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 االبتالء

 

 

 

 

 

 

 

 

 جس مخ جخ مح ٹ ٹ ُّ 

 جض مص  خص حص مس خس حس

 مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض
 ُٖٔآؿ عمراف:  َّ حق مف خف حف جف

 في  

 النفس
 في

 االهل 

 

 في

 الماؿ
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 الصبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 
 خن حن جن يم  ىم مم خم

 جه ين  ىن من

 ُٕ - ُٔآؿ عمراف:  َّ مه

على 

 المعصية

على 

 الطــاعة

 

على   

 المصيبة
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 : لمقدمةا
اف الحمد  نحمده ك نستعينو ك نستغفره ، كنعكذ با مف شركر أنفسنا ، ك مف 
سيئات أعمالنا ، مف ييده ا ، فال مضؿ لو ، ك مف يضمؿ ، فال ىادم لو 

،  كأشيد أف ال إلو إال ا ، كحده ال شريؾ لو ، ك أشيد أف محمدان عبده ك رسكلو
، ككشؼ الغـ ، كجاىد ، ك نصح االمة  الرسالة ، كادل أالمانة أشيد أنو بمغك 

 في سبيؿ ا حؽ جياده حتى اتاه اليقيف .
 .تككف عمى مبحثيف مفيذا الكتاب بيف يدؾ   :اما بعد

                 عمى  ةو االيات الدالة عمى االبتالء مرتبياالبتالء ( ذكرت ف )المبحث االكؿ:
ككف سيال لفيـ تل (الميسر التفسير )ترتيب السكر ثـ شرح كجيز كمختصر مف 

  .داللة االيات
كاعمـ اف القراف حجو لؾ اكعميؾ يكـ القيامة فعميؾ بالطريؽ الصحيح كالصكاب 

 زت رت يبىب نب مب زب رب  ُّ  ٹ ٹ .الذم ال عكج فيو

                      َّ ىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت

 ُّٓاألنعاـ: 
المكرمة انو ال  ةيث الشريفبدات باالحاد. ييت مف االيات الكريمة نتكبعدما ا

 َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن  ُّ  ٹ ٹ  .ينطؽ عف اليكل

 ْ-ّالنجـ:
ا أىخٍ اكى  ـٍ يىكيٍف ًلييًصيبىؾى عمـ أىفَّ مى لىٍك أىفَّ لىؾى ًمٍثؿى  ردك  .طىأىؾى لى  في حديث طكيؿ. كى
تَّػى تيػ  ػػا قىًبمىػوي ًمٍنػؾى حى ػًبيًؿ المَّػًو مى ػا أىٍنفىٍقتىػوي ًفػي سى ػدو ذىىىبن ػػا أيحي تىٍعمىػـى ، أىفَّ مى ًر كى ٍؤًمفى ًباٍلقىػدى

نَّػؾى  ػٍف ًلييًصػيبىؾى كىاً  ـٍ يىكي ػأىؾى لىػ ػا أىٍخطى ػؾى ، كىأىفَّ مى ػٍف ًلييٍخًطئى ـٍ يىكي ابىؾى لى مىػى  ،أىصى ًإٍف ًمػتَّ عى
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ٍمػتى النَّػارى  خى ا دى ٍيًر ىىذى  جم هل مل  ٹ ُّ  ٹ .صػحيححػديث  ،ركاه الترمػذم . غى
 َّالشكرل:  َّ من خن حن جن مم  خم حم

 نيمي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن ٹ ٹ ُّ ك
 ُٖٔاألعراؼ:  َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

بيا كالشؾ  اخي الكريـ : اف كثيرا مف الناس اليكـ يعزكف المصائب التي يصاب
كغفمتيـ عف تدبر كتاب ا  أفياميـ كضعؼ ايمانيـ  أف ىذا مف قصكر

. بكتاب ا اف يعتصمكا   كاجب عمي الجميع ف ()عزكجؿ كسنو نبيو محمد 
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹ ٹ ُّ 
 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ْٔآؿ عمراف:  َّ نث  مث زث رث يت ىت نتمت

 مب زب رب  ٹ ٹ ُّ  تككمنا عميو فاف ا ينصرنا ،جعنا الى ا ك ر ذا فا
 جح مج حج  ٹ ٹ ُّ ك  .َْ: الحج َّ مت  زت رت يب ىبنب

بف الخطاب رضى ا عنو  عمرككما قاؿ   ٕمحمد:  َّ مخ جخ مح
كفي  .لنا ا ( ذزة بغيره اعينا الغالقكـ فاعزنا ا باالسالـ كميما ابت كنا ارذؿ

 ( انزؿ ا عميكـ  مف السماء بالء فال يرفعو عنكـ حتى ترجعكا دينكـ ) ايةرك 
اذا  ) ()قاؿ رسكؿ ا  .سممة كمف حديث ا ـ .اخرجو ابف ماجو في الفتف

 .اخرجو احمد عنده(عميـ ا بعذاب مف  يمتفي ا يص اعظيرت الم
بالمعركؼ كلتنيكف عف المنكر  فكالذم نفسي بيده لتأمر  ) ()قاؿ رسكؿ ا  

فال يستجاب لكـ (  اك ليكشكف ا اف يبعث عميكـ عذابا مف عنده ثـ تدعكنو
 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٹ ٹ ُّ . اخرجو الترمذم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 
 

 خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت

 ٓٔاألنعاـ:  َّ خص حص مس

 :الصبر ( حث الثاني )بالم
        مرتبة عمى ترتيب السكرة  كشرح مختصر (الصبر )يات الداؿ عمىذكرت فيو األ

 ري ٰى ين ىن ٹ ٹ ُّ  . ياتالتفسير الميسر ( لتككف سيال لفيـ األ )
 ُٕالقمر:  َّ  ني مي زي
 .أك تركو ابتغاء كجو ا ـ : الصبر ىك حبس النفس عمى فعؿ شئ الكري ياخ

 مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ٹ ٹ ُّ 
 ِِالرعد:  َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

 خف حف جف مغ ٹ ٹ ُّ ك  ٕالمدثر:  َّ حس جس ُّ   ٹ ٹ ك
 ٹك ُِٕالنحؿ:  َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف

 َّ مه جه هن من  خن حنجن مم خم حم جم  ٹ ُّ 

 حج مث هت مت ختحت جت هب ٹ ٹ ُّ ك ْٖالطكر:

 مغ  جغ مع جع مظ ٹ ٹ ُّ ك ْٓالبقرة:  َّمج

  ََِآؿ عمراف:  َّحق مف خف حف جف

 حك جكمق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ ٹ ٹ ك 
 هن من خن حن جنمم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك

 جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ ك ّٓاألحقاؼ: َّ جه

 ْٔاألنفاؿ:  َّ ىن من خن حن جنيم  ىممم خم حم
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ام مما يعـز  .كا سبحانو كتعالى جعؿ الصبر عمى المصائب مف عـز االمكر
 هل مل خل حل جل مك ٹ ٹ ُّ  .مف االمكر عمى اجميا اك اشرفيا

كتعالى اخبر انما ينتفع  بايات  اف ا سبحانوك  ّْرل: الشك  َّ  حم جم

 يي ىي ني ٹ ٹ ُّ  .كيتعظ بيا الصابرالشككر عمى ما يبتمي في حياتو 

 ُٗسبأ:  َّ مئ  خئ حئ جئ
أنػو تبػارؾ كتعػالى قػرف الصػبر بمقامػات اويمػاف كأركػاف اوسػالـ كقػيـ اوسػالـ  }

الة( كقرنػػػو باألعمػػػاؿ كاسػػػتعينكا بالصػػػبر كالصػػػ كمثمػػػو العميػػػا، فقرنػػػو بالصػػػالة )
            إال الػػذيف صػػػبركا كعممػػكا الصػػػالحات(، كجعمػػو قػػػريف التقػػػكل  الصػػالحة عمكمػػػان )

إف فػي ذلػؾ ايػات لكػؿ صػبار شػككر(،  إنو مف يتؽ كيصبر(، كقريف الشكر ) )
(، كقػػػريف المرحمػػػة )كتكاصػػػكا )كتكاصػػػكا بػػػالحؽ كتكاصػػػكا بالصػػػبكقػػػريف الحػػػؽ 

لمػا صػبركا ككػانكا بتياتنػا يكقنػكف(،  (، كقػريف اليقػيف )بالصبر كتكاصػكا بالمرحمػة
الػذيف صػبركا كعمػى ربيػـ يتككمػكف(، كقػريف  كقػريف التككػؿ )نعػـ أجػر العػامميف( )

التسػبيح كاالسػػتغفار )فاصػػبر إف كعػػد ا حػػؽ كاسػتغفر لػػذنبؾ كسػػبح بحمػػد ربػػؾ 
نكـ بالعشػػػػي كاوبكػػػػار(، كقرنػػػػو بالجيػػػػاد )كلنبمػػػػكنكـ حتػػػػى نعمػػػػـ المجاىػػػػديف مػػػػػ

 .) كالصابريف
بر كلـ اتطرؽ الى االحاديث صثـ ذكرت االحاديث النبكية الدالة عمى ال

ت بعض الكممات ليككف سيال حالمتكررة بؿ اكتفيت بذكر حديث كاحد ثـ كض
 .لفيـ الحديث 

اخي الكريـ : اذا عرفت طبيعة الدنيا كماجبمت عميو مف الكدر كالمشقو كالعناء 
 .ف الحياة التستقيـ مع الناس اال بالصبركأفييا تبتمي بو  يياف عميؾ ما

 مت هب مب ٹ ٹ ُّ ك ُٓٓ البقرة: َّ ٰر ٰذ ٹ ٹ ُّ 
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 يف ىف يث ىث ٹ ٹ ُّ ك َُالزمر: َّ هث مث هت

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق

 َّ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 ّٓ - ّْفصمت: 
امػػا  .عمػػى ترتيػػب السػػكر مترتبػػة اف االيػػات الفيػػرس ليػػا لتكػػكف : لمػػؤمفاخػػي ا

لمػػف شػػاركنا  نسػػاؿ ا تعػػالى جنػػة الفػػردكس فيرسػػا . ولػػاالحاديػػث فقػػد جعمػػت 
لجميػع المػؤمنيف كالمؤمنػات فػي مشػارؽ االرض كمغاربيػا انػو كلمف يقرأ كيتعض ك 
 .سميع قريب مجيب

ا كسػمـ كبػارؾ عمػى عبػده ك رسػكلو خػاتـ النبػيف كامػاـ المتقػيف االكلػػيف  ىكصػم 
عميػو كعمػى الػو كاصػحابو اجمعػيف كالتػابعيف  ليػـ كاالخريف نبينا محمػد صػمى ا 

 .كاخر دعكانا اف الحمد  رب العالميف  .باحساف الى يكـ الديف 
               ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 
 
 
 
 
 

 اخككـ في ا                                              
 احمد ادريس بابير                                               

 خريج كمية الشريعة بغداد                        
                                                      ُٖٖٗ - ُٖٗٗ  
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                             االيات     
      عف       

 االبتالء            
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                                  ڃ ڃ ڃ چ چ      

                                                                       ٱ ٻ ٻ 
 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ُ
 جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم  مم
 ْٗالبقرة:  َّ ىه مه

كاذكركا نعمتنا عميكـ حيف أنقذناكـ مف بطش فرعكف كأتباعو، كىـ ييذيقكنكـ أشدَّ 
ٍبح أبنائكـ، كيستبقكف نساءكـ لمخدمة كاالمتياف. كفي العذاب، فيي  كًثركف ًمف ذى

ذلؾ اختبار لكـ مف ربكـ، كفي إنجائكـ منو نعمة عظيمة، تستكجب شكر ا 
 تعالى في كؿ عصكركـ كأجيالكـ.

                          جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني ٹ ٹ ُّ  .ِ

 َّ  جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب

 ُِْالبقرة: 

حيف اختبر ا إبراىيـ بما شرع لو مف تكاليؼ، فأدَّاىا كقاـ  -أييا النبي-كاذكر 
بيا خير قياـ. قاؿ ا لو: إني جاعمؾ قدكة لمناس. قاؿ إبراىيـ: ربّْ اجعؿ 
بعض نسمي أئمة فضال منؾ، فأجابو ا سبحانو أنو ال تحصؿ لمظالميف 

 . في الديف اومامةي 
 حي جي  يه ىه مه جه ين ٹ ٹ ُّ  .ّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي
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 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ُٔٓ–ُٓٓالبقرة:  َّ مت زت  رت ىب

كلنختبرنكـ بشيء يسير مف الخكؼ، كمف الجكع، كبنقص مف األمكاؿ بتعسر 
الحصكؿ عمييا، أك ذىابيا، كمف األنفس: بالمكت أك الشيادة في سبيؿ ا، 

-ك فسادىا. كبشّْر كبنقص مف ثمرات النخيؿ كاألعناب كالحبكب، بقمَّة ناتجيا أ
الصابريف عمى ىذا كأمثالو بما يفرحيـ كيىسيرُّىـ مف حسف العاقبة  -أييا النبي

 في الدنيا كااخرة.
مف صفة ىؤالء الصابريف أنيـ إذا أصابيـ شيء يكرىكنو قالكا: إنَّا عبيد 
نا إليو راجعكف  مممكككف ، مدبَّركف بأمره كتصريفو، يفعؿ بنا ما يشاء، كا 

أكلئؾ الصابركف ليـ ثناء مف ربيـ كرحمة ت، ثـ بالبعث لمحساب كالجزاء.لمك با
 عظيمة منو سبحانو، كأكلئؾ ىـ الميتدكف إلى الرشاد.

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ْ

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نبمب زب

 يق ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث

 ِْٗقرة: الب َّاك
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فمما خرج طالكت بجنكده لقتاؿ العمالقة قاؿ ليـ: إف ا ممتحنكـ عمى الصبر 
بنير أمامكـ تعبركنو; ليتميَّز المؤمف مف المنافؽ، فمف شرب منكـ مف ماء النير 
فميس مني، كال يصمح لمجياد معي، كمف لـ يذؽ الماء فإنو مني; ألنو مطيع 

ص كاغترؼ غيٍرفة كاحدة بيده فال لكـ عميو. ألمرم كصالح لمجياد، إال مىف ترخَّ 
ا قميال  فمما كصمكا إلى النير انكبكا عمى الماء، كأفرطكا في الشرب منو، إال عددن
منيـ صبركا عمى العطش كالحر، كاكتفكا بغيٍرفة اليد، كحينئذ تخمؼ العصاة. كلما 

 -رجالكىـ ثالثمائة كبضعة عشر -عبر طالكت النير ىك كالقمة المؤمنة معو 
لمالقاة العدك، كرأكا كثرة عدكىـ كعدَّتيـ، قالكا: ال قدرة لنا اليكـ بجالكت كجنكده 
األشداء، فأجاب الذيف يكقنكف بمقاء ا، ييذىكّْركف إخكانيـ با كقدرتو قائميف: كـ 
مف جماعة قميمة مؤمنة صابرة، غمبت بإذف ا كأمره جماعة كثيرة كافرة باغية. 

 ابريف بتكفيقو كنصره، كحسف مثكبتو.كا مع الص
 زت رت يب  ىب نب مب ٹ ٹ ُّ  .ٓ

 ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت
 يل  ىل مل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف
 ري ٰى  ينىن نن من زن رنمم ام
 ُِٓآؿ عمراف:  َّ  حئ جئ يي ىي ني ميزي

 

                كلقد حقؽ ا لكـ ما كعدكـ بو مف نصر، حيف كنتـ تقتمكف الكفار في غزكة 
بينتـ كضعفتـ عف القتاؿ كاختمفتـ: ىؿ تبقكف بإذنو تعالى، «  أيحد » حتى إذا جى

مىف يجمعيا؟ كعصيتـ أمر رسكلكـ حيف  في مكاقعكـ أك تترككنيا لجمع الغنائـ مع
أمركـ أال تفارفكا أماكنكـ بأم حاؿ، حمَّت بكـ اليزيمة مف بعد ما أراكـ ما تحبكف 

ف يريد الغنائـ، كأف منكـ  مىف يطمب ااخرة كثكابيا، مف النصر، كتبيَّف أف منكـ مى
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ثـ صرؼ ا كجكىكـ عف عدككـ; ليختبركـ، كقد عمـ ا ندمكـ كتكبتكـ فعفا 
 عنكـ، كا ذك فضؿ عظيـ عمى المؤمنيف.

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ٔ
 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حنجن  يم
 زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث

 ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مليك
 ٤٨٧آل عمران:  َّ مي زي ري

ثـ كاف مف رحمة ا بالمؤمنيف المخمصيف أف ألقى في قمكبيـ مف بعد ما نزؿ 
ًشي طائفة  بيا مف ىٍـّ كغٍـّ اطمئناننا كثقة في كعد ا، ككاف مف أثره نعاس غى

أىمَّيـ خالص أنفسيـ خاصة،  منيـ، كىـ أىؿ اوخالص كاليقيف، كطائفة أيخرل
عيفىٍت عزيمتيـ كشيًغمكا بأنفسيـ، كأساؤكا الظف بربيـ كبدينو كبنبيو، كظنكا                      كضى
ُـّ أمر رسكلو، كأف اوسالـ لف تقكـ لو قائمة، كلذلؾ تراىـ نادميف  أف ا ال ييًت

 لخركج لمقتاؿ؟عمى خركجيـ، يقكؿ بعضيـ لبعض: ىؿ كاف لنا مف اختيار في ا
: إف األمر كمَّو ، فيك الذم قدَّر خركجكـ كما حدث -أييا الرسكؿ-قؿ ليـ  

لكـ، كىـ ييٍخفكف في أنفسيـ ما ال يظيركنو لؾ مف الحسرة عمى خركجيـ لمقتاؿ، 
                         يقكلكف: لك كاف لنا أدنى اختيار ما قيًتمنا ىاىنا. قؿ ليـ: إف ااجاؿ بيد ا،

                      كتب ا عمييـ كلك كنتـ في بيكتكـ، كقدَّر ا أنكـ تمكتكف، لخرج الذيف
المكت إلى حيث ييٍقتمكف، كما جعؿ ا ذلؾ إال ليختبر ما في صدكركـ مف الشؾ 
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                كالنفاؽ، كليميز الخبيث مف الطيب، كيظير أمر المؤمف مف المنافؽ لمناس
                   ألقكاؿ كاألفعاؿ. كا عميـ بما في صدكر خمقو، ال يخفى عميو شيء في ا

 مف أمكرىـ.

                     حس جس  مخ جخ مح ٹ ٹ ُّ  .ٕ

                           مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

                    َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط

 ٤٨٩آل عمران: 

في أمكالكـ بإخراج النفقات الكاجبة كالمستحبَّة،  -لمؤمنكفأييا ا-لىتيٍختىبىريفَّ 
كبالجكائح التي تصيبيا، كفي أنفسكـ بما يجب عميكـ مف الطاعات، كما يحؿُّ 
بكـ مف جراح أك قتؿ كفىٍقد لألحباب، كذلؾ حتى يتميَّز المؤمف الصادؽ مف 

ـ مف ألفاظ غيره. كلتىسمعيفَّ مف الييكد كالنصارل كالمشركيف ما يؤذم أسماعك
ف تصبركا  عمى ذلؾ كمو، كتتقكا  -أييا المؤمنكف-الشرؾ كالطعف في دينكـ. كا 

ا بمزكـ طاعتو كاجتناب معصيتو، فإف ذلؾ مف األمكر التي ييعـز عمييا، 
 كينافس فييا.

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّ ٹ ٹ  .ٖ
  حل جل مكلك خك حك جك مق حق مفخف حف  جف مغ
 هن من  خن حنجن مم خم حم جم هلمل خل
 ٩النساء:   َّ مي خي حي جيٰه مه جه

كاختبركا مىف تحت أيديكـ مف اليتامى لمعرفة قدرتيـ عمى حسف التصرؼ في 
ا في دينيـ، كقدرة  ممتـ منيـ صالحن أمكاليـ، حتى إذا كصمكا إلى سف البمكغ، كعى
عمى حفظ أمكاليـ، فسمّْمكىا ليـ، كال تعتدكا عمييا بإنفاقيا في غير مكضعيا 
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خذكىا منكـ. كمىف كاف صاحب ماؿ منكـ إسرافنا كمبادرة ألكميا قبؿ أف يأ
فميستعفؼ بغناه، كال يأخذ مف ماؿ اليتيـ شيئنا، كمف كاف فقيرنا فميأخذ بقدر حاجتو 
مـي  عند الضركرة. فإذا عممتـ أنيـ قادركف عمى حفظ أمكاليـ بعد بمكغيـ الحي

ينكركا كسممتمكىا إلييـ، فأىٍشًيدكا عمييـ; ضماننا لكصكؿ حقيـ كامال إلييـ; لئال 
 ذلؾ. كيكفيكـ أف ا شاىد عميكـ، كمحاسب لكـ عمى ما فعمتـ.

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٹ ٹ ُّ  .ٗ

 يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن ممام

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ

 ٧٨المائدة:  َّ حج مث هت

مى صدؽ الكتب القرآف، ككؿ ما فيو حٌؽ يشيد ع -أييا الرسكؿ-كأنزلنا إليؾ 
قبمو، كأنيا مف عند ا، مصدقنا لما فييا مف صحة، كمبيّْننا لما فييا مف تحريؼ، 
ا لبعض شرائعيا، فاحكـ بيف المحتكميف إليؾ مف الييكد بما أنزؿ ا إليؾ  ناسخن
في ىذا القرآف، كال تنصرؼ عف الحؽ الذم أمرؾ ا بو إلى أىكائيـ كما 

أمة شريعة، كطريقة كاضحة يعممكف بيا. كلك شاء ا اعتادكه، فقد جعمنا لكؿ 
لجعؿ شرائعكـ كاحدة، كلكنو تعالى خالؼ بينيا ليختبركـ، فيظير المطيع مف 
العاصي، فسارعكا إلى ما ىك خير لكـ في الداريف بالعمؿ بما في القرآف، فإف 

 مصيركـ إلى ا، فيخبركـ بما كنتـ فيو تختمفكف، كيجزم كال بعممو.
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 يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٹ ٹ ُّ           .َُ
  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام
 ٤٧المائدة:  َّ جئ يي ىي ني

يا أييا الذيف صدقكا ا كرسكلو كعممكا بشرعو، ليبمكنكـ ا بشيء مف الصيد 
يقترب منكـ عمى غير المعتاد حيث تستطيعكف أىٍخذى صغاره بغير سالح كأخذ 

ا ظاىرنا لمخمؽ الذيف يخافكف ربيـ بالغيب، ليقينيـ  كباره بالسالح; ليعمـ ا عممن
دَّه  بكماؿ عممو بيـ، كذلؾ بإمساكيـ عف الصيد، كىـ محرمكف. فمف تجاكز حى

 فإنو يستحؽ العذاب الشديد. -كىك ميٍحًرـ-بعد ىذا البياف فأقدـ عمى الصيد 
 هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٹ ٹ ُّ  .ُُ

 لك هش مش هس مس هث مثهت مت هب  مب هئ مئ

 ٤٩٨األنعام:  َّ مك

حانو ىك الذم جعمكـ تخمفكف مف سبقكـ في األرض بعد أف أىمكيـ ا، كا سب
كاستخمفكـ فييا; لتعمركىا بعدىـ بطاعة ربكـ، كرفع بعضكـ في الرزؽ كالقكة فكؽ 
بعض درجات، ليبمككـ فيما أعطاكـ مف نعمو، فيظير لمناس الشاكر مف غيره. 

نو لغفكر لم ف آمف بو كعمؿ صالحا إف ربؾ سريع العقاب لمف كفر بو كعصاه، كا 
                 كتاب مف المكبقات، رحيـ بو، كالغفكر كالرحيـ اسماف كريماف مف أسماء 

 ا الحسنى.
 زث رث يت ىت نت مت  زت رت ٹ ٹ ُّ  .ُِ
  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث  نث مث

 ٤٧٤األعراف:  َّمك
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                  ًنعىمنا عميكـ إذ أنقذناكـ مف أىٍسر فرعكف كآلو، -يا بني إسرائيؿ  -كاذكركا 
كما كنتـ فيو مف اليكاف كالذلة مف تذبيح أبنائكـ كاستبقاء نسائكـ لمخدمة 
ٍمًمكـ عمى أقبح العذاب كأسكئو، ثـ إنجائكـ، اختبار مف ا لكـ  كاالمتياف، كفي حى

 كنعمة عظيمة.
 جت هب  مب خب حب جب هئ ٹ ٹ ُّ  .ُّ
 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
 حض جض مص خص حصمس  خس حس جس مخ

 ٤٩٦األعراف:  َّخض

ىؤالء الييكد عف خبر أىؿ القرية التي كانت بقرب البحر،  -أييا الرسكؿ-ؿ كاسأ
إذ يعتدم أىميا في يكـ السبت عمى حرمات ا، حيث أمرىـ أف يعظمكا يكـ 
ا، فابتالىـ ا كامتحنيـ; فكانت حيتانيـ تأتييـ يكـ  السبت كال يصيدكا فيو سمكن

ذا ذىب  يكـ السبت تذىب الحيتاف في السبت كثيرة طافية عمى كجو البحر، كا 
البحر، كال يركف منيا شيئنا، فكانكا يحتالكف عمى حبسيا في يكـ السبت في 
حفائر، كيصطادكنيا بعده. ككما كصفنا لكـ مف االختبار كاالبتالء، وظيار 
خفائو عمييـ في  السمؾ عمى ظير الماء في اليكـ المحـر عمييـ صيده فيو، كا 

 ده، كذلؾ نختبرىـ بسبب فسقيـ عف طاعة االيكـ المحمؿ ليـ فيو صي
 كخركجيـ عنيا.

 ري ٰى  ين ىننن من زن رن ٹ ٹ ُّ  .ُْ
      َّخئ حئ جئ  يي ىي نيمي زي

  ٤٩٨ األعراف
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كفرَّقنا بني إسرائيؿ في األرض جماعات، منيـ القائمكف بحقكؽ ا كحقكؽ 
عباده، كمنيـ المقصّْركف الظالمكف ألنفسيـ، كاختبرنا ىؤالء بالرخاء في العيش 
ا بالشدة في العيش كالمصائب كالرزايا; رجاء  كالسَّعىة في الرزؽ، كاختبرناىـ أيضن

 أف يرجعكا إلى طاعة ربيـ كيتكبكا مف معاصيو. 
  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ُٓ

 حي جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن
 ٤١ األنفال: َّ خي

أعانكـ  ، كلكف ا قتميـ، حيث« بدر»المشركيف يكـ  -أييا المؤمنكف-فمـ تقتمكا 
كلكف ا رمى، حيث أكصؿ  -أييا النبي-عمى ذلؾ، كما رميت حيف رميت 

الرمية التي رميتيا إلى كجكه المشركيف; كليختبر المؤمنيف با كرسكلو كيكصميـ 
بالجياد إلى أعمى الدرجات، كيعرّْفيـ نعمتو عمييـ، فيشكركا لو سبحانو عمى 

أسررتـ بو كما أعمنتـ، عميـ بما فيو  ذلؾ. إف ا سميع لدعائكـ كأقكالكـ ما
 صالح عباده.

 مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ٹ ٹ ُّ  .ُٔ

 ٦٣يونس:  َّ حج مث هت مت خت حتجت  هب

 في ذلؾ المكقؼ لمحساب تتفقد كؿ نفس أحكاليا كأعماليا التي سمفت كتعاينيا،
ف شرنا فشر، كريدَّ الجميع إلى ا الحكـ   كتجازل بحسبيا: إف خيرنا فخير، كا 

دًخؿى أىؿ الجنًة الجنةى كأىؿ النار النار، كذىب عف المشركيف ما كانكا العدؿ، فأي 
 يعبدكف مف دكف ا افتراء عميو.
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 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٹ ٹ ُّ  .ُٕ
  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 ١هود:  َّ نت

كىك الذم خمؽ السماكات كاألرض كما فييف في ستة أياـ، ككاف عرشو عمى 
ا  الماء قب ؿ ذلؾ; ليختبركـ أيكـ أحسف لو طاعةن كعمال كىك ما كاف خالصن

 -أييا الرسكؿ-مكافقنا لما كاف عميو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ. كلئف قمت 
ليؤالء المشركيف مف قكمؾ: إنكـ مبعكثكف أحياءن بعد مكتكـ، لسارعكا إلى 

 سحر بيّْف.التكذيب كقالكا: ما ىذا القرآف الذم تتمكه عمينا إال 
  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ُٖ
 جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم

 يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه
 ٩إبراهيم:  َّ ٰذ

لقكمؾ قصة مكسى حيف قاؿ لبني إسرائيؿ: اذكركا نعمة  -أييا الرسكؿ-كاذكر 
ا عميكـ حيف أنجاكـ مف فرعكف كأتباعو يذيقكنكـ أشد العذاب، كيذبّْحكف أبناءكـ 

يـ مف يستكلي عمى ميٍمؾ فرعكف، كيستبقكف نساءكـ الذككر، حتى ال يأتي من
 لمخدمة كاالمتياف، كفي ذلكـ البالء كاونجاء اختبار لكـ مف ربكـ عظيـ.

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٹ ٹ ُّ  .ُٗ
 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
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 مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حجمث
 ٤٥ النحل: َّ جض

زٍ  ثىمكـ مثؿ امرأة غزلت غى ال كأحكمتو، ثـ نقضتو، كال ترجعكا في عيكدكـ، فيككف مى
تجعمكف أيمانكـ التي حمفتمكىا عند التعاىد خديعة لمف عاىدتمكه، كتنقضكف 
عيدكـ إذا كجدتـ جماعة أكثر ماال كمنفعة مف الذيف عاىدتمكىـ، إنما يختبركـ 
ا بما أمركـ بو مف الكفاء بالعيكد كما نياكـ عنو ًمف نقضيا، كلييبيّْنىفَّ لكـ يكـ 

ا كنتـ فيو تختمفكف في الدنيا مف اويماف با كنبكة محمد صمى ا القيامة م
 عميو كسمـ.

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٹ ٹ ُّ 

 ١الكهف:  َّ  رب

ماال ليا، كمنفعة ألىميا;  إنَّا جعمنا ما عمى كجو األرض مف المخمكقات جى
كال  لنختبرىـ: أيُّيـ أحسف عمال بطاعتنا، كأييـ أسكأ عمال بالمعاصي، كنجزم

 بما يستحؽ.
 خك حك جك مقحق  مف خف حف جف مغ ٹ ٹ ُّ  .َِ

 جنمم خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك
 ٦٨ - ٦٧األنبياء:  َّ خن حن

دكاـ البقاء في الدنيا، أفإف مت فيـ  -أييا الرسكؿ  -كما جعمنا لبشر مف قبمؾ 
ييؤمّْمكف الخمكد بعدؾ؟ ال يككف ىذا. كفي ىذه ااية دليؿ عمى أف الخضر عميو 

 بشر. السالـ قد مات; ألنو
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كؿ نفس ذائقة المكت ال محالة ميما عيمّْرت في الدنيا. كما كجكدىا في الحياة إال 
ابتالء بالتكاليؼ أمرنا كنيينا، كبتقمب األحكاؿ خيرنا كشرنا، ثـ المتؿ كالمرجع بعد 

 لمحساب كالجزاء. -كحده  -ذلؾ إلى ا 
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ُِ
  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن
 ٦٣ - ٥٨المؤمنون:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

فإذا عمكت السفينة مستقرنا عمييا أنت كمف معؾ آمنيف مف الغرؽ، فقؿ: الحمد  
انا مف القكـ الكافريف.  الذم نجَّ

كقؿ: رب يسّْر لي النزكؿ المبارؾ اامف، كأنت خير المنزليف. كفي ىذا تعميـ مف 
 كا ىذا.ا عز كجؿ لعباده إذا نزلكا أف يقكل

ىالؾ الكافريف لىدالالت كاضحات عمى صدؽ رسؿ ا  إف في إنجاء المؤمنيف كا 
ف كنا لمختبريف األمـ بإرساؿ الرسؿ إلييـ قبؿ كقكع  فيما جاؤكا بو مف ا، كا 

 العقكبة بيـ.
 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٹ ٹ ُّ  .ِِ
 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم
  َّ مث هت مت خت حت جت هبمب  خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ

 ٧٣النمل: 

قاؿ الذم عنده عمـ مف الكتاب: أنا آتيؾ بيذا العرش قبؿ ارتداد أجفانؾ إذا 
ٍت لمنظر في شيء. فأذف لو سميماف فدعا ا، فأتى بالعرش. فمما رآه  تحرَّكى
سميماف حاضرنا لديو ثابتنا عنده قاؿ: ىذا ًمف فضؿ ربي الذم خمقني كخمؽ الككف 

ترافنا بنعمتو تعالى عميَّ أـ أكفر بترؾ الشكر؟ كمو; ليختبرني: أأشكر بذلؾ اع
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ٍفعى ذلؾ يرجع إليو، كمف جحد النعمة كترؾ الشكر  كمف شكر  عمى نعمو فإفَّ نى
فإف ربي غني عف شكره، كريـ يعـ بخيره في الدنيا الشاكر كالكافر، ثـ يحاسبيـ 

 كيجازييـ في ااخرة.
 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٹ ٹ ُّ  .ِّ
 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
 ٤٤ – ٤٣األحزاب:  َّ زن رن  مم ام

اذكركا إذ جاؤككـ ًمف فكقكـ مف أعمى الكادم مف جية المشرؽ، كمف  .ِْ
ذ شخصت األبصار مف شدة  أسفؿ منكـ مف بطف الكادم مف جية المغرب، كا 
ٍيرة كالدىشة، كبمغت القمكب الحناجر مف شدة الرعب، كغمب اليأس المنافقيف،  الحى

 ا الظنكف السيئة أنو ال ينصر دينو، كال يعمي كممتو.ككثرت األقاكيؿ، كتظنكف ب
في ذلؾ المكقؼ العصيب اختيبر إيماف المؤمنيف كميحّْص القكـ، كعيرؼ المؤمف 
ا بالخكؼ كالقمؽ; ليتبيف إيمانيـ                       مف المنافؽ، كاضطربكا اضطرابنا شديدن

 كيزيد يقينيـ.
 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم ٹ ٹ ُّ  .ِٓ

 ٤٣٩ – ٤٣٧الصافات:  َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ين

كنادينا إبراىيـ في تمؾ الحالة العصيبة: أف يا إبراىيـ، قد فعمتى ما أيمرت بو 
دٍَّقتى رؤياؾ، إنا كما جزيناؾ عمى تصديقؾ نجزم الذيف أحسنكا مثمؾ،  كصى

إف األمر بذبح ابنؾ ىك االبتالء الشاؽ  ـ مف الشدائد في الدنيا كااخرة.فنخمّْصي
 لذم أباف عف صدؽ إيمانؾ.ا
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 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٹ ٹ ُّ  .ِٔ
 ٦٦ – ٦٥الدخان:  َّ مح جح مج حج مث

كلقد اصطفينا بني إسرائيؿ عمى ًعٍمـ منا بيـ عمى عالمي زمانيـ. كآتيناىـ مف ئ
 المعجزات عمى يد مكسى ما فيو ابتالؤىـ كاختبارىـ; رخاء كشدة.

                   نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٹ ٹ ُّ  .ِٕ

            مم ام يلىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين  ىن نن من زن رن
 ٧محمد:  َّ خئ حئ

الذيف كفركا في ساحات الحرب فاصدقكىـ القتاؿ،  -أييا المؤمنكف-فإذا لقيتـ 
كاضربكا منيـ األعناؽ، حتى إذا أضعفتمكىـ بكثرة القتؿ، ككسرتـ شككتيـ، 

ما أف يفادكا فأحكمكا قيد األسرل: فإما أف تىمينُّ  كا عمييـ بفؾ أسرىـ بغير عكض، كا 
كا عمى ذلؾ حتى تنتيي  قُّكا أك ييٍقتىمكا، كاستًمرُّ ما أف ييٍستىرى أنفسيـ بالماؿ أك غيره، كا 
الحرب. ذلؾ الحكـ المذككر في ابتالء المؤمنيف بالكافريف كمداكلة األياـ بينيـ، 

قتاؿ، كلكف جعؿ عقكبتيـ  كلك يشاء ا النتصر لممؤمنيف مف الكافريف بغير
عمى أيديكـ، فشرع الجياد; ليختبركـ بيـ، كلينصر بكـ دينو. كالذيف قيتمكا في 

 سبيؿ ا مف المؤمنيف فمف ييٍبًطؿ ا ثكاب أعماليـ،
 جي يه ىه  مه جه ين ٹ ٹ ُّ  .ِٖ
 ٦٤محمد:  َّ خي حي
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و بالقتاؿ كالجياد ألعداء ا حتى يظير ما عمم -أييا المؤمنكف-كلنختبرنكـ  
سبحانو في األزؿ; لنميز أىؿ الجياد منكـ كالصبر عمى قتاؿ أعداء ا، كنختبر 

 أقكالكـ كأفعالكـ، فيظير الصادؽ منكـ مف الكاذب.

 يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن ٹ ٹ ُّ  .ِٗ
 ٥الملك:  َّ حي جي

: أيكـ خيره عمال كأخمصو؟ -أييا الناس-الذم خمؽ المكت كالحياة; ليختبركـ 
جزه شيء، الغفكر لمف تاب مف عباده. كفي ااية ترغيب كىك العزيز الذم ال يع

 .في فعؿ الطاعات، كزجر عف اقتراؼ المعاصي
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .َّ
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 ٥٣ – ٤١القلم:  َّمي

بالجكع كالقحط، كما اختبرنا أصحاب الحديقة حيف «  مكة »إنا اختبرنا أىؿ 
فَّ ثمار حديقتيـ مبكّْريف في الصباح، فال يىٍطعىـ منيا حمفكا فيما بينيـ، ليقطعي 

غيرىـ مف المساكيف كنحكىـ، كلـ يقكلكا: إف شاء ا. فأنزؿ ا عمييا نارنا 
 كىـ نائمكف، أحرقتيا ليال

  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٹ ٹ ُّ  .ُّ
 ٦ – ٥اإلنسان:  َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف

رجؿ كماء المرأة، نختبره بالتكاليؼ إنا خمقنا اونساف مف نطفة مختمطة مف ماء ال
الشرعية فيما بعد، فجعمناه مف أجؿ ذلؾ ذا سمع كذا بصر; ليسمع اايات، كيرل 
الدالئؿ، إنا بينَّا لو كعرَّفناه طريؽ اليدل كالضالؿ كالخير كالشر; ليككف إما 

ا. ما كفكرنا جاحدن  مؤمننا شاكرنا، كا 
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                  َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ  .ِّ

 ٤٣ – ٤الطارق: 
يَّز الصالح منيا مف الفاسد، فما لإلنساف مف  يكـ تيٍختىبر السرائر فيما أخفتو، كييمى

 قكة يدفع بيا عف نفسو، كما لو مف ناصر يدفع عنو عذاب ا.
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٹ ٹ ُّ  .ّّ
 َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب

     ٤٩ – ٤٨الفجر: 
اختبره ربو بالنعمة، كبسط لو رزقو، كجعمو في أطيب عيش، فأما اونساف إذا ما  

 فيظف أف ذلؾ لكرامتو عند ربو، فيقكؿ: ربي أكرمف.
كانو عمى ا، فيقكؿ: ربي كأما إذا ما اختبره، فضيَّؽ عميو رزقو، فيظف أف ذلؾ لي

 نني.أىا
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                       

 

 

 

 

 أخككـ في ا                                                   
 أحمد ادريس بابير                                                  

 خريج كمية الشريعة بغداد                                                
                                                    ُٖٖٗ - ُٖٗٗ 
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 حاديثالأ   
 عف    

 االبتالء         
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 كيؼ؟           ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أأبتمي
 ؟أبتمي    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لماذا 

 ىن من خن  حن جن ٹ ٹ ُّ 
 ِالممؾ:  َّ حي جي يه ىهمه جه ين
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   ٱ ٻ ٻ    

 كيؼ تجعؿ لؾ سترة مف النار:
مىًت اٍمرىأىةه مىعىيىا اٍبنىتىاًف لىيىا تىٍسأىؿي، عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عىٍنيىا، قى  .ُ الىٍت: دىخى

ـٍ تىٍأكيٍؿ  لى ٍيئنا غىٍيرى تىٍمرىةو فىأىٍعطىٍيتييىا ًإيَّاىىا، فىقىسىمىٍتيىا بىٍيفى اٍبنىتىٍييىا كى ـٍ تىًجٍد ًعٍنًدم شى فىمى
ؿى النًَّبيُّ  مىٍينىا فىأى ()ًمٍنيىا ثيَـّ قىامىٍت فىخىرىجىٍت، فىدىخى  اٍبتيًميى  ٍخبىٍرتيوي، فىقىاؿى: مىفً عى

 متفؽ عميو                .("ًمٍف ىىًذًه اٍلبىنىاًت ًبشىٍيءو كيفَّ لىوي ًسٍترنا ًمفى النَّاًر 

 كذلؾ.  تسأؿ ليا ابنتاف كمعيا امرأة عميٌ  دخمت:  قالت ، غريبة عجيبة قصة
 عميو النبي بيكت فم بيت ػ كاحدة تمرة إال عندم تجد فمـ:  قالت.  فقيرة ألنيا

 فقسمتيا إياىا فأعطينيا:  قالت ػ!  كاحدة تمرة إال فيو يكجد ال كالسالـ الصالة
 التمرة نصؼ األخرل كأعطت ، التمرة نصؼ كاحدة كأعطت ، نصفيف ابنتييا بيف

 . شيئان  منيا تأكؿ كلـ ، ااخر
 نبيال فقاؿ ، عجيبة غريبة قصة ألنيا فأخبرتو عائشة عمى() النبي فدخؿ
 ستران  لو كف إلييف فأحسف البنات ىذه مف بشيء ابتمي مف(  كسمـ عميو ا صمى
:  المراد لكف ، الشر بمكل ىنا بو المراد ليس:  ابتمي مف: () كقكلو النار مف
ـٍ )  تعالى ا قاؿ كما ، لو قدر مف نىٍبميككي ٍيرً  ًبالشَّرّْ  كى لىٍينىا ًفٍتنىةن  كىاٍلخى عيكفى  كىاً  (  تيٍرجى
 يكـ النار مف ستران  لو كف إلييما فأحسف ابنتاف لو قدر مف يعني) ّٓ:األنبياء]

 البنت ألف ; البنات إلى بإحسانو النار عف يحجبو تعالى ا أف يعني ، القيامة
اؿي  ) تعالى ا قاؿ ، الرجؿ ىك يكتسب كالذم ، التكسب تستطيع ال ضعيفة  الرّْجى
مىى قىكَّاميكفى  اءً  عى ابً  النّْسى ؿى  مى ييـٍ  المَّوي  فىضَّ مىى بىٍعضى ا بىٍعضو  عى ًبمى                  ( أىٍمكىاًلًيـٍ  ًمفٍ  أىٍنفىقيكا كى
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 فإنما المرأة أما ، الرجؿ ىك كيكتسب العائمة عمى ينفؽ فالذم ّْ: النساء ]
  .أكالدىا كتؤدب لزكجيا كتصمحو تقيمو ، البيت في شأنيا
 :العبر مف الحديث ىذا في كرد كمما
 ، إليو نسائو أحب فيو ، بيكتو أشرؼ كمف () ا رسكؿ بيكت مف بيت : أولا 
 األكؿ عند لإلنساف يقدـ ىذا بمدنا في ااف كنحف ، كاحدة تمرة إال بو يكجد ال

 أحب ألككننا!  ؟ عمييـ كأغمقت الدنيا عمينا فتحف فمماذا ، شتى أصناؼ أربعة
 مف يؤتيو ا فضؿ كلكف ، منا ا لىإ أحب ىـ ، كا ال!  ؟ منيـ ا إلى

 اليكـ الناس مف كثير عند النعـ ىذه فصارت ، النعـ بيذه ابتمينا كنحف ، يشاء
 مف عمينا كيخشى ، با كالعياذ فسقكا حتى ، البطر ك كاألشر كالفساد لمشر سببان 

 عكنان  اكجعمكى ، ككفركىا النعـ ىذه بطركا منا كثيران  أف بسبب كجؿ عز ا عقكبة
 . ػ السالمة ا نسأؿ ػ كتعالى سبحانو ا معاصي عمى
 فإف ، اويثار مف عنيـ ا رضي الصحابة عميو كاف ما أيضان  كفيو : ثانياا 

 عندنا ااف كنحف ، المسكينة ىذه بيا آثرت ذلؾ كمع تمرة إال عندىا ليس عائشة
 . كنرده السائؿ كيأتي كثيرة أمكاؿ
 يسأؿ ; كاذبكف السائميف مف كثيران  أف ىك السائؿ رد في يقةالحق في بالءنا لكف
 المسألة في كيمحؼ الناس كيسأؿ سأؿ إنساف مف ككـ ، المسؤكؿ مف أغنى كىك
 ! النقكد مف الكثيرة كاألكراؽ األحمر كالذىب الفضة دراىـ عنده كجدت مات فإذا
 الكذب أجؿ مف ، سائؿ كؿ إعطاء عمى يتشجع ال اونساف يجعؿ الذم ىك كىذا

 .كاذبكف كىـ كالفقراء المعتكىيف كبمظير العجزة بمظير يظيركف حيث ، كالخداع
 فييـ يكجد عنيـ ا رضي الصحابة أف العبر مف أيضان  الحديث ىذا كفي : ثالثاا 
ٍقًسميكفى  أىىيـٍ )  تعالى ا قاؿ ، الغني فييـ يكجد كما الفقير ٍحمىتى  يى بّْؾى  رى  نىٍحفي  رى
ٍمنىا تىييـٍ  ٍينىييـٍ بى  قىسى ًعيشى يىاةً  ًفي مى فىٍعنىا الدٍُّنيىا اٍلحى رى ييـٍ  كى اتو  بىٍعضو  فىٍكؽى  بىٍعضى  ًليىتًَّخذى  دىرىجى
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ييـٍ   بعضان  بعضنا اتخذ ما التفاكت ىذا كلكال ِّ: الزخرؼ( ] سيٍخًرٌيان  بىٍعضان  بىٍعضي
 فجاء ، بناءكال ما لعمؿ مثالن  منا اونساف كاحتاج سكاء حد عمى كنا كلك ، سخريان 
 غني، أنا ، مثمؾ أنا ، أبني ال:  فقاؿ ، بيتان  لي تبني أف أريدؾ:  فقاؿ ااخر إلى
 التفاكت فيذا ; مثمؾ غني أنا ، أصنع ال:  ااخر قاؿ ، بابان  نصنع أف أردنا فإذا
 : بعضان  بعضيـ يخدـ الناس جعؿ
ف لبعض بعض كحاضرة بدك مف لمناس الناس  التاجر حتى.  خدـ يشعركا لـ كا 
 كاألكسية كاألشربة األطعمة يكرد!  ؟ كيؼ.  الفقير يخدـ المميارات صاحب الغني
 يحتاج بعضيـ الناس فكؿ ، بيا فينتفع لمفقير يجمبيا ، كغيرىا البناء كمكاد
 . كجؿ عز ا مف حكمة ذلؾ ; بعضان  بعضيـ كيخدـ ، لبعض
 ، بالماؿ البنات إلى أحسف مف فضؿ عمى دليؿ أيضان  الحديث ىذا كفي : رابعاا 

 . قاصرات عاجزات ألنيف ; أنفسيف كمراعاة ، الخاطر كطيب ، كالكسكة
 ، الرجاؿ ىـ كينفؽ بالنفقة يكمؼ الذم أف مف أكالن  إليو أشرنا ما كفيو : خامساا 

 إال بيا يقكـ ال التي لممصالح ككذلؾ ، البيكت كلمصالح فممبيكت النساء أما
 . البنات كمدارس النساء

 في يكجد كما سكرتيرات أك ، كاحد مكتب في الرجاؿ مع مكظفات يجعمف أف أما
 قاؿ كقد ، عظيـ كشر ، عظيـ خطأ شؾ ال ىذا فإف ، المسمميف بالد مف كثير
 كخير ، آخرىا كشرىا أكليا الرجاؿ صفكؼ خير(  كالسالـ الصالة عميو النبي

 ، شران  فصار جاؿالر  مف قريب أكليا ألف ; أكليا كشرىا آخرىا النساء صفكؼ
 كتبتعد تتأخر أف لممرأة نيدب كيؼ فانظر.  خيران  فصار الرجاؿ عف بعيد كآخرىا

خكاننا يحمينا أف ا نسأؿ ، الرجاؿ عف البعد أجؿ مف ذلؾ كؿ ، اوماـ عف  كا 
 . كعقابو سخطو أسباب مف المسمميف
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 رضي ا عنو: مع ابك بكر ()ىجرة الرسكؿ 
ٍكجى النًَّبيّْ  أىفَّ عىاًئشىةى رىًضيى  .ِ ـٍ أىٍعًقٍؿ أىبىكىمَّ قىطُّ   ()المَّوي عىٍنيىا زى قىالىٍت: لى

مىٍينىا يىٍكـه ًإالَّ يىٍأًتينىا ًفيًو رىسيكؿي المًَّو  ـٍ يىميرَّ عى لى ، كى   ()ًإالَّ كىىيمىا يىًدينىاًف الدّْيفى
ميٍسًمميكفى خىرىجى أىبيك بىٍكرو مييىاًجرنا نىٍحكى اٍبتيًميى الٍ  طىرىفىًي النَّيىاًر بيٍكرىةن كىعىًشيَّةن، فىمىمَّا

تَّى بىمىغى بىٍرؾى اٍلًغمىاًد لىًقيىوي اٍبفي الدًَّغنىًة كىىيكى سىيّْدي اٍلقىارىًة، فىقىاؿى:  بىشىًة حى أىٍرًض اٍلحى
ًني قىٍكًمي فىأيًريدي أىٍف أى : أىٍخرىجى ؟ فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ًسيحى ًفي أىٍيفى تيًريدي يىا أىبىا بىٍكرو

اأٍلىٍرًض كىأىٍعبيدى رىبّْي، قىاؿى اٍبفي الدًَّغنىًة: فىًإفَّ ًمٍثمىؾى يىا أىبىا بىٍكرو الى يىٍخريجي كىالى 
 ، ٍيؼى تىٍقًرم الضَّ تىٍحًمؿي اٍلكىؿَّ كى ـى، كى تىًصؿي الرًَّح ييٍخرىجي، ًإنَّؾى تىٍكًسبي اٍلمىٍعديكـى كى

مىى نىكىاًئًب اٍلحىؽّْ، فى  تيًعيفي عى أىنىا لىؾى جىاره اٍرًجٍع كىاٍعبيٍد رىبَّؾى ًببىمىًدؾى، فىرىجىعى كىاٍرتىحىؿى كى
: ًإفَّ  ـٍ ، فىقىاؿى لىيي مىعىوي اٍبفي الدًَّغنىًة، فىطىاؼى اٍبفي الدًَّغنىًة عىًشيَّةن ًفي أىٍشرىاًؼ قيرىٍيشو

يىًصؿي أىبىا بىٍكرو الى يىٍخريجي ًمٍثميوي كىالى ييٍخرىجي، أىتيٍخًرجيكفى رىجيالن   يىٍكًسبي اٍلمىٍعديكـى كى
ـٍ تيكىذٍّْب  مىى نىكىاًئًب اٍلحىؽّْ، فىمى ييًعيفي عى ، كى ٍيؼى يىٍقًرم الضَّ يىٍحًمؿي اٍلكىؿَّ كى ـى، كى الرًَّح
قىاليكا اًلٍبًف الدًَّغنىًة: ميٍر أىبىا بىٍكرو فىٍميىٍعبيٍد رىبَّوي ًفي دىاًرهً   قيرىٍيشه ًبًجكىاًر اٍبًف الدًَّغنىًة، كى
ٍليىٍقرىٍأ مىا شىاءى كىالى ييٍؤًذينىا ًبذىًلؾى، كىالى يىٍستىٍعًمٍف ًبًو، فىًإنَّا نىٍخشىى أىٍف  ؿّْ ًفييىا، كى فىٍمييصى
، فىمىًبثى أىبيك بىٍكرو ًبذىًلؾى  يىٍفًتفى ًنسىاءىنىا كىأىٍبنىاءىنىا، فىقىاؿى ذىًلؾى اٍبفي الدًَّغنىًة أًلىًبي بىٍكرو

ٍيًر دىارًًه، ثيَـّ بىدىا أًلىًبي يىٍعبيدي رىبَّوي ًفي  ًتًو كىالى يىٍقرىأي ًفي غى الى دىارًًه، كىالى يىٍستىٍعًمفي ًبصى
مىٍيًو  ، فىيىٍنقىًذؼي عى يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى مّْي ًفيًو كى كىافى ييصى بىٍكرو فىاٍبتىنىى مىٍسًجدنا ًبًفنىاًء دىارًًه، كى

ـٍ  ـٍ كىىي كىافى أىبيك بىٍكرو ًنسىاءي اٍلميٍشًرًكيفى كىأىٍبنىاؤيىي كفى ًإلىٍيًو، كى يىٍنظيري بيكفى ًمٍنوي كى يىٍعجى
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، كىأىٍفزىعى ذىًلؾى أىٍشرىاؼى قيرىٍيشو ًمفى  ٍينىٍيًو ًإذىا قىرىأى اٍلقيٍرآفى الن بىكَّاءن الى يىٍمًمؾي عى رىجي
، فىقىاليكا: ـٍ مىٍيًي ـى عى ميكا ًإلىى اٍبًف الدًَّغنىًة فىقىًد ، فىأىٍرسى ٍرنىا أىبىا بىٍكرو  اٍلميٍشًرًكيفى ًإنَّا كينَّا أىجى

مىى أىٍف يىٍعبيدى رىبَّوي  اكىزى ذىًلؾى فىاٍبتىنىى مىٍسًجدنا ًبًفنىاًء  ((ًبًجكىاًرؾى عى ًفي دىارًًه، فىقىٍد جى
ًشينىا أىٍف يىٍفًتفى ًنسىاءىنىا كىأىبٍ  نَّا قىٍد خى ًة كىاٍلًقرىاءىًة ًفيًو، كىاً  الى نىاءىنىا، دىارًًه، فىأىٍعمىفى ًبالصَّ

ٍف أىبىى ًإالَّ أىٍف  مىى أىٍف يىٍعبيدى رىبَّوي ًفي دىارًًه فىعىؿى، كىاً  فىاٍنيىوي فىًإٍف أىحىبَّ أىٍف يىٍقتىًصرى عى
لىٍسنىا ميًقرّْيفى  ٍموي أىٍف يىريدَّ ًإلىٍيؾى ًذمَّتىؾى فىًإنَّا قىٍد كىًرٍىنىا أىٍف نيٍخًفرىؾى كى ييٍعًمفى ًبذىًلؾى فىسى

، فىقىاؿى: قىٍد أًلىًبي بىكٍ  ، قىالىٍت عىاًئشىةي: فىأىتىى اٍبفي الدًَّغنىًة ًإلىى أىًبي بىٍكرو فى رو ااًلٍسًتٍعالى
مَّا أىٍف تىٍرًجعى ًإلىيَّ  مىى ذىًلؾى، كىاً  مىٍيًو، فىًإمَّا أىٍف تىٍقتىًصرى عى ًمٍمتى الًَّذم عىاقىٍدتي لىؾى عى عى

ؿو عىقىٍدتي لىوي، فىقىاؿى ًذمًَّتي فىًإنّْي الى أيًحبُّ أىٍف تىٍسمىعى ا ٍلعىرىبي أىنّْي أيٍخًفٍرتي ًفي رىجي
ى ًبًجكىاًر المًَّو  : فىًإنّْي أىريدُّ ًإلىٍيؾى ًجكىارىؾى كىأىٍرضى يىٍكمىًئذو  ()كىالنًَّبيُّ  أىبيك بىٍكرو

ـٍ ذى  ()ًبمىكَّةى، فىقىاؿى النًَّبيُّ  : ًإنّْي أيًريتي دىارى ًىٍجرىًتكي اتى نىٍخؿو بىٍيفى ًلٍمميٍسًمًميفى
بىتىٍيًف كىىيمىا اٍلحىرَّتىاًف ، فىيىاجىرى مىٍف ىىاجىرى ًقبىؿى اٍلمىًدينىًة كىرىجىعى عىامَّةي مىٍف كىافى  الى
يَّزى أىبيك بىٍكرو ًقبىؿى اٍلمىًدينىًة، فىقىاؿى لىوي  تىجى بىشىًة ًإلىى اٍلمىًدينىًة كى ىىاجىرى ًبأىٍرًض اٍلحى

: كىىىٍؿ : عى ()رىسيكؿي المًَّو  ك أىٍف ييٍؤذىفى ًلي ، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو مىى ًرٍسًمؾى فىًإنّْي أىٍرجي
مىى رىسيكًؿ المَّوً  بىسى أىبيك بىٍكرو نىٍفسىوي عى ـٍ ، فىحى ، قىاؿى: نىعى ك ذىًلؾى ًبأىًبي أىٍنتى  ()تىٍرجي

مىؼى رىاًحمىتىٍيًف كىانىتىا ًعٍندىهي كىرىؽى السَّميًر كى  بىوي كىعى بىطي أىٍربىعىةى أىٍشييرو ًليىٍصحى ىيكى اٍلخى
ميكسه ًفي بىٍيًت  : قىاؿى عيٍركىةي: قىالىٍت عىاًئشىةي: فىبىٍينىمىا نىٍحفي يىٍكمنا جي ".قىاؿى اٍبفي ًشيىابو

: ىىذىا رىسيكؿي المًَّو  ميتىقىنّْعنا  ()أىًبي بىٍكرو ًفي نىٍحًر الظًَّييرىًة، قىاؿى قىاًئؿه أًلىًبي بىٍكرو
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اءى  ًفي سىاعىةو  : ًفدىاءه لىوي أىًبي كىأيمّْي كىالمًَّو مىا جى ـٍ يىكيٍف يىٍأًتينىا ًفييىا، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو لى
اءى رىسيكؿي المًَّو  ، قىالىٍت: فىجى ، فىأيًذفى لىوي  ()ًبًو ًفي ىىًذًه السَّاعىًة ًإالَّ أىٍمره فىاٍستىٍأذىفى

ؿى، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ـٍ أًلىًبي بىكٍ  ()فىدىخى : ًإنَّمىا ىي : أىٍخًرٍج مىٍف ًعٍندىؾى، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو رو
كًج ، فىقىاؿى أىبيك  أىٍىميؾى ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى: فىًإنّْي قىٍد أيًذفى ًلي ًفي اٍلخيري

ابىةي ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  : الصَّحى ـٍ ، قىاؿى أىبيك : ()بىٍكرو نىعى
ٍذ ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإٍحدىل رىاًحمىتىيَّ ىىاتىٍيًف، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  : فىخي بىٍكرو

() نىٍعنىا لىييمىا سيٍفرىةن ًفي يٍَّزنىاىيمىا أىحىثَّ اٍلًجيىاًز كىصى : ًبالثَّمىًف ، قىالىٍت عىاًئشىةي: فىجى
، فىقىطىعىٍت أىسٍ  مىى فىـً ًجرىابو مىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو ًقٍطعىةن ًمٍف ًنطىاًقيىا فىرىبىطىٍت ًبًو عى

كىأىبيك  ()اٍلًجرىاًب، فىًبذىًلؾى سيمّْيىٍت ذىاتى النّْطىاقىٍيًف، قىالىٍت: ثيَـّ لىًحؽى رىسيكؿي المًَّو 
ثى لىيىاؿو يىًبيتي  بىًؿ ثىٍكرو فىكىمىنىا ًفيًو ثىالى ًعٍندىىيمىا عىٍبدي المًَّو ٍبفي أىًبي  بىٍكرو ًبغىارو ًفي جى

، فىييٍدًلجي ًمٍف ًعٍنًدًىمىا ًبسىحىرو فىييٍصًبحي مىعى قيرىٍيشو  ـه شىابّّ ثىًقؼه لىًقفه بىٍكرو كىىيكى غيالى
بىًر ذىلً  تَّى يىٍأًتيىييمىا ًبخى ، فىالى يىٍسمىعي أىٍمرنا ييٍكتىادىاًف ًبًو ًإالَّ كىعىاهي حى ؾى ًبمىكَّةى كىبىاًئتو

ةن ًمٍف  مىٍيًيمىا عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى مىٍكلىى أىًبي بىٍكرو ًمٍنحى يىٍرعىى عى ـي، كى ًحيفى يىٍختىًمطي الظَّالى
مىٍيًيمىا ًحيفى تىٍذىىبي سىاعىةه ًمفى اٍلًعشىاًء، فىيىًبيتىاًف ًفي ًرٍسؿو كىىيكى  يىا عى غىنىـو فىييًريحي

تَّ  ًتًيمىا كىرىًضيًفًيمىا حى ى يىٍنًعؽى ًبيىا عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى ًبغىمىسو يىٍفعىؿي ذىًلؾى ًفي لىبىفي ًمٍنحى
ًث، كىاٍستىٍأجىرى رىسيكؿي المًَّو  كىأىبيك بىٍكرو رىجيالن  ()كيؿّْ لىٍيمىةو ًمٍف ًتٍمؾى المَّيىاًلي الثَّالى

ٍبًد ٍبًف عىًدمٍّ ىىاًديىا ًخرّْيتنا، كىاٍلًخرّْيتي اٍلمىاًىري  ًمٍف بىًني الدّْيًؿ كىىيكى ًمٍف بىًني عى
مىى ًديًف كيفَّاًر  ًباٍلًيدىايىةً قىٍد غىمىسى ًحٍمفنا ًفي آًؿ اٍلعىاًص ٍبًف كىاًئؿو السٍَّيًميّْ كىىيكى عى
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ًث لىيىاؿو  كىاعىدىاهي غىارى ثىٍكرو بىٍعدى ثىالى ، فىأىًمنىاهي فىدىفىعىا ًإلىٍيًو رىاًحمىتىٍيًيمىا كى قيرىٍيشو
ـٍ ًبرىاًحمىتىٍيًيمى  ذى ًبًي ، كىاٍنطىمىؽى مىعىييمىا عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى كىالدًَّليؿي فىأىخى ثو ٍبحى ثىالى ا صي

: كىأىٍخبىرىًني عىٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي مىاًلؾو اٍلميٍدًلًجيُّ  طىًريؽى السَّكىاًحًؿ.قىاؿى اٍبفي ًشيىابو
، أىفَّ  ٍعشيـو أىبىاهي أىٍخبىرىهي، أىنَّوي سىًمعى سيرىاقىةى ٍبفى  كىىيكى اٍبفي أىًخي سيرىاقىةى ٍبًف مىاًلًؾ ٍبًف جي

ؿي كيفَّاًر قيرىٍيشو يىٍجعىميكفى ًفي رىسيكًؿ المًَّو  اءىنىا ريسي ، يىقيكؿي: جى ٍعشيـو كىأىًبي  ()جي
اًلسه ًفي مىٍجًمسو  ًمٍف بىٍكرو ًديىةى كيؿّْ كىاًحدو ًمٍنييمىا مىٍف قىتىمىوي أىٍك أىسىرىهي، فىبىٍينىمىا أىنىا جى

، فىقىاؿى:  ميكسه نىٍحفي جي مىٍينىا كى ـى عى تَّى قىا ـٍ حى ؿه ًمٍنيي اًلًس قىٍكًمي بىًني ميٍدًلجو أىٍقبىؿى رىجي مىجى
ابىوي، قىاؿى  مَّدنا كىأىٍصحى يىا سيرىاقىةي، ًإنّْي قىٍد رىأىٍيتي آًنفنا أىٍسًكدىةن ًبالسَّاًحًؿ أيرىاىىا ميحى

ـٍ ىيـٍ  ننا سيرىاقىةي: فىعىرىٍفتي أىنَّيي فيالى ننا كى لىًكنَّؾى رىأىٍيتى فيالى ـٍ كى ـٍ لىٍيسيكا ًبًي ، فىقيٍمتي لىوي: ًإنَّيي
اًريىًتي  ٍمتي فىأىمىٍرتي جى اٍنطىمىقيكا ًبأىٍعييًننىا، ثيَـّ لىًبٍثتي ًفي اٍلمىٍجًمًس سىاعىةن، ثيَـّ قيٍمتي فىدىخى

ٍذتي ريٍمًحي فىخىرىٍجتي أىٍف تىٍخريجى ًبفىرىًسي كىًىيى ًمٍف كىرىاًء أىكىمىةو فىتىحٍ  مىيَّ، كىأىخى ًبسىيىا عى
تَّى أىتىٍيتي  فىٍضتي عىاًليىوي حى ًو اأٍلىٍرضى كىخى ًبًو ًمٍف ظىٍيًر اٍلبىٍيًت فىحىطىٍطتي ًبزيجّْ
، فىعىثىرىٍت ًبي فىرىًسي  ـٍ تَّى دىنىٍكتي ًمٍنيي فىرىًسي، فىرىًكٍبتييىا فىرىفىٍعتييىا تيقىرّْبي ًبي حى

ٍرتي عى  ـى فىخىرى ٍيتي يىًدم ًإلىى ًكنىانىًتي، فىاٍستىٍخرىٍجتي ًمٍنيىا اأٍلىٍزالى ، فىأىٍىكى ٍنيىا فىقيٍمتي
ـى  ٍيتي اأٍلىٍزالى ـٍ الى فىخىرىجى الًَّذم أىٍكرىهي، فىرىًكٍبتي فىرىًسي كىعىصى ـٍ أى فىاٍستىٍقسىٍمتي ًبيىا أىضيرُّىي

تَّى ًإذىا سىًمٍعتي ًقرىاءىةى رىسيكؿً  كىىيكى الى يىٍمتىًفتي كىأىبيك بىٍكرو  ()المًَّو  تيقىرّْبي ًبي حى
ٍرتي  تَّى بىمىغىتىا الرٍُّكبىتىٍيًف فىخىرى ، سىاخىٍت يىدىا فىرىًسي ًفي اأٍلىٍرًض حى ييٍكًثري ااًلٍلًتفىاتى

ـٍ تىكىٍد تيٍخًرجي يىدىٍييىا، فىمىمَّا اٍستىكىٍت قىاًئمىةن إً  ٍرتييىا فىنىيىضىٍت فىمى ذىا أًلىثىًر عىٍنيىا، ثيَـّ زىجى
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ـً فىخىرىجى الًَّذم  اًف، فىاٍستىٍقسىٍمتي ًباأٍلىٍزالى يىدىٍييىا عيثىافه سىاًطعه ًفي السَّمىاًء ًمٍثؿي الدُّخى
قىعى ًفي نىٍفًسي ًحيفى  كى ـٍ كى تَّى ًجٍئتييي قىفيكا فىرىًكٍبتي فىرىًسي حى ـٍ ًباأٍلىمىاًف، فىكى ٍيتييي أىٍكرىهي فىنىادى

ـٍ أىٍف سىيىٍظيىري أىٍمري رىسيكًؿ المًَّو لىًقيتي مىا لىًقيتي  ٍبًس عىٍنيي فىقيٍمتي لىوي:  ()ًمفى اٍلحى
، كىعىرىٍضتي  ـٍ ـٍ أىٍخبىارى مىا ييًريدي النَّاسي ًبًي عىميكا ًفيؾى الدّْيىةى، كىأىٍخبىٍرتييي ًإفَّ قىٍكمىؾى قىٍد جى

ـٍ يى  لى ـٍ يىٍرزىآًني كى ـي الزَّادى كىاٍلمىتىاعى فىمى مىٍيًي ًني ًإالَّ أىٍف، قىاؿى:سٍ عى " أىٍخًؼ عىنَّا "، أىالى
فىسىأىٍلتيوي أىٍف يىٍكتيبى ًلي ًكتىابى أىٍمفو فىأىمىرى عىاًمرى ٍبفى فييىٍيرىةى فىكىتىبى ًفي ريٍقعىةو ًمٍف 

ى رىسيكؿي المًَّو  ، ثيَـّ مىضى : فىأىٍخبىرىًني عيٍركىةي ٍبفي الزُّبىٍيًر، أىفَّ  ()أىًديـو  اٍبفي ًشيىابو
ارنا قىاًفًميفى ًمٍف  ()رىسيكؿى المًَّو  لىًقيى الزُّبىٍيرى ًفي رىٍكبو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى كىانيكا ًتجى

، كىسىًمعى اٍلميٍسًمميكفى  ()الشٍَّأـً فىكىسىا الزُّبىٍيري رىسيكؿى المًَّو  كىأىبىا بىٍكرو ًثيىابى بىيىاضو
ٍف مىكَّةى فىكىانيكا يىٍغديكفى كيؿَّ غىدىاةو ًإلىى اٍلحىرًَّة، مً  ()ًباٍلمىًدينىًة مىٍخرىجى رىسيكًؿ المًَّو 

 ، ـٍ ـٍ حىرُّ الظًَّييرىًة، فىاٍنقىمىبيكا يىٍكمنا بىٍعدى مىا أىطىاليكا اٍنًتظىارىىي تَّى يىريدَّىي كنىوي حى فىيىٍنتىًظري
مىى أيطيـو مً  ؿه ًمٍف يىييكدى عى ـٍ أىٍكفىى رىجي ٍكا ًإلىى بيييكًتًي ـٍ أًلىٍمرو يىٍنظيري فىمىمَّا أىكى ٍف آطىاًمًي

ـٍ  ()ًإلىٍيًو، فىبىصيرى ًبرىسيكًؿ المًَّو  ، فىمى ـي السَّرىابي كؿي ًبًي اًبًو ميبىيًَّضيفى يىزي كىأىٍصحى
ـي الًَّذم  دُّكي ٍكًتًو: يىا مىعىاًشرى اٍلعىرىًب ىىذىا جى يىٍمًمًؾ اٍليىييكًدمُّ أىٍف قىاؿى ًبأىٍعمىى صى

، فىثى  كفى ًح فىتىمىقٍَّكا رىسيكؿى المًَّو تىٍنتىًظري ًبظىٍيًر اٍلحىرًَّة،  ()ارى اٍلميٍسًمميكفى ًإلىى السّْالى
ذىًلؾى يىٍكـى  ـٍ ًفي بىًني عىٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو كى تَّى نىزىؿى ًبًي ـٍ ذىاتى اٍليىًميًف حى فىعىدىؿى ًبًي

ـى أىبيك بىٍكرو  ًؿ، فىقىا مىسى رىسيكؿي المًَّو ااًلٍثنىٍيًف ًمٍف شىٍيًر رىًبيعو اأٍلىكَّ  ()ًلمنَّاًس كىجى
ـٍ يىرى رىسيكؿى المًَّو  اًر ًممٍَّف لى اءى ًمٍف اأٍلىٍنصى اًمتنا، فىطىًفؽى مىٍف جى يّْي أىبىا  ()صى ييحى
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ابىًت الشٍَّمسي رىسيكؿى المًَّو  تَّى أىصى مىٍيًو  ()بىٍكرو حى تَّى ظىمَّؿى عى فىأىٍقبىؿى أىبيك بىٍكرو حى
ًفي  ()ًعٍندى ذىًلؾى، فىمىًبثى رىسيكؿي المًَّو  ()عىرىؼى النَّاسي رىسيكؿى المًَّو ًبًردىاًئًو، فى 

مىى  بىًني عىٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو ًبٍضعى عىٍشرىةى لىٍيمىةن، كىأيسّْسى اٍلمىٍسًجدي الًَّذم أيسّْسى عى
مَّى ًفيًو رىسيكؿي المًَّو  ارى يىٍمًشي مىعىوي النَّاسي ثيَـّ رىًكبى رىاًحمىتىوي فىسى  ()التٍَّقكىل، كىصى

تَّى بىرىكىٍت ًعٍندى مىٍسًجًد الرَّسيكًؿ  مّْي ًفيًو يىٍكمىًئذو ًرجىاؿه  ()حى ًباٍلمىًدينىًة كىىيكى ييصى
ٍجًر  ٍيًف يىًتيمىٍيًف ًفي حى مى كىافى ًمٍربىدنا ًلمتٍَّمًر ًلسييىٍيؿو كىسىٍيؿو غيالى ، كى ًمفى اٍلميٍسًمًميفى

رىا ًحيفى بىرىكىٍت ًبًو رىاًحمىتيوي: ىىذىا ًإٍف شىاءى  ()رىةى، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىٍسعىدى ٍبًف زي
مىييمىا ًباٍلًمٍربىًد ًليىتًَّخذىهي  ()المَّوي اٍلمىٍنًزؿي ، ثيَـّ دىعىا رىسيكؿي المًَّو  مىٍيًف فىسىاكى اٍلغيالى

: الى بىٍؿ نىيىبيوي لىؾى يىا رىسيكؿى المَّ  ًجدنا كىطىًفؽى رىسيكؿي ثيَـّ بىنىاهي مىسٍ   ًو،مىٍسًجدنا، فىقىاالى
ـي المًَّبفى ًفي بيٍنيىاًنًو، ()المَّوً  يىقيكؿي: كىىيكى يىٍنقيؿي المًَّبفى ىىذىا اٍلًحمىاؿي الى  يىٍنقيؿي مىعىيي كى

َـّ ًإفَّ اأٍلىٍجرى أىٍجري  يىقيكؿي: المَّيي ٍيبىٍر ىىذىا أىبىرُّ رىبَّنىا كىأىٍطيىٍر كى ـٍ  ًحمىاؿى خى اٍاًخرىٍه فىاٍرحى
َـّ ًلي، قىاؿى اٍبفي  ـٍ ييسى ؿو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى لى اأٍلىٍنصىارى كىاٍلمييىاًجرىٍه، فىتىمىثَّؿى ًبًشٍعًر رىجي

ـٍ يىٍبميٍغنىا لى : كى اًديًث أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ًشيىابو ٍـّ  ()ًفي اأٍلىحى تىمىثَّؿى ًببىٍيًت ًشٍعرو تىا
 كابك داكد كابف خزيمة كاحمد ركاه البخارم                       .(ًت "غىٍيرى ىىذىا اٍلبىيٍ 

جمكس:  . آؿ أبي بكر رضي ا عنيا  قالت : بينما نحف  : أم - عائشة عف 
 بمكة في بيتنا: أم أم جالسكف ،
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في حر الظييرة: أم شدة الحر نصؼ النيار ، كىذا طرؼ مف حديث اليجرة . 
 -صمى ا عميو كسمـ  -ىذا رسكؿ ا  مبشرا لو..أم  ألبي بكر قاؿ قائؿ

 مقبال  . أم متكجيا 
بكسر النكف المشددة أم مغطيا رأسو بالقناع أم بطرؼ ردائو عمى ما  :  متقنعا

ىك عادة العربي لحر الظييرة ، كيمكف أنو أراد لو التستر لكيال يعرفو كؿ أحد ، 
 كىما حاالف مترادفاف أك متداخالف ،

بكسر أكلو أم عمى ميمؾ ، كالرسؿ السير الرفيؽ ، كفي  . مى رسمؾقكلو : ع
 .  فقاؿ : اصبر  ركاية

في التٍَّمًقيف لما يٍسمىعو ،أم فىًيـه حسى ابّّ ثىًقؼه لىًقفه ـه شى  .أم سريع الفيـ. كىىيكى غيالى
، بىاًئتو كَّةى كى ٍيشو ًبمى رو فىييٍصًبحي مىعى قيرى ا ًبسىحى أم مثؿ البائت ، يظنو فىييٍدًلجي ًمٍف ًعٍنًدًىمى

  . بغمس مف ال يعرؼ حقيقة أمره لشدة رجكعو
  . فيدلج. أم يخرج بسحر إلى مكة

ـي، ًلؾى ًحيفى يىٍختىًمطي الظَّالى بىًر ذى ا ًبخى ٍأًتيىييمى تَّى يى اهي حى اًف ًبًو ًإالَّ كىعى  فىالى يىٍسمىعي أىٍمرنا ييٍكتىادى
 . أم يطمب ليما فيو المكركه  كىك مف الكيد

ابف  عف مكسى بف عقبة كتطمؽ أيضا عمى كؿ شاة . كفي ركاية  منحة. 
، فكاف يركح عمييما بالغنـ كؿ ليمة فيحمباف ،  ألبي بكر أف الغنـ كانت شياب.

  لوثـ تسرح بكرة فيصبح في رعياف الناس فال يفطف 
ا. قكلو : في رسؿ: المبف الطرم ًضيًفًيمى ا كىرى ًتًيمى   . فىيىًبيتىاًف ًفي ًرٍسؿو كىىيكى لىبىفي ًمٍنحى

قكلو : كرضيفيما. أم المبف المرضكؼ أم التي كضعت فيو الحجارة المحماة 
  ،مس أك النار لينعقد كتزكؿ رخاكتوبالش

 ؽ صكت الراعي إذا زجرعامر. أم يصيح بغنمو ، كالنعي قكلو :  حتى ينعؽ بيا
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حتى ينعؽ بيما " بالتثنية أم يسمعيما صكتو إذا  " أبي ذر الغنـ ككقع في ركاية 
   .زجر غنمو

عامر بف  في ىذه القصة " ثـ يسرح ابف عائذ عند ابف عباس ككقع في حديث 
مكسى بف  فيصبح في رعياف الناس كبائت فال يفطف بو " كفي ركاية فييرة
  . " أمينا مؤتمنا حسف اوسالـ عامر ككاف " ابف شياب عف عقبة

  . أم أسرعت بيا السير فرفعتيا.
.التقريب السير دكف العدك كفكؽ العادة ، كقيؿ : أف ترفع الفرس  قكلو : تقرب بي

  . يدييا معا كتضعيما معا
  . أم بسطيما لألخذ ، كالكنانة الخريطة المستطيمة : فأىكيت يدم. قكلو

كاألزالـ ىي األقداح  قكلو : فاستخرجت منيا األزالـ فاستقسمت بيا أضرىـ أـ ال.
 كىي السياـ التي ال ريش ليا كال نصؿ ، 

ًو اأٍلى طىٍطتي ًبزيجّْ ٍجتي ًبًو ًمٍف ظىٍيًر اٍلبىٍيًت فىحى رى ٍذتي ريٍمًحي فىخى فىٍضتي كىأىخى ٍرضى كىخى
ًسي، تَّى أىتىٍيتي فىرى اًليىوي حى  عى

.الحديدة التي في أسفؿ الرمح ،  كقكلو : بزجو .  أم أمكنت أسفمو  ، فخططت 
 فأمرت بسالحي فأخرج مف ذنب حجرتي ، ثـ انطمقت فمبست ألمتي . كفي ركاية

ر أم أمسكو بيده كجر زجو عمى األرض فخطيا بو لئال يظي قكلو : كخفضت.
 بريقو لمف بعد منو ; ألنو كره أف يتبعو منيـ أحد فيشرككه في الجعالة . 

كجعمت أجر الرمح مخافة  " ابف أبي شيبة عند سراقة عف الحسف ككقع في ركاية
  . أف يشركني أىؿ الماء فييا

  . أم أسرعت بيا السير قكلو : فرفعتيا.
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 أم الناس اشد بالء:
: يىا رىسيكؿى ـ رىًضيى المَّوي عىٍنيى أىًبيًو  ٍعدو عىفٍ عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف سى  .ّ قىاؿى: قيٍمتي

ءن؟ قىاؿى: اأٍلىٍنًبيىاءي، ثيَـّ اأٍلىٍمثىؿي، فىاأٍلىٍمثىؿي، فىييٍبتىمىى            المًَّو، أىمُّ النَّاًس أىشىدُّ بىالى
ؤي  ٍمبنا اٍشتىدَّ بىالى مىى حىسىًب ًديًنًو، فىًإٍف كىافى ًدينيوي صي ؿي عى ٍف كىافى ًفيالرَّجي              هي، كىاً 

تَّى يىٍتريكىوي  ءي ًباٍلعىٍبًد حى مىى حىسىًب ًديًنًو، فىمىا يىٍبرىحي اٍلبىالى           ًديًنًو ًرقَّةه اٍبتيًميى عى
ًطيئىةه " مىٍيًو خى مىى اأٍلىٍرًض مىا عى ركاه الترمذم كابف ماجو كاحمد      .(يىٍمًشي عى

 كصححو االلباني
 .كأصعب أكثر أم :شدأ الناس أم

 .كمصيبة محنة أم :بالء
 غيرىـ يتمذَّذ كما بالبالء يتمذَّذكف ألنيـ االبتالء; في أشد ىـ أم :األنبياء: قاؿ

 .بالنعماء
 كىـ أماثؿ،: كالجمع المثالة، مف أفعؿ ىك ألمثؿ ا: "الحافظ قاؿ: فاألمثؿ األمثؿ

 رتبة فاألعمى األعمىك  فاألشرؼ، األشرؼ: أم ":الممؾ ابف كقاؿ ،" الفضالء
 ". كمنزلة
ا كقكة، ضعفنا مقداره أم :دينو حسب عمى الرجؿ يبتمى  .ككماالن  كنقصن
مبنا دينو في كاف فإف ا قكيِّا أم :صي  .شديدن
 .ككيفنا كمِّا أم :بالؤه اشتد
ف  .كليف ضعؼ: أم رقة، ذك أم :رقة دينو في كاف كا 
 .األصؿ عمى مبالغة ينو;لد صفة كالرقة لو، صفة الصالبة جعؿ: الطيبي قاؿ
 .سيؿ ىيف ببالء أم :(دينو قدر عمى ابتمي
 .يزاؿ ما أك يفارؽ ما أم :البالء يبرح فما
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 مف خالصتو عف كناية: خطيئة عميو كما األرض عمى يمشي يتركو حتى
ا كاف فكأنو الذنكب،  .بأس عميو ما يمشي سبيمو، كخمي أطمؽ ثـ محبكسن

 :البالء من الستفادة كيفية
 أخبر كما لممؤمف، إال ذلؾ كليس خير، لو كمُّو أمريه المؤمف أف - أخي - عمـا

               : ( ا رسكؿ قاؿ: قاؿ - عنو ا رضي - صييب حديث ففي ( النبي
 أصابٍتو إف لممؤمف، إال ألحد ذاؾ كليس خير، كمو أمره إف المؤمف; ألمر عجبنا )

 ركاه مسمـ (لو خيرنا فكاف صبر; ضرَّاءي، أصابتو فكا   لو، خيرنا فكاف شكر; سرَّاءي،
ما سراء في إما اونساف أف - ا رعاؾ - تأمؿ  أف إما فالمؤمف ضراء، في كا 
ما شاكرنا،  يككف ا صابرنا،  يككف أف كا    قاؿ كما كامتحاف; اختبار في فدائمن
مىؽى  الًَّذم: ﴿ تعالى ٍكتى  خى يىاةى  اٍلمى كي  كىاٍلحى ـٍ  ٍـ ًليىٍبميكى في  أىيُّكي الن  أىٍحسى  اٍلعىًزيزي  كىىيكى  عىمى
 [.ِ: الممؾ﴾ ]اٍلغىفيكري 
 كال بالتقكل، بالتزكد االختبار ىذا الجتياز كبير إيماني رصيد إلى منا يحتاج كىذا

ف إال يجتازه  النعـ، حاؿ في ا شكر: كىما أال عظيمتيف، بصفتيف اتصؼ مى
كًنيفى ﴿ :تعالى  قاؿ .البالء حاؿ في كالصبر ـٍ  اٍذكيري كا أىٍذكيٍركي كفً  ًلي كىاٍشكيري تىٍكفيري ﴾ كىالى

 ،[ُِٓ: البقرة ]
 

 كىك () ا رسكؿ عمى دخمت قاؿ .رىًضيى المَّوي عىٍنوى  ا عبد عف .ْ
 كما أكعؾ إني أجؿ قاؿ شديدا كعكا لتكعؾ إنؾ ا رسكؿ يا فقمت يكعؾ
 مسمـ مف ما ذلؾك ذلؾ أجؿ قاؿ أجريف لؾ أف ذلؾ قمت منكـ رجالف يكعؾ
 الشجرة تحط كما سيئاتو بيا ا كفر إال فكقيا فما شككة أذل يصيبو
 متفؽ عميو                                                                 .(كرقيا
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 الطاعكف اية الرجس:
: ()قاؿ: قاؿ رسكؿ المًَّو رىًضيى المَّوي عىٍنوى عىٍف أيسىامىةى ٍبًف زىٍيدو  .ٓ

ًبًو نىاسنا ًمٍف ًعبىاًدًه، فىًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبًو فىالى  ((الطَّاعيكفي آيىةي الرٍّْجًز اٍبتىمىى المَّوي 
قىعى ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ  ذىا كى مىٍيًو، كىاً  ميكا عى كا ًمٍنوي  تىٍدخي  متفؽ عميو        .(" ًبيىا فىالى تىًفرُّ

 

 : ًميّّ  داءه الطَّاعيكفي  إلى البراغيث كتنقمو الفئراف، يصيب كبمكر  سببو كبائي كىرى
لى أخرل فئراف  .اونساف كا 
 قركح: الطاعكف: النككم ذكره الذم االصطالحي التعريؼ في كرد ما كيؤيده
 كسائر األصابع أك األيدم أك المرافؽ أك ااباط في فتككف الجسد في تخرج
 حكاليو ما سكدكي لييب مع القركح تمؾ كتخرج شديد، كألـ كـر معو كيككف البدف،

 .كالقيء القمب خفقاف معو كيحصؿ كدرة بنفسجية حمرة يحمر أك يخضر أك
 - عنيا ا رضي - عائشة عف ركم الذم الحديث النككم إليو ذىب ما كيؤيد
 البعير كغدة غدة" :قاؿ الطاعكف؟ فما عرفناه قد الطعف: () لمنبي قالت أنيا

 ركاه احمد ". كاوبط المراؽ في يخرج
 كليس معينة، بأعراض مخصكص مرض الطاعكف أف يتبيف التعريؼ ىذا كمف
 .المجاز أك بالقياس إال طاعكنان  يعد معدو  كباء كؿ

 كباء، طاعكف فكؿ كخصكص; عمكـ كالطاعكف الكباء بيف أف القيـ ابف كيرل
 كاحد فإنو الطاعكف; مف أعـ العامة األمراض ككذلؾ طاعكف، كباء كؿ كليس
 (.األكبئة أنكاع أحد كفالطاع: أم. )منيا
ـٌ، مىرىض كؿٌ  أيضان  كىك الٌطاعكف،: الكباء: فقاؿ أحمد بف الخميؿ ذكره ما كىك  عا
ًبئة، كأرضه .. شديد كباء العاـ الككرة أىؿ أصاب: تقكؿ   كقد مىٍرضييا، كثر إذا كى

ت كقد استكبأتيا بيؤى باءةن، تىٍكبيؤي  كى ثيرت إذا كى  ..أمراضيا كى
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 :منو كالخركج الطاعكف فيو شرانت بمد عمى القدكـ
 مف فراران  منو الخركج كمنع الطاعكف بمد عمى القدكـ منع العمماء جميكر يرل
 مف أناسان  بو كجؿ عز ا ابتمى الرجز آية الطاعكف" :() النبي لقكؿ ذلؾ،

ذا عميو، تدخمكا فال بو سمعتـ فإذا عباده،  ". منو تفركا فال بيا كأنتـ بأرض كقع كا 
 يومتفؽ عم
 رضي كقاص أبي بف سعد سأؿ رجال أف سعد بف عامر حديث مف مسمـ كأخرج

 قاؿ عنو، أخبرؾ أنا عنيما ا رضي زيد بف أسامة فقاؿ الطاعكف، عف عنو ا
 أك إسرائيؿ بني مف طائفة عمى ا أرسمو رجز أك عذاب ىك" :() ا رسكؿ
ذا عميو، تدخمكىا فال بأرض بو سمعتـ فإذا قبمكـ، كانكا ناس  فال عميكـ دخميا كا 

 متفؽ عميو ". فراران  منيا تخرجكا
 فما ا رسكؿ يا: قمت: مرفكعان  عنيا ا رضي عائشة حديث مف أحمد كأخرج

 مف كالفار منيا كالفار كالشييد، فييا المقيـ اوبؿ، كغدة غدة: قاؿ الطاعكف؟
 ركاه احمد ". الزحؼ

     الطاعكف بيا كقع قد التي األرض إلى الدخكؿ مف المنع كفي: القيـ ابف قاؿ
 :حكـ عدة

 .منيا كالبعد المؤذية، األسباب تجنب: إحداىا
 .كالمعاد المعاش مادة ىي التي بالعافية األخذ: الثانية
 .المرض فيصيبيـ كفسد عفف قد الذم اليكاء يستنشقكا ال أف: الثالثة
 بمجاكرتيـ ليـ فيحصؿ ،بذلؾ مرضكا قد الذيف المرضى يجاكركا ال أف: الرابعة

                 " العدكل"  يسمى ما ىك القيـ ابف ذكره الذم كىذا.] أمراضيـ جنس مف 
 [. زماننا في
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 عمى الطيرة فإف بيما، تتأثر فإنيا كالعدكل; الطيرة عف النفكس حماية: الخامسة
 بالحذر األمر أرضو في الدخكؿ عف النيي ففي كبالجممة بيا، تطير مف
 األمر منو الفرار عف النيي كفي التمؼ، ألسباب التعرض عف كالنيي حمية،كال

 ..كتسميـ تفكيض كالثاني كتعميـ، تأديب: فاألكؿ كالتفكيض، كالتسميـ بالتككؿ
 لظاىر منو كالفرار عميو القدكـ عف النيي مف قدمناه ما كالصحيح: النككم قاؿ

 تتمنكا ال" :() قكلو مف ىالمعن قريب كىك: العمماء قاؿ. الصحيحة األحاديث
 متفؽ عميو ". فاصبركا لقيتمكىـ فإذا العافية، ا كاسألكا العدك، لقاء
 :الطاعكف فيو الذم البمد مف الخركج منع مف الحكمة أما* 
 فالظاىر كقع فإذا بو يقع الذم البمد في عامان  يككف الغالب في الطاعكف ألف

 يقع ال حتى - تعينت إذا المفسدة ألف ر،الفرا يفيده فال بيا، لمف سببو مداخمة
 .بالعاقؿ يميؽ فال عبثا الفرار كاف - عنيا االنفكاؾ
 بالمرض - عنو عجز مف لصار الخركج عمى تكاردكا لك الناس أف: كمنيا

 .كميتان  حيان  يتعيده مف لفقد المصمحة ضائع - بغيره أك المذككر
 كقد الضعفاء، قمكب كسر لؾذ في لكاف األقكياء فخرج الخركج شرع فمك كأيضان 
ف قمب كسر مف فيو ما الزحؼ مف الفرار في الكعيد حكمة إف: قالكا  يفر لـ مى

دخاؿ  .بخذالنو عميو الرعب كا 
     أقضيتو عمى كالصبر عميو، كالتككؿ با، الثقة عمى النفكس حمؿ: كمنيا
 .بيا كالرضا
 .المكبكءة غير الدالب في العدكل انتشار عدـ عمى الحرص: أيضان  الحكـ كمف
 طاعكف المسمميف أصاب حيف أنو التاريخ في الكامؿ في األثير ابف ذكر

 إلى كقسميـ الجباؿ، إلى عنو ا رضي العاص بف عمرك بيـ خرج عمكاس،
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 مف فترة الجباؿ في المجمكعات كظمت ببعض اختالطيا كمنع مجمكعات،
 .المدف إلى بالباقي كعاد جميعان، المصابكف استشيد حتى الزمف،
 في يسمى ما ىك منيا كالخركج بالطاعكف المكبكءة المناطؽ دخكؿ مف كالمنع
 مف بالعدكل المرض انتقاؿ يمتنع بحيث ،" الصحي الحجر" :الحالي عصرنا
 .السميـ إلى المريض الشخص

 :الطاعكف عمى الصبر أجر
 حمدأ أخرج فقد المعركة كشييد الطاعكف شييد استكاء األحاديث بعض في جاء
 بالطاعكف، كالمتكفكف الشيداء يأتي"  رفعو السممي عبد بف عتبة عف حسف بسند
 كجراح جراحيـ كانت فإف انظركا: فيقاؿ الشيداء، نحف: الطاعكف أصحاب فيقكؿ

 ركاه احمد ". كذلؾ فيجدكنيـ شيداء، فيـ المسؾ كريح كريحيا دمان  تسيؿ الشيداء
 عف () ا رسكؿ سألت أنيا عنيا ا رضي عائشة حديث مف البخارم كأخرج

 ا فجعمو يشاء مف عمى ا يبعثو عذابان  كاف أنو ا نبي فأخبرىا الطاعكف،
 لف أنو يعمـ صابران  بمده في فيمكث الطاعكف يقع عبد مف فميس لممؤمنيف رحمة
 ركاه البخارم .الشييد أجر مثؿ لو كاف إال لو ا كتبو ما إال يصيبو
 مقيد بالطاعكف يمكت لمف الشيادة أجر حصكؿ أف الحديث ىذا اؽسي مف كييفيـ
 :يمي بما
 فراران  يخرج فال الطاعكف بو يقع الذم بالمكاف منزعج غير صابران  يمكث أف - أ

 .منو
 .لو ا كتب ما إال يصيبو لف أنو يعمـ أف - ب
 أصالن  بو كقع لما خرج لك أنو ظانان  الخركج عدـ عمى نادـ أك قمؽ كىك مكث فمك

 بالطاعكف، مات كلك الشييد أجر لو يحصؿ ال فيذا بو، يقع بإقامتو كأنو كرأسان،
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 اتصؼ مف أنو منطكقو اقتضى كما .الحديث ىذا مفيكـ يقتضيو الذم ىذا
ف الشييد أجر لو يحصؿ المذككرة بالصفات  .بالطاعكف يمت لـ كا 

 في كأما الشييد، ثكاب ااخرة في لو يككف أنو بالطاعكف الميت بشيادة كالمراد
 .عميو كيصمى فيغسؿ الدنيا

 

بّْي ثىالثنا (( المَّوً  رىسيكؿى  قاؿ أىٍلتي رى  :سى
                  ()قىاؿى: رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  رىًضيى المَّوي عىٍنوى عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  .ٔ

ىًفي  ةى الضُّحى مَّى سيٍبحى ، فىمىمَّ  ()سىفىرو صى ، قىاؿى: ثىمىاًف رىكىعىاتو       ا اٍنصىرىؼى
مٍَّيتي صىالةى رىٍغبىةو كىرىٍىبىةو، فىسىأىٍلتي رىبّْي ثىالثنا، فىأىٍعطىاًني اٍثنىتىٍيفً                      ًإنَّي صى
مىنىعىًني كىاًحدىةن، سىأىٍلتيوي أىال يىٍقتيؿى أيمًَّتي ًبالسًّْنيفى فىفىعىؿى، كىسىأىٍلتيوي أىال ييٍظًيرى                  كى

مىيَّ " ـٍ ًشيىعنا فىأىبىى عى ـٍ فىفىعىؿى، كىسىأىٍلتيوي أىٍف ال يىٍمًبسىيي ـٍ عىديكًّْى مىٍيًي ركاه احمد   .(عى
 ابف خزيمةك  الحاكـك 
 

كىل المَّوى  ًإفَّ ()  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  : قىاؿى  رىًضيى المَّوي عىٍنوى  ثىٍكبىافى  عىفٍ  .ٕ  زى
كىل رىبّْي ًإفَّ  قىاؿى  أىكٍ  اأٍلىٍرضى  ًلي مىغىاًربىيىا مىشىاًرقىيىا فىرىأىٍيتي  اأٍلىٍرضى  ًلي زى فَّ  كى  كىاً 
ًكمى  مىا سىيىٍبميغي  أيمًَّتي ميٍمؾى  نّْي كىاأٍلىٍبيىضى  اأٍلىٍحمىرى  اٍلكىٍنزىٍيفً  كىأيٍعًطيتي  ًمٍنيىا ًلي زي  كىاً 
مّْطى  الى كى  ًبعىامَّةو  ًبسىنىةو  ييٍيًمكىيىا الى  أىفٍ  أًليمًَّتي رىبّْي سىأىٍلتي  مىٍيًيـٍ  ييسى  ًسكىل ًمفٍ  عىديكِّا عى
تىييـٍ  فىيىٍستىًبيحى  أىٍنفيًسًيـٍ  فَّ  بىٍيضى مَّدي  يىا ًلي قىاؿى  رىبّْي كىاً  ٍيتي  ًإذىا ًإنّْي ميحى اءن  قىضى  قىضى
مّْطي  كىالى  ًبعىامَّةو  ًبسىنىةو  أيٍىًمكيييـٍ  كىالى  ييرىدُّ  الى  فىًإنَّوي  مىٍيًيـٍ  أيسى  أىٍنفيًسًيـٍ  ًسكىل ًمفٍ  عىديكِّا عى

تىييـٍ  فىيىٍستىًبيحى  لىكٍ  بىٍيضى مىٍيًيـٍ  اٍجتىمىعى  كى تَّى ًبأىٍقطىاًرىىا قىاؿى  أىكٍ  أىٍقطىاًرىىا بىٍيفً  ًمفٍ  عى  حى
ييـٍ  يىكيكفى  ا ييٍيًمؾي  بىٍعضي تَّى بىٍعضن ييـٍ  يىكيكفى  كىحى ا يىٍسًبي بىٍعضي نَّمىا بىٍعضن  أىخىاؼي  كىاً 
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مىى ذىا اٍلميًضمّْيفى  ةى اأٍلىًئمَّ  أيمًَّتي عى  ًإلىى عىٍنيىا ييٍرفىعٍ  لىـٍ  أيمًَّتي ًفي السٍَّيؼي  كيًضعى  كىاً 
تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  كىالى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـً  تَّى ًباٍلميٍشًرًكيفى  أيمًَّتي ًمفٍ  قىبىاًئؿي  تىٍمحىؽى  حى  كىحى
نَّوي  اأٍلىٍكثىافى  أيمًَّتي ًمفٍ  قىبىاًئؿي  تىٍعبيدى  ثيكفى  كىذَّابيكفى  أيمًَّتي ًفي كفي سىيىكي  كىاً  ـي  كيمُّييـٍ  ثىالى  يىٍزعي
اتىـي  كىأىنىا نىًبيّّ  أىنَّوي  مىى أيمًَّتي ًمفٍ  طىاًئفىةه  تىزىاؿي  كىالى  بىٍعًدم نىًبيَّ  الى  النًَّبيّْيفى  خى  اٍلحىؽّْ  عى
الىفىييٍـ  مىفٍ  يىضيرُّىيـٍ  الى  اتَّفىقىا ثيَـّ  ظىاًىًريفى  ًعيسىى اٍبفي  قىاؿى  تَّى خى       .(المَّوً  أىٍمري  يىٍأًتيى  حى

 ركاه مسمـ كابك داكد كأحمد كالترمذم كابف ماجو                                        
 :ألمتو مسائؿ ثالث كجؿَّ  عزَّ  ربو سأؿ () النبي أف
لقاء كالرجفة كالريح الغرؽ مف األمـ بو أىمؾ بما ييمكيـ أال: ألولىا  الحجارة كا 

 . العاـ العظيـ العذاب أنكاع مف ذلؾ كغير ماءالس مف
 . بيضتيـ فيستبيح غيرىـ مف عمييـ عدك ظيكر عدـ: والثانية
 جمع: كالشيع باألىكاء، كاالختالؼ االختالط كالمبس شيعان، لبسيـ عدـ :والثالثة
 كاستجاب عميو تفضؿ كجؿَّ  عزَّ  ربو أف () النبي أخبر كقد. الفرقة كىي شيعة

 .كتعالى تبارؾ يعمميا لحكمة الثالثة; كمنعو لييفاألك  في لو
 :بشارة كفيو عظيمة، أخبار كفيو مخيفة، أمكر فيو عظيـ حديث ىذا
 الرسكؿ الـز العتيؽ، معناه كالمكلى () ا رسكؿ مكلى: ىك ثكباف ثكباف، عف

() عنو ا رضي كثيرة فضائؿ كلو. 
كىل ا إف  صارت حتى () لو كطكاىا ىاكحكا جمعيا،: يعني" األرض ليى  زى

            عمى قادر كا قريب، كما منيا بعيد ما أطرافو () النبي يرل صغيران، حجمان 
 .شيء كؿ
 األرض كؿ يرم فصار () رسكلو بصر قٌكل أنو -أعمـ كا -المراد أف أك

  المقدس، بيت عف المشرككف سألو لما () لو حصؿ كما كمغاربيا، مشارقيا
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 في يخطب مٌكة في كىك المقدس بيت إلى ينظر فصار رسكلو بصر قٌكل
 عالماتو ليـ ذكر حتى كمشاىدة، معاينة عف المسجد ليـ كيصؼ المشركيف،
 التي الطريؽ في التي عيرىـ عف أخبرىـ إنو كحتى فيو، يعرفكنيا التي كاألشياء

 .ىي؟ أيف أخبرىـ ينتظركنيا، كانكا
 كالغارب الطالع لكثرة كجمعيا كالمغرب المشرؽ لرأ"  كمغاربيا مشارقيا فرأيت "

 .الككاكب مف
ف " كىل ما ممكيا سيبمغ أمتي كا   سبحانو ا كىك الفاعؿ عمى بالبناء" منيا لي زى

ًكم ما " أك كتعالى،  .كتعالى سبحانو ا ىك كالفاعؿ لممفعكؿ، بالبناء" منيا لي زي
 تبمغو لـ ىذا كألف انياسك لقمة األرض مف كالجنكب الشماؿ () يذكر كلـ

نما الفتكحات،  .المغرب إلى المشرؽ مف امتٌدت الفتكحات كا 
ف "  () اليكل عف ينطؽ ال كىك المستقبؿ، عف خبر ىذا" ممكيا سيبمغ أمتي كا 

 .() نبٌكتو أدٌلة مف دليؿ ففيو
كم: األول الّدليل  .نبٌكتو عمى دليؿ ىذا. لو األرض زى
 في كالمغرب المشرؽ كيبمغ سيٌتسع كأنو أمتو، ممؾ عف أخبر أنو: الثاني الدليل
 نبٌكتو عالمات مف فيذا .فقط حكليا كما المدينة في المسمميف ممؾ كاف أف يكـ

(). كخمفاء الراشديف الخمفاء عيد في الفتكحات فانتشرت أخبر، كما كقع كقد 
 ـالرك  دكلة كسقطت بالمشرؽ، الفيٍرس دكلة سقطت حتى العباس كبني أمية بني

 المغرب كفي الٌسند، كصؿ أف إلى الشرؽ في المسمميف سمطاف كامتدٌ  بالمغرب،
ة إلى كصؿ أف إلى  جباؿ إلى كصؿ أف إلى امتدٌ  بؿ المغرب، أقصى في طىٍنجى

 ممؾ في األمكٌية الخالفة في األندلس دخمت حيث فرنسا، حدكد كىي البىرىاًنس
ف ":() لخبره ًمٍصداؽ كىذا المسمميف،  ".منيا لي زكل ما ممكيا يبمغس أمتي كا 
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 الٌنفيسة، األمكاؿ: بالكنزيف المراد" كاألبيض األحمر: الكنزيف كأيعطيت "
. كالركـ الفرس أمكاؿ عف عبارة كىذا الفضة،": كاألبيض "الذىب،": األحمر"

 في قكالف العكس، أك الفضة، مف الركـ كأمكاؿ الذىب، مف الفرس فأمكاؿ
 .المسألة
ني  مف عدكِّا عمييـ يسمط ال كأف بعامة، بسنة يييمكيا ال أف متيأل ربي سألت كا 
 .بيضتيـ فيستبيح أنفسيـ، سكل
ف ني ييرد، ال فإنو قضاء قضيت إذا إني محمَّد، يا: قاؿ ربي كا  : ألمتؾ أعطيتؾ كا 
 مف عدكِّا عمييـ أسمط ال كأف بعامة، بسنة أىمكيـ ال أف
 بف عمر خالفة في كالركـ رسالف بأمكاؿ جيء فقد () بو أخبر ما كقع كقد

 الذم كسرل بتاج جيء إنو حتى المدينة، في المسمميف بيف ككٌزعت الخطاب،
 أخبر ما مصداؽ كىذا يديو، في يمبسيما الذيف بسكاريو كجيء رأسو، عمى يمبسو

 .() بو
ني " بعامة بسنة ييمكيا ال أف ."بأمتو () شفقتو مف ىذا"  ألمتي ربي سألت كا 
ٍدب،: ةبالسن المراد  فتىيمؾ المسمميف، بالد كؿ كالقحط الجدب يعـٌ  ال: أم الجي
ٍدب: بيا المراد فالسٌنة منو، يأكمكف كما كزركعيـ أمكاليـ                  : تعالى قاؿ كما الجى

لىقىدٍ  } ٍذنىا كى ٍكفى  آؿى  أىخى ٍدب: يعني { ًبالسًّْنيفى  ًفٍرعى  .بالجى
دٍ  يينزؿ ال أف ربو () النبي دعا  إذا ألنو كميـ، محمَّد أمة عمى كالقىٍحط بالجى
 .ىمككا كميـ بيـ نزؿ
ٌكان  عمييـ يسمط ال كأف  يسمط ال: أم الكفار، مف: يعني"  أنفسيـ سكل مف عدى

 .المسمميف عمى الكفار
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 المسمميف حكزة الكفار يستبيح ال: يعني الحكزة،: البيضة"  بيضتيـ فيستبيح "
 يستبيح ال: كمعناه عاـ كالمعنى. الكممة ماعاجت بالبيضة المراد أك كبالدىـ،
 .كجماعتيـ بالدىـ

ف "  قضيت إذا إني ".() رسكلو لدعكة ا إجابة ىذه" محمَّد يا: قاؿ ربي كا 
 في نافذة ا فأقدار نفاذه، مف بد فال قدران  ا قٌدر إذا"  يردٌ  ال فإنو قضاءن 

 فيو فيذا كالقدر، القضاء در  يستطيع أحد ال الناس، كعمكـ كالكفٌار المسمميف
 .رده أحد يستطيع ال نافذ، ا قدر كأف القدر، إثبات

ني "  األكلى الدعكة ا استجاب" بعامة بسنة أىمكيـ ال أف: ألمتؾ أعطيتؾ كا 
نما كميا، لمبالد عامِّا قحطان  ينزؿ ال سبحانو كأنو مطمقان،  بعض في القحط ينزؿ كا 
 عمييـ العاـ القحط ينزؿ ا فإف سابقة،ال األمـ بخالؼ بعض دكف البالد

 فيضرىـ،
 يككف حتى بأقطارىا، مف عمييـ اجتمع كلك بيضتيـ، فيستبيح أنفسيـ سكل

 ".بعضان  بعضيـ كيىٍسبي بعضان، يييمؾ بعضيـ
 عمييا ينزؿ ال ا فإف ا عمى لكرامتيا األمة ىذه أما فرعكف، لقكـ حصؿ كما

 .العاـ القحط
 عمييـ اجتمع كلك بيضتيـ، فيستبيح أنفسيـ سكل مف عدكِّا مييـع أسمط ال كأف "

 استجاب"  بعضان  بعضيـ كيسبي بعضان، يييمؾ بعضيـ يككف حتى بأقطارىا، مف
 الحؽ عمى مجتمعة أمتؾ دامت ما: يعني معٌمقة، استجابة الثانية الدعكة لو ا

 األمة في حصؿ إذا أما الكفار، مف عدكِّا عمييـ يسٌمط ال ا فإف كاحدة، كممتيا
 يعاقبيـ فحينئذ بعضان، بعضيـ كسبى بينيـ، فيما قتاؿ بينيـ كحصؿ كممة، افتراؽ

 .الكفٌار عمييـ كيسمط كجؿٌ  عزٌ  ا
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 بينيـ يكف كلـ المسمميف، كممة اجتمعت إذا: أم"  بأقطارىا مف عمييـ اجتمع كلك
 المسمميف قتاؿ عمى ـكمي األرض أىؿ اجتمع فمك بينيـ، فيما تقاتؿ كال اختالؼ

 كتقاتمكا بينيـ، فيما اختمفكا إذا كأما يستطيعكا، فمف ممكيـ مف شيء سمب أراد أك
 .الكفٌار عمييـ كيسٌمط يعاقبيـ، ا فإف بعض، أمكاؿ بعضيـ كأخذ بينيـ، فيما
 الصٌديؽ بكر أبي عيد في مجتمعة األمة كانت لما فإنو ىذا، مصداؽ حصؿ كقد

 ظاىر المسمميف كسمطاف عثماف، المؤمنيف أمير خالفة كأكؿ الخطاب، بف كعمر
 .المسمميف مف يخافكف الكفار فصار األمـ، خافتيـ قد األرض، في
 بسبب -عنو تعالى ا رضي -عثماف خالفة في المسمميف بيف الفتنة كقعت كلما

 يحٌرض كصار اليماني، سبأ بف ا عبد: كىك اوسالـ اٌدعى الذم الييكدمٌ 
 مف حكلو كاجتمع عنو، ا رضي النكريف ذم عثماف الخميفة عمى مميفالمس

 كفي الطاغية، ىذه عمى اجتمعكا الطائش، الشباب مف اويماف كضعاؼ األكباش
 ا عاقب عثماف قتمكا كلما كقتمكه، عنو ا رضي عثماف حاصركا الٌنياية

 .عٌدكىـ عمييـ كسٌمط بينيـ، بأسيـ فجعؿ المسمميف
 المسمميف كبيف.  بعض مع بعضيـ المسمميف بيف كالحركب المداكالت تزال كما

 .كالكفار
نما: "كزاد ،"صحيحو" في البىٍرقاني ركاه  .المضمٌيف األئمة أمتي عمى أخاؼ كا 

 العباس، بني كدكلة اوسالـ، كانتشر ذلؾ بعد أمية بني دكلة قامت أنيا صحيح
 الدىياء الداىية جاءت أف إلى ينيا،ب فيما فتف كمف اقتتاؿ مف األمة تخؿ لـ كلكف
 عاصمة كاستباحكا المسمميف، بالد التٌتار فغزا العباس، بني خالفة آخر في

 األلكؼ، مئات المسمميف مف كقتمكا العباس، الخميفة كقتمكا بغداد، المسمميف
 الكتب، بمداد الماء تغير حتى ًدجمة نير في كألقكىا -المسمميف كتب- كاحرقكا
 .التاريخ سٌجمو ما الطاحنة الحركب مف كحصؿ البالد، بقية لىإ كتسمٌمكا
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 بالد إلى كزحفكا األندلس، عمى كاستكلكا المسمميف عمى زحفكا الصميبٌيكف ككذلؾ
 أيدم تحت سنة مائة حكالي المقدس بيت كبقي المقدس، بيت عمى كاستكلكا الشاـ

 مف المقدس بيت صفخمٌ  ا، رحمو األيكبي الديف صالح جاء حتى الصميبٌييف،
 .الصميبٌييف أيدم
 ىذا كقتنا في بؿ ىذا، كقتنا إلى المسمميف عمى الكفار كتسمط الخالؼ يزاؿ كال

 ىذا في كما بينيـ، فيما المسمميف اختالؼ ىك ىذا في كالسبب األمر، فيو اشتدٌ 
 حصؿ فإذا" بعضان  بعضيـ كيسبي"  بعضان  ييمؾ بعضيـ يككف حتى ":الحديث
 المسمميف حرمة كاستباحة االختالؼ، بسبب الكفار عمييـ ا سٌمط ىذا لممسمميف

 .مسممكف إخكة أنيـ مع ىذا، يسبي كىذا ىذا، يقتؿ ىذا بينيـ، فيما
ةن  أيمَّةن  أيمَّتيكيٍـ  ىىًذهً  ًإفَّ  }:كاحدة أمة يككنكا أف المسمميف عمى كالكاجب ـٍ  كىأىنىا كىاًحدى بُّكي  رى
ميكا نىازىعيكاتى  كىال } ،({ِٗ) فىاٍعبيديكفً  الًَّذيفى  تىكيكنيكا كىال }،{ فىتىٍفشى  ًإفَّ  } ،{كىاٍختىمىفيكا تىفىرَّقيكا كى

انيكا ًدينىييـٍ  فىرَّقيكا الًَّذيفى  كى ٍيءو  ًفي ًمٍنييـٍ  لىٍستى  ًشيىعان  كى  كسبب عذاب، فاالختالؼ ،{ شى
 إالَّ  عاالجتما يحصؿ كلف لممسمميف كعٌزة كقكة رحمة كاالجتماع الكفار، لتسٌمط
 .الٌتكحيد عقيدة تحت
 الشافعي، الخكارزمي محمَّد بكر أبك: ىك البىٍرقاني" صحيحو في البىٍرقاني ركاه

 جمع أنو: كيقكؿ الصحيحة، األحاديث فيو جمع الصحيح، بالمسند يسٌمى ككتابو
 .األحاديث مف عنده صح ما عمييما كزاد الصحيحيف أحاديث فيو
نما  االختالؼ: األكؿ السبب آخر، سبب ىذا" المضميف األئمة أمتي عمى أخاؼ كا 
 ليالؾ آخر سبب فيؤالء. الٌضالؿ كدعاة الفتنة، دعاة كجكد: الثاني السبب. بينيـ

 دعاة ىناؾ يككف بأف عمييـ، العدكٌ  كتسمط كممتيـ، لتفرؽ كسبب المسمميف،
 ةالداعي مف حصؿ كما المسمميف، بيف كتحريش فيرقة، كدعاة فتنة، كدعاة ضالؿ،
 .سبأ بف ا عبد األكؿ الخبيث
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 فإذا .الشر أك الخير في بو ييقتدل الذم القدكة ىك كاوماـ إماـ،: جمع كاألئمة
 األمراء بيـ كيراد الشر، فييـ كحصؿ األمة، ضٌمت الضالؿ أىؿ مف القدكة كانت

 مف ىؤالء كؿ الضالكف، كالدُّعاة الضالكف، كالعيٌباد الضالكف، كالعمماء الضالكف،
 دعاة األمة قاد إذا أما اليالؾ، إلى قادكىا ىؤالء األمة قاد فإذا المضمٌيف، األئمة
 .كالسالمة الصالح إلى قادكىا الحؽ
 لألمة، خير المصمحيف األئمة أف مفيكمو;"  المضميف األئمة أمتي عمى أخاؼ

 الصالح، السمؼ منيج إلى كيردكنيا عقيدتيا، كيصمحكف كممتيا، يجمعكف
 .الخير بيـ كيحصؿ

 .السمؼ منيج خالؼ إلى كيدعكنيا الحؽ، عف يصدكنيا فإنيـ الضالؿ دعاة أما
 الرجعية، األمكر مف كيعتبره السمؼ منيج في يزٌىد مف ظير بيننا فيما كااف
 جيٌاؿ ابتكرىا حديثة، مناىج ينيجكا أف المسمميف مف كيريد القاصرة، األمكر كمف
اٌلؿ، أك  المحدث، المبتكر المنيج ىذا عمى يسيركف الدعاة أف يريدكف ضي

 ظير ىذا كالفالح، الصالح كفيو الخير، فيو الذم الصالح السمؼ منيج كيترككف
 قذفكه أطاعيـ مف جينـ أبكاب عمى دعاة األمة ىذه في يككف أنو () أخبر كقد

تنا، مف قكـ ىـ ":قاؿ ا، رسكؿ يا لنا صفيـ: قالكا فييا، " بألسنتنا كيتكممكف ًجٍمدى
 .الحذر غاية ىؤالء مف فمنحذر

لى الصالح السمؼ منيج إلى يدعكف الذيف الصالح دعاة بإتباع إالَّ  لنا نجاة ال  كا 
 .األمة عمى الخير ىـ ىؤالء كالسٌنة، الكتاب إتباع
ذا  يمحؽ حتى الساعة تقكـ كال. القيامة يكـ إلى ييرفع لـ السيؼ عمييـ كيضع كا 
 .األكثاف أمتي مف ًفئىاـ بدتع كحتى بالمشركيف، أمتي مف حيّّ 
 جديدان  تخطيطان  ليا خٌطط أك منيجان  ليا كابتكر ذلؾ، خالؼ باألمة أراد مف أما

 .يتعٌمد لـ أك متعمدان  كاف سكاءن  خيران  لألمة يريد ال فيذا السمؼ، منيج يخالؼ
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يٌاؿ الدعاة ااف األمة عمى ما كأخطر  الٌناس كيدعكف العمـ، يعرفكف ال الذيف الجي
 معرضكف، لكنيـ الحؽ يعرفكف الذيف المغرضكف الدعاة أك كضالؿ، ؿبجي

 .الصكاب جاٌدة عف األمة صرؼ يريدكف
 نعالج كأف األمر، ليذا نتنٌبو أف فعمينا ىؤالء، مف خطر عمى األمة أف الحاصؿ،

 .يستحفؿ أف قبؿ األمر ىذا
ذا  () لنبيا عمييـ خاؼ كذلؾ"  القيامة يكـ إلى يرفع لـ السيؼ عمييـ كضع كا 
 .أخرل بمٌية كىذه القيامة، يكـ إلى ييرفع ال فإنو المسمميف بيف القتاؿ بدأ إذا أنو

 .المسمميف عمى الكفار تسمُّط: األكلى البمٌية
 عقكبة القيامة يكـ إلى ييرفع ال فإنو المسمميف بيف القتاؿ كقع إذا: الثانية كالبمٌية
 المؤمنيف أمير الراشد الخميفة تؿقي  لما فإنو () بو أخبر كما حصؿ كذلؾ .ليـ

 كال. القيامة يكـ إلى كسيستمر المسمميف، بيف مستمرِّا القتاؿ يزاؿ ال فإنو عثماف
 .() النبي أخبر كما با إالَّ  قكة كال حكؿ
 القبيمة،: بو المراد: الحي"  بالمشركيف أمتي مف حيّّ  يمحؽ حتى الساعة تقكـ كال

 دكلتيـ، مف كيككنكا معيـ كيسكنكا بالدىـ إلى يذىبكا بأف إما يتبع;: يمحؽ كمعنى
ما  عف كيرتٌدكف الكفار منيج عمى يككنكف كلكف المسمميف بالد في يبقكا بأف كا 

 .اوسالـ
 كصار يرجع كثـ الكفار بالد إلى ذىب مف ففييـ () بو أخبر كما ىذا ككقع
. بينيـ لإلقامة ارمخت كىك حكميـ عمييـ كيجرم الدينية، أمكرىـ في الكفار يكافؽ
 كبعثية شيكعية مف الكفر مذاىب كيعتنؽ المسمميف بالد في بقي مف كفييـ
 ()أخبر كما كعقائدىـ قمكبيـ في بالمشركيف لحقكا كىؤالء ذلؾ، كغير كقكمية

ف  .أبداننيـ في بيـ يمحقكا لـ كا 
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نو  ال ٌييف،النب خاتـ كأنا. نبيٌ  أنو يزعـ كمٌيـ ثالثكف، كٌذابكف أمتي في سيككف كا 
 .بعدم نبي

 مف عبد ما كؿ: كاألكثاف الجماعات،: الًفئاـ" األكثاف أمتي مف ًفئاـ تعبد كحتى
 .ا دكف
 كاألضرحة، القبكر األمة ىذه مف جماعات فعىبىدت () بو أخبر ما كقع كقد

 .الخكارج ديف الصحيح الٌتكحيد ديف كسمكا الصحيح، الديف ىك ىذا كاعتبركا
 .لمباب الحديث ىذا مف الشاىد ىك قبمو ما مع كىذا
 الرسكؿ ألف: الرد ككجو شرؾ، فييا يقع ال األمة ىذه أف زعـ مف عمى رد كفيو
() أفرادان  كليسكا جماعات تعبد أف بدٌ  ال أنو -المصدكؽ الصادؽ كىك -أخبر 
 .األكثاف األمة ىذه مف

نو ":() كقكلو  خاتـ كأنا نبي، أنو يزعـ كمٌيـ ثالثكف كٌذابكف أمتي في سيككف كا 
بىة المتنبّْئيف بظيكر () منو إخبار فيو ىذا ،"بعدم نبي ال النبٌييف، ذى  الذيف الكى
 .النبكة يدعكف

 :اثناف () حياتو في ظير مف كأكؿ () بو أخبر ما حصؿ كقد
ٍيًممة  .اليمف في العىٍنسي كاألسكد اليمامة، في الكٌذاب ميسى

 .() النبي مكت قبؿ ممكفالمس قتمو فقد العىٍنسي األسكد أما
ٍيًممة كأما  بكر أبك بيكيع كلما اليمامة، أىؿ مف قكـ تبعو قد فإنو الكٌذاب ميسى

 لو جٌيز () الرسكؿ كفاة بعد بالخالفة -عنو تعالى ا رضي -الصديؽ
 الكليد بف خالد بقيادة كاألنصار المياجريف مف المسمميف مف جيشان  الصديؽ
       كمف أفاضميـ كمف المسمميف مف فيو كقيتؿ جدِّا، دشدي قتاؿ كحصؿ اليمامة،

ٍيًممة ا قىتؿ الٌنياية في كلكف الكثير، العدد القرآف قيٌراء  يد عمى الكٌذاب ميسى
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 ا كأراح ،-عنو تعالى ا رضي -الصديؽ بكر أبي خالفة في المسمميف
 .شرّْه مف المسمميف

اح كظيرت النبٌكة، كاٌدعى األسدم طيميحة ظير ثـ  النبكة، كاٌدعت التميمية سىجى
 كتكٌفي ا، سبيؿ في كجاىد كجٌؿ، عزٌ  ا إلى فتاب طيمىيحة عمى مفٌ  ا كلكف
اح ككذلؾ اوسالـ، عمى  .كجؿٌ  عزٌ  ا إلى تابت سىجى
 كاٌدعى مركاف، بف الممؾ عبد خالفة في الثقفي عيبيد أبي بف المختار ظير ثـٌ 

 .المسمميف أيدم عمى كتعالى سبحانو ا كقتمو النبٌكة،
بىة المتنبئكف يزاؿ كال  سنيف منذ ظير أف إلى كااخر، الحيف بيف يظيركف الكذى

 كصار قكـ، كتىًبعو النبٌكة، اٌدعى القادياني، أحمد غالـ يسٌمى الباكستاف في رجؿ
 .-الحمد ك -كنبذكىـ المسممكف، كٌفرىـ كقد القاديانية، يسٌمكف ااف أتباع لو
ا : }كتعالى سبحانو ا قاؿ كما ىذا" (بعدم نبيٌ  ال النبٌييف، خاتـ كأنا)  افى  مى  كى

مَّده  دو  أىبىا ميحى ـٍ  ًمفٍ  أىحى اًلكي لىًكفٍ  ًرجى اتىـى  المَّوً  رىسيكؿى  كى -التاء بفتح -كالخاتـ ،{ النًَّبيّْيفى  كىخى
 الختـ كضع: يعني الكتاب، ختـ: يقاؿ فيو، يزاد فال الشيء عمى يختـ الذم: 

 كال فيو ييزاد ال بحيث أغمقو أنو بمعنى الكيس، كختـ فيو، ييزاد ال بحيث عميو
 .نبي بعده يأتي كال آخرىـ، ىك انو بمعنى األنبياء، ختـ () فالرسكؿ يينقص،

: أم النبٌييف، خاًتـ ىك () فالنبي فاعؿ، اسـ: فيك -بالكسر -خاًتـ لفظ كأما
 تقكـ أف إلى () ا رسكؿ بعد نبي ييبعث فال ،عددىـ بو كانتيى كٌمميـ الذم

 العالميف إلى ا كأرسمو الساعة، تقكـ أف إلى تينسخ ال شريعتو أف كما الساعة،
 ،-كالسالـ الصالة عميو - كاٌفة العالـ إلى أرسمو ،{ نىًذيران  ًلٍمعىالىًميفى  ًليىكيكفى  }:كاٌفة
ا } كاونس كالجف كالعجـ، العرب إلى مى ٍمنىاؾى أىرٍ  كى افَّةن  ًإالَّ  سى نىًذيران  بىًشيران  ًلمنَّاسً  كى  ،{ كى

 .الساعة تقكـ أف إلى كمكاف زماف لكؿ شاممة كاممة، شريعة عميو كأنزؿ
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           : قاؿ ا ألف ، مكذّْب ألنو كافر، فيك () محمَّد بعد النبكة يٌدعي فالذم
اتىـى  }  كمكذّْب"  النبييف خاتـ أنا ":قكلو في ا لرسكؿ كمكذّْب ،{ النًَّبيّْيفى  كىخى

 فإف () محمَّد بعد نبيٌ  ال أنو عمى أجمعكا المسمميف ألف المسمميف، وجماع
 في ذلؾ تكاتر كما الزماف آخر في ينزؿ مريـ بف عيسى المسيح ليس ":قائؿ قاؿ

 .األحاديث؟
نم جديدة، بشريعة ينزؿ ال كلكف الزماف، آخر في ينزؿ نعـ،: قمنا  ليعمؿ ينزؿ اكا 

 المصمحيف، مف كمصمحان  المجدّْديف، مف مجدّْدان  ييعتبر فيك () محمَّد بشريعة
 يختمؼ ال السالـ عميو عيسى فنزكؿ () محمدان  كيتبع اوسالـ، بشريعة يحكـ
اتىـى  : }ا كقكؿ" النبييف خاتـ أنا ":() قكلو مع  ينزؿ ال ألنو ،{النًَّبيّْيفى  كىخى

نما الناس، إلى ييبعث نبي أنو عمى ؿينز  كال بشريعة،  حاكـ أنو عمى ينزؿ كا 
 .-كالسالـ الصالة عميو - لمحمد كتابع () محمَّد بشريعة

 مف كال خذليـ مف يضٌرىـ ال منصكرة، الحؽ عمى أمتي مف طائفة تزاؿ كال
 ".كتعالى تبارؾ ا أمر يأتي حتى خالفيـ

 عمى أمتي مف طائفة تزاؿ كال ":عةالمركّْ  األخبار ىذه بعد ألمتو مبشران  قاؿ ثـ
 الشرؾ، ككقكع العظيـ، االبتالء كىذا العظيمة، الحكادث ىذه مع: يعني" الحؽ
 ككثرة الحؽ، أىؿ كقٌمة الكفٌار، كتسٌمط القبائؿ بعض مف بالمشركيف المَّحاؽ ككقكع
 ؾتبار  ا أمر يأتي أف إلى صالحة بقية األمة ىذه في يبقي ىذا مع الباطؿ، أىؿ

 .كتعالى
. كاحدان  كاف كلك الحؽ عمى كاف مف ىنا كالمراد. الجماعة األصؿ في كالطائفة
فٍ  نىٍعؼي  ًإفٍ  }:تعالى قكلو بدليؿ  .كاحد كىك{  ًمٍنكيٍـ  طىاًئفىةو  عى

 .غالبيف: يعني" ظاىريف الحؽ عمى"
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 ال الطائفة ىذه كميا، الفتف كىذه كميا، الشركر ىذه مع"  خذليـ مف يضٌرىـ ال "
 عددىا، () يعٌيف كلـ () محمَّد بو بيعث الذم الحؽ عمى تبقى بؿ تضٌرر،ت

 في تارة تككف قد المكاف ككذلؾ يكثر، كقد يقؿٌ  قد العدد ألف مكانيا، يعٌيف كلـ
 تبقى أنيا الميـ العجـ، في كتارة العرب، في كتارة المغرب، في كتارة المشرؽ،

 .خمقو عمى كتعالى بحانوس ا حٌجة لتبقى األمة، مف الطائفة ىذه
 ،"الحديث أىؿ ىـ الطائفة ىذه إف ":-كغيره أحمد كاوماـ -العمـ أىؿ قاؿ كقد
 إلى األمة افتراؽ ذكر لما () قاؿ كما () الرسكؿ بسٌنة يتمٌسككف الذم: أم

 ا؟، رسكؿ يا ىي مف: قالكا"  كاحدة إالَّ  النار في كميا ":-فرقة كسبعيف ثالث
 الذيف الحديث أىؿ فيـ ،"كأصحابي عميو أنا ما مثؿ عمى كاف مف ":قاؿ

 الكالـ كعمـ كاألقكاؿ بااراء يتمٌسككف كال () الرسكؿ بحديث يتمٌسككف
 .كالمنطؽ

 السٌنة أىؿ كىـ الحديث أىؿ كىـ الناجية الفرقة كىـ المنصكرة الطائفة فيـ
 الطائفة غير الناجية الفرقة إف: المعاصريف بعض يقكؿ كما ال كالجماعة،
 .عمـ بغير تفريؽ كىذا المنصكرة،

 أركاح قبض مف الزماف آخر في يككف ما ا بأمر المراد"  ا أمر يأتي حتى
ا ا يبعث حيف اويماف، أىؿ  فتقبض الساعة قياـ قبؿ الزماف آخر في طٌيبة ريحن
 .الساعة تقكـ كحينئذ الناس، شرار كيبقى كمؤمنة، مؤمف كؿ ركح

  

 :عمى اونسافمما ييكف 
ٍحبىةه ًمٍف رىسيكًؿ  .ٖ كىانىٍت لىوي صي دًّْه، كى اًلدو، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى مًَّد ٍبًف خى عىٍف ميحى

ٍنًزلىة  "يىقيكؿي:() قىاؿى: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو () المًَّو  إذا سىبىقىٍت لمعبًد مف ا مى
بَّرىه حتى لـ يىٍبميٍغيىا ًبعىمىًمو ابتاله ا في جسده أك في ما لو أك في كلده ، ثـ صى
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 ركاه أحمد كأبك داكد كأبك يعمى كالطبراني  )."ييبىمّْغىو المٍنزلة التي سىبىقىٍت لو منو
 كصححو االلباني

 ، الجنة في مٍنًزلة – المؤمنة ألمًتو أك – المؤمف ًلعبًده يىكتب ا أف ىذا معنى
 ثـ ، كلده في أك مالو في أك جسده يف فييبتىمى ، ًبعمًمو اونساف ىذا يىبميغيا فال

ٍنًزلتو فترتفع ، البالء عمى الصبر ييرزؽ  .المنػًزلة تمؾ إلى يًصؿ حتى ، مى
 الصالة عميو قاؿ كما،  الراحميف أرحـ ًبرحمة الجنة يىدخيمكف المؤمنيف فإف

ميو منكـ أحدا ييٍدًخؿ لف: "   كالسالـ مى  ؟ ا رسكؿ يا أنت كال:  قالكا .الجنة عى
 متفؽ عميو. " كرحمة بفضؿ منو ا ييتغمدن أف إال أنا كال: قاؿ

                      :الجنة أىؿ عف تعالى قاؿ كما ، أعماليـ ًبحسب الجنة في منازليـ كتككف
نيكديكا ) ـي  أىفٍ  كى نَّةي  ًتٍمكي ا أيكًرٍثتيميكىىا اٍلجى ميكفى  كيٍنتيـٍ  ًبمى  .(تىٍعمى

بىتٍ  األعماؿ أف المعنى ليس:  يةاا تفسير في عطية ابف قاؿ  ا عمى أٍكجى
نما ، الجنة إدخاليـ  نفس كأما ، أعماليـ قدر عمى منيا حظكظيـ أف المعنى كا 
 . كىيداه ا فىًبفىٍضؿً  أىميا مف يككف كأف الجنة دخكؿ
ًمكـ منازليا كرثتـ أم: ااية تفسير في القرطبي كقاؿ  برحمة إياىا كدخكلكـ ، ًبعىمى
 . كفضمو ا

 فدخمتـ ، الرحمة نالىٍتكيـ أعمالكـ بسبب أم: ااية تفسير في كثير ابف كقاؿ
 . أعمالكـ بحسب منازلكـ كتبكأتـ الجنة،
ف  تمؾ إلى يىًصؿ كال يىبميغيا ال أنو ا كعًمـ ، الجنة في عالية منػزلة لو كيًتبتٍ  فىمى

ًمو المنػًزلة  . البالء ؾذل بسبب درجاتو تيرفىع حتى ابتاله ًبعىمى
مقاه ما اونساف عمى يييٌكف مما كىذا  .ذلؾ كنحك كضيؽ كًشٌدة بالء مف يى

 لو، ا أعدٌ  ما كرأل ، صبًره نتيجة اونساف رأل إذا كًشٌدتيا الدنيا بالء كيىيكف
دٌ " : الحديث ففي  أف لك الثكاب البالء أىؿ ييٍعطىى حيف القيامة يكـ العافية أىؿ يىكى

تٍ قيرً  كانت جمكدىـ  . الترمذم ركاه".  بالمقاريض الدنيا في ضى
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 ا رسكؿ قاؿ:  قاؿ عنو ا رضي مالؾ بف أنس حديث مف مسمـ صحيح كفي
)): "النار في فييٍصبىغ ، القيامة يكـ النار أىؿ مف الدنيا أىؿ بأٍنعىـ ييؤتىى 

: فيقكؿ ؟ قط نىًعيـ ًبؾى  مىرٌ  ىؿ ؟ قط خيرا رأيت ىؿ آدـ ابف يا:  ييقاؿ ثـ ، صبغة
 فييٍصبىغ ، الجنة أىؿ مف الدنيا في بيؤسان  الناس بأشدٌ  كييؤتىى ، رب يا كا ال

 ًشٌدة ًبؾ مىرٌ  ىؿ ؟ قط بيؤسان  رأيت ىؿ آدـ ابف يا:  لو فييقاؿ ، الجنة في صبغة
 ". قط شدة رأيت كال ، قط بؤس بي مىرٌ  ما رب يا كا ال:  فيقكؿ ؟ قط

 ذلؾ كغير كجيكع كفقرو  كبؤس ًشٌدة مف الدنيا في بيـ مرٌ  ما البالء أىؿ فينسى
 .كاحدة ًلمىٍحظىة الجنة نعيـ ذاقكا إذا كمو ذلؾ يىنسكف

  

                    قىاؿى: ًإذىا اٍبتىمىى ((عىٍف أىنىسو رضي ا عنو: أىٌف رىسيكؿى المًَّو  .ٗ
ءو ًفي جىسىًدًه، قىاؿى  ـى ًببىالى اًلحى عىمىًمًو المَّوي اٍلعىٍبدى اٍلميٍسًم                ًلٍممىمىًؾ: اٍكتيٍب لىوي صى

وي، غىفىرى لى  ٍف قىبىضى مىوي كىطىيَّرىهي، كىاً    .(" وي كىرىًحمىوي الًَّذم كىافى يىٍعمىؿي، فىًإٍف شىفىاهي، غىسى
 ركاه احمد كالبييقي كابف ابي شيبة                                           

 

الزُّبىٍيًر أىفَّ عيبىٍيدى المًَّو ٍبفى عىًدمّْ ٍبًف اٍلًخيىاًر رضي ا  عف عيٍركىةي ٍبفي  .َُ
ٍبًد يىغيكثى  ًد ٍبًف عى عنيـ ، أىٍخبىرىهي أىفَّ اٍلًمٍسكىرى ٍبفى مىٍخرىمىةى كىعىٍبدى الرٍَّحمىًف ٍبفى اأٍلىٍسكى

الىؾى عيٍثمىافى ًفي أىًخيوً  ـى خى كىافى أىٍكثىرى  قىاالى لىوي: مىا يىٍمنىعيؾى أىٍف تيكىمّْ ًليًد ٍبًف عيٍقبىةى كى اٍلكى
ًة،  الى ٍبتي ًلعيٍثمىافى ًحيفى خىرىجى ًإلىى الصَّ النَّاسي ًفيمىا فىعىؿى ًبًو قىاؿى عيبىٍيدي المًَّو فىاٍنتىصى

ةه، فىقىاؿى: أىيُّيىا اٍلمىٍرءي أىعيكذي ًبالمَّوً  ةن كىًىيى نىًصيحى : لىوي ًإفَّ ًلي ًإلىٍيؾى حىاجى ًمٍنؾى،  فىقيٍمتي
ٍبًد يىغيكثى  لىى اٍبًف عى ًر كىاً  مىٍستي ًإلىى اٍلًمٍسكى ةى جى الى ٍيتي الصَّ فىاٍنصىرىٍفتي فىمىمَّا قىضى
مىٍيؾى،  ٍيتى الًَّذم كىافى عى : قىٍد قىضى قىاؿى ًلي، فىقىاالى دٍَّثتيييمىا ًبالًَّذم قيٍمتي ًلعيٍثمىافى كى فىحى

اًلسه مىعىييمىا ًإذٍ  ؾى المَّوي  فىبىٍينىمىا أىنىا جى ، فىقىاالى ًلي: قىًد اٍبتىالى اءىًني رىسيكؿي عيٍثمىافى جى
تيؾى الًَّتي ذىكىٍرتى آًنفنا، قىاؿى:  مىٍيًو، فىقىاؿى: مىا نىًصيحى ٍمتي عى تَّى دىخى فىاٍنطىمىٍقتي حى
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مَّدنا  : ًإفَّ المَّوى بىعىثى ميحى ، ثيَـّ قيٍمتي مىٍيًو اٍلًكتى  ()فىتىشىيٍَّدتي كيٍنتى كىأىٍنزىؿى عى ، كى ابى
كىآمىٍنتى ًبًو كىىىاجىٍرتى اٍلًيٍجرىتىٍيًف اأٍليكلىيىٍيًف،  ًممٍَّف اٍستىجىابى ًلمًَّو كىرىسيكًلًو 

ًحٍبتى رىسيكؿى المًَّو  ًليًد ٍبًف  ()كىصى قىٍد أىٍكثىرى النَّاسي ًفي شىٍأًف اٍلكى كىرىأىٍيتى ىىٍديىوي، كى
ـى  مىٍيؾى أىٍف تيًقي دَّ، فىقىاؿى ًلي: يىا اٍبفى أىًخي أىٍدرىٍكتى رىسيكؿى  عيٍقبىةى فىحىؽّّ عى مىٍيًو اٍلحى عى

مىصى ًإلىى اٍلعىٍذرىاًء  ()المًَّو  مىصى ًإلىيَّ ًمٍف ًعٍمًمًو مىا خى لىًكٍف قىٍد خى : الى كى قىاؿى: قيٍمتي
، فىقىاؿى: ًإفَّ المَّوى قىٍد بىعىثى ميحى  ًباٍلحىؽّْ  ()مَّدنا ًفي ًسٍتًرىىا، قىاؿى: فىتىشىيَّدى عيٍثمىافي

كيٍنتي ًممٍَّف اٍستىجىابى ًلمًَّو كىرىسيكًلًو  ، كى مىٍيًو اٍلًكتىابى كىآمىٍنتي ًبمىا بيًعثى  ()كىأىٍنزىؿى عى
مَّده  ًحٍبتي رىسيكؿى المًَّو  ()ًبًو ميحى ، كىصى كىىىاجىٍرتي اٍلًيٍجرىتىٍيًف اأٍليكلىيىٍيًف كىمىا قيٍمتى

بىايىٍعتيوي كىالمَّوً  فَّاهي المَّوي، ثيَـّ اٍستىٍخمىؼى المَّوي أىبىا بىٍكرو كى تَّى تىكى ٍيتيوي كىالى غىشىٍشتيوي حى مىا عىصى
ٍيتيوي كىالى  ٍيتيوي كىالى غىشىٍشتيوي، ثيَـّ اٍستيٍخًمؼى عيمىري فىكىالمًَّو مىا عىصى فىكىالمًَّو مىا عىصى

مىٍيكي  ، أىفىمىٍيسى ًلي عى مىيَّ؟ قىاؿى: بىمىى، غىشىٍشتيوي، ثيَـّ اٍستيٍخًمٍفتي ـٍ عى ـٍ ًمٍثؿي الًَّذم كىافى لىيي
ًليًد ٍبًف  ؟ فىأىمَّا مىا ذىكىٍرتى ًمٍف شىٍأًف اٍلكى ـٍ اًديثي الًَّتي تىٍبميغيًني عىٍنكي قىاؿى: فىمىا ىىًذًه اأٍلىحى

ًليدى  مىدى اٍلكى ذي ًفيًو ًإٍف شىاءى المَّوي ًباٍلحىؽّْ، قىاؿى: فىجى ٍمدىةن، كىأىمىرى عيٍقبىةى، فىسىنىٍأخي أىٍربىًعيفى جى
كىافى ىيكى يىٍجًمديهي  ًميِّا أىٍف يىٍجًمدىهي، كى  كاحمد ركاه البخارم                     .("عى

 

ؽّْ ًمٍثؿي  ـٍ ًمفى اٍلحى مىٍيكي : أىفىمىٍيسى ًلي عى ٍف الزٍُّىًرمّْ ، عى ، كىاٍبفي أىًخي الزٍُّىًرمّْ قىاؿى ييكنيسي كى
افى لىييـٍ   ؟الًَّذم كى

ا اٍبتيًميتيـٍ ًبًو ًمٍف ًشدَّةو   ـٍ مى بّْكي ءه ًمٍف رى ٍبد المًَّو: بىالى ءي  قىاؿى أىبيك عى ٍكًضعو اٍلبىالى ًفي مى ، كى
هي  ا ًعٍندى ٍجتي مى ٍصتيوي أىٍم: اٍستىٍخرى مىحَّ مىٍكتيوي، كى ٍف بى ءي كىالتٍَّمًحيصي مى  ااًلٍبًتالى

ـٍ ميٍختىًبريكي   . ميٍبتىًميكي ًتٍمؾى يىٍبميك يىٍختىًبري ـي كىًىيى ًمٍف أىٍبمىٍيتيوي كى ًظيـه: النّْعى ءه عى ، كىأىمَّا قىٍكليوي بىالى ـٍ
 ًمفى اٍبتىمىٍيتيوي.      

ًة، الى رىجى ًإلىى الصَّ افى ًحيفى خى ٍبتي ًلعيٍثمى  أم قمت ثابتا. فىاٍنتىصى
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مىصى ًإلىى اٍلعىٍذرىاًء ًفي ًسٍتًرىى  ا خى مىصى ًإلىيَّ ًمٍف ًعٍمًمًو مى ا،أم نجا كسمـ مف كؿ قىٍد خى
 ترمز إلى الطيارة كالعفة. كالعذراء .نشب

 

رً   :مىا لىنىا طىعىاـه ًإال كىرىؽي الشَّجى
ٍتبىةي ٍبفي غىٍزكىافى رضي ا  .ُُ اًلًد ٍبًف عيمىٍيرو اٍلعىدىًكمّْ قىاؿى: خىطىبىنىا عي عىٍف خى

مىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى: أىمَّا بى  ًمدى المَّوى، كىأىٍثنىى عى ، عنيـ، فىحى ٍرـو ٍنيىا قىٍد آىذىنىٍت ًبصي ٍعدي، فىًإفَّ الدُّ
اًحبييىا،  بىابىًة اًونىاًء يىٍصطىبُّيىا صى بىابىةه، كىصي ـٍ يىٍبؽى ًمٍنيىا ًإال صي ذَّاءى، فىًإنَّوي لى كلٍَّت حى كى

ٍيًر مىا ًبحىضٍ  كىاؿى لىيىا، فىاٍنتىًقميكا ًبخى ، فىًإنَّوي قىٍد كىأىٍنتيـٍ تىٍنتىًقميكفى ًمٍنوي ًإلىى دىارو ال زى ـٍ رىًتكي
ٍبًعيفى عىامنا ال ييٍدًرؾي  ـى، فىيىٍيًكم ًفييىا سى يىنَّ ذيًكرى لىنىا أىفَّ اٍلحىجىرى ييٍمقىى ًمٍف شىًفيًر جى
ٍيًف ًمٍف  قىٍد ذيًكرى لىنىا أىفَّ مىا بىٍيفى ًمٍصرىاعى ؟ كى ، فىعىًجٍبتيـٍ لىيىا قىٍعرنا، كىالمًَّو لىتيٍمألىفَّ

اًريًع الٍ  ، مىصى مىٍيًو يىٍكـه كىىيك كىًظيظي الزًّْحاـً لىيىٍأًتيىفَّ عى نًَّة مىسىيرىًة أىٍربىًعيفى عىامنا، كى جى
نّْي سىاًبعي سىٍبعىةو مىعى رىسيكًؿ المًَّو  لىقىٍد رىأىٍيتيًني كىاً  ـه ًإال كىرىؽي  ()كى مىا لىنىا طىعىا

تَّى قىًرحىٍت أىٍشدىاقينىا، كىاٍلتىقىٍطتي بيرٍ  ًر، حى بىٍيفى سىٍعًد ٍبًف الشَّجى دىةن، فىاٍشتقىٍقتييىا بىٍيًني كى
يِّا، ده حى رى ًبًنٍصًفيىا، فىمىا أىٍصبىحى ًمنَّا اٍليىٍكـى أىحى ٍرتي ًبًنٍصًفيىا، كىاٍئتىزى ، كىاتَّزى                   مىاًلؾو

اًر، فىًإنّْي أىعيكذي ًبالمَّوً  مىى ًمٍصرو ًمفى األىٍمصى                      أىٍف أىكيكفى  ًإال أىٍصبىحى أىٍميرنا عى
ـٍ تىكيٍف نيبيكىةه قىطُّ ًإالَّ تىنىاسىخىٍت، نَّيىا لى ًغيرنا، كىاً              ًفي نىٍفًسي عىًظيمنا كىًعٍندى المًَّو صى
يرى عىاًقبىتييىا ميٍمكنا، كىسىتيٍبمىٍكفى أىٍك ستيجىرّْبيكفى األيمىرىاءى بىٍعًدم" تَّى تىصى  .(حى

 ي كالبييقيانالطبر مسمـ ك ركاه                                                
، ككلت حذاء ، كلـ يبؽ منيا إال صبابة كصبابة  إف الدنيا قد آذنت بصـر : قكلو

                                                                                                                     :اوناء يتصابيا صاحبيا
 أم االنقطاع الصـر :أم أعممت . ك : آذنت أما :
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أم صار فييا قركح كجراح مف خشكنة الكرؽ الذم نأكمو  :قكلو : قرحت أشداقنا 
 :أم مسرعة االنقطاع .  كقكلو :حذاء . كالذىاب كحرارتو

أم  :تصابياكقكلو : ي الصبابة :البقية اليسيرة مف الشراب تبقى في أسفؿ اوناء ،ك 
  .يشربيا . كقعر الشيء أسفمو . كالكظيظ الممتمئ

 بشره بالجنة:افتح لو الباب ك 
، عىٍف أىًبي ميكسىى رضي ا  .ُِ دَّثىنىا أىبيك عيٍثمىافى ، حى عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف ًغيىاثو

ًفي يى  ()عنيـ، أىنَّوي كىافى مىعى النًَّبيّْ  اًئطو ًمٍف ًحيطىاًف اٍلمىًدينىًة كى ًد النًَّبيّْ ًفي حى
()  ُّؿه يىٍستىٍفًتحي، فىقىاؿى النًَّبي اءى رىجي عيكده يىٍضًربي ًبًو بىٍيفى اٍلمىاًء كىالطّْيًف، فىجى
() بىشٍَّرتيوي ، فىفىتىٍحتي لىوي، كى نًَّة ، فىذىىىٍبتي فىًإذىا أىبيك بىٍكرو بىشٍّْرهي ًباٍلجى : اٍفتىٍح لىوي كى

نًَّة، ثيَـّ اٍستىٍفتىحى رى  ، ًباٍلجى نًَّة ، فىًإذىا عيمىري بىشٍّْرهي ًباٍلجى ، فىقىاؿى: اٍفتىٍح لىوي كى ؿه آخىري جي
، فىقىاؿى:  مىسى كىافى ميتًَّكئنا فىجى ؿه آخىري كى نًَّة، ثيَـّ اٍستىٍفتىحى رىجي بىشٍَّرتيوي ًباٍلجى فىفىتىٍحتي لىوي، كى

مىى بىٍمكىل تيًصيبيوي، أى نًَّة عى بىشٍّْرهي ًباٍلجى ٍك تىكيكفي ، فىذىىىٍبتي فىًإذىا عيٍثمىافي اٍفتىٍح لىوي كى
نًَّة، فىأىٍخبىٍرتيوي ًبالًَّذم قىاؿى. قىاؿى: المَّوي  بىشٍَّرتيوي ًباٍلجى ، فىفىتىٍحتي لىوي، كى فىقيٍمتي

 متفؽ عميو                                                    .("اٍلميٍستىعىافي 
 

ا مىٍف الى  ًئيعىسىى أىٍف ييٍعطىى ىىذى  : ييٍبًمي بىالى
عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف سىٍعدو عىٍف أىًبيًو رضي ا عنيـ قىاؿى: لىمَّا كىافى يىٍكـي بىٍدرو  .ُّ

ٍدًرم ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى أىٍك  : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ المَّوى قىٍد شىفىى صى ، فىقيٍمتي ًجٍئتي ًبسىٍيؼو
، فى  : عىسىى أىٍف نىٍحكى ىىذىا، ىىٍب ًلي ىىذىا السٍَّيؼى قىاؿى: ىىذىا لىٍيسى ًلي كىالى لىؾى ، فىقيٍمتي

ًليس ًلي  اءىًني الرَّسيكؿي فىقىاؿى: ًإنَّؾى سىأىٍلتىًني كى ًئي، فىجى ييٍعطىى ىىذىا مىٍف الى ييٍبًمي بىالى
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ارى ًلي كىىيكى لىؾى، قىاؿى: فىنىزىلىٍت) يىٍسأىليكنىؾى عىًف األىٍنفىاؿً  نَّوي قىٍد صى                                       .(" كىاً 
 ركاه الترمذم كاحمد كابك داكد كالبييقي                                                 

 

 ابتالء ابراىيـ عميو السالـ:
: اٍختىتىفى ()عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .ُْ

مى  ـي النًَّبيُّ عى قىٍد قىاؿى المَّوي تىبىارىؾى ًإٍبرىاًىي . كى ٍيًو السَّالـي كىىيكى اٍبفي ثىمىاًنيفى سىنىةن ًباٍلقىديكـً
ينىا ًفي ًكتىاًب الطَّيىارىًة  كّْ ًنيفنا( كىري ـى حى ٍينىا ًإلىٍيؾى أىًف اتًَّبٍع ًممَّةى ًإٍبرىاًىي تىعىالىى: )ثيَـّ أىٍكحى كى

ًذ  (، قىاؿى اٍبتىالهي عىًف اٍبًف عىبَّاسو ًفي قىٍكًلًو:) كىاً  ـى رىبُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي
ًبالطَّيىارىًة: خىٍمسه ًفي الرٍَّأًس، كىخىٍمسه ًفي اٍلجىسىًد، ًفي الرٍَّأًس: قىصُّ  ()المَّوي 

ًفي فىٍرؽي الرٍَّأًس، كى ةي، كىاالٍسًتٍنشىاؽي، كىالسّْكىاؾي، كى اٍلجىسىًد:  الشَّاًرًب، كىاٍلمىٍضمىضى
نىٍتؼي اًوٍبًط، كىغىٍسؿي مىكىاًف اٍلغىاًئًط  ، كى ٍمؽي اٍلعىانىًة، كىاٍلًختىافي ـي األىٍظفىاًر، كىحى تىٍقًمي

 متفؽ عميو                                              .(كىاٍلبىٍكًؿ ًباٍلمىاًء "
 

ا يىكيكفي  :االٍبًتالءي  ا يىقىعي ًفي اٍلغىاًلًب ًبمى  كىاًجبنا.  ًإنَّمى
 

ـي :))أىًبي ىيرىٍيرىةى رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى: قىاؿى النًَّبيُّ  عىفٍ  .ُٓ " ىىاجىرى ًإٍبرىاًىي
بَّاره ًمفى  ؿى ًبيىا قىٍريىةن ًفييىا مىًمؾه ًمفى اٍلميميكًؾ، أىٍك جى ـ ًبسىارىةى، فىدىخى مىٍيًو السَّالى عى

ـي  ؿى ًإٍبرىاًىي بىاًبرىًة، فىًقيؿى: دىخى ؿى ًإلىٍيًو، أىٍف يىا  اٍلجى ًباٍمرىأىةو ًىيى ًمٍف أىٍحسىًف النّْسىاًء، فىأىٍرسى
ـي، مىٍف ىىًذًه الًَّتي مىعىؾى؟ قىاؿى: أيٍخًتي، ثيَـّ رىجىعى ًإلىٍييىا، فىقىاؿى: الى تيكىذًّْبي،  ًإٍبرىاًىي

مىى اأٍلى  ـٍ أىنًَّؾ أيٍخًتي، كىالمَّوً ًإٍف عى ًديًثي فىًإنّْي أىٍخبىٍرتييي ٍرًض ميٍؤًمفه غىٍيًرم كىغىٍيريًؾ، حى
َـّ ًإٍف كيٍنتي  مّْي، فىقىالىٍت: المَّيي تيصى أي كى ـى ًإلىٍييىا، فىقىامىٍت تىكىضَّ ؿى ًبيىا ًإلىٍيًو، فىقىا فىأىٍرسى
 ، مىيَّ اٍلكىاًفرى مٍّْط عى ٍكًجي، فىالى تيسى مىى زى ٍنتي فىٍرًجي ًإالَّ عى ًبرىسيكًلؾى كىأىٍحصى آمىٍنتي ًبؾى كى

ٍبًد الرٍَّحمىًف:فى  مىمىةى ٍبفي عى تَّى رىكىضى ًبًرٍجًمًو، قىاؿى اأٍلىٍعرىجي: قىاؿى أىبيك سى                            غيطَّ حى
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ـى  َـّ ًإٍف يىميٍت، ييقىاؿي: ًىيى قىتىمىٍتوي فىأيٍرًسؿى، ثيَـّ قىا ًإفَّ أىبىا ىيرىٍيرىةى، قىاؿى: قىالىًت: المَّيي
ًبرىسيكًلؾى  ًإلىٍييىا، فىقىامىتٍ  َـّ ًإٍف كيٍنتي آمىٍنتي ًبؾى كى تىقيكؿي: المَّيي مّْي، كى أي تيصى تىكىضَّ

تَّى  مىيَّ ىىذىا اٍلكىاًفرى فىغيطَّ حى مٍّْط عى ٍكًجي، فىالى تيسى مىى زى ٍنتي فىٍرًجي ًإالَّ عى كىأىٍحصى
مىمىةى: قىاؿى أى َـّ رىكىضى ًبًرٍجًمًو، قىاؿى عىٍبدي الرٍَّحمىًف: قىاؿى أىبيك سى بيك ىيرىٍيرىةى: فىقىالىٍت: المَّيي

ًإٍف يىميٍت، فىييقىاؿي: ًىيى قىتىمىٍتوي، فىأيٍرًسؿى ًفي الثَّاًنيىًة أىٍك ًفي الثَّاًلثىًة، فىقىاؿى: كىالمًَّو مىا 
عىٍت إً  ـى، كىأىٍعطيكىىا آجىرى فىرىجى ٍمتيـٍ ًإلىيَّ ًإالَّ شىٍيطىاننا اٍرًجعيكىىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي لىى أىٍرسى
ًليدىةن  ـى كى ـ، فىقىالىٍت: أىشىعىٍرتى أىفَّ المَّوى كىبىتى اٍلكىاًفرى كىأىٍخدى مىٍيًو السَّالى ـى عى          "  (ًإٍبرىاًىي

 عميومتفؽ                                                                          
 :اذا رايت مبتمى

: مىٍف رىأىل ))نو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا ع .ُٔ
ٍف  مىى كىًثيرو ًممَّ مىًني عى فىضَّ ؾى ًبًو كى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم عىافىاًني ًممَّا اٍبتىالى ٍبتىمنى فىقىاؿى: اٍلحى مي

ءي  ـٍ ييًصٍبوي ذىًلؾى اٍلبىالى ، لى مىؽى تىٍفًضيالن  كحسنو االلباني يانركاه الترمذم كالطبر    " ( خى
 

: ًإذىا رىأىل ))عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .ُٕ
ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم عىافىاًني ًممَّا اٍبتىالهي،  دنا ًفي بىالءو، فىٍميىقيًؿ: اٍلحى ـٍ أىحى ديكي                        أىحى

مىى كىًثيرو ًمٍف ًعبىاًدًه تىٍفًضيال ". مىًني عى فىضَّ ـٍ كى ديكي : ًإذىا رىأىل أىحى ًفي ًركىايىًة يىٍعقيكبى كى
مىى  مىٍيؾى كىعى مىًني عى فىضَّ ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم عىافىاًني ًممَّا اٍبتىالؾى ًبًو، كى ٍبتىمنى، فىقىاؿى: اٍلحى مي

 يانركاه البييقي كالطبر       .(" كىًثيرو ًمٍف ًعبىاًدًه تىٍفًضيال كىافى شىكىرى ًتٍمؾى النٍّْعمىةً 
 كحسنو االلباني
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 مف انفؽ نفقة في سبيؿ ا:
مىى أىًبي عيبىٍيدىةى  .ُٖ ٍمنىا عى عىٍف ًعيىاًض ٍبًف غيطىٍيؼو رضي ا عنيما قىاؿى: دىخى

كىٍجييوي ًممَّا يىًمي  ٍبًف اٍلجىرَّاًح ًفي مىرىًضًو الًَّذم مىاتى ًفيًو كىًعٍندىهي اٍمرىأىتيوي تىًحيفيوي، كى
اًئطى، فىقيٍمنىا: كى  ، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍينىا، فىقىاؿى: اٍلحى ٍيؼى بىاتى أىبيك عيبىٍيدىةى؟ فىقىالىٍت: بىاتى ًبأىٍجرو

؟ فىقيٍمنىا: مىا سىرَّنىا  ٍتنىا، فىقىاؿى ال تىٍسأىليكفى عىمَّا قيٍمتي ، فىسىاءىنىا ذىًلؾى كىسىكى مىا ًبتُّ ًبأىٍجرو
                       يىقيكؿي: مىٍف أىٍنفىؽى  ))سيكؿى المًَّو ذىًلؾى فىنىٍسأىلىؾى عىٍنوي، فىقىاؿى: ًإنّْي سىًمٍعتي رى 

مىى نىٍفًسًو،  مىٍف أىٍنفىؽى عى ، كى ًبيًؿ المًَّو فىسىٍبعي ًمائىًة ًضٍعؼو                   نىفىقىةن فىاًضمىةن ًفي سى
دىقىةو فىحىسىنىةه ًبعىشٍ  دَّؽى ًبصى ٍكـي أىٍك أىمىاطى أىذنل عىًف الطًَّريًؽ، أىٍك تىصى ًر أىٍمثىاًليىا، كىالصَّ

مىًف اٍبتىالهي المَّوي ًببىالءو ًفي جىسىًدًه فىييكى لىوي ًحطَّةه  ـٍ يىٍخًرٍقيىا، كى نَّةه مىا لى   .(" جي
  الصحيحيف عمى كالمستدرؾ ي كالبييقيانركاه احمد كالطبر                                

 مكقفؾ عف االبتالء:
ٍيفىةى رىًضيى  .ُٗ ذى : اٍكتيبيكا ًلي مىٍف تىمىفَّظى ))المَّوي عىٍنوي، قىاؿى: قىاؿى النًَّبيُّ  عىٍف حي

نىٍحفي أىٍلؼه  ؿو فىقيٍمنىا نىخىاؼي كى ٍمسى ًمائىًة رىجي ـً ًمفى النَّاًس فىكىتىٍبنىا لىوي أىٍلفنا كىخى ًباٍوًٍسالى
تَّى ًإفَّ الرَّ  ٍمسي ًمائىةو، فىمىقىٍد رىأىٍيتينىا اٍبتيًمينىا حى ؿى لىييصى كىخى اًئؼه "جي                                                   .(مّْي كىٍحدىهي كىىيكى خى

 متفؽ عميو                                                                          

 الى قيصر: ( (كتاب رسكؿ ا
ٍبًد المًَّو ٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي  .َِ عىٍنييمىا، أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف عى
((  ،ّْبىعىثى ًبًكتىاًبًو ًإلىٍيًو مىعى ًدٍحيىةى اٍلكىٍمًبي ـً كى كىتىبى ًإلىى قىٍيصىرى يىٍدعيكهي ًإلىى اٍوًٍسالى

كىافى أىٍف يىٍدفىعىوي ًإلىى عىًظيـً بيٍصرىل ًليىٍدفىعىوي ًإلىى قىيٍ  ))كىأىمىرىهي رىسيكؿي المًَّو  صىرى كى
نيكدى فىاًرسى مىشىى ًمٍف ًحٍمصى ًإلىى ًإيًميىاءى شيٍكرنا ًلمىا  قىٍيصىري لىمَّا كىشىؼى المَّوي عىٍنوي جي
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اءى قىٍيصىرى ًكتىابي رىسيكًؿ المًَّو  هي المَّوي فىمىمَّا جى قىاؿى: ًحيفى قىرىأىهي اٍلتىًمسيكا ًلي  ))أىٍبالى
دنا ًمٍف قىٍكًموً  ـٍ عىٍف رىسيكًؿ المَّوً أًلى  ىىا ىينىا أىحى قىاؿى: اٍبفي عىبَّاسو فىأىٍخبىرىًني  )) ٍسأىلىيي

ارنا ًفي  أىبيك سيٍفيىافى ٍبفي حىٍربو أىنَّوي كىافى ًبالشٍَّأـً ًفي ًرجىاؿو ًمٍف قيرىٍيشو قىًدميكا ًتجى
بىٍيفى كيفَّاًر قيرىيٍ  )) كىانىٍت بىٍيفى رىسيكًؿ المَّوً  اٍلميدًَّة الًَّتي : كى ، قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى شو

تَّى قىًدٍمنىا ًإيًميىاءى  اًبي حى ًبأىٍصحى دىنىا رىسيكؿي قىٍيصىرى ًببىٍعًض الشٍَّأـً فىاٍنطيًمؽى ًبي كى فىكىجى
ٍكلىوي عيظىمىاءي  ذىا حى مىٍيًو التَّاجي، كىاً  اًلسه ًفي مىٍجًمًس ميٍمًكًو كىعى مىٍيوً فىًإذىا ىيكى جى فىأيٍدًخٍمنىا عى

كـً  ـي أىنَّوي الرُّ ًؿ الًَّذم يىٍزعي ـٍ أىٍقرىبي نىسىبنا ًإلىى ىىذىا الرَّجي ـٍ أىيُّيي ٍميي مىاًنًو سى ، فىقىاؿى: ًلتىٍرجي
ـٍ ًإلىٍيًو نىسىبنا، قىاؿى: مىا قىرىابىةي مىا بىٍينىؾى  : أىنىا أىٍقرىبييي ، فىقيٍمتي نىًبيّّ، قىاؿى: أىبيك سيٍفيىافى

: ىيكى اٍبفي  بىٍينىوي، فىقيٍمتي ٍبًد مىنىاؼو  كى ده ًمٍف بىًني عى لىٍيسى ًفي الرٍَّكًب يىٍكمىًئذو أىحى عىمّْي كى
ٍمؼى ظىٍيًرم ًعٍندى كىًتًفي،  ًعميكا خى اًبي فىجي غىٍيًرم، فىقىاؿى: قىٍيصىري أىٍدنيكهي كىأىمىرى ًبأىٍصحى

ؿى  اًبًو ًإنّْي سىاًئؿه ىىذىا الرَّجي مىاًنوً قيٍؿ أًلىٍصحى ـي أىنَّوي نىًبيّّ ثيَـّ قىاؿى: ًلتىٍرجي عىًف الًَّذم يىٍزعي
يىاءي يىٍكمىًئذو ًمٍف أىٍف يىٍأثيرى  : كىالمًَّو لىٍكالى اٍلحى فىًإٍف كىذىبى فىكىذّْبيكهي، قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى
كا  لىًكنّْي اٍستىٍحيىٍيتي أىٍف يىٍأثيري ٍبتيوي ًحيفى سىأىلىًني عىٍنوي كى اًبي عىنّْي اٍلكىًذبى لىكىذى أىٍصحى

، الٍ  ـٍ ًؿ ًفيكي مىاًنًو قيٍؿ لىوي كىٍيؼى نىسىبي ىىذىا الرَّجي دىٍقتيوي، ثيَـّ قىاؿى: ًلتىٍرجي كىًذبى عىنّْي فىصى
 ، : الى ـٍ قىٍبمىوي، قيٍمتي ده ًمٍنكي ، قىاؿى: فىيىٍؿ، قىاؿى: ىىذىا اٍلقىٍكؿى أىحى : ىيكى ًفينىا ذيك نىسىبو قيٍمتي

مىى الٍ  ٍنتيـٍ تىتًَّيميكنىوي عى ، قىاؿى: فىيىٍؿ فىقىاؿى: كي : الى كىًذًب قىٍبؿى أىٍف يىقيكؿى مىا، قىاؿى قيٍمتي
 ، ـٍ عىفىاؤيىي ـٍ ضي ، قىاؿى: فىأىٍشرىاؼي النَّاًس يىتًَّبعيكنىوي أى : الى ، قيٍمتي كىافى ًمٍف آبىاًئًو ًمٍف مىًمؾو

: بىٍؿ يى  ، قيٍمتي ، قىاؿى: فىيىًزيديكفى أىٍك يىٍنقيصيكفى ـٍ عىفىاؤيىي : بىٍؿ ضي ، قىاؿى: فىيىٍؿ قيٍمتي ًزيديكفى
: الى  ، قيٍمتي ، قىاؿى: فىيىٍؿ يىٍغًدري : الى ؿى ًفيًو، قيٍمتي ده سىٍخطىةن ًلًديًنوً بىٍعدى أىٍف يىٍدخي يىٍرتىدُّ أىحى
ـٍ ييٍمًكنّْي  لى : كى ، قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى نىٍحفي اٍافى ًمٍنوي ًفي ميدَّةو نىٍحفي نىخىاؼي أىٍف يىٍغًدرى كى

وي ًبًو الى أىخىاؼي أىٍف تيٍؤثىرى عىنّْي غىٍيريىىا، قىاؿى: فىيىٍؿ كىًممىةه أيدٍ  ٍيئنا أىٍنتىًقصي ًخؿي ًفييىا شى
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: كىانىٍت  ، قيٍمتي ـٍ ٍربيكي ٍربيوي كىحى ، قىاؿى: فىكىٍيؼى كىانىٍت حى ـٍ : نىعى ، قيٍمتي ـٍ قىاتىٍمتيميكهي أىٍك قىاتىمىكي
مىٍينىا اٍلمىرَّةى  ، قىاؿى: ديكىالن كىًسجىاالن ييدىاؿي عى ـٍ مىٍيًو اأٍليٍخرىل، قىاؿى: فىمىاذىا يىٍأميريكي نيدىاؿي عى كى

يىٍنيىانىا عىمَّا كىافى يىٍعبيدي آبىاؤينىا،  ٍيئنا كى يىٍأميرينىا أىٍف نىٍعبيدى المَّوى كىٍحدىهي الى نيٍشًرؾي ًبًو شى
فىاًء ًبا دىقىًة، كىاٍلعىفىاًؼ، كىاٍلكى ًة، كىالصَّ الى يىٍأميرينىا ًبالصَّ ٍلعىٍيًد، كىأىدىاًء اأٍلىمىانىًة، فىقىاؿى: كى

ـٍ فىزىعىٍمتى أىنَّوي  ًبًو ًفيكي : ذىًلؾى لىوي قيٍؿ لىوي ًإنّْي سىأىٍلتيؾى، عىٍف نىسى ، قيٍمتي مىاًنًو ًحيفى ًلتىٍرجي
ده ًمٍنكي  ؿي تيٍبعىثي ًفي نىسىًب قىٍكًميىا كىسىأىٍلتيؾى، ىىٍؿ قىاؿى أىحى كىذىًلؾى الرُّسي ـٍ ذيك نىسىبو كى

، قىاؿى: ىىذىا اٍلقىٍكؿى  ـٍ ده ًمٍنكي : لىٍك كىافى أىحى ، فىقيٍمتي ىىذىا اٍلقىٍكؿى قىٍبمىوي فىزىعىٍمتى أىٍف الى
ٍنتيـٍ تىتًَّيميكنىوي ًباٍلكىًذًب  ؿه يىٍأتىُـّ ًبقىٍكؿو قىٍد ًقيؿى قىٍبمىوي، كىسىأىٍلتيؾى ىىٍؿ كي : رىجي قىٍبمىوي، قيٍمتي

مىى قىٍبؿى أىٍف يىقيكؿى مىا، قى  ـٍ يىكيٍف ًليىدىعى اٍلكىًذبى عى اؿى: فىزىعىٍمتى أىٍف الى فىعىرىٍفتي أىنَّوي لى
 ، مىى المًَّو، كىسىأىٍلتيؾى ىىٍؿ كىافى ًمٍف آبىاًئًو ًمٍف مىًمؾو فىزىعىٍمتى أىٍف الى يىٍكًذبى عى النَّاًس كى

: يىٍطميبي ميٍمؾى آبى  : لىٍك كىافى ًمٍف آبىاًئًو مىًمؾه، قيٍمتي اًئًو كىسىأىٍلتيؾى أىٍشرىاؼي النَّاًس فىقيٍمتي
ًؿ، كىسىأىٍلتيؾى  ـٍ أىٍتبىاعي الرُّسي ـي اتَّبىعيكهي كىىي عىفىاءىىي ـٍ فىزىعىٍمتى أىفَّ ضي عىفىاؤيىي ـٍ ضي يىتًَّبعيكنىوي، أى

تَّى يىتً  يمىافي حى كىذىًلؾى اٍوً ـٍ يىًزيديكفى كى َـّ، ىىٍؿ يىًزيديكفى أىٍك يىٍنقيصيكفى فىزىعىٍمتى أىنَّيي
، فىكىذىًلؾى  ؿى ًفيًو فىزىعىٍمتى أىٍف الى ده سىٍخطىةن ًلًديًنًو بىٍعدى أىٍف يىٍدخي كىسىأىٍلتيؾى ىىٍؿ يىٍرتىدُّ أىحى
ده، كىسىأىٍلتيؾى ىىٍؿ يىٍغًدري  يمىافي ًحيفى تىٍخًمطي بىشىاشىتيوي اٍلقيميكبى الى يىٍسخىطيوي أىحى اٍوً

كىذىًلؾى الرُّسي  ـٍ فىزىعىٍمتى فىزىعىٍمتى أىٍف الى كى قىاتىمىكي ، كىسىأىٍلتيؾى ىىٍؿ قىاتىٍمتيميكهي كى كفى ؿي الى يىٍغًدري
مىٍيًو  تيدىاليكفى عى ـي اٍلمىرَّةى كى مىٍيكي ييدىاؿي عى ٍربىوي تىكيكفي ديكىالن كى ـٍ كىحى ٍربىكي أىٍف قىٍد فىعىؿى كىأىفَّ حى

تىكيكفي لىيىا ا ؿي تيٍبتىمىى كى كىذىًلؾى الرُّسي ـٍ اأٍليٍخرىل، كى ٍلعىاًقبىةي، كىسىأىٍلتيؾى ًبمىاذىا يىٍأميريكي
ـٍ عىمَّا كىافى يىٍعبيدي  يىٍنيىاكي ٍيئنا كى ـٍ أىٍف تىٍعبيديكا المَّوى، كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شى فىزىعىٍمتى أىنَّوي يىٍأميريكي

فىاًء بً  دىقىًة، كىاٍلعىفىاًؼ، كىاٍلكى ًة، كىالصَّ الى ـٍ ًبالصَّ يىٍأميريكي ، كى ـٍ اٍلعىٍيًد، كىأىدىاًء اأٍلىمىانىًة، آبىاؤيكي
ٍف  ـٍ كىاً  ـٍ أىظيفَّ أىنَّوي ًمٍنكي لىًكٍف لى اًرجه، كى ـي أىنَّوي خى قىاؿى: كىىىًذًه ًصفىةي النًَّبيّْ قىٍد كيٍنتي أىٍعمى
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ك أىٍف  لىٍك أىٍرجي قِّا فىييكًشؾي أىٍف يىٍمًمؾى مىٍكًضعى قىدىمىيَّ ىىاتىٍيًف، كى : حى يىؾي مىا، قيٍمتى
: ثيَـّ أىخٍ  ٍيًو، قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ٍمتي قىدىمى لىٍك كيٍنتي ًعٍندىهي لىغىسى ميصى ًإلىٍيًو لىتىجىشٍَّمتي ليًقيَّوي كى

مَّدو  ))دىعىا ًبًكتىاًب رىسيكًؿ المًَّو  فىقيًرئى فىًإذىا ًفيًو ًبٍسـً المَّوً الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً ًمٍف ميحى
ٍبًد المًَّو كىرىسيكًلًو ًإلى  مىى مىًف اتَّبىعى اٍلييدىل أىمَّا بىٍعدي، عى ـه عى كـً سىالى ى ًىرىٍقؿى عىًظيـً الرُّ

ـٍ ييٍؤًتؾى المَّوي أىٍجرىؾى مىرَّتىٍيًف، فىًإٍف  ، كىأىٍسًم ـٍ ، تىٍسمى ـٍ ، أىٍسًم ـً فىًإنّْي أىٍدعيكؾى ًبًدعىايىةً اٍوًٍسالى
لٍَّيتى فىعىمى  ـي اأٍلىًريًسيّْيفى كى تىكى ٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا يىأى )ٍيؾى ًإٍث

ا أىٍربىابنا ًمٍف  نىا بىٍعضن ٍيئنا كىال يىتًَّخذى بىٍعضي ـٍ أىالَّ نىٍعبيدى ًإال المَّوى كىال نيٍشًرؾى ًبًو شى بىٍينىكي كى
( قىا لٍَّكا فىقيكليكا اٍشيىديكا ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى : فىمىمَّا أىٍف ديكًف المًَّو فىًإٍف تىكى ؿى أىبيك سيٍفيىافى

ـٍ فىالى  كىثيرى لىغىطييي ، كى كـً ٍكلىوي ًمٍف عيظىمىاًء الرُّ مىٍت أىٍصكىاتي الًَّذيفى حى ى مىقىالىتىوي عى قىضى
 ، ـٍ مىٍكتي ًبًي اًبي كىخى أىٍدًرم مىاذىا قىاليكا كىأيًمرى ًبنىا، فىأيٍخًرٍجنىا فىمىمَّا أىٍف خىرىٍجتي مىعى أىٍصحى

افيوي، قىاؿى أىبيك  قيٍمتي  : لىقىٍد أىًمرى أىٍمري اٍبًف أىًبي كىٍبشىةى ىىذىا مىًمؾي بىًني اأٍلىٍصفىًر يىخى ـٍ لىيي
ؿى المَّوي قىٍمًبي  تَّى أىٍدخى : كىالمًَّو مىا ًزٍلتي ذىًليالن ميٍستىٍيًقننا ًبأىفَّ أىٍمرىهي سىيىٍظيىري حى سيٍفيىافى

ـى، كىأىنىا كىارًهه   متفؽ عميو                                       .   (" اٍوًٍسالى
 

 التعكذات: ()مرنا الرسكؿأ
ـٍ أىٍشيىٍدهي  .ُِ لى ، قىاؿى أىبيك سىًعيدو كى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ٍدًرمّْ، عىٍف زى عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي

دَّثىًنيًو زىٍيدي ٍبفي ثىاًبتو رضي ا عنيـ قىاؿى:  ))ًمفى النًَّبيّْ  لىًكٍف حى بىٍينىمىا النًَّبيُّ كى
((  ادىٍت ًبًو، فىكىادىٍت نىٍحفي مىعىوي ًإٍذ حى مىى بىٍغمىةو لىوي، كى اًر عى اًئطو ًلبىًني النَّجَّ ًفي حى

، يىقيكؿي: اٍلجيرىٍيًرمُّ،  ٍمسىةه أىٍك أىٍربىعىةه، قىاؿى: كىذىا كىافى ذىا أىٍقبيره ًستَّةه أىٍك خى تيٍمًقيًو كىاً 
ؿه: أىنىا قىاؿى: فىمىتىى مىاتى  فىقىاؿى: مىٍف يىٍعًرؼي  أىٍصحىابى ىىًذًه اأٍلىٍقبيًر؟ فىقىاؿى رىجي

ٍشرىاًؾ؟ فىقىاؿى: ًإفَّ ىىًذًه اأٍليمَّةى تيٍبتىمىى ًفي قيبيكًرىىا، فىمىٍكالى  ًء؟ قىاؿى: مىاتيكا ًفي اٍوً ىىؤيالى
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ـٍ ًمٍف عىذىابً  اٍلقىٍبًر الًَّذم أىٍسمىعي ًمٍنوي، ثيَـّ  أىٍف الى تىدىافىنيكا لىدىعىٍكتي المَّوى أىٍف ييٍسًمعىكي
ذيكا ًبالمًَّو ًمٍف عىذىاًب النَّاًر ، قىاليكا: نىعيكذي ًبالمًَّو  مىٍينىا ًبكىٍجًيًو، فىقىاؿى: تىعىكَّ ًمٍف أىٍقبىؿى عى

: ذيكا ًبالمًَّو ًمٍف عىذىاًب اٍلقىٍبًر "، قىاليكا: نىعيكذي بً عىذىاًب النَّاًر، فىقىاؿى المًَّو ًمٍف " تىعىكَّ
مىا بىطىفى ، قىاليكا:  ذيكا ًبالمًَّو ًمفى اٍلًفتىًف مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى عىذىاًب اٍلقىٍبًر، قىاؿى: تىعىكَّ
ذيكا ًبالمًَّو ًمٍف ًفٍتنىًة  ، قىاؿى: تىعىكَّ مىا بىطىفى نىعيكذي ًبالمًَّو ًمفى اٍلًفتىًف مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى

اًؿ ، قىاليكا: نىعيك     كاحمد ركاه مسمـ              ."( ًو ًمٍف ًفٍتنىًة الدَّجَّاؿً ذي ًبالمَّ الدَّجَّ
 

 :  أىميا أك بعضيا أذكر كثيرة فكائدا الحديث ىذ كفي
 بزعـ فيو لمشؾ مجاؿ فال،  متكاترة ذلؾ في كاألحاديث،  القبر عذاب إثبات -ُ

 قاؿ،  ليا يشيد القرآف ألف بيا األخذ فيجب،  آحاد أنيا سممنا كلك،  آحاد أنيا
اؽى  ) تعالى ٍكفى  ًبتىؿً  كىحى اًب  سيكءي  ًفٍرعى مىٍييىا ييٍعرىضيكفى  النَّاري  اٍلعىذى ًشيِّا غيديكِّا عى يىٍكـى  كىعى  كى
ةي  تىقيكـي  ٍكفى  آىؿى  أىٍدًخميكا السَّاعى دَّ  ًفٍرعى اًب  أىشى  ال أنو سممنا كلك،  ْٔ-ْٓ غافر(  اٍلعىذى
 بأف كالزعـ،  العقيدة ىذه وثبات كافية كحدىا فيي،  ليا يشيد ما القرآف في يكجد

 لـ،  اوسالـ في دخيؿ باطؿ زعـ ااحاد أحاديث مف صح بما تثبت ال العقيدة
 بعض بو جاء مما ىك بؿ -كغيرىـ كاألربعة – األعالـ األئمة مف أحد بو يقؿ

 ىذا في خاصان  فصالن  كتبنا كقد،  سمطاف كال ا مف برىاف بدكف الكالـ عمماء
 . الناس عمى كنشره لتبييضو أكفؽ أف أرجك،  لنا كتاب في الخطير المكضكع

 عميو خصكصياتو مف كىذا،  الناس يسمع ال ما يسمع )) النبي أف -ِ
 يسمعكف كال يركنو ال كالناس كيكممو جبريؿ يرل كاف أنو كما،  كالسالـ الصالة
:  عنيا ا رضي عائشةل يكمان  قاؿ )) أنو كغيره البخارم في ثبت فقد،  كالمو

 .( نرل ال ما ترل ا يارسكؿ السالـ كعميو:  فقالت،  السالـ يقرئؾ جبريؿ ىذا) 
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 بالنص تثبت فال،  الصحيح بالنص تثبت إنما السالـ عميو خصكصياتو كلكف
،  نقيض طرفي عمى المسألة ىذه في كالناس،  كاألىكاء بالقياس كال الضعيؼ

 غير ألنيا إما،  الصحيحة باوسانيد الثابتة خصكصياتو مف كثيران  ينكر مف فمنيـ
ما،  بزعمو متكاترة  ما السالـ عميو لو يثبت مف كمنيـ،  لديو معقكلة غير ألنيا كا 

نو،  المخمكقات أكؿ إنو:  قكليـ مثؿ،  يثبت لـ ،  األرض في لو ظؿ ال كاف كا 
نو  عمـ الصخر عمى داس إذا بينما،  فيو قدمو تؤثر ال،  الرمؿ في سار إذا كا 
 . األباطيؿ مف ذلؾ كغير،  عميو

جماع كالسنة القرآف بنص بشر )) النبي إف:  يقاؿ أف ذلؾ في الكسط كالقكؿ  كا 
 بو صح ما إال كالخصكصيات الصفات مف لو يعطى أف يجكز فال،  األمة
 رده يجز كلـ،  لو التسميـ كجب،  ذلؾ ثبت فإذا،  كالسنة الكتاب في النص
 .  زعمكا عقمية أك عممية صةخا بفمسفة
 األحاديث رد مخيفان  انتشاران  الحاضر العصر في انتشر قد أنو المؤسؼ كمف

 أنيـ النفس في يقكـ ليكاد حتى،  الناس بعض مف ترد شبية ألدنى الصحيحة
 ليسكا الذيف البشر مف غيره أحاديث معاممة السالـ عميو أحاديثو يعاممكف

 طائفة أكلئؾ كمف،  شاؤكا ما كيدعكف،  شاؤكا ما منيا يأخذكف فيـ،  معصكميف
نا  فإنا،  كبيرة شرعية مناصب يتكلى كبعضيـ العمـ إلى ينتمكف  إليو كا 
 . كالغاليف المبطميف الفريقيف شر مف يحفظنا أف تعالى كنسألو، راجعكف

 فيو كاألحاديث،  أيضان  اعتقاده فيجب،  ثابت حؽ القبر في الممكيف سؤاؿ إف -ّ
 . متكاترة ان أيض
 ىذا في شرىا مف باالستعاذة أمر كلذلؾ،  عظيمة فتنة الدجاؿ فتنة إف -ْ

 ثبت كما،  السالـ قبؿ الصالة في بذلؾ أمر حتى،  أخرل أحاديث كفي الحديث
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 العمـ أىؿ عند متكاترة ىي بؿ،  جدان  كثيرة الدجاؿ كأحاديث،  كغيره البخارم في
 . بالسنة
 جاء كما،  الزماف آخر في بخركجو اويماف كجكب دالعقائ كتب في جاء كلذلؾ
 . الممكيف كسؤاؿ القبر بعذاب اويماف كجكب فييا
 بشركيـ معذبكف كالسالـ الصالة عميو بعثتو قبؿ ماتكا الذيف الجاىمية أىؿ إف -ٓ

،  نبي دعكة تبمغيـ لـ الذيف الفترة أىؿ مف ليسكا أنيـ عمى يدؿ كذلؾ،  ككفرىـ
 لقكلو العذاب يستحقكا لـ،  كذلؾ كانكا لك إذ المتأخريف بعض يظنو لما خالفان 

ا: )  كتعالى سبحانو مى تَّى ميعىذًّْبيفى  كينَّا كى  . ُٓ اوسراء(  رىسيكالن  نىٍبعىثى  حى
 ؟ أبي أيف،  ا يارسكؿ:  قاؿ رجالن  إف) : مسمـ حديث شرح في النككم قاؿ كقد
 في فيك الكفر عمى مات مف أف فيو : النككم قاؿ،  الحديث... (  النار في قاؿ
 كانت ما عمى الفترة عمي مات مف أف كفيو،  المقربيف قرابة تنفعو كال،  النار
 بمكغ قبؿ مؤاخذة ىذا كليس،  النار أىؿ مف فيك األكثاف عبادة مف العرب عميو

 ا صمكات األنبياء مف كغيره إبراىيـ دعكة بمغتيـ قد كانت ىؤالء فإف،  الدعكة
 .عمييـ كسالمو لىتعا

 

 معركة احد نصر لممسمميف:
ًفي  ))عىًف اٍبًف عىبَّاسو رضي ا عنيما أىنَّوي قىاؿى: مىا نيًصرى النًَّبيُّ  .ِِ

بىٍيفى  : بىٍيًني كى دو، قىاؿى: فىأىٍنكىٍرنىا ذىًلؾى، فىقىاؿى اٍبفي عىبَّاسو مىٍكًطفو كىمىا نيًصرى يىٍكـى أيحي
ـي  ًإفَّ المَّوى () المًَّو  مىٍف أىٍنكىرى ذىًلؾى ًكتىابي  دىقىكي لىقىٍد صى دو ) كى يىقيكؿي ًفي يىٍكـً أيحي

تَّى ًإذىا فىًشٍمتيـٍ  : كىاٍلًحسُّ اٍلقىٍتؿي )حى ـٍ ًبًإٍذًنًو( يىقيكؿي اٍبفي عىبَّاسو المَّوي كىٍعدىهي ًإٍذ تىحيسُّكنىيي
ٍيتيـٍ ًمٍف بىٍعًد مىا  تىنىازىٍعتيـٍ ًفي األىٍمًر، كىعىصى ـٍ مىٍف ييًريدي كى ـٍ مىا تيًحبُّكفى ًمٍنكي أىرىاكي

ـٍ كىالمَّوي  لىقىٍد عىفىا عىٍنكي ، كى ـٍ ـٍ ًليىٍبتىًميىكي ـٍ عىٍنيي ـٍ مىٍف ييًريدي ااًخرىةى، ثيَـّ صىرىفىكي ًمٍنكي ٍنيىا، كى الدُّ
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ذىًلؾى أىفَّ  نَّمىا عىنىى ًبيىذىا الرُّمىاةى، كى ( كىاً  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ـٍ ) )النًَّبيَّ  ذيك فىٍضؿو عى أىقىامىيي
ٍف  كنىا، كىاً  ًفي مىٍكًضعو، ثيَـّ قىاؿى: اٍحميكا ظيييكرىنىا فىًإٍف رىأىٍيتيميكنىا نيٍقتىؿي، فىال تىٍنصيري

ـى رىسيكؿي المَّوً  ًنٍمنىا، فىال تىٍشرىكيكنىا ، فىمىمَّا غىنى كا عىٍسكىرى ) ) رىأىٍيتيميكنىا قىٍد غى كىأىبىاحي
 ، قىًد اٍلتىقىٍت اٍلميٍشًرًكيفى ، كى ميكا ًفي اٍلعىٍسكىًر يىٍنتىًيبيكفى ًميعنا، فىدىخى اٍنكىشىؼى الرُّمىاةي جى

اًب النًَّبيّْ  فيكؼي أىٍصحى ٍيًو، كىاٍلتىبىسيكا فىمىمَّا ) )صي اًبًع يىدى ـٍ ىىكىذىا كىشىبَّؾى بىٍيفى أىصى فىيي
مَّةى، الًَّتي كىانيكا ًفييى  ؿَّ الرُّمىاةي ًتٍمؾى اٍلخى مىى أىخى ٍيؿي ًمٍف ذىًلؾى اٍلمىٍكًضًع عى ؿى اٍلخى ا، دىخى

اًب النًَّبيّْ  قيًتؿى ًمفى اٍلميٍسًمًميفى نىاسه  ))أىٍصحى ا كىاٍلتىبىسيكا كى ـٍ بىٍعضن يي فىضىرىبى بىٍعضي
قىٍد كىافى ًلرىسيكًؿ المًَّو  ، كى تَّى قيًتؿى ًمٍف ) )كىًثيره ؿي النَّيىاًر حى ابيوي أىكَّ كىأىٍصحى

ا بىًؿ، أىٍصحى ٍكلىةن نىٍحكى اٍلجى اؿى اٍلميٍسًمميكفى جى ًب ًلكىاًء اٍلميٍشًرًكيفى سىٍبعىةه أىٍك ًتٍسعىةه، كىجى
، ًإنَّمىا كىافى تىٍحتى اٍلًمٍيرىاًس، كىصىاحى  ٍيثي يىقيكؿي النَّاسي اٍلغىابى ـٍ يىٍبميغيكا حى لى كى

ـٍ يىشيكُّكا ًفيًو أىنَّوي  مَّده فىمى               حىؽّّ، فىمىا ًزٍلنىا كىذىًلؾى مىا نىشيؾُّ أىنَّوي  الشٍَّيطىافي قيًتؿى ميحى
تَّى طىمىعى رىسيكؿي المًَّو  بىٍيفى السٍَّعدىٍيًف فىعىرىٍفنىاهي ًبتىكىفيًئًو ًإذىا مىشىى، قىاؿى: ) )قيًتؿى حى

ابىنىا، قىاؿى: فىرى  ـٍ ييًصٍبنىا مىا أىصى تَّى كىأىنَّوي لى               " نىا، كىىيكى يىقيكؿي:ًقيى نىٍحكى فىفىًرٍحنىا حى
يىقيكؿي مىرَّةن أيٍخرىل:  ـٍ ، قىاؿى: كى مىى قىٍكـو دىمٍَّكا كىٍجوى نىًبيًّْي                 أىٍشتىدُّ غىضىبي المًَّو عى

ـٍ أىٍف يىٍعميكنىا َـّ ًإنَّوي لىٍيسى لىيي تَّى اٍنتىيىى ًإلىٍينىا، قىاؿى: فىمىكىثى سىاعىةن  المَّيي فىًإذىا أىبيك ، حى
بىًؿ اٍعؿي ىيبىؿي، أيٍعؿي ىيبىؿي، يىٍعًني آًليىتىوي. أىٍيفى اٍبفي  سيٍفيىافى يىًصيحي ًفي أىٍسفىًؿ اٍلجى
: يىا رىسيكؿى المًَّو،  افىةى أىٍيفى اٍبفي اٍلخىطَّاًب؟ فىقىاؿى عيمىري أىًبي كىٍبشىةى أىٍيفى اٍبفي أىًبي قيحى

ؿُّ، فىقىاؿى أىال أيًجيبيوي؟ قىاؿى: بىمىى، فىمى  : المَّوي أىٍعمىى كىأىجى مَّا قىاؿى: اٍعؿي ىيبىؿي، قىاؿى عيمىري
ٍمًت، فىعىادى، فىقىاؿى: أىٍيفى اٍبفي  : يىا اٍبفى اٍلخىطَّاًب، ًإنَّوي يىٍكـي الصَّ                أىبيك سيٍفيىافى

افىةى أىٍيفى اٍبفي اٍلخىطَّابً  : ىىذىا رىسيكؿي أىًبي كىٍبشىةى أىٍيفى اٍبفي أىًبي قيحى                 ؟ فىقىاؿى عيمىري
: يىٍكـه ًبيىٍكـً بىٍدرو ) )المًَّو  ، فىقىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ، كىىىأىنىا ذىا عيمىري           كىىىذىا أىبيك بىٍكرو
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قى  نًَّة كى : ال سىكىاءى قىٍتالنىا ًفي اٍلجى ؿه، كىاٍلحىٍربي ًسجىاؿه، فىقىاؿى عيمىري ـي ديكى ـٍ األىيَّا    ٍتالكي
:  ًفي النَّاًر، قىاؿى: ًسٍرنىا، ثيَـّ قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ـٍ لىتىٍزعيميكفى ذىًلؾى لىقىٍد ًخٍبنىا ًإذنا كىخى ًإنَّكي

ـٍ  ـٍ يىكيٍف ذىًلؾى عىٍف رىٍأم سىرىاًتنىا، ثيَـّ  أىمىا ًإنَّكي لى ٍثمىةن، كى ـٍ مي                        سىٍكؼى تىًجديكفى ًفي قىٍتالكي
ـٍ نىٍكرىٍىوي  اًىًميًَّة، فىقىاؿى: أىمىا ًإنَّوي ًإذىا كىافى ذىًلؾى لى ًميَّةي اٍلجى     .(" أىٍدرىكىٍتوي حى

 كالحاكـ كابك كاكد كصححو احمد شاكر كالذىبي يانركاه احمد كالطبر                    
 ا المشركيفلقين أحد لما كاف يكـ " ألبي نعيـ في ركاية : لقينا المشركيف يكمئذقكلو
عبد  ككانكا خمسيف رجال . قكلو : كأمر عمييـ " زىير في ركاية قكلو : الرماة .

انضحكا  أنو قاؿ ليـ ابف إسحاؽ كعند  عبد ا بف جبير في ركاية زىير. ا.
حتى  زىير. في ركاية قكلو : ال تبرحكا. .  الخيؿ عنا بالنبؿ ال يأتكنا مف خمفنا

ف رأيتمكىـ ظيركا عمينا: قكلو . أرسؿ لكـ ف رأيتمكنا كا   :زىير في ركاية :كا 
  تخطفنا الطير 

احمكا ظيكرنا ، فإف رأيتمكنا نقتؿ فال  : ابف عباس: قاؿ ليـ كفي حديث 
ف رأيتمكنا  :أم  قكلو : رأيت النساء يشتددف .  قد غنمنا فال تشرككناتنصركنا ، كا 

 يسرعف المشي ، يقاؿ : اشتد في مشيو إذا أسرع 
أبي  خرجت مع ىند بنت عتبة : النساء المذككرات كىف ابف إسحاؽ كسمى
عكرمة بف أبي مع زكجيا كأـ حكيـ بنت الحارث بف ىشاـ ، سفياف
كبرزة بنت  ، الحارث بف ىشاـ مع زكجيا كفاطمة بنت الكليد بف المغيرة ، جيؿ

كريطة بنت  ، كىي كالدةابف صفكاف صفكاف بف أمية مع زكجيا مسعكد الثقفية
كسالفة  ، عبد ا كىي كالدة ابنو عمرك بف العاص مع زكجيا شيبة السيمية
كخناس بنت  ، طمحة بف أبي طمحة الحجبي زكجيا مع بنت سعد

كقاؿ غيره : كاف  . كعمرة بنت عمقمة بف كنانة ، مصعب بف عمير كالدة مالؾ
ف قكلو : رفعف ع . أحدخمس عشرة امرأة النساء الالتي خرجف مع المشركيف يكـ
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الزبير بف  كفي حديث . :أم ليعينيف ذلؾ عمى سرعة اليرب سكقيف
ىند بنت  : كا لقد رأيتني أنظر إلى خذـقاؿ ابف إسحاؽ عند العكاـ
، إذ مالت كصكاحباتيا مشمرات ىكارب ما دكف إحداىف قميؿ كال كثير  عتبة

 كخمكا ظيرنا لمجبؿ ، الرماة إلى العسكر حتى كشؼ القكـ عنو
قد قتؿ ، فانكفأنا كانكفأ عمينا  محمدا فأتينا مف خمفنا ، كصرخ صارخ . أال إف 

  . القكـ بعد أف أصبنا أصحاب لكائيـ حتى ما يدنك منو أحد مف القكـ
 عيد إلي النبي  : عبد ا بف جبير فأخذكا يقكلكف : الغنيمة الغنيمة فقاؿ : قكلو

( (أم يكـ  -الغنيمة  : عبد ا بف جبير :فقاؿ أصحاب  أف ال تبرحكا ، فأبكا
 ظير أصحابكـ ، فما تنتظركف . -الغنيمة 

 ؟ قالكا : كا اتيف) )أنسيتـ ما قاؿ لكـ رسكؿ ا  : عبد ا بف جبير فقاؿ 
 الناس فمنصيبف مف الغنيمة.

كأباحكا عسكر المشركيف ) )-فمما غنـ رسكؿ ا  :ابف عباس كفي حديث 
انكفت الرماة جميعا فدخمكا في العسكر ينتيبكف ، كقد التفت صفكؼ أصحاب 

فمما أخمت الرماة تمؾ الخمة  -كشبؾ بيف أصابعو  -فيـ ىكذا ) )رسكؿ ا 
مف ذلؾ المكضع عمى الصحابة ، فضرب بعضيـ  التي كانكا فييا دخمت الخيؿ

                            بعضا كالتبسكا ، كقتؿ مف المسمميف ناس كثير ، قد كانت لرسكؿ ا 
( (صحاب لكاء المشركيف تسعة أك سبعةكأصحابو أكؿ النيار حتى قتؿ مف أ ،

 محمد. كجاؿ المسممكف جكلة نحك الجبؿ ، كصاح الشيطاف : قتؿ
في  زىير كقكلو : صرفت كجكىيـ : أم تحيركا فمـ يدركا أيف يتكجيكف . كزاد 

غير اثني ) )ركايتو :فذلؾ إذ يدعكىـ الرسكؿ في أخراىـ فمـ يبؽ مع النبي 
 عشر رجال .
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،  المدينة ؿ : تفرؽ الصحابة : فدخؿ بعضيـقا السدم مف طريؽ الطبرم كعند
يدعك الناس إلى ا ، ) )كانطمؽ بعضيـ فكؽ الجبؿ ، كثبت رسكؿ ا 

، فتراجع إلى  بحجر فكسر أنفو كرباعيتو ، كشجو في كجيو فأثقمو ابف قمئة فرماه
كسيؿ بف  طمحة ثالثكف رجال فجعمكا يذبكف عنو . فحممو منيـ) )النبي 
 بسيـ كيبست يده . طمحة ، فرمي حنيؼ

 يستأمف لنا عبد ا بف أبي كقاؿ بعض مف فر إلى الجبؿ : ليت لنا رسكال إلى 
لـ  محمد قتؿ فرب محمد يا قكـ إف كاف : أنس بف النضر فقاؿ أبي سفياف مف 

 عمى ما قاتؿ عميو. يقتؿ ، فقاتمكا
الجبؿ فأراد رجؿ مف أصحابو أف يرميو بسيـ ، فقاؿ لو  ) )كقصد رسكؿ ا 

 . : أم مف طائفة المسمميف يب سبعكف قتيالقكلو : فأص ا . أنا رسكؿ
أكلما أصابتكـ مصيبة قد أصبتـ  :  قد كرد في تفسير قكلو تعالى : اليعمرم قاؿ
، فإنيـ أصابكا مف  أحد أنيا نزلت تسمية لممؤمنيف عمف أصيب منيـ يكـ ) ييامثم

 سبعيف قتيال كسبعيف أسيرا في عدد مف قتؿ .  بدر المشركيف يكـ
  . ، ككاف رئيس المشركيف يكمئذ ابف حرب أم :أبك سفياف قكلو : كأشرؼ

 . فقاؿ : ال تجيبكه .  محمد قكلو : فقاؿ : أفي القكـ
،  ابف أبي قحافة ، أيف ابف أبي كبشة أيف :ابف عباس ديثكقع في ح 

عف إجابتو  ككأنو نيى : : بمىأال أجيبو ؟ قاؿ : عمر ؟ فقاؿ الخطاب : ابف أيف
: ثـ رجع إلى أصحابو فقاؿ : زىير في ركاية  . في األكلى كأذف فييا في الثالثة

: أم إف الذم عددت  قكلو : أبقى ا عميؾ ما يخزيؾ .  أما ىؤالء فقد قتمكا
 .معنى قكلو : اعؿ ىبؿ أم ظير دينؾ : ابف إسحاؽ قاؿ .  ألحياء كميـ

 معناه زاد عمكا .  . السييمي كقاؿ 
 أم أف المراد أعمى مف كؿ شيء . : الكرماني قاؿك 
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ابف إسحاؽ أنو  ، كالحرب سجاؿ ، كفي ركاية بدر يكـ بيكـ : أبك سفياف قاؿ 
، ككاف استقسـ  قاؿ  أنعمت فعاؿ إف الحرب سجاؿ قالكا : معناه أنعمت األزالـ

 ،أحد بيا حيف خرج إلى
 كقد . بدر اعؿ ىبؿ ، حنظمة بحنظمة ، كيكـ أحد بيكـ :  الطبراني عندك 

لما سألو كيؼ كاف حربكـ  ليرقؿ عمى اعتقاد ذلؾ حتى قاؿ أبك سفياف استمر
 ) )أم النبي  -معو 

بيذه المفظة كما ) )عمى ذلؾ ، بؿ نطؽ النبي  أبا سفياف) )كقد أقر النبي 
الحرب  كأصمو عند أبي داكد ابف ماجو عند أكس بف أبي أكس ي حديثف

إف  :( بعد قكلو ) كتمؾ األياـ نداكليا بيف الناس : (كيؤيد ذلؾ قكلو تعالى سجاؿ
 باالتفاؽ .  أحد فإنيا نزلت في قصة ) يمسسكـ قرح فقد مس القكـ قرح مثمو

 كالقرح الجرح . 
: فقاؿ أبك سفياف الجبؿ جاء ) ):قاؿ عكرمة مف مرسؿ ابف أبي حاتـ كأخرج

إف يمسسكـ قرح فقد مس القكـ قرح مثمو  : ( فأنزؿ ا تعالى  الحرب سجاؿ
 ( كتمؾ األياـ نداكليا بيف الناس

. تالنا في الجنة كقتالكـ في النارال سكاء ، ق :عمر قاؿ . ابف عباس كفي حديث
مثؿ بالقتيؿ  : ابف فارس قاؿ . قاؿ : إنكـ لتزعمكف ذلؾ ، لقد خبنا إذا كخسرنا

، حتى ثمف بالقتمى يجدعف ااذاف كاألنؼكالنسكة معيا يم ىند إذا جدعو ، خرجت
جزاء لو  لكحشي -مف ذلؾ حزما كقالئد ، كأعطت حزميا كقالئدىا  ىند اتخذت

 .فالكتيا فمـ تستطع أف تسيغيا فمفظتيا حمزة ، كبقرت عف كبد حمزة عمى قتؿ
كخصكصيتيما  ))مف النبي كعمر أبي بكر منزلة ا الحديث مف الفكائدكفي ىذ

عف  أبك سفياف بحيث كاف أعداؤه ال يعرفكف بذلؾ غيرىما ، إذ لـ يسأؿ بو
داء غيرىما . كأنو ينبغي لممرء أف يتذكر نعمة ا كيعترؼ بالتقصير عف أ
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، كما قاؿ  مف لـ يقع منو كفيو شؤـ ارتكاب النيي ، كأنو يعـ ضرره .شكرىا
  )كاتقكا فتنة ال تصيبف الذيف ظممكا منكـ خاصة (تعالى
كاستفيد مف ىذه  . مف آثر دنياه أضر بأمر آخرتو كلـ تحصؿ لو دنياه كأف

الكائنة أخذ الصحابة الحذر مف العكد إلى مثميا ، كالمبالغة في الطاعة ، 
لى ذلؾ أشار  كالتحرز مف العدك الذيف كانكا يظيركف أنيـ منيـ كليسكا منيـ ، كا 

إلى  ) كتمؾ األياـ نداكليا بيف الناس (سبحانو كتعالى في سكرة آؿ عمراف أيضا
 (، كليمحص ا الذيف آمنكا كيمحؽ الكافريف ( أف قاؿ
                 ث ما كاف ا ليذر المؤمنيف عمى ما أنتـ عميو حتى يميز الخبي( :كقاؿ

 ). مف الطيب
 قصة االفؾ:

 ليا قاؿ حيف )) النبي زكج ا.رىًضيى المَّوي عىٍنيي  عائشة حديث عف .ِّ
 الحديث، مف طائفة حدثني ككؿ قالكا، مما ا فبرأىا قالكا، ما اوفؾ أىؿ

ف بعضا، يصدؽ حديثيـ كبعض  كالذم بعض، مف لو أكعى بعضيـ كاف كا 
 )) النبي زكج عائشة أف - عنيا ا رضي - عائشة عف عركة حدثني
 خرج فأيتيف أزكاجو، بيف أقرع يخرج أف أراد إذا )) ا رسكؿ كاف: قالت

 غزكة في بيننا فأقرع: عائشة قالت معو، )) ا رسكؿ بيا خرج سيميا
 فأنا الحجاب، نزؿ بعدما )) ا رسكؿ مع فخرجت سيمي، فخرج غزاىا
 غزكتو مف )) ا رسكؿ فرغ إذا حتى فسرنا فيو، ؿكأنز  ىكدجي في أحمؿ
 آذنكا حيف فقمت بالرحيؿ، ليمة آذف قافميف المدينة مف كدنكنا كقفؿ، تمؾ،

 رحمي، إلى أقبمت شأني قضيت فمما الجيش، جاكزت حتى فمشيت بالرحيؿ،
 ابتغاؤه، كحبسني عقدم، فالتمست انقطع، قد أظفار جزع مف لي عقد فإذا
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 بعيرم عمى فرحمكه ىكدجي فاحتممكا لي، يرحمكف كانكا الذيف الرىط كأقبؿ
 لـ خفافا ذاؾ إذ النساء ككاف فيو، أني يحسبكف كىـ ركبت، كنت الذم

 حيف اليكدج خفة القـك يستنكر فمـ الطعاـ، مف العمقة تأكؿ إنما المحـ يثقميف
 دمابع عقدم فكجدت كساركا، الجمؿ فبعثكا السف، حديثة جارية ككنت رفعكه،
 الذم منزلي فأممت مجيب، كال داع بيا كليس منازليـ فجئت الجيش، استمر
 .إلي فيرجعكف سيفقدكني أنيـ كظننت بو، كنت
 المعطؿ بف صفكاف ككاف فنمت، عيني غمبتني منزلي في جالسة أنا فبينما

 سكاد فرأل منزلي، عند فأصبح فأدلج الجيش كراء مف الذككاني ثـ السممي
 فاستيقظت الحجاب، قبؿ يراني ككاف رآني، حيف فعرفني تانيفأ نائـ، إنساف

 كال كممة، كممني ما ككا بجمبابي، كجيي فخمرت عرفني، حيف باسترجاعو
 يدييا عمى فكطئ راحمتو، أناخ حتى استرجاعو، غير كممة منو سمعت
 في مكغريف نزلكا بعدما الجيش أتينا حتى الراحمة بي يقكد فانطمؽ فركبتيا،

 بف أبي بف ا عبد اوفؾ تكلى الذم ككاف ىمؾ، مف فيمؾ لظييرة،ا نحر
 قكؿ في يفيضكف كالناس شيرا، قدمت حيف فاشتكيت المدينة، فقدمنا سمكؿ،

 ال أني كجعي في يريبني كىك ذلؾ، مف بشيء أشعر ال اوفؾ أصحاب
 إنما أشتكي، حيف منو أرل كنت الذم المطؼ )) ا رسكؿ مف أعرؼ
 فذاؾ ينصرؼ، ثـ تيكـ كيؼ: يقكؿ ثـ فيسمـ، )) ا رسكؿ عمي يدخؿ
 أـ معي فخرجت نقيت، بعدما خرجت حتى بالشر، أشعر كال يريبني الذم

 كذلؾ ليؿ، إلى ليال إال نخرج ال ككنا متبرزنا، كىك المناصع، قبؿ مسطح
 قبؿ التبرز في األكؿ العرب أمر كأمرنا بيكتنا، مف قريبا الكنؼ نتخذ أف قبؿ
 - مسطح كأـ أنا فانطمقت بيكتنا، عند نتخذىا أف بالكنؼ نتأذل فكنا لغائط،ا
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 بكر أبي خالة عامر بف صخر بنت كأميا مناؼ، عبد بف رىـ أبي ابنة كىي
 كقد بيتي، قبؿ مسطح كأـ أنا فأقبمت - أثاثة بف مسطح كابنيا الصديؽ،

 فقمت مسطح، تعس: فقالت مرطيا، في مسطح أـ فعثرت شأننا، مف فرغنا
 ما تسمعي أكلـ ىنتاه، أم: قالت! بدرا؟ شيد رجال أتسبيف قمت، ما بئس: ليا

 عمى مرضا فازددت اوفؾ; أىؿ بقكؿ فأخبرتني قاؿ؟ كما: قمت: قالت قاؿ؟
 ثـ - سمـ تعني )) ا رسكؿ عمي كدخؿ بيتي إلى رجعت فمما مرضي،

 أف أريد حينئذ اكأن: قالت أبكم؟ آتي أف لي أتأذف: فقمت تيكـ، كيؼ: قاؿ
 فقمت أبكم فجئت )) ا رسكؿ لي فأذف: قالت قبميما، مف الخبر أستيقف
 لقمما فكا عميؾ، ىكني بنية، يا: قالت الناس؟ يتحدث ما أمتاه، يا: ألمي
: قالت عمييا، أكثرف إال ضرائر كليا يحبيا رجؿ عند كضيئة قط امرأة كانت
 حتى الميمة تمؾ فبكيت: قالت! بيذا؟ الناس تحدث أكلقد ا سبحاف: فقمت

 رسكؿ فدعا أبكي، أصبحت حتى بنـك أكتحؿ كال دمع، لي يرقأ ال أصبحت
 حيف - عنيما ا رضي - زيد بف كأسامة طالب أبي بف عمي )) ا

 فأشار زيد بف أسامة فأما: قالت أىمو، فراؽ في يستأمرىما الكحي استمبث
 نفسو في ليـ يعمـ كبالذم أىمو براءة فم يعمـ بالذم )) ا رسكؿ عمى
 .خيرا إال نعمـ كال أىمؾ ا، رسكؿ يا: فقاؿ الكد، مف
 كالنساء عميؾ، ا يضيؽ لـ ا، رسكؿ يا: فقاؿ طالب أبي بف عمي كأما

ف كثير، سكاىا  بريرة، )) ا رسكؿ فدعا: قالت تصدقؾ، الجارية تسأؿ كا 
 بعثؾ كالذم ال: بريرة قالت يريبؾ؟ شيء مف رأيت ىؿ بريرة، أم: فقاؿ

 السف حديثة جارية أنيا مف أكثر عمييا أغمصو أمرا عمييا رأيت إف بالحؽ،
 فاستعذر )) ا رسكؿ فقاـ فتأكمو، الداجف فتأتي أىميا، عجيف عف تناـ
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 عمى كىك )) ا رسكؿ فقاؿ: قالت سمكؿ، بف أبي بف ا عبد مف يكمئذ
 أىؿ في أذاه بمغني قد رجؿ مف يعذرني مف سمميف،الم معشر يا: المنبر
 عميو عممت ما رجال ذكركا كلقد خيرا، إال أىمي عمى عممت ما فكا، بيتي؟

 األنصارم، معاذ بف سعد فقاـ .معي إال أىمي عمى يدخؿ كاف كما خيرا، إال
ف عنقو، ضربت األكس مف كاف إف منو، أعذرؾ أنا ا، رسكؿ يا: فقاؿ  كا 
 عبادة، بف سعد فقاـ: قالت أمرؾ، ففعمنا أمرتنا الخزرج مف إخكاننا مف كاف
 فقاؿ الحمية، احتممتو كلكف صالحا، رجال ذلؾ قبؿ ككاف الخزرج، سيد كىك
 حضير، بف أسيد فقاـ قتمو، عمى تقدر كال تقتمو ال ا، لعمر كذبت: لسعد
 لنقتمنو، ،ا لعمر كذبت: عبادة بف لسعد فقاؿ معاذ، بف سعد عـ ابف كىك
 حتى -كالخزرج األكس - الحياف فتثاكر المنافقيف، عف تجادؿ منافؽ فإنؾ
 )) ا رسكؿ يزؿ فمـ المنبر، عمى قائـ )) ا كرسكؿ يقتتمكا، أف ىمكا

 كال دمع، لي يرقأ ال ذلؾ يكمي فبكيت: قالت .كسكت سكتكا حتى يخفضيـ
، أكتحؿ  أكتحؿ ال كيكما ليمتيف تبكي كقد عندم، أبكام فأصبح: قالت بنـك
،  ىما فبينما: قالت كبدم، فالؽ البكاء أف يظناف دمع لي يرقأ كال بنـك

 ليا، فأذنت األنصار مف امرأة عمي فاستأذنت أبكي كأنا عندم جالساف
 )) ا رسكؿ عمينا دخؿ ذلؾ عمى نحف فبينا: قالت معي، تبكي فجمست
 شيرا لبث كقد قبميا، قيؿ ما ؿقي منذ عندم يجمس كلـ: قالت جمس، ثـ فسمـ
: قاؿ ثـ جمس، حيف )) ا رسكؿ فتشيد: قالت شأني، في إليو يكحى ال
 فسيبرئؾ بريئة كنت فإف ككذا، كذا عنؾ بمغني قد فإنو عائشة، يا بعد، أما
ف ا،  اعترؼ إذا العبد فإف إليو، كتكبي ا، فاستغفرم بذنب ألممت كنت كا 
 .عميو ا تاب ا إلى تاب ثـ بذنبو
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 منو أحس ما حتى دمعي قمص مقالتو )) ا رسكؿ قضى فمما: قالت
 ما أدرم ما كا،: قاؿ قاؿ، فيما )) ا رسكؿ أجب: ألبي فقمت قطرة،
 ما أدرم ما: قالت )) ا رسكؿ أجيبي: ألمي فقمت )) ا لرسكؿ أقكؿ
 كثيرا أقرأ ال السف، حديثة جارية كأنا - فقمت: قالت )) ا لرسكؿ أقكؿ
 في استقر حتى الحديث ىذا سمعتـ لقد عممت، لقد كا إني: القرآف مف

 ال بريئة، أني يعمـ كا بريئة، إني: لكـ قمت فمئف بو، كصدقتـ أنفسكـ
 بريئة، منو أني يعمـ كا بأمر، لكـ اعترفت كلئف بذلؾ، تصدقكني
 كا جميؿ فصبر :"قاؿ يكسؼ أبي قكؿ إال مثال لكـ أجد ما كا لتصدقني،
 (.ُٖ يكسؼ، " ) تصفكف ما عمى المستعاف

 بريئة، أني أعمـ حينئذ كأنا: قالت فراشي، عمى فاضطجعت تحكلت ثـ: قالت
 كحيا شأني في منزؿ ا أف أظف كنت ما كا كلكف ببراءتي، مبرئي ا كأف

 كلكف يتمى، بأمر في ا يتكمـ أف مف أحقر كاف نفسي في كلشأني يتمى،
: قالت بيا، ا يبرئني رؤيا النـك في )) ا رسكؿ يرل أف أرجك كنت
 عميو، أنزؿ حتى البيت أىؿ مف أحد خرج كال )) ا رسكؿ راـ ما فكا،
 العرؽ مف الجماف مثؿ منو ليتحدر إنو حتى البرحاء مف يأخذه كاف ما فأخذه
 عف سرم فمما: قالت عميو، ينزؿ ذمال القكؿ ثقؿ مف شات يـك في كىك

 يا: بيا تكمـ كممة أكؿ فكانت يضحؾ، كىك عنو سرم )) ا رسكؿ
: قالت إليو، قكمي: أمي فقالت برأؾ، فقد - كجؿ عز - ا أما عائشة،
 ًإفَّ  )عز ا فأنزؿ كجؿ، عز ا إال أحمد كال إليو أقـك ال كا ال: فقمت
اءيكا الًَّذيفى  ـٍ  عيٍصبىةه  ٍفؾً ًباٍوً  جى ـٍ  شىرِّا تىٍحسىبيكهي  الى  ًمٍنكي ٍيره  ىيكى  بىؿٍ  لىكي ـٍ  خى  ًلكيؿّْ  لىكي
ٍثـً  ًمفى  اٍكتىسىبى  مىا ًمٍنييـٍ  اٍمًرئو  لَّى كىالًَّذم اٍوً  ( عىًظيـه  عىذىابه  لىوي  ًمٍنييٍـ  ًكٍبرىهي  تىكى
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 لصديؽا بكر أبك قاؿ براءتي في ىذا ا أنزؿ فمما ،( كميا اايات العشر)
 كا،: كفقره منو لقرابتو أثاثة بف مسطح عمى ينفؽ ككاف - عنو ا رضي

 كىالى ) :(ا فأنزؿ قاؿ، ما لعائشة قاؿ الذم بعد أبدا شيئا مسطح عمى أنفؽ ال
ـٍ  اٍلفىٍضؿً  أيكليك يىٍأتىؿً   ًريفى كىاٍلمييىاجً  كىاٍلمىسىاًكيفى  اٍلقيٍربىى أيكًلي ييٍؤتيكا أىفٍ  كىالسَّعىةً  ًمٍنكي
ٍليىٍعفيكا المَّوً  سىًبيؿً  ًفي كا كى ٍليىٍصفىحي ٍـ  المَّوي  يىٍغًفرى  أىفٍ  تيًحبُّكفى  أىالى  كى  غىفيكره  كىالمَّوي  لىكي

 مسطح إلى فرجع لي، ا يغفر أف أحب إني كا بمى: بكر أبك قاؿ (.رىًحيـه 
: ائشةع قالت أبدا، منو أنزعيا ال كا: كقاؿ عميو، ينفؽ كاف التي النفقة
 ماذا زينب يا: فقاؿ أمرم، عف جحش ابنة زينب يسأؿ )) ا رسكؿ ككاف
 إال عممت ما كبصرم سمعي أحمي ا رسكؿ يا: فقالت رأيت؟ أك عممت
 فعصميا )) ا رسكؿ أزكاج مف تساميني كانت التي كىي: قالت خيرا،
 أصحاب مف ىمؾ فيمف فيمكت ليا تحارب حمنة أختيا كطفقت بالكرع، ا

 يوممتفؽ ع                                                       .( اوفؾ
عٍ  : ٍبفً  بكى  مىاًلؾو
 كىٍعبً  ٍبفى  المَّوً  عىٍبدى  أىفَّ  مىاًلؾو  ٍبفً  كىٍعبً  ٍبفً  المَّوً  عىٍبدً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عىٍبدً  عىفٍ  .ِْ
كىافى  مىاًلؾو  ٍبفً   مىاًلؾو  ٍبفى  كىٍعبى  سىًمٍعتي  قىاؿى  عىًميى  ًحيفى  بىًنيوً  ًمفٍ  كىٍعبو  قىاًئدى  كى

دّْثي  مَّؼى  ًحيفى  ييحى ةً  عىفٍ  تىخى مَّؼٍ  لىـٍ  كىٍعبه  قىاؿى  تىبيكؾى  ًقصَّ            المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  أىتىخى
( (مٍَّفتي  كيٍنتي  أىنّْي غىٍيرى  تىبيكؾى  غىٍزكىةً  ًفي ًإالَّ  غىزىاىىا غىٍزكىةو  ًفي  بىٍدرو  غىٍزكىةً  ًفي تىخى

لىـٍ  دنا ييعىاًتبٍ  كى مَّؼى  أىحى تَّى قيرىٍيشو  ًعيرى  ييًريدي ) ) المَّوً  رىسيكؿي  خىرىجى  ًإنَّمىا عىٍنيىا تىخى  حى
مىعى  بىٍيفى  بىٍينىييـٍ  المَّوي  جى مىى عىديكًّْىـٍ  كى لىقىدٍ  ًميعىادو  غىٍيرً  عى             المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  شىًيٍدتي  كى

( ( مىى تىكىاثىٍقنىا يفى حً  اٍلعىقىبىةً  لىٍيمىةى ـً  عى مىا اٍوًٍسالى  بىٍدرو  مىٍشيىدى  ًبيىا ًلي أىفَّ  أيًحبُّ  كى
فٍ  بىًرم ًمفٍ  كىافى  ًمٍنيىا النَّاسً  ًفي أىٍذكىرى  بىٍدره  كىانىتٍ  كىاً   كىالى  أىٍقكىل قىطُّ  أىكيفٍ  لىـٍ  أىنّْي خى
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مٍَّفتي  ًحيفى  أىٍيسىرى   رىاًحمىتىافً  قىٍبمىوي  ًعٍنًدم اٍجتىمىعىتٍ  مىا كىالمَّوً  اٍلغىزىاةً  ًتٍمؾى  ًفي عىٍنوي  تىخى
تَّى قىطُّ  مىٍعتيييمىا حى لىٍـ  اٍلغىٍزكىةً  ًتٍمؾى  ًفي جى  ًإالَّ  غىٍزكىةن  ييًريدي ) ) المَّوً  رىسيكؿي  يىكيفٍ  كى
تَّى ًبغىٍيًرىىا كىرَّل  شىًديدو  حىرٍّ  ًفي) ) المَّوً  رىسيكؿي  غىزىاىىا اٍلغىٍزكىةي  ًتٍمؾى  كىانىتٍ  حى

مىفىازنا بىًعيدنا سىفىرنا كىاٍستىٍقبىؿى  مَّى كىًثيرنا كىعىديكِّا كى  أيٍىبىةى  ًليىتىأىىَّبيكا أىٍمرىىيـٍ  ًلٍمميٍسًمًميفى  فىجى
 كىالى  كىًثيره ) ) المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  كىاٍلميٍسًمميكفى  ييًريدي  الًَّذم ًبكىٍجًيوً  فىأىٍخبىرىىيـٍ  غىٍزًكًىـٍ 
ا ًكتىابه  يىٍجمىعيييـٍ  ؿه  فىمىا كىٍعبه  قىاؿى  الدّْيكىافى  ييًريدي  ًفظه حى  ظىفَّ  ًإالَّ  يىتىغىيَّبى  أىفٍ  ييًريدي  رىجي

 اٍلغىٍزكىةى  ًتٍمؾى ) ) المَّوً  رىسيكؿي  كىغىزىا المَّوً  كىٍحيي  ًفيوً  يىٍنًزؿٍ  لىـٍ  مىا لىوي  سىيىٍخفىى أىفٍ 
ؿي  الثّْمىاري  طىابىتٍ  ًحيفى  يَّزى  كىالظّْالى تىجى  فىطىًفٍقتي  مىعىوي  كىاٍلميٍسًمميكفى  ) ) وً المَّ  رىسيكؿي  كى
يَّزى  ًلكىيٍ  أىٍغديك لىـٍ  فىأىٍرًجعي  مىعىييـٍ  أىتىجى ٍيئنا أىٍقضً  كى مىٍيوً  قىاًدره  أىنىا نىٍفًسي ًفي فىأىقيكؿي  شى  عى
تَّى ًبي يىتىمىادىل يىزىؿٍ  فىمىـٍ   ) )المَّوً  رىسيكؿي  فىأىٍصبىحى  اٍلًجدُّ  ًبالنَّاسً  اٍشتىدَّ  حى
لىـٍ  مىعىوي  اٍلميٍسًمميكفى كى  يىاًزم ًمفٍ  أىٍقضً  كى ٍيئنا جى يَّزي  فىقيٍمتي  شى  يىٍكمىٍيفً  أىكٍ  ًبيىٍكـو  بىٍعدىهي  أىتىجى
قيييـٍ  ثيَـّ  ميكا أىفٍ  بىٍعدى  فىغىدىٍكتي  أىٍلحى يَّزى  فىصى ٍعتي  أًلىتىجى لىـٍ  فىرىجى ٍيئنا أىٍقضً  كى  غىدىٍكتي  ثيَـّ  شى
ٍعتي  ثيَـّ  لىـٍ  رىجى ٍيئنا أىٍقضً  كى تَّى ًبي يىزىؿٍ  فىمىـٍ  شى تىفىارىطى  أىٍسرىعيكا حى  أىفٍ  كىىىمىٍمتي  اٍلغىٍزكي  كى

لىٍيتىًني فىأيٍدًركىييـٍ  أىٍرتىًحؿى   النَّاسً  ًفي خىرىٍجتي  ًإذىا فىكيٍنتي  ذىًلؾى  ًلي ييقىدَّرٍ  فىمىـٍ  فىعىٍمتي  كى
كجً  بىٍعدى   رىجيالن  ًإالَّ  أىرىل الى  أىنّْي يأىٍحزىنىنً  ًفيًيـٍ  فىطيٍفتي ) ) المَّوً  رىسيكؿً  خيري

ا مىٍيوً  مىٍغميكصن عىفىاءً  ًمفٍ  المَّوي  عىذىرى  ًممَّفٍ  رىجيالن  أىكٍ  النّْفىاؽي  عى لىـٍ  الضُّ  يىٍذكيٍرًني كى
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ تَّى كىسى اًلسه  كىىيكى  فىقىاؿى  تىبيكؾى  بىمىغى  حى  اٍلقىٍكـً  ًفي جى
ؿه  فىقىاؿى  كىٍعبه  فىعىؿى  مىا ًبتىبيكؾى  ًممىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي بىسىوي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا سى  بيٍردىاهي  حى
نىظىريهي  بىؿو  ٍبفي  ميعىاذي  فىقىاؿى  ًعٍطًفوً  ًفي كى  مىا المَّوً  رىسيكؿى  يىا كىالمَّوً  قيٍمتى  مىا ًبٍئسى  جى
ًمٍمنىا مىٍيوً  عى ٍيرنا ًإالَّ  عى  بىمىغىًني فىمىمَّا مىاًلؾو  ٍبفي  كىٍعبي  قىاؿى ) ) المَّوً  رىسيكؿي  فىسىكىتى  خى
وى  أىنَّوي   ًمفٍ  أىٍخريجي  ًبمىاذىا كىأىقيكؿي  اٍلكىًذبى  أىتىذىكَّري  كىطىًفٍقتي  ىىمّْي حىضىرىًني قىاًفالن  تىكىجَّ
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مىى كىاٍستىعىٍنتي  غىدنا سىخىًطوً   سيكؿى رى  ًإفَّ  ًقيؿى  فىمىمَّا أىٍىًمي ًمفٍ  رىٍأمو  ًذم ًبكيؿّْ  ذىًلؾى  عى
 أىبىدنا ًمٍنوي  أىٍخريجى  لىفٍ  أىنّْي كىعىرىٍفتي  اٍلبىاًطؿي  عىنّْي زىاحى  قىاًدمنا أىظىؿَّ  قىدٍ ) ) المَّوً 

كىافى  قىاًدمنا) ) المَّوً  رىسيكؿي  كىأىٍصبىحى .  ًصٍدقىوي  فىأىٍجمىٍعتي  كىًذبه  ًفيوً  ًبشىٍيءو   ًإذىا كى
ـى  مىسى  ثيَـّ  رىٍكعىتىٍيفً  ًفيوً  كىعي فىيىرٍ  ًباٍلمىٍسًجدً  بىدىأى سىفىرو  ًمفٍ  قىًد  ذىًلؾى  فىعىؿى  فىمىمَّا ًلمنَّاسً  جى
اءىهي  مَّفيكفى  جى كفى  فىطىًفقيكا اٍلميخى يىٍحًمفيكفى  ًإلىٍيوً  يىٍعتىًذري كىانيكا لىوي  كى ثىمىاًنيفى  ًبٍضعىةن  كى  رىجيالن  كى
ًنيىتىييـٍ ) ) المَّوً  رىسيكؿي  ًمٍنييـٍ  فىقىًبؿى  بىايىعىييـٍ  عىالى كىؿى  لىييـٍ  كىاٍستىٍغفىرى  كى كى  ًإلىى سىرىاًئرىىيـٍ  كى
مٍَّمتي  فىمىمَّا فىًجٍئتيوي  المَّوً  مىٍيوً  سى ـى  عى ـى  تىبىسَّ  أىٍمًشي فىًجٍئتي  تىعىاؿى  قىاؿى  ثيَـّ  اٍلميٍغضىبً  تىبىسُّ
تَّى مىٍستي  حى   .يىدىٍيوً  بىٍيفى  جى
مَّفىؾى  مىا ًلي فىقىاؿى  مىٍستي  لىكٍ  كىالمَّوً  ًإنّْي بىمىى فىقيٍمتي  ٍيرىؾى ظى  اٍبتىٍعتى  قىدٍ  تىكيفٍ  أىلىـٍ  خى  جى
ٍنيىا أىٍىؿً  ًمفٍ  غىٍيًرؾى  ًعٍندى  لىقىدٍ  ًبعيٍذرو  سىخىًطوً  ًمفٍ  سىأىٍخريجي  أىفٍ  لىرىأىٍيتي  الدُّ  أيٍعًطيتي  كى
دىالن  لىًكنّْي جى ًمٍمتي  لىقىدٍ  كىالمَّوً  كى دٍَّثتيؾى  لىًئفٍ  عى ًديثى  اٍليىٍكـى  حى  عىنّْي ًبوً  ىتىٍرضى  كىًذبو  حى

مىيَّ  ييٍسًخطىؾى  أىفٍ  المَّوي  لىييكًشكىفَّ  لىًئفٍ  عى دٍَّثتيؾى  كى ًديثى  حى مىيَّ  تىًجدي  ًصٍدؽو  حى  ًإنّْي ًفيوً  عى
ك ىٍرجي  كىالى  أىٍقكىل قىطُّ  كيٍنتي  مىا كىالمَّوً  عيٍذرو  ًمفٍ  ًلي كىافى  مىا كىالمَّوً  الى  المَّوً  عىٍفكى  ًفيوً  ألى
مٍَّفتي  ًحيفى  ًمنّْي أىٍيسىرى    .عىٍنؾى  تىخى
دىؽى  فىقىدٍ  ىىذىا أىمَّا) ) المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  تَّى فىقيـٍ  صى  فىقيٍمتي  ًفيؾى  المَّوي  يىٍقًضيى  حى
ثىارى  ًممىةى  بىًني ًمفٍ  ًرجىاؿه  كى ًمٍمنىاؾى  مىا كىالمَّوً  ًلي فىقىاليكا فىاتَّبىعيكًني سى  أىٍذنىٍبتى  كيٍنتى  عى
ٍنبنا  ًبمىا) ) المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى اٍعتىذىٍرتى  تىكيكفى  الى  أىفٍ  عىجىٍزتى  لىقىدٍ كى  ىىذىا قىٍبؿى  ذى

مّْفيكفى  ًإلىٍيوً  اٍعتىذىرى  مَّى المَّوً  رىسيكؿً  اٍسًتٍغفىاري  ذىٍنبىؾى  كىاًفيىؾى  كىافى  قىدٍ  اٍلميتىخى  المَّوي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ تَّ  ييؤىنّْبيكًني زىاليكا مىا المَّوً  فىكى  لىؾى  كىسى  ثيَـّ  نىٍفًسي فىأيكىذّْبى  أىٍرًجعى  أىفٍ  أىرىٍدتي  ىحى
ده  مىًعي ىىذىا لىًقيى  ىىؿٍ  لىييـٍ  قيٍمتي  فً  نىعىـٍ  قىاليكا أىحى  لىييمىا فىًقيؿى  قيٍمتى  مىا ًمٍثؿى  قىاالى  رىجيالى
 أيمىيَّةى  ٍبفي  ؿي كىًىالى  اٍلعىٍمًرمُّ  الرًَّبيعً  ٍبفي  ميرىارىةي  قىاليكا ىيمىا مىفٍ  فىقيٍمتي  لىؾى  ًقيؿى  مىا ًمٍثؿي 
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كا اٍلكىاًقًفيُّ  مىٍيفً  ًلي فىذىكىري ٍيفً  رىجي اًلحى ٍيتي  أيٍسكىةه  ًفيًيمىا بىٍدرنا شىًيدىا قىدٍ  صى  ًحيفى  فىمىضى
كىيمىا نىيىى ًلي ذىكىري ًمنىا عىفٍ  اٍلميٍسًمًميفى ) ) المَّوً  رىسيكؿي  كى ثىةي  أىيُّيىا كىالى  بىٍيفً  ًمفٍ  الثَّالى

مَّؼى  مىفٍ  كا النَّاسي  فىاٍجتىنىبىنىا وي عىنٍ  تىخى تىغىيَّري تَّى لىنىا كى  فىمىا اأٍلىٍرضي  نىٍفًسي ًفي تىنىكَّرىتٍ  حى
مىى فىمىًبٍثنىا أىٍعًرؼي  الًَّتي ًىيى  ٍمًسيفى  ذىًلؾى  عى اًحبىامى  فىأىمَّا لىٍيمىةن  خى قىعىدىا فىاٍستىكىانىا صى  كى
 فىأىٍشيىدي  أىٍخريجي  فىكيٍنتي  كىأىٍجمىدىىيـٍ  اٍلقىٍكـً  أىشىبَّ  فىكيٍنتي  أىنىا كىأىمَّا يىٍبًكيىافً  بيييكًتًيمىا ًفي

ةى  الى ده  ييكىمّْميًني كىالى  اأٍلىٍسكىاؽً  ًفي كىأىطيكؼي  اٍلميٍسًمًميفى  مىعى  الصَّ       المَّوً  رىسيكؿى  كىآًتي أىحى
( ( ـي مّْ مىٍيوً  فىأيسى ةً  بىٍعدى  مىٍجًمًسوً  ًفي كىىيكى  عى الى  حىرَّؾى  ىىؿٍ  ٍفًسينى  ًفي فىأىقيكؿي  الصَّ

ـً  ًبرىدّْ  شىفىتىٍيوً  مىيَّ  السَّالى مّْي ثيَـّ  الى  أىـٍ  عى  أىٍقبىٍمتي  فىًإذىا النَّظىرى  فىأيسىاًرقيوي  ًمٍنوي  قىًريبنا أيصى
مىى ًتي عى الى ذىا ًإلىيَّ  أىٍقبىؿى  صى تَّى عىنّْي أىٍعرىضى  نىٍحكىهي  اٍلتىفىتُّ  كىاً  مىيَّ  طىاؿى  ًإذىا حى  عى
ٍفكىةً  ًمفٍ  ذىًلؾى  تَّى مىشىٍيتي  النَّاسً  جى اًئطً  ًجدىارى  تىسىكٍَّرتي  حى  اٍبفي  كىىيكى  قىتىادىةى  أىًبي حى
مٍَّمتي  ًإلىيَّ  النَّاسً  كىأىحىبُّ  عىمّْي مىٍيوً  فىسى مىيَّ  رىدَّ  مىا فىكىالمَّوً  عى ـى  عى  أىبىا يىا فىقيٍمتي  السَّالى
 فىنىشىٍدتيوي  لىوي  فىعيٍدتي  فىسىكىتى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ًحبُّ أي تىٍعمىميًني ىىؿٍ  ًبالمَّوً  أىٍنشيديؾى  قىتىادىةى 

ـي  كىرىسيكليوي  المَّوي  فىقىاؿى  فىنىشىٍدتيوي  لىوي  فىعيٍدتي  فىسىكىتى  ٍينىامى  فىفىاضىتٍ  أىٍعمى لٍَّيتي  عى تىكى تَّى كى  حى
 . اٍلًجدىارى  تىسىكٍَّرتي 

ـى  ًممَّفٍ  الشٍَّأًـ  أىٍىؿً  أىٍنبىاطً  ًمفٍ  نىبىًطيّّ  اًإذى  اٍلمىًدينىةً  ًبسيكؽً  أىٍمًشي أىنىا فىبىٍينىا قىاؿى   قىًد
مىى يىديؿُّ  مىفٍ  يىقيكؿي  ًباٍلمىًدينىةً  يىًبيعيوي  ًبالطَّعىاـً   النَّاسي  فىطىًفؽى  مىاًلؾو  ٍبفً  كىٍعبً  عى
كفى  تَّى لىوي  ييًشيري اءىًني ًإذىا حى  بىٍعدي  أىمَّا وً ًفي فىًإذىا غىسَّافى  مىًمؾً  ًمفٍ  ًكتىابنا ًإلىيَّ  دىفىعى  جى

اًحبىؾى  أىفَّ  بىمىغىًني قىدٍ  فىًإنَّوي  فىاؾى  قىدٍ  صى لىٍـ  جى  مىٍضيىعىةو  كىالى  ىىكىافو  ًبدىارً  المَّوي  يىٍجعىٍمؾى  كى
ا كىىىذىا قىرىٍأتييىا لىمَّا فىقيٍمتي  نيكىاًسؾى  ًبنىا فىاٍلحىؽٍ  ءً  ًمفٍ  أىٍيضن  التَّنُّكرى  ًبيىا فىتىيىمٍَّمتي  اٍلبىالى
تَّى ًبيىا تيوي فىسىجىرٍ  ٍمًسيفى  ًمفٍ  لىٍيمىةن  أىٍربىعيكفى  مىضىتٍ  ًإذىا حى  المَّوً  رىسيكؿً  رىسيكؿي  ًإذىا اٍلخى

( (المَّوً  رىسيكؿى  ًإفَّ  فىقىاؿى  يىٍأًتيًني ( ( ـٍ  أيطىمّْقييىا فىقيٍمتي  اٍمرىأىتىؾى  تىٍعتىًزؿى  أىفٍ  يىٍأميريؾى  أى
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ؿى  تىٍقرىٍبيىا كىالى  ااٍعتىًزٍليى  بىؿٍ  الى  قىاؿى  أىٍفعىؿي  مىاذىا اًحبىيَّ  ًإلىى كىأىٍرسى  فىقيٍمتي  ذىًلؾى  ًمٍثؿى  صى
ًقي اًلٍمرىأىًتي تَّى ًعٍندىىيـٍ  فىتىكيكًني ًبأىٍىًمؾً  اٍلحى  قىاؿى  اأٍلىٍمرً  ىىذىا ًفي المَّوي  يىٍقًضيى  حى
ؿً  اٍمرىأىةي  فىجىاءىتٍ  كىٍعبه   ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىقىالىتٍ ) ) المَّوً  رىسيكؿى  أيمىيَّةى  ٍبفً  ًىالى
ؿى  اًئعه  شىٍيخه  أيمىيَّةى  ٍبفى  ًىالى ـه  لىوي  لىٍيسى  ضى اًد لىًكفٍ  الى  قىاؿى  أىٍخديمىوي  أىفٍ  تىٍكرىهي  فىيىؿٍ  خى  الى  كى
 ًمفٍ  كىافى  ميٍنذي  يىٍبًكي زىاؿى  مىا كىالمَّوً  شىٍيءو  ًإلىى حىرىكىةه  ًبوً  مىا كىالمَّوً  ًإنَّوي  قىالىتٍ  يىٍقرىٍبؾً 

 . ىىذىا يىٍكًموً  ًإلىى كىافى  مىا ٍمرًهً أى
 اًلٍمرىأىةً  أىًذفى  كىمىا اٍمرىأىًتؾى  ًفي) ) المَّوً  رىسيكؿى  اٍستىٍأذىٍنتى  لىكٍ  أىٍىًمي بىٍعضي  ًلي فىقىاؿى 
ؿً  مىا) ) المَّوً  رىسيكؿى  ًفييىا أىٍستىٍأًذفي  الى  كىالمَّوً  فىقيٍمتي  تىٍخديمىوي  أىفٍ  أيمىيَّةى  ٍبفً  ًىالى  كى

ٍنتيوي  ًإذىا) ) المَّوً  رىسيكؿي  يىقيكؿي  مىا ٍدًريًنييي  ؿه  كىأىنىا ًفييىا اٍستىٍأذى  بىٍعدى  فىمىًبٍثتي  شىابّّ  رىجي
تَّى لىيىاؿو  عىٍشرى  ذىًلؾى  ٍمسيكفى  لىنىا كىمىمىتٍ  حى                    المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى ًحيفى  ًمفٍ  لىٍيمىةن  خى

( ( ًٍمنىا عىف ةى  مٍَّيتي صى  فىمىمَّا كىالى الى ٍبحى  اٍلفىٍجرً  صى ٍمًسيفى  صي مىى كىأىنىا لىٍيمىةن  خى  ظىٍيرً  عى
اًلسه  أىنىا فىبىٍينىا بيييكًتنىا ًمفٍ  بىٍيتو  مىى جى اقىتٍ  قىدٍ  المَّوي  ذىكىرى  الًَّتي اٍلحىاؿً  عى مىيَّ  ضى  عى
اقىتٍ  نىٍفًسي مىيَّ  كىضى بىتٍ  ًبمىا اأٍلىٍرضي  عى ٍكتى  سىًمٍعتي  رىحي اًرخو  صى مىى ٍكفىىأى صى  عى
بىؿً  ٍمعو  جى ٍكًتوً  ًبأىٍعمىى سى ٍرتي  قىاؿى  أىٍبًشرٍ  مىاًلؾو  ٍبفى  كىٍعبي  يىا صى  كىعىرىٍفتي  سىاًجدنا فىخىرى
اءى  قىدٍ  أىفٍ  مىٍينىا المَّوً  ًبتىٍكبىةً ) ) المَّوً  رىسيكؿي  كىآذىفى  فىرىجه  جى مَّى ًحيفى  عى ةى  صى الى  صى

كنى  النَّاسي  فىذىىىبى  اٍلفىٍجرً  ذىىىبى  نىاييبىشّْري اًحبىيَّ  ًقبىؿى  كى كفى  صى ؿه  ًإلىيَّ  كىرىكىضى  ميبىشّْري  رىجي
ـى  ًمفٍ  سىاعو  كىسىعىى فىرىسنا مىى فىأىٍكفىى أىٍسمى بىؿً  عى كىافى  اٍلجى ٍكتي  كى  اٍلفىرىسً  ًمفٍ  أىٍسرىعى  الصَّ
اءىًني فىمىمَّا ٍكتىوي  سىًمٍعتي  الًَّذم جى  ًإيَّاىيمىا سىٍكتيوي فىكى  ثىٍكبىيَّ  لىوي  نىزىٍعتي  ييبىشّْريًني صى

 ًإلىى كىاٍنطىمىٍقتي  فىمىًبٍستيييمىا ثىٍكبىٍيفً  كىاٍستىعىٍرتي  يىٍكمىًئذو  غىٍيرىىيمىا أىٍمًمؾي  مىا كىالمَّوً  ًببيٍشرىاهي 
ا النَّاسي  فىيىتىمىقَّاًني) ) المَّوً  رىسيكؿً  ا فىٍكجن  ةي تىٍكبى  ًلتىٍيًنؾى  يىقيكليكفى  ًبالتٍَّكبىةً  يييىنُّكًني فىٍكجن
مىٍيؾى  المَّوً  تَّى كىٍعبه  قىاؿى  عى ٍمتي  حى  . اٍلمىٍسًجدى  دىخى
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اًلسه ) ) المَّوً  رىسيكؿي  فىًإذىا ٍكلىوي  جى ـى  النَّاسي  حى ةي  ًإلىيَّ  فىقىا  يييىٍرًكؿي  المَّوً  عيبىٍيدً  ٍبفي  طىٍمحى
تَّى ًني حى افىحى ـى  مىا كىالمَّوً  كىىىنَّاًني صى ؿه  ًإلىيَّ  قىا  أىٍنسىاىىا كىالى  غىٍيرىهي  يفى اٍلمييىاًجرً  ًمفٍ  رىجي

ةى  مٍَّمتي  فىمىمَّا كىٍعبه  قىاؿى  ًلطىٍمحى مىى سى  كىىيكى ) ) المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى ) ) المَّوً  رىسيكؿً  عى
كرً  ًمفٍ  كىٍجييوي  يىٍبريؽي  ٍيرً  أىٍبًشرٍ  السُّري مىٍيؾى  مىرَّ  يىٍكـو  ًبخى لىدىٍتؾى  ميٍنذي  عى  قيٍمتي  قىاؿى  أيمُّؾى  كى
كىافى  المَّوً  ًعٍندً  ًمفٍ  بىؿٍ  الى  قىاؿى  المَّوً  ًعٍندً  ًمفٍ  أىـٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًدؾى ًعنٍ  أىًمفٍ   رىسيكؿي  كى
تَّى كىٍجييوي  اٍستىنىارى  سيرَّ  ًإذىا) ) المَّوً  كينَّا قىمىرو  ًقٍطعىةي  كىأىنَّوي  حى  ًمٍنوي  ذىًلؾى  نىٍعًرؼي  كى
مىٍستي  فىمىمَّا ًمعى  أىفٍ  تىٍكبىًتي ًمفٍ  ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا قيٍمتي  يىدىٍيوً  بىٍيفى  جى  مىاًلي ًمفٍ  أىٍنخى

دىقىةن  لىى المَّوً  ًإلىى صى مىٍيؾى  أىٍمًسؾٍ ) ) المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  المَّوً  رىسيكؿً  كىاً   بىٍعضى  عى
ٍيره  فىييكى  مىاًلؾى  ٍيبىرى  الًَّذم سىٍيًمي أيٍمًسؾي  فىًإنّْي قيٍمتي  لىؾى  خى  المَّوً  سيكؿى رى  يىا فىقيٍمتي  ًبخى
اًني ًإنَّمىا المَّوى  ًإفَّ  ٍدؽً  نىجَّ فَّ  ًبالصّْ دّْثى  الى  أىفٍ  تىٍكبىًتي ًمفٍ  كىاً   بىًقيتي  مىا ًصٍدقنا ًإالَّ  أيحى

ـي  مىا فىكىالمَّوً  دنا أىٍعمى هي  اٍلميٍسًمًميفى  ًمفٍ  أىحى ًديثً  ًصٍدؽً  ًفي المَّوي  أىٍبالى  ذىكىٍرتي  ميٍنذي  اٍلحى
ًني ًممَّا أىٍحسىفى ) ) لمَّوً ا ًلرىسيكؿً  ذىًلؾى   ًلرىسيكؿً  ذىًلؾى  ذىكىٍرتي  ميٍنذي  تىعىمٍَّدتي  مىا أىٍبالى
نّْي كىًذبنا ىىذىا يىٍكًمي ًإلىى) ) المَّوً  ك كىاً  ىٍرجي  كىأىٍنزىؿى  بىًقيتي  ًفيمىا المَّوي  يىٍحفىظىًني أىفٍ  ألى
مىى المَّوي  مىى المَّوي  تىابى  لىقىدٍ ) ) رىسيكًلوً  عى ارً  كىاٍلمييىاًجًريفى  ًبيّْ النَّ  عى  ًإلىى كىاأٍلىٍنصى
كيكنيكا قىٍكًلوً  اًدًقيفى  مىعى  كى ـى  مىا المَّوً  فىكى  الصَّ مىيَّ  المَّوي  أىٍنعى  أىفٍ  بىٍعدى  قىطُّ  ًنٍعمىةو  ًمفٍ  عى

ـً  ىىدىاًني ـى  ًلإٍلًٍسالى  أىكيكفى  الى  أىفٍ ) ) المَّوً  ًلرىسيكؿً  ًصٍدًقي ًمفٍ  نىٍفًسي ًفي أىٍعظى
ٍبتيوي كى   اٍلكىٍحيى  أىٍنزىؿى  ًحيفى  كىذىبيكا ًلمًَّذيفى  قىاؿى  المَّوى  فىًإفَّ  كىذىبيكا الًَّذيفى  ىىمىؾى  كىمىا فىأىٍىًمؾى  ذى

دو  قىاؿى  مىا شىرَّ  تىعىالىى تىبىارىؾى  فىقىاؿى  أًلىحى ـٍ  ًبالمَّوً  سىيىٍحًمفيكفى  :)كى  ًإلىى (اٍنقىمىٍبتيـٍ  ًإذىا لىكي
ى الى  وى المَّ  فىًإفَّ  :)قىٍكًلوً  كينَّا كىٍعبه  قىاؿى  (اٍلفىاًسًقيفى  اٍلقىٍكـً  عىفٍ  يىٍرضى مٍَّفنىا كى  أىيُّيىا تىخى

ثىةي  مىفيكا ًحيفى ) ) المَّوً  رىسيكؿي  ًمٍنييـٍ  قىًبؿى  الًَّذيفى  أيكلىًئؾى  أىٍمرً  عىفٍ  الثَّالى  فىبىايىعىييـٍ  لىوي  حى
أى لىييـٍ  كىاٍستىٍغفىرى  تَّى أىٍمرىنىا) ) المَّوً  رىسيكؿي  كىأىٍرجى ى حى  المَّوي  قىاؿى  فىًبذىًلؾى  ًفيوً  المَّوي  قىضى
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مىى)  ثىةً  كىعى مّْفيكا الًَّذيفى  الثَّالى لىٍيسى  (خي مٍّْفنىا ًممَّا المَّوي  ذىكىرى  الًَّذم كى  ًإنَّمىا اٍلغىٍزكً  عىفٍ  خي
اؤيهي  ًإيَّانىا تىٍخًميفيوي  ىيكى  ٍرجى مىؼى  عىمَّفٍ  أىٍمرىنىا كىاً                                    .( ًمٍنوي  فىقىًبؿى  ًإلىٍيوً  تىذىرى كىاعٍ  لىوي  حى

 ركاه البخارم كالبييقي                                                               
كبعد أف كقفنا عمى بعض أحداث ىذه القصة، نأخذ بعض العبر كاألحكاـ 

ا،المستفادة كالتي ذكرىا العمماء، كىي كثير   ة جدن
األكلى: جكاز إخبار الرجؿ عف تفريطو كتقصيره في طاعة ا كرسكلو،  منها: 

فقد أعطى كعب خالصة ىذه التجربة ينصح بيا نصيحة لممسمميف ليتأسكا بذلؾ 
 فييجركا المعاصي كيترككا الذنكب، فالعاقؿ مف اعتبر بغيره. 

لـ يكف فخرنا أك كبرنا، جكاز إخبار الرجؿ عف جكانب الخير في نفسو إف  الثانية:
بّْؾى  }فَّ بيا عميو، فا تعالى يقكؿ:كالتحدث بنعمة ا تعالى التي مى  ًة رى كىأىمَّا ًبًنٍعمى

دٍّْث{ ]الضحى: [، ككما نعمـ فإف كانت تزكية النفس منيينا عنيا، كلكنيا ُُفىحى
كما  ،تجكز في بعض المكاطف، كالرجؿ يريد أف ييمفت النظر إلى ًنعـ ا عميو

ًميـه  }في قصة يكسؼ: ًفيظه عى زىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى مىى خى ٍمًني عى {  قىاؿى اٍجعى
 [. ٓٓ]يكسؼ:
جكاز تعزير المتخٌمؼ عف الجياد مع كلي أمر المسمميف حتى يشعر بألـ  الثالثة:

المخالفة، كينبغي لكلي األمر أف يذكره كيعنفو كيكبخو، ليأخذ بيده إلى ا تعالى، 
إىماؿ المسمميف المقصريف كعدـ السؤاؿ عنيـ يفسدىـ كيعرضيـ لمزلؿ ألف 

  « . ما فعؿ كعب؟ »كعبنا كقاؿ:) )كالزيغ، كلذلؾ ذكر النبي 
 فضؿ بيعة العقبة، حتى إف كعبنا كاف ال يراىا دكف مشيد بدر. الرابعة:

دتو مف عا) )التحذير مف النفاؽ كالمنافقيف، كلذلؾ كاف رسكؿ المَّو  الخامسة:
إذا أراد غزكة كرَّل بغيرىا، فالحذر مطمكب، ككاف ييعىٌمي عمى األعداء كما حدث 

 . ) )في ىجرتو 
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فيممت أف  "التقصير لتداركو، كلذلؾ قاؿ كعب:الندـ عمى ما فات مف  السادسة:
 أرتحؿ فأدركيـ فيا ليتني فعمت". 

ؿ األعذار، أك إما منافؽ، أك مف أى) )أف المتخمؼ عف رسكؿ المَّو  السابعة:
 لمصمحة. ) )ممف خٌمفو رسكؿي المَّو 

طعف  الذب عف ًعرض المسمميف، كما رٌد معاذ رضي ا عنو عمى مف الثامنة:
 "كالنظر في عطفيو"، فقاؿ لو معاذ:حبسو برداه  "في كعب رضي ا عنو بقكلو:

 ".  بئس ما قمت، كا يا رسكؿ ا، ما عممنا عميو إال خيرنا
الستر عمى صاحب الخطأ رجاء إصالحو كعدـ فضح أمره، كلذلؾ كاف  عة:التاس
، كال يصٌرح «ما باؿ أقكاـ يفعمكف كذا ككذا »يقكؿ في نصيحتو:) )النبي 

 بأسمائيـ رجاء إصالحيـ كتجنبنا لفضح أمرىـ. 
ـي اأٍلىٍرضي  }المعصية كقبحيا، عبر عنيا بقكلو:ًعظـ أمر  العاشرة: مىٍيًي اقىٍت عى ضى

{ ]التكبة:ًبمى  ـٍ أىٍنفيسيييـٍ مىٍيًي اقىٍت عى ضى بىٍت كى حي [، فكيؼ بمف يكاقع الفكاحش ُُٖا رى
 كالكبائر؟!

 أف القكم في الديف يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ بو الضعيؼ.  الحادية عشرة:
إجراء األحكاـ عمى الظاىر كترؾ السرائر إلى ا تعالى، فمع أنو  الثانية عشرة:

( (نافقيف إال أنو قىًبؿى منيـ ككًكؿ سرائرىـ إلى ا، كلـ نؤمر كاف يعمـ كذب الم
 أف نشؽ عف صدكر الناس.

تمامان لمفائدة في ىذا الحديث نقؼ عمى بعض الفكائد التي ذكرىا اوماـ النككم  كا 
في شرحو عمى صحيح مسمـ حيث يقكؿ: "كاعمـ أف في حديث كعب ىذا فكائد  

 كثيرة: 
 خرجكا يريدكف عير قريش".  "ه األمة لقكلو:إباحة الغنيمة ليذ إحداها:
 فضيمة أىؿ بدر كأىؿ العقبة.  الثانية:
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 جكاز الحمؼ مف غير استحالؼ في غير الدعكل عند القاضي.  الثالثة:
أنو ينبغي ألمير الجيش إذا أراد غزكة أف يكٌرم بغيرىا، لئال يسبقو  الرابعة:

بعيدة، فيستحب أف يعرفيـ البعد الجكاسيس كنحكىـ بالتحذير إال إذا كانت سفرة 
 ليتأىبكا. 
 "مني المتأسؼ أنو كاف فعمو لقكلو:التأسؼ عمى ما فات مف الخير كت الخامسة:

 فياليتنى فعمت". 
بئس ما قمت". السابعة: فضيمة الصدؽ  "رد غيبة المسمـ لقكؿ معاذ: ادسة:الس

ف الصدؽ  »كمالزمتو، كاف كاف فيو مشقة، فإٌف عاقبتو خير،  ييدم إلى البر كا 
 كما ثبت في الصحيح. « كالبر ييدم إلى الجنة

استحباب صالة القادـ مف سفر ركعتيف في مسجد محمتو أكؿ قدكمو قبؿ  الثامنة:
 كؿ شيء. 

أنو يستحب لمقادـ مف سفر إذا كاف مشيكران يقصده الناس لسالـو عميو  التاسعة:
 أف يقعد ليـ في مجمسو بارزو ىيف الكصكؿ إليو. 

الحكـ بالظاىر، كا يتكلى السرائر، كقبكؿ معاذير المنافقيف كنحكىـ ما  عاشرة:ال
 لـ يترتب عمى ذلؾ مفسدة. 

استحباب ىجراف أىؿ البدع كالمعاصي الظاىرة كترؾ السالـ  الحادية عشر:
 عمييـ كمقاطعتيـ تحقيران ليـ كزجران. 

 ية. استحباب بكائو عمى نفسو إذا كقعت منو معص الثانية عشر:
 أف مسارقة النظر في الصالة كااللتفات ال يبطميا.  الثالثة عشر:
ال يكمْـّ  أف السالـ يسمى كالمان، ككذلؾ ردُّ السالـ، كأف مف حمؼ " الرابعة عشر:

 " فسمَـّ عميو، أك رد عميو السالـ; يحنث.  إنسانان 
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لقريب عمى مكدة الصديؽ كا) )كجكب إيثار طاعة ا كرسكلو  الخامسة عشر:
كغيرىما، كما فعؿ أبك قتادة حيف سمَـّ عميو كعبه فمـ يرد عميو حيف نييى عف 

 كالمو. 
 : أنو إذا حمؼ )ال يكمـ إنسانان( فتكمَـّ كلـ يقصد كالمو، بؿ قصدالسادسة عشر

ا أعمـ" فإنو محمكؿه  "مكؼ عميو لـ يحنث الحالؼ، لقكلو:غيره، فسمع المح 
 عمى أنو لـ يقصد كالمو. 

جكاز إحراؽ كرقة فييا ذكر ا تعالى لمصمحة، كما فعؿ عثماف  السابعة عشر:
كالصحابة رضي ا عنيـ بالمصاحؼ التي ىي غير مصحفو، الذم أجمعت 
الصحابة عميو، ككاف ذلؾ صيانةن فيي حاجة، كمكضع الداللة مف حديث كعب 

 لـ يجعمؾ ا بدار ىكاف".  أنو أحرؽ الكرقة، كفييا "
تالؼ نة عشر:الثام  . إخفاء ما يخاؼ مف إظياره مفسدة كا 

" ليس بصريح طالؽ كال يقع بو  إلحقي بأىمؾ "أف قكلو المرأتو: التاسعة عشر:
 شيء إذا لـ ينك. 

جكاز خدمة المرأة زكجيا برضاىا، كذلؾ جائز لو باوجماع، فأما  العشرون:
 إلزاميا بذلؾ فال. 

في ألفاظ االستمتاع بالنساء كنحكىا.  استحباب الكنايات الحادية والعشرون:
الكرع كاالحتياط بمجانبة ما يخاؼ منو الكقكع في منيي عنو،  الثانية والعشرون:

ألنو لـ يستأذف في خدمة امرأتو لو كعمؿ بأنو شاب أم: ال يأمف مكاقعتيا، كقد 
 نًيىى عنيا. 

اندفاع بميةو  استحباب سجكد الشكر عند تجدد نعمة ظاىرة، أك الثالثة والعشرون:
 ظاىرة، 

 استحباب التبشير بالخير.  الرابعة والعشرون:
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استحباب تينئة مف رزقو ا خيران ظاىران، أك صرؼ عنو  الخامسة والعشرون:
 شران ظاىران. 

 استحباب إكراـ المبشر بخمعةو أك نحكىا.  السادسة والعشرون:
ذا حمؼ )ال ماؿ لو( أنو يجكز تخصيص اليميف بالنية، فإ السابعة والعشرون:

ذا حمؼ )ال يأكؿ( كنكل خبزان، لـ  كنكل نكعان، لـ يحنث بنكعو مف الماؿ غيره، كا 
يحنث بالمحـ كالتمر كسائر المأككؿ، كال يحنث إال بذلؾ النكع، ككذلؾ لك حمؼ 
)ال يكمـ زيدان( كنكل كالمان مخصكصان لـ يحنث بتكميمو إياه غير ذلؾ الكالـ 

مف ىذا الحديث قكلو في  متفؽ عميو عند أصحابنا، كدليميوالمخصكص، كىذا كمو 
أنخمع  إف مف تكبتي أف "ؾ غيرىما"، ثـ قاؿ بعده في ساعة:كا ما أمم "الثكبيف:

 فإني أمسؾ سيمي الذم بخيبر".  "مف مالي صدقة"، ثـ قاؿ:
 جكاز العارية التاسعة كالعشركف: جكاز استعارة الثياب لمبس. الثامنة والعشرون:

الثالثكف: استحباب اجتماع الناس عند إماميـ ككبيرىـ في األمكر الميمة مف 
 بشارة كمشكرة كغيرىما. 

استحباب القياـ لمكارد إكرامان لو إذا كاف مف أىؿ الفضؿ بأم  الحادية والثالثون:
نكعو كاف، كقد جاءت بو أحاديث جمعتيا في جزء مستقؿ بالترخيص فيو، 

 لفان لذلؾ. كالجكاب عما يظف بو مخا
استحباب المصافحة عند التالقي، كىى سنةه بال خالؼ.  الثانية والثالثون:
استحباب سركر اوماـ ككبير القكـ بما يسر أصحابو كأتباعو.  الثالثة والثالثون:
أنو يستحب لمف حصمت لو نعمةه ظاىرة، أك اندفعت عنو  الرابعة والثالثون:

ف مالو شكران  تعالى عمى إحسانو. كربةه ظاىرةه أف يتصدؽ بشيء صالح م
أنو يستحب لمف خاؼ أف ال يصبر عمى اوضاقة أف ال  الخامسة والثالثون:

 يتصدؽ بجميع مالو بؿ ذلؾ مكركه لو. 
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أنو يستحب لمف رأل مف يريد أف يتصدؽ بكؿ مالو،  السادسة والثالثون:
عميو ببعضو. كيخاؼ عميو أف ال يصير عمى اوضاقة أف ينياه عف ذلؾ كيشير 

أنو يستحب لمف تاب بسبب مف الخير أف يحافظ عمى ذلؾ  السابعة والثالثون:
 السبب فيك أبمغ في تعظيـ حرمات ا كما فعؿ كعب في الصدؽ.  

كأخيران ىذا ما أمكنني الكقكؼ عميو في ىذا المقاـ مف حديث كعب الطكيؿ، 
كف أف نستفيد منيا في زماننا كالًعبر فيو أكثر مف ذلؾ، كفيو الكثير مف الًحكـ يم

ىذا، كيدؿ ىذا الحديث عمى مدل الترابط بيف أعضاء ذلؾ المجتمع الفريد، الذم 
كانت تجرم ) )كأف أكامره ) )كاف فيو أفراده جميعان عمى أمر رسكؿ ا 

عمييـ جميعنا، ككيؼ أنيـ كانكا فاعميف في مجتمعيـ، تجمعيـ المحبة، كيضميـ 
كأف تخمؼ صحابي كاحد منيـ عف أمر ) )عاليـ رسكؿ ا الرضا كالقبكؿ بت

الجماعة يعني الكثير، كأكؿ ما تعني: انعزالو عف بؤرة ىذا المجتمع، كاستحقاقو 
لممقاطعة التي تكصمو إلى أشد حاالت المرارة كالصعكبة. كىناؾ الكثير كالكثير 

المقاـ ال  مف الًحكـ كالعبر في ىذا الحديث، كىي أكثر مف أف تحصى، كلكف
 يتسع، كما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو، ىذا كا تعالى أعمـ.   

 د. عبد ا عطا عمر.                                                    
كا رٍىطو  ثالثةي  : إلى المبيتى  الذيف أكى  غارو
 سمعتي : قاؿ عٍنييما ا رًضي الخطَّاب بف عيمر بف عبداعف  .ِٓ

كا حتَّى قبمكـ، كاف ممَّف رٍىطو  ثالثةي  انطمؽ ):يقكؿ) ) ا رسكؿى   المبيتى  أكى
 إنَّو: فقالكا الغار، عمييـ فسدَّت الجبؿ مف صخرةه  فانحدرتٍ  فدخمكه، غارو  إلى
ؿ فقاؿ أعمالكـ، بصاًلح ا تدعكا أف إالَّ  الصَّخرة ىذه مف يينجيكـ ال  رجي

َـّ : منيـ  كال أىالن  قبميما أٍغبؽ ال ككنت كبيراف، شٍيخاف أبىكافً  لي كاف المَّيي
 لييما فحمبتي  ناما، حتَّى عمييما أريح فمـ يكمنا شيءو  طمب في بي فنأل ماالن،
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 فمبٍثتي  ماالن، أك أىالن  قبمىيما أغبؽى  أف ككرىت نائمىيف، فكجدتييما غبكقىيما
 بىافشرً  فاستٍيقىظا الفٍجر، برؽ حتَّى استيقاظىييما أنتًظر يدم عمى كالقدح

َـّ  غبكقىيما،  مف فيو نحف ما عنَّا ففرّْج كٍجًيؾ، ابًتغاء ذلؾ فعمتي  كنتي  إف المَّيي
               : ) )النَّبي قاؿ(  الخركج يستطيعكف ال شيئنا فانفرجت الصَّخرة، ىذه
َـّ : ااخىر كقاؿ )  عف فأردتييا إليَّ، النَّاس أحبَّ  كانت عـٌ، بنتي  لي كانتٍ  المَّيي

 فأعطيتييا فجاءٍتني السنيف، مف سىنةه  بيا ألمَّت حتَّى منّْي فامتنعتٍ  ،نفًسيا
 قدرتي  إذا حتَّى ففعمٍت، نفًسيا، كبيف بٍيني تيخمي أف عمى دينار كمائة عشريف
 الكقكع مف فتحرَّجت بحقّْو، إالَّ  الخاتـ تفضَّ  أف لؾ أحؿٌ  ال: قالت عمٍييا
 أعطيتييا، الَّذم الذَّىىب كتركت إليَّ، سالنَّا أحبُّ  كىي عٍنيا فانصرفتي  عمٍييا،
َـّ   الصَّخرة فانفرجت فيو، نحف ما عنَّا فاٍفريج كجًيؾ، ابتغاء فعمت كنتي  إف المَّيي
: الثَّالث كقاؿ ):) ) النَّبيُّ  قاؿ ،( منيا الخركج يستطيعكف ال أنَّيـ غير
َـّ  ؿ غير أجرىىـ فأعطٍيتييـ أيجراءى  استأجرتي  إٌني المَّيي                      الَّذم ترىؾ كاحدو  رجي
                  : فقاؿ حيف بعد فجاءني األمكاؿ، منو كثيرىت حتَّى أٍجرىه فثمَّرت كذىب، لو
                 اوبؿ مف أجًرؾ، مف ترل ما كؿُّ : لو فقمتي  أٍجرم، إليَّ  أدّْ  ا، عبد يا

 ال إنّْي: فقمت بي، تستيزئٍ  ال ،ا عبد يا: فقاؿ كالرَّقيؽ، كالغنـ كالبقر
ذه بؾ، أستيزئي  َـّ  شيئنا، مٍنو يترؾ فمـ فاستاقىو، كمَّو فأخى  فعمتي  كنت فإف المَّيي

 فخرجكا الصَّخرة، فانفرجتً  فيو، نحف ما عنَّا فافرجٍ  كٍجًيؾ، ابًتغاء ذلؾ
 متفؽ عميو                                                    (. يىمشكف

: كالغبكؽ كخادـ رقيقي مف ماال كال أىال قبميما الشرب في أقدـ ال:  أغبؽ ال
 .العشي شرب
 إلييما أرجع:  عمييما أرح
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 ضكؤه ظير:  الفجر برؽ
 الجكع مف يصيحكف:  يتضاغكف

 مجدبة سنة بيا نزلت:  السنيف مف سنة بيا ألمت
 بالزكاج إال عفافي تزؿ ال:  الخاتـ تفض ال

 :كثيرة كًعبىر كائدف الحديث ىذا كفي
يف، برٌ  فضيمة : أوَّلا  الحة األعماؿ مف كأنَّو الكالدى  قاؿ الكربات; بيا تيفرج التي الصَّ

ى }:تعالى قىضى بُّؾى  كى ٍيفً  ًإيَّاهي  ًإالَّ  تىٍعبيديكا أىالَّ  رى ًباٍلكىاًلدى اننا كى                ،[ِّ: اوسراء{ ]ًإٍحسى
يف كفي      النَّبيَّ  سألتي : قاؿ عنو ا رضي مسعكد بف عبدا حديث مف الصَّحيحى
( ( : ُّالة ):قاؿ ا؟ إلى أحبُّ  العمؿ أم َـّ : قاؿ ،( كقًتيا عمى الصَّ : قاؿ أٌم؟ ث
َـّ  ) يف برٌ  ث َـّ : قاؿ ،(الكالدى  (.ا سبيؿ في الجياد ):قاؿ أٌم؟ ث

 فإفَّ  عميو، قيدرتو مع ٌزناال عف عؼَّ  إذا اونساف كأفَّ  الٌزنا، عف العفَّة فضيمة: ثانياا
يف كفي األعماؿ، أفضؿ مف ذلؾ ٍيرة أبي حديث مف الصَّحيحى  ا رضي - ىيرى
 ،( ظمُّو إالَّ  ظؿَّ  ال يكـ ظمّْو في ا يظمُّيـ سبعةه  ):قاؿ) ) النَّبيَّ  أفَّ  - عنو
 (.ا أخاؼ إٌني: فقاؿ كجماؿ منصب ذات امرأة دعٍتو كرجؿ : )منيـي كذكر
صالح األمانة فٍضؿ عمى دليؿه  الحديث في :اثالثا  ؿ ىذا فإفَّ  لمغىير، العمؿ كا   الرَّجي
 ألمانتو كلكف لو، الماؿ ىذا كييبقي أجرىه ييٍعطيو أف األجير جاءه لمَّا بإمكانو كاف

خالصو  كىالًَّذيفى ﴿ :تعالى قاؿ لو; أجرة أثمر ما كؿَّ  أعطاه لو، كنيصحو ألخيو كا 
انىاًتًيـٍ  ىيـٍ  ٍيًدًىـٍ  أًلىمى  [.ٖ: المؤمنكف﴾ ] رىاعيكفى  كىعى

 دعاء سمع ا فإفَّ  الدُّعاء، المكاره بيا تيدفع التي األسباب أعظـ ًمف أفَّ  :رابعاا
ا﴿ :تعالى قاؿ ليـ; كاستجاب ىؤالءً  ذى أىلىؾى  كىاً  نّْي ًعبىاًدم سى  أيًجيبي  قىًريبه  فىًإنّْي عى
ٍعكىةى  ا الدَّاعً  دى افً  ًإذى عى ٍلييٍؤًمنيكا ًلي يبيكافىٍميىٍستىجً  دى مَّييـٍ  ًبي كى  [.ُٖٔ: البقرة﴾ ] يىٍرشيديكفى  لىعى
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ا  ":يقكؿ منيـ كاحد كؿَّ  ألفَّ  الكربات; تٍفريج أسباب مف اوخالص أفَّ  :خامسا
 ".فيو نحف ما عنَّا فافريجٍ  أجمؾ، مف ذلؾ فعمتي  كنت إف المَّييَـّ 

ا ؿ مشركعيَّة :سادسا ؿ منيـ كاحد كؿَّ  فإفَّ  الح،الصَّ  بالعمؿ ا إلى التَّكسُّ  إلى تكسَّ
الح بعممو ا  .كالشدَّة الضُّرٌ  مف بيـ ما عنيـ ا ييزيؿ أف الصَّ

 

 كىأىٍعمىى: كىأىٍقرىعى  أىٍبرىصى 
ثىةن  ًإفَّ  يىقيكؿي ) ) النًَّبيَّ  سىًمعى  أىنَّوي  عىٍنوي  المَّوي  رىًضيى  ىيرىٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  .ِٔ  ًفي ثىالى
 فىأىتىى مىمىكنا ًإلىٍيًيـٍ  فىبىعىثى  يىٍبتىًميىييـٍ  أىفٍ  المَّوي  فىأىرىادى  كىأىٍعمىى كىأىٍقرىعى  أىٍبرىصى  ؿى ًإٍسرىاًئي بىًني

يىٍذىىبي  حىسىفه  كىًجٍمده  حىسىفه  لىٍكفه  قىاؿى  ًإلىٍيؾى  أىحىبُّ  شىٍيءو  أىمُّ  فىقىاؿى  اأٍلىٍبرىصى   عىنّْي كى
 كىًجٍمدنا حىسىننا لىٍكننا كىأيٍعًطيى  قىذىريهي  عىٍنوي  فىذىىىبى  وي فىمىسىحى  قىاؿى  النَّاسي  قىًذرىًني قىدٍ  الًَّذم
ًبؿي  قىاؿى  ًإلىٍيؾى  أىحىبُّ  اٍلمىاؿً  فىأىمُّ  قىاؿى  حىسىننا  أىفَّ  ًإالَّ  ًإٍسحىؽي  شىؾَّ  اٍلبىقىري  قىاؿى  أىكٍ  اٍوً

ديىيمىا قىاؿى  اأٍلىٍقرىعى  أىكٍ  اأٍلىٍبرىصى  ًبؿي  أىحى قىاؿى  اٍوً  نىاقىةن  فىأيٍعًطيى  قىاؿى  بىقىري الٍ  اٍاخىري  كى
 ًإلىٍيؾى  أىحىبُّ  شىٍيءو  أىمُّ  فىقىاؿى  اأٍلىٍقرىعى  فىأىتىى قىاؿى  ًفييىا لىؾى  المَّوي  بىارىؾى  فىقىاؿى  عيشىرىاءى 
يىٍذىىبي  حىسىفه  شىعىره  قىاؿى  وي  قىاؿى  النَّاسي  قىًذرىًني قىدٍ  الًَّذم ىىذىا عىنّْي كى  فىذىىىبى  فىمىسىحى
 بىقىرىةن  فىأيٍعًطيى  اٍلبىقىري  قىاؿى  ًإلىٍيؾى  أىحىبُّ  اٍلمىاؿً  فىأىمُّ  قىاؿى  حىسىننا شىعىرنا ًطيى كىأيعٍ  عىٍنوي 

اًمالن   ًإلىٍيؾى  أىحىبُّ  شىٍيءو  أىمُّ  فىقىاؿى  اأٍلىٍعمىى فىأىتىى قىاؿى  ًفييىا لىؾى  المَّوي  بىارىؾى  فىقىاؿى  حى
وي  قىاؿى  النَّاسى  ًبوً  رى فىأيٍبصً  بىصىًرم ًإلىيَّ  المَّوي  يىريدَّ  أىفٍ  قىاؿى   بىصىرىهي  ًإلىٍيوً  المَّوي  فىرىدَّ  فىمىسىحى
ـي  قىاؿى  ًإلىٍيؾى  أىحىبُّ  اٍلمىاؿً  فىأىمُّ  قىاؿى  لَّدى  ىىذىافً  فىأيٍنًتجى  كىاًلدنا شىاةن  فىأيٍعًطيى  اٍلغىنى كى  ىىذىا كى
ًبؿً  ًمفٍ  كىادو  ًليىذىا فىكىافى  قىاؿى  ًليىذىا اٍوً ًليىذىا رً اٍلبىقى  ًمفٍ  كىادو  كى  ثيَـّ  قىاؿى  اٍلغىنىـً  ًمفٍ  كىادو  كى
كرىًتوً  ًفي اأٍلىٍبرىصى  أىتىى ًإنَّوي  ؿه  فىقىاؿى  كىىىٍيئىًتوً  صي  ًبيى  اٍنقىطىعىتٍ  قىدٍ  ًمٍسًكيفه  رىجي

غى  فىالى  سىفىًرم ًفي اٍلًحبىاؿي   أىٍعطىاؾى  ًبالًَّذم أىٍسأىليؾى  ًبؾى  ثيَـّ  ًبالمَّوً  ًإالَّ  اٍليىٍكـى  ًلي بىالى
مىٍيوً  أىتىبىمَّغي  بىًعيرنا كىاٍلمىاؿى  اٍلحىسىفى  كىاٍلًجٍمدى  اٍلحىسىفى  المٍَّكفى  قيكؽي  فىقىاؿى  سىفىًرم ًفي عى  اٍلحي
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                 فىأىٍعطىاؾى  فىًقيرنا النَّاسي  يىٍقذىريؾى  أىٍبرىصى  تىكيفٍ  أىلىٍـ  أىٍعًرفيؾى  كىأىنّْي لىوي  فىقىاؿى  كىًثيرىةه 
ًرٍثتي  نَّمىاإً  فىقىاؿى  المَّوي  يَّرىؾى  كىاًذبنا كيٍنتى  ًإفٍ  فىقىاؿى  كىاًبرو  عىفٍ  كىاًبرنا اٍلمىاؿى  ىىذىا كى  فىصى
كرىًتوً  ًفي اأٍلىٍقرىعى  كىأىتىى قىاؿى  كيٍنتى  مىا ًإلىى المَّوي   كىرىدَّ  ًليىذىا قىاؿى  مىا ًمٍثؿى  لىوي  فىقىاؿى  صي
مىٍيوً  مىى رىدَّ  مىا ًمٍثؿى  عى يَّرىؾى  كىاًذبنا كيٍنتى  ًإفٍ  فىقىاؿى  ىىذىا عى               كيٍنتى  مىا ًإلىى المَّوي  فىصى
كرىًتوً  ًفي اأٍلىٍعمىى كىأىتىى قىاؿى  ؿه  فىقىاؿى  كىىىٍيئىًتوً  صي  اٍنقىطىعىتٍ  سىًبيؿو  كىاٍبفي  ًمٍسًكيفه  رىجي
غى  فىالى  سىفىًرم ًفي اٍلًحبىاؿي  ًبيى   رىدَّ  ًبالًَّذم ٍسأىليؾى أى ًبؾى  ثيَـّ  ًبالمَّوً  ًإالَّ  اٍليىٍكـى  ًلي بىالى

مىٍيؾى   ًإلىيَّ  المَّوي  فىرىدَّ  أىٍعمىى كيٍنتي  قىدٍ  فىقىاؿى  سىفىًرم ًفي ًبيىا أىتىبىمَّغي  شىاةن  بىصىرىؾى  عى
ذٍ  بىصىًرم دىعٍ  ًشٍئتى  مىا فىخي ٍيئنا اٍليىٍكـى  أىٍجيىديؾى  الى  فىكىالمَّوً  ًشٍئتى  مىا كى ٍذتىوي  شى  ًلمَّوً  أىخى
مىى كىسيًخطى  عىٍنؾى  ريًضيى  فىقىدٍ  اٍبتيًميتيـٍ  فىًإنَّمىا مىالىؾى  أىٍمًسؾٍ  فىقىاؿى  اًحبىٍيؾى  عى             . ( صى

 متفؽ عميو                                                                           
 مجرد منيا المقصكد ليس السنة كصحيح القرآف في الكاردة القصص جميع
 ، كالسركر الراحة مف النفس تكسب ما مع كالعظة العبرة منيا صديق بؿ الخبر،

 [  ُُُ:  يكسؼ{ ]  األلباب ألكلي عبرة قصصيـ في كاف لقد} :تعالى ا قاؿ
 ذرية ىـ إسرائيؿ كبنك"  ثالثة"  لػ نعت نصب محؿ في"  إسرائيؿ بني مف" : قكلو

 . كالسالـ الصالة عميـ إبراىيـ ابف إسحاؽ بف يعقكب
 مف كىك ، معركؼ داء كالبرص ، برص جمده في:  أم. " أبرص" : وقكل

 إلى أخيران  تكصمكا كربما ، بالكمية عالجيا يمكف ال التي المستعصية األمراض
 آية ا جعميا كليذا يمكف ال رفعيا لكف ، الجمد في كتكسعيا أنتشارىا عدـ

 [ .َُُ:  ةالمائد{ ] بإذني كاألبرص األكمو تبرئ} :تعالى قاؿ ، لعيسى
 . شعر رأسو عمي ليس مف. " أقرع" 
 . البصر فقد مف"  أعمى" 
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(  إف)  خبر يككف الفاء إثبات فعمى. " ا أراد" : النسخ بعض كفي"  ا فأراد" 
 كأعمي كأقرع أبرص إسرائيؿ بني مف ثالثة إف:  تقديره السياؽ عميو دؿ محذكفان 

 . يبتمييـ أف ا فأراد عمييـ ا أنعـ
 الفاء حذؼ كعمي ، بدؿ ألنيا ، خبران "  كأعمى كأقرع أبرص"  يككف أف يمكف كال

 . ككنية ىنا كاورادة ،"  ا أراد" : جممة الخبر يككف
{  فتنة كالخير بالشر كنبمككـ: }  تعالى ا قاؿ كما ، يختبرىـ:  أم. " يبتمييـ" 
                 {  أكفر أـ أأشكر مكنيليب ربي فضؿ مف ىذا} : تعالى كقاؿ[ ّٓ:  األنبياء]
 [ .َْ:  النمؿ] 
 . أجمو مف مخالطتي ككرىكا استقدرني أم. " قذرني" 
 . بسببو:  أم ، لمسببية الباء"  بو" 

"  قذرة عنو فذىب" ، كجؿ عز ا بإذف كبرلء سببان  شيء كؿ أف ليتبيف"  فمسحو
 بزكاؿ يبدأ ألنو ، الحسف الجمدك  الحسف المكف قبؿ المكف قبؿ القذر بذىاب بدأ: 

 . التحمية قبؿ التخمية:  يقاؿ كما ، المطمكب حصكؿ قبؿ المكركه
 يفيده كما اوبؿ أنو:  كالظاىر" . - إسحاؽ شؾ - البقر أك اوبؿ:  قاؿ" 

سحاؽ السياؽ،  . الحديث ركاة أحد كا 
 بمغ التي ىي" :  القامكس"  في كقاؿ ، مطمقان  الحامؿ ىي:  قيؿ.  عشراء" 

 مف قريبة كانت كلعميا كذلميا كجؿ عز ا سخرىا ، ثمانية أك أشير عشرة حمميا
 . إياىا فأعطاه الممؾ

 ، األقرب كىك الدعاء كمعناه الخبر لفظ لفظو أف يحتمؿ. " فييا لؾ ا بارؾ" 
 عشراء ناقة ىذه:  قاؿ كأنو ، محض الخبر أنو كيحتمؿ ، التقدير مف أسمـ ألنو

 . فييا لؾ ا بارؾ قد:  أم ،(  قد) تقدير عمى المعني كيككف يياف لؾ مبارؾ
 . الحديث في الثاني الرجؿ كىك. " األقرع فأتي" 
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 ، الشعر بمجرد يكتؼ كلـ. " حسف شعر:  قاؿ ؟ إليؾ أحب شيء أم:  فقاؿ" 
 . حسنان  شعران  طمب بؿ
 كاستقذركه الناس وكرى أقرع كاف إذا ألنو ، القرع:  أم. " بو الناس قذرني الذم" 
 أف يمكف يقاؿ كقد ، كنحكىا بالعمائـ رؤكسيـ يغطكف ال أنيـ عمى يدؿ كىذا ،

 . منيا بدا مما الناس فيكرىو جكانبيا مف الرأس بعض يبدك عمامة عميو يككف
 عز ا مف نعمة كىذه ، سبؽ ما القذر ذىاب تقديـ في يقاؿ. " قذرة عنو فذىب" 

 . لإلنساف يستجاب أف كجؿ
 .البقر أعطي أنو عمى يدؿ الحديث كسياؽ ، إسحاؽ في الشؾ. " اوبؿ أك البقر
 . القصة ىذه في الثالث الرجؿ ىك ىذا. " األعمى فأتي" 
نما ، صاحباه طمبو كما حسنان  بصران  يطمب لـ. " الناس بو فأبصره"   طمب كا 

 . بالكفاية قناعتو عمى يدؿ مما فقط الناس بو يبصر بصران 
 بو يبصر ما ىك قبؿ مف معو كاف الذم بصره أف الظاىر. " بصره إليو ا فرد" 

 . فقط الناس
 ، كتكاضع سكينة صاحب أنو عمى يدؿ كما زىده عمى يدؿ ىذا. " الغنـ:  قاؿ" 
 . الغنـ أصحاب في السكنية ألف
 أنثي أعطيا صاحبيو أف كيؤيده ، الكالدة قريبة المعني إف:  قيؿ. " كالدان  شاة" 

 باالسـ يسمي قد كالشيء ،"  ىذا ككلد ىذاف فأنتج" : قكلو مف يأتي كلما ، حامالن 
 . الحصكؿ قريب لكنو ، يحصؿ لـ كىك حاصالن  الشيء عف يعبر فقد ، القريب

 فنتج: "  ركاية كفي ،"  فأنتج" : بالفتح ركاية كفيو.  بالضـ. " ىذاف فأنتج" 
 ". ىذاف

 صاحب إلى كاوشارة لممفعكؿ مبنية اأني: ( نتج)  مادة في المغة في كاألصؿ
 . كالبقر اوبؿ نتاج ليما حصؿ:  أم"  أنتج" ك ، كالبقر اوبؿ
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 مف كالناتج ، أنتج مف كالمنتج:  قالكا ، أكالد لشاتو صار:  أم. " ىذا ككلد" 
 غير تكليد تكلي كمف ، القابمة لو يقاؿ النساء تكلى كمف ، كلد مف كالمكلد ، نتج 

 . مكلد أك نتاج أك منتج:  لو يقاؿ النساء
 أبعد ألنو ، لذلؾ فكاف:  يقكؿ أف السياؽ مقتضى. " اوبؿ مف كاد ليذا فكاف" 

 ككذا ، جائز كىذا ، البعيد مكاف في لمقريب اوشارة استعمؿ لكنو ، المذككريف
 . العكس

:  كالمسكيف ، مسكيف رجؿ أنا:  تقديره محذكؼ لمبتدأ خبر. " مسكيف رجؿ" 
 يككف الغالب في كالغني ، كأذلة أسكنة الفقر ألف ، مسكينان  الفقير كسمي ، الفقير
 .كحركة قكة عنده
 طير سمي كليذا ، لمطريؽ لمالزمتو بذلؾ سمي مسافر:  أم. " سبيؿ كابف" 

 أف يصح فإنو ، شيئان  يالـز شيء فكؿ ، غالبان  لو لمالزمتو الماء ابف الماء
 . البنكة بمفظ إليو يضاؼ

 السبب عمى يطمؽ فالحبؿ ، األسباب الحباؿ"  سفرم في الحباؿ بي تانقطع" 
 ،[ ُٓ:  الحج{ ]  ليقطع ثـ السماء إلى بسبب فميمدد} : تعالى قاؿ ، كبالعكس

 اونساف بو يتكصؿ كالرشاء مقصكده إلى اونساف بو يتكصؿ سبب الحبؿ كألف
 . البئر في الذم الماء إلى
 بمعيف كالبالغ ، لمجنس نافية"  ال" ". بؾ ثـ لـ با إال اليكـ لي بالغ" 

 ال:  كالمعنى ، إليو المرسؿ إلى إيصاليا:  أم ، الرسالة تبميغ كمنو الكصكؿ،
 . ضركرة فييا فالمسألة ، بؾ ثـ با إلى يكصمني شيء
 بمعنى تأتي"  سأؿ"  ألف ، استجداء سؤاؿ بؿ استخبار سؤاؿ ليس ىنا السؤاؿ

 كسألتو ، استخبرتو:  أم ، فالف عف سألتو:  تقكؿ ، استخبر كبمعنى استجدل
نما ، كاستعطيتو استجديتو أم ، ماالن   يقؿ كلـ ،"  أعطاؾ بالذم أسألؾ" : قاؿ كا 
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 ليذا اوعانة عمى لو إغراء ففيو ، عميو ا بنعمة يذكره أف ألجؿ ، با أسألؾ: 
 سبباف ففيو ، سبيؿ بفا كككنو ، مسكينان  ككنو:  أمريف بيف جمع ألنو ، المسكيف
 . اوعطاء يقتضياف

"  البقر أك اوبؿ"  إسحاؽ كتعبير ، اوبؿ أعطي األبرص أف عمى يدؿ. " بعيران " 
 . كرعو باب مف
نما اوبؿ أطيب ليس أم" .  سفرم في بو أتبمغ"   . فقط أىمي إلى يكصمني كا 
 ليس ، يرةكث حقكؽ بو متعمؽ عندم الذم الماؿ ىذا:  أم. " كثيرة الحقكؽ" 

فَّ  الذم ىك ا أف با كالعياذ كتناسى ، فقط أنت حقؾ  الحسف بالجمد عميو مى
 . كالماؿ الحسف كالمكف

 فيي جامد عمى دخمت إذا ألنيا ، لمتشبيو ال لمتحقيؽ ىناؾ كأف. " أعرفؾ كأني" 
ذا ، لمتشبيو :  كالمعنى ، كالحسباف لمظف أك لمتحقيؽ فيي ، مشتؽ عمى دخمت كا 

 . تامة معرفة أعرفؾ أني
 مف فيو بما كعرفو عميو ا بنعمة الممؾ ذٌكره. " الناس يقذرؾ أبرص تكف ألـ" 

 ،" لـ"  عمى لدخكلو لمتقرير كاالستفياـ ، النعمة قدر يعرؼ حتى السابؽ العيب
 [ .ُ:  الشرح{ ]  صدرؾ لؾ نشرح ألـ: }  تعالى كقكلو

 . البرص ينكر أف يستطع لـ لكنو ، ا مف الماؿ أف أنكر" .  كابر عف كابران " 
 كىك يكبرني ممف:  أم ، كابر مف:  أم ، الخافض نزع عمى منصكبة"  كابران " ك

 شرفاء أننا أم ، المعنكم الكبر المراد:  كقيؿ ، الجد كىك لو كابر عف ، األب
 يحتمؿ كالمفظ ، تجدد مما الماؿ ىذا كليس ، األصؿ مف نعمة كفي كسادة

 . ميعان ج المعنييف
:  يعني ، مقابؿ كليا شرطية" :  إف" ". كنت ما إلى ا فصيرؾ كاذبان  كنت إف" 
ف  . النعمة عميؾ ا فأبقي صادقان  كنت كا 
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 أنو يعرؼ أنو مع االحتماؿ عمى الدالة الشرطية"  إف"  بػ يأتي كيؼ:  قيؿ فإف
 كاذب؟
 عف ذكرت كما تكن إف:  كالمعنى ، الخصـ مع التنزؿ باب مف ىذا إف:  أجيب
ف ، النعمة ىذه عميؾ ا فأبقي ، نفسؾ  عف كابران  ترثو لـ كأنؾ كاذبان  كنت كا 
 ،"  أقكؿ ما إلى: "  يقؿ كلـ ، كالفقر البرص مف كنت ما إلى ا فصيرؾ ، كابر
 . شؾ بال ذلؾ عمى كاف ألنو

 أما خير آ} : تعالى كقكلو ، المتيقنة األمكر في كثيران  يرد الخصـ مع كالتنزؿ
 ، يشرككف مما خير ا كأف ، نسبة ال أنو كمعمكـ[ ٗٓ:  النمؿ{ ]  يشرككف
 . حجتو ودحاض الخصـ محاجة باب مف ىذا كلكف
 كفي فقط"  صكرتو في" : قاؿ كىنا ، الممؾ الفاعؿ. " صكرتو في األقرع كأتى" 

الك  ، الركاة مف تصرؼ أنو فالظاىر ،" كىيئتو صكرتو في" : قاؿ األكؿ  ، ا 
ف ، الييئة مف قريبة الصكرة أف فالغالب  كالييئة ، خمقة تككف الصكرة كانت كا 
 صكرتو في" : البخارم ركاية في جاء كقد ، كنحكه المباس في تصنعان  تككف
 ." كىيئتو

 . اوبرص إليو المشار. " ليذا قاؿ ما مثؿ لو فقاؿ" 
 . األقرع:  أم. " عميو فرد" 
 . األبرص:  أم ." ىذا عميو رد ما مثؿ" 

 ليذا راحـ كال بيا معترؼ كال ا لنعمة شاكر غير - با كالعياذ - الرجميف فكال
 . السفر بو انقطع الذم المسكيف

 القرع مف عميو كنت ما إلى ا ردؾ:  أم. " عميو كنت ما إلى ا فصيرؾ "
 . كالفقر بو الناس يقذرؾ الذم
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 كالركف ، الشكر أركاف أحد كىذا ، ا مةبنع أعترؼ. " بصرم عمى ا فرد" 
 بالنعمة االعتراؼ:  الثالث كالركف ، المنعـ طاعة في بالجكارح العمؿ:  الثاني
 : الشاعر قاؿ ، القمب في

 المحجبا كالضمير كلساني يدم ،،،،،،،،،    ثالثة مني النعماء أفادتكـ
 أشؽ ال:  كالمعني ، المشقة:  الجيد. "  أخذتو بشيء أجيدؾ ال ، فكا" 

 عمى داالن  فيككف ، قمبو في لما مطابؽ بمسانو كأعترافو ، منة كال بمنع عميكـ
 . بالتضمف بالقمب الشكر

 ىذا فيككف ، بالجكارح الشكر باب مف ىذا. " شئت ما كدع شئت ما خذ" 
 . الشكر أركاف أتـ قد األعمى

  إخالصو في ظاىر كىذا ، ا ألجؿ:  كالمعنى ، لالختصاص الالـ. " ا" 
 . أردؾ كال منو أمنعؾ ال فأنا  تأخذه ما فكؿ
 أف الحديث كظاىر ، تعالى ا ىك ابتالىـ كالذم ، أختبرتـ. " ابتميتـ إنما" 

 عنده أف عمى يدؿ"  أبتميتـ إنما" : قكلو ألف ، الناس بيف معمكمة مشيكرة قصتيـ
 . الناس بيف مشيكرة تككف القصة ىذه مثؿ أف كغالبان  لصاحبيو جرل بما عممان 
 . كالجكارح كالمساف بالقمب ا نعمة شكرت ألنؾ:  يعني. " عنؾ ا رضي فقد" 
فٌ  ا يككف أف كأنكرا سبحانو ا نعمة كفران  ألنيما" .  صاحبيؾ عمى كسخط"   مى

 .تعالى ا رحمو العثيميف صالح بف محمد الشيخ . كالماؿ بالشفاء عمييما
 

 الغالـ كالراىب:
 فيمف ممؾه  كاف: قاؿ) ) ا رسكؿ أف .عٍنوي  ا رًضي صييبو  عف .ِٕ
، لو ككاف قبمكـ، كاف  إلي فابعث كبرت قد إني: لمممؾ قاؿ كبر فمما ساحره

 سمؾ إذا طريقو في ككاف يعممو، غالمان  إليو فبعث السحر; أعممو غالمان 
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،  بالراىب مر الساحر أتى اإذ ككاف فأعجبو، كالمو كسمع إليو فقعد راىبه
 خشيت إذا: فقاؿ الراىب إلى ذلؾ فشكا ضربو، الساحر أتى فإذا إليو، كقعد

ذا أىمي، حبسني: فقؿ الساحر  .الساحر حبسني: فقؿ أىمؾ خشيت كا 
 اليـك: فقاؿ الناس حبست قد عظيمةو  دابةو  عمى أتى إذ ذلؾ عمى ىك فبينما
 أمر كاف إف الميـ: فقاؿ حجران  فأخذ ؟ أفضؿ الراىب أـ أفضؿ الساحر أعمـ

 الناس، يمضي حتى الدابة ىذه فاقتؿ الساحر أمر مف إليؾ أحب الراىب
 بني أم: الراىب لو فقاؿ. فأخبره الراىب فأتى الناس، كمضى فقتميا فرماىا
نؾ أرل، ما أمرؾ مف بمغ قد مني، أفضؿ اليـك أنت  ابتميت فإف ستبتمى، كا 
 سائر مف الناس كيداكم كاألبرص، األكمو رمءيب الغالـ ككاف عمي; تدؿ فال

 ىينا ما: فقاؿ كثيرةو  بيدايا فأتاه عمي، قد كاف لمممؾ جميسه  فسمع. األدكاء
 تعالى، ا يشفي إنما أحدان، أشفي ال إني: فقاؿ شفيتني، أنت إف أجمع لؾ
 تعالى، ا فشفاه تعالى با فتمف فشفاؾ، ا دعكت تعالى با آمنت فإف
 بصرؾ عميؾ رد مف: الممؾ لو فقاؿ يجمس كاف كما إليو فجمس الممؾ فأتى

 يزؿ فمـ فأخذه ا، كربؾ ربي: قاؿ! ؟ غيرم ربه  كلؾ: قاؿ. ربي: قاؿ ؟
 بمغ قد بني أم: الممؾ لو فقاؿ بالغالـ فجيء الغالـ، عمى دؿ حتى يعذبو
 أشفي ال إني: فقاؿ كتفعؿ كتفعؿ كاألبرص األكمو تبرمء ما سحرؾ مف

 الراىب; عمى دؿ حتى يعذبو يزؿ فمـ فأخذه تعالى، ا يشفي إنما أحدان،
 فكضع بالمنشار فدعا فأبى، دينؾ، عف ارجع: لو فقيؿ بالراىب فجيء

 فقيؿ الممؾ بجميس جيء ثـ شقاه، كقع حتى فشقو رأسو، مفرؽ في المنشار
 حتى بو فشقو رأسو، مفرؽ في المنشار فكضع فأبى، دينؾ عف ارجع: لو
 نفرو  إلى فدفعو فأبى، دينؾ عف ارجع: لو فقيؿ بالغالـ جيء ثـ شقاه، كقع
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: فقاؿ الجبؿ بو فاصعدكا ككذا كذا جبؿ إلى بو اذىبكا: فقاؿ أصحابو مف
 الممؾ، إلى يمشي كجاء فسقطكا، الجبؿ بيـ فرجؼ شئت، بما اكفنييـ الميـ
 نفرو  إلى فدفعو تعالى، ا كفانييـ: فقاؿ ؟ بأصحابؾ فعؿ ما: الممؾ لو فقاؿ
 رجع فإف البحر، بو كتكسطكا قرقكرو  في فاحممكه بو اذىبكا: فقاؿ أصحابو مف
ال دينو عف  دينو عف رجع فإف ذركتو بمغتـ فإذا: فقاؿ بو فذىبكا فاقذفكه، كا 

الفاطرحكه  شئت، بما اكفنييـ الميـ: فقاؿ الجبؿ بو فصعدكا بو فذىبكا كا 
 فعؿ ما: الممؾ لو فقاؿ. الممؾ إلى يمشي كجاء ا،فغرقك  السفينة بيـ فانكفأت

 حتى بقاتمي لست إنؾ: لمممؾ فقاؿ. تعالى ا كفانييـ: فقاؿ ؟ بأصحابؾ
 كاحدو، صعيد في الناس تجمع: قاؿ ؟ ىك ما: قاؿ. بو آمرؾ ما تفعؿ

 القكس كبد في السيـ ضع ثـ كنانتي، مف سيمان  خذ ثـ جذعو، عمى كتصمبني
 فجمع. قتمتني ذلؾ فعمت إذا فإنؾ ارمني، ثـ الغالـ رب ا بسـ: قؿ ثـ

 ثـ كنانتو، مف سيمان  أخذ ثـ جذعو، عمى كصمبو كاحدو، صعيدو  في الناس
 فكقع رماه ثـ الغالـ، رب ا بسـ: قاؿ ثـ القكس، كبد في السيـ كضع
 برب آمنا: الناس فقاؿ. فمات صدغو في يده فكضع صدغو، في السيـ
 قد. حذرؾ بؾ نزؿ كا قد تحذر كنت ما أرأيت: لو فقيؿ مؾالم فأتي الغالـ،

: كقاؿ النيراف فييا كأضـر فخدت السكؾ بأفكاه باألخدكد فأمر. الناس آمف
 جاءت حتى ففعمكا اقتحـ،: لو قيؿ أك فييا فأقحمكه دينو عف يرجع لـ مف
 هأما يا: الغالـ ليا فقاؿ فييا، تقع أف فتقاعست ليا، صبيه  كمعيا امرأةه 

 كالترمذم مسمـ ركاه                .               (الحؽ عمى فإنؾ اصبرم
 ذركة الجبؿ : أعاله كىي بكسر الذاؿ المعجمة كضميا،

 كالقرقكر : بضـ القافيف نكع مف السفف،
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 كالصعيد : ىنا األرض البارزة، 
 كاألخدكد : الشقكؽ في األرض كالنير الصغير، 

 كأضـر : أكقد، 
 أم انقمبت،  كانكفأت :

 .كتقاعست : تكقفت كجبنت
 جريج: صاحب

 يتكمـ لـ }:قاؿ ) ) ا رسكؿ عف.  عٍنوي  ا رًضي ىريرة أبي عف .ِٖ
 رجال جريج ككاف. جريج كصاحب، مريـ ابف عيسى، ثالثة إال الميد في

 جريج يا: فقالت، يصمي كىك أمو فاتتو، فييا فكاف، صكمعة فاتخذ عابدا
 الغد كاف، فمما فانصرفت، صالتو عمى فأقبؿ، صالتيك  أمي رب يا: فقاؿ،

 عمى فأقبؿ، كصالتى أمي يارب فقاؿ، رجريج يا: فقالت، يصمي كىك أتتو
 جرج يا: فقالت، يصمي كىك أتتو الغد في كاف فمما، فانصرفت، صالتو

 حتى تمتو ال الميـ فقالت، صالتو عمى فأقبؿ، كصالتي أمي رب أم فقاؿ،
 كما ،كعبادتو جريجا اسرائيؿ بنكا فتذكر ... مساتالمك  كجكه إلى ينظر
 شئتـ إف: فقالت، كالجماؿ بالحسف ليا ييتمثَّؿ بغي إمرأة فكانت . معو حصؿ

ُيق  إلى يأكم كاف راعيا فأتت إلييا يمتفت فمـ لو فتعرضت: قاؿ. لكـ أليفتنفى
 مف ىك: قالت كلدت فمما فحممت عمييا فكقع، نفسيا مف فأمكنتو، صكمعتو

 قالكا، شأنكـ ما فقاؿ، يضربكنو كجعمكا صكمعتو كىدمكا فاستنزلكه فأتكه ججري
 دعكني: فقاؿ بو فجاءكا الصبي أيف فقاؿ، منؾ فكلدت البغي بيذه زنيت
 غالـ يا كقاؿ بطنو في فطعف الصبي أتى انصرؼ فمما فصمى، أصمي حتى
 بو سحكفكيتم يقبمكنو جريج عمى فأقبمكا: قاؿ، الراعي فالف قاؿ ؟ أبكؾ مف
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 كانت كما طيف مف أعيدكىا ال قاؿ، ذىب مف صكمعتؾ لؾ نبني: كقالكا
 متفؽ عميو                                                      .{ ففعمكا

 

 كيربح مرة يخسر ككاف، تاجرا ميمة الكؿ كاف الصالح ىذا جريجا اف كيحكى
 فانقطع. ىذه مف خيرا تجارة سفأللتم خير مف التجارة ىذه في ليس إنو فقاؿ، مرة

 .. لو مقر صكمعتو مف كاتخذ الناس كاعتزؿ الدنيا الحياة في كزىد لمعبادة
 كعدـ العقكؽ خطر تبيف فيي كعظات عبرا نتخذ كمنيا القصة في العمكـ عمى

 سبب إما كأنيما، كالحسنى باالحساف إلييما كالتقرب،  الطاعة في ليما االستجابة
 .. بو المصائب كنزكؿ شقاءه كأ االنساف لسعادة
 إلى المجكء يككف كالنكازؿ المحف كنزكؿ الشدائد عند انو القصة مف ييممس كذلؾ
 فيك، يمقاؾ أف أحب ا كأف الضركريات مف عميو كالتككؿ بو كاالستنجاد ا

 . الككيؿ كنعـ حسبنا
 المصطفى الحبيب فكاف كالدعاء الصالة ا الى المجكء كسائؿ مف القصة كتبيف

 . الصالة إلى أفزع نازلو كبأمتو بو نزلت إذا
 في المجكء بصدؽ الفرج لعبده ا يجعؿ بيا كأف ...بالؿ يا بيا أرحنا فيقكؿ
 بعد االنساف قدر يرفع بالبالء كأف .. كالبكاء بالدعاء المخرج لو كيجد السجكد
 كاشتداد ، ءالبال نزكؿ قبؿ مف أفضؿ حالو كيككف ربو إلى المجكء كصدؽ الصبر
 .الخير مسمؾ بو كيريد عميو عزيز ىك لمف ا مف يككف البالء كاف . المحف

  .الدركات عف كالتعالي الدرجات رفع فيو كيركف بيذا يعتزكف إليو كالسالكيف
 فيتذكركف الرحيـ الرؤكؼ نظرة انيا كيعممكف كالرضا بالصبر خيرا كيستبشركف

ٍكـً  كاٍصًبٍر  }:تعالى ا قكؿ بّْؾى  لحي  .{ ًبأٍعييًننا فًإنَّؾى  رى
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عىييمىا اٍمرىأىتىافً  مى ًبيَّافً  كى ا صى : لىييمىا فىعىدى ٍئبي  الذّْ
" : قىاؿى  أىنَّوي ) ) المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  ، عٍنوي  ا رًضي ىيرىٍيرىة أىًبي عىفٍ  .ِٗ

مىعىييمىا اٍمرىأىتىافً  خىرىجىتٍ  ًبيَّافً  كى مىى الذٍّْئبي  فىعىدىا ، صى دً  عى ذىتىا ، ًىمىاأىحى  فىأىخى
ًبيّْ  ًفي يىٍختىًصمىافً  مىتىا ، اٍلبىاًقي الصَّ دى  ًإلىى فىاٍختىصى ى ، دىاكي  ًلٍمكيٍبرىل ًبوً  فىقىضى

مىى فىمىرَّتىا ، ًمٍنييمىا مىٍيمىافى  عى تىا ؟ أىمىرىكيمىا كىٍيؼى :  فىقىاؿى ،  النًَّبيّْ  سي مىٍيوً  فىقىصَّ  عى
ةى  ـى  أىشيؽُّ  السّْكّْيفً بً  اٍئتيكًني:  فىقىاؿى  ، اٍلًقصَّ ٍغرىل فىقىالىتٍ  ، بىٍينىكيمىا اٍلغيالى :  الصُّ
 ، اٍبنيؾً  ىيكى :  فىقىاؿى  ، لىيىا ًمٍنوي  حىظّْي ، تىٍفعىؿٍ  الى :  قىالىتٍ  ، نىعىـٍ :  قىاؿى !  ؟ أىتىشيقُّوي 
ى  متفؽ عميو                                             .(" لىيىا ًبوً  فىقىضى

 

ٍكفى مىاشً   :كىأىٍكالًدىىا  طىًة اٍبنىًة ًفٍرعى
لىمَّا    ):))قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  : قىاؿى    مااٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنيي   عىًف   .َّ

ةه طىيّْبى   أيٍسًرمى   كىانىٍت المٍَّيمىةي الًَّتي  مىيَّ رىاًئحى   ،ًجٍبًريؿي  ةه ، فىقيٍمتي : يىا ًبي ًفييىا ، أىتىٍت عى
ةي مى  ةي الطَّيّْبىةي ؟ فىقىاؿى : ىىًذًه رىاًئحى كىأىٍكالًدىىا ،   عىٍكفى مىاًشطىًة اٍبنىًة ًفرٍ   ا ىىًذًه الرَّاًئحى

مىا شىٍأنييىا ؟ قىاؿى : بىٍينىا ًىيى تيمىشّْطي اٍبنىةى قىاؿى  ذىاتى يىٍكـو ، ًإٍذ   ًفٍرعىٍكفى   : قيٍمتي : كى
  ًفٍرعىٍكفى :   يىا ، فىقىالىٍت : ًبٍسـً المًَّو ، فىقىالىٍت لىيىا اٍبنىةي ًمٍف يىدىيٍ   اٍلًمٍدرىل   سىقىطىٍت 

لىًكٍف رىبّْي كىرىبُّ أىًبيًؾ المَّوي ، قىالىٍت : أيٍخًبريهي أىًبي  ًبذىًلؾى ! قىالىٍت :   ؟ قىالىٍت : ال ، كى
فَّ  ـٍ ، فىأىٍخبىرىٍتوي ، فىدىعىاىىا فىقىاؿى : يىا فيالنىةي ; كىاً  ـٍ ; نىعى        لىًؾ رىبِّا غىٍيًرم ؟ قىالىٍت : نىعى

تيٍمقىى ًىيى    رىبّْي كىرىبُّؾى المَّوي ، فىأىمىرى ًببىقىرىةو ًمٍف نيحىاسو فىأيٍحًميىٍت ، ثيَـّ أىمىرى ًبيىا أىفٍ 
تيًؾ ؟ قى  مىا حىاجى ةن ، قىاؿى : كى الىٍت : كىأىٍكالديىىا ًفييىا ، قىالىٍت لىوي : ًإفَّ ًلي ًإلىٍيؾى حىاجى

تىٍدًفنىنىا ، قىاؿى : ذىًلؾى لىًؾ  لىًدم ًفي ثىٍكبو كىاًحدو كى ـى كى أيًحبُّ أىٍف تىٍجمىعى ًعظىاًمي كىًعظىا
مىٍينىا ًمٍف اٍلحىؽّْ ، قىاؿى : فىأىمىرى ًبأىٍكالًدىىا فىأيٍلقيكا بىٍيفى يىدىٍييىا كىاًحدنا كىاًحدنا ًإلىى                  عى
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كىأىنَّيىا تىقىاعىسىٍت ًمٍف أىٍجًمًو ، قىاؿى :أىٍف اٍنتىيىى ذىلً  ًبيٍّ لىيىا ميٍرضىعو ، كى                 ؾى ًإلىى صى
مىٍت ( .    أيمٍَّو ;  يىا  ٍنيىا أىٍىكىفي ًمٍف عىذىاًب اٍاًخرىًة ، فىاٍقتىحى اٍقتىًحًمي فىًإفَّ عىذىابى الدُّ
ـى   ـى أىٍربىعىةي ًصغىارو : تىكىمَّ  اٍبفي عىبَّاسو رضي ا عنيما :   قىاؿى    ًعيسىى اٍبفي مىٍريى
مىٍيًو السَّالـ ،    .(مىاًشطىًة اٍبنىًة ًفٍرعىٍكفى   كىاٍبفي  ،  ييكسيؼى   كىشىاًىدي    جيرىٍيجو ، كىصىاًحبي    عى

 أحمد كالطبراني كابف حباف كالحاكـ ركاه                                       

 :ايكب عميو السالـ
إف  )قاؿ: ))عف أنس بف مالؾ رىًضيى المَّوي عىٍنوي ، أف رسكؿ ا  .ُ

نبي ا أيكب عميو السالـ لبث بو بالؤه ثماني عشرة سنة، فرفضو القريب 
كالبعيد إال رجميف، كانا مف أخص إخكانو بو، كانا يغدكاف إليو كيركحاف، 

أذنبو أحد مف فقاؿ: أحدىما لصاحبو: تعمـ كا لقد أذنب أيكب ذنبان ما 
العالميف. قاؿ لو صاحبو: كما ذاؾ؟ قاؿ: مف ثماني عشرة سنة لـ يرحمو 
         ا، فيكشؼ ما بو، فمما راحا إليو، لـ يصبر الرجؿ حتى ذكر ذلؾ لو.
فقاؿ أيكب: ال أدرم ما تقكؿ، غير أف ا يعمـ أني كنت أميرُّ عمى الرجميف 

       رجع إلى بيتي فأكفر عنيما، كراىية يتنازعاف، فيذكراف ا عز كجؿ، فأ
أف يذكرا ا إال في حؽ. قاؿ: ككاف يخرج إلى حاجتو، فإذا قضاىا أمسكت 
امرأتو بيده حتى يبمغ، فمما كاف ذات يـك أبطأ عمييا، كأكحى ا تعالى إلى 

اركض برجمؾ ىذا مغتسؿ بارد كشراب{ فاستبطأتو،  أيكب عميو السالـ، أف }
ظر، فأقبؿ عمييا، قد أذىب ا ما بو مف البالء، كىك عمى أحسف فتمقتو تن

ما كاف. فمما رأتو قالت: أم بارؾ ا فيؾ! ىؿ رأيت نبي ا ىذا المبتمى. 
                       فكا عمى ذلؾ ما رأيت رجالن أشبو بو منؾ، إذ كاف صحيحان. قاؿ:

األندر:  -مقمح، كأندر لمشعير فإني أنا ىك. قاؿ: ككاف لو أندراف: أندر ل
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فبعث ا سحابتيف، فمما كانت إحداىما عمى أندر القمح، أفرغت  -البيدر 
                           فيو الذىب حتى فاض، كأفرغت األخرل في أندر الشعير حتى فاض(.

 االلبانيكصححو  كأبك يعمى البزارابف أبي حباف ك ركاه                                  
 :  الشيطاف خطكات

 بني في عابد كاف :قاؿ منبو بف كىب إلى بسنده الجكزم ابف ركل .ُّ
 ككانت أخت ليـ أخكة ثالثة زمانو في ككاف زمانو أىؿ أعبد مف إسرائيؿ

 عند يدركا فمـ ا سبيؿ في لمجياد الثالثة فخرج غيرىا أخت ليـ ليس بكران 
             فأجمعكا يضعكنيا مف عند كال عمييا يأمنكف مف كال أختيـ يترككف مف

 فأتكه أنفسيـ في ثقة ككاف إسرائيؿ بني عابد عند يخمفكىا أف عمى رأييـ
 فرفض سفرىـ مف يرجعكا أف إلى جكاره في فتككف عنده يخمفكىا أف فسألكه
           عميو يمحكف يزالكا فمـ أختيـ كمف منيـ كجؿ عز با كتعكذ ذلؾ العابد
         فأنزلكىا صكمعتي بجكار بيت في أنزلكىا:  ليـ كقاؿ كقبؿ عيـأطا حتى
 ينزؿ زمانان  العابد ذلؾ جكار في فمكثت.  كترككىا انطمقكا ثـ البيت ذلؾ في
       ليا كضع ما فتأخذ بيتيا مف فتخرج يأمرىا ثـ صكمعتو مف بالطعاـ إلييا
 عميو كيعظـ لخيرا في يرغبو بو يزؿ فمـ الشيطاف لو فتمطؼ الطعاـ مف

 مشيت فمك فيعمقيا أحد يراىا أف كيخكفو نياران  بيتيا مف الجارية خركج
 حتى بو يزؿ فمـ ألجرؾ أعظـ كاف بيتيا باب عمى تضعو حتى بطعاميا

 ىذه عمى فمبث يكمميا كلـ بيتيا باب عمى ككضعو بطعاميا إلييا مشى
                  : فقاؿ عميو حضوك  كاألجر الخير في فرغبو إبميس جاءه ثـ زمانان  الحالة

                شديدة كحشة استكحشت قد فإنيا بحديثؾ فتأنس كتحدثيا تكمميا كنت لك
 إبميس أتاه ثـ.  صكمعتو فكؽ مف إلييا يطمع زمانان  حدثيا حتى بو يزؿ فمـ
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           كتحدثيا صكمعتؾ باب عمى فتقعد إلييا تنزؿ كنت لك:  فقاؿ ذلؾ بعد
 حتى بو يزؿ فمـ ليا كآنس ليا أحسف كاف فتحدثؾ بيتيا باب عمى دكتقع
 بيتيا مف الجارية كتخرج كتحدثو يحدثيا صكمعتو باب عمى كأجمسو أنزلو
 في فرغبو إبميس جاءه ثـ زمانان  ذلؾ عمى فمبثا بيتيا باب عمى تقعد حتى
                   صكمعتؾ باب مف خرجت لك:  لو كقاؿ معيا يصنع فيما كالثكاب الخير

       بو يزؿ فمـ ليا كأحسف آنس كاف فحدثتيا بيتيا باب مف قريبان  جمست ثـ
 بك:  قائالن  الخير في فرغبو إبميس جاءه ثـ زمانان  فمبث:  قاؿ فعؿ حتى
          ، ففعؿ بيتيا مف تخرج كلـ فحدثتيا بيتيا باب عند كجمست منيا دنكت
                  ذلؾ عمى فمبثا فيحدثيا بيتيا ببا عمى فيقؼ صكمعتو مف ينزؿ فكاف
 تبرز تتركيا كلـ فحدثتيا معيا دخمت لك:  لو فقاؿ إبميس جاءه ثـ.  حينان 

 يحدثيا فجعؿ البيت دخؿ حتى بو يزؿ فمـ بؾ أحسف كاف ألحد كجييا
 إبميس أتاه ثـ.  صكمعتو إلى صعد النيار مضى فإذا كمو نيارىا
                             .  كقبميا فخذىا عمى العابد ضرب حتى لو يزينيا يزؿ فمـ ذلؾ بعد
                      فأحبميا عمييا كقع حتى لو كيسكؿ عينيو في يحسنيا إبميس يزؿ فمـ

                    كقد الجارية أخكة جاء إف أرأيت:  فقاؿ إبميس فجاء غالمان  لو فكلدت
                   إلى فاذىب يفضحكؾ أك تفتضح أف فآم ال تصنع؟ كيؼ منؾ كلدت
                   عمى يطمعكا أف أخكتيا مخافة عميؾ ذلؾ ستكتـ فإنيا كادفنو فاذبحو ابنيا
 ما أخكتيا تكتـ أتراىا:  إبميس لو فقاؿ ابنيا كقتؿ ففعؿ بيا  صنعت ما

                    بو يزؿ مـف.  ابنيا مع كادفنيا كاذبحيا خذىا ابنيا كقتمت بيا صنعت
                   عظيمة صخرة عمييما كأطبؽ ابنيا مع الحفرة في كألقاىا ذبحيا حتى
                        ا شاء ما بذلؾ فمكث فييا يتعبد صكمعتو إلى كصعد عمييما كسكل
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 افنعاى أختيـ عف فسألكه فجاءكا الغزك مف أخكتيا أقبؿ حتى يمكث أف بو
 إليو فانظركا قبرىا كىذا امرأة خير كانت:  كقاؿ كبكاىا عمييا كترحـ ليـ
 ثـ أيامان  قبرىا عمى كأقامكا عمييا كترحمكا أختيـ فبككا القبر اخكتيا فأتى

                     الشيطاف جاءىـ مضاجعيـ كأخذكا الميؿ جف فمما.  أىالييـ إلى انصرفكا
           فأخبره أختيـ عف فسألو بأكبرىـ فبدأ مسافر رجؿ صكرة عمى النـك في

 الشيطاف فكذبو قبرىا مكضع أراىـ ككيؼ عمييا كترحمو كمكتيا العابد بقكؿ
 فذبحيا غالمان  منو ككلدت أختكـ أحبؿ قد إنو أختكـ أمر يصدقكـ لـ:  كقاؿ
             الذم البيت باب خمؼ حفرىا حفرة في كألقاىما منكـ خكفان  الغالـ كذبح
 فإنكـ فيو كانت الذم البيت فادخمكا فانطمقكا دخمو مف يميف عف فيو كانت

:  لو فقاؿ منامو في األكسط كأتى.  جميعان  ىناؾ أخبرتكـ كما ستجدكنيما
 أصبحكا القـك استيقظ فمما.  ذلؾ مثؿ لو فقاؿ أصغرىـ أتى ثـ ذلؾ مثؿ

:  ألخيو يقكؿ بعض عمى بعضيـ فأقبؿ منيـ كاحد كؿ رأل مما متعجبيف
                  ىذا:  كبيرىـ فقاؿ رأل بما بعضان  بعضيـ فأخبر عجبان  الميمة رأيت لقد
                   كا أصغرىـ فقاؿ.  عنكـ ىذا كدعكا بنا فامضكا بشيء ليس حمـ
                     جميعان  فانطمقكا:  قاؿ.  فيو فأنظر المكاف ىذا إلى آتي حتى أمض ال

 الذم المكضع كبحثكا الباب ففتحكا أختيـ فيو كانت الذم البيت أتكا حتى
                    قبؿ كما الحفرة في مذبكحيف كابنيا أختيـ فكجدكا منامو في ليـ كصؼ

 أمره فرفعكا ، بيما صنع فيما إبميس قكؿ فصدؽ ، العابد عنيا فسألكا ليـ
                        ليقتؿ الخشبة عمى أكثقكه افمم لمصمب كقدـ صكمعتو مف فأنزلكه ممكيـ إلى
 أحبمتيا التي بالمرأة فتنؾ الذم صاحبؾ أنا:  لو فقاؿ.  الشيطاف أتاه

 كصكرؾ خمقؾ الذم با ككفرت اليـك أطعتني أنت فإف كابنيا كذبحتيا
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 الشيطاف خمى تعالى با كفر فمما با العابد فكفر فيو أنت مما خمصتؾ
 الشيطاف كمثؿ..  ): ااية ىذه نزلت ففيو قتؿ ثـ فصمبكه أصحابو فكبي بينو
 رب ا أخاؼ إني منؾ برمء إني قاؿ كفر فمما اكفر لإلنساف قاؿ إذ

 .( الظالميف جزاء كذلؾ فييا خالديف النار في أنيما عاقبتيما فكاف العالميف
 .سكرة الحشر

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخككـ في ا                                                   
 أحمد ادريس بابير                                                  

 خريج كمية الشريعة بغداد                                                
                                                    ُٖٖٗ - ُٖٗٗ 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





004 
 

 االيات    
 عف      

 الصبر   
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مك لك   ٹ ٹ ُّ   

   حل جل  

  َّهل مل خل
ٖٔيكسؼ:                                                                             
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                                 ڃ ڃ ڃ چ چ      

                                          ٱ ٻ ٻ 
 

                             حج مث هت مت ختحت جت هب  ُّ ٹ ٹ  .ُ

                  َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

 ْٔ - ْٓالبقرة: 
نيا لشاقة إال  كاستعينكا في كؿ أمكركـ بالصبر بجميع أنكاعو، ككذلؾ الصالة. كا 

الخاشعيف. الذيف يخشكف ا كيرجكف ما عنده، كيكقنكف أنيـ مالقك ربّْيـ  عمى
 جؿَّ كعال بعد المكت، كأنيـ إليو راجعكف يكـ القيامة لمحساب كالجزاء.

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٹ ٹ ُّ  .ِ
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني
 محجح مج حج  مث هت مت خت حت جتهب مب
 حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ
 خف حف جف مغ جغ مع جعمظ  حط مض خض
                     َّ حل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف

 ُٔ البقرة:
كاذكركا حيف أنزلنا عميكـ الطعاـ الحمك، كالطير الشيي، فبًطرتـ النعمة كعادتكـ، 
كأصابكـ الضيؽ كالممؿ، فقمتـ: يا مكسى لف نصبر عمى طعاـ ثابت ال يتغير مع 

ا مف البق ر، األياـ، فادع لنا ربؾ يخرج لنا مف نبات األرض طعامن كؿ كالخيضى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





008 
 

: -مستنكرنا عمييـ-كالقثاء كالحبكب التي تؤكؿ، كالعدس، كالبصؿ. قاؿ مكسى 
أتطمبكف ىذه األطعمة التي ىي أقؿ قدرنا، كتترككف ىذا الرزؽ النافع الذم اختاره 
ا لكـ؟ اىبطكا مف ىذه البادية إلى أم مدينة، تجدكا ما اشتييتـ كثيرنا في 

 -في كؿ مكطف-طكا تبيَّف ليـ أنيـ ييقىدّْمكف اختيارىـ الحقكؿ كاألسكاؽ. كلما ىب
عمى اختيار ا، كييٍؤًثركف شيكاتيـ عمى ما اختاره ا ليـ; لذلؾ لزمتيـ ًصفىةي 
الذؿ كفقر النفكس، كانصرفكا كرجعكا بغضب مف ا; وعراضيـ عف ديف ا، 

ا ك  عدكاننا; كذلؾ بسبب كألنيـ كانكا يكفركف بتيات ا كيقتمكف النبييف ظممن
 عصيانيـ كتجاكزىـ حدكد ربيـ.

 حك جكمق حق مف خف  حف جف ٹ ٹ ُّ  .ّ
 ُّٓالبقرة:  َّ مك لك خك

يا أييا المؤمنكف اطمبكا العكف مف ا في كؿ أمكركـ: بالصبر عمى النكائب 
كالمصائب، كبالصبر عمى ترؾ المعاصي كالذنكب، كالصبر عمى الطاعات 
كالقربات، كبالصالة التي تطمئف بيا النفس، كتنيى عف الفحشاء كالمنكر. إف ا 

بات معيَّة ا الخاصة مع الصابريف بعكنو كتكفيقو كتسديده. كفي ااية: إث
بالمؤمنيف، المقتضية لما سمؼ ذكره; أما المعية العامة، المقتضية لمعمـ كاوحاطة 

 فيي لجميع الخمؽ.
 حي جي  يه ىه مه جه ين ٹ ٹ ُّ  .ْ

 ُٓٓالبقرة:  َّ  ٰر ٰذ ييىي مي خي

كلنختبرنكـ بشيء يسير مف الخكؼ، كمف الجكع، كبنقص مف األمكاؿ بتعسر 
مف األنفس: بالمكت أك الشيادة في سبيؿ ا، الحصكؿ عمييا، أك ذىابيا، ك 

-كبنقص مف ثمرات النخيؿ كاألعناب كالحبكب، بقمَّة ناتجيا أك فسادىا. كبشّْر 
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الصابريف عمى ىذا كأمثالو بما يفرحيـ كيىسيرُّىـ مف حسف العاقبة في  -أييا النبي
 الدنيا كااخرة.

 مع جع مظ حط  مض خض ٹ ٹ ُّ  .ٓ
 ُٕٓالبقرة:  َّ مف خف حف  جف مغجغ

كلئؾ المتصفكف بيذه الصفات استبدلكا الضاللة باليدل كعذاب ا بمغفرتو، فما أ
أشد جراءتيـ عمى النار بعمميـ أعماؿ أىؿ النار!! يعجب ا مف إقداميـ عمى 

مف جراءتيـ، كمف صبرىـ عمى النار كمكثيـ فييا.  -أييا الناس-ذلؾ، فاعجبكا 
 بأمرىـ.كىذا عمى كجو االستيانة بيـ، كاالستخفاؼ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٹ ٹ ُّ  .ٔ

  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 زت رتيب ىب نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ

 ُٕٕالبقرة:  َّ زث رث يت ىتنت  مت

في التكجو في الصالة إلى جية المشرؽ كالمغرب  -تعالى-ليس الخير عند ا 
نما الخير كؿ ال خير ىك إيماف مف آمف با إف لـ يكف عف أمر ا كشرعو، كا 

ه ال شريؾ لو، كآمف بيكـ البعث كالجزاء، كبالمالئكة  ا كحدى كصدَّؽ بو معبكدن
جميعنا، كبالكتب المنزلة كافة، كبجميع النبييف مف غير تفريؽ، كأعطى الماؿ 

ا  ذكم القربى، كاليتامى المحتاجيف الذيف مات آباؤىـ كىـ  -مع شدة حبو-تطكُّعن
، كالمساكيف الذيف أرىقيـ الفقر، كالمسافريف المحتاجيف الذيف دكف سف البمكغ
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بىعيدكا عف أىميـ كماليـ، كالسائميف الذيف اضطركا إلى السؤاؿ لشدة حاجتيـ، 
كأنفؽ في تحرير الرقيؽ كاألسرل، كأقاـ الصالة، كأدل الزكاة المفركضة، كالذيف 

لقتاؿ. أكلئؾ يكفكف بالعيكد، كمف صبر في حاؿ فقره كمرضو، كفي شدة ا
المتصفكف بيذه الصفات ىـ الذيف صدقكا في إيمانيـ، كأكلئؾ ىـ الذيف اتقىكا 

 عقاب ا فتجنبكا معاصيو.
  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ٕ

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نبمب زب

 يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث

 ِْٗالبقرة:  َّاك

فمما خرج طالكت بجنكده لقتاؿ العمالقة قاؿ ليـ: إف ا ممتحنكـ عمى الصبر 
بنير أمامكـ تعبركنو; ليتميَّز المؤمف مف المنافؽ، فمف شرب منكـ مف ماء النير 
فميس مني، كال يصمح لمجياد معي، كمف لـ يذؽ الماء فإنو مني; ألنو مطيع 

ترؼ غيٍرفة كاحدة بيده فال لكـ عميو. ألمرم كصالح لمجياد، إال مىف ترخَّص كاغ
ا قميال  فمما كصمكا إلى النير انكبكا عمى الماء، كأفرطكا في الشرب منو، إال عددن
منيـ صبركا عمى العطش كالحر، كاكتفكا بغيٍرفة اليد، كحينئذ تخمؼ العصاة. كلما 

 -كىـ ثالثمائة كبضعة عشر رجال-عبر طالكت النير ىك كالقمة المؤمنة معو 
لمالقاة العدك، كرأكا كثرة عدكىـ كعدَّتيـ، قالكا: ال قدرة لنا اليكـ بجالكت كجنكده 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





010 
 

األشداء، فأجاب الذيف يكقنكف بمقاء ا، ييذىكّْركف إخكانيـ با كقدرتو قائميف: كـ 
مف جماعة قميمة مؤمنة صابرة، غمبت بإذف ا كأمره جماعة كثيرة كافرة باغية. 

 .بتكفيقو كنصره، كحسف مثكبتوكا مع الصابريف 
  ام يل ىل مل يك ىك مك ٹ ٹ ُّ  .ٖ

 َّ ٰى  ين ىن نن من زن رن مم

 َِٓالبقرة: 
كلما ظيركا لجالكت كجنكده، كرأكا الخطر رأم العيف، فزعكا إلى ا بالدعاء 
ا، كثبت أقدامنا، كاجعميا  كالضراعة قائميف: ربنا أنزؿ عمى قمكبنا صبرنا عظيمن

ف ىكؿ الحرب، كانصرنا بعكنؾ كتأييدؾ عمى راسخة في قتاؿ العدك، ال تفر مً 
 القكـ الكافريف.

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ٗ
 ين  ىن من خن حن جن يم  ىم

 ُٕ - ُٔآؿ عمراف:  َّ مه جه

ىؤالء العباد المتقكف يقكلكف: إننا آمنا بؾ، كاتبعنا رسكلؾ محمدنا صمى ا عميو 
 .كسمـ، فاٍمحي عنا ما اقترفناه مف ذنكب، كنجنا مف عذاب النار

ىـ الذيف اتصفكا بالصبر عمى الطاعات، كعف المعاصي، كعمى ما يصيبيـ مف 
أقدار ا المؤلمة، كبالصدؽ في األقكاؿ كاألفعاؿ كبالطاعة التامة، كباونفاؽ سرا 

جابة الدعاء. ًظنَّة القبكؿ كا   كعالنية، كباالستغفار في آخر الميؿ; ألنو مى
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 جض مص خص حص مس خس حس ٹ ٹ ُّ  .َُ
 حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض
 َُِآؿ عمراف:  َّ جك مق

إف نزؿ بكـ أمره حسف ًمف نصر كغنيمة  -أييا المؤمنكف-كمف عداكة ىؤالء أنكـ 
ف كقع بكـ مكركه مف ىزيمة أك نقص في األمكاؿ  ظيرت عمييـ الكتبة كالحزف، كا 
ف تصبركا عمى ما أصابكـ، كتتقكا ا فيما  كاألنفس كالثمرات فرحكا بذلؾ، كا 

كنياكـ عنو، ال يضركـ أذل مكرىـ. كا بجميع ما يعمؿ ىؤالء الكفار أمركـ بو 
 مف الفساد محيط، كسيجازييـ عمى ذلؾ.

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ٹ ٹ ُّ  .ُُ

 ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

               َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب

 ُِٓ - ُِْآؿ عمراف: 
ف شؽَّ عمييـ أف حي« بدر»ما كاف مف أمر أصحابؾ في  -أييا النبي-اذكر 

د لممشركيف، فأكحينا إليؾ أف تقكؿ ليـ: ألف تكفيكـ معكنة ربكـ بأف دى  يأتي مى
ليف مف السماء إلى أرض المعركة، يثبتكنكـ،  يمدكـ بثالثة آالؼ مف المالئكة ميٍنزى

 كيقاتمكف معكـ؟
د. كبشارة أخرل لكـ: إف تصبركا عمى لقاء العدك كتتقكا ا دى  بمى يكفيكـ ىذا المى

عمى الفكر « مكة»بًفٍعؿ ما أمركـ بو كاجتناب ما نياكـ عنو، كيأت كفار 
مسرعيف لقتالكـ، يظنكف أنيـ يستأصمكنكـ، فإف ا يمدكـ بخمسة آالؼ مف 

 المالئكة مسكّْميف أم: قد أعممكا أنفسيـ كخيكليـ بعالمات كاضحات.
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 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم  ٹ ٹ ُّ  .ُِ
 ُِْآؿ عمراف:  َّ يه ىه مه  جه

أظننتـ أف تدخمكا الجنة، كلـ تيٍبتىمكا  -صمى ا عميو كسمـ-أصحاب محمد يا 
بالقتاؿ كالشدائد؟ ال يحصؿ لكـ دخكليا حتى تيٍبتمكا، كيعمـ ا عمما ظاىرا لمخمؽ 

 المجاىديف منكـ في سبيمو، كالصابريف عمى مقاكمة األعداء.

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٹ ٹ ُّ  .ُّ
              َّ خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح مج حج

 ُْٔآؿ عمراف: 
ا  كثير مف األنبياء السابقيف قاتؿ معيـ جمكع كثيرة مف أصحابيـ، فما ضعفكا ًلمى
زكا، كال خضعكا  نزؿ بيـ مف جركح أك قتؿ; ألف ذلؾ في سبيؿ ربيـ، كما عىجى

 لعدكىـ، إنما صبركا عمى ما أصابيـ. كا يحب الصابريف.

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ٹ ٹ ُّ  .ُْ
       مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف

                  َّ جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جل

 ُْٖ - ُْٕآؿ عمراف: 
كما كاف قكؿ ىؤالء الصابريف إال أف قالكا: ربنا اغفر لنا ذنكبنا، كما كقع منا ًمف 
تجاكزو في أمر ديننا، كثبّْت أقدامنا حتى ال نفرَّ مف قتاؿ عدكنا، كانصرنا عمى 

 .تؾ كنبكة أنبيائؾمىف جحد كحداني
فأعطى ا أكلئؾ الصابريف جزاءىـ في الدنيا بالنصر عمى أعدائيـ، كبالتمكيف 
ليـ في األرض، كبالجزاء الحسف العظيـ في ااخرة، كىك جنات النعيـ. كا 

 يحب كؿَّ مىف أحسف عبادتو لربو كمعاممتو لخمقو.
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 حس جس  مخ جخ مح جح ٹ ٹ ُّ  .ُٓ
                         مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

                        َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط

 ُٖٔ: آؿ عمراف

في أمكالكـ بإخراج النفقات الكاجبة كالمستحبَّة،  -أييا المؤمنكف-لىتيٍختىبىريفَّ 
كبالجكائح التي تصيبيا، كفي أنفسكـ بما يجب عميكـ مف الطاعات، كما يحؿُّ 

ب، كذلؾ حتى يتميَّز المؤمف الصادؽ مف بكـ مف جراح أك قتؿ كفىٍقد لألحبا
غيره. كلتىسمعيفَّ مف الييكد كالنصارل كالمشركيف ما يؤذم أسماعكـ مف ألفاظ 

ف تصبركا  عمى ذلؾ كمو، كتتقكا  -أييا المؤمنكف-الشرؾ كالطعف في دينكـ. كا 
ا بمزكـ طاعتو كاجتناب معصيتو، فإف ذلؾ مف األمكر التي ييعـز عمييا، 

 ييا.كينافس ف
 جف مغ  جغ مع جع مظ ٹ ٹ ُّ  .ُٔ
 ََِآؿ عمراف:  َّ حق مف خف حف

يا أييا الذيف صدَّقكا ا كرسكلو كعممكا بشرعو اصبركا عمى طاعة ربكـ، كعمى 
ما ينزؿ بكـ مف ضر كبالء، كصابركا أعداءكـ حتى ال يككنكا أشد صبرنا منكـ، 

ء أف تفكزكا كأقيمكا عمى جياد عدكم كعدككـ، كخافكا ا في جميع أحكالكـ; رجا
 برضاه في الدنيا كااخرة.

  مث زث رث يت ىت نت مت ٹ ٹ ُّ  .ُٕ

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث

 زن رنمم  ام يل ىلمل يك ىك مكلك
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 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني

 جخ محجح مج  حج مث هت متخت حت جت هب

 ِٓالنساء:  َّ  خص حص مس خسحس جس مخ

تكـ كمف ال قدرة لو عمى ميكر الحرائر المؤمنات، فمو أف ينكح غيرىف، مف فتيا
المؤمنات المممككات. كا تعالى ىك العميـ بحقيقة إيمانكـ، بعضكـ مف بعض، 
فتزكجكىف بمكافقة أىميف، كأعطكىف ميكرىف عمى ما تراضيتـ بو عف طيب نفس 
منكـ، متعففات عف الحراـ، غير مجاىرات بالزنى، كال مسرات بو باتخاذ أخالء، 

ـي -الحدّْ فإذا تزكجف كأتيف بفاحشة الزنى فعمييف مف  ٍمدي ال الرٍَّج نصؼ  -كىك الجى
ما عمى الحرائر. ذلؾ الذم أبيح ًمف نكاح اوماء بالصفة المتقدمة إنما أبيح لمف 
خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنى، كشؽ عميو الصبر عف الجماع، كالصبر عف 
نكاح اوماء مع العفة أكلى كأفضؿ. كا تعالى غفكر لكـ، رحيـ بكـ إذ أذف لكـ 

 في نكاحيف عند العجز عف نكاح الحرائر.
 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ٹ ٹ ُّ  .ُٖ
 لك خك حك جك مقحق مف خف حف  جفمغ جغ مع جع
 ّْاألنعاـ:  َّ  مك

كلقد كذَّب الكفاري رسال مف قبمؾ أرسميـ ا تعالى إلى أمميـ كأكذكا في سبيمو، 
فصبركا عمى ذلؾ كمضكا في دعكتيـ كجيادىـ حتى أتاىـ نصر ا. كال مبدؿ 

ات ا، كىي ما أنزؿ عمى نبيو محمد صمى ا عميو كسمـ ًمف كعده إياه لكمم
ًمف خبر مىف كاف قبمؾ مف  -أييا الرسكؿ-بالنصر عمى مىف عاداه. كلقد جاءؾ 
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الرسؿ، كما تحقؽ ليـ مف نصر ا، كما جرل عمى مكذبييـ مف نقمة ا منيـ 
كفي ىذا تسمية لمرسكؿ  كغضبو عمييـ، فمؾ فيمف تقدـ مف الرسؿ أسكة كقدكة.

 صمى ا عميو كسمـ.
 جس مخ جخ مح  جح مج حج ٹ ٹ ُّ  .ُٗ

 مظ حط مضخض حض جض مص خص  حص مس خس حس

 ٕٖاألعراؼ:  َّ جع

ف كاف جماعة منكـ صدَّقكا بالذم أرسمني ا بو، كجماعة لـ يصدّْقكا بذلؾ،  كا 
فانتظركا أييا المكذبكف قضاء ا الفاصؿ بيننا كبينكـ حيف يحؿُّ عميكـ عذابو 

 ىك خير الحاكميف بيف عباده. -جؿَّ كعال-م أنذرتكـ بو. كا الذ
 ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٹ ٹ ُّ  .َِ
 ُِٔاألعراؼ:  َّ  يق ىق يف ىف يث

 إال إيماننا كتصديقنا بحجج ربنا كأدلتو التي -يا فرعكف-كلستى تعيب منا كتنكر 
ممؾ  جاء بيا مكسى كال تقدر عمى مثميا أنت كال أحد آخر سكل ا الذم لو 

ا كثباتا عميو، كتكفَّنا منقاديف  السمكات كاألرض، ربنا أىًفٍض عمينا صبرنا عظيمن
 ألمرؾ متبعيف رسكلؾ.

 هب مب خبحب جب هئ  مئ خئ حئ ٹ ٹ ُّ  .ُِ
 ُِٖاألعراؼ:  َّ جح مج حجمث هت مت  خت حت جت

: استعينكا با عمى فرعكف كقكمو، كاصبركا -مف بني إسرائيؿ-قاؿ مكسى لقكمو 
ف المكاره في أنفسكـ كأبنائكـ. إف األرض كميا  عمى ما نالكـ مف فرعكف م
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يكرثيا مف يشاء مف عباده، كالعاقبة المحمكدة لمف اتقى ا ففعؿ أكامره كاجتنب 
 نكاىيو.

  مح جح مج حج مث هت ٹ ٹ ُّ  .ِِ
 خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ
 مف خف حف جف  مغ جغ مع جعمظ حط مض
 ُّٕاألعراؼ:  َّ  مق حق

لُّكف لمخدمة، مشارؽ األرض كمغاربيا )كىي كأكرثنا بني إسرائيؿ الذيف كانكا ييستىذى 
التي باركنا فييا، بإخراج الزركع كالثمار كاألنيار، كتمت كممة « ( الشاـ»بالد 
الحسنى عمى بني إسرائيؿ بالتمكيف ليـ في األرض; بسبب  -أييا الرسكؿ-ربؾ 

صبرىـ عمى أذل فرعكف كقكمو، كدمَّرنا ما كاف يصنع فرعكف كقكمو مف 
 كالمزارع، كما كانكا يبنكف مف األبنية كالقصكر كغير ذلؾ. العمارات

 خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ِّ
 ْٔاألنفاؿ:  َّ ىن من خن حن جنيم  ىممم

كالتزمكا طاعة ا كطاعة رسكلو في كؿ أحكالكـ، كال تختمفكا فتتفرؽ كممتكـ 
كتختمؼ قمكبكـ، فتضعفكا كتذىب قكتكـ كنصركـ، كاصبركا عند لقاء العدك. إف 

 الصابريف بالعكف كالنصر كالتأييد، كلف يخذليـ.ا مع 
 زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ٹ ٹ ُّ  .ِْ
 مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث
 ٓٔاألنفاؿ:  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





018 
 

يا أييا النبي حيثَّ المؤمنيف بؾ عمى القتاؿ، إف يكف منكـ عشركف صابركف عند 
ف يكف منكـ مائة مجاىدة صابر  ة يغمبكا ألفنا مف لقاء العدك يغمبكا مائتيف منيـ، كا 

الكفار; ألنيـ قكـ ال ًعٍمـ كال فيـ عندىـ لما أعدَّ ا لممجاىديف في سبيمو، فيـ 
 يقاتمكف مف أجؿ العمك في األرض كالفساد فييا.

 ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من ٹ ٹ ُّ  .ِٓ
 جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ  حئ جئ يي
 ٔٔاألنفاؿ:  َّ مج حج مث هتمت خت  حت

ا فيكـ مف الضعؼ، فإف يكف منكـ مائة ااف خفؼ ا عنكـ أييا المؤمنكف لم
ف يكف منكـ ألؼ يغمبكا ألفيف منيـ بإذف ا  صابرة يغمبكا مائتيف مف الكافريف، كا 

 .تعالى. كا مع الصابريف بتأييده كنصره
 لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ٹ ٹ ُّ 
 َُٗ يكنس: َّ مك

ر عمى طاعة كحي ا الذم يكحيو إليؾ فاعمؿ بو، كاصب -أييا الرسكؿ-كاتبع 
    ا تعالى، كعف معصيتو، كعمى أذل مف آذاؾ في تبميغ رسالتو، حتى يقضي 

خير الحاكميف; فإف حكمو مشتمؿ عمى  -عزَّ كجؿ-ا فييـ كفيؾ أمره، كىك 
 العدؿ التاـ.

 مب خب  حب جب هئ مئ خئ ٹ ٹ ُّ  .ِٔ
 جخ مح جح مج  حج مث هت مت ختحت جت هب
 ُُ - َُىكد:  َّ حص مس  خس حس جس مخ
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في دنياه ككسَّعنا عميو في رزقو بعد ضيؽ مف العيش،  كلئف بسطنا لإلنساف
ليقكلىفَّ عند ذلؾ: ذىب الضيؽ عني كزالت الشدائد، إنو لبىًطر بالنعـ، مبالغ في 

 .الفخر كالتعالي عمى الناس
لكف الذيف صبركا عمى ما أصابيـ مف الضراء إيماننا با كاحتسابنا لألجر عنده، 

                  نعمو، ىؤالء ليـ مغفرة لذنكبيـ كأجر كبير  كعممكا الصالحات شكرا  عمى
 في ااخرة.

 نن من زنرن مم ام يل ىل مل ٹ ٹ ُّ  .ِٕ
 َّ مئ خئ حئ جئيي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن

 ْٗىكد: 
عف نكح كقكمو ىي مف أخبار  -أييا الرسكؿ-تمؾ القصة التي قصصناىا عميؾ 

بؿ ىذا البياف، الغيب السالفة، نكحييا إليؾ، ما كنت تعمميا أنت كال قكمؾ ًمف ق
يذائيـ لؾ، كما صبر األنبياء مف قبؿ، إف العاقبة  فاصبر عمى تكذيب قكمؾ كا 

 الطيبة في الدنيا كااخرة لممتقيف الذيف يخشكف ا.
 جت هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ ٹ ٹ ُّ  .ِٖ

 جخ مح جح  مج حج مث هتمت خت حت 
 ُُٓ - ُُْىكد:  َّ مس خس حس جس مخ

فى  -أييا النبي-كأدّْ الصالة   ْـّ كجو طىرى ي النيار في الصباح كالمساء، كفي عمى أت
ساعات مف الميؿ. إفَّ ًفٍعؿى الخيرات يكفّْر الذنكب السالفة كيمحك آثارىا، كاألمر 
 بإقامة الصالة كبياف أف الحسنات يذىبف السيئات، مكعظة لمف اتعظ بيا كتذكر.

عمى الصالة، كعمى ما تىٍمقى مف األذل مف مشركي قكمؾ;  -أييا النبي-كاصبر 
 ا ال يضيع ثكاب المحسنيف في أعماليـ. فإف
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 رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب ٹ ٹ ُّ  .ِٗ

 ُٖيكسؼ:  َّ لك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نثمث زث

ا بدـ غير دـ يكسؼ; ليشيد عمى صدقيـ، فكاف دليال عمى  كجاؤكا بقميصو ممطخن
كذبيـ; ألف القميص لـ ييمىزٍَّؽ. فقاؿ ليـ أبكىـ يعقكب عميو السالـ: ما األمر كما 

ا في يكسؼ، فرأيتمكه حسننا تقكلكف،  بؿ زيَّنت لكـ أنفسكـ األمَّارة بالسكء أمرنا قبيحن
كفعمتمكه، فصبرم صبر جميؿ ال شككل معو ألحد مف الخمؽ، كأستعيف با 

 عمى احتماؿ ما تصفكف مف الكذب، ال عمى حكلي كقكتي.
 هبمب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ ٹ ٹ ُّ  .َّ

                 َّ جخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جت

 ّٖيكسؼ: 

يَّنىت لكـ أنفسكـ األمَّارة بالسكء مكيدة دبَّرتمكىا كما فعمتـ ًمف قبؿ  قاؿ ليـ: بؿ زى
مع يكسؼ، فصبرم صبر جميؿ ال جزع فيو كال شككل معو، عسى ا أف يردَّ 

 -كىـ يكسؼ كشقيقو كأخكىـ الكبير المتخمؼ مف أجؿ أخيو-إليَّ أبنائي الثالثة 
 حكيـ في تدبيره.إنو ىك العميـ بحالي، ال

 ىكمك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث ٹ ٹ ُّ  .ُّ

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك

 َٗيكسؼ:  َّ زي

ؿ ا عمينا،  قالكا: أإنَّؾ ألنت يكسؼ؟ قاؿ: نعـ أنا يكسؼ، كىذا شقيقي، قد تفضَّ
فجمع بيننا بعد الفرقة، إنو مف يتؽ ا، كيصبر عمى المحف، فإف ا ال يذىب 

نما  يجزيو أحسف الجزاء. ثكاب إحسانو، كا 
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 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ٹ ٹ ُّ  .ِّ
 َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت

 ِِالرعد: 

كىـ الذيف صبركا عمى األذل كعمى الطاعة، كعف المعصية طمبنا لرضا ربيـ، 
ْـّ كجكىيا، كأدَّكا مف أمكاليـ زكاتيـ المفركضة، كالنفقات  كأدَّكا الصالة عمى أت

عكف بالحسنة السيئة فتمحكىا، أكلئؾ المستحبة في الخفاء كالعمف، كيدف
 المكصكفكف بيذه الصفات ليـ العاقبة المحمكدة في ااخرة.

 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ٹ ٹ ُّ  .ّّ
 مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىلمل
 ِْ - ِّالرعد:  َّ  ىي ني

تمؾ العاقبة ىي جنات عدف يقيمكف فييا ال يزكلكف عنيا، كمعيـ الصالحكف مف 
ت مف الذككر كاوناث، كتدخؿ المالئكة عمييـ مف كؿ ااباء كالزكجات كالذريا

 باب; لتينئتيـ بدخكؿ الجنة.
ًمٍمتـ مف كؿ سكء بسبب  تقكؿ المالئكة ليـ: سالـ عميكـ، تحية خاصة لكـ، سى

 صبركـ عمى طاعة ا، فًنٍعـى عاقبة الدار الجنة.
 خت حت  جت هب مب خب حب جب ٹ ٹ ُّ  .ّْ

 حس جس مخ جخ محجح  مج حج مث هت مت

 ٓإبراىيـ:  َّ حص مس خس

كلقد أرسمنا مكسى إلى بني إسرائيؿ كأيدناه بالمعجزات الدالة عمى صدقو، كأمرناه 
بأف يدعكىـ إلى اويماف; ليخرجيـ مف الضالؿ إلى اليدل، كيذكّْرىـ بنعـ ا 
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كنقمو في أيامو، إف في ىذا التذكير بيا لىدالالت لكؿ صبَّار عمى طاعة ا، 
ئـ بحقكؽ ا، يشكر ا عمى نعمو، كعف محارمو، كعمى أقداره، شككر قا

 كخصَّيـ بذلؾ; ألنيـ ىـ الذيف يعتبركف بيا، كال يىٍغفيمكف عنيا.
 زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ  .ّٓ
 ُِإبراىيـ:  َّ  نت مت زت رت يبىب نب مب

ككيؼ ال نعتمد عمى ا، كىك الذم أرشدنا إلى طريؽ النجاة مف عذابو باتباع 
ذائكـ لنا بالكالـ السيئ كغيره، كعمى ا كحده أحكاـ دينو؟ كلنصبرفَّ عمى إي

 يجب أف يعتمد المؤمنكف في نصرىـ، كىزيمة أعدائيـ.
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹ ٹ ُّ  .ّٔ
 نب مب زبرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زترت يب ىب
 ُِإبراىيـ:  َّ ىث

ليحكـ كخرجت الخالئؽ مف قبكرىـ، كظيركا كميـ يكـ القيامة  الكاحد القيار; 
ا، نأتمر بأمركـ، فيؿ أنتـ  بينيـ، فيقكؿ األتباع لقادتيـ: إنَّا كنَّا لكـ في الدنيا أتباعن

 دافعكف عنا مف عذاب ا شيئنا كما كنتـ تىًعدكننا؟ -اليكـ-
فيقكؿ الرؤساء: لك ىدانا ا إلى اويماف ألرشدناكـ إليو، كلكنو لـ يكفقنا، فضممنا 

زىع كالصبر عميو، فميس لنا ميرب مف العذاب كأضممناكـ، يستكم عمينا  كعميكـ الجى
 كال منجى.
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 لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٹ ٹ ُّ  .ّٕ

 خن حن جن مم  خم حم جمهل مل خل حلجل مك

 ِْ - ُْالنحؿ:  َّ  جه هن من

كالذيف ترككا ديارىـ ًمف أجؿ ا، فياجركا بعدما كقع عمييـ الظمـ، لنسكننيـ في 
ف ثكابيـ فييا الجنة. لك كاف المتخمفكف الدنيا دارنا حسنة، كألجر ااخرة أكبر; أل

عف اليجرة يعممكف عمـ يقيف ما عند ا مف األجر كالثكاب لممياجريف في سبيمو، 
 ما تخمَّؼ منيـ أحد عف ذلؾ.

ىؤالء المياجركف في سبيؿ ا ىـ الذيف صبركا عمى أكامر ا كعف نكاىيو 
 استحقكا ىذه المنزلة العظيمة.كعمى أقداره المؤلمة، كعمى ربيـ كحده يعتمدكف، ف

 يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ  .ّٖ

 ٔٗ النحؿ: َّيت ىت  نت مت زت رت

ما عندكـ مف حطاـ الدنيا يذىب، كما عند ا لكـ مف الرزؽ كالثكاب ال يزكؿ. 
ثكابيـ بأحسف  -كمنيا الكفاء بالعيد-كلنيًثيبفَّ الذيف تحمَّمكا مشاؽ التكاليؼ 

ال.أعماليـ، فنعطييـ عمى أدناىا  ، كما نعطييـ عمى أعالىا تفضُّ
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٹ ٹ ُّ  .ّٗ
 َّ جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص

 َُُالنحؿ: 
الذيف عذَّبيـ المشرككف، حتى كافقكىـ «  مكة »ثـ إف ربؾ لممستضعفيف في 

عمى ما ىـ عميو ظاىرنا، ففتنكىـ بالتمفظ بما يرضييـ، كقمكبيـ مطمئنة باويماف، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





023 
 

، ثـ جاىدكا في سبيؿ ا، كصبركا « المدينة »ىاجركا إلى كلمَّا أمكنيـ الخالص 
 لىغفكر ليـ، رحيـ بيـ. -مف بعد تكبتيـ-عمى مشاؽ التكاليؼ، إف ربؾ 

 خك حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ ٹ ٹ ُّ  .َْ
 ُِٕالنحؿ:  َّ  خل حل جل مك لك

عمى ما أصابؾ ًمف أذل في ا حتى يأتيؾ الفرج، كما  -أييا الرسكؿ-كاصبر 
               فيك الذم يعينؾ عميو كيثبتؾ، كال تحزف عمى مىف خالفؾ صبرؾ إال با، 

              كلـ يستجب لدعكتؾ، كال تغتـ ًمف مكرىـ ككيدىـ; فإف ذلؾ عائد عمييـ 
 بالشر كالكباؿ.

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ُْ
 حي جي يهىه  مه جه ين ىن من خن حن جنيم ىم
 ِٖالكيؼ:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

مع أصحابؾ ًمف فقراء المؤمنيف الذيف يعبدكف ربيـ  -ييا النبيأ-كاصبر نفسؾ 
كحده، كيدعكنو في الصباح كالمساء، يريدكف بذلؾ كجيو، كاجمس معيـ 
كخالطيـ، كال تصرؼ نظرؾ عنيـ إلى غيرىـ مف الكفار ورادة التمتع بزينة 

عمى طاعة الحياة الدنيا، كال تيًطٍع مف جعمنا قمبو غافال عف ذكرنا، كآثىرى ىكاه 
ا. ا كىالكن                                                                                           مكاله، كصار أمره في جميع أعمالو ضياعن

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٹ ٹ ُّ  .ِْ
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني
 ٗٔ - ٔٔالكيؼ:  َّ جت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





024 
 

عميو مكسى، كقاؿ لو: أتأذف لي أف أتبعؾ; لتعممني مف العمـ الذم عممؾ فسمَـّ 
 ا إياه ما أسترشد بو كأنتفع؟

ًضر: إنؾ  لف تطيؽ أف تصبر عمى اتباعي كمالزمتي.  -يا مكسى-قاؿ لو الخى
 ككيؼ لؾ الصبر عمى ما سأفعمو مف أمكر تخفى عميؾ مما عممنيو ا تعالى؟

شاء ا صابرنا عمى ما أراه منؾ، كال أخالؼ لؾ أمرنا قاؿ لو مكسى: ستجدني إف 
 تأمرني بو.

  مظ حط مضخض حض جض مص خص حص مس ٹ ٹ ُّ  .ّْ
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 ِٕ - ُٕالكيؼ:  َّ مك لك

 فانطمقا يمشياف عمى الساحؿ، فمرت بيما سفينة، فطمبا مف أىميا أف يركبا معيـ،
ا مف السفينة ف  ًضر لكحن ٍقتى السفينة; فمما ركبا قىمىعى الخى رى خرقيا، فقاؿ لو مكسى: أىخى

 لتيغًرؽ أىمىيا، كقد حممكنا بغير أجر؟ لقد فعمت أمرنا منكرنا.
ًضر: لقد قمت لؾ مف أكؿ األمر: إنؾ لف تستطيع الصبر               قاؿ لو الخى

 عمى صحبتي.
 هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ٹ ٹ ُّ  .ْْ
 خم حم جم يل ىل مل خل  مث هت مت هب مب هئ مئ
 ٕٓ - ْٕ: الكيؼ َّ يم ىم مم

ًضر عذره، ثـ خرجا مف السفينة، فبينما ىما يمشياف عمى الساحؿ إذ  فقبؿ الخى
ًضر، فأنكر مكسى عميو كقاؿ: كيؼ  ا يمعب مع الغمماف، فقتمو الخى أبصرا غالمن
ا، حتى تستحؽ القتؿ بيا؟ لقد  ا طاىرة لـ تبمغ حدَّ التكميؼ، كلـ تقتؿ نفسن قتمت نفسن

ٍمتى أمرنا منكرنا عظ ا.فىعى  يمن
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ًضر لمكسى معاتبنا كمذكرنا: ألـ أقؿ لؾ إنؾ لف تستطيع معي صبرنا عمى  قاؿ الخى
ٍبرنا؟  ما ترل مف أفعالي مما لـ تحط بو خي

 ىق يف ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ٹ ٹ ُّ  .ْٓ
 ٖٕالكيؼ:  َّ لك اك يق

ًضر لمكسى: ىذا كقت الفراؽ بيني كبينؾ، سأخبرؾ بما أنكرت عميَّ مف  قاؿ الخى
              كالتي لـ تستطع صبرنا عمى ترؾ السؤاؿ عنيا كاونكار  أفعالي التي فعمتيا،

 عميَّ فييا.
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٹ ٹ ُّ  .ْٔ
 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 جل مك لكخك حك  جك مق حقمف خف حف جف مغ

 ِٖالكيؼ:  َّ جم هل مل خل حل

ٍيمىو حتى استكل فإنو كاف لغالميف يتيميف في القرية  كأما الحائط الذم عدَّلتي مى
ا الجدار، ككاف تحتو كنز ليما مف الذىب كالفضة، ككاف أبكىما رجال التي فيي

ا، فأراد ربؾ أف يكبىرا كيبمغا قكتيما، كيستخرجا كنزىما رحمة مف ربؾ بيما،  صالحن
نما  كما فعمتي يا مكسى جميع الذم رأيتىني فعمتيو عف أمرم كمف تمقاء نفسي، كا 

بابو ىك عاقبة األمكر التي لـ تستطع فعمتو عف أمر ا، ذلؾ الذم بىيٍَّنتي لؾ أس
 صبرنا عمى ترؾ السؤاؿ عنيا كاونكار عميَّ فييا.

  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ْٕ
 ٓٔمريـ:  َّ خن حن جن يم
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فيك ا رب السمكات كاألرض كما بينيما، كمالؾ ذلؾ كمو كخالقو كمدبره، فاعبده 
ف تبعؾ، ليس  -أييا النبي  -كحده  كمثمو شيء في كاصبر عمى طاعتو أنت كمى

 ذاتو كأسمائو كصفاتو كأفعالو.
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٹ ٹ ُّ  .ْٖ
 َّ رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مكلك اك يق

 َُّطو: 

عمى ما يقكلو المكذبكف بؾ مف أكصاؼ كأباطيؿ،  -أييا الرسكؿ  -فاصبر 
كسبّْح بحمد ربؾ في صالة الفجر قبؿ طمكع الشمس، كفي صالة العصر قبؿ 

ي ساعات الميؿ، كسبح بحمد ربؾ أطراؼ النيار غركبيا، كفي صالة العشاء ف
 -إذ كقتيا طرؼ النصؼ األكؿ كالنصؼ الثاني مف النيار-في صالة الظير 

 كفي صالة المغرب ; كي تثاب عمى ىذه األعماؿ بما تىٍرضى بو.
 مح جحمج حج مث هتمت خت  حت جت هب ٹ ٹ ُّ  .ْٗ
 ُِّطو:  َّ  حس جس مخجخ

مى أدائيا، ال نسألؾ ماال، نحف أىمؾ بالصالة، كاصطبر ع -أييا النبي  -كىٍأميٍر 
 نرزقؾ كنعطيؾ. كالعاقبة الصالحة في الدنيا كااخرة ألىؿ التقكل.

 َّ ىت نت مت زترت يب ىب نب ٹ ٹ ُّ  .َٓ

 ٖٓاألنبياء: 

دريس كذا الكفؿ، كؿ ىؤالء مف الصابريف عمى طاعة ا  كاذكر إسماعيؿ كا 
 اء الجميؿ.سبحانو كتعالى، كعف معاصيو، كعمى أقداره، فاستحقكا الذكر بالثن
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 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٹ ٹ ُّ  .ُٓ

 ّٓ الحج: َّ ني مي  زي ري ٰى ين

ىؤالء المتكاضعكف الخاشعكف ًمف صفاتيـ أنيـ إذا ذيًكر ا كحده خافكا عقابو، 
ذا أصابيـ بأس كشدة صبركا عمى ذلؾ مؤمميف الثكاب مف ا  ًذركا مخالفتو، كا  كحى

كف مما رزقيـ ا في الكاجب عز كجؿ، كأدٍَّكا الصالة تامة، كىـ مع ذلؾ ينفق
بىٍت عمييـ نفقتو، كفي سبيؿ ا، كالنفقات  عمييـ ًمف زكاة كنفقة عياؿ، كمىف كىجى

 المستحبة.
 رث يت ىت نت مت زت  رت  ٹ ٹ ُّ  .ِٓ

 َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث

 ُُُ - َُُالمؤمنكف: 

فاشتغمتـ باالستيزاء بيـ حتى نسيتـ ذكر ا، فبقيتـ عمى تكذيبكـ، كقد كنتـ 
ضحككف منيـ سخرية كاستيزاء. إني جزيت ىذا الفريؽ مف عبادم المؤمنيف ت

 الفكز بالجنة; بسبب صبرىـ عمى األذل كطاعة ا.
  حط مض خض حض جض مص خص حص ٹ ٹ ُّ  .ّٓ
 مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ
 َِالفرقاف:  َّ خك حك جك مقحق

ا ًمف رسمنا إال كانكا بشرنا، يأكمكف الطعاـ، -أييا الرسكؿ  -كما أرسمنا قبمؾ   أحدن
لبعض ابتالء كاختبارنا  -أييا الناس-كيمشكف في األسكاؽ. كجعمنا بعضكـ 

باليدل كالضالؿ، كالغنى كالفقر، كالصحة كالمرض، ىؿ تصبركف، فتقكمكا بما 
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أكجبو ا عميكـ، كتشكركا لو، فيثيبكـ مكالكـ، أك ال تصبركف فتستحقكا العقكبة؟ 
 ك يصبر، كبمف يكفر أك يشكر.بصيرنا بمف يجزع أ -أييا الرسكؿ  -ككاف ربؾ 

 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٹ ٹ ُّ  .ْٓ
       َّ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مصخص

 ِْالفرقاف: 

إنو قارب أف يصرفنا عف عبادة أصنامنا بقكة حجتو كبيانو، لكال أف ثىبىٍتنا عمى 
عبادتيا، كسكؼ يعممكف حيف يركف ما يستحقكف مف العذاب: مىف أضؿ ديننا أىـ 

 أـ محمد؟
 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ٹ ٹ ُّ  .ٓٓ
 هت  مت خت حت جت هب مب خب  حب جب
 ٕٓ - ْٕالفرقاف:  َّ جح مج حج مث

كالذيف يسألكف ا تعالى قائميف: ربنا ىب لنا ًمف أزكاجنا كذريَّاتنا ما تىقىرُّ بو 
 أعيننا، كفيو أنسنا كسركرنا، كاجعمنا قدكة ييقتدل بنا في الخير.

ف، يثابكف أعمى منازؿ أكلئؾ الذيف اتصفكا بالصفات السابقة مف عباد الرحم
ييمىقٍَّكف في الجنة التحية  الجنة; برحمة ا كبسبب صبرىـ عمى الطاعات، كسى
ا ًمف  كالتسميـ مف المالئكة، كالحياة الطيبة كالسالمة ًمفى اافات، خالديف فييا أبدن

ا يقيمكف بو، ال يبغكف عنيا تحكال. كف فيو كمقامن سينىٍت مستقرنا يىًقرُّ  غير مكت، حى
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه  ٹ ُّ ٹ .ٔٓ
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ْٓ - ّٓالقصص:  َّ نب مب زب رب  يئ
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ذا يتمى ىذا القرآف عمى الذيف آتيناىـ الكتاب، قالكا: صدَّقنا بو، كعممنا بما فيو،  كا 
إنو الحؽ مف عند ربنا، إنا كنا مف قبؿ نزكلو مسمميف مكحديف، فديف ا كاحد، 

 كىك اوسالـ.
ٍت صفتييـ ييؤتىٍكف ثكاب عمميـ مرتيف: عمى اويماف بكتابيـ،  ىؤالء الذيف تقدَّمى

كعمى إيمانيـ بالقرآف بما صبركا، كمف أكصافيـ أنيـ يدفعكف السيئة بالحسنة، 
ذا سمع ىؤالء القكـ الباطؿ مف  كمما رزقناىـ ينفقكف في سبيؿ الخير كالبر. كا 

نا ال نحيد عنيا، كلكـ أعمالكـ ككزرىا القكؿ لـ ييٍصغكا إليو، كقالكا: لنا أعمال
عميكـ، فنحف ال نشغؿ أنفسنا بالرد عميكـ، كال تسمعكف منَّا إال الخير، كال 
نخاطبيـ بمقتضى جيمكـ; ألننا ال نريد طريؽ الجاىميف كال نحبيا. كىذا مف خير 

 ما يقكلو الدعاة إلى ا.
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ٹ ٹ ُّ  .ٕٓ
 َٖصص: الق َّ ىل مل يك ىك مكلك اك  يق

كقاؿ الذيف أكتكا العمـ با كشرعو كعرفكا حقائؽ األمكر لمذيف قالكا: يا ليت لنا 
مثؿ ما أكتي قاركف: كيمكـ اتقكا ا كأطيعكه، ثكابي ا لمف آمف بو كبرسمو، 
كعمؿ األعماؿ الصالحة، خيره مما أكتي قاركف، كال يىتىقىبَّؿ ىذه النصيحة كيكفَّؽ 

 ال مىف يجاىد نفسو، كيصبر عمى طاعة ربو، كيجتنب معاصيو.إلييا كيعمؿ بيا إ
 ىف يث ىث نث مث زث  رث ٹ ٹ ُّ  .ٖٓ
  مم ام يل ىل مل يكىك مك لك اك يق  ىق يف
 ٗٓ - ٖٓالعنكبكت:  َّ نن من زن رن

كالذيف صدَّقكا با كرسكلو كعممكا ما أيمركا بو مف الصالحات لننزلنَّيـ مف الجنة 
ا، ًنٍعـى جزاء العامميف بطاعة غرفنا عالية تجرم مف تحتيا األنيار، ماكثيف فيي ا أبدن
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ا ىذه الغرؼ في جنات النعيـ. إف تمؾ الجنات المذككرة لممؤمنيف الذيف صبركا 
 عمى عبادة ا، كتمسككا بدينيـ، كعمى ا يعتمدكف في أرزاقيـ كجياد أعدائيـ.

 َّ ٰه مه جه هن من خنحن جن مم  خم حم ٹ ٹ ُّ  .ٗٓ

 :  َٔالرـك

نالؾ ًمف أذل قكمؾ كتكذيبيـ لؾ، إف ما كعدؾ عمى ما ي -أييا الرسكؿ-فاصبر 
ا بو مف نصر كتمكيف كثكاب حؽ ال شؾ فيو، كال يستفزَّنَّؾ عف دينؾ الذيف ال 

 يكقنكف بالميعاد، كال يصدّْقكف بالبعث كالجزاء.
 جع مظ حط مض  خض حض جض مص ٹ ٹ ُّ  .َٔ
 ُٕلقماف:  َّ جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع

كطيا ككاجباتيا، كٍأمر بالمعركؼ، كاٍنو عف يا بنيَّ أقـ الصالة تامة بأركانيا كشر 
المنكر بمطؼو كليفو كحكمة بحسب جيدؾ، كتحمَّؿ ما يصيبؾ مف األذل مقابؿ 
أمرؾ بالمعركؼ كنييؾ عف المنكر، كاعمـ أف ىذه الكصايا مما أمر ا بو مف 

 األمكر التي ينبغي الحرص عمييا.
 زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ٹ ٹ ُّ  .ُٔ
 ُّلقماف:  َّ اك يق ىق يف ىف يث  ىث نثمث

أف السفف تجرم في البحر بأمر ا نعمة منو عمى خمقو;  -أييا المشاىد-ألـ تر 
ليريكـ مف عبره كحججو عميكـ ما تعتبركف بو؟ إف في جٍرم السفف في البحر 

 لىدالالت لكؿ صبَّار عف محاـر ا، شككر لنعمو.
 مت زترت يب ىب  نب مب زب رب ٹ ٹ ُّ  .ِٔ
 ِْالسجدة:  َّ ىت نت
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ُـّ بيـ الناس، كيدعكنيـ إلى كجعمنا مف  بني إسرائيؿ ىداة كدعاة إلى الخير، يأت
نما نالكا ىذه الدرجة العالية حيف صبركا عمى  التكحيد كعبادة ا كحده كطاعتو، كا 
أكامر ا، كترؾ زكاجره، كالدعكة إليو، كتحمُّؿ األذل في سبيمو، ككانكا بتيات ا 

 كحججو مصدقيف عمى كجو اليقيف.
  يي ىي ني مي زي  ُّ ٹ ٹ .ّٔ
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 جت هب  مب خب حب
 حج مث هت مت  خت حت
       َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

 ّٓاألحزاب: 

دّْقيف كالمصدّْقات كالمطيعيف   إف المنقاديف ألكامر ا كالمنقادات، كالمصى
كرسكلو كالمطيعات، كالصادقيف في أقكاليـ كالصادقات، كالصابريف عف الشيكات 

مكاره كالصابرات، كالخائفيف مف ا كالخائفات، كعمى الطاعات كعمى ال
كالمتصدقيف بالفرض كالنٍَّفؿ كالمتصدقات، كالصائميف في الفرض كالنٍَّفؿ 
كالصائمات، كالحافظيف فركجيـ عف الزنى كمقدماتو، كعف كشؼ العكرات 

مغفرة  كالحافظات، كالذاكريف ا كثيرنا بقمكبيـ كألسنتيـ كالذاكرات، أعدَّ ا ليؤالء
ا، كىك الجنة.  لذنكبيـ كثكابنا عظيمن

  ىن نن من زن رن مم ام يل ٹ ٹ ُّ  .ْٔ

                      َّ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى ين

 ُٗسبأ: 
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فبطغيانيـ ممُّكا الراحة كاألمف كرغد العيش، كقالكا: ربنا اجعؿ قيرانا متباعدة; ليبعد 
سيـ بكفرىـ فأىمكناىـ، سفرنا بينيا، فال نجد قرل عامرة في طريقنا، كظممكا أنف

كجعمناىـ عبرنا كأحاديث لمف يأتي بعدىـ، كفىرَّقناىـ كؿ تفريؽ كخربت بالدىـ، إف 
 لىعبرة لكؿ صبَّار عمى المكاره كالشدائد، شككر لنعـ ا تعالى.«  بسبأ »فيما حؿ 

 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ٹ ٹ ُّ  .ٓٔ
 مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جههن من خن حن
 َُِالصافات:  َّ مت هب

ًبر إسماعيؿ كمشى مع أبيو قاؿ لو أبكه: إني أرل في المناـ أني أذبحؾ،  فمما كى
كرؤيا األنبياء حؽ( فقاؿ إسماعيؿ ميٍرضينا ربو، بارِّا بكالده، معيننا لو  فما رأيؾ؟ )

 -إف شاء ا-عمى طاعة ا: أمض ما أمرؾ ا بو ًمف ذبحي، ستجدني 
 صابرنا طائعنا محتسبنا.

 مث زثرث يت ىت نت مت زت  رت يب ٹ ٹ ُّ  .ٔٔ
 َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث

 ٕ - ٔص: 
كانطمؽ رؤساء القكـ ككبراؤىـ يحرّْضكف قكميـ عمى االستمرار عمى الشرؾ 
كالصبر عمى تعدد االية، كيقكلكف إف ما جاء بو ىذا الرسكؿ شيء مدبَّر يقصد 

ف قريش، كال في منو الرئاسة كالسيادة، ما سمعنا بما يدعك إليو في ديف آبائنا م
 النصرانية، ما ىذا إال كذب كافتراء.

  خنحن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ٕٔ
 ُٖ - ُٕص:  َّ يه ىه مه جه ين ىن من
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عمى ما يقكلكنو مما تكره، كاذكر عبدنا داكد صاحب القكة  -أييا الرسكؿ-اصبر 
عمى أعداء ا كالصبر عمى طاعتو، إنو تكَّاب كثير الرجكع إلى ما يرضي ا. 

في ىذا تسمية لمرسكؿ صمى ا عميو كسمـ. إنا سخَّرنا الجباؿ مع داكد يسبّْحف ك 
 بتسبيحو أكؿ النيار كآخره، كسخرنا الطير معو مجمكعة تسبّْح، كتطيع تبعنا لو.

  خيحي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن ٹ ٹ ُّ  .ٖٔ
 ْْص:  َّ ٰذ يي ىي مي

، فال تحنث; كقمنا لو: خذ بيدؾ حيزمة شماريخ، فاضرب بيا زكجؾ إبرارنا بيمينؾ
إذ أقسـ ليضربنَّيا مائة جمدة إذا شفاه ا، لمَّا غضب عمييا مف أمر يسير أثناء 
مرضو، ككانت امرأة صالحة، فرحميا ا كرحمو بيذه الفتكل. إنا كجدنا أيكب 

اع إلى طاعة ا.  صابرنا عمى البالء، ًنعـ العبد ىك، إنو رجَّ

 جه هن منخن حن جن  مم خم حم ٹ ٹ ُّ  .ٗٔ

 مث هت مت هب مب هئمئ هي مي  خيحي جي مهٰه

 َُالزمر:  َّ هث

لعبادم المؤمنيف با كرسكلو: اتقكا ربكـ بطاعتو كاجتناب  -أييا النبي-قؿ 
معصيتو. لمذيف أحسنكا في ىذه الدينا بعبادة ربيـ كطاعتو حسنة في ااخرة، 
كىي الجنة، كحسنة في الدنيا مف صحة كرزؽ كنصر كغير ذلؾ. كأرض ا 

إلى حيث تعبدكف ربكـ، كتتمكنكف مف إقامة دينكـ. إنما  كاسعة، فياًجركا فييا
ييعطىى الصابركف ثكابيـ في ااخرة بغير حٌد كال عٌد كال مقدار، كىذا تعظيـ لجزاء 

 الصابريف كثكابيـ.
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 لك اك يق  ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ  .َٕ
 ٓٓغافر:  َّ ىل  مل يك ىك مك

كٍعدينا عمى أذل المشركيف، فقد كعدناؾ بإعالء كممتؾ، ك  -أييا الرسكؿ-فاصبر 
ـٍ عمى تنزيو ربؾ عمَّا ال يميؽ بو، في آخر  حؽ ال يتخمؼ، كاستغفر لذنبؾ، كدي

 النيار كأكلو.
 حم جم هل  مل خلحل جل مك لك خك ٹ ٹ ُّ  .ُٕ
 ٕٕغافر:  َّ  خن حن جن مم خم

كامض في طريؽ الدعكة، إف كعد ا حؽ، كسييٍنًجز لؾ  -أييا الرسكؿ-فاصبر 
د ىؤالء المشركيف مف العذاب، أك ما كعدؾ، فإما نرينَّؾ في حياتؾ بعض الذم نع

نتكفينَّؾ قبؿ أف يحؿَّ ذلؾ بيـ، فإلينا مصيرىـ يكـ القيامة، كسنذيقيـ العذاب 
 الشديد بما كانكا يكفركف.

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٹ ٹ ُّ  .ِٕ
 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب
 ِْ - ِِفصمت:  َّ اك يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث

                تىٍخفكف عند ارتكابكـ المعاصي; خكفنا مف أف يشيد عميكـ سمعكـ كما كنتـ تىسٍ 
                كال أبصاركـ كال جمكدكـ يكـ القيامة، كلكف ظننتـ بارتكابكـ المعاصي أف ا 
           ال يعمـ كثيرنا مف أعمالكـ التي تعصكف ا بيا. كذلكـ ظنكـ السيّْئ الذم

               كـ أىمككـ، فأكردكـ النار، فأصبحتـ اليكـ مف الخاسريف الذيف ظننتمكه برب
ف يسألكا  خسركا أنفسيـ كأىمييـ. فإف يصبركا عمى العذاب فالنار مأكاىـ، كا 
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               الرجكع إلى الدنيا; ليستأنفكا العمؿ الصالح ال ييجابكا إلى ذلؾ، كال تيقبؿ
 ليـ أعذار.

 مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث ٹ ٹ ُّ  .ّٕ
 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
 ّٓ - ّْفصمت:  َّ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين

كال تستكم حسنة الذيف آمنكا با، كاستقامكا عمى شرعو، كأحسنكا إلى خمقو، 
 -أييا الرسكؿ-كسيئة الذيف كفركا بو كخالفكا أمره، كأساؤكا إلى خمقو. ادفع 

ف أساء إليؾ، كقابؿ إس حسانؾ مى اءتو لؾ باوحساف إليو، فبذلؾ بعفكؾ كحممؾ كا 
                يصير المسيء إليؾ الذم بينؾ كبينو عداكة كأنو قريب لؾ شفيؽ عميؾ. 
كما ييكفَّؽ ليذه الخصمة الحميدة إال الذيف صبركا عمى المكاره كاألذل، كحممكا 
     أنفسيـ عمى ما يحبو ا، كما ييكفَّؽ ليا إال ذك نصيب كافر مف السعادة في

 الدنيا كااخرة.
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ْٕ
 َّ  خي حي جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن  جن

 ّّ - ِّالشكرل: 
كمف آياتو الدالة عمى قدرتو الباىرة كسمطانو القاىر السفف العظيمة كالجباؿ 
تجرم في البحر. إف يشأ ا الذم أجرل ىذه السفف في البحر ييسكف الريح، فتىٍبؽى 

ٍرم ىذه السفف ككقكفيا في السفف سكاكف عمى  ظير البحر ال تجرم، إف في جى
ا بيّْنة عمى قدرة ا لكؿ صبار عمى طاعة ا،  البحر بقدرة ا لىعظات كحججن

 كعف المعاصي، كعمى أقدار ا المؤلمة، شككر لنعمو كأفضالو.
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        َّ حم جم هل مل خل حل جل مك ٹ ٹ ُّ  .ٕٓ

 ّْالشكرل: 
وساءة بالعفك كالصفح كالسَّتر، إف ذلؾ مف عزائـ كلمف صبر عمى األذل، كقابؿ ا

يال كثناءن ز األمكر المشككرة كاألفعاؿ الحميدة التي أمر ا بيا، كرتَّب ليا ثكابنا ج
ا.  حميدن

 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٹ ٹ ُّ  .ٕٔ
 حن جنمم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جكمق
 ّٓاألحقاؼ:  َّ جه هن من خن

 ذل قكمؾ المكذبيف لؾ، كما صبرعمى ما أصابؾ ًمف أ -أييا الرسكؿ-فاصبر 
براىيـ كمكسى -أكلك العـز مف الرسؿ مف قبمؾ   كىـ، عمى المشيكر: نكح كا 

كال تستعجؿ لقكمؾ العذاب; فحيف يقع كيركنو كأنيـ لـ  -كعيسى كأنت منيـ
يمكثكا في الدنيا إال ساعة مف نيار، ىذا بالغ ليـ كلغيرىـ. كال ييٍيمىؾي بعذاب ا 

 خارجكف عف أمره كطاعتو.إال القكـ ال
 جي يه ىه  مه جه ين ٹ ٹ ُّ  .ٕٕ
 ُّمحمد:  َّ خي حي

بالقتاؿ كالجياد ألعداء ا حتى يظير ما عممو  -أييا المؤمنكف-كلنختبرنكـ 
سبحانو في األزؿ; لنميز أىؿ الجياد منكـ كالصبر عمى قتاؿ أعداء ا، كنختبر 

 أقكالكـ كأفعالكـ، فيظير الصادؽ منكـ مف الكاذب.
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 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع  ٹ ٹ ُّ .ٖٕ
  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق
 ٓ - ْالحجرات:  َّ خن

مف كراء حجراتؾ بصكت مرتفع، أكثرىـ ليس ليـ  -أييا النبي-إف الذيف ينادكنؾ 
 ، مف العقؿ ما يحمميـ عمى حسف األدب مع رسكؿ ا صمى ا عميو كسمَـّ

ليـ عند ا; ألف ا قد  كتكقيره. كلك أنيـ صبركا حتى تخرج إلييـ لكاف خيرنا
أمرىـ بتكقيرؾ، كا غفكر لما صدر عنيـ جيال منيـ مف الذنكب كاوخالؿ 

 بااداب، رحيـ بيـ حيث لـ يعاجميـ بالعقكبة.
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٹ ٹ ُّ  .ٕٗ
  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 ّٗ - ّٖؽ:  َّ مث زث رث يت ىت

مف أصناؼ المخمكقات في ستة كلقد خمقنا السمكات السبع كاألرض كما بينيما 
ب. كفي ىذه القدرة العظيمة دليؿ  أياـ، كما أصابنا مف ذلؾ الخمؽ تعب كال نىصى

 -أييا الرسكؿ-عمى إحياء المكتى مف باب أكلى. فاصبر  -سبحانو-عمى قدرتو 
ا لو صالة  عمى ما يقكلو المكذبكف، فإف ا ليـ بالمرصاد، كصؿّْ لربؾ حامدن

 .لشمس كصالة العصر قبؿ الغركبالصبح قبؿ طمكع ا
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .َٖ
 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم

 ُٕ - ُٓالطكر:  َّ يي ىي
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أفسحر ما تشاىدكنو مف العذاب أـ أنتـ ال تنظركف؟ ذكقكا حرَّ ىذه النار، 
فَّؼ عنكـ العذاب،  فاصبركا عمى ألميا كشدتيا، أك ال تصبركا عمى ذلؾ، فمف ييخى

جكا منيا، سكاء عميكـ صبرتـ أـ لـ تصبركا، إنما تيجزكف ما كنتـ تعممكف كلف تخر 
في الدنيا. إف المتقيف في جنات كنعيـ عظيـ، يتفكيكف بما آتاىـ ا مف النعيـ 

 .مف أصناؼ المالذّْ المختمفة
 جه هن من  خن حنجن مم خم حم جم ٹ ٹ ُّ  .ُٖ
 ْٗ - ْٖالطكر:  َّ هي مي خي حي جي ٰه مه

مَّمؾ مف الرسالة، كعمى ما يمحقؾلحكـ رب -أييا الرسكؿ-كاصبر   ؾ كأمره فيما حى
مف أذل قكمؾ، فإنؾ بمرأل منا كحفظ كاعتناء، كسبّْح بحمد ربؾ حيف تقكـ إلى  

 الصالة، كحيف تقكـ مف نكمؾ، 
كمف الميؿ فسبّْح بحمد ربؾ كعظّْمو، كصؿّْ لو، كافعؿ ذلؾ عند صالة الصبح 

 كقت إدبار النجكـ.
 صفة العينيف  تعالى بما يميؽ بو، دكف تشبيو بخمقو أككفي ىذه ااية إثبات ل

تكييؼ لذاتو، سبحانو كبحمده، كما ثبت ذلؾ بالسنة، كأجمع عميو سمؼ األمة،  
 كالمفظ كرد ىنا بصيغة الجمع لمتعظيـ.

                                يه ىهمه جه ين ىن من ٹ ٹ ُّ  .ِٖ

                           ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي

                       ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب

 ْٖ - ْْالقمـ: 
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ف يكذّْب بيذا القرآف، فإف عميَّ جزاءىـ كاالنتقاـ منيـ،  -أييا الرسكؿ-فذرني  كمى
ا ليـ مف حيث ال يشعركف أنو سبب  سنمدىـ باألمكاؿ كاألكالد كالنعـ; استدراجن

ا. إف كيدم بأىؿ الكفر  وىالكيـ،               كأيميميـ كأيطيؿ أعمارىـ; ليزدادكا إثمن
 قكمّّ شديد. 
ىؤالء المشركيف أجرا دنيكيا عمى تبميغ الرسالة فيـ ًمف  -أييا الرسكؿ-أـ تسأؿ 

غرامة ذلؾ مكمَّفكف ًحٍمال ثقيال؟ بؿ أعندىـ عمـ الغيب، فيـ يكتبكف عنو ما 
 أنيـ أفضؿ منزلة عند ا ًمف أىؿ اويماف بو؟ يحكمكف بو ألنفسيـ ًمف

لما حكـ بو ربؾ كقضاه، كمف ذلؾ إمياليـ كتأخير  -أييا الرسكؿ-فاصبر 
في غضبو  -عميو السالـ-نصرتؾ عمييـ، كال تكف كصاحب الحكت، كىك يكنس 

 كعدـ صبره عمى قكمو، حيف نادل ربو،
أف تداركو نعمة ًمف ربو بتكفيقو  كىك مممكء غمِّا طالبنا تعجيؿ العذاب ليـ، لكال 

لمتكبة كقىبكليا لىطيًرح ًمف بطف الحكت باألرض الفضاء الميمكة، كىك آتو بما يالـ 
عميو، فاصطفاه ربو لرسالتو، فجعمو مف الصالحيف الذيف صمحت نياتيـ كأقكاليـ 

 كأعماليـ.
 َّحق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٹ ٹ ُّ  .ّٖ

 ٕ - ٓالمعارج: 
عمى استيزائيـ كاستعجاليـ العذاب، صبرنا ال جزع فيو،  -أييا الرسكؿ-فاصبر 

كال شككل منو لغير ا. إف الكافريف يستبعدكف العذاب كيركنو غير كاقع، كنحف 
 نراه كاقعنا قريبنا ال محالة.

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ٹ ٹ ُّ  .ْٖ
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 َُ - ٖالمزمؿ:  َّ ىك مك
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ا في عبادتؾ، اسـ ربؾ،  -أييا النبي-كاذكر  ا تامن فادعو بو، كانقطع إليو انقطاعن
كتككؿ عميو. ىك مالؾ المشرؽ كالمغرب ال معبكد بحؽ إال ىك، فاعتمد عميو، 
كفكّْض أمكرؾ إليو. كاصبر عمى ما يقكلو المشرككف فيؾ كفي دينؾ، كخالفيـ في 

 أفعاليـ الباطمة، مع اوعراض عنيـ، كترؾ االنتقاـ منيـ.
 مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس ٹ ٹ ُّ  .ٖٓ
 َُ - ٕالمدثر:  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط

 نفخة«  القرف »كلمرضاة ربؾ فاصبر عمى األكامر كالنكاىي. فإذا نيفخ في 
البعث كالنشكر، فذلؾ الكقت يكمئذ شديد عمى الكافريف، غير سيؿ أف يخمصكا  

 مما ىـ فيو مف مناقشة الحساب كغيره مف األىكاؿ.
                               مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ  .ٖٔ

                        زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

                     ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث

 ُّ - َُاونساف:  َّ مل يك

ا تىٍعًبس فيو الكجكه، كتتقطَّبي الجباه ًمف فظاعة أمره  ا شديدن إنا نخاؼ مف ربنا يكمن
لؾ اليكـ، كأعطاىـ حسننا كنكرنا في كجكىيـ، كشدة ىكلو. فكقاىـ ا مف شدائد ذ

ا في قمكبيـ، كأثابيـ بصبرىـ في الدنيا عمى الطاعة جنة عظيمة  كبيجة كفرحن
ٍمبىسكف فييا الحرير الناعـ، متكئيف فييا عمى األسرَّة  يأكمكف منيا ما شاؤكا، كيى

 .المزينة بفاخر الثياب كالستكر، ال يركف فييا حر شمس كال شدة برد
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 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن   ُّ ٹ ٹ .ٕٖ
                   َّ مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ  مئ هي

 ِٓ - ِّاونساف: 
القرآف تنزيال مف عندنا; لتذكر الناس بما فيو  -أييا الرسكؿ-إنا نحف نىزٍَّلنا عميؾ 

مف الكعد كالكعيد كالثكاب كالعقاب. فاصبر لحكـ ربؾ القدرم كاقبمو، كلحكمو 
ا في الشيكاتالديني فامض عميو                ، كال تطع مف المشركيف مف كاف منغمسن

                أك مبالغنا في الكفر كالضالؿ، كداكـ عمى ذكر اسـ ربؾ كدعائو في أكؿ 
 النيار كآخره.

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٹ ٹ ُّ  .ٖٖ
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس
 حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ
 ُٖ - ٔالبمد:  َّخك

: أنفقت ماال كثيرنا. أيظفُّ في فعمو ىذا أف ا عز كجؿ ال يراه، -متباىينا-يقكؿ 
 كال يحاسبو عمى الصغير كالكبير؟ 

ألـ نجعؿ لو عينيف يبصر بيما، كلساننا كشفتيف ينطؽ بيا، كبينَّا لو سبيمىي الخير 
جاكز مشقة ااخرة بإنفاؽ مالو، فيأمف. كأمُّ شيء أعممؾ: ما مشقة كالشر؟ فيال ت

 ااخرة، كما يعيف عمى تجاكزىا؟ 
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ا  إنو عتؽ رقبة مؤمنة مف أسر الرّْؽ. أك إطعاـ في يكـ ذم مجاعة شديدة، يتيمن
مف ذكم القرابة يجتمع فيو فضؿ الصدقة كصمة الرحـ،  -مات أبكه كىك صغير-

ا ال شي ء عنده. ثـ كاف مع ًفٍعؿ ما ذيكر مف أعماؿ الخير مف أك فقيرنا معدمن
ا بالصبر عمى طاعة ا كعف  الذيف أخمصكا اويماف ، كأكصى بعضيـ بعضن
معاصيو، كتكاصكا بالرحمة بالخمؽ. الذيف فعمكا ىذه األفعاؿ، ىـ أصحاب 

 اليميف، الذيف يؤخذ بيـ يكـ القيامة ذات اليميف إلى الجنة.
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  .ٖٗ
                        َّ ين ىن من خن حن جن  يم

 ّ - ُالعصر: 
أقسـ ا بالدىر; لما فيو مف عجائب قدرة ا الدالة عمى عظمتو، عمى أف بني 
آدـ لفي ىمكة كنقصاف. كال يجكز لمعبد أف يقسـ إال با، فإف القسـ بغير ا 

ا شرؾ. إال الذيف آمنكا با كعممكا عمال صالحن  ا، كأكصى بعضيـ بعضن
 باالستمساؾ بالحؽ، كالعمؿ بطاعة ا، كالصبر عمى ذلؾ.

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 

 اخككـ في ا                                             
 احمد ادريس بابير                                               

 خريج كمية الشريعة بغداد                        
                                                      ُٖٖٗ - ُٖٗٗ  

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





043 
 

 مظ  ٹ ٹ ُّ                      
َّ مع جع  

ٓلمعارج: ا                                                                                    
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 ٱ ٻ ٻ    
 

ا ده  مى  مف ا: أىٍصبىري  أىحى
" مىا :()عىٍف أىًبي ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمّْ رضي ا عنيـ قىاؿى: قىاؿى النًَّبيُّ  .ُ

ـٍ " يىٍرزيقييي ـٍ كى لىدى، ثيَـّ ييعىاًفيًي مىى أىذنل سىًمعىوي ًمفى المًَّو يىدَّعيكفى لىوي اٍلكى ده أىٍصبىري عى                                                            .         (أىحى
 متفؽ عميو                                                                          

دى ((عىٍف أىًبي ميكسىى رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .ِ :  الى أىحى
مىى أىذنل يىٍسمىعيوي ًمفى  لىدي ثيَـّ ىيكى  ()المًَّو  أىٍصبىري عى ييٍجعىؿي لىوي اٍلكى ًإنَّوي ييٍشرىؾي ًبًو كى

ـٍ  يىٍرزيقييي ـٍ كى  متفؽ عميو                                             "(ييعىاًفيًي
 

صبر ا تعالى ال يماثؿ صبر المخمكؽ، بؿ يختمؼ عنو مف كجكه، منيا: أنو 
فكت، كالعبد إنما يستعجؿ لخكؼ الفكت، كأنو عف قدرة تامة، كأنو ال يخاؼ ال

تعالى ال يمحقو بصبره ألـ، كال حزف، كال نقص بكجو مف الكجكه، كظيكر أثر ىذا 
 االسـ الكريـ مشيكدا في العالـ بالعياف، كظيكر اسمو تعالى الحميـ.

كالفرؽ بيف الصبر كالحمـ: أف الصبر ثمرة الحمـ، كمكجبو، كالحمـ في صفاتو 
سع مف الصبر، كليذا جاء في القرآف في مكاضع كثيرة، كجاء مقركنان مع تعالى أك 

ًميـه{ ]النساء: ًميـه حى  [،ُِاسمو العميـ، كقكلو تعالى: }كىالٌموي عى
 .ِٕٔعدة الصابريف البف القيـ -كحممو تعالى مف لكاـز ذاتو 

 ىذا فيو إثبات صفة القكة لو« ما أحد أصبر عمى أذل سمعو مف ا.. »قكلو:
سبحانو، بخالؼ المخمكؽ، فإنو ال يصبر عمى مف أساء إليو، كىذا األذل ال 
-يضر ا تعالى، فال يمـز مف األذل: الضرر، فيك أذل، كال يمـز منو الضرر 

 شرح الشيخ الغنيماف لفتح المجيد.
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عمى فضمو عمى عباده بالعافية كالرزؽ، كأف «  ثـ يعافييـ، كيرزقيـ »كدؿ قكلو:
شرح كتاب -أيدييـ مف رزقو، فيك الذم ىيأ أسبابو كيسر طرقو كؿ ما يقع ب

 التكحيد مف صحيح البخارم لمشيخ عبد ا الغنيماف.
كليذا كاف معاذ بف جبؿ رضي ا عنو يقكؿ: ال ترحمكا النصارل، فإنيـ سبُّكا 
ا مسبة ما سبَّو إياىا أحد مف البشر، فجاءت ىذه الشريعة الحنيفية القرآنية 

مت أف ييتكمـ في حؽ ا بإسـ ابف أك كلد سدان لمذريعة، كما منعت أف يسجد كحر 
ف كاف عمى كجو التحية، كما منعت أف يصمي أحد عند طمكع  أحد لغير ا، كا 
الشمس كغركبيا لئال يشبو عيبَّاد الشمس كالقمر، فكانت بسدىا لألبكاب التي 

الشرائع، كما سدَّت غير ذلؾ تجعؿ  فييا الشريؾ كالكلد أكمؿ مف غيرىا مف 
الجكاب الصحيح -مف الذرائع، مثؿ تحريميا قميؿ المسكر ألنو يجرُّ إلى كثيره 

 لمف بدؿ ديف المسيح.
إخكتي الكراـ، دؿ الحديث عمى خطر الشرؾ با عز كجؿ، سكاء بادّْعاء أف لو 

أك غير ذلؾ مف  كلدان تعالى ا عف ذلؾ عمكان كبيران، أك بإتخاذ األنداد كالشفعاء،
صكر الشرؾ األكبر الذم ال يغفره ا عز كجؿ، فمك كاف ىذا الشرؾ ىينان لما 

 «. ما أحد أصبر عمى أذل سمعو مف ا »:((قاؿ النبي 
فينبغي الحذر مف صكر الشرؾ كميا، كأف يغار المسمـ أف ييٍنسىب  الكلد 

زكران كبيتانان ما ليس فيو لما كالصاحبة كالشريؾ كالند، فمك أف أحدنا نيًسب إليو 
 صبر عمى ىذا األمر، فكيؼ ينسبكف  الكاحد القيار ما ليس ليـ بو عمـ؟ كىك

 سبحانو مع ذلؾ يرزقيـ كيعافييـ.
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 انما الصبر عند اكؿ الصدمة:
مىى ()عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو رضي ا عنو ، أىٌف رىسيكؿى المًَّو  .ّ : أىتىى عى

ًبيٍّ لىيىا، فىقىاؿى لىيىا: اتًَّقي المَّوى كىاٍصًبًرم ، فىقىالىٍت:  اٍمرىأىةو تىٍبًكي مىى صى                            عى
. مىا تيبىاًلي ًبميًصيبىًتي، فىمىمَّا ذىىىبى ذىىىا ًمٍثؿي  ًقيؿى لىيىا: ًإنَّوي رىسيكؿي المًَّو  كى فىأىخى

مىى  ـٍ تىًجٍد عى ـٍ اٍلمىٍكًت، فىأىتىٍت بىابىوي فىمى ، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو، لى بىاًبًو بىكَّاًبيفى
ٍدمىةً  ًؿ الصَّ ٍدمىةو ، أىكى قىاؿى: ًعٍندى أىكَّ ًؿ صى ٍبري ًعٍندى أىكَّ               .(" أىٍعًرٍفؾى، فىقىاؿى: ًإنَّمىا الصَّ

 فؽ عميومت                                                                          
مر بامرأة كىي  ()أف النبي  -رضي ا عنو -فيما نقمو عف أنس بف مالؾ

عند قبر صبي ليا قد مات، ككانت تحبو حبان شديدان، فمـ تممؾ نفسيا أف تخرج 
 .أمرىا بتقكل ا كالصبر ()إلي قبره لتبكي عنده. فمما رآىا النبي 

نؾ لـ تصب بمثؿ إليؾ عني فإنؾ لـ تصب بمصيبتي :أم ابعد عني فإ
فانصرؼ  كىذا يدؿ عمى أف المصيبة قد بمغت منيا مبمغان عظيمان، .مصيبتي
: ()النبي  مىى بىاًبًو بىكَّاًبيفى ـٍ تىًجٍد عى  فىأىتىٍت بىابىوي فىمى

كليس عمى الباب بكابكف أم: ليس عنده أحد يمنع الناس مف الدخكؿ عميو. 
صمي ا عميو كسمـ : إنما الصبر  فأخبرتو كقالت: إنني لـ أعرفؾ  فقاؿ النبي

 عند الصدمة األكلي .
الصبر الذم يثاب عميو اونساف ىك أف يصبر عند الصدمة األكلي أكؿ ما 

 .تصيبو المصيبة، ىذا ىك الصبر
 أما الصبر فيما بعد ذلؾ، فإف ىذا قد يككف تسميا كما تتسمي البيائـ. 

نا أكؿ ما يصدـ يصبر كيحتسب ، كيح :فالصبر حقيقة سف اف يقكؿ: إنا  كا 
 إليو راجعكف، الميـ أجرني في مصيبتي كاخمؼ لي خيران منيا.
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ا ٍبري  ًإنَّمى ةً  ًعٍندى  الصَّ ٍدمى الصبر الذم يثاب عميو اونساف ىك أف يصبر  اأٍليكلىى : الصَّ
 .عند الصدمة األكلي أكؿ ما تصيبو المصيبة، ىذا ىك الصبر

 :في ىذا الحديث عدة فكائد
لي الخير، فإنو أكالن   : حسف خمؽ النبي عميو الصالة كالسالـ كدعكتو إلي الحؽ كا 

كلما قالت: إليؾ  .لما رأم ىذه المرأة تبكي عند القبر أمرىا بتقكل ا كالصبر
عني. لـ ينتقـ لنفسو، كلـ يضربيا ، كلـ يقميا بالقكة، ألنو عرؼ أنو أصابيا مف 

ذا خرجت مف بيتيا لتبكي عند ىذا الحزف ما ال تستطيع أف تممؾ نفسيا، كلي
 .القبر

فإف قاؿ قائؿ : أليس زيارة القبكر حراما عمى النساء؟ قمنا بمي ىي حراـ عمى  
النساء  بؿ ىي مف كبائر الذنكب . ألف النبي عميو الصالة كالسالـ .لعف زائرات 

 القبكر كالمتخذيف عمييا المساجد كالسرج .
نم  ا خرجت لما في قبميا مف لكعة فراؽ ىذا الصبي لكف ىذه لـ تخرج لمزيارة ، كا 

كالحزف الشديد، لـ تممؾ نفسيا أف تأتي ; كليذا عذرىا النبي عميو الصالة 
 .كالسالـ كلـ يقميا بالقكة، كلـ يجبرىا عمى أف ترجع إلي بيتيا

كمف فكائد ىذا الحديث: أف اونساف يعذر بالجيؿ، سكاء أكاف جيالن بالحكـ 
: إليؾ عني، أم: ابعد ()بالحاؿ، فإف ىذه المرأة قالت لمنبي  الشرعي أـ جيالن 

كلكنيا لـ تعرؼ أف رسكؿ ا   .عني، مع أنو يأمرىا بالخير كالتقكم كالصبر
() فميذا عذرىا النبي عميو الصالة كالسالـ. 
 

 بالصبر: ((امر الرسكؿ
ٍيًف،أى ()رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى: أىرىادى النًَّبيُّ  عف أنس .ْ  ٍف ييٍقًطعى ًمفى اٍلبىٍحرى
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ٍخكىاًننىا ًمفى اٍلمييىاًجًريفى ًمٍثؿى الًَّذم تيٍقًطعي لىنىا،   تَّى تيٍقًطعى ًوً : حى فىقىالىٍت اأٍلىٍنصىاري
تَّى تىٍمقىٍكًني " كا حى ٍكفى بىٍعًدم أىثىرىةن فىاٍصًبري  متفؽ عميو                 .(قىاؿى: سىتىرى

 

، أىفَّ عىٍف أىنىًس ٍبًف مى  .ٓ ـٍ ٍيرو رىًضيى المَّوي عىٍنيي ٍيًد ٍبًف حيضى ، عىٍف أيسى                  اًلؾو
اًر، قىاؿى: يىا رىسيكؿى المًَّو أىالى تىٍستىٍعًمميًني كىمىا اٍستىٍعمىٍمتى  الن ًمٍف اأٍلىٍنصى                  رىجي

كا حى  ننا قىاؿى: سىتىٍمقىٍكفى بىٍعًدم أيٍثرىةن فىاٍصًبري مىى اٍلحىٍكضً تَّ فيالى     .("ى تىٍمقىٍكًني عى
 متفؽ عميو                                                             

ًحمىارنا  ((عىٍف أىًبي ذىرٍّ رضي ا عنو  قىاؿى: رىًكبى رىسيكؿي المًَّو  .ٔ
،  أىرىأىٍيتى ًإٍف أى ٍمفىوي، ثيَـّ قىاؿى: يىا أىبىا ذىرٍّ               صىابى النَّاسى جيكعه شىًديده كىأىٍردىفىًني خى

تَّى ال تىٍستىًطيعى أىٍف تىقيكـى ًمٍف ًفرىاًشؾى ًإلىى مىٍسًجًدؾى، كىٍيؼى تىٍصنىعي؟ قىاؿى:                      حى
،  أىرىأىٍيتى ًإٍف أىصىابى ال ـي، قىاؿى: تىعىفٍَّؼ ، قىاؿى: يىا أىبىا ذىرٍّ نَّاسى المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى

ـي،  تَّى يىكيكفى اٍلبىٍيتي ًباٍلعىٍبًد، كىٍيؼى تىٍصنىعي؟ قىاؿى: المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى مىٍكته شىًديده حى
تَّى تىٍغرىؽى  ا حى ـٍ بىٍعضن يي ،  أىرىأىٍيتى ًإٍف قىتىؿى النَّاسي بىٍعضي قىاؿى: اٍصًبٍر ، يىا أىبىا ذىرٍّ

ارىةي الزٍَّيًت مىٍكًضعه ًباٍلمىًدينى  ًة ًمفى الدّْمىاًء، كىٍيؼى تىٍصنىعي؟ قىاؿى: المَّوي كىرىسيكليوي ًحجى
ـٍ أيٍترىٍؾ؟  مىٍيؾى بىابىؾى، قىاؿى: أىرىأىٍيتى ًإٍف لى ـي، قىاؿى: اٍقعيٍد ًفي بىٍيًتؾى، كىأىٍغًمٍؽ عى                             أىٍعمى

، قىاؿى: ـٍ ـٍ  قىاؿى: فىاٍئًت مىٍف أىٍنتى ًمٍنوي، فىكيٍف ًفيًي ذي ًسالًحي؟ قىاؿى: ًإذنا تيشىاًركييي فىتخي
مىى  كعىؾى شيعىاعي السٍَّيًؼ، فىأىٍلًؽ طىرىؼى ًردىاًئؾى عى ًشيتى أىٍف يىري لىًكٍف ًإٍف خى ًفيًو، كى

ٍثًموً  كىٍجًيؾى  اً  ركاه ابك داكد كابف ماجة كالبييقي كصححو ابف حباف "   (يىبيكءي ًبًإٍثًمؾى كى
 كالحاكـ

 ريؼ عدة أمكر غيبيية، كييمنا ما يمي: في ىذا الحديث الش
ذلؾ في عاـ الرماد،   عف الجكع الشديد في المدينة، كقد كقع ((إخباره     .ُ

سنة ثماني عشرة مف اليجرة، في زمف سيدنا عمر رضي ا عنو، كاستمر تسعة 
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أشير، كمات فيو خمؽ كثير، حتى استسقى عمر رضي ا عنو بالناس، نتيجة 
 في غيره،  أحد بني مزينة  رضي ا عنو كما تكرر ذلؾ رؤيا رآىا 

عف المكت الشديد، كقد حصؿ ىذا في طاعكف عمكاس،  ((إخباره     .ِ
 أسألو تعالى أف يقي المسمميف مصارع السكء. 

ا عنو ىاذيف األمريف ألنو تكفي سنة اثنتيف كثالثيف،   كقد أدرؾ أبك ذر رضي
 الى عنو. في خالفة عثماف رضي ا تع

عف القتاؿ الذم يقع في المدينة، حتى تغرؽ حجارة الزيت مف  ((إخباره     .ّ
 الدماء التي ستراؽ فييا، كقد حصؿ ىذا، كما سأبينو إف شاء ا تعالى بعد قميؿ. 

عف حاؿ المسمـ إذا أدرؾ الفتف، بحيث إنو ال يشارؾ فييا،  ))إخباره     .ْ
نما عميو االعتزاؿ، حتى تنقشع الغمة، كتزكؿ الفتنة، كال يككف سعيرىا كمكقدىا، إ

 أسأؿ ا تعالى أف يقي المسمميف الفتف، ما ظير منيا كما بطف. 
ف خفي الثاني عمى كثير مف  قمت كأحجار الزيت في المدينة مكضعاف، كا 

 المحدثيف: 
: عند الزكراء، بجكار مشيد مالؾ بف سناف رضي ا تعالى عنو، كىك األكؿ
كما كرد في حديث عيمير مكلى أبي المحـ رضي ا  ((ع استسقاء النبي مكض

 تعالى عنيما، الذم ركاه أحمد كالثالثة، كصححو ابف حباف كالحاكـ.. في آخريف. 
 كقد دخؿ ىذا المكضع في تكسعة المسجد النبكم الشريؼ، مف الجية الغربية. 

حسف بف الحسف بف كقد حصؿ في ىذا المكضع مقتؿ محمد بف عبد ا بف 
 عمي رضي ا عنيـ المعركؼ بالنفس الزكية: 

: كاف مصرع محمد عند أحجار الذىبي رحمو ا تعالى في السيرقاؿ اوماـ 
: يعني كأربعيف كمائة، زمف في رابع عشر رمضاف، سنة خمس. قمتالزيت، 

 المنصكر، كقد قتؿ خمؽ كثير. 
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لمدينة، عند منازؿ بني عبد األشيؿ، كقد : فيك في الحرة الشرقية مف اكأما الثاني
كاف عندىا معركة الحرة المشؤكمة المشيكرة، ككاف ذلؾ لثالث بقيف مف ذم 
الحجة سنة ثالث كستيف مف اليجرة، في زمف يزيد بف معاكية، كبقيادة المسرؼ 
مسمـ بف عقبة المرم عاممو ا تعالى بعدلو، كقد قتؿ فييا عدد كبير مف 

بعيف رحميـ ا تعالى كرضي عنيـ. كقد كتب عنيا الكثير، لكف الصحابة كالتا
 أكثره ال يسمـ مف الكذب المجازفات كاألغاليط كاالفتراءات، كا المستعاف. 
 فأم المكضعيف ىك المقصكد بيذه المعجزة ؟ كىؿ كالىما ؟ كمو ممكف. 

يما حصمتا بعد كىذا األمر ػ بحالتيو ػ لـ يدركو أبك ذر رضي ا تعالى عنو، ألن
 مكتو بدىر، كا تعالى أعمـ. 

المصدر: نقالن عف كتاب مختصر أشراط الساعة بقمـ الدكتكر خميؿ إبراىيـ ماٌل 
 خاطر العٌزاكم أستاذ الحديث كعمكمو بجامعة طيبة بالمدينة المنكرة .

ؼى ًردى  ؾى شيعىاعي السٍَّيًؼ، فىأىٍلًؽ طىرى كعى ًشيتى أىٍف يىري لىًكٍف ًإٍف خى مىى كىٍجًيؾى يىبيكءي كى اًئؾى عى
ٍثًموً   .ًبًإٍثًمؾى كىاً 

تحريـ تخكيؼ المسمـ أك تركيعو، كنيى عف إدخاؿ الرعب  ))لقد أكد النبى 
عميو بأل كسيمة، فقد كاف الصحابة رضى ا عنيـ يسيركف مرة معو فى سفر، 

جسد فاستراحكا كناـ رجؿ منيـ، فقاـ بعضيـ إلى حبؿ معو فأخذه، كأمرره عمى 
 : ال يحؿ لمسمـ أف يركع مسممان( ركاه أبك داكد. ))أخيو النائـ ففزع، فقاؿ النبى 

مف أخاؼ مؤمنان  ):))كركل ابف عمر رضى ا عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
 .يكاف حقان عمى ا أف ال يؤمنو مف أفزاع يكـ القيامة( ركاه الطبران

: مف أشار إلى أخيو بحديدة فإف عف اوشارة بالسالح كقاؿ ))بؿ لقد نيى 
ف كاف أخاه ألبيو كأمو( ركاه مسمـ.   المالئكة تمعنو، حتى كا 
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آلة مؤذية قد تؤدل اوشارة بيا إلى القتؿ، كالسكيف  مفيذا تحذير مف اوشارة بأ
كااالت األخرل الحادة، حتى لك كانت اوشارة مجرد مزاح، كفى ىذا تأكيد عمى 

 .شديد عف تركيعو كتخكيفو كالتعرض لو بما قد يؤذيوحرمة المسمـ، كالنيى ال
السبب فى ذلؾ النيى، كىك أف إشارتو تمؾ كمزاحو عمى أخيو  ))كلقد بٌيف 

، فيحدث القتؿ أك الجرح كىك ال يقصده، قاؿ يبتمؾ االة قد يتحكؿ إلى أمر حقيق
(( يف: ال يشر أحدكـ إلى أخيو بالسالح، فإنو ال يدرل لعؿ الشيطاف ينزع 

 .حفرة مف حفر النار( متفؽ عميو ييده، فيقع ف
لممشير بالسالح دليؿ عمى تحريـ  ))يلعف النب رحمو ا: ) يقاؿ اوماـ القرطب

ذلؾ مطمقا، جادان كاف أك ىازالن، كال يخفى كجو لعف مف تعمد ذلؾ; ألنو يريد قتؿ 
يع مسمـ، كال يحؿ المسمـ أك جرحو، ككالىما كبيرة، كأما إف كاف ىازالن فألنو ترك 

 .تركيعو، كألنو ذريعة كطريؽ إلى الجرح كالقتؿ المحرميف
الحديث تأكيد عمى حرمة المسمـ، كالنيى  يف )رحمو ا: مكقاؿ اوماـ النكك  

ف كاف  ):))الشديد عف تركيعو كتخكيفو كالتعرض لو بما قد يؤذيو. كقكلو  كا 
كؿ أحد، سكاء مف يتيـ فيو  يفإيضاح عمكـ النيى  يأخاه ألبيو كأمو( مبالغة ف

كمف ال يتيـ، كسكاء كاف ىذا ىزالن كلعبان أـ ال; ألف تركيع المسمـ حراـ بكؿ حاؿ، 
مف حديث أبى بكرة رضى ا عنو أف  يكفى سنف النسائ كألنو قد يسبقو السالح.

قاؿ: إذا أشار المسمـ عمى أخيو المسمـ بالسالح فيما عمى جرؼ  ))رسكؿ ا 
 أم في جينـ كالعياذ با .( فإذا قتمو خران جميعان فيياجينـ، 

 

ٍبرً  ؿى ًمفى الصَّ ٍيئنا أىٍفضى د شى اأيٍعًطيى أىحى  :مى
 عىًف الزُّبىٍيًر ٍبًف عىًدمٍّ، قىاؿى: أىتىٍينىا أىنىسى ٍبفى مىاًلؾو رضي ا عنيـ ، .ٕ
اًج، فىقىاؿى: اٍصبً   ـٍ زىمىافه فىشىكىٍكنىا ًإلىٍيًو مىا نىٍمقىى ًمفى اٍلحىجَّ مىٍيكي كا، فىًإنَّوي الى يىٍأًتي عى  ري
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ـٍ   ، سىًمٍعتيوي ًمٍف نىًبيّْكي ـٍ تَّى تىٍمقىٍكا رىبَّكي                  .("( (ًإالَّ الًَّذم بىٍعدىهي شىرّّ ًمٍنوي حى
 متفؽ عميو                                                                          

 إلى التكمـ مف انتقؿ حيث التفات كفيو عمييـ كتعديو ليـ ظممو مف :فيمقك  ما
 . الغيبة
 خيرا زماف يككف كقد أحيانا منو أكثر كالشر الخير فيو يككف :منو شر بعده الذم
                كاالنيزاـ الراحة يؤثركف لمف كنحكه ىذا في حجة فال بكثير سابقو مف

 كالظمـ كالفساد لمشر كيستسممكف المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر فيترككف
 . كالطغياف

ؿى ًإلىى  ()ٍبفي مىاًلؾو رضي ا عنو، أىٌف رىسيكؿى المًَّو  أىنىسي  .ٖ أىٍرسى
تَّى تىٍمقىٍكا المَّوى كىرىسيكلىوي فىًإنّْي  كا حى : اٍصًبري ـٍ قىاؿى لىيي ـٍ ًفي قيبَّةو، كى مىعىيي اًر، فىجى اأٍلىٍنصى

مىى اٍلحىٍكضً   متفؽ عميو                                               ."(عى
 

ٍدًرمّْ رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  .ٗ :  ( (عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
د شى  ٍبًر"مىاأيٍعًطيى أىحى ؿى ًمفى الصَّ  ركاه البخارم                       .(ٍيئنا أىٍفضى

 

 ثكاب الصبر:
مىى أىًبي سىًعيدو  رضي ا عنيما  ًؿ ٍبًف ًحٍصفو عىٍف ًىالى  .َُ قىاؿى: نىزىٍلتي عى

قىٍد  ، كى دَّثى أىنَّوي أىٍصبىحى ذىاتى يىٍكـو ، قىاؿى: فىحى يَّاهي اٍلمىٍجًمسي مًَّني كىاً  ٍدًرمّْ، فىضى اٍلخي
كًع، فىقىالىٍت لىوي اٍمرىأىتيوي أىٍك أيمُّوي  مىى بىٍطًنًو حىجىرنا ًمفى اٍلجي  (): اٍئًت النًَّبيَّ عىصىبى عى

، فىسىأىلىوي، فىأىٍعطىاهي، فىقىاؿى:  فه ، فىسىأىلىوي، فىأىٍعطىاهي، كىأىتىاهي فيالى فه فىاٍسأىٍلوي، فىقىٍد أىتىاهي فيالى
ٍيئنا،  ـٍ أىًجٍد شى ، فىأىتىٍيتيوي، قىاؿى حىجَّاجه: فىمى ٍيئنا، قىاؿى: فىاٍلتىمىٍستي تَّى أىٍلتىًمسى شى : حى قيٍمتي

، فىأىٍدرىٍكتي ًمٍف قىٍكًلًو كىىيكى يىقيكؿي:" مىٍف اٍستىعىؼَّ ييًعفَّوي المَّوي، فىأىتىيٍ  تيوي كىىيكى يىٍخطيبي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





053 
 

ٍمزىةى  مَّا أىٍف نيكىاًسيىوي أىبيك حى مىٍف سىأىلىنىا ًإمَّا أىٍف نىٍبذيؿى لىوي، كىاً  مىٍف اٍستىٍغنىى ييٍغًنوً المَّوي، كى كى
مىٍف يىٍستىًعؼُّ عىنَّ  ، الشَّاؾُّ، كى ٍعتي ا أىٍك يىٍستىٍغًني أىحىبُّ ًإلىٍينىا ًممٍَّف يىٍسأىلينىا " قىاؿى: فىرىجى

ٍيئنا، فىمىا زىاؿى المَّوي  اًر أىٍىؿى  ()فىمىا سىأىٍلتيوي شى ـي ًفي اأٍلىٍنصى تَّى مىا أىٍعمى ٍرزيقينىا، حى
 متفؽ عميو                                     .  "( أىٍمكىاالن ًمنَّا بىٍيتو أىٍكثىرى 

 

كًع، رنا ًمفى اٍلجي جى مىى بىٍطًنًو حى بى عى قىٍد عىصى بى رىسيكؿي المًَّو  كى ٍعنىى عىصى رى  ()مى جى اٍلحى
ًدينىًة أىنَّييـٍ  ًب أىٍك ألىٍىًؿ اٍلمى ةي ًعٍندى اٍلعىرى كزي أىٍف تىكيكفى اٍلعىادى كًع يىجي مىى بىٍطًنًو ًعٍندى اٍلجي عى

ًلؾى إً  ميكفى ذى ٍفعى انيكا يى رنا كى جى مىٍييىا حى دُّكا عى ٍت بيطيكنيييـٍ ، فىشى ارى مىٍت أىٍجكىافيييـٍ ، كىغى ا خى ذى
ؿى رىسيكؿي المًَّو  ًلؾى ، فىفىعى ميكا ذى ابىييـي اٍلجيكعي فىفىعى افى أىصى كى مىٍيًو ، كى ميكىافىقىةن  ()يىٍعتىًمديكفى عى

هي طىعى  ابيوي أىنَّوي لىٍيسى ًعٍندى ًليىٍعمىـى أىٍصحى ٍكًفًو لىييـٍ ، كى الءى جى ـٍ خى اـه اٍستىٍأثىرى ًبًو ديكنىييـٍ ، كىأىرىاىي
. ـٍ الًء أىٍجكىاًفًي  كىخى

 

قىاؿى: مىٍف رىأىل ًمٍف أىًميرًًه  () اٍبفى عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا، عىًف النًَّبيّْ  .ُُ
مىاعى  مىٍيًو، فىًإنَّوي مىٍف فىارىؽى اٍلجى ٍيئنا يىٍكرىىيوي فىٍميىٍصًبٍر عى ةى ًشٍبرنا فىمىاتى ًإالَّ مىاتى ًميتىةن شى

اًىًميَّةن "  متفؽ عميو                 .                                   (جى
 

مىٍيًو، ٍيئنا يىٍكرىىيوي فىٍميىٍصًبٍر عى ٍف رىأىل ًمٍف أىًميًرًه شى  ليصبر كليتحمؿ كال ينابذه كال يتكمـ. مى
                يعني ليس ميتة اوسالـ  :ىميةفإف مف خرج عف الجماعة مات ميتة جا

 .كالعياذ با
 :كىذا يحتمؿ معنييف

يحتمؿ أنو يمكت ميتة جاىمية بمعنى أنو يزاغ قمبو كالعياذ با ، حتى   :األول
 .تككف ىذه المعصية سببان لردتو

 كيحتمؿ المعنى ااخر أنو يمكت ميتة جاىمية; ألف أىؿ الجاىمية ليس: الثاني 
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ليـ إماـ كليس ليـ أمير; بؿ ليـ رؤساء كزعماء لكف ليس ليـ كالية ككالية  
 .اوسالـ، فيككف ىذا مات ميتة جاىمية

 

         عًف عبد المًَّو ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص رضي ا عنيما، قىاؿى: قىاؿى  .ُِ
ى ًإفَّ المَّوى الى ًلعىٍبًدًه اٍلميٍؤًمًف ()رىسيكؿي المَّوً  ًفيًّْو ًمٍف : يىٍرضى                 ًإذىا ذىىىبى ًبصى

نَّة  قىاؿى: مىا أيًمرى ًبًو ًبثىكىابو ديكفى اٍلجى ، كى بىرى كىاٍحتىسىبى  "(أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض فىصى
 كالسيكطي ركاه النسائي كصححو االلباني                                             

ىب بصفيو ( الذم يصافيو الكٌد كيخمصو  إف الٌمو ال يرضى لعبده المؤمف إذا ذ
 مف أىؿ األرض  يعني أماتو .

 العبد المؤمف عمى قضاء الٌمو تعالى . فصبر 
                   .بثكاب حتساب أم الثكاب عند الٌمو تعالى: أم طمب بفقده االكاحتسب 

ك بعد ب أدكف الجنة : أم دكف إدخالو إياىا مع السابقيف األكليف أك مف غير عذا
لممسمـ إذا أصابتو مصيبة احتسب كصبر عجبت  عذاب يستحؽ ما ىك فكقو.

ذا أصابو خير حمد ا ك  شكر إف المسمـ يؤجر في كؿ شيء حتى في المقمة ك ا 
 َيرفعيا إلى فيو 

  

قىاؿى: يىقيكؿي المَّوي:  ((عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو. يىٍرفىعيوي ًإلىى النًَّبيّْ  .ُّ
نًَّة مىٍف أىذٍ  ـٍ أىٍرضى لىوي ًبثىكىابو ديكفى اٍلجى ، لى بىرى كىاٍحتىسىبى ًبيبىتىٍيًو، فىصى   "(ىىٍبتي حى

 عمى شرط الصحيحيف  ركاه احمد كالترمذم                                    
                 : يىقيكؿي ()عىٍف أىًبي أيمىامىةى رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .ُْ

بىٍرتى كىاٍحتىسىٍبتى ًعٍندى  :()المَّوي  ٍذتي كىًريمىتىٍيؾى، فىصى ـى، ًإذىا أىخى                     يىا اٍبفى آدى
نَّةً  ـٍ أىٍرضى لىؾى ًبثىكىابو ديكفى اٍلجى ٍدمىًة اأٍليكلىى، لى ي انركاه احمد كالطبر   "        ( الصَّ

 .صححو االلبانيك 
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، أم تىٍيؾى ًريمى يو  كفي ركاية .بالحبيبتيف .بما أنيما أحب أعضاء اونساف يريد عين كى
إليو ، لما يحصؿ لو بفقدىما مف األسؼ عمى فكات رؤية ما يريد رؤيتو مف خير 

 فيسر بو ، أك شر فيجتنبو
أنو يصبر مستحضرا ما كعد ا بو الصابر مف فصبر. كالمراد  البخارم أخرجو

الثكاب ، ال أف يصبر مجردا عف ذلؾ ، ألف األعماؿ بالنيات ، كابتالء ا عبده 
كه أك لكفارة ذنكب أك لرفع في الدنيا ليس مف سخطو عميو بؿ إما لدفع مكر 

ال يصير كما جاء في حديث سممامنزلة ف ، فإذا تمقى ذلؾ بالرضا تـ لو المراد كا 
أف مرض المؤمف يجعمو ا لو كفارة كمستعتبا ، كأف مرض الفاجر كالبعير عقمو 

  .أىمو ثـ أرسمكه فال يدرم لـ عقؿ كلـ أرسؿ
كىذا أعظـ العكض ، ألف االلتذاذ بالبصر يفنى  .ما الجنةقكلو : عكضتو مني

بفناء الدنيا كااللتذاذ بالجنة باؽ ببقائيا ، كىك شامؿ لكؿ مف كقع لو ذلؾ بشرط 
 المذككر  ككقع في حديث أبي أمامة فيو قيد آخر.

في األدب المفرد . بمفظ إذا أخذت كريمتيؾ فصبرت عند البخارم أخرجو  
الصدمة كاحتسبت فأشار إلى أف الصبر النافع ىك ما يككف في أكؿ كقكع البالء 
ال فمتى تضجر كتقمؽ في أكؿ كىمة ثـ يئس فيصبر ال يككف  فيفكض كيسمـ ، كا 

 حصؿ المقصكد ،
إذا فيو بشرط آخر كلفظو ابف حباف كقد كقع في حديث العرباض فيما صححو 

يف لـ أرض لو ثكابا دكف الجنة إذا ىك سمبت مف عبدم كريمتيو كىك بيما ضن
ذا كاف ثكاب مف كقع حمدني عمييما  كلـ أر ىذه الزيادة في غير ىذه الطريؽ ، كا 

 . لو ذلؾ الجنة فالذم لو أعماؿ صالحة أخرل يزاد في رفع الدرجات
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 الصبر ضياء:
: (( عىٍف أىًبي مىاًلؾو األىٍشعىًرمّْ رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  .ُٓ

ٍمدي ًلمًَّو  ، كىسيٍبحىافى المًَّو كىاٍلحى ي اٍلًميزىافى ٍمدي ًلمًَّو تىٍمألى الطُّييكري شىٍطري اًويمىاًف، كىاٍلحى
 ، دىقىةي بيٍرىىافه ، كىالصَّ ةي نيكره الى ي مىا بىٍيفى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض، كىالصَّ ىًف أىٍك تىٍمألى تىٍمَلى

ٍبري ًضيىاءه، كىاٍلقيرٍ  مىٍيؾى، كيؿُّ النَّاًس يىٍغديك، فىبىاًئعه نىٍفسىوي كىالصَّ ةه لىؾى أىٍك عى آفي حيجَّ
  ركاه مسمـ    ".                                      (فىميٍعًتقييىا أىٍك ميكًبقييىا 

 

، فيي لممؤمنيف في الدنيا نكر في قمكبيـ كبصائرىـ ، تشرؽ الصالة نكر المؤمف 
بيا قمكبيـ ، كتستنير بصائرىـ كليذا كانت قرة عيف المتقيف ، كما كاف النبي 

() كأف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿجعمت قرة عيني في الصالة  : يقكؿ. : 
 .، أقـ الصالة كأرحنا بيا  يا بالؿ

، قىةي بيٍرىىافه دى كالبرىاف : ىك الشعاع الذم يمي كجو الشمس ، كمنو حديث أبي  كىالصَّ
مكسى أف ركح المؤمف تخرج مف جسده ليا برىاف كبرىاف الشمس ، كمنو سميت 
الحجة القاطعة برىانا ، لكضكح دالالتيا عمى ما دلت عميو ، فكذلؾ الصدقة 

حة اويماف ، كطيب النفس بيا عالمة عمى كجكد حالكة اويماف برىاف عمى ص
ثالث  : ()كطعمو ، كما في حديث عبد ا بف معاكية الغاضرم ، عف النبي 

فعميف فقد طعـ طعـ اويماف : مف عبد ا كحده ، كأنو ال إلو إال ا ، مف 
 . كأدل زكاة مالو طيبة بيا نفسو رافدة عميو في كؿ عاـ

وي فىميٍعًتقييىا أىٍك ميكًبقييىا  أم: كؿ الناس يبدأ يكمو مف  ٍفسى كيؿُّ النَّاًس يىٍغديك، فىبىاًئعه نى
               جعؿ الميؿ سكنان كقاؿ  -تعالي - اف الغدكة بالعمؿ، كىذا شيء مشاىد. فإ

ـٍ ًفيًو ( األنعاـ: مف  ) ٍحتيـٍ ًبالنَّيىاًر ثيَـّ يىٍبعىثيكي رى ا جى ـي مى يىٍعمى ـٍ ًبالمٍَّيًؿ كى فَّاكي كىىيكى الًَّذم يىتىكى
  َٔااية
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نكـ الذم يككف في الميؿ ىك كفاة صغرم، تيدأ فيو األعصاب، كيستريح فيذا ال 
 .فيو البدف، كيستجد نشاطو لمعمؿ المقبؿ، كيستريح مف العمؿ الماضي

 .سار الناس كاتجيكا كؿ لعممو -كىك الغدكة  -فإذا كاف الصباح
فمنيـ مف يتجو إلي الخير، كىـ المسممكف، كمنيـ مف يتجو إلي الشر، كىـ 

 .ر كالعياذ باالكفا
المسمـ أكؿ ما يغدك يتكضأ كيتطير ) كالطيكر شطر اويماف( كما في ىذا  

; بالطيارة، كالنقاء، -عز كجؿ -الحديث، ثـ يذىب فيصمي، فيبدأ يكمو بعبادة ا
كالصالة، التي ىي صمة بيف العبد كبيف ربو، فيفتتح يكمو بيذا العمؿ الصالح، 

مسمـ ىذا الذم يغدك في الحقيقة كىك بائع نفسو، لكف ىذا ال بؿ يفتتحو بالتكحيد
 .!ىؿ باعيا بيعان يعتقيا فيو؟

 ) فبائع نفسو فمعتقيا( ليذا قاؿ:نقكؿ: المسمـ باعيا بيعا يعتقيا فيو; ك 
الكافر يغدك إلي العمؿ الذم فيو اليالؾ;  أك مكبقيا. معناىا: بائع نفسو فمكبقيا.
أف الكافر يبدأ يكمو بمعصية ا، حتى لك  ألف معني ) أكبقيا( أىمكيا . كذلؾ

 .بدأ كالشرب; فإف أكمو كشربو يعاقب عميو يكـ القيامة، كيحاسب عميو
كؿ لقمة يرفعيا الكافر إلي فمو فإنو يعاقب عمييا ، ككؿ شربة يبتمعيا مف الماء 

 .فإنو يعاقب عمييا، ككؿ لباس يمبسو فإنو يعاقب عميو
ـى ًزينىةى المًَّو الًَّتي أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه  ي: )كالدليؿ عمى ىذا قكلو تعال  رَّ ٍف حى قيٍؿ مى

يىاًة الدٍُّنيىا(، لمذيف آمنكا ال غيرىـ نيكا ًفي اٍلحى ٍزًؽ قيٍؿ ًىيى ًلمًَّذيفى آمى  .كىالطَّيّْبىاًت ًمفى الرّْ
ًة يعني: ليس عمييـ مف شكائبيا شيء يك  ةن يىٍكـى اٍلًقيىامى اًلصى كـ ااية ـ القيامة. فمفيخى

ًة أنيا لغير :الكريمة ةن يىٍكـى اٍلًقيىامى اًلصى يىاًة الدٍُّنيىا خى نيكا ًفي اٍلحى ) قيٍؿ ًىيى ًلمًَّذيفى آمى
 .المؤمنيف حراـ، كأنيا ليست خالصة ليـ يكـ القيامة(، كانيـ سيعاقبكف عمييا
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ًمميكا  اكقاؿ  نيكا كىعى مىى الًَّذيفى آمى في سكرة المائدة; كىي مف آخر ما نزؿ )لىٍيسى عى
ا طىًعميكا( المائدة: مف ااية نىاحه ًفيمى اًت جي اًلحى  ّٗالصَّ

فالكافر مف  .أف عمى غير المؤمنيف جناح فيما طعمكه فمفيكـ ااية الكريمة: 
 يما ييمكيا،كىك بائع نفسو ف -كالعياذ با -حيف ما يصبح

                 أف يجعمنا الميأما المؤمف فبائع نفسو فيما يعتقيا كينجييا مف النار. نسأؿ 
 .جميعان منيـ

، مىٍيؾى ةه لىؾى أىٍك عى  تعالى كجعمو القرآف الكريـ ىك البرىاف الذم أنزلو ا كىاٍلقيٍرآفي حيجَّ
حجة عمى الخمؽ، فمف آمف بو كعمؿ بما فيو كداكـ عمى قراءتو كاف حجة لو يكـ 
القيامة، كالنكر الذم يقكده إلى الجنة، كأما مف كفر بو أك قصر في العمؿ بما 
فيو، كىجر قراءتو كاف حجة عميو يدفعو إلى عذاب ا كسخطو، كليذا حض 

آف الكريـ كحفظو كاوكثار مف تالكتو كالعمؿ بما القرآف كالسنة عمى التمسؾ بالقر 
 .فيو لنفمح في الدنيا كااخرة

 

:  ()عىٍف أىًبي مىاًلؾو اأٍلىٍشعىًرمّْ رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .ُٔ
ا : كىسيٍبحى ، قىاؿى عىفَّافي ي اٍلًميزىافى ٍمدي ًلمًَّو تىٍمألى يمىاًف، كىاٍلحى فى المًَّو الطُّييكري شىٍطري اٍوً

: مىا  قىاؿى عىفَّافي ي مىا بىٍيفى السَّمىاًء، كى ، كىالى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىالمَّوي أىٍكبىري تىٍمألى كىالمَّوي أىٍكبىري
ٍبري ًضيىاءه،  ، كىالصَّ دىقىةي بيٍرىىافه ، كىالصَّ ةي نيكره الى بىٍيفى السَّمىكىاًت كىاأٍلىٍرًض، كىالصَّ

مى  ةه عى                                                   "  (ٍيؾى أىٍك لىؾى، كيؿُّ النَّاًس يىٍغديك، فىبىاًئعه نىٍفسىوي فىميكًبقييىا أىٍك ميٍعًتقييىا كىاٍلقيٍرآفي حيجَّ
 الترمذمركاه مسمـ كأحمد ك                                                            

 رمضاف شير الصبر:
يىقيكؿي: شىٍيري  ()ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو قىاؿى: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  أىفَّ أىبىا .ُٕ

ٍكـي الدٍَّىًر  ثىالثىةي أىيَّاـو ًمٍف كيؿّْ شىٍيرو صى ٍبًر كى  ركاه مسمـ كالنسائي كاحمد   "  (الصَّ
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 االيماف ىك الصبر كالسماحة:
ٍبًد المًَّو رضي ا عنيما قىاؿى:  .ُٖ اًبًر ٍبًف عى  ()سيًئؿى رىسيكؿي المًَّو عىٍف جى

ة ٍبري كىالسَّمىاحى  ابك يعمىك  احمد كالحاكـ كالبييقيركاه  .  (" عىًف اًويمىاًف؟ قىاؿى: الصَّ
 

 ىذا الحديث تندرج تحتو عدة فكائد:
كيؼ يككف اويماف محصكران بالصبر كالسماحة فيذا الحديث لو متعمقاف المتعمؽ 

يخص حؽ المخمكؽ نأتي إلى حؽ ا األكؿ يخص حؽ ا عزكجؿ كالثاني 
عزكجؿ كيؼ يككف الصبر كالسماحة في حؽ ا عزكجؿ إذا نظر العبد إلى 
أحكاـ ا عزكجؿ كجد أنيا سيمة ميسرة فإذا كانت ىذه األحكاـ ميسرة كمسيمة 
فالكاجب عمى اونساف أف يقدـ عمييا ك إذا أقدـ عمييا يحتاج إلى صبر فميست 

ة فقط إف لـ يعنؾ ا عزكجؿ فأنت المخذكؿ كلذا لك قرأتـ القضية قضية عباد
كالـ ا عزكجؿ كجدتـ أف ىناؾ إرتباطان بيف العبادة كالصبر قاؿ تعاؿ ]ًإيَّاؾى 

[ يكسؼ ع يَّاؾى نىٍستىًعيفي ٍف يىتًَّؽ  ]ماذا قاؿ ؟ ميو الصالة ك السالـ نىٍعبيدي كىاً  ًإنَّوي مى
يىٍصًبٍر فىًإفَّ اى الى يي  [ كقاؿ تعالى ]كى مىٍيًو[  ًضيعي أىٍجرى الميٍحًسًنيفى كٍَّؿ عى تىكى فىاٍعبيٍدهي كى

ًتًو[ ىذا ما يتعمؽ بحؽ ا عزكجؿ ، أما ما  كقاؿ تعالى ] فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىًبٍر ًلًعبىادى
يتعمؽ بحؽ المخمكؽ فال شؾ أف اونساف إذا عاشر إخكانو ينالو مف األذل منيـ 

ما خطأ فاالختالط ينجـ منو األذل كلذا النبي عميو  ما قد ينالو إما قصدان  كا 
المؤمف الذم يخالط الناس كيصبر  )لترمذم يقكؿكما عند ا الصالة ك السالـ 

عمى أذاىـ خيره مف المؤمف الذم ال يخالط الناس كال يصبر عمى أذاىـ( فحينما 
ا في أكليا تنالؾ أذيو مف أخيؾ المسمـ أنت بيف أمريف في أكؿ ىذه األذية كآخرى

الصبر كفي آخرىا السماحة نالؾ أذل مف أخيؾ المسمـ في ابتداء األمر عميؾ 
فعميؾ أف تصبر ىذا   كجؿ كىك يؤلمؾ ال يناسبؾ بالصبر ألف ىذا قدر ا عز

ذا بيذا المؤذم يندـ كقد نالؾ ما نالؾ مف أذيتو  في أكؿ األمر تذىب األياـ كا 
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اويماف: الصبر كالسماحة(  )دمان ماذا نقكؿ ؟بأذيتو أتاؾ نا ربما يتضرر اونساف
صح عنو كما عند الطبراني قاؿ  تأتي السماحة كلذا النبي عميو الصالة ك السالـ 

)اسمحكا يسمح لكـ( يعني إذا سمحت عف أخيؾ المسمـ تعرضت لعفك ا 
كسماحة ا عزكجؿ كلذا ماذا قاؿ عزكجؿ؟ انظر كرر التنكيع في العفك 

ًحيـه  ]:كالتسامح  فيكره رى كا فىًإفَّ اى غى تىٍغًفري كا كى تىٍصفىحي ٍف تىٍعفيكا كى يعني إف عفكت  [  كىاً 
كصفحت كتجاكزت فيناؾ مغفرة أعظـ مف مغفرتؾ كىناؾ رحمو أعظـ مف 
رحمتؾ كىي رحمة كمغفرة الرحيـ الغفكر عزكجؿ كلذا المسمـ يككف بيف الصبر 

ذل فاصبر ، ندـ ىذا المؤذم سامحو كالسماحة فيما يتعمؽ بأذية الناس نالؾ أ
ف كانت ثقيمة عمى النفكس كلكف جعؿ ا ىناؾ قاعدة كأقكؿ ىذا الكالـ  كا 
كأسيب فيو ألف ىذا العصر كثر اختالط الناس كتضيؽ النفكس كىمكـ الدنيا قد 
يحصؿ منيا ما يحصؿ كلذا تحصؿ الفرقة بيف األقرباء نتيجة كممة ربما ال 

يفسرىا بتفسيرات كتؤيالت فتصبح ىذه القمكب مضغنة يقصدىا ىذا القريب ك 
                ماذا يقكؿ ؟ قاؿ عميو الصالة ك السالـ  حاقدة فالنبي عميو الصالة ك السالـ 

 الكاشح(: )الرحـ الكاشح( )الرحـ(: القريب ،أفضؿ الصدقة الصدقة عمى ذم  )
حب أف تنزؿ بؾ بمية المبغض يعني تعمـ أف قريبؾ يضمر لؾ البغضاء كالحقد كي

كمصيبة أعظـ الصدقات أف تعطييا ىذا الشخص ، لكف ليست بالسيكلة كما 
ا الًَّذم  ]:قاؿ عزكجؿ  في فىًإذى نىةي كىالى السَّيّْئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسى سى كىالى تىٍستىًكم الحى

ًميـه[ يعني قريب ًليّّ حى أىنَّوي كى اكىةه كى دى بىٍينىوي عى ا  بىٍينىؾى كى مى كا كى بىري ا ييمىقَّاىىا ًإالَّ الًَّذيفى صى مى ]كى
[ لكف العدك المدكد أيككف في معزؿ كىك الشيطاف ؟ ال  ًظيـو ظٍّ عى ييمىقَّاىىا ًإالَّ ذيك حى

ًميـه[  إذان: ما الذم بعدىا ] ًميعه عى نَّؾى ًمفى الشٍَّيطىاًف نىٍزغه فىاٍستىًعٍذ ًباً ًإنَّوي سى مَّا يىٍنزىغى كىاً 
كجؿ جعؿ لنا قاعدة في التعامؿ مع الناس كنحف بحاجة إلى آية جمعت   عزا 

 ] ٍفكى ًذ العى الخير الكبير في التعامؿ مع الناس في سكرة األعراؼ في آخرىا قاؿ ]خي
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ًذ  يعني خذ ما تيسر مف الناس ال تدقؽ ال تمعف النظر ال تبحث ال تتقصى ]خي
ٍفكى كىٍأميٍر ًبالعيٍرًؼ[ يعني الشيء المعركؼ أامر بو ، إذا أخذت بيذا األمر  العى

بالعفك كأمرت بالعرؼ ألف الناس ليسكا عمى درجة كاحدة مف العقؿ سيأتيؾ جاىؿ 
( لكف العدك المدكد ماذا قاؿ ؟ ] اًىًميفى ًف الجى مَّا  فماذا قاؿ عزكجؿ )كىأىٍعًرٍض عى كىاً 

نَّؾى ًمفى الشٍَّيطىاًف نىٍزغه فىاٍستىًعٍذ ًباً  ًميـه[ يمكف لإلنساف أف ال يطبؽ يىٍنزىغى ًميعه عى ًإنَّوي سى
سَّييـٍ  ا مى ىذه ااية لكف التقكل كاويماف الذم في قمبو يذكره ]ًإفَّ الًَّذيفى اتَّقىٍكا ًإذى
[ فنحف بحاجة ماسة لمثؿ ىذه  كفى ـٍ ميٍبًصري ا ىي كا فىًإذى طىاًئؼه ًمفى الشٍَّيطىاًف تىذىكَّري

 .التكجييات الربانية النبكية
 

 :اف ا ينزؿ الصبر عمى قدر البالء
:" ًإفَّ المَّوى ()عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .ُٗ
()  ًء مىى قىٍدًر اٍلبىالى ٍبرى عى ييٍنًزؿي الصَّ مىى قىٍدًر اٍلمىؤينىًة، كى ٍزؽى عى  " (ييٍنًزؿي الرّْ

 كحسنو االلباني كالفاكيي ركاه البزار                                          
ف الصبر  :()قاؿ رسكؿ ا  فقد  إف المعكنة تأتي مف ا عمى قدر المؤنة، كا 

 األلباني. البزار، كحسنو يأتي مف ا عمى قدر البالء. ركاه
أف المعكنة كالمساعدة تأتي مف ا عمى قدر التكاليؼ، كالحاجة،  كالمعنى

كىك أمر  رزؽ العبد يأتيو بقدر حاجتو، كعطيتو، كتكاليؼ نفقتو، كالمؤكنة، كأف
  .متفؽ عميو . يا ابف آدـ أىنفؽ، أينفؽ عميؾ : مجرب محسكس; فقد قاؿ ا تعالى

 قكلو تعالى كلك بسط ا الرزؽ لعباده لبغكا في األرض كلكف ينزؿ بقدر ما يشاء
لبغكا في  . د أيضاكلك بسط معناه كسع . كبسط الشيء نشره . كبالصا 

بغييـ طمبيـ منزلة بعد منزلة كدابة  : ابف عباس طغكا كعصكا . كقاؿ . األرض
: أراد لك أعطاىـ الكثير ؿبعد مركب كممبسا بعد ممبس . كقيبعد دابة كمركبا 

لك كاف البف آدـ كادياف مف ذىب البتغى  ) : لطمبكا ما ىك أكثر منو ، لقكلو
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أخكؼ ما أخاؼ عمى  : عميو السالـ ومنو قكل كىذا ىك البغي ، (  إلييما ثالثا
  ،أمتي زىرة الدنيا ككثرتيا

 

 افضؿ االعماؿ الصبر كالسماحة:
مىًميّْ رضي .َِ ٍنبىسىةى السُّ                    ا عنيـ قىاؿى: أىتىٍيتي رىسيكؿى  عىٍف عىٍمًرك ٍبًف عى
: مىٍف تىابىعى  ((المًَّو  مىى ىىذىا األىٍمًر؟ قىاؿى:فىقيٍمتي :  "ؾى عى                    حيرّّ كىعىٍبده" قىاؿى: قيٍمتي

ميًؽ "،  ةي كىحيٍسفي اٍلخي ٍبري كىالسَّمىاحى ؿي؟ قىاؿى:" الصَّ :فىأىمُّ األىٍعمىاًؿ أىٍفضى                     فىقيٍمتي
:" اٍلًفٍقوي ًفي ًديًف المًَّو، كىاٍلعىمىؿي ًفي طىاعىًة المًَّو،  ؿي؟ قىاؿى                    فىأىمُّ اًوٍسالـً أىٍفضى
ـى اٍلميٍسًمميكفى  ًم ؿي؟ قىاؿى:" مىٍف سى : فىأىمُّ اٍلميٍسًمًميفى أىٍفضى             كىحيٍسفي الظَّفّْ ًبالمًَّو" قيٍمتي

: فىأىمُّ الٍ  يىًدًه ". قيٍمتي                          "ػ؟ قىاؿى: ((عىمىًؿ أىحىبُّ ًإلىى المًَّو ػًمٍف ًلسىاًنًو كى
ؿي؟  الًة أىٍفضى : فىأىمُّ الصَّ " قيٍمتي ، كىطىيّْبي اٍلكىالـً ٍفشىاءي السَّالـً ، كىاً  ـي الطَّعىاـً ًإٍطعىا

ٍقًتيىا،  :قىاؿى: "الصَّالةي ًلكى كًد" قيٍمتي                       كىطيكؿي اٍلقينيكًت، كىحيٍسفي الرُّكيكًع كىالسُّجي
: فىأىمُّ ا ؿي؟ قىاؿى: "أىٍف تىٍيجيرى مىا كىرًهى المَّوي" قيٍمتي اًىًديفى فىأىمُّ اٍلًيٍجرىًة أىٍفضى ٍلميجى

: ؿي؟ قىاؿى اىىدى نىٍفسىوي ًفي طىاعىًة المًَّو، كىىىجىرى  "أىٍفضى : مىٍف جى ـى المَّوي" قيٍمتي                        مىا حىرَّ
ٍكؼي المٍَّيًؿ ااًخًر، فىًإفَّ المَّوى يىٍفتىحي  ؿي؟ قىاؿى:" جى                    فىأىمُّ سىاعىاًت المٍَّيًؿ أىٍفضى

يىٍستىًجيبي ًفيًو الدُّعى  ًفيوً  ٍمًقًو، كى يىطًَّمعي ًفيًو ًإلىى خى                            " ( اءى أىٍبكىابى السَّمىاًء، كى
 ركاه احمد كالبييقي كابف ابي شيبة                                                    

ادى  ا لىًحؽى ًبقىٍكًمًو، ثيَـّ عى اًؿ بىٍعدى مى ًف األىٍعمى ييٍشًبوي أىٍف يىكيكفى سيؤىاليوي ًإيَّاهي عى : كى قىاؿى اٍلبىٍييىًقيُّ
ًبالمًَّو التٍَّكًفيؽي. بىٍعدى ظيييكرً  رىاًئًعًو، كى كًؿ شى نيزي ، كى  اًوٍسالـً
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 الصبر عمى أذية الجار:
ؿه ًإلىى النًَّبيّْ  .ُِ اءى رىجي                     ))عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو قىاؿى: جى

ارنا لىوي، فقىاؿى النًَّبيُّ  : " اٍصبً  ))فىشىكىا ًإلىٍيًو جى ٍر " ثيَـّ، قىاؿى لىوي ًفي ثىالثى مىرَّاتو
عىؿى النَّاسي  الرَّاًبعىًة أىًك الثَّاًلثىًة: اٍطرىٍح مىتىاعىؾى ًفي الطًَّريًؽ " فىفىعىؿى، قىاؿى: فىجى
: لىعىنىوي المَّوي  عىميكا يىقيكليكفى اريهي، فىجى ؟ فىيىقيكؿي: آذىاهي جى : مىا لىؾى يىقيكليكفى كفى ًبًو كى يىميرُّ

اريهي،  اءىهي جى ابف حباف ك  ركاه البخارم"   ( فقىاؿى: ريدَّ مىتىاعىؾى، ال كىالمًَّو ال أيكًذيؾى أىبىدنافىجى
 يي كالبييقانكالطبر 

 

قت الجار حقكؽ إف  أذل فعـٌ  الناس، مف كثير عند األزماف ىذه في انسحى
 األلكاف بشتى كالسخائـ كالشتائـ المكائد كقامت الخصكمات، كفشت الجيراف،
 .كاألشكاؿ

 الجار لمكيدة أبناءه أرسؿ ككالمو، بفعالو آذاه جاره، محاـر عمى كشؼ ءسك  جار
 يؤمف، ال كا ): قاؿ كاوخكاف، الجار حؽ كال كاوحساف الكداد يعرؼ ال كضره،

 متفؽ عميو(. بكائقو جاره يأمف ال مف يؤمف، ال كا يؤمف، ال كا
 .كأذاه شركره: كبكائقو
 أخرج كالجار، الغريب كآذل كالشنار العار تدلار  لمف تمظى بنار  النبي قضى
 قاؿ: قاؿ عنو ا رضي ىريرة أبي عف صحيح بسند حباف كابف أحمد اوماـ
 أنيا غير كصياميا، كصدقتيا صالتيا مف تكثر فالنة إف ا، رسكؿ يا: رجؿ
 (.النار في ىي ):قاؿ بمسانيا، جيرانيا تؤذم
 األخالؽ، غابت نكباتو، كاشتدت طكبوخ كثرت زمننا نشاىد إننا الناس، أييا

 نفائس بذؿ المسمـ يكد كالمعركؼ، كالشيامة الكفاء كقؿٌ  المركءة، كانعدمت
 عمى كيأمف خيره، كيرل معركفو، ييدرؾ صالح، مسمـ بجار ليظفر األشياء
 .ا طاعة عمى كيعينو محارمو،
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 المبارؾ حالصال الجار حصكؿ السعادة كتماـ الحياة كطيب العيش رغد مف إف
 كقاص أبي بف سعد عف صحيح بسند كالخطيب حباف ابف أخرج األياـ، ىذه في

 كالمسكف الصالحة، المرأة: السعادة مف أربع ):قاؿ النبي أف عنو ا رضي
 (.الينيء كالمركب الصالح، كالجار الكاسع،
 فيستحؽ اوسالـ، أخكة تقتضيو ما حقنا يقتضي الجكار إف المسمميف، معاشر

 كؼُّ  الجكار حؽ كليس بالمجاكرة، كزيادة مسمـ كؿ يستحقو ما المسمـ ارالج
 كال بالسالـ، جاره يبدأ كأف الخير، كابتداء كالرفؽ األذل احتماؿ بؿ فقط، األذل
 الفرح، في كيينئو المصيبة، في كيعزيو المرض، في كيعكده الكالـ، معو يطيؿ

 جداره، عمى الخشب كضع في ويضايق كال داره، إلى يطمع كال زالتو، عف كيصفح
 فيما النظر يتبعو كال فنائو، في التراب طرح في كال ميزابو، في الماء صب في كال

 كيغٌض  كالمو، عميو يتسٌمع كال عكرتو، مف ينكشؼ ما كيستر داره، إلى يحممو
 .غاب إذا أىمو حكائج كيالحظ حرىمو، عف طرفو
 اٍلجكارً  حفظي  عميَّ  كحقيػؽ   ،،،،،،،،،،،،،، جارم حيرمة كأنت ًخٌمي أنت
ػا تغيَّب إف لمجػار إف ػا ،،،،،،،،،،،،،،،     عينن  األسرارً  ك لممغيب حافظن
 سًتػارً  بغٍير بقي أـ مسبػؿه    ،،،،،،،،،،،،،،،ستر لمباب كاف إف أباًلي ما
 كفييما أخرجاه،( سيكرثو أنو ظننت حتى بالجار يكصيني جبريؿ زاؿ ما ): قاؿ
 با يؤمف كاف مف ):كالسالـ الصالة عميو قاؿ عنو ا رضي ىريرة أبي عف

 طبخت إذا ذر، أبا يا ): قاؿ مسمـ صحيح كفي ،(جاره يؤذً  فال ااخر كاليكـ
 لألىؿ أكسع فإنو ):حباف ابف لفظ كفي ،(جيرانؾ كتعاىد ماءىا فأكثر مرقة

 (.كالجيراف
 كتفرحو تطعـ، مما وفتطعم عميو، كتتصدؽ جارؾ إلى تيحسف أف رفيع ألدب إنو
 .ألبنائؾ أىديت إذا إليو كتيدم فرحت، إذا
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 كيؼ تصبر عمى مالـ تحط بو خبرا:
ـى ميكسىى ))عف أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو رضي ا عنيما . عىًف النًَّبيّْ  .ِِ : قىا

ـي؟ فىقىاؿى: أىنىا ًطيبنا ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى، فىسيًئؿى أىمُّ النَّاًس أىٍعمى ـي، فىعىتىبى  النًَّبيُّ خى أىٍعمى
ى المَّوي ًإلىٍيًو أىفَّ عىٍبدنا ًمٍف ًعبىاًدم ًبمىٍجمىًع  ـى ًإلىٍيًو، فىأىٍكحى ـٍ يىريدَّ اٍلًعٍم مىٍيًو ًإٍذ لى المَّوي عى
كتنا ًفي  كىٍيؼى ًبًو؟ فىًقيؿى لىوي: اٍحًمٍؿ حي ، كى ـي ًمٍنؾى، قىاؿى: يىا رىبّْ اٍلبىٍحرىٍيًف ىيكى أىٍعمى

، فىإً  كتنا ًمٍكتىؿو مىالى حي ذىا فىقىٍدتىوي فىييكى ثىَـّ فىاٍنطىمىؽى، كىاٍنطىمىؽى ًبفىتىاهي ييكشىعى ٍبًف نيكفو كىحى
ؿَّ اٍلحيكتي ًمفى  نىامىا، فىاٍنسى عىا ريءيكسىييمىا كى ٍخرىًة كىضى تَّى كىانىا ًعٍندى الصَّ ، حى ًفي ًمٍكتىؿو

ًبمىوي ًفي اٍلبىٍحًر سىرىبن  ذى سى بنا، فىاٍنطىمىقىا بىًقيَّةى اٍلًمٍكتىًؿ، فىاتَّخى فىتىاهي عىجى كىافى ًلميكسىى كى ا، كى
يىٍكمىييمىا، فىمىمَّا أىٍصبىحى، قىاؿى ميكسىى ًلفىتىاهي: آًتنىا غىدىاءىنىا لىقىٍد لىًقينىا ًمٍف  لىٍيمىًتًيمىا كى

اكىزى  تَّى جى ـٍ يىًجٍد ميكسىى مىسِّا ًمفى النَّصىًب حى لى بنا، كى اٍلمىكىافى الًَّذم سىفىًرنىا ىىذىا نىصى
، قىاؿى  ٍخرىًة فىًإنّْي نىًسيتي اٍلحيكتى ٍينىا ًإلىى الصَّ أيًمرى ًبًو، فىقىاؿى لىوي فىتىاهي: أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكى
ا، فىمىمَّا اٍنتىيىيىا ًإلىى  مىى آثىاًرًىمىا قىصىصن ميكسىى: ذىًلؾى مىا كينَّا نىٍبًغي، فىاٍرتىدَّا عى

ؿه  ٍخرىًة ًإذىا رىجي ـى ميكسىى، فىقىاؿى الصَّ مَّ ى ًبثىٍكًبًو فىسى ى ًبثىٍكبو أىٍك قىاؿى تىسىجَّ ميسىجِّ
 ، ـي، فىقىاؿى: أىنىا لميكسىى، فىقىاؿى ميكسىى: بىًني ًإٍسرىاًئيؿى : كىأىنَّى ًبأىٍرًضؾى السَّالى اٍلخىًضري

مٍّْمتى  مىى أىٍف تيعىمّْمىًني ًممَّا عي ، قىاؿى: ىىٍؿ أىتًَّبعيؾى عى ـٍ رىشىدنا؟ قىاؿى: ًإنَّؾى لىٍف  قىاؿى: نىعى
ًنيًو الى تىٍعمىميوي  مَّمى مىى ًعٍمـو ًمٍف ًعٍمـً المًَّو عى ٍبرنا يىا ميكسىى، ًإنّْي عى تىٍستىًطيعى مىًعيى صى
اًبرنا كىالى  مَّمىكىوي الى أىٍعمىميوي، قىاؿى: سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي صى مىى ًعٍمـو عى ، كىأىٍنتى عى أىٍنتى

مىى سىاًحًؿ اٍلبىٍحًر لىٍيسى لىييمىا سىًفينىةه، فىمىرٍَّت  أىٍعًصي لىؾى أىٍمرنا، فىاٍنطىمىقىا يىٍمًشيىاًف عى
اءى  ، فىجى مىميكىيمىا ًبغىٍيًر نىٍكؿو ـٍ أىٍف يىٍحًمميكىيمىا، فىعيًرؼى اٍلخىًضري فىحى ًبًيمىا سىًفينىةه فىكىمَّميكىي

ٍرًؼ السًَّفينىةً  مىى حى قىعى عى فىنىقىرى نىٍقرىةن أىٍك نىٍقرىتىٍيًف ًفي اٍلبىٍحًر، فىقىاؿى  عيٍصفيكره فىكى
: يىا ميكسىى، مىا نىقىصى ًعٍمًمي كىًعٍمميؾى ًمٍف ًعٍمـً المًَّو ًإالَّ كىنىٍقرىًة ىىذىا  اٍلخىًضري
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، فىقىاؿى اٍلعيٍصفيكًر ًفي اٍلبىٍحًر، فىعىمىدى اٍلخىًضري ًإلىى لىٍكحو ًمٍف أىٍلكىاًح السًَّفينىًة فىنىزىعىوي 
ـٍ فىخىرىٍقتىيىا ًلتيٍغًرؽى أىٍىمىيىا،  مىميكنىا ًبغىٍيًر نىٍكؿو عىمىٍدتى ًإلىى سىًفينىًتًي ميكسىى: قىٍكـه حى
 ، ٍبرنا، قىاؿى: الى تيؤىاًخٍذًني ًبمىا نىًسيتي ـٍ أىقيٍؿ ًإنَّؾى لىٍف تىٍستىًطيعى مىًعيى صى قىاؿى: أىلى

ذى فىكىانىًت اأٍليكلىى ًمٍف ميكسىى ًنٍسيى  ـه يىٍمعىبي مىعى اٍلًغٍممىاًف، فىأىخى اننا، فىاٍنطىمىقىا فىًإذىا غيالى
هي فىاٍقتىمىعى رىٍأسىوي ًبيىًدًه، فىقىاؿى ميكسىى: أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زىًكيَّةن  اٍلخىًضري ًبرىٍأًسًو ًمٍف أىٍعالى

ـٍ أىقيٍؿ لىؾى ًإنَّؾى لىٍف تىٍستىًطيعى مىعً  ، قىاؿى: أىلى ٍبرنا، قىاؿى اٍبفي عييىٍينىةى: ًبغىٍيًر نىٍفسو يى صى
يّْفيكىيمىا  تَّى ًإذىا أىتىيىا أىٍىؿى قىٍريىةو اٍستىٍطعىمىا أىٍىمىيىا فىأىبىٍكا أىٍف ييضى كىىىذىا أىٍككىدي فىاٍنطىمىقىا حى

: ًبيىًدًه فىأىقىامىوي  دىا ًفييىا ًجدىارنا ييًريدي أىٍف يىٍنقىضَّ فىأىقىامىوي، قىاؿى اٍلخىًضري ، فىقىاؿى لىوي فىكىجى
بىٍيًنؾى، قىاؿى النًَّبيُّ  مىٍيًو أىٍجرنا، قىاؿى: ىىذىا ًفرىاؽي بىٍيًني كى ٍذتى عى تَّخى ميكسىى: لىٍك ًشٍئتى الى

(( ٍمىٍينىا ًمف تَّى ييقىصَّ عى بىرى حى ًدٍدنىا لىٍك صى ـي أىٍمًرًىمىا المَّوي ميكسىى لىكى  "           ( : يىٍرحى
 متفؽ عميو                                                                        

بنا، ًبمىوي ًفي اٍلبىٍحًر سىرى ذى سى   فاتخذ : أم الحكت فىاتَّخى
 أم مسمكا .  : سرباسبيمو في البحر  

انجاب الماء عف مسمؾ  الحكت ) )كركم عف أبي بف كعب عف رسكؿ ا 
  . ىك بالخضر. فصار ككة لـ يمتئـ فدخؿ مكسى الككة عمى أثر الحكت فإذا 

جعؿ الحكت ال يمس شيئا مف البحر إال يبس حتى صار  : قاؿ ابف عباس
  صخرة

كقد ركينا أنيما لما انتييا إلى الصخرة كضعا رءكسيما فناما كاضطرب الحكت 
فخرج كسقط في البحر فاتخذ سبيمو في البحر سربا فأمسؾ ا عف الحكت جرية 

ستيقظ مكسى نسي صاحبو أف يخبره فانطمقا الماء فصار عميو مثؿ الطاؽ فمما ا
 حتى إذا كاف مف الغد .

 يعني ذلؾ المكضع كىك مجمع البحريف فمما جاكزا(  : ( قكلو تعالى 
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بان )  :كقكلو تعالى  ًبيمىوي ًفي البحر سىرى [ أم: خرج الحكت ُٔالكيؼ: ] {فاتخذ سى
المشكم مف المكتؿ، كتسرَّب نحك البحر، كالسَّرىب: مثؿ النفؽ أك السرداب، أك 
ىك المنحدر، كما نقكؿ: تسرب الماء مف الًقٍربة مثالن; ذلؾ ألف مستكل الماء في 

ايات أف يقفز الحكت المشكٌم، الًقٍربة أعمى فيتسرَّب منيا، كىذه مف عجائب ا
 .كتعكد لو الحياة، كيتكٌجو نحك البحر; ألنو يعمـ أف الماء مسكنو كمكانو

بنا)  ا نىصى فىًرنىا ىىذى اءىنىا لىقىٍد لىًقينىا ًمٍف سى دى                  :لفتاه آتنا غداءنا مكسى(  (قاؿ ،(آًتنىا غى
 أم طعامنا كالغداء ما يعد لألكؿ غدكة كالعشاء ما يعد لألكؿ عشية . 

أم : تعبا كشدة كذلؾ أنو ألقي عمى مكسى الجكع  لقد لقينا مف سفرنا ىذا نصبا 
  . بعد مجاكزة الصخرة ليتذكر الحكت كيرجع إلى مطمبو
ا كينَّا نىٍبًغي، أم: قاؿ مكسى عميو السالـ  ًلؾى مى ا كينَّا نىٍبغً ( ذى ًلؾى مى الكيؼ: ] {.. ذى

د فيو الحكت ىك المكاف المراد، فكأف [ أم: نطمب، فيذا المكاف الذم فيقً ْٔ
ٍجمع  الحكت كاف أعمـ بالمكعد مف مكسى، كىكذا عيرؼ عنكاف المكاف، كىك مى

 .البحريف، حتى يمتقي البحراف فيصيراف بحران كاحدان 
ك  ) اصي ا(،أم: عادا عمى أثر األقداـ كما يفعؿ قىصَّ صن ا قىصى مىى آثىاًرًىمى فىاٍرتىدَّا عى

صان  : األثر، كمعنى أم: بدقة إلى أٍف كصالى إلى المكاف الذم تسرَّب فيو   .قىصى
حيث سيجد  -عميو السالـ -الحكت، كىك المكعد الذم ضربو ا تعالى لمكسى

 عميو -ضربو ا تعالى لمكسى .ىناؾ العبد الصالح
مىٍيًو فىإً  كفي حديث أبي بف كعب رضي ا عنو . مَّـى عى ؿه ميسىجِّى ثىٍكبنا ، فىسى ا رىجي ذى

ـي ؟ قىاؿى : أىنىا ميكسىى . قىاؿى : ميكسىى  ًضري ، كىأىنَّى ًبأىٍرًضؾى السَّالى ميكسىى ، فىقىاؿى اٍلخى
ا . قىاؿى : ًإنَّؾى  دن شى مٍّْمتى رى ًني ًممَّا عي مّْمى ـٍ ، أىتىٍيتيؾى ًلتيعى لىٍف  بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ؟ قىاؿى : نىعى

ًنيًو الى تىٍعمىميوي  مَّمى مىى ًعمٍـو ًمٍف ًعمٍـً المًَّو عى ٍبرنا ، يىا ميكسىى ! ًإنّْي عى تىٍستىًطيعى مىًعي صى
تىًجديًني  وي المَّوي الى أىٍعمىميوي   فىقىاؿى ميكسىى : سى كى مَّمى مىى ًعمٍـو ًمٍف ًعمٍـً المًَّو عى أىٍنتى ، كىأىٍنتى عى
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ابً  اءى المَّوي صى ًضري : فىًإٍف اتَّبىٍعتىًني فىالى ًإٍف شى رنا كىالى أىٍعًصي لىؾى أىٍمرنا . فىقىاؿى لىوي اٍلخى
تَّى أيٍحًدثى لىؾى ًمٍنوي ًذٍكرا . ٍيءو حى ٍف شى  تىٍسأىٍلًني عى

،أم ركباالسفينة بغير اجرة.فجاء عصفكر    ا ًبغىٍيًر نىٍكؿو ميكىيمى مى ًضري فىحى فىعيًرؼى اٍلخى
ما مكسى يا الخضر نقر نقرة أك نقرتيف في البحر فقاؿ فكقع عمى حرؼ السفينة ف

 نقص عممي كعممؾ مف عمـ ا إال كنقرة ىذا العصفكر في البحر.
عىاًبرى ًصغىارنا تىٍحًمؿي كفي ركاية البخارم األخر  ا مى دى ًفينىًة كىجى ًكبىا ًفى السَّ ا رى تَّى ًإذى ل: حى

اًلحي الى  ٍبدي المًَّو الصَّ فيكهي ، فىقىاليكا عى ًر عىرى ا السَّاًحًؿ ااخى ا السَّاًحًؿ ًإلىى أىٍىًؿ ىىذى أىٍىؿى ىىذى
ا ًتدن تىدى ًفييىا كى كى قىيىا كى رى ميكنىا ًبغىٍيًر نىٍكؿو ،  فىقىاؿى  .نىٍحًمميوي ًبأىٍجرو ، فىخى مى ميكسىى: قىٍكـه حى
ٍقتىيىا ًلتيٍغًرؽى أىٍىمىيىا رى ـٍ فىخى ًفينىًتًي ٍدتى ًإلىى سى مى  .عى

 : ٍبرنا )قىاؿى ًعىى صى ـٍ أىقيٍؿ ًإنَّؾى لىٍف تىٍستىًطيعى مى  .(أىلى
وي، ًفينىًة فىنىزىعى ًضري ًإلىى لىٍكحو ًمٍف أىٍلكىاًح السَّ دى اٍلخى ة البخارم األخرل: كفي ركاي فىعىمى

ا السَّاًحًؿ ًإلىى أىٍىًؿ  عىاًبرى ًصغىارنا تىٍحًمؿي أىٍىؿى ىىذى ا مى دى ًفينىًة كىجى ًكبىا ًفى السَّ ا رى تَّى ًإذى حى
تىدى  كى قىيىا كى رى اًلحي الى نىٍحًمميوي ًبأىٍجرو ، فىخى ٍبدي المًَّو الصَّ فيكهي ، فىقىاليكا عى ًر عىرى ا السَّاًحًؿ ااخى                               ىىذى

ا ًتدن  .ًفييىا كى
ٍقتىيىا ًلتيٍغًرؽى أىٍىمىيىا  رى ـٍ فىخى ًفينىًتًي ٍدتى ًإلىى سى مى ميكنىا ًبغىٍيًر نىٍكؿو ، عى مى  .فىقىاؿى ميكسىى: قىٍكـه حى

ٍبرنا ًعىى صى ـٍ أىقيٍؿ ًإنَّؾى لىٍف تىٍستىًطيعى مى : أىلى  .قىاؿى
مى  ميكنىا ًبغىٍيًر نىٍكؿو عى مى ٍقتىيىا ًلتيٍغًرؽى أىٍىمىيىا،يىقيكؿ تىعىالىى ميٍخًبرنا قىٍكـه حى رى ـٍ فىخى ًفينىًتًي ٍدتى ًإلىى سى

مىٍيًو  بىا كىاٍشتىرىطى عى ا ًاٍنطىمىقىا لىمَّا تىكىافىقىا كىاٍصطىحى ًضر أىنَّييمى اًحبو كىىيكى اٍلخى صى ٍف ميكسىى كى عى
تَّى يىكيكف ىي  ٍيء أىٍنكىرىهي حى ٍف شى ٍرًحًو أىٍف الى يىٍسأىلوي عى كى الًَّذم يىٍبتىًدئوي ًمٍف ًتٍمقىاء نىٍفسو ًبشى

فيكا  ًفينىة كىأىنَّييـٍ عىرى ًكبىا ًفي السَّ ٍيؼ رى ًديث كى ـى ًفي اٍلحى قىٍد تىقىدَّ ًفينىة كى ًكبىا ًفي السَّ بىيىانو فىرى كى
ًضرً  ة ًلٍمخى ا ًبغىٍيًر نىٍكؿ يىٍعًني ًبغىٍيًر أيٍجرىة تىٍكًرمى ميكىيمى مى ًضر فىحى ـٍ  اٍلخى فىمىمَّا ًاٍستىقىمٍَّت ًبًي

ا  قىيىا كىاٍستىٍخرىجى لىٍكحن رى ًضر فىخى ة قىاـى اٍلخى مىٍت المُّجَّ خى ٍت أىٍم دى لىًججى ًفينىة ًفي اٍلبىٍحر كى السَّ
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مىٍيًو "  ـ نىٍفسو أىٍف قىاؿى ميٍنًكرنا عى مىٍيًو السَّالى ـٍ يىٍمًمؾ ميكسىى عى قَّعىيىا فىمى ًمٍف أىٍلكىاحيىا ثيَـّ رى
ا قىاؿى الشَّاًعر: ليدُّكا أى مى ـ التٍَّعًميؿ كى ـ اٍلعىاًقبىة الى الى ـ الى ٍقتيىا ًلتيٍغًرؽ أىٍىميىا " كىىىًذًه الالَّ رى خى

بنا  جى ة عى قىاؿى قىتىادى اًىد ميٍنًكرنا كى ٍيئنا ًإٍمرنا " قىاؿى ميجى رىاًب " لىقىٍد ًجٍئت شى ٍكًت كىاٍبنيكا ًلٍمخى ًلٍممى
ـى ًمٍف الشٍَّرط فىًعٍندىىا قىاؿى لىوي  ا تىقىدَّ كّْرنا ًبمى ًضر ميذى  . اٍلخى

ا فىقىتى  من ا لىًقيىا غيالى تَّى ًإذى وي ًبيىًدًه. فىاٍنطىمىقىا حى هي فىاٍقتىمىعى رىٍأسى ًضري ًبرىٍأًسًو ًمٍف أىٍعالى ذى اٍلخى مىوي فىأىخى
ٍيئنا  ًكيَّةن ًبغىٍيًر نىٍفسو لىقىٍد ًجٍئتى شى ا زى ٍفسن  نيٍكرناقىاؿى أىقىتىٍمتى نى

ٍمعىب  افى يى ا فىقىتىمىوي " ك أىنَّوي كى من ا لىًقيىا غيالى تَّى ًإذى ًلؾى " حى يىقيكؿ تىعىالىى " فىاٍنطىمىقىا " أىٍم بىٍعد ذى
ميـٍ  نيـٍ كىأىٍجمى افى أىٍحسى كى دى ًإلىٍيًو ًمٍف بىٍينيـٍ كى مى اف ًفي قىٍريىة ًمٍف اٍلقيرىل كىأىنَّوي عى مىعى اٍلًغٍممى

ًفي ًركىايىة ًاٍقتىمىعىوي ًبيىًدًه  كىأىٍضكىأىىيـٍ  رو كى جى وي ًبحى خى ًقيؿى رىضى ًكمى أىنَّوي ًاٍحتىزَّ رىٍأسو كى فىقىتىمىوي كىري
بىادىرى فىقىاؿى   ؿ كى ٌد ًمٍف اأٍلىكَّ ا أىٍنكىرىهي أىشى ـ ىىذى مىٍيًو السَّالى اىىدى ميكسىى عى كىاىلمَّو أىٍعمىـ . فىمىمَّا شى

ًكيَّ  ا زى ٍفسن ا بىٍعد فىقىتىٍمتو " ًبغىٍيًر أىقىتىٍمت نى ًممىٍت ًإٍثمن ؿ اٍلًحٍنث كىالى عى ـٍ تىٍعمى ًغيرىة لى ة " أىٍم صى
ارىة ٍيئنا نيٍكرنا " أىٍم ظىاًىر النَّكى  . نىٍفس " أىٍم ًبغىٍيًر ميٍستىنىد ًلقىٍتًمًو " لىقىٍد ًجٍئت شى

وي، ارنا ييًريدي أىٍف يىٍنقىضَّ فىأىقىامى ا ًفييىا ًجدى دى ا ًاٍنطىمىقىا يى  فىكىجى ا أىنَّييمى ٍنييمى قيكؿ تىعىالىى ميٍخًبرنا عى
ٍف ًاٍبف ًسيًريفى أىنَّيىا  ٍيج عى كىل ًاٍبف جيرى ا أىتىيىا أىٍىؿ قىٍريىة رى تَّى ًإذى لىتىٍيًف حى رَّتىٍيًف اأٍلىكَّ بىٍعد اٍلمى

ًديث ًفي اٍلحى ا " أى " اأٍلىٍيمىة كى ا أىتىيىا أىٍىؿ قىٍريىة ًلئىامن تَّى ًإذى ء " فىأىبىٍكا أىٍف حى الى ٍم بيخى
ارنا ييًريد أىٍف يىٍنقىٌض  ا ًفييىا ًجدى دى ا فىكىجى يّْفيكىيمى مىى  " ييضى ار عى ة ىىاىينىا ًإلىى اٍلًجدى رىادى ًإٍسنىاد اوًٍ

اض ىيكى السُّقيكط  ٍيؿ كىااًلٍنًقضى ٍعنىى اٍلمى ثىات ًبمى ة ًفي اٍلميٍحدى رىادى ًبيؿ ااًلٍسًتعىارىة فىًإفَّ اوًٍ سى
دَّهي ًبيىًدًه  ًديث أىنَّوي رى ـى ًفي اٍلحى قىٍد تىقىدَّ ة كى الىة ااًلٍسًتقىامى دَّهي ًإلىى حى وي " أىٍم فىرى قىٍكلو " فىأىقىامى كى
ٍذت  تَّخى ًلؾى قىاؿى ميكسىى " لىوي لىٍك ًشٍئت الًى اًرؽ فىًعٍند ذى ا خى ٍيمو كىىىذى دَّ مى تَّى رى وي حى عَّمى دى كى

مىٍيًو أىٍجرنا انناأىٍم أًلى " عى جَّ ؿ لىييـٍ مى افى يىٍنبىًغي أىٍف الى تىٍعمى يّْفيكنىا كى ـٍ ييضى  . ٍجًؿ أىنَّييـٍ لى

 اف ا ينزؿ الصبر عمى قدر البالء:
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 اصبر ابا سعيد:
ٍدًرمّْ، عىٍف أىًبيًو، أىنَّوي شىكىا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  .ِّ عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
) )  تىوي، فىقىاؿى " اٍصًبٍر أىبىا سىًعيدو، فىًإفَّ اٍلفىٍقرى ًإلىى مىٍف :()رىسيكؿي المًَّو  حىاجى

بىًؿ ًإلىى  ًمٍف أىٍعمىى اٍلجى مىى أىٍعمىى اٍلكىاًدم، كى ، أىٍسرىعي ًمفى السٍَّيًؿ عى ـٍ ييًحبًُّني ًمٍنكي
 قالنيكابف حجر العس ركاه أحمد كالبييقي                                  (. أىٍسفىًموً 

 

 عندما تنكر االمكر:
كنىيىا، (عىٍف اٍبًف مىٍسعيكدو، عىًف النًَّبيّْ  .ِْ ( قىاؿى: سىتىكيكفي أىثىرىةه كىأيميكره تيٍنًكري

تىٍسأىليكفى المَّوى  ـٍ كى مىٍيكي قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو فىمىا تىٍأميرينىا، قىاؿى: تيؤىدُّكفى اٍلحىؽَّ الًَّذم عى
ـٍ "  متفؽ عميو                                                  .  (الًَّذم لىكي

  

عف الغيكب  -صمى ا عميو كسمـ-إنيا ستككف بعدم أثىرة، ىذا مف إخباره 
كالمراد باألثرة أم: االنفراد بالشيء دكف أصحاب الحؽ، كاالستئثار  المستقبمة.

سمطان متمكنان فإف ذلؾ قد بالحقكؽ كاألمكاؿ، فينفرد بيا قكـ دكف قكـ، فمف كاف مت
 يحممو عمى االستئثار بالماؿ أك بغيره مف بيف سائر الناس.

قكلو: كأمكر تنكركنيا، يعني: مف التبديؿ، كالتغيير، كقد حصؿ ذلؾ منذ أزماف 
قكـ يؤخركف الصالة، فكاف  ()أنو سيككف بعده  ()متطاكلة، كقد أخبر النبي 

في الكقت كيصمكا مع ىؤالء فتككف                 يأمر أصحابو حينما سألكه أف يصمكا 
 ليـ نافمة.

تؤدكف الحؽ الذم عميكـ: المقصكد بالحؽ الذم عميكـ أم: الطاعة، كعدـ 
 الخركج عمى األئمة. حتى تركا كفران بكاحان عندكـ فيو مف ا برىاف .
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ذلؾ،  عز كجؿ، كتحتسبكف-كتسألكف ا الذم لكـ. يعني: تسألكف حقكـ مف ا 
كذلؾ أف التصرؼ إزاء ىذه األثرة، أك ىذا المنكر بغير ذلؾ يؤدم إلى مفاسد 

 عظيمة جدان.
 :االكفاؼ عف السؤاؿ

ارً  .ِٓ ٍدًرمّْ رىًضيى المَّوي عىٍنوي، ًإفَّ نىاسنا ًمٍف اأٍلىٍنصى                  عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
، ثيَـّ  ()سىأىليكا رىسيكؿى المًَّو  ـٍ ،  فىأىٍعطىاىي ـٍ ، ثيَـّ سىأىليكهي فىأىٍعطىاىي ـٍ سىأىليكهي فىأىٍعطىاىي

، مىا ـٍ ٍيرو فىمىٍف أىدًَّخرىهي عىٍنكي تَّى نىًفدى مىا ًعٍندىهي، فىقىاؿى: مىا يىكيكفي ًعٍنًدم ًمٍف خى         حى
مىٍف يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو المَّ  ،  كى ـٍ ٍيرو فىمىٍف أىدًَّخرىهي عىٍنكي مىفٍ يىكيكفي ًعٍنًدم ًمٍف خى      وي، كى

ٍبًر" ٍيرنا كىأىٍكسىعى ًمفى الصَّ ده عىطىاءن خى مىا أيٍعًطيى أىحى بٍّْرهي المَّوي، كى بٍَّر ييصى                .(يىتىصى
 متفؽ عميو                                                                          

أنو ال يسأؿ شيئان يجده إال  -سالـعميو الصالة كال -كاف مف خمؽ الرسكؿ الكريـ
أعطاه ، كما عيد عنو أنو صمي ا عميو كسمـ منع سائالن، بؿ كاف يعطي 

 عطاء مف ال يخشى الفقر، كيعيش في بيتو عيش الفقراء،
 .كربما ربط عمى بطنو الحجر مف الجكع 
 .فيك عميو الصالة كالسالـ أكـر الناس كاشجع الناس 
خبرىـ أنو ما مف خير يككف عنده فمف يدخره عنيـ; أم: ال فمما نفد ما في يده أ 

 ()ثـ حث النبي . يمكف أف يدخر شيئا عنيـ فيمنعيـ، كلكف ليس عنده شيء
كمف يستعفؼ يعفو ا، كمف يستغف   :عمى االستعفاؼ كاالستغناء كالصبر، فقاؿ

 عز كجؿ . -ا، كمف يتصبر يصبره ا
 :هذه ثالثة أمور 
 يستغف يغنو ا، أم: مف يستغف بما عند ا عما في أيدم الناس;مف : أول 
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يغنو ا عز كجؿ. كأما مف يسأؿ الناس كيحتاج لما عندىـ ; فإنو سيبقي قمبو  
 .كال يستغني -كالعياذ با -فقيران 

كالغني غني القمب، فإذا استغني اونساف بما عند ا عما في أيدم الناس;  
 .الناس، كجعمو عزيز النفس بعيدان عف السؤاؿأغناه ا عف 

مف يستعفؼ يعفو ا، فمف يستعؼ عما حـر ا عميو مف النساء يعفو  :ثانياا  
 .ا عز كجؿ

كاونساف الذم يتبع نفسو ىكاىا فيما يتعمؽ بالعفة فإنو ييمؾ كالعياذ با; ألنو  
تزني العيف، تزني األذف،  إذا أتبع نفسو ىكاىا كصار يتتبع النساء; فإنو ييمؾ،

 .تزني اليد، تزني الرجمف ثـ يزني الفرج; كىك الفاحشة كالعياذ با
كحماه كحمي أىمو  -عز كجؿ -فإذا استعؼ اونساف عف ىذا المحـر أعفو ا 

 .أيضان 
 .مف يتصبر يصبره ا، أم يعطيو ا الصبر: ثالثاا 

ـ، كصبرت عمى ما عندؾ مف فإذا تصبرت، كحسبت نفسؾ عما حـر ا عمي 
يصبرؾ كيعينؾ  -تعالي -الحاجة كالفقر كلـ تمح عمى الناس بالسؤاؿ فإف ا

 .عمى الصبر. كىذا ىك الشاىد مف الحديث; ألنو في باب الصبر
 أم ما مف: كما أعطي أحد عطاء خيران كأكسع مف الصبر :()ثـ قاؿ النبي 

ران كاكسع مف الصبر; ألف اونساف ا عمى أحد بعطاء مف رزؽ، أك غيره; خي 
ف أعرض لو  إذا كاف صبكران تحمؿ عمى كؿ شيء. إف أصابتو الضراء صبر، كا 

ف خذلو الشيطاف عف ما أمر ا صبر  .الشيطاف بفعؿ المحـر صبر، كا 
فإذا كاف اونساف قد مف ا عميو بالصبر; فيذا خير ما يعطاه اونساف ، كأكسع 

        ونساف الصبكر لك أكذم مف قبؿ الناس، لك سمع منيـ ما يعطاه، كلذلؾ تجد ا
ما يكره، لك حصؿ منيـ اعتداء عميو، تجده ىادم الباؿ ، ال يتصمب ، كال 
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               يغضب، ألنو صابر عمى ما ابتاله ا بو; فمذلؾ تجد قمبو دائمان مطمئنان 
 .كنفسو مستريحة

 

مىٍف سىأىؿى  :()، قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىٍف أىًبي سىًعيدو رضي ا عنيما .ِٔ
ٍيره ًمٍف أيكًقيَّةو،  : نىاقىًتي اٍليىاقيكتىةي ًىيى خى لىوي ًقيمىةي أيكًقيَّةو فىقىٍد أىٍلحىؼى  فىقيٍمتي                  كى

ٍيئنا، ـٍ أىٍسأىٍلوي شى ٍعتي فىمى ٍيره ًمٍف أىٍربىًعيفى ًدٍرىىمنا فىرىجى ـه ًفي  قىاؿى ًىشىاـه: خى زىادى ًىشىا
مىى عىٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  كىانىًت اأٍليكًقيَّةي عى ًديًثًو: كى ركاه ابك داكد     .(أىٍربىًعيفى " ((حى

 كالنسائي كأحمد
 

ؼى . ةي أيكًقيَّةو فىقىٍد أىٍلحى لىوي ًقيمى أىؿى كى ٍف سى ال تمحفكا في المسألة ، أم: ال تطمبكا  مى
سألني أحد فأعطيو كأنا كاره فيبارؾ لو فيو; ألف كتشتدكا في الطمب، فإنو ال ي

اونساف قد يشتد عميو في الطمب، كيبالغ فيو، فيدفع لمتخمص مف ىذا اولحاح، 
                كعدـ  كىذا اولحاؼ الذم قد حصؿ، لكف يككف عف غير طيب نفس،

 ارتياح لإلخراج.
أنو قد يعطي كىك كاره نيى عف اولحاؼ في المسألة، كأرشد إلى  ()فالرسكؿ  

                ليذا اوعطاء، لكف بسبب ىذا اولحاؼ أعطى، فيقكؿ عميو الصالة كالسالـ: 
                إذا كاف األمر كذلؾ أك أعطى اونساف كىك كاره مع إلحافو كلشدتو في 
نما يككف اونساف يسأؿ عند  الطمب، فإنو ال يبارؾ لو في ذلؾ الذم أعطي، كا 

لضركرة، كال يمحؼ في المسألة كال يشتد في المسألة، ال يمحؼ فييا، ال يشتد ا
نما يسأؿ بدكف إلحاؼ، كبدكف شدة، كتضييؽ                بيا، كال يشدد في الطمب، كا 

 .عمى المسئكؿ
ٍدًرمّْ رضي ا عنيما قىاؿى:  .ِٕ ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي سىًعيدو اٍلخي عىٍف عى

ٍتًني أي قىاؿى:  ()مّْي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو سىرَّحى قىعىٍدتي فىاٍستىٍقبىمىًني كى                     فىأىتىٍيتيوي، كى
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مىًف اٍستىعىؼَّ أىعىفَّوي المَّوي  ()مىًف اٍستىٍغنىى أىٍغنىاهي المَّوي  مىًف اٍستىٍكفىى() كى                                               كى
لىوي ًقي )) كىفىاهي المَّوي  مىٍف سىأىؿى كى :كى ، فىقيٍمتي                   نىاقىًتي مىةي أيكًقيَّةو فىقىٍد أىٍلحىؼى

ٍيره ًمٍف أيكًقيَّةو  ـٍ أىٍسأىٍلوي " اٍليىاقيكتىةي خى لى ٍعتي كى  النسائيك  كاحمد ركاه ابك داكد .(، فىرىجى
 

ٍتًني أيمّْي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو    ()أم أرسمتني أيمّْي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  وي،فىأىتىٍيتي  ()سىرَّحى
ًف اٍستىٍغنىى أىٍغنىاهي المَّوي  السالو مف حاجة شديدة فىأىتىٍيتيوي،    .()كجمست عنده " مى

 . أم مف يطمب مف نفسو العفة عف السؤاؿ :  كمف يستعفؼ
ما أف ير  زقو القناعة يعفو ا: إما أف يرزقو مف الماؿ ما يستغني بو عف السؤاؿ كا 

 .كا أعمـ
 احفظ ا يحفظؾ:

فىقىاؿى:  ((عىًف اٍبًف عىبَّاسو رضي ا عنيما ، قىاؿى: كيٍنتي رىًديؼى النًَّبيّْ  .ِٖ
: بىمىى. فىقىاؿى: "  ؟ ، فىقيٍمتي مّْميؾى كىًممىاتو يىٍنفىعيؾى المَّوي ًبًيفَّ ـي أىالى أيعى مىيّْ ـي أىٍك يىا غي يىا غيالى

اًء، يىٍعًرٍفؾى  اٍحفىٍظ المَّوى  يىٍحفىٍظؾى، اٍحفىٍظ المَّوى تىًجٍدهي أىمىامىؾى، تىعىرٍَّؼ ًإلىٍيًو ًفي الرَّخى
ـي  ، فىاٍستىًعٍف ًبالمًَّو، قىٍد جىؼَّ اٍلقىمى ذىا اٍستىعىٍنتى ، فىاٍسأىٍؿ المَّوى، كىاً  ذىا سىأىٍلتى ًفي الشّْدًَّة، كىاً 

ٍمؽى  ، فىمىٍك أىفَّ اٍلخى ـٍ يىٍكتيٍبوي ًبمىا ىيكى كىاًئفه ًميعنا أىرىاديكا أىٍف يىٍنفىعيكؾى ًبشىٍيءو لى ـٍ جى كيمَّيي
ـٍ يىٍكتيٍبوي  كؾى ًبشىٍيءو لى ٍف أىرىاديكا أىٍف يىضيرُّ مىٍيًو، كىاً  كا عى ـٍ يىٍقًدري مىٍيؾى، لى                     المَّوي عى

ـٍ أىفَّ ًفي مىٍيًو، كىاٍعمى كا عى ـٍ يىٍقًدري مىٍيؾى، لى ٍيرنا كىًثيرنا،  المَّوي عى مىى مىا تىٍكرىهي خى ٍبًر عى الصَّ
ٍبًر، كىأىفَّ اٍلفىرىجى مىعى اٍلكىٍرًب، كىأىفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا "                                     .(كىأىفَّ النٍَّصرى مىعى الصَّ

 كالبييقي كالطبراني ركاه احمد كالترمذم                                          
، األمر بحفظ حدكده كحقكقو كأكامره كنكاىيو كحفظ ذلؾ يككف  اٍحفىٍظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى

بالكقكؼ عند أكامره باالمتثاؿ كعند نكاىيو باالجتناب كعند حدكده فال يتجاكز ما 
أمر بو كأذف فيو إال ما نيى عنو فمف فعؿ ذلؾ فيك مف الحافظيف لحدكد ا 
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ًشيى  :ي كتابو قاؿ تعالىالذيف مدحيـ ا ف ٍف خى ًفيظو مى ديكفى ًلكيؿّْ أىكَّابو حى ا تيكعى ا مى ىىذى
اءى ًبقىٍمبو ميًنيبو . فى ًباٍلغىٍيًب كىجى  الرٍَّحمى

  :كقد جاءت النصكص بحفظ أمكر ميمة كاالعتناء بيا فمف ذلؾ
فإنيا مفتاح الصالة كقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: ال يحافظ  : الطيارة -ُ
 مى الكضكء اال مؤمف .ع
مىى : الصالة -ِ اًفظيكا عى فقد أمر ا سبحانو بالمحافظة عمييا في قكلو تعالى: )حى

قيكميكا ًلمًَّو قىاًنًتيفى . ٍسطىى كى الًة اٍلكي مىكىاًت كىالصَّ  الصَّ
انىكيـ .: األيماف -ّ  أمر ا بحفظيا كما في قكلو تعالى: )كىاٍحفىظيكا أىٍيمى
أمر ا بحفظيما كما في حديث عبدا بف مسعكد: : فالرأس كالبط -ْ

 .االستحياء حؽ الحياة أف تحفظ الرأس كماكعى كتحفظ البطف كما حكل
كىما مف أعظـ ما يجب حفظو عف المحرمات لقكؿ النبي  : المساف كالفرج -ٓ
)):(  كقد أمر ا عزكجؿ .)مف حفظ ما بيف لحييو كما بيف رجميو دخؿ الجنة

اًفظىاًت .) :لفركج كمدح الحافظيف ليا فقاؿبحفظ ا ييـٍ كىاٍلحى كجى اًفًظيفى فيري  كىاٍلحى
، دليؿ عمى إثبات معية ا لعبده فمف حفظ حدكد ا كجد  ؾى امى اٍحفىٍظ المَّوى تىًجٍدهي أىمى

ره كيكفقو كيسدده كما قاؿ ا معو في كؿ أحكالو حيث تكجو يحكطو كينص
ـٍ ميٍحًسنيكف(ًإفَّ المَّوى مى  )تعالى:  .عى الًَّذيفى اتَّقىٍكا كىالًَّذيفى ىي

اًء، يعرفؾى في الشّْدًَّة. ًفظى  تىعىرٍَّؼ ًإلىٍيًو ًفي الرَّخى يعني : أفَّ العبدى إذا اتَّقى ا ، كحى
ه ، كراعى حقكقو في حاؿ رخائو ، فقد تعرَّؼ بذلؾ إلى ا ، كصار بينو  حدكدى

و ربَّو في الشدَّة ، كرعى لو تىعىرُّفىوي إليو في الرَّخاء ، كبيفى ربو معرفةه خاصة ، فعرف
اه مف الشدائد بيذه المعرفة، كىذه معرفة خاصة تقتضي قربى العبًد مف ربّْو ،  فنجَّ

جابتو لدعائو  . كمحبتو لو، كا 
 : فمعرفة العبد لربو نكعاف
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ويماف ، كىذه أحديىما : المعرفةي العامة ، كىي معرفةي اوقرار بو كالتَّصديؽ كا 
 .عامةه لممؤمنيف

كالثاني: معرفة خاصة تقتضي ميؿى القمب إلى ا بالكمية ، كاالنقطاع إليو ،  
كاألينس بو ، كالطمأنينة بذكره كالحياء منو ، كالييبة لو ، كىذه المعرفة الخاصة 
 ىي التي يدكر حكليا العارفكف ، كما قاؿ بعضيـ : مساكيفي أىؿي الدُّنيا ، خرجكا

 . معرفةي ا عز كجؿ : منيا كما ذاقكا أطيبى ما فييا ، قيؿ لو : كما ىك ؟ قاؿ
اعو ،  : أفَّ ا عز كجؿ يقكؿي ((عف النَّبيّْ  "الصحيحيف كقد ثبت في " ىؿ مف دى

 فأستجيبى لو ؟ ىؿ مف سائؿ فأيٍعًطيىو ؟ ىؿ مف ميستغفرو فأٍغًفرى لو ؟
) مف ذا الذم قاؿ ا تعالى: : قاؿ ((مف حديث أبي ىريرة ، عف النَّبيّْ ك 

دعاني فمـ أيجبو ؟ كسألني فمـ أيعطو ؟ كاستغفرني فمـ أغفر لو ؟ كأنا أرحـي 
 .الراحميف(

ـي بما ىك كائفه . كفي ركايةو أخرل : ريًفعت األقالـ ، كجفَّت  ((قكلو  جؼَّ القم
منيا مف أمدو بعيد ،  ىك كنايةه عف تقدُّـ كتابة المقادير كمّْيا ، كالفراغ الصحؼ

فإفَّ الكتابى إذا فيًرغى مف كتابتو ، كرفعت األقالـي عنو ، كطاؿ عيده  فقد ريفعت 
عنو األقالـ ، كجفًت األقالـ التي كتب بيا ًمٍف مدادىا ، كجفت الصَّحيفة التي 

 . كتب فييا بالمداد المكتكب بو فييا ، كىذا مف أحسف الكنايات كأبمًغيا
 ابي كالسنفي الصحيحة الكثيرة عمى مثؿ ىذا المعنى ،كقد دؿَّ الكت

ـٍ ًإالَّ ًفي ًكتىابو  :( قاؿ ا تعالى  ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًفي األىٍرًض كىال ًفي أىٍنفيًسكي ا أىصى مى
مىى اً يىًسيره  ًلؾى عى  ).ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف نىٍبرىأىىىا ًإفَّ ذى

إفَّ ا  : قاؿ ((النَّبيّْ  عفكفي " صحيح مسمـ " عف عبد ا بف عمرك ،  
 .  كتبى مقاديرى الخالئؽ قبؿ أٍف يخميؽى السَّماكات كاألرض بخمسيف ألؼى سنة

كفيو أيضان عف جابر : أفَّ رجالن قاؿ : يا رسكؿ ا ، فيـى العمؿ اليكـ ؟ أفيما 
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 ال ، بؿ فيما : جفَّت بو األقالـي ، كجرت بو المقادير ، أـ فيما يستقبؿ ؟ قاؿ
جفت بو األقالـ كجرت بو المقادير ، قاؿ: ففيـ العمؿي ؟ قاؿ: اعممكا فكؿّّ ميسَّر 

 لما خمؽ لو  .
كا  ((قكلو  فمك أفَّ الخمؽ جميعان أرادكا أٍف ينفعكؾ بشيء لـ يقًضًو ا ، لـ يقًدري

كؾ بشيءو لـ يكتبو ا عميؾ ، لـ يقدركا عميو ٍف أرادكا أٍف يضرُّ  .  عميو ، كا 
إفَّ ما ييصيب العبدى في دنياه مما يضرُّه أك ينفعو ، فكمُّو مقدَّره عميو، كال  : رادكالم

يصيبي العبدى إال ما كيًتبى لو مف ذلؾ في الكتاب السابؽ ، كلك اجتيد عمى ذلؾ 
 . الخمؽ كميـ جميعان 

ا  :(كقد دؿَّ القرآفي عمى مثؿ ىذا في قكلو عز كجؿ  تىبى  قيٍؿ لىٍف ييًصيبىنىا ًإالَّ مى كى
(، كقكلو ـٍ ًإالَّ ًفي ًكتىابو  : (اي لىفى ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًفي األىٍرًض كىال ًفي أىٍنفيًسكي ا أىصى مى

ـي اٍلقىٍتؿي  :( ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف نىٍبرىأىىىا(، كقكلو مىٍيًي زى الًَّذيفى كيًتبى عى ـٍ لىبىرى قيٍؿ لىٍك كيٍنتيـٍ ًفي بيييكًتكي
اًجًعًيـٍ   .( ًإلىى مىضى

ًثيرنا، ٍيرنا كى ا تىٍكرىهي خى مىى مى ٍبًر عى ـٍ أىفَّ ًفي الصَّ يعني : أفَّ ما أصاب العبدى ًمفى  كىاٍعمى
 المصائب المؤلمًة المكتكبة عميو إذا صبر عمييا ، كاف لو في الصبر خيره كثير

ٍف ييٍؤًمٍف  :( قاؿ ا عز كجؿ مى ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًإالَّ ًبًإٍذًف اً كى ا أىصى ًباً يىٍيًد مى
 قىٍمبىو(. 

إفَّ ا إذا أحبَّ قكمان ابتالىـ ، فمف رضي فمو الرضا ،  :( قاؿ ((كعف النَّبيّْ 
 ( كمف سخط فمو السخط

ال يقضي ا لممؤمف قضاءن إال كاف خيران لو : إٍف أصابتو  ) ((كقكؿ النَّبيّْ 
ٍف أصابتو ضرَّاء صبر ، كاف خيران لو ، كليس ذلؾ  سرَّاء شكر ، كاف خيران لو ، كا 

 . )إال لممؤمف
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بر قىاؿى الًَّذيفى يىظينُّكفى  ) :(ىذا مكافؽ لقكؿ ا عز كجؿ (كاعمـ أفَّ النَّصر مع الصَّ
 ،) اًبًريفى ًثيرىةن ًبًإٍذًف اً كىاي مىعى الصَّ مىبىٍت ًفئىةن كى ـٍ ًمٍف ًفئىةو قىًميمىةو غى أىنَّييـٍ ميالقيك اً كى

ـٍ أىٍلؼه يىٍغًمبيكا  ) :عالىكقكلو ت ٍف يىكيٍف ًمٍنكي اًبرىةه يىٍغًمبيكا ًمئىتىٍيًف كىاً  ـٍ ًمئىةه صى فىًإٍف يىكيٍف ًمٍنكي
. ) اًبًريفى  أىٍلفىٍيًف ًبًإٍذًف اً كىاي مىعى الصَّ

فَّ الفرج مع الكرب  كىىيكى الًَّذم يينىزّْؿي اٍلغىٍيثى ًمفٍ ) :كىذا يشيد لو قكلو عز كجؿ . كا 
تىوي( . ٍحمى يىٍنشيري رى ا قىنىطيكا كى  بىٍعًد مى

حؾى ربنا مف قينكط عباده كقيرًب غيًرهً ((كقكؿ النَّبيّْ   . : ضى
ـٍ نىٍصرينىا(، ) :كقاؿ تعالى اءىي ظىنُّكا أىنَّييـٍ قىٍد كيًذبيكا جى ؿي كى ا اٍستىٍيأىسى الرُّسي تَّى ًإذى     حى

تَّى يىقيكؿى الرَّسيكؿي  )):كقاؿ تعالى  تىى نىٍصري اً أىال إفَّ حى عىوي مى نيكا مى                كىالًَّذيفى آمى
(،كقاؿ       يىا بىًنيَّ اٍذىىبيكا  ) :حاكيان عف يعقكب أنَّو قاؿ لبنيونىٍصرى المًَّو قىًريبه

ٍكًح اً( سَّسيكا ًمٍف ييكسيؼى كىأىًخيًو كىال تىٍيأىسيكا ًمٍف رى  .فىتىحى
ٍف يى  مى ٍف قاؿ تعالى.) كى مى ٍيثي ال يىٍحتىًسبي كى يىٍرزيٍقوي ًمٍف حى جان كى ٍخرى ٍؿ لىوي مى تًَّؽ اى يىٍجعى

ٍسبيوي( مىى اً فىييكى حى كٍَّؿ عى  .يىتىكى
 

                  : ))عىًف اٍبًف عىبَّاسو رضي ا عنيما، قىاؿى: قىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو  .ِٗ
                      اٍحفىًظ المَّوى تىًجٍدهي أىمىامىؾى، تىعىرٍَّؼ ًبالمَّوً  يىا غيالـي، اٍحفىًظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى،

ـٍ يىكيٍف ًلييٍخًطئىؾى،  ًفي ابىؾى لى ـٍ أىفَّ مىا أىصى اًء يىٍعًرٍفؾى ًفي الشّْدًَّة، كىاٍعمى                  الرَّخى
مىا ـٍ أىفَّ اٍلخى  كى ـٍ يىكيٍف ًلييًصيبىؾى، كىاٍعمى مىى أىٍف ييٍعطيكؾى أىٍخطىأىؾى لى الًئؽى لىًك اٍجتىمىعيكا عى

ٍيئنا أىرىادى  مىٍيًو، أىٍك يىٍصًرفيكا عىٍنؾى شى كا عى ـٍ يىٍقًدري ـٍ ييًرًد المَّوي أىٍف ييٍعًطيىؾى لى ٍيئنا لى                شى
ًؿ المَّوى، كىا ً  مىى ذىًلؾى، فىًإذىا سىأىٍلتى فىسى كا عى ـٍ يىٍقًدري ذىا اٍستىعىٍنتى أىٍف ييًصيبىؾى ًبًو لى

ٍبًر، كىأىفَّ اٍلفىرىجى مىعى اٍلكىٍرًب، كىأىفَّ  ـٍ أىفَّ النٍَّصرى مىعى الصَّ                   فىاٍستىًعٍف ًبالمًَّو، كىاٍعمى
ـى قىٍد جىرىل ًبمىا ىيكى كىاًئفه " ـٍ أىفَّ اٍلقىمى كاحمد  ركاه الطبراني  .(مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا، كىاٍعمى

  لحاكـكالترمذم كا
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اًئفه  ا ىيكى كى رىل ًبمى ـٍ أىفَّ اٍلقىمىـى قىٍد جى  :كىاٍعمى
قاؿ رب كماذا  : إف أكؿ ما خمؽ ا القمـ فقاؿ لو اكتب((كعف رسكؿ ا  

 .اكتب قاؿ اكتب مقادير كؿ شيء حتى تقكـ الساعة
: ثـ إف الرجؿ لييحـر الرزؽ بالذنب يصيبو كال يرد القدر إال ((كعف رسكؿ ا  

 .بالدعاء كال يزيد في العمر إال البر
كالنكث، أما  ثالث ىف ركاجع عمى أىميا البغي كالمكر ):((كعف الرسكؿ  

ـٍ ( كالمكر )كىالى يىًحيؽي  مىى أىنفيًسكي ـٍ عى ا بىٍغييكي البغي فقكلو تعالى: ) يأىيُّيىا النَّاسي ًإنَّمى
ٍكري السَّيّْىءي ًإالَّ ًبأىٍىًمًو( كالنكث ) فى  ٍفًسوً اٍلمى مىى نى ا يىنكيثي عى ف نَّكىثى فىًإنَّمى  .مى

 الميـ إني أشيدؾ إف ما أصبت ببحثي ىذا فيك منؾ كحدؾ ال شريؾ لؾ، كما
 أخطاءت فمف نفسي كلكال طمعي بكاسع رحمتؾ ما كتبت في ىذا األمر حرفان 

 .كاحدان 
 -ىتعال ىي الشيادة بأف كؿ شيءو ىك مف أمر ا تعالىحقيقة اويماف با 

 كبيده كحده ال شريؾ لو، ثـ العمؿ بمقتضى ىذه الشيادة، فنحف ال
 نممؾ التحكـ كال حتى في جكارحنا فضالن عف التحكـ في غيرنا مف الناس أك

ـٍ ( اونساف  ٍدنىت أىٍسرىىي دى شى ـٍ كى مىٍقنىاىي    ِٖميجريات األحداث قاؿ تعالى: ) نٍَّحفي خى
بقكلو: ماأصابؾ لـ يكف ليخطئؾ كما كىذا ما كصفو الرسكؿ صمكات ا عميو 

 .أخطأؾ لـ يكف ليصيبؾ
 كؿ األحداث التي تجرم مف حكلنا ىي قضاء ا كقدره، كعمينا التسميـ 

 ككؿ األحداث تحمؿ كؿ -تعالى –كاالستسالـ ليا، كاويماف أنيا مشيئة ا 
 كتومف حكمتو كرحمتو كعممو كخبرتو كقيره كانتقامو كجبر  -تعالى–صفات ا 

 .إلى أخر صفات ا تعالى
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 فالصاركخ الذم انطمؽ مف الطائرة لقصؼ مكقع ميعيف ىك ميحدد المسار كالزماف 
 إلى المكقع الميحدد بأمر ا كحده ال شريؾ لو، كال يستطيع، ال الذم أطمؽ
 الصاركخ كال الذم أيطمؽ عميو أف ييغير مف األمر شيء، ىذا ىك قضاء ا

 .كقدره
ذا أرادت حكمتو شيء كقع،كا حكي  ـ ال يقع في ميمكو إال ما أرادت حكمتو كا 

ذا أرادت رحمتو شيء كقع،  كىك رحيـ ال يقع في ممكو إال ما أرادت رحمتو كا 
ذا أراد عدلو شيء كقع، كىك  كىك عدؿ ال يقع في ممكو إال ما أراد عدلو كا 

ذا أرادت خبرتو   شيء كقع، كىكخبير ال يقع في ممكو إال ما أرادت خبرتو كا 
ذا أراد إبداعو شيء كقع، كىك  بديع ال يقع في ممكو إال ما أراد إبداعو، كا 

ذا أراد ضره شيء كقع، سبحانو   كىك ضار ال يقع في ممكو إال ما أراد ضره كا 
 .كحده ال شريؾ لو

مجتمعة،  -تعالى –كيجرم عمى كؿ حدث ميما صغير أك كبير كؿ صفات ا  
 ال ميعقب لقضائو، قير الخمؽ بعظمتو، لو السمطاف كحده الال راد لحكمو ك  .لذلؾ

               شريؾ لو عمى كؿ ذرات الككف، يعمـ ما كاف كما سيككف، كما لـ يكف لك كاف،
 .كال يككف إال ما أراد

 كالسؤاؿ الذم يتبادر فكران، إذا كاف ا كحده ال شريؾ لو الميتحكـ بكؿ 
 تسقط مف كرقة شجر إال بعممو كأمره كحده الميجريات القضاء كالقدر، كال 

 شريؾ لو، كال يتنفس ميتنفس كال يرل رائي كال يسمع سامع كال ييحدث أحد حدث
 – إال بعممو كأمره، إذا كاف ذلؾ فأيف ىك التخٌير الذم ييحاسبنا ا

 عميو كىك العدؿ الذم ال يجكز بحقو أف ييجبرنا ثـ ييحاسبنا عمى ما -تعالى
 ميو؟أجبرنا ع
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 كؿ ما نممكو ىك التحكـ في نيتنا فقط ال غير، كبناء عمى النية ييسٌير كيسخر
 بمغة -سبحانو كتعالى -القضاء كالقدر الذم سبؽ كأف كتبو  -تعالى –ا 

 نحف ننكم كبناء -تعالى–االحتماالت، فال يخرج خيارنا عف شيء ال يعممو ا 
 لقضاء كالقدر، فتيفتح االحتماالتميجريات ا -تعالى –عمى نيتنا ييحدد ا 

 التي تتناسب مع نيتنا كتيغمؽ االحتماالت التي ال تتناسب مع نيتنا، كتأممكا
 :) ثالث ىف ركاجع عمى أىميا البغي كالمكر((قكؿ الرسكؿ 

ـٍ ( كالمكر مىى أىنفيًسكي ـٍ عى ا بىٍغييكي              كالنكث، أما البغي فقكلو تعالى ) يأىيُّيىا النَّاسي ًإنَّمى
ف نَّكىثى فى  ) ٍكري السَّيّْىءي ًإالَّ ًبأىٍىًمًو( كالنكث ) فىمى ٍفًسوكىالى يىًحيؽي اٍلمى مىى نى ا يىنكيثي عى   ).ًإنَّمى

 عندما يكمف أحد األطراؼ المكر فإف القضاء كالقدر، كالسابؽ كتابتو بمغة
 ييغمؽ أخرلليفتح احتماالت ك  -تعالى –االحتماالت، يتشكؿ كيتحدد بأمر ا 

ٍكري السَّيّْىءي ًإالَّ ًبأىٍىًمًو( فاطر ، ىذا ّْفينقمب المكر عمى الماكر )كىالى يىًحيؽي اٍلمى
اًت المًَّو (  )  :في تسير األحداث قاؿ تعالى -تعالى –قانكف ا  ًممى الى تىٍبًديؿى ًلكى

 ، ْٔيكنس
ك الطغياف في النكث ما يجرم في نية المكر، كالبغي ى كيجرم في نية البغي أك
في االتفاؽ أك العيد أك العقد سكاء كاف مكتكبان أك  .الظمـ، كالنكث ىك الغدر

  .األطراؼ ميتعارفان عميو بيف
 ككؿ الكفاء لمناس ىك في -تعالى –كؿ اوخالص لمناس ىك مف اوخالص   

 ككؿ األمانة لمناس ىي في الحقيقة مف -تعالى–الحقيقة مف الكفاء  
 الف ا ىك مالؾ الممؾ، مالؾ كؿ شيء، كال يغدك مالؾ -تعالى– األمانة 

 العمارة التي تستأجر فييا أك الشركة التي تعمؿ فييا أك الكزير في الكزارة
 إال مكظؼ عند ا تعالى برتبة تبدك لمناس أنيا رتبة أعمى ممف يعمؿ تحت

                     كمف أخمص -لىتعا–يده، فمف كفى فقد كفى لممالؾ الحقيقي أال إنو ا 
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 -كمف صدؽ فقد صدؽ ا تعالى -تعالى خمص لممالؾ الحقيقي أال إنو اأ فقد
 ألنو لكال أف زرع -تعالى –كمف غدر أك مكر أك نكث أك غش، فقد غدر با 

 ا الثقة في قمب المغدكر ما كاف ليؤٌمف لمغادر، كلكال أف زرع ا الحب
مسئكليتنا . ب الميحب لما كاف قد حب مف نكث كمكر كخاف كغشكالكد في قم

لتكف كممة ا ىي  كحريتنا محصكرة في النية التي ييصدّْقيا العمؿ، انكم الجياد
سداد الديف، انكم اوخالص  العميا، انكم الكفاء بالعيكد، انكم أداء األمانة، انكم

م يتكافؽ مع نيتؾ كاصبر، ثـ الذ في العمؿ، كأٍصديٍؽ ا بأف تتبع نيتؾ العمؿ
القضاء كالقدر كاألحداث كالخمؽ  سيسير –سبحانو  –دع الباقي  تعالى الذم 

 .لمتكافؽ مع نيتؾ
 كيصدقيا -تعالى -كالنية ىي عمؿ سرم بيف المرء كربو، ال يعمميا إال ا  

 ) اويماف ما كقر فيذلؾ قاؿ الحبيب صمكات ا عميو:أك يكذبيا العمؿ، ل
 القمب كصدقو العمؿ (،

ىـ منافقكف أتقنكا النفاؽ  كالذيف يدعكف بحسف النكايا كأعماليـ شاىد عمى كذبيـ، 
أف يكذبكا عمى ا تعالى، قاؿ  حتى أنيـ كذبكا عمى أنفسيـ، ىؤالء لف يستطيعكا

ؽَّ قىٍدًرًه ( الحجالى:تع كٍا المَّوى حى ا قىدىري  .ْٕ) مى
ديد احتماالت القضاء كالقدر، بؿ بأمريف آخريف لكف ليس بالنية كحدىا يتـ تح 

تأممكا قكؿ الرسكؿ صمكات ا عميو: ثـ إف . ىما الدعاء كمكقفنا مف األحداث
         الرجؿ لييحـر الرزؽ بالذنب يصيبو كال يرد القدر إال بالدعاء كال يزيد في العمر 

 .إال البر
 مف القضاء كالقدر االحتماؿ يختار بشكؿ آلي كفكرم لحظي –تعالى  -إذف ا  

 السابؽ كتابتو بناءن عمى الدعاء كمكقفنا مف األحداث، فالذم عيرض عميو
 الذنب فأختار أف يرتكب الذنب، ىك في الحقيقة ساىـ في تحديد قضاءه كقدره
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 .فتـ اختيار مسار مستقبمو لييحـر الرزؽ، كالذم أختار البر زاد عمره
 عمار تزيد كتنقص بناء عمى خياراتنا، كتأممكاحتى األ –تعالى  -سبحاف ا 

مىى  ًلؾى عى ا ييعىمَّري ًمف مُّعىمَّرو كىالى يينقىصي ًمٍف عيميًرًه ًإالَّ ًفي ًكتىابو ًإفَّ ذى مى قكلو تعالى: كى
{، كقكؿ رسكؿ ا صمكات ا عميو: } كال يزيد في العمر إال البر{،  المًَّو يىًسيره

ا كأمننا كعممنا، كرحمة الناس بنا، كظمـ الظالميف لنا، كىكذا تزيد كتنقص أرزاقن
ييدينا أك يحرمنا اليدل بناء عمى سابؽ أعمالنا، كتأممكا قكؿ ا  بؿ أف ا

إف مجرد سماع كممة اليدل  (.كلك يعمـ ا فييـ خيرا ألسمعيـ ) :تعالى
 .قديحرميا ا الذيف أساؤكا السكء

 كضع في قمبو الرحمة لؾ، كال يظممؾ -تعالى  -ال يرحمؾ أحد إال ألف ا  
 كضع فيو الظمـ لؾ، سبحانو يضر لينفع، كيضر-تعالى  –أحد إال ألف ا 

                     ليرفع، كيضر ليدفع، كيضر ليقطع، سبحانو عميـ خبير قد أحاط بكؿ 
 شيء عمما،

 ذرات الككف كال يشغمو عمؿ عف عمؿ كال يمسو مف لغكب، سبحانو يتدبر شؤكف
ـي كىالى يىؤيكديهي ًحٍفظيييمى  بدكف أدنى انشغاؿ أك تعب قاؿ سبحانو: ) ًميُّ اٍلعىًظي ( ا كىىيكى اٍلعى

، كتأممكا قكؿ ا تعالى في الحديث القدسي: أفعؿ ما شئت كما ِٓٓسكرة البقرة
 .تديف تيداف

كؿ معركؼ تعممو مع كردة أك عصفكر أك صغير أك ضعيؼ ييغير بقضائؾ  
قدرؾ، ككؿ نظرة تختمسيا تغير بقضائؾ كقدرؾ، ككؿ نظرة حسد أك حقد أك ك 

حرؼ تنطؽ بو في حؽ الغير ييغير بقضائؾ كقدرؾ، ككؿ نية تنكييا لمخير أك 
ا ًبقىٍكـو  الشر تغير بقضائؾ كقدرؾ، كتأممكا قكؿ ا تعالى: } ًإفَّ المَّوى الى ييغىيّْري مى

ا ًبأىٍنفي  كٍا مى تَّى ييغىيّْري ـٍ { الرعد حى  .ًُُسًي
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 ييغير القضاء كالقدر لحظيان بناءن عمى ما يتغير في –كتعالى  -سبحانو  
 نكايا كؿ الخمؽ كبناءن عمى دعائيـ كبناءن عمى مكقؼ كؿ منيـ مف األحداث،
اكىاًت كىاألىٍرًض كيؿَّ يىٍكـو ىيكى ًفي  ف ًفي السَّمى كىذا ىك شرح قكلو تعالى: } يىٍسأىليوي مى

 } ٍأفو  .ِٗالرحمف شى
 الذم ال راد لحكمو كال -تعالى  –أما األحداث التي تجرم فيي قضاء ا  

 .ميعقب لقضائو، كليس لنا إال التسميـ بقضائو كقدره كىذا مف صمب اويماف
 كمف الضركرم أف نعمـ أف النكايا ال يعمميا إال ا كحده ال شريؾ لو، حتى

 ت ال يعممكف نكايانا، كال يعممكف ماالمالئكة الذم يكتبكف الحسنات كالسيئا
 عمينا، فإذا نكينا خير، أخبر -تعالى  –يجرم في صدكرنا، كىذا مف ستر ا 

 ا بو المالئكة كأمرىـ بكتابة األجر، إما إذا نكينا الشر فإف ا يستره
 .لعمنا نرجع عنو

ب أحد إالا لذلؾ ال يعمـ الغي -تعالى –كحيث أف النكايا ال يعمميا إال ا  
عمييـ السالـ – كحده ال شريؾ لو، كال يعمـ الغيب األنبياء كال المالئكة كال جبريؿ

 .تعالى -كال أحد غير ا  -
كمالييف  مالييف النكايا تتغير لحظيان كمالييف المكاقؼ مف األحداث تتغير لحظيان 

ال شريؾ لو،  دهاألدعية تتغير لحظيان، ككؿ النكايا سرية ال يعمميا إال ا كح
احتماالت، قاؿ  كسبحانو ييغير القضاء كالقدر لحظيان فيثبت احتماالت كيمحكا

هي أيُـّ اٍلًكتىاًب{ الرعد ييٍثًبتي كىًعندى تءي كى ا يىشى ك المَّوي مى  ،ّٗتعالى: } يىٍمحي
ال  -سبحانو–ما يشاء، كلكنو  أم أف ا يمحكا مف الخيارات ما يشاء كييثبت

االحتماالت كلف تخرج تحركاتنا عف عمـ  أحاط بعممو القديـ كؿ ييضيؼ، ألنو قد
  .سبحانو –الخيارات في أـ الكتاب عنده  ا الميسبؽ، كقد كتب ا كؿ

 أنبياءه كأكليائو ببعض الثابت مف القضاء كالقدر، –تعالى  -كلقد أخبر ا 
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 ضاء كالقدر كؿالذم قدره بحكمتو كعدلو كرحمتو كقيره كانتقامو كأجرل عمى الق
 .سبحانو -صفاتو 

 منو الثابت كمنو الميتغير المكتكب -تعالى –إذف القضاء كالقدر كتبو ا  
 بمغة االحتماالت، كأف ىذه االحتماالت تتغير لحظيان بناء عمى نيتنا كدعاءنا
 كمكقفنا مف األحداث، لذلؾ القضاء كالقدر ميتغير لحظيان كال يعممو إال ا

ؾ لو، ككؿ القضاء كالقدر ككؿ ما يجرم مف أحداث تجرم عمييا كحده ال شري
كاف صفات ا تعالى تجرم عمى الصغير مف  –تعالى  -صفات ا  كؿ

كالكبير منيا، كما يجرم مف أحداث ىك أمر قضاه ا كال ميغير لو،  األحداث
 .بحكمتو كعدلو كرحمتو كانتقامو كضره كقيره، سبحانو ال إلو إال ىك قضاه

 فإذا أردت أف تصنع قضاءؾ كقدرؾ في المستقبؿ فعميؾ بمراجعة نيتؾ دكمان،
ككمما كانت .كعميؾ بالدعاء، كعميؾ باختيار المكاقؼ التي يحبيا ا كيرضاىا

لذلؾ قاؿ  ذنكبؾ أكبر ككمما كانت نكاياؾ أسكء نيسج لؾ قضاء كقدر أسكء،
ت كقاؿ تعالى: زاني بالفقر،رسكؿ ا صمكات ا عميو: بشر القاتؿ بالقتؿ كال مى } كى

{ الشكرل ًثيرو ف كى يىٍعفيكٍا عى ـٍ كى بىٍت أىٍيًديكي سى ا كى ـٍ مّْف مًُّصيبىةو فىًبمى ابىكي  .َّأىصى
 ككمما كانت حسناتؾ أكبر ككمما كاف دعائؾ اكبر ككمما كانت نكاياؾ أفضؿ كمما

نيكٍا ًفي } ًإنَّا لىنىنصيري ري ضاء كقدر أفضؿ، كلذلؾ قاؿ تعالى:نيسج لؾ ق مىنىاكىالًَّذيفى آمى سي
قيكـي األىٍشيىادي{ غافر يىٍكـى يى يىاًة الدٍُّنيىا كى ، نصر مف ا في الدنيا قبؿ ااخرة ُٓاٍلحى

 .جزاء إحسانيـ الذم صنع قدرىـ
 

 فضؿ مف اصابو الطاعكف:
ٍكًج النًَّبيّْ  .َّ سيكؿى المًَّو قىالىٍت: سىأىٍلتي رى   عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عىٍنيىا زى
))  مىى مىٍف يىشىاءي، كىأىفَّ المَّوى عىًف الطَّاعيكًف فىأىٍخبىرىًني أىنَّوي عىذىابه يىٍبعىثيوي المَّوي عى

اًبرنا  دو يىقىعي الطَّاعيكفي فىيىٍمكيثي ًفي بىمىًدًه صى عىمىوي رىٍحمىةن ًلٍمميٍؤًمًنيفى لىٍيسى ًمٍف أىحى جى
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ـي أىنَّوي الى                                                                       ييًصيبيوي ًإالَّ مىا كىتىبى المَّوي لىوي ًإالَّ كىافى لىوي ًمٍثؿي أىٍجًر شىًييدو (.ميٍحتىًسبنا يىٍعمى
 كاحمد ركاه البخارم                                                                  

: كىك ن  كع خاص مف الكباء، إذ إف الكباء ىك المرض العاـ الذم ينتشرالطَّاعيكفي
كالككليرا مثالن أك الجدرم، أك غير ذلؾ مف األمراض التي تنتشر في الناس،  

 فيذه كميا مف األكبئة.
كىذا المرض في األصؿ يصيب الفئراف، ثـ تنقمو البراغيث مف ىذه الفئراف إلى 

ف طريؽ الدـ، فيككف ذلؾ بسبب نقؿ ىذا فئراف أخرل، أك تنقمو إلى اادمييف ع
مف ىذا الفأر، فإذا أصاب الناس ينتشر بعد  -تبارؾ كتعالى-البرغكث بإذف ا 

تىبى المَّوي لىوي. ا كى ـي أىنَّوي الى ييًصيبيوي ًإالَّ مى اًبرنا ميٍحتىًسبنا يىٍعمى مىًدًه صى  ذلكز. فىيىٍمكيثي ًفي بى
نو يبتمى بو كيصاب بو، أك يقع في أرض فميس مف عبد يقع في الطاعكف، أم: أ

بيذا .يظير فييا الطاعكف، يقع فييا البالء كالكباء، فيمكث في بمده صابران محتسبان 
الشرط، ألنو يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، كأف ما أخطأه لـ يكف ليصيبو، 

، فالممؾ ممكو، كالخمؽ -عز كجؿ-كأنو ال يمكف أف يقع شيء إال بتقدير ا 
 .خمقو، كنكاصييـ بيده

 

 عجبا المر المؤمف:
يىٍيبو رضي ا عنو قىاؿى: بىٍينىمىا رىسيكؿي المَّوً  .ُّ اًلسه ًإٍذ  ()عىٍف صي جى

بنا ًمٍف  ؾي؟ قىاؿى: عىجى َـّ تىٍضحى ضىًحؾى، فىقىاؿى: أىالى تىٍسأىليكًني ًممَّا أىٍضحىؾي؟  فىقىاليكا: ًم
: ٍيره ،  أىٍمًر اٍلميٍؤًمًف كيمُّوي لىوي خى ٍيره مىٍيًو، فىكىافى لىوي خى ًمدى المَّوى عى ، حى ابىوي مىا ييًحبُّ ًإٍف أىصى

ٍيره ًإالَّ  دو أىٍمريهي لىوي خى لىٍيسى كيؿُّ أىحى ، كى ٍيره ، كىافى لىوي خى بىرى ابىوي مىا يىٍكرىهي فىصى ٍف أىصى كىاً 
 كاحمد ركاه مسمـ كالدارمي                                          (.اٍلميٍؤًمف
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يىٍيبو  .ِّ بنا ألىٍمًر  :))قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  رضي ا عنوعىٍف صي عىجى
ٍف  ٍيرنا، كىاً  ابىٍتوي سىرَّاءي فىشىكىرى كىافى خى ، ًإٍف أىصى ٍيره اٍلميٍؤًمًف، ًإفَّ أىٍمرى اٍلميٍؤًمًف كيمَّوي لىوي خى

ٍيرنا  بىرى كىافى خى ابىٍتوي ضىرَّاءي فىصى كىاهي ميٍسًمـه                        "      (أىصى  رى
 

 كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ إف أم :خير لو كمو أمره إف المؤمف ألمر عجبان 
 كمو شأنو فإف .لشأنو: أم( المؤمف ألمر) االستحساف كجو عمى العجب أظير
 ىذا كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ فصؿ ثـ. المؤمف إال ألحد ذلؾ كليس خير،
ف لو، خير فكاف شكر سراء أصابتو إف) :فقاؿ الخير، األمر  ضراء أصابتو كا 
 كقدره ا قضاء في فإنو ; إنساف ككؿ. المؤمف حاؿ ىذه( لو خير فكاف صبر
 :أمريف بيف

 إف لو، خير فيك لو ا قدر ما حاؿ كؿ عمى فالمؤمف مؤمف، كغير مؤمف
 األجر كاحتسب ا، مف الفرج كانتظر ا، أقدار عمى صبر الضراء أصابتو
 .الصابريف أجر بيذا فناؿ لو، خيران  ذلؾ فكاف ا; عمى
ف  كالماؿ دنيكية; كنعمة الصالح، كالعمؿ كالعمـ دينية; نعمة مف سراء اصابتو كا 

 .كجؿ عز - ا بطاعة بالقياـ كذلؾ ا، شكر كاألىؿ كالبنيف
 نعمة .الدنيا كنعمة الديف، نعمة: نعمتاف عميو كيككف لو، خيرا فيككف ا فيشكر
 سكاء خير، عمي فيك ، المؤمف حاؿ ىذه بالشكر، الديف كنعمة بالسراء، الدنيا

 .بضراء أصيب
 بؿ يصبرف لـ الضراء اصابتو إف -با كالعياذ -شر عمى فيك الكافر كأما

 عز -ا كسب بؿ الزمف، كسب الدىر، كسب كالثبكر، بالكيؿ كدعا يتضجر،
 .با كنعكذ -كجؿ

فك   ألف ااخرة، في عميو عقابان  السراء ىذه فكانت ا، يشكر لـ سراء اصابتو ا 
ف إثـ، فييا عميو كاف إال يشرب كال أكمة، يأكمو ال الكافر  إثـ فييا ليس كاف كا 
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فٍ  قيؿٍ  ):تعالي ا قاؿ كما إثـ، الكافر عمى لكف ، لممؤمف بالنسبة ـى  مى رَّ  المَّوً  ًزينىةى  حى
ٍزؽً  ًمفى  كىالطَّيّْبىاًت  ًلًعبىاًدهً  أىٍخرىجى  الًَّتي نيكا ًلمًَّذيفى  ًىيى  قيؿٍ  الرّْ يىاةً  ًفي آمى  الدٍُّنيىا اٍلحى

ةن  اًلصى ةً  يىٍكـى  خى  كىي خاصة، آمنكا لمذيف ىي ،( ِّااية مف: ألعراؼ() اٍلًقيىامى
 عمييـ، حرامان  كيأكمكنيا ليـ، فميست يؤمنكف ال الذيف أما القيامة، يكـ ليـ خالصة

 .القيامة يكـ عمييا كيعاقبكف
 .خير عمى فإنو المؤمف بخالؼ السراء، أـ الضراء أصابتو سكاء شر، فالكافر
 خير في دائمان  المؤمف كأف )) النبي اويماف عمى الحث: الحديث ىذا كفي

 .كنعمة
.  المؤمنيف خصاؿ مف ذلؾ كأف الضراء، عمى الصبر عمى الحث: أيضان  كفيو
 -ا مف الفرج تنتظر محتسبان، صابران  الضراء إصابة عند نفسؾ رأيت فإذا

ف اويماف، عنكاف فذلؾ ا; عمى األجر كتحتسب -كتعالي سبحانو  رأيت كا 
 .ا إلي كتب مسيرؾ، كعدؿ نفسؾ، فمـ العكس
 ربو اونساف شكر إذا ألنو السراء، عند الشكر عمى الحث: أيضان  الحديث كفي
 ا قاؿ كما النعـ، زيادة أسباب مف كىك لو، ا تكفيؽ مف فيذا نعمة عمى
ذٍ ) :تعالي ـٍ  تىأىذَّفى  كىاً  بُّكي ٍرتيـٍ  لىًئفٍ  رى كى نَّكيـٍ  شى ىًزيدى لىًئفٍ  ألى فىٍرتيـٍ  كى اًبي ًإفَّ  كى ذى ًديده  عى ( لىشى

ذا( ٕ:ابراىيـ)                         شكرىا إلي تحتاج نعمة فيذه لمشكر; اونساف ا كفؽ كا 
 عميو كأعانؾ عميؾ ا مف فإذا بو، يقكـ مف قؿ الشكر ألف كىكذا،…الثةث مرة
 .نعمة فيذه

 

 اال اريؾ امرأة مف اىؿ الجنة:
عف عىطىاءي ٍبفي أىًبي رىبىاحو رضي ا عنيما قىاؿى: قىاؿى ًلي اٍبفي عىبَّاسو .  .ّّ

: بىمىى، قىاؿى: نًَّة؟ قيٍمتي         ىىًذًه اٍلمىٍرأىةي السٍَّكدىاءي أىتىًت  أىالى أيًريؾى اٍمرىأىةن ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى
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نّْي أىتىكىشَّؼي فىاٍدعي المَّوى ًلي، قىاؿى: ًإفٍ  ()النًَّبيَّ                           فىقىالىٍت: ًإنّْي أيٍصرىعي، كىاً 
ٍف ًشٍئًت دىعىٍكتي المَّوى أىٍف ييعىاًفيىًؾ، فىقى  نَّةي، كىاً  لىًؾ اٍلجى بىٍرًت كى                  الىٍت:ًشٍئًت صى

، ، فىدىعىا لىيىا  أىٍصًبري ، فىاٍدعي المَّوى ًلي أىٍف الى أىتىكىشَّؼى               "   (فىقىالىٍت: اني أىتىكىشَّؼي
 متفؽ عميو                                                                         

اءي أىتى  ٍرأىةي السٍَّكدى ًبيَّةه تيٍفًقدي  فىقىالىٍت: ًإنّْي أيٍصرىعي، ()ًت النًَّبيَّ ىىًذًه اٍلمى الصرع ًعمَّةه عىصى
ٍرًء .كىك ًعمَّةه في الجياز العصب  .ي يصحبو تشنج في العضالت كغيبكبةكىٍعيى اٍلمى

: الصرع عمَّة تمنع األعضاء الرئيسة عف انفعاليا  -رحمو ا  –قاؿ ابف حجر 
ط مف ريح غميظة تنحبس في منافذ الدماغ، أك بخار منعنا غير تاـ، كسببو أخال

ردئ يرتفع إليو مف بعض األعضاء، كقد يتبعو تشٌنج في األعضاء فال يبقى 
 الشخص معو منتصبنا، بؿ يسقط كيقذؼ بالزبد لغمظ الرطكبة، 

، مف النفكس الخبيثة منيـ إما االستحساف بعض  كقد يككف الصرع مف الجفّْ
ما  ويقاع األذيَّة بو، كاألكؿ ىك الذم يثبتو جميع األطباء الصكر اونسية، كا 

 كيذكركف عالجو;
ا إال بمقاكمة   كالثاني يجحده كثير منيـ كبعضيـ يثبتو كال يعرؼ لو عالجن

األركاح الخيٌرة العمكية لتندفع آثار األركاح الشريرة كتبطؿ أفعاليا ، كممف نص 
 عمى ذلؾ أبقراط

ٍكتي المَّ  عى ٍف ًشٍئًت دى ف شئت  وى أىٍف ييعىاًفيىًؾ.كىاً  فقاؿ إف شئت دعكت ا فشفاؾ كا 
 . صبرت كال حساب عميؾ قالت بؿ أصبر كال حساب عمي 

كفي الحديث فضؿ مف يصرع كأف الصبر عمى باليا الدنيا يكرث الجنة كأف 
األخذ بالشدة أفضؿ مف األخذ بالرخصة لمف عمـ مف نفسو الطاقة كلـ يضعؼ 

 .يو دليؿ عمى جكاز ترؾ التداكمعف التزاـ الشدة كف
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كفيو أف عالج األمراض كميا بالدعاء كااللتجاء إلى ا أنجع كأنفع مف العالج  
بالعقاقير كأف تأثير ذلؾ كانفعاؿ البدف عنو أعظـ مف تأثير األدكية البدنية كلكف 

 .إنما ينجع بأمريف
كم كىك قكة كااخر مف جية المدا .أحدىما مف جية العميؿ كىك صدؽ القصد 

 تكجيو كقكة قمبو بالتقكل كالتككؿ.
 

 مع الصحابة في الشدة: ()مكقؼ النبي
دَّثىًني  .ّْ ، قىاؿى: حى دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حىٍفصو حى

ٍحًكي نىًبيِّا يى  ()شىًقيؽه رضي ا عنيـ. قىاؿى عىٍبدي المًَّو: كىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى النًَّبيّْ 
َـّ  يىقيكؿي: المَّيي ـى عىٍف كىٍجًيًو، كى ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء ضىرىبىوي قىٍكميوي فىأىٍدمىٍكهي كىىيكى يىٍمسىحي الدَّ

ـٍ الى يىٍعمىميكفى   متفؽ عميو                                     .("اٍغًفٍر ًلقىٍكًمي فىًإنَّيي
 

ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعي  .ّٓ ـى رىسيكؿي المًَّو عىٍف عى كدو رضي ا عنيما قىاؿى: لىمَّا قىسى
()  مىٍيًو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ميكا عى نىٍيفو ًباٍلًجًعرَّانىًة، اٍزدىحى ـى حي :  ًإفَّ عىٍبدنا ()غىنىاًئ

عىؿى  كهي، قىاؿى: فىجى ـى  ًمٍف ًعبىاًد المًَّو بىعىثىوي المَّوي ًإلىى قىٍكًمًو فىضىرىبيكهي كىشىجُّ يىٍمسىحي الدَّ
" قىاؿى عىٍبدي المًَّو: كىأىنّْي  ـٍ الى يىٍعمىميكفى يىقيكؿي: "رىبّْ اٍغًفٍر ًلقىٍكًمي ًإنَّيي ٍبيىًتًو، كى عىٍف جى

يىقيكؿي:"  () أىٍنظيري ًإلىى رىسيكًؿ المَّوً  ؿى، كى ٍبيىًتًو، يىٍحًكي الرَّجي ـى عىٍف جى يىٍمسىحي الدَّ
ـٍ الى يىٍعمىميكفى رىبّْ اٍغًفٍر ًلقىٍكًمي ًإنَّ   متفؽ عميو                     "             ( يي

 

 مع الصبي كىك في سكرات المكت: () مكقؼ النبي
مىًت اٍبنىةي النًَّبيّْ  .ّٔ ًإلىٍيًو  ()عف أيسىامىةي ٍبفي زىٍيدو رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا قىاؿى: أىٍرسى

، فىٍأًتنىا فىأىٍرسى  لىوي مىا ًإفَّ اٍبننا ًلي قيًبضى ذى كى يىقيكؿي: ًإفَّ ًلمًَّو مىا أىخى ـى، كى ؿى ييٍقًرئي السَّالى
مىٍيًو  ـي عى مىٍت ًإلىٍيًو تيٍقًس ٍلتىٍحتىًسٍب، فىأىٍرسى ؿو ميسىمِّى، فىٍمتىٍصًبٍر كى كيؿّّ ًعٍندىهي ًبأىجى أىٍعطىى كى
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مىعىاذي ٍبفي  مىعىوي سىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى، كى ـى كى ، كىزىٍيدي ٍبفي  لىيىٍأًتيىنَّيىا، فىقىا ، كىأيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو بىؿو جى
نىٍفسيوي تىتىقىٍعقىعي، ()ثىاًبتو كىًرجىاؿه، فىريًفعى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ًبيُّ كى ًسٍبتيوي  الصَّ قىاؿى: حى

ٍينىاهي، فىقىاؿى سىٍعده: يىا رىسيكؿى المًَّو مىا ىىذىا؟  ، فىفىاضىٍت عى فىقىاؿى:" أىنَّوي قىاؿى: كىأىنَّيىا شىفّّ
مىاءى  ـي المَّوي ًمٍف ًعبىاًدًه الرُّحى نَّمىا يىٍرحى عىمىيىا المَّوي ًفي قيميكًب ًعبىاًدًه، كىاً              .                         (" ىىًذًه رىٍحمىةه جى

 متفؽ عميو                                                                          
أم تحتسب األجر عمى ا بصبرىا; ألف مف الناس مف يصبر  بر:قاؿ  فمتص

كال يحتسب، يصبر عمى المعصية كال يتضجر ، لكنو ما يؤمؿ أجرىا عمى ا 
فيفكتو بذلؾ خير كثير ، لكف إذا صبر كاحتسب األجر عمى ا، يعني: أراد 

 بصبره أف يثيبو ا كيأجره، فيذا ىك االحتساب 
 ي عمى ىذه المصيبة كلتحتسب أجرىا عمى ا عز كجؿ. مرىا فمتصبر: يعن

قكلو: فإف  ما أخذ كلو ما أعطي. ىذه الجممة عظيمة; إذا كاف الشيء كمو ، 
ف اعطاؾ شيئان فيك ممكو ، فكيؼ تسخط إذا أخذ  إف أخذ منؾ شيئان فيك ممكو، كا 

قكؿ : ىذا ، لو عميؾ إذا أخذ  منؾ شيئا محبكبان لؾ; أف ت منؾ ما يممكو ىك؟
كليذا يسف لإلنساف إذا أصيب   .أف يأخذ ما شاء ا، كلو أف يعطي ما شاء

( يعني: نحف ممؾ  يفعؿ بنا ما  نَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى بمصيبة أف يقكؿ ) ًإنَّا ًلمًَّو كىاً 
لو ما أخذ  -عز كجؿ -يشاء ، ككذلؾ ما نحبو إذا أخذه مف بيف أيدينا فيك لو

ي ، حتى الذم يعطيؾ أنت ال تممكو، ىك ، كليذا ال يمكف أف كلو أعط
تتصرؼ فيما أعطاؾ ا إال عمى الكجو الذم أذف لؾ فيو; كىذا دليؿ عمى أف 
ممكنا لما يعطينا ا ممؾ قاصر، ما نتصرؼ فيو تصرفا مطمقان، فمك أراد اونساف 

رع قمنا لو أمسؾ، ال أف يتصرؼ في مالو تصرفان مطمقا عمى كجو لـ يأذف بو الش
 .يمكف ; ألف الماؿ ماؿ ا، فال تتصرؼ فيو إال عمى الكجو الذم أذف لؾ فيو

) ك ما أخذ كلو ما أعطي( فإذا كاف  ما أخذ، فكيؼ نجزع؟ كيؼ نتسخط أف 
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 !يأخذ المالؾ ما ممؾ سبحانو كتعالي؟ ىذا خالؼ المعقكؿ كخالؼ المنقكؿ
كؿ شيء عنده بمقدار ، كما قاؿ ا تعالي في ) ككؿ شيء عنده بأجؿ مسمي( 

()الرعد: مف ااية ارو هي ًبًمٍقدى ٍيءو ًعٍندى كيؿُّ شى ( بمقدار في زمانو ، ٖالقرآف الكريـ ( كى
 .كمكانو، كذاتو، كصفاتو، ككؿ ما يتعمؽ بو فيك عند ا مقدر
كؿ بأجؿ مسمي أم: معيف ، فإذا أيقنت بيذا; إف  ما أخذ كلو ما أعطي، ك 

شيء عنده بأجؿ مسمي; اقتنعت . كىذه الجممة األخيرة تعني أف اونساف ال 
ًلكيؿّْ أيمَّةو  ( يمكف أف يغير المكتكب المؤجؿ ال بتقديـ كال بتأخير ، كما قاؿ ا

()يكنس: مف ااية ةن كىال يىٍستىٍقًدميكفى اعى كفى سى ميييـٍ فىال يىٍستىٍأًخري اءى أىجى ا جى ؿه ًإذى (، ْٗأىجى
ا كاف الشيء مقدران ال يتقدـ كال يتأخر ; فال فائدة مف الجزع كالتسخط; ألنو فإذ

ف جزعت أك تسخطت لف تغير شيئان مف المقدكر  .كا 
ٍفسيوي تىتىقىٍعقىعي، فىريًفعى ًإلىى رىسيكًؿ المَّوً  نى ًبيُّ كى أم تضطرب، تصعد كتنزؿ، فبكي  الصَّ

 .الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ كدمعت عيناه
ًسبٍ  ،حى فّّ أىنَّيىا شى : كى كالشف ىك القربة الخمقة اليابسة ، كعمى الركاية شبو  تيوي أىنَّوي قىاؿى

البدف بالجمد اليابس الخمؽ  كحركة الركح فيو بما يطرح في الجمد مف حصاة 
، ة إلى شدة الضعؼكنحكىا . فكأنو شبو النفس بنفس الجمد ، كىك أبمغ في اوشار 

 . كذلؾ أظير في التشبيو
 

ًبيِّا الٍبنىًة رىسيكًؿ المًَّو عى  .ّٕ  ()ٍف أيسىامىةى ٍبًف زىٍيدو، رضي ا عنيما: أىفَّ صى
لىًدم ًفي اٍلمىٍكًت، فىقىاؿى ًلمرَّسيكًؿ: ()ثىقيؿى، فىبىعىثىٍت أيمُّوي ًإلىى النًَّبيّْ          : ًإفَّ كى

لىوي مىا أىعٍ  ذى، كى كيؿُّ شىٍيءو ًعٍندىهي ًإلىى اٍذىىٍب فىقيٍؿ لىيىا: ًإفَّ ًلمًَّو مىا أىخى                   طىى، كى
ٍلتىٍحتىًسٍب، فىرىجىعى الرَّسيكؿي فىأىٍخبىرىىىا، فىبىعىثىٍت ًإلىٍيًو                   أىٍجؿو ميسىمِّى، فىٍمتىٍصًبٍر كى

ـى النًَّبيُّ  اءى، فىقىا مىٍيًو لىمىا جى ـي عى اًبًو، مً  () تيٍقًس : سىٍعدي ٍبفي ًفي نىفىرو ًمٍف أىٍصحى ـٍ ٍنيي
ذى النًَّبيُّ  ٍدرًًه قىٍعقىعىةه كىقىٍعقىعىًة  ()عيبىادىةى، فىأىخى ًلصى تىٍيًو، كى عىوي بىٍيفى ثىٍنديكى ًبيَّ فىكىضى الصَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





113 
 

ٍينىا رىسيكًؿ المًَّو                   فىقىاؿى سىٍعده: أىتىٍبًكي كىأىٍنتى رىسيكؿي المًَّو؟  الشَّنًَّة، فىدىمىعىٍت عى
مىاءى  فىقىاؿى: ـي ًمٍف ًعبىاًدًه ًإال الرُّحى                "(ًإنَّمىا أىٍبًكي رىٍحمىةن لىيىا، ًإفَّ المَّوى ال يىٍرحى

 متفؽ عميو                                                                           
ذى النًَّبيُّ  عىوي بىٍيفى  ()فىأىخى ضى ًبيَّ فىكى تىٍيًو،الصَّ ذى النًَّبيُّ . ثيٍندكة أم ثىٍدم الرجؿ ثىٍنديكى أخى

() . عىوي عمى صدره بيف ثديتيو ضى ًبيَّ فىكى  الصَّ
قىٍعقىعىًة الشَّنًَّة، ٍدًرًه قىٍعقىعىةه كى ًلصى أم في صدر الصبي حركة كاضطراب مع صكت  كى

 القربة الخمقة اليابسة. كصكت
 

 يما:مكقؼ اـ سميـ مع ابي طمحة لما تكفي ابن
ةى يىٍشتىًكي،  .ّٖ عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى: كىافى اٍبفه أًلىًبي طىٍمحى

ةى، قىاؿى: مىا فىعىؿى اٍبًني؟  ًبيُّ، فىمىمَّا رىجىعى أىبيك طىٍمحى ةى فىقيًبضى الصَّ فىخىرىجى أىبيك طىٍمحى
، فىقىرَّ  : ىيكى أىٍسكىفي مىا كىافى مىٍيـو ُـّ سي بىٍت ًإلىٍيًو اٍلعىشىاءى، فىتىعىشَّى ثيَـّ أىصىابى قىالىٍت أي

ةى أىتىى رىسيكؿى المًَّو  ًبيَّ، فىمىمَّا أىٍصبىحى أىبيك طىٍمحى كا الصَّ ًمٍنيىا، فىمىمَّا فىرىغى، قىالىٍت: كىاري
()  ٍَـّ بىاًرؾ ، قىاؿى: المَّيي ـٍ لىدىٍت  فىأىٍخبىرىهي، فىقىاؿى: أىٍعرىٍستيـي المٍَّيمىةى؟ قىاؿى: نىعى لىييمىا، فىكى

تَّى تىٍأًتيى ًبًو النًَّبيَّ  ةى: اٍحفىٍظوي حى منا، قىاؿى ًلي أىبيك طىٍمحى فىأىتىى ًبًو النًَّبيَّ  ()غيالى
()  ُّذىهي النًَّبي ، فىأىخى مىٍت مىعىوي ًبتىمىرىاتو ،  ()كىأىٍرسى ـٍ ٍيءه؟ قىاليكا: نىعى عىوي شى : أىمى فىقىاؿى

ذىىىا  ، فىأىخى مىيىا ًفي فً  ()النًَّبيُّ تىمىرىاته عى ذى ًمٍف ًفيًو فىجى غىيىا ثيَـّ أىخى ًبيّْ  يفىمىضى الصَّ
مَّاهي  سى وي ًبًو كى نَّكى ٍبدى المَّوً كىحى  متفؽ عميو                       .              (" عى

 

 أـ زكج كاف طمحة كأبك مريضان، يعني يشتكي ابف لو كاف أنو طمحة أبي عف
 لبعض طمحة أبك فخرج يشتكي الصبي ىذا ككاف عنيـ ا ضير  مالؾ بف أنس

 . مات يعني الصبي فقبض حاجاتو
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 في كصدقت يككف ما أسكف ىك: قالت ابني كيؼ فقاؿ عنو أمو سأؿ رجع فمما
 رضي طمحة كأبك المكت مف أعظـ سككف كال مات ألنو يككف ما أسكف ىك قكليا
 العشاء لو فقدمت عافية في أنوك  المرض مف يككف ما أسكف أنو فيـ عنو ا

 قالت انتيى فمما جامعيا، يعني منيا أصاب ثـ كطيب برئ ابنو أف عمى فتعشى
 . مات قد فإنو الصبي ادفنكا أم الصبي كاركا لو

 () الرسكؿ بذلؾ كعمـ الصبي ككارل عنو ا رضي طمحة أبك أصبح فمما
 ليمتيما في ليما بارؾ الميـ بالبركة ليما فدعا نعـ قاؿ الميمة أعرستـ ىؿ فسأؿ
 ببركة القرآف يقرؤكف كميـ أكالد تسعة الكلد ليذا ككاف ا عبد سماه غالمان  فكلدت
 ا رضي سميـ أـ صبر قكة عمى دليؿ: الحديث ىذا ففي () الرسكؿ دعاء
 كتكارم القكؿ ىذا لزكجيا تقكؿ أف إلى الحاؿ بيا بمغ مات الذم ابنيا كأف عنيا
 . الكلد ادفنكا قالت ثـ منيا كناؿ العشاء لو كقدمت ةالتكري ىذه
 في ما نيتو تخالؼ بكالـ اونساف يتكمـ أف يعني التكرية جكاز عمى دليؿ ىذا كفي

 آخر معنى كلو المخاطب ذىف إلى المتبادر ىك ظاىر فمو الكالـ ىذا ظاىر
 . يريد ما خالؼ فيظير المتكمـ نية في المراد ىك لكف مرجكح
 دفع أك لمصمحة إليو اونساف احتاج إذا لمحاجة إال ينبغي ال كلكنو زجائ كىذا

 كظير كارل إذا ألنو يكارم أف ينبغي فال الحاجة عدـ مع كأما فميكار مضرة
 الظف كأساء الكذب إلى المكارم ىذا نسب المخاطب يظنو ما خالؼ عمى األمر

: اونساف إلييا يحتاج التي المفيدة التكرية كمف بأس فال الحاجة دعت إذا لكف بو
 قاؿ ماال عندؾ إنساف كأكدع حؽ بغير الناس أمكاؿ يأخذ ظالما شخصان  أف لك
 الظالـ فجاء . فيأخذه الظالـ ىذا عميو يطمع أف أخشى كديعة عندؾ مالي ىذا
 . شيء عندم ما كا فقمت فالف ماؿ عندؾ ىؿ كسألؾ إليؾ
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 ما بػ تنكم أنت لكف شيء لو عندم ما المعنى كأف نفي ىذا أف يظف المخاطب
 التكرية مف ىذا منفيان  ال مثبتان  الكالـ ىذا فيككف شيء لو عندم الذم أم الذم

 . إلييا الحاجة دعت إذا المطمكبة بؿ المباحة
 ابف أمو مف بأخيو مالؾ بف أنس جاء لما () الرسكؿ أف: الحديث ىذا كفي
 () النبي فأخذه تمرات كمعو كالسالـ الصالة عميو النبي إلى بو جاء طمحة أبي

 أدخؿ أم كحنكو فمو في أدخميا أم الصبي في في جعميا ثـ التمرات كمضغ
 أكؿ ليككف كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ بريؽ تبركان  كذلؾ حنكو في كداره أصبعو

 الصحابة ككاف كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ ريؽ الصبي ىذا بطف إلى يصؿ ما
 كجاؤكا ا رسكؿ إلى بيـ كجاؤكا كبنات بنيف أكالد ـلي كلد إذا ىذا يفعمكف
 . يحنكو أف أجؿ مف معيـ بالتمرات

 إلى التمر يصؿ أف أجؿ مف أك () النبي ريؽ لبركة ىك ىؿ التحنيؾ كىذا
 . شيء كؿ قبؿ الصبي معدة
 فال كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ خصائص مف التحنيؾ صار باألكؿ قمنا إف

 .() ا رسكؿ إال كعرقو بريقو يتبرؾ أحد ال نوأل صبيا أحد يحنؾ
ف  الصبي معدة إلى يصؿ ما أكؿ ىك يككف التمرات أجؿ مف إنو بالثاني قمنا كا 
 . يحنؾ مكلكد كؿ نقكؿ فإننا الدباغ بمنزلة ليا يككف ألنو
 ا فبارؾ الصبي ليذا دعا حيث كجؿ عز ا آيات مف آية: الحديث ىذا كفي
 دعاء ببركة القرآف يقرؤكف كميـ الكلد مف تسعة ذكرنا كما لو كافك  عقبو كفي فيو

 . كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ
 ما أفضؿ الرحمف كبعبد بيذا التسمية فإف ا بعبد التسمية يستحب أنو كفيو
 ما كأما الرحمف كعبد ا عبد ا إلى أسمائكـ أحب إف () النبي قاؿ يككف
 ا رسكؿ عف حديثان  كليس لو أصؿ فال كعبد حمد ما األسماء خير أف يركل
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() كأصدقيا ا كعبد الرحمف عبد ا إلى األسماء أحب الصحيح الحديث 
 ككؿ يعمؿ حارث فيك آدـ بني مف كاحد كؿ لمكاقع مطابقة ألنيا كىماـ حارث
 . إرادة كلو كيقصد كينكم ييـ ىماـ فيك آدـ بني مف كاحد
 إنساف كؿ (.فمالقيو كدحان  ربؾ إلى كادح إنؾ اونساف ياأي يا ):تعالى ا قاؿ

 بذلؾ ليناؿ األسماء أحسف كبناتو ألبنائو يختار أف لإلنساف ينبغي كليذا يعمؿ،
 . كبناتو ألبنائو محسنان  كليككف األجر

 نفسية مضايقات يكجب قد ىذا فإف المجتمع عمى غريبة بأسماء يأتي أف أما
                     فعميؾ االسـ ىذا مف الكلد يناؿ ىـ كؿ كيككف بؿالمستق في كالبنات لألبناء
 إليو يشار الذم الغريب االسـ بيذا لمضايقتو المتسبب أنت ألنؾ ككبالو إثمو

 يختار أف لإلنساف ينبغي كليذا االسـ ىذا إلى انظر االسـ ىذا إلى انظر كيقاؿ
 . األسماء أحسف
 أشبو كما جكرج مثؿ الكفار أسماء صائصخ مف أسماء اونساف يسمي أف كيحـر
 قاؿ كقد بيـ التشبو باب مف ىذا ألف الكفار بيا يتقمب التي األسماء مف ذلؾ
 الكفار نكره أف المسمميف نحف عمينا كيجب منيـ فيك بقكـ تشبو مف () النبي
 فيـ لنا كتقربكا لنا تزينكا ميما لنا أعداء أنيـ نعمـ كأف نعادييـ كأف عظيما كرىا

 كأعداء األنبياء كأعداء المالئكة كأعداء كجؿ عز ا كأعداء حقا أعداؤنا
 ىـ كا فإنيـ أصدقاء أنيـ زعمكا أك بالصداقة تمبسكا كلك أعداء فيـ الصالحيف
 أك العالـ في كقيمة شأف ليـ الذيف الكفار بيف نفرؽ كال نعادييـ أف فيجب األعداء
 . شأف ليـ ليس الذيف الكفار
 غير مف خادمة أك خادـ بمدنا في نكره أف يجب كالخادمات خدـال حتى

 مف كالنصارل الييكد أخرجكا يقكؿ () محمدان  نبينا كأف سيما ال .المسمميف
 إال أدع ال حتى العرب جزيرة مف كالنصارل الييكد ألخرجف كيقكؿ العرب جزيرة
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 المشركيف أخرجكا األمة يكدع كىك حياتو آخر في مكتو مرض في كيقكؿ مسممان 
 فيختار كافر كعامؿ مسمـ عامؿ بيف يخير ااف الناس كبعض العرب جزيرة مف

 . العافية ا نسأؿ الكافر
 . مائمة الحؽ إلى ليست ضالة زائغة قمكب
 عممو في أخمص الكافر إف كبيتانان  كزكران  كذبا يقكلكف أعماليـ الشيطاف ليـ يزيف
 . با أعكذ المسمـ مف

 كال الصالة، كقت في العمؿ في كقتو يستغؿ بؿ يصمي ال فرالكا إف يقكلكف
 . عمؿ في دائمان  ىك يصكـ كال الحج أك العمرة إلى الذىاب يطمب

 خير مؤمف كلعبد}  يقكؿ كالسماكات األرض خالؽ أف مع الشيء ىذا ييميـ كال
 كالمغفرة الجنة إلى يدعك كا النار إلى يدعكف أكلئؾ أعجبكـ كلك مشرؾ مف
 تناصحكا أف ىذا قكلنا إلى استمعتـ مف يا اوخكة أييا عميكـ فيجب{  وبإذن

 كما كعماالن  خدمان  بالدنا إلى الكفار جمب الشيطاف ليـ كزيف اغتركا الذيف إخكانكـ
 . المسمميف عمى لمكفار كبيرة إعانة ذلؾ في أف يعممكا أف يجب ذلؾ، أشبو
 . المسمميف عمى تيالتقكي لحككماتيـ ضرائب يؤدكف الكفار ىؤالء ألف

 فال نستطيع ما بقدر الكفار نتجنب أف عمينا فالكاجب كثيرة ىذا عمى كالشكاىد
 الطريؽ ليـ نفسح كال بالسالـ نبدؤىـ كال نحترميـ كال نكادىـ كال بأسمائيـ نتسمى

ذا بالسالـ النصارل كال الييكد تبدؤكا ال: يقكؿ () الرسكؿ ألف  في لقيتمكىـ كا 
 كالـ مف نحف أيف التعميمات ىذه مف نحف أيف أضيقو إلى ىـفاضطرك  الطريؽ
 مف الخبث فينا كثر إذا نحذر ال لماذا ؟ اليكل عف ينطؽ ال الذم () الرسكؿ
 إلو ال فقاؿ كجيو محمران  ليمة ذات كالسالـ الصالة عميو النبي استيقظ ؟ اليالؾ

 اوسالـ لكاء حممة لمعرب كيؿ كتحذير إنذار اقترب قد شر مف لمعرب كيؿ ا إال
 بأصبعو كقاؿ ىذه مثؿ كمأجكج يأجكج ردـ مف اليكـ فتح - اقترب قد شر مف
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 الخبث كثر إذا نعـ قاؿ الصالحكف كفينا أنيمؾ ا رسكؿ يا زينب قالت كالسبابة
 . البشرم كالخبث العممي الخبث

 في النجس البشر كثر إذا لميالؾ، عرضة فنحف أعمالنا في الخبث كثر إذا
 مف بالدنا يحمي أف ا نسأؿ بيذا شاىد كالكاقع لميالؾ عرضة فنحف بالدنا
 نحكرىـ في كيدىـ كيجعؿ كالكفار المنافقيف يكبت كأف كالباطنيف الظاىريف أعدائنا

 . كريـ جكاد إنو
 أف أليـ عاريتيـ طمبكا ثـ بيت أىؿ عاريتيـ أعاركا قكمان  أف لك أرأيت قكلو

 . ابنؾ ا عند احتسبف فقالت ال، قاؿ يمنعكىـ
 لو فضربت أخذىـ شاء متى كجؿ عز  ممؾ كىـ عارية عندنا األكالد أف يعني
 . كتعالى سبحانو ا عمى األجر كيحتسب يقتنع، أف أجؿ مف المثؿ ىذا
ال محتسبة صابرة عاقمة امرأة أنيا كعمى عنيا ا رضي ذكائيا عمى يدؿ كىذا  كا 
 أشد تككف كربما األب يناؿ ما مثؿ كلدىا عمى الحزف مف يناليا كاألب األـ فإف

 . صبرىا كعدـ لضعفيا
 كميـ الكلد مف تسعة لو كاف إنو حيث () النبي دعاء بركة الحديث ىذا كفي

 . القرآف يقرؤكف
 النبي مع خرج قد كاف طمحة أبا ألف عنو ا رضي طمحة ألبي كرامة: كفيو
() النبي رجع فمما حممت أف بعد سميـ أـ معو ككانت سفر في () السفر مف 

 () الرسكؿ ككاف المدينة إلى يصمكا أف قبؿ الطمؽ جاءىا أم المخاض أتاىا
 يخبرىـ أف دكف ليالن  عمييـ يدخؿ أف يحب ال أم طركقان  أىمو يطرؽ أف يحب ال

 ال أف أحب أنني تعمـ إنؾ الميـ كقاؿ ربو عنو ا رضي طمحة أبك فدعا بالقدكـ
 ما أصابني كقد معو كأنا إال مرجعان  يرجع كأال معو كأنا إال مخرجان  بيالن يخرج
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 كجدتو كنت الذم كجدت فما: سميـ أـ تقكؿ - كتعالى سبحانو ربو يناجي - ترل
 . تطمؽ كأنيا كال الطمؽ عمييا ىاف يعني قبؿ مف

 ا رسكؿ مع المدينة كدخؿ فانطمؽ، انطمؽ، طمحة أبي لزكجيا سميـ أـ قالت
(). ا رضي طمحة ألبي كرامة ىذا ففي كضعت المدينة إلى كصمكا كلما 

 سميـ أـ قالت كضعت لما ثـ بدعائو امرأتو عمى الطمؽ ا خفؼ حيث عنو
 . أمو مف كلد الذم الحمؿ ىذا أخك كىك مالؾ بف أنس البنيا
 كلد إذا المدينة أىؿ عادة ىي كما بو اذىب أم () ا رسكؿ إلى احتممو قالت
 التمرة () الرسكؿ فيأخذ تمر كمعيـ () ا رسكؿ إلى بو يأتكف كلد ليـ

 النبي ريؽ بركة األكلى: فائدتيف ذلؾ في ألف الصبي بيا يحنؾ ثـ بفمو فيمضغيا
() النبي بريؽ يتبرككف عنيـ ا رضي الصحابة ككاف () ،إنو حتى كبعرقو 

 فغمس ماء، فييا بتنية أتكا الفجر كصمكا الصباح في كاف إذا أنو عادتيـ مف
 ثـ الماء، بيذا الصبياف فيأتي الماء، في يديو كعرؾ الماء، في يديو () الرسكؿ
 النبي تكضأ إذا الصحابة ككاف () النبي بأثر يتبرككف أىمييـ إلى بو ينطمقكف

 بو يتبرككف الماء فضؿ أم كضكئو عمى يقتتمكف كادكا كالسالـ الصالة عميو
 . كشعره عرقو مف ككذلؾ
حدل كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ زكجات إحدل - سممة أـ عند كاف حتى  كا 

 مف شعرات فيو الطابكؽ مثؿ أم فضة مف جمجؿ عندىا - المؤمنيف أميات
 في فيضعكنيا ثالث أك بشعرتيف يأتكف أم بيا يستشفكف () النبي شعرات
 عميو بالنبي خاص اىذ لكف الماء بيذا يتبرككا أف أجؿ مف يحرككنيا ثـ الماء،
 . كالسالـ الصالة
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 كفيو كبركة خير فيو التمر أف الصبياف يحنكو كاف الذم التمر مف: الثانية الفائدة
 كاف التمر مف معدتو إلى يصؿ مما الطفؿ يصيب ما أكؿ كاف فإذا لممعدة فائدة
 . بالبركة لو كدعا كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ فحنكو . لممعدة خيران  ذلؾ
 اصبر أم ابنؾ احتسب طمحة ألبي قالت سميـ أـ أف الحديث ىذا مف شاىدكال

 .المكفؽ كا ا عمى األجر كاحتسب فقده مف أصابؾ ما عمى
 

 اذا اصيب المؤمف مصيبة:
ٍكجى النًَّبيّْ  .ّٗ  :  مىا ًمفٍ ()قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ()أىفَّ عىاًئشىةى عىٍنيىا زى
تَّى الشٍَّككىًة ييشىاكييىا ميًصيبىةو تيًصيبي   ـى ًإالَّ كىفَّرى المَّوي ًبيىا عىٍنوي، حى  "  (اٍلميٍسًم

 متفؽ عميو                                                                  
ٍكجى النًَّبيّْ  عىٍف عىاًئشىةى  .َْ :الى ()قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ()عىٍنيىا زى

ةن، كىحىطَّ عىٍنوي ًبيىا ييًصيبي اٍلمي  ٍؤًمفى شىٍككىةه فىمىا فىٍكقىيىا، ًإالَّ رىفىعىوي المَّوي ًبيىا دىرىجى
ًطيئىةن   متفؽ عميو                                                       "( خى

 

 ما) :ػ() النبي قاؿ: قاؿ ػ عنو ا رضي ػ الخدرم سعيد أبي عف .ُْ
 حتى غـ كال أذل كال حزف، كال ىـ كال كصب، كال نصب مف المسمـ يصيب
 متفؽ عميو.                  ( خطاياه مف بيا ا كفر إال يشاكيا الشككة

               

 :((شككل فقراء الصحابة الى رسكؿ ا 
بَّاًب ٍبًف اأٍلىرىتّْ رضي ا عنو قىاؿى: شىكىٍكنىا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  .ِْ  ()عىٍف خى
ميتىكىسّْده بيٍردىةن لىوي ًفي ًظؿّْ اٍلكىٍعبىًة، فىقيٍمنىا: أىالى تىٍستىٍنًصري لىنىا، أىالى تىٍدعيك لىنىا؟،  كىىيكى 

ؿي فىييٍحفىري لىوي ًفي اأٍلىٍرًض، فىييٍجعىؿي ًفييىا،  ذي الرَّجي ـٍ ييٍؤخى فىقىاؿى: قىٍد كىافى مىٍف قىٍبمىكي
مىى  اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضىعي عى ًديًد فىييجى ييٍمشىطي ًبأىٍمشىاًط اٍلحى رىٍأًسًو، فىييٍجعىؿي ًنٍصفىٍيًف، كى
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تَّى  دُّهي ذىًلؾى عىٍف ًديًنًو، كىالمًَّو لىيىًتمَّفَّ ىىذىا اأٍلىٍمري حى مىا ديكفى لىٍحًمًو كىعىٍظًمًو، فىمىا يىصي
ٍنعىاءى ًإلىى حىٍضرىمىٍكتى الى يىخىاؼي ًإالَّ المَّ  مىى يىًسيرى الرَّاًكبي ًمٍف صى وى، كىالذٍّْئبى عى

ـٍ تىٍستىٍعًجميكفى  لىًكنَّكي  كابك داكد كاحمد البخارمركاه                      .(" غىنىًمًو، كى
 

 بصيغة المجيكؿ أم يجعؿ لو حفرة . :  فيحفر لو
أم يجعؿ الرجؿ شقيف ،  :  بالمنشار: ىك آلة يشؽ بيا الخشبة .فيجعؿ فرقتيف

 يعني يقطع نصفيف .
جمع  :بأمشاط الحديد كيمشط  أم ال يمنعو ذلؾ العذاب الشديد  :فو ذلؾما يصر 

كالمعنى  :  المشط كىك ما يمتشط بو الشعر . ما دكف عظمو مف لحـ كعصب
 ما عند عظمو كمف بيانية ، 

أم ما  :قاؿ القارم  :ما دكف لحمو مف عظـ أك عصب لمبخارم كفي ركاية 
  . تحت لحـ ذلؾ الرجؿ أك غيره كىك الظاىر

ٍظًمًو، ا ديكفى لىٍحًمًو كىعى ًديًد مى اًط اٍلحى ييٍمشىطي ًبأىٍمشى مف بياف لما ، كفيو  :اؿ الطيبي كق كى
مبالغة بأف األمشاط لحدتيا كقكتيا كانت تنفذ مف المحـ إلى العظـ كما يمتصؽ بو 

أم رجؿ أك  . الراكب أم أمر الديف . : كا ليتمف ا ىذا األمر) مف العصب 
امرأة كحده . يسير ما بيف صنعاء بمد باليمف الى  حضرمكت ىك مكضع بأقصى 

ام نكع مف انكاع  اك لعدـ خكؼ السرقة  اك االعتداء يخاؼ إال ا اليمف ما
 الظمـ كنحكه .

بشارة ليـ  ما فيو مف . أم ما يخاؼ إال الذئب عمى غنـ : كالذئب عمى غنمو
 المبالغة في حصكؿ األمف كزكاؿ الخكؼ .

أم سيزكؿ عذاب المشركيف ، فاصبركا عمى أمر الديف كما  : كلكنكـ تعجمكف 
 . ف سبقكـصبر م
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 في القسمة: ()آثر النبي
نىٍيفو آثىرى النًَّبيُّ  .ّْ ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عىٍنوي، قىاؿى: لىمَّا كىافى يىٍكـي حي       عىٍف عى
()  ،أينىاسنا ًفي اٍلًقٍسمىًة( ) كىأىٍعطىى عييىٍينىةى ًمٍثؿى ذىًلؾى كىأىٍعطىى أينىاسنا ًمٍف

ؿه كىالمًَّو ًإفَّ ىىًذًه اٍلًقٍسمىةى أىٍشرىاًؼ اٍلعىرىًب فىتثىرى  ـٍ يىٍكمىًئذو ًفي اٍلًقٍسمىًة، قىاؿى: رىجي                  ىي
يٍخًبرىفَّ النًَّبيَّ  : كىالمًَّو ألى مىا أيًريدى ًبيىا كىٍجوي المًَّو، فىقيٍمتي                        ()مىا عيًدؿى ًفييىا كى

ـى المَّوي فىأىتىٍيتيوي فىأىٍخبىٍرتيوي، فى  ـٍ يىٍعًدًؿ المَّوي كىرىسيكليوي رىًح                   قىاؿى: فىمىٍف يىٍعًدؿي ًإذىا لى
بىرى   متفؽ عميو             "           (ميكسىى قىٍد أيكًذمى ًبأىٍكثىرى ًمٍف ىىذىا فىصى

 

ًة، ًئذو ًفي اٍلًقٍسمى ـٍ يىٍكمى في القسمة،  ناسان  ()كذلؾ عندما آثر رسكؿ ا فىتثىرىىي
فأعطى األقرع بف حابس مائة مف اوبؿ، كأعطى عيينة بف حصف مثؿ ذلؾ، 

 ،كأعطى ناسان مف أشراؼ العرب، كآثرىـ يكمئذ في القسمة
ا أيًريدى ًبيىا كىٍجوي المًَّو،  مى ا عيًدؿى ًفييىا كى ةى مى ؿه كىالمًَّو ًإفَّ ىىًذًه اٍلًقٍسمى : رىجي  قىاؿى

قسمة ما عيدؿ فييا، كما أريد فييا كجو ا، يقكؿ ابف فقاؿ رجؿ: كا إف ىذه 
فأتيتو فأخبرتو بما قاؿ، فتغير كجيو  ()مسعكد فقمت: كا ألخبرف رسكؿ ا 

 .حتى كاف كالصٍّْرؼ
إنما قصد تأٌلؼي ىؤالء  ()فمف يعدؿ إذا لـ يعدؿ ا كرسكلو؟ كذلؾ أف النبي 

ىؤالء مف العشائر كالقبائؿ الشيء الكثير، الذيف دخمكا في اوسالـ حديثان، ككراء 
عزازان  فإذا رغبكا في اوسالـ دخؿ أقكاميـ معيـ، فيككف ذلؾ نصران لإلسالـ، كا 

 تبارؾ كتعالى،-لديف ا 
رضي ا تعالى -كقد جاء في صحيح البخارم مف حديث سعد بف أبي كقاص  

ٌف غيره ألح :قاؿ ()أف النبي  -عنو ب إلٌي منو، مخافة إني ألعطي الرجؿ كا 
 أف يكبو ا في النار.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





103 
 

أكذم  (): يرحـ ا مكسى قد أكذم بأكثر مف ىذا فصبر مكسى ()قكلو 
ىذه قسمة ما أيريدى بيا كجو ا،  ()بأكثر مف ىذا، فيذا الرجؿ قاؿ لمنبي 

مىيىا أكذم بأكثر مف ىذا، قاؿ لو بنك إسرائيؿ: }يىا ميكسىى ًإنَّا لىف نٍَّدخي  ()كمكسى 
{ ]المائدة:  بُّؾى فىقىاًتال ًإنَّا ىىاىينىا قىاًعديكفى اميكٍا ًفييىا فىاٍذىىٍب أىنتى كىرى ا مَّا دى [ ِْأىبىدن

فخذلكه في أحكج األكقات التي كاف يحتاج إلى نصرتيـ، في أشد األكقات حاجة 
إلى نصرتيـ، ككذلؾ أيضان قالكا عنو: إنو آدىر، ألنيـ كانكا يغتسمكف عراة 

ًي يان، فكاف يغتسؿ منفردان، فقالكا: ما منعو أف  ()تمعيف، ككاف مكسى مج حى
مما قالكا،  -عز كجؿ-يغتسؿ معنا إال أنو آدىر، كالحديث في الصحيح، فبرأه ا 

يىا أىيُّيىا  }، كا يقكؿ:-يو الصالة كالسالـعم-بؿ اتيمكه أيضان أنو قتؿ ىاركف 
نيكا الى تىكيكنيكا  افى ًعندى المًَّو الًَّذيفى آمى كى ٍكا ميكسىى فىبىرَّأىهي المَّوي ًممَّا قىاليكا كى الًَّذيفى آذى كى

كما آذل بنك إسرائيؿ مكسى  ()[، يعني: ال تؤذكا رسكلكـ ٗٔكىًجيينا{]األحزاب: 
 ، فاألذية لـ يسمـ منيا أحد.-عميو الصالة كالسالـ-

 لعزلةى في رأًس جبٍؿ.حاكؿى ا ،،،،،،،،،    ليس يخمك المرءي مف ضدٍّ كلك 
 

اًر ًحيفى  .ْْ عف أىنىسي ٍبفي مىاًلؾو رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى: قىاؿى نىاسه ًمٍف اأٍلىٍنصى
مىى رىسيكًلًو  ، فىطىًفؽى النًَّبيُّ  ()أىفىاءى المَّوي عى  ()مىا أىفىاءى ًمٍف أىٍمكىاًؿ ىىكىاًزفى

ًبًؿ، فىقى  ييٍعًطي  ()اليكا: يىٍغًفري المَّوي ًلرىسيكًؿ المًَّو ييٍعًطي ًرجىاالن اٍلًمائىةى ًمفى اٍوً
دّْثى رىسيكؿي المًَّو  : فىحي ، قىاؿى أىنىسه ـٍ يىٍتريكينىا كىسيييكفينىا تىٍقطيري ًمٍف ًدمىاًئًي  ()قيرىٍيشنا كى

ـٍ يى  لى ، كى ـٍ ًفي قيبَّةو ًمٍف أىدىـو مىعىيي اًر فىجى ؿى ًإلىى اأٍلىٍنصى ، فىأىٍرسى ـٍ ـٍ ًبمىقىالىًتًي ٍدعي مىعىيي
ـى النًَّبيُّ  ، فىمىمَّا اٍجتىمىعيكا قىا ـٍ ؟  فىقىاؿى  ()غىٍيرىىي ـٍ ًديثه بىمىغىًني عىٍنكي فىقىاؿى: مىا حى

ٍيئنا، كىأىمَّا نىاسه ًمنَّا  ـٍ يىقيكليكا شى ؤىسىاؤينىا يىا رىسيكؿى المًَّو، فىمى اًر: أىمَّا ري فيقىيىاءي اأٍلىٍنصى
 ، ـٍ ًديثىةه أىٍسنىانييي يىٍتريكينىا  ()فىقىاليكا: يىٍغًفري المَّوي ًلرىسيكًؿ المًَّو حى ييٍعًطي قيرىٍيشنا كى
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، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ـٍ ًديًثي عىٍيدو ()كىسيييكفينىا تىٍقطيري ًمٍف ًدمىاًئًي :  فىًإنّْي أيٍعًطي ًرجىاالن حى
ٍكفى أىٍف يىٍذىىبى النَّاسي بً  ـٍ أىمىا تىٍرضى تىٍذىىبيكفى ًبالنًَّبيّْ ًبكيٍفرو أىتىأىلَّفييي (      )اأٍلىٍمكىاًؿ كى

، فىكى  ـٍ اًلكي ٍيره ًممَّا يىٍنقىًمبيكفى ًبًو ، قىاليكا: يىا رىسيكؿى  ًإلىى ًرحى المًَّو لىمىا تىٍنقىًمبيكفى ًبًو خى
ـي النًَّبيُّ  تَّى : سىتىًجديكفى أيٍثرىةن شىًديدىةن، فىاٍصبً ()المًَّو، قىٍد رىًضينىا، فىقىاؿى لىيي كا حى ري

مىى اٍلحىٍكضً  ()تىٍمقىٍكا المَّوى كىرىسيكلىوي  كا ،فىًإنّْي عى ـٍ يىٍصًبري : فىمى  (.                            قىاؿى أىنىسه
 متفؽ عميو                                                                          

ٍبًد المًَّو رضي ا عنو قىاؿى  .ْٓ ـى رىسيكؿي المًَّو عىٍف عى                       قىٍسمنا، (): قىسى
ؿه: ًإنَّيىا لىًقٍسمىةه مىا أيًريدى ًبيىا كىٍجوي المًَّو، قىاؿى: فىأىتىٍيتي النًَّبيَّ  ( ) فىقىاؿى رىجي

تَّى تىمىنٍَّيتي أى بنا شىًديدنا كىاٍحمىرَّ كىٍجييوي، حى ٍرتيوي، فىغىًضبى ًمٍف ذىًلؾى غىضى                   نّْيفىسىارى
" بىرى ًذمى ميكسىى ًبأىٍكثىرى ًمٍف ىىذىا فىصى ـٍ أىٍذكيٍرهي لىوي، قىاؿى: ثيَـّ قىاؿى: قىٍد أىكي                          .(لى

 متفؽ عميو                                                                           
 ة:ؤمنما يزاؿ البالء بالمؤمف كالم

                            :()عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .ْٔ
تَّى يىٍمقىى  مىاًلًو حى لىًدًه كى كى ءي ًباٍلميٍؤًمًف كىاٍلميٍؤًمنىًة ًفي نىٍفًسًو كى                     مىا يىزىاؿي اٍلبىالى

ًطيئىةه  مىٍيًو خى مىا عى  كأحمد كابف حباف كالحاكـركاه الترمذم                    .(" المَّوى كى
 

 ال البالء ىذا كأف كاالستمرار، التتابع عمى يدؿ كىذا ...بالمؤمف البالء يزاؿ ما
 العافية أياـ تككف قد نعـ شيء، كؿ ينتيي ثـ يكره، ما فييا يمقى كاحدة مرة يككف
 يؤلمو ما الكاردات مف عميو يرد يزاؿ ال اونساف كلكف البالء، أياـ مف أكثر

 مما كالمعنكية، الحسية ااالـ ألكاف مف عيشو عميو كينغص راحتو، عميو كيكدر
 (. نفسو في كالمؤمنة بالمؤمف : )الحديث في ىنا قاؿ كما بذاتو، يتصؿ
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 لفظ زيادة لكف المرأة، فيو لدخؿ بالمؤمف: قاؿ لك ،( كالمؤمنة بالمؤمف : )كقكلو
 ىك إنما بالرجؿ، يختص ال ذلؾ أف التأكيد، مف مزيد عمى ليؿد فيو المؤمنة
 ىذا بمثؿ مكعكدة ىي فكذلؾ بالمرأة البالء كقع فإذا أيضا، المرأة شأف في كذلؾ
ال كالخطايا، الذنكب بتكفير الجزاء  ذكر إذا إال لمرجاؿ، تبع النساء أف فاألصؿ كا 

 .يوف تدخؿ ال المرأة فإف الرجؿ، كمفظة بالرجاؿ يختص ما
 مما ذلؾ ككؿ كاألمراض، األحزاف مف تصيبو التي كاليمكـ(  نفسو في : )قكلو
 عمى الكاقعة األمكر ىذه فكؿ كاورىاؽ، كاونياؾ كالعطش الجكع مف عميو يقع

 .خطاياه بيا -كجؿ عز- ا يكفر كالبدف النفس
 كالمرض األب، تؤلـ التي المكاره مف لمكلد يحصؿ مما أم(  ككلده : )قكلو

 كالده، تيـ أمكر في كاوخفاؽ عممو، في كاوخفاؽ دراستو، في كاوخفاؽ كالمكت
 لذلؾ، يتألـ األب فإف كفشؿ الكلد أخفؽ فإذا فييا، نجاح تحقيؽ إلى فيتطمع
 الكلد ألف كاالبف; البنت الكلد في كيدخؿ الكالد، ىذا لخطايا تكفيران  ذلؾ فيككف
 .كىذا ىذا، يشمؿ
 في يدخؿ كأف بالخسارة، أك بالسرقة، أك منو، شيء بضياع كذلؾ(  كمالو ):قكلو

 عميو، اونساف يؤجر ذلؾ كؿ كيتمؼ، كيضيع الماؿ فيغرؽ ذلؾ، غير أك تجارات
 .الخطايا تكفير لو كيحصؿ

 فنفسو األىمية، غاية اونساف تيـ أمكره  الثالثةى  أف إال متفاكتة األمكر ىذه أف مع
 إلى حبيب كذلؾ كمالو قمبو، مف بؿ دهكب مف قطعة ككلده لديو، شيء أغمى
اء ًمفى  الشَّيىكىاًت  حيبُّ  ًلمنَّاسً  زييّْفى  : }-كجؿ عز- ا قاؿ كليذا نفسو،  كىاٍلبىًنيفى  النّْسى

ةً  الذَّىىًب  ًمفى  اٍلميقىنطىرىةً  كىاٍلقىنىاًطيرً  ٍيؿً  كىاٍلًفضَّ ةً  كىاٍلخى مى كَّ ٍرًث  كىاألىٍنعىاـً  اٍلميسى ًلؾى  كىاٍلحى  ذى
تى  يىاةً  اعي مى هي  كىالٌموي  الدٍُّنيىا اٍلحى ٍسفي  ًعندى تًب  حي  النساء فيذه ،[ُْ:عمراف آؿ{ ] اٍلمى

ا : }-كجؿ عز- كيقكؿ الدنيا، متاع مف ىذا كؿ كالبنات كاألبناء كاألمكاؿ  ًإنَّمى
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ـٍ  ـٍ  أىٍمكىاليكي ديكي هي  كىالمَّوي  ًفٍتنىةه  كىأىٍكالى ًظيـه  أىٍجره  ًعندى  القمب تعمؽ ةلشد ،[ُٓ: التغابف{ ] عى
 طاعة مف بصدده ىك عما لقمبو شغالن  ذلؾ فيككف األبناء، كبيؤالء األمكاؿ، بيذه
 .كجؿ عز- ا

 أرد فإذا العبكدية، بكظائؼ القياـ مف لو ينتدب أف يريد عما كأقعدكه أثقمكه كلربما
 .عميؾ نخاؼ زحاـ، كىناؾ مريض، أنت اجمس: لو قالكا يحج أف
ذا  الكفاية، فيو ما صمت قد أنت  كالحمد يرىقؾ، الصكـ: كاقال يصكـ أف أراد كا 

نيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا } -كجؿ عز- ا قاؿ كليذا ـٍ  ًمفٍ  ًإفَّ  آمى ـٍ  أىٍزكىاًجكي ًدكي ديكِّا كىأىٍكالى  عى
كىيـٍ  لَّكيـٍ  : -ا رحمو- القيـ ابف يقكؿ كما العداكة فيذه ،[ُْ: التغابف{ ] فىاٍحذىري

نما كبغض، كره ةعداك  ليست  ألنو كالمحبة; اوشفاؽ ليا الجالب عداكةه  ىي كا 
 إلى يكصمؾ كعما األمكر، معالي عف يقعدؾ فعدكؾ عدكؾ، فعؿ بؾ يفعؿ

 كضعت التي لمحبتيـ فيؤالء إلييا، الكصكؿ يستطيع طريؽ بكؿ العالية الدرجات
 لحج،ا عف فتقعد ،-كجؿ عز- ا إلى بو تصؿ عما يقعدكنؾ مكضعيا غير في

 .اونفاؽ عف كتقعد الصياـ، عف كتقعد
 مف إال أكالده عميو قاـ مالو مف جزءان  يكقؼ أف أك نفقة ينفؽ أف اونساف أراد إذا
 ا أعطاؾ مما أنفؽ: لو كيقكلكف يشجعكنو، الذيف فقميؿ ،-كجؿ عز- ا رحـ
 كيثبطكنو عميو، ذلؾ كيكٌثركف يثنكنو ذلؾ، خالؼ الغالب لكف ،-كجؿ عز-

 .لألسؼ عنو،
 لو حصؿ لك حتى كالماؿ، كالكلد النفس في اويالـ ىذا لو يحصؿ أنو فالمقصكد

 مف عنو كيكفر يؤجر أيضان  فكذلؾ إليو، األشياء أحب ىذه ذلؾ، دكف فيما
 .الخطايا

 حتى بو يزاؿ ال ذلؾ أف: بمعنى(  خطيئة عميو كما تعالى ا يمقى حتى ):قكلو
 يكضع يمقاىا بمية كؿ في فشيئان، شيئان  الخطايا مف عنو ييحط أنو: يعني ا، يمقى
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 األكزار، ىذه مف كاىمو يتخفؼ حتى السيئات، عنو كتكفر الخطايا مف عنو
 الذنكب، غبار عنو نفض كقد المطاؼ نياية في -كجؿ عز- ا لقي قد فيككف

 .كتثقمو ترىقو التي الضخمة كاألكزار األحماؿ تمؾ فسقطت
ذا  كال مرة، بعد مرة ااالـ مف يمقاه ما عميو ييكف فإنو المعنى ىذا العبد تأمؿ كا 
 أصمي، ااف أنا لماذا؟: يقكؿ لو، فقو ال مف بعض يكرده الذم السؤاؿ عميو يًرد

 كمرة بالماؿ، مرة كبمية، مصيبة تأتيني مرة كؿ تزاؿ كال ،-كجؿ عز- ا كأعبد
 .بالكلد؟ كمرة بالنفس،
 ىذه عميؾ ترد تزاؿ فال ابتالىـ، قكمان  أحب إذا ا ألف كارد; غير ىذا: فنقكؿ
 كتكرار حركة مف فالبد األخرل، تغسؿ كاليد الذنكب، عنؾ تغسؿ حتى األمكر
 ىي الكمفة فيذه كمفة، بنكع إال يرتفع فال األكساخ، مف يعمؽ ما السيما كفرؾ
 .مالحظة نكع إلى ذلؾ فيحتاج نفسؾ، في تستشعرىا التي ااالـ
ياكـ يعيننا أف -كجؿ عز- ا كأسأؿ ياكـ يفقينا كأف طاعتو، عمى كا   دينو، في كا 
                    محمد، نبينا عمى ا كصمى أنفسنا، شر يقينا كأف رشدنا، يميمنا كأف
 .كصحبو كآلو

 اف تتمنى لقاء العدك: ((نيى الرسكؿ 
كىافى  عىٍف سىاًلـو أىًبي النٍَّضًر مىٍكلىى عيمىرى ٍبًف عيبىٍيدً  .ْٕ المًَّو رضي ا عنيـ، كى

 () كىاًتبنا لىوي، قىاؿى: كىتىبى ًإلىٍيًو عىٍبدي المًَّو ٍبفي أىًبي أىٍكفىى، فىقىرىٍأتيوي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو 
ـى  ، ثيَـّ قىا تَّى مىالىًت الشٍَّمسي ًفي  ًفي بىٍعًض أىيَّاًمًو الًَّتي لىًقيى ًفييىا، اٍنتىظىرى حى

ميكا المَّوى اٍلعىاًفيىةى، فىًإذىا  ":النَّاًس، قىاؿى  ، كىسى يىا أىيُّيىا النَّاسي ال تىتىمىنٍَّكا ًلقىاءى اٍلعىديكّْ
َـّ  نَّةى تىٍحتى ًظالًؿ السُّييكًؼ ، ثيَـّ قىاؿى: المَّيي كا، كىاٍعمىميكا أىفَّ اٍلجى ، فىاٍصًبري ـٍ لىًقيتيميكىي

اًب، كى  ميٍجًرمى السَّحى "ميٍنًزؿى اٍلًكتىاًب، كى ـٍ مىٍيًي ٍرنىا عى ، كىاٍنصي ـٍ  ىىاًزـى األىٍحزىاًب، اٍىًزٍميي
 متفؽ عميو                                                              
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:  ال يقتؿ قرشي صبرا بعد ىذا اليـك
عف  عىٍبدي المًَّو ٍبفي ميًطيعو، عىٍف أىًبيًو رضي ا عنيـ، قىاؿى: سىًمٍعتي  .ْٖ

ٍبرنا بىٍعدى ىىذىا اٍليىٍكـً ًإلىى يىٍكـً  ((النًَّبيَّ  يىقيكؿي يىٍكـى فىٍتًح مىكَّةى:" الى ييٍقتىؿي قيرىًشيّّ صى
ٍسنىاًد كىزىادى، قىاؿى:  دَّثىنىا زىكىًريَّاءي ًبيىذىا اٍوً دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى دَّثىنىا اٍبفي نيمىٍيرو اٍلًقيىامىًة " حى

ده ًمٍف عي  ـى أىحى ـٍ يىكيٍف أىٍسمى لى اًة قيرىٍيشو غىٍيرى ميًطيعو كىافى اٍسميوي اٍلعىاًصي، فىسىمَّاهي كى صى
  ركاه مسمـ كاحمد كالدارمي                        . (" ميًطيعنا ()رىسيكؿي المًَّو 

                

ًة . قاؿ العم ا اٍليىٍكـً ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ٍبرنا بىٍعدى ىىذى ًشيّّ صى ماء : معناه اوعالـ الى ييٍقتىؿي قيرى
ممف  ()بأف قريشا يسممكف كميـ ، كال يرتد أحد منيـ كما ارتد غيرىـ بعده 

حكرب كقتؿ صبرا ، كليس المراد أنيـ ال يقتمكف ظمما صبرا ، فقد جرل عمى 
 . قريش بعد ذلؾ ما ىك معمكـ . كا أعمـ

 

ًد أىًخي بى  .ْٗ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميًطيًع ٍبًف اأٍلىٍسكى ، عىٍف أىًبيًو عىٍف عى ًني عىًدمّْ ٍبًف كىٍعبو
كىافى اٍسميوي اٍلعىاصي رضي ا عنيـ، فىسىمَّاهي رىسيكؿي المًَّو  ميًطيعنا،  ()ميًطيعو، كى

ًء الرٍَّىًط ًبمىكَّةى، يىقيكؿي: الى  ()قىاؿى: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ًحيفى أىمىرى ًبقىٍتًؿ ىىؤيالى
ٍبرنا أىبىدناتيٍغزىل مىكَّةي بىٍعدى ىى  ؿه ًمٍف قيرىٍيشو بىٍعدى اٍلعىاـً صى                   .            (ذىا اٍلعىاـً أىبىدنا، كىالى ييٍقتىؿي رىجي

 كصححو االلباني ركاه احمد كالترمذم كالحاكـ                                        
ا، ا اٍلعىاـً أىبىدن كَّةي بىٍعدى ىىذى اكى  الى تيٍغزىل مى ٍبرنا أىبىدن ٍيشو بىٍعدى اٍلعىاـً صى ؿه ًمٍف قيرى  الى ييٍقتىؿي رىجي
  قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو ا

مو صّْ ميحى ٍعنى كى بىر ًبمى ًؼ قىٍكلو :: أىنَّوي خى دو قىٍبًمي ( فىًإنَّوي ى النٍَّيي ، ًبًخالى ـٍ تىًحٌؿ أًلىحى ) فىمى
ٍعنىى قىٍكلو ) بىر مىٍحض ، أىٍك مى دو بىٍعًدم( أىٍم : الى ييًحمٌيىا المَّو بىٍعًدم، كىالى تىًحٌؿ  خى أًلىحى

 " اتىـ النًَّبيّْيفى ٍكًنًو خى  أًلىفَّ النٍَّسخ يىٍنقىًطع بىٍعده ; ًلكى
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اج الظالـ ،  كعمى كال الكجييف ال يًرد ما فعمو الجنابي القرمطي ، كال الحجَّ
ؿ ىك الكافر كفران بالكعبة كأىميا ، فيـ لـ يغزكا مكة ألجؿ كفر أىميا ، بؿ األك 

أشد مف كفر أىؿ الكتاب ، كالثاني لـ يرد إال إخضاع عبد ا بف الزبير لطاعة 
  .الخميفة المسمـ

كقد ذكر ابف كثير رحمو ا ما فعمو أبك طاىر الجنابي بمكة كأىميا ، ثـ 
كقد سأؿ بعضيـ ىينا سؤاالن فقاؿ : قد أحؿَّ ا سبحانو بأصحاب الفيؿ ،  قاؿ

ا نصارل ما ذكره في كتابو ، كلـ يفعمكا بمكة شيئان مما فعمو ىؤالء ، كمعمكـ ككانك 
أف القرامطة شرّّ مف الييكد ، كالنصارل ، كالمجكس ; بؿ كمف عبىدة األصناـ ، 
كأنيـ فعمكا بمكة ما لـ يفعمو أحد ; فيال عكجمكا بالعذاب ، كالعقكبة ، كما عكجؿ 

 أصحاب الفيؿ ؟
أف أصحاب الفيؿ إنما عكقبكا إظياران لشرؼ البيت ، كًلما كقد أجيب عف ذلؾ : ب

، مف البمد الذم فيو البيت الحراـ يراد بو مف التشريؼ العظيـ بإرساؿ النبي الكريـ
رساؿ الرسكؿ منيا : أىمكيـ  فمما أرادكا إىانة ىذه البقعة التي يراد تشريفيا ، كا 

و ، فمك دخمكه كأخربكه : كلـ يكف شرائع مقررة تدؿ عمى فضم , سريعان عاجالن 
ألنكرت القمكب فضمو ، كأما ىؤالء القرامطة : فإنما فعمكا ما فعمكا بعد تقرير 

كالعمـ بالضركرة مف ديف ا بشرؼ مكة ، كالكعبة ،  , الشرائع ، كتمييد القكاعد
ككؿ مؤمفو يعمـ أف ىؤالء قد ألحدكا في الحـر إلحادان بالغان عظيمان ، كأنيـ مف 

لممحديف الكافريف ، بما تبيَّف مف كتاب ا كسنَّة رسكلو ، فميذا لـ يحتج أعظـ ا
                        لرب تعالى ليكـ تشخصالحاؿ إلى معالجتيـ بالعقكبة ، بؿ أخرىـ ا

" فيو األبصار  ، كا سبحانو يميؿ ، كييممي ، كيستدرج ، ثـ يأخذ أخذ عزيزو مقتدرو
 لبداية كالنياية "  "
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 تحت الشجرة عمى الصبر: ()الرسكؿ مبايعة الصحابة
ٍعنىا  .َٓ عىٍف نىاًفعو رضي ا عنو قىاؿى: قىاؿى اٍبفي عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا، رىجى

مىى الشَّجىرىًة الًَّتي بىايىٍعنىا تىٍحتىيىا كىانىٍت  ًمفى اٍلعىاـً اٍلميٍقًبًؿ فىمىا اٍجتىمىعى ًمنَّا اٍثنىاًف عى
مىى اٍلمىٍكًت، قىاؿى: الى بىٍؿ  رىٍحمىةن  ـٍ عى مىى أىمّْ شىٍيءو بىايىعىيي ًمفى المًَّو، فىسىأىٍلتي نىاًفعنا عى

ٍبرً  مىى الصَّ ـٍ عى  ركاه البخارم                              "            (بىايىعىيي
   

مىى بىايىعىييـٍ  ٍبرً  عى مىى أىمٍ  الصَّ ـً  الثَّبىاًت  عى دى كىاءه  اٍلًفرىارً  كىعى ى سى ًلؾى  ًبًيـٍ  أىٍفضى ٍكًت  ًإلىى ذى  اٍلمى
ـي. كىالمَّوي  الى  أىـٍ    أىٍعمى
 

 سيد الناس يـك القيامة: ((الرسكؿ
، فىريًفعى  ()عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رضي ا عنو قىاؿى: أيًتيى رىسيكؿي المًَّو  .ُٓ ًبمىٍحـو

كىانىٍت تيٍعًجبيوي فىنىيىشى ًمٍنيىا ٍكـى نىٍيشىةن، ثيَـّ قىاؿى:" أىنىا سىيّْدي النَّاًس يى  ًإلىٍيًو الذّْرىاعي، كى
: ًليفى كىااًخًريفى  "اٍلًقيىامىًة، ثيَـّ قىاؿى ؟ يىٍجمىعي المَّوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة األىكَّ ـى ذىًلؾى كفى ًل ىىٍؿ تىٍدري

تىٍدنيك  ، كى ٍبرى ـي الصَّ ييٍنًفذيىي ـي الدَّاًعي، كى ًعيدو كىاًحدو فىييٍسًمعييي تىٍبميغي ًفي صى ، كى الشٍَّمسى
يىقيكؿي بىٍعضي  ، قىاؿى: كى مىا ال يىٍحتىًمميكفى ، كى ْـّ كىاٍلكىٍرًب مىا ال ييًطيقيكفى النَّاسى ًمفى اٍلغى
، ًعٍندى  ـٍ كفى ًإلىى مىٍف يىٍشفىعي لىكي ـٍ أىال تىٍنظيري ٍكفى مىا قىٍد بىمىغىكي : أىال تىرى النَّاًس ًلبىٍعضو

؟، فىيىقيكؿي بىٍعضي  ـٍ ـي  رىبّْكي : يىا آدى ـى، فىيىقيكليكفى ـى، فىيىٍأتيكفى آدى ـٍ آدى : أىبيككي النَّاًس ًلبىٍعضو
كًحًو، كىأىمىرى اٍلمىالًئكىةى أىٍف  نىفىخى ًفيؾى ًمٍف ري مىقىؾى المَّوي ًبيىًدًه، كى أىٍنتى أىبيك اٍلبىشىًر خى

ديكا لىؾى اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رىبّْؾى أىال تىرىل ًإلىى مىا نىحٍ  في ًفيًو ًإال تىرىل ًإلىى مىا قىٍد يىٍسجي
ـٍ يىٍغضىٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي، كىال  بنا لى ـي: ًإفَّ المَّوى قىٍد غىًضبى اٍليىٍكـى غىضى بىمىغىنىا، فىيىقيكؿي آدى
ٍيتيوي نىٍفًسي نىٍفًسي، اٍذىىبيكا ًإلىى  نَّوي نىيىاًني عىًف الشَّجىرىًة فىعىصى يىٍغضىبي بىٍعدىهي ًمٍثمىوي، كىاً 
ؿي  : يىا نيكحي أىٍنتى أىكَّ مىٍيًو السَّالـي، فىيىقيكليكفى ا عى غىٍيًرم اٍذىىبيكا ًإلىى نيكحو، فىيىٍأتيكفى نيكحن
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ًؿ ًإلىى أىٍىًؿ األىٍرًض، كىسىمَّاؾى المَّوي عىٍبدنا شىكيكرنا اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رىبّْؾى، أىال تىرىل  الرُّسي
: ًإفَّ المَّوى رىبّْي  ًإلىى مىا نىٍحفي ًفيًو؟ أىال تىرىل مىا ـٍ قىٍد  ((قىٍد بىمىغىنىا، فىيىقيكؿي لىيي

نَّوي قىٍد  لىٍف يىٍغضىبى بىٍعدىهي ًمٍثمىوي، كىاً  ـٍ يىٍغضىٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي، كى بنا لى غىًضبى اٍليىٍكـى غىضى
مىى قىٍكًمي نىٍفًسي نىٍفًسي اٍذىىبيكا ًإلىى غىٍيًرم اٍذىىبيكا  كىانىٍت ًلي دىٍعكىةه فىدىعىٍكتي ًبيىا عى

ـى  ًميميوي  ()ًإلىى ًإٍبرىاًىي ـي، أىٍنتى نىًبيُّ المًَّو، كىخى : يىا ًإٍبرىاًىي ـى، فىيىقيكليكفى فىيىٍأتيكفى ًإٍبرىاًىي
ًمٍف أىٍىًؿ األىٍرًض اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رىبّْؾى أىال تىرىل مىا نىٍحفي ًفيًو أىال تىرىل مىا قىٍد 

لىٍف بىمىغىنىا؟، فىيىقيكؿي لى  ـٍ يىٍغضىٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي، كى بنا لى : ًإفَّ رىبّْي قىٍد غىًضبى اٍليىٍكـى غىضى ـٍ يي
ذىكىرى كىذىبىاًتًو نىٍفًسي نىٍفًسي اٍذىىبيكا ًإٍلى غىٍيًرم اٍذىىبيكا ًإلىى  يىٍغضىبى بىٍعدىهي ًمٍثمىوي كى

: يى  مىٍيًو السَّالـي فىيىٍأتيكفى ميكسىى، فىيىقيكليكفى ا ميكسىى، أىٍنتى رىسيكؿي المًَّو ميكسىى عى
مىى النَّاًس فىاٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رىبّْؾى أىال تىرىل مىا  ًبتىٍكًميًمًو عى مىؾى المَّوي ًبًرسىاالًتًو كى فىضَّ

بنا  نىٍحفي ًفيًو؟ أىال تىرىل مىا قىٍد بىمىغىنىا فىيىقيكؿي ميكسىى: ًإفَّ رىبّْي قىٍد غىًضبى اٍليىٍكـى غىضى
ـٍ يىٍغضى  ـٍ أيٍؤمىٍر ًبقىٍتًميىا لى نّْي قىتىٍمتي نىٍفسنا لى لىٍف يىٍغضىبى بىٍعدىهي ًمٍثمىوي، كىاً  ٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي، كى

مىٍيًو السَّالـي، فىيىٍأتيكفى  نىٍفًسي نىٍفًسي اٍذىىبيكا ًإلىى غىٍيًرم اٍذىىبيكا ًإلىى ًعيسىى عى
: يىا ًعيسىى أىٍنتى رىسيكؿي المَّ  كىًممىتيوي ًعيسىى، فىيىقيكليكفى كىمٍَّمتى النَّاسى ًفي اٍلمىٍيًد، كى ًو، كى

كحه ًمٍنوي اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رىبّْؾى أىال تىرىل ًإلىى مىا نىٍحفي ًفيًو؟ أىال  ـى كىري أىٍلقىاىىا ًإلىى مىٍريى
ـٍ ًعيسىى: ًإفَّ رىبّْي قىٍد غىًضبى  تىرىل مىا قىٍد بىمىغىنىا؟ اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رىبّْؾى، فىيىقيكؿي لىيي

ٍنبنا  ـٍ يىٍذكيٍر لىوي ذى لى لىٍف يىٍغضىبى بىٍعدىهي ًمٍثمىوي، كى ـٍ يىٍغضىٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي، كى بنا لى اٍليىٍكـى غىضى
مَّدو  : ()نىٍفًسي نىٍفًسي اٍذىىبيكا ًإلىى غىٍيًرم اٍذىىبيكا ًإلىى ميحى                 فىيىٍأتيكًني فىيىقيكليكفى

مَّدي، أى ٍنًبؾى، يىا ميحى ـى ًمٍف ذى اتىـي األىٍنًبيىاًء، كىغىفىرى المَّوي لىؾى مىا تىقىدَّ ٍنتى رىسيكؿي المًَّو، كىخى
مىا تىأىخَّرى اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رىبّْؾى، أىال تىرىل مىا نىٍحفي ًفيًو؟ أىال تىرىل ًإلىى مىا قىٍد  كى

                       فىيىٍفتىحي  ()أىقىعي سىاًجدنا ًلرىبّْي بىمىغىنىا؟، قىاؿى: فىأىٍنطىًمؽي فىتًتي تىٍحتى اٍلعىٍرًش فى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





112 
 

دو قىٍبًمي، ـٍ يىٍفتىٍحوي ألىحى ٍيئنا لى مىٍيًو شى ٍسًف الثَّنىاًء عى اًمًدًه، كىحي ييٍمًيميًني ًمٍف مىحى مىيَّ كى                  المَّوي عى
ٍؿ تيعٍ  مَّدي، اٍرفىٍع رىٍأسىؾى، كىسى               طىوي اٍشفىٍع تيشىفٍَّع، فىأىٍرفىعي رىٍأًسي،ثيَـّ ييقىاؿي: يىا ميحى

فىأىقيكؿي: يىا رىبّْ أيمًَّتي أيمًَّتي، يىا رىبّْ أيمًَّتي أيمًَّتي، يىا رىبّْ أيمًَّتي أيمًَّتي ثىالثى 
مىٍيوً  نَّةى ًمٍف أيمًَّتؾى مىٍف ال ًحسىابى عى مَّدي، أىٍدًخًؿ اٍلجى ، فىييقىاؿي: يىا ميحى           ًمفى اٍلبىابً  مىرَّاتو

ـٍ شيرىكىاءي النَّاًس ًفيمىا ًسكىل ذىًلؾى ًمفى األىٍبكىاًب، نًَّة، كىىي               األىٍيمىًف ًمٍف أىٍبكىاًب اٍلجى
اًريًع  ٍيًف ًمٍف مىصى مَّدو ًبيىًدًه ًإفَّ مىا بىٍيفى اٍلًمٍصرىاعى                 ثيَـّ قىاؿى: كىالًَّذم نىٍفسي ميحى

بيٍصرىلا ، أىٍك كىمىا بىٍيفى مىكَّةى كى نًَّة كىمىا بىٍيفى مىكَّةى، كىىىجىرو  "    ( ٍلجى
 متفؽ عميو                                                              

ةن   .أم  قطع منيا قطعة بأضراسو: فىنىيىشى ًمٍنيىا نىٍيشى
لً  ًة األىكَّ ًعيدو كىاًحدو فىييٍسًمعيييـي الدَّاًعي،أف يىٍجمىعي المَّوي يىٍكـى اٍلًقيىامى يفى كىااًخًريفى ًفي صى

الناس يحشركف يكـ القيامة في صعيد كاحد أكليـ كآخرىـ كما قاؿ عز كجؿ قؿ 
إف األكليف كااخريف لمجمكعكف إلى ميقات يكـ معمكـ يجمعكف في صعيد كاحد 

إذا مددت بصرؾ ال كاألرض يكمئذ ممدكدة ليست كييئتيا اليكـ كركية ال ترل 
ترل إال ما يكاجيؾ مف ظيرىا فقط أما يكـ القيامة فإف األرض تمد مد الجمد 
كليس فييا جباؿ كال أكدية كال أنيار كال بحار تمد مدا كاحدا كالعالـ فييا يسمعيـ 
الداعي كينفذىـ البصر يعني لك تكمـ اونساف يسمعيـ آخر كاحد كالبصر ينفذىـ 

تككر حتى يغيب بعض عف بعض كلكف كميـ في صعيد يراىـ ألنو ليس بيا 
كاحد في ذلؾ اليكـ تدنك الشمس مف الخالئؽ عمى قدر ميؿ كيمحقيـ مف الغـ 
كالكرب ما ال يطيقكف كال يحتممكف فتضيؽ بيـ األرض كيطمبكف الشفاعة لعؿ 

 .أحدا يشفع فييـ عند ا جؿ كعال ينقذىـ مف ىذا المكقؼ العظيـ
ـي ا ييٍنًفذيىي ،كى ٍبرى كفي ىذا الحديث شدة يكـ القيامة عمى الناس، كطكؿ كقكفيـ  لصَّ

فيو حتى يممكا كيطمبكا الشفاعة، كظاىر الحديث أف الكفار كذلؾ يطمبكف الفصؿ 
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في القضاء مع أف مصيرىـ إلى النار، كعذابيا أشد مما يجدكنو في مكقؼ 
كلك كاف أشد منو، الحساب، كلكف يبدك أف ما ىـ فيو مف الكرب ينسييـ ما بعده 

كىذا مف الخذالف العظيـ أف يطمبكا سرعة عذابيـ، ككما خذلكا في الدنيا فاختاركا 
الكفر عمى اويماف خذلكا يكـ القيامة بطمب الخمكص مف شدتو بعذاب النار، 

 .نعكذ با تعالى مف الخذالف، كنسألو سبحانو النجاة مف النار
رىةً  ًف الشَّجى نَّوي نىيىاًني عى ٍفًسي، كىاً  ٍفًسي نى ٍيتيوي نى : يا آدـي أىٍنتى  فىعىصى فىيىٍأتيكفى آدـ، فىيىقيكليكفى

           أبك البشر خمقؾ ا بيده، كنفخ فيؾ مف ركحو، كأمر المالئكة فسجدكا لؾ، 
مىغىنىا؟  ا قىٍد بى ا نىٍحفي ًفٍيًو؟ أىالى تىرىل مى  فاشفع لنا ًإلىى ربؾ، أىالى تىرىل مى

هي  فيقكؿ آدـ: إفَّ  بى بىٍعدى لىٍف يىٍغضى ٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي كى ـٍ يىٍغضى بىان لى ًضبى اليىٍكـى غىضى بّْي قىٍد غى رى
ٍيًرم  ٍفًسي، اذىىبيكا ًإلىى غى ٍفًسي نى ٍفًسي نى نو نياني عف الشجرة فعصينو، نى ًمٍثمىوي، كا 

 اذىىبيكا ًإلىى نيكح.
: يا نيكح أىٍنتى أكؿُّ  الرسؿ ًإلىى أىؿ األرض، كسماؾ ا عبدان  فىيىٍأتيكفى نيكحان فىيىقيكليكفى

مىغىنىا؟  ا قىٍد بى ا نىٍحفي ًفٍيًو؟ أىالى تىرىل مى ، أىالى تىرىل مى بّْؾى  شككران، فاٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رى
بى  لىٍف يىٍغضى ٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي كى ـٍ يىٍغضى بىان لى ًضبى اليىٍكـى غىضى بّْي قىٍد غى فىيىقيكؿي نكح: إفَّ رى

ٍفًسي، اذىىبيكا بىٍعدى  ٍفًسي نى ٍفًسي نى مىى قكمي نى نو كانت لي دعكة دعكت بيا عى هي ًمٍثمىوي، كا 
ٍيًرم اذىىبيكا ًإلىى إٍبرىاًىٍيـ .  ًإلىى غى

، أىٍنتى نبي ا كخميمو ًمٍف أىٍىًؿ األرض أىالى   ـي : يا إٍبرىاًىٍي ، فىيىقيكليكفى فيأتكف إٍبرىاًىٍيـى
ا نىٍحفي ًفٍيًو؟ أىالى  مىغىنىا؟تىرىل مى ا قىٍد بى   تىرىل مى

هي  بى بىٍعدى لىٍف يىٍغضى ٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي كى ـٍ يىٍغضى بىان لى ًضبى اليىٍكـى غىضى بّْي قىٍد غى : إفَّ رى فىيىقيكؿي
ٍيًرل، اذىىبيكا ًإلىى ميكسىى. ٍفًسي اذىىبيكا ًإلىى غى ٍفًسي نى ٍفًسي نى كىرى كذباتو، نى   .ًمٍثمىوي، كذى

: يا ميكسىى، أىٍنتى رىسيكؿ ا اصطفاؾ ا برساالتو كبتكميمو  فىيىٍأتيكفى ميكسىى فىيىقيكليكفى
مىغىنىا؟  ا قىٍد بى ا نىٍحفي ًفٍيًو؟ أىالى تىرىل مى مىى الناس، اشفع لنا ًإلىى ربؾ، أىالى تىرىل مى  عى
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ٍب قىٍبمىوي  ـٍ يىٍغضى بىان لى ًضبى اليىٍكـى غىضى بّْي قىٍد غى لىٍف  فىيىقيكؿي ليـ مكسى: إفَّ رى ًمٍثمىوي كى
ٍفًسي، اذىىبيكا  ٍفًسي نى ٍفًسي نى ني قتمت نفسان لـ أكمر بقتميا، نى هي ًمٍثمىوي، كا  بى بىٍعدى يىٍغضى

ٍيًرم اذىىبيكا ًإلىى ًعيسىى .  ًإلىى غى
: يا ًعيسىى أىٍنتى رىسيكؿ ا ككممتو ألقاىا ًإلىى مريـ كركح   فىيىٍأتيكفى ًعيسىى فىيىقيكليكفى
: ىك  ا منو قىاؿى بّْؾ، أىالى تىرىل مى ذا ىك، ككممت النَّاس في الميد، فاٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رى

مىغىنىا؟  ا قىٍد بى  نىٍحفي ًفٍيًو؟ أىالى تىرىل مى
لىٍف  ٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي كى ـٍ يىٍغضى بىان لى ًضبى اليىٍكـى غىضى بّْي قىٍد غى فىيىقيكؿي ليـ ًعيسىى: إفَّ رى

هي ًمٍثمىوي، ك  بى بىٍعدى ٍيًرم، يىٍغضى لف يغضب بعده مثمو، كلـ يذكر لو ذنبا، اذىىبيكا ًإلىى غى
مَّد   .()اذىىبيكا ًإلىى ميحى

ا تىقدـى مف  فىرى اي لؾى مى مَّد أىٍنتى رىسيكؿ ا كخاتـ األنبياء، غى : يا ميحى فىيىٍأتيكًني فىيىقيكليكفى
ا نىحٍ  ٍنًبؾى كما تىأخر، فاشفع لنا ًإلىى ربؾ، أىالى تىرىل مى مىغىنىا؟ذى ا قىٍد بى  في ًفٍيًو؟ أىالى تىرىل مى

كحه ًمٍنوي  ـى كىري ٍريى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىى مى ًممى كى  .كى
قكلو ككممتو إنما سمي عميو السالـ كممة ا لصدكره بكممة كف بال أب قالو قتادة 

 .كغيره مف السمؼ
ئيؿ عميو قكلو ألقاىا الى مريـ قاؿ ابف كثير خمقو بالكممة التي أرسؿ بيا جبرا

السالـ إلى مريـ فنفخ فييا مف ركحو بإذف ربو عز كجؿ فكاف عيسى باذف ا 
عز كجؿ كصارت تمؾ النفخة التي نفخيا في جيب درعيا فنزلت حتى كلجت 
فرجيا بمنزلة لقاح األب األـ كالجميع مخمكؽ  عز كجؿ كليذا قيؿ لعيسى إنو 

نما ىك ناشىء عف الكممة التي  كممة ا كركح منو ألنو لـ يكف لو أب تكلد منو كا 
 .قاؿ لو كف فكاف كالركح التي أرسؿ بيا جبريؿ عميو السالـ 

قكلو كركح منو قاؿ أبي بف كعب عيسى ركح مف األركاح التي خمقيا ا عز  
ٍفتىحي  كجؿ كاستنطقيا بقكلو ألست بربكـ قالكا بمى بعثو ا إلى مريـ فدخؿ فييا . فىيى
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مىيَّ  دو قىٍبًمي، المَّوي عى ٍفتىٍحوي ألىحى ـٍ يى ٍيئنا لى مىٍيًو شى ٍسًف الثَّنىاًء عى اًمًدًه، كىحي حى ييٍمًيميًني ًمٍف مى  كى
ؿَّ ثيَـّ يفتح ا عمي كييٍمًيميًني ًمٍف  فأىقيكـي فتتي تحت العىٍرًش فىأىقىعي ساجدان لربي عىزَّ كىجى

مىى اًمًدًه، كىحيسًف الثناًء عميو ما لـ يفتحو عى حى  أحد قبمي،  مى
: يا رىبّْ أيمتي أيمتي،  ٍؿ تيٍعطىو، اٍشفىٍع تيشفٍَّع، فىأىقيكؿي : يا محمد، ارفع رأسؾ، سى فييقىاؿي
: أىٍدًخٍؿ مف أمتؾ مف ال حساب عميو  يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فييقىاؿي

ثيَـّ مف الباب األيمف مف أبكاب الجنة، كىـ شركاء النَّاس فيما سكاه مف األبكاب، 
كَّةى : قىاؿى  اًريعى الجنَّة كما بيف مى كالذم نفسي بيده، لما بيف مصراعيف مف مىصى

كَّةى كبيٍصرىل. رى أك كما بيف مى  كىىجى
، كفي ىذا  رو كَّةى، كىىىجى ا بىٍيفى مى مى نًَّة كى اًريًع اٍلجى ٍيًف ًمٍف مىصى ا بىٍيفى اٍلًمٍصرىاعى ًإفَّ مى

عمى سعة رحمة ا تبارؾ كتعالى; إذ  الحديث بياف سعة الجنة، كسعتيا دليؿ
باب مف أبكابيا كما بيف مكة كىجر، كىي اوحساء، أك مكة كاف عرض 

الشاـ، كثمف الجنة بعد رحمة ا تعالى اويماف كالعمؿ  كبصرل كىي في
الصالح، فشمركا عف سكاعد الجد في بنائيا كاتخاذ أحسف األماكف فييا، كنيؿ 

ستقبؿ الحقيقي الذم ال مستقبؿ بعده، كال فكقو، كال فكز أعمى درجاتيا; فإنيا الم
نَّةى  ًف النَّاًر كىأيٍدًخؿى الجى ٍف زيٍحًزحى عى ًة فىمى ـٍ يىٍكـى الًقيىامى كي كرى فٍَّكفى أيجي ا تيكى نَّمى أحسف منو ﴿كىاً 

يىاةي الدُّ  ا الحى مى كًر﴾فىقىٍد فىازى كى تىاعي الغيري  ُٖآؿ عمراف:] ٍنيىا ًإالَّ مى
 

 نيف افضؿ:أم المؤم
ؿه ًلمنًَّبيّْ  .ِٓ ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحىسىفى رضي ا عنيـ يىقيكؿي: قىاؿى رىجي عىٍف مىٍعمىرو
)) :ـٍ أىٍخالقنا، قىاؿى ؿي ًإيمىاننا؟ قىاؿى: أىٍحسىنييي : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىمُّ اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍفضى

ٍبري كىالسَّ  ؿي؟ قىاؿى: الصَّ ؿي؟ فىأىمُّ اًويمىاًف أىٍفضى ةي، قىاؿى: فىأىمُّ اٍلًيٍجرىًة أىٍفضى                 مىاحى
ؿي؟ قىاؿى: مىٍف عيًقرى  قىاؿى: مىٍف ىىجىرى مىا نىيىاهي المَّوي عىٍنوي، قىاؿى: فىأىمُّ اٍلًجيىاًد أىٍفضى
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ٍيدي اٍلميًقؿّْ، ؿي؟ قىاؿى: جى دىقىًة أىٍفضى كىاديهي كىأيٍىًريؽى دىميوي، قىاؿى: فىأىمُّ الصَّ قىاؿى: فىأىمُّ  جى
ؿي؟ قىاؿى: طيكؿي اٍلقينيكًت " الًة أىٍفضى  كاحمد كابف حباف ركاه الطبراني كالبييقي الصَّ

 كصححو ابف خزيمة
ميقىاف في النَّفس يىحتاج إلييما العبد في  بر كالسَّماحة خي ةي: افَّ الصَّ احى ٍبري كىالسَّمى الصَّ

ات الدّْيف كمّْيا كفي جميع مصالحو كأعمالو ، فالى غنى لو في شيءو مف ذلؾ مقامى
ميقيف الفىاضميف ييحتاج إلييما في جميع  بر كالسَّماحة، كليػذا فإفَّ ىذيف الخي عف الصَّ

ات الدّْيف  .مقامى
ٍنوي  ا نىيىاهي المَّوي عى رى مى ٍف ىىجى ذا كاف المياجر  ، المعنى المقصكد باليجرة ىنا ؟مى كا 

لى أيف يياجر يترؾ مكانو إلى مكاف آخر، فما معنى اليجرة  المقصكد ىنا؟ كا 
اونساف؟ إنو فى الحقيقة يياجر مف داخمو إلى داخمو، مف إطاعة نفسو كرغباتيا 
إلى طمب القرب مف ا عز كجؿ، كمف الذنكب كالخطايا إلى التكبة كالمغفرة، 
فيك فى كؿ حالة مف حاالتو ينتقؿ مف مرتبة إلى مرتبة، حتى لتصبح حياتو كميا 

 كسيران إلى ا تعالى.ىجرة كطمبان 
كىاديهي كىأيٍىًريؽى  ٍف عيًقرى جى : مى ؿي؟ قىاؿى ميوي، فىأىمُّ اٍلًجيىاًد أىٍفضى  مف عقر جكاده. دى

و كصبرعمى ذالؾ كأىريؽ دمو: أم صب كسكب، بمعنى ساؿ دم أم قتؿ فرسو .
،المق حتى تكفاه ا. ًقؿّْ ٍيدي اٍلمي : جى ؿ ىك قميؿ كىذا ىك الشيادة في مرضاة ا؟ قىاؿى

الماؿ، كجيده غاية كسعو كاستطاعتو، فيك مقؿ، كيجيد فيما يخرج مف القميؿ 
 الذم عنده،

كتبقي عندؾ ما كفي حديث: خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى تعطي، 
نياية قدرتو فيما ىك  :جيد المقؿ( يعطي مف جيده، أم )يغنيؾ، كعمى حديث:

ا تعالى عنيـ إلى جيد المقؿ،  كلذا كصؿ الحد باألنصار رضي. قميؿ في يده
ةه { ]الحشر:تصدقكا، فقاؿ ا:ك  اصى صى ـٍ خى افى ًبًي لىٍك كى ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري  ٗ) كى
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: ألسبقف أبا بكر ، ككاف المسمميف عمى الصدقة، فقاؿ عمر ((حث الرسكؿ 
: ماذا ()فمما أصبحكا جاء عمر بنصؼ مالو، فقاؿ رسكؿ ا  .أبك بكر سباقان 

تركت لعيالؾ يا عمر ؟ قاؿ: تركت ليـ مثؿ ذلؾ، قاؿ: بارؾ ا لؾ، ثـ جاء أبك 
بكر بكؿ مالو!! فقاؿ: ماذا تركت لعيالؾ يا أبا بكر ؟! قاؿ: تركت ليـ ا 

 .! كرسكلو، فقاؿ عمر : كا! ال أسابقؾ بعد ذلؾ يا أبا بكر
: طيكؿي اٍلقينيكًت. حديث بالقنكت: طكؿ القراءة، كليس كالمقصكد ىنا في ال قىاؿى

             دعاء القنكت المشيكر، قاؿ الحافظ المناكم رحمو ا في شرح الحديث: قكلو 
أم   : أم أفضؿ الصالة صالة فييا طكؿ القنكت«  أفضؿ الصالة طكؿ القنكت  »

، ألنو محؿ القراءة  القياـ، أك المقصكد: أفضؿ أحكاؿ الصالة طكؿ القياـ
بدليؿ ركاية أبي كالمراد ىنا: القياـ، اتفاقان،   : قاؿ النككم . فركضة كالمسنكنةالم

 ، «  طكؿ القياـ »عماؿ أفضؿ، قاؿ: األ :أم  داكد
الحمد  الذم ىدانا لديف االسالـ كماكنا نيتدم لكال اف ىدانا ا الميـ صؿ  )

اىيـ ، ك بارؾ عمى محمد كعمى اؿ محمد كما صميت عمى ابراىيـ كعمى اؿ ابر 
عمى محمد كعمى اؿ محمد كما باركت عمى ابراىيـ كعمى اؿ ابراىيـ انؾ حميد 

 مجيد( .  

 كانا اف الحمد  رب العالميف .كاخر دع    
     

 اخككـ في ا                                             
 س بابيراحمد ادري                                               

 خريج كمية الشريعة بغداد                        
                                                      ُٖٖٗ - ُٖٗٗ                         
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 المصادر كالمراجع:  
 

 المؤلؼ المصادر كالمراجع
 القراف الكريـ

المعجـ المفيرس اللفاظ القراف 
 الكريـ
 سرالمي يرالتفس

 مختصر صحيح البخارم
 مختصر صحيح المسمـ

 سنف النسائي
 سنف ابف ماجو
 سنف الترمذم
 سنف ابي داكد

 جامع المسانيد كالسنف
 جامع االصكؿ في احاديث الرسكؿ

 رياض الصالحيف
 أركاف االسالـ

 صحيح  فقو السنة
 زاد المعاد

 المكتبة الشاممة
 أنترنيت

 
 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 محمد فؤاد عبد الباقي

 
 نخبة مف العمماء .

 احمد بف عبدالمطيؼ الزبيدم
ـ المنذرم  الحافظ زكي الديف عبد العظي
 لالماـ ابك عبد الرحمف احمد بف شعيب
 تصنيؼ ابي عبد ا محمد بف الزيف
 محمد بف عيسى بف سكره  الترمذم

 لالماـ الحافظ ابي داكد سميماف
 يف أبي فداءاسماعيؿ لالماـ الحافظ عماد الد

 لالماـ مجد الديف ابي السعادات
 لالماـ ابي بكر زكريا يحيى

 سعيد بف عمى بف كىب  القحطاني
 ابك مالؾ كماؿ بف السيد سالـ

 البف قيـ الجكزية
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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 فيرس المكضكعات                         
 .................. الصفحة....................................:المكضكع

 ٓ...........المقدمة:...............................................
 ُُااليات عف االبتالء:..............................................

 ِٗ..........................................أألحاديث عف االبتالء:.
 ِٗكيؼ تجعؿ لؾ سترة مف النار:....................................

 ِّ( مع ابك بكر رضي ا عنو:....................ىجرة الرسكؿ )
 َْأم الناس اشد بالء:..............................................

 ِْس:.............................................الطاعكف اية الرج
 ْٔ( سالت ربي ثالثا:..............................قاؿ رسكؿ ا )

 ٖٓمما ييكف عمى اونساف:..........................................
ًر:...................................  ِٔ...ما لىنىا طىعىاـه ًإال كىرىؽي الشَّجى

 ّٔافتح لو الباب كبشره بالجنة:.......................................
ًئي:........................... ٍف الى ييٍبًمي بىالى ا مى  ّٔعىسىى أىٍف ييٍعطىى ىىذى
 ْٔابتالء ابراىيـ عميو السالـ:........................................

 ٓٔ...................................اذا رايت مبتمى :..............
 ٔٔمف انفؽ نفقة في سبيؿ ا:.......................................
 ٔٔمكقفؾ عف االبتالء:..............................................

 ٔٔ( الى قيصر:.................................كتاب رسكؿ ا )
 ٗٔتعكذات:.....................................( الامرنا الرسكؿ )

 ِٕمعركة احد نصر لممسمميف:......................................

 ٖٕقصة االفؾ:....................................................
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..................................................: اًلؾو ٍعب ٍبًف مى ّٖكى
:............................ثالثةي ر  كا المبيتى إلى غارو ٍْٗىطو الذيف أكى

ٕٗأىٍبرىصى كىأىٍقرىعى كىأىٍعمىى:.............................................

َُْالغالـ كالراىب:..................................................
َُٕ................صاحب جريج:..................................

..........................: ا الذٍّْئبي ا فىعىدى ًبيَّاًف لىييمى ا صى عىييمى مى َُٗاٍمرىأىتىاًف كى
ٍكفى  اًشطىًة اٍبنىًة ًفٍرعى َُٗ:......................................كىأىٍكالًدىىا  مى

َُُ......ايكب عميو السالـ:........................................
ُُُخطكات الشيطاف:................................................

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
ُُٕااليات عف الصبر:...............................................

ُٓٓ.....أالحاديث عف الصبر:.......................................
ده أىٍصبىري مف ا:............................................ ا أىحى ُٓٓمى

ُٕٓ....................................انما الصبر عند اكؿ الصدمة:
ُٖٓ........( بالصبر:...............................امر الرسكؿ )

ؿى ًمفى  ٍيئنا أىٍفضى د شى اأيٍعًطيى أىحى ٍبرً مى ُِٔ:.............................الصَّ
ُّٔثكاب الصبر:....................................................
ُٕٔالصبر ضياء:...................................................
ُٗٔرمضاف شير الصبر:............................................

َُٕكالسماحة:..................................... االيماف ىك الصبر
ُِٕ..............................:اف ا ينزؿ الصبر عمى قدر البالء

ُّٕافضؿ االعماؿ الصبر كالسماحة:.................................
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ُْٕالصبر عمى أذية الجار:..........................................
ُٕٔصبر عمى مالـ تحط بو خبرا:..............................كيؼ ت

ُُٖاصبر ابا سعيد:..................................................
ُُٖعندما تنكر االمكر:..............................................
ُِٖ..االكفاؼ عف السؤاؿ:...........................................

ُٖٓاحفظ ا يحفظؾ:................................................
ُٔٗفضؿ مف اصابو الطاعكف:.......................................
ُٕٗعجبا المر المؤمف:..............................................

ُٗٗ..............اال اريؾ امرأة مف اىؿ الجنة:.......................
َُِ( مع الصحابة في الشدة:..........................مكقؼ النبي)
َُِ( مع الصبي كىك في سكرات المكت:...............مكقؼ النبي)

َِْمكقؼ اـ سميـ مع ابي طمحة لما تكفي ابنيما:.....................
ُُِ..............اذا اصيب المؤمف مصيبة:.........................

ُُِ........................(:(شككل فقراء الصحابة الى رسكؿ ا 
ُِّ( في القسمة:.......................................آثر النبي )

ُِٓما يزاؿ البالء بالمؤمف كالمؤمنة:..................................
ُِٖ..........................( اف تتمنى لقاء العدك:..نيى الرسكؿ)

ُِٗال يقتؿ قرشي صبرا بعد ىذا اليكـ:................................
ُِِ(( تحت الشجرة عمى الصبر:.........مبايعة الصحابة) الرسكؿ )

ُِِ( سيد الناس يكـ القيامة:..............................الرسكؿ )
ِِٔ..................................أم المؤمنيف افضؿ:............
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ِِٗالمصادر كالمراجع:...............................................
َِّ:..............................................فيرس المكضكعات

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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