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ــه رب الــعــالــمــيــن، والـــصـــالة والـــســـالم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد،  الــحــمــد لــلَّ
والتابعين: وأصحابه  آله  وعلى 

ـــ «الــــدرر الــمــنــتــقــاة  ــلــعــت عــلــى الــكــتــاب الــمــوســوم بـــ أمـــا بــعــد: فــقــد اطّ
مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة: دروس يــومــيــة» إعــــداد الــشــيــخ الــدكــتــور أمــيــن بن 
ــه الــشــقــاوي عــضــو الــدعــوة بـــوزارة الــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــاف  عــبــد الــلَّ

واإلرشاد. والدعوة 
والــشــيــخ أمــيــن مـــعـــروف لــــديّ وهـــو مـــن الـــدعـــاة الــمــعــروفــيــن بــالــعــلــم 

المساجد. في  يلقيها  التي  كلماته  من  عدداً  سمعتُ  وقد  والبصيرة، 
متعددة  مــوضــوعــات  يشمل  مــنــوعــاً  ــه  وجــدتُ الــكــتــاب  ــحــتُ  تــصــفّ ولــمــا 
فــــي الـــعـــقـــيـــدة والـــتـــفـــســـيـــر والــــحــــديــــث والــــفــــقــــه، وفـــــي الـــعـــلـــم، والــــوصــــايــــا، 
واألدعــيــة واألذكــــار، وآداب الــطــعــام، والــمــحــرمــات، وصــيــانــة األعـــراض 
اجتماعية  وقضايا  واألخالق،  والفضائل  والرقائق  والمواعظ  واللباس، 

وغيرها. عامة  وتوجيهات  وغيرها  المرأة  كقضية 
وال شـــكّ أن هـــذه الــمــوضــوعــات شــامــلــة لــقــضــايــا مــتــعــددة مــن أمــور 
الــديــن، الــنــاس بــحــاجــة إلــيــهــا، فــهــذه الــكــلــمــات مــفــيــدة لــعــامــة الــنــاس، وهــي 
مــفــيــدة لــلــدعــاة والــخــطــبــاء وأئــمــة الــمــســاجــد يــقــرؤونــهــا عــلــى الــنــاس دروســاً 

يومية.

٥ الراجحي اهللا  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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وإنـــنـــي أوصــــي عــمــوم الــمــســلــمــيــن بـــقـــراءة هـــذا الــكــتــاب واالســتــفــادة 
مــنــه، وأوصــــي أيــضــاً أئــمــة الــمــســاجــد والــخــطــبــاء والـــدعـــاة بــاالســتــفــادة من 

المصلين.  على  تقرأ  يومية  دروس  شكل  على  الكتاب  هذا 
ــــه - بــــذل جـــهـــده فــــي اخـــتـــيـــار الـــمـــوضـــوعـــات  والـــمـــؤلـــف - وفـــقـــه الــــلَّ
ــــه وســـنـــة رســــولــــهملسو هيلع هللا ىلص وأقـــــوال  الـــمـــهـــمـــة، ودعـــمـــهـــا بــــاألدلــــة مــــن كـــتـــاب الــــلَّ
التفسير  كــتــب  إلــى  ورجـــع  الــمــعــتــبــريــن،  الــعــلــم  وأهـــل  والــتــابــعــيــن  الــصــحــابــة 
الكتاب  هذا  فجاء  ير،  والسِّ التاريخ  وكتب  الحديث  وكتب  الفقه  وكتب 

بغيته. الباحث  فيه  يجد  نافعاً  بالغرض  وافياً   - اللَّه  بحمد   -
ـــه أن يــنــفــع بـــهـــذا الــكــتــاب وبــكــلــمــات الــشــيــخ أمـــيـــن الــتــي  وأســـــأل الـــلَّ
يرزقنا  وأن  المهتدين،  الهداة  من  وإياه  يجعلنا  وأن  المساجد،  في  يلقيها 
في  الثابت  بالقول  يثبتنا  وأن  القول،  في  والصدق  العمل  في  اإلخــالص 

كريم. جواد  إنه  اآلخرة  وفي  الدنيا  الحياة 
آله  وعــلــى  محمد،  نبينا  ورســولــه  ــه  الــلَّ عبد  على  وبــارك  ــه  الــلَّ وصــلــى 

والتابعين. وأصحابه 
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اللَّه -: وفقه   - الشقاوي  اللَّه  عبد  بن  أمين  الدكتور  األخ  المكرم 
وبعد: وبركاته.  ورحمته  عليكم  اللَّه  سالم 

أشـــكـــركـــم عـــلـــى هـــديـــتـــكـــم كـــتـــاب (الــــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة مــــن الــكــلــمــات 
في  الــنــافــعــة  الــكــتــب  مــن  وألــفــيــتــه  الجميل  ســفــركــم  تصفحت  وقــد  الــمــلــقــاة) 
العامة  تهم  مــوضــوعــات  مــن  عليه  اشتمل  لما  هــذا  وقتنا  فــي  ومناسباً  بابه 
والــخــاصــة، وتــقــرب كــثــيــراً مــن الــمــعــانــي إلـــى األفـــهـــام وتــصــلــح حـــال كثير 
والسنة  الــكــتــاب  مــن  مستمد  شــرعــي  وتــأصــيــل  لطيف  بــأســلــوب  الــنــاس  مــن 

السلف. وأقوال 
كنتم. أينما  مباركين  وجعلكم  اللَّه  وفقكم 

والعمل. القصد  حسن  وإياكم  ورزقنا  بعلمكم  ونفع 
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٧ تـــقـــديـــم فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بــــن ســـلـــيـــمـــان الــعــمــر
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ــه رب الــعــالــمــيــن، والــصــالة والــســالم عــلــى أشــرف األنــبــيــاء  الــحــمــد لــلَّ
بعد: أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين، 

فــقــد اطــلــعــت عــلــى كــتــاب «الــــدرر الــمــنــتــقــاة مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة» 
الـــدعـــوة  عـــضـــو  الـــشـــقـــاوي  عبد اللَّه  بـــن  أمـــيـــن  الـــشـــيـــخ  أخـــونـــا  ألـــفـــه  الـــــذي 
ــه -، فــوجــدتــه كــتــابــاً نــافــعــاً مــنــاســبــاً  بــــوزارة الـــشـــؤون اإلســالمــيــة - وفــقــه الــلَّ
لــعــمــوم الــمــســلــمــيــن، وبــخــاصــة الـــدعـــاة والــخــطــبــاء وأئـــمـــة الــمــســاجــد، فــقــد 
والتفسير،  العقيدة،  فــي  متعددة  مــوضــوعــات  فــي  درس  مئة  مؤلفه  نه  ضمَّ
المرأة،  يخص  وما  واألسرية،  االجتماعية  والقضايا  والفقه،  والحديث، 
األحاديث  تجنب  على  المؤلف  حرص  كما  المعاصرة،  القضايا  وبعض 
المثوبة،  له  يجزل  أن  تعالى  اللَّه  فنسأل  أمكن،  ما  والضعيفة  الموضوعة 

محمد. نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى 
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٩ فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ ســـعـــد بــــن عـــبـــد اهللا احلــمــيــد تـــقـــديـــم 
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شــرور  مــن  ــه  بــالــلَّ ونــعــوذ  ونستغفره  ونستعينه  نــحــمــده  ــه  لــلَّ الــحــمــد  إن 
ـــه فـــال مــضــل لـــه ومـــن يــضــلــل فــال  أنــفــســنــا وســيــئــات أعــمــالــنــا، مـــن يــهــده الـــلَّ
أما  ورسوله.  عبده  محمداً  أن  وأشهد  اللَّه  إال  إله  ال  أن  وأشهد  له،  هادي 

بعد:
فــقــد اســتــمــعــت إلــــى بــعــض الــكــلــمــات والــــــدروس الـــتـــي كــــان يــلــقــيــهــا 
ــه الــشــقــاوي، وكــانــت هــذه الـــدروس والكلمات  الــشــيــخ: أمــيــن بــن عــبــد الــلَّ
ــمــة، فــهــي جــامــعــة ومــخــتــصــرة مــع االعــتــنــاء بــاألدلــة مــن الــكــتــاب  مــفــيــدة وقــيِّ

العلم. أهل  عن  والنقل  والسنة، 
كتاب  فــي  والـــدروس  الــكــلــمــات  هــذه  بجمع  ــه -  الــلَّ وفــقــه  قــام -  وقــد 
من  لكثير  شــامــلــة  وهــي  الــمــلــقــاة)،  الــكــلــمــات  مــن  المنتقاة  (الـــدرر  أســمــاه: 
والــصــيــام،  والــزكــاة،  والــصــالة،  والــعــقــيــدة،  التوحيد،  مــن:  الشريعة  قضايا 

والمسائل. القضايا  من  ذلك  وغير  والحديث،  والتفسير،  والحج، 
والمسلمين. اإلسالم  به  ونفع  فيه  اللَّه  فبارك 
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شرور  من  باللَّه  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  للَّه  الحمد  إن 
ــه فــال مــضــل لـــه، ومـــن يضلل  أنــفــســنــا ومـــن ســيــئــات أعــمــالــنــا، مــن يــهــده الــلَّ
ــه وحــده ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن  فــال هــادي لــه، وأشــهــد أن ال إلــه إال الــلَّ

ورسوله. عبده  محمداً 
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ـــه، وخــيــر الــهــدي هـــدي مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  فـــإن أصـــدق الــحــديــث كــتــاب الـــلَّ
وشـــر األمـــــور مــحــدثــاتــهــا وكـــل مــحــدثــة بـــدعـــة، وكـــل بـــدعـــة ضـــاللـــه، وكــل 

بعد: أما  النار.  في  ضاللة 
فـــهـــذا هـــو الــمــجــلــد الــثــانــي مـــن كـــتـــاب الـــــدرر الــمــنــتــقــاة يــشــتــمــل عــلــى 

١٣ Ú���flÜ���‘���‡���€a
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الـــجـــزءيـــن الــــرابــــع والــــخــــامــــس، حـــيـــث يـــحـــتـــوي كــــل جـــــزء عـــلـــى خــمــســيــن 
صحح  مــا  إال  األحــاديــث  مــن  فيه  أورد  أال  التزمت  قــد  كسابقه  وهــو  كلمة 
فــلــيــطــمــئــن قـــــراء كـــتـــابـــي األعــــــزاء إلــــى ذلـــــك، مـــع أنــــي قـــد يـــســـرت لــلــقــارئ 

إليها. الرجوع  أحب  إذا  الكتب  مصادر  إلى  الوصول  الكريم 
وقــــد حـــرصـــت عــلــى ذكــــر بــعــض الـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي حـــدثـــت خــالل 
السنوات األخيرة، وقد قمت بضبط األحاديث، وبعض الكلمات بالشكل 

ليتمكن القراء من القراءة الصحيحة، تلبية لطلبات قراء الكتاب.
ـــه تــعــالــى أن يــنــفــع بــهــذا الــكــتــاب جــامــعــه وقـــارئـــه ونــاشــره  وأســــأل الـــلَّ
وســـامـــعـــه، وأن يـــجـــزي كـــل مـــن أعــانــنــا عــلــى إخـــراجـــه خــيــر الـــجـــزاء، وأن 

كريم. جواد  إنه  يقبله  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  يجعله 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى 
: يـــــــــه تنو

جــــــاء فــــي الـــمـــجـــلـــد الــــســــابــــق فــــي بـــعـــض الــــمــــواضــــع عـــنـــد ذكــــــر عــلــي 
أصحاب  عن  الترضي  السلف  عمل  عليه  والذي  «گ»  قول:  وفاطمة 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أهـــل الــبــيــت وغــيــرهــم، وقـــد أدخــلــت هـــذه الــكــلــمــة بــغــيــر علمي 

الطبع. بعد  إال  لها  تنبه  يُ ولم  المملكة  خارج  طبع  الكتاب  إن  حيث 
—€˚‡€a
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الكلمة األولى

 J  I  H  G  F  E  D  C﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á

[٣٨ K﴾ [األنعام : 

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

تعالى:  قــال  به ،  والــعــمــل  لــتــدبــره  العظيم  الــقــرآن  هــذا  أنــزل  ــه  الــلَّ فــإن 
K ﴾ [ص].  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

اللَّه ،  كـــتـــاب  مــــن  آيــــة  إلــــى  لــنــســتــمــع  الكريمة :  اآليـــــة  بـــهـــذه  وعــــمــــالً 
 G  F  E  D  C ﴿ تعالى :  قـــال  والعِبر ،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا  مــا  ونــتــدبــر 
 Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H

[األنعام] .  ﴾ [  Z

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ تعالى :  قــــولــــه 
وقـــال  بأسمائها ،  فُ  ــــرَ ــــعْ تُ مــصــنــفــة  أصـــنـــاف  أي  مجاهد :  قــــال   . ﴾ O N

 M  L ﴿ السدي :  وقــــال  أمة ،  والـــجـــن  أمة ،  واإلنــــس  أمـــة  الــطــيــر  قتادة : 
أمثالكم(١) . خلق  أي   ﴾ O N

عــلــمــهــم  الــجــمــيــع  V ﴾ أي  U  T  S  R  Q  P ﴿ تعالى :  قـــولـــه 
كــان  ســـواء  وتدبيره ،  رزقـــه  مــن  جــمــيــعــهــم  مــن  ا  واحــــدً يــنــســى  ال  عند اللَّه ، 

تفسير ابن كثير (٣١/٦) .   (١)

الكلمة األولى
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 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ كقوله :  بحريا ،  أو  بــريــا 
ـــح  ـــفـــصِ مُ أي :  [هـــــــــود] ،   ﴾ 3  2  1  0  /  . -  ,
قـــال  وسكناتها ،  لـــحـــركـــاتـــهـــا  وحــــاصــــر  ومظانِّها ،  وأعـــــدادهـــــا  بـــأســـمـــائـــهـــا 

 z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالى : 
وال  وتحصيله ،  جــمــعــه  تــطــيــق  ال  أي :  [الـــعـــنـــكـــبـــوت]،   (١)﴾ |  {
على  رزقها  لها  يِّض  قَ يُ اللَّه  أي :   ، ﴾ x w  v  u ﴿ لغد ،  شيئًا  خر  تدَّ
يصلحه ،  ما  الــرزق  من  مخلوق  كل  إلــى  فيبعث  عليها ،  وييسره  ضعفها ، 

الماء(٢) . في  والحيتان  الهواء ،  في  والطير  األرض ،  قرار  في  الذر  حتى 
بسنده  حاتم  أبــي  ابــن   رو  : ﴾ Z  Y  X  W ﴿ تعالى :  قوله 

الموت » . « حشرها :  قال :  أنه  عباسک  ابن  إلى 
تعالى :  قــال  كــمــا  القيامة ،  يــوم  بعثها  هــو  حــشــرهــا  إن  الثاني :  الــقــول 
من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو [التكوير]   ﴾ 4  3  2  1 ﴿
 : ــالَ ــقَ ، فَ ــانِ ــنْــتَــطِــحَ ــنِ تَ ــيْ ــاتَ أَ شَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص رَ ـــولَ الــلَّ سُ نَّ رَ حــديــث أبــي ذرگ : أَ
ــهَ  ـنَّ الــلَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَــكـِ ــــالَ ، قَ : الَ ـــالَ ؟»، قَ ــانِ ــطِــحَ ــتَ ــنْ ي فِــيــمَ تَ رِ ــــدْ ـــلْ تَ ، هَ رٍّ ـــا ذَ بَ ـــا أَ «يَ

ا»(٣) . مَ يْنَهُ بَ ي  يَقْضِ سَ وَ ي  رِ دْ يَ
ورو عــبــد الـــــرزاق بــســنــده إلـــى أبـــي هـــريـــرةگ أنـــه قـــال فـــي قــولــه 
 ، ﴾ Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O N  M  L ﴿ تعالى : 
والطير ،  والــــدواب  الــبــهــائــم  القيامة :  يــوم  كــلــهــم  الــخــلــق  ــه  الــلَّ يــحــشــر  قال : 

تفسير ابن كثير (٣١/٦) .  (١)
تفسير ابن كثير (٥٢٦/١٠) .  (٢)

(٣٤٥/٣٥) برقم ٢١٤٣٨ ، وقال محققوه: حديث حسن.  (٣)

١٦﴾K J I H G F E D C﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á<IM
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القرناء ،  مــن  ــاء  لــلــجــمَّ يــأخــذ  أن  يومئذ ؛  ــه  الــلَّ عـــدل  مــن  فــيــبــلــغ  شـــيء  وكـــل 

 o  n ﴿ الكافر :  يــــقــــول  فـــلـــذلـــك  ـــــا ،  تـــــرابً « كــــونــــي  يــــقــــول :  ثــــم  قــــــال : 
[النبأ] »(١) .  ﴾ q  p

ورو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي ذرگ أنــه قال : 
ــنَــا  لَ ـــرَ  كَ ذَ إِالَّ  ائِرٌ ،  طَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي  ــبُ  ــلَّ ــقَ ــتَ يَ ـــا  مَ وَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص ،  ـــولُ  سُ رَ ــنَــا  كَ ــرَ تَ د  قَ « لَ

ا »(٢) . لمً عِ نهُ  مِ
الكريمة: اآلية  فوائد  ومن 

المخلوقات ،  وســائــر  والــطــيــور  الــبــهــائــم  بــيــن  الــتــام  ــه  الــلَّ عـــدل   : أوالً
قال  الناس ،  يحتقره  الــذي  الــذرة  مثقال  في  حتى  جــدا  دقيق  العدل  وهــذا 

 E  D  C B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تعالى : 
[األنبياء] ،   ﴾ P  O  N  M  L K  J  I  H  G  F

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ تعالى :  وقـــال 
́ ﴾ [لقمان] .  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

نَّ  أَ هـــــــريـــــــرةگ :  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
ادَ  قَ يُ تَّى  حَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ ا  لِهَ هْ أَ إِلَــى  قُوقَ  الْحُ نَّ  دُّ ــؤَ ــتُ «لَ  : ــالَ قَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ

. (٣)« اءِ نَ رْ الْقَ اةِ  الشَّ نَ  مِ اءِ  لْحَ الْجَ اةِ  لِلشَّ
ــه قــد تــكــفــل بـــرزق جــمــيــع الـــدواب والــطــيــور واألســمــاك  ــا: إن الــلَّ ثــانــيً

تفسير عبد الرزاق (٢٠٦/٢) .   (١)
(٣٤٦/٣٥) برقم ٢١٤٣٩، وقال محققوه: حديث حسن .   (٢)

ص١٠٤ ، حديث رقم ٢٥٨٢ .  (٣)



١٨
الــبــحــار  أو  الـــجـــو  أو  األرض  فــــي  مــنــهــا  كــــان  مــــن  المخلوقات ،  وســــائــــر 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  واألنـــــــهـــــــار ، 
وقــــــال  [هـــــــــــــود] ،   ﴾ 3  2  1  0  /  . -  ,  +

 z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالى : 
[العنكبوت] .  ﴾ |  {
األصم: بن  حاتم  قال 

ــــي قِ ـــهُ رازِ ـــــافُ الــفــقــرَ والـــلَّ ـــفَ أَخَ ـــيْ كَ ورازقُ هذا الخلقِ في العسرِ واليسرِوَ
ــــل بـــــــــــــاألرزاقِ لـــلـــخـــلـــقِ كــلــهــم ــــفَّ ــــكَ وللضبِ يف البيداءِ واحلوتِ يف البحرِتَ

ـــه الـــــرزاق الـــذي  ثــالــثًــا: أنـــه يــجــب عــلــى الــمــؤمــن أن يــتــوكــل عــلــى الـــلَّ
رزق جــمــيــع الــمــخــلــوقــات فــإن رزقـــه ســبــحــانــه ال يــخــتــص بــبــقــعــة، بــل رزقــه 
المهاجرين  أرزاق  كانت  بــل  كــانــوا،  وأيــن  كــانــوا  حيث  لخلقه  عــام  تعالى 
حـــيـــث هــــاجــــروا أكـــثـــر وأوســــــع وأطـــيـــب فـــإنـــهـــم بـــعـــد قــلــيــل صــــــاروا حــكــام 

 z  y  x ﴿ تعالى :  قــــال  واألمـــــصـــــار(١) ،  األقـــطـــار  ســـائـــر  فـــي  الـــبـــالد 
 ﴾ M  L  K  J ﴿ تعالى :  وقـــال  [الذاريات] ،   ﴾ }  |  {
بن  عــمــر  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو  ، [١٧ [العنكبوت : 
ــقَّ  حَ ـــهِ  الـــلَّ ــى  ــلَ عَ ـــونَ  ـــلُ كَّ ـــتَـــوَ تَ ـــمْ  ـــكُ نَّ أَ ــــوْ  «لَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخطابگ : 

ا»(٢) . بِطَانً وحُ  تَرُ وَ ا،  اصً مَ خِ و  دُ تَغْ  ، الطَّيْرَ قُ  زُ رْ يَ ا  مَ كَ مْ  كُ قَ زَ لَرَ  : لِهِ كُّ تَوَ
أو  كــان  ا  صغيرً شيء ،  عنه  يغيب  فــال  الشامل  الــتــام  ــه  الــلَّ ــمُ  ــلْ عِ ــا:  رابــعً

تفسير ابن كثير (٥٢٦/١٠) .  (١)
(٣٣٢/١) برقم ٢٠٥ ، وقال محققوه: إسناده قوي .   (٢)

١٨﴾K J I H G F E D C﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á<IM



١٩
قال  ا ،  طيرً أو  دابة  أو  إنسانًا  كان  سواء  خلقه ،  من  ا  أحدً ينسى  وال  ا ،  كبيرً

 »  º ﴿ تعالى :  وقــــال  [مريم] ،   ﴾ ì  ë  ê  é  è ﴿ تعالى : 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì

å ﴾ [يونس] .  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
بكل  وإحاطته  وقــدرتــه  اللَّه  عظمة  استشعر  إذا  المؤمن  إن  ا:  خامسً
حــقــوق  مـــن  ذمــتــه  وأبــــرأ  وكبيرة ،  صــغــيــرة  كـــل  عــلــى  نــفــســه  حــاســب  شيء ، 

العباد .
 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالى :  قــال 
 c  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[الكهف] .  ﴾ k  j  i  h  g  f e  d

والطيور  الــدواب  حتى  المخلوقات  لجميع  الحشر  إثبات  ا:  سادسً
. والحديث  اآلية ،  بنص 

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٢٠



٢١

الكلمة الثانية

^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷]

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمد 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

ـــه  الـــلَّ فـــأعـــزنـــا  قـــــوم  أذل  كـــنـــا  « إنــــــا  عمرگ :  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أمـــيـــر  قـــــال 
اللَّه »(١) . أذلنا  به  اللَّه  أعزنا  ما  بغير  العز  نطلب  فمهما   ، باإلسالم 

قـــــال الـــــراغـــــب : « الــــــذل مـــتـــى كـــــان مــــن جـــهـــة اإلنــــســــان نــفــســه لــنــفــســه 
ے ﴾   ~  }  |  {  z ﴿ تــــعــــالــــى :  قــــولــــه  نــــحــــو  فمحمود ، 

 6  5 4  3  2  1  0  / ﴿ تعالى :  وقـــولـــه   ، [٥٤ [المائدة : 
يــكــون  ذلـــك  عـــدا  وفــيــمــا  اهــــ  ،  عــــمــــران](٢)  [آل   ﴾ :  9  8  7

وللمؤمنين »  . ولرسوله  للَّه  العزة  ألن  ا ؛  مذمومً
ــه عــقــوبــة لــمــن عصاه ، وخــالــف  ومـــن أســبــاب الـــذل الـــذي جــعــلــه الــلَّ

رسولهملسو هيلع هللا ىلص : وأمر  أمره 
اليهود :  عــن  تــعــالــى  قــال  اللَّه ،  ـــه  أذلَّ أولــيــاءه  وحـــارب  بــه  كــفــر  مــن  أن 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
جزء من حديث في مستدرك الحاكم (٢٣٦/١ - ٢٣٧)، وقال الحاكم: صحيح على   (١)

شرط الشيخين، وقال محققه: سنده صحيح . 
المفردات ص١٨١ .   (٢)

الكلمة الثانية



٢٢
 o  n  m  l  k  j  i h  g  f  e  d
z ﴾ [آل عمران] .  y  x  w  v  u  t s  r  q  p

لـــــــــزم الــــيــــهــــود الـــمـــكـــذبـــون  قـــــــال ابـــــــن جـــــريـــــر : يـــــقـــــول جـــــل ثــــــنــــــاؤه : أُ
بقاعها  من  كانوا  مكان  وبأي  األرض ،  من  كانوا  أينما  الذلة  بمحمدملسو هيلع هللا ىلص 
أي :   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿ والــمــشــركــيــن  الــمــســلــمــيــن  بـــالد  مــن 
الــســبــب الـــــذي يـــأمـــنـــون بـــه عــلــى أنــفــســهــم مـــن الــمــؤمــنــيــن وعـــلـــى أمــوالــهــم 
بــالد  فـــي  ـــوا  ـــفُ ـــقَ ـــثْ يُ أن  قــبــل  عقده ،  لــهــم  تـــقـــدم  وأمـــــان  عــهــد  مـــن  وذراريــــهــــم 

اإلسالم(١).
تعالى :  قــــال  عليهم ،  ـــغـــار  والـــصَّ الــــذل  كــتــب  أنــــه  وعــــال  جـــل  وأخـــبـــر 

 e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
i ﴾ [األعراف] .  h  g  f

 Q  P  O  N  M ﴿ الكتاب :  أهـــل  عـــن  تــعــالــى  وقــــال 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `

[التوبة] .
مهانون »(٢) . حقيرون  أذالء  « أي  كثير :  ابن  قال 

والهوان : الذل  أسباب  ومن 
ـــه: رو الــتــرمــذي في  ــه واالحــتــقــار لــعــبــاد الـــلَّ الــتــكــبــر عــلــى أوامــــر الــلَّ

تفسير ابن جرير (١٩٢١/٣) .  (١)
تفسير ابن كثير (١٧٦/٧).  (٢)

٢٢^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷] <IN



٢٣
قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  العاصک :  بن  عمرو  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  سننه 
ــمُ  ــاهُ ــشَ ــغْ ، يَ ــالِ جَ رِ الــرِّ ـــوَ رِّ فِــي صُ ــالَ الـــذَّ ــثَ مْ ــةِ أَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ونَ يَ ــرُ ــبِّ ــتَــكَ ــمُ ــرُ الْ ــشَ ــحْ «يُ
 ، ـــسَ ـــولَ ـــى بُ ـــمَّ ـــسَ ـــمَ يُ ـــنَّ ـــهَ ــي جَ ـــنٍ فـِ ـــجْ ـــــى سِ ـــونَ إِلَ ـــاقُ ـــسَ ـــيُ ، فَ ــــانٍ ــــكَ ــــلِّ مَ ــــنْ كُ لُّ مِ الـــــذُّ

. (١)« بَالِ الْخَ طِينَةِ  النَّارِ  لِ  هْ أَ ةِ  ارَ صَ عُ نْ  مِ نَ  وْ قَ يُسْ  ، يَارِ َنْ األْ ارُ  نَ مْ  لُوهُ عْ تَ
ـــه واالشـــتـــغـــال بــالــدنــيــا: رو أبــو  ومــنــهــا تــــرك الـــجـــهـــاد فـــي ســبــيــل الـــلَّ
تُمْ  عْ بَايَ تَ ا  «إِذَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمرک :  ابن  حديث  من  سننه  في  داود 
 ، ـــادَ ـــهَ ـــجِ ـــمُ الْ ـــتُ كْ ـــرَ تَ ، وَ عِ رْ ـــمْ بِــــالــــزَّ ـــيـــتُ ضِ رَ ، وَ ـــرِ ـــقَ ـــبَ ــــــابَ الْ نَ ذْ ــــمْ أَ تُ ــــذْ خَ أَ ، وَ ــيــنَــةِ ـالْــعِ بـِ

.(٢)« مْ ينِكُ دِ إِلَى  وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ هُ  عُ نْزِ يَ الَ  ال،  ذُ مْ  يْكُ لَ عَ هُ  لَّطَ اللَّ سَ
 ^  ]  \  [  Z ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــــال  الــــــنــــــفــــــاق:  ومـــــنـــــهـــــا 
 h  g  f  e  d  c b  a  `  _
فــي  عـــقـــوبـــة  الـــــذل  أن  وكـــمـــا  [المنافقون] ،   ﴾ l  k  j  i

 "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  اآلخـــــرة ،  فـــي  عــقــوبــة  كــذلــك  فــهــو  الدنيا ، 
. [٤٥  : الشور] ﴾ + *  )  (  '  &  %  $  #

أصــابــه  رسولهملسو هيلع هللا ىلص :  أمـــر  وخــالــف  اللَّه ،  عــصــى  مــن  فــكــل  وبــالــجــمــلــة 
لُّ  الــــــذُّ ــــــلَ  ــــــعِ جُ «وَ النبيملسو هيلع هللا ىلص :  قـــــال  كـــمـــا  معصيته ،  بـــقـــدر  والـــصـــغـــار  الـــــذل 

ي»(٣) . رِ مْ أَ الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ
ص٤٠٦ برقم ٢٤٩٢، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)

الــصــحــيــحــة  الــســلــســلــة  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ، ٣٤٦٢ بــرقــم    ٣٨٦ ص   (٢)
(٤٢/١) برقم ١١ .

جزء من حديث في مسند اإلمام أحمد (٩٢/٢) ، وصححه الشيخ األلباني۴ في   (٣)
صحيح الجامع الصغير (٥٤٥/١ - ٥٤٦) رقم ٢٨٣١. 



٢٤
المبارك : ابن  قال 

ــــمــــيــــتُ الـــقـــلـــوبَ ـــــــهـــــــارأيــــــــتُ الــــــذنــــــوبَ تُ لَّ إدمـــــــانُ ـــــــــــــــــــورثُ الـــــــــــــــــــذُّ وقـــــــــــد يُ
ــــــاوتـــــــــــركُ الـــــــذنـــــــوبِ حــــــيــــــاةُ الــــقــــلــــوبِ ــــــهَ ـــــــكَ عــــــصــــــيــــــانُ ــــــــــرٌ لـــــــنـــــــفـــــــسِ وخــــــــــي

إخفاءه . حاولوا  وإن  قلوبهم ،  في  الذل  يجدون  المعصية  وأهل 
البغال(١) ،  بــهــم  طقطقت  وإن  « إنهم  البصري۴ :  الــحــســن  قــال 
اللَّه  أبــى  قلوبهم ،  لفي  المعصية  ذل  إن  ؛  الــبــراذيــن(٣)  بهم  وهــمــلــجــت(٢) 

 c  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالى :  قـــال  كــمــا  عــــصــــاه »(٤) ،  مـــن  يـــذل  أن  إال 
l ﴾ [الحج] .  j  i  h  g  f  e d

في  داود  أبو   رو الذل ،  من  باللَّه  نستعيذ  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  علَّمنا  وقد 
ــي  إِنِّ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ يقول :  كــان  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  سننه 

. (٥)« لَّةِ الذِّ وَ ةِ  لَّ الْقِ وَ رِ  قْ الْفَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ
أنسگ :  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ـــزِ  ـــجْ الْـــعَ ، وَ نِ ــــزْ ــــحُ الْ ـــمِّ وَ ـــهَ ـــنَ الْ ـــــوذُ بِـــكَ مِ عُ ــــي أَ ـــمَّ إِنِّ ـــهُ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قال : «الـــلَّ

. (٦)« الِ جَ الرِّ بَةِ  لَ غَ وَ نِ  يْ الدَّ عِ  لَ ضَ نْ  مِ وَ  ، بْنِ الْجُ وَ لِ  الْبُخْ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ
 ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تعالى :  قــــال  اللَّه ،  أطــــاع  لــمــن  والـــعـــزة 

طقطقت البغال : صوتت حوافرها.  (١)
. هملجت : أي مشت مشياً سهالً  (٢)

البرذون: الفرس غير األصيل.  (٣)
الجواب الكافي ، ص ٥٣ .  (٤)

ص ١٨٣ برقم ١٥٤٤، وصححه الشيخ األلباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٧/١)   (٥)
برقم ١٣٦٦.

ص ٥٥٦ برقم ٢٨٩٣ ، وصحيح مسلم ص١٠٨٥ برقم ١٣٦٥ .  (٦)

٢٤^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷] <IN



٢٥
 ، [١٠ [فـــــاطـــــر :   ﴾ ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تعالى :  وقال 
r ﴾ [آل   q  p  o  n  m  l k  j  i h  g  f  e  d  c  b
كما  بمعصيتك ،  تــشــاء  مــن  وتــذل  بطاعتك ،  تــشــاء  مــن  تعز  أي :  عمران] ، 

المفسرون . قال 
 d ﴿ تعالى :  قـــال  جاهه ،  أو  مــالــه  قــل  وإن  الــعــزيــز  هــو  والــمــؤمــن 
دعــــــاء  مــــــن  وكـــــــــان   ، [٨ [الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــون :   ﴾ g  f  e

بمعصيتك »(١) . تذلنا  وال  بطاعتك ،  أعزنا  « اللَّهم  السلف : 
إيمانهم  في  صدقوا  إذا  ناصرهم  واللَّه  قلُّوا ،  وإن  أعزة  والمؤمنون 

 7  6  5 4  3  2  1  0  / ﴿ تعالى :  قــــال  ربهم ،  وطــــاعــــة 
: ﴾ [آل عمران] .  9  8

أن  الخدريگ :  سعيد  أبــي  حــديــث  مــن  أحــمــد  اإلمــام  مسند  وفــي 
؟! »(٢) . اللَّهُ مُ  كُ زَّ أَعَ فَ لَّةً  ذِ أَ ونُوا  تَكُ لَمْ  «أَ لألنصار :  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

معان : عدة  له  والذل 
 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تعالى :  قـــــال  الــــتــــواضــــع: 
 §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالى :  وقــال   ، [٤٥ [المائدة :   ﴾ |

. [٢٤ ̈ ﴾ [اإلسراء : 
الجواب الكافي ، ص٥٣ .  (١)

مسند اإلمام أحمد (١٠٥/١٨) برقم ١١٥٤٧ وقال محققوه: إسناده صحيح ، وأصله   (٢)
الصحيحين . في 



٢٦
عمران :  [آل   ﴾ 5 4  3  2  1  0  / ﴿ تعالى :  قــال  الــقــلــة: 

. [١٢٣
[اإلنسان] .  ﴾ m  l  k  j ﴿ تعالى :  قال  السهولة: 

مــن  لـــكـــل   أذ مــــن  بــــد  « ال  تيمية۴ :  ابـــــن  اإلســـــــالم  شـــيـــخ  قـــــال 
اخـــتـــار  بــــل  ــــه  الــــلَّ طـــاعـــة  فــــي   األذ عـــلـــى  يــصــبــر  لــــم  فــــإن  الدنيا ،  فــــي  كــــان 
قــال  بكثير ،  مــنــه  فـــر  مــمــا  أعـــظـــم  الـــشـــر  مـــن  لـــه  يــحــصــل  مـــا  كـــان  المعصية ، 
 ﴾ > =  <  ;  :  9 8  7  6  5  4  3  2 ﴿ تعالى : 
الكرامة  على  اللَّه  طاعة  في   واألذ الهوان  احتمل  ومن  ٤٩] ؛  [التوبة : 
األنبياءپ  مــن  وغــيــره  يــوســفگ  فعل  كما  اللَّه ،  معصية  فــي  والــعــز 
له  حــصــل  مــا  وكـــان  واآلخــــرة »  الــدنــيــا  فــي  لــه  الــعــاقــبــة  كــانــت  والصالحين ، 
الذنوب  ألرباب  يحصل  ما  أن  كما   ، وســروراً نعيماً  انقلب  قد   األذ من 

. وثبوراً حزناً  ينقلب  بالذنوب  التنعم  من 
ــه مــن الــذنــوب، ولــم يــخــف مــن أذ الخلق   فــيــوســفملسو هيلع هللا ىلص خــاف الــلَّ
الكرامة  على  الطاعة  مع   واألذ الحبس  آثــر  بل  اللَّه  أطــاع  إذا  وحبسهم 
والــــعــــز وقــــضــــاء الـــشـــهـــوات ونـــيـــل الـــريـــاســـة والــــمــــال مــــع الـــمـــعـــصـــيـــة، فــإنــه 
لـــو وافــــق امــــرأة الــعــزيــز نـــال الــشــهــوة، وأكــرمــتــه الـــمـــرأة بــالــمــال والــريــاســة 
وزوجـــهـــا فـــي طــاعــتــهــا، فــاخــتــار يـــوســـف الــــذل والـــحـــبـــس، وتــــرك الــشــهــوة 
والــخــروج عــن الــمــال والــريــاســة مــع الــطــاعــة عــلــى الــعــز والــريــاســة والــمــال 
على  يوسف  مر  لما  منبه :  بن  وهب  قال  المعصية(١)،  مع  الشهوة  وقضاء 

. (١٣٢/١٥) الفتاو  (١)

٢٦^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷] <IN



٢٧
ــه الــــذي جــعــل  امــــرأة الــعــزيــز بــعــدمــا أصــبــح عــزيــز مــصــر قالت : الــحــمــد لــلَّ

بمعصيته(١) . ا  عبيدً والملوك  بطاعته ،  ا  ملوكً العبيد 
ســيــوصــلــه  ـــه  الـــلَّ وأن  الدين ،  لـــهـــذا  الــمــســتــقــبــل  أن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وأخـــبـــر 
مــســنــده  فـــي  أحــمــد  اإلمــــام   رو الكافرون .  كـــره  ولـــو  كافة ،  الـــنـــاس  إلـــى 
ا  مَ ـــرُ  األَمْ ا  ــذَ هَ ــنَّ  ــغَ ــلُ ــبْ ــيَ «لَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الـــداريگ  تميم  حــديــث  مــن 
ا  ــذَ ــهُ هَ ــهُ الــلَّ ــلَ خَ دْ ــرٍ إِالَّ أَ بَ الَ وَ رٍ وَ ــدَ ــيْــتَ مَ ــهُ بَ كُ الــلَّ ــرُ ــتْ الَ يَ ، وَ ــارُ الــنَّــهَ ــيْــلُ وَ ــغَ الــلَّ ــلَ بَ
بِهِ  هُ  اللَّ لُّ  ــذِ يُ ذُال  وَ  ، مَ ــالَ سْ اإلِ بِهِ  هُ  اللَّ زُّ  عِ يُ ــزا  عِ  ، لِيلٍ ذَ لِّ  بِــذُ وَ  ، يزٍ زِ عَ زِّ  بِعِ ينَ  الدِّ

. « رَ فْ الْكُ
بيتي ،  أهـــل  فــي  ذلـــك  عــرفــت  « قد  يقول :  الــــداريگ  تــمــيــم  وكـــان 
كان  من  أصاب  ولقد  والعز ،  والشرف  الخير  منهم  أسلم  من  أصاب  لقد 

والجزية »(٢) . والصغار  الذل  ا  كافرً منهم 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

القرطبي (٣٨٢/١١) . تفسير   (١)
على  صحيح  إســنــاده  محققوه  وقــال   ١٦٩٥٧ بــرقــم   (١٥٤/٢٨) أحــمــد  اإلمـــام  مسند   (٢)

مسلم.  شرط 



٢٨
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الكلمة الثالثة

^„√Ö <h^fâ_Ê <ÌÈ„÷˝] <l^eÁœ√÷]

محمد ،  نــبــيــنــا  عــلــى  والـــســـالم  والـــصـــالة  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ الــحــمــدُ 
شريك  ال  وحــده  ــه  الــلَّ إال  إلــه  ال  أن  وأشــهــد  أجمعين ،  وصحبه  آلــه  وعــلــى 

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ، 
فـــمـــمـــا ابـــتـــلـــيـــت بــــه مــجــتــمــعــات الــمــســلــمــيــن فــــي هـــــذه األزمـــــــان كــثــرة 
الــمــعــاصــي والــذنــوب ، وانــتــشــار الــمــنــكــرات عــلــى اخــتــالف أنــواعــهــا وهــذا 
اآلخرة ،  قــبــل  الــدنــيــا  فـــي  بــعــقــوبــات  ــبــتــلــى  تُ وقـــد  لألمة ،  وهــــالك  شـــر  نــذيــر 

 6  5  4  3 2  1  0 ﴿ السابقة :  األمـــــم  عــــن  تـــعـــالـــى  قــــال 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B
ابن  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو [العنكبوت] ،   ﴾ N  M
ــلِــيــتُــمْ  ــتُ ابْ ا  إِذَ ــسٌ  ــمْ خَ يــنَ  ــرِ ــاجِ ــهَ ــمُ الْ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ـــا  «يَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمرک : 
لِنُوا  عْ يُ تَّى  حَ مٍ  ــوْ قَ فِــي  ــةُ  ــشَ ــاحِ الْــفَ رِ  تَظْهَ ــمْ  لَ  : ــنَّ ــوهُ كُ رِ ــدْ تُ نْ  أَ هِ  بِاللَّ ـــوذُ  عُ أَ وَ ــنَّ  بِــهِ
ــمُ  فِــهِ ــالَ ــتْ فِــي أَسْ ــضَ ــنْ مَ ــكُ ــمْ تَ ــتِــي لَ ــــاعُ الَّ جَ َوْ األْ ــونُ وَ ــمُ الــطَّــاعُ ــا فِــيــهِ ــشَ ــا إِالَّ فَ بِــهَ
ةِ  ــدَّ شِ وَ نِينَ  بِالسِّ وا  ــذُ أُخِ إِالَّ  انَ  ــيــزَ الْــمِ وَ يَالَ  كْ الْمِ وا  نْقُصُ يَ ــمْ  لَ وَ ا،  ــوْ ــضَ مَ يــنَ  الَّــذِ
ــوا  ــنِــعُ ــمْ إِالَّ مُ ـهِ الـِ ــوَ مْ ـــاةَ أَ كَ ــوا زَ ــنَــعُ ــمْ ـــمْ يَ لَ ، وَ ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ ــانِ عَ ــطَ ــلْ رِ الــسُّ ــــوْ جَ ــةِ وَ ونَ ــؤُ ــمَ الْ

الكلمة الثالثة



٣٠
وا»(١). طَرُ مْ يُ لَمْ  ائِمُ  الْبَهَ الَ  لَوْ وَ اءِ  مَ السَّ نَ  مِ طْرَ  الْقَ

ــا مــن الــعــقــوبــات الــتــي تــصــاب بــهــا أمــتــه فــي آخــر  فــبــيَّــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــعــضً
بها . وجاهروا  المحرمات  في  وقعوا  إذا  الزمان ، 

العقوبات  أن  يجد  األيــام  هــذه  فــي  الــنــاس  أحــوال  فــي  يتأمل  والــذي 
عــلــى  وتـــقـــع  وقـــعـــت  الـــتـــي  الـــمـــالـــيـــة  الـــنـــكـــبـــات  فـــمـــا  بالفعل ،  حـــصـــلـــت  قــــد 
والحيوان ،  اإلنــســان  فــي  الــخــطــيــرة  األمــــراض  وانــتــشــار  واألفــــراد ،  الـــدول 
والغبار،  الخانق  والــجــو  األمــطــار  وقلة  الــبــركــات،  ونــزع  األســعــار،  وغــالء 
هنا  والفتن  الحروب  إشعال  عن  الناتجة  واآلثــار  والبراكين ،  والــزالزل، 
تعالى :  قــال  وعقل ،  تــدبــر  لــمــن  ســاطــع  وبــرهــان  واضــح  دلــيــل  إال  وهناك ، 
 ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ تعالى :  وقــــال   ، [الــــشــــور]
ســألــت  فــــإن  [الـــــــروم] ،   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
الــقــرآن  عــلــيــه  دل  مــمــا  ــا  بــعــضً فــإلــيــك  الناجع ،  والــعــالج  الــنــافــع  الــــدواء  عــن 

الشرور . هذه  من  الواقية  األسباب  من  والسنة : 
تعالى :  قال  اللَّه،  إلى  الصادقة  والتوبة  المعاصي  عن  اإلقالع   : أوالً
وقــــال   ، [١١ [الـــــرعـــــد :   ﴾ § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى : 
3 ﴾ [األعراف] .  2  1  0  /  .  -  ,

ماجه  ابــن  سنن  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وحسنه   ،  (٤٠١٩) برقم  ص٤٣٢   (١)
(٣٧٠/٢) برقم ٣٢٤٦.

٣٠^„√Ö <h^fâ_Ê <ÌÈ„÷˝] <l^eÁœ√÷] <IO



٣١
طــريــقــهــا  ســــددت  وقـــد  اإلجابة ،  تــســتــبــطــئ  « ال  السلف :  بــعــض  قـــال 

بالمعاصي » .
الشاعر : قال 

ـــــــــهَ فـــــيِ كـــــلِّ كــــربٍ ــــو اإللَ ـــــفِ الــــكــــروبِنـــحـــنُ نــــدعُ ـــــشْ ـــــنْـــــدَ كَ ثـــــمَّ نـــنـــســـاهُ عِ ـــــــــو إجـــــــــــابـــــــــــةً لــــــــدعــــــــاءٍ ــــا بــــالــــذنــــوبِكــــــــيــــــــفَ نـــــــــرجُ ــــهَ ــــقَ ــــــــا طــــري نَ دْ قـــــــدْ ســــــــدَ
بتوبة » . إال  رفع  وال  بذنب ،  إال  بالء  نزل  عليگ : « ما  قال 

  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î    Í﴿ تعالى :  وقـــــــال 
. [٣١ Õ﴾ [النور :    Ô

العتاهية: أبو  قال 
ـــعـــتْ ـــــهِ حـــتـــى تـــتـــابَ نــــا لـــعـــمـــرُ الـــــلَّ ــــوْ ــــهََ ذنــــــــــــــــوبٌ عــــــلــــــى آثــــــــــارهــــــــــن ذنـــــــــــوبُلَ
ــى ـــــهَ يـــغـــفـــرُ مــــا مــضَ نُ فــــــــي تـــــــوبـــــــاتِـــــــنَـــــــا فـــــنـــــتـــــوبُفـــيـــا لـــيـــتَ أن الـــــلَّ ـــــــــــــــــــــــأذَ ويَ

ـــا: كـــثـــرة االســـتـــغـــفـــار فـــهـــو ســـبـــب لــــإلمــــداد بـــاألمـــطـــار واألمــــــوال  ثـــانـــيً
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ تعالى :  قـــــال  العيش ،  ورغــــــد  والـــبـــنـــيـــن 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó

/ ﴾ [نوح] .  .  -  ,
الكذابين» .  تـــوبـــة  إقــــالع  بـــال  «اســتــغــفــار  عياض :  بـــن  الــفــضــيــل  قــــال 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  المزنيگ :  األغــر  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
 ، (١)« ةٍ رَّ ــةَ مَ ــئَ مِ مِ ــوْ ــيَ ــهَ فِــي الْ ــرُ الــلَّ ــفِ ــغْ ــتَ ـــي ألَسْ إِنِّ ــبِــي، وَ ــلْ ــى قَ ــلَ ــانُ عَ ــغَ ــيُ ـــهُ لَ قال : «إِنَّ

ص ١٠٨٣ ، برقم (٢٧٠٢) .  (١)



٣٢
ذنبه  من  تقدم  ما  له  المغفور  واآلخرين ،  األولين  سيد  حال  هذا  كان  فإذا 

المقصرين ؟! المذنبين  نحن  بنا  فكيف  تأخر ،  وما 
الــذي  الــحــرام  الــربــا  أعظمه :  ومــن  الحرام ،  الــمــال  عــن  الــبــعــد  ــا:  ثــالــثً

 x  w  v  u ﴿ تعالى :  قـــال  ورسوله ،  ــه  الــلَّ عــلــى  حـــرب  هــو 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «

[البقرة] .
البنوك ،  هــذه  فــي  أمــوالــهــم  ــودِعــون  يُ الــنــاس  مــن  ا  كــثــيــرً إن  ولألسف : 
أو  ربوية ،  بـــزيـــادة  يــقــتــرضــون  أو  فوائد ،  يــســمــونــه  ربــــا  عــلــيــهــا  ويــــأخــــذون 

الربوية . البنوك  بأسهم  ويبيعون  يشترون 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
نِينَ  مِ ؤْ الْمُ رَ  مَ أَ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ يِّبًا،  طَ إِالَّ  بَلُ  قْ يَ الَ  يِّبٌ  طَ هَ  اللَّ إِنَّ   ! النَّاسُ ا  هَ يُّ قال : « أَ

 x w  v  u  t  s  r  q ﴿  : الَ قَ فَ  ، لِينَ سَ رْ الْمُ بِــهِ  ــرَ  مَ أَ ا  بِمَ
 O  N  M ﴿ ــــــــالَ :  قَ وَ [المؤمنون] ،   ﴾ }  |  {  z  y
ـــطِـــيـــلُ  يُ ـــــلَ  جُ الـــــرَّ ـــــــرَ  كَ ذَ ـــــمَّ  ثُ [الـــــبـــــقـــــرة :١٧٢]؛   ﴾ T  S  R  Q  P
ــهُ  ــمُ ــعَ ــطْ مَ ! وَ بِّ ــا رَ ! يَ بِّ ــا رَ : يَ ــاءِ ــمَ ــهِ إِلَــى الــسَّ يْ ــدَ ــدُّ يَ ــمُ ، يَ ــرَ ــبَ غْ ــثَ أَ ــعَ ، أَشْ ــرَ ــفَ الــسَّ
ــابُ  ــتَــجَ ــسْ ــى يُ نَّ ــأَ ، فَ امِ ــرَ ــحَ يَ بِــالْ ـــذِ غُ ، وَ امٌ ـــرَ ــهُ حَ ــبَــسُ ــلْ مَ ، وَ امٌ ـــرَ ــهُ حَ بُ ــرَ ــشْ مَ ، وَ امٌ ـــرَ حَ

؟! »(١). لِكَ لِذَ
الدعاء . قبول  من  مانع  الحرام  المال  أكل  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فبيَّن 

ص ٣٩١ ، برقم (١٠١٥) .  (١)

٣٢^„√Ö <h^fâ_Ê <ÌÈ„÷˝] <l^eÁœ√÷] <IO



٣٣
ـــا: االبــتــعــاد عــن الــشــبــهــات ومــنــهــا األســهــم الــتــي تــهــافــت الــنــاس  رابـــعً
من  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو بالقمار ،  تــكــون  مــا  أشــبــه  وهـــي  عليها ، 
الَ  ـــانٌ  مَ زَ الــنَّــاسِ  ــى  ــلَ عَ تِــيَــنَّ  ــأْ ــيَ «لَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبــي  حديث 

؟»(١) . امٍ رَ حَ نْ  مِ مْ  أَ لٍ  الَ حَ نْ  مِ أَ  : الَ الْمَ ذَ  أَخَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْمَ بَالِي  يُ
إلـــيّ  أحـــب  شــبــهــة  مـــن  ا  واحـــــدً ـــا  درهـــمً أرد  « ألن  المبارك :  ابـــن  قـــال 
الــحــالل  أعــشــار  تــســعــة  نــدع  « كنا  عمر :  وقـــال  ألف ،  بــمــئــة  أتــصــدق  أن  مــن 
شيء  عليك  اشتبه  إذا  العلم :  أهل  بعض  قال  الحرام »  في  الوقوع  مخافة 
الخير  فإن  ونتيجته ،  ثمرته  إلى  فانظر  الحرام  من  أو  الحالل  من  هو  هل 

شرا . إال  عنه  ينتج  ال  والشر  بالخير  يأتي 
تُونَ »(٢) . فْ المُ تَاكَ  فْ أَ إِنْ  وَ كَ  سَ فْ نَ تِ  « استَفْ قالملسو هيلع هللا ىلص : 

ــا: إخـــراج الــزكــاة فــي وقتها ، وهــي الــركــن الــثــالــث مــن أركــان  خــامــسً
اإلسالم .

الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمرک :  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  الــلَّ إِالَّ  ـــهَ  إِلَ الَ  نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــــالَ سْ ِ اإلْ ــنِــيَ  «بُ قال : 

. (٣)« انَ ضَ مَ رَ مِ  وْ صَ وَ  ، جِّ الْحَ وَ اةِ،  كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ ةِ،  الَ الصَّ امِ  إِقَ وَ  ، هِ اللَّ ولُ  سُ رَ
ومـــــا أكـــثـــر الــــذيــــن يـــمـــتـــنـــعـــون عــــن الــــزكــــاة أو يـــتـــحـــايـــلـــون عـــلـــى عـــدم 
ــــــــمْ  لَ إخــــراجــــهــــا ، وقــــــد جــــــاء فــــي الــــحــــديــــث الــــســــابــــق ذكـــــــره قـــــولـــــهملسو هيلع هللا ىلص : «وَ

ص ٣٩٣ ، برقم (٢٠٨٣) .  (١)
البخاري في التاريخ (١٤٤/١- ١٤٥) من حديث وابصة ، وحسنه الشيخ األلباني في   (٢)

« صحيح الجامع الصغير » (٢٢٤/١) برقم ٩٤٨ .
صحيح البخاري ص ٢٥برقم ٨ ، وصحيح مسلم ص ٤٠ برقم ١٦ .  (٣)



٣٤
ــمْ  ــمُ لَ ــائِ ــهَ ــبَ الَ الْ ــــوْ لَ ، وَ ــاءِ ــمَ ـــنَ الــسَّ ــرَ مِ ــطْ ــقَ ــوا الْ ــنِــعُ ـــمْ إِالَّ مُ الِـــهِ ـــوَ مْ ــــاةَ أَ كَ ــوا زَ ــعُ ــنَ ــمْ يَ

وا»(١) . طَرُ مْ يُ
الشاعر: قال 

ــوا زكاتَهمُ ــطَ ـــنـــي اإلعــــــــــدامِ شــاكــيــنــاوأحــســبُ الــنــاسَ لــو أَعْ ــــا رأيــــــــتَ بَ ــــمَ لَ
وكـــذلـــك الــصــدقــة واإلنـــفـــاق عــلــى الـــفـــقـــراء والــمــســاكــيــن واألقـــــارب 
ةُ  قَ دَ الصَّ «وَ قالملسو هيلع هللا ىلص :  عظيمة ،  ا  شرورً بذلك  يدفع  اللَّه  فإن  والمحتاجين ، 

. (٢)« النَّارَ اءُ  الْمَ ئُ  تُطْفِ ا  مَ كَ طِيئَةَ  الْخَ ئُ  تُطْفِ
ـــئـــة الـــتـــي تــنــشــر الـــرذائـــل  ـــيِّ ــــا: إخــــــراج الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الـــسَّ ســــادسً
ـــتْ مــن  ـــكَ ـــتِ وتـــدعـــو إلـــيـــهـــا وتــــحــــارب الـــفـــضـــائـــل وتـــقـــلـــل مـــن شـــأنـــهـــا فـــكـــم هُ

بأسبابها؟ ! صلوات  من  تْ  يِّعَ ضُ وكم  أعراض، 
ــــدٍ  ــــبْ عَ ــــــنْ  مِ ــــــا  «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص :  قـــــال  عثيمين۴ :  ابـــــن  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
هُ  مَ اللَّ رَّ حَ إِالَّ   ، ــيَّــتِــهِ عِ لِــرَ ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ مَ  ــوْ يَ ــوتُ  ــمُ يَ  ، ــةً ــيَّ عِ رَ ــهُ  الــلَّ يهِ  عِ تَرْ سْ يَ
»(٣) . وهـــــذه الـــرعـــايـــة تــشــتــمــل الـــرعـــايـــة الـــكـــبـــر والـــرعـــايـــة  ـــــةَ ـــــنَّ ـــــجَ ــــهِ الْ ــــيْ ــــلَ عَ
ــلُ  جُ الــرَّ «وَ النبيملسو هيلع هللا ىلص :  يــقــول  أهله ؛  فــي  الــرجــل  رعــايــة  وتــشــمــل   ، الصغر
وقــد  مــات  فــمــن  هــذا  وعــلــى  »(٤) ؛  يَّتِهِ عِ رَ ــنْ  عَ ولٌ  ــؤُ ــسْ مَ ـــوَ  هُ وَ  ، ــهِ ــلِ هْ أَ فِــي  اعٍ  رَ
غــاش  وهـــو  مـــات  قــد  « فإنه  االستقبال ،  صــحــون  مــن  ــا  شــيــئً بــيــتــه  فــي  خــلــف 

تخريجه . سبق   (١)
جزء من حديث في سنن الترمذي ص ٤٢٥ ، برقم ٢٦١٦ ، قال الترمذي عنه: حديث   (٢)

صحيح. حسن 
 ، ١٤٢ بــرقــم   ، ٨١ ص  مــســلــم  وصــحــيــح   ، ٧١٥ بــرقــم   ، ١٣٦٤ ص  الــبــخــاري  صــحــيــح   (٣)

واللفظ له .
صحيح البخاري ص ١٧٩ ، برقم ٨٩٣ ، وصحيح مسلم ص ٧٦٣ ، برقم ١٨٢٩ .  (٤)

٣٤^„√Ö <h^fâ_Ê <ÌÈ„÷˝] <l^eÁœ√÷] <IO



٣٥
نقول :  ولــهــذا  الحديث ،  فــي  جــاء  كــمــا  الجنة ،  مــن  يــحــرم  وســـوف  لــرعــيــتــه 
موته ،  قبل  اإلنــســان  ركبه  الــذي  (الــدش)  هــذا  على  تترتب  معصية  أي  إن 

المعاصي »(١) . وكثرت  الزمان  طال  وإن  موته ،  بعد  وزرها  عليه  فإن 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

١٤١٧/٣/٢٥هـ . خطبة للشيخ ابن عثيمين۴ : بتاريخ   (١)



٣٦



٣٧

الكلمة الرابعة

DNE <Ï¯í÷] <Í <^Ş}_

ــه والــصــالة والــســالم عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن ال إلــه  الــحــمــد لــلَّ
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

ما  أول  وهــي  أركانه ،  مــن  الــثــانــي  والــركــن  الــديــن  عــمــاد  الــصــالة  فــإن 
يــحــرص  أن  الــمــســلــم  عــلــى  وجـــب  ولــذلــك  القيامة ،  يـــوم  الــعــبــد  عــنــه  ــســأل  يُ

ألمته . صفتها  وبيَّن  بذلك ،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أمره  كما  أدائها :  على 
الحويرثگ :  بن  مالك  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو

لِّي »(١) . أُصَ ونِي  يتُمُ أَ رَ ا  مَ كَ لُّوا  « صَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــه بــن قرطگ :  ورو الــطــبــرانــي فــي األوســـط مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــإِن  ، فَ ةُ ــالَ ــةِ الــصَّ ــامَ ــيَ ـــومَ الــقِ ــبــدُ يَ ــهِ الــعَ ــبُ بِ ــاسَ ــحَ ــا يُ لُ مَ وَّ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قال : « أَ

لِهِ »(٢). مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ ت  دَ فَسَ إِن  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَهُ  لَحَ  صَ ت  لَحَ صَ
أداءً  بها  التذكير  أحببت  المصلين :  بعض  فيها  يقع  أخــطــاء  وهــنــاك 

ذلك: فمن  النصيحة ؛  بواجب  ا  وقيامً تعالى ،  اللَّه  لحق 
أهل  بعض  قــال  الضيق ،  البنطال  أو  الضيقة  بالثياب  الــصــالة  أوالً : 
وهــذا  العورة ،  ــم  يــجــسِّ الــضــيــق  الــلــبــاس  أن  ذلـــك  فــي  والــمــحــذور  العلم : 

ص ١٣٧ ، برقم ٦٣١ .  (١)
(٢٤٠/٢) برقم ١٨٥٩ ، وصححه الشيخ األلباني في « الصحيحة » برقم ١٣٥٨ .  (٢)

الكلمة الرابعة



٣٨
تعالى :  قــــال  الــــصــــالة ؟ !  فـــي  كــــان  إذا  فــكــيــف  عنه ،  مــنــهــي  الـــعـــمـــوم  عــلــى 

. [٣١ ) ﴾ [األعراف :   '  &  %  $  #  "  ! ﴿
اللباس  في  الصالة  يحرم  فكما  الشفافة :  الثياب  في  الصالة  ثانيًا : 
مُ  ـــرُ ـــحْ تَ فــكــذلــك  وحجمها ،  شــكــلــهــا  ويــصــف  الـــعـــورة  ــم  يــجــسِّ ألنـــه  الــضــيــق 

البدن . من  وراءها  عما  تشفُّ  التي  الرقيقة  الثياب  في  الصالة 
الــــعــــورة ،  ســـتـــر  الصالة :مبحث  صـــحـــة  شــــــروط  فــــي  الـــفـــقـــهـــاء  قـــــال 

الرقيق(١) . الساتر  يجزئ  فال  ا ،  كثيفً يكون  أن  الساتر :  في  ويشترط 
الــثــيــاب  يــلــبــس  الـــنـــاس  بــعــض  أن  نــجــد  الصيف :  فـــي  يـــحـــدث  وهــــذا 

فيها . يصلي  ثم  القصيرة ،  السراويل  مع  الشفافة 
العمل ،  مالبس  أو  ( البيجامات )  أو  الــنــوم  مالبس  فــي  الــصــالة  ثالثًا : 
إلى  يعود  والسبب  المصلين ،  تؤذي  كريهة  روائــح  وبها  متسخة  تكون  وقد 
له  رجالً  أو  مسؤوالً  يزور  أن  أراد  لو  بينما  تغييرها ؛  عن  فيتكاسل  الكسل : 

ل ، قال تعالى : ﴿ 9  مكانته ، الستعدَّ لذلك ؛ فربُّ العالمين أولى بالتجمُّ
تعالى :  وقــال   ، [٣٢ A ﴾ [الحج :   @  ?  >  =  <  ;  :

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ [األعراف : ٣١] .
والبنطال ،  و« البشت »  الــثــوب  ويشمل  الــصــالة  فــي  اإلســبــال  ا :  رابعً
واإلســـبـــال مــنــهــي عــنــه عــلــى وجـــه العموم ، لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص فــي الــحــديــث الــذي 
هُ  مُ اللَّ هُ لِّمُ كَ يُ الَ  ةٌ  ثَ «ثَالَ ذرگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه 
قال :   ، « لِيمٌ أَ ابٌ  ــــذَ عَ ــمْ  لَــهُ وَ  ، ــمْ ــيــهِ كِّ ــزَ يُ الَ  وَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ إِلَ ــرُ  ــنْــظُ يَ الَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ الْ مَ  ـــوْ يَ

انظر : المغني (٢٨٦/٢ - ٢٨٧) .  (١)

٣٨Ï¯í÷] <Í <^Ş}_ <IP



٣٩
من  وخسروا ،  خــابــوا  ذر :  أبــو  قــال  مرار ،  ثــالث  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  فــقــرأهــا 
ــلِــفِ  بِــالْــحَ ــتَــهُ  ــعَ ــلْ سِ ــقُ  ــنَــفِّ ــمُ الْ وَ  ، ــنَّــانُ ــمَ الْ وَ  ، ــبِــلُ ــسْ «الْــمُ قال :  رسول اللَّه ؟  يــا  هــم 

. (١)« اذِبِ الْكَ
أن  هــــريــــرةگ :  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو
كان  فإذا   . (٢)« النَّارِ فِي  فَ ارِ  زَ ِ اإلْ نَ  مِ بَيْنِ  عْ الْكَ نَ  مِ لَ  فَ أَسْ ا  «مَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
فقد  وأعظم ؛  أشـــد  الــصــالة  فــفــي  المسبلين ،  لــعــمــوم  الــشــديــد  الــوعــيــد  هـــذا 
قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مسعودگ :  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو

. (٣)« امٍ رَ الَ حَ لٍّ وَ هِ فِي حِ نَ اللَّ يْسَ مِ لَ ، فَ ءَ يَالَ تِهِ خُ الَ هُ فِي صَ ارَ بَلَ إِزَ نْ أَسْ «مَ
خــالف  وهـــذا  الــمــســجــد  فــي  الــنــافــلــة  صـــالة  عــلــى  الــمــواظــبــة  ا :  خامسً
الــبــخــاري   رو البيت ؛  فــي  الــنــافــلــة  صــالة  تــكــون  أن  والــمــســتــحــب  السنة ، 
قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمرک :  ابـــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 

ا»(٤) . بُورً قُ ا  وهَ ذُ تَّخِ تَ الَ  وَ  ، مْ تِكُ الَ صَ نْ  مِ مْ  يُوتِكُ بُ فِي  لُوا  عَ «اجْ
ــهک قال :  ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــيــث جــابــر بــن عــبــد الــلَّ
ــلْ  ــعَ ــيَــجْ ــلْ فَ هِ،  ــدِ ــجِ ــسْ فِــي مَ ةَ  ــالَ الــصَّ ــمُ  كُ ــدُ ــى أَحَ ــضَ قَ ا  «إِذَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  قــال رســول 

ا»(٥) . يْرً خَ تِهِ  الَ صَ نْ  مِ يْتِهِ  بَ فِي  لٌ  اعِ جَ هَ  اللَّ إِنَّ  فَ  ، تِهِ الَ صَ نْ  مِ يبًا  نَصِ لِبَيْتِهِ 
ــــه بــــن ســعــدگ  ورو ابـــــن مــــاجــــه فــــي ســـنـــنـــه مــــن حــــديــــث عـــبـــد الــــلَّ

ص ٦٨ ، برقم (١٠٦) .  (١)
ص ١١٣٢ ، برقم ٥٧٨٧ .  (٢)

حه األلباني في صحيح سنن أبي داود (١٢٦/١)، برقم ٥٩٥ . صحّ  (٣)
ص ١٠٤ ، برقم ٤٣٢ ، وصحيح مسلم ص٣٠٧ ، برقم ٧٧٧ .  (٤)

ص ٣٠٧ ، برقم ٧٧٨ .  (٥)



٤٠
أو الــصــالة في  ــمــا أفضل : الــصــالة فــي بيتي  قال : ســألــت رســـول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص أيُّ
لِّيَ فِي  َنْ أُصَ ؟! فَألَ دِ جِ سْ نَ الْمَ هُ مِ بَ رَ قْ ا أَ يْتِي مَ  إِلَى بَ المسجد ؟ قال : «أَالَ تَرَ
 ، (١)« ةً تُوبَ كْ ةً مَ الَ ونَ صَ ، إِالَّ أَنْ تَكُ دِ جِ سْ لِّيَ فِي الْمَ نْ أَنْ أُصَ بُّ إِلَيَّ مِ يْتِي أَحَ بَ
صالتها  الغالبة  السنة  أن  إال  أحياناً  المسجد  في  النافلة  يصلي  أن  بأس  وال 

في البيت وهو أفضل كما دلت على ذلك األحاديث المتقدمة.
في  أو  الــســريــة  الــقــراءة  فــي  أصــواتــهــم  المصلين  بــعــض  رفــع  ــا:  ســادسً
ورد  وقـــد  صالتهم ،  الــبــاقــيــن  عــلــى  يــشــوش  وهــــذا  الصالة ،  أذكــــار  بــعــض 

 o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ تعالى :  قــال  ذلك ؛  عــن  النهي 
r ﴾ [اإلسراء] .  q  p

الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  البياضيگ :  حــديــث  مــن  الــمــوطــأ  فــي  مــالــك   رو
فقال :  بالقراءة ،  أصــواتــهــم  عــلــت  وقــد  يصلُّون ،  وهــم  الــنــاس  عــلــى  خــرج 
لَى  عَ مْ  كُ بَعْضُ رْ  هَ يَجْ الَ  وَ  ، بِــهِ يهِ  نَاجِ يُ ا  بِمَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، ــهُ بَّ رَ ي  نَاجِ يُ لِّيَ  صَ الْمُ «إِنَّ 

. (٢)« آنِ رْ بِالْقُ بَعْضٍ 
المساجد :  إلـــى  الـــجـــوال  أجـــهـــزة  الــمــصــلــيــن  بــعــض  إدخـــــال  ا :  سابعً
المسجد ،  خـــــارج  تـــجـــوز  ال  الـــنـــغـــمـــات  وهـــــذه  موسيقية ،  نـــغـــمـــات  وبـــهـــا 

 ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ تعالى :  قــال  بالمسجد ؟ !  فكيف 
[الحج] .  ﴾ A  @

األشعريگ :  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
الــغــلــيــل  إرواء  فـــــي  األلـــــبـــــانـــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ، ١٣٧٨ بــــرقــــم   ، ١٥٢ ص   (١)

.(١٩٠/٢)
ص ٥٣ ، برقم ٢١٨ ، وقال محققه: حديث صحيح .  (٢)

٤٠Ï¯í÷] <Í <^Ş}_ <IP



٤١
 ، يــرَ ــرِ الْــحَ وَ  ، ــرَ الْــحِ لُّونَ  تَحِ يَسْ امٌ  ـــوَ قْ أَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــنَّ  ــونَ ــيَــكُ قال : «لَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

. (١)« فَ ازِ عَ الْمَ وَ  ، رَ مْ الْخَ وَ
الموسيقية  النغمات  بتحريم  الدائمة  اللجنة  من   فتو صدرت  وقد 
المساجد  هذه  إلى  إدخالها  أن  شك  وال  الجواالت(٢) ،  هذه  من  الصادرة 
صالتهم ،  وإفــســاد  المصلين  إيـــذاء  إلــى  إضــافــة  لحرمتها ،  صــريــح  انــتــهــاك 

 f  e  d  c  b  a  ` ﴿ تعالى :  قــال 
l ﴾ [األحزاب] .  k  j  i  h  g

عنها  منهي  والــصــور  صور ،  فيها  الــتــي  الــمــالبــس  فــي  الــصــالة  ثامنًا : 
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو بالمسجد ؟ !  فــكــيــف  العموم ،  وجــــه  عــلــى 
الْبَيْتَ  «إِنَّ  قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبــي  حديث  من  صحيحيهما 

. (٣)« ةُ ئِكَ الَ الْمَ هُ  لُ خُ تَدْ الَ   ، رُ وَ الصُّ فِيهِ  ي  الَّذِ
ورو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي الـــهـــيـــاج األســـــــدي : أن 
ثَاالً  عْ تِمْ علياگ قال له : أال أبعثك على ما بعثني رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص ؟ «الَ تَدَ

ا»(٤) . تَهَ سْ ةً إِالَّ طَمَ ورَ الَ صُ ، وَ تَهُ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً رِ شْ ا مُ بْرً الَ قَ ، وَ تَهُ سْ إِالَّ طَمَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٠١ ، برقم ٥٥٩٠ .  (١)
فتاو اللجنة الدائمة (٢٦١/٢٦) برقم ٢٠٨٤٢.  (٢)

ص ١١٥٦ برقم ٥٩٦١ ، ومسلم ص ٨٧٥ برقم ٢١٠٧.  (٣)
ص ٣٧٤ ، برقم ٩٦٩ .  (٤)



٤٢



٤٣

الكلمة الخامسة
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شرور  من  باللَّه  ونعوذ  ونستغفره ،  ونستعينه  نحمده  للَّه  الحمد  إن 
يضلل  ومـــن  له ،  مــضــل  فــال  ــه  الــلَّ يــهــد  مــن  أعمالنا ،  ســيــئــات  ومـــن  أنفسنا ، 
ــه وحــده ال شــريــك له ، وأشــهــد أن  فــال هــادي له ، وأشــهــد أن ال إلــه إال الــلَّ

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً
 L  K  J  I  H G  F  E  D  C ﴿ تعالى :  قــال 

S ﴾ [األعراف] .  R  Q  P  O  N M
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
لَ  خَ دَ إِالَّ  دٌ  أَحَ ا  ظُهَ فَ يَحْ الَ  ا،  ــدً احِ وَ إِالَّ  ئَةٌ  مِ ا  مً اسْ عُونَ  تِسْ وَ ةٌ  عَ تِسْ هِ  «لِلَّ قال : 
ــــلَ  خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ نْ أَحْ »(١) ، وفـــي روايــــة : « مَ ـــــرَ تْ ـــــوَ ـــبُّ الْ ـــحِ ـــــرٌ يُ تْ ـــــوَ وَ هُ ، وَ ـــةَ ـــنَّ ـــجَ الْ

. (٢)« نَّةَ الجَ
تعالى :  قــال  كثيرة ،  آيـــات  فــي  ر  الــمــصــوِّ الــخــالــق  ــه  الــلَّ اســم  ورد  وقــد 

. [٢٤ ¾ ﴾ [الحشر :  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿
 ﴾  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  ﴿  : لــــى  تــــعــــا قـــــــال  و

.  [٦ عــمــران:  [آل 
ص ١٢٣١ ، برقم ٦٤١٠ ، ومسلم ص ١٠٧٥ ، برقم ٢٦٧٧ .   (١)

صحيح البخاري ، ص ١٤٠٩ ، برقم ٧٣٩٢ .  (٢)

الكلمة الخامسة



٤٤
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ تــــعــــالــــى :  وقـــــــال 

[االنفطار] .  ﴾ I  H
مختلفة ،  صـــور  عــلــى  خــلــقــه  أنــشــأ  الـــذي  هــو  ر  الــمــصــوِّ بعضهم :  قـــال 
والــــذكــــورة  والقبح ،  والـــحـــســـن  والقصر ،  الـــطـــول  مـــن  مــتــبــايــنــة  وهـــيـــئـــات 

 ©  ¨  § ﴿ تعالى :  قــال  الخاصة ،  بــصــورتــه  واحــد  كــل  واألنوثة : 
[المؤمنون].  ﴾ «  ª

العظيمين : االسمين  بهذين  اإليمان  آثار  ومن 
قــال  مخلوق ،  ســــواه  ومـــا  وحــــده  الــخــالــق  هـــو  تــعــالــى  ـــه  الـــلَّ إن  أوالً : 
وقــــال  [الــــــرعــــــد] ،   ﴾ }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ تعالى : 
مخلوق  ــه  الــلَّ  ســو مــا  فكل   ، [٣ [فاطر :   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ تــعــالــى: 

 ¯  ®  ¬ ﴿ تعالى :  قــــال  العدم ؛  ســبــقــهــا  الـــمـــخـــلـــوقـــات  وكــــل  ث ،  محدَ
¹ ﴾ [اإلنسان] .  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

يزال ،  وال  شــاء  ومتى  شــاء  كيف  ا  خالقً يــزل  لم  تعالى  اللَّه  إن  ثانيًا : 
 ¯ ﴿ تعالى :  وقـــال   ، [٤٥ [النور :   ﴾ H G  F  E  D ﴿ تعالى :  قــال 
 ¨  § ﴿ تعالى :  وقــــــال   ، [٦٨ [القصص :   ﴾ ́³  ²  ±  °

[البروج ] .  ﴾ ª  ©
 R ﴿ تعالى :  قال  شيء ،  كل  خالق  ذكره  تعالى  اللَّه  إن  ثالثًا : 

. [٦٢ \ ﴾ [غافر :  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
فضالً  مثله ،  يخلق  أن  مخلوق  يستطيع  فال  عظيم ،  اللَّه  خلق  ا:  رابعً

 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ سبحانه :  قــــال  منه ،  أفـــضـــل  يــخــلــق  أن  عـــن 

٤٤Ö đÁí€÷] <–÷^~÷] <!] <‹â] <|Üç<IQ



٤٥
. [١١ É ﴾ [لقمان:   È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À
وغيرهم . واإلنس  الجن  من  الخلق  لجميع  تحدٍّ  هذا  وفي 

ولــو  كالذباب ،  حقير :  ضــعــيــف  خــلــق  عــن  عــجــزهــم  ــه  الــلَّ أثــبــت  وقـــد 
 %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  ذلك ،  عــلــى  اجــتــمــعــوا 
 5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' &
 ﴾ @  ?  >  =  < ;  :  9  8  7  6

[الحج] .
ذوات  الــــصــــور  روا  يـــــصـــــوِّ أن  عــــبــــاده  عـــلـــى  م  حــــــرَّ ــــه  الــــلَّ إن  ا :  خامسً
من  صحيحه  في  مسلم   رو اللَّه ،  لخلق  مضاهاة  من  فيها  لما  األرواح ، 
ــمُ  ــلَ ظْ أَ ـــنْ  مَ وَ ــهُڬ:  الــلَّ ـــالَ  «قَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث 

. (١)« ةً رَّ ذَ وا  قُ لُ ليَخْ وَ بَّةً  حَ وا  قُ لُ يَخْ لْ فَ لْقِي؟!  خَ كَ لُقُ  يَخْ بَ  هَ ذَ نْ  مَّ مِ
بن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
مَ  ـــوْ يَ ــهِ  الــلَّ ــنْــدَ  عِ ـــا  ابً ـــذَ عَ الـــنَّـــاسِ  ــــدَّ  شَ أَ «إِنَّ  قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مسعودگ : 
تُم»(٣) ؛  قْ لَ خَ ما  ــيُــوا  حْ أَ ــم:  لَــهُ ــالُ  ــقَ «يُ رواية :  وفــي   ، (٢)« ونَ رُ وِّ صَ الْمُ ةِ  يَامَ الْقِ
في  الـــروح  نــفــخ  يــكــلَّــف  أن  وهـــو  ر :  المصوِّ تــعــذيــب  عــلــى  دلــيــل  هـــذا  وفـــي 

تعذيبه . فيستمر  ذلك ،  على  يقدر  ال  وهو  رها ،  صوَّ التي  الصورة 
ـــــه الــــعــــظــــيــــم ، فــــهــــو الــــــــذي خــــلــــق الــــســــمــــاوات  ـــــــا : خــــلــــق الـــــلَّ ســـــــادسً
صحيح البخاري ص ١١٥٥، برقم ٥٩٥٣ ، وصحيح مسلم ص ٨٧٦ ، برقم ٢١١١ .  (١)
صحيح البخاري ص ١١٥٥، برقم ٥٩٥٠ ، وصحيح مسلم ص ٨٧٥ ، برقم ٢١٠٩ .  (٢)
صحيح البخاري ص١١٥٥، برقم ٥٩٥١ ، وصحيح مسلم ص٨٧٥، برقم ٢١٠٨ .  (٣)



٤٦
 ¤ ﴿ تعالى :  قـــــال  اإلنـــــســـــان ،  خـــلـــق  مــــن  أعـــظـــم  وهـــمـــا  واألرض ، 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
وهـــو  الـــكـــرســـي  أن  اللَّه :  خـــلـــق  عـــظـــمـــة  ومــــن  [غــــافــــر] ،   ﴾ ±  °
الــــســــمــــاوات  وســــــع   - عـــــبـــــاسک  ابــــــن  قــــــال  كــــمــــا   - الــــقــــدمــــيــــن  مــــوضــــع 
عــلــى  مــســتــوٍ  تــعــالــى  ــه  والــلَّ ذلك ،  مــن  أعــظــم  والــعــرش  ا ،  جميعً واألرض 

شيء . كل  من  وأكبر  أعظم  وهو  عرشه ، 
نـــمـــا  وإ  ، عبثًا  لـــخـــلـــق  ا هـــــذا  خـــلـــق  مــــا  لـــى  تـــعـــا ــــه  لــــلَّ ا إن   : ا  بعً سا

 £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿  : تعالى  قـــــال   ، عظيمة  يـــة  لـــغـــا
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

لــمــؤمــنــون]. ﴾ [ا  μ  ´
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالى :  وقـــــال 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

p ﴾ [األنبياء] .  o  n  m  l  k j  i  h  g  f
بالحق :  واألرض  الــســمــاوات  خلق  أنــه  تعالى  يخبر  كثير :  ابــن  قــال 

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ والــــقــــســــط  بــــالــــعــــدل  أي 
تعالى :  قال  ا ،  لهوً وال  عبثًا  ذلك  يخلق  لم  وأنه  [النجم]  ،   ﴾ l  k

 1  0  /  .  - ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿
3 ﴾ [ص](١) .  2

 E  D  C ﴿ فــــقــــال :  الـــخـــلـــق  فــــي  الـــحـــكـــمـــة  ســـبـــحـــانـــه  بـــيـــن  ثــــم 
تفسير ابن كثير (٣٩٥/٩) .  (١)

٤٦Ö đÁí€÷] <–÷^~÷] <!] <‹â] <|Üç<IQ



٤٧
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

] ﴾ [الذاريات] (١) .  Z  Y  X  W  V
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

النهج األسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (١٦٩ - ١٧٤).  (١)



٤٨



٤٩

الكلمة السادسة

Ž‰È Ž}
ˇ
Ž̆ < Ćg ŽvŁË <Ó Ćjǔ <‹ Ł“ ŁÇǔ_̌ < Ł‡ Ž⁄ˆ ŁË < ˇ̃  »  : oËÇu<|Üç

« Ž‰ ŽäÀfľŽ÷ < ćg ŽvŁË <^⁄̌

ــه والــصــالة والــســالم عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن ال إلــه  الــحــمــدُ لــلَّ
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

أن  مـــــالـــــكگ :  بـــــن  أنــــــس  حــــديــــث  مـــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
. (١)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ ألِ بَّ  يُحِ تَّى  حَ مْ  كُ دُ أَحَ نُ  مِ ؤْ يُ «الَ  قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

هــــــذا الــــحــــديــــث الــــشــــريــــف مـــــن األحــــــاديــــــث الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي عــلــيــهــا 
مــــــدار الــــديــــن ، ولـــــو عـــمـــل الــــنــــاس بــــه لـــقـــضـــى عـــلـــى كـــثـــيـــر مــــن الـــمـــنـــكـــرات 
والسالم ،  والــخــيــر  األمــــن  الــمــجــتــمــع  ـــمَّ  ولـــعَ الناس ،  بــيــن  والـــخـــصـــومـــات 
فإن  والحسد ،  والغش  الغل  من  الصدر  سالمة  كمال  عند  يحصل  وهــذا 
فيه ،  يساويه  أو  خير  في  أحــد  يفوقه  أن  الحاسد  يكره  أن  يقتضي  الحسد 
ألنــه يــحــب أن يــمــتــاز عــلــى الــنــاس بــفــضــائــلــه ويــتــفــرد بــهــا عنهم ، واإليــمــان 
ــه  الــلَّ أعــطــاه  فــيــمــا  كــلــهــم  الــمــؤمــنــون  يــشــركــه  أن  وهــو  ذلك :  خــالف  يقتضي 

شيء(٢) . ذلك  من  عليه  ينقص  أن  غير  من  الخير ،  من 
ســأل  أنــــه  معاذگ :  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   رو
ــبَّ  ــحِ تُ نْ  أَ  : ــــانِ يــــمَ ِ اإلْ ـــلُ  ـــضَ فْ «أَ قال :  اإليمان ،  أفــضــل  عــن  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســـول 

ص ٢٦ برقم ١٣ ، وصحيح مسلم ص٥٠ برقم ٤٥ .  (١)
جامع العلوم والحكم ، البن رجب : ص ١٤٧ ، بتصرف .   (٢)

الكلمة السادسة



٥٠
» قــــال : ومـــــاذا يــا  ــــهِ ــــــرِ الــــلَّ كْ ـــكَ فِــــي ذِ ـــانَ ـــسَ ـــلَ لِ ـــمِ ـــعْ تُ ، وَ ــــهِ ـــضَ فِــــي الــــلَّ ـــغِ ـــبْ تُ ـــهِ وَ ـــلَّ لِ
ا  مَ ــمْ  ــهُ لَ هَ  ــرَ ــكْ تَ وَ  ، ــكَ ــسِ لِــنَــفْ ــبُّ  ــحِ تُ ــا  مَ لِــلــنَّــاسِ  ــبَّ  ــحِ تُ نْ  أَ «وَ قال :  رسول اللَّه ؟ 

. (١)« تَ مُ تَصْ وْ  أَ ا  يْرً خَ قُولَ  تَ نْ  أَ وَ  ، كَ سِ لِنَفْ هُ  رَ تَكْ
دخول  النبيملسو هيلع هللا ىلص  رتَّب  ولذلك  العظيمة ،  اإليمان  خصال  من  وهذا 
يزيد  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   فــرو بها ،  العمل  على  الجنة 
؟ »  نَّةَ الْجَ ــبُّ  ــحِ تُ «أَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  رســول  لي  قال  قال :  گ  القسري  أسد  ابن 

. (٢)« كَ سِ لِنَفْ بُّ  تُحِ ا  مَ يكَ  َخِ ألِ بَّ  أَحِ «فَ قال :  نعم ،  قلت : 
ــــه بــــن عـــمـــرو بــن  ورو مـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث عـــبـــد الــــلَّ
ـــارِ  الـــنَّ ــــنِ  عَ حَ  ـــــزَ حْ ـــــزَ يُ نْ  أَ ـــــبَّ  حَ أَ ــــنْ  ــــمَ «فَ قــــال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عـــن  العاصک : 
ــأْتِ إِلَــى  ــيَ لْ ، وَ ـــرِ خِ مِ اآلْ ــوْ ــيَ الْ ــهِ وَ ــنُ بِــالــلَّ مِ ــؤْ ــوَ يُ هُ نِيَّتُهُ وَ تِــهِ مَ ــأْ ــتَ ــلْ ، فَ ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــدْ يُ وَ

. (٣)« إِلَيْهِ تَى  ؤْ يُ نْ  أَ بُّ  يُحِ ي  الَّذِ النَّاسِ 
قـــال  قــــــال :  ذرگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــبُّ  ــا أُحِ ــكَ مَ ـــبُّ لَ ـــي أُحِ إِنِّ ــا، وَ ــيــفً ــعِ اكَ ضَ رَ ـــي أَ رٍّ إِنِّ ـــا ذَ بَ ــا أَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص : «يَ رســول 

. (٤)« تِيمٍ يَ الَ  مَ لَّيَنَّ  وَ تَ الَ  وَ  ، نَيْنِ اثْ لَى  عَ نَّ  رَ أَمَّ تَ الَ  ي؛  سِ لِنَفْ
لكل  هذا  يحب  وهــوملسو هيلع هللا ىلص  ضعفه ،  من   رأ لما  ذلك  عن  نهاه  وإنما 
وأمــره  ذلك ،  على  اه  قــوَّ ــه  الــلَّ ألن  الــنــاس  أمــور  يتولَّى  كــان  وإنــمــا  ضعيف ، 

ودنياهم . دينهم  سياسة  يتولَّى  وأن  طاعته ،  إلى  كلهم  الخلق  بدعاء 
لي ؟  أترضاه  رجل :  له  فقال  له ،  ا  حمارً يبيع  واسع  بن  محمد  وكان 

(٤٤٦/٣٦) ، برقم ٢٢١٣٠ ، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (١)
(٢١٦/٢٧) ، برقم ١٦٦٥٥ ، وقال محققوه: حديث حسن.   (٢)

ص ٧٧٠ ، جزء من حديث رقم ١٨٤٤ .   (٣)
ص ٧٦٣ ، برقم ١٨٢٦ .   (٤)

٥٠« ‰äÀfl÷<g¨<^⁄<‰È}˘<g¨<Óju<‹“Çu_<‡⁄ˆË<˜ » : oËÇu<|Üç<IR



٥١
ما  إال  ألخيه  يرضى  ال  أنه  إلى  منه  إشــارة  وهــذا  أبعه ؛  لم  رضيته  لو  قال : 
هي  التي  المسلمين ،  لعامة  النصيحة  جملة  من  كله  وهذا  لنفسه ،  يرضى 

الدين . جملة  من 
رو اإلمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي أمـــامـــةگ قال : إِنَّ 
مُ  ــوْ ــقَ الْ بَلَ  قْ أَ فَ نَا!  بِالزِّ لِــي  نْ  ــذَ ائْ هِ  اللَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ ــى  تَ أَ ابا  شَ تًى  فَ
 ، لَسَ فَجَ  : ــالَ قَ يبًا،  رِ قَ نْهُ  مِ نَا  دَ فَ  ،« ــهْ نُ «ادْ  : الَ قَ فَ  ، هْ مَ  ، هْ مَ وا:  الُ قَ وَ وهُ  رُ جَ فَزَ يْهِ  لَ عَ
الَ  : «وَ ـــالَ ، قَ كَ اءَ ــــدَ ــهُ فِ ــنِــي الــلَّ ــلَ ــعَ ــهِ جَ الــلَّ : الَ وَ ـــالَ ؟» قَ ــــكَ ُمِّ ــهُ ألِ ــبُّ ــحِ تُ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ـــالَ قَ
ــهِ  الــلَّ : الَ وَ ــــالَ ؟» قَ ـــتِـــكَ ـــنَ بْ ــهُ الِ ــبُّ ــحِ ــتُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ــــالَ »؛ قَ ـــمْ ـــاتِـــهِ ـــهَ ُمَّ ــهُ ألِ ــونَ ــبُّ ــحِ الـــنَّـــاسُ يُ
»؛  ــمْ ــاتِــهِ ــنَ ــبَ ــهُ لِ ــونَ ــبُّ ــحِ الَ الــنَّــاسُ يُ : «وَ ــــالَ ، قَ كَ اءَ ــــدَ ــهُ فـِ ــنِــي الــلَّ ــلَ ــعَ ــهِ جَ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ
الَ  «وَ  : ــالَ قَ  ، كَ اءَ ــدَ فِ هُ  اللَّ لَنِي  عَ جَ هِ  اللَّ وَ الَ   : ــالَ قَ ؟»  ــتِــكَ ُخْ ألِ بُّهُ  تُحِ فَ «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالَ قَ
ــهِ  الــلَّ : الَ وَ ــــالَ »: قَ ــتِــكَ ــمَّ ــعَ ــهُ لِ ــبُّ ــحِ ــتُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ــــالَ »؛ قَ ـــمْ اتِـــهِ ـــوَ َخَ ــهُ ألِ ــونَ ــبُّ ــحِ الــنَّــاسُ يُ
بُّهُ  تُحِ فَ «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  قَالَ »؛  مْ اتِهِ مَّ لِعَ هُ  بُّونَ يُحِ النَّاسُ  الَ  «وَ  : الَ قَ  ، كَ اءَ فِدَ هُ  اللَّ لَنِي  عَ جَ
ــهُ  ــبُّــونَ ــحِ ــاسُ يُ الَ الــنَّ : «وَ ـــالَ ، قَ كَ اءَ ــهُ فِـــــدَ ــنِــي الــلَّ ــلَ ــعَ ــهِ جَ الــلَّ : الَ وَ ـــالَ »: قَ ــتِــكَ ــالَ لِــخَ
 ، بَهُ لْ ــرْ قَ ــهِّ طَ ، وَ ــهُ ــبَ نْ ــرْ ذَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ : «الــلَّ ـــالَ قَ ، وَ ــيْــهِ ــلَ هُ عَ ــدَ ــعَ يَ ضَ ــوَ : فَ ــالَ » قَ ــمْ تِــهِ ــاالَ لِــخَ

. (١) ءٍ يْ تُ إِلَى شَ تَفِ لْ تَى يَ فَ لِكَ الْ دَ ذَ عْ نْ بَ كُ لَمْ يَ : فَ الَ »، قَ هُ جَ رْ نْ فَ صِّ حَ وَ
قـــــال ابـــــن رجــــــب : ويـــنـــبـــغـــي لـــلـــمـــؤمـــن أن يــــحــــزن لــــفــــوات الـــفـــضـــائـــل 
يــتــنــافــس  وأن  فوقه ،  مـــن  إلــــى  الـــديـــن  فـــي  يــنــظــر  أن  مـــــر  أُ ولـــهـــذا  الدينية ، 

 μ  ´  ³ ﴿ تعالى :  قـــــال  كـــمـــا  وطاقته ،  جـــهـــده  ذلـــــك  طـــلـــب  فــــي 
بل  ذلك ،  فــي  يشاركه  ا  أحــدً أن  يــكــره  وال  [المطففين]؛   ﴾ ̧  ¶

(٤٤٠/٣٦) برقم ٢٢٢١١ ، وقال محققوه : إسناده صحيح .   (١)



٥٢
وهـــذا مــن تــمــام  يــحــب لــلــنــاس كــلــهــم الــمــنــافــســة فيه ، ويــحــثــهــم عــلــى ذلك ، 
على  اجــتــهــد  دينية ،  فــضــيــلــة  فــي  أحـــد  فــاقــه  فـــإذا  لإلخوان ؛  الــنــصــيــحــة  أداء 
ا  حسدً ال  السابقين :  لحاق  عن  وتخلفه  نفسه  تقصير  على  وحزن  لحاقه ، 
النفس ،  عــلــى  ـــا  وحـــزنً وغــبــطــة  لــهــم  مــنــافــســة  بــل  اللَّه ،  آتــاهــم  مــا  عــلــى  لــهــم 
يزال  ال  أن  للمؤمن  وينبغي  السابقين ؛  درجــات  عن  وتخلفها  لتقصيرها 
نفيسين :  أمرين  بذلك  ا  مستفيدً العالية  الدرجات  عن  ا  مقصرً نفسه   ير
بعين  نــفــســه  إلـــى  والــنــظــر  منها ،  واالزديـــــاد  الــفــضــائــل  طــلــب  فــي  االجــتــهــاد 
ألنه  منه ،  ا  خــيــرً يــكــونــوا  أن  للمؤمنين  يحب  أن  هذا :  مــن  وينشأ  النقص ؛ 
بما  لنفسه  يــرضــى  ال  أنــه  كــمــا  حاله ،  مــثــل  عــلــى  يــكــونــوا  أن  لــهــم  يــرضــى  ال 

إصالحها . في  يجتهد  هو  بل  عليه ،  هي 
ــــه فــي  ــــر الــــلَّ ــــــــا أبـــــــوك فــــال كــــثَّ مَّ وقـــــد قـــــال مـــحـــمـــد بــــن واســـــــع البــــنــــه : أَ
للمسلمين  يحب  فكيف  نفسه ،  عن  يرضى  ال  كان  فمن  مثله ،  المسلمين 
يــكــونــوا  أن  يــحــب لــلــمــســلــمــيــن  هــو  بــل  لهم ؟!  نــصــحــه  مــع  مــثــلــه  يــكــونــوا  أن 

اهـ . عليه(١).  هو  مما  ا  خيرً يكون  أن  لنفسه  ويحب  منه ،  ا  خيرً
أن  دُّ  وَ فــأَ اللَّه ،  كتاب  من  اآلية  على  ــرُّ  ألَمُ « إني  عباسک :  ابن  قال 

أعلم » . ما  منها  يعلمون  كلهم  الناس 
ولم  العلم ،  هــذا  تعلَّموا  الــنــاس  أن  « وددت  الشافعي۴ :  وقــال 

شيء » . منه  إليَّ  ب  يُنسَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 
جامع العلوم والحكم ، ص ١٤٨- ١٤٩ .   (١)
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الكلمة السابعة
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اللَّه ،  رســــول  عــلــى  والـــســـالم  والـــصـــالة  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ الــحــمــدُ 
ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشــــهــــد  لـــــه ،  شـــريـــك  ال  وحــــــده  ــــه  الــــلَّ إال  إلـــــه  ال  أن  وأشــــهــــد 

وبعد : رسول اللَّه ، 
العالية  واألخــالق  الحميدة ،  والخالل  الجميلة ،  الخصال  من  فــإن 
منازلهم :  وترتفع  أقدارهم ،  تعلو  إنما  والــنــاس  العالية ،  الهمة  الرفيعة : 
هو  الهمة  علو  بعضهم :  قــال  مقاصدهم ،  وشــريــف  هممهم  علو  بحسب 
المؤمن  أن  ذلك :  ومــعــنــى  األمور ،  مــعــالــي  مــن  الــنــهــايــة  دون  مــا  اســتــصــغــار 
سعى  إنجاز  من  انتهى  كلما  بل  ودنياه ،  دينه  أمــور  في  إنجازاته  تنتهي  ال 

العالية . الهمة  صاحب  حال  وهكذا  آخر ،  إلى 
وقد حثَّ سبحانه عباده على علوِّ الهمة ، والمسارعة إلى الخيرات ، 

 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قــال  الدرجات ،  أعــالــي  فــي  والــتــنــافــس 
[آل   ﴾ - ,  +  *  )  (  '  &  %
[الصافات] ،   ﴾ [ Z  Y  X  W ﴿ تعالى :  وقـــال  عمران] ، 

[المطففين] .  ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى :  وقال 
عــلــى  العالية ،  الـــهـــمـــم  أصـــحـــاب  الـــمـــجـــاهـــديـــن  فـــضـــل  تـــعـــالـــى  وبـــيَّـــن 

 $  #  "  ! ﴿ فقال :  ـــــة ،  عَ والـــــدَّ لـــلـــراحـــة  يـــن  ــرِ ـــؤثـِ الـــمُ الـــقـــاعـــديـــن 

الكلمة السابعة
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. [١٠ [الحديد:   ﴾ Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×
أن  مالكگ :  بــن  أنــس  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  اإلمــام   رو
نْ  أَ ــتَــطَــاعَ  اسْ ــإِنِ  فَ  ، ةٌ يلَ فَسِ ــمْ  كُ ــدِ أَحَ ــدِ  بِــيَ وَ ــةُ  ــاعَ الــسَّ ــتِ  ــامَ قَ «إِنْ  قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

. (١)« لْ عَ يَفْ لْ فَ ا  هَ سَ رِ غْ يَ تَّى  حَ ومَ  قُ يَ الَ 
وقـــــالملسو هيلع هللا ىلص ألصـــحـــابـــه كــمــا رو الـــطـــبـــرانـــي فـــي الــكــبــيــر مـــن حــديــث 
ــا،  ــهَ افَ أَشــرَ وَ ـــورِ  األُمُ ــالِــيَ  ــعَ مَ ــبُّ  ــحِ يُ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهَ  الــلَّ « إِنَّ  عليک :  بــن  الحسن 

منها . الرديء  الحقير  أي :  ا »(٢)  هَ افَ سَ فْ سِ هُ  يَكرَ وَ
 ! ﴿ تعالى :  قـــال  همة ،  الـــنـــاس  أعــلــى  مـــن  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  نــبــيــنــا  وكــــان 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
الرباني  التوجيه  لهذا  يمتثل  محمدملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  وكــان  [المزمل] ،   ﴾ 5  4
الكبير ، فيقوم حتى تتفطر قدماه ؛ وفي النهار جهاد ، ودعوة ، وقيادة لألمة ، 
وكان في بيته تسع نسوة يقوم على شؤونهن ، وكان يضع الحجر على بطنه 
من الجوع، وتمر الليالي تلو الليالي ال يوقد في بيت رسول اللَّه نار إن هو 
تعالى :  قــال  والراحة ،  الــنــوم  عهد  ــى  ولَّ لقد  والــمــاء -  التمر  األســـودان -  إال 

(٢٩٦/٢٠) برقم ١٢٩٨١ ، وقال محققوه : إسناده صحيح على شرط مسلم .   (١)
(١٣١/٣) برقم ٢٨٩٤ ، وصححه األلباني في « الصحيحة » (٣٨٤/١) برقم ١٨٩٠ .   (٢)
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وكـــــان عــلــيــه الــــصــــالة والــــســــالم يـــحـــث أصـــحـــابـــه عـــلـــى الـــهـــمـــة الــعــالــيــة 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مــســلــم   رو العالية ،  الـــدرجـــات  إلـــى  والــمــســابــقــة 
هُ  ابُ حَ أَصْ وَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ انْطَلَقَ  فَ قال :  بدر ،  غزوة  في  مالكگ  بن  أنس 
إِلَى  مْ  نْكُ مِ ــدٌ  أَحَ نَّ  مَ دِّ قَ يُ «الَ  الــلَّــهِملسو هيلع هللا ىلص:  ــولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، كِينَ رِ شْ مُ الْ وا  بَقُ سَ تَّى  حَ
وا  ومُ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: «قُ سُ الَ رَ قَ ، فَ ونَ كُ رِ شْ مُ نَا الْ دَ »، فَ هُ ونَ ا دُ نَ ونَ أَ تَّى أَكُ ءٍ حَ يْ شَ
ــامِ  ــمَ ــحُ ـــنُ الْ ــرُ بْ ــيْ ــمَ ـــولُ عُ ـــقُ : يَ ــــالَ »، قَ ضُ َرْ األْ اتُ وَ ٰـــوَ ـــمَ ـــا الـــسَّ ـــهَ ضُ ـــرْ ـــنَّـــةٍ عَ ــــى جَ إِلَ
 « مْ عَ «نَ  : الَ قَ ؟!  ضُ َرْ األْ وَ اتُ  ٰوَ مَ السَّ ا  هَ ضُ رْ عَ نَّةٌ  جَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : يُّ ارِ َنْصَ األْ
؟!»  ـــخٍ ــخٍ بَ لِــكَ بَ ــوْ ــى قَ ــلَ ــكَ عَ ــلُ ــمِ ــحْ ــا يَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ـــخٍ ــخٍ بَ : بَ ـــالَ قَ
إِنَّكَ  : «فَ ــالَ ا، قَ لِهَ نْ أَهْ ــونَ مِ ةَ أَنْ أَكُ ــاءَ جَ ! إِالَّ رَ هِ ــولَ اللَّ سُ ا رَ ! يَ هِ اللَّ ، وَ : الَ ــالَ قَ
ــا  نَ ــئِــنْ أَ : لَ ـــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــنَّ ــنْــهُ ــلُ مِ ــأْكُ ــلَ يَ ــعَ ــجَ نِــهِ فَ ــرَ ــنْ قَ اتٍ مِ ــرَ ــمَ جَ تَ ــرَ ــأَخْ ــا» فَ ــلِــهَ ــنْ أَهْ مِ
هُ  عَ مَ انَ  كَ ا  بِمَ مَى  فَرَ  : ــالَ قَ  ، يلَةٌ طَوِ يَاةٌ  لَحَ ا  إِنَّهَ هِ،  ــذِ هَ اتِي  رَ تَمَ لَ  آكُ تَّى  حَ يِيتُ  حَ

. (١) تِلَ تَّى قُ مْ حَ لَهُ اتَ مَّ قَ ، ثُ رِ نَ التَّمْ مِ
ومــــن األمـــثـــلـــة عـــلـــى الـــهـــمـــة الـــعـــالـــيـــة مـــا رواه الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــي 
صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أنـــــس قــــــال: غـــــاب عـــمـــي أنـــــس بــــن الـــنـــضـــر عــن 
المشركين،  قاتلت  قــتــال  أول  عــن  غبت  ــه،  الــلَّ رســول  يــا  فــقــال:  بــدر،  قــتــال 
كـــان  فــلــمــا  أصــــنــــع،  مــــا  ــــه  الــــلَّ لـــيـــريـــن  الـــمـــشـــركـــيـــن  قـــتـــال  أشـــهـــدنـــي  لئن اللَّه 
ـــهـــم إنــــي أعـــتـــذر إلـــيـــك مــمــا  ــــــد، وانـــكـــشـــف الــمــســلــمــون ، قـــــال: الـــلَّ حُ يــــوم أُ
صــنــع هـــــؤالء - يــعــنــي أصـــحـــابـــه - وأبـــــرأ إلـــيـــك مــمــا صــنــع هـــــؤالء - يــعــنــي 

ص ٧٨٩ ، برقم (١٩٠١) .   (١)
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مــعــاذ  بــن  ســعــد  يــا  فــقــال:  مــعــاذ،  بــن  ســعــد  فــاســتــقــبــلــه  تــقــدم  ثــم  المشركين - 
أُحـــــد، قــــال ســـعـــد: فــمــا  دون  أجــــد ريــحــهــا مـــن  ورب الـــنـــضـــر، إنــــي  الــجــنــة 
ــه مــا صــنــع، قــال أنـــس: فــوجــدنــا بــه بــضــعــاً وثمانين  اســتــطــعــت يــا رســـول الــلَّ
ثَّلَ  مَ وقد  قُتل  قد  ووجدناه  بسهم،  رمية  أو  برمح  طعنة  أو  بالسيف  ضربة 

بِبَنانِه. أخته  إال  أحد  عرفه  فما  المشركون  به 
قـــال أنـــس: كــنــا نـــر أو نــظــن أن هـــذه اآليـــة نــزلــت فــيــه وفـــي أشــبــاهــه 
اآليــــــة  آخــــــــر  إلــــــــى   ﴾ ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿

.(١)[٢٣ [األحزاب : 
قسمين : على  الهمة  وعلو 

هــذه  ويــجــعــل  األمور ،  لعظائم  الــكــفــايــة  فــيــه  بــأن  يشعر  رجــل  األول : 
اليقين) . عظيم  أو :  الهمة ،  (عظيم  يسمى  ما  وهذا  همته ،  العظائم 

نــفــســه  يــحــتــقــر  ولــكــنــه  األمــــــور ،  لــعــظــائــم  الــكــفــايــة  فــيــه  رجــــل  الثاني : 
صــغــيــر  يــســمــى  مـــا  وهـــــذا  وصغائرها ،  األمـــــور  ســفــاســف  فـــي  هــمــه  فــيــضــع 

المتنبي : قال  الهمة ؛ 
 فِــــي عـــيـــوبِ الـــنـــاسِ عــيــبًــا ـــــا أَرَ مَ ـــــى الــــتــــمــــامِوَ ـــــلَ كــــنــــقــــصِ الـــــقـــــادريـــــن عَ

الهمة: علو  على  األمثلة  ومن 
ـــه ما  ــه بــن مــســعــودگ أنـــه قال : والـــلَّ مــا قــالــه مــســروق عــن عــبــد الــلَّ
ا  أحـــدً أعــلــم  ولـــو  نزلت ؟  وأيــــن  نزلت ؟  فــيــمــا  أعــلــم  وأنــــا  إال  آية ،  نـــزلـــت  أُ
بــرقــم   ، ٧٩٠ ص  مـــســـلـــم  وصـــحـــيـــح  ؛   ٢٨٠٥ بــــرقــــم   ، ص٥٤٢  الــــبــــخــــاري  صـــحـــيـــح   (١)

 . (١٩٠٣)
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٥٧
ألتيته . المطايا ،  تبلغه  مني ،  اللَّه  بكتاب  أعلم 

عشرين  يقارب  ما  الواحدة :  الليلة  في  يقوم  البخاري  اإلمــام  وكــان 
في  رحلت  حنبل :  بن  أحمد  اإلمام  وقال  فكرة ،  أو  حديث  لتدوين  مرة ، 
والجزائر ،  والــمــغــرب  والسواحل ،  والــشــامــات  الــثــغــور  إلــى  ــنَّــة  الــسُّ طــلــب 
خمس  حــجــجــت  وقال :  وفــــارس ،  وخـــراســـان  والــيــمــن  والمدينة ،  ومــكــة 
ابـــن  وقــــــال  مكة ،  إلـــــى  بــــغــــداد  مــــن  راجـــــــالً  حـــجـــج  ثـــــالث  مـــنـــهـــا  حــــجــــات : 
المسند  جمع  حتى  مرتين ،  الدنيا  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  طاف  الجوزي : 

حديث . ألف  ثالثون  وفيه 
أكثر،  كــان  مجلد  ألــف  عشرين  طالعت  قلت:  أنــي  ولــو   : أيضاً وقــال 
وأنــــا بــعــد فـــي الــطــلــب فــاســتــفــدت بــالــنــظــر فــيــهــا مـــن مــالحــظــة ســيــر الـــقـــوم، 
من  يــعــرفــه  ال  مــا  عــلــومــهــم  وغــرائــب  وعــبــاداتــهــم،  وحــفــظــهــم  هممهم  وقــدر 
وللَّه  الــطــالب  همم  وأحتقر  فيها،  الــنــاس  مــا  أســتــزري  فــصــرت  يطالع،  لــم 

 . اهـ الحمد(١). 
سليمان  مــة  الــعــالَّ هــو  الــطــبــرانــي - :  ترجمة  فــي  الــجــوزي -  ابــن  وقــال 
ا ،  مؤلفً وســبــعــيــن  خــمــســة  عــلــى  مــؤلــفــاتــه  زادت  الدنيا ،  ــســنِــد  مُ أحــمــد  ابـــن 

سنة . ثالثين  الحصير  على  أنام  كنت  فقال :  أحاديثه ؟ !  كثرة  عن  سئل 
الشافعي۴: قال 

الَ بْ عن األوطانِ في طلبِ العُ رَّ ــرْ ففي األســفــارِ خــمــسُ فــوائــدِتَغَ وســافِ ــــــــمٍّ واكـــــتـــــســـــابُ مــعــيــشــةٍ يــــــجُ هَ ــــــرِ ــــــفْ مــــاجــــدِتَ وصـــــحـــــبـــــةُ  وآدابٌ  وعــــــلــــــمٌ 
صيد الخاطر ، ص٤٠٢ .   (١)



٥٨
به  أخــبــرنــي  مــا  المعاصر :  وقــتــنــا  فــي  الــهــمــة  عــلــو  عــلــى  األمــثــلــة  ومـــن 
أحـــد اإلخــــوة أن هــنــاك أعــمــى وأصـــم وأبــكــم ال تــفــوتــه تــكــبــيــرة اإلحــــرام ، 
ومــع  وأبكم ،  أصـــم  وهـــو  ابــنــه  المسجد :  إلـــى  يــقــوده  الـــذي  أن  والــعــجــيــب 
مع  والصالة  اللَّه ،  بيوت  إلى  للمبادرة  عالية  همة  عندهما  االثنان  ذلك : 

ا . شرعً معذوران  أنهما  مع  الجماعة ، 
المتنبي : وقال 

ا ـــــــبـــــــارً كِ ـــــــفـــــــوسُ  الـــــــنُّ ــــــــتِ  كــــــــانَ ا  ــــــــامُوإذَ ــــــــسَ ـــــــــا األَجْ ادِهَ ـــــــــرَ ـــــــي مُ ـــــتْ فِ ـــــبَ ـــــعِ تَ
أيضاً : وقال 

مـــــروم فٍ  ــــــــــــرَ شَ ـــــــي  فِ تَ  ــــــــرْ ــــــــامَ غَ ا  ـــــجـــــومِإِذَ الـــــنُّ ونَ  دُ ــــــا  ــــــمَ بِ ــــــعْ  ــــــنَ ــــــقْ تَ ــــــــال  فَ
ـــــــوتِ فـــــي أمــــــــرٍ حـــقـــيـــرٍ ـــــمُ الـــــــمَ ـــــطـــــعْ ـــظـــيـــمٍِ فَ ـــــوتِ فــــي أمـــــــرٍ عَ ــــمِ الـــــمَ ــــعْ ــــطَ  كَ
الحمداني : فراس  أبو  وقال 
ــــا نَ ــــــطُ عــــنْــــدَ ــــــوسُّ نــــــــــاسٌ ال تَ ــــــنُ أُ ــــــحْ القبرُونَ أو  ينَ  العالمِ ونَ  دُ رُ  ــدْ الــصَ ــنَــا  لَ
ــنــا ــوسُ ــفُ ــالـِـي نُ ــعَ ــا فـــي الــمَ ــنَ ــلــيْ ـــهـــونُ عَ غلهِ المهرُتَ نَاءَ لم يُ سْ طَبَ الحَ نْ خَ ومَ

بــذي  يحسن  فكيف  الــهــمــة:  عــن  يــتــحــدث  وهــو  الــقــيــم۴  ابــن  قــال 
ـــهُ الــســعــادة والــشــقــاوة أن يــرضــى بــأن  فَ ـــرَّ ــه عــنــه عــلــلــه، وعَ هــمــة قــد أزاح الــلَّ
أمكنه  وقــد  إنساناً  يكون  وبــأن   ، إنساناً يصير  أن  أمكنه  وقــد  حيواناً  يكون 
، وبـــأن يــكــون مــلــكــاً وقـــد أمــكــنــه أن يــكــون مــلــكــاً فــي مقعد  أن يــكــون مــلــكــاً
صـــدق عــنــد مــلــيــك مــقــتــدر، فــتــقــوم الــمــالئــكــة فــي خــدمــتــه، وتــدخــل عليهم 
 ﴾v    u   t   s   r q   p   o   n﴿ تــعــالــى:  قـــال  بـــاب،  كــل  مــن 

.[٢٤ [الرعد : 
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٥٩
ـــنَـــالُ بــالــعــلــم ورعــايــتــه والــقــيــام بــمــوجــبــه وأعــظــم  وهـــذا الــكــمــال إنــمــا يُ
ـــتَ أنـــه ال  ـــبَ ـــثَ الــنــقــص نــقــص الـــقـــادر عــلــى الــتــمــام وحــســرتــه عــلــى تــفــويــتــه، فَ
والعلوم  الدينية،  الفضائل  عــن  غــافــالً  يكون  أن  مــن  باإلنسان  أقبح  شــيء 
الــنــافــعــة واألعـــمـــال الــصــالــحــة، فــمــن كـــان كــذلــك فــهــو مــن الــهــمــج الــرعــاع 
الـــذيـــن يـــكـــدرون الـــمـــاء ويــقــلــون، إن عـــاش عـــاش غــيــر حــمــيــد، وإن مــات 
السماء،  عليهم  تبكي  وال  والعباد،  للبالد  راحة  وفقدهم  فقيد،  غير  مات 

الغبراء(١).  له  تستوحش  وال 
إلــى  يــســعــى  عالية ،  هــمــتــه  تــكــون  أن  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  أنـــه  الخالصة : 
ذلــك  فــي  يــبــذل  وأن  ودنياه ،  ديــنــه  أمـــر  مــن  يــصــلــحــه  وفــيــمــا  األمــــور  مــعــالــي 
فإنه  والكسل ،  الراحة  يحب  الهمة  ضعيف  يكون  وأال  والنفيس ،  الغالي 

الليالي(٢) . سهر  العال  طلب  ومن  المعالي ،  تكتسب  الكد  بقدر 
: الشاعر  قال 

ـــــدٍّ كَ ــــــرِ  ــــــيْ غَ ــــــــنْ  مِ ـــــال  الـــــعُ اَمَ  رَ ــــــــــــنْ  مَ ـــالِوَ ـــحَ ـــبِ الـــمُ ـــلَ ـــرَ فِــــي طَ ـــمْ ـــــــاعَ الـــعُ أَضَ
ـــــــالً ـــــــيْ ــــــــــامُ لَ ــــــــــنَ ـــــــــــــمَّ تَ ـــــــــزَّ ثُ ومُ الـــــــــعِ ــــــــــــــــــــرُ ـــبَ الــآللـِـيتَ ـــلَ ــــنَ طَ ـــرَ مَ ـــحْ ــــوصُ الـــبَ ــــغُ يَ

محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

جامع اآلداب من كالم ابن القيم بتحقيق يسري السيد محمد (٢١٨/١ - ٢١٩).   (١)
انظر: علو الهمة ألخينا الشيخ إسماعيل المقدم.   (٢)
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٦١

الكلمة الثامنة
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ــه والــصــالة والــســالم عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن ال إلــه  الــحــمــد لــلَّ
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

تعالى :  قـــال  المال ،  نــعــمــة  عباده :  عــلــى  الــعــظــيــمــة  ــه  الــلَّ نــعــم  مــن  فـــإن 
. [٤٦ & ﴾ [الكهف :  %  $  #  "  ! ﴿

 c  b ﴿ الــــنــــعــــمــــة :  بـــــهـــــذه  ــــه  نــــبــــيِّ عــــلــــى  مــــمــــتــــنــــا  تــــعــــالــــى  وقــــــــال 
 s  r  q  p ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  وقـــــــــال  [الــــــضــــــحــــــى] ،   ﴾ e  d
 |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }

» ﴾ [آل عمران]  .  ª
إال  نستطيع  ال  إنا  « اللَّهم  البخاري :  صحيح  في  كما  عمرگ  قال 

حقه »(١) . في  أنفقه  أن  أسألك  إني  اللَّهم  لنا ،  زينته  بما  نفرح  أن 
 m ﴿ تعالى :  قـــال  الشر ،  أو  الــخــيــر  فــي  يــســتــخــدم  أن  إمـــا  والـــمـــال 
وهــــو  [الــــتــــغــــابــــن] ،   ﴾ v  u  t  s  r  q p  o  n
مــن  الـــنـــاس  مـــن  والــقــلــيــل  المؤمن ،  بــهــا  ــبــتــلــى  يُ الـــتـــي  الــعــظــيــمــة  الــفــتــن  مـــن 
بــن  عـــيـــاض  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمــــــام   رو عليها ؛  يــصــبــر 

ص ١٢٣٦ كتاب الرقاق ، باب قول النبيملسو هيلع هللا ىلص : « هذا المال خضرة حلوة » .   (١)

الكلمة الثامنة



٦٢
ـــتِـــي  مَّ أُ ـــةَ  ـــنَ فِـــتْ إِنَّ  وَ  ، ـــةً ـــنَ ـــتْ فِ ـــــةٍ  مَّ أُ ـــلِّ  ـــكُ لِ «إِنَّ  قــــال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حمارگ : 
فصبرنا ،  بــالــضــراء  « ابتلينا  حنبل :  بــن  أحــمــد  اإلمــــام  وقـــال   ، (١)« ــــالُ ــــمَ الْ

نصبر» . فلم  بالسراء  وابتلينا 
الترمذي   رو فيه؟  عمل  ماذا  القيامة  يوم  ماله  عن  يُسأل  والعبد 
«الَ  قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  األسلميگ :  بــرزة  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي 
ــنْ  عَ ، وَ ـــنَـــاهُ فْ ــا أَ هِ فِــيــمَ ــرِ ــمُ ــنْ عُ : عَ لَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ـــزُ تَ
ــهِ  ــمِ ــسْ ـــنْ جِ عَ ، وَ ــهُ ــقَ ــفَ نْ فِــيــمَ أَ ــهُ وَ ــبَ ــسَ ــتَ ـــنَ اكْ يْ ــنْ أَ ــهِ مِ ــالِ ـــنْ مَ عَ ، وَ ــلَ ــعَ ــهِ فِــيــمَ فَ ــمِ ــلْ عِ

. (٢)« هُ بْالَ أَ فِيمَ 
أن  زيــــــــدک :  بــــن  أســــامــــة  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ورو
 ، اكِينُ سَ الْمَ ا  هَ لَ خَ دَ نْ  مَ ةَ  امَّ عَ انَ  كَ فَ نَّةِ  الْجَ بَابِ  لَى  عَ تُ  مْ «قُ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

. (٣)« ونَ بُوسُ حْ مَ دِّ  الْجَ ابُ  حَ أَصْ وَ
 ® ﴿ تعالى :  قـــال  المال ،  حـــب  عــلــى  الــنــفــوس  ـلَــت  ــبـِ جُ وقـــد 
ابــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو [الفجر] ،   ﴾ ²  ±  °  ¯
تَغَى  بْ الَ الٍ  مَ نْ  مِ ــانِ  يَ ادِ وَ مَ  آدَ بْنِ  الِ انَ  كَ «لَوْ  قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباسک : 

. (٤)« ابُ التُّرَ إِالَّ  مَ  آدَ ابْنِ  فَ  وْ جَ  ُ ألَ مْ يَ الَ  وَ الِثًا،  ثَ
قال :  مـــالـــكگ  بـــن  أنـــس  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ورو
ـــالِ  ـــمَ الْ ـــبُّ  حُ  : ـــانِ ـــنَ اثْ ـــهُ  ـــعَ مَ ـــرُ  ـــبَ ـــكْ يَ وَ مَ  آدَ ــــنُ  ابْ ـــرُ  ـــبَ ـــكْ «يَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  رســـول  قـــال 

(٢١٥/٢٩) برقم ١٧٤٧١ ، وقال محققوه : حديث صحيح .   (١)
ص ٣٩٦ ، برقم ٢٤١٦ ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)
ص ١٠٣٠ برقم ٥١٩٦ ، وصحيح مسلم ص١٠٩٥ برقم ٢٧٣٦ .   (٣)

ص ١٢٣٦ برقم ٦٤٣٦ ، وصحيح مسلم ص٤٠٢ برقم ١٠٤٩ .   (٤)

٦٢Ÿ^€÷] <Ìflj <IT



٦٣
. (١)« رِ مُ الْعُ طُولُ  وَ

ومسلم  الــبــخــاري   فــرو المال ،  فتنة  مــن  ــتــه  أمَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ر  حــذَّ وقــد 
وا  رُ بْشِ أَ «فَ ألصحابه :  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عوفگ :  بن  عمرو  حديث  من 
مْ  يْكُ لَ عَ ى  شَ أَخَ لَــكِــنْ  وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ ى  شَ أَخْ رَ  قْ الْفَ الَ  هِ  اللَّ وَ فَ  ، مْ كُ رُّ يَسُ ا  مَ ــوا  ــلُ مِّ أَ وَ
ا  مَ كَ ا  وهَ تَنَافَسُ فَ  ، مْ بْلَكُ قَ انَ  كَ نْ  مَ لَى  عَ طَتْ  بُسِ ا  مَ كَ يَا  نْ الدُّ مُ  يْكُ لَ عَ طَ  بْسَ تُ نْ  أَ

. (٢)« مْ تْهُ لَكَ هْ أَ ا  مَ كَ مْ  كُ لِكَ هْ تُ وَ ا،  وهَ نَافَسُ تَ
على  وانــكــبــابــهــم  األيام ،  هـــذه  فــي  الــنــاس  أحـــوال  فــي  يــتــأمــل  والـــذي 
مشبوهة ،  مساهمات  في  كان  سواء  كانت :  وسيلة  بأي  المال  هذا  كسب 
أمــــوال  وأكــــل  والغش ،  كالربا ،  شرعية :  مــخــالــفــات  فــيــهــا  مـــعـــامـــالت  أو 
في  الــبــخــاري   رو كما  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  قــول  ر  ليتذكَّ وغيرها ،  بالباطل  الــنــاس 
بَالِي  يُ الَ  انٌ  مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِيَنَّ  «لَيَأْ هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه 

؟ »(٣) . امٍ رَ حَ نْ  مِ مْ  أَ لٍ  الَ حَ نْ  مِ أَ  : الَ الْمَ ذَ  أَخَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْمَ
الكفاف . وعيشة  القناعة  إلى  ته  أمَّ النبيملسو هيلع هللا ىلص  أرشد  وقد 

ـــــه بـــــن عــــمــــرو بــن  رو مـــســـلـــم فـــــي صـــحـــيـــحـــه مـــــن حــــديــــث عـــبـــد الـــــلَّ
ــا،  ــافً ــفَ كَ قَ  زِ رُ وَ  ، ــــمَ ــــلَ سْ أَ ــــنْ  مَ ـــحَ  ـــلَ فْ أَ ــــدْ  «قَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  العاصک : 

. (٤)« اهُ آتَ ا  بِمَ هُ  اللَّ هُ  نَّعَ قَ وَ
ورو الــبــخــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث أبـــي هــريــرة 

ص ١٢٣٣ برقم ٦٤٢١ ، وصحيح مسلم ص ٤٠٢ برقم ١٠٤٧ .   (١)
ص ٧٦٢ برقم ٤٠١٥ ، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ ، برقم ٢٩٦١ .   (٢)

ص ٣٩٣ ، برقم ٢٠٨٣ .  (٣)

ص ٤٠٤ ، برقم ١٠٥٤.  (٤)



٦٤
ــنَــى  ــنَــى غِ ـــنَّ الْــغِ ـــكِ لَ ضِ وَ ـــرَ ـــعَ ةِ الْ ـــرَ ـــثْ ـــنْ كَ ــنَــى عَ ـــسَ الْــغِ ـــيْ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «لَ
المحمود  الغنى  الــحــديــث  ومعنى  الــدنــيــا،  مــتــاع  هــو  والــعــرض   (١)« ــسِ ــفْ الــنَّ
على  الحرص  مع  المال  كثرة  ال  حرصها،  وقلة  وشبعها،  النفس  غنى  هو 

غنى. له  فليس  عنده  بما  يستغن  لم  للزيادة  طالباً  كان  من  ألن  الزيادة، 
الشاعر: قال 

ةً ـــيـــرَ ـــقِ فَ ـــــونَ  ـــــكُ تَ أَنْ  عُ  ـــــزَ ـــــجْ تَ ـــاالـــنـــفـــسُ  ـــيـــهَ ـــطـــغِ ـــى يُ ــــنـً ــــــن غِ ـــــرٌ مِ ـــــيْ ـــــرُ خَ ـــــقْ والـــــفَ
وَ الكفافُ فإنْ أَبَتْ وسِ هُ نَى النُّفُ غِ ــاوَ ــيــهَ ــفِ ــكْ ــيــعُ مــا فِـــي األرضِ ال يَ ــمِ ــجَ فَ

لم  وإن  رضي ،  عــطِــي  أُ إذا  الــذي  المال :  عــبــد  ورســولــه  ــه  الــلَّ ذمَّ  وقــد 
 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ تعالى :  قــــال  سخط ،  ـــعـــطَ  يُ

] ﴾ [التوبة] .  Z  Y  X  W  V  U  T  S

أن  هـــــريـــــرةگ :  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو
 ، ــةِ ــيــصَ ــمِ الْــخَ وَ  ، ــةِ ــطِــيــفَ ــقَ الْ وَ  ، ـــمِ هَ رْ الـــدِّ وَ  ، يــنَــارِ الــدِّ ــدُ  ــبْ عَ ــسَ  ــعِ «تَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

. (٢)« ضَ رْ يَ لَمْ  طَ  عْ يُ لَمْ  إِنْ  وَ  ، يَ ضِ رَ طِيَ  عْ أُ إِنْ 
ـــه ويــنــفــقــه فــي  وهــــذا الـــمـــال إن لـــم يــســتــخــدمــه صــاحــبــه فـــي طـــاعـــة الـــلَّ

 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  عليه ،  وحــســرة  وبـــاالً  كـــان  سبيله ، 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & %

[التوبة] .  ﴾ 3  2

 P O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ : وقال تعالى
صحيح البخاري ص١٢٣٨، برقم ٦٤٤٦؛ وصحيح مسلم ص٤٠٢، برقم ١٠٥١.  (١)

ص١٢٣٥ ، برقم ٦٤٣٥ .   (٢)
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٦٥
 \  [  Z  Y  X W  V  U  T  S  R  Q

̂ ﴾ [األنفال] .  ]
أن  لبيدگ :  بن  محمود  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو
نِ  مِ ؤْ لِلْمُ يْرٌ  خَ تُ  وْ الْمَ وَ تُ  وْ الْمَ  : مَ آدَ ابْنُ  ا  مَ هُ هُ رَ كْ يَ نَتَانِ  «اثْ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

. (١)« ابِ سَ لِلْحِ لُّ  قَ أَ الِ  الْمَ ةُ  قِلَّ وَ  ، الِ الْمَ ةَ  قِلَّ هُ  رَ كْ يَ وَ  ، تْنَةِ الْفِ نَ  مِ
رو اإلمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ : أن 
ــفِ  : بِــنِــصْ ــمْ ــائِــهِ ِــيَ ــن غْ ــلَ أَ ــبْ ــةَ قَ ــنَّ ــيــنَ الْــجَ ــلِــمِ ــسْ اءُ الْــمُ ــرَ ــقَ ــلُ فُ خُ ــدْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قال : «يَ

. (٢)« امٍ عَ ئَةِ  مِ سُ  مْ خَ وَ  هُ وَ  ، مٍ وْ يَ
أخــذه  إذا  المال ،  هــذا  فــي  تحل  إنما  البركة  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أخبر  وقــد 
ومسلم  الــبــخــاري   فــرو إلحاح ،  وال  هٍ  ـــرَ شَ غــيــر  مــن  نــفــس  بــطــيــب  صــاحــبــه 
ا  ــذَ هَ إِنَّ  ــكِــيــمُ  حَ ــا  «يَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حزامگ :  بــن  حكيم  حــديــث  مــن 
هُ  ــذَ أَخَ ــنْ  مَ وَ  ، فِيهِ ــهُ  لَ كَ  ــورِ بُ سٍ  نَفْ ةِ  ــاوَ ــخَ بِــسَ هُ  ــذَ أَخَ نْ  مَ فَ  ، ةٌ ــوَ ــلْ حُ ةٌ  ــرَ ــضِ خَ ــالَ  الْــمَ

. (٣)« بَعُ شْ يَ الَ  وَ لُ  أْكُ يَ ي  الَّذِ كَ  ، فِيهِ لَهُ  كْ  بَارَ يُ لَمْ  سٍ  نَفْ افِ  رَ بِإِشْ
قـــال   ، ق  مـــــفـــــارَ ومــــتــــاع  ئــــــل  زا عـــــرض  لــــمــــال  ا أن  أخــــبــــرڬ  وقـــــد 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  ﴿  : تعالى 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B
 ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

[الحديد] .  ﴾  b  a  `  _  ^

(٣٦/٣٩) ، برقم ٢٣٦٢٥ ؛ وقال محققوه : إسناده جيد .   (١)
(٢٠٨/١٤) ، برقم ٨٥٢١ ؛ وقال محققوه : إسناده حسن .   (٢)

ص٢٨٧ برقم ١٤٧٢ ، وصحيح مسلم ص ٣٩٨ برقم ١٠٣٥ .   (٣)



٦٦
أن  مـــــالـــــكگ :  بـــــن  أنــــــس  حــــديــــث  مـــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
هُ  تْبَعُ يَ  : دٌ احِ وَ هُ  عَ مَ بْقَى  يَ وَ نَانِ  اثْ عُ  جِ يَرْ فَ  ، ةٌ ثَ ثَالَ يِّتَ  الْمَ تْبَعُ  «يَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

. (١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ
قــد  فـــإنـــه  ا ،  كثيرً مـــــاالً  رزق  مــــن  أن  ويـــظـــن  يغلط ،  الــــنــــاس  وبـــعـــض 
الــدنــيــا  فـــإن  كذلك ،  لــيــس  واألمــــر  له !  ـــه  الـــلَّ مــحــبــة  عــلــى  دلــيــل  وهـــو  ـــــق :  فِّ وُ
اإلنسان ،  عــن  هــذا  ــه  الــلَّ ذكــر  وقــد  يحب ؛  ال  ومــن  يــحــب  مــن  يعطيها اللَّه 

 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  قــال  ظن ،  كــمــا  لــيــس  األمــر  أن  وأخــبــر 
Ë ﴾ [المؤمنون] .  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  وقــــــــــال 
 ﴾ { z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

[الفجر] .
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٢٤٨ برقم ٦٥١ ، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ برقم ٢٩٦٠ .  (١)

٦٦Ÿ^€÷] <Ìflj <IT



٦٧

الكلمة التاسعة
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اللَّه ،  رســــول  عــلــى  والـــســـالم  والـــصـــالة  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ الــحــمــدُ 
عبده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  له ،  شــريــك  ال  وحـــده  ــه  الــلَّ إال  إلــه  ال  أن  وأشــهــد 

وبعد : ورسوله ، 
فتنة  الحياة :  هذه  في  المسلم  يواجهها  التي  العظيمة  الفتن  من  فإن 
األمــاكــن  وفـــي  الــطــرقــات  وفـــي  الــســوق  فــي  الــفــتــنــة تــواجــهــه  وهـــذه  النساء ، 
تعالى :  قـــال  اإلعــــالم ،  وســائــل  وفـــي  والــمــجــالت  الــجــرائــد  وفـــي  العامة ، 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

» ﴾ [آل عمران].  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥
ومسلم  الــبــخــاري   رو النساء ،  فــتــنــة  مــن  أمــتــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  حــذر  وقــد 
ـــتُ  كْ ـــرَ تَ ــــا  «مَ قــــال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدريگ :  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مـــن 

. (١)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  أَضَ  ، فِتْنَةً ي  بَعْدِ
النساء ،  فــي  كــانــت  إســرائــيــل  بــنــي  فــتــنــة  أول  أن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أخــبــر  وقــد 
فـــــرو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي ســعــيــد الــــخــــدريگ : أن 
يَنْظُرُ  فَ ا  فِيهَ مْ  كُ لِفُ تَخْ سْ مُ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  ، ةٌ رَ ضِ خَ ةٌ  وَ لْ حُ يَا  نْ الدُّ «إِنَّ  قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

ص ١٠١٠ ، برقم ٥٠٩٦ ، وصحيح مسلم ص ١٠٩٥ ، برقم ٢٧٤٠ .   (١)

الكلمة التاسعة



٦٨
ائِــيــلَ  ــرَ ــنِــي إِسْ ــنَــةِ بَ لَ فِــتْ وَّ ــإِنَّ أَ ، فَ ــاءَ ــوا الــنِّــسَ ــقُ اتَّ ــيَــا وَ نْ ــوا الــدُّ ــقُ ــاتَّ ؟ فَ ــونَ ــلُ ــمَ ــعْ ــيْــفَ تَ كَ

. (١)« اءِ النِّسَ فِي  انَتْ  كَ
الــذيــن  الــســبــعــة  مــن  الفتنة :  هـــذه  عــلــى  الــصــابــر  أن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وأخــبــر 
هريرةگ :  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو ظله ،  في  اللَّه  يظلهم 
 ، « هُ ظِلُّ إِالَّ  ـــلَّ  ظِ الَ  مَ  ــــوْ يَ ـــهِ  ظِـــلِّ فِـــي  ـــهُ  الـــلَّ ــمُ  ــهُ ــلُّ ــظِ يُ ـــةٌ  ـــعَ ـــبْ «سَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــــي  إِنِّ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــــالٍ ـــــمَ جَ وَ ـــبٍ  ـــصِ ـــنْ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ ـــــــرَ امْ ـــهُ  ـــتْ ـــبَ ـــلَ طَ ــــــلٌ  جُ «رَ منهم :  وذكــــر 
والجمال  المنصب  ذات  « وخصَّ  عياض :  القاضي  قال  »(٢) ؛  هَ افُ اللَّ أَخَ
ال  والجمال ،  للمنصب  جامعة  وهي  حصولها ،  وعسر  فيها  الرغبة  لكثرة 
التوصل  مشاق  عن  أغنت  قد  لذلك ،  طالبة  نفسها  إلى  داعية  وهي  سيما 
إلى  دعــت  وقــد   - تعالى  ــه  الــلَّ لــخــوف  عنها  فالصبر  ونحوها ؛  مــراودة  إلــى 
نــفــســهــا مـــع جــمــعــهــا الــمــنــصــب والــجــمــال - : مـــن أكــمــل الــمــراتــب وأعــظــم 
هي  المنصب :  وذات  ظله ،  في  اللَّه  يظله  أن  عليه  اللَّه  فرتَّب  الطاعات ، 
وأمــثــالــه - :  هــذا  فــي  تــعــالــى -  قــال  الشريف »(٣) ؛  والــنــســب  الــحــســب  ذات 
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

[النازعات].
ــــه الــــكــــريــــم ابـــن  وقــــــــدوة هــــــذا الــــصــــابــــر عـــلـــى فـــتـــنـــة الــــنــــســــاء : نـــبـــي الــــلَّ
بــن  إســـحـــاق  بـــن  يـــعـــقـــوب  بـــن  يـــوســـف  الـــكـــريـــم:  الكريم ابن  ابــــن  الـــكـــريـــم 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قال تعالى :  إبراهيمپ ، 
ص ١٠٩٦ ، برقم ٢٧٤٢ .   (١)

ص ٢٧٧ ، برقم ١٤٢٣ ، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ ، برقم ١٠٣١ .   (٢)
صحيح مسلم بشرح النووي (١٢٢/٣) .   (٣)

٦٨^äfl÷] <Ìflj <IU
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أن  عــلــى  الــســجــن  آثـــر  يــوســفگ  إن  بــل  ; ﴾ [يوسف] ،   :

 a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى :  قــال  الفتنة ،  لــهــذه  ينقاد 
قــال  [يــــوســــف] ،   ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
الــعــفــاف  مـــن  يـــقملسو هيلع هللا ىلص  ـــدِّ الـــصِّ يـــوســـف  عـــن  ـــهچ  الـــلَّ ذكــــر  القيم : « وقــــد  ابــــن 
فــي  يــجــتــمــع  لــــم  حـــقـــه  فــــي  اجـــتـــمـــع  الـــــذي  الــــداعــــي  فــــإن  يكون ،  مــــا  أعـــظـــم 
ــا  عــزبً وكــــان  الشهوة ،  مـــركـــب  والـــشـــبـــاب  شـــابـــا  كـــان  فـــإنـــهملسو هيلع هللا ىلص  غيره ،  حـــق 
ــا عــن أهــلــه ووطــنــه والــمــقــيــم بــيــن أهله  لــيــس عــنــده مــا يعوضه ، وكـــان غــريــبً
تغرب  فــإذا  عيونهم ،  من  فيسقط  به  يعلموا  أن  منهم  يستحي  وأصحابه ، 
يأنف  مما  يأنف  ال  والعبد  المملوك ،  صــورة  في  وكــان  المانع ،  هــذا  زال 
ذلــك  مـــع  والــــداعــــي  وجمال ؛  مــنــصــب  ذات  الــــمــــرأة  وكـــانـــت  الحر ،  مــنــه 
أقــــو مـــن داعــــي مـــن لــيــس كذلك ، وكـــانـــت هـــي الــمــطــالــبــة فـــيـــزول بــذلــك 
الطلب  مع  وزادت  اإلجابة ،  عدم  من  وخوفه  وطلبه  الرجل  تعرض  كلفة 
لتعلم  واالختبار  االمتحان  ظن  معها  يزول  التي  والمراودة  التامة  الرغبة 
وقت  تعرف  بحيث  وبيتها  سلطانها  محل  في  وكانت  فجوره ،  من  عفافه 
األبواب  تغليق  ذلك  مع  وزادت  العيون ،  تناله  ال  الذي  ومكانه  اإلمكان 
كله  هــذا  ومــع  والرهبة ،  بــالــرغــبــة  وأتــتــه  بغتة ،  عــلــى  الــداخــل  هــجــوم  لــتــأمــن 
وهذا  كله ،  ذلك  على  سيدها  وحق  اللَّه  حق  م  وقــدَّ يطعها ،  ولم  للَّه  عفَّ 

حاله ؟ »(١) . تكون  كيف  يعلم  لم  سواه  به  ابتلي  لو  أمر 
الشاعر: قال 

بدائع التفسير (٤٤٥/٢ - ٤٤٦) .   (١)



٧٠
بــــــــــــــعُ ـــــــقُ أَرْ روادعُوإنــــــــــــي لــــتــــنــــهــــانــــي خـــــــالئ ـــحـــشِ فــيــهــا لــلــكــريــم  عـــن الـــفُ
ـــعُحـــــــيـــــــاءٌ وإســــــــــــــــالمٌ وشـــــــيـــــــبٌ وعـــــفـــــةٌ ومـــــا الـــــمـــــرءُ إال مــــا حـــبـــتـــهُ الـــطـــبـــائِ

ــه عــلــى هــو النفس : من  والــصــبــر عــلــى هــذه الــفــتــنــة وإيــثــار رضــا الــلَّ
 ¾  ½  ¼﴿ تعالى :  قـــال  ربه ،  إلـــى  الــعــبــد  تــقــرب  الــتــي  األعــمــال  أفــضــل 

Ê﴾ [النازعات].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
أن  عمرک :  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  اإلمــــامــــان   رو
ارٍ  غَ إِلَــى  ا  وْ ــأَوَ فَ  ، طَرُ الْمَ ــمُ  هُ ــذَ أَخَ نَ  وْ شَّ تَمَ يَ رٍ  فَ نَ ةُ  ثَ ثَالَ ا  يْنَمَ «بَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
 ، مْ يْهِ لَ عَ انْطَبَقَتْ  فَ بَلِ  الْجَ نَ  مِ ةٌ  رَ خْ صَ مْ  هِ ارِ غَ مِ  فَ لَى  عَ طَّتْ  انْحَ فَ  ، بَلٍ جَ فِي 
هَ  اللَّ وا  عُ ادْ فَ  ، هِ لِلَّ ةً  الِحَ صَ ا  وهَ تُمُ لْ مِ عَ االً  مَ عْ أَ وا  انْظُرُ  : لِبَعْضٍ مْ  هُ بَعْضُ الَ  قَ فَ
ــتْ لِــيَ  ــانَ ـــهُ كَ ــمَّ إِنَّ ــهُ : الــلَّ ـــمْ هُ ـــدُ حَ ــالَ أَ ــقَ ، فَ ــمْ ــنْــكُ ــا عَ ــهَ جُ ــرُ ــفْ ــهَ يَ ــلَّ الــلَّ ــعَ ــا لَ ــالَــى بِــهَ ــعَ تَ
ــا  ــهَ ــسَ ــفْ ــا نَ ــهَ ــيْ ــتُ إِلَ ــبْ ــلَ طَ ، وَ ــاءَ ــسَ ـــالُ الــنِّ جَ ــبُّ الـــرِّ ــحِ ــا يُ ــدِّ مَ ــأَشَ ــا كَ ــهَ ــتُ ــبْ ــبَ حْ ـــمٍّ أَ ــةُ عَ ــنَ ابْ
ا،  بِهَ ا  ئْتُهَ فَجِ ينَارٍ  دِ ئَةَ  مِ عْتُ  مَ جَ تَّى  حَ بْتُ  تَعِ فَ  ، يــنَــارٍ دِ ئَةِ  بِمِ ا  آتِيَهَ تَّى  حَ بَتْ  أَ فَ
مَ  اتَ الْخَ تَحِ  فْ تَ الَ  وَ  ، ــهَ الــلَّ ــقِ  اتَّ  ، ــهِ الــلَّ ــبْــدَ  عَ ــا  يَ  : ــالَــتْ قَ ا  يْهَ لَ جْ رِ ــيْــنَ  بَ ــتُ  ــعْ قَ وَ ا  لَمَّ فَ
 ، ــكَ ــهِ جْ وَ اءَ  تِغَ ابْ لِــكَ  ذَ لْتُ  عَ فَ ــي  نِّ أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ ــإِنْ  فَ ا،  نْهَ عَ تُ  مْ قُ فَ  ! هِ قِّ بِحَ إِالَّ 

الحديث .  (١)« مْ لَهُ جَ  رَ فَ فَ  ، ةً جَ رْ فُ ا  نْهَ مِ لَنَا  جْ  رُ افْ فَ
والعفة ،  بالصبر  النكاح  يستطيعوا  لم  الذين  المؤمنين  اللَّه  أمر  وقد 
 ﴾ ? >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تعالى :  قـــــال 

. [٣٣ [النور : 
والنكاح  الفرج  وحفظ  البصر  غض  النساء :  فتنة  دفــع  أسباب  ومــن 

ص ٤١٣ برقم ٢٢١٥ ، وصحيح مسلم ص١٠٩٦ برقم ٢٧٤٣ .   (١)

٧٠^äfl÷] <Ìflj <IU



٧١
 S  R  Q  P  O  N ﴿ تــــعــــالــــى :  قـــــــال  الــــــحــــــالل ، 

_ ﴾ [النور] .  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U T
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مسعودگ :  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ةَ - أي الـــنـــكـــاح –  ـــــاءَ ـــــبَ ـــمُ الْ ـــكُ ـــنْ ــــاعَ مِ ــــطَ ــــتَ ـــــنِ اسْ ـــبَـــابِ مَ ـــرَ الـــشَّ ـــشَ ـــعْ ـــــا مَ قـــــال : «يَ

. (١)« جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ أَحْ وَ رِ  بَصَ لِلْ ضُّ  أَغَ هُ  إِنَّ فَ  ، جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ
الشاعر: قال 

رِكــــلُّ الـــــحـــــوادثِ مـــبـــدأهـــا مـــن الــنــظــرِ الــشــرَ رِ  غَ مستصْ مــن  الــنــارِ  ومــعــظــمُ 
ـــا ـــهَ ـــقـــلـــبُ يُ عــــيــــن  ذا  دام  مـــــا  طَرِوالـــــــمـــــــرءُ  فِي أعين الغيد موقوفٌ على الخَ
صاحبِها قلب  فــي  فتكتْ  نــظــرةٍ  ـــــرِكــم  تَ سٍ وال وَ ـــــــوْ ــــكَ الـــســـهـــام بـــال قَ ــــتْ فَ
ه ه مــــــــا ضــــــــــرَّ خـــــــاطـــــــرَ ــــــــرُّ نـــــــــاظـــــــــرُ ال مــــرحــــبــــاً بـــــســـــرور عـــــــاد بـــالـــضـــرريــــــــسُ

 رو فرجه ،  حــفــظ  لــمــن  ـــا  ثـــوابً الــجــنــة  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســــول  جــعــل  وقــــد 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  سعدگ :  بـــن  ســهــل  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري 
. (٢)« نَّةَ الْجَ لَهُ  نْ  مَ أَضْ  ، يْهِ لَ جْ رِ يْنَ  بَ ا  مَ وَ يَيْهِ  لَحْ يْنَ  بَ ا  مَ لِي  نْ  مَ يَضْ نْ  «مَ قال : 

محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 
أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص١٠٠٥ برقم ٥٠٦٦ ، وصحيح مسلم ص ٥٤٩ برقم ١٤٠٠ .   (١)
ص ١٢٤٣ ، برقم ٦٤٧٤ .   (٢)
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٧٣

الكلمة العاشرة

^ÈfiÇ÷] <Ìflj

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

الدنيا ،  فــتــنــة  منها :  ورســـولـــه  ـــه  الـــلَّ حـــذر  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الــفــتــن  فــمــن 
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ تعالى :  قــــال 
 ﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  â á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û

[الكهف] .
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ تعالى :  وقــال 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B  A
 ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

b ﴾ [الحديد] .  a  `  _
الدنيا . فتنة  من  باللَّه  يتعوذ  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكان 

األودي  ميمون  بن  عمرو  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   فــرو
الغلمان  الــمــعــلــم  يــعــلــم  كــمــا  الكلمات ،  هـــؤالء  بــنــيــه  يــعــلــم  ســعــد  كــان  قال : 
الصالة :  دبــــر  مــنــهــن  يــتــعــوذ  كــــان  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســـــول  إن  ويقول :  الكتابة ، 
 ، ــرِ ــمُ ــعُ لِ الْ ذَ رْ دَّ إِلَـــى أَ رَ نْ أُ ــــوذُ بـِـكَ أَ عُ أَ ، وَ ــنِ ــبْ ــجُ ــنَ الْ ـــوذُ بـِـكَ مِ عُ ـــي أَ ــمَّ إِنِّ ــهُ «الــلَّ

الكلمة العاشرة



٧٤
. (١)« بْرِ الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِتْنَةِ  نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ

تعالى :  قــال  وفتنتها ،  الدنيا  إلــى  التطلع  عــن  نبيهملسو هيلع هللا ىلص  ــه  الــلَّ نهى  وقــد 
 ,  + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
تعالى :  وقــال   . [٢٨ [الكهف :   ﴾ 4 3  2  1  0  /  .  -

 {  z y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
ے ﴾ [طه] .  ~  }  |

لــهــوان  ذلــك  إنــمــا  الدنيا ،  نــعــم  مــن  الــكــفــار  يعطيه  مــا  أن  تــعــالــى  وبــيَّــن 
 "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  وفتنةً ،  لــهــم  وابـــتـــالءً  وحقارتها ،  عــنــده  الــدنــيــا 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & %  $  #
 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  وقــال  [التوبة] .   ﴾ 3  2  1

Ë ﴾ [المؤمنون] .  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تعالى :  وقـــال 
 "  !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 0 /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #

5 ﴾ [الزخرف] .  4  3  2  1
أن  ســــعــــدگ :  بــــن  ســـهـــل  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   رو
قَى  سَ ــا  مَ  ، ةٍ بَعُوضَ ــنَــاحَ  جَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ لُ  ــدِ ــعْ تَ يَا  نْ الدُّ ــتِ  ــانَ كَ ــوْ  «لَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

. (٢)« اءٍ مَ ةَ  بَ رْ شَ ا  نْهَ مِ ا  افِرً كَ
ص ٥٤٥ ، برقم ٢٨٢٢ .   (١)

ص ٣٨٣ ، برقم ٢٣٢٠  ، قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.  (٢)

٧٤^ÈfiÇ÷] <Ìflj <IML



٧٥
نَّ  أَ جـــــــــابـــــــــرگ :  حـــــــديـــــــث  مــــــــن  صـــــحـــــيـــــحـــــه  فــــــــي  مـــــســـــلـــــم   ورو
ــهُ  ــتَ ــفَ ــنَ كَ ـــاسُ  الـــنَّ وَ  ، ـيَــةِ ــالـِ ــعَ الْ ــضِ  ــعْ بَ ـــنْ  مِ ــــالً  اخِ دَ ــوقِ  ـالــسُّ بـِ ـــرَّ  مَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
ــهُ  لَ ــاوَ ــنَ ــتَ ، فَ ــيِّــتٍ ـــكَّ (أي : صــغــيــر األذنــيــن) مَ سَ يٍ أَ ـــدْ ــرَّ بِـــجَ ــمَ )، فَ ــهُ ــبَ (أي : جــانِ
بُّ  نُحِ ا  مَ وا:  الُ قَ فَ ؟»  ــمٍ هَ رْ بِــدِ لَــهُ  ا  ــذَ هَ نَّ  أَ بُّ  يُحِ ــمْ  ــكُ يُّ «أَ  : ــالَ قَ مَّ  ثُ  ، نِــهِ ذُ بِــأُ ذَ  أَخَ فَ
ــوْ  ــهِ لَ الــلَّ ــوا: وَ ــالُ ؟» قَ ــمْ ــكُ ــهُ لَ نَّ ــبُّــونَ أَ ــحِ تُ : «أَ ــالَ ؟ قَ ــنَــعُ بِــهِ ــصْ ــا نَ مَ ، وَ ءٍ ــيْ ــنَــا بِــشَ ــهُ لَ نَّ أَ
هِ  اللَّ وَ «فَ ملسو هيلع هللا ىلص:  الَ فَقَ ؟!  يِّتٌ مَ وَ  هُ وَ يْفَ  فَكَ كُّ  أَسَ هُ  َنَّ ألِ ؛  فِيهِ يْبًا  عَ انَ  كَ يا  حَ انَ  كَ

. (١)« مْ يْكُ لَ عَ ا  ذَ هَ نْ  مِ هِ  اللَّ لَى  عَ نُ  وَ هْ أَ يَا  نْ لَلدُّ
البخاري   فرو وزخرفها ،  الدنيا  فتنة  من  أمته  النبيملسو هيلع هللا ىلص  حذر  وقد 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عوفگ :  بن  عمرو  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
ــمُ  ــيْــكُ ــلَ ــطَ عَ ــبْــسَ نْ تُ ــى أَ ــشَ ــكِــنِّــي أَخْ لَ ، وَ ــمْ ــيْــكُ ــلَ ــى عَ ــشَ ــرَ أَخْ ــقْ ــفَ ــا الْ ــهِ مَ الــلَّ ــوَ قال : «فَ
ــا،  ــوهَ ــسُ ــافَ ــنَ ــا تَ ــمَ ــا كَ ــوهَ ــسُ ــافَ ــنَ ــتَ ، فَ ــمْ ــكُ ــلَ ــبْ ـــانَ قَ ـــنْ كَ ــى مَ ــلَ ــتْ عَ ــطَ ــسِ ــا بُ ــمَ ــيَــا، كَ نْ الــدُّ

. (٢)« مْ تْهُ لَكَ هْ أَ ا  مَ كَ مْ  كُ لِكَ هْ تُ وَ
الشافعي۴: قال 

ــــــــــطــــــــــنَــــــــــا فُ عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاداً  ــــــــــــــه  لــــــــــــــلَّ ــــتــــنــــاإن  تـــــــركـــــــوا الــــــدنــــــيــــــا وخــــــــافــــــــوا الــــفِ
ــــــوا ــــــمُ ــــــا عــــــلِ وا فـــــيـــــهـــــا فــــــلــــــمَّ ــــــــــــــرُ ــــــــــــــظَ ـــــــــــانَ ـــــــــــنَ طَ ـــــــــــــيٍّ وَ أنـــــــــهـــــــــا لــــــيــــــســــــت لِـــــــــــــحَ
وا ــــــــــــجــــــــــــةً واتــــــــــــــخــــــــــــــذُ ـــــاجـــــــعـــــــلـــــــوهـــــــا لُ ـــــنَ ـــــفُ ــــــــحَ األعـــــــــمـــــــــالِ فــــيــــهــــا سُ صــــــــالِ

المعري: حصينة  أبي  ابن  وقال 
زائـــــــــــــلٍ كـــــــظـــــــل  أو  نـــــــــــــوم  عُأحـــــــــــــــــــالمُ  ــــــــدَ ــــــــخْ يُ ال  بـــمـــثـــلـــهـــا  الــــلــــبــــيــــب  إن 

ص ١١٨٧ ، برقم ٢٩٥٧ .   (١)
ص ٧٦٢ ، برقم ٤٠١٥ ، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ ، برقم ٢٩٦١ .   (٢)



٧٦
 فــرو وفتنتها ،  الــدنــيــا  عــن  ا  ـــعـــدً بُ الــنــاس  أكــثــر  مــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وكـــان 
ــــه بــــن مـــســـعـــودگ قــــــال : نـــام  الــــتــــرمــــذي فــــي ســـنـــنـــه مــــن حــــديــــث عـــبـــد الــــلَّ
اللَّه ،  رســــول  يـــا  فقلنا :  جنبه ،  فـــي  أثـــر  وقـــد  فــقــام  حــصــيــر  عــلــى  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
إِالَّ  ــا  ــيَ نْ الــدُّ فِـــي  ـــا  نَ أَ ـــا  مَ ــا؟!  ــيَ نْ ــلــدُّ لِ ـــا  مَ وَ لِـــي  ـــا  «مَ فقال :  وطاءً ،  لــك  اتــخــذنــا  لــو 

ا»(١) . هَ كَ رَ تَ وَ احَ  رَ مَّ  ثُ ةٍ  رَ جَ شَ تَ  تَحْ تَظَلَّ  اسْ اكِبٍ  رَ كَ
مــشــربــة  إلــــى  صــعــد  گ  أنــــه  عمر :  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
بجنبه ،  أثــر  قــد  حصير  رمــال  على  فــرآه  نسائه ،  مــن  آلــىملسو هيلع هللا ىلص  لما  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
هما  فيما  وقيصر   كسر هذا  اللَّه  رسول  يا  وقال :  بالبكاء  عيناه  فابتدرت 
فجلس  متكئًا ،  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســول  وكــان  خلقه ؛  مــن  ــه  الــلَّ صــفــوة  وأنــت  فيه ، 
مٌ  ــوْ قَ ــئِــكَ  ولَ «أُ قالملسو هيلع هللا ىلص :  ثــم  ؟! »  طَّابِ الْخَ ــنَ  ابْ ــا  يَ ــتَ  نْ أَ ــكٍّ  شَ فِــي  وَ  «أَ وقال : 
نْ  أَ ــى  ضَ ــرْ تَ ــــا  مَ «أَ رواية :  وفــي  يَا» ،  نْ الدُّ ــيَــاةِ  الْــحَ فـِـي  ــمْ  ــهُ ــاتُ ــبَ ــيِّ طَ ــمْ  ــهُ لَ ــتْ  ــلَ ــجِّ عُ

؟! »(٢) . ةُ رَ خِ اآلْ لَنَا  وَ يَا  نْ الدُّ مُ  لَهُ ونَ  تَكُ
فناء ،  وآخـــرهـــا  وهـــو يــصــف الــدنــيــا - : أولــهــا عــنــاء  عــلــيگ -  قـــال 
ندم ،  حرص  ومن  أمن ،  فيها  صح  من  عقاب ،  وحرامها  حساب ،  حاللها 
سعى  (أي  ســاعــاهــا  ومــن  حزن ،  فيها  افتقر  ومــن  فتن ،  فيها  استغنى  ومــن 
بها  نــظــر  ومــن  أعمته ،  إلــيــهــا  نــظــر  ومــن  أتته ،  عنها  قــعــد  ومــن  فتنته ،  إلــيــهــا) 

: التهامي  الحسن  أبو  الشاعر  قال  رته ،  بصَّ بها)  اعتبر  (أي 
هـــا ـــريـــدُ رٍ وأنــــــتَ تُ ـــتْ عــلــى كــــــدَ ـــعَ ـــبِ ــــــــــــــدارِطُ ـــــــــنَ األقـــــــــــــــذاءِِ واألكْ ــــــفــــــواً مِ صَ

ص ٣٨٩ ، برقم ٢٣٧٧ ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .   (١)
ص٩٦٩ ، برقم ٤٩١٣ ، وصحيح مسلم ص ٥٩٣ ، برقم ١٤٧٩ .   (٢)

٧٦^ÈfiÇ÷] <Ìflj <IML



٧٧
 فرو وزينتها ،  الدنيا  من  بالتقلل  أصحابه  يوصي  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
ـــه بـــن عـــمـــرک قـــــال : أخـــذ  الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عـــبـــد الـــلَّ
ـرُ  ــابـِ عَ وْ  أَ يـــبٌ  ـــرِ غَ ـــكَ  نَّ ـــأَ كَ ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ فِـــي  ــــنْ  «كُ فقال :  بــمــنــكــبــي  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســـول 
المساء ،  تــنــتــظــر  فــال  أصــبــحــت  « إذا  يقول :  عــمــرک  ابـــن  وكـــان  » ؛  بِيلٍ سَ
ومـــن  لمرضك ،  صــحــتــك  مـــن  وخــــذ  الصباح ،  تــنــتــظــر  فـــال  أمـــســـيـــت  وإذا 

لموتك »(١) . حياتك 
ابن   فــرو الكريم ،  النبوي  التوجيه  بــهــذا  يــأخــذون  الصحابة  وكــان 
مـــاجـــه فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث أنــــس بـــن مـــالـــكگ قــــال : اشــتــكــى ســلــمــان 
قــد  ألـــيـــس  أخــــي !  يـــا  يــبــكــيــك  مـــا  سعد :  لـــه  فـــقـــال  يبكي ،  فــــرآه  ســعــد  فـــعـــاده 
أبــكــي  مــــا  سلمان :  قـــــال  أليس ؟  أليس ؟  ـــــهملسو هيلع هللا ىلص ؟ !  الـــــلَّ رســــــول  صـــحـــبـــت 
رسول  ولكن  لآلخرة ،  كراهية  وال  للدنيا  ضنا  أبكي  ما  اثنتين  من  واحدة 
إليك ؟  عهد  وما  قال :  تعديت ،  قد  إال  أراني  فما  ا  عهدً إلي  عهد  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص 
قــد  إال  رانــــــي  أُ وال  الـــراكـــب  زاد  مــثــل  أحـــدكـــم  يــكــفــي  عــهــد إلــــيِّ أنــــه  قــــال : 
من  ــا  درهــمً وعــشــريــن  بــضــعــة  إال  تــرك  مــا  أنــه  فبلغني  ثابت :  قــال  تعديت ، 

. (٢) عنده  كانت  نفقة 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٢٣٢ ، برقم ٦٤١٦ .   (١)
ماجه  ابــن  سنن  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،  ٤١٠٤ بــرقــم  ص٤٤٤   (٢)

(٣٩٢/٢ - ٣٩٣) برقم ٣٣١٢ . 
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الكلمة الحادية عشرة
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إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

ـــه ورســــولــــه : الــســخــريــة  فــــإن مـــن الـــصـــفـــات الـــذمـــيـــمـــة الـــتـــي ذمـــهـــا الـــلَّ
 ﴾ 6  5  4  3  2 ﴿ تــــعــــالــــى :  قــــــال  واحـــــتـــــقـــــارهـــــم ،  بــــالــــنــــاس 
قــال  صفاته ،  هـــذه  كــانــت  لــمــن  ووعــيــد  تــهــديــد  كــلــمــة  والويل :  [الهمزة] ، 
اليد  كتحريك  باإلشارة ؛  الناس  من  السخرية  هو  الهمز  المعلمي۴ : 
ا  رمــزً بالعين :  اإلشـــارة  أو  بالجنون ،  الــوصــف  إلــى  إشـــارة  الرأس :  قــرب 

ذلك . نحو  أو  لالستخفاف 
باسم  الشخص  كتسمية  بالقول ،  الــنــاس  مــن  السخرية  هــو  واللمز : 
الــتــعــريــض  أو  سيئة ،  بــخــلــيــقــة  اتــهــامــه  أو  مرض ،  أو  فــيــه  عــاهــة  عــلــى  يـــدل 

. (١) اهـ بذلك. 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ تعالى :  قـــــال 
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

. [١١ × ﴾ [الحجرات :  Ö

مكارم األخالق في القرآن الكريم ليحيى المعلمي ، ص٣٣٣ ، نقالً عن كتاب نضرة   (١)
النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم (٤٦٠٤/١٠).

الكلمة الحادية عشرة



٨٠
ـــه عـــمَّ بــنــهــيــه الــمــؤمــنــيــن عـــن أن يــســخــر  قـــال الـــطـــبـــري۴: « إن الـــلَّ
يسخر  أن  لــمــؤمــن  يــحــل  فــال  السخرية ،  مــعــانــي  بجميع  بــعــض  مــن  بعضهم 
في  ــا  أيــضً وقــال  ذلك »(١) ؛  لغير  وال  ركــبــه  لــذنــب  وال  لــفــقــره  ال  مــؤمــن  مــن 
ذلــك  تـــأويـــل  فـــي  األقـــــوال  « أولــــى   : ﴾ × Ö  Õ  Ô ﴿ تعالى :  قــولــه 
يتنابزوا  أن  المؤمنين  نهى  ذكره  تعالى  اللَّه  إن  يقال :  أن  بالصواب  عندي 
من  يــكــرهــه  بــمــا  صــاحــبــه  الــمــرء  دعـــاء  هــو  باأللقاب :  والــتــنــابــز  باأللقاب ، 
دون  األلقاب  بعض  به  يخصص  ولم  ذلك  بنهيه  اللَّه  وعمَّ  صفة ،  أو  اسم 
أو  يــكــرهــه  بــاســم  أخـــاه  يــنــبــز  أن  المسلمين :  مــن  ألحــد  جــائــز  فــغــيــر  بعض ، 

يكرهها »(٢) . صفة 
قــلــت  قــــالــــت :  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   رو
 - قصيرة  تعني  مسدد :  غير  قال   - وكذا  كذا  صفية  من  حسبك  للنبيملسو هيلع هللا ىلص : 
وحكيت  قالت :   « تْهُ جَ زَ لَمَ رِ  الْبَحْ اءِ  بِمَ تْ  جَ زِ مُ لَوْ  ةً  لِمَ كَ لْتِ  قُ دْ  «لَقَ فقال : 

ا»(٣) . ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لِي  نَّ  أَ وَ انًا،  إِنْسَ يْتُ  كَ حَ نِّي  أَ بُّ  أُحِ ا  «مَ فقال :  إنسانًا  له 
أبا  لقيت  قال :  ور  ــعــرُ الــمَ حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو
إني  فقال :  ذلك ،  عــن  فسألته  حلة ،  غالمه  وعلى  حلة  وعليه  بالربذة  ذر 
؟  هِ بِأُمِّ هُ  تَ يَّرْ عَ أَ  ، رٍّ ذَ ــا  بَ أَ ــا  «يَ النبيملسو هيلع هللا ىلص :  لي  فقال  ه ،  بأمِّ فعيَّرته  رجالً  سابَبتُ 
 ، مْ يكُ دِ يْ أَ تَ  تَحْ هُ  اللَّ مُ  هُ لَ عَ جَ  ، مْ لُكُ وَ خَ ــمْ  ــكُ انُ ــوَ إِخْ  ، لِيَّةٌ اهِ جَ فِيكَ  ؤٌ  ــرُ امْ ــكَ  إِنَّ

تفسير الطبري (٣٩٠/١١) .   (١)
تفسير الطبري (٢٩٣/١١) .   (٢)

داود  أبــي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٤٨٧٥ برقم   ، ٥٢٩ ص   (٣)
(٩٢٣/٣) برقم ٤٠٨٠.

٨٠‹‚Ö^œju]Ê<å^fl÷^e<ÌËÜ~ä÷]<‡¬<Í„fl÷]<IMM



٨١
الَ  وَ  ، بَسُ لْ يَ ا  مَّ مِ هُ  بِسْ لْيُلْ وَ  ، لُ أْكُ يَ ا  مَّ مِ هُ  يُطْعِمْ لْ فَ هِ،  ــدِ يَ تَ  تَحْ ــوهُ  أَخُ انَ  كَ نْ  مَ فَ
بالناس  والسخرية  »(١)؛  مْ ينُوهُ أَعِ فَ مْ  وهُ تُمُ فْ لَّ كَ ــإِنْ  فَ  ، مْ لِبُهُ غْ يَ ا  مَ مْ  وهُ فُ لِّ تُكَ
تعالى :  قــال  بهم ،  التشبه  عــن  نُهينا  وقــد  والمنافقين ،  الكفار  ســمــات  مــن 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

[التوبة] .  ﴾ Î  Í
يــســلــم  ال  الــمــنــافــقــيــن  صــفــات  مـــن  ـــا  أيـــضً « هذه  كثير۴ :  ابـــن  قـــال 
أحــــد مـــن عــيــبــهــم ولـــمـــزهـــم فـــي جــمــيــع األحـــــــوال ، حـــتـــى الـــمـــتـــصـــدقـــون ال 
بقليل  جــاء  وإن  راءٍ ،  مُ قالوا :  كثير  بمال  أحدهم  جــاء  إن  منهم ؛  يسلمون 

اهـ . هذا »(٢).  صدقة  عن  لغني  اللَّه  إن  قالوا : 
القيامة  يــوم  كــان  إذا  حتى  الغفلة ،  وتــورثــه  القلب  تميت  والسخرية 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ تعالى :  قــال  فعله ،  على  ر  وتحسَّ الساخر  نــدم 
Û ﴾ [الزمر] .  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

والـــســـخـــريـــة مـــن الـــنـــاس عــاقــبــتــهــا وخــيــمــة فـــي الـــدنـــيـــا واآلخـــــــرة ، فــي 
اللَّه ،  عــذاب  اآلخرة :  وفــي  به ،  ســخــر  مــا  بمثل  الــســاخــر  ــبــتَــلَــى  يُ قــد  الدنيا : 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ تعالى :  قــال 
Ö ﴾ [المطففين] .  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

 e  d  c  b  a  ` ﴿ تــــعــــالــــى :  وقــــــــال 
ص ٢٩ ، برقم ٣٠ .  (١)

تفسير ابن كثير (٢٤٧/٧) .   (٢)



٨٢
l ﴾ [األحزاب] .  k  j  i  h  g  f

الكفار :  عن  تعالى  قال  الشيطان ،  من  قريب  ربه  عن  بعيد  والساخر 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

a ﴾ [المؤمنون] .  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
واالستهزاء  السخرية  من  التحذير  هذا :  من  « يستفاد  القرطبي :  قال 
بهم  واالشتغال  عليهم ،  واإلزراء  لهم  واالحتقار  والمساكين ،  بالضعفاء 

اللَّهڬ »(١) . من  مبعد  ذلك  وأن  يعني ،  ال  فيما 
مــنــافٍ  عظيم ،  ذنـــب  بــالــنــاس  الــســخــريــة  أن  لنا :  يــتــبــيَّــن  م ،  تقدَّ ومــمــا 

واألدب . والمروءة  ين  للدِّ
المعاصر : وقتنا  في  االستهزاء  هذا  صور  ومن 

عن  والناهين  بالمعروف  واآلمرين  والمشايخ ،  بالعلماء  السخرية 
السيئة ،  باأللقاب  ولمزهم  والخير ،  الصالح  أهل  من  وغيرهم  المنكر ، 
نــص  وقــــد  عليهم ؛  الـــنـــكـــت  ـــى  تـــســـمَّ الـــتـــي  الـــمـــكـــذوبـــة  الـــقـــصـــص  وتـــألـــيـــف 
بالمعروف  اآلمــريــن  أو  الــعــلــمــاء  مــن  الــســاخــر  أن  عــلــى  العلم :  أهــل  بــعــض 
هذا  فــإن  لذاتهم ،  ال  لدينهم  منهم  يسخر  كــان  إذا  المنكر ،  عــن  والناهين 

 T  S ﴿ تعالى :  قــال  اإلسالم ،  دائـــرة  مــن  الــمــخــرج  الــكــفــر  مــن 
 _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W  V  U

h ﴾ [التوبة] . g  f  e  d  c  b  a  `

تفسير القرطبي (٩٥/١٥) .   (١)
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الــفــقــراء  أو  البالد ،  هـــذه  فـــي  الــمــقــيــمــيــن  بــالــعــمــال  الــســخــريــة  ومنها : 
الفالني ؛  الــبــلــد  أو  الــجــنــســيــة  مــن  هــذا  ألن  واحتقارهم :  الناس ،  وضــعــفــة 
على  رجــل  مــر  قال :  ســهــلگ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو
أن  خطب  إن  حري  قالوا :  ا؟ »  ذَ هَ فِي  ولُونَ  قُ تَ ا  « مَ فقال :  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
فمر  سكت ،  ثــم  قال :  يُستمع ،  أن  قــال  وإن  يُشفع ،  أن  شــفــع  وإن  ينكح ، 
حري  قالوا :  ا؟ »  ذَ هَ فِــي  ــولُــونَ  ــقُ تَ ا  « مَ فقال :  المسلمين ،  فــقــراء  مــن  رجــل 
يُستمع ،  ال  أن  قــال  وإن  يُشفع ،  ال  أن  شــفــع  وإن  يُنكح ،  ال  أن  خــطــب  إن 
ومــا  ا»(١) ؛  ـــــذَ هَ ــثْــلَ  مِ ضِ  َرْ األْ ءِ  ــــلْ مِ ـــنْ  مِ ــيْــرٌ  خَ ا  ــــذَ «هَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  رســـول  فــقــال 
قــال  منه !  ـــه  لـــلَّ وأتـــقـــى  خــيــر  مــنــه  ســخــر  الـــــذي  لــعــل  الساخر :  هــــذا  يـــــدري 

. [١٣ V ﴾ [الحجرات :  U  T  S  R  Q ﴿ تعالى : 
الغزنوي: محمود  قال 

ــهُ ــلَّ ـــن الــنــاسِ عَ ــلــقــاً مِ نَّ خَ ــرَ ــقِ ــحْ ي فــال تَ رِ ــــــــدْ ــــــــا تَ مَ ٰــــــــــهِ الـــعـــالـــمـــيـــنَ وَ لِـــــــــيُّ إِلَ وَ
 رَ نِ الوَ افٍ عَ هِ خَ نْدَ اللَّ رِ عِ دْ القدرِفذو القَ ليلةُ  مْ  هِ لْمِ عِ ــنْ  عَ يَتْ  فِ خَ اَ  مَ كَ

ومـــنـــهـــا الـــســـخـــريـــة بـــالـــجـــيـــران واألصـــــدقـــــاء واألقــــــــارب ، وقــــد يــكــون 
بــعــض  يــبــرز  فــقــد  الحسد ،  هـــو  واالحتقار :  الــســخــريــة  هـــذه  عــلــى  الــحــامــل 
فــيــســخــرون  دراسة ،  أو  عــلــم  أو  بــتــجــارة  أصدقائه :  أو  أقــاربــه  عــنــد  الــنــاس 
مسلم   رو الناس ؛  أعــيــن  مــن  ليسقطوه  المجالس ،  فــي  ويــلــمــزونــه  منه ، 
«الَ  قـــــــال :  الــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هـــــريـــــرةگ :  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي 
ــمْ  ــكُ ــضُ ــعْ بَ ــبِــعْ  يَ الَ  وَ وا،  ـــرُ ابَ ـــدَ تَ الَ  وَ ــوا،  ــضُ ــاغَ ــبَ تَ الَ  وَ ــوا،  ــشُ ــنَــاجَ تَ الَ  وَ وا،  ــدُ ــاسَ ــحَ تَ

ص ١٠٠٩ ، برقم ٥٠٩١ .   (١)



٨٤
، الَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ ـــو الْ ــلِــمُ أَخُ ــسْ ــمُ ـــا؛ الْ انً ـــوَ ! إِخْ ــهِ ــادَ الــلَّ ــبَ ـــوا عِ ـــونُ كُ ، وَ ــضٍ ــعْ ــعِ بَ ــيْ ــى بَ ــلَ عَ
ثَ  ــالَ ثَ هِ  رِ ــدْ صَ ــى  إِلَ يرُ  شِ يُ وَ ــنَــا»  هُ ــا  هَ   ــوَ الــتَّــقْ  ، هُ ــرُ ــقِ ــحْ يَ الَ  وَ لُــهُ  ــذُ ــخْ يَ الَ  وَ هُ  ظْلِمُ يَ
لَى  عَ لِمِ  سْ الْمُ لُّ  كُ  ، لِمَ سْ الْمُ اهُ  أَخَ رَ  قِ يَحْ نْ  أَ رِّ  الشَّ نَ  مِ ئٍ  رِ امْ بِ  سْ «بِحَ اتٍ  رَّ مَ

. (١)« هُ ضُ رْ عِ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  مُ دَ  : امٌ رَ حَ لِمِ  سْ الْمُ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٠٣٥ برقم ٢٥٦٤ .   (١)
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الكلمة الثانية عشرة

: Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

ª ﴾ [الحجر]  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
ــه والــصــالة والــســالم عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن ال إلــه  الــحــمــدُ لــلَّ

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــــال 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Ò ﴾ [الحجر] .  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
هــم  المتقون :   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿ تعالى :  قــولــه 
أي  وجنات :  والذنوب ،  الــمــعــاصــي  واجــتــنــبــوا  الـــطـــاعـــات  فــعــلــوا  الـــذيـــن 
تستره  أي  فيها :  مــن  تجن  ألنها  جنة  وسميت  لألشجار ،  جامعة  بساتين 

وأغصانها . أشجارها  لكثرة 
وهــذه  وعسل ،  ولبن ،  وخمر ،  ماء ،  األربعة :  األنــهــار  هــي  والــعــيــون 

 W  V ﴿ تعالى :  قـــال  واألشجار ،  الــقــصــور  تــحــت  مــن  تــجــري  األنـــهـــار 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X
 ﴾ z y  x  w  v  u  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j

. [١٥ [محمد : 

الكلمة الثانية عشرة



٨٦
داء  كــل  مــن  بــســالمــة  أي   ﴾ ̄  ®  ¬ تعالى :﴿ »  قــولــه 
وال  إخــــراج ،  مــن  تــخــشــوا  وال  وفزع ،  خـــوف  كــل  مــن  أي  وآمنين :  وآفة ، 
والــنــوم،  كــالــمــوت،  نقصانه ،  أو  فــيــه  أنــتــم  الـــذي  الــنــعــيــم  مــن  شـــيء  انــقــطــاع 
تعالى :  قــــال  كـــمـــا  المكدرات ،  وســـائـــر   ، والـــهـــم  والــــحــــزن،  والــــمــــرض، 
صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو [ق] ؛   ﴾ î  í  ì  ë  ê é  è ﴿
قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةک :  وأبــــي  الـــخـــدري  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مـــن 
الَ  فَ ا  يَوْ تَحْ نْ  أَ مْ  لَكُ إِنَّ  وَ ا،  ــدً بَ أَ وا  مُ قَ تَسْ الَ  فَ وا  حُّ تَصِ نْ  أَ مْ  لَكُ إِنَّ  نَادٍ  مُ نَادِي  «يُ
ــوا  ــمُ ــنْــعَ تَ نْ  أَ ــمْ  ــكُ لَ إِنَّ  وَ ا،  ــــدً بَ أَ ــوا  مُ ــرَ ــهْ تَ ــالَ  فَ ــوا  ــبُّ ــشِ تَ نْ  أَ ــمْ  ــكُ لَ إِنَّ  وَ ا،  ــــدً بَ أَ ــوا  ــوتُ ــمُ تَ

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ لُهُڬ :  وْ قَ لِـــكَ  ـــذَ فَ ا،  ــــدً بَ أَ ــوا  ــأَسُ ــبْ تَ ـــالَ  فَ
فــي  الـــنـــاس  لــجــمــيــع  مــطــلــب  واألمــــن  Ü ﴾ [األعــــــــراف]»(١)؛   Û  Ú
تكتمل  حتى  آمنين ،  الجنة :  أهل  عن  تعالى  قال  ولذلك  واآلخرة ،  الدنيا 

والفرحة . السعادة 
الصلت: بن  أميه  قال 

قٍ ـــــــــدْ ارِ صِ ـــــونَ بِــــــــــــــدَ ـــــقُ ـــــتَّ ــــــــــــــلَّ الـــــمُ حَ لِوََ ـــــــالَ ـــــــتَ الـــــــظِّ ـــــــحْ ــــــــشٍ نــــــاعــــــمٍ تَ ــــــــيْ عَ وَ
ـــــنَّـــــوا ـــــمَ ـــــــــا تَ ـــــون ومَ ـــــهُ ـــــتَ ـــــشْ ـــــــا يَ ـــــــمْ مَ ـــــــهُ ــــــالِلَ ــــــمَ ـــــا والــــــكَ احِ فِـــــيـــــهَ ــــــــــــــــــــرَ ـــــــــنَ األَفْ مِ

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قـــــولـــــه 
تــعــالــى  فــبــيَّــن  والعداوة ،  الــحــقــد  هـــو  الغل :  [الحجر] ،   ﴾ »  º
في  الغل  من  الجنة  أهل  صدور  في  ما  نزع  أنه  الكريمة :  اآلية  هذه  في 
تــحــتــهــم  مــن  تــجــري  أنــهــم  وزاد  الــمــعــنــى  هــذا  وبــيَّــن  إخوانًا ،  كــونــهــم  حــال 

ص ١١٤٠ برقم ٢٨٣٧ .  (١)
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٨٧
 º  ¹  ¸  ¶  μ قوله :﴿ ´  فــي  وذلــك  الجنة ،  نــعــيــم  فــي  األنــهــار 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë

Ü ﴾ [األعراف] .  Û
قــال ابــن كثير : وهـــذا مــوافــق لــمــا فــي الــصــحــيــح مــن روايـــة قــتــادة من 
ـــصُ  ـــلُ ـــخْ «يَ قال :  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســــول  أن  الخدريگ :  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث 
ــصُّ  ــقَ ــيُ ، فَ ـــارِ الـــنَّ ــنَّــةِ وَ ــيْــنَ الْــجَ ةٍ بَ ـــرَ ـــنْـــطَ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ ـــنَ الـــنَّـــارِ فَ ـــنُـــونَ مِ مِ ـــؤْ ـــمُ الْ
وا  قُّ نُ وَ ــوا  بُ ــذِّ هُ ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  مْ  يْنَهُ بَ انَتْ  كَ ظَالِمُ  مَ بَعْضٍ  ــنْ  مِ مْ  هِ لِبَعْضِ

. (١)« نَّةِ الْجَ ولِ  خُ دُ فِي  مْ  لَهُ ذِنَ  أُ
ولــــمــــا دخـــــل عــــمــــران بــــن طـــلـــحـــة عـــلـــى عــــلــــيگ بـــعـــدمـــا فـــــرغ مــن 
يجعلني اللَّه  أن  ألرجــو  إنــي  وقال :  وأدنــاه  بــه  فرحب  الجمل ،  أصــحــاب 

 μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ فيهم :  تــعــالــى  ــه  الــلَّ قــال  الــذيــن  مــن  وأبـــاك 
الغل :  نــــزع  فــــي  والـــحـــكـــمـــة  [الحجر] ،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶
بــه  ويــضــيــق  الــقــلــوب  يــفــســد  الــغــل  فـــإن  والفرحة ،  الــســعــادة  تــكــتــمــل  حــتــى 
في  لــه  ــه  الــلَّ وأرســـل  محمدملسو هيلع هللا ىلص ،  نــبــيــنــا  صــدر  ــه  الــلَّ شــرح  ولــذلــك  الصدر ، 
قلبه ؛  وغــســال  والــحــقــد  الــغــل  مـــن  صــــدره  فـــي  مـــا  ونـــزعـــا  ين ،  ملَكَ صــغــره 
جـــديـــد  مــــثــــل  ســــريــــر  جــــمــــع  الــــــســــــرر :   ﴾ »  º  ¹  ¸ ﴿ قـــــولـــــه : 
قــال  للسرور ،  مــمــهــد  رفــيــع  مــكــان  فــكــأنــه  الــســرور  مــن  هــو  وقيل :  وجدد ، 
مــا  الــســريــر  والدر .  والــزبــرجــد  بــالــيــاقــوت  مــكــلــلــة  ســـرر  عــلــى  عباس :  ابـــن 

صحيح البخاري ص١٢٥٢ ، برقم ٦٥٣٥ .  (١)



٨٨
وهي  أيلة  إلى  عدن  بين  وما  بالشام ،  قرية  وهي  الجابية  إلى  صنعاء  بين 
ــه  الــلَّ وصــــف  وقــــد  الشام ،  يــلــي  مــمــا  األحـــمـــر  الــبــحــر  ســـاحـــل  عــلــى  مــديــنــة 
فقال :  (الموضونة) ،  وهــي:  الذهب  بقضبان  منسوجة  بأنها  السرر  هــذه 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿
[الواقعة] .  ﴾ Á  À

 N  M  L ﴿ تعالى :  كــقــولــه  الموضونة :المصفوفة ،  وقـــيـــل 
T ﴾ [الطور] .  S  R  Q  P O

 ﴾ n  m  l  k ﴿ تعالى :  قــــال  مرفوعة ،  الـــســـرر  هــــذه  ــــا  وأيــــضً
سبحانه :  وقال  p ﴾ [الواقعة] ،   o  n ﴿ تعالى :  وقال  [الغاشية] ، 

P ﴾ [الرحمن] .  O  N  M  L  K  J ﴿
بعض ،  قــفــا  إلـــى  بــعــضــهــم  يــنــظــر  ال  أي   : ﴾ º ﴿ تعالى :  قــولــه 
في  بينهم ،  فــيــمــا  أدبــهــم  وحــســن  واجــتــمــاعــهــم  تــزاورهــم  عــلــى  دلــيــل  وذلـــك 
ا له ، مــتــكــئــيــن عــلــى تــلــك الــســرر  كــون كــل مــنــهــم مــقــابــالً لــآلخــر ال مــســتــدبــرً

الجواهر . وأنواع  واللؤلؤ  بالفرش  المزينة 
 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعالى :  قــولــه 
يمسهم  ال  الــجــنــة  أهــل  أن  الــكــريــمــة  اآليـــة  هــذه  فــي  تــعــالــى  بــيَّــن  [الحجر] : 
النفي  ســيــاق  فــي  نــكــرة  و﴿ ¿ ﴾ :  واإلعياء ،  الــتــعــب  وهــو  نــصــب  فــيــهــا 
فــتــعــم كــل نصب ، فــدلــت اآليـــة عــلــى ســالمــة أهـــل الــجــنــة مــن جــمــيــع أنـــواع 

 g ﴿ تعالى :  فـــقـــال  سبحانه ،  الــمــعــنــى  هـــذا  وأكــــد  والمشقة ،  الــتــعــب 
 ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
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٨٩
حديث  من  الصحيحين  وفي  واإلعياء ،  التعب  هو  اللغوب  ألن  [فاطر] ؛ 
هِ  ــذِ هَ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ا  « يَ الَ :  قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيَّ يــلُ  ــبــرِ جِ ــى  تَ أَ قال :  هــريــرةگ  أبــي 
ــتــكَ  تَ ــيَ أَ ا هِ ـــإِذَ ابٌ ، فَ رَ ــامٌ أَو شَ ــعَ امٌ أَو طَ ـــاءٌ فِــيــهِ إِدَ ــا إِنَ ــهَ ــعَ ــت، مَ تَ ــد أَ ــةُ قَ يــجَ ــدِ خَ
بٍ ،  قَصَ مِن  نَّةِ  الجَ فِي  بِبَيتٍ  ا  رهَ بَشِّ وَ نِّي ،  مِ وَ ا  هَ بِّ رَ مِن  مَ  الَ السَّ ا  يهَ لَ عَ أ  اقرَ فَ

بَ »(١) . نَصَ الَ  وَ فِيهِ  بَ  خَ صَ الَ 
أهــل  أن  تــعــالــى  ـــن  بـــيَّ  : ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
انقطاع ،  بـــال  ا  أبــــــدً نــعــيــمــهــا  فـــي  دائــــمــــون  فـــهـــم  منها ،  يـــخـــرجـــون  ال  الـــجـــنـــة 

 ±  ° ﴿ تعالى :  كقوله  أخر ،  مــواضــع  فــي  المعنى  هــذا  سبحانه  وأوضــح 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالى :  وقــولــه  [الكهف] .   ﴾ Â  Á

اآليات . من  ذلك  غير  إلى  [ص] ، 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ تعالى :  قوله 
كما  لقولهملسو هيلع هللا ىلص ،  مــوازيــة  اآليــة  هــذه  [الحجر] ،   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï
نُ  مِ ؤْ الْمُ مُ  لَ عْ يَ «لَــوْ  هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــا  ـــافِـــرُ مَ ـــكَ ـــمُ الْ ـــلَ ـــعْ ـــــوْ يَ لَ ؛ وَ ـــــدٌ حَ ـهِ أَ ــنَّــتـِ ـجَ ـــعَ بـِ ـــمِ ـــا طَ ، مَ ـــةِ ـــوبَ ـــقُ ـــعُ ــــنَ الْ ـــهِ مِ ـــدَ الـــلَّ ـــنْ ـــا عِ مَ

. (٢)« دٌ أَحَ نَّتِهِ  جَ نْ  مِ نَطَ  قَ ا  مَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ نَ  مِ هِ  نْدَ اللَّ عِ
ــا بــيــن الــخــوف والـــرجـــاء والــرغــبــة  فــالــعــبــد يــنــبــغــي أن يــكــون قــلــبــه دائــمً
فإذا  المرض ،  في  منه  عليه  أغلب  الصحة  في  الخوف  ويكون  والرهبة ، 
نــظــر إلـــى رحــمــة ربـــه ومــغــفــرتــه وجـــوده وإحــســانــه أحـــدث لــه ذلـــك الــرجــاء 

ص ٧٢٦ برقم ٣٨٢٠ ، وصحيح مسلم ص٩٨٨ برقم ٢٤٣٢ .  (١)
ص ١١٠٢ ، برقم ٢٧٥٥ .  (٢)



٩٠
الخوف  له  أحدث  ربه  حقوق  في  وتقصيره  ذنوبه  إلى  نظر  وإذا  والرغبة ، 
مــع  والـــرجـــاء  يأس ،  ـــه  الـــلَّ رحــمــة  مـــن  فــالــقــنــوط  عنها ؛  واإلقـــــالع  والــرهــبــة 

أوساطها(١) . األمور  وخير  إهمال ،  التقصير 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

انظر : تفسير ابن سعدي (ص٤٠٧).  (١)

٩٠﴾© ̈  § ¦ ¥ ﴿ : Ó÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IMN



٩١

الكلمة الثالثة عشرة

ÖÊÜ«÷]

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمد 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

الغرور ،  عنها :  ورســولــه  ــه  الــلَّ نــهــى  الــتــي  الــذمــيــمــة  الــصــفــات  مــن  فــإن 
ـــرُّ اإلنـــســـان مـــن مـــال وجــــاه وشــهــوة  ـــغُ يَ ورُ هـــو كـــل مـــا  ــــرُ الراغب : الــــغَ قـــال 
ورُ  ــــرُ وشــيــطــان وغــيــر ذلـــــك(١)  ، وقــــال الــكــفــوي: كـــل مـــن غـــر شــيــئــاً فــهــو غَ

 r q  p  o  n ﴿ تعالى :  قــال  الــبــاطــل(٢)،  بــالــضــم  ورُ  ـــرُ والـــغُ بــالــفــتــح 
 }  |  {  z  y  x w  v  u  t  s

© ﴾ [آل عمران] .  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~
 5  4 3  2  1  0  /  . ﴿ فقال :  الغرور  من  سبحانه  حذر  وقد 
يغرنكم  ال  أي:  [فاطر] ،   ﴾ >  =  <  ;  :  9 8  7  6
أو  ويــغــفــر لــكــم لــفــضــلــكــم  ــه يــتــجــاوز عــنــكــم  إن الــلَّ الــشــيــطــان فــيــقــول لكم : 
وأخبر  المعاصي ،  في  فتسرعوا  لكم ،  رحمته  سعة  أو  وغناكم  رئاستكم 

 ¡ ے   ~ ﴿ فقال :  الشيطان ،  عــمــل  مـــن  الـــغـــرور  أن  ســبــحــانــه 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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المفردات للراغب ص ٣٥٩ .  (١)
ص٦٦٣. الكليات   (٢)

الكلمة الثالثة عشرة



٩٢
نحو :  اإلنـــســـان  قــلــب  إلــــى  يــصــل  مـــا  فـــوعـــده  القيم۴ :  ابــــن  قــــال 
وتظفر  أقرانك ،  على  وستعلو  لذتك ،  الدنيا  مــن  وتــنــال  عمرك ،  سيطول 
أمله ،  ويــطــول  لغيرك ،  كــانــت  كــمــا  لــك  ســتــكــون  دول :  والــدنــيــا  بأعدائك ، 
على  الــكــاذبــة  األمـــانـــي  ويــمــنــيــه  ومعاصيه ،  شــركــه  عــلــى  بــالــحــســنــى  ويــعــده 
ويمنِّي  الــبــاطــل  يــعــد  أنــه  وتمنيته :  وعــده  بــيــن  والــفــرق  وجوهها ؛  اخــتــالف 
كما  وتمنيته ،  بــوعــده  تغتذي  لها  قــدر  ال  الــتــي  المهينة  والــنــفــس  المحال ، 

القائل : قال 
نَى نًى إن تكن حقا تكن أحسن المُ ا(١)مُ ـــا رغــــــدً ــشــنــا بــهــا زمـــنً وإال فــقــد عِ

ثابت: بن  حسان  قال 
ــــم ــــهُ ــــمَ ــــلَ ارُدَالَّهــــــــــــــم(٢) بـــــغـــــرورِ ثـــــم أَسْ ـــــــــرَّ غَ االه  وَ ــــــنْ  لِــــــمَ الـــخـــبـــيـــثَ  إِنَ 
ـــــــم هُ دَ رَ ـــــــأَوْ ـــــــارٌ فَ ــــمْ جَ ــــكُ ـــــــي لَ ــــزيُ والـــعـــارُوقـــــــالَ إِنِّ ـــيـــهِ الــــخِ دِ فِ ارِ ــــــوَ ـــــرَّ الــــــمَ شَ

أقسام : على  والغرور 
الـــدنـــيـــا  الـــحـــيـــاة  تــــه  غــــرَّ مــــن  فـــمـــنـــهـــم  الـــكـــفـــار  األول: «غـــــــرور  الـــقـــســـم 

 3  2  1  0  /  . ﴿ تعالى :  قــال  وملذاتها ،  بشهواتها 
خير  الــنــقــد  قالوا :  الــذيــن  وهـــم   ، [٧٠ [األنعام :   ﴾ 7 6  5  4
بد  وال  منها  خير  الــدنــيــا  ن:  فـــإِذَ نسيئة ،  واآلخـــرة  نقد  فالدنيا  النسيئة ،  مــن 
ولــذات  يقين  الدنيا  ات  ولــذَّ الشك ،  من  خير  اليقين  وقالوا :  إتيانها ؛  من 

إغاثة اللهفان (١٠٧/١).  (١)
قال القرطبي : يقال أدلى دلوه : أرسلها ، ودالها : أخرجها ، وقيل دالهم: دللهم من   (٢)

الدالة وهي الجرأة ، أي جرأهم . الجامع ألحكام القرآن (١١٦/٧) .

٩٢ÖÊÜ«÷]<IMO



٩٣
 G ﴿ تعالى :  بقوله  عليهم  ويــرد  بالشك ؛  اليقين  نترك  فال  شك ،  اآلخــرة 
 P  O  N ﴿ وبقوله :   ، [٩٦ [النحل :   ﴾ O N  M  L  K  J I  H

[الضحى] .  ﴾ S  R  Q
كريم  ــه  الــلَّ إن  بقولهم :  المؤمنين  مــن  الــعــصــاة  غــرور  الــثــانــي:  الــقــســم 
وتحسين  األعمال ،  وإهــمــالــهــم  ذلك ،  على  واتــكــالــهــم  عفوه ،  نــرجــو  وإنــا 
الــرجــاء  هـــو  هـــذا  أن  وظــنــهــم  رجــــاء ،  واغترارهم :  تــمــنــيــهــم  بــتــســمــيــة  ذلـــك 
قيل  وقــد  والغرة ؛  الــرجــاء  بين  بــالــفــرق  جهل  وهــذا  ين ،  الدَّ فــي  المحمود 
هــيــهــات  فقال :  العمل !  ويــضــيــعــون  اللَّه ،  نــرجــو  يقولون :  قـــوم  للحسن : 
ومــن  طلبه ،  ــا  شــيــئً رجـــا  مـــن  فيها ،  يـــتـــرجـــحـــون(١)  أمــانــيــهــم  تــلــك  هيهات ، 

اهـ . منه.  هرب  شيئًا  خاف 
 ¢  ¡ ﴿ ے  فــــــقــــــال :  الــــمــــحــــمــــود  الــــــرجــــــاء  ــــــه  الــــــلَّ بــــيــــن  وقـــــــد 
 °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[البقرة].   ﴾ ²  ±
أن  إال  ومعاص ،  طـــاعـــات  لـــهـــم  طـــوائـــف  «غــــــرور  الثالث :  الـــقـــســـم 
تــتــرجــح  بــذلــك  أنــهــم  ويــظــنــون  المغفرة ،  يــتــوقــعــون  وهـــم  أكثر ،  مــعــاصــيــهــم 
الجهل ؛  غــايــة  وهـــذا  أكثر ،  الــســيــئــات  كــفــة  فــي  مــا  أن  مــع  حسناتهم ،  كــفــة 
فـــتـــر الـــواحـــد يــتــصــدق بـــدراهـــم مـــن الـــحـــالل والــــحــــرام ، ومــــا يــأكــلــه مــن 
أمـــــوال الــمــســلــمــيــن أضـــعـــاف ذلــــك ، ويـــظـــن أن إنـــفـــاق عـــشـــرة فـــي الــصــدقــة 
واالغترار»(٢)؛  الجهل  في  غاية  وذلك  المال ،  مشبوه  من  مائة  عنه  يكفر 

هكذا في األصل ولعل الصواب يترددون.  (١)
إحياء علوم الدين (٣٧٦/٣ - ٣٦٨) بتصرف.  (٢)



٩٤
قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
من  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو ــبًــا»(١)،  ــيِّ طَ إِالَّ  ــلُ  ــبَ ــقْ يَ الَ  ــبٌ  ــيِّ طَ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
ــونَ  ضُ ــوَّ ــتَــخَ يَ ـــاالً  جَ رِ «إِنَّ  قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  األنصاريةڤ :أن  خولة  حديث 
بن  ــه  الــلَّ عــبــد  قـــال  »(٢) ؛  ةِ يَامَ الْقِ مَ  ــــوْ يَ الـــنَّـــارُ  ــمُ  ــهُ ــلَ فَ  ، ـــقٍّ حَ ــرِ  ــيْ بِــغَ ــهِ  الــلَّ ـــالِ  مَ فِـــي 
أتــصــدق  أن  مــن  إلــي  أحــب  شبهة ،  مــن  ا  واحـــدً ــا  درهــمً أردَّ  الــمــبــارك: « ألن 

ألف » . بمائة 
قــال  والكفار ،  الــظــالــمــيــن  شـــأن  مـــن  الـــغـــرور  أن  ســبــحــانــه  أخــبــر  وقـــد 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ تعالى : 
 Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

_ ﴾ [فاطر] .  ^  ]  \  [
هــذا  أن  ظـــن  ا ،  جاهً أو  ــا  مــنــصــبً أو  مــــاالً  أعــطــي  إذا  مـــن  الـــنـــاس  فــمــن 
إنما  المال :  أو  المنصب  هــذا  وأن  عنه ،  ورضــاه  له  اللَّه  إكــرام  على  دليل 
ماله :  عــن  قـــال  عــنــدمــا  قــــارون  يــشــبــه  وهـــذا  وتعبه ؛  بــاجــتــهــاده  عــلــيــه  حــصــل 

 d  c ﴿ تعالى :  قــال   ، [٧٨ [القصص :   ﴾ ' &  %  $  #  " ﴿
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
كذلك ؛  األمــــر  لــيــس  أي :  [الفجر] ،   ﴾ { z  y  x  w  v  u  t
أو  الـــدعـــوة  أو  مـــن الــعــلــم الـــشـــرعـــي  ــا  نــصــيــبً أحـــدهـــم  إذا أعـــطـــي  وآخــــــرون 
بل  اآلخرين ،  عن  نفسه  وترفعت  بعمله ،  وأعجب  بذلك ،  اغتر  العبادة : 
أو  لعلمه  ا  تقديرً ويوقروه ،  يخدموه  أن  ينبغي  إخوانه  أن   ير بعضهم  إن 

قطعة من حديث في صحيح مسلم ص ٣٩١ ، برقم ١٠١٥ .   (١)
ص ٥٩٦ ، برقم ٣١١٨ .   (٢)

٩٤ÖÊÜ«÷]<IMO



٩٥
الغرور . هو  وهذا  لعبادته :  أو  الدعوة ،  في  لنشاطه 

قال :  أبـــــان  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
أتــيــت عــثــمــان بــن عــفــانگ بــطــهــور وهـــو جــالــس عــلــى الــمــقــاعــد فــتــوضــأ 
فـــأحـــســـن الــــــوضــــــوء ، ثــــم قـــــــال : رأيـــــــت الــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص يـــتـــوضـــأ وهــــــو فــــي هـــذا 
ــمَّ  ثُ  ، ــوءِ ضُ الْــوُ ا  ــذَ هَ ــلَ  ــثْ مِ ــأَ  ضَّ ــوَ تَ ــنْ  «مَ قال :  ثــم  الــوضــوء  فأحسن  المجلس ، 
قال :   ، « بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ لَسَ  جَ مَّ  ثُ  ، تَيْنِ عَ كْ رَ عَ  كَ رَ فَ  ، دَ جِ سْ الْمَ تَى  أَ

وا»(١) . تَرُّ غْ تَ «الَ  النبيملسو هيلع هللا ىلص :  وقال 
حــضــرت  ولـــمـــا  يغتر ؛  فـــال  يــغــتــر  أال  اســـتـــطـــاع  « مــــن  الــــزهــــري :  قــــال 
بكفني  ائتوني  قال :  مصر  على  واليًا  وكــان  الوفاة  مــروان  ابن  عبدالعزيز 
مــالــي  فقال :  إلــيــه  نــظــر  يــديــه  بــيــن  وضـــع  فــلــمــا  إليه ،  أنــظــر  فــيــه  أكــفــن  الـــذي 
لك  أف  وقال :  وبكى  ظهره  ولى  ثم  هذا ،  إال  الدنيا  من  أخلف  وما  كثير 
منك  كــنــا  وإن  لكثير !  قــلــيــلــك  كــان  وإن  لقليل !  كــثــيــرك  كــان  إن  دار !  مــن 

غرور »(٢) . لفي 
صنفين : على  فالناس  وبالجملة 

ومناصبها  أموالها  تلهيهم  حيث  بدنياهم  الدنيا  أهــل  غــرور  األول : 
تعالى :  قـــال  غافلون ،  وهـــم  الــمــوت  يــدركــهــم  حــتــى  وزخارفها ،  وزيــنــتــهــا 

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

ص ١٢٣٥ برقم٦٤٣٣ ، وصحيح مسلم ص١٢١ برقم ٢٣٢ .   (١)
الدر المنثور (١٩٣/٤).  (٢)



٩٦
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[التكاثر] .
بأعمالهم ،  إعــجــابــهــم  وســبــبــه  والطاعة ،  الــعــبــادة  أهــل  غــرور  الثاني : 
وأن  لــه  يخلص  وأن  توفيقه ،  عــلــى  ــه  الــلَّ يحمد  أن  العبد :  عــلــى  فــالــواجــب 

 Æ  Å ﴿ تعالى :  قــال  وحده ،  ــه  لــلَّ الــمــنــة  أن  يــعــلــم  وأن  معه ،  يــصــدق 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç

[الحجرات] .  ﴾ Ú  Ù
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

٩٦ÖÊÜ«÷]<IMO
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الكلمة الرابعة عشرة

g◊œ÷] <ÏÁäŒ

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

قال  القلب ،  قسوة  العبد :  بها  يبتلى  التي  العقوبات  أعظم  مــن  فــإن 
منه(١) . والخشوع  والرحمة  اللين  ذهاب  القلب  في  القسوة  منظور :  ابن 

عن  عبارة  وهــي  واليُبس  والــشــدة  الصالبة  القسوة   : القرطبي  وقــال 
تعالى(٢).  اللَّه  آليات  واإلذعان  اإلنابة  من  خلوها 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ تعالى :  قال 
 » º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

¿ ﴾ [الحديد] .  ¾  ½  ¼
أن  لــلــمــؤمــنــيــن  آن  أمـــا  اآلية :  هـــذه  فــي  تــعــالــى  « يقول  كثير :  ابـــن  قـــال 
وســـمـــاع  والـــمـــوعـــظـــة  الـــذكـــر  عـــنـــد  تــلــيــن  أي  اللَّه ،  لـــذكـــر  قــلــوبــهــم  تــخــشــع 
عباسک :  ابن  قال  وتطيعه »(٣) ،  له  وتسمع  له ،  وتنقاد  فتفهمه  القرآن ، 
سنة  عشرة  ثــالث  رأس  على  فعاتبهم  المؤمنين ،  قلوب  استبطأ  اللَّه  « إن 

لسان العرب (١٨١/١٥) .  (١)
الجامع ألحكام القرآن (٢٠٤/٢).  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٢١/١٣) .  (٣)

الكلمة الرابعة عشرة



٩٨
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ فقال :  القرآن ،  نــــزول  مـــن 
مــســعــودگ  ابـــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو ﴾اآلية »(١) .   ̈

 ¡ ﴿ ے  اآلية :  بــهــذه  ــه  الــلَّ عاتبنا  أن  وبــيــن  إسالمنا  بين  كــان  « ما  قال :  أنــه 
̈ ﴾ ، إال أربعُ سنين »(٢) .  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

قــيــام  وأهــــل  الـــقـــرون  خــيــر  وهـــم  الصحابة ،  حـــذر  قـــد  ـــه  الـــلَّ كـــان  فــــإذا 
ليالً  عليهم  يــنــزل  والــوحــي  اللَّه ،  سبيل  فــي  والــجــهــاد  النهار  وصــيــام  الليل 
بالدنيا  منا  الكثير  فيه  تعلَّق  الــذي  الزمن  هذا  في  نحن  بنا  فكيف  ا ،  ونهارً

الدين ؟ ! غربة  يعيش  منا  الواحد  وأصبح  الفتن ،  وانتشرت 
قبلهم  الــكــتــاب  حــمــلــوا  بــالــذيــن  يتشبهوا  أن  الــمــؤمــنــيــن  ــه  الــلَّ نــهــى  لــقــد 
الــذي  ــه  الــلَّ كــتــاب  لــوا  بــدَّ األمــد  عليهم  تــطــاول  لما   ، والنصار الــيــهــود  مــن 
على  وأقــبــلــوا  ظهورهم ،  وراء  ونــبــذوه  قليالً ،  ثمنًا  بــه  واشــتــروا  بأيديهم ، 
اللَّه ،  ديـــن  فـــي  الـــرجـــال  ـــدوا  وقـــلَّ المؤتفكة ،  واألقـــــوال  الــمــخــتــلــفــة  اآلراء 
قست  ذلك :  فــعــنــد  اللَّه ،  دون  مــن  ـــا  أربـــابً ورهــبــانــهــم  أحــبــارهــم  واتـــخـــذوا 

وعيد(٣) . وال  بوعد  قلوبهم  تلين  وال  موعظة ،  يقبلون  فال  قلوبهم 
من  وكــان   - عياض  بــن  الفضيل  توبة  سبب  أن  التفسير :  أهــل  وذكــر 
الجدران  يرتقي  هو  فبينما  ليالً ،  فواعدته  جارية  عشق  أنه   - الطريق  قطاع 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ يقرأ :  ا  قارئً سمع  إذ  إليها 
فــآواه  آن !  قد  واللَّه  بلى  يقول :  وهــو   القهقهر فرجع  ¬ ﴾ ؛   «  ª  ©

تفسير ابن كثير (٤٢١/١٣) .  (١)
ص ١٢١١ ، برقم ٣٠٢٧ .  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٢٣/١٣) .  (٣)

٩٨g◊œ÷]<ÏÁäŒ<IMP



٩٩
لبعض :  يقول  وبعضهم  السابلة(٢) ،  من  جماعة  وفيها  خربة(١)  إلى  الليل 
في  أســعــى  بالليل  أرانـــي  اه !  أوَّ الفضيل :  فــقــال  الطريق ،  يقطع  فــضــيــالً  إن 
إليك ،  تبت  قــد  إنــي  اللَّهم  يخافونني :  المسلمين  مــن  قــوم  اللَّه ،  معاصي 

الحرام(٣) . بيتك  جوار  إليك  توبتي  وجعلت 
ــه أصــحــاب الــقــلــوب الــقــاســيــة بــالــعــذاب األليم ، وبــيَّــن  ــد الــلَّ وقــد تــوعَّ
يعي  وال  يــخــشــع  فــال  القلب ،  وانـــغـــالق  لــلــضــالل  ســبــب  الــقــلــب  قــســوة  أن 

 + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قال  يفهم ،  وال 
كقولهڬ :  اآليــة  وهــذه   ، [٢٢ [الزمر :   ﴾ 2 1  0  /  .  -  ,

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
. [١٢٢ y ﴾ [األنعام :  x  w  v  u

الشاعر: قال 
عِ المطرُإذا قــســا الـــقـــلـــبُ لـــم تــنــفــعــهُ مــوعــظــة بِخَت لم ينفَ كاألرض إن سَ

القلب ،  قسوة  من  أعظم  بعقوبة  عبد  ب  رِ ضُ ما  دينار :  بن  مالك  قال 
قلوبهم . من  الرحمة  نزع  إال  قوم  على  اللَّه  غضب  وما 

قــبــول  عـــن  مــانــع  أنــهــا  وأخـــبـــر  القلب ،  قــســوة  كــتــابــه  فـــي  ـــه  الـــلَّ ذم  وقـــد 
 m  l  k  j  i  h  g ﴿ تــــعــــالــــى :  قـــــــال  بـــــــه ،  والــــعــــمــــل  الــــحــــق 
 }  |  {  z y  x  w  v  u  t  s  r q  p  o  n

خربة : موضع الخراب .  (١)
السابلة: المارون على الطرقات المترددون في حوائجهم.  (٢)

الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (٢٥٦/٢٠).  (٣)
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[البقرة] .  ﴾ ²  ±
 : -  ﴾ u  t  s ﴿ تعالى :  قـــولـــه  فــــي   - عــــبــــاسک  ابـــــن  قـــــال 
فال  الــحــق  مــن  إلــيــه  تــدعــون  ــا  عــمَّ قلوبكم ،  مــن  أللــيــن  الــحــجــارة  مــن  « أي 

تستجيبون »(١) .
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ تعالى :  وقــــال 
والضراء :  العيش ،  فــي  والضيق  الفقر  أي  [األنعام] ؛   ﴾ º  ¹  ¸

لــعــلــهــم  أي   : ﴾ ¹  ¸ ﴿ واآلالم ،  واألســــــقــــــام  األمـــــــــــراض  وهــــــي 
ويدعونه . ويخشونه  إليه  يتضرعون 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  وقــال 
É ﴾ [األنعام] ؛ أي فهالً إذا ابتليناهم   È  Ç  Æ  Å  Ä

ما  أي   : ﴾ Â  Á  À ﴿ لدينا ؟ !  وتمسكنوا  إلينا ،  تضرعوا  بذلك : 
من  أي   : ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ خشعت ،  وال  ــت  رقَّ

والمعاصي . والمعاندة  الشرك 
 2  1  0 ﴿ تعالى :  قـــال  قلبًا ،  الـــنـــاس  أرق  مـــن  نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص  وكــــان 

. [١٥٩ 8 ﴾ [آل عمران :  7  6  5  4  3
ـــه بـــن عـــمـــرو بــن  رو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عــبــد الـــلَّ
اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  صفة  عن  يخبره  أن  سأله  يسار  بن  عطاء  أن  العاصک : 
صفته  بــبــعــض  الـــتـــوراة  فــي  لــمــوصــوف  إنـــه  ـــه  والـــلَّ أجـــل  قال :  التوراة ،  فــي 

تفسير ابن كثير (٤٥٧/١) .  (١)

١٠٠g◊œ÷]<ÏÁäŒ<IMP



١٠١
ا  وحــــرزً ا  ونـــذيـــرً ا  ا ومــبــشــرً إنـــا أرســلــنــاك شـــاهـــدً يـــا أيــهــا الــنــبــي  القرآن :  فـــي 
غليظ  وال  بفظ  ليس  المتوكِّل ،  يتك  سمَّ ورســولــي  عــبــدي  أنــت  يِّين ،  لألمِّ
يــعــفــو  ولــكــن  بالسيئة ،  الــســيــئــة  يــدفــع  وال  األســــــواق ؛  فـــي  ــــاب(١)  ســــخَّ وال 
ال  يقولوا :  بــأن  الــعــوجــاء  الــمــلــة  بــه  يــقــيــم  حــتــى  ــه  الــلَّ يــقــبــضــه  ولــن  ويصفح ، 

ا(٢) . لفً غُ ا  وقلوبً صما ،  وآذانًا  عميًا ،  أعينًا  به  فيفتح  اللَّه ،  إال  إله 
ـــه - ابـــن مــســعــودگ - : أن  وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث عــبــد الـــلَّ
وعليك  عليك  آقرأ  اللَّه  رسول  يا  قلت :  ؟ »  لَيَّ عَ أ  « اقرَ له :  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
إلى  أتيت  حتى  النساء ،  ســورة  فــقــرأتُ  « نَعَم »؛  النبيملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  أُنزل ؟ ! 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ اآليـــــة :  هـــذه 
عيناه  فــإذا  إليه :  فالتفتُّ  اآلنَ »،  بُكَ  سْ « حَ قال :  [النساء] ؛   ﴾ c  b

تذرفان(٣) .
قال  القرآن ،  وقــراءة  اللَّه  ذكر  من  اإلكثار  القلب :  لين  أسباب  ومن 

 ä  ã  â  á  à ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ تعالى : 
æ ﴾ [الرعد] .  å

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى :  وقـــال 
. [٢١ e ﴾ [الحشر :  d  c  b

في  أحمد  اإلمام   رو  ، اليتيم  رأس  ومسح  المسكين  إطعام  ومنها 
بِكَ  لْ قَ يِينَ  لْ تَ تَ  دْ رَ أَ «إِنْ  قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة  أبــي  حديث  من  مسنده 

وهو رفع الصوت بالخصام .  (١)
ص ٩٥٠ برقم ٤٨٣٨ .  (٢)

ص ١٠٠١ ، برقم ٥٠٥٠ ، وصحيح مسلم ص ٣١٣ ، برقم ٨٠٠ .  (٣)



١٠٢
.(١)« الْيَتِيمِ أْسَ  رَ حْ  سَ امْ وَ كِينَ  سْ الْمِ عِمِ  أَطْ فَ

ـــر  وتـــذكُّ الـــدنـــيـــا  فــــي  والــــزهــــد  والمرضى ،  الـــمـــقـــابـــر  زيــــــارة  وكــــذلــــك 
الـــمـــوت واآلخــــــــرة ، رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه وابـــــن مـــاجـــه مـــن حــديــث 
ـــمُ  كُ ـــرُ كِّ ـــذَ تُ ـــا  ـــهَ ـــإِنَّ فَ ـــبُـــورَ  ـــقُ الْ وا  ورُ «زُ قــــال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبـــي 

. (٢)« ةَ رَ خِ اآلْ
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
ــا  ــمَ »(٣) يــعــنــي الموت ، وفـــي روايـــة «فَ اتِ ــــذَّ مِ الــــلَّ ــــادِ ــــرَ هَ كْ وا ذِ ــــثِــــرُ كْ قـــال : «أَ
إِالَّ  ةٍ  عَ سِ فِي  ــوَ  هُ وَ هُ  ــرَ كَ ذَ الَ  وَ  ، يهِ لَ عَ هُ  عَ سَّ وَ إِالَّ  يقٍ  ضِ فِي  ــوَ  هُ وَ طُّ  قَ بدٌ  عَ هُ  ــرَ كَ ذَ

 .(٤)« يهِ لَ عَ هُ  يَّقَ ضَ
الشاعر: قال 

ـــهِ ـــوتِ ـــسْ قَ ــــدَ  ــــنْ عِ خـــمـــسٌ  ــكَ  ـــبـِ ـــلْ قَ ــزْ بــالــخــيــرِ والــظــفــرِدواءُ  ــفُ ــيــهــا تَ ــلَ أَبْ عَ ــــــادْ فَ
ه ـــــــــــرُ بَّ ـــــــــــدَ ــــــــطــــــــنِ وقـــــــــــــــــــرآنٌ تَ ــــــــــــــــالءُ بَ ـــرِخَ ـــحَ عُ بـــــــاكٍ ســــاعــــةَ الـــسَّ ــــــرُّ ــــــضَ ا تَ ــــــــذَ كَ
ــــهُ ــــطَ سَ ــــحَ الـــلـــيـــلِ أوْ ــــنْ ـــــمَّ الــتــهــجــدُ جُ ــرِثُ ــبَ ــيْــرِ والــخَ ـــــلَ الــخَ ـــالِـــسَ أَهْ ـــجَ وأن تُ

محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 
أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

برقم   (٥٣٣/٢) الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   (٢٦٣/٢)  (١)
. ٨٥٤

ص ٣٧٧ ، برقم ٩٧٦ ، وابن ماجه ص ١٧١ ، برقم ١٥٦٩ - واللفظ له - .  (٢)
ص ٣٨١ ، برقم ٢٣٠٧ ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.  (٣)

أخرجها ابن حبان في صحيحه ، ص٥٣٤ برقم ٢٩٨٢ .  (٤)

١٠٢g◊œ÷]<ÏÁäŒ<IMP



١٠٣

الكلمة الخامسة عشرة

grŁ√÷ ]

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

صاحبها ،  تــهــلــك  الـــتـــي  الــــذنــــوب  وكـــبـــائـــر  األمــــــور  عـــظـــائـــم  مــــن  فــــإن 
الــراغــب  قــال  العُجب(١) ؛  الذميمة :  الخصلة  تلك  أعماله :  عليه  وتفسد 
األصــفــهــانــي : الــعــجــب ظــن اإلنـــســـان فــي نــفــســه اســتــحــقــاق مــنــزلــة هــو غير 
مــع  إليها ،  والـــركـــون  الــنــعــمــة  اســتــعــظــام  هـــو  بعضهم :  قـــال   ، لــهــا  مــســتــحــق 

المنعِمڬ . إلى  إضافتها  نسيان 
 w v  u  t s  r  q  p  o  n ﴿ تعالى :  قـــــال 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
تــعــالــى  وقـــــال  [التوبة] ،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 .  -  ,  +  *  )  (  ' &  %  $  #  "  ! ﴿ قـــــــارون :  عــــن 
 =  <  ;  :  9 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

[القصص] .  ﴾ ?  >
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿  : تــــعــــالــــى  وقــــــال 
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Û  Ú  Ù  Ø  ×

[الكهف] .  ﴾  -  ,  +  *

الذريعة إلى مكارم الشريعة ، ص٣٠٦ .  (١)

الكلمة الخامسة عشرة



١٠٤
الـــذي  وأن  عليه ،  ـــه  الـــلَّ فــضــل  هـــذا  أن  نــســي  عــنــده  بــمــا  أعــجــب  فــلــمــا 
ا كــمــا كــــان ، فــكــانــت عــاقــبــتــه مــا  أعـــطـــاه قــــادر عــلــى أن يـــأخـــذه فــيــعــود فــقــيــرً

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ ذكره اللَّه : 
¹ ﴾ [الكهف] .  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ قــــــال : قـــال 
إِذْ   ،(١) تَهُ مَّ جُ لٌ  جِّ رَ مُ  ، هُ سُ فْ نَ بُهُ  تُعْجِ ةٍ  لَّ حُ فِي  ي  شِ يَمْ لٌ  جُ رَ ا  يْنَمَ «بَ النبيملسو هيلع هللا ىلص : 

.(٣)« ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ إِلَى   (٢) لُ لْجَ تَجَ يَ وَ  هُ فَ  ، بِهِ هُ  اللَّ فَ  سَ خَ
ـــمْ  لَ ــــوْ  «لَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنــــسگ :  حــديــث  مـــن  الـــبـــزار   ورو

. (٤)« بَ الْعُجْ  : نْهُ مِ بَرُ  كْ أَ وَ  هُ ا  مَ مْ  يْكُ لَ عَ يتُ  شِ لَخَ  ، نِبُونَ ذْ تُ ونُوا  تَكُ
قال :  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــــبــــاسک :  ابـــــن  حـــديـــث  مــــن  الــــبــــزار   ورو

. (٥)« هِ سِ بِنَفْ ءِ  رْ الْمَ ابُ  جَ إِعْ وَ  ، تَّبَعٌ مُ   وً هَ وَ  ، طَاعٌ مُ حٌّ  شُ  : اتٌ لِكَ هْ مُ ثٌ  «ثَالَ
العُجب  شيئين :  في  « الهالك  قال :  أنه  مسعودگ  ابن  عن  يَ  وِ ورُ

والقنوط »(٦) .
أحد  ألنه  الكِبر  إلى  يدعو  العُجب  أن  واعلم  قدامة۴ :  ابن  قال 
مع  وهــذا  الــكــثــيــرة  اآلفـــات  الــكــبــر  ومــن  الكبر ،  ــجــب  الــعُ مــن  فيتولد  أســبــابــه 

هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين .  (١)
ا . ا متدافعً المراد أنه ينزل في األرض مضطربً  (٢)

ص ١١٣٢ ، برقم ٥٧٨٩ ، وصحيح مسلم ص٨٦٦ ، برقم ٢٠٨٨ .  (٣)
والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقال   ، ٣٦٣٣ برقم  األستار (٢٤٤/٤)  كشف   (٤)

(٥٤٥/٣ - ٥٤٦) : رواه البزار بإسناد جيد .
(٥٩/١) برقم ٨٠ ، وصححه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٨٠٢.  (٥)

مختصر منهاج القاصدين : ص ٢٩٨ ، ٢٩٩.  (٦)

١٠٤grŁ√÷]<IMQ



١٠٥
استعظامها ،  نــتــيــجــة  بــالــطــاعــات  ــجــب  الــعُ فـــإن  الخالق :  مــع  فــأمــا  لْق ؛  الخَ
ـــه تــعــالــى بــفــعــلــهــا ويــنــســى نــعــمــتــه عــلــيــه بــتــوفــيــقــه لــهــا  ،  ـــنُّ عــلــى الـــلَّ ـــمُ فــكــأنــه يَ
خــاف  مــن  األعــمــال  آفــات  يتفقد  وإنــمــا  لها ؛  الــمــفــســدة  آفــاتــهــا  عــن  ويــعــمــى 
بــوصــف  يـــكـــون  إنـــمـــا  ـــجـــب  والـــعُ بها ،  عــــجــــب  وأُ رضـــيـــهـــا  مــــن  دون  هــــــا  ردَّ
اللَّه  عند  لــه  حقا   يــر أن  ذلــك  إلــى  انــضــاف  فــإن  عمل ؛  أو  علم  مــن  كمال 
توقع  يوجب  واإلدالل  به ،  عُجب  ما  باستعظام  يحصل  فالعُجب  إدالالً، 

. اهـ ه(١) .  ردَّ وينكر  دعائه  إجابة  يتوقع  أن  مثل  الجزاء ، 
لذلك  المضادة  المعرفة  وعالجه :  المحض ،  الجهل  العُجب :  ةُ  لَّ عِ وَ
غير  من  عليه  اللَّه  من  نعمة  إعجابه  أثــار  الــذي  ذلك  بأن  معرفة  أي  الجهل ، 
إعجابه  يكون  أن  ينبغي  ثم  ومــن  بها ،  يُدلي  وسيلة  غير  ومــن  له ،  سبق  حق 
ــه وكــرمــه وفضله ؛ وإذا تــم عــلــم اإلنــســان لــم يــر لنفسه عــمــالً ولــم  بــجــود الــلَّ
بمعشار  ــفِ  يَ لم  بالنعم  قيس  وإذا  إليه ،  وفقه  الــذي  هو  اللَّه  ألن  به ،  يُعجب 
شرها ، هذا إذا سلم من شائبة وسلم من غفلة ، فأما والغفالت تحيط به ،  عُ
هذا  فيه :  التقصير  على  العقاب  ويخاف  رده ،  من  الحذر  يُغلِّب  أن  فينبغي 
يختلف  ذلــك  فــإن  تفصيالً :  حــاالتــه  عــالج  أمــا  إجماالً ؛  ــجــب  الــعُ عــالج  فــي 
يتمتع  ومــا  البدن  حالة  عن  ناشئًا  كــان  فــإن  العُجب ،  به  يحدث  ما  باختالف 
باطنه ،  أقــذار  في  التفكر  فعالجه  ونحوهما ،  والقوة  الجمال  من  صاحبه  به 
كيف  الناعمة ،  واألبـــــدان  الــجــمــيــلــة  الـــوجـــوه  وفـــي  وآخـــــره ،  أمــــره  أول  وفـــي 

تمرغت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع ؟ !
واألقـــــارب  والــــخــــدم  واألوالد  األمــــــوال  بــكــثــرة  ـــجـــب  الـــعُ كــــان  وإن 

مختصر منهاج القاصدين : ص ٢٩٨ ، ٢٩٩.  (١)



١٠٦
كثيرة  آفــات  لــلــمــال  نَّ  وأَ وضعفهم ،  ضــعــفــه  يــعــلــم  أن  فــعــالجــه  واألنصار ، 

وال أصل له. ورائح  وأنه غادٍ 
ومــر بــالــحــســن الــبــصــري شــاب عــلــيــه بــزة لــه حسنة ، فــدعــاه فــقــال له : 
بدنك ،   وار قــد  الــقــبــر  كــأن  لشمائله ،  مــحــب  بشبابه ،  ــعــجــب  مُ آدم  ابــن   »
الــعــبــاد  مــن  ــه  الــلَّ مـــراد  فـــإن  قــلــبــك  داوِ  ويــحــك  عملك ،  القــيــت  قــد  وكــأنــك 
اللَّه ،  يــخــشــى  أن  ــا  عــلــمً بــالــمــرء  «كــفــى  مسروق :  وقـــال  قلوبهم» ؛  صـــالح 

بعلمه»(١) . يُعجب  أن  جهالً  بالمرء  وكفى 
أفضلهم،  أنه   ير من  قال:  الناس؟  شر  من  البصري:  للحسن  قيل 
حاالً  أســوأ  والمرائي  الفضل  من  البعد  نهاية  في  الكاذب  بعضهم:  وقــال 
يريان  فإنهما  منهما  حاالً  أسوأ  والمعجب  وقوله،  بفعله  يكذب  ألنه  منه 
نــقــص أنــفــســهــمــا ويـــريـــدان إخـــفـــاءه، والــمــعــجــب عــمــي عـــن مـــســـاوئ نــفــســه 
بثالث  آدم  ابن  من  ظفرت  إذا  إبليس:  قال  وقد  بها،  ر  وسُ محاسن  ورآها 

ذنوبه(٢) . ونسي  عمله،  واستكثر  بنفسه،  عجب  إذا  بغيرها:  أطالبه  ال 
أمـــراض  مـــن  خــطــيــر  ومــــرض  كــبــيــرة،  آفـــة  الــعــجــب  «أن  والخالصة : 
الــقــلــوب، وإن لــم يــتــداركــه صــاحــبــه فــإنــه يــهــلــكــه، ويــكــون ســبــبــاً فــي بــطــالن 

ربه». عين  من  وسقوطه  عمله 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

بتصرف واختصار من كتاب نضرة النعيم (٥٣٥٧/١١ - ٥٣٥٨).  (١)
الذريعة إلى مكارم الشريعة ، ص٣٠٦ - ٣٠٧.  (٢)

١٠٦grŁ√÷]<IMQ



١٠٧

الكلمة السادسة عشرة

|^ ĆjÀ÷] <!] <‹â] <|Üç

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ـــلَ  خَ دَ ــا  ــاهَ ــصَ أَحْ ـــنْ  مَ ا،  ـــــدً احِ وَ إِالَّ  ــةً  ــئَ مِ ــا  ــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــهِ  ــلَّ لِ «إِنَّ  قال : 

. (١)« نَّةَ الْجَ
الفتَّاح ،  العظيم :  كــتــابــه  فـــي  وردت  الــتــي  الــحــســنــى  األســـمـــاء  ومـــن 

معنيان : وللفتَّاح 
ويــحــكــم  عباده ،  بــيــن  يــفــتــح  الـــذي  الــحــكــم  مــعــنــى  إلـــى  يــرجــع  األول : 
واآلخرة ،  الــدنــيــا  فــي  الــعــاصــيــن  وعــقــوبــة  الطائعين ،  بــإثــابــة  بشرعه :  بينهم 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قـــــــــال 
 d  c  b  a  `  _ e ﴾ [سبأ] ؛ وقال تعالى : ﴿ ^   d
وبــيــن  بــيــنــنــا  افــصــل  « أي  كثير :  ابـــن  قـــال  [األعــــــراف] ،   ﴾ g  f  e
الحاكمين ،  خــيــر  أي   : ﴾ f  e  d ﴿ عليهم .  وانـــصـــرنـــا  قومنا ، 

ا »(٢) . أبدً يجور  ال  الذي  العادل  فإنك 
ص ٥٢٦ ، برقم ٢٧٣٦ ، وصحيح مسلم ص١٠٧٦ ، برقم ٢٦٧٧ .   (١)

تفسير ابن كثير (٣٥٠/٦) .   (٢)

الكلمة السادسة عشرة



١٠٨
فــاآليــة األولــــى فــتــحــه بــيــن الــعــبــاد يـــوم الــقــيــامــة، وهـــذا فــي الــدنــيــا بــأن 

العقوبات. بهم  ويوقع  وأهله،  الباطل  ويذل  وأهله،  الحق  ينصر 
قـــال  والبركات ،  الـــخـــيـــرات  أبــــــواب  جــمــيــع  لـــعـــبـــاده  فــتــحــة  الثاني : 
اآلية .   [٢ [فاطر :   ﴾ μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى : 
وعنايته  بلطفه  اخــتــصــهــم  لــمــن  فيفتح  والدين ،  الــدنــيــا  مــنــافــع  لــعــبــاده  يفتح 
اإليــمــانــيــة  والــحــقــائــق  الــربــانــيــة  الــمــعــارف  مــن  عليها  رُّ  ويـــدُ القلوب ،  أقــفــال 
لــعــبــاده  ويــفــتــح  المستقيم ،  الــصــراط  عــلــى  بــه  وتــســتــقــيــم  أحــوالــهــا  يــصــلــح  مــا 
وأسبابها  األرزاق  من  للمتقين  ويهيىء  األسباب ؛  وطــرق  الــرزق  أبــواب 
ر  وييسِّ ويؤملون ،  يطلبون  مــا  فــوق  المتوكلين  ويــعــطــي  يحتسبون ،  ال  مــا 

المغلقة(١) . األبواب  لهم  ويفتح  العسيرة ،  األمور  لهم 
أنواع  من  القيامة  يوم  نبيه  على  اللَّهڬ  يفتح  ما  الفتح :  ذلك  ومن 
أن  هـــــريـــــرةگ :  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو المحامد ، 
الثَّنَاءِ  ــنِ  ــسْ حُ وَ هِ  ــدِ ــامِ ــحَ مَ ــنْ  مِ نِي  مُ لْهِ يُ وَ ــيَّ  ــلَ عَ ــهُ  الــلَّ تَحُ  فْ يَ ــمَّ  «ثُ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ــلْ  ، سَ ـــكَ أْسَ ـــعْ رَ فَ ــدُ ارْ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالُ ــقَ ــمَّ يُ ــبْــلِــي، ثُ ـــدٍ قَ َحَ ــهُ ألِ ــتَــحْ ــفْ ــمْ يَ ــئًــا لَ ــيْ ــهِ شَ ــيْ ــلَ عَ

. (٢)« عْ فَّ تُشَ عْ  فَ اشْ  ، طَهْ تُعْ
صحيحه  فــي  مسلم   رو التوبة :  بــاب  لــعــبــاده  سبحانه  فتحه  ومــنــهــا 
ـــــلَّ  جَ وَ ـــــزَّ  عَ ــــهَ  الــــلَّ «إِنَّ  قــــال :  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  موسىگ :  أبــــي  حـــديـــث  مـــن 
يءُ  سِ مُ لِيَتُوبَ  ارِ  بِالنَّهَ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ وَ  ، ارِ النَّهَ يءُ  سِ مُ لِيَتُوبَ  يْلِ  بِاللَّ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ

فتح الرحيم الملك العالم للشيخ عبدالرحمن السعدي ص ٤٢ .  (١)
ص ١١٠ ، برقم ١٩٤ ، وصحيح البخاري ص ١٢٥٦ ، برقم ٦٥٦٥ .   (٢)

١٠٨|^ ĆjÀ÷]<!]<‹â]<|Üç<IMR



١٠٩
ا »(١) . بِهَ رِ غْ مَ نْ  مِ سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ  ، يْلِ اللَّ

ومـــنـــهـــا فـــتـــحـــه ســـبـــحـــانـــه أبـــــــواب الـــســـمـــاء لــــنــــزول الــــبــــركــــات وإجــــابــــة 
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــــال  الـــــدعـــــوات ، 
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

[األعراف] .
رو اإلمام أحمد في مسنده من حديث عبد اللَّه بن مسعودگ : 
إِلَــــى  ــــهُڬ  الــــلَّ ـــهـــبِـــطُ  يَ ـــي،  ـــاقِ الـــبَ ـــيـــلِ  الـــلَّ ـــثُ  ـــلُ ثُ ـــــانَ  كَ ا  قــــال: « إِذَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــن  ــل مِ : هَ ــولُ ــقُ ــيَ هُ فَ ـــدَ ــطُ يَ ــبــسُ ــمَّ يَ ، ثُ ــاءِ ــمَ ابُ الــسَّ بــــوَ ــفــتَــحُ أَ ــمَّ تُ ــا، ثُ نــيَ ــاءِ الــدُّ ــمَ الــسَّ

جرُ »(٢). الفَ عَ  يَطلُ تَّى  حَ لِكَ  ذَ كَ الُ  زَ يَ الَ  فَ ؟  ؤلَهُ سُ يُعطَى  ائِلٍ  سَ
ـــه عــلــى الــعــبــد الــمــؤمــن قــبــل مــوتــه بــعــمــل صالح ،  ومــنــهــا مـــا يــفــتــح الـــلَّ
رو اإلمــــــام أحـــمـــد فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث أبــــي عــنــبــة الـــخـــوالنـــيگ 
قِيلَ :   « ـــهُ ـــلَ ـــسَ عَ ا  ـــرً ـــيْ خَ هِ  ـــدِ ـــبْ ـــعَ بِ ـــهُ  الـــلَّ ادَ  رَ أَ ا  «إِذَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  رســــول  قـــال  قــــال : 
ــهُ  ــقــبِــضُ ـــمَّ يَ ، ثُ ـهِ ــوتـِ ــبــلَ مَ ــا قَ ــالِــحً ــالً صَ ــمَ ـــهُ عَ ــهُ لَ ــحُ الــلَّ ــفــتَ : «يَ ـــالَ (٣)؟ قَ ــهُ ــلَ ــسَ ـــا عَ مَ وَ

يهِ »(٤). لَ عَ
العظيم : االسم  بهذا  اإليمان  فوائد  ومن 

على  يفتح  الذي  فهو  اللَّه ؛  من  إال  يكون  ال  والنصر  الفتح  أن  أوالً : 
ص ١١٠٤ ، برقم ٢٧٥٩ .   (١)

(١٩١/٦) برقم ٣٦٧٣ ، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.  (٢)
قـــال الــزمــخــشــري فــي الــفــائــق (٤٢٩/٢): هــو مــن عــســل الــطــعــام يــعــســلــه، إذا جــعــل فيه   (٣)
قومه  بين  ذكــره  به  طاب  الــذي  الصالح  العمل  من  تعالى  اللَّه  رزقــه  ما  شبه  كأنه  العسل 

بالعسل الذي يُجعل في الطعام فيحلو به ويطيب. 
(٣٢٣/٢٩) ، برقم ١٧٧٨٤، قال محققوه: صحيح لغيره.  (٤)



١١٠
لنفسه :  الفتح  اللَّه  نسب  وقد  يشاء ،  من  ويخذل  يشاء  من  فينصر  عباده ، 
يــعــمــلــوا  وأن  غيره ،  مـــن  ال  مــنــه  والـــفـــتـــح  الــنــصــر  طــلــب  عــلــى  عـــبـــاده  ــه  لــيــنــبِّ

 ! ﴿ لنبيهملسو هيلع هللا ىلص :  تعالى  قــال  أعدائهم ،  على  وينصرهم  لهم  ليفتح  بطاعته 
& ﴾ [الفتح] .  %  $  #  "

وقال تعالى : ﴿ Q P O N M L K J I ﴾ [المائدة : ٥٢] .
. [١٣ Ê ﴾ [الصف :  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â ﴿ تعالى :  وقال 

أن  ســـــعـــــدگ :  بـــــن  ســــهــــل  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــى  ــلَ ـــهُ عَ ــتَــحُ الـــلَّ ــفْ ــــالً يَ جُ ـــةَ رَ ايَ هِ الـــرَّ ــــذِ ـــنَّ هَ ـــيَ ـــطِ ُعْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال يـــوم خيبر : «ألَ

ولُهُ »(١) . سُ رَ وَ هُ  اللَّ بُّهُ  يُحِ وَ  ، ولَهُ سُ رَ وَ هَ  اللَّ بُّ  يُحِ  ، هِ يْ دَ يَ
ا  استدراجً الخيرات  بــأنــواع  عباده  على  سبحانه  اللَّه  يفتح  ما  ثانيًا : 

 Ë  Ê ﴿ تعالى :  قال  عنه ،  وا  نُهُ فيما  ووقعوا  أُمروا  ما  تركوا  إذا  لهم : 
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

. [٤٤ Þ ﴾ [األنعام :   Ý  Ü  Û  Ú

عامرگ :  بـــن  عــقــبــة  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   رو
ــيــهِ  ــاصِ ــعَ مَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــدَ  ــبْ ــعَ الْ ــطِــي  ــعْ يُ ــهَ  الــلَّ ـــتَ  يْ أَ رَ ا  «إِذَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

  Ë    Ê﴿ :ـــهملسو هيلع هللا ىلص » ، ثــم تــال رســـول الـــلَّ اجٌ رَ ـــدْ ــــتـِ ـــوَ اسْ ـــا هُ ـــمَ ـــإِنَّ ، فَ ـــبُّ ـــحِ ـــا يُ مَ
  Ø   ×   Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì

Þ﴾ [األنعام](٢).    Ý   Ü   Û    Ú   Ù

ص ٩٨٠ ، برقم ٢٤٠٦ ، وصحيح البخاري ص ٥٦٥ ، برقم ٢٩٤٢ .  (١)
(٥٤٧/٢٨) برقم ١٧٣١١ ، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

١١٠|^ ĆjÀ÷]<!]<‹â]<|Üç<IMR



١١١
والعلم  الحكمة  من  عباده :  من  يشاء  من  على  اللَّه  يفتحه  ما  ثالثًا : 
تعالى :  قــال  والصدق ،  واإلخـــالص   الــتــقــو بحسب  الدين ،  فــي  والــفــقــه 
[البقرة] ،   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì Ë  Ê ﴿

 ,  + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  وقــــــال 
7 ﴾ [الزمر] .  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -

رحمته .  أبواب  عليه  يفتح  أن  ربه  يسأل  أن  للمؤمن  ينبغي  ما  ا :  رابعً
قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبي  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو
تَحْ  افْ مَّ  هُ اللَّ  : لْ لْيَقُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ لَى  عَ مْ  لِّ يُسَ لْ فَ دَ  جِ سْ الْمَ ــمُ  كُ ــدُ أَحَ ــلَ  خَ دَ ا  «إِذَ
ــمَّ  ــهُ : الــلَّ ــلْ ــقُ ــيَ لْ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ــبِــيِّ ــى الــنَّ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــيُــسَ ــلْ جَ فَ ـــرَ ا خَ إِذَ ؛ وَ ــتِــكَ ــمَ حْ ابَ رَ ـــوَ بْ لِــي أَ

يمِ »(١) . جِ الرَّ يْطَانِ  الشَّ نَ  مِ نِي  مْ صِ اعْ
قــال  واألرض ،  الـــســـمـــاوات  خـــزائـــن  مــفــاتــيــح  بــيــده  ـــه  الـــلَّ إن  ا :  خامسً

 D  C B  A  @  ?  >  = <  ;  :  9 ﴿ سبحانه : 
يملك  ال  للناس  الخير  من  يفتحه  فما   ، [الشور]  ﴾ H  G  F  E
كما  عليهم ،  يفتحه  أن  أحــد  يملك  فــال  يغلقه  ومــا  عنهم ،  يغلقه  أن  أحــد 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى :  قال 
Â ﴾ [فاطر] .  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼

عنهم ؟ !  يــحــبــســه  الـــذي  ذا  فــمــن  الناس ،  عــلــى  الــمــطــر  ــه  الــلَّ فــتــح  فــلــو 
وصلت  فقد  نوح ،  لقوم  حدث  ما  مثل  إغراقهم :  إلى  المطر   أد لو  حتى 
ما  عديدة ،  ســنــيــن  الــمــطــر  عــنــهــم  حــبــس  ولـــو  الجبال ؛  رؤوس  إلـــى  الــمــيــاه 
وصححه   ، ثــقــات  رجــالــه  صحيح  إســنــاد  هــذا  الــبــوصــيــري:  قــال   ، ٧٧٣ بــرقــم   ، ٩٣ ص   (١)

الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه (١٢٩/١) برقم ٦٢٧ . 



١١٢
 R  Q  P  O  N ﴿ تعالى :  قال  اللَّه ،  أغلقه  ما  يفتحوا  أن  استطاعوا 

X ﴾ [الملك] .  W  V  U  T  S
 +  * )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  وقــال 

. [١٠٧ 1 ﴾ [يونس :  0  /  .  -  ,
ومعناه :  تعالى ،  اللَّه  أسماء  من  عظيم  اســم  الفتاح  إن  والخالصة : 
لــعــبــاده  ويــفــتــح  بشرعه ،  بــيــنــهــم  ويــحــكــم  عـــبـــاده  بــيــن  يــفــتــح  الــــذي  الــحــكــم 
االســم  بــهــذا  ربــه  يــســأل  أن  للمؤمن  وينبغي  والبركات ؛  الــخــيــرات  أبــواب 
أبـــواب  لـــي  افــتــح  فــتــاح  يـــا  بالعلم ،  عــلــي  افــتــح  فــتــاح  يـــا  فيقول :  العظيم ، 

رزقك . أبواب  لي  افتح  فتاح  يا  رحمتك ، 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

١١٢|^ ĆjÀ÷]<!]<‹â]<|Üç<IMR



١١٣

الكلمة السابعة عشرة

hÑ”÷] <ÏÖÁŞ}

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

ــــــه ورســــــولــــــه ،  فــــــــإن مــــــن الـــــصـــــفـــــات الـــــمـــــذمـــــومـــــة الـــــتـــــي حــــرمــــهــــا الــــــلَّ
تعالى :  قــــال  الكذب ،  اآلخــــــرة :  فـــي  األلـــيـــم  بـــالـــعـــذاب  صــاحــبــهــا  وتـــوعـــد 

 ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
¿ ﴾ [النحل] .  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

والمنافقين ،  الــــكــــفــــار  صــــفــــات  مــــن  الــــكــــذب  أن  ســـبـــحـــانـــه  وأخــــبــــر 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  قــــــــــال 
 4  3  2  1  0 /  .  -  ,  +  *  )  (
 b ﴿ تعالى :  وقــــال  [التوبة] ،   ﴾ ;  :  9  8  7  6 5
 o  n  m  l k  j  i  h  g  f  e  d  c

[يونس] .  ﴾ q  p
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ا  إِذَ وَ  ، ـــفَ ـــلَ خْ أَ ــــدَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ـــــذَ كَ ثَ  ــــدَّ حَ ا  إِذَ  : ثٌ ـــــالَ ثَ ـــنَـــافِـــقِ  ـــمُ الْ ــــةُ  «آيَ قال : 

انَ »(١) . خَ نَ  تُمِ اؤْ
ص ٣٠ ، برقم ٣٣ وصحيح مسلم ص ٥٦ ، برقم ٥٩ .   (١)

الكلمة السابعة عشرة



١١٤
 رو الـــــنـــــار .  إلــــــى  صــــاحــــبــــه  يــــقــــود  الـــــكـــــذب  أن  الــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ـــــن  وبـــــيَّ
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مسعودگ :  بــن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري 
ي  ــدِ ــهْ يَ ـرَّ  ــبـِ الْ إِنَّ  وَ ـرِّ  ــبـِ الْ ـــى  إِلَ ي  ــدِ ــهْ يَ قَ  ـــدْ الـــصِّ ـــإِنَّ  فَ قِ  ــدْ ـالــصِّ بـِ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ «عَ قال : 
ــبَ  ــتَ ــكْ ــتَّــى يُ قَ حَ ـــدْ  الـــصِّ ـــرَّ ـــحَ ـــتَ يَ قُ وَ ـــدُ ـــصْ ـــلُ يَ جُ الُ الـــرَّ ــــزَ ــــا يَ مَ ، وَ ـــنَّـــةِ ـــجَ ــــى الْ إِلَ
ــورِ  ــجُ ــفُ الْ ـــى  إِلَ ي  ـــدِ ـــهْ يَ بَ  ـــذِ ـــكَ الْ ـــإِنَّ  فَ بَ  ـــذِ ـــكَ الْ وَ ـــمْ  ـــاكُ يَّ إِ وَ ــا،  يــقً ــدِّ صِ هِ  نْدَ اللَّ عِ
بَ  ذِ الْكَ   رَّ تَحَ يَ وَ بُ  ذِ يَكْ بْدُ  الْعَ الُ  زَ يَ ا  مَ وَ  ، النَّارِ إِلَى  ي  دِ هْ يَ ورَ  جُ الْفُ إِنَّ  وَ

ا»(١) . ابً ذَّ كَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ تَبَ  كْ يُ تَّى  حَ
فــي  الـــبـــخـــاري   رو القيامة .  يـــوم  قــبــل  قــبــره  فـــي  بُ  ــــذَّ ــــعَ يُ والـــكـــذاب 
صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث ســـمـــرة بــــن جــــنــــدبگ : أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قـــــال فــي 
ــائِــمٌ  قَ ــرُ  آخَ ا  إِذَ وَ  ، ــاهُ ــفَ لِــقَ تَلْقٍ  سْ مُ ــلٍ  جُ رَ ــلَــى  عَ ــنَــا  ــيْ تَ ــأَ «فَ الطويل :  الــرؤيــا  حديث 
هُ  قَ دْ شِ رُ  شِ رْ يُشَ فَ ــهِ  ــهِ جْ وَ يْ  قَّ شِ ــدَ  أَحَ تِــي  ــأْ يَ ــوَ  هُ ا  إِذَ وَ  ، يــدٍ ــدِ حَ ــنْ  مِ لُّوبٍ  بِكَ يْهِ  لَ عَ
ــى  لُ إِلَ ــوَّ ــحَ ــتَ ـــمَّ يَ » قال : «ثُ ــاهُ ــفَ ـــى قَ ــاهُ إِلَ ــنَ ــيْ عَ ، وَ ــاهُ ــفَ ـــى قَ اهُ إِلَ ــرَ ــنْــخِ مَ ، وَ ــاهُ ــفَ ـــى قَ إِلَ
لِكَ  ذَ نْ  مِ غُ  رُ فْ يَ ا  مَ فَ  ، لِ َوَّ األْ انِبِ  بِالْجَ لَ  عَ فَ ا  مَ ثْلَ  مِ بِهِ  لُ  عَ يَفْ فَ رِ  خَ اآلْ انِبِ  الْجَ
ــلَ بِــهِ  ــعَ ــا فَ ــثْــلَ مَ ــلُ بِــهِ مِ ــعَ ــيَــفْ ــودُ فَ ــعُ ــمَّ يَ ، ثُ ــانَ ــا كَ ــمَ لُ كَ َوَّ ــحَّ األْ ــصِ ــتَّــى يَ ــانِــبِ حَ الْــجَ
يْتِهِ  بَ ــنْ  مِ و  ــدُ ــغْ يَ ــلُ  جُ الــرَّ ــهُ  «إِنَّ له :  فقيل  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عنه  فسأل  ـــى»  ُولَ األْ ةَ  ــرَّ ــمَ الْ

. (٢)« اقَ فَ اآلْ غُ  بْلُ تَ ةَ  بَ ذِ الْكَ بُ  ذِ يَكْ فَ
ورتــــــب الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص الــــثــــواب الـــعـــظـــيـــم لـــمـــن تـــــرك الــــكــــذب وإن كـــان 
أن  أمــــــامــــــةگ :  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  داود  أبــــــو   رو ــــــا .  مــــــازحً
إِنْ  اءَ وَ ـــرَ كَ الْـــمِ ـــرَ ــنْ تَ ــةِ لِــمَ ــنَّ ــجَ ـــضِ الْ بَ ــيْــتٍ فِــي رَ ــيــمٌ بِــبَ عِ ـــا زَ نَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قال : «أَ

ص ١١٧٧ ، برقم ٦٠٩٤ وصحيح مسلم ص ١٠٤٨ ، برقم ٢٦٠٧ .   (١)
ص ١٣٤٦ - ١٣٤٨ ، برقم ٧٠٤٧ .   (٢)

١١٤hÑ”÷]<ÏÖÁŞ}<IMS



١١٥
ــا،  حً ــازِ ــانَ مَ إِنْ كَ بَ وَ ــذِ ــكَ كَ الْ ـــرَ ــنْ تَ ــنَّــةِ لِــمَ ـــطِ الْــجَ سَ ــيْــتٍ فِــي وَ بِــبَ ــقــا، وَ ــحِ ــانَ مُ كَ

هُ »(١) . قَ لُ خُ نَ  سَّ حَ نْ  لِمَ نَّةِ  الْجَ لَى  عْ أَ فِي  بِبَيْتٍ  وَ
يصلح منه جد وال هزل(٢) ،  قال اإلمام أحمد بن حنبل : الكذب ال 

والكذب(٣) . الخيانة  إال  كلها  الخصال  على  المسلم  يطبع  أيضاً :  وقال 
وال  الــعــالــم،  نــظــام  لــفــســاد  مــتــضــمــن  الــكــذب  القيم۴ :  ابـــن  وقـــال 
متضمن  هو  بل  معادهم،  في  وال  معاشهم  في  ال  عليه  العالم  قيام  يمكن 
خاصة  عند  معلومة  له  الالزمة  الكذب  ومفاسد  والمعاد  المعاش  لفساد 
الــــنــــاس وعـــامـــتـــهـــم، كـــيـــف وهـــــو مـــنـــشـــأ كــــل شـــــر، وفــــســــاد األعــــضــــاء لــســان 
كــذوب، وكــم أزيــلــت بــالــكــذب مــن دول ومــمــالــك، وخــربــت بــه مــن بــالد، 
واســتــلــبــت بـــه مـــن نــعــم، وتــقــطــعــت بـــه مـــن مــعــايــش، وفـــســـدت بـــه مــصــالــح، 
وغـــرســـت بـــه عـــــــداوات، وقــطــعــت بـــه مــــــودات، وافـــتـــقـــر بـــه غـــنـــي، وذل بــه 
وقصور،  دور  به  وخلت  محصنة،  به  ورميت  مصونة،  به  وهتكت  عزيز، 
فــســد بــه بين  وعــمــرت بــه قــبــور، وأزيــل بــه أنــس، واستجلبت بــه وحــشــة، وأُ
ورد  مبيناً  عــدواً  الــصــديــق  وأحــال  وأخــيــه،  األخ  بين  وغــاض  وأبــيــه،  االبــن 
الكاذبين  الــكــذب  بــأهــل  إال  الجحيم  ملئت  وهــل   . مسكيناً الــعــزيــز  الــغــنــي 
ــه وعــلــى رســولــه وعــلــى ديــنــه، وعــلــى أولــيــائــه ، الــمــكــذبــيــن بالحق  عــلــى الــلَّ

جاهلية(٤). وعصبية  حمية 
داود  أبـــي  ســنــن  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه   ،٤٨٠٠ بــرقــم   ، ٥٢٣ ص   (١)

(٩١١/٣) برقم ٤٠١٥. 
اآلداب الشرعية البن مفلح (٢٣/١) .   (٢)

الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر الهيثمي (١٩٥/٢) .   (٣)
انظر: مفتاح دار السعادة (٧٣/٢) .   (٤)



١١٦
الشاعر: قال 

ــهُ قُ ــدَ ــولِ أصْ ــيْــرُ الــقَ بُ عــار وخَ ـــذِ ـــاالـــكَ ـــقَ هَ ــــلٍ زَ ــــاطِ ـــــنَ بَ ـــهُ مِ ـــسَّ ــــا مَ ــــقُّ مَ والــــحَ
آخر: وقال 

باً احِ نْ لَكَ صَ وبَ فَالَ يكُ ذُ عِ الكَ دَ ــبُوَ ــحَ ــصْ ـــال يُ ــسَ خِ ــئْ ــبِ ـــذوبَ لَ إِنِّ الـــكَ
 وكــــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يـــكـــره الـــكـــذب ويــشــتــد إنـــكـــاره عــلــى فــاعــلــه، رو
ـــقٌ  ـــلُ ـــــانَ خُ ــــا كَ اإلمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: مَ
ـــلُ  جُ ــــانَ الـــرَّ ـــد كَ ـــقَ لَ ، وَ بِ ـــذِ ـــنَ الـــكَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص مِ ـــــولِ الـــلَّ سُ ـــابِ رَ ــــى أَصـــحَ ـــضَ إِلَ بـــغَ أَ
علَمَ  يَ تَّى  حَ يهِ  لَ عَ هِ  نَفسِ فِي  الُ  ــزَ يَ ا  فَمَ  ، ةَ الكِذبَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ــولِ  سُ رَ ندَ  عِ بُ  يَكذِ

.(١) ةً تَوبَ ا  نهَ مِ ثَ  أَحدَ قَد  هُ  نَّ أَ
ــه  الــلَّ عــلــى  ـــا  كـــذبً كـــان  مـــا  الكذب :  أعــظــم  أن  العلماء۴ :  وذكــــر 
الــكــذب  تــعــمــد  أن  ريــــب  وال  الذهبي۴ :  قــــال  رسولهملسو هيلع هللا ىلص ؛  عــلــى  أو 

محض(٢) . كفر  حالل :  تحريم  أو  حرام  تحليل  في  ورسوله ،  على اللَّه 
أي  كبيرة :  الــســابــقــتــيــن  الــحــالــتــيــن  فـــي  الـــكـــذب  « إن  الذهبي :  قــــال 
ــا من  ــه أو عــلــى رسوله ، وأن الــكــذب فــي غــيــر ذلــك أيــضً الــكــذب عــلــى الــلَّ

أقواله »(٣) . أغلب  في  الكبائر 
والــصــدق مــنــجــاة لــلــعــبــد فــي الــدنــيــا واآلخــــرة ؛ فــفــي الــصــحــيــحــيــن في 
رجـــال  ثـــقـــات  رجـــالـــه  صــحــيــح  إســـنـــاده  مــحــقــقــوه:  وقـــــال   ٢٥١٨٣ بـــرقـــم   (١٠١/٤٢)  (١)

الشيخين. 
للذهبي.  التاسعة)  الكبائر (الكبيرة  انظر:   (٢)

للذهبي.  والعشرون)  الرابعة  الكبائر (الكبيرة  انظر:   (٣)
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١١٧
قال :  بذلك ،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  بشره  مالك  بن  كعب  توبة  قبول  عند  اإلفك  قصة 
ث  أحــدِّ ال  أن  توبتي  من  وإن  بالصدق  أنجاني  إنما  اللَّه  إن  اللَّه  رســول  يا 
أباله  المسلمين  من  ا  أحــدً أن  علمت  ما  فواللَّه  قال :  بقيت ،  ما  ا  صدقً إال 
ـــهملسو هيلع هللا ىلص إلـــى يــومــي  ـــه فـــي صـــدق الــحــديــث مــنــذ ذكــــرت ذلـــك لـــرســـول الـــلَّ الـــلَّ
ذلك  قلت  منذ  كذبة  تعمدت  ما  واللَّه !  به ،  اللَّه  أبالني  مما  أحسن  هذا ، 
فيما  ــه  الــلَّ يــحــفــظــنــي  أن  ألرجـــو  وإنـــي  هذا ،  يــومــي  إلـــى  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص ،  لــرســول 

 G  F  E  D  C  B ﴿ تعالى :  قــولــه  ــه  الــلَّ وأنـــزل  بقي(١) ، 
[التوبة] .  ﴾ J  I  H

بين  إلصـــالح  كــان  إذا  الــكــذب  اللَّه :  رحــمــهــم  الــعــلــمــاء  اســتــثــنــى  وقــد 
فإذا  الظلم ؛  لدفع  كان  إذا  والكذب  الحرب ،  في  والكذب  متخاصمين ، 
إنسان  وسئل  ماله  وأخفى  ماله  أخذ  أو  قتله  يريد  ظالم  من  مسلم  اختفى 
ظــالــم  وأراد  وديـــعـــة  عــنــده  كـــان  لـــو  وكــــذا  بإخفائه ،  الـــكـــذب  وجـــب  عنه ، 
أن  التورية :  ومــعــنــى  ـــوري  يُ أن  واألحـــوط  إلخفائها ،  يــكــذب  فــإنــه  أخــذهــا 
كــان  وإن  إليه ،  بالنسبة  ــا  كــاذبً هــو  لــيــس  ــا  صــحــيــحً ا  مــقــصــودً بــعــبــارتــه  يــقــصــد 
اســتــدل  وقــد  المخاطب ؛  يفهمه  مــا  إلــى  وبــالــنــســبــة  الــلــفــظ  ظــاهــر  فــي  ــا  كــاذبً
ومسلم  الــبــخــاري  رواه  بــمــا  الحال :  هــذا  فــي  الــكــذب  جــواز  عــلــى  الــعــلــمــاء 
ابُ  ــذَّ الْــكَ «لَــيْــسَ  يقول :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  أنها  كلثومڤ :  أم  حديث  من 
قال  مسلم :  زاد  ا ».  يْرً خَ ــولُ  ــقُ يَ وْ  أَ ا  ــرً ــيْ خَ ــي  ــنْــمِ ــيَ فَ  ، الــنَّــاسِ ــنَ  ــيْ بَ ــلِــحُ  ــصْ يُ ي  الَّـــذِ
بٌ  ذِ كَ الناسُ  يقولُ  مما  شيء  في  ص  يُرخَّ أسمع  « ولم  شهاب۴ :  ابن 
امرأته ،  الرجل  وحديث  الناس ،  بين  واإلصالح  الحرب ،  ثالث :  في  إال 

ص ١١١١ برقم ٢٧٦٩ ، وصحيح البخاري ص ٦٨١ برقم ٣٥٥٦ .   (١)



١١٨
زوجها »(١) . المرأة  وحديث 

يقصد  مــكــذوبــة  قــصــص  وهــي  الــنــكــت  أن  عليه :  الــتــنــبــيــه  ينبغي  ومــمــا 
عنه. المنهي  الكذب  في  داخلة  اآلخرين  إضحاك  بها 

رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث بــهــز بـــن حــكــيــم عـــن أبـــيـــه عــن 
ـهِ  بـِ ــكَ  ــحِ ــضْ ــيُ لِ يــثِ  ــدِ ـالْــحَ بـِ ثُ  ـــدِّ ـــحَ يُ ي  ـــذِ لِـــلَّ ـــــلٌ  يْ «وَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جده : 

لَهُ »(٢) . لٌ  يْ وَ  ، لَهُ لٌ  يْ وَ  ، بُ ذِ يَكْ فَ مَ  وْ الْقَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص٥١٣ برقم ٢٦٩٢ ، وصحيح مسلم ص١٠٤٧ برقم ٢٦٠٥ - والزيادة له - .  (١)
ص٣٨٢ برقم ٢٣١٤ ، وقال هذا حديث حسن.   (٢)

١١٨hÑ”÷]<ÏÖÁŞ}<IMS



١١٩

الكلمة الثامنة عشرة

[÷Ífflملسو هيلع هللا ىلص <Ì€í¬

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

قال  العاقبة ،  لها  تكون  ثم  تبتلى  الرسل  أن  خلقه  في  اللَّه  سنة  فــإن 
 Á À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى : 

Ì ﴾ [األنعام] .  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â
أن  عباسک :  بـــن  ـــه  الـــلَّ عــبــد  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
فقال :  قاتلتموه ؟  هل  النبيملسو هيلع هللا ىلص :  عن  سفيان  أبا  سأل  الروم ،  ملك  هرقل 
ثم  تــبــتــلــى  الــرســل  وكــذلــك  هرقل :  فــقــال  سجال ،  وبــيــنــه  بــيــنــنــا  الــحــرب  إن 

العاقبة(١) . لهم  تكون 
أن  منذ  الشدة ،  وعظيم   األذ كثير  أعدائه  من  النبيملسو هيلع هللا ىلص  لقي  ولقد 

 1  0  /  . ﴿ ــه تــعــالــى:  الــلَّ امــتــثــاالً لــقــول  جهر بــدعــوتــه الــمــبــاركــة 
 M  L  K  J I ﴿ تعالى :  وقـــولـــه  [الـــحـــجـــر]،   ﴾ 4  3  2
 ﴾ ̂] [  Z  Y X  W  V  U  T  S  R Q  P  O  N

.[٦٧ [المائدة : 
ـــحـــرس مـــن قـــبـــل بـــعـــض أصـــحـــابـــه قـــبـــل نـــزول  وقــــد كــــان الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص يُ

ص ٢٣ ، برقم٧ ، وصحيح مسلم ص ٧٣٦ ، برقم ١٧٧٣ ، واللفظ له .   (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٢٠
قالت :  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الكريمة ،  اآليـــة 
ــا  ــالِــحً ـــالً صَ جُ ــتَ رَ ــيْ : «لَ ــالَ ــقَ ، فَ ــةً ــلَ ــيْ ــةَ لَ يــنَ ــدِ ــمَ ــهُ الْ مَ ــدَ ــقْ ــهِملسو هيلع هللا ىلص مَ ــــولُ الــلَّ سُ ــرَ رَ ــهِ سَ
ـا  ــنـَ ــعْ ــمِ لِــــكَ سَ ــــذَ ـــنُ كَ ـــحْ ـــنَـــا نَ ـــيْ ـــبَ : فَ ــــتْ ــــالَ »، قَ ـــةَ ـــلَ ـــيْ ـــنِـــي الـــلَّ سُ ـــرُ ـــحْ ــــابِــــي يَ ــــحَ ـــــنْ أَصْ مِ
ــالَ  ــقَ ، فَ ــــاصٍ قَّ بِـــي وَ ـــنُ أَ ــدُ بْ ــعْ : سَ ـــالَ ا؟» قَ ــــذَ ـــنْ هَ : «مَ ــالَ ــقَ ، فَ حٍ ــــالَ ــةَ سِ ــشَ ــخَ ــشْ خَ
ــى  ــلَ عَ فٌ  ــــوْ خَ ــي  ــسِ ــفْ نَ فِـــي  ــــعَ  قَ وَ  : ــــالَ قَ ؟»  ــــكَ بِ ــــاءَ  جَ ـــا  «مَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ ـــهُ  لَ
، قالت  ــامَ ــمَّ نَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص، ثُ ــولُ الــلَّ سُ ــهُ رَ ــا لَ عَ ــدَ ، فَ ــهُ سُ ــرُ ئْتُ أَحْ ــولِ الــلَّــهِملسو هيلع هللا ىلص فَجِ سُ رَ

غطيطه(١)(٢). سمعت  حتى  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فنام  عائشةڤ : 
كـــان  قــــالــــت :  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ورو
 ، ﴾ ]  \  [  Z ﴿: اآلية هــذه  نــزلــت  حــتــى  ــحــرس  يُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
الـــنَّـــاسُ  ـــا  ـــهَ يُّ أَ ــــا  «يَ لهم :  فــقــال  القبة ،  مــن  رأســـه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــأخــرج  قالت : 

. (٣)« هُ اللَّ نِي  مَ صَ عَ دْ  قَ فَ وا  فُ رِ انْصَ
ـــه لـــرســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص حــفــظــه لـــه مـــن أهــل  الـــلَّ كثير : ومـــن عــصــمــة  قـــال ابـــن 
الـــعـــداوة  شـــدة  مـــع  ومترفيها ،  ومــعــانــديــهــا  وحـــســـادهـــا  وصناديدها ،  مــكــة 
مــن  ــــه  الــــلَّ يـــخـــلـــقـــه  بـــمـــا  ا ،  ونــــــهــــــارً لــــيــــالً  لــــه  الـــمـــحـــاربـــة  ونــــصــــب  والبغضة ، 
الرسالة  ابــتــداء  فــي  فصانه  العظيمة ؛  وحكمته  بقدرته  العظيمة  األســبــاب 
في  ــه  الــلَّ وخــلــق  قريش ،  فــي  ا  كبيرً ا  مطاعً ا  رئيسً كــان  إذ  طالب ،  أبــي  بعمه 
الجــتــرأ  أســلــم  كـــان  ولـــو  شرعية ،  ال  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ لــرســول  طــبــيــعــيــة  مــحــبــة  قــلــبــه 
الكفر  في  مشترك  قدر  وبينهم  بينه  كان  لما  ولكن  وكبارها ،  كفارها  عليه 

الصوت الذي يخرج من النائم.   (١)
ص ٥٥٥ ، برقم ٢٨٨٥  ، وصحيح مسلم ص٩٨١ - ٩٨٢ ، برقم ٢٤١٠ . واللفظ له .   (٢)

ص ٤٨٥ ، برقم ٣٠٤٦ ، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٤٦/٣)   (٣)
برقم ٢٤٤٠ .

[÷Ífflملسو هيلع هللا ىلص١٢٠ <Ì€í¬<IMT



١٢١
 أذ الــمــشــركــون  مــنــه  نـــال  طــالــب  أبـــو  عــمــه  مـــات  فــلــمــا  واحترموه ؛  هــابــوه 
يتحول  أن  وعلى  اإلســالم  على  فبايعوه  األنصار  له  اللَّه  قيَّض  ثم  ا ،  يسيرً
واألسود ؛  األحمر  من  حموه  إليها  صــار  فلما  المدينة ،  وهــي  دارهــم  إلــى 
كيده  ورد  اللَّه  كاده  بسوء ،  الكتاب  وأهل  المشركين  من  أحد  همَّ  فكلما 
سورتي  عليه  وأنــزل  منهم ،  ــه  الــلَّ فحماه  بالسحر  الــيــهــود  كــاده  كما  عليه ، 
ــه الــيــهــود فــي ذراع تــلــك الــشــاة  ــمَّ الــمــعــوذتــيــن دواء لــذلــك الــــداء ، ولــمــا سَ

اهـ . منه(١).  وحماه  به  أعلمه اللَّه  بخيبر ، 
الـــبـــخـــاري  رواه  مــــا  لرسولهملسو هيلع هللا ىلص :  ــــه  الــــلَّ حـــفـــظ  عـــلـــى  األمـــثـــلـــة  ومـــــن 
محمد  ر  فِّ عَ يُ هل  جهل :  أبو  قال  قال :  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم 
لئن   ! والعز والــالت  فقال :  نعم ،  فقيل :  قال  أظهركم ؟(٢) ،  بين  وجهه 
التراب ،  فـــي  وجــهــه  نَّ  ــــرَ ــــفِّ ألعَ أو  رقبته ،  عــلــى  نَّ  ــــــأَ ألَطَ ذلـــك  يــفــعــل  رأيـــتـــه 
قال :  رقبته ،  عــلــى  ــأَ  ـيَــطَ لـِ زعـــم  يصلي ،  وهـــو  ـــهملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ رســــولَ  فــأتــى  قال : 
فقيل  قــال  بيديه ،  ويتقي  عقبيه(٣) ،  على  نكِصُ  يَ وهــو  إال  منه  ئَهم  فَجِ فما 
فقال  وأجنحةً .  الً  ــوْ وهَ نــار  من  ا  لخندقً وبينه  بيني  إن  فقال :  لك ؟  ما  له : 

ا »(٤) . ضوً عُ ا  ضوً عُ ةُ  ئِكَ الَ المَ تهُ  ختَطَفَ الَ نِّي  مِ ا  نَ دَ « لَو  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص : 
الصديقگ  بكر  أبــي  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  ما  ومنها 
نا  بَعَ واتَّ الشمس ،  مالت  بعدما  لنا  فارتَحَ قال :  النبوية ،  الهجرة  قصة  فــي 

تفسير ابن كثير (٢٩١/٥) .   (١)
أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب .   (٢)

أي رجع يمشي إلى ورائه .   (٣)
ا .  ص ١١٢٥ ، برقم ٢٧٩٧ ؛ وصحيح البخاري : ص ٩٨٤ ، برقم ٤٩٥٨ ، مختصرً  (٤)



١٢٢
ــهَ  الــلَّ إِنَّ  نْ  ــزَ ــحْ تَ «الَ  فقال :  اللَّه ،  رســول  يــا  تِــيــنــا  أُ فقلت :  مالك ،  بــن  ســراقــةُ 
في   -  أُر  - بطنها  إلــى  فرسه  بــه  ــت  ــمَ ــطَ فــارتَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  عليه  فدعا  نَا » ،  عَ مَ
لَيَّ ،  عَ ــمــا  دعــوتُ قــد  أراكـــمـــا  إنـــي  فقال :   - زهــيــر  شــك   - األرض  مــن  ـــدٍ  ـــلَ جَ
فنجا ،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  له  فدعا  الطلب ،  عنكما  أردَّ  أن  لكما  فاللَّه  لي ،  ا  وَ فادعُ
إال  ا  أحــــدً ــى  يــلــقَ فــال  هنا ،  مــا  ــكــم  ــيــتُ ــفَ كَ قــد  قال :  إال  ا  أحــــدً ــى  يــلــقَ ال  فــجــعــل 

لنا(١) . فَى  ووَ قال :  ه ،  ردَّ
بـــن  ســــلــــمــــة  حــــــديــــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم  رواه  مــــــا  ومـــــنـــــهـــــا 
العدوَّ  نا  هْ واجَ فلما  نينًا ،  حُ الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســول  مع  غزونا  قال :  األكــوعگ 
 فــتــوار بسهم ،  فــأرمــيــه  الــعــدو  مــن  رجــل  فاستقبلني  ثنيَّةً ،  ــو  عــلُ فــأَ مــتُ  تــقــدَّ
ثنيَّةٍ  من  طلَعوا  قد  هم  فإذا  القوم  إلى  ونظرتُ  صنع ؟ !  ما  يتُ  درَ فما  عني 
ع  وأَرجِ النبيملسو هيلع هللا ىلص  صحابة  فولَّى  النبيملسو هيلع هللا ىلص ،  وصحابة  هم  وا  فالتَقَ  ، أخر
فــاســتــطــلــق   ، باألخر ـــا  ـــرتـــديً مُ بــإحــداهــمــا  ا  رً ــــزِ ــــتَّ مُ تــــان  ــــردَ بُ ـــيَّ  ـــلَ وعَ ــا  مً مــنــهــزِ
وهــو  ــا  مــنــهــزمً الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  عــلــى  ومــــررتُ  ا ،  جميعً فــجــمــعــتُــهــمــا  إزاري 
ا »  عً زَ فَ عِ  األَكوَ ابنُ   َأ رَ « لَقَد  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  رسول  فقال  الشهباء ،  بغلته  على 
ــوا رســـول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص نـــزل عــن البغلة ، ثــم قــبــض قــبــضــة مــن تــراب  ــشُ فــلــمــا غَ
فما  وهُ » ؛  جُ الوُ تِ  اهَ « شَ فقال :  وجوههم ،  بــه  اســتــقــبــل  ثــم  األرض ،  مــن 
مدبرين ،  ــوا  لَّ فــوَ القبضة ،  بتلك  ا  ترابً عينيه  مأل  إال  إنسانًا  منهم  اللَّه  خلق 

المسلمين(٢) . بين  غنائمهم  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وقسم  اللَّهڬ ،  فهزمهم 
وفي  ا ،  مختصرً  ٢٠٠٩ برقم   ، ١٢٠٦ ص  مسلم :  وصحيح  ٣٦١٥ ؛  برقم   ، ٦٩١ ص   (١)

كتاب الزهد مطوالً . 
ص ٧٣٩ ، برقم ١٧٧٧ .   (٢)

[÷Ífflملسو هيلع هللا ىلص١٢٢ <Ì€í¬<IMT



١٢٣
نَا  وْ زَ غَ قال :  جابرگ  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  ما  ومنها 
ثِيرِ  كَ ادٍ  وَ فِي  اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ  سُ رَ نَا  كَ رَ دْ أَ فَ دٍ  نَجْ قِبَلَ  ةً  وَ ــزْ غَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ــولِ  سُ رَ عَ  مَ
ــنْ  ــنٍ مِ ــصْ ــغُ ــهُ بِ ــفَ ــيْ ــقَ سَ ــلَّ ــعَ ، فَ ةٍ ـــرَ ـــجَ ــتَ شَ ــحْ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص تَ ــــولُ الـــلَّ سُ لَ رَ ـــنَـــزَ ، فَ ـــاهِ ـــضَ ـــعِ الْ
الَ  قَ فَ  : الَ قَ  ، رِ جَ بِالشَّ تَظِلُّونَ  سْ يَ ادِي  ــوَ الْ فِي  النَّاسُ  قَ  رَّ فَ تَ وَ  : الَ قَ ا،  انِهَ صَ أَغْ
ــظْــتُ  ــقَ ــيْ ــتَ ــاسْ ــيْــفَ فَ ــذَ الــسَّ ــأَخَ ، فَ ــمٌ ــائِ ـــا نَ نَ أَ ــانِــي وَ تَ ـــالً أَ جُ ــهِملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ رَ ـــولُ الــلَّ سُ رَ
ــالَ لِــي:  ــقَ هِ، فَ ــدِ ــتًــا فِــي يَ ــلْ ــيْــفُ صَ الــسَّ ــرْ إِالَّ وَ ــعُ شْ ــمْ أَ ــلَ ـــي، فَ سِ أْ ــلَــى رَ ــائِــمٌ عَ ــوَ قَ هُ وَ
نِّي؟  مِ نَعُكَ  مْ يَ ــنْ  مَ  : الثَّانِيَةِ فِي  ــالَ  قَ ــمَّ  ثُ  ، هُ اللَّ  : لْتُ قُ  : ــالَ قَ نِّي؟  مِ نَعُكَ  مْ يَ ــنْ  مَ
ضْ  رِ عْ يَ ــمْ  لَ ــمَّ  ثُ  « ــالِــسٌ جَ ا  ذَ ــوَ  هُ ا  هَ فَ  ، يْفَ السَّ  (١) ــامَ ــشَ فَ  ، ــالَ قَ هُ  اللَّ  : لْتُ قُ  : ــالَ قَ

اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص(٢). ولُ  سُ رَ هُ  لَ
محمدملسو هيلع هللا ىلص  لنبيه  سبحانه  حفظه  سبق  كما  تفيد  وغيرها  األمثلة  فهذه 
[الــمــائــدة:   ﴾ ]  \  [  Z ﴿: سبحانه لــوعــده  ــا  تــصــديــقً وذلـــك 
تعالى :  قال  ومغاربها ،  األرض  مشارق  إلى  الدعوة  هذه  يبلغ  حتى   ، [٦٧
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿

والنهار . الليل  تعاقب  ما  عليه  وسالمه  اللَّه  فصلوات  [الصف] ، 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

فشام أي سقط .  (١)
صحيح مسلم ص٩٣٧ برقم ٨٤٣ ، وصحيح البخاري ص٥٥٩ برقم ٢٩١٠ .   (٢)



١٢٤
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الكلمة التاسعة عشرة
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إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

خبر  كــل  الــبــشــارة  بعضهم :  قـــال  البشارة ،  عــن  الــيــوم  لــهــذا  فــحــديــثــنــا 
الــخــيــر  وفـــي  والشر ،  الــخــيــر  فــي  ويــســتــعــمــل  الوجه ،  بــشــرة  بــه  تــتــغــيــر  صـــدق 

أغلب(١).
وإنـــمـــا  بالخير ،  إال  تـــكـــون  ال  الـــمـــطـــلـــقـــة  والــــبــــشــــارة  الـــــــــرازي :  قـــــال 

 \  [ ﴿ تعالى :  كــقــولــه  به ،  مـــقـــيَّـــدة  كـــانـــت  إذا  بــالــشــر  تـــكـــون 
اهـ (٢). [التوبة].   ﴾ ̂  ]

عظيمة  بشائر  فيها  والسنة :  الكتاب  من  كثيرة  نصوص  وردت  وقد 
 %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قــــال  واآلخـــــــرة ،  الـــدنـــيـــا  فـــي  لــلــمــؤمــنــيــن 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 >  = <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1

B ﴾ [يونس] .  A  @  ?
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  وقـــــــــــال 

التعريفات للجرجاني ص٤٥، وكشاف اصطالحات الفنون للتهانوي (١٦٣/١).  (١)
مختار الصحاح ص٦٠ .  (٢)

الكلمة التاسعة عشرة
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[البقرة] .  ﴾ H  G
الصامتگ :  بـــن  عـــبـــادة  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
هَ  ــرِ كَ ــنْ  مَ ، وَ هُ ــاءَ ــقَ ــهُ لِ الــلَّ ــبَّ  حَ ــهِ أَ الــلَّ ــاءَ  ــبَّ لِــقَ حَ ــنْ أَ : «مَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ عَ
 :- ــــهِ  اجِ وَ زْ أَ ــضُ  ــعْ بَ وْ  أَ  - ــةُڤ  ــشَ ــائِ عَ ــتْ  ــالَ قَ  ،« هُ ـــاءَ لِـــقَ ــهُ  الــلَّ هَ  ـــرِ كَ هِ  اءَ اللَّ لِقَ
هُ  ــرَ ــضَ حَ ا  إِذَ ــنَ  مِ ــؤْ لْــمُ ا لَـــكِـــنَّ  وَ  ، اكِ ذَ «لَــيْــسَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــالَ قَ  ، تَ ـــوْ ـــمَ لْ ا هُ  ــرَ ــكْ ــنَ لَ ـــا  نَّ إِ
ــا  ــمَّ ـــهِ مِ ـــيْ لَ إِ ـــــبَّ  حَ ءٌ أَ ـــــيْ ـــسَ شَ ـــيْ ـــلَ فَ  ، ــــتِــــهِ امَ ــــرَ كَ ـــهِ وَ لـــلَّ ا انِ  ــــوَ ضْ ــــرِ بِ ـــرَ  ـــشِّ بُ تُ  ــــوْ ــــمَ لْ ا
ــرَ  ــضِ حُ ا  إِذَ ـــافِـــرَ  ـــكَ لْ ا إِنَّ  وَ  ، هُ ـــاءَ ــقَ لـِ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــــبَّ  حَ أَ وَ هِ  اءَ اللَّ لِقَ ـــبَّ  حَ ـــأَ فَ  ، ـــهُ ـــامَ مَ أَ
هَ  ـــرِ كَ  ، ـــهُ ـــامَ مَ ــا أَ ــمَّ ـــهِ مِ ـــيْ لَ إِ هَ  ــــرَ كْ ءٌ أَ ـــيْ شَ ــسَ  ــيْ ــلَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــوبَ ـــقُ عُ ــهِ وَ لــلَّ ابِ ا ـــذَ بِـــعَ ــرَ  ــشِّ بُ

. (١ )« هُ اءَ لِقَ ــهُ  الــلَّ هَ  ــرِ كَ وَ ــهِ  الــلَّ ــاءَ  لِــقَ
  ~﴿ تعالى :  قـــال  اللَّه ،  بــعــذاب  ــرون  مــبــشَّ والــمــنــافــقــون  والــكــفــار 
  [   Z﴿ تعالى :  وقال  ¥﴾ [النساء] ،    ¤   £   ¢   ¡ ے  

_﴾ [التوبة] .    ^   ]            \
سننه  في  ماجه  ابــن   رو بالنار ؛  بشره  الكافر  بقبر  مر  إذا  والمسلم 
تَ  رْ ـــرَ مَ ــا  ــمَ ــثُ ــيْ «حَ ألعرابي :  قــال  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبيه :  عــن  ســالــم  حــديــث  مــن 
نِي  لَّفَ كَ دْ  قَ لَ  : ــالَ قَ وَ  ، دُ بَعْ ابِــيُّ  ــرَ َعْ األْ لَمَ  أَسْ فَ الَ  قَ  ،« بِالنَّارِ هُ  رْ بَشِّ فَ كٍ  رِ شْ مُ بْرِ  بِقَ

. (٢) بِالنَّارِ هُ  تُ رْ بَشَّ إِالَّ  افِرٍ  كَ بْرِ  بِقَ تُ  رْ رَ مَ ا  مَ بًا:  عَ تَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ
ص ١٢٤٧ برقم ٦٥٠٧ ، وصحيح مسلم ص ١٠٧٧ برقم ٢٦٨٤ .   (١)

١٥٧٣ ، قــال الــبــوصــيــري: هــذا إســنــاد صحيح رجــالــه ثــقــات وصححه  ١٧٢ بــرقــم  ص   (٢)
الشيخ األلباني۴ في السلسلة الصحيحة (٥٥/١) برقم ١٨ . 

١٢٦^„◊Ò^ñÊ <ÏÖ^éf÷] <IMU



١٢٧
فائدة  الحديث  هــذا  «وفــي  األلــبــانــي۴:  الــديــن  ناصر  الشيخ  قــال 
هــامــة أغــفــلــتــهــا عــامــة كــتــب الــفــقــه أال وهــي مــشــروعــيــة تــبــشــيــر الــكــافــر بــالــنــار 
وتذكيره  المؤمن  إيقاظ  من  التشريع  هــذا  في  ما  يخفى  وال  بقبره،  مــرَّ  إذا 
الدنيا  ذنــوب  تهون  عظيماً  ذنباً  ارتكب  حيث  الكافر،  هذا  جرم  بخطورة 

به. واإلشراك  باللَّهڬ  الكفر  وهو  اجتمعت،  ولو  تجاهه  كلها 
إلــــى  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  بـــبـــعـــض   أد مــــمــــا  الـــــفـــــائـــــدة  بــــهــــذه  الــــجــــهــــل  وإن 
الـــوقـــوع فـــي خـــالف مـــا أراد الـــشـــارع الــحــكــيــم مــنــهــا فــإنــنــا نــعــلــم أن كــثــيــراً 
مـــن الــمــســلــمــيــن يـــأتـــون بــــالد الـــكـــفـــار لـــقـــضـــاء بـــعـــض الـــمـــصـــالـــح الــخــاصــة 
أو الـــعـــامـــة، فـــال يــكــتــفــون بـــذلـــك حـــتـــى يـــقـــصـــدوا زيــــــارة بـــعـــض قـــبـــور مــن 
األزهــار  قبورهم  على  ويضعون  الكفار!  من  الــرجــال  بعظماء  يسمونهم 
واألكـــالـــيـــل ويـــقـــفـــون أمـــامـــهـــا خــاشــعــيــن مــحــزونــيــن، مــمــا يــشــعــر بــرضــاهــم 

إياهم»(١). مقتهم  وعدم  عنهم، 
قــال  العظيم ،  واألجـــر  ــه الــمــؤمــنــيــن الــخــائــفــيــن بــالــمــغــفــرة  الــلَّ ــر  بــشَّ وقــد 

 ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے  تعالى : 
®﴾ [يس] .  ¬  «

ــــه الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــابـــريـــن بـــالـــصـــلـــوات والــــرحــــمــــة ، قـــال  ــــر الــــلَّ وبــــشَّ
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ تــــعــــالــــى : 
 Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F

[البقرة] .  ﴾ S  R

السلسلة الصحيحة (٥٧/١) .   (١)



١٢٨
 رو بالخير ؛  الــــنــــاس  يــبــشــر  أن  أصـــحـــابـــه  بـــعـــض  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  وأمـــــر 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  األشعريگ :  مــوســى  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري 

ا  »(١) . رَ نَفِّ تُ الَ  وَ ا  رَ بَشِّ وَ ا،  رَ تُعَسِّ الَ  وَ ا  رَ « يَسِّ فقال :  اليمن  إلى  ومعاذاً  بعثه 
عليها :  الناس  ويحمده  المؤمن ،  يعملها  التي  الصالحة  واألعــمــال 
ذرگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو له ؛  ـــه  الـــلَّ مـــن   بــشــر
الخير ،  مـــن  الــعــمــل  يــعــمــل  الـــرجـــل  أرأيـــــت  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  لـــرســـول  قــيــل  قــــال : 

نِ »(٢) . مِ ؤْ المُ   بُشرَ لُ  اجِ عَ « تِلكَ  قال :  عليه ؟  الناس  ويحمده 
ــر  مــبــشَّ الليل :  ظــلــمــات  فـــي  الــمــســاجــد  إلـــى  يــمــشــي  الــــذي  والـــمـــؤمـــن 

القيامة . يوم  التام  بالنور 
عــن  األسلميِّگ :  ة  يــــدَ ــــرَ بُ حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو
ــامِّ  الــتَّ بِــالــنُّــورِ   : ــدِ ــاجِ ــسَ الــمَ إِلَـــى  ــمِ  ــلَ الــظُّ فِــي  ــائِــيــنَ  ــشَّ الــمَ رِ  « بَشِّ قال :  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيِّ

ةِ »(٣) . يَامَ القِ ومَ  يَ
بـــأن  شيئًا :  ـــه  بـــالـــلَّ يــــشــــرك  ال  أمــــتــــه  مــــن  مـــــات  مــــن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ــــر  وبــــشَّ
أن  ذرگ :  أبــي  حديث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   رو الجنة ؛  إلــى  مصيره 
ــرْ  ــشِّ : بَ ـــالَ ـــقَ ةِ، فَ ـــرَّ ـــحَ ــانـِـبِ الْ ضَ لـِـي فـِـي جَ ـــرَ يــلُ عَ ــرِ ــبْ اكَ جِ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قال : «ذَ

نَّةَ »(٤) . الْجَ لَ  خَ دَ يْئًا  شَ هِ  بِاللَّ كُ  رِ يُشْ الَ  اتَ  مَ نْ  مَ هُ  نَّ أَ تَكَ  مَّ أُ
ص ٥٨١ ، برقم ٣٠٣٨ ، وصحيح مسلم ص٧٢١ ، برقم ١٧٣٣ .   (١)

ص ١٠٥٩ ، برقم ٢٦٤٢ .   (٢)
ص ٨٤ ، برقم ٥٦١ ، وصححه األلباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٥٤٥/١)   (٣)

برقم ٢٨٢٣ . 
ص ١٢٣٧ ، برقم ٦٤٤٣ ، وصحيح مسلم ص ٦٤ ، برقم ٩٤ .   (٤)

١٢٨^„◊Ò^ñÊ <ÏÖ^éf÷] <IMU



١٢٩
ومسلم  البخاري   رو الجنة ،  أهل  أكثر  بأنهم  أمته  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ر  وبشَّ
اللَّهملسو هيلع هللا ىلص :  رســـــول  قــــال  قـــــال :  أنــــه  الــــخــــدريگ  ســعــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن 
 ، ــكَ يْ ــدَ ــرُ فِــي يَ ــيْ ــخَ الْ ــكَ وَ يْ ــدَ ــعْ سَ ــيْــكَ وَ ــبَّ : لَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ مُ ــا آدَ ــالَــى: يَ ــعَ ــهُ تَ ــولُ الــلَّ ــقُ «يَ
لْـــفٍ  ـــلِّ أَ ـــنْ كُ : مِ ــــالَ ؟ قَ ـــارِ ـــثُ الـــنَّ ـــعْ ــــا بَ مَ : وَ ــــالَ ، قَ ـــارِ ـــثَ الـــنَّ ـــعْ جْ بَ ـــــرِ خْ : أَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ

 4  3 ﴿ ، ــيــرُ ــغِ ــيــبُ الــصَّ ــشِ ــيــنَ يَ اكَ حِ ـــذَ ، فَ ــيــنَ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ تِــسْ ــةٍ وَ ــئَ ــعَ مِ تِــسْ
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 ، ــهِ الــلَّ ــــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ عَ لِــــكَ  ذَ ــدَّ  ــتَ ــاشْ فَ [الحج] » ،   ﴾ B  A
مْ  نْكُ مِ ــا، وَ ــفً لْ ــوجَ أَ ــأْجُ مَ ــوجَ وَ ــأْجُ ــنْ يَ ــإِنَّ مِ وا فَ ــرُ ــشِ بْ : «أَ ــالَ ؟ قَ ــلُ جُ لِــكَ الــرَّ ــنَــا ذَ يُّ أَ
ــلِ  هْ ــثَ أَ ــلُ ــوا ثُ ــونُ ــكُ نْ تَ ــعُ أَ ــمَ َطْ ــي ألَ هِ، إِنِّ ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ : «وَ ــالَ ــمَّ قَ »؛ ثُ ـــلٌ جُ رَ
ــي  هِ، إِنِّ ـــدِ ــي بِـــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــــذِ الَّ : «وَ ـــالَ ـــمَّ قَ ـــا، ثُ نَ ـــبَّـــرْ كَ ــهَ وَ ــا الــلَّ نَ ــدْ ــمِ ــحَ : فَ ـــالَ » قَ ــنَّــةِ الْــجَ
ةِ  ــرَ ــعَ ــثَــلِ الــشَّ ــمَ ـــمِ كَ ُمَ ــمْ فِــي األْ ــكُ ــثَــلَ ، إِنَّ مَ ــنَّــةِ ــلِ الْــجَ هْ ــرَ أَ ــطْ ــوا شَ ــونُ ــكُ نْ تَ ــعُ أَ ــمَ َطْ ألَ

. (١)« دِ وَ َسْ األْ رِ  الثَّوْ دِ  لْ جِ فِي  اءِ  الْبَيْضَ
الــبــخــاري   رو للمؤمن ؛  تــعــالــى  ــه  الــلَّ مــن   بــشــر الــصــالــحــة  والــرؤيــا 
 : ــةٌ ثَ ــالَ ثَ ـــا  يَ ؤْ «الـــرُّ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ا  مَّ مِ ا  يَ ؤْ رُ وَ  ، يْطَانِ الشَّ نَ  مِ ينٌ  زِ تَحْ ا  يَ ؤْ رُ وَ  ، هِ اللَّ نَ  مِ   رَ بُشْ ةُ  الِحَ الصَّ ا  يَ ؤْ الرُّ فَ

. (٢)« هُ سَ فْ نَ رءُ  المَ ثُ  دِّ يُحَ
البشارة: فوائد  ومن 

 Ä ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــــال  بــــالــــخــــيــــر ؛  الــــتــــبــــشــــيــــر  اســــتــــحــــبــــاب  أوالً : 
بــن  كــعــب  تــوبــة  قــصــة  فــي  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي  [البقرة] ،   ﴾ Æ  Å

ص ١٢٥١ ، برقم ٦٥٣٠ ، وصحيح مسلم ص ١١٨ ، برقم ٢٢٢ .   (١)
ص ١٣٤١ ، برقم ٧٠١٧ ، وصحيح مسلم ص ٩٣٠ ، برقم ٢٢٦٣ واللفظ له .   (٢)



١٣٠
تْكَ  لَدَ وَ نْذُ  مُ يْكَ  لَ عَ رَّ  مَ مٍ  ــوْ يَ يْرِ  بِخَ رْ  بْشِ «أَ النبيملسو هيلع هللا ىلص :  له  قال  مالكگ : 

. (١)« كَ مُّ أُ
اللَّه ،  مــن  والــخــوف  الصبر ،  مــثــل  بــهــا  ــر  الــمــبــشَّ األعــمــال  فــضــل  ثانيًا : 

ذكره . سبق  مما  وغيرها  الليل ،  ظلمات  في  المساجد  إلى  والمشي 
الــروح  وتــرفــع  النفس ،  وســكــون  الطمأنينة ،  تــجــلــب  الــبــشــارة  ثالثًا : 

والسرور . السعادة  وتجلب  المعنوية ، 
حــديــث  فـــي  كــمــا  ر ،  للمبشَّ الـــعـــاجـــل  بــالــنــفــع  الـــبـــشـــارة  تـــعـــود  ا :  رابعً
وصــــاح  الجبل ،  صـــعـــد  الــــــذي  الــــرجــــل  ــــره  بــــشَّ عـــنـــدمـــا  مــــالــــك :  كعب بن 
ثوبي ،  لــه  فــنــزعــت  كعب :  قـــال  مالك ،  بــن  كــعــب  يــا  أبــشــر  صوته :  بــأعــلــى 

غيرهما(٢) . أملك  ما  واللَّه  ببشارته ،  إياه  فكسوتهما 
ولــذلــك  بالخير ،  الــنــاس  ــرون  يــبــشِّ الــذيــن  ــريــن  الــمــبــشِّ فــضــل  ا :  خامسً
ا،  رَ « بَشِّ أصحابه :  لــبــعــض  قـــال  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  السابق :  الــحــديــث  فــي  جـــاء 

ا »(٣) . رَ نَفِّ تُ الَ  وَ
الــبــخــاري   رو به ؛  واســتــئــنــاســه  ره ،  يبشِّ لــمــن  ــر  الــمــبــشَّ حــب  ا :  سادسً
فــي  نـــزولـــه  أول  فـــي  النبيملسو هيلع هللا ىلص ،  عــلــى  الـــوحـــي  نــــزول  قــصــة  فـــي   - ومــســلــم 
لَقَد  ة،  يجَ دِ خَ ا  « يَ فقال :  فؤاده ،  يرجف  خديجة  إلــى  فرجع   : - حــراء  غــار 
ا ،  أبدً اللَّه  يخزيك  ال  فواللَّه  أبشر !  كال ،  فقالت :  ي » ؛  نَفسِ ــلَــى  عَ يتُ  شِ خَ
ص ٨٣٤ - ٨٣٧ ، برقم ٤٤١٨ ، وصحيح مسلم ص ١١٠٩ - ١١١١ ، برقم ٢٧٦٩ .   (١)

ص ٨٣٤- ٨٣٧ برقم ٤٤١٨ ، وصحيح مسلم ص١١٠٩ برقم ٢٧٦٩ .   (٢)
ص ٥٨١ برقم ٣٠٣٨ ، وصحيح مسلم ص ٧٢١ برقم ١٧٣٣ .   (٣)

١٣٠^„◊Ò^ñÊ <ÏÖ^éf÷] <IMU



١٣١
الحديث(١) . لَّ .  الكَ ل  وتَحمِ الحديث ،  ق  وتَصدُ الرحم ،  ل  لتَصِ إنك 

من  ويكثر  يحبها  وكانملسو هيلع هللا ىلص  قلبه ؛  نَّ  أَ واطمَ بكالمها ،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  رَّ  فَسُ
ال  ب(٢) :  قَصَ مــن  الجنة  فــي  ببيت  رها  بشَّ وقــد  وفاتها ؛  بعد  حتى  ذكرها ، 

ب(٤)(٥) . نَصَ وال  فيه ،  خَب(٣)  صَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ٢١ برقم ٣  ، وصحيح مسلم ص ٨٨ برقم ١٦٠ - واللفظ له - .  (١)
قصب : المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف .   (٢)

الصخب : هو الصوت المختلط المرتفع .   (٣)
والتعب . المشقة  نصب :   (٤)

ص٧٢٦ برقم ٣٨٢٠ ، وصحيح مسلم ص٩٨٨ برقم ٢٤٣٢ .  (٥)



١٣٢



١٣٣

الكلمة العشرون
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إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 
فــقــال  بــــه ،  والـــعـــمـــل  ـــره  لـــتـــدبُّ العظيم :  الــــقــــرآن  هــــذا  أنـــــزل  ــــه  الــــلَّ فــــإن 

h ﴾ [محمد] .  g  f  e  d  c  b  a ﴿ سبحانه : 
اللَّه ،  كـــتـــاب  مـــن  آيــــة  إلــــى  فــلــنــســتــمــع  الكريمة :  اآليـــــة  بـــهـــذه  وعـــمـــالً 

 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قــال  والعِبر ،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا  مــا  ــر  ونــتــدبَّ
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[فصلت] .  ﴾ K  J
ابـــن  قـــــال   ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــولـــه 
شرع  مــا  على  تعالى  ــه  الــلَّ بطاعة  وعــمــلــوا  للَّه ،  العمل  أخــلــصــوا  أي  كثير : 
استقاموا  قال :  ثم  المنبر ،  على  اآلية  هذه  عمر  تال  الزهري :  قال  لهم(١) . 

تفسير ابن كثير (٢٣٤/١٢).  (١)

الكلمة العشرون



١٣٤
الثعالب(١) . روغان  يروغوا  ولم  بطاعته ،  للَّه  واللَّه 

ــــه  الــــلَّ عــــبــــد  بــــــن  ســــفــــيــــان  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
ال  قوالً :  اإلســــالم  فــي  لــي  قــل  اللَّه ،  رســـول  يــا  قلت :  قال :  الــثــقــفــيگ 

. (٢)« مْ تَقِ اسْ فَ هِ  بِاللَّ نْتُ  آمَ  : لْ «قُ قال :  بعدك ،  ا  أحدً عنه  أسأل 
إراداتـــــــه  تــــكــــون  حـــتـــى  االستقامة :  طــــريــــق  عـــلـــى  الـــعـــبـــد  يــــكــــون  وال 
قال  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص ،  رســول  سنة  وعلى  اللَّه ،  شرعه  مــا  وفــق  وأقواله ،  وأعماله 

 Z﴿ فقال:   [١١٢ [هود :   ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى : 
في  ســويــا  كــان  مــن  هــو  حقيقة :  فالمهتدي  أردت؛  كما  يــقــل:  ولــم   ﴾[

 ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  قــال  المستقيم ،  الــصــراط  عــلــى  ويــســيــر  نفسه ، 
Ç ﴾ [الملك] .  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

الموت ،  عــنــد  يــعــنــي   : ﴾ *  )  ( ﴿ تعالى :  قــولــه 
فــإن  اآلخـــــرة ،  أمـــر  مـــن  عــلــيــه  مـــون  ـــقـــدِ تَُ مــمــا  أي   : ﴾ ,  + ﴿ قائلين : 
فهناك  اآلخرة ،  مــنــازل  أول  فــهــو  القبر :  مــن  تــبــدأ  عــظــيــمــة  أهــــواالً  لــآلخــرة 
يــوم  وعـــرصـــات  الصور ،  فـــي  والــنــفــخ  ووحشته ،  وضــمــتــه  وظــلــمــتــه  الــقــبــر 
أهل  على  ــه  الــلَّ نها  يهوِّ األهــوال  هــذه  كــل  والميزان ،  والصراط ،  القيامة ، 

االستقامة .
الدنيا :  أمــر  مــن  خلفتموه  مــا  على  أي   : ﴾ .  - ﴿ تعالى :  قوله 

فيه . نخلفكم  فإنا  ودين ،  ومال  وأهل  ولد  من 
تفسير ابن كثير (٢٣٥/١٢) .   (١)

ص ٤٩ ، برقم ٣٨ .   (٢)
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١٣٥
 ﴾ 4  3  2  1  0  / ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  قـــــــولـــــــه 
اإلمــــام   رو الخير ؛  وحـــصـــول  الـــشـــر  بـــذهـــاب  فــيــبــشــرونــهــم  [فصلت] : 
«إِنَّ  قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ :  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 
ا  تُهَ يَّ أَ ي  جِ رُ اخْ الُوا:  قَ الِحُ  الصَّ لُ  جُ الرَّ ــانَ  كَ ا  ــإِذَ فَ  ، ةُ ئِكَ الَ الْمَ هُ  رُ ضُ تَحْ يِّتَ  الْمَ
حٍ  وْ بِرَ ي  رِ بْشِ أَ وَ  ، ةً يدَ مِ حَ ي  جِ رُ اخْ  ، الطَّيِّبِ دِ  سَ الْجَ فِي  انَتْ  كَ الطَّيِّبَةُ  سُ  النَّفْ

. (١)« بَانَ ضْ غَ يْرِ  غَ بٍّ  رَ وَ  ، انٍ يْحَ رَ وَ
حــم  ســـــــورة  قــــــرأ  أنــــــه  ثـــــابـــــت :  إلــــــى  بــــســــنــــده  حــــاتــــم  أبــــــي  ابــــــن   ورو

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ بلغ :  حتى  السجدة ، 
من  اللَّه  يبعثه  حين  المؤمن  العبد  أن  بلغنا  فقال :  فوقف   ، ﴾ *
وال  تخف  ال  له :  فيقوالن  الدنيا ،  فــي  معه  كانا  الــلــذان  ملكاه  يتلقاه  قبره 
منها  الناس  يخشى  عظيمة  من  فما  عينه ،  ويقر  خوفه  اللَّه  نُ  فيؤمِّ تحزن ؛ 
يعمل  كان  ولما  اللَّه ،  هداه  لما  عين :  ة  قرَّ للمؤمن  وهي  إال  القيامة ،  يوم 

الدنيا(٢) . في  له 
قــال  الــمــؤمــن  روح  ليقبض  الــمــوت  مــلــك  جــاء  إذا  مسعود :  ابــن  قــال 
مــلــك  لـــه  يـــقـــول  كعب :  بـــن  مــحــمــد  وقـــــال  السالم ،  يـــقـــرئـــك  ربــــك  إن  لــــه : 

تال :  ثــم  السالم ،  عــلــيــك  يــقــرأ  ــه  الــلَّ اللَّه ،  ولـــي  يــا  عــلــيــك  الــســالم  الموت : 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥ ﴿
على  صحيح  إسناده  وقالوا :  المسند ،  محققو  وصححه  ٨٧٦٩ ؛  برقم   ، (٣٧٨/١٤)  (١)

الشيخين .  شرط 
محققوه :  وقــال   ، حــاتــم  أبــي  ابــن  إلــى   (٢٣٧  - تفسيره (٢٣٦/١٢  فــي  كثير  ابــن  عــزاه   (٢)

حسن .  إسناده 



١٣٦
وفي  موته ،  عند  يبشرونه  أسلم :  بــن  زيــد  وقــال  [النحل] ؛   ﴾ ³  ²
كلها ،  األقــــوال  يــجــمــع  الــقــول  وهـــذا  كثير :  ابــن  قــال  يبعث ،  وحــيــن  قبره ، 

الواقع(١) . وهو  جدا  حسن  وهو 
 ﴾ < ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــولــــــه 
كنا  نحن  االحتضار :  عند  للمؤمنين  المالئكة  تقول  أي   ، [٣١ [فصلت : 
ونحفظكم  ونــوفــقــكــم  نــســددكــم  الــدنــيــا  الــحــيــاة  فــي  قــرنــاءكــم  أي  أولــيــاءكــم 
ــــه ، وكــــذلــــك نـــكـــون مـــعـــكـــم فــــي اآلخـــــــرة نـــؤنـــس مـــنـــكـــم الـــوحـــشـــة  بـــأمـــر الــــلَّ
والنشور ،  الــبــعــث  يـــوم  ونــؤمــنــكــم  الصور ،  فـــي  الــنــفــخــة  وعــنــد  الــقــبــور  فـــي 
قــال  النعيم .  جــنــات  إلـــى  ونــوصــلــكــم  المستقيم ،  الـــصـــراط  بــكــم  ونـــجـــاوز 

 !  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى : 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ #  "
 5  4  3  2  1  0  /  .

[األنبياء] .  ﴾ 7  6
 D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــولــــــه 
مما تشتهيه  تختارون  ما  جميع  من  الجنة  في  أي:  F E ﴾ [فصلت] 

 z  y  x  w  v  u  t ﴿ تعالى :  قــال  العيون ،  بــه  وتقر  النفوس 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

´ º ¹¸ ¶ μ « ¼ ½ ﴾ [الزخرف].

تفسير ابن كثير (٢٣٧/١٢) .   (١)
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١٣٧
مهما  أي :  [فصلت] ،   ﴾ F  E  D  C  B ﴿ تعالى :  قــولــه 

اخترتم . كما  أيديكم  بين  وحضر  وجدتم ،  طلبتم 
أي  [فــــــصــــــلــــــت] ؛   ﴾ K  J  I  H  G ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  قــــــولــــــه 
حيث  رؤوف  بكم ،  رحــيــم  لذنوبكم ،  غــفــور  مــن  ــا  وإنــعــامً وعــطــاء  ضــيــافــة 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو ولطف ؛  ورحـــــم  وستر ،  غــفــر 
ــيــنَ  ــالِــحِ الــصَّ ــادِي  ــبَ لِــعِ تُ  دْ ـــدَ عْ أَ  : ــهُ الــلَّ ـــالَ  «قَ قال :  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ : 
 ، (١)« ــــرٍ ــــشَ بَ ـــبِ  ـــلْ قَ ـــى  ـــلَ عَ ـــرَ  ـــطَ خَ الَ  وَ  ، ـــتْ ـــعَ ـــمِ سَ نٌ  ذُ أُ الَ  وَ  ، أَتْ رَ ـــيْـــنٌ  عَ الَ  ــــا  مَ

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ ئْتُمْ :  شِ إِنْ  وا  ؤُ ــــرَ ــــاقْ فَ
[السجدة] .  ﴾ }  |

الكريمات : اآليات  فوائد  ومن 
الجنة . لدخول  سببان  واالستقامة  اإليمان  أن   -١

ويــوم  قبره ،  وفـــي  االحتضار ،  عــنــد  الــمــؤمــن  تــبــشــر  الــمــالئــكــة  أن   -٢
 b  a  `  _  ^  ] ﴿ تعالى :  قال  الجنة ،  أبــواب  وعلى  القيامة ، 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f e  d  c

v ﴾ [الرعد].  u  t  s  r q
ذلــك  فــإن  الثواب ،  مــن  يــســتــحــق  بــمــا  ــر  يــبــشَّ أن  يــنــبــغــي  الــعــامــل  إن   -٣

[البقرة].  ﴾ Æ  Å  Ä ﴿ تعالى :  قال  نشاطه ،  في  أبلغ 
ال  ورحـــمـــتـــه  ــــه  الــــلَّ بـــفـــضـــل  الـــجـــنـــة  يـــدخـــلـــون  إنـــمـــا  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  إن   -٤

ص٦٢٣ برقم ٣٢٤٤ ، وصحيح مسلم ص١١٣٦ برقم ٢٨٢٤ .  (١)



١٣٨
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عائشةڤ :  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو بأعمالهم ؛ 
 ،« ــهُ ــلُ ــمَ ــةَ عَ ــنَّ ــجَ ا الْ ــــدً حَ ـــلُ أَ خِ ـــدْ ـــهُ الَ يُ ـــإِنَّ وا، فَ ــــرُ ــــشِ بْ أَ ـــوا، وَ بُ ـــارِ قَ وا وَ دُ ـــــدِّ قال : «سَ
ةٍ  رَ فِ غْ بِمَ هُ  اللَّ نِيَ  دَ مَّ تَغَ يَ نْ  أَ إِالَّ  ا  نَ أَ الَ  : «وَ الَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْتَ  أَ الَ  وَ وا:  الُ قَ

. (١)« ةٍ مَ حْ رَ وَ
تشتهيه  مــمــا  يريدون :  مــا  أُعــطــوا  الــجــنــة  دخــلــوا  إذا  الــمــؤمــنــيــن  إن   -٥

 ð  ï ﴿ تعالى :  قـــال  ذلك ،  عــلــى  وزيــــادة  بـــل  أعينهم ،  بـــه  وتــلــذ  نــفــوســهــم 
 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  وقــال  [ق] ،   ﴾ õ  ô  ó  ò  ñ

. [٢٦ & ﴾ [يونس :  %
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٣٤ ، برقم ٢٨١٨ ، وصحيح البخاري ص ١٢٤١ ، برقم ٦٤٦٧ .  (١)

١٣٨﴾ ' & % $ # " ! ﴿ : Ó÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯ ć⁄`i<INL



١٣٩

الكلمة الحادية والعشرون

Ó÷^√i <!] <ÌËıÖ

إله  ال  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســالم  والــصــالة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

التي  الــغــايــة  وهــي  تعالى ،  ــه  الــلَّ رؤيـــة  الجنة :  ألهــل  نــعــيــم  أعــظــم  فــإن 
عن  هم  الذين  ــهــا  مَ ــرِ وحُ المتنافسون ،  فيها  وتنافس  رون  المشمِّ لها  ر  شمَّ

 ,  +  *  ) ﴿ تعالى :  قال  مطرودون ؛  بابه  وعن  محجوبون ،  ربهم 
 : ﴾ 0  /  .  - ﴿ عـــبـــاسک  ابــــن  قــــال  [القيامة] ،   ﴾ 0  /  .  -

ربهاڬ »(١). إلى  «تنظر 
õ ﴾ [ق] ، قال علي بن   ô  ó  ò  ñ  ð  ï ﴿ : وقال تعالى
اللَّهڬ »(٢) ،  إلــى  النظر  هــو  « المزيد :  مالكک :  بــن  وأنــس  طالب  أبــي 
سنى :  والحُ  ، [٢٦ [يونس :   ﴾ & %  $  #  " ﴿ تعالى :  وقــال 
ــــرهــــا بـــذلـــك  الــــجــــنــــة ، والـــــــزيـــــــادة : هـــــي الــــنــــظــــر إلــــــى وجــــهــــه الــــكــــريــــم ، فــــسَّ
عن  صهيبگ :  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص ؛ 
كَ  ــارَ ــبَ ــهُ تَ ــولُ الــلَّ ــقُ : «يَ ـــالَ »، قَ ــةَ ــنَّ ــجَ ــةِ الْ ــنَّ ــجَ ـــلُ الْ هْ ـــلَ أَ خَ ا دَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قال : «إِذَ
ـــمْ  لَ ـــنَـــا؟ أَ ـــوهَ جُ ــضْ وُ ــيِّ ــبَ ــــمْ تُ لَ : أَ ــولُــونَ ــيَــقُ ؟ فَ ــــمْ كُ يــــدُ زِ ــا أَ ــئً ــيْ ونَ شَ يـــدُ ـــرِ ـــالَـــى: تُ ـــعَ تَ وَ
يْئًا  شَ طُوا  عْ أُ ا  مَ فَ ابَ  جَ الْحِ فُ  شِ يَكْ فَ  : الَ قَ ؟  النَّارِ نَ  مِ نَا  نَجِّ تُ وَ نَّةَ  الْجَ نَا  لْ خِ تُدْ

زاد المسير (٤٢٢/٨) .   (١)
المصدر السابق (٢١/٨).   (٢)

الكلمة الحادية والعشرون



١٤٠
. (١)« لَّ جَ وَ زَّ  عَ مْ  هِ بِّ رَ إِلَى  النَّظَرِ  نَ  مِ مْ  إِلَيْهِ بَّ  أَحَ

وكــذلــك   ، ﴾ & %  $  #  " ﴿ اآليــــة  هـــذه  تـــال  ثـــم  وزاد : 
بكر  أبــو  منهم :  جماعة  عن  جرير  ابــن  ذلــك   رو الصحابةژ ؛  فسرها 

عباسژ(٢) . وابن  األشعري ،  موسى  وأبو  وحذيفة ،  الصديق ، 
[المطففين] ،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ تعالى :  وقـــال 

الجنة . ألهل  الرؤية  على  السلف  بعض  بها  احتج 
يــرونــهڬ  الــمــؤمــنــيــن  أن  عــلــى  دلــيــل  اآليــــة  هـــذه  فـــي  الشافعي :  قـــال 

يومئذ .
الحسن ،  غــايــة  فــي  الــشــافــعــي۴  قــالــه  الـــذي  وهـــذا  كثير :  ابــن  قــال 

 *  ) ﴿ قوله :  منطوق  عليه  دلَّ  كما  اآلية  هذه  بمفهوم  استدالل  وهو 
األحــاديــث  ذلـــك  عــلــى  ـــت  دلَّ وكــمــا  [القيامة] ،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +
رؤية  اآلخرة ،  الدار  في  ربهمڬ  المؤمنين  رؤية  في  المتواترة  الصحاح 

الفاخرة(٣) . الجنان  روضات  وفي  القيامة ،  عرصات  في  باألبصار 
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن سعدي : وعـــذاب الــحــجــاب مــن رب 
عذاب  من  عليهم  أعظم  هو  عليهم  وغضبه  لسخطه  المتضمن  العالمين 
وفي  القيامة  يــوم  ربهم  يــرون  المؤمنين  أن  على  اآليــة  مفهوم  ودل  النار ، 
ويــبــتــهــجــون  الــــلــــذات ،  ســـائـــر  مـــن  أعـــظـــم  إلـــيـــه  بــالــنــظــر  ويـــتـــلـــذذون  الجنة ، 

ص ٩٩ ، برقم ١٨١ .   (١)
جامع البيان (٤١٩٨/٥ - ٤٢٠١) .   (٢)

تفسير ابن كثير (٢٨٧/١٤) .   (٣)

١٤٠Ó÷^√i <!] <ÌËıÖ<INM



١٤١
القرآن ،  مــن  آيــات  عــدة  فــي  ذلــك  ــه  الــلَّ ذكــر  كما  بقربه ،  ويفرحون  بخطابه 

اهـ . اللَّهملسو هيلع هللا ىلص(١).  رسول  عن  النقل  فيه  وتواتر 
وأصحابه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  األحــاديــث  وأمــا  الطحاوية :  شــرح  في  قــال 
وقد  والمسانيد ،  الصحاح  أصحاب  رواها  فمتواترة :  الرؤية  على  الدالة 
بــأن  يــقــطــع  بــهــا  أحـــاط  ومـــن  صحابيا ،  ثــالثــيــن  نــحــو  الــرؤيــة  أحــاديــث   رو
أنــه  الـــرؤيـــة - :  إثـــبـــات  مـــع  األحـــاديـــث -  هـــذه  فـــي  بـــل  قالها ؛  الـــرســـولملسو هيلع هللا ىلص 
القيامة ،  يـــوم  الــقــضــاء  لــفــصــل  الــخــلــق  يــأتــي  وأنـــه  شاء ،  إذا  شـــاء  مــن  ــم  يــكــلِّ
من  يــســمــع  كــمــا  ــدَ  ــعُ بَ ــن  مَ يسمعه  بــصــوت  يــنــاديــهــم  وأنـــه  العالم ،  فــوق  وأنـــه 
الــصــفــات  مــن  ذلــك  غــيــر  إلــى  يضحك ،  وأنـــه  لعباده ،  يــتــجــلَّــى  وأنـــه  بَ ،  ــــرُ قَ

اهـ . والسنة(٢) .  بالكتاب  ثبتت  التي 
ـــــالَ  رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ قـــــال : قَ
ونَ  ــارُّ ــضَ ــلْ تُ : «هَ ــالَ ــقَ ؟ فَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــنَــا يَ بَّ  رَ ــرَ ــلْ نَ ، هَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ـــاسٌ نَ أُ
ــلْ  : «هَ ـــالَ ، قَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــوا: الَ يَ ــالُ ؟» قَ ــابٌ ــحَ ــا سَ ــهَ ونَ ــيْــسَ دُ ــسِ لَ ــمْ فِــي الــشَّ
 ، ولَ اللَّهِ سُ رَ ا  يَ الَ  وا:  الُ قَ  « ابٌ حَ سَ هُ  ونَ دُ لَيْسَ  رِ  الْبَدْ ةَ  لَيْلَ رِ  مَ الْقَ فِي  ونَ  ارُّ تُضَ

. (٣)« لِكَ ذَ كَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ هُ  نَ وْ رَ تَ مْ  إِنَّكُ «فَ  : الَ قَ
قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  موسىگ :  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ــا  مَ ــا وَ ــمَ ــهُ ــتُ : آنِــيَ ــــبٍ هَ ـــنْ ذَ ــانِ مِ ــتَ ــنَّ جَ ــا، وَ ــمَ ـــا فِــيــهِ مَ ــا وَ ــمَ ــهُ ــتُ : آنِــيَ ــةٍ ـــنْ فِــضَّ ــانِ مِ ــتَ ــنَّ «جَ
ــلَــى  ــرِ عَ ــبْ ــكِ اءُ الْ دَ : إِالَّ رِ ــمْ ــهِ بِّ وا إِلَـــى رَ ــرُ ــظُ ــنْ نْ يَ ــنَ أَ ــيْ بَ مِ وَ ــوْ ــنَ الْــقَ ــيْ ـــا بَ مَ ــا، وَ ــمَ فِــيــهِ

تفسير ابن سعدي ص ٨٧٥ .   (١)
شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٩ - ٢١٠ ، بتصرف .   (٢)

ص ١٢٥٧ برقم٦٥٧٣ ، وصحيح مسلم ص ٩٩ برقم ٢٩٩ .   (٣)



١٤٢
. (١)« نٍ دْ عَ نَّةِ  جَ فِي  هِ  هِ جْ وَ

برداء  المراد  أن  على  يدل  ما  المتقدم :  صهيب  حديث  في  ورد  وقد 
ألهل  يكشفه  سبحانه  وأنــه  الحجاب ،  موسى :  أبــي  حــديــث  فــي  الكبرياء 

سبحانه . فيرونه  لهم  ا  إكرامً الجنة 
تعالى : اللَّه  لرؤية  الموجبة  األسباب  من 

 $  #  " ﴿ تعالى :  قـــال  وتوحيده ،  ــه  بــالــلَّ اإليـــمـــان  أوالً : 
اإليمان. مراتب  أعلى  واإلحسان   ، [٢٦ & ﴾ [يونس :  %

البخاري   رو العصر ؛  وصالة  الفجر  صالة  على  المحافظة  ثانيًا : 
ــــهگ قــــــال : كـــنـــا جـــلـــوســـاً عــنــد  ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث جـــريـــر بــــن عـــبـــد الــــلَّ
نَ  وْ ــرَ ــتَ سَ ــمْ  ــكُ إِنَّ ـــا  مَ «أَ فقال :  البدر ،  ليلة  القمر  إلــى  نظر  إذ  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص 
بُوا  لَ غْ نْ الَ تُ ــتُــمْ أَ ــتَــطَــعْ ــإِنِ اسْ ، فَ ــتِــهِ يَ ؤْ ــونَ فِــي رُ ــامُّ ــضَ ا الَ تُ ــذَ نَ هَ وْ ـــرَ ــا تَ ــمَ ــمْ كَ ــكُ بَّ رَ
الــعــصــر  لُوا» يعني  عَ افْ فَ ـــا،  وبِـــهَ ـــرُ غُ ـــلَ  ـــبْ قَ وَ ــسِ  ــمْ الــشَّ ـــوعِ  ـــلُ طُ ـــبْـــلَ  قَ ةٍ  ــــالَ صَ ــى  ــلَ عَ
 ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ جــريــر:  قــرأ  ثــم  والــفــجــر؛ 

. (٢)[١٣٠ [طه : 
صحيحه  فــي  مسلم   رو والذنوب ،  المعاصي  عــن  االبــتــعــاد  ثالثًا : 
ـــــــةٌ الَ  ثَ ـــــــالَ مــــن حــــديــــث أبـــــي ذر الـــــغـــــفـــــاريگ : عــــن الــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص قــــــال : «ثَ
ابٌ  ـــذَ عَ ـــمْ  ـــهُ لَ وَ ــمْ  ــيــهِ كِّ ــزَ يُ الَ  وَ  ، ــمْ ــيْــهِ إِلَ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ الَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ الْ مَ  ـــوْ يَ هُ  مُ اللَّ هُ لِّمُ كَ يُ
ـــوا  ـــابُ : خَ رٍّ ــــو ذَ بُ ــــالَ أَ ، قَ ارٍ ــــــرَ ثَ مِ ـــــالَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص ثَ ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــا رَ هَ أَ ـــرَ ـــقَ : فَ ـــــالَ » قَ ــيـــمٌ لـِ أَ

ص ٩٥٩ برقم ٤٨٧٨  ، وصحيح مسلم ص ١٧٨ برقم ١٨٠ .   (١)
ص ١٢٨برقم ٥٧٣ ، وصحيح مسلم ص٢٤٩ برقم ٦٣٣ واللفظ له.   (٢)

١٤٢Ó÷^√i <!] <ÌËıÖ<INM



١٤٣
ــقُ  ــفِّ ــنَ ــمُ الْ ، وَ ـــنَّـــانُ ـــمَ الْ ، وَ ــبِــلُ ــسْ ــمُ : «الْ ـــالَ ؟ قَ ــهِ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ـــمْ يَ ـــنْ هُ وا، مَ ـــرُ ـــسِ خَ وَ

. (١)« اذِبِ الْكَ لِفِ  بِالْحَ تَهُ  عَ لْ سِ
 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تــــعــــالــــى :  قـــــــال  الــــــدعــــــاء  رابـــــــعـــــــاً : 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À

[البقرة] .  ﴾ Î  Í

أن  ـــــاســـــرک :  ي بـــــن  عــــمــــار  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  الـــنـــســـائـــي   رو
لَى  عَ تِــكَ  رَ ــدْ قُ وَ يْبَ  الْغَ كَ  بِعِلْمِ مَّ  هُ « اللَّ الدعاء :  بهذا  يدعو  كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ا  يْرً خَ اةَ  فَ الْوَ تَ  لِمْ عَ ا  إِذَ نِي  فَّ تَوَ وَ لِي،  ا  يْرً خَ يَاةَ  الْحَ تَ  لِمْ عَ ا  مَ يِنِي  أَحْ لْقِ  الْخَ
قِّ  الْحَ ةَ  لِمَ كَ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ ةِ،  ادَ هَ الشَّ وَ يْبِ  الْغَ فِي  يَتَكَ  شْ خَ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ مَّ  هُ اللَّ لِي، 
ا  عِيمً نَ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ الْغِنَى؛  وَ رِ  قْ الْفَ فِي  دَ  الْقَصْ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ  ، بِ الْغَضَ وَ ا  ضَ الرِّ فِي 
 ، ــاءِ ــضَ ــقَ ــدَ الْ ــعْ ـــاءَ بَ ضَ ـــكَ الـــرِّ لُ ـــأَ سْ أَ ، وَ ــطِــعُ ــقَ ــنْ ــنٍ ال تَ ــيْ ةَ عَ ـــرَّ ـــكَ قُ لُ ـــأَ سْ أَ ، وَ ــدُ ــفَ ــنْ ال يَ
 ، ـــكَ ـــهِ جْ ــــى وَ ةَ الــنَّــظَــرِ إِلَ ــــذَّ ــــكَ لَ لُ ــــأَ سْ أَ ، وَ تِ ــــوْ ــــمَ ـــدَ الْ ـــعْ ـــيْـــشِ بَ ـــعَ دَ الْ ــــرْ ــــكَ بَ لُ ــــأَ سْ أَ وَ
ــنَّــا  يِّ ــمَّ زَ ــهُ ، الــلَّ ــةٍ ــلَّ ــضِ ــنَــةٍ مُ ال فِــتْ ةٍ، وَ ــرَّ ــضِ اءَ مُ ـــرَّ ــرِ ضَ ــيْ ، فِــي غَ ــائِــكَ قَ إِلَــى لِــقَ ــوْ الــشَّ وَ

ينَ »(٢) . تَدِ هْ مُ اةً  دَ هُ نَا  لْ عَ اجْ وَ  ، انِ يمَ اإلِ ينَةِ  بِزِ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ٦٨ ، ٦٩ ، برقم ١٠٦ .   (١)
ص ١٥٤ برقم ١٣٠٥ ، وصححه الشيخ األلباني۴ في « صحيح الجامع الصغير »   (٢)

برقم ١٣٠١ . 



١٤٤



١٤٥

الكلمة الثانية والعشرون
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مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  والـــســـالم  والـــصـــالة  العالمين ،  رب  ـــه  لـــلَّ الــحــمــدُ 
شريك  ال  وحــده  ــه  الــلَّ إال  إلــه  ال  أن  وأشــهــد  أجمعين ،  وصحبه  آلــه  وعــلــى 

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ، 
أول  وهي  أركانه ،  من  الثاني  والركن  الدين ،  عماد  هي  الصالة  فإن 
يحرص  أن  المسلم :  على  وجب  لذلك  القيامة ؛  يوم  العبد  عنه  يُسأَل  ما 

ألمته . صفتها  وبيَّن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أمره  كما  أدائها ،  على 
الحويرثگ :  بن  مالك  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو

لِّي»(١) . أُصَ ونِي  تُمُ يْ أَ رَ ا  مَ كَ لُّوا  «صَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــه بــن قرطگ :  ورو الــطــبــرانــي فــي األوســـط مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــإِن  فَ  ، ةُ ــالَ الــصَّ  : ــةِ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ بدُ  العَ بِــهِ  ــبُ  ــاسَ ــحَ يُ ــا  مَ لُ  وَّ « أَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

لِهِ »(٢) . مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ ت  دَ فَسَ إِن  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ ت  لَحَ صَ
أداء  بها  التذكير  أحببت  المصلين :  بعض  فيها  يقع  أخــطــاء  وهــنــاك 

األخطاء :  فمن  النصيحة ؛  بواجب  ا  وقيامً تعالى ،  اللَّه  لحق 
ص ١٣٧ ، برقم ٦٣١ .   (١)

بــرقــم  الــصــحــيــحــة  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ، ١٨٥٩ بـــرقـــم   ، (٢٤٠/٢)  (٢)
 . ١٣٥٨

الكلمة الثانية والعشرون



١٤٦
الــكــثــيــرة  ــة  الــشــرعــيَّ الــنــصــوص  وردت  الــتــي  بالسترة ،  االهــتــمــام  عـــدم 
أن  عمرک :  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   فــــرو بها ؛  بـــاألمـــر 
 ، ــهِ يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ــرُّ بَ ــمُ ا يَ ـــدً حَ عْ أَ ـــدَ ــالَ يَ ــي، فَ ــلِّ ــصَ ــمْ يُ كُ ــدُ ــانَ أَحَ ا كَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قال : «إِذَ

يْطَانٌ »(١) . شَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ فَ  ، هُ اتِلْ يُقَ لْ فَ بَى  أَ إِنْ  فَ ؛  تَطَاعَ اسْ ا  مَ هُ  أْ رَ لْيَدْ وَ
أبــــي  بــــــن  ســــهــــل  حـــــديـــــث  مــــــن  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  اإلمـــــــــــام   ورو
ا،  نْهَ مِ نُ  يَدْ لْ فَ ةٍ  تْرَ سُ إِلَى  مْ  كُ دُ أَحَ لَّى  صَ ا  «إِذَ قال :  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حثمةگ : 

. (٢)« هُ تَ الَ صَ يْهِ  لَ عَ يْطَانُ  الشَّ طَعُ  قْ يَ الَ  ا  مَ
السترة : هذه  فوائد  ومن 

البالغة ،  المرأة  بمرور  الصالة  بطالن  لعدم  شرعي  سبب  أنها  أوالً : 
الحديث . بذلك  صح  كما  األسود ؛  والكلب  والحمار ، 

خشوعه. وإفساد  المصلي  يدي  بين  المرور  منع  ثانيًا: 
كما  المصلي،  يدي  بين  المرور  من  الشيطان  تمنع  السترة  أن  ثالثًا: 

.« هُ تَ الَ صَ يْهِ  لَ عَ يْطَانُ  الشَّ طَعُ  قْ يَ «الَ  الحديث:  في  جاء 
مما  أمــامــه:  فيما  نــظــره  إطــالق  مــن  المصلي  تمنع  الــســتــرة  أن  ــا:  رابــعً
السلف  كان  وقد  األخر؛  الحكم  من  ذلك  وغير  خشوعه،  عليه  يذهب 
الــصــالــح يــحــرصــون عــلــى الــســتــرة فــي صــالتــهــم، وكــانــوا يــنــكــرون عــلــى من 

سترة. لغير  يصلي 
ص ٢٠٦ ، برقم ٥٠٥ .   (١)

رجــــال  ثـــقـــات  رجــــالــــه  صــحــيــح  إســــنــــاده  مـــحـــقـــقـــوه:  وقــــــال   ، ١٦٠٩٠ بـــرقـــم   (٩/٢٦)  (٢)
الشيخين.

١٤٦Í◊í€÷] <ÏÜjâ<INN



١٤٧
بين  يــصــلــي  رجـــالً   رأ عــمــرگ  أن  صــحــيــحــه:  فــي  الــبــخــاري   رو
أراد  حجر:  ابــن  قــال  إلــيــهــا(١)؛  صــل  فــقــال:  ســاريــة  إلــى  فــأدنــاه  أسطوانتين، 

. اهـ سترة(٢)  إلى  صالته  تكون  أن  بذلك  عمر 
فـــمـــا فـــعـــلـــه عـــمـــر يـــــدل عـــلـــى أن الـــســـتـــرة أمـــــر مـــؤكـــد جـــــــدا؛ قـــــال ابـــن 
سترة،  غير  إلى  الرجل  يصلي  أن  منها-:  ذكر   - الجفاء  من  أربع  مسعود: 

يجيبه. ال  المنادي  يسمع  أو 
ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أنـــسگ 
أنـــه قــــال: لــقــد رأيــــت كـــبـــار أصـــحـــاب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يـــبـــتـــدرون الـــســـواري عــنــد 

المغرب(٤). قبل  اللتان  الركعتان  أنها  رواية:  وفي  المغرب(٣)، 
فــالــصــحــابــةژ كـــانـــوا يــحــرصــون عــلــى الــســتــرة فـــي الــمــســجــد - مــع 
ضـــيـــق الـــوقـــت -؛ رو ابــــن أبــــي شــيــبــة مـــن حـــديـــث نـــافـــع قـــــال: كــــان ابـــن 
ولِّني  لــي:  قــال  المسجد،  ســواري  مــن  ســاريــة  إلــى  سبيالً  يجد  لــم  إذا  عمر 
ظـــهـــرك(٥)؛ ورو ابــن أبــي شــيــبــة مــن حــديــث ســلــمــة بــن األكـــوع: أنــه كــان 
يدل  وهذا  إليها(٦)؛  صلى  يصلي  أن  أراد  فإذا  البرية،  في  ا  أحجارً ينصب 
عــلــى أنـــه ال فـــرق فـــي الــســتــرة بــيــن الــعــمــران والـــصـــحـــاري، كــمــا يــظــهــر مــن 

الصحابةژ.  وفعل  السابقة  األحاديث 
ص ١١٦.  (١)

فتح الباري (٥٧٧/١).  (٢)
ص ١١٦ برقم ( ٥٠٣)، وصحيح مسلم ص ٣٢٥ برقم ٨٣٧.  (٣)

صحيح مسلم ص ٣٢٥ برقم ٨٣٧.  (٤)
(١٤١/٢) برقم ٢٨٩٢.  (٥)
(١٣٨/٢) برقم ٢٨٧٧.  (٦)



١٤٨
إلــى  المصلي  صــالة  يستحب  أنــه  الــســفــاريــنــي: «واعــلــم  الــعــالمــة  قــال 

مارا»(١). يخش  لم  ولو  ا،  اتفاقً سترة 
أمــا مــقــدار الــســتــرة الــمــجــزئــة الــتــي تــســتــر الــمــصــلــي، وتــدفــع عــنــه ضــرر 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــرحــل؛  مــؤخــرة  طــول  فــهــي  الــمــار: 
طــلــحــةگ قـــــال: كــنــا نــصــلــي والـــــــدواب تــمــر بــيــن أيـــديـــنـــا، فـــذكـــرنـــا ذلــك 
مَّ  ثُ  ، مْ كُ دِ أَحَ يْ  ــدَ يَ يْنَ  بَ ونُ  تَكُ لِ  حْ الرَّ ةِ  رَ خِ ؤْ مُ ثْلُ  «مِ فقال:  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  لرسول 

 .(٢)« هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ رَّ  مَ ا  مَ هُ  رُّ يَضُ الَ 
ورو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: ســئــل 

.(٣)« لِ حْ الرَّ ةِ  رَ خِ ؤْ مُ ثْلُ  «مِ فقال:  المصلي،  سترة  عن  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
قـــال  قــــــال:  ذرگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــهِ  يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ـــانَ بَ ا كَ هُ إِذَ ــرُ ــتُ ــسْ ــهُ يَ ــإِنَّ ــي فَ ــلِّ ــصَ ـــمْ يُ كُ ـــدُ حَ ـــامَ أَ ا قَ ــهملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ رســـول الــلَّ
طَعُ  قْ ــهُ يَ ــإِنَّ ، فَ ــلِ حْ ةِ الــرَّ ـــرَ ــثْــلُ آخِ ــهِ مِ يْ ــدَ ــيْــنَ يَ ــنْ بَ ــكُ ــمْ يَ ا لَ ـــإِذَ ، فَ ــلِ حْ ةِ الــرَّ ـــرَ ــثْــلُ آخِ مِ

.(٤)« دُ وَ َسْ األْ لْبُ  الْكَ وَ  ، ةُ أَ رْ الْمَ وَ  ، ارُ مَ الْحِ  : هُ تَ الَ صَ
عطاء  مثل  الــســلــف:  بعض  بــذلــك  صــرح  كما  ذراع  مــقــداره  والــرحــل 

وأحمد. والشافعي  مالك  قول  وهذا  والثوري،  وقتادة 
التحديد،  ال  التقريب  سبيل  على  هــذا  أن  والــظــاهــر  قــدامــة:  ابــن  قــال 
رهــا بــآخــرة الــرحــل، وآخـــرة الــرحــل تختلف فــي الــطــول  ألن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــدَّ

شرح ثالثيات المسند (٧٨٦/٢).  (١)
ص ٢٠٤ برقم ٤٩٩.  (٢)
ص ٢٠٤ برقم ٥٠٠.  (٣)
ص ٢٠٧ برقم ٥١٠.  (٤)
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١٤٩
ـــــا، وتــــارة أقـــل مــنــه؛ فــمــا قـــارب الــــذراع أجــزأ  والــقــصــر، فــتــارة تــكــون ذراعً
نعلمه،  له  حد  فال  والدقة  الغلظ  في  قدرها  فأما  أعلم؛  واللَّه  به،  االستتار 
فــإنــه يــجــوز أن تــكــون دقــيــقــة كــالــســهــم والــحــربــة، وغــلــيــظــة كــالــحــائــط، فــإن 
قال  زج؛  به  و  والعصا  الرمح  بين  ما  وهي  ة،  نَزَ بالعَ يستتر  كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
أحمد  اإلمــام   رو الــصــالة،  فــي  والــحــجــر  بالسهم  يستتر  كــان  سعيد:  أبــو 
ةُ  تْرَ «سُ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبيه:  عن  سبرة  بن  الربيع  حديث  من  مسنده  في 

.(٢)(١)« مٍ هْ بِسَ تَتِرْ  يَسْ لْ فَ مْ  كُ دُ أَحَ لَّى  صَ ا  إِذَ وَ  ، مُ هْ السَّ ةِ  الَ الصَّ فِي  لِ  جُ الرَّ
تنبيهات:

: مــا يــفــعــلــه بــعــض الــنــاس مــن اتــخــاذ الــخــط ســتــرة فــي الــصــحــراء  أوالً
كابن  العلم:  أهل  من  جمع  ضعفه  ذلك  في  الــوارد  والحديث  يصلح،  ال 

وغيرهم. والعراقي  الصالح 
الجماعة  صالة  في  والسترة  سترة،  عليه  تجب  ال  المأموم  أن  ثانيًا: 
من  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو فــقــد   ، اإلمـــام  مــســؤولــيــة  مــن 
ــا على حــمــار أتــان، وأنــا يومئذ  حــديــث ابــن عــبــاسک قــال: «أقــبــلــتُ راكــبً
ـــهملسو هيلع هللا ىلص يــصــلــي بــمــنــى إلـــى غــيــر جـــدار،  قـــد نـــاهـــزت االحـــتـــالم، ورســـــول الـــلَّ
فـــمـــررت بــيــن يـــدي بــعــض الـــصـــف، وأرســـلـــت األتــــان تـــرتـــع، فــدخــلــت فــي 

أحد»(٣). ذلك  ينكر  فلم  الصف، 
ـــا: تـــحـــريـــم الــــمــــرور بـــيـــن يــــدي الـــمـــصـــلـــي: لـــقـــول الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فــي  ثـــالـــثً

(٥٩/٢٤) برقم ١٥٣٤٢، وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)
المغني (٨٢/٣ - ٨٣)، بتصرف.  (٢)

ص ٤٠ برقم ٧٦ ، وصحيح مسلم ص ٢٠٦ برقم ٥٠٤.  (٣)



١٥٠
مُ  لَ عْ يَ ــوْ  «لَ جهيم -:  أبــي  حديث  مــن   - الصحيحين  فــي  ج  المخرَّ الحديث 
نْ  مِ لَهُ  ا  يْرً خَ  ، بَعِينَ رْ أَ قِفَ  يَ نْ  أَ انَ  لَكَ ؟!  يْهِ لَ عَ ا  ــاذَ مَ لِّي  صَ الْمُ يِ  ــدَ يَ يْنَ  بَ ارُّ  الْمَ

.(١) « هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ رَّ  مُ يَ نْ  أَ
الخالصة:

أن الــســتــرة ســنــة مــؤكــدة وقــال بــعــض أهــل الــعــلــم بــوجــوبــهــا وهــو قــول 
قــــوي، ولـــذلـــك يــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــحــرص عــلــيــهــا وســــواء كـــان ذلـــك فــي 
وعليه  ا،  إمامً أو  ا  منفردً يصلي  دام  ما  الصحراء:  أو  البيت،  أو  المسجد، 

الرحل(٢). مؤخرة  مقدار  السترة  من  ويجزئه  يديه،  بين  مر  من  يمنع  أن 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٧ برقم ٥١٠، وصحيح مسلم ص ٢٠٧ برقم ٥٠٧.  (١)
انــظــر: كــتــاب « الــقــول الــمــبــيــن فــي أخــطــاء الــمــصــلــيــن»، لــلــشــيــخ مــشــهــور حــســن سلمان   (٢)

(ص٧٧ - ٨٨).

١٥٠Í◊í€÷] <ÏÜjâ<INN



١٥١

الكلمة الثالثة والعشرون
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ــه، وأشــهــد أن ال إلــه  ــه والــصــالة والــســالم عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

ــم مــن أعـــالم هــذه األمـــة، وبــطــل مــن أبــطــالــهــا: صحابي  ــلَ فــهــذه ســيــرة عَ
جليل من أصحاب النبيملسو هيلع هللا ىلص، نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر.

ا  هــــذا الــصــحــابــي كــــان مـــن الــســابــقــيــن إلــــى اإلســـــالم مــمــن شــهــد بــــدرً
ا، وكــان حــامــل الــلــواء فــيــهــا، ومــمــن هــاجــر الــهــجــرتــيــن: األولـــى إلــى  ــــدً حُ وأُ
الــحــبــشــة، والــثــانــيــة إلـــى الــمــديــنــة؛ أســلــم عــلــى يــديــه الــعــشــرات، وكـــان أول 

المدينة. في  الجمعة  صلى  من  أول  إنه  ويقال:  اإلسالم،  في  سفير 
إنـــه الــشــهــيــد الــبــطــل: مــصــعــب بـــن عــمــيــر بـــن هــشــام الـــبـــدري الــقــرشــي 
الــــعــــبــــدري، قـــــال ابـــــن ســـعـــد فــــي طـــبـــقـــاتـــه: لـــمـــا بـــلـــغ مــصــعــب بــــن عــمــيــر أن 
دخل  األرقــم،  أبــي  بن  األرقــم  دار  في  اإلســالم  إلــى  يدعو  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص 
ـــا مـــن أمــــه وقـــومـــه؛  ق بــــه، وخــــرج فــكــتــم إســـالمـــه خـــوفً عــلــيــه فــأســلــم وصـــــدَّ
وكـــان يــأتــي إلـــى رســـول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص ســــرا، وقـــد أســلــم فــي الــســنــوات الــثــالث 
األولــــى مـــن الـــدعـــوة قــبــل أن يــصــدع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بـــالـــدعـــوة، لــكــن الــواشــيــن 
مـــن الــمــشــركــيــن - لــمــا عــلــمــوا بــإســالمــه -، ســـارعـــوا إلـــى الــوشــايــة بـــه عــنــد 
 ﴾  n  U  T  S  R  Q  P  O  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وقـــومـــه؛  أمـــه 

الكلمة الثالثة والعشرون



١٥٢
ــا حــتــى فــرَّ  [النساء] . فــغــضــبــوا عــلــيــه وحــبــســوه وأوثــقــوه، فــلــم يــزل مــحــبــوسً

.(١) الحبشة  إلى  وهاجر  بدينه 
أهل  أغنى  من  أمــه  وكانت  المدلَّل،  مكة  فتى  عمير  بن  مصعب  كــان 
مــكــة: تــكــســوه أحــســن الــثــيــاب، وأجــمــل الــلــبــاس، وكـــان أعــطــر أهـــل مــكــة؛ 
فــلــمــا أســلــم انــخــلــع مــن ذلـــك كــلــه، وأصـــابـــه مــن الــتــعــذيــب والـــبـــالء مــا غــيَّــر 
بَّابِ بْنِ  خَ حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو جسمه؛  وأنهك  لونه، 
هُ فِي ظِلِّ  ةً لَ دَ رْ دٌ بُ سِّ تَوَ وَ مُ هُ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ نَا إِلَى رَ وْ كَ : شَ الَ گ قَ تِّ األَرَ
ــلُ  جُ الــرَّ ــانَ  «كَ  : ــالَ قَ ــنَــا؟  لَ ــهَ  الــلَّ ــو  عُ ــدْ تَ أَال  ــنَــا؟  لَ رُ  تَنْصِ تَسْ أَال   : ــهُ لَ نَا  لْ قُ  ِ، ــبَــةِ ــعْ ــكَ الْ
ــعُ  ــيُــوضَ ــارِ فَ ــنْــشَ ــاءُ بِــالْــمِ ــيُــجَ ، فَ ــلُ فِــيــهِ ــعَ ــيُــجْ ضِ فَ ــهُ فِــي األَرْ ــرُ لَ ــفَ ــحْ ــمْ يُ ــكُ ــبْــلَ ــنْ قَ فِــيــمَ
ــاطِ  ــشَ ــطُ بِــأَمْ ــشَ ــمْ يُ ، وَ يــنِــهِ ــنْ دِ لِـــكَ عَ هُ ذَ ــدُّ ــصُ ـــا يَ مَ ، وَ ــيْــنِ ــتَ ــنَ ــقُّ بِــاثْ ــيُــشَ ، فَ ــــهِ أْسِ ــى رَ ــلَ عَ
؛  يــنِــهِ ـــنْ دِ لِــــكَ عَ هُ ذَ ـــدُّ ـــصُ ـــا يَ مَ ، وَ ــبٍ ــصَ وْ عَ ــمٍ أَ ــظْ ـــنْ عَ ــهِ مِ ــمِ ــحْ ونَ لَ ــا دُ يــدِ مَ ــدِ ــحَ الْ
الَ   ، تَ وْ مَ رَ ضْ حَ إِلَى  اءَ  نْعَ صَ نْ  مِ اكِبُ  الرَّ يرَ  يَسِ تَّى  حَ ــرَ  األَمْ ا  ذَ هَ نَّ  لَيُتِمَّ هِ  اللَّ وَ

.(٢)  « لُونَ تَعْجِ تَسْ مْ  لَكِنَّكُ وَ  ، هِ نَمِ غَ لَى  عَ ئْبَ  الذِّ وِ  أَ هَ  اللَّ إِالَّ  افُ  يَخَ
ـــهملسو هيلع هللا ىلص مــصــعــب بــن عــمــيــر مــع النفر  قـــال ابـــن اســـحـــاق: بــعــث رســـول الـــلَّ
الــقــرآن،  ويقرئهم  أهلها  ه  يفقِّ األولـــى  العقبة  فــي  بــايــعــوه  الــذيــن  عشر  االثــنــي 
فكان منزله على أسعد بن زرارة وكان إنما يسمى بالمدينة: المقرئ؛ يقال: 
وسعد  حضير  بن  أسيد  يده  على  وأسلم  بالمدينة  الجمعة  جمع  من  أول  إنه 

ا في اإلسالم(٣). ا هـ. ا وأثرً ابن معاذ، وهما سيدا قومهما وكفى بذلك فخرً
الطبقات ( ٣/ ١١٦).  (١)

ص ٦٩٠ برقم ٣٦١٢.  (٢)
نقالً عن «أسد الغابة»، البن األثير (١٣٤/٤).  (٣)

١٥٢ÜÈ€¬<‡e<g√í⁄<ÏÜÈâ<INO



١٥٣
ــنْ  لُ مَ ورو الــبــخــاري فــي صحيحه مــن حــديــث الــبــراءگ قــال: أَوَّ
لٌ  مَ بِالَ دِ قَ ، فَ انِ النَّاسَ ئَ رِ قْ انَا يُ كَ تُومٍ وَ كْ مِّ مَ ابْنُ أُ يْرٍ وَ مَ بُ بْنُ عُ عَ صْ يْنَا مُ لَ مَ عَ دِ قَ
ابِ  حَ نْ أَصْ ينَ مِ رِ شْ طَّابِ فِي عِ رُ بْنُ الْخَ مَ مَ عُ دِ مَّ قَ ، ثُ رٍ اسِ ارُ بْنُ يَ مَّ عَ دٌ وَ عْ سَ وَ
مْ  هُ حَ ءٍ فَرَ يْ وا بِشَ حُ ينَةِ فَرِ دِ مَ لَ الْ يْتُ أَهْ أَ ا رَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَمَ مَ النَّبِيُّ دِ مَّ قَ ملسو هيلع هللا ىلص، ثُ النَّبِيِّ
مَ  ــدِ قَ ا  فَمَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ مَ  ــدِ قَ  : لْنَ قُ يَ ـــاءُ  مَ اإلِ لَ  عَ جَ تَّى  حَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص؛  الــلَّ ــولِ  سُ بِــرَ

.(١) لِ صَّ فَ مُ نَ الْ رٍ مِ وَ فِي سُ   ﴾s r q p o أْتُ ﴿  رَ تَّى قَ حَ
ولـــمـــا وقـــعـــت مــعــركــة أحــــد فـــي الـــعـــام الـــثـــالـــث مـــن الـــهـــجـــرة الــنــبــويــة، 
شـــــــارك فـــيـــهـــا مـــصـــعـــب بــــن عـــمـــيـــر مــــشــــاركــــة األبــــــطــــــال، وأبــــلــــي فـــيـــهـــا بـــالء 
ــلــه الــمــصــطــفــىملسو هيلع هللا ىلص رايــــة الــمــســلــمــيــن، وثــبــت  الــمــؤمــنــيــن الــصــابــريــن، وحــمَّ
مــصــعــب بــن عــمــيــر مــع الــقــلــة الــمــؤمــنــة الــتــي أحــاطــت بــالــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ودافــعــت 
الــمــشــركــيــن عــنــه لــمــا تــخــلــخــلــت صــفــوف الــمــســلــمــيــن، وأصــبــحــت الــجــولــة 
لــلــمــشــركــيــن، وبــقــي الــلــواء فــي يــد مــصــعــب بــن عــمــيــر يــمــســكــه بــقــوة وثــبــات 
قمئة  ابــن  وأقــبــل  الــلــواء،  نحو  المشركون  وتــدافــع  النبيملسو هيلع هللا ىلص؛  عــن  ويــدافــع 
ــه مــا يــســتــحــق - فــشــدَّ عــلــى مــصــعــب بــن عــمــيــر، فــضــرب يــده  - عــلــيــه مــن الــلَّ

 E   D  C  ﴿ ســبــحــانــه:  الـــحـــق  قــــول  يــــردد  ومــصــعــب  فــقــطــعــهــا،  الــيــمــنــى 
 U  T S  R  Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G  F
[آل   ﴾  a  `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W  V
يده  قمئه  ابن  فضرب  يقع،  ال  حتى   اليسر بيده  اللواء  أخذ  عمران] .ثم 
حمل  ثم  صدره،  إلى  بعضديه  وضمه  اللواء  على  فحنا  فقطعها،   اليسر
ا  شهيدً عمير  بــن  مصعب  ووقــع  صـــدره،  إلــى  فــأنــفــذه  بــالــرمــح  الــثــالــثــة  عليه 

ص٧٤٧ برقم ٣٩٢٥.  (١)



١٥٤
 ) (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال  بدمائه،  ا  جً مضرَّ

﴾ [األحزاب] .  5  4  3  2  1 0  /  .  -  ,  +  *
ا  بَّابً خَ نَا  دْ عُ قــال:  وائــل  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
نَّا  فَمِ  ، ــهِ الــلَّ لَى  عَ ــا  نَ ــرُ أَجْ ــعَ  قَ ــوَ فَ هِ  اللَّ ــهَ  جْ وَ يــدُ  ــرِ نُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــعَ  مَ ــا  نَ ــرْ ــاجَ هَ  : ــالَ ــقَ فَ
دٍ  أُحُ مَ  وْ يَ تِلَ  قُ  : يْرٍ مَ عُ بْنُ  بُ  عَ صْ مُ مْ  نْهُ مِ يْئًا،  شَ هِ  رِ أَجْ نْ  مِ ذْ  أْخُ يَ مْ  لَ ى  مَضَ نْ  مَ
ــيْــهِ  ــلَ جْ رِ يْنَا  طَّ غَ ا  إِذَ وَ  ، رجــالهُ تْ  ــدَ بَ ـــهُ  سَ أْ رَ ــا  بِــهَ يْنَا  طَّ غَ ا  إِذَ ــنَّــا  ــكُ فَ ؛  ةً  ــرَ ــمِ نَ كَ  ـــرَ تَ وَ
ــهِ  ــيْ ــلَ جْ ــى رِ ــلَ ــلَ عَ ــعَ ــجْ نَ ـــهُ وَ سَ أْ ــيَ رَ ــطِّ ــغَ نْ نُ ــهِملسو هيلع هللا ىلص أَ ـــولُ الــلَّ سُ ــا رَ نَ ــرَ مَ ــأَ ، فَ ـــهُ أسُ ا رَ ــدَ بَ

ا(١). هَ بُ دِ هْ يَ وَ  هُ فَ هُ  تُ رَ ثَمَ هُ  لَ تْ  نَعَ يْ أَ نْ  مَ نَّا  مِ وَ  ، رٍ إِذخِ نْ  مِ يْئًا  شَ
ــا مــن  ا لـــم يــخــلــف وراءه شــيــئً فــــارق مــصــعــب بـــن عــمــيــر الــدنــيــا شــهــيــدً
ــه، قــال تــعــالــى:  مــتــاع الــدنــيــا، تــرك الــمــال والــجــاه والــنــعــيــم، وآثــرمــا عــنــد الــلَّ
في  أحمد  اإلمــام   رو ؛  [النحل]   ﴾  X  O N  M  L  K  J I  H  G  ﴿
لَــنْ  ــكَ  «إِنَّ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الدهماء  وأبــي  قــتــادة  أبــي  حديث  مــن  مسنده 

 .(٢)« نْهُ مِ لَكَ  يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  هُ  اللَّ لَكَ  بَدَّ إِال  للَّهِڬ،  يْئًا  شَ عَ  تَدَ
ـــه عـــن مـــصـــعـــب، وجـــــزاه عـــن اإلســـــالم والــمــســلــمــيــن خــيــر  رضــــي الـــلَّ
الــجــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي دار كــرامــتــه: مــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 

ا. رفيقً أولئك  وحسن  والصالحين، 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
ص ٧٤٠ برقم ٣٨٩٧.  (١)

 :(١٩/١) الضعيفة»  «السلسلة  في  األلباني۴  وقــال   ،٢٣٠٧٤ برقم   (١٧٠/٣٨)  (٢)
وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

١٥٤ÜÈ€¬<‡e<g√í⁄<ÏÜÈâ<INO
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ــه، وأشــهــد أن ال إلــه  ــه والــصــالة والــســالم عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

ــى فــيــهــا الــمــؤمــن بــالــســراء  ــبــتــلَ فـــإن هـــذه الــدنــيــا دار ابــتــالء وامــتــحــان، يُ
والـــــضـــــراء، والــــشــــدة والـــــرخـــــاء، والـــصـــحـــة والــــمــــرض، والـــغـــنـــى والـــفـــقـــر، 

 Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــشـــبـــهـــات؛  والـــشـــهـــوات 
نـــخـــتـــبـــركـــم  أي  [األنـــــــبـــــــيـــــــاء] .   ﴾Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò
بــالــمــصــائــب تـــارة وبــالــنــعــم تـــارة أخـــر فــنــنــظــر مــن يــشــكــر ومـــن يــكــفــر ومــن 
السحر  الــنــاس:  بها  يصاب  التي  االبــتــالءات  هــذه  ومــن  يصبر،  ومــن  يقنط 
والــعــيــن والــمــس وهــي ثــابــتــة بــالــشــرع والــحــس، وقــد كــثــر الــمــتــشــكــون منها 

منها:  ا  بعضً أذكر  أسباب  لها  األمراض  وهذه  األزمان،  هذه  في 
الــــصــــالــــحــــيــــن  لــــبــــعــــض  يــــحــــصــــل  قـــــــد  وهـــــــــــذا  ـــــــه  الـــــــلَّ مـــــــن  ابـــــــتـــــــالء   -١
 والـــصـــالـــحـــات، وقــــد وقــــع ذلــــك لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وهــــو ســيــد الـــبـــشـــر، كــمــا رو
ــودِيٌّ  ــهُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيَّ ــرَ  ــحَ سَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم  البخاري 
اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  انَ  كَ تَّى  حَ  ، مِ صَ األَعْ بْنُ  بِيدُ  لَ  : هُ لَ الُ  قَ يُ قٍ  يْ رَ زُ نِي  بَ ودِ  هُ يَ نْ  مِ
ــتَّــى جـــاءه الــمــلــكــان وأخــبــراه  ، حَ ــهُ ــلُ ــعَ ــفْ مـــا يَ ءَ وَ ـــيْ ــلُ الـــشَّ ــعَ ــفْ ــــهُ يَ نَّ ـــهِ أَ ـــيْ ــلُ إِلَ ــيَّ ــخَ يُ
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.(١) فِنَ  فَدُ بِه  رَ  مَ أَ فَ السحر،  بموضع 

شفاه اللَّه  عارضاً  األمراض  من  مرضاً  كان  أصابهملسو هيلع هللا ىلص  الذي  والسحر 
مـــنـــه، وال نــقــص فـــي ذلــــك وال عــيــب بـــوجـــه مــــا، فــــإن الـــمـــرض يـــجـــوز عــلــى 
األنـــبـــيـــاء، وكـــذلـــك اإلغـــمـــاء فــقــد أُغـــمـــي عــلــيــهملسو هيلع هللا ىلص فـــي مـــرضـــه ووقـــــع حــيــن 
ــه بــه رفعة في  ــحــش شقه وهــذا مــن الــبــالء الــذي يــزيــده الــلَّ انفكت قــدمــه، وجُ
درجاته ونيل كرامته، وأشد الناس بالء األنبياء فابتلوا من أممهم بما ابتلوا 
بتلى النبيملسو هيلع هللا ىلص من  به من القتل والضرب والشتم والحبس فليس ببدع أن يُ
بالذي  وابتُلِي  فشجه،  رماه  بالذي  ابتُلِيَ  كما  السحر  من  بنوع  أعدائه  بعض 
عار  وال  عليهم  نقص  فال  ذلــك  وغير  ساجد،  وهــو  السلى  ظهره  على  ألقى 

في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند اللَّه(٢). 
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ تعالى:  قال  والذنوب،  المعاصي   -٢
 × ﴿ تعالى:  وقال   .[الشور] ﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
قـــال  [الــــنــــســــاء].   ﴾  ì  ä ã  â  á  à  ß  Þ  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø

ودابتي. نفسي  في  ذلك   فأر اللَّه  ألعصي  إني  السلف:  بعض 
 :  9  8  7  6  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ـــه:  الـــلَّ ذكـــر  عـــن  الــغــفــلــة   -٣
صحيحه  فــي  مسلم   رو [الزخرف] .   ﴾  A  @  ?  >  =  <  ;
اللَّهَڬ  ــرَ  كَ ــذَ فَ يْتَهُ  بَ ــلُ  جُ الــرَّ ــلَ  خَ دَ ا  «إِذَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جــابــرگ:  عن 
ا  إِذَ ، وَ ــاءَ ــشَ الَ عَ ــمْ وَ ــكُ ــبِــيــتَ لَ : الَ مَ ــانُ ــطَ ــيْ ـــالَ الــشَّ ــهِ قَ ــامِ ــعَ ــدَ طَ ــنْ عِ ــهِ وَ ــولِ خُ ــدَ دُ ــنْ عِ

ص ١١٢٩ برقم ٥٧٦٦، وصحيح مسلم ص ٩٠١ برقم ٢١٨٩.  (١)
بدائع الفوائد (٧٤٢/٢) .  (٢)

١٥٦‡È√÷]Ê<ã€÷]Ê<Üvä÷]<INP
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لَمْ  ا  إِذَ وَ  ، بِيتَ الْمَ تُمُ  كْ رَ دْ أَ  : يْطَانُ الشَّ الَ  قَ  ، ولِهِ خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رِ  كُ ذْ يَ مْ  لَ فَ لَ  خَ دَ

.(١)« اءَ الْعَشَ وَ بِيتَ  الْمَ تُمُ  كْ رَ دْ أَ  : الَ قَ  ، هِ امِ عَ طَ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رِ  يَذكُ
 @  ?  >  =  <  ;  :  9﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــحــســد،   -٤
 ﴾L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B A
أن  هــــريــــرةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو [النساء] . 
وا،  ابَرُ تَدَ الَ  وَ وا،  ضُ بَاغَ تَ الَ  وَ وا،  شُ نَاجَ تَ الَ  وَ وا،  دُ اسَ تَحَ «الَ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ

ا»(٢). انً وَ إِخْ هِ  اللَّ بَادَ  عِ ونُوا  كُ وَ  ، بَعْضٍ يْعِ  بَ لَى  عَ مْ  كُ بَعْضُ بِعْ  يَ الَ  وَ
فيشتركان  شيء  في  ويفترقان  شيء،  في  يشتركان  والحاسد  والعائن 
فالعائن   ، أذاه  يريد  من  نحو  وتتوجه  نفسه  تتكيف  منهما  واحد  كل  أن  في 
عند  ذلك  له  يحصل  والحاسد  ومعاينته،  المعين  مقابلة  عند  نفسه  تتكيف 
ال  من  يصيب  قد  العائن  أن  في  ويفترقان  أيضاً،  وحضوره  المحسود  غيبه 
من  ينفك  يكاد  ال  كــان  وإن  مــال،  أو  زرع  أو  حــيــوان  أو  جماد  مــن  يحسده 
تعجب  رؤيــة  للشيء  رؤيته  فــإن  نفسه،  عينُهُ  أصابت  وربما  صاحبه  حسد 

المعين. في  تؤثر  الكيفية  بتلك  نفسه  تكيف  مع  وتحديق، 
  n   m   l﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  المفسرين  مــن  واحــد  غير  قــال  وقــد 
بالعين،  اإلصــابــة  إنــه   :[٥١ [الــقــلــم:   ﴾t   s   r    q   p         o
ــــهملسو هيلع هللا ىلص فــنــظــر إلـــيـــه قــــوم مـــن الــعــائــنــيــن  ـــصـــيـــبـــوا بـــهـــا رســـــول الــــلَّ فـــــــأرادوا أن يُ
الناقة  بهم  تمر  منهم  طائفة  وكــان  حجته،  مثل  وال  مثله  رأيــنــا  مــا  وقــالــوا: 
وائتنا  رهــم  والــدِّ كتَلَ  المِ خــذ  لــخــادمــه:  يقول  ثــم  ينُها  يَعِ فَ السمينة  والــبــقــرة 

ص ٨٣٧ برقم ٢٠١٨.  (١)
ص ١٠٣٥ برقم ٢٥٦٤.  (٢)



١٥٨
.(١) رَ تُنْحَ فَ تقع  حتى  تبرح  فما   ، لحمها  من  بشيء 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال : 
.(٢)« قٌّ حَ ينُ  «العَ

ورو اإلمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أســـمـــاء بــنــت عــمــيــس 
لهم؟  أفنسترقي   ، العين  تصيبهم  جعفر  بني  إن  اللَّه  رسول  يا  قالت:  أنها 

.(٣)« يْنُ الْعَ تْهُ  بَقَ لَسَ  ، اءَ الْقَضَ بِقُ  سْ يَ ءٌ  يْ شَ انَ  كَ وْ  لَ فَ  ، مْ «نَعَ قال: 
ورو ابــن عــدي فــي الــكــامــل مــن حــديــث جــابــر أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال : 

.(٤)« درَ القِ لَ  مَ الجَ لُ  تُدخِ وَ  ، برَ القَ لَ  جُ الرَّ لُ  لَتُدخِ ينَ  العَ «إِنَّ 
يـــقـــول:  أي  يــــبــــرك  أن  ـــا  شـــيـــئً  رأ إذا  الـــمـــؤمـــن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  وأرشـــــــد 
ــهــم بـــارك عــلــيــه. رو اإلمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ســهــل بن  الــلَّ
ا  ــــالَّ إِذَ ؟ هَ ــــــاهُ خَ ــــمْ أَ كُ ــــدُ حَ ـــلُ أَ ـــتُ ـــقْ مَ يَ ــــــالَ حــنــيــفگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «عَ

؟»(٥). كْتَ بَرَّ بُكَ  عْجِ يُ ا  مَ يْتَ  أَ رَ
غيرها: أو  العين  أو  السحر  من  والوقاية  الحفظ  أسباب  ومن 

ـــه فــهــو أعــظــم مـــا تــدفــع بـــه اآلفــــات وأنـــفـــع مــا  : الــتــوكــل عــلــى الـــلَّ أوالً
تعالى:  قال  كلها،  أموره  كفاه  اللَّه  على  توكل  فمن  المطالب،  به  تحصل 

بدائع الفوائد (٧٥١/٢ - ٧٥٢) .  (١)
ص١١٢٥ برقم ٥٧٤٠ ، وصحيح مسلم ص٩٠٠ برقم ٢١٨٧ .  (٢)

حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقــال   ،٢٠٥٩ برقم  ص٣٤٢  الترمذي  وسنن   (٤٣٨/٦)  (٣)
صحيح.

في  األلباني۴  الدين  ناصر  الشيخ  وحسنه   ،(٤٠٨/٦) الرجال  ضعفاء  في  الكامل   (٤)
صحيح الجامع الصغير (٧٦١/٢) برقم ٤١٤٤ .

(٣٥٦/٢٥) برقم ١٥٩٨٠ ، وقال محققوه: حديث صحيح.  (٥)

١٥٨‡È√÷]Ê<ã€÷]Ê<Üvä÷]<INP



١٥٩
﴾ [الطالق] .  ª  } |  {  z  y  x  w  ﴿

أوامره  في  اللَّه  حفظ  فمن  نواهيه،  واجتناب  اللَّه  أوامر  امتثال  ثانيًا: 
 .  - ﴿ تعالى:  قــال  وماله،  وأهله  ودنياه  دينه  في  اللَّه  حفظه  ونواهيه 
مــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   رو [يوسف] .   ﴾  4 3  2  1  0 /

.(١)« ظْكَ فَ يَحْ هَ  اللَّ ظِ  فَ «احْ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباسک:  ابن  حديث 
ــــه عـــنـــد دخـــــول الـــمـــنـــزل وعـــنـــد الــــخــــروج وفـــي  ـــا: كـــثـــرة ذكـــــر الــــلَّ ثـــالـــثً
الــصــبــاح والــمــســاء؛ رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: 
لْكُ  الْمُ لَهُ   ، لَــهُ يكَ  رِ شَ الَ  هُ  ــدَ حْ وَ هُ  اللَّ إِالَّ  ــهَ  إِلَ الَ  ــالَ  قَ ــنْ  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
لَ  ــدْ ــهُ عَ ــتْ لَ ــانَ ةٍ ، كَ ــرَّ ــةَ مَ ــئَ مٍ مِ ــوْ ، فِــي يَ يــرٌ ــدِ ءٍ قَ ــيْ ــلِّ شَ ــى كُ ــلَ ــوَ عَ هُ ــدُ وَ ــمْ ــهُ الْــحَ لَ وَ
ــهُ  ـــتْ لَ ـــانَ كَ ، وَ ــةٍ ــئَ ــيِّ ــةُ سَ ــئَ ــهُ مِ ــنْ ــتْ عَ ــيَ ــحِ مُ ، وَ ــةٍ ــنَ ــسَ ــةُ حَ ــئَ ـــهُ مِ ــتْ لَ ــبَ ــتِ كُ ــــابٍ وَ قَ ــرِ رِ ــشْ عَ
ــا  ــمَّ ــلَ مِ ــضَ فْ ـــدٌ بِــأَ حَ ـــأْتِ أَ ـــمْ يَ لَ ، وَ ــيَ ــسِ ــمْ ــتَّــى يُ لِـــكَ حَ ــهُ ذَ مَ ــوْ ــانِ يَ ــيْــطَ ــنَ الــشَّ ا مِ زً ـــرْ حِ

.(٢)« لِكَ ذَ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ لَ  مِ عَ دٌ  أَحَ إِالَّ  بِهِ  اءَ  جَ
ابـــن  حــــديــــث  مــــن  رو الــــبــــخــــاري  فـــقـــد  ــــــا: تـــعـــويـــذ الــــصــــبــــيــــان؛  رابــــــعً
: «إِنَّ  ــــولُ ــــقُ يَ ـــنَ وَ ـــيْ ـــسَ ـــحُ الْ ـــنَ وَ ـــسَ ـــحَ ذُ الْ ـــوِّ ـــعَ عـــبـــاسک: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كـــان يُ
 ، ــةِ ــهِ الــتَّــامَّ ــاتِ الــلَّ ــلِــمَ ـــوذُ بِــكَ عُ : أَ ــاقَ ــحَ إِسْ ــيــلَ وَ ــاعِ ــمَ ــا إِسْ ــمَ ذُ بِــهِ ــوِّ ــعَ ــانَ يُ ــا كَ ــمَ ــاكُ بَ أَ

.(٣)« ةٍ مَّ الَ يْنٍ  عَ لِّ  كُ نْ  مِ وَ  ، ةٍ امَّ هَ وَ يْطَانٍ  شَ لِّ  كُ نْ  مِ
تمر  من  نوع  وهو  عجوة،  تمرات  بسبع  المؤمن  يتصبح  أن  ا:  خامسً
الــمــديــنــة؛ رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث ســعــد بــن أبــي وقــاصگ: 

ص ٤٠٩ برقم ٢٥١٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)
ص ٦٢٩ برقم ٣٢٩٣، وصحيح مسلم ص ١٠٨٠برقم ٢٦٩١.  (٢)

ص ٦٤٦ برقم ٣٣٧١.  (٣)



١٦٠
مَ  الْيَوْ لِــكَ  ذَ هُ  ــرَّ ــضُ يَ لَــمْ   ، ةً ــوَ ــجْ عَ اتٍ  ــرَ ــمَ تَ بْعَ  سَ بَّحَ  تَصَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

.(١)« رٌ حْ سِ الَ  وَ مٌّ  سُ
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بــن بــــاز۴: يــرجــى أن يــعــم ذلـــك جميع 

فيه(٢). موجود  المعنى  فإن  التمر،  أنواع 
: الــمــحــافــظــة عــلــى صـــالة الــفــجــر جــمــاعــة مــع الــمــســلــمــيــن في  ســـادســـاً
أن  ــه  الــلَّ عبد  بــن  جــنــدب  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــمــســاجــد، 
»(٣)، ومــن كــان في  ـــهِ ـــةِ الـــلَّ مَّ ــوَ فِــي ذِ ــهُ ــحَ فَ ــبْ ــى الــصُّ ــلَّ ـــنْ صَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال : «مَ

سبيل. عليه  للشيطان  يكن  لم  ذمة اللَّه 
من  صحيحه  في  مسلم   رو البيت،  في  البقرة  سورة  قراءة   : سابعاً 
ي  الَّــذِ الْبَيْتِ  ــنَ  مِ رُ  نْفِ يَ يْطَانَ  الشَّ «إِنَّ  قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة  أبي  حديث 

.(٤)« ةِ رَ الْبَقَ ةُ  ورَ سُ فِيهِ  أُ  رَ قْ تُ
أن  الـــبـــاهـــلـــي  أمــــامــــة  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
 ، ةٌ سرَ حَ ا  هَ تَركَ وَ  ، ةٌ كَ رَ بَ ا  هَ أَخذَ ــإِنَّ  فَ ةِ،  رَ البَقَ ةَ  ــورَ سُ وا  ؤُ «اقــرَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

السحرة. البطلة  أن  بلغني  معاوية:  قال   ،(٥)« ةُ البَطَلَ ا  هَ تَستَطِيعُ الَ  وَ
ثــامــنــاً : الــمــحــافــظــة عــلــى قــــراءة الــمــعــوذتــيــن فـــي الــصــبــاح والــمــســاء، 
ــا  ــمَ ذْ بِــهِ ـــوَّ ـــعَ وقـــد أوصـــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــقــبــة بــن عــامــرگ بــهــمــا وقـــال لـــه: «تَ

ص ١١٣٠ برقم ٥٧٦٩، و صحيح مسلم ص ٨٤٧ برقم ٢٠٧٤.  (١)
نقالً عن كتاب السحر والمس والعين للشيخ فهد القاضي، ص٩ .  (٢)

ص٣٥٨ برقم ٦٥٧ .  (٣)
جزء من حديث ص٣٠٦ برقم ٧٨٠ .  (٤)
جزء من حديث ص٣١٤ برقم ٨٠٤ .  (٥)
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١٦١
ــا»(١)، قـــال ابـــن الــقــيــم۴: حــاجــة الــعــبــد إلــى  ــمَ ــهِ ــلِ ــثْ ذٌ بِــمِ ــوِّ ــتَــعَ ذَ مُ ـــوَّ ـــعَ ــا تَ ــمَ فَ
االســـتـــعـــاذة بــهــاتــيــن الـــســـورتـــيـــن أعـــظـــم مـــن حــاجــتــه إلــــى الــنــفــس والــطــعــام 

واللباس(٢). والشراب 
خلق،  مــا  شــر  مــن  الــتــامــات  ــه  الــلَّ بكلمات  التعوذ  مــن  اإلكــثــار   : تــاســعــاً
فـــي الــلــيــل والـــنـــهـــار، وعـــنـــد نــــزول أي مـــنـــزل فـــي الــبــنــيــان أو الـــصـــحـــراء أو 
أن  السلمية  خــولــة  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــبــحــر،  أو  الــجــو 
رِّ  شَ نْ  مِ اتِ  التَّامَّ هِ  اللَّ اتِ  لِمَ بِكَ وذُ  عُ أَ  : الَ قَ فَ الً  نْزِ مَ لَ  زَ نَ نْ  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٣)« نْهُ مِ لَ  تَحِ رْ يَ تَّى  حَ ءٌ  يْ شَ فِيهِ  هُ  رَّ يَضُ لَمْ  لَقَ  خَ ا  مَ
 رو  ، الليل  أول  فــي  البقرة  ســورة  آخــر  مــن  اآليتين  قــراءة   : عــاشــراً 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــســعــود  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 

.(٤)« تَاهُ فَ كَ ةٍ  لَيْلَ فِي  ةِ  رَ الْبَقَ ةِ  ورَ سُ رِ  آخِ نْ  مِ تَيْنِ  بِاآليَ أَ  رَ قَ نْ  «مَ  : قال 
الــحــادي عــشــر : قــراءة آيــة الــكــرســي عــنــد الــنــوم ، رو الــبــخــاري في 
  أَوَ ا  إِذَ ــا  هَ أَ ــرَ قَ ــن  «مَ قــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرة  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه 
ــتَّــى  ــانٌ حَ ــيــطَ ــهُ شَ بُ ــقــرَ الَ يَ ، وَ ــافـِـظٌ ــهِ حَ ـــنَ الــلَّ ــيــهِ مِ ــلَ الُ عَ ــــزَ ــهُ الَ يَ ــإِنَّ ، فَ ـــهِ اشِ ـــى فِـــرَ إِلَ

.(٥)« يُصبِحَ
الـــثـــانـــي عـــشـــر: إمـــســـاك الـــصـــبـــيـــان ســـاعـــة الــــغــــروب، رو الـــبـــخـــاري 
سنن أبي داود ص١٧٦ برقم ١٤٦٣، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (١)

(٢٧٥/١) برقم ١٢٩٩.
بدائع الفوائد (٤٢٦/٢) نقالً عن كتاب بائع دينه للدكتور/ عبد المحسن القاسم.  (٢)

ص١٠٨٦ برقم ٢٧٠٨ .  (٣)
ص٩٩٥ برقم ٥٠٠٩، وصحيح مسلم ص٣١٥ برقم ٨٠٧ .  (٤)

جزء من حديث ص٤٣٣ - ٤٣٤ برقم ٢٣١١ .  (٥)



١٦٢
ــيْــلِ  ــنْــحُ الــلَّ ـــانَ جُ ا كَ ومــســلــم مــن حــديــث جــابــرگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال : «إِذَ
ــتْ  ــبَ هَ ا ذَ ــــإِذَ ــئِــذٍ فَ ــيــنَ ــرُ حِ ــشِ ــتَ ــنْ ــاطِــيــنَ تَ ــيَ ــــإِنَّ الــشَّ ، فَ ــمْ ــكُ ــانَ ــيَ ــبْ ــوا صِ ــفُّ ــكُ ــمْ فَ ــتُ ــيْ ــسَ مْ وْ أَ أَ
ـــإِنَّ  ، فَ ــهِ ـــمَ الــلَّ وا اسْ ـــــرُ كُ اذْ ، وَ ابَ ـــــوَ َبْ ــوا األْ ـقُ ــلـِ غْ أَ ، وَ ــمْ ــوهُ ــلُّ ــخَ ــلِ فَ ــيْ ـــنَ الــلَّ ــةٌ مِ ــاعَ سَ

ا»(١). قً لَ غْ مُ ا  ابً بَ تَحُ  فْ يَ الَ  يْطَانَ  الشَّ
ذوات  وصـــور  والــتــمــاثــيــل  الــصــلــبــان  مــن  الــبــيــت  تطهير  عــشــر:  الــثــالــث 
مــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو والــــــكــــــالب،  األرواح 
ــبٌ  ــلْ ــتًــا فِــيــهِ كَ ــيْ ــةُ بَ ئِــكَ ــالَ ــمَ ــلُ الْ خُ ــدْ حــديــث عــلــيگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «الَ تَ
الــلــهــو  آالت  مـــن  وتــطــهــيــره   .(٣)« ــيـــلَ ـــاثـِ ـــمَ «تَ روايـــــة:  وفـــي   ،(٢)« ةُ ــــــــورَ صُ الَ  وَ

الشيطان. مزمار  الغناء  فإن  والمعازف 
وفقدت  فيه  سقمت  بمكة  وقــت  بــي  مــر  ولقد  القيم۴:  ابــن  قــال 
زمزم  ماء  من  شربة  آخذ  الفاتحة  أي  بها  أتعالج  فكنت  والدواء،  الطبيب 
ا ثــم أشــربــه، فــوجــدت بــذلــك الــبــرء الــتــام، ثــم صــرت  وأقــرؤهــا عليها مـــرارً

. اهـ االنتفاع(٤).  غاية  بها  فأنتفع  األوجاع،  من  كثير  عند  ذلك  أعتمد 
الكرسي،  وسورة  والمعوذتان  الفاتحة  بها:  يُرقى  التي  السور  ومن 
 ، ـــاسِ ـــبَ ـــــبِ الْ هِ ، أذْ ـــاسِ بَّ الـــنَّ ـــمَّ رَ ـــهُ ومـــن األدعـــيـــة الــمــأثــورة قـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «الـــلَّ

ا»(٥). مً قَ سَ رُ  ادِ غَ يُ الَ  اءً  فَ شِ  ، كَ اؤُ فَ شِ إالَّ  اءَ  فَ شِ الَ  افِي،  الشَّ نْتَ  أَ وَ هِ  فِ اشْ
ص٦٣ برقم ٢٣٠٤ ، وصحيح مسلم ص٨٣٥ برقم ٢٠١٢ .  (١)

ص٦٢٠ برقم ٣٢٢٧ ، وصحيح مسلم ص٨٧٢ برقم ٢١٠٦ واللفظ له.  (٢)
صحيح مسلم ص٨٧٣ برقم ٢١٠٦ .  (٣)

الطب النبوي ص ٣٠١.  (٤)
صحيح البخاري ص ١١٢٥ برقم ٥٧٤٣، وصحيح مسلم ص ٩٠٢ برقم ٢١٩١.  (٥)

١٦٢‡È√÷]Ê<ã€÷]Ê<Üvä÷]<INP



١٦٣
 ، كَ دِ سَ جَ ــنْ  مِ لَّــمَ  ــأَ تَ ي  الَّــذِ لَى  عَ كَ  ــدَ يَ ــعْ  «ضَ للمريض:  قولهملسو هيلع هللا ىلص  ومنها 
ــا  ــرِّ مَ ــنْ شَ تِـــهِ مِ رَ ـــدْ قُ ــهِ وَ ـــوذُ بِــالــلَّ عُ : أَ اتٍ ــــرَّ ــعَ مَ ــبْ ـــلْ سَ قُ ــا، وَ ثً ــالَ ــهِ ثَ ــمِ الــلَّ ـــلْ بِــاسْ قُ وَ

.(٢)(١)« رُ اذِ أُحَ وَ دُ  أَجِ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح مسلم ص ٩٠٥ برقم ٢٢٠٢.  (١)
د.  ورســالــة  والعين»،  والمس  «السحر  القاضي  فهد  الشيخ/  ألخينا  لطيفة  رسالة  انظر   (٢)

عبد المحسن القاسم بعنوان «بائع دينه».



١٦٤



١٦٥

الكلمة الخامسة والعشرون
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ــه، وأشــهــد أن ال إلــه  ــه والــصــالة والــســالم عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

ــه والــقــنــوط  ــه: األمــن مــن مــكــر الــلَّ فــإن مــن الــذنــوب العظيمة عــنــد الــلَّ
 ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قـــال  ـــه،  الـــلَّ رحــمــة  مــن 
نـــائـــمـــون،  وهـــــم  لـــيـــالً  ونـــكـــالـــنـــا  عـــذابـــنـــا  أي:  [األعــــــــــراف] .   ﴾  =  <
[األعراف] .   ﴾  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ﴿

 K J  I  H﴿ وغـــفـــلـــتـــهـــم،  شــغــلــهــم  فــــي  وهـــــم  نـــهـــارهـــم  فــــي  أي: 
بـــأســـه  أي:  [األعــــــــــــراف] .   ﴾  S  R  Q  P  O  N  M  L
ونـــقـــمـــتـــه وقــــدرتــــه عــلــيــهــم وأخـــــــذه إيــــاهــــم فــــي حـــــال ســـهـــوهـــم وغــفــلــتــهــم؛ 
أغدق  وثمود  وعــاد  نوح  كقوم  للرسل  المكذبين  القوم  هــؤالء  أن  وذلــك 
ـــه، فــاســتــبــعــدوا أن يــكــون  ـــه عــلــيــهــم الــنــعــم والـــخـــيـــرات مـــع عــصــيــانــهــم لـــلَّ الـــلَّ
قــال  لــحــظــة؛  أي  فـــي  الـــعـــذاب  يــأتــيــهــم  أن  أو  من اللَّه  ـــا  واســـتـــدراجً ا  مـــكـــرً
ــا إال عــنــد سلوتهم  ــه قــومً ــه، ومــا أخــذ الــلَّ قــتــادة۴: بــغــت الــقــوم أمــر الــلَّ

باللَّه(١). تغتروا  فال  ونقمتهم،  وغرتهم 
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــســعــدي۴ - فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى قــولــه 

فتح المجيد ص ٤١٥.  (١)

الكلمة الخامسة والعشرون



١٦٦
التخويف  من  فيها  الكريمة  اآلية  هذه   :﴾  K J  I  H﴿  :- تعالى 
اإليمان،  من  معه  ما  على  آمنًا  يكون  أن  له  ينبغي  ال  العبد  أن  على  البليغ 
وأن  اإليــمــان،  مــن  معه  مــا  تسلب  ببلية  بتلى  يُ أن  وجــالً  ــا  خــائــفً يــزال  ال  بــل 
يعمل  وأن  دينك،  على  قلبي  ثبت  القلوب  مقلب  يا  بقوله:  داعيًا  يزال  ال 
ولو  العبد  فإن  الفتن،  وقــوع  عند  الشر  من  يخلصه  سبب  كل  في  ويسعى 

. اهـ السالمة(١).  من  يقين  على  فليس  بلغت  ما  الحال  به  بلغت 
 I  H  ﴿ تعالى:  قوله  في  عثيمين۴:  ابــن  الشيخ  قــال 
بالخصم  اإليــقــاع  إلــى  التوصل  هو  والمكر  ا  مكرً للَّه  أن  على  دليل   ﴾ K J
»(٢)؛ فــإن  ـــةٌ ـــدعَ ـــربُ خُ مــن حــيــث ال يــشــعــر، ومــنــه جــاء فــي الــحــديــث: «الـــحَ
ـــه بــالــمــكــر مـــع أن ظـــاهـــره أنـــه مـــذمـــوم؟! قــيــل: إن  قــيــل: كــيــف يــوصــف الـــلَّ
خصمه  على  غالب  وأنــه  الماكر،  قوة  على  يدل  محمود  محله  في  المكر 
ــه  ــه بــه عــلــى اإلطــــالق، فــال يــجــوز أن نــقــول: إن الــلَّ ولــذلــك ال يــوصــف الــلَّ
تعالى:  قوله  مثل  ا  مدحً فيه  تكون  مقام  في  الصفة  هذه  نذكر  وإنما  ماكر، 

. [٣٠ ﴾ [األنفال:  n m  l  k﴿
 l  k  j  i  h  g﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه  ومــــــثــــــل 
 I  H  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ومـــثـــل  [األنـــــفـــــال].   ﴾n  m
اإلطالق،  سبيل  على  الصفة  هذه  عنه  تنفى  وال  [األعراف].   ﴾  S K J
ــا يــوصــف بــهــا، وفــي الــمــقــام الــتــي ال  بــل إنــهــا فــي الــمــقــام الــتــي تــكــون مــدحً
ــه بــهــا فــال يــقــال: إن  ــا ال يــوصــف بــهــا، وكــذلــك ال يــســمــى الــلَّ تــكــون مــدحً

تفسير ابن سعدي ص ٢٧٦.  (١)
صحيح البخاري ص ٥٧٩ برقم ٣٠٣٠، وصحيح مسلم ص ٧٢٣ برقم ١٧٣٩.  (٢)

١٦٦!]<Ü”⁄<‡⁄<‡⁄˘]<INQ



١٦٧
. اهـ الماكر(١).  اللَّه  أسماء  من 

رو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عقبة بــن عــامــرگ: أن 
ــا  ــيــهِ مَ ــاصِ ــعَ ــى مَ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــنَ الــدُّ ــدَ مِ ــبْ ــعَ ــطِــي الْ ــعْ ــهَ يُ ـــتَ الــلَّ يْ أَ ا رَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «إِذَ

  Ë    Ê﴿ :ـــهملسو هيلع هللا ىلص »(٢)؛ ثــم تــال رســـول الـــلَّ اجٌ رَ ـــــدْ ـــــتِ ـــوَ اسْ ـــا هُ ـــمَ ـــإِنَّ ، فَ ـــبُّ ـــحِ يُ
  Ø   ×   Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì

رافــع:  بن  إسماعيل  وقــال  [األنعام] .   ﴾Þ   Ý   Ü   Û    Ú   Ù

ــه الــمــغــفــرة؛  ــه إقــامــة الــعــبــد عــلــى الــذنــب يتمنى عــلــى الــلَّ األمـــن مــن مــكــر الــلَّ
ــه يــســتــدرجــهــم بــالــنــعــم إذا عــصــوه:  وقــد فــســر بــعــض الــســلــف الــمــكــر بــأن الــلَّ
أخذ  يــأخــذهــم  ثــم  لهم  ويملي  وغــيــرهــا،  العيش  ورغــد  األبـــدان  صحة  مــن 

مقتدر(٣). عزيز 
 g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

j﴾ [هود] .   i  h
ـــه: فــهــو اســتــبــعــاد الــعــبــد الـــفـــرج والـــيـــأس  أمــــا الـــقـــنـــوط مـــن رحـــمـــة الـــلَّ
ــــه،  ــــه يـــغـــفـــر لــــه ويــــرحــــمــــه، وهـــــو يـــقـــابـــل األمــــــن مــــن مـــكـــر الــــلَّ مـــنـــه وأن الــــلَّ

 J  I  H  G  F  E  D  ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــظــيــم،  ذنــب  وكــالهــمــا 
 w  v  u  t  s  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الحجر] .   ﴾  L  K
 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x

﴾ [الزمر] .  «  ª

القول المفيد شرح كتاب التوحيد (٢٤٨/٢).  (١)
مسند اإلمام أحمد (٥٤٧/٢٨) برقم ١١٣٧١، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

فتح المجيد ص ٤١٦.  (٣)



١٦٨
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن حــســن فــي كــتــابــه فــتــح الــمــجــيــد: قــولــه: 
قــــولــــه  مـــــــع   ،﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿
دليل   :﴾  S  R  Q  P  O  N  M  L  K J  I  H ﴿
ا  خائفً يــكــون  بــل  رحــمــتــه،  مــن  يقنط  أن  ــه  الــلَّ خــاف  يــجــوز لــمــن  ال  أنــه  عــلــى 
ـــه ويـــرجـــو رحـــمـــتـــه، قــــال تــعــالــى:  ـــا يـــخـــاف ذنـــوبـــه ويــعــمــل بــطــاعــة الـــلَّ راجـــيً

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 ¼  »  º  ¹  ¸ ﴾ [اإلسراء] . وقال تعالى: ﴿   Ê Ä Ã  Â

الحسن  قال  Ò﴾ [الــزمــر](١).   Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
والفاجر  وجــل،  خــائــف  مشفق  وهــو  بــالــطــاعــات  يعمل  الــمــؤمــن  الــبــصــري: 

آمن(٢). وهو  بالمعاصي  يعمل 
المالئكة  بشرته  لما   - إبراهيمگ  خليله  عن  حاكيًا  تعالى  وقــال 
 ﴾;  :  9  8  7  6  5  4  3﴿  :- إسحاق  بابنه 
أن  استبعد  زوجــتــه،  وســن  سنه  كبر  إذا  الــرجــل  أن  الــعــادة  ألن  [الحجر] . 

 =﴿ ــه عــلــى كــل شـــيء قــديــر؛ فــقــالــت الــمــالئــكــة:  يــولــد لــه مــنــهــا، والــلَّ
كــن  لـــه  يــقــول  فــإنــمــا  ــا  شــيــئً أراد  إذا  ـــه  الـــلَّ فـــإن  فــيــه،  ريـــب  ال  الــــذي   ﴾>
حاكيًا  تــعــالــى  وقــال  اآليــســيــن،  مــن  أي   :﴾B  A  @  ?﴿ فــيــكــون 
[الحجر] .   ﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ عــنــه: 

وأعظم.  ذلك  من  أبلغ  هو  ما  وحكمته:  قدرته  من  يعلم  فإنه 
عليه:  ا  موقوفً مسعود  ابن  حديث  من  مصنفه  في  الــرزاق  عبد   رو

فتح المجيد ص ٤١٦.  (١)
تفسير ابن كثير (٣٥٥/٦).  (٢)

١٦٨!]<Ü”⁄<‡⁄<‡⁄˘]<INQ



١٦٩
ــه،  ــه، والــيــأس مــن روح الــلَّ أنــه سئل عــن أكــبــر الــكــبــائــر؟ فــقــال: الــشــرك بــالــلَّ

اللَّه(١). رحمة  من  والقنوط  اللَّه،  مكر  من  واألمن 
 V  U  T ـــه، قـــال تــعــالــى: ﴿  ــه أعــظــم الـــذنـــوب عــنــد الـــلَّ والـــشـــرك بــالــلَّ
واليأس  [النساء] .   ﴾  i  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
فإذا  ويرجوه،  يخافه  فيما  اللَّه  من  واألمل  الرجاء  قطع  أي:  اللَّه  روح  من 
ــه، وجــهــل  كـــان فــي كــربــة أو شـــدة يــســتــبــعــد زوالـــهـــا، وذلـــك إســـاءة ظــن بــالــلَّ
بــه وبــســعــة رحــمــتــه وجـــوده ومــغــفــرتــه. قــال تــعــالــى عــن نــبــيــه يــعــقــوبگ: 

6﴾ [يوسف] . 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ﴿
دخـــل  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنــــس  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو
ـــه يــا  ؟» قــــال: والـــلَّ كَ ـــــدُ ـــــجِ ـــيـــفَ تَ عــلــى شــــاب وهــــو فـــي الـــمـــوت فـــقـــال: «كَ
ــه وإنــي أخــاف ذنــوبــي، فــقــال رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص:  ــه إنــي أرجــو الــلَّ رســول الــلَّ
ــا  مَ ــهُ  الــلَّ ـــاهُ  ـــطَ عْ أَ إِالَّ  طِـــنِ  ـــوْ ـــمَ الْ ا  ـــذَ هَ ــثْــلِ  مِ فِـــي  ــبْــدٍ  عَ ــبِ  ــلْ قَ فِـــي  ــانِ  ــعَ ــمِ ــتَ ــجْ يَ «الَ 

.(٢)« افُ يَخَ ا  مَّ مِ نَهُ  آمَ وَ و  جُ رْ يَ
وفـــي هـــذا الــحــديــث الــجــمــع بــيــن الــخــوف والـــرجـــاء، فـــإذا خـــاف فال 
يُقوي  أن  يستحبون  السلف  وكــان  ــه،  الــلَّ رحمة  يرجو  بل  ييأس  وال  يقنط 
فــي الــصــحــة الــخــوف وفـــي الــمــرض الـــرجـــاء. قـــال أبـــو ســلــيــمــان الـــدارانـــي: 
فسد  الــرجــاء  غلب  فــإذا  الــخــوف،  عليه  الــغــالــب  يــكــون  أن  للقلب  وينبغي 
سمعت  قال:  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو القلب(٣). 

.(٤٥٩/١٠ - ٤٦٠)  (١)
حه األلباني في صحيح سنن الترمذي (٢٨٩/١) برقم ٧٨٥. ص١٧٧ برقم ٩٨٣، صحّ  (٢)

فتح المجيد ص٤١٧ - ٤١٩ .  (٣)



١٧٠
نُ  سِ يُحْ وَ  هُ وَ إِالَّ  مْ  كُ دُ أَحَ وتَنَّ  مُ يَ «الَ  يقول:  أيام  بثالثة  موته  قبل  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

بِاللَّهِڬ»(١). الظَّنَّ 
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  زوج  عـــائـــشـــة  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ورو

 %  $  #  "  ! ــةِ ﴿  هِ اآليَ ــذِ ــنْ هَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص عَ ــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ لْ ــأَ قــالــت: سَ
ــرَ  ــمْ ــخَ ـــونَ الْ بُ ـــرَ ـــشْ يـــنَ يَ ـــذِ ــــمُ الَّ هُ : أَ ـــةُ ـــائِـــشَ ـــتْ عَ ـــالَ ٦٠]، قَ &﴾ [الــمــؤمــنــون: 
لُّونَ  يُصَ وَ ونَ  ومُ يَصُ ينَ  الَّذِ مُ  لَكِنَّهُ وَ  ، يقِ دِّ الصِّ بِنْتَ  ا  يَ «الَ   : الَ قَ ؟  قُونَ رِ يَسْ وَ
فِي  ونَ  عُ ارِ يُسَ ينَ  الَّذِ ولَئِكَ  أُ  ، مْ نْهُ مِ بَلَ  قْ يُ الَ  نْ  أَ افُونَ  يَخَ مْ  هُ وَ  ، ونَ قُ دَّ تَصَ يَ وَ

 .(٢)« اتِ يْرَ الْخَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٥٣ برقم ٢٨٧٧.  (١)
ص ٥٠٤ برقم ٣١٧٥، وصححه الشيخ ناصر الدين األلباني۴ في صحيح الترمذي   (٢)

(٧٩/٣ - ٨٠) برقم ٣٤٠١.

١٧٠!]<Ü”⁄<‡⁄<‡⁄˘]<INQ



١٧١

الكلمة السادسة والعشرون

«l^€Èœ÷ <›Åa <‡e] <gäu» <VoËÇu<|Üç

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

گ  بَ ــرِ كَ ي  ــدِ ــعْ مَ ــنِ  بْ امِ  ــدَ ــقْ الــمِ حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
 ، ــطْــنٍ ــنْ بَ ــرا مِ ـــاءً شَ عَ ـــيٌّ وِ مِ ــألَ آدَ ــا مَ : «مَ ــولُ ــقُ ــهِملسو هيلع هللا ىلص يَ ـــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ : سَ ــالَ قَ
 ، هِ امِ لِطَعَ ثُلُثٌ  فَ  : الَةَ حَ مَ الَ  ــانَ  كَ ــإِنْ  فَ ؛  بَهُ لْ صُ نَ  مْ قِ يُ تٌ  ــالَ كُ أُ مَ  آدَ ــنِ  ابْ بِ  سْ بِحَ

 .(١)« هِ سِ لِنَفَ لُثٌ  ثُ وَ  ، ابِهِ رَ لِشَ لُثٌ  ثُ وَ
قـــال ابـــن رجــــب: هـــذا الــحــديــث أصـــل جــامــع ألصــــول الــطــب كــلــهــا، 
وقــد روي أن ابــن مــاســويــه الــطــبــيــب لــمــا قــرأ هــذا الــحــديــث فــي كــتــاب أبــي 
خــيــثــمــة قــــال: لـــو اســتــعــمــل الـــنـــاس هـــذه الــكــلــمــات لــســلــمــوا مـــن األمــــراض 

. اهـ الصيادلة(٢).  دكاكين  ولتعطلت  واألسقام، 
طبيب  كلدة  بن  الحارث  وقــال  التخمة،  داء  كل  أصــل  ألن  وذلــك 
كــر  الــعــرب: الــحــمــيــة رأس الــدواء والــبــطــنــة رأس الــداء؛ قــال الــغــزالــي: ذُ
األكل  قلة  في  ا  كالمً سمعت  ما  فقال:  الفالسفة،  لبعض  الحديث  هذا 
في  الحافظ  وحسنه  صحيح،  حسن  حديث  هذا  الترمذي:  قال   ،٢٣٨٠ برقم   ٣٩٠ ص   (١)

الفتح (٥٢٨/٩).
جامع العلوم والحكم ص٥٠٣ .  (٢)

الكلمة السادسة والعشرون
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هذا(١).  من  أحكم 

كثيرة: فوائد  على  اشتمل  الشريف  الحديث  هذا 
: أن فــي تــقــلــيــل الــطــعــام مــنــافــع كــثــيــرة لــلــجــســم، فــمــن ذلـــك: رقــة  أوالً
وكثرة  والغضب،   الهو وضعف  النفس،  وانكسار  الفهم،  وقوة  القلب، 

ذلك. ضد  توجب  األكل 
 - حنبل  بن  أحمد  اإلمــام  يعني   - اللَّه  عبد  أبــو  جعل  الــمــروذي:  قــال 
فقال:  الشهوات؟  ترك  في  الرجل  يؤجر  له:  فقلت  والفقر،  الجوع  يعظم 
وكـــيـــف ال يـــؤجـــر وابـــــن عــمــر يـــقـــول: مـــا شــبــعــت مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر؛ قــلــت 
قال  أر؛  ما  قــال:  يشبع؟  وهــو  رقــة  قلبه  من  الرجل  يجد  اللَّه:  عبد  ألبــي 
الــشــافــعــي: الــشــبــع يــثــقــل الــبــدن ويــزيــل الــفــطــنــة، ويــجــلــب الــنــوم، ويــضــعــف 

العبادة(٢). عن  صاحبه 
ــا لــلــبــدن، قــال ابــن الــقــيــم۴:  ــا: أن كــثــرة األكــل تسبب أمــراضً ثــانــيً
األمــــــراض نـــوعـــان: أمـــــراض مـــاديـــة تـــكـــون عـــن زيـــــادة مـــــادة، أفـــرطـــت فــي 
إدخال  وسببها  األمراض،  أكثر  وهي  الطبيعية  بأفعاله  ت  أضرَّ حتى  البدن 
يحتاج  الـــذي  الــقــدر  فــي  والـــزيـــادة  األول،  الــطــعــام عــلــى الــبــدن قــبــل هــضــم 
من  واإلكثار  الهضم،  البطيئة  النفع،  القليلة  األغذية  وتناول  البدن،  إليه 
األغــذيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــراكــيــب الــمــتــنــوعــة؛ فـــإذا مــأل اآلدمـــي بــطــنــه مــن هــذه 
ـــا مــتــنــوعــة، مــنــهــا بــطــيء الـــــزوال أو  األغـــذيـــة واعـــتـــاد ذلــــك: أورثـــتـــه أمـــراضً

جامع العلوم والحكم ص٥٠٣ ؛ وفتح الباري (٥٢٨/٩).  (١)
جامع العلوم والحكم ص٥٠٤ - ٥٠٦ .  (٢)
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معتدالً  وكــان  الــحــاجــة،  قــدر  منه  وتــنــاول  الــغــذاء،  فــي  توسط  فــإذا  سريعه، 

الكثير. بالغذاء  انتفاعه  من  أكثر  به  البدن  انتفاع  كان  وكيفيته:  كميته  في 
الرومي: ابن  قال 

ــــــــــــــــــــراهُ ــــــــــــــــــــإِنَ الــــــــــــــــــــداءَ أكـــــــــثـــــــــرُ مـــــــــا تَََ أو الـــــشـــــرابِفَ ـــــــنَ الــــطــــعــــامِ  مِ ـــــكـــــونُ  يَ
: الشافعي  وقال 

ــــــــةُ األنـــــــــــــــامِ ــــــــكَ ــــــــهــــــــلِ ــــــــــــــــــالثٌ هـــــــــن مُ ــــقــــامِثَ ـــــــــةُ الـــصـــحـــيـــحِ إلــــــى الــــسِّ ـــــــــيَ اعِ دَ وَ طءِ وَ امُ  وَ ودَ ـــــــــــةٍ  ـــــــــــدامَ مَ امُ  وَ ــــــــــــــالُ الـــــطـــــعـــــامِ عــــلــــى الــــطــــعــــامِِدَ وإدخَ
ثــالــثًــا: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ذكـــر أن الــلــقــيــمــات تــكــفــي لــحــاجــة الــجــســم فــال 
تــســقــط قـــوتـــه وال تــضــعــف مــعــهــا، فـــإن تـــجـــاوزهـــا فــلــيــأكــل فـــي ثــلــث بــطــنــه، 
وللقلب،  للبدن  ما  أنفع  وهذا  للنفس  والثالث  للماء،  اآلخر  الثلث  ويدع 
عــلــيــه  ورد  فـــــإذا  الــــشــــراب،  عـــن  ضــــاق  الـــطـــعـــام  مـــن  امـــتـــأل  إذا  الـــبـــطـــن  فــــإن 
الــشــراب ضــاق عــن الــنــفــس، وعـــرض لــه الــكــرب والــتــعــب، بــمــنــزلــة حــامــل 
الجوارح  وكسل  القلب،  فساد  من  ذلك  يلزم  ما  إلى  هذا  الثقيل،  الحمل 

الشبع(١). يستلزمها  التي  الشهوات  في  وتحركها  الطاعات،  عن 
في  الطعام  تناول  من  يكثر  من  فإن  رمضان،  في  ا  جيدً هذا  ويالحظ 

عليه. ثقيلة  تصبح  والتراويح  العشاء  صالة  فإن  فطوره، 
حديث  من  الصحيحين  ففي  األكــل؛  من  التقليل  على  الحث  ا:  رابعً
 ، ـــــدٍ احِ ـــى وَ ـــعً ــــلُ فِـــي مِ ــــأْكُ ـــنُ يَ مِ ـــؤْ أبـــي مـــوســـىگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «الْـــمُ

انظر: الطب النبوي ص ١٠٥.  (١)
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»(١)، والـــمـــراد أن الــمــؤمــن يــأكــل بـــأدب  ـــــاءٍ ـــــعَ مْ ـــةِ أَ ـــعَ ـــبْ ـــلُ فِـــي سَ ـــأْكُ ــرُ يَ ـــافـِ الْـــكَ وَ
ه  ــرَ ــى واحـــد، والــكــافــر يــأكــل بــمــقــتــضــى الــشــهــوة والــشَّ ــعً الــشــرع فــيــأكــل فــي مِ
واالكتفاء  األكل  من  التقلل  مع  وندبملسو هيلع هللا ىلص  أمعاء؛  سبعة  في  فيأكل  والنهم 
حديث  من  ومسلم  البخاري   رو منه،  بالباقي  اإليثار  إلى  الطعام  ببعض 
 ، نَيْنِ االثْ فِي  يَكْ دِ  احِ الْوَ امُ  عَ «طَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  اللَّهگ:  عبد  بن  جابر 

.(٢)« انِيَةَ الثَّمَ فِي  يَكْ ةِ  عَ بَ األَرْ امُ  عَ طَ وَ  ، ةَ عَ بَ األَرْ فِي  يَكْ نَيْنِ  االثْ امُ  عَ طَ وَ
ا: أن النبيملسو هيلع هللا ىلص كما حثَّ على التقليل من الطعام فإنه كان يفعل  خامسً
ذلــك هــو وأصــحــابــه وهـــذا فــي الــغــالــب، وإن كــان ذلــك لــعــدم وجـــود الطعام 
ــه ال يــخــتــار لــرســولــه إال أكــمــل األحـــــوال وأفــضــلــهــا؛ رو الــتــرمــذي  فـــإن الــلَّ
نَّا  عَ ــفَّ  «كُ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نْدَ  عِ ــلٌ  جُ رَ أَ  شَّ تَجَ  : ــالَ قَ عمرک  ابن  حديث  من 

 .(٣)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ وعً م جُ لُهُ وَ يَا أَطْ نْ ا فِي الدُّ بَعً مْ شِ هُ ثَرَ إِنَّ أَكْ ، فَ كَ اءَ شَ جُ
ــــــا: أن هــــــذا الــــحــــديــــث فــــيــــه الــــحــــث عــــلــــى االقــــتــــصــــاد وعـــــدم  ســــــادسً

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  اإلســــــراف، 
﴾ [األعراف] .  2 1  0  /  .  - ,  +  *

ـــــا: أن هــــــذا الــــحــــديــــث فــــيــــه تــــعــــويــــد عــــلــــى الــــصــــبــــر والـــتـــحـــمـــل  ســـــابـــــعً
الصبر. شهر  رمضان  يسمى  ولذلك  الشهوانية،  النفس  على  واالنتصار 

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٨٥٤ برقم ٢٠٦٢ ، وصحيح البخاري ص ١٠٦٧ برقم ٥٣٩٣.  (١)
ص ٨٥٣ برقم ٢٠٥٩ ، وصحيح البخاري ص١٠٦٧ برقم ٥٣٩٢ واللفظ لمسلم.  (٢)
ص ٤٠٤ برقم (٢٤٧٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.  (٣)
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الكلمة السابعة والعشرون

ÌvÈífl÷ ]

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

الرفيعة:  العالية  الدين  مقامات  ومن  العظيمة،  اإلسالم  شعائر  فمن 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــنــصــيــحــة، 

﴾ [القصص] .  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
نَّ  أَ يِّگ:  ارِ الـــــــــــــدَّ ــــيــــمٍ  ــــمِ تَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــهِ  : «لِــلَّ ـــالَ ــه؟ قَ ــنْ يــا رســول الــلَّ ــنَــا: لِــمَ ــلْ » قُ ــةُ ــيــحَ يــنُ الــنَّــصِ : «الــدِّ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ الــنَّــبِــيَّ

 .(١)« مْ تِهِ امَّ عَ وَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ ةِ  َئِمَّ ألِ وَ ولِهِ  سُ لِرَ وَ لِكِتَابِهِ  وَ
قــــال الــــنــــووي: هــــذا حـــديـــث عــظــيــم الــــشــــأن وعـــلـــيـــه مـــــدار اإلســـــالم، 
وأمـــا مــا قــالــه جــمــاعــات مــن الــعــلــمــاء: إنـــه أحـــد أربــــاع اإلســــالم- أي أحــد 
األحـــاديـــث األربـــعـــة الــتــي تــجــمــع أمـــور اإلســـــالم-، فــلــيــس كــمــا قـــالـــوه، بل 

وحده(٢). هذا  على  المدار 
» يــحــتــمــل أن يــحــمــل على  ــةُ ــيــحَ يـــنُ الــنَّــصِ قـــال ابـــن حــجــر: قــولــه: «الـــدِّ
»؛  ـــــةُ فَ ـــــرَ عَ ـــــجُّ  «الـــــحَ أي: مـــعـــظـــم الــــديــــن الـــنـــصـــيـــحـــة، كـــمـــا قـــيـــل:  الـــمـــبـــالـــغـــة، 

ص ٥٤ برقم ٥٥.  (١)
شرح النووي على صحيح مسلم (٣٧/١).  (٢)

الكلمة السابعة والعشرون



١٧٦
عـــامـــلـــه  بــــه  يـــــرد  لــــم  عـــمـــل  كــــل  ألن  ظـــــاهـــــره،  عـــلـــى  يـــحـــمـــل  أن  ويـــحـــتـــمـــل 

الدين. من  فليس  إالخالص، 
ـــه: هـــي وصـــفـــه بــمــا هـــو لـــه أهــــل، والـــخـــضـــوع لــه  قـــولـــه: الــنــصــيــحــة لـــلَّ
مساخطه:  من  والرهبة  طاعته،  بفعل  محابه:  في  والرغبة  وباطنًا،  ا  ظاهرً

إليه. العاصين  رد  في  والجهاد  معصيته،  بترك 
ــــه: تــعــلــمــه، وتـــعـــلـــيـــمـــه، وإقــــامــــة حــــروفــــه فــي  والـــنـــصـــيـــحـــة لـــكـــتـــاب الــــلَّ
والعمل  حــدوده،  وحــفــظ  معانيه،  وتفهم  الكتابة  فــي  وتحريرها  الــتــالوة، 

عنه. المبطلين  تحريف  وذب  فيه،  بما 
بتعلُّمها  سنته  وإحياء  وميتًا،  حيا  ونصره  تعظيمه  لرسوله:  والنصيحة 

اتباعه. ومحبة  ومحبته  وأفعاله  أقواله  في  به  واالقتداء  وتعليمها، 
والــنــصــيــحــة ألئــمــة الــمــســلــمــيــن: إعــانــتــهــم عــلــى مــا حــمــلــوا الــقــيــام بــه، 
عليهم،  الكلمة  وجمع  الهفوة،  عند  خلتهم  وســد  الغفلة،  عند  وتنبيههم 
ورد الــقــلــوب الــنــافــرة إلــيــهــم؛ ومـــن أعــظــم نــصــيــحــتــهــم: وقــفــهــم عــن الــظــلــم 
بــالــتــي هــي أحــســن، ومـــن جــمــلــة أئــمــة الــمــســلــمــيــن: أئــمــة االجــتــهــاد؛ وتــقــع 
 األذ وجوه  وكشف  ينفعهم،  ما  وتعليمهم  علومهم  ببث  لهم  النصيحة 

لنفسه(١). يكره  ما  لهم  ويكره  لنفسه،  يحب  ما  لهم  يحب  وأنه  عنهم، 
أقسام: ثالثة  على  والنصيحة 

كــثــيــرة؛  أحــاديــث  وفــيــهــا  ــا  عــمــومً للمسلمين  الــنــصــيــحــة  األول:  الــقــســم 
قال: «بايعت  اللَّهگ  عبد  بن  جرير  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

فتح الباري (١٣٨/١).  (١)

١٧٦ÌvÈífl÷]<INS



١٧٧
مسلم»(١). لكل  والنصح  الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  إقام  على  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
ا  «إِذَ  : ــالَ قَ ؟  اللَّهِ ــولَ  سُ رَ ا  يَ نَّ  هُ ا  مَ  : قِيلَ  « ــتٌّ سِ لِمِ  سْ الْمُ لَى  عَ لِمِ  سْ الْمُ ــقُّ  «حَ
ا  إِذَ ، وَ ــهُ ــحْ لَ ــصَ ــانْ ــكَ فَ ــحَ ــنْــصَ ــتَ ا اسْ إِذَ ، وَ ــهُ ــبْ ــأَجِ ـــاكَ فَ عَ ا دَ إِذَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــسَ ــيــتَــهُ فَ لَــقِ

.(٢)« هُ بِعْ اتَّ فَ اتَ  مَ ا  إِذَ وَ  ، هُ دْ عُ فَ ضَ  رِ مَ ا  إِذَ وَ  ، تْهُ مِّ فَشَ هَ  اللَّ دَ  مِ فَحَ طَسَ  عَ
مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو األمر.  لوالة  النصيحة  الثاني:  القسم 
ثًا،  ثَالَ مْ  لَكُ هَ  ــرِ كَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من 
نْ  أَ ــا، وَ ــئً ــيْ ــوا بِـــهِ شَ كُ ــرِ ــشْ الَ تُ وهُ وَ ــبُــدُ ــعْ نْ تَ : أَ ــمْ ــــيَ لَــكُ ضِ ـــا؛ رَ ثً ـــالَ ــمْ ثَ ــكُ ــــيَ لَ ضِ رَ وَ

الحديث(٣).  « رِ األَمْ ةِ  الَ لِوُ وا  حُ نْصَ تَ نْ  أَ وَ ا،  يعً مِ جَ هِ  اللَّ بْلِ  بِحَ وا  مُ تَصِ عْ تَ
ورو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث جــبــيــر بــن مــطــعــمگ: 
صُ  ـــالَ : إِخْ ــمٍ ــلِ ــسْ ئٍ مُ ــــرِ ــبُ امْ ــلْ ــنَّ قَ ــهِ ــيْ ــلَ ــلُّ عَ ــغِ ثٌ الَ يَ ــــالَ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «ثَ

.(٤)« ةِ اعَ مَ الجَ ومُ  لُزُ وَ  ، رِ  األَمْ لِيِّ  لِوَ ةُ  يحَ النَّصِ وَ  ، هِ لِلَّ لِ  مَ الْعَ
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو فــقــد  لـــرعـــايـــاهـــم؛  الــــوالة  نــصــح  وأمــــا 
ــا  «مَ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال:  ــارٍگ:  ــسَ يَ ــنِ  بْ ــلِ  ــقِ ــعْ مَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
ــةَ  ائِــحَ رَ ــدْ  ــجِ يَ ــمْ  لَ إِالَّ   ، ــهِ بِــنُــصــحِ ــا  ــهَ ــطْ ــحُ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــةً ــيَّ عِ رَ ــهُ  الــلَّ ــاهُ  اســتَــرعَ ــدٍ  ــبْ عَ ــنْ  مِ

.(٥ )« ــنَّــةِ الْــجَ
ص ٣٥ برقم ٥٧، وصحيح مسلم ص ٥٤ برقم ٥٦.  (١)

ص ٨٩٣ برقم ٢١٦٢.  (٢)
(٧٨/١٤ - ٧٩) برقم ٨٣٣٤ ؛ وأصله في صحيح مسلم دون قوله: «وأن تنصحوا لوالة   (٣)

األمر» ص ٧١٢ برقم ١٧١٥. وقال محققوه: إسناده على شرط مسلم.
(٣٠١/٢٧) برقم ١٦٧٣٨، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.  (٤)

ص ١٣٦٤ برقم ٧١٥٠ ، وصحيح مسلم ص ٨١ برقم ١٤٢.  (٥)



١٧٨
ينصحون  كانوا  أنهم  السابقين:  الرسل  عن  كتابه  في  اللَّه  ذكر  وقد 

 _  ﴿ لقومه:  قــال  أنــه  نــوحگ  ــه  الــلَّ نبي  عــن  ــه  الــلَّ فذكر  ألقــوامــهــم، 
﴾ [األعراف] .  j  c  b  a  `

 &  %  $  #  "  !  ﴿ هــود:  اللَّه  نبي  عن  تعالى  وقــال 
)﴾ [األعراف] .  '

ــغ الــرســالــة ونــصــح  ـــه إمــــام الــنــاصــحــيــن: بــلَّ ونــبــيــنــا مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلَّ
ـــة؛ فــقــد رو مــســلــم فــي صحيحه مــن حــديــث جــابــر بــن عــبــد الــلَّــهک  األمَّ
ــــجَّ - وذكـــــر صــفــة  ــــحُ ـــــمْ يَ ـــنِـــيـــنَ لَ ــــعَ سِ ــــسْ ــــثَ تِ ــــكَ ــــهملسو هيلع هللا ىلص مَ قـــــال: إن رســـــول الــــلَّ
تُمْ  نْ أَ ا  مَ فَ نِّي،  عَ لُــونَ  ــســأَ تُ ــمْ  ــتُ نْ أَ «وَ ألصحابه:  قــال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  وفيه  حجه- 

تَ (١). حْ نَصَ وَ يْتَ  دَّ أَ وَ تَ  لَّغْ بَ دْ  قَ نَّكَ  أَ دُ  هَ نَشْ وا:  الُ قَ ؟»  ائِلُونَ قَ
ــه  ــا لــلَّ ـــه مـــن تــخــلَّــف عـــن الــجــهــاد لــعــذر إذا كـــان نــاصــحً وقـــد عـــذر الـــلَّ

 h  g  f  e d  c  b  a  `  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ورســـولـــه، 
 v  u  t  s  r q  p  o  n  m  l  k  j  i

﴾ [التوبة] .  |  {  z  y  x w
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: 
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس 

فإنما وبَّخه، والنصيحة سرا تشمل والة األمر، والعلماء، وعامة الناس.
الشافعي۴: قال 

ـــكَ فــــي انــــفــــرادِي ـــصـــحِ ـــمـــدنـــي بـــنُ ـــعَ ــهتَ ــمــاعَ ـــةَ فـــي الــجَ ـــبِـــنـــي الـــنَّـــصـــيِـــحَ ـــنِّ جَ وَ
جزء من حديث ص٤٨٣ - ٤٨٥ .  (١)

١٧٨ÌvÈífl÷]<INS



١٧٩
ــــــــوعٌ ــــــحَ بــــيــــن الـــــــنـــــــاسِ نَ ــــــصْ ـــهفـــــــــإنَّ الــــــنُّ ـــتِـــمـــاعَ ـــــــى اسْ ضَ ـــيـــخِ ال أرْ ـــوبِ مـــن الـــتَ
ــــولِــــي قَ ــــت  ــــصــــيْ عَ وَ ــــنــــي  ــــتَ ــــاَلــــفْ خَ ـــاَعـــــــــــــــــــهْوإنْ  ـــــطَ طَ ـــــعْ إذا لــــم تُ عْ  ــــــزَ فــــال تــــــجْ

النصيحة: فوائد  ومن 
ينصح  الــذي  ألن  الــديــن:  على  الثبات  أســبــاب  أعــظــم  مــن  أنــهــا   : أوالً
يـــريـــد أن يـــطـــبِّـــق مــــا نـــصـــح بــــه، وال يـــخـــالـــف فــعــلــه قــــولــــه، قــــال تـــعـــالـــى عــن 

 Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ شعيب:  نبي اللَّه 
﴾ [هود] .  Ô  Ê É  È  Ç

من  الصحيحين  ففي  لهم،  الشر  وبغض  اآلخــريــن  حب  دليل  ثانيًا: 
تَّى  حَ ــمْ  كُ ــدُ أَحَ ــنُ  مِ ــؤْ يُ «الَ  قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــالــكگ:  بــن  أنــس  حــديــث 

.(١)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ ألِ بَّ  يُحِ
الرذيلة. فيه  وتستر  الفضيلة  فيه  تشاع  إذ  المجتمع،  صالح  ثالثًا: 

بسبب  زال  منكر  من  فكم  المنكرات،  من  كثير  على  القضاء  ا:  رابعً
صادقة. نصيحة 

ــــه ورســــولــــه الــــــذي هــــو غـــايـــة ســــعــــادة الــعــبــد  ــــا: تــنــفــيــذ أمـــــر الــــلَّ خــــامــــسً
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  واآلخــــرة،  الــدنــيــا  فــي  وفــالحــه 

¯﴾ [األحزاب] .  ®  ¬
ـــــا: أنـــهـــا مــــن أعـــظـــم أســــبــــاب الــــهــــدايــــة، فـــكـــم مــــن كـــافـــر أســلــم  ســـــادسً
بــســبــب نــصــيــحــة! وكــم مــن عــاص مــرتــكــب لــكــبــائــر الــذنــوب تــاب واســتــقــام 

ص ٢٦ برقم ١٣ وصحيح مسلم ص ٥٠ برقم ٤٥.  (١)



١٨٠
حـــالـــه بــســبــب نــصــيــحــة! رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث ســهــل بــن 
ـــالً  جُ ــهُ بِـــكَ رَ يَ الــلَّ ــدِ ــهْ َنْ يَ ــهِ ألَ الــلَّ ــوَ ســعــدگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال لــعــلــي: «فَ

.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ لَكَ  ونَ  يَكُ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا،  دً احِ وَ
ــا: بــــراءة الــذمــة، فــقــد تــكــون الــذمــة مــشــغــولــة، فـــإذا نــصــح الــعــبــد  ســابــعً

 . [الشور]  ﴾  §  s r  q  p  o  ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــلــيــه،  مــا   أد فــقــد 
﴾ [العنكبوت] .  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ تعالى:  وقال 

بالنصيحة: يتعلقان  أمرين  حزم  ابن  وذكر 
تنبيه  والــثــانــيــة  وديـــانـــة،  فـــرض  األولــــى:  مــرتــبــتــان:  الــنــصــيــحــة  األول: 
وتــذكــيــر؛ فــواجــب عــلــى الــمــرء تـــرداد الــنــصــح رضــي الــمــنــصــوح أو سخط، 

يتأذ. لم  أو  بذلك  الناصح   تأذ
الــــثــــانــــي: ال تـــنـــصـــح عـــلـــى شـــــرط الـــقـــبـــول مــــنــــك، فـــــإن تـــعـــديـــت هـــذه 
فــأنــت ظــالــم ال نــــاصــــح(٢)؛ فــقــد جـــاء فـــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حــديــث ابــن 
هُ  عَ مَ وَ النَّبِيَّ  يتُ  أَ رَ فَ  ، ــمُ األُمَ لَيَّ  عَ ت  ضَ رِ «عُ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباسک: 

 .(٣)« دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبِيَّ  وَ  ، نِ الَ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبِيَّ  وَ  ، يْطُ هَ الرُّ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٩٨٠ برقم ٢٤٠٦.  (١)
األخالق والسير ص ٥١ - ٥٢.  (٢)

ص ١١٧ برقم ٢٢٠.  (٣)

١٨٠ÌvÈífl÷]<INS



١٨١

الكلمة الثامنة والعشرون

·]àÈ€÷]

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

فـــــإن مــــن عـــقـــيـــدة أهـــــل الـــســـنـــة والــــجــــمــــاعــــة: اإليـــــمـــــان بـــالـــمـــيـــزان، 
أو  خـــيـــر  مـــن  الـــعـــبـــاد  أعـــمـــال  بـــه  ـــــوزن  يُ الــــذي  الـــمـــيـــزان  بــــه:  والـــمـــقـــصـــود 

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  شـــــــر، 
 O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E  D  C B
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال  [األنــــــبــــــيــــــاء] .   ﴾  P
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو [األنبياء] .   ﴾  Ô  Ó  Ò
 ، ــنِ ــمَ حْ الــرَّ لَــى  إِ ــانِ  ــتَ ــبِــيــبَ حَ ــانِ  ــتَ ــلِــمَ «كَ قــال:  أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  هــريــرةگ:  أبــي 
 ، هِ ــدِ ــمْ بِــحَ ــهِ وَ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ : سُ انِ ــيــزَ ــمِ لْ فِــي ا ــانِ  ــتَ ــيــلَ ــقِ ثَ  ، ــانِ ــسَ الــلِّ ــى  ــلَ ــانِ عَ ــتَ ــيــفَ ــفِ خَ

.(١ )« ــظِــيــمِ لْــعَ ا هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ
األعـــمـــال  وزن  بـــعـــده  كــــان  الـــحـــســـاب  انـــقـــضـــى  إذا  الـــعـــلـــمـــاء:  قــــال 
الــمــحــاســبــة  فــإن  الــمــحــاســبــة،  بــعــد  يــكــون  أن  فــيــنــبــغــي  لــلــجــزاء  الــوزن  ألن 
لــتــقــريــر األعــمــال والـــوزن إلظــهــار مــقــاديــرهــا لــيــكــون الــجــزاء بــحــســبــهــا، 

ص ١٤٤٤ برقم ٧٥٦٣، وصحيح مسلم ص ١٠٨١ برقم ٢٦٩٤.  (١)

الكلمة الثامنة والعشرون



١٨٢
حـــســـيـــتـــان  كـــفـــتـــان  لــــه  األعـــــمـــــال  مــــيــــزان  أن  الـــســـنـــة  عـــلـــيـــه  دلـــــت  لـــــــذي  وا
بــن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو مــشــاهــدتــان؛ 
ـــنْ  مِ ـــــالً  جُ رَ ـــســـتَـــخـــلِـــصُ  يَ ـــهَڬ  لـــلَّ ا «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن   : عـــمـــروک 
ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــرُ  ــنْــشُ ــيَ فَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــالئِــقِ  ــخَ الْ وسِ  ؤُ رُ ــى  ــلَ عَ ــتِــي  مَّ أُ
ــئًــا؟  ــيْ ا شَ ــذَ ــنْ هَ ــنْــكِــرُ مِ تُ ]: أَ ــهُ ــولُ [لَ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــرِ ــبَــصَ لْ ــدُّ ا ــلٍّ مَ ــجِ سِ ــلُّ  ١)،كُ ــال( ــجِ سِ
أو  رٌ  ــــذْ عُ ــــكَ  لَ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  . بِّ رَ ـــا  يَ الَ   : ــــالَ قَ ؟  ـــونَ ـــافِـــظُ ـــحَ لْ ا ــبَــتـِـي  ــتَ كَ ـــكَ  ـــمَ ـــلَ ظَ أَ
لَـــكَ  إِنَّ  ـــى  ـــلَ بَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ بِّ  رَ ـــا  يَ الَ   : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ،(٢ ) ـــلُ  جُ الـــرَّ ــتُ  ــبــهَ فــيُ ؟  ـــنَـــةٌ ـــسَ حَ
 ،(٣ ) ـــةٌ ـــاقَ ـــطَ بِ ــــهُ  لَ جُ  ـــرَ ـــخْ ـــتُ فَ  ، ـــكَ ـــيْ ـــلَ عَ مَ  ــــوْ ــــيَ لْ ا ـــمَ  ـــلْ ظُ الَ   ، ةً ــــــدَ احِ وَ ـــةً  ـــنَ ـــسَ حَ ـــا  نَ ـــدَ ـــنْ عِ
 : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؛  ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ـــدُ ـــبْ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  لــلَّ ا إِالَّ  ـــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ـــدُ  ـــهَ شْ أَ ــا:  ــيــهَ فِ
؟!  تُ ـــالَّ ـــجِ الـــسِّ هِ  ـــــذِ هَ ــــعَ  مَ ـــةُ  ـــاقَ ـــبِـــطَ لْ ا هِ  ـــــذِ هَ ـــا  مَ بِّ  رَ ـــا  يَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، وهُ ـــــرُ ـــــضِ حْ أَ
 : ـــــالَ قَ  ، ــــةٍ ـــفَّ كـِ ـــي  فـِ تُ  ــــالَّ ــــجِ لــــسِّ ا ــــعُ  ــــوضَ ــــتُ فَ  : ــــــالَ قَ  ، ــــمُ ــــلَ ــــظْ تُ الَ  ــــــكَ  نَّ إِ  : ــــالُ ــــقَ ــــيُ فَ
هِ  مِ اللَّ بِسْ ءٌ  ــــيْ شَ ــلُ  ــثْــقُ يَ الَ  وَ  ، ـــةُ ـــاقَ ـــبِـــطَ لْ ا ـــتِ  ـــلَ ـــقُ ثَ وَ  ،(٤) تُ ـــالَّ ـــجِ الـــسِّ ـــتِ  ـــطَـــاشَ فَ

 .(٥ )« ــيــمِ حِ الــرَّ ــنِ  ــمَ حْ الــرَّ
وإنما  الـــوزن،  تقبل  ال  أعــراض  األهـــواء: «األعــمــال  أصــحــاب  وقــال 

األجسام». الوزن  يقبل 
األعـــمـــال  هــــذه  يــجــعــل  ــــهچ  الــــلَّ إن  يـــقـــال:  أن  هــــذا  عـــن  والــــجــــواب 
الموت  وهو  نظير  وله  اللَّهڬ،  قــدرة  على  بغريب  هذا  وليس  ا،  أجسامً

هو الكتاب الكبير.  (١)
فيبهت الرجل: البهت: االنقطاع والحيرة.  (٢)

البطاقة: رقعة صغيرة.  (٣)
فطاشت السجالت: أي خفت.  (٤)

(٥٧١/١١) برقم ٦٩٩٤، وقال محققوه: إسناده قوي.  (٥)

١٨٢·]àÈ€÷]<INT



١٨٣
فــإنــه يــجــعــل عــلــى صــورة كــبــش ويــذبــح بــيــن الــجــنــة والــنــار، مــع أن الــمــوت 
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو بجسم؛  وليس  معنى 
ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تِ  وْ بِالْمَ اءُ  «يُجَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدريگ:  سعيد  أبي 
ــا  ــقَ ــفَ اتَّ »، وَ الــنَّــارِ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــنَ الْ ــيْ ــفُ بَ ــوقَ ــيُ : «فَ ــبٍ يْ ــرَ ــو كُ بُ ادَ أَ ــحُ (زَ ــلَ مْ ــبْــشٌ أَ ــهُ كَ نَّ ــأَ كَ
ئِبُّونَ  رَ يَشْ فَ ا؟  ــذَ هَ ــونَ  فُ ــرِ ــعْ تَ ــلْ  هَ  ! ــنَّــةِ الْــجَ ــلَ  هْ أَ ــا  يَ  : ــالُ ــيُــقَ فَ  ( يــثِ ــدِ ــحَ الْ ــاقِــي  بَ فِــي 
ــلْ  ! هَ ــلَ الــنَّــارِ هْ ــا أَ : يَ ــالُ ــقَ يُ : وَ ــالَ ، قَ تُ ــوْ ــمَ ا الْ ــذَ ، هَ ــمْ ــعَ : نَ ــولُــونَ ــقُ يَ ونَ وَ ــرُ ــنْــظُ يَ وَ
 ، تُ ــوْ ــمَ ا الْ ــذَ ، هَ ــمْ ــعَ : نَ ــونَ ــولُ ــقُ يَ ونَ وَ ــرُ ــظُ ــنْ يَ ئِــبُّــونَ وَ ــرَ ــيَــشْ : فَ ــالَ ا؟ قَ ــذَ ــونَ هَ فُ ــرِ ــعْ تَ
ا  يَ وَ  ، تَ وْ مَ فَال  لُودٌ  خُ  ! نَّةِ الْجَ لَ  هْ أَ ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  : الَ قَ  ، بَحُ يُذْ فَ بِهِ  رُ  مَ يُؤْ فَ الَ  قَ

 "  !  ﴿ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  ــولُ  سُ رَ أَ  ــرَ قَ مَّ  ثُ  : ــالَ قَ  « تَ ــوْ مَ فَال  لُودٌ  خُ  ! النَّارِ ــلَ  هْ أَ
هِ  ـــدِ بِـــيَ ـــــارَ  شَ أَ وَ [مـــريـــم]،   ﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

يَا(١). نْ الدُّ إِلَى 
ــهڬ يــعــلــم أعــمــال الــعــبــاد  قــد يــقــول قــائــل: مــا فــائــدة الــمــيــزان؟! والــلَّ

شر. أو  خير  من 
قــــال ابــــن أبــــي الـــعـــز الـــحـــنـــفـــي: ولــــو لـــم يـــكـــن مـــن الــحــكــمــة فـــي وزن 
العذر  إليه  أحب  أحد  ال  فإنه  عباده،  لجميع  عدلهچ  ظهور  إال  األعمال 
ووراء  فكيف  ومــنــذريــن،  مبشرين  الــرســل  أرســل  ذلــك  أجــل  مــن  ــه،  الــلَّ مــن 

عليه؟!(٢) لنا  اطِّالع  ال  ما  الحكم  من  ذلك 
قال القرطبي: إن الحوض قبل الميزان، والصراط بعد الميزان(٣) اهـ.

ص ١١٤٤ برقم ٢٨٤٩، وصحيح البخاري ص ٩١٤ برقم ٤٧٣٠.  (١)
شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٧٥.  (٢)

المصدر السابق.  (٣)



١٨٤
هـــكـــذا تـــرتـــيـــب مـــشـــاهـــد يـــــوم الـــقـــيـــامـــة، ومـــــن آثــــــار اإليــــمــــان بـــمـــيـــزان 

األعمال:
أوالً : االجــتــهــاد فــي الــطــاعــات والــمــســارعــة إلــى الــخــيــرات، فــإن من 
 C  B  A  ﴿ تعالى:  قال  ونجح،  أفلح  سيئاته  على  حسناته  زادت 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 ﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

[القارعة] .
ـــا: أن هـــنـــاك أعـــمـــاالً صــالــحــة ثــقــيــلــة فـــي مـــيـــزان رب الــعــالــمــيــن،  ثـــانـــيً
ــتَــانِ  ــيــفَ ــفِ ، خَ ــــنِ ــــمَ حْ ـــــى الــــرَّ ـــانِ إِلَ ـــتَ ـــبِـــيـــبَ ـــانِ حَ ـــتَ ـــمَ ـــلِ كــمــا تـــقـــدم فـــي الـــحـــديـــث: «كَ
هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ هِ،  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ ــهِ  الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ  : انِ ــيــزَ ــمِ الْ فِــي  ــانِ  ــتَ ــيــلَ ــقِ ثَ  ، ــانِ ــسَ الــلِّ ــى  ــلَ عَ
ـــــالِـــــكٍ  مَ بِـــــــــي  أَ حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو  .(١)« ــــــيــــــمِ ــــــظِ ــــــعَ الْ
 ، ــــانِ يــــمَ ـــرُ اإلِ ـــطْ ـــورُ شَ ـــهُ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص: «الـــطُّ ــــولُ الــــلَّ سُ ــــالَ رَ : قَ ـــــالَ يِّگ قَ ـــــرِ ـــــعَ َشْ األْ

.  (٢)« انَ يزَ الْمِ  ُ ألَ تَمْ هِ  للَّ دُ  مْ الْحَ وَ
ــــالَ  : قَ ــــــالَ ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ قَ
ــدَ  ــهِ شَ ــنْ  مَ وَ  ، اطٌ ــيــرَ قِ ــهُ  ــلَ فَ ــيَ  ــلِّ ــصَ يُ ــتَّــى  حَ ةَ  ــازَ ــنَ ــجَ الْ ــدَ  ــهِ شَ ــنْ  «مَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
يْنِ  بَلَ الْجَ ثْلُ  «مِ  : ــالَ قَ ؟  اطَانِ يرَ قِ الْ ــا  مَ وَ  : قِيلَ  ،« انِ اطَ قِيرَ لَــهُ  ــانَ  كَ ــنَ  فَ ــدْ تُ تَّى  حَ

.(٣ )« يْنِ ظِيمَ لْعَ ا
 ـــا: قــــال بـــعـــض أهــــل الـــعـــلـــم: إن الـــعـــامـــل يـــــوزن مــــع عـــمـــلـــه، رو ثـــالـــثً

سبق تخريجه.  (١)
ص١١٩ برقم ٢٢٣.  (٢)

ص ٢٥٨ برقم ١٣٢٥، وصحيح مسلم ص ٣٦٧ برقم ٩٤٦.  (٣)

١٨٤·]àÈ€÷]<INT



١٨٥
هُ  «إِنَّ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
 « ةٍ بَعُوضَ نَاحَ  جَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ نُ  ــزِ يَ الَ   ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ ينُ  مِ السَّ ظِيمُ  الْعَ ــلُ  جُ الــرَّ لَيَأْتِي 

ے ¡ ¢ £ ¤﴾ [الكهف](١). وا إن شئتم ﴿{ ~  ؤُ رَ : اقْ الَ قَ وَ
مـــســـعـــودگ:  ابـــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  اإلمــــــام   ورو
يــحُ  ــتِ الــرِّ ــلَ ــعَ ــجَ ــنِ فَ ــيْ ــاقَ ــيــقَ الــسَّ قِ ـــانَ دَ كَ اكِ وَ ــنَ األَرَ ــا مِ اكً ــوَ ــنِــي سِ ــتَ ــجْ ـــانَ يَ أنــه كَ
؟»  ــونَ ــكُ ــحَ ــضْ ـــمَّ تَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص: «مِ ــــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــهُ ــنْ مُ مِ ـــوْ ـــقَ ــكَ الْ ــحِ ــضَ ، فَ هُ ــؤُ ــفَ ــكْ تَ
لُ  قَ ثْ أَ ا  مَ لَهُ هِ،  بِــيَــدِ ي  سِ نَفْ ي  ــذِ الَّ «وَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، يْهِ اقَ سَ ــةِ  قَّ دِ ــنْ  مِ هِ  بِيَّ اللَّ نَ ا  يَ ــوا:  ــالُ قَ

.(٢)« دٍ أُحُ نْ  مِ انِ  يزَ الْمِ فِي 
 ـــا: الــمــحــافــظــة عــلــى الــحــســنــات مــمــا يــبــطــلــهــا أو يــنــقــصــهــا؛ رو رابـــعً
ـــهملسو هيلع هللا ىلص  مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن رســـــول الـــلَّ
الَ  ـــهُ وَ ــــمَ لَ هَ رْ ـــنْ الَ دِ ــلِــسُ فِــيــنَــا مَ ــفْ ــمُ ــوا: الْ ــالُ ؟» قَ ــلِــسُ ــفْ ــمُ ــا الْ ونَ مَ رُ ـــــدْ تَ قـــال: «أَ
ـــامٍ  ـــيَ صِ ةٍ وَ ـــالَ ــةِ بِـــصَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــــوْ تِـــي يَ ـــأْ ـــتِـــي، يَ مَّ ـــنْ أُ ــلِــسَ مِ ــفْ ــمُ : «إِنَّ الْ ـــالَ ـــقَ ؛ فَ ـــاعَ ـــتَ مَ
مَ  ـــكَ دَ ـــفَ سَ ا، وَ ـــذَ ـــالَ هَ ــــلَ مَ كَ أَ ا، وَ ـــذَ فَ هَ ــــذَ قَ ا، وَ ـــذَ ــمَ هَ ــتَ ـــدْ شَ تِـــي قَ ـــأْ يَ ـــــاةٍ، وَ كَ زَ وَ
نِيَتْ  فَ إِنْ  فَ  ، نَاتِهِ سَ حَ نْ  مِ ا  ذَ هَ وَ نَاتِهِ  سَ حَ نْ  مِ ا  ذَ هَ يُعْطَى  فَ ا؛  ذَ هَ بَ  رَ ضَ وَ ا،  ذَ هَ
ــمَّ  ، ثُ ــيْــهِ ــلَ ــتْ عَ حَ ــطُــرِ ــمْ فَ ــاهُ ــطَــايَ ــنْ خَ ــذَ مِ ، أُخِ ــيْــهِ ــلَ ــا عَ ى مَ قْضَ نْ يُ ــبْــلَ أَ ، قَ ــهُ ــنَــاتُ ــسَ حَ

.(٣)  « النَّارِ فِي  حَ  رِ طُ
ورو ابــن مــاجــه فــي ســنــنــه مــن حــديــث ثــوبــانگ: عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
ــالِ  ــثَ مْ ــنَــاتٍ أَ ــسَ ــةِ بِــحَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ـــونَ يَ تُ ـــأْ ــتِــي يَ مَّ ـــنْ أُ ـــا مِ امً ـــوَ قْ ــنَّ أَ ــمَ ــلَ أنــه قـــال: «ألَعْ

ص ٩١٣ برقم ٤٧٢٩.  (١)
(٩٩/٧) برقم ٣٩٩١، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (٢)

ص ١٠٤٠ برقم ٢٥٨١.  (٣)



١٨٦
ــا  : يَ ــــانُ بَ ــــوْ ــــالَ ثَ ا»، قَ ــــورً ــــنْــــثُ ـــاءً مَ ـــبَ ـــهُڬ هَ ــا الـــلَّ ــهَ ــلُ ــعَ ــيَــجْ ـــا، فَ ـــةَ بِـــيـــضً ـــامَ ـــالِ تِـــهَ ـــبَ جِ
؛  ــمُ ــلَ ــعْ نَ الَ  ــنُ  ــحْ نَ وَ  ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــونَ  ــكُ نَ الَ  نْ  أَ ــنَــا  لَ ــمْ  ــهِ ــلِّ جَ ــنَــا،  لَ ــمْ  ــهُ ــفْ صِ  ، ولَ اللَّهِ سُ رَ
ــا  ــمَ ــيْــلِ كَ ـــنَ الــلَّ ونَ مِ ــــذُ ــــأْخُ يَ ، وَ ـــمْ تِـــكُ ـــدَ ـــلْ ــــنْ جِ مِ ، وَ ـــمْ ـــكُ انُ ـــوَ ـــمْ إِخْ ـــهُ ــــا إِنَّ مَ : «أَ ــــالَ قَ

ا»(١). وهَ كُ تَهَ انْ هِ  مِ اللَّ ارِ حَ بِمَ ا  وْ لَ خَ ا  إِذَ امٌ  وَ قْ أَ مْ  لَكِنَّهُ وَ  ، ونَ ذُ أْخُ تَ
فيها  يبيِّن  التي  العادلة  الموازين  يضع  وأنه  عدلهچ،  بيان  ا:  خامسً

 :  ﴿ اآليــة  في  كما  والسيئات،  الحسنات  بها  تــوزن  التي  الــذر  مثاقيل 
 G  F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <  ;
 E  D  ﴿ [األنــــبــــيــــاء]؛   ﴾P  O  N  M  L K  J  I  H
كــمــا  وأحــــقــــرهــــا،  األشـــــيـــــاء  أصــــغــــر  هــــي  الــــتــــي   :﴾I  H  G  F

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
d﴾ [الزلزلة] .  c  b  a  `

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤٥٨ برقم ٤٢٤٥، وصححه الشيخ األلباني۴ في السلسلة الصحيحة (٣٣/٢)   (١)
برقم ٥٠٥ .

١٨٦·]àÈ€÷]<INT



١٨٧

الكلمة التاسعة والعشرون

Ï_Ü€÷] <å^f÷ <Í <l^À÷^~⁄

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قــال 
M﴾ [النساء] .  / .  -  ,  +  *

قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: أي الـــرجـــل قـــيِّـــم عــلــى الــــمــــرأة، وهــــو رئــيــســهــا 
ـــــت(١)، قــــال ابــــن عــبــاس  وكـــبـــيـــرهـــا والـــحـــاكـــم عــلــيــهــا ومـــؤدبـــهـــا إذا اعـــــوجَّ
أمرها  فيما  تطيعه  أن  عليها  أمراء،  يعني:   :﴾$  #  "  ! ﴿

لماله(٢). حافظة  ألهله،  محسنة  تكون  أن  وطاعته:  طاعته،  من  به  اللَّه 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقــــــــــال 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

[التحريم] .  ﴾Ã  Â
ــن  ولــألســف أن الــبــعــض مــن الـــرجـــال تــســاهــل مــع زوجــتــه وبــنــاتــه ومَ
ولذلك  الــغــارب،  على  الحبل  لهن  وتــرك  القوامة،  لهن  وسلَّم  يــده  تحت 
كثيرة،  شرعية  مخالفات  على  تحتوي  التي  النساء  ألبسة  من  الكثير   نر

تفسير ابن كثير (٢٠/٤).  (١)

تفسير ابن كثير (٢١/٤).  (٢)

الكلمة التاسعة والعشرون



١٨٨
قسمين: على  وهي 

الــقــســم األول: مـــا تــلــبــســه الـــمـــرأة عــنــد الــنــســاء، وعــنــد مــحــارمــهــا مــن 
محاذير: عدة  وفيه  الرجال، 

الــزواج  حفالت  فــي  يشاهد  مــا  ا  كثيرً وهــذا  الشفافة  المالبس   : أوالً
المرأة  فصارت  البيوت،  داخل  إلى  شرها  وصل  بل  العامة،  والمناسبات 

الرجال. من  ومحارمها  النساء  عند  تلبسه 
لقتها. خِ وتفاصيل  المرأة  جسم  تبيِّن  التي  الضيِّقة  المالبس  ثانيًا: 

ــا: الــمــالبــس الــمــفــتــوحــة، أو الــشــبــه عـــاريـــة، أو الــقــصــيــرة الــتــي ال  ثــالــثً
أعضائها. بعض  تستر 

وخاصة  النساء  بين  األيــام  هذه  في  لبسه  كثر  والــذي  البنطال  ا:  رابعً
الكتف،  فوق  العباءة  وتضع  خرجت  إذا  تلبسه  وبعضهن  البيوت،  داخل 

الرجل. لباس  أنه  مع 
ـــنَ  ـــعَ داود فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: «لَ رو أبـــو 
ـــةَ  ـــسَ ـــسُ لِـــبْ ـــبَ ـــلْ ةَ تَ أَ ــــــرْ ــــــمَ الْ ةِ، وَ أَ ــــــرْ ــــــمَ ـــةَ الْ ـــسَ ـــبْ ـــسُ لِ ـــبَ ـــلْ ــــلَ يَ جُ ـــــهِملسو هيلع هللا ىلص الــــرَّ ـــــولُ الـــــلَّ سُ رَ

.(١)« لِ جُ الرَّ
وجـــاء  بـــرقـــم (٢١٣٠٢)  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة  مـــن   فـــتـــو صــــدرت  وقــــد 
ا لــكــثــرة االســتــفــتــاءات الـــــواردة إلـــى الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــبــحــوث  فــيــهــا: نــظــرً
الــعــلــمــيــة واإلفـــتـــاء حـــول حــــدود نــظــر الـــمـــرأة إلـــى الـــمـــرأة ومـــا يــلــزمــهــا مــن 
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٤٠٩٨ بــرقــم   ٤٤٧ ص   (١)

(٩٠٧/٢) برقم ٥٠٩٥ .

١٨٨Ï_Ü€÷]<å^f÷<Í<l^À÷^~⁄<INU



١٨٩
المرأة  على  يجب  أنه  المسلمين:  نساء  لعموم  تبيِّن  اللجنة  فإن  اللباس، 
أن تــتــخــلــق بــخــلــق الــحــيــاء الـــذي جــعــلــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــن اإليــمــان وشــعــبــة من 
تبديه  ما  إال  للمرأة  تبدي  ال  المرأة  أن  على  القرآن  ظاهر  دل  وقد  شعبه، 
لــمــحــارمــهــا مــمــا جــرت الــعــادة بــكــشــفــه فــي الــبــيــت وحـــال الــمــهــنــة، كــمــا قــال 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

﴾ [النور] .  Õ  Ô  Ó
ـــت عــلــيــه الــســنَّــة، فــإنــه هو  وإذا كـــان هـــذا هــو نــص الــقــرآن وهـــو مــا دلَّ
اتبعهنَّ  ومــن  الصحابة  ونــســاء  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص  نــســاء  عمل  عليه   جــر الــذي 
بـــإحـــســـان مـــن نـــســـاء األمـــــة إلــــى عـــصـــرنـــا هـــــذا؛ ومــــا جــــرت الــــعــــادة بــكــشــفــه 
لــلــمــذكــوريــن فــي اآليــة الــكــريــمــة: هــو مــا يظهر مــن الــمــرأة غــالــبًــا فــي البيت 
وحــــال الــمــهــنــة، ويــشــق عــلــيــهــا الــتــحــرز مــنــه: كــانــكــشــاف الـــــرأس والــيــديــن 
جوازه  على  يدل  لم  أنه  على  فعالوة  التكشف:  في  التوسع  وأما  والعنق؛ 
ــا طــريــق لفتنة الــمــرأة واالفــتــتــان بــهــا من  دلــيــل مــن كــتــاب أو ســنــة، هــو أيــضً
ـــا قـــــدوة ســيــئــة لــغــيــرهــن  بـــنـــات جــنــســهــا، وهـــــذا مـــوجـــود بــيــنــهــن؛ وفـــيـــه أيـــضً
ــا بــالــكــافــرات والــبــغــايــا الــمــاجــنــات في  مــن الــنــســاء، كــمــا أن فــي ذلــك تــشــبــهً
أن  عـــمـــرک:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو فــقــد  لــبــاســهــن؛ 



١٩٠
صحيحه  في  مسلم   ورو  (١)« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ـــيْـــنِ  بَ ـــوْ ثَ عــلــيــه   رأ أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  عــــمــــروک:  بـــن  ـــه  الـــلَّ عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن 

ا»(٢).  هَ بَسْ لْ تَ الَ  فَ ارِ  فَّ الْكُ ثِيَابِ  نْ  مِ هِ  ذِ هَ إِنَّ   »  : الَ قَ فَ  ، يْنِ رَ فَ صْ عَ مُ
وفــــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
ــرِ  ــابِ الْــبَــقَ نَ ذْ ــأَ ــاطٌ كَ ــيَ ــمْ سِ ــهُ ــعَ مٌ مَ ــوْ ــا: قَ ــمَ هُ رَ ــمْ أَ ــلِ الــنَّــارِ لَ هْ ــنْ أَ ــانِ مِ ــنْــفَ قــال: «صِ
 ، تٌ ــــائِــــالَ تٌ مَ ـــيـــالَ ـــمِ ، مُ ـــــاتٌ يَ ـــــارِ ـــاتٌ عَ ـــيَ ـــاسِ ــــاءٌ كَ نِــــسَ ، وَ ــــاسَ ـــا الــــنَّ ــــونَ بِـــهَ بُ ــــرِ ــــضْ يَ
ا،  هَ يحَ رِ نَ  دْ يَجِ الَ  وَ  ، نَّةَ الْجَ لْنَ  خُ دْ يَ الَ   ، ةِ ائِلَ الْمَ تِ  الْبُخْ ةِ  نِمَ أَسْ كَ نَّ  هُ وسُ ؤُ رُ

ا»(٣). ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ةِ  يرَ سِ مَ نْ  مِ دُ  لَيُوجَ ا  هَ يحَ رِ إِنَّ  وَ
يسترها،  ال  ما  المرأة  تكتسي  أن  وهي   :« اتٌ يَ ارِ عَ يَاتٌ  اسِ «كَ ومعنى 
فــهــي كــاســيــة وهــــي فـــي الــحــقــيــقــة عــــاريــــة، مــثــل مـــن تــلــبــس الـــثـــوب الــرقــيــق 
أو  جسمها،  تقاطيع  يــبــدي  الــذي  الــضــيــق  الــثــوب  أو  بــشــرتــهــا،  يــشــف  الــذي 
المسلمة  على  فــالــواجــب  أعضائها؛  بعض  يستر  ال  الــذي  القصير  الــثــوب 
الـــحـــرص عــلــى الــتــســتــر واالحـــتـــشـــام، والـــتـــزام الـــهـــدي الــــذي عــلــيــه أمــهــات 
ورسوله  اللَّه  فيماحرمه  الوقوع  من  والحذر  الصحابة،  ونساء  المؤمنين 
كل  على  يجب  كما  والــعــاهــرات؛  بالكافرات  تشبه  فيها  التي  األلبسة  من 
ــه فــيــمــن تــحــت واليــتــه مــن الــنــســاء، فــال يــتــركــهــن يلبسن  مــســلــم أن يــتــقــي الــلَّ
راع  أنـــه  ولــيــعــلــم  والــفــاتــنــة،  الــخــالــعــة  األلــبــســة  مــن  ورســـولـــه  حرمه اللَّه  مــا 

هـ . ا  القيامة(٤)  يوم  رعيته  عن  ومسؤول 
ص ٤٤١ برقم ٤٠٣١، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٩٨/٦).  (١)

ص ٨٦٢ برقم ٢٠٧٧.  (٢)

ص ٨٨١ برقم ٢١٢٨.  (٣)
فتاو اللجنة الدائمة (٢٩٠/١٧ - ٢٩٤) باختصار.  (٤)
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١٩١
ــئــل الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴ فــقــيــل لــه: يــوجــد ظــاهــرة عــنــد بعض  سُ
الـــنـــســـاء وهــــي لـــبـــس الـــمـــالبـــس الـــقـــصـــيـــرة والـــضـــيـــقـــة الـــتـــي تـــبـــدي الــمــفــاتــن 
وعندما   ، تماماً عارية  شبه  وتكون  والظهر  للصدر  ومبدية  أكمام  وبــدون 
وإن  النساء  عند  إال  المالبس  هــذه  يلبسن  ال  إنهن  يقلن:  بنصحهن  نقوم 
حكم  وما  ذلك؟  حكم  فما  الركبة،  إلى  السرة  من  المرأة  مع  المرأة  عورة 

المحارم؟ عند  المالبس  هذه  لبس 
فــــأجــــاب۴ بـــقـــولـــه : الــــجــــواب عــــن هـــــذا أن يــــقــــال: إنـــــه صــــح عــن 
ا...»(١) الحديث. وفسر  مَ هُ لِ النَّارِ لَمْ أَرَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «صِ
ألبسة  أو  ضيقة  ألبسة  يلبسن  الالتي  بأنهن  العاريات  الكاسيات  العلم  أهل 
خفيفة ال تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وكف  الــقــدم  كعب  بين  مــا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عهد  فــي  بيوتهن  فــي  الــنــســاء  لــبــاس  أن 
علم  فقد  السوق  إلى  خرجن  إذا  أما  البيوت،  في  وهن  مستور  هذا  كل  اليد 
ورخص  األرض،  على  يسحبن  ضافيات  ثياباً  يلبسن  كن  الصحابة  نساء  أن 

لهن النبيملسو هيلع هللا ىلص أن يرخينه إلى ذراع(٢) وال يزدن على ذلك.
ةُ  رأَ المَ نظُرِ  تَ «الَ  النبيملسو هيلع هللا ىلص  قول  من  النساء  بعض  على  اشتبه  ما  وأما 
»(٣). وأن عـــورة الــمــرأة  ـــلِ جُ ةِ الـــرَّ ــــورَ ـــى عَ ـــلُ إِلَ جُ الَ الـــرَّ ةِ وَ ـــرأَ ةِ الـــمَ ــــورَ ـــى عَ إِلَ
بــالــنــســبــة لــلــمــرأة مــا بــيــن الــســرة والــركــبــة مــن أنـــه يـــدل عــلــى تــقــصــيــر الــمــرأة 
لــبــاســهــا فــإن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص لــم يــقــل: لــبــس الــمــرأة مــا بــيــن الــســرة والــركــبــة حتى 

صحيح مسلم ص٨٨١ برقم ٢١٢٨ .  (١)
مسند اإلمام أحمد (١٥٨/٩) برقم ٥١٧٣، وقال محققوه: صحيح على شرط الشيخين.  (٢)

صحيح مسلم ص١٥٣ برقم ٣٣٨ .  (٣)



١٩٢
 ،« ةِ ـــرأَ ةِ الـــمَ ــــورَ ـــى عَ ةُ إِلَ ـــرأَ ــرِ الـــمَ ــنــظُ يــكــون فــي ذلــك حــجــة ولــكــنــه قـــال: «الَ تَ
فــنــهــى الـــنـــاظـــرة ألن الـــالبـــســـة عــلــيــهــا لـــبـــاس ضـــافـــي لـــكـــن أحـــيـــانـــاً تــكــشــف 
عــورتــهــا لــقــضــاء الــحــاجــة أو غــيــره مــن األســبــاب فــنــهــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أن تنظر 
الــمــرأة إلـــى عـــورة الـــمـــرأة، وهـــل يــعــقــل اآلن أن امــــرأة تــخــرج إلـــى الــنــســاء 
يقوله  ال  هــذا  والركبة؟  السرة  بين  ما  يستر  ما  إال  اللباس  من  عليها  ليس 
النساء  بعض  فهمه  الذي  فهذا  الكفار،  نساء  عند  إال  هذا  يكن  ولم  أحد، 

ظاهر. معناه  والحديث  له،  صحة  ال  الحديث  هذا  من 
خلق  من  هو  الذي  بالحياء  يتحلين  وأن  اللَّه،  يتقين  أن  النساء  فعلى 
ــنَ  ــةٌ مِ ــعــبَ ـــاءُ شُ ـــيَ الـــمـــرأة والــــذي هــو مــن اإليـــمـــان كــمــا قـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الـــحَ
العذراء  من  «أحيا  فيقال:  المثل  مضرب  المرأة  تكون  وكما   ،(١)« انِ يمَ اإلِ
فــي خــدرهــا» ولــم نــعــلــم وال عــن نــســاء الــجــاهــلــيــة أنــهــن كــن يــســتــرن مــا بين 
الــســرة والــركــبــة فــقــط، ال عــنــد الــنــســاء وال عــنــد الــرجــال، فــهــل يــردن هــؤالء 

الجاهلية؟!! نساء  من  صورة  أبشع  المسلمين  نساء  تكون  أن  النساء 
وأمــــا مــحــارمــهــن فـــي الــنــظــر فــكــنــظــر الـــمـــرأة إلــــى الـــمـــرأة بــمــعــنــى أنــه 
يــجــوز لــلــمــرأة أن تــكــشــف عــنــد مــحــرمــهــا مــا تــكــشــفــه عــنــد الــنــســاء، تكشف 
ال  لكن  ذلــك  أشبه  ومــا  والساق  والــذراع  والكف  والقدم  والرقبة  الــرأس 

 .(٢) قصيراً اللباس  تجعل 
العامة: واألماكن  السوق  في  المرأة  تلبسه  ما  الثاني:  القسم 

المزركشة. العباءة  أو  بالكاب  يسمى  ما  لبس   -١
صحيح البخاري ص٢٥ - ٢٦ برقم ٩ ، وصحيح مسلم ص٤٨ برقم ٣٥ .  (١)

مجموع فتاو الشيخ ابن عثيمين۴ (٢٧٤/١٢ - ٢٧٧ ).  (٢)

١٩٢Ï_Ü€÷]<å^f÷<Í<l^À÷^~⁄<INU



١٩٣
الكتف. على  العباءة  وضع   -٢

ــا مـــن أنــفــهــا أو  ـــخـــرج شــيــئً ٣- لــبــس مـــا يــســمــى بــالــبــرقــع أو الـــلـــثـــام وتُ
ــئــلــت الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة بــرقــم  خــدهــا أو شــيــئــاً مـــن مــحــاســن الـــوجـــه، وقـــد سُ
وتتكون  ضيقة،  وتــكــون  الــجــســم،  على  المفصلة  الــعــبــاءة  عــن   (٢١٣٥٢)
فصوص  وبها  واســع  ــمٌّ  كُ ولها  الكريب،  قماش  من  خفيفتين  طبقتين  من 
الشرعية  العباءة  بأن  اللجنة  فأجابت  الكتف؟  على  توضع  وهي  وتطريز، 
لــلــمــرأة وهـــي الــجــلــبــاب وهـــي مــمــا تــحــقــق فــيــهــا قــصــد الـــشـــارع مـــن كــمــال 

التالية: المواصفات  فيها  تتوفر  أن  بد  وال  الفتنة،  عن  والبعد  الستر 
خــاصــيــة  لــهــا  يـــكـــون  وال  تــحــتــهــا،  مـــا  ــظــهــر  تُ ال  ســمــيــكــة  تـــكـــون  أن   -١

االلتصاق.
تــقــاطــيــعــه  تــــبــــدي  ال  واســــعــــة  الــــجــــســــم،  لــجــمــيــع  ســــاتــــرة  تــــكــــون  أن   -٢

وتفاصيله.
٣- أن تكون مفتوحة من األمام فقط، وتكون فتحة األكمام ضيقة.

٤- أال يــكــون فــيــهــا زيــنــة تــلــفــت إلــيــهــا األنــظــار، وعــلــيــه فــال بــد مــن أن 
والعالمات. والكتابات  والزخارف،  الرسوم  من  تخلو 

الرجال. أو  الكافرات  للباس  مشابهة  تكون  أال   -٥
ابتداء. الرأس  هامة  على  العباءة  توضع  أن   -٦

وبــنــاء عــلــى مــا تــقــدم: فــإن الــعــبــاءة الــمــذكــورة لــيــســت عــبــاءة شــرعــيــة، 
واستيرادها،  بيعها  يجوز  وال  فيها،  الشروط  توافر  لعدم  لبسها  يجوز  فال 



١٩٤
. هـ ا  والعدوان(١)  اإلثم  على  التعاون  من  ذلك  ألن 

عنه  المعاصرين  العلم  أهــل  بعض  سئل  فقد  الــنــقــاب  أو  الــبــرقــع  أمــا 
«فـــقـــال: الـــبـــرقـــع أو الـــنـــقـــاب األصــــل فــيــهــا الـــجـــواز لـــقـــول الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «الَ 
يظهر  بحيث  النقاب  توسعة  للمحرمة  يجوز  ال  لكن   ،« ــةُ مَ ــحــرِ الــمُ نتَقِبُ  تَ
بذلك  تفتن  قد  فإنها  الخدين،  وبعض  والحاجبين  كاألنف  الوجه  بعض 
النظر،  يمنع  ال  ا:  خفيفً ا  خــمــارً الــبــرقــع  فــوق  تلبس  أن  وينبغي  الــنــاظــريــن؛ 

النقاب».  مع  تظهر  التي  الوجه  محاسن  يستر 
ـــه فــيــمــن تــحــت واليــتــه،  الـــخـــالصـــة: أنـــه يــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــتــقــي الـــلَّ
ـــه ورســـولـــه مـــن األلــبــســة الــمــحــرمــة، وأن  فـــال يــتــركــهــن يــلــبــســن مـــا حـــرم الـــلَّ
ــلُ  جُ الــرَّ «وَ قــالملسو هيلع هللا ىلص:  القيامة،  يــوم  عنهن  مــســؤول  فــإنــه  أيــديــهــن  على  يــأخــذ 
»(٢) رواه الــبــخــاري ومــســلــم في  ـــتِـــهِ ـــيَّ عِ ـــنْ رَ ولٌ عَ ـــؤُ ـــسْ ــــوَ مَ هُ ، وَ ـــلِـــهِ هْ اعٍ فِـــي أَ رَ

. صحيحيهما
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الفتو بتاريخ ١٤٢١/٣/٩هـ : نقالً عن كتاب «العباءة لك أو عليك؟»، ألخينا الشيخ   (١)
محمد الهبدان ص٢٤ - ٢٦.

ص ١٧٩ برقم ٨٩٣، وصحيح مسلم ص ٧٦٣ برقم ١٨٢٩.  (٢)

١٩٤Ï_Ü€÷]<å^f÷<Í<l^À÷^~⁄<INU



١٩٥

الكلمة الثالثون

‡Èfi^”÷] <›]Ü”÷^e <·^€Ë˝]

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

فــقــد ذكـــر الـــطـــحـــاوي۴ أن مـــن عــقــيــدة أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة: 
 P  O  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  الــــكــــاتــــبــــيــــن،  الــــــكــــــرام  بــــالــــمــــالئــــكــــة  اإليــــــمــــــان 
وقــــال  [االنـــــفـــــطـــــار] .   ﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﴿ تــعــالــى: 
B﴾ [ق] .  A  @

النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــونَ فِي  ــعُ ــمِ ــتَ ــجْ يَ ، وَ ــارِ ــةٌ بِــالــنَّــهَ ئِــكَ ــالَ مَ ــيْــلِ وَ ــةٌ بِــالــلَّ ئِــكَ ــالَ ــمْ مَ ــبُــونَ فِــيــكُ ــاقَ ــعَ ــتَ قــال: «يَ
مْ  هُ بُّ رَ مْ  لُهُ أَ يَسْ فَ  ، مْ فِيكُ اتُوا  بَ ينَ  الَّذِ جُ  رُ عْ يَ مَّ  ثُ  ، رِ الْعَصْ ةِ  ــالَ صَ وَ رِ  جْ الْفَ ةِ  ــالَ صَ
 ، لُّونَ يُصَ ــمْ  هُ وَ مْ  نَاهُ كْ رَ تَ  : ولُونَ يَقُ فَ ــبَــادِي؟  عِ تُمْ  كْ رَ تَ يْفَ  كَ  : مْ بِهِ مُ  لَ عْ أَ ــوَ  هُ وَ

 .(١)« لُّونَ يُصَ مْ  هُ وَ مْ  يْنَاهُ تَ أَ وَ
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
حـــرس  عـــلـــيـــه،  يــتــعــاقــبــون  مـــالئـــكـــة  لــلــعــبــد  أي  كـــثـــيـــر:  ابــــن  قــــال   .﴾¹  { z
يتعاقب  كما  والحادثات،  األسواء  من  يحفظونه  بالنهار،  وحرس  بالليل 

ص ١٢٤ برقم ٥٥٥، وصحيح مسلم ص ٢٤٩ برقم ٦٣٢.  (١)

الكلمة الثالثون



١٩٦
ومالئكة  بالليل  مالئكة  شر،  أو  خير  من  األعمال  لحفظ  آخــرون  مالئكة 
بــالــنــهــار، فــاثــنــان عــن الــيــمــيــن والــشــمــال يــكــتــبــان األعــمــال، صــاحــب اليمين 
يــكــتــب الــحــســنــات، وصــاحــب الــشــمــال يــكــتــب الــســيــئــات، ومــلــكــان آخــران 
أربعة  بين  فهو  امــه،  ــدَّ قُ مــن  وآخــر  ورائــه  مــن  ا  واحـــدً ويــحــرســانــه،  يحفظانه 

وكاتبان(١). حافظان  بدالً،  بالليل  آخرين  وأربعة  بالنهار،  أمالك 
أن  مسعودگ:  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
 ،« ــنِّ ـــنَ الْــجِ ــهُ مِ يــنُ ــرِ ـــلَ بِـــهِ قَ كِّ ـــدْ وُ قَ ـــدٍ إِالَّ وَ حَ ـــنْ أَ ــمْ مِ ــكُ ــنْ ـــا مِ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مَ
ــهِ  ــيْ ــلَ ـــنِـــي عَ ـــانَ عَ ـــهَ أَ نَّ الـــلَّ ، إِالَّ أَ ـــــــايَ إِيَّ : «وَ ــــالَ ـــه؟ قَ قـــالـــوا: وإيــــاك يـــا رســـول الـــلَّ
بِهِ  ــلَ  كِّ وُ ــدْ  قَ وَ  » سفيان:  حديث  في  أن  غير   « يْرٍ بِخَ إِالَّ  نِي  رُ أْمُ يَ فَال   ، لَمَ أَسْ فَ

.(٢)« ةِ ئِكَ الَ المَ نَ  مِ ينُهُ  رِ قَ و   ، نِّ الْجِ نَ  مِ ينُهُ  رِ قَ
»؟ فــقــيــل: الــمــعــنــى اســتــســلــم وانــقــاد  ــــمَ ســــلَ وقـــد اخــتــلــف فـــي مــعــنــى «أَ
هــو  وهــــــذا  الـــــنـــــووي:  قـــــال  اإلســـــــــالم،  مــــن  أســــلــــم  الـــمـــعـــنـــى  وقــــيــــل:  وذل، 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  عصمة  عــلــى  مجتمعة  األمــة  أن  واعــلــم  الــقــاضــي:  قــال  الــظــاهــر، 
المؤمن  فيهن  الجن  فــإن   (٣) اهـــ ولسانه  وخــاطــره  جسمه  في  الشيطان  من 
ــا.  ـــمَّ شــيــطــانً ـــسَ والـــكـــافـــر، والــشــيــاطــيــن هـــم كـــفـــارهـــم، فــمــن آمـــن مــنــهــم لـــم يُ
ألنها  والنية  والفعل  القول  تكتب  المالئكة  أن  بالنصوص:  ثبت  والــذي 
 ﴾  Y  X  W  V  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  عـــمـــوم  فـــي  فــدخــلــت  الــقــلــب،  فــعــل 

 ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  [االنفطار] . 
تفسير ابن كثير (١١٥/٨-١١٤).  (١)

ص ١١٣٢ برقم ٢٨١٤.  (٢)
شرح صحيح مسلم (١٥٨/٦).  (٣)

١٩٦‡Èfi^”÷]<›]Ü”÷^e<·^€Ë˝]<IOL



١٩٧
 S  R  Q  P  O  N﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الجاثية] .   ﴾Â  Á  À

Z﴾ [الزخرف] .  Y  X  W  V  U T
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
نَةً  سَ ا لَهُ حَ تُبُهَ ا أَكْ أَنَ فَ نَةً  سَ لَ حَ مَ عْ يَ بِأَنْ  ي  بْدِ عَ ثَ  دَّ تَحَ ا  إِذَ الَ اللَّهُڬ:  «قَ  : الَ قَ
لَ  مَ عْ يَ بِــأَنْ  ثَ  ــدَّ ــحَ تَ ا  إِذَ وَ ا؛  ثَالِهَ مْ أَ رِ  شْ بِعَ ا  تُبُهَ أَكْ ا  أَنَ فَ ا  هَ لَ مِ عَ ا  ــإِذَ فَ  ، لْ مَ عْ يَ لَــمْ  ا  مَ

ا».  ثْلِهَ ا لَهُ بِمِ تُبُهَ ا أَكْ أَنَ ا فَ هَ لَ مِ ا عَ إِذَ ا، فَ هَ لْ مَ عْ ا لَمْ يَ ا لَهُ مَ هَ رُ فِ ا أَغْ أَنَ يِّئَةً فَ سَ
يــدُ  ــرِ يُ كَ  ـــدُ ـــبْ عَ اكَ  ذَ  ! بِّ رَ  : ـــةُ ئِـــكَ ـــالَ ـــمَ الْ ـــتِ  ـــالَ «قَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص:  الـــلَّ ــــولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ وَ
ــهُ  ــا لَ ــتُــبُــوهَ ــاكْ ــا فَ ــهَ ــلَ ــمِ ــإِنْ عَ . فَ ــوهُ ــبُ قُ : ارْ ــالَ ــقَ )، فَ ـهِ ــرُ بـِ ــصَ بْ ـــوَ أَ هُ ــةً (وَ ــئَ ــيِّ ــلَ سَ ــمَ ــعْ نْ يَ أَ

 .(١)« ايَ رَّ جَ نْ  مِ ا  هَ كَ رَ تَ ا  إِنَّمَ  ، نَةً سَ حَ لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ كَ رَ تَ إِنْ  وَ ا،  ثْلِهَ بِمِ
حـــديـــث أبــــي أمـــامـــة أن  ورو الـــطـــبـــرانـــي فـــي الــمــعــجــم الــكــبــيــر مـــن 
بدِ  العَ نِ  عَ اتٍ  اعَ سَ تَّ  سِ مَ  لَ القَ عُ  فَ لَيَرْ الِ  مَ الشِّ بَ  احِ صَ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٢)« ةٌ دَ احِ وَ تِبَت  كُ إِالَّ  وَ ا  نهَ مِ هَ  اللَّ رَ  استَغفَ وَ مَ  نَدِ إِن  فَ  ، خطِئِ المُ سلِمِ  المُ
: الشاعر  قال 

ــــهُ ـــــابِ فــــإنَّ ـــــسَ ــــةَ الـــــحِ ــــشَ ــــنــــاقَ كـــــــــــرْ مُ ـــتَـــبُواذْ ـــكْ ـــتَ ويُ ـــيْ ـــنَ ــــا جَ ـــي مَ ـــصِ ـــحْ ــــــدَّ يُ بُ الَ
ـــهُ ـــيـــتَ ـــسِ ــــيــــنَ نَ ــــانِِ حِ ــــكَ ــــهُ الــــمــــلَ ــــسَ ــــنْ تـــلـــعـــبُلــــم يَ الهٍ  ــــــــــــــــتَ  نْ وأَ ــــــــاهُ  ــــــــبــــــــتَ ثْ أَ ــــــــــلْ  بَ

الكاتبين: الكرام  بالمالئكة  اإليمان  آثار  من 
نــفــســه  الـــمـــرء  يــحــاســب  وأن  والـــعـــلـــن،  الـــســـر  فـــي  ـــه  الـــلَّ مـــراقـــبـــة   : أوالً
صحيح مسلم ص٧٧ برقم ١٢٩، وقد خرج البخاري الشطر األول منه ص٣١ برقم ٤٢.  (١)
الصغير  الجامع  صحيح  في  األلباني  الشيخ  وصححه   ،٧٧٦٥ برقم   (٢١٨/٨-٢١٧)  (٢)

(٤٢٢/١) برقم ٢٠٩٧ .



١٩٨
 <  ;  : ا؛ قـــال تــعــالــى: ﴿  ا كـــان أو كــبــيــرً عــلــى كــل فــعــل أو قـــول: صــغــيــرً
 W  V  U  T  S  ﴿ تعالى:  وقال  B﴾ [ق] .   A  @  ?  >  =

[االنفطار] .  ﴾Y  X

على  الــمــؤمــن  يــروا  أن  الكاتبين:  المالئكة  هــؤالء  مــن  الــحــيــاء  ثــانــيًــا: 
الَ  «أَ عـــثـــمـــانگ -:  فــضــل  فـــي  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص -  قــــال  ولـــذلـــك  ـــه،  الـــلَّ مــعــصــيــة 

؟!»(١). ةُ ئِكَ الَ الْمَ نْهُ  مِ ي  تَحِ تَسْ لٍ  جُ رَ نْ  مِ ي  تَحِ أَسْ
ـــا: االجـــتـــهـــاد فـــي األعــــمــــال الـــصـــالـــحـــة، فــــإن الــمــالئــكــة يــرفــعــون  ثـــالـــثً

 ¼  »  º  ¹  ¸﴿ تــعــالــى  قــــال  آدم،  بــنــي  أعـــمـــال  إلى اللَّه 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو [فاطر] .   ﴾  Ë  ¿ ¾  ½
ا  لَمَّ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ اءَ  رَ وَ لِّي  نُصَ ــا  مً ــوْ يَ نَّا  كُ قــال:  قِــيِّگ  رَ الــزُّ افِــعٍ  رَ بــنِ  ــةَ  فــاعَ رِ
 : هُ اءَ رَ ــلٌ وَ جُ : رَ ــالَ » قَ هُ ــدَ ــمِ ــنْ حَ ــهُ لِــمَ ــعَ الــلَّ ــمِ : «سَ ــالَ ــةِ قَ ــعَ كْ ــنَ الــرَّ ـــهُ مِ سَ أْ ــعَ رَ فَ رَ
نِ  «مَ  : ــالَ قَ فَ  رَ انْصَ ا  لَمَّ فَ ؛  فِيهِ ا  كً بَارَ مُ يِّبًا  طَ ا  ثِيرً كَ ا  دً مْ حَ  ، دُ مْ الْحَ ــكَ  لَ وَ نَا  بَّ رَ
مْ  هُ يُّ أَ ا،  هَ ونَ رُ بْتَدِ يَ ا  لَكً مَ ثِينَ  ثَالَ وَ ةً  عَ بِضْ ــتُ  يْ أَ «رَ  : ــالَ قَ ــا،  نَ أَ  : ــالَ قَ ؟»  لِّمُ تَكَ الْمُ

؟!»(٢). لُ وَّ أَ ا  تُبُهَ كْ يَ
ـــــا: حــــب هــــــؤالء الـــمـــالئـــكـــة الـــمـــكـــلـــفـــيـــن بـــأعـــمـــال الــــعــــبــــاد، قـــال  رابـــــعً

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ تــــعــــالــــى: 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  ــــبــــيــــاء] .  [األن  ﴾B  A

[التحريم] .   ﴾  Ã  Â  Á  À
صحيح مسلم ص ٩٧٧ برقم ٢٤٠١.  (١)

ص ٧٩٨ برقم ٧٩٩.  (٢)

١٩٨‡Èfi^”÷]<›]Ü”÷^e<·^€Ë˝]<IOL



١٩٩
ــا: عـــدم إيــــذاء هـــؤالء الــمــالئــكــة. رو الــبــخــاري ومــســلــم في  خــامــسً
ــــهک: أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال:  صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث جـــابـــر بـــن عـــبـــد الــــلَّ
ـــومَ  الـــثُّ ــلَ وَ ــبَــصَ ــــلَ الْ كَ ـــنْ أَ : مَ ةً ــــرَّ ـــــالَ مَ قَ ـــومِ (وَ ، الـــثُّ ــةِ ــلَ ــقْ هِ الــبَ ــــذِ ـــنْ هَ ــــلَ مِ كَ ــــنْ أَ «مَ
نُو  بَ نْهُ  مِ  َّــتَــأَذ يَ ا  مَّ مِ  َّــتَــأَذ تَ ةَ  الئِكَ الْمَ ــإِنَّ  فَ نَا،  دَ جِ سْ مَ بَنَّ  رَ قْ يَ ــالَ  فَ  ،( اثَ ــرَّ ــكُ الْ وَ

 .(١)« مَ آدَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٢٢٤ برقم ٥٦٤ واللفظ له ، وصحيح البخاري ص ١٧٤ برقم ٨٥٥.  (١)



٢٠٠



٢٠١

الكلمة الحادية والثالثون

!]<·]ÁïÖ

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

ــه يــرضــى عــنــهــم فــال يسخط  فـــإن مــن أعــظــم نــعــيــم أهـــل الــجــنــة أن الــلَّ
 £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿ تــعــالــى:  قـــال  ا،  أبــــدً عــلــيــهــم 
 °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

º﴾ [التوبة] .  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ³  ²  ±
ـــه  الـــلَّ رضـــــــوان  أي:   ﴾  ´ ³  ²  ±  °  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
عــلــيــهــم أكـــبـــر مــمــا هـــم فــيــه مـــن الــنــعــيــم، فـــإن نــعــيــمــهــم لـــم يــطــب إال بــرؤيــة 
الجنات،  نعيم  من  أكبر  السماوات  رب  اللَّه  ا  ضَ فَرِ عنهم؛  ورضــاه  ربهم 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ تعالى:  وقال 
 Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

عمران] . É﴾ [آل   È  Ç  Æ
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  وقــــــال 
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رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: أن 

الكلمة الحادية والثالثون



٢٠٢
؟  نَّةِ الْجَ لَ  هْ أَ ا  يَ  : نَّةِ الْجَ لِ  َهْ ألِ قُولُ  يَ الَى  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
الَ  لَنَا  ا  مَ وَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟  يتُمْ ضِ رَ لْ  هَ  : يَقُولُ فَ  ، يْكَ دَ عْ سَ وَ نَا  بَّ رَ لَبَّيْكَ   : ولُونَ يَقُ فَ
مْ  طِيكُ عْ أُ ــا  نَ أَ  : يَقُولُ فَ ؟!  لْقِكَ خَ ــنْ  مِ ا  ــدً أَحَ طِ  تُعْ لَــمْ  ا  مَ طَيْتَنَا  عْ أَ ــدْ  قَ وَ ى،  ضَ نَرْ
 : ــولُ ــقُ ــيَ ؟! فَ لِــــكَ ــنْ ذَ ــلُ مِ ــضَ فْ ءٍ أَ ـــيْ أَيُّ شَ ، وَ بِّ ــا رَ ــوا: يَ ــالُ ، قَ ـــكَ لِ ــنْ ذَ ــلَ مِ ــضَ فْ أَ

ا»(١). بَدً أَ هُ  دَ عْ بَ مْ  يْكُ لَ عَ طُ  خَ أَسْ الَ  فَ انِي،  وَ ضْ رِ مْ  يْكُ لَ عَ لُّ  أُحِ
واآلخرة:  الدنيا  في  العبد  عن  اللَّه  رضا  أسباب  من 

 ¯  ®﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــصـــالـــح،  والـــعـــمـــل  ـــه  بـــالـــلَّ اإليـــمـــان   : أوالً
 %  $  #  "  !  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
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[البينة] .  ﴾8  7
والجهاد  دينه،  عن  ب  والــذَّ ولرسوله،  تعالى  للَّه  النفس  بــذل  ثانيًا: 

 e d  c  b  a  `  _  ^﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ســبــيــلــه،  فـــي 
 ﴾  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

[الفتح] .
تعالى:  قال  عداوتهم،  وإظهار  والمشركين  الشرك  من  البراءة  ثالثًا: 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
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ص ١٢٥٤ برقم ٦٥٤٩، وصحيح مسلم ص ١١٣٧ برقم ٢٨٢٩.  (١)
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٢٠٣
عن   - ســعــدي  بــن  الــرحــمــن  عــبــد  الــشــيــخ  قــال  Y﴾ [المجادلة] .   X
الــذيــن اتــصــفــوا بــالــصــفــات الــســابــقــة فــي اآليـــة -: لــهــم أكــبــر الــنــعــيــم وأفــضــلــه 
عن  ويرضون  ا،  أبــدً عليهم  يسخط  فال  رضوانه  عليهم  يحل  اللَّه  أن  وهو 
الهبات  وجزيل  المثوبات  ووافــر  الكرامات  أنــواع  من  يعطيهم  بما  ربهم 
ورفــيــع الـــدرجـــات، بــحــيــث ال يـــرون فــوق مــا أعــطــاهــم مــوالهــم غــايــة، وال 

نهاية(١). فوقه 
ـــا: الــكــلــمــة الــطــيــبــة: رو اإلمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  رابـــعً
ــةِ  ــلِــمَ ــمُ بِــالْــكَ ــلَّ ــيَــتَــكَ ــلَ لَ جُ بــالل بــن الــحــارثگ: أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «إنَّ الــرَّ
ــا  بِــهَ ــهُ  لَ ــهُڬ  الــلَّ ــتُــبُ  ــكْ يَ  ، ــتْ ــغَ ــلَ بَ ــا  مَ ــغَ  ــلُ ــبْ تَ نْ  أَ ــنُّ  ــظُ يَ ــا  مَ انِ اللَّهِڬ،  وَ ضْ رِ ــنْ  مِ

 .(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ إِلَى  هُ  انَ وَ ضْ رِ
 !﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  لـــــصـــــدقـــــة،  وا اإلحـــــســـــان  ـــــا:  خـــــامـــــسً
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
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[التوبة] .  ﴾;  :  9
أبـــــي  حــــــديــــــث  مـــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــــي  ومـــــســـــلـــــم  الــــــبــــــخــــــاري   رو
 ، صَ ـــــرَ بْ : أَ ـــيـــلَ ائِ ـــرَ ـــنِـــي إِسْ ـــةً فِـــي بَ ثَ ـــالَ هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «إِنَّ ثَ
ــا» الــحــديــث،  ــكً ــلَ ــمْ مَ ــهِ ــيْ ــثَ إِلَ ــعَ ــبَ ، فَ ــمْ ــهُ ــلِــيَ ــتَ ــبْ نْ يَ ــهُ أَ ادَ الــلَّ ــــأَرَ ــى، فَ ــمَ عْ أَ ، وَ عَ ــــرَ قْ أَ وَ
ــدْ  ــقَ ، فَ ــمْ ــيــتُ ــلِ ــتُ ـــا ابْ ـــمَ ـــإِنَّ ، فَ ـــكَ ـــالَ ـــكْ مَ ـــسِ مْ وفـــي آخــــره: قـــال الــمــلــك لــألعــمــى: «أَ

تفسير ابن سعدي ص ٨١١.  (١)
(١٨٠/٢٥) برقم ١٥٨٥٢، وقال محققوه: إسناده صحيح لغيره.  (٢)



٢٠٤
.(١)« بَيْكَ احِ صَ لَى  عَ طَ  خِ سُ وَ  ، نْكَ عَ يَ  ضِ رُ

صحيحه  فــي  مــســلــم   رو الــنــعــم؛  عــلــى  وشــكــره  ــه  الــلَّ حــمــد  ـــا:  ســـادسً
ــى  ضَ ــرْ ــيَ ـــهَ لَ مــن حــديــث أنـــس بــن مـــالـــكگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: « إِنَّ الـــلَّ
هُ  ــدَ ــمَ ــحْ ــيَ ــةَ فَ بَ ــرْ بَ الــشَّ ــرَ ــشْ وْ يَ ــا، أَ ــهَ ــيْ ــلَ هُ عَ ــدَ ــمَ ــحْ ــيَ ـــةَ فَ ـــلَ ــلَ األَكْ ــأْكُ نْ يَ ــدِ أَ ــبْ ــعَ ـــنِ الْ عَ

ا»(٢). يْهَ لَ عَ
حــديــث  مــــن  ســنــنــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو  ، الــــوالــــديــــن  رضـــــا  ســـابـــعـــاً : 
ــــى  ضِ رَ فِــــي  بِّ  الــــــرَّ ــــــى  ضَ «رِ قـــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  عـــن  عـــمـــروک  بـــن  عبد اللَّه 

.(٣)« الِدِ الوَ طِ  خَ سَ فِي  بِّ  الرَّ طُ  خَ سَ وَ الِدِ  الوَ
ـــه وقـــــدره ، رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مــن  ثــامــنــاً : الـــرضـــا بــقــضــاء الـــلَّ
 ، ءِ ــبَــالَ الْ ــظَــمِ  عِ ــعَ  مَ اءِ  ــزَ ــجَ الْ ــظَــمَ  عِ «إِنَّ  قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنــسگ  حديث 
هُ  لَ فَ طَ  خِ سَ ــنْ  مَ وَ ا،  ضَ الرِّ هُ  لَ فَ ــيَ  ضِ رَ نْ  مَ فَ  ، مْ هُ تَالَ ابْ ا  مً وْ قَ ــبَّ  أَحَ ا  إِذَ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ

.(٤)« طُ خَ السَّ
مــن  صــحــيــحــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو  ، الــــســــواك  اســـتـــعـــمـــال   : تـــاســـعـــاً 
ــاةٌ  ضَ ــرْ ــمِ ، مَ ةٌ لــلــفَ ــرَ ــهَ ــطْ حــديــث عــائــشــة أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال عــن الــســواك: « مَ

.(٥)« بِّ للرَّ
ص ٦٦٧ برقم ٣٤٦٤، وصحيح مسلم ص ١١٨٩ برقم ٢٩٦٤.  (١)

ص ١٠٩٤ برقم ٢٧٣٤.  (٢)
ص٣٢١ برقم ١٨٩٩، وصححه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة (٤٥/٢) برقم   (٣)

.٥١٥
األلباني  الشيخ  وصححه   ، غريب  حسن  حديث  الترمذي:  قال   ،٢٣٩٦ برقم  ص٣٩٣   (٤)

في السلسلة الصحيحة (٢٢٠/٣) برقم ١٢٢٠.
ص٣٦٧ باب السواك الرطب واليابس للصائم.  (٥)
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٢٠٥
الكثير  لــوجــدنــا  والــســنــة  الــكــتــاب  مــن  الــشــرعــيــة  الــنــصــوص  تتبعنا  ولــو 

. فيها
ــــه، ولــــو كــــان ذلــــك بــســخــط  ويــنــبــغــي لــلــعــبــد أن يــســعــى إلــــى رضــــا الــــلَّ
الــــنــــاس؛ رو اإلمــــــام الـــتـــرمـــذي فــــي ســنــنــه مــــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ: أن 
ـــةَ  نَ ـــؤْ ـــهُ مُ ـــاهُ الـــلَّ ـــفَ ـــاسِ كَ ــطِ الـــنَّ ــخَ ـسَ ـــهِ بـِ ــــا الـــلَّ ضَ ـــسَ رِ ـــمَ ـــتَ ــــنِ الْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مَ

.(١)« النَّاسِ إِلَى  هُ  اللَّ هُ  لَ كَ وَ هِ  اللَّ طِ  خَ بِسَ النَّاسِ  ا  ضَ رِ سَ  الْتَمَ نِ  مَ وَ  ، النَّاسِ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

 (٣٩٢/٥) الصحيحة  السلسلة  في  األلباني  الشيخ  وصححه   ،٢٤١٤ برقم   ٣٩٥ ص   (١)
برقم ٢٣١١ .



٢٠٦



٢٠٧

الكلمة الثانية والثالثون
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ــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد،  ــه رب الــعــالــمــيــن، وصــلــى الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ــه وحــده ال شريك  وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، وأشــهــد أن ال إلــه إال الــلَّ

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له، 
فــمــن ســــور الــــقــــرآن الــعــظــيــم الـــتـــي تــتــكــرر عــلــى أســـمـــاعـــنـــا، وتــحــتــاج 

 .  -  , مــنــا إلـــى تــأمــل وتـــدبـــر: ســـورة الــقــارعــة؛ قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 C B A @ ? > = < ; :
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

. ﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

وتقرعها  القلوب  تفزع  التي  المراد   :﴾-  , تعالى:﴿  قوله 
 Á  À  ¿  ¾  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كــمــا  الـــصـــور،  فـــي  الــنــفــخ  عــنــد  وذلــــك 
 ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
[النمل] . فــهــي تــفــزع الــقــلــوب بــعــد قــرع األســمــاع، وهـــذه الــقــارعــة قــارعــة 
تسمى  كما  الــقــيــامــة؛  يــوم  أســمــاء  مــن  وهــي  ذلــك،  قبل  لها  نظير  ال  عظيمة 

وغيرها. والصاخة،   ،الكبر والطامة  والحاقة،  الغاشية، 
الـــتـــعـــظـــيـــم  بـــمـــعـــنـــى  اســــتــــفــــهــــام   :﴾  0  /  . تـــــعـــــالـــــى:﴿  قــــولــــه 

الكلمة الثانية والثالثون



٢٠٨
عنها؟! ينوه  التي  القارعة  هي  ما  يعني:  والتفخيم، 

التفخيم  فــي  زيـــادة  هــذا   :﴾5  4  3  2  1﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ما  أي  الــقــارعــة؟  هــذه  عــن  أعلمك  شــيء  أي  يعني:  والــتــهــويــل،  والتعظيم 

تكون؟ متى  بيَّن  ثم  أشدها!  وما  أعظمها! 
 ﴾  ;  :  9  8  7  6  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
أي: أنــهــا تــكــون فــي ذلـــك الــوقــت يـــوم يــكــون الــنــاس كــالــفــراش الــمــبــثــوث 
المبثوث،  كالفراش  يكونون  العلماء:  قــال  قبورهم،  من  يخرجون  حين 
والـــفـــراش هـــي الـــحـــشـــرات الــصــغــيــرة الـــتـــي تــتــزاحــم عــنــد وجــــود الـــنـــار فــي 
لطيشها  وربــمــا  وتــتــراكــم،   هــد بــدون  تمشي  وتــكــاد  ضعيفة  وهــي  الــلــيــل، 
تــقــع فــي الــنــار وهــي ال تـــدري؛ فــهــم يــشــبــهــون الــفــراش فــي ضــعــفــه وحــيــرتــه 
كقوله  فهو  المنتشر،  يعني:   ﴾:﴿ هد؛  غير  إلى  وسيره  وتراكمه 
[القمر] .   ﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! تــعــالــى: 
رتَ هـــذا الــمــشــهــد يــخــرج الـــنـــاس مـــن قــبــورهــم عــلــى هــذا  يــعــنــي: لـــو تـــصـــوَّ
إلى  آدم  لدن  من  العالم  هؤالء  له.  نظير  ال  ا  عظيمً أمراً  رتَ  لتصوَّ الوجه، 
أن تــقــوم الــســاعــة: كــلــهــم يــخــرجــون خـــروج رجــل واحـــد فــي آن واحـــد من 
هـــذه الــقــبــور الــمــبــعــثــرة فــي مــشــارق األرض ومــغــاربــهــا، ومـــن غــيــر الــقــبــور 
لــقــي فــي لــجــة الــبــحــر، أو أكــلــتــه الــحــيــتــان، أو فــي فــلــوات األرض  كــالــذي أُ
وأكــلــتــه الــســبــاع أو احــتــرق جــســده، أو مــا أشــبــه ذلـــك: كــلــهــم ســيــخــرجــون 

الحشر. أرض  إلى  واحدة  مرة 
 ،﴾  @  ?  >  =  <  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
القطن  وقيل:  الصوف،  أي  كالعهن  تكون  الراسية  العظيمة  الجبال  فهذه 

٢٠٨Ì¬Ö^œ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ION



٢٠٩
ا  خفيفً يكون  فإنه  بالمنداف،  أو  بيدك  نفشته  سواء  المبعثر  أي  المنفوش 

 q  p  o  n  m  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  ريــح،  أدنــى  مــع  يتطاير 
 c  b  a  `﴿ تــعــالــى:  قـــال  وكــمــا  [الواقعة] .   ﴾t  s  r

﴾ [طه] .  k  j  i  h  g  f  e d
 H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه 

.﴾J  I

سيئاته  على  حسناته  رجحت  الــذي  فهو   :﴾  D  C  B  ﴿
وال  نـــكـــد  فـــيـــهـــا  لـــيـــس  طـــيـــبـــة  حـــيـــاة  أي   ﴾  J  I  H  G  F ﴿

 \  [  Z  ﴿ تعالى:  قــال  الــوجــوه،  جميع  من  كاملة  هي  بل  صخب، 
 k  j  i  h  g  f  e d  c  b  a `  _  ^  ]
تعالى:  وقال  [فاطر] .   ﴾  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

 "  !  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿
 3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

[البينة] .  ﴾8  7  6  5  4

على  سيئاته  رجحت  الذي  وهو   :﴾  O  N  M  L  K  ﴿
على   يــجــاز ألنــه  أصــالً كــالــكــافــر،  حــســنــات  ليست لــه  الــذي  أو  حــســنــاتــه، 
نصيب؛  اللَّه  عند  له  يكن  لم  اآلخــرة،  إلى  أفضى  فإذا  الدنيا،  في  حسناته 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــالــكگ:  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
فِي  ا  بِهَ   زَ يُجْ وَ يَا،  نْ الدُّ فِي  ا  بِهَ عْطَى  يُ  ، نَةً سَ حَ نًا  مِ ؤْ مُ ظْلِمُ  يَ ال  هَ  اللَّ «إِنَّ  قال: 
ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  هِ  للَّ ا  بِهَ لَ  مِ عَ ا  مَ نَاتِ  سَ بِحَ مُ  يُطْعَ فَ افِرُ  الْكَ ا  مَّ أَ وَ ةِ؛  رَ اآلخِ



٢١٠
ا»(١). بِهَ   زَ يُجْ نَةٌ  سَ حَ لَهُ  نْ  تَكُ لَمْ  ةِ،  رَ اآلخِ إِلَى  ى  فْضَ أَ

نـــار  إلـــــى  مــــآلــــه  أن  أي   :﴾  R  Q  P  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
جــهــنــم والــهــاويــة مــن أســمــاء الــنــار، وقــيــل: الــمــراد بــاألم هــنــا أم الــدمــاغ، 
اجـــتـــمـــاع  مــــن  مـــانـــع  وال  رأســــــه؛  أم  عـــلـــى  الــــنــــار  فــــي  يـــلـــقـــى  أنــــه  والـــمـــعـــنـــى 
األمـــريـــن، فــيــقــال: يــرمــى فــي الــنــار عــلــى أم رأســـه، ولــيــس لــه مـــأو وال 

النار. إال  مقصد 
مـــن  هــــــــذا   ،﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S  ﴿ قـــــولـــــه 
بـــــاب الـــتـــفـــخـــيـــم والـــتـــعـــظـــيـــم لــــهــــذه الــــهــــاويــــة: يــــســــأل مــــا هـــــي؟ ثــــم يــجــيــب: 
إنــهــا نـــار حــامــيــة فــي غــايــة مــا يــكــون مــن الـــحـــرارة، وقـــد قـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص في 
أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  الـــذي  الــحــديــث 
ــنَّ  ــهُ ــلُّ ا، كُ ءً ــــزْ ــيــنَ جُ ــتِّ سِ ــةٍ وَ ــعَ ــا بِــتِــسْ نــيَ ـــارِ الــدُّ ــى نَ ــلَ ــتْ عَ ــلَ ــضِّ هــريــرةگ: «إنــهــا فُ
الورق  أو  الحطب  نار  ســواء  كلها  الدنيا  نار  تأملت  وإذا  ــا»(٢)؛  هَ ــرِّ حَ ثْلُ  مِ
وستين  بتسعة  عليها  ــلــة  مــفــضَّ جهنم  نــار  فــإن  ذلــك،  مــن  أشــد  أو  الــفــرن  أو 

والعافية. السالمة  اللَّه  نسأل  ا،  جزءً
الكريمة: السورة  فوائد  ومن 

وهـــذه  ــــه،  الــــلَّ عـــــذاب  مـــن  نــفــســه  يـــقـــي  أن  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  أنــــه   : أوالً
رو مــســلــم فــي صحيحه  الــوقــايــة تــكــون بــفــعــل الــخــيــر ولـــو بــأقــل الــقــلــيــل؛ 
ــدٍ  ــنْ أَحَ ــمْ مِ ــنْــكُ ــا مِ مــن حــديــث عــدي بــن حــاتــمگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ

ص ١١٢٩ برقم ٢٨٠٨.  (١)
ص٦٢٦-٦٢٥ برقم ٣٢٦٥ ، وصحيح مسلم ص ١١٤١ برقم ٢٨٤٣.  (٢)
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٢١١
إِالَّ    ــرَ يَ ــالَ  فَ نْهُ  مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ يَنْظُرُ  فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ ــيْــنَــهُ  بَ وَ يْنَهُ  بَ لَيْسَ   ، ــهُ الــلَّ هُ  لِّمُ يُكَ سَ إِالَّ 
إِالَّ    يَرَ الَ  فَ هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ نْظُرُ  يَ وَ  ، مَ دَّ قَ ا  مَ إِالَّ    يَرَ الَ  فَ نْهُ  مِ مَ  أَ أَشْ نْظُرُ  يَ وَ  ، مَ دَّ قَ ا  مَ

 .(١)« ةٍ رَ تَمْ قِّ  بِشِ لَوْ  وَ النَّارَ  وا  قُ اتَّ فَ  ، هِ هِ جْ وَ اءَ  قَ تِلْ النَّارَ 
حـــســـنـــاتـــه  تـــــســـــاوت  عــــمــــن  ســـكـــتـــت  الــــكــــريــــمــــة  الــــــســــــورة  أن  ـــــا:  ثـــــانـــــيً
ــه تــعــالــى فــي ســورة األعـــراف أنــهــم ال يــدخــلــون  وســيــئــاتــه، ولــكــن بــيَّــن الــلَّ
ــه تــعــالــى  الــنــار، وإنــمــا يــحــبــســون فــي مــكــان يــقــال لــه: األعـــراف؛ وذكــر الــلَّ
فـــي ســـــورة األعــــــراف مـــا يـــجـــري بــيــنــهــم وبـــيـــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن، قــــال تــعــالــى: 
 ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e d  c  b  ﴿

[األعراف] .
ــه ألعــدائــه مــن الــعــذاب والــنــكــال، فــفــي هــذه  ــا: عــظــم مــا أعـــد الــلَّ ثــالــثً
الــــســــورة أخـــبـــر عـــن شــــدة حـــرارتـــهـــا، وفــــي آيــــة أخـــــر عـــن هـــولـــهـــا وشـــدة 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; :  ﴿ فقال:  عذابها، 
[المعارج] .  ﴾I  H

وأخــبــر فــي آيــة أخــر أن حــطــب الــنــار الــتــي تــوقــد بــهــا جــثــث بــنــي آدم 
 ¯  ®  ¬  « هــي حــجــارة مــن الــكــبــريــت األســـود، فــقــال ســبــحــانــه: ﴿ 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ± °
 Ê  É  ﴿ سبحانه  وقال  Ã﴾ [التحريم] .   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

﴾ [ق] .  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
أن  مسعودگ:  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

ص ٣٩٢ برقم ١٠١٦.  (١)



٢١٢
امٍ  مَ زِ لِّ  كُ عَ  مَ  ، امٍ مَ زِ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ ا  لَهَ ئِذٍ  مَ وْ يَ نَّمَ  هَ بِجَ تَى  ؤْ يُ  » قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

ا»(١)(٢). هَ ونَ رُّ يَجُ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٤١ برقم ٢٨٤٢.  (١)
انظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين۴ ص٣٠٠ - ٣٠٤.  (٢)

٢١٢Ì¬Ö^œ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ION



٢١٣

الكلمة الثالثة والثالثون

Ìñ]Ü÷] <ÜŞ}

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B  A
 ﴾  W  V  U  T  S  R Q  P  O  N  M

[المائدة] . 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــإِنْ  ، فَ ــانِــهِ ــبِــلِــسَ ــتَــطِــعْ فَ ــسْ ــمْ يَ ــإِنْ لَ هِ، فَ ــدِ هُ بِــيَ ــيِّــرْ ــيُــغَ ــلْ ا فَ ــرً ــنْــكَ ــمْ مُ ــنْــكُ أَ مِ ــنْ رَ قــال: «مَ

.(١)« انِ يمَ اإلِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ 
وأضــرهــا  وأفــســدهــا لــإليــمــان،  ا،  خـــطـــرً الــمــنــكــرات  مــن أعــظــم  وإن 
عــلــى الــديــن: فــتــنــة الــشــيــعــة الــروافــض الــتــي قــام أبــنــاؤهــا يــدعــون إلــيــهــا في 
كــل مــكــان، ويــظــهــرون لــلــنــاس أن بــاطــلــهــم هـــذا هــو اإلســـالم بــعــيــنــه، بــل 
ــلِــيــن إلـــى الـــدعـــوة إلـــى الــتــقــريــب بــيــن الــســنــة  ــفَّ وصـــل األمــــر بــبــعــض الــمــغَ
والــشــيــعــة، وأن الــخــالف بــيــنــنــا وبــيــنــهــم فــي أمــور فــرعــيــة، مــع أن الــخــالف 
كــبــيــر يــشــمــل أمـــهـــات الـــعـــقـــائـــد؛ فـــإن الـــروافـــض عــنــدهــم مـــن الــشــركــيــات 

ص ٥١ برقم ٤٩.  (١)

الكلمة الثالثة والثالثون



٢١٤
عوام  من  ا  كثيرً إن  ولألسف  اإلســالم،  دائــرة  من  جُ  ــرِ ــخْ يُ ما  والكفريات 
كتبهم  ينشرون  ال  الشيعة  علماء  ألن  الكفريات،  بهذه  له  علم  ال  السنة 

الناس(١). عامة  بين  مذهبهم  اعتماد  عليها  التي  األساسية 
خــالل  مـــن  إجـــمـــاالً،  الــبــاطــلــة  مــعــتــقــداتــهــم  مـــن  ــا  بــعــضً أبـــيِّـــن  أن  دُّ  وأوَ

عندهم: د  تُعتَمَ التي  ومراجعهم  كتبهم 
: عــقــيــدتــهــم فـــي األئـــمـــة االثـــنـــي عـــشـــر: ذكـــر الــكــلــيــنــي فـــي كــتــابــه  أوالً
«أصـــــــول الــــكــــافــــي» - وهــــــذا عـــنـــدهـــم مــــن أوثــــــق الـــكـــتـــب، مـــثـــل «صــحــيــح 
عــلــمــوا،  أن يــعــلــمــوا  شــــاؤوا  إذا  األئــمــة  أن  الــســنــة -:  أهـــل  عــنــد  الــبــخــاري» 
وأنــهــم يــعــلــمــون مــتــى يــمــوتــون، وأنــهــم ال يــمــوتــون إال بــاخــتــيــار مــنــهــم(٢)؛ 
كتابه  في  البحراني  هاشم  قــال  لهم،  األلوهية  عــاء  ادِّ إلــى  األمــر  وصــل  بل 
«يــنــابــيــع الــمــعــاجــز وأصــــول الـــدالئـــل» - وهـــو يــتــحــدث عــن األئــمــة االثــنــي 
عــشــر -: «إن عــنــدهــم عــلــم مــا فــي الــســمــاء، وعــلــم مــا فــي األرض، وعــلــم 
مــا كـــان، وعــلــم مــا يــكــون، ومـــا يــحــدث بــالــلــيــل والــنــهــار، وســاعــة وســاعــة، 

وزيادة»(٣). النبيين  علم  وعندهم 
كتابه  في   - النجفي  األميني  الحسين  عبد  المعاصر-  شيخهم  وقال 
ــه ومـــن صــلــب عـــلـــي»(٤)، وســمــعــت أحــد  «الــغــديــر»: «إن األئــمــة أوالد الــلَّ
ــل وهـــو يـــقـــول: «إن الــمــهــدي الــمــنــتــظــر دخــل  مــشــايــخــهــم فـــي شــريــط مــســجَّ
بطالن عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على اإلسالم من مراجعهم األساسية   (١)

للعالمة محمد التونسوي ص٥ - ٦ .
.(٢٥٨/١ - ٢٦٠)  (٢)

الباب الخامس ص ٣٥ - ٤٢.  (٣)
.(٢١٤/١ - ٢١٦)  (٤)

٢١٤Ìñ]Ü÷]<ÜŞ}<IOO



٢١٥
في  يحدث  ماذا  يعرف  وهو  سنوات،  خمس  عمره  صغير  وهو  السرداب 

الكون؟!». ذرات 
ــا: عــقــيــدتــهــم فــي الــقــرآن الــكــريــم: الــرافــضــة يــقــولــون: إن الــقــرآن  ثــانــيً
وزيد  ل  يِّروبُدِّ غُ قد  بل  محمدملسو هيلع هللا ىلص،  على  أُنزل  الذي  هو  ليس  عندنا  الذي 
كما  القرآن،  في  التحريف  يعتقدون  مشايخهم  وجمهور  منه،  ونقص  فيه 
تحريف  إثبات  في  الخطاب  «فصل  كتابه  في  الطبرسي  النوري  ذلك  ذكر 

األرباب»(١).  رب  كتاب 
وذكـــر الــكــلــيــنــي فــي كــتــابــه «أصــــول الــكــافــي»: أن الـــقـــرآن الـــذي جــاء 
بــه جــبــرائــيــل إلـــى مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص ســبــعــة عــشــر ألـــف آيـــة، مــعــنــى هـــذا أن الــقــرآن 
الذي  ألن  أيدينا(٢)،  بين  الموجود  القرآن  من  أكثر  الرافضة  يه  عِ تدَّ الذي 
قال  بحفظه،  اللَّه  تعهد  الــذي  وهــو  قليالً،  آالف  ستة  عن  يزيد  أيدينا  بين 

n﴾ [الحجر] .  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ تعالى: 
ومــا يــعــتــرفــون بــه مــن الــقــرآن يــفــســرونــه بــأهــوائــهــم؛ فــقــد ذكــر الصافي 
أنه  يعني:   ﴾  i  Z  Y  X  W  V  U  T  ﴿ تعالى:  قوله  في  تفسيره  في 

 ^  ]  \  [  ﴿ قوله:  وأما  عليگ،  بوالية  يكفر  لمن  يغفر  ال 
عليا(٣). والى  لمن  يعني:   a﴾`  _

ومـــن أمــثــلــة تــأويــلــهــم لـــآليـــات بــأهــوائــهــم: مـــا جـــاء فـــي قـــولـــه: ﴿ ے 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

ت ١٣٢٠ هـ.  (١)
.(٢٤٢/٢ - ١٣٤)  (٢)
.(١٥٦/١ - ٣٦١)  (٣)



٢١٦
واليـــــة  ® ¯﴾ [الـــــــزمـــــــر] . قـــــــال: «لــــئــــن أمـــــــرت بـــــواليـــــة أحــــــد مـــــع 
عـــلـــيگ، لــيــحــبــطــن عــمــلــك ولــتــكــونــن مـــن الـــخـــاســـريـــن»(١)، وفـــي قــولــه 

وعمر»(٢). بكر  ، قالوا: «أبو   ﴾  Û  Ñ  Ð  Ï  ﴿ تعالى: 
ــــهملسو هيلع هللا ىلص وزوجـــــاتـــــه؛ تــقــوم  ـــا: عــقــيــدتــهــم فـــي أصـــحـــاب رســـــول الــــلَّ ثـــالـــثً
عليهم،  ــه  الــلَّ رضـــوان  الــصــحــابــة  وتكفير  وشــتــم  ســب  عــلــى  الــرفــض  عــقــيــدة 
فـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون كـــفـــر جــمــيــع الـــصـــحـــابـــة بــاســتــثــنــاء ثـــالثـــة مـــنـــهـــم، ذكــــر ذلـــك 
بعد  ردة  أهل  الناس  فقال:  عندهم،  المعتمد  «الكافي»  كتابه  في  الكليني 
وأبو  األســود،  بن  المقداد  قــال:  الثالثة؟  من  فقلت:  ثالثة!  إال  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
لعباس  الجنان»  «مفتاح  كتاب  وفــي  الــفــارســي(٣)؛  وسلمان  الغفاري،  ذر 
الــقــمــي: دعــــاء شــيــوخ الــشــيــعــة الــمــشــهــور عــلــى أبـــي بــكــر وعــمــر وابــنــتــيــهــمــا 
ـــه عــنــهــن -، والـــــذي هـــو مـــن أذكـــــار الــصــبــاح  عــائــشــة وحــفــصــة - رضـــي الـــلَّ
ـــهـــم صــــلِّ عــلــى مــحــمــد وعـــلـــى آل مــحــمــد، والــعــن  والـــمـــســـاء عـــنـــدهـــم: الـــلَّ
ــهــمــا الــلــذيــن خــالــفــا  ــيْ ــهــا وابــنــتَ ــيْ ــهــا وإفــكَ ــيْ ــهــا وطــاغــوتَ ــيْ ــبــتَ ــي قــريــش وجِ ــمَ صــنَ
وهــامــان(٥)،  بــفــرعــون،  ويسمونهماک  وحــيــك...إلــخ(٤).  وأنــكــرا  أمــرك 
مهديهم  بأن  الشيعة  شيوخ  وصرح  (٧)؛  ــزَّ والــعُ وبالالت  ثنيين(٦)،  وَ وبالْ

تفسير الصافي (١٥٦/١ - ٣٦١)، وتفسير نور الثقلين (١٥١/١ - ٤٨٨).  (١)
فروع الكافي الذي بهامش مرآة العقول (٤١٦/٤).  (٢)

جــامــع  شـــرح  مـــع   (٣٢٢  - الـــروضـــة (٣١٢/١٢  كــتــاب  الــكــافــي   ،٦ ص  الــكــشــي  رجــــال   (٣)
للمازندراني.

ص ١١٤.  (٤)
قرة العيون للكاشاني ص ٤٣٢ - ٤٣٣.  (٥)

تفسير العياشي (١١٦/٢)، بحار األنوار ص ٢٧ - ٥٨.  (٦)
إكمال الدين البن بابويه القمي ص ٢٤٦، مقدمة البرهان ألبي الحسن العاملي ص ٢٩٤.  (٧)

٢١٦Ìñ]Ü÷]<ÜŞ}<IOO



٢١٧
ـــحـــيـــي أبـــــا بـــكـــر وعــــمــــرک، ثــــم يــصــلــبــهــمــا عـــلـــى جـــــذع نــخــلــة،  الـــمـــنـــتـــظـــر يُ
ويــقــتــلــهــمــا كـــل يــــوم ألــــف قـــتـــلـــة(١)؛ وســمــعــت أحــــد مــشــايــخــهــم فـــي شــريــط 
مــســجــل وهـــو يـــقـــول: أبـــو بــكــر، عــمــر، عــثــمــان، أصـــحـــاب الــعــقــبــة األولــــى، 

النار. في  كلهم  العشرة  من  التسعة  الثانية،  العقبة  أصحاب 
: األندلسي  محمد  بن  عبد اللَّه  قال 

ى صَ طِئَ الحَ جــــــانِإن الروافِضَ شرُّ من وَ أو  نــــــاطــــــقٍ  إِنــــــــــــسٍ  ــــــــــلِّ  كُ ــــــــــنْ  مِ
ــــهُ ــــابَ ــــحَ ــــــوا أصْ نُ ــــــوَّ خَ ــــوا الـــنـــبـــي وَ انِقــــدحُ وَ ــــــــدْ ــــمِ والــــــــعُ ــــلْ ـــــــــــــــــــم بــــالــــظُّ ــــوهُ مَ رَ وَ
ــــهُ ــــبَ ــــحْ ــــــــوا صَ ــــــــبُّ سَ ـــــــهُ وَ ـــــــتَ ابَ ـــــــرَ ــــــوا قَ ــــــبُّ ــــضــــانِحَ ــــقِ ــــنــــتَ ــــــهِ مُ ـــــدَ الــــــلَّ ــــــنـْ النِِ عِ ــــــــــــــــدَ جَ

آخر: وقال 
عِ التِي فْضِ والبِدَ يَ الرَّ اعِ نْكَ دَ عْ عَ دَ ــــارِِوَ ــــارِِ والــــعَ ـــا إِلــــى الــــنَّ ـــيـــهَ اعِ كَ دَ دُ يــــقــــوُ
م إِنَّهُ ولِِ فَ ابِ الرسُ حَ لْفَ أَصْ ر خَ يوسِ ي السارِ ْتدِ ئِها هيَ وْ  يف ضَ دً نُجومُ هُ
وَ مُؤسس هُ نْ طريِقِ الرفْضِ فَ ج عَ عُ فِ هارِوَ رُ فرِ تأسيساً على جُُ على الكُ
 وســــعــــادةً ــــــــدً ـــتـــان إمـــــا هُ ــــا خـــطَّ ــــمَ ـــــارهُ ـــــفَّ لـــــــةِ كُ ـــــــقـــــــاءُ مــــــــعَ ضـــــــالَ وإمــــــــــا شَ
ــــــهِ ـــــــنـِ ـــــــــــــــــــقُّ بـــــــأَمْ يــــــقــــــيــــــنــــــا أَحَ ــــــرِ يفـــــــــــــأيُّ فَ مُ البَارِ كُ ما يَحْ نْدَ بِيالً عِ  سَ دَ وأَهْ
ــا خَ ـــولِ وَ سُ ـــابَ الـــرَّ ـــحَ ـــبَّ أَصْ ــــنْ سَ بَارِأَمَ بَأ بثابِتِ األخْ عْ مْ يَ لَفَ الكِتَابَ ولَ
ا جَ الصحَ نْهَ لُكُ مَ ي يَسْ حْ ي بالوَ تدِ ـــــــارِأم املُقْ ـــــــهَ ــــــةِ األَطْ ابَ ــــــرَ ــــــــبِّ الــــــقَ ــــــــعَ حُ ــــــــةِ مَ بَ

ــــة: تــــقــــوم عـــقـــيـــدة الــــرافــــضــــة فــي  ـــــا: عـــقـــيـــدتـــهـــم فــــي أهـــــل الــــســــنَّ ـــــعً راب
النعمانية»:  «األنــوار  كتاب  في  جاء  السنة،  أهل  ودماء  أموال  استباحة 
أنـــهـــم كـــفـــار أنـــجـــاس بـــإجـــمـــاع شـــيـــوخ الــشــيــعــة اإلمـــامـــيـــة، وأنـــهـــم شـــر مــن 

إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة للحر العاملي ص ٢٨٧.  (١)



٢١٨
.(١)والنصار اليهود 

نِّي،  السُّ به  ويقصدون  الــدم  حــالل  بِي  النَّاصِ أن  ــا:  أيــضً الكتاب  وفــي 
الــحــائــط  هــدم  أو  مـــاء،  فــي  بتغريقهم  إمــا  الــســنَّــة:  أهــل  قــتــل  إلــى  ويــرشــدون 
ـــة حــتــى ال يــشــهــد عــلــيــهــم بــذلــك،  يَّ ـــرِّ عــلــيــهــم، أو غــيــر ذلـــك مــن الــطــرق الـــسِّ

حالل(٢). وأعراضهم  أموالهم  أن  ويرون 
ا: هــل شــيــوخ الــشــيــعــة يــجــتــمــعــون مــعــنــا نــحــن أهــل الــســنــة على  وأخـــيـــرً

واحد؟ وإمام  واحد،  ونبي  واحد،  رب 
ــه الــجــزائــري فــي كــتــابــه «األنــــوار الــنــعــمــانــيــة»  أجـــاب إمــامــهــم نــعــمــة الــلَّ
إمــام،  على  وال  نــبــي،  على  وال  إلـــه(٣)،  على  معهم  نجتمع  لــم  «إنــا  بــقــولــه: 
بعده  وخليفته  نبيه،  ا  محمدً كان  الذي  هو  ربهم  إن  يقولون:  أنهم  وذلك 
أبـــو بــكــر، ونــحــن ال نــقــول بــهــذا الــــرب، وال بــذلــك الــنــبــي؛ بـــل نـــقـــول: إن 

نبينا»(٤)(٥). النبي  ذلك  وال  ربنا،  ليس  بكر  أبو  نبيه  خليفة  الذي  الرب 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

األنوار النعمانية للجزائري (٢٠٦/٢ - ٢٠٧).  (١)
رجال الكشي ص ٥٢٩، تهذيب األحكام (٣٨٤/١)، وسائل الشيعة (٣٤٠/٦).  (٢)

أي مع أهل السنة.  (٣)
.(٢٧٨/٢ - ٢٧٩)  (٤)

اإلحــاالت التي في الكلمة: نقالً عن كتاب أخينا الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري   (٥)
حفظه اللَّه.

٢١٨Ìñ]Ü÷]<ÜŞ}<IOO



٢١٩

الكلمة الرابعة والثالثون
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ـــه وســـلـــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ـــه رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى الـــلَّ الــحــمــد لـــلَّ
ــه وحــده ال شريك  وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، وأشــهــد أن ال إلــه إال الــلَّ

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له، 
الـــعـــظـــيـــم:  الـــكـــتـــاب  فــــي  وردت  الــــتــــي  الـــحـــســـنـــى  ــــه  الــــلَّ أســــمــــاء  ومـــــن 

 <  ; :  9  8  7  6  5  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  الـــلـــطـــيـــف، 
 ¦  ¥  ¤  £  ﴿ يوسفگ:  وقــال  [األنعام] .   ﴾?  >  =

﴾ [يوسف] .  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §
[الملك] .   ﴾  3  2  1  0  /  .  -  ,  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
قـــال الــخــطــابــي: الــلــطــيــف هــو الــبــر بــعــبــاده الـــذي يــلــطــف بــهــم مــن حــيــث ال 
يــعــلــمــون، ويــســبــب لــهــم مـــن مــصــالــحــهــم مـــن حــيــث ال يــحــتــســبــون، كــقــولــه 
 ﴾d c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  ﴿ ســـبـــحـــانـــه: 

. [الشور]
ال  لــطــيــف  ـــه  الـــلَّ ¥﴾: «إن   ¤  £  ﴿ قـــولـــه:  فـــي  الــشــوكــانــي  وقــــال 

خفي»(١). كل  إلى  علمه  يصل  بل  خافية،  عليه  تخفى 
وجـــمـــع الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن ســـعـــدي بـــيـــن الـــتـــعـــريـــفـــيـــن فـــقـــال: 

فتح القدير (٢٣٩/٤).  (١)

الكلمة الرابعة والثالثون



٢٢٠
«الــلــطــيــف الـــــذي لــطــف عــلــمــه وخـــبـــره حــتــى أدرك الـــســـرائـــر والــضــمــائــر، 

.﴾q  p  o  ﴿ الذي  وهو  [والغيوب]،  [والخفايا]  الخبايا 
ومــن مــعــانــي الــلــطــيــف: أنــه الـــذي يــلــطــف بــعــبــده وولــيــه، فــيــســوق إلــيــه 
الـــبـــر واإلحــــســــان مـــن حـــيـــث ال يـــشـــعـــر، ويــعــصــمــه مـــن الـــشـــر مـــن حـــيـــث ال 
يــحــتــســب، ويـــرقـــيـــه إلــــى أعـــلـــى الـــمـــراتـــب بـــأســـبـــاب ال تـــكـــون مـــن [الــعــبــد] 
عــلــى بـــال، حــتــى إنــه يــذيــقــه الــمــكــاره، لــيــتــوصــل بــهــا إلــى الــمــحــاب الجليلة 

النبيلة»(١). والمقامات 
العظيم: االسم  بهذا  اإليمان  آثار  ومن 

أو  وصـــغـــر  دقَّ  وإن  شــــيء،  الــعــلــم  مـــن  يــفــوتــه  ال  ـــهچ  الـــلَّ إن   : أوالً
تعالى:  قال  سحيق،  مكان  في  وكان  خفي، 

 Ì  Ë Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴿
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

﴾ [األنعام] .  ß  Þ  Ý  Ü
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 ﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

[لقمان] .
ــه ال يــخــفــى عــلــيــه شــــيء، وال الـــخـــردلـــة: وهـــي الــحــبــة الــصــغــيــرة  فــالــلَّ
في  أو  األرض  باطن  في  صخرة  في  كانت  ولــو   - فإنها  لها،  وزن  ال  التي 

الخبير. اللطيف  وهو  بها  يأتي  اللَّه  فإن  السماوات -، 
تيسير الكريم الرحمن ص ٨٣٨.  (١)

٢٢٠ÃÈŞ◊÷]<Ó÷^√i<!]<‹â]<|Üç<IOP



٢٢١
علمه  أما  وسكناتها،  وحركاتها  الجمادات  في  سبحانه  علمه  فهذا 
ــه تــعــالــى قــال:  سبحانه فــي الــطــيــور والــحــيــوانــات وســائــر الــخــالئــق، فــإن الــلَّ

 S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  ﴿
 "  !  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [األنعام] .   ﴾[  Z  Y  X  W  V U  T

 1  0  /  . -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
﴾ [هود] .  3  2

فــــإذا كــــان هــــذا عــلــمــه بـــالـــجـــمـــادات والـــطـــيـــور والـــحـــيـــوانـــات، فــكــيــف 
تعالى  قال  ؟  للعبادة  إال  يخلقوا  لم  الذين  واإلنــس  الجن  من  بالمكلَّفين 
وقــــال  [غـــــافـــــر] .   ﴾  H  G  F  E  D  C  B  ﴿ عـــنـــهـــم: 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ ســبــحــانــه: 
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 ﴾  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

[يونس] .
 i  h  g  f  e d  c  b  ﴿ لـــنـــبـــيـــه:  تـــعـــالـــى  وقــــــال 

﴾ [الشعراء] .   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
أبـــــي  حــــــديــــــث  مـــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــــي  ومـــــســـــلـــــم  الــــــبــــــخــــــاري   رو
ــكَ  نَّ ــأَ كَ ــهَ  الــلَّ ــبُــدَ  ــعْ تَ نْ  «أَ جبريل:  حديث  فــي  قــال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ: 

.(١)« اكَ رَ يَ هُ  إِنَّ فَ  ، اهُ رَ تَ نْ  تَكُ الَ  إِنْ  إِنَّكَ  فَ  ، اهُ رَ تَ
ــة الــعــلــم وإحــاطــتــه بكل  ــا: أن الــعــبــد إذا عــلــم أن ربــه مــتــصــف بــدقَّ ثــانــيً

ص ٣٣ برقم ٥٠، و صحيح مسلم ص ٣٧ برقم ٩.  (١)



٢٢٢
وسكناته،  وحــركــاتــه  وأفــعــالــه  أقــوالــه  عــلــى  نفسه  حــاســب  وكــبــيــرة،  صــغــيــرة 
ــــه تـــعـــالـــى يـــجـــازي الـــعـــبـــاد عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــم؛ فــالــمــحــســن ال يــضــيــع مــن  والــــلَّ
قــال  ذرة،  مــثــقــال  ســيــئــاتــه  مـــن  يــضــيــع  الـــمـــســـيء  وال  ذرة،  مــثــقــال  إحـــســـانـــه 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ تــــــعــــــالــــــى: 
﴾ [الزلزلة] .  d  c  b  a  `

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 
 ﴾k  j  i  h  g  f e d  c  b  a `  _  ^  ]

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال  [الكهف] . 
 =  <  ;  :  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [طـــــــه] .   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ
 L K  J  I  H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >

[األنبياء] .  ﴾P O  N  M
ـــه تــعــالــى مـــن لــطــفــه بــعــبــاده يــضــاعــف أجــــور الــمــؤمــنــيــن،  ثــالــثًــا: إن الـــلَّ

 _  ^ ويــعــفــو ويــتــجــاوز عــن ذنـــوب مــن شـــاء مــن عـــبـــاده، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [األنعام] .  o d c  b  a  `

لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  عــمــرک:  ابــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
 : ــولُ ــيَــقُ فَ  ، هُ ـــرُ ـــتُ ـــسْ يَ وَ ــهُ  ــنَــفَ كَ ــيْــهِ  ــلَ عَ ــعُ  ــيَــضَ فَ  ، ـــنَ مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ا نِـــي  ـــدْ يُ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  «إِ قـــال: 
ــتَّــى  حَ  ، بِّ رَ يْ  أَ ــمْ  ــعَ نَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ ا؟  ـــذَ كَ ـــبَ  نْ ذَ فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ ا؟  ـــذَ كَ ـــبَ  نْ ذَ فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ
ــيْــكَ  ــلَ عَ ـــا  ـــهَ تُ ـــرْ ـــتَ سَ  : ــــالَ قَ  ، ـــكَ ـــلَ هَ ــــهُ  نَّ أَ ـــهِ  ـــسِ ـــفْ نَ فِـــي   َأ رَ وَ  ، ـــوبِـــهِ نُ بِـــذُ هُ  رَ ــــرَّ قَ ا  ذَ إِ
ــــا  مَّ أَ وَ ؛  تِـــهِ ـــا ـــنَ ـــسَ حَ ـــابَ  ـــتَ كِ ـــطَـــى  ـــيُـــعْ فَ  ، مَ ـــيَـــوْ لْ ا ـــكَ  لَ ـــا  هَ ـــرُ ـــفِ غْ أَ ــــا  نَ أَ وَ ـــا،  ـــيَ نْ لـــدُّ ا فِـــي 

 Ê É  È  Ç  Æ  Å﴿  : دُ ــا ــهَ األَشْ ــولُ  ــقُ ــيَ فَ  َ، ــافِــقُ ــنَ ــمُ لْ ا وَ فِــرُ  ــا ــكَ لْ ا

٢٢٢ÃÈŞ◊÷]<Ó÷^√i<!]<‹â]<|Üç<IOP



٢٢٣
.(١ Ð﴾ [هــود]»(  Ï  Î  Í  Ì  Ë

لهم  ويقيِّض  واليُسر،  الخير  لهم  يريد  بعباده  لطيف  اللَّه  إن  ــا:  رابــعً
أســبــاب الــصــالح والـــبـــر؛ ومـــن لــطــفــه بــعــبــاده: أنـــه يــســوق إلــيــهــم أرزاقـــهـــم، 
 ﴾  d  \  [  Z  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  مــعــاشــهــم،  فـــي  يــحــتــاجــونــه  ومــــا 

. [الشور]
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــــال 

[الطالق] .  ﴾ª  v u
ظلمات  فــي  أمــه  بــطــن  فــي  الجنين  خــلــق  بخلقه:  سبحانه  لطفه  ومــن 
ثـــالث: ظــلــمــة الـــرحـــم، وظــلــمــة الــبــطــن، وظــلــمــة الــمــشــيــمــة؛ وهـــو فــي بطن 
العظام  تكسى  ثم  مضغة،  ثم  علقة  ثم  نطفة  األطــوار:  هذه  في  يتقلب  أمه 
 ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢﴿ تعالى:  قال  ا،  لحمً

[المؤمنون] .
ومــــن لــطــفــه بــخــلــقــه: لــطــفــه بــأنــبــيــائــه الـــمـــرســـلـــيـــن؛ فـــمـــن ذلـــــك: لــطــفــه 
وجمع  البدو،  من  بأهله  وجاء  السجن،  من  أخرجه  حين  بيوسفگ، 

إخوته. وبين  بينه  الشيطان  نزغ  أن  بعد  أبويه،  وبين  بينه 
ومــــن ذلـــــك: لــطــفــه بــنــبــيــه مـــوســـىگ، حــيــن أرســـلـــه إلــــى فـــرعـــون، 
ــه فــي قلب  وألــقــتــه أمـــه فــي الــبــحــر، ووصـــل إلـــى قــصــر فــرعــون، وقـــذف الــلَّ
فنجا  استبقاءه؛  فرعون  من  وطلبت  الطفل،  لهذا  الرحمة  فرعون  زوجــة 
حنانها،  على  فيحصل  أمــه  إلــى  ليرجع  الــرضــاعــة،  مــن  منع  ثــم  القتل،  مــن 

ص ٤٦٠ برقم٢٤٤١، و صحيح مسلم ص ١١٠٨ برقم ٢٧٦٨.  (١)



٢٢٤
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿ تــعــالــى:  قــال 
قصر  فــي  ــى  تــربَّ ثــم  [القصص] .   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸

وبصره. سمعه  وتحت  فرعون، 
ومــن لــطــفــه بــعــبــده: أن قــيَّــض لــه كــل ســبــب يــعــوقــه ويــحــول بــيــنــه وبين 
ونحوها،  والرياسة  والمال  الدنيا  أن  علم  إذا  تعالى  إنه  حتى  المعاصي، 
مــمــا يــتــنــافــس فــيــه أهـــل الـــدنـــيـــا، تــقــطــع عـــبـــده عـــن طــاعــتــه، أو تــحــمــلــه عــلــى 
قال  ولــهــذا  رزقــه،  عليه  ر  وقــدَ عــنــه،  صرفها  معصيته،  على  أو  عنه  الغفلة 

 b  a﴿ ولــطــفــه  حــكــمــتــه  اقــتــضــاء  بــحــســب   ﴾_  ^  ]  ﴿ هــنــا: 
.﴾c

ومـــن لــطــفــه بــعــبــاده الــمــؤمــنــيــن: أنـــه أمـــرهـــم بــالــعــبــادات االجــتــمــاعــيــة 
على  التنافس  منهم  ويحصل  هممهم،  وتنبعث  عزائمهم   تقو بها  التي 

ببعض(١)(٢). بعضهم  واقتداء  فيه،  والرغبة  الخير 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تيسير الكريم الرحمن البن سعدي ص ٧٢٣.  (١)
النهج األسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى للنجدي (٢٥٩/١ - ٢٦٥).  (٢)

٢٢٤ÃÈŞ◊÷]<Ó÷^√i<!]<‹â]<|Üç<IOP



٢٢٥

الكلمة الخامسة والثالثون

^ÈfiÇ÷] <‰◊€√e <·^äfi˝] <ÏÅ]Öc <’Üé÷] <‡⁄ <·c

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ﴿ تعالى:  قــال 
 `  _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U T  S  R  Q

﴾ [هود] .  g  f  e d  c  b  a
يــقــصــد  كـــــان  مــــن  أي   :﴾  K  J  I  H  G  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
وغيرها،  ومنصب،  وولــد،  مــال،  من  وزينتها  الدنيا  عــرض  اآلخــرة  بعمل 
الدنيا  من  نعطه  أي   :﴾ & %   $   #   "   !﴿ تعالى:  قال  كما 
ــا ومــعــامــلــة لــه بــمــا قــصــد، كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى:  مــا أراد إذا شــئــنــا اســتــدراجً

﴾ [اإلسراء] .  3  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
ينقصون. ال  أي   :﴾T  S  R  Q﴿ تعالى:  قوله 

بــيــان   :﴾  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
لــعــاقــبــتــهــم حــيــث ذكــر أنــهــم يــعــطــون فــي الــدنــيــا مــا أرادوا ومــا طــلــبــوا، وأمــا 
فــي اآلخـــرة فــإنــهــم يــحــرمــون مــن الــثــواب ألنــهــم لــم يــريــدوا اآلخـــرة، وهــي 

 8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  أرادهـــا  لــمــن  تحصل  إنــمــا 
﴾ [اإلسراء] .  @  ?  >  =  <  ;  :  9

الكلمة الخامسة والثالثون



٢٢٦
 ﴾  g  f  e d  c  b  a  `  _  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
 ﴾f  e d  c  ﴿ الدنيا؛  فــي  صنعوه  مــا  حبط  اآلخــرة  فــي  أي: 

اللَّه. وجه  يريدون  ال  ألنهم  باطلة،  الدنيا  في  أعمالهم  أي: 
ــه  قـــال قـــتـــادة۴: مــن كــانــت الــدنــيــا هــمــه وطــلــبــه ونــيــتــه، جــــازاه الــلَّ
ــى بها  ــعــطَ بــحــســنــاتــه فــي الــدنــيــا، ثــم يــفــضــي إلـــى اآلخــــرة ولــيــس لــه حــســنــة يُ
ـــثـــاب عــلــيــهــا فــي  ـــجـــاز بــحــســنــاتــه فـــي الـــدنـــيـــا، ويُ جـــــزاء؛ وأمــــا الـــمـــؤمـــن فـــيُ

اآلخرة(١).
أن  هـــــــريـــــــرةگ:  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
دَ  هِ تُشْ اسْ ــلٌ  جُ رَ  : يْهِ لَ عَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ ى  قْضَ يُ النَّاسِ  لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ــتُ فِــيــكَ  ــلْ ــاتَ ـــالَ قَ ــا؟ قَ ــتَ فِــيــهَ ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ : فَ ـــالَ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ ــهُ فَ ــمَ ــهُ نِــعَ فَ ــرَّ ــعَ ـهِ فَ تِــيَ بـِ ــأُ فَ
 ، يءٌ ــــرِ : جَ ـــالَ ـــقَ َنْ يُ ، ألِ ـــتَ ـــلْ ـــاتَ ـــكِـــنَّـــكَ قَ لَ ، وَ ـــتَ بْ ـــذَ : كَ ــــالَ . قَ تُ ـــدْ ـــهِ ـــشْ ـــتُ ــى اسْ ــتَّ حَ
ـــلٌ  جُ رَ ؛ وَ ـــيَ فـِـي الـــنَّـــارِ ـــقِ لْ ــتَّــى أُ ـــهِ حَ ـــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ـــرَ بِـــهِ فَ مِ ـــمَّ أُ ، ثُ ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ فَ
ا  مَ فَ  : ــالَ قَ ا،  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ رَّ عَ فَ بِــهِ  تِــيَ  ــأُ فَ  ، آنَ ــرْ ــقُ الْ أَ  ــرَ قَ وَ هُ  لَّمَ عَ وَ مَ  لْ الْعِ مَ  لَّ عَ تَ
 : ــالَ ، قَ آنَ ـــرْ ـــقُ أْتُ فِــيــكَ الْ ــــرَ قَ ــهُ وَ ــتُ ــمْ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ ــعِ ــتُ الْ ــمْ ــلَّ ــعَ : تَ ـــالَ ــا؟ قَ ــتَ فِــيــهَ ــلْ ــمِ عَ
وَ  هُ  : الَ لِيُقَ  ، آنَ رْ الْقُ أْتَ  ــرَ قَ وَ  ، الِمٌ عَ  : الَ لِيُقَ مَ  لْ الْعِ تَ  لَّمْ عَ تَ لَكِنَّكَ  وَ  ، بْتَ ذَ كَ
؛  ــارِ ـــيَ فـِـي الــنَّ ـــقِ لْ ــتَّــى أُ ـــهِ حَ ـــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ـــرَ بِـــهِ فَ مِ ـــمَّ أُ ، ثُ ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ ، فَ ئٌ ــــارِ قَ
ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ ــهِ فَ تِــيَ بِ ــأُ ، فَ ــهِ ــلِّ ــالِ كُ ــمَ ــافِ الْ ــنَ ــنْ أَصْ ــطَــاهُ مِ عْ أَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ـــعَ الــلَّ سَّ ـــلٌ وَ جُ رَ وَ
نْ  أَ بُّ  تُحِ بِيلٍ  سَ ــنْ  مِ ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  مَ  : ــالَ قَ ا؟  فِيهَ لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : ــالَ قَ ا  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ
ــوَ  : هُ ــالَ ــقَ ــتَ لِــيُ ــلْ ــعَ ــكِــنَّــكَ فَ لَ ــتَ وَ بْ ــذَ : كَ ـــالَ ، قَ ــا لَــكَ ــتُ فِــيــهَ ــقْ ــفَ نْ ــا إِالَّ أَ ــقَ فِــيــهَ ــنْــفَ يُ

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ص ٦٣٢.  (١)
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٢٢٧
 ،(١)« ــيَ فِــي الــنَّــارِ ــقِ لْ ــمَّ أُ ، ثُ ــهِ ــهِ جْ ــلَــى وَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ــرَ بِــهِ فَ مِ ــمَّ أُ ، ثُ ــدْ قِــيــلَ ــقَ ، فَ ادٌ ــوَ جَ
ا، فــلــمــا أفـــــاق قـــال:  ولـــمـــا بـــلـــغ هــــذا الـــحـــديـــث مـــعـــاويـــة بـــكـــى بـــكـــاءً شــــديــــدً

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  ﴿ صدق اللَّه ورسوله: 
 _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

﴾ [هود]  (٢).  g  f  e d  c  b  a  `

قائل:  قال  فإن  القيامة،  يوم  النار  بهم  تسعر  من  أول  الثالثة  فهؤالء 
مـــا الـــفـــرق بــيــن إرادة اإلنـــســـان بــعــمــلــه الــدنــيــا والـــريـــاء؟ فـــالـــجـــواب: أنــهــمــا 
ــه وفـــي أنــهــمــا شـــرك خــفــي، ويــفــتــرقــان  يــجــتــمــعــان فــي الــعــمــل لــغــيــر وجـــه الــلَّ
أن الـــريـــاء يــــراد بـــه الـــجـــاه والـــشـــهـــرة، وأمــــا طــلــب الـــدنـــيـــا فـــيـــراد بـــه الــطــمــع 
من  يعمل  والــذي  فقط؛  المال  أجــل  من  يجاهد  كمن  العاجل،  ض  ــرَ والــعَ
الذي  ألن  للرياء،  يعمل  الذي  من  أعقل  العاجل،  ض  رَ والعَ الطمع  أجل 
فقد  الــدنــيــا،  أجــل  مــن  يعمل  الــذي  وأمــا  شــيء،  لــه  يحصل  ال  للرياء  يعمل 

ومنفعة. الدنيا  في  طمع  له  يحصل 
 G ﴿ تعالى:  قوله  «عــن  الــوهــاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  سئل  ولما 
 ،﴾U  T S R Q P O N M L K J I H

ا: أنواعً تشمل  أنها  ذكر 
هذه  في  صالحة  أعماالً  يعمل  الذي  والكافر  المشرك  األول:  النوع 
الــدنــيــا: مــن إطــعــام الــطــعــام، وإكــــرام الـــجـــار، وبـــر الــوالــديــن، والــصــدقــات 

صحيح مسلم ص ٧٩١ برقم (١٩٠٥).  (١)
صحيح ابن حبان (١٣٨/٢) برقم ٤٠٨.  (٢)



٢٢٨
والــتــبــرعــات، ووجـــوه اإلحــســان، وال يــؤجــر عــلــيــهــا فــي اآلخــــرة، ألنــهــا لم 

 K  J  I  H  G﴿ قـــولـــه:  فـــي  داخـــــل  فـــهـــو  الـــتـــوحـــيـــد،  عـــلـــى  ـــبـــنَ  تُ
عمل  إذا  فــالــكــافــر  ﴾؛   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
جــزاء  لــه  فليس  اآلخــرة  فــي  وأمــا  الــدنــيــا،  فــي  بها    يــجــازَ قــد  فــإنــه  حسنات 

للَّهڬ. واإلخالص  التوحيد  على  بنَ  تُ لم  ألنها  اللَّه،  عند  عليها 
لكنه  اآلخرة،  أعمال  من  أعماالً  يعمل  الذي  المؤمن  الثاني:  النوع 
ويعتمر  يحج  كــالــذي  الدنيا:  طمع  بها  يريد  وإنــمــا  ــه،  الــلَّ وجــه  بها  يريد  ال 
ــم ويــطــلــب الــعــلــم  عـــن غـــيـــره، يــريــد أخـــذ الـــعـــوض والـــمـــال؛ وكـــالـــذي يــتــعــلَّ
الدنيا،  في  باطل  عمله  فهذا  وظيفة،  على  يحصل  أن  أجــل  من  الشرعي، 

أصغر. شرك  وهو  اآلخرة:  في  وحابط 
يريد  ال  للَّهڬ،  ا  مخلصً الصالح  العمل  عمل  مؤمن  الثالث:  النوع 
ــه  ــا مــن مــتــاع الــدنــيــا وال وظــيــفــة، لــكــن يــريــد أن يــجــازيــه الــلَّ بــه مـــاالً أو مــتــاعً
األعــداء؛  عنه  ويــدفــع  العين  عنه  ويــدفــع  الــمــرض،  مــن  ــه  الــلَّ يشفيه  بــأن  بــه، 
فـــإذا كـــان هـــذا قــصــده، فــهــذا قــصــد ســـيِّـــىء، ويــكــون عــمــلــه هـــذا داخــــالً في 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ قــولــه: 
يرجو  اآلخــرة،  ثــواب  يرجو  أن  المسلم:  في  والمفروض   .﴾  U  T
ــه  أعــلــى مــمــا فــي الــدنــيــا، وتــكــون هــمــتــه عــالــيــة، وإذا أراد اآلخـــرة أعــانــه الــلَّ

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  ﴿ لــه  ــرهــا  ويــسَّ الــدنــيــا،  أمـــور  عــلــى 
﴾ [الطالق] .  ª  } |  {  z  y  x  w  v u  t  s

مجاهد  ذكــره  الــذي  وهــو  قبله،  الــذي  مــن  أكبر  وهــو  الــرابــع:  الــنــوع 
فــي اآليـــة: أنــهــا نــزلــت فــيــه؛ وهــو أن يــعــمــل أعــمــاالً صــالــحــة، ونــيــتــه ريــاء 
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٢٢٩
اآلخرة. ثواب  طلب  ال  الناس! 

الـــخـــمـــس،  الــــصــــلــــوات  الــــرجــــل  عـــمـــل  إذا  يــــقــــال:  أن  بـــقـــي  قــــــال:  ثــــم 
ــه، طــالــبًــا ثــواب اآلخـــرة، ثــم بعد  والــزكــاة والــصــوم والــحــج ابــتــغــاء وجــه الــلَّ
ــه، ثــم يحج  ا بــهــا الــدنــيــا، مــثــل أن يــحــج فــرضــه لــلَّ ذلــك عــمــل أعــمــاالً قــاصــدً
بــعــده ألجــل الــدنــيــا، كــمــا هــو واقـــع، فــهــو لــمــا غــلــب عــلــيــه مــنــهــمــا؛ وقــد قــال 
الخلَّص،  النار  وأهل  الخلَّص  الجنة  أهل  يذكر  ما  ا  كثيرً القرآن  بعضهم: 

وأمثاله»(١). هذا  وهو  الشائبتين:  صاحب  عن  ويسكت 
قــــال الــشــيــخ عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن ســـعـــدي - وهــــو يــتــحــدث عـــن الــنــوع 
إال  يــريــد  ال  صالحة  أعــمــاالً  يعمل  الــذي  وهــو  ذكــره -:  سبق  الــذي  الــثــانــي 
المال  أجــل  مــن  لغيره  يعتمر  أو  الوظيفة،  أجــل  مــن  يتعلم  كــالــذي  الــدنــيــا: 
فــقــط؛ وأمـــا الــعــمــل ألجـــل الــدنــيــا وتــحــصــيــل أغـــراضـــهـــا: فـــإن كــانــت إرادة 
ــه والـــدار اآلخـــرة،  الــعــبــد كــلــهــا لــهــذا الــقــصــد، ولــم يــكــن لــه إرادة لــوجــه الــلَّ
ال  الــوصــف  هــذا  على  العمل  وهــذا  نصيب؛  مــن  اآلخــرة  فــي  لــه  ليس  فهذا 
يــصــدر مــن مــؤمــن، فـــإن الــمــؤمــن - وإن كـــان ضــعــيــف اإليـــمـــان - ال بــد أن 
الدنيا،  وألجل  اللَّه  لوجه  العمل  عمل  من  وأما  اآلخرة؛  والدار  اللَّه  يريد 
ناقص  فإنه   :- مؤمنًا  كان  إن  و   - فهذا  متقاربان،  أو  متساويان  والقصدان 

اإلخالص. كمال  لفقده  ناقص  وعمله  واإلخالص،  والتوحيد  اإليمان 
ـــا تـــامـــا، لكنه  ــه وحـــده وأخــلــص فــي عــمــلــه إخـــالصً وأمـــا مــن عــمــل لــلَّ
فتح  كتاب  عــن  نقالً   ،١٢٣  - ص١٢٠  الــوهــاب  عبد  محمد  للشيخ  االستنباط/  كتاب   (١)
المجيد شرح كتاب التوحيد/ للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

ص٤٣٧ - ٤٤١ بتصرف.



٢٣٠
كالجعاالت  والدين:  العمل  على  يستعين  ا  معلومً عالً  جُ عمله  على  يأخذ 
الــتــي تــجــعــل عــلــى أعــمــال الــخــيــر، وكــالــمــجــاهــد الـــذي يــرتــب عــلــى جــهــاده 
ـــــا، وكـــاألوقـــاف الــتــي تــجــعــل عــلــى الــمــســاجــد، والـــمـــدارس  غــنــيــمــة أو رزقً
والــوظــائــف الــديــنــيــة لــمــن يــقــوم بــهــا؛ فــهــذا ال يــضــر أخـــذه فــي إيــمــان الــعــبــد 
وتـــوحـــيـــده: لــكــونــه لـــم يــــرد بــعــمــلــه الـــدنـــيـــا، وإنـــمـــا أراد الـــديـــن وقـــصـــد أن 
األمــوال  فــي  ــه  الــلَّ جعل  ولــهــذا  الــديــن،  قيام  على  عينًا  مُ لــه  حصل  مــا  يكون 
ا: لــمــن يقوم  ا كــبــيــرً الــشــرعــيــة - كــالــزكــوات وأمـــوال الــفــيء وغــيــرهــا - جـــزءً

النافعة(١). والدنيوية  الدينية  بالوظائف 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

القول السديد ص ١٨٧ - ١٨٩.  (١)

٢٣٠^ÈfiÇ÷]<‰◊€√e<·^äfi˝]<ÏÅ]Öc<’Üé÷]<‡⁄<·c<IOQ



٢٣١

الكلمة السادسة والثالثون

DNE <‹ŒÖ <hÁfiÑ÷] <l]Ö^À“

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اللَّه  إال 

فــقــد ذكـــر شـــارح الــطــحــاويــة: أن مــن عــقــيــدة أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة: 
رفت  عُ أسباب،  عشرة  بنحو  جهنم،  عقوبة  عنه  تسقط  السيئات  فاعل  أن 

والسنة: الكتاب  من  باالستقراء 
 F  E  D  C  B  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال   ، الـــصـــادقـــة  الـــتـــوبـــة   : أوالً
 Q  P  O  N M  L  K  J  I  H  G
 w  v  u  t  s  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [الـــــفـــــرقـــــان] .   ﴾S  R
 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x
}﴾، وقال   z ﴾ [الزمر] . وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: ﴿   «  ª

.﴾» ¯  ®  ¬  ﴿ بعدها: 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  االســــتــــغــــفــــار،  ـــــا:  ثـــــانـــــيً

[األنفال] .  ﴾Ê  É

النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  زيــدگ:  حديث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو  اإلمــام   رو
ــــوبُ  تُ أَ ــومُ وَ ــيُّ ــقَ ــيُّ الْ ـــوَ الْــحَ ـــهَ إِالَّ هُ ي الَ إِلَ ــهَ الَّـــذِ ــرُ الــلَّ ــفِ ــغْ ــتَ سْ : أَ ـــالَ ـــنْ قَ قـــال: «مَ

الكلمة السادسة والثالثون



٢٣٢
.(١)« فِ حْ الزَّ نَ  مِ رَّ  فَ انَ  كَ إِنْ  وَ لَهُ  رَ  فِ غُ  ، إِلَيْهِ

ـــا: الــحــســنــات ، فـــإن الــحــســنــة بــعــشــر أمــثــالــهــا، والــســيــئــة بــمــثــلــهــا،  ثـــالـــثً
 ¤  £  ¢ فــالــويــل لــمــن غــلــبــت آحــــاده عـــشـــراتـــه، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
مــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو [هــــــود] .   ﴾ª ©  ¨  §  ¦ ¥
ــةَ  ــئَ ــيِّ ــعِ الــسَّ ـــبـِ تْ أَ حــديــث أبـــي ذر ومــعــاذ بــن جــبــلک: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «وَ

 .(٢)« نٍ سَ حَ لُقٍ  بِخُ النَّاسَ  الِقِ  خَ وَ ا،  هَ حُ تَمْ نَةَ  سَ الْحَ
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو  ، الـــمـــصـــائـــب  ـــــا:  رابـــــعً
بــلــغــت   ،﴾N  D  C  B  A  @  ﴿ نـــزلـــت  لـــمـــا  قـــــال:  هــــريــــرةگ 
وا،  دُ ــــدِّ سَ ـــوا وَ بُ ـــارِ ا، فــقــال رســـول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص: «قَ ــا شــديــدً مــن الــمــســلــمــيــن مــبــلــغً
ــةِ  كَ ــوْ وِ الــشَّ ــا، أَ ــهَ ــبُ ــنْــكَ ــةِ يُ ــبَ ــتَّــى الــنَّــكْ ، حَ ةٌ ــارَ ــفَّ ــلِــمُ كَ ــسْ ــمُ ـهِ الْ ــابُ بـِ ــصَ ــا يُ ــلِّ مَ ــي كُ ــفِ فَ

ا»(٣).  هَ اكُ يُشَ
ــا: دعـــاء الــمــؤمــنــيــن واســتــغــفــارهــم فــي الــحــيــاة وبــعــد الــمــمــات ،  خــامــسً

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الحشر] .   ﴾8  7

﴾ [نوح] .  â  Ü  Û  Ú  Ù
 الــمــيــت بــعــد الــمــوت مــن ثـــواب صــدقــة، أو حــج،  ــهــدَ ـــا: مــا يُ ســـادسً
ص ١٨٠ برقم ١٥١٧، وصححه الشيخ األلباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٣/١)   (١)

برقم ١٣٤٣ .
ص ٣٣٢ برقم ١٩٨٧، وقال: حديث حسن صحيح.  (٢)

ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٤.  (٣)

٢٣٢DNE<‹ŒÖ<hÁfiÑ÷]<l]Ö^À“<IOR



٢٣٣
ــالً  جُ رَ نَّ  أَ عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   رو ذلــك؛  نحو  أو 
ــتْ  ــمَ ــلَّ ــكَ ــوْ تَ ــا لَ ــنُّــهَ ظُ أَ ، وَ ـــوصِ ـــمْ تُ لَ ــا وَ ــهَ ــسَ ــفْ ــتَــتْ نَ ــلِ ــتُ ـــيَ افْ مِّ ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ أُ ــالَ لِــلــنَّــبِــيِّ قَ

 .(١)« مْ عَ «نَ  : الَ قَ ا؟  نْهَ عَ قْتُ  دَّ تَصَ إِنْ  رٌ  أَجْ ا  لَهَ فَ أَ  ، قَتْ دَّ تَصَ
ةَ -  دَ اعِ سَ نِي  بَ ــا  أَخَ  - ــبَــادَةَگ  عُ ــنَ  بْ دَ  عْ سَ نَّ  أَ البخاري  صحيح  وفي 
، إِنَّ  ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ــى الــنَّــبِــيَّ تَ ــأَ ــا، فَ ــنْــهَ ــائِــبٌ عَ ـــوَ غَ هُ ـــهُ وَ مُّ ــيَــتْ أُ فِّ ــوُ تُ
ــا؟  ــنْــهَ ــهِ عَ ــتُ بِ قْ ــدَّ ــصَ ءٌ إِنْ تَ ـــيْ ــا شَ ــهَ ــعُ ــنْــفَ ــل يَ ــهَ ــا، فَ ــنْــهَ ــائِــبٌ عَ ـــا غَ نَ أَ ــيَــتْ وَ فِّ ــوُ ـــيَ تُ مِّ أُ

ا(٢). يْهَ لَ عَ ةٌ  قَ دَ صَ افَ  رَ خْ مِ الْ ائِطِي  حَ نَّ  أَ كَ  دُ هِ أُشْ إِنِّي  فَ  : الَ قَ  « مْ عَ «نَ  : الَ قَ
القبر. عذاب  ا:  سابعً

وشدائده. القيامة  يوم  أهوال  ثامنًا: 
ــــا: مــــا ثـــبـــت فــــي صـــحـــيـــح الــــبــــخــــاري مــــن حــــديــــث أبــــــي ســعــيــد  تــــاســــعً
 ، ــــارِ ــــــنَ الــــنَّ ــــنُــــونَ مِ مِ ــــؤْ ــــمُ ــــصُ الْ ــــلُ ــــخْ الـــــخـــــدريگ: أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قـــــال: «يَ
ــضٍ  ــعْ ـــنْ بَ ــمْ مِ ــهِ ــضِ ــعْ ــبَ ــصُّ لِ ــقَ ــيُ ، فَ الـــنَّـــارِ ــنَّــةِ وَ ـــيْـــنَ الْــجَ ةٍ بَ ـــرَ ـــنْـــطَ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ فَ
ــولِ  خُ دُ فِي  مْ  لَهُ ذِنَ  أُ وا  قُّ نُ وَ بُوا  ذِّ هُ ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  مْ  يْنَهُ بَ انَتْ  كَ ظَالِمُ  مَ
نْهُ  مِ  ، نَّةِ الْجَ فِي  لِهِ  نْزِ بِمَ   دَ هْ أَ مْ  هُ دُ َحَ ألَ هِ،  بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ فَ ؛  نَّةِ الْجَ

يَا»(٣). نْ الدُّ فِي  انَ  كَ لِهِ  نْزِ بِمَ
وشفاعة  والنبيين،  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  كشفاعة  الشافعين؛  شفاعة  ا:  عــاشــرً

المؤمنين. وشفاعة  المالئكة، 
ص ٣٨٨ برقم ١٠٠٤، وصحيح البخاري ص ٢٧٠ برقم ١٣٨٨.  (١)

ص ٥٣٢ برقم ٢٧٦٢.  (٢)
ص ١٢٥٢ برقم ٦٥٣٥.  (٣)



٢٣٤
 \  [﴿ تعالى:  قــال  كما   ، الراحمين  أرحــم  عفو  عشر:  الــحــادي 

i﴾ [النساء] .  a `  _  ^  ]
لعظم  له  يغفر  أن  اللَّه  يشأ  لم  ممن  كــان  فــإن  الطحاوية:  شــارح  قــال 
إيمانه  طيب  ليخلص  (الــنــار)،  أي:  الكير  إلــى  دخــولــه  مــن  بــد  فــال  جــرمــه، 
مــن خــبــث مــعــاصــيــه؛ فــال يــبــقــى فــي الــنــار مــن فــي قــلــبــه أدنــــى، أدنــــى، أدنــى 
حديث  مــن  تقدم  كما  ــه،  الــلَّ إال  إلــه  ال  قــال:  مــن  بــل  إيــمــان،  مــن  ذرة  مثقال 

الصحيحين. في  أنسگ 
من  غير  ة،  األمَّ من  معيَّن  ألحد  القطع  امتنع  كذلك،  األمر  كان  وإذا 
يعفو  أن  المؤمنين  مــن  للمحسنين  ونــرجــو  بالجنة.  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص  لــه  شهد 
 ،- اللَّه  مكر  من  أي   - عليهم  نأمن  وال  برحمته،  الجنة  ويدخلهم  عنهم، 
نقنطهم  وال  عليهم،  ونخاف  لمسيئهم،  ونستغفر  بالجنة،  لهم  نشهد  وال 

. - أي من رحمة اللَّه -(١). ا هـ
ــه لــه، أو فــالن  وعــلــى ذلــك ، فــقــول بــعــض الــنــاس: فــالن ال يــغــفــر الــلَّ
ـــب، ورجــــل صــالــح:  مـــن أفـــجـــر الـــنـــاس: هـــو مـــن أهــــل الـــنـــار، أو فــــالن طـــيِّ
هــو مــن أهـــل الــجــنــة؛ كــل هـــذه األلـــفـــاظ ال تــجــوز، لــمــخــالــفــتــهــا لــلــنــصــوص 

والجماعة. السنة  أهل  ولعقيدة  الشرعية، 
هــريــرةگ قــال: سمعت  حــديــث أبــي  داود فــي ســنــنــه مــن  رو أبــو 
ــانَ  ــكَ ، فَ ــيْــنِ ــيَ اخِ ــتَــوَ ائِــيــلَ مُ ــرَ ــنِــي إِسْ نِ فِــي بَ ـــالَ جُ ــانَ رَ رســول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص يــقــول: «كَ
ــدُ  ــهِ ــتَ ــجْ ــمُ الُ الْ ـــــزَ ـــانَ الَ يَ ـــكَ ةِ، فَ ـــادَ ـــبَ ـــعِ ــدٌ فِـــي الْ ــهِ ــتَ ــجْ ــــــرُ مُ خَ اآلْ نِـــبُ وَ ـــذْ ـــا يُ ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ

.(٤٤٨/٢ - ٤٥٦)  (١)
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٢٣٥
ــالَ  ــقَ ، فَ ـــبٍ نْ ــى ذَ ــلَ ــا عَ مً ــوْ هُ يَ ــدَ جَ ــوَ ؛ فَ ــرْ ــصِ قْ : أَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــبِ نْ ــى الــذَّ ــلَ ـــرَ عَ خَ  اآلْ ــرَ يَ
رُ  فِ غْ ــهِ الَ يَ الــلَّ : وَ ــالَ ــقَ قِــيــبًــا؛ فَ ــيَّ رَ ــلَ ــثْــتَ عَ ــعِ بُ ـــي، أَ بِّ رَ ــنِــي وَ ــلِّ : خَ ــالَ ــقَ ، فَ ــرْ ــصِ قْ : أَ ــهُ لَ
بِّ  رَ نْدَ  عِ ا  عَ تَمَ اجْ فَ ا،  مَ هُ احَ وَ رْ أَ بَضَ  قَ فَ  ، نَّةَ الْجَ هُ  اللَّ لُكَ  خِ دْ يُ الَ  وْ  أَ  ، لَكَ هُ  اللَّ
ــا فِــي  ــى مَ ــلَ ــنْــتَ عَ وْ كُ ــا؟ أَ ــالِــمً ــنْــتَ بِــي عَ كُ : أَ ــدِ ــهِ ــتَ ــجْ ا الْــمُ ــذَ ــالَ لِــهَ ــقَ ، فَ ــيــنَ ــمِ ــالَ ــعَ الْ
 : رِ خَ لِآلْ الَ  قَ وَ تِي،  مَ حْ بِرَ نَّةَ  الْجَ لِ  خُ ادْ فَ بْ  هَ اذْ  : نِبِ ذْ لِلْمُ الَ  قَ وَ ا؟  ادِرً قَ ي  يَدِ

.« النَّارِ إِلَى  بِهِ  بُوا  هَ اذْ
ــاهُ  ــيَ نْ ـــتْ دُ ـــقَ بَ وْ : أَ ــةٍ ــمَ ــلِ ــمَ بِــكَ ــلَّ ــكَ ــتَ ، لَ هِ ـيَــدِ ــي بـِ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ : وَ ةَ ـــرَ يْ ـــرَ ـــو هُ بُ ـــالَ أَ قَ

 .(٢)(١) هُ تَ رَ آخِ وَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص٥٣٢ بــرقــم ٤٩٠١، وصــحــحــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود   (١)
(٩٢٦/٣) برقم ٤٠٩٧ .

انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٣٦٧ - ٣٧١ .  (٢)
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الكلمة السابعة والثالثون
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ـــه، وأشــهــد أن ال  ــه، والـــصـــالة والـــســـالم عــلــى رســـول الـــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ورســـولـــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  ال  وحــــده  ـــه  الـــلَّ إال  إلـــه 

وبعد:
ــيــدٍ  ــعِ سَ بِـــي  أَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ـــنَـــا  ـــسْ ـــلَ جَ وَ  ، ـــرِ ـــبَ ـــنْ ـــمِ لْ ـــى ا ـــلَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص عَ ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــسَ رَ ـــلَ جَ  : ــــالَ گ قَ يِّ رِ ــــدْ ــــخُ لْ ا
ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ عَ ــــحُ  ــــتَ ــــفْ يُ ــــا  مَ ي،  ـــــدِ ـــــعْ بَ ـــمْ  ـــيْـــكُ ـــلَ عَ ـــــــافُ  خَ أَ ــــا  ــــمَّ مِ «إِنَّ   : ـــــالَ ـــــقَ فَ  ، ـــــهُ لَ ـــــوْ حَ
؟  ـــرِّ ـــالـــشَّ بِ ــــرُ  ــــيْ ــــخَ لْ ا ــــي  تِ ــــأْ يَ وَ  أَ  : ــــــلٌ جُ رَ ــــالَ  ــــقَ فَ ــــا»  ــــتِــــهَ يــــنَ زِ وَ ــــا  ــــيَ نْ لــــدُّ ا ةِ  ـــــــرَ هْ زَ ـــــنْ  مِ
ـــا  : مَ ـــــهُ ـــيـــلَ لَ ـــقِ فَ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص،  لــــلَّ ــــــولُ ا سُ ــــنْــــهُ رَ ـــتَ عَ ـــكَ ـــسَ فَ  : ــــــالَ ! قَ ــــهِ لــــلَّ ــــولَ ا سُ ــــا رَ يَ
لُ  ـــنْـــزَ يُ ــــهُ  نَّ أَ ــــنَــــا  يْ أَ رَ وَ  : ــــالَ قَ ؟  ـــكَ ـــمُ ـــلِّ ـــكَ يُ ال  وَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ ـــــولَ  سُ رَ ـــمُ  ـــلِّ ـــكَ تُ ـــكَ  نُ ـــأْ شَ
؟»  ـلُ ــائـِ ا الــسَّ ـــذَ يـــنَ هَ : «أَ ــــالَ قَ وَ  ،(١ ) ـــاءَ ـــضَ حَ ـهُ الـــرُّ ــنـْ ــحُ عَ ــسَ ــمْ يَ ـــاقَ  فَ ـــأَ فَ  ! ــيْــهِ ــلَ عَ
ــبِــتُ  ــنْ يُ ــا  ــمَّ مِ إِنَّ  وَ  ، ــرِّ ـالــشَّ بـِ ــيْــرُ  لْــخَ ا تِـــي  ـــأْ يَ الَ  ــــهُ  نَّ «إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ  - هُ  ـــدَ ـــمِ حَ ـــهُ  نَّ ـــأَ كَ وَ  -
ا  إِذَ ــتَّــى  حَ  ، ــتْ ــلَ كَ أَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ  ،(٣ ) ــرِ ــضِ لْــخَ ا ــةَ  ــلَ آكِ إِال   ،(٢ ) ـــلِـــمُّ يُ وْ  أَ ــلُ  ــتُ ــقْ يَ بِــيــعُ  الــرَّ
 ، ــالَــتْ بَ ٥)، وَ ) ــطَــتْ ــلَ ــثَ فَ  ، ــسِ ــمْ الــشَّ ــيْــنَ  ــتْ عَ ــلَ ــبَ ــقْ ــتَ اسْ ــا(٤)،  ــاهَ تَ ــرَ ــاصِ تْ خَ ــتَــألَ امْ

أي العرق الكثير.  (١)
إذا قاربه ودنا منه.  (٢)

ضروب من النبات وليس من أحرار البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول.  (٣)
وهما جانبا البطن.  (٤)

ا. إذا ألقى البعير رجيعه سهالً رقيقً  (٥)

الكلمة السابعة والثالثون



٢٣٨
 : ــوَ هُ ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ا ــبُ  ــاحِ صَ ــمَ  نِــعْ وَ  ، ــوٌ ــلْ حُ ــرٌ  ــضِ خَ ــالَ  ــمَ لْ ا ا  ـــذَ هَ إِنَّ  وَ ؛  ــتْ ــعَ تَ رَ ــمَّ  ثُ
ــــالَ  قَ ـــا  ـــمَ كَ وْ  (أَ ـــبِـــيـــلِ  الـــسَّ ــــــنَ  بْ ا وَ  ، ــيـــمَ ـــتـِ ـــيَ لْ ا وَ  ، ـــيـــنَ ـــكِ ـــسْ ـــمِ لْ ا ـــنْـــهُ  مِ ــــى  ــــطَ عْ أَ ـــنْ  ــمَ لـِ
الَ  وَ ــلُ  كُ ــأْ يَ ي  ــذِ ــالَّ كَ ــانَ  كَ  ، ــهِ ــقِّ حَ ــرِ  ــيْ بِــغَ هُ  ــذُ خُ ــأْ يَ ــنْ  مَ ـــهُ  نَّ إِ وَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص)؛  ولُ  سُ رَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ا  ــيــدً ــهِ شَ ــيْــهِ  ــلَ ــونُ عَ ــكُ يَ ، وَ ــبَــعُ ــشْ يَ
هٍ  ــــرَ قــــال الـــحـــافـــظ ابــــن رجـــــب: فـــهـــذا مـــثـــل مـــن يـــأخـــذ مـــن الـــدنـــيـــا بِــــشَ
ـــتْ لــه، ال بــقــلــيــل يــقــنــع وال بــكــثــيــر يــشــبــع، وال  وجـــوع نــفــس مــن حــيــث الحَ
يــحــلــل وال يــحــرم، بــل الــحــالل عــنــده: مــا حــل بــيــده وقــدر عــلــيــه، والــحــرام 
ورسوله  اللَّه  مال  في  المتخوض  هو  فهذا  عنه،  وعجز  منه  منع  ما  عنده: 
على  تنبيه  هــذا  وفــي  الــقــيــامــة؛  يــوم  الــنــار  إال  لــه  ولــيــس  نــفــســه،  شــاءت  فيما 
ومال  الربا،  كمال  أكلها:  م  المحرَّ األموال  في  الدنيا  من  ض  تخوَّ من  أن 
ذلك،  وغير  البيوع،  في  والغش  والسرقة،  المغصوب،  والمال  األيتام، 
ويتلذذون  الدنيا،  فــي  أهلها  بها  يتوسع  أشبهها:  ومــا  األمــوال  هــذه  فكل 
بــهــا، ويــتــوصــلــون بــهــا إلــى لـــذات الــدنــيــا وشــهــواتــهــا؛ ثــم يــنــقــلــب ذلــك بعد 
ا مـــن جـــمـــر جــهــنــم فـــي بـــطـــونـــهـــم، فـــمـــا تـــفـــي لــذتــهــا  مـــوتـــهـــم، فــتــصــيــر جـــمـــرً

الشاعر:  قال  بتبعتها، 
ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــهَ تَ ــذَّ ــــــالَ لَ ـــن نَ ةُُ مـــمَّ ــــــذاذَ ـــنَـــى الــــــلَّ ـــفْ ـــارُتَ ــــــمُ والـــعَ ثْ ــى اإلِ ــقَ ــبْ ـــرامِ وَ يَ ــــنَ الـــحَ مِ
ـــتِـــهـــا ـــبَّ ـــغَ ـــــــوءٍ مــــن مَ ــــــبُ سُ ــــــواقِ ـــى عَ ـــبـــقَ هـــا الـــنـــارُتَ ـــدِ ـــعْ ــــن بَ ةٍ مِ ــــــذَّ ـــيْـــرَ فِــــي لَ الَ خَ

غير  فــي  ويــضــعــهــا  حقها  بغير  الــدنــيــا  يــأخــذ  مــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  شــبَّــه  فــلــهــذا 
أكله،  من  بطونها  تنتفخ  حتى  الربيع  خضراء  من  الراعية  بالبهائم  حقها: 

صحيح مسلم ص ٤٠٣ برقم ١٠٥٢، وصحيح البخاري ص ١٢٣٤ برقم ٦٤٢٧.  (١)

٢٣٨ÌŞ◊j~€÷]<‹„â˘]<‹”u<IOS



٢٣٩
فــإمــا أن يــقــتــلــهــا وإمـــا أن يــقــارب قــتــلــهــا، فــكــذلــك مــن أخـــذ الــدنــيــا مــن غير 
وديــنــه،  قلبه  بــه  فيموت  ذلــك  يقتله  فقد  وجــهــهــا،  غير  فــي  ووضــعــهــا  حقها 
ومـــن مـــات عــلــى ذلـــك مــن غــيــر تــوبــة مــنــه وإصــــالح حــالــه، فــيــســتــحــق الــنــار 

. هـ ا  بعمله(١). 
ومــــمــــا يــــالحــــظ فــــي هــــــذه األيـــــــــام: انــــكــــبــــاب كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس عــلــى 
الـــمـــســـاهـــمـــات الـــمـــشـــبـــوهـــة والـــمـــحـــرمـــة، وهــــــذا مــــصــــداق قـــــول الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص 
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري  رواه  الــــــذي  الــــحــــديــــث -  فــــي 
 : الَ المَ ذَ  أَخَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْمَ بَالِي  يُ الَ   ، انٌ مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِيَنَّ  «لَيَأْ هريرةگ -: 

؟!»(٢). امٍ رَ نْ حَ مْ مِ لٍ أَ الَ مِن حَ أَ
عــــيــــاضگ:  بــــن  كـــعـــب  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ورو
»(٣)؛ وهـــذه  ـــــالُ ـــــمَ ـــتِـــي الْ مَّ ـــةُ أُ ـــنَ فِـــتْ ، وَ ـــةً ـــنَ ـــــةٍ فِـــتْ مَّ ـــلِّ أُ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «إِنَّ لِـــكُ

أقسام:  ثالثة  إلى  تنقسم  الشركات 
أنــشــطــتــهــا  مــــن  ولـــيـــس  الـــمـــبـــاحـــة،  األعــــمــــال  ذات  الــــشــــركــــات   : أوالً
العقار  تــجــارة  ســواء  والــتــجــارة:  بالصناعة  تعمل  بــل  م،  الــمــحــرَّ االســتــثــمــار 
بالربا،  تُقرِض  وال  تقتَرِض  فال  م؛  بمحرَّ تتعامل  وال  النقل،  أو  الزراعة  أو 
أرباحها  تستثمر  وال  ربوية،  فوائد  لها  تُعطي  بنوك  في  أرباحها  تُودِع  وال 

الجواز. فيها  األصل  فهذه  م،  محرَّ في 
مـــة: كــالــبــنــوك الـــربـــويـــة، أو  ـــا: الـــشـــركـــات ذات األعـــمـــال الـــمـــحـــرَّ ثـــانـــيً

لطائف المعارف ص ٥٣١ .  (١)
ص ٣٩٣ برقم ٢٠٨٣.  (٢)

ص ٣٨٥ برقم ٢٣٣٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.  (٣)



٢٤٠
يكون  بحيث  بــالــخــنــزيــر،  الــتــجــارة  أو  الــطــرب،  آالت  أو  الــخــمــور،  صــنــاعــة 
ــا، فــهــذا الــنــوع ال يــتــنــازع مــســلــم فــي حــرمــتــه؛ جــاء في  مً أصــل إنــشــائِــهــا مــحــرَّ
في  اإلســهــام  حــرمــة  فــي  خــالف  ال  بــأنــه  اإلســالمــي:  الفقهي  المجمع  قــرار 
مات،  محرَّ إنتاج  أو  بالربا،  كالتعامل  م:  محرَّ األساسي  غرضها  شركات، 

بها(١). متاجرة  أو 
الــثــالــث: الــشــركــات ذات األعـــمـــال الــمــشــروعــة، وأنــشــئــت مــن أجــل 
االســتــثــمــار فـــي األشـــيـــاء الــمــبــاحــة: كــصــنــاعــة الــحــديــد والـــــورق والـــزيـــت، 
ــا:  والــنــقــل وتـــجـــارة األراضـــــي وغـــيـــرهـــا، إال أنـــهـــا تــتــعــامــل بـــالـــحـــرام أحــيــانً
كــاإليــداع فــي الــبــنــوك وأخـــذ الــفــائــدة مــنــهــا، أو أن تــجــعــل مــن ضــمــن رأس 
مــالــهــا االقــــتــــراض بــالــربــا أو اإلقــــــراض، فــتــضــم هــــذه األربـــــاح إلــــى أربــــاح 
مــســاهــمــيــهــا، وهــــذه الـــشـــركـــات هـــي الـــتـــي اشــتــهــرت بــيــن الـــنـــاس بــاألســهــم 
الــمــخــتــلــطــة، أي اخــتــلــط فــيــهــا الـــحـــالل والـــحـــرام، وفــيــهــا خـــالف بــيــن أهــل 
يقول  مــن  ومنهم  معينة،  ضــوابــط  وفــق  بــالــجــواز  يــقــول  مــن  فمنهم   ، العلم 

العلماء. غالب  قول  وهو  بالتحريم: 
والتي  المختلطة،  الشركات  أسهم  عــن  الدائمة  اللجنة  سئلت  فقد 
تقع  ولكنها  غيرها،  أو  الــتــجــارة  أو  الــخــدمــات  أو  الصناعة  عملها  أســاس 
تقترض  أو  البنوك،  في  أموالها  فوائض  تضع  كأن  شرعية:  مخالفات  في 
مــن الــبــنــوك، أو غــيــر ذلـــك مــن الــمــخــالــفــات؛ فــأجــابــت الــلــجــنــة بــالــتــحــريــم: 

 8  7  ﴿ تعالى:  قــال  الــربــا،  بتحريم  والسنة  الكتاب  مــن  األدلــة  لعموم 
في دورته الرابعة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت في ١٤١٥/٨/٢٠هـ.  (١)
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٢٤١
 Ä  Ã Â  Á  À  ¿﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،﴾  S  < ;  :  9

األدلة(١).  من  ذلك  وغير  ﴾ [المائدة] .   Ñ  É È  Ç  Æ  Å
البخاري   رو الشبهات؛  عــن  يبتعد  وأن  يــتــورع  أن  المسلم  وعلى 
لَ  الَ الْحَ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  بشيرک:  بن  النعمان  حديث  من  ومسلم 
نِ  مَ فَ  ، النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ نَّ  هُ لَمُ عْ يَ الَ  اتٌ  تَبِهَ شْ مُ ا  مَ يْنَهُ بَ وَ  ، يِّنٌ بَ امَ  رَ الْحَ إِنَّ  وَ يِّنٌ  بَ
ـــعَ فِــي  قَ ــاتِ وَ ــهَ ــبُ ـــعَ فِــي الــشُّ قَ ـــنْ وَ مَ ، وَ ـــهِ ضِ ـــرْ عِ ِــهِ وَ يــن أَ لِــدِ ــرَ ــبْ ــتَ ــاتِ اسْ ــهَ ــبُ ــى الــشُّ ــقَ اتَّ
لِّ  لِكُ إِنَّ  وَ الَ  أَ  ، فِيهِ عَ  تَ رْ يَ نْ  أَ كُ  يُوشِ ى  مَ الْحِ لَ  ــوْ حَ ى  عَ رْ يَ اعِي  الرَّ كَ  : امِ ــرَ الْــحَ

 .(٢)« هُ مُ ارِ حَ مَ هِ  اللَّ ى  مَ حِ إِنَّ  وَ الَ  أَ ى،  مً حِ لِكٍ  مَ
ورو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث كــعــب بـــن عـــجـــرةگ: أن 
 ، ــتٍ ــحْ ــنْ سُ ــبَــتَ مِ ــمٌ نَ ــحْ ــو لَ بُ ــرْ ـــهُ الَ يَ ، إِنَّ ةَ ــرَ ــجْ ــنَ عُ ــبَ بْ ــعْ ــا كَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «يَ

 .(٣)« بِهِ لَى  وْ أَ النَّارُ  انَتِ  كَ إِالَّ 
كـــان  مـــــدعـــــم،  لـــــه  يــــقــــال  ا  عـــــبـــــدً أن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ورو
مـــع الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، واســتــشــهــد فـــي غــــزوة خــيــبــر، أصـــابـــه ســهــم طـــائـــش، فــقــال 
هِ،  ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ ــالَّ وَ الــصــحــابــة: هنيئًا لــه الــشــهــادة! فــقــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «كَ
 ، ــمُ ــاسِ ــقَ ــمَ ــا الْ ــهَ ــبْ ــصِ ـــمْ تُ ، لَ ــانـِـمِ ــغَ ـــنَ الْــمَ ــرَ مِ ــبَ ــيْ مَ خَ ــــوْ ـــا يَ هَ ـــذَ خَ ــةَ الَّــتـِـي أَ ــلَ ــمْ إِنَّ الــشَّ

ا»(٤). ارً نَ يْهِ  لَ عَ تَعِلُ  لَتَشْ
فتاو اللجنة الدائمة (٤٠٨/١٣) رقم (٨٧١٥).  (١)

ص ٣٨٨ برقم ٢٠٥١، وصحيح مسلم ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩ - واللفظ له - .  (٢)
قطعة من حديث ص ١٢١ برقم ٦١٤، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن   (٣)

الترمذي (١٨٩/١) برقم ٥٠١ .
قطعة من حديث ص ١٢٧٩ برقم ٦٧٠٧.  (٤)



٢٤٢
وهـــذه الــشــمــلــة عــبــاءة قــيــمــتــهــا دراهــــم مـــعـــدودة، ومـــع ذلـــك لــم يسلم 

الحرام (١). المال  أكل  عقوبة  من  صاحبها 
سواك. عمن  بفضلك  وأغننا  حرامك،  عن  بحاللك  اكفنا  اللَّهم 

ــهــم وبــحــمــدك، أشــهــد أن ال إلـــه إال أنـــت، أســتــغــفــرك  وســبــحــانــك الــلَّ
إليك. وأتوب 

انظر: األسهم المختلطة/ للشيخ صالح التميمي حفظه اللَّه.  (١)

٢٤٢ÌŞ◊j~€÷]<‹„â˘]<‹”u<IOS



٢٤٣

الكلمة الثامنة والثالثون

Ìv÷^í÷] <ÌœÜ÷]

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

ــل عـــلـــى حـــب مــخــالــطــة اآلخــــريــــن، وأن يــتــخــذ لــه  ـــبـِ فــــإن اإلنــــســــان جُ
خــــــراه، والـــنـــاس مــتــفــاوتــون فــي  ــا يــعــيــنــه عــلــى مــصــالــحــه فـــي دنـــيـــاه وأُ جــلــيــسً
وصداقته،  بصحبته  نتفع  يُ الذي  الفاضل  الخيِّر  فمنهم  وأخالقهم؛  دينهم 

ومعاشرته. بصداقته  ر  يتضرَّ الذي  السيِّىء  ومنهم 
تعالى:  قــال  واآلخـــرة،  الــدنــيــا  فــي  وبــركــة  خير  الصالحين  ومصاحبة 

﴾ [الزخرف] .  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
ومــصــاحــبــة جــلــســاء الــســوء حــســرة ونــدامــة يــوم الــقــيــامــة، قــال تــعــالــى: 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

﴾ [الفرقان] .  §  ¦  ¥  ¤  £
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي مــوســى األشـــعـــريگ: 
ــكِ  ــسْ ــمِ ــلِ الْ ــامِ ــحَ : كَ ءِ ـــوْ الـــسَّ ــالِــحِ وَ ــلِــيــسِ الــصَّ ــجَ ــلُ الْ ــثَ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ
 ، ــهُ ــنْ مِ ــاعَ  ــتَ ــبْ تَ نْ  أَ ــــا  إِمَّ وَ  ، ــكَ يَ ــذِ ــحْ يُ نْ  أَ ـــا  إِمَّ  : ــكِ ــسْ الْــمِ ــلُ  ــامِ ــحَ فَ ؛  ــيــرِ ــكِ الْ ـــافِـــخِ  نَ وَ
ــا  إِمَّ وَ  ، ــكَ ثِــيَــابَ قَ  ــرِ ــحْ يُ نْ  أَ ــا  إِمَّ  : الْكِيرِ ــافِــخُ  نَ وَ ؛  يِّبَةً طَ ــا  يــحً رِ ــنْــهُ  مِ ــدَ  ــجِ تَ نْ  أَ ــا  إِمَّ وَ

الكلمة الثامنة والثالثون



٢٤٤
.(١)« بِيثَةً خَ ا  يحً رِ دَ  تَجِ نْ  أَ

النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
.(٢)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ أَحَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ دِينِ  لَى  عَ لُ  جُ «الرَّ قال: 

وسيرته  وطريقته  صاحبه  عــادة  على  أي   :« ــلِــيــلِــهِ خَ يــنِ  دِ ــى  ــلَ «عَ قــولــه: 
ــهُ  ــلَ ــالَ فــلــيــنــظــر أي: يــتــأمــل ويــتــدبــر مــن يــخــالــل، فــمــن رضـــي ديــنــه وخــلــقــه خَ

 .(٣) سراقة  الطباع  فإن  تجنَّبَهُ  ال  ومن 
الشاعر: قال 

ينِهِ رِ قَ نْ  عَ ــلْ  سَ وَ َتْسأَلْ  الَ  ءِ  المرْ نِ  يعَ ــــدِ ــــتَ ــــقْ نِ يَ ـــــارَ ـــــقَ يــــــنٍ بـــــالـــــمُ ــــــرِ ـــــلُّ قَ ـــــكُ فَ
واألرواح  وجـــلـــيـــســـه،  بـــصـــاحـــبـــه  الــــتــــأثــــر  عـــلـــى  مـــجـــبـــول  واإلنــــــســــــان 
أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو مــجــنــدة؛  جــنــود 
ا  نْهَ مِ فَ  ارَ عَ تَ ا  مَ فَ  ، ةٌ نَّدَ جَ مُ نُودٌ  جُ احُ  وَ «األَرْ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ: 

 .(٤)« تَلَفَ اخْ ا  نْهَ مِ رَ  نَاكَ تَ ا  مَ وَ  ، تَلَفَ ائْ
المبتدأ،  في  الشقاوة  أو  السعادة  من  عليه  اللَّه  خلقها  ما  هو  وتألفها 
الــدنــيــا  فـــي  األجــــســــاد  تـــالقـــت  فـــــإذا  مــتــقــابــلــيــن،  قــســمــيــن  األرواح  وكـــانـــت 
األخيار،  إلى  األخيار  فيميل  عليه،  خلقت  ما  بحسب  واختلفت  ائتلفت 

ص ١٠٩١ برقم ٥٥٣٤، وصحيح مسلم ص ١٠٥٥ برقم ٢٦٢٨.  (١)
ص ٣٩٠ برقم ٢٣٧٨، وحسنه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة (٦٣٣/١) برقم   (٢)

.٩٢٧
عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٣/١٣) .  (٣)

ا ، وصحيح مسلم ص ١٠٥٧ برقم ٢٦٣٨ عن أبي هريرة. ص ٦٣٦ برقم ٣٣٣٦ تعليقً  (٤)

٢٤٤Ìv÷^í÷]<ÌœÜ÷]<IOT



٢٤٥
األشرار(١).  إلى  واألشرار 

الصالحين: مجالسة  ثمرات  ومن 
قال  والــذنــوب،  المعاصي  عن  والبعد  الطاعات  على  اإلعانة   : أوالً

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى: 
﴾ [العصر] .  1  0  /  .  -  ,

تعالى:  قال  الطاعات،  في  والتنافس  الخيرات  إلى  المسارعة  ثانيًا: 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ﴿

﴾ [آل عمران] .  -  ,
 g  f e d  c  b  a  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 o  n  m  l  k  j  i  h
 ﴾  |  {  z  y  x  w v  u  t  s r  q  p

[التوبة] .
[المطففين] .  ﴾  ¸  ¶  μ  ´  ³  ﴿ تعالى:  وقال 

مجالستهم،  بــركــة  تشمله  جالسهم  مــن  فــإن  المجالسة،  بــركــة  ثــالــثًــا: 
ـــا مــبــلــغــهــم، كــمــا  ويــعــمــه الــخــيــر الـــحـــاصـــل لـــهـــم، وإن لـــم يــكــن عــمــلــه بـــالـــغً
دل عــلــى ذلــــك: مـــا أخـــرجـــه الــشــيــخــان مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن 
ــــلَ  هْ ــونَ أَ ــسُ ــتَــمِ ــلْ ، يَ قِ ــــرُ ـــونَ فِـــي الــــطُّ ـــوفُ ـــطُ ـــةً يَ ـــالئِـــكَ ـــهِ مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «إِنَّ لـــلَّ
 « ــمْ ــتِــكُ ــاجَ ــوا إِلَـــى حَ ــمُّ ــلُ ا: هَ وْ ـــنَـــادَ ، تَ ــهَ ونَ الــلَّ ـــرُ كُ ـــذْ ــا يَ مً ــوْ وا قَ ــــدُ جَ ا وَ ـــإِذَ ، فَ ــرِ كْ الــذِّ

عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٤/١٣) .  (١)



٢٤٦
 : ــالَ ، قَ ــمْ ــهُ تُ لَ ــرْ ــفَ ــدْ غَ ــي قَ نِّ ــمْ أَ كُ ــدُ ــهِ ــأُشْ : فَ ــهُ ــولُ الــلَّ ــقُ ــيَ وفــي آخــر الــحــديــث: «فَ
 : الَ قَ  ، ةٍ اجَ لِحَ اءَ  جَ ا  إِنَّمَ  ، مْ نْهُ مِ لَيْسَ  نٌ  فُالَ مْ  فِيهِ  : ةِ الئِكَ الْمَ نَ  مِ لَكٌ  مَ قُولُ  يَ

 .(١)« مْ هُ لِيسُ جَ مْ  بِهِ قَى  يَشْ الَ  اءُ  لَسَ الْجُ مُ  هُ
الدنيا:  الحياة  هــذه  في  العيش  أحببت  ما  ثــالث،  «لــوال  عمر:  يقول 
ظــمــأ الــهــواجــر، ومــكــابــدة الــســاعــات مــن الــلــيــل، ومــجــالــســة أقــــوام يــنــتــقــون 

التمر». أطايب  ينتقى  كما  الكالم،  أطايب 
وكـــم مــن شــخــص اهـــتـــد، وأصــبــح مــن الــمــحــافــظــيــن عــلــى الــصــالة، 
ثم  ــه،  الــلَّ بفضل  ذلــك:  كــل  الــدعــوة؟!  إلــى  ــه  وتــوجَّ الــســوء،  مجالسة  وتــرك 

الصالحة. الرفقة 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  سعيدگ:  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو

.(٢)« يٌّ قِ تَ إِالَّ  كَ  امَ عَ طَ لْ  أْكُ يَ الَ  وَ نًا،  مِ ؤْ مُ إِالَّ  بْ  احِ تُصَ «الَ  قال: 
الحاجة،  طعام  دون  الدعوة  طعام  في  هذا  جاء  إنما  الخطابي:  قال 

  6    5   4   3    2   1﴿ قــــــال:  ســـبـــحـــانـــه  ــــه  الــــلَّ أن  وذلــــــك 
8﴾ [اإلنـــســـان] ومــعــلــوم أن أســـراءهـــم كــانــوا كـــفـــاراً غــيــر مــؤمــنــيــن    7
وال أتـــقـــيـــاء، وإنـــمـــا حـــــذرگ مـــن صــحــبــة مـــن لـــيـــس بـــتـــقـــي، وزجـــــر عــن 
القلوب(٣). في  والمودة  األلفة  توقع  المطاعمة  فإن  ومؤاكلته،  مخالطته 

كثيرة: وهي  السوء،  أهل  مجالسة  على  المترتبة  اآلثار  ومن 
ص ١٢٣٠ برقم ٦٤٠٨، وصحيح مسلم ص ١٢٣٠ برقم ٢٦٨٩.  (١)

ص ٣٩٢ - ٣٩٣، برقم ٢٣٩٥.  (٢)
عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٣/١٣).  (٣)

٢٤٦Ìv÷^í÷]<ÌœÜ÷]<IOT



٢٤٧
الــمــعــصــيــة،  إلــــى  الـــطـــاعـــة  مـــن  وجــلــيــســه  صـــاحـــبـــه  يـــصـــرف  أنــــه  أوالً : 
ـــــن لــــه عـــمـــل الـــــســـــوء؛ رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حــــديــــث ســعــيــد  ويـــــزيِّ
هُ  ــــــاءَ ، جَ ــــــاةُ فَ ــــــوَ ــــالـِـــبٍ الْ ــــــا طَ بَ تْ أَ ـــــرَ ـــــضَ ــــا حَ ــــمَّ ابــــن الــمــســيــب عــــن أبـــيـــه قـــــال: لَ
 ، ةِ يرَ غِ مُ الْ بْنِ  يَّةَ  مَ أُ بِي  أَ بْنَ  هِ  اللَّ بْدَ عَ وَ لٍ  هْ جَ ا  بَ أَ هُ  نْدَ عِ دَ  جَ فَوَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ
ــا  ــكَ بِــهَ ــدُ لَ ــهَ شْ ــةً أَ ــلِــمَ ، كَ ــهُ ـــهَ إِالَّ الــلَّ : الَ إِلَ ـــلْ ــمِّ قُ ــا عَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ
ــبُ  غَ ــرْ تَ أَ  ، ــالِــبٍ طَ ــا  بَ أَ ا  يَ  : ــيَّــةَ مَ أُ بِــي  أَ ــنُ  بْ هِ  اللَّ ــبْــدُ  عَ وَ لٍ  هْ جَ ــو  بُ أَ الَ  قَ فَ »؛  ــهِ الــلَّ نْدَ  عِ
ــيــدُ  ــعِ يُ ، وَ ــيْــهِ ــلَ ــا عَ ــهَ ضُ ــرِ ــعْ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ لْ رَ ــزَ ــمْ يَ ــلَ ؟ فَ ــلِــبِ ــطَّ ــمُ ــدِ الْ ــبْ ــةِ عَ ــلَّ ــنْ مِ عَ
بْدِ  عَ ــةِ  ــلَّ مِ لَى  عَ ــوَ  هُ  : مْ هُ لَّمَ كَ ــا  مَ ــرَ  آخِ ــالِــبٍ  طَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ تَّى  حَ  ، ــةَ ــالَ ــقَ ــمَ الْ ــكَ  تِــلْ ــهُ  لَ
ـــا  مَ «أَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ الــلَّ إِالَّ  ـــهَ  إِلَ الَ   : ـــولَ ـــقُ يَ نْ  أَ ــــى  بَ أَ وَ  ، ــلِــبِ ــطَّ ــمُ الْ

 5  4  3  ﴿ ڬ:  هُ لَ اللَّ نْزَ أَ فَ »؛  ــنْــكَ عَ ــهَ  نْ أُ ــمْ  لَ ــا  مَ لَــكَ  نَّ  ــرَ ــفِ ــغْ ــتَ َسْ ألَ ــهِ  الــلَّ وَ
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
فِــي  ــى  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ لَ  ــــزَ نْ أَ وَ G﴾ [الــتــوبــة]،   F  E  D  C  B

 e    d  c  b  a  `  _﴿ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص:  الـــلَّ ـــولِ  سُ لِـــرَ ـــالَ  ـــقَ فَ ـــالِـــبٍ  طَ ـــي  بِ أَ
[القصص] (١).   ﴾m  l  k  j  i h  g  f

ــه تــعــالــى فــيــهــا، بل  ــا: أن غــالــب مــجــالــس أهــل الــفــســق ال يــذكــر الــلَّ ثــانــيً
ــعــصــى جـــلَّ وعـــال، فــتــكــون حــســرة ونــدامــة عــلــى أصــحــابــهــا يـــوم الــقــيــامــة .  يُ
قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  سننه  فــي  الترمذي   رو
، إِالَّ  ــمْ ــبِــيِّــهِ ــلَــى نَ ــوا عَ ــلُّ ــصَ ــمْ يُ لَ ، وَ ــهَ فِــيــهِ وا الــلَّ ــرُ كُ ــذْ ــمْ يَ ا لَ لِسً جْ مٌ مَ ــوْ ــسَ قَ ــلَ ــا جَ «مَ
صحيح البخاري (٦٢/٣، ٦٣ ) برقم (٣٨٨٤)، وصحيح مسلم (٥٤/١) برقم (٢٤)   (١)

- واللفظ له -.



٢٤٨
 .(٢)« مْ لَهُ رَ  فَ غَ اءَ  شَ إِنْ  وَ  ، مْ بَهُ ذَّ عَ اءَ  شَ إِنْ  فَ (١)؛  ةً تِرَ مْ  يْهِ لَ عَ انَ  كَ

: الشافعي  قال 
ـــدتـــي حْ ـــوِِ ـــيـــا فَ ـــقِ ـــــال تَ ـــــــدْ خِ ـــــمْ أَجِ ــــــرهُإذا لَ ــــــاشِ يٍّ أُعَ ـــــــــوِ ألـــــــذُّ وأشــــهــــى مــــن غَ
ـــنـــاً ةِ آمِ ــــادَ ــــبَ ي لــــلــــعِ ــــــــــدِ حْ ـــــــسُ وَ ـــــــلِ أَجْ هوَ ــــــــــاذِرُ ـــيـــسٍ أُحَ ـــلِ ــــــنْ جَ ـــنِـــي مِ ـــيْ ــــــــرُّ لِـــعَ أَقَ

في  الــوقــوع  في  مماثلته  إلــى  جليسه  يدعو  السوء  الجليس  أن  ثالثًا: 
في  التقصير  عليه  ن  ويــهــوِّ قلبه،  فــي  المعصية  وقــع  ويخفِّف  مــات،  الــمــحــرَّ
زنى  لو  الزانية  «ودَّت  عفانگ:  بن  عثمان  المؤمنين  أمير  قال  الطاعة، 

كلهن». النساء 
وجــلــيــس الـــســـوء يــنــصــرف عـــن صــاحــبــه عــنــد أدنــــى خـــالف أو فـــوات 
ـــه بـــن الــمــعــتــز:  مــصــلــحــة، بـــل وتــحــصــل الــبــغــضــاء بــعــد ذلـــــك، قــــال عـــبـــدالـــلَّ

النعمة. مع  ويقبلون  النكبة،  عند  ينصرفون  السوء  إخوان 
لـــــذا أنــــصــــح إخـــــوانـــــي بـــإلـــحـــاق أبـــنـــائـــهـــم بـــحـــلـــقـــات تـــحـــفـــيـــظ الــــقــــرآن 
الشاب  فيها  يقضي  مفيدة:  برامج  وعندهم  صالحة،  رفقة  فهي  الكريم، 
وصلى اللَّه  العالمين،  رب  للَّه  والحمد  السوء.  جلساء  عن  وتُبعده  وقته، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم 

أي حسرة وندامة.  (١)
ص ٥٣٥ برقم ٣٣٨٠ ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)

٢٤٨Ìv÷^í÷]<ÌœÜ÷]<IOT



٢٤٩

الكلمة التاسعة والثالثون

ÿœ√÷] <Ì€√fi

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

ـــه عــلــى عـــبـــاده: نــعــمــة الــعــقــل، فــلــوال الــعــقــل  فـــإن مـــن أفــضــل نــعــم الـــلَّ
لـــمـــا عــــرف اإلنــــســــان ديــــن اإلســـــــالم، والــــنــــبــــوة، والـــخـــيـــر والــــشــــر، والـــحـــق 

 c  b  a  `  _  ﴿ تعالى:  قال  والمنكر،  والمعروف  والباطل، 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e d
ــل بــنــي آدم عــلــى غــيــرهــم من  ــه تــعــالــى فــضَّ p﴾ [اإلســــراء] . فــالــلَّ  o

العقل. بهذا  والنباتات  والحيوانات،  الجمادات، 
 Z  Y﴿ :- ــا عــبــاده أصــحــاب الــعــقــول الــســلــيــمــة قــال تــعــالــى - مــادحً
 ﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
األشياء  تدرك  التي  الزكية  التامة  العقول  أي  كثير:  ابن  قال  عمران] .  [آل 
الذين  يعقلون،  ال  الذين  البكم  كالصم  وليسوا  جلياتها،  على  بحقائقها 

 4  3  2  1  0  /  .  -  ﴿ فـــيـــهـــم:  ــــه  الــــلَّ قــــــال 
 ﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9 8  7  6  5

[يوسف](١).
تفسير ابن كثير (٢٩٥/٣).  (١)

الكلمة التاسعة والثالثون



٢٥٠
 r q ﴿ :وقد ذم اللَّه تعالى أصحاب العقول الغافلة عن دينه، فقال

z y x w v u t s } |﴾ [األنفال] .
 *  )  ( '  &  %  $  #  "  ! وقال تعالى: ﴿ 
 ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

B﴾ [األعراف] . A  @  ?  > =  <
عن  ويبعده  الخير  إلى  يقوده  الذي  السليم  العقل  اإلنسان  دَ  قَ فَ فإذا 
إنها  بــل  شــيــئًــا،  تعقل  وال  وتــشــرب  تــأكــل  الــتــي  كالبهيمة  أصــبــح  فقد  الــشــر، 
خــيــر مــنــه: كــمــا فــي اآليـــة الــكــريــمــة الــســابــقــة، رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك 
بُّ  يُحِ يمٌ  رِ كَ هَ  اللَّ «إنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  سعدگ:  بن  سهل  حديث  من 
ـــا»(١) أي: دنــيــئــهــا و  ـــهَ ـــافَ ـــفـــسَ هُ سِ ــــكــــرَ يَ ، وَ قِ ـــالِـــيَ األَخــــــالَ ـــعَ ـــبُّ مَ ـــحِ يُ ، وَ مَ ــــرَ الــــكَ

. خسيسها
قـــال ابـــن حــبــان: وإن مــحــبــة الــمــرء الــمــكــارم مــن األخــــالق وكــراهــتــه 
ســفــســافــهــا هـــو نــفــس الــعــقــل، فــالــعــقــل بـــه يـــكـــون الـــحـــظ، ويـــؤنـــس الــغــربــة، 
ويــنــفــي الــفــاقــة، وال مـــال أفــضــل مــنــه، وال يــتــم ديـــن أحـــد حــتــى يــتــم عــقــلــه، 
ـــة  ومـــطـــيَّ الــــقــــلــــوب،  دواء  وهـــــو   ، لـــعـــبـــاده  ــــه  الــــلَّ مــــواهــــب  أفـــضـــل  مــــن  وهـــــو 
في  وعــدتــه  الــدنــيــا،  فــي  الــمــؤمــن  وتــاج  اآلخـــرة،  حــراثــة  وبــذر  المجتهدين، 
يرفعه  المال  وال  عزا،  السلطان  يزده  لم  العقلَ  مَ  دِ عُ ومن  النوائب؛  وقوع 

. هـ ا  دنياه(٢).  لذة  من  يجد  ما  أخراه  عن  أغفله  لمن  عقل  وال  ا،  قدرً
برقم  الــصــغــيــر» (٣٨٤/١)  الــجــامــع  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه   ،(٦٤/١)  (١)

.١٨٨٩
روضة العقالء ونزهة الفضالء/ ص ١٦ - ١٩، باختصار.  (٢)

٢٥٠ÿœ√÷]<Ì€√fi<IOU



٢٥١
الشاعر: قال 

ـــهُ ـــلُ ـــقْ ءِ عَ ـــرْ ـــه لـــلـــمَ ـــســـم الـــلَّ ــــــلُ قَ ــــــضَ أَفْ ــهُوَ ــقــاربُ ـــراتِ شـــيءٌ يُ ـــيْ ـــنَ الـــخَ فــلــيــسَ مِ
ـــهُ ـــلَ ـــقْ عَ لـــلـــمـــرءِ  ـــنُ  ـــمَ الـــرحْ ــــلَ  ــــمَ أَكْ ــهُإِذا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــهُ ومــآربُ قُ ـــــــالَ ـــتْ أَخْ ــــ ـــلَ ـــمُ فـــقـــدْ كَ

: الشاعر  وقال 
ــــا ــــنَ يــــنُ ــــزَ ــــــسَ الـــــجـــــمـــــالُ بـــــــأثـــــــوابٍ تُ ــــــيْ واألَدَبِلَ ــلِ  ــقْ ــالُ الــعَ ــمَ جَ ــالَ  ــمَ إِنَ الــجَ

العاقل؟ هو  ومن  العقل؟  هو  ما  قائل:  يقول  قد 
باجتناب  والــعــلــم  الــصــواب  بسلوك  المعرفة  على  يقع  اســم  الــعــقــل: 
ــا، ثــم لبيبًا  ــا ثــم أريــبً الــخــطــأ، فـــإذا كــان الــمــرء فــي أول درجــاتــه يــســمــى أديــبً

 5  4  3  2  1﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  كثير  ابن  قال  (١)؛  عاقالً ثم 
ال  إنــه  ويــقــال:  وحــلــمــه،  فهمه  وكــمــل  عقله،  تناهى  أي:   ﴾  R  7  6

األربعين(٢). ابن  عليه  يكون  عما  غالبًا  يتغير 
قــال ابــن حــزم: وحــد الــعــقــل: يــنــطــوي فــيــه فــعــل الــطــاعــات والفضائل 
ــــه تـــعـــالـــى فــــي كـــتـــابـــه أن  واجــــتــــنــــاب الـــمـــعـــاصـــي والــــــرذائــــــل، وقـــــد نـــــصَّ الــــلَّ

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  يــعــقــل،  ال  عـــصـــاه  مـــن 
وحـــد  [الملك] .   ﴾  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
الــحــمــق: اســتــعــمــال الــمــعــاصــي والـــرذائـــل، وهـــو ضــد الــعــقــل، وال واســطــة 

. هـ ا  السخف(٣)  إال  والعقل  الحمق  بين 
روضة العقالء/ البن حبان ص ١٦.  (١)

تفسير ابن كثير (١٥/١٣).  (٢)
األخالق والسير في مداواة النفوس ص٦٥ - ٦٦ بتصرف.  (٣)



٢٥٢
قــيــل البـــن الــمــبــارك: مــا خــيــر مــا أُعــطــي الــرجــل؟ قـــال: غــريــزة عــقــل، 
صالح  أخ  قال:  يكن؟  لم  فإن  قيل:  حسن؛  أدب  قال:  يكن؟  لم  فإن  قيل: 
يــســتــشــيــره، قــيــل: فــإن لــم يــكــن؟ قـــال: صــمــت طــويــل، قــيــل: فــإن لــم يــكــن؟ 

عاجل (١). موت  قال: 
والــــــنــــــاس يــــحــــبــــون الـــــرجـــــل الـــــــذي جــــمــــع بــــيــــن الـــــصـــــالح ورجــــحــــان 
ــه أرجـــح الــنــاس عــقــالً، فــفــي الــجــاهــلــيــة  الــعــقــل، ونــبــيــنــا مــحــمــد بــن عــبــد الــلَّ
لـــم يــســجــد لــصــنــم قــــط، مـــع كــثــرتــهــا وتـــعـــلـــق الـــنـــاس بـــهـــا: لــعــلــمــه أن هـــذه 
عنده،  أموالها  ــودِع  تُ قريش  وكانت  تنفع؛  وال  تضر  ال  جمادات  األصنام 
ويــســتــشــيــرونــه فـــي أمـــورهـــم: لــرجــحــان عــقــلــه وســــداد رأيــــه، وكــــان يــعــتــزل 
البخاري:  صحيح  وفي   . الهداية  ربه  يسأل  حراء  غار  في  ويتعبد  الناس، 
ــمــك، وقــد  ــهِ أن أبــا بــكــر قــال لــزيــد بــن ثــابــت: إنــك رجــل شــاب عــاقــل ال نــتَّ
ــعِ الــقــرآن فــاجــمــعــه، قــال زيــد:  ــبَّ ــتَ ــهملسو هيلع هللا ىلص، فــتَ كــنــت تكتب الــوحــي لــرســول الــلَّ
به  أمرني  مما  علي  أثقل  كان  ما  الجبال،  من  جبل  نقل  لَّفوني  كَ لو  فواللَّه 

القرآن(٢).  جمع  من 
ــكــي أن جــمــاعــة مــن الــنــصــار تــحــدثــوا فــيــمــا بــيــنــهــم، فــقــال قــائــل  وحُ
مــنــهــم: مــا أقـــل عــقــول الــمــســلــمــيــن، يــزعــمــون أن نــبــيــهــم كـــان راعــيــاً لــلــغــنــم، 
فــكــيــف يــصــلــح راعــــي الــغــنــم لــلــنــبــوة ؟! فــقــال لـــه آخـــر مـــن بــيــنــهــم: أمـــا هــم 
فــإذا  البهيم  الــحــيــوان  النبي  يسترعي  بحكمته  فإن اللَّه  مــنــا،  أعــقــل  ــه  فــوالــلَّ
حكمة  الناطق،  الحيوان  رعاية  إلــى  منه  نقله  عليه  والقيام  رعايته  أحسن 

روضة العقالء/ ص ١٧.  (١)
قطعة من حديث ص ٩٩٢ برقم ٤٩٨٦.  (٢)

٢٥٢ÿœ√÷]<Ì€√fi<IOU



٢٥٣
ــه وتــدريــجــاً لــعــبــده، ولــكــن نــحــن جــئــنــا إلـــى مــولــود خـــرج مــن امـــرأة  مــن الــلَّ
يــأكــل ويـــشـــرب ويـــبـــول ويــبــكــي فــقــلــنــا: هـــذا إلــهــنــا الــــذي خــلــق الــســمــاوات 

عنه(١). القوم  فامسك  واألرض 
التنبيهات: بعض  هناك 

  μ ﴿ تعالى:  ــه  الــلَّ قــول  صريح  وهــو  القلب  العقل  محل  إن   : أوالً
    Ä   Ã Â   Á   À        ¿   ¾   ½   ¼   »   º     ¹   ¸   ¶
قــال  [الــحــج].   ﴾Î   Í   Ì     Ë    Ê   É   È   Ç   Æ    Å
الــشــيــخ مــحــمــد الــشــنــقــيــطــي۴: ومـــن الــخــطــأ قـــول الــفــالســفــة: إن محل 
علماء  وعــامــة  المسلمين،  مــن  قليل  ذلــك  فــي  تبعهم  وقــد  الــدمــاغ،  العقل 

 ! الــمــســلــمــيــن أن مــحــل الــعــقــل الـــقـــلـــب، فــمــن ذلــــك: قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿ 
 ﴾B  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "
ال   - الفهم  هو  الذي   - والفقه  يفقهون،  ال  بأنهم  اللَّه  فعابهم  [األعراف] . 
تعالى:  وقــال  القلب،  العقل  محل  أن  على  ذلــك  فــدلَّ  بالعقل،  إال  يكون 

[الحجرات] .  ﴾  {  l k  j  i  h  g  \﴿
فِــي  إِنَّ  وَ الَ  «أَ بــشــيــرک:  بــن  الــنــعــمــان  حــديــث  مــن  الصحيحين  وفــي 
دُ  سَ الْجَ دَ  فَسَ تْ  دَ فَسَ ا  إِذَ وَ  ، هُ لُّ كُ دُ  سَ الْجَ لَحَ  صَ تْ  لَحَ صَ ا  إِذَ  ، ةً غَ ضْ مُ دِ  سَ الْجَ
»(٢). فــــإذا آمـــن الــقــلــب، آمــنــت الــــجــــوارح: بــفــعــل  ــــبُ ــــلْ ــــقَ ـــــيَ الْ هِ : أَال وَ ـــهُ ـــلُّ كُ
داللــة  يــدل  وذلــك  الــبــدن؛  أمــيــر  القلب  ألن  المنهيات،  وتــرك  الــمــأمــورات 
واضــحــة: عــلــى أن الــقــلــب مــا كــان كــذلــك، إال ألنــه مــحــل الــعــقــل الـــذي به 

جامع اآلداب البن القيم (٢١٨/١) من كالم ابن القيم تحقيق اليسري السيد محمد.  (١)
ص ٣٤ برقم ٥٢، وصحيح مسلم ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩.  (٢)



٢٥٤
والفهم(١).  اإلدراك 

سفيه  هو  من  عيه  يدَّ فقد  عاقالً،  يعتبر  العقل  ادَّعى  من  كل  ليس  ثانيًا: 
ــع عــن الــســفــاهــات والــمــعــاصــي  م -: مــن تــرفَّ أو أحــمــق، فــالــعــاقــل- كــمــا تــقــدَّ

ما بنفسه إلى الطاعات ومكارم األخالق. وخوارم المروءة كلها، وسَ
المروءة -:  تعريف  فــي  العلماء  أقـــوال  ذكــر  مــا  بعد   - حــبــان  ابــن  قــال 
الفعال،  من  والمسلمون  اللَّه  يكره  ما  اجتناب  خصلتان:  عندي  والمروءة 
ــه والــمــســلــمــون مــن الــخــصــال، واســتــعــمــالــهــمــا هو  واســتــعــمــال مــا يــحــب الــلَّ

عقله(٢). المرء  مروءة  إن  األثر:  في  ورد  وقد  نفسه،  العقل 
ثــالــثًــا: قــد يــكــون اإلنـــســـان ذكـــيـــا، ولــكــنــه لــيــس بــعــاقــل؛ فــالــذكــاء: هــو 

ينبغي. ال  ما  فعل  عن  اإلنسان  حجز  ما  والعقل:  والفهم،  البديهة  سرعة 
ـــا: الــعــقــل نـــوعـــان؛ قـــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن: الــعــقــل هـــو مــنــاط  رابـــعً
الفقهاء  عــلــيــه  ــم  تــكــلَّ الــذي  وهــو  وفــهــمــهــا،  األشــيــاء  إدراك  وهــو  الــتــكــلــيــف، 
فـــي الـــعـــبـــادات والـــمـــعـــامـــالت وغـــيـــرهـــا، وعـــقـــل الـــرشـــد: وهــــو أن يــحــســن 
ــى إحــســان الــتــصــرف عــقــالً ؛ ألن اإلنــســان عقل  اإلنــســان الــتــصــرف، وســمَّ

. ينفعه(٣)  بما  تصرفه 
 c  b  a  `  _  ^  ﴿ تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى:  قــــــــــــــــــال 
 v  u  t  s﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [البقرة] .   ﴾f  e d

الرحلة إلى أفريقيا /ص ٢٥ - ٢٩ باختصار.  (١)
روضة العقالء ونزهة الفضالء/ ص ٢٣٢.  (٢)

تفسير سورة البقرة (١٥٨/١) للشيخ ابن عثيمين.  (٣)

٢٥٤ÿœ√÷]<Ì€√fi<IOU



٢٥٥
أفـــال  [الـــــبـــــقـــــرة] .  ے﴾   ~  }  | {  z  y  x  w

وضاللكم؟! خطأكم  بها  تدركون  عقول  لكم  يكون 
ـــى اإلنــــســــان الــــقــــوة والـــــذكـــــاء والـــعـــقـــل، ولـــكـــن ال  ـــعـــطَ ـــا: قــــد يُ خـــامـــسً
ــهــدايــة، وأمــثــلــة هـــذا كــثــيــرة، فــأصــحــاب الــمــخــتــرعــات الــعــظــيــمــة:  ـــق لــلَّ يـــوفَّ
كــالــكــهــربــاء، والــطــائــرات، والــقــنــابــل الــنــوويــة، وغــيــرهــا كــثــيــرمــنــهــم مــن غير 
عــاد:  قــوم  عــن  ــه  الــلَّ ذكــر  بــل  والــمــالحــدة،   والــنــصــار كاليهود  المسلمين: 
ا حــضــارة مــن أحــســن الــحــضــارات،  ــوْ ــنَ أنــهــم كــانــوا أصــحــاب قــوة وذكـــاء، بَ
 ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ﴿ عــنــهــا:  تــعــالــى  قــــال 
وال  عــقــولــهــم  نــفــعــتــهــم  مـــا  ــــه،  الــــلَّ بـــآيـــات  جـــحـــدوا  لـــمـــا  لــكــنــهــم  [الفجر] . 

ے   ~  }  |  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  عــلــيــهــم،  وبـــــاالً  صــــارت  بـــل  تـــهـــم،  قـــوَّ
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

﴾ [األحقاف] .  ¿  ¾  ½
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٢٥٦



٢٥٧

الكلمة األربعون

Óvñ÷] <ÏÖÁâ <ÜÈäÀi

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

سبحانه:  فقال  به،  والعمل  لتدبُّره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  اللَّه  فإن 
﴾ [ص] .   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

منا  وتــحــتــاج  أســمــاعــنــا،  عــلــى  ر  تــتــكــرَّ الــتــي  العظيم  الــقــرآن  ســور  ومــن 
الضحى. سورة  وتدبُّر:  تأمُّل  وقفة  إلى 

ـــى  ـــكَ ـــتَ اشْ جــــنــــدبگ قــــــال:  رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث 
ــا  : يَ ــتْ ــالَ ــقَ ةٌ فَ أَ ـــــرَ تِ امْ ـــاءَ ـــجَ ــا، فَ ــنِ أو ثــالثً ــيْ ــتَ ــلَ ــيْ وْ لَ ــةً أَ ــلَ ــيْ ــمْ لَ ــقُ ــمْ يَ ــلَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ــبِــيُّ الــنَّ
ـــكَ مــنــذُ  هُ قـــربَ ، لــم أرَ ـــكَ كَ ـــرَ ـــدْ تَ ــكَ قَ ــانُ ــطَ ــيْ ــــو أن يــكــونَ شَ ـــي ألرجُ ، إنِّ ــدُ ــمَّ ــحَ مُ

 I  H  G  F  E  D  C  B  ﴿ ڬ:  هُ لَ اللَّ نْزَ أَ فَ  ، ثــالثــةٍ أو  ليلتَينِ 
M﴾ [الليل] .  L  K  J

لهب.  أبي  زوجة  جميل  أم  أنها  الروايات:  بعض  في  وجاء 
بزمن  تــعــالــى  مــنــه  قــســم  هــذا   :  ﴾  G  D  C  B  ﴿ تــعــالــى  قــولــه 
أي:   ﴾G  F  E  D  ﴿ والـــنـــور،  الــضــيــاء  مـــن  فــيــه  جــعــل  ومـــا  الــضــحــى 
ســكــن فــأظــلــم وادلــهــم وهـــذا دلــيــل عــلــى قـــدرة خــالــق هـــذا، وهـــذا كــمــا قــال 
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الكلمة األربعون
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﴾ [األنعام] .  D  C
أي   :﴾M    L     K﴿ تــركــك،  مــا  أي:   ﴾  J  I  H  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
خير  اآلخــرة  ولــلــدار  أي:   ﴾S  R  Q  P  O  N  ﴿ أبــغــضــك،  ومــا 
لــك مــن هـــذه الــــدار، ولــهــذا كـــان رســـول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص أزهـــد الــنــاس فــي الــدنــيــا 
ـــا كــمــا هــو مــعــلــوم مــن ســيــرتــه، ولــمــا خــيِّــرگ في  وأعــظــمــهــم لــهــا اطـــراحً
ربهڬ،  لقاء  وبين  الجنة  ثم  آخرها  إلى  الدنيا  في  الخلد  بين  عمره  آخر 

الفانية. الدنيا  هذه  على  اللَّه  عند  ما  اختار 
رو اإلمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أبــــي مــويــهــبــةگ: أن 
ـــيَـــا  نْ ــــنِ الـــدُّ ائِ ــــزَ ـــاتِـــيـــحَ خَ ـــفَ وتِــــيــــتُ مَ ــــدْ أُ ــــي قَ ـــةَ إِنِّ ـــبَ ـــهِ يْ ـــوَ ــــا مُ بَ ــــا أَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «يَ
 ،« نَّةِ الْجَ وَ بِّــيڬ  رَ ــاءِ  لِــقَ ــيْــنَ  بَ وَ لِــكَ  ذَ يْنَ  بَ تُ  ــيِّــرْ خُ وَ  ، نَّةَ الْجَ ــمَّ  ثُ ا  فِيهَ ــدَ  ــلْ الْــخُ وَ
 : الَ قَ  ! نَّةَ الْجَ مَّ  ثُ ا،  فِيهَ دَ  لْ الْخُ وَ يَا  نْ الدُّ اتِيحَ  فَ مَ ذْ  فَخُ ي،  مِّ أُ وَ بِي  بِأَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ
ــلِ  َهْ ألِ رَ  فَ تَغْ اسْ مَّ  ثُ  « نَّةَ الْجَ وَ بِّــي  رَ اءَ  لِقَ تُ  تَرْ اخْ دِ  لَقَ  ، بَةَ هِ يْ وَ مُ ــا  بَ أَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ «الَ 
ڬ  هُ هُ اللَّ بَضَ قَ ي  الَّذِ هِ  عِ جَ وَ فِي  اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ ئَ  بُدِ فَ  ، فَ رَ انْصَ مَّ  ثُ يعِ  بَقِ الْ

.(١) بَحَ أَصْ ينَ  حِ فِيهِ 
الــــدار  فـــي  أي:   ،﴾  X  W  V  U  T  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ه له من الكرامة، ومن جملته:  اآلخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعدَّ

نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه مسك أذفر.
(٣٧٦/٢٥) برقم ١٥٩٩٧؛ وقال محققوه: إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح في   (١)

استغفاره ألهل البقيع واختياره لقاء ربه.

٢٥٨Óvñ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<IPL



٢٥٩
رِض  عُ قال:  عباسک  ابن  حديث  من  تفسيره  في  جرير  ابن   رو
ــرَّ  ا، فــسُ ا كــنــزً ــتــه مــن بــعــده كــنــزً ــهملسو هيلع هللا ىلص مــا هــو مــفــتــوح عــلــى أمَّ عــلــى رســـول الــلَّ
فــي  فـــأعـــطـــاه  ﴾؛   X  W  V  U  T  ﴿ ــــه:  الــــلَّ فـــأنـــزل  بـــذلـــك، 
الــجــنــة ألـــف قــصــر، فــي كــل قــصــر مــا يــنــبــغــي لــه مــن األزواج والـــخـــدم (١). 
قــال ابــن كــثــيــر: وهـــذا إســنــاد صــحــيــح إلــى ابــن عــبــاس، ومــثــل هــذا مــا يــقــال 
إال عـــن تـــوقـــيـــف(٢)؛ ثـــم قــــال تــعــالــى - يـــعـــدد نــعــمــتــه عــلــى عـــبـــده ورســـولـــه 
وهــو  تــوفــي  أبــاه  أن  وذلــك   :﴾  ]  \  [  Z  Y  ﴿ محمدملسو هيلع هللا ىلص -: 
حــمــل فــي بــطــن أمـــه، وقــيــل: بــعــد أن ولـــدگ، ثــم تــوفــيــت أمــه آمــنــة بنت 
المطلب  عبد  جــده  كفالة  فــي  كــان  ثــم  سنين.  ســت  العمر  مــن  ولــه  وهــب، 
إلــى أن تــوفــي ولــه مــن الــعــمــر ثــمــان ســنــيــن، فكفله عــمــه أبــو طــالــب، ثــم لم 
بعد  قومه،   أذ عنه  ويكف  ويوقره  قدره  من  ويرفع  وينصره  يحوطه  يزل 
دين  على  طالب  وأبو  هذا،  عمره  من  سنة  أربعين  رأس  على  اللَّه  بعثه  أن 
توفي  أن  إلــى  تدبيره،  وحسن  بقدره  ذلــك  وكــل  األوثــان،  عبادة  من  قومه 
أبـــو طـــالـــب قــبــل الــهــجــرة بــقــلــيــل؛ فـــأقـــدم عــلــيــه ســفــهــاء قـــريـــش وجــهــالــهــم، 
ــه لــه الــهــجــرة مــن بــيــن أظــهــرهــم إلـــى بــلــد األنـــصـــار مــن األوس  فــاخــتــار الــلَّ
وصل  فلما  األكــمــل،  األتــم  الوجه  على  سنته  اللَّه   أجــر كما  والــخــزرج، 
حفظ اللَّه  من  هذا  وكل  يديه،  بين  وقاتلوا  وحاطوه  ونصروه  وه  آوَ إليهم 

به(٣). وعنايته  وكالءته  له، 
(٦٢٤/١٢) برقم ٣٧٥١٣.  (١)

تفسير ابن كثير (٣٨٣/١٤).  (٢)

تفسير ابن كثير (٣٨٤/١٤).  (٣)



٢٦٠
 "  !  ﴿ كــقــولــه:   ،﴾  a  `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
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عيال  ذا  ا  فــقــيــرً كــنــت  أي:   ،﴾  e d  c  b  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ــي الــفــقــيــر الــصــابــر والــغــنــي  ـــه عــمــن ســــواه، فــجــمــع لـــه بــيــن مــقــامَ فــأغــنــاك الـــلَّ

.- عليه  وسالمه  اللَّه  صلوات   - الشاكر 
قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
صحيح  وفي  »(١)؛  ــاهُ آتَ ا  بِمَ هُ  اللَّ هُ  نَّعَ قَ وَ ا،  افً فَ كَ قَ  زِ رُ وَ  ، لَمَ أَسْ نْ  مَ لَحَ  فْ أَ دْ  «قَ
«لَــيْــسَ  قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  ومسلم  البخاري 

.(٢)« سِ النَّفْ نَى  غِ الْغِنَى  ا  إِنَّمَ  ، ضِ الْعَرَ ةِ  ثرَ كَ نْ  عَ الْغِنَى 
ــا  يــتــيــمً كـــنـــت  كـــمـــا  أي:   ،﴾  j  i  h  g  f  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
أحــســن  ولــكــن  وتــهــنــه،  وتــنــهــره  تــذلــه  ال  أي  الــيــتــيــم:  تــقــهــر  فــال  فآواك اللَّه، 

به. وتلطف  إليه 
ضــــاال  كـــنـــت  كـــمـــا  أي:   ،﴾  o  n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

المسترشد. العلم  في  السائل  تنهر  فال  اللَّه،  فهداك 
عــائــالً  كــنــت  كــمــا  أي:   ،﴾  t  s  r  q  p  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

عليك. اللَّه  بنعمة  فحدث  اللَّه  فأغناك  ا  فقيرً
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   رو

ص ٤٠٤ برقم ١٠٥٤.  (١)
ص ١٢٣٨ برقم ٦٤٤٦، وصحيح مسلم ص ٤٠٣ برقم ١٠٥١.  (٢)
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٢٦١
سننه  فــي  داود  أبــو   ورو »(١)؛  ــاسَ الــنَّ رُ  يَشكُ الَ  ــن  مَ  ، ــهَ الــلَّ رُ  يَشكُ «الَ  قــال: 
ــدْ  ــقَ هُ فَ ـــرَ كَ ـــذَ ءً فَ ــــالَ ـــلِـــيَ بَ بْ ــــنْ أُ مــن حــديــث جــابــرگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مَ

.(٢)« هُ رَ فَ كَ دْ  قَ فَ هُ  تَمَ كَ إِنْ  وَ  ، هُ رَ كَ شَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٥٢٤ برقم ٤٨١١ ، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩١٣/٣)   (١)
برقم ٤٠٢٦.

ص ٥٢٤ برقم ٤٨١٤، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩١٤/٣)   (٢)
برقم ٤٠٢٩.
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٢٦٣

الكلمة الحادية واألربعون

Ìe^ví÷] <ÿñ

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

فــــــــــإن مــــــــن عـــــقـــــيـــــدة أهــــــــــل الـــــســـــنـــــة والــــــجــــــمــــــاعــــــة: حــــــــب أصـــــحـــــاب 
ـــــــــــهملسو هيلع هللا ىلص، قـــــــــــال الـــــــــطـــــــــحـــــــــاوي۴: «ونــــــــــحــــــــــبُّ أصــــــحــــــاب  رســـــــــــول الـــــــــــلَّ
أحــد  مـــن  نــتــبــرأ  وال  مــنــهــم،  واحــــد  حـــب  فـــي  نـــفـــرط  وال  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص، 
مـــنـــهـــم، ونـــبـــغـــض مــــن يــبــغــضــهــم، وبـــغـــيـــر الـــخـــيـــر يـــذكـــرهـــم، وال نـــذكـــرهـــم 
ونــــفــــاق  كــــفــــر  وبـــغـــضـــهـــم  وإحــــــســــــان،  وإيــــــمــــــان  ديــــــن  وحــــبــــهــــم  بــــخــــيــــر،  إال 

وطغيان»(١).
فــأهــل الــســنــة والــجــمــاعــة يــحــبــون أصــحــاب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، ويــفــضــلــونــهــم 
اللَّهملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  محبة  من  محبتهم  ألن  األنبياء،  بعد  الخلق  جميع  على 
ــــه؛ وهــــم يـــثـــنـــون عـــلـــى الــصــحــابــة،  ــــهملسو هيلع هللا ىلص مـــن مــحــبــة الــــلَّ ومـــحـــبـــة رســـــول الــــلَّ

التالية: لألمور  وذلك  لهم،  ويستغفرون  عنهم،  ون  ويترضَّ
ومسلم  الــبــخــاري   رو األمـــم؛  جــمــيــع  فــي  الــقــرون  خــيــر  أنــهــم   : أوالً
ـــرُ  ـــيْ ـــهگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «خَ فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث عــبــد الـــلَّ

شرح العقيدة الطحاوية (٦٨٩/٢).  (١)

الكلمة الحادية واألربعون



٢٦٤
.(١)« مْ هُ لُونَ يَ ينَ  الَّذِ مَّ  ثُ  ، مْ لُونَهُ يَ ينَ  الَّذِ مَّ  ثُ نِي،  رْ قَ النَّاسِ 

ــتِ  ــقَّ ــلَ ــتــه، فــمــنــهــم تَ ــهملسو هيلع هللا ىلص وبــيــن أمَّ ــا: هــم الــواســطــة بــيــن رســـول الــلَّ ثــانــيً
الشريعة. عنه  ة  األمَّ

العظيمة. الواسعة  الفتوحات  من  أيديهم  على  كان  ما  ثالثًا: 
والنصح  الــصــدق  مــن  األمــة:  هــذه  بين  الفضائل  نــشــروا  أنــهــم  ــا:  رابــعً

غيرهم(٢). عند  توجد  ال  التي  واآلداب،  واألخالق 
 $  #  "  !  ﴿ عـــلـــيـــهـــم:  ـــثـــنـــيًـــا  مُ تـــعـــالـــى  قــــــال 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 ﴾  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2  1  0

[التوبة] .
 , +  *  )  (  '  &  %  $ #  "  !  ﴿ تعالى:  وقــال 
 a  `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  وقــال  [الحجرات] .   ﴾  ] /  .  -

r﴾ [الفتح] . g  f  e d  c  b
وفـــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ قـــال: قــال 
ا  مَ ــبًــا،  هَ ذَ ــدٍ  أُحُ ثْلَ  مِ ــقَ  ــفَ نْ أَ ــمْ  كُ ــدَ أَحَ نَّ  أَ وْ  لَ فَ ــابِــي،  ــحَ أَصْ بُّوا  تَسُ «الَ  النبيملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(٣)« هُ يفَ نَصِ الَ  وَ مْ  هِ دِ أَحَ دَّ  مُ غَ  لَ بَ
ــا يــنــالــون مــن أصــحــاب  قــالــت عــائــشــةڤ - عــنــدمــا قــيــل لــهــا: إن نــاسً

ص ٥٠٢ برقم ٢٦٥٢، وصحيح مسلم ص١٠٢٣ برقم ٢٥٣٣.  (١)
شرح العقيدة الواسطية، البن عثيمين (٢٤٨/٢ - ٢٤٩).  (٢)

ص ٧٠١ برقم ٣٦٧٣، وصحيح مسلم ص ١٠١٧ برقم ٢٥٤١.  (٣)

٢٦٤Ìe^ví÷]<ÿñ<IPM



٢٦٥
هــذا؟!  مــن  تعجبون  ومــا  فــقــالــت:   - وعــمــر  بكر  أبــا  حتى  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص، 

األجر. عنهم  طِعَ  ينقَ ال  أن  اللَّه  بَّ  فأحَ العمل،  عنهم  انقطع 
ورو اإلمــــام أحــمــد فــي فــضــائــل الــصــحــابــة عــن ابـــن عــمــر أنـــه قــال: 
ــنْ عبادة  ــرٌ مِ ــيْ ، خَ ــةً ــاعَ ــمْ سَ هِ ــدِ ــامُ أَحَ ــقَ ــمُ ــلَ ــابَ مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص، فَ ــحَ ــبُّــوا أَصْ ــسُ «الَ تَ

.(٢)(١)« نَةً سَ ينَ  عِ ربَ أَ مْ  كُ دِ أَحَ
فوجد  العباد،  قلوب  في  نظر  اللَّه  إن  مسعودگ:  بن  اللَّه  عبد  قال 
برسالته؛  فابتعثه  لنفسه،  فــاصــطــفــاه  الــعــبــاد،  قــلــوب  خــيــر  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  قــلــب 
ثــم نــظــر فــي قــلــوب الــعــبــاد بــعــد قــلــب مــحــمــد، فــوجــد قــلــوب أصــحــابــه خير 

دينه(٣). على  يقاتلون  نبيه،  وزراء  فجعلهم  العباد،  قلوب 
وأكثر  صــيــامــاً  وأكــثــر  صــالة  أكــثــر  أنــتــم  أصــحــابــه:  مخاطباً  أيــضــاً  وقــال 
ذاك  فيم  قــالــوا:  منكم،  خــيــراً  كــانــوا  وهــم  محمدملسو هيلع هللا ىلص  أصــحــاب  مــن  جــهــاداً 
في  منكم  وأرغب  الدنيا،  في  منكم  أزهد  كانوا  قال:  عبدالرحمن؟  أبا  يا 

اآلخرة(٤).
أكياساً  كانوا  محمدملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  إن  البصري۴:  الحسن  وقال 
ــه ابــن بــطــة، صــاحــب كــتــاب اإلبــانــة  ــه بــن محمد الحنبلي: أبــو عبد الــلَّ هــو اإلمـــام عبيد الــلَّ  (١)

.الكبر
محققه:  وقـــال   (٦١ رقــم (٢٠)، (٦٠/١ -  الصحابة  فضائل  فــي  أحــمــد  اإلمـــام  أخــرجــه   (٢)

إسناده صحيح.
أخــرجــه اإلمــــام أحــمــد فــي الــمــســنــد (٨٤/٦) بــرقــم ٣٦٠٠، والــبــغــوي فــي شـــرح السنة   (٣)

(٢١٤/١) برقم (١٠٥). وقال محققو المسند: إسناده حسن.
إســنــاده  محققه:  وقـــال   ،١٠١٥٢ بــرقــم   (١٤٥/١٥) للبيهقي  اإليــمــان  لشعب  الــجــامــع   (٤)

صحيح.



٢٦٦
، وقــدمــوا فــضــالً لــم يــنــافــســوا أهــل الــدنــيــا في  ، وأكــلــوا طــيــبــاً عــمــلــوا صــالــحــاً
ــه  دنــيــاهــم، ولــم يــجــزعــوا مــن ذلــهــا، أخـــذوا صــفــوهــا، وتــركــوا كــدرهــا، والــلَّ
سيئة  أنفسهم  في  تصاغرت  وال  عملوها،  حسنة  أنفسهم  في  تعاظمت  ما 

بها(١). الشيطان  أمرهم 
قـــولـــه: وال نــفــرط فـــي حـــب واحــــد مــنــهــم، وال نــتــبــرأ مـــن أحـــد مــنــهــم، 
ونـــبـــغـــض مــــن يــبــغــضــهــم، وبـــغـــيـــر الـــخـــيـــر يـــذكـــرهـــم، وحـــبـــهـــم ديـــــن وإيـــمـــان 

وإحسان.
يـــقـــصـــد بــــذلــــك الــــــرد عـــلـــى الـــــروافـــــض والــــنــــواصــــب: فـــــإن الـــرافـــضـــة 
ــــهملسو هيلع هللا ىلص، ويــعــتــقــدون أنـــهـــم كـــفـــروا إال ثــالثــة  ـــرون أصـــحـــاب رســــول الــــلَّ يـــكـــفِّ
حتى  البيت  أهــل  ــى  يــتــولَّ ال  أي  بــبــراء:  إال  والء  ال  أنــه  يعتقدون  بــل  منهم، 
أ مـــن أبــــي بـــكـــر وعـــمـــر؛ وأهـــــل الـــســـنـــة يـــوالـــونـــهـــم كـــلـــهـــم، ويــنــزلــونــهــم  يـــتـــبـــرَّ
علي  في  يغلون  والرافضة  واإلنصاف،  بالعدل  يستحقونها  التي  منازلهم 
آل  ويبغضون  عليا،  يسبون  فإنهم  النواصب:  أما  منزلته،  فوق  ويرفعونه 

رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص(٢). بيت 
قـــــال ابـــــن أبـــــي الــــعــــز الـــحـــنـــفـــي: «فــــمــــن أضـــــل مـــمـــن يــــكــــون فــــي قــلــبــه 
ـــه بــعــد الــنــبــيــيــن؟! بـــل قــد  غـــل عــلــى خــيــار الــمــؤمــنــيــن، وســـــادات أولـــيـــاء الـــلَّ
ملتكم؟  أهــل  خير  مــن  لليهود:  قيل  بخصلة،   والــنــصــار الــيــهــود  فضلهم 
قــالــوا: أصــحــاب مــوســى؛ وقــيــل لــلــنــصــار: مــن خــيــر أهــل ملتكم؟ قــالــوا: 
ال  إسناده  محققه:  وقــال   ،١٠١٤٩ برقم   (١٤٤/١٥) للبيهقي  اإليمان  لشعب  الجامع   (١)

بأس به.
شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٣٢.  (٢)

٢٦٦Ìe^ví÷]<ÿñ<IPM



٢٦٧
أصحاب  قــالــوا:  ملتكم؟  أهــل  شــر  مــن  للرافضة:  وقــيــل  عيسى؛  أصــحــاب 
مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص! لــم يــســتــثــنــوا مــنــهــم إال الــقــلــيــل، وفــيــمــن ســبــوهــم مــن هــو خير 

مضاعفة»(١). بأضعاف  استثنوهم  ممن 
ومسلم  رو الــبــخــاري  فــقــد  وطــغــيــان،  ونــفــاق  كــفــر  وبــغــضــهــم  قــولــه: 
األنصار:  في  قــال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الــبــراءگ:  حديث  من  صحيحيهما  في 
نْ  مَ وَ  ، هُ اللَّ بَّهُ  أَحَ مْ  بَّهُ أَحَ نْ  مَ ؛  نَافِقٌ مُ إِالَّ  مْ  هُ بْغِضُ يُ الَ  وَ  ، نٌ مِ ؤْ مُ إِالَّ  مْ  بُّهُ يُحِ «ال 

.(٢)« هُ اللَّ هُ  بْغَضَ أَ مْ  هُ بْغَضَ أَ
أصحاب  من  ا  أحدً ينتقص  الرجل  رأيت  إذا  الرازي:  زرعة  أبو  قال 
ـــهملسو هيلع هللا ىلص عــنــدنــا  ــــهملسو هيلع هللا ىلص، فــاعــلــم أنــــه زنـــديـــق، وذلــــك أن رســــول الـــلَّ رســــول الــــلَّ
حــــق، والــــقــــرآن حــــق؛ وإنـــمـــا أدَّ إلــيــنــا هــــذا الــــقــــرآن والـــســـنـــن: أصــحــاب 
الــكــتــاب  لــيــبــطــلــوا  شــهــودنــا:  يــجــرحــوا  أن  يــريــدون  وإنــمــا  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص، 

زنادقة(٣). وهم  أولى،  بهم  والجرح  والسنة، 
 :- الكوفي  المحاربي  سليمان  بــن  تليد   - فــي  معين  بــن  يحيى  وقــال 
ا  «كــــذاب، كــان يــشــتــم عــثــمــان، وكــل مــن شــتــم عــثــمــان، أو طــلــحــة، أو أحــدً
ــهِ  ــةُ الــلَّ ــنَ ــعْ ــيْــهِ لَ ــلَ عَ ــكــتَــب عــنــه، وَ ــــال، ال يُ ـــهملسو هيلع هللا ىلص: دجَّ مــن أصــحــاب رســـول الـــلَّ

.(٤)« ينَ عِ مَ أَجْ النَّاسِ  وَ ةِ  الئِكَ مَ الْ وَ
القائل: رُّ  دَ وللَّه 

شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٣٢.  (١)
ص ٧٢٠ برقم ٣٧٨٣ ، وصحيح مسلم ص ٥٩ - ٦٠ برقم ٧٥.  (٢)

الكفاية في علم الرواية ص٤٩، وانظر: اإلصابة البن حجر (١١/١).  (٣)
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٣٨/٧) ، وانظر: تهذيب التهذيب (٥٠٩/١).  (٤)



٢٦٨
ــــمْ ـــــنَّ إلــــــى الــــــروافــــــض إِنــــهُ ـــــنَ كَ ـــــرْ ــــانِال تَ هَ ــــرْ بُ مـــا  ونَ  دُ ـــةَ  ـــابَ ـــحَ الـــصَّ ـــتَـــمـــوا  شَ
ــة أحــمــدِ ــابَ ــحَ ــوا صَ ــضُ ــغَ ــا بَ ــمَ ـوا كَ ــنـُ ــعَ وودادهـــــــــــــم فـــــــرض عــــلــــى اإلنــــســــانلَ
ـــــــــبُّ الــــصــــحــــابــــةِ والــــــقــــــرابــــــة ســـنـــةٌ ــــــــــــــــــــــيحُ ـــيَـــانـِ أَحْ إذا  ــــــــــي  بِّ رَ ـــــا  ــــهَ بـِ ــــــى  لــــــقَ أَ
ــــهُ ثــــوابَ جُ  وارْ ـــــهِ  الـــــلَّ ـــــاب  ـــــقَ عِ رْ  ــــــــــذَ ـــبـــــــــــــــــــانِاحْ ـــلْ ــــهُ قَ ـــــ ـــــ ــــن لََ ــــمْ ـــــــونَ كَ ــــ ــــى تـــكــــ حــــتَ

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٢٦٨Ìe^ví÷]<ÿñ<IPM



٢٦٩

الكلمة الثانية واألربعون

Ω¯j}˜] <ÜŞ}

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

ـــــــة فــــي هـــــذه األيــــــام:  ـــيـــت بـــهـــا األمَّ ـــلِ فـــمـــن الـــبـــاليـــا الـــعـــظـــيـــمـــة الـــتـــي ابـــتُ
جاءت  وقد  متعددة،  وصور  أشكال  على  والنساء  الرجال  بين  االختالط 

المفاسد. ودفع  المصالح  بجلب  اإلسالمية  الشريعة 
ـــــــة، وقـــد  وال شـــك أن االخــــتــــالط بــــاب شـــر ومـــفـــتـــاح فـــتـــن عـــلـــى األمَّ

بمنعه. والسنة  الكتاب  من  كثيرة  نصوص  وردت 
 L  K  J  I  H  G  F  ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــــــال 

a﴾ [األحزاب] .  N M
قــــــال ابــــــن كـــثـــيـــر: أي الـــــزمـــــن بـــيـــوتـــكـــن فـــــال تـــخـــرجـــن لـــغـــيـــر حـــاجـــة، 
ومــــن الـــحـــوائـــج الـــشـــرعـــيـــة: الـــصـــالة فـــي الــمــســجــد بـــشـــرطـــه(١) ؛ كــمــا قــال 
ـــنَّ  هُ وَ ــنَ  جْ ــرُ ــيَــخْ لْ وَ  ، ــهِ  الــلَّ ــدَ  ــاجِ ــسَ مَ ــهِ  الــلَّ ــــاءَ  إِمَ ــوا  ــعُ ــنَ ــمْ تَ «الَ  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص: 

.  (٣)«(٢) تٌ الَ تَفِ
تفسير ابن كثير (١٥٠/١١).  (١)

أي غير متزيِّنات.  (٢)
مسند اإلمام أحمد (٢٨١/٨) برقم ٤٦٥٥، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)

الكلمة الثانية واألربعون



٢٧٠
ةُ  أَ ــرْ ــمَ ــتِ الْ ــانَ »(١)؛ وقــال مجاهد: كَ ــنَّ ــهُ ــيــرٌ لَ ــنَّ خَ ــهُ ــيُــوتُ بُ وفــي روايــة: «وَ

.(٢) لِيَّةِ اهِ الْجَ جُ  بَرُّ تَ لِكَ  فَذَ  ، الِ جَ الرِّ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ ي  تَمشِ جُ  رُ تَخْ
أن  عــــــامــــــرگ:  بـــــن  عـــقـــبـــة  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
 : ارِ األَنْصَ نَ  مِ ــلٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ  « اءِ النِّسَ لَى  عَ ــولَ  خُ الــدُّ وَ ــمْ  ــاكُ «إِيَّ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
هو  والحمو:  »(٣)؛  تُ وْ الْمَ وُ  مْ «الْحَ  : الَ قَ ؟  وَ مْ الْحَ يْتَ  أَ رَ فَ أَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ

فيه. الناس  وتساهل  لخطورته  بالموت:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  شبَّهه  الزوج،  قريب 
وممنوعين  الــنــســاء،  عــلــى  الــدخــول  مــن  ممنوعين  الــرجــال  كــان  وإذا 
سؤالهنَّ  صــار  ــر،  أُخَ بأحاديث  ثبت  كما  األَولــى،  بطريق  بهن  الخلوة  من 
خـــرق  فـــقـــد  عــلــيــهــنَّ  دخــــل  ومــــن  حــــجــــاب،  وراء  مــــن  إال  يـــكـــون  ال  ـــا  مـــتـــاعً

الحجاب(٤).
قـــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــــن بــــــــاز۴: وكــــــان الــــنــــســــاء فــــي عــهــد 
األســــــواق  فــــي  وال  الـــمـــســـاجـــد  فــــي  ال  بــــالــــرجــــال  يـــخـــتـــلـــطـــن  ال  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص 
االخـــتـــالط الــــذي يــنــهــى عــنــه الــمــصــلــحــون الـــيـــوم، ويـــرشـــد الـــقـــرآن والــســنــة 
ا مـــن فــتــنــتــه، بـــل كــــان الـــنـــســـاء فــي  وعـــلـــمـــاء األمـــــة إلــــى الــتــحــذيــر مــنــه حـــــذرً
مــســجــدهملسو هيلع هللا ىلص يــصــلــيــن خــلــف الـــرجـــال فـــي صــفــوف مــتــأخــرة عـــن الـــرجـــال، 
وفِ  فُ صُ يرُ  خَ وَ ا،  هَ رُ آخِ ا  هَ رُّ شَ وَ ا  لُهَ وَّ أَ الِ  جَ الرِّ وفِ  فُ صُ يرُ  «خَ يقول:  وكان 
الرجال  صفوف  آخــر  افتتان  مــن  ا  حــذرً ــا»(٥)،  ــهَ لُ وَّ أَ ــا  هَ ــرُّ شَ وَ ــا  هَ ــرُ آخِ ــاءِ  الــنِّــسَ

مسند اإلمام أحمد (٣٤٠/٩) برقم ٥٤٧١، وقال محققوه: حديث صحيح.  (١)
تفسير ابن كثير (١٥١/١١).  (٢)

ص ١٠٣٥ برقم ٥٢٣٢، وصحيح مسلم ص ٨٩٦ برقم ٢١٧٢.  (٣)
حراسة الفضيلة/ للشيخ بكر أبو زيد۴، ص ٦٣.  (٤)

ص ١٨٦ برقم ٤٤٠.  (٥)

٢٧٠Ω¯j}˜]<ÜŞ}<IPN



٢٧١
بــــأول صــفــوف الــنــســاء، وكــــان الـــرجـــال فـــي عــهــده عــلــيــه الـــصـــالة والــســالم 
ــث فـــي االنــــصــــراف، حــتــى يــمــضــي الـــنـــســـاء ويـــخـــرجـــن مــن  يـــؤمـــرون بــالــتــريُّ
عليه  هم  ما  مع  المسجد،  أبــواب  في  الرجال  بهن  يختلط  لئال  المسجد، 
بعدهم؟!  مــن  بــحــال  فكيف   ،والــتــقــو اإليــمــان  مــن  ونــســاء  رجــاالً  ا  جميعً
وكـــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــنــهــاهــن أن يــمــشــيــن فــي وســـط الــطــريــق، ويـــؤمـــرن بــلــزوم 
بعضهم  بمماسة  والفتنة  بالرجال،  االحتكاك  من  ا  حذرً الطريق:  حافات 

. اهـ الطريق(١)  في  السير  عند  ا  بعضً
ـــا يــخــرجــن مـــنـــه(٢)؛ قــال  بـــل إن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص كـــان يــخــصــص لــلــنــســاء بـــابً
ابــن الــقــيِّــم۴ - مــا خــالصــتــه -: «ومــن ذلــك أن ولــي األمــر يــجــب عليه 
أن يــمــنــع مــن اخــتــالط الـــرجـــال بــالــنــســاء: فــي األســــواق والـــفـــرج ومــجــامــع 

عظيمة. به  والفتنة  ذلك،  عن  مسؤول  فاإلمام  الرجال، 
أن  زيــــــــــدک:  بـــــن  أســـــامـــــة  حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
 ،(٣)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ ــرَّ  أَضَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ ا  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
يمنع  أن  عليه  ويجب   .(٤)« يــقِ ــرِ الــطَّ ــاتِ  ــافَّ بِــحَ ــنَّ  ــيــكُ ــلَ «عَ آخــر:  حديث  وفــي 
يكنَّ  التي  الثياب  من  ومنعهنَّ  الت،  متجمِّ متزيِّنات  الخروج  من  النساء 
بــهــا كــاســيــات عـــاريـــات، كــالــثــيــاب الــواســعــة الـــرقـــاق، ومــنــعــهــنَّ مــن حــديــث 

الموسوعة البازية في المسائل النسائية (١٠٥٥/٢).  (١)
في  األلباني۴  وصححه  عمر،  ابــن  حديث  من   ،٤٦٢ برقم   ٧٤ ص  داود  أبــي  سنن   (٢)

صحيح سنن أبي داود (٩٢/١) برقم ٤٣٩ .
ص ١٠١٠ برقم ٥٠٩٦، وصحيح مسلم ص ١٠٩٥ برقم ٢٧٤٠.  (٣)

سنن أبي داود برقم (٥٢٧٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الجامع الصغير» برقم   (٤)
.(٩٢٩)



٢٧٢
إذا  المرأة  يحبس  أن  وله  ذلك.  من  الرجال  ومنع  الطرقات،  في  الرجال 
ــلــة، بــل إقــرار  أكــثــرت الــخــروج مــن مــنــزلــهــا، وال ســيَّــمــا إذا خــرجــت مــتــجــمِّ
ـــه ســائــل ولــي  الــنــســاء عــلــى ذلـــك إعــانــة لــهــنَّ عــلــى اإلثـــم والــمــعــصــيــة، والـــلَّ
النساء  الــخــطــابگ  بــن  عمر  المؤمنين  أمــيــر  منع  وقــد  ذلــك،  عــن  األمــر 
ولي  فعلى  الــطــريــق،  فــي  بهن  واالخــتــالط  الــرجــال،  طــريــق  فــي  المشي  مــن 

ذلك. في  به  يقتدي  أن  األمر 
وال ريــــب أن تــمــكــيــن الــنــســاء مـــن اخــتــالطــهــن بـــالـــرجـــال: أصــــل كــل 
بــلــيــة وشـــر، وهــو مــن أعــظــم أســبــاب نـــزول الــعــقــوبــات الــعــامــة، كــمــا أنــه من 
أســبــاب فــســاد أمــور الــعــامــة والــخــاصــة، واخــتــالط الــرجــال بــالــنــســاء: سبب 

والزنا(١)». الفواحش  لكثرة 
والنساء،  الرجال  بين  اختالط  من  حصل  ما  فإن  تقدم؛  ما  على  وبناء 
والنساء،  الــرجــال  بين  تصوير  أو  حفل  أو  نــدوة  أو  اجتماع  فــي  كــان  ســواء 
المسموعة  اإلعــالم  وسائل  في  ونشره  االخــتــالط،  صــور  من  ذلــك  غير  أو 
والــمــقــروءة والــمــرئــيــة: أمــر مــحــرم ال يــجــوز، بــل يــجــب إنــكــاره؛ فــإنــه بــوابــة 
ـــه تـــعـــالـــى وســـخـــطـــه، وإذا نــزلــت  شــــر، ومـــفـــتـــاح فـــتـــن وتـــعـــرض لــعــقــوبــة الـــلَّ

واآلخرة. الدنيا  في  والعافية  اللطف  اللَّه  نسأل  الجميع،  عمت  العقوبة 
ويـــجـــب عـــلـــى الـــعـــلـــمـــاء وطـــلـــبـــة الـــعـــلـــم والـــــدعـــــاة: أن يــبــيــنــوا لــلــنــاس 
أمـــور ديــنــهــم، وال يــتــركــوهــم حــتــى ال يــلــتــبــس الــحــق بــالــبــاطــل، والــمــعــروف 

 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بــالــمــنــكــر. 
الطرق الحكمية ص ٢٨٠ - ٢٨١ .  (١)
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ــا لــســؤال،  [البقرة] . وكــتــمــان الــعــلــم إخــفــاؤه عــنــدمــا يــجــب بــيــانــه: إمــا جــوابً

الحال. لمقتضى  أو 
رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: 
ــتَــطِــعْ  ــسْ ــمْ يَ ـــإِنْ لَ هِ، فَ ــدِ هُ بِــيَ ــيِّــرْ ــغَ ــيُ ــلْ ا فَ ــرً ــنْــكَ ــمْ مُ ــنْــكُ أَ مِ ــنْ رَ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ

 .(١)« انِ يمَ اإلِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ
باآلتي: أوصي  ولذلك 

بشتى  االختالط  يمنع  أن  المسلمين:  أمر  اللَّه  واله  من  على   : أوالً
للعفة  ونــصــرة  الــشــر،  لــدابــر  ــا  صــوره وأشــكــالــه، حــمــايــة لــألعــراض، وقــطــعً

لفضيلة. وا
أن  واألزواج:  اآلبــــاء  مـــن  امــــرأة  أمـــر  ـــه  الـــلَّ واله  مـــن  كـــل  عــلــى  ثــانــيًــا: 
من  لحفظهن  األســبــاب  يعملوا  وأن  النساء،  أمــر  من  ولــوا  فيما  يتقوا اللَّه 

الرجال. تساهل  سببه  النساء  فساد  أن  وليعلموا  واالختالط،  التبرج 
االختالط  يمجدون  الذين  الصحفيين  الكتاب  هــؤالء  ننصح  ثالثًا: 
ــه ويــحــذروا من  والــســفــور ويــســتــهــزئــون بــالــحــجــاب الــشــرعــي: أن يــتــقــوا الــلَّ
ســخــطــه وعـــقـــابـــه، وأال يـــكـــونـــوا بــــاب ســــوء عـــلـــى أهــلــيــهــم وأمـــتـــهـــم، ومـــن 

ص ٥١ برقم ٤٩.  (١)
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إلى  يله  يُحِ أن  المسلمين  أمر  اللَّه  واله  من  فعلى  وضالله  غيه  في  استمر 

ر.  المطهَّ اللَّه  شرع  وفق  الرادع  ه  جزاءَ ليلقى  الشرعية،  المحاكم 
وليعلم  ونشرها،  الفاحشة  إشاعة  من  الحذر  مسلم  كل  على  ا:  رابعً
أن مــحــبــتــهــا - كــمــا بــيَّــن شــيــخ اإلســــالم ابـــن تــيــمــيــة۴ فــي الــفــتــاو - ال 
تــكــون بــالــقــول والــفــعــل فــقــط، بــل تــكــون بــذلــك وبــالــتــحــدث بــهــا، وبالقلب 
انتشارها  مــن  ن  تمكِّ المحبة  هــذه  فــإن   ، عنها  وبــالــســكــوت  إلــيــهــا،  والــمــيــل 
ــه امــرؤ  ــن مــن الــدفــع فــي وجــه مــن يــنــكــرهــا مــن الــمــؤمــنــيــن، فليتق الــلَّ وتــمــكِّ

 É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ تعالى:  قــال  الفاحشة،  إشاعة  محبة  من  مسلم 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

﴾ [النور] .  Ú  Ù
وي عــن اإلمـــام أحــمــد أنــه قــيــل لــه:  قــال الــحــافــظ ابــن رجــب: «وقــد رُ
فينا  دام  مــا  بخير  نــزال  ال  فــقــال:  وكــذا،  كــذا  ينكِر  اق  الـــورَّ عبدالوهاب  إن 
ـــه يـــا امــيــر  مـــن يــنــكــر؛ ومـــن هـــذا الـــبـــاب: قـــول عــمــر - لــمــن قـــال لـــه: اتـــق الـــلَّ
لم  إذا  فينا  خير  وال  لــنــا،  تقولوها  لــم  إن  فيكم  خير  ال  فــقــال:   - المؤمنين 

منكم»(١)(٢). نقبلها 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الحكم الجديرة باإلذاعة ص٤٣.  (١)
انظر: رسالة الشيخ بكر بن عبد اللَّه أبو زيد۴ «حراسة الفضيلة» ص١٤٩ - ١٥١.  (٢)
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الكلمة الثالثة واألربعون
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إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

ــــبــــيــــاء  ــــــه عــــلــــيــــنــــا فــــــي كــــتــــابــــه الـــــعـــــزيـــــز، قــــصــــص األن فــــلــــقــــد قــــــص الــــــلَّ
والــمــرســلــيــن لــنــأخــذ مــنــهــا الــــدروس والــعــبــر، ولــتــثــبــيــت فـــؤاد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، 
وتـــقـــويـــة إيـــمـــان الــمــؤمــنــيــن، ومـــوعـــظـــة وذكـــــر لــلــمــؤمــنــيــن، وغـــيـــر ذلــك 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿ تــعــالــى:  قــال  والــحــكــم،  الـــدروس  مــن 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã
ــــا:  أيــــضً وقــــــال  [يـــــوســـــف] .   ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
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ــه  الــلَّ نــبــي  الـــرســـل:  هـــؤالء  ومـــن  Q﴾ [هــــود] .   P  O  N
ـــه قــصــتــه فـــي عـــدد مـــن اآليــــات، قـــال تــعــالــى:  يـــونـــسگ، وقـــد ذكـــر الـــلَّ

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
﴾ [يونس] .  6  5  4  3  2  1  0  /  .
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¶﴾ [الصافات] .  μ  ´  ³  ²  ±  °

ــه بــعــث يــونــس إلــى أهــل نــيــنــو مــن أرض  ذكــر أهــل الــتــفــســيــر أن الــلَّ
ـــــهڬ فــــكــــذبــــوه، وأصـــــــــروا عـــلـــى كـــفـــرهـــم  الــــمــــوصــــل، فــــدعــــاهــــم إلـــــى الـــــلَّ
وعـــنـــادهـــم، فــلــمــا طــــال ذلــــك عــلــيــه مـــن أمـــرهـــم، خــــرج مـــن بــيــن أظــهــرهــم 
ــت واضـــطـــربـــت ومـــاجـــت بـــهـــم، وثــقــلــت  فـــركـــب ســفــيــنــة فـــي الـــبـــحـــر، فــلــجَّ
بــمــا فــيــهــا وكـــادوا يــغــرقــون؛ فــتــشــاوروا فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى أن يــقــتــرعــوا فمن 
وقـــعـــت عــلــيــه الـــقـــرعـــة الـــقـــوه مـــن الــســفــيــنــة لــيــتــخــفــفــوا مـــنـــه، فــلــمــا اقــتــرعــوا 
ـــه يـــونـــس فــلــم يــســمــحــوا بــــه، فــلــمــا عـــادوهـــا  وقـــعـــت الـــقـــرعـــة عــلــى نــبــي الـــلَّ
ــا، فــشــمــر لــيــخــلــع ثــيــابــه ويــلــقــي بــنــفــســه فــأبــوا عليه  ثــانــيــة فــوقــعــت عــلــيــه أيــضً
ــه بــه من  ــا لــمــا يــريــده الــلَّ ذلــك، ثــم أعـــادوا الــقــرعــة ثــالــثــة فــوقــعــت عليه أيــضً
ــا مــن الــبــحــر فــالــتــقــمــه، وأمــره  ــا عــظــيــمً ــهڬ حــوتً األمــر الــعــظــيــم، وبــعــث الــلَّ
ــا فــلــيــس لـــه بـــرزق،  ــا وال يــهــشــم لـــه عــظــمً ـــه تــعــالــى أن ال يــأكــل لـــه لــحــمً الـــلَّ
فــأخــذه فــطــاف بــه الــبــحــر، ولــمــا اســتــقــر فــي جـــوف الــحــوت حــســب أنـــه قد 
يا  وقــال:  ا  ساجدً للَّه  فخر  حي  هو  فــإذا  فتحركت،  جوارحه  فحرك  مات 
ــه الــحــوت  ا، لــم يــعــبــدك أحــد فــي مــثــلــه، فــأمــر الــلَّ رب اتــخــذت لــك مــســجــدً
فـــقـــذفـــه فـــي أرض خـــالـــيـــة مـــن كـــل أحــــد ومــــن األشــــجــــار والــــظــــالل، وهـــو 
الممعوط  الفرخ  مثل  صار  حتى  الحوت،  بطن  في  حبسه  بسبب  مريض 
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بــاردة،  وهــي  الظليل  بظاللها  تظله  شــجــرة  عليه  ــه  الــلَّ وأنــبــت  البيضة؛  مــن 
ثــم لــطــف بــه فــأرســلــه إلــى مــئــة ألــف مــن الــنــاس أو يــزيــدون، فــدعــاهــم إلــى 
عنهم  صرف  بأن  اللَّه  فمنعهم  أعماله،  موازين  في  فصاروا  فآمنوا،  اللَّه 

أسبابه. انعقدت  بعدما  العذاب 
العظيمة: القصة  هذه  من  المستفادة  والعبر  الدروس  من 

قــــال  ا،  يــــــســــــرً لــــعــــســــر  ا مـــــع  وأن  لـــــكـــــرب  ا مـــــع  لـــــفـــــرج  ا أن   : أوالً
 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^﴿ لــــى:  تــــعــــا
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
~ے﴾   }  |  { z  y  x  w  v

.  [ ء ألنبيا ا ]
قـــال الـــمـــفـــســـرون: الــظــلــمــات ثــــالث: ظــلــمــة الــبــحــر، وظــلــمــة الــلــيــل، 

الحوت. بطن  وظلمة 
قال  [الشرح] .   ﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ تعالى:  قــال 

الشاعر:
ــا لــةٍ يضيقُ بها الفتى ذرعً ــازِ بَّ نَ ـــرُ ــــــــا الــــــمــــــخــــــرجُولَ ــــــــنْــــــــهَ ــــــــه مِ وعــــــــنــــــــدَ الــــــــلَّ
اتُها قَ لَ حَ مَت  كَ استَحْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ جُضــاقــتْ  ـــــرَ ـــــفْ ــــا ال تُ ــــنُّــــهَ ــــظُ ــــــــــانَ يَ كَ ــــــتْ وَ جَ ــــــرِ فُ

 q  p  ﴿ واآلخــرة  الــدنــيــا  فــي  لــلــعــبــد  نــجــاة  ــه  الــلَّ  تــقــو أن  ــا:  ثــانــيً
[الصافات] .   ﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ﴿ ســــبــــحــــانــــه:  وقــــــــال 
[الطالق] .  ﴾  ª  v u
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 ﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

[مريم] .
والتجأ  ربــه  دعــا  لما  يونس  فــإن  المؤمن؛  لدعاء  اللَّه  استجابة  ثالثًا: 

 y  x  w  v  ﴿ تعالى:  قال  الغمة،  هذه  عنه  اللَّه  كشف  إليه، 
 ¨  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [األنبياء] .   ﴾ ے   ~  }  |  { z

﴾ [النمل] .  ¼  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
قال:  وقاصگ  أبي  بن  سعد  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
 : ـــوتِ ــنِ الْـــحُ ــطْ ــــوَ فِـــي بَ هُ ـــا وَ عَ ةُ ذِي الـــنُّـــونِ إِذْ دَ ـــــوَ عْ قــال رســـول الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص: «دَ
ــلٌ  جُ رَ ا  بِهَ عُ  ــدْ يَ ــمْ  لَ ــهُ  ــإِنَّ فَ  ، ينَ الظَّالِمِ ــنْ  مِ ــنْــتُ  كُ ــي  إِنِّ انَكَ  بْحَ سُ ــتَ  نْ أَ إِالَّ  ــهَ  إِلَ الَ 

 .(١)« لَهُ هُ  اللَّ ابَ  تَجَ اسْ إِالَّ   ، طُّ قَ ءٍ  يْ شَ فِي  لِمٌ  سْ مُ
ـــه تــعــالــى بــعــبــده؛ فــــإن يـــونـــس - لــمــا قـــذفـــه الــحــوت  ــــا: لــطــف الـــلَّ رابــــعً
بعضهم:  قال  اليقطين،  شجرة  له  اللَّه  أنبت   - مريض  وهو  الشاطئ  على 
أول  مــن  ثــمــره  ويــؤكــل  وظليل،  وكثير  النعومة  غــايــة  فــي  ورقــهــا  الــقــرع  هــي 

ا. أيضً وبزره  وبقشره  ا  ومطبوخً نيئًا  آخره  إلى  طلوعه 
 ¾  ½  ¼ ـــه تــعــالــى الــمــطــلــقــة، قـــال تــعــالــى: ﴿  ـــا: قــــدرة الـــلَّ خـــامـــسً
أمــر  الــذي  سبحانه  وهــو  [يس] .   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

ا. عظمً له  يهشم  وال  ا،  لحمً له  يأكل  ال  أن  الحوت 
ـــا: أن الــمــؤمــن قــد يــعــاقــب عــلــى ذنــبــه فــي الــدنــيــا، قـــال تــعــالــى:  ســـادسً
ص ٥٥٢ برقم ٣٥٠٥ ، وصححه األلباني۴ في صحيح الترمذي (١٦٨/٣) برقم   (١)

.٢٧٨٥
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 Ð  Ï ا: ﴿  N﴾ [النساء] . وقال أيضً  D  C  B  A  @ ﴿

. [الشور] ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة الرابعة واألربعون

!] <ÇÈf¬ <‡e <Ìv◊õ <ÏÜÈâ

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

فــــهــــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن ســــيــــرة عـــلـــم مــــن أعــــــالم هـــــذه األمـــــــة، وبـــطـــل 
مـــــن أبــــطــــالــــهــــا: صــــحــــابــــي مـــــن أصـــــحـــــاب الــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص نـــقـــتـــبـــس مـــــن ســـيـــرتـــه 
الـــعـــطـــرة الــــــــدروس والــــعــــبــــر، هـــــذا الـــصـــحـــابـــي شـــهـــد الـــمـــشـــاهـــد كـــلـــهـــا مــع 
فــضــرب  مـــا،  لـــعـــارض  عــنــهــا  غـــاب  فــقــد  بــــدر،  غــــزوة  عـــدا  رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص 
ا وســهــمــه؛ وكـــان مــن الــســابــقــيــن  لــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أجـــر رجـــل مــمــن شــهــد بــــدرً
اشتهر  وقــد  اإلســالم،  إلــى  سبقوا  الــذيــن  الثمانية  أحــد  فهو  اإلســالم،  إلــى 
ــا، حــتــى إن  بــالــفــروســيــة والــشــجــاعــة، وأبـــلـــى فـــي مــعــركــة أحـــد بـــالء عــظــيــمً
بكرگ  أبو  وكان   ،- الجنة  له  وجبت  يعني   -  « بَ «أَوجَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
إذا ذكـــر يـــوم أحـــد يــقــول: هـــذا الــيــوم كــلــه لــفــالن - يــعــنــي طــلــحــة -؛ ولــمــا 
قـــدم الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص الــمــديــنــة، آخـــى بــيــنــه وبـــيـــن أبـــي أيــــوب األنــــصــــاري، وهــو 
وهو  النبيملسو هيلع هللا ىلص  توفي  الذين  الستة  وأحد  بالجنة،  المبشرين  العشرة  أحد 

راض. عنهم 
ي،  التيمِ القرشي  عثمان  بن  اللَّه  عبيد  بن  طلحة  اإلسالم:  فارس  إنه 
ويــكــنــى أبــــا مــحــمــد، ويـــعـــرف بــطــلــحــة الـــخـــيـــر، وطــلــحــة الـــفـــيـــاض، لــكــرمــه 
وجـــوده؛ وصــفــه ابــنــه مــوســى فــقــال: كــان أبــي أبــيــض يــضــرب إلــى الــحــمــرة، 
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ــا إلـــى الــقــصــر هــو أقــــرب، رحـــب الـــصـــدر، بــعــيــد مــا بــيــن الــمــنــكــبــيــن،  مــربــوعً
نوفل  أخــذه  فقد  ا،  شديدً  ًأذ إسالمه  بداية  في  لقي  وقد  القدمين  ضخم 
يمنعهما  ولم  واحد،  حبل  في  فشدهما  الصديق  بكر  وأبو  هو  خويلد  ابن 
ا، فــلــم يــجــيــبــاه إلـــى مـــا أراد مــن  ــا شـــديـــدً بــنــو تــمــيــم، وكــــان يــعــذبــهــمــا تــعــذيــبً

الكفر. إلى  اإلسالم  عن  الرجوع 
وكــانــت لــهــذا الــصــحــابــي مــواقــف بــطــولــيــة رائــعــة تـــدل عــلــى شــجــاعــتــه 
ونــصــرتــه لــهــذا الــديــن، فــمــن أعــظــم تــلــك الــمــواقــف: مــا بــذلــه يــوم أحــد من 
يحميه  فكان  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  على  المشركون  تكاثر  فقد  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  عن  دفاع 
بــجــســده عــن الــنــبــال والــســيــوف أن تــصــيــبــه، حــتــى إنـــه جـــرح يـــوم أحـــد أربـــعٌ 

أصابعه. وشلت  برمح،  وطعنة  بسيف  ضربة  بين  ما   ، جراحةً وعشرون 
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث قــيــس بــن أبـــي حـــازم قــال: 
ـــه شـــــــالء(١)، وقــــى بــهــا الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص(٢) وكـــان  رأيـــــت يـــد طــلــحــة بـــن عــبــيــد الـــلَّ
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قـــد كـــســـرت ربـــاعـــيـــتـــه(٣)، وجـــرحـــت شــفــتــه، وســــال الــــدم عــلــى 
النبيملسو هيلع هللا ىلص،  عــن  يدفعهم  حتى  المشركين  على  يكر  طلحة  فجعل  وجــهــه، 

الجبل. إلى  به  ليرقى  النبيملسو هيلع هللا ىلص  إلى  ينقلب  ثم 
ــى  ــلَ ــــانَ عَ رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث الــزبــيــرگ قـــال: «كَ
ــتَــطِــعْ (من  ــسْ ــمْ يَ ــلَ ةٍ فَ ــخــرَ ــى صَ ــضَ إِلَ ــنَــهَ ، فَ ــــانِ عَ رْ ـــدٍ دِ حُ مَ أُ ـــوْ ــهِملسو هيلع هللا ىلص يَ ـــولِ الــلَّ سُ رَ
لَى  عَ   تَوَ اسْ تَّى  حَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ دَ  عِ فَصَ  ، ةَ طَلْحَ تَهُ  تَحْ دَ  عَ قْ أَ فَ واإلعياء)،  الثقل 

ص ٧١١ برقم ٣٧٢٤.  (١)
شالء أي مشلولة.  (٢)

الرباعية: هي السنة التي بين الناب والثنية.  (٣)

٢٨٢!]<ÇÈf¬<‡e<Ìv◊õ<ÏÜÈâ<IPP



٢٨٣
له  وجبت  أي   « ةُ لْحَ طَ بَ  جَ وْ «أَ  : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ فَ  ، ةِ رَ خْ الصَّ
بْقَ  يَ مْ  «لَ قال:  عثمان  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو الجنة»(١). 
يْرُ  غَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ  سُ رَ نَّ  فِيهِ اتَلَ  قَ تِي  الَّ ــامِ  األَيَّ تِلْكَ  بَعْضِ  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــعَ  مَ

 .(٢)«- ا  مَ يثِهِ دِ حَ نْ  عَ  - دٍ  عْ سَ وَ ةَ  طَلْحَ
ومــــن فــضــائــلــه الــعــظــيــمــة: مـــا رواه الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث 
لَى  عَ ي  شِ يَمْ يدٍ  هِ شَ إِلَــى  نْظُرَ  يَ نْ  أَ هُ  ــرَّ سَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جابرگ: 

 .(٣)« هِ اللَّ بَيْدِ  عُ بْنِ  ةَ  لْحَ طَ إِلَى  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، ضِ األَرْ هِ  جْ وَ
دخلتُ  قال:  طلحة  بن  موسى  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
ــةُ  ــحَ ــلْ «طَ يــقــول:  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســول  سمعتُ  ــرك؟  أبــشِّ أال  فــقــال:  مــعــاويــة  على 

.(٤)« بَهُ نَحْ ى  قَضَ نْ  مَّ مِ
ـــه، حــتــى لــم يبق  قـــال شـــراح الــحــديــث: أي بـــذل نــفــســه فــي ســبــيــل الـــلَّ

حيا. كان  وإن  قتل  كمن  فهو  شيء،  الهالك  وبين  بينه 
وقـــد اشــتــهــرگ بــالــكــرم واإلنـــفـــاق والـــبـــذل، لـــذلـــك: ســمــي طــلــحــة 

الفياض. وطلحة  الخير، 
يـــقـــول قــبــيــصــة بــــن جــــابــــرگ: صـــحـــبـــت طـــلـــحـــة فـــمـــا رأيــــــت أعــطــى 
لــجــزيــل مـــال مــنــه مــن غــيــر مــســألــة، وذكـــر الــحــافــظ فــي اإلصـــابـــة: «أن قتله 

ص ٥٨٣ برقم ٣٧٣٨، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.  (١)
ص ٧١١ برقم ٣٧٢٢.  (٢)

ص ٥٨٤ برقم ٣٧٣٩، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢١٦/٣)   (٣)
برقم ٢٩٤٠.

ص ٥٨٤ برقم ٣٧٤٠، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢١٦/٣)   (٤)
برقم ٢٩٤٢.



٢٨٤
كـــان عــلــى يــد مــــروان بــن الــحــكــم فــي مــعــركــة الــجــمــل»، رو يــعــقــوب بن 
مروان  أن  حــازم:  أبي  بن  قيس  عن  والتاريخ»  «المعرفة  كتابه  في  سفيان 
فرماه  عــثــمــان،  قتل  على  أعــان  ممن  هــذا  وقــال:  طلحة،   رأ الحكم  ابــن 
بـــســـهـــم فـــأثـــبـــتـــه فــــي ركـــبـــتـــه، فـــجـــعـــل الــــــدم يـــنـــزف مـــنـــه حـــتـــى مــــــــات(١). قـــال 
ـــه عــلــى بــغــض قــتــلــة الــصــحــابــة أمـــثـــال طــلــحــة والــزبــيــر  الـــذهـــبـــي: نــشــهــد الـــلَّ

. اهـ اللَّه(٢).  إلى  أمرهم  ونكل  فعلهم،  من  اللَّه  إلى  ونبرأ  وعلي، 
ودخــــل عـــمـــران بـــن طــلــحــة بــعــد مــعــركــة الــجــمــل عــلــى عــلــي بـــن أبــي 
ـــه وأبــــاك  ـــب بـــه وأدنـــــــاه، وقـــــال: إنــــي ألرجـــــو أن يــجــعــلــنــي الـــلَّ طـــالـــب فـــرحَّ

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° والــزبــيــر بــن الــعــوام مــمــن قــال فــيــهــم: ﴿ 
﴾ [الحجر].  »  º  ¹  ¸

وله  اآلخــرة،   جماد في  الهجرة  من  وثالثين  ست  سنة  قتله  وكــان 
سنة. وستون  أربع 

ــــه عــــن طـــلـــحـــة، وجـــــــزاه عــــن اإلســـــــالم والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  رضـــــي الــــلَّ
كرامته. دار  في  به  وجمعنا  الجزاء، 

ــهــم وبــحــمــدك، أشــهــد أن ال إلـــه إال أنـــت، أســتــغــفــرك  وســبــحــانــك الــلَّ
إليك. وأتوب 

اإلصابة (٢٩٢/٣)، و قال ابن حجر: إسناده صحيح.  (١)
تاريخ اإلسالم ص ٦٥٤، عهد الخلفاء الراشدين بتصرف.  (٢)

٢٨٤!]<ÇÈf¬<‡e<Ìv◊õ<ÏÜÈâ<IPP



٢٨٥

الكلمة الخامسة واألربعون

!]<‡⁄<ÕÁ~÷]

ـــه، وأشــهــد أن ال  ــه، والـــصـــالة والـــســـالم عــلــى رســـول الـــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ورســـولـــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  ال  وحــــده  إال اللَّه  إلـــه 

وبعد:
ــــه مــــن أفــــضــــل مــــقــــامــــات الــــديــــن وأجـــمـــلـــهـــا،  فـــــإن الــــخــــوف مــــن الــــلَّ
ـــه تـــعـــالـــى، قـــال تــعــالــى  وأجـــمـــع أنــــواع الـــعـــبـــادة الـــتـــي يــجــب إخـــالصـــهـــا لـــلَّ

 ³  ²  ±  (١) °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ الـــجـــنـــة:  أهـــل  عـــن 
 @  ?  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الطور] .   ﴾¹  ¸  ¶  μ  ´
 À  ¿  ¾  ½  ¼  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الرحمن] .   ﴾  D  C  B  A
 رو [النازعات] .   ﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
ــةٌ  ــعَ ــبْ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــي قـــال: «سَ
ـــهُ  ـــتْ عَ دَ ـــــلٌ  جُ رَ «وَ مــنــهــم:  ذكـــر  ـــه»  ظِـــلُّ إِالَّ  ـــلَّ  ظِ الَ  مَ  ــــوْ يَ ـــهِ  ظِـــلِّ فِـــي  ـــهُ  الـــلَّ ــمُ  ــهُ ـلُّ ــظـِ يُ

.(٢)« هَ اللَّ افُ  خَ أَ إِنِّي   : الَ قَ فَ  ، الٍ مَ جَ وَ بٍ  نْصِ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ رَ امْ
على  الــخــوف  الــشــيــخ۴:  آل  حسن  بــن  الرحمن  عبد  الشيخ  قــال 

أقسام:
أي خائفين.  (١)

ص ٢٧٧ برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ برقم ١٠٣١.  (٢)

الكلمة الخامسة واألربعون



٢٨٦
أو  وثـــــن  مــــن  ــــه  الــــلَّ غـــيـــر  مــــن  يــــخــــاف  أن  وهـــــو  الــــســــر  خـــــوف  األول: 

 !  ﴿ قــالــوا:  إنــهــم  هــود  قــوم  عــن  تعالى  قــال  يــكــره،  بما  يصيبه  أن  طــاغــوت 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "
وقــــال  [هـــــــود] .   ﴾  ;  :  9  8  7  6  5 4  3  2  1

e﴾ [الزمر] . ] \  [  Z  Y﴿ تعالى: 
ـــاد الـــقـــبـــور ونـــحـــوهـــا مـــن األوثـــــــان، يــخــافــونــهــا  وهـــــذا الــــواقــــع مـــن عـــبَّ
فـــون بـــهـــا أهــــل الـــتـــوحـــيـــد إذا أنــــكــــروا عـــبـــادتـــهـــا، وأمــــــروا بـــإخـــالص  ويـــخـــوِّ

التوحيد. ينافي  وهذا  للَّه،  العبادة 
ــا مــن بــعــض الــنــاس،  الــثــانــي: أن يــتــرك اإلنـــســـان مــا يــجــب عــلــيــه خــوفً

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È﴿ تــعــالــى:  قـــال  م؛  مـــحـــرَّ فــهــذا 
مــن  مــاجــه  ابـــن  رواه  الـــذي  الــحــديــث  وفـــي  عمران] .  [آل   ﴾Ù  Ñ
ــا  ـــانَ فِــيــمَ ـــكَ ــا فَ ــيــبً ــطِ ـــامَ خَ حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قَ
 : ــالَ » قَ ــهُ ــلِــمَ ا عَ ــقٍّ إِذَ ــولَ بِــحَ ــقُ نْ يَ : أَ ــاسِ ــةُ الــنَّ ــبَ ــيْ ـــالً هَ جُ ــنَّ رَ ــنَــعَ ــمْ الَ الَ يَ : «أَ ـــالَ قَ

بْنَا(١). هِ فَ يَاءَ  أَشْ نَا  يْ أَ رَ هِ  اللَّ وَ دْ  قَ  : الَ قَ وَ  ، يدٍ عِ سَ بُو  أَ ى  بَكَ فَ
ـــع  ـــبُ سَ أو  عـــــدو  مــــن  الــــخــــوف  وهـــــو  الـــطـــبـــيـــعـــي:  الــــخــــوف  الــــثــــالــــث: 

 Û  Ú  ﴿ مـــوســـى:  نــبــيــه  عـــن  تــعــالــى  قـــال  يــــذم؛  ال  وهــــذا  ذلــــك،  غــيــر  أو 
 4  3  2  ﴿ قــــــولــــــه:  ومــــعــــنــــى  [الــــــقــــــصــــــص] .   ﴾  å  Þ Ý  Ü
 ;  :  9  8  7  ﴿ أولــــــيــــــاءه  يـــخـــوفـــكـــم  أي:   ﴾6  5
لــلــمــؤمــنــيــن  تـــعـــالـــى  ــــه  الــــلَّ مــــن  نــــهــــيٌ  وهــــــذا  عـــــمـــــران] .  [آل   ﴾= <

ص ٤٣١ بــرقــم ٤٠٠٧، وصــحــحــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ فــي صحيح ســنــن ابـــن ماجه   (١)
(٣٦٨/٢) برقم ٣٢٣٧ .

٢٨٦!]<‡⁄<ÕÁ~÷]<IPQ



٢٨٧
تــعــالــى،  ـــه  الـــلَّ عـــلـــى  خـــوفـــهـــم  يـــقـــصـــروا  أن  لـــهـــم  وأمـــــرٌ  غـــيـــره،  يـــخـــافـــوا  أن 
ـــه بـــه عــبــاده،  فـــال يــخــافــون إال إيــــاه، وهــــذا هـــو اإلخــــالص الــــذي أمـــر الـــلَّ
ورضــيــه مــنــهــم؛ فـــإذا أخــلــصــوا لــه الــخــوف وجــمــيــع الــعــبــادة، أعــطــاهــم مــا 

 U  T﴿ تعالى:  قال  واآلخــرة،  الدنيا  مخاوف  من  نهم  وأمَّ يرجون، 
 c  b  a  `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X W  V

[الزمر] .  ﴾  e d
ف الــمــؤمــنــيــن  ــه أن يــخــوِّ قــال الــعــالمــة ابــن الــقــيِّــم: ومــن كــيــد عــدو الــلَّ
مـــن جـــنـــده وأولـــيـــائـــهـــم، لــئــال يــجــاهــدوهــم وال يـــأمـــروهـــم بـــمـــعـــروف، وال 
يــنــهــوهــم عــن مــنــكــر، وأخــبــر تــعــالــى أن هـــذا مــن كــيــد الــشــيــطــان وتــخــويــفــه، 

نخافه. أن  ونهانا 
قـــــال: والـــمـــعـــنـــى عـــنـــد جــمــيــع الـــمـــفـــســـريـــن: يــخــوفــكــم بـــأولـــيـــائـــه، قـــال 
قلبه  مــن  زال  الــعــبــد،  إيــمــان  قــوي  فكلما   ، صــدوركــم  فــي  يعظمهم  قــتــادة: 
 ﴾  W  V  U  T  S  R﴿ تــعــالــى:  قــــال  الــشــيــطــان،  أولـــيـــاء  خــــوف 
اآليـــة  هـــذه  ـــت  فـــدلَّ مــنــهــم.  خــوفــه  قـــوي  إيــمــانــه،  ضــعــف  وكــلــمــا  [النساء] . 

اإليمان(١). كمال  شروط  من  الخوف:  إخالص  أن  على 
قـــــــــال شـــــيـــــخ اإلســـــــــــــالم ابـــــــــن تـــــيـــــمـــــيـــــة: الـــــــخـــــــوف مـــــــا حــــــجــــــزك عـــن 
الــخــوف  مــن  الــواجــب  الــقــدر  الــحــنــبــلــي:  رجــب  ابــن  قــال  محارم اللَّه(٢)؛ 
عــلــى  زاد  فـــــإن  الــــمــــحــــارم،  واجــــتــــنــــاب  الــــفــــرائــــض  أداء  عـــلـــى  حـــمـــل  مــــا 
ــا لــلــنــفــوس عــلــى الــتــشــمــيــر فــي نــوافــل الــطــاعــات،  ذلـــك بــحــيــث صـــار بــاعــثً

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص ٣٩٦ - ٣٩٧.  (١)
مدارج السالكين (٥٥١/١).  (٢)



٢٨٨
المباحات،  فــضــول  فــي  والتبسط  الــمــكــروهــات،  دقــائــق  عــن  واالنــكــفــاف 

ا(١). محمودً فضالً  ذلك  كان 
قـــــالـــــت:  عـــــائـــــشـــــةڤ  حـــــديـــــث  مــــــن  ســــنــــنــــه  فــــــي  لــــــتــــــرمــــــذي  ا  رو

 %  $  #  "  !  ﴿  : ــــــةِ يَ اآلْ هِ  ـــــذِ هَ ــــنْ  عَ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص  لــــلَّ ــــولَ ا سُ رَ ــــتُ  لْ ــــأَ سَ
؟  ـــونَ قُ ـــرِ ـــسْ يَ وَ ــرَ  ــمْ ــخَ لْ ا ـــونَ  بُ ـــرَ ـــشْ يَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ا ـــمُ  هُ أَ  : ــةُ ــائِــشَ عَ ـــتْ  ـــالَ قَ +﴾؛   &
ــــونَ  ــــلُّ ــــصَ يُ وَ ــــونَ  ــــومُ ــــصُ يَ يـــــنَ  ـــــذِ لَّ ا ــــمُ  ــــهُ ــــنَّ ــــكِ لَ وَ  ، يــــقِ ــــدِّ لــــصِّ ا ــــتَ  بِــــنْ ــــا  يَ «الَ   : ــــــالَ قَ
ــونَ  عُ ــارِ ــسَ يُ يــنَ  لَّــذِ ا ولَــئِــكَ  أُ  ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــبَــلَ  ــقْ يُ الَ  نْ  أَ ــونَ  ــافُ ــخَ يَ مْ  هُ وَ  ، ــونَ قُ ــدَّ ــتَــصَ يَ وَ

.(٢ )« اتِ ــيْــرَ فِــي الْــخَ
إذا  الطائر،  كجناحي  والــرجــاء  الــخــوف  الــروذبــاري:  علي  أبــو  وقــال 
النقص،  فيه  وقــع  أحدهما  نقص  وإذا  طيرانه،  وتــم  الطير   اســتــو استويا 
وإذا ذهـــبـــا صـــــار الـــطـــائـــر فــــي حــــد الــــمــــوت؛ وقـــــال الـــفـــضـــيـــل بــــن عـــيـــاض: 
فإن  الموت  نزل  فإذا  ا،  صحيحً الرجل  كان  ما  الرجاء  من  أفضل  الخوف 

أفضل(٣). الرجاء 
ويــشــهــد لـــذلـــك: مـــا رواه الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث أنــــس بــن 
 : ـــالَ ـــقَ ، فَ تِ ــــوْ ــــمَ ـــــوَ فِـــي الْ هُ ــــابٍّ وَ ـــى شَ ـــلَ ـــــلَ عَ خَ مـــالـــكگ: أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص دَ
ــافُ  ــي أَخَ إِنِّ ــهَ وَ ــو الــلَّ جُ رْ ــي أَ ، إِنِّ ــهِ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــهِ يَ الــلَّ : وَ ــالَ ؟» قَ كَ ــدُ ــجِ ــيْــفَ تَ «كَ
ا  ــذَ ــلِ هَ ــثْ ــدٍ فِــي مِ ــبْ ــبِ عَ ــلْ ــانِ فِــي قَ ــعَ ــتَــمِ ــجْ ــهِملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ــوبِــي، فَ نُ ذُ

التخويف من النار/ البن رجب، ص ٢١.  (١)
داود (٧٩/٣)  أبــي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،٣١٧٥ برقم   ٥٠٤ ص   (٢)

برقم ٢٥٣٧ .
التخويف من النار/ البن رجب، ص ١٦.  (٣)

٢٨٨!]<‡⁄<ÕÁ~÷]<IPQ



٢٨٩
 .(١)« افُ يَخَ ا  مَّ مِ نَهُ  آمَ وَ و،  جُ رْ يَ ا  مَ هُ  اللَّ طَاهُ  عْ أَ إِالَّ   ، طِنِ وْ الْمَ

وقــال عــمــر: لــو نــاد مــنــادٍ مــن الــســمــاء: أيــهــا الــنــاس ، إنــكــم داخــلــون 
هو. أنا  أكون  أن  لخفت  ا،  واحدً رجالً  إال  كلكم  الجنة 

ـــا إلـــى الـــســـوق ومــعــه الـــجـــارود، فــــإذا امــــرأة عــجــوز  وخــــرج عــمــر يـــومً
تسمى  وأنت  عهدتك  عمر  يا  هيه  وقالت:  عليه،  فردَّت  عمر  عليها  فسلَّم 
سمعت  حتى  األيام  تذهب  فلم  الصبيان،  تصارع  عكاظ  سوق  في  ا  عميرً
ـــه فـــي الـــرعـــيـــة، واعــلــم  عــمــر ثـــم قــلــيــل فــســمــعــت أمــيــر الــمــؤمــنــيــن، فــاتــق الـــلَّ
أنـــه مــن خـــاف الــمــوت خــشــي الـــفـــوت، فــبــكــى عــمــر، فــقــال الـــجـــارود: لقد 
أجــتــرأت عــلــى أمــيــر الــمــؤمــنــيــن وأبــكــيــتــه، فــأشــار إلــيــه عــمــر أن دعــهــا، فلما 
فـــرغ قــــال: أمـــا تــعــرف هــــذه؟ قــــال: ال. قــــال: هـــذه خــولــة ابــنــة حــكــيــم الــتــي 

 ! ﴿ قــولــه:  إلــى  أشــار   - كالمها  يسمع  أن   أحــر فعمر  قولها،  ــه  الــلَّ سمع 
 1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

.- ﴾  4  3  2
ــــا،  ذهــــبً األرض  طــــــالع  لـــــي  أن  لـــــو  طــــعــــن:  لــــمــــا  عــــمــــرگ  وقـــــــال 
عــبــد  بـــن  عــمــر  وقـــال  أراه(٢)؛  أن  قــبــل  ـــهڬ  الـــلَّ عـــذاب  مـــن  بـــه  الفــتــديــت 
ــه  ــه مــنــه كــل شـــيء، ومــن لــم يــخــف الــلَّ ــه أخـــاف الــلَّ الــعــزيــز: مــن خــاف الــلَّ

شيء. كل  من  خاف 
ا  غــدً يطرحني  أن  أخــاف  قــال:  يبكيك؟  مــا  لــه:  فقيل  الــحــســن  وبــكــى 

ص ١٧٧ برقم ٩٨٣، وحسنه األلباني۴ في صحيح الترمذي (٢٨٩/١) برقم ٧٨٥.  (١)
صحيح البخاري ص ٧٠٥ رقم ٣٦٩٢.  (٢)



٢٩٠
ــه  فــي الــنــار وال يــبــالــي؛ وقـــال يــحــيــى بــن مــعــاذ الــــرازي: عــلــى قــدر حــبــك لــلَّ
ــه يــهــابــك الــخــلــق؛ وقــال اإلمــام  يحبك الــخــلــق، وعــلــى قــدر خــوفــك مــن الــلَّ
أحـــمـــد بــــن حـــنـــبـــل: الــــخــــوف يــمــنــعــنــي مــــن أكـــــل الـــطـــعـــام والـــــشـــــراب، فــال 

أشتهيه.
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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٢٩١

الكلمة السادسة واألربعون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <‡⁄ <Üf¬Ê <åÊÖÅ

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿
إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 
تعالى:  قــال  بــه،  والــعــمــل  ــره  لــتــدبُّ العظيم  الــقــرآن  هــذا  أنــزل  ــه  الــلَّ فــإن 
K﴾ [ص] .   J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿
ــــه، ونـــتـــدبـــر مــا  وعـــمـــالً بـــاآليـــة الـــكـــريـــمـــة: لــنــســتــمــع إلــــى آيــــة مـــن كـــتـــاب الــــلَّ

 U  T  S  R  Q  P  ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــعــبــر،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا 
 c  b  a  `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W  V
 r  q p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e d

عمران] . w﴾ [آل  v  u  t  s

قــــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــرحــــمــــن بــــن ســــعــــدي: وهـــــــذه اآليـــــــة الـــمـــقـــصـــود 
مــنــهــا الــتــســلــيــة عــمــا يــحــصــل لــلــذيــن كــفــروا مــن مــتــاع الــدنــيــا وتــنــعــمــهــم فيها، 
وتــقــلــبــهــم فــي الــبــالد بـــأنـــواع الــتــجــارات والــمــكــاســب والــمــلــذات، وأنـــواع 
ثبوت  له  ليس  قليل  متاع  كله  هــذا  فــإن  األوقــات،  بعض  في  والغلبة  العز 
حالة  أعلى  وهذه  طويالً،  عليه  بُون  ذَّ عَ ويُ قليالً،  به  يتمتَّعون  بل  بقاء،  وال 
تــكــون لــلــكــافــر، وقــد رأيـــت مــا تـــؤول إلــيــه، أمــا الــمــتــقــون لــربــهــم الــمــؤمــنــون 

الكلمة السادسة واألربعون



٢٩٢
بــه: فــمــع مــا يــحــصــل لــهــم مــن عــز الــدنــيــا ونــعــيــمــهــا، لــهــم جــنــات تــجــري من 
ر أنــهــم فـــي دار الــدنــيــا قـــد حــصــل لــهــم كـــل بــؤس  ــــدِّ تــحــتــهــا األنـــهـــار، فــلــو قُ
ا  نزرً  :  - السليم  والعيش  المقيم  النعيم  إلى  بالنسبة   - هذا  لكان  وشقاء، 
 :﴾v  u  t  s  r  ﴿ قــال:  ولــهــذا  محنة،  صــورة  فــي  ومنحة  ا  يسيرً
عظيماً  أجــراً  بــره  مــن  الرحيم  البر  فأثابهم  وأفعالهم  أقوالهم  بــرت  الــذيــن 

.(١) اهـ  . دائماً وفوزاً  جسيماً  وعطاءً 
الكريمات: اآليات  فوائد  ومن 

النعمة  مــن  فيه  هــم  ومــا  الكفار  هــؤالء  بحال  المؤمن  يغترَّ  أالَّ   : أوالً
والــغــبــطــة والـــســـرور، فــهــو مــتــاع زائــــل يــعــقــبــه عــــذاب أبــــدي ســـرمـــدي، قــال 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تـــعـــالـــى: 
 ¿  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [القصص] .   ﴾D  C  B  A  @  ?  >
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 ﴾  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

[يونس] .
أن  أنـــــس بــــن مــــالــــكگ:  حـــديـــث  فــــي صــحــيــحــه مــــن  رو مـــســـلـــم 
بَغُ  يُصْ فَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّارِ  لِ  هْ أَ نْ  مِ يَا  نْ الدُّ لِ  هْ أَ مِ  عَ نْ بِأَ تَى  ؤْ «يُ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ــرَّ بِــكَ  ــلْ مَ ؟ هَ ــطُّ ا قَ ــرً ــيْ ـــتَ خَ يْ أَ ــلْ رَ ! هَ مَ ــنَ آدَ ــا ابْ : يَ ــالُ ــقَ ــمَّ يُ ، ثُ ــةً ــغَ ــبْ ــارِ صَ فِــي الــنَّ
ـــا فِــي  سً ـــؤْ ـــاسِ بُ ـــدِّ الـــنَّ ـــأَشَ ـــى بِ تَ ـــؤْ يُ ! وَ بِّ ـــا رَ ! يَ ـــهِ الـــلَّ ، وَ : الَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ ؟ فَ ــــطُّ ــيــمٌ قَ ــعِ نَ
 ! مَ ــنَ آدَ ــا ابْ : يَ ــالُ لَــهُ ــقَ ــيُ ، فَ ــنَّــةِ ــجَ ــةً فِــي الْ ــغَ ــبْ ــبَــغُ صَ ــيُــصْ ، فَ ــنَّــةِ ــجَ ـــلِ الْ هْ ــنْ أَ ــا، مِ ــيَ نْ الــدُّ

تفسير ابن سعدي ص ١٤٤.  (١)

٢٩٢﴾V U T S R Q P ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<Üf¬Ê<åÊÖÅ<IPR



٢٩٣
ا  مَ  ! بِّ رَ ا  يَ  ! هِ اللَّ وَ الَ   : يَقُولُ فَ ؟  ــطُّ قَ ةٌ  ــدَّ شِ بِكَ  رَّ  مَ لْ  هَ ؟  ــطُّ قَ ا  سً بُؤْ ــتَ  يْ أَ رَ لْ  هَ

 .(١)« طُّ ةً قَ دَّ شِ يْتُ  أَ الَ رَ ، وَ طُّ سٌ قَ بُؤْ بِي  رَّ  مَ
ــه لــعــبــده، ليست  ــا: أن كــثــرة الــنــعــم والــخــيــرات الــتــي يــعــطــيــهــا الــلَّ ثــانــيً

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ تــعــالــى:  قــال  مــحــبــتــه،  عــلــى  دلــيــالً 
في  أحمد  اإلمــام   رو [المؤمنون] .   ﴾  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã
هَ  اللَّ يْتَ  أَ رَ ا  «إِذَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عامرگ:  بن  عقبة  حديث  من  مسنده 
ــمَّ  »؛ ثُ اجٌ رَ ـــتِـــدْ ــوَ اسْ ــا هُ ــمَ ــإِنَّ ــبُّ فَ ــحِ ــا يُ ــيــهِ مَ ــاصِ ــعَ ــى مَ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــنَ الــدُّ ــدَ مِ ــبْ ــعَ ــطِــي الْ ــعْ يُ

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ ــهِملسو هيلع هللا ىلص:  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  تَ
Þ﴾ [األنعام](٢).  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

لهم،  والــخــيــرات  النعم  وتــتــابــع  الــكــفــار  لــهــؤالء  ــه  الــلَّ إمــهــال  أن  ثــالــثًــا: 
 h  g  f  e﴿ تعالى:  قال  اآلخرة،  عذاب  في  لهم  زيادة  هو  إنما 
 ﴾x  w  v  u  t s  r  q  p  o  n m  l  k  j  i

 )  (  '  & %  $  #  "  ! [آل عمران] . وقال تعالى: ﴿ 
﴾ [التوبة] .  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

ــه لــلــكــفــار مــن نــعــم الــدنــيــا، إنــمــا ذلـــك لــهــوان  ـــا: أن مــا يــعــطــيــه الــلَّ رابـــعً
 Æ  Å  ﴿ تعالى:  قــال  كما  وفتنة،  لهم  وابــتــالء  وحــقــارتــهــا،  عــنــده  الدنيا 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ﴾  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

[األحقاف] .
ص ١١٢٩ برقم ٢٨٠٧.  (١)

(٥٤٧/٢٨) برقم ١٧٣١١، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)



٢٩٤
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنــــــسگ:  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
فِي  ا  بِهَ   ــزَ ــجْ يُ وَ يَا  نْ الدُّ فِــي  ا  بِهَ عْطَى  يُ نَةً  سَ حَ نًا  مِ ؤْ مُ ظْلِمُ  يَ ال  ــهَ  الــلَّ «إِنَّ  قــال: 
ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  هِ  للَّ ا  بِهَ لَ  مِ عَ ا  مَ نَاتِ  سَ بِحَ مُ  يُطْعَ فَ افِرُ  الْكَ ا  مَّ أَ وَ ةِ،  رَ اآلخِ

ا»(١). بِهَ   زَ يُجْ نَةٌ  سَ حَ لَهُ  نْ  تَكُ لَمْ  ةِ  رَ اآلخِ إِلَى  ى  فْضَ أَ
ــا  وفــــي الــصــحــيــحــيــن أن عـــمـــرگ صــعــد إلــــى مــشــربــة الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص لــمَّ
فابتدرت   ، نْبِهِ بجَ ــرَ  ثَّ أَ دْ  قَ يرٍ  صِ حَ مْل  رَ على  متكئًا  فرآه  نسائه،  من  آلىملسو هيلع هللا ىلص 
ــه هـــذا كــســر وقــيــصــر فــيــمــا هــمــا فــيــه،  عــيــنــاه بــالــبــكــاء وقــــال: يــا رســـول الــلَّ
ــا فــجــلــس،  ـــهملسو هيلع هللا ىلص مــتــكــئً ـــه مـــن خـــلـــقـــه؟! وكــــان رســــول الـــلَّ وأنــــت صـــفـــوة الـــلَّ
مٌ  ـــوْ ـــكَ قَ ـــئِ ولَ ؟!» ثــم قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «أُ ـــابِ ـــطَّ ـــخَ ــــنَ الْ ـــا ابْ ــــتَ يَ نْ ـــكٍّ أَ فِــــي شَ وقـــال: «أَ
ونَ  تَكُ نْ  أَ ى  ضَ تَرْ ا  مَ «أَ رواية:  وفي  يَا»  نْ الدُّ يَاةِ  الْحَ فِي  مْ  هُ يِّبَاتُ طَ مْ  لَهُ لَتْ  جِّ عُ

؟!»(٢).  ةُ رَ خِ اآلْ لَنَا  وَ يَا  نْ الدُّ مُ  لَهُ
 l  ﴿ تعالى:  قــال  الدنيا؛  في  والزهد  اآلخــرة  في  الترغيب  ا:  خامسً
 |  {  z y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 -  ,  +  *  )  ( '  ﴿ تــعــالــى:  وقــال  [طه] .   ﴾ ے   ~  }

5﴾ [الزخرف] .  4  3  2  1  0 /  .
ــه؛ رو الــتــرمــذي في  ــا: بــيــان حــقــارة الــدنــيــا وهــوانــهــا عــلــى الــلَّ ســادسً
ـــتِ  ـــانَ ـــــوْ كَ ســنــنــه مـــن حـــديـــث ســهــل بـــن ســـعـــدگ: أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «لَ

.(٣)« اءٍ مَ ةَ  بَ رْ شَ ا  نْهَ مِ ا  افِرً كَ قَى  سَ ا  مَ  ، ةٍ بَعُوضَ نَاحَ  جَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ لُ  دِ تَعْ يَا  نْ الدُّ
ص ١١٢٩ برقم ٢٨٠٨.  (١)

جزء من حديث ص ٩٦٨ برقم ٤٩١٣، وصحيح مسلم ص ٥٩٥ برقم ١٤٧٩.  (٢)
ص ٣٨٣ برقم ٢٣٢٠، وصححه األلباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٦٩/٢)   (٣)

برقم ١٨٨٩.

٢٩٤﴾V U T S R Q P ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<Üf¬Ê<åÊÖÅ<IPR



٢٩٥
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جـــابـــرگ:  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
مــر بــالــســوق والــنــاس عــن جــانــبــيــه، فــمــر بــجــدي أســك - أي صغير األذن - 
 ، ءٍ يْ بِشَ نَا  لَ ــهُ  نَّ أَ بُّ  نُحِ ا  مَ وا:  الُ قَ فَ ؟»  ـــــمٍ هَ رْ بِــدِ ــهُ  لَ ا  ــذَ هَ نَّ  أَ بُّ  يُحِ ــمْ  ــكُ يُّ «أَ فقال: 
ــانَ  ــيــا كَ ــانَ حَ ــوْ كَ ــهِ لَ الــلَّ ــوا: وَ ــالُ ؟» قَ ــمْ ــكُ ـــهُ لَ نَّ ــونَ أَ ــبُّ ــحِ تُ : «أَ ـــالَ ؟ قَ ــهِ ــنَــعُ بِ ــصْ ــا نَ مَ وَ
نُ  ــــوَ هْ ــا أَ ــيَ نْ ــلــدُّ ــهِ لَ الــلَّ ــوَ : «فَ ـــالَ ـــقَ ؟! فَ ـــيِّـــتٌ ـــوَ مَ هُ ــفَ وَ ــيْ ــكَ ، فَ ــــكُّ سَ ــــهُ أَ َنَّ ــيــهِ ألِ ــا فِ ــبً ــيْ عَ

 .(١)« مْ يْكُ لَ عَ ا  ذَ هَ نْ  مِ  ، هِ لَى اللَّ عَ
رٍگ:  فِهْ نِي  بَ ي  أَخَ دٍ  رِ تَوْ سْ مُ حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
ــمْ  كُ ــدُ أَحَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِالَّ  ةِ  ــرَ اآلخِ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ ــهِ  الــلَّ «وَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

؟!»(٢).  عُ جِ رْ يَ بِمَ  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   - ةِ  بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  أَشَ وَ  - هِ  ذِ هَ هُ  بَعَ إِصْ
: الدنيا  يصف  وهو  العتاهية  أبو  قال 

ـهُ ــى الـــمـــرءِ دِيــنـَ ــلَ ـــا عَ ـــيَ نْ ـــتِ الـــدُ ـــقَ بْ ا أَ ــــرِإَذَ ــــائِ ــــضَ ـــــسَ بِ ـــــيْ ـــــلَ ــــا فَ ــــهَ ــــنْ ــــــهُ مِ ــــــاتَ ـــــا فَ ـــــمَ فَ
ـــا ـــمَ فـــإِنَّ ــــيــــراً  ــــصِ بَ ــــا  ــــيَ نْ بــــالــــدُّ ـــــنْـــــتَ  كُ ا  ـــرِإِذَ ـــافِ ـــسَ الـــمُ ادِ  زَ ــــلُ  ــــثْ مِ ـــا  ـــهَ ـــنْ مِ ـــك  بـــالغُ
يــــنِــــهِ بــــدِ ـــــــا  ـــــــيَ نْ دُ ــــــاعُ  ــــــتَ ــــــبْ يَ ءاً  امـــــــــــــرَ ــــرِوإِنَّ  ــــاسِ ــــةِ خَ ــــقَ ــــفْ ــــصَ ــــا بِ ــــهَ ــــنْ ــــبٌ مِ ــــلِ ــــقَ ــــنْ ــــمُ لَ
ـــا ـــمَ سَ ا  إِذَ ــــى  ــــتَّ حَ ــــه  ــــيِ قِ ــــرْ تُ ـــــا  هَ ـــــرَ تَ ــــــــمْ  لَ رِأَ ـــمـــديـــة(٣) جــــازِ ــا بُ ــنــهَ ـــهُ مِ ـــقَ ـــلْ ت حَ ـــــرَ فَ ـــةٍ ـــوضَ ـــعُ ـــيـــا جــــنَــــاحَ بَ نِ لُ الـــدَّ ــــدِ ــــعْ ــائِــرِوالَ تَ ـــبَـــة(٤) طَ غْ ــارَ زَ ــشَ ــعْ ــهِ أو مِ  الــلَّ ـــدَ لَ

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٨٧ برقم ٢٩٥٦.  (١)

ص ١١٤٦ برقم ٢٨٥٨.  (٢)
ية : السكين. دْ المُ  (٣)

زغبة طائر: الزغب صغار الريش، الواحدة زغبة، المعجم الوسيط ص٣٩٤ .  (٤)
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الكلمة السابعة واألربعون

hÁ◊œ÷] <ö]Ü⁄_

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

األمــراض،  مــن  وصحته  قلبه  بسالمة  يعتني  أن  للمؤمن  ينبغي  فــإنــه 
فـــــإن الـــقـــلـــوب تــــمــــرض كـــمـــا تــــمــــرض األبـــــــــدان، وهــــــذا الـــقـــلـــب هــــو مــحــل 

وفساده. القلب  لصالح  تبع  والجوارح  لعبده،  نظر اللَّهڬ 
[البقرة] .   ﴾  `  Y X  W  V  U  T  S﴿ تــعــالــى:  قـــال 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تــــــعــــــالــــــى:  وقـــــــــــال 
 ?  >  =  <  ;  :  ﴿ سبحانه:  وقــال  [النور] .   ﴾μ  ° ¯
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو [األحزاب] .   ﴾E  A  @
 ، مْ الِكُ وَ مْ أَ وَ مْ  كُ رِ وَ صُ إِلَى  نْظُرُ  يَ الَ  هَ  اللَّ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ: 

 .(١)  « مْ الِكُ مَ عْ أَ وَ  مْ  لُوبِكُ قُ إِلَى  نْظُرُ  يَ لَكِنْ  وَ
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  بــشــيــرک:  بــن  الــنــعــمــان  حــديــث  مــن  الصحيحين  وفــي 
ا  إِذَ ، وَ ــهُ ــلُّ ــدُ كُ ــسَ ــحَ الْــجَ ــلَ ــتْ صَ ــحَ ــلَ ا صَ ، إِذَ ــةً ــغَ ــضْ ــدِ مُ ــسَ إِنَّ فِــي الْــجَ قــال: «أَال وَ

 .(٢)« لْبُ الْقَ يَ  هِ وَ الَ  أَ  : هُ لُّ كُ دُ  سَ الْجَ دَ  فَسَ تْ  دَ فَسَ
ص ١٠٣٥ برقم ٢٥٦٤.  (١)

ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩، وصحيح البخاري ص ٣٤ برقم ٥٢.  (٢)

الكلمة السابعة واألربعون



٢٩٨
فـــيـــه إشــــــــارة إلـــــى أن صـــــالح حــــركــــات الـــعـــبـــد بــــجــــوارحــــه واجـــتـــنـــابـــه 
ا  سليمً قلبه  كــان  فــإن  قلبه،  صــالح  بحسب  للشبهات  واتــقــائــه  للمحرمات 
الــوقــوع  وخشية  ــه  الــلَّ وخشية  ــه  الــلَّ يحبه  مــا  ومحبة  ــه  الــلَّ محبة  إال  فيه  ليس 
اجتناب  ذلــك  عــن  ونــشــأ  كــلــهــا،  الــجــوارح  حــركــات  صلحت  يــكــرهــه،  فيما 
ا مــن الــوقــوع فــي الــمــحــرمــات،  الــمــحــرمــات كــلــهــا، وتــوقــي الــشــبــهــات حـــذرً
ولو  يحبه  ما  وطلب  هــواه،  اتباع  عليه  استولى  قد  ا  فــاســدً القلب  كــان  وإن 
المعاصي  كل  إلــى  وانبعثت  كلها،  الــجــوارح  حركات  فسدت  اللَّه،  كرهه 
األعضاء  ملك  القلب  يقال:  ولهذا  القلب؛   هو اتباع  بحسب  والشبهات 
طاعته  في  منبعثون  له،  طائعون  جنود  هذا  مع  وهم  جنوده  األعضاء  وبقية 
ا  صالحً الــمــلــك  كــان  فــإن  ذلــك،  مــن  شــيء  كــل  فــي  يتابعونه  أوامـــره  وتنفيذ 
ا كــانــت جــنــوده بــهــذه المثابة  كــانــت هــذه الــجــنــود صــالــحــة، وإن كــان فــاســدً

 <  ;  :  ﴿ تعالى:  قال  كما  السليم،  القلب  إال  اللَّه  عند  ينفع  وال  فاسدة، 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكــان  [الشعراء] .   ﴾  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
من  السالم  هو  السليم  فالقلب  ا»(١).  لِيمً سَ لبًا  قَ «أَسأَلُكَ  دعائه:  في  يقول 
اللَّه  محبة   سو فيه  ليس  الذي  القلب  وهو  كلها،  والمكروهات  اآلفــات 

منه(٢). يباعد  ما  وخشية  اللَّه  وخشية  اللَّه،  يحبه  وما 
وقلب  ميت،  وقلب  سليم،  قلب  أقسام:  ثالثة  إلى  تنقسم  والقلوب 

مريض. 
محققوه:  وقــال   ،١٧١١٤ برقم  أحمد (٣٣٨/٢٨)  اإلمـــام  مسند  فــي  حديث  مــن  جــزء   (١)

حديث حسن بطرقه.
جامع العلوم والحكم/ البن رجب، ص ٩٤ - ٩٥.  (٢)

٢٩٨hÁ◊œ÷]<ö]Ü⁄_<IPS



٢٩٩
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الــســلــيــم،  فــالــقــلــب 
الــذي  «هـــو  الــقــيــم۴:  ابـــن  قـــال  [الشعراء] .   ﴾  G F  E  D  C  B
الدنيا  وحب  والكبر،  والشح  والحسد،  والحقد  والغل،  الشرك  من  سلم 
والــريــاســة، وســلــم مــن كــل شــهــوة تــعــارض أمـــره، ومــن كــل شــبــهــة تــعــارض 
خـــبـــره، وســلــم مـــن كـــل إرادة تـــزاحـــم مـــــراده، وســلــم مـــن كـــل قــاطــع يــقــطــع 

عن اللَّه»(١).
الــقــلــب الــثــانــي: الــقــلــب الــمــيــت الـــذي ال حــيــاة بــه، فــهــو ال يــعــرف ربــه 
وال يــعــبــده بــأمــره ومــا يــحــبــه ويــرضــاه، بــل هــو واقـــف مــع شــهــواتــه ولــذاتــه، 
ولـــو كـــان فــيــهــا ســخــط ربـــه وغــضــبــه، وهـــذا هــو قــلــب الــكــافــر، قـــال تــعــالــى: 

 .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  !  ﴿
 ?  > =  <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /

﴾ [األعراف] .  B  A  @
الــقــلــب الـــثـــالـــث: قــلــب لـــه حـــيـــاة وبــــه عـــلـــة، فــلــه مـــادتـــان تـــمـــده: هــذه 
مـــرة وتـــمـــده هـــذه مـــرة أخــــر، وهـــو لــمــا غــلــبــه عــلــيــه: وهـــو قــلــب الــمــنــافــق 

 Z  Y  X وصـــاحـــب الـــهـــو، قـــال تــعــالــى عـــن األصـــنـــاف الــتــالــيــة: ﴿ 
 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 w  v  u  t  s  r  q  p o  n  m  l  k  j
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

بدائع التفسير (٣٢٧/٣).  (١)



٣٠٠
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[الحج] .
 ومــــن عـــالمـــات مــــرض الـــقـــلـــوب: إيـــثـــار الـــدنـــيـــا عــلــى اآلخــــــرة، رو
مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: 
ي  سِ يُمْ وَ نًا  مِ ؤْ مُ لُ  جُ الرَّ بِحُ  يُصْ  ، ظْلِمِ الْمُ يْلِ  اللَّ طَعِ  قِ كَ فِتَنًا  الِ  مَ بِاألَعْ وا  ادِرُ «بَ

يَا»(١). نْ الدُّ نَ  مِ ضٍ  رَ بِعَ ينَهُ  دِ بِيعُ  يَ ا،  افِرً كَ بِحُ  يُصْ وَ نًا  مِ ؤْ مُ ي  سِ يُمْ وْ  أَ ا،  افِرً كَ
 7  6  ﴿ لـــــــى:  تـــــــعـــــــا قـــــــــــال  لـــــــــــخـــــــــــوف،  وا لــــــقــــــلــــــق  ا ومـــــــنـــــــهـــــــا: 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

. عمران]  [آل   ﴾K  D C
ومــنــهــا: هــــوان الــقــبــائــح عــلــيــه والـــرغـــبـــة فـــي الــمــعــاصــي، قـــال تــعــالــى: 

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

 "  !  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [البقرة] .   ﴾  `  _  ^  ]  \  [ Z

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
﴾ [الجاثية] .  :  9  8  7 6  5  4  3

ــه  ومــنــهــا: الــشــعــور بــقــســوة الــقــلــب. قــال بــعــض الــســلــف: مــا ضــرب الــلَّ
 .  -  ,  ﴿ تعالى:  قــال  القلب،  قسوة  من  أعظم  بعقوبة،  ا  عبدً

﴾ [الزمر] .  7  6  5  4  3  2 1  0  /
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 

ص ١١٦ برقم ١١٨.  (١)

٣٠٠hÁ◊œ÷]<ö]Ü⁄_<IPS



٣٠١
القلوب -:  أمراض  أعني   - األمراض  هذه  وعالج  [البقرة] .   ﴾  ²  r q
ـــه وســنــة رســـولـــه، فــفــيــهــمــا الــشــفــاء  الــتــوبــة الـــصـــادقـــة والــتــمــســك بــكــتــاب الـــلَّ

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  والـــــــنـــــــور؛ 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³
 U  T  S  R  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [األنـــــفـــــال] .   ﴾Â Á
 ﴾  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[يونس] .
يسأل  أن  للمؤمن  فينبغي  يشاء،  كيف  يقلبها  اللَّه  بيد  القلوب  وهذه 

والطاعة. اإليمان  على  يثبته  أن  ربه 
ســـلـــمـــةڤ:  أم  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  اإلمـــــــام   رو فـــقـــد 
لِّبَ  قَ مُ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ يــقــول:  أن  دعــائــه  فــي  يكثر  كــان  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســول  أن  ث  تــحــدِّ
ـــه، أوَ إن  » قـــالـــت: قــلــت يـــا رســــول الـــلَّ ِــــكَ يــــن ـــى دِ ـــلَ ـــبِـــي عَ ـــلْ ــــبِّــــتْ قَ ــــوبِ ثَ ــــلُ ــــقُ الْ
إِالَّ  رٍ  بَشَ ــنْ  مِ مَ  آدَ نِي  بَ ــنْ  مِ هِ  اللَّ لْقِ  خَ ــنْ  مِ ــا  مَ  ، ــمْ ــعَ «نَ قــال:  لتتقلب؟!  القلوب 
إِنْ  وَ  ، ــهُ ــامَ قَ أَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ هُ  اللَّ ــاءَ  شَ ــإِنْ  فَ  ، هِ اللَّ ــابِــعِ  أَصَ ــنْ  مِ يْنِ  بُعَ أُصْ يْنَ  بَ بَهُ  لْ قَ نَّ  أَ
لُهُ  أَ نَسْ وَ ا،  انَ دَ هَ إِذْ  دَ  عْ بَ نَا  لُوبَ قُ يغَ  زِ يُ الَ  نْ  أَ نَا  بَّ رَ هَ  اللَّ أَلُ  نَسْ فَ  ، ــهُ اغَ زَ أَ هُ  اللَّ ــاءَ  شَ

.(١)« ابُ هَّ الْوَ وَ  هُ هُ  إِنَّ  ، ةً مَ حْ رَ هُ  نْ لَدُ نْ  مِ لَنَا  بَ  هَ يَ نْ  أَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٢٠١/٤٤) برقم ٢٦٥٧٦، وقال محققوه: بعضه صحيح بشواهده.  (١)



٣٠٢



٣٠٣

الكلمة الثامنة واألربعون

ÌÈqÊà÷] <ÏÜé√÷]

إله  ال  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســالم  والــصــالة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

فـــإن مــن األمـــور الــتــي اهــتــم بــهــا اإلســــالم: أمـــر األســـرة داخـــل الــبــيــت 
ا ألن أســــــاس األســــــــرة الــــــــزوج والــــــزوجــــــة، فـــقـــد شـــرع  وخـــــارجـــــه، ونـــــظـــــرً
لــهــمــا شــرائــع وحـــد لــهــمــا حــــدوداً وأوجـــب عــلــيــهــمــا أمــــوراً مــتــى مــا قـــام بها 
الــــزوجــــان صــلــحــت األســــــرة وســــعــــدت، ومــــن ثـــم صـــلـــح الــمــجــتــمــع كــلــه، 
وأشــيــر هــنــا إلــى بــعــض الــمــعــالــم الــتــي يــهــتــدي بــهــا الــزوجــان إلقــامــة الــحــيــاة 

وإصالحها. الزوجية 
ـــهچ خــلــق الـــمـــرأة مـــن الـــرجـــل لــيــنــاســبــهــا فــيــســكــن  فــمــن ذلـــك أن الـــلَّ

إلــيــهــا وتــتــم بــذلــك الــنــعــمــة ويــحــصــل بــذلــك الـــســـرور، قـــال تــعــالــى: ﴿!  
.[١ ,﴾ [النساء:      +   *   )   (   '   &   %   $   #   "

قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: «وخـــلـــق مــنــهــا زوجـــهـــا وهــــي حـــــواء عــلــيــهــا الـــســـالم 
فأعجبته،  فرآها  فاستيقظ  نائم،  وهو  خلفه  من  األيسر  ضلعه  من  لقت  خُ

إليه»(١). وأنست  إليها  فأنس 
قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرة  أبــي  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو

تفسير ابن كثير (٣٣٣/٣).  (١)

الكلمة الثامنة واألربعون



٣٠٤
ءٍ فِي  ــيْ جَ شَ ـــوَ عْ إِنَّ أَ ، وَ ــعٍ ــلَ ــنْ ضِ ــتْ مِ ــلِــقَ ةَ خُ أَ ــرْ ــمَ ــإِنَّ الْ ، فَ ــاءِ ــوا بِــالــنِّــسَ صُ ــوْ ــتَ «اسْ

الحديث.  ...  (١)« هُ الَ عْ أَ عِ  لَ الضِّ
ـــهچ جــعــل الـــمـــرأة ســكــنــاً لـــلـــرجـــل، قــــال تــعــالــى:  ومــــن ذلــــك أن الـــلَّ

  J   I   H   G   F   E   D    C   B   A   @ ﴿
به  ليستتر  الــمــســكــن  يــتــخــذ  اإلنــســان  أن  فــكــمــا  ١٨٩]؛  [األعــــراف:   ﴾ L K
ويــتــقــي بـــه الــحــر والـــبـــرد وغــيــر ذلــــك، فـــإن الـــزوجـــة تــكــون ســكــنــاً لــزوجــهــا 

والراحة. األنس  قربها  في  ويجد  إليها  ليطمئن 
ومـــن ذلـــك أن الــزوجــيــن ســتــر لــبــعــضــهــمــا ووقــايــة وجــمــال، وقـــد عبر 

  ,   +    *   )﴿ فقال:  الجميل  البليغ  التعبير  بهذا  ربناچ  ذلك  عن 
.[١٨٧ ﴾ [البقرة:  / .   -

أمر اللَّهڬ  وقد  تحقيرها،  أو  إهانتها  وعدم  المرأة  إكرام  ذلك  ومن 
اكــتــســى،  إذا  ويــكــســوهــا  يــطــعــم  مــمــا  يطعمها  وأن  يــســكــن  حــيــث  يسكنها  أن 
 ،[٦ [الـــطـــالق:   ﴾&   %   $   #   "   !﴿ تــعــالــى:  ـــه  الـــلَّ قـــال 
عليه؟  أحدنا  زوجــة  حق  ما  حيدة  بن  معاوية  سأله  عندما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقــال 
ــبــتَ -  اكــتَــسَ ــيــتَ - أَو:  اكــتَــسَ ا  ــا إِذَ هَ ــوَ ــكــسُ تَ ، وَ ــمــتَ ــعِ ا طَ ــا إِذَ ــهَ ــمَ ــطــعِ قــال: «أَن تُ

. (٢)« ر إِالَّ فِي البَيتِ الَ تَهجُ بِّح، وَ قَ الَ تُ ، وَ جهَ بِ الوَ الَ تَضرِ وَ
  [   Z   Y﴿ تــعــالــى:  قــال  بينهما،  والــرحــمــة  الــمــودة  ذلــك  ومــن 
   g f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ]   \

ص٦٣٥ برقم ٣٣٣١ ، صحيح مسلم ص٥٨٦ برقم ١٤٦٨.  (١)
اللَّه،  قبَّحكِ  تقول  أن  تقبح:  وال  داود :  أبــو  قــال   ،٢١٤٢ برقم  ص٢٤٣  داود  أبــي  سنن   (٢)

وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٢/٢) برقم ١٨٧٥.

٣٠٤ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣٠٥
n﴾ [ الروم].   m     l   k   j   i   h

الدؤلي : األسود  أبو  قال 
تِي دَّ وَ مَ ي  يمِ تَدِ تَسْ نِّي  مِ وَ  فْ العَ ي  ــذِ ضبُخُ ينَ أَغْ تِي حِ رَ وْ نْطِقي في سَ الَ تَ وَ
َرِ واألَذ دْ تُ احلُبَّ يف الصَّ دْ جَ ِّ وَ هبُفإَينِ يَذْ بُّ  الحُ بَثِ  لْ يَ ــمْ  لَ ا  عَ تَمَ اجْ إِذا 

ـــهـــتـــد بـــهـــا فــــي إصـــــالح الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة أن  ومــــن الـــمـــعـــالـــم الـــتـــي يُ
مــا بــيــنــهــمــا مــن حــقــوق ومـــا يــلــزمــهــمــا مــن واجـــبـــات كــل ذلـــك مــبــنــي عــلــى ما 
 جر ما  حسب  الصفات  وجميل  األخالق  كرائم  من  الناس  عليه  تعارف 
 ﴾ μ´ بــه الــعــرف فــي كــل زمـــان ومــكــان، قـــال تــعــالــى: ﴿³  
[النساء:   ﴾ ml   k    j   i   h﴿ تعالى:  وقــال   ،[٢٢٨ [البقرة: 
كِ  لـــــــــدُ وَ ـــيـــكِ وَ ـــكـــفِ ـــــا يَ ي مَ ــــــــذِ ١٩]، وقــــــال الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص لـــهـــنـــد بـــنـــت عـــتـــبـــة: «خُ
»(١)، وقـــد نــص تــعــالــى عــلــى أن لــلــمــرأة حــقــوقــاً لــزوجــهــا وأن  وفِ ـــعـــرُ ـــالـــمَ بِ
تعالى:  قــال  دونــهــا،  بــالــدرجــة  الــرجــل  اخــتــصــاص  مــع  عليها  الــذي  مثل  لها 

.[٢٢٨ ﴾ [البقرة:  q p   o   n    m l   k    j   i   h ﴿
  "   ! وقد بين تعالى هذه الدرجة في آية أخر فقال: ﴿ 
 ﴾ / .   -   ,   +   *   )     (   '   &   %   $   #
به  جرت  ما  على  مبنية  والواجبات  الحقوق  هذه  أن  ومع   ،[٣٤ [النساء: 
نصت  قد  الشرعية  النصوص  فإن  بيانه  سبق  كما  الكريمة  الناس  عــادات 

ذلك: فمن  عنها،  الغفلة  وعدم  لها  التنبه  يجب  أمور  على 
قــال  ـــه،  الـــلَّ مــعــصــيــة  غــيــر  فـــي  زوجـــهـــا  طــاعــة  الـــزوجـــة  عــلــى  أن  أوالً : 

صحيح البخاري ص١٠٦٢ برقم ٥٣٦٤، وصحيح مسلم ص٧١٢ برقم ١٧١٤ .  (١)



٣٠٦
 ﴾ 7 6   5   4   3   2   1    0﴿ تــــعــــالــــى: 
 ﴾ G F   E   D   C   B   A﴿ تعالى:  وقال   ،[٣٤ [النساء: 
أن  هريرةگ  أبــي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو  ،[٣٤ [النساء: 
بَانَ  ضْ غَ ــبَــاتَ  فَ  ، ــتْ بَ ــأَ فَ ــهِ  اشِ فِــرَ إِلَــى  ــهُ  تَ أَ ــرَ امْ ــلُ  جُ الــرَّ ــا  عَ دَ ا  «إِذَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ــي  ــفــسِ ي نَ ــــذِ الَّ »(١)، وفــي روايـــة: «وَ ـحَ ــبـِ ــصْ ــتَّــى تُ ــةُ حَ ــكَ ئِ ــالَ ــمَ ــا الْ ــهَ ــتْ ــنَ ــعَ ــا، لَ ــهَ ــيْ ــلَ عَ
فِي  ي  الَّذِ انَ  كَ إِالَّ   ، يهِ لَ عَ تَأبَى  فَ ا  هَ اشِ فِرَ إِلَى  هُ  تَ أَ امرَ و  يَدعُ لٍ  جُ رَ مِن  ا  مَ هِ  بِيَدِ

ا»(٢). نهَ عَ ى  يَرضَ تَّى  حَ ا،  يهَ لَ عَ طاً  اخِ سَ اءِ  مَ السَّ
أوفــى  أبــي  بــن  عبد اللَّه  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
ةَ  أَ ــرْ ــمَ الْ تُ  ـــرْ َمَ ألَ  ، ــدٍ َحَ ألِ دَ  جُ يَسْ نْ  أَ ا  ــدً أَحَ ا  ــرً آمِ ــنْــتُ  كُ ــوْ  «لَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
تَّى  حَ هُ  لَّ كُ ا  يْهَ لَ عَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ هِ  اللَّ ــقَّ  حَ ةُ  أَ ــرْ الْــمَ دِّي  ــؤَ تُ الَ  وَ ــا،  ــهَ جِ وْ لِــزَ دَ  جُ تَسْ نْ  أَ
تَبٍ  قَ رِ  هْ ظَ لَى  عَ يَ  هِ وَ ا  هَ سَ فْ نَ ا  لَهَ أَ سَ لَوْ  تَّى  حَ  ، هُ لَّ كُ ا  يْهَ لَ عَ ا  هَ جِ وْ زَ قَّ  حَ يَ  دِّ تُؤَ

.(٣)« اهُ إِيَّ طَتْهُ  َعْ ألَ
قال  قال:  عوف  بن  عبدالرحمن  أن  مسنده  في  أحمد  اإلمام   ورو
ظَتْ  فِ حَ وَ ا،  هَ رَ هْ شَ تْ  امَ صَ وَ ا،  هَ سَ مْ خَ ةُ  أَ رْ الْمَ لَّتِ  صَ ا  «إِذَ اللَّهملسو هيلع هللا ىلص:  رسول 
نَّةِ  ابِ الْجَ ـــوَ بْ ــنْ أَيِّ أَ ــنَّــةَ مِ ــلِــي الْــجَ خُ ــا: ادْ ــا، قِــيــلَ لَــهَ ــهَ جَ وْ ــتْ زَ ــاعَ طَ أَ ــا، وَ ــهَ جَ ــرْ فَ

.(٤)« ئْتِ شِ
ثـــانـــيـــاً : الــتــحــبــب والـــتـــودد إلـــيـــه ، وتــفــقــد حــاجــاتــه وخــدمــتــه فـــي بــيــتــه 

ص٦٢١ برقم ٣٢٣٧ ، وصحيح مسلم ص٥٧٠ برقم ١٤٣٦.  (١)
صحيح مسلم ص٥٧٠ برقم ١٤٣٦.  (٢)

(١٤٥/٣٢) برقم ١٩٤٠٣، وقال محققوه: حديث جيد.  (٣)
(١٩٩/٣) برقم ١٦٦١، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٤)

٣٠٦ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣٠٧
عمرو  بــن  عبد اللَّه  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو أوالده،  وتــربــيــة 

.(١)« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ تَاعٌ  مَ يَا  نْ «الدُّ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
وقـــد وصــفــت الـــمـــرأة الــصــالــحــة فـــي حــديــث آخـــر رواه الــنــســائــي فــي 
اءِ  النِّسَ أَيُّ  الــلَّــهملسو هيلع هللا ىلص:  لــرســول  قيل  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حديث  مــن  سننه 
ا  هَ سِ فْ نَ فِــي  هُ  الِفُ تُخَ الَ  وَ  ، ــرَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيعُ وَ  ، ــظَــرَ نَ ا  إِذَ هُ  ــرُّ ــسُ تَ «الَّــتِــي   : ــالَ قَ ؟  ــيْــرٌ خَ

.(٢)« هُ رَ كْ يَ ا  بِمَ ا  الِهَ مَ وَ
وفـــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: 
إِالَّ  يْتِهِ  بَ فِــي  نَ  ذَ ــأْ تَ الَ  وَ نِــهِ  بِــإِذْ إِالَّ  ــدٌ  ــاهِ شَ ــا  ــهَ جُ وْ زَ وَ ــومَ  ــصُ تَ نْ  أَ ةِ  أَ ــرْ ــمَ لِــلْ لُّ  يَحِ «الَ 

.(٣)« نِهِ بِإِذْ
كل  في  بها  االستمتاع  حق  له  الــزوج  أن  وسببه  الــنــووي۴:  قــال 
األيـــــام، وحــقــه فــيــه واجــــب عــلــى الـــفـــور، فـــال يــفــوتــه بــتــطــوع، وال بــواجــب 

التراخي(٤). على 
ذلـــك  فــــي  األمــــثــــلــــة  أروع  عــــائــــشــــةڤ  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أم  ضــــربــــت  وقـــــد 
عــنــدمــا كـــانـــت تــتــأخــر بــقــضــاء الــصــيــام مـــن شــهــر رمـــضـــان حــتــى يـــأتـــي شــهــر 
ـــــهملسو هيلع هللا ىلص أو  شــــعــــبــــان، وقــــــد عـــلـــلـــت ذلــــــك بـــقـــولـــهـــا: أنـــشـــغـــل مــــن رســـــــول الـــــلَّ

برسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص(٥).
ص٥٨٥ برقم ١٤٦٧.  (١)

ص٣٤٢ برقم ٣٢٣١، وحسنه الشيخ األلباني۴ في مشكاة المصابيح (٩٧٦/٢)   (٢)
برقم ٣٢٧٢.

ص١٠٢٩ برقم ٥١٩٥، وصحيح مسلم ص٣٩٥ - ٣٩٦ برقم ١٠٢٦.  (٣)
شرح صحيح مسلم (١١٥/٣).  (٤)

صحيح البخاري ص٣٧٠ برقم ١٩٥٠، وصحيح مسلم ص٤٤٢ برقم ١١٤٦.  (٥)



٣٠٨
ثــــالــــثــــاً : حـــفـــظـــهـــا نـــفـــســـهـــا واالبـــــتـــــعـــــاد عـــــن كـــــل مـــــا يــــدخــــل الـــشـــكـــوك 
عــلــيــه، رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث عـــمـــرو بـــن األحـــــوصگ 
ـــى  ـــلَ ــــمْ عَ ــــكُ ــــقُّ ـــــا حَ مَّ ـــــأَ أن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قـــــال فــــي خــطــبــتــه فــــي حـــجـــة الــــــــوداع: «فَ
ــنْ  ــمْ لِــمَ ــوتِــكُ ــيُ نَّ فِــي بُ ذَ ــــأْ الَ يَ ، وَ ــونَ هُ ــرَ ــكْ ـــنْ تَ ــمْ مَ ــكُ شَ ــرُ ــنَ فُ ــئْ ــوطِ ـــالَ يُ : فَ ــمْ ــائِــكُ نِــسَ

.(١)« ونَ هُ رَ تَكْ
رابـــعـــاً : عـــدم الـــخـــروج إال بــإذنــه حــتــى لــو كـــان ذلـــك إلـــى الــمــســجــد، 
رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث ابــــن عـــمـــرک أن 
ـــوا  نُ ذَ ـــأْ ـــدِ فَ ـــجِ ـــسْ ــــى الْـــمَ ــيْــلِ إِلَ ـالــلَّ ـــمْ بـِ كُ ـــاؤُ ـــمْ نِـــسَ ـــكُ نَ ذَ ـــأْ ـــتَ ا اسْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «إِذَ

.(٢)« نَّ لَهُ
ل بـــه عــلــى أن الــــمــــرأة ال  ــــدِ نــقــل ابــــن حــجــر عـــن الــــنــــووي قـــولـــه: اســــتُ
بـــــاإلذن،  األزواج  إلــــى  األمـــــر  لــتــوجــه  بـــإذنـــه  إال  زوجـــهـــا  بــيــت  مـــن  تـــخـــرج 
وهو  لقب  مفهوم  فهو  المفهوم  مــن  أخــذ  إن  بــأنــه  العيد  دقــيــق  ابــن  وتعقبه 
وإنما  مقرر،  أمر  نساءهم  الرجال  منع  إن  يقال:  بأن   يتقو لكن  ضعيف 
المنع،  عــلــى  عــداه  مــا  فيبقى  الــجــواز  مــحــل  لــبــيــان  بالمساجد  الــحــكــم  عــلــق 
وفــيــه إشــــارة إلـــى أن اإلذن الــمــذكــور لــغــيــر الـــوجـــوب ألنـــه لــو كـــان واجــبــاً 
مخيراً  المستأذن  كــان  إذا  يتحقق  إنــمــا  ذلــك  ألن  االســتــئــذان  صفة  النتفى 

. ا هـ أو الرد(٣)  اإلجابة  في 
وا  صُ تَوْ «اسْ حديث:  شرحه  عند  تيمية۴  ابن  اإلســالم  شيخ  قال 

ص٢٠٧ برقم ١١٦٣، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.  (١)
ص١٧٥ برقم ٨٦٥، وصحيح مسلم ص١٨٧ - ١٨٨ برقم ٤٤٢ .  (٢)

فتح الباري (٣٤٧/٢ - ٣٤٨).  (٣)

٣٠٨ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣٠٩
»(١). فــالــمــرأة عــنــد زوجــهــا تشبه  ـــمْ كُ ـــدَ ـــنْ انٌ عِ ــــوَ ـــنَّ عَ ــا هُ ــمَ ــإِنَّ ا فَ ـــرً ـــيْ ــاءِ خَ ــسَ بِــالــنِّ
الــرقــيــق واألســـيـــر، فــلــيــس لــهــا أن تــخــرج مــن مــنــزلــه إال بــإذنــه ســـواء أمــرهــا 

األئمة(٢). باتفاق  أبويها  غير  أو  أمها  أو  أبوها 
التالية: األمور  لهذه  التنبه  ذكره  سبق  ما  مع  الزوج  على  أن  كما 

   s﴿ :١- إيــفــائــهــا مــهــرهــا الــــذي اســتــحــل بـــه فــرجــهــا، قـــال تــعــالــى
.[٤ ﴾ [النساء:  w v   u   t

  F﴿ تــعــالــى:  قــال  نــفــس،  وســخــاء  قــلــب  بطيب  عليها  اإلنــفــاق   -٢
تَ  لَسْ «وَ لسعدگ:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقال   ،[٧ ﴾ [الطالق:  K J   I     H   G
فِي  فِي  ا  هَ لُ عَ تَجْ ةَ  مَ قْ اللُّ تَّى  حَ ا  بِهَ تَ  رْ أُجِ إِالَّ  هِ  اللَّ هَ  جْ وَ ا  بِهَ بْتَغِي  تَ ةً  قَ فَ نَ قُ  نْفِ تُ

.(٣)« تِكَ أَ رَ امْ
تـــعـــالـــى:  قـــــال  فــــعــــل،  أو  بــــقــــول  إهـــانـــتـــهـــا  وعــــــدم  مـــضـــارتـــهـــا  تـــــرك   -٣
 ﴾ + *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿

.[٦ [الطالق: 
وغيرها،  وتــربــيــة  خــدمــة  مــن  بــه  تــقــوم  فيما  عليها  والــثــنــاء  إكــرامــهــا   -٤
ــــا  نَ أَ ــهِ وَ ـــلـِ َهْ ـــمْ ألِ كُ ـــرُ ـــيْ ـــمْ خَ كُ ـــرُ ـــيْ والــتــجــاوز عــن هــفــواتــهــا، قـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «خَ

لِي»(٤). َهْ ألِ مْ  كُ يْرُ خَ
جزء من حديث في سنن الترمذي ص٢٠٧ برقم ١١٦٣، وقال الترمذي: حديث حسن   (١)

صحيح، ومعنى قوله: (عوان عندكم) يعني: أسر في أيديكم.
.(٢٦٣/٣٢) الفتاو  (٢)

صحيح البخاري ص١١٣ برقم ٥٦٦٨؛ وصحيح مسلم ص٦٦٧ - ٦٦٨ برقم ١٦٢٨   (٣)
واللفظ له.

سنن الترمذي ص٦٠١ برقم ٣٨٩٥، وصححه الشيخ األلباني۴ في آداب الزفاف   (٤)
ص٢٦٩.



٣١٠
: امرأة  يمدح  الشاعر  قال 

ي ــــــذِ ـــــلِ هَ ـــــثْ ـــــمِ ـــــــــانَ الــــنــــســــاءُ كَ ــــــــــوْ كَ لَ ــــتِ الـــــنِّـــــســـــاءُ عـــلـــى الـــــرجـــــالِوَ ــــلَ ــــضِّ ــــفُ لَ
ــيْــبٌ ــسِ عَ ــمْ ــــمِ الــشَّ نِــيــثُ السْ ــأْ ــمــا الــتَ ـــــاللِفَ لـــــلـــــهِ ـــــــــرٌ  ـــــــــخْ فَ كِـــــــيـــــــرُ  ـــــــذْ الـــــــتَّ وال 

النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
.(١)« رَ آخَ ا  نْهَ مِ يَ  ضِ رَ ا  قً لُ خُ ا  نْهَ مِ هَ  رِ كَ إِنْ  نَةً  مِ ؤْ مُ نٌ  مِ ؤْ مُ كْ  رَ فْ يَ «الَ  قال: 

٥- إعــانــتــهــا عــلــى ديــنــهــا وحــثــهــا عــلــى الــخــيــر وتــعــلــيــمــهــا مـــا يــنــفــعــهــا، 
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ال يــدخــل عــلــيــهــا شـــيء مــن آالت الــطــرب واألجــهــزة 
اإلعــالمــيــة الــتــي تــبــث الــفــســاد وتــنــشــر الــرذيــلــة، وتــهــدم األخـــالق الفاضلة، 
وأن يــتــعــاهــدهــا بــالــحــجــاب، ويـــأمـــرهـــا بـــــأداء الـــصـــالة فـــي أوقـــاتـــهـــا وســائــر 
اإلســـالمـــيـــة  واآلداب  الـــكـــريـــمـــة  األخــــــالق  ويــعــلــمــهــا   األخــــــر الـــعـــبـــادات 

     £      ¢   ¡﴿ لنبيهملسو هيلع هللا ىلص:  تعالى  قال  الشرعية،  األمــور  من  وغيرها 
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G﴾ [مريم].   F   E
  ³   ²    ±    °   ¯   ®   ¬   «﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
أدبوهم  طالبگ:  أبي  بن  علي  قال   ،[٦  : [التحريم   ﴾μ    ´
منها   ، جــداً كثيرة  الزوجين  بين  والواجبات  والحقوق  الخير،  وعلموهم 
عليه  التنبيه  ينبغي  مــمــا  أنــه  إال  ذلــك  بــيــن  ومــا  المستحب  ومــنــهــا  الــواجــب 
بالقيام  منهما  واحد  كل  يلتزم  أن  الزوجين  على  أن  الكلمة  هذه  ختام  في 

ص٥٨٦ برقم ١٤٦٩ .  (١)

٣١٠ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣١١
ــه عــلــيــه مــن الــواجــبــات والــحــقــوق تــجــاه اآلخــــر، فــال تطلب  بــمــا فـــرض الــلَّ
ما  الرجل  يستغل  وال  حقوقه،  جميع  في  الرجل  تُساوي  أن  مثالً  الزوجة 
بدون  ويضربها  فيظلمها  والرياسة  السيادة  من  عليها  به  تعالى  اللَّه  فضله 

.[٢٢٨ ﴾(١) [البقرة:  m l   k    j   i   h﴿ تعالى:  قال  حق، 
: القاضي  شريح  قال 

هـــم ـــاءُ جـــــــاالً يـــضـــربـــونَ نِـــسَ ـــــــــتُ رِ يْ أَ ــنَــبَرَ يْ بُ زَ ــــرِ ــيــنَ أضْ ينِي حِ مِ ــتْ يَ ــلَّ ــشُ فَ
نباًأأضــــربــــهــــا مـــــن غـــيـــر ذنــــــب أتــــــت بــه ذْ يْسَ مُ بُ من لَ رْ نِّي ضَ فما العدلُ مِ
ــــسٌ والـــنـــســـاءُ كـــواكـــبُ ــــمْ كـــبَـــاوزيــــنــــبُ شَ ـــوْ ـــنَّ كَ ـــهُ ـــنْ ـــتْ لـــم يـــبـــقَ مِ ـــعَ ـــلَ إذا طَ

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: آداب الزفاف للشيخ األلباني۴ ص٢٦٩ .  (١)



٣١٢



٣١٣

الكلمة التاسعة واألربعون

l]Ü”ä€÷]Ê <l]ÖÇ~€÷] <Ö]Üï_

ــه وأشــهــد أن ال إلــه  ــه والـــصـــالة والـــســـالم عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  ال  وحده  إال اللَّه 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال 
0﴾ [المائدة].  /  .  -  ,  +

أنها  ويخبر  القبيحة  األشياء  هذه  تعالى  يذم  الكريمة  اآليــة  هذه  في 
مــن عــمــل الــشــيــطــان وأنــهــا رجـــس والــخــمــر كــل مــا خــامــر الــعــقــل أي غــطــاه 

بسكره. 
رو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي مــيــســرة عــن عــمــر بن 
ــهــم بــيــن لــنــا فــي  الــخــطــابگ أنـــه قـــال لــمــا نـــزل تــحــريــم الــخــمــر قــــال: الــلَّ

 μ الــخــمــر بــيــانــاً شــفــاء، فــنــزلــت هــذه اآليــة الــتــي فــي الــبــقــرة: ﴿´ 
عمر  عــي  فــدُ قـــال:   [٢١٩ [الــبــقــرة:   ﴾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶
ــهــم بــيــن لــنــا فـــي الــخــمــر بــيــانــاً شــفــاء فــنــزلــت اآليـــة  ــرئــت عــلــيــه فـــقـــال: الــلَّ فــقُ

 ﴾  z  y  x  w  v  u  t  s  ﴿ الــنــســاء:  فـــي  الــتــي 
ةَ  الَ الصَّ بَنَّ  قرَ يَ الَ  «أَن   :ناد الصالة  أقام  إذا  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  منادي  فكان 
بياناً  الخمر  في  لنا  بين  اللَّهم  فقال:  عليه،  فقرئت  عمر  فدعي   ،« انُ ــكــرَ سَ
بلغ  فلما  عليه،  فقرئت  عمر  عي  فدُ المائدة،  في  التي  اآلية  فنزلت  شفاء، 

الكلمة التاسعة واألربعون



٣١٤
انتهينا(١). انتهينا،  عمر:  فقال  قال:   ﴾  F  E  D  C﴿

الــــمــــخــــدرات  وجــــمــــيــــع  الــــخــــمــــر  أن  يــــعــــرف  الـــجـــمـــيـــع  أن  شـــــك  وال 
لحديث  الموضوع  هذا  عن  الكالم  في  انطلق  ولكني  حرام  والمسكرات 
وجـــدتـــه عـــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــقــول فــيــه فــيــمــا رواه الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مــن 
ــونَ  ــلُّ ــتَــحِ ــسْ امٌ يَ ــــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ــنْ أُ ــنَّ مِ ــونَ ــكُ ــيَ حــديــث أبــي مــالــك األشــعــريگ: «لَ

 .(٣)« فَ ازِ عَ الْمَ وَ رَ  مْ الْخَ وَ يرَ  رِ الْحَ وَ  (٢) رَ الْحِ
اللَّه  حرم  بما  يبالون  ال  أقوام  سيأتي  أنه  إلى  تشير  يستحلون  فقوله: 
الشديد  الوعيد  في  جاء  ومما  الطيبات.  كحل  حالالً  يتخذونه  بل  عليهم 
لــمــن شـــرب الــخــمــر مــا رواه مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث جــابــرگ: 
ــنْ  ملسو هيلع هللا ىلص عَ لَ الــنَّــبِــيَّ ــأَ ــسَ ــنِ - فَ ــمَ ــيَ ــنَ الْ ــانُ مِ ــشَ ــيْ جَ ــانَ - وَ ــيْــشَ ــنْ جَ مَ مِ ـــدِ ـــالً قَ جُ نَّ رَ أَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ ، فَ رُ ـــزْ ـــمِ : الْ ـــهُ ــالُ لَ ــقَ ةِ يُ رَ ـــنَ الــــذُّ ــمْ مِ ــهِ ضِ رْ ــأَ ــهُ بِ ــونَ بُ ــرَ ــشْ ابٍ يَ ـــرَ شَ
 ، امٌ ـــرَ ــرٍ حَ ــكِ ــسْ ـــلُّ مُ ــهِملسو هيلع هللا ىلص: «كُ ــــولُ الــلَّ سُ ـــالَ رَ ، قَ ــمْ ــعَ : نَ ـــالَ ؟» قَ ـــوَ ــرٌ هُ ــكِ ــسْ وَ مُ «أَ
ـــنْ طِــيــنَــةِ  ــهُ مِ ــيَ ــقِ ــسْ نْ يَ ــرَ أَ ــكِ ــسْ ــمُ بُ الْ ـــرَ ـــشْ ــنْ يَ ــمَ ا لِ ـــدً ـــهْ ــــلَّ عَ جَ ـــزَّ وَ ــهِ عَ ــى الــلَّ ــلَ إِنَّ عَ
 ، النَّارِ ــلِ  هْ أَ قُ  ــرَ «عَ  : ــالَ قَ ؟  بَالِ الْخَ طِينَةُ  ــا  مَ وَ  ! هِ اللَّ ــولَ  سُ رَ ا  يَ وا  الُ قَ  « بَالِ الْخَ

.(٤)« النَّارِ لِ  هْ أَ ةُ  ارَ صَ عُ وْ  أَ
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو
ــيــنَ  قُ حِ ــارِ قُ الــسَّ ــرِ ــسْ الَ يَ ، وَ ــنٌ مِ ــؤْ ـــوَ مُ هُ نِــي وَ ــزْ ــيــنَ يَ انِــي حِ نِــي الــزَّ ــزْ قــال: «الَ يَ

(٤٤٣/١) برقم ٣٧٨ وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)
أي الزنا.  (٢)

ص ١١٠١ برقم ٥٥٩٠.  (٣)
ص ٨٣١ برقم ٢٠٠٣.  (٤)

٣١٤l]Ü”ä€÷]Ê<l]ÖÇ~€÷]<Ö]Üï_<IPU



٣١٥
 ،(١)« ـــنٌ مِ ـــؤْ ــــوَ مُ هُ ــا وَ ــهَ بُ ــرَ ــشْ ــيــنَ يَ ــرَ حِ ــمْ ــخَ بُ الْ ـــرَ ـــشْ الَ يَ ، وَ ـــنٌ مِ ـــؤْ ــــوَ مُ هُ قُ وَ ـــرِ ـــسْ يَ
ورو الــنــســائــي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث ابـــن عــمــرک أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: 
ـــوثُ  يُّ الـــدَّ ، وَ ـــاقُّ ـــعَ الْ ، وَ ــرِ ــمْ ـــنُ الْــخَ مِ ـــدْ : مُ ــنَّــةَ ــمُ الْــجَ ــهِ ــيْ ــلَ ــهُ عَ مَ الــلَّ ــــرَّ ـــدْ حَ ـــةٌ قَ ثَ ـــالَ «ثَ

 .(٢)« بَثَ الْخَ لِهِ  هْ أَ فِي  رُّ  قِ يُ ي  الَّذِ
فــي  داود  رو أبـــو  وشــــارب الــخــمــر مــلــعــون عــلــى لــســان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
ا  هَ بَ ارِ شَ وَ  : رَ مْ الْخَ هُ  اللَّ نَ  «لَعَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمر  ابن  حديث  من  سننه 
ولَةَ  مُ حْ الْمَ وَ ا  هَ لَ امِ حَ وَ ا  هَ رَ تَصِ عْ مُ وَ ــا  هَ ــرَ ــاصِ عَ وَ ا  هَ بْتَاعَ مُ وَ ا  هَ ائِعَ بَ وَ ا  اقِيَهَ سَ وَ

.(٣)« إِلَيْهِ
والــخــمــر أم الــخــبــائــث، ومــفــتــاح كـــل شـــر وفـــســـاد، ويــلــحــق بــالــخــمــر 
جـــمـــيـــع أنــــــــواع الـــــمـــــخـــــدرات مـــــن الـــحـــشـــيـــش والــــكــــوكــــايــــيــــن، واألفـــــيـــــون، 
والــهــرويــن، وكــذلــك الــحــبــوب الــتــي دمـــرت كــثــيــراً مــن شــبــاب الــمــســلــمــيــن 
الــيــوم يــدســهــا األعـــداء إلضــعــاف قــوة الــمــســلــمــيــن، وإبــعــادهــم عــن ديــنــهــم، 
ومتعاطيها  ممنوعة  الكافرة  المجتمعات  عند  حتى  الحبوب  هذه  أن  مع 

مشاهد. وهذا  الجنون  يصيبه  أن  بد  فال  عليها  استمر  إن 
قــــال شـــيـــخ اإلســــــالم ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «إن الــحــشــيــشــة حـــــرام يــحــد 
مـــتـــنـــاولـــهـــا كـــمـــا يـــحـــد شـــــارب الـــخـــمـــر وهــــي أخـــبـــث مــــن الـــخـــمـــر مــــن جــهــة 
أنــهــا تــفــســد الــعــقــل والـــمـــزاج حــتــى يــصــيــر فــي الــرجــل تــخــنــث وديــاثــة وغــيــر 
ذلـــك مــن الــفــســاد، وقـــال فــي مــوضــع آخـــر: هـــذه الــحــشــيــشــة الــمــلــعــونــة هي 

ص٥٤ برقم ٥٧ واللفظ له، وصحيح البخاري ص ٤٦٧ برقم ٢٤٧٥.  (١)
(٢٦٥/١٠) برقم ٦١١٣ وقال محققوه: حديث صحيح.   (٢)

ص ٤٠٦ برقم ٣٦٧٤.  (٣)



٣١٦
عباده  وسخط  رسوله  وسخط  اللَّه  لسخط  موجبة  ومستحلوها  وآكلوها 
ــه، تــشــمــل عــلــى ضـــرر فــي ديــن  الــمــؤمــنــيــن، الــمــعــرضــة صــاحــبــهــا لــعــقــوبــة الــلَّ
الـــمـــرء وعــقــلــه وخــلــقــه وطــبــعــه تــفــســد األمـــزجـــة حــتــى جــعــلــت خــلــقــاً كــثــيــراً 
مــجــانــيــن، وتـــــورث مــهــانــة آكــلــهــا ودنـــــاءة نــفــســه وغــيــر ذلــــك، مـــا ال تـــورث 
وقد  أولــى،  بالتحريم  فهي  الخمر  في  ليس  ما  المفاسد  من  ففيها  الخمر 
وزعم  ذلك  استحل  ومن  حرام،  منها  المسكر  أن  على  المسلمون  أجمع 
يدفن  وال  عليه  يصلى  ال  مرتداً  قُتل  وإال  تاب  فإن  يستتاب  فإنه  حالل  أنه 
على  الدالة  بالنصوص  أيضاً  حرام  منها  القليل  وأن  المسلمين  مقابر  في 

. هـ  ا  مسكر»(١)  كل  وتحريم  الخمر  تحريم 
الشاعر: قال 

ـــالً ـــهْ ـــةَ جَ ـــيـــشَ ـــشِ ــــلُ الـــحَ ــــأْكُ ــــنْ يَ ـــــلْ لِــــمَ ـــةٍقُ ـــيـــشَ ـــــحِ عِ ـــــبَ ــــا بِـــــأَقْ ــــهَ ــــلِ ـــــي أَكْ ــــتَ فِ ــــشْ عِ
ا ــــــاذَ ــــــمَ ــــــلِ ـــــــــرٌ فَ هَ ـــــــــوْ ءِ جَ ـــــــــرْ ـــــةُ الـــــــــمَ ـــــمَ ـــــي ـحــشــيــشــةٍقِ ـــــهُ بـِ ـــــتَ ـــــــــا الــــجــــهــــلِ بِـــــعْ ــــــا أَخَ يَ

المنقري: عاصم  بن  قيس  وقال 
ـــا ــيـــهَ ـــــةً وفـِ ـــــحَ ـــــالِ ـــــرَ صَ ـــــمْ ـــــــــــــتُ الـــــخَ يْ أَ ــارَ ــلِــيــمَ ـــــلَ الــحَ جُ ــــدُ الـــــرَّ ــــسِ ــــفْ ـــــالٌ تُ ـــــصَ خِ
ــــا ــــيــــحً ــــحِ ـــــــهـــــــا صَ بُ ـــــــرَ ــــــــهِ أَشْ ــــــــــالَ والــــــــلَّ ــــافَ ــــيــــمً ــــقِ سَ بــــــــــــــداً  أَ ــــــا  ــــــهَ بِ ــــــــي  ــــــــقِ أَسْ الَ  وَ
ـــــاتِـــــي ـــــيَ حَ ـــــمـــــنًـــــا  ثَ ــــــا  ــــــهَ بِ ـــــــــطِـــــــــي  أُُعْ ــــــاوال  يــــــمً ــــــدِ نَ ا  أبـــــــــــــــدً ــــــــا  ــــــــهَ لَ ـــــــــــــــــو  عُ أدْ والَ 
ــــيــــهــــا بِ ــــارِ ـــــحُ شَ ـــــضَ ـــــفْ ـــــرَ تَ ـــــمْ ـــافـــــــــإنَّ الـــــخَ ـــيـــمَ ـــظِ ــــــــــــرَ الـــعَ ـــــا األَمْ ــــم بِـــــهَ ــــنِــــيــــهِ ــــجْ وتَ

أمـــا األضـــــرار والـــمـــآســـي والــقــصــص الــمــحــزنــة الــتــي حــدثــت بــســبــب 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  إن  بــل  لــد الــجــمــيــع،  مــعــروفــة  والــمــســكــرات فــهــي  الــمــخــدرات 

الفتاو (٢١٣/٣٤) بتصرف.  (١)
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٣١٧
حـــــرم الـــــتـــــداوي بـــالـــخـــمـــر ومـــــا شـــابـــهـــهـــا مــــن الــــمــــخــــدرات والـــمـــســـكـــرات 
ــــه تـــعـــالـــى لـــم يــجــعــل شـــفـــاءنـــا فــيــمــا حــــرم عــلــيــنــا. رو مــســلــم فــي  ألن الــــلَّ
اهُ  نَهَ فَ ؟  رِ مْ الْخَ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ لَ  أَ سَ سويد:  بن  طارق  حديث  من  صحيحه 
اءٍ  وَ بِــدَ لَيْسَ  ــهُ  «إِنَّ  : الَ قَ فَ  ، اءِ وَ لِــلــدَّ ا  هَ نَعُ أَصْ ا  إِنَّمَ  : الَ قَ فَ ا،  هَ نَعَ يَصْ نْ  أَ هَ  ــرِ كَ وْ  أَ

.(١)« اءٌ دَ لَكِنَّهُ  وَ
فجعل  يحتضر،  وهو  رجالً  حضرت  رواد:  أبي  بن  العزيز  عبد  قال 
هو  فــإذا  عنه  فسالت  قــال:  بها،  كافر  هو  ويقول:  فيأبى  الشهادتين،  يلقن 

خمر. مدمن 
وأخـــتـــم بــالــتــذكــيــر بــعــظــم األمـــانـــة والــمــســؤولــيــة الــمــلــقــاة عــلــى اآلبـــاء 
والــــمــــســــؤولــــيــــن فــــــإن هــــــذه الـــفـــتـــنـــة قـــــد كــــثــــرت وانــــتــــشــــرت حـــتـــى فـــــي بـــالد 
الــمــســلــمــيــن واضـــطـــرت الــحــكــومــات والـــــدول أن تــنــشــئ لــهــا الــمــصــحــات 

والمستشفيات.
وقــد تــبــيــن أن مــن أعــظــم أســبــاب الــوقــوع فــيــهــا إهــمــال أولــيــاء األمــور 
األوالد وضـــعـــف الــتــربــيــة وتـــــرك الــمــجــال  واألمــــهــــات مـــراقـــبـــة  مـــن اآلبـــــاء 
وليؤخذ  ذلــك  مــن  فليُحذر  الــرذيــلــة،  ودعــاة  الــســوء،  رفــقــاء  لمصاحبة  لهم 

النجاة. بأسباب 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٨٢٣ برقم ١٩٨٤.  (١)
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٣١٩

الكلمة الخمسون
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إال  إله  ال  أن  وأشهد  اللَّه  رسول  على  والسالم  والصالة  للَّه  الحمد 
وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  ال  وحده  اللَّه 

قال:  ميمون  بن  عمرو  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو فقد 
لئن  يــقــول:  وهــو  بالمدينة،  بــأيــام  يصاب  أن  قبل  الخطاب  بــن  عمر  رأيــت 
ـــه، ألدعــــن أرامـــــل أهـــل الـــعـــراق ال يــحــتــجــن إلـــى رجـــل بــعــدي  ســلــمــنــي الـــلَّ
بيني  ما  لقائم  إني  قال:  أصيب،  حتى  رابعة  إال  عليه  أتت  فما  قال:   ، أبــداً
ـــه بـــن عــبــاس غــــداة أُصـــيـــب، وكــــان إذا مـــر بــيــن الــصــفــيــن  وبــيــنــه إال عــبــد الـــلَّ
قـــال: اســـتـــووا حــتــى إذا لــم يــر فــيــهــن خــلــالً تــقــدم فــكــبــر، وربــمــا قـــرأ ســورة 
الــنــاس،  يجتمع  حتى  األولــى  الــركــعــة  فــي  ذلــك  نحو  أو  النحل  أو  يــوســف 
طعنه  حين  الــكــلــب.  أكلني  أو  قتلني،  يــقــول:  فسمعته  كبر  أن  إال  هــو  فما 
إال  شــمــاالً  وال  يــمــيــنــاً  أحــد  عــلــى  يــمــر  ال  طــرفــيــن  ذات  بسكين  ــج  ــلْ الــعِ فــطــار 
طــعــنــه، حــتــى طــعــن ثــالثــة عــشــر رجـــالً، مــات مــنــهــم ســبــعــة، فــلــمــا رأ ذلــك 
نحر  مــأخــوذ  أنــه  العلج  ظــن  فلما   ، ــســاً ــرنُ بُ عليه  طــرح  المسلمين  مــن  رجــل 
فقد  عمر  يلي  فمن  فقدمه،  عوف  بن  الرحمن  عبد  يد  عمر  وتناول  نفسه 
رأ الـــذي أر، وأمـــا نــواحــي الــمــســجــد فــإنــهــم ال يــــدرون، غــيــر أنــهــم قد 
بهم  فصلى  اللَّه،  سبحان  اللَّه  سبحان  يقولون:  وهم  عمر،  صوت  فقدوا 
عــبــد الــرحــمــن صــالة خــفــيــفــة فــلــمــا انــصــرفــوا قـــال: يــا ابــن عــبــاس، انــظــر من 

الكلمة الخمسون



٣٢٠
قــتــلــنــي، فــجــال ســاعــة ثــم جـــاء فــقــال: غـــالم الــمــغــيــرة، قـــال: الــصــنــع؟ قــال: 
يجعل  لم  الــذي  للَّه  الحمد   ، معروفاً به  أمــرت  لقد  ــه،  الــلَّ قاتله  قــال:  نعم، 
مــيــتــتــي بــيــد رجـــل يــدعــي اإلســــالم، قــد كــنــت أنـــت وأبــــوك تــحــبــان أن تكثر 
 ، الــعــلــوج بــالــمــديــنــة وكـــان الــعــبــاس أكــثــرهــم رقــيــقــاً فــقــال: إن شــئــت فــعــلــتُ
قبلتكم،  وصلّوا  بلسانكم،  تكلّموا  بعدما  كذبت  قال:  قتلنا  شئت  إن  أي: 

كم.  حجّ وا  وحجّ
فــاحــتُــمــل إلـــى بــيــتــه، فــانــطــلــقــنــا مــعــه، وكـــأن الــنــاس لــم تــصــبــهــم مصيبة 
بنبيذ  فأُتي  عليه،  أخــاف  يقول:  وقائل  بــأس،  ال  يقول:  فقائل  يومئذ،  قبل 
فعلموا  رحه،  جُ من  فخرج  فشربه،  بلبن  أُتي  ثم  جوفه،  من  فخرج  فشربه، 
رجــل  وجــاء  عــلــيــه،  يــثــنــون  فجعلوا  الــنــاس،  وجــاء  عــلــيــه،  فدخلنا  مــيــت،  أنــه 
ــحــبــة رســول  ــه لــك، مــن صُ شــاب فــقــال: أبــشــر يــا أمــيــر المؤمنين بــبُــشــر الــلَّ
شهادة.  ثم  فعدلت،  وليت  ثم  علمت،  قد  ما  اإلســالم  في  وقدم  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص، 
يمس  إزاره  إذا  أدبـــر  ــا  فــلــمّ لـــي،  وال  عــلــيّ  ال  كــفــاف  ذلـــك  أن  وددت  قـــال: 
ــه  فــإنّ ثـــوبـــك،  ارفــــع  أخـــي  ابـــن  يـــا  قــــال:  الـــغـــالم،  عــلــيّ  وا  ردّ قــــال:  األرض، 
الدين،  من  عليّ  ما  انظر  عمر،  بن  اللَّه  عبد  يا  لربّك،  وأتقى  لثوبك،  أبقى 
ــة وثــمــانــيــن ألــفــاً أو نــحــوه، قـــال: إن وفــى لــه مــال آل  فــحــســبــوه فــوجــدوه ســتّ
ه مــن أمــوالــهــم، وإال فــســل فــي بــنــي عـــدي بــن كــعــب، فـــإن لــم تف  عــمــر فـــأدّ
أمــوالــهــم فــســل فــي قــريــش، وال تــعــدهــم إلــى غــيــرهــم، فــأدّ عــنــي هــذا الــمــال. 
انــطــلــق إلـــى عــائــشــة أم الــمــؤمــنــيــن فــقــل: يــقــرأ عــلــيــك عــمــر الــســالم وال تقل 
عمر بن  يستأذن  وقــل  أمــيــراً،  للمؤمنين  الــيــوم  لست  فــإنّــي  المؤمنين،  أمير 
فوجدها  عليها،  دخل  ثم  واستأذن،  فسلّم  صاحبيه،  مع  يدفن  أن  الخطاب 
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أن  ويــســتــأذن  الــســالم،  الــخــطــاب  بــن  عمر  عليك  يــقــرأ  فــقــال:  تبكي،  قــاعــدة 
ــدفــن مــع صــاحــبــيــه. فــقــالــت: كــنــت أريـــده لنفسي، وألُوثـــرن بــه الــيــوم على  يُ
ــه بــن عــمــر قــد جـــاء، قـــال: ارفــعــونــي  نــفــســي، فــلــمــا أقــبــل، قــيــل: هـــذا عــبــد الــلَّ
فــأســنــده رجــل إلــيــه، فــقــال: مــا لــديــك؟ قــال: الــذي تحب يــا أمــيــر المؤمنين 
ـــه، مـــا كــــان مـــن شــــيء أهــــمَّ إلــــي مـــن ذلــــك، فــــإذا أنــا  أذنـــــت، قــــال الــحــمــد لـــلَّ
أذنت  فإن  الخطاب،  بن  عمر  يستأذن  فقل:  سلّم،  ثم  فاحملوني،  قضيت 

المسلمين(١). مقابر  إلى  وني  ردّ تني  ردّ وإن  فادخلوني،  لي 
والــبــعــيــد  : رحــمــتــهگ بـــاألمـــة وشــفــقــتــه عــلــيــهــا الــقــريــب مــنــهــم  أوالً
الالتي  كالنساء  الضعفاء  بها  يستغني  أمــوراً  يرتب  أن  يريد  وها هوگ 
غيره. إلى  االحتياج  عن  بها  ويُكفون  إليه،  حوائجهن  إيصال  يستطعن  ال 
: حـــرص عــمــر أن يــكــون قــاتــلــه عــلــى غــيــر اإلســـــالم، وهــــذا مــن  ثـــانـــيـــاً
رحــمــتــه خــوفــاً أن يــقــتــلــه مــســلــم فــيــهــلــك، فــلــمــا كـــان قــاتــلــه غــيــر مــســلــم فــرح 

وحمد اللَّه. بذلك 
ــهــم ارزقــنــي  رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه أن عــمــر كـــان يــقــول: «الــلَّ
روايــة  في  وجــاء  رســولــك»(٢).  بلد  في  موتي  واجعل  سبيلك،  في  شهادة 
فــي  تــقــتــل  أراك  إنــــي  أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن  يـــا  قـــــال:  األحــــبــــار  كـــعـــب  أن   أخـــــر
الــتــوراة شــهــيــداً فــي جــزيــرة الــعــرب فــقــال لــه: «يــا كــعــب وأنـــى لــي الــشــهــادة 

العرب»(٣).  جزيرة  في 
ص ٧٠٧ برقم ٣٧٠٠.  (١)
ص ٣٥٩ برقم ١٨٩٠.  (٢)

ذكره ابن الجوزي في مناقب عمر ص٢١٢ .  (٣)
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ـــه دعـــاءه  ـــه حــيــث اســتــجــاب الـــلَّ : فــضــل عــمــر وكـــرامـــتـــه عــلــى الـــلَّ ثـــالـــثـــاً
شهيداً  يكون  أن  الــبــال  على  يخطر  ال  أنــه  مــع  المدينة  فــي  الشهادة  ورزقــه 

حرب. بدار  وليست  اإلسالم  دار  ألنها 
بما  وعلمه  عليه  الناس  ثناء  فمع  اللَّه  من  وخوفه  ورعه  شده   : رابعاً
قــدم فــي اإلســـالم إال أنــه لــم يــغــتــر بــذلــك وتــمــنــى أن ذلــك كــفــافــاً ال لــه وال 
عــلــيــه بــل إنــه قـــال: لــو أن لــي طــالع األرض ذهــبــاً الفــتــديــت بــه مــن عــذاب 

أراه(١).  أن  قبل  اللَّه 
: حــرصــه عــلــى األمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر فــمــع  خــامــســاً
دخل  لما  فإنه  النصيحة  عن  يثنه  لم  ذلــك  أن  إال  الموت  سكرات  في  أنــه 
إزارك  ارفــع  أخــي  ابــن  يــا  لــه:  قــال  عليه  وأثــنــى  إزاره  المسبل  الــشــاب  عليه 

لربك. وأتقى  لثوبك  أبقى  فإنه 
إال  المؤمنين  أمــيــر  أنــه  فمع  الــدنــيــا،  عــن  وعــزوفــه  عمر  زهــد   : ســادســاً

بقضائه. يوصي  بالدين  مثقل  وهو  الحياة  فارق  أنه 
يقل:  لم  عائشة  إلى  اللَّه  عبد  ابنه  أرسل  فعندما  عمر  تواضع   : سابعاً

السالم. عمر  عليك  يقرأ  قال:  وإنما  المؤمنين  أمير 
: اهــتــمــامــه بــالــصــالة وإتــقــانــهــا فــمــع أنــه فــي ســكــرات الــمــوت إال  ثــامــنــاً

بالمسلمين. الصالة  ليتم  عوف  بن  الرحمن  عبد  قدم  أنه 
: اهــتــمــامــه بــتــســويــة الــصــفــوف فــي الـــصـــالة، وهـــذه ســنــة ينبغي  تــاســعــاً

عليها. يحرصوا  أن  المساجد  أئمة  على 
صحيح البخاري: ص ٧٠٥ برقم ٣٦٩٢.  (١)
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: حـــرصـــه عـــلـــى تــطــبــيــق الـــســـنـــة فـــي إطـــالـــة الــــقــــراءة فـــي صـــالة  عــــاشــــراً

المفصل. بطوال  الفجر  في  يقرأ  كانملسو هيلع هللا ىلص  فقد  الفجر 
الـــــحـــــادي عــــشــــر: حــــرصــــه عـــلـــى قــــضــــاء ديــــنــــه ووصــــيــــتــــه بــــذلــــك فـــإن 
ـــه بـــن عـــمـــرو بــن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص كـــمـــا فـــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث عـــبـــد الـــلَّ

.(١)« نَ يْ الدَّ إِالَّ  نْبٍ  ذَ لُّ  كُ يدِ  هِ لِلشَّ رُ  فَ غْ «يُ قال:  العاص 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٧٨٥ برقم ١٨٨٦.  (١)
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٢١٠٧- شرح اسم اهللا الفتاح......

٣٢١٩- شرح اسم اهللا اللطيف.....

٤٣٣٣- شرح اسم اهللا الرزاق......

٥٤٠٣- شرح اسم اهللا الكافي......

٦٤٣٩- شرح اسم اهللا الغني.......

الشهيد..... اهللا  اسم  شرح   -٧٤٨٧

fiÎ˛a @êäË–€a
(١)lbnÿ€a @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)



٦٣٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٨٥١٥- شرح اسم اهللا البصير......

٩٥٤٩- شرح اسم اهللا السميع......

١٠٦٠٥- شرح اسم اهللا الوارث.....
äÅŁa@‚ÏÓ€bi@Êb‡Ì⁄a

١١٣٩- رؤية اهللا تعالى.............

٢١٨١- الميزان....................

٣١٩٥- اإليمان بالكرام الكاتبين.....

٤٢٠١- رضوان اهللا ................

٥٣٤١- ما ينتفع به الميت...........

٦٤٢١- البعث بعد الموت..........

٧٥٩٧- موقف الحساب............

٨٦١٥- النفخ في الصور............
HäÓé–n€a@·é”I@Ml

Òä‘j€a@ÒâÏç

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــالت   -١
 %  $  #  "  ! ﴿
...............﴾&٦٢١
C@Êaä‡«@fie@ÒâÏç@D

قــــولــــه  مــــــــن  وعــــــبــــــر  دروس   -١
R  Q  P﴿ تــــعــــالــــى: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
......﴾V  U  T  S٢٩١

CÒÜˆb‡€a@ÒâÏçD

قـــــــولـــــــه فـــــــــــــي  ـــــــــــــأمـــــــــــــالت  ت  -١
 M L K ﴿ تعالى: 
..................﴾N٦١١

C@ÖÏÁ@ÒâÏçD

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  مـــــن  فـــــوائـــــد   -١
 H  G  F  E  D  C ﴿
.......﴾K  J  I١٥

Cävz€a@ÒâÏçD

ـــــــأمـــــــالت فــــــي قـــــولـــــه تـــعـــالـــى:  ١-ت
 ¨  §  ¦  ¥ ﴿
................﴾©٨٥
٢- وقفة مع قوله تعالى: ﴿5 
....﴾7  6٥٠٣

قـــولـــه  مـــــع  الــــثــــانــــيــــة  الــــوقــــفــــة   -٣
 6  5﴿ تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: 
.........﴾7٥٠٩
Claåy˛a@ÒâÏçD

فــــــوائــــــد مــــــن قـــــولـــــه تــــعــــالــــى:  -١

٦٣٤lbnÿ€a@pb«ÏôÏfl@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ



٦٣٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

 %  $  #  "  ! ﴿
 +  *  )  (  '  &
.......﴾...  -  ,٣٧١

Co‹ñœ@ÒâÏçD

١-تأمالت في قوله تعالى: ﴿ ! 
 &  %  $  #  "
...........﴾...'١٣٣

CäÁÜ€a@ÒâÏçD

قــــــــولــــــــه  فــــــــــــــــي  تــــــــــــــــأمــــــــــــــــالت   -١
  ]   \   [ ﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
. . . . . . . . . . . . . .﴾ _ ^٤٥٧

C@·«@ıåu@D

 y﴿ :١-تأمالت في قوله تعالى
.......﴾|  {  z٥٦٧

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــالت   -٢
.........﴾#  "  ! ﴿٥٧٣
الـــــــضـــــــحـــــــى.................  -٣٢٥٧
الــــــــزلــــــــزلــــــــة..................  -٤٥٥٥
الـــــقـــــارعـــــة...................  -٥٢٠٧
٦٤٨١- الهمزة.......................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٧٤٢٧- الــمــســد......................

sÌÜz€a@·é”@Mx
يـــؤمـــن  «ال  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٤٩أحدكم حتى يحب ألخيه»...

٢- شــــرح حـــديـــث: «حـــســـب ابــن 
لقيمات»................ ١٧١آدم 

«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -٣
٣٥٩بالجنازة»...................

اهللا  «احــــفــــظ  حــــديــــث:  شـــــرح   -٤
٤٥١يحفظك»...................

الذين  «الثالثة  حديث:  شــرح   -٥
٥١٩آواهم المبيت»..............

٦- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا 
٥٦١مــن خـــشـــيـــتـــك»..............
C@Ò˝ñ€aÎ@È‘–€a@D

١٣٧- أخطاء في الصالة رقم ٢.....

٢١٤٥- سترة الــمــصــلــي..............
C‚bÓñ€a@D

في  الصالحة  األعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــضــان.....................



٦٣٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

CpÏ‡€aD

«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٣٥٩بالجنازة»...................
٢٣٤١- ما ينتفع به الميت.............

pbfläz‡€a

Cfib‡€aD

١٢٣٧- األسهم المختلطة...........
ûaä«˛a@Ú„bÓï

Cêbj‹€aD

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....
CÚflb«@pbfläzflD

١١٥٥-السحر والمس والعين.......
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٢
٣١٣والمسكرات................
٣٣٢٧- القتل........................
الـــــــــســـــــــحـــــــــر  خــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــورة   -٤
وتـــــــحـــــــريـــــــم الـــــــــــذهـــــــــــاب إلــــــى 
ــــــــــــــــســــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرة.......... ٤٧٥الــــــ
C’ˆb”ä€aÎ@≈«aÏ‡€a@D

١- الــعــقــوبــات اإللــهــيــة وأســبــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٢٩رفـــعـــهـــا......................
 C ﴿ :٢- فــوائــد مــن قــولــه تــعــالــى
 I  H  G  F  E  D

............﴾K  J١٥

ـــــــمـــــــال................ ٣٦١- فــتــنــة ال

٤٦٧- فتنة الــنــســاء..................

٥٧٩- السخرية بالناس واحتقارهم.
قـــــــولـــــــه  فـــــــــــــي  مـــــــــــــالت  تـــــــــــــأ  -٦

 ¦  ¥  ﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا
.......﴾©  ¨  §٨٥
الغرور......................  -٧٩١
الدنيا................... فتنة   -٨٧٣
٩٩٧- قسوة القلب.................
١٠١٠٣- الــعــجــب...................
١١- تـــأمـــالت فـــي قـــولـــه تــعــالــى: 

 %  $  #  "  ! ﴿
............﴾'  &١٣٣
١٢١٦٥- األمن من مكر اهللا..........
ابـــن  حـــســـب  حـــديـــث  ١٣- شـــــرح 
لـــقـــيـــمـــات............... ١٧١آدم 

٦٣٦lbnÿ€a@pb«ÏôÏfl@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ



٦٣٧
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

الــنــصــيــحــة.................  -١٤١٧٥

١٥٢٣١- كفارات الذنوب رقم ٢.....

١٦٢٨٥-الخوف من اهللا.............

١٧٢٩٧- أمراض القلوب............

الــــديــــن.............. قضاء   -١٨٣٤٧

١٩٣٥٣- اإلعراض عن الدين........
الــصــالــحــة  األعــــمــــال  فـــضـــل   -٢٠
٣٩٧في رمـــضـــان.................
٢١٤٠٩- خطورة المجاهرة بالمعصية
٢٢٤١٥- استقبال العام الجديد......
٢٣٤٤٥- المسارعة إلى الخيرات.....
٢٤٥٢٩- نزول المطر................

@›ˆbö–€a

C‚bÓñ€aD

في  الصالحة  األعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــــضــــان....................

CÚflb«@›ˆböœD

١٢٦٣- فضل الصحابة...............
CÒcä‡€a@·Ëm@pb«ÏôÏflD

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
االخــــتــــالط............ خطر   -٢٢٦٩
الزوجية............. العشرة   -٣٣٠٣
CÒÖÏ‡z‡€a@÷˝Å˛aD

١٥٣- علو الهمة...................

الوفاء.......................  -٢٤٦٣
CÚflÏflà‡€a@÷˝Å˛aD

١٢١- الذلة وأسبابها.............
الـــــســـــخـــــريـــــة  عـــــــــن  الــــــنــــــهــــــي   -٢
٧٩بــالــنــاس واحـــتـــقـــارهـــم......
الغرور....................  -٣٩١
العجب...................  -٤١٠٣
٥١١٣- خطورة الكذب............
٦٣٨٣- التحذير من الكسل.........

CäÓé€aD

١١٥١- سيرة مصعب بن عمير.......

٢٢٧٥- قصة نبي اهللا يونسگ.....

٣٢٨١- سيرة طلحة بن عبيد اهللا......
اســتــشــهــاد  مـــن  وعـــبـــر  دروس   -٤
٣١٩الــخــلــيــفــة عـــــــمـــــــر.............
٥٤٣٣- سيرة أبي عبيدة بن الجراح...



٦٣٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٦٤٦٩- سيرة جعفر بن أبي طالب...

٧٤٩٧- ســـيـــرة عـــثـــمـــان بــــن عــــفــــان....

٨٥٢٣- قصة قـــارون.................

الـــعـــوام...... بــن  الزبير  سيرة   -٩٥٤١
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