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رؾع افصخرة ظن صدر إمة :إصدار  4.0مسو ّدة

--------------------------------------------------------------------------------------

بصه اهلل الرمحً الرحيه
تقديه
احلِد هلل ،واـنالة واـّالم طىل رسول اهلل صىل اهلل طُٓه وسُم ،أ ّل ٙبيدُ ..
ؽٍددد ؾددٙم ؽهددُٓ ٛاـمددٓا دِددد اـدبٓز د اٌىدده اهلل يددٙغ يف املحد ّدرم وصددٌر سددّٛ
ٍ
ٍ
ذح ؽْٓد - ٙاٌىده اهلل يدٙغ-
1431هد2010-م بٗـٍٙء ثالث
خود ٚؾ ِّٓد ٛ؛ َ َ
اددد  ٝأصد ِ
داا لددن امليددٙا املِْدد ٛؽٓدده؛
دحٙب اـًددٙر واـنددخرة؛ لوَد ً
دح ٙؽْٓدد ٙؿثد ً
ِ
ِ
اـَر ِ
اـّدٙزل طدىل املّدُِع يف ّ
ؿدل
اـدْالء
ور ّؽد ِع
ب َ
ؿٙـتوسل بٕٙطامل اـنٙحل ٛـ ٌَ ّك ْ
لَٙن؛ ؿام رؽع اهلل يٙغ اـْال َء طن أصحٙب اـًٙر َ
وؽك طّْم اـَرب ،ور َؽدع طدّْم
بٙب اـًٙر وأؼٍُ ٜطُْٓم صر ق اـّجٙة.
اـنخرة اـتي سدَ ْت َ
بيدض ُد ّْدي ؽهدُٓٛ
ؤىرا ـٍِٓ ٛهذه اخلو ٚوملَٔٙتْ ٙوخودورة ليْٓٔٙد ٙؽٍدد ؾدٙم ُ
ً
اـمٓا – اٌىه اهلل يٙغ -لّذ ش ٍ
ْور بتٌر ًْ ،ٙثم هتذ ْْ ٙوختر  ٞأاٙد ثْ ٙيف هدذه
اـرسٙـ ٛاـتي بع د ك؛ ّإٓ أن وؾد ٜؽهدُٓ ٛاـمدٓا م تّدع ملراعيد ٛهدذه اـرسدٙـٛ
وهتذ ْْ ،ٙؽىُ ٜهذه اـرسٙـ ٛلّود ًة اتى أن.
ـدِن شٙء أن ّتِع إـْٓ:ٙ
( )1وهي لوعودة طىل هٓئّ ٛجٓل صو ٍ
ّيت يف هذا اـرابط َ
http://debiessy.awardspace.com/general/raf3-alsakhrah.htm
( )2يف اٙـ ٛحتد  ٝهذه اـرسٙـ ٛسٓتم رؽيْ ٙإن شٙء اهلل يٙغ يف هذا اـرابط  ،لع ًٓا بٓٙٔٙت اإلصدار واـتٙر ا:
http://debiessy.awardspace.com/books/books.htm
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ّٔػ هذه اـرسٙـ َ ٛرؼْ ً ٛلّّ ٙيف ٔػ اـيُم اـّٙؽع ،واتى ّتٌٙد إخوا ُّٔ ٙلن
ـذا ؽّحن ُ
امليٙا اـيٙـٓ ٛاـتي ذؿره ٙؽهُٓ ٛاـمدٓا يف هدذه اـرسدٙـ ،ٛلدع لالاىد ٛأن اـرسدٙـ َٛ
لّددو ّد ٌة ْ
وهتد َدذب ِلددن
دع ُ
وإن حتد َدرى ُم ِرعوهدد ٙؿد َدل اـدّ َؾدد ٛيف إخراعْدد ٙ؛ أي م راعد ْ
ؽهُٓتِه طٌ ٙاهلل طّه.
هدذا ،وؾددد ؾّددِّ ٙاـرسددٙـ َ ٛإغ لٍدّ لد ٍ ، ٛوأربيد ِد ٛؽند ٍ
دول .يف اـٌنددول اـثالثدد ٛإُ َ
وغ
ُ َ
ّ

ذح اـٍنص اـثالث ٕصحٙب اـًدٙر ،ثدم يف اـٌندل اـرابدع اـددروس املّدتٌٙدة
ْ
لن احلد  ٝواخلٙمت.ٛ
وآخر ًا ،ؽٗن دٙوـ ٛاإلٍاع بوْع هدذه اـرسد ٙل ؾدد وؾدع يف أخودٙء ؼدا لٍندودة،
إصدالا ٙخلُدل ،لدع
ندحٓح ٙخلودٍٕ أو
ٔتَِّى الؽْٓ ٙبيد ذـدك ،لدع ؾْدول اـّند
ً
ً
صُ ٚاـدطٙء لن أخ صٙـ استٌٙد شٓئ ً ٙلن ذـك يّٓه طىل ألر آخر ه.
ؽِن اهلل ،ول ٙؿٙن لدن خودٍٕ ؽَِّدِ ٙ
ٍ ِ
ولد َن
وهو عْد اـْػ اـد ُِ ٍِ ّل ،ؽام ؿٙن ِلن
صواب َ
اـمٓوٙن ،واهللُ ورسو ُـه بر ئٙن لّه.
واهللَ اـَر َم َٔ ّْدٕ ُـه أن جييل هذه اـرسٙـ َ ٛيف لٓزان اّّٙت ؽهُٓتِه اٌىده اهلل يدٙغ
وؿدل َلدن ؾرأهد ،ٙوأن جييُْد ٙخٙـند ً ٛـوعْده اـَدر م؛ َ
وأن ٌّع هبدُ ٙم ْ ِر ِعْٓدَ ٙ
عدل
وطال.
واهلل لن وراء اـٍند،،،...
ذو افؼعدة 0432هـ ،أـتوبر 2100
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مُقَدِمَةٌ
الفصل األول :التَفـنى يف بٔـرِ الوالـدَيًِِ وخٔـدِمَتٔهنن وإيثنرُهنـن لىـا الـيَفْضِ واألهـلِ
والولَدٔ
الفصـل الثـنى  :خشـية اهلل تعـن والعٔفـة واالىِكٔفـن ُ لـً ا حرَمـن مـا القـدِرة
لىيهن والتوبة إ اهلل تعن وفَّكُ الكرُبن لً ا صىنني
الفصل الثنلث :أداءُ األمنىةٔ والصننحة يف ا عنمىة وحُصًِ العَهِد
الفصل الرابا :دروط مصتفندة مً احلديث
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َ
إن احلِدددَ هلل ٔحِدددُ ه ؤّددتيّٓه ؤّددتًٌره ،ؤيددو ُذ بددٙهلل لددن ذور أٌّٔددّ ٙوسددٓئٙت
هدٙدي ـده .وأشدْدُ ْ
أن ٓ إـده إٓ اهللُ
أطامـَّ .ٙل ْن َ َْي ِده اهللُ ؽدال ُل ِه َدل ـده ،و َلد ْن ُ ْهدُِل ؽدال
َ
وادَ ه ٓ ذ ك ـه ،وأشْد َ
أن دِدً ا طْدُ ه ورسوـه.
﴿[ ﴾           آل طِران.]102 :
﴿                 
[ ﴾          اـّّٙء.]1 :
﴿                 
[ ﴾     إازاب.]71 ،70 :

َأ ّما َب ْعدُ ..
 ٝؿتٙب اهلل َ يٙغ ،وخا اهلدي هدي ٍ
ؽِٗ َن َأصدَ َق احلد ِ
دِد صىل اهلل طُٓده وطدىل آـده
ُ
َ
ُ
ْ
َ
وؿل بدطَ ٛالـ ٌَ ،ٛ
وؿل ُددَ ث ٛبدط ٌَ ،ٛ
ددثٙهتَ ،ٙ
وؿل َالـ ٛيف اـّٙر.
ذ إلور
ُ
وسُم ،و َ
صل طىل ٍ
وأزواعه ألْٙت املٖلّع وذر ّ ته ِ
ِ
اـُْم ّ
صدُٓ ٜطدىل
وآل بٓته ؿدام
دِد اـّْي
َ
آل إبراهٓم َ
إٔك محٓدٌ جمٓدٌ .
* **
يف اـٌ د ة إخدداة اـتددي واـدد ٜو َددٙثرت اـْال دد ٙاـّٙزـ د ٛطددىل املّددُِعّّ ٓ ،ددى
أن هذا اـْالء إٔام َٔ َزل بٕلر اهلل يٙغ ،ؤزل طىل َط ْ ِ
ع اهلل َ
املُِّون َ
عل وطال ،ؽٙهللُ سْحٔٙه
ـداى لدن املدٖلّع ُع ْْددَ ُهم وسدي َْٓم يف رؽدع هدذا
و يٙغ هو اـذي ؾدَ ر ذـك وؾهٙه؛ َ َ
ِ
ـًتدٙن
جل ْْدش  -بٌت اجلٓم  -هو اـً ٛ ٙواـّْ ٛ ٙأو املَم ٍَ ،ٛوؾٓل :مهدٙ
(« )1اجلُ ْْدش  -بهم املٓم  -هو اـوٙؾُ ٛ
واـوسع ،و«ا َ
بِيًّى.
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اـْالء .ولَٔ ٙزـه طُْٓم إٓ بام َعَّ ْ ٜأ دَيم ول ٙاؾ ؽوا لن اـّدٓئٙت يف ادق اهلل يدٙغ ويف
اق أٌّْٔم ،ؽْو يُم سْحٔٙه و يدٙغ لدَٔ ٙد َزل هبدم ،وهدو اـدذي َخ َُ ٍَده و ُ ددَ ّبره سدْحٔٙه
توب املٖلّون إغ رهبم.
و يٙغ ،و ُ َّ ُّ ُط أوـئك طىل هٖٓء وهٖٓء طىل أوـئك ،اتى
َ
أسدْٙب
اـهدٓق وأتىدٙر اـٌدرج ،إ َذا بٙملّدُِع َ ّْ َّد ْون
يف ؼِرة إاداث ،ويف ؼِرة ّ
َ
ً
وشدامٓ ،أو أن ّدتيّٓوا بدٕي رء ـ ِ َٓ ٌُد َك
اـٌرجِ ورؽ ِع اـْالء ،وحيٙوـون أن ّىدروا ًِّٓدٙ
اـَرب اـّٙزلّ .
وؿل ذـك ًّْي أن ُ ر َد إغ اهلل؛ يّيَ َٔ :ز َل طُدْٓم اـدْال ُء لدن
طّْم ذـك
َ
هّ ٙولن هّ ،ٙويف بُدهم وخٙرج بُددهم ،وبددأ اـَ ٌَدر ُة واـ َى َُ َِد ٛيف ؿدل لَدٙن ُ هد ٍّٓون
درب ٕخددذ أشد ً
دَ ٓٙسددٙؽر ًة ُ ْد ّدع أن
اخلّددٙق طددىل املددٖلّع يف ؿددل وعْددٙهتم ،وبدددأت احلد ُ
وا ْزًٔد ٙو َؿِددً ا  ،ر ددون
املٍنود هبذه احلرب هو اإلسالم .واملُِّون ِتُئون َدٓ ًٍُ ٙ
لن اهلل أن ُ ٌرج طّْم ً
خٙرع ٙطدن اـيدٙدة وطدن ٔدوالٓس اـَدون
لثال أو ّتىرون شٓ ًئٙ
ً
رؽع اهللُ به اـْالء وَيزم هلم إطدا َء و ُ رَيم ؽدْٓم أ ً ٙلد ٙسدوداء ،وـَدّْم َٔ ُّدوا أن اهلل لدٙ
أٔزل ذـك طُْٓم ذـك إٓ وهو راهم و ُل َوُِ ٌع طُْٓم ،وأٔه هو عل وطال اـذي أٔزل ذـك
هبم.
ضبوا ؿدذا وؿدذا لدن املّدُِع،
طّدلٍ ٙول املرءَ « :لَّ ُيوا طَّ ٙؿذا وؿذاَ ،
وس َجّوا أو َ َ

وخٙرعْددٙشٍ .ددٙل ـدده« :هددم ٓ ٌيُددون شددٓ ًئ ٙطددىل احلٍٍٓدد ،ٛبددل
داخد َدل اـددْالد اإلسدداللٓٛ
َ
واـْػ ل ٙهم إٓ أسواط اهلل يٙغ ،اتى ُ َّ ّْ َه املدٖلّع
اـٌٙطل طىل احلٍٍٓ ٛهو اهلل يٙغ،
ُ

ـٓيودوا إـٓه ..اتى رؽع طّْم ذـك سْحٔٙه و يدٙغ  ،وـد ُٓي ُِّْم سدْحٔٙه و يدٙغ أٔده لدٙ
(« )1اـَ ََِدُ ش :هو احلُزْ ن املَتوم .أىر« :متٙر اـنحٙحش ،لٙدة[ :ك م د].
ٍ
(ِ « )2
بتقف« :امليجم اـوسدٓطش ،لدٙدة[ :ن
ٔوالٓسش مجع «ٔٙلوسش ،وـه أؿثر لن ليًّى ،واملراد به هّ :ٙاـٍٔٙون .أىر -
م س] ،وؾد أشٙر إغ أهن - ٙهبذا امليّى  -ـٌى ٌُ ٛلو َـد ٌة.
ِ
وجي َِع أ ًه ٙطىل «سٓٙطش.
ِب بهْ ُ .
( )3مجع « َس ْوطش وهو :لَ ُ ٙ
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ٍندا و َ ٌْدر ٍ
ٍ
ط
ٔزل طُْٓم ذـك  -وهو راهم و َ ٍْ ِدر طىل رؽيه  -إٓ بدام ؿدٙن لدّْم لدن
و َ َم ّت ٍ
 ٜو ُْ ٙؼ ٍ
ض َ
ٌ
وأمًٙل بٙـدٔٓٙ
خٙرج طن أوالره
ٙس ٍد ..إٓ ل ٙؿٙن لّْم مم ٙهو
ٌ
وحت ُ
ُ
ؤّٓٙن أخرة واـًٌُ ٛطن ألوره.ٙ
واـٍٓٙم طُْٓ،ٙ
ـذـك ٔيود لرة أخرى ُٔذؿّر َ
ؿل اع بحد  ٝاـنخرة ،وـّ ٙؽٓه اـٓوم ؽوا د ُأخر ؼدا
ل ٙوؾٌّ ٙؽٓه لن سّوات ِطدَ ٍة طُٓه؛ ـّرى ؿٓف َ ّْ ٌَ ِر ُج هذه اـنخرة اـتي َسدَ ْت هذا اـًدٙر

طُِّٓ ،ٙ
وسّٔٔ ٓ ٙتوٓع أن ٔتحرك ًِّٓ ٙوٓ ً
شامٓ ،ؤّتىر أن ٕٔخذ طىل رءوسدّ ٙيف ؿدل
لَٙن ،و ٌُٔٙعٕ بٙـرؼم لن ذـك يف ؿل ٍ
سدْٚ
وؾ ٜوادع بدام ٌيُده املّدُِون ممدَ ٙدون
َ
وسْ ٚز ٙدة ٔزول اـْالء طُْٓم!
إسٙءهتم إغ رهبم
َ
اد ُ ٝاـنخرة  -اـذي سّػاه يف هذه اـرسٙـ ٛإن شٙء اهلل يدٙغ ْ ُ -دع ـّد ٙصر ًٍدٙ
ًّْي أن َٔ َُّْه اـٓو َم َ
رؽدع اهلل يدٙغ اـدْال َء
وؿل ومّّٙٔ ٓ ،ه وٓ ٔتزادزح طّده ،اتدى
َ
وحيٙربوه هذه املحٙرب َ ٛاـتدي الدتتت
وي َ
ِّع أطدا َء اـد ن ِلن أن َُيّٓوا ِد َّه ُ
ُ
ٌف َطّٙءه ،و َ
هب ٙاـدٔٓ.ٙ

ـَ َن املُِّع اـٓوم  ٓ -شك ِ ٙٔ -ون طن أن ُجٕوا إغ اهلل يٙغ! َطُِِوا َ
أن اهلل هو

وأن ؿل رء بٓده ،ولٍٙـٓد إلدور ـده ،وأن لد ٙشدٙء ؿدٙن ولد ٙم ْ
اـذي أٔزل ذـكَ ،
مدٕ م
َُ ْن ،ولع ذـك م َ ْر ِعيوا إـٓه عل وطال ـاؽيه طّْم!
اد ُ ٝاـنخرة ُ َْ ّع ؿٓف ُ ّٙرع املٖلّون ـ ِ َٓ ٌُ َك طّْم سْحٔٙه و يٙغ ل ٙأادٙط هبدم،
وأ َٓ تٕخروا طن ُك املّئوـٓ ٛـاؽيوا طن أٌّْٔم َؾْ َل ؼاهم لَ َٔ ٙز َل هبم ،ولدِ ٙ
وشد ُك
ُ
ْ
أن َ ّْ ِزل هبم ـو استِروا طىل ذـك؛ ٕهنم ّتحٍون أؿثر لن ذـك ،وـَ َن رمحد ٛاهلل يدٙغ
ذ ُاّ ٙهلذا احلد  ٝاـذي َو َطد َظ
ُخت ٌّف شٓ ًئ ٙممّ ٙزل لع بٍٙء املوطى ٛؽٓام َٔ َزل .ـذـك ؿٙن َ ْ
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اـّْي ^ املٖلّع و َأ َل َرهم أن َ َ
ددهنم طّددلٙ
دأهبدم و َد ْ َ
َون  -أي هدذا احلدد َ - ٝ
به ّ
ّزل هبم اـْال ُء ،أو ؾْل أن َ ّْ ِزل هبم اتى حيتٙصوا ملَِ ٙن أن ُحيٓط هبم.

ِ
ِ
ِ
ِ
(َ « )1د َأ َب ٌ
د .ٚو«اـددَ ْأ ُبشَ :
اـم ْدٕ ُن
 ،ٚؽْو َد ٌ
وحي َر ُك «د َأ ًبٙش  -و ُد ُءو ًبٙ؛ إ َذا َعدَ و َي َ
بٙـّ َُونَ ُ ،
ؽالن يف َط َُِهش َ دْ َأ ُب َد ْأ ًبّ -ٙ
ٍٙل« :ل ٙزَ َال ذـك د ْأب َك ِ
ود ّ ََك و َد ْ دَ ٔ ََك و َد ْ دَ ُبؤ ََكش ُؿ ُّد ُه
واـ َيَ ٙد ُة واملُالزَ َل ُ .ٛوهو ليّى
َ َ
ٌ
جمٙزي ؿام يف « َأسٙس اـْالؼٛشَ ُ ُ .
ِلن اـيٙد ِة ،ويف احلد « :ٝظ َؾقؽُم بِ ِؼقا ِم اف ّؾق ِل َؾن ّكه د ْأب افص ِ
غ َؿ ْب َؾؽ ُْم» ،وؾو ُـه [ ﴾   ﴿ :ؼٙؽرَ ،]31 :أي:
احل َ
ُ َ ُ ّ
َ َ َ
ْ
َ ْ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٔوح .أىر -بتقدف ٍ
ِل ْث َل َطَ ٙدة َؾ ْو ِم ٍ
واختندٙر :ليجدم « دٙج اـيدروسش ،لدٙدة[ :د أ ب] .وادد َ « :ٝظ َؾـ ْقؽ ُْم بِؼ َقـا ِم
ؿثدا
وذا ٙمليٓٔٙه اجلُِٓ ٛيف« :اٙل املٖلّع يف شيْٙنش ـُِٖـف ،اـوضٌٓ ٛاـّٙبي« ٛاـتْجدد
جيه ومتَ ٙم ٔ َّنه
ً
اف ّؾ ْق ِل »...أىر ختر َ
وصول اـٍٓٙمش.
أب واـ َيٙدة .أىدر« :متدٙر اـندحٙحش ،لدٙدة[ :د د ن] ،وطودف اـد ددن طدىل اـددأب لدن ؾْٓدل َط ْودف
(« )2اـدَ ْ دَ نش :اـدَ ُ
امل ادف ـتٍو  ٛامليّى و ٕؿٓده.
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الفصل األول

التَفنى
يف بٔرِ الوالدَيًِِ وخٔدِمَتٔهنن
وإيثنرُهنن لىا اليَفْضِ واألهلِ والولَدٔ
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ٍ ِ
ـان َؿـ ْب َؾؽ ُْم َح ّتــى َأ َو ُوا ادَبِقـ َ إِ َػ َؽـ ٍ
ـار
ـن َــ َ
ٍددول اـرسددول ^« :ا ْك َط َؾ ـ َ َث َل َثـ ُة َر ْه ـ مِمّـ ْ
ِ
َـارَ ،ؾ َؼـا ُفوا :إِكّـ ُه َٓ ُيـ ِ
َؾدَ َخ ُؾو ُهَ ،ؾاك َْحدَ َر ْت َصخْ َر ٌة ِم َن َ
ـن
ْجـقؽ ُْم م ْ
ال َب ِل َؾ َسـدّ ْت َظ َؾـ ْق ِف ُم افغ َ
ِِ
افصخْ َر ِة إِ ّٓ َأ ْن تَدْ ُظوا اهللَ بِ َصافِحِ َأ ْظ َمفِؽ ُْم.
َهذه ّ
ان َـبِر ِ
ان َص ْقخَ ِ
َان ِل َأ َب َو ِ
انَ ،و ُــْ ُ َٓ َأ ْؽبِ ُ َؿ ْب َؾ ُف َم َأ ْه ًـل َو َٓ
َؾ َؼ َال َر ُج ٌل ِمـ ُْف ُم :اف ّؾ ُف ّم! ـ َ
َ
ـآَ ،ؾ َــ َـلى ِب ِف َض َؾ ـ ِ َ ٍ
َمـ ً
ـم ُأ ِر ْح َظ َؾ ـ ْق ِف َم َح ّتــى ك ََامــاَ ،ؾ َح َؾ ْب ـ ُ َف ــ ُف َم َؽ ُبــو َؿ ُف َم
شء َي ْو ًم ـاَ ،ؾ َؾـ ْ
ْ
َؾ َو َجدْ ُُتم كَائِ َؿ ْ ِ
غَ ،ؾؽ َِر ْه ُ َأ ْن ُأوؿِ َظ ُف َم َو َل ْ َأ ْؽبِ ْ َؿ ْب َؾ ُف َم َأ ْه ًل َأ ْو َم ًآَ ،ؾ َؾبِ ْث ُ َ -واف َؼدَ ُح َظ َـذ
َُ
ِ
ِ
اش َت ْق َؼ َظا َؾ َ ِ
ؼ َبا َؽ ُبو َؿ ُف َم ،اف ّؾ ُف ّم إِ ْن ُــْ ُ َؾ َع ْؾ ُ
َيدَ ّ
ي َ -أ ْكتَظ ُر ْاشتق َؼا َط ُف َم َحتّى َب َر َق اف َػ ْج ُرَ ،ؾ ْ
ِِ
ِ ِ ِ
َذفِ َ ِ
َاء َو ْج ِف َ
ون
افصخْ َر ِةَ ،ؾا ْك َػ َر َج ْ َص ْق ًئا َٓ َي ْسـتَطِق ُع َ
ك َؾ َػ ِر ْج َظـّا َما ك َْح ُن ؾقه م ْن َهذه ّ
ك ا ْبتغ َ
ُ
وجش.
ال ُر َ
ـم ـَا َكـ ْ َأ َحـ ّ افـّـ ِ
دٙل اـَِّْد ّي ^َ « :و َؿـ َ
َؾد َ
ـاس إِ َ ّل،
ـال َ
ـم! ـَا َكـ ْ ِل بِـْـ ُ َظـ ّ
أخـ ُـر :اف ّؾ ُفـ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاءتْـ ِي َؾ َل ْظ َط ْقت َُفـا
افســ َ
َؾ َل َر ْد ُ َُتا َظ ْن َك ْػس َفاَ ،ؾ ْام َت َـ َع ْ م ِـي َحتّـى َأ َفـ ّـؿ ْ ِ َِبـا َشـ َـ ٌة م َ
ـن ِ
غَ ،ؾ َج َ
َار ظ َذ َأ ْن ُُت ِ ِ
ِ ِ
ِظ ْ ِ
غ َك ْػ ِس َفاَ ،ؾ َػ َع َؾ ْ َ ،حتّى إِ َذا َؿـدَ ْر ُت َظ َؾ ْق َفـا َؿا َفـ ْ :
َع َب ْقـي َو َب ْ َ
ين َوما َئ َة ديـ ٍ َ
ؼ َ
َ
ِ
ِ
ك َأ ْن َت ُػ ّض َ
َٓ ُأ ِح ّل َف َ
ْك ْؾ ُ َظـ َْفا َو ْهـ َي
الات ََم إِ ّٓ بِ َح ِؼهَ .ؾت ََح ّر ْج ُ م َن اف ُو ُؿو ِع َظ َؾ ْق َفاَ ،ؾاك َ َ
ِ
َأ َح ّ افـ ِ
ّـاس إِ َ ّلَ ،وت ََرـْـ ُ ّ
ـم! إِ ْن ُــْـ ُ َؾ َع ْؾـ ُ َذفِ َ
ـك ا ْبتِغَـا َء
افـذ َه َ ا ّفـذي َأ ْظ َط ْقت َُفـا ،اف ّؾ ُف ّ
ك َؾا ْؾرج ظـّا ما كَحن ؾِ ِقهَ .ؾا ْك َػرج ِ
ون ُ
وج ِمـ َْفا».
َر َأ َّّن ُ ْم َٓ َي ْستَطِق ُع َ
ال ُر َ
ّ
َ َ
َو ْج ِف َ ُ ْ َ َ ْ ُ
افصخْ َر ُة ،ؽ ْ َ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
َـر
َؾ َٙل اـَِّْ ّي ^َ « :و َؿ َال اف ّثافـ ُ  :اف ّؾ ُف ّ
ـم! إِ ِّن ْاشـتَل َج ْر ُت أ َج َـر َاء َؾـل ْظ َط ْقت ُُف ْم أ ْج َـر ُه ْم ،ؽ ْ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ـاء ِّن َب ْعـدَ
َر ُج ٍل َواحد ت ََر َك ا ّفذي َف ُه َو َذ َه َ َ ،ؾ َث ّؿ ْر ُت َأ ْج َـر ُه َحتّـى َـ ُث َـر ْت مـْـ ُه إَ ْم َـو ُالَ ،ؾ َج َ
ِ
ِ
ِح ٍ
ـن ا ِ
إلبِ ِ
ـل َوا ْف َب َؼ ِـر
ـن َأ ْج ِـر َك م َ
غ َؾ َؼ َالَ :يا َظ ْبدَ اهللِ! َأ ِد إِ َ ّل َأ ْج ِريَ .ؾ ُؼ ْؾ ُ َف ُه :ـ ُّل َمـا ت ََـرى م ْ
َوا ْف َغـَ ِم َوا ّفرؿِق ِ َ .ؾ َؼ َالَ :يا َظ ْبدَ اهللِ! َٓ ت َْست َْف ِزئْ ِب! َؾ ُؼ ْؾ ُ  :إِ ِّن َٓ َأ ْشت َْف ِزئُ بِ َ
كَ .ؾ َل َخ َذ ُه ُـ ّؾ ُه
َؾاشتَا َؿه َؾ َؾم ي ْس ْك ِمـْه َصقئًا! اف ّؾفم! َؾنِ ْن ُــْ ُ َؾع ْؾ ُ َذفِ َ ِ
َاء َو ْج ِف َ
ك َؾا ْؾ ُر ْج َظـّا َما ك َْح ُن
َ
ُ ّ
ُ ْ
ك ا ْبتغ َ
ْ ُ ْ َ ُ
ؾِ ِقهَ .ؾا ْك َػرج ِ
ون» .
افصخْ َر ُة َؾخَ َر ُجوا َي ْؿ ُش َ
ّ
َ َ
( )1لتٌددق طُٓدده :أخرعدده اإللددٙم اـْخددٙري يف صددحٓحه يف طدددة لواَددع :لّْددٙ؛ يف ؿتددٙب اـْٓددو ِع ( ،)2215واإلعد ِ
دٙرة
واملزارط ،)2333( ٛوأاٙد ِ
ِ
ِ
وإدب ( .)5974وأخرعده اإللدٙم لّدُم
 ٝإْٔٓٙء (،)3465
( )2272وهذا هو ـٌ ُىْ،ٙ

=
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ٍ
ُ
بفء ٌّرج به هذه اـنخر ُة اـتي َا َُد ْ ٜبّدٙ
ٔحٙول أن ُٔذؿّر
ؿام أذٔ ٙيف هذه اـرسٙـٛ

املدوت! ٓ ّتىدرون شدٓ ًئٙ
املدوت أو
ؤزـ ٜطُّٓ ،ٙوأصْ املحْوسون يف اـًٙر ّتىدرون
َ
َ
عْل لن اجلْٙل ،ؤزـ ٜطُْٓم اـندخرة ،وسددَ ِ
ثٙـ ًث ،ٙؾد أٍويوا يف ٍ
اـًدٙرّ ٓ ..دِع
ت
َ
َ
هبم أادٌ إٓ اهلل يٙغ ،وٓ ُجيٓ ٚهلم أاد صو ً  ٙإٓ اهلل

ّ ٓ ..قهم أادد إٓ اهللٓ ..

ٌددت هلددم هددذه اـنددخرة إٓ اهلل .وؿٕهنددُ ٙمت َ ّث دل احلٙـدد ٛاـتددي ٔحددن ؽْٓددّ َ ٓ :ٙددِع أادددٌ
ُ ،ٚوٓ ُ ّ َىر هلم بيع آطتْدٙر وٓ ؼداه .ؿُدام زادوا
ـُُِِّع صو ً  ،ٙوٓ ُجيٙب هلم ص ٌ

جيد ٓ ٙلز ددَ طُٓده يف «اـٌدت ش،
خرج احلٙؽظ ابدن اجدر احلدد َ ٝختر ً
يف صحٓحه يف ؿتٙب اـرؾٙق ( .)7126 ،7125وؾد ّ
واَْم درع ٛاحلدد  ٝطّدد بيدض
واََم طىل ؿل إسّٙد بام ُٓق بحٙـه ،وهذا هو ٔص ؿالله بيد إَٙؽ ٛأرؾٙم إاٙد ُ ٝ
َ
امليٙس ن ـالستئّٙس بَاللْم بع ؾوسع:
ِ
ِ
ٙن َه َذا ا ِ
اـمٓ َخ ِ
َدس َأ ْخر َعد ُه اـ َو ِ
اا ِيف اـددّ َطٙء (ح:
«م ُي ِْرج َ ْ
ََ
حلد  ٝإِ َٓ ل ْن ِر َوا َ  ٛا ْبن ُط َِرَ ،و َعَ ٙء بِِٗ ْسَّٙد َصحٓ َط ْن َأٔ ٍ َ
َ
دِ ّ
 ،192صد  ،868دار اـْم ٙر اإلساللٓ ،ٛط ،)1987 ،1و ِل ْن َو ْعه َ
آخر َا َّن (حَ ،)200 :وبِِٗ ْسَّٙد َا َّن َط ْن َأ ِِب ُه َر ْ َرة،
و ُهو ِيف ص ِ
دحٓ ا ْبدن ِا َْ َ
ُ
اـمدٓا شديٓ ٚيف اـتحٍٓدق ،واحلدد  ٝحتد ٜطّدوانِ « :ذؿدر
واّدن إسدَّ ٙده أ ًهدٙ
دٙن (251/3
َ
َ َ
ّ

زوال اـَدرب يف اـددٔٓ ٙطّدهش)َ .و َأ ْخ َر َعد ُه اـ َود َ َ ِ
اخلنٙل اـتدي ُ رىدى ـُِدرء بٙسدتيامهلُ ٙ
اا ِلد ْن َو ْع ٍده َ
آخدر َطد ْن َأ ِِب ُه َر ْ َدرة
ِ ّ
ِ
ِ ِ
دهِ ٙطّْد َأ ْمحَد ( 274/4لِّٓٓد ،ٛؾدٙل اـمدٓا
(اـوِاا يف اـدطٙءَ ،)193 ،و َط ْن اـّّ ْي َامن ْبن َبما ل ْن َث َال َثَ ٛأ ْو ُعه ا َّٙن َأ َا َ
شيٓ ٚيف اـتحٍٓق« :إسدّٙده اّدن ،رعٙـده ثٍدٙتش)َ ،واـ َْدزَ ُارَ ،و ُؿ ُّ َْدِ ٙطّْدد اـ َو َ َ ِ
اا (اـودِاا يف اـددطٙء،190 ،189 ،
دِ ّ
ِ
َظ (يف اـدطٙء ـُوِاا ،حَ ،)187 :و ُط ٍْ َْ ٛبن َط ِٙلر (اـودِاا يف اـددطٙءَ ،)195 ،و َط ْْدد اهلل ْبدن َط ِْدرو ْبدن
َ ،)192و َط ْن ط ّ
ِ
ِ
اـ َي ِ
َُ ٚص ُر َؾده َأ ُبدو
ٙص (اـوِاا يف اـدطٙءَ ،)201 ،وا ْبن َأ ِِب َأ ْو ََف (اـوِاا يف اـدطٙء )196 ،بِ َٕ َسٓٔٙد ََيٓ ٌََ ،ٛو َؾدْ ا ْسدت َْوط َ
ط ََوأَِ ٛيف َص ِحٓحه َواـ َو َ َ ِ
اا ِيف اـدّ َطٙء (صد )876 :863ش .أتْى بتقف« ،ؽت اـْدٙريش ،ذح ادد  ٝرؾدم (.)3465
ِ ّ
ُ
حلٙؽظٕ ،ن روا دٙت احلدد - ٝ
اّّْ ٙا
وسّذؿر إن شٙء اهلل يٙغ ؽٓام ظ َ
بيض اـز ٙدات لن اـروا ٙت اـتي َ
صححْ ٙأو َ
بيه ٓ ،ٙسٓام إذا ؿ ٜٔٙصحٓح ،ٛوطٙد ًة ـن ٔدذؿر أرؾدٙم إاٙد د ٝاؿتٌدً ٙء بدام ذؿرٔدٙه هّدٙ
بيهًْ ٙ
ٌٌ ُ
ؿام ؾٙل احلٙؽظّ ُ -
ـيدم اإلصٙـ ،ٛلع طدم اـتٍ ّٓد بذؿر ٔص روا  ٛاملتن أطاله ؽٍط.
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زدادت َٔ ٍِِد ٛاهلل
استّال ًل ٙزاد اـْالء وزاد اـَدرب ..ؿُدام ازدادوا ُب ْيددً ا طدن اهلل يدٙغ ا
ْ
يٙغ وازداد بالء اهلل طُْٓم ،اتى ٌِْوا ثم يُِوا هبذه امليٙا اـتي ذؿرهد ٙاـّْدي ^ يف
ٍ
ٍ
لّداة؛
أـٌدٙظ
احلد  ،ٝوذـك هو املْم اـدذي ٔدود أن ٔمدا إـٓده ؽدٓام ذؿدر اـّْدي ^ لدن
ـٓتحِل ٌ
ؿل لّئوـٓته ؾْل أن َ ُّدَ طُٓه اـنخرة هو أخر وٓ ّتوٓع أن يرج لّْ.ٙ
***
ٍول اـّْي ^« :ا ْٔ َو َُ َق َث َال َث ُ ٛره ٍ
ط ِمم َ ْن َؿ َ
ٙن َؾ ْْ َُ َُ ْمش.
َ ْ
وهي اَ ٛ ٙحيَْٓ ٙاـّْي ^ طىل سْٓل ِ
ؿثداا ممدٙ
اـيدِة ٕهدل اإل دامنَْ ُ ،د ّ ُ
ّ
ع هلدم هبدً ٙ
ًّْي أن تيُِوه يف د ّْم ،و ُ ْع هلم أٔه َِن أن ّدزل هبدم ُ
لثدل ذـدك ،و ُ ْدع هلدم ^
ُ
واـيِدل اـندٙـ إغ اهلل
ؿٓف ّتيدون ؾْل أن ّزل اـْالء ،ؽٗذا ٔزل اـْال ُء ار ٌع اـدطٙء
دوت
ؽٓخٌددف املددوغ بدده؛ ٕن أصددحٙبه – أصددحٙب ذـددك اـيِددل اـنددٙـ  -ؿددٙن هلددم صد ٌ
َ
اـيِدل اـندٙـ
لِّوع طّد اهلل يٙغ ؾْل ذـك .يّيَ :ؾددَ لوا هلل يف َط ْْد ِد َرخدْ ٙم ذـدك
ُ
اـيِدل طّدد اهلل يدٙغ ،وؿٔٙدُ ٜدك
رهبم ـ َم ٌَع هلم ذـدك
اـذي ـو َٔ َزل هبم اـْال ُء و َد َط ْوا َ
ُ
إطامل اـنٙحل ٛهي املُّْ ٍِذ َة واملُّْ ِجٓ َ ٛاـتي ُ ّْ ِجْٓم هب ٙاـو ّيل بٌهُه .
افعزة إوػ :هٖٓء اـثالث ٓ ٛشك أهنم ؿٔٙوا لٖلّع وؿٔٙوا لتٍدع صدٙحلع ،بددـٓل
ل ٙؽيُوا لن أطامل صٙحل ٛواستجٙب اهلل هلم هب ،ٙوبٙـتٙيل مل ٙؿٔٙوا  -وهي اـيِة إوغ يف
ِ
حل ٙهلل يدٙغ..
هذا احلد ُ - ٝلّْ َوٍُع ٓ ،شدك أهندم ؿدٔٙوا لّوٍُدع ـٓيُِدوا طِد ًال صدً ٙ
ٍ
َ
بتقدف« :املندْٙح املّداش ،لدٙدة:
واجلِ ُعٌ ٍَِ ٔ« :مش و«ِٔ ٍَ ٌمش طىل اـتوايل .أىر –
املَٙؽٕ ُة بٙـيٍوب،ٛ
(« )1اـّ ٍَِِ ُٛش و«اـَّ ٍِْ ُٛش:
ْ
[ن ق م].
ِ
ون َط َػ ٍة ِل ْن اـر َع ِ
ْدع َٓ
ٙل َـ ْٓ َس ؽ ِْٓ ْم ا ْل َدر َأةٌَ ،و ُه َدو َمج ٌ
ّ
( )2ويف روا  ٛأخرى يف اـنحٓ َ « :ب ْقـ ََم َث َل َث ُة َك َػ ٍر» .و« َ
اـر ْه ُطشَ :لُ ٙد َ َ
ٍ
ِ
ِ
و ِ
اـر ْه ُط َواـَّ ٌَ ُر َلُ ٙد َ
اادَ َـ ُه ِل ْن َـ ٌْىِ ِهَ .و َلُ ٙد َ
ػ ِة ِلد ْن اـرعدٙلش .أىدر –
َ
اـّ ْْ َيَ ٛإغ اـ َث َال َثٌ ٌَ َٔ « ٛرشَ .و َؾ َٙل َأ ُبو زَ ْ دَ « :
ون َ
ون اـ َي َ َ
ٍ
ـٌُٓولي ،لٙدة[ :ر هـ ط].
واختنٙر« :املنْٙح املّاش
بتقف
ّ
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لّوٍُع مل ٙؽٓه رَ ٙاهللِ يٙغ  ،ؽجٙءهم آلتحٙن لدن اهلل يدٙغ اـدذي َدون طدِ ًة هلدم
لموارهم ،وأٍويوا طدن صر دق بالدهدم،
وملن بيدهم .ؽٗذا هبٖٓء اـنٙحلع ؾد َب ُيدَ هبم
ُ
اـّ دْل ،ؽدددخُوا َ ّْ د َت ْخ ٌُون يف ؼد ٍ
دٙر اتددى ٍددف املوددر ثددم
دٙر وأٍويددّ ٜ
وهوُدد ٜإلود ُ
يرعون بيد ذـك ـّٓتَُِوا َس ْاهم أو ُرعوطْم إغ أهُْدم .ؽّزـد ٜصدخر ٌة ؽٔٙوٍْدٜ
طىل بٙب اـًٙر ؽٕؼٍُته! ملٙذا؟ ٕن اهلل يٙغ هو اـذي ؽيل ذـدك ور َ َْده .هدم خدٙرعون هلل
يٙغ ..هم سٙروا ـٍٓولوا بٕي أ ْل ٍر لن ألور اـد ن ،ؽٗذا بٙـنخرة ّزل طُدْٓم! ّدوؾْم

دٙت ِط ٍ
ٌّٔه َ
ىدٙت ـُِدٖلّع اـٓدو َم
عل وطال ـ ِ ُ ِا ََيم لن آ  ٙه ،وـ ِتَون ُدك أ ُ
اهلل يٙغ ُ
َ
اـّد ْا ،وهدو اـدذي أبيددهم اتدى وصدُوا ،وهدو اـدذي
وؿل وم ،ؽْو اـذي سٙؾْم هبذا َ
املور ،واَورهم إغ أن ُجٕوا إغ اـًٙر ،ثم أٔزل اهلل سْحٔٙه و يدٙغ اـندخرة طدىل
أٔزل َ
بٙب اـًٙر .ؽُم ّزل اـنخرة ؾْل أن ٕ وا ،بل ؿّ ٜٔٙتىرهم بٕ ْل ٍر لن اهلل يدٙغ! ـدذـك
ؿٙن ذـك ر ٓ َْه هو

ٌ ٓ ،يل اهلل يٙغ ذـدك بٕوـٓ ٙده ُـا دد بده هال َؿْدم ،وإٔدام ٌيدل

ذـك ـّٓىر ؿٓدف يُِدون ..ـّٓىدر ؿٓدف ر ٌدع طِ ُُْدم ..ـّٓىدر ؿٓدف توبدون إغ اهلل..
ـّٓىر لٍ ُ ٙدّ لون لن اـيِل اـنٙـ ـ ِ َتّْ ٌَ َك به اـ َُ ُربٙت و ر ٌع به اـْال . ٙ
دح اـمددٓا شدديٓ ٚإسددَّ ٙده طددىل ذط اـمددٓخع (142/3
(ْ َ )1مددْد ـددذـك روا دد ٛاحلددد  ٝاـددذي يف «املّ دّدش  -وصد ّ
املَِّٓٓ -)ٛط ْن َأٔ ٍ
ف ِم َن افـ ِ
َط ِن اـَِّْ ّي ^َ « :أنّ َث َل َث َة َك َػ ٍر ؾِ َقم َش َؾ َ
ّاس ا ْك َط َؾ ُؼوا َي ْرتَا ُدونَ َٕ ْهؾِ ِف ْمش ،أي :وُْدون ٕهُْدم
َس
ِ
لَ ًٙٔٙؽٓه املرطَى واملّزل اـو ّٓ ،ٚوهو لن ؾوهلمَ :ب َي ْثّ ٙرا دً ا « َ ُرو ُدش ـّ ٙاـ ََ َ
وُدٚ
واملّز َل و« َ ر ُ ٙدهش بِيًّى وااد ،أي:
ت
ُ
ٍ
يجم «اـيعش ،لٙدة[ :ر و د] .وٓ شدك أن ذـدك ؿدٙن ً
حلٙ؛
أؽهُه .أىر  -بتقف
و ّىر ،ؽٓختٙر َ
طِدال صدً ٙ
واختنٙرُ :ل َ
ول اهللِ ^ َؾ َٙل« :من ـَانَ ِف ح ِ ِ ِ
ؽٌي احلد َ :ٝأ َن َر ُس َ
لتٌق طُٓه لدن ادد  ٝابدن طِدر ر
اجتِ ِهشٌ .
اجة َأخقه ـَانَ اهللُ ِف َح َ
َ َ
َ ْ
اهلل طّْام لرؽو ًط :ٙاـْخٙري ( ،)2442ولُّم (.)2580
( )2و ّ
دل طىل ذـك امل ْيَّى ؾوـده

يدٙغ           ﴿ :

[ ﴾             إٔيدددٙم .]43 ،42:ؾوـددده يدددٙغ:
﴿﴾       

=

يّي :اـٌٍر واـهٓق يف اـيٓش ﴾﴿ ،وهي إلراض وإسٍٙم
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دخُوا إغ اـًٙر ـ ِ َّْٓ ُجوا مم ٙهم ؽٓه لن لور شد د ،ؽٗذا هبم ؾد أٍودع ُرعدو ُطْم ؿدٕهنم
َ
ِهم اـذي ـن يرعوا لّه َإٓ و َم اـٍٓٙل.ٛ
ـن يودوا أبدً ا،
وؿٕن هذا اـًٙر سَٓون هو ؾ َ

جتهيس صنحل األلننل لرفا البالء
اـْٙب طىل اـّٙس يف
دخُوا اـًٙر ؽّزـ ٜاـنخرة .وصْٓي ٛاـٌّس اـْػ  ٛطّدلَُ ً ُ ٙق
ُ
احلٙؽًُ ٛ
أصدحٙب اـًدٙر ؽيُدوا
لثال ،ؽٗهنم ٓ بد أن حيٙوـوا أن ٌتحوا اـْدٙب ٓ .شدك أن
َ
ذـددك .م ددذؿره اـّْددي ^ ـٌِْٓدده اـّددٙليون وـ ُٓ َح ّندُوه بٌّٕٔددْم .ؽْددل طّدددلٔ ٙزـددٜ
اـندددخرة عُّدددوا يف عٔٙددد ٚاـًدددٙر وؾدددٙـوا« :ادطدددوا اهلل يدددٙغ ٓ ّجدددَٓم إٓ صدددٙـ ُ
أطامـَمش؟! َِٓ ٓ ..ن أن َون ذـك ٕٔه خالف لٍت٘ اـٌّس اـْػ  ،ٛوإٔدام ؾدٙلوا
عدٙءت بدٕلر اهلل سدْحٔٙه
حيٙوـون أن دؽيوا هذه اـنخرة ٓ شك ،ـَّّْ ٓ ٙدؽع ،ؽٍدد
ْ
و يددٙغ ـ ِ َت ُّ ددَ طُددْٓم ذـددك ،ـ ِّٓىد َدر سددْحٔٙه و يددٙغ ؿٓددف يُِددون .أخددذوا نددٓحون
و دؽيون و قخون ..أخذوا ّتًٓثون ،وـَن ٓ ُل َ
ؽع
ًٓ ٝوٓ ُلّْ ِج َي ،وٓ صخرة َ ّْددَ ُ
وٓ رء .طّده ٙأتُْ ٜؾدواهم وبددءوا يف آستّدالم إغ لد ٙهدم ؽٓده لدن أ ْلد ٍر ،وا ْٔ َت َحد ْوا

ِهم إغ دوم
ع ًْٙ ٔٙيف اـًٙر ّتىرون إل ٙأن ّٕيت ليجزة اـّامء وإل ٙأن َون هذا
اـًدٙر ؾد َ
ُ
ُ ْيثون ،وهي اٙـ ٌ ٛسٓئ ٌ ٛرى املر ُء ؽْٓ ٙأن املوت أؾرب إـٓده لدن أي رء .هدو عدٙـس ٓ
ويْمدديون ﴾    ﴿ .أي:
تِدطون إـٓدده َ
وأٓم ﴾ ﴿ ،أي :ـي ُّْدم َ دددْ ُطون اهللَ و َ َ
َ ِ
ِطوا إـّٓ ٙو د ََِ ّْ ََُّوا إـّٓٙ؟ ويف ذـك ٌ
ا ٝلن اهلل اـرآم سدْحٔٙه و يدٙغ ـُيْدٙد طدىل اـددطٙء
ؽْال إذ ا ْبتُ َّْٓٙهم بذـك ّ
واـتِع طّد آبتالء بٙـْٕسٙء واـِاء .أىدر -بتق ٍ
ؿثداٌّ « :دا اـودِيش و«ابدن ٍ
دف ٍ
ؿثداش رمحْدام اهلل يدٙغٌّ ،دا
ّ
ّ
ِ
ِ
ّ
دتحىل
أ تع43 ،42« :ش لن سورة إٔيٙم .وبٙإلَٙؽ ٛـُِيَّى اـّٙبق ؽِ َن املْ ّم أن ُّْٔه أن املٖلن اٙل ابتال ه ٓ بددّ أن
الـ َزاءِ
ِ
ـم َ
بٙـنِ ،وأن َ
رُ بٍهٙء اهلل يٙغ اتى َون هذا اـْالء يف لٓزان اّّ ٙه ،ـذـك ؾٙل رسدول اهلل ^« :إِنّ ظ َظ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
افسـخَ ُ ش .أخرعده اـ لدذي
افر ََـاَ ،و َم ْ
َم َع ظ َظ ِم افـ َب َلءَ ،وإِنّ اهللَ إِ َذا أ َحـ ّ َؿ ْو ًمـا ا ْبـ َت َل ُه ْمَ :ؾ َؿ ْ
ـن َشـخ َ َؾ َؾـ ُه ّ
ـن َر َ َؾ َؾـ ُه ِ
ِ
ُ
إـْدٙا رمحده اهلل يف «اـندحٓحٛش
اـمدٓا
واّد َن إسدَّ ٙده
دِ ٚلد ْن َه َدذا اـ َو ْع ِدهش اهدد،
( )2396وؾٙلَ « :اد ٌَ ٝا َّ ٌن ؼ َِر ٌ
ّ
ّ
ًه ٚوٓ ْ
أا ٚؾو ًل ٙابتالهم ؿام أشٙر احلد  ٝاـػ ف.
( .)146ؽٗذا ابتالك اهللُ ؽال
بػ ٕن اهلل إذا َ
ْ
حتزن ،بل أ ْ
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أؿال وٓ ذا ًب ٙوٓ صيً ٙل ،ٙوإٔام ؾد عُس ُل ِ
ّتىر شٓ ًئً ٓ ،ٙ
ِ ًب ٙطدن اـويدٙم َؼ ْند ًْ ٙطّده،
ّتىر أن َ ٌَّْى ُؾواه ،و َ
ندظ طُٓده ،ـٍدد أ دٜ
ٕخذه
ُ
املوت ،وٓ جيد َلن ُ ّ
ًّدُه و ُ َ ٌّّده و ّ َ
 ٚهلدم هدذه اـوؾيدٛ
هنُ ٙته طىل هذه احلٙـ ٛاـيجْٓ ،ٛإذا بٙهلل يٙغ أهلِْم – وهو اـدذي َر َد َ
ٍ
آّئدذ صر ًٍد ٙلدن
اـتي وؾيوا ؽْٓ ،ٙولع ذـك هو ٓ ك طْٙده سْحٔٙه و يٙغ  -أهلِْم

ُصرق اـّجٙة :أهلِْم أن ٌيُوا ِ
آخ َر لد ٙيف ُو ْسد ِيْم؛ وهدو أن ّدتًٓثوا بدرهبم .وـَدن بِد َم
ّتًٓ ٝاملٖلّون اـٓوم؟ إهنم م ُ ٍَدّ لوا شٓ ًئّ ٙتًٓ ٝاملرء به ،إٓ َلن رام اهلل يٙغ!

هذه لنْٓ ٛاملٖلّع اـٓوم ،وهو أٔده طّددل ٙدّٕيت أّيت ـٍٓدول« :هد ٙؾدد وؾ ْيّد ٙيف اـًدٙر
وأّدَ ِ
ت اـنخرة ،هٓ ٙاستًٓثوا بنٙـ أطامـَمش .ـَ ْنَ :لن ِلَّ ٙاـدذي ـده أطدامل صدٙحلٛ
ً
َِن أن ٌّرج هب ٙاـندخرة وـدو ً
أطدامٓ ؽْٓدٙ
ؾُدٓال؟! لدن ِلَّد ٙاـدذي ّدتوٓع أن ددَ طي
إخالص  -ؿام ذؿر هٖٓء ِلن أطامهلم َ -ون بٌهل اهلل يدٙغ َلّجدً ٙة ـّد ٙممد ٙوؾيّد ٙؽٓده،
ورمح ً ٛبّّ ٙدؽع هب ٙاـْالء؟!
ؾٙل أادهم مل ٙعُّوا ّتىرون املوتَ « :ـ ْن ُ َّ ّجٓ َُ ْم إِ َٓ َأ ْن َ دْ ُطوا اهللَ َ َي َٙغش  .يّي:
ـن ّجَٓم لن هدذا اـدْالء  -أَيد ٙاملٖلّدون اـدذ ن وؾيدتم يف اـدْالء ..ؤحدن أن مجٓ ًيدٙ
واؾيون ؽٓه ّ ٓ -جَٓم إٓ أن دطوا اهلل يدٙغ بندٙـ أطامـَدمْ .
ؽدٗن ؾُّد :ٙـدٓس هّدٙك
أطامل صٙحل ٛؾد َط ُِِّٙهَِ ٙن أن ددطوا املدر ُء هبد ٙر َبده بٍُد ٚلوِدئن ؽتَدون سدْ ًْٕ ٙن
ُ ّتجٙب ـه .ؽال َ
أؾل لن أن ٔتم َْ َه هبٖٓء إوـٓدٙء اـثالثد ، ٛؽدٗذا أاٙصد ٜبّد ٙاـندخر ُة
اإلاٙص َ ٛاـَٙلُ ٛعٙء هذا اـيِل اـنٙـ

َ
جي ّْد َز شدٓ ًئٙ
وـيدل
دؽيْ.ٙ
َ
اـدْيض ؾدد ٔدوى أن ُ َ

ِ
ٍ
اص ًةَ ،ؾ َؼ َ
ـال
( )1ويف روا  ٛأٔس بن لٙـك اـتي سْق اإلشٙرة إـَْٓ « :ٙؾ َس َؼ َ َظ َؾ ْق ِف ْم َح َج ٌر ُمت ََجاف َحتّى َما َي َر ْونَ مـْ ُه ُح َص َ
ضَ :ؿدْ َو َؿ َع َ
َب ْع ُض ُف ْم فِ َب ْع ٍ
احل َج ُر َو َظ َػا ْإَ َث ُر َو َٓ َي ْع َؾ ُم بِ َؿؽَاكِؽ ُْم إِ ّٓ اهللَُ ،ؾا ْد ُظوا اهللَ بِ َل ْو َث ِ َأ ْظ َمفِؽ ُْم».
ِ
ِ
وؽدرج طدّْم اـندخر َة بِجدرد دطدْ ٙم
(َ )2طدَ اـيُام ُء هٖٓء اـثالث َ ٛلن إوـٓٙء؛ ٕن اهلل يٙغ َخ َرق هلم ٔوالٓس اـَون َ
بدون أي أسْٙب ُدٔٓو َ ٍ.ٛ
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ٍ
بيِدل جيي ُُده لدن إطدامل اخلٙـند ٛـوعْده اـَدر م سدْحٔٙه
رؽع به اـدْالء ،وأن مدٙرك
زـد ٜيف َسد َي ٍ ،ٛواهلل يدٙغ ؾدد
ٍع هو ؽٓه .ؽٕٔدَ ٓ ٜ
و يٙغ دؽع به هذا اـْالء اـّٙزل ـئال َ
وحت َْس هذا احلْس إـٓم يف ذـك اـًٙر ،وإن ُؿَّ ٙمجٓ ًيدٙ
أرسل ـك املوطى َ ٛؾْل أن ُ وَع ُ ْ
امليّوي ّٔتًٓ ٝبٙهلل يٙغ لّه.
اـٓوم يف ذـك اـًٙر
ّ

فضلُ برٓ الوالديً وأهنيتُه

ٙن َؿِْا ِ
ان َشٓ َخ ِ
ٙن ِيل َأبو ِ
انَ ،و ُؿّْ َُ َٓ ٜأ ْؼِْ ُق َؾ ْْ َُ ُْ َام َأ ْه ًال َو َٓ َل ًٓٙش.
ْ
ؾٙل إول« :اـ َُ ُْ َم َؿ َ َ َ
َ
َ
ـّْدي ^؛ ـ ِ ََ ْؤِده لدن أهدم إلدور اـتدي
بِ اـواـد ن ؾد َؾدَ َله وبدأ بده ا ّ
وؿٕن آهتامم ِ ّ
ِ ٌ
أطامل أخرى :ؿنُ ٛإرادٙم ،واـٍٓدٙم
دؽع اهلل يٙغ هب ٙاـْالء  .و ّدرج حت ٜهذا اـ ّ

( )1ويف احلد  ٝاـػ ف ؾٙل ^ِ « :ر ََا اهللِ ِف ِر ََا ا ْف َوافِ ِدَ ،و َشـخَ ُ اهللِ ِف َشـخَ ِ ا ْف َوافِـ ِد» .أخرعده اـ لدذي ()1899
اّدّه ـًداه إـْدٙا لرؽو ًطد ٙيف «صدحٓ اـ ؼٓدٚش
ورع اـ
ّ
لن اد  ٝطْد اهلل بن طِرو لرؽو ًطَ ،ٙ
لذي َو ْؾ ٌَده ـَدن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
( .)2501وطن أٔس ؾٙل :ؾٙل رسدول اهلل ^َ « :مـ ْن َ َ
ِ
ز َوافدَ ْيـه َو ْف َقصـ ْل
ّ
َس ُه أنْ ُي َؿـدّ َفـ ُه ف ُظ ُؿـرهَ ،و ُيـ َزا َد ف ر ْزؿـهَ ،ؾ ْؾ َقـ َ ّ
ِ
واّّه إـْٙا ـًاه يف «صحٓ اـ ؼٓٚش ( .)2488وطن أِب اـددرداء ؾدٙل:
ح ُه» .أخرعه اإللٙم أمحد ()266/3
َر َ
َ
سِي ٜرسول اهلل ^ ٍول« :ا َف َوافِدُ َأ ْو َش ُ َأ ْب َو ِ
اب َ
الـّـ ِةَ ،ؾـنِنْ ِصـ ْئ َ َؾ َل َِـ ْع َذفِـ َ
اح َػ ْظـ ُه» .أخرعده اـ لدذي
ُ
اب َأ ِو ْ
ك ا ْف َبـ َ
اهلل طدّْام ؾدٙلَ « :عدَ ٙء َر ُعد ٌل إِ َغ َِْٔد ّي اهللِ

( ،)1900وؾٙل« :اد  ٝصحٓ ش .وطدن طْدد اهلل بدن طِدرو بدن اـيدٙص ر
قفم َؾج ِ
ِ
اجلْ ِ
ٙدَ .ؽ ٍَ َٙلَ :أ َح ّي َوافِدَ َ
اهـدْ ش .أخرعده اـْخدٙري ( )3004ولّدُم (.)2549
اك؟ َؾ َٙلَ َٔ :ي ْمَ .ؾ َٙلَ :ؾػ ِ َ َ
ٙس َت ْٕ َذ َٔ ُه ِيف ِ َ
َؽ ْ
وطن ليٙو  ٛبن عٙمهِ َ « : ٛ
ٙمه ََ ٛعَ ٙء إِ َغ اـَِّْ ّي ^ َؽ ٍَ َٙلَ ٙ َ :ر ُس َ
ت َأ ْن َأ ْؼزُ َو َو َؾدْ ِع ْئ َُ ٜأ ْس َت ِم ُا َكَ .ؽ ٍَ َٙل:
ول اهللِ! َأ َر ْد ُ
أن َع َ
ك ِم ْن ُأ ّم؟ َؾد َٙلَ َٔ :يد ْمَ .ؾد َٙلَ :ؾا ْف َز ْم َفـاَ ،ؾـنِنّ َ
َه ْل َف َ
الـّـ َة ِظـْـدَ ِر ْج َؾق َفـاش .رواه اـّّد ٙي ( )3104وؾدٙل إـْدٙا يف «صدحٓ
اـ ؼٓٚش (« :)2485اّن صحٓ ش .اهد .وطن طْد اهلل بن لّيود ؾٙلَ « :س َٕ ْـ َُ ٜر ُس َ
 ٚإِ َغ
ول اهللِ ^َ :أ ّي ا ْـ َي َِ ِل َأ َا ّ
افص َل ُة َظ َذ َو ْؿتِ َفاُ .ؾ ُْ ُُ :ٜث َم َأ ٌي؟ َؾ َٙل :بِ ّر ا ْف َوافِدَ ْي ِنُ .ؾ ُْ ُُ :ٜث َم َأ ٌي؟ َؾ َٙلِ :
ال َفا ُد ِف َشبِ ِ
قل اهللِش .أخرعه اـْخدٙري
اهللِ؟ َؾ َٙلّ :
( )527ولُّم بّحوه ( ...)137ؤختم ُك إاٙد  ٝاـتي ب ََّٓ َْ ٜؽ ْه َل بِد ّر اـواـدد ِن ،هبدذا احلدد  ٝاجلِٓدلَ :طد ِن ا ْب ِ
دن
ول اهللِ! إِ ّا َأ َص ْْ َُ ٜذ ْٔ ًَْ ٙطىِ ًٓام َؽ َْ ْل ِيل ِلد ْن َْو َب ٍدٛ؟ َؾ َ
ُط َِ َر ر اهلل طّْامَ « :أ َن َر ُع ًال َأ َى اـَِّْ َي ^ َؽ ٍَ َٙلَ ٙ َ :ر ُس َ
دٙلَ :ه ْـل َف َ
ـك
ٍ
ِمن ُأم؟ َؾ َٙلَ .َٓ :ؾ َٙل :ه ْل َف َ ِ
وصححه إـْٙا يف صحٓ
ز َهاش .أخرعه اـ لذي ()1904
َ
َ
ْ ّ
ك م ْن َخا َفة؟ َؾ َٙلَ َٔ :ي ْمَ .ؾ َٙلَ :ؾ ِ ّ
ـِمهٙ؛ ؾٙل ^َ « :م ْن َأ َح ّ َأنْ َي ِص َل َأ َبا ُه ِف
اـ ؼٓ ...)2504( ٚبٍي أن ٍٔول إٔه َل ْن لٙت واـداه ؽٍد ؽت
ُ
اـمٙرع صر ًٍّ ِ ٙ
واّدّه إـْدٙا يف «صددحٓ اـ ؼٓددٚش
َؿـ ْ ِز ِهَ ،ؾ ْؾ َق ِصـ ْل إِ ْخـ َوانَ َأبِقـ ِـه َب ْعـدَ ُه» .أخرعدده ابدن اْددٙن يف صدحٓحه (ح،)432 :
َ

=
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طىل لنٙـ املٖلّع ،واـتآـف واـ اام ،و رك اـًْهدٙء واـمدحّٙء ،واـتوبد ٛلدن املىدٙم
بّٓه وبع اـّٙسٍ .ول املرء ً
لثال« :اـُْم إٔه ؿٙن يل أبوان شٓخٙن ؿْداان ..اـُْدم ؿدٙن يل
ؽدذهْ ٜإـدْٓم واصدوُح ُ ٜليْدم ..اـُْدم
أؾٙرب وؿدٔٙوا ٌيُدون َيف ؿدذا وؿدذا وؿدذا،
ُ
ؽيُ ٜؿذا وؿذا ٕهظ ِلن رك اـًْهٙء واـمحّٙء واـتنٙـ وؿذا وؿذا...ش إغ آخر هذه
ُ
إلور اـتي تيُق بيالؾ ٛاملُِّع ِ
بيهْم بْيض.
«اـ َُْم ؿََ ٙن ِيل َأبو ِ
انش.
ََ
ُ َ
َذ َؿر هذا ٕمهٓته ،وـَون املرء ًّْي أن ّٙرع يف هذا إلر لن اـّدٙآتع :لدن ٔٙآدٛ
ِ
اـدِ واإلاّدٙن اـزا دد اـدذي رعدو بده اـرمحد َ ،ٛو َ ٌُد ّك بده
َ ْرك اـ ُيٍوق هلدام ،ولدن ٔٙآدّ ِ ٛ

اـ َيّٙء ،و رؽع به اـْالء.

ازديند أهنية بر الوالديً يف حنل كبَرهنن أو كبَر أحدهنن

ٙن ؿَِْا ِ
ان َشٓ َخ ِ
َٙن ِيل َأبو ِ
انش.
ْ
«اـ َُ ُْ َم ؿ َ َ َ
َ
وطّدلَ ٙؤدٙن َشد ْٓ َخ ْ ِ
ع ؿْدا ِن ؽْدام َ
أوغ بدٙـِ ؿدام ذؿدر اهلل يدٙغ  ﴿ :
صًاا ؿ ٙٔٙرعوا ِن آ َ ٙه ،وطّدلٙ
[ ﴾ اإلٍاء ،]24 :وأن َ دْ ُط َو هلام ٕٔه طّدل ٙؿٙن
ً
وؽٙهتام! وطّدل ٙؿٙن املدر ُء لدث َُْام َديٓ ًٌّ ٓ ٙدتوٓع أن ٍدوم
صٙرا شٓخع ؿْا ن ّتىر َ
َ
بٌّّه ،ؿٍ ٙٔٙولٙن طُٓه و ّْران طىل رااته ،و ِرَدِٔٙه و ْويامِٔده و ّْ ٌِ ِ
ٓدٙن طّده إ َذى،
َ
ُ
َُّ
َْ
صدٙرا
ِا
َ
و ٍولٙن ـه بدام ٓ دتَِن هدو يف لثدل هدذا احلدٙل أن ٌيدل شدٓ ًئ ٙـٌّّده .ؽُدام ؿَد ِ َ
تٙع ْ ِ
ع ِ
ملثل ذـك ،ؽال َ
بيه ٙلن َا ٍّْامْ ٓ ،
أن ٍوم بدٙـيَس؛ ؽ ُٓ ٍَ ّقد
أؾل ِلن أن ُ َو ّؽ َْٓام ً
ُد َ
ٌّٔه وأه َُه ووـددَ ه ولَ ٙـده طُدْٓام ،أو ٍددم لد ٙمدتْي لدن ألدور
يف ُك احلٍوق ،و ُ ٍدّ م َ
اإل ْك َسانُ ا ْك َؼ َط َع َظ َؿ ُؾ ُه إِ ّٓ ِم ْن َث َل َث ٍة :إِ ّٓ ِم ْن َصدَ َؿ ٍة َج ِ
ات ْ ِ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِظ ْؾـ ٍم ُيـْ َت َػـ ُع بِـ ِهَ ،أ ْو َو َفـ ٍد َصـا َفحٍ
( .)2506وؾٙل ^« :إِ َذا َم َ
َيدْ ُظو َف ُه» .أخرجه مسؾم (.)4334
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َ
احلٍدوق
اـدٔٓ ٙطىل لًّْ ٙي أن َون هلام لن اٍوقَ .د ْط َك ِل ْن أ َٔ َك ٓ بد أن دٖدي ُدك
ٕهن ٙواعْ ٌ ٛطُٓك ،أ ّده ٙأَي ٙاملَّع ٕهن ٙرؽع اـْالء طّك .

إيثنر بٔرِ الوالديً وخدمتهنن لىا مًَ شواهنن
ٙن َؿِْا ِ
ان َشٓ َخ ِ
« َأبو ِ
انش.
ْ
ََ
َ

أهدال وٓ ً
وؿٙن اـرعل اـنٙـ ٓ َ ًِْْد ُق ؾدُْْام ً
لد .ٓٙو«اـ ًَ ُْدو ُقش هدو َا ُْد ٚاـ َيمدٙء،
وحيُِ ٚهلام يف اـيمٙء لَ ٙتي ِ
ِ
ؽَٙن َ ِ
مٓٙن بده .ؽَدٙن ٓ
َ َ
َ
حيُ ٚهلام يف اـنْٙح لٌْ ُ ٙوران به ْ َ ،
ْ
اٍداا وٓ ذا شدٕن.
ؿْداآ ،
ُ ٍَدّ م طُْٓام أادً ا ٓ « َأ ْه ًال َو َٓ َلد ًٓٙش يّديٓ :
ً
صدًاا وٓ ً
ً
ور ِؾٍٓده ،ؽٙـيْٓدد واـرؾٓدق
و« َأ ْه ًالش يّي :زوعته وأوٓده .و« َٓ َل ًٓٙش ،يّي :وٓ طْٓدده َ
ُ َّ َِ ْون بٙملٙل .ؽال ٍدم طُْٓام أادً ا ً
ؽهال طن ٌّٔده؛ ٕن املدرء ُ ٍددّ م أوٓده طدىل ٌّٔده،
ؽٗن ؿٙن ٍدم أبو ه طىل أوٓده ِ
ؽِ ْن بٙب أوغ ٍدم أبو ه طىل ٌّٔه.
ِ
َ ٚ
اـمد َجر  -يّدي :أخدذ املدوار
 - ٚأيَ :ص َُد ُ
ثم إٔه أخدذ َلواشد َٓه ؤَد َٕى بده اـ َو َُد ُ
وصُ ٚاملرطى اتى ٔٙل .ٙيّي :م ّتوع أن رعع إـدْٓام
صُ ٚاـمجر
ُ
ـاطى هب ٙؽّٕى به ُ
ـ ِٓحُِ ٚهلام َؼْو َؾْام ـ ِٓي ّمْٓام و ِْٓ َتِ ٙ
راَ َٓ ْ ِ
ع طّه.
َ
َُ َ
ُ
َ ْ َ

( )1و مْد ـذـك امليّى اـّٙبق ؾوـه

يٙغ            ﴿ :

                    

اـرب عل وطال إبَّ ٙء بٙإلاّٙن إغ اـواـد ن ،وؾرن ذـدك
[ ﴾    اإلٍاء .]24 ،23 :أيَ :و َص ّ
بٙـتوآد يف أؿثر لن آ  ،ٛثم شدَ د طىل ذـك اٙل ؿِ أادمه ٙأو ؿُْٓام.
اـن ُْوحش.
وا ُْ ٚاـنْٙح ِّٓه اـيربَ « :
(َ )2
ِ
ِ
مهدٙ
اـّ ْْ َيَ ،ٛواـ َث ِٙا َطَّْدهَ ،و ُ َ
(ََٕ ٔ« )3ىش َو ِيف َب ْيض اـروا ٙت «َٔٙءشَ .ؽ َْ َٕٙول بِ َج ْي ِل ْاهل َ ِْزَ ة َؾ ْْل ْإَـفَ ،وبِه َؾ َر َأ َأ ْؿ َثر ا ْـ ٍُ َراء َ
ِ
ِ ِ
بتقف« :ذح اإللٙم اـّووي طىل صحٓ لُّمش ،ذح اد  ٝرؾم (.)2743
ُـ ًَتَٙن َوؾ َرا َء َٙنَ ،و َل ْيَُّ ٙهَ « :ب ُيدَ ش .أىرّ -
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فَضِل حتنُ ل ا شقة يف شبيل بر الوالديً وخدمتٔهنن
ٍددول ذـددك املّددَع اـنددٙـ بيددد ذـددك يف إادددى روا ددٙت احلددد َ « :ٝؽ َح َُ ْْد َُ ٜهل ُد َام
عَ ،ؽَ َِره َُ ٜأ ْن ُأ ِ
َؼ ُْو َؾ ُْ َام َؽ َو َعدْ ُ ُهت َام َِٔ ْ َِ ِ ٙ
وؾ َى ُْ َام َو َم ْ َأ ْؼِْ ْق َؾ ْْ َُ ُْ َام َأ ْه ًال َو َٓ َل ًٓٙش.
ْ
يف هذه اجلُِ ٛإخاة ألران؛ إلر إول :أٔه م ِرد أن ِ
وؾ َىْام ـ ِد َام رأى أن اـّوم هلدام
ُ ْ ُ
راا ،ٛوإلر اـثٙا :أٔه ؿره أن ٍدّ م طُْٓام ٌّٔه أو أهُه؛ بٕن تيمى هو وأه ُُه.
ِ
استِٓ ٍََ ٙض ُْ َام َاتَى َب َر َق ا ْـ ٌَ ْج ُرش.
« َؽ َُِْ ْث َُ ٜواـ ٍَدَ ُح َط َىل َ دَ َي َأ ْٔ َتى ُر ْ
ٙس َت ْٓ ٍَ َىَ ٙؽ َ ِ
اـند ْْ َٓ ُٛ
ػد َبَ ٙؼ ُْدو َؾ ُْ َام َو ّ
ؾٙلَ « :ا َتى َب َر َق اـ ٌَ ْج ُرش؛ « َب َر َقش لٌتوا ٛاـراء َ « ،ؽ ْ
ٍ
بَْٙء لن اجلوع حت ٜؾدلي .ر ددون أن دٕؿُوا
َ َت َهَ ٙؼ ْو َن َ ْحت ََ ٜؾدَ َل َيش ،يّي َ :نٓحون
امليدٙا
أو ػبوا ،وهو ٓ ٍدم طىل أبو ه أادً ا .أىر إغ هذه اـٍند ٛاجلُِٓد ٛـِد َ ى ُدك
َ
رؽع اهللُ يٙغ اـْال َء ،وهي اـتي ذؿره ٙيف ؾوـهَ « :ؽ َح َُ ْْ َُ ٜهلُد َام َؼ ُْدو َؾ ُْ َام َؽ َو َعددْ ُ ُهت َام
اـتي هبُ ٙ
عَ ،ؽ ََ ِره َُ ٜأ ْن ُأ ِ
َِٔ ْ َِ ِ ٙ
وؾ َى ُْ َام َو َم ْ َأ ْؼِْ ْق َؾ ْْ َُ ُْ َام َأ ْه ًال َو َٓ َل ًَ ،ٓٙؽ َُِْ ْث َُ ٜواـ ٍَدَ ُح َط َىل َ دَ َي َأ ْٔ َتىِ ُر
ْ
ِ
ٙسد َت ْٓ ٍَ َىَ ٙؽ َ ِ
ػد َبَ ٙؼ ُْدو َؾ ُْ َام.
اـند ْْ َٓ َُ َ ٛت َهدَ ٙؼ ْو َن َ ْ
استٓ ٍََ ٙض ُْ َام َا َتى َب َر َق اـ ٌَ ْجد ُر َو ّ
حتد ََ ٜؾددَ َل َي َؽ ْ
ْ
اـ َُ ُْ َم إِ ْن ُؿّْ َُ ٜؽ َي ُْ َُ ٜذـ ِ َك ا ْبتِ ًََ ٙء َو ْع ِْ َكَ ،ؽ ٌَ ّر ْج َطََّ ٙلْ َٔ ٙح ُن ؽِ ِٓهش.
أىر إغ هذه إاوال اـثالث ٛـ ى هذا امليّى!
وؾ َىْامش .أي :ؿره أن ِ
ِ
وؾ َظ واـد ه.
احلال إوػَ « :ؽ ََ ِر ْه َُ ٜأ ْن ُأ ُ َ

( )1أي :اتى صُع اـٌجر؛ لن ؾوهلم« :بدر َقش اـفدء  -ؿٙـّدٓ ِ
ِ
دِق َب ْر ًؾدِ ٙ
دع و دتٕ،
ف
وبر ًٍد ٙو َب َرؾًٔٙد ،ٙأي :ملَ َ
ْ
وؼداه ُ ْ َ -
ُ
َ

كـ﴾ [اـٍٓٙلد]7 :ٛ
دع .وؾدرأ
ٌ
ـّام َءش َأي :لدَ ٙص َُ َ
وآسم :اـِ ُق .و ُ ٍٙلَ ٓ« :أ ْؽ َيُه لَ ٙب َر َق اـّ َْج ُم يف ا َ
ُ
ٔدٙؽعَ ﴿ :ؾـنِ َذا َب َـر َق ا ْف َب َ ُ
بقه لن شدّ ة شخوصه ،ؽ اه ٓ َ ِ
ورف .ؾٙل جمٙهد وؼاه« :هذا طّد املدوتش .وؾدٙل احلّدن:
بٌت راء « َبرقش يّي :ملع ُ

«هذا وم اـٍٓٙلٛش .أىر  -بتقف ٍ
ٌّدا اـٍرصْديٌّ ،دا
ؿثا واختنٙر :ليجدم « دٙج اـيدروسش ،لدٙدة[ :ب ر ق] ،و
َ
ّ
أ  ٛاـّٙبي ٛلن سورة اـٍٓٙل.ٛ
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اـَِ « :ؽ َُِْ ْث َُ ٜواـ ٍَدَ ُح َط َىل َ دَ َي َأ ْٔتَىِ ُدر
واحلال افثاكقة اـتي وصل إـْٓ ٙذـك اـنٙـ لن ِ ّ
استِٓ ٍََ ٙض ُْ َام َاتَى َب َدر َق اـ ٌَ ْج ُدرش .أي :وؾدف واـ ٍَددَ ح طدىل د ده ّتىدر أن ّدتٍٓى .ٙوؿدٙن
ْ
َِن هلذا املَّع أن جيُس ً
لثال ،و َلن اـذي ؿٙن سُٓوله إذا اُ ٚهلام َؼ ُْوؾْام وعُدس
مجع أوٓ َده
ّتىر أن ّتٍٓى ٙؽٓػب .ٙـٓس ؽْٓ ٙرء أن جيُس! وـن ُوله أادٌ ؿذـك ـو َ
وأه َُه و َط َمٙهم وؾدم هلدم طمدَ ٙءهم ـّٓدٙلوا ،وأتىدر أبدٙه وألده اتدى ّدتٍٓى ٙـٓػدب ٙأو
ـٕٓؿال ...ؿال م ٌيل شٓ ًئ ٙلدن ذـدك ،ولد ٙؿدٙن ـ ُِٓو َلده أاددٌ ـدو ؽيدل .ـدذـك ؿدٙن ذـدك
ُ
اـيِل ـه ِؾِٓ ُته طّدد اهلل يدٙغ ودرع ُتده :أٔده وؾدف واـٍددح طدىل دده ّتىدر أن ّدتٍٓى،ٙ
جيُدس و َ َهد ْع صيدٙلْام
حيون ر دون أن ػبوا ،م َ ًِْْد ْق ؾدُْْام أاددً ا ،وم
ْ
واـنْٓ ُ َ ٛتنُ َ ٙ
و َّم ً ِ
ٌد ُح وراء املٙشدٓ ٛإغ أن
َ ْ
ؾُٓال ـ َٓ ّْ َ لن صول وله اـذي ؾهٙه يف اـيِدل وهدو َ ْ َ
أضُم ُ
اـُٓل ،وم ُ ِر ْح طُْٓام ؿام ٍول يف إادى اـروا ٙت.
احلال افثافثة :أٔه م ٌيل شٓ ًئ ٙلن ذـك وهو لتٕم ً
لثال ،أو ؽيُه وؾد ؽرَه طُٓده أاددٌ ؛
وإٔام ؽيُه رعَ ٙء اـرمح ..ٛرعٙء أن ُ ْٙرك اهلل ـه ..رعَ ٙء أن دؽع اهللُ طّه.
واكظر إػ أحوافـا افقوم :لدن اـدذي وؾدف بويٙلده وطمدٙءه ـواـد ده ُصد َ
وال ـُٓده واؾ ًٌدٙ
ّتىر استٍٓٙضْام ـ ِ ُٓ ْويِْام؟! َلن اـذي وؾف ٕهُه وأؾٙربه أو َر ِمحِه وإخوأه ،أو ـد ِّده
أو ـفء؟! وؿٕن هذا احلٙل هو اـذي ًّْي أن َ ُّو َد اـٓوم يف ؿل ُك اـيالؾٙت بع أهل
ادٙل اـدذي ْحد ٝطدن ٌّٔده ً
اإل امن وبيهْم اـْيض ٓ ،أن ّدود بٓدّْم ُ
أوٓ ،و ُ د ِر

وؾ ٜأو ٌ
ٌّٔه ً
أوٓ ،ثم ْ
لٙل أو ؽرا ٌغ ُ َِِ ُن أن ٍوم به بِنُحٕ ٛاد؛ ـواـد ده أو
إن َب ٍِ َي ٌ
َ
إخوأدده أو ـد ّدده وإ امٔددهَ ،ـ ٌَ َيد َلٓ .؛ ًّْددي ٕهددل اإل ددامن اـٓددوم أن ٍولددوا بددذـك وهددم
(َ « )1م ْ ُ ِر ْح َط َُ ْٓ ِْ َامش أي :م رعع إـْٓم .أتْى لن «دـٓل اـٌٙحلعش.
ِ
افـر ِح ِم ت َِزيـدُ ِف
( )2املٍنود بٙـد« َر ِامش هّ :ٙاـٍراب ٛوإن َب ُيدَ ْ
ت .ؾٙـه املّٙوي رمحه اهلل يف «اـٌٓضش ،ويف احلد َ « :ٝوصـ َؾ ُة ّ
اف ُع ْؿ ِر».
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اـند ِ
در ،يُِدون أن يف ذـدك اـرمحد َ ٛواـيّ ٙد ٛلدن اهلل يدٙغ ،وأن اهلل يدٙغ هدو
لّػاو َ
اـذي و َؽٍْم ـذـك ،ؽٙر ٌي ٜدرعٙهتم ـَٓون طُِْم هذا لدن إطدامل املٍْوـد ٛطّدد اهلل
يٙغ.
ا ْٔ َت َى َر اتى َبرق اـٌجر ،واـنْٓ ُ ٛتهٙؼون طّد ؾدلٓه ،وؿٙن َِن أن ُ دوؾىْام أو أن
ُ ويددم أه َُ ده أو أن جيُددس ؿددام أذٔدد ٙوـَّدده م ٌيد ْدل .بد ْدل َؽ َي َُ ده ؿددام ذؿرٔدد ٙوهددو يف ؼ ٙددٛ
آٔػاح واملحْ ٛهلذا اـيِل ،ؼا لتٕ ّؽف لدن اـٍٓدٙم بده وٓ ُل َتََّّدد .م ٍدل ً
لدثالِ :م َ ٔٙلدٙ
لَْرا هذه اـُُٓٛ؟! وم َ َتَّ ْحَّ ْ ً
لثال اتى ّتٍٓى ...ٙإغ آخر إؾوال وإؽيدٙل اـتدي ؾدد
ً
ُ
اـرعدل
ندر طدن املدٖلّع اـٓدوم ،إٓ لدن رادم رِب .ـدذـك م ٌيدل أ ا د ٙلدن ذـدك هدذا
اـنٙـ  ،وإٔام وؾف إغ عوارمه ٙسٙؿًّ ٓ ،ٙر د أن هٍْ ٙام يف ٔولْام ،وٓ ر د يف ٌٔدس
اـوؾ ٜأن هٓع ثوا َبه ،وإٔام بٍي واؾ ًٌّ ٙتىر ل ٙشٙء اهلل ـه أن ّتىر ،ؽٙستٍٓى.ٙ

بر الوالديً شبيلْ ليَيِ ل دلوة الوالديً ا صتجنبة لولدٔهنن
واكظر إػ برـة افصلح :هذان إبوان ؿ ٙٔٙصٙحلع ٓ شك؛ ٕن اهللَ يٙغ مل ٙؿ ٙٔٙطدىل
ؿُِد ٛلتو َؾ ٍ
ٍ
اٙل صٙـ ه َٕٓ هلام هذا اـوـدَ اـندٙـ ؿدذـك .ملَد ٙذبد ٙؼْدوؾْام ؽد َ
يدٛ
ٗن َأو َل
َِددن أن ٍوٓهدد ٙـدده وؾدد رأ ددَ ٙو َـددَ مه ٙواؾ ًٌد ٙصددوال اـُٓددل وطددىل ددده اـٍدددح واـنددْٓٛ
تهٙؼون وؿذا وؿذاُ ٙ « :بَّ َي ِم َ َم ْ ىُدس؟ ِم َ َم ْ دّم؟ ملدٙذا ٌيدل ذـدك يف ٌّٔدك؟ طّددلٙ
َو َعدْ َ ّْ َِ ِ ٙٔ ٙع ؽُن حيدث رء أن ّٙم ؤػبه طّد اـنْٙح!...ش ُ ٓ .يٍل أهنام أخذا لّده
اـٍدح وذب ٙوأتْدى إلدر ..ٓ ،وإٔدام ٓ شدك أهندام ملَد ٙذبد ٙؼْدوؾْام  -هدذان إبدوان
املتند َور أن َ ددْ ُط َوا ـده دطدً ٙء شدد دً ا لدن
اـنٙحلٙن  -ورأ ٙه طىل هدذه احلدٙل احلّدّ ٛؿدٙن َ
وأٓ ِ
وؾيدده يف اـ َُ ُربدٙت ،وأن ددؽع طّده اـددْالء ،وأن
َؾ ُْ َْد ْْٓام إغ اهلل يدٙغ أن ُ ٌَد ّرج طّدهُ َ ،
أثر هذه إدطٓ ٛطّدل ٙدط ٙيف اـًٙر ٓ
ُ َّدّ َد خوٙه وأن ...إـا .ووعد هذا اـوـدُ اـنٙـ َ
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شك ،وأخذ هدذا اـوـدد اـندٙـ لدن هدذه إدطٓد ٛلدَ ٙدون زا َده إغ اهلل يدٙغ ،و َدون
ؿذـك رؽ ًي ٙـدرعته ،و َون ؿذـك دؽ ًي ٙطّه ـذـك اـْالء .

أهنية اإلخالص يف العنل الصنحل

اـْٙر بواـد ه« :اـ َُ ُْ َم إِ ْن ُؿّْ َُ ٜؽ َي ُْ َُ ٜذـ ِ َكش .وهي املّٕـ ٛاـتي
ٍول هذا اـوـدُ اـنٙـ
ّ
محتِد َك َو َم ََ ٙؽد َٛ
ًّْي أن تيُِْد ٙاملٖلّدون اـٓدوم« :ا ْبتِ ًَدَ ٙء َو ْع ِْد َكش ،ويف روا دَ « :ٛر َعدَ ٙء َر ْ َ
ِ
ِ ِ
اـن ْخ َر ُة َش ْٓ ًئٙش .ـَن ٓ ّتوٓيون أن يرعدوا
َط َذابِ َك َؽ ّر ْج َطََّ ٙلْ َٔ ٙح ُن ؽٓهَ .ؽَ ٌَ ْٔ ٙر َعَ ٜ
لّه.

إخالصد ٙـدك؛ ٓ ر دَ ٙء يف
وؾوـه« :اـ َُ ُْ َم إِ ْن ُؿّْ َُ ٜؽ َي ُْ َُ ٜذـ ِ َك ا ْبتِ ًََ ٙء َو ْع ِْد َكش .يّدي:
ً

ؽيُ ٜذـك ـوعْدك اـَدر م سدْحٔٙه و يدٙغ ٓ ،صٙـ ًْد ٙملددحٍ أو
طِظ هذا وٓ ُسِي، ٛ
ُ
ٍ
ٍ
أٔد ،ٜؽدٗن
أٔد ،ٜوٓ َ د َرى لد ٙيف اـٍُد ٚإٓ َ
لٙل أو رء يف اـدٔٓ .ٙم َ َوُِع طدىل ذـدك إٓ َ

( )1وبٙإلَٙؽ ٛإغ أن دطوة اـواـد لّتجٙب ٛـوـده ،ؽٗن احلد  ٝما إغ أن بِ َر اـواـد ن لن أسْٙب استجٙب ٛدطٙء اـوـد
اـْٙر هبام؛ ـذـك أخرج اإللٙم اـْخٙري أاد روا ٙت هذا احلد  ٝيف ؿتٙب «إدبش و َطّْ َون ـه« :بٙب :إعٙب ٛدطٙء َل ْن َب َر
ّ
واـدَ ْ هش.
ِ
ِ
( )2ويف روا  ٛيف اـنحٓ « :م ْن َخ ْش َقت َ
ك».
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اـّ ِْ َي ُٛشُ :ل ْم َت ٍَ ٌِ ٛلد ْن
اـرؤْ َ َ ،ٛواملُ َراد بِه إِ ْض َْ ُٙر ا ْـي ََْ ٙدة ـ ٍَ ْند ُرؤْ َ  ٛاـَّٙس َهلََ ٙؽ َٓ ْح َِدُ وا َصٙا َْ ََْ ،ٙو« ّ
اـر َ ُ ٙءشُ :ل ْمت ٌَق ل ْن ّ
(ّ « )3
س ِِع ،واملُراد ِهبَٔ ٙحولِ ٙيف اـر ٙء؛ َـَََِّْ َ ٙتي َُق بِحٙس ِ ٛاـِّع ،واـر ٙء بِح ِ
د ٚاملَّ ِْز َـدٛ
ايل« :املَ ْيَّدى َص َُ ُ
َ َ
َّ
ٙس ٛا ْـ َْ َقَ .و َؾ َٙل ا ْـ ًَزَ ِ ّ
َ ْ َ َّ َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اـر َ دُ ٙء َأ ْن َ ْي َِدل ـً ْ ِ
اخل َن َٙل ا َمل ْح ُِو َدةََ ،واملُ َرا ي ُه َدو ا ْـ َيٙلدلشَ .و َؾ َ
ِيف ُؾ ُُوب اـَّٙس بِ َٕ ْن ُ ِر ََي ُم ْ
َدا اهللِ،
اـّ َدالمّ « :
دٙل ا ْبد ُن َط ْْدد َ

ث بِ ِه اـَّٙسش .أتْى  -بتق ٍ
ِ
حيدّ َ
ف واختنٙر  -لدن «ؽدت اـْدٙريش ،ؿتدٙب اـرؾدٙق ،بدٙب
َ
اـّ ِْ َيَ ٛأ ْن ُيٌْ َي َط َِ َُ ُه هللُِ ،ث َم ُ َ
َو ّ
ّ
اـر ٙء واـِّي .ٛوطن ُعّْدَ ٍ
ب ر اهلل طّه ؾٙلَ :ؾ َٙل اـَِّْ ّي ^َ « :م ْن َش ّؿ َع َش ّؿ َع اهللُ بِ ِهَ ،و َم ْن ُي َرائِي ُي َرائِي اهللُ بِ ِه» .أخرعده

ولُّم بّحوه (.)2987
اـْخٙري (،)6499
ّ
ٌ
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--------------------------------------------------------------------------------------

ؽيُ ٜذـك ابتًٙء وعْك ؽٌرج طّ ٙلٔ ٙحدن ؽٓده .ؽٌٔٙرعد ِ
 ٜاـندخر ُة ؼدا أهندم ٓ
ؿّٜ
ُ
ُ
ّ
ّتوٓيون أن يرعوا .
دؽع املٖلّون اـٓوم بدٙإلخالص؟
وهذا  -أي ل ٙسْق ْ -ع ـّ ٙذـك احلٙل وهو :هل ُ
ً
هل ؽيُّ ٙإطامل اـنٙحل ٛاـتي ُ د َؽع هبٙ؟ بل هدل دؽيّدٙ
ٔنددّ
أصدال؟ ٔحدن ٓ ٔددؽع وٓ ُ
حتر ْؿّددٙ
وٓ ٔددر ّد ،ؤّتىددر ٔددزول اـددْالء طُّٓدد ،ٙؤحددن هَددذا سددٙلدون ٓ ٔتحددرك! وإن َ
حتر ْؿّ ٙيف آىٙه اخلدٙصئ ٓ ،يف اىدٙه اهلل يدٙغ اـدذي ؾدد أٔدزل طُّٓد ٙذـدك ـاأد ٙؤحدن
ٔحٙول رؽ َيه.
إذن هذا إلر إول :هل أطد ٌ
ؿل لّ ٙلن إطدامل اـندٙحل ٛاـتدي ؾدد أخُدص ؽْٓد ٙهلل
ؿل ٍ
يٙغ و ّدؽع هب ٙذـك اـْال ُء؟ إن م َن ؿذـك ؽال بد أن َ ّْ ِو َي ّ
أاد لّ ٙأن ْدأ يف هذا
اإلطداد ـا ٌع ذـك اـْالء ،وـٓتو َؾى لَِ ٙن أن ٍع لدن بدالء عد ددٔ .دوى ذـدك اـٓدو َم
وا َُ ْ ٜهبذا اـُجوء إغ اهلل؛ بتُك إطامل اـتي رى ؽْٓدٙ
ٌر َ ٞهذه اـَروب اـتي ٔزـَ ٜ
أهن ٙؾد ؽيُْ ٙهلل ،و َؽ َي َُْ ٙطىل أؾك لَِِْ ُ ٙد ُن أن َدون لدن رَد ٙاهلل يدٙغ ،وؽيُْد ٙطدىل
أؾك لَ ٙون لن اإلخالص هلل يٙغ.
ٍ
أن ّ
ؾول ّ
( )1ؾائدة :أشٙر ُ
وااد ؽْٓم« :اـ َُ ُْ َم! إِ ْن ُؿّ َْْ َ ٜي َُ ُم َأ ّا َؽ َي َُْ ٜذـ ِ َك اِ ْبتًَِٙء َو ْع ِْ َكش إغ ّ
ؿل َأ َا ٍد ِلّ ُْْ ْم ََم ْ َ ْيت ٍَِدد
ؿل
ٙإل ْخ َال ِ ِ ِ
جي ِز ُلوا بِ ْ ِ
ِيف َط َُِه ْ ِ
هلمَ ،ؽً َْاه َأ ْو َغَ ،ؽ ُٓ ّْ َت ٌَٙد ِلّْد ُه
اإل ْخ َال َ
ص ؽٓه َل َع ؿ َْؤه َأ ْا َّن َأط َْام ْ
صَ ،ب ْل َأ َا َٙل َأ ْلره إِ َغ اهللَِ ،ؽِٗ َذا َم ْ َ ْ
اـتوس ِل إغ اهلل يٙغَ :أ ْن َ ْيت ٍَِد َ
ص َ ٍْ ِن َاه ِيف َٔ ٌْ ِّهَ ،و ُ ِزء اـ َى ّن ِ َهبَ ،ٙو َ ْْ َحَ ٝط َدىل ُؿ ّدل
َأ َن ا َـ ِذي َ ْن ُُ ِيف ِل ْثل َه َذا
اـم ْخ ُ
ّ
ااد ِلن َطُِِه ُىن َأ َٔه َأ ْخ َُص ؽِ ِ
و ِ
ٓهَ ،ؽ ُٓ ٌَ ّوض َألره إِ َغ اهللَ ،و ُ َي ُّق اـددّ َطٙء َط َدىل ِط ُْدم اهلل بِ ِدهَ ،ؽ ِحَّٓئِ ٍدذ َ َُدون إِ َذا َد َطد ٙر ِ
اع ًٓدٙ
َ
ْ َ َ ّ ُ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـِ ْ ِ
ف طّْد َادّ هَ ،و َ ّْت َْح ِي َأ ْن َ ّْ َدٕل اهللَ
اـر ّدَ .ؽٗ ْن َم ْ َ ًُْ ٚط ََىل َضّّه إ ْخ َال ُصه َ -و َـ ْو يف َط َِل َوااد!َ -ؽ ُْ ٍَٓ ْ
ْل َعَ ٙبَ ،ٛخ ًٌٙ ٙل ْن َ
بِيِل َـٓس بِ َخٙـِص .أىر -بتق ٍ
ف« :ؽت اـْٙريش ،ذح اد  ٝرؾم (.)3465
َ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
بيدض
ٌد ُ
اـّ ُِودش :اـ َُ ْْ ُو« ،وؾد َس َِدَ َ ّْ ُِدُ ش :إذا َهلَ ٙو َؼ ٌَ َل ّو َذ َه َ
( )2و« ّ
 ٚطن اـفء ،و« َس َدِده َّْدِٓدً اشَ :أهلَدٙه .وبده َؽ َ َ
اـيُامء آ  ٛسورة اـّجم[ ﴾          ﴿ :اـّجم .]61 - 59 :وؾٙل
سٙلدُ ونش سدٙهون .وؾٓدل ؼدا ذـدك .أىدر -بتق ٍ
ّتَِون .وؾٙل اـ َُِٓ « :ٝ
ٙس ر اهلل طّْامِ « :
ِ
اب ُن َط َْ ٍ
دف
سٙلدُ ونش ُل
ُ
ْ
َ
ٍ
ٍ
واختنٙرُ :ل ْي َجم « ٙج اـيروسش ،لٙدة[ :س م د].
ؿثا

35
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ؽِ ْن ؿٙن ٓ نوم ً
ٌ َد
لثال َإٓ آثّع و
وذـك هو
َ
ُ
لوُوب اـٓو ِمَ ،
اخلِٓس ؽُه أن َ ْ ُ
اـنٓٙم ؿام ؿٙن اـنٙحلون لن ؾْل ٌيُون ذـكْ ،
ٍدوا اـنوم ،يّي:
إن ٔزل هبم اـْالء َ َ
َ
إدلٙن
َٔ َو ُوا اـنو َم دو ًل ٙاتى ر ٌع اـْال ُء ،أو َٔ َو ُوا اـٍَٓ ٙم دو ًل ٙاتى ر ٌع اـْالء ،أو َٔ َو ْوا
ِ
ؾراءة اـٍرآن اتدى ر ٌدع اـدْالء ،أو أن يتِدوا اـٍدرآن يف دوم وـُٓد ،ٛأو يف دولع ،أو يف
ٔٙزٓ ،عٙز هلدم ّ
ثالث ٛأ ٙم صٙمل ٙاـْال ُء م زل ً
ؿدل ذـدك ،وعدٙز هلدم أن ُ َثدروا لدن اـددطٙء
ألدور اـددطوة إغ
واـتوب ..ٛأن تٌ ٍَدوا أه َُْم وآبْ ٙم وأراٙلْم وإخواهنم ..أن تٌٍددوا
َ
واـّ د ْ ِا يف لنددٙـ
اهلل يددٙغ
دور اـيُددم اـّددٙؽع واـيِددل اـنددٙـ َ ،
املٍق د ن ؽْٓدد ،ٙوألد َ
ّ
املُِّع ..أن َون هلدم ٌ
رهبدم ،ؽدٗذا َد َطد ْو ُه اسدتجٙب هلدم عدل
طِدل َخِْدي ٌء بٓدّْم وبدع ّ
وطال.
احلجٙج ،دخل بٓ ًت ٙؽٍٙل ـه صدٙاٚ
طّدل ٙهرب احلّن اـْقي رمحه اهلل يٙغ لن َ
اـْٓ« :ٜأـٓس بّٓك وبع اهلل يٙغ ٌ
طِل إذا دطو َده بده اسدتجٙب ـدك؟!ش .ؽددط ٙاحلّد ُن،
ؽدخل واـػص ُ ٛورا َءه ،بحثوا طّه ؽُم جيدوه يف اـْٓ !ٜثدم رعيدوا ـُحجدٙج ؽٍدٙل هلدم:
«ؾد ؿٙن يف اـْٓ ٜوـَن َص َِس اهللُ طىل أطَّٓمش.
ٔيددم! هدي ؾند ٛصددحٓح ،ٛو مددْد هلدد ٙاددد  ٝاـّْددي أن َددون ـدده خْددي ٌء لددن طِددل
صٙـ

 ،إذا دط ٙاهلل بده اسدتجٙب اهلل ـده .وهدذه اخلْ ٙد ٙلدن إطدامل اـندٙحلًّْ ٛدي أن

ؾقوا ؽٓه ؽّٓتدرؿوه ،وأن تٌَدروا ؽدٓام أذْٔدوا
تٌَر ؽْٓ ٙاـّٙس اـٓوم؛ أن تٌَروا ؽٓام َ
ؽٓه ؽٓتوبوا طّه ،وأن تٌَدروا يف أطدامل صدٙحل ٛم ٌيُوهد ٙـٌٓيُوهد ،ٙوأن تٌَدروا يف أن
ٍد اـنٓٙمش أيَ ٙ :بيه .أتىر« :متٙر اـنحٙحش ،لٙدة[ :س ر د].
(َ َ « )1
( )2أىر رمجته يف« :اـٌتواٙت اإلهلٓ ٛذح إسامء احلّّى ـُذات اـيُٓٛش ،ص ،36املجُد إول ،ط .1
ٍ
ٌنٓل يف :اـٌنل اـرابع ،اـنٌ ٛاـث ٛٓٔٙلن صٌٙت ؾْول اـيِل اـنٙـ .
( )3سّٕٓيت ذؿر هذا احلد  ٝاـػ ف لع لز د
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حيٓووا َ
ؿل ذـك بٙإلخالص ،ـَٓدون ذـدك اإلخدالص ؾ ٙددَ هم إغ اهلل يدٙغ .إذا م ٌيدل
راؽع ملٔ ٙزل طُْٓم لن اـْالء وٓ َِن أن ر ٌدع ،ؽْدو
املٖلّون ذـك وم َ ّْ ُووه اـٓو َم ؽال َ
اـذي أٔزـه سْحٔٙه و يٙغ و رى اـْال َء اـّٙزل و رى أه َُه ول ٙهم ؽٓده لدن اـدْالء ،و ّىدر
إـْٓم وهو َ ِي ُىْم و ُ ُِْْم ؿٓف ٍولون برؽع هذا اـْالء ،ولع ذـك ٓ ددؽيون بفدء،
ؿٕهنم حيْون اـْالء وحيْون َر ْؽ َع را  ٛاـٌَر بٕن ر ٌع طُْٓم اـىُِ ٛواـٌَدرة واـٌّدٍ ٛيف
تٌرعدون ٓ :ندولون ،وٓ ُ ند ُّون ،وٓ تيدٙصٌون بٓدّْم
ؿل لَٙن! ؽٙملُِّون اـٓوم َ
وٓ تنٙحلون ،وٓ َ ندّ ون وٓ َ دْ ؽيون ،وٓ ٍولون بٙـُٓدل هلل يدٙغ وٓ دذؿرون وٓ
ُِْ
طُدام ٔٙؽ ًيدٍ ٙولدون بده ،وأمدًُوا
يُنون يف د دّْم و َط َُِْدم ودطدوهتم ،وٓ تيُِدون ً
ُ
أمًٙهلم هب ٙزاد َِ ُٓق اـنخرة طُْٓم ،ؿٕهنم َ ز دون َد ْؽد َع اـندخرة يف
بٙـدٔٓٙ؛ ؿُام ازداد
توسُون إغ اهلل
َؽ ِم اـًٙر اتى ٓ يرعوا! إهنم ٓ ُجيِٓدُ ون أن يرعوا لن ؽم اـًٙر؛ ـذـك َ
يٙغ ّ
توسُون إـٓده
وسوء اإلخالق ،توسُون إـٓه بٙـ َتٍنا واـ َت ٌْر طَ ،
بٙـمٍٙق واـٌّّٙق ُ
اتى ز د طُْٓم إاََ ٙم اـنخرة واتى زداد طُْٓم ثًْ ٙد ٓ ٙتَِّدون لدن اخلدروج لدن
اـًٙر و ٍْون ؽٓه إغ وم ْيثون!!

فوائد
الفنئدة األو

أاددَ َؾ ْ ٜبٙملّدُِع  -وهدي
هذا احلد ْ ُ ٝدع أاددَ عوأدَ ٚاد ّل هدذه املمدَُ ٛاـتدي ْ
ازد ٙد اـْالء اـّٙزل طىل املٖلّع اـٓوم ،وازد ٙد دٙرب ٛاـد ِن وأهُِه واَدوْٙدهم  -وهدو

يف ؾوـدده ^ طددىل ـّددٙن هددٖٓء اـثالثددِ ّْ ُ َٓ « :ٛجدٓ َُ ْم ِمم َدَ ٙأ ْٔد ُت ْم ؽِٓد ِده إِ َٓ َأ ْن َ ددْ ُطوا اهللَ َ َيد َٙغ
بِ َنٙـ ِ ِ َأ ْط َامـ ِ َُ ْمش.
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ٍ
مهه ولّئوـٓ َته؛ ـَٓون ـه طِل صٙـ
وهي اـٍهٓ ٛاـتي ًّْي طىل ؿل أاد أن َون َ
ِ
ي ّْ َئه بّٓه وبع ربه ،و َون ً
ٌرج طَّ ٙلٙ
داوم طُٓه أو ُ َ
طِال ّتحق أن دطو اهلل يٙغ به ـ ُٓ ّ
ٔحن ؽٓه ؿام عٙء يف أـٌٙظ هذا احلد  ٝاملْٙرك املُ ِ
واي لن أاٙد  ٝاـّْي ^.
هذا إلر إولِْ ّ ُ َٓ « :جٓ َُ ْم ِممََ ٙأ ْٔ ُت ْم ؽِ ِٓه إِ َٓ َأ ْن َدْ ُطوا اهللَ َ َي َٙغ بِ َنٙـ ِ ِ َأ ْط َامـ ِ َُ ْمش.
الفنئدة الثنىية
اهلم واـمٌٍ ٛواحلُ ْزن طىل هذا احلٙل ؛ ـٓخرج املٖلّون اـٓوم
حتِل هذه املّئوـٓ ٛلع ّ
ّ
ٍ
ٍ
ِهم اـذي ـن يرعوا
لن هذه اـدَ ْؽّ ،ٛيّي :لن هذا اـًٙر اـذي أصْ َ يف حلى ٛواادة ؾ َ
لّه إغ وم اـٍٓٙل.ٛ
الفنئدة الثنلثة

أن ّىر املرء يف أطامـه اـتي هو ؽْٓ ٙأن ـ ِ َاى :هل ـه ٌ
طِل ؽٓام بّٓده وبدع ر ّبده َ ْند ُُ
ِ
وامليٓٙر اـدذي َ د ِز ُن بده املدر ُء
ٌرج طّ ٙلٔ ٙحن ؽٓه؟ وهذا هو املَ َح ّك
ُ
أن دطو اهللَ يٙغ به ـ ُٓ ّ
ٌّٔه وطِ َُه :هل سٙهم بجزء يف اـدؽع طن إُ َلٛ؟ وهل ـه ؾِٓ ٛيف حتِل ُك املّدئوـٓ،ٛ
َ
ٍ
درع ُ ٓ ٛدْ ؽع طن إُ َل ٛبّ َِْْه؟
أو أٔه يف

( )1واهل َ ّم واـمٌٍ ُ ٛواحلُ ُ
املٌرصع أو طىل طدم إ امن اـّٙس طٙل ٛلن اـنٌٙت اـتي ًّْي أن توؽر يف
زن طىل اٙل املٖلّع ّ
أي داع إغ اهلل يٙغ اتى ثِر عْده ،وـٍد ؿ ٜٔٙهذه اـنٌٙت لتواؽرة طىل أطىل درعٙت اـَامل يف اـّْي املنوٌى ^،
اتى ؾٙل اهلل

يٙغ ـه[ ﴾          ﴿ :اـَْف ،]9 :وؾٙل ﴿ :

ٍ
[ ﴾  ؽٙصر ،]8 :وؾد استٌٙض املٖـف يف ذح ُك امليٙا ول ٙتي َُق هب ٙلن آ ٍ
ؾرآٔٓ ٛيف سُُّ ٛصو ٓٛ
ٙت
بيّوان« :ـي َُك ِ
بٙخ ٌع ٌّٔك َأٓ َؤوا لٖلّعش ،وهي لتوؽرة طىل لواؾع اـمَْ ٛاـيَّْو ٓ ٛـُِيُولٙت (اإلٔ ٔ.)ٜ
ؽٙرعع إـْٓ ٙـْلؽٙدة.
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ُ
اـيِدل اـندٙـ ؽٗٔده ًّْدي أن َ ددْ ُط َو اهللَ
لٌتوا ،ٙو َلن م َن ـده ذـدك
اـْٙب
ل ٙزال
ً
ُ
إول وسدُٓ ً ٛـ ِ
ٍ
ُ
يٙغ ً
ٓددطو اهلل يدٙغ
بيِل صٙـ ٍ  ،ـَٓون ذـك اـدطُ ٙء
أوٓ أن ٌت طُٓه
َ
به ثْ ًٙٓ ٔٙ
ٕن رؽع اهلل يٙغ طّه وطَّ ٙوطن املُِّع لٔ ٙزل بّ.ٙ
ل ٙزال يف اـوؾُ ٜؽرع ٌ ،ٛول ٙزال يف اـنحُ ٛل َت َّع ،ول ٙزال يف اجلُْد بٍّٓ ٛدتوٓع هبدٙ
ٍ
ِ
بجزء لن لّئوـٓته يف سْٓل د ّه ،وأٔه
حتِل
املرء أن ْذل ـ ُ ِا َي ر َبه سْحٔٙه و يٙغ أٔه ؾد َ

ٍ
استيداد ْ
هحي بٌّّه ولٙـه يف سْٓل اهلل يٙغ.
طىل
ٕن ُ ّ
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الفصل الثنى

خشية اهلل تعن
والعٔفة واالىِكٔفن ُ لً ا حرَمن ما القدِرة لىيهن
والتوبة إ اهلل تعن وفَّكُ الكرُبن لً ا صىنني
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دَفْاُ البالء بنهلل تعن
ؾد ذؿرٔ ٙيف اـٌنل إول أٔه بيد ل ٙأٌرع ٜاـنخرة ً
ؾُٓال بيد دطٙء اـرعدل إول،
ؽددٗن املّوددق ٍددول إٔدده ٓ ر دد ٚأهنددم اددٙوـوا أن ّددتَُِوا أٌددراج اـنددخرة بددٕن دددؽيوا
ّدؽع! هدي لدٕلور ٌة بدٕلر اهلل يدٙغ ،وهدذا
اـنخرة بٕ دَيم ،وـَ ْن دؽيون اـنخرة ؽال
ُ
اـددْال ُء اـّددٙزل هددو ٔد ٌ
دٙزل بددٕلر اهلل يددٙغ؛ ـّٓددتَُِوا لدد ٙدددؽيون بدده هددذا اـددْالء ،ؽ د ْ
ٗن م
اـدؽع ـن ر ٌع اـْال ُء؛ هذا هو امليّى إذن .ـذـك بيدد أن دؽيدوا اـندخرة
ّتَُِوا هذا
َ
ؽُم ّدؽع ،طُِوا أن اهلل يٙغ ل ٙزال ّتىر أن ّدِع دطدٙءهم ،وأن َ درى إخالصدْم بدام
لّدٙؿع
ؾدَ لوا لدن طِدل ٍصدٙـ ٍ ؾدد َؾُِْده اهلل يدٙغ مُندع ـده ؽٓده ،ؽرعيدوا ؿدام ؿدٔٙوا
َ
ـّٓتَُِوا اـدطٙء.
وهذا اـذي ًّْدي أن تيُِده املدر ُء ،وهدو أن دؽدع اـندخرة م َدن بٍدوهتم وإٔدام بدٙهلل
يٙغ ،وأّٔ ٙلودٙـْون اـٓدوم بدٕن ٔددؽع بدٙهلل يدٙغ ..أن ٔددؽع بٙـيِدل اـندٙـ  ..أن ٔددؽع
بٙـتوسل إغ اهلل يٙغ بٙإلخالص يف هذا اـيِل ..أن ٔدؽع بٕاّن لَِ ٙن أن َون لدن
ّ
ٍ
تخا أ َي ٍ
ٍ
طِل دطو اهلل يدٙغ بده ،وإٔدام ختدا أؽهدل
طِل ُ دْ ؽع به؛ ٕن ؿل أاد لّْم م َ ْ
أطامـه اـتي َِن أن ّتجٓ ٚاهلل ـه هب.ٙ
َظؾِ ْؿ َ إذن هذا ادعـى :أٔه ًّْدي أن ددؽع املدرء بدٙهلل يدٙغ ،وؾدد رأى هدٖٓء اـثالثدٛ
طٙؾْتدده؛ ؾددد أٌرعدد ٜاـنددخرة ؽددٕ وا ـٓدددؽيوا َؽٕبد ِ
د ٜاـنددخر ُة ،ؿٕهنددٍ ٙددول هلددمٓ« :؛
َ
ارعيوا ..اـْالء ل ٙزال ؿام هوٍ ،
ٌ
وطِل طىدٓم
دؽع ؿْا دؽيون به هذا اـْالء،
بٙق طَُٓم ٌ
ّجي إٓ هو سْحٔٙه و يٙغش.
توسُون به إغ اهلل ٕٔه ـن ّ
َ
رعيوا ـٓدؽيوا لرة أخرى بدٙهلل يدٙغ .وأىدر إغ اـددؽع اجلد دد اـدذي دؽيدوا بده هدذه
املرة:
اـنخر َة هذه َ
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--------------------------------------------------------------------------------------

 ٚاـَّد ِ
ٙس
ؾٙل اـثٙا يف أاد روا ٙت احلد « :ٝاـ َُ ُْ َم إِ ّا َؿِ ْٜ َٔ ٙيل ا ْبَّ َُ ٛطد ٍمَ ،ؿَٔٙد َْ ٜأ َاد َ
ِ
ِ
اـر َع ُٙل اـّّ ََّ ٙء َ -و َأ َِّٔدي َر َاو ْد ُ َهتدَ ٙطد ْن َٔ ٌْ ِّد ََْ ٙؽْ ٙل َتَّ َيد ْٜ
إِ َ َيل َ -أ ْو ُؿّْ ُُ ٜأا ّْ ََْ ٙؿ َٕ َشدّ َلُ ٙحي ّ
ّ ٚ
ِ
ِ
عش .يّي :عٙءهت ٙسّوات اـٌٍر ِ
اجلداب  ..عٙءهدٙ
اـّّ ِ َ
لّّيُ ،ث َم إِ َهن ََ ٙأ َـد َِ َْ ِ ٜهبَ ٙسَّ ٌ ٛل َن ّ
ؤددزل طُْٓدد ٙاـددْال ُء ّ
واـم ددَ ُة التح ًٔ ٙد ٙلددن اهلل هلددذه املّددََّٓ « ،ٛؽ َج دَ ٙء ْ ّ ِي َؽ َٕ ْط َو ْٓ ُت َْ دِ ٙل َ ٙد ًٛ
َو ِط ْ ِ
ػد َن ِد َّد ًٙرا َطد َىل َأ ْن ُ َ
ع َٔ ٌْ ِّد ََْ ٙؽ ٌَ َي َُد ْٜش .وصددل هبدد ٙاحلددٙل هددذه املددرأة
ختد ّ َظ َب ّْٓ ِدي َو َبد ْ َ
اـنٙحل ٛاملّدَّٓ ٛإغ ذـدك َ « .ؽ َُد َام َؾددَ ْر ُت َط َُ ْٓ َْدَ ٙؾَ ٙـد ْ َ :ٜدَ ٙط ْْددَ اهللِ ا َد ِق اهللَ َو َٓ َ ٌُد َض
ِ
ِ
ِ
 ٚاـَّ ِ
ٙس إِ َيلَ ،و َ َر ْؿ َُ ٜهل َ ٙاملَ َٙل ا َـ ِذي َأ ْط َو ْٓ ُت َْدٙش.
ق ْؽ َُ ٜطّْ ََْ ٙوه َي َأ َا ّ
اخلََ َ ٙم إ َٓ بِ َح ٍّهَ .ؽَ َ ْٔ ٙ
اـذه ٚاـذي أطوٓتْ« .ٙاـ َُ ُْ َم إِ ْن ُؿّْ َُ ٜؽ َي ُْ َُ ٜذـِد َك ا ْبتِ ًَدَ ٙء َو ْع ِْد َك َؽدْ ٙؽ ُر ْج
رؿ ٜهلٙ
أي:
ُ
َ

ِ
ِ ِ
اـن د ْخ َر ُة َش د ْٓ ًئ ّْ َ َٓ ٙد َتوِٓ ُي َ
ي ُر ُع دوا ِلّْ د ُهش .أٌرع دٜ
ون َأ ْن َ ْ
َطَّدَ ٙل دْ َٔ ٙح د ُن ؽٓددهَ ،ؽَ ٌَ ْٔ ٙر َع دَ ٜ
اـنخرة إغ ُث ُُ َث ْٓ َْ ٙؿام يف اـروا  ٛإخرى.
وَ َ َ
اٙل هذا اـرعل اـثدٙا اـدذي َد َؽد َع بده ،ـّدرى لدًّْ ٙدي أن
ؤحٙول ؽٓام ظ أن ُٔ ّ
ٍ
أطامل ُيُنون ؽْٓ ٙهلل يٙغَ ،ون سْ ًْ ٙـددؽع اـدْالء ورؽدع اخلَ ْودٚ
تي َُِه املٖلّون لن
و َون سْ ًْ ٙـتٌر  ٞاـ َُ ُروبٙت اـواؾي.ٛ
ِ
ُ
ُ
اـّدّ ُٛش :صدٙر هبدٙ
املَٙن َعدْ ًبَ ِْ َ :ٙس ٓاتْٙس املٙء طّهَ « .أ ْعددَ َبش
(َ « )1ع ِد َبش
املَدٙن :صدٙر َعددْ ًب ،ٙو ٍدٙلَ « :أ ْعددَ بَ ٜ
َعدْ ٌب .أىر «امليجم اـوسٓطش ،لٙدة[ :ج د ب].
ث لر ٍ
آَ ٝردد ْ ِ
( )2ويف روا  ٛاـّيامن بن ٍ
ات َ ْو ُُدِ ٚلّْد ُه َشد ْٓئًِ ٙلد ْن
بما ر اهلل طّْام ل ُ ٙما إغ صالاْٙ؛ ُ َ َ َ
ت إِ َـ ْٓه َث َال َ َ َ
ِ
ُ
أخـ ُرَ :ؿـدْ َظ ِؿ ْؾـ ُ َح َســَ ًة َم ّـر ًة:
ّْ.ٙ
وسٓٙق احلد  ٝطّدهَ « :ؿ َال َ
َل ْي ُروؽه يف سّ ٛاـٍحطَ ،و َ ْٕ َبى َط َُ ْٓ َْ ٙإِ َٓ َأ ْن ُمتََّّ ُه ل ْن َٔ ٌْ َ
ـال َ -ؾ ُؼ ْؾـ ُ  :واهللِ مـا هـو دونَ َك ْػ ِس ِ
ِ
ِ
اءتْـ ِي ْام َر َأ ٌة َت ْط ُؾ ُ ِمـِـي َم ْع ُرو ًؾـا َ -ؿ َ
ـكَ ،ؾ َل َبـ ْ
َ َ ُ َ ُ
ـَانَ ِل َؾ ْض ٌلَ ،ؾ َل َصا َب افـ َ
ّاس صدّ ةٌ؛ َؾ َج َ
ِ
ِ ِ َ
َ
ـعَ ،و َذ َه َبـ ْ َؾ َـذـ ََر ْت
َظ َ ّعَ ،ؾ َذ َه َب ْ ُث ّم َر َج َع ْ َؾ َذـ َّرتْـي بِاهللَِ ،ؾل َب ْق ُ َظ َؾ ْق َفـاَ ،و ُؿ ْؾـ ُ َ َٓ :واهللِ َمـا ُه َـو ُدونَ َك ْػسـكَ ،ؾل َبـ ْ َظ َ ّ
َاصدَ تْـ ِي بِاهللِ َؾ َلبق ُ ظ َؾق َفا ،و ُؿ ْؾ ُ  :واهللِ ما هو دونَ َك ْػ ِس ِ
ك و َأؽْـ ِي ِظقا َف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
كَ ،ؾ َر َج َع ْ إِ َ ّل َؾـ َ
ـك.
َ َ ُ َ ُ
َْ َ ْ َ
فز َْو ِج َفاَ ،ؾ َؼ َال ََلاَ :أ ْظطقه َك ْػ َس َ
َ
َؾ َؾ ّم َر َأ ْت َذفِ َ
ك َأ ْش َؾ َؿ ْ إِ َ ّل َك ْػ َس َفا...ش ثم سٙق احلد  .ٝوؾدد سدْق خترجيده يف اـٌندل إول ،وأٔده أخرعده اإللدٙم أمحددُ ،
ِٜ
واّّه احلٙؽظ يف «اـٌت ش .وـَّْ – ٙبدٙـرؼم لدن صدالاْ ٙذـدك – ؾدد
واـوِاا يف «اـدطٙءش،
أخودٕت طّددل ٙسد َُ ْ
ْ
ّ

ٌّْٔ ٙيف آخر إلر وؿٙن جي ٚطَُْٓ ٙأٓ َْه ُيف.
َ
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العٔفة واخلو ُ مً اهلل تعن

 ٚاـّ ِ
َٙس إِ َ َيلش.
َِ ٜيل ا ْبَّ َُ ٛط ٍم ،ؿَْ ٔٙ
«اـ َُ ُْ َم إِ ّا ؿَْ ٔٙ
ََ ٜأ َا َ

د :ٜددَ ٙطْدددَ اهللِ ا َ د ِدق اهللَش .أيَ :خ د ِ
دض
ف اهللَ « ،و َٓ َ ٌُد َ
ٍددولَ « :ؽ َُد َدام َؾدددَ ْر ُت َط َُ ْٓ َْددَ ٙؾَ ٙـد ْ َ ْ
ٌهه إٓ بام ُ ر اهللَ يدٙغ
اخلَََ ٙم إِ َٓ بِ َح ٍّ ِهش .و َا ٍّ ُه اـزواج ،وـٓس ا ٍّ ُه اـزٔ ،ٙأيَ َ ٓ :
لن زواجٍ .

ِ
 ٚاـَّ ِ
احل ٚإول اـدذي ا َد َطدى م
ٙس إِ َ َيلش ٓ ،شك أن
َ
ق ْؽ َُ ٜطّْ ََْ ٙوه َي َأ َا ّ
ؾٙلَ « :ؽَ َ ْٔ ٙ

حيدث طّددلٙ
ا ٚاـمْوةُ ،ا َ
َن هلل يٙغ ،وإٔام ؿٙن َ
 ٚأن ٍيض لَّْ ٙو َص َره  ،وهو لْ َ ٙ
وًى اـمْوات طىل اـّٙس اـٓدوم أو َ
ؿدل دوم ،واحلد ٚاـثدٙا هدو أهند ٙؾدد أاْْد ٙـي ٌَتْدٙ
وـَرالتْ ٙوخلوؽْ ٙلن اهلل .هذا لن ٔٙآ ،ٛولن ٔٙآ ٛث :ٛٓٔٙـيُه أاْْ ٙبام ؿ ٜٔٙاـّدْٚ
ارؿتده إغ
ؽٓه أن توب إغ اهلل ،وأن رعع إـٓهً .ات إذن يف ؾُْه هدذه
ُ
اـيواصدف اـتدي َ
املحرم ،ؽدٗذا بدٌّس اـيٙصٌد - ٛأي طٙصٌد ٛاملحْد - ٛهدي اـتدي ارؿتده إغ اخلدا .ؽَٔٙدٜ
َ
اـيٙصٌ ٛإوغ طٙصٌ ً ٛسٓئ ٛشٓو ،ٛٓٔٙوؿ ٜٔٙاـيٙصٌ ٛاـثٔ ٛٓٔٙتٓج ً ٛـُخدوف لدن اهلل يدٙغ
اـذي و َـد يف ؾُْه لن لوطى ٛاملرأة املَّّٓ.ٛ

 ٚاـّ ِ
ْدَ ٜ
 ٚا َـ ِدذي َأ ْط َو ْٓ ُت َْدٙش .أي
َٙس إِ َ َيلَ ،و ََرؿ ُ
اـدذ َه َ
ْق ْؽ َُ ٜطّ ََْْ ٙو ْه َي َأ َا ّ
ٍولَ « :ؽَ َ ٔٙ
دك ا ْبتِ ًَدَ ٙء َو ْع ِْد َ
دَ ٜذـِد َ
دكش .وهدذا هددو
ْدَ ٜؽ َي ُْ ُ
اـددٔٔٙا اـتدي أطوٙهدد ٙإ ٙهد« .ٙاـ َُ ُْد َم! إِ ْن ُؿّ ُ
( )1و َؽ ّض اخلِ َ ٙم هّ ٙؿّ ٛ ٙطن اـوطء؛ ذؿره اإللٙم املّذري يف «اـ ؼٓ ٚواـ هٓٚش .وذؿر بيض اـيُامء أٔه املراد بده هّدٙ
َؽ ّض اـَْٙرة ،وـَن هذا ٓ ّتٍٓم لع روا  ٛاـدّيامن بدن بمدا

واّدن إسدَّ ٙدهٙ
 طّدد أمحدد واـودِاا يف «اـددطٙءشَ

ُ
ُ
اـرعدل
ٌٌ أ ًه ٙملٙذا جلدٕ هدذا
احلٙؽط  -أهن ٙؿ ٜٔٙلتزوع ٛوهل ٙطٓٙل؛ ـذـك ؽٙمليّى إول هو
امليتِد .و َؿ ْو ُهن ٙلتزوع ًّ ُ ٛ
َ
إغ املراودة ً
بدٓ لن زواعْ.ٙ
ِ
ٍ
اـو َصرشّ :
صٙر .ؾدٙل اهلل يدٙغ   ﴿ :
مه ٌٛ؛ ؽْي َو َص ُرهَ .
ومجْع « َ
(َ « )2
اـو َص ِرشَ :أ ْو ٌ
ؿل اٙع ٛؿٙن ـنٙاْْ ٙؽَْٓ ٙ
[ ﴾إازاب .]37 :أىر -بتق ٍ
ف ٍ
ؿثا« :ـّٙن اـيربش ،لٙدة[ :و ط ر].
ّ
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اـٌٓنل :ؿٙن احل ٚإول ـُمْوة ،و ر د أن ٕ ْٓ ٙوأن دؽع يف هذه اـمدْوات لدٍ ٙدوم
املحرلددٙت،
بدده وحينددُه هبدد ،ٙإذا بٙحلدد ٚاـثددٙا هددو خددوف اهلل ،و َؾ ِْددع اـددٌّس طددن َ
اـذه ٚؿُده هلل
وآٔخالع طن ُك اـمْوات واـّزوات ،وطالو ًة طىل ذـك أن ك هذا
َ
ِ
سدْ ٚـ ُٓ َح ّندل بده
ٓ ٚبِِّْْه ؿْا ًة لن اـَْ ٙر ،ؽٗذا به
ٌ
يٙغ .هذا اـذه ٚاـذي ؿٙن س ُٓن ُ
احلَّّ َ ،ٛرك ذـك ؿُه خو ًؽ ٙلن ربه ،رك ذـك ؿُه لدن خمدٓ ٛاهلل يدٙغ ،درك ذـدك ؿ َُده
َ
ـيل اهللَ أن توب طُٓده ..أن ًٌدر ـده ..أن تجدٙوز طّده .درك ذـدك ؿُده ـَٓدون ً
أهدال أن
ً
لٍْوٓ هبذه اـتوب ٛطّد اهلل يٙغ.
َون وبته هذه لٍْوـ ً ،ٛأو أن َون هو
«اـ َُ ُْ َم! إِ ْن ُؿّ َُْ ٜؽ َي ُْ َُ ٜذـ ِ َك ا ْبتِ ًََ ٙء َو ْع ِْ َ
دكش .أىدر :يف اـُحىد ٛاـتدي ًدا اٙـده لدن
ِ
ودؽيْدَ ٙإٓ
اـمْوة املحرل ٛإغ آٔقاف طّْ ،ٙم َن هّٙك لِّ ٙيه لدن إؿدامل شدْو ه
دٕثا هدذه املوطىد ٛيف ؾُْده  ،ثدم زاد طدىل
خوف اهلل يٙغ ..إٓ اسدتحُٓ ٙؤه لدن ربده ،إٓ
ُ
ُ
روج طام ؿٙن ؽٓه لدن ُضُد ٍم بدٕن درك َ
املدٙل ؿ َُده هلل يدٙغ« ،إِ ْن
ذـك :املجٙهد ُة ـٌّّه ،واخل ُ
ُؿّْ َُ ٜؽي ُْ َُ ٜذـ ِ َك ابتِ ًَٙء وع ِْ َك َؽ ٌَرج َطَّ ٙلَٔ ٙحن ؽِ ِٓهش أو « َؽْ ٙؽرج َطَّ ٙلَٔ ٙحن ؽِ ِ
ٓدهش ؿدام يف
َ ْ ُ
ُ ْ
َ ْ ُ
ّ ْ
ْ َ َ ْ
َ
ِ
اـن ْخ َر ُة َش ْٓ ًئَ ،ٙـَِ ْن َٓ َ ّْ َتوِٓ ُي َ
ي ُر ُعوا ِلّْ ُهش.
ون َأ ْن َ ْ
اـروا  ٛاـثَ « ،ٛٓٔٙؽَ ٌَ ْٔ ٙر َعَ ٜ

س َؽده َط ّدام ُ ِر ددُ .
اـر ُع َل َ ٍْ َِ ُيه َؾ ِْ ًي ،ٙو َأ ْؾ َِ َيده ؽدَ َِ ٍَ ْٔ ٙعَ :ؾ َْ َدره وأ َذ َـد ُه .وأ ًهدَ « ٙؾ َِ َ
(« )1اـ ٍَ ِْ ُعش :لندر « َؾ َِ َعش َ
دع ُؽالًٔدٙشَ َ :
ٓدل ،مجيْد« ٙل ٍَ ِ
بده رأس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
اـٌ ِ
دٙل ُعشَ :
ؾدٙل اهللُ َيدٙغ:
دب َ ُ
ِ ُ
اـدر ُ
َ
ِ ُب به َ
أسْ ،أو ؿدٙمل ْح َج ِن ُ ْ َ
و«امل ٍْ َِ َي ُٛش :اـ َي ُِو ُد لن َاد د ُ ْ َ

﴿[ ﴾   احل .]21 :ٞأىر -بتق ٍ
ف ٍ
ؿثا« :ـِّٙن اـيربش و « ٙج اـيروسش و«أسٙس اـْالؼٛش ،لٙدة[ :ق م
ّ
ّ

ع].
ِ
ِ
ِ
( )2وأىر إغ روا  ٛأخرى ـُحد ٝ؛ ٍول ؽْٓ ٙذـك اـرعلَ « :ؾ َؾ ّم ـ ََش ْػت َُفا ْار َت َعدَ ْت م ْن ََتْتيَ ،ؾ ُؼ ْؾـ ُ َ :مـا َفـك؟! َؿا َفـ ْ :
ِ
ـؿغَ .ؾ ُؼ ْؾ ُ ِ :خ ْػتِ ِقه ِف ِ ِ
ِ
س ْـت َُفـا» .و ُدك اـروا د ٛأخرعْد ٙاـودِاا طدن
َأ َخ ُ
اف اهللَ َر ّب ا ْف َعا َف َ
افشدِ ة َو َل ْ َأ َخ ْػـ ُه ِف ّ
افر َخـاء!! َؾ َ َ
اـّيامن بن بما واّّْ ٙاحلٙؽظ ؿام أذٔ ٙيف اـٌنل إول.
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رؾع افصخرة ظن صدر إمة :إصدار  4.0مسو ّدة

--------------------------------------------------------------------------------------

االىكفن لً احملرمن
و ددتيُم املددرء هددذه املّددٕـ ٛو دددطو اهلل هبدد ،ٙوه دي لّددٕـ ٛاـتيٌددف طددن املحرلددٙت،
وآٌَٔٙف طّْ ٙخو ًؽ ٙلدن اهلل يدٙغ وخمدٓ ً ٛلّده ،ولدن ا ّصالطده طُْٓد ،ٙوأن ٖؿدد هدذا
اخلوف لن اهلل بام ُ تْيه لن طِل صٙـ ٍ ؛ لن صدؾ ٛوؼاه ٙهلل َ
عل وطال .ؽدٗذا َد َرك املدر ُء
املحرلٙت ؿ َُْ ٙاـتي ٍدر طُْٓ ٙهلل يٙغ ،ثم ندَ ق بيده ٙبامـه عًْ ٙدا ـٌّّه طىل لدٙ
هذه َ
ؽيلِ ،
وشك أن َون ذـك لن إطامل املٍْوـ ٛبّٓه وبع ر ّبه؛ خٙص ً ٛإذا ؿٙن هذا اـيِدل
ُ
م َ َوُِ ْع طُٓه أادٌ إٓ صٙاْه ؽٍط ور ّبه َ
عل وطال املُوُِ ُع طىل ؿل رء.
َدف طدن املحرلدٙت؟ وشدك املدرء أن ٍدع يف
ادرء حقـئذ هذه ادعاّن :ؿٓف َ ّْ ّ
ؾقتعؾم ُ
املحرم؛ يف اـّىر املحرم ً
لثال ،أو يف اـّامع املحرم ،يدتُس اـّىدرات أو اـَدالم أو ؼداه،
ىن أن اـّٙس ٓ راه ،ؽٗذا به ّقف طدن ذـدك ؿُده إغ رؤ د ٛاهلل ـده واصدالع اهلل طُٓده،
و قدف ؾُْده وبقده طدن ذـدك املحددرم ،وهَدذا ؿدل املحرلدٙت اـواؾيد ٛحتد ٜقددف
اجلوارح ،ؿٙـُّٙن يف ِ
اـًْٓ ٛواـَّ ِِِٓٛ؛ ُ َراه ـو ؿٙن لًتُ ٙب ُه هذا لوعو ًدا ملَ ٙاؼتٙبه ،وـو ؿدٙن
ِ
ختٙف لّه ،وبّٓك وبع اهلل ٓ َ ّتحٓي ْ
أن ٌيدل
ٔم طُٓه ُ ،راك
ُ
اـذي َ ّ ّم طُٓه لوعو ًدا لَ ٙ
ذـك؟!
اـّْدي ـُِدرء
ْدع هبدٙ
ّ
ؿ ٜٔٙهذه اـمْوة يف هدذا احلدد  ٝلدن أطىدم اـمدْوات اـتدي ُ ّ
ـغ
املٖلن ؿٓف
ّ
ـن َي ْض َـؿ ُن ِل َمـا َب ْ َ
طام دوهن ٙلن املحرلٙت .ؾٙل رسدول اهلل ^َ « :م ْ
َّف َ
َفـ ْح َق ْق ِه َو ِر ْج َؾ ْق ِه َأ َْ َؿ ُن َف ُه َ
الـّ َةش .
( )1أخرعه اإللٙم اـْخٙري (َ )6474ط ْن َس ْْ ِل ْب ِن َس ْي ٍد
ِ
ِ
 ،]18و َؾ َٙل َر ُس ُ
اـْخدٙري (،)6475
ـراَ ،أ ْو فِ َق ْص ُـؿ ْ ش .أخرعده
ّ
ول اهلل ^َ « :م ْ
ـن ـَـانَ ُيـمْ م ُن بِـاهللِ َواف َق ْـو ِم أخ ِـر َؾ ْؾ َق ُؼ ْـل َخ ْ ً
ِ
ـك َيــا ُم َعــا ُذَ .و َهـ ْـل َي ُؽـ ّ افـّــا َس ِف افـّـ ِ
ـك ُأ ّمـ َ
دُم ( )74لددن اددد  ٝأِب هر ددرة لرؽو ًطدد ،ٙوؾددٙل ^َ « :ثؽ َؾ ْتـ َ
ـار َظـ َـذ
ولّد ٌ
لرؽو ًط .ٙوؾٙل

=
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يّي :لن هِن ـَّٔ ٙه و َؽرعه ،ؽٙـّْي ^ َٙلن ـه اجلِّ ،ٛ
ولن َث َم ؿٙن هذا احلدٙل
ٌ
ْ َ
ّ
َ
ِ
بقده
َف
عوار َاه طن هذه املحرلٙت ،يّيّ َ :
اـذي ًّْي أن تيُِه املرء :ؿٓف ّ
َف َ
وـّٔٙه وسِيه و دَ ه ِ
مُند ٙـدهْ ،
إن َ َُد َم
ورع َُه ؽال تحرك رء لدن ذـدك إٓ هلل يدٙغ ً
حيُِده طدىل هدذه
ؽُه ..وإن سَ ٜؽُه ..وإن لمى ؽُه ..وإن ؾيد ؽُه سدْحٔٙه و يدٙغْ َ ٓ ،
اـمْوات دْ ُ ٛاـٌّس ولُْٓ ٙإغ هذه اـّزوات ٓ ،حيُِه طُّْٓٔ ٙدُٓٔ ٙه ـر ّبده ،وؼٌُ ُتده طدن
آخر دده ،وـٍددٙء اهلل ـدده سددْحٔٙه و يددٙغ واّددٙبه ،ؽَٔٙدد ٜهددذه اـٍندد ٛإذن زا ًدا ـُِددٖلّع
حرلدٙت ،هدو ٍددر طُْٓدٕ ،ٙهند - ٙأي ُدك
ـٓتحرؿوا يف اٌظ اجلوارح لن َؿ ٌّْ ٙطدن املُ َ
اجلوارح  -هي اـتي ييص اهلل يٙغ و ٍوم هبذه أؽٙت واجلّٙ ٙت.
املحرلٙت ابتدا ًء .
واـٌ ٙدة اـتٙـٓ :ٛأٓ ُ وؾع املر ُء ٌّٔه يف َ
وه ِفم َ -أو :ظ َذ مـ ِ
وج ِ
َاخ ِر ِه ْم  -إِ ّٓ َح َصائِدُ َأ ْف ِســَتِ ِف ْم؟ش .أخرعه اـ لذي ( )2616وؾٙلَ « :ه َذا َا ِد ٌَ ٝا َّ ٌن َص ِحٓ ٌ ش.
ُ ُ
ْ ْ َ َ
ان اهللِ َٓ ي ْؾ ِؼي ََلا ب ًآ ،ير َؾع اهللُ ِِبا درج ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتَ ،وإنِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اـّْي ^ َؾ َٙل« :إنّ اف َع ْبدَ َف َق َت َؽ ّؾ ُم بافؽَؾ َؿة م ْن ر َْ َو
و َط ْن أِب ُه َر ْ َر َة
َ ََ َ
َ َْ ُ
ُ
َطن ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اـْخٙري (.)6478
اف َع ْبدَ َف َق َت َؽ ّؾ ُم بِافؽَؾ َؿة م ْن َشخَ اهللِ َٓ ُي ْؾؼي ََلا َب ًآَْ َ ،ي ِوي ِ َِبا ِف َج َفـ َّمش .أخرعه
ّ

ومهد ٙاـي ْىدام ِن اـ َُ َدذ ِ
ِ
دَ ٜط َُد ْٓ ِْ َام إَ ْسدّ ُ
حل َٓ ْٓ ِهش  -بِ ٌَ ْت ِ َ
َٙن ُط ُُ ادوا َو ُسد ٌْ ًال ،أشدٙر ^ لد ٙبٓدّْام إغ
ان َ ّْ ُْ ُ
حل ٍيَ َ َ ُ ،
اـال ِمْ َ -ثّ َٓ ُْ َ ٛ
(ْ َ « )1
اـُّٙن ؿام أذٔ ٙأطالهَ .ؾ َٙل اـ ّوِْٓي :و َطن بي ِه ِْم« :من ي ْضؿن ِل فِسا َكهَ »...أيَ :ذ ـِِّ ِٔٙه وبو ِ
اد َر ُهَ ،و َا ٌِ َى ُه َط ِن اـد َت ََ ُّ ِم
ْ َ َ َََ
َ ُ
ْ َ ْ َ َ ْ
ّ َ ْ َْ
ٍ
بِام َٓ يّ ِ ِ
ٓه َو َ ُِ ُه ِممَِ ُ ٙ
وقَ ،و َؽ ْر َع ُه بِ َٕ ْن َ ُندو َٔ ُهَ ،أ َْ َدِ ُن َـد ُه ُد ُخ َ
 ٚاـ َُ ٌْ َر َواـ ٌُ ُّ َ
بتقدف واختندٙر:
دول اجلَّ َِد .ٛأىدر-
وع ُ
َ َْ
ّ
آؽٙت ؿثداة ًّْدي أن حيٌدظ اـيْددُ
«لرؾٙة املٌ ٓ ٙش ـُِال طظ اـٍٙري ،)3025/7( ،صْي ٛدار اـٌَر1422 ،هد .وـُّٙن ٌ
ُ
ُ
واجلددال ،واخلندول ُ ،ٛواـتٍَ ّيدر يف
واخلوض يف اـْٙصل ،واملِدرا ُء،
وؽهول اـَالم،
لّْ ٙـَّٔٙه؛ لّْ« :ٙاـَال ُم ؽٓام ٓ يّي،
ُ
ِ
ِ
اـّ ْجع واـٌنٙا ٛواـتنّّع ؽٓه ،واـ ٌُ ُ
 ٚوبذاءة اـُّٙن ،واـُي ُن إل ٙحلٓوان أو مجٙد أو
واـّ ّ
حش َ
اـَالم بٙـتمدّ ق و َ ُّف َ
إّٔٙن ،واـًّٙء ،واـّخر ُ ٛوآستْزاء بٔٙخر ن ،وإؽمٙء اـٌ ،واـوطْدُ اـَٙذب ،واـَذب يف اـٍدول واـِٓدعِ ،
واـًٓ َْد ُ،ٛ
ُ
َ
ُ
ُ
ُخندد ٙوبتق د ٍ
ِ
ٍ
َع اـددذي د ّدد بددع املتيددٙد َ ْ ِ
واـّ َِِِٓد ُ ،ٛوذو اـُّددِ ْ ٔٙ
ف لددن
ع ؽ د َُٓ ُّم ؿد َدل وااددد بَددال ٍم ُ واؽ ٍُددهش .أتْددى ُل َ ً
«اإلآٙءش.
واهلدم هبد ،ٙو ّ
اـّْدي
ددل طدىل ذـدك ادد ُٝ
اـَف طّْ ٙبيد اـٍدرة طُْٓٙ
ّ
املحرلٙت ابتدا ًء أؽهل لن
ّ
ّ
( )2ؽيد ُم اـوؾوع يف ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اب ك ََش َل ِف ِظ َبا َد ِة اهللَِ ،و َر ُج ٌـل َذـ ََـر اهللَ ِف
^؛ َؾ َٙلَ « :ش ْب َع ٌة ُيظ ّؾ ُف ُم اهللُ َي ْو َم افؼ َق َامة ِف ط ِؾه َي ْو َم َٓ ط ّل إِ ّٓ ط ّؾ ُه :إِ َما ٌم َظاد ٌلَ ،و َص ّ

=
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الوقو ليد أوامر اهلل تعن وىواهيه واحلينء ميه

واـٌ ٙدة اـتٙـٓ :ٛأن َون املرء و ّؾً ٙؽ ٙطّد ألر اهلل يٙغ ؛ ؾٙـ ٜـه« :ا َ ِق اهللَ َو َٓ َ ٌُ َض
ِ
ِ
قد ْؽ ُٜش
ق ْؽ َُ ٜطّْ َْٙش ،م ٌيل شٓ ًئ ،ٙواـٌٙء هّ ٙيف ؾوـهَ « :ؽَ َ ْٔ ٙ
اخلََ َ ٙم إ َٓ بِ َح ٍّهش .ؾٙلَ « :ؽَ َ ْٔ ٙ
ـُتيٍٓ . ٚؾٙـ« :ٜا َ ِق اهللَش ..ؽٍٙم املَّع ر يدُ لن خمدٓ ٛاهلل يدٙغ!  .ؤحدن  -يف
ج ِد ،ورج َل ِن ََتَابا ِف اهللِ ،ورج ٌل دظ ْته امر َأ ٌة َذ ُ ِ
مج ٍ
َخ َل ٍء َؾ َػ َ
ـال إِ َػ َك ْػ ِس َـفا
ات َمـْص ٍ َو َ َ
ّ
اَ ْ َظ ْقـَا ُهَ ،و َر ُج ٌل َؿ ْؾ ُب ُه ُم َع ّؾ ٌ ِف ادَ ْس ِ َ َ ُ
ََ ُ َ َ ُ َْ
ٍ
اهاَ ،حتّى َٓ َت ْع َؾ َم ِص َم ُف ُه َمـا َصــَ َع ْ َي ِؿقـُـ ُهش .أخرعده اـْخدٙري (- )6806
َؿ َال إِ ِّن َأ َخ ُ
اف اهللََ .و َر ُج ٌل َت َصدّ َق بِ َصدَ َؿة َؾ َل ْخ َػ َ
ُ
ف طدن املحرلدٙت
ؽندٙا ٚاـًدٙر ملَد ٙؿد َ
ولُّم ( )1031يف صحٓحْٓام لن اد َ ٝأبِى ُه َر ْ َر َة لرؽو ًط.ٙ
واـٌُظ ـه -
ُ
ٌ
املحرلدٙت ابتددا ًء  -لدع
اهلم هب ٙواـٍدرة طُْٓ ٙاستجٙب ـه اهللُ اـدطَ ٙء ور َؽع طّه اـنخرةَ ،أ ّل ٙأاد اـّْي ٛؽُم ٍدع يف ّ
بيد ّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ولّن ٚوهي راؼْ ٌ - ٛؽٙختٙره اهللُ لدن هدٖٓء اـّدْي ٛاـدذ ن ى ُّْدم اهلل يدٙغ يف
و ّؽر اـدواطي ل ْن َؿ ْون املرأة ذات مجٙل
ضل إٓ ضِ ُّه ّ
ض ُّه وم ٓ ّ
عل وطال ،واهلل يٙغ أطُم.
ِ
(« )1و ّؾٙفش يّي :ؿثا اـوؾوف .و«واـوؾوف طّد ألر اهلل يٙغش ؿّ ٌٛ ٙطن التثٙل املرء هلدذا إلدر ،وآهدتامم بده ،وطددم
ىٙوزه .وؿٙن ذـك دأب اـنحٙب ٛر اهلل طّْم ٓ ،سٓام اـنحِٙب اجلُٓل طِر بن اخل ّوٙب ؿام ورد يف احلدد َ « :ٝأ َن
دن َأ ِخ ِ
س ْب ِ
ٓده احلُد ّر ْب ِ
دن َبددْ ٍرَ ،ؽَّدزَ َل َط َدىل ا ْب ِ
دن ُا َذ ْ ٌَد َْ ٛب ِ
ٙس ر اهلل طّْام َؾ َٙلَ :ؾ ِد َم ُط َٓ َّْٓ ُْ ٛب ُن ِا ْن ِن ْب ِ
دن َؾد ْٓ ِ
َط ْْدَ اهللِ ْب َن َط َْ ٍ
دن
ٙب َجم ُِْ ِ
دوٓ ؿَدُٔ ٙوا َأ ْو ُشد ََْ ،ًٙٔ ٙؽ ٍَ َ
دٙو َر ِ ِه؛ ُؿ ُْ ً
َٙن ِل َن اـَّ ٌَ ِر ا َـ ِذ َن ُ دْ ِٔ ِْٓ ْم ُط َِ ُرَ ،وؿ َ
ِا ْن ٍنَ ،وؿ َ
دٙل
دس ُط َِ َدر َو ُل َم َ
دح َ
َٙن اـ ٍُ َرا ُء َأ ْص َ
ُطَّٓٓ ُِٓ ٛب ِن َأ ِخ ِ
دٙل ا ْبد ُن َط َْ ٍ
ٓه ٙ َ :ا ْب َن َأ ِخي! َه ْل َـ َك َو ْع ٌه ِطّْدَ َه َذا إَ ِل ِا َؽت َّْت َْٕ ِذ َن ِيل َط َُ ْٓ ِه؟ َؾ َٙلَ :س َٕ ْست َْٕ ِذ ُن َـ َك َط َُ ْٓ ِدهَ .ؾ َ
دٙس:
َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٙست َْٕ َذ َن ـ ُي َٓ َّْٓ ََ ،ٛؽ َُ َام َد َخ َل َؾ َٙل ٙ َ :ا ْب َن اخلَ َو ِ
دم بِ َدٕ ْن
جلزْ َلَ ،و َلْ َ ٙحت َُ ُم َب ََّّْٓ ٙبِٙـ َيدْ ل! َؽًَه َ
ُ ٚط َِ ُر َاتَدى َه َ
ٙب! َواهللِ َلْ ُ ٙيوَّٓ ٙا َ
َؽ ْ
ٍَع بِ ِهَ .ؽ ٍَ َٙل احلرَ ٙ :أ ِلا املُْٖ ِلِّعَ ! إِ َن اهللَ َ ي َٙغ َؾ َ ِ ِ
دٙل ـَِّْ ّٓده ^[ ﴾      ﴿ :إطدراف:
َ
ُّ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
َٙن َو َؾً ٙؽِ ٙطّْدَ ؿِت ِ
ٙوزَ َهُ ٙط َِ ُر ِاعَ َ َال َهَ ٙط َُ ْٓ ِهَ ،وؿ َ
اـْخدٙري
َٙب اهللِش .أخرعه اإللُ ٙم
ّ
َ ،]199وإِ َن َه َذا ل َن اجلَٙهُِعَ َ .ؽ َواهللِ َلَ ٙع َ
( )7286طن ابن ط ّْٙس ر

اهلل طّْام لوؾو ًؽ ٙطُٓه.

ٌ
( )2اـٌٙء هّ ٙـُتيٍٓ ،ٚيّيٌٓ :د اـيوف لع اـ ٓ ٚبدون أٌنٙل؛ ٍول« :دخل ٌ
ؽٌالنش ،أي :دخدل اـثدٙا بيدد
ؽالن
ٌ
ٌ
ؽدالنش إذا
ؽدالن ثدم
إول لْٙذ ًة بال ؽٙصل َو ْؾتِي ،طَس « ُثمش اـتي ٌٓد اـيوف لع اـ ٓد ٚبٌٔٙندٙل؛ ٍدول« :دخدل
دخل بيده بيد ؽ ة لن اـزلن.
( )3ويف روا  ٛاـّيامن بن ٍ
بما ر

اهلل طّْامَ « :ؾ َؾم َتؽ َّش ْػت َُفا و ََهؿ ُ ِِبا ار َتعدَ ْت ِمن ََتْتِي! َؾ ُؼ ْؾ ُ ََلا :ما َص ْلك ِ
ُك؟ َؿا َفـ ْ :
َ ْ َ
ْ
َ
َ َْ
ّ
ِ
غُ .ؿ ْؾ ُ ََلاِ :خ ْػتِ ِقه ِف ِ ِ
ِ
َ
َ
س ْـت َُفـاش .سْق خترجيه يف اـٌندل إول :أخرعده
َأ َخ ُ
اف اهللَ َر ّب اف َعادَ ِ َ
افشدّ ةَ ،ول ْ أ َخ ْػ ُه ف ّ
افر َخاء!! َؾ َ َ
واّّه احلٙؽظ.
اإللٙم أمحدُ  ،واـوِاا يف «اـدطٙءش،
ّ
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هذه إ ٙم اـتي ًّْي أن ٔدؽع ؽْٓ ٙاـْال َء ،ؤرؽع طن أٌُّّٔ ٙك اـنخرات اـتي سدت
طُّٓد ٙؿد َدل اـوددرق  -إذا ؾٓددل ٕادددٔ« :ٙا دق اهللَ ..واددرا ٌم طُٓددك ..و ْ
اخد َش اهللَ ،وطٍَ ٙبده،
واحلّٙب ،وؿذا ،وؿذا...ش .ؽال آَ ٙة ملَ ْن ُ ّٙدي! وؿٕٔدك
وٍط َ ٛإؾْٙل أخرة ،واملوت،
َ
ِ
ي ِّف به ،ؿدام ذؿدر املدوغ َ
عدل وطدال   ﴿ :
ٓ ُ ذ ّؿره بر ّبه
اـٍٙدر طُٓه أن َ ْ
                

[ ﴾         إطراف.]99-97 :
«ا َ ِق اهللَش .يّيَ :خ ِ
ف ِلن ربكْ ََ ..ع َ
بّٓدك وبدع ر ّبدك وؾ ٙد ً ٛمتّيدك ممَدٙ
ف اهللََ ..خ ْ
ـئال َ
ختٙف لّه طّد اهلل يٙغ يف اـدٔٓ ٙوأخرة؛ َ
ّتىدر َك دوم اـٍٓٙلدٛ
ّزل طُٓك طٍُ ٙبده أو
َ
حرلٙت .
لّه اـيذاب إـٓم ،ؽٓحُِك ذـك طىل آستحٓٙء لّه واـَ ّ
َف طن ُك املُ َ
اإلّْٔ َ ِ
ِ
ِ ِ
اـػدعُ :خ ُُ ٌدق
احل َُٓ ٙءش ِيف اـ ًَُّْ ٛ
َا َوأَْ َّ ٌٙر ي ي ْ ِ َ
(َ ْ « )1
دٙن لد ْن َخ ْدوف َلدَ ُ ٙيدٙب بِدهَ ،ويف َ ْ
أص ُُه لن «احلٓٙةش ،وهو َ ً ّ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
واحل َُٓ ٙء لن اهلل يٙغ ِل ْن َأ َو ِل َلددَ ِار ِج َأ ْه ِ
دل ْ
دوص؛ َمل ِدٙ
اخلُ ُن
احل ّقَ ْ .
َ ْْ َي ٝط ََىل ا ْعتَّٙب ا ْـ ٍَِْٓ َو َ َِّْع ل ْن اـ َت ٍْنا ِيف َا ّق ذي ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٙضا ليْم ،و َط َُٓ ِده بَِّدٙء سد ُُوؿِ ِْم .وهدو – أي احلٓدٙء لدن اهلل يدٙغ -اَ ٙـد ٌ ٛا ِ
ٙصد َُ ٌِ ٛل ِ
دن
َ
َ
احل ّق ُس ْْ َحُ َٔ ٙه َا ً َ َ ُ ْ َ ْ
ُ
ْ
ُ ُ
ؽٓه ل ْن ُل َال َا َىَ ْ ٛ
ِ
التِزَ ِ ِ
دٙهدَ ِة ِٔ َيد ِم اهلل يدٙغ طدىل اـيْدد،
احل َُٓ ٙء .وأ ًهَ ٙون احلُٓ ٙء ِل ْن ُل َم َ
اج َ ْيىٓ ِم اهلل يٙغ بِٙملَ َو َدة ـهَ .ؽِٗ َذا ا ْؾ َ َ َََٔ ٙو َـدَ َب ّْٓ َُْ َام ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َو ُرؤْ َ ٍْ ٛنا اـيْد ـه ّ
أسْٙب أخرى ذؿرهد ٙاإللدٙم ابدن اـٍدٓم يف «لددارج اـّدٙـَع« ،ؽدٙرعع إـْٓدٙ
عل وطال .وـُحٓٙء
ٌ
ِ
ِ
ين ُخ ُؾ ًؼاَ ،و ُخ ُؾ ُ ا ِ
ل ِم َ
احلَٓم يف احلٓٙء ،ؽٍٙل ^« :إِنّ فؽ ُِل د ٍ
إل ْشـ َ
ـاء» .أخرعده ابدن لٙعده
َ ٚاـمٙرع
ـْلؽٙدة .وؾد رؼ َ
ُ
احل َق ُ
وصححه إـْٙا يف «اـنحٓح «ٛبِجِوع ُصرؾه ( ،)940وامليَّىّ :
اـًٙـ ٚطىل أهل ؿل د دن سدج َٓ ٌ ٛسدوى
أن
()4181
َ
ّ
دتِ ٌم ملَدٙرم اخلدالق ،وإٔدام ُب ِيد ٝاملندوٌى ^ إلمتٙلْد ،ٙوملد ٙؿدٙن اإلسدالم
احلٓٙء ،واـًٙـ ٚطىل أهل د ّّ ٙاحلٓٙءٕٔ ،ه ُل ّ
أذف إد ٙن أطوٙه اهلل أسّى إخالق وأذؽْٙ؛ وهو احلٓدٙء .وؾدٙل ^َ « :
اـْخدٙري
ـاء َٓ َي ْـل ِ إِ ّٓ بِخَ ْـر» .أخرعده
ّ
احل َق ُ
ِ
ِ
ـن ا ِ
ٓح ْٓ ِْامَ ،ويف احلد  ٝاملرؽو ِع« :ا ِ
يـمنُ بِ ْض ٌـع َو ِشـتّونَ ُصـ ْع َب ًةَ ،و َ
يـم ِن».
()6117
ـاء ُصـ ْع َب ٌة م َ
ولُّم ( )60يف صح َ
ٌ
احل َق ُ
إل َ
إل َ
اطي إِ َغ ب ِ
ٙـدذؿ ِْر ََِٕٔده ؿَٙـددَ ِ
ِ
ٓح ْٓ ِْام .وإِٔ ََدام َأ ْؽ َدر َد احلدد ُ« ٝاحلٓدَ ٙءش بِ ّ
دٙؾي ُشد َيٚ
اـْخٙري ()9
أخرعه
َ
ُ
ولُّم ( )57يف صدح َ
ّ
ٌ
دن لّدي ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
دٙل َر ُس ُ
دٙلَ :ؾ َ
ود َؾ َ
اإل امن؛ إِ ْذ ْ
دول اهلل ^:
دٓح ٛاـددّ ْٔ ََٓ ٙو ْأخ َدرة َؽ َٓ ْدٕ َمتر َو َ ّْزَ ِعدر؛ َطد ْن َط ْْدد اهللِ ْب ِ َ ْ ُ
احلَِٓ ّي َيَٙف َؽه َ
آشـتِحق ِ
احلق ِ
ِ
اك ،و َفؽِ ِ
احل ِْددُ هللَِ .ؾ َ
اءَ .ؾ َٙلُ :ؾ ََُّْ ٙ َ ٙر ُس َ
ـن اهللِ
اء م َ
دٙلَ :فـ ْق َس َذ َ َ ّ
ول اهللِ :إََِٔ ٙـّ َّْت َْح ِٓي َو ْ َ
« ْاشت َْح ُقوا م َن اهللِ َح ّ َ َ
ـن ْ ْ َ َ
اء َأنْ َ َْت َػ َظ افر ْأس وما وظى ،و َ َْت َػ َظ ا ْفب ْطن وما حوى ،و َتت ََذ ّـر ادَو َت وا ْفبِ َذ ،ومـن َأراد ِ
احلق ِ
أخ َـر َة ت ََـر َك ِزيـَـ َة افـدّ ْك َقا،
ََ ْ َ َ
َ ْ َ
َ َ ََ َ َ َ
َ
ّ َ ََ َ َ
َح ّ َْ َ
ـك َؾ َؼـ ِـد اشـتَحقا ِمــن اهللِ حـ ّ َْ ِ
ـن َؾ َعـ َـل َذفِـ َ
دووي يف
دذي واسددتًربه (،)2458
واّددن إسددَّ ٙده اـّد ّ
احل َقــاء» .أخرعدده اـ لد ّ
َ
ْ ْ َ َ
َؾ َؿـ ْ
ّ

=
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التوبة اليَصُوح

ِ
اس ٙـُِٖلّع اـٓوم ٕن توبوا إغ اهلل
ؽُتَن هذه اـٍن ُ ٛاحلٍٍٓٓ ٛاـتي وؾي ٜإذن ٔ ِْ ً
لن ؿل املحرلٙت ،وأن ٖ ّؿدوا هذه اـتوب ٛهلل يٙغ بام ؾدلوا لن أطامل صٙحل.ٛ
بيد هذه اـتوب ٛجي ٚأن تحٍق املرء بحٍٍٓد ٛاـتوبد ٛاـّندوح  ،ؽُدٓس ؿدل َلد ْن ؾدٙل:
« ُ ْْ ُ ٜإغ اهللش ؽٍد ٙب ،وـَن ـُتوب ٛآٍٍتْ ٙاـتي ًّْي أن ْٙدر املدرء إغ إضْدٙر آثٙرهدٙ

ِ
اـػ ُع لن رك احلٓدٙء ،ؽ ٍَ َ
ّـاس
«املجِوعش ( 105/5ط .دار اـٌَر) .ويف املٍٙبل ؽٍد َ
دٙل اـَِّْد ّي ^« :إِنّ مِم ّـا َأ ْد َر َك افـ ُ
رهْ َ ٚ
ل ِم افـّ ُب ّـو ِة إُ َ
ِم ْن َـ َ
ٙصدّ َْع َلدٙ
اصــ َْع َمـا ِصـ ْئ َ » .أخرعده
اـْخدٙري ( .)6120ؽٍوـده« :إِ َذا َم ْ َ ّْد َت ْح ِي َؽ ْ
ّ
وػ :إِ َذا َل ْ ت َْسـت َْح ِي َؾ ْ
ِشئ َْٜش ـُتْد د لن ِ
ئ ٜؽّوف ََدرى
ؾْٓل ؾوـه يٙغُ [ ﴾       ﴿ :ؽ ّنُِ ْ ،]40 :ٜأي:
اصّع لِ ٙش َ
ْ
ِ
أه ٌل ٕن ُ ٍٙل ـك ْ
شئ ،ٜو ُ ْ َي ٝطُٓه ،و تَْدع ـدك ؽّدُ ٙد اٙـدك ثدم
اؽيل لَ ٙ
أبُٓ ٜـزو َم احلٓٙء َ
ؼ َٓه ،ؿٕٔه ٍول :إذا َ
ؽْٕٔ ٜ
ِ
ْٜش  -أ ْل ٌدر بِيّدى اخلدِ؛ أي :إذا م خت َ
طُِد ٜلدٙ
ْدش لدن اـيدٙر
َ
ٙصّ َْع َل ٙشدئ َ
ُىٙزى به .أو هو – أي ؾوـه« :إِ َذا َم ْ َ ّْ َت ْح ِي َؽ ْ
ِ
ارلده طُٓدك.
َ
املحرلٙت ٌ
جيٙز ك طىل طدم لْ ٓٙدك بدام ّ
رادع ،وسَٓٙؽئك اهللُ طىل ؽ ْيُك و ُ
شئ ،ٜوم ر َدطْك طن لواؾيَ ٛ
ؽٗن َلن م ُ ي ّىم ر َبه ؽُٓس لن اإل امن يف رء ،وؾٓل ؼا ذـك .أىر  -بتقف ٍ
وهذا وبٓا شد د؛ ّ
ؿثدا« :ؽدٓض اـٍدد رش
ّ
ـُِّٙوي ،و«طون امليْودش ـمِس احلق اـيىٓم آبٙدي ،و«لدارج اـّٙـَعش ٓبن اـٍٓم  -رمحْم اهلل يٙغ.
ٍ
ِ
ِ
بتقدف« :ـّدٙن اـيدربش
ـِس؛ اـذي هدو اـٍودن .أىدر-
واـٌاج؛ ُثالثِ ٌي ُلمت ٌَق لن ا
(« )1اـّ ِّْ ُ
اسش هّ ٙهو :امل ْنْٙح ّ
ٓبن لّىور رمحه اهلل ،لٙدة[ :ن ب ر س].
( )2ؾددٙل

يددٙغ               ﴿ :

                     

[ ﴾        اـتحر م .]8 :ؾٙل اـْخٙري يف «صحٓحهشَ :ؾ َ
ٙل َؾتََ ٙد ُة﴾    ﴿ :

ِ
َٙصح ُ .ٛأتْى ؿالم اإللٙم اـْخٙريِ .ؾ َٓل :سِٓ ٜاـتوبِ ٔ ٛ
ِ
َٙص َحَ َِٕ ٛن ا ْـ َي ْْد َ ّ َْن – أيْ َ :ندُ ق ٌّْ َٔ -ه ؽِ َْٓد،ٙ
ُ َّ
ّ
اـنٙد َؾ ُ ٛاـّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحا﴾ بِ َه ّم اـّّدونَ ،أ ْيَ :ذات ُٔ ْند َ .و َؾ َ
اـراؼد« :ٚاـّ ّْند ش َحت َّدري َؾ ْدو ٍل َأ ْو
َؽ ُذؿ َر ْ
ت بِ َُ ٌْظ املُ ََْ ٙـًََ .ٛو َؾ َر َأ َطٙصم﴿ :ك ُُص ً
دٙل َ
ِ
ؽِيد ٍ ِ ِ
ِ
دحِْ ٜ
اخل َٓ دٙط،
اجل ُْدددش َأ ْي :خ ْوتددهَ .و«اـَّٙص د شَ ْ :
دح َُ ٜـددك ا ْـد ُدو ّدش َأ ْيَ :أ ْخ َُ ْن د ُتهَ ،و«ٔ ََند ْ
دل ؽٓدده َصد َدالحٍُ َ ،ددولََ ٔ« :ند ْ
ْ
اإل ْخ َدالص َأ ْو ِلد ْن ْ ِ
اخل ْٓطَ ،ؽ َٓ ْحت َِِل َأ ْن َ َُدون َؾ ْوـدهَ ﴾ ﴿ :ل ْدٕ ُخو ًذا ِلد ْن ْ ِ
اإل ْاََدٙم .وطدن ُطِدر بدن
َو«اـّ َّنٙحشَ ْ :
دظُ « :ثدم َٓ يدود ؽِ ِ
اـدذُْٔ ٚثدم َٓ ر ِعدعش .و ِيف َـ ٌْ ٍ
اخل ّوٙب – لوؾو ًؽ ٙطُٓه -يف ٌّدا اـتوبد ٛاـّندوحَ « :أ ْن ُ ْدذَِٔ ٚ
ٓدهش.
َ َُ
َ
َ َْ

=
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هلل يٙغ؛ لن آستٍٙل ٛطىل أ ْلد ِره ..لدن اخلدوف أن دراه آد ٝهندٙه ،أو أن ٌتٍدده آدٝ
ِ
ُدع طُٓده يف
أ َل َره ،اتى ـو ؿٙن املر ُء يف َأ ْا َُك حلىٙت املينٓ ٛإذا بده يدٙف لدن ربده أن َو َ
هذا احلٙل ،ؽّٓٙرع إغ أن ّقف طّه.
ؿذـك لن آثٙر هذه اـتٍوى أن ىْر طُٓه اخلهوع هلل يٙغ؛ ؿُام ُألر ٍ
بٕلر سدٙرع إـٓده،
سْ ٚؾْوهل ٙطّد اهلل يٙغ .
وأن َ تندَ ق وأن َ ْْذل هلذه اـتوب ٛلَ ٙون َ
واملحرلٙت ؿثا ٌة ؿام ذؿرٔٙ؛ درلٙت اجلوارح ؿٙـَالم املحرم – لن درلدٙت عٙرادٛ
اـُّٙن  -أو يف اـّىر ،أو اـّامع أو املف ،أو اـْوش ،أو اـْون ،أو اـٌرج ،ؿام ذؿر املوغ:
﴿[ ﴾        اإلٍاء.]36 :
َف ـَّٔ ٙه طن إخوأه ،ؽٗذا ؿٙد أن ٍع يف ذـك ذؿر ر َبه ؽرعدع،
َطُِ َم املر ُء إذن ؿٓف ّ
وإذا ؿٙد أن ٍع ٔىره طىل درم أو ٍع يف شْوة درل ٛذؿر ربه سدْحٔٙه و يدٙغ ؿدام ؾدٙل:
﴿[ ﴾           إطددددددددددددراف.]201 :
ـذـك مل ٙؾٙـ ٜـه املرأة« :ا َ ِق اهللَش ؾٙم لر يدً ا وأقف َ
أا ٚاـّٙس إـٓه.
اٙل ؿوهنَ ٙ
توسد ُل املدرء بندٙـ اـيِدل
طُِّ ٙإذن لن هذه اـنورة اـتدي ؾندْ ٙاـّْدي ^ ؿٓدف َ
املخْوء بّٓه وبع ربه ،املرؽوع إـٓه بٙإلخالص سْحٔٙه و يٙغ  ،اـذي ُ دري ؽٓده اـيْددُ ر َبده
خو َؽه وخمٓ َته ِلّْه.

وظيفة ا ؤميني اليوو
وهذه اـنورة لْدا ٌة ـُِٖلّع اـٓوم ٕلر ن:
ٍ
ٍ
بتقف ٍ
واختندٙر« :ؽدت اـْدٙريش ـُحدٙؽظ ابدن اجدر،
ؿثدا
َأ ْخ َر َع ُه اـ َو َ ِِ ّي بِ َّّ ٍَد َص ِحٓ َطن ا ْبن َل ّْ ُيود ِل ْثُه .أىر-
ؿتٙب اـدطوات ،بٙب اـتوب.ٛ
ُ
اـرعل وبته بٕن ندَ ق بَل هذا املٙل اـَثا ـُِرأة بٙـرؼم لن أن إاٙد  ٝؾدد أشدٙرت
( )1وـٍد رأ ّ ٙؿٓف أؿدَ ذـك
ِ
مج ْع ُ ِما َئ َة ِديـ ٍ
َار».
أٔه سيى و ي ٚيف حتنُٓه؛ ؽٌي روا  ٛاإللٙم لُّم ؾٙل ذـك اـرعلَ « :ؾتَع ْب ُ َحتّى َ َ
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إلر إول :أن توبدوا ممد ٙهدم ؽٓدهٕٔ ،ده ـدٓس لدن امليٍدول أن َدون املدرء واؾ ًيد ٙيف
املحرلٙت ثم ىن أٔه يِل شٓ ًئ ٙلن اـنٙحلٙت ـٓتوسل به إغ اهلل! َلن اـذي ؾٙل ذـك؟!

ذـك اـرعل ؾٙم  ًْٙ ٙإغ اهلل يٙغ مم ٙهو ؽٓه ،وأراد اـتوب ٛوآٍٍتْ ،ٙؤنحْ ٙهلل يٙغ بدام
ؾدَ م لن لٙل ،وب َّْٓ ٙبخوؽه وخمٓته إغ دوم أن دطد ٙاهلل يدٙغ ،ؽدال ُ َىد ّن بده هدذا اـرعدل
اـنٙـ أٔه و ًل ٙل ٙطِل هذا اـيِل اـنٙـ ثم بيدد ذـدك رعدع إغ امليدٙي واـّدٓئٙت،
ؽٌرج اهللُ طّه! ؿالْ .بل هذه ؿرال ٌ ٛلن ؿرالدٙت اهلل
ثم ؾٙل :أي ّ
رب َؽ ّر ْج طّ ٙلٔ ٙحن ؽٓهَ ،
يٙغ ٕوـٓ ٙه أن ُ َز ْا ِزح اـنخرة بٙـدطٙء ؽٍط بددون أي سدْ ٚلدن إسدْٙب اـدّ ْٔٓو َ د،ٛ
ؽٗذا ؿٙن ذـك ؿذـك ؽال بد أن هٖٓء إوـٓٙء ؿدٔٙوا لدواضْع طدىل ألدرهُ ،ل َت َجّّْدع ـ َِّ ْْ ِٓده
أشدَ اـتجّْ ٙ ،ٚع إـٓه طىل ّ
ؿل اٙل ،لّتٍِٓع طىل اـّا إـٓه سْحٔٙه و يٙغ ،يدٙؽون
طذابه و رعون رمحته سْحٔٙه و يٙغ ،و ّدتيدّ ون أاّد َن آسدتيداد ـٍُ ٙده َ
عدل وطدال.
ؽدرج
وطىل اـيَس؛ ٓ ُ ىن بٙـينٙة أن َون هلم ٌ
دَيم إغ اهلل ـٍٓوـواّ « :
طع أن رؽيوا أ َ
ٌرج رء،
طّ ٙلٔ ٙحن ؽٓهش ،واـينٙة ؿثرة ؿٙثرة يف هذه احلٓٙة اـدٔٓ ،ٙوؿُْم َ دْ طون وم ُ َ
ٌع طّْم رء ،وإٔام زداد اـنخر ُة و ًل ٙبيد وم إاًَ ٙل ٙطُْٓم وطُّٓ ٙؿدام َد َر ْو َن،
وم ر ْ

ـذـك ؿٙن لن أهم لًّْ ٙي أن تيُِه املرء أٔه ٓ ُ يٍل أن َون ـه طِدل صدٙـ ٌ توسدل
به طىل احلٍٍٓ ٛإٓ وهو  ٚ ٙمم ٙؿٙن ؽٓه ً
أوٓ لن امليٙي ،وأن َون لواض ًْد ٙطدىل لد ٙهدو
ؽٓدده لددن أطددامل صددٙحل ،ٛثددم ّتحِدد هددذا اـيِددل اـنددٙـ بيددد ذـددك ـاؽيدده إغ اهلل
ُ
املتوس ُل به سدْ ًْ ٙيف أن
اـيِل
بٙإلخالص واخلوف واخلمٓ ٛواـرعٙء واـرمح ،ٛـَٓون هذا
َ
ّزل رمح ٛاهلل وأن ر ٌع اـْالء.

احلاصل إذن :أٔه ٓ رؽع اـْالء إٓ بٙـيِل اـزا د طىل لٔ ٙحدن ؽٓدهٕ ،ن اـيِدل اـدذي
املتوسدل بده إذن ً
طِدال
ٔحن ؽٓه أن اـٓوم م ر ٌع به اـدْالء ،بدل ٓ بدد أن َدون اـيِدل
َ
ف هبذه اـندٌٙت اـتدي ذؿرٔد ٙاتدى ر ٌدع هبد ٙاـدْالء ،وأن
عد دً ا ؼا لٔ ٙحن ؽٓه ،ؤت َِن ُ
يُم اـوااد ِلََّ ٙ
أسٙس رؽع اـيِل إغ اهلل أن َون صدٙا ُْه ًْ ٙد ٙإغ ربده ،ؽّٓدٙرع إغ
أن
َ
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اـتوبد .ٛألدد ٙأن َدون اـيْددد طٙصد ًٓ ٙثددم رؽدع د دده إغ اهلل ٍدول « :دد ٙرب د ٙربش ،ؽدَٕٔى
ُ ّتجٙب ـه ؿام ؾٙل اـّْي ^ .
ٔنوا ٙهلل يدٙغ لدن ؿدل طِدل ؾدد
إذن ادت ّػ ظؾقه أن :أن ْدأ املٖلّون وب ٛصٙدؾٛ
ً
ٍ
وأطدامل لدن أطدامل
خٙـٌوا ؽٓه ووؾيوا ؽٓه ،وسٓئٙت ؾد ار َْوه ٙوعّ ٙدٙت اع اوهد،ٙ
اإل امن ؾد ؾقوا ؽْٓ ٙـّٓتدرؿوه ،ٙؽٗن ٙبوا لن ذـدك وسدٙروا إغ اهلل يدٙغ ِ
وشد ُك اهللُ
ُ
َ
يٙغ أن ُ و ّؽ ٍَْم ٕطامل صٙحل ٛمْو  ٛبّْٓم وبع رهبم ،دطون هب ٙرهبم؛ آّئذ توسُون
هب ٙـه َ
عل وطال و رؽع طّْم هذا اـْالء ٓ .بد إذن أن َون هدذا إلدر لدن إلدور اـتدي
ّتٍر يف ؾُ ٚاـيْد ٓ تزازح طّْ.ٙ

(َ )1ط ْن َأبِى ُه َر ْ َر َة
غ؛
ادُ ْر َشؾِ َ

َؾ َٙلَ :ؾ َٙل َر ُس ُ
غ بِ َـم َأ َم َـر بِ ِـه
ّاس! إِنّ اهللَ َض ِق ٌ َٓ َي ْؼ َب ُل إِ ّٓ َض ِق ًباَ ،وإِنّ اهللَ َأ َم َر ادُمْ ِمـ ِ َ
ول اهلل ^َ « :أ ّ ََيا افـ ُ

َؾ َؼ َال[ ﴾           ﴿ :املٖلّدونَ ،]51 :و َؿ َ
ـال ﴿ :

ِ
َ
قل ّ َ
افر ُج َل ُيطِ ُ
افس َم ِءَ :يا َر ِب! َيا
ْزَ ،ي ُؿدّ َيدَ ْيه إِ َػ ّ
[ ﴾     اـٍْرةُ .]172 :ث ّم َذـ ََر ّ
افس َػ َر أ ْص َع َ  ،أؽ َ َ
ِ
ي بِ َ
اب فِ َـذفِ َ
لّدُم يف
ك؟!ش .أخرعده اإللدٙم
احل َرامَِ ،ؾ َـلكّى ُي ْسـت ََج ُ
ؼ ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْؾ َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ،وؽُذ َ
ٌ
َر ِب! َو َم ْط َع ُؿ ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ َ
ٍ
صحٓحه (« .)1015و َ ت َ
َديٌٓ ٛؽْٓد ٙاطتددا ٌء
ف َأ َثر اـدطٙء ـيدة أسْٙب؛ لَّْ :ٙيف اـددطٙء؛ ٔتٓجد ٛـُددطٙء بٕدطٓدٛ
َخ َُ ُ
جيِع ؾُ َْه بِ َُ ُّ َٓته طىل لوُوبِ ِه َ
و ُطدْ وان ،ولّّْ :ٙ
ادٙل اـددطٙء ،ولّْد :ٙوعدود املوأدع اـتدي َمتّدع اإلعٙبد ٛلدن اهلل
أن املرء م َ ْ
ِ
يٙغ؛ َ
ؿٕؿ ِ
وؼُْ ٛاـًٌُ ،ٛواـمدْوة واـُْدو طدىل اـٍُد،ٚ
ور ْ ِن اـذٔوب طىل اـٍُ،ٚ
ْل احلرام  -ؿام ذؿر احلد  ٝاـّٙبقَ ،-
َجق دظ ِ
ِ
ول اهلل ^« :ا ْد ُظـوا اهللَ َو َأكْـت ُْم ُموؿِـُـونَ بِا ِ
ـن َؿ ْؾـ ٍ ؽَاؾِ ٍ
ـذـك َؾ َٙل َر ُس ُ
ـل َٓ ٍه».
ـاء م ْ
إل َجا َبـةَ ،وا ْظ َؾ ُؿـوا َأنّ اهللَ َٓ َي ْسـت ِ ُ ُ َ ً
واّددّه إـْددٙا ـًدداه يف «صددحٓ اـ ؼٓدد ٚواـ هٓددٚش ( .)1653ؽٙـدددطٙء
أخرعدده اـ لددذي واسددتًربه (،)3479
ّ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
دع اإلعٙبد ٛأ ًهد ٙلدن َأؿ ِ
ْدل
ؿّ ْْ ٍم َيٓف َيْرج لن َؾ ْوس َيٌٓ ٛرخوة ،ؽال َ ن ُل إغ لٍنوده ،ؽٗذا عٙء ه لوأ ُ
اـهيٓف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واـمدْوة طدىل املدرء؛ ؽدَٕٔى ّدتجٙب ـده؟!ش .أىدر -
واـُْدو،
وؼُْ ٛاـًٌُد،ٛ
وؿثرة اـذٔوب واخلو ٙ ٙواـّٓئٙت،
احلرام،
ٍ
أسدْٙب
بتقف ؿثا واختنٙر« :اٙل املٖلّع يف رلهٙنش ـُِٖـف  -اـٌنل اـثٙـد ٝلدن اـوْيد ٛاـثٙـثد ،ٛؽٍدد َذؿ ََدر ؽٓده
َ
وؼاهد ٙلدن امليدٙا املِْد ٛيف اـددطٙء.
استجٙب ٛاـدطٙء ،وآدا َبه ،وأمهٓ َ ٛاـدطٙء يف رؽع اـْالء ،واـدطَ ٙء بٙسدم اهلل إطىدم،
َ
ؽٙرعع إـٓه ـتمهٓ ٛواإلؽٙدة.
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 ٚهلدم
ُ َرى هٖٓء املٖلّون املحٙسون بَل أٔواع املدوت يف اـًدٙر؛ ـدو أهندم م ُ ّد َت َج ْ
سٓه ِج ُيون ّتىدرون املدوت ،و َدون هدذا
بدطْ ٙم هذا ُ ،رى لٙذا ؿٙن سَٓون اٙهلم؟ َ
ػون لّْ ٙإغ وم اـٍٓٙل.ٛ
اـًٙر اـذي دخُوه هو
َ
لٍِهتم اـتي ُ ْ
حي َ ُ
وأىر إـّٓ ٙأ ًه ،ٙـو م ُ رؽع ـٌّ ٙ
طِل إغ اهلل يٙغ ؽَّّون يف هذا اـًٙر اتى ٍُٔدى ا َ
هلل

يٙغ ،ـذـك ؿ ٜٔٙلّئوـ َٓ ُتّ ٙطىِٓ ً :ٛأن حيٙول املٖلّون ٌ -
ؿل طىل ؾدر صٙؾته  -أن دؽع
أوٓ بٙـتوب ،ٛوأن جيدد ً
هذا اـْالء ،وأن ْدأ اـدؽع ً
أطامٓ صدٙحل ٛعد ددة بيدد هدذه اـتوبدٛ
اـتوسل إغ اهلل و َ ّْ ِزل هب ٙاـرمح ُ،ٛ
َون سْ ًْٕ ٙن ر ٌع هذه اـتوب ُ ٛإغ اهلل يٙغ َ ،وُ ٚهبٙ
ّ
ويف هب ٙاـَرب و تّ ٌَس هبُ ٙألٍ ٛ
دِد اـنيدا َء ممد ٙهدي ؽٓده،
و ر ٌع هب ٙاخلَ ْو ٚاـّٙزل،
ّ
ُ
ؿام ٌّس هٖٓء اـنٙحلون اـنيداء طّدل ٙأٌرع ٜطّْم ُك اـنخرة.
***

كرجع إػ أصحاب افغار :وعدوا اـنخرة تحرك لرة ُأخرى؛ إل ٙأن ٍوـدوا  -وهدذا
دوازع
ألددر بيٓددد « :-اعُّددوا ؽددٕؿُِوا دطددَ ٙم هلل يددٙغش ،وإلدد ٙأن َددون ؾددد اد َدرؿْم اـد ُ
اـٌّز أن يرعوا مم ٙهم ؽٓه لن اْس ،ؽٔٙوٍُوا ـٓدؽيوا اـنخرة بٕ دَيم ،ؽَٕهن ٙؾٙـدٜ
هلددم ٓ ،ٓ« :زال هّددٙك طِددل صددٙـ آخددر ًّْددي أن توسددُوا بدده إغ اهلل ،ـتتزاددزح هددذه
أٔددؽع بٕ دد َم
اـنخرة وـتخرعواش ،ؿٕهنٍ ٙول هلدم« :أٔد ٓ ٙأْٔددَ ؽِ ُع إٓ بدٙهلل يدٙغ ،ـدن
َ
وبقاخَم و َد ْؽ ِي َُم ،وـن ُجيِد َاؿم أاددٌ لدن اخلدٙرج ،وـدن دٕ ََٓم َلدن ّدِع صدو َم

ـٓيُم أَٔم هٙهّ ٙدْوسون يف اـًٙرش.

دؽيوا اـنخرة إذن ؽُم ّدؽع ،ؾٙـوا ٓ :بد أن ّٔتَِل اـددطٙء ،ؽجُّدوا َ ددْ ُطون اهللَ
يٙغ .وبدأ اـرعل اـثٙـ ٝذؿر ؾنته ؿام سّذؿره ٙيف اـٌنل اـتٙيل إن شٙء اهلل يٙغ.

54

رؾع افصخرة ظن صدر إمة :إصدار 0.9
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الفصل الثنلث

أداءُ األمنىةٔ والصننحة يف ا عنمىة
وحُصًِ العَهِد
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اس َت ْٕ َع ْر ُت ُأ َع َرا َءش.
وؾٙل اـثٙـ« :ٝاـ َُ ُْ َم إِ ّا ْ

ؿددٙن طّددده زرع أو أشد ٌ
دًٙل أسددتٕعر طُْٓددُ ٙأ َعدراء ـٍٓولددوا ـدده هبددذا اـيِددلَ « .وإِ ّا َؾددْ
ِ ٍ
ِ ٍ ِ
َ ٚو َم ْ َ ْٕ ُخد ْذ َأ ْعد َر ُهَ ،ؽ َث َِد ْر ُت َـد ُه َهد َذا
َأ ْط َو ْٓ ُُ ٜؿ َل َوااد لّْ ُْ ْم َأ ْعد َر ُه َؼد ْ َا َر ُعد ٍل َواادد َذ َهد َ
ُ
إلدوال لدن اإلبدل واـٍْدر واـًدّم واـرؾٓدق.
ؿثدرت لّده
إَ ْع َرش .استثِر ـده ذـدك اتدى
ْ
« َؽ َجَ ٙء ِا َب ْيدَ ِا ٍ
ع َؽ ٍَ َٙلَ ٙ َ :ط ْْدَ اهللِ! َأ ّد إِ َ َيل َأ ْع ِريَ .ؽ ٍُ ُْ َُ ٜـ ُهُ :ؿ ّدل َلدََ ٙدرى ِلد ْن َأ ْع ِدر َك ِلد َن

ِ
اـر ِؾ ِٓقش .وؿٙن أعره ٓ ز د طىل َؽ َر ٍق  -أوَ :ؽ ْر ٍق  -لن صيٍ ٙم ؿدام
اإلبِ ِل َوا ْـ َْ ٍَ ِر َوا ْـ ًََّ ِم َو َ
رصال ً
ذؿرت إادى روا ٙت احلد  ،ٝيّي ست ٛطػ ً
لثال .ؽٍٙلُ « :ؿ ّل َلَ َ ٙرى ِل ْن َأ ْع ِر َك
ْ
ِل َن ِ
اـر ِؾ ِٓقش ؿل ذـك ـك.
اإلبِ ِل َواـ َْ ٍَ ِر َواـ ًََّ ِم َو َ
ؾُ ٜـه ُم ُِْ ًن َ « :ٙدَ ٙط ْْددَ اهللِ ُؿد ّل َلدَ ٙد َرى ِلد ْن
ٍول يف روا  ٛأخرىَ « :ؽ ٍُ ُْ َُ ٜـ ُهش ،أيُ :
ل ٍ
ٙل ُه َو َـ َكش .بدـٓل أن اـرعدل إعدا ؾدٙل َ « :دَ ٙط ْْددَ اهللِ َٓ َ ّْد َت ْْ ِز ْئ ِِب!ش .يّدي :أ ّ
ؿدل
َ
ٍ
ذـك آ ُخ ُذ ُه؟! أٔ ٙـدٓس يل طّددك إٓ ر ٌء ٌ
أرصدٙل لدن أرزّْ َ َٓ « .د َت ْْ ِز ْئ ِِب!
ؾُٓدل؛ أربيدٛ
وٙو ٍل،
َؾ َٙلَ َٓ :أ ْس َت ْْ ِز ُئ بِ َكَ .ؽ ٍُ ُْ َُ ٜـ ُهش يّي :لن ؼا استْزاء ،و« ُؾ ُْ َُ ٜـ ُهش أي :لن ؼا ُ
و« ُؾ ُْ َُ ٜـ ُهش يّي :بوٍٓ ٚ
ٌٔسُ « :ؿ ّل َذـ ِ َك َـ َكش.
ٙسد َتَ ٙؾ ُه ُؿ َُد ُهش.
م ُ ندّ ق هذا اـرعل ،ؽٍٙلَ ّْ َ َٓ « :ت ْْ ِز ْئ ِِبش .ؾٙلَ َٓ « :أ ْس َت ْْ ِز ُئ بِد َكَ ،ؽ ْ
يّي :أخذ َ
ؿل اإلبل واـٍْر واـرؾٓق واـًّم ،وم ك لّه شٓ ًئ.ٙ
أ ُى ْر ؿٓف صٙبٌٔ ٜس هذا اـرعل وسِح ٜـه أن ُ يو َٓه ذـك ؿ َُه ،ـدو ؾدٙل ـده ً
لدثال:

َ
«خذ ست ٛطػ ً
ٕخدذ
رصال ا ٍَك ٓ ،أز دُ طن ذـك...ش ،م َن ـده يف اـػدع احلَدٓم أن

ِ
ـًتٙن أي :بِيًّى وااد .ؾٙل اـّدووي يف «ذح لّدُمش« :واـٌدت أشدْر وأعدود ،وهدو إٔدٙء َ َّدع
(« )1اـ ٌَ َرق ،واـ ٌَ ْرقش
ِ
لَٓٙل ُ ُ
ٌ
ٌ
ورصالن طّدد أهدل
وثُ ٝطّد أهل احلجٙز
َٙل به وهي أربي ٛألداد ،و«املُدّ شَ :ر ْص ٌل
ٙعش:
اـن ُ
آصعش .اهد .و« َ
ثالثُ ٛ
اـيراق .أىر «متٙر اـنحٙحش ،لٙدة[ :ص و ع][ ،م د د].
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َأ ْز َ دَ لن ذـك طّد اـرعل  ،ول ٙؿٙن ـه أن وٙـْه بفء آخر ،ولد ٙؿدٙن اـرعدل موِ ًئد ٙيف
اق هذا إعا وٓ يف اق اـػع .وـو ؾٙل ـه« :ـٍد َٔ َِ ْٓ ُ ٜـك لٙـك وؿثر ه ـدك ،ؽخدذ
ٔنٌه ،وا رك اـّنف ٔىا ل ٙؾِ ٜـك به لدن جمْدود يف اسدتثامرهش م َدن أ ًهد ٙمو ًئد.ٙ
ِ
 ٚوم
ٙس َتَ ٙؾ ُه ُؿ َُ ُه؛ و َم ْ َ ْ ُ ْك لّْد ُه َشد ْٓ ًئٙش ؿٕٔده ٍدول« :وم ُأ َط ٍّد ْ
ـذـك مل ٙؾٙل احلد  ٝهَّ « :ٙؽ ْ
استثِرت ـك لَ ٙـ َك ،ا ْ
أستْز ْئ به ،وم أ ْ
ؽيُ ٜـك!ش.
رك لّه شٓ ًئ ٙلّه بام ؾد
ؾل ـه:
ُ
ُ
ـذـك مل ٙؿ ٜٔٙـه طّد اهلل ُك امليرؽد ٛاخلٙصد ٛاـّدٙبٍ ٛيف اـرخدٙء – أي ذـدك اـيِدل
ٌّٔده َسد ِِح ً ٛصْٓد ًٛ
اـنٙـ اـذي ؽيُه ً
مُن ٙهلل يٙغ خ ًٌٙ ٙلّه خٙش ًٓ ٙهلل ؽٓده – وؿٔٙدُ ٜ
به؛ َؽرج اهللُ يٙغ طّه اـَرب بِجرد أن دط« :ٙاـ َُ ُْ َم إِ ْن ُؿّْد َُ ٜؽ َي ُْد َُ ٜذـِد َك ِلد ْن َخ ْمد َٓتِ َك
وابتِ ًَٙء وع ِْ َك  -ويف روا ِ :ٛلدن َم ََ ٙؽد َِ ٛطد َذابِ َك َ -ؽدْ ٙؽرج َطَّد ٙلدَٔ ٙحدن ؽِ ِ
ٓدهش .ؽٌٔٙرعدٜ
َ ْ ُ
ُ ْ
ْ
َ ْ َ َ ْ
اـنخرة ؽخرعوا ِمون.

ٍ
ِ
ُ
صدٌٙت؛
بدثالث
اـرعدل اـندٙـ
واـٍن ٛاـثٙـثْ ٛع ـّد ٙهدذا إلدر :ـٍدد َحتد َىل ذـدك

اـّاما .ٛهذه اـثالث ٛاـتدي ذؿرهدُ ٙذاح
إُوغُ :ا ّْن اـ َي ْْد ،واـث :ٛٓٔٙإل ،ٛٔٙواـثٙـثَ :ٛ
ٌنل ؽْٓ ٙبيض اـفء ؽٓام ظ:
احلد  ،ٝو ُٔ ّ

أن اـرعل استٕعر ذـك إعا ٍ
بٕرز يف ّ
( )1وصورة هذه ادسلفةَ :
اـذل ،ٛوم ُ َّ َُم إـٓه ،بل طرَه طُٓده ؽُدم ٍُْده إعدا
َ
ِ
ؽتقدف ؽٓده
املّدتٕعر
ؿام أشٙرت بيض روا ٙت احلد  ،ٝؽُم تيع ذـك إرز يف ِذل ٛاملّتٕعر ،ؽٍْي طىل لُك اـرعل
َ
وهو ِل َُْه ،ؽُذـك ؽَل ل ٙاستثِره املّتٕعر ؽْو ـده ٓ ٕعدا ،وـدٓس ـتعدا إٓ َؽ َدرق إرز .ويف املّدٕـ ٛأؾدوال ؽٍْٓدٛ
أخرى ـٓس هذا لوَيِْ ،ٙ
راع ْيْ ٙإن شئ ٜيف ذح اإللٙم اـّووي طىل صحٓ لُّم ،ذح احلد  ٝاملذؿور.

58

رؾع افصخرة ظن صدر إمة :إصدار 0.9
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أولًن :حُصًُِ العَهِد
ؾد ؿٙن بوسيه ً
لثال أن ٍول ـه« :اذه ٚأَي ٙإعا ،ـٓس ـك طّدي رءش .ؾٙل ^:
إن ُح ْس َن اف َع ْف ِد ِم َن ا ِ
إل َيم ِن»  .وهذا مم ٙاؽتٍدده املٖلّدون اـٓدوم إٓ لدن رادم رِب ،ـدٓس
« ّ
طّدهم اّن ٍ
طْد لع إخواهنم ،خٙص ً ٛاـذ ن صٙاْوهم أو زالُوهم أو عٙوروهم! وٓ
ُ ْ
ِ
ِ
َ
ٍاء وٓ يف ضاءَ ،
إصل! وؾول اـرسول
إصل اـٓو َم هو طد ُم
ؿٕن
َ ٍ ٌُون ليْم ٓ يف َ
إن ُح ْس َن اف َع ْف ِد ِم َن ا ِ
إل َيم ِنش ،وؿذـك ؾو ُـه ^ َٓ « :إِ َيم َن دَ ِ ْن َٓ َأ َماكَـ َة
^ ّ
وَ خال َؽهّ « :
ِ
ين َد ِ ْن َٓ َظ ْفدَ َف ُهش .
َف ُهَ ،و َٓ د َ
ِ
ِ
اهلل طّْ ٙلرؽو ًط ،ٙوؾٙلَ « :ه َذا َاد ٌَ ٝصدحٓ ٌ

( )1أخرعه احلٙؿم يف «املّتدركش (ح )40 :لن روا  ٛاـّٓدة ط ٙم ٛر
ط ََىل َذ ِ
ـم ْٓ َخ ْ ِ
طا َ
وصححه إـْٙا يف «اـندحٓحٛش
ع...ش .وؾٙل اـذهْي يف «اـتُخٓصش« :طىل ذصْام وـّٓ ٜـه طُٛش،
َ
ْ
ِ
ِ
ري يف صدحٓحه يف ؿتدٙب إدب بً ٙبد ٙاسدِه «بدٙبُ :ا ّْد ُن اـ َي ْْدد لد َن
(حت ٜاد  ٝرؾم ،)216 :وؾد ّبوب اإللُ ٙم اـْخّ ٙ
ِ
ْع شٓئً ٙلن ُاّدن طْدد اـّْدي ^َ :طد ْن َطَ ِ ٙمد َ ٛر اهلل طّْدٙ
اإل َام ِنش ،ووَع حتته هذا احلد  ٝاـتٙيل ( )6004اـذي ُ ّ ُ
ََ ٜؾْ َل َأ ْن تَزَ وعّ ِي بِد َث َال ِ
ِ
ْدَ ٜأ ْس َدِ ُي ُه َ ْدذ ُؿ ُر َه،ٙ
ث ِسدِّعَ َ ،مل ِدُ ٙؿّ ُ
ت ط ََىل ا ْل َر َأ ٍة َلِ ٙؼ ْر ُ
َؾَ ٙـ َْ « :ٜلِ ٙؼ ْر ُ
َ َ َ
جي ََ ،ٛو َـ ٍَدْ َه ََُ ْ ْ
ت ط ََىل َخد َ
و َـ ٍَدْ َألره ربه َأ ْن ْ ّػ َه ٙبِْٓ ٍ
ِ ٜيف اجلَّ َِِ ٛل ْن َؾ َن ٍ
َ ،ٚوإِ ْن ؿ َ
َٙن َـ َٓ ْذ َب ُ َ
اـمَ ٙة ُث َم ُ َْي ِدي ِيف ُخ َُتِ َْدِ ٙلّ َْْدٙش .أيَُ :يددي لدن اـمدٙه
ََ ُ َ ّ ُ َُ َ َْ
َ
ـند ٍٙت اـّٓدة خدجي ٛر اهلل طّْ ٙوؽً ٙء هل ٙر اهلل طّْ ،ٙاتى ؼٙرت لّْ ٙاـّٓدة ط ٙم ٛر اهلل طّْ ٙبٙـرؼم لن
اـّْدي ^ ط ٙمد َ ٛر اهلل طّْد ٙبدثالث سدّع .و« ُا ّْد ُن اـ َي ْْ ِددش
أن اـّٓدة خدجي ٛر اهلل طّْ ُ ٙوؽٓ ٜؾْدل أن تدزوج
ّ
يّي :اـوؽٙء به.
( )2أخرعه اإللٙم أمحد يف لّّده ( 210/3لِّٓٓ ،)ٛوؾٙل اـمٓا شيٓ ٚيف اـتحٍٓق« :اد ٌ ٝاّ ٌنش ،ومتٙله طّدهَ :ط ْن
َأٔ ِ
َس ْب ِن َلٙـ ِ ٍك َؾ َٙلَ :لَ ٙخ َو ََّْْٔ ٙي اهلل ^ َإٓ َؾ َٙل َٓ « :إِ َام َن ملَ ِ ْن َٓ َأ َلَ َٛ َٔ ٙـ ُهَ ،و َٓ ِد َن ملَ ِ ْن َٓ ط َْْدَ َـ ُهش ،وليّىِ َٓ « :د َن ملَ ِ ْن َٓ
أن لن عدرى بّٓده وبدع ٍ
ٍ
أادد طْددٌ  ،ثدم ؼددر ِ
ٔدٙؾص .أىدر بتقدف« :ؽدٓض اـٍدد رش
طدذر ذطدي ؽد ُّده
ـًدا
ٌ
ط َْْدَ َـ ُهش َ َ ْ
ـُِّدددٙوي ،و َؾد َ
ددٙل اهلل َ َيد َ
ددٙغ[ ﴾      ﴿ :اإلٍاء ،]34 :وؾدددٙل

َ َي َ
دددٙغ   ﴿ :

[ ﴾اـّحل ،]91 :وؾٙل َ َي َٙغ[ ﴾    ﴿ :امل ٙدة ،]1 :وؾٙل

َ َي َ
ٙغ   ﴿ :

[ ﴾             اـنف .]3-2 :ؾٙل اـيالل ٛإـود يف ٌّا ؾوـه
يٙغ[ ﴾      ﴿ :اإلٍاء« :]34 :اإل ٌُ ٙء بٙـيْد واـوؽُ ٙء به هو :اـٍُٓ ٙم بٍِتهٙه واملحٙؽى ُ ٛطُٓه

=
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ثنىيّن :األمنىة

ثم أىر إغ ِط َىم أل ٛٔٙذـدك اـرعدل اـتدي سدْق وؾدد أذٔد ٙإغ بيدض لالدْد،ٙ

وإل ٛٔٙهي أطىم أخالق آستٍٙل ٛواطتدال اـٌّس .

إضْٙرا ـَامل اـيّ ٛ ٙبمٕٔه...
أضْر يف َلٍٙم اإلَامر
ً
وطدم ٍٔهه واشتٍٙق َده؛ وهو اـًدر ...وؾوـه يٙغَ ﴾ ﴿ :
ٍ
وؾوـه ﴾ ﴿ :أي :لّئ ً
وٓ طّه ،طىل اذف اجلٙر...ش .أتْى ُل َ
بتقف .ويف اـْخٙري ( )2459ولُّم
ُخ ًنٙ
ِ
ِ
( )106واـٌُظ ـه َطن َطْ ِد اهلل ب ِن َطِ ٍرو ر اهلل طّْام َط ِن اـّْي ^ َؾ َٙلَ « :أربع مـن ـ ِ ِ
ـن
ُـن ؾقـه ـَـانَ ُمـَاؾ ًؼـا َخاف ًصـاَ ،و َم ْ
ٌَْ َ ْ ّ
ْ
ْ ْ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـن ك ِ َػ ٍ
ـاق َحتّـى َيـدَ َظ َفا :إِ َذا َحـدّ َ
اهـدَ َؽـدَ َرَ ،وإِ َذا َو َظـدَ َأ ْخ َؾ َ
ـفَ ،وإِ َذا
ث ـ ََـذ َبَ ،وإِ َذا َظ َ
ـَا َك ْ ؾقه َخ ّؾ ٌة مـ ُْف ّن ـَا َك ْ ؾقـه َخ ّؾـ ٌة م ْ
اص َم َؾ َج َر».
َخ َ

اـدِ ٌْ ُيول  -يّي :املٕلون  -ؽُذـك ُمجِ َي ْ ٜؿام يف أ  ٛاـتي ستّٕيت .وإََلٍ ُٛ ٔٙع طىل اـوٙط،ٛ
در بِيّى َ
(« )1إلٛٔٙش َل ْن ٌ
ِ
وطرؽْ ٙآخرون بٍوهلم« :هي ّ
احلق
اق ـز َلك أداؤُ ه واٌ ُىه سواء ؿٙن ذـك ّ
ؿل ٍ
واـيْٙدة ،واـود ي ،ٛواـ ُّ ٍَ َو ،ٛوإَلٙنّ .
خل ُْقش .ؾٙل اـٍ« : ٙواٌظ إل ٛٔٙأثر ؿامل اإل امن ،ؽٗذا ٍٔص اإل امن ٍٔن ٜإل ٛٔٙيف اـّٙس،
اق اهللِ يٙغ أو َ
َ
اق ا َ
اـػ ُع احلّٓف يف أداء إل ،ٛٔٙؽٍٙل
وإذا زاد زادتش .اهد .وؾد رؼّْ َ ٚ

يٙغ        ﴿ :

[ ﴾                 اـّّٙء .]58 :هذه أ  ٛلن أ ّلْٙت

هلل يٙغ ؽْٓ ٙأٔه ٕلر بٕداء إلٙٔٙت إغ أهُْ ،ٙويف احلد  ٝطن َأ ِِب ُه َر ْ َر َة
إاَٙم هِّّ ٜمجٓع اـدَ ن واـػعُ ،يِ ا ُ
َكَ ،وَٓ َُت ُْن َم ْن َخاك َ
ر اهلل طّه َؾ َٙلَ :ؾ َٙل اـَِّْ ّي ^َ « :أ ِد إَ َما َك َة إِ َػ َم ِن ا ْئت ََؿـ َ
َك» .أخرعه اـ لذي ( )1264وؾٙل:

مجٓع إلٙٔٙت اـواعْ ٛطىل اإلّٔٙن ،لن اٍوق اهلل طز وعل طىل طْٙده ،لن اـنُوات
يم َ
« َا َّ ٌن ؼ َِر ٌ
ٚش .وهذا ّ
واـزؿوات واـٌَٙرات واـّذور واـنٓٙم ...وؼا ذـك مم ٙهو لٖمت ٌن طُٓه ٓ َوُِع طُٓه اـيُْ ٙد ،ولن اٍوق اـيْٙد بيهْم
بيهْم طىل بيض لن ؼا ا ّصالع بّٓ ٛذـك .ؽٕلر اهلل طز وعل بٕدا ْ،ٙ
طىل بيض ؿٙـودا ع ...وؼا ذـك ممٕ ٙمتّون به ُ

ؽِن م ٌيل ذـك يف اـدُٔٓ ٙأخذ لّه ذـك وم اـٍٓٙل ،ٛؿام ثْ ٜيف احلد  ٝاـنحٓ أن رسول اهلل ^َ « :فتُمَ ّدنّ ُ
احل ُؼ َ
وق إِ َػ
افش ِاة افْ َؼرك ِ
ال ْؾح ِ
َأهؾِ َفا يوم افْ ِؼقام ِة؛ ح ّتى ي َؼاد فِ ّ ِ
اء ِم َن ّ
اـمٙرع احلَٓم خَٓٛ ٔٙ
َاء» .أخرعه
لُّم ( .)2582وؾد طَدَ
ُ
ؾشاة َ َ
ْ َْ َ َ َ َ ُ َ
ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
إلَ ٛٔٙخ ْن َُ ً ٛلن خنٙل اـٌّٙق؛ ؽ َي ْن َط ْْد اهللَِ ْب ِن َط ِْ ٍرو ر اهلل طّْام َأ َن اـَِّْ َي ^ َؾ َٙلَ « :أ ْر َب ٌع َم ْن ـ ُّن ؾقه ـَانَ ُمـَاؾ ًؼا
َخافِ ًصاَ ،و َم ْن ـَا َك ْ ؾِ ِقه َخ ْص َؾ ٌة ِمـ ُْف ّن ـَا َك ْ ؾِ ِقه َخ ْص َؾ ٌة ِم َن افـِ َػ ِ
اق َحتّى َيدَ َظ َفا :إِ َذا اؤْ ُتُ ِ َن َخانَ َ ،وإِ َذا َحدّ َ
ث ـ ََذ َبَ ،وإِ َذا
ٌّا ِي ِ
ابن
اص َم َؾ َج َر» .أخرعه اـْخٙري ( .)34أىر  -بتقف ؿثا« :ؽٓض اـٍد رش ـُِّٙوي ،و
اهدَ َؽدَ َرَ ،وإِ َذا َخ َ
َظ َ
َ
ٍ
واـٍرصْيٌّ ،ا أ  ٛاـثٙلّ ٛواخلِّع لن سورة اـّ َّّٙء.
ؿثا
ّ
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ثنلثّن :ا صنحمة

ِ
امليٙلُد ٛلدع أخدر نَ ،سد ِِ َ اـدَّ ٌْس َص ّٓ َْْد ،ٙؽدٗن
ثم بيد ذـك أن َدون املدر ُء َا َّد َن

أسٙءوا إـٓه ،ؽْو ؿام ؾدٙل اهلل﴿ :

[ ﴾     إطدراف.]199 :

ؽٕرشدددك اهلل يددٙغ يف هددذه أ دد ٛإغ ْ
ٕلر بددٙمليروف ،وأن تحِددل إذى ،وأن َ ْْ د ُذ َل
أن د َ
اـَّدَ ى يف خدل ٛاملُِّع.
أىر إغ هذا اـرعل َب َذ َل ذـك املٙل ؿ َُه بّاما ٛوصٌْٓٔ ٛدس ،و َلد ِن اـدذي ٌيدل ذـدك
اـٓوم؟! َلن اـذي ـو رك ٌ
رعل طّده لُْ ًً ٙلن املٙل  -ؿام  ٛعّٓه ً
ؽثِره ـه ،ثم ّٕيت
لثال َ -
بيد طدة أطوام ٍول ـه« :ؿل هذه إلوال لن اٍك ،امل ُٛ ٙعّٓه صٙرت لٍ َٛ ٙ
أـفش .لدن
اـددذي ٌيددل ذـددك؟! ـددذـك ددتيُم املددرء بيددد اإل ددامن واإل ٓددٙن بددٕٙوالر ،وآٔتْددٙء طددن
َ
إخالق احلّّ ٛبآثٙره ،ٙيّي :لٙ
اـّواهي ،واـتوب ٛواـيِل اـنٙـ أن ُ ٍدّ م هذه
ؿثا ؿدام ؾدٙل
طُْٕٓٔ ،ٙه ؾد عٙء آلتحٙن هب ٙؽرسَ ٚل ْن رسُ ،ٚ
وه ْم ٌ

ٚ

يدٙغ ﴿ :

[ ﴾ سْٕ ،]13:أو ؿدام ذؿدر املدوغ سدْحٔٙه و يدٙغ يف ْٔدٕ اخلَ ْند ِم اـدذ ن َ َّد َو ُروا
دددراب داود طُٓدده اـّددالم           ﴿ :

[ ﴾            ص .]24 :ؽٓددتيُم املددرء
نح اـتوب ٛاـّنوح بٙـيِل اـندٙـ  ،وأن
إذن أن هع يف ذهّه ؿٓف ْدأ اـتوب ،ٛوأن ُ ّ
ّتٍٓم طىل إوالر واـّواهي ،ثم ـْٓدأ يف حتِل املّدئوـٓ ٛيف رؽدع اـدْالء ،وؽدك اـَربد،ٛ
ودؽع اـنخرة هبذه إطامل املخْوءة بّٓه وبع ربه ،وٓ نددر هدذه إطدامل اجلُِٓدَ ٛإٓ
حَ ٛصٓ ٍ
لن ٌٔوس اّّ ..ٛإٓ لدن ٌٔدوس سد ِِ ٍ
ِّد ٜوطُِدٜ
ْد ٛهبد .ٙإٓ لدن ٌٔدوس ؾدد
ْ
ّ
َ
صٙحلً ،ٙإٓ لن ٌٔوس  ْٛ ٙإغ اهلل يٙغ ر ٌع هب ٙذـك ؿُده .ؽُّٓدٙرع املدرء إذن أن َدون
لن هٖٓء.
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وظنئف العبد ا ؤمً بعد رفا البالء

واـَُِ ٛإخاة اـتي ًّْي أن ّٔىر ؽْٓ ٙأ ًهد ٙيف احلدد َ - ٝ
ذاح
وم ْ َٔد َر أاددً ا لدن ُ َ

احلد  ٝؾد أشٙر إـْٓ - ٙهي:

ٔجٙهم اهلل لن اـًدٙر ورؽدع طدّْم اـندخر َة خرعدوا هَدذا صدٙلتع وم
ُ راهم بيد أن َ
يٙهدوا رهبم طىل رء؟!
املَّْوِ د ُق ٍددول طَددس هددذا ٓ :شددك أهنددم م يرعددوا صددٙلتع ،بددل محدددوا اهلل يددٙغ
وشَروه ،وطُِوا ؾو ه وؾدر ه وطُِوا لن اهلل َ
عل وطال لًّْ ٙي أن ٌيُوه بيدد ذـدك:
لَّرا أو لينٓ ،ٛوطدىل ْ
أن ُ ّدٙرطوا إغ اهلل يدٙغ
وهو أن يٙهدوا اهلل يٙغ طىل أٓ ٕ وا ً

بٙـتوب ٛواـيِل اـنٙـ  ،وأن ّٙرطوا إغ اهلل يٙغ بٕٙطامل اـتدي رؽدع اـدْالء واـَدرب،
وأن ز دوا لّْ ٙطام َؾ ْْ ُل.
وصر ق رمح ٛاهلل يٙغ بٕن ٍول اـوااد لّ« :ٙاحلِدُ هلل يٙغَ ،طُِ َم اهللُ َ
عل وطدال ِلّدي
رادٓم ِسد ّت ٌا َ
ً
عدل وطدال ،سدوف أ دوب لدن ؿدل هدذه إطدامل
أطامٓ سٓئ ً ٛؿثا ًة ،وـَّده
ٌ
ِ
وأا َ ٞوأ ندق طىل
اـّٓئ ،ٛوؿذـك سوف أواض ٚطىل ألر اهلل يٙغ ،وسٕذهٕ ٚط َتِ َر ُ
اـٌٍددراء واملّددٙؿع و ُأخ ٌّ دف طددّْم ،و ُأرا أهددظ وأوٓديُ ،
وسٕصددُِ لدد ٙبّٓ دي وبددع
إخواا ...وسوف وسوف...إـاش.
ٓ شك أهنم خرعوا وؾد يٙهدوا طىل اـتوب ٛواـيِل اـنٙـ  ،خرعوا وؾدد يٙهددوا
طىل أن ُ ّ ّىٌوا أٌّْٔم مم ٙس َ اهللُ طُْٓم ٓ ،شك :أن ّ
وخا اخل َود ٙع
ؿل ابن آدم خ َوٙء،
ُ
ِ
اـتوابون َ ،س َ هم ؽنِِوا طىل أن َؤوا ً
واـيِدل
أهال هلذا اـّ ِ لن اهلل يٙغ بٙـتوبٛ
اـنٙـ اـذي ُ ٍْ َْ ُل به هذه اـتوب ،ٛوطىل أن ّتِروا يف ُك إطامل اـنٙحل ٛوأن ز ددوا
تزودوا هب ٙؿذـك يف ساهم إغ اهلل يٙغ.
لّْ ٙوأن َ
(َ )1ط ْن َأٔ ٍ
اءَ ،و َخ ْ ُر َ
واسد َتً َْر َبه (،)2499
غ افت ّّوا ُبونَ » .أخرعه اـ
ال ّطائِ َ
ّ
لذي ْ
َس َأ َن اـّْي ^ َؾ َٙل« :ـ ُّل ا ْب ِن آ َد َم َخ ّط ٌ
وابن لٙعه ( ،)4251ؾٙل احلٙؽظ ابن اجرَ « :سَّدُ ُه َؾ ِو ٌيش ،بُوغ املرام (صد  ،439ط .دار اـٌٓحٙء).
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خرعوا وؾد يٙهدوا طىل أن ّػوا ذـك بع اـّٙس وأن ٍوـوا هلدم« :أىدروا اددث

ؿذا وؿذا ،واهللُ لن رمحته ؽيل ـّ ٙؿذا وؿذا ،وبوا إغ اهلل ؾْل أن ّزل طُّٓد ٙؿدذا وؿدذاش.
ؽَٔٙوا ؿذـك ُهدَ ا ًة َل ْْ ِد ّ ع َ دْ طون إغ اهلل يٙغ ،و ُ َْ ّّٓون ـُّٙس أسام َءه احلّدّى وصدٌِ ٙه
وعدو َده وإاّدَٔ ٙه،
اـ ُي ُُْٓ ،ٙ
رهبدم سدْحٔٙه و يدٙغ ،و ُ ْ ّّٓدون هلدم رمحتَده وؿر َلده ُ
وي ّو ُؽوهنم َ
وي ِرعْم ممد ٙهدم ؽٓده ،وذـدك هدو
ف ٕوـٓ ٙه إن ٔزل هبم لٔ ٙزل اتى ُ ّْ ِيٌْم ُ ْ
وؿٓف َ ٍِ ُ
لوُوبّ ٙاـٓوم .ؽٙملٖلّون اـٓوم  -خٙص ٛاملتد ّع لّْم  -طُْٓم هذه املّئوـٓ ٛـ ِد َام طُِدوا
واـتوسل إغ اهلل يٙغ بٙـيِل
لن ُك املواطظ اـًُْٓ ٛوامليٙا املِْ ٛلن ليٙا رؽع اـْالء
ّ
اـنٙـ اـتي ب َّْٓ ٙاد ُ ٝاـّْي ^.

و ُك املّدئوـٓ ٛلُخندْ ٙأن جيُّدوا ؿدٕهنم يف اـًدٙر و ددطوا اهلل يدٙغ ،و ُ َند ّححوا
وي ّْئوهد ٙبٓدّْم وبدع رهبدم ،و ندححوا دوبتْم ،و رؽيدوا إغ اهلل
أطامهلم ُ ْ
ويُِنوا ؽْٓدُ ٙ
أؿف اـّدم واـِاط ٛاتى رؽع اهلل يٙغ طّ .ٙهال ختٓل أاددٌ ٌّٔده يف هدذا اـًدٙر؟
يٙغ َ
ؼٙر ُل َت ِّ ٌع ٕن اـْالء ُد ِد ٌق بٙجلِٓع!
ٔحن ؿُّ ٙؽٓه! وـَّه ٌ
ٍ
طِدل ُ َِِْد ُن
اإلخوة لوٙـْون إذن بٕن جيُّوا  ٓ -سٓام يف بٓوت اهلل يٙغ  -ـاوا أي
أن رؽيوه إغ اهلل يٙغ ـاؽع اـْالء ،ـّْٓٓوا ـدرهبم أهندم ار ندون طدىل د ّده ..ار ندون

طىل اـٍٓٙم بٕلره ..ار نون طىل اـيِل اـنٙـ  ..ار نون طىل ؿذا وؿذا ممد ٙألدرهم بده
ووصٙهم به سْحٔٙه و يٙغ ٓ ،أن ِّيوا ؿالم اهلل ثم ؿٕهنم م ّدِيوا .ـدذـك ٔيدى اهلل
يٙغ طىل ؾوم ؽٍدٙل           ﴿ :
               
                
               
                

[ ﴾  إٌٔٙل.]25-20 :
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الفصل الرابا

دروط مصتفندة مً احلديث
 أوال :لربا مً احلديث
 ثنىين :صفن قبول العنل الصنحل
 ثنلثن :التوشل إ اهلل تعن وأىواله
 خنمتة
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وهذا اـٌنل اـذي ٔحن بندده أن تيُق بْيض اـدروس املّتٌٙدة يف هن ٛ ٙاـَدالم

خداا إٓ َ
ودل املدٖلّع
طىل احلد  ،ٝاتى ّٔتويف شٓ ًئ ٙلن ؿالم اـّْي ^ اـدذي م د ك ً
ذا إٓ وهندٙهم طدّْم وب َّٓده هلدم ^،
طُٓهَ ،
وا َثْم يف اـوصول إـٓه واـٍٓٙم به ،وم ك ا
ؽٕؿِل اهلل سْحٔٙه و يٙغ هلم اـد ن وأ َم طُْٓم اـّيِ ٛبذـك.

أوال :لربا مً احلديث
العربة األو  :ال يُرفَاُ البالءُ لً ا صىنني حتا يتحنلَ كلٌ مٔيَن مصئوليتَه

دخل هٖٓء اـثالث ٛاـًٙر ثم وؾي ٜاـنخرة طىل ؽتح ٛبدٙب اـًدٙر َؽ َّددَ ْ ُه ٓ .شدك –

ؿام أذٔ - ٙأن املّوق ٍول إهنم ادٙوـوا أن ددؽيوه ٙبٍدوهتم ؽُدم ٌُحدوا يف ذـدك .دطدٙ
ٙا ٜاـنخرة ً
ؾُٓال ؼا أهندم م ّدتوٓيوا اخلدروج ،ثدم دطد ٙاـثدٙا ؿدذـك
إول ؽَ َّ ْٔ ٙ
ؽّٙٔٙا ٜأ ًه ٙوـَن م ّتوٓيوا اخلروج ؿذـك ،ثم دط ٙاـثٙـ ٝؽّٙٔٙا ٜؤجحدوا يف
اخلروج لن ذـك اـًٙر.
أىر! م ّدؽع اـندخرة إٓ بٙسدتَامل دطدٙء اـثالثد .ٛم ّددؽع اـندخرة بددطٙء واادد
لّْم أو بدطٙء اثّدع ،وإٔدام ؿدٕن اهلل أراد ـُِدٖلّع أن يُِدوا أٔده صٙملد ٙاشد ؿوا يف هدذه
املن ٚ ٙاـتي ٔزـ ٜوأاٙص ٜهبم ؽٗن ؿل ٍ
أاد طُٓه لّئوـٓ ٛيف دؽع هذه اـنخرة ،وأهنٙ
ـن ّدؽع اتى ٍوم ؿل أاد بِّئوـٓته.
وهذه هي اـيدِة إوغ؛ ؾدٙم إول ؽددط ٙؽّٔٙدٙا ٜاـندخرة ً
ؾُدٓال ،ـَدن م ّددؽع
بٙـَُٓ .ٛثم ؾٙم اـثٙا ودط ٙوؿذا ؽُم ّدؽع اـنخرة ،ؾٙلوا ـٓدؽيوا ؽُم تحرك اـندخرة
(« )1ا َّْٔ ٙا ٜاـنخرةش ،أي :ا ّي ٜاـنخرة ،ولّه :سٙا ٛاـدار .ؾٙـه احلٙؽظ ً
ٍٔال طن اخلوِٙب .ويف روا د ٛصدحٓح:ٛ
«اكْسا َخ ِ
افصخْ َر ُة» بِيّى :أمٍ ٜاـنخرة .ويف روا  ٛاَّّ « :ٛؾ َز َال ُث ُؾ ُ َ
بيه .ٙأتْى
احل َج ِر» .واحلد  ٌٌ ٝبيهه ً
ّ
َ
شدق هلدم ُدك اـندخر َة اـيىِٓدٛ
لُخن ٙبتقف لن ؿالم احلٙؽظ يف «اـٌت ش .وأىر إغ ؿرال ٛاهلل يٙغ هلدٖٓء اـثالثدَ :ٛ
ً
بِجرد اـدطٙء.
َ
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ؿٕهنٍ ٙول هلم« :ارعيوا ؽٙستَُِوا ل ٙأراد اهلل لَّم اتى ددؽيْ ٙهدو سدْحٔٙه و يدٙغ ،
وحتِدل ٌ
ؿدل لدّْم
ـن دؽيْ ٙأادٌ ؼاهش .ؽُدام دطد ٙاـثٙـد ٝواسدتَُِوا اـيِدل اـندٙـ َ ،
عز ًءا لن هذه املّئوـٓ ٛيف دؽع اـنخرة ،أدؽي ٜاـنخر ُة.
وهذه هي ِ
اـي َى ٛاـتي ًّْي أن يُِْ ٙاملٖلّون :أٔه ٓ ّدؽع لٔ ٙحن ؽٓه اـٓوم إٓ بدٕن
ؿل ُل ّ ٍ
وأن َ
ٍوم ٌ
ؿل بِّئوـٓتهَ ،
رؽدع اـدْالء ،وزازاد ُٛ
ٍق يف هذه املّئوـَٓ َٖ ُ ٛخر بّدْْه ُ
ً
وشدامٓ ،وإذا
وخروج اـّٙس ممٔ ٙزل هبم لن اخلَ ْو ،ٚؾد ٔزـ ٜاـْال  ٙبًَِِّّٓ ٙدٙ
اـنخرة،
ُ
ٔحن طىل ٍ
اٙل هو أسوأ لَ ٙون! اٙل ٓ ّدؽع به اـنخر ُة ،بل زداد اـنخرة إاًَ ٙلد،ٙ
ٍ
اـّددَ طدىل أهدل اإل دامن،
ؽنٙرت ُك اـنخرة اـواادة صدخرات ؿثدا ًة ّدزل ـدتحَم َ
وـتز د مم ٙهم ؽٓه لن اـْالء.
وٓ شك أن هذا اـْالء وآختْٙر اـذي ٔزل بٙملٖلّع ؿدٙن إلد ٙلدن اهلل يدٙغ ـ ُٓ َْد ّذ َهبم
و ُ َّ ٍّ َْٓم و توبوا إـٓه ،أو ٔزل طُدْٓم بّدْ ٚرء لدن ذٔدوهبم وليٙصدْٓم .وإخدا هدو
اـال ق بحٙـّ ٙاـٓوم ،وهو لنداق ؾوـه يٙغ[ ﴾    ﴿ :اـّّٙء .]123 :هذا هدو
ُا َِْه َ
اـّو ُء عزا ًء ،ولٔ ٙحن ؽٓه هدو
عل وطال وؾهٙؤه اـذي ٓ َ َت َخ َُف؛ َل ْن طنٙه ؽُه ّ
عزاء اـّوء اـذي ؽيُّد ،ٙوامليدٙي اـتدي ار َّْد ٙواجلّ ٙدٙت اـتدي اع اّد ،ٙوبٙـتدٙيل إذا
زادت هذه امليٙي زاد إاَُ ٙم اـنخرة طُّٓٙ؛ هذه هي اـيِة إوغ.
ؿل ٍ
وٓ ٌَر ّ
أاد لّ ٙيف حتِل لّئوـٓته َٕ ْن رؽع هذا اـْالء ،بدل ٍدرأ ؿدل أادد هدذا
وز ْا َز َا َتْدد،ٙ
احلددد  ٝو ُددك املددواطظ ثددم ددذه ٚـّٓددتَِل إاَددٙم اـنددخرةَ ٓ ،ؽ ََْددَ ٙ
َٙسل و ٍ
ٍ
ٍ
وان ،ول ٙهدو ؽٓده لدن شدحّٙء
ٍنا و
ـّٓتَِل بذـك شْوا ه ول ٙهو ؽٓه لن
وبًهٙء لع إخوأه.

حي ِِد َل ٌ
ؿدل لّدئوـٓ َته ـتٌّدرج اـندخرة ،بدل
إذن ٔحن ٓ ّٔٙهم ؿام هو احلدد  ٝيف أن َ ْ

ّٙهم ٌ
ؿل بام مت ََن لن إاَٙم اـنخرة وشدهت ٙوز ٙدة شددة اـدْالء ؤزوـده .ـدذـك ؿدٙن
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أٌراعد ٙؾر ًْد ٙملد ٙهدو
هذا احلٙل اـّٓئ زدا ُد  -وٓ ٍّص  -و ًل ٙبيد دوم ٓ ،درى املدر ُء
ً
ؽٓه.
العربة الثنىية :التَوشُل بأفضلِ األلننل

واـّٖال اـذي ًّْي أن ّٕل املرء ٌّٔه ُ :رى هٖٓء املدٖلّع املتٍدع ؾدد و َسدل ّ
ؿدل

وااد لّْم إغ اهلل يٙغ بٕي ٍ
طِل ؾد طُِه ـا ٌع اـدْالء؟ أو أٔده ؾدد اختدٙر أطىدم طِدل
َِن أن رؽع اهلل به اـْالء لن أطامـه اـتي أ ٙهٙ؟

ُ راه ؾد ؿٙن ـه طِل أؽهل لدن ذـدك

اـًدٙر
وم توسل به؟ أو أن ذـك ؿدٙن خدط دؽٙطده إخدا إذا م ُ ّدتج ٚـده بده ؿدٙن هدذا
ُ
ِهم إغ و ِم ُ ْْيثون؟
ؾ َ
توسُون إغ اهلل يٙغ بنٙـ أطامهلم ؿام ؾٙـواِْ ّ ُ َٓ « :جٓ َُ ْم ِممَدَ ٙأْٔد ُت ْم
ـذـك وعدٔٙهم َ
ِ
ِ
ؽِ ِٓه إِ َٓ َأ ْن َددْ ُطوا اهللَ َ َي َ
دمش .وٓ شدك أن ؿدل واادد لدّْم يُدم ذـدك
دٙغ بِ َندٙـ ِ َأ ْط َامـ َُ ْ
ور َؽ َي ُه إغ اهلل يٙغ و ًل ٙل ،ٙؿٙن و ّد هبذا اـيِل أن ُيرعه اهللُ يٙغ مم ٙهدو
اـيِل اـنٙـ َ
ٔٙزل أو ا َُ ْ ٜبده ِ
إن ٔزل به ٌ
خرا ـه ْ
واؾيد ٌ ،ٛـدذـك رأ ّد ٙلدّْم
ؽٓه أو جييُه طّد اهلل يٙغ ُذ ً
هذا احلٙل اـوٓ.ٚ
ُ
صدالح
اـّٖال اـٓو َم اـذي ّٕٔـه أٌَّّٔ :ٙل ِن اـذي ؾد وصل إغ طِل صدٙـ ٓ
و ّٕيت
َ
ؽٓه بيدَ ه دطو اهلل به ـتٌّرج اـنخرة؟ َلن اـدذي رأى يف أطامـده ً
طِدال ؾدد ؾدَ لده هلل يدٙغ
ُ
اـػوط اـتي أٌرع ٜهب ٙاـنخرة؟ يف ؿل لرة ددطو وااددٌ لدّْم اهلل
وحتٍٍ ٜؽٓه ُك
ؽُم ٌّرج اـنخرة ؿ ُّْ ،ٙاتى إذا اعتِي ٜإطامل طىل أاّن طِل صٙـ

وشدك

أن ٌّرج ،ؽَدٙن هدذا إلدر اـثدٙا أهندم دطدوا اهلل بندٙـ أطامهلدم ،وـدٓس ً
طِدال صدٙحلًٙ
( )1و دل طىل أهنم اختٙروا أؽهل أطامهلم ؾو ُـه ^ يف روا  ٛأخرى أخرعْ ٙاإللٙم اـْخٙري يف ؿتٙب اـْٓدوع« :ا ْد ُظـوا اهللَ
ِ
اّّْ ٙاحلٙؽظ يف «اـٌت ش« :ا ْد ُظوا اهللَ بِ َل ْو َث ِ َأ ْظ َمفِؽ ُْم» .ويف روا د ٛأخدرى
َت َع َاػ بِ َل ْؾ َض ِل َظ َؿ ٍل َظؿ ْؾت ُُؿو ُه» .ويف روا  ٛأخرى َ
اّّْ ٙأ ًه ٙاحلٙؽظ« :إِ ّكؽ ُْم َف ْن َ ِ
َتدُ وا َص ْقئًا َخ ْرا ِم ْن َأنْ َيدْ ُظ َو ـ ُّل ْام ِر ٍئ بِخَ ْ ِ
ر َظ َؿ ٍل َظ ِؿ َؾ ُه َؿ ّ ».
ً
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رؾع افصخرة ظن صدر إمة :إصدار  4.0مسو ّدة

--------------------------------------------------------------------------------------

 ،ٚبددل َد َطد ُوا اهللَ يددٙغ بٙـيِددل اـددذي ـددٓس طّدددهم بيددده طِد ٌدل صددٙـ ٌ ُ َِْدن أن
ؽح ّْد ُ
َ
توسُوا به إغ اهلل يٙغ .
واـّٙضر يف جمِوع أاوال املٖلّع اـٓوم ٓ جيد لْ َ ٙنُ لن جمِوع أطامهلم ٕن ر ٌدع
ُ
إغ اهلل ـ ٌِٓددرج اهللُ يددٙغ بدده اـنددخر َة ،وإٓ َٓ ٌْٔرعد ِ
د ٜاـنددخرة لّددذ زلددن .ؽُد َدام م ٌّددرج
اـنخرة بل زاد إاَُ ٙلَْ ٙ
دل ذـك طىل أن هذه إطامل اـتي ٕٔ ْٓ ٙم َ ْر َق بيدُ إغ املّتوى
ِ
ف هدذه إطدامل بٙمليدٙي
هدي ُ
ؽًداهم ُ
املوُوب ،واتى ـدو ار ٍد ْ ٜلدن بيدض اـّدٙس ُ
إثر اـذي ـو اعتِيُ ٜك إطامل اـنٙحل ٛـتّزـد ٜهبد ٙرمحد ُٛ
واـّٓئٙت ،وٓ َون هلُ ٙ
طُِ ٜمجٙط ٌ ٛؾُُٓ ًٌ ٛ
أطامٓ صٙحل ًُ َِِْ ُ ٛن أن ُ ٌَ َك هبد ٙاـندخر ُة ـَٔٙدٜ
اهلل يٙغ ،يّي :ـو
ْ
ُ
إطامل اـّٓئ ٛـُْٙؾي سْ ًْ ٙيف طدم أٌراج اـنخرة؛ َ
ٕن ل ٙنيد إغ اهلل يدٙغ لدن ذـدك
ُ
َرم ّ
اـيِل اـّدٓئ
أؾل بَثا مم ٙنيد إـٓه لن اـيِل اـّٓئ ـُْٙؾي ،ؽًُٓ ٚهذا
اجلَ ِْع املُ َ
َ
اـيِل اـنٙـ َ  ،ؽال ّدؽع اـنخرة.

ؿدل ٍ
ـذـك ؽٗٔه لن املْم أن ُ ٌ ّتش ّ
أادد لّد ٙيف طُِده اـندٙـ ـ ُّٓ ٍّ َٓده ممد ٙطُدق ؽٓده لدن

اـموا  ،ٚوؿذـك أن ُ ّمئ ً
صٌٙت اـٍْول.
طِال صٙحلً ٙعد دً ا تو َؽر ؽٓه
ُ

ِ
َ
صٙا ٚاملرأة أؽهد َُْم؛
صٙا َْ ْٓه ،واختٙر أن َون
أؽهل لن
أي اـثالث ٛطِ ُُه ؿٙن
ُ
( )1وـٍد بح ٝاحلٙؽظ يف «اـٌت ش يف ّ
وصٙا ٚإعدا ٌٔ ُيده لتيددا  ،وأؽدٙد أٔده ؿدٙن
بٙرا بواـد ه،
ُ
ُ
ؽنٙا ٚإبو ِن ؽهُٓ ُته لٍنور ٌة طىل ٌّٔه ٕٔه أؽٙد أٔه ؿٙن ا
وصٙا ٚاملرأة أؽه ُُْم ٕٔه أؽٙد أٔه ؿٙن يف ؾُِْه خمٓ ُ ٛر ّبه ،وؾد شْد اهلل ملن ؿٙن ؿذـك بٕن ـه اجلّ َ ٛآٝ
طىٓم إل،ٛٔٙ
ُ
ُ
ؾٙل[ ﴾             ﴿ :اـّٙزطٙت .]41 ،40 :وؾد أَٙف هذا
اـرعل إغ ذـك َ
طِده،
رك اـذه ٚاـذي أطوٙه ـُِرأة ،ؽَٕٙف إغ اـٌّع اـٍٙس اـٌّع املتيدي ،وٓ سٓام وؾد ؿ ٜٔٙبّدّ ٜ
ٍ
ِ
ؽتَون ؽٓه صُ ٛرام أ ًه ،ٙوؾد ٍدم أن ذـك ؿٙن يف سَّ ٛؾ ْحط ،ؽتَون احلٙع ٛإغ ذـك َأ ْا َرى .أتْى بتقف ؿثا.
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ثنىين :صفن ُ قَبول العنل الصنحل
الصفة األو  :كنىت ألننهله أحصًَ األلننل
ؾد َبع احلد ُ ٝصٌٙت اـٍْول يف هذا اـيِلٍ ،ول إول« :اـ َُ ُْ َم إِ ْن ُؿّْ َُ ٜؾدْ َؽ َي ُْد ُٜ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ي ُر ُعد َ
ون
اـند ْخ َر ُة َشد ْٓ ًئْ َ َٓ ٙ
َذـ َك ا ْبت ًََ ٙء َو ْع ِْ َكش أيُ :م ُْ ًند ٙؽٓده هللِ َ َيد َٙغ َ « .ؽَ ٌَ ْٔ ٙر َعدَ ٜ
ِلّْ ُهش ،واـروا  ٛإخرى« :إِ ْن ُؿّْ َُ ٜؽ َي ُْ َُ ٜذـ ِ َك َخ ْو ًؽِ ٙلّْ َك َو َر َعدً ٙء ؽِ َ
ٓدك  -أوَ :خ ْو ًؽدِ ٙلد ْن
ِ
ِ ِ
َط َذابِ َك ورعٙء ِيف ر ْ َ ِ
اـند ْخ َر ُةش .ؿٔٙد ٜاـندٌٛ
محت َك َ -ؽ ٌَ ّر ْج َطَّدَ ٙلدْ َٔ ٙحد ُن ؽٓده َؽَ ٌَ ْٔ ٙر َعدَ ٜ
ََ َ ً َ
إوغ  -ؿام ذؿرٔ - ٙأن ُك إطامل ؿ ٜٔٙأصُ وأاّن أطامهلم طىل اإلصالق ،يّدي:
أطدّ وا ل ٓ ٙصٙـ بيده َِن أن َ ّْ َ
حل به اـ ُي ٍَد وأن ٌّرج به اـ َُ َر ُب .ـذـك ؿٙن إلدر
إول هو هذا اـنالح اـذي ٓ صالح بيدَ ه يف لثل هذا اـيِل ،ول ٙذؿدره احلدد ْ ٝدع
أن هذا اـيِل ؾد متٓز بٙإلخالص هلل يٙغ رعٙء اـرمح ٛوخوف اـيٍوب.ٛ
الصفة الثنىية :كنىت ألننلهه خَبٔيئةً بييهه وبني ربِهه

َ
اـيِل ؿٙن خْٓئ ً ٛبٓدّْم وبدع رهبدم؛ أي:
واـنٌ ٛاـث ٛٓٔٙيف نو ر هذا اـيِل أن هذا

ِ
طدم م دذه ٚـٍٓدول « :رؿد ٜاملدٙل
ؼاهم .ؽٙـذي ؿٔٙد ٜـده ابّدٍ ٛ
ٍا م وُع طُٓه أادٌ ُ
ا
ٍٓد ٜاهللَش ،وإٔدام َؽ َيد َل لدَ ٙؽ َيد َل بّٓده وبدع ر ّبده
ٓبّ ٛطِي بيد أن راودهت ٙطن ٌّٔدْ ٙثدم ا ُ
حرلٙت خو ًؽ ٙلن اهلل يٙغ .ملَ ٙؾٓل ـه« :ا َ ِق اهللَش أقدف،
سْحٔٙه و يٙغ ،و ي ٌَ َ
ف طن امل َ

ثم َبع وبته هذه يف هذا اـيِل بام رك لن َذ َه ٍ
 ٚهلذه املرأة املَّّٓ ،ٛؽَٙن هذا احلدٙل ممدٙ
ًّْي أن َون يف أطامل املٖلّع اـٓوم ،بدٕن َدون بّٓده وبدع رهبدم سدْحٔٙه و يدٙغ هدذا
اـيِل اـذي ؾد ا ّم بٙإلخالص ،واخلوف لن اهلل ،واـرعدٙء يف رمحتده ،وأن َدون أطدىل
لَِ ٙن أن يُِوا لن طِل صٙـ  ،ويف ٌٔس اـوؾَ ٜون خْٓئ ٛبّْٓم وبع رهبم ،ؽدٗذا
( )1ويف روا  ٛأخرى طّد اإللٙم اـْخٙريَ « :ؾـنِنْ ُــْـ ُ َؾع ْؾـ ُ َذفِ َ ِ
ـن َخ ْشـ َقتِ َ
ك» .ويف روا د ٛطّدد اـودِاا لدن روا دٛ
ـك م ْ
َ
ك َو َ َ
َما َؾ َة َظ َذابِ َ
حتِ َ
ك» .وسّدُ ه ٙاّ ٌن ؿام ذؿر احلٙؽظ يف «اـٌت ش.
اء َر ْ َ
اـّّيامن بن بما َ « :ر َج َ
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وؽدرج طدّْم سدْحٔٙه و يدٙغ،
رهبم به سْحٔٙه و يٙغ أعٙهبم ،وإذا سٕـوه أطودٙهم َ
َد َط ْوا َ
ِ
ولن َث َم ؿٙن هذا ُ
احلٙل إخا هي لِْ َتّ ٙاـٓو َم؛ وهو ؿٓف يِل املرء ً
طِدال صدٙحلً ٙبّٓده
ف إِ َفق ِـه ف افر َخ ِ
ِ ِ
ِ
ـاء
ّ
وبع ربه ـ َٓدَ خره ـه عدل وطدال ـٓدوم شددَ ه ،ؿدام ؾدٙل اـّْدي ^َ « :ت َع ّـر ْ ْ
َي ْع ِر ْؾ َ
ك ِف ِ
افشدّ ِة» .
وؿون اـيِل مْو ًءا بع املرء وبع ربده يّديَ ٓ :وُِد ُع طُٓده أاددٌ ؛ ـتتحٍدق ؽٓده ُدك
ـند ٙهلل يدٙغ ،و ٌيُده صدٙا ُْه طدىل رعدٙء رمحد ٛر ّبده
إوصٙف اـتي سٌُ ٜلن ؿؤه خً ٙ
ٍ
خوف لّه .وأىر إـَّٓ :ٙل ْن ِلَّ ٙخ َوط ـيِل صٙـ َون خْٓئ ً ٛبّٓه وبع ربه ،اتدى
وطىل
ٌرج طَّٙ؟  .وهذا دل طىل أن املٖلّع اـٓوم يف ؼٌُٛ
إذا وؾع يف اـَرب دط ٙاهلل يٙغ به ؽ َ
اـّْ ٚاملْٙذ يف ٔزول ذـك اـْالء طُّٓ ،ٙؽٗن هذه اـًٌُ ٛاـتي ٔحن ؽْٓ ٙطن أوالدر
ؿٜٔٙ
َ
اـػع ،وطن اهلل يٙغ وطن سّ ٛرسوـه ^ وطن آستيداد ـٍُ ٙه سْحٔٙه و يٙغ ،وطدن
اـٍٓٙم بنٙـ إطامل ،هذه اـًٌُ ٛهي املوؾي ٛيف ُدك اـمدْوات واـمدْْٙت لدن ٔٙآدٛ؛
َدذؿر متدٙم ِ
ـٌدظ احلدد ٝ
( )1أخرعه اإللٙم أمحد يف لّدّده بّحدوه (،307/1
ّ
وصدححه اـمدٓا شديٓ ٚيف اـتحٍٓدق) ،ؤ ْ ُ َ
ـك ـَؾِـم ٍ
َ ُ
ـٌُ ٙدةَ :ط ِن ا ْب ِن َط َْ ٍ
ف اـّْدي ^ َؽ ٍَ َ
ت
ٙس ر اهلل طّْام َؾ َٙلُ « :ؿّ َُْ ٜر ِد َ
دٙلَ :يـا ؽُـ َل ُم َ -أ ْوَ :يـا ُؽ َؾـ ِق ُم  -أ َٓ أ َظ ِؾ ُؿ َ َ
ف إِ َفق ِـه ِف افر َخ ِ
ك .اح َػ ِ
ِ
ظ اهللَ َ ِ
ـاء َي ْع ِر ْؾ َ
َتدْ ُه َأ َم َام َ
َيـْ َػ ُع َ
ـك ِف ِ
افشـدّ ِة.
َي َػ ْظ َ ْ
ك اهللُ ِِبِ ّن؟َ .ؽ ٍُ ُْ َُ :ٜب َىلَ .ؽ ٍَ َٙلْ :
اح َػظ اهللَ َ ْ
ّ
ـكَ .ت َع ّـر ْ ْ
َوإِ َذا ش َل ْف َ َؾ ِ
ف اف َؼ َؾ ُم بِ َم ُه َو ـَائِ ٌنَ .ؾ َؾ ْو َأنّ َ
ال ْؾ َ ُـ ّؾ ُف ْم َمجِق ًعا َأ َرا ُدوا َأنْ َيـْ َػ ُع َ
اشت َِع ْن بِاهللَِ .ؿدْ َج ّ
وك
اش َلل اهللََ ،وإِ َذا ْاش َت َعـْ َ َؾ ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـم َأنّ فِ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
قـء ل ْ َي ْؽ ُت ْبـ ُه اهللُ َظؾ ْق َ
ق ٍء ل ْ َي ْؽ ُت ْب ُه اهللُ َظؾ ْق َ
ـك ،ل ْ َي ْؼـد ُروا َظؾ ْقـهَ .وا ْظؾ ْ
رُضـوك ب َ ْ
ك ،ل ْ َي ْؼـد ُروا َظؾ ْقـهَ ،وإنْ أ َرا ُدوا أنْ َي ُ ّ
بِ َ ْ
ِ
َ
ّ ِ
بَ ،و َأنّ َم َـع اف ُع ْ ِ
افص ْ ِزَ ،و َأنّ اف َػ َر َج َم َـع افؽ َْـر ِ
ْسـاش .وأخرعده اـ لدذي
ّك َم َع ّ
ْسـ ُي ْ ً
افص ْز َظ َذ َما َتؽ َْر ُه َخ ْ ًرا ـَث ًراَ ،وأنّ افـ ْ َ

املٖـف بٙـػدح يف رسدٙـٛ
ُ
بّحوه ( )2516ـَن بدون ُمجُ ٛاملتن أ ْطاله ،وؾٙل« :اّن صحٓ ٌ ش .اهد .وهذا احلد  ٝأ ْؽر َده
ِ
ااٌظ اهللَ حيٌ ْى َكش ،ؽٙرع ْع إـِْٓ َّْ ٙتٌدْ إن شٙء اهلل يٙغ.
لِْ ٛبيّوان« :
ّ
ِ
ِ
ِ
ـن َظ َؿ ٍ
ـل َصـافحٍ َؾ ْؾ َق ْػ َع ْـل» .أخرعده اـهدٓٙء املٍددد يف «إاٙد دٝ
اع م ْـؽ ُْم َأنْ َي ُؽونَ َف ُه َخبِقئَـ ٌة م ْ
( )2ؾٙل ^َ « :م ِن ْاش َت َط َ
وصدح َ اـمدٓا إـْدٙا احلدد  ٝلرؽو ًطد ٙؿدام يف «اـندحٓحٛش (.)2313
املختٙرةش (ج /1ص  )296لرؽو ًط ٙولوؾو ًؽ،ٙ
َ
ُ ٚءش و«اخلَِْي ُءش و«اخلَِْٓ َئ ُٛش :اـفد ُء املَ ْخ ُْدوء،
ُ ٚءش :ؿل رء ؼ ٚ ٙلّتورٍٙ ُ ،لَ « :خ َْ ُ
ٕت اـف َءش إذا أخٌٓ ُته .و«اخلَ ْ
و«اخلَ ْ
و«املخْوءش :املدَ َخر .ؾٙل املّٙوي يف ذح هذا احلد « :ٝأن َون ـه َخِْي ٌءش أي :ر ٌء مْو ٌء ،أيُ :لدَ خر .اهد.
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ُ
اـمٓوٙن يف ُك اـمْوات وٓ َ
شك ،ـذـك هنٙٔٙ
ٕٔه إذا م متًل اـيْد بٙـوٙطٙت أوؾيه
اهلل يٙغ طدن اـًٌُد ٛؾد ٙال[ ﴾   ﴿ :إطدراف .]205 :وؾدٙل بيدض اـندٙحلع:
مهده ر َبده
مهه ر َبه اشتًل به طام سواهش .ؽدل لٌْوم ذـك اـٍدول أن اـًٙؽدل ـدٓس ّ
«لن ؿٙن َ ّ
عل وطال.
ولددن ٔٙآدد ٛثٓٔٙدد ٛؽددٗن سددْ ٚهددذه اـًٌُدد ٛهددو اـمددْوات واـمددْْٙت ..هددو امليددٙي
اـتوسدع ؽْٓد ..ٙهدو ّٔدٓٙن أخدرةٌ .
ؽَدل
واجلّٙ ٙت ..هو اـرؿون إغ اـدٔٓ ٙواملٓل إـْٓ ٙو ّ
ً
ؼدٙؽال
لّْام – امليٙي واـًٌُ ُّ ٖ ُ – ٛدي إغ إخرى .ولن ثم طُم املرء أٔه اتى ٓ َون
يف وؾ ٜاـرخٙء ؽال بد أن َون ُل ْر ْ ًو ٙبربه يف ؿل أاواـه ،ؽال ّّٙه عل وطالٕٔ ،ده ؾدد
طُم أٔه يف اـرخٙء ٓ بد أن ُ ّٙرع إغ هذه إطامل اـنٙحل ،ٛؽٗذا ٔزـ ٜبه اـمدة يف اـددٔٓٙ
أو يف أخرة ،ؽرج اهلل يٙغ طّه بام ؾدَ م ،وٓ َون ؿام ؾٙل اهلل طىل ـّٙن ؽرطون مل ٙعدٙءه
اـًرق [ ﴾            ﴿ :دؤس ،]90 :ؾٓل
ـه [ ﴾      ﴿ :ؤس .]91 :بِد َام سْق لن ؽرطون لن املينٓٛ
عٙءه ر ّد اهلل يٙغ ملٔ ٙزـ ٜبده اـمددة واـدْالء ،وهدو أٔده ؾدد سدْق لّده اـيندٓٙن واـًٌُد،ٛ
وسْق لّه اـتٌر ط واـتٍنا ،وم َن ر ّبه طىل بٙـه وؾُْه ،وم ُ ِيدَ هلذا اـٓدوم آخر ده اـتدي
ُ الؾي ؽْٓ ٙاهلل سْحٔٙه و يٙغ ،ؽامذا ّتىر إذن إذا ٔزل به اـدْالء؟ ملَدٔ ٙدزل اـدْالء بٌرطدون
ؾٙل ،﴾            ﴿ :ؽُم َن ـه طّد
ّجٓه به ،وهي لمَُتّ ٙاـٓدوم ،ملدٔ ٙدزل اـدْالء بّد ٙم َدن ـّد ٙلدن إطدامل لدٙ
اهلل يٙغ لّ ُ ٙ
ر ٌع به اـْالء.
وهذا جيرٔ ٙإغ لٔ ٙو ّد أن ٔما إـٓه وهو أن اـددطٙء واـتوسدل إغ اهلل يدٙغ اـدذي ذؿدره
اـيُددامء ا ًٌ ٙؾد ٙهددو :أن توسددل املددرء إغ اهلل يددٙغ بٕسددام ه احلّددّى وصددٌ ٙه اـيُٓدد ،ٙأو أن
توسل إغ اهلل يٙغ بٙـيِل اـنٙـ  ،أو أن توسل إغ اهلل يدٙغ بددطٙء اـندٙحلع .وهدذه
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ٌٙق بع اـيُامء .ؤما إغ لِ ْ َ ٙ
اـثالثِ ٛد ّل ا ٍ
إلور اـتي
اـّٙس هذه
حتِ ُُه هذه امليٙا ـاى ُ
َ
ِ
اـْالء اـذي ٔحن ؽٓه.
وَ اـور َق إغ اهلل يٙغ ،و ُ وَ ر ْؽ َع
ُ ّ

ثنلثن :التوشُل إ اهلل تعن وأىواله
اليوع األول :التوشل بنأللننل الصنحلة
ؿام َبع اد  ٝاـنخرة أن اـدطٙء هلل يٙغ واـتوسل إـٓه به ؿٙن لن أطىم ل ٙرؽدع اهلل
اـّْدي ^ أو
به اـْالء ،وـَن لَ ٙيِّ ٙيف هذه اـّىرة واـيِة هدو ؽيدل اـندحٙب ،ٛؽُدم َٔد َر
َ
صحٙبته ر

اهلل طّْم بٙـرؼم مم ٙؿٔٙوا ؽٓه لن عْٙد وبالء ،أو مم ٙؿٔٙوا ؽٓه لن َش َىف

1

اـيٓش ولالؾٙة إطداء ،م ٔرهم توسُون إغ اهلل يدٙغ بدٕٙطامل اـندٙحل ٛطّدد دطدْ ٙم،
وإٔام وعدٔٙهم  -وهذا ِ
ؽٙر ٌق رأ ُته طّد اـَّ َىر و َ ٍُِِْْٓي يف هدذه املّدٕـ - ٛرأ ّدٙهم َ ددْ طون
اهللَ يٙغ ُلْٙذ ًة ،ؽّٓتجٓ ٚهلم سْحٔٙه و يٙغ .ذهْوا إغ اـّْي ^ ً
لثال ؽٍٙم اـٍ ٙم طدىل
دٙلَ ،ؽدْ ٙد ُع اهللَ َـَّدَ ٙأ ْن َ ّْ ِدٍ ََّٓٙشَ .ؾ َ
دٙع اـ ِي َٓ ُ
دك املَ ُ
بٙب املّدجد ،وؾدٙلَ « :ه َُ َ
دع
دٙلَ « :ؽ َر َؽ َ
دٙل َو َع َ
ِ
ِ
َر ُس ُ
ؼاه ؽٍٙلٙ َ « :
ول اهللِ ^ َ دَ ْ ه َو َدطَ ،ٙؽَّ َز َل املَُ ٙء ُأ ْس ُْو ًطَ ٙؿٙل ًالش! دخل ذاك اـرعل ،أو ُ
دول اهللِ ^ َ دَ ْ ِده َو َؾ َ
دع َر ُس ُ
َر ُس َ
ـم
ول اهللَِ َ ،هتدَ َم اـَُِّْ ٙء َو َؼ ِر َق املَ ُٙلَ ،ؽْ ٙد ُع اهللَ َـََّ .ٙؽ َر َؽ َ
دٙل :اف ّؾ ُف ّ
ِ
اـّ َام ُء َو ْار َ ٌَ َع املَ َو ُرش ؛ هذا ؽِ ْي ُل رسول اهلل ^.
َح َوا َف ْقـَا َو َٓ َظ َؾ ْقـَاَ .ؽَ ٍَ ْٔ ٙم َيَ ٜ
اـم َىف» :اـهٓق واـمدة و ْس اـيٓش ِ
(َ « )1
ىٙف .أىر – بتقف بّٓط« :اـٍٙلوس املحٓطش ،لٙدة:
وشد ه ،مجيه ِش ٌ
َْ
ُْ
[ش ظ ف].
( )1أخرعه اـْخٙري يف أؿثر لن لوَ ٍع لن صحٓحه؛ لّْ .)1033( ٙؤذؿر متٙم ـٌىه ؽٓه اتى َٔ َرى شٓئً ٙلن برؿ ٛدطدٙء
ِ
ِ ٍ
َٙس سَّ ٌَ ٛط َدىل ط َْْ ِدد رس ِ
اـّْي ^ وٍط ٛاستجٙب ٛاـرب ـه :طن َأٔ ِ
دول اهلل ^َ ،ؽ َْ َّْٓدٙ
َ ُ
َس ْب ِن َلٙـك َؾ َٙلَ « :أ َصَ ٙب ٜاـّ َ َ
ِ
ِ
اِب َؽ ٍَدٙل َ :دَ ٙر ُس َ
َر ُس ُ
دول اهللَِ ،ه َُ َ
دٙع اـ ِي َٓدُ ٙلَ ،ؽدْ ٙد ُع اهللَ َـَّدَ ٙأ ْن
ول اهلل ^ َ ْ
دك ا َملد ُٙل َو َع َ
 ٚط ََىل املّ َ ِِْ َ ْو َم اجلُ ُِ َيدَ ٛؾدَ ٙم َأ ْط َدر ِ ٌ
ي ُو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٙب َأل َث ُ ِ ِ
دم َم َ ّ ِْدز ْل َطد ْن لّ َ ِ
َ ّْ ٍِ َََّٓ .ٙؾ َٙلَ :ؽ َر َؽ َع َر ُس ُ
ْدِه َاتَدى
اـّ َامء َؾزَ َط ٌَ ،ٛؾ َٙلَ :ؽ َث َٙر َس َح ٌ ْ
ول اهللِ ^ َ دَ ْ هَ ،و َلِ ٙيف َ
دٙل اجل َْدٙلُ ،ث َ ْ

=

72

رؾع افصخرة ظن صدر إمة :إصدار 0.9
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أل ٙاـنحٙب - ٛرَوان اهلل طُْٓم  -ؽُم ُ ٍّدل إـّٓد ٙأٔده ؾدٙل اـٍ ٙدل لدّْم« :اـُْدم ْ
إن
ؽيُ ٜؿذا ؽٙؽرج طّ ٙلٔ ٙحن ؽٓهش ،بل ؿدٙن ٍدول لدّْم ؾدُُْ ِ ٙم« :اـُْدم اؽيدل ؿدذا
ؿّٜ
ُ
ُ

ِ ِ
َ
ِ َ
ـم
ْز ..ذي ض ْؿ َر ْي ِنُ َٓ ..ي ْم َب ُه َفـ ُه؛ َف ْـو َأ ْؿ َس َ
وؿذاش .اتى ؾٙل اـّْي ^« :ـ َْم م ْن أ ْص َع َ  ..أؽ َ َ
ظـ َـذ اهللِ ََٕب ـره! ِم ــْفم اف ـزاء بــن مافِـ ٍ
ـكش ر اهلل طّدده .ؽيّدددل ٙؿٔٙدد ٜمددتد امليرؿددٛ
َ ُّ
َ
ُ ُ ََ ُ ْ ُ َ
اـّق و ْتيد طّْم ؿٙن ُجٕ إـٓه اـنحٙب ٍُ ،ٛوـون ٙ « :بدرا ُء ! ادع اهلل ـّد ٙأن
و ن ُيٚ
ُ

ر َأ ُ ٜاملَ َور تَحٙدر ط ََىل ِحلٓتِ ِهَ ،ؾ َٙلَ :ؽِوِرَٔ ٙولََّ ٙذـ ِ َك ،و ِيف اـً َِد و ِلن بي ِد اـً َِد وا َـ ِذي ُِ ِ
ٓه إِ َغ اجلُ ُِ َي ِ ٛإُ ْخ َرىَ ،ؽ ٍََ ٙم َذـ ِ َك
َ
َ
َ ْ َْ
َ
َْ
َ ْ
ُ ْ َْ َ
َ َ َ َُ
ِ
دول اهللِ ^ َ دَ ْ ده َو َؾ َ
دع َر ُس ُ
َا ُه َؽ ٍَ َٙلَ ٙ َ :ر ُس َ
ـم
ول اهللِ! َ َهتدَ َم اـَُِّْ ٙء َوؼ َِر َق املَ ُٙلَ ،ؽْ ٙد ُع اهللَ َـَّدَ .ٙؽ َر َؽ َ
إَط َْر ِ ّ
دٙل :اف ّؾ ُف ّ
اِب َأ ْو َر ُع ٌل ؼ ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
جل ْو َب َِ ،ٛاتَى َس َٙل
اـّ َامء َإٓ َ ٌَ َر َع َْ ،ٜاتَى َص َٙرت ا َملد َّ ُِ ٛيف ل ْث ِل ا َ
َح َوا َف ْقـَا َو َٓ َظ َؾ ْقـَاَ .ؾ َٙلَ :ؽ َام َع َي َل ُ م ُا بِ َٓده إِ َغ َٔٙا َٓ ٛل َن َ
ادي َؾََّ ٙة َ -شْراَ .ؾ َٙلَ :ؽ َُم َجيِئ َأادٌ ِلن ٔ ِ
ادي  -و ِ
اـو ِ
َٙا َٓ ٍَ ٛإٓ َادَ َ
ث بِٙجلَ ْو ِدش.
ْ
ْ ْ َ
َ
َ
ًْ
لذي َ « :-ه َذا َا ِد ٌَ ٝص ِحٓ ٌ َا َّ ٌن
لذي لن روا  ٛأٔس بن لٙـك لرؽو ًط ،)3854( ٙو َؾ َٙل  -أي اـ
( )1أخرعه اـ
ّ
ّ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
دِش َأ ْيُ :لً َ ِ
اـدر ْأ ِ
ٚ
َدِ اـ َْددَ ن« ،ذي صِ َدر ْ ِنش َأ ْيَ :صدٙا َ
سَ « ،أ ْؼ َ َ
ل ْن َه َذا اـ َو ْعهش .اهد .وؾو ُـ ُهَ « :أ ْش َي َٝش َأ ْيُ :ل َت ٌَ ّدر َق َشد ْي ِر َ
ع َخُ ٍَ ْ ِ
َث ْو َب ْ ِ
عَ ْٖ ُ َٓ « ،ب ُه َـ ُهش َأ ْيَٙ َْ ُ َٓ :غ بِ ِه َو َٓ ُ ُْ َت ٌَ ُ ٜإِ َـ ْٓ ِه ،و«ؿ َْمش َخ َ ِِ َ ٌٌٓ ٛد اـتَثاَ .ؾ ْو ُـ ُهَ « :ـ ْو َأ ْؾ َّ َم ط ََىل اهلل ََٕ َب َدر ُهش َأ ْي:
ٙهر ٌة ـ ِ ُِْ ِاء ب ِن لٙـ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ََٕل َهُ ٙه ط ََىل ّ ِ
دك
ِا ُء ْب ُن َلٙـكش ،ؽٓه َؽهٓ َُ ٌَ ٛض َ َ َ ْ َ
اـندْ ق َو َع َي َُ ُه َب اٙرا ِيف احلُف ،وؾوـه; «لّ ُْْ ْم اـ َ َ
ْ

 .ورواه

ول اهللِ ^ َؾ َٙلُ « :ر ّب َأ ْص َع َ َمدْ ُؾو ٍع بِـإَ ْب َو ِ
متقا ( )2622بٌُظَ :ط ْن َأبِى ُه َر ْ َر َة َأ َن َر ُس َ
ـم
اإللٙم لُّم
اب؛ َف ْـو َأ ْؿ َس َ
ً
ِ
ُـم َظ َـذ َأ ْه ِ
ـل
َظ َذ اهللِ َٕ َب ّر ُه!ش .هذا طن ثواب ل ْثل هٖٓء يف اـدٔٓ ،ٙأل ٙيف أخدرة ؽٍدد ؾدٙل ؽدْٓم رسدول اهلل ^َ « :أ َٓ َأ ُد ّفؽ ْ
ّار؟ ـ ُّل جو ٍ
قف مت ََضع ٍ
ِ ٍ
َ ِ
ْزش .لتٌق طُٓه لدن روا دَ ٛا ِ
فَ ،ف ْو َأ ْؿ َس َم َظ َذ اهللِ َٕ َب ّر ُه! َو َأ ْه ِل افـ ِ
اظ ُظت ُّل ُم ْس َتؽ ِ ٍ
ٙر َثد َٛ
َ ّ
الـّة؟ ـ ُّل ََع ُ ّ

ْب ِن َو ْه ٍ
 ٚلرؽو ًط :ٙاـْخٙري ( )6657واـٌُظ ـه ،ولُّم (.)2853
ِ
ِ
ِ
ٙر ّي ،اـّ ََج ِ
َِ إَٔ َْن ِ
بن اـّ ْ ِ
اـِا ُء ب ُن َلٙـ ِ ِك ِ
دي
ٙر ّي ،املَدَ ِ ّا ،اـ َْ َو ُل اـَ ََر ُارَ ،صٙا ُ
َ ٚر ُس ْول اهللِ ^َ ،و َأ ُخو َخٙد ِم اـَِّْ ّ
( )2هو َ َ
ِْ َ ٜ
َدذ ِ
اـِا َء َ ْو َم َا ْر ِ
َس ِ
^ َأٔ ِ
ب ُل َّ ُِْٓ َِ َ ٛاـَ َ
دحَ ٙب ُه َأ ْن
بن َلٙـ ِ ٍك َ .ش ِْدَ ُأ ُادً اَ ،و َبَ َ ٙع َحت َ
اب َأ َلد َر َأ ْص َ
اـّ َا َأ َن َ َ
اـم َج َرة .ويف ّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
حيت َِِ ُُو ُه ط ََىل ُ ْر ٍ
دٙب احلَ ِد ْ ٍَ ِد.ٛ
س ،ط ََىل َأسَِّ ٛر َلٙا ِْمَ ،و ُ ُْ ٍُو ُه ِيف احلَد ْ ٍََ ٛؽْ ٙؾت ََح َم إِ َـ ْٓ ِْمَ ،و َشدَ َط َُ ْٓ ِْمَ ،و َؾََ ٙدل َاتَدى ا ْؽتَد َت َ َب َ
َْ
ِ
ِ
ع عرا ،ٙوـ ِ َذـ ِ َك َأ َؾٙم َخٙـِدُ بن ِ ِ
ِ
ٍِ
اـدِا َء َؾت ََدل ِيف
اـوـ ْٓد َط َُ ْٓه َش ْدْ ًرا ُ ددَ ِاوي ِع َر َ
ُ َ
ُع ِر َح َ ْو َلئذ بِ ْه َي ًَ ٛو َث َامٔ ْ َ ُ ْ ً َ
ااد ُهَ .و َؾدد ْاشد ُت ِْ َر َأ َن َ َ
َ
ِ
اس ُت ْم ِْدَ َ ْو َم َؽ ْت ِ « ُ ّْ َ َ ش َسَّ َِ ٛط ْ ِ
ُا ُر ْوبِ ِه َلٍ ٌْ َٔ َٛ َ ٙ
س ِل َن ّ
ػ ْ َن .وؿٙن
اـم ْج َيٙن ُل َْ َٙرزَ ًةْ .

بْووـته اـٌ ٍٛ ٙلدن أسدْٙب ؽدت

املد ّ ،ٛوهذه املد ٍّ ٛع أن يف إ ران بدٙـٍرب لدن اددود اـْقدة ،واـ ٌُد ْرس ّدِوهن ٙأن «شوشد ش ،وؾدِه

=

73

ؽْٓد.ٙ
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وحتنن لّْم اـ ٌُد ْر ُس
ِّحّ ٙأؿتٙؽْم ،وأن ّقٔ ٙطُْٓمش .اتى إذا ؿٔٙوا يف ؽت ؽٙرس
َ
ادع اهللَ أن
إغ درعّ ٓ ٛتوٓيون أن ٌتحوا ُك اـٍُي ٛؽٗذا هبدم ٍوـدون« :أ دن اـدِاء؟ ُ
ِّحّ ٙأؿتٙؽْم  ،وأن ّقٔ ٙطُدْٓمش .ؽٍٓدول« :اـُْدم الّحّد ٙأؿتدٙؽْم واعيُّدي أول
شْٓدش .ؽِّحْم اهلل يٙغ أؿتٙؽْم وؾتُوهم وأتقوا وؿٙن أول شْٓد ر

اهلل طّه.

ؿّٜ
ؽُم َن ؽْٓم هذا احلٙل اـذي ٔما إـٓه أن وهو أهنم ؿٔٙوا ٍوـون« :اـُْم إن ُ
ِ
احلٙـد ٛاـ ُيُٓد ٙلدن
ؽيُ ٜؿذا ابتًٙء وعْك ولرَد ٙك ...إـداش .وؿدٕهنم ؾدد وصدُوا إغ
ُ
اـيِل اـنٙـ واإلخالص واـْذل ،بحٓ ٝؿ ٜٔٙهذه إطامل اـنٙحل ٛعٙهز ًة ـاؽدع اهلل
يٙغ هب ٙاـْالء بِجرد أن دطوا ،وإٔام ؿٔٙوا ٍوـون« :اـُْم اؽيل ـّد ٙؿدذا وؿدذا ..اـُْدم
أطوّ ٙؿذا وؿذا ..اـُْم أقٔٙش .ؽٓحدث اـّق لن سٙطتْ !ٙيّي :رأ ّٙهم رَدوان اهلل
طُْٓم يف ؿل لْ َ ٙي ِرض هلم لن هدذه إلدور واـمددا د ددطون اهلل يدٙغ ؿدام ؿدٙن ددطو
اـّْي ^ ،وهذا دـٓل طىل ِ
ؿثرة اـيِل اـنٙـ اـذي ًّْي أن َدون لِْد ٛأهدل اإل دامن
ّ
اـٓوم ،بدٕن َؤدوا لتندُع بدرهبم ،لواصدُع ـُيِدل اـندٙـ  ،لّدٙرطع إـٓده ،جمتّْدع
ـًثٙم وامليٙي ،ؽٗن وؾي ٜاـّٙزـ ٛواـْالء ـاللتحٙن أو ملينٓ ٛبيض اخلُق ومٙـٌتْم،
إذا بدطْ ٙم ـرهبم سْحٔٙه و يٙغ ُ ٌرج طّْم ل ٙهم ؽٓه دون أن ٍول أادهم« :اـُْم إن
ؿّ ٜؽيُ ٜؿذا وؿذاشٕٔ .ه ؾد ؽيل ؿذا وؿذا وادخر ذـك طّد ر ّبه لن إطامل اـندٙحلٛ
حيتٙج أن ٍول ليهْ « :
ؽيُدٜش ،بدل املٌيدول لّده طّدد اهلل
ؽيُد ٜوإن ؿّدٜ
ؿّدٜ
ُ
ُ
إن ُ
لْ َ ٓ ٙ

واـٍن ٛاملذؿورة أطاله واحلد ّّٙٓ ْ ُ ٝن شٓئً ٙلن ؽهُه

ٍ
ٍ
واختنٙر« :سا أطدالم اـّدْالءش ـُدذهْي
بتقف ؿثا
 .أىر-

(عد/1صد  ،)198-195صْي ٛاـرسٙـ.ٛ
( )1هذه اـٍن ٛأخرعه احلٙؿم بّحوه ٙيف املّتدرك (ح 5274 :ط .اـيُِٓ )ٛلدن روا د ٛأٔدس بدن لٙـدك
اـِاء .ؾٙل احلٙؿم« :هذا اد  ٝصحٓ اإلسّٙد و م يرعٙهش ،وؾٙل اـذهْي يف «اـتُخٓصش« :صحٓ ش.
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يٙغ ٌَٓده أن توسدل بدهٌَٓ ،ده أن ددطو اهلل يدٙغ بده ،و ٍدول« :اـُْدم أطوّد ،ٙاـُْدم
أقٔٙش ؽٗذا به تحٍق هلم ذـك ؿُه.
صوـع بٙهلل يدٙغ إغ اـدرعدٛ
وهذا اـذي ًّْي أن تيُِه املٖلّون :ؿٓف َؤون َل ْو
َ
اـتي َون ّ
ً
لّمًال بتُك إطامل اـنٙحل ٛاـتدي َِدن أن
ؿل وؾتْم وضٙهرهم وبٙصّْم
توسل هب ٙاملرء إغ اهلل يٙغ يف أي حلىّ ٛزل ؽْٓ ٙاـْالء.
ألٔ ٙحن طّدلّ ٙزل اـْالء بّٔ ٙتٌُ ٜإغ أي طِل صٙـ  ،ؽال ٔجد ً
حلَِ ٙن
طِال صً ٙ
أن ر ٌع إغ اهلل! وؿٕن َ
وح ؽْٓد ٙوٓ
ؿل هدذه إطدامل لًموشد ٌٓ ،ٛ
إخدالص ؽْٓد ٙوٓ ُر َ
َ
َب ْذ َل .ـذـك ؿٙن لن أطىم صٌٙت هذه إطامل اـتي ٕ ون هب ٙرهبم ـاؽع طدّْم أهند ٙلدن
أطىم إطامل ِشدَ ًة طىل اـٌّس ،وؿ ٜٔٙؿذـك لدن أطىدم إطدامل ِصددْ ًؾ ٙلدع اهلل يدٙغ،
ِ
واـنددْ ُق يف اـيِدل يّدي :أن ْدذل املدر ُء يف
يّي ؿام ؿٔٙوا ُم ُْنع ؿٔٙوا صدٙدؾع ؽْٓدّ ،ٙ
بذٓ ٓ ُ َِِْ ُن أن َون وراءه ٌ
اـيِل ً
بذل آخر م ْذـده؛ بحٓد ٝيدرج اـيِدل طدىل أؿِدل
ٍ
واـتيد،ٚ
ْر
وأ ّم أاواـه اـتي ر ٌع هب ٙإغ اهلل يدٙغ،
َ
واـّد َ
تحِد ُل ؽْٓد ٙآّئدذ املمدٍ ََ ،ٛ
َ
ِ
و َ
شْوة اـٌّس ،واإل ٓٙن طىل اـٌّسَ ،
وا ّْ َن اـيْد ؿدام ذؿرٔدٙ
رك
وبذل املٙل واإلٌٔٙقُ ،
واخلوف واـرعَ ٙء ...إغ آخر هذه اـنٌٙت اـتي رأ ّدٙ
وإل ،َٛ ٔٙوآبتيَ ٙد طن املحرلٙت،
َ
يف اد  ٝاـنخرة ؽٓام ذاّ ٙلن ؾْل.
ؽَُ ٜٔٙك إطامل طىل هذا احلٙل احلّن اـذي ًّْدي أن َدون د ددن املدرء إذا أراد
أطدامٓ ٓ ُٓدق بدٙهلل َ
ً
أن يِل ً
عدل
طِال هلل يٙغُٓ ،ق به عل وطدال ٓ ،أن رؽدع إغ ربده
وطال ،بل ٓ ُٓق ٍ
بٕاد لن إخوأه أن ٍدلْ ٙـه ،ؽدٗذا ؿٔٙد ٜاـندالة ً -
لدثال  -بدال ُروح
وٓ خموع وٓ إؾْٙل ،ؽِن اـذي ٍدّ م عٙر د ً ٛلٓتد ً ٛهد د ًَ ٛملُِد ٍ
ك؟! وؿٓدف َدون لوؾدف
ُ
املَُِك لّه يف ر ّد هذه اهلد  ٛاـتي رؽيْٙ؟ وؿٓف َون طٍٙبه وصرده طّه؟ ـذـك ٓ ّتىدر
اـثواب اـيىٓم.
وع ْْدَ ه ـًا اهلل يٙغ
َ
املر ُء هبذه إطامل اـهيٌٓ ٛاـتي َو َؽر ؽْٓ ٙاملر ُء وؾ َته ُ
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أل ٙاٙل اـنحٙب ٛاـَرام ر

اـُْم طّْم ؽَٙن طىل طَس هذا ،ؽَ ٜٔٙؿرال ًٕ ٛوـٓ ٙده

ٌرج طّْم ،ؿرال ًٕ ٛاْ ٙه سْحٔٙه و يٙغ أن راهم لتِطع إـٓده هبدذا اـددطٙء وؾدد
أن ُ ّ
ادخروا ً
أطامٓ ٓ حيتٙعون ؽْٓ ٙإغ أن ٍوـوا« :اـُْدم إن ؿدٙن ؿدذا وؿدذاش .بدل ؿدل طِدل
ِ
واـن ُ
ٓٙر هذه إل،ٛ
أ َ ْوه ؾد حت ٍَق ؽٓه
اإلخالص واـ َْ ْذ ُل ّ
ُ
دق ،وهو اـىن هبم؛ ٕهنم هم خ ُ
وهم اـذ ن رؽيْدم ور طدّْم َ
عدل وطدال ؿدام ؾدٙل     ﴿:
[ ﴾  اـٌدددددت ﴿ .]18 :

    

[ ﴾      اـتوبد ...]100 :ٛإغ آخر أ ٙت اـتي ُ ّْع َد َر ّ
اهللِ َ
عل وطال طىل أوـِٓ ٙه هٖٓء اـ َُ َِل ِر َْ ُ
وان اهلل طُْٓم لن أصحٙب اـّْي ^ واـذ ن
ا َ ْيددوهم بٗاّددٙن .وسددا ُة املددٖلّع اـٓددوم هددي :ؿٓددف َددون ا ّ ْددُ ٙطْم هلددٖٓء طددىل هددذا
اإلاّٙن اـذي ذؿره اهلل يٙغ يف أ  ٛاـَر ِ.ٛ

اليوع الثنى  :التَوشُل بدلنء الصنحلني
اـتوسل بدطٙء اـنٙحلع إغ اهلل يٙغ ؽْو وار ٌد يف اـػع احلّٓف ،وهو لن وسد ٙل
أ َلٙ
ّ
وسل املٖلّع اـٓوم ـرؽع اـْالء ،ؽٍد ؿٔٙوا َ ّْ َت ّْ ٍُون يف أ ٙم طِر  ،ؽٍٓول« :اف ّؾ ُف ّم إِكّـا
ك بِـَبِ ِقـَا ^ َؾت َْس ِؼقـَاَ ،وإِكّا َكت ََو ّش ُل إِ َف ْق َ
ُــّا َكت ََو ّش ُل إِ َف ْق َ
اش ِؼـَا»  ،ثم ٍدولُ « :ؿـ ْم
ك بِ َع ِم َكبِ ِقـَا َؾ ْ
اس َؾا ْد ُع اهللَ َت َع َاػ َأ ْن َي ْس ِؼ َقـَا» ،ؽٍٓدوم اـيْدٙس ؽٓددطو ؽدام دتم دطدٙءه اتدى ّدزل
َيا َظ ّب ُ
1

اـًٓ ،ٝو ّتجٓ ٚاهلل ـه ،وهذه املّٕـ ٛلِْ ٛلن وعْع:
افوجه إول :ؿٓف نل املدرء إغ هدذه احلٙـد ٛوهدي أن َدون هدو ٌّٔده َ
وسدل
ددل ّ
املٖلّع إغ اهلل يٙغ بدط ٙه هو إغ اهلل يٙغ اتى ٌرج طّْم.
( )1أخرعه اـْخٙري لوؾو ًؽ ٙطىل أٔس بن لٙـك

(.)3710
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املػدؽ،ٛ
افوجه افثاّن :أن َون ادٙل املدٖلّع طدىل ذـدك احلدٙل ا َ
حل َّدن و ُدك اهلٓئدَ ٛ

بحَٓ ٝثر ؽْٓم اـنٙحلون ،اتى نُوا إغ ُك اـدرعد ٛبددٕن ددطوا اهلل يدٙغ ؽا ٌدع
مهدوم املدٖلّع اـتدي
اـْالء؛ ؿام ؿٙن ذـك ؽٓام َس َُف ،ؽال بد أن َون وٓ ُ ٛاهلل يٙغ أاددَ ُ ُ
ُي ّووون هل ٙاتى َؤدوا إؾدرب إغ اهلل وددل آسدتًٙث ٛلدن إخدواهنم املدٖلّع ،وددل
ّزل اـرمح ٛهبم أن َون ار ٌٙع اـْالء هبم .
1

اليوع الثنلث :التوشل بأمسنء اهلل احلصيا
أ َل ٙاـتوسل بٕسامء اهلل احلّّى وصٌ ٙه اـيُٓ ٙؽٍد أ َل َر اهللُ

يٙغ به يف ؾوـه ﴿ :

[ ﴾        إطراف.]180 :

وؾٙل يٙغ:

﴿[ ﴾            اإلٍاء]110 :

2

.

خنمتة

املٖلّون لوٙـْون أن هبذا اـتٌتدٓش واـيِدل وآ دتالف ،وبدٕن ْدذـوا عْددً ا ووؾتًدٙ
ٍ
تحِل ّ
املٍق
وإخالصْم هلل يٙغ؛ بٕن
ـ ُٓىْروا ِصدْ َؾْم
َ
َ
ؿل وااد لّْم لّئوـٓته ،ؽٗن ّ َ
لٍق يف أٌراج اـندخرة طّده وطدن إخوأده لدن املدٖلّع يف لمدٙرق إرض ولًٙرهبد،ٙ
ٌ
محل لن لّئوـٓ ٛبٍدر لَ ٙؽر َج طُْٓم اـنخرة ،ؽٗن حتِدل لّدئوـٓته ُدك وؾدٙم
وبٍدر لَ َ ٙ
هب ٙأٌرع ٜاـنخرة طىل ؾدر هذه املّئوـٓ .ٛوصخر ُ ّ ٙهدذه إ دٙم صدخر ٌة طىِٓد ٌ ،ٛؾدد
 2وؾد ذؿرٔ ٙيف ذح دٙضات ذح اسم اهلل «اـويلش سْحٔٙه و يٙغ ُص ُر َق حتنٓل هذه اـوٓ  ،ٛوذاّ ٙأ ًهٙ
لوأيْ .ٙؽٙرعع إـْٓ ٙـتمهٓ ،ٛوهي لتوؽرة يف ّع دٙضات صو ٓ ٛطىل لواؾع اـمَْ ٛاـيَّْو ٓ ٛـُِيُولٙت
(اإلٔ ٔ.)ٜ
َ
اـتوسل بٕسامء اهلل احلّّى يف سُُّ« ٛذح أاٙد َ ٝؽ ّك اـَربش .وهي خوْتٙن صو ٓتٙن لتوؽر ٙن طىل
( )2وؾد ذؿرٔٙ
ؿثاا لن ُك إسامء ولي ْٙٓٔٙوؿٌٓٓ ٛاـتوسل هب ٙيف اـُُّّ ٛاـنو ٓٛ
لوؾع اـمَْ ٛاـيَّْو ٓ ٛـُِيُولٙت ،وؾد ذؿرًٔ ٙ
ُذ ِ
ذح إسامء احلّّى ـ َ
ات اـ َيُِ َٓٛش ؽٙرعع إـْٓ ٙـْلؽٙدة.
وسي« :ٛاـ ٌُتواٙت اإلهلُٓ ٛ
املُ َ
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َ
لُجٕ لن اهلل إٓ إـٓه ،وإن اهلل يٙغ  -ؿام ذؿرٔد- ٙ
ُلُِ َئ ْ ٜبٙملن ٚ ٙوأؽٙت وامل ِ َحن ،وٓ
يف اد  ٝاـنخرة ؾد طُم لدن ادٙل أوـٓ ٙده ذـدك ،وأٔده هدو اـدذي ُ ّْد ِزل ذـدك سدْحٔٙه
و يٙغ ،و َ ّْزل ذـك اـْالء طىل َط ّْٓ ِه َ
عدل وطدال ،و ّتىدر سدْحٔٙه و يدٙغ لدن املدٖلّع أن
توعْوا إـٓه بٕن رؽع طّْم ل ٙأٔزل هبم سْحٔٙه و يٙغ.
ُ رى هل حيدث يف ؿون اهلل يٙغ ل ٓ ٙر ده هو عل وطال؟ ٓ ُ .رى هل اـذي حيددث
يف ؿون اهلل يٙغ إٓ ل ٙؾدَ ر وؾ٘؟ ٔيم .وهل ذـك اـذي ؾدَ ر وؾ٘ ؾد عيل ـده أسدًْ ٙبٙ
اـتِدع
إسدْٙب وذـدك
ـداى ُدك
َ
َ
ـٌّٓرج؟ ٔيم ،هو سْحٔٙه و يٙغ ٌيدل هبدم ذـدك َ َ
و ُك املواصُ َ ٛهلذه إطامل اتى ر ٌع ذـك.
املٖلّون ؿ ُّْم إذن َلدْ ُط ّوون أن جيُّوا يف بٓوت اهلل يٙغ هذا اـٓدوم ـّٓىدروا يف ُدك
وؾقدوا ؽْٓد ،ٙوم ر ٌدع اـندخر ُة بّدْ ٚطددم
املّئوـٓٙت اـتي أٔٙصْد ٙاهللُ يدٙغ هبدم َ
1

ؾٓٙلْم هبذه املّئوـٓٙت ،وأن ٌَدروا يف هدذا اـتدواا واـ َت ٍْندا اـدذي ؾدد َعَّد ْوه يف ادق
اق ؼاهم ،طالو ًة طىل ٔىر اهلل إـدْٓم بتٍنداهم و ٌدر وْم ودٙسدْته هلدم
أٌّْٔم ويف ّ
وحتُِوا
سْحٔٙه و يٙغ طىل ذـك وم ٍوم اـّٙس ـرب اـيٙملع .ؽامذا هاهم ـو عُّوا َ
لّئوـٓتْم وختٌٌوا لن أطْْ ٙم ألٙم اهلل يٙغ و ًل ٙو دولع وثالثد .ٛهدل ّتىدرون إٓ أن
ربش؟
ٍيوا يف املنْٓ ٛو ُ َ
رب ّ ٙ
ذه ٚهبم اتى ٍوـواّ ٙ « :

إلر بٌالن و«ِٔٓطش طُٓه اـف ُءُ :طْد به إـٓه .أىر« :امليجم اـوعٓزش،
(ٙٔ« )1طش اـف َء بًاه وطُٓه :ط ٍَُه .و«ٔٙطش
َ
لٙدة[ :ن ا ط].
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تتم افصاحلات
واحلؿد هلل افذي بـعؿته ّ
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