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 ثالثون تروحية
 وتروحية

 مقدمة 
وسلم وبارك عليه وعلى  اللهم صلاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد  

 أصحابه الغر امليامني 
 وبعد 

والقيام وتالوة القرآن، ومساع  ة والصياموا أنفسهم للصالان املبارك استعد املسلمون له، وهيؤ كلما هل علينا شهر رمض 
أن أمجع بعضا  ، فأردتا الشهر الكرمي بالدروس واخلواطرخلطباء إلثراء هذا، وهتيأ أيضا األئمة والعلماء و دروس العلم

كثري من بلداننا اإلسالمية أن يكون   سنة حسنة يفتساعد األئمة واخلطباء خاصة وأن هناك  من تلك الدروس اليت
  :كتاب ومسيته  س بني صالة الرتاويح فجمعت تلك اجملموعة يفو در هناك خاطرة أ

 ( )ثالثون تروحية وتروحية 
ميدان الدعوة إىل اهلل  لكرام يفا مل وأن يكون عونا ومساعدا لزمالئيهذا الع أسأل اهلل عز وجل أن أكون وفقت يفف

 ذلك والقادر عليه  إنه ويلسبحانه 
 وعلى آله وصحيه أمجعني.اللهم وسلم وبارك على سيدنا حممد  وصل

  
 
 
 

 الشيخ / حسن عبدالعال حممود  
 مام وخطيب بوزارة األوقاف املصريةإ 
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(1) 
 المسلمون وبيوت اهلل

 

 فأجره مكتوبة صالة إىل متطهرا بيته من خرج من": قال وسلم عليه صلى اهلل رسول أن أمامة أىب عن داود أبو روى 
 لغو ال صالة رإث على وصالة املعتمر فأجره إياه إال ينصبه ال الضحا تسبيح إىل خرج ومن احملرم احلاج كأجر

 . " عليني يف بينهماكتاب
. " القيامة يوم التام بالنور املساجد إىل الظلم يف املشاءين بشر ":قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن بريدة عن وخرج

 رواه الرتمذى وابن ماجة وصححه األلباىن
 يف نزال له اهلل أعد راح أو املسجد إىل غدا من ":قال َوَسلَّمَ  ْيه  َعلَ  اللَّه   َصلَّى النيب عن هريرة أىب عن مسلم صحيح ويف

 ." راح أو غدا كلما اجلنة
 مشى مث بيته يف تطهر من": َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضى هريرة أىب حديث من مسلم وخرج

 ."درجة ترفع واألخرى خطيئة حتط إحدامها خطوتاه كانت اهلل فرائض من فريضة ليقضى اهلل بيوت من بيت إىل
 بضعا سوقه يف وصالته بيته يف صالته على تزيد مجاعة يف الرجل صالة": َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال وعنه 

 فلم الصالة إال يدير  ال الصالة إال ينهزه ال املسجد أتى مث الوضوء فأحسن توضأ إذا أحدهم أن وذلك درجة وعشرين
 كانت ما الصالة يف كان املسجد دخل فإذا املسجد يدخل حىت خطيئة هبا عنه وحط درجة هبا له رفع إال خطوة خيط

 له اغفر اللهم ارمحه اللهم يقولون فيه صلى الذي جملسه يف دام ما أحدكم على يصلون واملالئكة حتبسه هي الصالة
 .يضرط أو يفسو:( قال حيدث؟ ما: (رواية يف). " فيه حيدث مل ما فيه يؤذ مل ما عليه تب اللهم

 صلى من: فقال املسجد؟ يف اجللوس أم إليك أحب اجلنازة أحضور املسيب بن لسعيد قيل: زريق بن حكيم وقال 
 له اغفر اللهم: تقول املالئكة الن إىل، أحب املسجد يف واجللوس قرياطان، فله دفنها شهد ومن قرياط، فله جنازة على
 . عليه تب اللهم ارمحه اللهم
 يف كونوا":َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول صاحب عمري بن احلكم عن وروي
 ال ما تبنون. هواءألا بكم ختتلف وال والبكاء التفكر وأكثروا الرقة قلوبكم وعودوا بيوتا املساجد واختذوا أضيافا الدنيا

 " تدركون ال ما وتؤملون تأكلون ال ما وجتمعون تسكنون
 رواه البيهقى ىف شعب اإلميان  
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 بيوت املساجد إن: )يقول َوَسلَّمَ  َلْيه  عَ  اللَّه   َصلَّى اهلل رسول مسعت فإين بيتك املسجد ليكن: البنه الدرداء أبو وقال
  رواه الطرباين(. الصراط على واجلواز والراحة الروح له تعاىل اهلل ضمن بيته املساجد كانت ومن املتقني
. األنبياء جمالس كانت أهنا بلغين فإنه لزمها،اف باملساجد عليك أن: احلبحاب بن شعيب إىل األزدي صادق أبو وكتب
: يقول وتعاىل تبارك اهلل أن بلغين: دينار بن مالك وقال. الناس من الكرام جمالس املساجد: اخلوالين سإدري أبو وقال

 (. غضىب فيسكن اإلسالم وولدان القرآن وجلساء املساجد عمار إىل فأنظر عبادي بعذاب أهم إىن)
 ذلك يف العلماء بعض مجع وقد. خريا إال يقول أن حقه فما ربه، جيالس فإمنا مسجد يف جلس من: املسيب ابن وقال
 املسجد يف يكن مل وإن جلوسا، القوم كان إن الدخول وقت يسلم أن املسجد حرمة من: فقال خصلة، عشرة مخس
 يسل وال يبيع، وال فيه يشرتي وأال جيلس، أن قبل ركعتني يركع وأن الصاحلني، اهلل عباد وعلى علينا السالم: قال أحد
 وال الدنيا، بأحاديث فيه يتكلم وال تعاىل، اهلل ذكر بغري صوتا فيه يرفع وال ضالة، فيه يطلب وال سيفا، وال سهما فيه

 وال يبصق، وال مصل، يدي بني مير وال الصف، يف أحد على يضيق وال املكان، يف ينازع وال الناس، رقاب يتخطى
 واجملانني، والصبيان النجاسات عن ينزه وأن جسده، من بشيء يعبث وال أصابعه، يفرقع وال فيه، يتمخط وال يتنخم،
 املسجد وكان املسجد، حق أدى فقد اخلصال هذه فعل فإذا. عنه يغفل وال تعاىل اهلل ذكر يكثر وأن احلدود، وإقامة
 .الرجيم الشيطان من وحصنا له حرزا
 فليأخذ بنبل أسواقنا أو مساجدنا من شي يف مر من: )قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن موسى أىب عن البخاري ويف

 (. مسلما بكفه يعقر ال نصاهلا على
 أىب وعن(. دفنها وكفارهتا خطيئة املسجد يف البزاق: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل وسول قال قال أنس عن مسلم وخرج

 األذى أعماهلا حماسن يف فوجدت وسيئها حسنها أميت أعمال على عرضت: )قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن ذر
 ." تدفن ال املسجد يف تكون النخاعة أعماهلا مساوي يف ووجدت الطريق عن مياط

 
** ** 
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 (2) 
 الصالةهكذا ينبغى ان تكون  

 .واإلنابة واخلشوع واخلشية واحملبة واإلخالص اإلميان من القلوب يف ما بتفاضل اهلل عند تتفاضل والقربات لعباداتا 
 املخالفات عن وابتعد وجهها، على لألوامر متثالالا صدق قلبه يف حتقق الذي هو صدقا ، لربه واملتقرب حقا   والعابد
  .الطاعة وحسن واخلوف واحلب اإلخالص بني جيمع وجوهها، جبميع
 الصالة مع الشهادتني؛ بعد اإلسالم فرائض أعظم مع وقفة هذه التمايز، هذا وإدراك التفاضل هذا تبني أجل ومن

 .الدين عماد
 يديه، بني واقف أنه وادكر لربه وأخبت وخشع حمرابه يف املصلي دخل فإذا املصلي، بدن كل تشغلأن البد  الصالةف

 ومل هيبتها، جوارحه على وظهرت تعاىل، اهلل ارتقاب وخامرها وتذللت، نفسه لذلك صلحت ويراه، هعلي مطلع وأنه
 آخر يكون رمبا هذا أن نفسه أشعر وإن سيما ال .حالة أفضل إىل هبا يرجع أخرى صالة تظله حىت ذلك من يفرت يكد

 وهذا معلوم، مرض وال خمصوص، زمن وال ود،حمد سن له ليس املوت فإن املراد، يف وأمت املقصود يف أبلغ وهذا عمله،
 . فيه خالف ال مما

 اهلل يدي بني واقف إين: فقال ذلك يف فكلم لونه، وأصفر أرتعد الصالة إىل قام إذا كان أنه السلف بعض عن وروي
 كانت نوم واملنكر، الفحشاء عن بد وال تنهى صالة فهذه.امللوك ملك مع فكيف الدنيا ملوك مع هذا يل وحق تعاىل،
 من صاحبها ترتك فتلك - جتزي وليتها - كصالتنا فضائل، وال تذكر وال فيها خشوع ال جزاء،إلا حول دائرة صالته
 .بعده على يتمادى الصالة تركته تعاىل اهلل من تبعده معاص طريقة على كان فإن كان، حيث منزلته
 الفحشاء عن صالته تنهه مل من:" قوهلم واألعمش واحلسن عباس وابن مسعود ابن عن املروي احلديث خيرج هذا وعلى

 رواه الطرباين"بعدا إال اهلل من تزده مل واملنكر
 تبعده العاصي صالة نفس إن يقول أن جائز فغري معناه ونظر قررنا فإذا: يقول عنه اهلل رضي أيب مسعت عطية ابن قال
 من ومعاصيه، حاله على ترتكه بل اهلل، من تقريبه يف تؤثر ال أهنا على ذلك يتخرج وإمنا معصية، كأهنا حىت اهلل من

 عن بعده تكف مل حني بعدته فكأهنا سبيله، كان الذي البعد ذلك تقرير إال الصالة تزده فلم والبعد، واملنكر الفحشاء
 .أطاعها من إال تنفع ال إهنا: فقال الصالة كثري فالنا إن: مسعود البن وقيل. اهلل

 واملنكر الفحشاء مرتكب أن إىل إشارة" مقتا إال اهلل من هبا يزدد ومل بعدا إال اهلل من تزده مل:" ثباحلدي املقصود فاملعىن
. واملنكر الفحشاء عن املصلى لينته أي. مرألا مبعىن خرب هو: وقيل. صاحبها على املعاصي لغلبة لصالته، قدر ال
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 أَنْ زَْلنا أَمْ :" وقوله" ب احلَْق   َعَلْيك مْ  يَ ْنط ق   ك تاب نا هذا:" ىلتعا كقوله وهو. االنتهاء سبب ولكنها تنهى، ال بنفسها والصالة
ا يَ َتَكلَّم   فَ ه وَ  س ْلطانا   َعَلْيه مْ   ".ي ْشر ك ونَ  ب ه   كان وا مب 

 له، خشعت ملن معرفتها تفاوت حبسب القلوب هفي تفاوتت اخلشوعذا ال بد أن تتحلى صالتنا باخلشوع واإلنابة و إ
 والثواب، القبول يف الناس، تفاضل يكون التفاوت هذا ومبقدار. للخشوع املقتضية للصفات القلوب دةمشاه وحبسب

: يقول اهلل رسول مسعت أين أشهد: قال - عنه اهلل رضي - الصناحبي اهلل عبد عن. السيئات وحط الدرجات، رفع ويف
 على له كان وخشوعهن؛ ركوعهن وأمت لوقتهن، وصالهن وضوءهن، أحسن من تعاىل، اهلل افرتضهن صلوات مخس))
داود رواه أمحد وأبو  (عذبه شاء وإن له، غفر شاء إن عهد؛ اهلل على له فليس يفعل مل ومن له، يغفر أن عهد   اهلل

 .وصححه األلباين
. النفاق خشوع من باهلل استعيذوا: فقالوا. النفاق خشوع: ومسوه وأنذروا السلف، منه حذر اخلشوع من نوع وهناك

 شاب إىل عنه اهلل رضي عمر نظر ولقد. خباشع ليس والقلب خاشعا ، اجلسد ترى أن: قالوا النفاق؟ خشوع وما: قالوا
 يف ما على خشوعا   أظهر فمن القلب، يف ما على يزيد ال اخلشوع فإن رأسك، ارفع هذا، يا: له فقال رأسه نكس قد

 .نفاق على نفاق هو فإمنا قلبه
   األسود الصوف: أي   الصوف مداعج ولبسوا قلوهبم، يف والكرب لباسهم، يف التواضع جعلوا أقواما   إن: احلسن وقال
 .ديباجه يف الديباج وصاحب بسريره، السرير صاحب من مبدرعته كربا   أشد   أَلحد هم واهلل  

 
** ** ** 
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(3) 
 من فقه الدعاء

 إذا وإين دعاين من أجيب أن نفسي على أوجبت فإين يدعوين ال عبادي من للظلمة قل أن: داود إىل تعاىل اهلل أوحى 
 . لعنتهم الظلمة أجبت
 اآلخرة، يف له يدخر أن وإما عنه، يكفر أن وإما الدنيا، يف اإلجابة تظهر أن فإما الدعاء، كل جييب اهلل إن: قوم وقال

 قطيعة وال إمث فيها ليس بدعوة يدعو مسلم من ما: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال اخلدري سعيد أبو رواه ملا
 ،مبثلها السوء من عنه يكف أن وإما له يدخر أن وإما دعوته له يعجل أن إما ثالث إحدى هبا اهلل أعطاه إال رحم
 رواه الطرباين ."أكثر هللا ":قال نكثر؟ إذن: قالوا
 يف له رزقا يكن مل وإن أعطيه، الدنيا يف له رزقا به يدعو الذي كان فإن له، أستجيب دعا عبد كل: عباس ابن وقال
 ما صحة على دلك فقد ثالث إحدى يف باإلجابة إذنا كان وإن اخلدري سعيد أيب وحديث: قلت. له ذخر الدنيا
 مل ما: )مسلم وزاد( رحم قطيعة أو بإمث يدع مل ما: )فيه قال حيث اإلجابة من املانع االعتداء اجتناب من تقدم

 قطيعة أو بإمث يدع مل ما للعبد يستجاب يزال ال: )قال أنه َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن هريرة أيب عن رواه(. يستعجل
 يل يستجيب أر فلم دعوت وقد دعوت قد يقول -قال االستعجال؟ ما اهلل، رسول يا: قيل -يستعجل مل ما رحم

 ."الدعاء ويدع ذلك عند فيستحسر
 أشعث السفر يطيل الرجل: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى قال معناه، يف كان وما احلرام أكل أيضا الدعاء إجابة من ومينع
 "لذلك يستجاب فأين باحلرام وغذي حرام بسهومل حرام ومشربه حرام ومطعمه رب يا رب يا السماء إىل يديه ميد أغرب

 رواه مسلم
 الداعي يف شروط من هلا بد ال الدعاء إجابة فإن صفته، هذه من دعاء قبول من االستبعاد جهة على استفهام وهذا 

 يف طالوسائ وأن اهلل، إال حاجته على قادر ال بأن عاملا يكون أن الداعي شرط فمن. به املدعو الشيء ويف الدعاء ويف
 وأن اله، غافل قلب من دعاء يستجيب ال اهلل فإن قلب، وحضور صادقة بنية يدعو وأن بتسخريه، ومسخرة قبضته
 شرعا، والفعل الطلب اجلائزة األمور من يكون أن فيه املدعو شرط ومن. الدعاء من ميل وأال احلرام، ألكل جمتنبا يكون
 حقوق مجيع الرحم يف ويدخل الذنوب، من به يأمث ما كل اإلمث يف فيدخل "رحم قطيعة أو بإمث يدع مل ما": قال كما

 . ومظاملهم املسلمني
 واكل والعموم واخلشوع واملداومة والرجاء واخلوف التضرع أوهلا: سبعة الدعاء شروط: التسرتي اهلل عبد بن سهل وقال

 يف طار أجنحته وافق وإن قوي، أركانه افقو  فإن وأوقاتا، وأسبابا وأجنحة أركانا للدعاء إن: عطاء ابن وقال. احلالل
 .أجنح أسبابه وافق وإن فاز، مواقيته وافق وإن السماء،
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 حممد على الصالة وأسبابه األسحار، ومواقيته الصدق، وأجنحته واخلشوع، واالستكانة والرأفة القلب حضور فأركانه
 عن العني وحفظ اخللق، مع اللسان وحفظ وحدة،ال عند القلب حفظ أوهلا -أربع شرائطه: وقيل. وسلم عليه اهلل صلى
 أنشد كما اللحن، من سليما يكون أن الدعاء شرط من إن: قيل وقد. احلرام من البطن وحفظ حيل، ال ما إىل النظر

 :بعضهم
 جييب ال دعاه إذا كذاك=  ليث باللحن ربه ينادي
 تتبعوا فلم الرسول وعرفتم تطيعوه، فلم اهلل عرفتم نكمأل: قال لنا؟ يستجاب فال ندعو بالنا ما: أدهم بن إلبراهيم وقيل

 فلم النار وعرفتم تطلبوها، فلم اجلنة وعرفتم شكرها، تؤدوا فلم اهلل نعم وأكلتم به، تعملوا فلم القرآن وعرفتم سنته،
 وتركتم تعتربوا، فلم تاألموا ودفنتم له، تستعدوا فلم املوت وعرفتم ووافقتموه، حتاربوه فلم الشيطان وعرفتم منها، هتربوا

 . الناس بعيوب واشتغلتم عيوبكم
 إال بيويت من بيتا يدخلوا أال إسرائيل بين مر أن داود إىل أوحى اهلل إن نوف، يا: البكايل لنوف عنه اهلل رضي علي قال

 ال نوف، اي. مظلمة خلقي من حدأل دام ما منهم، الحد أستجيب ال فإين نقية، وأيد خاشعة، وأبصار طاهرة، بقلوب
 أمورهم ويتعرف الناس من طائفة أمور يلي الذي: العريف )هو: عشارا وال جابيا وال شرطيا وال عريفا وال شاعرا تكونن
 يكون أن إال فيها، له استجيب إال عبد يدعو ال ساعة إهنا: فقال الليل من ساعة يف قام داود فإن( .لألمري ويبلغها

 .الطبل وهي كوبة، صاحب أو الطنبور، وهي عرطبة، صاحب أو ا،عشار  أو جابيا أو شرطيا أو عريفا
 يعري بل شئت، إن ارمحين اللهم شئت، إن يل اغفر اللهم شئت، إن أعطين اللهم: الداعي يقل وال: علماؤنا قال 

 نوع" شئت إن:" قوله يف فإن وأيضا. يشاء أن إال يفعل ال أنه يعلم من سؤال ويسأل املشيئة، لفظ من ودعاءه سؤاله
 الغين مع إال هذا يستعمل ال فافعل، كذا تعطيين أن شئت إن: القائل كقول ورمحته، وعطائه مغفرته عن االستغناء من

 عن للبخاري واللفظ األئمة روى. سأله ما إىل مضطر فقري سؤال ويسأل مسألته يف يعزم فإنه إليه املضطر وأما عنه،
 شئت إن اللهم يقولن وال املسألة فليعزم أحدكم دعا إذا": َوَسلَّمَ  َعَلْيه   لَّه  ال َصلَّى اهلل رسول قال قال مالك بن أنس

 ."له مستكره ال فإنه فأعطين
 فاستجيب الثالثاء ويوم االثنني يوم ثالثا الفتح مسجد يف َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول دعا: اهلل عبد بن جابر وقال

 الساعة تلك توخيت إال غليظ مهم أمر يب نزل ما: جابر قال. وجهه يف السرور فعرفت. تنيالصال بني األربعاء يوم له
 .اإلجابة فأعرف فيها فأدعو

** ** ** 
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(4) 
 يكفيك تعالى اهلل إلى مفزعك ليكن

 

 حكاه ما فيه الورع أهل ومذهب وكراهيته السؤال معاين يف الفقهاء أجوبة من روى ما أحسن من :الرب عبد ابن قال 
 بن سهل حديث على ويعشيه يغذيه ما عنده يكن مل إذا: قال حتل مىت املسألة عن سئل وقد حنبل بن أمحد عن األثرم

 ذلك: قال تعفف؟ فإن: له قيل. اضطر إذا له مباحة هي: قال املسألة؟ إىل اضطر فإن: اهلل عبد يبأل قيل. احلنظلية
 م نَ  َرج ال   َأنَّ " اخلدري سعيد أىب حديث ذكر مث. برزقه يأتيه اهلل! اجلوع من ميوت أحدا أظن ما: قال مث. له خري

َّ  اْئت  : أَْهل ه   لَه   فَ َقالَ  َحاَجة ، ب ه   َكاَنتْ  اأْلَْنَصار   ، َوه وَ  فَأَتَاه   اْسأَْله  فَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اهلل   َصلَّى النَّيب   َمنْ : " يَ ق ول   َوه وَ  خَيْط ب 
َناه   َله   فَ َوَجْدنَا َسأَلََنا َوَمنْ  اهلل ، أَْغَناه   اْستَ ْغىَن  َوَمنْ  اهلل ، أََعفَّه   اْستَ َعفَّ   محدرواه أ"  َيْسَألْ  وملَْ  َفَذَهبَ : قَالَ "  أَْعطَي ْ

 شيئا جيد ال الرجل عن يسأل ومسعته: بكر أبو قال". تعفف:" له قال َوَسلَّمَ  َلْيه  عَ  اللَّه   َصلَّى النيب عن ذر أىب وحديث 
 الرجل يسأل هل يسأله ومسعته: قال. شنيع هذا يسأله، من جيد وهو امليتة أيأكل: فقال امليتة؟ يأكل أم الناس أيسأل
 كل يوه)النمار جمتايب عراة حفاة قوم جاءه حني مَ َوَسلَّ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب قال كما يعرض، ولكن ال، قال لغريه؟
" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب قال قد: عمر أبو قال. أعطوهم يقل ومل" تصدقوا:" فقال( عرابألال مآزر من خمططة مشلة

 بن أمحد يعىن - له قل: بكر أبو قال ؟"هذا على يتصدق رجل أال" :وقال. لغريه السؤال إطالق وفية". تؤجروا اشفعوا
: قال مث. أعطه يقول أن املسألة إمنا بأس، به وليس تعريض هذا: فقال حمتاج؟ إنه: فيقول الرجل يذكر فالرجل -حنبل

 . إىل أحب هنا والتعريض لغريه؟ فكيف لنفسه املرء يسأل أن يعجبين ال
 ال:" قال اهلل؟ رسول يا أسأل: َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   ىَصلَّ  اهلل لرسول قال يالفراس أن وغريمها والنسائي داود أبو روى قدو 

 رواه النسائى وضعفه األلباين".الصاحلني فاسأل ألبد سائال كنت وإن
 .أعلى فهو باهلل حاجته أوقع وإن ذلك، إىل احلاجة عند والصالح الفضل أهل سؤال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى فأباح 
 الضر ميلك مبن حاجتك فأنزل تعاىل، اهلل وبني بينك احلجاب هي الناس من احلاجات سؤال: مأده بن إبراهيم قال 

 . مسرورا وتعيش سواه ما اهلل يكفيك تعاىل اهلل إىل مفزعك وليكن والنفع،
 بعطاء خلطابا بن عمر إىل أرسل َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك روى
 أال له خري أحدنا أن أخربتنا أليس اهلل، رسول يا: فقال ؟"رددته مل:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول له فقال فرده،
 رزق هو فإمنا مسألة غري من كان ما فأما املسألة عن ذاك إمنا:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول فقال شيئا؟ يأخذ
 إال مسألة غري من بشيء يأتيين وال شيئا أحدا أسأل ال بيده نفسي والذي: اخلطاب بن عمر فقال". اهلل رزقكه
 .نص وهذا. أخذته
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: فأقول العطاء يعطيين َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب كان: يقول عمر مسعت قال عمر ابن عن صحيحه يف مسلم وخرج
 خذه:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول فقال ،مين إليه أفقر أعطه: فقلت ماال مرة طاينأع حىت ،مين إليه أفقر أعطه

 -خذه" قوله بعد -النسائي زاد". نفسك تتبعه فال ال وما فخذه سائل وال مشرف غري وأنت املال هذا من جاءك وما
 ". به تصدق أو فتموله
 أعطيت إذا:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول يل فقال عمر عن املالكي السعدي ابن اهلل عبد حديث من مسلم وروى
 ". وتصدق فكل تسأل أن غري من شيئا
 وال مسألة غري من أتاك ما:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب قول عن يسأل حنبل بن أمحد اهلل عبد أبا مسعت: األثرم قال

 إمنا نعم قال يتعرض، مل وإن: له قيل. بقلبك إىل يبعث لعله: وتقول تستشرفه أن: فقال ؟أراد شرافإلا أي" إشراف
 إىل يرسل أن يعودين مل الرجل كان فإن: له قيل. هكذا فهو شديدا كان وإن: قال! شديد هذا: له قيل. بالقلب هو

 وال حتتسبه أن غري من جاءك اإذ فأما إشراف، هذا: قال .إىل يبعث أن عسى: فقلت بقليب عرض قد أنه إال شيئا
 . إشراف فيه ليس اآلن فهذا قلبك على خطر

 
** ** ** 
 (5) 

 حولها ندندن 
 

 أدرى وال النار، من وعافين اجلنة أدخلين اللهم: دعائي يف أقول إمنا أنا: َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى للنيب الصحابة أحد قال
. معاذ دندنة وال (.قليال اهلينمة من أرفع وهو يفهم، وال نغمته تسمع الكالم الرجل يتكلم أن: الدندنة) دندنتك ما

  .أيضا ماجة وابن سننه يف داود أبو خرجه" ندندن حوهلا:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول له فقال
 ما: قال. زدنا: قالوا. النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف آتنا اللهم: فقال لنا، اهلل ادع: ألنس قيل

 !.واآلخرة الدنيا سألت قد! تريدون
نْيا يف   آت نا اللهم: )يقول َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب هبا يدعو دعوة أكثر كان: قال أنس عن الصحيحني ويف  َحَسَنة   الد 
رَة   َويف    دعا بدعاء يدعو أن أراد فإذا هبا، دعا بدعوة يدعو أن أراد إذا أنس فكان: قال(. النَّار   َعذابَ  َوق نا َحَسَنة   اآْلخ 
 عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف آتنا ربنا: يقول وهو بالبيت يطوف كان أنه عمر حديث ويف. فيه هبا

 كان أنه بلغين: جريج ابن وقال. عبيد أبو ذكره غريها، (والديدن والعادة الدأب: واهلجريى اهلجري) هجريى لهما. النار
 :اآلية هذه املوقف يف املسلم دعاء أكثر يكون أن يأمر

 



 
11 

نْيا يف   آت نا رَبَّنا"  رَة   َويف   َحَسَنة   الد   خلق منذ قائما ملكا الركن عند إن :عباس ابن وقال". النَّار   َعذابَ  َوق نا َحَسَنة   اآْلخ 
نْيا يف   آت نا رَبَّنا:" فقولوا آمني، يقول واألرض السموات اهلل رَة   َويف   َحَسَنة   الد   عطاء لئوس" النَّار   َعذابَ  َوق نا َحَسَنة   اآْلخ 
: قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   ىَصلَّ  النيب أن هريرة أبو حدثين: عطاء فقال بالبيت، يطوف وهو اليماين الركن عن رباح أيب بن
 اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف آتنا ربنا واآلخرة الدنيا يف والعافية العفو أسألك إين اللهم قال فمن ملكا سبعون به وكل)

 السنن يف ماجة ابن خرجه. احلديث( آمني قالوا النار عذاب وقنا حسنة
** ** ** 

 

(6) 

 صلى اهلل عليه وسلم  ما كان هذا صنيع أصحاب رسول اهلل
 

 عليهم ئقر  إذا َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب أصحاب كان: قالت عنهما اهلل رضى الصديق بكر أىب بنت أمساء عن 
 أحدهم خر القرآن عليهم ئقر  إذا اليوم أناسا فان: هلا قيل. همجلود وتقشعر أعينهم تدمع اهلل نعتهم كما القرآن
 . الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ: فقالت. عليه مغشيا
 ئقر  إذا إنه: قالوا هذا؟ بال ما: فقال ساقطا القرآن أهل من برجل عمر ابن مر: اجلمحي الرمحن عبد بن سعيد وقال
 جوف يف يدخل الشيطان إن: قال مث. نسقط وما اهلل لنخشى إنا: رعم ابن فقال. سقط اهلل ذكر ومسع القرآن عليه

 . سلم عليه اهلل صلى حممد أصحاب صنيع هذا كان ما أحدهم،
 يقعد أن وبينهم بيننا: فقال القرآن عليهم ئقر  إذا يصرعون الذين سريين ابن عند ذكر: العزيز عبد بن عمر وقال

 .صادق فهو بنفسه رمى نإف آخره اىل أوله من القرآن ليهع يقرأ مث رجليه، باسطا بيت ظهر على أحدهم
 قل موسى، ىلإ اهلل فأوحى قميصه، رجل فشق يوم ذات إسرائيل بين السالم عليه موسى وعظ: جلوينا عمران أبو وقال

 . قلبه عن يل يشرح املبذرين، أحب ال ينإف قميصه يشق ال القميص لصاحب
 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب الفق فرقوا أصحابه ومعه َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عند كعب بن أيب ذرأ: أسلم بن زيد قال

 ". رمحة فإهنا الرقة عند الدعاء اغتنموا:" َوَسلَّمَ 
 كما اياهخط عنه حتاتت اهلل خمافة من املؤمن جلد اقشعر إذا:" قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول أن العباس وعن

 من عبد جلد اقشعر ما:" قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول أن عباس ابن وعن". ورقها البالية الشجرة عن يتحات
 ".النار على اهلل حرمه إال اهلل خشية
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: قلت رة؟قشعري إال جتد أما السعفة، كاحرتاق الرجل قلب يف الوجل إمنا: قالت رداءالد أم عن حوشب بن شهر وعن
 يستجاب مىت ألعلم إين: فالن قال: قال البناين ثابت وعن. مستجاب ذلك عند الدعاء فإن اهلل فادع: قالت بلى،

 .يل يستجاب حني فذلك عيناي، وفاضت قليب، ووجل جلدي، اقشعر إذا: قال ذلك؟ تعلم أين ومن: قالوا. يل
 إعظاما منه اجللود اقشعرت معارضته، عن هم عجز رأوا إذا انوافك والبالغة، اجلزالة غاية يف كان ملا القرآن إن: وقيل

 حسن من وتعجبا له،
عا   َلرَأَيْ َته   َجَبل   َعلى اْلق ْرآنَ  هَذا أَنْ زَْلنا َلوْ :" تعاىل كقوله وهو فيه، ملا وهتيبا ترصيعه " اللَّه   َخْشَية   م نْ  م َتَصد عا   خاش 
 ومعىن" اللَّه   ذ ْكر   إ ىل َوق  ل وب  ه مْ  ج ل ود ه مْ  تَل ني   مث َّ :" قوله من قريب واخلشوع ،االقشعرار من قريب فالتصدع .12/احلشر

 ."وسكونه وطمأنينته رقته القلب لني
** ** ** 

 
 (7) 

 معى واحد أم سبعة أمعاء
 

 واملؤمن أمعاء سبعة يف يأكل الكافر": يقول َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول مسعت: قال عمر ابن عن مسلم روى 
 وقد. بالبلغة والقناعة فيها والزهد الدنيا من التقليل على حض وسلم عليه اهلل صلى منه وهذا. "واحد معى يف يأكل

 :قائلهم قال كما. كثرتهب وتذم األكل بقلة متتدح العرب كانت
  الغمر شربه ويروي الشواء من=  هبا أمل إن كبد فلذة تكفيه
 حامت وقال. (.أشهر أربعة بلغ إذا املعزى ولد من الصغرية: اجلفرة) اجلفرة ذراع ويشبعه: زرع أيب ابن يف زرع أم وقالت
 :األكل بكثرة يذم الطائي
  أمجعا الذم منتهى ناال وفرجك=  سؤله بطنك أعطيت إن فإنك
 نفسه على ويؤثر شبعه، دون يتناول أنه واحد معى يف يأكل املؤمن": وسلم عليه اللَّه صلى) قوله معىن: اخلطاب وقال

 عمومه، على ليس "أمعاء سبعة يف يأكل والكافر":السالم عليه قوله يف وقيل.. أكل ما فيقنعه لغريه، زاده من ويبقي
 إشارة هو: وقيل. يزيد وال أكله يقل فال الكافر ويسلم مؤمن، من أكال أقل كافر جديو  قد فإنه تدفعه، املشاهدة ألن
: وقيل. أثال بن مثامة: وقيل. الغفاري اجلهجاه إنه: يقال كافر ضيف َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب ضاف. معني إىل
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 فشرب فأسلم أصبح إنه مث شياه، سبع بحال فشرب. الغفاري بصرة أيب بن بصرة: وقيل. الغفاري عمرو بن نضلة
 . الكافر هذا: قال فكأنه. ذلك َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب فقال يستتمه، فلم شاة حالب

 كان وحني احلاجة، قدر منه فأخذ الطاعة، على التقوى بعني الطعام إىل نظر التوحيد بنور تنور ملا القلب إن: وقيل
 .(الروث من الرقيق: الثلط) تثلط حىت ترتع كالبهيمة هأكل كان بالكفر مظلما

. والتشريح بالطب العلم أهل عند معروفة أمساء وهلا حقيقة، فقبل ال؟ أم حقيقة هي هل األمعاء، هذه يف واختلف
 والذوق واللمس والنظر والشم والسمع واخلرب للحاجة يأكل: النهم هبا يأكل سبعة أسباب عن كنايات هي: وقيل
 .استغناما دويزي

 فيشارك واحد، معى إال له ليس من أكل يأكل أكله خبفة واملؤمن. أمعاء سبعة له من أكل يأكل أن املعىن: وقيل 
 .املعدة هو احلديث هذا يف واملعى. أمثال بسبعة عليه الكافر ويزيد أكله، أجزاء من جبزء الكافر

 
** ** ** 

 
 (8) 

 عالج القلوب
 

 ومفرق اللذات، هاذم ذكر من يكثر أن ربه، طاعة إىل القهر بسالسل وانقياده قلبه عالج أراد ملن ينبغي: العلماء قال 
 .لمنياملس أموات قبور وزيارة احملتضرين، مشاهدة على ويواظب والبنات، البنني ومومت اجلماعات،

 الشيطان فنت على هبا ويستصرخ دائه، دواء على هبا يستعني أن ذنبه، ولزمه قلبه، قسا ملن ينبغي أمور، ثالثة فهذه
 فيه واستحكمت قلبه، ران عليه عظم وإن فذاك، قلبه قساوة به واجنلت املوت، ذكر من باإلكثار أنتفع فإن وأعوانه،
 ذكر الن األول، يبلغه ال ما ذلك دفع يف تبلغ املسلمني، أموات قبور رةوزيا احملتضرين، مشاهدة فإن الذنب، دواعي
 .والتحذير التخويف مقام له وقائم املصري، إليه مبا للقلب إخبار املوت

 َصلَّى قال األول، من أبلغ كان فلذلك ومشاهدة، معاينة املسلمني من مات من قرب وزيارة احتضر، من مشاهدة ويف
 .امحد رواه( كاملعاينة اخلرب ليس: )َسلَّمَ وَ  َعَلْيه   اللَّه  
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. الساعات من ساعة يف قلبه عالج أراد ملن يتفق ال وقد األوقات، كل يف ممكن فغري احملتضرين، حبال االعتبار فأما
 قلبه روحيض بآداهبا، يتأدب أن الزيارة، على عزم ملن فينبغي .وأجدر أليق هبا واالنتفاع أسرع، فوجودها القبور زيارة وأما
 .ذلك من باهلل ونعوذ. هبيمة فيها تشاركه حاله هذه فإن فقط، األجداث على التطواف منها حظه يكون وال إتياهنا، يف
 املشي ويتجنب والدعاء، القرآن من عنده يتلو مبا امليت نفع أو قلبه، فساد وإصالح تعاىل، اهلل وجه بزيارته يقصد بل

 تلقاء من وأتاه أيضا، عليه سلم يعرفه الذي ميته قرب إىل وصل وإذا املقابر دخل إذا ويسلم عليها واجللوس املقابر، على
 مبن يعترب مث. هنا ها فكذلك بوجهه، استقباله األدب لكان حيا خاطبه ولو حيا، كمخاطبته زيارته يف ألنه وجهه،

 ومجع والعشائر، األصحاب سوناف والعساكر، اجليوش قاد أن بعد واألحباب، األهل عن وانقطع الرتاب، حتت صار
 .يرتقبه مل وهول حيتسبه، مل وقت يف املوت فجاءه والذخائر، األموال
 ومل آماهلم، انقطعت كيف األموال، ومجعوا اآلمال، بلغوا الذين منأقرانه ودرج إخوانه، من مضي من حال الزائر فليتأمل

 ذل ومشل نساؤهم، بعدهم من وترمل أجزاؤهم، قبورال يف وافرتقت وجوههم، حماسن الرتاب وحما أمواهلم، عنهم تغن
 «ترددهم وليتذكر. وتالدهم طريفهم غريهم واقتسم أوالدهم، اليتم

 إىل ميله أن وليعلم. والشباب الصحة إىل وركوهنم األسباب، ملواتاة واخنداعهم املطالب، نيل على وحرصهم املآرب، يف
 إىل صائر بد ال وأنه كغفلتهم، السريع، واهلالك الفظيع، املوت من يديه بني عما وغفلته كميلهم، واللعب اللهو

 وقد خوله ما إىل بالنظر يتلذذ وكان. رجاله هتدمت وكيف أغراضه، يف مرتددا كان من ذكر بقلبه وليحضر مصريهم،
 أن وليتحقق أسنانه، الرتاب أبلى وقد دهره ملواتاة ويضحك لسانه، الدود أكل وقد نطقه ببالغة ويصول عيناه، سالت
 األخروية، األعمال على ويقبل الدنيوية، األغيار مجيع عنه تزول واالعتبار التذكر هذا وعند. كماله وماله كحاله، حاله
 .جوارحه وختشع قلبه، ويلني مواله، طاعة على ويقبل دنياه، يف فيزهد

** ** ** 
 (9) 

 قدم لنفسك خيرا 
ك مْ  ت  َقد م وا َوَما الزََّكاةَ  َوآت وا الصَّاَلةَ  َوأَق يم وا":قال تعاىل َنْ ف س  َا اللَّهَ  إ نَّ  اللَّه   ع ْندَ  جتَ د وه   َخرْي   م نْ  أل  البقرة  "َبص ري   تَ ْعَمل ونَ  مب 

 اهلل عبد عن نسائيال وخرج(. قدم ما املالئكة وقالت خلف ما الناس قال مات إذا العبد أن) احلديث يف جاء 221/
 أحد من منا ما اهلل، رسول يا: قالوا. "ماله من إليه أحب وارثه مال أيكم":َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال: قال
 إليه أحب وارثه مال إال أحد من منكم ليس":مَ َوَسلَّ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال وارثه، مال من إليه أحب ماله إال
 "أخرت ما وارثك ومال قدمت ما مالك. ماله من
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( ماله من إليه أحب وارثه مال أيكم: )وسلم عليه اهلل َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب قال اهلل عبد قال: البخاري ولفظ
 بن عمر عن وجاء(. أخر ما وارثه ومال قدم ما ماله فإن: )قال ،إليه أحب ماله إال أحد منا ما اهلل، رسول يا: قالوا

 أخبار القبور، أهل عليكم السالم: فقال (.املدينة أهل مقربة: الغرقد بقيع) الغرقد ببقيع مر أنه عنه اهلل رضي اخلطاب
 ما أخبار طاباخل ابن يا: هاتف فأجابه. قسمت قد وأموالكم سكنت، قد ودوركم تزوجن، قد نساءكم أن عندنا ما

 :القائل أحسن ولقد. خسرناه فقد خلفناه وما رحبناه، فقد أنفقناه وما وجدناه، قدمناه ما أن عندنا
 سبيل اخللو إىل فليس واعمل=  صاحلا موتك قبل لنفسك قدم

 :آخر وقال
 األلسن حبس وقبل املمات قبل=  مرجوة توبة لنفسك قدم

 :آخر وقال
 سرورا يضحكون حولك القومو =  باكيا أمك ولدتك إذ ولدتك
 مسرورا ضاحكا موتك يوم يف=  بكوا إذا فيه تكون ليوم فاعمل

 :آخر وقال
 تعلم ما خلفك فإمنا=  به وبادر اخلري إىل سابق
 يقدم قدمه الذي على=  امرئ فكل اخلري وقدم

 :العتاهية أيب قول كله هذا من وأحسن
 مفسد وأ مصلح وراءك يبقى=  إمنا حياتك يف مبالك استعد

 يتزيد قليله الصالح وأخو=  يبقه مل ملفسد تركت وإذا
 ملسدد نفسه املورث إن=  وارثا لنفسك فكن استطعت وإن

  
** ** ** 
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(11) 
 ثمرة التوكل  

 تسعة أو مثانية أو سبعة َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل لرسو  عند كنا: قال مالك بن عوف عن وغريه داود أبو روى 
 فبسطنا ثالثا، قاهلا حىت بايعناك قد: فقلنا ببيعة عهد حديث وكنا" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول تبايعون أال:" فقال
 شيئا به تشركوا وال اهلل تعبدوا أن:" قال نبايعك؟ ذاما فعلى بايعناك قد إنا! اهلل رسول يا: قائل فقال فبايعناه، أيدينا

 ".شيئا الناس تسألوا ال: قال -خفية كلمة وأسر -وتطيعوا وتسمعوا اخلمس الصلوات وتصلوا
 . إياه يناوله أن أحدا يسأل فما سوطه -يسقط النفر أولئك بعض كان ولقد: قال
 أناسا أن مسع العباد كبار من اخلراساين محزة أبو كان فقد سواه، يسأل أال الذكر يف املواثيق أعظم من: العريب ابن قال

 إذ نبيك عاهدوا هؤالء إن! رب: محزة أبو فقال احلديث، شيئا، أحدا يسألوا أال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول بايعوا
 إذ الليل من الطريق يف ميشي هو فبينما مكة يريد الشام من حاجا فخرج: قال شيئا، أحدا أسأل أال أعاهدك وأنا رأوه،
: قال قعره يف حل فلما الطريق، حاشية على بئر يف سقط إذ إليهم ميشي هو فبينما أتبعهم، مث لعذر أصحابه عن بقي

 إال يلبث مل مث للبشر، حبرف تكلمت ال! واهلل ويسمعين، يراين عاهدته الذي إن: قال مث. يسمعين أحدا لعل استغيث
 ونصبوها خشبا قطعوا مث البئر، هذا سد لينبغي إنه: قالوا الطريق حاشية على رأوه فلما نفر، البئر بذلك رم إذ يسريا
 ال! واهلل: قال مث هبم، يستغيث أن أراد مث مهلكة، هذه: قال محزة أبو ذلك رأى فلما بالرتاب، وغطوها البئر فم على

 يف مفكرا البئر قعر يف استند مث وتوكل، فسكت يراك؟ من دتعاه قد أليس: فقال نفسه إىل رجع مث أبدا، منها أخرج
 فأقلين يدي فأعطيته: قال! يدك هات: يقول من ذلك أثناء يف ومسع عنه، يرفع واخلشب عليه، يقع بالرتاب فإذا أمره،

 :وأنشد التوكل، مثرة رأيت كيف: يقول هاتفا فسمعت أحدا، أر فلم فخرجت البئر، فم إىل واحدة مرة يف
 الكشف عن منك بالعلم فأغنيتين=  اهلوى أكشف أن منك حيائي اينهن

 باللطف يدرك واللطف غائيب إىل=  شاهدي فأبديت أمري يف تلطفت
 كف يف أنك بالغيب ختربين=  كأمنا حىت بالعلم يل تراءيت

 وبالعطف منك باللطف فتؤنسين=  وحشة لك هيبيت من ويب أراين
 احلتف مع احلياة كيف عجب وذا=  حتفه احلب يف أنت حمبا وحتيي

 الفرج أبو قال. هتتدوا اهلل شاء إن به فاقتدوا والكمال، التمام على الوفاء فوجد اهلل عاهد رجل هذا: العريب ابن قال
 التوكل معىن فهم ولو حيل، ال وذلك نفسه، على إعانة بزعمه التوكل على املقام هذا يف الرجل هذا سكوت: اجلوزي
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 من اخلروج بإخفائه التوكل من َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول خيرج مل كما احلالة، تلك يف استغاثته ايفين ال أنه لعلم
 ".عنا أخف:" لسراقة وقوله الغار، يف واستتاره األمر، ذلك واستكتامه دليال، واستئجاره مكة،

 خلق قد تعاىل اهلل أن ذلك وبيان عليه، حمظور البئر يف الواقع هذا وسكوت حمظور، بفعل ينال ال املمدوح فالتوكل 
 وردا بالتوكل، جهال ذلك كان للتوكل مدعيا عطلها فإذا النفع، هبا جيتلب وآلة الضرر، هبا عنه يدفع آلة لآلدمي
 اإنسان أن ولو األسباب، قطع ضرورته من وليس تعاىل، اهلل على القلب اعتماد هو إمنا التوكل ألن التواضع، حلكمة

 عنها تقاعد فإذا السالمة، طريقة على دل قد ألنه وغريه، الثوري سفيان قاله النار، دخل مات حىت يسأل فلم جاع
 .نفسه على أعان

** ** ** 
(11) 

 عبادة التفكر
 قوم على َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب ومر الفكر، كثري فكري ورجل تفكر،: يقال الشيء، يف القلب تردد: والفكرة 

 وانبساط واالعتبار التفكر وإمنا( قدره تقدرون ال فإنكم اخلالق يف تتفكروا وال اخللق، يف تفكروا: )فقال اهلل يف يتفكرون
 ."َواأْلَْرض   السَّماوات   َخْلق   يف   َويَ تَ َفكَّر ونَ :" قال كما املخلوقات يف الذهن
 غشي الكواكب رأى فلما السماء، إىل رأسه رفع مث ركعتني، املقام خلف صلى عنه اهلل رضي الثوري سفيان أن وحكي
 . وفكرته حزنه طول من الدم يبول وكان عليه،
 رفع إذ فراشه على مستلق رجل بينما: )َسلَّمَ وَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن وروي
 اللَّه   َصلَّى وقال( له فغفر إليه اهلل فنظر يل أغفر اللهم وخالقا ربا لك أن أشهد فقال السماء وإىل النجوم إىل فنظر رأسه
 واه البيهقىر (.سنة عبادة من خري ساعة تفكر: )قال السالم عليه عنه وروي(. كتفكر عبادة ال: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه  

. التفكر شأنه أكثر كان: قالت الدرداء؟ أيب شأن أكثر كان ما: الدرداء الم قيل: قال مالك عن القاسم ابن وروى
 والعصر، الظهر بني الصالة يف املسيب البن وقيل. اليقني هو نعم،: قال األعمال؟ من عمل التفكر أفرتى: له قيل
 قيام من خري ساعة تفكر: احلسن وقال. اهلل أمر يف والتفكر اهلل حرم عما عالور  العبادة إمنا عبادة، هذه ليست: قال

 فيه يتفكر ومما. وسيئاته حسناته إىل فيها ينظر املؤمن مرآة الفكرة: احلسن وقال. الدرداء وأبو العباس ابن وقاله ليلة،
 قدح أخذ عنه اهلل رضي الداراين سليمان أبا أن ويروى. وعذاهبا والنار ونعيمها واجلنة والنشر احلشر من اآلخرة خماوف

 فقال الفجر، طلع حىت متفكرا لذلك أقام القدح أذن يف أصبعه أدخل ملا فرآه ضيف، وعنده الليل لصالة ليتوضأ املاء
 يف   اأْلَْغالل   إ ذ  " تعاىل اهلل قول يف تفكرت القدح أذن يف إصبعي طرحت ملا إين: قال سليمان؟ أبا يا هذا ما: له
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ل   ناق ه مْ أَعْ   زلت فما القيامة، يوم عنقي يف طرح إن الغل أتلقى وكيف حايل يف تفكرت، 12 غافر/" ي ْسَحب ونَ  َوالسَّالس 
 .أصبحت حىت ذلك يف

 يثمر فإنه أفضل، التفكر أن إىل الصوفية فذهب الصالة، أم التفكر: أفضل العملني أي الناس اختلف: العريب ابن قال
 عليها احلث من احلديث يف ورد ملا أفضل، الصالة أن إىل الفقهاء وذهب. الشرعية قاماتامل أفضل، وهو املعرفة

 . فيها والرتغيب إليها والدعاء
 عن النوم فمسح َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول فقام: وفية ميمونة، خالته عند بات أنه عباس ابن عن الصحيحني ويف

 ثالث صلى مث خفيفا وضوءا فتوضأ معلق( )القربة شن إىل وقام عمران، آل سورة من احلوامت العشر اآليات قرأ مث وجهه
 السنة وهذه بعده، صالته على إقباله مث املخلوقات يف التفكر بني مجعه إىل اهلل رمحكم فانظروا. احلديث ركعة، عشرة

 عن بعيدة فطريقه يفرت، ال مفكرا وشهرا يلةول يوما منهم الشيخ يكون أن الصوفية طريقة فأما. عليها يعتمد اليت هي
 . السنن على مستمرة وال بالبشر، الئقة غري الصواب

 كان مسجد: االقدام مسجد) االقدام مسجد يف بائتا كنت: قال املشرق علماء بعض عن أيب وحدثين: عطية ابن قال
 مسجى له كساء يف اضطجع قد رجال فرأيت العتمة فصليت مبصر( .طولون ابن سقاية من قريبا العتيقة مصر جبهة

 مع وصلي القبلة فاستقبل الرجل ذلك قام الصبح صالة أقيمت فلما الليلة، تلك حنن وصلينا أصبح، حىت بكسائه
 ينشد مسعته منه دنوت فلما العظه، فتبعته خرج الصالة فرغت فلما وضوء، بغري الصالة يف جراءته فاستعظمت الناس،

 :شعرا
 ذاكر صامت القلب منتبه=  حاضر غائب اجلسم مسجى
 ذاكر عارفا كان من كذاك=  منبسط الغيوب يف منقبض

 ماهر نائم الليل مدى فهو=  فكر أخا ليله يف يبيت
 .عنه فانصرفت بالفكرة، يعبد ممن أنه فعلمت: قال

 
** ** ** 
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(12) 
 القيامة ومي هذا عن لتسألن

 
 8التكاثر / النَّع يم   َعن   يَ ْوَمئ ذ   لَت ْسئَ ل نَّ  مث َّ  ":قال تعاىل

 بكر بأيب هو فإذا ليلة، أو يوم ذات َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول خرج: قال هريرة، أيب عن صحيحه يف مسلم روى 
 بيده نفسي وأنا والذي:"قال. اهلل رسول يا اجلوع: القا ؟"الساعة هذه بيوتكما من أخرجكما ما": فقال وعمر،

 مرحبا: قالت املرأة رأته فلما بيته، يف ليس هو فإذا األنصار، من رجال فأتى معه، فقاما"قوما أخرجكما الذي ألخرجين
 فنظر األنصاري، جاء إذ ء،املا من لنا يستعذب: قالت ؟(فالن أين: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول هلا فقال. وأهال

 فانطلق،: قال. مين إضافيا أكرم اليوم أحد ما! هلل احلمد: قال مث وصاحبيه، َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول إىل
 إياك":َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول له فقال املدية واخذ. هذه من كلوا: فقال ورطب، ومتر بسر فيه بعذق فجاءهم
 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال ورووا، شبعوا أن فلما وشربوا، العذق، ذلك ومن الشاة، من فأكلوا هلم، فذبح "واحللوب

 مل مث اجلوع، بيوتكم من أخرجكم القيامة، يوم اليوم، هذا نعيم عن لتسألن بيده نفسي والذي": وعمر بكر اليب َوَسلَّمَ 
 . "النعيم ذاه أصابكم حىت ترجعوا

 طيب، ورطب بارد، ظل: القيامة يوم عنه تسألون الذي النعيم من بيده نفسي والذي هذا":وقال يوىف رواية الرتمذ
 . قصته وذكر. التيهان ابن اهليثم أبو: فقال األنصار، من الذي الرجل وكىن"بارد وماء
 اللَّه   َصلَّى اهلل رسول علينا خرج: قال َوَسلََّم، َعَلْيه   ه  اللَّ  َصلَّى اهلل رسول موىل عسيب أيب عن احلافظ، نعم أبو ذكر وقد
 دخل حىت فانطلق إليه، فخرج فدعاه، بعمر مر مث إليه، فخرج فدعاه، بكر بأيب مر مث إليه، فخرجت ليال، َوَسلَّمَ  َعَلْيه  

: فقال فشرب، مباء دعا مث فأكلوا، فوضعه بعذق، فجاء( بسرا أطعمنا: )احلائط لصاحب فقال األنصار، لبعض حائطا
 َصلَّى اهلل رسول وجه حنو البسر تناثر حىت األرض به فضرب العذق، عمر واخذ: قال( القيامة يوم هذا عن لتسألن)

 جوعته، هبا يسد كسرة: ثالث من إال نعم: )قال القيامة؟ يوم هذا عن ملسئولون إنا اهلل، رسول يا: قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه  
 (.والقر احلر من فيه يأوي حجر أو عورته، به يسرت بثو  أو

 :أقوالعلى  عنه املسئول النعيم يف التأويل أهل اختلف
 من كثري فيهما مغبون «2» نعمتان: )السالم عليه عنه البخاري ويف. جبري بن سعيد قاله والفراغ، الصحة :أحدها
 (.والفراغ الصحة: الناس
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 َعْنه   كانَ  أ ولئ كَ  ك ل   َواْلف ؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  إ نَّ  ":التنزيل ويف. عباس ابن قاله بصر،وال السمع حبواس اإلدراكثانيهما:
  .63 /االسراء" َمْسؤ ال  

: له فيقول القيامة، يوم بالعبد يؤيت: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال: قاال سعيد وأيب هريرة أيب عن الصحيح ويف
 .احلديث ،..(.وولدا وماال وبصرا، مسعا لك جعلأ أمل

 الطعام خشن من العورة وسرت اجلوع سد ما إن: عيينة بن سفيان وقال. والعافية األمن مع النوم: وقيل :ثالثهما
 فقال. اجلنة آدم أسكن تعاىل اهلل أن عليه والدليل: قال. النعيم عن يسأل وإمنا القيامة، يوم املرء عنه يسأل ال واللباس،

 األشياء هذه فكانت .228 -221 /طه"َتْضحى َوال ف يها َتْظَمؤ ا ال َوأَنَّكَ ".تَ ْعرى َوال ف يها جَت وعَ  َأالَّ  َلكَ  إ نَّ : له
 السالم عليه آلدم -عورته به ويسرت احلر، من فيه يستكن وما العطش، به يدفع وما اجلوع، به يسد ما -االربعة

 .منها له ألبد ألنه فيها، عليه حساب ال باإلطالق،
 َرس وال   ف يه مْ  بَ َعثَ  إ ذْ  اْلم ْؤم ن نيَ  َعَلى اللَّه   َمنَّ  َلَقدْ : التنزيل ويف. َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى مبحمد علينا اهلل أنعم ما هو :وقيل
ه مْ  م نْ   . 231 /عمران آل.أَنْ ف س 

 م نْ  الد ين   يف   َعَلْيك مْ  َجَعلَ  َوما: تعاىل اهلل قال القرآن، وتيسري الشرائع، ختفيف هو: واملفضل أيضا احلسن وقال
 .21 /القمر.م دَّك ر   م نْ  فَ َهلْ  ل لذ ْكر   اْلق ْرآنَ  َيسَّْرنَا َوَلَقدْ : تعاىل وقال ،18 /احلج.َحرَج  

 . كفر أم ذلك شكر هل: عنها العبد فيسأل نعم، هذه وكل 
** ** ** 

 
 (13) 

 أحياك اهلل أحييتني 
 فاحتج أصواهتم، وعلت احلضور تنازعها مسألة فجرت الرشيد هارون جملس حضرت: قال حبيب بن عمر عن 

 واخلصام املدافعة وزادت احلديث بعضهم فرفع َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول عن هريرة أبو يرويه حبديث بعضهم
 يرويه، فيما متهم هريرة أبا الن َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول على احلديث هذا يقبل ال: منهم قائلون قال حىت

 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول عن صحيح احلديث: أنا فقلت قوهلم ونصر حنوهم حنا قد الرشيد ورأيت بتكذيبه، وصرحوا
 نظر الرشيد إيل فنظر وغريه، َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن يرويه فيما صدوق النقل صحيح هريرة وأبو َوَسلََّم،

 أجب: يل فقال فدخل بالباب، الربيد صاحب: قيل حىت ألبث فلم منزيل، إىل فانصرفت اجمللس من وقمت مغضب،
 أن نبيك وأجللت نبيك، صاحب عن دفعت أين تعلم إنك اللهم: فقلت! وتكفن وحتنط ل،مقتو  إجابة املؤمنني أمري
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 بيده ذراعيه، عن حاسر ذهب، من كرسي على جالس وهو الرشيد على فأدخلت. منه أصحابه، فسلمين على يطعن
 أحد تلقاين ما بيبح بن عمر يا: يل قال يب بصر فلما (.األدمي من بساط(: بالكسر) النطع) النطع يديه وبني السيف

 اهلل رسول على ازدراء فيه عنه وجادلت قلته الذي إن املؤمنني، أمري يا: فقلت به تلقيتين ما مبثل لقويل والدفع الرد من
 الصيام يف واألحكام والفرائض باطلة، فالشريعة كذابني أصحابه كان إذا ،به جاء ما وعلى َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى

 أحياك حبيب بن عمر يا أحييتين: قال مث نفسه إىل فرجع مقبول، غري مردود كله واحلدود والنكاح الطالقو  والصالة
 بعد خلقه من وخريته وأصفياؤه، تعاىل اهلل أولياء عدول، كلهم فالصحابة: قلت. درهم آالف بعشرة يل وأمر! اهلل

 .االمة هذه ئمةأ من اجلماعة عليه والذي السنة، أهل مذهب هذا. ورسله أنبيائه
 بني فرق من ومنهم. عدالتهم عن البحث فيلزم غريهم، كحال الصحابة حال أن إىل هبم مباالة ال شرذمة ذهبت وقد 

 وسفك احلروب فيهم فظهرت األحوال هبم تغريت مث ذاك، إذ العدالة على كانوا إهنم: فقال االمر بداءة يف حاهلم
 عنهم اهلل رضي وغريهم والزبري وطلحة كعلي وفضالءهم الصحابة خيار فإن مردود، وهذا. البحث من بد فال الدماء،

 العشرة وخاصة". َعظ يما   َوَأْجرا   َمْغف رَة  " تعاىل بقوله اجلنة ووعدهم وأرضاهم عنهم ورضي وزكاهم عليهم اهلل أثىن ممن
 هلم بإخباره نبيهم بعد عليهم اجلارية واألمور الفنت من بكثري علمهم مع القدوة هم الرسول بإخبار باجلنة هلم املقطوع
 .مصيب جمتهد وكل االجتهاد، على مبنية األمور تلك كانت إذ وفضلهم، مرتبتهم من مسقط غري وذلك. بذلك

 
** ** ** 
 (14) 

 هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك
 جئت ملا تبعا هواه يكون حىت أحدكم يؤمن ال:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن 

". اهلوى من اهلل إىل أبغض إله السماء حتت عبد ما:" يقول َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب مسعت: أمامة أبو وقال". به
 أتبع من والفاجر. املوت بعد ملا وعمل نفسه دان من الكيس: )َوَسلَّمَ  ْيه  َعلَ  اللَّه   َصلَّى النيب عن أوس بن شداد وقال
 ذي كل وإعجاب مؤثرة ودنيا متبعا وهوى مطاعا شحا رأيت إذا:" السالم عليه وقال).  اهلل على ومتىن هواها نفسه
 منجيات وثالث مهلكات ثالث:" لَّمَ َوسَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى وقال". العامة أمر عنك ودع نفسك خباصة فعليك برأيه رأي

 الغىن يف والقصد والعالنية السر يف اهلل خشية واملنجيات. بنفسه املرء وإعجاب متبع وهوى مطاع شح فاملهلكات
 فإن وعلمه، وعمله هواه اجتمع الرجل أصبح إذا: عنه اهلل رضي الدرداء أبو وقال". والغضب الرضا يف والعدل والفقر
 :يقول رجال مسعت األصمعي وقال. صاحل يوم فيومه لعلمه تبعا عمله كان وإن سوء، يوم فيومه واههل تبعا عمله كان

 هوانا لقيت فقد هويت فإذا=  امسه قلب اهلوى هو اهلوان إن
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 :وقال فنظمه شام فأخذه نونه، سرقت هوان: فقال اهلوى عن املقفع ابن وسئل
 هوانا لقيت فقد هويت فإذا=  مسروقة اهلوى من اهلوان نون

 :آخر وقال
 هوانا كسبت فقد هويت فإذا=  بعينه اهلوان هلو اهلوى إن

 كانا من كائنا حلبك فاخضع=  اهلوى تعبدك فقد هويت وإذا
 :املبارك بن اهلل ولعبد
 نزوع هواك عن لك يرى أال=  عالمة للبالء الباليا ومن
 وجيوع تارة يشبع واحلر=  شهواهتا يف النفس عبد العبد
 :دريد نوالب
 طريق للخالف إليها وكان=  بشهوة يوما النفس طالبتك إذا

 صديق واخلالف عدو هواك=  فإمنا هويت ما وخالف فدعها
 :الطوسي عبيد يبألو 

 فاها هواها حنو فاغرة=  مناها أعطيتها إن والنفس
 عرفت مذ: قال كم؟ مذ لتق. نعم قال. عليل أنت: له فقلت حنيفا فوجدته براهب مررت: ياحلوار  أيب بن أمحد وقال

 سهل وقال. اهلوى خمالفة: قال الكي؟ وما قلت. الكي على عزمت وقد الدواء، أعياين قد: قال فتداوى؟ قلت! نفسي
 فانظر خريمها تدر ومل أمرين يف شككت إذا: وهب وقال. فدواؤك خالفته فإن داؤك، هواك: التسرتي اهلل عبد بن

 .فأته هواك من أبعدمها
 

** ** ** 
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(15) 
 بادر بالمعروف  

 لفظ املعروف رواه مسلم(.طلق بوجه أخاك تلقى أن املعروف من وإن صدقة معروف كل: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى قال 
 يشكر فقد كفره، من كفر املعروف يف يزهدنك ال: عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي وقال .كلها الرب أعمال يعم

 :احلطيئة وقال .الكافر جحود بأضعاف الشاكر
 والناس اهلل بني العرف يذهب ال=  جوازيه يعدم ال اخلري يفعل من

 :الرياشي وأنشد
 شكور أو كفور حتملها=  كانت حيث غنم املعروف يد

 الكفور كفر ما اهلل وعند=  جزاء هلا الشكور شكر ففي
 من أنه وليعلم عجزه، خيفة به ويبادر فواته، حذار يعجله أن املعروف إسداء على يقدر ملن فينبغي: )املاوردي وقال
 مكنة على ومعول ندما، فأعقبت فاتت بالقدرة واثق من فكم عليه، بالقدرة ثقة يهمله وال إمكانه، وغنائم زمانه، فرص
 :الشاعر قال كما ،خجال فأورثت زالت

 اخلجال الواثق فكنت ابتليت حىت=  خجل واثق من كم أمسع زلت ما
 اللَّه   َصلَّى النيب عن روي فقد ،جمبورة ومغارمه مذخورة، مغامنه لكانت أمره عواقب من وحتفظ دهره، لنوائب فطن ولو

 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى عنه وروي).  عنه يغلق مىت يدري ال فإنه اخلري فلينتهزه من باب عليه فتح من: )قال أنه َوَسلَّمَ  َعَلْيه  
 .السراح املعروف ومثرة مثرة شي لكل:( قال أنه َوَسلَّمَ 
: احلميد عبد وقال. يفوت حىت تصطنعه فال املعروف على تقدر أن: قال عندكم؟ املصائب أعظم ما: ألنوشروان وقيل
 :الشعراء بعض وقال. افوهت من ثقة على فليكن وقتها عن الفرصة أخر من
 سكون خافقة لكل فإن=  فاغتنمها رياحك هّبت إذا
 يكون مىت السكون تدري فما=  فيها اإلحسان عن تغفل وال

 :حرمته رعاية يف قصر وال إىل احلرمات ذوي بعض وكتب
 باإلنعام متن احلساب يف أم=  حرميت رعية تريد الصراط أعلى
 النوام رقدة من وائجيحل=  فانتبه أريدك، الدنيا يف للنفع
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 صغرته وإذا هنأته، عجلته فإذا وسرته، وتصغريه تعجيله: خصال بثالث إال املعروف يتم ال: عنه اهلل رضي العباس وقال
 :الشعراء بعض وقال. أمتمته سرتته وإذا عظمته،

 حقري مستور عندك أنه=  عظما عندي معروفك زاد
 خطري ورمشه الناس عند وهو=  تأته مل كأن تتناساه

: اخلرب ويف. األجر وإحباط الشكر إسقاط من فيهما ملا بفعله، اإلعجاب وترك به، االمتنان ترك املعروف شرط ومن
 .تعاىل هلل ذكر أو منكر عن هني أو مبعروف أمر من كان ما إال له ال عليه كله آدم ابن كالم)
 حىت اخلصوم رد: عنه اهلل رضي األشعري موسى أيب إىل عمر وكتب. الثواب ينال فال والرتؤس الرياء طلب من فأما 

 .الضغائن بينهم يورث القضاء فصل فإن يصطلحوا،
 

** ** ** 
 (16) 

 فى القرض إلى اهلل 
 إن أو اهلل رسول يا: الدحداح أبو قال" َحَسنا   قَ ْرضا   اللَّهَ  ي  ْقر ض   الَّذ ي َذا َمنْ :" نزلت ملا: قال مسعود بن اهلل عبد عن 

 فيه حائطا اهلل أقرضت فإىن: قال فناوله، قال يدك أرين: قال" الدحداح أبا يا نعم:" قال القرض؟ منا يريد تعاىل اهلل
: قال لبيك،: قالت الدحداح، أم يا: فناداها ،وعياله فيه الدحداح وام احلائط أتى حىت ميشى جاء مث .خنلة ستمائة

 قَ ْرضا   اللَّهَ  ي  ْقر ض   الَّذ ي َذا َمنْ :" نزل ملا: أسلم بن زيد وقال. خنلة ستمائة فيه حائطا وجل عز رىب أقرضت قد أخرجي،
 أن يريد نعم" :قال القرض؟ عن غىن وهو يستقرضنا اهلل إن! اهلل رسول يا وأمي أىب فداك: الدحداح أبو قال" َحَسنا  

: قال" نعم:" قال اجلنة؟ معى الدحداحة ولصبيىت به يل يضمن قرضا رىب أقرضت إن فإىن: قال". به اجلنة يدخلكم
 بالعالية، واألخرى بالسافلة إحدامها حديقتني يل إن: فقال. يده َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسوله فناوله يدك، فناولين

 واألخرى هلل إحدامها اجعل:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال. تعاىل هلل قرضا جعلتهما قد مها،غري  أملك ال واهلل
. خنلة ستمائة فيه حائط وهو تعاىل، هلل خريمها جعلت قد أىن اهلل رسول يا فأشهدك: قال" ولعيالك لك معيشة دعها
 حتت تدور احلديقة يف صبياهنا مع وهى الدحداح أم جاء حىت لدحداحا أبو فأنطلق". اجلنة به اهلل جيزيك إذا:" قال

 :يقول فأنشأ النخل
 والسداد اخلري سبيل إىل=  الرشاد سبل رىب هداك

 التناد إىل قرضا مضى فقد=  بالوداد احلائط من بيين
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 ارتداد وال منّ  ال بالطوع=  اعتمادي على اهلل أقرضته
 واألوالد بالنفس ليفارحت=  املعاد يف الضعف رجاء إال

 املعاد إىل املرء قدمه=  زاد فخري شك ال والرب
 :تقول وأنشأت الدحداح أم أجابته مث اشرتيت، فيما لك اهلل بارك! بيعك ربح: الدحداح أم قالت
 ونصح لديه ما أدى مثلك=  وفرح خبري اهلل بشرك

 البلح والزهو السوداء بالعجوة=  ومنح عيايل اهلل متع قد
 اجرتح ما وعليه الليايل طول=  كدح قد ما وله يسعى والعبد

 فقال اآلخر، احلائط إىل أفضت حىت أكمامهم يف ما وتنفض أفواههم يف ما خترج صبياهنا على الدحداح أم أقبلت مث
 من فيه مبا العرجون: فسكون وبكسر. النخلة(: فسكون بفتح) العذق) عذق من كم:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب

 ".الدحداح اليب (.الواسع(: والتخفيف بالتشديد) الفياح) فياح ودار رداح(.ثقيلة ورداح. الشماريخ
 ترجعون وإليه ويبسط يقبض واهلل كثرية أضعافا   له فيضاعفه حسنا   قرضا   اهلل يقرض الذي ذا من: تعاىل قوله يف
 أيها يا: تعاىل قال كما إليه فقري سواه وما الغين، هو وجل عز واهلل حمتاجا، يكون يقرتض الذي أن مع[. 112:البقرة]

 تعود والصدقة صاحبه إىل ثانية مرة يرد القرض كان فلما[. 22:فاطر] احلميد الغين هو واهلل اهلل إىل الفقراء أنتم الناس
 فكذلك يء،ش كل يف القرض يشبه ال أنه مع قرضا ذلك وجل عز اهلل مسى اآلخرة يف كانت ما أوفر صاحبها على
 يشبه ال أنه مع لنفوسهم بائعني جبعلهم بينهم يتعارفونه مبا وجل عز هلل نفوسهم بذل إىل العباد وجل عز اهلل ندب هنا

 .وجه كل من البيع
 من اهلل آتاهم مبا جيودون كانوا الذين والصاحلني، واألولياء واملرسلني األنبياء سبيل هي   املسلمون أيها   النفقة هذه

 إال شيئ ا اإلسالم على اهلل رسول س ئل ما: عنه اهلل رضيَ  مالك   بن أنس قال وأجر، ثواب   من اهلل عند ما يبتغون فضله،
 خري عند من جئتكم أسلموا؛: هلم يقول قومه إىل الرجل فرجع جبلني، بني غنم ا فأعطاه فسأله رجل   جاءه وقد أعطاه،
ا إنَّ  الناس، ا قرالف خيشى ال من عطاء يعطي حممد   الذي قميصه خلع رمبا ،ال: فيقول قطّ  شيء   عن ي سأل ال كان. أبد 
 .ال: فيقول قط شيئ ا ي سأل كان ما أباه، فيه ليكف ن طلبه ملن قميصه وهب ولرمبا ،إياه سأله ملن فوهبه يلبسه

** ** ** 
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(17) 
 وال تجسسوا 

 أن كدت أو أفسدهتم الناس عورات اتبعت إن إنك:"يقول َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول مسعت قال معاوية عن
 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول من معاوية مسعها كلمة: الدرداء أبو فقال رواه ابو داود وامحد وصححه األلباىن" تفسدهم

 . هبا تعاىل اهلل نفعه َوَسلَّمَ 
 الناس يف الريبة ابتغى إذا األمري إن ":قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن أمامة أيب عن يكرب معدي بن املقدام وعن

 رواه امحد وحسنه االلباىن . " أفسدهم
 التجسس، عن هنينا قد إنا: اهلل عبد فقال. مخرا حليته تقطر فالن هذا: يلفق مسعود ابن أيت: قال وهب بن زيد وعن

 من معشر يا ":َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال األسلمي برزة أيب وعن. به نأخذ شيء لنا يظهر إن ولكن
 يتبع ومن عورته اهلل يتبع عوراهتم اتبع من فإن ،عوراهتم تتبعوا وال املسلمني تغتابوا ال قلبه االميان يدخل ومل بلسانه آمن
 ".بيته يف يفضحه عورته اهلل

 بابه بيت يف سراج لنا تبني إذ باملدينة عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر مع ليلة حرست: عوف ابن الرمحن عبد وقال 
 ؟!ترى فما شرب اآلن موه خلف، بن أمية بن ربيعة بيت هذا: عمر فقال ولغط، مرتفعة أصوات هلم قوم على جماف
 أبو وقال. وتركهم عمر فانصرف جتسسنا، وقد" جَتَسَّس وا َوال:" تعاىل اهلل قال عنه، اهلل هنى ما أتينا قد أنا أرى: قلت
 دخل حىت عمر فانطلق بيته، يف له أصحاب مع اخلمر يشرب الثقفي حمجن أبا أن اخلطاب ابن عمر حدث: قالبة
. وتركه عمر فخرج التجسس، عن اهلل هناك قد! لك حيل ال هذا إن: حمجن أبو فقال جل،ر  إال عنده ليس فإذا عليه،
 تغين وامرأة رجل فإذا الباب، ففتح فاستأذنا نار هلما تبينت يعسان، إذ الرمحن وعبد عمر خرج: أسلم بن زيد وقال
 منك؟ هذه فمن: عمر قال! ؤمننيامل أمري يا هبذا وأنت: فقال فالن؟ يا هبذا وأنت: عمر فقال قدح، الرجل يد وعلى

 :فقالت تغنني؟ الذي وما: للمرأة فقال زالل، ماء قال القدح؟ هذا يف فما قال امرأيت، قال
 أالعبه خليل ال أن وأرقين=  جانبه واسود الليل هذا تطاول
 جوانبه السرير هذا من لزعزع=  أراقبه أين اهلل لوال فواهلل

 مراكبه تنال أن بعلي موأكر =  يكفين واحلياء عقلي ولكن
 اخلرب هذا من يفهم ال: قلت. صدقت قال". جَتَسَّس وا َوال:" تعاىل اهلل قال! املؤمنني أمري يا أمرنا هبذا ما: الرجل قال مث
 يف قالتها وأهنا لزوجها، تذكارا األبيات بتلك غنت وإمنا الزىن، على يقر ال عمر الن الرجل، زوجة غري كانت املرأة أن

 عنها مغيبه
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 الذي هو فكان. فدفنها فماتت يعودها فكان فاشتكت، أخت له املدينة أهل من رجل كان: دينار بن عمرو وقال
 حىت ألكشفن: قال مث الكيس فأخذ قربها فنبشوا أهله ببعض فاستعان دنانري، فيه كيس كمه من فسقط قربها، يف نزل

 أخيت؟ عمل كان ما أخربيين: فقال أمه إىل فجاء نارا، علمشت القرب فإذا عنها فكشف إليه، أخيت حال آل ما أنظر
 الصالة تؤخر كانت أهنا عملها من كان: له قالت حىت هبا يزل فلم! عملها عن سؤالك فما أختك ماتت قد: فقالت

: فقال أسرارهم، وخترج عليهم فتجسس أبواهبم، أذهنا فألقمت بيوهتم إىل قامت اجلريان نام إذا وكانت مواقيتها، عن
 !هلكت هبذا

 
** ** ** 
 (18) 

 مكارم األخالق 
 وتقطع الدين، تفسد األخالق، يف العلل فكذلك القوى، وتنحل الصحة، معها تذهب األجساد يف العلل أن كما 

 العقائد، إصالح جانب إىل األخالق إصالح إىل النيب دعوة كانت ذلك أجل ومن واألخرى، االدني يف اخلري من املرء
 .1/القلم" عظيم خلق لعلى وإنك: الكرمي نبيه على الثناء معرض يف وتعاىل تبارك احلق قول ذلك على دليال   وحسبكم

 وذكر اآلخر واليوم اهلل يرجو كان ملن ةحسن أسوة اهلل رسول يف لكم كان لقد: بقوله اإلميان ألهل سبحانه توجيهه مع
  .12/األحزاب" كثريا اهلل
 قعودي فأخنت َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   اهلل َصلَّى رسول فطلبت مكة إىل أتيت مث قعودي ركبت: جري أبو سليم بن جابر قال

 محر، طرائق فيه صوف من برد عليه جالس هو ذافإ َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول على فدلوين املسجد، بباب
 فعلمين اجلفاء، فينا قوم البادية، أهل معشر إنا: فقلت". السالم وعليك:" فقال. اهلل رسول يا عليك السالم: فقلت

 من حتقرن وال اهلل اتق: )فقال عليه فأعدت" علي أعد:" فقال فدنوت ثالثا،" ادن:" قال. هبا اهلل ينفعين كلمات
 فال منك يعلم ال مبا سبك امرؤ وإن املستسقي إناء يف دلوك من تفرغ وأن منبسط بوجه أخاك تلقى وأن شيئا وفاملعر 

 فوالذي: جري أبو قال).  تعاىل اهلل خولك مما شيئا تسنب وال وزرا وعليه أجرا لك جاعل اهلل فإن فيه تعلم مبا تسبه
 .ار ىف مسندهرواه البز . بعريا وال شاة بعده سببت ما بيده، نفسي
 الناس تسعون ال إنكم:" قال أنه َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن هريرة أيب عن أبيه عن املقربي سعيد أبو وروى

 ىف مستدركه رواه احلاكم".اخللق وحسن الوجه بسط منكم يسعهم ولكن بأموالكم
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 ما: قال" بالعرف وأمر العفو خذ:" قوله يف الزبري بن اهلل عبد عن أبيه عن عروة بن هشام حديث من البخاري وروى
 . الناس أخالق يف إال اآلية هذه اهلل أنزل

 اللَّه   َصلَّى النيب له فقال َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب على نزل جربيل إن: قال أنه الشعيب عن عيينة بن سفيان وروى
 فمكث فذهب" ريب أسأل حىت أدري ال" رواية يف" العامل أسأل حىت أدري ال:" لفقا ؟"جربيل يا هذا ما:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه  

 بعض فنظمه". قطعك من وتصل حرمك من وتعطي ظلمك عمن تعفو أن يأمرك تعاىل اهلل إن:" فقال رجع مث ساعة
 :فقال الشعراء
  الفىت فذلك فيه كملت وممن=  ثالثة يف األخالق مكارم
 اعتدى عمن والعفو تقطعه=  من ووصل حترمه من إعطاء
 السر يف اخلشية أشياء، بتسعة: قال أوصاك؟ شي بأي: له قيل. سيناء بطور موسى اهلل كلم: اهلل عبد بن سهل وقال

 حرمين، من وأعطي قطعين، من أصل أن وأمرين والغين، الفقر يف والقصد والغضب، الرضا يف احلق وكلمة والعالنية،
 قال، أنه حممد نبينا عن روي وقد: قلت. عربة ونظري فكرا، وصميت ذكرا، طقين يكون وأن ظلمين، عمن وأعفو

 ظلمين عمن أعفو وأن والفقر الغىن يف والقصد والغضب الرضا يف والعدل والعالنية السر يف اإلخالص بتسع ريب أمرين)
 عربة نظري فكرا وصميت ذكرا نطقي يكون وأن حرمين من وأعطي قطعين من واصل

 درجة خلقه حبسن ليدرك املؤمن إن: ))يقول اهلل رسول مسعت: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن داود أيب سنن ويف
 يف ببيت - ضامن يعين - زعيم أنا)) :اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي الباهلي أمامة أيب عن وفيه ،((القائم الصائم

 اجلنة أعلى يف وببيت مازحا ، كان وإن الكذب ترك ملن ةاجلن وسط يف وببيت حمقا ، كان وإن املراء ترك ملن اجلنة ربض
 النار على حيرم مبن أخربكم أال)) :اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي مسعود ابن عن الرتمذي ويف ،((خلقه حسن ملن
 ((.سهل لني هني قريب كل على حترم - النار عليه حترم مبن أو -

** ** ** 
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(19) 
 فضيلة العلم  

 فيه يلتمس طريقا سلك من: )يقول َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول مسعت: قال الدرداء أيب حديث من الرتمذي روى 
 يف من له ليستغفر العامل وإن العلم لطالب رضا أجنحتها لتضع املالئكة وإن اجلنة إىل ريقاط به اهلل سلك علما

 سائر على البدر ليلة القمر كفضل العابد على العامل فضل وإن املاء جوف يف واحليتان األرض يف ومن السموات
 إن .وافر حبظ أخذ به أخذ فمن العلم ورثوا إمنا ادرمه وال دينارا يورثوا مل األنبياء وإن األنبياء ورثة العلماء وإن الكواكب

 نسبة تنعدم أو وهتبط املتعّلمني نسبة فيها ترتفع متعلمة أمة تكون أن تعتنقه اليت األمة على تفرض اإلسالم طبيعة
 نتشروت باإلحياء تشيع تعاويذ أو بالوراثة ت نقل طقوسا   ليست وفروع أصول من الدين هذا حقائق ألن ذلك اجلاهلني،
 .باإليهام

 مانزل أول كان ولقد الكرمي الرسول سنة من ،واعية سنة ومن احلكيم الكتاب اهلل كتاب من تستخرج حقائق إهنا كال
 يوازيها ال شريفة ومرتبة عظيمة فضيلة العلم طلبف ،خلق الذي ربك باسم اقرأ حممد رسولنا على الكرمي القرآن من

 َصلَّى اهلل رسول سئل قال احلسن عن األوزاعي حدثنا املغرية أبو حدثنا: قال دهمسن يف حممد أبو الدارمي وروى عمل،
 واآلخر. اخلري الناس فيعلم جيلس مث املكتوبة يصلي عاملا كان أحدمها إسرائيل، بين يف كانا رجلني عن َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه  

 املكتوبة يصلي الذي العامل هذا فضل": َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى اهلل رسول قال أفضل؟ أيهما الليل، ويقوم النهار يصوم
 اليت األوىل امليزة إن. " أدناكم على كفضلي الليل ويقوم النهار يصوم الذي العابد على اخلري الناس فيعلم جيلس مث

 له ختضع أن واستحق عليها، والسيطرة األرض يف اخلالفة استحق أجلها ومن ،للعلم استعداده هي اإلنسان هبا ينفرد
 تعجبوا كانوا بعدما ،بالعلم ميزته عليهم أظهر أن بعد آلدم بالسجود اهلل فأمرهم ،املالئكة وهم ،اهلل خملوقات أكرم

 فضل عن الشريف احلديث يف جاء ومما األرض يف واإلفساد الدماء سفك شأن ه ممن خليفة األرض يف اهلل جيعل كيف
 يدعو صاحل ولد أو به يتنفع علم أو جارية صدقة: ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا)) :الرسول قول العلم

 رواه مسلم."له
 وقال(. أميت على كفضلي العابد على العامل فضل: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال اخلدري سعيد أيب عنو 

 حيىي عن سليم أيب بن ليث عن شريك رواه. والسنة والفقه آنالقر  فيه يعلم مسجدا بىن من اجلهاد أفضل: عباس ابن
 تأيت اجلهاد، من لك خري هو ما على أدلك أال عباس ابن يل فقال اجلهاد أردت: قال األزدي علي عن كثري أيب بن

 . الفقه فيه وتعلم القرآن فيه فتقرى مسجدا
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 لتضع املالئكة إن: )السالم عليه وقوله. نافلةال الصالة من أوجب العلم طلب: يقول الشافعي مسعت الربيع وقال
 من األوالد به وصى فيما تعاىل اهلل قال كما وترمحه، عليه تعطف أهنا -أحدمها: وجهني حيتمل احلديث( أجنحتها
 :بقوله الوالدين إىل اإلحسان

 األجنحة بوضع املراد يكون أن -اآلخر لوجهوا. هلما تواضع أي 11 /االسراء" الرَّمْحَة   م نَ  الذ ل   َجناحَ  هَل ما َواْخف ضْ "
 وجهه من يطلبه العلم طالب رأت إذا املالئكة إن أي( أجنحتها تفرش املالئكة وإن) الروايات بعض يف الن فرشها،

 هناك فمن عليها، ومحلته رحلته يف أجنحتها له فرشت العلم لطلب مشاكلة أحواله سائر وكانت اهلل مرضات ابتغاء
 الضرر أنواع من املسافر يصيب ما يصيبه وال البعيدة الطريق عليه وتقرب يعيا، وال ماشيا كان إن فىحي فال يسلم

  .الطريق وضالل املال وذهاب كاملرض
 وإن مجاال   العلم لك كان مال لك يك إن فإنه العلم تعلم بين يا: ))البنه قال الذي الزبري بن مصعب عن اهلل ورضي 
 :قال من در وهلل(( ماال   العلم لك كان مال لك يكن مل

 أدالّء استهدى ملن اهلدى على…… إهنم العلم ألهل إال الفخر ما…
 أعداء العلم ألهل واجلاهلون……جينيه ماكان أمرئ كل وقدر……

 :وقال
 جاهل هو كمن علم أخو وليس……عاملا   يولد املرء فليس تعلم…

 احملافل هعلي التفت إذا صغري……عنده العلم القوم كبري وإن……
  

** ** ** 
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(21) 
 أخف الناس عذابا 

 الصالة يف دخل فلما يصلي، أن رادوأ يوما الكعبة إىل خرج قد َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب كان: قال السري أهل روى 
 وجه به فلطخ ودما فرثا فأخذ الزبعري ابن فقام. صالته عليه فيفسد الرجل هذا إىل يقوم من: -اهلل لعنه جهل أبو قال
 ترى أال عم يا: )فقال هعم طالب أبا أتى مث صالته، من َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب فانفتل َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب
 أبو فقام الزبعري، بن اهلل عبد: َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب فقال بك؟ هذا فعل من: طالب أبو فقال( يب فعل ما إىل

 أبو فقال ينهضون، القوم جعل أقبل قد طالب أبا رأوا فلما القوم، أتى حىت معه ومشى عاتقه على سيفه ووضع طالب
 بن اهلل عبد: )فقال هذا؟ بك الفاعل من بين يا: فقال إليهم، دنا حىت فقعدوا بسيفي جللته رجل قام لئن واهلل: طالب

 َوه مْ " )اآلية هذه فنزلت القول، هلم وأساء وثياهبم وحلاهم وجوههم به فلطخ ودما فرثا طالب أبو فأخذ ،(الزبعري
َهْونَ   أن قريشا متنع: )قال هي؟ وما: قال( آية فيك نزلت عم يا: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب فقال(" َعْنه   َويَ ْنَأْونَ  َعْنه   يَ ن ْ
 :طالب أبو فقال( يب تؤمن أن وتأىب تؤذيين

 دفينا الرتاب يف أوسد حىت=  جبمعهم إليك يصلوا لن واهلل
 عيونا منك وقر بذاك وابشر=  غضاضة عليك ما بأمرك فاصدع

 أمينا قبل وكنت صدقت فلقد=  صحينا أنك وزعمت ودعوتين
 دينا الربية أديان خري من=  بأنه عرفت قد دينا وعرضت

  يقينا بذاك مسحا لوجدتين=  مسبة حذار أو املالمة لوال
 يف يدخل ومل الشياطني مع يقرن ومل الغل بذاك عنه دفع نعم: )قال نصرته؟ طالب أبا تنفع هل اهلل رسول يا: فقالوا
 عذابا النار أهل أهون وذلك رأسه يف دماغه منهما يغلي رجليه يف نار من نعلني يف عذابه إمنا اربوالعق احليات جب
 قال هريرة أيب عن مسلم صحيح ويف 62 /األحقاف "الر س ل   م نَ  اْلَعْزم   أ ول وا َصبَ رَ  َكما فَاْصرب ْ " رسوله على اهلل وأنزل). 
: يقولون قريش تعريين لوال: قال( القيامة يوم هبا لك أشهد اهلل إال إله ال قل:( لعمه لَّمَ َوسَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال
 "َيشاء   َمنْ  يَ ْهد ي اللَّهَ  َولك نَّ  َأْحَبْبتَ  َمنْ  تَ ْهد ي ال إ نَّكَ :" تعاىل اهلل فأنزل عينك، هبا ألقررت اجلزع ذلك على محله إمنا

 .23/القصص
 طالب أبو عذابا النار أهل أهون: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال عباس ناب عن أيضا مسلم صحيح ويف 

 واعتذر إسالمه، وحسن الفتح عام أسلم فإنه الزبعري ابن اهلل عبد وأما(. دماغه منهما يغلى نار من بنعلني منتعل وهو
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 يف وله َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب ميدح فقال جميدا، شاعرا وكان ه،عذر  فقبل َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول إىل
 :قوله منها كفره، يف مضى قد ما هبا ينسخ كثرية أشعار مدحه

 هبيم الرواق معتلج والليل=  ومهوم بالبل الرقاد منع
 حمموم كأنين فبت فيه=  المين أمحد أن أتاين مما
 غشوم اليدين سرح عريانة=  اأوصاهل على محلت من خري يا

 أهيم الضالل يف أنا إذ أسديت = الذي من إليك ملعتذر إين
 خمزوم هبا وتأمرين سهم = خطة بأغوى تأمرين أيام

 مشئوم وأمرهم الغواة أمر=  ويقودين الردى أسباب وأمد
 حمروم هذه وخمطئ قليب = حممد بالنيب آمن فاليوم

 وحلوم بيننا أواصر وأتت=  أسباهبا ضتفانق العداوة مضت
 مرحوم راحم فإنك زللي=  كالمها والداي لك فدى فاغفر

 خمتوم وخامت أغر نور=  عالمة املليك مسة من وعليك
 عظيم اإلله وبرهان شرفا = برهانه حمبة بعد أعطاك

 جسيم العباد يف وأنك حقا=  صادق دينك بأن شهدت ولقد
 كرمي الصاحلني يف مستقبل = مصطفى أمحد أن يشهد واهلل
 وأروم الذرى يف متكن فرع = هاشم من بنيانه عال قرم

 
** ** ** 
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(21) 
 أعظم المصائب 

 النكبة: واملصيبة .املصائب واحدة واملصيبة. ومصابا ومصابة بةإصا أصابه: يقال ويصيبه، املؤمن يؤذي ما كل: املصيبة 
 .الشر يف وتستعمل صغرت، وإن اإلنسان ينكبها

ن   الّدنيا هذه يف بك مترّ أخى احلبيب   العظيمة األهوال   تلكم من خيل صك وال وأحزان، ومهوم   وباليا ومصائب   ورزايا حم 
 بالصَّرب البالءَ  ذلك يتلقَّى فاملؤم ن والرزايا، الباليا تلك من لتخل ص اهلل شرَعها اليت باألسباب واألخذ اهلل إىل جلوء   إالّ 

، ، أمام يستكني   ال والثبات   قَالَ  الَّذ ينَ  "األصفياء وعزمية   األقوياء حبزم   يتلقَّاها إمنا املل مَّات، أمام يضع ف وال األحداث 
 .216/عمران آل"اْلوَك يل   َون ْعمَ  اللَّه   َحْسب  َنا َوقَال وا إ ميَان ا فَ زَاَده مْ  فَاْخَشْوه مْ  ك مْ لَ  مَجَع وا َقدْ  النَّاسَ  إ نَّ  النَّاس   هَل مْ 

ع ونَ  إ لَْيه   َوإ نَّا ل لَّه   إ نَّا:" فقال ليلة ذات انطفأ َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول مصباح أن عكرمة روى  : فقيل" راج 
 خرج الصحيح، يف معناه ثابت هذا: قلت(. مصيبة فهو املؤمن آذى ما كل نعم: )قال اهلل؟ لرسو  يا هي أمصيبة
 يصيب ما: )يقول َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول مسعا أهنما عنهما اهلل رضي هريرة أيب وعن سعيد أيب عن مسلم
 (. سيئاته من به ركف إال يهمه اهلم حىت حزن وال سقم وال نصب وال وصب من املؤمن

 بنت فاطمة عن أمه عن زياد بن هشام عن اجلراح بن وكيع حدثنا شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا سننه يف ماجة ابن خرجو 
 وإن اسرتجاعا فأحدث مصيبته فذكر مبصيبة أصيب من":َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال أبيها عن احلسني

 ."أصيب يوم مثله األجر من له اهلل كتب عهدها تقادم
 فليذكر مصيبة أحدكم أصاب إذا": َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال الدين، يف املصيبة املصائب أعظم من

 َصلَّى اهلل رسول وصدق: عمر أبو مسنده،قال يف حممد أبو السمرقندي أخرجه. "املصائب أعظم من فإهنا يب مصابه
 وماتت الوحي انقطع القيامة، يوم إىل بعده املسلم هبا يصاب مصيبة كل من أعظم به املصيبة الن َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه  

 نفضنا ما: سعيد أبو قال. نقصانه وأول اخلري انقطاع أول وكان ذلك، وغري العرب بارتداد الشر ظهور أول وكان. النبوة
 معىن نظمه يف العتاهية أبو أحسن ولقد. قلوبنا أنكرنا حىت َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   ىَصلَّ  اهلل رسول قرب من الرتاب من أيدينا
 :يقول حيث احلديث هذا

 خملد غري املرء بأن واعلم=  وجتلد مصيبة لكل اصرب
 مبرصد للعباد املنية وترى=  مجة املصائب أن ترى أوما
 بأوحد فيه لست سبيل هذا=  مبصيبة؟ ترى ممن يصب مل من
 حممد بالنيب مصابك فاذكر=  ومصابه حممدا ذكرت فإذا
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رين، وتيسريَه للَمهمومني اهلل تفريجَ  وترى للمتَّقني، اهلل كرامةَ  تَرى الع جاب، الَعَجب لرتى اهلل كتابَ  تدبَّر  اقرأ للمعس 
 سنة ألفَ  قوم ه يف مَكث وقد ح  نو  إىل فانظر بسوء، أرادهم َمن كيد   م ن وأنبياَءه رسَله اهلل أجَنى كيف لرتَى اهلل كتابَ 

 بأن ابت ل ي وقد إبراهيمَ  إىل وانظر قوَمه، وأغرقَ  فأجناه 11/هود" قَل يل   إ الَّ  َمَعه   آَمنَ  َوَما": يقول واهلل عام ا، مخسني إال
 مثّ  فصرب إمساعيَل، ابَنه يذبحَ  أن املنام   يف ورأى 31/األنبياء إ بْ رَاه يمَ  َعَلى َوَسالم ا بَ ْرد ا ك وين  ": اهلل قال النار يف يلَقى
 وأغرق موَسى اهلل أجنى حىت كاد، ما ملوسى فرعون   وكاد 211/الصافات َعظ يم   ب ذ ْبح   َوَفَديْ َناه  " اهلل من الفرج   جاء

 .العظيمة املصائب   من هبم حلَّ  ما ويَرونَ  موسى جناة   إىل ينظرونَ  وهم فرعونَ 
 من عاىن وكم الشدائد ، من عاىن كم عليه، وسالمه اهلل صلوات اهلل عبد بن حمّمد املتَّقني موإما واآلخرين األوَّلني وسي د
 أَنْ َباء   م نْ  َعَلْيكَ  نَ ق ص   وَك الا ": له يقول واهلل اجلأش   ثابت صابر ا كان هذا ومع وألتباعه، له الكفار   وحتد يات البالء
 ودبَّروا قتل ه، على تآَمروا. 211/هود ل ْلم ْؤم ن نيَ  َوذ ْكَرى َوَمْوع َظة   احلَْق   َهذ ه   يف   اَءكَ َوجَ  ف  َؤاَدكَ  ب ه   ن  ثَب ت   َما الر س ل  

ا أَْيد يه مْ  بَ نْي   م نْ  َوَجَعْلَنا": ويتلو رؤوسهم على الرتابَ  يلق ي وخرَج عنه أبصاَرهم اهلل فأخذَ  مكيدهتم،  َخْلف ه مْ  َوم نْ  َسدا
ا َناه   َسدا ر ونَ  ال فَ ه مْ  مْ فََأْغَشي ْ  َومَيْك ر   َومَيْك ر ونَ  خي ْر ج وكَ  أَوْ  يَ ْقت  ل وكَ  أَوْ  ل ي ْثب ت وكَ  َكَفر وا الَّذ ينَ  ب كَ  مَيْك ر   َوإ ذْ " ،1/يس"ي  ْبص 
لَ  حىت وبيَنه بينهم في حال منه، الطلب   ويقرب ،ثور غار   يف خيتف ي .61/األنفال" اْلَماك ر ينَ  َخي ْر   َواللَّه   اللَّه    املدينة إىل يص 

ا
 
َا اللَّه   وََكانَ  تَ َرْوَها ملَْ  َوج ن ود ا ر حي ا َعَلْيه مْ  فََأْرَسْلَنا" ذلك، اهلل ففرَّج األحزاب، يومَ  له كادوا وكم معاىف، سامل  تَ ْعَمل ونَ  مب 

ري ا  اهلل رسولَ  أتَينا: األرتّ  بن خباب قال الكافرين، كيد   من يلَقونَ  ما إليه يشكون أصحاب ه جاَءه. 1/األحزاب" َبص 
ع   وهو  بالّرجل يؤَتى قبلكم من إنّ ":فقال! لنا؟ تسأل أال! لنا؟ تستغف ر أال: فقلنا له برد   على الكعبة بظالل   م ضج 

لده بني ما احلديد بأمشاط   ويؤَتى نصفني، فيشقّ  رأسه على املنشار ويوَضع فيها فيوَضع له، حفرة فيحَفر  ما وعظم ه، ج 
 على والذئبَ  اهلل إالّ  خيشى ال حضرموت إىل صنعاءَ  من الراك ب   َيسري حىت األمر هذا اهلل وليتمَّنَّ  دين ه، عن ذلك هيصد  

 لعلَّ  هبم أتأىنَّ ":فيقول مّكة أخشيَب  عليهم يطب قَ  أن اجلبال ملك   يستأذ نه. "رواه البخارىيستعجلون قوم   ولكنكم غنمه،
 .رواه البخارى" شيئ ا به يشر ك ال يعبد ه من أصالهبم م ن خير جَ  أن اهللَ 

 
** ** ** 
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(22) 
 معنى التهلكة 

ن وا الت َّْهل َكة   إ ىَل  ب أَْيد يك مْ  ت  ْلق وا َواَل  اللَّه   َسب يل   يف   َوأَْنف ق وا ":يقول تعاىل  ن نيَ  حي  ب   اللَّهَ  إ نَّ  َوَأْحس  " البقرة /  اْلم ْحس 
 الوليد، بن الرمحن عبد اجلماعة وعلى القسطنطينية، غزونا: قال عمران أيب أسلم عن حبيب أيب بن يزيد روى212
 إىل بيديه يلقي اهلل، إال إله ال !مه مه: الناس فقال العدو، على رجل فحمل املدينة، حبائط ظهورهم ملصقو والروم

 هلم: قلنا دينه، وأظهر نبيه اهلل نصر ملا األنصار معاشر فينا اآلية هذه أنزلت! اهلل سبحان: أيوب أبو فقال! التهلكة
 يف نقيم أن التهلكة إىل باليد واإللقاء. اآلية" اللَّه   َسب يل   يف   َوأَْنف ق وا:" وجل عز اهلل فأنزل ونصلحها، أموالنا يف نقيم

 أبو فأخربنا .هناك فقربه بالقسطنطينية، دفن حىت اهلل سبيل يف جماهدا أيوب أبو يزل فلم. اجلهاد وندع ونصلحها أموالنا
 .ذلك يف نزلت اآلية وأن اهلل، سبيل يف اجلهاد ترك هو التهلكة إىل باليد اإللقاء أن أيوب
 إلينا فأخرجوا الروم، مبدينة كنا:" فقال مبعناه اخلرب هذا رانعم أيب أسلم عن حبيب أيب بن يزيد عن الرتمذي وروى
 اجلماعة وعلى عامر، بن عقبة مصر أهل وعلى أكثر، أو مثلهم املسلمني من إليهم فخرج الروم، من عظيما صفا

 يلقى! اهلل سبحان: وقالوا الناس فصاح فيهم، دخل حىت الروم صف على املسلمني من رجل فحمل عبيد، بن فضالة
 أنزلت وإمنا التأويل، هذا اآلية هذه تتأولون إنكم الناس، أيها يا: فقال األنصاري أيوب أبو فقام. التهلكة إىل بيديه
 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول دون سرا لبعض بعضنا فقال ناصروه، وكثر اإلسالم اهلل أعز ملا األنصار معاشر فينا اآلية هذه

 فأنزل منها، ضاع ما فأصلحنا أموالنا يف أقمنا فلو ناصروه، وكثر اإلسالم أعز قد اهلل وإن ضاعت، دق أموالنا إن: َوَسلَّمَ 
 فكانت". الت َّْهل َكة   إ ىَل  ب أَْيد يك مْ  ت  ْلق وا َوال اللَّه   َسب يل   يف   َوأَْنف ق وا:" قلنا ما عليه يرد َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى نبيه على اهلل

. الروم بأرض دفن حىت اهلل سبيل يف شاخصا أيوب أبو زال فما الغزو، وتركنا وإصالحها األموال على اإلقامة التهلكة
 ".صحيح غريب حسن حديث هذا: عيسى أبو قال

 يف النفقة ترتكوا بأن بأيديكم تلقوا ال املعىن: الناس ومجهور وجماهد وعطاء وعكرمة عباس وابن اليمان بن حذيفة وقال
 .غريه يذكر مل إذ البخاري ذهب املعىن هذا وإىل. أنفقه ما عندي ليس: الرجل فيقول العيلة، وختافوا اهلل سبيل

 منهم أو عريض نصل(: كمنرب) املشقص) مشقص أو سهم إال لك يكن مل وإن اهلل، سبيل يف أنفق: عباس ابن قالو 
 بيدك تلقي وال عقاال، ولو أنفق: السدي عن وحنوه. شيئا أجد ال: أحدكم يقولن وال ،( .الوحش به يرمى نصل، فيه
 .شي عندي ليس: فتقول التهلكة إىل

 أناس إليه قام اجلهاد إىل باخلروج الناس أمر ملا َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول أن وذلك عباس، ابن قاله. ثالث وقول
 َسب يل   يف   َوأَْنف ق وا:" تعاىل قوله فنزل أحد، يطعمنا وال زاد لنا ما فواهلل! نتجهز ذا مبا: فقالوا باملدينة حاضرين االعراب من
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 متسكوا وال يعين" الت َّْهل َكة   إ ىَل  ب أَْيد يك مْ  ت  ْلق وا َوال ."اهلل طاعة يف يعين اهلل، سبيل يف امليسرة أهل يا تصدقوا يعين" اللَّه  
 .فتهلكوا الصدقة عن بأيديكم

 الذنب يصيب الرجل ولكنه ال، فقال الكتيبة؟ على حيمل الرجل أهو: اآلية هذه يف عازب ابن للرباء قيل -رابع وقول
: فاهلالك. املعاصي يف ذلك بعد فينهمك اهلل من فييأس التوبة، يف فائدة وال املعاصي يف بالغت قد: ويقول بيديه فيلقي
 قوم ذلك فعل كان وقد زاد، بغري اجلهاد يف فرواتسا ال املعىن: أسلم بن زيد وقال. السلماين عبيدة وقال اهلل، من اليأس

 .الناس على عالة يكون أو الطريق، يف االنقطاع إىل ذلك فأداهم
** ** ** 
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(23) 
 احذر المنجمين والكهان

 على الفلكية باألحوال االستدالل يزعمون الذين املنجمون تكاثر الكهان،و  السحرة من النوع هذا تكاثر هذا زماننا ىف 
 .املستقبل يف سيجري ما أو مضى فيما لك جرى ما علم أحدهم يدعي الغيب علم ويدعون األرضية احلوادث
 ذبةك املائة أصحاب كذابني الكهنة أو السحرة من إال هم وما بالروحانيني أنفسهم يسمون وقد الغيب علم يدعون

 .يصدقوهنم ممن العقول وضعف النفوس ضعف ويستغلون بالباطل الناس أموال ويأكلون يكذبون
 يفسدون فإهنم أقاويلهم على يعول وال يصدقهم وال منهم حيذر بأن املنجمني هؤالء يصدق بأال مأمور املوحد واملؤمن

 .وتعاىل سبحانه بالرب ظنه وحسن عليه توكله ويضعفون تعاىل بالرب صلتهم ويضعفون إميانه عليه
 أخرب كما العظيم والكفر العظيم الذنب من فيه ما إليهم واللجوء أقاويلهم على والتعويل تصديقهم يف ما جانب إىل

 أن َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب أزواج بعض عن مسلم صحيح يف جاءكما   قوله يف حممد سيدنا األمني سيدنا بذلك
 واملنجم احلازر هو والعراف". ليلة أربعني صالة له تقبل مل( شي عن فسأله) عرافا أتى من:" قال وسلم عليه صلى النيب

 يدعي ومقدمات بأسباب األمور على يستدل الذي وهو عراف، وصاحبها العرافة من وهي. الغيب علم يدعي الذي
 هو الفن وهذا. ذلك يف معتادة وأسباب والنجوم، والطرق بالزجر ذلك يف الفن هذا أهل بعض يعتضد وقد. معرفتها
 بن عمر أبو قال. الغيب علم ادعاء: والكهانة. عياض القاضي قاله الكهانة، اسم عليها ينطلق وكلها(. بالياء) العيافة

 األجرة واخذ والرشاء والسحت البغايا ومهور الربا حترميها على اجملتمع املكاسب من(: الكايف( )كتاب) يف الرب عبد
 وقد: علماؤنا قال. كله والباطل واللعب الزمر وعلى السماء، وأخبار الغيب وادعاء الكهانة وعلى والغناء، لنياحةا على

 وأتباعهم رؤسائهم يف شاع فقد املصرية، بالديار سيما ال والكهان املنجمني، بإتيان األزمان هذه يف األحوال انقلبت
 فبهرجوا والعرافني الكهنة هؤالء إىل فجاءوا والدين للفقه املنتسبني من كثري اخندع ولقد بل املنجمني، اختاذ وأمرائهم

 النهار نصف يكون الذي: السراب) واآلل السراب على أقواهلم من فحصلوا األموال منهم واستخرجوا باحملال، عليهم
 الشخوص يرفع رضواأل السماء بني كاملاء بالضحى يكون الذي: واآلل. جار ماء كأنه هبا الصقا باألرض الطئا

 (.ويزهاها
 فكيف". ليلة أربعني لصالة تقبل مل:" السالم عليه لقول الكبائر، من ذلك وكل. والضالل الفساد على أدياهنم ومن ،

 اهلل صلى اهلل رسول سأل: قالت عنها اهلل رضي) عائشة عن مسلم روى. أقواهلم على معتمدا عليهم وأنفق اختذهم مبن
! حقا فيكون بشيء أحيانا حيدثونا إهنم اهلل، رسول يا :فقالوا"  بشيء ليسوا إهنم:" فقال هانالك عن أناس وسم عليه
 فيخلطون الدجاجة قر) وليه أذن يف فيقرها اجلين خيطفها احلق من الكلمة تلك:" َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول فقال
  .(يفهمه حىت خاطبامل أذن يف الكالم ترديدك: القر)". كذبة مائة معها
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 َصلَّى اهلل رسول مسعت أهنا عائشة عن عروة عن الرمحن عبد بن حممد األسود أيب حديث من( أيضا) البخاري وأخرجه
 الشياطني فتسرتق السماء يف قضي األمر فتذكر السحاب وهو العنان يف تنزل املالئكة إن:" يقول َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه  

 ".أنفسهم عند من كذبة مائة معها فيكذبون الكهان إىل فتوجيه فتسمعه السمع
 ال معرفته، ويدعي الغيب يعلم من هناك ليس أنه يعلم اهلل وحد إذا اإلنسان إن التوحيد معرفة يف الواجب هو هذا

 كاملرسلني الغيبيات من شيئا   عباده لبعض اهلل يرتضي فقد ذلك، له اهلل ارتضى من إال مرسل، نيب وال مقرب ملك
 ممن كثريا   تسمع أن فعجب تعجب وإن بعضها، أو الغيب أمور من اهلل أعلمهم ما إال يعلمون ال فإهنم واألنبياء
 الغيب، معرفة فيها يدعون كتيبات لنا ليحضروا مكان كل ويف سنة كل ويف زمان كل يف فيأتوننا الغيب معرفة يدعون

 الغيب، يعلمون أهنم وزعموا كذبوا وهؤالء وزعموا كذبوا وهؤالء الزمان، من قرن إىل جيري وما السماء، يف جيري وما
 دجالون عرافون أهنم هؤالء وليعلم شيطاين، وحي أنه أم بذلك، أعلمهم اهلل من وحي جاءهم هل علموه فكيف

 .كفر هبم آمن من فإن قط، هبم يؤمن وال هبم يكفر أن مسلم كل على وجب مشعوذون سحرة كذابون كهانون
 

** ** ** 
 (24) 

 البدعة والمبتدعون 
رَاط ي َهَذا َوَأنَّ  ":قال تعاىل   تَ ت َّق ونَ  َلَعلَّك مْ  ب ه   َوصَّاك مْ  َذل ك مْ  ب يل ه  سَ  َعنْ  ب ك مْ  فَ تَ َفرَّقَ  الس ب لَ  تَ تَّب ع وا َواَل  فَاتَّب ع وه   م ْسَتق يم ا ص 

 بن حممد حدثنا قال الصنعاين األعلى عبد بن حممد حدثنا: النفوس آداب كتاب يف الطربي ذكر 226" األنعام / 
 يف َوَسلَّمَ  ْيه  َعلَ  اللَّه   َصلَّى حممد تركنا: قال املستقيم؟ الصراط ما: مسعود البن قال رجال أن أبان عن معمر عن ثور

: وقيل. الطريق سواء وهى جادة، واحدها الطرق،(: الدال بتشديد) اجلواد) جواد ميينه وعن اجلنة، يف وطرفه أدناه
 النار، إىل به انتهت اجلواد تلك يف أخذ فمن هبم مر من يدعون رجال ومث جواد، يساره وعن (.وسطه: وقيل معظمه

 . اآلية" مستقيما صراطي هذا وأن:" مسعود ابن قرأ مث اجلنة، إىل به انتهى الصراط على أخذ ومن
 ،والبدع والتعمق والتنطع وإياكم أال أهله، يذهب أن وقبضه يقبض، أن قبل العلم تعلموا: مسعود بن اهلل عبد وقال

 كقوله وهذا: شهاب ابن لقا. البدع: قال" الس ب لَ  تَ تَّب ع وا َوال:" قوله يف جماهد وقال. الدارمي أخرجه .بالعتيق وعليكم
َيعا   وَكان وا د ينَ ه مْ  فَ رَّق وا الَّذ ينَ  إ نَّ :" تعاىل  والسنن املستقيم بالطريق والتمسك! النجاة والنجاة اهلرب، فاهلرب. اآلية"  ش 

 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول قال قال هريرة أيب عن األئمة روى. الرابح املتجر وفية الصاحل، السلف سلكه الذي القومي،
 (.فانتهوا عنه هنيتكم وما فخذوه به أمرتكم ما: )َوَسلَّمَ 
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 العيون، منها ذرفت موعظة َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول وعظنا: قال سارية بن العرباض عن وغريه ماجة ابن وروى
 البيضاء على تركتكم قد: )فقال إلينا؟ تعهد فما مودع، ملوعظة هذه إن اهلل، رسول يا: فقلنا القلوب، منها ووجلت

 عنها يزيغ ال كنهارها ليلها (.أصال الشبه تقبل ال اليت الواضحة واحلجة امللة َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى يريد. البيضاء)
 املهديني الراشدين اخللفاء وسنة سنيت من عرفتم مبا فعليكم كثريا اختالفا فسريى منكم يعش من هالك إال بعدي
 فإمنا احبشيا عبد وإن بالطاعة وعليكم ضاللة بدعة كل فإن احملدثات واألمور وإياكم بالنواجذ عليها عضوا بعدي
 الذي للوجع قائده على ميتنع ال فهو أنفه، اخلشاش عقر الذي وهو املأنوف(: ككتف) األنف) األنف كاجلمل املؤمن

 . وصححه مبعناه الرتمذي أخرجه( انقاد قيد حيثما (.الذلول األنف: وقيل. به
 القدر، عن يسأل العزيز عبد بن عمر إىل رجل كتب: قال سفيان أخربنا قال كثري ابن حدثنا قال داود أبو وروى

 ما وترك َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول سنة واتباع أمره يف واالقتصاد اهلل بتقوى أوصيك فإين بعد، أما: إليه فكتب
 مل أنه أعلم مث عصمة، اهلل بإذن لك فإهنا اجلماعة بلزوم فعليك مئونته، وكفوا سنته، به جرت ما بعد احملدثون حدثأ

 خالفها يف ما علم قد من سنها إمنا السنة فان فيها، عربة أو عليها دليل هو ما قبلها مضى قد إال بدعة الناس يبتدع
 نافذ وببصر وقفوا، علم على فإهنم ألنفسهم، القوم به رضي ما سكلنف فارض والتعمق، واحلمق والزلل، اخلطأ من

 سبقتموهم فقد عليه أنتم ما اهلدي كان فإن أوىل، فيه كانوا ما وبفضل أقوى، كانوا األمور كشف على وإهنم كفوا،
 قد سابقون،ال هم فإهنم عنهم، بنفسه ورغب سبيلهم غري اتبع من إال أحدثه فما بعدهم حدث إمنا قلتم ولني إليه،

 فجفوا، دوهنم قوم قصر وقد جمسر، من فوقهم وما مقصر، من دوهنم فما يشفي، ما ووصفوا يكفي مبا فيه تكلموا
 .مستقيم لعلى ذلك مع وإهنم فغلوا أقوام عنهم وطمح

 العامة يف وفشت أقاويلهم فظهرت ،وقاولوهم ظاهروهم ألهنم السنة أهل يدي على البدعة ظهرت إمنا: سهل قال
 ومحله شي منه يظهر ومل صدره يف ما على منهم واحد كل ملات يكلموهم ومل تركوهم فلو يسمعه، يكن مل من فسمعه

 نطق فإذا بدعة، له حيدث مث هبا فيتعبد عبادة إبليس له حيدث حىت بدعة أحدكم حيدث ال: سهل وقال. قربه إىل معه
 حجب: )احلديث هذا أشد املبتدعة يف جاء حديثا أعلم ال: لسه قال. اخلذمة تلك منه نزع إليها الناس ودعا بالبدعة

 (.البدعة صاحب عن اجلنة اهلل
 مسعود بن اهلل عبد إىل جاء األشعري موسى أبا أن: الدارمي مسند ويف. كفيتم فقد تبتدعوا، وال أتبعوا: أيضا وقال
 إن: قال هو؟ فما: قال خريا، إال هلل احلمدو  أر ومل أنكرته شيئا آنفا املسجد يف رأيت إن الرمحن، عبد أبا يا: فقال

 حصى أيديهم ويف رجل حلقة كل يف الصالة، ينتظرون جلوسا حلقا حلقا قوما املسجد يف رأيت: قال فسرتاه، عشت
: قال. مائة فيسبحون مائة، سبحوا: ويقول. مائة فيهللون مائة، هللوا: فيقول. مائة فيكربون مائة، كربوا: هلم فيقول
 أال هلم وضمنت سيئاهتم يعدوا أن أمرهتم أفال قال. أمرك وانتظار رأيك انتظار شيئا، هلم قلت ما: قال هلم؟ تقل فماذا
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 تصنعون؟ الذي هذا ما: فقال عليهم فوقف احللق، تلك من حلقة أتى حىت معه ومضينا مضى مث. حسناهتم من يضيع
 من يضيع أال لكم ضامن وأنا سيئاتكم فعدوا: قال. التسبيحو  والتهليل التكبري به نعد حصى الرمحن، عبد أبا يا: قالوا

 ما الرمحن، عبد أبا يا واهلل: قالوا! ضاللة باب مفتتحي أو. هلكتكم أسرع ما! حممد أمة يا وحيكم شي، حسناتكم
 . يصيبه لن للخري مريد من وكم: فقال. اخلري إال أردنا
 قبل من تأتوهنم فهل: قال. شي كل من: فقالوا آدم؟ بىن نتأتو  شي أي من ألوليائه إبليس قال: األوزاعي وقال

 فيهم فبث: قال. منه اهلل يستغفرون ال شيئا فيهم ألبثن: قال. بالتوحيد قرن شي ذلك! هيهات :قالوا االستغفار؟
 .األهواء هذه من عافاين أو لإلسالم، هداين أن أعظم علي النعمتني أي أدري وال: جماهد وقال. األهواء

 عليكم: العالية أبو وقال. عبادة البدعة، عن وينهى السنة إىل يدعو السنة أهل من الرجل إىل النظر: عباس ابن وقال
 واهلل نصحك قد: فقال احلسن به فحدثت: األحول عاصم قال. يفرتقوا أن قبل عليه كانوا الذي األول باألمر

 .وصدقك
** ** ** 
 (25) 
 التطير  

 ومن وعال، جلّ  باهلل إميانَه ينايف أو اعتقاد ه يف يؤث ر ما كلَّ  املرء   يتجّنبَ  أن الكام ل والتوحيد الّصحيح   اإلميان لوازم   م ن 
ا بشىت الّضالالت ومن هاص َور  جبميع   اخلرافة   من احلَذر   ذلك  عقائد من عقيدة   وغريه ذلك مبثل التشاؤمَ  إنَّ  .أشكاهل 

اههم من حتو ل والوثنية، الشرك أهل   خرافات   من وخ رافة األوىل اجلاهلية  حاجاهتم عن وتصد هم عزَائ مهم م ن وتوق ف اجت 
ه، من ب نيانه وهبدم   هكل   ذلك بإبطال   التوحيد شريعة   اإلسالم شريعة   فجاَءت وَمصاحلهم،  رق   م ن العقولَ  حمر رة   أساس 

 اإلسالم وموقف والّتشاؤم التطري   وهو املهم   املوضوع هذا مع وقفات   نق ف املقام   هذا ويف اجلاهلّية، وضالالت الوثنّية
 وهو: بالبارح وتتشاءم. اليمني ناحية من يأيت الذي وهو: بالسانح تتيمن العرب وكانت. تطري: تشاءم من لكل قيل.منه

 الطيور مبجاوبات يستدلون وكانوا. البني ويتأولونه الغراب، بصوت أيضا يتطريون وكانوا. الشمال ناحية من يأيت الذي
 بارحة، أو ساحنة مضت إذا الظباء وهكذا. ذلك مثل على املعهودة أوقاهتا غري يف وبأصواهتا أمور، على بعضا بعضها

 حيسن سوف إنه: له فيقال الرجل يسئ للرجل يضرب مثل هذا) البارح بعد بالسانح يل نم:" برحت إذا ويقولون
 (.إخل=  يل من: فقال لك تسنح سوف له فقيل بارحة ظباء به مرت رجال أن ذلك واصل. إليك

 صبيا ارأو  إذا األعاجم وتطري. الوجه هذا من تطريا اجلميع فسموا الطري، مجيع يف يقع كان عندهم ما أقوى أن إال
 ظهره على السقاء برؤية ويتشاءمون بيته، إىل املعلم عند من يرجع صيب برؤية ويتيمنون بالغداة، العلم إىل به يذهب

 املوقرة والدابة باحلمل، املثقل باحلمال ومتشاءمون ،قربته) مفتوحة السقاء فارغ برؤية ويتيمنون مشدودة، مملوءة قربة
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 عنها حيط وبالدابة مجله، وضع الذي باحلمال ويتيمنون ،(.الساق يف صدع وهى لوقرةا أصابتها اليت: املوقرة الدابة)
 عليه فقال كان، حال أي وعلى كان، ما طائر صوت من يسمع مبا والتشاؤم التطري عن بالنهي اإلسالم فجاء. ثقلها

ه ابو داود وامحد وصححه روا. (.بيضها أي: تفتح وقد الكاف بكسر مكناهتا) مكناهتا على الطري أقروا: )السالم
 اليمني ذات أخذت فإذا فنفرها، وكرها يف الطري أتى احلاجة أراد إذا كان اجلاهلية أهل من كثريا أن وذلكاأللباىن 

 َصلَّى النيب فنهى. عندهم البارح هو وهذا رجع، الشمال ذات أخذت وإن. عندهم السانح هو وهذا حلاجته، مضى
 . احلديث يف هكذا "مكناهتا على الطري أقروا": بقول هذا عن َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه  

 هذا عند ما: عباس ابن فقال. خري خري،: القوم من رجل فقال يصيح، طائر فمر عباس ابن عند كنت: عكرمة وقال
 مستقبل عن فضال بكائن علم هلا وال عليه، داللة جيعل مبا هلا تعلق فال الطري أقوال وأما: علماؤنا قال. شر وال خري ال

 ذلك، من َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى سليمان به خص تعال اهلل كان ما إال الطري، منطق يعلم من الناس يف وال به، فتخرب
 .الباطل جبملة التطري فالتحق

رواه (.تطري سفره عن رده أو تكهن أو .(كاذبا الرؤيا ادعى إذا: حتلم) حتلم من منا ليس: )َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى وقال
 البزار
 فقد حاجته عن الطرية رجعته من: )قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول عن العاص بن عمرو بن اهلل عبد وروى
 إله وال خريك إال خري وال طريك إال طري ال اللهم أحدهم يقول أن: )قال اهلل؟ رسول يا ذلك كفارة وما: قيل(. أشرك
 رواه البزار(. حلاجته ميضي مث غريك

 حول ال أنت إال بالسيئات يذهب وال أنت إال باحلسنات يأيت ال اللهم فليقل أحدكم ذلك وجد إذا: )آخر خرب ويف
 تعاىل اهلل وكفاه ذلك، من نفسه يف وجد ما يكفيه اهلل فإن اهلل، على متوكال يذهب مث، سنن اىب داود(. بك إال قوة وال
 .يهمه ما

س قطعَ  وعال جلّ  اهلل على وتوكَّل املتني اهلل حببل واعتصم الو ثقى التوحيد بعروة   استمسك َمنا()واخري   قبل الّطرَية هاج 
 طائر فمرَّ  عنهما اهلل رضي عّباس ابن   عند جلوس ا كّنا: عكرمة قال استكماهلا، قبل من خواطَرها وباَدر استقرار ها،

 لئالّ  عليه باإلنكار   عنه اهلل رضي فباَدره ،(شرّ  وال خريَ  ال: )عّباس ابن له فقال خري ،: القول من رجل فقال يصيح،
 فقال خري ،: الّرجل فقال غراب   فصاح سفر، يف له صاحب   مع اهلل رمحَه طاوس وخرج. الشرّ  أو اخلري يف تأثريَه يعتقد

 ".تصحبين ال! هذا؟ عند خري   أيّ : "طاوس
** ** ** 
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 ليس من الغيبة 

 اللَّه   َصلَّى وقال].  له غيبة فال احلياء جلباب ألقى من :اخلرب يف فإن اجملاهر، به املعلن الفاسقذكر  غيبةال من ليس 
 عن وروي. نفسه يسرت الذي املرء يف إذا فالغيبة،رواه الطرباىن. "الناس حيذره كي فيه مبا لفاجرا اذكروا":َوَسلَّمَ  َعَلْيه  

: احلجاج مات ملا احلسن وقال. اجلائر واالمام املعلن، والفاسق اهلوى، صاحب: حرمة هلم ليست ثالثة: قال أنه احلسن
 فيها عرق ما واهلل البنان، قصرية بيد ميد أعيمش، خيفشأ أتانا فإنه -شينه رواية ويف -سنته عنا فاقطع أمته أنت اللهم
 من وال يتقي، اهلل من ال. الصالة تفوته حىت فيهدر املنرب ويصعد مشيته، يف وخيطر مجته يرجل اهلل، سبيل يف غبار

! هيهات: احلسن يقول مث. الرجل أيها الصالة: قائل له يقول ال يزيدون، أو ألف مائة وحتته اهلل فوقه يستحي، الناس
 . والسوط السيف ذلك دون حال
 ممن حقك أخذ على به تستعني للقاضي قولك وكذلك. غيبة البدع ألهل ليس: قال احلسن عن صبيح بن الربيع وروى

 ذلك على االمة وعلماء. بغيبة ليس إيل، أساء أو قذفين أو ضربين أو خانين أو غضبين أو ظلمين فالن: فتقول ظلمك
 ":وقال ظلم الغين مطل :"وقال رواه البخارى" مقال احلق لصاحب ":ذلك يف َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب وقال. جممعة

 . " وعقوبته عرضه حيل (دينه قضاء على القادر: الواجد) الواجد يل
 أنا يكفيين ما يعطيين ال شحيح رجل سفيان أبا إن: َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى للنيب هند كقول االستفتاء، ذلك ومن

 ومل ولولدها، هلا والظلم بالشح فذكرته. " فخذي نعم":َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب فقال علمه؟ غري من فآخذ وولدي،
 فائدة، بالسوء ذكره يف كان إذا وكذلك. هلا بالفتيا والسالم الصالة عليه أجاهبا بل عليها، يغري مل ألنه مغتابة، يرها

" عصاه يضع ال) عاتقه عن عصاه يضع فال جهم أبو وأما له مال ال فصعلوك معاوية أما":َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى قولهك
 وكان جائز، فهذا(.سفره يف عصاه حيمل املسافر الن أسفاره، كثرة عن كناية هو: وقيل. للنساء ضراب أنه أي

 .هبما قيس بنت فاطمة تغرت أال مقصوده
 للسلطان املتظّلم منها أسباب، ستة   وهو هبا، إال إليه الوصول ميكن ال شرعّي، صحيح لغرض   تباح   الغيبة فإنا ()وأخري 

 ورد املنكر، تغيري على االستعانة وكذلك بكذا، فالن ظلمين: فيقول ظامله، من إنصافه على قدرة   له ممن أو للقاضي أو
 إزالة إىل التوصل املقصود ويكون كذا، يعمل فالن: املنكر إزالة على قدرته يرجو ملن فيقول الصواب، إىل العاصي

 ومنها بكذا، فالن أو زوجي أو أخي أو أيب ظلمين: للمفيت فيقول االستفتاء، الغيبة فيها تباح اليت األمور ومن. املنكر
 أو مشاركته أو إنسان رةمصاه يف واملشاورة والشهود الرواة من اجملروحني كجرح ونصحهم، الشر من املسلمني حتذير

 يعرف ال كأن التعريف الغيبة فيه تباح اليت األمور ومن. بفسقه جماهر فاسق من أو مبتدع من التحذير أو معاملته،
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 ذلك بغري تعريفه أمكن ولو النقص، وجه على إطالق ه وحيرم واألحول، واألعمى واألعرج كاألعمش بلقبه إال اإلنسان
 .أوىل كان

 
** ** ** 
 (27) 

 خطورة الحسد 
 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن أنس رواه احلطب، النار تأكل كما احلسنات يأكل وهو مغموم وصاحبه مذموم احلسد 

. تنفد ال وعربة الزم، وحزن دائم، نفس حاسد، من مبظلوم أشبه ظاملا رأيت ما: احلسن وقالسنن أىب داود . َوَسلَّمَ 
 آتاهم ما على الناس حيسدون الذين: قال اهلل؟ نعم يعادي ومن: له قيل. اهلل نعم تعادوا ال: مسعود ابن اهلل عبد وقال

 فاحلسد. بقسميت راض غري لقضائي متسخط نعميت عدو احلسود: الكتب بعض يف تعاىل اهلل يقول فضله، من اهلل
 ولكن النفوس، يف مغروس إنه عنه، يرتفع أن املسلم فعلى اليهود، أخالق من ولكنه اإلميان، أهل أخالق من ليس

 أرزاق قسم يف عليم حكيم وأنه ومنعه، عطائه يف عليم حكيم اهلل أن اجلازم واالعتقاد اهلل، عن بالرضا يدافعه املسلم
 من ذلك غري إىل واملتبوع والتابع ذلك، دون ومن واجلاهل والعامل ذلك، دون ومن والفقري الغين منهم فجعل عباده،
 النعمة كراهية لك ويزين الشبهات، عليك ويلقي صدرك، يوغر قد إبليس اهلل عدو إن خلقه بني العادلة قسمته

 وكرمه، فضله من اهلل فاسأل عبيده من عبد   على اهلل من نعمة رأيت وكلما اهلل، عدو مكائد فاحذر املسلم، ألخيك
 أن وإياك حتسده، أن إياك عليه، هبا اهلل تفضل نعمة على املسلم أخاك حتسد أن وإياك وكرمه، فضله من اهلل اسأل
 حيسد ال أي ،"رواه مسلمحتاسدوا ال": لنا يقول ونبينا لنفسك، حتب كما اخلري له أحب بل ال إليه، اخلري وصول تكره

 حكيم وربك قسمه، يف اهلل متهم هو اهلل، بقسم يرض مل واحلاسد وعدوان، وظلم، بغي، احلسد فإن ؛بعضا   بعضكم
 .عليم

 :الفقيه وملنصور
 األدب أسأت من على أتدري=  حاسدا يل ظل ملن قل أال

 وهب ما يل ترض مل أنت إذا=  حكمه يف اهلل على أسأت
 إبليس فحسد السماء يف فأما األرض، يف به عصي ذنب ولوأ السماء، يف به اهلل عصي ذنب أول احلسد: ويقال
 :الناس يف العتاهية واليب. هلابيل قابيل فحسد األرض يف وأما آلدم،

 ظلموين أنصفتهم ولو فكيف=  ينصفونين ال الناس إن رب فيا
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 منعوين شيئهم أبغي شئت وإن=  ألخذه تصدوا شيء يل كان وإن
 شتموين هلم أبذل مل أنا نوإ=  عندهم شكر فال بذيل ناهلم وإن
 حسدوين نعمة صحبتين وإن=  هبا فكهوا نكبة طرقتين وإن

 وجفوين ناظري عنهم وأحجب=  إليهمو حين أن قليب سأمنع
 :قريش من ولرجل. أمرك عليه فغم احلاسد من تسلم أن سرك إذا: وقيل

 الكلم بأباطيل فرموها=  ظهرت ملا النعمة حسدوا
 النعم أعداء قول يضرها مل=  نعمة أسدى اهلل ما وإذا

 :قال من أحسن ولقد
 قاتله صربك فإن د=  احلسو حسد على اصرب
 تأكله ما جتد مل إن=  بعضها تأكل فالنار
نا الََّذْين   أَر نَا رَبَّنا":تعاىل اهلل قول يف التفسري أهل بعض وقال ْنس   اجلْ ن   م نَ  َأَضالَّ  م نَ  ل َيك ونا اأَْقدام ن حَتْتَ  جَنَْعْله ما َواإْل 

 من أول كان إبليس أن وذلك قابيل، االنس من والذي إبليس اجلن من بالذي أراد إمنا إنه 11فصلت /  ."اأْلَْسَفل نيَ 
 .احلسد كله ذلك أصل كان وإمنا القتل، سن من أول كان وقابيل الكفر، سن

 :الشاعر وقال
 لاألحوا سالف من مضى فيما=  مشية ميشي وكان الغراب إن

 التعقال من ضرب فأصابه=  مشيها ميشي فرام القطاة حسد
 إىل حيسن وأن الرجيم، الشيطان من باهلل يتعوذ وأن ،اهلل مع حسابه يراجع وأن اهلل إىل يتوب أن احلاسد وواجب
 .خطيئة بعدها ما خطيئة ارتكب أنه يعلم وأن ،له يدعو وأن ،له يهدي وأن ،احملسود

** ** ** 
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 حقيقة النفاق 

 أربع": َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب قال. معصية فهو األعمال يف كان إذا فأما. الكفر فهو القلب يف كان إذا النفاق 
 خان ائتمن إذا. يدعها حىت النفاق من خصلة فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن خالصا منافقا نكا فيه كن من
 .البخاريرواه  "فجر خاصم وإذا غدر عاهد وإذا كذب حدث وإذا

 ال عهدا ويعهد كذب، أنه يعلم حبديث حيدث ملن ذلك إمنا: طائفة فقالت احلديث، هذا تأويل يف الناس واختلف
 اهلل رضي وعمر بكر أبا لقي عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي ورد أن. فيها للخيانة األمانة وينتظر ه،ب الوفاء يعتقد
 حديثا قاال ؟ثقيالن أراكما مايل: علي فقال ثقيالن ومها َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول عند من خارجني عنهما
 وإذا خان ائتمن وإذا غدر عاهد وإذا كذب حدث إذا) املنافقني خالل من َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول من مسعناه

 على فدخل سأسأله، لكين: قال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول هبنا: فقاال سألتماه؟ أفال: علي فقال( أخلف وعد
 قد: )فقال قااله، ما ذكر مث ثقيالن، ومها وعمر بكر أبو خرج اهلل، رسول يا: فقال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول

 وهو وعد وإذا يكذب أنه نفسه حيدث وهو حدث إذا املنافق ولكن وضعاه الذي الوضع على أضعه ومل حدثتهما
 " رواه الطرباىنخيون أنه نفسه حيدث وهو ائتمن وإذا خيلف أنه نفسه حيدث

 إىل يعود باعتقاد كافرا يكون وإمنا كافرا، يكون ال اخلصال هذه متعمد أن على الواضح الدليل قام قد: العريب ابن قال
 .الزائغني زيغ وعن اجلاهلني اعتقاد عن وتقدس اهلل تعاىل له تكذيب أو وصفاته باهلل اجلهل

 عن حيان بن مقاتل رواه مبا وتعلقوا. َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول زمان باملنافقني خمصوص ذلك: طائفة وقالت 
 يا: فقلنا أصحابه من أناس يف َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول أتينا: قاال عباس وابن عمر ابن عن جبري بن سعيد
 وعد وإذا كذب حدث إذا مؤمن أنه وزعم وصلي صام وإن منافق فهو فيه كن من ثالث) قلت إنك اهلل، رسول
 ومل بعضهن من أو منهن نسلم مل أنا فظننا( النفاق ثلث ففيه منهن خصلة فيه كانت ومن خان ائتمن وإذا أخلف
 هبن خصصت إمنا وهلن مالكم: )وقال َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول فضحك: قال الناس، من كثري منهن يسلم

 /املنافقون" ...اْلم ناف ق ونَ  جاَءكَ  إ ذا" لوج عز قوله فذلك كذب حدث إذا قويل أما كتابه يف اهلل خصهم كما املنافقني
 اهلل أنزل فيما فذلك أخلف وعد إذا قويل وأما براء ذلك من أنتم عليكم ال: )قال. ال: قلنا كذلك؟ أفأنتم -اآلية 2

ن ْه مْ ) علي  على اهلل عاهدنا لو واهلل ال، قلنا ؟(كذلك أفأنتم) -الثالث اآليات -(َفْضل ه   م نْ  آتانا لَئ نْ  اللَّهَ  عاَهدَ  َمنْ  َوم 
 َعَرْضَنا إ نَّا" علي اهلل أنزل فيما فذلك خان اؤمتن وإذا قويل وأما براء ذلك من أنتم عليكم ال: )قال .به فينا أو شي

 جلنابةا من يغتسل فاملؤمن دينه على مؤمتن إنسان فكل) -اآلية 11 /األحزاب"َواجلْ بال   َواأْلَْرض   السَّماوات   َعَلى اأْلَمانَةَ 

 



 
46 

).  براء ذلك من أنتم عليكم ال:( قال ال قلنا ؟) كذلك أفأنتم العالنية يف إال ذلك يفعل ال واملنافق والعالنية السر يف
 .واألئمة التابعني من كثري صار هذا وإىل

 هذه أن العلم أهل من وغريه البخاري مذهب من ويظهر. اخلصال هذه عليه الغالب كان فيمن هذا: طائفة قالت
 كان ما املعاصي عليه غلبت لو أنه عندي والذي: العريب ابن قال. القيامة يوم إىل هبا اتصف من منافق الذميمة اخلالل

 فكذبوه، وحدثوه فأخلفوه، أباهم عاهدوا السالم عليه يوسف إخوة إن: علماؤنا قال. االعتقاد يف يؤثر مل ما كافرا هبا
 يكونوا ومل يوسف إخوة اخلالل هذه فعل قد: رباح أيب بن عطاء قال. فقنيمنا كانوا وما فخانوه يوسف على وائتمنهم
  .منافقني

 عهد على فكان الكذب نفاق فأما العمل، ونفاق الكذب نفاق نفاقان، النفاق: البصري احلسن أيب بن احلسن وقال
 النفاق أن حذيفة عن البخاري وروى. القيامة يوم إىل ينقطع فال العمل نفاق وأما َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول
 .االميان بعد الكفر هو فإمنا اليوم فأما َوَسلََّم، َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول عهد على كان

 
** ** ** 
 (29) 

 عمى البصر  إذا جاء القدر 
 القرآن؟ تقرأ وأنت أتسألين: قال. مسائل ثالث عن أسألك أن أريد: سالم بن اهلل لعبد عباس ابن قال جملز أبو قال 

 قال أو -عمقه يعرف ومل املاء إىل احتاج: قال الطري؟ سائر دون اهلدهد سليمان تفقد مل: قال. مرات ثالث نعم: قال
 أن وروي. مهندسا اهلدهد كان: النقاش كتاب يف وقال. فتفقده الطري سائر دون ذلك يعرف اهلدهد وكان -مسافته

 يرى ال وهو األرض باطن اهلدهد يرى كيف وقاف يا قف: له فقال اهلدهد شأن يذكر عباس ابن مسع األزرق بن نافع
 اهلدهد تفقد كيف عباس البن قيل: جماهد وقال. البصر عمي القدر جاء إذا: عباس ابن له فقال! فيه؟ يقع حني الفخ
 كيف فقلت: جماهد قال. يسأله أن فأراد إليه، مهتديا اهلدهد وكان املاء، بعد ما يدر ومل منزال نزل: فقال الطري؟ من

 اجلواب هذا على يقدر وال: العريب ابن قال. البصر عمي القدر جاء إذا: قال فيصيده؟ احلبالة له يضع والصيب يهتدي
 :وأنشدوا. تقدم كما لسليمان اهلدهد قاله قد اجلواب هذا: قلت. قرآنال عامل إال
 ونظر وراي عقل ذا وكان=  بامرئ أمرا اهلل أراد إذا

 القدر أسباب مكروه به يأيت=  ما دفع يف يعملها وحيلة
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 الشعر سل ذهنه من وسله=  وعقله مسعه عليه غطى
 ليعترب عقله عليه رد=  حكمه فيه أنفذ إذا حىت

 على كان فإنه عمر اهلل ويرحم. امللك بعظام فكيف حاله، سليمان على خيف مل كيف صغره مع اهلدهد إىل ظرفان
 يديه على تذهب بوال ظنك فما. عمر عنها ليسأل الذئب أخذها الفرات شاطئ على سخلة أن لو: قال سريته،

 حىت الشام، إىل خرج اخلطاب بن عمر أن سعبا بن اهلل عبد عن الصحيح ويف. الرعيان ويضيع الرعية وتضيع البلدان،
 عبيدة أبو: األجناد أمراء لقيه (.الشام طريق من تبوك بوادي قرية(: وفتحها الراء بسكون) سرغ) بسرغ كان إذا

 املقدس بيت فتح ما بعد عمر من اخلروج هذا كان: علماؤنا قال احلديث، .بالشام وقع قد الوباء أن فأخربوه وأصحابه
 والسنة القرآن دل فقد بنفسه، أمرائه وأحوال رعيته أحوال يتفقد كان  .خياط بن خليفة ذكره ما على رةعش سبع سنة
 ابن اهلل ورحم. طال وإن ذلك إىل والسفر بنفسه، ذلك ومباشرة رعيته، أحوال تفقد من االمام على جيب ما وبينا

 :يقول حيث املبارك
  باهناوره سوء وأحبار=  امللوك إال الدين أفسد وهل

** ** ** 
(31) 

 اإليثار
 وتوكيد اليقني، قوة نع ينشأ وذلك. الدينية احلظوظ يف ورغبة الدنياوية، وحظوظها النفس على الغري تقدمي هو: اإليثار 

 على يؤثروهنم أي حمذوف، اإليثار ومفعول. وفضلته به خصصته أي بكذا، آثرته: يقال. املشقة على والصرب احملبة،
 عن بلغه أنه:" مالك موطأ ويف. بيانه تقدم ما حسب إليها، احتياجهم مع بل غىن عن ال ومنازهلم، بأمواهلم أنفسهم
: هلا ملوالة فقالت رغيف إال بيتها يف وليس صائمة وهي سأهلا مسكينا أن َوَسلََّم، َعَلْيه   ه  اللَّ  َصلَّى النيب زوج عائشة
 أهل لنا أهدى أمسينا فلما: قالت. ففعلت: قالت. إياه أعطيه: فقالت عليه؟ تفطرين ما لك ليس: فقالت إياه، أعطيه
 . قرصك من خري فهذا هذا، من كلي: فقالت عائشة فدعتين ،وكفنها شاة: لنا يهدي كان ما إنسان أو بيت
. عنه يدخر مما ذلك ينقص وال يشاء ما منه يعجل تعاىل اهلل عند الزاكي والفعل الرابح، املال من هذا: علماؤنا قال
 على يؤثرون بأهنم عليهم اهلل أثىن الذين من هذا فعلها يف عنها اهلل رضي وعائشة. فقده جيد مل هلل شيئا ترك ومن

 .بعده خسارة ال فالحا وأفلح نفسه شح وقى فقد ذلك فعل من وأن اخلصاصة، من فيه هم ما مع أنفسهم
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 أو الشاة إىل يأتون طعامهم، من هذا كان -وجوههم بعض أو العرب بعض أو -العرب فإن( وكفنها شاة) ومعىن
 الكفن، ذلك يف إال شي دكهو  من خيرج فال التنور، يف علقوه مث به وكفنوه الرب بعجني كله غطوه سلخوه إذا اخلروف

 . عندهم الطعام طيب من وذلك
: فقال فسأل، مسكني فجاء بدرهم، عنقود له فاشرتى عنبا، واشتهى اشتكى عمر ابن أن نافع عن النسائي وروى
 مث إياه، أعطوه: فقال فسأل، املسكني فجاء عمر، ابن إىل به جاء مث بدرهم، فاشرتاه إنسان فخالف إياه، أعطوه
 ذاقه، ما العنقود ذلك أنه عمر ابن علم ولو. فمنع يرجع أن السائل فأراد إليه، به جاء مث بدرهم، فاشرتاه إنسان خالف

 بن الرمحن عبد عن حازم أبو حدثنا: قال مطرف بن حممد أخربنا: قال املبارك ابن وذكر. فيه يعود ال هلل خرج ما الن
 قال مث صرة يف فجعلها دينار، أربعمائة أخذ عنه اهلل رضي باخلطا بن عمر أن: الدار مالك عن يربوع بن سعيد
 إليه الغالم هبا فذهب. هبا يصنع ماذا تنظر حىت البيت يف ساعة تلكأ مث اجلراح، بن عبيدة أيب إىل هبا اذهب: للغالم
 اذهيب جارية، يا تعايل: قال مث ورمحه، اهلل وصله: فقال حاجتك، بعض يف هذه اجعل: املؤمنني أمري لك يقول: فقال
 ملعاذ مثلها أعد قد فوجده فأخربه عمر، إىل الغالم فرجع. أنفذها حىت فالن، إىل اخلمسة وهبذه فالن، إىل السبعة هبذه

: فقال إليه هبا فذهب يصنع، ماذا تنظر حىت ساعة البيت يف وتلكأ جبل، بن معاذ إىل هبذا اذهب: وقال جبل، بن
 فالن بيت إىل اذهيب جارية، يا: وقال ووصله، اهلل رمحه: فقال حاجتك، بعض يف هذه اجعل: املؤمنني أمري لك يقول
 جاء قد ديناران إال اخلرقة يف يبق ومل. فأعطنا مساكني واهلل! وحنن: فقالت معاذ امرأة فاطلعت بكذا، فالن وبئت بكذا
 أخبار وردت: قيل فإن. بعض من مبعضه! إخوة إهنم: وقال عمر بذلك فسر فأخربه عمر إىل الغالم فرجع. إليها هبما

 الفقر، على الصرب منه يوثق ال من حق يف ذلك كره إمنا: له قيل املرء، ميلكه ما جبميع التصدق عن النهي يف صحيحة
 يكونوا فلم أنفسهم، على باإليثار عليهم اهلل أثىن الذين األنصار فأما. ينفقه ما فقد إذا للمسألة يتعرض أن وخاف

نيَ  َوالضَّرَّاء   اْلَبْأساء   يف   َوالصَّاب ر ينَ ": تعاىل اهلل قال كما كانوا لب الصفة، هبذه  اإليثار وكان. 211 /البقرة"اْلَبْأس   َوح 
 النيب إىل جاء رجال أن وروي. اإليثار من أوىل للمسألة ويتعرض يصرب ال ملن واإلمساك. اإلمساك من أفضل فيهم
 ميلكه ما جبميع أحدكم يأيت: )وقال هبا فرماه صدقة، هذه: فقال الذهب من البيضة ثلمب َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى

 (.الناس يتكفف يقعد مث به فيتصدق
 :السائرة األمثال ومن. النفس إىل عاد وإن باملال اإليثار فوق بالنفس واإليثار 

  اجلود غاية أقصى بالنفس واجلود
 عليه ليوسف حبها يف تناهت ملا العزيز امرأة أن ترى أال اإليثار، أهنا: ةاحملب حد يف الرشيقة الصوفية عبارات ومن

 اللَّه   َصلَّى اهلل رسول محاية على اجلوة بالنفس اجلود وأفضل. نفسه عن راودته أنا: فقالت نفسها على آثرته السالم،
 َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب وكان أحد، يوم َوَسلَّمَ  ْيه  َعلَ  اللَّه   َصلَّى النيب على ترس طلحة أبا أن الصحيح ففي َوَسلََّم، َعَلْيه  
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 رسول بيده ووقى حنرك دون حنري! يصيبونك ال! اهلل رسول يا تشرف ال: طلحة أبو له فيقول. القوم لريى يتطلع َوَسلَّمَ 
 -املاء من شي ومعي -يل عم ابن بأطل الريموك يوم انطلقت: العدوي حذيفة وقال. فشلت َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل
! آه! آه: يقول برجل أنا فإذا نعم أن برأسه فأشار أسقيك،: له فقلت به، أنا فإذا سقيته، رمق به كان إن: أقول وأنا

! آه: يقول آخر فسمع. نعم أن فأشار أسقيك؟: فقلت العاص بن هشام هو فإذا إليه، انطلق أن عمي ابن إيل فأشار
 عمي ابن إىل فرجعت .مات قد هو فإذا هشام إىل فرجعت. مات قد هو فإذا فجئته إليه انطلق نأ هشام فأشار! آه

 .مات قد هو فإذا
 حد ما يزيد، با يا: يل فقال حاجا علينا قدم! بلخ أهل من شاب غلبين ما أحد غلبين ما: البسطامي يزيد أبو وقال
 .صربنا فقدنا وإن. أكلنا وجدنا إن: فقلت عندكم؟ الزهد
 ذو وسيل. آثرنا وجدنا وإن شكرنا، فقدنا إن: قال عندكم؟ الزهد حد وما: فقلت. عندنا بلخ كالب هكذا: فقال
. القوت عند واإليثار املفقود، طلب وترك اجملموع، تفريق: ثالث قال صدره؟ املنشرح الزاهد حد ما: املصري النون

 ال معدودة أرغفة ومعهم الري، قرى من بقرية رجال نوثالثو  نيف عنده اجتمع أنه: األنطاكي احلسن أيب عن وحكي
 شيئا، أحد منه يأكل مل حباله الطعام فإذا رفع فلما للطعام، وجلسوا السراج وأطفئوا الرغفان فكسروا مجيعهم، تشبع
 .نفسه على لصاحبه إيثارا

** ** 
(31) 

 من بركة العلم وآدابه اإلنصاف فيه
 من والفضالء واألنبياء باملالئكة اقتداء أدري، وال أعلم اهلل: يعلم مل إن يقول أن علم عن سئل من على الواجب 

 فيضلون برأيهم فيفتون يستفتون جهال ناس فيبقى العلم، يقبض العلماء مبوت أن الصادق أخرب قد لكن العلماء،
 البسيت فروى اآلية معىن يف بعدهم والتابعني وأصحابه َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى النيب عن االخبار من ورد ما وأما. ضلونوي
 أدرى ال: )قال شر؟ البقاع أي: َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى اهلل رسول سأل رجال أن عمر ابن عن له الصحيح املسند يف

 وشرها املساجد، البقاع خري: فقال فجاء ميكائيل، أسأل حىت أدري ال: فقال جربيل، ألفس( جربيل أسأل حىت
 قالوا. مرات ثالث الكبد، على وأبردها: يقول علي وكان. الناس أسأل حىت ارجعي: للجدة الصديق وقال. األسواق

: فقال مسألة عن رجل عمر ابن سألو . أعلم اهلل: فيقول يعلم ال عما الرجل يسأل أن: قال املؤمنني؟ أمري يا ذلك وما
 ذكره! به يل علم ال فقال يعلم ال عما سئل عمر، ابن قال ما نعم: عمر ابن قال. الرجل أدبر فلما هبا، يل علم ال

 .مسنده يف الدارمي
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 فقال سعيد، بن وحيىي اهلل عبيد بن القاسم عند جالسا كنت: قال املتوكل بن حيىي عقيل أيب عن مسلم صحيح ويف 
 علم منه عندك يوجد فال الدين هذا أمر من شي عن يسأل أن عظيم مثلك على قبيح إنه حممد أبا يا: للقاسم حيىي
 له يقول قال. وعمر بكر أيب ابن: هدى إمامي ابن ألنك: قال ذاك؟ وعم: القاسم له فقال خمرج؟ وال علم أو فرج، وال

  .أجابه فما فسكت. ثقة غري عن آخذ أو علم ريبغ أقول أن اهلل عن عقل من عند ذاك من أقبح: القاسم
 يف أصال يكون حىت أدري ال بعده من جلساءه يورث أن للعامل ينبغي: يقول هرمز ابن مسعت: أنس بن مالك وقال

 عن سئل أنس بن مالك شهدت: قال مجيل بن اهليثم وذكر. أدري ال: قال يدري ال عما أحدهم سئل فإذا أيديهم،
. املسلمني وفقهاء والتابعني الصحابة عن كثري ومثله: قلت. أدري ال: منها وثالثني اثنتني يف فقال لةمسأ وأربعني مثان
 فيه، االنصاف وآدابه العلم بركة من: الرب عبد ابن قال. العلم يف االنصاف وعدم الرياسة ذلك ترك على حيمل وإمنا
 أنس بن مالك مسعت يقول وهب ابن مسعت الق األعلى عبد بن يونس روى. يتفهم ومل يفهم مل ينصف مل ومن
 وكثر الفساد فينا عم الذي اليوم زماننا يف فكيف مالك زمن يف هذا: قلت. االنصاف من أقل شي زماننا يف ما: يقول

 القلب يقسي الذي واجلدال باملراء االقران وغلبة الدنيا يف للظهور بل للدراية، ال للرئاسة العلم فيه وطلب! الطغام فيه
 .تعاىل اهلل من اخلوف وترك التقوى عدم على حيمل مما وذلك الضغن، ويورث

 ذي بنت كانت ولو أوقية أربعني على النساء مهور يف تزيدوا ال: قال وقد عنه اهلل رضي عمر عن روي مما هذا أين
 طويلة النساء صوب نم امرأة فقامت املال، بيت يف زيادته ألقيت زاد فمن -احلارثي احلصني بن يزيد يعين -العصبة

 قالت ومل؟: قال !لك ذلك ما: فقالت (.وانتشارها وتطامنها األنف قصبة اخنفاض(: بالتحريك) الفطس) فطس فيها
 ورجل أصابت امرأة: عمر فقال 11 /النساء" َشْيئا   م ْنه   تَْأخ ذ وا َفال ق ْنطارا   إ ْحداه نَّ  َوآتَ ْيت مْ :" يقول وجل عز اهلل الن

 ! أخطأ
 فقال فيها، فقال مسألة عن عنه اهلل رضي عليا رجل سأل: قال القرظي كعب بن حممد عن معشر أيب عن وكيع ىورو 

 وقال. عليم علم ذي كل وفوق وأخطأت، أصبت: علي فقال وكذا، كذا ولكن املؤمنني، أمري يا كذلك ليس: الرجل
 :فأحسن امللك عبد بن الوليد بن يزيد

 علمت ما إىل حديثي هىتنا=  جملس يف حتدثت ما إذا
 سكت تناهى ما إذا وكان=  غريه إىل علمي أعد ومل
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