢صحيح ابن حبان رقم ( )١(





 

 

٢٠٥ אא

 َمنْ « :ناحديثُ  رأِسها عىل كثريٌة, أِدلَّةٌ  فيه جاَءْت  إليهِ  واإلحسانُ 
 .»َجاِرهِ  إَِىل  َفْلُيْحِسنْ  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ  čبِاهللا ُيْؤِمنُ  َكانَ 

 يف الطرباينِّ  عندَ −  يِّ ملالس قرادٍ  أيب حديِث  يف أيًضا وجاءَ 
َأ, بَطهورٍ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  دعا قاَل: −األوسِط) (ُمعجِمه  فَرغَ  امَّ  لف لَيتوضَّ

كون اءِ ملا منَ  فَضَل  ما الصحابةُ  ابتدرَ  ُوضوِئه ِمنْ   بهِ  وَيمَسحون بِه, َيتربَّ
 čاهللا ُحبُّ  قالوا: »َصنَْعُتْم? َما َعَىل  َمحََلُكمْ  َما« :ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل  َأجساِدِهم, عىل

وا َوَرُسوُلهُ  اهللاُ ُحيِبَُّكمُ  َأنْ  َأْحَبْبُتمْ  َفإِنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  ورسوُله,  اْؤُمتِنُْتْم, إَِذا َفَأدُّ
ْثُتْم, إَِذا َواْصُدُقوا  čاهللا َحمبَّةُ  فُتناُل  ,IQH»َجاَوَرُكمْ  َمنْ  ِجَوارَ  َوَأْحِسنُوا َحدَّ
 يشٍء. كلِّ  يف إليهِ  باإلحسانِ  ملسو هيلع هللا ىلص ورسولِه

אWא 
 كانَ  لذا ذلَك; دونَ  كاَنْت  أو الَعطيَّةُ  هذه عُظَمت بالَعطيَِّة, تعاُهُده

 إَِذا َذرٍّ  َأَبا َيا« :−)مٍ لمس (صحيِح  يف جاءَ  كام−  َذرٍّ  أليب َيقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا
 بالَعطيَِّة. َتعاَهْدُهم أي: IRH»ِجَرياَنَك  َوَتَعاَهْد  َماَءَها, َفَأْكثِرْ  َمَرَقةً  َطَبْخَت 

 ْؤِمنُ ملُ ا َلْيَس « : َيقوُل   عبَّاسٍ  ابنِ  حديِث  ويف
                                                 

 ).٦٥١٧عجم األوسط رقم (ملا )١(
 ).٢٦٢٥: كتاب الرب والصلة, باب الوصية باجلار, رقم (مسلمأخرجه  )٢(





 

 

٢٠٦א א

 .IQH»َجائِعٌ  َوَجاُرهُ  َيْشَبعُ  الَِّذي
: وعندَ   ِيب  آَمنَ  َما« :− أنسٍ  حديِث  يف− ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  الطَرباينِّ

 بالَعطيَِّة, فَيتعاهدُ  ,IRH»بِهِ  َيْعَلمُ  َوُهوَ  َجنْبِهِ  إَِىل  َجائِعٌ  َوَجاُرهُ  َشْبعاًنا َباَت  َمنْ 
ةً  بالَعطيَِّة,  وعوٍز. حاجةٍ  يف كان إذا خاصَّ

אWא 
 َجتِري ما عليه َجتِري وَقدْ  َيموُت, َقدْ  فاجلارُ  ومالِه, عرِضه محايةُ 

 حقِّ  وِمنْ  البيِت, يف وماُله البيِت, يف ِعرُضه فَيبَقى َحياٍة, ِمنْ  العبدِ  عىل
ُ  إنََّك  الِعرَض, هذا َحيمَي  َأنْ  اجلارِ  عىل اجلارِ   َتسمعُ  حينَام األَملِ  أشدَّ  لَتتأملَّ
ى جاَره, َخيونُ  بجارٍ  ا ومالِه, ِعْرِضه عىل وَيتعدَّ  اِخلياناِت  َأعظمِ  ِمنْ  إهنَّ
َ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  أمحَد): (ُمسندِ  يف جاءَ  حتَّى  ُحرمةِ  عىل َيعتِدي الَّذي أنَّ  بنيَّ
 َيِرسق الَّذي وأنَّ  ُبيوٍت, عَرشةِ  عىل االعتِداءِ  منَ  وَفظاعةً  خَطًرا أشدُّ  جاِره

 .ISHُبيوٍت  عَرشةِ  ِمنْ  َيرسُق  الَّذي منَ  وسوًءا وإثًام  خطًرا أشدُّ  جاِرهِ  بيِت  ِمنْ 

                                                 

), ٢٦٩٩سند رقم (مل), وأبو يعىل يف ا١١٢فرد رقم (ملأخرجه البخاري يف األدب ا )١(
), والبيهقي يف ١٢٧٤١, رقم ١٢/١٥٤عجم الكبري (مل), والطرباين يف ا٢٦٩٩(

 ).١٠/٣السنن الكربى (
 ).٧٥١, رقم ١/٢٥٩عجم الكبري (ملا )٢(





 

 

٢٠٧ אא

 .IQHُبيوٍت 
 اآلنَ  إىل وتارُخيهم اجلواِر, حقَّ  َيعِرفون كانوا اجلاهليةِ  يف والعرُب 

نَني, آالُف  عليِهم ومرَّ  األجياُل, به َتشهدُ  ُمسطَّرٌ   َعْبسٍ  رجُل  فهذا السِّ
 اليوِم: إىل قاَله بيًتا األجياُل  َحتفظُ  َعنرتةُ 

ــــضُّ ــــْرِيف َوَأُغ ــــَدْت إِْن َط ــــاَرِيت ِيل  َب َج
 

 
ـــــى  @IRHَجـــــاَرِيت َمْأَواَهـــــاُيـــــَواِريَحتَّ

  جاِره. وِعرَض  ِعرَضه وَيصونُ  َحيفظُ 
 قاَل: العظيمَ  البيَت  هذا ُيردِّدُ  َطيءٍ  رُجُل  حاتمٌ  وهذا

 ُأَجـــاِوُرهُ ِيلَجـــاٍرَرضَُّمـــا
 

 ِســــْرتُ  لَِبابِــــهِ  َيُكــــونَ َأالَّ
 بابِه. عىل ِسًرتا َيَضعَ  َأنْ  جاري َحيتاُج  ال َيقوُل:

@ISHاِخلـْدُر  َجـاَرِيت  ُيَواِريَحتَّى  َبـَرَزْتَجـاَرِيتَماإَِذايـُِأْغض @

                                                 

 .قداد بن األسود م ل), من حديث ا٦/٨مسند أمحد ( )١(
 كتب اإلسالمي.مل) ط. ا٣٠٨البيت لعنرتة بن شداد, انظر: ديوانه (ص: )٢(
). ١١/٣٧٤), وتاريخ دمشق (٩٧−٩٦انظر: مكارم األخالق للخرائطي (ص: )٣(

ونسبه البعض ملسكني الدارمي, انظر: ربيع األبرار للزخمرشي ). ١١/٣٧٤(
), وخزانة األدب ٣/١٣٠١األدباء لياقوت احلموي ( ), ومعجم١/٣٩١(





 

 

٢٠٨א א
 

אWאא 
طةِ  بَمراكزِ  َعالقةٌ  له والَّذي َعنْه, األَذى َيكفَّ  َأنْ   َيسمعُ  الرشُّ

 كثرةِ  ِمنْ  الَعجيَب  اليشءَ  َجيِدُ  حاكمِ ملبا َعالقةٌ  له والَّذي الَعجيَب, اليشءَ 
 اجلاِر, منَ  َتكونَ  َأنْ  َينَبغي ال أشياءَ  يف ِجرياِهنم عىل اجلريانِ  َشكوى

 َتعِرفوهنا. وأنُتمْ  كثريةٌ  واألمثِلةُ 
 ُيْؤذِ  َال ـفَ  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ  čبِاهللا ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ « وُل:ـيق ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا

 األَذى. َيكفُّ  بل ,IQH»َجاَرهُ 
 فإنَّ  ِمنْه جاُره فَتأذَّى الُقرآنِ  صوَت  بيتِه يف اإلنسانُ  رفعَ  لو čواهللا

 ,IRHبالُقرآنِ  صوَته أحُدهم َيرفعَ  َأنْ  املُؤِمنني َهنَى ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  َمعصيٌة, هذه
ُش  ال   سجِد.ملا يف مَعهُ  الَّذي جاِره عىل ُيشوِّ

ةِ  ِرسالتي ُهنا وِمنْ   صوَتَك  َترفعُ  حنيَ  َهلُم: أقوُل  ساجدِ ملا ألئمَّ
                                                 

 ).٣/٧٢للبغدادي (
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب  )١(

 ), ومسلم: كتاب اإليامن, باب احلث عىل إكرام اجلار والضيف,٦٠١٨, رقم (جاره
 .), من حديث أيب هريرة ٤٧/٧٥رقم (

بالقراءة يف يف رفع الصوت ), وأبو داود: كتاب الصالة, باب ٣/٩٤أخرجه أمحد ( )٢(
 .), من حديث أيب سعيد اخلدري ١٣٣٢, رقم (صالة الليل





 

 

٢٠٩ אא

ِ  يف بالقرآنِ   به َأمرَ  ما ُختالُف  فإنََّك  الصلواِت  يف اخلاِرجيِّ  الصوِت  ُمكربِّ
 خارَج  ُهمْ  ملَِنْ  وليَسْت  سجدِ ملا يف ملَِنْ  هَي  إنَّام للقرآنِ  فقراءُتَك  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

 بِه, َتأثمُ  لعلََّك  اجلريانُ  بهِ  َيتأذَّى ُمرتفعٍ  صوٍت  ِمنْ  ُتسبُِّبه وما سجِد,ملا
 َيقولوَن. ماذا ذلَك  يف ءِ لامالع فتاَوى إىل وارِجعْ 

אاحلقِّ  هذا ِمنْ  عَجُب تَ  ولعلََّك  −א−: 
ه, ِمنْ  فهذا اجلارِ  أذى عىل فاصِربْ  َأذاُه, عىل َيصِربَ  َأنْ   حقُّ  نَعمْ  َحقِّ

صىلَّ اهللاُ − نبيُّنا َيقوُل  األموِر, عجيِب  ِمنْ  وهذا َأذاهُ  عىل تصربَ  َأنْ  جاِركَ 
  َذرٍّ  أيب حديِث  ِمنْ  أمحَد) (ُمسندِ  يف جاءَ  كام − عليِه وعَىل آلِِه وسلَّم

, ُحيِبُُّهمُ  َثَالَثةٌ « قاَل: : ُحيبُّهم الَّذين منَ  وذكرَ  ,»اهللاُ ُيْبِغُضُهمُ  َوَثَالَثةٌ  اهللاُ  اهللاُ
َتِسُبهُ  َأَذاهُ  َعَىل  َفَيْصِربُ  ُيْؤِذيهِ  َجارٌ  َلهُ  َوَرُجٌل « اهُ  اهللاُ َيْكِفَيهُ  َحتَّى َوَحيْ  بَِمْوٍت  إِيَّ

 .IQH»َحَياةٍ  َأوْ 
ه فِمنْ    البرصيُّ  احلسنُ  قاَل  لذا أذاُه, عىل أصِربَ  َأنْ  عيلَّ  حقِّ

! احلسنُ  َيقوُل  ما أمجَل  وما−  كفَّ  اجلوارِ  ُحسنُ  ليَس « قاَل: −البرصيُّ
 .IRH»اجلارِ  ِمنَ  األذى عىل الصربُ  اجلوارِ  ُحسنُ  ولِكنْ  اجلاِر, عنِ  األذى

                                                 

 ).٥/١٧٦مسند أمحد ( )١(
 ).١٤٣انظر: تنبيه الغافلني للسمرقندي (ص: )٢(





 

 

٢١٠א א

 جارٌ  يل َمسعودٍ  ابنَ  يا َيقوُل:  مسعودٍ  البنِ  رُجٌل  َيأيت
 فإِنْ  ,اْذَهْب « مسعوٍد: ابنُ  لهُ  قاَل  .!عيلَّ  وُيضيُِّق  وَيسبُّني َيشتُمني ُيؤِذيني
 .IQH»فيهِ  اهللاَ فأطِعِ  فيَك  اهللاَ عىص

 َفْلُيْحِسنْ  ِخرِ اآل َيْومِ الوَ  čبِاهللا ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ « :čاهللا رسوَل  يا صَدْقَت 
 .»َجاِرهِ  إَِىل 

ُب  الَّتي العظيمةُ  العبادةُ  هي اجلوارِ  فُحسنُ   ,čاهللا إىل العبادُ  هبا َيتقرَّ
 جاُرنا َيرحَل  َأنْ  فْلنَحَذرْ  لنَفِيس: وأقوُل  −čاهللا عبدَ  يا− لَك  َأقوُل  إينِّ  ُثمَّ 

 ذكرَ  فَقدْ  عليَك, ساخطٌ  وهو جواِركَ  ِمنْ  جاُركَ  َيرَحُل  ال إيذاِئنا, بسبِب 
 فيهِ  َيسعدَ  َأنْ  وَأرادَ  شيََّده امَّ  لف مجيٍل, موقعٍ  يف مجيًال, بيًتا ابَتنَى رُجًال  أنَّ 

 تبيعُ  كيَف  َيلوموَنه: الناُس  لهُ  فقاَل  للبيِع, بيَته فعَرَض  ُمؤذٍ  لهُ  بجارٍ  ابُتيلَ 
  َيقوُل: فَأنشأَ  اجلَميلةِ  األرضِ  هذه يف اجلميَل  البيَت 

ـــوَننِي ـــُت إِذْ  َيُلوُم ْخِص بِْع ـــالرُّ ـــِزًال بِ   َمنْ

 

 
ــــَو  ـــواْمَل ـــاًراَيْعِرُف ـــاكَ  َج ـــنَغُِّص  ُهنَ   ُي

ــــُت ــــْم َفُقْل ــــوا َهلُ ــــَالَم ُكفُّ ــــا اَمل َ َفإِهنَّ
 

 

                                                 

 ).٢/٢١٢انظر: إحياء علوم الدين ( )١(





 

 

٢١١ אא

َيارُ  َتْغُلــــو بِِجَرياِهنـَـــا  @IQHَوَتــــْرُخُص  الــــدِّ

 عَرَض  العاصِ  بنِ  لسعيدِ  جارٍ  َعنْ  ُيذكرُ  هلذا اجلاِر; هبذا فالعربةُ 
 ألٍف. ِمئةَ  قاَل: بيتَِك? يف َترَغُب  َكمْ  قالوا: الراِغبون فجاَءهُ  للبيِع, بيَته

ْينا. قالوا:  وهلِ  قالوا: جاِري. ثَمنِ  عىل ُتفاِوضوين م ل ولِكنَّكم قاَل: اشَرتَ
 أبيعُ − ُيباعُ  ثَمنًا َلهُ  فإنَّ  العاصِ  بنِ  عيدِ س مثَل  كانَ  َمنْ  قاَل: ُيباُع? اجلارُ 

 إنَّهُ  قاَل: ذاَك? كيَف  قالوا: −بثَمنٍ  العاصِ  بنِ  سعيدِ  وجوارَ  بثَمٍن, البيَت 
َب  رآكَ  وإذا َعنَْك, سأَل  قَعْدَت  إذا الَّذي العاصِ  بنُ  َسعيدُ   وإذا بَك, رحَّ
َبَك, شاَهْدَته وإذا حِفَظَك, ِغبَت   َتسَأْله م ل وإذا َأعطاَك, سألَته وإذا قرَّ

َج  نائبةٌ  ناَبْتَك  وإذا ابَتَدَأَك,  دارَ  بام العاصِ  بنُ  سعيدُ  فسِمعَ  قاَل: عنَك, فرَّ
 البيَت  اشَرتَْيت وقاَل: ِدرهمٍ  ألِف  ِمئةَ  له فَأرسَل  بيتِهِ  يف الراِغبنيَ  وبنيَ  بينَه

 .IRHجواَركَ  واشَرتَْيت لَك,
o

                                                 

 ) غري منسوب.٢/١٦ذكره ابن مفلح يف اآلداب الرشعية ( )١(
), ووفيات األعيان البن خلكان ٣٩٣ −١/٣٩٢(انظر: ربيع األبرار للزخمرشي  )٢(

)٢/٥٣٥.( 





 

 

٢١٢א א

F٢٣E 
     א א 

o 

 وقلَبها وُلبَّها روَحها وجعَل  الصالِة, شأنَ   اهللاُ عظَّمَ 
 فيها. اخلشوعَ 

, َأنْ  مطاَلٌب  العبدُ ف ,نَعمِ  َ  صالتِه, يف َخيشعَ  َأنْ  مطالٌب  لِكنَّه ُيصيلِّ
نني عَرشاِت  اإلنسانُ  صىلَّ  لو حتَّى فيها, خريَ  ال ُخشوعٍ  بغريِ  وصالةٌ   السِّ
طٌ  وهو  فيِه. حياةَ  ال الَّذي يِت ملكا فهوَ  ُخشوِعه; يف ُمفرِّ

ه الَّذي َحديُثنا لذا  حديُث  ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جوامعِ  ِمنْ  قبَله ما إىل َنضمُّ
 النبيَّ  أنَّ  الشاِميِّني) (مسندِ  يف الطرباينُّ  رواهُ  الَّذي  الدرداءِ  أيب

 :ُل « قاَل ةِ األُ  َهِذهِ  ِمنْ  ُيْرَفعُ  َما َأوَّ  فِيَها ُيَرى َال  َحتَّى ُشوعُ اُخل  مَّ
 .IQH»َخاِشعٌ 

 ِذكُرهم الواردِ  اُملؤِمنني فاصأو يف قَرْأَت  إذا −اهللا عبدَ  يا− أنَت و
فةَ  جعَل   اهللاَ  أنَّ  َجتِدُ  ؤِمنونملُ ا سورةِ  يف َمت الَّتي األُوىل الصِّ  َتقدَّ
 : ﴿A B C قاَل  الصالِة, يف اخلشوعَ  الصفاِت  مجيعِ  عىل

                                                 

 ).١٥٧٩مسند الشاميني رقم ( )١(

N

N





 

 

٢١٣ אא

D E F G H I﴾ دَ  ُثمَّ  ,]٢−١ؤمنون:م ل[ا   عدَّ
 t u v﴿ سبحانه: ًال ـقائِ  الصفاِت  هذه وخَتمَ  الصفاِت, ذلَك  بعدَ 

w x y z { | } ~ _ ` 
a b c﴾ لِكنِ  الصالِة, عىل ُحيافِظون ُهمْ  نَعمْ  ,]١١−٩ؤمنون:م ل[ا 

 A B C D E F G H﴿ األُوىل: الصفةِ  يف الِعربةُ 
I﴾  ٌالصفاِت. مجيع عىل تتقدمُ  ِصفة 

 القيمِ  ابنُ  األثرَ  هذا َأوردَ  وَقدْ − هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُحذيفةُ  قال لذا
 ,اخلشوعُ  كمُ ينِ دِ  نْ مِ  دونفقِ تَ  ما أوُل « :−السالِكَني) (َمدارِج  كتابِه يف

 ُك وِش ويُ  فيه, خريَ  ال لٍّ َص مُ  بَّ ورُ  ,الصالةُ  كمُ ينِ دِ  نْ مِ  دونفقِ تَ  ما رُ وآِخ 
 اجلامعةِ  َمسِجدُ ف ,IQH»اعً خاِش  مفيهِ  ىرَ تَ  فال اجلامعةِ  مسجدَ  َل دُخ تَ  نْ أَ 

 يف َيكونُ  ما وهذا واحًدا, خاِشًعا َترى َأالَّ  ُيوِشُك  لِكنََّك  كثٌري; فيه اجلامعةُ 
 بغريِ  َصالةٌ  لِكنَّها طويًال, أَمًدا الصالةُ  وَتبَقى اخلشوعُ  ُيرفعُ  الزمانِ  آِخرِ 

 خشوٍع.
 نبيُّنا قاَل  ماذا فانُظروا الصالِة, يف اخلشوعِ  يف الرتغيُب  جاءَ  لذا
  َميِّ لَ السُّ  سةَ عبَ  بنِ  عمِرو حديِث  ِمنْ  )ُمسلمٍ  (صحيِح  يف جاء 

                                                 

 ),٤/٤٦٩), واحلاكم (١٩/٢٥٤). وأخرجه ابن أيب شيبة (١/٥١٧مدارج السالكني ( )١(
 ).١/٢٨١وأبو نعيم يف احللية (





 

 

٢١٤א א

 ,ىلَّ َص فَ  امَ قَ  وَ هُ  نْ إِ فَ « قاَل: آِخِره: يف قاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن طويلٍ  حديٍث  يف
 هو هذا »čهللا هُ بَ لْ قَ  غَ رَّ فَ وَ  ,ٌل هْ أَ  هُ لَ  وَ هُ  يذِ الَّ بِ  هِ يْ لَ عَ  ىنَ ثْ أَ وَ  ,اهللاَ َد مِ َح فَ 

 IQH»هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ  مَ وْ يَ  هِ تِ ئَ يْ هَ كَ  هِ تِ يئَ طِ َخ  نْ مِ  َف َرصَ انْ  الَّ إِ « :النَّتيجةَ  انُظرِ  اخلُشوُع,
 اخلُشوِع. َفضيلةُ  هذه

ْتنا َكمْ ف  الَعظيِم?! األجرِ  وهذا احلافِِز, وهذا الَفضيلِة, هذه يف فوَّ
 :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُعثامنَ  حديِث  ِمنْ  أيًضا )ُمسلمٍ  (صحيِح  ويف

هُ  ُمْسلِمٍ  اْمِرئٍ  ِمنِ  َما« م:لَّ وَس  هِ آلِ  َىل عَ و ليهِ عَ  اهللاُ ىلَّ َص  نبيُّنا َيقوُل  ُرضُ  َحتْ
اَرةً  َكاَنْت  إِالَّ  َوُرُكوَعَها, َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها, َفُيْحِسنُ  َمْكُتوَبةٌ  َصَالةٌ   َكفَّ

ُنوِب  ِمنَ  َقْبَلَها ملَِا ْهرَ  َوَذلَِك  َكبَِريًة, َيْأِت  مْ  لَ  َما الذُّ  .IRH»ُكلَّهُ  الدَّ
ُبنا الِة, يف اخلُشوعِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص ُيرغِّ ُبنا الَّذي اجلانِِب  ويف الصَّ  فيه ُيرغِّ

َرنا آَخرَ  جانٍب  يف أيًضا   أيًضا: حديَثْني  ُأوِردُ  وُهنا اخلُشوِع, تركِ  ِمنْ  حذَّ
ا ُل, احلديُث  أمَّ , رُجًال  رَأى ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  األوَّ  ُيتِمُّ  ال لِكنَّه ُيصيلِّ

كوَع,  َعَىل  َهَذا َماَت  َلوْ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  إليهِ  فأشارَ  ُسجوِده; يف وَينُقرُ  الرُّ
دٍ  ِملَّةِ  َغْريِ  َعَىل  َملَاَت  َهِذِه; َحالِهِ   الركوعَ  ُيتِمُّ  ال لِكنَّه ُيصيلِّ  هذا ,»ملسو هيلع هللا ىلص ُحمَمَّ

                                                 

 ).٨٣٢سافرين, باب إسالم عمرو بن عبسة, رقم (مل: كتاب صالة امسلمأخرجه  )١(
 ).٢٢٨, رقم (فضل الوضوء والصالة عقبه: كتاب الطهارة, باب مسلمأخرجه  )٢(





 

 

٢١٥ אא

جوَد, ُكوَع, ُيتِمُّ  َال  الَِّذي َمَثُل « قاَل: ُثمَّ  والسُّ  َمَثُل  ُسُجوِدهِ  ِيف  َوَينُْقرُ  الرُّ
; التَّْمَرةَ  َيْأُكُل  ائِعِ اَجل   .IQH»َشْيًئا َعنْهُ  ُيْغنَِيانِ  َال  َوالتَّْمَرَتْنيِ

 يقوُل: قليلٍ  قبَل  ذَكْرناه الَّذي−  هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُحذيفةَ  وحديُث 
ِ دِ  نْ مِ  ونَ ُد قِ فْ تَ  امَ  ُل وَّ أَ «  صالتِه, يف ُيطفُِّف  ُيصيلِّ  رُجًال  رَأى − »وعُ ُش اخلُ  مُ كُ ين

 وَينُقُص  الركوِع, يف َينُقُص  صالتِه, ِمن َينُقُص  َأْي: صالتِه يف ُيطفِّف ُيصيلِّ 
جوِد, يف  َما« :قاَل  َسنًة, أرَبعنيَ  ُمنذُ  قال: »َهَكَذا? ُتَصيلِّ  َكمْ  ُمذْ « قاَل: السُّ

َالةَ  َهِذهِ  ُتَصيلِّ  َوَأْنَت  ِمتَّ  َوَلوْ  َسنًَة, َأْرَبِعنيَ  ُمنْذُ  َصلَّْيَت   َغْريِ  َعَىل  َملِتَّ  الصَّ
دٍ  فِْطَرةِ  ٌب  أنَّه كام األمرُ  إَذنِ  IRH»ملسو هيلع هللا ىلص ُحمَمَّ  يف اخلُشوعِ  يف َأْي: فيه, ُمرغَّ

َرنا قد كذلَِك  الصالِة,  َتْرِكه. ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا حذَّ
ؤاُل ف −čاهللا ِعبادَ − لذا  كيَف  اآلَن: األذهانِ  إىل َيتبادرُ  الَّذي السُّ

ِة? منَ  ُيرفعُ  هذا اخلُشوعَ  ألنَّ  صالِيت? يف َأخشعُ   الَبقيَّةِ  منَ  َأكونُ  كيَف  األُمَّ
 الصالِة? يف َختشعُ  الَّتي الباِقيةِ 

 الوساِئَل: هذه فُخذْ  صالتَِك  يف َختشعَ  َأنْ  َأَرْدَت  إذا َأقوُل:
                                                 

, ٤/١١٥), والطرباين (٦٦٥), وابن خزيمة رقم (٧١٨٤أخرجه أبو يعىل رقم ( )١(
), من حديث عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ٢/٨٩), والبيهقي (٣٨٤٠رقم 

 .ورشحبيل بن حسنة 
), أخرجه ١٣١٢باب تطفيف الصالة, رقم (أخرجه النسائي: كتاب السهو,  )٢(

 ).٧٩١, رقم (يتم الركوع م لإذا بنحوه البخاري: كتاب األذان, باب 





 

 

٢١٦א א

אWא 
 الدواِم, عىل قلبَِك  يف حاِرضةً  للصالِة, ُمستِعدا ُكنْ  للصالِة, استِعدَّ 

ْغت نفَسَك  هيَّْأَت  َقدْ  دائًِام, َهلا استِعدادٍ  عىل أنَت  أُ  قلبََك, فرَّ  فتُحسنُ  َتتوضَّ
 ُأقِيَمِت  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  كام ووقاٍر, َسكينةٍ  يف وأنَت  إليها َتذَهُب  الوضوَء,

َالةُ   ووقاٍر. َسكينةٍ  يف IQH»َتْسَعْونَ  َوَأْنتُمْ  َتأُْتوَها َوَال  َمتُْشونَ  َوَأْنتُمْ  َفأُْتوَها الصَّ
אWא 
 َيرجعَ  حتَّى صالتِه يف اطمَأنَّ  صىلَّ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  فيها; اطَمِئنَّ 

 يف اطمَأنَّ  رفعَ  إذا ُركوِعه, يف اطَمَأنَّ  ركعَ  إذا ,IRHموِضِعه إىل عظمٍ  كلُّ 
 َيقَرُأ. ما عَرَف  قَرأَ  إذا ُسجوِده, يف اطمَأنَّ  سَجدَ  إذا رفِعه,

אאW 
َ  َأنْ  وقبَل  َصالتَِك  يف ُقمَت  إذا :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا إليها َأرَشدَ   َتذكرُ  ُتكربِّ

                                                 
: مسلم), و٩٠٨يش إىل اجلمعة, رقم (ملأخرجه البخاري: كتاب اجلمعة, باب ا )١(

حديث  ), من٦٠٢, رقم (استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينةكتاب املساجد, باب 
 .أيب هريرة 

), وأمحد ٨٢٨أخرجه البخاري: كتاب األذان, باب سنة اجللوس يف التشهد, رقم ( )٢(
: ), والرتمذي٧٣٠), وأبو داود: كتاب الصالة, باب افتتاح الصالة, رقم (٥/٤٢٤(

), وابن ماجه: كتاب إقامة الصالة, باب إمتام الصالة, ٣٠٤كتاب الصالة, رقم (
 . ), من حديث أيب محيد الساعدي١٠٦١رقم (





 

 

٢١٧ אא

َمنا َهكذا وَت,ملا  َفإِنَّ  َصَالتَِك  ِيف  ْوَت ملَ ا اْذُكرِ « قاَل: حيُث  ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا علَّ
ُجَل  ِريٌّ  َصَالتِهِ  ِيف  ْوَت ملَ ا َذَكرَ  إَِذا الرَّ  َصَالةَ  َوَصلِّ  َصَالَتُه, ُحيِْسنَ  َأنْ  َحلَ

َها َصَالةً  ُيَصيلِّ  َأنَّه َيُظنُّ  َال  َرُجلٍ   .IQH»َغْريَ
 البياِن, هذا ِمنْ  وَأوضُح  اإلرشاِد, هذا ِمنْ  أوضُح  ُهناكَ  َهْل و
 لٍ ـرُج  الةَ ـص وصلِّ  صالتَِك, يف وَت ملا اذُكرِ  البالِغ? هذا ِمنْ  وأوَضُح 

ِريٌّ « النتيجُة: ا,ـغَريه الةً ـص ُيصيلِّ  أنَّه يظنُّ  ال  كام »َصَالَتهُ  ُحيِْسنَ  َأنْ  َحلَ
 احلَديِث. وسطِ  يف جاءَ 

 ِمنْ  ماَجْه) ابنِ  (ُسننِ  يف جاءَ  كام− ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إىل رُجٌل  جاءَ  وقد
 علِّْمني ,čاهللا َرسوَل  يا الرُجُل: هذا قاَل  ,− أيُّوَب  أيب حديِث 

 هو هذا IRH»ُمَودِّعٍ  َصَالةَ  َفَصلِّ  َصَالتَِك  ِيف  ُقْمَت  إَِذا« :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  وَأوِجْز.
 الَبياُن.

אאאW 
 ُكنَت  إذا َصالتَِك  يف َتقرأُ  ما َتدبَّرْ  عليَك, ُيقَرأُ  وما َتقَرأُ  ما َتدبَّرْ 

 ُيتَىل  ما َتدبَّْرت إذا فإنََّك  ا,ـَمأمومً  كنَت  إذا اإلمامُ  َيقَرُؤه اـوم ُمنفرًدا,
                                                 

ي كام يف الفردوس رقم لم), والدي٥٢٧أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري رقم ( )١(
 .), من حديث أنس ١٧٥٥(

 ). ٤١٧١), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب احلكمة, رقم (٥/٤١٢أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

٢١٨א א

: قاَل  كام خَشْعت,  V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿ احلقُّ
b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w﴾ :١٠٧[اإلرساء−
َل  اإلنسانُ  فَعَلها إذا أيًضا, َوسيلةٌ  وهِذه ,]١٠٩  الَعظيمةَ  النِّعمةَ  هذه حصَّ

الِة. يف اخلُشوعُ  وِهَي   الصَّ
אאWא 

عْ  َورِ  يف َتقَرُؤه, ما أذكارِ  يف َنوِّ  أنا َيقوُل: فالبعُض  َتقَرُؤها, الَّتي السُّ
 لِكنِ  الفالنيَة, واآليةَ  الُفالنيةَ  السورَ  إالَّ  صالِيت  يف َأقَرأُ  ال وأنا ننيَ ن ِس مِ 

نَّةُ  َ  َأنْ  السُّ  يف ثالِ ملِ ا َسبيلِ  فعىل اخلُشوُع, لَك  َحيصُل  حتَّى َتقَرأُ  ما ُتغريِّ
َ  سبحانَ  تارًة: ُقْل  الركوعِ  َ  سبحانَ  تارًة: وُقْل  العظيِم. ريبِّ  العظيمِ  ريبِّ

 رابِعةٍ  صالةٍ  ويف والروِح. الِئكةِ ملا ربُّ  قدوٌس  سبُّوٌح  ثالِثًة: وُقْل  وبَحْمِده.
 عيمْ َس  لَك  عَ خَش  ,ُت مْ  لَ سأَ  لَك و آَمنُْت, وبَك  رَكْعُت, َلَك  اللَُّهمَّ  ُقْل:

 منَ  وغُريها الركوِع, يف ُتقاُل  َأدعيةٌ  هذه ,بيوعَص  ميظْ وعَ  يوُخمِّ  يوبَرص 
 الوسائِِل.

ُل « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  حينَام إَذنْ  ةِ األُ  َهِذهِ  ِمنْ  ُيْرَفعُ  َما َأوَّ  ُشوعُ اُخل  مَّ
ثَّنا َأنْ  بذلَك  َأرادَ  إنَّام ,»َخاِشعٌ  فِيَها ُيَرى َال  َحتَّى  يف َنخشعَ  َأنْ  عىل مجيًعا َحيُ

 صالتِنا.





 

 

٢١٩ אא

אWא 
 الوسيلةُ  وهذه ,čاهللا بإِْذنِ  سَتخَشعُ  أنََّك  متاًما فثِْق  هبا إالَّ  َتأُخذْ  مْ  لَ  إذا

 الصالةِ  يف ُخشوِعَك  عىل رتتَِّب ملُ ا األجرَ  وَتستشِعرَ  َتستحِرضَ  َأنْ  ِهَي 
 هذا يف َأذُكُره ما أو قليٍل, قبَل  ذَكْرته الَّذي رتتَِّب ملُ ا األجرَ  استشِعرِ  فَقْط,

غوا قاَل? ماذا انُظروا− قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  احلديِث;  حتَّى ُقلوَبكم له فرِّ
َبه  هِ وبِ نُ ُذ بِ  ِيتَ أُ  يلِّ َص يُ  امَ قَ  اذَ إِ  َد بْ عَ ال نَّ إِ « قاَل: −به فَتنطِلَق  اجلوارُح  هذه َتترشَّ

 نَّ إِ « »هُ نْ عَ  ْت طَ اقَ َس تَ  َد َج َس  وْ أَ  عَ كَ رَ  َام لَّ كُ فَ  ,هِ قِ اتِ عَ وَ  هِ ِس أْ رَ  َىل عَ  َفُجِعَلْت 
 ,هِ قِ اتِ عَ وَ  هِ ِس أْ رَ  َىل عَ  َفُجِعَلْت « الذنوِب  كلِّ  »هِ وبِ نُ ُذ بِ  ِيتَ أُ « عبدٍ  أيُّ  »َد بْ عَ ال
 وكلَّام الركوِع, يف َأَطْلت كلَّام IQH»ُذُنوُبهُ  هُ نْ عَ  ْت طَ اقَ َس تَ  َد َج َس  وْ أَ  عَ كَ رَ  َام لَّ كُ فَ 

 رأِسَك  عىل ِمنْ  وَتتناَثرُ  َتتساَقطُ  الذنوَب  هذه فإنَّ  ;السجودِ  يف َأَطْلت
 اخلاِشعنيَ  منَ  وَتكونَ  صالتَِك  يف َختشعَ  َأنْ  َأَرْدت إذا هَكذا وعاتِِقَك,

 A B C D E F G H﴿ العاَملَني: ربُّ  امَتَدَحهم الَّذين
I﴾ ٢−١ؤمنون:م ل[ا[. 

o

                                                 

), ١٧٣٤), وابن حبان رقم (٢٩٤روزي يف تعظيم قدر الصالة رقم (ملأخرجه ا )١(
 .), من حديث ابن عمر ٣/١٠والبيهقي (





 

 

٢٢٠א א

F٢٤E 
     א    א  א א 

  א   אא 
o 

 بيته?! يف čهللا زائرٌ  فإنََّك  سِجدَ ملا َأَتْيَت  إذا أنََّك  مْ  لَ َتع َهْل  ,čاهللا عبَد 
 يف čاهللا ِضيافةِ  يف فإنََّك  سجدِ ملا إىل أتيَت  إذا أنََّك  مُ  لَتع َهْل  ,čاهللا عبَد 

 بيتِه?!
 بَك, َيفرُح  اهللاَ فإنَّ  سِجدِ ملا إىل أتيت إذا أنََّك  مُ  لَتع َهْل  ,čاهللا عبَد 
 عليهم?! قِدمَ  إذا بغاِئبِهم الغائِب  أهُل  َيفرُح  كام إليَك, وَيتبشَبُش 

يافةِ  اإلكرامِ  مواِئدِ  ِمنْ  لَك  اهللاُ َعدَّ أَ  ماذا مُ  لتع َهْل  ,čاهللا عبدَ   والضِّ
 سِجِد?!ملا إىل َأتيَت  إذا واِهلباِت  والَعطايا
لسلةِ  هذه ِسياِق  يف اـَحديُثن هو  كِلِمه جواِمعِ  ِمنْ  اَركةِ ـبملُ ا السِّ
. 

 عندَ  وهوَ  وَأْرضاُه, هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  نَ لامَس  حديُث  هو حديُثناف
 هِ تِ يْ بَ  ِيف  أَ ضَّ وَ تَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص َرسوُلنا فيهِ  قاَل  الَكبِري) (ُمعجِمه يف الطَرباينِّ 

 وَ هُ فَ  −َد جِ ْس ملَ ا ىتَ أَ  مَّ ثُ  قاَل: َأوْ − دِ جِ ْس ملَ ا إَِىل  َمَشى مَّ ثُ  ,وءَ ُض وُ ال نَ َس ْح أَ فَ 

N

N





 

 

٢٢١ אאאא

 .IQH»رَ ائِ الزَّ  مَ رِ كْ يُ  نْ أَ  ورِ زُ ملَ ا َىل عَ  قٌّ َح وَ  ,čاهللا رُ ائِ زَ 
 وَمكانُ  ,čاهللا عبدَ  يا أنَت  هو والزائرُ  , اهللاُ هو زورُ ملا
يارةِ   .č اهللا إىل البِالدِ  وأحبُّ  البِقاعِ  أطهرُ  سِجُد,ملا الزِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  أصحاُب  كانَ  : ميمونٍ  بنُ  َعمُرو قاَل  لذا
 كرمَ يُ  نْ أَ  čاهللا عىل احق  وإنَّ  ,دُ ساجِ ملا األرضِ  يف čاهللا يوَت بُ  إنَّ « َيقولوَن:

 .IRH»فيها هُ زارَ  نْ مَ 
 َكثريةً  صنوًفا اآلنَ  لنَتعلَّمِ و ,čاهللا ِضيافةِ  يف هم ساجدملا يف َمن إنَّ 

 نبيُّنا فهذا ;سجدِ ملا إىل جاءَ  َمنْ  لِ  الرمحنِ  مواِئدِ  وِمنْ  واهلباِت, الَعطايا منَ 
 :ِيف  هُ لَ زُ نُ  هُ لَ  اهللاُ دَّ عَ أَ  اَح رَ  وْ أَ  دِ جِ ْس ملَ ا َىل إِ  اَد غَ  نْ مَ « َيقوُل 

: ISH»اَح رَ  وْ أَ  اَد غَ  َام لَّ كُ  ةِ نَّ اَجل   آخرُ  وـه والرواُح: النهاِر, أوُل  هو والُغدوُّ
 النهاِر.

                                                 

ن: ابن أيب شيبة لام), وأخرجه موقوفا عىل س٦١٣٩, رقم ٦/٢٥٣عجم الكبري (ملا )١(
 ).٢/٤٧١), وهناد يف الزهد (١٩/١٨٩(

 − ٢٦٨٢), والبيهقي يف الشعب رقم (٢/٢بارك يف الزهد والرقائق (ملأخرجه ابن ا )٢(
٢٦٨٣.( 

سجد أو راح, رقم ملاألذان, باب فضل من غدا إىل اأخرجه البخاري: كتاب  )٣(
يش إىل الصالة متحى به اخلطايا, رقم ملساجد, باب امل: كتاب امسلم), و٦٦٢(
 .), من حديث أيب هريرة ٦٦٩(





 

 

٢٢٢א א

אאאW 
 אWא

 النوِر; هذا إىل حاجةٍ  يف الِقيامةِ  يومِ  يف والعبدُ  القيامِة, يومَ  التامُّ  النورُ 
 حاجةٍ  يف والعبدُ  الرصاطِ  عىل باألخصِّ  ,َشديدةً  ةً ملظُ  الِقيامةِ  يومِ  يف ألنَّ 
ْنيا يف ةَ ملالظ سَلكوا الَّذين هؤالءِ  إىل فانُظرْ  طريَقه, لُيبِرصَ  النورِ  إىل  الدُّ

  الِقيامِة. يومَ  التامَّ  النورَ  اهللاُ ُيعطيِهمُ 
ِ بَ « :ملسو هيلع هللا ىلص وُل ـَيق : أنسٍ  حديِث  ِمنْ  ماَجْه) ابنِ  (ُسننِ  ويف  رشِّ

 الفجرِ  أهُل  IQH»ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ  امِّ التَّ  ورِ النُّ بِ  دِ اجِ َس ملَ ا َىل إِ  مِ لَ الظُّ  ِيف  نيَ ائِ شَّ ملَ ا
 أَحٌد, هبِمْ  لمُ َيع الـف !واـَيتخلَّف َأنْ  نُ ـُيمكِ  ِة,لمالظُّ  أهُل  :الِعشاءِ  وأهُل 
 واأللطاِف: امِ واإلنع رامِ ـاإلك مواِئدِ  ِمنْ  ُيعطيهم  اهللاُ  نِ ـلك

 النوَر. ُيعطِيهم
 אאWאאא

 واخلَطايا, الذنوُب  ُمتَحى čاهللا بيِت  يف ُهنا واخلَطايا, الذنوِب  َحموُ 
نا وما هِلكاُت,ملُ ا وبِقاُت ملا تِلَك  ُمتَحى čاهللا بيِت  فيف  رسوُل  إالَّ  بذلَِك  أخَربَ

 َىل إِ  ىَش مَ  مَّ ثُ  هِ تِ يْ بَ  ِيف  رَ هَّ طَ تَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  مسِلٍم) (صحيِح  فيف ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا
                                                 

 ). ٧٨١, رقم (يش إىل الصالةملاساجد, باب ملأخرجه ابن ماجه: كتاب ا )١(





 

 

٢٢٣ אאאא

 ااُمهَ َد ْح إِ  اهُ تَ وَ طْ ُخ  ْت انَ كَ  ,čاهللا ضِ ائِ رَ فَ  نْ مِ  ةً يَض رِ فَ  ِيضَ قْ يَ لِ  čاهللا وِت يُ بُ  نْ مِ  ٍت يْ بَ 
 خرىواألُ  ,طيئةً َخ  طُّ َحتُ  اإحداُمه  ,IQH»ةً َج رَ دَ  عُ فَ رْ تَ  ىرَ ْخ األُ وَ  ,ةً يئَ طِ َخ  طُّ َحتُ 
 لَيستثِمرَ  اخلُطى ُيقاِرُب  أَحُدهم فكانَ  ذلَك  الصحابةُ  فِقهَ  لذا ;جةً درَ  رفعُ تَ 

 والسيِّئاِت. واخلَطايا الذنوِب  وَحموَ  الدرجاِت  رفعَ  فيه
مذيُّ ـال رواهُ  حديٌث  هناكَ  لِ ـبَ   عبَّاسٍ  ابنِ  حديُث  ننِه)ـ(ُس  يف رتِّ

ؤيا حديُث  ,طويٌل  حديٌث  وُهو− امهُ نْ  عَ اَىل تعَ  اهللاُ  ِيض رَ   ملسو هيلع هللا ىلص فيه قاَل  ,−الرُّ
 اغُ بَ ْس إِ وَ « سجدِ ملا إىل َيعنِي: »اِت عَ َام اَجل  َىل إِ  امِ َد قْ األَ  لِ قْ نَ  َوِيف « قاَل: آِخِره يف
 نَّ هِ يْ لَ عَ  ظْ افِ ُحيَ  نْ مَ وَ  ,ةِ َال الصَّ  َد عْ بَ  ةِ َال الصَّ  ارُ ظَ تِ انْ وَ  ,اِت وهَ رُ كْ ملَ ا ِيف  وءِ ُض وُ ال
 الَّذي هذا ,IRH»هُ مُّ أُ  هُ تْ َد لَ وَ  مِ وْ يَ كَ  هِ وبِ نُ ذُ  نْ مِ  انَ كَ وَ  ,ْريٍ َخ بِ  اَت مَ وَ  ْريٍ َخ بِ  اَش عَ 

 هو إَذنْ  ,الصالةِ  بعدَ  الصالةَ  وَينتظِرُ  ,اجلامعاِت  إىل األقدامَ  تلَك  َينقُل 
نوِب. وَحموٌ  تامٌّ  نورٌ   للذُّ

 אWא
رُ  الِئكةُ ملا ا فيا لَك, ُتسخَّ ُث ملا أهيُّ ُد:ملا تحدِّ  دِة.ْح بالوَ  َأشعرُ  أنا ردِّ

                                                 

 ),٦٦٦, رقم (الصالة متحى به اخلطاياامليش إىل أخرجه مسلم: كتاب املساجد, باب  )١(
 .من حديث أيب هريرة 

, ﴾A﴿), والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة ١/٣٦٨أخرجه أمحد( )٢(
 ). ٣٢٣٤رقم (





 

 

٢٢٤א א

 أنَّ  وَأشعرُ  بالضيِق, وَأشعرُ  بالوحدِة, َأشعرُ  أنا َيقوُل: الناسِ  بعَض  ألنَّ 
 َ ي. كلُّه هذا العاَمل  الرمحنِ  مواِئدِ  ِمنْ  فإنَّ  سجدِ ملا إىل َأتيَت  إذا أقوُل: ِضدِّ
رُ  الِئكةُ ملا بلِ  وحَدَك, لسَت  أنََّك   حديِث  ِمنْ − ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل  لَك, ُتسخَّ
 َما َصَالةٍ  ِيف  َكانَ  ْسِجَد ملَ ا َأَحُدُكمُ  َدَخَل  إَِذا« قاَل: ,− ُهريرةَ  أيب

َالةُ  َكاَنِت  بُِسُه, الصَّ  َجمْلِِسِه, ِيف  َدامَ  َما َأَحِدُكمْ  َعَىل  ُيَصلُّونَ  َالئَِكةُ ملَ اوَ  َحتْ
ُهمَّ  :َيُقوُلونَ  ُهمَّ  َلُه, اْغِفرْ  اللَّ ُه, اللَّ ُهمَّ  اْرَمحْ   .IQH»َعَلْيهِ  ُتْب  اللَّ

 čاهللا َخلِق  ِمنْ  َخْلًقا فإنَّ  الصالِة, إقامةَ  َتنتظِرُ  جملِسَك  يف كنت فإذا
 اغِفرْ  اللُهمَّ  َيقولون: الذين ُهمُ  ,أبًدا أَمرَ  ما اهللاَ َيْعصوا م ل الَّذين العظيمِ 
 قاَل: الصالُة, ُتقامَ  حتَّى فالٍن. عىل ُتْب  اللُهمَّ  ُفالًنا, ارَحمْ  اللُهمَّ  لُفالٍن,

 :َيُقوُلونَ  فِيِه, َصىلَّ  الَِّذي َجمْلِِسهِ  ِيف  َدامَ  َما َأَحِدُكمْ  َعَىل  ُيَصلُّونَ  َالئَِكةُ ملَ اوَ «
ُهمَّ  ُهمَّ  َلُه, اْغِفرْ  اللَّ ُه, اللَّ ُهمَّ  اْرَمحْ  .»َعَلْيهِ  ُتْب  اللَّ

 لِْلَمَساِجدِ  إِنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص فيه َيقوُل  أمحَد) (ُمسندِ  يف آخرَ  حديٍث  َبْل 
ادُ  ساِجِد:ملا وَأوتادُ  »َأْوَتاًدا  َغاُبوا إِنْ  ُجَلَساُؤُهْم, َالئَِكةُ ملَ ا« ساِجدِ ملا ُروَّ

 IRH»َأَعاُنوُهمْ  َحاَجةٍ  ِيف  واـَكانُ  َوإِنْ  اُدوُهْم,ـعَ  َمِرُضوا َوإِنْ  َيْفَتِقُدوَهنُْم,
                                                 

: مسلم), و٢١١٩أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب ما ذكر يف األسواق, رقم ( )١(
 ).٦٤٩/٢٧٢الصالة, رقم (ساجد, باب فضل صالة اجلامعة وانتظار ملكتاب ا

 .), من حديث أيب هريرة ٢/٤١٨أخرجه أمحد ( )٢(





 

 

٢٢٥ אאאא

 اإلكراِم. مواِئدِ  ِمنْ  ماِئدةٌ  وهذه وحَدَك, فَلْسَت 
אאWאא 
 اَرشَأبَّ  احلديِث  هبذا سِمعَ  كلَّام العبدَ  إنَّ  čواهللا ائدَة!ملا هذه َأعظمَ  وما

 أيب حديِث  ِمنْ  داوَد) أيب (ُسننِ  ففي وحاِمًدا, ذاكًِرا ولِساُنه فرًحا, عنُقه
ًرا َبْيتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُ ِيض رَ  ُأمامةَ   َصَالةٍ  إَِىل  ُمَتَطهِّ

 َتْسبِيِح  إَِىل  َخَرَج  َوَمنْ « فريضةٍ  كلِّ  »ْحِرمِ ملُ ا اجِّ اَحل  َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  َمْكُتوَبةٍ 
َحى اهُ  إِالَّ  َيْنِصُبهُ  َال  الضُّ  إليها َخيُرُج  فريضةٍ  فكلُّ  IQH»عتمرملا كأجر فأجره إِيَّ
, أجرُ  األجرِ  يف له ُيكَتُب  ُيصلِّيها َ  خرَج  وكلَّام حاجٍّ حى صالةَ  لُيصيلِّ  الضُّ

 عتِمِر.ملا أجرُ  له ُكتَِب  سجدِ ملا يف
 بيتَه عَمرَ  ملَِنْ   جَعَلها الرمحنِ  موائِدِ  ِمنْ  أرَبعٌ  َموائدُ  هذه

كرِ  , نورٌ  الرمحِن, موائدُ  هي ,نَعمْ  ِة,والصال بالذِّ  واخلَطايا, للذنوِب  وَحموٌ  تامٌّ
 عتِمِر.ملُ ا وكأجرِ  حِرمِ ملا احلاجِّ  كأجرِ  وأجرٌ  الئكِة,مَ لل وَتسخريٌ 

W 
 َقدْ  , الكريمِ  منَ  لكنَّها الباِل, عىل َختُطرُ  َتكونُ  ال َقدْ 

                                                 

), ٥٥٨يش إىل الصالة, رقم (ملسنن أيب داود: كتاب الصالة, باب ما جاء يف فضل ا )١(
 ). ٥/٢٦٨وأخرجه أيضا أمحد (





 

 

٢٢٦א א

ُرها ال  بيتِه إىل أَتى َمنْ  لِ  الرمحنِ  موائدِ  إىل ُتَضمُّ  لِكنَّها العقُل  َيتصوَّ
, يف داودَ  أيب عندَ  واحلديُث  ,ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا هبا أخَربَ  ماِئدةٌ  وهي 

أَ  َمنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهَريرةَ  َأِيب  حديِث  ِمنْ  (ُسننِه)  َتَوضَّ
ْوا َقْد  النَّاَس  َفَوَجَد « سِجدِ ملا إىل َيعنِي: »َراَح  ُثمَّ  ُوُضوَءهُ  َفَأْحَسنَ   »َصلَّ

َها َصَالَها َمنْ  َأْجرِ  ِمْثَل  َوَعزَّ  َجلَّ  اهللاُ َأْعَطاهُ « الةُ ـالص انتَهِت   َوَحَرضَ
نا! يا َأكَرَمَك  ما ,IQH»َشْيًئا َأْجِرِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َينُْقُص   َال   سِجِد;ملا إىل جاءَ  ربَّ

َ  َأنْ  عادَته ألنَّ   أخذَ و اخلُطى, حثَّ  سجِد,ملا إىل جاءَ  سجِد,ملا يف ُيصيلِّ
 أجرَ  له اهللاُ كَتَب  اجلامعِة, أجرَ  لهُ  اهللاُ كَتَب ف الصالةُ  فاَتْته لِكنْ  ;باألسباِب 

ها َمنْ  ها حَرضَ َ  إماِمها, معَ  وَأمَّنَ  وصالَّ  إنَّه بتسليِمه, وسلَّمَ  بَتكبريِه, وكربَّ
 . الكريمِ  َفضُل 

 فهذا »رَ ائِ الزَّ  مَ رِ كْ يُ  نْ أَ  ورِ زُ ملَ ا َىل عَ  قٌّ َح فَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  حينَام إَذنْ 
 للوفدِ   الرمحنُ  الرحيمُ  َيبُسُطها اإلكرامِ  ُصنوِف  ِمنْ  صنٌف 
 ُبيوتِه. ِمنْ  بيٍت  أيِّ  يف َأوْ  بيتِه, يف عليه َيِفدُ  الَّذي

o

                                                 
), وأبو داود: كتاب الصالة, باب فيمن خرج يريد الصالة ٢/٣٨٠أخرجه أمحد ( )١(

), والنسائي: كتاب اإلمامة, باب حد إدراك اجلامعة, رقم ٥٦٤رقم (فسبق هبا, 
)٨٥٥ .( 





 

 

٢٢٧ אאא

F٢٥E 
 א  א א 

o 

ُفها, القلوَب  َجيمعُ  بام اإلسالمِ  َرشيعةُ  جاَءْت  عت وُيؤلِّ  عىل وشجَّ
 َبْل  العظيَم, األجرَ  ذلَك  عىل وَرتََّبت الناِس, بنيَ  اِإلصالِح  يف السعِي 
 .čاهللا إىل والُقُرباِت  والطاعاِت  الصَدقاِت  أفضلِ  ِمنْ  جَعَلْته

 كثٌري, خريٌ  فيها الَقْدِر, َمجيلةُ  عظيمٌة, ِعبادةٌ  الناسِ  بنيَ  فاإلصالُح 
 .]١٢٨[النساء: ﴾Q R﴿ َيقوُل:  واهللاُ

 والُفرقِة, واخلُصومةِ  النزاعِ  أسباِب  إزالةُ  هو الناسِ  بنيَ  واإلصالُح 
ِة.ملوا والتآُلِف  َحبَّةِ ملا بأسباِب  واإلتيانُ   َودَّ

ُل: قاَل  كام كاِرِم,ملا رأسِ  عىل َيأِيت  الناسِ  بنيَ  واإلصالُح   األوَّ
ـــــْلَتَها ـــــْو َحصَّ ـــــا َل َه ـــــاِرَم ُكلَّ إِنَّ اَملَك

 

ــــــــا إَِىل َشــــــــْيَئْنيِ   َه ــــــــْت ُكلُّ َرَجَع
َجـــــلَّ َجَالُلـــــُه čَتْعظِـــــيُم َأْمـــــِر اهللا

 

ـــــْنيِ   ـــــَالِح َذاِت الَب ـــــْعُي ِيف إِْص @IQHَوالسَّ

                                                 

هاوي, انظر: الوايف بالوفيات للصفدي (ملالبيتان  )١(  ).٢/١٦٧حمد بن أيمن الرُّ

N

N





 

 

٢٢٨א א

لسلةِ  هِذه يف قبَله بام موصوٌل  حديُثنا  جواِمعِ  ِمنْ  باَركةِ ملا الطيِّبةِ  السِّ
 اِت ذَ  ُح َال ْص إِ  ةِ ـقَ َد الصَّ  ُل َض فْ أَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نانبيِّ  وُل ـق هنا حديُثناو ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه

 بنِ  čاهللا عبدِ  حديِث  ِمنْ  الكبِري) (ُمعجِمه يف الطرباينُّ  رواهُ  حديٌث  »ْنيِ بَ ال
 .IQH َعمٍرو

 َمنْ  إالَّ  َيعِرُفها ال راقيٌة, أخالِقيَّةٌ  قيمةٌ  البنيِ  ذاِت  إصالِح  فعبادةُ 
 واألََثرِة. األَنا وِمنَ  واحلَسِد, الِغلِّ  منَ  قلُبه سِلمَ 

َب  ِعبادةٌ  الناسِ  بنيَ  واإلصالُح   , احلكيمُ  الشارعُ  فيها رغَّ
 ¹ ¸﴿ النِّساِء: ُسورةِ  يف  َيقوُل  كثريٌة, ذلَِك  يف واآلياُت 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ :٨٥[النساء[.  

 )البغوي (تفسريِ  يف جاءَ  كام−  امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عباسٍ  ابنُ  َيقوُل 
 −: » َُّيش ملا السيئةُ  والشفاعةُ  ,الناسِ  بنيَ  اإلصالُح  نةُ احلَس  فاعةُ الش 

 .IRH»الناسِ  بنيَ  ميمةِ بالنَّ 
 َعظيمٍة: ةٍ ـآي يف  قُّ ـاحل َيقوُل  أيًضا النِّساءِ  ُسورةِ  ويف

                                                 

 ).٣١, رقم ١٣/٢٠عجم الكبري (ملا )١(
 ).١/٦٦٨تفسري البغوي ( )٢(





 

 

٢٢٩ אאא

﴿B  C D E F G﴾ الناسِ  بنيَ  الَّتي األحاديُث  هِذه ﴿H 
I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \﴾ :النساء]١١٤[. 
 : ﴿r s اهللاُ يقوُل  أيًضا النِّساءِ  ُسورةِ  يفو
t u v w x y﴾ :١٢٩[النساء[. 

ا  األجرَ  عليها  اهللاُ رتََّب  ,الِعباداِت  أعَظمِ  ِمنْ  ِعبادةٌ  إهنَّ
 Ì Í﴿ :األعراِف  ُسورةِ  يف  احلقُّ  فقاَل  الَعظيَم,
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾ :١٧٠[األعراف[. 

 هذه يف أيًضا الرتغيَب  وَجْدت ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  ُسنَّةِ  إىل التَفتَّ  فإذا
 ِمنْ  داودَ  أيب عندَ  جاءَ  كام− للصحابةِ  ملسو هيلع هللا ىلص قوُله ذلَك  يف وَيكِفي الِعبادِة,
رداءِ  أيب حديِث   امِ يَ الصِّ  ةِ َج رَ دَ  نْ مِ  َل َض فْ أَ بِ  مْ كُ ِربُ ْخ أُ  َال أَ « :− الدَّ

 إصالُح ف IQH»ْنيِ بَ ال اِت ذَ  ُح َال ْص إِ « :قاَل  .ىلبَ  قالوا: »!?ةِ قَ َد الصَّ وَ  ةِ َال الصَّ وَ 
 نوافلِ  ِمنْ  ُل أفض الرتتيِب  ويف األجرِ  يف č اهللا ِعندَ  هو ْنيِ البَ  ذاِت 
 .قةِ والصدَ  والصالةِ  يامِ الصِّ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  : ُهريرةَ  أيب حديِث  ِمنْ  اإليامِن) (ُشعِب  ويف
                                                 

يف إصالح ذات البني, ), وأبو داود: كتاب األدب, باب ٦/٤٤٤أخرجه أمحد ( )١(
 ).٢٥٠٩), والرتمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق, رقم (٤٩١٩رقم (





 

 

٢٣٠א א

 ٍق لُ ُخ وَ  ْنيِ بَ ال اِت ذَ  ِح َال ْص إِ وَ  ةِ َال الصَّ  نَ مِ  َل َض فْ أَ  ائً يْ َش  مَ آدَ  نُ ابْ  َل مِ عَ  امَ «
 .IQH»نٍ َس َح 

  ُأمامةَ  أيب حديِث  −كثريةٌ  واألحاديُث − ثالٍث  حديٍث  ويف
 َىل عَ  َك لُّ دُ أَ  َال أَ  وَب يُّ أَ  ابَ أَ  ايَ « : أيُّوَب  ألَيب ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  قاَل:

 اذَ إِ  اسِ النَّ  ْنيَ بَ  ُح لِ ْص تُ « :قاَل  .ىلبَ  قال: »!?هُ ولُ ُس رَ وَ  اهللاُ اهُ َض رْ يَ  لٍ مَ عَ 
ا ,IRH»واُد اعَ بَ تَ  اذَ إِ  مْ هُ نَ يْ بَ  ُب ارِ قَ تُ وَ  وا,ُد اَس فَ تَ   اداِت,ـالِعب أَجلِّ  ِمنْ  ِعبادةٌ  إهنَّ
 بنيَ  اخلُصوماُت  فَتحصُل  البَرشِ  بَطبيعةِ  اـَحيي هـألنَّ  هلا; حاجةٍ  يف جتمعُ ملوا

 األُرسةِ  بنيَ  وزوِجه, الزوِج  بنيَ  وأخيِه, األخِ  بنيَ  وولِده, الوالِدِ 
 لُتزيَل  الِعبادةُ  هذه فَتأِيت  واخلُصومِة, النزاعِ  أسباُب  َحتُصُل و ,واألُخرى

 الُقلوِب. يف العالِقةَ  األسباَب  هذه
لَت  وإذا  ِعبادةُ  الِعبادةُ  هذه ُتربزَ  َأنْ  فيها ُحيتاُج  الَّتي يادينِ ملا يف تَأمَّ

 :كثريةً  وَجْدَهتا الَبْنيِ  ذاِت  إصالِح 
 :والرِعيَّةِ  الراِعي بنيَ  اإلصالُح  يادينِ ملا هِذه رأسِ  عىل
عيَِّة, الراِعي بنيَ  إصالٍح  أداةَ  َيكونَ  وَأنْ  العبدُ  ُيصلَح  َأنْ  َأْي:  والرَّ

                                                 
 ).١٠٥٨٠شعب اإليامن رقم ( )١(
), من حديث أيب أمامة ٧٩٩٩, رقم ٨/٢٥٧عجم الكبري (ملأخرجه الطرباين يف ا )٢(

) واخلرائطي يف مكارم األخالق٥٩٩. وأخرجه الطياليس يف مسنده رقم ,( 
 .من حديث أيب أيوب ), ٣٨٧(





 

 

٢٣١ אאא

َل  َأنْ  ال حكوِم,ملوا احلاِكمِ  وبنيَ   الراِعي بنيَ  إفسادٍ  أداةِ  إىل العبدُ  هذا َيتحوَّ
عيَِّة,  والرعيَِّة, الراِعي بنيَ  اإلفسادِ  عَمليَّةِ  َعنْ  َينتُج  ما َتعَلمون وأنُتم والرَّ
 َيشهُد. والواقعُ 

نا َقدْ  ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا  ِهيَ  ْنيِ بَ ال اِت ذَ  ادُ َس فْ إِ وَ « قاَل: احلديِث  ذاِت  يف َأخَربَ
 .IQH»ينَ الدِّ  ُق لِ َحتْ  َهانَّ كِ لَ وَ  .رَ عْ الشَّ  ُق لِ َحتْ  :وُل قُ أَ  َال  ,ةُ قَ الِ اَحل 

دٌ  إفسادٌ  فيها حَصَل  الَّتي جَتمعاِت ملا إىل وانُظروا  الراِعي بني ُمتعمَّ
 َحيتاُجه ما أعظمِ  ِمنْ  جتمعُ ملا ُحِلَق  كيَف  حكومِ ملوا احلاكمِ  بنيَ  والرِعيَِّة,

ينُ  وهو−  .الِفتنِ  منَ  فيه حَصَلت وما −الدِّ
 منَ  غِرضنيملُ ا منَ  اِإلخوةِ  بعَض  َتَرى حينام َتستغِرُب  أنَت  لذا

اِظ, اخلَُطباءِ  منَ  حتَّى الُكتَّاِب   :داِئًام  سامرِ ملِ ا هذا عىل َيُدقُّ  الَّذي والوعَّ
 عنِ  احلديِث  وكثرةِ  الراِعي, عىل الرِعيَّةِ  أوِ  احلاكِم, عىل حكومِ ملا َتأليِب ب

 هذه ِمنْ  بقريٍب  ليَس  وهذا أبًدا, حَسنًا عينُه َتَرى وال جتَمعِ ملا يف السيِِّئ 
 االحتِقانِ  أسباَب  ُتزيَل  َأنْ  هوَ  اإلصالُح ف اإلصالِح, ِعبادةِ  الِعبادةِ 

 عىل احلاكمِ  صدرَ  ُيوِغرُ  الَّذي فهذا ُمتخاِصَمْني, كلِّ  بنيَ  والُفرقةِ  والنِّزاعِ 
هُ  اإلفساِد, يف َيسَعى إنَّام احلاِكمِ  عىل حكومِ ملَ ا أوِ  حكوِم,ملَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وسامَّ

 ُمفِسًدا.
                                                 

 ).٢٥٠٩ذكره الرتمذي بإثر احلديث, رقم ( )١(





 

 

٢٣٢א א

 .تخاِصَمْني ملُ ا بنيَ  اإلصالُح  اإلصالِح: ميادينِ  وِمنْ 
 وصديِقه! َصديٍق  بنيَ  ُخصومٌة, أخيهِ  وبنيَ  بينَه أخٍ  ِمنْ  َتعِرفون َكمْ ف

 أعظمِ  ِمنْ  هو تخاِصَمْني ملا بنيَ  واإلصالِح  اخلُصومةِ  هذه يف فالدخوُل 
ْوعةِ  غايةِ  يف ُمجلةٌ − قاَل  أَنسٍ  إىل وانُظروا الِعباداِت,   اهللاُِيض رَ  قاَل  −الرَّ

 مةٍ كلِ  كلُّ  IQH»قبةٍ رَ  تَق عِ  مةٍ كلِ  لِّ بكُ  أعطاهُ  اثننيِ  بنيَ  أصلَح  نْ مَ « :هُ نْ  عَ اَىل تعَ 
 َأنْ  ُيمِكنُ  وال ,قبةٍ رَ  تِق عِ  أجرُ  لهُ  االثننيِ  بنيَ  اإلصالِح  سبيلِ  يف َيقوُهلا
 أنَّ  السبُب  لكنِ  َنْفِسه, تِلقاءِ  ِمنْ  األمرَ  هذا هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  أنٌس  َيقوَل 
 اخلُطورِة. شديدُ  فاألمرُ  ُخصومتِهام عىل ماتا إذا تخاِصَمْني ملا هَذْين

امٍ  ةِ ثَ َال ثَ  َق وْ فَ  ْجَرةُ اهلِ  لُّ َحتِ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  ا انتبِهْ  »َأيَّ  بارُك:ملا أهيُّ
 لزوجتَِك  أو لوَلِدَك, أو لوالِِدَك, أو ألخيَك, هاِجًرا َتزاُل  ال كنَت  إِنْ 

اٍم; ةِ ثَ َال ثَ  َق وْ فَ  ْجَرةُ اهلِ  لُّ َحتِ  َال «  دَّ رَ وَ  رِ َخ اآل َعَىل  اُمهَ ُد َح أَ  مَ لَّ َس فَ  ايَ قَ تَ ال نِ إِ فَ  َأيَّ
َالمَ  رُ َخ اآل َعَلْيهِ  َالمَ  دَّ رُ يَ  َأنْ  َخرُ اآل َأَبى نْ إِ وَ  ,رِ ْج األَ  ِيف  اكَ َرتَ اْش  السَّ  ئَ رِ بَ  السَّ

 ِيف  انِ عَ مِ تَ َجيْ  َال  انِ رَ اجِ هَ تَ مُ  اُمهَ وَ  ااتَ مَ  نْ إِ وَ  ,رُ َخ اآل هِ بِ  اءَ بَ وَ  ,مِ ثْ اإلِ  نَ مِ  اَذ هَ 
ا−  فأنَت  ,IRH»ةِ نَّ اَجل   تخاِصَمْني ملُ ا هَذْين ُتنقذُ  حينَام َعظيمٌ  َك عَملُ  − صلُِح ملا أهيُّ

                                                 

 ).٥٢٢ذكره السمرقندي يف تنبيه الغافلني (ص: )١(
 ),٤/١٦٣), واحلاكم يف املستدرك (٨٩٣٠أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم ( )٢(

 .من حديث ابن عباس 





 

 

٢٣٣ אאא

 الَعظيُم. األجرُ  ولَك  بينَهام, اخلُصومةِ  أسباَب  وُتزيُل 
 .وزوِجه الزوِج  بنيَ  اإلصالُح  اِإلصالِح: ميادينِ  وِمنْ 

 األُرسِة, هِذه يف وَقعَ  ما إصالِح  يف َيسَعى ُمصِلًحا, العبدُ  َيكونُ ف
دَ   واهللاُ  الكريِم, ِكتابِه يف موِضعٍ  ِمنْ  أكَثرَ  يف األمرِ  هذا عىل أكَّ
 n o p q r s t u v w x﴿ قاَل:
y z { | } ~ _ ` a b c d﴾ :٣٥[النساء[. 

 : ﴿A B C D E F G H وقاَل 
I J K L M N O P Q R﴾ :١٢٨[النساء[. 

 : ﴿r s t u v w x وقاَل 
y﴾ :١٢٩[النساء[. 

 .الوَرثةِ  َختاُصمِ  عنَد  َيَقعُ  الَّذي اإلصالُح  اإلصالِح: ميادينِ  وِمنْ 
,ملُ ا ذلَك  يف السبُب  َيكونُ  وَقدْ   بعُضكم وشاَهدَ  سِمْعنا وَكمْ  وِيصَ

 بنيَ  يُت ملا فهذا الِرتكِة, عىل يُت ملا ُيدفنَ  َأنْ  قبَل  َحتُصُل  اخلصوماِت  بعَض 
 الِرتكِة, منَ  َأجزاءٍ  عىل اخلُصومةُ  َحتصُل  قربةِ ملا يف ُيدفنَ  َأنْ  قبَل  أيِدهيِم
 A B C D E F G H I J﴿ قاَل:  واهللاُ
K L M N O P Q﴾ :١٨٢[البقرة[. 





 

 

٢٣٤א א

 حديِث  ِمنْ  −(ُسننِه) يف ماَجهْ  ابنِ  عندَ  واحلديُث − ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل 
ِّ لِ  يَق الِ غَ مَ  ْريِ َخ لْ لِ  يَح فاتِ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ  نَّ إِ « قاَل:  أنسٍ   نَ مِ  نَّ إِ وَ  ,لرشَّ

ِّ لِ  يَح اتِ فَ مَ  اسِ النَّ   َىل عَ  ْريِ اَخل  يَح اتِ فَ مَ  اهللاُ َل عَ َج  نْ ملَِ  ىوبَ طُ فَ  ,ْريِ َخ لْ لِ  يَق الِ غَ مَ  لرشَّ
ِّ  يَح اتِ فَ مَ  اهللاُ َل عَ َج  نْ ملَِ  ٌل يْ وَ وَ  ,هِ يْ َد يَ   احلديَث  هذا إنَّ  ,IQH»هِ يْ َد يَ  َىل عَ  الرشَّ

نا ُ  وِمفتاًحا سبًبا كانَ  ملَِنْ  الكبريُ  اخلريُ  وهو بُطوَبى ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فيه ُيبرشِّ
. ألبواِب  وِمغالًقا اخلريِ  ألبواِب   الرشِّ

 ُمستَوى عىل أو راِد,ـاألف ُمستَوى عىل واينـإخ وـَأدع ُهنا وَأنا
ساِت ملُ ا سميةِ  أوِ  دنيةِ ملَ ا ؤسَّ  تكونُ  ما أشبهُ  ُجمتمعاتِنا يف ُيوَجدَ  َأنْ  الرَّ

 ُحماَفظةٍ  كلِّ  يف َأَرى َأنْ  َأمتنَّى الناِس, بنيَ  باإلصالِح  ُتعنَى الَّتي باجلمعياِت 
 الَّتي الَقضايا عَددُ  َخيِفَّ  حتَّى الناسِ  بنيَ  لإلصالِح  ِجهةً  ُحمافظاتِنا ِمنْ 

 إىل هِذه اإلصالِح  قنواُت  وَتِصُل  وغِريها, الرشعيَّةِ  حاكمِ ملا عىل ُتعَرُض 
 تخاِصَمْني,ملا بنيَ  اإلصالِح  يف سبًبا وَتكونَ  إليها, َيِصَل  َأنْ  قبَل  العبدِ 
, ستَوىملُ ا عىل سواءٌ  سُيبادرُ  َمنْ  أنَّ  شكَّ   وال  ستَوىملُ ا عىل أو الشخيصِّ

ٌ  أنَّه َشّك  ال األمرِ  هذا بِزمامِ  لألخذِ  ُيبادرُ  َمنْ  الرسِميِّ   الَّتي بطوَبى ُمبرشَّ
 َ  .ملسو هيلع هللا ىلص َنبيُّنا هبا برشَّ

o

                                                 
 ).٢٣٧رقم ( ,من كان مفتاحا للخريقدمة, باب ملسنن ابن ماجه: ا )١(





 

 

٢٣٥ א

F٢٦E 
 א   

o 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جوامعِ  ِمنْ  باَركةِ ملا السلسلةِ  هذه يف حديُثنا َيتواَصُل 
 َسعيدٍ  أيب حديِث  ِمنْ  (ُمسنِده) يف أمحدُ  رواهُ  الَّذي احلَديِث  هذا يف فَيقوُل 

 اهللاَ  نَّ إِ وَ  ,ةٌ وَ لْ ُح  ةٌ ِرضَ َخ  ايَ نْ الدُّ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  , هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  اخلُدريِّ 
  ُونَ لُ مَ عْ تَ  َف يْ كَ  رَ ظُ نْ يَ لِ  ا,يهَ فِ  مْ كُ فُ لِ ْخ تَ ْس م«IQH. 

نيا . بدارِ  وليَسْت  َممرٍّ  دارُ  والدُّ   مقرٍّ
نيا  بَحقيقتِها. جاهٌل  إالَّ  هبا َيغرتُّ  وال يفرُح  وال إليها َيرَكنُ  ال والدُّ
نيا َف  َأنْ  َأَرْدت وإذا لآلِخرِة, َمطيَّةٌ  والدُّ  حقيقتَها وَتعرَف  عليها َتتعرَّ

 واآلياُت  األحاديُث  اَءِت ـج فَقدْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص رسولِه وُسنةَ  čاهللا اَب ـِكت دوَنَك 
نيا, َحقيقةِ  َبيانِ  يف َتَرتى  q r s t﴿ َيقوُل:  اهللاُ الدُّ
u v w x y z { }| ~ �﴾ :٣٢[األنعام[. 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ َيقوُل:  اهللاُو
                                                 

أكثر أهل اجلنة : كتاب الرقاق, باب مسلم), وأخرجه أيضا ٣/٢٢مسند أمحد ( )١(
 ).٢٧٤٢, رقم (الفقراء
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ْنيا حقيقةَ  البعُض  عَرَف  وا م لو فَتجنَّبوها, الدُّ  قاَل  كام هبا, َيغَرتُّ
ُل:  األوَّ
ــــــــا čإِنَّ هللا ــــــــاًدا ُفَطنَ  ِعَب

 

ــا  ْنَيا َوَخــاُفوا الِفَتنَ ُقــوا الــدُّ  َطلَّ
ـــوا ـــامَّ َعلُِم ـــا َفَل ـــُروا فِيَه  َنَظ

 

َا َلْيَسـْت لِـَداِر َحـيٍّ َسـَكنَا  َأهنَّ
ـــ ـــا ُل ـــُذواـَجَعُلوَه َ ًة َواختَّ  جَّ

 

 IQHاألَْعـَامِل فِيَهـا ُسـُفنَاَصالَِح
 :−ُعمرَ  والِِده وَعنْ  هُ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ − عمرَ  بنُ  čاهللا عبدُ  َيقوُل 

 رُ ابِ عَ  وْ أَ  يٌب رِ غَ  َك نَّ أَ كَ  ايَ نْ الدُّ  ِيف  نْ كُ « :قاَل و بينكِ بمَ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا سوُل رَ  أخذَ 
 رِ ظِ نتَ تَ  فال مسيَت أَ  إذا« :قوُل يَ  امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عمرَ  ابنُ  وكانَ  ,»يلٍ بِ َس 

 ,َك ِض رَ ملَِ  َك تِ حَّ ِص  نْ مِ  ذْ وُخ  ,ساءَ ملَ ا رِ نتظِ تَ  فال َت حْ أصبَ  ذاوإِ  ,الصباَح 
                                                 

انظر: تنبيه الغافلني للسمرقندي  حمد بن الوليد الطرطويش,ملنسبها البعض  )١(
 ).٤/٢٦٢), ووفيات األعيان (٥٤٥), والصلة البن بشكوال (ص:٢٤٣(ص:





 

 

٢٣٧ א

ْنيا, هي هذه ,IQH»َك وتِ مل َك حياتِ  نْ ومِ  نيا كلُّ  الدُّ  بنُجوِمها بكواِكبِها الدُّ
 ُتقاَرنُ  ال كلُّها وُمُدِهنا, وأزهاِرها وَأشجاِرها َأهناِرها ِمنْ  َنَرى بام بَمجراِهتا,

 باآلِخرِة. أبًدا
 َوَضعَ  َكَرُجلٍ  الَّ إِ  ِخَرةِ اآل ِيف  ايَ نْ لدُّ ا َما čاهللاوَ « :ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا َيقوُل 

 أي: IRH»!?ِمنْهُ  َأَخَذ  َفَام  إَِلْيهِ  َرَجَعْت  ُثمَّ « البحرِ  يف َأْي: ,»مِّ يَ ال ِيف  هِ عِ بَ ْص إِ 
 العمِل. هبذا البحرِ  ماءِ  ِمنْ  ُأنقَص  ماذا

نيا , دارُ  هي الدُّ  هذا وِمنْ  اخلصوماِت, هذه ِمنْ  اليومَ  َنراهُ  وما َممرٍّ
ْنيا َهذه عىل اللهاِث  هذا وِمنْ  اهلجِر,  الَّذي الَيسريِ  اليشءِ  هذا عىل إالَّ  الدُّ

 اآلِخرِة. يف čاهللا ِعندَ  بام ُيقاَرنُ  ال
ْنيا منَ  ُجزءٍ  فواِت  عىل حَرساٍت  ِمنْ  َنراهُ  وما  بحقيقةِ  جهًال  إالَّ  الدُّ

نيا;  قيَل: لذا الدُّ
ــنَّ  ــبْ تَ  ُسفْ ال ــكِ ــدَُّىل ي َع ــا َويَ نْ  ال ــلِ عَ  ْدَق   ْتَم

 

 
ــــ نَّأَ   ــــا  ةَ مَ َال السَّ ــــفِيَه ــــ كُ رْ َت ــــا فِ َم ايَه

                                                 

, »كن يف الدنيا كأنك غريب: «ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب قول النبي  )١(
 ). ٦٤١٦, رقم (»غريب

 ), ومسلم بنحوه: كتاب اجلنة وصفة نعيمها, باب فناء الدنيا٤/٢٣٠أخرجه أمحد ( )٢(
 .ستورد بن شداد م ل), من حديث ا٢٨٥٨وبيان احلرش يوم القيامة, رقم (





 

 

٢٣٨א א

ــــلْ لِ  ارَ  دَ َال  ــــبَ  ِءْرَم ــــوِت يَ  َدْع ــــامل اهَ نُ كُ ْس
 

 
ايَهــــانِ املــــوِت بَ  َل ْبــــقَ اَني َكــــتِــــ الَّ الَّإِ  

ــــ ــــنَ بَ  ْنإِ َف ــــا بِ اَه ــــ ْريٍَخ ــــمَ  اَبَط ُهنُ كَ ْس
 

 
ــــا بِ نَ بَ ْنإِ َو  ــــ رٍّ ـَشــــاه @IQHايَهــــانِ بَ  اَب َخ

 إِنَّ  َأَال « :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  طالٍِب  أيب بنُ  عيلُّ  الراشدُ  اخلليفةُ  َيقوُل 
ْنيا  ِمنْ  فُكونوا َبنوَن, منها واِحدةٍ  ولكلِّ  ُمقبلٌة, واآلِخرةُ  ُمدبرًة, اْرَحتََلْت  الدُّ
ْنيا, أبناءِ  ِمنْ  َتكونوا وال اآلِخرِة, أبناءِ   وَغًدا ِحساٌب, وال عَمٌل  اليومَ  الدُّ

 .IRH»عمٌل  وال حساٌب 
 ُ ْنيا َحقيقةَ  لنا  العزيزِ  عبدِ  بنُ  ُعمرُ  الراِشدُ  اخلَليفةُ  وُيبنيِّ  الدُّ

نيا إنَّ  َأال« َيقوُل:  شباُهبا فقٌري, وغنيُّها َذليٌل, وَعزيُزها قليٌل, َبقاُؤها الدُّ
نَّكم فال َيموُت, حيُّها َهيرُم,  إدباِرها, بُرسعةِ  َمعرفتُِكم معَ  إقباُهلا َيُغرَّ
اُهنا أينَ  َيقوُل: هبا اغَرتَّ  َمنِ  غرورُ ملوا وا َمدائنَها, بنَْوا الَّذين ُسكَّ  وشقُّ

                                                 
) لسابق بن عبد اهللا ٩/٤٠٧١نسبها ابن العديم يف بغية الطلب يف تاريخ حلب ( )١(

) لعيل بن أيب طالب ٢/٧٧الرببري, ونسبها هباء الدين العاميل يف الكشكول (
:٢١٠. وانظر: ديوان عيل بن أيب طالب (ص.( 

) معلقا, ووصله ٨/٨٩أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب يف األمل وطوله, ( )٢(
صنف مل), وابن أيب شيبة يف ا٢٥٥, رقم ١/٨٦بارك يف الزهد (ملن اووصله اب

 ).١٠٦), وأبو داود يف الزهد رقم (١٩/١٥٣(





 

 

٢٣٩ א

 .IQH»أشجاَرها وغَرسوا أهناَرها,
ــــــَام ْنَياإِنَّ ــــــدُّ ــــــاءٌ ال   َفنَ

 

ـــــْيَس  ْنَيا َل ـــــدُّ ـــــوْت  لِل  ُثُب
ــــــام ْنَياإِنَّ  َكَبْيــــــٍتالــــــدُّ

 

ـــــــَجْتهُ  ـــــــوْت  َنَس  الَعنَْكُب
ـــــد ـــــَكَوَلْق ـــــاَيْكِفي  ِمنَْه

 

ــــا َ ــــُب َأهيُّ ــــوْت  الطَّالِ IRHُق
  

ْنيا َب  هبا وُشِغَف  َأحبَّها َمنْ  والدُّ ْنيا وُحبُّ  هبا, ُعذِّ  هو ذمومُ ملا الدُّ
 اآلِخرِة. ِحساِب  عىل َيكونُ  الَّذي

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴿ َلنا:  اهللاُ قاَل 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×﴾ :٧٧[القصص[.  

ْنيا فَمحبَّةُ   َأنْ  لَك  فيها, يشءَ  ال اآلِخرةِ  بَخسارةِ  َتكونُ  ال الَّتي الدُّ
 وَأنْ  فيها, َتلَبَس  َأنْ  ولَك  أوالَدك, أو َزوجَتك, أو والَدْيَك, فيها ُحتِبَّ 

 ِحساِب  عىل ليَس  باحلَاللِ  ذلك كلُّ  لِكنْ  تأكَل, وَأنْ  ِمنها, َترشَب 
ْج  شهوَتَك  ُخترَج  َأنْ  أَرْدَت  وإذا اآلِخرِة,  ُفطَِرت َقدْ  فالنفُس  فيها, فَتزوَّ

 p q r s t u v w﴿ ذلَِك  عىل
                                                 

 ).٢٦٢ −٥/٢٦١أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )١(
), ١/١٣), جماين األدب (٢/١٧٦), الكشكول (٥١٤انظر: تاريخ بيهق (ص: )٢(

 ).٥٤(ص: غري منسوبة. وهي يف ديوان عيل بن أيب طالب 
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نيا أحبَّ  َمنْ  إنَّ  ْنيا أحبَّ  اآلِخرة, ِحساِب  عىل الدُّ  احلراَم, فأَكَل  الدُّ
نا, يف ووقعَ   وتعاَطى احلرامَ  وأكَل  احلرامَ  ورشَب  احلرامَ  ولبَِس  الزِّ

 باحلراِم.
ْني أحبَّ  فَمنْ  ْني يف حاُله فَسدَ  اـالدُّ  قُّ ـاحل يقوُل  واآلِخرِة, اـالدُّ
: ﴿µ ¶ ¸﴾ :وَيتمتَّعون َتراها الَّتي هذه ]٨٥[التوبة 

 A B C D E F G H I J K L﴿ وَيقوُل: هبا.
M N O P Q R﴾ :٥٥[التوبة[. 

ْنيا فَهذه بُّها الدُّ ْنيا, يف هبا ُيعذُب  ُحمِ  وباحلرسةِ  بَتحصيِلها, ُيعذُب  الدُّ
 عليها. ُحياَسُب  ِعندما ربِّه لِقاءِ  عندَ  وُيعذُب  قِربه, يف وُيعذُب  فواِهتا, عىل

 فَمنْ  −اإليه وإيَّاكم َنْفيس ُأنبِّه وإينِّ − هلا انَتبِهوا َخماطرَ  ثالثةُ  وَهُهنا
ْنيا أحبَّ   َحماذيَر: ثالثةِ  يف وقعَ  اآلِخرةِ  ِحساِب  عىل هبا وَتعلََّق  الدُّ





 

 

٢٤١ א

 אWא
 ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  ِمنْ  هذا َتنَقيض, ال وحرسةٌ  الِزمٌ  وَفقرٌ  دائمٌ  همٌّ 

مذيِّ  ِعندَ −  أنسٍ  حديِث  يف جاءَ  كام َيقوُل  ْ  ِت انَ كَ  نْ مَ وَ « :−الرتِّ
 ايَ نْ الدُّ  نَ مِ  هِ تِ أْ يَ  مْ  لَ وَ  ,هُ لَ مْ َش  هِ يْ لَ عَ  َق رَّ فَ وَ  ,هِ يْ نَ يْ عَ  ْنيَ بَ  هُ رَ قْ فَ  اهللاُ َل عَ َج  هُ َمهَّ  ايَ نْ الدُّ 

لِ  بخالِف  ,»هُ لَ  رَ دِّ قُ  امَ  الَّ إِ   ِيف  اهُ نَ غِ  اهللاُ َل عَ َج  هُ َمهَّ  ةُ رَ ِخ اآل ِت انَ كَ  نْ مَ « األوَّ
 َل عَ َج  هُ َمهَّ  ايَ نْ الدُّ  ِت انَ كَ  نْ مَ وَ  ,ةٌ مَ اغِ رَ  يَ هِ وَ  ايَ نْ الدُّ  هُ تْ تَ أَ وَ  ,هُ لَ مْ َش  هُ لَ  عَ َمجَ وَ  هِ بِ لْ قَ 
 رَ دِّ قُ  امَ  الَّ إِ  ايَ نْ الدُّ  نَ مِ  هِ تِ أْ يَ  مْ  لَ وَ  ,هُ لَ مْ َش  هِ يْ لَ عَ  َق رَّ فَ وَ  ,هِ يْ نَ يْ عَ  ْنيَ بَ  هُ رَ قْ فَ  اهللاُ

ْنيا تطلِب  يف ازدادَ  كلَّام العبدُ  فَيحَذرُ  ,IQH»هُ لَ   اآلِخرةِ  حساِب  عىل الدُّ
 َتنَقيض. ال وحرسةٌ  الزٌم, وهمٌّ  دائٌم, فقرٌ  العظيمُة: فسدةُ ملَ ا هذه له حَصَلْت 
 −−Wאא

ْنيا أحبَّ  َمنْ   ِحساِب  َعىل ذلَك  كانَ  ذمومَ ملا منوعَ ملَ ا احلبَّ  هذا الدُّ
 الَّتي والثوابُت  بادُئ ملا وَتطيُش  ِهبا, ُيناِدي كانَ  الَّتي القَيمُ  َتذَهُب ف ِدينِه,

ْنيا, له َتزيَّنَت فإِذا هبا, ُيناِدي كانَ  ْنيا, له وُزخِرَفت الدُّ  بعرضٍ  ِدينَه َيبيعُ  الدُّ
ْنيا منَ   ِمنْ  )ُمسلمٍ  (صحيِح  يف جاءَ  فقد ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَله هذا قليٍل, الدُّ

 ْعَاملِ األَ بِ  َباِدُروا« قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهريرةَ  أيب حديِث 
                                                 

 ).٢٤٦٥أخرجه الرتمذي: كتاب صفة القيامة, رقم ( )١(





 

 

٢٤٢א א

ُجُل  ُيْصبُِح  ْظلِِم,ملُ ا اللَّْيلِ  َكِقَطعِ  فَِتنًا  ُيْمِيس  َأوْ  َكافًِرا, َوُيْمِيس  ُمْؤِمنًا الرَّ
ْنَيا ِمنَ  بَِعَرضٍ  ِدينَهُ  َيبِيعُ  َكافًِرا, َوُيْصبُِح  ُمْؤِمنًا  بادَئ ملوا ِدينَه َيبيعُ  ,IQH»الدُّ
 وَيقوُل  حراٌم. هذا: َعنْ  َيقوُل  األيامِ  منَ  يومٍ  يف كانَ  فقد عنَده, كاَنْت  الَّتي
ْنيا, له ُزخِرَفت أنَّه والسبُب  الكالَم, هذا تَركَ  اآلنَ و َجيوُز. ال هذا: َعنْ   الدُّ

ينَ  فباعَ  نيا هبذه الدِّ يِن, باسمِ  الناسِ  ِخداعِ  عىل قامَ  ُربَّام أو الَيسريِة, الدُّ  الدِّ
يِن, وبلِباسِ  يِن, وبكلِامِت  الدِّ ينَ  ُحيِبُّون والناُس  الناَس  فخدعَ  الدِّ  وُحيِبُّون الدِّ

 تديِّنني.ملُ ا
 قاَل: الروعةِ  غايةِ  يف كِلمةً   عياضٍ  بنُ  الُفضيُل  قاَل  لذا

ْنيا آُكَل  ألَنْ « نيا آُكَل  َأنْ  ِمنْ  إيلَّ  أحبُّ  زمارِ ملِ وا بالطبلِ  الدُّ  ;IRH»بِدينٍ  الدُّ
 .وُخطورَته األمرِ  حقيقةَ  عَرَف  ألنَّه

 الرأِي  َربيعةَ  ُأستاِذه يَدْي  بنيَ   مالٌك  اإلمامُ  وَقَف  لذاو
,  بِدينِه أكَل  َمنْ « :قاَل  السفلُة? َمنِ  مالُك  يا األستاُذ: له فقاَل«, 

 .ISH»ِدينِه بَفسادِ  غِريه ُدْنيا َأصلَح  َمنْ « قاَل: السفلِة? سفلةُ  َمنْ  قاَل:
                                                 

, بادرة باألعامل قبل تظاهر الفتنملاحلث عىل ا: كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )١(
 ).١١٨رقم (

 ).٦٥٣٠أخرجه البيهقي يف الشعب رقم ( )٢(
 ).٦٥٣٣), والبيهقي يف الشعب رقم (٤٧٢قرئ يف معجمه رقم (ملأخرجه ابن ا )٣(





 

 

٢٤٣ א

 يف وأحاديَث  آياٍت  ِمنْ  جاءَ  ما قراءةَ  ُيعيدُ  الَّذي هو العاقُل  إَِذِن:
ْنيا حقيقةِ   هاِويملا إَىل  به َهترَب  وال الصحيِح, بالَقْدرِ  ِمنها َيأخذَ  حتَّى الدُّ

 والِفَتِن.
 אWא

ُب  الَّذي أمِركَ  يف خاصةً  غايًة, لَك  َجتعَلها َأنْ  احَذرْ   ,čاهللا إىل فيه َتتقرَّ
ُب  فيه عَملٍ  أي ْيَت  فإذا ,čاهللا إىل َتتقرَّ ْنيا, الغايةَ  َجتَعْل  فال صلَّ  وإذا الدُّ

ْقت ْيت َأوْ  َتصدَّ ْنيا, غايَتَك  َجتَعْل  ال زكَّ ًنا أو َخطيًبا ُقمَت  وإذا الدُّ  ُمؤذِّ
ًيا أو واِعًظا أو إماًما  أو ْنيا, غايَتَك  َجتَعْل  فال ُمربِّ  لفالنٍ  ابتَسْمَت  وإذا الدُّ
ْنيا; غايَتك َجتَعْل  فال ا الدُّ  َمطيَّةٌ  فَقطْ  هي غايًة, َتكونَ  َأنْ  َتستِحقُّ  ال ألهنَّ

 اآلِخرِة. الَبعيدةِ  الغايةِ  إىل وَوسيلةٌ 
ْنيا, َيعنِي: ﴾: ﴿A B C D احلقُّ  قاَل   أي: الدُّ

 العاِجلةَ  ُيريد الَّذي وَعطاِئه, وَمعروفِه وإحسانِه بعَمِله ُيريدُ  كانَ  َمنْ 
﴿E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U﴾ :الغايةَ  جَعَل  أي ﴿T U V W X 
Y Z [ \ ] ^ _﴾ :١٩−١٨[اإلرساء[.  

ْنيا, َحقيقةَ  ُيبِرصَ  َأنْ  العبدِ  عىل إَِذنْ   الثالَث. حاذيرَ ملا هذه وَيعرَف  الدُّ
o





 

 

٢٤٤א א

F٢٧E 
 א   א 

o 

لسلةِ  هذه يف حديُثنا َيتواَصُل   ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جواِمعِ  ِمنْ  باَركةِ ملا السِّ
 النبيَّ  أنَّ  (صحيِحه): يف  البخاريُّ  اإلمامُ  َرواهُ  ما هو هنا وحديُثنا

 ,ارِ النَّ  َىل إِ  يدِ َهيْ  ورَ ُج فُ ال نَّ إِ وَ  ,ورِ ُج فُ ال َىل إِ  يدِ َهيْ  َب ذِ كَ ال نَّ إِ وَ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص
 .IQH»اابً ذَّ كَ  čاهللا َد نْ عِ  َب تَ كْ يُ  ىتَّ َح  ُب ذِ كْ يَ لَ  َل ُج الرَّ  نَّ إِ وَ 

 النفاِق, ِخصالِ  ِمنْ  وِخصلةٌ  ذميمٌة, وِصفةٌ  َمرذوٌل, عمٌل  فالكذُب 
 الُكفِر. ُشعِب  ِمنْ  وُشعبةٌ 

 بالِفعِل, أو بالقوِل, كانَ  َسواءٌ  الواقِع, بِخالِف  إخبارٌ  هو والكِذُب 
 ذلَِك. غريِ  أو بالِكتابِة, َأوْ  باِإلشارِة, َأوْ 

اِب, َوظيفةُ  وهَي  َوظيفٌة, والكِذُب  اُب  الكذَّ  قلُب  َوظيفُته فالكذَّ
 الوهِم. وبيعُ  الوقاِئِع, وَتزييُف  احلقاِئِق,

اُب   األَبيَّةُ  فالنفوُس  شاَكَله, َمنْ  إالَّ  ُجيالُِسه وال إليهِ  َيميُل  ال والكذَّ
                                                 

 b c d e f ﴿أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب قول اهللا تعاىل  )١(
g h  i﴾) قبح : كتاب الرب والصلة, باب مسلم), و٦٠٩٤, رقم

 .), من حديث عبد اهللا بن مسعود ٢٦٠٧, رقم (الكذب وحسن الصدق

N

N





 

 

٢٤٥ אא

 قديًام: العرُب  قاَلِت  لذا الكاذَب; ُحيِبُّون ال والصاِدقونَ  السويَّةُ  والِفَطرُ 
 وطريُ « قيَل: كام شاَكَله, َمنْ  إالَّ  ُيصاِدُقه فال »هديقُ َص  قلَّ  هدقُ ِص  لَّ قَ  نْ مَ «

 .»َيَقعُ  َشْكِله عىل السامءِ 
اُب  ِة, يف صاِئِب ملا أعظمِ  ِمنْ  والكذَّ  كاَنْت  إذا وباألخصِّ  األُمَّ

ةِ  حوائُج  ةِ  وَمصالُح  األُمَّ  واِحلَكِم: األمثالِ  يف قيَل  لذا َيدْيِه; بنيَ  عنَده األُمَّ
اٍب, ِمنْ  احلوائَج  َتطُلِب  ال« ُهبا فإنَّه كذَّ  وُيبِعُدها َبعيدًة, كاَنْت  وإِنْ  ُيقرِّ

 .»َقريبةً  كاَنْت  وإِنْ 
 وإىل عنَده سُؤولنيَ ملَ ا إىل َيكتُب   العزيزِ  عبدِ  بنُ  ُعمرُ  كانَ و
لِه  َتستعنيَ  َأنْ  إيَّاكَ « العاِمِل: هلذا فيها َيكُتُب  اليوِم, إىل َحمفوظةً  رسائَل  ُعامَّ

 .IQH»َهتِلْك  الكذوَب  ُتطِعِ  إِنْ  فإنََّك  بكذوٍب,
دٌة, صورٌ  له َتعاُمالتِنا ويف ُجمتََمعاتِنا ويف واقِِعنا يف له والكِذُب   ُمتعدِّ

 ُصوِره: وِمنْ 
אWاهللا عىل الكِذُب  אč,  اهللا رسولِ  عىل والكذُبč ملسو هيلع هللا ىلص. 

 ,čاهللا عىل كاذٌب  هذا حراٌم, هذا احلالِل: لليشءِ  َيقوُل  الَّذي فاإلنسانِ 
 َنقرُؤه والدليُل  ,čاهللا عىل كاذٌب  هذا َحالٌل, هذا احلراِم: لليشءِ  َيقوُل  الَّذي

                                                 

 ).١٤١أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق رقم ( )١(





 

 

٢٤٦א א

 � ~ { | }﴿ : َيقوُل  النحلِ  سورةِ  يف مجيًعا
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
 .]١١٦[النحل: ﴾³ ² ±

ُ  الَّذي فهذا  ُيرِيضَ  أو ُفالًنا, لُريِيضَ  بالرشعِ  وَيتالَعُب  الرشَع, ُيغريِّ
ْنيا, َمصالِح  بعضِ  َأجلِ  ِمنْ  ُفالنةً  ب َأنْ  َأجلِ  وِمنْ  ُفتاِهتا, وبعضِ  الدُّ  ُيقرَّ
 جاِئٌز. وهذا ُممكٌن, وهذا َجيوُز, هذا وَيقوُل: باألحكامِ  فَيتالَعُب  وُيدَنى
ُل  فإنَّه ذلَك, ُحرمةَ  َيقينًا مُ  لَيع وهو   اهللاُ قاَل  كذًبا, čاهللا عىل َيتقوَّ
 č: ﴿c d e f gاهللا عىل َيكِذبونَ  الَّذين َهؤالءِ  شأنِ  يف
h i j lk m n o p q﴾ :٦٠[الزمر[. 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  قاَل  وَيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا َرسولِ  عىل َيكذُب  الَّذي َكذا
 األزِمنةِ  هذه ِمثلِ  يف ابُتلينا وإنَّام َيكذُب, أنَّه مُ  لَيع ال أو َيكذُب, وهو

رةِ ملُ ا  وَيقوُل  اخلربُ  َيأتيهِ  نِقمًة, فجَعْلناها نِعمةٌ  هي الَّتي الَوسائلِ  هبِذه تأخِّ
 حديٌث  وهو ,čاهللا رسولِ  َعنْ  حديٌث  هذا اخلَرب, هذا انُرشْ  رسُل:ملُ ا له

ه; ُمنَكٌر, حديٌث  أو موضوٌع, حديٌث  أو كِذٌب, ةً  فَينُرشُ  َكَتَب  إذا خاصَّ
 .!األمرَ  هذا ُترِسَل  َأنْ  الِقيامةِ  يومِ  إىل رقبتَِك  يف أمانةٌ  رِسُل:ملُ ا

 نَّ إِ « :−الُبخاريِّ  عندَ −  غريةِ ملُ ا حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا قاَل 





 

 

٢٤٧ אא

 نَ مِ  هُ َد عَ قْ مَ  أْ وَّ بَ تَ يَ لْ فَ  اًد مِّ عَ تَ مُ  َيلَّ عَ  َب َذ كَ  نْ مَ  ,دٍ َح أَ  َىل عَ  ٍب ذِ كَ كَ  َس يْ لَ  َيلَّ عَ  ابً ذِ كَ 
 احلديَث  هذا ُترِسْل  وال تعَلُم, ال وأنَت  .čاهللا َرسوُل  قال َتُقْل: فال ,IQH»ارِ النَّ 

ته مُ  لَتع ال وأنَت  كَ  وال ِصحَّ  َأرَسْلَته لو الكبريُ  الرضرُ  لكنِ  شيًئا, َيُرضُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  عىل كِذٌب  وهو

 احلديَث  هذا أنَّ  َيعَلمون َأكثَرُهم! وما البَِدعِ  أصحاِب  وبعُض 
ِة, حاُل  َينصِلَح  َأنْ  ُنريدُ  َيقولوَن: ولِكنْ  كِذٌب   َيقوُل  !čاهللا ُسبحانَ  األُمَّ

 البَِدِع, داِئرةِ  يف هذا أنَّ  مُ لوأع َصحيٍح, غريُ  الكالمَ  هذا أنَّ  لمُ َأع :بعُضهم
ةِ  حاَل  ُنصِلَح  حتَّى لِكنْ  !ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل  َيفَعْله م ل هذا أنَّ  لمُ وَأع  األُمَّ

ها  .وَضالِهلا غيِّها َعنْ  َنُردُّ
 نَّ إِ « يقوُل: الذي ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسولِ  عىل بالكذِب  !čاهللا سبحانَ  َأقوُل:و

 هُ َد عَ قْ مَ  أْ وَّ بَ تَ يَ لْ فَ  اًد مِّ عَ تَ مُ  َيلَّ عَ  َب َذ كَ  نْ مَ  ,دٍ َح أَ  َىل عَ  ٍب ذِ كَ كَ  َس يْ لَ  َيلَّ عَ  ابً ذِ كَ 
 ورسولِه. čاهللا عىل الكِذُب  األُوىل الصورةُ  هذه »ارِ النَّ  نَ مِ 

אWوالرشاءِ  البيعِ  يف الكِذُب  א. 
 واألحاديُث  َيشِرتي, الَّذي ِعندَ  والكذُب  َيبيُع, الَّذي عندَ  الكذُب ف

                                                 
 ),١٢٩١, رقم (ما يكره من النياحة عىل امليتأخرجه البخاري: كتاب اجلنائز, باب  )١(

, رقم ملسو هيلع هللا ىلصيف التحذير من الكذب عىل رسول اهللا : يف مقدمة الصحيح, باب مسلمو
)٤.( 





 

 

٢٤٨א א

 أيب حديِث  ِمنْ  (ُمسنِده) يف أمحدُ  اإلمامُ  َرواهُ  ما منها ِجدا, َكثريةٌ  ذلَك  يف
 čواهللا َيقوُل: َحيِلف »ةُ بَ اذِ كَ ال نيُ مِ يَ ال« :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهريرةَ 

ا العظيمِ  čواهللا كذا, فيها ُأعطِيُت  إنَّني الَعظيِم,  العظيمِ  čواهللا َسليمٌة, إهنَّ
ْيُتها إِنَّني  ةِ عَ لْ لسِّ لِ  ةٌ قَ فَ نْ مَ  ةُ بَ اذِ كَ ال نيُ مِ يَ ال« قال: َيكِذُب, وهو بكذا. اشَرتَ

 ْ لعُة, سَتذَهب َيعنِي: »ِب ْس كَ لْ لِ  ةٌ قَ حَ َمم  أنَّه كَذْبت الَّذي العقارُ  فهذا السِّ
 »ةِ عَ لْ لسِّ لِ  ةٌ قَ فَ نْ مَ  ةُ بَ اذِ كَ ال نيُ مِ يَ ال« فهذا سكُني,ملِ ا سَيشَرتيه سَيذَهُب  صالٌح 
ْ « ولِكنْ  ْ « ِروايٍة: ويف ,»ِب ْس كَ لْ لِ  ةٌ قَ َح َمم  .IQH»ةِ كَ َربَ لْ لِ  ةٌ قَ َح َمم

 نِ مَ « :−ُمسلمٍ  عندَ −  ُأمامةَ  َأيب حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا َيقوُل 
ِ مِ يَ بِ  مٍ لِ ْس مُ  ئٍ رِ امْ  قَّ َح  عَ طَ تَ اقْ   له: َيقولونَ  بالَيمِني, زوًرا َيشهدُ  َيعنِي: »هِ ين

َ  ُفالًنا أنَّ  َتشهدَ  َأنْ  منَك  ُنريدُ   َعنْ  ُمتوىف  وهو واِحدٍة. زوجةٍ  َعنْ  ُتويفِّ
,  نِ مَ « : َيقوُل  فَيشهُد, زوٍر. شهادةَ  اشَهدْ  قالوا: َزوجَتْنيِ

ِ مِ يَ بِ  مٍ لِ ْس مُ  ئٍ رِ امْ  قَّ َح  عَ طَ تَ اقْ   هُ لَ  اهللاُ َب َج وْ أَ  ْد قَ فَ « كاذًبا باحلِلِف  َيعنِي: »هِ ين
 ا?يسريً  اشيئً  كان نْ وإِ  ,čاهللا َرسوَل  يا :قائٌل  قاَل  »ةَ نَّ اَجل  هِ يْ لَ عَ  مَ رَّ َح وَ  ,ارَ النَّ 

 النارَ  له اهللاُ وجَب أَ  , ِمسواكٍ  عودَ  كان وإِنْ  IRH»اكٍ رَ أَ  نْ مِ  ايبً ِض قَ  نْ إِ وَ « :قاَل 
                                                 

 t  u ﴿), وأخرجه أيضا البخاري: كتاب البيوع, باب ٢/٢٣٥مسند أمحد ( )١(
v w x﴾) ساقاة, باب النهي عن مل: كتاب امسلم), و٢٠٨٧, رقم

 ).١٦٠٦رقم (احللف يف البيع, 
 ).١٣٧, رقم (مسلموعيد من اقتطع حق : كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )٢(





 

 

٢٤٩ אא

 .ةَ نَّ اجلَ  عليه مَ وحرَّ 
    حزامٍ  بنِ  َحكيمِ  حديِث  يف  حبيُبنا وَيقوُل 

 مْ  لَ  امَ « شَرتيملُ وا الباِئع َيعنِي: »ارِ يَ اخلِ بِ  انِ عَ يِّ بَ ال« قاَل: −الُبخاريِّ  عندَ −
 ةُ كَ رَ بَ  ْت قَ ُحمِ  ابَ َذ كَ وَ  َام تَ كَ  نْ إِ وَ  ,َام هِ عِ يْ بَ  ِيف  َام هلَُ  كَ ورِ بُ  انَ يَّ بَ وَ  اقَ َد َص  نْ إِ فَ  ا,قَ رَّ فَ تَ يَ 
 .IQH»َام هِ عِ يْ بَ 

 اهللاُ مُ هُ مُ لِّ كَ يُ  َال  ةٌ ثَ َال ثَ « : َيقوُل  )ُمسلمٍ  (صحيِح  ويف
 رٍّ ذَ  أبو قاَل  ,»يمٌ لِ أَ  اٌب َذ عَ  مْ هلَُ وَ  مْ يهِ كِّ زَ يُ  َال وَ  مْ هِ يْ لَ إِ  رُ ظُ نْ يَ  َال وَ  ,ةِ امَ يَ قِ ال مَ وْ يَ 

: اهللا َرسوَل  ياč اهللا سوَل رَ  يا مهُ  نْ مَ  وا,وخِرس  خابواč?  قاَل: 
 .IRH»ِب اذِ كَ ال ِف لِ اَحل بِ  هُ تَ عَ لْ ِس  ُق فِّ نَ ملُ اوَ  ,انُ نَّ ملَ اوَ  ,ُل بِ ْس ملُ ا«

 الكِذِب. ُصورِ  ِمنْ  صورةٌ  وهَي  كثريٌة, ذلَِك  يف واألحاديُث 
אWالناِس. إلضحاكِ  الكذُب  א 
 واآلنَ  مَعه, الَّذين العَرشةُ  ُيضِحُك  صغًريا جلُس ملا كانَ  وقديًام 

 ِمئةِ  ثالِث  أو َأْلٍف  ِمئَتْي  ُمتابِِعيه لُيضِحَك  اآلفاَق; فَتبلغُ  الكذبةَ  َيكذُب 
                                                 

), ٢٠٧٩, رقم (يكتام م لإذا بني البيعان وأخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب  )١(
 ).١٥٣٢: كتاب البيوع, باب الصدق يف البيع والبيان, رقم (مسلمو

), من ١٠٦, رقم (غلظ حتريم إسبال اإلزاربيان : كتاب اإليامن, باب مسلمأخرجه  )٢(
 .حديث أيب ذر 





 

 

٢٥٠א א

 َتغريدتِه, يف َيكِذُب  وُربَّام قولِه, يف فَيكِذُب  التواُصِل, مواِقعِ  عربَ  ألٍف 
  الناَس. لُيضِحَك  فَقطْ  َمتثييلٍّ  َمقَطعٍ  يف َيكِذُب   َأوْ 

 يِث دِ اَحل بِ  ُث دِّ ُحيَ  يذِ لَّ لِ « األُوَىل  الويُل  هذه »ٌل يْ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص حبيُبنا قاَل 
رُ  ,IQH»هُ لَ  ٌل يْ وَ  هُ لَ  ٌل يْ وَ  ,ُب ذِ كْ يَ فَ  مَ وْ قَ ال هِ بِ  َك حِ ْض يُ لِ   بالويلِ  الوعيدُ  َيتكرَّ

اٍت  ثالَث  ع َنضَحَك  َأنْ  ُنريدُ  َيقوُل: الَّذي اإلنسانِ  هلذا مرَّ  ونوسِّ
 َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ  َتكِذْب; ال لِكنْ  وامَزْح  اضَحْك  َلُه: ُيقاَل  ُصُدورنا!

 ٌل يْ وَ  !هُ لَ  ٌل يْ وَ  ,ُب ذِ كْ يَ فَ  مَ وْ قَ ال هِ بِ  َك حِ ْض يُ لِ  يِث دِ اَحل بِ  ُث دِّ ُحيَ  يذِ لَّ لِ  ٌل يْ وَ «
 .»!هُ لَ 

َت لو جهنَّمَ  يف وادٍ  َويٌل:« ِء:املالعُ  بعُض  قاَل  نيا ِجباُل  فيه ُسريِّ  الدُّ
ه ِمنْ  لذاَبْت   سواءٌ  فالًنا, لُيضِحَك  َيكذُب  الَّذي اإلنسانِ  هلذا ُعقوبةً  »َحرِّ

 واِقِع.ملَ ا منَ  غِريه يف أو جمِلسٍ  يف
אWאَيقَرُأ. ما وكلِّ  َيسَمُع, ما بُكلِّ  احلديُث  א 

ُث  عينُه عليه َتَقعُ  ما وكلِّ  دُ  فال بِِه, ُحيدِّ رُ  وال َيقوُل, ِممَّا َيتأكَّ  َهْل  ُيفكِّ
 صحيًحا. كانَ  وإِنْ  أقوَله حتَّى الكالمِ  هذا ِمنْ  َأصًال  َمْصلحةٌ  ُهناكَ 

                                                 

), وأبو داود: كتاب األدب, باب يف التشديد يف الكذب, رقم ٥/٥أخرجه أمحد ( )١(
, ة يضحك هبا الناسلمبك لمفيمن تك), والرتمذي: كتاب الزهد, باب ٤٩٩٠(

 .), من حديث معاوية بن حيدة ٢٣١٥رقم (





 

 

٢٥١ אא

ه »ابً ذِ كَ  ءِ رْ ملَ ابِ  ىفَ كَ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص وحبيُبنا  لِّ كُ بِ  َث دِّ ُحيَ  نْ أَ « كِذًبا سامَّ
ْث  فال ,IQH»عَ مِ َس  امَ   بِدايةِ  يف َتكتَب  َأنْ  َتغرتَّ  وال َتسَمُع, ما بكلِّ  ُحتدِّ

 عنَك  َيرَفعُ  وال احلَرَج, عنَك  َيرفعُ  ال فهذا وَصَلني. ما حسَب  ِرسالتَِك:
 َيمسُّ  وَقدْ  اآلَخريَن, أعراَض  َيَمسُّ  قد ُنرِسُله ُثمَّ  َنأُخُذه الَّذي هذا اإلثَم,

 لَك  َيكونَ  َأنْ  ُتريدُ  اذاملو ُترِسُله? فِلامذا جتَمِع,ملُ با َيُرضُّ  وَقدْ  البِالِد, أمنَ 
  السبُق?!

ةً  رِة,ملُ ا األزِمنةِ  هذه يف خاصَّ  وُهناكَ  شحونُة,ملَ ا النفوُس  وَهذه تأخِّ
 يف َتعيَش  َأنْ  هلا وُيريدُ  االضطراَب, هلا وُيريدُ  النفوَس  هذه َيشحنُ  َمنْ 

 فَأقوُل: فُريِسُلها, فَتأتيهِ  َصحيحٍة, غريَ  الرساِئلِ  بعَض  َخيتِلُق  الفوَىض,
 نْ أَ  ابً ذِ كَ  ءِ رْ ملَ ابِ  ىَ فَ كَ «فـ يديَك, بنيَ  وَمتوُت  ِعندَك, َتنَتهي َدْعها ُترِسْلها, ال
 .»عَ مِ َس  امَ  لِّ كُ بِ  َث دِّ ُحيَ 

אWاآلباءِ  غريِ  إىل االنتِساِب  يف الكذُب  א. 
 :َيقوَل  َأنْ  أو .فالنٍ  ابنُ  أنا َيقوَل: َأنْ  الكذِب, صَورِ  ِمنْ  ُصورةٌ  هيو

 قبيلتي. ِمنْ  هذا أو كذا, قبيلةِ  ِمنْ  أنا َيقوَل: َأنْ  أو ابنِي. هذا
 الكِذِب, ُصَورِ  من ُصورةٌ  العوائلِ  غريِ  وإىل اآلباءِ  غريِ  إىل فاالنتِساُب 

                                                 
, رقم النهي عن احلديث بكل ما سمع: يف مقدمة الصحيح, باب مسلمأخرجه  )١(

 .), من حديث أيب هريرة ٥(





 

 

٢٥٢א א

رةِ ملُ ا األزِمنةِ  َهذه يف هبا ابُتِلينا  الَقرارِ  صاحِب  ِمنْ  وَمسمعٍ  َمرًأى عىل تأخِّ
 عنَدنا فُيصبُِح  باألنساِب, الناُس  َتتالَعَب  َأنْ  الفوَىض, هبذه َيفرُح  الَّذي

 والسكوُت  ُمصيبٌة, وهذه ضائعٌة, أنساٌب  أجيالٍ  ثالثةِ  أو ِجيَلْني  بعدَ 
ُل  َيسكُت  حينَام القرارِ  وصاحُب  ُمصيبٌة, اليومَ  عنها  فإذا اإلثَم, َيتحمَّ

  اِإلثُم? هو ما سَأْلَتني:
 القلَب: َختلعُ  وكلُّها كثريةٌ  َك ذل يف األحاديُث  ُقلُت:

אWא 
 مْ  لَ  يهِ بِ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ  ىعَ ادَّ  نِ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا َيقوُل  أمحَد): اإلمامِ  (ُمسندِ  يف

 نَّ إِ وَ « القرارِ  هبذا َيسمُح  الَّذي سؤوُل ملا ذلَك  يف َيدخُل  ,»ةِ نَّ اجلَ  ةَ َح ائِ رَ  ْح رِ يَ 
 َسبعنيَ  ِمنْ  IQH»اام عَ  نيَ عِ بْ َس  ةِ ريَ ِس مَ  وْ أَ  ,اامً عَ  نيَ عِ بْ َس  رِ ْد قَ  نْ مِ  ُد وَج يُ لَ  اهَ حيَ رِ 

 اهلُويةِ  َجمهوِيل  األطفالِ  بعَض  يأخذُ  الَّذي فهذا !ةِ نَّ اجلَ  رائحةَ  ْح رِ يَ  م ل عاًما
 منها ليَس  َقبيلةٍ  إىل َينتِسُب  أو فالٍن. بنُ  فالنُ  وَيقوُل: نفِسه, إىل وَينُسُبهم
 احلديُث. هذا َيشَمُله

אWא 
) (صحيِح  يف  ىعَ ادَّ  نِ مَ « :− خطريٌ  هوو− ملسو هيلع هللا ىلص انبيُّن َيقوُل  الُبخاريِّ

                                                 

 .), من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص. ٢/١٧١أخرجه أمحد ( )١(





 

 

٢٥٣ אא

 ىعَ ادَّ  نِ مَ « اخلطورةَ  نَظْرُتمُ  IQH»امٌ رَ َح  هِ يْ لَ عَ  ةُ نَّ اَجل فَ  مُ لَ عْ يَ  وَ هُ وَ  ,يهِ بِ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ 
 وَتضيعُ  األنساُب  فَتختلطُ  صاِحُبنا. هذا َيقوَل: أو َيشهدَ  كَأنْ  »يهِ بِ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ 

 األنساُب.
אWא 

 ابنِ  حديِث  من ماَجْه) ابنِ  (ُسننِ  يف خطريٌ  َحديٌث  هذاو− ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 
 َقدْ  والبعُض  »يهِ بِ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ  َب َس تَ انْ  نِ مَ « :−امهُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عبَّاسٍ 

ه باسمِ  وَيدُخُل  البالِد, قواننيِ  عىل َيتحاَيُل   َيدخُل  أو أبوُه, أنَّه عىل عمِّ
 نِ مَ « قاَل: ْوجودِة.ملَ ا القواننيِ  هذه عىل وَيتحايُل  أبوُه, أنَّه عىل خالِه باسمِ 

 اسِ النَّ وَ  ةِ كَ ئِ َال ملَ اوَ  čاهللا ةُ نَ عْ لَ  هِ يْ لَ عَ فَ  يهِ الِ وَ مَ  ْريَ غَ  ىلَّ وَ تَ  وْ أَ  يهِ بِ أَ  ْريِ غَ  َىل إِ  َب َس تَ انْ 
 .عنيَ مجَ أَ  والناسِ  وَمالئكتِه čاهللا ِمنَ  تتابِعةِ ملُ ا اللعنةِ  هذه يف َيعيُش  ,IRH»نيَ عِ ْمجَ أَ 

دٌة, صوُره الكذُب  إَِذِن:  مجيعِ  َعنْ  بنَْفِسه نَأى َمنْ  والعاقُل  ُمتعدِّ
 الصاِدقَني. منَ  َيكونَ  َأنْ  عىل اِإلعانةَ  اهللاَ وسَأَل  الصوِر, هذه

o

                                                 
), ٤٣٢٧ −٤٣٢٦غازي, باب غزوة الطائف, رقم (ملأخرجه البخاري: كتاب ا )١(

), من ٦٣, رقم (رغب عن أبيهبيان حال إيامن من : كتاب اإليامن, باب مسلمو
 .حديث سعد بن أيب وقاص وأيب بكرة 

), وابن ماجه: كتاب احلدود, باب من ادعي إىل غري أبيه, ١/٣٢٨أخرجه أمحد ( )٢(
 ).٢٦٠٩رقم (





 

 

٢٥٤א א

F٢٨E 
א  א 

o 

 وَحمزوٍن. وَملهوٍف  َمكروٍب  كلِّ  إىل نِداءٌ 
 والُكرباِت  احلاجاِت  أهلِ  إىل وُمبتًىل, وُمصاٍب  َمريضٍ  كلِّ  إىل نِداءٌ 
 واآلهاِت.

 األبواُب. دوَنه وُأغِلَقْت  السُبُل, عليه ضاَقْت  َمنْ  إىل نِداءٌ 
 أقوُل: مجيًعا َهؤالءِ  إىل

 : ﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á اهللاُ َيقوُل 
Â Ã Ä Å Æ﴾ :١٨٦[البقرة[. 

  َأقوُل: مجيًعا هؤالءِ  إىل
 ﴾: ﴿M N O P Q اهللاُ وُل ـَيق

 .]٦٠[غافر:
 أقوُل: مجيًعا َهؤالءِ  إىل

 هِ بِ  ْت لَ زَ نَ  نْ مَ « اهلََوى: عنِ  َينطُق  ال الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلَُدى رسوُل  َيقوُل 

N

N





 

 

٢٥٥ אא

 ةٌ اقَ فَ  هِ بِ  ْت لَ زَ نَ  نْ مَ وَ  ,هُ تُ اقَ فَ  دَّ َس تُ  مْ  لَ  اسِ النَّ بِ  اهلََ زَ نْ أَ فَ « وعوزٌ  حاجةٌ  َأْي: »ةٌ اقَ فَ 
 .IQH»لٍ آجِ  وْ أَ  لٍ اجِ عَ  ٍق زْ رِ بِ  هُ لَ  اهللاُ ُك وِش يُ فَ  čاهللابِ  اهلََ زَ نْ أَ فَ 

 يف جاءَ  ما هنا وحديُثنا ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جوامعِ  يف َيتواَصُل  حديُثنا
َعاءُ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل   َبشريٍ  بنِ  النعامنِ  حديِث  ِمنْ  داوَد) أيب (ُسننِ   الدُّ

 .IRH»ِعَباَدةُ ال ُهوَ 
عاءُ  ُب  ِعبادةٌ  فالدُّ , يا ُقلَت: فُكلَّام ,čاهللا إىل فيها َتتقرَّ  وسَأْلَت  اهللاُ

 .č هللا بِعبادةٍ  ُمتلبٌِّس  فأنَت  رغبَتَك, وطَلْبت حاجَتَك,
W 
 :اهللا وَرسوُل  ال, كيَف  القضاُء, به وُيَردُّ  البالُء, به ُيستدَفعُ  أنَّه منهاč 

 .ISH»اءُ عَ الدُّ  الَّ إِ  اءَ َض قَ ال دُّ رُ يَ  َال « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص
                                                 

), من ٢٣٢٦أخرجه الرتمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء يف اهلم يف الدنيا, رقم ( )١(
: ), وأبو داود١/٤٠٧بنحوه: أمحد (, وأخرجه حديث عبد اهللا بن مسعود 

 ).١٦٤٥كتاب الزكاة, باب يف االستعفاف, رقم (
), ١٤٧٩), وأبو داود: كتاب الصالة, باب الدعاء, رقم (٤/٢٦٧أخرجه أمحد ( )٢(

ماجه:  ), وابن٢٩٦٩والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة البقرة, رقم (
 ).٣٨٢٨كتاب الدعاء, باب فضل الدعاء, رقم (

 ), من٢١٣٩, رقم (ما جاء ال يرد القدر إال الدعاءأخرجه الرتمذي: كتاب القدر, باب  )٣(
 . ن الفاريس ام لحديث س





 

 

٢٥٦א א

َّ  عُ فَ نْ يَ  اءَ عَ الدُّ  نَّ إِ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  َبْل  َّ وَ  َل زَ نَ  اِمم  ادَ بَ عِ  مْ كُ يْ لَ عَ فَ  ,ْل زِ نْ يَ  مْ  لَ  اِمم
 .IQH»اءِ عَ الدُّ بِ  čاهللا

 اهللا عنَد  الدعاءَ  أنَّ  وِمنهاč ,َتدعو صوَتَك  سِمعَ  إذا فاهللاُ عظيٌم 
هٌ  وأنَت   ءٌ َيشْ  َس يْ لَ « :ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  لذا عظيٌم; أمرٌ  čاهللا عندَ  هذا منيٌب, ُمتأوِّ

 .IRH»اءِ عَ الدُّ  نَ مِ  čاهللا َىل عَ  مُ رَ كْ أَ 
 ليَس ف وافتِقاَرنا ضعَفنا َيَرى وأنينَنا, صوَتنا َيسمعَ  َأنْ  ُحيبُّ  فاهللاُ

 .الدعاءِ  من čاهللا عىل أكرمُ  يشءٌ 
 عليه يغَضُب  اهللاَ َيدعُ  مْ  لَ و َأعرَض  إذا العبَد  أنَّ  وِمنها ,  فالَّذي اهللاُ

 اهللاُ  عليه َيغضُب  اءِ ـالدع عنِ  ِغنًى يف أنَّه ويشعرُ  اءِ ـالدع عنِ  َيستكِربُ 
,  احلقُّ  قاَل  :قاَل ﴿S T U V 

W﴾ :ُدعاِئي َيعنِي ﴿X Y Z﴾ :٦٠[غافر[. 
 خلوُق ملَ فا ,ISH»هِ يْ لَ عَ  ْب َض غْ يَ  اهللاَ لِ أَ ْس يَ  مْ  لَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ « َيقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ونبيُّنا

                                                 
), من ٣٥٤٨, رقم (ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, باب يف دعاء النبي  )١(

 . حديث ابن عمر 
 يف فضل الدعاء,), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء ٢/٣٦٢أخرجه أمحد ( )٢(

), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب فضل الدعاء, رقم ٣٣٧٠رقم ( الدعاء,
 .), من حديث أيب هريرة ٣٨٢٩(

 ), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء يف فضل الدعاء,٢/٤٤٢أخرجه أمحد ( )٣(
 .), من حديث أيب هريرة ٣٣٧٣رقم ( الدعاء,





 

 

٢٥٧ אא

ةً  سَأْلَته إذا خلوُق ملَ فا  واهللاُ  وَيغضُب, منَك  َيضَجرُ  الثالِثةَ  ُثمَّ  مرةً  ُثمَّ  مرَّ
 بذلَِك. َيفرُح  َتدعو صوَتَك  سِمعَ  كلَّام 

 اهللاُ َيْغَضُب إِْن َتَرْكـَت ُسـَؤاَلُه
 

 )١(َوُبنَيُّ آَدَم ِحَني ُيْسَأُل َيْغَضُب 
عاءِ  صوَتَك  فارَفعْ  , يا فُقْل: بالدُّ  ُدنياَك, أمرِ  يف شأنَِك, مجيعِ  يف اهللاُ

. يا ُقْل: آِخرتَِك, أمرِ  ويف  هي الَّتي األمورِ  ويف الَعظيمِة, األمورِ  يف اهللاُ
. يا ُقْل: ذلَك  دونَ   اهللاُ

نا إرشادِ  إىل وانُظرْ   الدعاءِ  فِقهُ  إنَّه ا,هَ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ  عاِئشةَ  ُأمِّ
 كلِّ  يف التيسريَ  اهللاَ َسُلوا« ا:هَ نْ عَ  اَىل تعَ  اهللاُ ِيض رَ  تقوُل  مجيًعا, َنحتاُجه الَّذي
سعِ  حتَّى يشٍء, هُ  مْ  لَ  إِنْ  فإنَّهُ  النعِل, يف الشِّ ْ ْ  مْ  لَ  اهللاُ ُييرسِّ  يف حتَّى IRH»َيتيرسَّ
ه مْ  لَ  إِنْ  فإنَّه فيه; التيسريَ  اهللاَ َسلوا النعالِ  يف الَّذي اخليطِ  هذا ْ  م ل اهللاُ ُييرسِّ

. ْ  َيتيرسَّ
الِح, يِدكَ  يف َيكونُ  ما َأشبهُ  هو فالدعاءُ   األُخرى يِدكَ  ويف كالسِّ

 َينزَل, َأنْ  قبَل  القضاءَ  به ُتدافعُ  سالٌح  ودواٌء, ِسالٌح  يِدكَ  ففي كالدواِء,
                                                 

اخلزيمي. وانظره غري منسوب يف: ) وقال: أنشدين ٦٦:ذكره اخلطايب يف العزلة (ص )١(
), وفيض القدير ٥/١٦٤), وتفسري القرطبي (٢/٣٦١شعب اإليامن للبيهقي (

 ).١/٥٥٦ناوي (لمل
), ١١٣٠, رقم ١٦٦أخرجه عبد اهللا بن أمحد [وجادة عن أبيه] يف الزهد (ص: )٢(

 ).١٠٨١والبيهقي يف الشعب رقم (





 

 

٢٥٨א א

 نزَل. بعَدما القضاءَ  به تعالُج  ودواءٌ 
 الكاِيف) (اجلواِب  كتابِه يف قيِّمٌ  كعادتِه كالمٌ   القيِّمِ  البنِ و

 ه,دفعُ يَ  ,البالءِ  عدوُّ  وهو ,دويةِ األَ  أنفعِ  نْ مِ  عاءُ والدُّ « : يقوُل 
 .IQH»نِ ؤمِ ملا الُح ِس  وهو ,نزَل  إذا هفُ فِّ ُخي  أو ه,ويرفعُ  ه,زولَ نُ  ويمنعُ  ه,ويعاجلُ 

 وساِئطَ  إىل وال َتفتُحها, أبواٍب  إىل َحتتاُج  فال َيكوُن, ما أيُرس  وهو
 أبًدا. رشاوٍ  إىل وال ,čاهللا وبنيَ  بينََك 

 يف البيِت, يف أو سِجدِ ملا يف , مكانٍ  أيِّ  يف كنَت  فإذا اهللاُ), (يا فُقْل:
 .)اهللاُ يا( ُقْل: فِراِشَك  عىل أو معمِلَك 

 ُتفتُح  واألجورُ  عبادٍة, يف فإنََّك  بهِ  َتبدأَ  َأنْ  ُمنُذ  الدعاءَ  أنَّ  مْ  لَ اع ُثمَّ 
 لذا ِعبادٍة; يف فأنَت  ُيسَتَجْب, مْ  لَ  أو الدعاءُ  هذا اسُتجيَب  سواءٌ  عليَك,

َعاءُ « :−عنه نتكلَّم الِذي حديثِنا يف كام− ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل   فإذا »ِعَباَدةُ ال ُهوَ  الدُّ
 ¹ ¸ ¶﴿ يقوُل:  فاهللاُ ُخملًصا, فُكنْ  بالدعاءِ  اهللاَ َتعبَّْدَت 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴾ 

 .]٢٩[األعراف:
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ : اهللاُ َيقوُل  آخرَ  موِضعٍ  ويف

                                                 

 ).١١اجلواب الكايف (ص: )١(





 

 

٢٥٩ אא

§ ¨ © ª﴾ :٦٥[غافر[. 
 لَربِّه الذليلِ  اخلاِضعِ  نكِرسِ ملا تذلِّلِ ملُ ا رفعَ  يَدكَ  فارَفعْ  دَعْوَت  وإذا
,  ْفقَركَ  وأظِهرْ  حاجَتَك, وأظِهرْ  يَدكَ  فارَفعْ  الرفِع, يف وبالِغ 
 وحاجَتَك. ضعَفَك  لَريى سبحانه, للغنِيِّ  وافتِقاَركَ 

 عَ ـفَ رَ  اذَ إِ  يـيِ ْح تَ ْس يَ  يمٌ رِ ـكَ  يٌّ ـيِ َح  اهللاَ  نَّ إِ « : نبيُّنا يقوُل 
 لِكنِ  األكفُّ  هذه سُتمَألُ  IQH»ْنيِ تَ بَ ائِ َخ  ارً فْ ِص  اُمهَ دَّ رُ يَ  نْ أَ  هِ يْ َد يَ  هِ يْ لَ إِ  ُل ُج الرَّ 

. يا وُقْل: ارَفْعها  وبالِغْ  يديَك  ارَفعْ  َخلوتَِك  يف أو الناسِ  يف كنَت  سواءٌ  اهللاُ
 َبياُض  ُيَرى حتَّى الرفعِ  يف ُيبالِغْ   نبيُّنا كانَ  فَقدْ  الرفِع, يف

 . إبَطْيه
 دَح,ملا ُحيِبُّ  فاهللاُ فامَدْحه, اهللاَ دَعْوَت  إذا الَوصايا: هذه وثالُِث 

); (صحيِح  يف جاءَ  هكذا č«IRHاهللا نَ مِ  ُح ْد ملَ ا هِ يْ لَ إِ  بُّ َح أَ  ءٌ َيشْ  يَْس لَ وَ «  الُبخاريِّ
 واهللاُ نفَسه, يمَدُح   اهللاَ  ستجدُ  القرآنَ  واقَرأِ  َنْفَسه, مدَح  ولذلَِك 

                                                 

), والرتمذي: كتاب ١٤٨٨داود: كتاب الصالة, باب الدعاء, رقم (أخرجه أبو  )١(
), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب رفع اليدين يف الدعاء, ٣٥٥٦الدعوات, رقم (

 .ن الفاريس ام ل), من حديث س٣٨٦٥رقم (
 À  Á Â ¿ ¾ ﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسري القرآن, باب قوله:  )٢(

Ã Ä Å﴾) غرية اهللا تعاىل : كتاب التوبة, باب مسلم), و٤٦٣٤, رقم
 .), من حديث عبد اهللا بن مسعود ٢٧٦٠, رقم (وحتريم الفواحش





 

 

٢٦٠א א

 يَدْي  بنيَ  عليه َأْثنِ  ,čاهللا منَ  دُح ملا إليهِ  أحبُّ  يشءٌ  يَس ول دَح,ملا حيبُّ 
, يا وُقْل: حاجتَِك   ودوُد. يا لطيُف, يا رحيُم, يا رمحُن, يا اهللاُ

 برُجلٍ  فإذا −عظيمٌ  عجيٌب  حديٌث  وهذا− سجدَ ملا ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا دخَل 
دِ  يف ُيصيلِّ   يف يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فسِمَعه صوُته ارتَفعَ  وقدِ  َيدعو وهو التشهُّ

 ُد َح األَ  َت نْ أَ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  َال  اهللاُ  َت نْ أَ  َك نَّ أَ  ُد هَ ْش أَ  ينِّ أَ بِ  َك لُ أَ ْس أَ  ينِّ إِ  مَّ هُ اللَّ « ُدعاِئه:
 النبيُّ  فقاَل  ,»ٌد ـَح أَ  اوً ـفُ كُ  هُ ـلَ  نْ ـكُ يَ  مْ  لَ وَ  ْد ـولَ يُ  مْ  لَ وَ  ْد ـلِ يَ  مْ  لَ  يذِ الَّ  ,ُد مَ الصَّ 

: » َاذَ إِ  يذِ الَّ  ;مِ ظَ عْ األَ  هِ مِ اْس بِ  اهللاَ َل أَ َس  ْد قَ لَ  هِ دِ يَ بِ  ِيس فْ نَ  يذِ الَّ و 
مْ  ,IQH»ىطَ عْ أَ  هِ بِ  َل ئِ ُس  اذَ إِ وَ  ,اَب َج أَ  هِ بِ  يَ عِ دُ   عىل ثناءً  ُدعاِئَك  يَدْي  بنيَ  فقدِّ
 .č اهللا

ُب  َتُقْل: ال باإلجابِة, موقِنٌ  وأنَت  اهللاَ اْدعُ  الَوصايا: هذه رابعُ   اهللاَ. ُأجرِّ
 احلديِث  يف َيقوُل   فاهللاُ باإلجابِة, موقنٌ  وأنَت  اهللاَ ادعُ  لكِنِ 

:  فَلُه. رشا ظنَّ  وإِنْ  فَلُه, خًريا ظنَّ  إِنْ  IRH»ِيب  يدِ بْ عَ  نِّ ظَ  َد نْ عِ  انَ أَ « القديسِّ
                                                 

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

), من ٣٨٥٧, رقم (اسم اهللا األعظم), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ٣٤٧٥(
 .ي م لحديث بريدة األس

, ﴾Å Æ Ç ﴿أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل:  )٢(
: كتاب الذكر والدعاء والتوبة, باب احلث عىل ذكر اهللا مسلم), و٧٤٠٥رقم (

 .), من حديث أيب هريرة ٢٦٧٥تعاىل, رقم (





 

 

٢٦١ אא

 يُب جِ تَ ْس يَ  َال  اهللاَ  نَّ َفإِ  ,ةِ ابَ َج اإلِ بِ  ونَ نُ وقِ مُ  مْ تُ نْ أَ وَ  اهللاَ واعُ ادْ « :ملسو هيلع هللا ىلص ويقوُل 
 .IQH»هٍ َال  لٍ افِ غَ  ٍب لْ قَ  نْ مِ  اءً عَ دُ 

 َتنَس  فال دعائَِك  ِمنْ  وانتَهْيَت  دعوَت  إذا :الوصايا هذه وخاِمُس 
َ  َأنْ   ُدعاَءكَ  ختَْمَت  فإذا وأنَقَذنا, وأرَشَدنا علََّمنا الَّذي ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل ُتصيلِّ

َ  حتَّى َحمجوٌب, اءُ ـفالدع , يِّ ـالنب عىل صلِّ   يِّ ـالنب عىل تصيلِّ
. 

 ىحتَّ  جوٌب َحم  دعاءٍ  كلُّ « وَأرضاُه: هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  عيلٌّ  َيقوُل 
دٍ  عىل صىلَّ يُ  دٍ  وآل حممَّ  .IRH»ملسو هيلع هللا ىلص حممَّ

ُق  فيام َتنبيهانِ   :− عظيامنِ  وُمها− بالدعاءِ  َيتعلَّ
אWא 

ا األب ايَ  فاحَذرْ   َبْل  باِهلالِك, أوالِدكَ  ِمنْ  أَحدٍ  عىل َتدعوَ  َأنْ  أهيُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإِنَّ  باهلَالِك; أموالِنا عىل أو أنفِسنا, عىل َندعوَ  َأنْ  مجيًعا َنحذرُ 
 َىل عَ  واعُ ْد تَ  َال « :−داودَ  أيب عندَ −  جابِرٍ  حديِث  يف جاءَ  كام َيقوُل 

 واعُ ْد تَ  َال وَ  ,مْ كُ مِ َد َخ  َىل عَ  واعُ ْد تَ  َال وَ  ,مْ كُ دِ َال وْ أَ  َىل عَ  واعُ ْد تَ  َال وَ  ,مْ كُ ِس فُ نْ أَ 
                                                 

 . ), من حديث أيب هريرة ٣٤٧٩أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات, رقم ( )١(
 ).١٤٧٤), والبيهقي يف الشعب رقم (٧٢١أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ( )٢(





 

 

٢٦٢א א

 يَب جِ تَ ْس يَ فَ  ,اءٌ طَ عَ  ايهَ فِ  لٍ يْ نَ  ةً اعَ َس   اهللا نَ مِ  واقُ افِ وَ تُ  َال  ,مْ كُ الِ وَ مْ أَ  َىل عَ 
 .IQH»مْ كُ لَ 

 َتدعو غَضٍب  حالةِ  يف فَيهِلك, وَلِدكَ  عىل َتدعو غَضٍب  حالةِ  فيف
 نفِسَك  عىل دعوَت  ُربَّام غَضٍب  حالةِ  يف فَيهِلك, أموالَِك  ِمنْ  يشءٍ  عىل

 اٍت وَ عَ دَ  ُث َال ثَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  فَقدْ  وألوالِدَك, لنَفِسَك  ادعُ  ولِكنِ  فَتهِلك,
 دِ الِ وَ ال ةُ وَ عْ دَ وَ  ,رِ افِ َس ملُ ا ةُ وَ عْ دَ وَ  ,ومِ لُ ظْ ملَ ا ةوُ عْ دَ  :نَّ يهِ فِ  كَّ َش  َال  نَّ هلَُ  اُب َج تَ ْس يُ 
 .IRH»هِ دِ لَ وَ لِ 

אWא 
 فَرتتفعَ  اآلَخرين مِ لظ يف نقعَ  َأنْ  وْلنَْحَذرْ  ظلوِم,ملا دعوةَ  لنَحَذرْ 

 َهيوديا كافًرا ظلومُ ملا هذا كانَ  لو حتَّى غفلٍة, يف ونحنُ  علينا َتدعو األكفُّ 
 واقُ اتَّ « يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإِنَّ  ُمستجابٌة; فدعَوُته بوذيا هندوسيا نرصانِيا

                                                 

, النهي عن أن يدعو اإلنسان عىل أهله ومالهسنن أيب داود: كتاب الصالة, باب  )١(
 باب حديث جابر الطويل, رقم ). وأخرجه أيضا مسلم: كتاب الزهد,١٥٣٢رقم (

)٣٠٠٩.( 
), وأبو داود: كتاب الصالة, باب الدعاء بظهر الغيب, رقم ٢/٢٥٨أخرجه أمحد ( )٢(

), ١٩٠٥), والرتمذي: كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف دعوة الوالدين, رقم (١٥٣٦(
), من ٣٨٦٢, رقم (دعوة الوالد ودعوة املظلوموابن ماجه: كتاب الدعاء, باب 

 .حديث أيب هريرة 





 

 

٢٦٣ אא

 فكيَف  صاِحلًا? ظلومُ ملا كانَ  إذا فكيَف  ,IQH»ارً افِ كَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ومِ لُ ظْ ملَ ا ةَ وَ عْ دَ 
 ?čاهللا أولياءِ  ِمنْ  ولِيا ظلومُ ملا هذا كانَ  إذا

) (صحيِح  يف كام− ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا قاَل   ومِ لُ ظْ ملَ ا ةَ وَ عْ دَ  ِق اتَّ « :−البخاِريِّ
َ إِ فَ   .IRH»اٌب َج حِ  čاهللا ْنيَ بَ وَ  اهَ نَ يْ بَ  َس يْ لَ  اهنَّ

 ُح تَّ فَ تُ وَ  ,مِ َام غَ ال َىل عَ  ُل مَ ُحتْ  ومِ لُ ظْ ملَ ا ةُ وَ عْ دَ وَ « :ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل  الطرباينِّ  وعندَ 
 .ISH»نيٍ حِ  َد عْ بَ  وْ لَ وَ  ِك نَّ ُرصَ نْ أَ  : بُّ الرَّ  وُل قُ يَ وَ  ,ءِ َام السَّ  اُب وَ بْ أَ  اهَ  لَ 

 يقوُل  : عمرَ  ابنِ  حديِث  ِمنْ  (ُمستدرِكه) يف احلاكمِ  وعندَ 
َ إِ فَ  ومِ لُ ظْ ملَ ا ةَ وَ عْ دَ  واقُ اتَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص َ أَ كَ  ءِ َام السَّ  َىل إِ  ُد عَ ْص تَ  اهنَّ  .ITH»ارٌ َرشَ  اهنَّ

ٌب  ُمستجاٌب  ُدعاَءكَ  أنَّ  فكام ٌب  ظلومُ ملفا فيِه, وُمرغَّ  أيًضا لهُ  ُمرغَّ
 ظَلَمُه. َمنْ  عىل َيدعوَ  َأنْ 

َريِ  التاريِخ  ويف  ِمنْ  وَكمْ  َمظلوٍم! بَدْعوةِ  أزيَل  ُحكمٍ  ِمنْ  َكمْ  والسِّ
                                                 

 .), من حديث أنس ٣/١٥٣أخرجه أمحد ( )١(
, ظلومملاالتقاء واحلذر من دعوة اوالغصب, باب  ملظاملأخرجه البخاري: كتاب ا )٢(

: كتاب اإليامن, باب الدعاء إىل الشهادتني, رقم مسلم), و٢٤٤٨, رقم (ظلومملا
 .), من حديث ابن عباس ١٩(

), من ٢/٣٠٥), وأخرجه أيضا أمحد (١٣١٥رقم ( أخرجه الطرباين يف الدعاء )٣(
 .حديث أيب هريرة 

 ).١/٢٩مستدرك احلاكم ( )٤(





 

 

٢٦٤א א

 فْلَيحَذرِ  َمظلوٍم! بَدعوةِ  اعَتلَّ  صحيٍح  ِمنْ  وَكمْ  َمظلوٍم! بَدعوةِ  افتَقرَ  غنيٍّ 
 اإلنساُن.

 قيَل: وكام
اًرِدَتـــــقْ مُ  َتنْـــــا كُ ا َمـــــذَ إِ  نََّمـــــلِ ظْ  تَ َال 

 

 
مِ َد النَّـــــ َتْرِجـــــُع ُعْقَبـــــاُه إَِىل ُملْ الظُّ َفـــــ 

هٌ بـِـــــتَ نْ مُ  وُمُلــــــظْ املَ َو َتنَــــــاُم َعْينَــــــاَك
 

 
ـــ  ـــلَ و عَ عُ ْدَي ـــَوَكْي ـــ čاهللا ْنيُ َع ــــَل @IQHمْ نَ ْم َت

o

                                                 

  ), غري منسوب.١٠٥), والكبائر للذهبي (ص:٩٢انظر: التبرصة البن اجلوزي (ص: )١(





 

 

٢٦٥ אאא

F٢٩E 
  א  א     

  א 
o 

لسلةِ  هِذه يف حديُثنا َيتواصُل   األخريِ  قبَل  حديثِنا معَ  باركِة,ملا السِّ
لسلةِ  هِذه يف  (ُسننِ  يف اءَ ـج اـم هو وحديُثنا ,ملسو هيلع هللا ىلص كِلِمه جوامعِ  ِمنْ  السِّ

( مذيِّ ْ  ِيت أْ يَ « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُ ِيض رَ  أنسٍ  حديِث  ِمنْ  الرتِّ
ِ دِ  َىل عَ  مْ يهِ فِ  رُ ابِ الصَّ  انٌ مَ زَ  اسِ النَّ  َىل عَ   .IQH»رِ مْ اَجل  َىل عَ  ضِ ابِ قَ الكَ  هِ ين

ِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا ُخيربُ   عىل ُيؤثرُ  ما فيها حيصُل  وأنَّه األزماِن, تغريُّ
ينِ  ى الِفتِن, أنواعِ  ِمنْ  الدِّ اَم: هذه ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا فسمَّ  كام فقاَل  الصِرب, امَ أي األيَّ

 ضٍ بْ قَ كَ  نَّ يهِ فِ  ْربُ الصَّ  اامً يَّ أَ  مْ كُ ائِ رَ وَ  نْ مِ  نَّ إِ فَ « حبَّاَن): ابنِ  صحيِح ( يف جاءَ 
 .IRH»هِ لِ مَ عَ  َل ثْ مِ  ونَ لُ مَ عْ يَ  ًال ُج رَ  نيَ ِس َمخْ  رِ ْج أَ  ُل ثْ مِ  نَّ يهِ فِ  لِ امِ عَ لْ لِ  ,رِ مْ اَجل  َىل عَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا عنهُ  ُخيِربُ  الَّذي الزمانِ  ذاكَ  ومالمُح  األيامِ  هذه ومالمُح 
                                                 

 ).٢٢٦٠أخرجه الرتمذي: كتاب الفتن, رقم ( )١(
الحم, باب األمر ملكتاب ا), وأخرجه أيضا أبو داود: ٣٨٥صحيح ابن حبان رقم ( )٢(

ائدة, مل), والرتمذي: كتاب تفسري القرآن, باب ومن سورة ا٤٣٤١والنهي, رقم (
 ^ [ \ ] ﴿), وابن ماجه: كتاب الفتن, باب قوله تعاىل: ٣٠٥٨رقم (

 .), من حديث أيب ثعلبة اخلشني ٤٠١٤, رقم (﴾_

N

N





 

 

٢٦٦א א

 واالنتِكاساِت. التناُزالِت  وكثرةِ  الِفتِن, كثرةِ  أمَرْيِن: يف َتكُمنُ 
ُفه رِء,ملا ِدينِ  عىل َتكونُ  ما أخَطرُ  كُثَرت إذا والِفتنُ   ِدينِه, َعنْ  فُتحرِّ

ورةِ  ليَس  والِفتنُ   والقتِل, الَفوَىض  يف َتكونُ  أو احلروِب, يف َتكونَ  َأنْ  بالرضَّ
 إقباُل  فِتنٌة, والِغنى فِتنٌة, الفقرُ  لكِنِ  الِفتِن, ُصورِ  أخطرِ  ِمنْ  الصورةُ  هذه نَعمْ 
نيا  فِتنًة, تكونُ  َقدْ  والعافِيةُ  فِتنٌة, بعِضنا عىل وإدباُرها فِتنٌة, بعِضنا عىل الدُّ
 فِتنًة. يكونُ  َقدْ  َرُض ملوا

 اخلُصوصِ  وجهِ  عىل احلديِث  هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  إليهِ  ُيشريُ  الَّذي لكِنِ 
 : َيقوُل  لذا −والقتلِ  الِفتنِ  كثرةِ  َأْي:− اهلرِج  منَ  َحيصُل  ما
 اِيش,ملَ ا ِمنَ  َخْريٌ  فِيَها َقائِمُ الوَ  َقائِِم,ال ِمنَ  َخْريٌ  فِيَها َقاِعُد ال فِْتنَةٌ  َسَتُكونُ «
اِعي ِمنَ  َخْريٌ  فِيَها اِيش ملَ اوَ   الِفتنةِ  هذه يف ُحضوُركَ  كانَ  كلَّام َأْي: IQH»السَّ

  اخلَرييَة. نِلَت  فَقدْ  أقلَّ 
 اِيش,ملا غريُ  فيها فالساِعي ُمتساويًة, ليَسْت  الِفتنِ  هذه يف شاركةُ ملُ فا

 الزمانِ  ذلَك  يف وَحتصُل  القاعِد, غريُ  فيها والقائمُ  القائِم, غريُ  فيها اِيش ملوا
 الِقيمِ  منَ  كثريٍ  َعنْ  َيتنازُل  به فإذا واِت دْ القُ  بعَض  فَرتَى وَتناُزالٌت, َتقلُّباٌت 

                                                 

خري من القائم, رقم  أخرجه البخاري: كتاب الفتن, باب تكون فتنة القاعد فيها )١(
: كتاب الفتن وأرشاط الساعة, باب نزول الفتن كمواقع القطر, مسلم), و٧٠٨١(

 .), من حديث أيب هريرة ٢٨٨٦رقم (





 

 

٢٦٧ אאא

نا َيقوُل  الفرِد, عىل الِفتنِ  أخطرِ  ِمنْ  وهذا هبا, ُيناِدي كانَ  الَّتي باِدِئ ملوا  ربُّ
 ر  k l m n﴿ والنامذِج: الصَورِ  هذه بعضِ  َعنْ  ُيذكِّ
o p q r﴾  البيِّناُت  اآلياُت  عنَده كاَنْت ﴿s 

t u v w x y z { | } ~ � 
 .]١٧٦−١٧٥[األعراف: ﴾£ ¢ ¡

ِ دِ  َىل عَ  مْ يهِ فِ  رُ ابِ الصَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا يقوُل  هاُهنا  َىل عَ  ضِ ابِ قَ الكَ  هِ ين
  الِفتِن? أيامَ  الصربِ  عىل ُتعنيُ  الَّتي الوسائُل  هي ما َتتَساَءُل  ولعلََّك  ,»رِ مْ اَجل 

 لَك: فَأقوُل 
 :čاهللا عىل اإلقباُل  −١

ْل  ,čاهللا عىل فأقبِْل  الفتنُ  كُثَرِت  فإذا  واجَعْل  اإلقباِل, هذا يف وتوغَّ
 يف  احلقُّ  قاَل  كام سبحانه, األحدِ  الوحدِ  čهللا كلَّها حياَتَك 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ األنعاِم: سورةِ  أواِخرِ 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á﴾ :اهللا عىل فأقبِْل  ,]١٦٤−١٦٢[األنعامč  ,يَّتَِك  بُكلِّ
 سبحانه. هوَ  إالَّ  عاصمَ  وال هَو, إالَّ  ُمثبَِّت  فال

ةِ  واِخلطاُب  لنبّيه  َيقوُل   À Á﴿ بعِده: ِمنْ  لُألمَّ





 

 

٢٦٨א א

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾ :٧٥−٧٤[اإلرساء[. 

ا−  َلمْ واع  الرخاءِ  حالِ  يف čاهللا عىل قبِلنيملُ ا منَ  َتُكنْ  م ل إذا − باركُ ملا أهيُّ
دِة. حالِ  يف عليه ُتقبَِل  َأنْ  عليَك  َيكونُ  ما فَأصعُب   الشِّ

خاءِ  يف čاهللا إىل الطريَق  َتعِرِف  م ل إذا يأِخ  َتنبَّهْ   عليَك  فَيصعُب  الرَّ
ِة; حالِ  يف َمعرفُته دَّ  ُتؤدِّي ال طرٍق  إىل أقداُمَك  أَخَذْتَك  وُربَّام فَتتوُه, الشِّ

 الِفتِن. أمواِج  لَتالُطمِ  ;čاهللا إىل
  :čاهللا كتاِب  عىل اإلقباُل  −٢

ًال  وِحفًظا قراءةً  ًرا وَتأمُّ  عىل عيناِت ملُ ا أعَظمِ  ِمنْ  فإنَّه وعَمًال; وَتدبُّ
امِ  يف الصربِ   : ﴿Á Â Ã Ä Å Æ قال الِفتِن, أيَّ
Ç È É﴾,  اهللاُ: قاَل ﴿Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ 

 .]٣٢[الفرقان:
 يف َهيجُره ُثمَّ  رمضانَ  يف واِحدةً  ُمجلةً  إالَّ  القرآنَ  َيعرُف  ال فالَّذي

ًقا, َيقرُؤه الَّذي لِكنِ  الِفتِن; أيامَ  الصربُ  عليه صعٌب  هذا العامِ  بقيَّةِ   يف ُمفرَّ
 يف ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  لذا الصِرب; عىل عيناِت ملُ ا أعظمِ  ِمنْ  فهذا ِوردٌ  لهُ  يومٍ  كلِّ 

 هو السبُب و »ٌب بَ َس  آنَ رْ قُ ال اَذ هَ  نَّ إِ فَ « َيقوُل: اخلُزاعيِّ  ُرشيٍح  أيب حديِث 





 

 

٢٦٩ אאא

 نْ لَ  مْ كُ نَّ إِ فَ  هِ بِ  واكُ ِس مْ تَ اْس فَ  ,مْ يكُ دِ يْ أَ بِ  هُ فُ رَ طَ وَ  ,اهللاِ دِ يَ بِ  هُ فُ رَ طَ « تنيُ ملا احلبُل 
 .IQH»اًد بَ أَ  هُ َد عْ بَ  واكُ لِ َهتْ  نْ لَ وَ  والُّ ِض تَ 

 العبادِة: عىل فَأقبِْل  الِفتنُ  كُثَرِت  إذا −٣
ا امَ  فالعبادةُ  الصِرب, عىل عيناِت ملُ ا أعظمِ  ِمنْ  ألهنَّ  ِميزٌة; هلا الِفتنِ  أيَّ

 ِج رْ اهلَ  ِيف  ةٌ ادَ بَ عِ « قاَل: الِفتنِ  أثناءَ  والعابدَ  العبادةَ  ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا امتَدَح  لذا
 .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  إىل اِهلجرةِ  كأجرِ  أجِرها يف IRH»َيلَّ إِ  ةٍ رَ ْج هِ كَ 

 ُفتِنَْت  إذا ولكنََّك  هاِجرين,ملُ ا منَ  َنكونَ  حتَّى الزمانَ  ذاكَ  َأدَرْكنا ما
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  معَ  جرةٍ كهِ  اهلرِج  يف بادةٌ عِ ف الِعبادِة; منَ  فأكثِرْ 

 R S﴿ الَوسيلِة: هذه عىل ُيؤكدُ  ما  احلقُّ  قاَل  َبْل 
T U V W﴾ واِإلحسانَ  والِربَّ  الُقرآنِ  وِقراءةَ  والزكاةَ  الصالةَ  َيعنِي 
﴿X Y Z [ \﴾ :النساء]٦٦[. 

  اهللاُ. يا وَتقوَل: يديَك  َترفعَ  َأنْ  −٤
م, فيام منها طرًفا ذَكْرنا وقد َي  وال اهللاُ, إالَّ  عاصمَ  فال تقدَّ  اهللاُ, إالَّ  ُمنجِّ

                                                 

عجم مل), والطرباين يف ا١٢٢), وابن حبان رقم (١٥/٤٦١أخرجه ابن أيب شيبة ( )١(
 ).١٩٤, رقم ٢٢/١٨٨الكبري (

, رقم فضل العبادة يف اهلرج: كتاب الفتن وأرشاط الساعة, باب مسلمأخرجه  )٢(
 .), من حديث معقل بن يسار ٢٩٤٨(





 

 

٢٧٠א א

 : اَل ـق لذا ه;ـَيعِرف متَى الِفتنِ  أثناءِ  يف ربَّه العبدُ  َيعِرِف  م ل فإذا
  كانَ  لذا ;IQH»ةِ دَّ الشِّ  ِيف  َك ـفْ رِ عْ يَ  اءِ َخ الرَّ  ِيف  čاهللا َىل إِ  ْف رَّ عَ تَ «
): (ُسننِ  يف جاءَ  امـك وُل ـَيق مذيِّ ْ  َىل عَ  يبِ لْ قَ  ْت بِّ ثَ  وِب ـلُ قُ ال َب لِّ قَ مُ  ايَ « الرتِّ
ِ دِ   .IRH»َك ين

 معَ  ملسو هيلع هللا ىلص قامَ  دينةَ ملا وحاَرصوا مكانٍ  كلِّ  ِمنْ  األحزاُب  جاَءهُ  امَّ  لو
 صوَته َيرفعُ − ملسو هيلع هللا ىلص وَيرجتزُ  َيقوُل  وهو اخلَندَق, َحيفُرون الكرامِ  الصحِب 

  :−َيسَمعون والصحابةُ 
 انَ يْ لَّ َص  َال وَ  انَ قْ دَّ َص تَ  َال وَ  * انَ يْ َد تَ اهْ  امَ  اهللاُ  َال وْ لَ  čاهللاوَ «

 انَ يْ قَ َال  نْ إِ  امَ َد قْ األَ  ِت بِّ ثَ وَ  * انَ يْ لَ عَ  ةً ينَ كِ َس  نْ لَ زِ نْ أَ فَ 
 .ISH»انَ يْ لَ عَ  اوْ غَ بَ  ْد قَ  ِعَداال نَّ إِ 

 .! باهللا َتعلَّق
                                                 

 .), من حديث ابن عباس ١/٣٠٧أخرجه أمحد ( )١(
ما جاء أن القلوب بني ), والرتمذي: كتاب القدر, باب ٣/١١٢أخرجه أمحد ( )٢(

اب دعاء رسول اهللا ), وابن ماجه: كتاب الدعاء, ب٢١٤٠, رقم (أصبعي الرمحن
 .), من حديث أنس ٣٨٣٤, رقم (ملسو هيلع هللا ىلص

: مسلم), و٤١٠٤غازي, باب غزوة اخلندق, رقم (ملأخرجه البخاري: كتاب ا )٣(
), من حديث الرباء ١٨٠٣كتاب اجلهاد والسري, باب غزوة األحزاب, رقم (

. 





 

 

٢٧١ אאא

 :هُ نْ  عَ اَىل تعَ   اهللاُِيض رَ  ُهريرةَ  أبو َيقوُل  َشيبَة) أيب ابنِ  (ُمصنَِّف  ويف
 .IQH»ريِق الغَ  كدعاءِ  دعاءٌ  إالَّ  منها يجِّ ينُ  ال تنةٌ فِ  ونُ كُ تَ «

 ± ° ¯ ®﴿ : احلقُّ  َيقوُل  األنعامِ  ُسورةِ  ويف
² ³ ´ µ ¶﴾ اهللاُ ﴾¹ ¸﴿ فِتنة  

ةِ  أصواَت  َيسمعَ  َأنْ  ُيريدُ   ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ األُمَّ
عوا م ل ولِكنَّهم  Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ َيترضَّ
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ A B C D 
E F G H I J﴾ :٤٥−٤٢[األنعام[. 

 اِء,ـالدع عىل واإلقباُل  رآِن,ـالق عىل واإلقباُل  ,čاهللا عىل اإلقباُل ـف
 الصربِ  عىل ُتعنيُ  الَّتي الوسائلِ  أعظمِ  ِمنْ  هَي  الصالِح  العملِ  عىل واإلقباُل 

امِ  يف  الِفتِن. أيَّ
 čباهللا العاِرفةِ  الصابِرةِ  الصاِحلةِ  الِفئاِت  إىل واالنِضاممُ  االلتِفاُف  −٥
. 
امِ  يف الصربِ  عىل عينةِ ملا الوساِئلِ  ِمنْ  إنَّ   تلَك  يف االنِخراطَ  الِفتنِ  أيَّ

                                                 

 ).٢١/٣٥٢مصنف ابن أيب شيبة ( )١(





 

 

٢٧٢א א

نا َتُظنَّ  وال ذلَك, عىل وُتعينَُك  صِربَك, يف ُتؤثِّرُ  الصاِحلةِ  البيئاِت   غنًى يف أنَّ
   له قاَل   ربُّه خاَطَبه ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  درجةِ  إىل البعِض, بعِضنا َعنْ 
 الوسيلِة, َهِذه إىل  ربُّه ُيرِشُده −ملسو هيلع هللا ىلص ؤيَّدُ ملا النبيُّ  الرسوُل  وهوَ −

ةَ  أنَّ  واألصُل   هذه منه وَتستِمدُّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حوَل  َتلَتفُّ  الَّتي هي األُمَّ
ُة, لَترتبَّى التوجيهُ  هذا َيأِيت  ولِكنْ  القوَة,  :ملسو هيلع هللا ىلص لنَبيِّه  اهللاُ قاَل  األُمَّ

﴿A B C D E F G H﴾ ﴿A 
B﴾ :َأْي  ْ  C D﴿ الصاِحلةِ  الفئةِ  هذه معَ  الَبقاءِ  يف نفَسَك  صربِّ

E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
 .]٢٨[الكهف: ﴾`

 ونبيُّنا الكريِم, ِكتابِه يف  الربُّ  إليها أرشدَ  الوسائُل  هذه
ةُ  هبا لَتأُخذَ  ;ملسو هيلع هللا ىلص دِة, حالِ  يف َتكونُ  ما وأشدُّ  الرخاِء, حالِ  يف األُمَّ  الشِّ
اُكمْ  اهللاُ محانا  الِفتِن. منَ  وإيَّ

o





 

 

٢٧٣ אאW

F٣٠E 
    W א א  

o 

 كِلِمه جوامعِ  يف حديُثنا كانَ  أشُهرٍ  سبعةِ  ِمنْ  أكَثرَ  مَدى عىل هكذا
لسلةَ  هذه وَنختمُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص  عنهُ  جاءَ  ما وهوَ  ,الثالثنيَ  باحلديِث  باركةَ ملا السِّ
): (ُسننِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص  :دٍ بْ عَ  ِب لْ قَ  ِيف  انِ عَ مِ تَ َجيْ  َال « قاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  النَّساِئيِّ
 كبًريا تأثًريا أثَّرَ  ؤمنِ ملُ ا العبدِ  قلِب  يف احلسدُ  دخَل  فإذا ,IQH»ُد َس اَحل وَ  نُ يَام اإلِ 
 اإليامِن. هذا إخراِج  يف الرئيَس  السبَب  كانَ  وُربَّام إيامنِه, يف

 _ ^ [ \ ] : ﴿Y Z قُّ ـاحل قاَل 
` a b c d e f g h i j k﴾ 

 .]٥٥[النسا:
 a b c ` _ ~﴿ َيقوُل:  واهللاُ
d e f g h i j k l m n o 

p q r﴾ :١٠٩[البقرة[. 
 .]٥[الفلق: ﴾: ﴿j k l m n وَيقوُل 

                                                 

من عمل يف سبيل اهللا عىل قدمه, رقم  أخرجه النسائي: كتاب اجلهاد, باب فضل )١(
 . ), من حديث أيب هريرة ٣١٠٩(

N

N





 

 

٢٧٤א א

ْلنا وإذا  ووَجْدنا اإلرشاَد, هذا وَجْدنا  النبيِّ  ُسنَّةَ  َتأمَّ
) (َصحيِح  ففي البياَن, وهذا التوجيَه, هذا  حديِث  يف ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل  الُبخاريِّ
 ,يِث دِ ـاَحل  ُب َذ كْ أَ  نَّ الظَّ  نَّ إِ ـفَ  ,نَّ الظَّ وَ  مْ اكُ ـيَّ إِ « : ُهريرةَ  أيب

 وا,ُض اغَ بَ تَ  َال وَ  وا,رُ ابَ َد تَ  َال وَ  وا,َسُد اَحتَ  َال وَ  وا,ُس سَّ َجتَ  َال وَ  وا,ُس سَّ َحتَ   َال وَ 
 .IQH»اانً وَ ْخ إِ  čاهللا ادَ بَ عِ  واونُ كُ وَ 

هُ ف  ِمنْ  فإنَّه باحلسدِ  رءُ ملا ُيبتَىل  حينَام ُعضاٍل, مرضٍ  بالداِء, ملسو هيلع هللا ىلص سامَّ
 اءُ َض غْ بَ الوَ  ُد َس احلَ  مُ كُ لِ بْ قَ  ِمنْ  مِ مَ األُ  اءُ دَ  مْ كُ يْ لَ إِ  بَّ دَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  األدواِء, أخطرِ 

لُِق  :وُل قُ أَ  َال  ,ةُ قَ الِ اَحل  يَ هِ  لُِق  نْ كِ لَ وَ  ,رَ عْ الشَّ  َحتْ  .IRH»ينَ الدِّ  َحتْ
ُل  رُض;ملا وهذا العضاُل, الداءُ  وهذا احلسُد, هذا وَيأِيت   ُيؤثِّرُ  ما فأوَّ

لُِق  :وُل قُ أَ  َال  ,ةُ قَ الِ اَحل  يَ هِ « قاَل: ِدينَِك, يف ُيؤثِّرُ  لُِق  نْ كِ لَ وَ  ,رَ عْ الشَّ  َحتْ  َحتْ
ينِ  َتذهُب  َأْي: »ينَ الدِّ   أساِسه. ِمنْ  بالدِّ

 :دٍ بْ عَ  ِب لْ قَ  ِيف  انِ عَ مِ تَ َجيْ  َال « الباِب: حديِث  يف  قاَل  لذا
 .»ُد َس اَحل وَ  نُ يَام اإلِ 

  يقوُل  بخٍري, عاَشْت  احلسدِ  منَ  جتَمعاُت ملُ ا خَلِت  فإذا
                                                 

 ),٦٠٦٤أخرجه البخاري: كتاب األدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر, رقم ( )١(
 ).٢٥٦٣( ومسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب, باب حتريم الظن والتجسس, رقم

 ), من حديث٢٥١٠القيامة, رقم (), والرتمذي: كتاب صفة ١/١٦٧أخرجه أمحد ( )٢(
 .الزبري بن العوام 





 

 

٢٧٥ אאW

 ْريٍ َخ بِ  اُس النَّ  اُل زَ ـيَ  َال « اَل:ـق الكبِري) (ُمعجِمه يف الطرباينِّ  عندَ  جاءَ  كام
 .IQH»واُد اَس َح تَ يَ  مْ  لَ  امَ 

 هو احلسدُ « قاَل: , الراغُب  قاَلهُ  ما احلسدِ  َتعريفاِت  وِمنْ 
 IRH»هاإزالتِ  يف ٌي عَس  ذلَك  معَ  كانَ  امبَّ ورُ  ,اهلَ  قٍّ ستحِ مُ  نْ مِ  نعمةٍ  زوالِ  ينِّ متَ 

 فالٍن, ِمنْ  النِّعمةُ  َتزوَل  َأنْ  التَّمنِّي منَ  احلالةَ  هذه َيعيُش  واحلاسدُ 
 هذه إزالةِ  يف فسَعى حَسِده يف غال وُربَّام فالٍن, ِمنْ  النِّعمةُ  َتزوَل  وَأنْ 

 .»هاإزالتِ  يف ٌي سع ذلَك  معَ  كانَ  امبَّ ورُ « قاَل: النعمِة,
ُل  واحلسدُ  َكت حينَام األرِض, يف به اهللاُ ُعِيصَ  ٍب نْ ذَ  أوَّ  نوازعُ  َحترَّ

 فسَعى هابيَل  ألخيهِ  حاِسًدا قابيُل  وخرَج  , آدمَ  أبناءِ  أَحدِ  يف الرشِّ 
 القتِل. َجريمةِ  يف الوقوعِ  دَرجةِ  إىل َيغلو َقدْ  فاحلاسدُ  بالقتِل, عليه

نا  َتقوُل: والعرُب  بعًضا, بعُضنا وُخيالطُ  ُجمتَمعاٍت  يف َنعيُش  وألنَّ
   احلاسدِ  عنيِ  ِمنْ  نفَسَك  َحتفظَ  َأنْ  َأَرْدَت  فإذا »حَسدٍ  ِمنْ  جَسدٌ  َخال ما«
 −غِريهم ِعندَ  ام ل نفوُسهم وتتحركُ  ببعٍض, بعُضهم ُيعَجُب  والناُس −

ه وِمنْ  احلاسِد, نفسِ  وِمنْ  احلاسِد, عنيِ  ِمنْ  نفَسَك  حتمَي  وَأنْ   إذا رشِّ
                                                 

 .), من حديث ضمرة بن ثعلبة ٨١٥٧, رقم ٨/٣٠٩عجم الكبري (ملا )١(
 ).٢٣٤فردات للراغب األصفهاين (ص:ملا )٢(





 

 

٢٧٦א א

 األرَبَع: الوسائَل  هذه فُخْذ  حسَد,
אWא 

 الطرباينِّ  عندَ  جبلٍ  بنِ  ُمعاذِ  حديِث  يف فقاَل  ;ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا إليها أرَشدَ 
 لَّ كُ  نَّ إِ فَ  ,نِ َام تْ كِ البِ  ِج ائِ وَ اَحل  اِح َج نْ إِ  َىل عَ  واينُ عِ تَ اْس « قاَل: الكبِري) (ُمعجِمه يف
 .IQH»ودٌ ُس َحمْ  ةٍ مَ عْ نِ  يذِ 

 عنيِ  َعنْ  إخفاُؤها ُيمكنُ  الَّتي النِّعمِ  بعَض  ُختفَي  َأنْ  اسَتَطْعت فإِنِ 
 ﴾p q r s﴿ َيقوُل:  اهللاَ فإِنَّ  وإالَّ  فافَعْل, احلاسدِ 

 َعنْ  إخفاُؤها ُيمكنُ  ما بعَض  ُختفَي  َأنْ  اسَتَطْعَت  إذا لِكنََّك  ,]١١[الضحى:
  فافَعْل. احلاسدِ  عنيِ 

ْوثةِ  هذهِ  عىل إخواين ُأنبِّهُ  وُهنا  الناسِ  منَ  كثريٌ  فيها وقعَ  الَّتي اللَّ
م  بيتِه, يف َحيصُل  ما الناَس  ُيِري وأصبَح  ُخصوصيٌة, َهلُم ليَس  َأصَبحوا أهنَّ
ْوجيةِ  فِراشِ  عىل َحيصُل  وما  َيأكُل  ما الناَس  َأَرى وُربَّام أهِله, وبنيَ  بينَه الزَّ
مَ  َأنْ  فقبَل  َيرشُب; وما َرها الطعامِ  َوليمةِ  إىل َيتقدَّ  َأنْ  وقبَل  وبثَّها, صوَّ

ها الذِّ ملَ ا ببعضِ  َيتمتعَّ  ها, صورَّ َرها وُربَّام ونَرشَ  َزوُجه, أو أبنائِه بعُض  صوَّ
                                                 

), ٦/٩٦). وأخرجه أيضا أبو نعيم يف احللية (١٨٣, رقم ٢٠/٩٤عجم الكبري (ملا )١(
 ).٦٢٢٨والبيهقي يف الشعب رقم (





 

 

٢٧٧ אאW

 وُهوَ  َمسَغبٍة, يف َيعيُش  جائعٍ  أو ُحمتاٍج, فقريٍ  عنيِ  يف الصورةُ  هذه َتَقعُ  ُثمَّ 
 َقدْ  بذلَك  فَتكونُ  عليَك, احلسدُ  منه فَيَقعُ  يديَك; بنيَ  الوالِئمَ  هذه َيَرى

: نهَج ملا هذا خاَلْفت  نَّ إِ فَ  ,نِ َام تْ كِ البِ  ِج ائِ وَ اَحل  اِح َج نْ إِ  َىل عَ  واينُ عِ تَ اْس « الربَّاينَّ
  .»ودٌ ُس َحمْ  ةٍ مَ عْ نِ  يذِ  لَّ كُ 

كَ  ذاإِ « العَرُب: قاَلِت  لذا  »كَ أمرَ  عليهِ  فَغمِّ  احلاسدِ  منَ  مَ تسلَ  نْ أَ  رسَّ
 األُوىل. الوسيلةُ  هذه

אWא 
نْ  نُ  ما أعظمُ  فإنَّه ;čاهللا ِذْكرِ  وهو احلُصونِ  بأعظمِ  نفَسَك  حصِّ  ُيتحصَّ

نا وَقدْ  به,  عندَ  جاءَ  كام ُعثامنَ  حديِث  يف فقاَل  احلُصوِن; أعظمِ  إىل ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنا دلَّ
 قاَل  :َرِيض اهللاُ تَعاَىل َعنْهُ  عثامنُ  قاَل  فَرِد):ملُ ا (األَدِب  كِتابِه يف البُخاريِّ 

اٍت: َثَالَث  ُح بِ ْص يُ  نيَ حِ  اَل قَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا رسوُل   ُرضُّ يَ   َال  يذِ الَّ  čاهللا مِ ْس بِ  َمرَّ
 ةُ ئَ جِ افَ  َتْفَجأْهُ   مْ  لَ  ,يمُ لِ عَ ال يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءِ َام السَّ  ِيف  َال وَ  ضِ رْ األَ  ِيف  ءٌ َيشْ  هِ مِ اْس  عَ مَ 
ا َوَمنْ  ,ِيسَ مْ يُ  ىتَّ َح  ءٍ َال بَ   IQH»ُيْصبَِح  ىتَّ َح  ءٍ َال بَ  ةُ ئَ جِ افَ  َتْفَجأْهُ  مْ  لَ  ِيس مْ يُ  نيَ حِ  َقاَهلَ

 هِ مِ اْس  عَ مَ  ُرضُّ يَ  َال  يذِ الَّ  čاهللا مِ ْس بِ « َدقيقٍة: نِصِف  ِمنْ  أكثرَ  منَك  يأخذُ  ال دعاءٌ 
                                                 

 ), وأبو داود: كتاب األدب,١/٧٢), وأخرجه أيضا أمحد (٦٦٠األدب املفرد رقم ( )١(
ما جاء ), والرتمذي: كتاب الدعوات, باب ٥٠٨٨باب ما يقول إذا أصبح, رقم (

), وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ما يدعو به ٣٣٨٨, رقم (يف الدعاء إذا أصبح
 ).٣٨٦٩الرجل إذا أصبح, رقم (





 

 

٢٧٨א א

ُرها »يمُ لِ عَ ال يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءِ َام السَّ  ِيف  َال وَ  ضِ رْ األَ  ِيف  ءٌ َيشْ  اٍت  ثالَث  ُيكرِّ  مرَّ
  .č اهللا بِحْفظِ  ُحيفظُ 

 ةٍ ملوظ ةٍ ريطمَ  ليلةٍ  يف ناْج خرَ  : خبيٍب  بنُ  čاهللا عبدُ  قاَل 
 ْل أقُ  مْ  لَ ف »ْل قُ « :فقاَل  ه,تُ دركْ أَ فَ  نا,لَ  صيلِّ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص čاهللا سوَل رَ  طلُب نَ  ديدةٍ َش 

 :قاَل  ?أقوُل  ما :لُت قُ  »ْل قُ « :قاَل  مَّ ثُ  ا,شيئً  ْل أقُ  مْ  لَ ف »ْل قُ « :قاَل  مَّ ثُ  ا,شيئً 
ْ  نيَ حِ  ْنيِ تَ ذَ وِّ عَ ملُ اوَ  ﴾A B C D﴿ :ْل قُ «  َك فِ كْ تَ  ُح بِ ْص تُ  نيَ حِ وَ  ِيس ُمت
  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلََوى عنِ  َينطُق  ال َمنْ  إرشادُ  إنَّه IQH»ءٍ َيشْ  لِّ كُ  نْ مِ 

نْ  احلاسِد, عنيِ  َعنْ  عنَدكَ  الَّتي النِّعمَ  غمِّ  إَذنْ   احلُصونِ  بأعَظمِ  وَحتصَّ
ْكرِ    .الذِّ

אWא  
 الناسِ  بعَض  ألنَّ  الوهَم; َتعيَش  ال حتَّى احلاسدِ  بحَسدِ  َتشتِغْل  ال

كُ  ال مُ  وال َيتحرَّ  حولِه ِمنْ  الناَس  أنَّ  َيعيُشه لوهمٍ  عليه; čاهللا بنِعمِ  َيتنعَّ
 يف اإلنسانُ  َيعيُش  حينَام احلَسِد; يف الوقوعِ  منَ  أخطرُ  وهذا َحيُسدوَنه,

  قديًام: قيَل  وَقدْ  احلاسِد, منَ  فَدْعَك  الوهِم,
                                                 

), وأبو داود: كتاب األدب, باب ما يقول إذا أصبح, رقم ٥/٣١٢أخرجه أمحد ( )١(
), والنسائي: كتاب ٣٥٧٥), والرتمذي: كتاب الدعوات, رقم (٥٠٨٢(رقم 

 ).٥٤٢٨رقم ( االستعاذة,





 

 

٢٧٩ אאW

 َكْيـــِد اَحلُســـوِداْصـــِربْ َعـــَىل
 

ـــــهُ   َك َقاتُِل ـــــْربَ ـــــإِنَّ َص  َف
ــــَها ــــُل َبْعَض ــــاِر َتْأُك  َكالنَّ

 

ـــإِْن ـــهُ  مْ ـَل ـــا َتْأُكُل ـــْد َم  IQHَجتِ
 َحرسٍة, ويف همٍّ  يف َيعيُش  هو بِه, َتشتِغْل  وال هذا, إىل َتلتِفْت  فال

 هَ أشبَ  ًام  لظا ُت يْ أَ رَ  ما« َيقوُل: أعرابيا سِمعُت  : األصمعيُّ  يقوُل 
 ال َحرسةٍ  ويف ,هائمٍ  عقلٍ  ويف ,دائمٍ  ُحزنٍ  يف فهوَ  ;دِ ِس ااحل مثَل  ظلومٍ بمَ 

 ُرسوِرَك, وقِت  يف همٍّ  حالةِ  يف َيعيُش  احلاسدَ  أنَّ  فَيكفيَك  ,IRH»َتنقِيض 
 بِه. َتشتِغْل  فال فرِحَك, حالِ  يف وَحرسةٍ  ُحزنٍ  حالةِ  ويف

אWאא 
 احلاِسِد, إىل اإلحسانُ  يوه , الكريمُ  الربُّ  إليها أرَشدَ 

ه, ِمنْ  ُيقلُِّل  فهذا إليهِ  أحِسنْ   فاهللاُ  نفِسه, يف الرشِّ  نارِ  ِمنْ  وُيطِفُئ  رشِّ
 :يقوُل ﴿` a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r s t u v w﴾ 
 .]٣٥−٣٤[فصلت:

اُكم ُيعيَذين َأنْ   اهللاَ َأسَأُل   حَسَد. إذا احلاسدِ  رشِّ  ِمنْ  وإيَّ
                                                 

 ).٣٨٩عتز, انظر: ديوانه (ص:ملالبن ا )١(
), ٤٧(ص: نتقاة للصوريمل), والفوائد ا٥وشى أليب الطيب الوشاء (ص:ملانظر: ا )٢(

 ).١/١٠١سري البن اجلوزي (ملوزاد ا





 

 

٢٨٠א א

مَ  فيام كان إِنْ   َأقوُل  فإينِّ  احلاسِد, عنيِ  ِمنْ  أنُفِسنا ِحلاميةِ  َتوجيهٌ  َتقدَّ
كُ  ملَِنْ   احلسدِ  يف يقعُ  أنَّه نفِسه يف َيَرى وملَِنْ  الرشِّ  نوازعُ  نفِسه يف َتتحرَّ

َكْت  أو آخَر, حَسْدَت  ُربَّام أنََّك  نفِسَك  يف َتَرى كنَت  إذا :أحياًنا  نوازعُ  حترَّ
 عليه مؤاَخذٍ  غري وهذا موجوٌد, نفوِسنا يف احلسدَ  ألنَّ  نفِسَك; يف احلسدِ 
َكْت  فإذا حَسَد, إذا ؤاخذةُ ملا وإنام العبُد,  َتِرصَف  فِلَكْي  النوازعُ  هذه َحترَّ
  بَوصايا: ُأوصيَك  نفِسَك  َعنْ  الرشِّ  نوازعَ 

אWא 
 بام َتشتِغْل  وال بذلَِك, َتشتِغْل  وال غِريَك, عىل čاهللا نِعمِ  إىل َتلَتِفْت  ال

 čاهللا بنَعمِ  اشتِغْل  بلِ  فالٍن, عىل هبا اهللاُ أنَعمَ  الَّتي وبالنعمةِ  ُفالٍن, عندَ 
 َىل إِ  وارُ ظُ انْ « : َيقوُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إرشادُ  هو هذا أنَت, عليَك 

 نْ أَ  رُ َد ْج أَ  إِنَّهُ فَ  ,مْ كُ قَ وْ فَ  وَ هُ  نْ مَ  َىل إِ  وارُ ظُ نْ تَ  َال وَ  ,مْ كُ نْ مِ  ُل فَ ْس أَ  ُهوَ  نْ مَ 
 .IQH»مْ كُ يْ لَ عَ  čاهللا ةَ مَ عْ نِ  وارُ دَ زْ تَ   َال 

 ألنَّ  سَتتعُب; فإنَّك غِريكَ  َيدِ  يف الَّتي النعمِ  إىل سَتلتِفُت  ُكنَت  فإذا
 الَّتي الكثريةِ  النَِّعمِ  هبذه واشتِغْل  عنَدَك, بام اشَتِغْل  ولِكنِ  َينَتهي, ال هذا
 وَسكينًة. وُطمأنينةً  راحةً  سَتِجدُ  فإنَك  يِدكَ  يف

                                                 

), من حديث أيب هريرة ٢٩٦٣/٩: كتاب الزهد والرقائق, رقم (مسلمأخرجه  )١(
. 





 

 

٢٨١ אאW

אWא 
, تباَركَ  اهللاُ شاءَ  ما ُقْل:و ,فَربِّكْ  غِريكَ  عندَ  ُيعِجُبَك  ما رَأْيَت  إذا  اهللاُ

 ُأمامةَ  أيب حديِث  ِمنْ  ماَجْه) ابنِ  (ُسننِ  يف جاءَ  كام−  َيقوُل 
−: » َبَعْينِه أو بَيِده قَتَل  ُربَّام احلاسدَ  ألنَّ  ;»اهُ َخ أَ  مْ كُ ُد َح أَ  ُل تُ قْ يَ  مَ َال ع 

 هُ بُ جِ عْ يُ  امَ  يهِ ِخ أَ  نْ مِ  مْ كُ ُد َح أَ  ىأَ رَ  اذَ إِ  ,اهُ َخ أَ  مْ كُ ُد َح أَ  ُل تُ قْ يَ  مَ َال عَ « بِلسانِه أو
. شاءَ  ما ذلَك, يف لَك  اهللاُ باَركَ  لُه: فْلَتُقْل  ,IQH»ةِ كَ َربَ البِ  عُ ْد يَ لْ فَ   سواءٌ  اهللاُ
كْ  َعالنيًة, ُقلَتهُ  أو نفِسَك  يف ُقلَته سَمْعه,تُ  م ل أو سَمْعَتهأَ   صاِحبَِك; عىل برِّ

, نوازعَ  ُيطِفُئ  ذلَك  فإِنَّ   َنفِسَك. يف الَّتي وخَطَرها الرشِّ
 ِب لْ قَ  ِيف  انِ عَ مِ تَ َجيْ  َال « :ملسو هيلع هللا ىلص قوُله وهو ناحديثِ  إىل َنعودُ  حينَام إَذنْ 

 احلسِد. ُخطورةَ  َمتاًما ُندِركُ  »ُد َس اَحل وَ  نُ يَام اإلِ  :دٍ بْ عَ 
o

                                                 

 ).٣٥٠٩سنن ابن ماجه: كتاب الطب, باب العني, رقم ( )١(



   





 

 

٢٨٣ א

 
א 

א א 
 ٥  ..................................................................  تقديم

ْع بِِه َنَسُبهُ  َمْن َبطََّأ بِِه َعَمُلُه لَ  − ١  ٩  ....................................  ْم ُيْرسِ
 ٩  .................................  من َأبرِز َمظاهِر عظمتِه ملسو هيلع هللا ىلصبالغة النبيِّ 

 ١٠ ............  َيتَِّخذون َمطايا čكل الناِس يف طريِقهم إىل اهللا األوىل: الفائدة
 ١١ .......  خَلَق اخلَْلَق وجَعَلهم يف تباُينٍ  أن اهللاَ الفائدة الثانية: 
 ١٢ ....................... يف هذا الديِن ال ُحماباَة وال ُجماَملةَ الفائدة الثالثة: 

 ١٣ ....  واَملمدوَح َمن َمحَِده اهللاُ ورسوُله ومَدَحهأن املحموَد الفائدة الرابعة: 
يِن َيسوُد الناُس  الفائدة اخلامسة:  ١٤ ..............................  هبذا الدِّ

 ١٧ ......................................  ما نَقَص ماُل عبٍد من صَدقة − ٢
 ١٨ ....................................................  الصَدقة َتزيد املال

نوب  ٢٢ ..................................  الصَدقة سَبٌب رئيٌس يف َحمْو الذُّ
يُن النَّصيحةُ  − ٣  ٢٥ ...................................................  الدِّ

 ٢٥ .......................  غِريه مَن اُملسلمنيَ النَّصيحُة حقٌّ لكلِّ ُمسلٍم عىل 
 ٢٥ .................................................  النصيحُة شأُهنا عظيمٌ 





 

 

٢٨٤א א

 ٢٦ .................................  النصيحُة هي عَمُل األنبياِء واُملرَسلنيَ 
 ٢٨ .......................................................  ملاذا النَّصيحُة?

 ٣٤ ................................................  اسَمْح ُيسَمْح لَك  − ٤
ُة اِخلصاِل احلميدةِ   ٣٤ ........................................  التسامُح ُدرَّ

 ٣٥ ........................................................  ملاذا نَتسامح?
 ٤٤ .............................................  َأمِسْك عليَك لِسانَك  − ٥

 ٤٤ ..........................................  اللساُن أخطُر أعضاِء اِجلسمِ 
 ٤٥ ..........................................  النجاة َتكوُن بإِمساِك اللِّسانِ 

 ٤٨ ..............................  ملاذا ال َتكوُن النجاُة إالَّ بإِمساِك اللِّساِن?
 ٥٣ .....................................  َمْن ُحيَرِم الرفَق ُحيَرِم اخلَري كلَّه − ٦

 ٥٤ .......................................  كلُّ يشٍء َيدخُل فيه الرفُق َيزينُ 
دةٌ   ٥٥ .................................................  مياديُن الرفِق ُمتعدِّ

 ٥٥ .....................................  الرفق مَع املخالِف امليدان األول: 
 ٥٧ .......................................  ِرفُق القائِد بَرعيَّتِه :ثايناليدان امل

 ٥٨ .........................................  : الرفُق بالنفسِ امليدان الثالث
َعفاءِ امليدان الرابع:   ٦٠ ........................................  الرفُق بالضُّ

 ٦٣ .......................  َتعلَّموا من َأنسابِكم ما َتِصلون به َأرحاَمكم − ٧
 ٦٣ ...........................................  ِصلُة الرِحِم َرضورٌة رشعيةٌ 





 

 

٢٨٥ א

 ٦٥ ....................................................  آثار قطيعة الرحم
 ٦٥ ........................  والَعَمىاألثُر األوُل: اإلصابُة باللَّعنِة والصمِم 

 ٦٦ .........................................  : عدُم َقبوِل العملِ ثاينالَثر األ
ْنيا قبَل اآلِخرةِ األثر الثالث:   ٦٧ .........  قاطع الرحم ُتصيُبه العقوبُة يف الدُّ

 ٦٨ ......................................................  ثامر صلة الرحم
 ٦٨ .................. ُيبارُك لَك يف األعاملِ  الثَمرُة األُوىل: اهللا 

 ٦٩ ......................................  الواصل َيِصُله اهللاُالثمرة الثانية: 
 ٦٩ ..................  الطاعاِت ثواًبا هي ِصلُة الرِحمِ َأعَجل الثمرة الثالثة: 

نوِب الثمرة الرابعة:   ٧٠ ........................................  َمغفرُة الذُّ
 ٧١ ...........................................  وُيعِجُبني الفأُل احلَسنُ  − ٨

 ٧١ ................................................  ما أحوجنا إىل التفاؤل
 ٧٤ ........................................................  أركان التفاؤل
َر كاِئٌن ال َحمالةَ الركن األول:   ٧٤ ..........................  اليقُني بَأنَّ اُملقدَّ
ْنيا داُر ممرٍّ الركن الثاين:   ٧٥ ...........................  ال َمقرٍّ اليقُني بأنَّ الدُّ

 ٧٥ ...........................  اليقُني بأنَّ لكلِّ حاٍل عبوديةً الركن الثالث: 
 ٧٦ ................  ابَتِعْد قدَر اإلمكاِن عِن الياِئِسني القانِطِنيالركن الرابع: 

 ٧٨ ..................................  َتفاَءلوا باخلِري َجتِدوهالركن اخلامس: 
 ٨٢ ...............................  ال َيدخُل اَجلنََّة حلٌم نَبَت ِمْن ُسحٍت  − ٩





 

 

٢٨٦א א

 ٨٢ ...................................................  عظََّم اهللاُ شأَن املال
ِة ِمَن احلراِم, خوف   ٨٤ ....................  ِممَّا فيِه ُشبهةٌ  واحلذرسَلف األُمَّ

 ٨٦ ...................................................  أسباب أكل احلرام
 ٨٦ .....................................  čعدُم احلياِء مَن اهللالسبب األول: 

 ٨٧ ............................  الَكسِب الرسيعِ السبب الثاين: البحث عن 
 ٩٠ ...........................................  ال إيامَن ملَِْن ال َأمانَة َلهُ  −١٠

 ٩١ ......................................  ارتِباٌط وثيٌق بَني اإليامِن واألمانةِ 
 ٩٣ ....................................................  األمانةآثار ضياع 

 ٩٣ ...........................................  َضعُف اإليامنِ األثر األول: 
 ٩٣ ...........................................  فُشوُّ آفِة النفاِق األثر الثاين: 

 ٩٤ ........................................  اختِالُل املفاهيمِ األثر الثالث: 
 ٩٧ ...........................................  َمن ال َيرحُم ال ُيرَحمُ  −١١

 ٩٧ ..............................................  č الرمحة بَيِد اهللا
 ١٠٠  ................................................  ِمْن موجباِت الرمحةِ 

 ١٠٠  ..............................  َحتقيُق اإليامِن والتَّقوىاملوجب األول: 
 ١٠١  ..................................  ملسو هيلع هللا ىلصطاعُة الرسوِل املوجب الثاين: 

 ١٠١  ......................................  الرمحُة باخلَلِق  املوجب الثالث:





 

 

٢٨٧ א

 ١٠٤  ............................  عىل قدِر ما َترَحم ُترَحمُ املوجب الرابع: 
 ١٠٤  ...........................  čاالجتِامُع عىل ِكتاِب اهللاملوجب اخلامس: 

 ١٠٥  .................................  الصُرب عىل البالءِ املوجب السادس: 
َة إالَّ باهللا −١٢  ١٠٦  ......................  َأكثِروا ِمْن قوِل: ال حوَل وال ُقوَّ

 ١٠٦  .........................  الرشعية مكانتها ومنزلتها يف الديناألذكار 
 ١٠٧  ....................................  »čال حوَل وال ُقوَة إالَّ باهللا«معنى 

 ١٠٨  ..................................  »čال حوَل وال ُقوَة إالَّ باهللا«فضائل 
 ١٠٨  .............................  سَبٌب يف َتكفِري الذنوِب الفضل األول: 
 ١٠٩  ...................................  كنٌز ِمْن كنوِز اجلَنَّةِ الفضل الثاين: 

 ١٠٩  ....................................  ِمْن ِغراِس اجلَنَّةِ الفضل الثالث: 
 ١١٠  ................................  باٌب ِمْن أبواِب اجلَنَّةِ الفضل الرابع: 

 ١١١  ..  َترتبُط بِنا ارتِباًطا َوثيًقا, يف ُصْبحنا وليِلنا »čال حوَل وال ُقوَة إالَّ باهللا«
 ١١٥  ............................  نِعمتاِن َمغبوٌن فيهام كثٌري مَن الناسِ  −١٣

 ١١٥  ..........................................  الوقُت رأس ماِل اإلنسانِ 
 ١١٧  .............................  أسباب االهتامم بالوقت واحلرص عليه

 ١١٧  ..................................  ألنَّ األوقاَت قليلةٌ السبب األول: 
 ١١٨  ..............................  ألنَّ ما مَىض ِمنْه ال َيعودُ السبب الثاين: 





 

 

٢٨٨א א

 ١١٩  .........................  كثريٌ  čألنَّ القليَل ِمنه عنَد اهللالسبب الثالث: 
 ١٢٢  .................................  ألنَّه رسيُع االنقضاءِ السبب الرابع: 

ِة بالَيقنيِ  −١٤ ُل صالِح هِذه األُمَّ  ١٢٣  .................................  أوَّ
 ١٢٣  ................................................  اليقُني زاُد الصاِحلنيَ 

 ١٢٦  ......................................................  الَيقنيِ  ثمراُت 
ةُ الثمرة األوىل:   ١٢٦  ...........................................  اإليامنِ  قوَّ
 ١٢٨  ...............  اليقُني دليٌل عىل اإلتياِن بأفضِل األعاملِ الثمرة الثانية: 

يادَة, والتَّمكَني يف الثمرة الثالثة:  ؤدَد, والرِّ َق اليقَني ناَل السُّ َمْن حقَّ
 ١٢٨  ............................................................  األرضِ 

عالثمرة الرابعة:   ١٢٩  .......................  اءِ اليقُني سَبٌب الستِجابِة الدُّ
 ١٢٩  ................................  الصُرب واالحتِساُب الثمرة اخلامسة: 

 ١٣٠  .....................  حلُسِن اجلَواِب يف القربِ الثمرة السادسة: التوفيق 
 ١٣١  ...........................  أهَل الَيقِني ُهْم أهُل اجلَنَّةِ الثمرة السابعة: 

زَق لَيطُلب العبَد كام َيطُلبه أَجُله −١٥  ١٣٢  .........................  إنَّ الرِّ
ة الَّتي َتشَغل  زق مَن القضايا اُملهمَّ  ١٢٣  ....................  باَل اإلنسانِ الرِّ

 ١٣٤  ......................................................  مفاتيح الرزق
 ١٣٤  ........................................  ِمفتاُح الطاعةِ املفتاح األول: 
 ١٣٥  .........................................  ِمفتاُح الَعطاءِ املفتاح الثاين: 





 

 

٢٨٩ א

ِل عىل اهللاملفتاح الثالث:   ١٣٦  ..................  č ُحْسُن التوكُّ
 ١٣٧  .....................................  ِمفتاُح االستِْغفارِ املفتاح الرابع: 

عفاِء واَملساكِني واُملعِوزيناملفتاح اخلامس:   ١٣٨  ................  َكفالُة الضُّ
عاءُ املفتاح السادس:   ١٣٩  ............................................  الدُّ

 ١٤١  .  هُ هُ ْج وَ  هِ بِ  يَ غِ تُ ابْ وَ  اًص الِ َخ  هُ لَ  انَ ا كَ مَ  الَّ إِ  لِ مَ العَ  نَ مِ  ُل بَ قْ ال يَ  اهللاَ نَّ إِ  −١٦
 ١٤١  .....................  وحَده čأصٌل يف عقيدِة املسِلِم َأْن ُخيلَص عَمَله هللا
 ١٤٣  ..............................  خطوات الوصول إىل مقام اإلخالص

 ١٤٣  .........................  č االستعانُة باهللا: اخلُطوُة األُوىل
 ١٤٥  .......................................  َأداُء الفرائضِ  اخلُطوُة الثانيُة:
 ١٤٥  .......................  َتنقية القلِب وُجماهدته وَتنظيفه اخلُطوُة الثالثُة:
 ١٤٦  ......................................  ُجماهدُة النفسِ : اخلُطوُة الرابِعةُ 

 ١٤٩  ....................................  ِكتامُن احلَسناِت : اخلُطوُة اخلاِمسةُ 
 ١٥١  ...............................................  َمْن صَمَت َنجا −١٧

 ١٥١  ..................  يف زَمٍن كثُر فيه الكالمُ  الصمُت هو الَفضيلُة الغاِئبةُ 
ُل به اخلالئُق   ١٥٣  .................................  الصمت أمجُل ما َيتجمَّ

 ١٥٤  ............................................  باإليامنِ  مرتبطالصمُت 
 ١٥٤  ....................................  كيفية الوصول إىل خلق الصمت





 

 

٢٩٠א א

ةِ  الَوسيلُة األُوىل:  ١٥٦  ............................  اقَرْأ يف ِسَريِ سلِف األُمَّ
ُل يف عاقبِة وخطورِة الكالمالوسيلة الثانية:   ١٥٨  ....................  التأمُّ

 ١٦١  ...........................  ٍق فْ رِ بِ  يهِ وا فِ لُ غِ وْ أَ فَ  نيٌ تِ مَ  ينَ الدِّ ا َذ هَ  نَّ إِ  −١٨
 ١٦١  ...........................  الُغلوُّ مَرٌض قديٌم عاَنْت ِمْن َويالتِه األُممُ 

 ١٦٤  ...............................................  مظاِهر الُغلوِّ وُصوره
ينِ  ل:واأل املظهر  ١٦٤  ....  إلزاُم النفِس أِو اآلَخرين بِعباداٍت ليَسْت مَن الدِّ

 ١٦٧  ........................  الذمِّ أِو  الُغلوُّ يف املدِح املظهر الثاين والثالث: 
 ١٦٩  ..........................  املظهر الرابع: الرتفع عىل الغري واحتقارهم

 ١٧٠  .............................  استباحُة ِدماِء اُملسلمنيَ املظهر اخلامس: 
 ١٧٣  ......................................  اِت ذَّ اللَّ  مِ ذِ اهَ  رَ كْ وا ذِ رُ ثِ كْ أَ  −١٩

 ١٧٥  ............................  حقائق ال ُبدَّ َأْن َتكوَن حاِرضًة يف أذهانِنا
 ١٧٥  ..........................  املوت حقٌّ عىل مجيِع اخلَلِق  احلَقيقُة األُوىل:
رُ  احلقيقُة الثانِيُة: ُم وال َيتأخَّ  ١٧٧  .....................  للموِت أَجًال ال َيتقدَّ
 ١٧٨  ...........................  ال ُيمِكُن الِفراُر مَن املوِت  احلقيقُة الثالِثُة:

 ١٧٨  .........  ال َيعلُم باملوِت وال بَوقتِه وال بَمكانِه إالَّ اهللاُ احلَقيقُة الرابعُة:
 ١٧٩  ..................  َقْد َيكوُن يف املوِت راحٌة للُمؤِمنِ  احلَقيقُة اخلاِمسُة:

ُل منازِل اآلِخرةِ  −٢٠  ١٨٣  .......................................  القُرب أوَّ





 

 

٢٩١ א

 ١٨٣  ..................................................  القُرب أعظُم واِعظٍ 
 ١٨٤  ...............  يف القرب الفرق بَني املؤِمِن الصالِح وبَني الكافِِر الطالِِح 

 ١٨٧  .............................  عذاِب القربِ يف َتكوُن سبًبا  ألعامل نامذج
ُل:  ١٨٧  ..................................  الِوشايُة والنميمةُ  النموذُج األوَّ
 ١٨٧  .............................................  الِرسقةُ  النموذُج الثاِين:

 ١٨٨  ................................  عدم الوفاء بالدين النموذُج الثالُث:
 ١٨٩  .............................  النجاُة ِمْن عذاِب القِرب بالعمِل الصالِح 

هِ  −٢١ ِه َوَرشِّ  ١٩٢  ....................  َال ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُيْؤِمَن بِالَقَدِر َخْريِ
يَّة اإليامِن بالقَدرِ   ١٩٤  .................................................  َأمهِّ

 ١٩٤  ................................  اإليامن بالقَدِر قاِئٌم عىل أرَبعِة ُأصولٍ 
 ١٩٤  ........  َيعلُم ما هَو كاِئنٌ  اإليامُن بأنَّ اهللاَ األصل األول: 

 َقْد كتََب يف اللوِح املَحفوظِ  اإليامُن بأنَّ اهللاَ  األصل الثاين:
 ١٩٥  .........................................  ما هَو كاِئٌن إىل قياِم الساعةِ 

 ١٩٧  ..........................  الشاِملةِ  čاإليامُن بَمشيئِة اهللاألصل الثالث: 
 ١٩٨  .......................  اإليامُن بأنَّ اهللاَ خالُق كلِّ يشءٍ األصل الرابع: 

 ٢٠١  ............  َجاِرهِ  إَِىل  َفْلُيْحِسنْ  اآلِخرِ  َوالَيْومِ  بِاهللاِ ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  −٢٢
 ٢٠١  .......................................  عىل اإلحساِن إىل اجلارِ  احلثُّ 

 ٢٠٤  ..........................................  اجلاِر عىل اجلارِ  ُحقوِق من 





 

 

٢٩٢א א

 ٢٠٤  .....................  اإلحساُن إليه بُكلِّ صوِر اإلحسانِ احلق األول: 
 ٢٠٥  .........................................  تعاُهُده بالَعطيَّةِ احلق الثاين: 

 ٢٠٦  ....................................  محايُة عرِضه ومالِهاحلق الثالث: 
 ٢٠٧  ....................................  َأْن َيكفَّ األَذى َعنْهاحلق الرابع: 

 ٢٠٩  ....................................  َأْن َيصِربَ عىل َأذاهُ احلق اخلامس: 
ُل  −٢٣ ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  ُيْرَفعُ  َما َأوَّ  ٢١٢  ............................  اُخلُشوعُ  األُمَّ

 ٢١٣  .....................................  الرتغيُب يف اخلشوِع يف الصالةِ 
 ٢١٥  ...........................................  كيَف َأخشُع يف صالِيت? 

 ٢١٦  .....................................  استِعدَّ للصالةِ  الَوسيلُة األُوىل:
 ٢١٦  .........................................  اطَمِئنَّ فيها :الثانيةالَوسيلُة 
َ َتذكُر املوَت  :الثالثةالَوسيلُة   ٢١٦  ......  إذا ُقمَت يف َصالتَِك وقبَل َأْن ُتكربِّ
ْر ما َتقَرُأ وما ُيقَرُأ عليَك  :الرابعةالَوسيلُة   ٢١٧  ........................  َتدبَّ
ْع يف أذكاِر ما َتقَرُؤه اخلامسة: الَوسيلُة  َوِر الَّتي َتقَرُؤهاوَنوِّ  ٢١٨  .....  يف السُّ
 َأْن َتستحِرضَ وَتستشِعَر األجَر املُرتتَِّب عىل ُخشوِعَك السادسة: الَوسيلُة 

 ٢١٩  ..........................................................  يف الصالةِ 
 وَ ُهـفَ  دِ جِ ْسـاملَ  َمَشـى إَِىل  مَّ ثُ  ,وءَ ُض الوُ  نَ َس ْح أَ فَ  هِ تِ يْ  بَ ِيف  أَ ضَّ وَ تَ  نْ مَ  −٢٤

 ٢٢٠  ............................................................  اهللا رُ ائِ زَ 
 ٢٢٢  ...................................  جاَء إىل املسجدِ  ملَِنْ  َموائُد اإلكرامِ 





 

 

٢٩٣ א

 ٢٢٢  ................................  النوُر التامُّ يوَم القيامةِ  املاِئدُة األُوىل:
 ٢٢٢  .................................  َحمُو الذنوِب واخلَطايا: املاِئدُة الثانيةُ 

ُر لَك  املاِئدُة الثالِثُة:  ٢٢٣  ....................................  املالِئكُة ُتسخَّ
 ٢٢٥  ...............  أجٌر كأجِر احلاجِّ املحِرِم وكأجِر اُملعتِمرِ  :الرابعةُ  اِئدةُ امل
 فاَتتْه الصالُة كتََب اهللاُ لُه أجرَ اخلامسة: مْن جاَء إىل املسجِد وقد  ائِدةُ امل

 ٢٢٥  .............................................................  اجلامعةِ 
 ٢٢٧  .............................  ْنيِ البَ  اِت ذَ  الُح ْص إِ  ةِ قَ َد الصَّ  ُل َض فْ أَ  −٢٥

 ٢٢٧  ..........................................  اإلصالح بَني الناسِ فضل 
 ٢٣٠  ...............................................  صالِح اإلميادين من 

 ٢٣٠  .......................................اإلصالُح بَني الراِعي والرِعيَّةِ 
 ٢٣٢  ..........................................  اإلصالُح بَني اُملتخاِصَمْني 

 ٢٣٣  ........................................  اإلصالُح بَني الزوِج وزوِجه
 ٢٣٣  ..............................اإلصالُح الَّذي َيَقُع عنَد َختاُصِم الوَرثةِ 

نيا حلوٌة خِرضةٌ  −٢٦  ٢٣٥  ...........................................  الدُّ
نيا  ٢٣٥  ...................................................  َبيان َحقيقِة الدُّ

 ٢٤١  ..............................  ثالثة حماذير ملن أحب الدنيا وتعلق هبا
ُل:  ٢٤١  ...............  همٌّ دائٌم وَفقٌر الِزٌم وحرسٌة ال َتنَقيض اَملحذوُر األوَّ





 

 

٢٩٤א א

 ٢٤١  ....................  َعىل ِحساِب ِدينِهاحلب كاَن ذلَك : املحذوُر الثاِين 
 ٢٤٣  ......................لَك غايةً  الدنيا احَذْر َأْن َجتعَل  اَملحذوُر الثالُث:

 ٢٤٤  ..................................  ورِ ُج  الفُ َىل ي إِ دِ َهيْ  َب ذِ الكَ  نَّ إِ  −٢٧
 ٢٤٤  .................................  الكذُب عمٌل َمرذوٌل, وِصفٌة ذميمةٌ 

 ٢٤٥  ..................................................  من صور الكذب
 ٢٤٥  ........................  ملسو هيلع هللا ىلص ورسولِه čالكِذُب عىل اهللا :الصورُة األُوىل

 ٢٤٧  ............................  الكِذُب يف البيِع والرشاءِ  الصورُة الثانيُة:
 ٢٤٩  ............................  الكذُب إلضحاِك الناسِ  الصورُة الثالِثُة:

 ٢٥٠  .............................  احلديُث بُكلِّ ما َيسَمعُ  الصورُة الرابِعُة:
 ٢٥١  ................  الكذُب يف االنتِساِب إىل غِري اآلباءِ  الصورُة اخلاِمسُة:

عاُء هو الِعبادةُ  −٢٨  ٢٥٤  .............................................  الدُّ
 ٢٥٥  .....................................................  الدعاءأسباب 

 ٢٥٧  ...................................................  وصايا يف الدعاء
 ٢٥٧  ..............................  يف مجيع شأنَِك اْدُع اهللاَ الوصية األوىل: 
 ٢٥٩  ...................  إذا دَعْوَت فارَفْع يَدَك رفَع اُملتذلِّلِ الوصية الثانية: 
ْم بَني يَدْي ُدعاِئَك ثناًء عىل اهللالوصية الثالثة:   ٢٥٩  .......  č قدِّ

 ٢٦٠  .......................  اْدُع اهللاَ وأنَت موِقٌن باإلجابةِ الوصية الرابعة: 





 

 

٢٩٥ א

َ عىل النبيِّ الوصية اخلامسة:   ٢٦١  ................  ءدعاال بعد ملسو هيلع هللا ىلصَأْن ُتصيلِّ
 ٢٦١  .............................................................  تنبيهان

 ٢٦١  ...................  احَذْر َأْن َتدعَو عىل أَحٍد ِمْن أوالِدكَ التنبيه األول: 
 ٢٦٢  ....................................  دعوَة املظلومِ التنبيه الثاين: احذر 

 َىل َعـ ضِ ابِ الَقـكَ  هِ ينِـ دِ َىل َعـ مْ يهِ فِـ رُ ابِ الصَّ  انٌ مَ زَ  اسِ  النَّ َىل  عَ ِيت أْ يَ  −٢٩
 ٢٦٥  ..............................................................  رِ مْ اَجل 

 ٢٦٦  ...........................................  كثرة الِفتنِ و تغريُّ األزمانِ 
 ٢٦٧  ............................  الوسائُل الَّتي ُتعُني عىل الصِرب أياَم الِفتنِ 

 ٢٦٧  .................................................  čاإلقباُل عىل اهللا − ١
 ٢٦٨  ..........................................  čاإلقباُل عىل كتاِب اهللا − ٢
 ٢٦٩  ...............................  إذا كُثَرِت الِفتُن فَأقبِْل عىل العبادةِ  − ٣
 ٢٦٩  ....................................  َأْن َترفَع يديَك وَتقوَل: يا اهللاُ − ٤
 ٢٧١  ................  االلتِفاُف واالنِضامُم إىل الِفئاِت الصاِحلِة الصابِرةِ  − ٥
 ٢٧٣  .......................  ُد َس اَحل وَ  نُ يَام اإلِ  :دٍ بْ عَ  ِب لْ  قَ ِيف  انِ عَ مِ تَ ال َجيْ  −٣٠

 ٢٧٤  ...............................................  الداُء العضاُل  احلسد
 ٢٧٦  .....................................  أربع وسائل للحامية من احلسد
 ٢٧٦  ....................  َعْن عِني احلاسدِ  الوسيلة األوىل: غمِّ بعض النعم

ْن نفَسَك بِذْكِر اهللالوسيلة الثانية:   ٢٧٧  ..............................čحصِّ





 

 

٢٩٦א א

 ٢٧٨  ............................  ال َتشتِغْل بحَسِد احلاسدِ الوسيلة الثالثة: 
 ٢٧٩  ...............................  اإلحساُن إىل احلاِسدِ الوسيلة الرابعة: 

 ٢٨٠  ...............................  نفسِ النوازَع الرشِّ َعْن وصايا لرصف 
 ٢٨٠  ......................  عىل غِريكَ  čال َتلَتِفْت إىل نِعِم اهللالوصية األوىل: 
 ٢٨١  ................  ُيعِجُبَك عنَد غِريَك فَربِّكْ إذا رَأْيَت ما الوصية الثانية: 

 ٢٨٣  ................................................  فهرس املوضوعات
o 
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