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يَا ، َوِمنْ  وِر َأهُْفس ِ ِ ِمْن ُُشُ ، َوهَُؾوُذ ِِبّلِله ٍُ خَْقِفُص َُ ، َووَس ْ خَِؾَُي ٍُ ، َووَس ْ َمُس ِ ، ََنْ ََاِت ٕإْن إًَْحْمُس ّلِِله ِّ ُ ََ  

ُ ،فاَل ُمِضيه  ٍِ إّلِله ًِيَا، َمْن ََيِْس ا ٍُ َأْْعَ ُ ، َوْحَس ال إّلِله
ّ
ََلَ إ

ّ
اِدَي ََلُ ، َوَأْصَُِس َأْن ال إ َُ َِْي ، فاَل  ، َوَمْن ًُْض ََلُ

. وَُلُ َُ ٍُ َوَر ًسإ َؼْبُس ، َوَأْصَُِس َأنه ُمَحمه  ال َُشًَِم ََلُ

اله َوأَ  :﴿
ّ
َِ َواَل ثَُموحُنه إ َ َحقه ثُلَاِث هُلوإ إّلِله ٍَن أَٓمٌُوإ إث ِ َا إَّله َُِموَن )ََي َأَيه ]أٓل ْعصإن:  ﴾(201هُُْتْ ُمْس

201] 

ي َذََلَنُكْ ِمْن هَْفٍس َوإِحَسٍة َوَذَََق ِمْْنَا َزْوََجَا َوبَره ِمْْنُمَ  :﴿ ِ هنُكُ إَّله هُلوإ َرب َا إًيهاُس إث ا ِرَجااًل نَِثرًيإ ََي َأَيه

َِ َوإْْلَْرحَ  ي جََساَءًُوَن ِب ِ َ إَّله هُلوإ إّلِله نُكْ َرِكًِبا )َوِوَساًء َوإث َْ َ َ ََكَن ؽََ نه إّلِله
ّ
 [.2]إًًساء:  ﴾(2اَم إ

ِسًًسإ ) :﴿ ََ َ َوكُوًُوإ كَْواًل  هُلوإ إّلِله ٍَن أَٓمٌُوإ إث ِ َا إَّله اًنَُكْ َوًَْقِفْص ًنَُكْ ُذهُوبنَُكْ َوَمْن 00ََي َأَيه َِْح ًنَُكْ َأْْعَ ( ًُْص

وََلُ فَلَْس فَاَز فَوْ  َُ َ َوَر  [.02 - 00]إْٔلحزإب:  ﴾ (02ًزإ َؼِغميًا )ًُِطػِ إّلِله

 ٔأما بؾس :

سٍ  ْسُي ُمَحمه َُ ِ ، َوَأْحَسَن إًَِْْسِي  نه َأْصَسَق إًَْحِسًِر ِنخَاُب إّلِله
ّ
، َوَُشه إْٔلُموِر ُمْحَسََثُُتَا، َوُُكه  إ

 . ُمْحَسزٍَة ِبْسؽٌَة ، َوُُكه ِبْسؽٍَة َضاَلََلٌ، َوُُكه َضاَلََلٍ ِِف إًيهارِ 

اله إًُْمخهِلنَي ) ﴿ كال ثؾاىل :
ّ
ًَِبْؾٍض ؽَُسوٌّ إ ُء ًَْوَمٍَِش بَْؾُضُِْم   [70]إًزدصف: ﴾ (70إْْلَِذاله

لوَل ثؾاىل ؼن بؾض ٔأُي إجلية : ّّنِ 00فَأَْكبََي بَْؾُضُِْم ؽَََل بَْؾٍض ًَدََساَءًُوَن ) ﴿ ًو
ّ
( كَاَل كَائٌِي ِمْْنُْم إ

ِكنَي )( ًَلُ 02ََكَن ِِل كَصٌٍِن ) هَم ًَِمَن إًُْمَصّسِ ه
ّ
َّنه ًََمِسًُيوَن )01وُل َأإ

ّ
َذإ ِمْذيَا َوُنيها حَُصإًِب َوِؼَغاًما َأإ

ّ
( 05( َأإ

َُِؾوَن ) ْي َأهُُْتْ ُمطه َُ َوإِء إًَْجِحمِي )05كَاَل  ََ ٍُ ِِف  ٓ َََػ فََصأ ِدٍِن )00( فَاطه ْن ِنْسَت ًَُُتْ
ّ
ِ إ ( 07( كَاَل ََتّلِله

خنَِي )00ْؾَمُة َرّّبِ ًَُىٌُْت ِمَن إًُْمْحََضٍَِن )َوًَْواَل هِ  ُن ِبَمَِّ ُن 05( َأفََما ََنْ اله َمْوثَدٌََا إْْلُوىَل َوَما ََنْ
ّ
( إ

ِبنَي ) َشإ ًََُِو إًَْفْوُز إًَْؾِغمُي )05ِبُمَؾشه َُ نه 
ّ
ََْؾَمِي إًَْؾاِمَُوَن )70( إ َشإ فََْ َُ ًِِمثِْي   )72) ﴾ 

 [72-00]إًصافات"

َِ ًَُلوُل َيَ  ﴿ ل ثؾاىل :وكا ًُِم ؽَََل ًََسًْ ا ِبِاًل ) َوًَْوَم ًََؾضه إًغه ََ وِل  َُ َْشُت َمَػ إًصه دَِِن إَّته َْ َ َوًََْخَا  ( َيَ 10ً

ََِاًل ) ْش فاَُلًَّن َذ ِ دَِِن ًَْم َأَّته َْ َ َْطَ 15ً ْذ َجاَءِّن َوََكَن إًض ه
ّ
ْنِص بَْؾَس إ وَْساِن اُن ًِ ( ًَلَْس َأَضَهِِن َؼِن إَّّلِ

ّ
اْل

  [15-10إًفصكان"] ﴾(15َذُشواًل )

َُِِس  ، َؼِن إًيهِبِّ  ريض هللا ؼيَ وَؼْن َأِّب ُموَس  ًِِح، َوإًَْج ا َُِِس إًصه هَما َمثَُي إًَْج ه
ّ
، كَاَل: " إ

ا َأنْ  مه
ّ
ِشًََم، َوإ ا َأْن ُُيْ مه

ّ
ًِْىرِي، فََحاِمُي إًِْمْسِم: إ ْوِء، نََحاِمِي إًِْمْسِم، َوََّنِفِخ إ ا َأْن  إًسه مه

ّ
، َوإ َُ ثَبْذَاَع ِمٌْ

َس ِرًُيا َدِبَثًَة " . ا َأْن ََتِ مه
ّ
ََابََم، َوإ ِصَق ِز ا َأْن ُُيْ مه

ّ
َبًة، َوََّنِفُخ إًِْىرِي: إ َِّ َُ ِرًُيا َط َس ِمٌْ ََتِ
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ا ٔأن إجلَُس إًصاحل: مجَػ هبشٍن إملثاًني، مبَيً  ومثي إًيب : -رمحَ هللا –ًلول إإلمام إًسؾسي 

كل مؾَ ؤأهت ِف مقمن وذري، وحامي إملسم إَّلي ثًذفػ مبا مؾَ من إملسم: ٕإما هببة، ٔأو ٔأحوإ

م مؾَ، ؤأهت كٍصص إًيفس بصإحئة إملسم. ، بؾوض ؤأكي ذكل: مسة جََو

فاخلري إَّلي ًصَبَ إًؾبس من جَُسَ إًصاحل ٔأبَؿ ؤأفضي من إملسم إْٔلذفص، فٕاهَ ٕإما أٔن ًؾَمم ما 

فِحثم ؽَل  ، َيسي كل هصَحة، ٔأو ُيشرك من إإلكامة ؽَل ما ًَضكًيفؾم ِف دًيم ودهَاك، ٔأو 

سؼوك ٕإىل ماكرم إْٔلذالق ، طاؽة هللا  برصك بؾَوب هفسم، ًو وبص إًوإدلٍن، وصةل إْٔلرحام، ًو

فٕان إإلوسان جمبول ؽَل الاكذسإء بصاحبَ وجَُسَ، وإًطباع وإْٔلروإح  ، وحماَ ْنا بلوَل وفؾهل وحاَل

ا ٕإىل إخلري، ٔأو ٕإىل ضسٍ.ا بؾضً جٌود جميسة، ًلود بؾضِ

ٔأن ثيىف بسببَ ؼن إًسَُات  -ويه فائسة ال ٌس هتان هبا  -ؤأكي ما جس خفِسٍ من إجلَُس إًصاحل 

ا ؼن إًرش، ؤأن ُيفغم ِف حَضثم ومقَبم، وإملؾايص، رؽاًة ٌَصحبة، ومٌافسة ِف إخلري، وحصفؾً 

سإفػ ؼيم بسبب إثصاَل بم، وحمبخَؤأن ثيفؾم حمبخَ ودؽاٍؤ ِف حال حِاثم وبؾس مماثم، ؤأن ً

كل.

، نْل ٔأهَ كس ًصكل بأٔصزاص ؤأؼْلل ًيفؾم إثصاكل هبم. وثكل ٔأمور ال ثباُش ٔأهت مسإفؾهتا

وفوإئس إْٔلحصاب إًصاحلني ال ثؾس وال حتىص. 

يَ، ؤأن ٍىون ؽَل دٍن ذََهل. وحسب إملصء ٔأن ًؾخرب بلًص

، ومه مَضة من مجَػ إًوجٍو ؽَل من َصاَحََبُْم، ؤأما مصاحبة إْٔلُشإر: فٕاهنا بضس مجَػ ما ذهصَّن

وُش ؽَل من ذاًطِم. فنك ُكل بسبَبم ٔأكوإم. ومك كادوإ أٔحصاهبم ٕإىل إملِاكل من حِر ٌضؾصون، 

ومن حِر ال ٌضؾصون.

ِشإ َكن من ٔأؼغم هؾم هللا ؽَل إًؾبس إملؤمن: ٔأن ًوفلَ ًصحبة إْٔلدِار. ومن ؼلوبخَ ًؾبسٍ: ٔأن  ًو

ُشإر.ًبذَََ بصحبة إْلٔ 

 حصبة إْٔلدِار ثوصي إًؾبس ٕإىل ٔأؽَل ؽََني، وحصبة إْٔلُشإر ثوصهل ٕإىل ٔأَفي َافَني.

 إًصاحلة. حصبة إْٔلدِار ثوجب َل إًؾَوم إًيافؾة، وإْٔلذالق إًفاضةل، وإْٔلؼْلل

دَِِن إ ﴿وحصبة إْٔلُشإر: حتصمَ ذكل أٔمجػ:  َْ َ َِ ًَُلوُل ََي ً ًُِم ؽَََل ًََسًْ ا وِل َوًَْوَم ًََؾضه إًغه َُ َْشُت َمَػ إًصه َّته

ْذ َجاَءِّن َوَكَ 
ّ
ْنِص بَْؾَس إ ََِاًل ًَلَْس أََضَهِِن َؼِن إَّّلِ ْش فاَُلًَّن َذ ِ دَِِن ًَْم َأَّته َْ َ ِبِاًل ََي َوًََََْت ً َطاُن ََ َْ َن إًض ه

وَْساِن َذُشواًل 
ّ
.[15 - 10]إًفصكان:  ﴾ًِاْل
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 ...              وإملصء ًصَحَ إجلَُس إًصاحل     ما ؽاثب إملصء إٌَبُب نيفسَ                 

 

 ما جاء ِف أٔن إملصء ؽَل دٍن ذََهل : 
اله إًُْمخهِلنَي ) ﴿ كال ثؾاىل :

ّ
ًَِبْؾٍض ؽَُسوٌّ إ ُء ًَْوَمٍَِش بَْؾُضُِْم   [70]إًزدصف: ﴾ (70إْْلَِذاله

َِ ًَُلو  ﴿ وكال ثؾاىل : ًُِم ؽَََل ًََسًْ ا ِبِاًل ) ُل َيَ َوًَْوَم ًََؾضه إًغه ََ وِل  َُ َْشُت َمَػ إًصه دَِِن إَّته َْ َ َوًََْخَا  ( َيَ 10ً

ََِاًل ) ْش فاَُلًَّن َذ ِ دَِِن ًَْم َأَّته َْ َ وَْساِن 15ً
ّ
ًِاْل َطاُن  َْ ْذ َجاَءِّن َوََكَن إًض ه

ّ
ْنِص بَْؾَس إ ( ًَلَْس َأَضَهِِن َؼِن إَّّلِ

  [15-10إًفصكان"] ﴾(15َذُشواًل )

صَ  ُُ ََِهِلِ »، كَاَل:  ، َؼِن إًيهِبِّ  ريض هللا ؼيَ ٍَْصةَ وَؼْن َأِّب  ََْيُغْص َأَحُسمُكْ َمْن  إًَْمْصُء ؽَََل ِدٍِن َذ ، فََْ

ٌِيْ  ا «.ُُيَ
2

 

ًؾِن ٔأن إإلوسان ٍىون ِف إدلٍن، ونشكل ِف إخلَق ؽَل : -هللا رمحَ –ًلول إإلمام إبن ؼثميني 

، فٕان صاحب ٔأُي إخلري؛ صار مْنم، وٕإن  ، فََيغص ٔأحسمك من ًصاحب حسب من ًصاحبَ

 .؛ صار مثَِم صاحب َوإمه

فاحلاصي ٔأن ُشٍ إْٔلحادًر ؤأمثاًِا لكِا ثسل ؽَل ٔأهَ ًًبقي ًإلوسان ٔأن ًصطحب إْٔلدِار، ؤأن 

زوروٍ ملا ِف ذكل من إخلري، وهللا إملوفق. ٍزورمه ٍو
1

 

 

ٍصو ِ بِْن َْعْ ِ  ْلريض هللا ؼْن وَؼْن َؼْبِس إّلِله وِل إّلِله َُ ِ  ، َؼْن َر اِب ِؼْيَس إّلِله َُ كَاَل: "َذرْيُ إْْلَحْصَ ه ، َأه

"َذرْيُ  ٍِ ًَِجاِر مُهْ  ِ َذرْيُ َِ ، َوَذرْيُ إًِْجرَيإِن ِؼْيَس إّلِله ًَِصاِحِب .مُهْ 
5

  

 

ْؾُت إًيهِبه  ُ َؼْْنَا، كَاًَْت: ََسِ إَْلْرَوإُح ُجٌُوٌد ُمَجيهَسةٌ فََما ثََؾاَرَف »، ًَُلوُل:  وَؼْن ؽَائَِضَة َريِضَ إّلِله

 .«ذََََف ِمْْنَا إئْخََََف، َوَما ثَيَاَنَص ِمْْنَا إدْ 
5

 

 

َصٍَْصةَ  ُُ وَل هللِا  ريض هللا ؼيَ وَؼْن َأِّب  َُ ، كَاَل: "إْْلَْرَوإُح ُجٌُوٌد ُمَجيهَسٌة، فََما ثََؾاَرَف ِمْْنَا  ، َأنه َر

 .إئْخََََف، َوَما ثَيَاَنَص ِمْْنَا إْدذََََف"
0
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ِؾَسٍ  ََ اله ُمْؤِمًٌا،  ، َؼِن إًيهِبِّ  ريض هللا ؼيَ وَؼْن َأِّب 
ّ
َواَل ًَأُُِكْ َطَؾاَمَم ، كَاَل: " اَل ثَُصاِحْب إ

. " اله ثَِليٌّ
ّ
إ

2
 

 

ِؾٍَس إخلُْسِريِّ  ََ ُ ِمْن هَِبٍّ ، َواَل ، َؼِن إًيهِبِّ  ريض هللا ؼيَ وَؼْن َأِّب  ، كَاَل: " َما بََؾَر إّلِله

 َُ ٍُ ِِبًَْمْؾُصوِف َوحَتُضه اله ََكهَْت ََلُ ِبَطاهَخَاِن: ِبَطاهٌَة ثَأُِمُص
ّ
ََفٍة، إ َِ خَْزَََف ِمْن َذ ِ إَ ْ ّ ٍُ ِِبًرشه َِ ، َوِبَطاهٌَة ثَأُِمُص َْ َ ؽََ

ُ ثََؾاىَل ". َِ ، فَاًَْمْؾُصوُم َمْن َؼَصَم إّلِله َْ َ َُ ؽََ َوحَتُضه
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 من فضائي مصاحبة إًصاحلني :
 ٌَمخحابني وإملخجاًسني وإملزتإورٍن وإملخباذًني فَِ َ بحاهَ :ما جاء ِف حمبة هللا 

ْدِرٌَس إًَْرْواَلِّنِّ 
ّ
إِق إًثهيَ ، َؼْن َأِّب إ َذإ أَََّن ِبَفًَت بَصه

ّ
اِم، فَا َذإ كَاَل: َدَذَُْت َمْسِجَس ِدَمْضِق ِبًضه

ّ
اََي، َوإ

شَ  َُ َُ فَِلَِي:  ، فََسأًَُْت َؼْي َِ ًِ ، َوَصَسُروإ َؼْن َرِأ َِ َْ َ ً
ّ
ٍُ إ يَُسو ٍء َأَ ْ َذإ إْدذَََُفوإ ِِف ََشْ

ّ
إ ُمَؾاُذ ْبُن إًيهاُس َحْوََلُ إ

ْْسَاُق: ريض هللا ؼيَ َجبَيٍ 
ّ
َبلَِِن ِِبًَِِْجرِي، َوكَاَل إ َُ كَْس َ َ ا ََكَن إًْقَُس ََههْصُت فََوَجْسثُ ِْجرِي،  ، فَََمه ِِبٍهته

َِ فَُلَْ  َْ َ ، فََسَهْمُت ؽََ َِ َُ ِمْن ِكبَِي َوَْجِ َُ ِجَُْخ َذإ كَََض َصاَلثَ
ّ
َُ َحَته إ ، فَاهْخََغْصثُ َُ ًَُصّّلِ : َوهللِا َوَوَجْسثُ ُت ََلُ

 ِ ّّنِ َْلُِحبهَم ّلِِله
ّ
؟ ، إ ِ . فَلَاَل: َأّلِله ِ ؟ فَُلَُْت: َأّلِله ِ َِ فَُلَُْت: أَ ، فَلَاَل: َأّلِله َْ َ ً

ّ
ْبَوِة ِرَدإِِئ فََجَبَشِّن إ . فَأََذَش ِِبُ ِ ّلِله

وَل هللِا  َوكَالَ  َُ ْؾُت َر ّّنِ ََسِ
ّ
ِّنَي ِِفه ،  : َأبرِْشْ فَا ٌَُِْمخََحاب : " َوَجبَْت َمَحبهِِت  ًَُلوُل: كَاَل هللُا َؼزه َوَجيه

ًِِسنيَ ،  إِوِرٍَن ِِفه َوإًْمُ ، ِِفه  َوإًُْمخََجا ًِنَي ِِفه "، زَتَ  .َوإًُْمخََباِذ
5

 

 

ِ  وِف روإًة : وَل إّلِله َُ ْؾُت َر هوَن ِِف َجاَلِِل ًَُِْم ،  كَاَل: ََسِ : إملُخََحاب ُ َؼزه َوَجيه ًَُلوُل: " كَاَل إّلِله

ََِسإُء " ًَْقِبُطُُِم إًيهِبِهونَ ، َمٌَاِبُص ِمْن هُوٍر  .َوإًضه
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 إملصء مػ من أٔحب :

أََل إًيهِبه  ََ ، َأنه َرُجاًل  َُ ُ َؼْي اؽَِة، فَلَاَل: َؼْن َأوٍَس َريِضَ إّلِله اؽَُة؟ كَاَل:  َؼِن إًسه َوَماَذإ »َمََت إًسه

وََلُ «. َأْؽَسْدَت ًََِا َُ َ َوَر اله َأّّنِ ُأِحبه إّلِله
ّ
َء، إ كَاَل «. َأهَْت َمَػ َمْن أَْحبَْبَت »، فَلَاَل:  كَاَل: اَل ََشْ
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ٍء، فََصَحٌَا ِبلَْوِل إًيهِبِّ  فَأَََّن ُأِحبه إًيهِبه »كَاَل َأوٌَس: « بَْبَت َأهَْت َمَػ َمْن َأحْ : » َأوٌَس: فََما فَصِْحٌَا ِبََشْ

  ًِِِْم ا ْي ِبِمثِْي َأْْعَ ْن ًَْم أَْْعَ
ّ
، َوإ مُهْ َيه

ّ
ّبِ إ َص، َوَأْرُجو َأْن َأُنوَن َمَؾُِْم ِِبُ « .َوَأَِب بَْىٍص، َوُْعَ
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َُُِسُِْم  ْم َج  :مُهُ إًَْلْوُم اَل ٌَْضلَى هِبِ

َصٍَْصةَ  ُُ َهاَرًة، فُُضاًل  إًيهِبِّ ، َؼِن  ريض هللا ؼيَ َؼْن َأِّب  ِ ثََباَرَك َوثََؾاىَل َماَلئَِىًة َ َ نه ّلِِله
ّ
، كَاَل: " إ

َِ ِذْنٌص كََؾُسوإ َمَؾُِْم، َوَحفه بَْؾُضُِْم بَْؾًضا ِبأَ  ًَِسا ِفِ َذإ َوَجُسوإ َمْج
ّ
ْنِص، فَا ًَِس إَّّلِ ْم، ًَخَدَبهُؾوَن َمَجا ٌَِحهِتِ ْج

َماِء، كَاَل: فََُْسأًَُُُِم هللُا َحَته ًَْمََُئوإ َما بَُْ  ىَل إًسه
ّ
كُوإ َؼَصُجوإ َوَصِؾُسوإ إ َذإ ثََفصه

ّ
ََا، فَا ْ ه َماِء إدله َْنُْم َوبنَْيَ إًسه

 ُ َْيَا ِمْن ِؼْيِس ِؼَباٍد كَلَ ِِف إْْلَْرِض، ٌ ؟ فََُِلوًُوَن: ِج َُُْتْ ٍَْن ِج ْم: ِمْن َأ َو َأْؽََلُ هِبِ ُُ ، َو بِّ َؼزه َوَجيه ُحوهََم س َ

َمُسوهََم َوٌَْسأًَُوهََم، كَاَل: َوَماَذإ ٌَْسأًَُوِّن؟ كَاًُوإ: ٌَْسأًَُوهََم َجٌه  َُِّوهََم َوَُيْ وهََم َوَُيََ ُ ْي َوٍَُىرّبِ َُ خََم، كَاَل: َو

خَِجريُ  َِْف ًَْو َرَأْوإ َجٌهِِت؟ كَاًُوإ: َوٌَس ْ وهََم، كَاَل: َوِممه َرَأْوإ َجٌهِِت؟ كَاًُوإ: اَل، َأْي َرّبِ كَاَل: فََى

َِْف ًَْو َرَأْوإ  ْي َرَأْوإ ََّنِري؟ كَاًُوإ: اَل، كَاَل: فَىَ َُ ، كَاَل: َو خَِجرُيوهَِِن؟ كَاًُوإ: ِمْن ََّنِرَك ََي َرّبِ ََّنِري؟ ٌَس ْ

خَْقِفُصوهََم، كَاَل: فََُِلوُل: كَْس ـََفْصُت ًَ  خََجاُروإ، كَاَل: كَاًُوإ: َوٌَس ْ ا إَ ْ أًَُوإ، َوَأَجْصُُتُْم ِممه ََ هُتُْم َما  َْ ُِْم فَأَْؼَط

هَما َمصه فََجَََس َمَؾُِْم، كَاَل: فََُِلوُل: َوََلُ ـََفْصُت مهُُ  ه
ّ
اٌء، إ إًْلَْوُم اَل  فََُِلوًُوَن: َرّبِ ِفهِيْم فاَُلٌن َؼْبٌس َدطه

َُُِسُِْم ".  ْم َج 1ٌَْضلَى هِبِ
 

: ففي ُشإ إحلسًر دًَي ؽَل فضَةل جماًسة إًصاحلني ؤأن -رمحَ هللا –إًؾالمة إبن ؼثميني ًلول 

إجلَُس إًصاحل رمبا ًؾم هللا َ بحاهَ وثؾاىل جبَُسَ رمحخَ ،وٕإن مل ٍىن مثهل ْٔلن هللا كال كس ـفصت 

ٌضلى هبم ًِشإ ، مػ ٔأهَ ما جاء من ٔأجي إَّلهص وإدلؽاء ، ًىٌَ جاء حلاجة ، وكال:" مه إًلوم ال 

جَُسِم " وؽَل ُشإ فُس خحب الاجامتع ؽَل إَّلهص ، وؽَل كصإءة إًلصأٓن ، وؽَل إًدسبِح وإًخحمَس 

شهص ًيفسَ. سأٔل هللا ًيفسَ ، ًو وإٍهتََي ، وُك ًسؼو ًيفسَ ، ٌو
5

 

 

ي ٕإىل هللا    بصاحل أٔؼْلهلم : ما جاء من جناة إًصفلة إًثالث ِبًخَو

 ُ َص َريِضَ إّلِله ، كَاَل: " َدَصَج زاََلزَُة هََفٍص ًَْمُضوَن فَأََصاهَبُُم إملََطُص،  َؼْْنَُما، َؼِن إًيهِبِّ َؼِن إْبِن ُْعَ

َ ِبأَفْ  ًَِبْؾٍض: إْدُؼوإ إّلِله َصٌة، كَاَل: فَلَاَل بَْؾُضُِْم  ْم ََصْ ْت ؽََهَْيِ َضِي َْعٍَي فََسَذَُوإ ِِف فَاٍر ِِف َجبٍَي، فَاَْنَطه

، فَلَالَ  ٍُ َُْخُمو َزاِن َنِبرَيإِن، فَُىٌُْت َأْدُصُج فَأَْرَؼى، ُُثه َأِِجُء  َْعِ َْ ّّنِ ََكَن ِِل َأبََوإِن ص َ
ّ
ُمه إ ِه : إٌَ َأَحُسمُهْ

ِّل َوإْمَصَأِِت، فَاحْ  ُْ َََة َوَأ ْب ِلي إًّصِ َْ َِبِن، ُُثه َأ َِ َأبََويه فَُرَْشَ ةَلً، ذَبَْسُت ًََْ فَأَْحَُُب فَأَِِجُء ِِبحِلاَلِب، فَأِِٓت ِب
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، فَََلْ  ََُة ًَخََضاـَْوَن ِؼْيَس ِرْجَّله ْب ُت َأْن ُأوِكَغَُِما، َوإًّصِ ُْ َذإ ُُهَا ََّنئَِماِن، كَاَل: فََىِص
ّ
ٍََزْل َذكِلَ فَِجْئُت فَا

ْن ُنْيَت ثَْؾََلُ َأّّنِ فََؾَُْت َذكِلَ إبِْخقَاءَ 
ّ
ُمه إ ِه َم ، فَافُْصْج َؼيها فُْصَجًة  َدِأِّب َوَدِأهَبَُما، َحَته َطَََػ إًَفْجُص، إٌَ َوَْجِ

ْن ُنْيَت ثَْؾََلُ َأّّنِ ُنْيُت أُِحبه إمْ 
ّ
ُمه إ ِه َماَء، كَاَل: فَُفِصَج َؼْْنُْم، َوكَاَل إْلَٓدُص: إٌَ َصَأًة ِمْن بَيَاِت ىََصى ِمْْنَا إًسه

َِّساَء، فَلَاًَْت: اَل ثَيَا ُجُي إًً به إًصه ُت ِفهيَا َْعِّي ََكََصّسِ َما ُُيِ َْ ُل َذكِلَ ِمْْنَا َحَته ثُْؾِطهَيَا ِمائََة ِدًيَاٍر، فََسَؾ

، فَ  َِ لِّ اله ِِبَ
ّ
َ َواَل ثَُفضه إخلَاََتَ إ هِق إّلِله ا كََؾْسُت بنَْيَ ِرْجَهَْيَا كَاًَْت: إث ْؾهُتَا، فَََمه ْن َحَته مَجَ

ّ
ُلْمُت َوحََصْنهُتَا، فَا

، َوكَاَل إْلَٓدُص: ُنْيَت ثَْؾََلُ َأّّنِ فََؾَْ  ُثنَْيِ َم، فَافُْصْج َؼيها فُْصَجًة، كَاَل: فََفَصَج َؼْْنُُم إًثَه ُت َذكِلَ إبْخِقَاَء َوَْجِ

، َوَأََب َذإَك َأْن ًَأُِذشَ  َُ ُخ َْ خَأَِجْصُت َأِجرًيإ ِبَفَصٍق ِمْن ُذَرٍة فَأَْؼَط ْن ُنْيَت ثَْؾََلُ َأّّنِ إَ ْ
ّ
ُمه إ ِه  إٌَ

ّ
ىَل ، فََؾَمْسُت إ

ِ أَْؼِطِِن  َُ بَلًَصإ َوَرإِؼهيَا، ُُثه َجاَء فَلَاَل: ََي َؼْبَس إّلِله ًُْت ِمٌْ ، َحَته إْصَُتَ َُ  َحلِّي، فَُلَُْت: َذكِلَ إًَفَصِق فََزَرْؼُخ

هَتْزُِئ ِّب؟ كَاَل: فَُلَُْت:  ، فَلَاَل: َأجَس ْ َا كَلَ هنه
ّ
ىَل ِثكْلَ إًَبلَِص َوَرإِؼهيَا فَا

ّ
َِْق إ َا إهَْط هَتْزُِئ ِبَم َوًَِىْنه َما َأَ ْ

َم، فَافُْصْج َؼيها فَُىِضَف َؼْْنُْم "  ْن ُنْيَت ثَْؾََلُ َأّّنِ فََؾَُْت َذكِلَ إبِْخقَاَء َوَْجِ
ّ
ُمه إ ِه ، إٌَ كَلَ
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 ما جاء من إًخحشٍص من رفلة إملفسسٍن وأُٔي إًبسع :

َِ إًيهِبه  َْ َ ًٍِب إًَوفَاُة َدَذَي ؽََ ْت َأَِب َطا ا َحََضَ ، كَاَل: ًَمه َِ ِؾَِس ْبِن إملَُسُِِّب، َؼْن َأِبَ ََ ٍُ ،  َؼْن  َوِؼْيَس

ِ ْبُن َأِّب ُأَمِهَة، فَلَاَل إًيهِبه َأبُو ََجْ  ُ ُأَحاجه كَلَ هِبَا ِؼْيَس  ٍي َوَؼْبُس إّلِله اله إّلِله
ّ
ََلَ إ

ّ
: " َأْي َعِّ، كُْي: اَل إ

ِ َؼبْ  ًٍِب َأحَْصـَُب َؼْن ِمةله ِ ْبُن َأِّب ُأَمِهَة: ََي َأَِب َطا ٍي، َوَؼْبُس إّلِله ِ "، فَلَاَل َأبُو ََجْ َِِب، فَلَاَل إّلِله ِس إملُطه

ََ َؼْيمَ : » إًيهِبه  ْ خَْقِفَصنه كَلَ َما ًَْم ُأه ًَْت: «َْلََ ْ خَْقِفُصوإ  ﴿، فَََنَ ٍَن أَٓمٌُوإ َأْن ٌَس ْ ِ ٌَِيهِبِّ َوإَّله َما ََكَن 

ُْم أَ  َ ًَُِْم َأهنه اُب إجلَِحميِ ٌَُِْمرْشِِننَي َوًَْو ََكهُوإ ُأوِِل كُْصََب، ِمْن بَْؾِس َما ثََبنيه [ .225]إًخوبة:  ﴾حْصَ
1

 

 

ُ َؼْْنَا، كَاًَْت: ثَ و  ِ َؼْن ؽَائَِضَة َريِضَ إّلِله وُل إّلِله َُ ٍِ إْلًََٓة:  اَل َر ِش ًِْىذَاَب  ﴿َُ َم إ َْ َ ي َأْىَزَل ؽََ ِ َو إَّله ُُ

ْم َزًْؿٌ فََِخهِبؾُ  ٍَن ِِف كَُُوهِبِ ِ ا إَّله نه أُمه إًِْىذَاِب َوُأَدُص ُمدََضاهِبَاٌت فَأَمه ُُ َُ أََٓيٌت ُمْحََكَاٌت  َُ ِمٌْ ََ ِمٌْ َ وَن َما جََضاب

َِ ُُكٌّ إبِْخقَاَء إًِْفْذيَِة  إِِسُوَن ِِف إًِْؾَْلِ ًَُلوًُوَن أَٓمٌها ِب ُ َوإًصه اله إّلِله
ّ
يَا َوإبِْخقَاَء ثَأِِوًهِلِ َوَما ًَْؾََلُ ثَأِِوًهَلُ إ ِّ  ِمْن ِؼْيِس َرب

ُو إْْلًََْباِب ) اله ُأًو
ّ
نهُص إ ِ ، [0أٓل ْعصإن : ] ﴾(0َوَما ًَشه وُل إّلِله َُ َذإ: » كَاًَْت: كَاَل َر

ّ
ٍَن  فَا ِ َرَأًِْت إَّله

ُ فَاْحَشُرومهُْ  ٍَن ََسهى إّلِله ِ َِئِم إَّله َُ فَأًُو ََ ِمٌْ َ هِبُؾوَن َما جََضاب .«ًَد
5

  

 

                                                           
 (.  1743) - 111(،ومسلم1115البخاري) - 1
 (. 981(،وابن حبان)13674(،وأمحد)14)-39(،ومسلم4675البخاري) - 1
(،وابن 1994(،والرتمذي)4598(،وأبو داود)14111،وأمحد)(1665) - 1(،ومسبلم4547بخاري)ال - 3

 (.  73(،وابن حبان)47ماجة)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ِ  وَؼْن ؽَائَِضةَ  وُل إّلِله َُ ُ َؼْْنَا، كَاًَْت: كَاَل َر َسإَء ِمَن : » َريِضَ إّلِله ِْ َذإ ََكهُوإ ِببَ
ّ
ًَْقُزو َجٌُْش إًَىْؾَبَة، فَا

ًِِِْم َوأِٓدِصمِهْ  َسُف ِبأَوه ،« إَْلْرِض، ُُيْ ِ وَل إّلِله َُ ، َوِفهِيْم  كَاًَْت: كَُُْت: ََي َر ًِِِْم َوأِٓدِصمِهْ َسُف ِبأَوه ََْف ُُيْ َن

َوإكُُِْم، َوَمْن ًََُْس ِمْْنُْم؟ كَاَل:  َْ مْ »َأ ، ُُثه ًُْبَؾثُوَن ؽَََل ِهَهاُِتِ ًِِِْم َوأِٓدِصمِهْ َسُف ِبأَوه «ُُيْ
2

  

صسرون ًوم إًلِامة مصادر ص َت،  ٔأي: كال إًيووي: ٔأي ًلػ إًِالك ِف إدلهَا ؽَل مجَؾِم، ًو

ًبؾثون خمخَفني ؽَل كسر هَاُتم، فِجازون ِبس َبا، وِف إحلسًر ٔأن من نرث َوإد كوم جصى ؽَََ 

 حَكِم ِف عاُص ؼلوِبت إدلهَا. 

ا : وكال إًس يسي ًُ بسبب  ، فأٔصار ٕإىل ٔأن ؽشإب إدلهَا ًؾمه  ال ٌس خحق إًؾلوبة ٔأي إَّلي دصج هص

هُلوإ ِفْذيًَة اَل ثُِصََبه ﴿ًلوَل: ، إًصحبة  ةً  َوإث ٍَن َعََُموإ ِمٌنُْكْ َذاصه ِ [، هؾم ًغِص 10]إْٔلهفال:  ﴾إَّله

 إًخفاوت ِف إْلٓدصة .

 

 إجلَوس ِف جماًس إملفسسٍن ٕإال ًخقَري مٌىصمه :ما جاء ِف إٍْنيي ؼن 
ٍَن َُيُوُضوَن ِِف أََٓيِثيَا فَأَْؼصِْض َؼْْنُْم َحَته َُيُوُضوإ ِِف  ﴿ كال ثؾاىل : ِ َذإ َرَأًَْت إَّله

ّ
ا  َوإ مه

ّ
ٍِ َوإ َحِسًٍر فرَْيِ

ًِِمنَي ) ا ْنَصى َمَػ إًْلَْوِم إًغه َطاُن فاََل ثَْلُؾْس بَْؾَس إَّّلِ َْ هَم إًض ه  [75إْٔلهؾام:]﴾ (75ًًُِْسٌَُ

إملصإد ِبخلوض ِف أَٓيت هللا: إًخلكم مبا ُياًف ِف ثفسرٍي :  -رمحَ هللا–ًلول إًؾالمة إًسؾسي 

وإدلؼوة ٕإٍهيا، ومسح أَُِٔا، وإإلؼصإض ؼن إحلق، وإًلسح فَِ  إحلق، من حتسني إمللاالت إًباطةل،

وَل ٔأصال ؤأمذَ ثبؾً  ا، ٕإذإ رٔأوإ من ُيوض بأَٓيت هللا بَشء مما ذهص، وِف ٔأُهل، فأٔمص هللا َر

ِبإلؼصإض ؼْنم، وؽسم حضور جماًس إخلائضني ِبًباطي، والاَ متصإر ؽَل ذكل، حَت ٍىون 

، فٕاذإ َكن ، زإل إٍْنيي إملشهور. إًبحر وإخلوض ِف الكم فرٍي  ِف الكم فرٍي

إ بَ، وٕإن َكن فري ذكل، َكن فري مفِس وال مأٔمور بَ، وِف ذم إخلوض فٕان َكن مصَحة َكن مأٔمورً 

َطانُ  ﴿ِبًباطي، حر ؽَل إًبحر، وإًيغص، وإملياعصة ِبحلق. ُث كال:  َْ هَم إًض ه ا ًًُِْسٌَُ مه
ّ
  ﴾َوإ

ًِِمنيَ ﴿فةل. ٔأي: بأٔن جَست مؾِم، ؽَل وجَ إًًس َان وإًق ا ْنَصى َمَػ إًْلَْوِم إًغه  ﴾فاَل ثَْلُؾْس بَْؾَس إَّّلِ

ٌضمي إخلائضني ِبًباطي، وُك مذلكم مبحصم، ٔأو فاؽي حملصم، فٕاهَ ُيصم إجلَوس وإحلضور ؼيس 

 . حضور إمليىص، إَّلي ال ًلسر ؽَل ٕإزإًخَ

ضاروِم ِف إًلول وإًؾمي ُشإ إٍْنيي وإًخحصمي، ملن جَس مؾِم، ومل ٌس خؾمي ثلوى هللا، بأٔن َكن ٌ 

إحملصم، ٔأو ٌسىت ؼْنم، وؼن إإلىاكر، فٕان إَ خؾمي ثلوى هللا ثؾاىل، بأٔن َكن ًأٔمصمه ِبخلري، 

ْنامه ؼن إًرش وإًالكم إَّلي ًصسر مْنم، فُِتثب ؽَل ذكل زوإل إًرش ٔأو َّتفِفَ، فِشإ ًُس  ٍو
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ِشإ كال:  ٍَن ًَخهُلونَ ﴿ؽَََ حصج وال ٕإُث، ًو ِ ُْم  َوَما ؽَََل إَّله ِه ٍء َوًَِىْن ِذْنَصى ًََؾَ ْم ِمْن ََشْ ِمْن ِحَساهِبِ

ؾغِم، ًؾَِم ًخلون هللا ثؾاىل.﴾ ًَخهُلونَ  ىن ًَشهصمه، ًو  ٔأي: ًو

 

وِف ُشإ دًَي ؽَل ٔأهَ ًًبقي ٔأن ٌس خؾمي إملشنُِّص من إًالكم، ما ٍىون ٔأكصب ٕإىل حصول ملصود 

 إًخلوى. 

س إملوؼوظ ًُشإ ٕإىل ُشٍ، ٕإىل ٔأن حصنَ ُو وفَِ دًَي ؽَل ٔأهَ ٕإذإ َكن إًخشنري وإًوؼ ظ، مما ًٍز

 إًوإجب  ْٔلهَ ٕإذإ َّنكض إمللصود، َكن حصنَ ملصوًدإ.

 

 نخبَ ِبمس هللا وثوفِلَ

 إًباحر ِف إًلصأٓن وإًس ية 

 ٔأدومك ِف هللا/صالح ؽامص
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